
 الرحبيبن سالم حسين •

 هيئة تقنية المعلومات•

 المبادرة الخضراء لُعمان الرقمية



المبادرة 
 الخضراء 

 تندرج تحت نظام إدارة البيئة في هيئة تقنية المعلومات•

 14001معتمد إعتمادا دوليا من قبل مؤسسة  أيزو •
 2012في عام  

 األيزو

 14001  

مجموعة من المعايير القياسية التي وضعت من قبل •
 المنظمة الدولية للتقيس بجنيف 

 البئية الخضراء



 ...أهم أهداف المبادرة  

 ترشيد إستهالك الطاقة والموارد الطبيعية؛

 تقليل الفاقد والحد من التلوث؛

 المساهمة في تحسين الوضع البيئي في الدولة؛

تحسين األوضاع البيئية للموظفين للعمل في بيئة نظيفة وآمنه وخالية 
 من الملوثات؛

 التوافق مع القوانين والتشريعات البيئية؛



المراجعة 
 البيئية 

 التخطيط 

مراجعة 
اإلدارة ألداء 

 النظام 

التطبيق 
 والعمليات

التحقق 
واإلجراءات 
 التصحيحية 

توثيق 
سياسة 
البيئية 
 للمؤسسة

 عناصر إدارة النظام



 عناصر إدارة النظام

 التوثيق

 توثيق سياسة البيئية للمؤسسة•

 المراجعة البيئية

 بحيثثثت يثثثتم دراسثثثة المئثثثاهر البيئيثثثة الناجمثثثة جثثثن العمليثثثات والمنتجثثثات التثثثي تقثثثدم ا المؤسسثثثة •
يمكن أن تتراوح جملية المراجعثة هث م مثن جمليثة تقيثيم بسثيا للمئثاهر البيئيثة والتثئثير البيئثي ل ثا ) 

 ومن الممكن أن تكون جملية تقييم موسعة يتم في ا دراسة است الك الااقة وإستخدام الماد الخام

 التخايا 

المئاهر البيئية والتئثير )تحديد المشاكل البيئية وفرص التحسين البيئي ووضع ا في إاار واضح •
البيئي، المتالبات القانونية وباقي المتالبات ، ألهداف وتوقيت إنجازها ، برامج إدارة المبادرة 

 (الخضراء



 عناصر إدارة النظام

 التطبيق والعمليات

ويشمل وضع هيكل واضح لنئام إدارة البيئة يضمن أن كافة العاملين جلى جلم بمسؤوليات م، وكيثف •
تؤثر العمليات اليومية جلى المؤسسة وأيضثا يشثمل كثل مثن التثدريت والتوجيثة، األتتثايت، توثيثق 

 نئام إداراة البيئة، مراقبة الوثائق والعمليات، األستعداد واألستجابة للاوارئ

 التحقق واإلجراءات التصحيحية 

 

 مراجعة اإلدارة ألداء النظام 

مراجعة اإلدارة ألداء النئام وبشكل دوري والتئكد من أن التاوير المستمر حاتل بما يتعلق باألداء •
 البيئي للمؤسسة



 المظهر والتأثير البيئي

أي تغيير في البيئة  •
سواء كان الناتج 

بشكل كلي أو جزئي 
 من األنشاة الناتجة

 الـتئثير السلبي 

Environmental 
Impact 

هو العنتر الناتج من •
أنشاة المؤسسة أو 
منتجات ا أو خدمات ا 
وال ي له تئثير جلى 

 البيئة 

 المئ ر البيئي

Environmental 
Aspect 



 التطبيقات والممارسات األيجابية 



 شكرا جزيال
   


