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 نظام األمن والسالمة المهنية واإلصحاح البيئينموذج تطوير 
 توفيق الطاهر عجال                             جامعة الجبل الغربي

 المعهد العالى إلعداد المدربين                                خالد سالم شنيشح
 

 الملخص
وأثره على  يصحاح البيئإلواهذه الدراسة موضوع األمن والسالمة والصحة المهنية  تناولت      

حيث يعتبر هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي تهدف إلى حماية العاملين ، الرضا الوظيفي
يمثلون الركن الهام والشريحة األساسية في النهوض بمستوى من عتبارهم هم افي مكان العمل ب
ويتحقق من خالله الرضا الوظيفي كأحد مقومات األمن والسالمة المهنية التي  ،األداء الوظيفي

ضمانًا لتقديم خدمات ؛ والحفاظ على مستويات قدرتهم  ،تضمن الحماية الوقائية للقوى البشرية
 ذات جودة عالية. 

األسس متضمنا  ،تقديم نموذج لألمن والسالمة والصحة المهنيةتهدف الدراسة إلى       
وبالتالي ، والمقاييس المناسبة التي تضمن سالمة العاملين من خالل توفير بيئة عمل آمنة 

 إمكانية التأثير على رفع مستوى الرضا الوظيفي من خالل هذا المتغير.
قلة الكفاءات المتخصصة في مجال أهمها:  ،قامت الدراسة على مجموعة من الفرضيات      

هتمام من قبل أجهزة الرقابة ذات العالقة بمتابعة الا ، وقلةالمهنيةاألمن والسالمة والصحة 
سوء الظروف البيئية ك مجموعة كم النتائجلى أدت إ، والتى (ومراقبة تطبيق اللوائح والقوانين

والقصور في تطبيق األسس العلمية لنظم األمن والسالمة والصحة  ،والصحية في مكان العمل
األمر الذي يؤثر سلبًا على  ،لرقابة البيئية والصحية في مكان العملنخفاض مستوى ااو  ، المهنية

قلة الكفاءات والخبرات و  ومن ثم على مستوى أدائهم الوظيفي. ،الروح المعنوية للعاملين
مما ينتج عنه قلة التوعية  ؛المتخصصة التي تساعد على نشر الوعي الوقائي والتثقيف الصحي

 ط ومتطلبات األمن والسالمة والصحة المهنية.الكافية والترشيد الالزم بشرو 
ضرورة تطبيق التشريعات القانونية واللوائح التى توصلت إليها الدراسة: أهم التوصيات      

العمل على تحسين ظروف العمل وجعلها و  ،والقرارات الخاصة باألمن والسالمة والصحة المهنية
 ،لكي تساعد العاملين على أداء مهامهم المكلفين بها دون ملل أو إجهاد ؛أكثر أمانًا ومالئمة

خطار العامل قبل  ،القيام باإلشراف الصحي والطبي لجميع العاملينو  ستالمه لمهام عمله بكل اوا 
                  حتى يتم تداركها وتجنبها باستخدام وسائل الوقاية الضرورية. ،ما يتعلق بوظيفته من مخاطر

لألمن والسالمة المهنية واإلصحاح البيئي ضمن خطة قتراح نموذج خلصت الدراسة إلى او 
لضمان صحة وسالمة العاملين والمحافظة  ؛إستراتيجية يمكن تطبيقها بالمنشآت الصناعية الليبية

 على البيئة.
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 المقدمة .1
أكدت عليها المة المهنية من الموضوعات الحيوية في هذا العصر، حيث يعد األمن والس      

نظرًا لتعامل اإلنسان مع تجهيزات هندسية ألداء  ؛الدراسات والبحوث اإلدارية منذ زمن بعيد
 هنري فايول""فقد أشار  وذلك لتحقيق احتياجاته من منتجات سلعية أو خدمية،  ،أنشطته المختلفة

سؤوليات التي على الدور الذي يضطلع به األمن والسالمة والصحة المهنية، باعتبارها أحد الم
تقع على عاتق اإلدارة الصناعية، للحد من الحوادث والمخاطر المهنية التي تحدث بالمؤسسات 

ويلقى ، لذا كان السعي وراء السالمة من أكثر األنشطة ديناميكية (. 2007)منصور،  الصناعية
للتحقق  ؛عددةالكثير من االهتمام إليجاد أفضل وسائل األمان للعمل في الوظائف واألنشطة المت

دخال نظم األمن والسالمة المهنية في ضوء معايير ، من مسببات الحوادث أو الحد منها  وا 
إن للسالمة المهنية أثر كبير وفعال في حماية ووقاية العاملين، واألجهزة  السالمة الدولية.

البيئة والمعدات داخل الوحدة الصناعية، وتتمثل السالمة المهنية في البرامج التي تحيط ب
الصناعية والوقائية الصحية لألفراد، وتهدف هذه البرامج إلى منع اإلصابة باألمراض المهنية 
التي تنشأ بسبب العمل، وظروف بيئته الداخلية، وتوفير الظروف واألجواء الصحية في مواقع 
، بيئة العمل، يهدف إلى رفع المستوى الصحي للعاملين، وزيادة كفاءتهم اإلنتاجية من جهة

 وتوفير الجهد والوقت المفقود نتيجة التعرض لإلصابة من جهة أخرى.
ألهمية األمن والسالمة المهنية ُسّنت العديد من القوانين واللوائح واالتفاقيات بشأنها منها: 

واتفاقية بيان الوزن على  ،اتفاقية بشأن السالمة والصحة المهنيتين في عمليات المناولة بالموانئ
، واتفاقية بيئة العمل )تلوث (1963)  ، واتفاقية الوقاية من اآلالت(1929)الطرود بالسفن 

 (.1989) ، اتفاقية بشأن السالمة والصحة المهنية(1977)الهواء، والضوضاء، واالهتزازات
سواء كانوا  ،الواردة بهاوتحدد هذه القوانين أو اللوائح األشخاص المسؤولين عن تطبيق المعايير 

)مجلس إدارة أي شخص آخر حسب األحوال  وأصحاب العمل أم ماّلك السفن أو ربابنتها أ
 .(1989العمل الدولي، 

ولكن باإلدارة  ؛إن وجود المخاطر داخل المنشآت الصناعية ال يمكن منع حدوثها كلياً 
لذا فإن  ،الجيدة والتخطيط السليم يمكن تخفيض نسبة اإلصابة بالمخاطر المهنية إلى الحد األدنى

في ضوء معايير السالمة  ج لنظام األمن والسالمة المهنية هذه الدراسة تعني بوضع نموذ
لف، وذلك من والصحة المهنية الدولية بهدف الحفاظ على الثروات االقتصادية من الضياع والت

خالل الكشف عن نقاط الضعف المتمثلة في المخاطر المهنية والحوادث واألمراض المهنية 
واألسباب المؤدية إليها، وتطبيق التشريعات واللوائح الخاصة باألمن والسالمة المهنية لحماية 

الواعي عند العمال من هذه المخاطر وتجنب حدوثها، وكذا إبراز نقاط القوة من التخطيط السليم و 
لخ، وكذلك دعمها للمحافظة على اإلمكانات ر السالمة، والتدريب الجيد، ... إالعاملين بأمو 
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مخاطر والحوادث واألمراض المادية والبشرية من الخسائر التي قد تحدث عند تعرض العاملين لل
هذه  صحة المهنية تقترحهاام األمن والسالمة والنية، وذلك ضمن خطة إستراتيجية لنظالمه

 وجودة المنتجات والخدمات التى تقدمها المؤسسات الليبية.، املين ؛ لغرض رفع كفاءة العالدراسة
  مفهوم األمن الصناعي والسالمة والصحة المهنية. 2 

اختلف رجال اإلدارة والمهتمون والباحثون باألمن الصناعي والسالمة المهنية في تعريفه مع      
  .به قد يساعد على تحديد ماهية وأهمية واستخالص أهم أهدافهأنَّ إيجاد وحدة التعريف 

األول يوفر وقاية الموارد البشرية من  ،عبارة عن نظامين :هو األمن الصناعي والسالمة المهنية
وهي توفر للعاملين رعاية وحماية  ،والثاني يوضح التأمينات االجتماعية ،أخطار وحوادث العمل

هو  :. كما عرف أيضًا بأنه(1998)زويلف،  من األخطار الطبيعية أو المهنية أو االقتصادية
االحتياطات التي تتخذها المنظمة لحماية العاملين جسمانيًا ونفسيًا ضد أخطار العمل التي قد 

أيضًا األمن والسالمة المهنية ِرَف وعُ  (،1992)الزيادي،  يتعرضون لها عند ممارستهم ألعمالهم
جميع األنشطة الهادفة إلى حماية األفراد العاملين والمواد األولية واألجهزة والمكائن  :بأنه

 (.1971)الفكهاني،  رض للحوادث واإلصابات خالل العملوالمعدات والمهمات من التع
بتعاريف عديدة ومنها: )هي العلم الذي تهدف إلى حماية  السالمة والصحة المهنيةعرفت 

( وكذلك البيئة ،واآلالت والمواد األولية والمصنعة ،القوى العاملة :وهي ،عناصر اإلنتاج الثالثة
. حيث أن السالمة والصحة المهنية تعني أيضًا )بأنها ممارسة عدد من األنشطة (1994)عودة، 

مقدمتها العنصر البشري في المنظمة من التعرض للحوادث  وفي ،بهدف حماية عناصر اإلنتاج
وذلك بإيجاد الظروف المادية والنفسية المناسبة للعاملين ألداء أعمالهم  ،واإلصابات أثناء العمل

ذا كان ،ويوجد اختالف بين الصحة المهنية والسالمة المهنيةبإنتاجية عالية؛  تا تعنيان وا 
فالصحة المهنية تعني بردود أفعال  ؛ما وأساليبهما مترابطةن أهدافهبالحماية من المخاطر وأ

العمل أكثر مما  وفي حين تعنى السالمة المهنية بنظم ،األفراد اتجاه بيئة العمل الخاصة بهم
. وقد كانت السالمة والصحة المهنية سابقًا تعني )الوقاية (2000( )جابر، تعني بيئة العمل

أصبحت السالمة والصحة ، ع تطور المجتمعات ووسائل اإلنتاجالتقنية والحماية الصحية( ولكن م
حيث تعدت مفهومها السابق ليشمل جميع االحتياطات  ،المهنية أكثر شمولية في مفهومها

عمل آمنة خالية من جميع أنواع طبية التي تهدف إلى حماية بيئة واإلجراءات الوقائية الفنية وال
وعلى هذا النحو يمكن توضيح  ،وصحة األفراد في العمل المخاطر واألمراض التي تهدد حياة

 مفهومين للسالمة والصحة المهنية وهما:
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 المفهوم الوظيفي للسالمة والصحة المهنية  .3
وفق هذا المفهوم ُعِرَفْت السالمة والصحة المهنية على أنها مجموعة من اإلجراءات الهادفة     

صابات العمل واأل وتحقيق ظروف عمل آمنة خالية من  ،مراض المهنيةإلى منع وقوع حوادث وا 
 (.2000ع )أبوشيخة، ى عناصر اإلنتاج من التلف والضياالمخاطر للحفاظ عل

 المفهوم التنظيمي للسالمة والصحة المهنية .4
الذي بواسطتها نستطيع تحقيق أهداف  وهي تحديد وتوضيح الشكل التنظيمي ألساليب العمل     

 ،والمواد ،كما ُعِرَفْت بأنها )حماية وسائل اإلنتاج الثالث: األفراد، السالمة والصحة المهنية 
واآلالت من األخطار الناجمة عن العمل حتى تستمر عملية اإلنتاج بطريقة فعالة، حيث إن 

 (.1995)زيدان،  ر(األمن من األمان الذي يعني بث الطمأنينة لمنع األخطا
)الوقاية من اإلصابة بمرض مهني أو حدوث ظروف تؤدي إلى  :وعرفت الصحة بأنها

فالصحة المهنية  (،1990( )السامرائي، أو قلق بسبب ضرر مادي أو معنوي للعاملين اضطراب
وثانيًا تأثير العمل على  ، هي الشكل الوقائي من الطب يتناول أواًل العالقة بين العمل والصحة

ويعد نظام األمن والسالمة المهنية نظام فرعي في المنظمة حيث يقوم بنشاطات مهمة  العامل.
وحيوية للمنظمة ويفترض أن يلم المشرف في أي موقع أو قسم من أقسام المنظمة بنشاطات 

البشري والمعدات األمن والسالمة المهنية واالستفادة منها في المحافظة على سالمة العنصر 
 واآلالت ومواد الخام التي تمتلكها المنظمة.

 أهمية األمن والسالمة المهنية .5
فإن هذا االهتمام أخذ يزداد  ،نظرًا ألهمية األمن والسالمة المهنية في العديد من المنظمات      

، لية وبشكل خاص منظمة األمن الدو  ،والمنظمات الدولية ،ويتسع في إدارات منظمات األعمال
حيث يتم من خاللها عقد المؤتمرات المحلية والدولية واإلقليمية ذات العالقة باألمن والسالمة 

أي إن السالمة من األخطار التي يواجهها العامل  (،2000)شقبوعة،  المهنية وكيفية تحقيقها
مهنة  وأيضًا من األضرار الصحية التي قد تنشأ عن ممارسة ،بسبب ما يستخدمه من آالت ومواد

سبياًل ال يخطئ الهدف نحو معينة والسالمة من بيئة العمل ذاتها. ومن هنا صار األمر ضرورة و 
ويمكن وبكل صراحة أن تؤكد أن األمن والسالمة المهنية بمفهومها  ،نتاج وتنمية االقتصاددعم اإل
ى عناصر حفاظ علبأنها الدعامة األساسية لل ،واألسلوب المتطور ،والتخطيط المنظم ،العلمي

 (.1994)زويلف،  اإلنتاج بالمنظمة
 المخاطر المهنية وأهم أنواع المخاطر التي يتعرض لها العمال في بيئة العمل     .6

إن التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم وما صاحبه من تطور الصناعات أفرز        
الحذر والحيطة من الوقوع في الكثير من األخطار التي ينبغي على اإلنسان معرفتها وأخذ 

هللا به عليه من صحة  مسبباتها. وليس هناك من يتمنى أن يصاب بحادث يفقده التمتع بما منَّ 
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فقد يصاب بسبب قلة االهتمام أو اإلهمال ولو للحظات قليلة وهي كافية  ،وعافية وسالمة أعضاء
من ورش ومصانع ومختبرات وأماكن العمل  ،لجعله يتألم لفترات طويلة قد تصل إلى السنوات

واألجهزة الحساسة  ،تعتبر بيئات غير طبيعية من حيث درجات الحرارة العالية واآلالت الدوارة
والمواد السامة وما إلى ذلك. وهي كذلك مجمع للغازات والسوائل والمواد  ،والتفاعالت السريعة

كاألشخاص ، مع من حوله  والسالمة مسؤولية كل فرد في موقع عمله ومرتبطة بعالقته ،الصلبة
 واآلالت واألدوات والمواد وطرق التشغيل وغيرها. 

صابات العمل وهي  ،فالسالمة مجموعة من اإلجراءات الهادفة إلى منع وقوع الحوادث وا 
ال تقل عن أهمية اإلنتاج وجودته والتكاليف المتعلقة به. إذن فالهدف من السالمة هو إنتاج من 
صابات. فقد أصبحت السالمة أنظمة وقوانين يجب على العاملين معرفتها كما  دون حوادث وا 

كما يجب أن يكون هناك تدريب  ،يجب على اإلدارة تطبيقها وعدم السماح للعاملين بتجاوزها
شراف و  ى يمكن تالفي العديد من اإلصابات والوفيات صحيح للعاملين على هذه األنظمة حتا 

عرض لها العاملون وتجنب المخاطر التي يت، التي تحدث للعمال في بيئات العمل المختلفة
تباعها واألسس العلمية التي يجب مراعاتها لضمان سالمة وصحة واحتياطات السالمة الواجب ا

 وسأقوم بعرٍض موجٍز لمخاطر بيئة العمل وطرق الوقاية منها. ،فة المجاالتلعاملين في كاا
 الحوادث المهنية وأسبابها .7

 أواًل: الحوادث المهنية
ُعِرَفْت الحوادث المهنية: بأنها عبارة عن كل حدث مهني يكون بشكل غير متوقع يؤدي 

وهناك من يعرفها بأنها حالة تحدث فيها  ،إلى أضرار مادية وبشرية داخل الوحدة الصناعية
 (.1997ع )الهيشي، أو بشرية كنتيجة لشيء غير متوق، أضرار مادية

 ثانيًا: أسباب الحوادث المهنية
بل تعود إلى مجموعة من األساليب ذات  ؛الحوادث المهنية ال تنشأ نتيجة سبب واحد إنَّ 

وهناك مجموعة من ، ة وقوع الحدث مسبب ،العالقة المتداخلة المتشابكة مع بعضها البعض
 ،األسباب البيئية ،األساليب التي تنتج عنها حدوث الحوادث المهنية أهمها: )األسباب اإلنسانية

 (.1990)المؤتمرالسنوي الرابع،  األسباب التقنية(
 األسباب اإلنسانية:  -أ

كالضعف العام في  ، وهي تلك التي ترتبط بالفرد نفسه وتتكون من عوامل بيولوجية
كما أن نقص التعليم  والكآبة واإلهمال. ،أو عوامل سيكولوجية كالعصبية ،صحة الفرد أو العمر

والتدريب والخبرة في هذا المجال تسبب في حدوث حوادث داخل بيئة العمل وعدم استيعاب 
 نية.الترتيبات التنظيمية والتنفيذية الخاصة بالعمل على أجهزة األمن والسالمة المه
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 األسباب البيئية:  -ب
وهي العوامل التي ترتبط ببيئة العمل في المنظمة الصناعية وتنشأ من الظروف 

 كاإلضاءة والحرارة والرطوبة أو وضع اآلالت والمعدات بصورة غير سليمة. ،الداخلية
 األسباب التقنية:   -ج

صميم وصنع من األسباب الرئيسية للحوادث التصميم الهندسي للمنظمة ومواصفات ت
حدوث أعطال في  ... الخ(. ،الضغط ،وتركيب أجهزة التحكم المرتبطة بها )أجهزة مراقبة الحرارة

نظم وتجهيزات المراقبة واإلنذار واالتصاالت والحواسيب ووجود انحرافات عن ظروف التشغيل 
كما أن التوسيع غير المخطط  ،نتيجة عيوب في برنامج المراقبة أو الصيانة الوقائية؛ المعتادة 

مما يزيد  ؛في اإلنتاج أو إدخال عمليات أو طرق عمل ومواد جديدة تشكل مصدر خطر للعاملين
 من احتمالية وقوع الحوادث داخل بيئة العمل.

 (1997)القاسمي،  سلقيااطرق معدل حوادث العمل وأهم  .8
 معدل حوادث العمل: -أ

تتطلبها المصلحة العامة لعناصر اإلنتاج الثالثة إن قياس معدل حوادث العمل ضرورة 
والمعدات واآلالت( وذلك لمعرفة نجاح نظام األمن والسالمة  ،مواد الخام ،)العنصر البشري 

ويعتبر هذا المقياس خير وسيلة لقياس الروح المعنوية للعاملين ما دامت  ،المهنية داخل المنظمة
 .لل حوادث العمحد أسبابها قياس معدالعوامل اإلنسانية أ

 قياس معدل الحوادث من حيث التكرار:  -ب
 أو لكل ،عامل(100)وهو المعدل التكراري للحوادث في السنة اإلنتاجية لكل 

 ساعة عمل وهو:( 1,000,000)
 عدد الحوادث              

 1,000,000× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
 مجموع ساعات العمل الفعلية        

 
 قياس معدل الحوادث من حيث الفداحة: -ج

هو مقياس يقاس به معدل الحوادث في السنة اإلنتاجية باحتساب الوقت المفقود باأليام 
أو لكل (عامل، 100)بسبب اإلصابة على مجموع عدد ساعات العمل الفعلية لكل 

 ساعة عمل. (1,000,000)
 الوقت المفقود باأليام بسبب اإلصابة   

 1,000,000× ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجموع عدد ساعات العمل الفعلية    
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 تقليل من حوادث الشركات الصناعيةالخطوات الرئيسية التي يجب وضعها لل .9
وذلك لحماية الموارد  ؛أو التقليل منها ،هناك بعض الخطوات لمنع الحوادث الصناعية    

 )الرباع، بدون(: البشرية واآلالت والمعدات ومواد الخام ومن أهم هذه الخطوات هي
 .تعيين خبراء ولجان للسالمة المهنية داخل الشركات الصناعية 
 نية.تدريب العاملين على إجراءات األمن والسالمة المه 
 .تحليل حوادث العمل ومعرفة ظروفها ومواقفها 
 .تطبيق قواعد األمن والسالمة المهنية عن طريق اإلجراءات االنضباطية 
 .العناية بظروف العمل من حرارة وبرودة وضوء وضوضاء 
 .العناية بشراء اآلالت ودراسة ترتيبها وأوضاعها في المصنع 
 العمل والحوادث وسبل الوقاية منه. الترابط بين البرامج الطبية طبقًا لطبيعة 
 .تقديم النصح واإلرشاد فيما يخص نظام األمن والسالمة المهنية أثناء تأدية العمل 

 ا لها وطرق الوقاية من اإلصابة به األمراض المهنية ومصادر التعرض  .10
إن المرض المهني هو المرض الذي ينشأ بسبب التعرض لعوامل البيئة المصاحبة 

أو المضرة بالصحة  ،أو الفيزيولوجية الخطرة ،أو الكيميائية ،العوامل الفيزيائية :مثل ،للعمل
أو اإلصابة  ،ى الوفاةمما قد يؤدي إل ،وبمستويات ولفترات تعرض تزيد عن الحدود المسموح بها

  :(1996)مذكور،  تنقسم إلى قسمينو  .بمرٍض مزمن
وتساهم طبيعة  ،تعددة األسبابوهي مجموعة من األمراض م :متعلقة بالعملأمراض  – 1

عليه نجد أن هذه األمراض تنتشر  ،مرض ضغط الدم: مثل  ،العمل بشكل كبير في إحداثها
 والوظائف ذات العمل الذهني أكثر من غيرهم.، بين العاملين في المهن اإلدارية العليا 

 ،قد يتعرض بعض العاملين إلى حوادث مما ينتج عنه إصابات :اإلصابات المهنية – 2
وتعتبر كلها إصابات مهنية ويعاملوا كالمرضى  ،والحروق  ،والوخز ،والكسور، الجروح  :مثل

 المهنيين من الناحية القانونية.
  طرق الوقاية من األمراض المهنية .11
تباعها ؛ إال أن انوع خطورتهابسبب طبيعة الصناعة و تختلف الوقاية من األمراض المهنية     

وفيما يلي أهم الطرق المتبعة للوقاية من  ،يعتبر كنوع من أنواع الرعاية الصحية للعاملين
 :(1999)ريجيو،  األمراض المهنية

 ،وتشمل على استبدال المواد الصناعية الخطرة بمواد أخرى غير خطرة الطريقة الهندسية: – 1
بعاد أو عزل العمليات الخطرة.  أو أقل خطورة منها إلى جانب إقفال وا 
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وهي التعرف على الحالة الصحية للعاملين من خالل الكشف الطبي بدقة  الطريقة الطبية: – 2
وخصوصًا أولئك الذين  ،وبمتابعة هذا الكشف في فترات دورية على جميع العاملين ،عند التعيين

 على أخطار صحية.يعملون في أعمال تنطوي 
وهي توفير جميع المستلزمات الوقائية التي يستخدمها العاملون عند  الطريقة الشخصية: – 3

لتعريفهم بالمخاطر التي تسبب  ؛قيامهم بأعمالهم إلى جانب نشر التوعية والتثقيف الصحي
 األمراض المهنية أثناء العمل وتجنبها.

 ية لنظام األمن والسالمة المهنيةاإلستراتيجالخطوات األساسية لصياغة الخطة  .12
 ألمن والسالمة على النحو التالي:تكون صياغة الخطة اإلستراتيجية لنظام ا

ذات  ةوذلك من خالل مساندة اإلدارة العليا في جعل تلك الرؤي ةالمشاركة في صياغة الرؤي – 1
المشاركة في عملية فضاًل عن تحقيق أعلى قدر ممكن من  ،وبساطة ،وشمول ،وعمق ،وضوح

 .ةصياغة تلك الرؤي
 ،من خالل تحديد أنواع أنشطة وبرامج األمن والسالمة المهنية رسالةالدعم عملية صياغة  – 2

صابات والمخاطر واألمراض المهنية التي تستهدف المنظمة من  وتقديم المعلومات عن حوادث وا 
 التقليل وتخفيض نسبة اإلصابة أو التعرض لها داخل بيئة العمل.

ويتم ذلك من خالل مساعدة اإلدارة العليا بمقارنة نقاط القوة  صياغة األهداف اإلستراتيجية: – 3
سواء الحالية منها أم  ،ية مع الفرص والتهديدات في البيئة الخارجيةوالضعف في البيئة الداخل

 .(1984)الكبيسي،  رنته باإلمكانيات وموارد المنظمةالمتوقعة مستقباًل ومقا
تتمتع المنظمات الصناعية التي حققت األمن والسالمة المهنية  تطور السياسة اإلستراتيجية: – 4

بحيث تسهم في أداء أعمال ؛ عالية التقنية والكفاءة  لعامليها بسياسات أمن وسالمة مهنية
بمسئولياتها تجاه األفراد  الوقت نفسهوتفي في  ،العاملين داخل المنظمة بطريقة علمية واضحة

وتقليل الخسائر المادية والمسألة  ،وتجاه البيئة بطريقة تحقق روح الموارد الطبيعية والبشرية
 ،وتكون هذه السياسة غير مكلفة اقتصادياً   ،وتؤثر سياساتهم بالقانون ومنطوقه ،القانونية

وتستهدف تحقيق صيانة وتنمية اإلستراتيجية لنظام األمن والسالمة المهنية في جميع نشاطاتهم 
 ،بما في ذلك ما يتعلق باختيار الموارد والمعلومات وتصميم نظم العمل وتشغيلها ،وقراراتهم

هناك عدة عناصر يعتمد عليها في وضع إستراتيجية نظام  النفايات والتخلص منها.والتحكم في 
 بيئة العمل وأهم هذه العناصر هي:األمن والسالمة في 

يتم تنظيم وتشغيل المنظمة التي تحقق معايير مرتفعة لألمن والسالمة المهنية  تطور التنظيم: – أ
 ،والسالمة المهنية وجعلها في موضع التنفيذ الفعاللعناصر إنتاجها بوضع نظام خاص باألمن 

ويتم ذلك بمساعدة ثقافة تنظيمية إيجابية تضمن االشتراك والمساهمة الفعالة على كافة 
ويتحقق ذلك من خالل االتصاالت الفعالة التي تمكن جميع العاملين من تقديم  المستويات.
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 ،بذولة في مجال األمن والسالمة المهنيةإسهامات معقولة وقائمة على المعرفة في الجهود الم
والقيادة الواضحة المؤثرة والنشطة للمديرين تكون ضرورية لتطوير ومواصلة بقاء ثقاة تدعم إدارة 

إنما تحفيز  ؛األمن والسالمة المهنية. وال يقتصر هدفهم على مجرد منع الحوادث وتجنب وقوعها
بح رؤى وقيم ومعتقدات بمثابة المعرفة المشتركة حيث تص ،العاملين وتمكينهم من العمل في أمان
يوضح العناصر األساسية لوضع خطة ( 1والشكل رقم ) التي يتقاسمها أفراد التنظيم بالمنظمة.

 .ستراتيجية لنظام األمن والسالمة المهنية للعاملينإ
 حلقة التغذية المرجعية لتحسين األداء لنظام األمن والسالمة (1الشكل رقم )
 تطور السياسة االستراتيجية

 
 

 تطور التنظيم
 
 
 

 تطور أساليب وتقنيات التخطيط
 
 
 
 

 تطور أساليب قياس األداء
 

 األداء مراجعة
 

تطور التخطيط: إن التخطيط السليم هو الذي يرسم الطريق الصحيح لتحقيق األهداف  –ب 
الرئيسية؛ لوضع إستراتيجية نظام األمن والسالمة المهنية للعاملين، وكثير من األخطار والحوادث 
المهنية داخل أماكن العمل يكون مصدرها عدم التخطيط الجيد. ولذلك البد من أن تكون 

عتبارات سالمة وصحة العاملين من األولويات وال تكون فكرة الحقة تأتي بعد حدوث خسائر ال
بشرية ومادية، وكما تتبنى المنظمات الناجحة منهجًا مخططًا ومنظمًا لتطبيق نظام األمن 
والسالمة المهنية داخل بيئة العمل، ويكون هدفها هو التقليل من المخاطر الناجمة عن النشاطات 

تقويم المخاطر لتقرير  دمات والمنتجات المرتبطة بالعمل إلى أدنى حد. وهي تستخدم أساليبوالخ

 السياسة اإلستراتيجية

 التنظيم          

 التخطيط         

 قياس األداء        

 مراجعة األداء      

التدقيق   

 والمراجعة
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ا )مكتب العمل الدولي ومنظمة الخاصة بإبعاد المخاطر وتقليله األولويات وتحديد األهداف
 (.2006الصحة العالمية، 

 العناصر الالزمة لوضع استراتيجية نظام األمن والسالمة المهنية للعاملين .13
ويستلزم األمر توافر  ،ويتم وضع معايير األداء وتقاس معدالت األداء على أساسها

إجراءات محددة لدفع ثقافة إيجابية لألمن والصحة والسالمة المهنية واستبعاد المخاطر والحد 
ويتم استبعاد المخاطر حيثما كان ذلك ممكنًا من خالل التصميم الداخلي للمنظمة والمرافق  ،منها

أو يتم تقليلها إلى أدنى حد من  ، التابعة لها واالختيار الواعي للتسهيالت والمعدات والعمليات
عمل يتم استخدام نظم ال ،وحينما ال يكون ذلك ممكناً  ،خالل استخدام تدابير الرقابة المادية

 .(2006)تنتوش،  وأدوات لحماية العاملين للحد من المخاطر والحوادث المهنية
يقاس أداء نظام األمن والسالمة المهنية في المنظمات الصناعية بالمعايير التي  قياس األداء:
ويتم تقويم نجاح  ،ويشير ذلك إلى توقيت ومكان اإلجراء الالزم لتحسين األداء ،تحدد سلفاً 

اإلجراء الذي تم اتخاذه للحد من المخاطر من خالل المراقبة الذاتية الفعالة التي تتضمن سلسلة 
 ،ويشمل ذلك فحص ومراجعة كل من المكونات التركيبية )أماكن العمل ،من الوسائل التقنية

بما في ذلك السلوك والنظم(  ،والتدابير ،والمكونات البرامجية )األشخاص ،والمواد( ،والمبانئ
ويتم تقويم نواحي الفشل في الحد من المخاطر من خالل مراقبة ردود الفعل التي تتطلب  ،الفردي

أو الحوادث العرضية التي تسفر  ،أو اعتالل الصحة ،التحقيق الشامل والكلي في أية حوادث تقع
أساس ردود الفعل  عن ضرر أو خسارة. وتتمثل أهداف كل من المراقبة الفعالة التي تتم على

نما التعرف على األسباب الكامنة وتحديد  ؛ليس فقط في تحديد األسباب المباشرة لتدني األداء وا 
 الدالالت الخاصة بتصميم وتشغيل نظام األمن والصحة والسالمة المهنية بالمنظمة.

البيانات  يجب على أي منظمة وضع مراجعة دورية لألداء استنادًا على :تدقيق األداء ومراجعته
المجمعة من نشاطات المراقبة والتدقيق المستمر لنظام األمن والسالمة المهنية برمته. ويستلزم 

وضمان تطبيق القوانين  ،ويشكل ذلك أساس للتنظيم الذاتي ،األمر تنفيذ ذلك بشكل منتظم
وينطوي  ،واللوائح والتشريعات التي تخص األمن والصحة والسالمة المهنية بالشركات الصناعية

االلتزام بالتحسين المستمر على التطوير الدائم للسياسات وأساليب التنفيذ ووسائل الحد من 
وتقوم المنظمات التي تحقق مستويات عالية من األمن والصحة والسالمة المهنية  ،المخاطر

ء بتقويم أدائها الخاص باألمن والسالمة المهنية من خالل المراجعة الداخلية لمؤشرات األدا
 في المكان نفسه،ومن خالل المقارنة الخارجية بأداء المنافسين اآلخرين الذين يعملون  ،األساسية

استرشادي لمنظمة العمل  )دليل برير أدائها في تقاريرها السنويةكما تقوم أحيانًا بتسجيل وت
 (.2005الدولي، 
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  التخطيط لنظام األمن والسالمة المهنية .14
ستراتيجية إلاألمن والسالمة المهنية عند وضع الخطة اتتم عملية التخطيط لنظام 

والتي تهتم  ،حيث يعتبر نظام األمن والسالمة أحد األنظمة الفرعية بالمنظمة، للمنظمة بالكامل 
الصحة والسالمة لنظام األمن و   ( يوضح التخطيط2والشكل رقم ) ،به المنظمة اهتمامًا كبيراً 

 .(1997ولي، )مكتب العمل الد المهنية في العمل
 (.2004 جودة،) العمل، في والسالمة والصحة األمن نظام يوضح( 2) شكل

 
 
 

 نعم                      
 
 

 ال                         نعم                           
 
 

 نعم                                                    نعم                    
 نعم              

             
 نعم                 

 نعم                        
 

يتضح أن التخطيط لنظام األمن والسالمة المهنية داخل  (2رقم )ومن خالل الشكل 
وما القدرات التي  ،وذلك بمعرفة نوعيتها ومدى خطورتها ؛العمل يجب أن يكون بتقييم الوظيفة
ة؟ وكيفية الحصول على األدوات والمعدات التي تستخدم يجب أن تتوفر في شاغل هذه الوظيف

وذلك  ،وبعد تقييم الوظيفة نحاول أن نتفادى المخاطر إما بإزالتها أو عزلها في هذه الوظيفة؟.
وتحت إشراف عناصر  ،باستخدام معدات وأدوات الوقاية من المخاطر الموجودة في بيئة العمل

متخصصة في األمن والسالمة المهنية حتى ال تحدث إصابات التي قد تسبب في خسائر مادية 
وال تحدث انحرافات داخل  ،فعندما تكون بيئة العمل آمنة فإن العمل يأخذ مجراه الطبيعي ،وبشرية
الحوادث داخل بيئة  والعكس إذا كانت بيئة العمل غير آمنة من المخاطر فإنه تزداد نسبة ،العمل
 وبالتالي يترتب عليها قلة الروح المعنوية عند العاملين وانخفاض اإلنتاجية بشكل ملحوظ. ،العمل

تقييم الوظيفة التي 

 سيتم عملها

تعرف على المخاطر 

 وحدودها

تخلص من المخاطر 

 وأزلها

 العزل       قلل المخاطر  

 واصل واستكمل 

المزيد من 

الوسائل مثل 

 الوقاية والتحكم معدات الوقاية

 نظام أمن وسالمة في
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ويجب مراقبتها مراقبة  ،وعملية الوقاية والتحكم في المخاطر تنتج عند اكتشاف أن الوظيفة خطرة
 مستمرة ووضع طرق للوقاية والتحكم في المخاطر التي قد تحدث يشكل مفاجئ.

 دارية اإل ستراتيجيةاإل .15
نجد أن وضع  ،عند البحث عن وسائل موضوعية تحكم نجاح المنظمة حاليًا ومستقبلياً      

ألن االستراتيجية  ؛استراتيجيات إدارية مناسبة هو األسلوب العلمي الحقيقي لضبط األداء الكلي
التي تناسب تكوين كل منظمة في حدود التحكم  ،اإلدارية تعني عملية تصميم الوسائل المختارة

دارة في استغالل تحديد أسلوب اإل أخرى: ، بعبارةلتحقيق األهداف ؛في إطاره الداخلي والخارجي
، يساعد على التغلب على نقاط الضغط في المنظمة ، مكانيات المنظمة استغالاًل أمثاًل إ

ة التي تطرأ وترشيد التعديالت المناسبة المطلوب، ومواجهة التغيرات التي تطرأ على المناخ العام 
ة ستحقق الكفاءة شاملستراتيجية وبالتأكيد تحديد إ .(2003على المواقف الجديدة )سترانكس، 

م االستفادة من كل مكونات هذه حيث تت ،ستراتيجية تهدف لتغطية كل أجزاء المنظمةطالما أن اإل
وبذلك يمكن التحكم في  ،بالفكر والمنطق لصياغة األهداف ستراتيجية في تزويد أجزاء المشروعاإل

 األداء على كل المستويات اإلدارية التي تتكون منها المنظمة.
وجود استراتيجية شاملة يساعد على التخطيط طويل المدى ويحقق كل أنواع كما أن 

ستراتيجي الفوائد التي يحققها التخطيط اإل ونشير هنا إلى ،االنضباط لألداء الكلي داخل المنظمة
داء األفى ستراتيجي في التحكم اظم فوائد التخطيط اإلوتتع ،(3كما في الشكل رقم ) ،للمنظمة

والسيما عند الحساب الدقيق للعناصر التي تحدد الفرص  ،يجابياً ا  التخطيط موضوعيًا و كلما كان 
وتحديد مواطن قوتها وضعفها مما يسهل المعالجات  ،والتهديدات التي تواجه العمليات اإلنتاجية

 الموضوعية في حينها.
أن ستراتيجية الكلية للمنظمة عندما توضع يجب ومن هنا يمكن القول أن الخطة اإل

 ،ألن أي نظام فرعي في المنظمة يعتمد على الخطة الرئيسية لها ؛تكون بطرق علمية مدروسة
فإنه يستوجب دراسة الخطة الخاصة  ،وباعتبار نظام األمن والسالمة إحدى هذه األنظمة الفرعية

وتفادي أي صعوبات قد  ،بنظام األمن والسالمة حتى نتعرف على نقاط القوة والضعف فيها
ستراتيجية لنظام األمن والسالمة المهنية فكلما كانت الخطة اإل ،الخطة عند تنفيذهاتواجه 

ن التزام العاملين أكما  ،موضوعة على أسس علمية كلما كانت نسبة المخاطر والحوادث قليلة
بقواعد وقوانين السالمة يوفر لهم الحماية من المخاطر الموجودة في بيئة العمل. كما يجب توفير 
المعدات واألدوات الخاصة باألمن والسالمة والتي تمتاز بتقنية عالية وتدريب العاملين عليها 

 .(1997)الطويل،  الالستفادة منها بالشكل المطلوب
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، ستراتيجيات إدارية مناسبةإستراتيجي في إطار وضع : يوضح الفوائد التي يحققها التخطيط اإل(3) شكلال
 .(2010)هيبة، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يعد األمن الصناعي حاليًا نتيجة طبيعية وضرورية لحركة النهضة الصناعية التي 
كما يعد األمن والسالمة ، وأرض ليبيا محل قيام البحث بصفة خاصة ،يشهدها العالم بصفة عامة

وما يحيط بهم في أماكن العمل من  ،فهو يهدف إلى حماية العمال ؛المهنية غاية األهمية
إن االهتمام  .(2001)شقبوعه، التي قد تنشأ عن عمليات اإلنتاج األخطار أو من األمراض

بتحسين أداء األفراد وتحسين الوظيفة وتحسين ظروف العمل داخل المنظمة من جميع الجوانب 
وبالتالي يؤدي إلى زيادة إنتاجيتهم.  ،وبشكل فعال سيكون حافزًا للعاملين لرفع روحهم المعنوية

بغرض  ؛األفراد وعلى األعمال التي يشغلونها دىخالل التركيز على جوانب القوة لوهذا يتم من 
 الوصول إلى أحسن وأعلى مستوى لهم.

وبالنسبة لتحسين الوظيفة فيتم من خالل التركيز على المهام الضرورية والمالئمة إلى 
ويتم التركيز أيضًا  ،يد الجهة المناسبة التي يجب أن تؤدي هذه المهاموتحد ،عناصرها األساسية

 أي زيادة مستويات المسؤولية للفرد المكلف. ،في هذا الجانب على إثراء الوظيفة
يتم التركيز على التخطيط  ،أما بالنسبة لتحسين ظروف العمل أو البيئة التي تؤدي فيها الوظيفة

والتأكيد من كفاية وصالحية اآلالت والمعدات واألجهزة  ،لعملأي ترتيب مكان ا ،لمكان العمل
ف راقبة جداول العمل ومستوى اإلشراأيضًا وفي هذا اإلطار يتم م ،المستخدمة في اإلنتاج

 .(1992)أهينز، 
ومن هذا الصدد يهدف األمن والسالمة المهنية إلى إدخال األمان في قلوب العاملين 

ينتابهم أثناء تعاملهم مع اآلالت والمعدات والمواد األولية التي يمكن والحد من القلق والفزع الذي 

تزويد المنظمة 

بالفكر والمنطق 

والرؤية الواضحة 

 والبصيرة الثاقبة

رصد كل 

المتغيرات 

 المتوقعة

فوائد التخطيط 

اإلستراتيجي في 

ضبط األداء 

 الداخلي للمنظمة

ربط العالقات 

التشابكية بين 

 أجواء المنظمة

 

خلق العالقات مع 

البيئة الخارجية 

 والتوافق معها

إعداد الكوادر 

المطلوبة لألداء 

 في اإلدارة العليا
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وتجدر اإلشارة إلى أن مسئولية األمن الصناعي والسالمة  ،بين ثناياها الخطر الذي يهدد حياتهم
هم في المستويات اإلدارية العليا أم  المهنية تقع على جميع العاملين بالمنظمة سواء من

افر الجهود من أجل ترسيخ ونشر الوعي الوقائي ظلذلك يجب أن تت ؛الدنياالمستويات اإلدارية 
لية من المخاطر حتى يستطيع كل فرد منهم أداء عمله في بيئة آمنة وصحية خا ،بين العاملين

 .(1992)درويش،  واألمراض المهنية
لى نموذج لنظام األمن والسالمة المهنية  الحاجة إ. 16  

أسبابها اللحظيه وذلك بعد لى التعامل مع الحوادث و فقط إن الطريقه التى تؤدى إ
ت كما فشلت فى نتائجها بخصوص الحوادث صبحت طريقه عقيمه لكثير من المنشآ، أحدوثها

)وتلوث البيئه( وحتى وقت غير بعيد كان التفكير فى السالمه المهنية والحفاظ على البيئة على 
 أنها:
 هندسيةبيعيه تتطلب حلوال فنيه أو مشكله ط. 
 .مسئولية األفراد المختصين بالسالمه فقط 
  هى التى ال يحدث فيها حوادث( وجود حوادث )أى أن المنشآت اآلمنةتعنى عدم. 

وأخيرا اإلصحاح ،ومنذ فترة زمنية ليست بالقصيرة بدأ التقدم فى إدارة الجودة والسالمه المهنية 
 : وذلك نتيجه لمعرفة اآلتى؛البيئي 
  دارة.ولية اإلمسؤ أن السالمه هى 
 دارة السالمه تتطلب المشاركه الفعاله للجميع.أن إ 
 دارة والسيطرة على جميع المخاطر والحوادث المحتمله والتى يمكن أن السالمه تعنى اإل

 أن ينتج عنها ضرر أو تدمير.
 للحوادث. األفعال المنعية 
 أن الـحوادث الوشيكة (Near Misses) األسباب ها ، والحوادث غالبا ما تكون ل

 .األساسية نفسها
،  حكومات فى بعض الدول فى تحميل اإلدارة المسئوليةوبهذه النظرة الحديثه ، بدأت ال

وقامت بسن القوانين التى تتطلب أنظمه وبرامج إلدارة الجودة والسالمه المهنية واإلصحاح 
، السنوات الماضيةوجد صدى كبير فى  دارة المخاطر،التجاه لألنظمة الخاصة بإوا .البيئي

ونتيجة لألساليب المستخدمه . الكلية وساعد على هذا التقدم الذى حدث فى نظم إدارة الجودة
اآلن لتقييم المخاطر والحوادث المحتمله، أمكن اآلن تخصيص الموارد التى تمكن من تحقيق 

 .دارة المخاطراقتصادى للمنشأه عن طريق تقليل وا  أكبر نفع 
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 يبنى عليها النموذجاألسس التى . 17
 السالمة المهنية بتحديد سياستها بخصوص الجودة و  يجب أن تقوم المنشأة: ة. السياس1

 .  واإلصحاح البيئي
ة واإلصحاح السالمة المهنيلتزامها تجاه نظام إدارة الجودة و التزام: البد أن تؤكد المنشأه ال. ا2

  البيئي.  
                   والسالمة المهنية لتحقيق سياستها بخصوص الجودة بالتخطيط أن تقوم المشأة: البد التخطيط .3

 .  واإلصحاح البيئي
 ةأن توفر القدرات والدعم الالزم لتحقيق السياس ينبغى للمنشأةنه ، فإلتطبيق الفعالا: التطبيق .4

 . واإلصحاح البيئي ةالمهني ةبالجودة والسالم ةواألهداف الخاص
  ةالمهني ةوالتقييم: ينبغى أن تقوم المنشأه بقياس ورصد وتقييم أداء الجودة والسالمالقياس  .5

 .  واإلصحاح البيئي
والتحسين المستمر المتصاعد لنظام  ةبالمراجع ةينبغى أن تقوم المنشأ: والتحسين ةالمراجع .6

 .  واإلصحاح البيئي ةالمهني ةالجودة والسالم
متطلبات نظام األمن والسالمة المهنية واإلصحاح البيئي . 18  

إلى جانب الموظفين  بمعنى أن يقوم القياديون بالمنظمة :القيادة وااللتزام والمسئولية .1
 لتحقيق أهداف السالمة والصحة والبيئة. ؛بتطوير التزاماتهم

المتعلقة بتحديد الذي يستهدف توثيق ووضع الخطط والمعايير  :نظام اإلدارة والتفتيش .2
 األهداف وخطط التنفيذ وأعمال المراجعة والتفتيش على السالمة والصحة والبيئة.

صدار التصاريح ووضع المواصفات لجميع األعمال الفنية  :سالمة إجراءات العمل .3 وا 
 وتوحيد تلك اإلجراءات وتطبيقها وتطويرها في جميع مرافق المنظمة. ،المهمة

والتأكد من تزويدها بالمهارات والمعارف  :العاملة قي الشركة تدريب وتأهيل جميع القوى  .4
الكافية للقيام بالمهام المناطة بها على الوجه األمثل دون اإلضرار بأنفسها أو باآلخرين 

 أو بالبيئة المحيطة.
حيث تقوم الشركة بتأسيس نظام لإلدارة البيئية قائم على تحديد المخاطر والتحكم :البيئة .5

 ووفقًا لمواصفات نظام البيئة العالمية. ،البيئية بشكل متواصل ودائمفي المؤثرات 
يتم تنفيذ هذا البند من خالل توفير جميع المعلومات والمستندات  :المعلومات والتوثيق .6

يئي وتحديثها آليًا وحفظها بشكل بالتي تتعلق بالصحة والسالمة والبيئة واإلصحاخ ال
 آمن.
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تؤمن الشركة بأن موردي المواد هم مفتاح األداء المتميز حيث  :الموردون وتوفير المواد .7
نتاجياتهم في ضوء المقاييس الخاصة بأنظمة السالمة  ؛للعمل ولهذا يجب تقييم قدراتهم وا 

 يئي.بالمهنية واإلصحاح ال
وذلك من خالل العمل على أن يتفهم كل موظف دوره  :األدوار والمسؤوليات والمهام .8

 السالمة والصحة والبيئة. ومسئولياته وفقًا ألنظمة
يئي إلى تعزيز السلوكيات بحيث يهدف نظام السالمة المهنية واإلصحاح ال :السلوك .9

وتشجيع المشاركات والمساهمات التي  ،اإليجابية للموظفين من خالل التدريب المستمر
 وتنمية روح فريق العمل الواحد.  ،تأتي من قبل الموظفين

والتحكم في مناطق  ،حيث يتم تبني نظام لمراقبة صحة العاملين :الصحة المهنية .10
وكذلك إجراء المراجعات  ،العمل الصناعية التي تحتوي على عوامل قد تؤثر في الصحة

الهندسية بهدف خفض معدالت التعرض للمواد والغازات والظروف التي قد تضر 
 بالصحة.

دارة حاالت من خالل وضع أنظمة متكاملة و  :االستعداد للطوارئ  .11 فعالة لمعالجة وا 
الطوارئ والحوادث المتعلقة بسالمة األفراد والمنشآت المؤثرة بشكل مباشر على البيئة 

 المحيطة بالعمل.
بحيث يكفل تطبيق ذلك البند ضمان اإلبالغ  :التحقيق في الحوادث وكتابة التقارير .12

وقوف على أوجه القصور لمعرفة أسبابها الرئيسية وال ؛عن جميع الحوادث والتحقيق فيها
 فضاًل عن اتخاذ اإلجراءات التي تمنع تكرار الحوادث. ،في مجال الرقابة والتحكم

دارة التغيير .13 ونظام  ،من خالل تبني وتطبيق برنامج تقييم الخسائر :تقييم المخاطر وا 
وهما برنامجان يهدفان إلى تفهم المخاطر الموجودة في بيئة العمل  ،سالمة األصول

للتعرف على أهم متطلبات السالمة المهنية  ؛ا حسب درجة التعرض لهاوترتيبه
وتضمن إدارة  ،ومن ثم إصدار التوصيات المناسبة لتقدير المخاطر ،يئيبواإلصحاح ال

 التغيير عدم التدني في متطلبات السالمة بمرافق المنظمة. 
لسالمة الممتلكات  ًا مكتوباً حيث تضع الشركة برنامج :السالمة الميكانيكية والتشغيلية .14

من خالل الصيانة المستمرة ، بالمحافظة على هذه الممتلكات على المدى الطويل  يعنى
وتطبيق المقاييس والمعايير الهندسية ونظم التفتيش الهندسي على  والفحص الدوري 

 للتأكد من استمرارية سالمتها. ؛الممتلكات والمعدات
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 المقترح المهنية واإلصحاح البيئينموذج نظام األمن والسالمة . 19

 المحور األول: السياسة العامة 1.19  
 المجال األول: سياسة نظام األمن والسالمة المهنية 1.1.19

دارة تقوم الشركة بالتشـاور مـع العـاملين بوضـع سياسـة   -1 السـالمة المهنيـة واإلصـحاح لألمـن وا 
 في شكل مكتوب، على أن تكون هذه السياسة: البيئي

 خاصة بالشركة وتالئم حجمها وطبيعة أنشطتها. -أ
قرارهـــا مـــن ع عليهـــا ثـــم إمختصـــرة ومكتوبـــة بوضـــوح ومؤخـــة ولهـــا فعاليـــة بمجـــرد التوقيـــ  -ب

 الشركة أو اإلدارة العليا في الشركة.
 معممة على جميع األشخاص في مكان عملهم أو يمكنهم الحصول عليها بسهولة.  -ج
 متها.مالءلالستعراض للتأكد من استمرار خاضعة   -د
 متاحة لألطراف المعنية الخارجية ذات الصلة عند االقتضاء.  -ه

المبـادئ  -كحـد أدنـى-يئـي بينبغي أن تتضمن سياسة األمن والسـالمة المهنيـة واإلصـحاح ال  -2
 واألهداف الرئيسة العالية التي تلتزم بها الشركة:

واإلعالنات واألمراض حماية سالمة وصحة كافة أفراد الشركة عن طريق منع اإلصابات  -أ
 والحوادث المرتبطة بالعمل.

التقيــد بــالقوانين واللــوائح الوطنيــة الخاصــة بــاألمن والســالمة والصــحة المهنيــة والبــرامج  -ب
وكافـــــة  يئـــــيبالمهنيـــــة واإلصـــــحاح الالطوعيـــــة واالتفاقيـــــات الجماعيـــــة بشـــــأن الســـــالمة 

 االشتراطات األخرى التي تلتزم بها الشركة.
املين وتشـــجيع مشـــاركتهم النشـــطة فـــي كافـــة عناصـــر نظـــام األمـــن ضـــمان استشـــارة العـــ -ج

دارة والسالمة   .يئيبالمهنية واإلصحاح الوا 
 . يئيبالمهنية واإلصحاح الاالستمرار في أداء نظام إدارة السالمة   -د
دارة السـالمة المهنيـة واإلصـحاح الينبغي أ -ه يئـي متمشـيًا أومتكـاماًل بن يكون نظام األمـن وا 

 مع نظم اإلدارات األخرى في الشركة. 
 المجال الثاني: مشاركة العاملين 2.1.19 
دارة الســــالمة المهنيــــة  -1 تعتبـــر مشــــاركة العــــاملين عنصــــرًا أساســــيًا مـــن عناصــــر نظــــام األمــــن وا 

 يئي في الشركة حيث:بواإلصحاح ال
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دارة الســـالمة المهنيـــة ات تعطـــي العـــاملين أن تضـــع الشـــركة ترتيبـــينبغـــي  -أ فـــي مجـــال نظـــام وا 
يئـــي ، الوقـــت والمـــوارد للمشـــاركة النشـــطة فـــي عمليـــات تنظـــيم وتخطـــيط وتنفيـــذ بواإلصـــحاح ال

دارة السالمة المهنية واإلصحاح ال  يئي.  بواتخاذ إجراءات تحسين نظام األمن وا 
يئــي باإلصــحاح الينبغــي أن تضــمن الشــركة عنــد االقتضــاء، إنشــاء لجنــة الســالمة المهنيــة و  -ب 

مـــن والســـالمة عتـــراف بـــدور العـــاملين فـــي مجـــال األويكفـــل فعاليـــة عملهـــا باإلضـــافة إلـــى اال
 يئي ، وفقًا للقوانين والممارسات الوطنية.بالمهنية واإلصحاح ال

 المحور الثاني: التنظيم . 2.19
 المجال األول: المسؤولية والمسائلة 1.2.19

بمســؤولية شـاملة عــن حمايـة ســالمة وصـحة العــاملين، وأن تمــنح ينبغـي أن تضــطلع الشـركة  -1 
 يئي في الشركة.باألولية ألنشطة األمن والسالمة المهنية واإلصحاح ال

ينبغـــي أن تقـــوم الشـــركة ممثلـــة فـــي اإلدارة العليـــا بتحديـــد المســـؤولية والمســـائلة والســـلطة عـــن  -2
دارة   وعــــن تحقيــــق ،واإلصــــحاح البيئــــيالســــالمة المهنيــــة وضــــع وتنفيــــذ وأداء نظــــام األمــــن وا 
 وينبغي إنشاء هياكل وعمليات من شأنها أن:، األهداف ذات الصلة بالسالمة والصحة

دارة  -أ مـــن مســـؤولية  الســـالمة المهنيـــة واإلصـــحاح البيئـــيتضـــمن أن تكـــون نظـــام األمـــن وا 
 اإلدارة المباشرة المعرفة والقبولة على كافة المستويات.

تحدد وتعمم على كافة أفراد الشركة، مسؤولية ومساءلة وسلطة األشخاص القائمين على  -ب
دارة  الســـالمة المهنيـــة تحديـــد أو تقيـــيم أو مراقبـــة األخطـــار والمخـــاطر المتعلقـــة بـــاألمن وا 

 .واإلصحاح البيئي
 لضمان حماية سالمة وصحة العاملين. ؛عند الضرورة توفر إشرافًا فّعاالً  -ج
واالتصــال بــين أفــراد الشــركة بمــن فــيهم العــاملين، بهــدف تنفيــذ عناصــر  تشــجيع التعــاون   -د

دارة   في الشركة. السالمة المهنية واإلصحاح البيئينظام األمن وا 
دارة  -ه   التي تلتزم بها الشركة السالمة المهنية واإلصحاح البيئيتحقق مبادئ نظام األمن وا 

 عند االقتضاء. 
دارة   -و هـــدافًا وأ  الســـالمة المهنيـــة واإلصـــحاح البيئـــيتضـــع وتنفـــذ سياســـة واضـــحة لألمـــن وا 

 يمكن قياسها.
ـــى  -ز زالـــة األخطـــار المرتبطـــة بالعمـــل أو الـــتحكم بهـــا، وتعمـــل عل تتخـــذ ترتيبـــات لتحديـــد وا 

دارة   في العمل. السالمة المهنية واإلصحاح البيئيالنهوض باألمن وا 
دارة ضــمن إمكانيــة قيــام األتــوفر المــوارد المناســبة بمــا ي -س شــخاص المســؤولين عــن األمــن وا 

بمــن فـــيهم أعضــاء لجنــة الســالمة والصــحة، بتأديـــة  الســالمة المهنيــة واإلصــحاح البيئــي
 مهامهم على النحو المالئم.
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دارة   -ش السـالمة تضمن ترتيبات فعالة لمشـاركة العـاملين مشـاركة تامـة فـي لجـان األمـن وا 
 وجدت. إن المهنية واإلصحاح البيئي

قتضــــاء، ينــــاطون ينبغــــي تعيــــين شــــخص أو مجموعــــة أشــــخاص مــــن اإلدارة العلياعنــــد اال  -3
 لة والسلطة عن:بالمسؤولية والمساء

دارة  -أ واستعراضـه وتقييمــه  السـالمة المهنيـة واإلصــحاح البيئـيوضـع وتنفيـذ نظـام األمــن وا 
 دوريًا.

دارة  -ب السالمة المهنية واإلصحاح تقديم تقارير دورية لإلدارة العليا عن أداء نظام األمن وا 
 .البيئي

 تشجيع مشاركة كل أفراد الشركة.  -ج
 المجال الثاني: الكفاءة والتدريب2.2.19

دارة ينبغي أن تحدد الشـركة المتطلبـات األساسـية للكفـاءة فـي مجـال  -1 السـالمة المهنيـة األمـن وا 
، ويتخــذ بالتــالي ترتيبــات دائمــة لضـمان تمتــع جميــع األشــخاص بالكفــاءة لتنفيــذ  اح البيئــيواإلصـح

 جميع جوانب األمن والسالمة المهنية، المتدرجة في إطار واجباتهم ومسؤولياتهم.
ينبغــي أن تحــدد الشــركة أن يحصــل أو أن يتــاح لــه الحصــول علــى الكفــاءة الكافيــة فــي مجــال  -2

دارة  لتحديــد األخطــار المرتبطــة بالعمــل أو إزالتهــا أو  المهنيــة واإلصــحاح البيئــيالســالمة األمــن وا 
دارة التحكم بها ولتنفيذ نظام   السالمة المهنية واإلصحاح البيئي.األمن وا 

 بموجب الترتيبات المذكورة في الفقرات السابقة ينبغي لبرامج التدريب أن: -3
 عندالحاجة. تشمل كافة أفراد الشركة -أ
 ينفذها أشخاص أكفاء.  -ب
 تقدم تدريبيًا أوليًا ومتجددًا فعااًل وفي حينه، على فترات مناسبة. -ج
 تتضمن تقييمًا للمشاركين من حيث مدى فهمهم واستفادتهم من التدريب.  -د
دارة تتم مراجعتها دوريًا، وتشمل المراجعة لجنـة  -ه ،  السـالمة المهنيـة واإلصـحاح البيئـياألمـن وا 

 متها وفعاليتها.عدلة كلما دعت الضرورة لضمان مالءوبرامج التدريب الم إن وجدت،
 يتم توثيقها، عند الحاجة، ووفقًا لحجم وطبيعة نشاط الشركة. -و
ينبغي تقديم التدريب لجميع المشاركين بال مقابل، وينبغي ان يـتم ذلـك خـالل سـاعات العمـل،  -4

 إن أمكن.
دارة السالمة المهنية واإلصحاح البيئيالمجال الثالث: توثيق نظام 3.2.19  األمن وا 

ـــة لتوثيـــق نظـــام 1- ـــًا لحجـــم وطبيعـــة نشـــاط الشـــركة، يبنبغـــي إنشـــاء وتطبيـــق آلي دارة وفق األمـــن وا 
 ، ويمكن للتوثيق أن يغطي ما يأتي: السالمة المهنية واإلصحاح البيئي

دارة  -أ  .السالمة المهنية واإلصحاح البيئيسياسة وأهداف نظام األمن وا 
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دارة   -ب األدوار والمسؤوليات الرئيسة المحددة لنظام األمن والسـالمة المهنيـة لتنفيـذ نظـام األمـن وا 
 .السالمة المهنية واإلصحاح البيئي

دارة المخــاطر فــي مجــال أهــم االخطــار  -ج ، الناشــئة  الســالمة المهنيــة واإلصــحاح البيئــياألمــن وا 
 .عن أنشطة الشركة وترتيبات منعها والسيطرة عليها

األمـــن الترتيبـــات أو اإلجـــراءات أو التعليمـــات أو أي وثـــائق أخـــرى مســـتخدمة فـــي إطـــار نظـــام  -د
دارة   السالمة المهنية واإلصحاح البيئي. وا 
دارة ينبغي لوثائق نظام  -2  كون:أن ت السالمة المهنية واإلصحاح البيئياألمن وا 
 مكتوبة ومقدمة بطريقة يقدمها الذين يستخدمونها. -أ
ــًا، ومنقحــة بدقــة كلمــا اســتدعى األمــر ذلــك، ومنشــورة ويمكــن أن يحصــل عليهــا مراجعــة د  -ب وري

 بسرعة جميع أفراد الشركة المعنيين أو المتأثرين بها.
دارة وحفــ  ســجالت محليــة  -3 دارة ينبغــي وضــع وا  ،  الســالمة المهنيــة واإلصــحاح البيئــيلألمــن وا 

 وينبغي أن يكون من الممكن تحديد هذه السجالت واقتفاء أثرها وينبغي تحديد الفترة. 
ينبغي أن يكون للعاملين الحق في االطالع علـى السـجالت المتعلقـة ببيئـة عملهـم وصـحتهم،  -4

 مع احترام السرية.
دارة يمكن لسجالت  -5  آلتي:أن تحتوي على ا السالمة المهنية واإلصحاح البيئياألمن وا 
دارة  -أ  .السالمة المهنية واإلصحاح البيئيسجالت عن تنفيذ نظام األمن وا 
 عتالالت واألمراض والحوادث المرتبطة بالعمل.سجالت اإلصابات واال  -ب
 سجالت عن حاالت تعرض العاملين ومراقبة بيئة العمل وصحة العاملين. -ج
 نتائج الرصد النشط والتفاعلي على السواء. -د

 المجال الرابع: االتصاالت 4.2.19
جراءات بغرض: -1  ينبغي وضع وتطبيق ترتيبات وا 
دارة  -أ االســتالم والتوثيــق واالســتجابة المناســبة لالتصــاالت الداخليــة والخارجيــة المتعلقــة بــاألمن وا 

 .السالمة المهنية واإلصحاح البيئي
دارة   -ب بــــين  البيئــــي الســـالمة المهنيــــة واإلصــــحاحضـــمان اإلبــــالغ الــــداخلي لمعلومــــات األمــــن وا 

 مختلف مستويات ومهام الشركة.
دارة ضــمان إيصــال اهتمامــات وأفكــار ومــدخالت العــاملين فــي أمــور  -ج الســالمة المهنيــة األمــن وا 

 ، وبحثها واالستجابة لها.  واإلصحاح البيئي
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 المحور الثالث: التخطيط والتنفيذ3.19
 المجال األول: االستعراض األولي1.3.19

دارة ينبغي إجراء استعراض أولي لنظام  -1  الموجودة  السالمة المهنية واإلصحاح البيئياألمن وا 
دارة فــي الشــركة والترتيبــات ذات الصــلة، عنــد الحاجــة، وفــي حالــة عــدم وجــود نظــام  األمــن وا 

ـــنشء، ينبغـــي أن يكـــون  الســـالمة المهنيـــة واإلصـــحاح البيئـــي أو إذا كانـــت الشـــركة حديثـــة ال
 بمثابة أساس إلنشاء نظام أمن وسالمة للشركة.   األولياالستعراض 

ينبغـــــي أن يقـــــوم أشـــــخاص مختصـــــون باالســـــتعراض األولـــــي بالتشـــــاور مـــــع العـــــاملين، عنـــــد  -2
 االقتضاء. وينبغي لالستعراض أن:

يحــــدد القــــوانين واللــــوائح الوطنيــــة المطبقــــة والمبــــادئ التوجيهيــــة الوطنيــــة والمبــــادئ التوجيهيــــة  -أ
 الطوعية واالشتراطات األخرى التي تلتزم بها الشركة.والبرامج ،الخاصة 

دارة   -ب الســـالمة المهنيـــة واإلصـــحاح يحـــدد ويســـتبق األخطـــار والمخـــاطر المـــؤثرة علـــى األمـــن وا 
 الناتجة عن بيئة العمل الحالية أو المقترحة وعن تنظيم العمل. البيئي

ا إلزالـة المخـاطر أو للـتحكم مـا إذا كانـت وسـائل الـتحكم الحاليـة أو المخطـط السـتخدامه يحـدد -ج
 باألخطار.

 يحلل البيانات المتوفرة من عملية اإلشراف على صحة العمال. -د
 ينبغي لنتائج االستعراض األولي أن: -3

 تكون موثقة.  -أ
دارة   -ب الســــالمة المهنيــــة تصــــبح أساســــًا التخــــاذ قــــرارات تتعلــــق بتنفيــــذ نظــــام األمــــن وا 

 .واإلصحاح البيئي
دارة توفر قاعدة يمكـن علـى ساسـها قيـاس التحسـين المسـتمر لنظـام  -ج السـالمة األمـن وا 

 في الشركة.  المهنية واإلصحاح البيئي
 المجال الثاني: تخطيط ووضع وتنفيذ النظام 2.3.19

دارة ينبغـي أن يكــون الغــرض مــن التخطــيط إنشـاء نظــام  -1 الســالمة المهنيــة واإلصــحاح األمــن وا 
 بدعم:يقوم  البيئي

 التقيد بالقوانين واللوائح، كحد أدنى.   -أ
دارة   -ب  في الشركة. السالمة المهنية واإلصحاح البيئيعنصر نظام األمن وا 
دارة التحسين المستمر ألداء   -ج  السالمة المهنية واإلصحاح البيئي. األمن وا 

ـــات الالزمـــة للتخطـــيط الكـــفء والمناســـب ل -2 دارة ينبغـــي اتخـــاذ الترتيب ـــة ألمـــن وا  الســـالمة المهني
ـــي ـــات  واإلصـــحاح البيئ ـــة أو البيان ـــي واالستعراضـــات التالي ، باالســـتناد إلـــى االســـتعراض األول
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ن ماية السالمة والصحة في العمـل، وأالمتوفرة األخرى. وينبغي أن تسهم هذه الترتيبات في ح
 تتضمن ما يلي:

دارة  -أ لشــركة، فـي ا البيئـيالسـالمة المهنيـة واإلصـحاح تعريـف واضـح بأهـداف األمـن وا 
 عند االقتضاء.وتحديد أولوياتها وقياسها

إعداد خطة لتحقيق كل هدف، تتضـمن مسـؤولية محـددة ومعـايير أداء واضـحة تبـين   -ب
 .(؟متى)و؟  (من)ما الذي يجب عمله بواسطة 

 اختيار معايير القياس للتأكد من تحقيق األهداف. -ج
 الموارد البشرية والمالية والدعم التقني، عند االقتضاء.توفير الموارد الكافية، بما فيها  -د
دارة  -3 فــي الشــركة أن  الســالمة المهنيــة واإلصــحاح البيئــيينبغــي لترتيبــات تخطــيط األمــن وا 

دارة   .السالمة المهنية واإلصحاح البيئيتخطط وضع وتنفيذ كافة عناصر نظام األمن وا 
دارة  3.3.19  السالمة المهنية واإلصحاح البيئيالمجال الثالث: أهداف األمن وا 

دارة شــــــيًا مــــــع سياســــــة اتم -1 وباالســــــتناد إلــــــى  ،الســــــالمة المهنيــــــة واإلصــــــحاح البيئــــــياألمــــــن وا 
دارة االســتعراض األولـــي أو االستعراضــات الالجئـــة، ينبغــي وضـــع أهــداف يمكـــن قياســها  لألمـــن وا 

 ، بحيث يكون:  السالمة المهنية واإلصحاح البيئي
 .اونشاطها وطبيعته هاناسبة لها وتتمشى مع حجمخاصة بالشركة وم -أ
شــية مــع القــوانين واللــوائح الوطنيــة المطبقــة وذات الصــلة، ومــع االلتزامــات التقنيــة  امتم  -ب

دارة   .السالمة المهنية واإلصحاح البيئيوالعملية للشركة فيما يتعلق باألمن وا 
األمــن مركـزة علــى التحســين المســتمر لحمايــة سـالمة وصــحة العــاملين ولتحقيــق أفضــل  -ج

دارة   السالمة المهنية واإلصحاح البيئي.وا 
 عملية ويمكن تحقيقها. -د
 موثقة وموزعة على كل الوظائف والمستويات ذات الصلة في الشركة. -ه
 مقيمة دوريًا ومحدثة إن لزم األمر. -و
 الرابع: الوقاية من المخاطرالمجال  4.3.19

ينبغـــي تحديـــد وتقيـــيم األخطـــار والمخـــاطر المحيطـــة بالســـالمة وصـــحة العمـــال، علـــى أســـاس  -1
 متواصل، وينبغي تطبيق الوقاية والحماية وفقًا للترتيب التالي من حيث األولية:

 إزالة المخاطر. -أ
ـــــدابير   -ب ـــــتحكم الهندســـــية أو الت ـــــد المصـــــدر، باســـــتخدام وســـــائل ال ـــــتحكم بالمخـــــاطر عن ال

 التنظيمية.
األخطـــار إلـــى أدنـــى حـــد بواســـطة تصـــميم نظـــم العمـــل اآلمنـــة التـــي أو   تقليـــل المخـــاطر -ج

 تتضمن تدابير التحكم اإلدارية.
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الجماعية، ينبغـي  في حالة تعذر التحكم بالمخاطر أو األخطار المتبقية بواسطة التدابير -د
علــى الشــركة أن تــوفر مجانــًا الوقايــة الشخصــية المناســبة، بمــا فيهــا المالبــس، وأن تنفــذ 

 تدابير ترمي إلى ضمان استخدام هذه المعدات وصيانتها.
 ينبغي اتخاذ إجراءات أوترتيبات الوقاية من المخاطر والتحكم فيها. وينبغي أن: -ه
 لتي تواجهها  الشركة.تكون مكيفة مع المخاطر واألخطار ا    -أ
 يتم استعراضها وتحسينها، إذا دعت الضرورة، على أساس منتظم.  -ب
 تتقيد بالقوانين واللوائح الوطنية وتعكس حسن الممارسة.   -ج
تراعـــى الحالـــة الراهنـــة وتشـــمل معلومـــات أو تقـــارير مـــن الشـــركات، مثـــل هيئـــات تفتـــيش    -د

 وغيرها من األقسام.العمل  وأقسام األمن والسالمة المهنية 
دارة ينبغــــي تقيــــيم أثــــر عمليــــات التغييــــر الداخليــــة المتعلقــــة   -ه ــــة بــــاألمن وا  الســــالمة المهني

المهنيتــين )مــن قبيــل تلــك المتصــلة بتعيــين المــوظفين أو الناشــئة عــن  واإلصــحاح البيئــي
ــــات التغييــــر  ــــازات( وعملي ــــة أو حي ــــدة أو أســــاليب عمــــل أو هياكــــل تنظيمي ــــات جدي عملي

يــــة ) مثــــل تلــــك الناتجــــة عــــن تعــــديل القــــوانين واللــــوائح الوطنيــــة وعمليــــات الــــدمج الخارج
 ،التنظيميــة والتطــورات فــي المعــارف والتكنولوجيــا المتعلقــة بالســالمة والصــحة المهنيتــين(

 كما ينبغي اتخاذ تدابير وقائية قبل إدخال هذه التغييرات.
جـراء تقيـيم لألخ طـار قبـل الشـروع فـي أي تغييـر أو قبـل و _  ينبغي القيام بتحديد المخاطر وا 

 وينبغــي القيـام بهــذا التقيـيم عــن، إدخـال أسـاليب عمــل أو مـواد أو عمليــات ومـواد جديـدة
شــــراك العمــــال وممثلــــيهم ولجنــــة الســــالمة والصــــحة المهنيتــــينطريــــق ا ، عنــــد ستشــــارة وا 

 قتضاء.اال
أثرين بالشـــركة قـــد تلقـــوا ينبغـــي عنـــد تنقيـــذ "قـــرار التغييـــر" التأكـــد مـــن جميـــع األفـــراد المتـــ –ز 

 المعلومات والتدريب على النحو الصحيح.
 المحور الرابع: التقييم4.19

دارة ينبغـي وضــع إجــراءات وتطبيقهــا واستعراضــها دوريـًا لرصــد وقيــاس وتســجيل أداء  -1 األمــن وا 
لة ، وينبغـي تحديـد المسـؤولية والمسـاءالسـالمة المهنيـة واإلصـحاح البيئـي علـى فتـرات منتظمـة

 داري. لى مختلف المستويات في الهيكل اإلوالسلطة المسؤولة عن القيام بعمليات الرصد ع
دارة داء وفقـًا لحجـم وطبيعـة نشـاط المنظمـة وأهـداف ينبغي اختيار مؤشر األ -2 السـالمة األمـن وا 

 المهنية واإلصحاح البيئي. 
وينبغــي لهــذه التــدابير ، المنظمــةينبغــي مراعــاة التــدابير الكميــة والنوعيــة المناســبة الحتياجــات  -3
 أن:
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األمــن وااللتزامــات فــي سياســة وأهــداف ، تســتند إلــى األخطــار والمخــاطر المحــددة للمنظمــة -أ
دارة   السالمة المهنية واإلصحاح البيئي. وا 

 دارة.، بما فيها استعراض اإلتدعم عملية تقييم الشركة -ب    
دارة دى تنقيــــذ سياســــة وأهــــداف تســــتخدم عمليــــة رصــــد األداء كوســــيلة لتحديــــد مــــ -ج األمــــن وا 

 السالمة المهنية واإلصحاح البيئي ومدى التحكم باألخطار.
تشــــمل الرصــــد النشــــط والمتفاعــــل وال تعتمــــد فقــــط علــــى إحصــــاءات اإلصــــابات واالعــــتالالت  -د

 الصحية واألمراض والحوادث المرتبطة بالعمل.
 وجود نظام تفاعلي. ينبغي أن يتضمن الرصد النشط العناصر الضرورية ل -ه
التقييــــد بــــالقوانين واللــــوائح الوطنيــــة المعمــــول بهــــا واالتفاقــــات الجماعيــــة وااللتزامــــات األخــــرى  -و

دارة الخاصة   التي تنظم إليها المنظمة. السالمة المهنية واإلصحاح البيئيباألمن وا 
ينبغــي أن يشــمل الرصــد التفــاعلي التحديــد واإلبــالغ والتحقيــق بشــأن اإلصــابات واالعــتالالت  -ز

الصـــحية )بمـــا فيهـــا رصـــد ســـجالت حـــاالت التغيـــب اإلجماليـــة بســـبب المـــرض(, واألمـــراض 
وضـعف أداء  ،تضـرر الممتلكـات :مثـل،والحوادث المرتبطة بالعمل. وأنـواع الخسـائر األخـرى 

دارة   وبرامج تأهيل العمال واستعادة صحتهم. ،مهنية واإلصحاح البيئيالسالمة الاألمن وا 
 المحور الخامس: التحسين المستمر 5.19

دارة ينبغــي وضــع وتطبيــق ترتيبــات للتحســين المســتمر للعناصــر ذات الصــلة بنظــام  -1 األمــن وا 
  السالمة المهنية واإلصحاح البيئي برمته.  

األمــن بمــن فــيهم أعضــاء لجنــة  ، المنظمــةتوصــيات التحســين الموصــي بهــا مــن كافــة أفــراد  -2
دارة   السالمة المهنية واإلصحاح البيئي إن وجدت.وا 

دارة ينبغي مقارنة عمليات وأداء أنشطة  -3 في  السالمة المهنية واإلصحاح البيئياألمن وا 
دارة بهدف تحسين أداء  ؛المنظمة بالعمليات في المنظمات األخرى  السالمة المهنية األمن وا 

   اح البيئي.واإلصح
 :المراجع 
"أنظمة السالمة المهنية في المؤسسات الصناعية: دراسة  (2007)، علي محمد،منصور .1
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