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 : ف المواصفة اهدااواًل: 
ب لمكات الفعلي الواقع بين الفجوة وتحليل  ( ISO 45001:2018 )الدولية المواصفة تنفيذ متطلبات تقييم   

 آليوة يرالمهنية، والعمل على تووف والسالمة الصحة إدارة لنظام الدولية اصفةالمو  متطلبات وبين ودوائر الوزارة
 فوي والمور  اإلصوابات تقليول أو منوعسوالمة العواملين عبور  مون اجول النظوام تطبيوق خطوات توضح مناسبة
  ويتم ذلك من خالل اآلتي: العمل بيئة

 بوين قالتطبيو فجووة وتحديود ،فوي مكاتوب ودوائور الووزارة  المهنيوة لسوالمةاو  الصحة إلدارة الفعلي الواقع تقييم .1
 . ( ISO 45001:2018 )الدولية المواصفة معايير متطلبات وتطبيق الفعلي الواقع

 ( ISO 45001:2018) المهنيوة والسوالمة الصوحة إدارة نظوام تطبيوق كيفيوة في لمساعدةل اجراءات تقديم .2
 (Do ) نفط  (Plan) خطط [ Deming دورة الوى المسوتندة المواصوفة عمول اطوار فوي للمتطلبوات وفقواً 

 . Act )]حسن ) (Check) افحص
لفووا انظووار أصووحاب القوورار بالعموول علووى زيووادة الثقافووة والوووعي المعرفووي لوودم اإلدارة والعوواملين بأهميووة هووذ   .3

 ISOالمعوووووايير للمواصوووووفات الدوليوووووة ومتطلباتهوووووا، السووووويما نظوووووام إدارة الصوووووحة والسوووووالمة المهنيوووووة )
المجال، والمساعدة على تطوير  اإلرشادات العلمية في هذا تقديم( من اجل المساهمة في 45001:2018

ولتكووون وزارتنووا موون الوووزارات الرائوودة فووي هووذا  العراقيووة المؤسسوواتودعووم تطبيووق هووذ  اانظمووة الحديثووة فووي 
 المجال.

واقع ساعد في معالجة الفجوات بين التقديم آلية مقترحة مناسبة لتحديد المتطلبات الرئيسة واجراءات عمل ت .4
 .(ISO45001:2018) الدوليةالفعلي ومتطلبات نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية على وفق المواصفة 

 وفي ضوء ذلك، فان هناك هدفان اساسيان وكما موضحان بالمخطط ادنا :
 
 

 
 

 ماديةف اهدا                اهداف وقائية                                                      

 

 

 

 

 اهداف ادارة الصحة والسالمة المهنية

تامين بيئة العمل 
المحافظة على صحة العاملين 
توفير خدمات صحية متكاملة 
التقليل من االمرا  المهنية 

تحقيق السالمة المهنية 
 العملتخفيض تكاليف 
 الرضا الوظيفي للعاملينالمساهمة في زيادة 
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  منهجية المواصفة:ثانيًا: 
 بحيوث تتسوم المهنيوة والسوالمة الصوحة إلدارة نظوام تطووير عملوا علوى الحديثوة العالميوة ان التوجهوات    

 اطرالمخو وقليلوة البيئوة لكوي تووفر ظوروف عمول افكول واكثور امانواً  إدارة ونظوام الجودة إدارة نظام مع بالتوافق
 آلتي:من خالل ا افكل خدمة وتقديم للعاملين واإلنتاجية الكفاءة زيادة الى سيؤدي وبالتالي المهنية واالمرا 

 فوي مسوتوم  الفجووات تحديود عبر المهنية والسالمة الصحة إدارة نظام تطبيق على العليا االدارات مساعدة .1
 (. ISO 45001:2018)الدولية  المواصفة متطلبات وتوثيق تطبيق

 دورهوا وتعزيوز الصوحة والسوالمة ثقافوة ودعم ،( ISO 45001:2018الدولية ) المواصفة لتطبيق التمهيد .2
 .استدامة وجعلها أكثر العمل، أماكن في وسالمتهم العاملين صحة على المحافظة في

 المواصوفة وفوق المهنيوة والسوالمة إلدارة الصوحة نظوام تطبيوق مون مكاتبنوا ودوائرنوا سوتمكن الفجووة معالجوة .3
 الحووادث مون العواملين لحمايوة والمعرفوة زيوادة الووعي سوينعكس مموا(  ISO 45001:2018الدوليوة )

 . عملهم أثناء واإلصابات
 والتي تعد من أساسيات التنمية المستدامة. المساهمة بشكل رئيس في تنمية االقتصاد الوطني .4
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 إدارة لنظطا (  ISO 45001:2018لمعطاير  المواصطفة الدوليطة )المخطط  الووضطيح   ثالثطًا:
 المهنية. والسالمة الصحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وجود                                                                                     عدم وجود         

                                                                      

                                                                                                

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 المهنية والسالمة الصحة إدارة لنظا (  ISO 45001:2018) المواصفة الدوليةمعاير  

سياق 

 المنظمة

القيادة 

 والمشاركة
تقويم  العمليات الدعم التخطيط

 االداء

التحسين 

 المستمر

 (  ISO 45001:2018) المواصفة الدوليةقائمة فحص وفق 

 المقارنة مع الواقع الفعل  للصحة والسالمة المهنية 

فجوات بين الواقع الفعلي 

 ومعايير المواصفة

بين الواقع الفعلي فجوات 

 ومعايير المواصفة

المواصفة مطبقة بشكل 

 كامل

 تحليل الفجوات

وجود خلل في تطبيق 

 معايير المواصفة

ال يوجد اي تطبيق 

 لمعايير المواصفة

تقديم التوصيات لمعالجة 

 الفجوات ورفع مستوى التطبيق

تقديم التوصيات 

للعمل على تطبيق 

 المعايير
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 معاير  المواصفة رابعًا: 

 فوي الكامنوة والمخواطر المنظموة، المهنيوة داخول والسوالمة الصوحة تحوديات فهوم يجوب سطيا  المنظمطة: .1
 يودوتحد العالقوة، ذات القكوايا لتحديود والخارجية اخليةالد البيئة وتحديد المنظمة، عمل مجال أو النشاط
 . المعنية االطراف وتوقعات متطلبات

 ،والصوالحيات المسوؤوليات وتحديود التنظيميوة واادوار السياسوة رسوم تودخل القيطادة وماطار ة العطاملرن: .2
 : خالل من والمساءلة وااللتزام القيادة على العليا اإلدارة قدرة وإثبات

 .بالعمل المتصلة المهنية والسالمة الصحة حماية عن الشاملة والمسائلة المسؤولية تحمل .أ
 الصولة ذات المهنيوة والسوالمة الصوحة وأهوداف المهنيوة والسوالمة الصوحة سياسوة وضوع مون التأكود .ب

 . للمنظمة االستراتيجي التوجه مع والمتوافقة
  بالمؤسسة ااعمال عمليات في المهنية والسالمة الصحة إدارة نظام ومتطلبات عمليات دمج ضمانج .
 . هوتحسين وصيانته وتنفيذ  المهنية والسالمة الصحة إدارة نظام إلنشاء الالزمة الموارد توافر ضمان .د
 .المرجوة النتائج يحقق المهنية والسالمة الصحة إدارة نظام أن من التأكد .ه
 . المهنية والسالمة الصحة إدارة نظام فاعلية في للمساهمة ااشخاص ودعم توجيه .و
 واتخواذ لتعريوف بمنهجيوة المهنيوة والصوحة السوالمة إدارة نظوام اداء المسوتمر التحسوين وتعزيوز تأكيود .ز

 يشومل بموا بالعمول المتعلقوة والمخواطر وااخطوار والفورص المطابقوة عودم لتحديود حواالت االجوراءات
 . النظام في القصور

 .المهنية والسالمة الصحة إدارة نظام تدعم التي المؤسسة في ثقافة وترويج وقيادة تطوير .ح
 هوذ  مع التعامل كيفية وتحديد المعنية بااطراف أو بالمؤسسة سواء والفرص المخاطر راعاةم الوخطي : .3

 تقييم وكذلك التخطيط عملية في للعاملين الفعالة المشاركة في تنظر أن المؤسسة على فيجب المخاطر،
 المرتبطوة المهنية والسالمة الصحة إدارة نظام من المرجوة بالنتائج الصلة ذات الفرص وتحديد المخاطر
 . مؤقتة او دائمةلها  المخطط التغييرات حالة في عملياتها أو المؤسسة في بالتغييرات

 وتحسوينه والسوالمة الصوحة إدارة نظوام إلنشواء الالزموة المووارد تووفر المؤسسوة تحودد أن يجوب الطدمم: .4
 والتوعيوة، والكفواءة، بوالموارد، يتعلوق موا جميوع االعتبوار فوي واالخوذ لوه المسوتمر والتحسوين وصويانته
 .)الموثقة المعلومات( لتصبح) والسجالت الوثائق (عبارة تغيير تم حيث، الموثقة والمعلومات واالتصال،
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 التخطووويط ويشووومل ،ووضووووحاً  تحديوووداً  أكثووور أصوووبحا التوووي المهموووة البنوووود مووون العمليوووات تعووود : العمليطططا  .5
 الطووووووار   لحووووواالت واالسوووووتعداد والمشوووووتريات الخارجيوووووة والمصوووووادر التغييووووور وإدارة التشوووووغيل فوووووي والوووووتحكم

    . لها واالستجابة

 السووالمة إدارة نظووام متطلبووات لتلبيووة الالزمووة العمليووات وتراقووب وتنفووذ تخطووط أن المؤسسووة علووى يجووب       
 :خالل من الفقرة في المحددة االجراءات وتنفيذ المهنية، والصحة

 . للعمليات معايير وضع .أ
 .للمعايير وفقاً  العمليات على الرقابة تنفيذ .ب
 .لها خطط م هو كما تما قد العمليات بأن للثقة الالزم بالقدر الموثقة بالمعلومات االحتفاظج. 
 وأهووداف سياسووة عوون انحرافووات إلووى الموثقووة المعلومووات غيوواب فيهووا يووؤدي قوود التووي الحوواالت تحديوودد. 

 . المهنية والسالمة الصحة
 عمليووة تطبووق أن المؤسسووة علووى يجووبو  المشووغلين متعووددة عموول أموواكن فووي للعوواملين العموول تهيئووةه. 

 المنظمووووات مووووع المهنيووووة والسووووالمة الصووووحة إدارة بنظووووام الصوووولة ذات المختلفووووةاالجووووزاء  بووووين للتنسوووويق
 .ااخرم 

 الوداخلي والتودقيق االمتثوال وتقييم والتقييم والتحليل الرصد عمليات ااداء تقييم ويتكمن :ألداءا تقريم .6
 الرصووود عمليوووة علوووى والحفووواظ وتنفيوووذ إنشووواء المؤسسوووة علوووى يجوووب ولوووذا اإلدارة، ومراجعوووة والخوووارجي
 :اآلتي تحدد أن وعليها والتقييم والقياس

 .ااخرم  والمتطلبات بها المعمول القانونية المتطلبات .أ
 .المحددة المهنية والسالمة الصحة وفرص بمخاطر المتعلقة وعملياتها أنشطتها .ب
 .التشغيلية الكوابطج. 
 .للمؤسسة المهنية والسالمة الصحة أهدافد. 
 .المهنية والسالمة الصحة أداء بتقييم المؤسسة ستقوم التي المعايير .ه

 أهووداف وعمليووة المطابقووة عوودم لحوواالت التصووحيحية واالجووراءات الحوووادث التحسووين ويشوومل :الوحسططرن .7
 المسووتمر، التحسووين عمليووة علووى وتحووافظ وتنفووذ وتنشوو  تخطووط أن المؤسسووة علووى المسووتمر التحسووين
 نتوائج المؤسسوة تنقول وأن الدوليوة، المواصوفة هذ  في الموصوفة اانشطة مخرجات االعتبار فياخذة 

 كودليل الموثقوة بالمعلوموات المؤسسوة تحوتفظ وأن وممثلويهم، المعنيوين، العواملين إلى المستمر التحسين
 .المستمر التحسين نتائج على
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 :جمع البيانا  والمعلوما  للجانب العمل  :  يفيةخامساً 
 تتم جمع البيانات والمعلومات من خالل اربع جوانب اساسية وهي اآلتي:   

 ة.المقابالت الشخصية مع الرؤساء والمسؤولين في مكاتب ودوائر الوزار  الجانب االول:
 الوثائق والسجالت الرسمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الجانب الثان :
 لمكاتب ودوائر الوزارة. الميدانية المعايشة الجانب الثالث:
 اة أد " علوى انهوا تعرف والتي (Checklist)  الفحص قائمة على االعتماديتم   الفحص قائمة الجانب ال ابع:

 تطبيوق مسوتوم  لتقيويم ااداة  تمكون هوذ  ذ إ " وموحودة منظموة بطريقوة معينوة زمنيوة فتورة خوالل البيانوات لجموع
 بنظوام الخاصوة(  ISO 45001:2018) الدوليوة المواصوفة ومتطلبوات الواقوع الفعلوي بوين الفجووة وتشوخيص

  (7) الفحوص قووائم عودد بلو  وقود الدوليوة، المعوايير منظموة أصودرتها التوي المهنيوة والسوالمة الصوحة إدارة
 .للمواصفة الفرعية البنود وكذلك( 7) السبعة ااساسية البنود معايير على موزعة تساؤالً ( 95) تكمنا

 
 والمصطلحا  : الوعاريفسادساً 

 والسولطات المسوؤوليات موع الخاصوة وظائفهوا لهوا التوي ااشوخاص مون مجموعوة أو شوخص :مؤسسطة  .1
 .أهدافها لتحقيق والعالقات

 .المؤسسة سيطرة تحا بالعمل متعلقة أنشطة أو بأعمال يقوم الذي الشخص العامل: .2
 .المهنية والسالمة الصحة إدارة نظام في القرار اتخاذ عملية في العمال مشاركة الماار ة: .3
 .العمل لغر  إليه يذهب أو الشخص به يتواجد حيث المؤسسة لسيطرة خاضع مكان مكان العمل: .4
 ملزموةال وااللتزاموات المؤسسوة على تنطبق والتي القانون  عليها ينص التي المتطلبات القانونية:الموطلبا   .5

 .المؤسسة فيها اشتركا التي والمتطلبات للمنظمة اً  قانون 
 واالهوداف السياسوات لوضوع المؤسسوة فوي المتفاعلوة أو المترابطوة العناصور مون مجموعوة النظطا  االدار:: .6

 .ااهداف تلك لتحقيق والعمليات
 لصحةا سياسة لتحقيق مستخدم لإلدارة نظام من جزء أو ادارة نظام نظا  ادارة الصحة والسالمة المهنية: .7

 .المهنية والسالمة
 .العليا اإلدارة قبل من رسمياً  عنها التعبير تم كما المؤسسة وتوجهات نوايا مجمل :السياسة .8
 .للشخص االدراكية أو العقلية أو الجسدية الحالة على سلبي تأثير االصابة واالم اض الصحية: .9

 .الصحة اعتالل أو إصابة في يتسبب أن يحتمل موقف أو مصدر خط : .10
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 احتماليوة بوين الجموع المهنيوة والسوالمة الصوحة إدارة نظوام مخواطر مخطار  السطالمة والصطحة المهنيطة: .11
 واعوتالل اإلصوابة وشودة الحودث سوببها يكوون  أن يمكون التوي التعور  أو بالعمول مورتبط خطيور حدث حدوث
 .الصحة

 .المرجوة النتائج لتحقيق والمهارات المعرفة تطبيق على القدرة الكفاءة: .12
 توثوق التوي والوسوائط المؤسسوة قبول مون عليهوا والمحافظوة للوتحكم المطلوبة المعلومات معلوما  موثقة: .13

 .بها
 .مخرجات إلى المدخالت تحول التي التفاعلية أو المترابطة اانشطة من مجموعة :العملية .14
 روتووفي للعموال الصوحة واعوتالل االصوابة منوع بفاعليوة المتعلوق ااداء: اداء السطالمة والصطحة المهنيطة .15

 .وصحية آمنة عمل أماكن
 مودم لتحديود موضووعياً  وتقييمهوا التودقيق أدلوة علوى للحصوول وموثقوة ومسوتقلة منتظموة عمليوة: الوطدقرق .16

 .خارجي أو داخلي تدقيق إما التدقيق معايير استيفاء
 .الصحة سوء الى أو اإلصابة إلى يؤدي أن يمكن الذي العمل أثناء أو عن ناجمة واقعة :الحادث .17
 .حدوثهتكرار  ومنع الحادث أو المطابقة عدم حالة اسباب ازالة عمل: االج اء الوصحيح  .18
 .ااداء لتحسين متكرر نشاط الوحسرن المسوم : .19
 وتطبيوق االمورا  ومخواطر المهنيوة اإلصوابة تحديود علوى يتركوز شويء كول الصحة والسطالمة المهنيطة: .20

 واالصابات هذ  الحوادث من التخلص مرحلة الى الوصول حتى المخاطر لتقليل الممكنة التدابير والوسائل
 .المنظمة في والمخاطر

 

  : ب امج الصحة والسالمة المهنية:سابعاً 
االهتمووام بالسووالمة فووي اعلووى مسووتوم  المؤسسوواتلتحسووين متطلبووات الصووحة والسووالمة المهنيووة يتطلووب موون    

 بالسوالمة، الووعي بإظهوار المسوتويات جميوع فوي والمشورفين الموديرينوذلك مون خوالل تكليوف  المؤسسةداخل 
 مله الجيدة السالمة برامج تقديم خالل من للعمل آمن مكان على للحفاظ ومكافأتهم تدريبهم، مسؤولية وتحمل

 وتشمل اآلتي:
ن لتحسوي اقتراحاتهوا بعنايوة االدارة وتودرس السوالمة قورارات فوي الموظفوون  فيهوا يشوارك للسوالمة لجنوة تشكيل .1

 .السالمة
يووتم التواصوول مووع اللجووان موون خووالل اقامووة محاضوورات السووالمة واافووالم والملصووقات والكتيبووات والعوورو   .2

 التقديمية.
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توجيووه المشوورفين بكيفيووة التواصوول وتوودريب الموووظفين علووى االسووتخدام اآلموون للمعوودات وموواهي احتياجوواتهم   .3
 للسالمة.

 الحوافز لتشجيع السلوكيات اآلمنة واالنكباط لمعاقبة السلوكيات غير اآلمنة في العمل.تستخدم  .4
تصميم برامج مساعدة الموظفين للتغلوب علوى المشوكالت الجسودية أو العقليوة أو العاطفيوة التوي توؤثر علوى  .5

 .أدائهم الوظيفي والقيام بالفحص الذاتي لتصحيح المواقف الخطيرة المحتملة التي تواجههم 
 

 : الحوادث واصابا  العمل: ثامناً 
 تشومل أن يمكون إصابة في التسبب دون  يحدث بأنه ويوصف متوقع، وغير متعمد غير حدًثا الحادث يعد    

صوابات ، ويمكن ان يتم تحليول الحووادث واالبدنية عواقب عليها تترتب ال التي االنزالق أو السقوط منها اامثلة
 ومعرفة تأثيرها من خالل اتباع الخطوات اآلتية:

نجوود أن المعاينووة هوي أخطوور خطوووات تحليوول الحوووادث لووذا موون الكووروري أن  :الحططوادث وااصططابا معاينططة  .1
الواجوووب مراعاتهوووا فوووي معاينوووة الحووووادث واإلصوووابات حيوووث أ نوووه )يجوووب أن يعطوووى توضوووح أهوووم االعتبوووارات 

االهتمووام ااول عنوود وقوووع الحووادث للمصوواب أو المصووابين وذلووك اجووراء إسووعافهم أوال، اسووتدعاء المخووتص 
 للقيام بالفحص والمعاينة في الحال وذلك للوقوف علوى ااسوباب الفنيوة التوي أدت إلوى وقووع الحوادث وعلوى

 ص أن يهتم باامور اآلتية:المخت
 تدوين جميع المالحظات والمشاهدات التي رآها وطريقة ااداء التي تم بها العمل. .أ

 موجز عن أقوال المصابين وشهود الحادث. .ب
 تقديم وصف موجز للحادث واإلصابات وأماكنها. .ج

معرفوة الظوروف والهدف من تحقيق الحوادث هو الوصول إلى  اج اء تحقرق ألسباب الحوادث وااصابا : .2
وأساليب العمول التوي أدت إلوى وقوعهوا والعمول علوى تحسوين تلوك الظوروف أو أسواليب العمول لتالفوي تكورار 

 تلك الحوادث والوسيلة إلى ذلك تتلخص باآلتي:
 دراسة كل حادث أو إصابة لمعرفة العوامل التي سببا وقوعها. .أ

 تحليل العوامل المسببة لهذ  الحوادث. .ب
ات واالحتياجات الوقائية الكفيلوة بمنوع تكورار هوذ  الحووادث وذلوك تأسيسوا علوى المشواهد اتخاذ االجراءاتج.

 والدراسة والتحليل.
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  : اسباب حوادث واصابا  العمل:تاسعاً 

 تقسم حوادث واصابات العمل الى ثالث جوانب اساسية هي:
 أو الفرد قدرات في كالنقص بالفرد المرتبطة اإلنسانية العوامل وهي بالف د: الم تبطة الجانب االول: األسباب

 أو الفسويولوجية إلمكاناتوه لوه الموكول العمول مالءموة عودم او ذكائوه وضوعف خبرتوه قلوة أو وتأهيلوه تدريبة في
 العمل: حوادث أسباب من % 80 من أكثر على تستحوذ العوامل هذ  الذهنية وقد وجد ان

 .معه من على وأحياناً  وصحته سالمته على خطراً  ااحيان من الكثير في تشكل التي مهارته نقص .أ
 يعرضوه لهوا فإهمالوه عملوه، ممارسوة اثنواء والصوحة السوالمة وارشوادات بالتعليموات الفورد التوزام عودم .ب

 .لإلصابة
 أو عمول إصوابة الوى معرضواً  سوتعجله ومنخفكوة، سولبية كانوا إذا التوي والمعنويوة النفسوية الفورد حالوةج.  

 .غير  أكثر من ما مر 
 مخاطر أو عمله مخاطر من حمايته أجل من له المحددة والحماية السالمة لوسائل الخاط  الفرد استخدامد. 

 .به البيئة المحيطة
 حاالت ةزياد في الرئيس السبب هو التنظيمي البناء يكون  ما كثيراً  :بالعمل الخاصة األسباب الجانب الثان :

 وقود ااحيان، من كثير في ووفاة وإصابات حوادث من ذلك عن يتسبب وما التنظيمية والكغوط ،الصراعات
 .المتقدمة الدول في حتى ااعمال منظمات في كثيرة لمساو   مظاهر على الصدد هذا في اإلحصاءات ادلا

 لون العوام يتعر  المعاصر، العالم في التصنيع من العالي المستوم  بسبب :البرئية األسباب الجانب الثالث:
 مون ديودالع تسوبب الكيميائيوة فوالمواد المعيشوية، وبيئواتهم عملهوم فوي الخطرة الكيميائية المواد الى متزايد بشكل

 تاالضوطرابا عون فكوالً  االلتهابيوة، الجلديوة واالمورا  الكافيوة، غيور القودرة التنفسوية ذلوك فوي بموا االمورا ،
 ،كطالح ارة الماديوة العمول بيئوة فوي المناسوب الصوحي المنوا  ان كموا ،وامورا  االورام العصوبية، النفسوية

 كانوا كلموا إذا وصوحته سوالمته وفوي العواملين وانتاجيوة أداء علوى توؤثر والوهويطة، واالضطاءة ،والضوضطاء
 المهنيوة والمخواطر لإلمورا  تعرضوه نسوبة وقلوا أفكول، العامول كوان اسوتعداد مناسبة المادية العمل ظروف
 العمل. تصاحب التي
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 : اج اءا  حفظ حوادث واصابا  العمل وتسجرلها:ماش اً 

 عودد توضوح السوجالت هذ  مؤسسة كل في العمل واصابات حوادث عن خاصة بسجالت االحتفاظ يجب 
 المفقوودة كاايوام الحووادث هوذ  حصوول عون الناجموة الخسوائر وكذلك المهنية، واالمرا  دث ونوعها،الحوا
والودليل ادنوا  يوضوح  الحوادث حصوول وفقوًا لدرجوة السوجالت تونظم إن الممكن ومن واالصابات، العمل، من

 كيفية كتابة تقرير وتسجيل الحوادث واالمرا  والوفيات:
 
 

 

 حالة عدم الحدوث                          حالة الحدوث    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحالة

االصابة في العمل او 

 بيئةالتعرض لظروف 

 العمل

االصابة في العمل او 

التعرض لظروف بيئة 

 العمل

اصابة 

 تتضمن
 المرض الوفاة

ال شيء 

 مما سبق

النقل لوظيفة 

 اخرى

عن اعاقة 

 العمل والحركة

فقداً 

 للوعي
تقديم معاملة طبية تزيد عن 

 مجرد االسعاف االولي

عدم 

تسجيل 

 الحالة

 يتم تسجيل الحالة
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  :لوقاية من حوادث واصابا  العمل: اما  الحاد:
 والموواد واالدوات واآلالت كااشخاص حوله من مع وتربطه عمله موقع في فرد كل مسؤولية هي السالمة   

 المهنيوة الحمايوة تووفير إلوى توؤدي التوي االجوراءات مون مجموعوة إذ تعود السوالمة وغيرهوا، التشوغيل وطورق 
 على العمال يساعد الذي السليم المهني الجو وتوفير العمل أثناء واآلالت المعدات خطر من والتقليل للعاملين
 علوى يجوب وقووانين أنظموة المهنيوة السوالمة أصوبحا وقود وإصوابات، حووادث دون  مون إنتواج وهودفها العمول

 العمول حووادث لظواهرة والمتزايود الواسوع االنتشوار تطبيقهوا، بسوبب اإلدارة علوى يجوب كموا معرفتهوا العواملين
 حووادث اتلحقه ونظرًا لإلضرار التي ،المؤسسات في معدلها وارتفاع والمادية تكرارها اإلنسانية تكاليفه وارتفاع
 مون يوةللوقا وبورامج  طرق  وضع تم اإلنتاجية، الكفاية على وتأثيراتها والبشرية المادية اإلنتاج بعناصر العمل
ت والجها المؤسسات، ولذلك البد ان تكون هناك اعتبارات مختلفة تملي على االدارات العليا في العمل حوادث

مورا  االنسوانية والماديوة لتووفير بورامج وقايوة تعمول علوى تقليول حووادث العمول واال عالمختصة االهتمام بالودواف
 المهنية، ولهذا يجب ان تكون اهداف الوقاية من حوادث واصابا العمل على النحو اآلتي:

 لوىإ يحتواجون  موا وتفهوم لوظوائفهم الماديوة المتطلبوات العاملوة القووم  توتفهم بحيوث والتعلويم التودريب تووفير .1
 . اإلصابة مخاطر تقليل أجل من فعله

 المثوال، سوبيل علوى المناسوب، الطبي ااخصائي خالل من العاملة للقوم  ااهداف المحددة المشورة تقديم .2
 .الطبيعي العالج أخصائي

 تصوميم خوالل مون اإلصوابة تقليول بهودف والممارسوات العمول أسواليب تحليل في الطبيين المهنيين اشراك .3
 .وإدارتها والمعدات المهام

 .مناسب بشكل وإدارتها العاملة القوم  وثقافة ونوع عمر مراعاة .4
 . للعاملين الغياب إدارة وخطط العمل إلى العودة التأهيل، إعادة ضمان .5

 ISO 45001:2018 الدولية المواصفة ممل إرار :ما  الثانية
 ةالمعياريو المواصوفة هوذ  فوي المطبوق المهنيوة والسوالمة الصوحة إدارة نظوام منهج اليه يستند الذي ااساس   

 وممثلويهم العاملين ومشاركة وااللتزام القيادة يتطلب والذي  Deming (( PDCA Cycle مفهوم هو الدولية
 تسوتخدمها تكراريوة عمليوة هوو PDCA نمووذج .المؤسسوية والوظوائف المسوتويات جميوع ومون يوجودون  حيثموا

 وعلوى عناصور  مون عنصور كول وعلوى اإلدارة نظوام علوى تطبيقوه يمكون المسوتمر التحسين لتحقيق المؤسسات
 : االتي النحو
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 المنظموة لسياسوة وفقواً  النتوائج لتحقيوق الالزموة والعمليوات والبورامج ااهوداف تحديود :  (Plan ) خطط  .1
 البيانوات جموع الحوالي، الوضوع تحديود المشوكلة، تحديود( خوالل مون المهنيوة والسوالمة بالصوحة الخاصوة
 .)المشكلة أسباب تحديد المرجوة، النتيجة تحديد بالمشكلة المتعلقة

 ااسوباب تحديود البيانوات، تحليول(خوالل مون لهوا مخطوط هوو كموا العمليوات تنفيوذ : ( Do ) افعطل / نفط  .2
 (.لالختبار حل أي قرر متعددة، حلول إنشاء الجذرية، العملياتمراقبة  الجذرية،

 الصوحة وأهوداف بسياسوة يتعلوق فيموا والعمليوات اانشوطة وقيواس رصود : ( Check ) تحقطق / افحطص .3
 اقبةمر  النتائج، قياس كيفية تحديد الحل، وتقديم تصميم( خالل من النتائج عن واالبالغ المهنية، والسالمة
 .)والفعلية المتوقعة النتيجة مراجعة النتيجة، وتحليل

 باسوتمرار المهنيوة والسوالمة الصوحة أداء لتحسوين الالزموة االجوراءات اتخواذ : : ( Act ) تص ف / حَسن .4
 إلوى الحاجوة تحديود، المسوتمر التحسوين تتبوع المحسونة، العمليوة توحيود( خوالل مون المرجووة النتوائج لتحقيوق
 . PDCA) عملية في التفكير الجديدة، العملية استخدام على العمال تدريب المقبل، التحسين

 ادنا : بالشكل موضح كما Deming PDCA دورة مفهوم على بنائها في المواصفة هذ  تعتمد
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 ISO 14001:2015والمواصفة  ISO 45001: 2018 المواصفة برن لعالقةا :ما  الثالث

المعيار  ت
 الرئيسي

ISO 45001: 2018 ISO 14001:2015 

 
1 . 

 
سياق 
 المنظمة

 وسياقها. المنظمة فهم -
 االطراف المعنية. وتوقعات احتياجات فهم -
 المهنية. و السالمة الصحة إدارة نظام تحديد -
 السالمة المهنية. و الصحة إدارة نظام -

 وسياقها المنظمة فهم -
 االطراف وتوقعات احتياجات فهم -

 .المعنية
 .البيئة ادارة نظام مجال تحديد -
 .البيئة ادارة نظام -

 
2. 

 
 القيادة

 وااللتزام. لقيادةا -
 المهنية. والسالمة الصحة سياسة -
 والمسؤوليات والصالحيات. التنظيمية االدوار -
 العاملين. ومشاركة استشارة -

 وااللتزام. القيادة -
 البيئة. سياسة -
 التنظيمية والمسؤوليات االدوار -

 والصالحيات
 
 
3 . 

 
 

 التخطيط

 المخاطر والفرص. على التعرف إجراءات -
 .عام 
 الفرص والتهديدات. وتقييم المخاطر تعريف 
 ااخرم. القانونية والمتطلبات المتطلبات تحديد  

 .التخطيط عمل -
 لتنفيذها. والتخطيط المهنية والسالمة الصحة أهداف -

 والسالمة المهنية. الصحة أهداف 
 الصحة والسالمة أهداف لتحقيق التخطيط 

 المهنية

 والفرص. ضبط المخاطر اجراءات -
 لتحقيقها. البيئية والتخطيط االهداف -

 
 
4. 

 
 

 الدعم

 .الموارد -
 .الكفاءة -
 .التوعية -
 .والمعلومات االتصاالت -
 .الموثقة المعلومات -

 والتحديث اإلنشاء. 
 الموثقة المعلومات ضبط. 

 الموارد. -
 الكفاءة. -
 التوعية. -
 االتصال. -
 الموثقة. المعلومات -

 
5. 

 
 العملية

 العمليات. وضبط تخطيط -
 .عام 
 الهرمي. التسلسل 
 التغيير. إدارة 

 وضبط التشغيل. تخطيط -
 الطارئة. واالستجابة للحاالت التهيؤ -
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 الخارجية. بالمصادر االستعانة -
 المشتريات. -
 المقاولون. -
 للطوار . واالستجابة االستعداد -

 
 
6. 

 
 

تقييم 
 االداء

 وتقييم ااداء. والتحليل والقياس الرصد -
 .عام 
 التطابق. تقييم 
 الداخلية. المراجعة -

 الداخلية. المراجعة برنامج 
 االدارة. مراجعة -

 والتقييم. والقياس والتحليل الرصد -
 الداخلي. التدقيق -
 اإلدارة. مراجعة -

 
 
7. 

 
 

 التحسين 

 .التصحيح واالجراء المطابقات وعدم الحوادث -
 .المستمر التحسين -

 المستمر التحسين أهداف. 
 المستمر التحسين عملية. 

 عام. -
 وعدم االجراءات التصحيحية -

 المطابقة.
 .المستمر التحسين -

 

 

  ا : ه   الوثائق لنظا  الجودة:ال ابعة م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    

                                                

                                             

                            

 

 

          تقولافعل ما 

                                              

 

 

 

 

 السياسة

 االهداف

 دليل نظام العمل

 

 تعليماتالاالجراءات و

 

 قل ماستفعل

 النماذج والسجالت
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 لم :: واقع الصحة والسالمة المهنية ف  وزارة الوعليم العال  والبحث العما  الخامس
 اواًل: نب ه تع يفية من الوزارة.

عندما تأسسا كلية الحقوق )مدرسة  1908تأريخ مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عام  ابتدأ   
التي و  1927 بية حاليًا( وكلية الطب عامالحقوق سابقًا( وتبعتها كليات اخرم مثل دار المعلمين العالية )التر 
جامعة بغداد وكانا  1957وتأسسا عام  اتخذت نظام ومناهج الكلية الطبية البريطانية وكليات اخرم.

 والموصل.البصرة  اتأسسا جامعت 1967وفي عام  ,تتكمن تسع كليات وكما الحقا بها معاهد عالية
م التي تتس نه الوثيقةأالتعليم العالي في العراق. يتسم الدستور بالبد من عر  سريع للمراحل التي مر بها    

من و ي العال بالثبات النسبي والقبول العلمي وعليه فان الوثيقة ستكون مصدرًا ترتكز عليه استراتيجية التعليم
سنة  لمؤقا لاالمؤقا بالتعليم العالي والبحث العلمي فالدستور العراقي المباد  االساسية التي كرسها الدستور 

لبية وت ,ثوتنمية التفكير العلمي وروح البح ,كان هدف التعليم فيه رفع وتطوير المستوم الثقافي العام 1970
شعبه وخلق جيل قومي تقدمي في بنيته يعتز ب ,متطلبات مناهج التطوير واالنماء االقتصادية واالجتماعية
غير لوقا الحاضر وبعد ان تغيرت مفاهيم كثيرة وتووطنه وتراثه ويتحسس بحقوق قومياته كافة ، اما في ا

لتي اسابقة المنهج الذي تبنته القيادة السياسية في  العراق فكان البد من اجراء تعديل على بعض المفاهيم ال
 والذي ترجم في النصوص القانونية التي تكمنها دستور جمهورية العراق عام 1970تكمنها دستور عام  

ئية وكما بتداعاماًل اساسيًا لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة وهو الزامي في المرحلة اال التعليم اذ عد   2005
عل جنفًا الذي آ( من الدستور المشار اليه 34نص المادة ) هما تكمنان الدولة تكفل مكافحة االمية هذا 

مي ث العللة بتشجيع البحفكاًل عن ذلك قيام الدو  ةمختلفال التعليم المجاني حقًا لكل العراقيين في مراحله
منا السلمية بما يخدم االنسانية وترعى التفوق واالبداع ومختلف مظاهر النبوغ الفكري كما تك لألغرا 

ة ن المادالفقرة )ج( م احكاموينظم بقانون واستنادًا  ,المادة المذكورة أن التعليم الخاص واالهلي مكفول
)قانون التعليم العالي  1970( لسنة 132ر قانون رقم )الخمسين المعدلة في الدستور المؤقا فقد صد

ن )قانو  1976( لسنة 34ومنها قانون رقم  ) والبحث العلمي( والذي صدرت بموجبه انظمة لتسهيل تنفيذ 
لبحث الي واكانا مؤسسة المعاهد الفنية مؤسسة شبه رسمية ترتبط بوزارة التعليم الع .مؤسسة المعاهد الفنية (

لوزارة اتولا  1970( لسنة 132االطر الفنية الوسطى وبموجب القانون ) بإعداد قما يتعلعنى بكل العلمي وت  
لتي لية واتنفيذ سياسة الدولة التربوية والثقافية والعلمية والتكنولوجية في نطاق المؤسسات الرسمية وااله

نوع ين مناهجها واهدافها وتتستهدف احداث تغيير نوعي في الحركة العلمية وتحقيق االنسجام والتكامل ب
لف ل والتخجيل متحرر من الجه إلعداد ,الدراسات والبحوث العلمية العليا واالختصاصات التقنية والتكنولوجية

عاية علمي ور عداد العلماء والمفكرين واالساتذة الجامعيين والمدرسين والخبراء والعناية بالبحث الإ فكاًل عن 
 في ر قدماً البتكار كما انها اكثر ادواتها  فعالية وجدوم في تمكينها من السيوتشجيع ودعم مواهب االبداع وا

 اتجا  تحقيق اهدافها الوطنية والقومية واالنسانية وبناء عالم افكل.
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قانون رقم الذي الغي بدور  بال 1983( لسنة 55وقد الغي القانون المشار اليه اعال  بموجب القانون رقم )   
تقنية تهدف الوزارة احداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية وال النافذ وبموجبه 1988( لسنة 40)

حقيق تاتجا  بوالثقافية وتوجيه المؤسسات التعليمية والبحثية بما يحقق التفاعل المستمر بين الفكر والممارسة 
  االصالة والرصانة العلمية والتفاعل مع التجارب والخبرات االنسانية.

 : المها  االساسية للوزارة.ثانياً 
ة لة ومؤثر على توجيه مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لتكون قوة فاعوتشكيالته يعمل مركز الوزارة 
 : من خالل االتي في المجتمع العراقي 

تحكر نظام تربوي وتعليمي يوفر فرص التعليم والتعلم للجميع بما يحقق متطلبات المجتمع المتطبيق  .1
 في بناء االنسان ويرسخ مباد  المواطنة الصالحة والديمقراطية وحقوق االنسان.ويسهم 

 ،راقي وتطوير  مستمدًا من طبيعة المجتمع الع والبحث العلمي اصالح نظام التربية والتعليم العالي .2
مثل ومن حاجاته ومتطلباته تقدمه بما يجعله مشاركًا فاعاًل في إنتاج المعرفة، مع االستخدام اا

 تحقيق السالم في العراق.للموارد البشرية والطبيعية )المادية( والمالية، ل
 .تعليم يؤمن تكافؤ الفرص .3
 تعليم ذو جودة عالية. .4
 تعليم يسهم في التنمية الشاملة. .5
 تعليم يحقق متطلبات المجتمع المتحكر. .6
 ة.كمنظومة تعليمية فاعلة ودينامي .7
ف والهندسية والعلمية واإلنسانية يمتلكون من المعار عداد خريجين في مختلف التخصصات الطبية إ  .8

 الصحية والزراعية والصناعية والتعليمية كافة والمهارات ما يؤهلهم للعمل في قطاعات الدولة
لتطور ابالعلم والمعرفة ولها القدرة على مواكبة والخدمية وغيرها، كذلك توفير أجيال جديدة مزودة 

 ر فرص التعليم الجامعي.توفي عن طريقالحاصل في العالم 
 اعداد العلماء والمفكرين وااساتذة الجامعيين والخبراء المختصين.  .9

 الدولة كافة. وقطاعاتالعناية بالبحث العلمي والذي يهدف لحل مشاكل المجتمع  .10
 رعاية مواهب االبداع واالبتكار وتشجيعها. .11
االقليمية والبحث العلمي االهتمام بتطوير العالقات العلمية والثقافية مع مؤسسات التعليم العالي  .12

.من أجل تحقيق االنسجام والتكامل في مجاالت العلم والمعرفة ؛والعالمية
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 رابعًا: الصحة والسالمة المهنية ف  الوزارة.

 .المادية وممتلكاتها الوزارة في المهنية السالمة تحقيق لكمان الالزمة االجراءات وضع الغر : .1
 الوزارة كافة. ومرافق قساممكاتب ودوائر واالمجال:  .2
 المسؤولية:  .3
 وصف االجراء: .4

 السالمة المهنية: -
 الدفاع المدني )االطفاء(: -
 الطبابة: -

 السجالت: سجل الحوادث .5
 :Checklist ))الخاصة لفحص نظا  ادارة الصحة والسالمة المهنية بالمحاور والمعاير قائمة  :س ما سادال

   
 محاورال

 
 المعاير 

مطبق 
 وموثق

مطبق 
وغر  
 موثق

غر  
مطبق 
 وموثق

موثق 
ومطبق 
 جزئياً 

غر  
مطبق 
غر  
 موثق

 
 
 
 
 
 
 
1  

 
 
 
 
 
 
سياق 
 المنظمة

 فهم المنظمة وسياقها .1
حووودد الووووزارة المشووواكل الداخليوووة والخارجيوووة ت -

 المرتبطة بااهداف والتوجه االستراتيجي
     

 األخ ى  المعنية واالر اف العاملرن وتوقعا فهم احوياجا   .2
 المةوالسو حةالصو ادارةلمراقبوة  نظوام يوجود -

 اتمتطلبو علوى وفوق المؤسسوة فوي ةالمهنيو
 ISO 45001:2018 الدولية المواصفة

     

 المهنية والسالمة الصحة إدارة نظا  نطا  تحديد .3
راقبوووة الووووزارة ومراجعتهوووا المعلوموووات حوووول م -

 واحتياجاتهم وتوقعاتهم االطراف المعنية
     

 المهنية والسالمة الصحة إدارة نظا  .4
 والسووالمة الصووحة إلدارة نظووام توثيووق -

 الدوليوة المواصوفة متطلبوات وفوق المهنيوة
.ISO 45001:2018 
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2 
 
  

 
 
 
 

 القيادة

 وااللوزا  القيادة .1
وفير المووووارد الالزموووة لنظوووام ادارة الصوووحة تووو -

مون  ISO 45001:2018والسوالمة المهنيوة 
قبوول الوووزارة مووع تحملهووا للمسووؤولية عوون الوقايووة 

 من االصابات باامرا  المرتبطة بالعمل

     

 نظوام فعاليوة فوي اهمةللمسو العواملين دعوم -
بنظر مع االخذ  المهنية والسالمة الصحة إدارة

 ةالصول ذاتاالخورم  اإلداريوة اادواراالعتبار 
 في مجاالت مسؤوليتهم.

     

عزيوووووز مبووووودأ الثقافوووووة فوووووي دعوووووم نظوووووام ادارة ت -
 الصحة والسالمة المهنية.

     

مايووة العوواملين عنوود االبووالغ عوون الحوووادث ح -
 والمخاطر من قبل الوزارة.

     

عووووم الوووووزارة لعموووول اللجنووووة العليووووا واللجووووان د -
 للصحة والسالمة المهنيةالفرعية 

     

 سياسة الصحة والسالمة المهنية .2
لتووووووووزام الوووووووووزارة بوضووووووووع اهووووووووداف الصووووووووحة ا -

والسوووووووووالمة المهنيوووووووووة موووووووووع ضووووووووورورة االلتوووووووووزام 
بالمتطلبوووات القانونيوووة وغيرهوووا مووون المتطلبوووات 

 االخرم.

     

لتزام الوزارة بالقكاء على المخاطر وتقليل ا -
المهنيووة موون خووالل مهووددات الصووحة والسووالمة 
 التحسين المستمر للنظام.

     

اللتووووووووووزام بالتشوووووووووواور ومشوووووووووواركة العوووووووووواملين ا -
باانشطة الخاصة بالسالمة المهنية مع اتاحة 
نظووووووووووووام ادارة الصووووووووووووحة والسووووووووووووالمة المهنيووووووووووووة 

 لمعلومات موثقة لهم في الوزارة

     

 والسلطا  والمسؤوليا  الونظيمية األدوار .3
ضوووومان االدارة العليوووووا بتعيووووين المسوووووؤوليات  -

والسووووووولطات المتعلقووووووووة بووووووواادوار ذات الصوووووووولة 
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بنظوووووام ادارة الصوووووحة والسوووووالمة المهنيوووووة موووووع 
تحمووووووول العووووووواملين المسوووووووؤولية عووووووون الجوانوووووووب 

 المتعلقة بالنظام. 
 ماار ة العاملرن .4

وافر الموووواد الالزمووووة مووون اجهوووزة ومعوووودات تووو -
 والمشاركة مع العاملين.وتدريب للتشاور 

     

ضوووووووع تووووووودابير الرقابوووووووة وتنفيوووووووذها الفعوووووووال و  -
واسووتخدامها موون اجوول القكوواء علووى المخوواطر 

 والحد من خاطر الصحة والسالمة المهنية
 
 

     

 المخار  والف ص. ملى الوع ف إج اءا  .1 التخطيط 3
 ما  .1.1

حقيوووق النتوووائج المرجووووة مووون خوووالل ضووومان ت -
 لنظام ادارة الصحة والسالمة المهنية.الوزارة 

     

لعموووول علووووى تقليوووول االثووووار غيوووور المرغوووووب ا -
فيهووووووا بأموووووواكن العموووووول موووووون خووووووالل التحسووووووين 

 المستمر.

     

جووود نظووام تخطوويط خوواص بووالوزارة لتحديوود و  -
وتقيووويم المخووواطر ذات الصوووولة بنظوووام الصووووحة 
والسووووووووووالمة المهنيووووووووووة المرتبطووووووووووة بووووووووووالتغييرات 

سووووواء كانووووا مؤقتووووة او دائمووووة قبوووول المتوقعووووة 
حصووولها واتخوواذ االجووراءات الالزمووة للحوود موون 

 مخاطرها واالستفادة من فرصها.

     

 تحديد المخار . 2. 1
وافر البنوووووووووى التحتيووووووووة واالدوات والموووووووووواد توووووووو -

 والظروف المادية لمكان العمل.
     

 المةوالسوو حةالصوو إدارة نظووام ينتحسوو -
 ISO الدولية فةالمواص متطلبات قوف المهنية

45001: 2018 
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قووووديم الخوووودمات والصوووويانة الالزمووووة لمكووووان ت -
 العمل. 

     

الحتفووووووواظ بسووووووووجالت تفصوووووووويلية للحوووووووووادث ا -
الماضية في مكن العمل وبما في ذلك حاالت 

 الطوار .

     

 المهنية والسالمة الصحة مخار  تقريم .3. 1
ر الصووحة الخاصووة بمخواطمراعواة الكووابط  -

 والسالمة المهنية.
     

لعمل على تحديد وتقييم المخاطر المتعلقوة ا -
بإنشووووواء وتنفيوووووذ وتشوووووغيل وصووووويانة نظوووووام ادارة 

 الصحة والسالمة المهنية.

     

حديووود منهجيوووات ومعوووايير المنظموووة لتقيووويم ت -
مخاطر الصوحة والسوالمة المهنيوة فيموا يتعلوق 

وتوقيتهووووا للتأكوووود موووون انهووووا بنطاقهووووا وطبيعتهووووا 
اسووووووتباقية وليسووووووا تفاعليووووووة ويووووووتم اسووووووتخدامها 

 بطريقة منظمة.

     

 عووون ةالموثقووو بالمعلوموووات االحتفووواظ -
 حةالصو بتقيويم ةالخاصو اييروالمع اتالمنهجي
 .المهنية المةوالس

     

 المهنية والسالمة الصحة ف ص تقريم .4. 1
 فورص تقيويم عمليوات واداموةالقيوام بتنفيوذ  -

 حةالص
 المخطوط التغيورات ومراعواة ةالمهنيو ةوالسوالم

 .المؤسسة في لها

     

 األخ ى  والموطلبا  القانونية الموطلبا  تحديد 5. 1
 ةالقانونيوو اتالمتطلبوو العموول علووى تحديوود -

 ىعلو قتنطبو التوي اتالمتطلبو مون اوغيرهو
 إدارة ونظوام المهنيوة ةوالسالم ةالصح اطرمخ
مع  عليها ولوالحص المهنية المةوالس حةالص

االخووووذ بنظوووور االعتبووووار هووووذ  المتطلبووووات عنوووود 
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انشاء وتطبيق وصيانة وادارة النظام باسوتمرار 
 المتطلبوات هوذ ل ريعالعور  السو إمكانيوة ثوم

  .العليا اإلدارة على
 بالمتطلبوات المتعلقوة االحتفاظ بالمعلومات -

 الخاصوووة المتطلبوووات مووون وغيرهوووا القانونيوووة
 .المهنية والسالمة الصحة بنظام

     

 اجراء التخطيط .2
 اطرالمخووو ةلمعالجووو وجوووود اجوووراءات -

 اتللمتطلبو ةواالسوتجاب الفورص مون ادةواالسوتف
 الطووار   لحواالت تعدادواالسو وغيرهوا ةالقانونيو

 .لها واالستجابة

     

 الهرمووي لالتسلسوو االعتبوواراالخووذ بنظوور  -
 إدارة نظوام مون والمخرجات االدارية وابطللك
 المةوالس حةالص
 .االجراءات اذالتخ طالتخطي دعن ةالمهني

     

 اتالممارسو لافكو االخوذ بنظور االعتبوار -
 والخيارات
 ةوالتشوغيلي ةالماليو اتوالمتطلبو ةالتكنولوجيو
 .اعمالها التخطيط دعن لالعم اتومتطلب

     

 لوحقيقها والوخطي  المهنية والسالمة الصحة اهداف .3
 معموولال المتطلبوات االعتبواراالخذ بنظور  -
 ونتوائج والفورص اطرالمخو تقيويم ائجونتو ابهو
 .العاملين مع اورالتش

     

 
 
 
4 
 
 

 
 
 

 الدعم

 الموارد .1
 الموووووارد يروتوووووف تقوووووم المؤسسووووة بتحديوووود -

 الصوحة إدارة يانةوصو وتنفيوذ اءإلنشو الالزموة
 .باستمرار المهنية والسالمة
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 الكفاءة .2  
 خوالل مون لعواملينا لكفواءة المؤسسوة ميقيوت -

 لعمو آليوات ىعلو واالطوالع والووعي بالتودري
 تؤثر التي امالنظ
 والسالمة حةالص إدارة نظام وفعالية أداء ىعل

 .المهنية

     

 ةالالزمووو بووواإلجراءات المؤسسوووة تقووووم -
 ةالخاصوو الفنيووة الكفوواءةالعوواملين  ابالكتسوو
 ةفعاليوو وتقيوويم اعليهوو والحفوواظ  امبالنظوو

 .النظام لعم آلية للتفعي ذةالمتخ االجراءات

     

 اتالمعلومو من قبول المؤسسوة عون التوثيق -
 ةالكامل
 .العاملين اءةكف ىعل لكدلي ةالمناسب

     

 الوم  .3
 االجوراءات المؤسسوة بوضوع وتنفيوذ تقووم -

 أدوارهمبو وعي ىعل افيه املينالع لتجع التي
 عون ةالناجمو دبالفوائو درايوة ىوعل اتهمومسؤولي
 والسوالمة حةالصو ةسياسو موع قالتطواب قتحقيو

ى هووذ  االجووراءات موون علوووالمحافظووة  المهنيووة
 .قبل المؤسسة

     

 االجووراءاتتنفيووذ و تقوووم المؤسسووة بوضووع  -
 ببالعواقو وعوي ىعلو املينالعو لتجعو التوي

 نظام لمتطلبات االمتثال دمع ةنتيج ةالمحتمل
المهنيووة والمحافظووة  والسووالمة الصووحة إدارة

 .على هذ  االجراءات من قبل المؤسسة
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صووميم وتطوووير المؤسسووة لبوورامج التووودريب ت -
بعد االخذ بنظر االعتبار المستويات المختلفوة 
للقوووودرات والمهووووارات الفكريووووة واللغويووووة والثقافووووة 
للعاملين وكوذلك المسوتويات الخاصوة بمخواطر 

 والسالمة المهنية المحتملة.الصحة 

     

 االتصاال  والمعلوما  .4
 ما  .1. 4

نفيذ المؤسسة إلجراءات االتصال الوداخلي ت -
بووووووين جميووووووع الوظووووووائف والمسووووووتويات داخلهووووووا 
والمتعلقووووووة بالسووووووالمة المهنيووووووة والعموووووول علوووووووى 

 تحسينها. 

     

تبنوووووى المؤسسوووووة اجوووووراءات االتصوووووال موووووع ت -
والزائرين لموقع العمل بكل ما يتعلق المقاولين 

بإجراءات الصحة والسالمة المهنية من خوالل 
 تنفيذها والمحافظة عليها.

     

 االتصال الداخل  .2. 4
 قيتعل ما كل ذينفوت ميمتقوم المؤسسة بتص -

 ةالصول ذات ةوالخارجيو الداخليوة االتباالتصو
 المهنيوووة والصوووحة السوووالمة إدارة امبنظووو

 .والمحافظة عليها

     

لمسووواهمة بفاعليوووة مووون قبووول العووواملين علوووى ا -
 عمليات التحسين المستمر في المؤسسة. 

     

 لةالصو اتذ المعلوموات تقوم المؤسسوة ببوث -
 والتوي المهنيوة المةوالسو حةالصو إدارة بنظوام
 اتمسوتوي فلمختلو اايصواله ىعلو دالتأكيو يوتم

 .التنظيمية فالوظائ
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 االتصال الخارج  .3. 4
رص المؤسسووووة علووووى اتخوووواذ االجووووراءات حوووو -

الالزموووووووووة وتوثيوووووووووق االسوووووووووتجابة لالتصوووووووووواالت 
الخارجيوووووووووة مووووووووون الجهوووووووووات المسووووووووووتفيدة وذات 

 العالقة.

     

 الم يالخارج لالتواص ندمراعاة المؤسسة ع -
 في ةالمهني ةوالسالم ةالصح اتبمعلوم يتعلق

 والمتطلبووات ةالقانونيوو اتالمتطلبوو االعتبووار
 .االخرم 

     

 معلوما  موثقة .5
عتبوووووووووور المؤسسووووووووووة المعلومووووووووووات الموثقووووووووووة ت -

ضوورورية لفعاليووة نظووام ادارة الصووحة والسووالمة 
 المهنية.

     

 الموثقووة تاالمعلوموو تأكيوود المؤسسووة علووى -
 دميومقو والتواريخ العنواوين فلوصو بةالمناسو
  .المرجعية امواارق اتالبالغ

     

 المطلوبة ةالموثق اتالمعلومتحدد المؤسسة  -
 ةالمهنيو ةوالسوالم حةالصو إدارة نظام قبل من
 ISO 45001:2018 اصالخ

     

 يووووووووعالتوز  طةأنشووووووو مووووووووع تتعامووووووول المؤسسوووووووة -
 التغييوورات فووي والووتحكم والحفووظ والتخووزين
 الخارجيوة الصولة ذات اتالمعلومو دوتحديو
  .بها والتحكم

     

 وضب  العمليا تخطي   .1 العملية 5
 ما .1. 1

 اتالعمليو ذوتنفيو ططويخبتتقووم المؤسسوة  -
 حةالصو إدارة نظوام اتمتطلبو ةلتلبيو ةالالزمو
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 .المعايير لوضع المهنية المةوالس
م المؤسسووة بتنفيووذ عمليووات الرقابووة وفقووًا تقووو  -

 .المهنية المةوالس حةالص إدارة نظام لمعايير
     

 ةلتغطيوو موثقووة اجووراءاتتكووع المؤسسووة  -
االنحوراف  ىالو اغيابهو توؤدي دقو التوي االتالح
 .المهنية والسالمة الصحة وأهداف سياسة عن

     

قووووووم المؤسسوووووة بالتنسووووويق موووووع المنظموووووات ت -
 ةالصووح إدارة امبنظوواالخوورم ذات الصوولة 

 .ةالمهني ةوالسالم

     

نفذ المؤسسة االجراءات الخاصوة بعمليوات ت -
والحود مون المخواطر التوي توؤثر علوى التخلص 

الصحة والسالمة المهنية والمحافظة على هذ  
 العمليات.

     

 القضاء ملى المخار  والحد من مخار  الصحة والسالمة المهنية .2. 1
 ىعلو اءكوللق برنوامج توجود لودم المؤسسوة -

 المخاطر
 او وادالمو او اتالعمليو دالاسوتب عون ةالناجمو
  .طورةخ لاق رم خأب داتالمع

     

 والتجهيووزات المووواد تقوووم المؤسسووة باسووتبدال -
 بأخرم اقل خطورة. اتوالمعالج اتوالعملي

     

ستخدم المؤسسوة السويطرة الهندسوية واعوادة ت -
تنظوويم العموول للووتخلص موون المخوواطر المتعلقووة 

 بالصحة والسالمة المهنية.

     

 يةالشخص الوقاية معدات المؤسسة تخدمتس -
 سوالمتهم لكومان العواملين لجميوع الكافيوة
 .وصحتهم المهنية
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 ادارة الوغرر  .3. 1
لمتابعة والتنفيذ والمراقبة من قبل المؤسسوة ا -

 ةالمحيطو والمنواطقالتغييرات في مواقع العمل 
 والتوي مؤقتوة او دائموة منهوا كوان موا واءسو به

  .ااداء ىعل تؤثر

     

 والتنفيذ والمراقبة من قبل المؤسسوة المتابعة -
الخاصووووة بظووووروف العموووول المؤقتوووووة  التغييوووورات

 والدائمة التي تؤثر على االداء.

     

 المتابعة والتنفيذ والمراقبة من قبل المؤسسوة -
 لالعموووو وقوووووة واآلالت داتالمعوووو فووووي التغييوووورات
 التوي ةوالدائمو ةالمؤقتو ةالقانونيو اتوالمتطلبو
 .ااداء ىعل تؤثر

     

المؤسسوة  والتنفيذ والمراقبة من قبل المواكبة -
 التطووورات يفوو ةوالدائموو ةالمؤقتوو التغييوورات
 ااداء ىعلو توؤثر التوي ةوالمعرفو ةالتكنولوجيو

 .العاملين كفاءة توم مس من وترفع

     

 الماو يا  .4. 1
 المنتجوووات علوووى شوووراء حووورص المؤسسوووة -

 إدارة املنظووووو ةمطابقووووو تكوووووون  التوووووي اتوالخووووودم
  .المهنية والسالمة الصحة

     

 شووووراء عمليووووات عوووولتؤكوووود المؤسسووووة  -
 الصوحة اييرمعو تتبوع اتمنظمو مون هاحتياجاتو
 .وتطبقها المهنية والسالمة

     

تقووووووم المؤسسوووووة بتحديووووود نووووووع ودرجوووووة الوووووتحكم  -
 والعمليوووووووواتالواجوووووووب تطبيقهووووووووا علوووووووى الوظووووووووائف 

 والسوالمة الصوحة إدارة نظوام ضومن الخارجيوة

 .المهنية
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 االسوعداد للطوارئ واالسوجابة لها .2
السووووووووتجابة السووووووووريعة للمؤسسووووووووة لحوووووووواالت ا -

الطوووار  مووع تقووديم االسووعافات االوليووة الالزمووة 
 بسرعة فائقة.

     

قوم المؤسسة بتدريب عالي المسوتوم علوى ت -
 سرعة االستجابة لحاالت الطوار .

     

لكل حالة مون ضح لدم المؤسسة تعريف وا -
 حاالت الطوار  المحتمل حصولها.

     

 الفعليوة الطووار   ةتهوتم المؤسسوة بمواجهو -
 ةالصوح ىعلو لبيةالسو عواقبهوا تقليول او ومنوع

 ةالمهني ةوالسالم
 .للعاملين

     

 اتاحتياجو اراالعتبو بنظورتأخوذ المؤسسوة  -
 لالسوووتجابة التخطووويط نووودع ةالمعنيووو اتالجهووو

 .الطوار   كخدماتمعينة  لحاالت

     

 اءاتاجور  دوريوة فةوبصوتراجوع المؤسسوة  -
 خاصوة تجابةالسوا ومودم للطووار   تعداداالسو
 دورياً  اختبارها بعد
 .الفعلية الطوار   حاالت وقوع بعد او
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تقييم 
 االداء

 وتقريم األداء. والوحلرل والقياس ال صد .1
 ما .1. 1

لتووزام وتنفيووذ والمحافظووة موون قبوول المؤسسووة ا -
 وتقيويم اسيوالق لوتحليو لمراقبوة اجوراءاتعلوى 
 المهنيوة المةوالسو حةالصو إدارة لنظوام ااداء
 .منتظمة لفترات

     

 ويتم اسوالقي المراقبة أجهزةتتابع المؤسسة  -
 الحاجووةالتحقووق منهووا حسووب  او امعايرتهوو
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 .مستمر كلبش يانتهاوص تخدامهاواس
 راقبووةالم ونتووائج بيانوواتتسوجل المؤسسووة  -

 االجوراءات لتحليو للتسوهي كوذلو اسوالقيو
 .متكامل وبشكل الالحقة والوقائية حيحيةالتص

     

 نكوا اذا للمعوايرة اجوراءات المؤسسوة تكوع -
 واجراءات ااداء اسوقي لمراقبة داتمع هناك
  .امكن كلما المعدات هذ  يانةص

     

 تقريم االموثال. 2. 1
 ونتوائج طةأنشو جالتبسو المؤسسوة حوتفظت -

 في السائدة متطلباتال قوف يانةوالص المعايرة
 .القطاع

     

 ىعلوو ظووةوالمحاف ذيوونفالتتتبنووى المؤسسووة  -
 المةوالسو ةالصوح أداء عون اإلبوالغ اتعمليو
 .مستمر كلبش العليا لإلدارة المهنية

     

 الم اجعة الداخلية .2
 ما . 1. 2

 تودقيق اتعملي تعمل المؤسسة على اجراء -
 حوول اتمعلومو ديملتقو ددةمحو لفتورات داخليوة

 المةوالسو حةالصو إدارة امنظو انكو اذا امو
 المؤسسوووة متطلبووات موووع يووتالءم المهنيووة

 ISO.الدوليوووووووة فةالمواصووووووو ومتطلبوووووووات
45001:201 

     

 ب نامج الودقرق الداخل . 2. 2
 دمعوو لمعالجووة اجووراءاتتتخووذ المؤسسووة  -
 الصوحة فوي قدقيالتو بورامج ينوتحس ةطابقالم

 .المهنية والسالمة
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 اتوموووووووبالمعل باالحتفووووووواظ تقووووووووم المؤسسوووووووة  -
 ونتائج قالتدقي برامج ذتنفي عل لكدلي ةالموثق
 . قالتدقي

 م اجعة االدارة .3
 ISO ةالدوليووو ةالمواصوووف بتتطلووو -

 بمراجعووة االعليوو اإلدارة امقيوو 45001:2018
 فووي المهنيووة المةوالسوو حةالصوو إدارة نظووام

 مانلكو مخططوة زمنيوة فتورات ىعلو المؤسسوة
 .وفعاليتها وكفايتها مالئمتها استمرار

     

 
 
 
7 
 

 
 
 

 التحسين

 ما  .1
 فورص واختيوار تحديود ىعلوتعمل المؤسسوة  -

 قلتحقي روريةض اجراءات أي وتنفيذ ينالتحس
 .المهنية والسالمة ةالصح إدارة املنظ ائجالنت

     

 الحادث، مد  المطابقة واالج اءا  الوصحيحية .2
 ابالوقوو تجابةاالسووتعموول المؤسسووة علووى  -

 المطابقوة عودم او الحوادث لمعالجوة المناسوب
 اجوراءات باتخواذ وذلووك اءاالقتكو بوحسو

 .وتصحيحه عليه للسيطرة

     

 يةحيحالتصووو االجوووراءاتتتخوووذ المؤسسوووة  -
 دمعو او للحوادث الجوذري  ببالسو عل اءللقك
 مكوان فوي دثيحو او يتكورر ال ىحت ةالمطابق
 عدم او الحادث بابأس تحديد اللخ من اخر

 .المطابقة

     

 ةلحاليووا اطرالمخوو تقيوويمتراجووع المؤسسووة  -
االخورم  والمخواطر المهنيوة المةوالسو حةللصو
 .دوري  وبشكل الحاجة حسب

     

     واالجوووراءات  االجوووراء ذوتنفوووتحووودد المؤسسوووة  -
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 لكووابط الهرموي للتسلسول وفقواً  التصوحيحية
 .اإلدارة
 ابمو اتخواذ  توماء تراجوع المؤسسوة اي اجور  -
 حصوول دعنو حيحيالتصو االجوراء كذلو فوي

 .ااداء في انحراف

     

تخذ المؤسسة االجوراءات التصوحيحية فوورًا ت -
تتناسووووووووب مووووووووع اآلثووووووووار او اآلثووووووووار المحتملووووووووة 

 للحوادث او عدم المطابقة التي واجهتها.

     

 الوحسرن المسوم  .3
 حةالصووووووووو أداء ينبتحسوووووووووتقووووووووووم المؤسسوووووووووة  -

 التووودريب قطريووو عووون المهنيوووة المةوالسووو
 .والتوعية

     

 دعمتو يوهمنظم ثقافوة بتعزيوزتقوم المؤسسة  -
 .المهنية ةوالسالم ةالصح إدارة امنظ

     

 املينالعوو اركةمشو جيعبتشووتقووم المؤسسوة  -
 ينالتحسوو لاجوو موون االجووراءات ذتنفيوو فووي
 المةوالسوو حةالصوو إدارة لنظووام تمرالمسوو
 .المهنية

     

 لمووووووووع ائجنتوووووووو ةبمشوووووووواركتقوووووووووم المؤسسووووووووة  -
 .العاملين ممثلي مع المستمر التحسين

     

قوووووم المؤسسووووة بالحفوووواظ علووووى المعلومووووات ت -
الموثقوووة واالحتفووواظ بهوووا كووودليل علوووى التحسوووين 

 المستمر
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  ما : الدلرل االسو شاد: للصحة والسالمة المهنية: السابع

المهنيوة مون خوالل تطبيوق  والسوالمة الصوحة إدارة نظوام لتطبيوقان الودليل االسترشوادي يقودم آليوة مقترحوة    
 المنظموة مون المواصوفة علوى شوهادة الحصوول، إذ يمكون للمؤسسوة  (ISO 45001:2018)الدوليوة المواصوفة
 المواصوفة الفجووة فوي اطوار عمول لمعاجلوة عمول اجوراءات وذلوك عبور المهنيوة والسالمة للصحة للمعايير الدولية
 وهذ  اآللية تتكمن اآلتي: المهنية والسالمة للصحة(ISO 45001:2018) الدولية 

 الصوحة فريوق رئويس تسواعد والتوي المطلوبوة االجوراءات تحودد تفصويلية خطوة إعوداد يوتماواًل: م حلطة الوخططي : 
 بخطووة خطووة مهموة كل مع والتعامل تصحيحية و وقائية التخاذ اجراءات السليم في التخطيط المهنية والسالمة
 وتتكون من اآلتي: ااولويات لتحديد المناسبة وبااسس

 قبول مون المهنيوة والسوالمة الصوحة عمول فريوق تشوكيل : يوتمالمهنيطة والسطالمة الصطحة ممطل ف يطق تاطكرل .1
 مالمهوا إلنجواز والموؤهالت والكفواءات أعكواؤ  بالمهوارات يتمتوع ن أ يجوب والوذي المؤسسوة فوي العليا اإلدارة
 المعتمدة. الشهادات المهنية على والحصول الالزم التدريب توفير خالل من إليه الموكلة

 : ة في تتمثل المهمة الرئيسة لرئيس فريق الصحة والسالمة المهني رئيس ف يق الصحة والسالمة المهنية
تطبيووووق مراحوووول العموووول الخاصووووة بالصووووحة والسووووالمة فووووي بيئووووة العموووول، كمووووا يشووووارك فووووي تطوووووير البوووورامج  

 واانشطة التصحيحية والوقائية حيث يقوم بما يأتي :
 والسالمة المهنية . ضمان تطبيق العاملين لإلجراءات المعتمدة في المواصفة الدولية للصحة -
 الرصد والتأكد من ازالة المخاطر وتوعية وتدريب العاملين على تطبيق متطلبات المواصفة . -
 رصد مستوم أداء الجهة في مجال الصحة والسالمة المهنية وإعداد خطط التحسين. -
 : نيووة فووي تتمثوول المهمووة الرئيسووة لمقوورر الصووحة والسووالمة المه مقطط ر رئططيس الصططحة والسططالمة المهنيططة

مساعدة رئيس فريق الصحة والسوالمة المهنيوة فوي تطبيوق مراحول العمول كموا يتوولى مهموة التواصول ورفوع 
 التقارير بصورة مباشرة الى رئيس فريق الصحة والسالمة المهنية .

 توورجح أفكوول الممارسووات الخاصووة بتطبيووق نظووام إدارة  مططدد ضمضططاء ف يططق الصططحة والسططالمة المهنيططة :
 المهنية الى أ ن عدد افراد فريق الصحة والسالمة المطلوب يرتبط بالعوامل اآلتية : الصحة والسالمة

 مساحة العمل وموقعه )التغطية الجغرافية(. -
 طبيعة ونطاق ااخطار والمخاطر وتغيرها. -
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 نيوة : يعتبور حصوول فريوق الصوحة والسوالمة المه بناء قدرا  ف يق الصحة والسطالمة المهنيطة والعطاملرن
يب المناسب شرطًا أساسيًا للنجاح في تحقيق أهوداف الصوحة والسوالمة المهنيوة، ويتوجوب علوى على التدر 

رئويس الفريوق والمقورر الحصوول علوى الشوهادات المهنيوة المعتمودة فوي إدارة الصوحة والسوالمة المهنيوة موع 
 ااخذ بنظر االعتبار متطلبات الحد اادنى للمشاركة في التدريب.

 ة المهنية وتوضمن اآلت :خطة ممل الصحة والسالم .2
 تعوين : يشكل تحديد ااهداف جزءًا ال يتجزء مون مرحلوة التخطويط إذ ي األهداف ومؤش ا  األداء ال ئيسة

علووى المؤسسووة تنفيووذ البوورامج الالزمووة لتحقيقهووا، ووضووع آليووة عموول تتوويح للجهووة مواصوولة تحسووين نظامهووا 
 الخاص بإدارة الصحة والسالمة المهنية وتحسين أدائها.

 : تصنيف مؤش ا  األداء ال ئيسة وتوكون من اآلت  
: يجووووب رصوووود هووووذ  المؤشوووورات شووووهريًا او فصووووليًا لقيوووواس موووودم فعاليووووة االجووووراءات المؤشطططط ا  السططططلبية 

 التصحيحية مثل:
 اإلصابة المؤدية الى خسارة الوقا. -
 حاالت تتطلب اإلسعافات ااولية . -
 أيام العمل المفقودة . -
 معدل تكرار اإلصابات . -
 ة اإلصابات .حد -
أي  المؤشرات اإليجابية : تقيس فعالية االجراءات الوقائية، ويتعوين رصود المؤشورات الرئيسوة قبول انعقواد 

 اجتماع لمراجعة أداء الصحة والسالمة المهنية، مثل :
 ( للصحة والسالمة المهنية .ISO 45001:2018التدريب على تطبيق مواصفة الدولية ) -
 المواصفة للصحة والسالمة المهنية .التدقيق على تطبيق  -
 تحليل سالمة بيئة العمل. -

 : االحتفوواظ بخطووة تفصوويلية لالسووتجابة فووي  المؤسسووةيتعووين علووى  إمططداد خططط  االسططوجابة لحططاال  الطططوارئ
حاالت الطوار  حيث تنجم الحاالت الطارئة عن اانشطة التي يمارسها العاملون أو ااحوداث الخارجوة عون 

ن والبود فوي مثول هوذ  الحواالت مون تووافر االجوراءات المناسوبة لتمكوين المعنوين موالمعنيوة نطاق سيطرة الجهة 
ية، ا فووور حوودوثها واتخوواذ االجووراءات الالزمووة لتفووادي وتخفيووف آثارهووا السوولبإدارة تلووك االحووداث والتعاموول معهوو

 ومن أمثلة حاالت الطوار  المحتملة :
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 الحوادث التي قد تتسبب في إصابات خطيرة واعتالل الصحة . -
 الحرائق واالنفجارات. -
 انبعاث مواد / غازات خطرة. -
 الكوارث الطبيعية. -
 لكهرباء, الماء(.الخلل في إمدادات المرافق العامة )ا -
 ااوبئة واالمرا  . -
 ات المدنية / ااعمال التخريبية االضطراب -

 وعلية ينبغي ان تتكمن خطة الطوار  ما يأتي:

وارد جميووع الطوووار  والنتووائج المحتملووة والسوولوكيات الواجووب القيووام بهووا واالجووراءات المدونووة خطيووًا والموو -
 المتاحة.

 م هواتفهم الشخصية وواجباتهم ومسؤولياتهم .لوائح تفصيلية بأسماء العاملين وأرقا -
 المخططات الهندسية للمؤسسة. -
 خرائط تفصيلية تحدد مسارات طرق اإلخالء ومسالك مرافق الخدمات العامة. -

بتعليمووات خطيووة تحوودد واجبوواتهم فووي حوواالت الطوووار  كمووا يجووب أن  للعوواملينويجووب تزويوود خطووة الطوووار     
تحوودد أدوار ومسووؤوليات ااشووخاص المكلفووين بمهووام االسووتجابة للطوووار  بصووورة عامووة والمكلفووين موونهم بتوووفير 
اسووتجابة فوريووة للطوووار  بصووفة خاصووة ويتعووين علووى أولئووك العوواملين المشوواركة فووي إعووداد اجووراءات الطوووار  

لتنسويق، لم التامة بأنواع الطوار  التي يتوقع منهم التعامل معها، وإضافة الوى الترتيبوات الالزموة لكمان درايته
كموووا يجوووب تزويووود العووواملين فوووي مجوووال خووودمات الطووووار  بالمعلوموووات الالزموووة لتسوووهيل مشووواركتهم فوووي أنشوووطة 

 االستجابة .

 توعيوةل أنشوطة لعمول بالتنسويق المهنيوة والسوالمة الصوحة فريوق بقيوام المرحلوة هوذ  تبودأ :الونفرط  م حلة :ثانياً 
 وجلسوات تعليميوة بورامج تنظويم خوالل مون المهنيوة والسوالمة الصوحة بأهميوة وخارجه المؤسسة داخل المعنيين
 يتوولى كموا ( ISO 45001:2018) الدوليوة المواصوفة متطلبوات وفوق علوى والسالمة الصحة بأمور توعوية
 وتقيويم المخاطر تحديد خالل وذلك من المخاطر إدارة عملية المرحلة هذ  في المهنية والسالمة الصحة فريق

 . وتخفيف االضرار المخاطر
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 يفو المشواركة ثقافوة إنشواء يتطلوب : المهنيطة والسطالمة الصطحة ثقافطة لناط  الوومويطة األناططة إرطال  .1
 : اآلتية ااساسية العناصر تتكمن والتي التنفيذ لمرحلة المستويات وعلى مختلف المؤسسة

 ونشرها المهنية والسالمة الصحة سياسة صياغة. 
 إلزالتها خطط وإعداد العقبات / التحديات تحديد. 
 .مشاركة فاعلة من قبل العاملين 
  بأهمية تعزيز ثقافة الصحة والسالمة المهنية. المؤسسةتوعية العاملين في 
  المهنية.تقييم وقياس التحسين المستمر في أداء مؤشرات الصحة والسالمة 
: هووي عمليووة تحديوود وتقيوويم وضووبط المخوواطر التووي قوود تووؤثر علووى الجهووة ويووتم فيهووا تجميووع  إدارة المخططار  .2

رة المعلومووات وتحليلهووا وتحديوود اجووراءات الوقايووة الالزمووة للحوود موون المخوواطر وتتمثوول الخطوووات الرئيسووة إلدا
 المخاطر كما يأتي :

 .تحديد المخاطر 
 .تحديد المتأثرين بالمخاطر 
 قييم المخاطر.ت 
  اتخاذ تدابير للتخفيف من حدة االخطار )من خالل اتباع منهجية للتحكم بالمخواطر وتشومل ازالوة مسوببات

 ااخطار، تقليص ااخطار عزل ااخطاء، التحكم، معدات الحماية الشخصية، االنكباط(.
 .مراجعة عملية إدارة المخاطر وتحديثها 
بشوووأن الحووووادث أداة مهموووة دون تكرارهوووا وتحديووود فووورص اجوووراء  : يعووود التحقيوووق الوحقرطططق باطططون الحطططوادث .3

تحسينات ورفع الوعي فوي مجوال الصوحة والسوالمة المهنيوة فوي بيئوة العمول ويسوتهدف هوذا االجوراء ضومان 
 توفير منهج منظم متسق ومتزامن للتعامل مع ااسباب الحقيقية المؤدية للحادث.

 وادث وقوا حودوثها وفقوا لةليوة المعتمودة فوي المؤسسوة كمواويجب على العواملين اإلبوالغ عون كافوة الحو    
هوا يتعين على فريق الصحة والسالمة المهنية التحقيوق فيهوا وتحديود مصودرها وتبعاتهوا وإمكانيوة تكورار وقوع

 ومراجعة سجل المخاطر وتحديثه .

 صفةب المهنية والسالمة الصحة أداء وقياس بمتابعة المؤسسة تقوم أن يجب :والودقرق الفحص م حلةثالثًا: 
 .ااداء مؤشرات نتائج وقياس الداخلي التدقيق عمليات كال من ذلك ويتكمن منتظمة،
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دم م لتقييم دوري تنفيذ اجراءات وبشكل المسؤولة والجهات المؤسسة على يتعين : المطابقة مسووى  تقريم .1
 يمكون التوي المودخالت يوأتي وفيموا المهنيوة والسوالمة للصوحة االسترشوادي الودليل متطلبوات موع المطابقوة
 : المطابقة مستوم  تقييم إلنجاز عملية استخدامها

 والتفتيش التدقيق عمليات نتائج. 
  والوقائع المخاطر تقيم وثائق استعرا. 
 العمل مكان ضمن بجوالت القيام. 
 .اراء وردود فعل العاملين 
 .المالحظات المباشرة 

يتعووين علوووى فريوووق الصوووحة والسوووالمة المهنيوووة تطووووير خطووة لتقيووويم مووودم المطابقوووة باالعتمووواد علوووى طبيعوووة    
 بحيث تشمل الخطة على تفاصيل تتعلق بمدم تقييم مستوم المطابقة وتوواريخ اجراءاتوه والمتطلبوات المؤسسة
 والوثائق ومالحظات المقيمين من اادلة

ة طلب من متطلبات الدليل ومن اامثلة على عدم المطابقة: بالنسبهي عدم تحقيق أي مت مد  المطابقة : .2
 إلدارة الصحة والسالمة المهنية.

 .عدم إظهار االلتزام الالزم من قبل اإلدارة العليا 
 .عدم وضع أهداف الصحة والسالمة المهنية 
 .عدم تحديد اادوار والمسؤوليات 
 صحة والسالمة المهنية.عدم االلتزام باانظمة والتشريعات فيما يتعلق بال 

 اما بالنسبة لألداء في مجال الصحة والسالمة المهنية.

 .عدم تطبيق البرنامج المخطط لتحقيق ااهداف الموضوعة 
 .عدم تحقيق أهداف تحسين ااداء 
 .عدم توثيق الحوادث 
 .عدم تنفيذ االجراءات التصحيحية 

رنامج بيتعين على فريق الصحة والسالمة المهنية تنفيذ  تطبرق ب نامج تدقرق الصحة والسالمة المهنية : .3
 التدقيق الداخلي من خالل مراعاة اآلتي:

 .ضمان وضع اجراءات التدقيق وتطبيقها 
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 .الموارد والمسؤوليات 
 .) التوثيق )السياسة ، اجراءات الخطط، اجراءات العمليات القياسية، االرشادات والتعليمات 
 .ضبط الوثائق والبيانات 
 .إدارة المخاطر 
 .المراقبة والقياس 
 .حاالت عدم المطابقة في الحوادث االجراءات التصحيحية والوقائية 
 .عمليات تدقيق نظام اإلدارة 
 .السجالت وإدارة السجالت 

ت يتكومن قيواس ااداء مالحظوة مسوتوم التقودم وفعاليوة االجوراءا قياس ضداء الصطحة والسطالمة المهنيطة : .4
يوميووة موودة ويتووولى فريووق الصووحة والسووالمة المهنيووة مراقبووة ااداء بوودءًا موون المتابعووة الوجووودة المعووايير المعت

 بواسطة الرؤساء المباشرين ومقرري الصحة والسالمة المهنية حتى عمليات التدقيق الدورية.
ويعوود قيوواس ااداء بمثابوووة خطوووة ضووورورية للتعوورف علووى نقووواط القوووة والكوووعف وتتووولى إدارة التخطووويط     
فات تراتيجي والتطوير المؤسسي قياس نتائج أداء الصحة والسالمة المهنية مقارنة بالمؤشرات والمستهداالس

ت وتهدف عملية قياس أداء الصحة والسالمة المهنية الى تحليل البيانات التي تم تجميعها مون خوالل تقنيوا
 المراقبة والمتابعة وإصدار ااحكام حول ما إذا كان ااداء مناسبا.

 تتيح عملية المراجعة تحديد ما إذا كانا المؤسسة والجهات االخرم قد قاما بما يأتي:و    
 .تحقيق أهداف الصحة والسالمة المهنية 
 .تطبيق ضوابط فعالة للمخاطر المحتملة وتقليل نسبة حدوثها 
 .ضمان فعالية برامج التوعية والتدريب والتواصل واالستشارة للعامليين 
  اإلخفاقات في إدارة الصحة والسالمة المهنية.الدروس المستفادة من 
 .االلتزام بالمعايير القانونية 
 .خلق بيئة التعلم والتحسين المستمر 

يحووتفظ فريووق الصووحة والسووالمة المهنيووة بوثووائق محدثووة وضوورورية حيووث يقوووم الفريووق  موطلبططا  الووثرططق : .5
 بتحديد وتنفيذ االجراءات اآلتية:

 لصحة والسالمة المهنية.اعتماد المستندات المتعلقة با 
  مراجعوووة المسوووتندات وتحوووديثها وتحديووود التغيووورات التوووي تطووورأ علوووى المسوووتندات الحاليوووة مووون واقوووع عمليوووات

 المراجعة.



40 
 

 .توافر االصدارات ذات الصلة من المستندات المعتمدة 
 .ضمان قابلية المستندات للقراءة والتأكد من إمكانية التعرف عليها ومستوم تحديثها 
  الوثائق ذات المصدر الخارجي بشكل منفصل .تحديد 

يجوووب أن يقووووم فريوووق الصوووحة والسوووالمة المهنيوووة فوووي المؤسسوووة بتقيووويم أداء الصوووحة  رابعطططًا: م حلطططة الوحسطططرن:
ام، والسوووالمة المهنيوووة اسوووتنادًا الوووى التقريووور السووونوي والوووذي يشووومل نتوووائج أداء الصوووحة والسوووالمة ومسوووتوم االلتوووز 

الحووووادث، وتوصووويات تقيووويم المخووواطر واسوووتطالعات مجووواالت التحسوووين لوضوووع قائموووة وحووواالت التحقيوووق فوووي 
 باالجراءات التصحيحية او الوقائية الالزمة.

 يوةالمهن والسوالمة الصوحة مراجعوة أداء المؤسسة تتابع ن أ يجبالمهنية:  والسالمة الصحة ضداء م اجعة .1
 : بهدف المقررة ااوقات في
 التحسين فرص تقييم . 
 الالزمة التغيرات اجراء الى الحاجة. 
 ااداء مؤشرات مواءمة. 
 ااداء مؤشرات مع المواءمة وفق على العمل خطة تحديث. 

 : يأتي لما تقييماً  الفعلية المراجعة وتشمل  

 المهنية والسالمة الصحة بسياسة االلتزام نتيجة . 
 المهنية والسالمة الصحة مراقبة وقياس مؤشرات نتائج . 
 الرئيسة ااداء ومؤشرات فلألهدا تقارير. 
 والوقائية التصحيحية االجراءات سجل. 
  المهنية والسالمة بالصحة صلة ذات أخرم  معلوماتاية . 
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 أخذها لواجبا الوقائية واالجراءات العواملبوتتمثل : العمل ببرئة الخاصة والممارسا  اارشادا  :خامساً 
 دتحدي عند اتباعها الواجب العوامل بعض على وأمثلة العمل، بيئة في المخاطر تحديد عند االعتبار في

 وهي كاآلتي: المخاطر

البنية الوحوية ف   برئة العمل ربيعة العمل
 مكان العمل

اج اءا  السالمة 
 ف  العمل

 العوامل الجسدية
 اليدوي  العمل -
 االضطرابات -

 الهيكلية العكلية

 االضاءة
 بها المسموح الحدود -
 اإلضاءة جودة -
 الطبيعي الكوء -
 البصري  االجهاد -

 والمعدا  الوجهرزا 
 المساحة -
 الممرات حجم -
 والفواصل الحواجز -
 التخزين أماكن -

 الح ائق مكافحة
 الحرائق إنذار أنظمة -
 الحرائق إطفاء أجهزة -

 المدخال 
. تقوووووووووارير حوووووووووول حووووووووواالت الطووووووووووار  1

 )الفعلية واالختبارية(
 . استطالعات رضا العاملين.2
 . نتائج عمليات الفحص.3
 . تقارير المراقبة.4
 فوي م ااخور  المعنيوة ااطوراف أداء. 5

 المهنية. والسالمة الصحة ميدان
 المواضويع حوول المعلوموات . تووفر6
 الصلة. تذا
 وتقيوويم ااخطووار تحديوود قوواريرت. 7

 المخاطر
 التودريب خطوط فوي العمول سير . تقدم8
 المهنية والسالمة الصحة مجال في

 المخ جا 
 موووودم عوووون يةالعكسوووو التغذيووووة توووووفير. 1

 الحالي دالتحدي ةفعاليو   وكفاءة ةمالءم
 .المخاطر وتقييم للمخاطر،

 للمخواطر الحاليوة تتوياالمسو تحديود. 2
 تخدمةالمسووووووو الرقابوووووووة تووووووودابير عاليوووووووةف و

 حاليًا.
 قالتطبيووووووو ينلتحسووووووو المووووووووارد رفتووووووووا. 3

 .المهنية والسالمة للصحة اامثل
  .للطوار  ستعدادالا حالة تقييم. 4
 على تالتغيرا بعض اقتراح او توقع. 5

 ةالدولي ةصفالموا قتطبي
(ISO 45001: 2018)  

مراجعة 

اداء الصحة 

والسالمة 

 المهنية
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 النفسية العوامل
 الوظيفي الرفا  -
 التوتر -
 التنمر -
 المهني العنف -
 واالجهاد اإلرهاق -

 الضوضاء مسووى 
 بها المسموح الحدود -
 المرتبط اإلزعاج -

 بالكوضاء
 اآلالت صوت -

 والمعدات

 المخصصة ااماكن -
 لالستراحة

 التسهيالت-
 لالسترخاء المخصصة

 المخصص المكان -
 للطعام

 ارشادات السالمة -
 الوليةااالسعافات  -

 الهواء وجودة الوكريف
 الحرارة مع التكييف -
 التنفسية االمرا  -
 الرطوبة -
 أماكن في ااغبرة -

 العمل

 

 :النفسية والعوامل الجسدية العوامل من توكون  : العمل ربيعة :ضوالً 
 الجسدية العوامل .1

 حمل أو سحب أو دفع أو لرفع القوة ما شخص استخدام يستدعي نشاط أي بها يقصد :الردو:  الوعامل -
 وااجهوزة ااثواث ونقول وحملها الصناديق رفع عليها اامثلة ومن بأخرم  أو بطريقة ما تحريك شيء أو

 لوإدخوا والوثوائق، والكتوب الكبيورة الملفوات موع والتعامول الكومبيووتر والطابعوات، أجهوزة مثول المكتبيوة
 .وإغالقها الخزائن ادراج وفتح طويلة، لفترة البيانات

 في االم او االنزعاج حاالت من مجموعة على يدل عام مصطلح هو : الهيكلية العضلية االضط ابا  -
 الهيكلية العكلية االضطرابات وتكون  واضحة، اعرا  بدون  أو مع اانسجة أو االوتار العكالت أو

 غيور أو طويلوة زمنيوة لفتورات وقفوات أو متكوررة حركوة علوى تنطووي  بالمهوام التوي مرتبطوة الموادة فوي
 فورط متالزموة مثول مختلفوة بعبوارات السوابق الحواالت فوي هوذ  الوى يشوار عنيفوة حركوات أو طبيعيوة

 .المتكررة االجتهادية اإلصابة أو المهني االستخدام
 النفسية العوامل .2

 مون للعواملين الشخصوية الرفاهيوة تحقيوق فوي ويسواعد النفسوية الصوحة العمول يعوزز : الطوييف  ال فطاه -
 بقيمة شعورهم وتعزيز واجتماعية مهنية عالقات لبناء واستغاللها مهاراتهم لتطوير إتاحة الفرص خالل
 نتيجة العمل في النفسية الصحة على المخاطر بعض نشوء احتمالية االنتبا  من يتوجب أنه إال الذات
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 فعالية عدم في المخاطر هذ  لمثل المؤدية العوامل وتتمثل ببعض والشخصية التنظيمية العوامل بعض
 .االعمال وصعوبة العمل مكان تصميم

 أو لها يتعرضون  التي المفرطة الكغوط ازاء ااشخاص يظهر  الذي السلبي الفعل بأنه يعرف : الووت  -
 مرضوا ذاتوه بحود العمول مكوان فوي التووتر يعتبور وال مونهم المتوقعوة المتطلبوات مون أخورم  نتيجوًة انوواع

 الشوخص صوحة يعور  قود فإنوه الوزمن مون طويلوة لفتور  اسوتمر إذا أو التووتر حواداً  هوذا كوان إذا ولكون
 .للتدهور

 شوخص علوى توؤثر أن يمكون لفظية تعليقات أو إصدار على ويشمل : العمل مكان ف  والعنف الونم  -
 أحوداث علوى التنمور أشوكال تلخويص ويمكون العمول مكوان فوي انعزالوه الوى توؤدي أو نفسيا جسديا أو ما

 لهم اإلساءة أو ااشخاص من مجموعة أو شخص ترهيب الى الرامي من السلوك نمط على أو متكررة
 .بطريقة عدائية إهانتهم أو منهم االنتقاص أو

 نجمتو الحالوة وهوذ  التركيوز بقلوة أو بالكجر أو الشديد باإلعياء شعور هو اإلرهاق : واالجهاد اارها  -
 القلوق أو التووتر أو البودني او الوذهني العمول وعون الراحوة مون وافر قسط على الحصول عن عدم عادة
 سواعات آثوار بوين التمييوز الصوعب مون يصوبح اإلرهواق معودل قيواس ظول صوعوبة وفوي طويلوة لفتورات
 عور  يوأتي فيموا اإلصوابات أو الحووادث وقووع معودل فويتغيرات  أية على النوم قلة أو الطويلة العمل
 :واالجهاد آثار اإلرهاق لبعض
  القرارات اتخاذ على القدرة انخفا 
  التخطيط على القدرة انخفا 
  التواصل مهارات مستوم  انخفا 
  اإلنتاجية مستوم  انخفا 
  والتركيز االنتبا  مستوم  انخفا 
  العمل في التوتر مع التعامل على القدرة انخفا 

 العمل برئة :ثانياً 
 مكوان فوي ونوعيتوه الكووء كميوة هوي اإلنوارة أو اإلضواءة فعاليوة علوى تؤثر التي العوامل تعد : ااضاءة .1

 .العمل مكان في واامن الطوار   حاالت في اإلضاءة لتحسين المناسبة بالطريقة تعديلها منبد وال العمل
 حيث العمل، مكان في واإلنتاجية والراحة السالمة لتحسين ضروري  أمر هي المناسبة اإلضاءة ن أ كما
 على قدراتهم وحتى وأدائهم العاملين مزاج مستويات تحديد في حيوياً  دوراً  العمل مكان في اإلضاءة تلعب
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 تغذيتها يتم االحتياطية لإلضاءة مناسبة ترتيبات توفير فيجب االخالء أو الطوار   حاالت وفي التركيز،
 .الطوار   مخارج إنارة ضمان المعتاد المصدر غير خرا مصدر من

 الموكلوة المهوام تنفيوذ فوي العواملين نجواح مودم علوى كبيور بوأثر اإلضاءة نوعية تحظى : ااضاءة جودة .2
 : يأتي ما اإلضاءة نوعية على تؤثر التي العوامل وتشمل اليهم،

 المستخدمة المصابيح عدد -
 المصابيح نوع -
 المصابيح اتجاهات -
 المصابيح مواقع -
 يتمتعون  العمل، أماكن في اإلضاءة من مناسبة بمستويات يحظون  الذين العاملين أن : الطبيع  الضوء .3

 العاملين أولئك مع بالمقارنة أفكل حياة ونوعية أكبر بدني ونشاط أفكل نوم ونوعية أطول نوم بفترات
 .العمل مكان في أقل إضاءة لمستويات يتعرضون  الذين

 الوى الخافوا الكووء فوي للرؤيوة الجهود بوذل أو السواطع الكووء الوى التعور  يوؤدي قد :البص :  االجهاد .4
 عكوالت تصواب قود قريوب شويء علوى متواصول بشوكل العينوان تركوز فعندما .بصري  إجهاد من المعاناة
 .مريحة وغير مزعجة اعرا  مع يترافق وهو البصري، باإلجهاد العينين

 الضوضاء مسووى  :ثالثاً 
 مكوان فوي العاليوة الكوضواء تتسوبب أن الممكون ومون موزعج، أو مرتفوع صووت أي بانهوا الكوضواء تعورف
 فوي الكوضواء تسبب قد كما .للعاملين الشخصية السالمة على مخاطر الى ويؤدي السمع في بكرر العمل
 للكوضاء التعر  بسبب للسمع تدريجي فقدان في ذلك يتمثل وقد للسمع، ومعطالً  دائماً  ضرراً  العمل مكان
 الوقا. بمرور
 الهواء وجودة الوكريف :رابعاً 

 العمل ف  السالمة :خامساً 
 وهوي الحريوق عون اإلنوذار أنظموة خوالل مون منها، الوقاية يمكن الحرائق أنواع معظم ن إ :الح ائق مكافحة .1

 وتنبيوه الحريوق أو الودخان لرصود معواً  تعمول االلكترونيوة / الكهربائيوة والمعودات ااجهوزة مون مجموعوة
 العمول أمواكن داخول والحورارة الودخان عون الكشوف أجهوزة بواسوطة اانظموة هوذ  تشوغيل ويوتم العواملين،
 الجودران علوى بوارز مكان في توضع بحيث الحريق أطفاء أجهزة وضع يجب اإلنذار أجهزة الى باإلضافة

 العمول أمواكن فوي وخصوصواً  للعواملين اليد متناول في تكون  أن مراعاة مع متر1.5يتجاوز ال ارتفاع على
 . باستمرار حرائق تحدث التي
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 مر  او حادث وقوع حالة في يقدم والمؤقا الفوري  العالج هي ااولية اإلسعافات -: األولية ااسعافا  .2
 فوي المناسوبة ااوليوة اإلسوعافات تودابير وتسواهم الطبيوب، علوى الموريض أو المصواب عور  قبول مفواج ،
 لووازم .افكول حالوة فوي وهوو الالحوق الطبوي العوالج تلقوي المصواب للشوخص وتتويح المعانواة مون التخفيوف
 : هي ااولية اإلسعافات
 بسهولة إليه الوصول ويمكن ااولية لإلسعافات صندوقاً  المؤسسة في عمل مكان كل يكم ن أ يجب  
 بالكامل مجهزة ااولية اإلسعافات صناديق أن من التأكد المهنية والسالمة الصحة فريق على يجب. 
 ااولية لإلسعافات غرفة بتوفير ينصح العمل، مكان في أكثر أو عامالً  150 وجود حالة في يفكل  
 سويارة أو طبيوب السوتدعاء ااوقات جميع في مناسبة وسائل توفير العليا اإلدارة المشرفة الجهة على 

 .العمل مكان من المصاب الشخص لنقل مستشفى أو صحي مركز بأقرب االتصال أو إسعاف
 عامل150 – 101 بين ما تراوحي العاملين لعدد ااولية اإلسعافات ق و صند محتويات
 ،(2)قطون حزموة ،(3) الصوق شوريط ،(450)  للجوروح لصوقات( 1) عودد االسوتخدام حول إرشادات بطاقات
 ،اوقية( 4) للعين غسول ،(2) أمونيا زجاجة ،(6) معقمة ضمادة ،(9)للعيون  ضمادات ،(6) شاش ضمادات

 قطنوي رس أ ذات اعوواداوقيوة(،  6) ملطوف لوشون ،(150) لأللوم مسوكنة اقوراص (،2أولوي ) إسوعاف كوريم
 مل(.1000)مطهر  محلول(، 1) جراحي مقص ،(1) لإلنقاذ تنفس جهاز(، 300)
 

 بالمخار  الخاصة الوقاري  :سادساً 
 تعلقي فيما اليها اإلشارة تتطلب حالة أي عن المباشر الرئيس إلبالغ النماذج هذ  استخدام للعاملين يمكن    

 ةاإلدار  من ويتوقع  ماكنالأاي مكان من  في العاملون  لها يتعر  التي والمخاطر المهنية والسالمة بالصحة
 لوذا ،المجال هذا في تصحيحية إجراءات التخاذ حاجة هناك كانا إذا ما لتحديد الموضوع عن التحري  العليا
 عون واالبوالغ المخواطر لمتابعوة وسوجالت واسوتمارات بالمخواطر الخاصوة للتقوارير توضويحية نمواذج نقودم

  .يأتي وكما واالصابات، الحوادث
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 ( الوقاري  الخاصة بالمخار 1النموذج )

  اسم الموظف وبيانات االتصال الخاصة به
  المكتب/ الدائرة/ القسم

  الحالة او الممارسة غير االمنة 
  الموقع

  المالحظات/ االقتراحات
 ال      نعم هل تم االبالغ عن هذ  الحالة او الممارسة
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 ( اسومارة االبالغ من الحادث2نموذج )

 

 ...................الموقع:  .1
 .......تاريخ وقوع الحادث: ............................. توقيا وقوع الحادث: .................... .2
 نوع الحادث:      متعلق بالسالمة                   متعلق بالصحة             .3
 طفيف               خطير                        درجة الحادث:    رئيسي                         .4

 يرجى االشارة الى محددات تقييم الخطورة

 تصنيف الحادث: .5

      تلف ممتلكات     فجار           مر                 حرق               اناصابة              

 تصنيف وعدد االصابات/ حاالت االعتالل: .6

  خسارة يوم عمل            عالج طبي                اسعافات اولية وفيات           

 حدة االصابة وحاالت اعتالل الصحة: .......................................... .7
 وصف الحادث: ............................................................... .8
 الفوري الذي تم اتخاذ : ....................................االجراء )االجراءات(  .9
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 ( تق ي  الوحقيقا  باون الحوادث3نموذج )

 اسم الجهة:
................................................. 

 الموقع:
.......................................... 

 تاريخ وقوع الحادث:
........................ 

 وقا وقوع الحادث
..................... 

 تاريخ البدء بالتحقيق:
.......................................... 

 وصف الحدث:
................................................. 

 السبب الحقيقي )االسباب الحقيقة( للحادث:
............................................. 

 التدابير التي تم اتخاذها:
.................................................. 

 التوصيات الرئيسة:
......................................... 

 ( القائمة الم جعية للمقابلة الاخصية بخصوص حادث ف  موقع العمل4نموذج )

 وصف الحادث:
.............................. 

 تاريخ/ وقا الحادث:
................................ 

 المرجع:
............................... 

 تاريخ المقابلة الشخصية:
................................ 

 وقا المقابلة الشخصية:
................................ 

 وقا انتهاء المقابلة الشخصية:
............................... 

 الحادث؟ وقوع قبل تفعله كنا الذي ما .1
 الحادث؟ وقوع أثناء كنا أين .2
 العمل؟ ظروف كانا كيف .3
 ) لوقوعه التقريبي والوقا به، مرتبطاً  كان من ؟،رأيته الذي ما ( فكلك من الحادث عن تكلم .4
 االستخدام قيد كانا التي االجهزة أنواع .5
 ؟ مواد ،اجهزة مصاب، بالحادث، مرتبط شخص أي : من كل موقع .6
 ؟ مواد ،اجهزة مصاب، بالحادث، مرتبط شخص أي : من كل مكان .7
 وبعد قبل التشغيل ظروف .8
 المصابين العمال أسماء .9

 الطوار ؟ حالة في لالستجابة تدابير اتخاذ تم هل .10
 المناسب؟ التدريب على حصلوا قد والعاملون  للعمل مهياً  المكان كان هل .11
 ؟ الحادث تفاصيل عن قيمة معلومات لديه يكون  أن يمكن هل .12
 ؟ الماضي في حصلا مشابهة حوادث من هل .13
 ؟ المستقبل في محتملة لتحسينات مقترحات هناك هل .14
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 ( ادارة المخار 5نموذج )

 االمور الو  ينبغ  الووكد منها
 
 

تحديد 
 المخار 

 
 

 ؟ المخاطر لتحديد آلية هناك هل -
الصحة  إرشادات مع تتماشى المخاطر لتحديد عملية بتطوير المؤسسة تقوم هل -

 المهنية؟ والسالمة
 المخاطر؟ تحديد بعملية العاملين توعية تما هل -
 ؟ بشكل منتظم المخاطر تحديد في واستخدامها الخاصة الفحص قوائم تحديث يتم هل -
 للقيام بمهامهم؟ مناسب بشكل مدربون  المخاطر بتحديد يقومون  اللذين ااشخاص هل -

 ؟ المخاطر لتقييم آلية وضع تم هل - تقريم المخار 
 ؟ المخاطر تحديد عملية العاملين / الفريق يعرف هل -
 ؟ اآلن حتى إنجازها تم التي المخاطر تقييمات بل  كم -

 
 

الوخفيف من 
 حدة المخار 

 ؟ المخاطر حدة من التخفيف آليات تنفيذ تم هل -
حدة  من التخفيف آلية عبر للتقييم خكعا التي المخاطر جميع تخفيف يتم هل -

 ؟ المخاطر
 خطر؟ لكل فعال بشكل الكوابط تحديد تم هل -
 المخاطر؟ من الحد في الموضوعة الكوابط تساهم هل -
 ؟ المطبقة الكوابط فعالية لتقييم آلية توجد هل -

سجل 
 المخار 

 ؟ بانتظام المخاطر سجل تحديث يتم هل -
 ؟ المخاطر سجل لتحديث الزمني المعدل هو ما -
 ؟ المخاطر سجل تحديث يتولى من -
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 تقريم المخار  (6نموذج )

 المحور االول: الممرات والمخارج

 ال نعم المتطلبات ت

مستتتوى االرض يكتتون منتتتظم علتتى جتتانبي البتتار  اال يكتتون فتتر   ابووواا المخووارج: 1

 سم( 1,3االرتفاع بين الداخل والخارج اكثر من 

  

   سم 91ال تقل فتحة البار عن  2

   ابوار المخارج تفتح في اتجاه الخروج من المبنى وتفتح بسهولة 3

   تنتهي المخارج الى ممر عام خارج المبنى 4

   ابوار الساللم يجر ان تسمح للعامل بالدخول مرة اخرى الساللم: 5

يجتتر ان تكتتون ابتتوار الستتاللم ثابتتتة وذات بنتتاء قتتوي متتزودة ب(تت( ماس  يتتد جتتانبي(  6

 سم لمنع االشخاص من الوقوع من الجانر المفتوح 107وبارتفاع 

  

   ( سم19 – 10سم وتكون بارتفاع   112ان تكون على االقل بعرض  7

ستم ويكتون علتى بعتد  5سم واقتل متن  3,2اليد يكون له قطر خارجي اكثر من ماس   8

 سم من الحائط الموازي 5,7

  

   م61اقصى مسافة يمشيها الشخص الى مخرج الطوارى تكون  ممرات الطوارى: 9

   ال توجد على ابوار خروج الطوارى اي اقفال او مفاتيح او جهاز غلق 10

   لوكس على االقل 10,7مقدار  بإنارةيجر ان تكون الممرات مزودة  11

ة ساع 1,5يجر تزويد اضاءة الطوارى بخاصية العمل بالبطاريات وتكون مدة عملها  12

 لوكس على االقل 10,7بمقدار  بإضاءةمزودة  وعملها يكون اوتوماتيكيا

  

   تستدل عليه بإشاراتالطريق الى كل مخرج طوارئ يجر ان يكون موضحاً  13

   تكون الممرات خالية من المعوقات 14

   امكانية المرور بسهولة وامان الى طفايات الحريق والمخارج 15

   الفحص الدوري لمطافئ الحريق 16
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 المحور الثاني: العمل المكتبي

 ال نعم المتطلبات ت

   قريبة جداً ضرورة ان تكون المسافة بين الجسم والفارة الحاسور  1

عتن  منح العينين فترة زمنية لالستراحة من النظترة التى شاشتة الحاستور فتترة ال تقتل 2

 دقيقة بمعدل عمل ساعة على االقل 10

  

 بوصتة( متن الوجته وتكبيتر حجتم الختط لتستهيل  36 – 30يكون الحاسور على بعتد  3

 القراءة

  

الموظتف وتركيبتة الجستمانية ضرورة تالئم ارتفاع الكرستي ومستاحة المكتتر وطتول  4

 مع وضع سند للقدمين في االسفل

  

   الكراسي المستخدمة في العمل جديدة ومالئمة وغير متضررة  5

   وجود علبة او صندو  لالسعافات االولية ويكون بحالة جيدة 6

 

 المحور الثاني: التحقق من سالمة الكهرباء في الطابق

 ال نعم المتطلبات ت

   مخرج الكهرباء بحالة جيدة جداً وغير مكسوروجود  1

   اسال  الكهرباء تكون ممتازة ومغلفة بشكل امن 2

   توصيالت الكهرباء االرضية سليمة 3

 التوصتتيالت فتتي التوزيتتع تكتتون مثبتتتة جيتتدا ومغلفتتة بحتتل ال يكتتون االستتال  الداخليتتة 4

 مكشوفة
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 المحور الرابع: الترتيا والنظافة للطابق

 ال نعم المتطلبات ت

    الجدران خالية من المعلقات الغير ضرورية 1

   ضرورة وجود االنارة الكافية 2

   ضرورة ان تكون الحمامات نظيفة وذات تهوية جيدة 3

   تكون االرضيات نظيفة وخالية من النفايات والمواد الغير ضرورية  4

   م ضرورة تخصيص حاويات ذات اغطية غير قابلة لالشتعال ويتم رفع القمامة بانتظا 5

   نظافة الجدران والشبابي  6

 


