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سعع م سىسععي س تععمم برععمت  عملععبسل ل ملتععل التق تععي رالتىقتععن ام تععبر لتععم تن ل ععب  ا  ار  

عغععما     –البتئتعل رقاعبال  سععتخما   بامعل ال  عص قععل سرع ي العمرر م ج رسععبلل سب سعتتم  م 

 م 7002ال بس ل المستقرميل   التل ا  ار  را  ترب     س  أ ار  ا عمبل، 
           

يعد تدقيق نظام االدارة البيئية االساس في تهيئة المنظمات التي تتبنى تنفيذ نظام االدارة البيئية            
، من اجل التصريح عن اعالنها الذاتي عن المطابقة مع متطلبات النظام ، مما يؤهلها لطلب التدقيق من 

 .(( ISO 14001 : 2004قةجهة خارجية مستقلة من اجل الحصول على التسجيل ومنح شهادة المطاب
وتساهم الدراسة الحاليةة فةي توحةيحها المحةامين الرئيسةة لمبةادا وبرنةاما ونشةاطات التةدقيق وعمليةة 
تقييم المدقق البيئي ، التةي تعةد االسةاس الةذب ينبنةي ان تسترشةد بةم المنظمةات الرادبةة فةي تةدقيق نظةام 

شاف المشكالت التي تحدث اثناء تنفيذ النظام ، ادارتها البيئية ، من اجل تشخيص فجوة عدم مطابقة واكت
من اجل اتخاذ االجراءات التصحيحية بشأنها ، مما يسةاهم فةي اثبةات قةدراتها علةى االسةتجابة باسةتمرار 

 للسياسة البيئية والقوانين والتشريعات ذات الصلة بمواحيع البيئة والصحة والسالمة العامة .
فحةص تدقيقيةة الول مةرة لمتطلبةات نظةام االدارة البيئيةة ، متظمنةة  وتطلبت عملية القياس استخدام قوائم

( بند اساسي جرى ترتيبها حسب المحاور االساسية الخمسة لمتطلبةات  71( متطلباً موزعة على ) 38)
، كونهةا المواصةفة العياريةة  ( ISO 14001 : 2004 )نظةام االدارة البيئيةة وفقةاً للمواصةفة الدوليةة 

التي يتم تدقيقها وعلى وفقها تمنح شهادة المطابقة ، كمةا تطلةب  ( ISO 14000 )لةالوحيدة حمن سلس
اجراء عملية القياس والتحليل استخدام عدد من االساليب االحصائية ، للمقارنة بين نتائا التنفيذ والتوثيق 

 التي تم التوصل اليها مع المعيار المعتمد في التدقيق .
 وخلصت الدراسة الى جملة من االستنتاجات كان اهمها :

 : ISO 14001 )محدودية حبط الوثائق الخاصة بوصف العناصةر الرئيسةية لنظةام االدارة البيئيةة  -
، نتيجةةة عةةدم تخصةةيص مسةةؤوليات واجةةراءات وحةةع وتحةةديث والمحافظةةة علةةى الوثةةائق  ( 2004

 . المطلوبة بما يتالئم مع تنفيذ متطلبات النظام
فةي تنفيةذ عمليةة التةدقيق  ( ISO 19011 : 2002 )عدم تبني المصفى ارشادات المواصةفة الدوليةة  -

الةةداخلي بشةةكل دورب للتأكةةد مةةن التنفيةةذ التةةام لنظةةام االدارة البيئيةةة والمحافظةةة عليةةم بشةةكل صةةحيح بمةةا 
 ( ISO 14001 : 2004 )يتطابق مع متطلبات معيار تدقيق نظام االدارة البيئية 

 اختتمت الدراسة بمجموعة توصيات اهمها :و
وحع والمصادقة على حبط السجالت الحرورية لنظام االدارة البيئية وتحديد الشخص المسؤول عن  -

متابعةة فةتح السةجالت الجديةدة والتأكةد مةن ادةالق المنتهيةة منهةا ، مةع تحديةد الحةوابط المطلوبةة لخةةزن 
تكةون دلةيال موحةوعياً يبةرهن علةى فعاليةة لبةل اتالفهةا ، وحماية واسترجاع ومدة االحتفاظ بالسةجالت ق

 وكفاءة مستوى االداء البيئي ودرجة المطابقة مع متطلبات النظام .
تصميم برناما سنوب او فصلي لتنفيذ عملية التدقيق الداخلي لكافة النشاطات ذات الصلة بنظام االدارة  -

حيحية للمواقةةع التةةي تةةم تةةدقيقها ومتابعتهةةا واعةةداد البيئيةةة ، مةةع تحديةةد مسةةؤولية تنفيةةذ االجةةراءات التصةة
 التقارير الخاصة بنتائا التحقق لمعرفة فاعلية تطبيقات النظام في الواقع العملي والحاجة الى تطويرها .

 

 


