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من ممارسة أنشتطها وخدمتها المرتبطة بنطاق عملها حسين مستوى األداء البيئي الناتج لى تإبوظبي أ –تسعى دائرة القضاء 
 .وذلك من أجل حماية البيئة

 

 لتحقيق ذلك سوف تلتزم الدائرة بما يلي:

خرى ذات العالقة وكذلك العمل على قياس مدى المطابقة لهذه والمتطلبات التشريعية األ للقوانين واألنظمة البيئية المعمول بها متثالاال .1
 .البيئةلمحافظة على لالقوانين والتشريعات باستمرار وأداء جميع األنشطة واألعمال 

 

سها ضمن نظام متكامل تطبيق أعلى مستويات األداء وذلك بوضع معايير لألداء واألهداف العامة واألهداف المرحلية ومراجعتها وقيا .2
األنظمة القياسية والتشريعية المتعلقة بالبيئة وبذل أقصى الجهود من التوعية  وكذلك معإلدارة البيئة بما يتوافق مع سياسة اإلمارة 

 .وتطبيقها حماية البيئةبوالتدريب وغيرها من الوسائل للتأكد من أن جميع الموظفين يقومون بإتباع األنظمة القياسية المتعلقة 
 

وذلك البيئية و التلوث لمنع الحوادث   واتخاذ جميع اإلجراءات واالحتياطات الضرورية البيئيةمعايير التوفير أماكن عمل تلبي أفضل  .3
الذين يعملون ضمن حدود مسؤوليتها  المتعاقدينو للحفاظ على بيئة عمل صحية وآمنة خالية من المخاطر لجميع األفراد من الموظفين 

 .لك كل من قد يتأثر بأنشطتهاوكذ
 

 .وتطويره البيئةتوفير كافة الموارد المطلوبة لتطبيق نظام إدارة  .4
 

 .لمنع تكرارها البيئيةاإلبالغ عن جميع الحوادث  .5
 

على كافة الموظفين حسب  بالبيئةجراءات العمل المتعلقة إتحديد دور ومسؤوليات دائرة القضاء نحو العاملين فيما يتعلق بتنفيذ  .6
 .المستويات الوظيفية وشرحها

 

وقوع  احتماليةللتقليل من  البيئةجراءات العمل المتعلقة بجوانب إنحو العاملين فيما يتعلق بتنفيذ تحديد دور ومسؤوليات الجهة  .7
 .ضرار البيئيةالحوادث واأل

 

 .البيئةتعزيز الوعي لتمكين العاملين من المساهمة في المحافظة على  .8
 

جراءات والبرامج الالزمة للحد منها على أن يكون جميع ي تقوم بها دائرة القضاء ووضع اإلنشطة التالناجمة عن األخطار تحديد األ .9
وإجراءاتها  البيئةاألفراد في كافة المستويات وفي جميع مواقع الدائرة بما في ذلك اإلدارة العليا مسؤولون تماماً عن معرفتهم لسياسة 

التي تمسهم أو غيرهم وااللتزام التام بمتطلبات  البيئية جباتهم الوظيفية وأن يكونوا على دراية باألخطاروتعليماتها التي تتعلق بوا
 .الحماية منها

 

 .المتعاقديندارة إتحمل المسؤولية في  .11
 

سين المستمر من وإجراءاته والسياسة بصفة دورية للتأكد من فاعليتها ومناسبتها ولضمان التح البيئةالعمل على مراجعة نظام إدارة  .11
 . خالل اجتماعات لجنة البيئة والصحة والسالمة الدورية واالجتماع مع اإلدارة العليا للمراجعات السنوية

 
 


