
 

 

 
 

 

إرشاد الصناعة: دعمكم من 
 أجل استيفاء واجب البيئة العام

 

 وقائعصحيفة           2019بريل أنيسان/ 1741إصدار 
Translated publication: 1776 

ينطبق  د البيئة.تهد   التيل الجميع المسؤولية عن المخاطر سيضمن اإلطار تحم  و .2020يوليو  تموز/ األول من فيإطار قانوني جديد سيبدأ 
والبيئة من  صحة البشرعلينا ان نفهم ونقلل من مخاطرنا على ، GEDبموجب وفيكتوريا.  أهاليعلى جميع ( GEDالواجب العام تجاه البيئة )

 )القانون(. 2017قانون حماية البيئة لعام  أهداف GED يؤيدوالنفايات. ث خالل التلو  

 رة وغيرها من اشكال الدعم.فهم كيفية الوفاء بالتزاماتها. وسنقوم بتوفير االرشاد والمشو فيلمساعدتها  األعمال التجارية سوف نعمل مع

 إلى: األعمال التجارية تحتاج ،GEDلالمتثال مع 

 اتخاذ خطوات عملية •

 استخدام ممارسات العمل البيئية الجيدة.  •

 GED بموجب العمل

تساعدهم  التيكثير منها بالفعل ممارسات االدارة الجيدة الويتبع . GEDبمقتضى إلى فعل أي شيء مختلف  األعمال التجاريةمعظم تضطر لن 
 :يلي. وتشمل هذه الممارسات ما GEDعلى االمتثال مع 

 المهنيةاستيفاء مسؤوليات السالمة والصحة  •

 استيفاء معايير الصناعة •

 للصناعة الممارسات االدارية أفضلاستخدام  •

 إتباع القوانين االخرى المتعلقة بالبيئة. •

 لتقليل أي مخاطر على البيئة. عمالكمبحاجة إلى ادارة ا بأنكمفقط   GEDيوضح

 لالمتثال واضحا   إطارا   ويمنحنا GED يمنحكم. مساعدتكم  GEDالبيئة، بإمكانأن تفعلوه لحماية  ينبغيما  بشأن ذا لم تكن لديكم فكرة واضحةإ
 ولفهم المخاطر واتخاذ خطوات للحد منها. به

ي  ايوضح التزاماتها. كما يعطينا األدوات للعثور عليها ولحمله القانونفإن  ،الصوابالتي ال تفعل  األعمال التجارية لتلك على االمتثال. هذا يُسو 
 أرضية اللعب للجميع.

 

 ؟GEDما هو 

 

 

 

على الشخص الذي يشارك في نشاط قد يؤدي إلى مخاطر  ب"يج :التعريف
ث او النفايات التقليل من هذه اإلضرار بصحة االنسان او البيئة نتيجة التلو  

 ما هو ممكن عمليا ". رالمخاطر بقد

 مزيد من المعلوماتال

 epa.vic.gov.au.wwwبنا:  وااتصل
842 372 1300 (1300 EPA VIC) 

 

 المبادئ التوجيهية للصناعة:

www.epa.vic.gov.au/business-and-
industry/guidelines 

 

 جديدة:القوانين الاالنتقال الى  

www.epa.vic.gov.au/newlaws 

 

 فهم القوانين الجديدة:
engagement@epa.vic.gov.au 

ضوابط إلدارة الخطر الذي يعادل  ع" وضفي حدود المعقوليعني مصطلح "
 الخطر.

له صلة باحتمالية حدوث ضرر وتأثير الضرر المحتمل على البيئة. وله صلة  
 أيضا  بـ:

 ماهي الضوابط المتاحة •

 كم تكل ف •

ما تعرفه األعمال التجارية عادة عن المخاطر، وهذا ما يسمى بـ "حالة   •
 المعرفة"

 ما هي خياراتهم للسيطرة عليها. •
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 دعمكم لالمتثال مع واجب البيئة العام

 

 فهم حالة المعرفة

 تعرفهصحة الناس والبيئة. كما تصف ما على الضرر أو مخاطر الضرر  نع األعمال التجاريةتصف حالة المعرفة ما تعرفه أو ينبغي أن تعرفه 
 التخلص أو التقليل من هذه المخاطر. تستطيع التيعن الضوابط 

 منها. الحد   وكيفية مبه نشاطاتكمعرفة حول المخاطر التي يمكن أن تسب   مبحاجة إلى أن يكون لك م، أنتGEDبموجب 

 الحصول على هذه المعلومات عن طريق: موجديرة بالثقة. يمكنك ةمصادر معتمدبحاجة الى استخدام  منتأ للحصول على هذه المعرفة،

 التجارية والصناعة مأعمالك •

 الجهات الُمنظ مة والوكاالت الحكومية •

 مستقلة.المنظمات ال •

 :والصناعية باألعمال التجاريةالمعرفة المتعلقة  وقد تشمل

 لقيام باألنشطة بأمانل العملوثائق وإجراءات  •

 كراسات ومعلومات من الموردين والمقاولين •

 اق ولصقات بيانات السالمةاور •

 اآلمن للمنتجات االستخدامتعليمات الشركات الُمصن عة حول  •

 التدريب على كيفية استخدام االجهزة •

 االنشطة فيترتيبات العقود بين اولئك الذين يشاركون  •

 توجيهات من جمعيات الصناعة والهيئات الكبرى.الالوثائق والكراسات و •

 Sustainabilityذلك منظمة فيالحكومية االخرى )بما  والسلطات  EPAمن حكومية ووكالةُمنّظمة  ةالمتعلقة بجهالمعرفة وقد تشمل 
Victoria  العملمكان والسالمة في WorkSafe) يلي ما: 

 التقنية والمذك راتاإلرشادات  •

 االمتثال وتطبيق النتائج بشأنمقررات  •

 بالتحديد(. التجاري معملكالى  النصيحة ذلك تقديم فيالنصيحة )بما  •

 تقارير من منظمات مثل: بالمنظمات المستقلة المعرفة المتعلقةوقد تشمل  

• Standards Australia  

 الجامعات  •

 البيئة.   ومهندس  •

 أو عندما يكون هناك خطر جديد. تعملياو أنظمأو وسوف تتغير حالة المعرفة عند تطوير تكنولوجيا جديدة 

 

 حالة المعرفة فيكيف يمكننا ان نساهم 

األعمال سنعمل مع قطاع الصناعة على وضع إرشادات لمساعدة 
 على تحديد المخاطر والسيطرة عليها. التجارية

 :يليويشمل هذا ما  

 وبيئية مهمة.توفير معلومات عن قضايا صحية  •

لتوعية  ا  قد يكون فيها التوجيه مفيد التي دعم المبادرات •
 األعمال التجارية حول القوانين واللوائح

عندما يفشل أعضاء الصناعة  األعمال التجاريةتوعية  •
 بشكل خطير أو متكرر في االمتثال.

 

عتكم.االتصال بالجمعية العائدة لصنا ايضا   ميمكنك

 

 

 
 ةيئالب على ثرأللمزيد من المعلومات حول كيفية ادارة ال

 
impact-environmental-your-manage-to-industry/how-and-epa.vic.gov.au/business 

 
 

http://www.epa.vic.gov.au/business-and-industry/how-to-manage-your-environmental-impact
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