
 

 

 أداة التقييم الذاتي لألعمال 
 تجارية الصغيرة ال 

 
 معلومات لألعمال التجارية الصغيرة   - منع إلحاق الضرر بالناس والبيئة  

 يمكن أن تخلق أشياء كثيرة نقوم بها في مكان العمل التلّوث والنفايات. وهذا األمر يمكن أن يعّرض الناس والبيئة للضرر.  

 نشطتهم. سوف تتطلّب القوانين الجديدة في والية فيكتوريا من جميع األعمال التجارية منع وإدارة المخاطر التي تلحق باألشخاص والبيئة نتيجة أل

 رض من القوانين الجديدة ما هو الغ 

. ويتطلّب هذا الواجب منكم القضاء على المخاطر التي تلحق باألشخاص أو البيئة  الواجب العام تجاه البيئةتفرض القوانين الجديدة واجباً يركّز على الوقاية، ويُسمى 
 . ممكن عمليا  نتيجة للتلّوث والنفايات أو تقليصها، بقدر ما هو 

 وهذا يعني أنه يجب عليكم إدارة المخاطر بشكل فعّال واستباقي وكذلك التعامل مع آثار التلّوث والنفايات بعد حدوثها. 

 التجارية في والية فيكتوريا، من متاجر البيع بالتجزئة الصغيرة إلى المصانع الكبيرة. تنطبق القوانين الجديدة على جميع األعمال  

 ماذا يتوّجب على عملكم التجاري القيام به

 تقع على عاتقكم مسؤولية فهم تأثيرات أنشطة عملكم على األشخاص والبيئة وإدارة أي مخاطر. 

التفكير في أنشطتكم واتخاذ خطوات بسيطة لتجنّب إحداث الضرر. على سبيل المثال، تأكّدوا من وضع القمامة  في المواقف البسيطة، قد تكون إدارة المخاطر عبارة عن  
 في الحاوية الصحيحة وأن المواد الكيميائية ال تذهب في مصارف المياه وممّراتنا المائية. 

 األنظمة واإلجراءات والوثائق األخرى مطلوبة. في األعمال التجارية الكبيرة أو تلك التي لديها مخاطر أكبر، قد تكون  

ية فيكتوريا. على سبيل المثال،  قد تقوم بعض األعمال التجارية بالفعل في إدارة بعض المخاطر البيئية من خالل جهودها لالمتثال لقوانين الصحة والسالمة المهنية في وال
 ى نظافة وترتيب مكان عملهم. استخدام وتخزين المواد الكيميائية والوقود بأمان والحفاظ عل

 إذا لم يتّخذ عملكم التجاري تدابير معقولة لمنع الضرر، فقد تكونوا بذلك مخالفين للقانون. 

 كيف يمكنني إدارة المخاطر على البيئة؟

 يمكنكم استخدام عملية إدارة المخاطر أدناه لمساعدتكم في اتخاذ الخطوات األولى. 

 أي مخاطر أو أنشطة في عملكم التجاري التي قد تسبّب الضرر.  حّددوا .1

 مستوى خطورة المخاطر، بناًء على احتمال حدوثها وعواقبها.  قيّموا .2

 تدابير مناسبة للتحكّم بالمخاطر.   نفّذوا .3

 من الضوابط بانتظام للتأكّد من أنها تعمل.   تحققوا .4

 

 لمنع حدوث الضرر؟ ما هي األشياء األخرى التي يمكنني القيام بها 

للحصول على المزيد من   تقييم المخاطر والتحكّم فيها: دليل لألعمال التجاريةراجعوا 

 المعلومات حول إدارة المخاطر.  

 في الصفحة التالية، والتي تحتوي على أمثلة حول كيفية إدارة المخاطر.  الصغيرةأداة التقييم الذاتي لألعمال التجارية استخدموا 

 للحصول على المزيد من المعلومات واإلرشادات المتعلقة بأنشطة أعمالكم التجارية الُمحّددة.   epa.vic.gov.auقوموا بزيارة 

)االستدامة في والية فيكتوريا( اإللكتروني للحصول على بعض األفكار الجيدة لتحسين كفاءة الموارد، بما في ذلك   Sustainability Victoriaقوموا بزيارة موقع  

 . نصائح حول النفايات وإعادة تدويرها.

دين، اذهبوا  إذا كنتم غير متأك. EPAقد تتطلّب بعض األنشطة )مثل تخزين نفايات معيّنة والتخلص منها( الحصول على ترخيص أو تصريح أو تسجيل من  - مالحظة

.  epa.vic.gov.auإلى الموقع اإللكتروني 

https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/laws/new-laws/general-environmental-duty
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/laws/new-laws/what-is-reasonably-practicable
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1695-1
https://www.sustainability.vic.gov.au/business
https://www.sustainability.vic.gov.au/You-and-Your-Home/Waste-and-recycling
https://www.sustainability.vic.gov.au/You-and-Your-Home/Waste-and-recycling
https://www.sustainability.vic.gov.au/You-and-Your-Home/Waste-and-recycling
https://www.epa.vic.gov.au/for-business/business-forms-permits-online-tools/licence-works-approvals-forms-checklists
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إذا كنتم بحاجة إلى مساعدة من مترجم شفهي أو تريدون ترجمة هذه الوثيقة، يُرجى االتصال على  

   EPAمنشورات   . واإلعالم عن لغتكم الُمفّضلة 131 450الرقم 
إذا كنتم صّماً أو تعانون من ضعف في السمع أو الكالم، فاتصلوا بنا عبر خدمة التتابع الوطنية 

(National Relay Service  .)للمزيد من المعلومات، قوموا بزيارة  :

www.relayservice.gov.au 

  EPA 1861منشورات 
 2020يناير / تم نشرها في كانون األول

 أداة التقييم الذاتي  
 

. وهذه ليست قائمة كاملة بكل  استخدموا هذه األداة للتحقّق من اإلجراءات التي يمكنكم اتخاذها إلدارة المخاطر التي قد يسبّبها عملكم التجاري على األشخاص والبيئة

الخطوات التي يمكنكم اتخاذها ولكنها بداية جيّدة وهي توفّر روابط للمزيد من المعلومات.  

 حّددوا األخطاء التي يمكن أن تحدث  ❑ 

المواد الكيميائية   تسريب )على سبيل المثال حددوا المخاطر ▪

والضوضاء الشديدة( والتأثيرات الُمحتملة )مثل دخولها إلى مياه  

 األمطار وإزعاج الجيران( بسبب أنشطتكم. 

 حّددوا احتمال حدوث المخاطر/التأثيرات وخطورتها.  ▪

قوموا بتحديد وتنفيذ الضوابط إلدارة المخاطر )على سبيل المثال   ▪

استخدام واقي التصريف، وتقليل الضوضاء الصادرة من  

 المصنع/ المعدات خارج ساعات العمل(. 

تأكّد من أنها تعمل كما هو ُمتوقع  تحققوا من الضوابط بانتظام لل ▪

 منها. 

 

استخدموا منشآت المصنع والمعدات بشكل صحيح )إذا كنتم   ❑

 تستخدمونها( 

قوموا بصيانة منشآت المصنع والمعدات بانتظام واحتفظوا   ▪

 بسجالت عن هذه الصيانة. 

 استخدموا واتبعوا إجراءات/تعليمات التشغيل.  ▪

والمعدات وتحققوا منها بشكل روتيني  راقبوا منشآت المصنع  ▪

)على سبيل المثال، تحققوا من وجود التسريبات، أو من أنها ال  

 تُصدر أصواتاً صاخبة وما إلى ذلك(. 

 

قوموا بتوفير المعلومات والتعليمات والتدريب   ❑  

 واإلشراف  

عّرفوا جميع العمال )بما في ذلك المقاولين( بالمخاطر على   ▪

 الموجودة في الموقع. البيئة 

دّربوا جميع العمال )مثالً دّربوهم على إدارة النفايات( قبل   ▪

على مخاطر أو استخدام أي تدابير   تحتوى قيامهم بأي أنشطة 

 لضبط المخاطر. 

قّدموا أي معلومات متعلّقة بطبيعة المخاطر في الموقع وكيفية   ▪

 استخدام تدابير ضبط المخاطر. 

العّمال لضمان إنجاز العمل بطريقة  قوموا باإلشراف على  ▪

 تتجنّب أو تقلّل من الضرر الذي يلحق باألشخاص والبيئة. 

 

 

تأّكدوا من التعامل مع النفايات والمواد الكيميائية ❑ 

  حوتخزينها واستخدامها ونقلها وإيداعها بشكل صحي 

قوموا بتحديث السجالت والمستندات )مثل صحائف بيانات   ▪

السالمة( المتعلّقة بالمواد الكيميائية الُمخّزنة أو الُمستخدمة في  

 أعمالكم التجارية. 

الصحيحة )مثل الجدار الواقي(،   تقنيات التخزين استخدموا  ▪

 وتخزين الزيوت والمواد الكيميائية في حاويات ُمغلقة. 

استخدموا ناقالت نفايات ُمرّخصة لجمع النفايات الخطرة )مثل   ▪

 د التنظيف الكيميائية الكاوية(. المذيبات، وموا

استخدموا منشآت مناسبة للتخلّص من النفايات )مثل المنشآت   ▪

 (.  EPAالُمرّخصة من قبل 

 ال تضعوا أي نفايات سائلة في مصرف مياه األمطار.   ▪

قوموا بحماية مصارف مياه األمطار والتأكد من أنها خالية من   ▪

 النسكابات العرضية.  المواد )مثل القمامة والغبار( الناتجة عن ا

 إلى المكان الصحيح   النفايات اإللكترونيةخذوا  ▪

 

 

 قوموا بتقليل الضرر إذا حدث خطأ ما  ❑  

للضوابط )مثل أجهزة  قوموا بتركيب أنظمة وتدابير مناسبة   ▪

اإلنذار بالحريق وطفّايات الحريق، وأجهزة اإلنذار بتجاوز  

 السعة الُمحّددة، وأدوات االنسكاب وما إلى ذلك(. 

قوموا بوضع وتنفيذ إجراءات لإلبالغ عن حوادث التلّوث وتلك   ▪

 التي "كادت أن تحدث". 

قوموا باإلبالغ عن حوادث التلّوث وتلك "التي كادت أن تحدث"   ▪

 عند االقتضاء.  EPAالتصّرف بناء عليها، بما في ذلك إبالغ و

 راجعوا إجراءات العمل والتدريب بعد الحادث.  ▪

http://www.relayservice.gov.au/
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1695-1
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1698
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1698
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1698
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1698
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1698
https://www.epa.vic.gov.au/for-business/find-a-topic/manage-e-waste/

