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توصـية المشرف

أشيد بأن طالب الدكتوراه في إدارة األعمال السيد منير صديق سعد اهلل
العمادي قد أعد أطروحتو الموسومة " متطمبات الموائمة بين الجودة والبيئة
في ظل سمسمة المواصفات الدولية  ISO-9000و  : ISO-14000دراسة
الحالة في معمل سمنت طاسموجة في السميمانية "  ،تحت إشرافي في

الجامعة البريطانية العالمية ،وأعتقد بأن األطروحة قد أصبحت جاىزة
لممناقشة والتقييم .

وبناء عمى ذلك قد وقعت في أدناه.

المشرف
األستاذ الدكتور

عبد السالم طو احمد الحسني
2011 / 9 / 1
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توصية الخبير المغوي
أشيد بأني قد أجريت التدقيق المغوي ألطروحة الدكتوراه في إدارة األعمال

والموسومة " متطمبات الموائمة بين الجودة والبيئة في ظل سمسمة المواصفات الدولية
 ISO-9000و  : ISO-14000دراسة الحالة في معمل سمنت طاسموجة في
السميمانية "  ،لمطالب منير صديق سعد اهلل العمادي  ،وقد قمت بمراجعتيا بما يجعميا
خالية من األخطاء المغوية  ،وألجل ذلك

وقعت.

خبيرة المغة العربية
د.بيان أحمد حسن البرواري
خ .كمية الشريعة  /جامعة دىوك
2012 / 01 / 01
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{وَقُلِ اعْمَلُىاْ فَسَيَرَي اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُىلُهُ
وَالْمُؤْمِنُىنَ وَسَتُرَدُّونَ إِلًَ عَبلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَبدَةِ
فَيُنَبِّئُكُم بِمَب كُنتُمْ تَعْمَلُىنَ }

عٛسح اٌزٛثخ  -ا٠٢خ ()216
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الشكر والتقدير
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيد الكائنات محمد وعمى آلو وأصحابو أجمعين ،

أما بعد  ..فال تسعفني الكممات لمتعبير عن مدى شكري وتقديري لألستاذ عبد السالم طو الحسني

المشرف عمى الدراسة الذي تواصل معي خطوة بخطوة ل نجاز ىذا البحث ،والذي تم في ضوء أفكاره
النيرة وتوجيياتو السديدة ودقة مالحظاتو لألمور الصغيرة والكبيرة  ..لذا أدعو اهلل أن يديم عميو

وافر الصحة ومزيداً من العمم ..

وأتقدم بالشكر والتقدير لجميع األساتذة الستشاريين في عنوان الدراسة وفقرات محتوياتيا

واعداد إستمارات الستبيان والبيانات المطموبة في الجانب العممي منيا ،وأشكرىم عمى أوقاتيم

الثمينة ومتابعاتيم وارشاداتيم لي ،وبما ساعدني عمى تخطي الكثير من الصعوبات التي إعترضت

سبيل تقديمي خالل مسيرة دراستي التي تجاوزت السنتين وفقيم اهلل وجزاىم كل الخير.

وأتقدم بالشكر والتقدير لألستاذة الفاضمة فادية حسين المحترمة مديرة فرع الجامعة في دىوك

لحرصيا وتشجيعيا المستمر والالمتناىي وتسييالتيا لمباحث في مجال الدارة والشراف والمتابعة ،
كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل موظفي المكتبة العامة في الجامعة األردنية في عمان لما أبدوه من

تسييالت لي لمحصول عمى مصادر نادرة وقيمة  ،وكذلك موظفي مكتبة كمية الدارة والقتصاد في

جامعة دىوك وأخص منيم األستاذة إيمان المحترمة  ،عالوة عمى موظفي مكتبة البدرخانيين العامة
بمحافظة دىوك وأخص منيم األستاذ أنور محمد طاىر ال توتي المحترم وأدعو اهلل أن يجزييم كل

خير.

وأخي ار أتقدم بالشكر والتقدير والمتنان إلى الموظفين في معمل سمنت طاسموجة لما قدموه من

تعاون وحرص عمى إمداد الباحث بالبيانات.

الباحث
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الىــــــداء
إىل منبع الصرب والشمىخ ..والدي احلبيب يزمحه اهلل..
إىل شالل احلنان والتضحيت ..والدتي الغاليت حيفظها اهلل..
إىل هنز السعادة واإلخالص ..سوجيت العشيشة حيزسها اهلل..
إىل سفه األمل والطمىح ..أبنائي األحباء يباركهم اهلل..
إىل حبز العشم واألمان ..أخىتي األوفياء حيميهم اهلل..
أُهدي هلم مجيعا هذا اجلهد املتىاضع.
منيـز
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اٌّغزخٍـض
رٕبٚي ٘زا اٌجؾش دساعخ اٌّٛاطفز ٓ١اٌذ١ٌٚز ِٓ ISO9001 & ISO14001 ٓ١ؽ١ش اٌّفٚ َٛٙاألّ٘١خ،
ٚاٌخظبئض اٌّزؼٍمخ ثّٙبٚ ،إٌشؤح ٚاٌزطٛسٚ ،اٌؼٛاًِ اٌشئ١غ١خ اٌّؤصشح فّٙ١بٚ ،اٌّزطٍجبد ،وّب رٕبٚي دساعخ أٚعٗ
اٌزشبثٗ ٚاإلخزالف ثّٕٙ١بٚ ،و١ف١خ اٌزغغ ً١ػٍّٙ١بِٚ ،ب ٘ ٟأُ٘ اٌفٛائذ ٌٍؾظٛي ػٍّٙ١بِٚ ،ؼشفخ وٍف اٌؾظٛي
ػٍ ٝشٙبدرّٙب ف ٟاٌزغغٚ ،ً١رٌه ثغ١خ رٛف١ش أسض١خ ٔظش٠خ ِٕبعجخٚ ،أ٠ضب رٕبٚي اٌجؾش ِذ ٜرطج١ك ِؼًّ عّٕذ
طبعٍٛعخ ٌٕظبِ ٟإداسح اٌغٛدح ٚاٌج١ئخ ٚفمبً ٌٍّٛاطفز ٓ١اٌذ١ٌٚزٌ ،ISO-9000& ISO-14000ٓ١ى٠ ٟغبػذ
ِٕظّبد األػّبي ف ٟاٌزؼبًِ ِغ اٌّٛاطفز ٓ١اٌذ١ٌٚز ِٓ ٓ١خالي ِذخً ٠غ ُٙف ٟرمٍ ً١اٌىٍف ٚاٌٛلذ ٚاٌغٙذ أصٕبء
ػٍّ١بد اٌزمٚ ُ٠ٛاٌزذل١ك ٚاٌّشاعؼخ٠ٚ ،شغغ ػٍ ٝرجٕ ٟوال اٌّٛاطفز ٓ١اٌذ١ٌٚز ٓ١وئعزغبثخ ػٍّ١خ ػٍ ٝاٌزؾذ٠بد
اٌّؼبطشح اٌز ٟأطجؾذ رٛاعٙٙب ف ٟظً إٌّبفغخ اٌشذ٠ذح ٚاٌزطٛس اٌزمٕ ٟاٌّزغبسع.
إػزّذ ٘زا اٌجؾش ػٍِٕٙ ٝظ دساعخ اٌؾبٌخ ( )Case Studyاٌز ٞرُ إعشاءٖ فِ ٟؼًّ عّٕذ طبعٍٛعخ،
ؽ١ش رُ اٌم١بَ ثّب : ٍٟ٠

ِ - 2ؼشفخ ِذ ٜرطج١ك اٌّؼًّ ٌٍٕظبِ ٓ١اٌغٛدح ٚاٌج١ئخ ف ٟرط٠ٛش أداء ٚؽذارٙب اإلداس٠خ.
 - 3اٌزؼشف ػٍ ٝاٌفشٚلبد ث ٓ١إٌظبِ ٓ١اٌغٛدح ٚاٌج١ئخ أصٕبء اٌزطج١ك اٌؼٍّ ٟف ٟاٌّؼًّ.
 - 4رؤ٘ ً١اٌّؼًّ ٌٍّطبثمخ ِغ ِزطٍجبد اٌّٛاطفخ اٌذ١ٌٚخ .ISO 9001 2000
 - 5رؤ٘ ً١اٌّؼًّ ٌٍّطبثمخ ِغ ِزطٍجبد اٌّٛاطفخ اٌذ١ٌٚخ .ISO14001 2004
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 - 6اٌّغبّ٘خ ف ٟرمذ ُ٠إطبس ٔظشٌٍّ ٞذاخً اٌؾذ٠ضخ ف ٟرٕبٚي اٌغٛدح ٚاٌج١ئخ ٚأٔظّخ إداسارّٙب ٚثشىً خبص
فّ١ب ٠زؼٍك ثبٌّٛاطفز ٓ١اٌذ١ٌٚزٚ ،ISO9001ٚ ISO14001 ٓ١ثّب ٠ف١ذ اٌّؼٕ ٓ١١فٚ ٟصاسح اٌظٕبػخ فٟ
إلٍ ُ١وشدعزبْ ػِّٛب ً ٚاٌّؼًّ ِغبي اٌجؾش خظٛطب ً.
 - 7ا ٌزؼشف ػٍ ٝاٌٛضغ اٌج١ئ ٟفِ ٟؼًّ عّٕذ طبعٍٛعخ ٚثّب ٠غبػذ ف ٟاٌزؼشف ػٍ ٝاٌغٛأت اٌج١ئ١خ اٌّّٙخ
ف.ٗ١
 - 7رُ إلزشاػ ثشٔبِظ رذس٠ج ِٓ ٟلجً اٌجبؽش وآٌ١خ ٌّغبػذح اٌّؼًّ ػٍ ٝرجٕٔ ٟظبَ اإلداسح اٌج١ئ١خ ِٓ خالي
اٌزٛافك ِغ ِزطٍجبد اٌّٛاطفخ اٌذ١ٌٚخ ٚ ،ISO14001ثبإلعزفبدح ِٓ اٌؼٕبطش اٌّزٛفشح ٌٍّؼًّ ٌزطج١ك
ِزطٍجبد اٌّٛاطفخ اٌذ١ٌٚخ. ISO9001
 - 8رُ إلزشاػ ػششح خطٛاد ٌزطج١ك اٌّٛاطفز ٓ١اٌذ١ٌٚزِ ISO14001 ٚ ISO9001 ٓ١ؼبً فِ ٟؼًّ عّٕذ
طبعٍٛعخ.

ٚثزٌه رجٌٍ ٓ١جبؽش ِٓ خالي إٌزبئظ اٌز ٟرٛطً إٌٙ١ب ،ثؤْ ٌذ ٜاٌّؼًّ ٔظبِب ع١ذا إلداسح اٌغٛدح  ِٓٚ،اٌغًٙ
عذا ٌٍّؼًّ اٌؾظٛي ػٍ ٝشٙبدح ا٠٢ضٌ 9112 ٚفزشح لظ١شح ِٚؾذدح ثّغشد اٌم١بَ ثجؼض األِٛس اٌفٕ١خ ٚاإلداس٠خ
ٚرؼذٍٙ٠ب ،إْ وبْ ف١ٔ ٟزٙب اإلعزّشاس ف ٟاٌزؾغٌٚ .ٓ١ىٓ ٔظبَ اإلداسح اٌج١ئ١خ فٙ١ب ضؼ١ف ٠ٚؾزبط إٌ ٝاٌىض١ش ِٓ
اٌٛلذ ِغ اٌم١بَ ثبٌىض١ش ِٓ اٌزغ١١شاد ٚاإلضبفبد ف٘ ٟزا اٌغبٔت ٚ،رٌه ٌٍٛطٛي إٌٔ ٝظبَ ث١ئ ٟشجٗ ِمجٛي فٟ
اٌّشؽٍخ األ٠ٚ ،ٌٝٚؾزبط إٌ ٝفزشح أخشٍ ٌ ٜم١بَ ثبٌزؾغٕ١بد ٚرطج١ك اٌجشٔبِظ اٌّمزشػ ِٓ لجً اٌجبؽش ف ٟرط٠ٛش ٘زا
إٌظبَٚ ،رٌه ٌإللزشاة ِٓ اٌؾظٛي ػٍ ٝشٙبدح ا٠٢ض.25112 ٚ
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المقدمة:

لعؿ التكتبلت التجارية واإلقتصادية المذىمة والتطور العممي والتكنولوجي المتسارع في مختمؼ

األنشطة الحيوية في العالـ ،أدت إلى إزدياد شدة المنافسة بيف الشركات والمنظمات العاممة في مختمؼ

المجاالت نحو النجاح والنمو واإلستم اررية وتحقيؽ الربح والتفوؽ عمى المدى البعيد ،حيث فرض عمى
المنظمات والشركات إعادة النظر في خططيا واستراتيجياتيا المستقبمية في تحقيؽ أىدافيا المراد

منيما ،فإضطرت تمؾ المنظمات والشركات إلى تحقيؽ الجودة وتحسينيا كسبلح لممنافسة عمى الصعيد

الدولي بعد التحقيؽ المذىؿ والواضح لمتجربة اليابانية في مجاالت الصناعة والتجارة والماؿ وتحقيؽ

النجاح والتميز الرائع في مجاؿ الجودة .وربما التحديات العالمية المعاصرة مف عولمة اإلقتصاد

،وانتشار تقنية المعمومات ،شبكات المعمومات ،ومنظمة المواصفات العالمية  ،ISOواتفاقية التجارة
العالمية ..تحتـ عمى منظمات األعماؿ كافة إنتياج األسموب العممي الواعي في مواجية ىذه التحديات

واستثمار الطاقات اإلنسانية الفاعمة في ترصيف األداء التشغيمي والبيعي بمرونة أكثر كفاءة وفاعمية
ومف أكثر الجوانب اإلدارية اليادفة مما أدى إلى التطور في مفاىيـ الجودة واإلدارة وفمسفتيا وأنظمتيا
اإلدارية بمرور الزمف ،حيث حدث نتيجة لذلؾ التطور الممحوظ بإستثمار الجودة وأنظمتيا في تحقيؽ

العديد مف الفوائد لمنظمات األعماؿ والشركات والمجتمع فأصبحت الجودة عنواناً لمنجاح والتطور

لممنظمات لمسعي في تحقيؽ أىدافيا في المستقبؿ القريب.

لذلؾ فاإلدارة ليست سمعة أو بضاعة يمكف أف نستوردىا ،وانما ىي نظاـ يشمؿ جميع مكونات

النظاـ اإلداري في أية مؤسسة وما يرتكز عميو مف أسس فمسفية واجتماعية واقتصادية وعممية
وتكنولوجية ومعموماتية .ولذلؾ يجدر التنبيو إلى أف المحاوالت التي تقوـ بيا بعض المنظمات
والشركات والمؤسسات الحكومية لتطبيؽ ىذا النظاـ اإلداري دوف توفير الظروؼ واإلمكانات والقدرات

والمتطمبات البشرية والمادية والتكنولوجية ،فإنيا ستعتبر جيودا عابثة وضائعة ولف يكتب ليا النجاح

والسيما إذا كاف اليدؼ منيا دعائيا واعبلميا لتمميع صورة المؤسسة في األجيزة اإلعبلمية ولصرؼ

اإلنتباه عف حاجة ىذه المؤسسات إلى اإلصبلح والتطوير اإلداري ،ولئلختباء خمؼ الفتات إدارية
براقة .وبناءا عمى ماتقدـ يتضح بأف اإلدارة تعتبر ميمة أساسية لكؿ األفراد العامميف في المنظمة
واليقتصر دورىا عمى األفراد العامميف في حقوؿ الجودة فقط ،إذ أنيا تعني اإلسياـ الفعاؿ لمنظاـ

اإلداري والتنظيمي بكافة عناصره في تحقيؽ الكفاءة اإلستثمارية لمموارد المتاحة مف مادة أولية ومعدات

ومكائف وقوى بشرية ومعموماتية ومالية ..بحيث إنيا تسيـ جميعا في السعي لتحقيؽ ىدؼ المنظمة

الذي يتركز في تحقيؽ اإلشباع األمثؿ لممستيمؾ األخير مف خبلؿ تقديـ السمع والخدمات بالمواصفات
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القياسية ذات الجودة والكمفة الذي يتبلئـ مع قدراتو الشرائية وتوفير الضمانات الشاممة في الحصوؿ
عمى السمعة أو الخدمة في المكاف والزماف المناسبيف ،واإلدارة الجيدة بكفاءتيا تعوض قمة الموارد

واإلمكانات ،وأوضح مثاؿ عمى ذلؾ التجربة اليابانية.

ولقد أطمقت العديد مف الدوؿ الصناعية المتقدمة (عقد الجودة) عمى عقد الثمانينات مف القرف

الماضي ،ألف الجودة غدت فيو متطمباً ضرورياً وشائعاً بيف الشركات التي تروـ التنافس في األسواؽ
العالمية ،وقد شكؿ ظيور سمسمة المواصفات الدولية  ISO-9000عاـ  ٜٔٛٚأحد أىـ اإلستجابات

الدولية التي جاءت لتجمع كافة الممارسات المنفذة في مجاؿ الجودة عمى الصعيد العالمي في

مواصفات ىذه السمسمة .وأصبحت شيادة المطابقة مع ىذه المواصفة مطمباً تجارياً وشرطاً لممنافسة في

ظؿ إ تفاقيات منظمة التجارة العالمية وممحقاتيا ،ويؤكد ذلؾ رائد الجودة العالـ جوراف  Juranبالقوؿ
( أنت لست مجب اًر عمى تطبيؽ  ISO-9000ولكف بقائؾ ليس مضموناً ).

لذلؾ فإف مواجية ىذه التحديات والتغمب عمييا أمر في غاية األىمية حتى يتمكف النظاـ مف

البقاء والمنافسة ،ويكوف ذلؾ مف خبلؿ التطبيؽ السميـ والشامؿ لمفيوـ إدارة الجودة .ونتيجة إلخفاؽ
القطاع الحكومي في أغمب الدوؿ العربية بصورة عامة والعراؽ بشكؿ خاص في التعامؿ مع األسواؽ
الخاصة ،ظيرت مجموعة مف األدوات التي صممت لتأكيد جودة الخدمات ،وتناسبيا مع التكمفة،

وحقوؽ المستفيديف منيا ،كاف مف بينيا نظاـ إدارة الجودة  ،ISO-9001حيث تعد مواصفة

 ،ISO-9001إحدى المقاييس الدولية التي يؤخذ بيا لتأكيد نظاـ الجودة لدى العديد مف المؤسسات
والشركات العالمية ،ويعتبر الحصوؿ عمى ىذه المواصفة الخطوة الرئيسة األولى نحو تحقيؽ نظاـ

الجودة الشاممة ،لذلؾ نجد أف الكثير منيا تجد نفسيا ممزمة بتطبيؽ عناصر ىذه المواصفة الدولية ،إذا
ما أرادت أف تتخذ لنفسيا مكانا منافسا في السوؽ الدولية ،وتحافظ عمى إستم اررية ذلؾ ،وبالرغـ مف

اإلىتماـ الكبير بجودة المنتجات ،واجو العالـ بالمقابؿ تحديات بيئية كبيرة مف الظواىر البيئية ،مما

أدى إلى مبادرة المنظمة الدولية لمتقييس  ISOوبالتعاوف مع العديد مف الجيات في إصدار سمسمة
المواصفات الدولية  ISO-14000أحد أىـ اإلستجابات الدولية لذلؾ التحدي البيئي،إذ أصدرت في

األوؿ مف أيموؿ عاـ  ٜٜٔٙالمواصفة الدولية  ISO-14000وىي أكثر مواصفات السمسمة أىمية

وشيرة ويعد إصدارىا حدثاً ميماً في مجاؿ إعتماد إستراتيجيات تنافسية إلدارة البيئة ومحاولة لتحقيؽ
موازنة بيف النمو اإلقتصادي وحماية البيئة ،فغالب ػاً ما كػاف لمتقدـ اإلقتصادي ورفاىية المجتمع ثمف

بيئي يتعمؽ بيما.
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وتعتبر المواصفة  ISO-14000مجموعة متطمبات تيتـ بتكويف نظاـ إدارة بيئية يمكف

تطبيقو في جميع أنواع وأحجاـ المنظمات ويتكيؼ مع الظروؼ المتنوعة سواء أكانت ثقافية أـ
إجتماعية أـ جغرافية ،وتيدؼ المواصفة  ISO-14000أساسا إلى تدعيـ عممية حماية البيئة ومنع
التموث .وفي ظؿ ذلؾ اإلىتماـ الدولي بقضيتي الجودة والبيئة برزت مشكمة البحث المتمثمة بػ ( كيؼ
يمكف لمشركات الصناعية أف تواجو تمؾ المتغيرات الدولية التي جعمت مف اإلرتقاء بجودة المنتجات

وبمستوى األداء البيئي أحد أىـ التحديات التي تواجو الصناعة في ىذا القرف) ،وكيؼ يمكف لمعمؿ

سمنت طاسموجة كمجاؿ لمبحث أف يواجو ذلؾ التحدي مف خبلؿ تنفيذه لمتطمبات المواصفة الدولية
 ،ISO-9000وبما يوفر لو عناصر أساسية يمكف اإلستفادة منيا لئليفاء بمتطمبات المواصفة الدولية
 ،ISO-14000بحيث تعتمد المواصفتيف الدوليتيف كمنظومة متكاممة.

وتبرز أىمية ىذا البحث في تصميمو مدى تطبيؽ معمؿ سمنت طاسموجة لنظامي إدارة الجودة

والبيئة وفقاً لممواصفتيف الدوليتيف  ،ISO-9000& ISO-14000واستخدامو في تقويـ نظامي إدارة

الجودة والبيئة في المعمؿ لغرض إعادة مطابقة نظاـ إدارة الجودة مع متطمبات اإلصدار الجديد مف
المواصفة ،وتقديـ مقترح لبناء نظاـ لئلدارة البيئية في المعمؿ وفقاً لممواصفة الدولية ISO-14000
باإلعتماد عمى عناصر اإلستعداد المتوفرة لممعمؿ لتنفيذ متطمبات المواصفة الدولية ISO-9000
،وفي ضوء ما تقدـ بنيت ىيكمية البحث مف خمسة فصوؿ حيث تناوؿ الفصل األول المنيجية وتضمف

مبحثيف يتناوؿ المبجث األوؿ منيجية الدراسة المعتمدة ،ويتناوؿ المبحث الثاني الدراسات السابقة ذات

العبلقة بموضوع البحث والتي تمكف الباحث مف الحصوؿ عمييا .ويتناوؿ الفصل الثاني الجودة والبيئة
ويتكوف ىذا الفصؿ مف مبحثيف يتناوؿ المبحث األوؿ الجودة ونظـ إدارتيا وأىدافيا ،كمػا يتناوؿ فمسفة

إدارة الجودة الشاممة ،فيما يتناوؿ المبحث الثاني البيئة ونظـ اإلدارة البيئية .ويتناوؿ الفصل الثالث
المواصفة الدولية  ISO-9000والمواصفة الدولية  ISO-14000ويتكوف ىذا الفصؿ مف ثبلثة
مباحث يتناوؿ المبحث األوؿ منيا المواصفة الدولية  ISO-9000وماىيتيا ومكوناتيا والعوامؿ

الرئيسة المؤثرة في تطورىػا ،ويتناوؿ المبحث الثاني المواصفة الدولية  ISO-14000وماىيتيا
ومكوناتيا والعوامؿ الرئيسة المؤثرة في تطورىػا ،أما المبحث الثالث فيتناوؿ العبلقة بيف المواصفتيف

الدوليتيف  ISO-9001و ISO-14001وعناصر التكامؿ بينيما .فيما يتناوؿ الفصل الرابع الواقع

الميداني إلدارة الجودة والبيئة في معمؿ سمنت طاسموجة ويتكوف ىذا الفصؿ مف ثبلثة مباحث لمكشؼ
عف التطبيؽ الفعمي والواقع الحقيقي لموضوع الدراسة في الواقع الميداني والذي يتمثؿ في معمؿ سمنت

طاسموجة في السميمانية ،حيث يتناوؿ المبحث األوؿ تقييـ واقع تمبية معمؿ سمنت طاسموجة لمتطمبات
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المواصفة الدولية لمجودةISO-

بإستخداـ قائمة الفحص التدقيقية لمتطمبات المواصفة الدولية

المصممة ليذه الدراسة و في المبحث الثاني يتناوؿ الواقع البيئي في معمؿ سمنت طاسموجة وفي
المبحث الثالث يتناوؿ تقييـ واقع تمبية معمؿ سمنت طاسموجة لمتطمبات المواصفة الدولية لمبيئة

 ISO-14000بإستخداـ قائمة الفحص التدقيقية لمتطمبات المواصفة الدولية المصممة ليذه الدراسة.
ويتناوؿ الفصل الخامس اإلستنتاجات والتوصيات ويقع في مبحثيف يتناوؿ أوليما اإلستنتاجات النظرية

والعممية التي تـ التوصؿ إلييا ،ويتناوؿ ثانييما التوصيػات الخاصة بالمعمؿ والتوصيات العامة.
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الفصل األول
المنيجية

 المبحث األول :منيجية الدراسة
 المبحث الثاني :الدراسات السابقة
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منيجية الدراسة
المبحث األول

أولً :مشــكمة الدراسة

في ظؿ اإلىتماـ الدولي بقضيتي الجودة والبيئػة كػاف البػد مػف محاولػة اإلىتمػاـ باألنشػطة الخاصػة

بأنظمػ ػػة الجػػػودة عمػ ػػى مسػػػتوى الشػ ػػركات والمؤسسػ ػػات الحكوميػ ػػة فػػػي الع ػ ػراؽ عمومػ ػػا واقم ػػيـ كردسػ ػػتاف

خصوصا ،بالتسجيؿ عمى شيادة المطابقة مع المواصفة الدولية بأنواعيا ،إال أف معظـ تمؾ المؤسسات

لػػـ تػػوؿ ذات اإلىتمػػاـ لممواصػػفة الدوليػػة ،األمػػر الػػذي حػػدا بالباحػػث الػػى إج ػراء ىػػذه الد ارسػػة الميدانيػػة

،عمػػى ىػػذه المؤسسػػة الصػػناعية الميمػػة ،لم ػا ليػػا مػػف دور بػػارز مػػف الناحيػػة اإلقتصػػادية فػػي المنطقػػة
والتأثير السمبي عمى البيئة إف لـ تراع المواصفات الدولية في التنفيذ.

حيث تبرز مشكمة البحث بػمواجية إدارة معمؿ سمنت طاسموجة مشكمة تتمثؿ بكيفيػة اإلسػتفادة مػف

العناصػػر األساسػػية لمتطمبػػات المواصػػفة الدوليػػة  ISO 9001المؤىػػؿ حاليػػا ليػػا ،وتطويعيػػا لئليفػػاء
بمتطمبات المواصفة الدولية  ISO 14001ومحاولتيا نيؿ الشيادة الدولية.

ثانياً :أىميــة الدراسة

تعتبر البحوث والدراسات العممية واحدة مف أىـ السبؿ التي يمكف أف تسمكيا المجتمعات المعاصػرة

كخطػوة عمػى طريػؽ التقػدـ والتطػور ،وعمػى ىػذا األسػاس رحبػت الييئػة العامػة لمبيئػة فػي إقمػيـ كردسػتاف

العراؽ بيذه الد ارسػة التػي كانػت معامػؿ السػمنت تابعػا ليػا فػي حينيػا ،وكمػا ىػو وارد فػي خطػاب الػو ازرة
في الممحؽ (ٔ).

ويتوقع الباحث أف تساعد نتائج الدراسة في معمؿ سمنت طاسموجة عمى فيـ أفضؿ لواقع تطبيؽ

ىذيف النظاميف في وحداتيا اإلدارية وتحسينيما وتطويرىما وصوال الى الجودة الشاممة ،ويمكف اإلشارة

الى أىمية ىذه الدراسة مف خبلؿ التالي:

- 1بناء أنموذج تقويـ لنظامي إدارة الجودة والبيئة يساعد معمؿ سمنت طاسموجة عمى التعامؿ مع
المواصفتيف الدوليتيف بصورة تكاممية واستخداميما في بقية المؤسسات الصناعية والخدمية وىو ما

يعد مف اإلسيامات الرئيسة ليذا البحث.

 2إ-ثراء المكتبة العممية في مجاؿ التوجيات الحديثة لمجودة وأنظمة إدارتيا والسيما المواصفتيف
الدوليتيف  ISO9001و . ISO 14001
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- 3المساىمة في التأطير النظري لقضية البيئة وتحدياتيا وكيفية إيجاد السبؿ الكفيمة لتحقيؽ التنمية
المستدامة لمجتمعاتنا مف خبلؿ األنظمة الحديثة إلدارة البيئة والسيما المواصفة الدولية

.ISO14001

- 4دراسة عناصر التكامؿ بيف المواصفتيف الدوليتيف  ISO9001و ISO14001واظيار أىمية
سعي منظماتنا لمتسجيؿ عمى المواصفتيف لئلرتقاء بمستوى جودة منتجاتيا وأدائيا البيئي وتحسيف
وضعيا التنافسي محمياً وعالمياً.

- 5لتكوف ىذه الدراسة أساسا ومنطمقا لدراسات أخرى في نفس المجاؿ ،فضبل عف تقديميا لمجموعة
مف التوصيات واإلقتراحات مف شأنيا دعـ النظاميف الجودة والبيئة معا.

ثالثاً :أىـداف الدراسة

- 1معرفة مدى تطبيؽ المعمؿ لنظامي الجودة والبيئة في تطوير أداء وحداتيا اإلدارية.

- 2التعرؼ عمى الفروقات بيف النظاميف الجودة والبيئة أثناء التطبيؽ العممي في المعمؿ.
- 3تأىيؿ المعمؿ لممطابقة مع متطمبات المواصفة الدولية .ISO 9001 2000

- 4تأىيؿ المعمؿ لممطابقة مع متطمبات المواصفة الدولية .ISO14001 2004

- 5المساىمة في تقديـ إطار نظري لممداخؿ الحديثة في تناوؿ الجودة والبيئة وأنظمة إداراتيما وبشكؿ
خاص فيما يتعمؽ بالمواصفتيف الدوليتيف  ISO14001و ،ISO9001وبما يفيد المعنييف في و ازرة

الصناعة بأقميـ كردستاف عموماً والمعمؿ مجاؿ البحث خصوصاً.

- 6التعرؼ عمى الوضع البيئي في معمؿ سمنت طاسموجة وبما يساعد في التعرؼ عمى الجوانب
البيئية الميمة فيو.

رابعاً :منيــجية الدراسة

إعتمدت ىذ الدراسة عمى منيج دراسة الحالة ) (Case studyكونو يجمع بيف أكثر مف أسموب

بحثي وفي آف واحد ،إذ يتمثؿ بالمبلحظة واإلستفسار واإلستبياف والمقابمة الشخصية التي تؤدي
لموصوؿ إلى المعمومات بشكؿ مباشر(ٔ) ،وبما يسمح لمباحث بغربمتيا وانتقاء ما يتعمؽ منيا بشكؿ

مباشر بالحالة المبحوثة ،وعادة ما يتضمف منيج دراسة الحالة عمى معمومات وصفية غزيرة تعكس
واقع الحاؿ بدوف تجريد إحصائي ،إذ أنيا تقمؿ مف الميؿ إلى سوء التفسير لمبيانات اإلحصائية ومف

الميؿ إلعطاء الحيوية لمنتائج الكمية الجامدة ،فغالباً ما يمكف رؤية العبلقات بيف العوامؿ المنفصمة
(ٔ)

سميـ ،ميا كامؿ جواد ،آؿ مصطفى ،تصميـ نظاـ الجودة في ظؿ متطمبات اآليزو  ،ISO 9002دراسة حالة في

شركة بعقوبة لتعميب األغذية وتصنيع التمور المحدودة ،كمية اإلدارة واإلقتصاد ،جامعة بغداد ،ٕٓٓٔ ،ص.ٔٓ:
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عف بعضيا بشكؿ أكثر وضوحاً مف خبلؿ إجراء دراسة مركزة لمحالة بشكؿ يفوؽ رؤيتيا مف خبلؿ

التحميبلت الكمية المجردة(ٔ).

ومنيج دراسة الحالة يؤكد فقط عمى تعريؼ الحقائؽ والقياـ بتحميميا لغرض الوصوؿ إلى

إستنتاجات ومبادئ عامة مف ىذه الحقائؽ ،أما إستخداـ ىذه الحقائؽ في التحسيف فيذا نشاط مختمؼ
تعرؼ -دراسة
تماماً عمى الرغـ مف أنو ربما يكوف الخطوة المنطقية التالية لمبحث والدراسة ،لذلؾ َ
الحالة -بأنيا تحميؿ شامؿ وعميؽ لظاىرة ما ،فيي تحاوؿ الحصوؿ عمى معمومات كافية عف الحالة
موضوع البحث مع التركيز عمى جانب معيف منيا ،وتُجمع البيانات عف الحالة المبحوثة وفؽ أسموب
عممي منظـ بيدؼ تحديد الفجوة بيف الدراسات األكاديمية وواقع الحاؿ ،والعمؿ عمى غمؽ ىذه الفجوة

أو تقميصيا إلى أدنى حد ممكف مف خبلؿ وضع الحموؿ المناسبة بوصفو اليدؼ الرئيس لممشكمة.

خامساً :حـدود الدراسة:

ٔ -الحدود الزمانية :إمتد حدود ىذا البحث زمنيا لممدة مف اإلصدار األوؿ لممواصفة الدولية
 ISO9001عاـ  ٜٔٛٚولغاية ٔٓ ٕٓٔٔ/ٔٔ/تخمميا تطبيؽ ميداني في معمؿ سمنت

طاسموجة مع اإلشتراؾ في برنامج تطبيقي يخص الموضوع.

ٕ -الحـدود المكانيـة :تناولت ىذه الدراسة إختبار التطبيؽ الميداني لنظامي إدارة الجودة والبيئة في
موقع معمؿ سمنت طاسموجة والذي جرى إختياره بأسموب اإلختيار العمدي مف قبؿ الباحث وذلؾ
لؤلسباب التالية:

 أىمية صناعة السمنت في إعادة وانشاء البنى التحتية والنيضة العمرانية ،ولمتأثير المباشر
لموضوعي الجودة والبيئة فييا ،فاإلرتقاء بمستوى جودة المنتج والحفاظ عمى عبلقتو اآلمنة بالبيئة

يعد مف القضايا الجوىرية إلرتباطو بحياة وصحة المواطنيف.

 أىمية ىذه الصناعة ومساسيا المباشر باإلقتصاد الوطني مف خبلؿ سد حاجة السوؽ المحمية
ومف ثـ تييئة منتج ذو جودة عالية منافسة لمتصدير ألسواؽ الدوؿ المجاورة.

 نظ ار إلمتبلؾ المعمؿ الخبرات في مجاؿ إدارة الجودة والبيئة ،ولوجود عبلقات وثيقة مع أغمب
المؤسسات والمعاىد والمختبرات الفنية في محافظة السميمانية ،مما يجعمو  -في حالة حصولو
عمى الشيادة الدولية  -مركز إستقطاب لبقية المعامؿ والمؤسسات المحمية لتطبيؽ متطمبات

الجودة والبيئة والسعي لنيؿ شيادتي الجودة والبيئة.
(ٔ)

عطية ،حامد سوادي" ،دليؿ الباحثيف في اإلدارة والتنظيـ" ،دار المريخ لمنشر ،الرياض ،ٜٜٖٔ ،ص.ٖٜ:
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سادساً :مفاىيم ومصطمحات الدراسة

 )1مدى الموائمة (تطبيق) :ىو المدى الذي يستطيع بو برنامج معيف الوصوؿ الى أىدافو المحددة
،وتعتبر بشكؿ عاـ مقياسا لنتائج الخدمات العامة .إنو متغير تابع يشير الى مدى قدرة النظاميف
إدارة الجودة والبيئة ونجاحو في تحقيؽ األىداؼ والفوائد المتوخاة مف إستخدامو في معمؿ سمنت
طاسموجة في محافظة السميمانية في العراؽ.

 )2الجودة :مصطمح (الجودة) ىو ترجمة لػ Qualityألنو يعني اإلجادة واإلتقاف بالعمؿ عمى العكس
مف مصطمح (النوعية) الذي يعني التذبذب في الشيء.

 )3نظام إدارة الجودة ( :)ISO 9001ىو مجموعة العمميات ،واإلجراءات ،والييكؿ التنظيمي
،والمسؤوليات ،والموارد البلزمة الموضحة في دليؿ الجودة ،واجراءات الجودة ،وتعميمات العمؿ
الصادرة مف المعمؿ بشأف الجودة.

 )4نظام إدارة البيئة (:)ISO 14001ىو مجموعة العمميات ،واإلجراءات ،والييكؿ التنظيمي
،والمسؤوليات ،والموارد البلزمة الموضحة في دليؿ البيئة ،واجراءات البيئية ،وتعميمات العمؿ
الصادرة مف المعمؿ بشأف البيئة.

 )5الوحدات الدارية في معمل سمنت طاسموجة :ىي عبارة عف إدارات ومديريات وأقساـ تنشئيا
المعمؿ عمى نحو كاؼ لتمكنيا مف القياـ بأعماليا بشكؿ يضمف حسف سير العمؿ وانجازه وفقا
لنظاـ التنظيـ اإلداري لممعمؿ ،وبالنسبة ليذا البحث فإف المقصود بو ىو جميع الوحدات اإلدارية

في المعمؿ.

 )6العاممون :ىـ الموظفوف اإلداريوف المصنفوف والحاصموف عمى درجة دبموـ فأكثر الذيف يعمموف
في الوحدات اإلدارية المشمولة في التجربة في معمؿ طاسموجة.

سابعاً :أساليب جمع البيانات وتحميميا

إسػػتندت الدراسة في جمع المعمومات المطموبة عمى جانبيف أساسييف ىما النظري والعممي وعمى النحو التالي:

 الجانب النظري :الذي تـ تغطيتو في البحث عف طريؽ اإلستعانة بما يمي:

 )1الكتب والدوريات العربية واألجنبية ذات العبلقة.

 )2سمسمة المواصفات ووثائؽ ومنشورات المنظمة الدولية لمتقييس .ISO
 )3األطاريح والرسائؿ الجامعية العربية واألجنبية.

 )4البحوث والمقاالت التي تـ الحصوؿ عمييا مف خبلؿ مواقع الشبكة الدولية لممعمومات
) (Internetإذ تـ التواصؿ مع عدد مف الباحثيف والمتخصصيف مف خبلليا.
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 الجانـب العممـي :الذي تـ تغطيتو في البحث عف طريؽ اإلستعانة بما يمي:

- 1المقابــالت :يتضمف الممحؽ (ٖ) أسماء وعناويف السادة الذيف قابميـ الباحث ألغراض جمع
البيانات عف الواقع الميداني لمدراسة ،وتتضمف ىذه المقاببلت مايمي:

أ  -خارج المعمل:حيث تـ إجراء العديد مف المقاببلت خارج المعمؿ مع العديد مف الجيات ذات
العبلقة بموضوع البحث بغية اإللماـ ببيئة البحث ومستوى وعي تمؾ الجيات ودرجة إىتماميا
بأنظمة إدارة الجودة والبيئة.

ب -داخل المعمل :حيث تـ إجراء العديد مف المقاببلت مع المختصيف في المعمؿ مف مختمؼ
المستويات بغية الوقوؼ عمى الواقع الفعمي لنظاـ إدارة الجودة ولؤلنشطة ذات األثر البيئي في

المعمؿ مف خبلؿ تعبئة أدوات البحث المعتمدة.

- 2المعايشة الميدانية :والتي قضاىا الباحث في المعمؿ بمحافظة السميمانية ،وقد مكنتو مف
إستيعاب آليات عمؿ المعمؿ وواقع الجودة والبيئة الذي يعيشو المعمؿ مف خبلؿ المبلحظة
واإلستفسار واإلطبلع.

- 3الطالع عمى العديد من الوثائق والتقارير الخاصة بالمعمل :ودراستيا كتعميمات العمؿ وخطط
الجودة وشكاوى الزبائف وتقارير مراجعة اإلدارة وتقارير التدقيؽ الداخمي لمجودة ،واليياكؿ
التنظيمية وخرائط المعمؿ ونماذج اإلستمارات المستخدمة في كافة األنشطة ذات العبلقة بنظاـ

الجودة والتقارير المختبرية والتعميمات البيئية لممشاريع الصناعية والزراعية والخدمية لعاـٜٜٓٔ
كما في الممحؽ( ،)ٚوكذلؾ قانوف حماية وتحسيف البيئة رقـ(ٖ) لعاـٜٜٔٚكما في الممحؽ (.)ٛ

ثامناً :أدوات الدراسة

(ٔ)

قاـ الباحث بتصميـ قائمة فحص (اإلستبانة)

لتقويـ نظامي إدارة الجودة والبيئة باإلعتماد عمى

المواصفتيف الدولية  ISO14001و ISO9001ووفقاً لمخطوات التالية:
(ٔ)

تـ االستفادة مف عدة مصادر عند تصميـ قائمة الفحص (اإلستبانة) منيا :يوسؼ احمد وآخروف  .ٕٓٔٔ،ايماف

ابراىيـ عودة .ٜٜٖٔ ،جيؼ جوتف وجوف مانياس .ٜٜٜٔ ،محمد عبدالغني حسف ىبلؿ .ٜٜٔٙ ،سمير محمد
عبدالعزيز .ٜٜٔ٘ ،نواؼ محمد البادي .ٕٓٔٓ ،الغميز ،نايؼ .ٕٓٓٗ ،القرعاف ،أحمد محمدٕٓٓٗ ،
،الكيومي،عبداهلل .ٕٕٓٓ ،الدرادكة ،مأموف سميماف .ٕٓٓٛ ،الخطيب ،أحمد والخطيب ،رواح .ٕٓٓٙ ،مجيد ،سوسف
شاكر والزيادات ،محمد عواد .ٕٓٓٛ ،قاسـ نايؼ ،وبكر تركي .ٕٓٓ٘ ،السعدي رجاؿ وآخروف .ٕٓٔٓ ،أيوب ،عمي

محمد .ٕٓٓٓ ،بدح ،أحمد .ٕٖٓٓ ،درادكة ،أمجد .ٕٓٓٗ ،النوايسة ،يناؿ متروؾ سالـ .ٕٓٓٙ ،باسردة ،عمي
محسف محسوف.ٕٓٓٛ ،

صفوت ،محمد

صالح.ٕٓٓٚ ،

.Kolcinski Johon, 2002. Frederic, 2006.
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التميمي ،فواز محمد

الفواز.ٕٓٓ٘ ،

 )1جرى دراسة المواصفتيف الدوليتيف كبلً عمى حدة لمعرفة عناصر التكامؿ بينيما وإلعتماد مدخؿ

يمكنيا مف التعامؿ مع المواصفتيف بشكؿ مناسب مف خبلؿ آلية منفصمة ،وتبيف أنو بالرغـ مف
الجداوؿ التي أصدرتيا منظمة ) (ISOحوؿ عناصر التكامؿ بيف المواصفتيف إال أف ىناؾ إختبلفاً
في طبيعة البناء لكبل المواصفتيف وفي حركة المتطمبات والعناصر كنتيجة لذلؾ ،حيث أف

المواصفة الدولية  ISO14001تعتمد في تسمسؿ متطمباتيا وىيكميا عمى حركة الوثائؽ وكيفية
بناء نظاـ إدارة البيئة في المعمؿ ،في حيف تعتمد المواصفة الدولية  ISO 9001عمى حركة

المنتج في المعمؿ باألساس ووفقاً لمدخؿ العممية.

 )2جرى إعداد إستبانة لكؿ مواصفة عمى حدة وباإلعتماد المباشر عمى متطمبات كؿ مواصفة مع
اإلستفادة مف الموجيات ) (Guidelinesالمصاحبة لكؿ مواصفة كما ىو موضح في الممحؽ

(٘) ،وكانت بواقع ( )ٔٓٛسؤاال لممواصفة  ISO9001و(ٓ )ٛسؤاال لممواصفة .ISO14001
ويبيف الممحؽ (ٕ) أسماء السادة اإلستشارييف فييا ،وفي الممحؽ (ٗ) مبلحظات وآراء البعض

منيـ عمى اإلستبانات األولية والتي تـ أخذىا بنظر اإلعتبار في الصيغة النيائية لئلستبانة.

 )3تـ إعتماد مدخؿ توافقي مع المواصفتيف عمى أساس عجمة ديمنج ) ،(PDCAبإعتبار أف بناء
نظامي إدارة الجودة والبيئة في المنظمة أو إجراء تقويـ التدقيؽ الدوري ليما يمكف أف يعتمد عمى

تمؾ العجمة ،وعميو فقد تضمف أنموذج التقويـ عمى العناصر الرئيسة التالية:
 تخطيط وتوثيؽ نظامي إدارة الجودة والبيئة.
 تنفيذ وتشغيؿ نظامي إدارة الجودة والبيئة.
 قياس وتدقيؽ نظامي إدارة الجودة والبيئة.
 مراجعة نظامي إدارة الجودة والبيئة.

ويستند التصميـ العاـ لئلستبانة ( أنموذج) عمى منطؽ عجمة(ديمنج) واف كانػت حركػة المتطمبػات

وتفاعميػػا يسػػتند إلػػى مػػدخؿ العمميػػة (مػػدخبلت ،عمميػػة ،مخرجػػات ،تغذيػػة عكسػػية ( ))وىػػو مػػا أكدتػػو

التعديبلت األخيرة لممواصفة الدولية .ISO 9001

))

التغذية العكسية أو باإلنجميزية (  ) Feed Backتعني ردة الفعؿ المقابمة لحدث ما وبالتالي

ىي ببساطة ما ىو رد فعؿ مف حولؾ تجاه أي سموؾ تقوـ بو ،وفي اإلدارة رد الموظفيف
تجاه ق اررات اإلدارة وفي التسويؽ ىي رد فعؿ المستيمؾ حوؿ سمعة معينة.
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 )4بإعتبار المواصفة الدولية  ISO 9001ىي األحدث واألكثر إستيعاباً لممفاىيـ اإلدارية الحديثة
كما أنيا األكثر مف حيث المتطمبات ،فقد إعتمدت متطمباتيا الرئيسة كأساس مع تكييؼ متطمبات

 ISO 14001لمتوافؽ والتكامؿ معيا.

 )5إعتمدت عمى ذات تسمسؿ المواصفة  ISO 9001مع إستثناءات جرى فييا تقديـ أوتأخير موقع
المتطمب الرئيس ليتوافؽ مع المدخؿ المعتمد ولتحقيؽ قدر أعمى مف اإلنسجاـ والتكامؿ مع
. ISO 14001

 )ٙتؤخذ المتطمبات في  ISO 9001كأساس ثـ يجري البحث عما يناظرىا في .ISO 14001
 )ٚجميع المتطمبات الرئيسة لمنظاميف تـ صياغتيا بنفس األسموب.

 )ٛتـ صياغة بعض الفقرات أو المتطمبات لكؿ نظاـ حسب خصوصيتيا لعدـ اإلشتراؾ فيما بينيا في

كؿ مما يمي:

 التركيز عمى الزبوف في المواصفة  ISO 9001لعدـ مناقشة المواصفة  ISO 14001ليا.
 الجوانب البيئية في المواصفة ISO 14001لعدـ مناقشة المواصفة  ISO 9001ليا.

 الرقابة والقياس عمى المنتج في المواصفة  ISO 9001لعدـ مناقشة المواصفة ISO 14001
ذلؾ بذات المدخؿ والكيفية.

 السيطرة عمى المنتج غير المطابؽ في المواصفة  ISO 9001واإلستعداد واإلستجابة لمطوارئ
في المواصفة  ISO14001التي تعدىما منظمة  ISOمتناظريف ومتشابييف ،حيث تبيف بإنيما
يتشابياف فقط مف حيث المجاؿ ،لكنيما يختمفاف كمياً في آلية التناوؿ ،كما أف اإلستعداد

واإلستجابة لمطوارئ تعد مف العناصر الرئيسة والبارزة في نظاـ اإلدارة البيئية ،مما يتطمب تناوليا
منفردة.

 تحميؿ البيانات في المواصفة  ISO 9001التي ال يوجد ما يناظرىا في المواصفة ISO 14001
بشكؿ مباشر ،ولعدـ إقحاـ المنظمات الراغبة بتنفيذ المواصفة  ISO 14001بمتطمبات إضافية

غير مطموبة.

 )9بذؿ الباحث كؿ ما في وسعو كي اليغفؿ األنموذج أي متطمب رئيسي أو فرعي بالمواصفتيف عمى
اإلطبلؽ لضماف أف تكوف نتائج التدقيؽ وافية وإلعطاء تقويـ شامؿ عف مدى توافر المتطمبات اإللزامية
لممطابقة مع المواصفتيف الدوليتيف .ويبيف الممحؽ (٘) إستمارة اإلستبياف المعتمدة في الدراسة ذلؾ.
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تاسعاً :طريقة إختيار عينة الدراسة واجرائيا:

 - 1طريقة إختيار عينة الدراسة:

حاوؿ الباحث تطبيؽ الدراسة عمى إحدى الو ازرات في اإلقميـ ولكف لعدـ إستطاعتو الحصوؿ عمى

الموافقة ألسباب تتعمؽ بتمؾ الو ازرات ،ولكف بعد ذلؾ ّبينت الييئة العامة لمبيئة في اإلقميـ رغبتيا
بتطبيؽ الدراسة في معامؿ سمنت طاسموجة في محافظة السميمانية .وعمى ىذا األساس إختار الباحث
بيئة صناعة السمنت في العراؽ كمجتمع لمدراسة و معمؿ سمنت طاسموجة عينة لمدراسة بأسموب

عمدي ،حيث المعمؿ ىو أحد معامؿ الشركة العامة لمسمنت والتابعة لو ازرة الصناعة والتجارة في إقميـ
كردستاف العراؽ ،وينتج السمنت المقاوـ لؤلمبلح الكبريتية باإلضافة الى السمنت العادي.

 - 2أسموب الجراء:

إقتصرت ىذه الدراسة عمى الموظفيف اإلدارييف المصنفيف الحاصميف عمى درجة دبموـ فأكثر

،العامموف في الوحدات اإلدارية الذيف مضى عمى تعيينيـ أكثر مف سنتيف في معمؿ سمنت طاسموجة
لكونيا المؤسسة التي إعتمدتيا الييئة العامة لمبيئة في إقميـ كردستاف العراؽ .كما مبيف الجدوؿ (ٔ).
جدول ()1

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي والخبرة
الخبرة

10-1

20-11

 21سنة فأكثر

المجموع

دكتوراه وماجستير

٘

ٖ

ٕ

ٓٔ

دبموـ عالي وبكالوريس

٘ٔ

ٓٔ

٘

ٖٓ

دبموـ

ٕٓ

٘ٔ

ٓٔ

٘ٗ

المجموع

ٓٗ

ٕٛ

ٔٚ

٘ٛ

المؤىل العمممي

وقد تـ تصنيؼ أفراد العينة عند توزيع اإلستبانات عمى المعنييف في المجاالت التالية :قسـ

الجودة والبيئة واإلدارة والزبوف وقسـ خاص بالباحث بالمشاىدة واإلطبلع واإلستفسار ،حيث كاف كؿ
منيـ معنيا بالجواب عمى األسئمة المتعمقة بو فقط .حيث كاف نصيب كؿ منيـ:
البيئة

الجودة

الدارة

الزبون

الباحث

المجموع

ٖٓ

ٕ٘

٘ٔ

ٓٔ

٘

٘ٛ
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إستعاد الباحث ( )ٜٙإستبانة ،وقاـ بإستبعاد (ٔٔ) منيا لعدـ إكتماؿ المعمومات وبذلؾ يكوف عدد

اإلستبانات التي خضعت لمتحميؿ (٘ )ٛإستبانة وتشكؿ حوالي (٘ )%ٚمف مجتمع الدراسة األصمي.

 - 3أدوات الدراسة:

الداة األولى :إستبانة ( لمعرفة مدى مطابقة نظاـ إدارة الجودة ) معتمدا فييا عمى ما جاء مف
عناصر المواصفة القياسية الدولية  ISO 9001 2000ومستفيداً مف آراء المحكميف والمختصيف في

إدارة الجودة ،فضبل عف الكتب وما ورد فييا في ىذا الجانب والرسائؿ الجامعية والبحوث والدراسات

ذات العبلقة(ٔ).

وتكونت فقرات اإلستبانة كما ىو موجود في الممحؽ التالي:
 -التخطيط والتوثيؽ.

 التنفيذ والتشغيؿ لنظاـ إدارة الجودة. -متطمبات الرقابة والقياس والتحميؿ.

 -التحسيف المستمر لنظاـ إدارة الجودة.

حيث بمغ عدد اإلسئمة ليذه الفقرة (.)ٔٓٛ

األداة الثانية :إستبانة ( لمعرفة مدى مطابقة نظاـ إدارة البيئة ) معتمدا فييا عمى ما جاء مف عناصر
المواصفة القياسية الدولية  ISO 14001 2004ومستفيداً مف نفس األداة األولى .وتكونت فقراتيا

بالشكؿ التالي:

 السياسة البيئية. -التخطيط.

 التنفيذ والتشغيؿ. -الفحص.

 -مراجعة اإلدارة.

حيث بمغ عدد األسئمة ليذه الفقرة (.)ٚٛ
وعمى ضوء مبلحظات المحكميف واقتراحاتيـ تـ حذؼ بعض الفقرات ودمج الفقرات المتشابية

،وتعديؿ الصياغة المغوية واضافة فقرات جديدة ودمج مجاالتيا.

(ٔ)

الحميضى ،عبد الرحمف بف حمد ،إتجاىات اإلدارة العميا نحو تطبيؽ مواصفات اآليزو ٓٓٓ ٜفى الشركة السعودية

لمصناعات األساسية (سابؾ) ،مجمة اإلدارة العامة ،ٕٓٓٓ ،مجمد ٓٗ عددٔ.
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 - 4صدق الستبانة:
ولمتحقؽ مف صدؽ أداة اإلستبانة ،إعتمد الباحث عمى طريقة صدؽ المحتوى

( )Content Validityحيث قاـ بإيجاده لممقياس وعرضو عمى مجموعة مف المحكميف وكذلؾ
رؤوساء األقساـ المختصيف بيذا الشأف .وبيذا طمب الباحث مف المحكميف إبداء آرائيـ في:
ٔ -درجة صبلحية الفقرات.
ٕ -درجة وضوح الفقرات.
ٖ -درجة سبلمة المغة.

ٗ إ-جراء ما يرونو مناسبا مف تعديؿ أو إضافة أو حذؼ في الفقرات والمجاالت المحددة
باإلستبانة.

وبيذا تـ إعادتيا مرة ثانية حسب المبلحظات أعبلىا.

 - 5ثبات إستبانة الفاعمية:

قاـ الباحث بتطبيؽ ثبات اإلستبانة لمتأكد مف ثباتيا بصورتيا النيائية عمى أفراد عينة الثبات مف

داخؿ عينة الدراسة ومف خارج أفراد العينة والمكونة مف (٘ٔ) شخصاً لكؿ نظاـ ،وتـ التحقؽ مف

الثبات بطريقة اإلختبار واعادة اإلختبار( )Test-Retestوفييا قاـ الباحث بتوزيع اإلستبانة عمى
(٘ٔ) موظفا معنيا بنظاـ الجودة و(٘ٔ) موظفا معنيا بنظاـ البيئة ،وبعد مرور أسبوع أعيد تطبيؽ
اإلختبار عمى العينة نفسيا ،وبعد تصحيح اإلجابات ،وتفريغ الدرجات حسب العبلقة بيف التطبيؽ
األوؿ والثاني بإستخداـ معادلة إرتباط بيرسوف( ،)بمغت قيمة معامبلت اإلرتباط (الثبات) لكؿ مجاؿ

مف مجاالت األداة ،ولؤلداة ككؿ كما في الجدوؿ (ٕ) .بحيث حصؿ ثبات اإلعادة لكافة المجاالت

لنظاـ الجودة عمى ثبات اإلعادة أكثر مف (ٓ ،)ٓ,ٜوكذلؾ حصؿ ثبات اإلعادة لكافة المجاالت لنظاـ
البيئة عمى ثبات اإلعادة أكثر مف ( ،)ٓ,ٛٛمما يدؿ عمى معامبلت الثبات ىذه عمى تمتع األداة
بصورة عامة بمعامؿ ثبات مرتفع يعبر عف قدرتيا عمى تحقيؽ أىداؼ الدراسة.

))

مستقبل عف
ىو مقياس إحصائي لمعرفة درجة وارتباط العبلقة بيف المتغيريف س ،ص ،وال بد أف يكوف ىذا المقياس
ً

وحدات القياس الخاصة بالمتغيريف ،ويطمؽ عمى متوسط حواصؿ ضرب القيـ المعيارية لكؿ مف المتغيريف معامؿ
بيرسوف لئلرتباط نسبة لمعالـ كارؿ بيرسوف ،وتأخذ قيمة بيف ٔ ،ٔ- ،كمما إقتربنا مف ٔ ٔ- ،كاف اإلرتباط قويا ولكف
إذا كاف طرديا سواءا كاف موجبا أو عكسيا كاف سالبا ويكوف اإلرتباط ضعيفا كمما إقتربنا مف الصفر.
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ٓؼبَٓ ئهرجبغ ث٤وٍ: ٕٞ
ً
ٖٓ أًضو ٓؼبٓالد اإلهرجبغ شٞ٤ػب ٓؼبَٓ ئهرجبغ ث٤وٍ ٕٞؽ٤ش  ٌٖٔ٣ئ٣غبك ٓؼبٓالد اإلهرجبغ
ثٓ ٖ٤زـ٤و ٖ٣ثاٍزقلاّ أُؼبكُخ اُزبُ٤خ :

جدول()2

معامالت الرتباط لنظامي الجودة والبيئة ألداة الفاعمية
بإستخدام الختبار واعادة الختبار – Test

ت

مجال المتطمبات

عدد الفقرات

ثبات العادة

عدد الفقرات ثبات العادة

نظام الجودة

نظام الجودة

ٔ التخطيط والتوثيؽ

ٜٗ

ٓٓ,ٜ

ٕٔ

ٕ التنفيذ والتشغيؿ

ٕ٘

ٓ,ٛٚ

ٖٖ

٘ٓ,ٛ

ٖ الرقابة والقياس

ٔٙ

ٕٓ,ٜ

ٔٚ

ٔٓ,ٜ

ٗ التحسيف المستمر(مراجعة اإلدارة)

ٕٔ

ٓ,ٜٛ

ٔٔ

ٓ,ٛٙ

102

0,90

73

0,89

المجموع الكمي

نظام البيئة

نظام البيئة
ٖٓ,ٜ

 - 6المعالجات الحصائية:
ولمعرفة مدى مطابقة كؿ نظاـ ( الجودة والبيئة) مع متطمبات المواصفة الدولية تـ حساب

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة.
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المبحث الثاني

دراسات سـابقة

((

يتضمف ىذا المبحث إستعراضاً ألىـ الدراسات النظرية المتعمقة بنظامي إدارة الجودة والبيئة

بشكؿ منفرد أو تكاممي ،مع التعميؽ عمييا في النياية ،حيث قاـ الباحث بترتيبيا الى أربعة أجزاء
وبالشكؿ التالي:

اولً :دراسات نظم إدارة الجودة وفقاً لممواصفة الدولية ISO9001

 .1دراسـة الجبوري ( :)ٔ()1999وىي الدراسة التي قاـ بيا الجبوري بعنواف "متطمبات الحصوؿ عمى
شيادة  – ISO9000دراسة إستطبلعية آلراء عينة مف مدراء الشركات الصناعية العراقية"

،وأجريت عمى عينة مف الشركات الصناعية العراقية (ٗٔ) شركة مثمت القطاع الصناعي

الحكومي ،الخاص ،وىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى توقعات اإلدارة العميا بشأف مدى توفر
المتطمبات األساسية لمحصوؿ عمى المصادقات الخاصة بالسمسمة في الشركات عينة الدراسة

،وتشخيص المتطمبات والبنود التي أقامتيا الشركات عينة البحث والعائدة الى إحدى مواصفات

السمسمة بغية تحديد الشركات التي حققت تبلمساً مع تمؾ البنود ،وتشخيص مستوى تبايف أو

إ ختبلؼ الشركات عينة البحث فيما بينيا فيما يرتبط بكؿ بند مف البنود العشريف لمسمسمة ،عبلوة
عمى تأىيؿ الشركة التي حققت نسبة أكبر مف التبلمس مع بنود المواصفة ،لمتقديـ والحصوؿ عمى
شيادة المطابقة .وقد إعتمدت الدراسة عمى إستمارة إستبياف تـ تصميميا كمصدر أساس في
الحصوؿ عمى البيانات الميدانية التي تـ تحميميا إحصائيا بإستخداـ إختبار)(T

))

)(

وتحميؿ التبايف

تـ دراسة كؿ بحث عدة مرات وتـ إستخبلص النقاط الضرورية مف أىميتيا واإلستنتاجات التي توصؿ الييا وأىـ

التوصيات لكؿ باحث في دراستو.

(ٔ)

الجبوري ،ميسر إبراىيـ ،متطمبات الحصوؿ عمى شيادة  -ISO 9000دراسة إستطبلعية آلراء عينة مف مدراء

الشركات الصناعية العراقية ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كمية اإلدارة واإلقتصاد ،جامعة الموصؿ ،العراؽ.ٜٜٜٔ ،

))

إف إختبار ( )Tىي إحد ى اإلختبارات اإلحصائية الميمة التي تستخدـ إلختبار الفروقات المعنوية بيف المتوسطات

لعينة واحدة أو لعينتيف ،وتوجد فرضيتاف أساسيتاف تستخدـ مع إختبار ( )Tومع أي إختبار إحصائي ىما فرضية العدـ
والفرضية البديمة.
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بإتجاه واحد( .(وتوصمت الدراسة لعدد مف اإلستنتاجات كاف أىميا إمكانية إستثمار وتطويع البنود

العشريف لمسمسمة والفقرات الفرعية داخؿ كؿ بند ممارسة تدقيؽ الطرؼ الثالث عمى مستوى
الشركات الصناعية العراقية ،بعد إزالة بعض الغموض وعدـ الفيـ ليا ،وامكانية إختصار الفقرات

والعناصر الفرعية دوف أف يؤثر ذلؾ عمى محتوى البند الرئيس تعبي اًر ومضموناً .كما أشارت

الدراسة الى وجود إختبلؼ فيما بيف الشركات التي تعمؿ في إطار ذات القطاع فيما يخص

التبلمس مع بنود السمسمة ،وتجمى ذلؾ اإلختبلؼ فيما يرتبط بالبند الخاص (بمراقبة التصميـ)

،فيما بمغ معدؿ اإلختبلؼ أدنى مستوياتو فيما يتعمؽ بالبند الخاص (بمسؤولية اإلدارة) .وأوصت
الدراسة بأىمية سعي الشركات المبحوثة لمحصوؿ عمى عبلمة النوعية العراقية كخطوة تمييدية

نحو الحصوؿ عمى شيادة المطابقة مع مواصفات السمسمة .ISO9000

 .2دراسة العتيق ( :)ٔ()1997وىي الدراسة التي قاـ بيا العتيؽ بعنواف "نظـ جودة المقاوليف تقييـ
عمى أساس المواصفة الدولية  ."ISO9000وتؤكد عمى تزايد الحاجة لنظـ جودة فاعمة لممقاوليف
في قطاع اإلنشاءات لحساسية ىذا القطاع ،وإلشكاليات جوىرية مرتبطة بالجودة عانى منيا ىذا

القطاع سابقاً ،وتقوـ الدراسة بتقييـ نظـ الجودة المتبعة مف قبؿ خمسة عشر مقاوالً إنشائياً في

المنطقة الشرقية بالمممكة العربية السعودية ،عمى أساس متطمبات . ISO9001وتوصمت الدراسة

إلى أف أ كثر متطمبات المواصفة أىمية لممقاوليف والتي عادة ما يمتزموف بيا ىي :المناولة والحفظ
والخزف ،ومراجعة العقد ،والتفتيش والفحص .وأما المتطمبات التي ال ييتموف بيا فيي :التدقيؽ

الداخمي ،وضبط التصميـ ،والتقنيات اإلحصائية ،واإلجراءات التصحيحية الوقائية ،ومراجعة
اإلدارة ،والتوثيػؽ .وفي النياية أوصت الدراسة بضرورة تطبيؽ المقاوليف ألنظمة إدارة الجودة

إستناداً لممواصفة الدولية  ،ISO9000وبينت الدراسة تميز أعماؿ إثنيف مف المقاوليف مف عينة
البحث لحصوليـ عمى شيادة المطابقة مع المواصفة .ISO 9002

)(

ىو طريقة إلختبار معنوية الفرؽ بيف المتوسطات لعدة عينات بمقارنة واحدة ،ويعرؼ أيض ًا بطريقة تؤدي لتقسيـ

اإلختبلفات الكمية لمجموعة مف المشاىدات التجريبية لعدة أجزاء لمتعرؼ عمى مصدر اإلختبلؼ بينيا ولذلؾ فإف اليدؼ
ىنا فحص تبايف المجتمع لمعرفة مدى تساوى متوسطات المجتمع ولكف ال بد مف تحقيؽ ثبلثة أمور قبؿ إستخدامو وىي:
بل ليا توزيع طبيعي.
ٔ -العينات العشوائية والمستقمة -ٕ .مجتمعات ىذه العينات ك ً
أخذت منيا العينات العشوائية المستقمة.

(ٔ)

ٖ-

تساوي تبايف المجتمعات التي

العتيؽ ،توفيؽ حسف ،نظـ جودة المقاوليف ،تقييـ عمى أساس المواصفة الدولية ،رسالة ماجستير ،جامعة الممؾ فيد

 ،السعودية.ٜٜٔٚ ،
31

 .3دراسة الشامي ( :)ٔ()1997وىي الدراسة التي قاـ بيا الشامي بعنواف "تطبيؽ مفاىيـ الجودة في
المنظمات الصناعية اليمنية" ،أجريت عمى عشريف منظمة صناعية بشرط أال يقؿ عدد العامميف
في المنظمة عفٓٓٔعامؿ ،كعينة لممنظمات الصناعية اليمنية ،وتيدؼ الدراسة إلى دراسة

المفاىيـ األ ساسية لمجودة وأىميتيا لتحسيف الجودة والتعرؼ مف خبلؿ الدراسة الميدانية عمى مدى

قياـ المنظمات الصناعية اليمنية بتطبيؽ تمؾ المفاىيـ .وقد إختبرت الدراسة مف خبلؿ إستمارة

إستبياف صممت ليذا الغرض باإلضافة لممقاببلت والزيارات الميدانية لمعرفة مدى توافر العناصر
الرئيسة التالية:

 اإللتزاـ بالمواصفات القياسية.
 إتباع األساليب اإلحصائية لضبط الجودة.
 توفر نظاـ الجودة.

 التنظيـ الجيد إلدارة الجودة.
 تطبيؽ مبدأ المشاركة.
 حساب كمؼ الجودة.

وقد توصمت الدراسة إلى أف المواصفات القياسية ال تحظى بإىتماـ كبير في المنظمات

الصناعية اليمنية ،وىناؾ إنتقائية في إختيارىا نتيجة لضعؼ الييئة اليمنية لمتفتيش وضبط الجودة
،وكذلؾ عدـ فيـ العديد مف اإلدارييف والفنييف في المنظمات لما تمثمو إدارة الجودة مف فعاليات
وعدـ وجود إدارات خاصة مسؤولة عف الجودة فييا ،مما أضعؼ مف تطبيقيا لمعديد مف مفاىيـ

وأدوات إدارة الجودة .وأوصت الدراسة بضرورة تفعيؿ األجيزة الرسمية المسؤولة عف ضبط الجودة
وبضرورة تبني المنظمات الصناعية اليمنية لممفاىيـ الحديثة لمجودة وبإعتماد أنظمة إدارة الجودة

الحديثة كآليات لئلرتقاء بمستوى الجودة فييا ،وحددت مواصفات المنظمة الدولية  ISOكمثاؿ لتمؾ
النظـ الحديثة.

 .4دراسة الحميضي ( :)ٕ()2000وىي الدراسة التى قاـ بيا الحميضي لمتعرؼ عمى "إتجاىات اإلدارة
اإلدارة العميا نحو تطبيؽ مواصفة اآليزو 9000في الشركة السعودية لمصناعات األساسية سابؾ"
(ٔ)

الشامي ،أ حمد محمد ،تطبيؽ مفاىيـ الجودة في المنظمات الصناعية اليمنية ،بحث منشور في المجمة األكاديمية

،جامعة العموـ التكنولوجيا.ٜٜٔٚ ،

(ٕ)

الحميضى ،عبد الرحمف بف حمد ،إتجاىات اإلدارة العميا نحو تطبيؽ مواصفات اآليزو ٓٓٓ ٜفى الشركة السعودية

لمصناعات األساسية (سابؾ) ،مجمة اإلدارة العامة ،مجمد ٓٗ عددٔ.ٕٓٓٓ ،
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وقد توصمت الدراسة إلى أف معظـ أفراد اإلدارة العميا في الشركة تطبؽ مواصفات الدولية لمجودة

اآليزو 9002بدرجة جيدة .ومف حيث العبلقة بيف العوامؿ الشخصية وبيف عناصر ISO9000
توصؿ الباحث إلى أنو توجد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف نطاؽ اإلشراؼ وعنصري

المشتريات والتدريب ،وكذلؾ توجد عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف المؤىؿ العممي
وعنصري ضبط العمميات واإلجراءات التصحيحية ،وعبلوة عمى ذلؾ توجد عبلقة طردية ذات

داللة إحصائية بيف الخبرة وعنصري مسؤولية اإلدارة ونظاـ الجودة.

 .5دراسة الطراونة ( :)ٔ()2000وىي الدراسة التي قاـ بيا الطراونة لمتعرؼ عمى التحسف الذي حققتو
الشركات الصناعية األردنية عمى أبعاد نظاـ اآليزو 9000والفوائد الناتجة عف تبنييا ليذا النظاـ
والصعوبات التي واجيت الشركات أثناء سعييا لمحصوؿ عمى شيادة اآليزو .وتوصمت الدراسة

إلى أف الشركات حققت نسبا مف التحسف وحصمت عمى العديد مف الفوائد كنتيجة لتطبيؽ بنود

مواصفة اآليزو ومف ىذه الفوائد توسيع نطاؽ السوؽ ،وزيادة القدرة التنافسية ،وتنمية ثقة العمبلء

،وتقميؿ أخطاء العمؿ وسرعة اإلستجابة لمتطمبات السوؽ ،ومف حيث تخفيض التكاليؼ أظيرت

الدراسة عدـ مساىمة تبني الشركات لنظاـ الجودة في تخفيض التكاليؼ ،فأظيرت الدراسة أف
الشركات الصناعية واجيت العديد مف الصعوبات مف حيث إرتفاع التكاليؼ لمحصوؿ عمى شيادة

اآليزو وعدـ اإللماـ بأبعاد الجودة وقمة المكاتب اإلستشارية المحمية وكثرة المتطمبات وحداثة المفيوـ.

 .6دراسة النابمسي ( :)ٕ()1997وىي الدراسة التى قاـ بيا النابمسي بعنواف "تجربة شركة حكمة
لممستمزمات الصيدالنية في الحصوؿ عمى شيادة اآليزو "9000وذلؾ لمتعرؼ عمى الصعوبات
والمعوقات التي واجيت الشركة أثناء حصوليا عمى الشيادة والتعرؼ عمى الفوائد التي حصمت

عمييا الشركة مف تطبيقيا لمنظومة اآليزو،وقد توصؿ الباحث إلى أف الصعوبات التي واجيتيا
الشركة صعوبات إدارية تتمثؿ في طبيعة تدخؿ اإلدارة في سير العمؿ وضبطو اإلجراءات المتعمقة

بذلؾ ،تعتبر مف أىـ الصعوبات في ىذا المجاؿ .وأف الفوائد التي حققتيا الشركة ىي زيادة في

رضا العمبلء وتقميؿ الشكاوى وزيادة والئيـ لمشركة ،عبلوة عمى توفير مخزوف مف المعمومات
سيؿ ويسير ويمكف الرجوع إليو في أي وقت.

(ٔ)

الطراونة ،محمد ،آيزو ٓٓٓ ٜالفوائد والصعوبات ،دراسة تطبيقية عمى الشركات الصناعية األردنية ،مجمة دراسات

،مجمد  ٕٚعددٕ.ٕٓٓٓ ،

(ٕ) النابمسي ،وديع ،تجرية شركة حكمة المستمزمات الصيدالنية لمحصوؿ عمى شيادة اآليزو ٓٓٓ ،ٜورقة عمؿ متقدمة
في المقاء األوؿ لمعرض آيزو ٓٓٓ ،ٜعماف.ٜٜٔٚ ،
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 .7دراسة الحجية ( :)ٔ()1999وىي الدراسة التي قاـ بيا الحجية تحت عنواف "تكييؼ بيئة التصنيع
العراقية وفقا لمتطمبات أنموذج تاكيد الجودة  ISO 9001دراسة حالة فى شركات الصناعات
األلكترونية" ،إستيدفت الدراسة إلى تشخيص الفجوة بيف واقع نظاـ الجودة بالمقارنة مع متطمبات

أنموذج تاكيد الجودة  ISO 9001فضبل عف توفير منيجية تطبيؽ لئليفاء بمتطمبات أنموذج تأكيد

الجودة ٔٓٓ ٜوقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف اإلستنتاجات مف ضمنيا عدـ وجود ىيكمية
توثيؽ واضحة لنظاـ الجودة بسبب قصور في دليؿ الجودة ،فضبل عف كوف اإلجراءات وتعميمات

العمؿ يتخمميا الدمج في العديد مف الفقرات والمتطمبات ،فضبل عف تركز أنشطة التدقيؽ الداخمي

لمجودة عمى المنتج العممي أو النظاـ ككؿ وعمى قسـ السيطرة النوعية في أداء ىذه األنشطة دوف
مشاركة األقساـ أو المناطؽ الوظيفية الخاضعة لمتدقيؽ في مناقشة نتائج تقارير عدـ المطابقة،
وكانت قدرة الشركة ككؿ ،عمى اإليفاء بكؿ العناصر في المواصفة جزئية وبنسبة (.)% ٙٔ,ٙ

 .8دراسـة إبراىيم ( :)ٕ()1999وىي الدراسة التي قاـ بيا إبراىيـ بعنواف "نظاـ إدارة الجودة
 – ISO 9001دراسة تطبيقية في معمؿ السجاد الميكانيكي" ،أجراىا في معمؿ السجاد الميكانيكي
كنموذج لممنظمات الصناعية في البيئة العراقية ،وىدفت الدراسة لتشخيص عناصر الفجوة بيف

الواقع الفعمي إلجراءات نظاـ الجودة المتبع في عينة الدراسة مقارنة بمتطمبات نظاـ إدارة الجودة
 ISO 9001لتحديد نقاط الضعؼ واقتراح صيغ مواجيتيا وترسيخ نقاط القوة وتوفير متطمبات

دعميا وتفعيميا .واقترحت مجاالت تكييؼ إجراءات نظاـ الجودة المعتمدة في عينة الدراسة وبما
ينسجـ مع متطمبات نظاـ إدارة الجودة  .ISO 9001حيث إعتمدت الدراسة منيج (دراسة الحالة)

،إذ تـ إستخداـ قائمة فحص مستندة عمى الدليؿ الدولي لنظاـ إدارة جودة المشروع في الدوؿ

النامية ،باإلضافة لممقاببلت والوثائؽ والسجبلت الخاصة بالعمؿ ،واستخدـ الباحث مخطط
((

ايشيكاوا
(ٔ)

لعرض وتشخيص األسباب المؤدية إلى مدى توافر وتطبيؽ نظاـ إدارة الجودة وفقاً

الحجية ،عمار عبد الصاحب ،تكييؼ بيئة شركة الصناعات األلكترونية وفقاً لمتطمبات أنموذج تأكيد الجودة

 -ISO9001دراسة حالة في شركة الصناعات األلكترونية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية اإلدارة واإلقتصاد
،جامعة بغداد ،العراؽ.ٜٜٜٔ ،

(ٕ)

إبراىيـ ،محمد خميؿ ،نظاـ إدارة الجودة  ISO 9001دراسة تطبيقية في معمؿ السجاد الميكانيكي ،كمية اإلدارة

)(

يشار إلى ىذا المخطط بعدة أسماء ( إيشيكاوا ،السبب و األثر ،عظـ السمكة و تحميؿ السبب األساس ) .يشير

واإلقتصاد ،جامعة المستنصرية.ٜٜٜٔ ،

اإلسـ األوؿ لمعالـ الياباني (  ) Kaoru.Ishikawa 1969و ىو أوؿ مف إستخدـ ىذه الطريقة في الستينات .كما
أطمؽ عمييا طريقة السبب و األثر (  ) effect & causeبما أنو يستعمؿ لحصر كافة األسباب المحتممة ألثر
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()

لممواصفة الدولية  ،ISO9001و تحميؿ باريتو

لبياف األىمية النسبية لمعيوب األكثر تأثي اًر مف

غيرىا والمتحققة أثناء العممية اإلنتاجية .وكذلؾ توصمت الدراسة إلى أف ضعؼ التوثيؽ في المعمؿ

وعدـ وجود دليؿ لمجودة ،وأيضا إجراءات الجودة في المعمؿ يشوبيا الدمج والنقص في بعض

الفقرات المطموبة ضمف نظاـ إدارة الجودة وفقاً لممواصفة الدولية  ISO 9001وأوصت الدراسة
بضرورة إنشاء نظاـ موثؽ إلدارة الجودة في المعمؿ وبالتوسع في إستخداـ األساليب اإلحصائية

لضبط الجودة.

 .9دراسة  :)ٔ()1998( Meeganالدراسة التي قاـ بيا  Meeganبعنواف" التحوؿ التنظيمي مف
 ISO 9000نحو إدارة الجودة الشاممة" ،تطرؽ إلى مشكمة إخفاؽ العديد مف الشركات في التحوؿ
مف  ISO 9000نحو إدارة الجودة الشاممة ،وحاوؿ تحديد أسباب تمؾ المشكمة مقترحة آلية لذلؾ
التحوؿ المطموب .وحاولػػت الدراسة إستخداـ منيجية توفر ليا أدوات بحث شاممة لكافة متغيرات
الدراسة ،فأجػػرت العديد مف المقاببلت وقدمت خمس حاالت دراسية باإلضافة لمسح تعقبي

 Follow up surveyأثمر عنو تقديـ أداة تقويـ (أنموذج تحوؿ الجودة) ُحدد فييا أبعاد التحوؿ
المنظمي مف  ISO 9000نحو إدارة الجودة الشاممة بإلتزاـ اإلدارة وتوفر الدافعية ،وباألنظمة
اإلدارية المنفذة بالمنظمة ،وبثقافة المنظمة .وأوصت الدراسة بضرورة التسجيؿ عمى المواصفة

الدولية  ISO9000وتبني مفاىيـ إدارة الجودة الشاممة والى ضرورة توفير المنظمات لمقومات ذلؾ
التحوؿ.

 .10دراسة  :)ٕ()1996( Mats & Danالدراسة التي قاـ بيا كؿ مف  Mats & Danبعنواف
"التعرؼ عمى األسباب الكامنة وراء سعي الشركات السويدية لمتسجيؿ فى آيزو"ISO 9000

تأثر باآليزو ىى اإلنتاج يمييا التسويؽ ثـ التصميـ وعمى
،ومف أىـ النتائج أف أكثر الوظائؼ ا

(مشكمة) معينة و إليجاد العبلقة بيف األثر وأسبابو .و بسبب شكؿ المخطط الذي يشبو الييكؿ العظمي لمسمكة إكتسب
إسـ عظـ السمكة و بما أنو يبحث عف أساس المشكمة ليذا إكتسب إسمو األخير.
))

خريطة باريتو ىي تمثيؿ بياني يوضح مشاكؿ العممية اإلنتاجية )الخدماتية) مرتبة حسب تكرار حدوثيا .مف خبلليا

يمكف تحديد المشاكؿ األكثر حدوثا في العممية والتي ليا أكبر تأثير عمى الجودة .بناءا عمى قاعدة باريتو قاعدة
(ٓ )ٕٓ/ٛفإف ٓ %ٛمف المشاكؿ تحدث بسبب ٕٓ %مف العوامؿ واألسباب.
Meegan, Serah Teresa, “Organizational Transitions from ISO 9000 to Total Quality

)(1

Management”, PHD Dissertation, Queen’s University of Belfast Northern Ireland , 1998.
Mats &Dan ,Carlsson, Experience of Implementing ISO 9000 in Sweden Industry.

)(2

International Journal of Quality & Reliability Management,Vol, 13,No 7,1996,p:36-47.
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التوالي .كما أف أبرز التأثيرات لآليزو كانت تحسيف الروتيف والجودة الشاممة،وعددالزبائف ثـ كفاءة

التصنيع ،فجودة المنتج ثـ القدرة التنافسية وتحسف دقة التسميـ والمبيعات وتحسف أوقات وصوؿ البضاعة
وانخفاض الفاقد وتقميؿ تكاليؼ سوء التصنيع وزيادة الربحية وكسب أسواؽ جديدة وزيادة اإلنتاجية.

 .11دراسة  :)ٔ()1997( Subbaالدراسة التي قاـ بيا  Subbaبعنواف "العبلقة بيف تطبيؽ اآليزو
 9000وجودة الممارسات اإلدارية ونتائج الجودة" ،طبقيا عمى(ٓٓ٘( شركة دولية حاصمة عمى
شيادة اآليزو ،وبيف فييا إلى أف ىناؾ عبلقة إيجابية بيف تطبيؽ اآليزو 9000ورفع مستوى جودة

عناصر القيادة اإلدارية والمعمومات والتحميؿ ،والتخطيط اإلستراتيجي ،وتنمية الموارد البشرية

 ،وتأكيد الجودة ،والعبلقة بيف المورديف ،واتجاىات الزبائف ،ونتائج الجودة.

ثانياً :دراسات نظم الدارة البيئية وفقاً لممواصفة الدولية ISO14001

 .1دراسـة الدليمـي ( :)ٕ()2001الدراسة التي قاـ بيا الدليمػي بعنواف "إدارة الجودة الشاممة لمبيئة
بإستخداـ المواصفة  -ISO 14000دراسة حالة" ،أجريت في شركة مصافي الوسط كعينة
لمصناعة النفطية العراقية ،وتيدؼ الدراسة لتجسير الفجوة القائمة بيف متطمبات ومبادئ نظـ اإلدارة

البيئية وبإعتماد المواصفة الدولية  ISO 14001أنموذجاً وبيف ممارسات العمؿ البيئي القائمة في
الشركة محؿ الدراسة ،ومحاولة النيوض بيا لموصوؿ إلى إدارة الجودة الشاممة لمبيئة .وتـ إختيار
خط إنتاج الزيوت الخفيفة كعينة لتحديد الجوانب البيئية المرافقة لدورة حياة منتجات الزيػػوت الخفيفة

وبإستخداـ طريقة تقدير دورة الحياة ووفقاً لممواصفة اإلرشادية  ISO 14040وقد إستخدمت
الدراسة قوائـ فحص لمتحقؽ مف مدى توافر متطمبات المواصفة الدولية  ISO 14001وادارة

الجودة الشاممة لمبيئة .وقد توصمت الدراسة لعدد مف اإلستنتاجات كاف أىميا ضعؼ إىتماـ اإلدارة

العميا بالجوانب البيئية واناطة مسؤولياتيا بأقساـ ليست مف إختصاصيا مما ساىـ في إضعاؼ
األداء البيئي لمشركة ،ونقص البيانات والمعمومات الخاصة بالجوانب البيئية ومتطمبات اإلدارة

البيئية وعمميات التدقيؽ والتقييـ المرافقة لعمميات التشغيؿ والحوادث مما أدى الى إفتقار الشركة
لنظاـ معمومات يدعـ بناء نظاـ إلدارة الجودة الشاممة لمبيئة .وأظيرت نتائج التحميؿ الخاصة

Subba, Roa & Reugu-Nathan, T.S. & Solis, Luis E., Does ISO 9000 have an Effect on

)(1

Quality Management practices?An International Empirical Study. Total Quality
Management, Vol.8, No. 6, 1997, P. 333-345.
(ٕ) الدليمي ،رغد منفي أحمد ،إدارة الجودة الشاممة بإستخداـ المواصفة الدولية  -ISO 14000د ارسة حالة في شركة
مصافي الوسط" ،أطروحة دكتوراه غير منشورة في فمسفة إدارة األعماؿ ،جامعة بغداد.2001 ،
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بتحميؿ المخزوف عف ظيور جوانب بيئية لعمؿ الشركة متمثمة بمموثات اليواء والتربة والضوضاء

وبما يؤثر عمى جودة الحياة داخؿ الشركة وحوالييا .وقد أوصت الدراسة بضرورة تبني منظمات
األعماؿ العراقية لؤلساليب اإلدارية الحديثة مثؿ نظاـ اإلدارة البيئية  ISO 14001وفمسفة الجودة
الشاممة لمبيئة وذلؾ لكفاءتيا في تحسيف األداء البيئي عمى األمد الطويؿ .كما أوصت بضرورة

إعتماد تحميؿ دورة الحياة لدراسة المؤثرات البيئية الناجمة عف الجوانب البيئية ألنشطة وسمع
وخدمات الشركة.

 .2دراسـة  :)ٔ()1997( Meadeالدراسة التي قاـ بيا  Meadeبعنواف "تطبيؽ المواصفة الدولية
 - ISO 14000نظاـ اإلدارة البيئية-عمى منظمات األعماؿ الصغيرة في والية نيويورؾ" ،وتؤكد
عمى أف ظيور المواصفة الدولية  ISO 14001كنظاـ لئلدارة البيئية شكؿ نقمة في التعامؿ مع

وحولو مف إطار التشريعات البيئية التي تقوـ وكاالت حماية البيئة بمتابعة تنفيذىا إلى
الشأف البيئي ّ
إطار طوعي أرحب ،جعؿ مف كؿ المنظمات طرفا في حماية البيئة .وكذلؾ حاوؿ تقديـ تأطير
نظري حوؿ أنظمة إدارة البيئة وسمسمة المواصفة الدولية  ISO 14000لمساعدة منظمات

األعماؿ الصغيرة في والية نيويورؾ في التأىؿ لمحصوؿ عمى شيادة المطابقة مع ىذه المواصفة.

وقامت ىذه الدراسة بتقييـ عينة مف تمؾ المنظمات لتحديد عناصر القوة فييا وبما يساعدىا في

المطابقة مع متطمبات المواصفة ،كما قامت بتحديد الجوانب البيئية الميمة لتمؾ المنظمات بيدؼ
السيطرة عمييا.

 .3دراسـة  :)ٕ()1997( Polakowski & Machالدراسة التي قاـ بيا كؿ مف & Polakowski
 Machبعنواف "تسجيؿ  – ISO 14001تقييـ الخيار اإلستراتيجي لمجموعة ) (Lucentلمتقنيات

المايكرو ألكترونية" ،إستيدفت الى تقديـ خيار مجموعة ) (Lucentاإلستراتيجي في التسجيؿ
عمى المواصفة الدولية  ISO 14000سعياً منيا لكسب ميزة تنافسية في السوؽ مف خبلؿ التفوؽ

البيئي ،ألف المجموعة تعتقد أف زبائنيا في العديد مف الدوؿ يتوقعوف الحصوؿ عمى الشيادة.

Meade, Anna May, ISO 14000: Environmental Management Systems: Application for

)(1

small Businesses in New York State, Master thesis state University of New York, USA,
1997.
Polakowski, Ted D and Mach, Laurence,“ISO 14000 Certification: Lucent Technologies

)(2

Microelectronics Group’s Strategic choice Assessment, Corporate Environmental Strategy
,USA, 1997.
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وأوصت الدراسة المجموعة ببناء نظاـ لئلدارة البيئية يستند لمتطمبات المواصفة الدولية ISO

 ،14001ألنو سيحقؽ ليا الموائمة مع التشريعات والتعميمات البيئية ،وتزويدىا بإطار عمؿ
يمكنيا مف إدخاؿ العناصر البيئية في مراحؿ تصميـ وتحقيؽ وتسميـ المنتج ،ويساعدىا في ربط

البيئة والصحة والسبلمة بعممية صناعة القرار وثقافة المنظمة.

 .4دراسـة  :)ٔ()1998( Branson & Davisالدراسة التي قاـ بيا كؿ مف Branson & Davis
بعنواف "أنظمة اإلدارة البيئية – أدلة توجييية لصناعة صقؿ المعادف" أجريت عمى (ٔٔ) شركة

مختارة .واستيدفت الدراسة تقديـ الدعـ اإلستشاري والفني البلزـ لتأىيؿ تمؾ الشركات في
الحصوؿ عمى شيادة المطابقة مع المواصفة الدولية  ISO 14001كنموذج ألنظمة اإلدارة البيئية

مف خبلؿ إستعراض نظـ اإلدارة البيئية واعتماد المواصفة  ISO 14001كأساس ليا ،وتوفير

إطار نظري يساعد المنظمات عمى فيـ تمؾ النظـ ،واعداد أدلة توجييية لتنفيذ المواصفة

 ISO 14001في صناعة صقؿ المعادف ،ودراسة المزايا والكمؼ مف تنفيذ متطمبات المواصفة
 .ISO 14001وقد عمدت الدراسة تحقيؽ العديد مف المزايا الحقيقية لمشركات المبحوثة خبلؿ

سعييا لتنفيذ نظاـ لئلدارة البيئية ،لذلؾ فقد أوصت الدراسة بضرورة تنفيذ نظاـ لئلدارة البيئية
مستندا لممواصفة الدولية  ISO 14001في شركات صناعة صقؿ المعادف.

 .5دراسة  :)ٕ()1999( Chin & Punالدراسة التي قاـ بيا كؿ مف  Chin & Punبعنواف
"العوامؿ المؤثرة في تنفيذ  ISO 14001في مصانع لوحات الدوائر الكيربائية في ىونؾ كونؾ"
أجريت عمى ستة مشاريع كبيرة ومتوسطة الحجـ لشركات(متعددة الجنسيات ومحمية) متخصصة
في صناعة لوحات الدوائر الكيربائية بيونؾ كونؾ بيدؼ دراسة موقفيا تجاه المواصفة الدولية

 ،ISO 14001وما ىي العوامؿ المؤثرة في تنفيذىا ،وقد تـ إختبار (المنافع/الكمؼ) كمعيار لتقييـ
التنفيذ لممواصفة مف عدمو .وأكدت الدراسة بأف المنافع تتجاوز كثي اًر الكمؼ المتوقعة التي

إ حتسبتيا شركات صناعة الدوائر الكيربائية في ىونؾ كونؾ ،وعميو فقد كاف الوزف النسبي المرجح
لتنفيذ المواصفة  ISO 14001ىو ثبلثة أضعاؼ الوزف الذي حصؿ عميو عدـ التنفيذ.
Branson, Christine A and Davis, Petie, “EMS: A Guide for Metal Finishers”, NSF

)(1

International, Ann-Arbor, Michigan, USA, 1998.
Chin, Kwai Sang and Pum, Kit-Fai, “Factors Influencing ISO 14000 Implementation in

)(2

Circuit Board Manufacturing Industry in Hong Kong”, Journal of Environmental Planning
and Management, V42, No.1, Hong Kong, Jan. 1999.
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ثالثاً :دراسات نظامي إدارة الجودة والبيئة وفقاً لممواصفتين الدوليتين & ISO 14001
ISO 9001

 .1دراسة مبارك ( :)ٔ()2002وىي الدراسة التي قاـ بيا بف مبارؾ بعنواف "تصميـ أنموذج تقويـ تكاممي
لنظاـ إدارة الجودة والبيئة وفقا لمتطمبات المواصفتيف الدولييتيف  ISO 9001:2000و
 ISO 14001:2004دراسة حالة فى الشركة اليمنية لصناعة السمف والصابوف" .وىدفت الدراسة أساسا

إلى تصميـ أنموذج تقويمي تكاممي لنظامي إدارة الجودة والبيئة وفقا لمتطمبات المواصفتيف الدولتيف
 ISO 9001و ISO 14001واستخدامو في إدارة الجودة والبيئة في الشركة ،واقترحت آلية تساعد الشركة

المبحوثة في تبني نظاـ اإلدارة البيئية مف خبلؿ التوافؽ مع متطمبات المواصفة الدولية .ISO 14001
وتوصمت الدراسة إلى إستنتاجات عديدة منيا ضعؼ إطبلع الشركة عمى المواصفات الفنية المعيارية

ذات العبلقة بأنشطة الشركة ،وعدـ وجود آلية لتحقيؽ ذلؾ وضعؼ إطبلع اإلدارة العميا عمى مفاىيـ

أنظمة اإلدارة البيئية مثؿ  ،ISO14001وضعؼ إىتماـ الشركة بالبرامج التدريبية المتعمقة بالجوانب
البيئية وتأثيراتيا .وأ وصت الدراسة بضرورة تفعيؿ دور الييئة اليمينة لممقاييس وضبط الجودة واليئية
اليمنية لحماية البيئة مف خبلؿ إعتماد المواصفات الدولية كمواصفات يمنية بعد ترجمتيا والسعي

إلنشاء صندوؽ متخصص يتولى تقديـ الدعـ المالي والفني لممنظمات الراغبة في التسجيؿ عمى
المواصفات  .ISOكما أوصت بضرورة إنشاء جائزة وطنية لمجودة والبيئة كبل عمى حدة تماشياً مع
الممارسات الدولية والعربية المماثمة ،واقامة الدورات التخصصية لمبلكات الشركات حوؿ المواصفات

الدولية بما يسيـ في نشر مفيوـ  TQMفي التعامؿ مع الجودة والبيئة.

 .2دراسة الصفار ( :)ٕ()2008الدراسة التي قاـ بيا الصفار بعنواف "أنموذج لتقويـ نظامي إدارة الجودة
والبيئة وفقاً لمتطمبات المواصفتيف الدوليتيف "ISO9001 & ISO14001دراسة حالة في معمؿ سمنت
الكوفة الجديد عمى التعامؿ مع المواصفتيف الدوليتيف بصورة تكاممية ،محاولة لتأىيؿ المعمؿ لممطابقة

مع متطمبات المواصفة الدولية الجديد  ISO 9001 2000مع تقديـ وصؼ تقييمي لموضع البيئي في

المعمؿ وبما يساعد في التعرؼ عمى الجوانب البيئية الميمة فيو ،مع إقتراح آلية تساعد المعمؿ في
(ٔ)

مبارؾ ،أحمد عوض أحمد ،تصميـ أنموذج تكاممي لنظامي إدارة الجودة والبيئة وفقا لمتطمبات المواصفتيف

( ٔٓٓ )ٔٗٓٓٔ ,ٜدراسة حالة في الشركة اليمنية لصناعة السمف والصابوف ،أطروحة دكتوراه ،كمية اإلدارة واإلقتصاد
،جامعة بغداد.ٕٕٓٓ ،

(ٕ)

الصفار،عبدالكريـ خميؿ إبراىيـ ،أنموذج لتقويـ نظامي إدارة الجودة والبيئة وفقاً لمتطمبات المواصفتيف الدوليتيف

 ISO9001 & ISO14001دراسة حالة في معمؿ سمنت الكوفة الجديد ،اإلدارة الصناعية.ٕٓٓٛ ،
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تبني نظاـ لئلدارة البيئية مف خبلؿ التوافؽ مع متطمبات المواصفة الدولية  ISO14001وقد إستيدؼ
البحث تقديـ وصؼ تقويمي لموضع البيئي في معمؿ سمنت الكوفة الجديد وبما يساعد في التعرؼ

عمى الجوانب البيئية الميمة فيو .وتوصؿ البحث إلى عدد مف اإلستنتاجات كاف أىميا:

 يعد نظاـ اإلدارة البيئية وفقاً لممواصفة الدولية  ISO 14001مف حيث الجوىر بمثابة تطبيؽ
لمبادئ نظاـ إدارة الجودة عمى إدارة الشؤوف البيئية ،إذ بالرغـ مف التوجيات المختمفة لممواصفتيف

الدوليتيف  ISO9001 & ISO14001فأنيما يشتركاف في العديد مف المتطمبات المتشابية.

 أظير إ ستخداـ أنموذج التقويـ التكاممي وجود تطبيؽ جزئي وأولي لبعض متطمبات المواصفة الدولية
 ISO14001مع وجود ثغرات في التوثيؽ ،بحكـ إستعداد المعمؿ لمتطمبات المواصفة الدولية

 ،ISO9001وىو ما يوفر بيئة مناسبة لبناء نظاـ لئلدارة البيئية في المعمؿ.

وخمص البحث إلى عدد مف التوصيات كاف أىميا الوصوؿ بالموارد البشرية المسؤولة عف شؤوف

الجودة والبيئة في المعمؿ إلى مرحمة عالية مف الكفاءة والخبرة وذلؾ بدعـ خطط اإلعداد والتدريب

ضمف المعمؿ.

 .3دراسـة  :)ٔ()1996( De Araujoالدراسة التي قاـ بيا  De Araujoبعنواف "ىؿ أف أنظمة إدارة
الجودة والبيئة  ISO 9000 & ISO 14000أداة إدارية تكاممية إستطبلع في قطاعي الصناعة
والخدمات بالمممكة المتحدة" .أجريت عمى ( )ٛٙشركة متوسطة في المممكة المتحدة (عماليا أقؿ

مف ٕٓٓ عامؿ) تتوزع عمى القطاعيف الصناعي (٘ٗ )%والخدمي (٘٘ )%وليا تجارب مع

أنظمة إدارة الجودة والبيئة .وتيدؼ الدراسة إلى تقصي أوجو الشبو بيف نظاـ إدارة الجودة
 ISO 9000وبيف نظاـ إدارة البيئة المرتقب  ،ISO 14000كما يراىا مسئولو الجودة والبيئة في
عينة البحث ،وىؿ مف إمكانية لدمج ىاتيف المواصفتيف والتعامؿ معيما بصورة تكاممية .وقد

توصمت الدراسة لعدد مف النتائج أىميا:

أ  -حظيت المواصفة الدولية  ISO 9000بقبوؿ واسع جداً مف قبؿ الشركات الصناعية والخدمية

البريطانية (ٓٓٔ %مف الشركات الصناعية عينة البحث حاصمة عمى شيادة المطابقة وٓ%ٜ
مف الخدمية) ويتوقع أف تحظى المواصفة الدولية  ISO 14000بذات اإلقباؿ.

De Araujo, Marcondes Moreira, “Quality and Environmental Management System:

)(1

ISO 9000 and ISO 14000- An Integrated Management Tool? : An Overview in the UK
Manufacturing and Service Sectors, Master thesis, University of London, London, UK
,1996.
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ب  -يعتقد أغمب مسؤولي الجودة والبيئة في عينة البحث بأف المواصفتيف تشتركاف في إلتزاـ اإلدارة

العميا ،والسياسة واألىداؼ والغايات ،والتوثيؽ وضبط العممية ،والتدريب والتوعية ،والتدقيؽ
ومراجعة اإلدارة.

ج  %ٛٛ -مف الشركات الصناعية وٖ %ٚمف الشركات الخدمية في عينة البحث أكدت عمى فوائد
دمج المواصفتيف والتعامؿ معيما بصورة تكاممية.

د  -أكدت عينة البحث عمى ضرورة إيجاد نظاـ دولي لمصحة والسبلمة المينية و إيجاد التكامؿ مع
نظاـ إدارة البيئة قبؿ نظاـ إدارة الجودة.

 .4دراسـة  :)ٔ()1999( NSFالدراسة التي قاـ بيا مؤسسة  NSFالدولية نظـ اإلدارة البيئية
موجيات تنفيذ لممنظمات الصغيرة والمتوسطة الحجـ دراسة حالة ،أجريت عمى شركة  Milanلصناعة

الموالب (البراغي) الخاصة بصناعة السيارات والتبريد والذي يعمؿ فييا (ٕٖ) شخصاً وىي مسجمة عمى
المواصفة الدولية  ISO 9002الخاصة بنظاـ إدارة الجودة وتعاني مف تدني مستوى أداءىا البيئي
وتمويثيا لمبيئة بمخمفات الدىوف ،ورغبةً مف الشركة في تحسيف مستوى أدائيا البيئي إلتحقت بالمشروع

الفيدرالي الذي تمولو  EPAوتديره مؤسسة  NSFالدولية .وقد تـ إجراء التقييـ األولي ليا بالمقارنة مع
متطمبات المواصفة الدولية  ISO 14001لتحديد مدى مطابقتيا لتمؾ المتطمبات وكانت النتيجة سيئة

لعدـ وجود نظاـ سابؽ إلدارة البيئة في الشركة إال أف تجربة الشركة السابقة مع نظاـ إدارة الجودة ISO
 9002ونتائجو اإليجابية شجع الشركة عمى المضي قدماً في مشروع تنفيذ نظاـ لئلدارة البيئية وقررت
التأىؿ لمحصوؿ عمى شيادة المطابقة مع المواصفة  ISO 14001وبالتعاوف مع مؤسسة  .NSFوقد

إستطاعت الشركة بعد سنة ونصؼ السنة مف الحصوؿ عمى شيادة المطابقة مع المواصفة ISO
 ،14001أف تحقؽ خبلؿ تمؾ الفترة موفورات مقدارىا (ٕٓ) مميوف دوالر بفعؿ إحكاـ سيطرتيا عمى
مخمفاتيا مف الدىوف واعادة تدويرىا.

NSF., EMS: An Implementation Guide for SMOs, USA, 1999.
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)(1

رابعاً -:التعميق عمى الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منيا:

ألقت الدراسات السابقة الضوء عمى النظاميف الجودة والبيئة بشكؿ منفرد ومجتمع ،حيث كاف لكؿ

دراسة خطتيا وبرامجيا الخاصة بيا ،وركزت بعضيا لتطبيؽ المواصفات الدولية باإلىتماـ واإلعتماد

ببعض المتطمبات الضرورية التي تؤدي إلى تحسيف النظاميف .والبعض اآلخر مف الدراسات أكدت

عمى ضرورة تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات التي تـ إجراء البحث فييا.

ولكف الدراسة الحالية إنصرفت بجمعيا تطبيؽ متطمبات المواصفات الدولية بحذافيرىا ،وفي

المحصمة النيائية تؤدي إلى تطبيؽ إدارة شاممة في النظاميف لمجودة والبيئة في معمؿ سمنت

طاسموجة ،بعد أف دعت المعمؿ لمقياـ ببعض اإلجراءات المؤدية إلى تحقيؽ إدارة شاممة لمجودة والبيئة

لتصؿ بالنظاميف إلى أىدافيما بكفاءة وفعالية عاليتيف ،مف خبلؿ رؤية العامميف في المعمؿ وتأىيميـ
وفؽ متطمبات النظاميف الجودة والبيئة ،وذلؾ مف خبلؿ تقديـ مقياس وخطوات لتطبيؽ النظاميف بعشرة

خطوات ،وبرنامج تدريبي مقترح والتي تـ إعدادىا مف قبؿ الباحث ،وذلؾ لئلرتقاء بالنظاميف إلى أداء
أحسف لمواكبة التطورات العالمية وتحقيؽ جودة شاممة مع بيئة صالحة لمعمؿ.
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الفصل الثاني

الجودة والبيئة

 المبحث األول :الجودة
 المبحث الثاني :البيئة
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المبحث األول
الجودة

أولً :مفيوم الجودة وفمسفتيا:

مع أف الجميع يتفقوف عمى اإلىتماـ بجودة الخدمات والمنتجات إال أنو اليوجد إتفاؽ بينيـ عمى

تعريؼ الجودة ،حيث يصعب تحديدىا تماما ،كما أنو اليوجد إتفاؽ عمى كيفية قياسيا .واألحكاـ حوليا

تختمؼ حسب منظور الشخص الذي يطمب منو الحكـ عمييا وحسب الغرض مف إصدار الحكـ.
وترتبط الجودة في معظـ األحياف حدسيا بما ىو جيد وذو قيمة عالية(ٔ) .وتفيـ عادة بداللة التميز

 Excellenceواإلتس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؽ  Consistencyوالحصوؿ عمى معايير ومستويات محددة مسبقا .ورضا

الزبائف ومبلئمة المنتج أو الخدمة لمغرض الذي صنع أو وضع لو Harvery, Green, and Burrows,

 .1993والموقع المتقدـ الذي وصمت إليو الجودة  Qualityفي منظمات األعماؿ المعاصرة وما رافقيا
مف مفاىيـ وفمسفات حديثة لـ يكف إبتكا اًر مف إبتكارات العصر الحالي ،بؿ أف لو جذوره الموغمة في

القدـ(ٕ) ،أما المفيوـ الجديد لمجودة فيشمؿ القيمة اإلقتصادية واإلستخداـ العممي لكؿ مف المؤسسة
والمستيمؾ ،فنستطيع أف نقوؿ أف الجودة عبارة عف حالة كائنة في عناصر عبلقة العمؿ بيف مقدـ

الخدمة والعميؿ أي تحقيؽ الجودة بأقؿ تكمفة وىو ما يضمف أكبر ربحية في آف واحد بالنسبة
لممؤسسة ،أما بالنسبة لمعميؿ فيو حصولو عمى أفضؿ جودة لممنتج وبأقؿ األسعار(ٖ) .لقد دلت الكثير

مف اآليات الكريمة ،واألحاديث النبوية الشريفة ،والتطبيؽ العممى لئلدارة اإلسبلمية ،عمى أنيا طبقت
العديد مف المبادئ األساسية لحركة إدارة الجودة الشاممة ،وقد كاف إىتماـ اإلسبلـ بالجودة مف خبلؿ
ترسيخ المبادئ التالية(ٗ):

(ٔ)

مجيد ،سوسف شاكر و الزيادات ،محمد عواد ،الجودة في التعميـ دراسة تطبيقية ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عماف

 ،ٕٓٓٛ،ص.ٖٕٗ:

(ٕ)

الصفار ،عبدالكريـ خميؿ إبراىيـ ،المصدر السابؽ ،ص.ٗٗ:

(ٖ) مايكؿ ىاري وريتشارد شرويدر ،ترجمة عبلء أحمد صبلح six sigma ،منتيى الدقة ،مركز الخبرات المينية لئلدارة
 ،PMECالجيزة ،ٕٓٓ٘ ،ص.ٕٓ:

(ٗ) الد اردكة ،مأموف سميماف ،إدارة الجودة الشاممة وخدمة العمبلء ،دار صفاء ،عماف ،األردف ،ٕٓٓٛ ،ص.ٖ٘-ٖٗ:
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 -1مبدأ الشورى :وقد دعا اإلسبلـ الى اإللتزاـ بمبدأ الشورى مف خبلؿ التشاور مع األفراد فى إتخاذ
وحؿ المشكبلت ،ويظير ىذا مف خبلؿ قولو تعالى (:وشاورىـ فى األمر )(ٔ) ،فالمشورة ىنا تؤدي الى

عمؿ متقف وذو جودة.

 -2مبدأ التعاون :فقد أكد اإلسبلـ عمى ضرورة التعاوف فى سبيؿ الخير ويظير ىذا مف خبلؿ قولو
تعالى ( :وتعبووىا علً الرب والتقىي وال تعبووىا علً اإلثم والعدوان )(ٕ) ،فالعمؿ الجماعى بروح الفريؽ ىو مف
المتطمبات األساسية إلدارة الجودة الشاممة.

 -3مبدأ إتقان العمل والخالص فيو :وقد حث اإلسبلـ عمى إتقاف العمؿ وضرورة تحقيؽ الجودة فيو
وخموه مف العيوب والسعى لمتحسيف الدائـ ،وضرورة أف يحب العامؿ عممو ويخمص فيو كامؿ

اإلخبلص ويظير ىذا مف خبلؿ قولو تعالى ( :إوب ال وضيع أجر مه أحسه عمال)(ٖ) .وقولو تعالى:
(ولتسئله عمب كنتم تعملىن )(ٗ) ،وقولو عميو الصبلة والسبلـ ( إف اهلل يحب مف العامؿ إذا عمؿ أف يحسف)،
( إف اهلل يحب إذا عمؿ أحدكـ عمبلً أف يتقنو) ،وفى ذلؾ يقوؿ عميو الصبلة والسبلـ

(مف سف فى اإلسبلـ سنة حسنة فعمؿ بيا بعده كتب لو مثؿ أجر مف عمؿ بيا وال ينقص مف أجورىـ
شئ ،ومف سف فى اإلسبلـ سنة سيئة فعمؿ بيا بعده كتب عميو مثؿ وزر مف عمؿ بيا وال ينقص مف

أوزارىـ شئ)(٘).

 -4الرقابة السالمية :سواء كانت خارجية أو ذاتية تؤدي الى التأكد عمى تنفيذ األىداؼ والمعايير

الموضوعة وفقا لممعايير والمقاييس والضوابط الشرعية اإلسبلمية.
كما أف الرقابة الذاتية لدى المسمـ المنبثقة مف قوة اإليماف واإللتزاـ بالشريعة سيكوف ليا األثر

األكبر في شعور المسمـ بكامؿ المسؤولية تجاه أعمالو فى الدنيا واآلخرة ،ويظير ىذا مف خبلؿ قولو
تعالى ( :كل وفس مبب كسبت رهينت )( ،)ٙونستدؿ مف خبلؿ اآليات الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة

(ٔ) آؿ عمراف ،أيةٜٔ٘:
(ٕ)

المائدة ،أيةٕ:

(ٗ)

النحؿ ،أيةٜٕ:

()ٙ

المدثر ،أية.ٖٛ:

(ٖ)

الكيؼ ،أية ٖٓ:

(٘) مسمـ ،كتاب الزكاة  ،باب الحث عمى الصدقة  ،رقـ (.)ٔٓٔٚ
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عمى تركيز اإلدارة اإلسبلمية عمى ترسيخ الجودة فى األعماؿ والخدمات المختمفة ،كما أف الرقابة
القرف الكريـ والسنة النبوية الشريفة.
كانت تتـ فى ضوء معايير ومقاييس معينة مستمدة مف آ

أما حديثاً فقد كاف لمنتائج الميمة التي أحدثتيا الثورة الصناعية جانباً رئيساً مف التطور الذي

عد التطوير الميـ الذي قدمو العالـ اإلحصائي
حدث في مفاىيـ الجودة وفمسفاتيا وأدواتيا ،ويمكف ّ
 W. Shewartلمرقابة عمى الجودة ) Quality Control (QCفي بداية العشرينات مف القرف
الماضي البداية العممية الحقيقية لمرحمة الجودة بمفيوميا الحديث ،والتي الزالت مستمرة حتى اآلف

،والتي كاف إلسيامات الرواد (Ishikawa ،Crosby ،Feigenbaum ،Juran ،Deming
 )Taguchi،األثر الكبير في تشكيؿ وصياغة فمسفاتيا وأدواتيا .ومع الثورة الصناعية ظيرت النقابات
المينية حيث كؿ نقابة تحتكر مينة معينة وقواعد العمؿ فييا كما تحدد جودة المواد والمنتجات ،وكاف

ذلؾ جزء مف محافظة النقابة عمى األسرار وسمعة المينة .والى جانب ذلؾ كاف لظيور نظاـ المصنع
وتزايد حجـ اإلنتاج ما يؤكد الحاجة إلى اإلىتماـ بالجودة ألف كمفة التمؼ بأشكالو المختمفة كانت

عالية .وقد إستمر التطور في مجاؿ الجودة سواء في أساليب الرقابة عمى الجودة بإستخداـ أساليب
الرقابة اإلحصائية ،أو في مجاؿ إدارة الجودة مف خبلؿ طرح إدارة الجودة الشاممة  TQMأو مف
خبلؿ تحديد مواصفات أنظمة إدارة الجودة كما في مجموعة اآليزو 9004-9000أو خبلؿ توسيع
مفاىيـ ومنظورات الجودة إلى المجاالت المختمفة كالخدمات والخدمات األلكترونية وادارة المعمومات والمعرفة.

ثانياً :تعريف الجودة

إف اإلىتماـ الكبير بمجاؿ الجودة الذي شيدتو الشركات قديما وحديثا أدى إلى تطور مفيوـ

الجودة بشكؿ ال يمكف معو تقديـ تعريؼ مشترؾ متفؽ عميو لمجودة وذلؾ ألف الجودة اليوـ حافمة

بالمداخؿ والمنظورات التي تتعامؿ مع مفيوميا مف جوانب مختمفة تعبر عف ثراء المفيوـ كما تعبر

عف عظـ الجيود التى توجو ليذا المجاؿ سواء مف قبؿ الباحثيف أو الشركات في مبادراتيا لتبني

مفاىيـ وأنظمة الجودة المتطورة ،فممجودة تعريفات عدة حيث لكؿ عالـ أو باحث تعريفو الخاص ليا
حسب نظرتو ،ومما يمي أىـ التعاريؼ الميمة لمجودة:

 عرؼ إبن منظور في معجمو لساف العرب كممة الجودة بأف أصميا "جود" والجيد نقيض الرديء
وجاد الشئ جودة ،وجودة أي صار جيدا(ٔ).

 عرفت الجمعية األمريكية  ASQCالجودة بأنيا :الييئة والخصائص الكمية لممنتوج ( خدمة أو
سمعة ) التي تظير قدرة ىذا المنتوج عمى إشباع حاجات صريحة وأخرى ضمنية.
(ٔ)

إبف منظور ،لساف العرب ،دار المعارؼ ،ٕٓٓٛ ،صٕ.ٚ
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 أما المنظمة الدولية لمتقييس

فتعرؼ الجودة بأنيا :عرض موجز لمجموعة مف المتطمبات التي ينبغي أف تتحقؽ في منتج أو
عممية ما فيما إذا كاف ىناؾ أسموب لتحقيؽ اإليفاء بيذه المتطمبات ويجعؿ العممية ممكنة.

 أما المنظمة األوربية لضبط الجودة European Organization For Quality Control
فترى أف "الجودة" مجموعة مف الصفات التي يتميز بيا منتج معيف تحدد قدراتو عمى تمبية
حاجات المستيمكيف ومتطمباتيـ.

(ٔ)

 وقد عبر سيكيموتو  ،Sikomotoعف الجودة بقولو المنتجات والخدمات الجيدة ىي تمؾ التي
تمبي حاجات الزبائف وتحترميا ،أي أنو جعؿ جوىر الجودة ىي تمبية حاجات الزبائف وغيرىـ(ٕ).

 عرؼ جوران  Juranالجودة بأنيا "مدى مبلئمة المنتج لئلستخداـ"(ٖ) ،أي القدرة عمى تقديـ
أفضؿ أداء وأصدؽ صفات.

 والجودة حسب رأي فيشر Fisherتعبر عف درجة التألؽ المتم ػ ػػيز وكوف األداء مم ػ ػ ػ ػ ػػتا از
 Excellenceوكوف خصائص أو بعض خصائص المنتوج ( خدمة أوسمعة) ممتازة عند مقارنتيا
مع المعايير الموضوعة مف منظور المؤسسة أو مف منظور المستفيد  /الزبوف(ٗ).

 أما أرماند فيجبوم  Armand Feigenbaumفقد عرفيا بأنيا تحديد إحتياجات ومتطمبات
المستيمؾ لما يريد وليس تحديد األسواؽ أو اإلدارة(٘).

عرؼ فيميب كروسبي  Philip Crosbyالجودة بأنيا "المطابقة لممواصفات" Conformance
ّ 
 .to Specificationوىذا التعريؼ يمثؿ المدخؿ اإلنتاجي الذي يخضع الجودة لمتطمبات
()ٙ

التصميـ والعممية اإلنتاجية.

(ٔ) مجيد ،سوسف شاكر والزيادات ،محمد عواد ،إدارة الجودة الشاممة تطبيقات في الصناعة والتعميـ ،دار صفاء لمنشر
والتوزيع ،عماف ،ٕٓٓٚ ،ص.ٔٔٗ:
Sikomoto,T, Meeting the challenge of the 21 century in the Globle market place, new

)(2

York: Facts on file, T. 1998., p:157.
Evans, J. R., Applied Production and Operation Management, 4th ed., West Publishing

)(3

Company, New York, 1993,p:44.
Fisher, Barry, Installing Implement the Document at lougbroraugh University,1996, p:5.
(٘)
()ٙ

إتحاد المصارؼ العربية ،الجودة شيادة أـ ثقافة سموؾ وانتماء ،العدد ،ٕٓٓٙ ،ٖٖٓ:ص.٘ٙ:
نجـ ،عبود نجـ ،إدارة الجودة الشاممة في عصر اإلنترنيت ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عماف ،ٕٓٔٓ ،ص.ٕٜ:
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)(4

 أما إدوارد ديمينغ  Edwards Demingوىو أحد رواد الجودة المعروفيف عالميا فيعرؼ الجودة
بأنيا تحقيؽ إحتياجات وتوقعات المستيمؾ حاض ار ومستقببل.

(ٔ)

عرؼ الجودة بأنيا "تعبير عف مقدار الخسارة التي يمكف
 أما الميندس الياباني  Taguchiفقد ّ
تفادييا والتي قد يسببيا المنتج لممجتمع بعد تسميمو" ويتضمف ذلؾ الفشؿ في تمبية توقعات
الزبوف ،والفشؿ في تمبية خصائص األداء ،والتأثيرات الجانبية الناجمة عف المجتمع كالتموث

والضجيج وغيرىا(ٕ).

إ ذف فالجودة ليست حالة مثالية محددة ونيائية يرجى الوصوؿ الييا ،حيث تتطمب التحميؿ والتنبؤ

بحاجيات المستيمكيف عف طريؽ الدراسات السابقة ،كما تتطمب التطور المستمر والدائـ في عمميات

البحث عف األحسف.

إف الجودة يمكف أف تثير في األذىاف دالالت عديدة منيا :أف الجودة ىي عدـ التمؼ ،ومطابقة

المواصفات أي ىي درجة مطابقة المواصفات .ودرجة القدرة عمى تحقيؽ رضا المستيمؾ ،وتحقيؽ كمفة
مناسبة لمواصفات المنتج ،ومجموعة الخصائص التركيبية (المواد المستخدمة) أو الشكمية (الحجـ

واألبعاد) أو الوظيفة (تأدية ما تـ شراء المنتج مف أجمو) أو الجمالية (المظير والمممس واأللواف) أو

المعولية (تعمير المنتج وعمؿ المنتج لفترة طويمة بدوف عطؿ) إلشباع حاجات الزبوف.

ثالثاً :مداخل الجودة

إف تنوع ىذه المداخؿ ال يمكف النظر إليو مف خبلؿ حقيقة أف الجودة أصبحت تحظى باألولوية مف

قبؿ جميع األطراؼ ذات العبلقة بالجودة .ولكف يظؿ المعيار األىـ في ىذه المداخؿ ىو تحقيؽ القدرة

عمى البقاء في السوؽ التنافسية مف خبلؿ جودة أكثر إستجابة لمزبوف وحاجاتو وتوقعاتو وربما تجاوزىا

مف خبلؿ إبياج الزبوف .Delighting Customerواف تنوع التعريفات يعبر عف اإلىتماـ الواسع
بالجودة والثراء في معالجة أبعادىا قد تؤدي الى تطوير منظورات مداخؿ عديدة لمجودة حددىا ايفانز

ولندساى  Evans&Lindsayبستة مداخؿ كما ىو مبيف في الجدوؿ (ٖ).

(ٔ) عقيمي ،عمر وصفي ،مدخؿ إل ى المنيجية المتكاممة إلدارة الجودة الشاممة،الطبعة األولى ،دار وائؿ لمطباعة والنشر
،عماف ،األردف ،ٕٓٓٔ ،ص.ٖٔ :
Barod, M., The Economic Importance of Quality- An International Handbook of

)(2

Production and Operation Management, Cassell, 1989,p:447.
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جدول ()3

(ٔ)

المداخل في مفيوم الجودة
ت

مفيوم الجودة

المدخل

 -الجػػودة كمػػا يسػػتخدميا عػػادة الزبػػوف وتكػػوف مرادفػػا

لمتفوؽ والتميز .شوييارات فػى الثبلثينيػات:الجػودة ىػى

ٔ

المدخؿ التقديرى Judgmental P

ٕ

القائـ عمى المنتج Product – Based

ٖ

القائـ عمى المستخدـ User - Based

ٗ

القائـ عمى القيمة Value- Based

٘

القائـ عمى التصنيع  Manuf. – Basedمطابقة المواصفات ،الجودة نفسيا فى كؿ مرة

إجادة المنتج.
 الجػػودة تعكػػس اإلختبلفػػات فػػى خصػػائص وسػػماتالمن ػ ػػتج ( الج ػ ػػودة األعم ػ ػػى ى ػ ػػى مس ػ ػػتوى أعم ػ ػػى م ػ ػػف
خصائص المنتج).

 -الجػ ػ ػ ػ ػػودة تتحػ ػ ػ ػ ػػدد بإحتياجػ ػ ػ ػ ػػات ورغبػ ػ ػ ػ ػػات الزبػ ػ ػ ػ ػػوف

(المس ػ ػػتخدـ) ألف حاج ػ ػػات األفػ ػ ػراد مختمف ػ ػػة ل ػ ػػذا فػ ػ ػإف
مواصفات الجودة مختمفة.
 الجودة ىى عبلقة المنفعة أو الرضاء بالسعر ،أىأف الجودة ىي تقديـ نفس المنفعة بسعر أقؿ أو تقديـ
منفعة أعمى بسعر أفضؿ مقارنة بالمنتجات األخرى

 -الجودة ىى نتيجة لمممارسة الصناعية واليندسية أو

( ال إتساؽ فى الآلراء).
 الجودة تكوف ميمة ومرغوبة مف قبؿ جميع أطراؼٙ

المدخؿ التكاممى Integrated A.

سمسمة القيمة ،إنيا تبدأ مف حاجات

الزبوف إلى

التصميـ ،التصنيع ،التوزيع ،ومقدـ الخدمة ،وصوال

إلى الزبوف مرة أخرى.

)(1

J.R.Evans and W.M.LindsayThe Management and Control of Quality,Thomson SouthWestern,Australia, 2005, p:12-14.
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رابعاً :تطور الجودة

إذا أمكف القوؿ بأف اإلنتاجية لـ يكف باإلمكاف تطورىا بدوف الثورة الصناعية ،ألمكف القوؿ بأف

تطور الجودة لـ يكف ممكنا بدوف المنافسة .إف تطور اإلنتاجية كاف تحت تأثير الحاجة إلى السمع

بالدرجة األولى وفيما بعد إلى الخدمات عمى نطاؽ أوسع ،فالجودة كانت الحقة عمى اإلىتماـ
باإلنتاجية بالحد األدنى في البداية عف طريؽ اإلىتماـ بمطابقة المواصفات مف قبؿ المنتجيف ،وبعد

أف توفرت السمع بكميات أصبح الزبائف يتطمعوف إلى اإلىتماـ األكبر بخصائصيا وتغميفيا وطريقة
إستعماليا عف طريؽ اإلستجابة األفضؿ لحاجاتيـ وتوقعاتيـ .ومما جعؿ ذلؾ ممكنا ،ىو المنافسة

التي قدمت بدائؿ لمزبوف يستطيع مف خبلليا أف يقارف ويختار مف بيف السمع األكثر إستجابة لحاجاتو

وتوقعاتو .وفي ىذا السياؽ مف التطور فقد ساىـ رواد كبار في عممية تطور الجودة وكاف ليـ الدور

الكبير أيضا في توضيح مفاىيـ الجودة ونقاط التركيز فييا ووسائؿ تحسينيا والرقابة عمييا .ومف أجؿ

تغطية أبعاد التطور التاريخي لمجودة سنتحدث عف بعديف أساسيف ىما تطور مفاىيـ وأساليب الجودة

 ،ومساىمات رواد الجودة.

 البعد األول :تطور مفاىيم وأساليب الجودة
إف تطور مفاىيـ الجودة يمكف الحديث عنو مف خبلؿ الجدوؿ (ٗ) حيث يقدـ أبعاد التطور في

مفاىيـ وأساليب الجودة.

جدول ()4

تطور مفاىيم وأساليب الجودة
الفترة

تطور مفيوم
الجودة

التركيز

ٔ -قبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ المبلئم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة  -اإلنتاج الواسع

الخمس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػينات و لممواصفات
في الخمسينات

 خط اإلنتاج -التوحيد القياسى

(ٔ)

األحداث

إبتكارات إدارة الجودة

األساسية

الشاممة وانبثاق المعتقدات

 -ديمينج يدخؿ  -إقام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة العممي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

الرقاب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اإلحصائية
اإلحصػػائية إلػػى
الياباف

 -الفحص

)(1

K.T.Yeo, Management of Change From TQM To BPR and Beyond Internationl Journal
of Project Management, Vol.(14), No.(6), p:321-222.
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ٕ -الستينات

المبلئم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة -بحوث السوؽ
لئلس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتعماؿ

(التص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػميـ
لممبلئمة)

 -المشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاركة

 -ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوعي  -رقابػ ػػة الجػ ػػودة الشػ ػػاممة

المتزايد لمزبوف

()TQC\QCC

الوظيفية البينية

 الجودة المتوقعةٖ -السبعينات

المبلئم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة -تحسيف العمؿ
لمتكمفة

-المش ػ ػ ػ ػ ػػاركة فػ ػ ػ ػ ػ ػي

جميػ ػ ػػع المسػ ػ ػػتويات

-أزمػ ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػ ػػنفط  -ضماف الجودة ()QA

(تصػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاعد
التكمفة)

اليرمية
-الج ػ ػػودة المتوقع ػ ػػة

بسعر تنافسي
ٗ -الثمانينات

المبلئم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

-أدوات التحس ػ ػ ػ ػػيف  -المنافسػػة مػػف حركة ( )TQMفػي الػدوؿ

الكامنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

الصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػناعية الجػ ػػودة ( )QFDسمسػ ػػمة

لئلحتياج ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

(التفكي ػ ػػر إل ػ ػػى
األماـ)

اإلقتصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاديات الغربيػ ػػة،مفيوـ نشػ ػػر دالػ ػػة

اإلداري

 -الجودة الجذابة

الجدي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة اآليزو ٓٓٓ ٜوشياداتيا

 تحس ػ ػ ػػيف جمي ػ ػ ػػع ( )NIEsم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعمي ػ ػ ػ ػ ػزة التكمفػ ػ ػ ػ ػػة
العمميات
المتصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػورة
والمنافسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
العالمية الكثيفة

٘ -التسعينات

المبلئم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة إدارة المشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػروع اإلىتمامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات إعادة ىندسة عمميػة األعمػاؿ،
البيئية المتزايدة الػ ػ ػ ػ ػ ػػتعمـ التنظيمػ ػ ػ ػ ػ ػػى ()MBP
لثقافة الشركة الشاممة
وآيزو ٓٓٓٗٔ البيئة.

 -ٙالعقد الحالي المبلئمة لمبيئػة  -ج ػ ػ ػ ػ ػػودة الحي ػ ػ ػ ػ ػػاة  -ف ػ ػ ػي البح ػ ػ ػػث  -م ػػا بع ػػد اع ػػادة ىندس ػػة
المجتمعيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمجميع (  Qualityعف الكياسة
والعالمية

)of life for all
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عممي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة األعم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ و

TQM؟إدارة جودة الحياة

 البعد الثاني :مساىمات رواد الجودة
إف مساىمة رواد الجودة تميزت بالتنوع عمى مستوى المفاىيـ والممارسات أي أنيا لـ تكف

مساىمات نظرية بعيدة عف مجاالت التطبيؽ ألف البعض منيـ (كروسبي وتاغوتشي) كانوا رواد في
الميداف العممي والتطبيؽ أوال .والجدوؿ (٘) يعرض مساىمات الرواد لمجودة مف حيث نقاط القوة
والضعؼ فييا.

جدول ()5

(ٔ)

رواد الجودة ومساىمتيم

المساىمات

رواد الجودة

 إف اإلنجازات العظيمة مثؿ األى ارمػات والجنػائف المعمقػة وسػور الصػيف العظػيـالحضارات القديمة

والقنػػػوات الرومانيػ ػػة التػػػى ظمػػػت شواخص ػػيا آلالؼ الس ػػنيف دال ػػة عمػػػى ب ارعػػػة

الصنعة وجودة العالـ.

 ق ػوانيف حمػػورابى الت ػي تتضػػمف (ٕ )ٕٛمػػادة تضػػمنت م ػوادا عديػػدة لممحافظػػةعمى الجودة.

 جػػذب اإلىتمػػاـ إلػػى أىميػػة التغييػػر( )Variationفػي مشػػكبلت الجػػودة والرقابػػةوالتر شوييارت

عمييا.

 تحديد نوعيف مف أسباب التغيير  :أسباب الصدفة التى تبلزـ النظػاـ وال يمكػفتحديػػدىا ،واألسػػباب القابمػػة لمتحديػػد الت ػي يمكػػف تحديػػدىا واسػػتبداليا مػػف قبػػؿ

اإلدارة.

 تدوير دورة شوييارت لمتحسيف (.)Plan , do , check, act مفيوـ رقابة الجودة الشاممة.أرماند فيكنبوـ

 مفيػػوـ المصػػنع الخفػػى ( )Hidden Plantالمتمثػػؿ بالعمػػؿ اإلضػػافى الػػذيتتحممو الشركة جراء التمؼ واألخطاء.

 -تكاليؼ الجودة.

(ٔ)

نجـ ،عبود نجـ ،المصدر السابؽ ،ص.ٗٔ-ٗٓ :
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 المعمـ األوؿ لميابانييف في مجاؿ الجودة.إدوارد ديمينج

 إثارة اإلىتماـ بالتغيير كمصدر لعدـ الجودة. نقاط ديمنج األربعة عشر كمنياج متكامؿ لتطوير الجودة في الشركة. -األمراض القاتمة لمديمينج (.)Deming Deadly Diseases

 النظ ػرة الكميػػة ف ػي أف (ٗ )%ٜمػػف مشػػكبلت الجػػودة ،مسػػؤولية اإلدارة والبقيػػةىي مف مسؤولية العامؿ.
ثبلثية الجودة (:)Quality Trilogy
ٔ .التخطيط (تحديد الزبائف ،تحديد حاجاتيـ ،تطوير المنتج لترجمة الحاجات،
جوزؼ جوراف

أمثمية خصائص المنتج).

ٕ .تحسيف الجودة:تطوير التشغيؿ ( )Processمف أجؿ المنتج  ،تحقيؽ أمثمية
التشغيؿ.

ٖ .رقابة الجودة:التحقيؽ مف مبلئمة التشغيؿ لممنتج ،تحويؿ التشغيؿ إلى
عممياتOperation

 تعريؼ الجودة ىي مطابقة المواصفات. نظاـ الجودة يتمثؿ في الوقاية.فيميب كرسبي

 -مفيوـ التمؼ الصفري.

 قياس الجودة ىو ثمف عدـ المطابقة. -مفيوـ الجودة مجانا.

 النقاط األربعة عشر لحركة الجودة.كاورو ايشكاوا

 البيانات السمكية ( ) Fishbone Diagramأو السبب والنتيجة. -أدوات الجودة السبع.
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 التصػػميـ المتػػيف (  ) Robust Designبمراحمػػو الػػثبلث ( تصػػميـ النظػػاـ،جينشتي تاكوشي

تصميـ المعممات  ، Parametersوتصميـ السماح).

 -دالة خسارة الجودة.

 طريقػػة تاكووتشػػي المنيجيػػة فػػي ربػػط حاجػػات الزبػػوف بالتصػػميـ والتصػػنيع فيمػػايسمى نشر دالة الجودة (.)QFD

 نظاـ الوقت المحدد ( .) JITشيجيو شنجو

 -الوقاية مف الخطأ أو بوكا بوؾ ( .) Poka-Yoke

 التمييػػز فػػي الجػػودة بػػيف األخطػػاء ( مػػا يمك ػف تجنبػػو ) والتمػػؼ ( الخطػػأ الػػذييتوصؿ إليو الزبوف )
 -جائزة ديمنج ( منذ عاـ ٔ٘.)ٜٔ

جوائز الجودة

 جائزة مالكولـ بالدريج ( منذ عاـ .)ٜٔٛٚ -جائزة الجودة األوربية ( منذ عاـ ٕ.)ٜٜٔ

مواصفات الجودة

 -اآليزو ( ٓٓٓ ) ٜٓٓٗ -ٜعاـ (.)ٜٔٛٚ

العالمية المجاالت

 -اآليزو ( ٓٓٓ ) ٕٓٓٓ -ٜعاـ (ٕٓٓٓ).

المتعددة

 -اآليزو ( ٓٓٓٗٔ ) عاـ ٖ ٜٜٔالجودة والبيئة.

خامساً :إدارة الجودة الشاممة :)T.Q.M( Total Quality Manegment

ال شؾ أف إدارة الجودة الشاممة قد مثمت تتويجا لكؿ الجيود الواسعة والتطورات المتراكمة التي

تـ عرضيا ،ونضوجا لممفاىيـ والممارسات الكثيرة التي تمت عبر فترة طويمة أصبحت نظاما متكامبل

يغطي الشركة كميا .ولكي نفيـ إدارة الجودة الشاممة نشير إلى أف فيجينبوـ  A.Feigenbaumفي
عاـ (ٔ٘ )ٜٔأصدر كتابو  TQCوالذي كاف يحمؿ إشارات واضحة عف الحاجة إلى المشاركة الشاممة

في الرقابة عمى الجودة كمدخؿ تفصيمى متكامؿ لجميع المراحؿ التي تؤثر عمى الجودة دوف حصر
ذلؾ في قسـ واحد ىو قسـ الرقابة عمى الجودة .ومع ذلؾ ظمت الشركات بعيدة بشكؿ كبير عف

المدخؿ التسويقي ومف ثـ عف ما يسمى بمدخؿ الزبوف .وكاف تأثير التجربة اليابانية واضحا في ذلؾ.
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وفي ىذا يقوؿ جوزؼ جوراف  M.Juranعندما إكتشؼ األمريكيوف الجودة اليابانية أخذوا يسافروف إلى

الياباف ووجدوا أف اليابانييف تبنوا مفاىيـ إدارة الجودة الجديدة التي تركز عمى الزبوف بدال مف مطابقة
المواصفات .ومع ىذه التطورات أخذت تبرز الجودة كبعد إستراتيجي كأحد أبعاد األداء اإلستراتيجي
تطور تجاه إدارة الجودة الشاممة.
ومصد ار متجددا لمميزة التنافسية و ا

والجدوؿ ( )ٙيوضح المراحؿ التاريخية التي تطورت عبرىا إدارة الجودة الشاممة .حيث يظير

أف الجودة كانت في البدء تتركز عمى الفحص ،وبسبب تزايد حجـ اإلنتاج كاف البد مف تطوير
المعاينة اإلحصائية ،ومف ثـ تطوير مفيوـ الجودة ليصبح المكافيء لكؿ جيود الشركة فيما يمكف
تسميتو بالجودة التنظيمية.

جدول ()6

(ٔ)

التطور نحو إدارة الجودة الشاممة
الفترة

بداية القرن
العشرين

األربعينيات

الستينات

S 1940

S 1960

المعاينة

الجودة

التركيز

الفحص

النظرة

المفيوـ القديـ لمجودة :الجودة بعد اإلنتاج

اإلحصائية

التنظيمية

الثمانينات وما بعدىا
S 1980
الجودة الموجية لمزبوف والسوؽ
المفيوـ الجديد لمجودة:تحديد وتصحيح
األخطاء قبؿ اإلنتاج

ويبلحظ مف الجدوؿ ( )ٙإف عممية التقييـ ىي جوىر إدارة الجودة منذ البدء ،حيث نرى أف

الفحص  Inspectioىو عممية تقييـ لمتأكد مف مطابقة المواصفات (وىذا يمكف إعتباره جزءا مف

المعايرة الداخمية القائمة عمى أساس المواصفات لمحد مف التمؼ) .والواقع أف ىذه التطورات كانت تركز
عمى داخؿ الشركة (المدخؿ الداخمي لمجودة) ،لتبدأ في السبعينات وتتعمؽ في الثمانينات توجيات
واضحة نحو المدخؿ الخارجي لمجودة بالتركيز عمى الزبوف حيث رضا الزبوف ىو مقياس الجودة

العالية التي تؤدي الى والء الزبوف .وبالتاكيد فإف ىذا اإلىتماـ بالزبوف ووالء الزبوف لـ يأت مف الفراغ

،فمع إشتداد المنافسة في السوؽ تزايد اإلىتماـ بالزبوف ،ومع ىذا اإلىتماـ ظير جميا أف المحافظة
عمى الزبائف الحالييف ىو أفضؿ لمشركة مف جذب زبائف جدد.
(ٔ)

نجـ ،عبود نجـ ،المصدر السابؽ ،ص.ٖٗ :
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ويمكف تعريؼ إدارة الجودة الشاممة  TQMبأنيا مدخؿ لئلدارة المتكاممة مف أجؿ التحسيف

المستمر والطويؿ األمد لمجودة في جميع المراحؿ والمستويات والوظائؼ في المنظمة بما يحقؽ ميزة

تنافسية لممنظمة ورضا الزبوف .ويمكف أف نبلحظ مف ىذا التعريؼ بأف ىناؾ عناصر قد تـ التركيز

عمييا ىي بمثابة مبادئ مرشدة وتوجيات أساسية مف أجؿ ضماف الجودة والتحسيف المستمر في
أبعادىا المختمفة إلنيا تغطي الشركة كميا .حيث أف عناصر إدارة الجودة الشاممة تختمؼ مف باحث
آلخر فالبعض يقمصيا إلى خمسة عناصر في حيف يوسعيا البعض اآلخر الى تسعة أو عشرة
عناصر كما يبيف الجدوؿ (.)ٚ

جدول ()7

(ٔ)

عناصر إدارة الجودة الشاممة
تايمور

ريد وساندرز

فيجنبوم

()TAYLOR

()REID AND SANDERS

( )A.V.FEIGENBAUM

ٔ -التركيز عمى الزبوف.

ٔ -التركيز عمى الزبوف.

ٕ إ-لتزاـ اإلدارة العميا بالجودة.

ٕ -التحسيف المستمر.

ٖ -الجودة عند المصدر.

ٕ -دعـ الجودة وأفرادىا وفرقيا

ٗ -الجودة مسؤولية الجميع.

ٗ إ-لتزاـ العامميف

ٖ -التحسيف المستمر

- ٙح ػ ػ ػػؿ المش ػ ػ ػػكبلت مس ػ ػ ػػؤولية

- ٙمدخؿ الفريؽ

ٖ -الجودة ىدؼ إستراتيجى .
٘ -التحسيف المستمر.
الجميع.

- ٚاألساليب اإلحصائية.

ومسؤولية الجميع

٘ -فيـ أدوات الجودة

ٗ -حاجػ ػ ػ ػػات الزبػ ػ ػ ػػوف حاجػ ػ ػ ػػات

- ٚالمعايرة

٘ -الج ػػودة بمس ػػاعدة الحاس ػػوب

 ٛإ-دارة الجودة المورد

- ٛالتػ ػ ػ ػ ػ ػػدريب والػ ػ ػ ػ ػ ػػتعمـ عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى

الشركة.

()CAQ

- ٙمشاركة وتمكيف العامميف

الجودة.

()5

ٔ -الجػ ػ ػ ػ ػػودة عممي ػ ػ ػ ػ ػػة نظامي ػ ػ ػ ػ ػػة

- ٚالتوجو القائـ عمى الزبوف.

نجـ عبود نجـ ،أُوعغ اَُبثن ،ص.ٗٙ :
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ىايزر وريندر

فنش

ايفانز

()HEZIER AN RENDER

()B.J.FINCH

( )J.EVANS

ٔ-الزبوف الداخمى والخارجى

ٔ -التحسيف المستمر
ٕ -تمكيف العامميف

ٕ -تحسيف العممية المستمرة

ٖ -المعايرة

ٗ -نظاـ الوقت المحدد ()JIT

ٖ -الجودة مسؤولية الجميع

٘ -طرؽ تاكوتشى (  Taguchiوثقافة الشركة.
)Ms.
ٗ -المعايرة
 ٙأ-دوات تحسيف الجودة
(األدوات السبع)

ٔ-التخطيط اإلستراتيجى في
مجاؿ الجودة

ٕ-اإلدارة القائمة عمى الوقائع.
ٖ-القيادة إدارة الموارد البشرية
ٗ -التصميـ الموجو لمزبوف
٘-التحسيف المستمر

٘ -برامج شيادة الجودة
(اآليزو  ،جوائز الجودة)

ومف ىذه النماذج يمكف أف نبلحظ المبادئ أو العناصر المكونة إلدارة الجودة الشاممة ،بأف
ىناؾ مبادئ أو عناصر مشتركة بينيا ،مما يعني أف التجارب المتعددة لتطبيقات إدارة الجودة الشاممة

تشير إلى ضرورة توفرىا واإلعتماد عمييا.كما في الجدوؿ ( )ٛالذي يقدـ تحديدا ليذه العناصر

المشتركة.

جدول ()8

العناصر المشتركة لدارة الجودة الشاممة
العناصر
الرؤية الستراتيجية
لمجودة

(ٔ)

(ٔ)

التقييم
-الجودة لـ تعد قضية تشغيمية.

الجودة ال بد أف ترتكز عمى رؤية إستراتيجية تغطي الشركة كميا.-الجودة مصدر أساسي وميـ لمميزة التنافسية في السوؽ.

نجـ عبود نجـ ،المصدر السابؽ ،ص.ٗٚ :
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-تحديد عدـ المطابقة عف المواصفات وتصحيح ذلؾ.

التحسين المستمر

تحديد الجودة الحالية واإلنتقاؿ إلى الجودة المحسنة.إستمرار عممية التقييـ مف أجؿ التحسيف.-تحديد مدى اإليفاء بحاجات وتوقعات الزبوف.

التركيز عمى الزبون

نموذج كانو(: )Kano M.اإلنتقاؿ مف :ما يجب ،الى :المزيد األفضؿ ،ومف ثـإلى ما يبيج الزبوف ،أو نموذج كنكايد ( )kincaidباإلنتقاؿ مف المنطقة التمؼ
إلى منطقة السواء ،ثـ إلى منطقة الوالء.
-العامؿ مسؤوؿ عف تقييـ جودة عممو.

إلتزام وتمكين
العاممين

العامؿ يصحح الخطأ في عممو أو يساىـ في تحسيف عممو.العامؿ لديو صبلحيات إيقاؼ الخطأ ،ألنو يقيـ أف الخطأ أكبر مف قدرتو عمىمعالجتو.

-معايرة ذاتية :العامؿ يقيـ أداءه.

المعايرة

-معيارة :اإلدارة تقيـ أداء العامؿ ،القسـ ،والمقارنة بيف العامميف واألقساـ األخرى.

المعايرة التنافسية :تقييـ الشركة عمى أساس األداء األفضؿ لمشركة المعيار فيمجاليا.

سادساً :أبعاد الجودة

تتمثؿ أبعاد الجودة في النقاط التالية كما وضعيا  ،Gravinومتى تـ تحقيقيا نكوف قد توصمنا

لتمبية متطمبات المستيمؾ(ٔ):

 1ا-ألداء: Performance :أي مدى قدرة المنتج عمى القياـ بالوظائؼ المطموبة منو.
- 2الصالحية :Durability :أي العمر التشغيمي المتوقع لممنتج.

- 3المطابقة :Conformance :أي مدى تقيد المنتج بالمواصفات المطموبة مف قبؿ المؤسسة
لتحقيؽ متطمبات المستيمؾ.
(ٔ)

الفضؿ ،مؤيد عبد الحسف والطائي ،يوسؼ ،إدارة الجودة الشاممة "مف المستيمؾ إلى المستيمؾ" ،الوراؽ لمنشر

والتوزيع ،عماف ،ٕٓٓ٘ ،ص.ٖ٘-ٖٕ :
58

- 4العتمادية (المعولية) :Reliability :مدى ثبات األداء بمرور الوقت ،أي تعمير المنتج وعمؿ
المنتج لفترة طويمة بدوف عطؿ.

- 5خدمة المنتج :Serviceability :حؿ المشكبلت واإلىتماـ بالشكاوي باإلضافة إلى مدى سيولة
إصبلحو واعادتو إلى حالتو الطبيعية بأقؿ تكمفة وفي أسرع وقت.

- 6شكل وجمال المنتج :Aesthetics :أي مدى أناقة المنتج وجاذبيتو.

- 7مزايا وخصائص المنتج :Featuresأي إمكانية إضافة بعض الوظائؼ لتحديث وتطوير المنتج.

- 8سمعة المنتج :Reputationأي الخبرة والمعمومات السابقة عف المنتج(سمعة المؤسسة المنتجة).
فممجودة مميزات قابمة لمقياس/غير قابمة لمقياس ،وىذه الميزات تتضمف الطمبات العامة التي يبحث

عنيا الزبوف في المنتج/الخدمة ،وىذه الميزات يطمؽ عمييا أبعاد الجودة .Quality Dimensions

وىي ميزات متنوعة قابمة لمقياس كالوزف ،الحجـ ...والمميزات أو اؿ غير القابمة لمقياس كالموف ،عدد
التالؼ ،الميارات ،..فممجودة خصائص ،يمكف تصنيفيا بالشكؿ التالي :وظيفية تقنية وسيكولوجية ،ىذه
الخصائص تصؼ بشكؿ أدؽ متطمبات الزبوف المنتج/الخدمة ،فالخصائص التقنية تتمثؿ في المعدات

الدائمة ،أما الخصائص السيكولوجية فتتمثؿ في جمالية واغراء المنتج/الخدمة.

سابعاً :نظم توكيد الجودة

إستخدمت المواصفات الدولية  ISO 9001/9002/9003بإصدارىا القديـ مصطمح نظـ تأكيد

الجودة ) ،(Quality Assurance Systemsفيما إستخدمت المواصفة الدولية ISO 9001
بإصدارىا الجديد مصطمح نظـ إدارة الجودة  Quality Management Systemوىو مؤشر عمى

التطور في إستخداـ المفيوـ ،إذ أف إدارة الجودة أشمؿ مف تأكيدىا.

ويعد إمتبلؾ المنظمات ألنظمة جودة فاعمة تؤثر عمى جودة منتجاتيا وخدماتيا ،وتتفاعؿ إيجابياً

وبصورة تكاممية مرنة مع الممارسات واألنظمة اإلدارية القائمة ،أحد اإلستراتيجيات التي إتبعتيا
المنظمات لمجابية ذلؾ التحدي ،ولتحقيؽ سياساتيا وأىدافيا المرجوة تجاه الجودة(ٔ) .وقبؿ الخوض في

ماىية نظـ إدارة الجودة ) (Quality Management Systemووفقاً لمفاىيـ منظمة )(ISO

وا ستعراض المواصفات التي عبرت عف تمؾ النظـ البد مف إيضاح بعض التداخؿ الحاصؿ بيف جممة
مف المصطمحات التي يتـ إستخداميا في بعض األحياف بصورة مترادفة ،مف خبلؿ إعتمادىا كصفة

ألنظمة الجودة المنفذة في بعض المنظمات ،دوف أف يعكس ذلؾ بدقة طبيعة األنشطة المرتبطة
بالجودة التي تنفذىا المنظمة ،وسنعرض تمؾ المفاىيـ والمصطمحات حسب تطورىا ،وبالشكؿ التالي:

(ٔ) الصفار ،عبدالكريـ خميؿ إبراىيـ ،المصدر السابؽ ،ص.ٗٓ:
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-1تخطيط الجودة ) :Quality Planning (QPإف جزءا مف إدارة الجودة يركز عمى وضع أىداؼ
الجودة وتحديد العمميات التشغيمية الضرورية والموارد األخرى المرتبطة بتحقيؽ أىداؼ الجودة.

-2ضبط الجودة ) :Quality Control (QCإف جزءا مف إدارة الجودة يركز عمى تمبية متطمبات
الجودة ،ويشمؿ األساليب واألنشطة اليادفة إلى مراقبة العمميات والحد مف أسباب عدـ المطابقة في
جميع مراحؿ تحقيؽ المنتج ،وينظر عادةً إلى ضبط الجودة عمى أنو وسيمة لمكشؼ عف العيوب وليس
لمنع حدوثيا.
-3توكيد الجودة ) :Quality Assurance (QAإنو جزء مف إدارة الجودة الذي يركز عمى توفير
الثقة بأف متطمبات الجودة سيتـ تمبيتيا ،مف خبلؿ جممة مف األنشطة المنيجية المخطط ليا والمطبقة

ضمف نظاـ الجودة.

-4تحسين الجودة ) :Quality Improvement (QIوىو جزء مف إدارة الجودة ويركز عمى زيادة
القدرة عمى تمبية متطمبات الجودة مف حيث فاعميتيا وكفاءتيا ،مف خبلؿ تحقيؽ أفضؿ ضبط لجميع
األنشطة والعمميات ويعتبر تحسيف الجودة أساساً لمفيوـ إدارة الجودة الشاممة

).Management (TQM

Total Quality

-5إدارة الجودة ):Quality Management (QMىي كافة أنشطة التنسيؽ المتعمقة بتوجيو
وضبط المنظمة فيما يخص الجودة ،مف خبلؿ اإلستعانة بطرائؽ تحقيؽ الجودة مثؿ التخطيط لمجودة
،وضبط الجودة ،وتأكيد الجودة وتحسيف الجودة.

ويتضح مما سبؽ بأف مفيوـ إدارة الجودة ىو األشمؿ ،وىو ما حرصت سمسمة المواصفات

الدولية  ISO 9000بإصدارىا الجديد لمعاـ ٕٓٓٓ مف إستخدامو ،وبما أف نظاـ الجودة يقصد بو

الييكؿ التنظيمي والمسؤوليات واإلجراءات والعمميات التي تُنشأ في المنظمة لوضع سياسة وأىداؼ
الجودة بالمنظمة وتحقيقيا ،فإف المواصفة الدولية  ISO 9000تعرؼ نظاـ إدارة الجودة (Quality
) Management Systemبأنو "ذلؾ النظاـ المعني بتوجيو وضبط أنشطة المنظمة المتعمقة

بالجودة"(ٔ) .وتشجع أنظمة إدارة الجودة عمى تحميؿ متطمبات الزبائف وتحديد العمميات البلزمة لتحقيؽ
المنتجات الممبية لمتطمباتيـ والمستندة عمى حاجاتيـ ورغباتيـ والمحافظة عمى تمؾ العمميات تحت

إطار لمتحسف المستمر لزيادة إحتمالية تعزيز رضا الزبائف وأصحاب المصالح
ا
السيطرة ،كما توفر
) (Stakeholdersوثقتيـ بالمنظمة.

ISO 9000:2000 (E/F), "Quality Managemant Systems – Fundamentals and Vocabulary",

)(1

2nd ed. .ISO Copyright Office, Geneva.p:8.
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ثامناً :أىداف الجودة وفقاً لممواصفة الدولية ISO 9000

أكدت سمسمة المواصفات الدولية  ISO 9000عمى ضرورة وضع المنظمات أىداؼ لمجودة

 Quality Objectiveواضحة وموثقة وقابمة لمقياس لكؿ وظيفة ومستوى فييا ،وأف يتـ المحافظة

عمييا(ٔ) ،وبما يحقؽ تناغميا وتوافقيا عمى أساس مبدأ التحسيف المستمر مع سياسة الجودة

 Quality Policyالتي عادةً ما توفر اإلطار العاـ لوضع تمؾ األىداؼ ومراجعتيا(ٕ) ،وأف تكوف تمؾ
األىداؼ مراعية لمكمؼ المرتبطة بيا بحيث يكوف الفرؽ موجباً بيف القيمة وكمؼ الجودة بحدىا

األقصى(ٖ) ،وتحدد أىداؼ الجودة الواجب تحقيقيا إستناداً لمبادىء المنظمة الدوليػة لمتقييس
ومواصفاتيػا بالشكؿ التالي(ٗ):

ٔ -السعي بإستمرار لتحقيؽ جودة المنتج بثبات.
ٕ -تحديد وتنفيذ المتطمبات القانونية والضوابط المتعمقة بالمنتج التي تحددىا الجيات الرقابية والتشريعية.

ٖ -تحسيف جودة العمميات التشغيمية بإستمرار لتمبية الحاجات والرغبات الظاىرية والضمنية لمزبائف
وأصحاب المصالح .Stakeholders

ٗ -تحديد مختمؼ العمميات والعبلقات بينيا واحكاـ السيطرة عمييا.
٘ -تأميف بيئة العمؿ الصحية واآلمنة.

- ٙتدريب واشراؾ العامميف في المنظمة وتطوير كفاءاتيـ.

- ٚغرس الثقة في اإلدارة والعامميف بأف متطمبات الجودة يتـ تحقيقيا وفقاً لمبادئ التحسيف المستمر
لنظاـ إدارة الجودة.

- ٛغرس الثقة في الزبائف وأصحاب المصالح بأف متطمبات الجودة يتـ تحقيقيا مف قبؿ المنظمة.

- ٜالمراجعة الدورية المخططة ألىداؼ الجودة ،لقياس مدى تحقيقيا والعمؿ عمى معالجة أية حاالت
عدـ مطابقة مف خبلؿ اإلجراءات التصحيحية والوقائية.
ISO 9000 : 2000 (E/F) , " Quality Managemant Systems – Fundamentals and

)(1

Vocabulary", ( 2nd ed.) .ISO Copyright Office, Geneva.p:2.
Bag chi, Tapan P.,and Feldman, Gerald, ISO9000, Concepts, Methods, and

)(2

Implementation, 2nd ed., wheeler publishing, Delhi, India, 1996, p:11.
(ٖ)

العزاوى ،محمد عبد الوىاب ،تصميـ لتقويـ نظامى إدارة الجودة والبيئة ،دراسة حالة فى الشركة اليمنية لصناعة

السمف والصابوف ،أطروحة دكتوراه غير منشورة كمية اإلدارة واإلقتصاد ،جامعة بغداد ،العراؽ ،ٕٕٓٓ ،ص.٘:

(ٗ)

أنظر :الصفار ،ص.ٜٔ:
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المبحث الثاني
أولً :مفيوم البيئة-:

البيئة

أصبحت قضية البيئة بمشكبلتيا المتعددة بدءاً مف تموثيا ،واستنزاؼ مواردىا ،ووصوالً إلى

اإلخبلؿ بتوازنيا ،حديث العالـ أجمع .ويعد مصطمح البيئة مف المصطمحات البلمعة في عصرنا
الحاضر لما لو مف تأثير صميمي عمى معطيات الحياة ،ونظ اًر لما يبتغيو البحث العممي مف دقة

فيتوجب عمينا تحديد أصولو التأريخية .وتحتؿ المسؤولية البيئية لممنظمات تجاه مجتمعاتيا مكانة

خاصة وميم ة في تفكير معظـ اإلدارات العميا لممنظمات في العديد مف الدوؿ الصناعية المتقدمة

 ،بفعؿ زيادة حجـ المخاطر والتأثيرات البيئية التي تفرزىا الصناعة ،وتطور التشريعات البيئية المواكبة
لتمؾ المخاطر وزيادة الوعي البيئي عموماً .وعميو فإف المحافظة عمى المكانة التنافسية لممنظمات
يتطمب الظيور وبفاعمية قدرتيا عمى إدارة تمؾ المخاطر ،وبما يمبي حاجات مدى متنوع مف أصحاب

المصالح .Stakeholders

ثانياً :المفيوم السالمي لمبيئة:

لقد إ ىتـ الديف اإلسبلمي بالبيئة بمفيوميا الواسع ومواردىا المختمفة ،الحية وغير الحية ،وبيف

أسس التعامؿ معيا بحيث يمكف حمايتيا والحفاظ عمييا .لذلؾ فإف مفيوـ البيئة في اإلسبلـ مفيوـ
شامؿ ،تعني األرض والسماء والجباؿ وما فييا مف مخموقات ،بما فييا اإلنساف وما يحيط بو مف دوافع

وعواطؼ وغرائز .ويتميز مفيوـ البيئة في اإلسبلـ بشموليتو فيو يضـ كؿ مخموقات اهلل مف إنس

سخرىا اهلل سبحانو وتعالى
وجاف ،بحار وأنيار ،جباؿ ونبات ،حيوانات وحشرات ،واف ىذه المخموقات ّ

لئلنساف .ويتمتع اإلسبلـ بنظرة أعمؽ وأوسع لمبيئة ،حيث طالب اإلنساف أف يتعامؿ مع البيئة مف
منطمؽ أنيا ممكية عامة يجب المحافظة عمييا حتى يستمر الوجود ،قاؿ تعالىَ  :وال تُ ْف ِس ُدوا ِفي
ِ
ِ ِ
ْاأل َْر ِ
يف .)ٔ(
صبلحيَا َذل ُك ْـ َخ ْيٌر لَ ُك ْـ إِ ْف ُك ْنتُ ْـ ُم ْؤ ِمن َ
ض َب ْع َد إِ ْ
ونيى اإلسبلـ عف اإلسراؼ بكؿ أشكالو السمبية سواء أكاف في المأكؿ أـ في المشرب ،وغير

ذلؾ مف الموارد الطبيعية األخرى ،وىذا ما تؤكده اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة ،قاؿ اهلل
آد َـ ُخ ُذوا ِز َينتَ ُك ْـ ِع ْن َد ُكؿ َم ْس ِجٍد َو ُكمُوا َوأ ْش َرُبوا َوال تُ ْس ِرفُوا إَِّنوُ ال ُي ِحب
تعالى في كتابو العزيزَ  :يا َبنِي َ
(ٔ)

األعراؼ،أية.ٛ٘ :
62

(ٔ)
يف ، وقاؿ تعالىَ  :وال تَ ْج َع ْؿ َي َد َؾ َم ْغمُولَةً إِلَى ُعُن ِق َؾ َوال تَْب ُس ْ
طيَا ُك َّؿ اْل َب ْس ِط فَتَ ْق ُع َد َممُوماً
اْل ُم ْس ِرِف َ
َم ْح ُسو اًر .)ٕ(

وقد إستخدـ عمماء المسمميف كممة " البيئة " إستخداماً إصطبلحياً منذ القرف الثالث اليجري

،وربما كاف إبف عبد ربو ػ صاحب العقد الفريد ػ ىو أقدـ مف نجد عنده المعنى اإلصطػ ػ ػػبلحي لمكممة

في كتاب "الجمانة" ،أي لئلشػ ػ ػػارة إلى الوس ػػط الطبيعي (الجغرافي والمكاني واإلحيائي) الذي يعيش فيو

الكائف الحي ،بما في ذلؾ اإلنساف ،ولئلشارة إلى المناخ اإلجتماعي (السياسي واألخبلقي والفكري)

المحيط باإلنساف .وقد يراد بالبيئة مجازياً أولئؾ البشر الذي يسكنوف فييا أو يقيموف عمييا ،وأيضاً
يمكف أف تعني البيئة مجازياً كافة المخموقات والموجودات التي تحؿ معنا وتستوطف المواضع التي
نعيش فييا كالحيوانات واألشجار والمياه واليواء والصخور(ٖ) .فالبيئة تشػ ػػمؿ كؿ ما يحيط باإلنساف مف

ماء وىواء وأرض فيو يؤثر فييا ويتأثر بيا(ٗ).

ثالثاً :تعريف البيئة :Environment

البيئة مصطمح معاصر ،لـ يظير إال مع ظيور الفكر البيئي الذي ىو وليد العصر الحديث

،ويبػدو أف لفظ البيئ ػ ػ ػػة يقترب مف لفظ "  " ecologyالبلتيني ،ال ػػذي يعني " :الدراسة العممية لعبلقات

الكائنات الحية بوسطيا الطبيعي " ،فيذه الكممة مشتقة مف المفظ اإلغريقي أويكوس " ،" oikos

ومعناه :منزؿ ،ومنيا :لوغوس "  ،" logosومعناه :عمـ ،وال ُيستبعد أف يكوف العمماء الذيف وقع
إختيارىـ عمى مصطمح " البيئة " لمتعبير عف ىذا العمـ الجديد في المغة العربية قد إستوحوه مف المعنى

الذي يحممو تركيب المفظ البلتيني .ويعود األصؿ المغوي لكممة البيئػ ػػة إلى الفعؿ" بوأ " ،ومنو " تبوأ "

،واإلسػ ػػـ منػػو" :البيئة"(٘).

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

األعراؼ ،أية.ٖٔ :
اإلسراء ،أية.ٕٜ :
الفقي ،محمد عبد القادر ،البيئة مشاكميا وقضاياىا وحمايتيا مف التموث رؤية إسبلمية ،مكتبة إبف سينا،القاىرة

.ٜٜٖٔ،ص.ٖٔ:

(ٗ)

السايح ،أحمد عبد الرحيـ ،وعوض ،أحمد عبده ،قضايا البيئة مف منظور إسبلمي ،مركز الكتاب لمنشر ،الطبعة

األولى ٕٗٓٓ .ص.ٔٚ:

(٘)

سبلمة ،أحمد عبد الكريـ ،قانوف حماية البيئة اإلسبلمي مقارناً بالقوانيف الوضعية ،دار النيضة العربية،الطبعة

األولى ،ٜٜٔٙ ،ص.ٕٖ:
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والمرادؼ بمصطمح البيئة باإلنكميزية ىو  .Environmentوىناؾ مصطمح  Ecologyمشتؽ

مف كممة  Okologieالذي إقترحو عالـ الحيواف األلماني أرنست ىيكؿ )ٜٔٛٙ( Ernest Haeckel
لتعني عبلقة الحيواف مع المكونات العضوية والبلعضوية في البيئة .وأصؿ الكممة مشتؽ مف المقطع

اليوناني  Oikesوالتي تعني بيت و  Logosتعني عمـ .وبذلؾ تكوف كممة إيكولوجي ىي عمـ دراسة
أماكف معيشة الكائنات الحية وكؿ ما يحيط بيا.

وفي المغة العربية ،فإف كممة بيئة مشتقة مف الفعؿ الثبلثي َب َوأَ ،ونقوؿ تبوأ المكاف أي نزؿ
وأقاـ بو .والبيئة ىي المنزؿ ،أو الحاؿ ( المعجـ الوسيط)(ٔ) ،ولقد درجنا في المغة العربية عمى إطبلؽ
إسـ عمـ البيئة عمى التسمية  Ecologyفأختمط بذلؾ األمر مع مفيوـ البيئة Environment

وأصبح عالـ  Ecologistوعالـ  Environmentistوكأنيما تسميتاف مت اردفتاف لمجاؿ عمؿ واحد

 ،ولكف الواقع يختمؼ عف ذلؾ تماماً(ٕ) .فعالـ  Ecologistيعني -بحسب اَيوجيف اَدوـ -بدراسة

وتركيب ووظيفة الطبيعة ،أي أنو يعني بما يحدد الحياة وكيفية إستخداـ الكائنات لمعناصر المتاحة .أما

عالـ البيئة  Environmentisفيعنى بدراسة التفاعؿ بيف الحياة والبيئة ،أي أنو يتناوؿ تطبيؽ
المعمومات في المجاالت المعرفية المختمفة في دراسة السيطرة عمى البيئة ،فيو يعني بوقاية المجتمعات

مف التأثيرات الضارة ،كما يعنى بالحفاظ عمى البيئة محمياً وعالمياً مف األنشطة البشرية ذات التأثير
الضار ،وبتحسيف نوعية البيئة لتناسب حياة اإلنساف(ٖ) .وقد أوجز إعبلف مؤتمر البيئة البشرية في

استوكيولـ عاـ ٕٜٔٚـ مفيوـ البيئة بأنيا " :كؿ شئ يحيط باإلنساف"(ٗ).

وتعني لفظة "البيئة" كؿ العناصر الطبيعية ،الحية وغير الحية( البيئة البيوفيزيائية) والعناصر

المشيدة ،أو التي أقاميا اإلنساف مف خبلؿ تفاعمو المستمر مع البيئة الطبيعية.والبيئة الطبيعية والبيئة
المشيدة تكوناف وحدة متكاممة.وتمثؿ العبلقات القائمة بيف اإلنساف والبيئة ،والتفاعبلت الراجعة أو
اإلرتدادية الناجمة عف ىذه التفاعبلت ،شبكة بالغة التعقيد(٘) ،وعندما نقوؿ "البيئة" ،فإننا في الواقع

(ٔ)
(ٕ)

حاتوغ ،عمياء ،و آخروف ،عمـ البيئة ،دار الشروؽ ،عماف ،ٜٜٔٗ ،ص.ٜ:
سميف ،محمد صابر ،و آخروف ،عموـ البيئة ،و ازرة التربية والتعميـ ،باإلشتراؾ مع الجامعات المصرية ،برنامج تأىيؿ

معممي المرحمة اإلبتدائية لممستوى الجامعي ،ٜٔٛٙ ،ص.ٚ:

(ٖ) أرناؤوط ،محمد السيد ،اإلنساف وتموث البيئة،الدار المصرية المبنانية،ٜٜٖٔ،ص.ٔٛ:
(ٗ)
(٘)

الشجيري ،فايؽ حسف جاسـ ،البيئة واألمف الدولي "،النبأ" ،العدد ٕ ،ٚتشريف األوؿ /أكتوبر ٕٗٓٓ ،العدد.ٕٚ:
الحمد ،رشيد ،وصباريني ،محمد سعيد ،اإلنساف والبيئة( التربية البيئية) ،مكتبة الكتاني ،أربد ،ٜٜٔٗ ،ص.ٕٚ:
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نقصد كؿ مكونات الوسط ،الذي يتفاعؿ معو اإلنساف مؤث اًر ومتأث اًر بشكؿ يكوف معو العيش مريحاً

فسيولوجياً ونفسياً(ٔ).

وعرفت أيضاً  :بأنيا" :اإلطار الذي يعيش فيو اإلنساف ويحصؿ منو عمى مقومات حياتو مف
ُ
غذاء وكساء ودواء ومأوى ويمارس فيو عبلقاتو مع أقرانو مف بني البشر".
وبيذا ف إف البيئة بصفة عامة تشمؿ األحواؿ الفيزيائية والكيميائية واإلحيائية لئلقميـ الذي يعيش

فيو الكائف الحي ،وتعد الكرة األرضية كميا بمثابة البيئة لبني البشر ولكافة الكائنات الحية ،وتتكوف مف

اليواء والمياه والتربة(ٕ).

رابعاً :تعريف عمم البيئة :Ecology

عمـ البيئة بأنو" :الوسط أو المجاؿ المكاني الذي يعيش فيو اإلنساف ،بما يضـ مف
وقد ّ
عرؼ ُ
ظواىر طبيعية وبشرية يتأثر بيا ويؤثر فييا" .ويسمى ىذا العمـ أحيانا بعمـ التبيؤ أو اإليقولوجيا ،وىو
إتجاه عممي يضـ مياديف عدة ،ويدرس قوانيف العبلقة بيف العضويات (النباتات والحيوانات واإلنساف)
بعضيا ببعض ،وبينيا وبيف البيئة( .)4إف كممة إيكولوجيا تعني عمـ البيت أو المسكف الذي يسكنو
اإلنساف ،وىو مفيوـ يدؿ عمى العمـ الذي ييتـ بدراسة العبلقات القائمة بيف مكونات البيئة مف

الكائنات الحية المختمفة  -بما في ذلؾ الحيواف والنبات واإلنساف  -وبيف المكونات البييئة غير الحية
مف التربة والماء والغازات الجوية واألشعة الكونية وغيرىا ،ومعرفة ودراسة القوانيف والمبادئ المتحكمة
في ىذه العبلقات وتوازنيا وتفاعميا وغير ذلؾ .إف عمـ البيئة عمـ حديث النشأة ،تمؾ النشأة التي

أطمقيا مؤلؼ مصطمح اإليكولوجيا Ecology ،العالـ البيولوجي األلماني المعروؼ أرنست ىيجؿ

 ٜٜٔٔ - ٖٔٛٗ Ernest Haekglـ ،وقد إستخدـ ىيجؿ مصطمح  Okologieألوؿ مرة عاـ
 ،ٔٛٙٙفي كتابو تاريخ الخمؽ  The History Greationونشره عاـ  ،ٔٛٚٙوأصؿ الكممة مشتؽ

مف كممتيف يونانيتيف ىما كممتي  Oikosتعني مسكف ،مأوى ،و  Logosتعني عمـ ،مبحث ،نظرية

 ،ومع تطور عمـ البيئة وزيادة اإلىتماـ بو ظيرت مصطمحات ومفاىيـ جديدة في ىذا المجاؿ مثؿ عمـ

البيئة الذاتية ،وعمـ البيئة اإلجتماعية ،وعمـ البيئة الجغرافية ،والكونية والكيميائية والرياضية وغيرىا.
وتـ تعريؼ عمـ البيئة :بأنو العمـ الذي يبحث ويدرس القوانيف وسنف األعماؿ والنشاطات التي تقوـ بيا

(ٔ) ا الحمد ،رشيد ،و صباريني ،محمد سعيد ،المصدر السابؽ ،ص.ٜٔ:
(ٕ)

ترافس واجنر ،البيئة مف حولنا ،دليؿ لفيـ التموث وآثاره ،ترجمة د .محمد صابر ،الجمعية المصرية لنشر المعرفة

والثقافة العالمية ،القاىرة  ٜٜٔٚـ،ص.ٜٔ:

(ٖ)

سموـ ،توفيؽ،المترجـ ،المعجـ الفمسفي المختصر ،دار التقدـ ،موسكو ،ٜٔٛٙ ،ص.ٕٛ:
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الكائنات الحية أثناء حياتيا في الوسط الطبيعي الموجودة فيو ،والتغيرات التي يحدثيا اإلنساف في ىذا

الوسط .وتـ أحيانا تصنيؼ اإليكولوجيا إلى إيكولوجيا اإلنساف ،وايكولوجيا الحيواف ،وايكولوجيا النبات
 ،وايكولوجيا الكائنات الدقيقة وغير ذلؾ(ٔ).

خامساً :أقسام البيئة:
-1

لقد قسـ بعض الباحثيف(ٕ) ،البيئة إلى قسميف رئيسيف ىما:

البيئة الطبيعية :Natural Environment

وىي عبارة عف المظاىر التي ال دخؿ لئلنساف في وجودىا أو إستخداميا ومف مظاىرىا:

الصحراء ،البحار ،المناخ ،التضاريس ،والمياه السطحية والجوفية والحياة النباتية والحيوانية .والبيئة
الطبيعية ذات التأثير المباشر أو غير المباشر في حياة أية جماعة حية  Populationمف نبات أو
حيواف أو إنساف.
 - 2البيئة البشرية :Human Environment

وتتكوف مف البنية األساسية المادية التي شيدىا اإلنساف ،ومف النظـ اإلجتماعية والمؤسسات

التي أقاميا ،ومف ثـ يمكف النظر إلى البيئة المشيدة مف خبلؿ الطريقة التي نظمت بيا المجتمعات
حياتيا ،والتي غيرت البيئة الطبيعية لخدمة الحاجات البشرية ،وتشمؿ البيئة المشيدة إستعماالت

األراضي لمزراعة ،والمناطؽ السكنية ،والتنقيب فييا عف الثروات الطبيعية ،وكذلؾ المناطؽ الصناعية،

والمراكز التجارية ،والمدارس ،والمعاىد والطرؽ...الخ .ويميؿ بعض الباحثيف إلى تقسيـ البيئة البشرية

إلى نوعيف مختمفيف:
أ-البيئة الجتماعية :Social Environment

تتكوف مف البنية األساسية المادية التي شيدىا اإلنساف ،ومف النظـ اإلجتماعية والمؤسسات التي

أقاميا بعبارة أشمؿ ،والمقصود بالبيئة اإلجتماعية :ذلؾ الجزء مف البيئة البشرية الذي يتكوف مف األفراد

والجماعات في تفاعميـ ،وكذلؾ التوقعات اإلجتماعية ،وأنماط التنظيـ اإلجتماعي ،وجميع مظاىر
(ٔ)
(ٕ)

سميماف ،محمد محمود ،وعيس ،ناظـ ،البيئة والتموث ،جامعة دمشؽ،ٕٓٓٓ-ٜٜٜٔ ،ص.ٕٔ:
ىو الدكتور بركات محمد مراد اإلسبلـ والبيئة في مؤلفو " رؤية إسبلمية حضارية " دار القاىرة ٖٕٓٓـ ،صٖٔ :

،د .إبراىيـ عمي حسف في مؤلفو " اإلسبلـ والبيئة "،و ازرة األوقاؼ ،المجمس األعمى لمشؤوف اإلسبلمية ،مركز السيرة
والسنة ،2000،ص .ٜٔ،ٕٓ :د.ماجد راغب الحمو في مؤلفو " قانوف حماية البيئة في ضوء الشريعة " دار المطبوعات
الجامعية ،اإلسكندرية عاـ ٜٜ٘ٔـ ،ص .ٖٔ:د.محمد محمد عبده إماـ في مؤلفو "الحؽ في سبلمة الغذاء مف التموث
في تشريعات البيئة" ،دار الجامعة الجديدة لمنشر اإلسكندرية عاـ ٕٗٓٓـ ،ص.ٖٖ :
66

المجتمع األخرى .وبوجو عاـ تتضمف البيئة اإلجتماعية أنماط العبلقات اإلجتماعية القائمة بيف األفراد

والجماعات التي ينقسـ إلييا المجتمع ،تمؾ األنماط التي تؤلؼ النظـ اإلجتماعية والجماعات في

المجتمعات المختمفة.
ب -البيئة الثقافية :Cultural Environment

وتعنى بيا الوسط الذي خمقو اإلنساف لنفسو بما فيو مف المنتجات المادية وغير المادية ،وفي

محاولتو الدائمة لمسيطرة عمى بيئتو الطبيعية ،وخمؽ الظروؼ المبلئمة لوجوده واستم ارره فييا .وىذه

البيئة التي صنعيا اإلنساف لنفسو ،وينقميا كؿ جيؿ عف اآلخر،ليطورىا ويعدليا ويبدليا ،وتسمى البيئة
الثقافية لئلنساف التي تخص اإلنساف وحده وعميو ،فاف البيئة الثقافية تتضمف األنماط الظاىرة والباطنة
لمسموؾ المكتسب عف طريؽ الرموز ،والذي يتكوف في مجتمع معيف مف عموـ ومعتقدات وفنوف وقوانيف
وعادات وغير ذلؾ(ٔ).

والبيئة بشقييا الطبيعي والمشيد ىي كؿ متكامؿ يمثؿ إطارىا الكرة األرضية ،أو لنقؿ كوكب

الحياة ،وما يؤثر فييا مف مكونات الكوف األخرى ومحتويات ىذا اإلطار ليست جامدة بؿ إنيا دائمة

التفاعؿ مؤثرة ومتأثرة ،واإلنساف نفسو يعتبر أحد مكونات البيئة يتفاعؿ مع مكوناتيا بما في ذلؾ أقرانو
مف البشر ،وقد ورد ىذا الفيـ الشامؿ عمى لساف السيد" يوثانت "األميف العاـ لؤلمـ المتحدة حيث قاؿ:

"إننا شئنا أـ أبينا نسافر سوية عمى ظير كوكب مشترؾ ،وليس لنا بديؿ معقوؿ سوى أف نعمؿ جميعاً
لنجعؿ منو بيئة نستطيع نحف وأطفالنا أف نعيش فييا حياة كاممة آمنة"(ٕ) .و ىذا يتطمب مف اإلنساف
وىو العاقؿ الوحيد بيف صور الحياة األخرى أف يتعامؿ مع البيئة بالرفؽ والحناف ،يستثمرىا دوف إتبلؼ

أو تدمير(ٖ).

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

عبد العزيز ،مصطفى ،اإلنساف والبيئة ،القاىرة ،المطبعة الحديثة ،ٜٔٚٛ ،ص.ٕٓ:
مراد ،بركات محمد ،اإلسبلـ والبيئة ،رؤية إسبلمية حضارية ،ص.ٖٔ :
القصار ،عبد العزيز خميفة ،والشايجي ،وليد خالد ،الشريعة اإلسبلمية وحماية البيئة ،بحث منشور بمجمة كمية

الشريعة والقانوف بالقاىرة  ،العدد الواحد والعشروف ،ٜٜٜٔ ،ص.ٕٙٓ :
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سادساً :عناصر البيئة:

يمكف تقسيـ البيئة وفؽ توصيات مؤتمر استوكيولـ(ٔ) ،إلى ثبلثة عناصر ىي:

1ـ البيئة الطبيعية:
وتتكوف مف أربعة نظـ مترابطة ترابطاً وثيقاً ىي :الغبلؼ الجوي ،والغبلؼ المائي ،واليابسة

،والمحيط الجوي ،بما تشممو ىذه األنظمة مف ماء وىواء وتربة ومعادف ،ومصادر لمطاقة باإلضافة إلى

النباتات والحيوانات ،وىذه جميعيا تمثؿ الموارد التي أتاحيا اهلل جؿ جبللو لئلنساف كي يحصؿ منيا
عمى مقومات حياتو مف غذاء وكساء ودواء ومأوى.
2ـ البيئة البيولوجية:
وتشمؿ اإلنساف "الفرد" وأسرتو ومجتمعو ،وكذلؾ الكائنات الحية في المحيط الجوي ،وتعد
البيئة البيولوجية جزءاً مف البيئة الطبيعية.
3ـ البيئة الجتماعية:
ويقصد بالبيئة اإلجتماعية :ذلؾ اإلطار مف العبلقات الذي يحدد ماىية عبلقة حياة اإلنساف

مع غيره ،ىذا اإلطار مف العبلقات ىو األساس في تنظيـ أي جماعة مف الجماعات سواء بيف أفرادىا
بعضيـ ببعض في بيئة ما ،أو بيف جماعات متباينة أو متشابية معاً وحضارة في بيئات متباعدة

 ،وتؤلؼ أنماط تمؾ العبلقات ما يعرؼ بالنظـ اإلجتماعية ،واستحدث اإلنساف خبلؿ رحمة حياتو

فعمر األرض واخترؽ األجواء لغزو الفضاء.
الطويمة بيئة حضارية لكي تساعده في حياتو ّ
وعناصر البيئة الحضارية لئلنساف تتحدد في جانبيف رئيسيف ىما:
أولً :الجانب المادي:

وىو كؿ ما إستطاع اإلنساف أف يصنعو كالمسكف والممبس ووسائؿ النقؿ واألدوات واألجيزة

التي يستخدميا في حياتو اليومية.

(ٔ)

مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة البشرية  ،ويسمى بمؤتمر استوكيولـ ألنو عقد في مدينة استوكيولـ بالسويد عاـ ٖٜٔٚـ

،وحضره ممثموف عف "ٖٔٔ" دولة  ،وممثموف مف جميع المنظمات الدولية ،والحكومية وغير الحكومية ،واختيرت مصر
ضمف " "ٕٚدولة لعضوية لجنتو التحضيرية .أنظر :أحكاـ البيئة في الفقو اإلسبلمي لمدكتور عبد اهلل بف عمر بف
محمد السحيباني ص .٘ٙ :قانوف حماية البيئة في ضوء الشريعة ،د  .ماجد راغب الحمو ،ص.ٔٛ:
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ثانياً :الجانب غير المادي:

ويشمؿ عقائد اإلنساف و عاداتو وتقاليده ،وأفكاره ،وثقافتو ،وكؿ ما تنطوي عميو نفس اإلنساف

مف قيـ وآداب وعموـ تمقائية كانت أـ مكتسبة.

واذا كانت البيئة ىي اإلطار الذي يعيش فيو اإلنساف ويحصؿ منو عمى مقومات حياتو مف

الغذاء والكساء ويمارس فيو عبلقاتو مع أقرانو مف بني البشر ،فإف أوؿ ما يجب عمى اإلنساف تحقيقو
حفاظاً عمى ىذه الحياة أف يفيـ البيئة فيماً صحيحاً بكؿ عناصرىا ومقوماتيا وتفاعبلتيا المتبادلة ،ثـ
يقوـ بعمؿ جماعي جاد لحمايتيا وتحسينيا ويسعى لمحصوؿ عمى رزقو و يمارس عبلقاتو دوف إتبلؼ

أو إفساد.

(ٔ)

سابعاً :أنظمة إدارة البيئة:

إف نظػػـ اإلدارة البيئية ليسػت بتمؾ األدوات اإلدارية الصارمة ،فيي تتمتع بمرونػػة تمكف

(ٕ)
أداء بيئي ػاً أفضؿ  ،وىي تعد تطبيقاً نظمياً
المنظمة مف التعامؿ مع مختػمؼ الحػػاالت وبما يحقؽ ً
 Systematicإلدارة األعماؿ التي تعالج القضايا عمى أساس أنموذج عجمة ( Demingخطط

 ،Planإفعؿ  ،Doإفحص  ،Checkصحح  )Actالذي جرى تطويره في الثبلثينيات مف قبؿ
 Shewhartوأعيد تقديمو مف قبؿ  Demingأحد رواد إدارة الجودة الشاممة

Total Quality

 ،Managementحيث يدعـ ىذا النموذج مفاىيـ التحسيف المستمر(ٖ).

وُيعرؼ نظاـ اإلدارة البيئية  (EMS) Environmental Management Systemمف قبؿ
 Principalوزمبلؤه بأنو "دورة مستمرة مف التخطيط والتنفيذ والمراجعة والتحسيف لؤلعماؿ التي تقوـ بيا
المنظمات لئليفاء بإلتزاماتيا البيئية" ،لذلؾ ومنذ الثمانينات أصبحت تمؾ المنظمات تتبنى نظـ لئلدارة

البيئية عمى أساس تطوعي ،حيث تُسيـ ىذه النظـ في تحسيف صورة النشاطات الصناعية لممنظمات،
مما يقمؿ مف الضغوط القانونية التي تتعرض ليت مف قبؿ السمطات المعنية ،ويزيد مف نسبة المبيعات
وفرص الوصوؿ لؤلسواؽ العالمية ،والشكؿ (ٔ) يوضح ذلؾ:

(ٔ)

العادلي ،محمود صالح ،موسوعة حماية البيئة في القانوف الجنائي الداخمي والقانوف الدولي الجنائي والفقو اإلسبلمي

 ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،الطبعة األولى ٖٕٓٓـ ،د.ٕ٘ :ٜٔ/ٔ .
De Araujo, Marcondes Moreira, p:23.
Yarnell, Patrick, “Implementing an ISO 14001 Environmental Management System”,

)(2
)(3

School of Resource & Environmental Management , Canada, 1999, p:13.
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Planخطظ
 اَُ٤بٍخ اُج٤ئ٤خ اُغٞاٗت اُج٤ئ٤خDoإفؼً
 اٌُ٤ٜـَ -أَُـإ٤ُٝخ

 -التدريػب

 االتصاؿ -مراقبة

الوثائؽ

 -المتطػمبات

Actطؾؼ

القانونية

ٓ -واعؼـخ اإلكاهح

 -األىداؼ

والغايػات

Checkإفؾض
 اُوهبثـخ -اُو٤ـبً

-شكل ()1

ػجبلتلعجمة )(Deming
البيئية
س وفقاً
نظام الدارة ال

()1

 -التدقيػؽ

يعرفو  De Araujoبأنو "مجموعة مف اإلجراءات الموثقة والمييكمة والقابمة لمتحقؽ منيا
كما ّ
،تأخذ صيغة المراحؿ المتعددة والمتكاممة وتعالج كؿ األمور بدءاً مف اإلدارة وممارسات العمؿ وانتياءاً
بالتقنيات والرعاية القانونية ،والتي تـ وضعيا لتمبية وادامة وتحسيف مستوى السياسات البيئية وأىداؼ

المنظمة"(ٕ) .أما المنظم ػة الدولية لمتقييس  ISOفتعرفو بأنو "ذلؾ الجزء مف نظاـ اإلدارة الكمية
 ،والذي يتضمف الييكػؿ التنظيمي واألنشػػطة التخطيطية والمسؤوليات والتطبيقات واإلجراءات والعمميات
(ٖ)

والموارد لتطوير وتنفيذ وانجاز ومراجعة وادامة السياسة البيئية لممنظمة.

Yarnell, Patrick, p.14.

((1

De Araujo, Marcondes Moreira, P:22.

)(2

ISO 14004: 1996 (E) , " Environmental Management Systems – General Guidelines on

)(3

Principles, Systems and Supporting techniques", ISO Copyright Office, Geneva,1996,p:2.
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ويتبيف مما سبؽ بأف نظاـ اإلدارة البيئية عبارة عف أداة إدارية مرنة تساعد المنظمات عمى فيـ

وتقييـ وتحسيف الجوانب البيئية ألنشطتيا وعممياتيا ومنتجاتيا وخدماتيا مف خبلؿ توفير إطار عمؿ
تكاممي يندمج بسيولة في ىيكؿ اإلدارة القائـ تحقيقاً لئلدارة الكفوءة لممخاطر والتأثيرات البيئية الحالية

والمحتممة حيث تسعى أنظمة اإلدارة البيئية ألف تدخؿ اإلىتمامات البيئية إلى كافة جوانب العممية

اإلدارية المرتبطة بالمنظمة ،وجعؿ كؿ العماؿ يتحمموف مسؤولياتيـ تجاه البيئة والمجتمع(ٔ) ،مف خبلؿ
توفيرىا إلطار عمؿ تستطيع مف خبللو جعؿ األىداؼ البيئية إحدى المدخبلت الرئيسة لعممية إتخاذ

القرار .وبالرغـ مف الطبيعػػة الطوعيػػة لمواصفات أنظمة اإلدارة البيئية ،إال أف القوانيف البيئيػػة
والضغوط التنافسية تؤدي دو اًر مؤث ػ اًر في دفع المنظمات لتبني تمؾ األنظمة(ٕ).

ويؤمف تنفيذ إحدى أنظمة إدارة البيئة لممنظمة إطار عمؿ لتحقيؽ مستوى عاؿ مف األداء

البيئي ،وتقدـ أنظمة اإلدارة البيئية  EMSلممنظمات أسموبا تنظيمياً في إدارة اإللتزامات والتعيدات

البيئية بطريقة ثابتة ومنظمة ،وأف أداء المنظمة لوظيفتيا بشكؿ جيد يعود لمخصائص التالية:

()4

 1تُ-نشئ أعمى مستوى مف إلتزاـ المنظمة بمنع التموث.
- 2تحدد المستمزمات القانونية والتنظيمية.

- 3تحدد الجوانب البيئية المرتبطة بنشاطات المنظمة ومنتجاتيا وخدماتيا.

- 4تشجع عمى التخطيط البيئي عبر دورة الحياة الكاممة لممنتج أو الخدمة أو العممية التصنيعية.
- 5تؤسس إجراءات تحقؽ مستويات أداء بيئية مستيدفة.

- 6تخصص الموارد وتضع البرامج التدريبية البلزمة لتحقيؽ المستوى المطموب مف األداء البيئي
وعمى أساس ثابت.

- 7تقيس األداء البيئي لممنظمة مقابؿ سياساتيا البيئية وأىدافيا وأغراضيا لتحديد مدى المبلئمة
والحاجة إلى التحسيف.

- 8تؤسس خطوط اإلتصاالت الواضحة.

Yarnell, Patrick, p: 4.
Sturm, Andreas and Upasena, Suji, “ISO 14000, Implementation an Environmental

)(1
)(2

Management System”, Ellipson, Basel, Switzerland, 1998,p:64.
Upasena, Suji, “Environmental Management System”, Thailand Environment Institute

)(3

(TEI), Bangkok, Thailand, 2000,p:3.
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- 9تشجع المجيزيف والمتعاقديف لتأسيس أنظمة إدارة بيئية ،حيث أف عدـ وجود أنظمة لئلدارة البيئية
لدييـ يؤثر في أنشطة المنظمة ومخرجاتيا.

لقد أدركت المنظمات بأف معالجة القضايا البيئية بنظرة جزئية تحقؽ رضا األطراؼ البيئية

لبعض الوقت ،عمى العكس مف الفوائد والمزايا العديدة التي تقدميا المعالجات ذات النظرة الشمولية
ألنظمة اإلدارة البيئية(ٔ) ،وانطبلقاً مف ىذا اإلدراؾ فقد إتجيت تمؾ المنظمات لتبني العديد مف تمؾ

المواصفات .وتمثؿ المواصفات الدولية لنظـ اإلدارة البيئية خطوة ميمة في تحسيف وتصميـ نظاـ
اإلدارة البيئية في المنظمات الصناعية والخدمية ،والمنظمة التي تحصؿ عمى شيادة تطبيؽ نظاـ
اإلدارة البيئي  EMSطبقاً إلحدى المواصفات ،فإف ذلؾ يكوف دليبلً عمى الجيد الذي بذلتو المنظمة
لمنع التموث بإستخداـ التكنولوجيات المتاحة ،وكذلؾ قدرتيا عمى اإلدارة الجيدة لتأثيراتيا البيئية وبما
يحقؽ التحسيف المستمر لؤلداء البيئي(ٕ).

ثامناً :تدقيق البيئة:

يػرتبط تعبيػػر التػػدقيؽ بالمراجعػػات الماليػػة التػػي ينفػػذىا مينيػػوا المحاسػػبة فػػي ظػػؿ قواعػػد صػػارمة

تحدد المسؤولية القانونية لممدققيف ،إال أنو التوجد مثؿ ىذه القواعد لمتػدقيؽ البيئػي ،حيػث يضػطمع أفػراد
مدربوف عمى العمميػات المحاسػبية بتنفيػذ التػدقيؽ المػالي – -Financial Auditالػذي يسػتيدؼ التحقػؽ
– -Verificationمػػف أف الط ارئػػؽ المحاسػػبية ضػػمف أيػة منظمػػة تقػػدـ تمثػػيبلً دقيقػاً عػػف موقفيػػا المػػالي

لممػػدراء والمنتفعػػيف(ٖ) .وقػػد بػػدأ بػػالتحقؽ عنػػد تطبيػػؽ المفػػاىيـ الماليػػة ألوؿ مػرة عمػػى نظػػاـ إدارة الجػػودة

 ،ولمتحقػػؽ ش ػػكبلف ىم ػػا التفت ػػيش – -Inspectionوالتػػدقيؽ – ،-Auditحي ػػث ي ػػتفحص المف ػػتش ش ػػيئاً
معيناً ممموساً كػالمواد األوليػة ،أو مفػردة تامػة الصػنع ،أو مسػتوى تقػدـ العمػؿ ،لػذلؾ يعتمػد عمػى معيػار
محػدد مثػػؿ المواصػػفات الموثقػػة مػف أجػػؿ التثبػػت مػػف إمػػتبلؾ المنػتج (سػػمعة ،خدمػػة) النيػػائي خصػػائص
محددة ،وعمى وفؽ نتيجة ثنائية إما اإلجتياز أو الفشؿ.

في حيف يمثؿ التدقيؽ تقييماً رسمياً لؤلداء عمى وفػؽ المعػايير المحػددة سػمفاً واسػتخداـ ذلػؾ التقيػيـ

لمتشػػجيع عمػػى تحسػػيف األداء(ٗ) .ويعتبػػر التػػدقيؽ نوع ػاً معين ػاً مػػف الفحػػص الرسػػمي المسػػتقؿ لمنػػتج ،أو
Sturm, Andreas and Upasena, Suji, ,p :64.
(ٕ) المميجي ،أسامة وعمي ،عبد العزيز" ،اآليزو ٓٓٓٗٔ-نظاـ اإلدارة البيئية" ،شعاع ،القاىرة ،ٜٜٜٔ ،ص.ٔ:
Arter, Dennis R., "Evaluate Standards & Improve Performance With a Quality Audit",

)(1

)(3

Journal of Quality Progress, vol.(22), No.(9), September, 1989,p:41.
Arter, Dennis R.,p:41.
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)(4

عمميػػة ،أو قسػػـ ،أو منظمػػة معينػػة .وتتمثػػؿ عمميػػة التػػدقيؽ البيئػػي بفحػػص األدلػػة لتحديػػد فيمػػا إذا كانػػت
المتطمبػػات المتفػػؽ عمييػػا منفػػذة أـ ال ،حيػػث يػػتـ أثنػػاء التػػدقيؽ جمػػع المعمومػػات والتحقػػؽ مػػف عػػدميا
بأىػ ػػداؼ ومجػ ػػاؿ ومعيػ ػػار التػ ػػدقيؽ بمػ ػػا فػ ػػي ذلػ ػػؾ المعمومػ ػػات ذات الصػ ػػمة بالعبلقػ ػػة البيئيػ ػػة لموظػ ػػائؼ

والنشاطات والعمميات ،بواسػطة سػحب عينػات مبلئمػة منيػا وتعتبػر المعمومػات المتحقػؽ منيػا فقػط أدلػة

لمتدقيؽ ويتعيف توثيقيا"

(ٔ)

وكما موضح في الشكؿ (ٕ).

ٓصبكه أُؼِٓٞبد

اُغٔغ ٝاإلفز٤به ثٞاٍطخ (ٓواعؼخ
اُٞصبئنٝ ،أُوبثالدٝ ،أُشبٛلاد)
َُؾت ػ٘٤بد ٓالئٔخ

أُؼِٓٞبد
اُزؾون
كُ َ٤اُزله٤ن
اُزوٓ ْ٤٤وبهٗخ ثٔؼ٤به اُزله٤ن
ٗزبئظ اُزله٤ن
أُواعؼخ
إٍز٘زبعبد اُزله٤ن
شكل ()2

( )

الطار المفاىيمي لعممية التدقيق

وىكػػذا يعتمػػد التػػدقيؽ الكفػػوء عمػػى كيفيػػة جمػػع وتحميػػؿ وتوثيػػؽ المعمومػػات ،لتحػػدد النتػػائج مسػػتوى
المطابق ػػة م ػػع متطمب ػػات المواص ػػفات والقػ ػوانيف والتشػ ػريعات ،ويػ ػرتبط ت ػػدقيؽ الج ػػودة بمتطمب ػػات الج ػػودة
 ،والت ػػدقيؽ البيئ ػػي بالمتطمب ػػات البيئي ػػة ،والت ػػدقيؽ الم ػػالي بالكش ػػوفات المالي ػػة ،وت ػػدقيؽ األم ػػاف بقػ ػوانيف

(ٔ)

عبد الممؾ ،عادؿ ،والقزاز ،إسماعيؿ إبراىيـ ،نظاـ اإلدارة البيئية بموجب المواصفة الدولية  ،ISO 14001مكتب
 ،20004bص.124:

المشيداني لمطباعة واإلستنساخ ،بغداد،
Hortensius ,Dick & Jong ,Annemarie de ,(December 2002), "Combining audits on
quality & environmental management systems", ISO Bulletin ,Vol. : 33 ,No : 12 ,ISO
Copyright Office ,Geneva :23.
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وتشػ ػريعات األم ػػاف(ٔ) .ويض ػػع الم ػػدقؽ اإلس ػػتنتاجات الخاصػ ػة بنظ ػػاـ اإلدارة البيئي ػػة إس ػػتناداً إل ػػى نت ػػائج

التدقيؽ ومستوى المطابقة مع متطمبات نظاـ اإلدارة البيئية وفؽ المواصفة القياسية الدولية(ٕ).

ويسػػتعرض الجػػدوؿ ( ،)ٜتعريفػات بعػػض البػػاحثيف وممثمػػي الييئػػات الدوليػػة المجتمعػػة بطمػػب مػػف

برنػػامج األمػػـ المتحػػدة البيئػػي  /مكتػػب الصػػناعة والبيئػػة United Nations Environment -
).-Programme / Industry & Environment Office ( UNEP/IEO
جدول ()9

التعريفات المتعددة لتدقيق نظام الدارة البيئية

( )

جية التعريف والسنة

( )Veldhuizen , 1985ئٍز٘بكاً اُ٠
رؼو٣ق[]UNEP/IEO , 1990:82

المفيوم
التػ ػػدقيؽ البيئػ ػػي :طريقػ ػػة نظاميػ ػػة موضػ ػػوعية لمتحقػ ػػؽ مػ ػػف إتبػ ػػاع
المنظم ػػة اإلرش ػػادات واإلجػ ػراءات والتشػ ػريعات والمق ػػاييس البيئي ػػة ،
لمصحة والنظافة الصناعية واألماف واإلستعداد لمطوارئ.

[International Chamber of

التػػدقيؽ البيئػػي :أداة إداريػػة تتػػألؼ مػػف تقيػػيـ نظػػامي موثػػؽ دوري

]Commerce (ICC) ,1988

وموضػ ػ ػ ػػوعي  ،لكيفي ػ ػ ػ ػػة األداء البيئػ ػ ػ ػػي الجي ػ ػ ػ ػػد لممنظم ػ ػ ػ ػػة واإلدارة

UNEP / IEOئٍز٘بكاًئُ ٠رؼو٣ق[
],1990:100
( )Thomas ,1986إستناداً إلى تعريؼ
[]UNEP / IEO ,1990:111

والتجييزات –.-Equipment
التػػدقيؽ البيئػػي :مراجعػػة نظاميػػة موثقػػة دوريػػة وموضػػوعية ،عمػػى
وف ػ ػػؽ قواع ػ ػػد موض ػ ػػوعة لتس ػ ػػييؿ عممي ػ ػػات التش ػ ػػغيؿ والممارس ػ ػػات
المرتبطة بتمبية المتطمبات البيئية.

& Russell, James P. The Internal Auditing Poket Guide: Preparing, Performing,

)(1

Reporting, (ASQ), USA, 2003,p:2-5.
ISO 14001: 2004(E),"Environmental Management Systems – Requirements with

)(2

Guidance for Use", ISO Copyright Office , Geneva.
(ٖ)

إعداد الباحث ،إستنادا إلى بحوث سابقة.
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( )Environmental Canada ,1988الت ػػدقيؽ البيئ ػػي :تقي ػػيـ داخمػ ػػي ع ػػف طري ػػؽ الوك ػػاالت والمنظمػػػات
إستناداً إلى تعريؼ[ UNEP / IEO
],1990:120

الحكوميػػة لمتحقػػؽ مػػف التوافػػؽ مػػع المتطمبػػات القانونيػػة والمقػػاييس
والسياسات الداخمية.
التػػدقيؽ البيئػػي :عمميػػة التحقػػؽ النظاميػػة والموثقػػة لمحصػػوؿ عمػػى
دليؿ التػدقيؽ وتقييمػو بموضػوعية لتحديػد فيمػا إذا كانػت النشػاطات

[]ISO 14010: 1996(E) : 1-2

البيئيػ ػ ػ ػػة المحػ ػ ػ ػػددة واألحػ ػ ػ ػػداث والشػ ػ ػ ػػروط واألنظمػ ػ ػ ػػة اإلداريػ ػ ػ ػػة أو
المعمومػ ػػات المتعمقػ ػػة بيػ ػػذه المسػ ػػائؿ تتطػ ػػابؽ مػ ػػع معيػ ػػار التػ ػػدقيؽ
واببلغ نتائج ىذه العممية الى الزبوف.
ت ػ ػػدقيؽ نظ ػ ػػاـ اإلدارة البيئي ػ ػػة :عممي ػ ػػة التحق ػ ػػؽ النظامي ػ ػػة والموثق ػ ػػة

[]ISO 14001: 1996 (E) : 2
[]ISO 14004: 1996 (E) : 2

لمحص ػػوؿ عم ػػى ال ػػدليؿ وتقييم ػػو بموض ػػوعية لتحدي ػػد فيم ػػا إذا ك ػػاف
نظ ػ ػاـ اإلدارة البيئيػ ػػة لممنظمػ ػػة يطػ ػػابؽ معيػ ػػار تػ ػػدقيؽ نظػػػاـ اإلدارة
البيئيػ ػػة الموضػ ػػوع مػ ػػف المنظمػ ػػة وابػ ػػبلغ نتػ ػػائج ىػ ػػذه العمميػ ػػة إلػ ػػى
اإلدارة.
ت ػ ػػدقيؽ نظ ػ ػػاـ اإلدارة البيئي ػ ػػة :عممي ػ ػػة التحق ػ ػػؽ النظامي ػ ػػة والموثق ػ ػػة

[]ISO 14050: 2002 (E/F): 7

لمحصػػوؿ عمػػى دليػػؿ التػػدقيؽ وتقييمػػو بموضػػوعية لتحديػػد فيمػػا إذا
كػػاف نظػػاـ اإلدارة البيئيػػة لممنظمػػة يتطػػابؽ مػػع معيػػار تػػدقيؽ نظػػاـ
اإلدارة البيئية واببلغ نتائج ىذه العممية الى الزبوف.

[]ISO 19011: 2002 (E) : 1

التػ ػػدقيؽ :عمميػ ػػة نظاميػ ػػة مسػ ػػتقمة وموثقػ ػػة لمحصػ ػػوؿ عمػ ػػى دليػ ػػؿ
التدقيؽ وتقييمو بموضوعية لتحديد مدى اإليفاء بمعيار التدقيؽ.
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الت ػػدقيؽ ال ػػداخمي :عممي ػػة نظامي ػػة مس ػػتقمة وموثق ػػة لمحص ػػوؿ عم ػػى
[]ISO 14001: 2004 (E) : 3

دليػ ػػؿ التػ ػػدقيؽ وتقييمػ ػػو بموضػ ػػوعية لتحديػ ػػد مػ ػػدى اإليفػ ػػاء بمعيػ ػػار
تدقيؽ نظاـ اإلدارة البيئية الموضوع مف المنظمة.

ويوجػ ػػد تشػ ػػابو فػ ػػي تعريف ػ ػات المواصػ ػػفات القياسػ ػػية الدوليػ ػػة الصػ ػػادرة مػ ػػف منظمػ ػػة  ISOبشػ ػػأف سمسػ ػػمة
المواصفات الدولية  ،ISO 14000التي تعد األكثر دقة وصمة بموضوع الدراسة ،وكذلؾ مع التعػاريؼ
الػواردة فػػي الجػػدوؿ السػػابؽ ،ويمكػػف توضػػيح بعػض السػػمات والعناصػػر المفاىيميػػة الميمػػة لتػدقيؽ نظػػاـ
اإلدارة البيئية فيما يأتي:

ٔ -تستمزـ عممية التدقيؽ أف تكوف نظامية –  -Systematicلتتبع اإلجراءات بشكؿ جيد(ٔ).

ٕ -تسػػتمزـ تنفيػػذ التػػدقيؽ أف تتسػػـ باإلسػػتقبللية – -Independentأي وجػػوب تنفيػػذ التػػدقيؽ مػػف
مػػدقؽ أو فريػػؽ تػػدقيؽ ليسػػت لػػو عبلقػػة مباش ػرة بالقسػػـ أو الموقػػع الخاضػػع لمتػػدقيؽ ،وفػػي ذات

الوقت بعيداً عف التحيز واإلستجابة لمضغوط ،ويتسـ باألمانة الوظيفية والعدالة(ٕ).

ٖ  -يقصػػد بالموثقػػة –  -Documentedوجػػوب توثيػػؽ النتػػائج بتقػػديـ تقريػػر يصػػؼ كيفيػػة التنفيػػذ
وعمى أية أدلة إستندت عمييا اإلستنتاجات ،وىذا مايجعؿ عميمة التدقيؽ واضحة وقابمة لممتابعة.

ٗ  -يقص ػػد ب ػػالتقييـ الموض ػػوعي –Objectively

 -Evaluationلػ ػدليؿ الت ػػدقيؽ –

 -Evidenceوزف النشاطات ذات الصمة بالبيئة(ٗ).

(ٖ)

Audit

Hortensius ,Dick & Jong ,Annemarie de ,(December 2002), "Combining audits on

)(1

quality & environmental management systems", ISO Bulletin ,Vol. : 33 ,No: 12 ,ISO
Copyright Office ,Geneva ,p: 23.
(ٕ) عبد الممؾ ،عادؿ ،و القزاز ،إسماعيؿ إبراىيـ ،المصدر السابؽ ،ص.ٛ :
Hortensius & Jong , 2003,P: 23.
(ٗ) عبد الممؾ ،عادؿ ،و القزاز ،إسماعيؿ إبراىيـ ،المصدر السابؽ ،ص.ٛ :
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)(3

تاسعاً :التدقيق البيئي إستناداً إلى جية التنفيذ:
تصنؼ جميع التدقيقات إلى صنفيف :التدقيقات الداخمية والتدقيقات الخارجية كما في الشكؿ (ٖ).

اُيثٕٞ

رله٤ن اُطوف اُضبُش

رله٤ن اُطوف اُضبٗ٢
اُيث٣ ٕٞلهن ػِ ٠أُ٘ظٔخ

ئٍزوالُ٤خ ٓ٘ظٔخ اُزله٤ن

اُلافِ٢
اُزله٤ن اُقبهع٢

رله٤ن اُطوف األٍٝ
اُزله٤ن ٖٓ هجَ
أُ٘ظٔخ مارٜب

اُزله٤ن اُقبهع٢

رله٤ن اُطوف اُضبٗ٢
اُزله٤ن ػِ ٠أُغٜيٖ٣

أُغٜي

شكل ()3

جيات وأطراف تنفيذ التدقيق

(ٔ)

واستناداً إلى جيات وأطراؼ تنفيذىا تصنؼ بالشكؿ التالي:

 )1التدقيق الداخمي – -Internal Auditأو تدقيق الطرف األول:First Party Audit -

والذي تنفذه المنظمة ذاتيا أو نيابة عنيا وذلؾ ألغراض المراجعة اإلدارية أو ألغراض داخمية أخرى

،ويمكف أف يشكؿ ذلؾ أساساً إلعبلنيا الذاتي عف المطابقة(ٕ) ،ويعد "أحد أسباب التدقيؽ الداخمي

المساعدة في تييئة المنظمة لمتدقيؽ مف منظمات التدقيؽ الخارجية سواء أكانوا زبائف أـ مسجميف
Russell, James P., p: 6.
ISO 19011: 2002 (E) , " Guidelines for Qualitg & / or Environmental Management

((1
)(2

Systems Auditing" , ISO Copyright Office, Geneva. p: 1.
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(لمشيادة) أـ وكاالت حكومية"(ٔ) .ويعد تدقيؽ الطرؼ األوؿ األكثر مبلءمة لممنظمة إلدارة التدقيؽ
الداخمي لؤلسباب التالية:

 سيطرة المنظمة عمى مركزىا التنافسي ومواردىا المستخدمة واتخاذ ق اررات السوؽ.

 يحدد المدقؽ الداخمي أسباب حاالت عدـ التطابؽ التي يتـ مبلحظتيا عف طريؽ تحميؿ النماذج
وارتباطاتيا.

 يستطيع المدقؽ الداخمي عادة اإلستفادة مف بيانات الكمفة واإلنتاج قياساً بالمدقؽ الخارجي.
 يميز المدقؽ الداخمي المنتج غير الكفوء واتجاىات السوؽ.

 إضافة لما ورد أعبله فإف المدقؽ الداخمي يقدـ معمومات المعالجة لئلدارة بطريقة يتـ فييا توليد
التحفيز والرغبة في التغيير ،وبذلؾ يساىـ المدقؽ الداخمي بمعالجة المشكبلت فضبلً عف عممو
كعضو في فريؽ التدقيؽ.

كما ييدؼ التدقيؽ الداخمي إلى مساعدة المدراء لتأدية مسؤولياتيـ اإلدارية وتحسيف الربحية

،حيث يستخدـ المدقؽ الداخمي بعضا مف نشاطات التدقيؽ كمرجع لدراسة عمميات التشغيؿ إلتخاذ
التوصيات بشأف إقتصادية وفاعمية إستخداـ الموارد وتحقيؽ األىداؼ بكفاءة وضماف التطابؽ مع

سياسة المنظمة(ٕ).

 )2التدقيق الخارجي – -External Auditويتضمن:

أ-تدقيق الطرف الثاني -Second Party Audit -وينفذ كما يمي:

 قياـ المنظمة ذاتيا بالتدقيؽ عمى نحو خارجي عمى المجيز حيث"يمثؿ إدارة المجيز عنص اًر ميماً
لئلدارة البيئية الخارجية ،وتسعى المنظمة إلى تقييـ األداء البيئي لممجيز وتحديد مسؤوليتو في ذلؾ

،مع تشجيعو عمى تحقيؽ األداء البيئي الجيد عف طريؽ إشراكو في عممية التصميـ ،وقد يتـ إلزامو
في بعض األحياف عؿ تبني المواصفة ،كما ىو الحاؿ بالنسبة لمواصفات نظاـ إدارة الجودة ،وبذلؾ

أصبحت ضرورة الضغط عمى المجيز وسيمة لتحسيف أدائو البيئي واثبات مسؤولياتو تجاه البيئة"(ٖ).

ويعتبر ىذا النوع مف التدقيؽ في معظـ حاالتو ،أصعب مف التدقيؽ الداخمي بسبب إنعداـ الثقة أو
Russell, James, P: 7.

)(1

Robertson, Jack C.& Louwers, Timothy J., Auditing & Assurance Services , 10th ed.,

)(2

Irwin/MCG raw-Hill, USA, 2002, p: 545.
(ٖ)

العزاوي ،نجـ ،والنقار ،عبداهلل ،إدارة البيئة نظـ ومتطمبات وتطبيقات  ،ISO 14000دار المسيرة لمنشر والتوزيع

،عماف ،األردف ،5555 ،ص.195:
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عدـ توافر المعمومات أو البعد الجغرافي أو جميع ىذه العوامؿ الثبلثة ،ومالـ تكف برامج شراكة

المجيز حاضرة فإف تدقيؽ الطرؼ الثاني مف المستحيؿ تنفيذه ،مما يجعؿ المنظمة تؤكد كثي اًر عمى

قيـ األعماؿ والعبلقات والثقة ،وىذه مفردات ذاتية مف الصعب تحديد الدرجات ليا.

 ينفذ تدقيؽ الطرؼ الثاني مف الجيات الخارجية عمى المنظمة ،مثؿ الزبوف الذي يشتري منيا ويقوـ

بالتدقيؽ بذاتو أو يكمؼ مف ينوب عنو(ٔ).
ب -تدقيق الطرف الثالث  :)ٕ(Third Party Auditوىو تدقيؽ مستقؿ عف عبلقة (الزبوف-

المجيز) ،وتنفذه منظمات خارجية مستقمة ،ألغراض التسجيؿ أو منح شيادة المطابقة مع المتطمبات

الواردة في المواصفات الدولية ،إذ يشترط إمتبلؾ المنظمة نظاماً إلدارة الجودة  ISO 9001أو نظاماً

لئلدارة البيئية  ISO 14001مسجبل مف وكالة مراقبة حكومية أو مف مسجؿ الطرؼ الثالث وينتج عف
(ٖ)

تدقيؽ الطرؼ الثالث منح الشيادة أو الترخيص أو الموافقة عمى المنتج أو العممية أو النظاـ.

(ٔ)

العزاوي ،نجـ ،والنقار ،عبداهلل ،المصدر السابؽ ،ص.ٖٗ:
Russell, James ,p:7.
ISO 19011: 2002 (E), p:2.
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)(2
)(3

عاش ارً :التدقيق البيئي إستناداً إلى المجال:

تصنؼ التدقيقات بحسب المجاؿ إلى تدقيؽ منتج ،أو عممية ،أو نظاـ ،وكما ىو مبيف في الشكؿ

التالي:

تدقيق النظام
تدقيق العممية
تدقيق المنتج

شكل ()4

(ٔ)

مجالت التدقيق البيئي

لذا يتطمب إدارة وتنفيذ ىذه التدقيقات ،طرائؽ وأفراد ومعدات مختمفة(ٕ) ،وفيما يمي إيجا اًز لكؿ

نوع مف ىذا التصنيؼ:

 .1تدقيق المنتج " :Product Auditو يمثؿ فحصا" مفصبلً لممنتج النيائي يسبؽ قبولو مف
(ٖ)

الزبوف  .ويحدد فيما إذا كانت الخصائص والصفات المميزة الممموسة لممنتج مجتمعة متوافرة فيو

 ،حيث يفحص المدقؽ المنتج نمطياً لضماف أف يكوف ( الوزف ،الحجـ ،والمزوجة ،والنعومة
 ،والمقدار ،والصبلبة ،والموف ،والمممس ،والمكاف ،والترتيب ،واإلسـ التجاري) بحالة سميمة عمى وفؽ
ما تـ تحديده سمفاً مف خصائص وصفات مميزة ،عمماً بأف تدقيؽ المنتج يشابو التفتيش مع إستثناء

Russell, James P, p: 8.
Russell, James, p:7.
Arter, 1989, p:41.
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((1
)(2
)(3

وجود مستوى معيف مف اإلستقبللية ،مع عدـ إستخداـ نتائج التدقيؽ لمموافقة عمى إصدار منتج أو

تسميـ خدمة.

 .2تدقيق العممية " :Process Auditويعتبر الفحص لنشاط معيف بالتحقؽ مف أف المدخبلت
والمعالجة والمخرجات يتـ تنفيذىا عمى وفؽ المتطمبات المحددة ليا" ،كما تقارف المخرجات مع

األىداؼ لتحديد مستوى الكفاءة والفاعمية ،ويفحص تدقيؽ العممية ميمة محددة مثؿ( الختـ ،أوالمحاـ

 ،أو تقديـ الخدمة ،أو الصقؿ ،أو التنظيؼ ،أو عقد الصفقات ،أوالمزيج) أو مجموعة معالجات
ضمف العمميات مثؿ( الشراء ،أو التصميـ ،أو التصنيع ،أو التسميـ) ويوصؼ النشاط المفحوص

أثناء تدقيؽ العممية كفعؿ عندما يتـ إتخاذه كإجراء معيف ،وعندما تكوف العمميات مترابطة ومتفاعمة

 ،فإنيا تمثؿ نظاماً معيناً يتـ أثناء تدقيقو فحص المنظمة ،وأقساميا التشغيمية ،أو أقساميا األخرى
 ،لذلؾ يفضؿ المدقؽ تنفيذ تدقيؽ المنتج أو العممية كجزء مف تدقيؽ النظاـ(ٔ).

 .3تدقيق النظام  :System Auditويمثؿ الجزء األكبر مف الشكؿ السابؽ ،ويعد تطبيقاً حديثاً يعرؼ

بمصطمحات عدة أىميا تدقيؽ اإلدارة  ،Management Auditوتدقيؽ األداء Performance

 ،Auditوالتدقيؽ التشغيمي  ،Operational Auditوتدقيؽ اإلجراءات واألنظمة & Systems
 .)ٕ(Procedures Auditويتضمف" تدقيؽ النظاـ فحص المنظمة بأكمميا"(" .)4حيث يتـ تحديد فيما

إذا كانت متطمبات النظاـ المتضمنة كبلً مف الدليؿ والسياسة والمواصفات والتشريعات ،يتـ تنفيذىا
أـ ال"(ٗ) .ويمثؿ تدقيؽ النظاـ جزءاً مف الجانب العممي لمدراسة ،حيث يتـ تدقيؽ نظاـ اإلدارة البيئية
لممنظمة عينة البحث ،بيدؼ التأكد مف تنفيذ الدليؿ والسياسة والمواصفات والتشريعات البيئية،
وتحديد مستوى مطابقة الواقع الفعمي في المنظمة عينة البحث مع متطمبات نظاـ اإلدارة البيئية عمى

وفؽ المواصفة الدولية .ISO 14001: 2004

Russell, James, p: 8-9.
Robertson, Jack C.& Louwers, p: 545.
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)(1
)(2

Arter ,1989,p: 41.

)(3

Russell, 2003,p: 9.

)(4

الفصل الثالث
المواصفات الدولية لمجودة والبيئة

 المبحث األول :المواصفة الدولية لمجودة ISO-9000
 المبحث الثاني :المواصفة الدولية لمبيئة ISO-14000
 المبحث الثالث :العالقة بين المواصفتين الدوليتين
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المبحث األول

المواصفة الدولية لمجودة ISO-9000
أولً :نشوء المواصفة الدولية اآليزو :ISO-9000

يتحدث الكثيروف عف اآليزو وكأنيـ يقصدوف إدارة الجودة الشاممة ،إال أف ىنالؾ إختبلفا بينيما

،فاآليزو :مصطمح يعبر عف مسمى المنظمة العالمية لممقاييس International Organization Of
 Standardizationحيث جاءت كممة اآليزو مف الكممة اليونانية  ISOالتي تعني المساواة ،ولذلؾ

فقد وفرت المنظمة الدولية لغة مشتركة بيف المتعاقديف عف طريؽ المواصفات الصادرة منيا لتكوف

أساسا لمتفاىـ ووسيمة لزيادة التبادؿ التجاري بيف مختمؼ دوؿ العالـ(ٔ).

فاآليزو ىي المنظمة التي تقوـ بوضع معايير عالمية لنظاـ إدارة الجودة في أية مؤسسة مف

المؤسسات سواء كانت إنتاجية أو خدمية ،فالمؤسسات التستطيع اإلكتفاء فقط بضماف جودة المنتج بؿ
إنيا بحاجة لضماف جودة كاممة في المنظمة ،واستم ارريتو وفؽ المواصفات المطموبة مف قبؿ ىذه
المؤسسات ،فالمواصفات القياسية الدولية  ISO 9000جاءت لتعمؿ عمى توحيد ما يجب أف يكوف

عميو نظاـ إدارة الجودة عالميا قي أية مؤسسة.

(ٕ)

واآليزو  ISO 9000ىي مواصفات الجودة القياسية

العالمية األكثر شموال والتي أصدرتيا المنظمة الدولية لمتقييس  ISOعاـ  .ٜٔٛٚوىي تمثؿ وثيقة

رسمية ذات طابع شمولي لكؿ ما أقرتو ىذه المنظمة في مجاؿ الجودة منذ تأسيسيا في عاـ ٜٔٗٙ

وحتى اآلف ،كما إنيا تعبر إستجابة فعالة وعمى نحو عالمي لئلتجاىات الجديدة التي تضع الجودة في

مركز اإلىتماـ اإلستراتيجي لؤلعماؿ في العالـ كمو(ٖ) .ونشأ مفيوـ اآليزو نتيجة لتراكمات معرفية

متعددة ومساىمات عديدة مف المعاىد والباحثيف في ىذا المجاؿ .وبشكؿ عاـ يمكف تتبع التطور

التأريخي لمفيوـ اآليزو حسب ما يأتي(ٗ):

- 1في عاـ  ٜٔٙٛوضع حمؼ الشماؿ األطمسي منظومة إدارية لممواصفات القياسية وأطمؽ عمييا
 AQQP-1وىي إختصار لممواصفة التي أصدرتيا منظمة حمؼ الشماؿ األطمسي.

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

إبراىيـ ،المصدر السابؽ ،ص.ٜٔ :
الد اردكة ،المصدر السابؽ ،ص.ٕٕٜ :
نجـ ،المصدر السابؽ ،ص.ٙٙ:
السمطي والياس ،المصدر السابؽ ،ص.ٕٖ :
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- 2وفي عاـ ٓ ٜٔٚأصدرت و ازرة الدفاع البريطانية مواصفة عسكرية أطمؽ عمييا DEF-

 STAN05-08وبعدىا تطورت ىذه المواصفة عمى شكؿ ثبلث سبلسؿ وأطمؽ عمييا -

.DEF-STAN05/ 29/24/21

- 3خبلؿ عاـ ٗ ٜٔٚأُصدرت المواصفة البريطانية  BS 5179باإلعتماد عمى مواصفة و ازرة الدفاع.
- 4وفي عاـ  ٜٜٔٚتـ إصدار المواصفة  BS 5750مف قبؿ معيد المواصفة البريطانية ومف خبلؿ

ىذه المواصفة تحددت شروط التسجيؿ .وكذلؾ المواصفة الكندية .)ٔ(CSA-Z299

- 5عاـ ٗ ٜٔٛقاـ المعيد البريطاني لممواصفات بمراجعة المواصفة  BS 5750وتـ إصدار

مواصفة دولية عمى غرار مواصفة المعيد البريطاني ٓ٘ ٓٚٙوخبلؿ عاـ  ٜٔٛٚتـ إصدار

سمسمة اآليزو ISO 9000واستمرت ىذه السمسمة في التطور ،فتـ تعديميا عاـ ٗ ٜٜٔوآخر
تعديؿ ليا تـ خبلؿ عاـ ٕٓٓٓـ.
- 6عاـ ٕ ٜٜٔأنتج المعيد البريطاني لممقاييس مقياس  ،BS 7750وىو أوؿ مقياس إداري بيئي

في العالـ ،حيث أصبح فيما بعد أنموذجا لآليزو ٓٓٓٗٔ(ٕ).

والمواصفة الدولية آيزو ٕٓٗ ٛمواصفة تضع تعريفاً لمتعبيرات والمصطمحات المستخدمة عبر

سمسمة مواصفات اآليزو ،بما يييئ فيماً مشتركاً ليا عبر اإلتصاالت والتعامبلت عمى المستوى

العالمي(ٖ).

فضبل عف وجود مواصفات أخرى مرتبطة باآليزو ٓٓٓ ،ٜحيث ضمت مجموعتيف :أما األولى

فيي عائمة مواصفات تبدأ مف ٖ ٜٓٓٓ-وحتى  .ٜٓٓٗ-ٛوأما الثانية فتبدأ مف ٔ ٔٓٓٔٔ-وحتى

 .ٔٓٓٔٙيتبيف مما سبؽ بأف نشؤ المواصفات الدولية آيزو مرت بعدة مراحؿ ،فالحاجة أدت إلى
نشؤ كؿ مرحمة ،وتميزت كؿ مرحمة عف األخرى بعدد مف المتطمبات الواضحة.

ثانيا :مفيوم المواصفة الدولية :ISO-9000

يجري النظر إلى المواصفة الدولية  ISO 9000بإعتبارىا تعالج نظاـ الجودة داخؿ أي نوع

مف أنواع النشاط ،مع التسميـ بأف المبلمح األساسية التفصيمية ليذا النظاـ تختمؼ مف نشاط إلى آخر
 ،إال أف المواصفة تنطبؽ عمى مختمؼ أنواع النشاط بشكؿ واضح ،فيي تضع األسس البلزمة لمنظاـ
(ٔ) سيد مصطفى ،أحمد ،إدارة الجودة الشاممة واآليزو ٓٓٓ ،ٕٓٓٙ ،ٜص.ٔٙٙ:
Rothery Brian, ISO 14000 And ISO 9000, England, Prented in the University Press

)(2

,1990, p:8.
(ٖ) سيد مصطفى ،أحمد ،المصدر السابؽ ،ص.ٔٙٙ:
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 ،وتقوـ بإرشاد المنظمات المختمفة إلختيار األنموذج األصمح لطبيعة نشاطيا .ومف الضروري إدراؾ

أف المواصفة تقوـ عمى تكامؿ كافة العناصر وترابط مختمؼ البنود ،وتكتمؿ في بناء واحد يطمؽ عميو
(ٔ)

نظاـ الجودة  .ولكف وقبؿ الشروع في تحديد متطمبات المواصفة الدولية ٔٓٓ ٜالبد مف بياف
مكونات ىذه المواصفة مقارنة بالمواصفات األخرى بصورة إجمالية لمعرفة أوجو الشبو واإلختبلؼ في

مكونات ىذه السمسمة .والجدوؿ (ٓٔ) يبيف عناصر المواصفات .ISO 9003,9002,9001
جدول ()10

(ٕ)

عناصــر المواصفات الدولية آيزو 9001, 9002, 9003
التسمسل

(ٔ)

ISO

عناصر المواصفة الدولية

ISO

ISO

رقم العنصر في

9001

9002

9003

المواصفة

1

مسؤولية اإلدارة

*

*

0

4.1

2

نظاـ الجودة

*

*

0

4.2

3

مراجعة العقد

*

*

*

4.3

4

ضبط التصميـ

*

-

-

4.4

5

ضبط الوثائؽ والمعمومات

*

*

*

4.5

6

المشتريات

*

*

-

4.6

7

ضبط المنتج المورد مف الزبوف

*

*

*

4.7

8

تمييز المنتج وتتبعو

*

*

0

4.8

9

ضبط العمميات

*

*

-

4.9

10

التفتيش واإلختبار

*

*

0

4.10

11

ضبط ومعايرة أجيزة القياس

*

*

*

4.11

12

حالة التفتيش واإلختبار

*

*

*

4.12

13

ضبط المنتجات غير المطابقة

*

*

0

4.13

14

اإلجراءات التصحيحية والوقائية

*

*

0

4.14

نصر اهلل ،خطيب نظمي ،ISO 9000 ،بداية الطريؽ إلى تطوير المنظومة اإلدارية ،الشركة العربية لمنشر والتوزيع

،القاىرة ،مصر .ٜٜٔ٘ ،ص.ٖٖ:

(ٕ)

قدار ،طاىر رجب ،المدخؿ إلى إدارة الجودة الشاممة واآليزو ٓٓٓ ،ٜدمشؽ ،ٜٜٔٚ ،ص.ٕٜٗ:
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15

المناولة والتخزيف والتغميؼ والتسميـ

*

*

*

4.15

16

ضبط سجبلت الجودة

*

*

0

4.16

17

التدقيؽ الداخمي ألنظمة الجودة

*

*

0

4.17

18

التدريب

*

*

0

4.18

19

الخدمة

*

*

-

4.19

20

األساليب اإلحصائية

*

*

0

4.20

وبالنظر إلى الجدوؿ السابؽ يتضح لنا الفرؽ بيف المواصفات  ،9003,9002,9001حيث
تعد  ISO 9001,9002متماثمة  Identicalتماما بإستثناء إستبعاد عناصر التصميـ مف

 ،ISO 9002ففي الوقت الذي تحتوي فيو المواصفة  ISO 9001عمى (ٕٓ) عنص اًر ،فإف
 ISO 9002تحتوي عمى ()ٜٔعنص اًر .في حيف تحتوي  ISO 9003عمى ( )ٔٙعنص اًر ،أي أف

ىناؾ أربعة عناصر ىي ،ضبط التصميـ والشراء وضبط العممية والخدمة ال يغطييا ISO 9003
وىذه المواصفة تركز عادة عمى الجوانب اإلختبارية وال تمثؿ األنموذج البلزـ لمضماف الكامؿ .والجدوؿ

السابؽ يوضح ىذا الفرؽ ،كما أف الشكؿ (٘) يوضح العبلقة بيف المقاييس الثبلث(ٔ).

(ٔ)

باديرو ،أديدجي ،ترجمة ،فؤاد ىبلؿ ،الدليؿ الصناعي الى آيزو ٓٓٓ، ٜطٖ ،دار الفجر ،مصر ،قاىرةٕٓٓٙ ،

 ،ص.ٕٓ:
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دسعخ
اٌّطبثمخ

اُص٤بٗخ

اُزوً٤ت

اٌزفز١ش ٚاٌفؾض

اٌزؾظً١
ٚاإلٔزبط

اٌزظُّ١
ٚإٌّٛ

ISO 9003
ISO 9002
ISO 9001
شكل ()5

الفرق بين اآليزو 9003, 9002, 9001
ومف ىذا الشكؿ يتبيف لنا بأف المواصفة  ISO 9001ىي المواصفة األكثر شمولية لتغطيتيا

كافة عناصر نظاـ الجودة ،وتغطي جميع أوجو حياة المنتوج مف التصميـ إلى التركيب والخدمة.

ويمكف دراسة بنود المواصفة  ISO 9001بصورة تكاممية وترابطية ،حيث تنقسـ إلى ثبلثة محاور
عمى النحو التالي:

 المحور األوؿ :يعالج أوجو الرقابة عمى نظاـ الجودة.
 المحور الثاني :يعالج عممية التشغيؿ داخؿ المنظمة ويشمؿ دور العمؿ والتسويؽ والبيع والخدمة.
 المحور الثالث :يعالج األنشطة الساندة والتي تشمؿ مايمي:
أ  -مراحؿ تدعيـ الجودة الشاممة.

ب  -بيانات نظاـ الجودة ونظـ المعمومات.

ويوضح الشكؿ ( )ٙىذه المحاور والتي تشمؿ العناصر العشروف ،حيث تـ إضافة العنصر

الخاص بالتصميـ ألغراض تحديده في الشكؿ فقط(ٔ).
(ٔ)

نصر اهلل ،المصدر السابؽ ،ص.ٖٙ :
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األٔشطخ اٌغبئذح

اٌّشزش٠بد 4/6
ِؼب٠شح أعٙضح 4/11
اٌم١بط
اٌزذس٠ت 4/18

ث١بٔبد اٌغٛدح
رّ١١ض إٌّزظ 4/8
ِٚزبثؼزٗ
اٌشلبثخ ػٍ ٝاٌغغالد
4/16
اٌغٛدح
األدٚاد 4/20
ٚاٌزمٕ١بد اإلؽظبئ١خ

اٌج١غ ٚاٌزغ٠ٛك
ِشاعؼخ اٌؼمٛد 4/3
اٌزظُّ١
ضجظ اٌزظّ4/4 ُ١
اإلٔزبط ٚاٌزشغً١
اٌشلبثخ ػٍ ٝاٌؼٍّ١بد 4/9
اٌزفز١ش ٚاإلخزجبساد 4/10
ؽبٌخ اٌزفز١ش ٚاإلخزجبساد 4/12
ضجظ إٌّزغبد غ١ش اٌّطبثمخ 5/13
اٌشلبثخ ػٍ ٝإٌّزظ اٌّٛسد 4/7
ثٛاعطخ اٌؼًّ١
إٌّبٌٚخ ٚاٌزخضٚ ٓ٠اٌزغٍ١ف 4/15
ٚاٌؾفع ٚاٌزغٍُ١
ِب ثؼذ اٌج١غ
خذِخ ِب ثؼذ اٌج١غ

اٌشلبثخ ػٍِٕ ٝظِٛخ
اٌغٛدح

ِغؤ١ٌٚخ اإلداسح 4/1
ٔظبَ اٌغٛدح 4/2
اٌشلبثخ ػٍ ٝاٌٛصبئك 4/5
اإلعشاءاد 4/14
اٌزظؾ١ؾ١خ ٚاٌٛلبئ١خ
اٌّشاعؼخ اٌذاخٍ١خ 4/17
ٌٍغٛدح

شكل ()6

متطمبات إدارة الجودة
ويمكف النظر إلى ىذه البنود مف خبلؿ الييكؿ الخفي  Hidden Structureلػ ISO 9001
والمبيف في الشكؿ ( )ٙوالذي يوضح الكيفية التي يمكف مف خبلليا تجميع الفقرات العشروف ضمف

أربعة فقرات وبالشكؿ التالي:

 الفقرات الخاصة بالعمؿ وتبدأ عند إستبلـ المشروع أو تقديـ المناقصة Tenderوتنتيي لحظة
تسميـ المنتوج أو الخدمة.

 الفقرات الخاصة بالعامميف وتتضمف إدارة األطر البشرية بحيث يكوف الجميع عمى عمـ ودراية
بمجريات األمور المتعمقة بالجودة.

 الفقرات الخاصة بالنظاـ والتي تعمؿ عمى تييئة متطمبات نظاـ الجودة والسيطرة عمييا ،وضبط
تنفيذىا ،لضماف إستم اررية العمؿ بسياؽ إنسيابي .Run Smoothly

 الفقرات الخاصة بالمعمومات والتي جاءت لتؤكد بأف الق اررات المتخذة تستند إلى معمومات رصينة.
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ثالثا :مكونات المواصفة الدولية :ISO-9000

يعتبر اآليزو  9001أنموذجا لتوكيد الجودة في التصميـ ،والتطور ،واإلنتاج ،والتركيب والخدمة.

لكونو المستوى األكثر شموال ،ويمكف الحصوؿ عمى التفصيبلت والمواصفات القياسية األخرى لآليزو

 9001عمى عشريف عنص ار لتكوف أنموذجا لتأكيد الجودة لممنظمات المعنية والتصميـ والتصنيع
وتركيب المنتجات أو خدماتيا .ومف الواضح أف المواصفات الدولية ستتبع في شكميا الحالي مع األخذ

بنظر اإلعتبار تعديبلت العميؿ لتحقيؽ حاجات تعاقدية محددة ،وتعطى الخطوط اإلرشادية ليذه
التعديبلت ،وكذلؾ اإلختيار وأنموذج تأكيد الجودة المناسبة أي  .9003 ,9001 ,9002واف شيادة
اآليزو ىي إحدى الخطوات الموجية إلرضاء الزبوف .حيث إف نظاـ جودة اإلدارة الموثؽ توثيقا حسنا

والمدار إدارة حسنة والذي يغطي كافة األعماؿ الرئيسة ووظائؼ التصنيع يجعؿ مف المنظمة منافسة

،وسيترتب عميو إقتصاد كبير في التكمفة ويتطمب اإلجراءات إتباع واحتراـ القواعد واإللتزاـ واإلصرار

المستمر مف يوـ عمؿ آلخر.
ِىٔٛبد ا٠٢ض9000 ٚ

رؾغـــــٓ١

إداسح

رؾغـــــٓ١

ػٍّ١بد

أفشاد

شكل ()7

التحسين الكمي من خالل اآليزو
وىكذا فإف تواجد عناصر نظاـ الجودة في المنظمة سيضمف أف جيود تحسيف الجودة المترتبة
عميو مبنية عمى أساس قوي .حيث أف اآليزو  9000تمتد إلى كافة أركاف المنظمة ولكي نتأكد مف

التحسيف الكمي.

(ٔ)

وكما موضح في الشكؿ (.)ٚ

(ٔ) باديرو ،المصدر السابؽ ،ص.ٔٓٔ :
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المبحث الثاني

المواصفة الدولية لمبيئة ISO-14000

إف التقػػدـ العممػػي اليائػػؿ فػػي عصػرنا الحػػالي ،محاصػػر بػػالخوؼ ،الخػػوؼ مػػف اإلخػػبلؿ بتػوازف

الطبيعػػة الػػذي أتاحػػو إسػػتخداـ التقنيػػات الحديثػػة ومجػػاالت التنميػػة المتعػػددة ،واسػػتجابة لتمػػؾ المخػػاوؼ
بػػدأت تطمػػؽ دعػػاوى التنميػػة المسػػتدامة والت ػرابط بػػيف التنميػػة وحمايػػة البيئػػة وغيرىػػا مػػف المفػػاىيـ والقػػيـ

البيئية الحديثة.

واف مبادرة المنظمة الدولية لمتقييس  ISOوبالتعاوف مع العديد مف الجيات في إصدار سمسمة

المواصفات الدولية  ISO14000تشكؿ إحدى تمؾ اإلستجابات لذلؾ التحدي البيئي .إف اآليزو
ٓٓٓٗٔ ىو سمسمة مف المعايير البيئية المتطورة مف قبؿ منظمة اآليزو ،وىي تتضمف نظـ اإلدارة

البيئية ،والمراجعة البيئية ،بما فييا المبادئ واإلجراءات ومؤىبلت المراجعيف ،واألداء البيئي ،وتحميؿ
دورة الحياة والعبلقة البيئية والجوانب البيئية في معايير السمسمة.

أولً :نشوء المواصفة الدوليـة :ISO-14000

منذ إنعقاد المؤتمر األوؿ لؤلمـ المتحدة حوؿ بيئة اإلنساف في أستوكيولـ عاـ ٕ ٜٔٚأصبحت

البيئة والسيما العبلقة بيف األعماؿ والبيئة تحتؿ أىمية متزايدة وتشكؿ قضية إستراتيجية(ٔ) .وكاف مف
نتائج ىذا المؤتمر إف أسس برنامج البيئة لؤلمـ المتحدة  UNEPوالمجنة العالمية لمبيئة والتنمية

 WCEDوالتي حددت في تقريرىا الشيير(مستقبمنا المشترؾ) الدور الذي يجب أف تقوـ بو الصناعة
في اإلدارة البيئية ،فضبلً عف الدعوات التي أطمقت في مفاوضات جولة األورغواي لئلتفاقية العامة
لمتجارة والتعرفة  GATTواليادفة إليجاد المواصفات الدولية التي تتحاشى الحواجز التجارية القائمة
عمى أسس بيئية ،وتعزز مف وسائؿ حماية البيئة في نفس الوقت(ٕ) .وما تقدـ دفع منظمة ISO

والمجنة الدولية لؤللكتروالتقنية  IECلتشكيؿ المجموعة اإلستشارية اإلستراتيجية لمبيئة  SAGEعاـ

ٔ ٜٜٔلتقييـ الحاجة إلى مواصفات دولية خاصة بإدارة البيئة وتحقؽ األىداؼ التالية(ٖ):

)(1

Harrington, H., James and Knight, Alan, ISO 14000 Implementation, McGraw-Hill

, USA, 1999,p:1.
De Araujo,1996,p:23.
Diamand, Graig P., “Environmental Management System Demonstration Project”,

)(2
)(3

NSF, Michigan, USA, 1996,p:103.
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 تنشئ المداخؿ العامة إلدارة البيئة مشابية لتمؾ الخاصة بإدارة الجودة.

 تعزز قدرات المنظمات إلنجاز التحسينات في األداء البيئي والقدرة عمى قياسيا.
 تسيّؿ التجارة الدولية وتزيؿ العوائؽ التجارية غير الكمركية.
وقد تزامف مع عمؿ المجموعة اإلستشارية اإلستراتيجية لمبيئة  SAGEإنعقاد مؤتمر األمـ
المتحدة لمتنمية والبيئة  UNCEDعاـ ٕ ٜٜٔفي الب ارزيؿ والمعروؼ بقمة األرض ،والذي خمؽ مناخاً

عالمياً إيجابياً وزخماً سياسياً بإتجاه إيجاد نظاـ دولي إلدارة البيئة .ونتيجةً لكؿ ذلؾ أوصت SAGE
بأف تمضي منظمة  ISOبإتجاه إيجاد المواصفات الدولية التي تعالج قضايا البيئة ،فشكمت عاـ

ٖ ٜٜٔالمجنة الفنية  TC207المسؤولة عف تطوير سمسمة المواصفات الدولية  ،ISO 14000إلدارة

التأثيرات البيئية والسيطرة عمييا.

كما تُقدـ مجموعة مف األدوات والموجيات الشاممة بيػػدؼ تطوير وتنفيذ وصيانة وتقويـ
السياسات واألىداؼ البيئية ،وتسػػعى بإستمرار لمعالجة المشػػاكؿ البيئية مف مصادرىا وليس في خط
النياية وتوجو إىتماميا لممواقع الحرجة بشػػكؿ خاص(ٔ) .وتتألؼ تمؾ المجنة مف مجموعة مف المجاف

الفرعية  SCsومجموعات العمؿ المختمفة  WGsوتقوـ تمؾ المجاف بالتعامؿ مع القضايا التالية(ٕ):
 المجنة األولى  -مختصة بأنظمة إدارة البيئة .SC1
 المجنة الثانية  -مختصة بالتدقيؽ البيئي .SC2

 المجنة الثالثة  -مختصة بالممصقات البيئية .SC3
 المجنة الرابعة  -مختصة بتقويـ األداء البيئي .SC4
 المجنة الخامسة  -مختصة بتقييـ دورة الحياة .SC5

 المجنة السادسة  -مختصة بالمصطمحات والتعاريؼ .SC6

وتتألؼ تمؾ المجاف مف ممثميف عف الحكومات ،والصناعة ،ومنظمات البيئة ،وتقوـ تمؾ المجاف

بإصدار المواصفات وفقاً آلليات محددة ،تبدأ مجاميع العمؿ  WGsفي كؿ لجنة فرعية بإعداد المسودة
( )5ميسمر ،كرايغ وفبليؼ ،توماس" ،دليمؾ إلى آيزو ٓٓٓٗٔ" ،ترجمة الدار العربية لمعموـ ،بيروت ،ٜٜٜٔ ،ص.ٔٓ :
)(2
Upasena, Suji, “Environmental Management System”, Thailand Environment Institute
(TEI), Bangkok, Thailand, 2000,p:4.& Hilleman, Douglas J., ISO”, Willey Encyclopedia
of Environmental Analysis and Remediation, California, USA, 1996, 2413 & Cascio
,Joseph, Woodside, Gayle and Mitchell, Philip, ISO 14000 Guide, McGraw-Hill, USA
,1996:10 & Horsey, 1998, p: 27.
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األولية مف المواصفة ،وتسمى مسودة عمؿ  WDوبعد تبني المجنة الفرعية ليا تسمى بمسودة المجنة

 ،CDويتـ تقديميا إلى كؿ أعضاء المجاف الرئيسة والفرعية لمتعميؽ عمييا ،واذا ما تمت الموافقة عمى
ما تتضمنو مف فقرات ترسؿ إلى الجمعية العامة لمنظمة  ISOوتقوـ البمداف المشاركة في المنظمة

بتثبيت مبلحظاتيا خبلؿ الستة أشير وتسمى المواصفة خبلؿ ىذه المرحمة بالمسودة الدولية لممواصفة
 ،DISتؤخذ بعدىا األصوات مف خبلؿ عممية إقتراع نظامية ،فإذا قبمت بنسبة ٘ %ٚفما فوؽ فإنيا
تتحوؿ إلى المسودة الدولية النيائية لممواصفة  FDISوالتي عند طباعتيا وتوزيعيا تسمى بالمواصفة

الدولية .ووفقاً آلليات العمؿ المتبعة يجب مراجعة مواصفات  ISOالمنشورة وتنقيحيا كؿ خمس
سنوات(ٔ).

ثانيا :مفيوم المواصفة الدولية :ISO-14000

أصدرت المنظمة الدولية لمتقييس ) (ISOفي األوؿ مف أيموؿ عاـ  ٜٜٔٙالمواصفة الدولية

 ،ISO 14001وىي مف أكثر مواصفات السمسمة أىمية وشيرة ،ويعد إصدارىا حدثا ميما في مجاؿ

إعتماد اإلستراتيجيات التنافسية إلدارة البيئة(ٕ) ،وىي المواصفة الوحيدة ضمف السمسمة التي يجري
تدقيقيا مف قبؿ مسجؿ معتمد ،لذلؾ تسمى بالمواصفة المعيارية Specification/ Normative

 .Standardsوتعد وثيقة المواصفة  ISO 14001المسماة (أنظمة اإلدارة البيئية ومتطمبات

وارشادات اإلستخداـ) والتي تحدد المتطمبات Requirementsاألساسية لنظاـ اإلدارة البيئية EMS

أنموذجاً مرناً لتمؾ األنظمة ،حيث تحدد العناصر الرئيسة لمنظـ الواجب توفرىا في المنظمة لكي تدير

قضاياىا البيئية بفاعمية وكفاءة ،دوف تحديد دقيؽ لطريقة تنظيمو أو تنفيذه ،بما يم ّكف كؿ منظمة أف
تكيؼ نفسيا بالطريقة التي تمبي إحتياجاتيا الخاصة(ٖ) ،وىو ما جعميا قابمة لمتطبيؽ في كؿ أنواع

وأحجاـ المنظمات ،وألف تتبلءـ مع كافة الظروؼ الجغرافية والثقافية واإلجتماعية(.)3

فالمواصفة  ISO 14001عبارة عف نظاـ طوعي لئلدارة البيئية يحدد متطمبات المطابقة مع

السياسات واألىداؼ والغايات ،والنظـ اإلدارية ،واإلدارة ،والتخطيط ،واإلجراءات التشغيمية ،والتأثيرات

Diamond,1996, p :103

)(1

Chin, Kwai Sang and Pum, Kit-Fai, p:124.

)(2

Hilleman,1996, p:24,16.

)(3

Yarnell,1999, p:42

)(4
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واجراءات التعريؼ األصولية ،وحفظ السجبلت ،والتدقيؽ(ٔ) .وىي بذلؾ تساعد المنظمات عمى صياغة

سياساتيا وأىدافيا البيئية ضمف إطار ىيكمي فاعؿ يأخذ في الحسباف المواءمة مع التشريعات البيئية
(ٕ)

ومعالجة التأثيرات البيئية بما فييا منع التموث

 ،Prevention of Pollutionوبما يقود إلى

التحسيف المسػػتمر في األداء البيئي ،وعمى أساس مف التكامؿ مع المتطمبات اإلدارية األخرى.

وجػاءت سمسمة المواصفات الدولية  ISO 14000كخطوة متقدمة لئلرتقاء باألداء البيئي

لممنظمات الصناعية والخدمية ،مما مكنيا مف التوافؽ مع التعميمات والضوابط البيئية المحمية
واإلقميمية ،دوف التدخؿ في رسميا ،كما وفر بيئة عادلة لمتنافس بيف المنتجات المتوافقة مع البيئة

ونواميسيا وبيف المنتجات الضارة بيئياً في السوؽ العالمية.

إف سمسمة المواصفات الدولية  ISO 14000عبارة عف مجموعة مؤلفة مف (ٖٕ) مواصفػػة

 ،طورتيا المجنة  TC 207في منظمة  ،ISOتزود المنظمات بييكؿ إلدارة التأثير البيئي والسيطرة

عميو .كما تُقدـ مجموعة مف األدوات والموجيات الشاممة بيػػدؼ تطوير وتنفيذ وصيانة وتقويـ
السياسات واألىداؼ البيئية ،وتسػػعى بإستمرار لمعالجة المشػػاكؿ البيئية مف مصادرىا وليس في خط

النياية وتوجو إىتماميا لممواقع الحرجة بشػػكؿ خاص(ٖ).

إف ما تقدمو سمسمة  ISO 14000عبارة عف أدوات وأنظمة إلدارة اإللتزامات البيئية وتقويميا

دوف تحديد لمستوى األداء البيئي الذي يجب بموغو .ويحدد  Waverأىداؼ سمسمة المواصفات الدولية

 ISO 14000بالشكؿ التالي(ٗ):

ٔ -تقميص عوائؽ التجارة بسبب المواصفات الوطنية المتباينة.
ٕ -ترويج المفاىيـ والمغات المشتركة لئلدارة البيئية مشابية لتمؾ الخاصة بإدارة الجودة.
ٖ -تعزيز قدرة المنظمات إلجراء قياس التحسينات في األداء البيئي.

ٗ -وضع المتطمبات الموحدة لمتسجيؿ لممنظمات التي تروـ المطابقة مع ىذه المواصفات.
٘ -تقميؿ التدقيؽ المزدوج الذي يقوـ بو الزبائف والييئات الحكومية والمنظمات والمسجموف.

Chin & Pun,1999,p:124

)(1

Wever, Grace, Strategic Environmental Management-Using TQEM and ISO 14000 for

)(2

Competitive Advantage, John Wiley and Sons, Inc., USA, 1996,p:22.
()4

َِٓ٤وً ،وا٣ؾ ٝكال٣ق ،رٓٞبً ،أُصله اَُبثن ،ص.55:
Wever, Grace, ,p:18.
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)(4

ثالثا :سمسمة المواصفة الدولية :ISO-14000

أصبحت حماية البيئة واإلىتماـ بيا ،قضية إستراتيجية ومطمباً ميماً في عالـ اليوـ ،لذلؾ فقد

مثؿ إصدار سمسمة المواصفات الدولية  ISO 14000حدثاً ميماً في ىذا المجاؿ .ويمكف تصنيؼ

مواصفات  ISO 14000ضمف مجموعتيف أساسيتيف وعمى النحو التالي(ٔ):
المجموعة األ ولى :مواصفات تقويم المنظمة:

وىي تمؾ المواصفات التي تركز عمى األنشطة اإلدارية البيئية وكيفية تدقيقيا وتقويميا وتشمؿ:

أ  -مواصفات نظام الدارة

البيئية):Environmental Management Systems Standards (EMSS

(ٕ)

ٔ -المواصفػة .ISO-14001
ٕ -المواصفػة .ISO-14004

ب  -مواصفات التدقيق البيئي ):Environmental Management Systems Standards (EAS

(ٖ)

ٔ -المواصفػة .ISO-14010
ٕ -المواصفػة .ISO-14011
ٖ -المواصفػة .ISO-14012
ٗ -المواصفػة .ISO-14013
٘ -المواصفػة .ISO-14014
- ٙالمواصفػة .ISO-14015

ج -مواصفات تقويم األداء ):Environmental Performance Evaluation Standards (EPES

(ٗ)

ٔ -المواصفػة .ISO-14031
ٕ -المواصفػة .ISO-14032

د -مواصفة إدارة الغابات المستديمة

:Sustainable Forest Management Standard ISO/TR 14061

المجموعة الثانية :مواصفات تقويم المنتج:
)(1

Hilleman, Douglas J., ISO”, Willey Encyclopedia of Environmental Analysis and
Remediation, California, USA, 1996,p :2413-2436.
)(2
Cascio, Joseph, Woodside, Gayle and Mitchell, Philip, ISO 14000 Guide, McGraw-Hill
,USA, 1996,p :31-64.
)(3
Harrington, H., James and Knight, Alan, ,p:27-36.
)(4
Upasena, Suji, 2000,p:4-5.
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وىي تمؾ المواصفات التي تغطي مجاالت تقييـ دورة الحياة والممصقات البيئية وكيفية تضميف

الجوانب البيئية في مواصفات المنتج وتشمؿ:

(ٔ)

أ .مواصفات الممصقات البيئية )Environmental Labeling Standards (ELS
ٔ -المواصفػة .ISO-14020
ٕ -المواصفػة .ISO-14021
ٖ -المواصفػة .ISO-14022
ٗ -المواصفة .ISO-14023
٘ -المواصفة .ISO-14024
- ٙالمواصفػة .ISO-14025

ب .مواصفات تقييم دورة الحياة )Life Cycle Assessment Standards (LCAS
ٔ -المواصفػة .ISO-14040
ٕ -المواصفػة .ISO-14041
ٖ -المواصفػة .ISO-14042
ٗ -المواصفػة .ISO-14043

ج .مواصفة تضمين الجوانب البيئية في مواصفات المنتج ISO-14060

The Standard EAPS

:of Inclusion Environmental Aspects in Product Standards

أعدت المجنة الفنية  TC207مف خبلؿ لجانيا الفرعية المواصفة ISO 14050
وأخي اًر ّ
وتتضمف كافة المصطمحات والتعاريؼ المستخدمة في السمسمة  ،ISO 14000مما يساعد عمى إزالة

أي غموض تجاه أي مصطمح أو مفيوـ .والجدوؿ (ٔٔ) يوضح مكونات سمسمة المواصفة الدولية

.ISO-14000

(ٔ)

المميجي ،أسامة وعمي ،عبد العزيز ،المصدر السابؽ ،ص.٘-ٔ:
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جدول()11

(ٔ)

سمسمة المواصفات ISO-14000
نوع الوثيقة
ISO

رقم وتاريخ

العنوان

المواصفة

ٔٓٓٗٔ ٜٜٔٙ:نظـ اإلدارة البيئية ،المواصفات مع مرشد لئلستخداـ
ٗٓٓٗٔ ٜٜٔٙ:نظـ اإلدارة البيئية ،اإلرشادات العامة لممبادئ واألنظمة والتقنيات
السائدة

ٓٔٓٗٔ ٜٜٔٙ:المبادئ العامة لمتدقيؽ البيئي ويطبؽ عمى جميع األشكاؿ
ٔٔٓٗٔ ٕٕٓٓ:وثيقة توجييية تستخدـ لتدقيؽ نظاـ إدارة البيئة
ٕٔٓٗٔ ٕٕٓٓ:تحدد معايير لمؤىبلت المدققيف البيئييف مف داخؿ وخارج
المنظمة

ٖٔٓٗٔ ٕٕٓٓ:تحدد اإلطار العاـ لكيفية إدارة برنامج التدقيؽ البيئي وفقا ؿ ISO
14011

ٗٔٓٗٔ ٕٓٓٔ:تحدد عمميات التدقيؽ األساسية
٘ٔٓٗٔ ٕٓٓٔ:تدقيؽ نظـ اإلدارة البيئية :التقييـ البيئي لممواقع
ٔٔٓ ٕٕٓٓ:ٜٔإرشادات تدقيؽ أنظمة إدارة الجودة أو البيئة

( )5اُغٜبى أُوًي ،5554 :١ئصلاه ،5:ثزصوفٝ .رش٤و ًَ ٖٓ ٓ :ISOو٤بً كَٞٓ :WDٝ ،٢ُٝكح ػَٔ:TR ٝ ،
روو٣و اُِغ٘خ.
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ٕٓٓٗٔ ٕٓٓٓ:الممصقات واإلعبلف البيئي  :المبادئ العامة
ٕٔٓٗٔ ٜٜٜٔ:الممصقات واإلعبلف البيئي :اإلعبلف البيئي الذاتي
ٕٕٓٗٔ ٜٜٜٔ:الممصقات واإلعبلف البيئي :تحديد شروط إسخداـ الرموز البيئية
WD

ٖٕٓٗٔ ٜٜٜٔ:الممصقات واإلعبلف البيئي :تقديـ إطار إستخداـ الرموز البيئية
والتحقؽ منيا
ٕٗٓٗٔ ٜٜٔٛ:الممصقات واإلعبلف البيئي :الممصقات البيئية النوع ٔ ،المبادئ
واإلجراءات

WD\TR
ISO

TR

ٕ٘ٓٗٔ ٜٜٔٛ:الممصقات واإلعبلف البيئي :المبادئ اإلرشادية واإلجراءات
ٜٜٔٛ: ٕٗٓٙ

الممصقات واإلعبلف البيئي :اإلعبلف البيئي النوع ٖ ،المرشد
لممبادئ واإلرشادات

ٖٔٓٗٔ ٜٜٜٔ:اإلدارة البيئية :تقويـ األداء البيئي :اإلرشادات
ٕٖٓٗٔ ٜٜٜٔ:اإلدارة البيئية :تقويـ األداء البيئي :دراسة حالة لتوضيح إستخداـ
ISO 14031

ISO

ٓٗٓٗٔ ٜٜٔٚ:اإلدارة البيئية :تقدير دورة الحياة :المبادئ واطار العمؿ
ٔٗٓٗٔ ٜٜٔٛ:اإلدارة البيئية:تقدير دورة الحياة :تعريؼ اليدؼ والمجاؿ وتحميؿ
المخزوف

TR

ٕٗٓٗٔ ٕٓٓٓ:اإلدارة البيئية :تقدير دورة الحياة :تقدير تأثير دورة الحياة
ٖٗٓٗٔ ٕٓٓٓ:اإلدارة البيئية :تقدير دورة الحياة :تفسير دورة الحياة

ISO

 ٜٜٜٔ:ٔٗٓٗٛاإلدارة البيئية:تقدير دورة الحياة :توثيؽ بيانات تقدير دورة الحياة
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 ٜٜٜٔ:ٜٔٗٓٗاإلدارة البيئية :تقدير دورة الحياة :أمثمة لتطبيؽ ISO 14040
ٓ٘ٓٗٔ ٕٓٓٓ:اإلدارة البيئية :المفردات
ٔ ٜٜٔٛ:ٔٗٓٙمعمومات لمساعدة منظمات رعاية الغابات في إستخداـ نظاـ
اإلدارة البيئية لمقياس  ISO 14000و ISO14001
ٗ ٜٜٔٚ:ٔٗٓٙدليؿ لمجوانب البيئية في مقياس المنتوج
رابعا :العوامل المؤثرة في المواصفة :ISO-14000
إف صدور سمسمة المواصفات الدولية  ISO 14000عف المنظمة الدولية لمتقييس ISOيعتبر نتاجاً

لتفاعؿ العوامؿ العديدة التي دفعت بالمنظمة لتبني المواصفات الخاصة بأنظمة البيئة وىو مجاؿ ظؿ
(ٔ)

لفترة طويمة حك اًر عمى المؤسسات الرسمية ،ولعؿ أىـ تمؾ العوامؿ ىي التالية:
()

ٔ .التنمية المستدامة

 :Sustainable Developmentظير مصطمح التنمية المستدامة ألوؿ

مرة عاـ  ٜٔٛٚفي تقرير (مستقبمنا المشترؾ) الذي قدمتو المجنة العالمية لمبيئة والتنمية WCED
الذي حفز غرفة التجارة الدولية ) (ICCعاـ ٔ ٜٜٔألف تطمؽ ميثاؽ العمؿ لمتنمية المستدامة الذي

تضمف ( )ٔٙمبدأ ُيعنى بإدارة البيئة وتعزيز التنمية المستدامة ،كما إشتمؿ الميثاؽ عمى بعض
العناصر الرئيسة ألنظمة إدارة البيئة .EMS

ٕ .سمسمة المواصفة الدولية :ISO-9000

(ٕ)

إف النجاح الكبير الذي حققتو سمسمة المواصفة الدولية

 ISO 9000والخاصة بأنظمة إدارة الجودة  QMSوالصادرة عاـ  ،ٜٔٛٚوتبنييا مف قبؿ منظمات
(ٔ) حامد ،محمد صبلح الديف عباس" ،نظـ اإلدارة البيئية والمواصفات القياسية العالمية آيزو ٓٓٓٗٔ" ،القاىرة
 ،ٜٜٔٛ،ص.ٕٖ:
))

التنمية المستدامة :ىي تمؾ التنمية التي تمبي إحتياجات الحاضر دوف اإلخبلؿ بقدرة األجياؿ المقبمة عمى تمبية

إحتياجاتيا ،عمى أساس اإلدارة الحكيمة لمموارد العالمية المتاحة ،والقدرات البيئية واصبلح البيئة التي تعرضت سابقاً
لمتدىور وسوء اإلستخداـ.
Yarnell, Patrick, Implementation an ISO 14001 EMS- A case study of Environment

)(2

Training and Awareness Implementation of the Vancouver International Airport, Master
thesis, School of Resource and Environment of Management, Canada, 1999 ,p:41.
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القطاع الصناعي والخدمي والحكومي عمى إمتداد بمداف العالـ ،وتحوليا إلى أحد المستمزمات
الرئيسة لممارسة العمؿ التجاري عمى الصعيد المحمي والعالمي ،وكاف أحد العوامؿ المؤثرة في تبني

منظمة ) (ISOمواصفات تعالج الشأف البيئي وتعتمد في بنائو عمى نفس إطار عمؿ .ISO 9000

ٖ .إنتشار المواصفات الوطنية والقميمية :إف صدور المواصفة البريطانية  BS 7750ألنظمة اإلدارة
البيئية عاـ ٕ ٜٜٔإعتمدت إلى حد كبير عمى المواصفة  ،ISO 14001وكذلؾ ظيور التشريع
األوروبي EAMSوعدـ تماثميا لمتطمبات تمؾ المواصفات بؿ وتناقضيا أحياناً ،قد خمؽ عوائؽ
عجمت بضرورة إيجاد مواصفة دولية تتغمب عمى الحواجز التجارية غير الكمركية وتحظى
تجارية ّ
بقبوؿ عالمي بما يحقؽ حرية التجارة الدولية وحماية البيئة بذات الوقت ،وىو مسعى كاف لمنظمة

دور فاعبلً فيو.
التجارة الدولية  WTOومف خبلؿ إتفاقية العوائؽ الفنية أماـ التجارة  TBTاً

ٗ .تطور الوعي البيئي :أسيـ تطور الوعي البيئي لممجتمعات الحديثة بقدرتيا عمى تشكيؿ الجماعات
البيئية الضاغطة (الزبائف ،والمجيزيف ،والمجتمعات المحمية..،الخ) عمى المنظمات الصناعية
والخدمية ،ودفعيا إلتخاذ التدابير البلزمة لمنع التموث وحماية البيئة ،وقد أدركت تمؾ المنظمات أف
تبني المواصفات الدولية ألنظمة اإلدارة البيئية سيم ّكنيا مف التوافؽ مع التشريعات والتعميمات
البيئية ،وذلؾ سيظيرىا بدور أكثر مسؤولية تجاه البيئة وأف أي إخبلؿ بيذا الدور سيعرضيا
لضغوط سوقية وقانونية وأخبلقية تيدد سمعتيا ومستقبميا في السوؽ.

 .5تطور التشريعات البيئية :شيدت التشريعات البيئية تطو اًر ممحوظاً منذ السبعينيات مف القرف
المنصرـ كنتيجة لق اررات مؤتمر أستوكيولـ لمبيئة عاـ ٕ ،ٜٔٚوقد إنعكس ذلؾ مف خبلؿ زيادة
القوانيف البيئية وانشاء مجالس حماية البيئة ،والتطبيؽ الحازـ لمغرامات بحؽ المخالفيف وأخي اًر ظيور
مفيوـ مسؤولية المدير والموظؼ عف األضرار البيئية الناتجة عف األنشطة التي تقع تحت

مسؤولياتيـ ،وكؿ ذلؾ أسيـ في خمؽ مناخ قانوني حازـ دفع بإتجاه ظيور المواصفات الدولية
ألنظمة اإلدارة البيئية وتقويميا.
خامسا :متطمبات المواصفة الدولية :ISO-14000
المتطمبات الرئيسة التي تنفذىا المواصفة الدولية  ISO 14001في المنظمات الراغبة في

الحصوؿ عمى شيادة المطابقة والتي تطبقيا إلى إنشاء نظاـ اإلدارة البيئية وتحقيؽ التحسيف

المستمر ،وبيذا تستعرض المواصفة المتطمبات الرئيسة لنظاـ اإلدارة البيئية وعمى النحو التالي(ٔ):
ISO 14001, 1996, p: 2-5.
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)(1

)1

السياسة البيئية :Environmental Policy
إف أساس بناء نظاـ اإلدارة البيئية ) (EMSوضع سياسة بيئية واضحة وموثقة مف قبؿ

اإلدارة العميا واإللتزاـ بيا واعبلنيا ،فيي توضح أساسيات النظاـ وعبلقتو بجميع مفردات األداء

البيئي(ٔ) .ويتوجب عمى ىذه السياسة التوافؽ مع طبيعة وحجـ نشاط المنظمة وأوجييا المؤثرة عمى
البيئة ،وأف توفر إطار عمؿ لوضع ومراجعة األىداؼ البيئية آخذة في اإلعتبار بعض اإللتزامات

الموضحة في الشكؿ (.)ٛ

مبلئمة لطبيعة وحجـ ومؤثرات البيئة

أف تكوف متيسرة لمجميع

لممنظمة

اإللتزاـ بالتحسيف المستمر

السياسة البيئية

قابمية التوثيؽ والتطبيؽ

والحد مف التموث

Environmental Policy

والتحسيف

اإللتزاـ بالتوافؽ مع قوانيف وضوابط وتشريعات
المنظمة

توفير اإلطار لوضع ومراجعة األىداؼ

شكل ()8

السياسة البيئية

الجياز المركزي ،2007 :إصدار2:

(ٔ) ميسمر وفبليؼ ،المصدر السابؽ ،ص.ٖٓ :
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والغايات البيئية

 )2التخطيط :Planning

(ٔ)

ويضـ الخطوات التالية:

أ -الجوانب البيئية  :Environmental Aspectsتبدأ عممية التخطيط بحصر وتحديد الجوانب
()

البيئية

)(Aspects

بشكؿ عاـ ومف ثـ تحديد الجوانب البيئية الميمة

((

) (Significant Environmental Aspectsالتي مف الممكف التحكـ فييا والسيطرة عمييا
 ،وتمؾ مف المميزات التي تختص بيا المواصفة  ISO 14001عف سواىا ،حيث تمنحيا
مرونة في اإلختيار والتمييز لتمؾ األوجو ،ويحدد بعػض المختصيف الجوانب األساسية التي
يتوجب أخذىا بنظر اإلعتبار وبالشكؿ التالي(ٕ):
 -إنبعاثات اليواء.

 إستيبلؾ الطاقة. تسرب المواد السامة. نفايات اإلدارة. -ىدر الماء.

 -تموث التربة وتحمميا.

 -المياه الثقيمة (مياه الصرؼ الصحي).

ب  -المتطمبات القانونية وغيرىا  :Legal and Other Requirementsتمزـ المواصفة
 ISO 14001المنظمة بوضع وادامة إجراءات تحدد المتطمبات القانونية التي تخضع ليا

المنظمة  ،والمتعمقة بالجوانب البيئية ألنشطتيا ومنتجاتيا وخدماتيا ،ويجب أف تتوفر لدييا
الوسائؿ التي تمكنيا مف الحصوؿ عمى تمؾ التشريعات والتعميمات ،فيي ال تطالب المنظمات

باإلحتفاظ بتمؾ التشريعات بمواقع العمؿ وانما تطالبيا بأف تكوف قادرة عمى الوصوؿ إلييا في

الحاالت الضرورية(ٖ):

)(1

Davis,S.,Petie,“Implementing Environmental Management System in Community Based

Organizations”,Part- project Report, NSF- International, Michigan,USA,1998, p:34-61.
) (الجوانب البيئية :عناصر في أنشطة المنظمة ومنتجاتيا وخدماتيا ،والتي تستطيع أف تتبادؿ التأثير مع البيئة.
)(

تأثير بيئياً ممموساً.
ا
الجوانب البيئية الميمة :أي الجوانب البيئية التي تمتمؾ أو يمكف ليا أف تمتمؾ
)(2
Strum & Upasena,1998, p:28.

(ٖ)

حامد ،المصدر السابؽ ،ص.ٔ٘ٙ :
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ت  -الغايـات واألىـداف  :Objectives and Targetsتمػزـ المواصػفة  ISO 14001المنظمػة
بوضع وادامة غايات وأىداؼ بيئية واضحة وموثقػة ومتناغمػة مػع السياسػة البيئيػة المعمنػة لكػؿ
وظيفػ ػػة ومسػ ػػتوى فػ ػػي الييكػ ػػؿ التنظيمػ ػػي .حيػ ػػث تتنػ ػػاوؿ المواصػ ػػفة الغايػ ػػات )(Objectives

األىػػػداؼ ) ،(Targetsفػ ػػاألولى عامػػػة وطويمػ ػػة األمػ ػػد كتقميػ ػػؿ النفايػ ػػات ،أمػػػا الثاني ػػة فمحػ ػػددة

وقصػػيرة األمػػد كتحديػػد نسػػبة معينػػة خػػبلؿ فت ػرة زمنيػػة لموصػػوؿ لتمػػؾ الغايػػة ،والجػػدوؿ (ٕٔ)

يوضح الفرؽ بينيما(ٔ).

جـدول ()12

(ٕ)

الغايـــات واألىـــداف البيئيــة
الغـايات

األىـداف

Objectives

Targets

 -طويمة األمد

 -قصيرة األمد ومحددة بوقت

 -واسعة المجاؿ ومستمدة مف السياسة البيئية

 -محددة ومستمدة مف الغايات البيئية

 -مبنية عمى األوجو البيئية الميمة

 -مبنية عمى األوجو البيئية الميمة

 -يمكف قياسيا عمى المدى البعيد

 -قابمة لمقياس ويمكف تحقيقيا

 -نطاؽ المسؤولية واضح

 -مسؤولية تحقيقيا محددة بدقة

مثال :تقميؿ إستخداـ الطاقة

مثال:التعريؼ بمجاالت إستيبلؾ الطاقة وتخفيض إستيبلؾ الطاقة

ث  -برنامج الدارة البيئية  :Environmental Management Programعمى المنظمة
ووفقاً لممواصفة  ISO 14001وضع برنامج لتحقيؽ الغايات واألىداؼ البيئية والمحافظة
عميو ،أي أف عمييا أف تحدد (ماذا يجب عممو؟ وكيؼ؟ وبواسطة مف؟ ومتى؟) ،كما يتوجب

ويعمؿ عمى إيصالو لكافة العامميف لدييا حتى أولئؾ الذيف
أف يكوف البرنامج عممياً وموثقاً ُ
ليسو مسؤوليف بصورة مباشرة عف تنفيذ أي مف مفرداتو(ٖ) ،وغالباً ما يتـ الرجوع لمبرنامج
كوسيمة لمتحسيف والتأكد مف الطبيعة العممية لمغايات واألىداؼ.

ج  -الييكل والمسؤوليات  :Structure and Responsibilityتمزـ المواصفة المنظمة أف
تحدد وبصورة موثقة األدوار والمسؤوليات والصبلحيات الخاصة بكؿ فرد في المنظمة فيما
)(1

Woodside, Gayle. Anrrichio, Patrick and Yturri, Teanne, ISO 14000 Implementation
Manual , McGraw-Hill, USA, 1998, p:19-59.
)(2
Woodside, Gayle. Anrrichio, Patrick and Yturri, , p:53
)(3
De Araugo, 1996, p:27.
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يخص الشأف البيئي ،واعبلف ذلؾ حتى يتيسر لمكؿ العمؿ بفاعمية ،وتتطمب المواصفة تعييف

ممثؿ لئلدارة مسؤوؿ عف اإلدارة البيئية ولو كافة المسؤوليات والصبلحيات والموارد لضماف
ُحسف تطبيؽ النظاـ ومتابعتو.
ح  -التدريب والتوعية والقدرة  :Training ,Awareness and Competenceتمزـ

المواصفة  ISO 14001المنظمة بتحديد إحتياجاتيا التدريبية ،حيث يتوجب عمى المنظمة أف
تضع اإلجراءات وتحافظ عمييا والتي تضمف توعية كافة أعضائيا بالقضايا أعبله ،كما تشترط

المواصفة الميارة والتعميـ المناسب والتدريب والخبرة لؤلفراد الذيف يؤدوف أعماالً يمكف أف

تسبب آثا اًر بيئية ميمة.

خ  -ال تصـال

 :Communicationتعتبر عممية إتصاؿ المنظمة مع العامميف والميتميف

بشؤوف البيئة والزبائف مف األمور الميمة في نظاـ اإلدارة البيئية ،كما تطمب المواصفة مف

المنظمة العمؿ عمى إيجاد قناة إتصاؿ خارجية مناسبة توصؿ مف خبلليا ق ارراتيا بشأف حماية
البيئة لممواطنيف بشكؿ عاـ والميتميف بشؤوف البيئة بشكؿ خاص ،وىي مسألة بحاجة إلى

الكثير مف العناية واإلىتماـ ألنيا تظير التفوؽ البيئي لممنظمة كميزة تنافسية مف خبلؿ
تحسيف صورة المنظمة في أذىاف المواطنيف.

د  -توثيق

نظام

الدارة

البيئية

Management

Environmental

System

:Documentationعمى المنظمة أف تحتفظ بالمعمومات عف المتطمبات الرئيسة لنظاـ اإلدارة

البيئية وتفاعميا مع بعضيا البعض ،ويمكف أف تكوف تمؾ المعمومات موثقة ورقياً أو ألكترونياً،
ومف المطموب أف تكوف ىناؾ آلية سيمة في الوصوؿ لتمؾ الوثائؽ ومعرفة المسؤوؿ عنيا.

ذ  -ضبط الوثائق  :Documents Controlوعمى المنظمة ووفقاً لممواصفة  ISO 14001أف
تنشئ وتصوف إجراءات واضحة لضبط جميع وثائؽ نظاـ اإلدارة البيئية ،كما تؤكد المواصفة

عمى ضرورة إتباع أسموب موحد ومرتب في إعتماد الوثائؽ واجازتيا وتحديد تواريخ إصدارىا
وتحديثيا وحفظيا.

ر  -ضبط العمميات  :Operational Controlتعتبر عممية ضبط العمميات مف المتطمبات
األساسية لنظاـ اإلدارة البيئية ،حيث تمزـ المواصفة المنظمة بضرورة تحديد تمؾ العمميات

واألنشطة المرتبطة بالجوانب البيئية الميمة المتوافقة مع السياسات والغايات واألىداؼ البيئية
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لممنظمة(ٔ) ،أي أف المطموب مراقبتو ليس كؿ عمميات المنظمة وأنشطتيا ،وانما تمؾ التي إف
لـ يتـ ضبطيا ،فسوؼ يحيد األداء البيئي لممنظمة عف السياسة واألىداؼ الموضوعة.

ز  -الستعداد والستجابة لمطوارئ :Emergency Preparedness and Response
يتوجب وعمى المنظمة إستناداً لممواصفة  ISO 14001أف تكوف عمى أىبة اإلستعداد

لئلستجابة لمظروؼ الطارئة والناتجة عف الحرائؽ أو اإلنبعاثات المفاجئة أو غيره.
 )3التنفيذ والتشغيل :Implementation and Operation

(ٕ)

تتمثؿ مرحمة التنفيذ والتشغيؿ الخطوة العممية في النظاـ ،واألكثر مف حيث عدد المتطمبات
اإللزامية مقارنة بالفقرات األخرى ،و تتضمف:

أ  -الرصد والقياس  :Monitoring and Measurementوتمزـ المواصفة ISO 14001
المنظمة بضرورة وضع وادامة إجراءات موثقة وعمى أسس نظامية لرصد وقياس العناصر
األساسية لعمميات المنظمة وأنشطتيا ذات التأثير البيئي الميـ في البيئة.

ب  -عدم المطابقة والجراءات التصحيحية والوقائية Nonconformance and Corrective
 :Preventive Actionويتوجب عمى المنظمة أف تكوف جاىزة لتصحيح أي مشكمة تبرز

ومنع تكرارىا بمعالجة األسباب الرئيسة لظيورىا ،وعميو فالمواصفة  ISO 14001تتطمب مف
المنظمة القياـ بوضع إجراءات تحدد مسؤوليات وصبلحيات الكشؼ عف حاالت عدـ المطابقة

وادامتيا ،باإلجراءات التصحيحية البلزمة لمتخفيؼ مف حدة التأثيرات مع إشتراط تعادؿ اإلجراءات

التصحيحية مع جسامة المشاكؿ والتأثيرات البيئية.

ت  -السـجالت  :Recordsتؤكد المواصفة عمى ضرورة قياـ المنظمة بوضع سجبلت بيئية
خاصة بالتدريب ونتائج التدقيؽ الدورية وادامتيا ومراجعة اإلدارة العميا( ،)عمى أف تكوف تمؾ

السجبلت مجازة ومحفوظة بطريقة يسيؿ الوصوؿ إلييا دوف تعريضيا لمتمؼ أو الفقداف ،مع
تحديد وتسجيؿ فترة صبلحيتيا.

Davis,1998, p:118.

)(1

(ٕ)

المميجي ،أسامة وعمي ،عبد العزيز ،المصدر السابؽ ،ص.ٚٔ-ٖٛ :

)(

تمؾ السجبلت التي نصت المواصفة عمى ضرورة إنشاءىا ،ولكف المواصفة اإلرشادية  ISO 14004تشير إلى أمثمة

عديدة مف السجبلت األخرى التي باإلمكاف اإلحتفاظ بيا (سجؿ التشريعات القانونية ،سجبلت الفحص والمعايرة
 ،سجبلت تقارير األعطاؿ.)..،
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ث  -تدقيق نظام الدارة البيئية  :Environment Management System Auditيعتبر
()

تدقيؽ

نظاـ اإلدارة البيئية ) (EMSعممية تحقؽ نمطية يقوـ بيا فريؽ تدقيؽ داخمي أـ

خارجي ،وتستيدؼ التقويـ الموضوعي لمنظاـ ومدى مطابقتو لمتطمبات المواصفة ISO
 14001مف خبلؿ األدلة الموثقة والمشاىدة ،واببلغ اإلدارة العميا بنتائج ذلؾ التدقيؽ.
 )4مراجعة الدارة :Management Review
تعتبر مراجعة اإلدارة المرحمة النيائية في نظاـ اإلدارة البيئية ومتطمبيا األخير ،حيث تمزـ

المواصفة المنظمة بضرورة مراجعة اإلدارة العميا لمنظاـ عمى فترات تحددىا لمتأكد مف إستمرار مبلءمتو
وكفايتو وفاعميتو ،كما أف عمييا التأكد مف أف المعمومات البلزمة لتقويـ النظاـ قد تـ تجميعيا وتوثيقيا
بصورة مناسبة.

سادسا :عالقة المواصفة  ISO-14000بالجودة:
إف اآليزو ٓٓٓٗٔ ىو سمسمة مف المعايير البيئية المبتكرة مف قبؿ منظمة اآليزو ،وىي تتضمف
نظـ اإلدارة البيئية ،والمراجعة البيئية ،بما فييا المبادئ واإلجراءات ومؤىبلت المراجعيف ،واألداء
البيئي ،وتحميؿ دورة الحياة والعبلقة البيئية والجوانب البيئية في معايير السمسمة .وتسعى الكثير مف

المنظمات لتنفيذ نظامي إدارة الجودة والبيئة ،كونيما يمثبلف أدوات ضرورية لزيادة اإليرادات وتخفيض

الكمفة وتحسيف أداء المنظمة ،بما يساىـ في توسيع أسواقيا وتخفيض الوقت البلزـ لتحقيؽ التفوؽ

التنافسي أو عمى األقؿ تجنب الضرر التنافسي ،فيما تواجو المنظمات غير المنفذة لنظامي إدارة
الجودة والبيئة خطورة مستمرة بالتنازؿ عف ق اررات ميمة تخص الصناعة والمنتج إلى منافسييا.
سابعا :فعاليات التدقيق البيئي :Audit Activities Environmental
يعتمد تنفيذ نشاطات عممية التدقيؽ البيئي عمى الخطوات التفصيمية التي يعتمدىا المدقؽ

البيئي وبما يبلئـ توجو زبوف التدقيؽ ،مف أجؿ جمع أدلة اإلثبات التي تؤكد صحة أداء العمميات أو

التحقؽ مف أف تأثيراتيا ضمف الحد المسموح بو بيئياً ،ونظ اًر لحداثة التدقيؽ البيئي ،وألف أدلة اإلثبات
التي ينبغي جمعيا تتعمؽ بقضايا عممية وفنية ،فإف إجراءات عممية التدقيؽ البيئي تكوف معقدة وبحاجة

)(

المواصفات اإلرشادية الستة ) (ISO14010-11-12-13-14-15تجيب عف كافة اإلستفسارات الخاصة بالتدقيؽ لمنظاـ

ولؤلداء البيئي.
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إلى خبرات المتخصصيف في ىذا المجاؿ(ٔ) .وتشجع الوكاالت الدولية الميتمة بالقضايا البيئية ومنيا

ىيأة التجارة الدولية  ICCووكالة الحماية البيئيةEnvironmental Protection Agency –EPA-

األمريكية ،عمى تبني المنظمات لبرامج التدقيؽ البيئي والسيما في القطاع الصناعي كونو يمثؿ أحد

أىـ عناصر نظاـ اإلدارة البيئية ،وقد حددت ىذه الوكاالت خطوات عممية لمتدقيؽ البيئي التي ينفذىا

فريؽ التدقيؽ سواءاً كاف مف داخؿ المنظمة أـ خارجيا بنشاطات أساسية وكما يمي(ٕ):
 نشاطات سابقة (تسبؽ التدقيؽ) – Pre Audit Activities

On Site Activities

 نشاطات متزامنة (في الموقع)

–

 نشاطات الحقة (بعد التدقيؽ)

– Post Audit Activities

وتترابط ىذه األنواع كخطوات متسمسمة لعممية التدقيؽ البيئي ،ويمكف توضيح ذلؾ بالشكؿ (.)ٜ
وينبغي إستناد كؿ عممية تدقيؽ ،ضمف األىداؼ العامة لبرنامج التدقيؽ ،إلى تحديد أىداؼ ومجاؿ
ومعيار موثؽ .ويحدد زبوف التدقيؽ أىداؼ التدقيؽ ،في حيف يحدد مجاؿ ومعيار التدقيؽ باإلتفاؽ بيف
قائد الفريؽ وزبوف التدقيؽ حسب إجراءات برنامج التدقيؽ ،مع ضرورة اإلتفاؽ عمى أي تغيير في

أىداؼ ومجاؿ ومعيار التدقيؽ مف األطراؼ ذات العبلقة .فيما يتعيف عمى قائد الفريؽ عند تنفيذ

التدقيؽ المشترؾ ،وتحديد األىداؼ والمجاؿ ومعيار التدقيؽ بما يناسب طبيعة نشاط المنظمات
المشتركة.

(ٔ)

الطائي ،سمواف حافظ حميد كايد" ،التدقيؽ البيئي منيج مقترح لمتطبيؽ في العراؽ مع دراسة مقارنة" ،رسالة ماجستير

غير منشورة في عموـ المحاسبة ،جامعة المستنصرية ،2002 ،ص:
Piasecki, Bruce W., Fletcher, Kevin A and Mendelson, Frank T., Environmental
.66

)(2

Management and Business Strategy, John Wiley & Sons, USA, 1999,p:.33
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ٔشبطبد رغجك اٌزذل١ك
إخز١بس ٚعذٌٚخ رذل١ك اٌّٛلغ
إخز١بس أػضبء اٌفش٠ك ٚاٌزؤوذ
ِٓ رٛافش:
 اٌّذلم ٓ١اٌذاخٍٓ١١ اٌّذلم ٓ١اٌخبسعٓ١١عّغ اٌّؼٍِٛبد ِٓ خالي:
 ِٕبلشخ اٌجشٔبِظ إلزشاػ ص٠بسح اٌّٛلغإْ وبْ رٌه ِالئّب"
 اإلعزج١بْ لجً اٌزذل١ك ِشاعؼخ اٌّؼٍِٛبداٌمبٔ١ٔٛخ
خطخ اٌزذل١ك ٚرشًّ:
 رؾذ٠ذ اٌّغبي رشخ١ض اٌّٛاض١غٚاأل٘ذاف راد
األ٠ٌٛٚخ
 رؼذ ً٠إرفبل١بداٌزذل١ك
 رخظ١ض اٌّٛاسد -رؾذ٠ذ اٌغذٚي اٌضِٕٟ

ٔشبطبد ثؼذ اٌزذل١ك

ٔشبطبد ف ٟاٌّٛلغ
اٌخطٛح ( :)2اإلطالع ػٍ ٝأٔظّخ
اإلداسح ِٓ خالي:
 اٌّمبثٍخ اإلفززبؽ١خ اٌّمبثالد أٚساق اٌؼًّاٌخطٛح ( :)3رمذ٠ش ِٕبطك اٌمٛح
ٚاٌضؼف ٌىً ِٓ:
 اٌّخبطش اٌّزضإِخ -اٌغ١طشح اٌذاخٍ١خ

اٌخطٛح ( :)4عّغ أدٌخ اٌزذل١ك ػٓ
طش٠ك:
 اٌزمُ١١ اٌزٛص١ك اٌزؾمك اإلخزجبس -اٌزفز١ش اٌّٛلؼٟ

اٌخطٛح ( :)5رم ُ١١أدٌخ اٌزذل١ك:
 ٍِخض إٌزبئظ ط١بغخ اإلعزٕزبعبدٚاٌّالؽظبد

إػذاد ِغٛدح اٌزمش٠ش:
 رٛص١ك إٌزبئظ -إػذاد اٌزٛط١بد

ِشاعؼخ ِغٛدح اٌزمش٠ش:
 ِٓ لبئذ فش٠ك اٌزذل١ك ِٓ -اٌضثْٛ

إطذاس اٌزمش٠ش إٌٙبئٟ

رخط١ظ اإلعشاءاد:
 اإلعشاءاد اٌّمزشؽخ ٌىًٔز١غخ ٠شبس إٌٙ١ب فٟ
اٌزمش٠ش
 رؾذ٠ذ ِغؤ١ٌٚخ إرخبراإلعشاءاد اٌزظؾ١ؾ١خ
ٚٚضغ اٌغذٚي اٌضِٕٟ
ٌزٕف١ز٘ب

اٌّزبثؼــــــــــخ
اٌخطٛح ( :)6رمش٠ش ٔزبئظ اٌزذل١ك:
 رمذ ُ٠اٌٍّخض -اٌّمبثٍخ اٌخزبِ١خ

شكل ()9

خطوات عممية التدقيق البيئي 5

( )

Piasecki, Bruce W., Fletcher, Kevin A. & Mendelson, Frank J., p: 34.
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)(1

المبحث الثالث

العالقة بين المواصفتين الدوليتين
ISO-14001 & ISO-9001

اإلستجابة الدولية في الحصوؿ عمى شيادة المطابقة لممواصفتيف الدوليتيف  ISO 9001و
 ISO 14001عمى مستوى العالـ ،تظير األىمية الكبيرة التي أصبح يحتميا التسػػجيؿ عمػى

المواصفتيف الدوليتيف وعظـ المنافع التي يحققانيا ،حيث بمغ عدد المنظمات المسجمة عمى المواصفة

الدولية  ISO 9001حتى نياية عاـ ٕٓٓٓ حوالي (ٖٔ )ٗٓٛٙمنظمة موزعة عمى  ٔ٘ٛبمداً بزيادة

قدرىا  ٜٙٗٛٛمنظمة عف العاـ السابؽ أي بمعدؿ نمو مقداره  .%ٔٛ,ٜفيما بمغ عدد المنظمات

المسجمة عمى المواصفة الدولية  ISO 14001حتى نياية عاـ ٕٓٓٓ حوالي ( )ٕٕٜٛٚمنظمة

موزعة عمى  ٜٛبمداً بزيادة قدرىا ٔ ٜٛٚمنظمة عف العاـ السابؽ أي بمعدؿ نمو مقداره ٖ.%ٕٙ,
وبالنسبة لممواصفة الدولية  ISO9001تقؼ المممكة المتحدة في مقدمة الدوؿ بعدد ٕ٘ ٖٙٚمنظمة
بفضؿ ريادتيا وأسبقيتيا في تبني ىذه المواصفة ،أما بالنسبة لممواصفة الدولية  ISO 14001فتقؼ

في مقدمة الدوؿ الياباف بعدد  ٘٘٘ٙمنظمة ويعزو البعض ذلؾ اإلىتماـ في الياباف لمحدودية

جراء تأخرىا في التفاعؿ مع المواصفة
مساحتيا ومواردىا ولمتأثيرات السمبية التي إنعكست عمييا ّ
 ISO 9000تمييا المممكة المتحدة والسويد وألمانيا(ٔ).
أما بالنسبة لؤلقطار العربية فقد بمغ مجموع المنظمات المسجمة عمى المواصفة الدولية ISO9001

وحتى نياية العاـ ٕٓٓٓـ (ٔ )ٖٜٔمنظمة موزعة عمى ( )ٔٚبمداً ،لتش ّكؿ ما نسبتو  %ٓ,ٚٛمف

عدد المنظمات المسجمة عمى مستوى العالـ ،أما بالنسبة لممنظمات المسجمة عمى المواصفة الدولية

 ISO 14001فقد بمغ مجموعيا وحتى نياية العاـ ٕٓٓٓـ ( )ٜٔٙمنظمة موزعة عمى (ٕٔ) قط اًر

،لتش ّكؿ ما نسبتو ٗ %ٓ,ٚمف عدد المنظمات المسجمة عمى مستوى العالـ.

أول :التكامل بين المواصفتين الدوليتين:

إف ظيور المواصفات الدولية تعني بشؤوف الجودة والبيئة كانت وال زالت قضية تحظى بإىتماـ

وترحيب العديد مف المختصيف ومنظمات األعماؿ ،لما توفره مف نظـ مرنة تمكنيا مف إدارة تمؾ

الشؤوف بفاعمية في مختمؼ قطاعات األعماؿ ،حيث أف التنافس الشديد في عالـ األعماؿ عمى النطاؽ
(ٔ)

الصفار ،عبدالكريـ خميؿ إبراىيـ ،المصدر السابؽ ،ص.ٜٛ :
108

العالمي قد جعؿ مف قدرة المنظمات عمى اإلنتاج بثبات لسمع تمتاز بالجودة العالية والتوافؽ مع البيئة

مف أىـ مستمزمات اإلستمرار والنجاح .واستجابةً لذلؾ اإلىتماـ المشترؾ بالجودة والبيئة أصدرت

المنظمة الدولية لمتقييس المواصفتيف الدوليتيف  ISO9001 & ISO14001وشكمت بعد ذلؾ لجنة

) ،)ٔ((SIGوأوكمت إلييا مسؤولية تحقيؽ التناسؽ والتكامؿ بيف أنشطة المجنتيف TC176 & TC207
لتسييؿ جيود المنظمات الراغبة في تبني أنظمة إدارية متكاممة تغطي كافة األنشطة وتخضع لعمميتي

مراجعة وتدقيؽ واحدة(ٕ) ،لذلؾ فقد كانت الحاجة لخمؽ نوع مف التكامؿ والتنسيؽ بيف نظـ اإلدارة

()

وخاصةً المواصفتيف الدوليتيف  ،ISO9001 & ISO14001حيث كاف أىـ العوامؿ الدافعة لتعديؿ

المواصفة الدولية  ISO9001بإصدارىا الجديد عاـ ٕٓٓٓ(ٖ).

ثانيا :التشابو بين المواصفتين الدوليتين:

لقد أظيرت المراجعة النظرية لممواصفتيف الدوليتيف  ISO9001 & ISO14001وجود العديد

مف عناصر التكامؿ والشبو بيف متطمبات ىاتيف المواصفتيف وىو ما أكدتو العديد مف الدراسات

التطبيقية ،السيما الدراسة التي أجرتيا مؤسسة  NSFالدولية ،ويمكف أف نحدد أىـ تمؾ المتطمبات
بالشكؿ التالي(ٗ):

 - 1إلت ازـ اإلدارة العميا.

 - 2السياسية الواضحة واألىداؼ المبرمجة.
 - 3األدوار والمسؤوليات والصبلحيات.

Miller, D. " A Strategy Making and structure", Analysis And Implication for

)(1

Performance Strategy management Journal,1999, p:32.
Wilson, L., eight step process to successful, ISO 9000 implementation: A quality

)(2

management system Approach quality progress, 1999, p: 33.
()

يعتقد خبراء الجودة بأف الخطوات القادمة ىي إقامة نظاـ متكامؿ أسموه ) (QUENSHوىو مصطمح يتكوف مف

ثبلثة أجزاء األولى ( )QUويشير لمجودة ) (Qualityوتمثميا المواصفة الدولية  ،ISO9001والثاني ) (ENويشير لمبيئة
) (Environmentوتمثميا المواصفة الدولية  ،ISO14001أما الثالث فيو ) (SHويشير إلى الصحة والسبلمة المينية
) ،(Safety & Healthوتمثميا المواصفة الدولية ) ،(ISO18000الكردي ،ٜٜٔٛ ،ص.ٕٕٖ:

(ٖ)
(ٗ)

نصر اهلل ،المصدر السابؽ ،ص.ٕٛ :
الجياز المركزي لمتقييس والسيطرة النوعية ،البرنامج العممي والتطبيقي في تييئة واعداد مدققي الجودة ،دليؿ

ٓٓٓٔ ،ٕٓٓٔ/العراؽ ،ٕٓٓٚ ،ص.ٕٛ :
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 - 4التشريعات القانونية والتنظيمية.
 - 5تعييف ممثؿ لئلدارة.

 - 6اإلتصاؿ الداخمي والخارجي.
 - 7التوثيؽ وضبطو.

 - 8السجبلت وضبطيا.

 - 9توفير الموارد البلزمة لمنظاميف.

 - 10التدريب ،والتوعية ،والجدارة.
 - 11الرقابة والقياس.

 - 12ضبط معدات القياس والرقابة.

 - 13إرضاء الزبائف وذوي المصالح.
 - 14التدقيؽ الداخمي.

 - 15مراجعة اإلدارة العميا بيدؼ التحسيف المستمر.
 - 16اإلجراءات التصحيحية والوقائية.

ويتبيف مما تقدـ بأف المواصفتيف الدوليتيف بالرغـ مف إختبلؼ توجياتيما إال أنيما يشتركاف في

العديد مف المتطمبات المتشابية ،ويوضح الجدوؿ (ٖٔ) تفصيمياً عناصر التشابو بيف المواصفتيف.
جـدول ()13

عناصر التشابو بين المواصفتين ISO-9001 & ISO-14001
المتطمبــات
أ -متطمبات عامة

ISO9001

أولً :تخطيط وتوثيق نظامي إدارة الجودة والبيئة
ٔٗ,

(ٔ)

ISO 14001
ٔٗ,

ب -متطمبات التخطيط واإلدارة:
ٔ -إلتزاـ اإلدارة العميا

ٔ٘,

ٕٗ,ٗ,ٔ / ٗ,

ٕ -التركيز عمى الزبوف

ٕ٘,

-

ٖ -السياسػة

ٖ٘,

ٕٗ,

ٔ٘,ٗ,

ٖٗ,ٖ,

ٗ -الغايات واألىداؼ
(ٔ)

إعداد الباحث ،إعتماداً إلى عدة مصادر سابقة.
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-

ٔٗ,ٖ,

٘ -الجوانب البيئية
 -ٙالتشريعات القانونية والتنظيمية

ٔٚ,ٕ,

ٕٗ,ٖ,

 -ٚالتخطيط لبرامج إدارة الجودة والبيئة

ٕ٘,ٗ,

ٗٗ,ٖ,

 -ٛاألدوار والمسؤوليات والصبلحيات

ٔ٘,٘,

ٔٗ,ٗ,

 -ٜممثؿ اإلدارة

ٕ٘,٘,

ٔٗ,ٗ,

ٓٔ -اإلتصػاؿ

ٕٚ,ٕ,ٖ / ٘,٘,

ٖٗ,ٗ,

جػ -متطمبات التوثيؽ وضبطو:
ٔ -توثيؽ نظامي إدارة الجودة والبيئة

ٔٗ,ٕ,

ٗٗ,ٗ,

ٕ -دليؿ الجودة والبيئة

ٕٗ,ٕ,

ٗٗ,ٗ,

ٖ -ضبط الوثائؽ

ٖٗ,ٕ,

٘ٗ,ٗ,

ٗ -ضبط السجبلت

ٗٗ,ٕ,

ٖٗ,٘,

أ -متطمبات إدارة الموارد:

ثانياً :تنفيذ وتشغيل نظامي إدارة الجودة والبيئة

ٔ -توفير الموارد

ٔٙ,

ٔٗ,ٗ,

ٕ -الموارد البشرية

ٔٙ,ٕ,

ٔٗ,ٗ,ٕ /ٗ,ٗ,

ٖ -التدريب ،التوعية ،الجدارة

ٕٙ,ٕ,

ٕٗ,ٗ,

ٗ -األسس الييكمية

ٖٙ,

ٔٗ,ٗ,

٘ -بيئة العمؿ

ٗٙ,

ٔٗ,ٗ,

ب -متطمبات ضبط العمميات والمنتج:
-

ٗ,ٗ,ٙ

ٔ -ضبط العمميات المرتبطة بالجوانب البيئية

ٔٚ,

-

ٖ -تحديد المتطمبات المتعمقة بالمنتج

ٔٚ,ٕ,

-

ٗ -مراجعة المتطمبات المتعمقة بالمنتج

ٕٚ,ٕ,

-

٘ -التخطيط لمتصميـ والتطوير

ٔٚ,ٖ,

-

 -ٙمدخبلت التصميـ والتطوير

ٕٚ,ٖ,

-

 -ٚمخرجات التصميـ والتطوير

ٖٚ,ٖ,

-

ٕ -التخطيط لتحقيؽ المنتج
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 -ٛمراجعة التصميـ والتطوير

ٗٚ,ٖ,

-

 -ٜالتحقؽ مف التصميـ والتطوير

٘ٚ,ٖ,

-

ٓٔ -المصادقة عمى التصميـ والتطوير

ٚ,ٖ,ٙ

-

ٚ,ٖ,ٚ

-

ٕٔ -عممية الشراء

ٔٚ,ٗ,

-

ٖٔ -معمومات الشراء

ٕٚ,ٗ,

-

ٗٔ -التحقؽ مف المنتج المشتراة

ٖٚ,ٗ,

-

٘ٔ -السيطرة عمى اإلنتاج وتوفير الخدمة

ٔٚ,٘,

-

 -ٔٙالمصادقة عمى عمميات اإلنتاج وتوفير الخدمة

ٕٚ,٘,

-

 -ٔٚالتمييز والتتبع

ٖٚ,٘,

-

 -ٔٛممكية الزبوف

ٚ,٘,ٚ

-

 -ٜٔالحفاظ عمى المنتج

٘ٚ,٘,

-

ٔٔ -السيطرة عمى التغييرات في التصميـ والتطوير

ثالثاً :قياس وتدقيق نظامي إدارة الجودة والبيئة

أ -متطمبات الرقابة والقياس والتحميؿ

ٔٛ,

ٔٗ,٘,

ٔ -الرقابة والقياس
ٕ -إرضاء الزبوف وذوي العبلقة

ٔٛ,ٕ,

ٔٗ,٘,

ٖ -الرقابة والقياس عمى العمميات

ٖٛ,ٕ,

ٔٗ,٘,

ٗ -الرقابة والقياس عمى المنتج

ٗٛ,ٕ,

-

٘ -السيطرة عمى أدوات الرقابة والقياس

ٚ,ٙ

ٔٗ,٘,

 -ٙالسيطرة عمى المنتج غير المطابؽ

ٖٛ,

-

-

ٗ,ٗ,ٚ

ٗٛ,

-

ٕٛ,ٕ,

ٗٗ,٘,

 -ٚاإلستعداد واإلستجابة لمطوارئ
 -ٛتحميؿ البيانات
ب -متطمبات تدقيؽ نظامي إدارة الجودة والبيئة:

رابعاً :مراجعة نظامي إدارة الجودة والبيئة

ٔ -عممية مراجعة اإلدارة

ٔ٘,ٙ,

ٗ,ٙ

ٕ -مدخبلت مراجعة اإلدارة

ٕ٘,ٙ,

ٗ,ٙ
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ٖ -مخرجات مراجعة اإلدارة

ٖ٘,ٙ,

خامساً :التحسين المستمر لنظامي إدارة الجودة والبيئة

ٗ,ٙ
ٕٗ,ٙ /ٗ,

ٔ -التحسيف المستمر

ٔٛ,٘,

ٕ -اإلجراء التصحيحي

ٕٛ,٘,

ٕٗ,٘,

ٖ -اإلجراء الوقائي

ٖٛ,٘,

ٕٗ,٘,

كما يمكف حصر جوانب التشابو العامة بيف المواصفتيف بالشكؿ التالي(ٔ):

 - 1مواصفتاف قياسيتاف ،تتـ المطابقة فييما لنظـ اإلدارة وليس لمستوى األداء.
ُ - 2بنيتا عمى أساس أنموذج .Deming
 - 3قابمتاف لمتطبيؽ في مختمؼ الظروؼ الجغرافية والثقافية واإلجتماعية.
 - 4قابمتاف لمتطبيؽ في كؿ أنواع وأحجاـ المنظمات الصناعية والخدمية.
 - 5تطبيقيما ال يضمف تحقيؽ نتائج أداء مثمي.

 - 6تشتركاف بنفس اإلجراءات وخطوات التسجيؿ ،وتمنح شيادات المطابقة ليما مف قبؿ
جيات منح معتمدة.

 - 7تشتمبلف عمى ذات المبادئ العامة لنظـ اإلدارة.

 - 8يعتمد نجاح تطبيقيما عمى إلتزاـ كؿ العامميف بدءاً مف اإلدارة العميا.

أىميما لمقياـ بدور إيجابي في تسييؿ التجارة الدولية.
 - 9تحظياف بقبوؿ دوليّ ،

ثالثا :الختالف بين المواصفتين الدوليتين:

بالرغـ مف وجود العديد مف أوجو الشبو بيف المواصفتيف الدوليتيف ومتطمباتيما ،إال أف ىناؾ

بعض الفروؽ الميمة في آليات تناوؿ تمؾ المتطمبات وبالشكؿ التالي(ٕ):

 1ا-لتدقيق :التدقيؽ الداخمي في نظاـ اإلدارة البيئية وفقاً لممواصفة الدولية  ISO14001أكثر شموالً
منو في المواصفة الدولية  ISO9001ألنو أكثر حساسية مف الناحية القانونية.

Woodside, Gayle. Anrrichio, Patrick and Yturri, 1998, p:168.
(ٕ)
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)(1

- 2السياسة :تناقش سياسة الجودة داخميا بصورة رئيسة ،في حيف أف السياسة البيئية تكوف أكثر
توجياً نحو الناس خارج المنظمة (المعمؿ) مما يستوجب إستخداـ لغة غير تقنية(ٔ) ،فيما يرى

البعض بأف سياسة الجودة ما ىي إال بياف نية أما سياسة البيئة فيي بياف تعيد والتزاـ(ٕ).

- 3تحديد الجوانب البيئية :تعد المطمب الرئيس في المواصفة الدولية  ISO14001والتي تستمزـ
إجراء خطوات تخطيطية عديدة ،وىو ما ال تتناولو المواصفة الدولية .ISO9001

- 4الزبون وذوي المصالح :تركز المواصفة الدولية  ISO9001عمى الزبوف بشكؿ أساس بالرغـ مف
أخذىا لحاجات ذوي المصالح باإلعتبار ،أما في المواصفة الدولية  ISO14001فإف التركيز
يكوف عمى مختمؼ ذوي المصالح (الزبائف ،الجمعيات حماية البيئة ،السمطات المحمية..،الخ)

والذيف ييتموف عادةً بالتأثيرات البيئية بالرغـ مف تضارب مصالحيـ.

- 5التشريعات القانونية والتنظيمية :تركز المواصفة الدولية  ISO14001بصورة أكبر عمى تمؾ
التشريعات ،ألف الشركات التي تخفؽ في تحقيؽ مستويات الجودة المخططة ال تخضع عادةً إلى
القوانيف الجزائية والمدنية بينما ُيقاضي أولئؾ الذيف ينتيكوف القوانيف والتشريعات البيئية(ٖ).

- 6كمف األسس الييكمية :تطمب المواصفة الدولية  ISO14001مف المنظمات أف تأخذ بنظر

اإلعتبار الكمؼ عند رسميا لؤلسبقيات والحموؿ البديمة لمعالجة مشاكميا البيئية ،في حيف ال تتناوؿ
المواصفة الدولية  ISO9001ىذا األمر.

رابعا :التسجيل في المواصفتين الدوليتين:

بالرغـ مف عدـ إشتراط المواصفتيف الدوليتيف ISO9001& ISO 14001

وجوب التسجيؿ

 ،((Certificationإال أف العديد مف المنظمات تعتبر الحصوؿ عمى شيادة المطابقة داللة عمى

((

Diamond,1997, p:104.

)(1

Woodside,et.al.,1998, p:168.

)(2

Cascio,et.al,1996, p:23.

)(3

مصطمح ( )Certificationيرادؼ مصطمح  Registrationالمستخدـ في الواليات المتحدة وألف ( )Certificationلو

دالالت قانونية مرتبطة بالمنتجات فإنيـ يفضموف إستخداـ ( )Registrationبالرغـ مف أف األوؿ أكثر تقببلً واستخداماً
في العالـ.
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إلتزاميا ،بمتطمبات أي مف المواصفتيف مما يحقؽ ليما مزايا عديدة(ٔ) .وفيما يمي وصؼ لخطوات
التسجيؿ الواجب إتباعيا(ٕ):

- 1طمب تسجيل التعاقـد :تقدـ المنظمة الراغبة في التسجيؿ طمباً توضح فيو أنشطتيا وأقساميا
والموقع الذي ترغبو في تسجيمو ،وتقدـ الجية المسجمة عقداً متكامبلً يشتمؿ عمى كافة الحقوؽ
والواجبات المترتبة عمى الطرفيف.

 - 2التقييم األولي ومراجعة الوثائق :تقدـ المنظمة الوثائؽ التي تـ إعدادىا فيما يخص أيا مف
نظامي إدارة الجودة و البيئة وخاصة الدليؿ  MANUALالذي يوضح سياستيا تجاه الجودة أو

البيئة إستناداً لممتطمبات الواردة في المواصفتيف ،بغية المطابقة معيا ،ويقوـ بمراجعة تمؾ الوثائؽ

نظيرتيا
ا
مدقؽ أقدـ  Lead Auditorليقوـ بإعداد تقرير يبيف فيو مدى تطابؽ المواد الموثقة مع
في المواصفة.

 - 3المراجعة الموقعة لمنظام :يقوـ المدقؽ األقدـ بزيارة الموقع الم ارد تسجيمو لمتأكد مف مطابقة كافة
الوثائؽ ولمتحقؽ مف تييئة المنظمة لمتدقيؽ الشامؿ ،ولتقييـ المصادر البلزمة لعممية التدقيؽ.

 - 4التدقيق الشامل :يجري فريؽ مف المدققيف تدقيقا موقعيا لمتقييـ والتحقؽ مف خبلؿ أدلة موضوعية
(المقاببلت ،واإلجراءات ،والتسجيبلت ،والمبلحظات..،الخ) مف تطابؽ نظامي إدارة الجودة والبيئة

في المنظمة مع متطمبات المواصفتيف الدوليتيف ،ISO 9001& ISO 14001واحتوائيما عمى

الفقرات الشرطية واألحكاـ البلزمة ،وأف يتـ تنفيذه بكفاءة.

 - 5قـرار التسجيل:يقدـ الفريؽ تقري اًر نيائياً لممنظمة ،يشتمؿ عمى إحدى النتائج المحتممة التالية:
 -التزكية بالتسجيل :إذ ال توجد أية حاالت عدـ مطابقة.

 التزكية بالتسجيل بعد التحقق من القيام بالجراء التصحيحي:حيث وجدت حالة أو أكثر مفحاالت عدـ المطابقة)( NCRالتي يمكف تصحيحيا والتحقؽ مف ذلؾ مف دوف إجراء تدقيؽ شامؿ.

 التزكية بإعادة التقييم موقعياً :فيناؾ حاالت رئيسية عدة مف حاالت عدـ المطابقة وتشمؿ وجودخمؿ في أحد عناصر أي مف النظاميف ،وذلؾ يتوجب إجراء تدقيؽ موقعي شامؿ آخر.
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Harrington & Knight,1999,p:36.

)(1

Diamond, Graig P., 1996,p:107.

)(2

NCR : Non Conformance Report.

)(

 إدامة التسجيل والشراف :حيث يجري التدقيؽ عادة كؿ ستة أشير أو كؿ سنة لمتحقؽ مفإستمرار المطابقة ،ويحتمؿ أف يقوـ فريؽ التدقيؽ فقط بتدقيؽ عناصر محددة مف أي مف نظامي
إدارة الجودة والبيئة ،غير أنو بعد مضي فترة ثبلث سنوات يتوجب مراجعة كافة عناصر النظاميف.

خامساً :مزايا الحصول عمى المواصفتين الدوليتين:
يتوجب

عمى

المنظمات

قبؿ

التسجيؿ

عمى

أي

مف

المواصفتيف

الدوليتيف

 ISO 9000 & ISO 14000أف تحمؿ الفوائد والكمؼ المتوقعة مف عممية التسجيؿ ،لتتأكد مف أنيا
تؤمف مردوداً إقتصادياً واجتماعياً موجباً ،ذلؾ أف إتخاذ قرار التسجيؿ المستند إلستيعاب واضح لمفوائد
والكمؼ سيساعد عمى تحقيؽ مستوى أعمى مف التركيز في تنفيذ المواصفة .ويحقؽ حصوؿ المنظمات

عمى شيادة تسجيؿ المواصفتيف الدوليتيف جممة مف الفوائد ،يمكف تصنيفيا حسب تأكيدات الباحثيف

لعدة جوانب وبالشكؿ التالي:

 حيث أكد الباحثوف ( )Scott( )Yarnell( )Miller( )Casico & Haleعمى الجانب اإلنتاجي
لتحقؽ مايمي(ٔ):

أ  -تحسين كفاءة عممية النتاج :حيث أف إعتماد المدخؿ النظمي في وضع أىداؼ وبرامج إدارة
الجودة وقد إستطاعت شركة  NAVYاليندسية األمريكية مف تقميص الدورة الزمنية لئلنتاج إلى

النصؼ بفضؿ تطبيقيا لممواصفة الدولية  ،)ٕ(ISO 9001كما إستطاعت شركة

 Novo- Nordiskالدانماركية لؤلدوية أف تخفض خبلؿ خمس سنوات إستيبلؾ الطاقة لكؿ وحدة
منتجة بنسبة  %ٗٛبفضؿ تطبيقيا لممواصفة .)ٖ(ISO 14001

ب  -تحسين جودة المنتجات :حيث أكدت دراسة أجريت في مصنع إلنتاج إسطوانات الغاز في إيراف
،بأف تنفيذ متطمبات المواصفة الدولية  ISO9001قمؿ مف عيوب اإلنتاج بنسبة ٓ ،%ٛفيما

أكدت دراسة أجريت عمى شركة  Foxboroالعالمية بأنيا إستطاعت أف تصؿ إلى نسبة %ٜٛ
مف سرعة تسميـ منتجاتو ،وأف تخفض مف فترة التصميـ لمنتجاتيا مف ٗ أشير إلى أسبوعيف
بفضؿ تنفيذىا لمتطمبات المواصفة الدولية .)ٗ(ISO 9001

)(1

Yarnell,1999,p:47.
Miller,1999,p:32.
)(3
Harrington & Knight,1999,p:12.
)(2

(ٗ)
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ج  -تحسين األداء البيئي( :)أكدت الدراسات التي أُجريت عمى المنظمات المسجمة عمى المواصفة
،بأف مصنع  Paloriadلمكاميرات

إستطاعت بفضؿ تنفيذ متطمبات المواصفة أف تقمؿ مف

إستخداـ مادة  Trichloro ethyleneمثبلً بنسبة ٘ %ٛمما وفر لو كميات كبيرة منيا.

 أكدالباحثػػوف()McCully()North()Hale & Hemenwayعمى الجانبالتسويقي لتحقؽ مايمي(ٔ):

أ  -تعزيز الميزة التنافسية في السوؽ العالمية :حيث أصبحت المواصفتيف متطمباً أساسيا في
العديد مف األسواؽ العالمية ،مما يجعؿ المنظمات المسجمة تتمتع بأفضمية تنافسية تزيد مف

فرصيا السوقية الجديدة وتعزز مكانتيا في العطاءات والمناقصات.

ب  -تسييؿ التجارة الدولية :عالجت المواصفتيف مشكمة كثرة المقاييس الوطنية التي كانت تعيؽ
التجارة وتضع الحواجز أماميا ،فوفرت بذلؾ فرصة تسييؿ التجارة واإلندماج باإلقتصاد العالمي.

ج  -تحسيف العبلقة مع المستيمكيف :عادة ما يطالب المستيمكوف المنظمات بأف تمبي أىدافاً معينة
تتعمؽ بالجودة والبيئة ،وتنفيذ المواصفتيف يمكف أف يكوف سبيبلً لتحقيؽ تمؾ األىداؼ ،مما
يجعؿ المستيمكيف يقبموف عمى منتجات المنظمة وبما يزيد مف حصتيا السوقية .وتشير دراسة

ألمانية بأف الحصة السوقية في ألمانيا لشركة  Sonyالعالمية قد إنخفضت بنسبة (ٔٔ )%في
مجاؿ التمفزيونات مقابؿ زيادة بنسبة ( )%٘ٚلشركة  Nokiaبسبب نشر مجمة المستيمؾ

عدت فيو تمفزيونات  Nokiaاألفضؿ بيئياً.
األلماني تقييماً حوؿ التمفزيونات ّ
 أكد الباحثوف ( )Yarnell( )Diamond( )Chin & punعمى الجانب القانوني لتحقؽ مايمي(ٕ):

أ  -تعزيز التوافؽ مع التشريعات والتعميمات :حيث أف اإللتزاـ بالمواصفتيف ُيحسف مف إدارة
التوافؽ مع القوانيف والتعميمات ذات العبلقة في المنظمات ،ويشكؿ شبكة أماف تحمييا مف
المسؤولية القانونية ،السيما فيما يخص البيئة بسبب تنامي وتصاعد التشريع البيئي .وقد كشؼ

مسح لممنظمات األمريكية المسجمة عمى المواصفة  ISO 14001أف ثبلثة مف كؿ أربعة
شركات منيا قد خفضت مف كمؼ التدقيقات والغرامات التي كانت تقوـ بيا الوكاالت الحكومية

بفضؿ توافقيا مع التشريعات والتعميمات البيئية وفقاً آللية المواصفة .)4(ISO14001

((

عرفت مواصفة األداء البيئي بأنيا نتائج نظاـ اإلدارة البيئية القابمة لمقياس والمتعمقة بسيطرة المنظمة عمى جوانبيا
البيئية تبعاً لسياستيا وأىدافيا وغاياتيا.

)(1

Harrginton & Knight,1999,p:14.
Chin & pun,1999,p:126.
)(3
Diamond,1996,p:29.
)(2
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ب  -الحصوؿ عمى حوافز مف السمطات المعنية كالتفتيش األقؿ تك ار اًر ،وتسييؿ منح التصريحات
الصناعية ،وتخفيؼ الغرامات والعقوبات ،والمتطمبات األقؿ صرامة.

ج  -تساعد في معالجة المنازعات القضائية الدولية ذات العبلقة بالجودة والبيئة ،إذا ما وجدت
(ٔ)

المواصفتيف مجاليما الواسع في التطبيؽ.

 أكد الباحثاف ( )Harrginton & Kinght( )Diamondعمى الجانب اإلداري لتحقؽ مايمي(ٕ):

أ  -زيادة رضا العامميف :واشراكيـ في تنفيذ متطمبات أي مف المواصفتيف يزيد مف وعييـ بأىمية
الجودة والشأف البيئي ،ويرفع مف معنوياتيـ مما ينعكس عمى رضائيـ الوظيفي تجاه المنظمة
وتفاعميـ مع مجتمعيـ.

ب  -تعرؼ العامميف الجدد عمى األعماؿ المطموبة منيـ بسرعة بفضؿ التوثيؽ الواضح لممسؤوليات
والصبلحيات وتعميمات العمؿ(ٖ).

ج  -تكامؿ األنظمة اإلدارية :حيث أف تنفيذ المواصفة يزود المنظمة بمدخؿ ُنظمي يؤثر عمى بقية
أقساـ المنظمة ويساىـ في إستقرارىا وثباتيا.
 أكد الباحثوف ( (Woodside,et.al.) )Harrington & Knightعمى الجانب المالي لتحقؽ
مايمي(ٗ):

أ  -تقميؿ قيمة بوليصة التأميف بسبب إنخفاض معدالت المسؤولية التأمينية والمخاطرة وذلؾ
لتحسيف قدرة المنظمة عمى اإلستعداد واإلستجابة لمطوارئ.

ب  -الحصوؿ عمى الرأسماؿ بكمفة مخفضة مف المصارؼ وصناديؽ القروض لممنظمات ذات
أنظمة إدارة الجودة والبيئة المسجمة.

ج  -توفير الكمؼ :تساعد أنظمة إدارة الجودة والبيئة الجيدة عمى خفض الكمؼ ومف ثـ زيادة

الربحية ،وذلؾ مف خبلؿ ضبط كمؼ الجودة واستيبلؾ الموارد (الطاقة ،المياه )..،بكفاءة عالية

 ،والتخمص مف كمؼ الدعاوى القضائية والغرامات واعادة تدوير المواد وتقميؿ كمؼ التدريب عمى
المدى البعيد.

(٘)

وأخي اًر فإف قياس فوائد المواصفتيف الدوليتيف  ISO9000 & ISO14000يشكؿ

تحدياً لممنظمات ،ألف العديد مف تمؾ الفوائد المتوقعة غير ممموسة ويصعب إعطاؤىا قيمة نقدية.

Yarnell,1999,p:47.
Diamond,1996,p:29.
(ٖ) السمطى،ماموف،وسييبل إلياس ،دليؿ عممى لتطبيؽ أنظمة إدارة الجودة ،دمشؽ،دار الفكر ،ٜٜٜٔ،ص.ٖٖ:
Harrington & Knight 1999,p:13.
Woodside,et.al., 1999:X1.
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)(1
)(2

)(4
)(5

سادسا :تكاليف الحصول عمى المواصفتين الدوليتين:

يعتبر إحتسػػاب كمؼ تنفيذ المواصفتيف الدوليتيف  ISO9000 & ISO14000وتسػػجيميا مف أىـ

العوامؿ المؤث ػرة في قرار تبني أي مف المواصفتيف ،وتتحدد تمؾ التكاليؼ إعتمػػاداً عمى جممة مف

العوامؿ الرئيسة التالية(ٔ):

 - 1حجـ وطبيعة المنظمة.

 - 2عدد المواقع ( )Sitesالتي سيتـ تدقيقيا وعدد العامميف فييا.
 - 3كمفة المدقؽ وحجـ فريؽ التدقيؽ.

 - 4عدد الزيا ارت الموقعية التي يقوـ بيا المدققوف.
 - 5رسوـ التسجيؿ ونفقات اإلقامة والسفر.

 - 6عدد وأىمية الجوانب البيئية بالنسبة لممواصفة .ISO14001

 - 7مدى وجود عناصر ألي مف نظامي إدارة الجودة والبيئة في المنظمة سابقاً.
 - 8طريقة حساب أو تقدير المنظمة لتمؾ الكمؼ.

(ٕ)

وتتبايف تمؾ الكمؼ مف منظمة ألخرى إعتماداً عمى ما تقدـ مف عوامؿ ،وتشير إحدى

الدراسات بأنيا تتراوح بيف ٓٓٓٓٔ ٖٓٓٓٓ-دوالر(ٖ) ،في حيف تتجاوز تمؾ األرقاـ كثي اًر في دراسة
(ٗ)

أخرى لتصؿ ٕٓٓٓٓٓ دوالر وتنقسـ تمؾ الكمؼ إلى نوعيف رئيسيف:

 تكاليف العداد األولية ( :)Initial Set-up Costتدفع لمرة واحدة وتشكؿ رسوـ التسجيؿ
والتجييزات المكتبية نسبة رئيسية فييا ،باإلضافة ألجور اإلستشارييف في حالة الحاجة ،وتشير
الدراسة بأف أجور اإلستشارييف تصؿ مف ثبلث إلى خمس مرات رسوـ التسجيؿ.

 تكاليف

الدامة

والتحسين

طويمة

األمد

(Maintenance

Term

Long-

&

 :)Improvement Costوتتركز عمى كمؼ التدقيؽ الدورية ،وتكوف مستمرة بالنسبة ألنظمة
إدارة البيئة ،وبرامج التدريب.

)(1

Harrington & Knight,1999,p:39-40.
Diamond,1996,p:28.
)(3
Wever,1996,p:32.
)(4
Chin & Pun,1999,p:126.
)(2
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سابعاً :عالقة المواصفتين الدوليتين مع العاممين The Employees

وتتضمف متطمبيف أساسيف ىما مسؤولية اإلدارة والتدريب وتتناوؿ مسؤولية اإلدارة تحديد السياسة

وأىداؼ الجودة ،ومياـ ومسؤوليات األفراد والصبلحيات الممنوحة لممثؿ اإلدارة في مجاؿ الجودة.

 )1مسؤولية الدارة  :Management Responsibilityيعتقد خبراء الجودة "كديمنع وجوراف" وغيرىـ
بأف اإلدارة مسؤولية قبؿ كؿ شئ عفٓ %ٛإلىٓ %ٜمف مشاكؿ أية منظمة .ليذا فإف ىذه المسؤولية
ىي باكورة عناصر مقاييس  .)ٔ(ISO 9000لذلؾ يجب عمى اإلدارة أف تتعيد بتقديـ منتج ذي جودة
عف طريؽ سياسة الجودة ،والتنظيـ ،والمراجعة اإلدارية ،وعمى الشكؿ التالي:

أ -سياسة الجودة :Quality Policyحيث توضح نوايا المنظمة واتجاىاتيا ،وما تؤمف بو وبصورة
موثقة ومفيومة ومطبقة ومحافظ عمييا وعمى جميع المستويات .حيث أف اليدؼ منيا ىي التأكد مف

إ لتزاـ المنظمة بالجودة ،فاألىداؼ والتوجيات الكمية لممنظمة والمتعمقة بالجودة والتي يعبر عنيا بصورة
رسمية لدى اإلدارة العميا وتشكؿ ىذه السياسة عنص ار مف السياسة الكمية لممنظمة.

ب-التنظيم  :Organizationمف الميـ أف يكوف لممنظمة ىيكؿ تنظيمي واضح ،وتحديد
الصبلحيات والمسؤوليات ،والعبلقة البيئية لجميع األفراد ،والتي تعكس توفي ار في الموارد البشرية

وتخصيص ممثؿ لئلدارة ،وكؿ ىذا مف أجؿ

تثبيت المسؤوؿ عف العمؿ ،تكوف لديو السمطة

والصبلحية لضماف تنفيذ وصيانة متطمبات ىذه المواصفة ،ويمثؿ حمقة اإلتصاؿ مع جيات التسجيؿ

والتقييـ الخارجية(ٕ) ،ويشمؿ التنظيـ ما يمي:

 -1المسؤوليات والصالحيات  :Responsibility and Authorityتتطمب ىذه الفقرة تعريؼ
وتوثيؽ المسؤولية والصبلحية لؤلفراد الذيف يؤدوف األعماؿ والتي تؤثر في الجودة .وبمعنى آخر فإف
الصبلحيات حيف تمنح ستسمح لؤلفراد بتقديـ المبادرات لمنع حدوث األخطاء أو إيجاد الحموؿ وتوثيؽ

المشاكؿ التي تعيؽ نظاـ الجودة(ٖ) ،وعمى ىذا األساس فإف تحديد الصبلحيات والمسؤوليات ،وعبلقات

األفراد الذيف تسند إلييـ اإلدارة والقياـ باألداء وتنفيذ العمؿ المؤثر في الجودة وبصفة خاصة لؤلفراد

الذيف يحتاجوف إلى الحرية في المنظمة ومنحيـ السمطة مف أجؿ(ٗ) ،إتخاذ اإلجراءات المناسبة

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

أوىارا ،المصدر السابؽ ،ص.ٖٔٔ :
الطائي ،المصدر السابؽ ،ص.ٜٔ٘ :
إبراىيـ ،المصدر السابؽ ،ص.ٗٓ:
باديرو ،المصدر السابؽ ،ص.ٔٓٗ :
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لمحيمولة دوف حدوث عدـ تطابؽ المنتج ،والتعرؼ عمى أية مشاكؿ تتعمؽ بجودة المنتج ،مف أجؿ

تصحيح األخطاء والعمؿ عمى معالجة الحاالت غير المرضية.

 -2الموارد  :Resourcesعمى اإلدارة أف تحافظ عمى قدرة تثبت داخمية بيدؼ إجراء التدقيؽ

الداخمي(ٔ) .وعمييا أف توفر ما يمزـ مف المواد سواء أكانت أفرادا أـ معدات واجراءات عمؿ بصورة
عامة وما يخص الجودة ووفقا لمعدد الكافي مف األفراد المدربيف عمى القياـ بواجباتيـ ،والمدخبلت مف
المواد البلزمة لتحقيؽ الجودة ،وتوفير الوقت الكافي في جدولة اإلنتاج لمتحقيؽ مف بعض العمميات

واألنشطة ،والمعدات ،واإلجراءات الموثقة.

 -3مندوب الدارة  :Management Representativeإف اإلدارة العميا سوؼ تعيف مندوبا لو

في اإلدارة ،وبصرؼ النظر عف مسؤولياتو األخرى ،يمتمؾ سمطة ومسؤولية محددة لكي يتأكد مف أف
نظاـ الجودة يعمؿ بشكؿ صحيح ووفؽ متطمبات المواصفة .ISO 9001

 -4المراجعة الدارية  :Management Reviewويقصد بالمراجعة اإلدارية (التقويـ الرسمي مف
قبؿ ممثؿ اإلدارة العميا عف حالة وكفاية نظاـ الجودة وارتباطو بسياسة وأىداؼ الجودة ويمكف أف
تشمؿ المراجعة اإلدارية مراجعة سياسة الجودة) .واف نظاـ الجودة المستخدـ لتحقيؽ المواصفة القياسية

ٔٓٓ ٜسوؼ يراجع في الفترات المناسبة عف طريؽ اإلدارة لمتأكد مف مناسبتيا المستمرة وفعاليتيا.
وعمى ىذا يجب حفظ ىذه المراجعة في سجبلت اإلدارة وتقييـ نتائج المراجعة الداخمية(ٕ) .واليدؼ مف

ىذه المراجعة تثبيت إستم اررية عمؿ نظاـ الجودة.

 )2التدريب  :Trainingوىذه العممية تيدؼ إلى ضماف حصوؿ األفراد عمى التدريب المناسب ،لذلؾ
يجب أف يتـ تحديد اإلحتياطات التدريبية بالنسبة لؤلفراد المشاركيف في تطوير وتحسيف الجودة ،فضبل

عف تحديد الجيات المسؤولة عف عممية التدريب واتخاذ الق اررات بشأنيا ،وتحديد أيف يتـ التدريب

داخميا أـ خارجيا ،وما ىي المواصفات التي يجب توفرىا في القائميف بعممية التدريب وما ىي خبراتيـ
العممية والعممية ،إضافة إلى إعداد البرامج التدريبية وتنفيذىا وتقييميا لموقوؼ عمى نتائجيا اإليجابية

والسمبية ومف ثـ التمكف مف التخطيط العممي المستقبمي ألنشطة التدريب عمى الجودة(ٖ).

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

أوىارا ،المصدر السابؽ ،ص.ٖٕٔ :
باديرو ،المصدر السابؽ ،ص.ٔٓ٘ :
حمود ،المصدر السابؽ ،ص.ٔٔ٘ :
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ثامناً :عالقة المواصفتين الدوليتين مع طرائق العمل :The Work

وتتضمف أحد عشر متطمبا أساسيا وىي (مراجعة العقود ،مراقبة وضبط التصميـ ،نظاـ الشراء

 ،مراقبة المواد الموردة مف قبؿ الزبوف ،التحكـ وضبط العمميات اإلنتاجية ،الفحص والتفتيش ،ضبط

أجيزة القياس،الفحص والتفتيش ،بياف نتيجة الفحص والتفتيش ،مراقبة وضبط المنتجات الغير مطابقة

،مناولة المواد والتخزيف والتعبئة والتسميـ ،وخدمات ما بعد البيع).

 )1مراجعة العقود  :Contract Reviewيقصد بمراجعة العقود النشاطات النظامية التي تنفذ مف
قبؿ المجيز قبؿ توقيع العقد لضماف أف متطمبات الجودة تـ تعريفيا بصورة كافية وخالية مف أي
إلتباس أو غموض وموثقة بحيث يمكف إجراء التحقيؽ عمييا مف قبؿ اإلدارة .حيث إف مسؤولية
المراجعة تقع عمى عاتؽ اإلدارة إال أنو مف الممكف أف تتـ بمساعدة الزبوف(ٔ) .وذلؾ لضماف تفيـ

المنظمة لمتطمبات الزبوف وتمبيتيا ،حيث تقوـ اإلدارة بإنشاء إجراءات مراجعة العقد وتنسيؽ ىذه
األنشطة ،ومراجعة كؿ عقد بواسطة اإلدارة لمتأكد مف أف المتطمبات حددت تحديدا واضحا وتـ توثيقيا

 ،وأنو آخذ في اإلعتبار أية متطمبات تختمؼ عما ىو معروض وأف يكوف قاد ار لتحقيؽ المتطمبات
العقدية(ٕ).

 )2مراقبة وضبط التصميم  :Design Control and Reviewوييدؼ تحويؿ إحتياجات الزبوف إلى
المواصفات ،وأف يتضمف بموجب ىذه الفقرة إتخاذ اإلجراءات البلزمة لمراقبة وضبط نوعية التصميـ

والتي تضمف ما يمي(ٖ):

أ  -تخطيط التصميـ والتطوير .Design and Development Planning

ب -التدخبلت التنظيمية والفنية .Organizational and technical interfaces
ت -مدخبلت التصميـ .Design Inputs

ث -مخرجات التصميـ .Design Output

ج  -مراجعة التصميـ .Design Review

ح  -التحقؽ مف التصميـ .Design Very Fixation
خ  -مطابقة التصميـ .Design Validation
د  -تغييرات التصميـ .Design Changes

ISO 8402,1994,P: 18.
(ٕ)
(ٖ)

باد يرو ،المصدر السابؽ ،ص.ٔٓٚ :
حمود ،المصدر السابؽ ،ص.ٕٔٔ :
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)(1

والشكؿ (ٓٔ) يبيف عممية ضبط التصميـ وابراز دور المراجعة والتصميـ.

ِشاعؼـــــــــــخ اٌزظّ١ـــــــــُ

إٌّزظ

ِخشعبد إٌظبَ

ِذخً اٌزظُّ١

ػٍّ١بد اٌزظُّ١

ِٛاطفبد اٌزظُّ١

اٌزؾمــــك
اٌّطبثمـــــــخ
شكل ()10

()1

عممية ضبط التصميم

 )3نظام الشراء  :Purchasing Systemواليدؼ منو ضماف شراء منتجات أو خدمات تطابؽ
المواصفات ،وعمى المنظمة وضع وتوثيؽ نظاـ لممشتريات يعمؿ عمى توفير ما تحتاج إليو

العممية اإلنتاجية أو الخدمة بالمواصفات المطموبة ،وفي الوقت المطموب وبالكميات المحددة
،وبالسعر المناسب ومف المورديف المناسبيف ،وأف يتـ تسجيؿ المورديف في سجؿ خاص واضافة

أي مورد جديد وتسجيؿ أي تعديؿ يط أر عمى التعامؿ معيـ إستنادا إلى نتائج التقييـ التالي(ٕ):

أ -تقييـ المقاوليف الثانوييف .Evaluation of subcontractors

بيانات المشتريات .Purchasing data
ب -

التحقؽ مف المنتج المشتري .Verification of purchased product
ت -

( )5إبراىيـ ،أُصله اَُبثن ،ص.ٗٛ :

(ٕ)

الطائي ،المصدر السابؽ ،ص.ٕٔٚ:
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ث -تحقؽ المجيز في موقع المقاوؿ الثانوي .Supplier Verification at suborn traced product

ج -تحقؽ الزبوف مف منتج المقاوؿ الثانوي .Customer Verification at suborn traced product

 )4مراقبة المواد الموردة من قبل الزبون :Control of purchasing Supplied Materialواليدؼ
ىو ضماف بقاء المنتج مبلئما لئلستخداـ .حيث أف الرقابة عمى األجزاء أو المنتجات التي يتـ
توريدىا بواسطة زبوف معيف ،كأجزاء أو مكونات منتج نيائي يطمبو نفس الزبوف حيث يعد موردا

وعميبل في ذات الوقت .وتقع عمى عاتؽ المنظمة وضع اإلجراءات الموثقة لضبط ىذه المنتجات

والتأكد مف مطابقتيا لممتطمبات المحددة ،فتكوف المنظمة مسؤولة عف مدى توافؽ المنتج النيائي مع

المتطمبات التي يتـ التعاقد عمييا(ٔ).

 )5فحص المنتج  :Productإف فحص المنتج يتيح متابعة المتطمبات الضرورية لنظاـ الجودة لضماف
أف المواد واألجزاء تتماشى مع المواصفات التي إستعممت في عمميات الصنع ،ولتسييؿ عممية تحديد

الفشؿ واتخاذ اإلجراءات التصحيحية ،ولجعؿ المواد تستخدـ وفؽ قاعدة ما يدخؿ أوال يخرج أوال
،ولمنع حدوث أي إرباؾ أو تشويش أثناء التصنيع.

 )6الفحص والتفتيش

 :Inspection and Testingاليدؼ منو التحقؽ مف أف المواد تمبي

المتطمبات المعدة مف أجميا .حيث يتناوؿ عمميات الفحص والتفتيش كافة الفعاليات المتعمقة بالنشاط
اإلنتاجي أو الخدمي وتتضمف تحديد المستندات المستخدمة في الفحص ،وفحص واختبار المنتجات

المشت اره مف المورديف ،وفحص واختبار المواد أثناء العمميات التشغيمية ،والتأكد مف أف المنتجات
النيائية تتطابؽ مع المواصفات المحددة مف قبؿ المنظمة والعميؿ ،والمعمومات التي يجب تسجيميا

نتيجة عمميات الفحص والتفتيش(ٕ) .حيث يعالج الفحص والتفتيش مسألة المواد خبلؿ العممية

الصناعية باإلضافة إلى التفتيش األخير لممنتج ،وتنفذ عمميات الفحص وفقا إلجراءات موثقو ومدعومة
بسجبلت تشير إلى حالة المواد ،باإلضافة إلى الوضع المحتمؿ المرضي لكافة الشروط قبؿ إصدار

المنتج(ٖ) .ويقوـ المجيز بالتثبيت والمحافظة عمى إجراءات موثقة تبيف أف نشاطات الفحص والتفتيش
تجري بما يوافؽ المتطمبات المحددة لذلؾ .وىذه اإلجراءات يجب أف تكوف مسجمة إما في خطة الجودة

أو في وثائؽ تبيف اإلجراءات بالشكؿ التالي(ٗ):
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

الطائي ،المصدر السابؽ ،ص.ٔٚٓ :
حمود ،المصدر السابؽ ،ص.ٖٔٔ:
أوىارا ،المصدر السابؽ ،ص.ٔٗٓ :
إبراىيـ ،المصدر السابؽ ،ص.٘٘ :
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أ -الفحص والتفتيش عند اإلستبلـ .Receiving Inspection and Testing

ب -الفحص والتفتيش خبلؿ عممية اإلنتاج .In-process Inspection and Testing

ج -الفحص والتفتيش النيائي .Final Inspection and Testing

د -سجبلت الفحص والتفتيش .Inspection and Testing records

 )7مراقبة أجيزة التفتيش والقياس والفحص Measuring And Test Equipment Control of

 :Inspectionحتى تتـ عممية التفتيش والفحص بصورة ناجحة فإنو يتـ إستخداـ مجموعة مف أجيزة
القياس والفحص التي يؤثر إستخداميا عمى مستوى كفاءتيا عمى نتائج التفتيش والفحص ،وبالتالي عمى جودة
المنتج ،فإنو ينبغي عمى المنظمة حصر كافة األجيزة وتسجيمييا في سجبلت خاصة ،وتحديد درجة الدقة
التي يجب أف تكوف عمييا لتحقيؽ الكفاءة المطموبة ،وأف يتـ تمييز ىذه األجيزة ،وتحديد الميمة التي تؤدييا،
وتسجيؿ أوقات الكشؼ الدوري عمييا مقارنة بالمعايير الدولية( ،)5وتحديد نظاـ المعايرة ليذه األجيزة

 Calibrationواعادة حفظيا بشكؿ دوري بما ال يسمح بحدوث أي إنحراؼ في نتائجيا ،وتوثيؽ جميع
اإلجراءات السابقة الذكر مف خبلؿ تعميمات العمؿ والخطوات المحددة واجبة التنفيذ(،)5وحفظ األجيزة في
أماكف تتناسب مع درجة حساسيتيا ،وحصر عممية ضبط ىذه األجيزة بالجيات المختصة.

 )8حالة الفحص والتفتيش  :Inspection and Test Statusاليدؼ منيا تحديد المنتجات التي
أصبحت جاىزة لمتسميـ إلى مرحمة الحقة مف مراحؿ العممية ،حيث أف اليدؼ الرئيسي لنظاـ الجودة
ىو ضماف أف المنتجات المطابقة لممواصفات فقط قد تـ تسميميا إلى الزبوف.

 )9مراقبة وضبط المنتجات غير المطابقة  :Control of Non- Conforming Productsاليدؼ
منيا عند التطبيؽ إلى الوقاية مف اإلستخداـ غير المقصود لمنتجات ال تتوفر فييا المتطمبات
المطموبة ،وتحديد أسموب التعامؿ مع تمؾ المنتجات غير المطابقة مف خبلؿ ترميزىا أو تمييزىا

وتخزينيا في أماكف خاصة ،وبياف طبيعة العيب واإلجراء التصحيحي عمى ممصؽ خاص ليذه
الغاية ،ويشترط أف يكوف ذلؾ موثقا بموجب إجراءات عمؿ واضحة ،ومحدد فييا مستويات إتخاذ

القرار بشأف المنتجات المعيبة(ٖ) .وعمى المجيز أف يثبت ويحافظ عمى إجراءات موثقة تبيف أف
المنتج غير المطابؽ لممواصفات منع مف اإلستخداـ أو النصب .ويتـ الضبط عف طريؽ التمييز أو
التوثيؽ أو التقويـ أو العزؿ  Segregationعندما يكوف ذلؾ ممكنا وكيفية التعامؿ مع المنتج غير

المطابؽ واعبلـ األطراؼ المعينة.
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

الطائي ،المصدر السابؽ ،ص.ٕٔٚ :
نصر اهلل ،المصدر السابؽ ،ص.ٜٖ :
الطائي،المصدر السابؽ  ،ص.ٜٔٙ :
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 )10مراجعة واحالة المنتج غير المطابق Review and Disposition of non Conforming

 :Productتمزـ ىذه الفقرة المجيز أف يقوـ بمراجعة وتنظيـ المنتج غير المطابؽ مف قبؿ شخص
مسؤوؿ ومخوؿ ،تعني بإحالة المنتج أو تنظيمو.

 )11مناولة المواد والتخزين والتعبئة والتسميم

:Handling, Storage, Packaging,

 :Preservation and Deliveryاليدؼ منيا ضماف أف المنتج تـ تداولو بصورة مناسبة .إف وجودا

فعاال لمجودة يتطمب توفر أنظمة فاعمة في عمميات المناولة والتخزيف والتعبئة والتغميؼ والتسميـ ،كما يجب
أف تكوف ىناؾ تعميمات واجراءات مكتوبة خاصة بمناولة المنتجات والمحافظة عمى مواصفاتيا وكيفية
تخزينيا بالشكؿ المبلئـ وتعبئتيا وتغميفيا بطريقة تتناسب مع جودة إرساليا لممستيمكيف في الوقت

المناسب(ٔ) .وىذا بدوره يتطمب إجراء وقاية كفوءة واجراءات موثقة وتخطيطا دقيقا مف لحظة دخوؿ المواد
إلى المصنع حتى تسميـ المنتج إلى الجية المستفيدة(ٕ) .واالجراءات ىي بالشكؿ التالي:

 المناولة  :Handlingينبغي عمى المجيز توفير طرائؽ لمناولة المنتج بحيث تمنع الضرر أو التمؼ.

 الخزن  :Storageيجب عمى المجيز أف يستخدـ أماكف محددة لمخزف لمنع الضرر أو تمؼ المنتج
الذي ىو عمى وشؾ اإلستبلـ أو التسميـ.

 التغميف  :Packagingإف اليدؼ مف التغميؼ ىو لحماية المنتوج مف خبلؿ المناولة والنقؿ والخزف
حتى وصولو واستبلمو مف قبؿ الزبوف.

 الحفظ  :Preservationتمزـ ىذه الفقرة المجيز بوضع طرائؽ مناسبة لمحفاظ عمى المنتج وعزلو
في مدة بقائو تحت سيطرة المجيز.

 التسميم  :Deliveryيقوـ المجيز بوضع الترتيبات البلزمة لممحافظة عمى جودة المنتج بعد إجراء
الفحص والتفتيش النيائي.

 )12خدمات ما بعد البيع

 :After Sales Serviceاليدؼ منيا توفير إجراءات لخدمة ما بعد البيع

عندما تكوف الخدمات ىي أحد المتطمبات الضرورية(ٖ) .لكي يحقؽ نظاـ إدارة الجودة درجة عالية مف

الفاعمية والكفاءة لذلؾ يجب أف تمتمؾ المنظمة نظاما يتضمف اإلجراءات المتعمقة بتوفير خدمات ما
بعد البيع ويجب أف تقدـ لممستيمكيف أو العمبلء كخدمات الصيانة والتركيب والتدريب والنصح واسداء

المشورة(ٗ).
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

حمود ،المصدر السابؽ ،ص.ٖٔٔ:
إبراىيـ ،المصدر السابؽ ،ص.ٙٓ:
إبراىيـ ،المصدر السابؽ ،ص.ٙ٘ :
حمود ،المصدر السابؽ ،ص.ٖٔٔ :
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الفصل الرابع
اٌٛالغ اٌّ١ذأ ٟإلداسح اٌغٛدح ٚاٌج١ئخ
فِ ٟؼًّ عّٕذ طبعٍٛعخ

 اٌّجؾش األٚي :رمٚ ُ١١الغ رٍج١خ ِؼًّ عّٕذ طبعٍٛعخ ٌّزطٍجبد اٌّٛاطفخ
اٌذ١ٌٚخ ٌٍغٛدح ISO- 9001
 اٌّجؾش اٌضبٔ :ٟاٌٛالغ اٌج١ئ ٟفِ ٟؼًّ عّٕذ طبعٍٛعخ
 اٌّجؾش اٌضبٌش :رمٚ ُ١١الغ رٍج١خ ِؼًّ عّٕذ طبعٍٛعخ ٌّزطٍجبد
اٌّٛاطفخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍج١ئخ ISO-14001
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المبحث األول

تقييم واقع تمبية معمل سمنت طاسموجة
لمتطمبات المواصفة الدولية لمجودة ISO – 9001

يستيدؼ ىذا المبحث تقويـ نظاـ إدارة الجودة في معمؿ سمنت طاسموجة ،مف خبلؿ إستخداـ

( )
صممت ليذا الغرض ،تمييداً إلقتراح اآلليات المناسبة لتحقيؽ إمكانية توافؽ
أداة تقويـ تكاممية ُ ،
نظاـ إدارة الجودة المنفذ في المعمؿ مع متطمبات اإلصدار الجديد لممواصفة الدولية

 ،ISO 9001: 2004ومف ثـ مساعدتو في الحصوؿ عمى شيادة المطابقة.

ويعد المدخؿ التكاممي الذي تـ إعداده في تصميـ أداة التقويـ ىذه ،وسيمة مناسبة في التعامؿ

مع المواصفة الدولية ،وقد سيّؿ مف تقويـ نظاـ إدارة الجودة في المعمؿ لتبياف مدى إيفائو بمتطمبات
المواصفة الدولية .ISO 9001: 2000

إعتمدت ىذه األداة مقياساً سداسياً( ،)لتقويـ مدى مطابقة المعمؿ لمتطمبات المواصفة الدولية

 ISO9001بصورة تكاممية ،مع تخصيص وزف لكؿ فقرة مف فقرات المقياس وكما ىو موضح في
الجدوؿ (ٗٔ).

() 
()

تـ شرح خطوات تصميـ ىذه األداة التكاممية في المبحث األوؿ مف الفصؿ األوؿ ،ص.ٕٓ-ٔٗ:

تقترح المواصفة اإلرشادية  ISO9004/2000مقياساً خماسياً ،كما إعتمدت الكثير مف الدراسات مقاييس ثبلثية

ورباعية وخماسية ،ولغرض الوصوؿ إلى دقة أكثر تـ إعتماد مقياس سداسي (مف صفر إلى .)ٙ
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جدول ()14

()

فقرات وأوزان نموذج التقويم التكاممي (مقياس ليكرت)
الوزن

الفقـــــــــــرات

صفر

غير منفذ غير موثؽ

ٔ

منفذ جزئيا غير موثؽ

ٕ

منفذ جزئيا موثؽ جزئيا

ٖ

منفذ جزئيا موثؽ كميا

ٗ

منفذ كميا غير موثؽ

٘

منفذ كميا موثؽ جزئيا

ٙ

منفذ كميا موثؽ كميا

إف تقييـ واقػع معمػؿ سػمنت طاسػموجة حسػب متطمبػات المواصػفة الدوليػة لمجػودة ،يعنػي تحديػد

وبياف ما طبؽ ونفذ مف متطمبات نظاـ إدارة الجودة في المعمؿ ،وتظير مف خبلليا قػدرتيا عمػى تػوفير
منتجات تعني بمتطمبات الزبائف حسب الضػوابط القانونيػة .حيػث تػـ التقيػيـ عمػى أسػاس أربػع متطمبػات

رئيسة ىي:

أول  :متطمبات التخطيط والتوثيؽ لنظاـ إدارة الجودة.
ثانيا :متطمبات تنفيذ وتشغيؿ لنظاـ إدارة الجودة.

ثالثا :متطمبات الرقابة والقياس والتحميؿ.

رابعا :التحسيف المستمر لنظاـ إدارة الجودة.

()

طريقػػة ليكػػرت مػػف الطػػرؽ الشػػائعة اإلسػػتخداـ فػػي قيػػاس اإلتجاىػػات العممي ػة والبحػػوث التربويػػة والنفسػػية واإلجتماعيػػة
،إلختصارىا الوقت والجيد .إف مقياس ليكرت يتميز بالسػيولة فػي التصػميـ والتطبيػؽ والتصػحيح وارتفػاع درجػة ثباتػو
وصدقو .وتـ إعداد الجدوؿ مف قبؿ الباحث ،إستناداً لمبحوث والدراسات السابقة.
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وسػيتـ المحافظػػة عمػى تسمسػػؿ المتطمبػات الرئيسػػة وتفرعاتيػا كمػػا وردت فػي المواصػػفة القياسػػية

الدولية ،وكما ىو موضح في الجدوؿ (٘ٔ).

جدول ()15

متطمبات نظام إدارة الجودة وفقاً لممواصفة القياسية ()ISO 9001: 2004
التسمسل
ٗٔ,

المتطمبات
متطمبات عامة
االتخطيط

٘ٔ,

إلتزاـ اإلدارة العميا

ٕ٘,

التركيز عمى الزبوف

ٖ٘,

السياسة

٘ٗ,
٘ٔ,ٗ,

الغايات واألىداؼ والبرامج

ٕ٘,ٗ,

التخطيط لبرامج إدارة الجودة

ٔ,ٕ,ٚ
٘ٔ,٘,
ٖ,ٕ,ٚ

اإلتصاؿ

ٗٔ,ٕ,

توثيؽ نظاـ إدارة الجودة

ٕٗ,ٕ,

دليؿ الجودة

ٗٗ,ٕ,

ضبط السجبلت

ٖٗ,ٕ,
ٔ,ٙ

التشريعات القانونية و التنظيمية
األدوار والمسؤوليات والصبلحيات

ٕ٘,٘,
ٕٗ,

(ٔ)

ممثؿ اإلدارة
التوثيؽ

ضبط الوثائؽ

التنفيذ والتشغيؿ

( ) إعداد الباح ػػث إستناداً إلى
ISO14001:2004(E),"Environmental Management Systems-Requirements with Guidance
for Use",(2nd ed.).ISO Copyright Office,Geneva,p: 4-9.
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ٔ,ٙ

ٖ,ٙ

ٔ,ٕ,ٙ

الموارد البشرية

ٕ,ٕ,ٙ

الكفاءة والتدريب والتوعية

ٗ,ٙ
ٔ,ٚ

التخطيط لتحقيؽ المنتج

ٔ,ٕ,ٚ

تحديد المتطمبات المتعمقة بالمنتج

ٕ,ٕ,ٚ

مراجعة المتطمبات المتعمقة بالمنتج

ٕ,ٗ,ٚ

معمومات الشراء

عممية الشراء

ٖ,ٗ,ٚ

التحقؽ مف المنتج المشتراة

ٖ,٘,ٚ

التمييز والتتبع

ٔ,٘,ٚ
٘,٘,ٚ

ٙ,ٚ

األسس الييكمية
بيئة المعمؿ

ٔ,ٗ,ٚ

ٔ,ٛ

توفير الموارد

السيطرة عمى اإلنتاج وتوفير الخدمة

الحفاظ عمى المنتج
القياس والتدقيؽ

الرقابة والقياس

ٔ,ٕ,ٛ

إرضاء الزبوف وذوي العبلقة

ٖ,ٕ,ٛ

الرقابة والقياس عمى العمميات

ٗ,ٕ,ٛ

ٖ,ٛ

الرقابة والقياس عمى المنتج

السيطرة عمى أدوات الرقابة والقياس
السيطرة عمى المنتج غير المطابؽ

تحميؿ البيانات

ٗ,ٛ
ٔ,٘,ٛ

التحسيف المستمر

ٖ,٘,ٛ

اإلجراء الوقائي

ٕ,٘,ٛ

اإلجراء التصحيحي
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أول – متطمبات التخطيط والتوثيق لنظام إدارة الجودة:
- 1المتطمبات العامة لنظام إدارة الجودة

مػػف الشػػروط التػػي تفػػرض المواصػػفة الدوليػػة لمجػػودة 9001

 ISOعمػػى المنظمػػات ضػػرورة

اإللتزاـ بالمتطمبات العامة كبداية لتنفيذ بقية المتطمبات التفصيمية ،وقػد كػاف تقػويـ المعمػؿ بالنسػبة ليػذه

المتطمبػػات كمػػا ىػػو موضػػح فػػي الجػػدوؿ ( )ٔٙحيػػث حصػػؿ المعمػػؿ عمػػى معػػدؿ (ٖ )ٖ,ٛنقػػاط مػػف
فق ػرات المتطمبػػات العامػػة وبنس ػبة ( )ٖٙ,ٛممػػا يؤشػػر إلػػى وجػػود فجػػوة ضػػعيفة لعػػدـ المطابقػػة بنسػػبة
(ٕ )ٖٙ,وسببيا التنفيذ والتوثيػؽ الجزئػي لػبعض المتطمبػات ،ممػا يعكػس مسػتوى متوسػط مػف مسػتويات
التنفيذ ،وذلؾ بفضؿ إستعداد المعمؿ أساساً ليذه المواصفة  ،ولكف بإصدارىا القػديـ لمعػاـ ٗ ٜٜٔالػذي

لـ يختمؼ كثي اًر فيما يخص المتطمبات العامة ،إال بإضافة فقرات تتحدث عف العمميػات(ٔ)Processes

البلزمة لنظاـ إدارة الجودة إتساقاً مع منيج العممية الذي إعتمدتو المواصػفة فػي إصػدارىا لعػاـ ٕٓٓٓ،

لػػذلؾ فالمعمػػؿ واف كػػاف ينفػػذ تمػػؾ العمميػػات وفقػاً لمرؤيػػة الػواردة فػػي المواصػػفة فإنػػو بقػػي لػػـ يحػػدد تتػػابع
وتفاع ػػؿ تم ػػؾ العممي ػػات كم ػػا يج ػػب ،ول ػػـ تػ ػربط تم ػػؾ العممي ػػات ببعض ػػيا بش ػػكؿ مخطط ػػات أو رس ػػومات
توضيحية لتسييؿ تعقبيا ،مما جعمو ال يحقؽ كامؿ الدرجة.

الجدول ()16
قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 9001: 2000المتطمبات العامة)
المتطمبات العامة

(ٔ)
(ٕ)

ت

المتطمبات العامة

ٔ

تتبنى إدارة المعمؿ نظاـ موثؽ
إلدارة الجودة.

(ٕ)

مدى المطابقة مع معيار التدقيقISO 9001: 2000
منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
كميا

غير
منفذ

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

موثق موثق غير موثق
كميا جزئيا موثق كميا

موثق
جزئيا

غير غير
موثق موثق

√

يقصد بيا أنشطة اإلدارة وتوفير الموارد وتحقيؽ المنتج وغيره.

تـ إعداد جداوؿ فحص تدقيقية لنظامي الجودة والبيئة مف قبؿ الباحث باإلستشارة واإلستفادة مف المختصيف في ىذا

المجاؿ( الجودة والبيئة واإلحصاء) إستنادا إلى أكثر مف (ٕٓ) بحث في ىذا المجاؿ ،والبيانات المأخوذة مف اإلستبانات
الموزعة عمى الموظفيف في معمؿ سمنت طاسموجة وزبائنيا ومف قبؿ الباحث نفسو بالمشاىدة واإلطبلع في فترة
المعايشة والزيارات التي زارىا في وقتيا عدة مرات.
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ٕ

ٖ

ٗ

٘

ٙ

تحسف إدارة المعمؿ بإستمرار
مف فاعمية نظاـ إدارة الجودة
طبقاً لمتطمبات المواصفة الدولية
.ISO 9001
تحافظ إدارة المعمؿ عمى
العمميات البلزمة لنظاـ إدارة
الجودة وتطبيقاىا.
تستخدـ إدارة المعمؿ المعايير
والطرؽ البلزمة بتنفيذ العمميات
المتعمقة بنظاـ إدارة الجودة
والسيطرة عمييا.
تقوـ إدارة المعمؿ باإلجراءات
الضرورية لتحقيؽ النتائج
المخطط ليا لعمميات نظاـ إدارة
الجودة وتحسينيا.
تقوـ إدارة المعمؿ بالرقابة عمى
العمميات المتعمقة بنظاـ إدارة
الجودة مف حيث قياسيا
وتحميميا.
األوزان
التك اررات
النتيجة
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

الوسط الحسابي المرجح ( المعدل ) =

√

√

√

√

√
5
0
0

6
0
0

3
4
1
5
3
20
3,83
%63,8

2
0
0

1
0
0

0
0
0

التكررات × األوزان
ا
مجموع
مجموع التك اررات

( )0×6(+)0×5( + )5×4 ( + )1×3( + )0×2(+ )0×1 ( + ) 0×0
6
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3,83 = 6/23
مجموع التك اررات × األوزان

النسبة المئوية =

مجموع التك اررات × أعمى وزن بالمقياس
% 63,8 = 6*6/23

- 2متطمبات الدارة لنظام إدارة الجودة:
أ -إلتزام الدارة العميا

يعتبػػر إلت ػزاـ اإلدارة العميػػا بتنفيػػذ متطمبػػات النظػػاـ ،األسػػاس الػػذي يضػػمف نجػػاح تنفيػػذه بأي ػة

منظمة ،ألنو عادة ما يترجـ مباشرة بق اررات مناسبة تعبر عف ذلؾ اإللتزاـ وتػوفر بالتػالي كافػة الظػروؼ

واإلمكانات البلزمة لتحقيؽ األىداؼ الخاصة بنظامي إدارة الجػودة والبيئػة ،واسػتناداً إلػى الجػدوؿ ()ٔٚ

فقػػد كػػاف تقػػويـ المعمػػؿ لممواصػػفة الدوليػػة  ISO 9001حيػػث حصػػمت إدارة المعمػؿ عمػػى (٘ )ٖ,مػػف
الفقرات الخاصة بإلتزاـ اإلدارة العميا وبنسبة (ٖٖ )٘ٛ,مما يؤشر إلى وجود فجوة لعػدـ المطابقػة بنسػبة
(  )ٗٔ,ٙٚوسػػببيا التنفيػػذ الجزئػػي لػػبعض المتطمبػػات ،والتوثيػػؽ الضػػعيؼ لمتطمػػب آخػػر ،ويعكػػس ذلػػؾ

مستوى اإللتزاـ العػالي لػئلدارة العميػا فػي تبنػي النظػاـ ،والسػعي لتحسػينو بشػكؿ مسػتمر ،ولعػؿ مػا يؤشػر

في ىذا الجانب ما يمي:

(ٔ) أف المواصفة السابقة لـ تحدد الموارد األساسية البلزـ توفيرىا مف قبؿ اإلدارة العميا كما جاءت

فػي اإلصػػدار الجديػػد ،ممػػا يتطمػػب التأكيػػد عمػى ضػػرورة إعػػادة تعريفيػػا مػػف قبػػؿ اإلدارة العميػػا فػػي وثػػائؽ
نظاـ إدارة الجودة والعمؿ عمى توفيرىا فعمياً.

(ٕ) ضعؼ إببلغ العامميف بأىمية تمبية المتطمبػات القانونيػة التػي أكػدت عمييػا المواصػفة الجديػدة

وكذا متطمبات الزبوف ،إذ يبلحظ أف اإلدارة العميا تفتقد آللية واضحة في تنفيذ ىذه الفقرة وتطويرىا.
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الجدول ()17

قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 9001: 2000إلتزام الدارة العميا)
التخطيط والتوثيق

ت

ٚ
ٛ

إلتزام الدارة العميا
تقوـ اإلدارة العميا في المعمؿ
بمراجعة نظاـ إدارة الجودة.
تقوـ اإلدارة العميا في المعمؿ
بتحسيف نظاـ إدارة الجودة
بإستمرار.
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

مدى المطابقة مع معيار التدقيقISO 9001: 2000
منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
كميا

غير
منفذ

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

موثق موثق غير موثق
كميا جزئيا موثق كميا

موثق
جزئيا

غير غير
موثق موثق

√
√
3,5
%58,33

ب -التركيز عمى الزبون:
مػػف الضػػروري اإلىتمػػاـ بػػالزبوف ،وتحديػػد متطمباتػػو وتمبيتيػػا ،مػػع ذكرىػػا لتعزي ػز رضػػا الزبػػوف

كمعيار لنجاح نظػاـ إدارة الجػودة فػي المعمػؿ كمػا ركػز اإلصػدار الجديػد لممواصػفة  ،ISO 9001وىػو
ما لـ يتـ تناولو مسبقاً في اإلصدار السابؽ ،إذ تؤكد اإلدارة العميا عمى ضػرورة تحديػد متطمبػات الزبػوف

ولكف مف دوف وضػع اآلليػات واإلجػراءات الواضػحة تضػمف تحقيػؽ رضػا الزبػوف مػف خػبلؿ تمبيػة كامػؿ

متطمباتو ،فيما عدا اإلجراء القديـ المتمثؿ بإسػتقباؿ شػكاوي الزبػائف ود ارسػتيا ،لػذلؾ فقػد حصػؿ المعمػؿ
عمى متوسط معدؿ تنفيذ ليذا المتطمب بمغ (٘ )ٖ,نقطة ،وبنسبة (ٖٖ )٘ٛ,مما يؤشر إلى وجود فجػوة

لعدـ المطابقة بنسبة (  )ٗٔ,ٙٙوسببيا التنفيذ الجزئي والتوثيؽ الكمي لبعض المتطمبػات والتنفيػذ الكمػي
والتوثيؽ الضعيؼ لمتطمب آخر ،كما موضح في الجدوؿ (.)ٔٛ
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الجدول ()18

قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 9001: 2000التركيز عمى الزبون)
التخطيط والتوثيق

ت

ٜ
ٓٔ

التركيز عمى الزبون
تؤكد إدارة المعمؿ عمى ضرورة
تحديد متطمبات زبائنو.
تؤكد إدارة المعمؿ عمى ضرورة
تمبية متطمبات زبائنو بغية
إرضائيـ.
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

مدى المطابقة مع معيار التدقيقISO 9001: 2000
منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
كميا

غير
منفذ

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

موثق موثق غير موثق
كميا جزئيا موثق كميا

موثق
جزئيا

غير غير
موثق موثق

√
√
3,5
%58,33

ت -سياسة الجودة في المعمل:
إف إع ػ ػػداد السياس ػ ػػة الخاص ػ ػػة ب ػ ػػالجودة وتض ػ ػػمينيا اإللت ازم ػ ػػات الرئيس ػ ػػة الت ػ ػػي تح ػ ػػدده

المواصفة الدولية ،ISO 9001يعد نقطػة البدايػة فػي بنػاء نظػاـ إدارة الجػودة ،وقػد كػاف تقػويـ
المعمػػؿ بالنسػػبة ليػػذا المتطمػػب لممواصػػفة الدوليػػة  ISO 9001حيػػث حصػػؿ المعمػػؿ عمػػى

درجػػة تقػػويـ البػػالغ (٘ )ٗ,كمعػػدؿ نقػػاط لكافػػة فقػرات ىػػذا المتطمػػب ،وبنسػػبة(٘ )ٚممػػا يؤشػػر
إلػػى وجػػود فجػػوة لعػػدـ المطابقػػة بنسػػبة (ٕ٘) وسػػببيا التنفيػػذ الكمػػي والتوثيػػؽ الجزئػػي لػػبعض
المتطمبات والتوثيؽ الضعيؼ لمتطمبػات آخػرى ،ممػا يعكػس عمػى مسػتوى عػاؿ مػف مسػتويات
التنفي ػػذ ،إذ أف لممعم ػػؿ سياس ػػة واض ػػحة ومعمن ػػة لمج ػػودة ج ػػرى تح ػػديثيا لتتناس ػػب م ػػع طبيع ػػة
وأىداؼ المنظمة ،كما ىو موضح في الجدوؿ (.)ٜٔ
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الجدول ()19

قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 9001: 2000سياسة الجودة)
التخطيط والتوثيق

ت

ٔٔ
ٕٔ
ٖٔ
ٗٔ

٘ٔ

ٔٙ

سياسة الجودة
سياسة إدارة المعمؿ واضحة
لدى كافة العامميف.
سياسة إدارة المعمؿ متاحة
لمجميور لئلطبلع عمييا.
سياسة إدارة المعمؿ موثقة
ومنفذة.
سياسة إدارة المعمؿ مناسبة
لطبيعة أنشطتيا.
تتضمػػف سػػياسة الجودة في
المعمؿ اإللتزاـ مع متطمبات
ISO
المواصفة الدولية
.9001
تتضمف سياسة الجودة في
المعمؿ اإللتزاـ بالتحسيف
المستمر لزيادة مف فاعمية
نظاـ إدارة الجودة.
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

مدى المطابقة مع معيار التدقيقISO 9001: 2000
منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

موثق موثق غير موثق
كميا جزئيا موثق كميا

موثق
جزئيا

غير غير
موثق موثق

√
√
√
√

√

√
4,5
% 75
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غير
منفذ

- 3متطمبات التخطيط لنظام إدارة الجودة:
أ-األىداف والغايات:

مف الضروري جدا أف تتبلئـ الغايات واألىداؼ مػع السياسػة المعمنػة لممعمػؿ ،وأف تكػوف موثقػة
وواضػػحة لكػػؿ األطػراؼ المعنيػػة بتنفيػػذىا المواصػػفة الدوليػػة ، ISO 9001حيػػث حصػػؿ المعمػػؿ عمػػى
معػػدؿ (٘ )ٗ,نقطػة مػػف ىػػذا المتطمػػب ،وبنسػػبة(٘ )ٚممػػا يؤشػػر إلػػى وجػػود فجػػوة لعػػدـ المطابقػػة بنسػػبة
(ٕ٘) وسببيا التنفيذ الكمي والتوثيؽ الجزئي لبعض المتطمبات والتوثيؽ الضعيؼ لمتطمبات آخرى ،فإف
مسػػتوى تنفيػػذ المعمػػؿ ليػػذا المتطمػػب عػػالي وىػػو المؤشػػر لبيػػاف مػػدى إيفػػاء المعمػػؿ لمتطمػػب األى ػداؼ
والغايات حسب سياسة المعمؿ ،وكما ىو موضح في الجدوؿ (ٕٓ).
الجدول ()20
قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 9001: 2000األىداف والغايات)
التخطيط والتوثيق

ت

ٔٚ

ٔٛ
ٜٔ
ٕٓ

األىداف والغايات
أىداؼ وغايات إدارة المعمؿ
تتوافؽ مع سياسة الجودة في
المعمؿ.
أىداؼ وغايات إدارة المعمؿ
مناسبة لجميع المستويات
اإلدارية فيو.
تتبنى إدارة المعمؿ غايات
وأىداؼ موثقة لكؿ مف وظائفو
المعمؿ
إدارة
تستخدـ
المراجعات الدورية ألىداؼ
نظاـ إدارة الجودة.
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

مدى المطابقة مع معيار التدقيقISO 9001: 2000
منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

موثق موثق غير موثق
كميا جزئيا موثق كميا

موثق
جزئيا

غير غير
موثق موثق

√

√
√
√
4,5
%75
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غير
منفذ

ب-التشريعات القانونية والتنظيمية:
المواصػػفة الدوليػػة  ISO9001تؤكػػد عمػػى ضػػرورة تحديػػد التشػريعات القانونيػػة والتنظيميػػة التػػي

يتوجػػب عمػػى المنظمػػة أف تتوافػػؽ معيػػا ،و إحػػدى التغيي ػرات الرئيسػػة فػػي المواصػػفة  ISO 9001فػػي
إصػػدارىا الجدي ػػد ىػػو التأكي ػػد عمػػى ض ػػرورة التواف ػػؽ مػػع التشػ ػريعات القانونيػػة والمتطمب ػػات ذات العبلق ػػة
بػػالمنتج بعػػد تحديػػدىا ،وقػػد حقػػؽ المعمػػؿ معػػدؿ ( )ٖ,ٙنقطػػة لفق ػرات ىػػذا المتطمػػب وىػػو معػػدؿ تنفيػػذ

متوسػػط ،وبنسػػبة(ٓ ،)ٙممػػا يؤشػػر إلػػى وجػػود فجػػوة لعػػدـ المطابقػػة بنسػػبة (ٓٗ) وسػػببيا التنفيػػذ الكمػػي
والتوثيؽ الجزئي لبعض المتطمبات والتنفيذ الجزئي والتوثيؽ الكمي لمػبعض اآلخػر مػع التوثيػؽ الضػعيؼ

لمتطمب واحد ،ويوضح في الجدوؿ (ٕٔ) مدى إيفاء المعمؿ ليذا المتطمب.
الجدول ()21

قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 9001: 2000التشريعات القانونية والتنظيمية)
التخطيط والتوثيق

ت

ٕٔ

ٕٕ

ٖٕ

ٕٗ

التشريعات القانونية والتنظيمية
لدى إدارة المعمؿ المعرفة
الكاممة بالتشريعات القانونية
والتنظيمية فيما يخص بنظاـ
إدارة الجودة.
لدى إدارة المعمؿ إجراءات
لتطبيؽ متطمبات التشريعات
القانونية والتنظيمية المتعمقة
بنظاـ إدارة الجودة.
تتَابع إدارة المعمؿ التعديبلت
التي تط أر عمى التشريعات
القانونية والتنظيمية فيما يخص
بنظاـ إدارة الجودة.
تعمـ إدارة المعمؿ المعمومات
المتعمقة بتشريعاتيا القانونية

مدى المطابقة مع معيار التدقيقISO 9001: 2000
منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

موثق موثق غير موثق
كميا جزئيا موثق كميا

موثق
جزئيا

غير غير
موثق موثق

√

√

√

√
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غير
منفذ

ٕ٘

والتنظيمية فيما يخص بنظاـ
إدارة الجودة عمى موظفييا
وعماليا.
تحافظ إدارة المعمؿ عمى
إجراءات التشريعات القانونية
والتنظيمية فيما يخص بنظاـ
إدارة الجودة.
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

√
3,6
% 60

ج-التخطيط لبرامج إدارة الجودة:
إف التخطػػيط لب ػرامج إدارة الجػػودة ىػػو األسػػموب المتبػػع لضػػماف تطبيػػؽ متطمبػػات الجػػودة ،وي ػتـ

تحديث ىذا المتطمػب فػي اإلصػدار الجديػد لممواصػفة الدوليػة ، ISO 9001حيػث أولػت ىػذه المواصػفة
التخطيط إلدارة الجودة أىمية خاصة وأفػردت لػو متطمبػاً خاصػاً عمػى العكػس مػف اإلصػدار القػديـ الػذي

كاف يتناوؿ التخطيط لمجودة كفقرة ضػمف متطمػب عػاـ ،حيػث حصػؿ المعمػؿ عمػى معػدؿ (ٖ )ٗ,نقطػة

مػػف فق ػرات ىػػذا المتطمػػب ،وبنسػبة (ٕ )ٕٚ,ممػػا يؤشػػر إلػػى وجػػود فجػػوة لعػػدـ المطابقػػة بنسػػبة ()ٕٚ,ٛ
وسببيا التنفيذ الكمي والتوثيؽ الجزئػي لمتطمػب واحػد وتنفيػذ كمػي مػع توثيػؽ ضػعيؼ لممتطمبػات األخػرى

،وتػػدؿ بأنػػو يوجػػد إجػراء يضػػمف تحقيػػؽ ذلػػؾ المتطمػػب ،ويوضػػح فػػي الجػػدوؿ (ٕٕ) مػػدى إيفػػاء المعمػػؿ
ليذا المتطمب.

الجدول ()22

قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 9001: 2000التخطيط لبرامج إدارة الجودة)
التخطيط والتوثيق
ت

التخطيط لبرامج إدارة الجودة

ٕٙ

تخطط إدارة المعمؿ برامج نظاـ
إدارة الجودة لتحقيؽ أىداؼ
نظاـ إدارة الجودة.

مدى المطابقة مع معيار التدقيقISO 9001: 2000
منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

غير
منفذ

منفذ
كميا

موثق موثق
كميا جزئيا

غير
موثق

موثق
كميا

موثق
جزئيا

غير
موثق

غير
موثق

√
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ٕٚ

ٕٛ

لدى إدارة المعمؿ وسائؿ تنفيذ
برامج إدارة الجودة المطموبة
لتحقيؽ أىدافيا.
تحافظ إدارة المعمؿ عمى
برامجيا المخططة لنظاـ إدارة
الجودة لضماف تطويرىا.
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

√

√
4,3
%72,2

د-األدوار والمسؤوليات والصالحيات:

تشترط المواصفة الدولية  ISO 9001تحديد وتوثيؽ اإلدارة والمسػؤوليات والصػبلحيات لؤلفػراد

الذيف يقوموف بإدارة األعماؿ المؤثرة في الجودة ،وحصؿ المعمػؿ عمػى معػدؿ درجػة تقػويـ (ٖ )ٗ,نقطػة

بكافػػة فقػ ػرات المتطم ػػب ،وبنس ػػبة (ٕ )ٕٚ,ممػػا يؤش ػػر إل ػػى وج ػػود فجػػوة لع ػػدـ المطابق ػػة بنس ػػبة ()ٕٚ,ٛ

وسببيا التنفيذ الكمي والتوثيؽ الجزئػي لمتطمػب واحػد وتنفيػذ كمػي مػع توثيػؽ ضػعيؼ لممتطمبػات األخػرى

،مما يدؿ عمى مستوى التنفيذ العالي ليذا المتطمب .وكماىو موضح في الجدوؿ (ٖٕ).
الجدول ()23

قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 9001: 2000األدوار والمسؤوليات والصالحيات)

التخطيط والتوثيق

ت

ٕٜ

ٖٓ

األدوار والمسؤوليات
والصالحيات
تحدد إدارة المعمؿ األدوار
والصبلحيات)
(المسؤوليات
لكافة العامميف ولكؿ المستويات
اإلدارية لتحقيؽ اإلدارة الفاعمة
لمجودة.
توثؽ إدارة المعمؿ األدوار
لكافة المستويات اإلدارية.

مدى المطابقة مع معيار التدقيقISO 9001: 2000
منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

موثق موثق غير موثق
كميا جزئيا موثق كميا

موثق
جزئيا

غير غير
موثق موثق

√

√
141

غير
منفذ

ٖٔ

األدوار معمومة لكؿ العامميف
داخؿ معمؿ.
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

√
4,3
%72,2

ه-ممثل الدارة:

تشترط المواصفة الدولية  ISO 9001تعييف اإلدارة العميا لممثؿ عنيا يكوف مسؤوالً عػف نظػاـ

إدارة الجػػودة فييػػا ،وقػػد حصػػؿ المعمػػؿ عمػػى درجػػة التقػػويـ البالغػة (ٗ) نقػػاط لفقػرات المتطمػػب ،وبنسػػبة

( )ٙٙ,ٙٙممػػا يؤشػػر إلػػى وجػػود فجػػوة لعػػدـ المطابقػػة بنسػػبة (ٖٗ )ٖٖ,وسػػببيا التنفيػػذ الكمػػي والتوثيػػؽ
الضعيؼ لمتطمبات ممثؿ اإلدارة ،ويبيف في الجدوؿ (ٕٗ) عف مدى إيفاء المعمؿ لتنفيذ ىذا المتطمب.
الجدول ()24

قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 9001: 2000ممثل الدارة)
التخطيط والتوثيق

ت

ٕٖ

ٖٖ

ٖٗ

ممثل الدارة
لدى إدارة المعمؿ ممثؿ عف
نظاـ إدارة الجودة.
يمنح ممثؿ اإلدارة،المسؤوليات
والصبلحيات لضماف متطمبات
إدارة الجودة لمحفاظ عمييا وفؽ
المواصفة الدولية.
يقوـ ممثؿ اإلدارة في المعمؿ
برفع التقارير حوؿ أداء نظاـ
إدارة الجودة إلى إدارة المعمؿ
لغرض مراجعتيا وتحسينيا.
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

مدى المطابقة مع معيار التدقيقISO 9001: 2000
منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

موثق موثق غير موثق
كميا جزئيا موثق كميا

موثق
جزئيا

غير غير
موثق موثق

√

√

√
4
%66,66
142

غير
منفذ

و-ال تصال:

إف اإلتصاؿ مػف إحػدى أىػـ المتطمبػات التػي ركػزت عمييػا المواصػفة الدوليػة  ISO 9001مػف
قبػػؿ المنظمػػة مػػع العػػامميف والزبػػائف والميتمػػيف بشػػؤوف الجػػودة ،إذ تُضػػفي نوع ػاً مػػف الشػػفافية حػػوؿ أداء
المنظمة ،حيث لـ ُيركز اإلصدار القديـ لممواصػفة  ISO 9001عمػى اإلتصػاؿ الػداخمي بػيف العػامميف أو
اإلتصاؿ الخػارجي مػع الزبػائف ،وقػد حصػؿ المعمػؿ عمػى متوسػط معػدؿ تقيػيـ بمػغ (٘ )ٖ,نقطػة لفقػرات
المتطمب ،وبنسػبة (ٖٖ )٘ٛ,ممػا يؤشػر إلػى وجػود فجػوة لعػدـ المطابقػة بنسػبة ( )ٗٔ,ٙٚسػببيا التنفيػذ

الكمي والتوثيؽ الضعيؼ لمتطمب ،وكذلؾ التنفيذ الجزئي والتوثيؽ الكمػي لمتطمػب آخػر لئلتصػاؿ ،ويػدؿ
عمى ضعؼ قنوات اإلتصاؿ مع الزبائف وعدـ وجود اإلجراءات الموثقة التي تؤكد عمى ضرورة التحقيؽ
مف فاعمية اإلتصاؿ الداخمي والخارجي لممعمؿ ،بالرغـ مف وجػود شػبكة إتصػاؿ ألكترونيػة داخميػة يػوفر
لم ػ ػػبلؾ المعم ػ ػػؿ فرص ػ ػػة لس ػ ػػرعة التعم ػ ػػيـ واإلط ػ ػػبلع عم ػ ػػى كاف ػ ػػة القػ ػ ػ اررات والتعمي ػ ػػؽ عميي ػ ػػا ،ويوض ػ ػػح
الجدوؿ(ٕ٘) مدى إيفاء المعمؿ ليذا المتطمب.
الجدول ()25
قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 9001: 2000ال تصال)
التخطيط والتوثيق

ت

ال تصال

لدى إدارة المعمؿ إجراءات
مناسبة لئلتصاؿ الداخمي
ٖ٘ والخارجي لمختمؼ المستويات
والوظائؼ فيما يتعمؽ بنظاـ
إدارة الجودة.
تقوـ إدارة المعمؿ بتسجيؿ
مبلحظاتيا حوؿ إتصاالتيا
ٖٙ
الداخمية والخارجية فيما
يتعمؽ بنظاـ إدارة الجودة.
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

مدى المطابقة مع معيار التدقيقISO 9001: 2000
منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

موثق موثق غير موثق
كميا جزئيا موثق كميا

موثق
جزئيا

غير غير
موثق موثق

√

√
3,5
%58,33
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غير
منفذ

- 4متطمبات التوثيق لنظام إدارة الجودة:
أ -توثيق نظام إدارة الجودة

توثيؽ المعمومات لنظاـ إدارة الجودة مف العناصر الرئيسة والتي يجب عمى المنظمة أف تحتفظ
وعدتػو ىػذا المتطمػب
بيػا ،حيػث ركػزت جميػع إصػدارات المواصػفة الدوليػة  ISO 9001عمػى التوثيػؽّ ،
ركناً أساسياً مف المواصػفة ،وحصػؿ المعمػؿ عمػى درجػة تقيػيـ تبمػغ (ٖ )ٗ,نقػاط لفقػ ػرات ىػذا المتطمػب
،وبنس ػػبة (ٕ )ٕٚ,مم ػػا يؤش ػػر إل ػػى وج ػػود فج ػػوة لع ػػدـ المطابق ػػة بنس ػػبة ( )ٕٚ,ٛوس ػػببيا التنفي ػػذ الكم ػػي
والتوثيؽ الضعيؼ لممتطمبات ويوضح الجدوؿ ( )ٕٙمدى إيفاء المعمؿ ليذا المتطمب.
الجدول ()26
قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 9001: 2000توثيق نظام إدارة الجودة)
التخطيط والتوثيق

ت

ٖٚ
ٖٛ

ٖٜ

توثيق نظام إدارة الجودة
لدى إدارة المعمؿ آلية واضحة
لتوثيؽ نظاـ إدارة الجودة.
وثائؽ نظاـ إدارة الجودة في
معمؿ مطابقة لممواصفة الدولية
.ISO 9001
تحتفظ وثائؽ نظاـ إدارة الجودة
في المعمؿ بشكؿ منتظـ وفي
مكاف آمف.
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

مدى المطابقة مع معيار التدقيقISO 9001: 2000
منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
كميا

غير
منفذ

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

موثق موثق غير موثق
كميا جزئيا موثق كميا

موثق
جزئيا

غير غير
موثق موثق

√
√

√
4,3
72,2

ب -دليل الجودة:
دليػػؿ الجػػودة يمثػػؿ المسػػتوى األعمػػى مػػف م ارحػػؿ التوثيػػؽ ويحت ػوي عمػػى المعمومػػات األساسػػية

لمتطمبات نظاـ الجودة لممواصفة الدولية  ،ISO 9001حيث حصؿ المعمؿ عمى (٘ )ٗ,نقاط لفقرات
ىذا المتطمب ،وبنسبة (٘ )ٚمما يؤشر إلى وجود فجوة لعدـ المطابقة بنسبة (ٕ٘) وسببيا التنفيذ الكمي
والتوثيػػؽ الضػػعيؼ لمتطمبػػات دليػػؿ الجػػودة ،وبعػػد اإلطػػبلع واإلستفسػػار مػػف إدارة المعمػػؿ بأنيػػا أعػػدت
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دلػػيبل أولي ػاً لمجػػودة ولكػػف لػػـ يػػتـ تدقيقػػو مػػف جيػػة رسػػمية خارجيػػة ،ويوضػػح الجػػدوؿ ( )ٕٚمػػدى إيفػػاء
المعمؿ لتنفيذه.

الجدول ()27

قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 9001: 2000دليل الجودة)
التخطيط والتوثيق

ت

ٓٗ
ٔٗ

دليل الجودة
تمتمؾ إدارة المعمؿ دليؿ لنظاـ
إدارة الجودة.
تمتمؾ إدارة المعمؿ آليات واضحة
لمحفاظ عمى دليؿ الجودة.
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

مدى المطابقة مع معيار التدقيقISO 9001: 2000
منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
كميا

غير
منفذ

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

موثق موثق غير موثق
كميا جزئيا موثق كميا

موثق
جزئيا

غير غير
موثق موثق

√
√
4,5
% 75

ج -ضبط الوثائق والبيانات:

الميزة الرئيسة لممواصفة الدولية  ISO 9001ىو إيجاد آليات محكمة لضبط الوثائؽ والبيانػات
وليس التوثيػؽ فحسػب ،وقػد حصػؿ المعمػؿ عمػى درجػة تقػويـ بمػغ ( )ٖ,ٚنقػاط لجميػع فقػرات المتطمػب
،وبنسػػبة (ٖ )ٙممػػا يؤشػػر إل ػى وجػػود فجػػوة لعػػدـ المطابقػػة بنسػػبة ( )ٖٚوسػػببيا التنفيػػذ الكمػػي والتوثيػػؽ
الجزئي لبعض المتطمبات والتنفيذ الجزئي والتوثيػؽ الكمػي لمتطمبػات ضػبط الوثػائؽ والبيانػات ،وال تشػير
وثائؽ نظاـ الجودة بوجود إجراء موثؽ يمزـ المعمؿ بإجراء مراجعة دورية لوثائقو ،كما تتطمب المواصفة
الجديدة ،ويوضح في الجدوؿ ( )ٕٛمدى إيفاء المعمؿ بتنفيذ ىذا المتطمب.
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الجدول ()28
قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 9001: 2000ضبط الوثائق البيانات)
التخطيط والتوثيق

ت

ٕٗ

ٖٗ

ٗٗ

٘ٗ

ٗٙ

ٗٚ

ضبط الوثائق والبيانات
لدى إدارة المعمؿ نظاماً
يحرص عمى مراجعة جميع
الوثائؽ والبيانات الخاصة
بنظاـ إدارة الجودة التي
ينفذىا قبؿ إستخداميا.
لدى إدارة المعمؿ إجراءات
لمسيطرة عمى كؿ الوثائؽ
والبياناتلنظاـ إدارة الجودة.
يصادؽ المدير العاـ عمى
الوثائؽ والبيانات لنظاـ
إدارة الجودة.
تقوـ إدارة المعمؿ بمراجعة
الوثائؽ والبيانات لنظاـ
إدارة الجودة دورياً.
تضمف إدارة المعمؿ عدـ
اإلستخداـ غير المقصود
لموثائؽ والبيانات لنظاـ
الممغاة
الجودة
إدارة
ألغراض قانونية أو معرفية.
تقوـ إدارة المعمؿ بسحب
كافة الوثائؽ والبيانات
لنظاـ إدارة الجودة التي
فقدت أىميتيا فو اًر مف كؿ
المواقع.

مدى المطابقة مع معيار التدقيقISO 9001: 2000
منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

موثق موثق غير موثق
كميا جزئيا موثق كميا

موثق
جزئيا

غير غير
موثق موثق

√

√

√

√

√

√
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غير
منفذ

تمتمؾ إدارة المعمؿ أماكف
ومواقع خاصة لموثائؽ
والبيانات لنظاـ إدارة
ٗٛ
الجودة لممحافظة عمييا مف
التمؼ و بأسموب مرتب
ومخطط ولفترة محددة.
إلدارة المعمؿ إجراءات
خاصة لتحديث وتعديؿ
 ٜٗالوثائؽ والبيانات لنظاـ
إدارة الجودة كمما إستدعت
الضرورة.
المعمؿ
إدارة
تقوـ
بالمحافظة عمى كافة
ٓ٘ اإلجراءات الموثقة الخاصة
بالسيطرة عمى وثائؽ نظاـ
إدارة الجودة.
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

√

√

√

3,7
% 63

د -ضبط السجالت:
المواصػفة الدوليػة  ISO 9001تؤكػد عمػى ضػرورة تػوفير عػدد مػف السػجبلت (التػدريب ،نتػائج

مراجعة اإلدارة ،الفحص والمعايرة..،الػخ) وضػبطيا بمػا ينسػجـ مػع حركػة النظػاـ ،حيػث حصػؿ المعمػؿ
عمػػى درجػػة تقػػويـ بمغػت (ٕ )ٖ,نقػػاط لفق ػرات ىػػذا المتطمػػب ،وبنسػػبة (ٖٖ )ٖ٘,ممػػا يؤشػػر إلػػى وجػػود

فج ػػوة لع ػػدـ المطابق ػػة بنس ػػبة ( )ٗٙ,ٙٚوس ػػببيا التنفي ػػذ الجزئ ػػي والتوثي ػػؽ ش ػػبو الكم ػػي لمتطمب ػػات ض ػػبط
السجبلت ،ويوضح الجدوؿ ( )ٕٜمدى إيفاء المعمؿ لتنفيذ ىذا المتطمب.
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الجدول ()29

قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 9001: 2000ضبط السجالت)
التخطيط والتوثيق

ت

ٔ٘

ٕ٘

ٖ٘

ٗ٘

٘٘

ضبط السجالت
المعمؿ
إدارة
تمتمؾ
سجبلت توفر أدلة عمى
المطابقة مع متطمبات نظاـ
إدارة الجودة.
المعمؿ
إدارة
تمتمؾ
السجبلت الخاصة لنظاـ
إدارة الجودة وتحافظ عمييا
،مثؿ دليؿ الجودة واجراءات
العمؿ وتعميمات المعمؿ.
المعمؿ
إدارة
تمتمؾ
سجبلت مجازة ومحددة
لنظاـ إدارة الجودة.
تمتمؾ إدارة المعمؿ فترة
محددة لصبلحية سجبلت
نظاـ إدارة الجودة.
لدى إدارة المعمؿ الطرؽ
واآلليات لمحفاظ عمى
سجبلت نظاـ إدارة الجودة
بشكؿ يقييا مف الضرر
والتمؼ و الفقد.
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

مدى المطابقة مع معيار التدقيقISO 9001: 2000
منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

موثق موثق غير موثق
كميا جزئيا موثق كميا

موثق
جزئيا

غير غير
موثق موثق

√

√

√

√

√

3,2
% 53,33
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غير
منفذ

ثانيا -متطمبات تنفيذ وتشغيل لنظام إدارة الجودة:

- 1متطمبات إدارة الموارد:
أ -توفير الموارد:

المواصػػفة الدوليػػة  ISO 9001تؤكػػد عمػػى ضػػرورة تػػوفير المػوارد البلزمػػة لتنفيػػذ النظػػاـ والمحافظػػة

عميو والتحسيف المستمر مف فاعميتو ،وقد تكػوف تمػؾ المػوارد (ماليػة ،وطبيعيػة ،ومعمومػات ،وأفػراد..،الػخ)

 ،إذ أف اإلصدار السابؽ لممواصفة لـ يركز عمى متطمب توفير الموارد بيذا التفصيؿ وخاصة فيما يتعمؽ
بتمػؾ البلزمػة لتعزيػػز رضػاء الزبػػوف ،وقػد حصػؿ المعمػػؿ عمػى متوسػػط معػدؿ تنفيػذ بمػػغ (٘ )ٖ,نقػاط ليػػذا

المتطمػػب ،وبنسػػبة (ٖٖ )٘ٛ,ممػػا يؤشػػر إلػػى وجػػود فجػػوة لعػػدـ المطابقػػة بنسػػبة ( )ٗٔ,ٙٚوسػػببيا التنفيػػذ
الكمي والتوثيؽ الضعيؼ لمتطمب والتنفيذ الجزئػي والتوثيػؽ الكمػي لمتطمػب تػوفير المػوارد ،والجػدوؿ (ٖٓ)

يوضح مدى إيفاء المعمؿ لتنفيذ ىذا المتطمب.

الجدول ()30

قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 9001: 2000توفير الموارد)
التنفيذ والتشغيل

ت

توفير الموارد

توفر إدارة المعمؿ الموارد
 ٘ٙالبلزمة لتنفيذ نظاـ إدارة
الجودة.
لدى إدارة المعمؿ إجراءات
 ٘ٚلمحفاظ عمى الموارد لتنفيذ
نظاـ إدارة الجودة.
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

مدى المطابقة مع معيار التدقيقISO 9001: 2000
منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

موثق موثق غير موثق
كميا جزئيا موثق كميا

موثق
جزئيا

غير غير
موثق موثق

√

√
3,5
%58,33

149

غير
منفذ

أ -إدارة الموارد البشرية:
تؤكػػد المواص ػػفة الدولي ػػة 9001

 ISOعم ػػى أىمي ػػة العنص ػػر البش ػػري المنف ػػذ لمتطمب ػػات ىػ ػذه

المواصػػفة ،إذ أف ىنػػاؾ إج ػراءات موثقػػة تشػػترط فػػي األفػراد الػػذيف يػػؤدوف أعمػػاال تػػؤثر عمػػى الجػػودة أف
يتمتعوا بمؤىبلت مناسبة ،وتؤكد سػجبلت التوظيػؼ والتػدريب وتعميمػات العمػؿ عمػى ذلػؾ بوضػوح ،وقػد

حصؿ المعمؿ عمى درجة (ٗ) في تقويـ ىذا المتطمب ،وبنسبة ( )ٙٙ,ٙٙممػا يؤشػر إلػى وجػود فجػوة
لعػػدـ المطابقػػة بنسػػبة (ٖٗ )ٖٖ,وسػػببيا التنفيػذ الكمػػي والتوثيػػؽ الضػػعيؼ لمتطمػػب إدارة المػوارد البشػرية
 ،والجدوؿ(ٖٔ) يوضح مدى إيفاء المعمؿ لتنفيذه.

الجدول ()31

قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 9001: 2000إدارة الموارد البشرية)
التنفيذ والتشغيل

ت

إدارة الموارد البشرية

تشترط إدارة المعمؿ في
العامميف الذيف يؤدوف
 ٘ٛأعماال تؤثر عمى جودة
المنتج بالمشاركة في
دورات التدريب الخاصة.
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

مدى المطابقة مع معيار التدقيقISO 9001: 2000
منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
كميا

غير
منفذ

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

موثق موثق غير موثق
كميا جزئيا موثق كميا

موثق
جزئيا

غير غير
موثق موثق

√

4
% 66,66

ج -التدريب والتوعية والكفاءة:
تركػػز المواصػػفة الدوليػػة  ISO 9001عمػػى تنميػػة قػػدرات الم ػوارد البش ػرية العاممػػة بالمنظمػػة

وجعميػا عناصػر إقتػػدار فػي تحسػػيف مسػتوى الجػػودة ،وقػد حصػؿ المعمػػؿ عمػى درجػػة (ٗ )ٖ,فػي تقػػويـ
ىػػذا المتطمػػب ،وبنسػػبة ( )٘ٙ,ٛٙممػػا يؤشػػر إلػػى وجػػود فجػػوة لعػػدـ المطابقػػة بنسػػبة (ٗٔ )ٖٗ,وسػػببيا
التنفيػػذ الكمػػي والتوثيػػؽ الضػػعيؼ لػػبعض المتطمبػػات ،والتنفيػػذ الجزئػػي والتوثيػػؽ الكمػػي لمتطمبػػات آخػػرى
لمتدريب والتوعية والكفاءة ،والجدوؿ (ٕٖ) يوضح مدى إيفاء المعمؿ لتنفيذه.
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الجدول ()32
قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات( ISO 9001:2000الكفاءة،التدريب التوعية)
التنفيذ والتشغيل

ت

ٜ٘

ٓٙ

ٔٙ

ٕٙ

ٖٙ

الكفاءة ،التدريب والتوعية
تتيح إدارة المعمؿ لمعامميف
المشاركة في عممية إتخاذ
الق اررات بتقديـ إقتراحاتيـ
وأفكارىـ لتحسيف نظاـ إدارة
الجودة.
تقوـ إدارة المعمؿ بتوحيد
اإلجراءات المتخذة بحؽ
العامميف مف وحدة إدارية
تابعة لنظاـ إدارة الجودة.
تعزز إدارة المعمؿ الثقة
لدى
بالفخر
والشعور
العامميف لمحصوؿ عمى
شيادة اآليزو لمجودة.
تساىـ إدارة المعمؿ في
إنخفاض معدؿ دوراف العمؿ
بيف العامميف الخاصة بإدارة
الجودة.
تخصص إدارة المعمؿ
مكافآت مادية ومعنوية
لمعامميف عند تعمميـ ميارات
جديدة الخاصة بنظاـ إدارة
الجودة ترفع مف مستوى
جودة أدائيـ.

مدى المطابقة مع معيار التدقيقISO 9001: 2000
منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

موثق موثق غير موثق
كميا جزئيا موثق كميا

موثق
جزئيا

غير غير
موثق موثق

√

√

√

√

√
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غير
منفذ

ٗٙ

٘ٙ

ٙٙ

ٙٚ

ٙٛ

ٜٙ

ٓٚ

توفر إدارة المعمؿ العدد
المناسب مف العامميف في
كؿ وحدة إدارية الخاصة
بنظاـ إدارة الجودة بما
يتناسب مع حجـ العمؿ فييا
تحرص إدارة المعمؿ بوضع
الشخص المناسب مف
العامميف بما يتناسب مع
طبيعة العمؿ فييا ،لتحقيؽ
مبدأ اإلستخداـ األمثؿ
لمموارد البشرية في نظاـ
إدارة الجودة.
إلدارة المعمؿ الئحة إدارية
واضحة وخاصة بنظاـ إدارة
الجودة لمتعامؿ بيف الرئيس
والمرؤوسيف.
تحرص إدارة المعمؿ عمى
توفير برامج الصحةوالسبلمة
المينية لحماية العامميف مف
أخطار العمؿ الناجمة مف
نظاـ إدارة الجودة.
لدى إدارة المعمؿ آلية
واضحة لتقييـ أداء العامميف
في مجاؿ نظاـ إدارة الجودة
توفر إدارة المعمؿ برامج
تدريبية لجميع العامميف
لزيادة وعييـ إزاء متطمبات
نظاـ إدارة الجودة.
تحدد إدارة المعمؿ الحاجات
التدريبية البلزمة إلقامة
متطمبات نظاـ إدارة الجودة

√

√

√

√

√

√

√
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ٔٚ

ٕٚ

ٖٚ

ٗٚ

٘ٚ

بعد معرفة الجدارة المطموبة
ليـ.
تحدد إدارة المعمؿ جميع
األفراد الذيف قد ينشأ عف
أعماليـ تأثير ممحوظ عمى
نظاـ إدارة الجودة.
تحافظ إدارة المعمؿ عمى
كافة اإلجراءات التدريبية
المتعمقة بالجودة وتقوـ
بتوثيقيا بالوسائؿ العصرية.
المعمؿ
إدارة
تحتفظ
بسجبلت مناسبة حوؿ
التدريب والتعميـ ،والميارات،
والخبرات العممية والعممية
الخاصة في مجاؿ الجودة.
توثؽ إدارة المعمؿ الدورات
التي دخؿ العامموف فيو في
مجاؿ الجودة لتصبح ضمف
رصيدىـ الوظيفي.
تحرص إدارة المعمؿ عمى
إشراؾ العامميف في التخطيط
لمبرامج التدريبية لتطوير
نظاـ إدارة الجودة في
المعمؿ.
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

√

√

√

√

√

3,4
% 56,86

د -األسس الييكمية:
المواصػػفة الدوليػػة  ISO 9001تفػػرد اإلصػػدار الجديػػد لممواصػػفة الدوليػػة  ISO 9001فػػي

تفصيؿ األسس الييكمية البلزمػة لتحقيػؽ المطابقػة مػع متطمبػات المنػتج ،واف تػوفير المسػتمزمات الماديػة
والفنية البلزمة لتحقيؽ المطابقة مػع ىػذه المواصػفة تحتػؿ أىميػة كبيػرة فػي تحسػيف مسػتوى الجػودة ،وقػد
153

حصؿ المعمؿ عمى معدؿ درجة تقويـ بمغت (٘ )ٖ,نقاط لكؿ فقػرات ىػذا المتطمػب ،وبنسػبة (ٖٖ)٘ٛ,
ممػػا يؤشػػر إلػػى وجػػود فجػػوة لعػػدـ المطابقػػة بنسػػبة ( )ٗٔ,ٙٚوسػػببيا التنفيػػذ الكمػػي والتوثيػػؽ الضػػعيؼ
لبعض المتطمبات ،والتنفيذ الجزئي والتوثيؽ الكمي لمتطمبات آخرى لؤلسس الييكمية ،حيث وفر المعمػؿ
العديػػد مػػف تمػػؾ األسػػس الييكميػػة الضػػرورية ،ولكػػف دوف تػػوفير آليػػة موثقػػة حػػوؿ عبلقػػة كػ ٍػؿ مػػف تمػػؾ
األسػػس الييكميػػة بتحقيػػؽ المنػػتج واإلرتقػػاء بمسػػتوى جودتػػو ،والجػػدوؿ (ٖٖ) يوضػػح مػػدى تنفيػػذ المعمػػؿ

ليذا المتطمب.

الجدول ()33

قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 9001:2000األسس الييكمية)
التنفيذ والتشغيل

ت

ٚٙ

ٚٚ

ٚٛ

ٜٚ

األسس الييكمية
تحافظ إدارة المعمؿ عمى
األسس الييكمية البلزمة
لتحقيؽ نظاـ إدارة الجودة فيو
لدى إدارة المعمؿ بنايات
وساحات العمؿ وممحقات
إضافية كافية لممحافظة عمى
متطمبات نظاـ إدارة الجودة.
لدى إدارة المعمؿ معدات
وأجيزة وبرامجيات متطورة
لمحفاظ عمى متطمبات فيما
يتعمؽ بالجودة.
لدى إدارة المعمؿ الخدمات
الداعمة والضرورية مثؿ النقؿ
واإلتصاالت لمحفاظ عمى
المتطمبات فيما يتعمؽ بالجودة
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

مدى المطابقة مع معيار التدقيقISO 9001: 2000
منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

موثق موثق غير موثق
كميا جزئيا موثق كميا

موثق
جزئيا

غير غير
موثق موثق

√

√

√

√
3,5
%58,33
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غير
منفذ

ه -بيئة العمل:
تػػوفير بيئػػة العمػػؿ المناسػػبة لتنفيػػذ المواصػػفة الدوليػػة  ISO 9001يحقػػؽ بيئػػة عمػػؿ إيجابيػػة

لمعامميف وتنعكس عمى مستوى أدائيـ فػي مجػاؿ الجػودة ،وقػد حصػؿ المعمػؿ عمػى متوسػط معػدؿ تنفيػذ
بمغ ػت (ٗ) نقػػاط ليػػذا المتطمػػب ،وبنسػػبة ( )ٙٙ,ٙٙممػػا يؤشػػر إلػػى وجػػود فجػػوة لعػػدـ المطابقػػة بنسػػبة

(ٖٗ )ٖٖ,وسببيا التنفيذ الكمي والتوثيؽ الضعيؼ لمتطمب بيئة العمػؿ ،والجػدوؿ (ٖٗ) يوضػح مسػتوى
تنفيذ المعمؿ ليذا المتطمب.

الجدول ()34

قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 9001:2000بيئة العمل)
التنفيذ والتشغيل

ت

بيئة العمل

توفر إدارة المعمؿ بيئة
العمؿ البلزمة لتحقيؽ
ٓٛ
المطابقة مع متطمبات نظاـ
إدارة الجودة.
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

مدى المطابقة مع معيار التدقيقISO 9001: 2000
منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
كميا

غير
منفذ

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

موثق موثق غير موثق
كميا جزئيا موثق كميا

موثق
جزئيا

غير غير
موثق موثق

√
4
%66,66

ثالثا -متطمبات الرقابة والقياس والتحميل:
أ-الرقابة والقياس:

تؤكػػد المواصػػفة الدوليػػة  ISO 9001اإلىتمػػاـ بالرقابػػة والقيػػاس ،وقػػد حصػػؿ المعمػػؿ عمػػى
درجات تقويـ بمغػت (ٖ )ٗ,لفقػرات ىػذا المتطمػب ،وبنسػبة (ٕٕ )ٕٚ,ممػا يؤشػر إلػى وجػود فجػوة لعػدـ
المطابق ػػة بنس ػػبة ( )ٕٚ,ٚٛوس ػػببيا التنفي ػػذ الكم ػػي والتوثي ػػؽ الجزئ ػػي لمتطم ػػب والتنفيػ ػذ الكم ػػي والتوثي ػػؽ

الضػػعيؼ لمتطمب ػي الرقابػػة والقيػػاس ،ممػػا يعكػػس التنفيػػذ والتوثيػػؽ الجيػػد معػػا ،والجػػدوؿ (ٖ٘) يوضػػح
مستوى تنفيذ المعمؿ ليذا المتطمب.
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الجدول ()35

قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 9001:2000الرقابة والقياس)
الرقابة والقياس

ت

الرقابة والقياس

تخطط إدارة المعمؿ عمميات
الرقابة والقياس والتحميؿ
ٔٛ
لممنتج لضماف المطابقة مع
متطمبات نظاـ إدارة الجودة.
تحافظ إدارة المعمؿ عمى
إجراءات الرقابة والقياس
ٕٛ
والتحميؿ لممنتج حسب
متطمبات نظاـ إدارة الجودة.
تنفذ إدارة المعمؿ عمميات
الرقابة والقياس والتحميؿ
ٖ ٛإلحداث التحسينات في
فاعمية نظاـ إدارة الجودة
بشكؿ مستمر.
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

مدى المطابقة مع معيار التدقيقISO 9001: 2000
منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
كميا

غير
منفذ

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

موثق موثق غير موثق
كميا جزئيا موثق كميا

موثق
جزئيا

غير غير
موثق موثق

√

√

√

4,3
% 72,22

ب-إرضاء الزبون وذوي العالقة:
اإلصدار الجديد لممواصفة الدولية  ISO 9001تركز عمى إرضاء الزبوف كإحػدى معػايير قيػاس

أداء نظاـ إدارة الجودة في المنظمة ،وقػد حصػؿ المعمػؿ عمػى متوسػط معػدؿ تنفيػذ بمػغ (٘ )ٗ,مػف ىػذا
المتطمػػب ،وبنسػػبة (٘ )ٚممػػا يؤشػػر إلػػى وجػػود فجػػوة لعػػدـ المطابقػػة بنسػػبة (ٕ٘) وسػػببيا التنفيػػذ الكمػػي
والتوثيػػؽ الجزئػػي لمتطمػػب والتنفيػػذ الكمػػي والتوثيػػؽ الضػػعيؼ لمتطمػػب آخػػر إلرضػػاء الزبػػوف ،والجػػدوؿ

( )ٖٙيوضح مستوى تنفيذ المعمؿ ليذا المتطمب.
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الجدول ()36

قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 9001:2000إرضاء الزبون وذوي العالقة)

الرقابة والقياس

ت

ٗٛ
٘ٛ

إرضاء الزبون وذوي العالقة
لدى إدارة المعمؿ طرؽ حصوؿ
عمى المعمومات المتعمقة بالزبوف
وذوي العبلقة.
تأخذ إدارة المعمؿ المعمومات
المتعمقة بإرضاء الزبوف بنظر
اإلعتبار.

مدى المطابقة مع معيار التدقيقISO 9001: 2000
منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
كميا

غير
منفذ

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

موثق موثق غير موثق
كميا جزئيا موثق كميا

موثق
جزئيا

غير غير
موثق موثق

√

√
4,5
% 75

متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

ج-الرقابة والقياس عمى العمميات:
تشترط المواصفة الدولية  ISO 9001عمى المنظمات تطبيؽ طرؽ مبلئمة لمرقابة والقياس عمػى

عمميػػات نظػػاـ إدارة الجػػودة كممػػا كػػاف ذلػػؾ ممكنػاً ،وقػػد حصػػؿ المعمػػؿ عمػػى درجػػة تقػػويـ بمغػت (ٗ) نقػػاط

لفق ػرات ىػػذا المتطمػػب ،وبنسػػبة ( )ٙٙ,ٙٙممػػا يؤشػػر إلػػى وجػػود فجػػوة لعػػدـ المطابق ػة بنسػػبة (ٖٗ)ٖٖ,

وسببيا التنفيذ الكمي والتوثيؽ الضعيؼ ليذا المتطمب ،والجدوؿ ( )ٖٚيوضح مستوى تنفيذ المعمؿ ليذا

المتطمب.
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الجدول ()37

قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 9001:2000الرقابة والقياس عمى العمميات)
الرقابة والقياس

ت

الرقابة والقياس عمى
العمميات

تطبؽ إدارة المعمؿ طرؽ
مبلئمة لمرقابة عمى
ٛٙ
العمميات المتعمقة بنظاـ
إدارة الجودة.
تطبؽ إدارة المعمؿ طرؽ
مبلئمة لمقياس عمى
ٛٚ
العمميات المتعمقة بنظاـ
إدارة الجودة.
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

مدى المطابقة مع معيار التدقيقISO 9001: 2000
منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
كميا

غير
منفذ

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

موثق موثق غير موثق
كميا جزئيا موثق كميا

موثق
جزئيا

غير غير
موثق موثق

√

√
4
% 66,66

ه-السيطرة عمى أدوات الرقابة والقياس:

تؤكػد المواصػفة الدوليػة ISO 9001عمػى ضػرورة تحديػد أدوات الرقابػة والقيػاس التػي ستسػتخدميا
المنظمة لتوفير األدلة عمى المطابقة ،وضماف السيطرة عمى تمؾ األدوات ،حيث حصؿ المعمؿ عمػى متوسػط
معدؿ تنفيذ بمغػت (٘ )ٖ,ٚنقطػة مػف ىػذا المتطمػب ،وبنسػبة (٘ )ٕٙ,ممػا يؤشػر إلػى وجػود فجػوة لعػدـ
المطابقة بنسبة (٘ )ٖٚ,وسببيا التنفيذ الكمي والتوثيؽ الضعيؼ لثبلثة فقرات مف ىذا المتطمػب والتنفيػذ
الجزئي والتوثيؽ الكمي لمتطمب آخر ،والجدوؿ ( )ٖٛيوضح مستوى تنفيذ المعمؿ ليذا المتطمب.
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الجدول ()38

قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 9001:2000السيطرة عمى أدوات الرقابة والقياس)

الرقابة والقياس

ت

ٛٛ

ٜٛ

ٜٓ

ٜٔ

مدى المطابقة مع معيار التدقيقISO 9001: 2000
منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
جزئيا

السيطرة عمى أدوات الرقابة
والقياس
موثق موثق غير موثق
كميا جزئيا موثق كميا
تحدد إدارة المعمؿ أدوات
التي
والقياس
الرقابة
√
تستخدميا لمطابقة أنشطتو
مع نظاـ إدارة الجودة.
تتأكد إدارة المعمؿ مف حيف
آلخر مف أدوات الرقابة
√
والقياس الخاصة بنظاـ إدارة
الجودة مضبوطة القياس.
تقوـ إدارة المعمؿ بحماية
أدوات الرقابة والقياس
الخاصة بنظاـ إدارة الجودة
√
مف الضرر والتمؼ أثناء
المناولةوالصيانة والتخزيف.
تسجؿ إدارة المعمؿ مصداقية
نتائج القياس المسجمة في
حاالت القياس غير المطابقة
لمتطمبات نظاـ إدارة الجودة.

غير
منفذ

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

موثق
جزئيا

غير غير
موثق موثق

√
3,75
%62,5

متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

ي -تحميل البيانات:

تؤكد المواصفة الدولية  ISO 9001عمى ضرورة تحميؿ البيانػات بإسػتخداـ التقنيػات اإلحصػائية
بيػػدؼ تحسػػيف فاعميػػة نظػػاـ إدارة الجػػودة ،فقػػد حصػػؿ المعمػػؿ عمػػى متوسػػط معػػدؿ تنفيػػذ بمغػت (ٕ)ٗ,
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مف ىذا المتطمب ،وبنسبة (ٓ )ٚمما يؤشر إلػى وجػود فجػوة لعػدـ المطابقػة بنسػبة (ٖٓ) وسػببيا التنفيػذ
الكمي والتوثيؽ الضعيؼ ليذا المتطمب ،والجدوؿ ( )ٖٜيوضح مستوى تنفيذ المعمؿ ليذا المتطمب.
الجدول ()39

قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 9001:2000تحميل البيانات)
الرقابة والقياس

ت

ٕٜ

ٖٜ

ٜٗ

ٜ٘

ٜٙ

تحميل البيانات
تقوـ إدارة المعمؿ بتحديد
أساليب تحميؿ البيانات
المناسبة لتقويـ إجراء
التحسينات المستمرة لفاعمية
نظاـ إدارة الجودة.
تحميؿ البيانات توفر إلدارة
المعمؿ معمومات متعمقة
بمتطمبات مطابقة المنتج.
تحميؿ البيانات توفر إلدارة
المعمؿ المعمومات المتعمقة
بإرضاء الزبوف.
تحميؿ البيانات توفر إلدارة
المعمؿ المعمومات المتعمقة
بالمجيزيف.
تحميؿ البيانات توفر إلدارة
المعمؿ المعمومات المتعمقة
باإلجراءات الوقائية.
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

مدى المطابقة مع معيار التدقيقISO 9001: 2000
منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

موثق موثق غير موثق
كميا جزئيا موثق كميا

موثق
جزئيا

غير غير
موثق موثق

√

√

√

√

√
4,2
% 70
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غير
منفذ

رابعا -التحسين المستمر لنظام إدارة الجودة:
أ-الجراء التصحيحي:

تؤكػػد المواصػػفة الدوليػػة  ISO 9001عمػػى ضػػرورة إسػػتعداد المنظمػػة لمتعامػػؿ مػػع حػػاالت عػػدـ

المطابقة إل ازلػة أسػبابيا ومنػع تكػرار حػدوثيا ،وقػد حصػؿ المعمػؿ عمػى متوسػط معػدؿ تنفيػذ لفقػرات ىػذا

المتطمػػب بمغ ػت (ٕ )ٗ,نقػػاط ،وبنسػػبة (ٓ )ٚممػػا يؤشػػر إلػػى وجػػود فجػػوة لعػػدـ المطابقػػة بنسػػبة (ٖٓ)
وسببيا التنفيذ الكمي والتوثيؽ الضعيؼ لمتطمبات اإلجراء التصحيحي ،ما عػدا متطمػب واحػد يشػير إلػى
توثيػػؽ جزئػػي ،ممػػا يؤكػػد عمػػى تنفيػػذ وتوثيػػؽ المعمػػؿ لممتطمػػب بشػػكؿ مناسػػب ،ولك ػف لػػيس بمسػػتوى
متطمبات المواصفة ،والجدوؿ (ٓٗ) يبيف مدى إيفاء المعمؿ ليذا المتطمب.
الجدول ()40

قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 9001:2000الجراء التصحيحي)
التحسين المستمر

ت

ٜٚ

ٜٛ

الجراء التصحيحي
المعمؿ
إدارة
تقوـ
بإجراءات تصحيحية تحدد
فييامسؤوليات وصبلحيات
التعامؿ مع حاالت عدـ
المطابقة ألنشتطيا مع
متطمبات إدارة الجودة إلزالة
أسبابيا ومنع تكرار حدوثيا.
تقوـ إدارة المعمؿ بإجراء
تصحيح موثؽ يحدد
متطمبات مراجعة عدـ
المطابقة ألنشتطيا مع
نظاـ إدارة الجودة.

مدى المطابقة مع معيار التدقيقISO 9001: 2000

منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

موثق موثق غير موثق
كميا جزئيا موثق كميا

موثق
جزئيا

غير غير
موثق موثق

√

√
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غير
منفذ

المعمؿ
إدارة
تقوـ
بإجراءات موثقة يحدد
 ٜٜمتطمبات تحديد وتنفيذ
العمميات البلزمة المتعمقة
بالمنتج.
المعمؿ
إدارة
تقوـ
بإجراءات موثقة يحدد
ٓٓٔ متطمبات مراجعة اإلجراءات
المتخذة
التصحيحية
لمعمميات المتعمقة بالمنتج
تحافظ إدارة المعمؿ عمى
التصحيحية
اإلجراءات
ٔٓٔ
الموضوعة لعمميات المتعمقة
بالمنتج.
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

√

√

√
4,2
% 70

ب-الجراء الوقائي:

تؤكد المواصػفة الدوليػة  ISO9001عمػى ضػرورة معالجػة ىػذا المتطمػب لحػاالت عػدـ المطابقػة

المحتممة وليست الحالية لغرض إزالة أسبابيا ومنع حػدوثيا ،حيػث حصػؿ المعمػؿ عمػى درجػة تقػويـ بمغػت

( )ٗ,ٕٛنقػػاط لفق ػرات ىػػذا المتطمػػب ،وبنسػػبة (ٖٖ )ٚٔ,ممػػا يؤشػػر إلػػى وجػػود فجػػوة لعػػدـ المطابقػػة
بنسبة ( )ٕٛ,ٙٙوسػببيا التنفيػذ الكمػي والتوثيػؽ الضػعيؼ لمتطمبػات اإلجػراء الوقػائي ،مػا عػدا متطمبػيف
،حيػػث تشػػير إلػػى التوثيػػؽ الجزئػػي ممػػا يعكػػس تنفيػػذ وتوثيػػؽ المعمػػؿ لممتطمػػب بشػػكؿ مناسػػب ،وبمػػا يػػوفر
ظػػروؼ أمػػاف عاليػػة لممعمػػؿ ،ولكػػف لػػيس بمسػػتوى متطمبػػات المواصػػفة ،والجػػدوؿ (ٔٗ) يبػػيف مػػدى تنفيػػذ

المعمؿ ليذا المتطمب.
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الجدول ()41

قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات (ISO 9001:2000الجراء الوقائي)
التحسين المستمر

ت

ٕٓٔ

ٖٓٔ

ٗٓٔ

٘ٓٔ

الجراء الوقائي
تقوـ إدارة المعمؿ بإجراءات
وقائية تحدد فييا مسؤوليات
وصبلحيات التعامؿ مع
المطابقة
عدـ
حاالت
ألنشتطيا مع متطمبات إدارة
الجودة المحتممة إلزالة
أسبابيا ومنع حدوثيا.
تقوـ إدارة المعمؿ بإجراء
وقائي موثؽ يحدد متطمبات
تقويـ الحاجة إلتخاذ فعؿ
وقائي لمنع حدوث عدـ
المطابقة ألنشتطيا مع
متطمبات نظاـ إدارة الجودة.
تقوـ إدارة المعمؿ بأجراء
وقائي موثؽ يحدد متطمبات
تحديد وتنفيذ الفعؿ الوقائي
البلزـ لحاالت عدـ المطابقة
ألنشتطيا مع متطمبات نظاـ
إدارة الجودة.
تقوـ إدارة المعمؿ بإجراء
وقائي موثؽ يحدد متطمبات
تسجيؿ نتائج األفعاؿ الوقائية
المتخذة تجاه متطمبات نظاـ
إدارة الجودة.

مدى المطابقة مع معيار التدقيق ISO 9001 : 2000
منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

موثق موثق غير موثق
كميا جزئيا موثق كميا

موثق
جزئيا

غير غير
موثق موثق

√

√

√

√
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غير
منفذ

تقوـ إدارة المعمؿ بإجراء
وقائي موثؽ يحدد متطمبات
 ٔٓٙمراجعة األفعاؿ الوقائية
المتخذة تجاه متطمبات نظاـ
إدارة الجودة.
تتخذ إدارة المعمؿ تغييرات
في اإلجراءات الموثقة نتيجة
 ٔٓٚمراجعات لئلجراءات الوقائية
فيما يخص متطمبات نظاـ
إدارة الجودة.
تحافظ إدارة المعمؿ عمى
اإلجراءات الوقائية الموضوعة
ٔٓٛ
الخاصة بمتطمبات نظاـ إدارة
الجودة.
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

√

√

√
4,28
%71,33

خامسا :نتائج تقويم التنفيذ الفعمي لمعمل سمنت طاسموجة تجاه متطمبات المواصفة
الدولية لمجودة ISO-9000
تبيف النتائج الظاىرة في الجدوؿ (ٕٗ) ،حجػـ الفجػوة القائمػة بػيف واقػع التنفيػذ والتوثيػؽ الفعمػي فػي

معمؿ سمنت طاسموجة عينة الدراسة وبيف مجمؿ متطمبات معيار التدقيؽ عمى وفؽ المواصفة القياسية

( )ISO 9001: 2000بنسبة (ٓٓ )%ٙٙ,بعد أف سجمت نسبة التنفيػذ والتوثيػؽ الفعمػي (ٓٓ)%ٖٗ,
 ،نتيجة الضعؼ الكبير في التوثيؽ ،فضبلً عف التنفيذ الجزئي أو عدمو لتمؾ المتطمبات.
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جدول ()42

ممخص نتائج قوائم الفحص التدقيقية لمدى مطابقة التنفيذ الفعمي لمتطمبات المواصفة القياسية
(ٔ)

) (ISO 9001: 2000في معمل سمنت طاسموجة في السميمانية

ت

معيار التدقيق ()ISO 9001: 2000

درجات التقويم لمتنفيذ والتوثيق الفعمي

رقم البند

عنوان البند

الوسط الحسابي المرجح

1

1,4

متطمبات عامة

3,83

النسبة
المئوية
63,8

2

1,5

إلتزام الدارة العميا

3,5

58,33

3

2,5

التركيز عمى الزبون

3,5

58,33

4

3,5

4,4

73,33

5

1,4,5

األىداف والغايات والبرامج

4,5

75,0

6

1,2,7

التشريعات القانونية والتنظيمية

3,6

60,0

7

2,4,5

التخطيط لمبرامج إدارة الجودة

4,3

72,2

8

1,5,5

األدوار والمسؤوليات والصالحيات

4,3

72,2

9

2,5,5

ممثل الدارة

4

66,66

10

3,2,7

ال تصال

3,5

58,33

11

1,2,4

توثيق نظام إدارة الجودة

4,3

72,2

12

2,2,4

دليل الجودة

4,5

75,0

13

3,2,4

ضبط الوثائق والبيانات

3,7

63,0

14

4,2,4

ضبط السجالت

3,2

53,33

51,3

66,0

15

1,6

توفير الموارد

3,5

58,33

16

1,2,6

إدارة الموارد البشرية

4

66,66

17

2,2,6

الكفاءة والتدريب والتوعية

3,4

56,86

سياسة الجودة

التخطيط والتوثيق

(ٔ)

الجدوؿ إعداد الباح ػػث ،إستنادا إلى نتائج قوائـ فحص تدقيقية والتي حصؿ عمييا الباحث لكؿ متطمب مف متطمبات

الجودة.
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18

3,6

األسس الييكمية

3,5

58,33

19

4,6

بيئة المعمل

4

66,66

18,40

61,37

20

1,8

الرقابة والقياس

4,3

72,22

21

1,2,8

إرضاء الزبون وذوي العالقة

4,5

75,0

22

3,2,8

الرقابة والقياس عمى العمميات

4

66,66

23

6,7

السيطرة عمى أدوات الرقابة والقياس

3,75

62,5

24

4,8

تحميل البيانات

4,2

70,0

20,75

69,28

25

2,5,8

الجراء التصحيحي

4,2

70,0

26

3,5,8

الجراء الوقائي

4,28

71,33

التحسين المستمر

8,48

70,66

المجموع الجمالي لنتائج التقويم

102,76

1716,26

التنفيذ والتشغيل

الرقابة والقياس

معدل التطبيق لنتائج التقويم = 26 / 1716,26

= % 66,00

مقدار الفجوة في التطبيق والتوثيق الجمالي لممتطمبات = % 34,00 = 66,00 – 100
والشػػكؿ (ٔٔ) ،يبػػيف النسػػبة المئويػػة لكػػؿ متطمػػب فػػي معمػػؿ سػػمنت طاسػػموجة عينػػة الد ارسػػة

،حيث يظير التناسؽ والتجانس في حركة المتطمبات ،مما أدى إلى تقارب أغمب النسب المئوية ما بيف
(٘ )ٚٓ -ٙلممتطمبػات وفػؽ المواصػفة القياسػية ( )ISO 9001: 2000كحالػة صػحية مقبولػة .حيػث

يبيف بأف أعمى نسبة كانت (ٓٓ )%ٙٙ,كنسبة جيدة ومقبولة ،ولكف سػجمت نسػبة (ٓٓ )%ٖٗ,كنسػبة
غير مقبولة ،نتيجة الضعؼ الكبير لتمؾ المتطمبات.
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ممخص نتائج قوائـ الفحص التدقيقية لمدى مطابقة التنفيذ الفعمي لمتطمبات المواصفة القياسية
) (ISO 9001: 2000في معمؿ سمنت طاسموجة في السميمانية.
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إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ
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المبحث الثاني
الواقع البيئي في معمل سمنت طاسموجة

يتناوؿ ىذا المبحث الواقع البيئي لمعمؿ سمنت طاسػموجة بيػدؼ التعػرؼ عمػى الجوانػب البيئيػة

الميمػة فيػو ،وقػػد تػـ إجػراء التقػػويـ األولػي لموضػع البيئػػي فػي المعمػؿ مػػف خػبلؿ اإلسػتعانة بػػالبروتوكوؿ

الدولي لمتدقيؽ البيئي المستخدـ مف قبؿ المصرؼ األوربي لئلنشػاء والتعميػر (ممحػؽ  )ٜ -ومػف خػبلؿ

تتبع فقراتو ومحاولة اإلجابة عمى إستفساراتيا ،وسيتـ عرض الواقع البيئػي لممعمػؿ مػف خػبلؿ المحػاور
الرئيسة التي تضمنتيا تمؾ األداة (البروتوكوؿ) وبالشكؿ التالي:
أولً :موقع المعمل وخصائصو البيئية:

يقع المعمؿ فػي مدينػة السػميمانية وعمػى بعػد ٓ ٛكػـ شػماالً ،وىػي عبػارة عػف أ ارضػي صػخرية،

يبمغ متوسط ح اررة المنطقة ٕ٘ درجة تقريبا والرياح السائدة شمالية شرقية.

وتبمغ المسػاحة الكميػة لممعمػؿ أكثػر مػف ٕٓٔ دونػـ .والمعمػؿ مػزود بالطاقػة الكيربائيػة مػف الشػبكة

الرئيسية كما ويمتمؾ المعمؿ عدة مولدات متوسطة الحجـ تعمؿ بالديزؿ.

وقػد سػاىمت مجموعػة شػركات « فػاروؽ » التجاريػػة واإلسػتثمارية ،كونيػا األضػخـ مػف نوعيػا فػػي

العراؽ بشػكؿ عػاـ واقمػيـ كردسػتاف بشػكؿ خػاص ،نظػ ار ل أرسػماليا الػذي يفػوؽ المميػار دوالر ،ومشػاريعيا
العمبلقػػة فػػي مختمػػؼ القطاعػػات والمجػػاالت ،فػػي مشػػروع إعػػادة

تأىيػػؿ معم ػؿ إنتػػاج اإلسػػمنت فػػي

طاسػػموجة ،وبالتعػػاوف مػػع شػػركة «أو ارسػػكوـ» المصػرية العمبلقػػة والفػػارج الفرنسػػية ،وبموجػػب عقػػد مػػع

حكومة اإلقميـ لمدة ٕٔ سنة ،في أوائؿ ٕٓٓٓ ،حيث صار المعمػؿ ينػتج اآلف أكثػر مػف  ٚاآلؼ طػف

مػػف اإلسػػمنت يوميػػا ،بعػػد أف كانػػت طاقتػػو السػػابقة ال تتجػػاوز ٖٓٓ طػػف يومي ػا ،فكانػػت تجربػػة ناجحػػة

،أخػذت و ازرة الصػناعة العراقيػة تحػذو فييػا ىػذه الخطػة فػي إعػادة المعامػؿ العراقيػة العاطمػة ،أمػا طاقتػو
اإلنتاجيػػة الحاليػػة فتبمػػغ حػوالي مميػػوف طػػف سػػنويا .ويقػػوـ المعمػػؿ بإسػػتثمار األ ارضػػي بمسػػاحات واسػػعة
كمقالع لحجر الكمس والتراب في المناطؽ القريبة منو.
ثانياً :تمـوث اليـواء:

يعتبر تموث اليواء مف األمور الميمة التي ينص عمييا قانوف حمايػة وتحسػيف البيئػة الع ارقػي رقػـ ٖ

لسنة  .ٜٜٔٚومصدر التموث في المعمؿ يأتي عف طريقيف:

ٔ -أف المعمؿ ينفث كمية مػف غبػار المرسػبات (وىػي دقػائؽ صػغيرة الحجػـ جػدا) ولكػف ضػمف الحػدود

المسموح بيا مف المموثات التي تنفث الػى اليػواء مػف أيػة مواقػع ثابتػة (نظػ ار إلرتفػاع المػداخف ,وتخفيػؼ
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تركيزه مع الجو) .ويحصؿ المعمؿ عمى جياز قياس نسب المموثات فػي اليػواء مػف مختبػر كميػة العمػوـ

فػػي جامعػػة السػػميمانية غيػػر أف المشػػكمة الحقيقيػػة ىػػي بمػػا يجمػػع مػػف غبػػار المرسػػبات ونقمػػو وطمػره فػػي
أمػػاكف خاصػػة ،حيػػث يقػػوـ المعمػػؿ بالتعاقػػد مػػع شػػركة الفػػارج الفرنسػػية إلعػػادة تأىيػػؿ مرسػػبات الغبػػار
السمنتية وتخميص البيئة منيا.

ٕ-يقػػوـ المعمػػؿ بنفػػث غػػازات أكاسػػيد النيتػػروجيف ،وأكاسػػيد الكبريػػت وبنسػػب بسػػيطة وضػػمف الحػػدود

المسموح بيا في ىذا المجاؿ.
ثالثاً :إســتيالك الميـاه:

يعتمػػد المعمػػؿ عمػػى مصػػدر اإلسػػالة العامػػة فػػي إسػػتيبلكو لمميػػاه ،كمػػا يسػػتخدـ الميػػاه فػػي خمػػط

التػراب (يعتمػػد المعمػػؿ الطريقػػة الرطبػػة ) ،إضػػافة إلػػى إسػػتخداماتو اليوميػػة (السػػقي ،التنظيػػؼ ،منظومػػة
الح ارئػػؽ والشػػرب) .ويبمػػغ متوسػػط إجمػػالي اإلسػػتيبلؾ الشػػيري لمميػػاه فػػي المعمػػؿ بحػػدود ٕٓٓٓٓٓ ـٖ

 ،ولـ يذكر أف ىنالؾ مشكمة عرقمت إستخداـ المياه ،حيث أف مصدر اإلسػالة ىػي المتابعػة بشػكؿ جيػد
مف قبؿ كادر متخصص.

رابعاً :تصريف المياه العادمـة:

يقصد بالمياه العادمة أية مياه مموثة ناتجة عف اإلسػتخدامات المنزليػة والصػناعية والمعمميػة أو

غيرىا(قانوف حماية وتحسيف البيئة رقـ ٖ لسنة  ،)ٜٜٔٚولتصريؼ المياه العادمة في المعمؿ يمتمؾ ما

يمي:

ٔ -شبكة لتصريؼ مياه األمطار الممتدة عمى طوؿ الشوارع الداخمية لممعمؿ.

ٕ -شبكة لتصريؼ المياه الصناعية حيث تصرؼ ىذه المياه إلى خزانات خاصة.

ٖ -خ ازن ػػات منف ػػردة (أحػ ػواض تعف ػػيف ) لغ ػػرض تصػ ػريؼ مي ػػاه المج ػػاري الص ػػحية ،وي ػػتـ س ػػحبيا ف ػػي
سيارات حوضية مخصصة ليذا الغرض ونقميا خارج موقع المعمؿ والتخمص منيا في أماكف خاصة.
خامساً :معاممة النفايات (المخمفات):

يحػدد قػانوف حمايػة وتحسػيف البيئػة شػروط التعامػؿ مػع النفايػات بػأف يػتـ تػداوؿ المػواد المتخمفػة

بطريقة تمنع تمويث الغذاء أو مياه الشرب وتؤخذ اإلحتياطات البلزمة لمنع وصوؿ الحشرات إلييا ،وتتـ

إزالة المخمفات لممواقع تػداوؿ الغػذاء ومواقػع العمػؿ األخػرى كممػا تطمػب ذلػؾ ،وفػي كػؿ يػوـ عمػى األقػؿ
ويجػػب تنظيػػؼ وتطييػػر كػػؿ الحاويػػات المسػػتعممة لخػػزف المخمفػػات أو المعػػدات التػػي المسػػت المخمفػػات
مباشرة بعد التخمص مف المخمفات مع ضرورة تنظيؼ وتطيير موقع خزف المخمفات.
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ويعد أمر معاممة النفايات والتخمص منيا مف القضايا الرئيسػة المػؤثرة فػي البيئػة السػيما إذا إحتػوت

تم ػػؾ النفاي ػػات عم ػػى مػ ػواد خطػ ػرة ،حي ػػث ال توج ػػد حت ػػى اآلف أي مع ػػايير لتصػ ػريفيا أو ال ػػتخمص مني ػػا
ومعالجتيا بشكؿ يضمف الوقاية مف تأثيراتيا السػمبية عمػى الصػحة والبيئػة ،ويمكػف إجمػاؿ أىػـ مخمفػات

المعمؿ بالشكؿ التالي:

ٔ-مخمفات اإلستعماؿ اإلعتيادية ،حيث يقوـ كػادر متخصػص فػي المعمػؿ بجمعيػا يوميػا ونقميػا خػارج
المعمؿ وطمرىا في أماكف خاصة بالطمر الصحي.

ٕ-بعػػض المخمفػػات الحديديػػة والكتػػؿ ،حيػػث تخػػزف فػػي موقػػع خػػاص لكػػي يػػتـ اإلسػػتفادة منيػػا كمػػادة
سكراب مستقببل.
سادساً :معاممة المواد وخزنيا:

ػاء
لممعمؿ نظاـ موثػؽ فػي كيفيػة التعامػؿ مػع المػواد وخزنيػا بػدءاً مػف تسػمميا كمػادة أوليػة وانتي ً
بخزنيا وتسػميميا كمنػتج نيػائي ،وال تزيػد فتػرة إنتػاج السػمنت مػف تسػمـ المػادة األوليػة وحتػى إنتاجػو عػف

خمسة عشرة يوما.

سابعاً :الضوضـاء:

يقصػد بالضوضػاء كػػؿ مػا يػؤثر عمػػى سػمع العػامميف وصػػحتيـ مػف أصػوات غيػػر مرغػوب فييػػا

 ،وتزيػػد شػػدتو عػػف (ٓ )ٜديسػػيبؿ لمػػدة زمنيػػة أكثػػر مػػف ( )ٛسػػاعات حسػػب تعريػػؼ منظمػػة الصػػحة
والس ػػبلمة الميني ػػة ) .(OSHAوتع ػػد م ػػدة التع ػػرض لتم ػػؾ األصػ ػوات وح ػػدتيا والمس ػػافة ب ػػيف مص ػػدرىا
والسػػامع مػػف أىػػـ العوامػػؿ المػػؤثرة فييػػا(ٔ) .ويعػػاني عمػػاؿ المعمػػؿ فػػي أقسػػاـ معينػػة مػػف شػػدة الضوضػػاء

التي يتعرضوف ليا والسيما في (محطة القوى الكيربائية ،والمطاحف ,ومعمؿ الحدادة) ويمكف تمييز تمؾ

الضوضاء مف خبلؿ ما يتعرض لو العماؿ مػف ضػغط تسػبب فػي تعػرض العديػد مػنيـ ألضػرار صػحية
 ،إال أف تمػؾ الضوضػػاء لػـ يػػتـ قيػاس مسػػتوياتيا ،ومػف ثػػـ معرفػة مػػدى توافقيػا مػػع المسػتويات المحػػددة
في القوانيف ذات العبلقة .وتعػػد مشػػكمة الضوضاء أحػد التػأثيرات البيئيػة الميمػة الواجػب السػيطرة عمييػا

مف قبؿ المعمؿ.

(ٔ)

عباس ،محمد صبلح الديف ،نظـ اإلدارة البيئية والمواصفات القياسية العالمية آيزو ٓٓٓٗٔ ،دار الكتب العممية

لمنشر والتوزيع ،مصر ،القاىرة ،ٜٜٔٛ ،ص.ٖ٘:
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ثامناً :السالمة المينية والصحيـة:

تقع مسؤولية ىذا الجانب عمى إدارة الموارد البشرية شعبة البيئة والسبلمة ،ولدى المعمػؿ مػبلؾ

إلتحػػؽ بػػدورات متخصصػػة لػػدى دوائػػر الػػدفاع المػػدني .ويحػػرص المعمػػؿ بػػيف فتػرة وأخػػرى عمػػى إطػػبلؽ
برامج لتعزيز الوعي بأىمية السبلمة المينية والصحية .ولدى المعمؿ وحدة صحية مختصة تقوـ بإجراء

الفحوصات الدوريػة لكػؿ العػامميف بالمصػنع كػؿ (سػتة أشػير) ،وتحفػظ نتػائج تمػؾ الفحوصػات بسػجبلت
خاصػػة ،ويػػتـ إالحالػػة إلػػى دائػرة صػػحة فػػرع السػػميمانية فػػي معالجػػة العديػػد مػػف الحػػاالت المرضػػية التػػي
يتعرض ليا العامموف.

تاسعاً :خطط الطوارئ:

لدى المعمؿ خطة لمطوارئ ،وتجري عمييا الممارسات الدورية والتي تشػترؾ فييػا كافػة اإلدارات

مف خبلؿ المجنة العميا لؤلمف الصناعي التي يترأسيا مدير المعمػؿ ،وبعػد كػؿ ممارسػة يػتـ تحػديث تمػؾ

الخطة .ويمتمؾ المعمػؿ منظومػة جيػدة لئلنػذار ضػد الحريػؽ فضػبلً عػف معػدات مكافحػة النيػراف منتشػرة
في أرجاء المعمؿ ،يتـ فحصيا دورياً ويسجؿ عمييا تاريخ صبلحيتيا ،كمػا يمتمػؾ منظومػة ميػاه خاصػة
العدد اليدوية البلزمة لذلؾ.
بمكافحة الحرائؽ ،وكافة ُ
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المبحث الثالث

تقييم واقع تمبية معمل سمنت طاسموجة
لمتطمبات المواصفة الدولية لمبيئة ISO-14001

ي ػتـ إتبػػاع منيجيػػة مواصػػفة تقيػػيـ وتػػدقيؽ نظػػاـ اإلدارة البيئيػػة فػػي جمػػع البيانػػات والمعمومػػات
وتقييمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا مقارن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع معي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار التػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدقيؽ المتمث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ بمتطمب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات نظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ اإلدارة البيئيػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
2004

14001:

 ،ISOمػػف أجػػؿ تػػدقيؽ واقػػع نظػػاـ اإلدارة البيئيػػة فػػي معمػػؿ سػػمنت طاسػػموجة

 ،وتحديد مدى المطابقة ،وتشخيص فجوة عدـ المطابقة وتحميؿ أسبابيا تفصيمياً ،وسيتـ المحافظة عمى
تسمسؿ المتطمبات الرئيسة وتفرعاتيا كما وردت في المواصفة القياسية الدولية وبالشكؿ (ٖٗ).
جدول ()43
(ٔ)
متطمبات نظام الدارة البيئية وفقاً لممواصفة القياسية ()ISO 14001: 2004
ٕٗ,
ٖٗ,

ٗٗ,

ٗ٘,

التسمسل

ٗٔ,ٖ,
ٕٗ,ٖ,
ٖٗ,ٖ,
ٗٔ,ٗ,
ٕٗ,ٗ,
ٖٗ,ٗ,
ٗٗ,ٗ,
ٗ٘,ٗ,
ٗٙ,ٗ,
ٗٚ,ٗ,
ٗٔ,٘,

المتطمبات

السياسة البيئية
التخطيط
الجوانب البيئية
المتطمبات القانونية والمتطمبات األخرى
األىداؼ والغايات والبرامج
التنفيذ والتشغيؿ
الموارد واألدوار والمسؤولية والصبلحية
الكفاءة والتدريب والتوعية
اإلتصاؿ
التوثيؽ
ضبط الوثائؽ
ضبط العمميات
اإلستعداد واإلستجابة لمطوارئ
الفحص

(ٔ) إعداد الباح ػػث إستنادا" إلى
ISO14001:2004(E),"Environmental Management Systems-Requirements with Guidance
for Use",(2nd ed.).ISO Copyright Office,Geneva,p: 4-9.
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ٗٙ,

المراقبة والقياس
عدـ المطابقة واإلجراء التصحيحي واإلجراء الوقائي
ضبط السجبلت
التدقيؽ الداخمي
مراجعة اإلدارة

ٕٗ,٘,
ٖٗ,٘,
ٗٗ,٘,
ٗ٘,٘,

اول :السياسة البيئية –Environmental Policy

حػددت المواصػفة القياسػية ( ،)ISO 14001: 2004متطمػب السياسػة البيئيػة مػف أجػؿ مسػاعدة

المعمؿ في تحسيف أدائيا والمحافظة عمى نظاـ اإلدارة البيئية فييا ،عف طريؽ مجموعة مف المتطمبػات
المذكورة في قائمة الفحص التدقيقية في الجدوؿ (ٗٗ).

جدول ()44

(ٔ)

قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 14001: 2004السياسة البيئية)
السياسة البيئية

السياسة البيئية
ٔ-سياس ػػة إدارة المعم ػػؿ واض ػػحة ل ػػدى
كافة العامميف.

مدى المطابقة مع معيار التدقيق()ISO 14001: 2004
منفذ
كميا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

غير
منفذ

منفذ
كميا

منفذ
كميا

موثق موثق غير
كميا جزئيا موثق

موثق
كميا

موثق
جزئيا

غير
موثق

غير
موثق

√

ٕ-سياس ػ ػػة إدارة المعم ػ ػػؿ ت ػ ػػوفر إط ػ ػػار
عم ػ ػ ػ ػػؿ لوض ػ ػ ػ ػػع ومراجع ػ ػ ػ ػػة األىػػ ػ ػ ػػداؼ
والغايات البيئية.
ٖ-سياسة إدارة المعمؿ موثقةومنفذة.
ٗ-سياسة إدارة المعمؿ مناسػبة لطبيعػة
أنشطتيا.
(ٔ)

√
√
√

تـ إعداد جداوؿ فحص تدقيقية لنظامي الجودة والبيئة مف قبؿ الباحث باإلستشارة واإلستفادة مف المختصيف في ىذا

المجاؿ ( الجودة والبيئة واإلحصاء) إستنادا إلى أكثر مف (ٕٓ) بحث في ىذا المجاؿ ،والبيانات المأخوذة مف
اإلستبانات الموزعة عمى الموظفيف في معمؿ سمنت طاسموجة وزبائنيا ومف قبؿ الباحث نفسو بالمشاىدة واإلطبلع في
فترة المعايشة والزيارات التي زارىا في وقتيا عدة مرات.
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٘-تتضمػ ػ ػ ػػف س ػػ ػ ػػياسة البيئ ػ ػ ػػة لممعم ػ ػ ػػؿ
اإللت ػ ػ ػ ػ ػزاـ مػ ػ ػ ػ ػػع المتطمبػ ػ ػ ػ ػػات القانونيػ ػ ػ ػ ػػة
ومتطمبات المواصفة الدولية.
-ٙتتض ػ ػ ػػمف س ػ ػ ػ ػػياسة البيئ ػ ػ ػػة لممعم ػ ػ ػػؿ
اإللتزاـ بالتحسيف المستمر ومنع التموث
لزيادة مف فاعمية نظاـ إدارة البيئة.
-ٚسياسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة إدارة المعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ متاحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
لمجميور لئلطبلع عمييا.
األوزان
التك اررات
النتيجة
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

الوسط الحسابي المرجح ( المعدل ) =

√

√
√
6
0
0

5
0
0

4
0
0

3
0
0
2,14
% 36

2
3
6

1
4
4

0
0
0

مجموع التك اررات × األوزان
مجموع التك اررات

( )0×6(+)0×5( + )0×4 ( + )0×3( + )3×2(+ )4×1 ( + ) 0×0
7

1,43 = 7/10

النسبة المئوية =

مجموع التك اررات × األوزان
مجموع التك اررات × أعمى وزن بالمقياس
% 23,8 = 7*6/10

تستعرض نتائج قائمة الفحص التدقيقية في الجدوؿ (ٗٗ) ،مستوى تنفيذ وتوثيؽ متطمبات السياسة
البيئيػػة لمواقػػع القػػائـ فػػي معمػػؿ سػػمنت طاسػػموجة مقارنػػة مػػع معيػػار التػػدقيؽ ،ISO 14001: 2004

حيث حققت معدال" قػدره (ٗٔ )ٕ,درجػة مػف أصػؿ ( )ٙدرجػات وبنسػبة مطابقػة ( )%ٕٖ,ٛممػا يؤشػر
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وجود فجوة أساسية لعدـ المطابقة بنسبة (ٕ )%ٚٙ,ناتجة عف تنفيذ وتوثيؽ جزئي ،تعود أسبابيا بشكؿ
أساسي لكؿ مما يمي:

ٔ -ضعؼ المستمزمات الضرورية لتنفيذ السياسة البيئية والمتضمنة المبلكات المتخصصة في الشػؤوف
البيئية واألجيػزة والمعػدات الضػرورية إلنجػاز العمػؿ وبػرامج التػدريب البيئػي المناسػبة ،واقتصػار تنفيػذىا
عمػػى إعتمػػاد بعػػض إج ػراءات السػػبلمة المينيػػة عػػف طريػػؽ تزويػػد األف ػراد العػػامميف بػػبعض التجيي ػزات

الضػػرورية لض ػػماف أداء العمػػؿ بأم ػػاف ،واإلىتمػػاـ بص ػػحتيـ ع ػػف طريػػؽ تع ػػاوف وتنسػػيؽ قس ػػـ الس ػػبلمة
واإلطفػػاء مػػع طبابػػة المعمػػؿ لمقيػػاـ بحمػػبلت فحػػص العػػامميف فػػي المواقػػع والػذي يحتمػػؿ وجػػود تمػػوث بيئػػي

خطير فييا ومحاولة عدـ تشغيؿ العػامميف فييػا بشػكؿ مسػتمر مػع إتخػاذ اإلجػراءات والتػدابير البلزمػة فػي

ضوء النتائج.

ٕ -ع ػ ػػدـ ت ػ ػػوافر سياس ػ ػػة بيئي ػ ػػة متعمق ػ ػػة بتحس ػ ػػيف األداء البيئ ػ ػػي فيم ػ ػػا يخ ػ ػػص مموث ػ ػػات اليػ ػ ػواء والترب ػ ػػة
والضوض ػػاء ،إذ يتح ػػدد تنفي ػػذ السياس ػػة جزئيػ ػاً ع ػػف طري ػػؽ إجػ ػراء المعم ػػؿ لئلختب ػػارات الخاص ػػة بج ػػودة

المنتجات والفحوصات البيئية لتنقية اليواء بالمحيط المعمؿ.

ٖ -عػػدـ إشػػتراؾ جميػػع مػػدراء األقسػػاـ فػػي عمميػػة وضػػع ومراجعػػة وتنقػػيح السياسػػة البيئيػػة وتوثيقيػػا أو

اإلىتماـ بتوعية مرؤوسييـ بضرورة العمؿ عمى تنفيذىا بالكامؿ.

ٗ -عػػدـ دعػػـ اإلدارة العميػػا المحافظػػة عمػػى السياسػػة البيئيػػة لممعمػػؿ ،وذلػػؾ باإلىتمػػاـ بشػػرح المضػػاميف
والمبادئ األساسية لنظػاـ اإلدارة البيئيػة ،واببلغيػا لجميػع العػامميف فييػا ولمجيػات المسػتفيدة عػف طريػؽ

إصػػدار الصػػحؼ الداخميػػة ،والممصػػقات الجداريػػة ،والرسػػائؿ اإلخباريػػة الداخميػػة ،والوسػػائؿ اإليضػػاحية

،والمحاض ػرات والمػػؤتمرات الخاصػػة بالبيئػػة  ،وب ػرامج اإلرشػػاد والتوعيػػة البيئيػػة ،والتػػي يمكػػف أف تسػػاعد
عمى تنفيذ نظاـ اإلدارة البيئية والمتطمبات المشار إلييا في السياسة البيئية.

٘ -عدـ إببلغ السياسة البيئية لكافة األفػراد العػامميف فػي المعمػؿ ،حيػث يقتصػر إببلغيػا لمػبعض مػنيـ
في األقساـ التشغيمية ،عف طريؽ التوجييات واإلرشادات الشفوية لمحد مف التموث.

ثانيا :التخطيط – Planning

 -1الجوانب البيئية – :Environmental Aspects
ينبغ ػػي عم ػػى المعم ػػؿ تميي ػػز جمي ػػع الجوان ػػب البيئي ػػة لنش ػػاطاتو ومنتجات ػػو وتقي ػػيـ الت ػػأثيرات البيئي ػػة

المرتبطػػة بيػػا ،مػػع تحديػػد الجوانػػب البيئيػػة األساسػػية وتضػػمينيا فػػي سياس ػاتو وأىدافػػو وغاياتػػو ومنحيػػا

األولويػػة فػػي نظػػاـ إدارتػػو البيئي ػة .وقػػد حػػددت المواصػػفة القياسػػية  ISO 14001: 2004متطمػػب
الجوانب البيئية مف أجؿ مسػاعدة المعمػؿ فػي التحسػيف والمحافظػة عمػى نظػاـ اإلدارة البيئيػة ،وأف تمتػزـ
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اإلدارة العميػػا فػػي معمػػؿ سػػمنت طاسػػموجة بتمييػػز جميػػع الجوانػػب البيئيػػة عمػػى وفػػؽ المتطمبػػات المػػذكورة
في قائمة الفحص التدقيقية في الجدوؿ (٘ٗ).

جدول ()45

قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 14001: 2004الجوانب البيئية)
التخطيط

الجوانب البيئية:

 -ٛتحػ ػػدد إدارة المعمػ ػػؿ الجوانػ ػػب
البيئيػػة التػػي ليػػا آثػػار ميمػػة عمػػى
البيئة.
-ٜتتأكػ ػ ػ ػ ػ ػػد إدارة المعمػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ بػ ػ ػ ػ ػ ػػأف
الجوانػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب البيئيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة المرتبطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
بالتأثيرات البيئػة الميمػة قػد أخػذت
بنظػ ػ ػ ػػر باإلعتبػ ػ ػ ػػار عنػ ػ ػ ػػد وضػ ػ ػ ػػع
األىداؼ البيئية.
ٓٔ-تقػ ػػوـ إدارة المعمػ ػػؿ بتحػ ػػديث
وحفػ ػ ػ ػ ػ ػػظ المعموم ػ ػ ػ ػ ػ ػػات المتعمق ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
بالجوان ػػب البيئي ػػة لتمييزى ػػا ض ػػمف
المج ػ ػ ػ ػػاؿ المح ػ ػ ػ ػػدد لنظ ػ ػ ػ ػػاـ اإلدارة
البيئية.
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

مدى المطابقة مع معيار التدقيق()ISO 14001: 2004
منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

غير
منفذ

منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
جزئيا

موثق موثق غير موثق موثق
كميا جزئيا موثق كميا جزئيا

غير
موثق

غير
موثق

√

√

√

2,67
% 45

تعكس نتائج قائمة الفحص التدقيقية في الجدوؿ(٘ٗ) ،مستوى تنفيذ وتوثيؽ متطمبػات الجوانػب

البيئيػػة لمواقػػع القػػائـ فػػي معمػػؿ سػػمنت طاسػػموجة مقارنػػة مػػع معيػػار التػػدقيؽ  ،حيػػث حققػػت معػػدال" قػػدره

( )ٕ,ٙٚدرجػػة مػػف أصػػؿ ( )ٙدرجػػات وبنسػػبة مطابقػػة (٘ٗ  )%ممػػا يؤشػػر إلػػى وجػػود فجػػوة متوسػػطة
لعدـ المطابقة بنسبة (٘٘  )%ناتجة عف تنفيذ جزئي وضعؼ في التوثيؽ ،تعود أسبابيا لكؿ مما يمي:
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ٔ-عػػدـ تمييػػز وتوثيػػؽ قائمػػة بجميػػع الجوانػػب البيئيػػة لنشػػاطات المعمػػؿ ضػػمف المجػػاؿ المحػػدد لنظػػاـ
اإلدارة البيئية والتأثيرات المرتبطة بيذه الجوانب التي يمكف السيطرة عمييػا ممػا تسػبب فػي حػدوث تمػوث

عالي لميواء.

ٕ -عػػدـ وجػػود معيػػار موثػػؽ يػػتـ بموجب ػو تحديػػد قائمػػة الجوانػػب األساسػػية المرتبطػػة بالشػػؤوف البيئيػػة
والقضػػايا القانونيػػة واىتمامػػات األطػراؼ المسػػتفيدة  ،حيػػث تػػتـ عمميػػة الخػػزف لمسػػمنت الفػػؿ فػػي خ ازنػػات
األرض ينجـ عنيا أبخرة تموث اليػواء ،حيػث اليػتـ تحديػد النسػب ليػا وتوثيقيػا ومعالجتيػا ،فعمػى اإلدارة

العميا لممعمؿ التنسيؽ مع الجيات المعنية وأقساميا لمعالجتيا.

 -2المتطمبات القانونية والمتطمبات األخرى:Legal & other Requirements-
تمػزـ المواصػفة الدوليػة  ISO 14001: 2004المعمػؿ بتطبيػؽ المتطمبػات القانونيػة والمتطمبػات

األخػػرى التػػي يشػػترؾ فييػػا فيمػػا يتعمػػؽ بجوانبػػو البيئيػػة وتأثيراتيػػا المرتبطػػة بنشػػاطاتو ومنتجاتػػو .وتشػػمؿ
المتطمبػػات القانونيػػة كػػؿ مػػف المتطمبػػات القانونيػػة الوطنيػػة والدوليػػة  ،والمتطمبػػات القانونيػػة عمػػى مسػػتوى

المحافظ ػػة أو اإلقم ػػيـ أو المس ػػتويات اإلداري ػػة األخ ػػرى ،فيم ػػا تتمث ػػؿ المتطمب ػػات األخ ػػرى الت ػػي يمك ػػف أف
يشترؾ بتطبيقيا المعمؿ كؿ مما يمي:

 اإلتفاقيات مع السمطات العامة. -اإلتفاقيات مع الزبائف.

 اإلتفاقيات مع المنظمات غير الحكومية. اإللتزامات البيئية العامة لممعمؿ. -متطمبات اإلرتباطات التجارية.

وينبغػػي عمػػى معمػػؿ سػػمنت طاسػػموجة عينػػة الد ارسػػة اإللتػزاـ بتنفيػػذ المتطمبػػات القانونيػػة والمتطمبػػات
األخرى المذكورة في قائمة الفحص التدقيقية في الجدوؿ (.)ٗٙ
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جدول ()46
قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ISO 14001: 2004
(المتطمبات القانونية والمتطمبات األخرى)

التخطيط

المتطمبات القانونية والمتطمبات
األخرى
ٔٔ-لػ ػ ػ ػػدى إدارة المعمػ ػ ػ ػػؿ المعرفػ ػ ػ ػػة
الكاممػ ػ ػ ػ ػ ػػة بالتشػػ ػ ػ ػ ػ ػريعات القانوني ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
والتنظيمي ػػة فيم ػػا يخ ػػص بنظ ػػاـ إدارة
البيئػ ػػة والمرتبطػ ػػة بالػ ػػذات بالجوانػ ػػب
البيئية.
ٕٔ-تقػ ػ ػ ػػوـ إدارة المعمػ ػ ػ ػػؿ بمتابعػ ػ ػ ػػة
التعػ ػػديبلت واالج ػ ػراءات التػ ػػي تط ػ ػ أر
عمى التشريعات القانونيػة والتنظيميػة
فيما يخص بالجوانب البيئية.
ٖٔ-تطبػ ػ ػ ػػؽ وتعمػ ػ ػ ػػـ إدارة المعمػ ػ ػ ػػؿ
المعمومػ ػ ػ ػ ػػات المتعمق ػ ػ ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػ ػ ػػإجراءات
التشػريعات القانونيػػة والتنظيميػػة فيمػػا
يخص بنظاـ إدارة البيئة.
متوسط معدؿ التطبيؽ
النسبة المئوية

مدى المطابقة مع معيار التدقيق()ISO 14001: 2004
منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

غير
منفذ

منفذ
كميا

موثق موثق
كميا جزئيا

غير
موثق

موثق
كميا

موثق
جزئيا

غير
موثق

غير
موثق

√

√

√
2
%33

تظي ػػر قائم ػػة الفح ػػص التدقيقي ػػة ف ػػي الج ػػدوؿ ( ،)ٗٙنت ػػائج مس ػػتوى تنفي ػػذ وتوثي ػػؽ المتطمب ػػات

القانونية والمتطمبات األخرى لمواقع الفعمي في معمؿ سمنت طاسموجة مقارنة مع معيار التدقيؽ  ،حيث

حققػػت معػػدالً قػػدره (ٕ) درجػػة مػػف أصػػؿ ( )ٙدرجػػات وبنسػػبة مطابقػػة (ٖٖ  )%ممػػا يؤشػػر إلػػى وجػػود

فجوة واضحة لعدـ المطابقة بنسبة ( )%ٙٚناتجة عف تنفيذ وتوثيؽ جزئي ،تعود أسبابيا لكؿ مما يمي:

ٔ -بسػػبب ضػػعؼ إلت ػزاـ المعمػػؿ بالحػػد مػػف التمػػوث الحاصػػؿ لمي ػواء والضوضػػاء عمػػى وفػػؽ التعميمػػات
البيئية لعاـ (ٓ )ٜٜٔوقانوف حماية وتحسيف البيئة رقـ (ٖ) لعاـ ( )ٜٜٔٚالموضح في الممحؽ (ٗ)
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 ،ولعػػدـ وجػػود ق ػوانيف بيئيػػة نافػػذة وممزمػػة عمػػى مسػػتوى اإلقمػػيـ أو صػػناعة السػػمنت خاصػػة بمحػػددات
ونسب ىذه األنواع مف التموث.

ٕ -ع ػػدـ توثي ػػؽ كيفي ػػة إب ػػبلغ المتطمب ػػات القانوني ػػة والمتطمب ػػات األخ ػػرى لجمي ػػع م ػػبلؾ المعم ػػؿ ،وع ػػدـ

المشاركة بأية مطبوعات تتابع التطورات بالمتطمبات القانونية البيئية فيما يخص صػناعة السػمنت عمػى
المسػػتوى الػػدولي أو اإلقميمػػي التػػي يتقػػارب واقعيػػا البيئػػي مػػع واقػػع المعمػػؿ ،فض ػبلً عػػف عػػدـ قيػػاـ قسػػـ

البيئػػة فػػي المعمػػؿ عينػػة البحػػث بالتنسػػيؽ مػػع و ازرة البيئػػة سػػابقا لمراجعػػة ومراقبػػة التغييػرات بالمتطمبػػات
القانونية وتوثيقيا بما يتبلئـ مع الظروؼ الحالية لطبيعة عمؿ وموقع المعمؿ بيئياً.

 -3األىداف والغايات والبرامج – :-Objectives Targets & Programs

تتمثػػؿ األىػػداؼ والغايػػات والب ػرامج البيئيػػة فػػي إمكانيػػة إسػػتعداد المعمػػؿ لتحقيػػؽ مسػػؤولياتو صػػوب

حماية البيئة ،فيما تتضمف الغايات البيئية تفاصيؿ متطمبػات األداء البيئػي الممكػف تطبيقيػا عمميػاً عمػى

نشػاطات المعمػػؿ لبمػوغ تمػػؾ األىػداؼ ،لػػذلؾ ينبغػػي عمػى المعمػػؿ تحديػد أىدافػػو وغاياتػو البيئيػػة وقياسػػيا
أينمػػا كانػػت قابمػػة لمتطبيػػؽ لمتابعػػة التقػػدـ الحاصػػؿ فػػي تمبيتيػػا وعػػدىا مؤش ػ اًر لػػؤلداء البيئػػي يمكػػف عػػف
طريقػػو تػػوفير معمومػػات تمثػػؿ تغذيػػة عكسػػية لتصػػميـ واحػػد أو أكثػػر مػػف الب ػرامج البيئيػػة  ،التػػي يتوجػػب

تض ػػمينيا وص ػػفا" دقيق ػػا" لؤلى ػػداؼ والغاي ػػات البيئي ػػة لممعم ػػؿ وض ػػماف ت ػػوفير الوس ػػائؿ واإلط ػػار الزمن ػػي
والموارد ااألساسية لتحقيقيا واألفراد المسؤوليف عف التنفيذ.

وق ػػد ح ػػددت المواص ػػفة القياس ػػية متطم ػػب األى ػػداؼ والغاي ػػات والبػ ػرامج لوض ػػع الخطةوتنفي ػػذىا

ومراجعتيا والمحافظة عمى تحسيف نظاـ اإلدارة البيئية عف طريؽ مجموعة مف المتطمبات المػذكورة فػي

قائمة الفحص التدقيقية في الجدوؿ (.)ٗٚ

جدول ()47

قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 14001: 2004األىداف والغايات والبرامج)
التخطيط

األىداف والغايات والبرامج.

مدى المطابقة مع معيار التدقيق()ISO 14001: 2004

منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

غير
منفذ

موثق
كميا

موثق
جزئيا

غير
موثق

موثق
كميا

موثق
جزئيا

غير
موثق

غير
موثق

ٗٔ-تتبنى إدارة المعمؿ غايات وأىداؼ
موثقة لجميع المستويات اإلدارية.

√
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٘ٔ -تؤخذ إدارة المعمؿ بنظر اإلعتبار
المتطمبات القانونيػة والمتطمبػات األخػرى
عنػػد وضػػع ومراجعػػة األىػػداؼ والغايػػات
البيئية.
-ٔٙاألىػػداؼ والغايػػات البيئيػػة لممعمػػؿ
قابم ػ ػ ػ ػػة لمقي ػ ػ ػ ػػاس والتطبي ػ ػ ػ ػػؽ والتحس ػ ػ ػ ػػيف
المس ػػتمر ومبلئم ػػة م ػػع السياس ػػة البيئي ػػة
والمتضمف بمنع التموث.
-ٔٚتخص ػ ػ ػ ػػص إدارة المعم ػ ػ ػ ػػؿ بػ ػ ػ ػ ػرامج
خاص ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػف أج ػ ػ ػػؿ تحقي ػ ػ ػػؽ األى ػ ػ ػػداؼ
والغايات البيئية.
-ٔٛتحدد إدارة المعمؿ الوسائؿ واألطر
الزمنيػ ػ ػ ػ ػػة لتحقيػ ػ ػ ػ ػػؽ الب ػ ػ ػ ػ ػرامج المتعمقػ ػ ػ ػ ػػة
باألىداؼ والغايات البيئية.
-ٜٔتتبنػ ػ ػ ػ ػ ػػى إدارة المعمػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ الغايػ ػ ػ ػ ػ ػػات
واألى ػ ػػداؼ الموثق ػ ػػة لجمي ػ ػػع المس ػ ػػتويات
اإلدارية.
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

√

√

√

√

√
2,5
% 42

وتس ػػتعرض نت ػػائج قائم ػػة الفح ػػص التدقيقي ػػة ف ػػي الج ػػدوؿ ( ،)ٗٚمس ػػتوى تنفي ػػذ وتوثي ػػؽ متطمب ػػات
األىداؼ والغايػات والبػرامج لمواقػع الفعمػي فػي معمػؿ سػمنت طاسػموجة عينػة الد ارسػة مقارنػة مػع معيػار

التػػدقيؽ ،حيػػث حققػػت معػػدال" قػػدره (٘ )ٕ,درجػػة مػػف أصػػؿ ( )ٙدرجػػات وبنسػػبة مطابقػػة (ٕٗ )%ممػػا
يؤشػػر إلػػى وجػػود فجػػوة كبيػرة لعػػدـ المطابقػػة بنسػػبة ( )%٘ٛناتجػػة عػػف تنفيػػذ جزئػػي وضػػعؼ كبيػػر فػػي

التوثيؽ ،تعود لؤلسباب التالية:

ٔ -ع ػػدـ وض ػػوح واكتم ػػاؿ السياس ػػة البيئي ػػة لممعم ػػؿ والت ػػي تع ػػد أساسػ ػا لبن ػػاء نظ ػػاـ اإلدارة البيئي ػػة ،م ػػع
إقتصار أىداؼ وغايات البرامج البيئية لممعمؿ عمى اإللتػزاـ بمحػددات عامػة ومحاولػة إتخػاذ اإلجػراءات

التصحيحية لمعالجة التموث الحاصؿ لميواء دوف توثيؽ تاـ لذلؾ.
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ٕ -عػػدـ وجػػود مؤشػرات أداء بيئيػػة موثقػػة وقابمػػة لمقيػػاس فيمػػا يخػػص مموثػػات اليػواء والضوضػػاء لعػػدـ
تػوافر الوسػػائؿ والمعػػدات الخاصػػة بيػػا ،مػػع وجػػود مؤشػرات أداء بيئيػػة قابمػػة لمقيػػاس وموثقػػة فيمػػا يخػػص

المحددات لتقميؿ تموث اليواء المحيطة بالمعمؿ.

ٖ -عدـ إببلغ اإلدارة العميا مسؤوليات تحقيؽ األىػداؼ والغايػات لمبػرامج البيئيػة إلػى جميػع المسػتويات
فػػي الييكػػؿ التنظيمػػي وخاصػػة األقسػػاـ التشػػغيمية بصػػورة موثقػػة ،حيػػث يقتصػػر إببلغيػػا لػػبعض األقسػػاـ
التػػي تتحمػػؿ مسػػؤولية المحافظػػة عمػػى الشػػأف البيئػػي مثػػؿ قسػػـ البيئػػة والسػػبلمة واإلطفػػاء عػػف طريػػؽ

التعميمات واإلرشادات الشفوية مف اإلدارة العميا في المعمؿ.

ثالثا :التنفيذ والتشغيل – Implementation & Operation

 -1الموارد ،واألدوار ،والمسؤولية ،والصالحية & -Resources ,Roles ,Responsibility

:Authority-

يعتمد التنفيػذ النػاجح لنظػاـ اإلدارة البيئيػة عمػى إلتػزاـ جميػع العػامميف فػي المعمػؿ ،حيػث التقتصػر
األدوار والمسؤوليات عمى وظائؼ اإلدارة البيئيػة فقػط ،بػؿ تشػمؿ المجػاالت األخػرى لممعمػؿ ،مثػؿ إدارة
العمميات والوظائؼ غير البيئية ،ويبدأ اإللتزاـ مف أعمى المستويات في المعمؿ ويترجـ عممياً في وضع

السياسػػة البيئيػػة ودعػػـ تنفيػػذىا وتػػوفير الم ػوارد البلزمػػة ليػػا ،كمػػا ينبغػػي عمػػى اإلدارة العميػػا فػػي المعمػػؿ

تسػػمية موظػػؼ مؤىػػؿ ممػػثبل" لػػئلدارة – -Management Representativeومنحػػو الصػػبلحيات

الكافية لمتنفيذ الفاعؿ والكفػوء لنظػاـ اإلدارة البيئيػة .ويسػتند تنفيػذ نظػاـ اإلدارة البيئيػة إلػى تحديػد المػوارد
واألدوار والمس ػػؤوليات والص ػػبلحيات عم ػػى وف ػػؽ المتطمب ػػات الم ػػذكورة ف ػػي قائم ػػة الفح ػػص التدقيقي ػػة ف ػػي

الجدوؿ (.)ٗٛ

جدول ()48

قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 14001: 2004الموارد واألدوار والمسؤولية والصالحية)

التنفيذ والتشغيل

الموارد واألدوار والمسؤولية
والصالحية.

مدى المطابقة مع معيار التدقيق ()ISO 14001: 2004

منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

غير
منفذ

موثق
كميا

موثق
جزئيا

غير
موثق

موثق
كميا

موثق
جزئيا

غير
موثق

غير
موثق

181

ٕٓ-ت ػ ػ ػػوفر إدارة المعم ػ ػ ػػؿ المػ ػ ػ ػوارد
األساس ػػية لممحافظ ػػة عم ػػى تحس ػػيف
نظاـ اإلدارة البيئية.
ٕٔ-تحػ ػ ػ ػػدد إدارة المعمػ ػ ػ ػػؿ األدوار
والمسػ ػػؤوليات والصػ ػػبلحيات لكافػ ػػة
العػػامميف ولكػػؿ المسػػتويات اإلداريػػة
لتحقيؽ اإلدارة الفاعمة لمبيئة.
ٕٕ-تح ػ ػ ػػافظ إدارة المعم ػ ػ ػػؿ عم ػ ػ ػػى
نظاـ اإلدارة البيئية وفقا لممتطمبػات
المواصفة الدولية البيئية.

√

√

√

ٖٕ-تقدـ التقارير إلى اإلدارة العميا
بشػػأف أداء نظػػاـ اإلدارة البيئيػػة مػػف
أجؿ المراجعة إلجراء التحسيف..
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

√
3
% 50

تبػػيف نتػػائج قائمػػة الفحػػص التدقيقيػػة فػػي الجػػدوؿ ( ،)ٗٛمسػػتوى تنفيػػذ وتوثيػػؽ متطمبػػات الم ػوارد

واألدوار والمسػػؤوليات والصػبلحيات لمواقػػع القػػائـ فػػي معمػػؿ سػػمنت طاسػػموجة عينػػة الد ارسػػة مقارنػػة مػػع

معيار التدقيؽ ،ؽ٤ثش حققػت معػدال" قػدره (ٖ) درجػة مػف أصػؿ ( )ٙدرجػات وبنسػبة مطابقػة (ٓ٘) ممػا
يؤشػػر مػػالى وجػػود فجػػوة متوسػػطة لعػػدـ المطابقػػة بنسػػبة (ٓ٘  )%ناتجػػة عػػف تنفيػػذ جزئػػي وتوثيػػؽ شػػبو

كمي ،تعود أسبابيا بشكؿ أساسي لكؿ مما يمي:

ٔ -ضػػعؼ المبلكػػات المتخصصػػة فػػي الشػػأف البيئػػي ،لعػػدـ تػوافر التحميػػؿ والتوصػػيؼ الػدقيؽ لؤلعمػػاؿ
والسػػيما المػػؤثرة فػػي البيئػػة مػػع عػػدـ توثيػػؽ وصػػؼ لممػػؤىبلت المطموبػػة لشػػاغمييا عمػػى وفػػؽ مصػػفوفة

مسؤوليات نظاـ اإلدارة البيئية.

ٕ -عدـ تحديد وتوصيؼ أغمب الواجبات ؽ٤ش تؤدى ٳعتمادا" عمى إجتياد الموظػؼ فػي تنفيػذ النشػاط
الذي يعمؿ فيو أو ٳجتياد بعض المسػؤوليف فػي ممارسػة الصػبلحيات ،وأحيانػاً يػتـ التصػرؼ بنػاءاً عمػى
توجيػػو شػػفوي مػػف اإلدارة العميػػا ،ويعػػود سػػبب ذلػػؾ لعػػدـ وجػػود دليػػؿ مصػػادؽ عميػػو بصػػورة رسػػمية مػػف

اإلدارة العميا يوثؽ مسؤوليات نظاـ اإلدارة البيئية وٳببلغيػا لجميػع األفػراد العػامميف خاصػةً الػذيف تمتمػؾ

نشاطاتيـ وخدماتيـ جوانب بيئية أساسية ترتبط بيا تأثيرات بيئية ينبغي أف يكونوا مسؤوليف عنيا ،عمماً
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بأف مبدأ الحفاظ عمى البيئة ىو مسؤولية الجميع ،بينما يشير الواقع الفعمي في المعمؿ عينة الدراسة أف
نظاـ اإلدارة البيئية ىو مسؤولية قسـ البيئة.

ٖ -عػػدـ تػوافر كافػػة المعػػدات األساسػػية والمختبػرات لمحػػد مػػف التمػػوث بجميػػع أشػػكالو وٳقتصػػار توافرىػػا
عمػػى معالجػػة الجػػزء البسػػيط مػػف تمػػوث اليػواء النػػاتج مػػف غبػػار السػػمنت وبػػالطرؽ التقميديػػة القديمػػة ،مػػع

السػ ػػعي الجػ ػػاد لممعمػ ػػؿ عين ػ ػة الد ارسػ ػػة فػ ػػي بنػ ػػاء نظػ ػػاـ اإلدارة البيئيػ ػػة عمػ ػػى وفػ ػػؽ المواصػ ػػفة الدوليػ ػػة
.ISO 14001: 2004

 -2الكفاءة ،والتدريب والتوعية – :Competence, Training& Awareness
ينبغي عمى المعمؿ ٳختيار األفراد العامميف الكفوئيف إلنجاز األعماؿ التي ترتبط بيا تأثيرات بيئيػة

أساس ػية ،مػػع وجػػوب تحديػػد ٳحتياجػػاتيـ الضػػرورية مػػف التػػدريب لتطػػوير ميػػاراتيـ .ويرتكػػز تنفيػػذ نظػػاـ
اإلدارة البيئي ػػة عم ػػى ٳلتػ ػزاـ اإلدارة العمي ػػا ف ػػي معم ػػؿ س ػػمنت طاس ػػموجة عين ػػة البح ػػث بمتطمب ػػات الكف ػػاءة
والتدريب والتوعية المذكورة في قائمة الفحص التدقيقية في الجدوؿ (.)ٜٗ
جدول ()49

قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 14001: 2004الكفاءة والتدريب والتوعية)
التنفيذ والتشغيل

الكفاءة والتدريب والتوعية.

ٕٗ-تح ػ ػػرص إدارة المعم ػ ػػؿ بوض ػ ػػع
الشػ ػػخص المناسػ ػػب مػ ػػف العػ ػػامميف
بم ػ ػ ػػا يتناس ػ ػ ػػب م ػ ػ ػػع طبيع ػ ػ ػػة العم ػ ػ ػػؿ
فييػػا،لتحقيؽ مبػػدأ اإلسػػتخداـ األمثػػؿ
لمموارد البشرية في نظاـ إدارة البيئة.
ٕ٘-تح ػ ػػدد إدارة المعم ػ ػػؿ الحاج ػ ػػات
التدريبي ػػة المرتبطػػػة بجوانبي ػػا البيئيػػػة
ونظػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ اإلدارة البيئيػ ػ ػ ػ ػ ػػة وتحػ ػ ػ ػ ػ ػػتفظ
بالسجبلت ذات العبلقة .
-ٕٙتت ػ ػ ػػيح إدارة المعم ػ ػ ػػؿ لمع ػ ػ ػػامميف
المشػػاركة فػػي عمميػػة إتخػػاذ الق ػ اررات

مدى المطابقة مع معيار التدقيق()ISO 14001: 2004
منفذ
كميا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

غير
منفذ

منفذ
كميا

منفذ
كميا

موثق موثق غير
كميا جزئيا موثق

موثق
كميا

موثق
جزئيا

غير
موثق

غير
موثق

√

√

√
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بتقػػديـ إقت ارحػػاتيـ وأفكػػارىـ لممطابقػػة
م ػ ػ ػ ػػع السياس ػ ػ ػ ػػة البيئي ػ ػ ػ ػػة واجػ ػ ػ ػ ػراءات
متطالبات نظاـ اإلدارة البيئة.
-ٕٚتقػ ػ ػ ػ ػػوـ إدارة المعمػ ػ ػ ػ ػػؿ بتوعيػ ػ ػ ػ ػػة
العػػامميف بالجوانػػب البيئيػػة األساسػػية
وتأثيراتي ػػا المحتمم ػػة وم ػػدى إرتباطي ػػا
بعممي ػ ػػـ و بالفوائ ػ ػػد البيئي ػ ػػة لتحس ػ ػػيف
األداء البيئي.
-ٕٛتح ػ ػػرص إدارة المعم ػ ػػؿ بتوعي ػ ػػة
العػ ػ ػ ػ ػػامميف بػ ػ ػ ػ ػػأدوارىـ ومسػ ػ ػ ػ ػػؤولياتيـ
لتحقيػ ػ ػ ػػؽ المطابقػ ػ ػ ػػة مػػ ػ ػػع متطمبػ ػ ػ ػػات
اإلدارة البيئية.
-ٕٜت ػ ػ ػ ػ ػػوفر إدارة المعم ػ ػ ػ ػ ػػؿ بػ ػ ػ ػ ػ ػرامج
تدريبية لجميع العامميف لزيادة وعػييـ
ح ػ ػ ػ ػ ػػوؿ العواق ػ ػ ػ ػ ػػب المحتمم ػ ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػ ػػف
اإلنحرافات عف إجراءات التشغيؿ.
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

√

√

√
1,67
% 28

تبػػيف قائمػػة الفحػػص التدقيقيػػة فػػي الجػػدوؿ ( ،)ٜٗمػػدى تنفيػػذ وتوثيػػؽ متطمبػػات الكفػػاءة والتػػدريب

والتوعية لمواقع الفعمي في المعمػؿ مقارنػة مػع معيػار التػدقيؽ ،ؽ٤ثش حققػت معػدال" قػدره ( )1,67درجػة
مف أصػؿ ( )ٙدرجػات وبنسػبة مطابقػة ( )%ٕٛممػا يشػير إلػى وجػود فجػوة كبيػرة لعػدـ المطابقػة بنسػبة

(ٕ )%ٚناتجة عف تنفيذ جزئي وضعؼ في التوثيؽ ،تعود أسبابيا لكؿ ممايمي:

ٔ -ضػعؼ فػػي أغمػب الجوانػػب البيئيػػة والتػأثيرات المرتبطػػة بيػػا ،مػع عػػدـ تحديػػد الكفػاءات الضػػرورية المػػؤثرة
عمى نظاـ اإلدارة البيئية وتوثيقيا ،بؿ اإلعتماد عمى التقديرات الشخصية لبعض المسػؤوليف فػي المعمػؿ عنػد

إتخاذ ق اررات التعييف.

ٕ -قم ػػة البػ ػرامج التدريبي ػػة المتخصص ػػة بالش ػػأف البيئ ػػي ،م ػػع ع ػػدـ ٳم ػػتبلؾ المعم ػػؿ ص ػػبلحيات تحدي ػػد

اإلحتياجات التدريبية خارج اإلقميـ ،وٳقتصار تمؾ الصبلحيات عمى المدير.

 -3ض ػػعؼ بػ ػرامج التوعي ػػة البيئي ػػة الش ػػاممة عم ػػى مس ػػتوى المعم ػػؿ ،لتثقي ػػؼ األفػ ػراد الع ػػامميف بيئيػ ػاً بم ػػا
يتناسب وطبيعة النشػاطات والخػدمات التػي يؤدونيػا لغػرض تحقيػؽ المطابقػة مػع متطمبػات نظػاـ اإلدارة
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البيئية ،مع عدـ ٳطبلع شعبة الدراسات والتوعيػة البيئيػة التػي أنشػئت حػديثاً فػي قسػـ البيئػة فػي ممارسػة

عمميػػة التوعيػػة البيئيػػة بصػػورة تامػػة فػػي المعمػػؿ بسػػبب ضػػعؼ اإلمكانيػػات الماليػػة المتاحػػة ليػػا ،ؽ٤ثثش

يقتصر عمميا عمى بعض ٳجراءات السبلمة البيئية المتمثمة بالرسومات والموحات التعريفية عمى المواقع

والمواد الخطرة داخؿ المعمؿ.

ٗ -القصور في مفاىيـ سمسمة المواصػفات الدوليػة  ،ISO 14000وغيػاب بػرامج التحسػيف ،و عػدـ حػؿ

المشاكؿ البيئية بسبب ضعؼ الوعي البيئي بالجوانب البيئية ونظـ اإلدارة البيئية وبرامج الوقايػة مػف التمػوث

وعػػدـ إعتمػػاد المعمػػؿ لب ػرامج تحفيػػز العػػامميف لتحسػػيف األداء البيئػػي ،واقتصػػار نظػػاـ الح ػوافز عمػػى مكافػػأة
المبدعيف في مجاالت أخرى محددة غير البيئية ،مع إتخاذ العقوبات البلزمة بحؽ المقصريف في مجاؿ

السبلمة البيئية.

-3التصالت _ :Communication
يتطم ػػب التنفي ػػذ الن ػػاجح لمتطمب ػػات نظ ػػاـ اإلدارة البيئي ػػة تػ ػوافر نظ ػػاـ إتص ػػاالت فاع ػػؿ وكف ػػوء ي ػػوفر

المعمومػ ػ ػ ػ ػػات الدقيقػ ػ ػ ػ ػػة عػ ػ ػ ػ ػػف النشػ ػ ػ ػ ػػاطات البيئيػ ػ ػ ػ ػػة لممعمػ ػ ػ ػ ػػؿ ،حيػ ػ ػ ػ ػػث حػ ػ ػ ػ ػػددت المواصػ ػ ػ ػ ػػفة القياسػ ػ ػ ػ ػػية
 ISO 14001: 2004متطمػب اإلتصػاالت مػف أجػؿ مسػاعدة المعمػؿ فػي التحسػيف والمحافظػة عمػى

نظػػاـ اإلدارة البيئيػػة ،عػػف طريػػؽ مجموعػػة متطمبػػات مػػذكورة فػػي قائمػػة الفحػػص التدقيقيػػة فػػي الجػػدوؿ

(ٓ٘).

جدول ()50
قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 14001: 2004التصالت)

التنفيذ والتشغيل

التصالت.
ٖٓ-ل ػ ػ ػػدى إدارة المعم ػ ػ ػػؿ إجػ ػ ػ ػراءات
مناسػػبة لئلتصػػاؿ الػػداخمي والخػػارجي
لمختمػػؼ المسػػتويات والوظػػائؼ فيمػػا
يتعمؽ بنظاـ إدارة البيئة.
ٖٔ-تقػ ػ ػ ػػوـ إدارة المعمػ ػ ػ ػػؿ بتسػ ػ ػ ػػجيؿ
مبلحظاتيا حػوؿ إتصػاالتيا الداخميػة

مدى المطابقة مع معيار التدقيق()ISO 14001: 2004
منفذ
كميا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

غير
منفذ

منفذ
كميا

منفذ
كميا

موثق موثق غير
كميا جزئيا موثق

موثق
كميا

موثق
جزئيا

غير
موثق

غير
موثق

√

√
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والخارجيػ ػػة فيمػ ػػا يتعمػ ػػؽ بنظػ ػػاـ إدارة
البيئة.
ٕٖ-لػ ػ ػ ػ ػ ػػدى إدارة المعمػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ طػ ػ ػ ػ ػ ػػرؽ
لئلتصاالت الخارجية بشػأف الجوانػب
البيئية األساسية.
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

√
4,33
% 72

يتبيف في قائمة الفحص التدقيقية في الجدوؿ (ٓ٘) ،نتائج مستوى التنفيذ والتوثيػؽ الفعمػي فػي

معمػػؿ سػػمنت طاسػػموجة عينػػة الد ارسػػة لمتطمبػػات اإلتصػاالت مقارنػػة مػػع معيػػار التػػدقيؽ،حيث سػػجمت
معدالً قدره ( )4,33درجة مف أصؿ ( )ٙدرجات وبنسبة مطابقة (ٕ )% ٚممػا يؤشػر إلػى وجػود فجػوة
لعدـ المطابقػة بنسػبة ( )% ٕٛناتجػة عػف التنفيػذ التػاـ والتوثيػؽ شػبو الجزئػي لممتطمبػات ،تعػود أسػبابيا

لكؿ مما يمي:

ٔ -عػ ػػدـ توثيػ ػػؽ اإلتصػ ػػاالت الداخميػ ػػة مػ ػػع اإلدارة العميػ ػػا بصػ ػػورة رسػ ػػمية فيمػ ػػا يتعمػ ػػؽ بمموثػ ػػات الي ػ ػواء
والضوضاء عند معالجة حدوثيا في الحاالت غير اإلعتيادية ومحاولة إيجاد الحموؿ المناسبة ليا.

ٕ -إقتصػػر نظػػاـ اإلتصػػاالت فػػي المعمػػؿ بالمػػدير العػػاـ مػػع جميػػع مػػدراء األقسػػاـ لمتابعػػة سػػير العمػػؿ
بإستمرار فيما يتعمؽ بتنفيذ العمؿ بأفضؿ ما يمكف.

ٖ -توجػػد إتصػػاالت داخميػػة مسػػتمرة فيمػػا يتعمػػؽ بسػػبلمة بيئػػة العمػػؿ لؤلقسػػاـ اإلنتاجيػػة بصػػورة خاصػػة
ولممعمؿ بصورة عامػة عمػى وفػؽ مؤشػرات محػددة لػذلؾ ،حيػث يػتـ اإلتصػاؿ بػيف األفػراد العػامميف وأقسػاـ

البيئ ػػة والس ػػبلمة واإلطف ػػاء والفح ػػص اليندس ػػي ح ػػاؿ ح ػػدوث أي تم ػػوث بيئ ػػي ط ػػارئ ن ػػاتج ع ػػف العممي ػػات

التشػػغيمية أو أي ظػػرؼ ط ػارئ آخػػر يتجػػاوز المؤش ػرات المحػػددة ،لغػػرض إتخػػاذ اإلج ػراءات التصػػحيحية
ورفع التقارير إلى اإلدارة العميا بشأف التأثيرات البيئية المرتبطة بو ومحاولة إيجاد الحموؿ المناسبة ليا.

ٗ -مع األطراؼ المستفيدة الخارجية إلببلغيا بنتائج تحققات أدائيا البيئي ومحاولػة التنسػيؽ معيػا بشػأف

آخر التطورات في المجاؿ البيئي فيما يتعمؽ بالتقانات الحديثة المستخدمة لمحد مف التموث بجميع أشكالو
والقػ ػوانيف والتشػ ػريعات البيئي ػػة الجدي ػػدة ،حي ػػث أف بع ػػض الجي ػػات الخارجي ػػة الرس ػػمية ى ػػي الت ػػي تس ػػعى

لئلتصاؿ بالمعمؿ ،مع وجود إتصاالت خارجية رسمية موثقة مف و ازرة الصناعة في اإلقميـ بشػكؿ تقػارير

دورية شيرياً بشأف نسب ومحددات مموثات المعمؿ وبالذات تموث اليواء.
 -4التوثيق – :Documentation

يسػتند التنفيػذ النػاجح لممواصػفة القياسػية  ،ISO 14001: 2004إلػى توثيػؽ متكامػؿ لمتطمبػات

نظ ػػاـ اإلدارة البيئي ػػة ،لتمك ػػيف المعم ػػؿ م ػػف تقي ػػيـ األداء البيئ ػػي م ػػف أج ػػؿ تش ػػخيص من ػػاطؽ الض ػػعؼ
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ومعالجتيػػا وتحديػػد نقػػاط القػػوة وتعزيزىػػا ،ونظ ػ اًر إلرتبػػاط التوثيػػؽ بجميػػع متطمبػػات نظػػاـ اإلدارة البيئيػػة

 ،يتوجب أف يكوف مستوى التوثيػؽ فػي المعمػؿ كافيػاً وواضػحاً لوصػؼ العناصػر الرئيسػية لنظػاـ اإلدارة
البيئية .ويرتكز التحسيف والمحافظة عمى نظاـ اإلدارة البيئية ،عمى إلتزاـ معمػؿ سػمنت طاسػموجة عينػة
الدراسة بالتوثيؽ عمى وفؽ المتطمبات المذكورة في قائمة الفحص التدقيقية الجدوؿ (ٔ٘).
جدول ()51

قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 14001: 2004التوثيق)

التنفيذ والتشغيل

التوثيق.
ٖٖ-توث ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ إدارة المعم ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ األى ػ ػ ػ ػ ػ ػػداؼ
والغايات السياسية البيئية.
ٖٗ-ل ػ ػ ػػدى إدارة المعم ػ ػ ػػؿ آلي ػ ػ ػػة واض ػ ػ ػػحة
لتوثيؽ نظاـ إدارة البيئة.
ٖ٘-يتض ػػمف نظ ػػاـ اإلدارة البيئي ػػة وصػ ػفا
لمعناصػػر الرئيسػػية لمنظػػاـ لتحقيػػؽ تفاعػػؿ
الوثائؽ المرتبطة بالجوانب البيئية.
-ٖٙوثائؽ نظاـ إدارة البيئيػة فػي المعمػؿ
مطابقة لممواصفة الدولية ISO 14001
-ٖٚالوثائؽ وبضمنيا السجبلت المحػددة
والض ػ ػ ػػرورية تض ػ ػ ػػمف فاعمي ػ ػ ػػة التخط ػ ػ ػػيط
وعممي ػ ػػات الس ػ ػػيطرة والتش ػ ػػغيؿ المرتبط ػ ػػة
بالجوانب البيئية.
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

مدى المطابقة مع معيار التدقيق()ISO 14001: 2004
منفذ
جزئيا

غير
منفذ

منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

موثق
كميا

موثق غير
جزئيا موثق

موثق
كميا

موثق غير غير
جزئيا موثق موثق
√
√
√
√

√
1,6
% 27

تظيػػر قائمػػة الفحػػص التدقيقيػػة فػػي الجػػدوؿ (ٔ٘) ،إلػػى نتػػائج مسػػتوى التنفيػػذ والتوثيػػؽ الفعمػػي فػػي
معمؿ سمنت طاسموجة عينة الدراسة لمتطمبات التوثيؽ مقارنة مع معيار التدقيؽ ،حيػث سػجمت معػدال"
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قدره ( )1,6درجة مػف أصػؿ ( )ٙدرجػات وبنسػبة مطابقػة ( )% ٕٚممػا يؤشػر إلػى وجػود فجػوة عميقػة
لعدـ المطابقة بنسبة (ٖ )% ٚناتجة عف تنفيذ جزئي وضعؼ كبير في التوثيؽ ،تعود لؤلسباب التالية:

ٔ -عدـ توافر وثائؽ خاصػة بػاإلجراءات التػي يمكػف أف تػؤثر عمػى أداء نظػاـ اإلدارة البيئيػة ،مػع عػدـ
وضع دليؿ عمؿ متكامؿ يصؼ النظػاـ ويحػدد الوثػائؽ المرتبطػة بػو بشػكؿ مناسػب لكػؿ قسػـ أو وظيفػة

أو نشاط.

ٕ -عدـ توافر الوثائؽ المرتبطة بوصؼ العناصر الرئيسة لنظاـ اإلدارة البيئية ،نتيجة عدـ التوثيؽ التاـ
لمجوانب البيئية األساسية لنشاطات المعمؿ وتحديد المشكبلت التي يمكف أف ترتبط بيا ،مع عدـ تحديد
وتوثي ػػؽ الط ارئ ػػؽ اإلجرائيػ ػة وتعميم ػػات العم ػػؿ ،حي ػػث ي ػػتـ إببلغي ػػا ش ػػفوياً فق ػػط لؤلفػ ػراد الع ػػامميف ح ػػديثي

التعييف.

ٖ-عػػدـ كفايػػة الوثػػائؽ والسػػجبلت الخاصػػة بنظػػاـ اإلدارة البيئيػػة عمػػى وفػػؽ مػػا تػػـ تحديػػده بالمواصػػفة

القياسية الدولية ( ،)ISO 14001: 2004حيث يقتصر وجودىا عمى بعض السجبلت غير المتكاممػة

مثؿ :سجبلت التدريب والحوادث وخطط الطوارئ والسيطرة النوعية.

-3عدـ تمكيف الوثػائؽ والسػجبلت الموضػوعة فػي المعمػؿ مػف توعيػة األفػراد العػامميف باألىػداؼ واجبػة
التحقؽ لتنفيذ نظاـ اإلدارة البيئية وتقييـ األداء البيئي.

 -5ضبط الوثائق – :Document Control

يعػػد الغػػرض مػػف تنفيػػذ متطمبػػات ىػػذا البنػػد ضػػماف قيػػاـ المعمػػؿ بالمحافظػػة عمػػى الوثػػائؽ بطريقػػة
مبلئمة لتنفيذ متطمبات المواصفة القياسية الدولية  ،ISO 14001: 2004مع وجوب أف يكوف التركيز

ال ػرئيس لممعمػػؿ عمػػى التنفيػػذ الفاعػػؿ والكفػػوء لنظػػاـ اإلدارة البيئيػػة وتحسػػيف األداء البيئػػي .يرتكػػز التنفيػػذ

الجيػد لنظػاـ اإلدارة البيئيػػة عمػى اإللتػزاـ التػػاـ بضػبط الوثػائؽ عمػػى وفػؽ مجموعػة المتطمبػػات المػذكورة فػػي

قائمة الفحص التدقيقية في الجدوؿ(ٕ٘).

جدول ()52

قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 14001: 2004ضبط الوثائق)
التنفيذ والتشغيل

ضبط الوثائق.

مدى المطابقة مع معيار التدقيق()ISO 14001: 2004
منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
كميا

موثق
كميا

موثق
جزئيا

غير موثق موثق غير غير
موثق كميا جزئيا موثق موثق
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منفذ منفذ منفذ
جزئيا جزئيا جزئيا

غير
منفذ

-ٖٛيتـ المصادقة عمػى وثػائؽ نظػاـ
إدارة البيئ ػ ػ ػ ػػة وتأيي ػ ػ ػ ػػد كفايتي ػ ػ ػ ػػا قب ػ ػ ػ ػػؿ
اإلصدار.
-ٖٜتقػ ػ ػ ػػوـ إدارة المعمػ ػ ػ ػػؿ بمراجعػ ػ ػ ػػة
وثػػائؽ نظػػاـ إدارة البيئػػة دوري ػاً وكممػػا
كاف ضروريا.
ٓٗ-تقػ ػ ػػوـ إدارة المعمػ ػ ػػؿ ب ػ ػ ػػإجراءات
خاص ػ ػ ػػة لتح ػ ػ ػػديث وتع ػ ػ ػػديؿ وتنق ػ ػ ػػيح
الوثائؽ المطبقة لنظاـ إدارة البيئة.
ٔٗ-تػ ػ ػ ػ ػوفر إدارة المعم ػ ػ ػ ػػؿ الوث ػ ػ ػ ػػائؽ
المطبقة في نقاط اإلستخداـ.
ٕٗ-تض ػ ػ ػ ػػمف إدارة المعم ػ ػ ػ ػػؿ ببق ػ ػ ػ ػػاء
الوث ػ ػ ػػائؽ واض ػ ػ ػػحة الكتاب ػ ػ ػػة وس ػ ػ ػػيولة
تمييزىا.
ٖٗ-تض ػ ػ ػػمف إدارة المعم ػ ػ ػػؿ بض ػ ػ ػػبط
وتوزيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الوثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائؽ ذات األصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ
الخارجي لتخطيط وتشغيؿ نظاـ إدارة
البيئة
ٗٗ-تضػ ػ ػ ػ ػػمف إدارة المعمػ ػ ػ ػ ػػؿ عػ ػ ػ ػ ػػدـ
اإلس ػ ػػتخداـ غي ػ ػػر المقص ػ ػػود لموث ػ ػػائؽ
والبيانػ ػػات لنظػ ػػاـ إدارة البيئػ ػػة الممغػ ػػاة
ألغراض قانونية أو معرفية.
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

√

√

√
√
√

√

√
1,43
% 24

يتبيف في نتائج قائمػة الفحػص التدقيقيػة فػي الجػدوؿ (ٕ٘) ،مسػتوى تنفيػذ وتوثيػؽ متطمبػات ضػبط

الوثػػائؽ لمواقػػع القػػائـ فػػي معمػػؿ سػػمنت طاسػػموجة مقارنػػة مػػع معيػػار التػػدقيؽ ISO 14001: 2004

،حيػػث حققػػت معػػدالً قػػدره (ٖٗ )ٔ,درجػػة مػػف أصػػؿ ( )ٙدرجػػات وبنسػػبة مطابقػػة (ٕٗ  )%ممػػا يؤشػػر
إلى وجود فجوة عميقة لعدـ المطابقة بنسبة ( )% ٚٙناتجة عف تنفيذ وتوثيؽ جزئي لػبعض المتطمبػات
مع عدـ التنفيذ والتوثيؽ لممتطمبات األخرى ،تعود أسبابيا بشكؿ أساس لكؿ مما يأتي:
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ٔ -عدـ المحافظة عمى الوثائؽ فيما يتعمؽ بمموثات اليواء والضوضاء بيدؼ التنفيذ التاـ لنظاـ اإلدارة
البيئية ،مع إقتصار المصادقة عمى الوثائؽ وتأييد كفايتيا قبؿ اإلصدار بمموثات المياه فقط.

ٕ -عدـ تخصيص مسؤولية لموثػائؽ المطموبػة وفقػاً ليػذه المواصػفة الدوليػة والمحافظػة عمييػا ،مػع عػدـ

إتخاذ اإلجراءات الكافية لتطوير وتحديث الوثائؽ بما يتبلئـ مع تنفيذ متطمبات نظاـ اإلدارة البيئية.

ٖ -عدـ توافر وثائؽ خاصة باإلجراءات التي يمكف أف تؤثر عمى أداء نظػاـ اإلدارة البيئيػة فضػبلً عػف
عدـ توافر نظاـ توثيؽ خاص في المجاؿ البيئي فيما يتعمؽ بمموثات اليواء والضوضاء.

ٗ -تقصػير بعػػض األقسػػاـ والشػعب لممعمػػؿ عمػػى إتبػاع اإلجػراءات األصػػولية إلصػدار وتوزيػػع الوثػػائؽ
ومػػف ثػػـ تسػػميميا دوف تأييػػد إسػػتبلـ أصػػولي ،ممػػا أدى لعػػدـ ت ػوافر نسػػخ مػػف الوثػػائؽ الخاصػػة بػػاألمور
البيئية في األقساـ والشعب المعنية في تنفيذىا.

 -4عدـ حفظ الوثائؽ الخاصػة بنظػاـ اإلدارة البيئيػة فػي أمػاكف مناسػبة ومحػددة ليػا ،حيػث يػتـ حفظيػا
مػػع وثػػائؽ قسػػـ السػػبلمة واإلطفػػاء مػػع عػػدـ وجػػود نظػػاـ ترميػػز معتمػػد وموثػػؽ يػػتـ الرجػػوع إليػػو لغػػرض
تمييز واسترجاع الوثائؽ الضرورية عند الحاجة إلييا.

-ٙعدـ إعتماد المعمؿ أية وثائؽ خارجية عمى مستوى صناعة السػمنت إقميميػاً كانػت أـ دوليػة ،بيػدؼ
توفير البيانات والمعمومات عف إجراءات العمؿ داخؿ المعمؿ واإلجراءات الخاصػة بنظػاـ اإلدارة البيئيػة
فيما يتعمؽ بعمميات التشغيؿ والجوانب البيئية المرتبطة بيا.

 -6ضبط العمميات –:-Operational Control

ينبغي عمى المعمؿ تقييـ العمميات التشغيمية كافة ومػف ضػمنيا نشػاطات الصػيانة مػف أجػؿ تمييػز

الجوانػػب البيئيػػة األساسػػية المرتبطػػة بيػػا ،وضػػماف التوصػػؿ إلػػى نتػػائج يػػتـ فييػػا السػػيطرة عمػػى تخفيػػؼ

التػػأثيرات المعاكسػػة لعممي ػات التشػػغيؿ ،بيػػدؼ تنفيػػذ متطمبػػات السياسػػة البيئيػػة وتحقيػػؽ األىػػداؼ وتمبيػػة
الغايػػات البيئيػػة لممعمػػؿ ،ويتطمػػب تنفيػػذ متطمبػػات ىػػذا البنػػد أف تمتػػزـ اإلدارة العميػػا فػػي معمػػؿ سػػمنت

طاسموجة عينة الدراسة ،في وضع إجراءات موثقة وفؽ مجموعة المتطمبات المذكورة في قائمة الفحػص
التدقيقية في الجدوؿ (ٖ٘).
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جدول ()53

قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 14001: 2004ضبط العمميات)
التنفيذ والتشغيل

ضبط العمميات.
٘ٗ-تح ػ ػ ػػدد إدارة المعم ػ ػ ػػؿ العممي ػ ػ ػػات
المرتبط ػ ػػة بالجوان ػ ػػب البيئي ػ ػػة الميم ػ ػػة
المنس ػ ػ ػػجمة م ػ ػ ػػع سياس ػ ػ ػػتيا وغاياتي ػ ػ ػػا
وأىدافيا.
-ٗٙتقػ ػ ػػوـ إدارة المعمػ ػ ػػؿ بالمحافظػ ػ ػػة
عمػ ػ ػ ػػى اإلج ػ ػ ػ ػراءات الموثقػ ػ ػ ػػة لضػ ػ ػ ػػبط
العمميػ ػػات المتعمقػ ػػة بالجوانػ ػػب البيئيػ ػػة
لمسػػيطرة عمػػى اإلج ػراءات التػػي تػػؤدي
إلى اإلنحراؼ عف السياسة واألىػداؼ
والغايات البيئية.
-ٗٚتشػ ػ ػ ػػترط إدارة المعمػ ػ ػ ػػؿ لضػ ػ ػ ػػبط
العممي ػ ػ ػ ػ ػػات معي ػ ػ ػ ػ ػػا ار لمتش ػ ػ ػ ػ ػػغيؿ ف ػ ػ ػ ػ ػػي
اإلجراءات
-ٗٛتح ػ ػ ػ ػ ػػافظ إدارة المعم ػ ػ ػ ػ ػػؿ عم ػ ػ ػ ػ ػػى
العممي ػػات المرتبط ػػة بالجوان ػػب البيئي ػػة
األساسػػية لمخػػدمات التػػي يسػػتفيد منيػػا
المعمؿ.
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

مدى المطابقة مع معيار التدقيق()ISO 14001: 2004
غير
منفذ

منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ منفذ منفذ
جزئيا جزئيا جزئيا

موثق
كميا

موثق
جزئيا

غير
موثق

موثق موثق غير غير
كميا جزئيا موثق موثق
√

√

√

√
1,5
% 25

تبػػيف نتػػائج قائمػػة الفحػػص التدقيقيػػة فػػي الجػػدوؿ(ٖ٘)،مػػدى تنفيػػذ وتوثيػػؽ متطمبػػات ضػػبط العمميػػات

لمواقػػع القػػائـ فػػي معمػػؿ سػػمنت طاسػػموجة مقارنػػة مػػع معيػػار التػػدقيؽ ،حيػػث سػػجمت معػػدالً قػػدره (٘)ٔ,
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درجة مف أصؿ ( )ٙدرجات وبنسبة مطابقة (ٕ٘  )%ممػا يؤشػر إلػى وجػود فجػوة كبيػرة لعػدـ المطابقػة
بنسبة (٘ )%ٚناتجة عف التنفيذ الجزئي والتوثيؽ الضعيؼ جداً ،نتيجة كؿ مما يأتي:

ٔ -عػػدـ وجػػود اإلجػ ػراءات المحػػددة والموثقػػة لتخط ػػيط ومراقبػػة األداء البيئػػي لمعممي ػػات التشػػغيمية وم ػػا

يرتبط بيا مف جوانب بيئية أساسية تؤدي إلى تموث اليواء.

ٕ -عػػػدـ ت ػ ػوافر التعميمػ ػػات الواضػ ػػحة والموثقػ ػػة بخصػ ػػوص السػػػيطرة عمػ ػػى المواقػ ػػؼ التػ ػػي تػ ػػؤدي إلػ ػػى

اإلنحػراؼ عػف إجػراءات التشػغيؿ ،فضػبلً عػف عػػدـ تقيػيـ الجوانػب البيئيػة لنشػاطات الصػيانة التػي التػػتـ
بإسموب وقائي ضمف فترات دورية منتظمة وموثقة ،مما أدى الى تقادـ معظـ اآلالت اإلنتاجية ،ونتيجة

لتوقؼ بعض اآلالت يؤدي أحياناً إلى توقؼ العمؿ لجميع األقساـ اإلنتاجية ،مما جعؿ المعمؿ يضطر
إلتباع أسموب الصيانة العبلجية بموقع العمؿ وبشكؿ سريع وغير نظامي.

ٖ -عػػدـ تطػػوير وتوثيػػؽ إجػراءات تشػػغيؿ قياسػػية لمنشػػاطات التػػي تػرتبط بيػػا جوانػػب بيئيػػة أساسػػية مػػع
ع ػػدـ إعتم ػػاد معي ػػار تش ػػغيمي مح ػػدد وموثػ ػؽ ي ػػتـ العم ػػؿ ب ػػو ،حي ػػث ي ػػتـ إب ػػبلغ األفػ ػراد الع ػػامميف ش ػػفوياً
بإجراءات التشغيؿ والطمب منيـ في حالة حدوث أي طارئ اإلتصاؿ باإلدارة العميا لممعالجػة اآلنيػة أو

التوقؼ التاـ لمتصحيح والمعالجة.

ٗ-عدـ توثيػؽ وابػبلغ المجيػزيف بالمتطمبػات البيئيػة واجبػة اإلعتمػاد عنػد التجييػز ،مػع عػدـ تخصػيص
مسؤولية وضع إجػراءات إبػبلغ سياسػة وأىػداؼ وغايػات المعمػؿ البيئيػة لممجيػزيف والمتعاقػديف وتوثيقيػا

،ألف قرار تجييز المواد الضرورية لممعمؿ يتخذ مركزياً.

 -7الستعداد والستجابة لمطوارئ –:Emergency Preparedness & Response
ينبغ ػػي أف تمت ػػزـ اإلدارة العمي ػػا ف ػػي المعم ػػؿ بمس ػػؤولية تط ػػوير ومراجع ػػة إجػ ػراءات خط ػػة الطػ ػوارئ

،لغػػرض اإلسػػتعداد واإلسػػتجابة لمح ػوادث والمواقػػؼ الطارئػػة بالسػػرعة الممكنػػة لمحػػد مػػف تأثيراتيػػا البيئيػػة

المحتممػػة،كما ينبغػػي عنػد وضػػع خطػػة الطػوارئ األخػػذ بنظػػر اإلعتبػػار المخػػاطر المحتممػػة فػػي الموقػػع.
ويتعيف تييئة خطة الطوارئ لضماف وجود اإلستعدادت واإلستجابة المناسبة عند حدوث أي طارئ ،مما
يتوجػػب إختبػػار خطػػة الطػوارئ والتأكػػد مػػف فاعميتيػػا بإسػػتمرار عمػػى وفػػؽ المتطمبػػات المػػذكورة فػػي قائمػػة

الفحص التدقيقية التي يعرضيا الجدوؿ (ٗ٘).
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جدول ()54

قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 14001: 2004الستعداد والستجابة لمطوارئ)
التنفيذ والتشغيل

الستعداد والستجابة لمطوارئ.

-ٜٗلػ ػ ػ ػػدى إدارة المعمػ ػ ػ ػػؿ إج ػ ػ ػ ػراءات
لتحديػ ػػد الح ػ ػوادث المحتممػ ػػة وحػ ػػاالت
الطوارئ التي ليا تأثير عمى البيئة.
ٓ٘-لػ ػ ػػدى إدارة المعمػ ػ ػػؿ اإلسػ ػ ػػتجابة
الفعمي ػ ػػة لممواق ػ ػػؼ والحػ ػ ػودث الطارئ ػ ػػة
ولمحد مف التأثيرات البيئية التي يمكف
أف تصاحبيا.
ٔ٘-لػ ػ ػ ػػدى إدارة المعمػ ػ ػ ػػؿ المراجعػ ػ ػ ػػة
الدوريػػة وتنقػػيح اإلجػراءات الضػػرورية
لئلس ػ ػ ػ ػ ػػتعداد واإلس ػ ػ ػ ػ ػػتجابة لمطػ ػ ػ ػ ػ ػوارئ
خاص ػ ػ ػ ػػة بع ػ ػ ػ ػػد وق ػ ػ ػ ػػوع الحػ ػ ػ ػ ػوادث أو
المواقؼ الطارئة.
ٕ٘-اإلختبػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدوري عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى
اإلجػ ػ ػ ػ ػراءات الض ػ ػ ػ ػػرورية لئلس ػ ػ ػ ػػتعداد
واإلستجابة لمطوارئ في المعمػؿ قابػؿ
لمتطبيؽ أينما كانت.
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

مدى المطابقة مع معيار التدقيق()ISO 14001: 2004
منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

غير
منفذ

موثق
كميا

موثق غير
جزئيا موثق

موثق
كميا

موثق
جزئيا

غير
موثق

غير
موثق

√

√

√

√
3,5
% 58

تعكس نتائج قائمة الفحص التدقيقية في الجػدوؿ (ٗ٘) ،مسػتوى تنفيػذ وتوثيػؽ متطمبػات اإلسػتعداد
واإلس ػ ػ ػػتجابة لمطػ ػ ػ ػوارئ لمواق ػ ػ ػػع الق ػ ػ ػػائـ ف ػ ػ ػػي معم ػ ػ ػػؿ س ػ ػ ػػمنت طاس ػ ػ ػػموجة مقارن ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػع معي ػ ػ ػػار الت ػ ػ ػػدقيؽ
 ،ISO 14001: 2004حيث حققت معدالً قدره (٘ )ٖ,درجػة مػف أصػؿ ( )ٙدرجػات وبنسػبة مطابقػة

( )% ٘ٛمم ػػا يؤش ػػر إل ػػى وج ػػود فج ػػوة ض ػػعيفة لع ػػدـ المطابق ػػة بنس ػػبة (ٕٗ  )%س ػػببيا التنفي ػػذ الكم ػػي
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والتوثيػػؽ الجزئػػي ل ػػبعض المتطمبػػات ،والتنفي ػػذ والتوثيػػؽ الجزئػػي لم ػػبعض اآلخػػر ،يع ػػود السػػبب الػػرئيس

لضػػعؼ فجػػوة عػػدـ المطابقػػة لمتطمبػػات اإلسػػتعداد واإلسػػتجابة لمط ػوارئ ،إلت ػزاـ اإلدارة العميػػا فػػي معمػػؿ
سػػمنت طاسػػموجة عينػػة الد ارسػػة بمسػػؤوليتيا لتخفيػػؼ التػػأثيرات البيئيػػة الناتجػػة عػػف الح ػوادث والمواقػػؼ

الطارئة عمى وفؽ النحو التالي:

ٔ -تخصػػيص مسػػؤولية التنسػػيؽ لمط ػوارئ وتشػػكيؿ لجنػػة مركزيػػة ي أرسػػيا المػػدير العػػاـ وي ػرأس لجانيػػا

الفرعيػػة مسػػؤوؿ بدرجػػة رئػػيس قسػػـ لغػػرض تطبيػػؽ خطػػة الط ػوارئ والتنسػػيؽ التػػاـ مػػع أقسػػاـ السػػبلمة
واإلطفاء والبيئة ووحدة الطبابة في المعمؿ ،فضبلً عف تدريب وتوعية وتوجيو األفراد العامميف بشػأف مػا
يجب القياـ بو عنػد حػدوث حػاالت الطػوارئ مػف أجػؿ المنػع أو التخفيػؼ مػف التػأثيرات البيئيػة المرتبطػة

بيا.

ٕ -وجػػود وحػػدة متكاممػػة إلطفػػاء الح ارئػػؽ تضػػـ مبلك ػا مػػؤىبل يػػتـ تدريبػػو وتوعيتػػو بإسػػتمرار مػػف أجػػؿ
اإلستجابة الفعمية لتخفيؼ أية تأثيرات بيئية معاكسة ناتجة عف حوادث الحريؽ.

ٖ -وجػػود خطػػة طػوارئ موثقػػة وموزعػػة عمػػى جميػػع األقسػػاـ ويػػتـ مراجعػػة وتنقػػيح إجراءاتيػػا دوريػاً وفػػؽ
المسػػتجدات الطارئػػة والتعميمػػات المركزيػػة ال ػواردة مػػف الجيػػات ذات العبلقػػة ،بيػػدؼ إتخػػاذ اإلج ػراءات

الوقائيػ ػػة قبػ ػػؿ وقػ ػػوع الح ػ ػوادث المحتممػ ػػة ومحاولػ ػػة تقميػ ػػؿ األض ػ ػرار الناتجػ ػػة عنيػ ػػا واتخػ ػػاذ اإلج ػ ػراءات

التصحيحية لمعالجة وازالة التأثيرات البيئية لتمؾ الحوادث.

 -4عدـ كفاية البرامج التدريبية التي تقتصر عمى الدورات والمحاضػرات والتعميمػات الشػفوية مػف تييئػة

واعػػداد مػػبلؾ المعمػػؿ بصػػورة تامػػة لكيفيػػة التعامػػؿ مػػع منػػع أو تخفيػػؼ التػػأثيرات البيئيػػة الناتجػػة ع ػف
حدوث حاالت الطوارئ ،مع إقتصار برامج التدريب واإلختبارات والممارسػات العمميػة لئلسػتجابة الفعميػة

لحاالت الطوارئ عمى مبلؾ قسـ السبلمة فقط.

رابعا :الفحص – Checking

 -1المراقبة والقياس – :Monitoring & Measurement
يعتبر نشاط المراقبة والقياس الوسيمة الفاعمة لمتأكد مف توافػؽ عمػؿ المعمػؿ طبقػاً لمبرنػامج المحػدد

والمعتمػػد لنظػػاـ اإلدارة البيئيػػة ،لػػذلؾ يجػػب عمػػى المعمػػؿ أف يضػػع اإلج ػراءات الموثقػػة لمراقبػػة وقيػػاس
العوامػؿ المػؤثرة لعممياتػو ونشػاطاتو التػي تػرتبط بيػا التػأثيرات األساسػية عمػى البيئػة وتسػجيؿ المعمومػات

الخاصػػة بيػػا لمتابعػػة األداء التشػػغيمي ودرجػػة تنفيػػذ سياسػػتو وأىدافػػو وغاياتػػو البيئيػػة وتسػػاعد المعمومػػات
التي يتـ جمعيا نتيجة المراقبة والقياس في إتخاذ اإلجراءات الوقائية أو التصحيحية ،لذلؾ يتعػيف التأكػد

مف صحة نتائجيا بػإجراء المعػايرة أو التحقػؽ ألجيػزة المراقبػة والقيػاس قبػؿ إسػتخداميا ،وتحديػد الفتػرات
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الدوريػػة المنتظمػػة لممعػػايرة بعػػد اإلسػػتخداـ ،مػػع ضػػرورة إسػػتخداـ معيػػار محػػدد لممعػػايرة وفقػاً لممواصػػفات
الدولية أو الوطنية ،وفي حالػة عػدـ تػوافر معيػار محػدد ينبغػي عمػى المعمػؿ تسػجيؿ األسػاس المسػتخدـ
في المعايرة .وقد حددت المواصفة القياسية  ،ISO 14001: 2004متطمب المراقبة والقياس مػف أجػؿ
وضع الخطط وتنفيذىا ومراجعتيا والمحافظة عمى تحسيف نظاـ اإلدارة البيئية عػف طريػؽ مجموعػة مػف

المتطمبات المذكورة في قائمة الفحص التدقيقية في الجدوؿ (٘٘).
جدول ()55

قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 14001: 2004المراقبة والقياس)
الفحص.

المراقبة والقياس.
ٖ٘-تحػ ػػافظ إدارة المعمػ ػػؿ عمػ ػػى عمميػ ػػات
الرقابػ ػ ػػة والقيػ ػ ػػاس لبيئػ ػ ػػة وأجي ػ ػ ػزة المعمػ ػ ػػؿ
لض ػ ػػماف المطابق ػ ػػة م ػ ػػع أى ػ ػػداؼ وغاي ػ ػػات
المعمؿ.
ٗ٘-تقوـ إدارة المعمؿ بالتحقؽ مف أجيزة
الرقابػػة والقيػػاس التػػي تسػػتخدميا لصػػيانتيا
واإلحتفاظ بالسجبلت المرتبطة بيا.
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

مدى المطابقة مع معيار التدقيق()ISO 14001: 2004
منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

غير
منفذ

منفذ
كميا

موثق موثق
كميا جزئيا

غير
موثق

موثق
كميا

موثق
جزئيا

غير
موثق

غير
موثق

√

√
3
% 50

توضػػح قائمػػة الفحػػص التدقيقيػػة فػػي الجػػدوؿ (٘٘) ،نتػػائج مسػػتوى تنفيػػذ وتوثيػػؽ متطمبػػات المراقبػػة
والقياس لمواقع الفعمي في معمؿ سمنت طاسموجة عينة الدراسة مقارنة مع معيار التدقيؽ ،حيث سػجمت
معدالً قدره (ٖ) درجة مف أصؿ ( )ٙدرجات وبنسبة مطابقة (ٓ٘  )%مما يؤشر إلى وجود فجوة كبيػرة
لعدـ المطابقة بنسبة (ٓ٘  )%ناتجة عف التنفيذ والتوثيؽ الجزئػي لمتطمػب واحػد مػع تنفيػذ كمػي وتوثيػؽ
ضعيؼ جدا لمتطمب آخر ،نتيجة كؿ مما يمي:
ٔ -عدـ توثيؽ إجراءات المراقبة والقياس لمعظـ عمميات التشغيؿ التي ترتبط بيا تأثيرات أساسية عمى
البيئة مع عدـ تضميف اإلجراءات تسجيؿ المعمومات األساسية لمتابعة األداء التشغيمي في المعمػؿ مػف
أجػػؿ التقيػػيـ الػػدوري لئلسػػتجابة الفعميػػة لمق ػوانيف والتش ػريعات البيئيػػة ذات الصػػمة ،وقيػػاس درجػػة تحقيػػؽ
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سياسػػة وأىػػداؼ وغايػػات نظػػاـ اإلدارة البيئيػػة فػػي المعمػػؿ ،ويعػػود السػػبب الرئيسػػي لمتنفيػػذ الجزئػػي ليػػذا
المتطمب عدـ توافر أجيزة مراقبة وقياس حجـ تمػوث اليػواء والضوضػاء مػع عػدـ وجػود مقػاييس ونسػب
محددة ليذه األنواع مف التموث.
ٕ-غيػػاب التوثيػػؽ لئلج ػراءات المطموبػػة لمعػػايرة أجي ػزة المراقبػػة والقيػػاس فػػي المعمػػؿ مػػع ضػػعؼ توثيػػؽ

المعمومػات الخاصػػة بصػيانتيا فػػي السػجبلت ،لعػػدـ إعتمػاد معيػػار محػدد وموثػػؽ عمػى وفػػؽ المواصػػفات
المعتمدة إلجراء المعايرة أو التحقؽ.
 -2عــدم المطابقــة والج ـراء التصــحيحي والج ـراء الوقــائي

:Action & Preventive Action-

-NonconformityCorrective

يتطمػػب التنفيػػذ النػػاجح لنظػػاـ اإلدارة البيئيػػة تحديػػد حػػاالت عػػدـ المطابقػػة إسػػتناداً لنتػػائج المراقبػػة
والقيػػاس والتػػدقيؽ الػػداخمي والمراجعػػة اإلداريػػة لمواجيػػة المشػػكبلت التػػي تحػػدث وتسػػبب اإلنح ارفػػات عػػف
السياسػ ػػة واألىػ ػػداؼ والغايػ ػػات البيئيػ ػػة لممعمػ ػػؿ ،لػ ػػذلؾ ينبغػ ػػي عمػ ػػى اإلدارة العميػ ػػا تخصػ ػػيص مسػ ػػؤولية
وصػػبلحية التحػػري واإلستقصػػاء لمكشػػؼ عػػف حػػاالت وأسػػباب عػػدـ المطابقػػة ،لغػػرض إتخػػاذ اإلجػػراءات
الوقائيػػة بشػػأنيا قبػػؿ وقوعيػػا واتخػػاذ اإلج ػراءات التصػػحيحية لمعالجتيػػا بيػػدؼ تخفيػػؼ تأثيراتيػػا البيئيػػة
وتسجيؿ نتائجيا بما ينسجـ مع التنفيػذ الفاعػؿ والكفػوء لنظػاـ اإلدارة البيئيػة ،مػع وجػوب أف تػتبلءـ ىػذه
اإلجػػرءات مػػع أىميػػة وحجػػـ التػػأثيرات البيئيػػة المرتبطػػة بحػػاالت عػػدـ المطابقػػة .حيػػث حػػددت المواصػػفة
القياسية ىذا المتطمب مف أجؿ مساعدة المعمػؿ فػي المحافظػة عمػى تنفيػذ نظػاـ اإلدارة البيئيػة وتحسػينو
عف طريؽ مجموعة مف المتطمبات المذكورة في قائمة الفحص التدقيقية في الجدوؿ (.)٘ٙ
جدول ()56

قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ISO 14001: 2004
الفحص

(عدم المطابقة والجراء التصحيحي الجراء الوقائي)

عدم المطابقة والجراء التصحيحي
والجراء الوقائي.
٘٘-تقػػوـ إدارة المعم ػػؿ بتصػػحيح ع ػػدـ
المطابق ػ ػػة واتخ ػ ػػاذ اإلجػ ػ ػراءات لتخفي ػ ػػؼ
تأثيراتيا البيئية.
-٘ٙتقػػوـ إدارة المعمػػؿ بػػالتحري بشػػأف

مدى المطابقة مع معيار التدقيق()ISO 14001: 2004
منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ منفذ منفذ
جزئيا جزئيا جزئيا

غير
منفذ

منفذ
كميا

موثق موثق
كميا جزئيا

غير
موثق

موثق موثق غير
كميا جزئيا موثق

غير
موثق

√
√
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ع ػػدـ المطابق ػػة وتحدي ػػد أس ػػبابيا واتخ ػػاذ
اإلج ػ ػ ػراءات مػ ػ ػػف أجػ ػ ػػؿ تجنػ ػ ػػب تك ػ ػ ػرار
حدوثيا.
-٘ٚتقي ػ ػ ػ ػ ػػيـ إدارة المعم ػ ػ ػ ػ ػػؿ ،الحاج ػ ػ ػ ػ ػػة
إلج ػ ػراءات منػ ػػع عػ ػػدـ المطابقػ ػػة وتنفيػ ػػذ
اإلج ػراءات المناسػػبة المصػػححة لتجنػػب
حدوثيا .
-٘ٛتس ػ ػ ػ ػ ػ ػػجؿ إدارة المعم ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ نت ػ ػ ػ ػ ػ ػػائج
اإلجػ ػ ػ ػ ػراءات التصػػ ػ ػ ػػحيحية و الوقائيػػ ػ ػ ػػة
المتخذة.
-ٜ٘ت ارج ػ ػ ػ ػ ػػع إدارة المعم ػ ػ ػ ػ ػػؿ فاعمي ػ ػ ػ ػ ػػة
اإلجػ ػ ػ ػراءات التص ػ ػ ػػحيحية واإلجػ ػ ػ ػراءات
الوقائة المتخذة.
ٓ-ٙاإلج ػراءات التصػػحيحية و الوقائيػػة
المتخ ػػذة م ػػف قب ػػؿ إدارة المعم ػػؿ مناس ػػبة
لحجـ المشكبلت وشدة تأثيراتيا البيئية.
ٔ-ٙتض ػ ػ ػػمف إدارة المعم ػ ػ ػػؿ ب ػ ػ ػػأف أيػ ػ ػ ػة
تغيي ػ ػرات ضػ ػػرورية يػ ػػتـ إجراءىػ ػػا تكػ ػػوف
طبقا" لوثائؽ نظاـ اإلدارة البيئية.
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

√

√

√

√

√
1,29
%22

تستعرض نتائج قائمة الفحص التدقيقية في الجدوؿ ( ،)٘ٙمستوى تنفيذ وتوثيؽ متطمبات عػدـ
المطابقة واإلجراءات التصحيحية والوقائية لمواقع القائـ في معمؿ سمنت طاسموجة عينة الدراسة مقارنػة

مػػع معيػػار التػػدقيؽ ،حيػػث سػػجمت معػػدالً قػػدره ( )ٔ،ٕٜدرجػػة مػػف أصػػؿ ( )ٙدرجػػات وبنسػػبة مطابقػػة

(ٕٕ  )%ممػا يؤشػر إلػى وجػود فجػوة عميقػة لعػدـ المطابقػة بنسػبة ( )% ٚٛناتجػة عػف التنفيػذ الجزئػي
وعدـ تنفيذ بعض المتطمبات والضعؼ الكبير في التوثيؽ ،وتعود أسبابيا بشكؿ أساسي لكؿ مما يمي:

ٔ -عػدـ تمييػػز معظػػـ حػػاالت عػدـ المطابقػػة المرتبطػػة تأثيراتيػػا بتمػوث اليػواء والضوضػػاء ،فضػبلً عػػف

عػػدـ إمػػتبلؾ المعمػػؿ الوسػػائؿ الضػػرورية لمحػػد أو تقميػػؿ ىػػذه األن ػواع مػػف التمػػوث أو إتخػػاذ اإلج ػراءات
التصحيحية أو الوقائية بشأنيا.
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ٕ -عػػدـ إعتمػػاد األسػػموب الوقػػائي لمواجيػػة التمػػوث مػػف مصػػدره حيػػث يعتمػػد المعمػػؿ أسػػموب التحػػري
واتخاذ اإلجراءات التصحيحية لمعالجة المشكمة بعد حدوثيا.

ٖ -عدـ توفر نظاـ تحري يعمؿ بشكؿ كفوء لمكشؼ عف حاالت عدـ المطابقة ،فضبلً عف عدـ تحديد
وتوثيػػؽ المسػػؤوليات والصػػبلحيات البلزمػػة لمتابعػػة ىػػذه اإلج ػراءات ،حيػػث يعتمػػد أسػػموب التحػػري لمنػػع
عػػدـ المطابقػػة عػػف المعمومػػات التػػي يػػتـ اإلبػػبلغ عنيػػا مػػف األفػراد العػػامميف بشػػأف المشػػكبلت والحػوادث

،وتع ػػاوف المعم ػػؿ م ػػع بع ػػض الجي ػػات الخارجيػ ػة لقي ػػاس نس ػػب تم ػػوث اليػ ػواء ف ػػي الج ػػو داخ ػػؿ المعم ػػؿ
والمناطؽ المحيطة بو.

ٗ -الض ػػعؼ ف ػػي مس ػػؾ الس ػػجبلت الت ػػي توض ػػح م ػػدى كف ػػاءة تنفي ػػذ اإلجػ ػراءات التص ػػحيحية والوقائي ػػة
،واقتص ػػارىا عم ػػى التق ػػارير المقدم ػػة إل ػػى اإلدارة العمي ػػا بش ػػأف اإلجػػراءات التص ػػحيحية المتخ ػػذة لمعالج ػػة
مشكبلت تموث اليواء في موقع المعمؿ مع ضعؼ توثيؽ اإلجراءات الوقائية.

 -4عػػدـ إعتمػػاد المعمػػؿ طريقػػة إجرائيػػة لتسػػجيؿ نتػػائج اإلج ػراءات التصػػحيحية المتخػػذة بيػػدؼ تحديػػد
أس ػػباب ع ػػدـ المطابق ػػة وض ػػماف ع ػػدـ تكرارى ػػا ،م ػػع ع ػػدـ وض ػػع خط ػػط لئلجػ ػراءات الوقائي ػػة لئل ازل ػػة أو
التخفيؼ مف الحاالت غير المرغوب فييا والمتوقع حدوثيا.

 -ٙشػ ػػبو إنعػ ػػداـ اإلج ػ ػراءات التصػ ػػحيحية والوقائيػ ػػة المتخػ ػػذة بشػ ػػأف تمػ ػػوث الي ػ ػواء بسػ ػػبب عػ ػػدـ ت ػ ػوافر
المسػػتمزمات الضػػرورية ليػػا ،مػػع عػػدـ مناسػػبة اإلجػراءات المتخػػذة بشػػأف معالجػػة التمػػوث الحاصػػؿ عمػػى
الطرؽ واألرصفة داخؿ المعمؿ والطرؽ المؤدية لو نتيجة غبار السمنت النافذ مف المعمؿ.

 -ٚعدـ توفر الوثائؽ الخاصة باإلجراءات التي يمكف أف تؤثر عمى أداء نظاـ اإلدارة البيئية باإلضافة

إلى عدـ توفر نظاـ توثيؽ خاص في المجاؿ البيئي.
 -3ضبط السجالت – :Control of Records

تعتبػػر السػػجبلت نوع ػا خاص ػا مػػف الوثػػائؽ ،ويقصػػد بالسػػجبلت البيئيػػة البيانػػات والمعمومػػات التػػي

تس ػػجؿ بش ػػأف النش ػػاطات أو العممي ػػات المنف ػػذة والم ػػؤثرة عم ػػى البيئ ػػة ،ل ػػذلؾ ينبغ ػػي عم ػػى معم ػػؿ س ػػمنت
طاسػػموجة عينػػة الد ارسػػة وضػػع اإلجػراءات الموثقػػة لتحديػػد الضػػوابط المطموبػػة لخػػزف وحمايػػة واسػػترجاع

السػػجبلت ومػػدة اإلحتفػػاظ بيػػا قبػػؿ إتبلفيػػا ،لتكػػوف دلػػيبلً موضػػوعياً يبػػرىف عمػػى فاعميػػة وكفػػاءة مسػػتوى
األداء البيئي ودرجة المطابقة مع متطمبات نظاـ اإلدارة البيئية ( .)ISO 14001: 2004ويرتكز تنفيذ
متطمبات ضبط السجبلت عمػى إلتػزاـ اإلدارة العميػا فػي المعمػؿ بالمتطمبػات المػذكورة فػي قائمػة الفحػص

التدقيقية في الجدوؿ (.)٘ٚ
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جدول ()57

قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 14001: 2004ضبط السجالت)
الفحص

ضبط السجالت.
ٕ-ٙتمتمػ ػ ػ ػػؾ إدارة المعمػ ػ ػ ػػؿ سػ ػ ػ ػػجبلت
ت ػػوفر فيي ػػا األدل ػػة عم ػػى المطابق ػػة م ػػع
متطمبػ ػ ػ ػػات نظػ ػ ػ ػػاـ إدارة البيئػ ػ ػ ػػة وفػ ػ ػ ػػؽ
المواصفة الدولية لمبيئة.
ٖ-ٙل ػػدى إدارة المعم ػػؿ ط ػػرؽ وآلي ػػات
لمحفاظ عمى سجبلت نظاـ إدارة البيئة
بشػ ػػكؿ يقييػ ػػا مػ ػػف الضػ ػػرر والتمػ ػػؼ و
الفقد.
ٗ-ٙتمتمػ ػ ػ ػػؾ إدارة المعمػ ػ ػ ػػؿ سػ ػ ػ ػػجبلت
قانوني ػ ػ ػػة مج ػ ػ ػػازة ومميػ ػ ػ ػزة لنظ ػ ػ ػػاـ إدارة
البيئة.
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

مدى المطابقة مع معيار التدقيق()ISO 14001: 2004
منفذ
كميا

غير
منفذ

منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

موثق موثق
كميا جزئيا

غير
موثق

موثق
كميا

موثق
جزئيا

غير غير
موثق موثق

√

√

√
3,33
% 56

يتبيف في قائمة الفحص التدقيقية في الجدوؿ ( ،)٘ٚنتائج مدى تنفيػذ وتوثيػؽ متطمبػات السػجبلت

لمواقع الفعمي فػي المعمػؿ مقارنػة مػع معيػار التػدقيؽ  ،ISO 14001: 2004حيػث سػجمت معػدالً قػدره

(ٖٖ )ٖ,درجة مف أصؿ ( )ٙدرجات وبنسبة مطابقة ( )% ٘ٙمما يؤشر إلى وجود فجوة عميقػة لعػدـ
المطابق ػػة بنس ػػبة (ٗٗ  )%ناتج ػػة ع ػػف التنفيػ ػذ الجزئ ػػي والض ػػعؼ الكبي ػػر ف ػػي التوثي ػػؽ لمتطمب ػػيف وتنفي ػػذ
وتوثيؽ جزئي لمتطمب آخر ،نتيجة لكؿ مما يمي:

ٔ -ع ػػدـ وض ػػع اإلجػ ػراءات الخاص ػػة بض ػػبط الس ػػجبلت وتحدي ػػد الش ػػخص المس ػػؤوؿ ع ػػف ذل ػػؾ ،حي ػػث

اليشػػير الواقػػع الفعمػػي لنظػػاـ اإلدارة البيئيػػة فػػي المعمػػؿ الػػى السػػجبلت األساسػػية المطموبػػة عمػػى وف ػؽ

المواصػفة القياسػػية الدوليػة  ،ISO 14001: 2004بػػؿ يعتمػد عمػػى تقػارير ووثػػائؽ قسػـ البيئػػة بشػػأف
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النت ػػائج المتحقق ػػة لمح ػػد م ػػف التم ػػوث ،فضػ ػبلً ع ػػف محدودي ػػة مس ػػؾ الس ػػجبلت الت ػػي ي ػػنص عميي ػػا النظ ػػاـ

واقتصػػارىا عمػػى بعػػض السػػجبلت غيػػر المتكاممػػة مثػػؿ سػػجبلت التػػدريب والصػػيانة والح ػوادث وخطػػط

الطوارئ ونتائج القياس ووثائؽ اإلجراءات التصحيحية.

ٕ -عػػدـ تمييػػز السػػجبلت البيئيػػة التػػي تػػدمج أحيان ػاً مػػع السػػجبلت والوثػػائؽ التشػػغيمية مػػع عػػدـ تحديػػد
أماكف خاصة لخزنيا عمى وفؽ أسػموب عممػي يسػاعد األفػراد العػامميف فػي الحصػوؿ عمييػا بسػرعة عنػد

الحاجة إلييا لتنفيذ مياـ محػددة ،حيػث يػتـ خػزف بعػض السػجبلت البيئيػة مػع السػجبلت المتقادمػة لقسػـ

السبلمة واإلطفاء.

ٖ -عػػدـ إلت ػزاـ اإلدارة العميػػا فػػي المعمػػؿ بوضػػع الخطػػة والمصػػادقة عمػػى السػػجبلت الضػػرورية لنظػػاـ
اإلدارة البيئية وتحديد الشخص المسؤوؿ لمتابعة فتح السجبلت الجديدة والتأكد مف إغبلؽ المنتيية منيا
وحفظيػا ،مػػع عػػدـ تحديػػد فتػرة لمراجعػػة السػػجبلت البيئيػػة وفتػرة اإلحتفػػاظ بيػػا لؤلغػراض القانونيػػة نتيجػػة

لعدـ تدقيقيا مف قبؿ أية جية قانونية.

 -4التدقيق الداخمي – :Internal Audit
يعتبػ ػػر التػػػدقيؽ الػػػداخمي عمميػػػة نظاميػ ػػة مسػػػتقمة وموثقػ ػػة لمحص ػػوؿ عمػػػى دليػ ػػؿ الت ػػدقيؽ وتقييمػػػو

بموضوعية لتحديد مدى اإليفاء بمعيار تدقيؽ نظاـ اإلدارة البيئية الموضوع مػف منظمػة(ٔ) ،لػذلؾ ينبغػي

عم ػػى المعم ػػؿ تنفي ػػذ عممي ػػة الت ػػدقيؽ ال ػػداخمي لنظ ػػاـ اإلدارة البيئي ػػة ض ػػمف فتػ ػرات مناس ػػبة تعتم ػػد م ػػدتيا
وتكرارىا عمى دقة تخطيط النظاـ وتنفيذه والمحافظة عميو وطبيعة العمميػات التشػغيمية والتػأثيرات البيئيػة

المرتبطػػة بيػػا ،وييػػدؼ المتطمػػب أعػػبله إلػػى التحقػػؽ مػػف أف نظػػاـ اإلدارة البيئيػػة لممعمػػؿ موجػػود وكامػػؿ
ويعمؿ بشكؿ صحيح وفعػاؿ ،لبيػاف مػدى اإللتػزاـ بتنفيػذ النشػاطات البيئيػة طبقػاً لممتطمبػات المثبتػة فػي

وث ػػائؽ نظ ػػاـ اإلدارة البيئي ػػة ،واكتش ػػاؼ وتحمي ػػؿ أوج ػػو القص ػػور ف ػػي تطبيق ػػو واتخ ػػاذ اإلجػ ػراءات البلزم ػػة

لضماف تحسينو ،وبمعنى آخر ييدؼ التدقيؽ الػداخمي لمتحقػؽ مػف أف مػا ينفػذه المعمػؿ مطػابؽ لمػا ىػو
موثؽ ،مما يتطمب وجود وثائؽ داعمة تدعى أدلة التدقيؽ .ويتعيف عمػى اإلدارة العميػا فػي المعمػؿ تنفيػذ

عممي ػػة الت ػػدقيؽ ال ػػداخمي لض ػػماف المحافظ ػػة عم ػػى تحس ػػيف نظ ػػاـ اإلدارة البيئي ػػة عم ػػى وف ػػؽ المتطمب ػػات
المذكورة في قائمة الفحص التدقيقية في الجدوؿ (.)٘ٛ

ISO 14001: 2004(E):3.
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جدول ()58
قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 14001: 2004التدقيق الداخمي)
الفحص.

التدقيق الداخمي
٘-ٙتط ػػابؽ إدارة المعم ػػؿ الت ػػدقيقات
الداخمي ػ ػػة م ػ ػػع الترتيب ػ ػػات المخطط ػ ػػة
ل ػ ػ ػ ػػئلدارة البيئي ػ ػ ػ ػػة ،وف ػ ػ ػ ػػؽ متطمب ػ ػ ػ ػػات
المواصفة الدولية لمبيئة.
-ٙٙتنفػ ػ ػ ػ ػػذ إدارة المعمػ ػ ػ ػ ػػؿ التػ ػ ػ ػ ػػدقيؽ
ال ػ ػ ػػداخمي بش ػ ػ ػػكؿ ص ػ ػ ػػحيح وتح ػ ػ ػػافظ
عمييا.
-ٙٚتقيػػيـ إدارة المعمػػؿ المعمومػػات
المتعمقة بنتائج التدقيؽ.
-ٙٛتحػ ػ ػ ػػافظ إدارة المعمػ ػ ػ ػػؿ عمػ ػ ػ ػػى
إج ػ ػراءات التػ ػػدقيؽ التػ ػػي تشػ ػػير إلػ ػػى
مسؤوليات ومتطمبات تخطػيط وتنفيػذ
التػ ػػدقيقات واعػ ػػداد تقػ ػػارير النتػ ػػائج و
السجبلت ذات الصمة.
-ٜٙتحػ ػ ػ ػػدد إدارة المعمػ ػ ػ ػػؿ معيػ ػ ػ ػػار
مجاؿ طرؽ التدقيؽ.
متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

مدى المطابقة مع معيار التدقيق()ISO 14001: 2004
منفذ
كميا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

غير
منفذ

منفذ
كميا

منفذ
كميا

موثق موثق غير
كميا جزئيا موثق

موثق
كميا

موثق
جزئيا

غير
موثق

غير
موثق

√

√
√

√

√
1,6
% 27

تعكس نتائج قائمة الفحص التدقيقية في الجدوؿ ( ،)٘ٛمستوى تنفيذ وتوثيؽ متطمبػات التػدقيؽ

الداخمي لمواقع القائـ في المعمؿ مقارنة مػع معيػار التػدقيؽ ،حيػث حققػت معػدال" قػدره ( )ٔ,ٙدرجػة مػف

أصػػؿ ( )ٙدرجػػات وبنسػػبة مطابقػػة ( )% ٕٚممػػا يؤشػػر إلػػى وجػػود فجػػوة كبي ػرة لعػػدـ المطابقػػة بنسػػبة
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(ٖ )% ٚناتجة عف التنفيذ والتوثيػؽ الجزئػي لمػبعض منيػا والضػعؼ الكبيػر فػي التوثيػؽ لآلخػر ،وتعػود
أسبابيا لكؿ مما يمي:

ٔ-عػػدـ تنفيػػذ المعمػػؿ أي ػة عممي ػات تػػدقيؽ داخمي ػة لموقػػوؼ عمػػى مطابقػػة نظػػاـ اإلدارة البيئيػػة لمترتيبػػات

المخططػة لممواصػػفة القياسػػية  ،ISO 14001: 2004مػػع عػػدـ وضػع المعمػػؿ أيػة إجػراءات تدقيقيػػة
لمجوانب البيئية وما يرتبط بيا مف مموثات لميواء والضوضاء.

ٕ -عدـ تنفيػذ المعمػؿ التػدقيقات الداخميػة التػي تخػدميا فػي تحقيػؽ سياسػتو وأىدافػو وغاياتػو البيئيػة بمػا
يتوافؽ مع متطمبات المواصفة الدولية .ISO 14001: 2004

ٖ-عدـ تحديد اإلجراءات الموثقة لممسؤوليات ومتطمبػات التخطػيط وادارة وتنفيػذ وكتابػة التقريػر النيػائي

لعمميػػة التػػدقيؽ الػػداخمي ،بمػػا فػػي ذلػػؾ التأكػػد مػػف إختيػػار المػػدققيف الػػداخمييف مػػف األفػراد غيػػر المعنيػػيف
بالنشاطات التي سيتـ تدقيقيا ويتسموف بالحياد واإلسػتقبللية عمػى وفػؽ مبػادئ التػدقيؽ ،مػع عػدـ تحديػد

مس ػػؤولية تنفي ػػذ اإلجػ ػراءات التص ػػحيحية لممواق ػػع المدقق ػػة ومتابعتي ػػا واع ػػداد التق ػػارير الخاص ػػة بنت ػػائج

التحقؽ.

ٗ -عدـ وضع المعمؿ برنامجاً سنوياً أو فصمياً لعممية التدقيؽ الداخمي يتضمف كافة نشاطات األنظمة
المشػػمولة بنظػػاـ اإلدارة البيئيػػة لمعرفػػة مػػدى فاعميػػة تطبيقػػات النظػػاـ فػػي الواقػػع العممػػي والحاجػػة إلػػى

تطويره ،وذلؾ لتحديد معيار ومجاؿ وطرؽ التدقيؽ الداخمي.

خامسا :مراجعة الدارة – Management Review

يركز ىذا المتطمب الذي يعد األخير مف متطمبات نظاـ اإلدارة البيئية عمى إلتزاـ اإلدارة العميػا فػي

المعمؿ ،بشأف إتماـ مراجعة اإلدارة ضمف فترات دورية مخططة لمتأكد مف مدى مبلئمة وكفاية وفاعمية
نظاـ اإلدارة البيئية في تحقيؽ سياسة وأىداؼ وغايات المعمؿ البيئية.

وينبغي التأكد مف دقة المعمومات التي تـ جمعيا بشأف مجمػؿ نظػاـ اإلدارة البيئيػة ،والتػي تسػتخدـ

كأسػاس لمراجعػة اإلدارة ،كمػا ينبغػي توثيػؽ المبلحظػػات واإلسػتنتاجات والتوصػيات الناتجػة مػف مراجعػػة

اإلدارة ،لغػػرض إتخػػاذ اإلج ػراءات التصػػحيحية والوقائيػػة الضػػرورية والتأكػػد مػػف تنفيػػذىا بمػػا يػػؤدي إلػػى

تحسيف نظاـ اإلدارة البيئية .ويركز مراجعػة اإلدارة المحافظػة عمػى نظػاـ اإلدارة البيئيػة وتحسػينو ،وذلػؾ

ب ػ ػإلتزاـ اإلدارة العميػ ػػا فػ ػػي معمػ ػػؿ سػ ػػمنت طاسػ ػػموجة عينػ ػػة الد ارسػ ػػة بػ ػػإجراء مراجعػ ػػة إداريػ ػػة عمػ ػػى وفػ ػػؽ
المتطمبات المذكورة في قائمة الفحص التدقيقية في الجدوؿ (.)ٜ٘
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جدول ()59

قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ( ISO 14001: 2004مراجعة الدارة)
مراجعة الدارة.

يجب عمى الدارة العميا أن:

مدى المطابقة مع معيار التدقيق()ISO 14001: 2004
منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
كميا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

منفذ
جزئيا

موثق موثق
كميا جزئيا

غير
موثق

موثق
كميا

موثق
جزئيا

غير غير
موثق موثق

ٓ -ٚت ارجػ ػ ػ ػ ػػع نظػ ػ ػ ػ ػػاـ اإلدارة البيئيػ ػ ػ ػ ػػة
لممعم ػػؿ ف ػػي أوق ػػات مخطط ػػة لض ػػماف
إستم اررية مبلئمتو وكفايتو وفاعميتو.
ٔ-ٚتقػ ػ ػ ػػوـ إدارة المعمػ ػ ػ ػػؿ بالمراجعػ ػ ػ ػػة
اإلدارية لتقييـ فرص التحسيف و إج ارء
التغيي ػرات فػػي نظػػاـ اإلدارة البيئيػػة بمػػا
فػ ػػي ذلػ ػػؾ السياسػ ػػة البيئيػ ػػة واألىػ ػػداؼ
والغايات البيئية.
ٕ-ٚتق ػ ػ ػػوـ إدارة المعم ػ ػ ػػؿ بالمحافظ ػ ػ ػػة
عمى سجبلت مراجعة اإلدارة .
ٖ-ٚتتضػػمف مػػدخبلت مراجعػػة اإلدارة
معموم ػ ػػات نت ػ ػػائج الت ػ ػػدقيقات الداخمي ػ ػػة
وتقييـ التوافػؽ مػع المتطمبػات القانونيػة
والمتطمبػػات األخػػرى التػػي تشػػترؾ بيػػا
الشركة.
ٗ -ٚتتضػ ػ ػ ػ ػػمف مػ ػ ػ ػ ػػدخبلت مراجعػ ػ ػ ػ ػػة
اإلدارة معموم ػ ػ ػ ػػات اإلتص ػ ػ ػ ػػاالت م ػ ػ ػ ػػع
األطراؼ المسػتفيدة الخارجيػة متضػمنة
شكاوييـ.
٘-ٚتتضػػمف مػػدخبلت مراجعػػة اإلدارة
معمومات األداء البيئي لممعمؿ.
-ٚٙتتضػػمف مػػدخبلت مراجعػػة اإلدارة
معمومػ ػ ػ ػ ػػات مػ ػ ػ ػ ػػدى تمبيػ ػ ػ ػ ػػة األىػ ػ ػ ػ ػػداؼ

√

√

√

√

√

√
√
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غير
منفذ

والغايات.
 -ٚٚتتضػ ػ ػ ػ ػػمف مػ ػ ػ ػ ػػدخبلت مراجعػ ػ ػ ػ ػػة
اإلدارة معمومػ ػ ػ ػ ػػات الوضػ ػ ػ ػ ػػع الحػ ػ ػ ػ ػػالي
لئلجراءات التصحيحية و الوقائية.
-ٚٛتتضػػمف مػػدخبلت مراجعػػة اإلدارة
معمومػػ ػ ػػات متابعػ ػ ػ ػػة اإلج ػ ػ ػ ػراءات مػػ ػ ػػف
المراجعات اإلدارية السابقة.
ٜٚتتضػ ػػمف مػ ػػدخبلت مراجعػ ػػة اإلدارة
معمومػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات وتطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػورات الق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوانيف
والمتطمبات األخرى.
ٓ-ٛالتوصيات بشأف التحسيف.

√

√

√
√
1,36
% 23

متوسط معدل التطبيق
النسبة المئوية

تبيف نتائج قائمػة الفحػص التدقيقيػة فػي الجػدوؿ ( ،)ٜ٘مسػتوى تنفيػذ وتوثيػؽ متطمبػات مراجعػة

اإلدارة لمواقع الفعمي في المعمؿ مقارنة مع معيار التدقيؽ  ،ISO 14001: 2004حيػث حققػت معػدالً

قدره ( )ٔ،ٖٙدرجة مف أصؿ ( )ٙدرجات وبنسبة مطابقة (ٖٕ  )%مما يؤشر إلػى وجػود فجػوة عميقػة
ج ػػداً لع ػػدـ المطابق ػػة بنس ػػبة ( )% ٚٚناتج ػػة ع ػػف التنفي ػػذ والتوثي ػػؽ الجزئ ػػي ل ػػبعض المتطمب ػػات والتنفي ػػذ

الجزئ ػػي والتوثي ػػؽ الض ػػعيؼ ج ػػداً لم ػػبعض اآلخ ػػرمف متطمب ػػات المراجع ػػة اإلداري ػػة ،تع ػػود أس ػػبابيا بش ػػكؿ

أساسي لكؿ مما يمي:

ٔ-ع ػػدـ وجػػػود مراجع ػػة إداريػػػة ذات ص ػػمة بمتطمبػ ػػات نظ ػػاـ اإلدارة البيئي ػػة 2004

ISO14001:

،حيث تقتصر مراجعة اإلدارة في المعمؿ عمى الزيارات الميدانية لممػدير أو مػف ينػوب عنػو لمبحػث عػف
المخالفات البيئية وتحديد مسبباتيا واقتراح سبؿ معالجتيا.

ٕ-عدـ إلتزاـ اإلدارة العميا بإجراء المراجعات الدوريػة ضػمف الفتػرات المحػددة لمتأكػد مػف مبلئمػة وكفايػة
وفاعمية نظاـ اإلدارة البيئية مف حيث متطمبات واجراءات تنفيذىا.

ٖ -إفتقػػار المعمػػؿ لنظػػاـ معمومػػاتي يعػػزز متطمبػػات مراجعػػة اإلدارة لسياسػػة وأىػػداؼ وغايػػات المعمػػؿ
البيئية ومتابعة نتائج واجراءات تنفيذىا بالشكؿ الصحيح.
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سادسا :نتائج تقويم التنفيذ الفعمي لمعمل سمنت طاسموجة تجاه متطمبات المواصفة
الدولية لمبيئة :ISO-14001
يتبيف مف النتائج الظاىرة فػي الجػدوؿ (ٓ ،)ٙحجػـ الفجػوة فػي نظػاـ إدارة البيئػة فػي معمػؿ سػمنت
طاس ػ ػ ػػموجة عين ػ ػ ػػة الد ارس ػ ػ ػػة ،وب ػ ػ ػػيف مجم ػ ػ ػػؿ متطمبػػ ػ ػػات معي ػ ػ ػػار الت ػ ػ ػػدقيؽ وف ػ ػ ػػؽ المواص ػ ػ ػػفة القياسػػ ػ ػػية
14001:

2004

 ISOبنسػػػبة ( )% ٙٔ,ٖٚبعػػػد أف سػ ػػجمت نس ػػبة التنفي ػػذ والتوثيػ ػػؽ الفعمػ ػػي

(ٖ ،)% ٖٛ,ٙنتيجة التنفيذ الجزئي أو عدمو لتمؾ المتطمبات ،فضبل عف الضعؼ الكبير الواضػح فػي
التوثيؽ.

جدوؿ (ٓ)ٙ

ممخص نتائج قوائـ الفحص التدقيقية لمدى مطابقة التنفيذ الفعمي لمتطمبات المواصفة القياسية
(ٔ)

 ISO 14001: 2004في معمؿ سمنت طاسموجة في السميمانية.

ت

معيار التدقيق ()ISO 14001: 2004

درجات التقويم لمتنفيذ والتوثيق الفعمي

ٔ

رقم البند
2,4

عنوان البند

السياسة البيئية

2,14

ٕ

ٗٔ,ٖ,

الجوانب البيئية

ٕ,ٙٚ

٘ٗ

ٖ

ٕٗ,ٖ,

المتطمبات القانونية والمتطمبات األخرى

ٕ

ٖٖ

ٗ

ٖٗ,ٖ,

األىداؼ والغايات والبرامج

ٖ

ٓ٘

2,56

42,66

٘

ٗ ٔ,ٗ,الموارد واألدواروالمسؤوليات والصبلحيات

ٕ٘,

ٕٗ

ٙ

ٕٗ,ٗ,

الكفاءة والتدريب والتوعية

ٔ,ٙٚ

ٕٛ

ٚ

ٖٗ,ٗ,

اإلتصاؿ

ٖٖٗ,

ٕٚ

ٛ

ٗٗ,ٗ,

التوثيؽ

ٔ,ٙ

ٕٚ

ٜ

ٗ٘,ٗ,

ضبط الوثائؽ

ٖٗٔ,

ٕٗ

ٓٔ ٗٙ,ٗ,

ضبط العمميات

٘ٔ,

ٕ٘

التخطــيط

(ٔ)

الوسط الحسابي المرجح

النسبة المئوية
36

الجدوؿ مف إعداد الباح ػػث ،إستنادا إلى نتائج قوائـ الفحص التدقيقية التي حصؿ عمييا الباحث لكؿ متطمب مف

متطمبات البيئة.
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ٖ٘,

٘ٛ

ٔٔ ٗٚ,ٗ,

2,36

39,43

ٖ

ٓ٘

ٔ,ٕٜ

ٕٕ

ٗٔ ٖٗ,٘,

ضبط السجبلت

ٖٖٖ,

٘ٙ

٘ٔ ٗٗ,٘,

التدقيؽ الداخمي

ٔ,ٙ

ٕٚ

2,31

38,75

1,36

23

36,92

618

اإلستعداد واإلستجابة لمطوارئ
التنفيذ والتشغيل

ٕٔ ٗٔ,٘,

المراقبة والقياس

ٖٔ ٗ ٕ,٘,عدـ المطابقة واإلجراءالتصحيحي والوقائي

الفحص
ٔٙ

6،4

مراجعة الدارة
المجموع الجمالي لنتائج التقويم

معدل التطبيق لنتائج التقويم = 38,63 = 16 / 618

مقدار الفجوة في التطبيق والتوثيق الجمالي لممتطمبات = % 61,37 = 38,63 – 100
يبيف الشكؿ (ٕٔ) مستوى كؿ متطمب مف المتطمبات كممخص ،والتوضيح البياني لنتػائج قػوائـ

الفحص التدقيقية لمدى مطابقة التنفيذ الفعمي لمتطمبات المواصفة القياسية  ISO 14001: 2004فػي
معمؿ سمنت طاسموجة في السميمانية ،ففييا يبػيف عػدـ التناسػؽ والتجػانس فػي حركػة المتطمبػات ،فمػثبل

أدن ػػى مس ػػتوى لمتطم ػػب ض ػػبط الوث ػػائؽ (ٖٗ )ٔ,وأعم ػػى مس ػػتوى لمتطم ػػب اإلس ػػتعداد واإلس ػػتجابة لمطػ ػوارئ
(ٕ٘ )ٗ,ومتطمب اإلتصاؿ عمى متوسط ( )ٖ,ٙلذلؾ فإف ىذا المخطط يشػير بػأف المعمػؿ بحاجػة إلػى
مراجعة وتدقيؽ أكثر لترتيب ورفع مستوى النظاـ البيئي نحو األحسف ،وعمػى ىػذا األسػاس فػإف الباحػث
سػػوؼ يقػػدـ مقترح ػاً لبرنػػامج تػػدريبي لنظػػاـ إدارة البيئػػة لممعمػػؿ لرفػػع مسػػتواىا نحػػو األفضػػؿ واألحسػػف

،وسوؼ ندرجيا في مبحث التوصيات مف ىذه الدراسة.
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شكؿ رقـ (ٕٔ)

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ

المصدر :اعداد الباحث

اٌّزطٍجبد

ممخص نتائج قوائـ الفحص التدقيقية لمدى مطابقة التنفيذ الفعمي لمتطمبات المواصفة القياسية
 ISO 14001: 2004في معمؿ سمنت طاسموجة في السميمانية.
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سابعا :البرنامج والخطة العشرية لتطوير النظامين الجودة والبيئة في معمل سمنت طاسموجة:
أول -البرنامج التدريبي المقترح:
اليػػدؼ الرئيسػػي مػػف ىػػذه الد ارسػػة ىػػي التوصػػؿ إلػػى وضػػع برنػػامج وخطػػة لتطػػوير النظػػاميف فػػي
المعمػػؿ لتجػػاوز الضػػعؼ فييمػػا ،وتحسػػينيما نحػػو األحسػػف و األفضػػؿ .وفػػي الجػػدوؿ (ٔ )ٙالبرنػػامج

التدريبي المقترح مف قبؿ الباحث لتطوير نظاـ اإلدارة البيئية.
الجدول ()61

(ٔ)

البرنامج التدريبي المقترح من قبل الباحث لتطوير نظام الدارة البيئية لمعمل سمنت طاسموجة.
ت

ٔ

ٕ

عنوان البرنامج
التدريبي

مفيوـ البيئة وعبلقتيا
بالمعمؿ

اليدف من البرنامج

الجية المستفيدة

عموـ موظفي المعمؿ

مفيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ التم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوث

توضػ ػػيح مفيػ ػػوـ البيئػ ػػة

وبياف عبلقتيا بالمعمؿ

توضػػيح مفيػػوـ التمػػوث

وأنواعي ػ ػ ػ ػػا وعبلقتي ػ ػ ػ ػػا عموـ موظفي المعمؿ

وبيػػاف أنوعيػػا وعبلقتيػػا

بالمعمؿ

بالمعمؿ

المدة

المقترحة
يوـ

يوـ

عدد

الساعات
اليومية

ٕ ساعة

ٕ ساعة

أن ػ ػ ػ ػ ػواع نظ ػ ػ ػ ػ ػػـ اإلدارة ك ػػؿ م ػػف ى ػػو بمنص ػػب توضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيح بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدايات
ٖ

البيئيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة وأسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػباب مديرقسػػـ ورئػػيس شػػعبة وأس ػ ػ ػػباب نش ػ ػ ػػوء نظ ػ ػ ػػـ

ظيورىػ ػ ػ ػ ػ ػػا بػ ػ ػ ػ ػ ػػالتركيز مػ ػػع مػ ػػوظفيف مػ ػػف كػ ػػؿ اإلدارة البيئي ػ ػػة أنواعي ػ ػػا
عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى المواصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفة إثنػػي عشػػر موظف ػاً مػػف ومزاياىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا وعيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوب

الدولية(ٔٓٓٗٔ  )ISOعموـ موظفي المعمؿ

(ٔ)

أسبوع
واحد

ٖ ساعة

تطبيقاتيا

العزاوي ،نجـ ،والنقار،عبداهلل ،إدارة البيئة نظـ ومتطمبات وتطبيقات  ISO 14000دار المسيرة ٕٓٔٓ،

،ص ،ٜٔٗ-ٜٖٔ:بتصرؼ مف الباحث.
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ك ػػؿ م ػػف ى ػػو بمنص ػػب توض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيح م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدى
ٗ

التش ػ ػ ػ ػ ػريعات البيئيػ ػ ػ ػ ػػة

النافذة وذات العبلقة

مديرقسػػـ ورئػػيس شػػعبة إىتمام ػ ػ ػ ػ ػ ػػات المش ػ ػ ػ ػ ػ ػػرع

مػ ػػع مػ ػػوظفيف مػ ػػف كػ ػػؿ بالبيئيػػة وأن ػواع الق ػوانيف

إثنػػي عشػػر موظف ػاً مػػف الصادرة ومضامينيا

يوماف

ساعتاف

عموـ موظفي المعمؿ

السياس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة العام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ك ػػؿ م ػػف ى ػػو بمنص ػػب تحديػ ػ ػ ػػد مػ ػ ػ ػػدى أىميػ ػ ػ ػػة
لمش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركة وطبيع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة مديرقسػػـ ورئػػيس شػػعبة إعتمػػ ػػاد سياسػ ػ ػػة بيئيػ ػ ػػة

٘

السياسػ ػ ػ ػ ػػة المطموبػ ػ ػ ػ ػػة مػ ػػع مػ ػػوظفيف مػ ػػف كػ ػػؿ بإعتبارىا ركيزة أساسػية أسبوعاف
ووفقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا لممواصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفة إثنػػي عشػػر موظف ػاً مػػف يقوـ عمييا نظاـ اإلدارة

(ٔٓٓٗٔ )ISO

عموـ موظفي المعمؿ

ساعتاف

البيئية

ك ػػؿ م ػػف ى ػػو بمنص ػػب تكػ ػ ػ ػػويف صػ ػ ػ ػػور ل ػ ػ ػ ػػدى
ٙ

مفيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ التخطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيط مديرقسػػـ ورئػػيس شػػعبة الممتق ػ ػ ػ ػ ػػي لمئلس ػ ػ ػ ػ ػػتعداد

البيئ ػ ػ ػ ػ ػػي ومتطمب ػ ػ ػ ػ ػػات مػ ػػع مػ ػػوظفيف مػ ػػف كػ ػػؿ لتطبيػ ػ ػ ػػؽ نظػ ػ ػ ػػاـ اإلدارة أسبوعاف
تأسيسو

إثنػػي عشػػر موظف ػاً مػػف البيئية

ٗ ساعة

عموـ موظفي المعمؿ

ك ػػؿ م ػػف ى ػػو بمنص ػػب إظي ػ ػػار أىمي ػ ػػة وأبع ػ ػػاد
ٚ

متطم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب التنفي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذ مديرقسػػـ ورئػػيس شػػعبة المتطمب وحقيقة الفوائد

والتشػ ػ ػ ػػغيؿ (مفيومػ ػ ػ ػػو مػ ػػع مػ ػػوظفيف مػ ػػف كػ ػػؿ المستحصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمة مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف أسبوعاف
ومتطمبات تأسيسو)

ساعتاف

إثنػػي عشػػر موظف ػاً مػػف تطبيقو
عموـ موظفي المعمؿ

ك ػػؿ م ػػف ى ػػو بمنص ػػب لمتأك ػ ػ ػ ػػد وم ػ ػ ػ ػػف خ ػ ػ ػ ػػبلؿ

متطمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب أعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ مديرقسػػـ ورئػػيس شػػعبة خطػ ػوات ى ػػذا المتطم ػػب
ٛ

الفحػ ػ ػػص والتصػ ػ ػػحيح مػ ػػع مػ ػػوظفيف مػ ػػف كػ ػػؿ أف النظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ مطب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ

المفيػ ػ ػ ػػوـ ومتطمبػ ػ ػ ػػات إثنػػي عشػػر موظف ػاً مػػف وبش ػ ػ ػػكؿ م ػ ػ ػػتبلئـ وم ػ ػ ػػا

التأسيس

عموـ موظفي المعمؿ

ج ػ ػػاءت ب ػ ػػو المواص ػ ػػفة

الدولية(ٔٓٓٗٔ)ISO
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أسبوعاف

ساعتاف

متطم ػ ػ ػ ػ ػػب المراجع ػ ػ ػ ػ ػػة ك ػػؿ م ػػف ى ػػو بمنص ػػب لتوضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيح طريقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

اإلداري ػ ػ ػ ػ ػ ػػة المفي ػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ مديرقسػػـ ورئػػيس شػػعبة المحافظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى
ٜ

ومتطمبػػ ػػات التأسػ ػ ػػيس مػ ػػع مػ ػػوظفيف مػ ػػف كػ ػػؿ التحسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف

م ػ ػػع توض ػ ػػيح مفي ػ ػػوـ إثنػػي عشػػر موظف ػاً مػػف المسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتمروالمبلئمة
التحسيف المستمر

عموـ موظفي المعمؿ

أسبوعاف

ساعتاف

والفاعميػػة المطموبػػة مػػف

نظاـ اإلدارة البيئية
الفتػ ػرة التقديري ػػة إليج ػػاد وع ػػي بيئ ػػي ع ػػاـ ل ػػدى عم ػػوـ
مػػوظفي الش ػػركة الػػذي يمك ػػف مع ػػو البػػدء بتنفي ػػذ نظ ػػاـ
اإلدارة البيئيػ ػ ػ ػ ػػة الػ ػ ػ ػ ػػذي قدمتػ ػ ػ ػ ػػو المواصػ ػ ػ ػ ػػفة الدوليػ ػ ػ ػ ػػة

ٕ ٛعدد األياـ
التقريبي

 ٔ٘ٙعدد الساعات
التقريبي

(ٔٓٓٗٔ )ISO
ثانيا -الخطوات العشرة المقترحة لتطبيق اآليزو  9000واآليزو  14000معاً في معمل سمنت
طاسموجة:

(ٔ)

بعد وضع البرنامج التدريبي المقترح مػف قبػؿ الباحػث لتطػوير نظػاـ اإلدارة البيئيػة ،قػاـ الباحػث

بوضػػع عش ػرة خط ػوات مقترحػػة لتطبيػػؽ اآليػػزو ٓٓٓ ٜواآليػػزو ٓٓٓٗٔ مع ػاَ لمعمػػؿ سػػمنت طاسػػموجة

،حيػث يمكػػف أف يتغيػر ترتيػػب الخطػوات ،إذا تػـ ترتيػػب المواقػع و الوظػػائؼ بشػػكؿ أفضػؿ .حيػػث يمكػػف
أف تتخػػذ بعػػض الخط ػوات بشػػكؿ مت ػزامف .و تفتػػرض الخط ػوات التاليػػة أف اإلدارة العميػػا لممعمػػؿ ممزمػػة
بتطبيؽ اآليزو ٓٓٓٗٔ ،وأنيا قد إختارتو لتطوير خطة العمؿ فيما يتعمؽ بالتطبيؽ .فإذا كانت المعمؿ

مسجمة في اآليزو ٓٓٓ ،ٜأو أنيا تسعى لمتسجيؿ ،فإنيا قد تتجاوز بعض المياـ.
الخطوة األولى :تحديد لجنة من المدراء الموجيين لمتطبيق:
إف الخطػػوة األولػػى فػػي تطبيػػؽ اآليػػزوٓٓٓٗٔ غالب ػاً مػػا تكػػوف مػػف أصػػعب الخطػػوات .واحػػدى

الطرائؽ المفضمة إلنجاز ىذه الخطوة وتحقيقيا ىي تشكيؿ لجنة مف المدراء في المستويات العميا .واف
مثػػؿ ىػػذه المجنػػة يجػػب أف تمثػػؿ المػػوظفيف فػػي المسػػتويات العميػػا لممعمػػؿ .ويمكػػف أف تحقػػؽ ىػػذه المجنػػة

العديد مف الفوائد ومف أىميا:

أ -اإللتزاـ بإقامة نظاـ اإلدارة البيئية وبنائو.

(ٔ) الصرف ،رعد حسف ،نظـ اإلدارة البيئية واآليزوٓٓٓٗٔ ،سوريا ،دمشؽ ،دار الرضا لمنشر-ٔٚٛ-ٜٔ٘ ،ٕٓٓٔ ،
بتصرؼ مف الباحث.
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ب -قػػدرة المجنػة عمػػى إعػػداد مسػػودة بيانػػات السياسػة المطويػة والتػػي تػػدعى غالبػاً بالمسػػتوى األوؿ مػػف

التوثيػػؽ .وانػػو لمػػف الصػػعوبة بمكػػاف عمػػى المجنػػة أف تقػػوـ بتطبيػػؽ نظػػاـ إداري ثابػػت ومسػػتقر .إذ أف
المجاف تكوف جيدة في التطبيؽ وتشغيؿ السياسات ومعالجتيا .عبلوة عمى ذلؾ ،فإف الفػرد مػف األفضػؿ

لو إذا قاـ بتطبيؽ خطط المجنة عمى شكؿ مياـ يومية ،مف يوـ آلخر ،وفي ىذه الحالة يجػب أف يكػوف
الفرد ممثبلً لئلدارة .ويتـ ذلؾ وفؽ المياـ التالية:

الميمة األولى :تعيين ممثل لإلدارة قائدا لمتطبيق:
ينبغي أف يعيف الممثؿ اإلداري بحيث يكوف موظفاً رسمياً يتحدث عػف برنػامج التطبيػؽ .ويجػب أف

يكػػوف مسػػؤوالً عػػف قيػػادة جيػػود التطبيػػؽ ،ويمكػػف اإلسػػتفادة منػػو عمػػى أنػػو مػػرخص  Liaisonلمزبػػائف
والمشرعيف .وأخي ار فإنو سيكوف بمثابة مرخص لممعمؿ بيدؼ التسجيؿ فيما إذا إختيرت المعمؿ لتصػبح

مسػ ػػجمة رسػ ػػمياً فػ ػػي معيػ ػػار اآليػ ػػزو ٔٓٓٗٔ والممثػ ػػؿ اإلداري ش ػػخص يج ػػب أف يتمتػ ػػع بسػ ػػمطة عمػ ػػى
المستوى التنفيذي.

الميمة الثانية :البدء بتدريب المراجعين الداخميين:
يتطمػػب معيػػار اآليػػزو ٔٓٓٗٔ تحديػػد فريػػؽ المراجعػػة الداخميػػة .وينجػػز ىػػذا الفريػػؽ مػػف المػراجعيف

وظػػائؼ متعػػددة خػػبلؿ التطبيػػؽ وبعػػده .ويقػػوـ ىػػذا الفريػػؽ بالتحميػػؿ األساسػػي لمفجػػوة

Initial gap

 analysisوالمراجعات المنتظمة لمنظاـ ،وبشكؿ حتمي المراجعات المنتظمة لمصيانة الداخمية.

الميمة الثالثة :تحديد وسائل توثيق نظام الدارة البيئية:

يػػنص اآليػػزو ٔٓٓٗٔ عمػػى أف نظػػاـ اإلدارة البيئيػػة يجػػب أف يكػػوف موثق ػاً ومطبق ػاً ومصػػاناً ،ويػػتـ

إيصػػالو لجميػػع العمػػاؿ .لػػذلؾ فػػإف المعمػػؿ سػػتمتمؾ بموجبػػو سياسػػة واسػػعة لتحديػػد مواقعيػػا اإلسػػتراتيجية
ووضعيا .إضػافة إلػى ذلػؾ فػإف السياسػة الواسػعة لممعمػؿ قػد ال تكػوف كافيػة ،لػذلؾ فإنيػا تحتػاج لتحديػد

نظاـ اإلدارة البيئية وتوثيقو ،وىذا يمكف أف يترافؽ بسػيولة مػع النظػاـ اإلداري الموجػود كػاآليزو ٜٓٓٓ

لمتوثيؽ ،وبشكؿ خاص عمى المستويات الثبلثة:

 المستوى األول :يجب أف يحدد بيانات السياسة لكؿ عنصر مف القسـ. المستوى الثاني :تتـ فيو إجراءات التشغيؿ المعيارية لتطبيؽ بيانات السياسة في المستوى األوؿ. -المستوى الثالث :يجب أف تدعـ فيو تعميمات العمؿ واجراءات التشغيؿ المعيارية.
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الخطوة الثانية :التقويم الذاتي لمعمل سمنت طاسموجة:
يجب أف تقيـ األجزاء الثبلثة لمعمؿ ،قبؿ تشكيؿ خطة العمؿ بالنسبة لمتطبيؽ .ويتمثؿ الجزء األوؿ

في مراجعة اآلثار البيئية المتواجدة عف طريؽ نشاطات المعمؿ وسمعيا ،وذلؾ وفؽ المياـ التالية:
الميمة األولى :إيصال مراجعة األثر البيئي:

يػػتـ إيصػػاؿ ىػػذه المراجعػػة عػػف طريػػؽ مؤسسػػة أو شػػركة ذات تجربػػة باإلستشػػارات البيئيػػة .واليػػدؼ

م ػػف تق ػػويـ اآلث ػػار البيئي ػػة ى ػػو إختي ػػار المعموم ػػات األساس ػػية لممعمؿ،وى ػػذا يتض ػػمف مس ػػتوى اإلنبعاث ػػات
واإلصدارات الحالية ومستويات الضجيج وتيديد األماف ومسػائؿ صػحة العػامميف والموضػوعات األخػرى

المتعمق ػػة بي ػػذه القض ػػايا والمس ػػائؿ ،ويمك ػػف أف تس ػػتعمؿ قاع ػػدة بيان ػػات المعموم ػػات الموج ػػودة لمجموع ػػة

أىداؼ وغايات تخص نظاـ اإلدارة البيئية في المعمؿ.

الميمة الثانية  :فحص النظام الداري الموجود:

إف الجزء الثاني ىػو فحػص النظػاـ اإلداري الموجػود فػي المعمػؿ .وىػذا يمكػف أف يتػأتى مػف النظػاـ

غيػػر الموجػػود (النظػػاـ غيػػر المطبػػؽ) ،إلػػى النظػػاـ اإلداري فػػي اإلدارة العميػػا ،حيػػث يػػتمـ ويوثػػؽ بشػػكؿ
جيػػد ،وذلػػؾ بيػػدؼ تحقيػػؽ المطابقػػة بسػػيولة مػػع اآليػػزو ٔٓٓٗٔ .واليػػدؼ األساسػػي لفحػػص النظػػاـ
اإلداري ،كما ىو موجود اآلف ىو تحديد كيفية توثيقو عنػدما يتطمػب األمػر ذلػؾ .وىػذا يعنػي النظػر فػي

أي بيانػات لمسياسػػة واجػراءات لمتشػغيؿ وتعميمػػات لمعمػػؿ ،ممػا يسػػمح بتقػػويـ فاعميػة ىػػذه الوثػػائؽ عنػػدما
يتطمب األمر ذلؾ .ولعؿ جزءاً مف ىذا التقويـ يوجب تحميؿ الفجوة ،ويعني تحميؿ الفجوة مقارنػة النظػاـ

الحػػالي الموجػػود فػػي المعمػػؿ مػػع متطمبػػات اآليػػزو ٔٓٓٗٔ ومػػف الممكػػف أف يػػتـ ىػػذا التحميػػؿ بػػالعيف

المجػػردة ،بإعتب ػار أف العمميػػات فػػي المعمػػؿ تحتػػاج إنتباىػػا أكثػػر لجعميػػا مطابقػػة مػػع اآليػػزو ٔٓٓٗٔ

 ،ويقترح أف يتـ إعداد قائمة فحص لمعمميات التي تكػوف قريبػة مػف المطابقػة ،وأي الػنظـ تحتػاج إلنتبػاه
أكثر.

وتسػػاعد المعمومػػات السػػابقة عمػػى تحديػػد أفضػػمية الميػػاـ ضػػمف خطػػة العمػػؿ .ويػػتـ إيصػػاؿ تحميػػؿ

الفجوة بشكؿ تقميدي عف طريػؽ فريػؽ المراجعػة الػداخمي .وفػي حػاالت عديػدة يسػتخدـ الخبيػر الخػارجي
فريؽ المراجعة الداخمي لمتػدريب وعندئػذ ،وكجػزء مػف تػدريبيـ ي ارفػؽ المراجعػوف الػداخميوف الجػدد الخبيػر
في مراجعة الفجوة .وبيذا األسموب يمكف أف يكتسب المراجعوف الداخميوف التجربة ،واإلستعداد إليصاؿ
المراجعة المناسبة إلى الخبير الذي يتمتع بتجربة أفضؿ.
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الميمة الثالثة :مراجعة متطمبات الزبون وجميع القوانين القابمة لمتطبيق:
مف البدييي أف يكوف الجزء الثالث ىو مراجعة متطمبات الزبوف وجميع القوانيف البيئية في المعمؿ.

وىػػذا مػػا يسػػمى بالمراجعػػة القانونيػػة ،حيػػث تقػػدـ مثػػؿ ىػػذه المراجعػػة المعمومػػات اإلضػػافية لمػػا يمكػػف أف
تحققػػو الغايػػات البيئيػػة .واف العنصػػر (ٗ – ٕ) مػػف اآليػػزو ٔٓٓٗٔ يتطمػػب أف تقػػوـ المعمػػؿ بتحديػػد

خطػػة لنظػػاـ اإلدارة البيئيػػة ،تأخػػذ بعػػيف اإلعتبػػار الجوانػػب البيئيػػة أو المتطمبػػات القانونيػػة المحػػددة أو
األىػػداؼ والغايػػات المحػػددة لمنظػػاـ .وأخي ػ ار فػػإف التقييمػػات الثبلثػػة الموصػػوفة سػػابقا تخمػػؽ المعمومػػات

المطموبة إلنجاز مياـ التخطيط.

الخطوة الثالثة :كتابة سياسات نظام الدارة البيئية:
تحتاج المعمؿ إلى تحديد السياسات ليا ،فيما يتعمػؽ بنظػاـ اإلدارة البيئيػة ،بحيػث تمتقػي المتطمبػات

القانونيػػة ومتطمبػػات الزبػػوف والمسػػؤولية القانونيػػة المحػػددة أو حتػػى وقايػػة المػوارد وحفظيػػا .ولعػػؿ السػػبب
الرئيس ػي فػػي إقامػػة نظػػاـ اإلدارة البيئيػػة ىػػو أنػػو ىػػاـ ،وذلػػؾ ألف الػػدعـ والسياسػػة البيئيػػة عمػػى مسػػتوى
المعمؿ يستنداف عمى السياسة المحددة والموضوعة .ويتـ إنجاز ىذه الخطوة وفؽ المياـ التالية:
الميمة األولى :كتابة السياسة البيئية عمى مستوى المعمل:

يمكػػف القػػوؿ ب ػأف السياسػػة البيئيػػة عمػػى مسػػتوى المعمػػؿ ،س ػواء فيمػػا يتعمػػؽ بػػاآليزو ٔٓٓٗٔ ،ىػػي
الخطوة األولى فػي إقامػة نظػاـ اإلدارة البيئيػة وتحديػده .فػإف ىػذه السياسػة ىػي نتيجػة لمتقػويـ الػذاتي فػي

المعمؿ .واف بياف ىذه السياسة يجب أف يعبر عف سبب وجود نظاـ اإلدارة البيئية في المعمؿ وطبيعتو
وحجمػػو ومبلئمتػػو لآلثػػار البيئيػػة التػػي تخمقيػػا المعمػػؿ .كمػػا يجػػب أف تحػػدد السياسػػة اإللت ػزاـ بالتحسػػيف

المسػتمر ومنػػع التمػوث .وبشػػكؿ طبيعػي ،يجػػب أف تقػر بأنيػػا ستسػتجيب لممتطمبػػات القانونيػة ومتطمبػػات

الزبوف المتعمقة بالبيئة في آف معاً.

الميمة الثانية :كتابة وثائق المستوى األول لمنظام:
بعػػد وضػػع السياسػػة عمػػى مسػػتوى المعمػػؿ يجػػب أف تعػػد المجنػػة الوثػػائؽ عمػػى المسػػتوى األوؿ وأف

تضػعيا فػي كتيػب يسػمى دليػؿ اإلدارة البيئيػة  ،Environmental Management Manualوبيػاف
السياسة يجب أف يكوف أقؿ مف صفحة واحدة وأف يعكس متطمبات جميع العناصر المؤلفة لمقسـ الرابع

مف اآليزو ٔٓٓٗٔ .وبيدؼ المراجعة يجب أف تحدد العناصر التاليػة فػي معيػار اآليػزو ٔٓٓٗٔ كمػا

في الجدوؿ (ٕ.)ٙ

213

جدول ()62

ممخص لوصف متطمبات المواصفة الدولية ISO 14000
ت

رقم المتطمب

المتطمبــات

ٔ

1-4

السياسة البيئية

2-4

التخطيط

ٕ

ٗٔ-ٕ-

الجوانب البيئية

ٖ

ٕٗ-ٕ-

ٗ

ٖٗ-ٕ-

األىداؼ والغايات

٘

ٗٗ-ٕ-

برنامج اإلدارة البيئية

3-4

التطبيق والتشغيل

ٙ

ٗٔ-ٖ-

الييكؿ والمسؤولية

ٚ

ٕٗ-ٖ-

التدريب ،والتوعية ،والكفاءة

ٛ

ٖٗ-ٖ-

اإلتصاالت

ٜ

ٗٗ-ٖ-

توثيؽ نظاـ اإلدارة البيئية

()1

وصـف ممخـص
بياف يعد ويصادؽ مف قبؿ اإلدارة العميا ،يعمف
إلتزاـ المنظمة تجاه البيئة ،ويستخدـ كإطار
لمتخطيط والتنفيذ.

تحديد العناصر البيئية لؤلنشطة والمنتجات

والخدمات ،وتحديد تمؾ التي ليا تأثير ميـ
عمى البيئة.

المتطمبات القانونية

تحديد وضماف الوصوؿ لمقوانيف والتعميمات

والمتطمبات األخرى

األخرى.
وضع أىداؼ بيئية لممنظمة تتوافؽ مع
سياستيا وجوانبيا البيئية ووجيات نظر

أصحاب المصالح وبقية العوامؿ.
التخطيط لؤلفعاؿ

واألىداؼ

بغية

تحقيؽ الغايات

تحديد األدوار والمسؤوليات ،وتوفير الموارد.
ضماف أف العامميف يتدربوف وقادريف عمى
تحمؿ المسؤولية البيئية.

وضع أسس لئلتصاؿ الداخمي والخارجي حوؿ

القضايا البيئية.

حفظ وادامة المعمومات المتعمقة بنظاـ اإلدارة
البيئية والوثائؽ المرتبطة بو.

)(1

Davis, S.Petie, Implementing An (EMS) in Community-Based Organization, NSF,1998
, p:9.
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ٓٔ

ٗ٘-ٖ-

ٔٔ

ٗٙ-ٗ-

ٕٔ

ٗٚ-ٗ-

ضماف اإلدارة الفاعمة ألنظمة واجراءات

ضبط ( رقابة) الوثائؽ

السيطرة عمى الوثائؽ.

ضبط العمميات ( الرقابة

تحديد وتخطيط وادارة العمميات واألنشطة بما

اإلستعداد واإلستجابة

تحديد الطوارئ المحتممة ،وتطوير اإلجراءات

التشغيمية )

لحاالت الطوارئ

يتوافؽ والسياسة والغايات واألىداؼ البيئية.

الوقائية.

4-4

الفحص والعمل لتصحيحي

ٖٔ

ٗٔ-ٗ-

المتابعة (الرصد) والقياس

رصد األنشطة الرئيسة وتتبع األداء.

ٗٔ

ٕٗ-ٗ-

عدـ المطابقة واإلجراءات

تحديد المشاكؿ وتصحيحيا وضماف عدـ

٘ٔ

ٖٗ-ٗ-

ٔٙ

ٗٗ-ٗ-

17

5-4

التصحيحية والوقائية

تكرارىا.

حفظ السجبلت المناسبة ألداء نظاـ اإلدارة

السجبلت

البيئية.

التدقيؽ الدوري لمتأكد مف إشتغاؿ النظاـ كما

مراجعة(تدقيؽ) نظاـ

ىو مخطط لو.

اإلدارة البيئية

المراجعة الدورية لمنظاـ مع التركيز عمى

المراجعة الدارية

التحسيف المستمر.

ويجب أف يوضع بالنسبة لكؿ عنصر مرقـ في القسـ الرابع قائمة فحص المتطمبات ،وعندئذ تكتػب

جميػع وثػػائؽ المسػػتوى األوؿ .كمػػا يجػب أف تفحػػص لمػػاذا تسػػتجيب المعمػؿ .وعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ،يقػػاؿ
ضػػمف العنصػػر ( ٗ )ٕ-ٗ-أنػػو يجػػب أف يوضػػع اإلج ػراء الػػذي يحػػدد السػػمطات والمسػػؤوليات لممناولػػة
والتحقيػػؽ فػػي عػػدـ المطابقػػة ،باإلضػػافة إلػػى القيػػاـ بالعمػػؿ عمػػى تخفػػيض آثػػار عػػدـ المطابقػػة ،والبػػدء

باألعمػػاؿ التصػػحيحية أو الوقائيػػة .ولػػذلؾ ،فػػإف السياسػػة فػػي المسػػتوى األوؿ ،يجػػب أف تبػػدأ بتسػػمية

الشػػخص المسػػؤوؿ عػػف ىػػذا العنصػػر ،كالمػػدير اليندسػػي الػػذي يجػػب أف يكػػوف مسػػؤوالً عػػف األعمػػاؿ
التصحيحية والوقائية .ولو أف يحدد سياسة المعمؿ ليذا القسـ مف المتطمبػات .فالنظػاـ الموثػؽ لؤلعمػاؿ

التصػػحيحية والوقائيػػة يجػػب أف يحػػدد ويحػػافظ عميػػو أيضػاً ،وىػػذا النظػػاـ سػػيبدأ بإكتشػػاؼ مجػػاالت عػػدـ

المطابق ػػة ض ػػمف العممي ػػات ،مم ػػا يوج ػػب أخ ػػذ زم ػػاـ المب ػػادرة لمعم ػػؿ عم ػػى تخف ػػيض أث ػػر ع ػػدـ المطابق ػػة

،والتحقػػؽ فػػي السػػبب الجػػذري لممشػػكمة .ممػػا يفػػرض القيػػاـ باألعمػػاؿ البلزمػػة لمنػػع تك ػرار حػػاالت عػػدـ
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المطابقة .والنقطة األكثر أىمية ىي الوصؼ الدقيؽ لكيفية نظاـ اإلدارة البيئية ،والصػفات والخصػائص
الفريدة التي تتمتع بيا المعمؿ ،وىو ما يمكف أف يتـ بأقؿ قدر مف الكممات.

الخطوة الرابعة :خطة عمل مكتوبة:
إف تشػػكيؿ خطػػة عمػػؿ مكتوبػػة تحػػدد بنػػاءاً عمػػى المناقشػػات اإلداريػػة ،ومراجعػػة الخطػػوط الرئيس ػة

،وتعيػيف مػدراء محػدديف لميػاـ محػددة ،أو تحديػد الخطػوط الزمنيػة ألداء المشػروع Form A written
 .Action Planوفػػي الخطػػوة الثانيػػة يمكػػف أف تنفػػذ التعيينػات مػػا يخمػػؽ كميػػة ضػػخمة مػػف المعمومػػات

التي يجب أف تناقشيا المجنة المحددة في ضػوء األىػداؼ اإلسػتراتيجية لنظػاـ اإلدارة البيئيػة .وبيػذا فػإف

المجنػة المحػػددة سػػتحدد أوالً وباإلجمػػاع المواقػػؼ الحاليػػة لممعمػؿ تجػػاه البيئػػة .وعندئػػذ يػػتـ تطػػوير الرؤيػػة
لما يجب أف تقوـ بو المعمؿ سواء أكػاف ذلػؾ لمػدة سػنة واحػدة أو خمػس سػنوات أو حتػى عشػر سػنوات

مف اآلف .ويتـ إنجاز الخطوة الرابعة وفؽ المياـ التالية:

الميمة األولى :تطوير خطة مكتوبة لمقيام بالتطبيق:

يجب أف تتضمف الخطة المكتوبة لمعمؿ مجموعة مف الخطوات المطموبة مف قبؿ المعمػؿ لتحقيػؽ

المطابقػة مػػع اآليػزو ٔٓٓٗٔ وتحقيػػؽ الغايػػات اإلسػتراتيجية ليػػا .لػذلؾ ،فػػإف خطػػة العمػؿ تكػػوف بمثابػػة
وصػػؼ لكيفيػػة تحقيػػؽ المعمػػؿ لممطابقػػة م ػع معيػػار اآليػػزو ٔٓٓٗٔ ،ومػػف ثػػـ اإلنتقػػاؿ بإتجػػاه تحقيػػؽ
أىػػدافيا الخاصػػة وأىػػداؼ التحسػػيف المسػػتمر أيضػػا .ومػػف المفضػػؿ أف ي ارجػػع ممثػػؿ اإلدارة التقييمػػات
ومسودة خطة العمؿ بيدؼ المناقشة والموافقة عمييا مف قبؿ المجنة المحددة.

الميمة الثانية :دمج الطرائق الدارية لممشروع في خطة العمل:

أف الطرائؽ اإلدارية لممشروع ىي المذكورة في تطبيؽ اآليزو ٔٓٓٗٔ .وتتضمف إستعماؿ الخطوط

الزمنية وخارطة جانت((  ،Gant Chartبيدؼ إجتياز كؿ مرحمة مف مراحؿ التطبيؽ .وبذلؾ يجب
(َ )خريطة الجدوؿ الزمني أو خريطة جانت أو Gant Chartىي عبارة عف َرسـ بياني يوضح الجدوؿ الزمني لعمؿ ما
،مثؿ مشروع إنشائي أو عممية صيانة أو عممية تطوير أو مشروع تطوير وتصنيع وتسويؽ ُمنتج جديد .ىذه الخريطة
تَستخدـ الخطوط العرضية  Barsلتُوضح الزمف الذي تستغرقو كؿ خطوة مف خطوات المشروع ومتى تبدأ ومتى تنتيي.
وبالتالي فيذه الخريطة تساعدنا عمى التخطيط لممعمؿ وعمى نقؿ ىذا التخطيط لئلدارة العميا وكؿ مف لو عبلقة

بالمعمؿ .ىذه الخريطة تُعتبر وسيمة جيدة جدا في متابعة تَطور األعماؿ وعرض ىذه المتابعة بشكؿ يسيؿ إستيعابو
بسرعة .فيمكننا أف نستخدـ خطوطاً أفقية أخرى لتحديد الوقت الفعمي لتنفيذ األعماؿ بمعنى أف الخريطة يظير عمييا
الزمف المخطط والفعمي ،عمما بأف ىذه الخريطة منسوبة إلى  Henery Ganttوالذي إبتدعيا في عاـ  ٜٔٔٚومازالت

مستخدمة حتى اآلف بؿ ىي أشير وسيمة مستخدمة في عرض الجداوؿ الزمنية.
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أف يراقب إتماـ المياـ المحددة لآلخريف .وكمداخؿ لتاريخ إتماـ الميمة يجب القياـ بالفحص مع األفراد

المتأثريف بكمية العمؿ المنجز مقابؿ النتائج المتوقعة .ويقترح أيضا القياـ باإلجتماعات المنتظمة

إلكتشاؼ اإلختناقات في التطبيؽ وتخفيضيا.
الخطوة الخامسة :تعديل دليل الجراءات البيئية:
تع ػػديؿ أو إيج ػػاد دلي ػػؿ اإلجػ ػراءات البيئي ػػة ( المس ػػتوى الث ػػاني) ل ػػيعكس متطمب ػػات اآلي ػػزو ٔٓٓٗٔ

،بعػػد إيجػػاد دليػػؿ التوثيػػؽ فػػي المسػػتوى األوؿ ،يغػػدو مػػف الضػػروري السػػعي إليجػػاد المسػػتوى الثػػاني مػػف
الوثػػائؽ الخاصػػة بػػإجراءات التشػػغيؿ المعياريػػة ،لػػذلؾ يجػػب تحديػػد إج ػراءات التشػػغيؿ المعياريػػة لػػبعض

األقساـ المتأثرة .كما يجب أال يكتب ممثؿ اإلدارة أكثػر مػف إجػراء أو إجػرائيف .وفػي الواقػع يوصػي بػأف
يكتب المدراء في األقساـ المحددة اإلجراءات التي تكوف متشابية بشكؿ كبير مػع النظػاـ الجديػد لػئلدارة

البيئية .كما يتعيف عمى المدير أف يتعمـ أكثر عف العممية المستيدفة .ويتـ إنجاز الخطوة الخامسة وفؽ

المياـ التالية:

الميمة األولى :مراجعة الجراءات المكتوبة الموجودة المستعممة لخرائط التدفق:
تحتاج المعمؿ إلى مراجعة مطابقػة إجراءائيػا الموجػودة مػع متطمبػات اآليػزو ٔٓٓٗٔ .وىػذا يمكػف
أف ينجز عف طريؽ إستعماؿ قائمػة فحػص الوحػدات بيػدؼ المطابقػة مػع المعيػار ،فيمػا يجػب أف ترسػـ

خارطػػة تػػدفؽ لمتعػػرؼ عمػػى التػػدفؽ الموجػػود لئلجػراءات المحػػددة ،وىػػي خارطػػة يمكػػف أف تسػػتعمؿ فيمػػا
بعد لمحصوؿ عمى التقويـ اإلضافي لمسودة اإلجراءات.

الميمة الثانية :حاجة عمميات خارطة التدفق لجراءات مكتوبة:
يمكف أف يظير تحميؿ الفجوة الحاجة إلجراءات إضافية مكتوبة .وفي ىذه الحاالت نحتاج لخارطة

تدفؽ لمعممية التي تتطمب إجراءات مكتوبة .فعمى سبيؿ المثاؿ يمكف أف نجد أف ىناؾ حاجة إلجراءات
العم ػػؿ التص ػػحيحية ،وبالت ػػالي يج ػػب أف نت ػػابع النش ػػاطات المطموب ػػة ف ػػي النظ ػػاـ الح ػػالي بي ػػدؼ التغيي ػػر
وتصحيح حاالت عدـ المطابقة ،ويجب أف يمخص ىذا في خارطة التدفؽ لرؤيػة العمػؿ المطمػوب الػذي

كاف غائبا ،وحيث يمكف أف يظير الفوضى في العممية.

الميمة الثالثة :مراجعة خرائط التدفق لمرؤية فيما إذا كانت الجراءات فعالة:

يجب أف تراجع خرائط التدفؽ ( Flow Charts(الموجودة اإلجراءات المقترحة بيدؼ النظر في مسالة

الفاعمية  ،Effectivenessحيث أف جميع ىذه اإلجراءات قد ال تكوف فعالة ،بؿ قد ال تكوف ذات
()
إف اليدؼ مف خرائط التدفؽ ىو وصؼ العمميات واإلجراءات ومراحؿ التفتيش في المشروع  ،وتحديد العمميات
ّ
المتكررة بيدؼ التحسيف المستمر ،وتعتبر مف أبسط الطرؽ لوصؼ عممية أو نشاط  ،حيث توضح جميع مكونات
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معنى أصبلً في بعض الحاالت .وىذا يعني أف األفراد المنجزيف لمعممية يقوموف ببعض األشياء
المختمفة عما يمكف أف يقاؿ في اإلجراءات .لذلؾ يجب مراجعة خرائط التدفؽ مع المدراء والخبراء

عـ إذا كانت خرائط التدفؽ تمثؿ األسموب
الفنييف واألفراد المنجزيف لئلجراءات ،كما يجب أف يساؿ ّ
األفضؿ إلنجاز العمؿ.
الميمة الرابعة :مسودة الجراءات المعدلة والجديدة:

يمكػػف أف تحػػدد وتؤسػػس الفػػرؽ العمميػػة ،وأف توافػػؽ عمػػى اإلج ػراءات الموجػػودة ،ويمكػػف أف تتػػرجـ

خرائط التدفؽ إلى إجراءات مكتوبة .لذلؾ يجب أف تقدـ مسػودة اإلجػراءات بنػاءاً عمػى الػدروس التػي تػـ

تعمميػا مػػف اآليػزو ٓٓٓ .ٜىػػذا باإلضػػافة إلػى أنػػو يجػػب أف تػرقـ اإلجػراءات وتعنػػوف ،أضػؼ إلػػى ذلػػؾ
فإنو مف الضروري أف يترؾ فراغ لتأريخ الموافقة وتوقيع المسؤوؿ ورقـ المراجعة ورقـ الصفحة.
الميمة الخامسة :موافقة المجنة المحددة عمى الجراءات الجديدة:

بمػػا أف كػػؿ إج ػراء موجػػود يكػػوف مقب ػوال س ػواء بشػػكمو الموجػػود فيػػو أو المعػػدؿ ،بإعتبػػاره إج ػراءا
جدي ػػداً ،فإن ػػو يج ػػب أف يق ػػدـ لممجن ػػة المح ػػددة الموافق ػػة ،وم ػػا م ػػف حاج ػػة لئلنتظ ػػار كػ ػي تص ػػبح جمي ػػع
اإلج ػراءات مكتوبػػة ،حيػػث يمكػػف الموافقػػة عمػػى كػػؿ وثيقػػة جػػرى إتماميػػا .عػػبلوة عمػػى ذلػػؾ ،يجػػب أف
تن ػػاقش اإلجػ ػراءات بوص ػػفيا تخ ػػص نش ػػاطات عام ػػة .وب ػػذلؾ تحت ػػاج المجن ػػة المح ػػددة لمراجع ػػة جمي ػػع

اإلجػراءات لكػػي تضػػمف تطابقيػػا مػػع متطمبػػات اآليػػزو ٔٓٓٗٔ .ومػػف الضػػروري أيض ػاً القيػػاـ بمراجعػػة
جميع مسودات اإلجراءات بيدؼ تحديد الدقة وقابمية التطبيؽ وقابمية الحساسية أيضاً .وأف يتخذ الحػذر
لضماف عدـ تجاوز وتخطي السمطات والوظائؼ ،فكؿ إجراء موافؽ عميو مف قبؿ المجنة المحددة يجب

أف يبلحظ ما إذا كاف يرضػي متطمبػات اآليػزو ٔٓٓٗٔ أـ ال .وجميػع اإلجػراءات الموافػؽ عمييػا يجػب

أف تبلحػػظ مػػا إذا كانػػت تمتقػػي جميػػع متطمبػػات المعيػػار .عمػػى أف اإلج ػراءات الجديػػدة تعنػػي أنػػو قػػد تػػـ
القياـ ببعض التدريبات.
الخطوة السادسة :إختيار المسجل:
يمكػػف إختيػػار المسػػجؿ بعػػد معرفػػة أننػػا نتمقػػى مراجعػػة الطػػرؼ الثالػػث ،وأف مراجعػػات الطػػرؼ

الث ػػاني س ػػيتـ إيص ػػاليا م ػػف قب ػػؿ الزب ػػائف ،وبم ػػا أف اإلجػ ػراءات تك ػػوف مكتوب ػػة ،ف ػػإف النش ػػاطات األخ ػػرى
العممية ومراحميا المتعددة وسير خطوات العمؿ مف البداية إلى النياية  ،وتساعد كذلؾ في تحديد الطريؽ الفعمي لمعممية
 ،وتحديد العمميات المتكررة ومراحؿ التفتيش مف أجؿ رفع درجة كفاءة العمميات المختمفة في المشروع .وتستخدـ خريطة

التدف ؽ كذلؾ في تحديد المشاكؿ ومناطؽ الضعؼ ليتمكف الفريؽ مف التعرؼ عمييا وتحديد أسبابيا الرئيسة ومف ثـ

إيجاد الحموؿ المثمى.
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لمتطبيػػؽ يمكػػف أف تحػػدث بشػػكؿ متػزامف ،فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ،يمكػػف فػػي الوقػػت المبلئػػـ إختيػػار مسػػجؿ

مؤى ػ ػػؿ ،إذا ك ػ ػػاف التس ػ ػػجيؿ ج ػ ػػزءاً م ػ ػػف خط ػ ػػة العم ػ ػػؿ ،الس ػ ػػيما إذا ت ػ ػػـ مراجعت ػ ػػو ع ػ ػػف طري ػ ػػؽ الزب ػ ػػوف

(تسػػجيؿ الطػػرؼ الثػػاني) ،أو عػػف طريػػؽ إنجػػاز المراجعػػة الذاتيػػة ،وعنػػد ذلػؾ يمكػػف تجػاوز ىػػذه الخطػػوة
ويتـ إنجازىا وفؽ المياـ المحددة التالية:

الميمة األولى :الحصول عمى قائمة المسجمين المؤىمين:
إف المسػجؿ المؤىػؿ يمثػؿ منظمػػات الطػرؼ الثالػث المميػزة عػػف طريػؽ ىيئػات الموافقػة الوطنيػػة

كمسػػجميف لآليػػزو ٓٓٓٗٔ .ومػػف الضػػروري فػػي مػػنح شػػيادات اآليػػزو ٓٓٓٗٔ النظػػر لممسػػجؿ الػػذي
يممؾ تجربة ،و بشكؿ خاص بالنسبة لممنظمات التػي تقػع ضػمف المجموعػات الصػناعية ،عمػى أنػو مػف

المفترض أف ينشر كؿ مسجؿ مجاالت التطبيؽ التي تغطييا األنواع الصناعية.

الميمة الثانية :إيجاد قائمة من حاجات المعمل:

بإعتبار أف المعمؿ تنتظر المسػجؿ لئلجابػة عمػى طمػب المعمومػات ،فإنػو مػف الضػروري تحديػد
قائمػػة عػػف حاجػػات المعمػػؿ .وتتعمػػؽ ىػػذه الحاجػػات بشػػكؿ خػػاص بمػػا يمكػػف أف تتوقعػػو المعمػػؿ مػػف

الخػدمات ،وكميػػة الػدعـ المتوقػػع مػف السػػجؿ ،والمػؤىبلت المتوقعػػة لممػراجعيف ،ومسػػائؿ أخػرى مشػػابية.

وكما جرى الوصؼ سابقاً ،فإف عممية التسجيؿ تكوف رسمية وممزمة قانونيػاَ .لػذلؾ ،فإنػو مػف الضػروري
قراءة نموذج التطبيػؽ والعقػد وحػزـ المعمومػات حػوؿ كػؿ مسػجؿ بعنايػة وحػذر .ويجػب أف تكتػب القائمػة

الناتجػػة عػػف التوقعػػات والحاجػػات .ويمكػػف أف يقس ػػـ كػػؿ مسػػجؿ بإسػػتعماؿ مقػػاييس موضػػوعية .وم ػػف
الضػػروري أال يعػػد المسػػجؿ األقػػؿ سػػع اَر ىػػو الخيػػار األفضػػؿ فيمػػا إذا كػػاف المسػػجؿ اآلخػػر ذو السػػعر
األعمى يعرض خدمات أكثر.

الميمة الثالثة :إختيار ثالثة مسجمين عمى األقل لممراجعة الضافية:
يجب أف تحاوؿ المعمومػات المقدمػة مػف كػؿ مسػجؿ تخفيػؼ قائمػة المرشػحيف إلػى ثبلثػة مرشػحيف.
وىذا ليس صعباً بالطبع ،بؿ قد يعد بمثابة قاعدة سريعة .لكف يجب أيضاً محاولة الحصوؿ عمى ثبلثػة

مرشػػحيف جيػػديف أو حتػػى أكثػػر مػػف ذلػػؾ .وىػػذا يعنػػي قػػدرة أكثػػر عمػػى التفػػاوض ،مػػف ناحيػػة التعاقػػد
األفضؿ والسعر األنسب ،مع المسجؿ الذي يقع عميو اإلختيار.

ويجػػػب أف يسػ ػػأؿ كػ ػػؿ مػػػف المسػ ػػجميف الػ ػػثبلث النيػ ػػائييف والمخت ػػاريف عػػػف الم ارج ػػع المناسػػػب مػ ػػف

المراجعيف الداخمييف ،ويجب النظر عف طريؽ المراجعيف إلى مستوى المينية المعروضػة مػف المسػجؿ.
وكيؼ يتمقى المسػجؿ ،بشػكؿ جيػد ،حاجػات الزبػوف؟ كػذلؾ مػف الضػروري تمخػيص ىػذه المعمومػات فػي
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تقرير مكتوب يمخػص ظػروؼ المسػجميف المقتػرحيف وشػروطيـ لمتعاقػد ،وعندئػذ يقػدـ ىػذا التقريػر لممجنػة

المحددة بيدؼ المراجعة والتعميؽ عميو.

الميمة الرابعة :إختيار أفضل المسجمين وتوقيع العقد:
يمكػػف أف تختػػار المجنػػة المحػػددة أفضػػؿ المسػػجميف المرشػػحيف ،وبعػػد اإلختيػػار يػػتـ التفػػاوض مػػع

المس ػػجؿ ح ػػوؿ العق ػػد .وف ػػي ى ػػذه النقط ػػة يج ػػب التأك ػػد م ػػف أف الجمي ػػع يفيم ػػوف العبلق ػػة مػ ػع المس ػػجؿ
،والموضوعة بشكؿ مكتوب ،فعمى سبيؿ المثاؿ ،يمكف تحديػد ذلػؾ بفقػرة مكتوبػة فػي العقػد ،وىػذا يسػمح
بإثػػارة المسػػجؿ فػػي أي وقػػت ،فػػبل يتوجػػب عميػػو ،ربمػػا ،دفػػع النفقػػات الباقيػػة .كمػػا قػػد يتطمػػب األمػػر أنيػػا

سعر خدمات المسجؿ.

وبشكؿ نموذجي يوقع العقد لمدة ثبلث سػنوات ،إذ يجػب فػي السػنة األولػى مراجعػة التوثيػؽ والزيػارة

األوليػػة ودفػػع أجػػور التسػػجيؿ ونفقػػات مراجعػػة التسػػجيؿ ،وفػػي السػػنة الثانيػػة والثالثػػة يتطمػػب األمػػر دفػػع
نفقات المراقبة واإلشراؼ.
الخطوة السابعة :إيجاد تعميمات عمل مكتوبة:
كمػا ىػو الحػػاؿ فػي إجػراءات التشػػغيؿ المعياريػة الموافػؽ عمييػػا ،يمكػف البػدء بكتابػػة تعميمػات العمػػؿ
المتعمقة بيا .حيث ال يتطمب األمر فقػط إجػراءات التشػغيؿ ،بػؿ أيضػاً وضػع التعميمػات المحػددة لمعمػؿ

،وايجػاد األفػراد المطمػوبيف ،ويمكػػف أف تظيػر فػػي الوقػت نفسػػو الحاجػة لكتابػػة المسػتوييف الثػػاني والثالػػث
مف الوثائؽ .ويتـ إنجاز ىذه الخطوة وفؽ المياـ التالية:

الميمة األولى :دراسة النشاطات الموصوفة في الجراءات المتعمقة والعمل الورقي المطموب:
إف كؿ إجراء تشغيؿ معياري يشير دوف شػؾ إلػى تعميمػات عمػؿ محػددة ،مثػؿ إجػراءات المختبػرات

وأشكاؿ اإلتماـ ونماذجو وتعميمات المعاينة واإلختبارات المحددة وقوائـ إنجػاز العمميػة وغيػر ذلػؾ .وفػي
حاالت عديػدة يوجػد ىنػاؾ عمػؿ ورقػي مػرتبط بيػذه الميػاـ المحػددة .ففػي البدايػة يجػب إيجػاد قائمػة مػف

تعميمػات العمػؿ التػي يشػار إلييػا فػػي اإلجػراء ،أو التػي تكػوف معروفػة عمػػى أنيػا جػزء مػف ىػذه األجػزاء.
ويجػػب أف يفحػػص العمػػؿ الػػورقي المت ارفػػؽ مػػع ىػػذه الميػػاـ .وىػػذا يمكػػف أف يعطػػي صػػورة جيػػدة لػػبعض

النشاطات التي يقوـ بيا بعض األفراد ،والتي يمكف بوصفيا جزءاً مف الميمة المحددة.

الميمة الثانية :إيجاد خارطة تدفق لمميمة المنجزة:

يقصد بذلؾ فحص كؿ خطوة لمميمػة المنجػزة بيػدؼ إيجػاد خارطػة تػدفؽ ليػا .وبالنسػبة لكػؿ خطػوة
يمكف إضافة تفاصيؿ محددة مثؿ نماذج اإلستعماؿ واألدوات المطموبة وكيفية إنجاز المياـ المحددة.
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الميمة الثالثة :مسودة تعميمات العمل:
بإسػػتعماؿ خارطػػة التػػدفؽ مػػف الميمػػة السػػابقة ،يمكػػف اآلف إعػػداد مسػػودة تعميمػػات العمػػؿ ،وقػػد ال

يتطمػػب األمػػر تحديػػد األسػػموب نفسػػو الػػذي تػػـ إسػػتعمالو لكتابػػة إج ػراءات التشػػغيؿ ،ولكػػف أيض ػاً كتابػػة
توصػػيؼ لكػػؿ خطػػوة فػػي الميمػػة .إذ يجػػب مبلحظػػة مػػف سػػيقوـ بالنشػػاط عنػػدما يجػػب أف يحػػدث ىػػذا
النشاط ،وكذلؾ التجييزات المستعممة وكيفية إعداد العمؿ الورقي المناسب وممئو.

الميمة الرابعة :تقديم المسودة إلى مدير القسم لمموافقة:

بعػػد إعػػداد مسػػودة تعميمػػات العمػػؿ ،يجػػب أف تقػػدـ إلػػى مػػدير القسػػـ المسػػؤوؿ بيػػدؼ المراجعػػة .وىػػذا يػػتـ

لضػماف تمبيػػة متطمبػات القسػػـ مػػف خػبلؿ تعميمػػات العمػػؿ ،ودوف تنػازع مػػع التعميمػػات األخػرى الموجػػودة .ويجػػب
أف تقدـ المسػودة ،بعػد موافقػة مػدير القسػـ عمػى تعميمػات العمػؿ ،إلػى المجنػة المحػددة لمموافقػة النيائيػة .وبػالطبع

فإف جميػع تعميمػات العمػؿ المحػددة يجػب أف تأخػذ بنظػر اإلعتبػار وثػائؽ المراقبػة ،وأف تعالجيػا وتتعامػؿ معيػا.

ألف أيػػة تعميمػػات لمعمػػؿ ،تخمػػؽ كجػػزء مػػف عمميػػة التطبيػػؽ ،تتطمػػب تػػدريبا لمعمػػاؿ الػػذيف يتػػأثروف بإسػػتعماليا،

وبذلؾ يجب التأكد مف أف التدريب يقع ضمف الخطة اإلجمالية لمتطبيؽ.

الخطوة الثامنة :إيصال المراجعة الداخمية عمى مستوى النظام:
عندما نفكر بالنظاـ ونرغب بمقارنتو مع مراجعػة الخطػوط الرئيسػة ،يجػب توجيػو المراجعػة الداخميػة

بيدؼ إتماـ النظػاـ .واذا مػا وجػدت بعػض نقػاط الضػعؼ ،فمػف الضػروري العػودة إلػى المراجعػة الفعميػة

اآلي ػػزو ٔٓٓٗٔ .إذ أف وج ػػود نق ػػاط الض ػػعؼ ى ػػذه ،يمك ػػف أف ي ػػوفر مراجع ػػة لمتس ػػجيؿ والقي ػػاـ بالعم ػػؿ
التصحيحي .وىذه الخطوة صعبة في تطبيؽ اآليزو ٔٓٓٗٔ وذلؾ لمسببيف التالييف:

 -ضػػماف أف فريػػؽ اإلدارة فػػي المعمػػؿ جػػاىز لمراجعػػة التسػػجيؿ ،فالمراجعػػة الداخميػػة يجػػب أف تنػػتج

المعمومات الكافية وذلؾ لتقرر اإلدارة في المعمؿ فيما إذا كانت جاىزة أـ ال.

 -الحاجة إلظيار الدليؿ عمى أف نظاـ المراجعة الداخمية يسػتعمؿ ضػمف نظػاـ اإلدارة البيئيػة ،وعػف

طريؽ إيصاؿ المراجعة الداخمية التامة ،فإنو يمكف إيجاد دليؿ لمنظاـ وفاعميتو .ويتـ إنجاز ىذه الخطػوة
وفؽ المياـ التالية:

الميمة األولى :خطة إيصال المراجعة الداخمية عمى مستوى النظام:
وبما أف جميع الوثائؽ تكوف موجودة ،وأف العماؿ مدربوف ،والدليؿ عمى شػكؿ سػجبلت بيئيػة .فإنػو
مػػف الضػػروري أف تكػػوف جميعيػػا ج ػاىزة إلتمػػاـ المراجعػػة الداخميػػة .ألف التخطػػيط لمثػػؿ ى ػذه المراجعػػة
يتطمب إعػبلـ المػدراء الرئيسػيف الػذيف يقومػوف بتحديػد جػدوؿ المراجعػة .حيػث أف جػدوؿ المراجعػة الػذي
يستعمؿ في القسـ يجب أف يفحص في أي وقت.
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إف إدارة المراجعػ ػة الداخمي ػػة تتطم ػػب مقابم ػػة الم ػػدراء والعم ػػاؿ والحص ػػوؿ عم ػػى عين ػػة م ػػف الس ػػجبلت

البيئية والتعرؼ عمى اإلجراءات وتعميمات العمؿ التي تكوف معدة بشكؿ مناسب.

الميمة الثانية :إعداد تقرير المراجعة بيدف المراجعة الدارية:

عنػػدما تػػتـ المراجعػػة ،فػػإف الم ػراجعيف يجػػب أف يقػػدموا نتػػائجيـ المكتوبػػة إلػػى الم ارجػػع القائػػد ،الػػذي

يقوـ بإعداد تقرير مكتوب عف مستوى مطابقتو لآليزو ٔٓٓٗٔ .وتحدد ىذه المطابقة عف طريػؽ إتمػاـ
النظػاـ وفاعميػة إسػػتخدامو .ويرسػؿ تقريػػر المراجعػة عندئػذ إلػػى المجنػة المحػػددة بيػدؼ المراجعػػة .واف أي
نقػػص فػػي النظػػاـ يجػػب أف يصػػحح ويرفػػع إلػػى المجنػػة اإلداريػػة لتعيػػيف األف ػراد المحػػدديف لميمػػة إتمػػاـ األعمػػاؿ

التصػػحيحية ،وأيض ػاً مسػػؤولية المجنػػة اإلداريػػة فػػي تغييػػر النظ ػاـ عنػػدما يحقػػؽ التحسػػيف ،فعنػػدما تكتشػػؼ ىػػذه
الفرص خبلؿ المراجعة الداخمية ،يجب أف تمحظ في التقرير بيدؼ إثارة إنتباه المجنة اإلدارية.

الميمة الثالثة :تحديد الجدول الزمني لمراجعة التسجيل:

مف الضروري أف يتضمف تقرير المراجعة قسماً يسمى بالخبلصات ففي تقارير المراجعة التي توجد

خبلؿ التطبيؽ ،يعبر ىذا القسـ عف مشاعر المراجعيف وأحاسيسيـ حياؿ مستوى مطابقة المعمؿ

لآليزو ٔٓٓٗٔ .وتحتاج المجنة اإلدارية ىذه المعمومات لتحديد ما إذا كاف المعمؿ جاى از بشكؿ
مباشر لمراجعة التسجيؿ ،أو إذا كاف يتطمب القياـ بأعماؿ إضافية .فإذا قررت اإلدارة التطوير
اإلضافي لنظاـ اإلدارة البيئية ،فإف عمييا أف تطور خطة األعماؿ اإلضافية التي تشبو خطة العمؿ

األولية .بحيث تحدد ىذه الخطة المياـ المنجزة عف طريؽ األفراد المحدديف ،ويجب جدولة مراجعة

التسجيؿ عندما يقتنع الفريؽ اإلداري في المعمؿ بالمطابقة لآليزو ٔٓٓٗٔ ،أو عندما يشعر بأف

المطابقة ستتحقؽ حاالً ىذا ،واف جدولة مراجعة التسجيؿ تتـ عف طريؽ ممثؿ اإلدارة ،ألف ممثؿ

اإلدارة يتصؿ بالمسجؿ ويوفر الوقت عندما يتوفر فريؽ المراجعة لدى المسجؿ ،وعندما يكوف جميع

المدراء الرئيسيف في مواقعيـ.

الخطوة التاسعة :إعداد المراجعة عن طريق مراجعة نقاط نظام الدارة البيئية مع الدارة والعمال:
أصبحت مراجعة التسجيؿ اآلف مجدولة ،األمر الذي يوجب إعداد المعمؿ لمنشاطات القادمة
،وىو اإلعداد الذي يسيؿ عممية المراجعة ،ويخمؽ إحتماالً أكبر لممعمؿ لتتمقى التسجيؿ بسرعة أكبر.
ويتـ إنجاز ىذه الخطوة وفؽ المياـ التالية:

الميمة األولى :إعالم جميع العمال بالمراجعة القادمة:

إف مف األشياء األولى لمخطة واإلتصاؿ ىو إخضاع جميع العماؿ لمتدريب .فالعماؿ يجب أف

يفيموا ما ىو المطموب مف مراجعة اآليزو ٔٓٓٗٔ؟ ولماذا يبحث المعمؿ عف التسجيؿ؟ ومف خبلؿ
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ىذه النقطة يجب تدريب العماؿ عمى تعميمات العمؿ واإلجراءات المعدلة والجديدة .وكجزء مف ىذا

التدريب ،يجب أف يذكر لماذا تطور المعمؿ نظاـ اإلدارة البيئية الموثؽ .وأف يدرؾ العماؿ أيضاً أىمية

نظاـ اإلدارة البيئية لممعمؿ.

الميمة الثانية :إعداد فريق الدارة لممراجعة:
وفي ىذه الميمة يجب إعداد المدراء لممراجعة .فالمدراء يجب أف يكونوا ذوي معرفة بجميع بيانات
السياسة المتعمقة بنظاـ اإلدارة البيئية وجميع اإلجراءات المستعممة ضمف أقساميـ ،ويجب أف تجيز
نسخة المراقبة مف دليؿ السياسة ودليؿ إجراءات التشغيؿ المعيارية لنظاـ اإلدارة البيئية في المعمؿ في

جميع مكاتب المدراء .ويجب أف تتـ مقابمة المدير مف خبلؿ المراجعة الداخمية األولية ،وذلؾ عف
طريؽ التدريب عمى طرائؽ المقابمة المناسبة ،ويجب أف يكوف المدراء مدركيف لمكيفية التي يمكف مف
خبلليا أف يجيبوا عمى أسئمة المراجع .فمف الضروري أف يتمقى المدراء بعض التعميمات عف الخطوات

التي تظير خبلؿ مراجعة التسجيؿ ،وأف يكونوا مدركيف لجدوؿ المراجعة المقترح الذي يمكف أف يتعرفوا

عميو عند القياـ بالمراجعة ومدركيف أيضاً لكيفية فحص أقساميـ.

الميمة الثالثة :إختيار إرشادات مراجعي المسجل:

إف إحدى مسؤوليات المعمؿ ىي تقديـ اإلرشادات لممراجعيف المقدميف عف طريؽ المسجؿ .ويكوف
العماؿ في ىذه الميمة بمثابة أدلة ألنيـ يتفاعموف كثي اًر مع العمميات ومع نظاـ اإلدارة البيئية .لذلؾ

يجب إختيار اإلرشادات التي تمنحيـ القدرة عمى التفكير بسرعة .واف اإلرشادات التي تقدـ عف طريؽ

المراجعيف ،يجب نقميا بسرعة إلى المواقع واألفراد الذيف يرغبوف بفحصيا.
الخطوة العاشرة :المراجعة والستجابة لألعمال التصحيحية:
إف الخطوة األخيرة في التطبيؽ ىي المراجعة الفعمية لمتسجيؿ ،لكف أحياناً ،وقبؿ أف تتـ ىذه

المراجعة ،يجب أف يرسؿ المراجع القائد عمى فيـ التسييبلت ،والمقاء ببعض المدراء في اإلدارة العميا.
وأحياناً ،وبشكؿ مبكر ،يجب أف يدقؽ المراجع القائد المستوى األوؿ لمتوثيؽ .وىذه المراجعة تساعد

المسجؿ في الحصوؿ عمى الفيـ األفضؿ عف المعمؿ ،والمساعدة في إيجاد خطة المراجعة .عمى أنو

،وقبؿ أف تحتؿ المراجعة الفعمية لمتسجيؿ المكاف المحدد ،يجب إستقباؿ خطة المراجعة مف المسجؿ
إلى المنظمة .ويتـ إنجاز ىذه الخطوة وفؽ المياـ التالية:

الميمة األولى :تحديد المسؤولية عن إستضافة خطة التسجيل:
إف جاىزية خطة التسجيؿ تتطمب اإلتصاؿ بيف المعمؿ والمسجؿ .فعمى سبيؿ المثاؿ ،يقدـ

المسجؿ خطة المراجعة المقترحة لبضعة أسابيع قبؿ المراجعة .ويمكف اإلستفادة مف الممثؿ اإلداري
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في إستضافة ىذه المراجعة .لذلؾ ،فإف الممثؿ اإلداري يجب أف يراجع الخطة المقترحة لممراجعة مع

الفريؽ اإلداري في المعمؿ .كما يجب عميو القياـ بالتغييرات إذا كانت ضرورية .عند وصوليـ إلى

الموقع ،وتقديـ المراجعيف لفريؽ اإلدارة ،ويجب أف يكوف مسؤوالً أيضاً عف ترتيب غرفة اإلجتماع التي
تتـ فييا اإلجتماعات اإلفتتاحية والختامية لممراجعة.

الميمة الثانية :توكيد جميع األعمال التصحيحية واستقبال التسجيل:
تتـ الم ارجعة عندما يتوصؿ المراجعوف في اإلجتماع الختامي إلى قائمة مف األعماؿ التصحيحية

التي شعروا بأنيا ضرورية لممعمؿ لتوكيد المطابقة ،فإذا تـ تحديد مثؿ ىذه األعماؿ التصحيحية

،عندئذ يجب أف تعرض عمى المجنة المحددة لوضع الخطة المكتوبة عف كيفية إتماـ األعماؿ
التصحيحية.

الميمة الثالثة :توكيد جميع األعمال التصحيحية واستقبال التسجيل:
إف الميمة التالية في المراجعة واإلستجابة لؤلعماؿ التصحيحية ىي تحديد مسؤولية قائد فريؽ
المراجعة عف تقرير نجاح خطة العمؿ التصحيحية .ولقائد الفريؽ أف يكوف متأكداً مف أف األفراد

المحدديف لميمة العمؿ التصحيحي قد حققوا النجاح والتقدـ في الخطة ،فكؿ عمؿ تصحيحي يتـ

 ،يجب أف يبلحظ قائد الفريؽ ،ويوقع عميو ضمف خطة العمؿ التصحيحية .وبعد أف تنفذ جميع
األعماؿ التصحيحية يجب إعبلـ المسجؿ بذلؾ ،لكف ،وفي أغمب األحياف ،يرغب المراجع القائد لدى
المسجؿ بزيارة الموقع لمتأكد مف األعماؿ التصحيحية ،وعندما يتـ التأكد يوصي بتسجيؿ المعمؿ في

اآليزو ٔٓٓٗٔ.

الميمة الرابعة :إستعمال التسجيل لمحصول عمى الحد األقصى من الفوائد:
إف الجزء الياـ في التطبيؽ ىو إستعماؿ فوائد التسجيؿ ،فيذا التسجيؿ يشير إلى أف المعمؿ يؤكد

نظاـ اإلدارة البيئية .وأف فريؽ اإلدارة يجب أف يحؿ اآلف المجنة المحددة لمتطبيؽ .ويجب أف يبدأ اآلف
بكيفية عنونة التسجيؿ بشكؿ فعاؿ ،بحيث يكوف واضحاً لمزبائف الحالييف والجدد ،ويجب أف يذكر أيضاً
نظاـ اإلدارة البيئية المسجؿ مع الغايات الموضوعة بشكؿ جيد ،والتي يجب أف تكوف دائماً مطابقة

لمقوانيف .لذلؾ يجب التحقؽ مف فرص التحسيف لئلستمرار في ضماف مطابقة القوانيف وزيادة كفاية

المعمؿ .وأخي اًر يمكننا القوؿ :إف معيار اآليزو ٓٓٓ ٜيقدـ مدخبلً عاماً لؤلعماؿ ،لتطبيؽ النظاـ
اإلداري .وليست المسألة في كيفية تطبيؽ اآليزو ٓٓٓ .ٜلكف في الواقع يجب مبلحظة أف اآليزو
ٓٓٓ ٜيحدد مسار تطبيؽ اآليزو ٓٓٓٗٔ.
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الفصل الخامس
الستنتاجات والتوصيات

 اٌّجؾش األٚي :اإلعزٕزبعبد
 اٌّجؾش اٌضبٔ :ٟاٌزٛط١بد
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المبحث األول
الستنتاجات
مف خبلؿ تقويـ نتائج قوائـ الفحص التدقيقية لمدى مطابقة التنفيذ والتوثيؽ الفعمي لمتطمبات

نظامي إدارة الجودة والبيئة ( )ISO 14001: 2004( & )ISO 9001: 2000في معمؿ سمنت

طاسموجة ممثبلً لعينة الدراسة في الجانب العممي منيا ،توصمت الدراسة إلى جممة مف اإلستنتاجات
يمكف توضيحيا في النقاط التالية:

 -1إف المواصفة الدولية  ISO 9001بإصدارىا لمعاـ ٕٓٓٓ ،تعد إنتقالة مف مرحمة المطابقة
 Conformanceإلى مرحمة األداء  ،Performanceحيث غمب عمييا طابع القياس ومتابعة النتائج
ومراقبتيا أكثر مف مجرد التأكد مف مدى توفر الوثائؽ والسجبلت.

 -2إف ثبات جودة المنتج كانت مف أىـ أىداؼ الجودة التي يحققيا تبني المواصفة الدولية
 ISO 9001لمشركات.

 -3تعتبر المواصفات الدولية ألنظمة إدارة البيئة إطا ار تنظيمياً إلدارة اإللتزامات والتعيدات البيئية
بثبات ،وأىـ اإلستجابات الدولية في ىذا اإلطار ىي المواصفة البريطانية  BS7750والمواصفة

األوروبية  EMASوالمواصفة الدولية  ،ISO 14001وتعتبر المواصفة األوربية  EMASاألكثر
تشدداً ،فيما تعد المواصفة الدولية  ISO 14001األكثر قبوالً وانتشا اًر.

 -4يسيـ تنفيذ متطمبات ىاتيف المواصفتيف الدوليتيف ISO 14001 & ISO 9001في إيجاد آلية
ضبط لحركة الوثائؽ وتحديد حجميا ،مع إضافة عدد محدد مف الوثائؽ والسجبلت إلحكاـ التوثيؽ
وضبطو ،حيث يؤدي إلى التقميؿ مف الوثائؽ والسجبلت.

 -5يعد نظاـ اإلدارة البيئية وفقاً لممواصفة الدولية  ISO 14001مف حيث الجوىر بمثابة تطبيؽ
لمبادئ نظاـ إدارة الجودة عمى إدارة الشؤوف البيئية ،وبالرغـ مف التوجيات المختمفة لممواصفتيف

الدوليتيف  ISO9001 & ISO14001فإنيما يشتركاف في العديد مف المتطمبات المتشابية.

 -6ضعؼ إ ىتماـ إدارة المعمؿ بالبرامج التدريبية المتعمقة بالجوانب البيئية وتأثيراتيا مقارنة بتمؾ

المتعمقة بالجودة ،وعدـ توفر مبلؾ متخصص يقوـ بتمؾ الميمة داخمياً.

 -7أظيرت اإلدارة العميا في المعمؿ إىتماماً ورغبةً جادة في تبني المواصفة الدولية .ISO14001
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 -8أظيرت نتائج قوائـ الفحص التدقيقية التي توصؿ إلييا الباحث مف خبلؿ اإلستبانة التي تـ
توزيعيا  ،بوجود تطبيؽ جزئي وأولي لبعض متطمبات المواصفة الدولية  ISO14001مع وجود ثغرات

في التوثيؽ ،بحكـ تأىيؿ المعمؿ لمتطمبات المواصفة الدولية  ،ISO9001وىو ما يوفر بيئة مناسبة

لبناء نظاـ لئلدارة البيئية في المعمؿ.

 -9عدـ تبني المعمؿ سياسة بيئية معمنة وموثقة لتحسيف األداء البيئي ،نتيجة لضعؼ الدعـ واىتماـ
اإلدارة العميا بتوضيح المضاميف والمبادئ األساسية لنظاـ اإلدارة البيئية ،وتبميغيا لجميع األفراد
العامميف والمنتفعيف.

 -10عدـ إلتزاـ المعمؿ بتطبيؽ التعميمات والتشريعات البيئية بشأف مموثات اليواء والضوضاء ،نتيجة
لعدـ وجود القوانيف البيئية النافذة والممزمة عمى مستوى الدولة واإلقميـ وصناعة السمنت خاصة
بمحددات ونسب ىذه األنواع مف التموث.

ٔٔ -ضعؼ توثيؽ األىداؼ والغايات والبرامج ومؤشرات األداء البيئي لجميع الوظائؼ والمستويات

ذات الصمة بالييكؿ التنظيمي وخاصة األقساـ التشغيمية ،واقتصارىا عمى أقساـ البيئة والسبلمة

واإلطفاء.

 -12قمة المبلكات المتخصصة في الشأف البيئي مع ضعؼ التوعية البيئية الشاممة عمى مستوى
المعمؿ وقمة البرامج التدريبية المتخصصة بالشأف البيئي.

 -13محدودية ضبط الوثائؽ الخاصة بوصؼ العناصر الرئيسة لنظاـ اإلدارة البيئية
 ،ISO 14001: 2004نتيجة لعدـ تخصيص المسؤوليات واإلجراءات والمحافظة عمى الوثائؽ
المطموبة بما يتبلئـ مع تنفيذ متطمبات النظاـ.

-14ال توجد إجراءات التشغيؿ القياسية المحددة والموثقة لضبط العمميات ،مع عدـ تقييـ التأثيرات
البيئية المرتبطة بنشاطات الصيانة التي تتـ بإتباع أسموب الصيانة العبلجية في موقع المعمؿ.

 -15تقتصر اإلجراءات الخاصة بتطبيؽ خطة الطوارئ عمى محاولة اإلستعداد واإلستجابة الفعمية
لتخفيؼ أية تأثيرات بيئية معاكسة ناتجة عف حوادث الحريؽ.

 -16عدـ تبني المعمؿ إرشادات المواصفة الدولية  ISO 19011: 2002في تنفيذ عممية التدقيؽ
الداخمية بشكؿ دوري لمتأكد مف التنفيذ التاـ لنظاـ اإلدارة البيئية والمحافظة عميو بشكؿ صحيح بما
يتطابؽ مع متطمبات معيار تدقيؽ نظاـ اإلدارة البيئية.
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 -17عدـ تقييـ مؤىبلت المدققيف الذيف ينفذوف التدقيقات الحالية لمنظاـ البيئي في المعمؿ وفؽ
المواصفة  ،ISO 19011: 2002مع عدـ حصوليـ عمى شيادة المدقؽ البيئي مف جية خارجية
مستقمة ومعترؼ بيا.

 -18عدـ وجود الب ارمج التدريبية المتخصصة لرفع كفاءة المدققيف البيئييف ،نتيجة لضعؼ المبلكات
المتخصصة بيذا الشأف في المعمؿ.

 -19تقتصر مراجعة اإلدارة البيئية في المعمؿ عمى بعض الزيارات لممدير أو مف ينوب عنو لمبحث
عف المخالفات البيئية.

 -20تبيف لمباحث مف خبلؿ النتائج التي توصؿ إلييا ،بأف لدى المعمؿ نظاـ إلدارة الجودة ،ومف
السيؿ لممعمؿ الحصوؿ عمى شيادة اآليزو ٔٓٓ ٜولفترة قصيرة ومحددة بمجرد القياـ ببعض األمور
الفنية واإلدارية وتعديميا ،إف كاف في نيتيا اإلستمرار في التحسيف .ولكف نظاـ اإلدارة البيئية يحتاج

إلى الكثير مف الوقت لمقياـ بالكثير مف التغييرات واإلضافات في ىذا الجانب ،وذلؾ لموصوؿ إلى
نظاـ بيئي شبو مقبوؿ في المرحمة األولى ،ويحتاج إلى فترة أخرى لمقياـ بالتحسينات وتطبيؽ البرنامج
المقترح مف قبؿ الباحث في تطوير ىذا النظاـ والتي يتـ ذكرىا في التوصيات وذلؾ لئلقتراب مف

الحصوؿ عمى شيادة اآليزو ٔٓٓٗٔ.
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المبحث الثاني
التوصيات

إستثمرت اإلستنتاجات المستعرضة آنفاً في صياغة آلية التوصيات المتخصصة ليذه الدراسة مف

أجؿ معالجة حاالت عدـ المطابقة وتقميص فجوة التنفيذ والتوثيؽ ما أمكف لنظامي إدارة الجودة والبيئة

 ISO 14001: 2004 & ISO 9001: 2000في معمؿ سمنت طاسموجة ممثبلً لعينة الدراسة في
الجانب العممي منيا ،فتـ التوصؿ إلى عدد مف التوصيات العامة والخاصة ،ويمكف عرضيا عمى

النحو التالي:

 -1ينبغي عمى جياز التقييس والسيطرة النوعية في إقميـ كردستاف وبالتنسيؽ مع جياز التقييس
والسيطرة النوعية الوطنية العراقية لتفعيؿ دورىا.

 -2السعي إلنشاء مؤسسة متخصصة بالجودة والبيئة بالتعاوف مع الييئات والمؤسسات ذات العبلقة
،واستحداث جائزة أو عبلمة وطنية لمجودة وأخرى لمبيئة تتماشى مع الممارسات الدولية واإلقميمية
المماثمة لتشجيع المنظمات لممنافسة نحو التحسيف المستمر.

 -3اإلسراع في خطوات التسجيؿ في المنظمة الدولية لمتقيس  ISOلئلستفادة مف الدعـ الفني الذي
تقدمو ىذه المنظمة ،ولمحصوؿ عمى إصدارات المنظمة ومتابعة أنشطتيا أوال بأوؿ.

 -4زيادة عدد الدورات الفنية المتخصصة حوؿ المواصفات الدولية لمنظمة  ISOوبما يسيـ في نشر
فمسفة إدارة الجودة الشاممة في التعامؿ مع الجودة والبيئة.

 -5تشجيع القطاع الخاص إلنشاء شركات عراقية في جميع المحافظات مف ضمنيا محافظات إقميـ
كردستاف ،تتولى عمميات التأىيؿ والتسجيؿ لمنح شيادات المواصفة الدولية أو ما يعادليا ،باإلستفادة
مف الخبرة الدولية والعربية في ىذا المجاؿ.

 -6أف تقوـ ىيئة حماية وتحسيف البيئة في اإلقميـ بذات الدور المنوط بالجياز الوطني لمتقييس
والسيطرة النوعية ،فيما يخص سمسمة المواصفات الدولية  ،ISO14000وبالتعاوف والتنسيؽ في
أنشطتو مع مراعاة التمايز في طبيعة أنشطة كؿ منيما ،لتتولى التوعية فيما يتعمؽ بالحد مف التأثيرات

البيئية.

 -7نوصي المختصيف بتأسيس جمعية الجودة في العراؽ واإلقميـ ،تتولى مسؤولية اإلرتقاء بمستوى
جودة الصناعات في العراؽ بصورة عامة وفي اإلقميـ بصورة خاصة ،وتعميؽ مفاىيـ الجودة الشاممة
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وارساء واشاعة التحسيف المستمر ،مف خبلؿ إقامة الندوات والمؤتمرات والدورات المتخصصة ،واصدار

مجمة مختصة بالجودة.

 -8وعمى مؤسسات الدولة والجيات ذات الصمة ،دعـ تمؾ الجيود الساعية لتحسيف مستوى األداء

البيئي واإلرتقاء بمستوى الجودة ،مف خبلؿ اإلعفاء أو التخفيض لمفوائد عمى القروض واعطاء المرونة

في فترات السداد لمشركات الحاصمة عمى شيادات المطابقة مع المواصفات الدولية.

 -9نوصي الحكومة بوضع خطة لممستقبؿ ،لكي تجعؿ مف شيادة المطابقة لممواصفات الدولية

،إحدى عناصر المفاضمة في قبوؿ المناقصات العامة ،لتشجيع الشركات عمى التسجيؿ.

 -10نوصي المعمؿ إعتماد البرنامج المقترح في ىذا البحث ،لمتأكد مف مدى إيفاءىا بمتطمبات
المواصفتيف الدوليتيف .ISO9001 & ISO14001

 -11رفع مستوى الوعي لمعامميف في المعمؿ بالدورات وبتوزيع النشرات والتعميمات والممصقات حوؿ
قضايا الجودة والبيئة وغرس الشعور بالمسؤولية تجاىيما ،بإعتبارىا مسؤولية وطنية ودينية.

 -12الوصوؿ بالموارد البشرية المسؤولة عف شؤوف الجودة والبيئة في المعمؿ إلى مرحمة عالية مف
الكفاءة والخبرة ،وذلؾ بدعـ خطط اإلعداد والتدريب ضمف المعمؿ ووضع برامج التدريب المتواصمة

مع اإلستفادة مف الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات ذات العبلقة التي تعقد في العراؽ وخارجو.

 -13تشجيع القسـ القانوني في المعمؿ بتولي مسؤولية تبصير الموارد البشرية بإلتزاماتو القانونية
إستناداً لقوانيف حماية البيئة وحماية المستيمؾ والتعميمات الحكومية ذات العبلقة.

 -14التوسع في إستخداـ الشبكة الداخمية لئلتصاالت وبما يسيـ في تقميؿ الوثائؽ الورقية لمنظاـ.

 -15دراسة مسألة إيجاد مواقع مناسبة لطمر غبار المرسبات اإلسمنتية وتحديث أساليب التخمص
منيا مع الجيات ذات العبلقة ،لما ليا مف أضرار صحية بالغة لسكاف القرى المحيطة بالمعمؿ.

 -16توفير األجيزة لقياس نسب المموثات في الجو ،لرصد وتشخيص المموثات بصورة مباشرة.

 -17العمؿ عمى الحد مف الضوضاء الناتج مف بعض العمميات اإلنتاجية ،وذلؾ مف خبلؿ إستخداـ
مخمدات الصوت ووضع حواجز مانعة إلنتقاؿ األصوات في تمؾ األقساـ اإلنتاجية.

 -18إلزاـ العامميف في المعمؿ عمى إستخداـ وسائؿ الحماية والوقاية واتباع شروط السبلمة المينية
ومراقبة ذلؾ بشكؿ مستمر ووضع عقوبات لممتياونيف في ذلؾ.

 -19توثيؽ السياسات البيئية لممعمؿ والمصادقة عمييا مف قبؿ و ازرة الصناعة والييئة العامة لمبيئة في
إقميـ كردستاف العراؽ وتبميغيا إلى كافة األفراد العامميف والمجيزيف والمتعاقديف وحثيـ عمى اإللتزاـ بيا.
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 -20ينبغي عمى اإلدارة العميا دعـ السياسة البيئية لممعمؿ مف خبلؿ نشر الوعي البيئي مف خبلؿ
توضيحيا المضاميف والمبادئ األساسية لنظاـ اإلدارة البيئية عف طريؽ إصدار النشرات الداخمية

،والرسائؿ اإلخبارية الداخمية ،والوسائؿ اإليضاحية والممصقات الجدارية ،والمحاضرات والمؤتمرات
الخاصة بالبيئة ،وبرامج اإلرشاد والتوعية البيئية.

 -21قياـ قسـ البيئة في المعمؿ باإلتصاؿ والتنسيؽ مع و ازرتي الصناعة والييئة العامة لمبيئة مف
أجؿ مراجعة ومراقبة التغييرات في المتطمبات القانونية ،والعمؿ عمى إعادة النظر في القوانيف
والتشريعات البيئية الدولية واإلقميمية بما يتبلئـ مع طبيعة العمؿ في المعمؿ.

 -22توثيؽ األدوار والمسؤوليات والصبلحيات لتنفيذ نظاـ اإلدارة البيئية ،مع القياـ بالتحميؿ
والتوصيؼ الدقيؽ لموظائؼ واجراءات العمؿ والسيما المؤثرة في البيئة.

 -23وضع الموازنة الخاصة لبناء قسـ البيئة وتجييزه بالمختبرات واألجيزة الحديثة.

 -24التعاوف بيف شعبة التدريب والتوعية البيئية لممعمؿ والييئة العميا لمبيئة في اإلقميـ و الجامعات
والجيات األخرى المعنية والمتخصصة (كالمنظمات) ،في تصميـ البرامج التدريبية المتخصصة بالشأف
البيئي ،مف أجؿ شرح مضاميف نظاـ اإلدارة البيئية وتثقيؼ العامميف بيئياً بما يتناسب مع المعمؿ.

 -25التنسيؽ بيف اإلدارة العميا في المعمؿ وو ازرة الصناعة والييئة العميا لمبيئة لوضع دراسة صحيحة
تصؼ التعميـ والتدريب والميارات والخبرات الضرورية ،مف أجؿ تحديد الكفاءات المطموبة لتنفيذ نظاـ

اإلدارة البيئية واستقطابيا ،مع تحديد اإلحتياجات التدريبية في داخؿ اإلقميـ وخارجو.

 -26إعادة تصميـ نظاـ اإلتصاالت الداخمية في المعمؿ ،يتـ بموجبو إرتباط المدير العاـ مع مدراء
األقساـ مف جية ومف جية أخرى بمدراء األقساـ مع األفراد العامميف ،مف أجؿ متابعة سير العمؿ

ومحاولة إكتشاؼ المشكبلت البيئية قبؿ حدوثيا واتخاذ اإلجراءات الوقائية والتصحيحية بشأنيا ورفع

التقارير إلى اإلدارة العميا بشأف التأثيرات البيئية المرتبطة بيا.

 -27إعتماد نظاـ اإلتصاالت الخارجية المتكامؿ ويرتبط بموجبو المعمؿ مع الجيات الخارجية المعنية
مف أجؿ تبميغيا بنتائج تحققات األداء البيئي ،ومحاولة اإلتصاؿ والتنسيؽ مع المنظمات الدولية

واإلقميمية بشأف آخر التطورات ذات الصمة في المجاؿ البيئي مف حيث التقانة المستخدمة في الحد مف
التموث ،والقوانيف والتشريعات البيئية الحديثة.

 -28وضع دليؿ عمؿ متكامؿ ينظـ توثيؽ نظاـ اإلدارة البيئية ويحدد الوثائؽ المرتبطة بو بشكؿ
مناسب لكؿ قسـ أو وظيفة أو نشاط ،مع وجوب أف يتضمف الدليؿ توثيؽ قوائـ السياسة واألىداؼ
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والغايات البيئية والمعمومات بشأف الجوانب البيئية والمخططات التنظيمية ،وخطط طوارئ الموقع

،والمعايير والمقاييس الداخمية والخارجية.

 -ٕٜوضع نظاـ تحري يعمؿ بشكؿ كفوء لمكشؼ عف جميع حاالت عدـ المطابقة وتحديد المسؤوليات
والصبلحيات البلزمة لمتابعتيا وتجنب تكرار حدوثيا ،كما يتعيف عمى اإلدارة العميا في المعمؿ إتباع

أسموب اإلجراءات الوقائية لمعالجة التموث مف مصدره بدالً مف إتباع أسموب اإلجراءات التصحيحية

لمواجية مشكبلت التموث بعد حدوثيا.

ٖٓ -تصميـ برنامج سنوي أو فصمي لتنفيذ عممية التدقيؽ الداخمية لكافة النشاطات ذات الصمة بنظاـ
اإلدارة البيئية ،مع تحديد مسؤولية تنفيذ اإلجراءات التصحيحية لممواقع المدققة ومتابعتيا واعداد
التقارير الخاصة بنتائج التحقؽ لمعرفة فاعمية تطبيقات النظاـ في الواقع العممي والحاجة إلى تطويرىا.

 -31يتعيف عمى اإلدارة العميا في المعمؿ اإللتزاـ بإتماـ مراجعة اإلدارة ضمف فترات دورية مخططة
لمتأكد مف إستم اررية مبلئمة وكفائة وفاعمية نظاـ اإلدارة البيئية واجراءات تنفيذ متطمباتو.

 -32ينبغي أف تتضمف مدخبلت مراجعة اإلدارة كبل مف نتائج التدقيقات الداخمية السابقة ،وتقييـ
التوافؽ مع المتطمبات القانونية والمتطمبات األخرى ،واتصاالت األطراؼ المستفيدة الخارجية متضمنة

شكاوييـ والوضع الحالي لئلجراءات التصحيحية والوقائية المتخذة.

 -33يتعيف عمى اإلدارة العميا في المعمؿ تحمؿ مسؤولياتيا عند مراجعة نظاـ اإلدارة البيئية ويتوجب
أف تتضمف مخرجات مراجعة اإلدارة التوصيات بشأف التحسينات المحتممة ،لمحفاظ عمى السياسة

واألىداؼ والغايات البيئية.

 -34وأخي ار نقترح عمى اإلدارة العميا لممعمؿ تنفيذ الخطوات العشرة التي وضعيا الباحث لتطوير
النظاميف وتحسينيما ،بعد القياـ بتنفيذ البرنامج التدريبي المقترح مف قبؿ الباحث ،بعد أف تعيف اإلدارة

العميا لجنة مختصة مف قبؿ المعمؿ ،لتحديد مستوى الخبرة والتدريب الضروري لمموظفيف ،وعمى

األخص مف كاف يمارس أعماالً متخصصة في اإلدارة البيئية لسد الفجوة الموجودة في نظاـ اإلدارة
البيئية.
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اٌّظبدس
أ  -اٌّظبدس اٌؼشث١خ:
أٚال-:
 - 5اُووإٓ اٌُو.ْ٣
 - 5صحيخ مسلم ،مسلم بن الحجاج ،القاهرة ،دار الريان7041،هـ.

صبٔ١ب ً -:اٌىزت:
 - 5ئثٖ ٓ٘ظٞهَُ ،بٕ اُؼوة ،كاه أُؼبهف ،اُوبٛوح.5554 ،
 - 5أث ٞكبهحٍٞ٣ ،ق أؽٔل ،اُغٞكح ٝاُزٔ٤ي ك٘ٓ ٢ظٔبد األػٔبٍ ،رؾو٣و ،كو٣ل ًٞهرٌَٓ ،زجخ
أُغزٔغ اُؼوثُِ٘ ٢شو ٝاُزٞى٣غ ،ط ٝ 5ط.5555 ،5
 - 4أهٗبؤٝغٓ ،ؾٔل اَُ٤ل ،اإلَٗبٕ ٝرِٞس اُج٤ئخ،اُلاه أُصو٣خ اُِج٘بٗ٤خ.5444،
 - 3أٛٝبها ،كواٌِٗ( ٖ٤أُإُق)ٓ ،وًي اُزؼو٣ت ٝاُجوٓغخ(اُزوعٔخ) ،كُُِٔ ISO 9000 َ٤طبثوخ
ٝاُؾص ٍٞػِ ٠شٜبكح ٓؼب٤٣و ئكاهح اُغٞكح اُؼبُٔ٤خ ،اُطجؼخ األ ،٠ُٝاُلاه اُؼوث٤خ ُِؾوٞم،
ث٤وٝدُ ،ج٘بٕ.5444 ،
 - 4ثبك ٣و ،ٝأك٣لع( ٢أُإُق)،كإاك ٛالٍ (روعٔخ) ،اُلُ َ٤اُص٘بػ ٢ئُ ٠آ٣ي ، 9000 ٝاُطجؼخ
اُضبُضخ ،كاه اُلغو ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ ،اُوبٛوحٓ،صو.5555 ،
 - 5اُجبكٞٗ ،١اف ٓؾٔل ،اُغٞكح اُشبِٓخ ك ٢اُزؼِٝ ْ٤رطج٤وبد ا٣٥ي ،ٝكاه اُ٤بىٝهُِ٘ ١شو
ٝاُزٞى٣غ ،ػٔبٕ ،األهكٕ.5555 ،
 - 4رواكٌ ٝاع٘و ،اُج٤ئخ ٖٓ ؽُ٘ٞب ،كُُ َ٤ل ْٜاُزِٞس ٝآصبه ،ٙروعٔخ ك ٓ .ؾٔل صبثو ،اُغٔؼ٤خ
أُصو٣خ ُ٘شو أُؼوكخ ٝاُضوبكخ اُؼبُٔ٤خ ،اُوبٛوح .ّ 5444
 - 4ع٤ق عٞرٖٝ ،عٓ ٕٞبٗ٤بً ،رله٣ت أُٞظل ٖ٤ػِ ٠اُزوٝ ْ٤٤اكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ ،روعٔخ
ػلٗبٕ األؽٔل ٝآفو ،ٕٝكٓشن ،أُوًي اُؼوثُِ ٢زله٣ت ٝاُزوعٔخ ٝاُزأُ٤ق ٝاُ٘شو.5444 ،
 - 4ؽبرٞؽ ،ػِ٤بء ،ثٞهإ ٓ ٝؾٔل ،ؽٔلإ أث ٞك٣خ ،ػِْ اُج٤ئخ ،كاه اُشوٝم ،ػٔبٕ.5443 ،
- 55ؽَٖ ،ئثوا ْ٤ٛػِ ،٢اإلٍالّ ٝاُج٤ئخٝ ،ىاهح األٝهبف ،أُغٌِ األػُِِ ٠شإ ٕٝاإلٍالٓ٤خ،
ٓوًي اَُ٤وح ٝاَُ٘خ.5555،
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- 55اُؾِٓ ،ٞبعل هاؿت ،هبٗ ٕٞؽٔب٣خ اُج٤ئخ ك ٢ظٞء اُشو٣ؼخ ،كاه أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ ،
اإلٌٍ٘له٣خ ػبّ .ّ 5444
- 55ؽٔٞك ،فع٤و ًبظْ ،ئكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ ،اُطجؼخ اُضبٗ٤خ ،كاه أَُ٤وح ُِ٘شو  ٝاُزٞى٣غ
ٝاُطجبػخ ،ػٔبٕ ،األهكٕ.5554 ،
- 54اُقط٤ت ،أؽٔل ٝاُقط٤ت ،هكاػ ،اكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ رطج٤وبد روث٣ٞخ ،ػبُْ اٌُزت اُؾل٣ش
ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ ،اهثل ،ػٔبٕ.5555 ،
- 53اُلهاكًخٓ ،أٓٔ٤ٍِ ٕٞبٕ ،ئكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ ٝفلٓخ اُؼٔالء ،كاه صلبء ،األهكٕ ،ػٔبٕ،
.5554
- 54اُلهاكًخٓ ،أٓٝ ،ٕٞاُشجِ ،٢غبهم ،اُغٞكح ك ٢أُ٘ظٔبد اُؾل٣ضخ ،اُطجؼخ األ ،٠ُٝكاه صلبء
ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ،ػٔبٕ ،األهكٕ.5555 ،
- 55اَُب٣ؼ ،أؽٔل ػجل اُوؽٝ ،ْ٤ػٞض ،أؽٔل ػجل ،ٙهعب٣ب اُج٤ئخ ٖٓ ٓ٘ظٞه ئٍالٓٓ ،٢وًي
اٌُزبة ُِ٘شو ،اُطجؼخ األ.ّ5553 ، ٠ُٝ
- 54اَُؼل ،١هعبٍ ٝآفو ،ٕٝاالرغبٛبد اُل٤ُٝخ اُؾل٣ضخ ك٘ٓ ٢ظٔبد األػٔبٍ :اُزؾل٣بد ٝاُلوص
ٝا٥كبم ،ط ٝ 5طٌٓ ،5زجخ أُغزٔغ اُؼوثُِ٘ ٢شو ٝاُزٞى٣غ ،ػٔبٕ  ،األهكٕ.5555 ،
ٍ- 54الٓخ ،أؽٔل ػجل اٌُو ،ْ٣هبٗ ٕٞؽٔب٣خ اُج٤ئخ اإلٍالٓٓ ٢وبهٗب ً ثبُوٞاٗ ٖ٤اُٞظؼ٤خ ،كاه اُٜ٘عخ
اُؼوث٤خ،اُطجؼخ األ.ّ5445 ، ٠ُٝ
- 54اَُِطٓ ،٠بٓ٤ٍٜٝ ،ٕٞال ئُ٤بً ،كُ َ٤ػُِٔ ٠زطج٤ن أٗظٔخ ئكاهح اُغٞكح ،كٓشن ،كاه
اُلٌو.5444 ٝ5444،
 ،ٍِّٞ- 55رٞك٤ن،أُزوعْ ،أُؼغْ اُلَِل ٢أُقزصو،كاه اُزولّ .5445 ،ٌٍٞٞٓ ،
ٓ ،ٖ٤ٍِ- 55ؾٔل صبثو ،ك٣ٝلاه ،أٓ ٖ٤ػوكبٕ ،ئٍٔبػ ،َ٤ؽَ٘ ٢أؽٔل ،كوػ ،ػلًُ ٢بَٓ ،ػِّٞ
اُج٤ئخٝ ،ىاهح اُزوث٤خ ٝاُزؼِ ،ْ٤ثبإلشزواى ٓغ اُغبٓؼبد أُصو٣خ ،ثوٗبٓظ رأٓ َ٤ٛؼِٔ٢
أُوؽِخ اإلثزلائ٤خ َُِٔز ٟٞاُغبٓؼ.5445 ،٢
٤ٍ- 55ل ٓصطل ،٠أؽٔل ،ئكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ ٝا٣٥ي.5555 ،4555 ٝ
- 54اُصوٕ ،هػل ؽَٖٗ ،ظْ اإلكاهح اُج٤ئ٤خ ٝا٣٥ي ،53555 ٝكاه اُوظب ُِ٘شو ،كٓشن.5555 ،
- 53اُطبئٍِٞ ، ٢إ ؽبكع ؽٔ٤ل ًب٣ل" ،اُزله٤ن اُج٤ئٜ٘ٓ ٢ظ ٓوزوػ ُِزطج٤ن ك ٢اُؼوام ٓغ كهاٍخ
ٓوبهٗخ" ،هٍبُخ ٓبعَز٤و ؿ٤و ٓ٘شٞهح ك ٢ػِ ّٞأُؾبٍجخ ،عبٓؼخ أَُز٘صو٣خ.2002 ،
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- 54اُطبئ ،٢ؽٔ٤ل ػجلا ُ٘جٝ ،٢آفو ،ٕٝئكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ ٝ TQMا٣٥ي ،ISO ٝاُطجؼخ
األٓ ،٠ُٝإٍَخ اُٞهام ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ ،ػٔبٕ ،األهكٕ.5554 ،
- 55اُؼبكُٓ ،٢ؾٔٞك صبُؼٍٞٞٓ ،ػخ ؽٔب٣خ اُج٤ئخ ك ٢اُوبٗ ٕٞاُغ٘بئ ٢اُلافِٝ ٢اُوبٗ ٕٞاُل٢ُٝ
اُغ٘بئٝ ٢اُلو ٚاإلٍالٓ ،٢كاه اُلٌو اُغبٓؼ ، ٢اإلٌٍ٘له٣خ  ،اُطجؼخ األ. ّ5554 ٠ُٝ
- 54ػجبًٓ ،ؾٔل صالػ اُلٗ ،ٖ٣ظْ اإلكاهح اُج٤ئ٤خ ٝأُٞاصلبد اُو٤بٍ٤خ اُؼبُٔ٤خ آ٣ي،53555 ٝ
كاه اٌُزت اُؼِٔ٤خ ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غٓ،صو ،اُوبٛوح.5444،
- 54ػجل اُؼي٣يٓ ،صطل ،٠اإلَٗبٕ ٝاُج٤ئخ،اُوبٛوح ،أُطجؼخ اُؾل٣ضخ.5444 ،
- 54ػجل أُِي ،ػبكٍ ٝاُوياى ،ئٍٔبػ َ٤ئثواٗ ،ْ٤ٛظبّ اإلكاهح اُج٤ئ٤خ ثٔٞعت أُٞاصلخ اُل٤ُٝخ
ٌٓ ،ISO 14001زت أُشٜلاُِٗ ٢طجبػخ ٝاإلٍزَ٘بؿ ،ثـلاك.2004b ،
- 45ػجلاُؼي٣ي٤ٍٔ ،و ٓؾٔل ،عٞكح أُ٘زظ ث ٖ٤اكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ ٝا٣٥ي،55555 -5: 4555 ٝ
كاه ؿو٣ت ُِطجبػخ ٝاُ٘شو ٝاُزٞى٣غ.5444 ،
- 45ػجلٓ ، ٙؾٔل ٓؾٔل  ،اُؾن كٍ ٢الٓخ اُـناء ٖٓ اُزِٞس ك ٢رشو٣ؼبد اُج٤ئخ ،كاه اُغبٓؼخ
اُغل٣لح ُِ٘شو اإلٌٍ٘له٣خ ػبّ .ّ5553
- 45اُؼياٗ،١ٝغْ ٝاُ٘وبه ،ػجلهللا ،ئكاهح اُج٤ئخ ٗظْ ٓٝزطِجبد ٝرطج٤وبد  ،ISO 14000كاه
أَُ٤وح ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ  ،ػٔبٕ ،األهكٕ.5555 ،
- 44ػط٤خ ،ؽبٓل ٍٞاك" ،١كُ َ٤اُجبؽض ٖ٤ك ٢اإلكاهح ٝاُز٘ظ ،"ْ٤كاه أُو٣ـ ُِ٘شو ،اُو٣بض،
.5444
- 43ػو ،٢ِ٤ػٔو ٝصلٓ ،٢لفَ ئُ ٠أُٜ٘غ٤خ أُزٌبِٓخ إلكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ،اُطجؼخ األ ،٠ُٝكاه
ٝائَ ُِطجبػخ ٝاُ٘شو ،ػٔبٕ ،األهكٕ.5555 ،
- 44اُلعَٓ ،إ٣ل ػجل اُؾَٖ ٝاُطبئٍٞ٣ ،٢ق ،ئكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ "ٖٓ أَُزِٜي ئُ٠
أَُزِٜي" ،اُٞهام ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ ،ػٔبٕ.5554 ،
- 45اُلوٓ ،٢ؾٔل ػجل اُوبكه ،اُج٤ئخ ٓ ،شبًِٜب ٝهعب٣بٛب ٝؽٔب٣زٜب ٖٓ اُزِٞس هؤ٣خ ئٍالٓ٤خٌٓ ،زجخ
ئثٖ ٍ٘٤ب،اُوبٛوح.ّ5444 ،
- 44هلاه ،غبٛو هعت ،أُلفَ ئُ ٠ئكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ ٝا٣٥ي ، 4555 ٝكٓشن.5444 ،
ٓ- 44غ٤ل ٍٍٖٞ ،شبًوٝاُي٣بكادٓ ،ؾٔل ػٞاك ،ئكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ رطج٤وبد ك ٢اُص٘بػخ
ٝاُزؼِ ،ْ٤كاه صلبء ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ ،ػٔبٕ.5554 ،
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ٓ- 44غ٤ل ٍٍٖٞ ،شبًوٝاُي٣بكادٓ ،ؾٔل ػٞاك ،اُغٞكح ك ٢اُزؼِ ْ٤كهاٍخ رطج٤و٤خ ،كاه صلبء ُِ٘شو
ٝاُزٞى٣غ ،ػٔبٕ.5554 ،
ٓ- 35واك ،ثوًبد ٓؾٔل ،هؤ٣خ ئٍالٓ٤خ ؽعبه٣خ  ،كاه اُوبٛوح .ّ5554،
- 35أُِ٤غ ،٢أٍبٓخ ٝػِ ،٢ػجل اُؼي٣ي" ،ا٣٥يٗ-53555 ٝظبّ اإلكاهح اُج٤ئ٤خ" ،شؼبع ،اُوبٛوح،
.5444
ٗ- 35غْ ،ػجٞك ٗغْ ،ئكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ ك ٢ػصو اإلٗزوٗ٤ذ ،كاه صلبء ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ ،ػٔبٕ،
.5555
ٗ- 34صو هللا ،فط٤ت ٗظٔ ،ISO 9000 ،٢ثلا٣خ اُطو٣ن ئُ ٠رط٣ٞو أُ٘ظٓٞخ اإلكاه٣خ ،اُشوًخ
اُؼوث٤خ ُِ٘شو  ٝاُزٞى٣غ ،اُوبٛوحٓ ،صو.5444 ،
ٗ- 33صو هللاٗ ،ظٔ ،٢ا٣٥ي 9000 ٝئصلاه ػبّ  2000فطٞح عل٣لح ػِ ٠اُطو٣ن ُزط٣ٞو
أُ٘ظٔٓٞخ اإلكاه٣خٓ ،طبثغ األٛواّ اُزغبه٣خٓ ،صو.5555،1999 ،
ٛ- 34الٍٓ ،ؾٔل ػجلاُـ٘ ٢ؽَٖ ٜٓ ،بهاد اكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ ك ٢اُزله٣ت – رطج٤وبد ISO
 9000ك ٢اُزؼِٝ ْ٤اُزله٣تٓ ،وًي رط٣ٞو األكاء ٝاُز٘ٔ٤خ ،اُوبٛوحٓ ،صو.5445 ،

صبٌضب ً -:اٌّغالد ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌشعبئً اٌغبِؼ١خ:
 - 5ئثوآ ،ْ٤ٛؾٔل فِٗ ،َ٤ظبّ ئكاهح اُغٞكح  ISO 9001كهاٍخ رطج٤و٤خ كٓ ٢ؼَٔ اَُغبك
أٌُ٤بٗ٤ًِ ،٢ٌ٤خ اإلكاهح ٝاإلهزصبك ،عبٓؼخ أَُز٘صو٣خ.5444 ،
 - 5ئرؾبك أُصبهف اُؼوث٤خ ،اُغٞكح شٜبكح أّ صوبكخ ٍِٞٝى ٝئٗزٔبء ،اُؼلك.5555 ،454:
 - 4أٞ٣ة ،ػِٓ ٢ؾٔل  ،رول٣و ٓل ٟكبػِ٤خ ئٍزقلاّ ٗظبّ ئكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ ك ٢رط٣ٞو اُغبٓؼبد
األهكٗ٤خ ،هٍبُخ ٓبعَز٤و ؿ٤و ٓ٘شٞهح ،عبٓؼخ اُ٤وٓٞى ،ئهثل  ،األهكٕ .5555 ،
 - 3ثبٍوكح ،ػِٓ ٢ؾَٖ ٓؾَ،ٕٞكٝه ٗظبّ ٓؾبٍجخ أَُإ٤ُٝخ ك ٢اُوهبثخ ػِ ٠ػ٘بصو اُزٌبُ٤ق ك٢
أُإٍَخ اُ٤٘ٔ٤خ اُؼبٓخ ُص٘بػخ ٝرَ٣ٞن اإلٍٔ٘ذ ،كهاٍخ رطج٤و٤خ كٓ ٢ص٘غ ئٍٔ٘ذ اُجوػ،
هٍبُخ ٓبعَز٤و ك ٢أُؾبٍجخ ٤ًِ ،خ اُؼِٓٞبإلكاه٣خ ،عبٓؼخ ػلٕ  ،اُ.5554،ٖٔ٤
 - 4ثلػ ،أؽٔل ،ئكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ ،أٗٔٞمط ٓوزوػ ُِزطٞه اإلكاهٝ ١ئٌٓبٗ٤خ رطج٤وٜب ك ٢اُغبٓؼبد
األهكٗ٤خ اُؼبٓخ ،عبٓؼخ ػٔبٕ اُؼوث٤خ ُِلهاٍبد اُؼِ٤ب٤ًِ ،خ اُلهاٍبد اُزوث٣ٞخ اُؼِ٤ب ،هَْ
األص ٍٞاُزوث٣ٞخ.5554 ،
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 - 5اُزٔ ،٢ٔ٤كٞاى ٓؾٔل اُلٞاى ،كبػِ٤خ اٍزقلاّ ٗظبّ اكاهح اُغٞكح ( آ٣ي )4555 ٝك ٢رط٣ٞو أكاء
اُٞؽلاد اإلكاه٣خ كٝ ٢ىاهح اُزوث٤خ ٝاُزؼِ ْ٤ك ٢االهكٕ ٖٓ ٝعٜخ ٗظو اُؼبِٓ ٖ٤كٜ٤ب ٝكهعخ
هظب ْٛػٖ ٛنا اُ٘ظبّ ،أغوٝؽخ كًزٞها ،ٙئكاهح روث٣ٞخ ٤ًِ ،خ اُلهاٍبد اُزوث٣ٞخ اُؼِ٤ب ،عبٓؼخ
ػٔبٕ اُؼوث٤خ ُِلهاٍبد اُؼِ٤ب.5554 ،
 - 4اُغجٞهَ٤ٓ ،١و ئثوآ ،ْ٤ٛزطِجبد اُؾص ٍٞػِ ٠شٜبكح  -ISO 9000كهاٍخ ئٍزطالػ٤خ ٥هاء
ػ٘٤خ ٖٓ ٓلهاء اُشوًبد اُص٘بػ٤خ اُؼواه٤خ ،أغوٝؽخ كًزٞها ٙؿ٤و ٓ٘شٞهح٤ًِ ،خ اإلكاهح
ٝاإلهزصبك ،عبٓؼخ أُٞصَ ،اُؼوام.5444 ،
 - 4اُغٜبى أُوًيُِ ١زوٝ ٌ٤٤اَُ٤طوح اُ٘ٞػ٤خ  ,اُجوٗبٓظ اُؼِٔٝ ٢اُزطج٤و ٢ك ٢ر٤ٜئخ ٝئػلاك ٓلهو٢
اُغٞكح  ,كُ ،5555\5555 َ٤اُؼوام.5554 ،
 - 4اُؾغ٤خ ،ػٔبه ػجل اُصبؽت ،رٌ٤٤ق ث٤ئخ شوًخ اُص٘بػبد األٌُزو٤ٗٝخ ٝكوب ً ُٔزطِجبد أٗٔٞمط
رأً٤ل اُغٞكح  -ISO9001كهاٍخ ؽبُخ ك ٢شوًخ اُص٘بػبد األٌُزو٤ٗٝخ ،هٍبُخ ٓبعَز٤و ؿ٤و
ٓ٘شٞهح٤ًِ ،خ اإلكاهح ٝاإلهزصبك ،عبٓؼخ ثـلاك ،اُؼوام.5444 ،
- 55اُؾٔل ،هش٤لٝ ،صجبهٓ ،٢٘٣ؾٔل ٍؼ٤ل ،اُج٤ئخ ٓٝشٌالرٜب،ػبُْ أُؼوكخ  ،ص .54اٌُ٣ٞذ غ5
.5443،
- 55اُؾٔ٤ع ، ٠ػجل اُوؽٖٔ ثٖ ؽٔل ،ئرغبٛبد اإلكاهح اُؼِ٤ب ٗؾ ٞرطج٤ن ٓٞاصلبد ا٣٥ي4555 ٝ
ك ٠اُشوًخ اَُؼٞك٣خ ُِص٘بػبد األٍبٍ٤خ (ٍبثي)ٓ ،غِخ اإلكاهح اُؼبٓخ ٓ،غِل  35ػلك.5،5555
- 55كهاًخ ،أٓغل ،كهعخ رطج٤ن ئكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ ك ٢عبٓؼخ اُجِوبء اُزطج٤و٤خ ٖٓ ٝعٜخ ٗظو اُوبكح
اُزوث ٖ٤٣ٞكٜ٤ب ،هٍبُخ كًزٞها ،ٙعبٓؼخ اُ٤وٓٞى ،ئهثل ،األهكٕ.5553 ،
- 54اُلُ ، ٢ٔ٤هؿل ٓ٘ل ٢أؽٔل ،ئكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ ثاٍزقلاّ أُٞاصلخ اُل٤ُٝخ -ISO 14000
كهاٍخ ؽبُخ ك ٢شوًخ ٓصبك ٢اٍُٞػ"  ،أغوٝؽخ كًزٞها ٙؿ٤و ٓ٘شٞهح ك ٢كَِلخ ئكاهح األػٔبٍ
 ،عبٓؼخ ثـلاك.2001 ،
- 53اَُؾ٤جبٗ ،٢ػجل هللا ثٖ ػٔو ثٖ ٓؾٔل ،أؽٌبّ اُج٤ئخ ك ٢اُلو ٚاإلٍالٓ .٢أغوٝؽخ كًزٞها ٙك ٢اُلوٚ
اإلٍالٓ ،٢عبٓؼخ االٓبّ ٓؾٔل ثٖ ٍؼٞك اإلٍالٓ٤خٛ5354 ،ـ ٛ5355 -ـ.
ٜٓ ،ْ٤ٍِ- 54ب ًبَٓ عٞاك ،آٍ ٓصطل ،٠رصٔٗ ْ٤ظبّ اُغٞكح ك ٢ظَ ٓزطِجبد ا٣٥ي,ISO 9002 ٝ
كهاٍخ ؽبُخ ك ٢شوًخ ثؼوٞثخ ُزؼِ٤ت األؿن٣خ ٝرص٘٤غ اُزٔٞه أُؾلٝكح٤ًِ ،خ اإلكاهح ٝاإلهزصبك،
عبٓؼخ ثـلاك.5555 ،
ٔ٤ٍِ- 55بٕٓ ،ؾٔل ٓؾٔٞك ،ػٗ ، ٌ٤بظْ ،اُج٤ئخ ٝاُزِٞس ،عبٓؼخ كٓشن.5555-5444 ،
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- 54اُشبٓ ،٢أؽٔل ٓؾٔل ،رطج٤ن ٓلب ْ٤ٛاُغٞكح ك ٢أُ٘ظٔبد اُص٘بػ٤خ اُ٤٘ٔ٤خ ،ثؾش ٓ٘شٞه ك٢
أُغِخ األًبك٤ٔ٣خ ،عبٓؼخ اُؼِ ّٞاُزٌُ٘ٞٞع٤ب.5444 ،
- 54اُشغ٤و ،١كب٣ن ؽَٖ عبٍْ ، ،اُج٤ئخ ٝاألٖٓ اُل "،٢ُٝاُ٘جأ" ،اُؼلك  ،45رشو ٖ٣األ /ٍٝأًزٞثو
.5553
- 54اُصلبه،ػجلاٌُو ْ٣فِ َ٤ئثوا ،ْ٤ٛأٗٔٞمط ُزوٗ ْ٣ٞظبٓ ٢ئكاهح اُغٞكح ٝاُج٤ئخ ٝكوب ً ُٔزطِجبد
أُٞاصلز ٖ٤اُل٤ُٝز ISO9001 & ISO14001 ٖ٤كهاٍخ ؽبُخ كٓ ٢ؼَٔ ٍٔ٘ذ اٌُٞكخ اُغل٣ل،
اإلكاهح اُص٘بػ٤خ ،عبٓؼخ ٍبٗذ ًِ٘ٔ٤زٌ.5554 ،
- 55صلٞد ٓ ،ؾٔل صبُؼ ،اُزله٤ن اُلافِٝ ٢ػالهز ٚثعجػ اُغٞكح ك ٢اُشوًبد اُص٘بػ٤خ أَُب٤ٔٛخ
اُؼبٓخ األهكٗ٤خ اُؾبصِخ ػِ ٠شٜبكح اُغٞكح ا٣٥ي ،4555ٝهٍبُخ ٓبعَز٤و ك ٢أُؾبٍجخ ٤ًِ،خ
اُلهاٍبد اإلكاه٣خ ٝأُبُ٤خ ،عبٓؼخ ػٔبٕ اُؼوث٤خ ُِلهاٍبد اُؼِ٤ب.5554،
- 55اُطواٗٝخٓ ،ؾٔل ،آ٣ي 4555 ٝاُلٞائل ٝاُصؼٞثبد ،كهاٍخ رطج٤و٤خ ػِ ٠اُشوًبد اُص٘بػ٤خ
األهكٗ٤خٓ ،غِخ كهاٍبد ٓغِل كهاٍبد ٓغِل  54ػلك.5،5555
- 55اُؼز٤ن ،رٞك٤ن ؽَٖٗ ،ظْ عٞكح أُوب ،ٖ٤ُٝرو ْ٤٤ػِ ٠أٍبً أُٞاصلخ اُل٤ُٝخ ،هٍبُخ ٓبعَز٤و،
عبٓؼخ أُِي كٜل ،اَُؼٞك٣خ.5444 ،
- 54اُؼيآ ،ٟٝؾٔل ػجل اُٛٞبة ،رصُٔ ْ٤زوٗ ْ٣ٞظبٓ ٠ئكاهح اُغٞكح ٝاُج٤ئخ ،كهاٍخ ؽبُخ ك ٠اُشوًخ
اُ٤٘ٔ٤خ ُص٘بػخ أَُٖ ٝاُصبث ،ٕٞأغوٝؽخ كًزٞها ٙؿ٤و ٓ٘شٞهح ًِ٤خ اإلكاهح ٝاإلهزصبك ،عبٓؼخ
ثـلاك ،اُؼوام.5555 ،
- 53ػٞكح ،أ٣بٕ اثوا ،ْ٤ٛرو٤ٍ ْ٤٤بٍز ٢اُزله٣ت ٝاُؾٞاكي ك ٢اُوطبع اُص٘بػ ٢كهاٍخ ٓ٤لاٗ٤خ ػِ٠
ص٘بػخ اإلٍٔ٘ذ ،هٍبُخ ٓبعَز٤و٤ًِ ،خ اُزغبهح  ،عبٓؼخ ػ ٖ٤اُشٌٔ.5444 ،
- 54اُـٔ٤يٗ ،ب٣ق ،آٌبٗ٤خ رطج٤ن ٓؼب٤٣و اكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ كٓ ٢إٍَبد اُزؼِ ْ٤اُؼبُ ٢ك٢
اَُؼٞك٣خ ٖٓ ٝعٜخ ٗظوٓل٣و اُلٝائو ٝهؤٍبء االهَبّ كٝ ٢ىاهح اُزؼِ ْ٤اُؼبُ ،٢هٍبُخ ٓبعَز٤و
ؿ٤و ٓ٘شٞهح،عبٓؼخ اُ٤وٓٞى ،ئهثل ،األهكٕ .5553،
- 55اُووػبٕ ،أؽٔل ٓؾٔل ،رط٣ٞو أٗٔٞمط ُو٤بً كهعخ رطج٤ن ئكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ ك ٢اُٞؽلاد
اإلكاه٣خ ك ٢اُغبٓؼبد األهكٗ٤خ  ،أغوٝؽخ كًزٞها، ٙعبٓؼخ ػٔبٕ اُؼوث٤خ ُِلهاٍبد اُؼِ٤ب٤ًِ ،خ
اُلهاٍبد اُزوث٣ٞخ اُؼِ٤ب ،هَْ األصٝ ٍٞاإلكاهح اُزوث٣ٞخ.5553 ،
- 54اُوصبه ،ػجل اُؼي٣ي فِ٤لخ  ،اُشب٣غ٤ُٝ ،٢ل فبُل ،اُشو٣ؼخ اإلٍالٓ٤خ ٝؽٔب٣خ اُج٤ئخ ،ثؾش ٓ٘شٞه
ثٔغِخ ًِ٤خ اُشو٣ؼخ ٝاُوبٗ ٕٞثبُوبٛوح ،اُؼلك اُٞاؽل ٝاُؼشو 5444 ٕٝـ .ّ 5444
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- 54اٌُ،٢ٓٞ٤ػجل هللا ،رول٣و كهعخ ئٌٓبٗ٤خ رطج٤ن ثؼط ٓلب ْ٤ٛئكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ ك٤ًِ ٢خ اُزوث٤خ
كٍِ ٢ط٘خ ػٔبٕ ٖٓ ٝعٜخ ٗظو اإلكاهٝ ٖ٤٣أُؼِٔ ٖ٤كٜ٤ب ،هٍبُخ ٓبعَز٤وؿ٤و ٓ٘شٞهح ،عبٓؼخ
اُ٤وٓٞى ،ئهثل ،األهكٕ.5555 ،
ٓ- 54بٛ ٌَ٣بهٝ ١ه٣زشبهك شو٣ٝله ،روعٔخ ػالء أؽٔل صالػ٘ٓ six sigma ،ز ٠ٜاُلهخٓ ،وًي
اُقجواد أُ٤ٜ٘خ ُإلكاهح  ، PMECاُغ٤يح .5554 ،
ٓ- 45جبهى ،أؽٔل ػٞض أؽٔل ،رصٔ ْ٤أٗٔٞمط رٌبِٓٗ ٢ظبٓ ٢إلكاهح اُغٞكح ٝاُج٤ئخ ٝكوب ُٔزطِجبد
أُٞاصلز )53555 ,4555 ( ٖ٤كهاٍخ ؽبُخ ك ٢اُشوًخ اُ٤٘ٔ٤خ ُص٘بػخ أَُٖ ٝاُصبث،ٕٞ
أغوٝؽخ كًزٞها٤ًِ ،ٙخ اإلكاهح ٝاإلهزصبك ،عبٓؼخ ثـلاك.5555 ،
ٓ- 45إرٔو األْٓ أُزؾلح ُِج٤ئخ اُجشو٣خٓ ،إرٔو اٍز ، ًُْٜٞٞاَُ٣ٞل  ،أٍز.5444 ، ًُْٜٞٞ
َِ٤ٓ- 45وً ،وا٣ؾ ٝكال٣ق ،رٓٞبً" ،كُِ٤ي ئُ ٠آ٣ي ،"53555 ٝروعٔخ اُلاه اُؼوث٤خ ُِؼِ،ّٞ
ث٤وٝد.5444 ،
- 44اُ٘بثَِٝ ،٠ك٣غ ،رغوثخ شوًخ ؽٌٔخ أَُزِيٓبد اُص٤لالٗ٤خ ُِؾص ٍٞػِ ٠شٜبكح ا٣٥ي،4555 ٝ
ٝههخ ػَٔ ٓزولٓخ ك ٢اُِوبء اُؼِٔ ٢األُٔ ٍٝؼوض آ٣ي.4555 ٝػٔبٕ.5444 ،
ٗ- 43ب٣ق هبٍْٝ ،روً ٢ثٌو ،ه٤بً ٓلٓ ٟالئٔخ ئثؼبك صوبكخ أُ٘ظٔخ ُزطج٤ن ٓلفَ ( )TQMكهاٍخ
رطج٤و٤خ ك ٢اُشوًخ اُٞغ٘٤خ اُؼبٓخ ُِٔطبؽٖ ٝاألػالف كوع ٍجٜب ،أُغِخ اُؼِٔ٤خ  ،عبٓؼخ
اُزؾل٤ُ ،١ج٤ب ،اُؼلك.5554 ،
- 44اُ٘ٞاَ٣خ٘٣ ،بٍ ٓزوٝى ٍبُْ ،اُزٞعٗ ٚؾ ٞرطج٤ن ث٘ٞك اُغٞكح( ) ISO 9001:2000ك ٢شوًخ
اإلرصبالد األهكٗ٤خ ك ٢ظَ ئٗلزبػ اَُٞم ٝئٗزٜبء اإلٗلواك٣خ ،هٍبُخ ٓبعَز٤و ،اإلكاهح اُٜ٘لٍ٤خ
٤ًِ،خ اُٜ٘لٍخ عبٓؼخ ٓإر ،ٚاألهكٕ ٓ،إر.5555 ،ٚ
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ممحق ()1

موافقة وتسييل األمر لجراء الدراسة
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ممحق ()2

السادة الستشاريون في قوائم الفحص والستبيان األولي
ت

السم

المرتبة

العممية

الختصاص
العام

الختصاص

مكان العمل

الدقيق

1

د.محفوظ حمدون الصواف

أستاذ

إدارة أعمال

إدارة عمميات

جامعة الموصل

2

د.عادل ذاكر النعمة

أستاذ

إدارة أعمال

إدارة عمميات

جامعة الموصل

3

د.عمي حسين الحديثي

أستاذ

إدارة صناعية

إدارة إنتاج

كمية المنصور الجامعة

4

د.سعد إبراىيم النجمي

أستاذ

إدارة عامة

إدارة جودة

جامعة األكاديميين العرب

5

د.أياد محمد الفتاح

أستاذ

إدارة صحية

إدارة بيئية

كمية السالم الجامعة

6

د.أحمد فيمي البرزنجي

أستاذ

إدارة أعمال

إدارة جودة

كمية الرافدين الجامعة

7

د.خالد حمد أمين ميرخان

أستاذ مساعد

إدارة أعمال

الدارة الستراتيجية

ج -صالح الدين كمية الدارةالقتصاد

8

د.سرمد حمزة الشمري

أستاذ مساعد

إدارة أعمال

إدارة إنتاج

جامعة بغداد

9

د.رعد عدنان رؤوف

أستاذ مساعد

إدارة صناعية

إدارة إنتاج

جامعة الموصل

10

د.سعد طالب الجبوري

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

إدارة إنتاج

جامعة بابل

11

د.ميسر إبراىيم الجبوري

أستاذ مساعد

إدارة أعمال

إدارة إنتاج

جامعة الموصل

12

د.سعد أحمد الديوجي

أستاذ مساعد

إدارة أعمال

إدارة إنتاج

جامعة الموصل

13

د.عبد اهلل جابر عناد

أستاذ مساعد

إدارة أعمال

إدارة إنتاج

جامعة تكريت

14

د.غني حامد الفضمي

أستاذ مساعد

إدارة أعمال

إدارة إنتاج

جامعة بغداد

15

د.سموى أحمد موسى

أستاذ مساعد

إدارة أعمال

إدارة عمميات

جامعة الزيتونة

16

د.أكرم صبيح

أستاذ مساعد

إدارة أعمال

إدارة عمميات

جامعة جرش  -أردن

17

د.امال غالب الحسني

أستاذ مساعد

إدارة أعمال

إدارة بيئية

جامعة الزرقاء

18

د.طاىر أحمد الغالبي

أستاذ مساعد

إدارة عامة

إدارة معمومات

جامعة البصرة

19

د.صالح غالب الحمداني

أستاذ مساعد

إدارة عامة

إدارة معمومات

جامعة تكريت

20

د .وسام ابو الجدايل

أستاذ مساعد

إدارة صناعية

ىندسة صناعية

الجامعة الياشمية

21

د .أحمد صالح اليزاعة

أستاذ مساعد

إدارة صناعية

ىندسة صناعية

جامعة جرش  -أردن

22

د .عمي نجيت الحبافرة

أستاذ مساعد

إدارة أعمال

نظم المعمومات

جامعة جرش – أردن

23

د.مروان عبداهلل النحمة

أستاذ مساعد

إدارة اقتصاد

إدارة مالية

جامعة جرش – أردن

24

د.سعدي قاسم الالمي

مدرس

إدارة أعمال

إدارة إستراتيجية

جامعة كربالء

25

د.فاطمة احمد الطائي

مدرس

إدارة أعمال

إدارة جودة

جامعة الشارقة

26

د.حسين يوسف محيميد

مستشار

إدارة صناعية

إدارة إستراتيجية

وزارة السكان والعمار

27

د .لمياء جودت حكمت

مستشار

إدارة صحية

إدارة بيئية

وزارة الصناعة

28

د .فائز نعمة عبد الرزاق

مستشار

إدارة عامة

إدارة بيئية

وزارة البيئة
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ممحق ()3

المقابالت التي جرت مع المختصين من داخل وخارج المعمل سمنت طاسموجة

ت

السم

أيمن محتسب المصري

مدير التنفيذي المعمل

ٕ

الميندس كاروان كامل

رئيس عام المعمل

ٖ

دانا رسول طو

مسؤول شعبة التوثيق

ٗ

الميندس جودت طاىر

رئيس الميندسين

٘

آمانج أمجد

محامي الشركة

ٙ

سانان محمد مجيد

رئيسة قسم إدارة الموارد البشرية

ٚ

جمال البير

م .شعبة التحميل والتحسين والقياس

ٛ

نعمان حمو قادر

ر / .شعبة السالمة الصناعية

ٜ

دا ار أمين

وزير البيئة لقميم كردستان_سابقا_

ٓٔ

عبدالقادر كريم

مدير إداري وزارة البيئة سابقا

ٔٔ

الحاج ىاورى

مدير إدارة المعمل

ٕٔ

لمياء أحمد

فيزياوي أقدم

ٖٔ

كاوه أمين

مالحظ فني أقدم

ٗٔ

أحمد محمد محمود

مدير النتاج

٘ٔ

ميندس عدنان محمد

خبير الصيانة الكيربائية

ٔٙ

تيمي أمين

قسم الصيانة الميكانيكية

ٔٚ

عبدالجميل عبدالجبار

إستشاري المدني

ٔٛ

ميندس حاجي حسن

ر.ش .اليندسة – جامعة دىوك

ٜٔ

شمال مفتي

الخبير الستشاري في إدارة البيئة /و ازراة البيئة سابقا

ٕٓ

ياسين أحمد زنكنو

مدير عام وزارة البيئة سابقا

ٕٔ

حسن محمد

ميندس أقدم كيمياوي

ميندس آرام عبيد

م قسم التخطيط والمتابعة

أرسالن قرني محمد أمين

تقنيات – كمية التقنية

ميخائيل حنا

الدارة – رئيس قسم الكمية التقنية

فريا أحمد عبدالكريم

الرقابة والتدقيق – الكمية التقنية

د .صالح الدين بكر

د .إدارة صناعية  -أربيل

محمد رؤوف قادر

ميندس أقدم – خبير إداري-

د.صالح أحمد حامد

دكتوراه – األلكترونيات الدقيققة

كاميران حاجي

ميندس أقدم خبير في إدارة اليندسة السميمانية

د.أنمار الطالب

دكتوراه – إدارة ىندسة الموارد المائية والبيئة

ٔ

22
23
24
25
26
27
28
29
30

248

الوظيفة

ممحق ()4
مالحظات وآراء بعض السادة الستشاريين في قوائم الفحص والستبيان األولي والمصحح المغوي
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ممحق ()5
إستمارة الستبانة في معمل سمنت طاسموجة
أخي الموظف الفاضل .........................
أختي الموظفة الفاضمة........................
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

يقوـ الباحث بإجراء دراسة ميدانية بعنواف ( متطمبات الموائمة بين الجودة والبيئة في ظل

سمسمة المواصفات الدولية

 ISO-9000 & ISO-14000دراسة الحالة في معمل سمنت

طاسموجة في السميمانية ) وذلؾ إستكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الدكتوراه في إدارة األعماؿ،
وتيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة مدى تطبيؽ نظامي إدارة الجودة والبيئة في تطوير أداء معمؿ سمنت
طاسموجة في السميمانية مف وجية نظر العامميف فييا.حيث أنيا متغير تابع يشير إلى مدى قدرة

النظاـ ونجاحاتو في تحقيؽ األىداؼ والفوائد المتواخاة مف تطبيؽ النظاميف في المعمؿ.

لذا يسر الباحث أف يضع بيف أيديكـ اإلستبانة المرفقة ،آمبل التكرـ باإلجابة عف جميع

الفقرات بوضع رقميا في خانة البديؿ الذي يعبر عف مدى تطبيؽ النظاميف لكؿ فقرة مف فقراتيا  ،عمما

بأف إجابتؾ ستعامؿ بسرية وال تستعمؿ إال إلغراض البحث العممي .شاك ار لكـ تعاونكـ ومساىمتكـ في

إستكماؿ ىذه اإلستبانة.

الباحث

منير ألعمادي
Email: muneeramedy@yahoo.com

القسم األول :المعمومات العامة

Mobil: 0750 449 38 49

الرجاء وضع عالمة (  ) /أمام الجابة المناسبة لك:
ٔ -المؤىل العممي :

دكتوراه وماجستير

ٕ -عدد سنوات الخبرة في المعمل :

دبموـ عالي و بكالوريوس

دبموـ فما دوف

ٔ ٔٓ -سنة

ٔٔ ٕٓ -سنة

ٕٔ سنة فأكثر

ٖ -عدد الدورات في مجال الجودة :

ٔ ٘ -دورة

 ٔٓ – ٙدورة

ٔٔ ٔ٘ -دورة

ٗ -عدد الدورات في مجال البيئة :

ٔ ٘ -دورة

 ٔٓ – ٙدورة

ٔٔ ٔ٘ -دورة
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القسم الثاني :قياس تطبيق نظام الجودة
مدى المطابقة مع معيار التدقيق ISO 9001 : 2008

المتطمبات

ت

أول – التخطيط والتوثيق
 -1المتطمبات العامة

ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
٘
ٙ

تتبنى إدارة المعمؿ نظاـ موثؽ إلدارة الجودة.
تحسف إدارة المعمؿ بإستمرار مف فاعمية نظاـ إدارة الجودة طبقاً لمتطمبات
المواصفة الدولية .ISO9001

تحافظ إدارة المعمؿ عمى العمميات البلزمة لنظاـ إدارة الجودة وتطبيقاىا.
تستخدـ إدارة المعمؿ المعايير والطرؽ البلزمة بتنفيذ العمميات المتعمقة
بنظاـ إدارة الجودة والسيطرة عمييا.
تقوـ إدارة المعمؿ باإلجراءات الضرورية لتحقيؽ النتائج المخطط ليا
لعمميات نظاـ إدارة الجودة وتحسينيا.
تقوـ إدارة المعمؿ بالرقابة عمى العمميات المتعمقة بنظاـ إدارة الجودة مف
حيث قياسيا وتحميميا.
 -2المتطمبات الدارية
أ -إلتزام الدارة العميا

ٚ

تقوـ اإلدارة العميا في المعمؿ بمراجعة نظاـ إدارة الجودة.

ٛ

تقوـ اإلدارة العميا في المعمؿ بتحسيف نظاـ إدارة الجودة بإستمرار.
ب -التركيز عمى الزبون

ٜ

تؤكد إدارة المعمؿ عمى ضرورة تحديد متطمبات زبائنو.

ٓٔ

تؤكد إدارة المعمؿ عمى ضرورة تمبية متطمبات زبائنو بغية إرضائيـ.
ج -سياسة الجودة

ٔٔ

سياسة إدارة المعمؿ واضحة لدى كافة العامميف.

ٕٔ

سياسة إدارة المعمؿ متاحة لمجميور لئلطبلع عمييا.

ٖٔ

سياسة إدارة المعمؿ موثقة ومنفذة.
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ٗٔ
٘ٔ
ٔٙ

سياسة إدارة المعمؿ مناسبة لطبيعة أنشطتيا.
تتضمػػف سػػياسة الجودة في المعمؿ اإللتزاـ مع متطمبات المواصفة

الدولية . ISO 9001

تتضمف سياسة الجودة في المعمؿ اإللتزاـ بالتحسيف المستمر لزيادة
مف فاعمية نظاـ إدارة الجودة.

 -3متطمبات التخطيط
أ -األىداف والغايات
ٔٚ
ٔٛ
ٜٔ
ٕٓ

أىداؼ وغايات إدارة المعمؿ تتوافؽ مع سياسة الجودة في المعمؿ.
أىداؼ وغايات إدارة المعمؿ مناسبة لجميع المستويات اإلدارية
فيو.

تتبنى إدارة المعمؿ غايات وأىداؼ موثقة لكؿ مف وظائفو.
تستخدـ إدارة المعمؿ المراجعات الدورية ألىداؼ نظاـ إدارة

الجودة.

ب -التشريعات القانونية والتنظيمية
ٕٔ
ٕٕ
ٖٕ
ٕٗ
ٕ٘

لدى إدارة المعمؿ المعرفة الكاممة بالتشريعات القانونية والتنظيمية
فيما يخص بنظاـ إدارة الجودة.

لدى إدارة المعمؿ إجراءات لتطبيؽ متطمبات التشريعات القانونية

والتنظيمية المتعمقة بنظاـ إدارة الجودة.

تتَابع إدارة المعمؿ التعديبلت التي تط أر عمى التشريعات القانونية
والتنظيمية فيما يخص بنظاـ إدارة الجودة.
تعمـ إدارة المعمؿ المعمومات المتعمقة بتشريعاتيا القانونية
والتنظيمية فيما يخص بنظاـ إدارة الجودة عمى موظفييا وعماليا.

تحافظ إدارة المعمؿ عمى إجراءات التشريعات القانونية والتنظيمية

فيما يخص بنظاـ إدارة الجودة.

ج -التخطيط لبرامج إدارة الجودة
ٕٙ
ٕٚ
ٕٛ

تخطط إدارة المعمؿ برامج نظاـ إدارة الجودة لتحقيؽ أىداؼ نظاـ

إدارة الجودة.

لدى إدارة المعمؿ وسائؿ تنفيذ برامج إدارة الجودة المطموبة لتحقيؽ

أىدافيا.

تحافظ إدارة المعمؿ عمى برامجيا المخططة لنظاـ إدارة الجودة

لضماف تطويرىا.
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د -األدوار والمسؤوليات والصالحيات
ٕٜ

تحدد إدارة المعمؿ األدوار (المسؤوليات والصبلحيات) لكافة
العامميف ولكؿ المستويات اإلدارية لتحقيؽ اإلدارة الفاعمة لمجودة.

ٖٓ

توثؽ إدارة المعمؿ األدوار لكافة المستويات اإلدارية.

ٖٔ

األدوار معمومة لكؿ العامميف داخؿ معمؿ.

ىـ  -ممثل الدارة
ٕٖ
ٖٖ
ٖٗ

لدى إدارة المعمؿ ممثؿ عف نظاـ إدارة الجودة.
يمنح ممثؿ اإلدارة ،المسؤوليات والصبلحيات لضماف متطمبات

إدارة الجودة لمحفاظ عمييا وفؽ المواصفة الدولية.

يقوـ ممثؿ اإلدارة في المعمؿ برفع تقارير حوؿ أداء نظاـ إدارة

الجودة إلى إدارة المعمؿ لغرض مراجعتيا وتحسينيا.

و -ال تصال
ٖ٘
ٖٙ

لدى إدارة المعمؿ إجراءات مناسبة لئلتصاؿ الداخمي والخارجي
لمختمؼ المستويات والوظائؼ فيما يتعمؽ بنظاـ إدارة الجودة.

تقوـ إدارة المعمؿ بتسجيؿ مبلحظاتيا حوؿ إتصاالتيا الداخمية
والخارجية فيما يتعمؽ بنظاـ إدارة الجودة.

 -4متطمبات التوثيق
أ  -توثيق نظام إدارة الجودة
ٖٚ
ٖٛ
ٖٜ

لدى إدارة المعمؿ آلية واضحة لتوثيؽ نظاـ إدارة الجودة.
وثائؽ نظاـ إدارة الجودة في معمؿ مطابقة لممواصفة الدولية ISO
.9001

تحتفظ وثائؽ نظاـ إدارة الجودة في المعمؿ بشكؿ منتظـ وفي

مكاف آمف.

ب -دليل الجودة
ٓٗ

تمتمؾ إدارة المعمؿ دليؿ لنظاـ إدارة الجودة.

ٔٗ

تمتمؾ إدارة المعمؿ آليات واضحة لمحفاظ عمى دليؿ الجودة.

ج -ضبط الوثائق والبيانات
ٕٗ

ٖٗ

لدى إدارة المعمؿ نظاماً يحرص عمى مراجعة جميع الوثائؽ
والبيانات الخاصة بنظاـ إدارة الجودة التي ينفذىا قبؿ إستخداميا.

لدى إدارة المعمؿ إجراءات لمسيطرة عمى كؿ الوثائؽ

258

والبيانات لنظاـ إدارة الجودة.
ٗٗ
٘ٗ
ٗٙ
ٗٚ

ٗٛ

ٜٗ
ٓ٘

يصادؽ المدير العاـ عمى الوثائؽ والبيانات لنظاـ إدارة الجودة.
تقوـ إدارة المعمؿ بمراجعة الوثائؽ والبيانات لنظاـ إدارة الجودة

دورياً.

تضمف إدارة المعمؿ عدـ اإلستخداـ غير المقصود لموثائؽ
والبيانات لنظاـ إدارة الجودة الممغاة ألغراض قانونية أو معرفية.

تقوـ إدارة المعمؿ بسحب كافة الوثائؽ والبيانات لنظاـ إدارة الجودة

التي فقدت أىميتيا فو اًر مف كؿ المواقع.

تمتمؾ إدارة المعمؿ أماكف ومواقع خاصة لموثائؽ والبيانات لنظاـ
إدارة الجودة لممحافظة عمييا مف التمؼ و بأسموب مرتب ومخطط

ولفترة محددة.

إلدارة المعمؿ إجراءات خاصة لتحديث وتعديؿ الوثائؽ والبيانات

لنظاـ إدارة الجودة كمما إستدعت الضرورة.

تقوـ إدارة المعمؿ بالمحافظة عمى كافة اإلجراءات الموثقة الخاصة
بالسيطرة عمى وثائؽ نظاـ إدارة الجودة.

د -ضبط السجالت
ٔ٘
ٕ٘
ٖ٘
ٗ٘
٘٘

تمتمؾ إدارة المعمؿ سجبلت توفر أدلة عمى المطابقة مع متطمبات

نظاـ إدارة الجودة.

تمتمؾ إدارة المعمؿ السجبلت الخاصة لنظاـ إدارة الجودة وتحافظ

عمييا ،مثؿ دليؿ الجودة واجراءات العمؿ وتعميمات المعمؿ.

تمتمؾ إدارة المعمؿ سجبلت مجازة ومحددة لنظاـ إدارة الجودة.
تمتمؾ إدارة المعمؿ فترة محددة لصبلحية سجبلت نظاـ إدارة

الجودة.

لدى إدارة المعمؿ طرؽ وآليات لمحفاظ عمى سجبلت نظاـ إدارة

الجودة بشكؿ يقييا مف الضرر والتمؼ و الفقد.

ثانيا -تنفيذ وتشغيل لنظام إدارة الجودة
 -1متطمبات إدارة الموارد
أ -توفير الموارد
٘ٙ

توفر إدارة المعمؿ الموارد البلزمة لتنفيذ نظاـ إدارة الجودة.
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٘ٚ

لدى إدارة المعمؿ إجراءات لمحفاظ عمى الموارد لتنفيذ نظاـ إدارة

الجودة.

ب -إدارة الموارد البشرية
٘ٛ

تشترط إدارة المعمؿ في العامميف الذيف يؤدوف أعماؿ تؤثر عمى
جودة المنتج بالمشاركة في دورات التدريب الخاصة.

ج -الكفاءة ،التدريب والتوعية
ٜ٘
ٓٙ
ٔٙ
ٕٙ

ٖٙ

ٗٙ

٘ٙ

ٙٙ
ٙٚ
ٙٛ
ٜٙ
ٓٚ

تتيح إدارة المعمؿ لمعامميف المشاركة في عممية اتخاذ الق اررات

بتقديـ اقتراحاتيـ وأفكارىـ لتحسيف نظاـ إدارة الجودة.

تقوـ إدارة المعمؿ بتوحيد اإلجراءات المتخذة بحؽ العامميف مف

وحدة إدارية تابعة لنظاـ إدارة الجودة.

تعزز إدارة المعمؿ الثقة والشعور بالفخر لدى العامميف لمحصوؿ

عمى شيادة اآليزو لمجودة.

تساىـ إدارة المعمؿ في انخفاض معدؿ دوراف العمؿ بيف العامميف

الخاصة بإدارة الجودة.

تخصص إدارة المعمؿ مكافآت مادية ومعنوية لمعامميف عند تعمميـ

ميارات جديدة الخاصة بنظاـ إدارة الجودة ترفع مف مستوى جودة

أدائيـ.

توفر إدارة المعمؿ العدد المناسب مف العامميف في كؿ وحدة إدارية

الخاصة بنظاـ إدارة الجودة بما يتناسب مع حجـ العمؿ فييا.

تحرص إدارة المعمؿ بوضع الشخص المناسب مف العامميف بما

يتناسب مع طبيعة العمؿ فييا ،لتحقيؽ مبدأ اإلستخداـ األمثؿ
لمموارد البشرية في نظاـ إدارة الجودة.

إلدارة معمؿ الئحة إدارية واضحة الخاصة بنظاـ إدارة الجودة

لمتعامؿ بيف الرئيس والمرؤوسيف.

تحرص إدارة المعمؿ عمى توفير برامج الصحة والسبلمة المينية

لحماية العامميف مف أخطار العمؿ الناجمة مف نظاـ إدارة الجودة.

لدى إدارة المعمؿ آلية واضحة لتقييـ أداء العامميف في مجاؿ نظاـ

إدارة الجودة.

توفر إدارة المعمؿ برامج تدريبية لجميع العامميف لزيادة وعييـ إزاء

متطمبات نظاـ إدارة الجودة.

تحدد إدارة المعمؿ الحاجات التدريبية البلزمة إلقامة متطمبات نظاـ
إدارة الجودة بعد معرفة الجدارة المطموبة ليـ.
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ٔٚ
ٕٚ
ٖٚ
ٗٚ
٘ٚ

تحدد إدارة المعمؿ جميع األفراد الذيف قد ينشأ عف أعماليـ تأثير

ممحوظ عمى نظاـ إدارة الجودة.

تحافظ إدارة المعمؿ عمى كافة اإلجراءات التدريبية المتعمقة بالجودة

وتقوـ بتوثيقيا بالوسائؿ العصرية.

تحتفظ إدارة المعمؿ بسجبلت مناسبة حوؿ التدريب والتعميـ،

والميارات،والخبرات العممية والعممية الخاصة في مجاؿ الجودة.

توثؽ إدارة المعمؿ الدورات التي دخؿ العامموف فيو في مجاؿ

الجودة لتصبح ضمف رصيدىـ الوظيفي.

تحرص إدارة المعمؿ عمى إشراؾ العامميف في التخطيط لمبرامج

التدريبية لتطوير نظاـ إدارة الجودة في المعمؿ.

د -األسس الييكمية
ٚٙ
ٚٚ
ٚٛ
ٜٚ

تحافظ إدارة المعمؿ عمى األسس الييكمية البلزمة لتحقيؽ نظاـ

إدارة الجودة فيو.

لدى إدارة المعمؿ بنايات وساحات العمؿ وممحقات إضافية كافية

لممحافظة عمى متطمبات نظاـ إدارة الجودة.

لدى إدارة المعمؿ معدات وأجيزة وبرامجيات متطورة لمحفاظ عمى

متطمبات فيما يتعمؽ بالجودة.

لدى إدارة المعمؿ الخدمات الداعمة والضرورية مثؿ النقؿ

واإلتصاالت لمحفاظ عمى متطمبات فيما يتعمؽ بالجودة.

ىـ -بيئة العمل
ٓٛ

توفر إدارة المعمؿ بيئة العمؿ البلزمة لتحقيؽ المطابقة مع

متطمبات نظاـ إدارة الجودة.

ثالثا -متطمبات الرقابة والقياس والتحميل
أ -الرقابة والقياس
ٔٛ
ٕٛ
ٖٛ

تخطط إدارة المعمؿ عمميات الرقابة والقياس والتحميؿ لممنتج

لضماف المطابقة مع متطمبات نظاـ إدارة الجودة.

تحافظ إدارة المعمؿ عمى إجراءات الرقابة والقياس والتحميؿ لممنتج

حسب متطمبات نظاـ إدارة الجودة.

تنفذ إدارة المعمؿ عمميات الرقابة والقياس والتحميؿ إلحداث

التحسينات في فاعمية نظاـ إدارة الجودة بشكؿ مستمر.

ب -إرضاء الزبون وذوي العالقة
ٗٛ

لدى إدارة المعمؿ طرؽ حصوؿ عمى المعمومات المتعمقة
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بالزبوف وذوي العبلقة .
٘ٛ

تأخذ إدارة المعمؿ المعمومات المتعمقة بإرضاء الزبوف بنظر

اإلعتبار.

ج -الرقابة والقياس عمى العمميات
ٛٙ
ٛٚ

تطبؽ إدارة المعمؿ طرؽ مبلئمة لمرقابة عمى العمميات المتعمقة

بنظاـ إدارة الجودة.

تطبؽ إدارة المعمؿ طرؽ مبلئمة لمقياس عمى العمميات المتعمقة

بنظاـ إدارة الجودة.

ىـ -السيطرة عمى أدوات الرقابة والقياس :
ٛٛ
ٜٛ
ٜٓ
ٜٔ

تحدد إدارة المعمؿ أدوات الرقابة والقياس التي تستخدميا لمطابقة

أنشطتو مع نظاـ إدارة الجودة.

تتأكد إدارة المعمؿ مف حيف آلخر مف أدوات الرقابة والقياس

الخاصة بنظاـ إدارة الجودة مضبوطة القياس.

تقوـ إدارة لمعمؿ بحماية أدوات الرقابة والقياس الخاصة بنظاـ إدارة
الجودة مف الضرر والتمؼ أثناء المناولة والصيانة والتخزيف.

تسجؿ إدارة المعمؿ مصداقية نتائج القياس المسجمة في حاالت

القياس غير المطابقة لمتطمبات نظاـ إدارة الجودة.

ي -تحميل البيانات
ٕٜ

تقوـ إدارة المعمؿ بتحديد أساليب تحميؿ البيانات المناسبة لتقويـ

ٖٜ

تحميؿ البيانات توفر إلدارة المعمؿ معمومات متعمقة بمتطمبات

ٜٗ

تحميؿ البيانات توفر إلدارة المعمؿ معمومات متعمقة بإرضاء

ٜ٘

تحميؿ البيانات توفر إلدارة المعمؿ معمومات متعمقة بالمجيزيف.

ٜٙ

تحميؿ البيانات توفر إلدارة المعمؿ معمومات متعمقة باإلجراءات

إجراء تحسينات مستمرة لفاعمية نظاـ إدارة الجودة.
مطابقة المنتج.
الزبوف.

الوقائية.

رابعا -التحسين المستمر لنظام إدارة الجودة
أ -الجراء التصحيحي:
تقوـ إدارة المعمؿ بإجراءات تصحيحية تحدد فييا مسؤوليات

ٜٚ

وصبلحيات التعامؿ مع حاالت عدـ المطابقة ألنشتطيا مع
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متطمبات إدارة الجودة إلزالة أسبابيا ومنع تكرار حدوثيا.
ٜٛ
ٜٜ
ٓٓٔ
ٔٓٔ

تقوـ إدارة المعمؿ بإجراء تصحيح موثؽ يحدد متطمبات مراجعة

عدـ المطابقة ألنشتطيا مع نظاـ إدارة الجودة.

تقوـ إدارة المعمؿ بإجراءات موثقة يحدد متطمبات تحديد وتنفيذ

العمميات البلزمة المتعمقة بالمنتج.

تقوـ إدارة المعمؿ بإجراءات موثقة يحدد متطمبات مراجعة

اإلجراءات التصحيحية المتخذة لمعمميات المتعمقة بالمنتج.

تحافظ إدارة المعمؿ عمى اإلجراءات التصحيحية الموضوعة

لعمميات المتعمقة بالمنتج.

ب -الجراء الوقائي:
ٕٓٔ

ٖٓٔ

ٗٓٔ

٘ٓٔ
ٔٓٙ
ٔٓٚ
ٔٓٛ

تقوـ إدارة المعمؿ بإجراءات وقائية تحدد فييا مسؤوليات

وصبلحيات التعامؿ مع حاالت عدـ المطابقة ألنشتطيا مع

متطمبات إدارة الجودة المحتممة إلزالة أسبابيا ومنع حدوثيا.

تقوـ إدارة المعمؿ بأجراء وقائي موثؽ يحدد متطمبات تقويـ الحاجة

إلتخاذ فعؿ وقائي لمنع حدوث عدـ المطابقة ألنشتطيا مع
متطمبات نظاـ إدارة الجودة.

تقوـ إدارة المعمؿ بأجراء وقائي موثؽ يحدد متطمبات تحديد وتنفيذ

الفعؿ الوقائي البلزـ لحاالت عدـ المطابقة ألنشتطيا مع متطمبات

نظاـ إدارة الجودة.

تقوـ إدارة المعمؿ بأجراء وقائي موثؽ يحدد متطمبات تسجيؿ نتائج

األفعاؿ الوقائية المتخذة تجاه متطمبات نظاـ إدارة الجودة.

تقوـ إدارة المعمؿ بأجراء وقائي موثؽ يحدد متطمبات مراجعة
األفعاؿ الوقائية المتخذة تجاه متطمبات نظاـ إدارة الجودة.

تتخذ إدارة المعمؿ تغييرات في اإلجراءات الموثقة نتيجة مراجعات

لئلجراءات الوقائية فيما يخص متطمبات نظاـ إدارة الجودة.

تحافظ إدارة المعمؿ عمى اإلجراءات الوقائية الموضوعة الخاصة

بمتطمبات نظاـ إدارة الجودة.
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القسم الثالث :قياس تطبيق نظام البيئة
مدى المطابقة مع معيار التدقيق ISO 14001 : 2004

المتطمبات

ت

أول – السياسة البيئية
ٔ

سياسة إدارة المعمؿ واضحة لدى كافة العامميف.

ٕ

سياسة إدارة المعمؿ توفر إطار عمؿ لوضع ومراجعة األىداؼ

ٖ

سياسة إدارة المعمؿ موثقة ومنفذة.

ٗ

سياسة إدارة المعمؿ مناسبة لطبيعة أنشطتيا.

٘

تتضمػػف سػػياسة البيئة لممعمؿ اإللتزاـ مع المتطمبات القانونية

ٙ

تتضمف سػػياسة البيئة لممعمؿ اإللتزاـ بالتحسيف المستمر ومنع

ٚ

سياسة إدارة المعمؿ متاحة لمجميور لئلطبلع عمييا.

والغايات البيئية.

ومتطمبات المواصفة الدولية.

التموث لزيادة مف فاعمية نظاـ إدارة البيئة.

ثانيا  :التخطيط
أ -الجوانب البيئية
ٛ

تحدد إدارة المعمؿ الجوانب البيئية التي ليا آثار ميمة عمى البيئة.

ٜ

تتأكد إدارة المعمؿ بأف الجوانب البيئية المرتبطة بالتأثيرات البيئة

ٓٔ

تقوـ إدارة المعمؿ بتحديث وحفظ المعمومات المتعمقة بالجوانب

الميمة قد أخذت بنظر اإلعتبار عند وضع األىداؼ البيئية.

البيئية لتمييزىا ضمف المجاؿ المحدد لنظاـ اإلدارة البيئية.

ب -المتطمبات القانونية
ٔٔ

لدى إدارة المعمؿ المعرفة الكاممة بالتشريعات القانونية والتنظيمية
فيما يخص بنظاـ إدارة البيئة والمرتبطة بالذات بالجوانب البيئية.
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ٕٔ

تقوـ إدارة المعمؿ بمتابعة التعديبلت واإلجراءات التي تط أر عمى

ٖٔ

تطبؽ وتعمـ إدارة المعمؿ المعمومات المتعمقة بإجراءات التشريعات

التشريعات القانونية والتنظيمية فيما يخص بالجوانب البيئية.
القانونية والتنظيمية فيما يخص بنظاـ إدارة البيئة.

ج -األىداف والغايات والبرامج
ٗٔ

تتبنى إدارة المعمؿ غايات وأىداؼ موثقة لجميع المستويات اإلدارية.

٘ٔ

تؤخذ إدارة المعمؿ بنظر اإلعتبار المتطمبات القانونية والمتطمبات

ٔٙ

األىداؼ والغايات البيئية لممعمؿ قابمة لمقياس والتطبيؽ والتحسيف

ٔٚ

تخصص إدارة المعمؿ برامج خاصة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ

ٔٛ

تحدد إدارة المعمؿ الوسائؿ واإلطار الزمني لتحقيؽ البرامج المتعمقة

ٜٔ

تتبنى إدارة المعمؿ الغايات واألىداؼ الموثقة لجميع المستويات

األخرى عند وضع ومراجعة األىداؼ والغايات البيئية.

المستمر ومبلئمة مع السياسة البيئية والمتضمف بمنع التموث.
وغايات البيئية.

باألىداؼ والغايات البيئية.
اإلدارية.

ثالثا :التنفيذ والتشغيل
أ -الموارد واألدوار والمسؤوليات والصالحيات
ٕٓ
ٕٔ
ٕٕ
ٖٕ

توفر إدارة المعمؿ الموارد األساسية لممحافظة وتحسيف نظاـ اإلدارة البيئية.

تحدد إدارة المعمؿ األدوار والمسؤوليات والصبلحيات لكافة

العامميف ولكؿ المستويات اإلدارية لتحقيؽ اإلدارة الفاعمة لمبيئة.
تحافظ إدارة المعمؿ عمى نظاـ اإلدارة البيئية وفقا لممتطمبات
المواصفة الدولية البيئية.

تقدـ تقارير إلى اإلدارة العميا بشأف أداء نظاـ اإلدارة البيئية مف
أجؿ المراجعة إلجراء التحسيف..

ب -الكفاءة والتدريب والتوعية
ٕٗ

تحرص إدارة المعمؿ بوضع الشخص المناسب مف العامميف بما

يتناسب مع طبيعة العمؿ فييا،لتحقيؽ مبدأ اإلستخداـ األمثؿ
لمموارد البشرية في نظاـ إدارة البيئة.
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ٕ٘

ٕٙ

ٕٚ

ٕٛ
ٕٜ

تحدد إدارة المعمؿ الحاجات التدريبية المرتبطة بجوانبيا البيئية
ونظاـ اإلدارة البيئية وتحتفظ بالسجبلت ذات العبلقة .

تتيح إدارة المعمؿ لمعامميف المشاركة في عممية إتخاذ الق اررات

بتقديـ إقتراحاتيـ وأفكارىـ لممطابقة مع السياسة البيئية واجراءات
متطالبات نظاـ اإلدارة البيئة.

تقوـ إدارة المعمؿ بتوعية العامميف بالجوانب البيئية األساسية

وتأثيراتيا المحتممة ومدى إرتباطيا بعمميـ و بالفوائد البيئية لتحسيف

األداء البيئي.

تحرص إدارة المعمؿ بتوعية العامميف بأدوارىـ ومسؤولياتيـ لتحقيؽ
المطابقة مع متطمبات اإلدارة البيئية.

توفر إدارة المعمؿ برامج تدريبية لجميع العامميف لزيادة وعييـ حوؿ
العواقب المحتممة مف اإلنحرافات عف إجراءات التشغيؿ.

ج -ال تصال
ٖٓ
ٖٔ
ٕٖ

لدى إدارة المعمؿ إجراءات مناسبة لئلتصاؿ الداخمي والخارجي
لمختمؼ المستويات والوظائؼ فيما يتعمؽ بنظاـ إدارة البيئة.

تقوـ إدارة المعمؿ بتسجيؿ مبلحظاتيا حوؿ إتصاالتيا الداخمية
والخارجية فيما يتعمؽ بنظاـ إدارة البيئة.

لدى إدارة المعمؿ طرؽ لئلتصاالت الخارجية بشأف الجوانب البيئية األساسية.

د -التوثيق
ٖٖ

توثؽ إدارة المعمؿ األىداؼ وغايات السياسية البيئية.

ٖٗ

لدى إدارة المعمؿ آلية واضحة لتوثيؽ نظاـ إدارة البيئة.

ٖ٘

يتضمف نظاـ اإلدارة البيئية وصفا لمعناصر الرئيسية لمنظاـ لتحقيؽ

ٖٙ

وثائؽ نظاـ إدارة البيئية في المعمؿ مطابقة لممواصفة الدولية ISO

ٖٚ

الوثائؽ وبضمنيا السجبلت المحددة والضرورية تضمف فاعمية

تفاعؿ الوثائؽ المرتبطة بالجوانب البيئية.
.14001

التخطيط وعمميات السيطرة والتشغيؿ المرتبطة بالجوانب البيئية.

ه -ضبط الوثائق
ٖٛ

يتـ المصادقة عمى وثائؽ نظاـ إدارة البيئة وتأييد كفايتيا قبؿ اإلصدار.

ٖٜ

تقوـ إدارة المعمؿ بمراجعة وثائؽ نظاـ إدارة البيئة دوريًا وكمما كاف ضروريا.

ٓٗ

تقوـ إدارة المعمؿ بإجراءات خاصة لتحديث وتعديؿ وتنقيح
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الوثائؽ المطبقة لنظاـ إدارة البيئة.
ٔٗ

توفر إدارة المعمؿ الوثائؽ المطبقة في نقاط اإلستخداـ.

ٕٗ

تضمف إدارة المعمؿ ببقاء الوثائؽ واضحة الكتابة وسيولة تمييزىا.

ٖٗ

تضمف إدارة المعمؿ بضبط وتوزيع الوثائؽ ذات األصؿ الخارجي

ٗٗ

لتخطيط وتشغيؿ نظاـ إدارة البيئية

تضمف إدارة المعمؿ عدـ اإلستخداـ غير المقصود لموثائؽ

والبيانات لنظاـ إدارة الجودة الممغاة ألغراض قانونية أو معرفية.

و -ضبط العمميات
٘ٗ

تحدد إدارة المعمؿ العمميات المرتبطة بالجوانب البيئية الميمة
المنسجمة مع سياستيا وغاياتيا وأىدافيا.

تقوـ إدارة المعمؿ بالمحافظة عمى اإلجراءات الموثقة لضبط

ٗٙ

العمميات المتعمقة بالجوانب البيئية لمسيطرة عمى اإلجراءات التي

ٗٚ

تشترط إدارة المعمؿ لضبط العمميات معيا ار لمتشغيؿ في اإلجراءات

ٗٛ

تؤدي إلى اإلنحراؼ عف السياسة واألىداؼ والغايات البيئية.

تحافظ إدارة المعمؿ عمى العمميات المرتبطة بالجوانب البيئية

األساسية لمخدمات التي يستفيد منيا المعمؿ.

ىـ -الستعداد لحالت الطوارئ والستجابة ليا
ٜٗ

لدى إدارة المعمؿ إجراءات لتحديد الحوادث المحتممة وحاالت

الطوارئ التي ليا تأثير عمى البيئة.

ٓ٘

لدى إدارة المعمؿ اإلستجابة الفعمية لممواقؼ والحودث الطارئة

ٔ٘

لدى إدارة المعمؿ المراجعة الدورية وتنقيح اإلجراءات الضرورية

ولمحد مف التأثيرات البيئية التي يمكف أف تصاحبيا.

لئلستعداد واإلستجابة لمطوارئ خاصة بعد وقوع الحوادث أو
المواقؼ الطارئة.

ٕ٘

اإلختبار الدوري عمى اإلجراءات الضرورية لئلستعداد واإلستجابة

لمطوارئ في المعمؿ قابؿ لمتطبيؽ أينما كانت.

رابعا :الفحص
أ -الرقابة والقياس
ٖ٘

تحافظ إدارة المعمؿ عمى العمميات الرقابة والقياس لبيئة وأجيزة
المعمؿ لضماف المطابقة مع أىداؼ وغايات المعمؿ.
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ٗ٘

تقوـ إدارة المعمؿ بالتحقؽ مف أجيزة الرقابة والقياس التي
يستخدميا لصيانتيا واإلحتفاظ بالسجبلت المرتبطة بيا.

ب -الجراء التصحيحي والوقائي
٘٘
٘ٙ
٘ٚ
٘ٛ
ٜ٘
ٓٙ
ٔٙ

تقوـ إدارة المعمؿ بتصحيح عدـ المطابقة واتخاذ اإلجراءات

لتخفيؼ تأثيراتيا البيئية.

تقوـ إدارة المعمؿ بالتحري بشأف عدـ المطابقة وتحديد أسبابيا
واتخاذ اإلجراءات مف أجؿ تجنب تكرار حدوثيا.

تقييـ إدارة المعمؿ الحاجة إلجراءات منع عدـ المطابقة وتنفيذ
اإلجراءات المناسبة المصححة لتجنب حدوثيا .

تسجؿ إدارة المعمؿ نتائج اإلجراءات التصحيحية و الوقائية المتخذة.

تراجع إدارة المعمؿ فاعمية اإلجراءات التصحيحية واإلجراءات
الوقائة المتخذة.

اإلجراءات التصحيحية و الوقائية المتخذة مف قبؿ إدارة المعمؿ
مناسبة لحجـ المشكبلت وشدة تأثيراتيا البيئية.

تضمف إدارة المعمؿ بأف أي تغييرات ضرورية يتـ إجراءىا تكوف
طبقا" لوثائؽ نظاـ اإلدارة البيئية.

ج -ضبط السجالت
ٕٙ
ٖٙ
ٗٙ

تمتمؾ إدارة المعمؿ سجبلت توفر فييا أدلة عمى المطابقة مع

متطمبات نظاـ إدارة البيئة ليا وفؽ لممواصفة الدولية لمبيئة.

لدى إدارة المعمؿ طرؽ وآليات لمحفاظ عمى سجبلت نظاـ إدارة

البيئة بشكؿ يقييا مف الضرر والتمؼ و الفقد.

تمتمؾ إدارة المعمؿ سجبلت قانونية مجازة ومميزة لنظاـ إدارة البيئة.

د -التدقيق الداخمي
٘ٙ

تطابؽ إدارة المعمؿ التدقيقات الداخمية مع الترتيبات المخططة
لئلدارة البيئية ،وفؽ متطمبات المواصفة الدولية لمبيئة.

ٙٙ

تنفذ إدارة المعمؿ التدقيؽ الداخمي بشكؿ صحيح وتحافظ عمييا.

ٙٚ

تقييـ إدارة المعمؿ المعمومات المتعمقة بنتائج التدقيؽ .

ٙٛ

تحافظ إدارة المعمؿ عمى إجراءات التدقيؽ التي تشير إلى

مسؤوليات ومتطمبات تخطيط وتنفيذ التدقيقات واعداد تقارير النتائج

و السجبلت ذات الصمة.
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ٜٙ

تحدد إدارة المعمؿ معيار مجاؿ طرؽ التدقيؽ.

خامسا -مراجعة الدارة
ٓٚ

تراجع نظاـ اإلدارة البيئية لممعمؿ في أوقات مخططة لضماف

إستم اررية مبلئمتو وكفايتو وفاعميتو.

تقوـ إدارة المعمؿ بالمراجعة اإلدارية لتقييـ فرص التحسيف و

ٔٚ

إلجراء تغييرات في نظاـ اإلدارة البيئية بما في ذلؾ السياسة البيئية

ٕٚ

تقوـ إدارة المعمؿ بالمحافظة عمى سجبلت مراجعة اإلدارة .

ٖٚ

ٗٚ

واألىداؼ والغايات البيئية.

تتضمف مدخبلت مراجعة اإلدارة معمومات نتائج التدقيقات الداخمية

وتقييـ التوافؽ مع المتطمبات القانونية والمتطمبات األخرى التي

تشترؾ بيا الشركة.

تتضمف مدخبلت مراجعة اإلدارة معمومات اإلتصاالت مع

األطراؼ المستفيدة الخارجية متضمنة شكاوييـ.

٘ٚ

تتضمف مدخبلت مراجعة اإلدارة معمومات األداء البيئي لممعمؿ.

ٚٙ

تتضمف مدخبلت مراجعة اإلدارة معمومات مدى تمبية األىداؼ والغايات.

ٚٚ
ٚٛ
ٜٛ
ٓٛ

تتضمف مدخبلت مراجعة اإلدارة معمومات الوضع الحالي

لئلجراءات التصحيحية و الوقائية.

تتضمف مدخبلت مراجعة اإلدارة معمومات متابعة اإلجراءات مف

المراجعات اإلدارية السابقة.

تتضمف مدخبلت مراجعة اإلدارة معمومات والتطورات في القوانيف
والمتطمبات األخرى.

توصيات بشأف التحسيف.

269

ممحق ()6
- 1الجودة :Quality

التعريفات Definitions

عرض موجز لمجموعة مف المتطمبات التي ينبغي أف تتحقؽ في منتج أو عممية ما فيما إذا
كاف ىناؾ أسموب لتحقيؽ اإليفاء بيذه المتطمبات ويجعؿ العممية ممكنة.
- 2نظام إدارة الجودة :Quality Management System

ذلؾ النظاـ المعني بتوجيو وضبط أنشطة المنظمة المتعمقة بالجودة ،أي أنو دورة مستمرة مف

التخطيط والتنفيذ والمراجعة والتحسيف لؤلعماؿ التي تقوـ بيا المنظمة لئليفاء بإلتزاماتيا.
- 3البيئة :Environmental

وىى األوساط المحيطة بالمنظمة والتي تشمؿ اليواء والماء والتربة والموارد الطبيعية والنبات
والحيواف واإلنساف وتداخبلت جميع ىذه العناصر ،وتمتد األوساط المحيطة مف ضمف المنظمة إلى

النظاـ العالمي.

ٗ -نظام الدارة البيئية (EMS) Environmental Management System
وىو جزء مف النظاـ اإلداري الشامؿ ،يتضمف الييكؿ التنظيمي ونشاطات التخطيط

والمسؤوليات والممارسات واإلجراءات والعمميات والموارد المتعمقة بتطوير السياسة البيئية وتطبيقيا

وتحقيقيا ومراجعتيا والمحافظة عمييا.

- 5إدارة الجودة الشاممة )TQM( Total Quality Management
بأنيا مدخؿ لئلدارة المتكاممة مف أجؿ التحسيف المستمر والطويؿ األمد لمجودة في جميع

المراحؿ والمستويات والوظائؼ في الشركة بما يحقؽ ميزة تنافسية لمشركة ورضا الزبوف.
- 6المواصفة الدولية :ISO 9001 2000

عبارة عف نظاـ طوعي إلدارة الجودة ،يحدد متطمبات المطابقة مع السياسات واألىداؼ

والغايات ،والنظـ اإلدارية ،واإلدارة ،والتخطيط ،واإلجراءات التشغيمية ،والتأثيرات واجراءات التعريؼ

األصولية ،وحفظ السجبلت ،والتدقيؽ.

- ٚالمواصفة الدولية : ISO 14001 2004
عبارة عف نظاـ طوعي لئلدارة البيئية يحدد متطمبات المطابقة مع السياسات واألىداؼ

والغايات ،والنظـ اإلدارية ،واإلدارة ،والتخطيط ،واإلجراءات التشغيمية ،والتأثيرات واجراءات التعريؼ
األصولية ،وحفظ السجبلت ،والتدقيؽ والتدقيؽ البيئي خصوصاً.
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- 8التحسين المستمر :Continual Improvement
وىو عممية تعزيز نظاـ اإلدارة لتحقيؽ التحسينات في األداء اإلداري اإلجمالي وبالخط نفسو

مع سياسة المنظمة .حيث ال تحتاج وال تتطمب العممية أف تحتؿ مكانا في جميع مجاالت النشاط معا.
- 9المظير الجانب البيئي :Environment Aspect

إنو عنصر مف عناصر نشاطات المنظمة كالسمع أو الخدمات التي تتفاعؿ وتتداخؿ مع

البيئة .والمظير البيئي الياـ ىو جانب بيئي يمكف أف يكوف لديو أثر بيئي ىاـ.
 - 10األثر البيئي :Environmental Impact

أي تغيير في البيئة ،فيما إذا كاف معاديا معاكسا ،أو مفيدا بحيث ينتج بشكؿ كمى أو جزئي

عف النشاطات المنظمة وسمعيا وخدماتيا.

- 11مراجعة نظام الدارة البيئية :Environmental Management System audit
ىي عممية التحقؽ واإلثبات الموثقة والمنتظمة بشكؿ موضوعي لمحصوؿ عمى دليؿ وتقييـ

ليذا الدليؿ ،لتحديد ما إذا كاف نظاـ اإلدارة البيئية في المنظمة يطابؽ معيار مراجعة نظاـ اإلدارة

البيئية الموضوع مف قبؿ المنظمة  ،وايصاؿ نتائج ىذه العممية لئلدارة.
- 12اليدف البيئي : Environmental Objective

ىو الغاية البيئية الشاممة التي تنشا مف السياسة البيئية والتي تضعيا بنفسيا لتتحقؽ فيما إذا
كانت مقاسة وقابمة لمممارسة.

- 13األداء البيئي :Environmental Performance
ىو النتائج القابمة لمقياس في النظاـ اإلداري البيئي المرتبط برقابة المنظمة بجوانبيا البيئية

والمحددة بناء عمى سياستيا البيئية  ،واألىداؼ والغايات أيضا.
- 14السياسة البيئية :Environmental Policy

ىو بياف مف قبؿ المنظمة ألىدافيا ومبادئيا المتعمقة بأدائيا البيئي اإلجمالي والذي يقدـ ىيكؿ

العمؿ ووضع األىداؼ والغايات البيئية لممنظمة.

- 15الغايات البيئية :Environmental Target
ىي متطمب األداء التفصيمي المقاس فيما إذا كاف قاببل لمممارسة والتطبيؽ في المنظمة .أو

األطراؼ والجيات التي تنشأ عف األىداؼ البيئية ،والتي تحتاج الف تكوف موضوعة وممتقاة كي تحقؽ
ىذه األىداؼ.

- 16المنظمة :Organization
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ىي شركة أو مؤسسة أو منشاة أو مشروع أو مصمحة أو ىيئة أو جزء أو حتى مجموعة منيا،

سواء أكانت مشتركة أـ ال ،عامة أـ خاصة ،بحيث يكوف لدييا وظائفيا وادارتيا الخاصة .وبالنسبة
لممنظمات التي تكوف فييا أكثر مف وحدة تشغيؿ واحدة ،أو التي تحتوى وحدة تشغيؿ واحدة يمكف أف

تحدد كمنظمة.

- 17منع التموث :Prevention of Pollution
وىو إستعماؿ العمميات أو الممارسات أو المواد أو السمع التي تتجنب أو تخفض أو تراقب

التموث .والتي تتضمف إعادة اإلستعماؿ والمعالجة وتغيرات العممية وآليات الرقابة ،واإلستعماؿ الكفوء

لمموارد واحبلالت المواد .وتتضمف الفوائد المحتممة لمنع التموث تخفيض اآلثار البيئية المعاكسة،
وتحسيف الكفاءة وتخفيض التكاليؼ.
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ممحق ()7

التعميمات البيئية لممشاريع الصناعية والزراعية والخدمية لعام ()1990
التفسيرات:
 المحددات الموقعية :ىي المواصفات التي يجب أخذىا بنظر اإلعتبار عند إختيارموقع صناعي أو نشاط مف أي نوع آخر لو تأثير ضار عمى البيئة وتجاوز ىذه
المحددات الموقعية يؤدي إلى اإلضرار بالصحة العامة والبيئة بشكؿ مباشر أو
غير مباشر.
 المتطمبات البيئية :ىي اإلضافات في أساليب العمؿ والوحدات التقنية التي يجبتوفيرىا في النشاط كجزء مف المشروع أو العممية اإلنتاجية مما يؤدي إلى اإلقبلؿ
مف خطر التموث أو الحد منو نيائيا".
 حدود التصاميم األساسية :ويقصد بيا – أينما وجدت – بالتصاميـ األساسيةلممدف والقصبات والقرى المرشحة لمتطوير بموجب خطة اإلستيطاف والتطوير
الريفي.
 نظام صيانة األ نيار النافذ :يقصد بو نظاـ صيانة األنيار رقـ ( )25لسنة 1967بموجب آخر تعديؿ لو مقر رسميا".
 المحددات النافذة لنوعية اليواء المحيط :ويقصد بيا المحددات لنوعية اليواءبموجب آخر تعديؿ ليا.

 إتجاه الريح السائدة :يقصد بو اإلتجاه الذي تيب منو الرياح أطوؿ فترة زمنيةخبلؿ العاـ نسبة إلى اإلتجاىات األخرى عمى أف التقؿ الزاوية التي يحسب بيا
مف ( )45درجة أي إتجاه الريح ضمف زاوية إتجاه قدرىا ( )45درجة.
 التصنيف البيئي لمصادر التموث :لغرض تسييؿ ميمة الجيات التي تمنحالموافقات عمى إقامة األنشطة الصناعية أو الزراعية أو الخدمية يعتمد النظاـ
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التالي الذي يقسـ األنشطة إلى ثبلثة أصناؼ رئيسية ىي (أ) و (ب) و (ج) مف حيث

شدة تمويثيا لمبيئة وفقا" لما يمي:

أول" -اأانشطة المموثة لمبيئة صنف (أ) :وىي النشاطات شديدة التموث لمبيئة وتشمؿ المشاريع
الصناعية أو الزراعية الكبيرة والتي ليا تأثيرات عديدة عمى نوعية البيئة وعمى مساحات واسعة

لذا يجب إبعادىا مسافات بعيدة عف التصاميـ األساسية وتوسعاتيا لممدف واألقضية والنواحي
والقرى المرشحة لمتطوير بموجب خطة اإلستيطاف الريفي مع شرط توفير كافة المعالجات التي
توفر حماية كافية لمبيئة.

المشاريع التنموية لمصناعات الكيمياوية والبتروكيمياويات والنفطية

يقصد بيا :المصانع الكبرى ذات الطاقات اإلنتاجية العالية لصناعة وانتاج المواد الكيمياوية

والبتروكيمياوية إبتداءا" مف موادىا األولية مثؿ :األسمدة الكيمياوية النتروجينية أو المركبة
والمبيدات الكيمياوية بأنواعيا ومعامؿ الورؽ والمعامؿ الكبرى إلنتاج الحوامض العضوية أو

البلعضوية والقواعد واألمبلح المعدنية والصناعات البتروكيمياوية بمختمؼ أشكاليا ومصافي
النفط واستخراج النفط والغاز الطبيعي والخامات المعدنية ومعامؿ إنتاج غاز الكمور ومعامؿ

أسود الكربوف.

التصنيف البيئي:
نشاطات مموثة لمبيئة صنؼ (أ)

المحددات الموقعية:

ٔ -أف يكوف الموقع المخصص بعيدا" عف حدود التصاميـ األساسية التقؿ عف ( )15كـ
بإتجاه الريح السائدة و ( )10كـ في األقؿ لئلتجاىات األخرى.

ٕ -يمنع إقامة ىذه المشاريع في الودياف والمنخفضات الطبيعية الضيقة .كما يمنع إقامتيا
في األراضي المنبسطة ٳذا كاف يصد الرياح السائدة عنيا مصدر طبيعي (تؿ أو ىضبة
أو غابات تعمؿ كمصد رياح لمريح السائدة).

ٖ -في حاالت الضرورة القصوى حوؿ تجاوز ما ورد في (ٖ) تجرى دراسة لتقييـ األثر
البيئي لممشروع المقترح بموجب بيانات تفصيمية.

ٗ -تحدد نقطة تصريؼ المياه المعالجة بمسافة التقؿ عف ( )5كـ عف مأخذ مياه
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الشرب.

٘ -بما أف إستخراج النفط والغاز والخامات المعدنية متعمقة بطبيعة المكاف الطبيعية
فيترؾ األمر بذلؾ إلى الجيات المعنية بالتنسيؽ مع دائرة حماية وتحسيف البيئة.
المتطمبات البيئية:
ٔ -تضاؼ وحدات متكاممة لمعالجة الفضبلت الصناعية السائمة بما يضمف مطابقتيا
مع نظاـ صيانة األنيار وتحدد تفاصيؿ المعالجات ومحطات المعالجة مع
الدراسات األولية لممشروع مف قبؿ الشركة المجيزة أو المكاتب اإلستشارية
اليندسية المعتمدة في القطر.
ٕ -تضاؼ وحدات لمعالجة اإلنبعاثات الغازية والصمبة في اليواء لمختمؼ أشكاليا بما
يضمف مطابقة نوعية اليواء خارج حدود المشروع لممواصفات المحمية لنوعية
اليواء.
ٖ -تكوف الجية المنفذة (أو المكاتب اإلستشارية اليندسية المعتمدة في القطر) مسؤولة
عف دقة التصاميـ والحسابات لما ورد في (ٔ و ٕ) وتكوف الجية المالكة لممشروع
أو المشغمة لو مسؤولة عف كفاءة التشغيؿ والمعالجات .وتطابؽ مياه الصرؼ
المعالجة مع نظاـ صيانة األنيار في العراؽ رقـ  25لسنة .1967
ٗ -تتـ معالجة الفضبلت الصمبة بالطمر الصحي أو الحرؽ أما الفضبلت الصمبة
الخطرة أو السامة فتطمر في المواقع المخصصة رسميا" لذلؾ.
٘ -تكوف أقساـ حماية وتحسيف البيئة في بغداد والمحافظات مسؤولة عف المتابعة
البيئية لكافة أشكاؿ التموث الناتجة عف المعمؿ أو المشروع وكفاءة المعالجات
وتطابؽ المواصفات لممياه واليواء مع التشريعات والمحددات النافذة.
- ٙتوفير مختبر متكامؿ إلجراء الفحوصات عمى المياه الصناعية بعد المعالجة لمتأكد
مف مطابقتيا لممحددات البيئية.
المصدر :دائرة حماية وتحسيف البيئة ( " )1998التشريعات البيئية" .42-32 :
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ممحق ()8

قانون حماية وتحسين البيئة رقم ( )3لعام ()1997
الفصل األول

األىداف والتعاريف
المادة -1-

ييدؼ ىذا القانوف إلى حماية البيئة وتحسينيا بما في ذلؾ المياه اإلقميمية  ،مف التموث والحد مف
تأثيراتو عمى الصحة والبيئة والموارد الطبيعية ووضع السياسة البيئية واعداد الخطط البلزمة لذلؾ بما

يحقؽ التنمية القابمة لئلستمرار.

المادة -2-

يقصد بالمصطمحات اآلتية المعاني المبينة إزائيا ألغراض ىذا القانوف:

أول" :المجمس :مجمس حماية وتحسيف البيئة.

ثانيا" :مجمس المحافظة :مجمس حماية وتحسيف البيئة في المحافظة.

ثالثا" :الدائرة :دائرة حماية وتحسيف البيئة.

رابعا" :البيئة :المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيو الكائنات الحية.

خامسا" :مموثات البيئة :أية مواد صمبة أو سائمة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو ح اررة أو وىج
أو إىت اززات أو ما شابييا أو عوامؿ إحيائية تؤدي بطريؽ مباشر أو غير مباشر إلى تموث البيئة.

سادسا" :تموث البيئة :وجود أي المموثات في البيئة بكمية أو تركيز أو صفة غير طبيعية تؤدي
بطريؽ مباشر أو غير مباشر إلى اإلضرار باإلنساف أو الكائنات الحية األخرى أو البيئة التي توجد
فييا.

الفصل الخامس

أحكام حماية وتحسين البيئة

المادة -16-
عمى الجيات التي ينتج عف نشاطيا تموث بيئي القياـ بما يأتي:
أول" :توفير أجيزة قياس ومراقبة التموث وحسب طبيعتو وتزويد الدائرة بنتائج القياسات  ،وفي
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حالة عدـ توافرىا إجراء الفحوصات لدى المكاتب والجيات اإلستشارية والمختبرات التي تعتمدىا

الدائرة.

ثانيا" :توفير وسائؿ ومنظومات معالجة التموث وتشغيمو والتأكد مف كفاءتيا ومعالجة الخمؿ حاؿ
حدوثو واعبلـ الدائرة بذلؾ.

ثالثا" :بناء قاعدة معمومات وادامتيا خاصة بحماية البيئة وتراكيز ومستويات المموثات الناتجة
عف المصدر وحسب طبيعتيا.

المادة -17-

تخضع جميع النشاطات المؤثرة عمى البيئة لمرقابة البيئية وعمى الجية المسؤولة عف ىذه

النشاطات إبداء التسييبلت البلزمة لفرؽ الرقابة البيئية لمقياـ بواجباتيا لمتأكد مف سبلمة البيئة.
المادة -18-

يجب أف تتضمف دراسة الجدوى الفنية واإلقتصادية ألي مشروع تقري ار" لؤلثر البيئي يتضمف ما

يأتي:

أول :تقويـ التأثير البيئي والتأثيرات اإليجابية والسمبية لممشروع عمى البيئة.
ثانيا" :الوسائؿ المقترحة لتبلفي ومعالجة مسببات التموث بما يحقؽ اإلمتثاؿ لمضوابط
والتعميمات البيئية.

ثالثا" :حاالت التموث الطارئة والمحتممة والتحوطات الواجب إتخاذىا.

رابعا" :البدائؿ الممكنة إلستخداـ تقنيات أنظؼ بيئيا" وترشيد إستخداـ الموارد.
خامسا" :تقميص المخمفات وتدويرىا أو إعادة إستخداميا.
سادسا" :تقدير كمؼ المنافع واألضرار البيئية التي يحدثيا المشروع.
المادة-19-
يمنع القياـ بما يأتي:

أول" :تصريؼ أية مخمفات صناعية أو زراعية أو منزلية أو خدمية إلى األنيار أو المسطحات
المائية أو المياه الجوفية أو اليواء أو األرض إال بعد إجراء المعالجات البلزمة عمييا بما يضمف

مطابقتيا لؤلنظمة والتعميمات والمحددات البيئية ويشمؿ
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ذلؾ التصاريؼ كافة سواء كاف التصريؼ مستم ار" أـ متقطعا" أـ مؤقتا".

ثانيا" :تصريؼ المخمفات النفطية أو بقايا الوقود أو مياه الموازنة لمناقبلت النفطية إلى
المياه السطحية الداخمية أو المياه اإلقميمية سواء كاف التصريؼ مف محطات ثابتة أـ
مصادر متحركة.
ثالثا" :رمي النفايات وفضبلت الحيوانات وجثثيا ومخمفاتيا في المصادر المائية بما في
ذلؾ المبازؿ.
رابعا" :صيد األسماؾ والطيور والحيوانات األخرى بإستخداـ المواد السامة أو المتفجرات.
خامسا" :تصريؼ أية مخمفات حاوية عمى مواد سامة كالمبيدات والمعادف الثقيمة
والمركبات السامة األخرى إلى شبكات المجاري والمسطحات المائية وعناصر البيئة
األخرى إال بعد معالجتيا وجعميا بما يطابؽ الضوابط والمحددات البيئية.
سادسا" :ربط وتصريؼ مجاري الدور والمصانع والمنشآت إلى شبكات تصريؼ مياه
األمطار.
المصدر :و ازرة العدؿ  ،جريدة الوقائع العراقية ( ، )1997السنة الثامنة والثبلثوف  ،العدد
(95-90:)3662
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ممحق ()9
الربوتوكول الدولي للتدقيق البيئي
قائمة التدقيق المستخدمة من قبل المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير:
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 -1معلومات عامة :
إسـ الشركة :
عنوانيا :
عناويف أخرى ( األبنية المستأجرة أو الممموكة أو الممتمكات ):
أرقاـ اليواتؼ:
مدير الشركة :
األفراد المسؤولوف عف السبلمة المينية والصحية والشؤوف البيئية ----------------------------- :
------------------------------------المعني بمتابعة التدقيؽ:
األفػ ػراد المستش ػػاروف بإعتب ػػارىـ ج ػػزءا م ػػف عممي ػػة ت ػػدقيؽ الش ػػركة بم ػػا ف ػػي ذل ػػؾ طبيع ػػة

إنتس ػػابيـ وعن ػػاويف

وظائفيـ والمواضيع المقرر مناقشتيا ----------------------------------------:
---------------------------

عدد المستخدميف:
ثذٚاَ وبًِ :
ثذٚاَ عضئ: ٟ

·
·

أقصى عدد مف األفراد المتواجديف في موقع العمؿ في أي وقت :
رؼ ٓ١١األفشاد اٌّزٛاعذ ٓ٠ف ٟاٌّٛلغ اٌز١ٌ ٓ٠غ ٛثّغزخذِ. ٓ١

·
جدوؿ التشغيؿ:

-عدد الورديات :

·

عدد الساعات في اليوـ :

·

عدد األياـ في األسبوع :
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عدد األسابيع في السنة :

·

إجازات العمؿ المجدولة :

·

 12-1ىؿ أف المصنع مؤجر أـ ممموؾ ؟
 13-1إسـ المالؾ :
 14-1المساحة الكمية لمموقع :
 15-1مجمؿ عدد األبنية :
 16-1مجمؿ المساحة األرضية لؤلبنية :
 17-1صؼ ما يمي :
·

مساحة خزف المواد الخاـ:

·

المصنع اإلنتاجي :

·

المكاتب  /اإلدارة  /مناطؽ معالجة البيانات :

·

المختبرات  /البحوث والتطوير :

·

مستودعات المنتجات المصنعة :

·

مناطؽ خزف القمامة الصناعية بما في ذلؾ البحيرات الضحمة :

·

الورش :

·

مصنع معالجة المياه العادمة :
باحات الوقوؼ والوصوؿ :

·

·
·

سياج المحيط الخارجي  /بيت الحراسة :
الكافتيريا :
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·

المباني األخرى ( مركز الرعاية الصحية والتمريض …… الخ

قائمة بالمنتجات المصنعة أو المخزونة في المصنع -------------------------------------:
------------------------------------وصؼ موجز لمعمميات التشغيمية ،حيثما تيسر ذلؾ :
ٔ -البحوث والتطوير
ٕ -العممية اإلنتاجية
ٖ -السيطرة النوعية
ٗ -التعبئة  /الطباعة
٘ -النقؿ
 -ٙالعمميات المساعدة ( الطاقة  .البخار  .معالجة البيانات ……… ..الخ ) .
ما ىو مصدر الطاقة في المصنع ؟
حاليا :
المقرر :
المعالجة بالبخار :
·

التسخيف المباشر

·

التسخيف غير المباشر

ىؿ يوجد برنامج لتأميف الطاقة الكامنة ؟ صؼ ذلؾ ؟

 - 2لمحة تاريخية عن موقع العمل :
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ىؿ توجد مرافؽ تصنيعية أو مخازف مستخدمة بموجب العقود أو اإليجار عدا الموقع الذي نحف بصدده ؟
تتبػػع تػػاريخ الموقػػع والمصػػنع قبػػؿ الفت ػرة الحاليػػة  .مػػع بيػػاف التػواريخ والشػػاغميف لػػو واإلسػػتخدامات مػػع المشػػاكؿ
البيئية المعروفة أو المشكوؾ بيا بما في ذلؾ (التسرب) والبحيرات ومناطؽ السفح … الخ .
مثاؿ عمى ذلؾ :
المالؾ  /المشغؿ
ABC

العمؿ/الصناعة
صناعة أدوات السيارات

التاريخ

المشاكؿ البيئية

٘ – ٜٔٙإلى الوقت

نفايات مف الزيوت

الحالي

مذيبات
حالة حريؽ

صؼ ىيكمية المصنع وأنشطة اليدـ ( )Demolitionوأية تحويرات في طبوغرافية الموقع -:
وفر خارطة لموقع العمؿ وأية صور تاريخية أو صور جوية حالية تبيف الموقع واألطراؼ المحيطة بو:
صؼ قدـ واستخداـ البنى القائمة اآلف أو السابقة في الموقع :
صؼ اإلستخدامات السابقة لمموقع ألية مواد كيماوية والمبيدات والمواد الخطػرة والزيػوت أو أيػة مػواد خػاـ أخػرى
:
ضمف المراجعة خطط المصنع السابقة  ,ألية عمميات تاريخية وال سيما منػاطؽ خػزف المػواد والبحيػرات وميػاديف
الترشيح والترسيب واآلبار الجافة وعمميات الصرؼ والصياريج :

 _ 3الخصائص البيئية:
صؼ طبوغرافية المنطقية :

موقػػع المصػػنع ( :أرض منبسػػطة  .تػػبلؿ متموجػػة  .وديػػاف  .بجانػػب مصػػدر مػػاء كبيػػر تسػػاعد عمػػى
نمو النباتات )

األرصاد الجوية :
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·

إتجاه الريح السائدة – في الصيؼ والشتاء

·

درجة الح اررة ( القصوى والدنيا )

·

المعدؿ السنوي لؤلمطار

·

ىؿ أف المنطقة معرضة إلى تغيير مناخي دوري ؟

·

ىؿ أف المنطقة معروفة بتموث الجو ؟

·

ىؿ أف المنطقة معرضة لمزالزؿ واألعاصير أو أية تغيرات سنوية في الطقس؟

3-3

تحديد إستخدامات األرض المجاورة :

·

إستخداـ األرض المجاورة ( مدني  ،شبة مدني  ،صناعي  ،ريفي )

·

المرافؽ المجاورة ونوع المجتمعات الصناعية بإتجاه الريح وعكس إتجاه الريح

·

حجـ و مواقع أقرب التجمعات السكنية بإتجاه الريح وعكسيا

·

أمػػاكف المػػدارس والمستشػػفيات وم اركػػز رعايػػة الطفولػػة وبيػػوت التم ػريض ضػػمف

متر

٘ كيمػػو

أمػ ػػاكف المتنزىػ ػػات والمنػ ػػاطؽ الطبيعيػ ػػة واأل ارضػ ػػي الرطبػ ػػة ضػ ػػمف حػ ػػدود ٘ كيمػ ػػو متػػػر مػ ػػف

·
المصنع
·

األماكف األقرب إلى مراكز الشرطة وفرؽ الطوارىء

·

موقع المناطؽ المحافظ عمييا بما في ذلؾ المواقع األثرية

4-3

·

التربة  /الجيولوجيا

ىؿ يقع المرفؽ في أو بالقرب مف صدع في األرض ؟
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·

ىؿ جرت أنشطة لمتعديف في المنطقة (ىؿ توجد فجوات في األرض ) ؟

· صؼ تربة الموقع .ىؿ توجد ثقوب وشظايا؟ دوف المعطيات والنتائج إذا كانت متوفرة ؟
· ىػػؿ جمبػػت تربػػة إلػػى الموقػػع ؟ صػػؼ عمميػػات ردـ الحفػػر ( مشػػي ار إلػػى مصػػدر التربػػة الم ازحػػة عػػف

الموقع ) ؟

· صؼ وحدد جيولوجية الموقع بدءا مف السطح ونزوال إلى الحوض الصخري ؟
· ىؿ سبؽ أف قاـ المصنع أو السمطات بأخذ نماذج مف التربة أو المياه الجوفية ؟
· ىؿ أنؾ عمى عمـ بالتربة أو المياه الجوفية المموثة في المنطقة  .وضح ذلؾ ؟
5-3

المياه الجوفية  /ىيدروجيولوجي

· مدى العمؽ واتجاه جرياف المياه الجوفية الضحمة ؟
·

مدى العمؽ واتجاه جرياف الماء المستخدـ في الطبقة الصخرية العميا ؟

·

مواضع وعدد إستخداـ أي مف اآلبار في الموقع ؟

·

معدالت العمؽ والضخ ؟

·

البيانات التحميمية ؟

·

ىؿ أف اآلبار مبطنة والى أي عمؽ ؟

·

صؼ إستخداـ المياه الجوفية ضمف قطػر ٘ كيمػومتر مػف المصػنع( مػاء الشػرب لمبمديػة والػري لممنتجػات

الغذائية وغير الغذائية  ،سقي الماشية  ،األغراض التجارية والصناعية ) ؟

· الموقع واإلتجاه والقاطنيف المستفيديف وعمؽ الطبقة الصخرية المائية ألقرب اآلبار الخاصة والبمدية .

· أيف يصرؼ الماء الجوفي في النير في المستنقعات  ..الخ ؟
· أذكر أي تموث لمماء الجوفي المعروؼ أو المشكوؾ فيو محميا :
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 6-3المياه السطحية
· ى ػػؿ أف أي ج ػػزء م ػػف الموق ػػع يق ػػع ف ػػي الس ػػيؿ المع ػػرض لمفيض ػػاف ؟ ى ػػؿ ج ػػرى تس ػػجيؿ حال ػػة

لمفيضاف ؟ ما ىي النتائج واإلجراءات المتخذة ؟

· حػػدد ( اإلسػػـ والموقػػع والمسػػافة ) لجميػػع المصػػادر لمميػػاه السػػطحية ضػػمف ٘ كيمػػومتر مػػف

المرفؽ  .وعميؾ مبلحظة حدود نوعية الماء  .وأذكر أية أرض رطبة :

· حدد أي صرؼ ( معروؼ أو مشكوؾ فيو ) إلى الماء السطحي مف المرفؽ .
· أف موقػ ػػع قن ػ ػوات الصػ ػػرؼ واألح ػ ػواض الجافػ ػػة لمميػ ػػاه وبالوعػ ػػات ميػ ػػاه األمطػ ػػار والمسػ ػػتنقعات

المنخفضة ضمف ٓ٘ٔ مت ار عف الموقع والذي يتمقى صرؼ مياه المصنع .
· ىؿ توجد مصادر لممياه السطحية مموثة بأي مصدر في المنطقة ؟
·

كيؼ يتـ معالجة مياه األمطار والعواصؼ في موقع العمؿ وأيف يتـ صرفيا ؟

 -4النفث في الجو
ٗ ٔ-تحديد القوانيف الوطنية المتعمقة بالنفث في الجو والتشريعات القابمة لمتطبيؽ عمى ىذا المصنع,
وقـ بتدويف األقساـ التي تخضع ليذه التشريعات .وحاوؿ أف تجمع نسخا مف التراخيص .

ٕٗ-

تحديد مستمزمات اإلشعار بوجوب اإلخبار عف النفث غير اإلعتيادي (الروتيني أو المفاجئ):

ٖٗ-

مجمؿ عدد مصادر النفث في المصنع (المداخف والمنافذ )التي تنفث فػي الجػو .والحػظ تػاريخ

التغيرات عمى مصادر النفث .

ٗٗ-

دورة الصرؼ لمختمؼ المصادر
· المستمر
·

بشكؿ نوبات
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·

كبلىما

ٗ٘-

صؼ تكرار ونطاؽ برامج مراقبة النفث التي تتطمبيا القػوانيف أو طوعيػاً  ,وعميػؾ أف تراجعيػا

ٗٙ-

ىؿ أف المصنع يتطابؽ مع المقاييس المسموح بيا لمنفث ؟

ٗٚ-

وجود روائح قابمة لمكشؼ وجسيمات صمبة وقطرات سائمة أو ضباب في الجو:

:

·
·
·

ضمف األبنية
خارج األبنية ولكنو في حدود المصنع
خارج المصنع

ٗ ٛ-المسافة ،الموقع بالنسبة إلى المصنع وطبيعة المصادر األخرى في المنطقة لمتموث الجوي :
ٗ ٜ-طبيعة وعدد الشكاوي مف المجاوريف :
·

إستجابة المصنع ليا -------------------------------------:

ٗ ٔٓ-ىؿ لممصنع إجراءات قياسية لئلستجابة لمتحرر المفاجئ ولشكاوى الجيراف ,صؼ ذلؾ ؟
ٗ ٔٔ-تاريخ أية حوادث غير طبيعية لمنفث :
ٗ ٕٔ-طبيعة أي نفث (إنفبلتي) في الموقع و الخطوات المتخذة لمسيطرة عميو.
ٗ ٖٔ-دوف ف ػػي قائم ػػة جمي ػػع إش ػػعارات إنتي ػػاؾ الج ػػو ب ػػالتموث مث ػػؿ توجي ػػو اإلن ػػذارات (التحريري ػػة أو
الشػ ػػفوية )والمقاضػ ػػاة فػ ػػي المحػ ػػاكـ وفػ ػػرض الغ ارم ػ ػػات أو عقػ ػػد المقػ ػػاءات غيػ ػػر الرسػ ػػمية أو إتخ ػ ػػاذ
اإلجراءات الفعمية ضد ىذا المرفؽ في السنوات الثبلث األخيرة وبياف األسباب لكؿ منيا ودرجتيا .

ٗ ٔٗ-دوف جميع الوكاالت النظامية الني يتعامؿ معيا المصنع حوؿ قضايا التموث الجػوي  .وي ارفػؽ
ذلؾ نسخ مف التراخيص:
287

إسـ الوكالة
ٗٔ٘-

الشخص المسؤوؿ

العنواف

الياتؼ

المشػػاريع المسػػتقبمية لتقميػػؿ التمػػوث الجػػوي---------------------------------:

-----------------------------------------------

 -5صرف المياه والمياه العادمة
٘ٔ-

صػػؼ مصػػادر المػػاء الصػػالح لمشػػرب ومػػاء التبريػػد مػػف دوف تمػػاس .ىػػؿ توجػػد بيانػػات لنوعيػػة ىػػذه

المصادر ؟ ينبغي مراجعة ذلؾ .

٘ ٕ-تحديد مصدر الماء الصالح لمشرب في المصنع :
ٖ٘-

صؼ تموث الماء الصالح لمشرب في الماضي أو الوقت الحاضر ,وىؿ يتطػابؽ المػاء الصػالح لمشػرب

مع القياسات الوطنية ؟
٘ٗ-

صؼ جميع مصادر وأحجاـ المياه العادمة .وضع قائمة بالمكونات لمياه الصرؼ :

٘٘-

مراجعة البيانات المتيسرة لنوعية المياه العادـ:

٘ٙ-

ىؿ أف منظومة جمع مياه الصرؼ مركبة (معالجة +مختبر +تبريد+بدوف تماس) :
· مستمرة
· بشكؿ نوبات
· كبلىما

٘ ٚ-يرجى توفير ووصؼ النتائج ألي إختبار إحيائي لمياه الصرؼ مف أجؿ تحديد درجة السمية.
٘ٛ-

صرؼ مياه المعالجة /غير المعالجة إلى :

·

النير أو الجدوؿ

·

بالوعة المدينة
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·

المحيط -البحر

·

الخزف (عدـ الصرؼ )

·

حوض المياه الثقيمة

·

بالوعة األمطار

·

أخرى

٘ ٜ-ىؿ سبؽ صرؼ المياه العادمة إلى بحيرات في موقػع العمػؿ  ،ميادينػو الترشػيح منظومػات الميػاه الثقيمػة
،الري بالرش …الخ ؟ ىؿ جرى تنظيؼ أي مف ىذه المنظومات أو ردميا ؟وعدد المػرات ؟إذا جػرى
التنظيؼ ما ىو مصير الطيف أو المواد الصمبة األخرى المزاحة ؟

٘ٔٓ-

كيؼ جرى معاممة مياه الصرؼ واحتوائيا في موقع العمؿ ؟

٘ ٔٔ-دوف فػػي القائمػػة جميػػع إنػػذارات اإلنتيػػاؾ التحريريػػة منيػػا والشػػفوية والمقاضػػاة والغ ارمػػات واإلجتماعػػات
غير الرسمية والدعاوى القضائية ضد المرفؽ مبينا األسباب والعقوبات .
٘ ٕٔ-كتاب ػػة أس ػػماء الوك ػػاالت المنظم ػػة الت ػػي يتعام ػػؿ معي ػػا المرف ػػؽ الص ػػناعي بش ػػاف قض ػػايا مي ػػاه الص ػػرؼ
مصحوبة بالتراخيص :
إسـ الوكيؿ

·

ٖ٘ٔ-

الشخص المسؤوؿ

العنواف

الصرؼ إلى مصنع المعالجة في المدينة عف طريؽ قنوات تصريؼ المياه

إسـ المرفؽ البمدي لمعالجة مياه الصرؼ
·

·

المكاف

طاقة التصميـ
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الياتؼ

·

لمحة تاريخية عف المرافؽ

٘ٔٗ-

حدود الرافد في المدينة

٘ٔ٘-

تاريخ التماثؿ لممرفؽ الصناعي

٘ٔٙ-

تواريخ تفتيش المرافؽ الصناعية مف قبؿ السمطات الحكومية :
التراخيص بصرؼ المياه العادمة :

٘ٔٚ-
·

الوكالة الحكومية

·

التواريخ الصادرة

·

نفاذىا
تصاميـ طاقة المصنع قبؿ المعالجة :

٘ٔٛ-
·

التاريخ

·

نوعية المعالجة

·

مصمـ المصنع

ٜ٘ٔ-

مف أنجز التحميؿ المطموب لممراقبة ؟

ٕ٘ٓ-

مف كاف مسؤوال عف حفظ السجبلت ؟

ٕ٘ٔ-

تاريخ التماثؿ :

ٕٕ٘-

ىؿ أف المياه العادمة مف المصادر المجاورة تصب في منظومة المياه الثقيمة لؾ ؟

٘ ٕٖ-إذا كاف الجواب (نعـ) ىؿ كانت ىنالؾ مشاكؿ حقيقية أو محتممة بسبب عدـ

٘ ٕٗ-مصير المخمفات قبؿ المعالجة
290

التماثؿ ؟

ٕ٘٘-

الخطط لتحسيف معالجة مياه الصرؼ .

 _6معاممة النفايات ،وخزنيا ,ونقميا  ،والتخمص منيا
 ٔ-ٙتحديد التشريعات الوطنيػة واإلقميميػة والمحميػة التػي تعػالج التعامػؿ مػع خػزف ونقػؿ والػتخمص مػف النفايػات الخطػرة
وغير الخطرة بما في ذلؾ راسب مياه الصرؼ .
 ٕ-ٙإعداد قائمة بالوكاالت التي يتعامؿ معيا المصنع بشاف النفايات .
إسـ الوكيؿ

أ-

الشخص المسؤوؿ

العنواف

الياتؼ

توليد النفايات الخطرة

 ٖ-ٙتحديد جداوؿ النفايات الخطرة المتولدة حاليا وفي الماضي مع بياف مصادر النفايات وحجميا بالتفصيؿ .
 ٗ-ٙىؿ أف ىذا المصنع مسجؿ كمولد لمنفايات الخطرة ؟ إف كاف كذلؾ فينبغي تحديد ذلؾ .
 ٘-ٙىؿ يوجد تحميؿ بالنفايات معموؿ بو يحوي تحميبل لمنماذج قبؿ الخزف أو التخمص منيا ؟
 ٙ-ٙىؿ سبؽ لممصنع أف عالج أو خزف أو تخمص مف النفايػات الخطػرة فػي موقػع العمػؿ .صػؼ ذلػؾ .ىػؿ حصػؿ
عمى ترخيص بذلؾ ؟

 ٚ-ٙىؿ إف نظاـ متابعة النفايات (مذكرة التحديد)الزاؿ ساري المفعوؿ في الموقع .صؼ ذلؾ :

ب-

خزن النفايات الخطرة

ٛ-ٙ

إستعراض خزف النفايات الخطرة بالنسػبة إلػى تصػميـ الخػزف و تمتثػؿ النفايػات والبنػى الثانويػة إلحتوائيػا وحالػة

البراميؿ وبطاقات العنونة وعرض المماشي وطوؿ فترة الخزف .

 ٜ-ٙكيؼ جرى نقؿ النفايات مف والى البراميؿ أو الصياريج ؟

291

 ٔٓ-ٙصؼ مبازؿ األمطار والسدود والحاويات الثانوية في منطقة النقؿ :

ج-
ٔٔ-ٙ

التخمص من النفايات الخطرة
إعداد قائمة بجميع النفايات الخطرة التي تخمص منيا المصنع .

 ٕٔ-ٙحػػدد بقػػدر اإلمكػػاف جميػػع التسػػييبلت المسػػتخدمة مػػف قبػػؿ المصػػنع لمػػتخمص مػػف النفايػػات
الخطػ ػرة  .وى ػػؿ إف مث ػػؿ ى ػػذه الوس ػػائؿ مرخص ػػة بي ػػا ؟ وى ػػؿ ج ػػرت زي ػػارة لي ػػا لمتحق ػػؽ وتقي ػػيـ
الممارسات في التخمص مف النفايات ؟
ٖٔ-ٙ

صػػؼ أي تخمػػص خطػػر لمنفايػػات فػػي موقػػع العمػػؿ بمػػا فػػي ذلػػؾ البحي ػرات مواضػػع الطمػػر

ونظـ معالجة األرض ومعالجة النفايات موقعيا في مواقد إحراؽ القمامة أو أية نظـ أخرى ؟

 ٔٗ-ٙىؿ أف طريقة التخمص مف النفايات تتوافؽ مع المقاييس أو المستمزمات الوطنية والبيئية؟
ٔ٘-ٙ

صػػؼ عمميػػة شػػحف النفايػػات الخط ػرة إلػػى خػػارج موقػػع العمػػؿ  .ىػػؿ أف ىػػذه العجػػبلت ممػػؾ
الشركة و مرخصة لنقؿ النفايات الخطرة ؟

 ٔٙ-ٙىؿ يمكف متابعة أية نفايات تترؾ موقع العمؿ بواسطة العناويف الممصقة عمييا أو أية طريقة
أخرى في المصنع ؟

 ٔٚ-ٙىؿ يجري إعادة تدوير أو إعادة إستخداـ النفايات في الموقع ؟ ينبغي إعداد مثؿ ىذه القائمة
بعممية اإلعادة .
 ٔٛ-ٙىؿ توجد خطط لموقاية مف التموث أو تقميؿ النفايات أو اإلنتاج النظيؼ صؼ ذلؾ :

د -النفايات الخطرة المعينة والمميزة
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 ٜٔ-ٙإعػػداد قائمػػة بالمصػػادر واألحجػػاـ المنتجػػة واجػراءات التعامػػؿ والخػػزف والػػتخمص مػػف النفايػػات
الزيتية (الشحوـ والييدروليؾ ومعدات التنظيؼ والمولدات …الخ )المتولدة في المصنع :

ٕٓ-ٙ

مصير معالجة النفايات  :السوائؿ واألجساـ الصمبة والرواسب الطينية .

ٕٔ-ٙ

كيؼ وأيف يتخمص المصنع مف القمامة ؟

ٕٕ-ٙ

كيؼ عالج المصنع مواد خاـ معينة ؟

ىـ – النفايات الغير خطرة
ٕٖ-ٙ

اإلشػػارة إلػػى مصػػادر وأحجػػاـ واجػراءات الخػػزف والػػتخمص مػػف القمامػػة غيػػر الخط ػرة بمػػا فػػي
ذلؾ النفايات العامة لممصانع والمتعمقة بالمعالجة .

 - 7معاممة المواد وخزنيا
 ٔ-ٚىؿ أف ىناؾ قوائـ بالمواد تحدد فييا كمياتيا وأماكف خزنيا ؟ كـ عػدد المػرات التػي يجػري فييػا
تحديث الجرد لممواد ؟

 ٕ-ٚىؿ قاـ المصنع بإجراء جرد منفصؿ لممواد الخطرة ؟ (يرجى إرفاؽ ذلؾ )
 ٖ-ٚحدد المواد السمية الخطرة أو النفايات المخزونة أو المستخدمة في موقع العمؿ ,حدد أقصى
الكميات المستخدمة أو المخزونة في موقع العمؿ في الماضي:

 ٗ-ٚىؿ جرت حوادث (تسرب ,حرائؽ ,إصابات…الخ)مف جراء ىذه المواد ؟
٘-ٚ

كيؼ يجري إستبلـ ىذه المواد (بػالبواخر ,بالشػاحنات )وخزنيػا فػي المواقػع (براميػؿ ,صػياريج
,صناديؽ ,سايموات إسطوانات ,سراديب تحت األرض  ,أوعية ) ؟

 ٙ-ٚىؿ تنقؿ الشركة ىذه المواد مباشرة أو عف طريؽ المقاوليف والمجيزيف ؟
 ٚ-ٚىؿ يجرى عزؿ المواد الغير متجانسة ؟
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 ٛ-ٚصؼ خطط خزف أية مواد خطرة والتدريب عمى إدارتيا ,تييئة جدوؿ بالمحتويات
لمخطط اإلحتمالية :
 ٜ-ٚىؿ أف مثؿ ىذه الخطط تشمؿ حفظ السجبلت ومواد تدريب المستخدميف ؟
 ٔٓ-ٚصؼ حالة البراميؿ وحالة ومنطقة خزف البراميؿ :
·

حالة البراميؿ (التآكؿ …الخ)

·

إرتفاع األكداس

·

ٔٔ-ٚ

وجود العدد اإلمتصاصية والسكب

·

عزؿ المواد الغير متجانسة

·

العناويف

·

اإلحتواء الثانوي واجراءات السيطرة

صػػؼ ترتيػػب أرصػػفة التحميػػؿ .ىػػؿ ىػػي فػػوؽ أو دوف الدرجػػة .ىػػؿ ىػػي مبمطػػة ,حػػدد أي

تصريؼ لمياه األمطار في المنطقة :

 -8صياريج الخزن واألحواض
ٔ-ٛ

صؼ القوانيف والتشريعات الوطنية واإلقميمية والمحمية النافذة في التحكـ في إستخداـ وتنظػيـ

ٕ-ٛ

ص ػػؼ النفاي ػػات المخزون ػػة ف ػػي الص ػػياريج وف ػػي األقبي ػػة تح ػػت األرض ,وتص ػػميـ الص ػػياريج

صياريج الخزف تحت األرض وفوؽ األرض ؟ ,وىؿ إنيا منظمة حسب وصايا الحريؽ.؟

وطاقتيا والمواد المصنوعة منيا وعمرىا ومنظومات النضوح أو مراقبة المياه الجوفية المستخدمة .
 ٖ-ٛىؿ تمبي الصياريج مستمزمات التصميـ ؟
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 ٗ-ٛىؿ يجػرى إختبػار لتكامػؿ الصػياريج أو التحػري عػف النضػوح أو وضػع سػجبلت سػيطرة عمػى المخػزوف فػي ىػذه
الصياريج ؟

 ٘-ٛينبغي أف تحصؿ عمى نسخ حديثة مف خطط توزيع الصياريج بما في ذلؾ :
·

الصياريج الموجودة .

·

الصياريج المزاحة .

·

الصياريج المتروكة (بما في ذلؾ الصياريج التي لـ تعد تستعمؿ ).

·

ربط خطوط األنابيب والحفر .

 ٙ-ٛالحصوؿ عمى جرد لمصياريج .
 - 9السبست والمواد التي تحوي السبست .
 ٔ-ٜىػػؿ تسػػتخدـ م ػواد تحػػوي عمػػى اإلسبسػػتوس فػػي مواقػػع العمػػؿ (مثػػؿ الم ػواد العازلػػة التػػي تحػػيط باألنابيػػب والم ارجػػؿ
ومثؿ األسمنت اإلسبستوس في الجدراف و السقوؼ و األنابيب اإلسبستوس وقرميد السقوؼ واألرضيات وأبراج الميػاه
؟ ما ىو مدى وحالة ىذه المواد ؟
 ٕ-ٜحدد التشريعات الوطنية واإلقميمية والمحمية المتعمقة بالمستمزمات اإلجرائيػة الخاصػة لعمميػات المعالجػة والػتخمص
مف المواد اإلسبستية وغير اإلسبستية.
 ٖ-ٜىؿ جرت عممية إلزالة أو التخمص مف المواد التي تحوي اإلسبستوس ؟ وما ىو مصير تمؾ المواد ؟ صؼ عممية
اإلزالة  .ىؿ قاـ بيا مقاوؿ ؟ ما ىي الكمية المزاحة ؟

 ٗ-ٜىؿ جرى تغطية المواد الحاوية لئلسبستوس أو جرى تأمينيا في الموقع .صؼ
 -10الضـــــوضـــاء :

ٓٔ ٔ-ما ىي مستويات الضوضاء في المناطؽ المجاورة التي يجب تمبيتيا ؟
·

خبلؿ النيار
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ذلؾ:

·

خبلؿ الميؿ

 2-01ىؿ يتماثؿ الموقؼ مع مستمزمات مستوى الضوضاء .
·

صؼ أية مناطؽ غير متماثمة ؟

·

ما ىي المعدات المسببة لعدـ التماثؿ ؟

·

ما ىي اإلجراءات والخطط المتخذة لمعالجة ذلؾ ؟

ٖٓٔ-ىؿ لممصنع خارطة حديثة لمتطابؽ مع مستويات الضوضاء.؟
·

عدد المواقع التي تجري فييا القياسات ؟

ٓٔ ٗ-ىؿ يتمقى المصنع الشكاوى مف الجميور ؟
·

إذا كاف كذلؾ فما عددىا في السنة الواحدة ؟

·

كيؼ يجري معالجتيا ؟

·

ما ىي المعدات المسببة لمضوضاء ؟

·

ما ىي اإلجراءات المقرر إتخاذىا لمعالجتيا ؟

ٓٔ ٘-ىؿ أف المصنع يعمؿ بالتوافؽ مع التشريعات اإلقميمية والمحمية المتعمقػة بمسػتويات الضوضػاء

في مكاف العمؿ ؟

ٓٔ ٙ-ما ىي المعدات الوقائية المطموبة ؟
·

ىؿ ىي متوفرة لمعامميف ؟وىؿ ىي مستخدمة ؟

 -11إدارة النفايات الصناعية :
ٔٔ ٔ-الخزف
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·

ىؿ توجد أماكف مخصصة لممواد الجديدة والنفايات ؟

·

ىؿ توجد بطاقات معنونة عمى الحاويات ؟

ٔٔ ٕ-ىؿ يوجد دليؿ عمى تسرب السوائؿ والمواد الصمبة عمى األماكف المبمطة و الغيػر مبمطػة إف كػاف األمػر
كذلؾ صؼ طبيعة ذلؾ ومداه ؟
ٔٔ ٖ-أية دالئؿ عمى الطمر
ٔٔ ٗ-أية دالئؿ عمى اإلحتراؽ عمى المناطؽ المبمطة والغير مبمطة.
ٔٔ ٘-ىؿ يوجد دليؿ عمى المعدات الزائدة عف الحاجة والنفايات المطروحة داخؿ وخارج مباني المصنع ؟
أذكر بإيجاز درجة إدارة المواد في المؤسسة الصناعية .
 -12السالمة المينية والصحية
ٕٔ ٔ-حدد القوانيف واألنظمػة المطبقػة الدوليػة واإلقميميػة والمحميػة والتػي تعػالج سػبلمة العامػؿ وصػحتو بمػا فػي
ذلؾ تدريب العامؿ .
ىؿ إشتمؿ التدريب عمى :
·
·
·

طرؽ التحري عف التسرب ؟
معدات الوقاية الشخصية ؟
اإلجراءات الصحية والمضادة لمتموث ؟

ٕٔ ٕ-ىؿ وفرت المؤسسة الصناعية لمستخدمييا الذيف يعمموف بالمواد الخطػرة أو إدارة النفايػات التػدريب عمػى

السبلمة المينية والصحية ؟

ٕٔ ٖ-صؼ المناطؽ والعمميات في المصنع وفي موقع العمؿ التي قػد يتعػرض فييػا العمػاؿ إلػى مػواد

خطرة أو مواد كيماوية .
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ٕٔ ٗ-صػػؼ مجمػػؿ آليػػة السػػبلمة المصػػممة لحم ػػاية العػػامميف أو وقػػايتيـ م ػػف التع ػريض وطػػوؿ الفت ػرة
الزمنية المسموح بيا .

ٕٔ ٘-ىؿ يتطمب القانوف تواجد فرد مف الكادر ذو مسػؤولية مخػزف كميػاً أو جزئيػاً عػف سػبلمة المينيػة
والصحية لمعامميف ؟

ٕٔ ٙ-ىؿ يوجد في المصنع مستشار أو مدير لمسبلمة؟ (أذكر اإلسـ والعنواف )
ٕٔ ٚ-ما ىي مؤىبلتو ؟ ما ىي الوظائؼ األخرى المسؤوؿ عنيا ؟
ٕٔ ٛ-ىؿ سبؽ وأف أجرى المصنع مسحا طبيا لمعامميف ؟ إذا كاف الجواب باإليجابي:
·

ىؿ إحتوى البرنامج فحوصات طبية قاعدية سنوية مف قبؿ طبيب مجاز لممستخدميف الذيف

يتعرضوف بصورة روتينية لممواد الخطرة أو النفايات أو الذيف يستخدموف بصورة روتينية الكمامات؟
· ىػػؿ تضػػمف الفحػػص الطبػػي فك ػرة تحريريػػة مػػف قبػػؿ الطبي ػب الفػػاحص ؟ إذا كػػاف لممصػػنع طبيػػب
أذكر ذلؾ.

· ما ىو طوؿ الفترة الزمنية التي تحفظ فييا ىذه السجبلت ؟
·ىؿ إحتفظ الموقع الصناعي بسجبلت كافية توثؽ المسح الطبي الجاري ؟
· حػػدد مػواد معينػػة فػػي المؤسسػػة الصػػناعية التػػي تحتػػاج إلػػى بػرامج مراقبػػة طبيػػة

(اإلشػػعاعات

,البنزيف …الخ)
ٕٔ ٜ-ىؿ لممصنع برنامج مدوف لمخطورة ,وىؿ جاء في البرنامج :
·كيفيػػة إشػػعار المسػػتخدميف والمقػػاوليف بالطبيعػػة الخط ػرة لكػػؿ مػػادة كيماويػػة تسػػتخدميا المؤسسػػة

الصناعية (بواسطة بطاقات العنونة ,اإلعبلنات ,إجراءات التشغيؿ أو أية مواد أخرى مكتوبة ) ؟

· ىػػؿ إتخػػذ المصػػنع التػػدابير لمحصػػوؿ عمػػى نشػرة بيانػػات سػػبلمة المػواد لكػػؿ مػػادة كيماويػػة
خطرة يتعامؿ بيا المصنع ؟
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· حدد مواضع النشرات في المرافؽ الصناعية
· ى ػػؿ إتخ ػػذت اإلحتياط ػػات م ػػف قب ػػؿ المص ػػنع لتزوي ػػد المس ػػتخدميف بالمعموم ػػات والت ػػدريب ح ػػوؿ المػ ػواد
الكيماوية الخطرة في منطقة عمميـ؟
ٕٔٔٓ-ىؿ لممرفؽ الصناعي برنامج لمصحة والسبلمة لمعامميف مع المواد الخطرة والنفايات ؟
 إذا كاف الجواب باإليجاب فيؿ جرى تصميـ البرنامج لكي يتـ :· تحديد وتقييـ والسيطرة عمى األخطار التي تيدد السبلمة والصحة .
· توفر اإلستجابة لمحاالت الطارئة الخطرة في المرفؽ الصناعي مف أجؿ حماية المستخدميف .
ٕٔٔٔ-كيؼ يجرى مراقبة ممارسات الصحة والسبلمة الصناعية المناسبة ؟
ٕٕٔٔ-صؼ بإيجاز المبلبس الوقائية والمعدات واإلجراءات المستخدمة مف قبؿ المستخدميف :
ٕٔ ٖٔ-مدى فحص حالة ىذه المعدات ؟
ٕٔٔٗ-أذكػر أيػة ممارسػات ىزيمػػة وغيػر منسػجمة لمسػػبلمة لوحظػت والسػيما تمػػؾ المتعمقػة بالمعػدات الشخصػػية
لموقاية والتطيير والصحة .

ٕٔ ٔ٘-لخص نتائج المسح الصحي الصػناعي (الضوضػاء .اإلىتػزاز .نوعيػة اليػواء .المػواد الكيماويػة الخطػرة
…الخ)
ٕٔ ٔٙ-لخص نتائج التفتيش الصحي والسبلمة لجميع العامميف .وما ىػي المشػاكؿ
تصحيحيا وتعديميا ؟

البػارزة ؟ وكيػؼ يجػرى

 -13خطط الطوارئ

ٖٔ ٔ-ىؿ لممرفؽ الصناعي خطة لمطوارئ تغطي الحاالت البيئية الطارئة وتشمؿ السمطات المحمية ؟
أرفؽ نسخة مف جدوؿ المحتويات .
 2-03صؼ القضايا المعالجة بيذه الخطة :
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 3-03ىؿ تنسجـ الخطة مع منسقي خطط الطوارئ في المرافؽ الصناعي ؟
ٖٔ ٗ-حدد األشخاص المسؤوليف عف التطوير وتنفيذ خطة الطوارئ (اإلسـ والعنواف )
ٖٔ ٘-كيؼ يجري تحديث خطة الطوارئ ؟
ٖٔ ٙ-ىػػؿ لممرفػػؽ الصػػناعي فريػػؽ إسػػتجابة لمط ػوارئ ؟ حػػدد مسػػؤولياتيـ وقػػدـ مخططػػا يبػػيف تنظػػيـ
الفريؽ .
ٖٔ ٚ-صؼ تجاوب معدات الطوارئ المتيسرة والتدريب المعد ألعضاء الفريؽ .
ٖٔ ٛ-أذك ػػر أق ػػرب مواق ػػع لمخ ػػدمات الطبي ػػة والحري ػػؽ والش ػػرطة لمطػ ػوارئ وفري ػػؽ اإلس ػػتجابة وأوق ػػات

إستجابتيـ لممرفؽ الصناعية .

ٖٔ ٜ-ىؿ سػبؽ ألعضػاء فريػؽ اإلسػتجابة لمحػاالت الطارئػة خػارج المرفػؽ الصػناعي وأقسػاـ الشػرطة
والحريؽ أف تجولوا في المرفؽ الصناعي ؟ ومتى حدث ذلؾ ؟
ٖٔ ٔٓ-ىؿ أجرى المرفؽ الصػناعي ممارسػات لمطػوارئ أو التػدريب مػع ىػذه الفػرؽ البعيػدة عػف موقػع

العمؿ ؟

ٖٔ ٔٔ-ىؿ يتبادؿ المرفؽ الصناعي المعمومات مع ىذه الوكػاالت بشػاف حجػـ وشػكؿ وموضػع المػواد
الكيماوية وشكؿ وموضع معدات الطوارئ واجراءات التجاوب مع الحاالت الطارئة…الخ ؟
ٖٔ ٕٔ-ىؿ لممرفؽ الصناعي خطة لئلخبلء؟
ٖٔ ٖٔ-ىؿ يقوـ المرفؽ الصناعي بتنفيذ ممارسات لئلخبلء ؟ ومتى جرى تنفيذ آخر تمريف ؟
ٖٔ ٔٗ-أذكر جميع الحػاالت الماضػية لمتسػربات واإلنفجػارات والح ارئػؽ (تحديػد المػواد وكيفيػة السػيطرة
عمييا ومصػير المػواد السػائمة والصػمبة …الػخ )والتػي تتطمػب تنفيػذ الخطػة أو طمػب المسػاعدة مػف خػارج

الموقع ؟
ٖٔ ٔ٘-حدد الوكاالت والسمطات الواعية بيذه اإلجراءات لمطوارئ وعمميات المرافؽ الصناعي.
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 -14أمن الموقع والسالمة من الحرائق
ٗٔ ٔ-صػػؼ الخػػدمات األمنيػػة والطػػرؽ وإلج ػراءات المسػػتخدمة لحمايػػة المرفػػؽ الصػػناعي ,وبضػػمنيا األسػػيجة والح ػراس
وفرؽ المراقبة ونظـ اإلنذار وكاميرات الفيديو …الخ
ٕٗٔ-صؼ أية مشاكؿ تتعمؽ باألمف والسيما مع الخسػائر التػي ال تحصػى مػف المػواد الخػاـ أو دخػوؿ األشػخاص غيػر
المخوليف في المناطؽ الخطرة :
ٗٔ ٖ-ىؿ يعتبر المرفؽ الصناعي أو جزء منو منطقة خطرة لمنيراف ؟
ٗٔ ٗ-إف كاف الجواب باإليجاب فما ىو الصنؼ ؟
ٗٔ ٘-صؼ معدات السيطرة عمى النيراف ؟
ٗٔ ٙ-ما ىو مصدر الماء لمسيطرة عمى النار ؟
ٗٔ ٚ-ىؿ أف منظومات اإلنذار في المرفؽ الصناعي أوتوماتيكية أـ يدوية ؟وىؿ ىي بإتصاؿ مباشػر مػع قسػـ مكافحػة
الحرائؽ ؟
ٗٔ ٛ-ىؿ يوجد مفرزة إلطفاء الحريؽ مدربة في موقع العمؿ ؟ إف كاف (نعـ) أذكر التفاصيؿ (الحجـ .التدريب …الخ )
ٗٔ ٜ-أذكر تفاصيؿ التدريب عمى مكافحة الحريؽ ؟
ٗٔ ٔٓ-أيف يقع أقرب قسـ لمكافحة الحرائؽ ؟
·

ىؿ ىو قسـ يعمؿ بدواـ كامؿ أو قسـ متطوع؟

·

ما ىو وقت اإلستجابة لطمب المرفؽ الصناعي ؟

 -15الموائمة مع التشريعات البيئية
٘ٔ ٔ-مف ىـ األشخاص المسؤوليف عف العمميات التطابؽ البيئية  ,والى مف يرفعوف التقارير ؟

ما ىي الوكاالت القانونية التي تفتش المصنع ؟وما عدد المرات ؟
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٘ٔ ٕ-أذكر لمحة تاريخية عف تفتيش المصنع.ىؿ بإستطاعتؾ تقديـ نسخ مف تقارير التفتيش ؟
٘ٔ ٖ-إذكر مدى تحقيؽ الموائمة مع التراخيص البيئية التي تمنحيا الوكاالت المعنية ,إرفؽ نسخا مف

التراخيص .

٘ٔ ٗ-ىػػؿ أف أيػػة إج ػراءات متعمقػػة بالتطػػابؽ قػػد إسػػتخدمت ضػػد إنتياكػػات الشػػركة لمصػػحة والسػػبلمة
البيئية ؟ يرجى تقديـ نسخ مف اإلنذار بسبب تمؾ اإلنتياكات .

٘ٔ٘-ص ػػؼ الش ػػكاوى (الرس ػػمية وغي ػػر الرس ػػمية ) ض ػػد المص ػػنع م ػػف قب ػػؿ الحكوم ػػة أو المنظم ػػات أو

الجميور:

٘ٔ ٙ-كيؼ يتـ معالجة تمؾ الشكاوى ؟
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Abstract
This research includes the study of two international criteria
ISO 14001 and 9001 through the concept and importance, all their
directions, essential and development, the main factors which
affect both of them, and it includes the study of the difference and
similarity between both of them, and how we will record on both
of them, and what is the main benefits of how we get them, In
addition to, Knowing the cost of getting their certification in the
record. This will improve a suitable theoretical back ground. This
research includes the extension of “Tasloja Cement Factory” for
practicing of systems quality Management and the environment
according to the two international criteria ISO-9000 and ISO14000.
This will help the sponsor activities to treat with these two
international criteria through an entrance which participate in
decreasing the cost, the time and effort during the valuation,
accuracy and the inspection prose’s. In addition to, it encourages
the adoption of both international criteria as scientific answers to
the contemporary challenges which become face it in the strong
rivalry and a quick technical development.
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This research depends on case study which is done in
( Tasloja Cement Factory). We have done the following:
Knowledge the extension of practicing both system (The quality
and the environment) in developing the administrative unit
performance.
The acquaintance to the differences between both systems
(The quality and the environment) during the scientific practice in
the factory.
Qualifying the factory to the requiring agreement with the
new international description (ISO 9001 2008)>
Qualifying the factory to the requiring agreement with
international description ISO 14001 2004.
Participate in presenting a theoretical framework for the
new entrance in having the quality and the system of
administrating both of them especially the two international
criteria (ISO 9001,ISO 14001) and how it provides the concerned
people in manufacture ministry in Kurdistan region in general and
in the factory in especial.
Knowledge the environment situation in (Tasloja cement factory)
and this will help to know the important environmental aspects
inside it.
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A training program suggested by the research as a
mechanical which help the factory to adopt an environment
administrative

system

through

its

agreement

with

the

international criteria requirements ISO 14001, and getting benefit
from the existence elements of the factory to practice the
international criteria ISO 9001.
So it is clear for the research through the results of this
research that the factory has a new system to administrate the
quality and it is very easy for the factory to get the ISO 9001
certification during a specific and a short period of time. This will
done through doing and adjustment some administrative and
technical in development. But the environment administer system
is very weak and this will need a lot of time to do a lot of changes
and additions in this aspect in order to reach a similar and
acceptable environmental system in the first steps. It needs
another period to do some improvements and practice the
suggested programs from the researcher in developing this system
and it will be mentioned in the recommendations in order to be
approach from getting the ISO 14001 certification.
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