
 

 

 

 

 راهنمایی صنعت: 
ساختن  هبرآورد جهتحمایت از شما 

 محیط زیست عمومی مسئولیت

 ورقۀ معلومات                                                                                                                  2019اپریل  1741نشریۀ 
Translated publication: 1777 

مسئولیت خطراتی را که به محیط فرد رد که هداآغاز خواهد شد. این چارچوب اطمینان خواهد  2020جوالی  1تاریخ  بهیک چارچوب قانونی جدید 
 .ویکتوریا اعمال می شوداهالی بر همه  (general environmental duty (GED)) عمومی زیست محیطی مسئولیت .بگیرد زیست وارد می کند،

از   GEDم. درک کنیم و کاهش دهیوارد می کنیم مردم و محیط زیست از طریق آلودگی و زباله ها  صحت ی را که به ، ما باید خطراتGEDت تح
 .)قانون( پشتیبانی می کند 2017مصوبۀ اهداف قانون حفاظت از محیط زیست 

 ی دیگرها ما راهنمایی، مشوره و پشتیبانی .سازندبرآورده  ما با کسب و کارها کار خواهیم کرد تا به آنها کمک کنیم که بدانند چگونه باید تعهدات خود را
 .را ارائه خواهیم کرد

  :، کسب و کارها بایدGED از  جهت متابعت

 قدم های عملی بردارند   •

 .را به کار ببرندخوب محیط زیست  اقدامات  •

  GED کار تحت 

که به را به کار می برند خوب مدیریت شیوه های همین حاال  هااز آن انجام دهند. بسیاریGED ت تحها مجبور نیستند کار متفاوتی را کسب و کاراکثر 
 :شامل این ها می گردد اقداماتاین  د.کنن تبقاطم GED باکمک می کند که آنها 

 و ایمنی شغلی تصحمسئولیت های  برآورده ساختن   •

 استانداردهای صنعتبرآورده ساختن    •

 مدیریت صنعت اقداماتاستفاده از بهترین    •

 .قوانین مربوط به محیط زیستدیگر  زاپیروی    •

GED  برای محیط زیست را کاهش دهید اتهرگونه خطرکه کسب و کار خود را طوری مدیریت کنید  بایدکه شما  را واضح می سازدمطلب این فقط.  

ما یک چارچوب به به شما و   GEDد.می تواند کمک کن  GEDاگر برای شما آنچه که باید برای محافظت از محیط زیست انجام دهید روشن نیست،
 دهیم.کاهش ات را قدم هایی را برداریم که این خطرو را درک کنیم ( risksاحتماالت خطر ) عیت کنیم،بمی دهد که ازآن ترا  یمشخص

آنها می دهد که را همچنین به ما ابزارهایی  د.را روشن می کن آنهاکلیف های که کار درستی را انجام نمی دهند، قانون ت کسب وکارهاییآن دسته از  برای
  .می کند همواررا برای همه بازی زمین قانون این  .وادار کنیماز قانون و به پیروی را پیدا 

GED چیست؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات  بیشتر

 
  www.epa.vic.gov.au  :با ما تماس بگیرید

1300 372 842 (1300 EPA VIC) 
 

 :راهنمایی های صنعت
www.epa.vic.gov.au/business-and-

industry/guidelines 
  

 :گذار به قوانین جدید
www.epa.vic.gov.au/newlaws 

 
  د:درک قوانین جدی

engagement@epa.vic.gov.au 

منجر به وارد کردن که فعالیتی را انجام می دهد که ممکن است  کسی"  :تعریف
تا آنجا که باید صحت انسان یا محیط زیست از آلودگی یا زباله شود،  آسیب به

  ".بطور معقول عملی است، این خطرات را به حداقل برساند

که  به کار ببردریسک  مدیریتبرای هایی را یعنی کنترل  بطور معقول عملی 
 .با خطر است متناسب

می بر محیط زیست آسیب و تاثیر احتمالی آسیب  وقوعاین مربوط به احتمال 
 .شود

  :این که به می شودمربوط  همچنیناین 

 ه کنترل هایی در دسترس هستندچ •

 دارند مصرفچقدر  •

می  (احتمال خطر)ریسک این در مورد چقدر کسب و کارها معموال  •
 می شود. گفته  'ش وضعیت دان 'این به که ، دانند

 .ستچیگزینه های آنها برای کنترل  •
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 وضعیت دانش فهمیدن

. این دچقدر می دانند یا باید بدانن مردم و محیط زیستبر صحت سیب، ریسک آ د که کسب و کار ها در مورد آسیب یادهمی  ضیحتو وضعیت دانش
 .چقدر می دانندرا کاهش دهند،  هایا آنرا دفع کنند  ریسک هادر مورد کنترل هایی که می توانند این توضیح می دهد که  آنها همچنین 

  .می توان کاهش داد معلومات داشته باشیدآنها را ه و چگون شما داردفعالیت های که  ریسک های، شما باید در مورد GED ت تح
 طرق ذیل بدست آورید:را از  معلوماتشما می توانید این  .استفاده کنیدو معتبر این دانش، شما باید از منابع قابل اعتماد  کسببرای 

 سب و کار و صنعت شماک •

 تنظیم کنندگان و سازمان های دولتی •

 سازمان های مستقل •

 :می تواند شامل موارد زیر باشد دانش کسب و کار و صنعت

  کسب و کار برای انجام فعالیت هاطرزالعمل های اسناد و  •

 قراردادی هاکنندگان و  هیهاز ت معلوماتراهنما و ه های کتابچ •

 ایمنی و برچسب زدنمعلومات های  هورق •

 استفاده ایمن از محصوالت جهت سازندگاندستورالعمل های  •

 آموزش در مورد چگونگی استفاده از تجهیزات •

 قرارداد بین کسانی که در فعالیت ها شرکت می کنند ترتیب •

 قرار دارند.که در راس و سازمان های  نعتیانجمن های ص های و راهنمایی راهنماکتابچه های اسناد،  •

می توانند شامل موارد (  WorkSafe و Sustainability Victoria از جمله)  دیگر مقامات دولتیو  EPA از دولتی دانش تنظیم کنندگان و سازمان
 :زیر باشند

 و یادداشت های فنییی ها راهنما   •

 اعمال مقرراتو نتایج با مقررات  وافقتمبه های مربوط تصمیم   •

 .(می شودا داده به طور خاص به کسب و کار شمکه  ۀمشور به شمولمشوره )  •

   :باشد این هاد می تواند شامل گزارش های سازمان هایی مانن دانش سازمان های مستقل

 استرالیا هایاستاندارد •

 دانشگاه ها  •

 .محیط زیست انجنیران  •

 تغییر می یابد. وضعیت دانش، یا زمانی که یک خطر جدید وجود داردی جدید هاعملیه تکنولوژی ، سیستم ها و با انکشاف 

 کمک کنیم وضعیت دانشما می توانیم به چگونه 

 ترتیب دهیم . ریسکشناسایی و کنترل  جهتبرای کمک به کسب و کارها را راهنمایی هایی کار خواهیم کرد تا ما با صنعت 
 این ممکن است شامل موارد ذیل گردد:

 

 
 

  
 جهت کسب معلومات بیشتر در مورد چگونگی مدیریت تاثیرات محیطی تان

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

 .زیست محیط و  صحیدر مورد مسائل مهم  معلوماتارائه  •

                                                                                                        مفید باشد که  استکه راهنمایی ممکن  یحمایت از ابتکارات •

                                                                                                                        مورد قوانین و مقررات آموزش بدهددر ها را  کسب و کار

اعضای صنعت آن که پس از  هاسب و کارکبه دادن آموزش  •

مکرر در مطابقت با مقررات ناکام بطور طور جدی یا به 

                                                                                                       شدند.          

   .شما همچنین می توانید با انجمن صنفی خود تماس بگیرید

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