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الُمقّدَمة:

ِة السليمِة لمجتمعاِتها،  ساِت ِإلى توفيِر البيئِة الصحيَّ تسعى جميُع الدوِل والمؤسَّ
ِة بها؛  سٍة ومنظمٍة على تحسيِن بيئِة العمِل الخاصَّ وكذلك تهتمُّ إدارُة كلِّ مؤسَّ

ِة العمِل. حيحِة، ودوِرها في زيادِة إنتاجيَّ ِة أثِر البيئِة الصَّ ألهميَّ

البيان:

البيئِة  إصحاِح  ِإَلى  )وئام(  ة  جمعيَّ إدارُة  تسعى  وِسياَساِتها؛  البيئِة  ألنظمِة  وفًقا 
تطوير  على  وتعمل  بكفاءٍة،  بمهامهم  القيام  في  العاملين  لُتساعَد  اخليِة؛  الدَّ

مهاراِتهم، وذلَك من خالل التَّعليماِت واإلجراءاِت حسَب البنوِد اآلِتية:

ة(.	  ل: توعية العاملين وإرشادهم )تعاميم داخليَّ األوَّ

ث بيئة العمل.	  الثاني: عدم التَّدخين وتلوُّ

رورة.	  باعة واستخدام الورق إال للضَّ الثالث: تقليل الطِّ

الرابع: تكون المراسالت والمعامالت وتبادل المعلومات عن طريق اإِليميل.	 

الخامس: توفير حاويات تدوير المخّلفات )ورق، معادن، بالستيك(:	 

األماكن  في  وضعها  يجب  حيث  حرقها،  أو  عشوائيٍّ  بشكل  النفايات  رمي  تجنُّب 
صة لها. المخصَّ

المكيِّفات 	  مثل  اأَلجهزة  )اإِلنارة،  ة:  الكهربائيَّ اقة  الطَّ استهالك  ترشيد  السادس: 
ابعات(.  والكمبيوترات والطَّ

يارات واستهالك الوقود.	  السابع: ترشيد استخدام السَّ

الثامن: ترشيد استهالك المياه:	 
عدم اإِلسراف عند استخدام المياه.. 1
تركيب قطعة توفير استهالك المياه على الّصنبور.. 2
ورية الالزمة. . 	 يانة الدَّ عمل الصِّ

 	. ة المناسبة في المقرِّ التاسع: توفير منافذ التَّهوية الطبيعيَّ

العاشر: االهتمام بالنَّظافة، وكل ما يتعلَّق بها:	 
توفير جميع مستلزمات النَّظافة. . 1
ات ودورات المياه.. 2 النَّظافة الدورّية لغرف المكاتب والممرَّ

 الحادي عشر: االعتناء بالمستودعات:	 
ة: تنظيفها وترتيبها.. 1 ة والخارجيَّ المستودعات الداخليَّ
س المخّلفات وبقايا المواد والخامات المستهلكة.. 2  التَّخلُّص من تكدُّ
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الثاني عشر: التَّعاقد مع ِإحدى شركات مكافحة الحشرات.	 

ات واألدوات المناسبة )صديقة البيئة(.	  الثالث عشر: توفير األثاث والُمِعدَّ

حية.	  ات المياِه الصِّ الرابع عشر: التَّعاقد مع ِإحدى شركات توريد ُعبوَّ
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