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   لليوم العالمي2011تقرير العام 
  :لنظام إدارة السالمة والصحة المهنيتين

  أداة للتحسين المستمر
  
  مقدمة  

 ، العمل المتعلقة فيصابات واألمراضإلتعامل مع الوقاية من انظامًا ي لسالمة والصحة المهنيتيناتشكل 
 الصحة وتنطوي. ل والبيئةدف إلى تحسين ظروف العمهوهو ي.  عن حماية وتعزيز صحة العمالفضًال

 للعمال في جتماعياالصحة البدنية والعقلية والرفاه المهنية على تعزيز والحفاظ على أعلى درجة من ال
توقع  وفي هذا السياق، تقوم المبادئ األساسية لعملية تقييم وإدارة المخاطر المهنية على. جميع المهن
 . بصحة ورفاهية العمالضّرأو من مكان العمل والتي تفي األخطار التي تنشأ   وتقييم ومراقبةواالعتراف
  .عتباراالفي البيئة العامة على  التأثير المحتمل على المجتمعات المحيطة و أخذوينبغي أيضًا

  
 تحكم السالمة أآثر تعقيدًامبادئ من جذور عملية التعلم األساسية حول الحد من األخطار والمخاطر وتنبع 

بمصادر ، ومطالبته في وقتنا الحاضر المتناميالحاجة إلتقان التصنيع وقد أّدت . يومالوالصحة المهنيتين 
إلى تطوير المعقدة تكنولوجيات وال، وأنظمة النقل خطيرة بطبيعتها، مثل استخدام الطاقة النوويةطاقة 

  .بشكل أآبر المخاطر  وإدارةتقييمأساليب 
  

ي حالة فلكن، . بين فوائد وتكاليف المخاطرةاط البشري وال بّد من تحقيق التوازن في آافة مجاالت النش
 سرعة التقدم العلمي عوامل آثيرة مثلب المعّقديتأثر هذا التوازن السالمة والصحة المهنيتين، 

تطبيق مبادئ السالمة أّما حقيقة . قتصادواال المتغير باستمراروالمتنوع   العملعالمو، والتكنولوجي
 ًا واضحًا مقياسنطوي على تعبئة جميع التخصصات اإلجتماعية والعلمية فتشكلوالتي توالصحة المهنيتين 

  .تعقيد هذا المجاللل
  

  تقييم وإدارة المخاطر 
فالمخاطر .  آبيرة بسهولةرتباكاالإلى ؤدي أن ت  المتبادلةتهاالمفاهيم األخطار والمخاطر وعالقيمكن 

ًا صحية آثار تترك وأ الضررسبب في تت حالة  محتملة لعملية أو منتج أوجوهرية أوآناية عن خاصية 
، )الخصائص الجوهرية(ادة آيميائية  مويمكن أن تنجم عن. تلحق الضرر باألشياءضارة على شخص أو 

  أو،)الطاقة الكامنة( غاز مضغوط وانةسطبأ وأ، ، أو بالكهرباء)الحالة( عن العمل على الساللم وأ
 الشخص رضرت أن ي أو إمكانية احتمالأما الخطر فعبارة عن . أرضية زلقةعلى أو ببساطة ،ناربمصدر 

هذا وتقوم . يتم فقدانهاالملكية أو أن تتلف  أو ضه لمخاطر تعّرناجمة عنضارة  أن يختبر آثار صحية أو
يمكن ، وعلى المدى القريب أو البعيد، سواء العالقة بين األخطار والمخاطر على مسألة التعرض

  :التاليةبسيطة الدلة معاتوضيحها من خالل ال
 

 خطر=  تعّرض xمخاطر 
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إدارة المخاطر سي من السالمة والصحة المهنيتين يتلّخص في الغرض األسا فإّن وآما سبق لنا أن ذآرنا،
وللملكية بحيث  للعمال  الخطر والمخاطر لتحديد ما يمكن أن يسبب ضررًالذلك، ال بّد من تقييم. المهنية
وقد تّم وضعت وحدة الصحة والسالمة التنفيذية في . امناسبة للوقاية والحماية وتنفيذه اتخاذ التدابير اليمكن

، ال المملكة المتحدة أسلوب الخطوة الخماسية لتقييم الخطر والمبّينة أدناه آمقاربة بسيطة إلدارة المخاطر
عليها على  تمت المصادقةقد و) الصغيرة والمتوسطةالمؤسسات  ( الحجمسيما في المؤسسات الصغيرة

  :الصعيد العالمي
  الجدول األول

  تحديد المخاطر  1الخطوة 
  تحديد األفراد المعّرضين للمخاطر وآيفية تعّرضهم  2الخطوة 

  تقييم األخطار وتحديد أساليب الوقاية  3الخطوة 
  تسجيل النتائج وتنفيذها  4الخطوة 

  مراجعة التقييم وتحديثه إذا ما لزم األمر  5الخطوة 

وتستوجب .  عن الموارد المتاحة والمهارات، فضًالبما يتوافق وحجم ونشاط المؤسسةيمكن تقييم المخاطر و
لموارد أآثر تعقيدًا، وتعبئة للمخاطر عملية تقييم للبتروآيماويات المنشأة ذات المخاطر العالية مثل مصنع ا

ئ التوجيهية الخاصة بتقييم المخاطر تطوير المبادهذا وتعمد دول عديدة إلى . والمهارات على مستوى عال
  .متفق عليها دوليًااض تنظيمية أو لوضع معايير ستخدم ألغر ما ُتالتي غالبًاو

وتشكل عملية تحديد حدود التعرض المهني وعملية وضع قوائم باألمراض المهنية أبرز عمليات تقييم الخطر 
 وصيانة قوائم حدود بمسألة وضع الصناعية ولالدمعظم لذا، ُتعنى . الهادفة إلى إدارة المخاطر المهنية

 واإلشعاعات المؤينة الحرارة والضوضاء(هذه المواد الكيميائية واألخطار المادية تشمل و. التعرض المهني
وُتعتبر قائمة عتبة القيم الحدية الصادرة عن المؤتمر األميرآي . البيولوجيةالمواد ، و)والبردغير المؤينة و

العلمية النظيرة وهي ُتستخدم بالتالي مراجعة العملية و التغطية ئدًة من حيثراة صناعيألخصائي الصحة ال
  .آمرجع من قبل سائر الدول

إجراءات تقييم المخاطر واألخطار لتحديد الوطنية على قوائم ال إدراج األمراض المهنية في  مسألةستندوت هذا
 أمراض الجهاز التنفسي تتراوح ما بينوهي . ألغراض التعويضواإلعتراف بها األمراض المهنية 

ضطرابات النفسية وصوًال إلى اإل، واضطرابات العضالت والعظام والسرطان المهني األمراض الجلديةو
الدول على  )2010المعدلة في العام (قائمة منظمة العمل الدولية لألمراض المهنية من هنا، تساعد . والسلوآية

من األمراض الناجمة عن التعرض لألخطار والمخاطر في الوقاية  حيث تصميم قوائم وطنية خاصة بهم، من
  .عنهاالتعويض عنها، وعند اإلقتضاء، ، واإلخطار مكان العمل، وتسجيلها

  
  ما هو نظام إدارة السالمة والصحة المهنيتين؟

لحياة اليومية، وآذلك في استخدم مفهوم نظم اإلدارة في عمليات صنع القرار في مجال األعمال ُي ما ،غالبًا
ويستند تطبيق .  اختيار أثاث جديدال أو ببساطة أآثر عندعم وتمديد األداتشراء المعسواء آان على صعيد 

. األداءوعلى  المة والصحة المهنيتين ذات الصلة على معايير السالسالمة والصحة المهنيتينإدارة نظم 
العمل عن طريق في مكان حوادث الالوقاية من ويهدف إلى توفير وسيلة لتقييم وتحسين األداء في مجال 

ومتدرج لتقرر ما يتعين  منطقي  عبارة عن أسلوبوهو. اإلدارة الفعالة للمخاطر واألخطار في مكان العمل



  
والتي  )الخطة، هل، راجع، القانون (PDCA حلقة )Deming(مبدأ ديمنج  على  هذالعمليةامفهوم ويستند 

أ على السالمة  هذا المبدقيطبوعند ت.  لرصد أداء األعمال على أساس مستمرتم تصميمها في الخمسينات
تخطيط بما في ذلك  والسة السالمة والصحة المهنيتينعلى وضع سيا" لخطةا"ينطوي ، والصحة المهنيتين
إلى  "هل"وتشير خطوة . ارطوتنظيم النظام وتحديد المخاطر وتقييم األخ وتوفير المهارات تخصيص الموارد
قياس في " راجع"من جهتها، تتخصص خطوة . نامج السالمة والصحة المهنيتيتشغيل برنإلى التنفيذ الفعلي و
لنظام في سياق الحلقة مع استعراض ا "القانون"تغلق خطوة  ،وأخيرًا.  النشيط والمتفاعلأداء البرنامج

  . المقبلةالنظام للحلقة وتهيئةالتحسين المستمر 
  

  :الرسم األول
   
  

  . أو البناءنووية أو تصنيع المواد الكيميائيةة ال

                                                

  
  
  
  
  
  
  
  
  1   حلقة ديمنج: الرسم األول

   
  

مجموعة لسالمة والصحة المهنيتين ويشكل نظام إدارة ا
لمخاطر العامة أو ز على ا وأن ترّآ، حجم ونشاط المنظمة تتالءم معسم بالمرونة ويمكن أنتّتأدوات منطقية 

البسيطة للشرآات حتياجات إلالترآيبته أن يجمع ما بين يمكن و.  المرتبطة بهذا النشاطالخاصة وعلى األخطار
لصناعات وا ، األخطار والمخاطر تسهل عملية تحديدحيثوغيل منتج واحد  تشالصغيرة الحجم القائمة على

الطاق وأالتعدين آالمتعددة المخاطر 
  : ويضمن نظام إدارة السالمة والصحة المهنيتين التالي

  ؛بطريقة فعالة ومتماسكةتنفيذ تدابير الوقاية والحماية • 
•   ؛ع السياسات ذات الصلةوض

 يمقد ت•  ؛التعهدات
  األخطار والمخاطر، العمل لتقييم  مكان عناصر األخذ في اإلعتبار آافة•
  .عملية على مستوى مسؤولياتهمال اإلدارة والعاملين في  مشارآة•
  

  نهج نظام إدارة السالمة والصحة المهنيتين

 
 1 :بولزوك. ج لكام البياني الرسم

(http://blog.bulsuk.com/2009/02/taking-first-step-with-pdca.html#axzz1GBg5Y7Fn)  
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 حول وضع السالمة والصحة المهنيتينصحة في العمل أعلن تقرير لجنة بريطانيا العظمى بشأن السالمة وال
بصناعة محددة إلى   المتعلقة من األنظمةعن اإلنتقال) تقرير روبنز، المملكة المتحدة (1972 العام  فيالمقّدم

سالمة وصحة وآانت هذه بداية اتجاه نحو نهج . إطار التشريعات التي تغطي جميع الصناعات والعمال
 في 1974 في قانون السالمة والصحة المهنيتين للعام جسدت هذه النقلة النوعيةتوقد .  أآثر شموًالمهنيتين

فقد شددت ، أما على الصعيد الدولي. ناعية الصلسائر الدول، وآذلك في التشريعات الوطنية المملكة المتحدة
والتوصية المرفقة ) 155رقم  (المهنيتينالسالمة والصحة ب  المتعلقة1981للعام منظمة العمل الدولية اتفاقية 

 سواء على ،األهمية األساسية للمشارآة الثالثية في تنفيذ السالمة والصحة المهنيتينعلى ) 164رقم  (بها
 عالم العمل زيادة تعقيد بأّن  شعوٌرساد،  مرور بضع سنواتبعد و. أو على صعيد المشاريعالصعيد الوطني

وقد تم تحديد . آمنة صحيةبيئة وعمل للحفاظ على ظروف  بسرعة دعا إلى اتباع نهج جديد  طبيعتهتغيرو
ستجابة السريعة لتقلبات األعمال التجارية من خالل تقييم نماذج إدارة األعمال المصممة من أجل ضمان اإل

وقد جرى اعتماد هذا . لسالمة والصحة المهنيتينإدارة ار آنماذج ممكنة لوضع نهج ألنظمة األداء المستم
لتدابير السالمة والصحة المهنيتين مع الترآيز على يلة فعالة لضمان التنفيذ المتسق  وسعتبارهالنهج بسرعة با

  .التقييم المستمر وتحسين األداء والتنظيم الذاتي
  
 والتكاليف المرتبطة بها، تّم المهنيةالوفيات ض وامراستجابة للحاجة إلى مواصلة خفض اإلصابات واألو

أنظمة المراقبة والتحكم التقليدية والمقاربات إدارية لزيادة تحسين األداء،  استراتيجيات لزيادةاستكشاف 
السالمة والصحة   أساليب التقييم والتدقيق في خطر وتحسين، على السلوكة تقنيات السالمة القائم:ومنها

السالمة ذج نظم تطبيق نماوفي السنوات األخيرة، أثار موضوع .  عن مخططات نظم اإلدارة، فضًالالمهنيتين
، اهتمام المؤسسات والحكومات ُتعرف اليوم بنظام إدارة السالمة والصحة المهنيتين، التي والصحة المهنيتين

العمل والسالمة والصحة المهنيتين،  واعدة للمواءمة بين متطلبات إستراتيجيةوالمنظمات الدولية باعتبارها 
  .الوقائيةلعمال في تنفيذ التدابير وضمان مشارآة أآثر فعالية ل

  
 باعتبارها وسيلة على الترويج لمفهوم نظام إدارة السالمة والصحة المهنيتين أآثر من عقد من الزمان لقد مّر

ان العمل عن طريق ضمان التكامل بين احتياجاتها فعالة لتحسين تنفيذ السالمة والصحة المهنيتين في مك
 في مجال أو العاملة ومات والهيئات الدولية المسؤولةوقد المهنيون والحك.  األعمال وعمليات التنميةتخطيطو

المتعلقة بنظام إدارة السالمة توجيهية المبادئ المعايير والعدد آبير من  إلى تطوير السالمة والصحة المهنيتين
دمج ن استراتيجيات السالمة والصحة المهنيتين الوطنية التي تلدولاوقد وضع عدد من . والصحة المهنيتين

 2001عام المنظمة العمل الدولية في أما على الصعيد الدولي، فقد أصدرت . نهج نظم اإلدارةي ف أيضًا
مبادئ منظمة العمل الدولية التوجيهية بشأن (المبادئ التوجيهية بشأن السالمة المهنية ونظم اإلدارة الصحية 

 على نطاق واسع  به يحتذى نموذجًابسبب نهجها الثالثيالتي أصبحت و )2001السالمة والصحة المهنيتين، 
  .لتطوير معايير وطنية في هذا المجال

  
  منظمة العمل الدولية ونظام إدارة السالمة والصحة المهنيتين

لمعايير الجودة ح ًا آبيرًا في أعقاب تأييد واسع وناجدعماآتسب نهج نظام إدارة السالمة والصحة المهنيتين 
 ويستند هذا). 14000 سلسلة المواصفات لآليزو(للبيئة د ذلك وبع) 9000سلسلة المواصفات لآليزو (يزو آ

بل ال ، ول في مجال العلوم الطبيعية واإلجتماعية في المقام األالنموذج على نظريات النظم التي تّم تطويرها
المشترآة لنظريات النظم العامة المدخالت   األربعةعناصرال وتشمل.  آلليات إدارة األعمالهي مشابهة أيضًا

  .والتعليقات والعمليات والمخرجات
  



التسعينات، نوقشت معايير اإلدارة البيئية التقنية في أوائل ل 14000 و9000نظام الجودة آيزو وعقب اعتماد 
. 1996  العام في حلقة عمل دولية فينظام إدارة السالمة والصحة المهنيتينيزو بشأن إمكانية وضع معيار آ

آواجب ا مسبق ذآرهبحماية صحة وحياة البشر، وقد  تتعلقانسالمة والصحة  ال أّنوسرعان ما بات واضحًا
حقوق بالاألخالقيات وب قضايا تتعلق آما وبرزت. في التشريعات الوطنيةتحقيقه صاحب العمل  على
ال بد وبالتالي آان  .الموضوع أيضًالنظر في هذا بمشارآة الشرآاء اإلجتماعيين الذي دعيوا إلى اواجبات والو
دارة في هذا المجال في مبادئ معايير السالمة والصحة المهنيتين لمنظمة العمل الدولية اإلمعيار  ترسيخ من
 بنفس الطريقة على أّال يتم التعامل معه، )155رقم ( 1981  اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين للعاممثل

وسرعان ما تّم اإلتفاق في ، لة موضع نقاشوقد أصبحت هذه المسأ. وبالبيئية آسائر المواضيع المتعلقة بالجودة
نهاية المطاف على آون منظمة العمل الدولية الهيئة األآثر مالءمة لوضع المبادئ التوجيهية المتعلقة بنظام 

من جهة أخرى، فإّن .  هيكلها الثالثي ودورها في تحديد المعاييرإدارة السالمة والصحة المهنيتين وذلك بفضل
المة والصحة المهنيتين تحت مظلة  معيار إدارة الستطوير 1999في العام ريطاني للمعايير  المعهد البمحاولة
في هذا وقام المعهد البريطاني للمعايير . قتراحتجميد اإلمعارضة دولية قوية مما أدى إلى قابلتها يزو نظام اآل

 شكل معايير تقنية على مهنيتينالخاصة بنظام إدارة السالمة والصحة التوجيهية المبادئ ال بتطويروقت الحق 
  .  يزواآل على عكس نظام) OHSAS(خاصة 

 
المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل  اد اعتمأخيرًا مرور سنتين على استعراض التنمية والتعاون الدولي، تّم عدوب

 في )2001،  السالمة والصحة المهنيتين-منظمة العمل الدولية (الدولية بشأن السالمة ونظم اإلدارة الصحية 
 هيئة بعد موافقة 2001ديسمبر /آانون األول في  ونشرها2001أبريل /نيساناجتماع الخبراء الثالثي في 

 والية منظمة العمل الدولية فيعلى  ت الهيئة الحاآمة، أآد2007 العام فيو.  الحاآمةمنظمة العمل الدولية
نظام إدارة  معايير دولية بشأن و اإلمتناع عن تطويرمسألة السالمة والصحة المهنيتين، طالبًة من نظام اآليز

وشّكلت مبادئ منظمة العمل الدولية التوجيهية بشأن السالمة والصحة المهنيتين . السالمة والصحة المهنيتين
عكس نهج منظمة العمل آما و. م اإلدارة ومبادئ نظمعايير، يتوافق مع سائر  فريدًا دوليًا نموذجًا2001

في اتفاقية العام ، وال سيما السالمة والصحة المهنيتين الدولية ثية والمبادئ المحددة في صكوكالالدولية الث
ة تلك التوجيهات على منهجية إدارة السالمونّصت ). 155رقم  ( المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين1981

خطوات ني التالي بفعالية ويلخص الرسم البيا. المنظمةعلى صعيد الوطني ووالصحة المهنيتين على الصعيد 
  . في المبادئ التوجيهيةاإلدارة الُمعّرف عنها

  
 التحسين حلقة: المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام حول التوجيهية الدولية العمل منظمة مبادئ

  المستمرة
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  نظام إدارة السالمة والصحة المهنيتين للنظم الوطنية 
، وإشراك جميع أصحاب ًا يدعو إلى تدخل تخصصات متعددةمعقد مجاًالهنيتين تشكل السالمة والصحة الم

ات السالمة والصحة الترتيبات المؤسسية المناظرة لتبديل السياسة الوطنية إلى إجراءوتعكس . المصلحة
 وبالتالي بطيئة،قرار وصنع أبطأ نتيجة لذلك، توّفر بنيتها التحتية آليات اتصال .  هذا التعقيد حتمًاالمهنيتين
نظم السالمة ونظرًا لدور . لتغيرات العمل بوتيرة آافيةمنة في استيعاب العالم باستمرار  الصعوبة الكاتظهر

الصحة المهنيتين والمؤسسات التي تطّبق هذه الشروط تنظم متطلبات السالمة والوطنية في والصحة المهنيتين 
على موضوع دارة نظم اإلتطبيق نهج  تشّكل عملية هذه،سريعة المستمرة والوتيرة التغيير بهدف معالجة 

التطبيق منهجيًا، من شأن هذا النهج   آانإذاف.  منطقيًةخطوًةالوطنية تشغيل أنظمة السالمة والصحة المهنيتين 
تبديل أو المتطلبات التنظيمية في اتخاذ تدابير فعالة التساق والتنسيق والتبسيط والسرعة في عمليات تحقيق اإل

  .متثالوالحماية وتقييم اإلية للوقا
  

بيئة الئقة وآمنة وصحية في استراتيجية ظروف عمل وهدف التحسين المستمر لتحقيق وإدامة وقد تم الترويج ل
م امفهوم تطبيق نظوتجّسد . 2003 في العام بشأن السالمة والصحة المهنيتينالعالمية منظمة العمل الدولية 

في معيار دولي األولى مرة على أنظمة السالمة والصحة المهنيتين الوطنية للالسالمة والصحة المهنيتين إدارة 
اإلطار الترويجي "تفاقية بشأن إل امل الدولي لمنظمة العمل الدولية مؤتمر الع اعتمدعندما، 2006العام في 

 من تجلى الغرض الرئيسيو. )197رقم  (والتوصية المرفقة بها) 187رقم " (للسالمة والصحة المهنيتين
 لتزاماتاالين في البرامج الوطنية وتعزيز  للسالمة والصحة المهنيتمنح أولوية عليا ضمان في تفاقيةاال

أن يكون  من  بدًالوبدا المحتوى ترويجيًا. السياسية في سياق ثالثي من أجل تحسين السالمة والصحة المهنيتين
ا موقائية والثقافة الصحية وتطبيقهالسالمة العلى هما التنمية والحفاظ ًا، وقام على مفهومين أساسيين توجيهي

 تحدد تفاقيةاال أنوتجدر اإلشارة هنا إلى . نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتيننهج على المستوى الوطني ل
  .ين والنظام والبرنامج الوطنَيووظيفة السياسة الوطنيةعناصر بعبارات عامة 

  
 الذي يجب اعتماده العنصر الرئيسي التنفيذية المهنيتين الوطنية تطوير برامج السالمة والصحوتشكل عملية 

  اإلدارةنظمطبيق نهج تويقترح .  الوطنيلتزاماال حكومية لضمان توعية واسعة من حيث من قبل أعلى سلطة
  : متكاملة من أجل التحسين المستمر وتشملعلى الصعيد الوطني آلية تنفيذية

 من قبل السلطة المختصة ة المهنيتين وتنفيذها ومراجعتها دوريًالسالمة والصحلسياسة وطنية وضع • 
  ؛ ألصحاب العمل والعمالبالتشاور مع المنظمات األآثر تمثيًال

تضمن البنية التحتية لتنفيذ السياسات الوطنية والبرامج إنشاء نظام وطني للسالمة والصحة المهنيتين ي• 
  ؛ينة والفنية والترويجية ذات الصلة بالسالمة والصحة المهنيتالوطنية وتنسيق اإلجراءات التنظيمية الوطني

د األهداف الوطنية ذات الصلة بالسالمة والصحة لسالمة والصحة المهنيتين يحّدوطني لبرنامج تطوير • 
سالمة حالة الواألولويات ووسائل العمل المطورة من خالل تحليل ، لمهنيتين في إطار زمني محدد سلفًاا

  ؛الصحة المهنيتين الوطنيالسالمة وملف  نيتين الوطنية على النحو الذي يلخصهوالصحة المه
الجديدة جراءات اإلهداف واألآلية الستعراض نتائج البرنامج الوطني بغية تقييم التقدم المحرز وتحديد وضع • 

  .  المقبلةللحلقة
  

ملة من جانب جميع أصحاب المصلحة جتماعي والمشارآة الكاعلى أهمية الحوار اإل 187 رقمتفاقية وتشدد اإل
م  التعليآما وُيعتبر. السالمة والصحة المهنيتين الوطنيفي هذا المجال آشرط أساسي لنجاح إدارة نظام 

  .والتدريب على جميع المستويات أساسيين للنظام وعمله
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 نيتين الوطنيالسالمة والصحة المهنظام همزة الوصل الرئيسية بين نظم تفتيش العمل من جهتها، تبقى 

التدريب ويمكن لهذه المنظمات من خالل . عالقات العمل والسالمة والصحة المهنيتينالمعنية بوالمنظمات 
ما في ذلك ، بنظام إدارة السالمة والصحة المهنيتين برامج اتفاقضمان  لجهة  حاسمًادورًاالمالئم أن تلعب 

  .ية، مع القوانين واللوائح الوطنآليات مراجعة الحسابات
  

ن في المؤسسة، إدارة السالمة والصحة المهنيتيالعمل الدولية المعنية مباشرة بصكوك منظمة من جهتها، تحدد 
تفاقية وا، )155رقم (بالسالمة والصحة المهنيتين   المتعلقة1981 للعام  اتفاقية منظمة العمل الدوليةوتحديدًا

مبادئ منظمة العمل الدولية ) 187رقم (حة المهنيتين إلطار الترويجي للسالمة والص المتعلقة با2006العام 
 إدارة السالمة والصحة العناصر األساسية والمهمة إلطار، 2001 ة بشأن السالمة والصحة المهنيتينالتوجيهي
نظام إدارة السالمة مستقبل هذا ويكمن ). المؤسسات(، سواء بالنسبة للنظم الوطنية والمنظمات المهنيتين

 المحلية حتياجاتاالالطوعية واإللزامية التي تعكس في تحقيق التوازن الصحيح بين النهج تين والصحة المهني
  .والممارسة

  
  ) المؤسسات(نظام إدارة السالمة والصحة المهنيتين والمنظمات 

  للقوانين واللوائحوفقًافي آافة الدول متطلبات لمتثال لواإل والصحة المهنيتينالسالمة تقع مسؤولية تنفيذ 
إلدارة السالمة والصحة المهنيتين في المنظمة ويضمن تطبيق نهج النظم .  صاحب العملعلى عاتقالوطنية 

في ل التحسينات المناسبة والمحافظة عليه من خالبشكل مستمر  مستوى الوقاية والحماية تقييم) المؤسسة(
  . الوقت المناسب

  
عتبار ت في اإلأخذة السالمة والصحة المهنيتين إذا نظام إدار من مفهوم ستفادةاالويمكن لمعظم المنظمات 

الخاصة  السالمة والصحة المهنيتين  برامجدارةهمة عند اتخاذ قرار لتطبيق نهج النظم إل من المبادئ المعددًا
ل بعناية احتياجاتها أن تحّلغير اّنه ال يمكن اعتبار نظم اإلدارة آعالج عالمي إذ ينبغي على المنظمات . بها

 في نهاية المطاف يمكن .وسائلها وتكييف نظام إدارة السالمة والصحة المهنيتين بما يتناسب معها عيدعلى ص
 تصميم النظام ضمانويتوجب على اإلدارة . جعله أقل رسميًةعن طريق أن يتم ذلك عن طريق التوسع أو 

 عمليات مراجعة مساهمةآما يجب أن تضمن . ر الوقاية والحمايةالترآيز على أداء تدابيبهدف التحسين و
  . من أن تصبح آلية لتحسين المراجعة فحسبالحسابات في عملية التحسين المستمر بدًال

  
  التدقيق

ومدى  القدرة على قياس أداء النظام تقوم إحدى فوائد نظام إدارة السالمة والصحة المهنيتين الرئيسية على
والتدقيق، سواء داخلية  نوعية آلية المراجعة آبير علىوتعتمد نوعية هذا القياس بشكل .  على مر الزمنتحّسنه

، تستند مسألة المراجعة عمومًا.  والمدققيناختصاص مراجعي الحساباتالمستخدمة وعلى ، أم خارجية
لمساعدة وتهدف المراجعة الدورية إلى ا. مستقلرصد عملية من قبل شخص أو فريق مختص والتدقيق على 

دارة السالمة والصحة المهنيتين وعناصره موجودة وآافية وفعالة في حماية سالمة في تحديد ما إذا آان نظام إ
  .آما أنها توفر وسيلة لقياس أداء النظام على مر الزمن. منع الحوادثفي وصحة العمال و

  
 أداء إلى جنب مع غيرها من بيانات ض أدلة المراجعة جنبًااستعر ا، ينبغي دائمًاينتحسلعملية ال التخطيط عند
 من تسليط تحسينات في المستقبل بدًالالر معايير إلدخال أن يوّفل يسجوتمراجعة وينبغي ألي نظام . امالنظ

 إلى تحديد ما إذا آان  والتدقيقالمراجعةعملية أن تتوصل آما ويجب .  فحسبالضوء على النجاحات السابقة
سالمة والصحة المهنيتين اللزمات سياسة مست تلبية في  فعاًال نظام إدارة السالمة والصحة المهنيتينتنفيذ
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 الدخول بسهولة في حالة من الصراع فيما بينها عند  المراجعة والتدقيق والشهادات الخاصةيمكن لشرآات

وقد أظهرت التجربة مع . والتدقيق فيهنظام إدارة السالمة والصحة المهنيتين مساعدة المنظمة على إعداد 
قائمة  ومستقلة عند وجود عالقة حقيقيةنه قد يكون من الصعب توفير عملية مراجعة وتدقيق الرقابة المالية أ

ويجب النظر في اختيار .  الرئيسي الدافعتكاليف الخدمة العاملعندما تصبح مع مراجعي الحسابات أو 
الملف  للتأآد من أنها تتخذ مراجعي الحسابات وتحديد اختصاصات محددة لتنفيذ عمليات التدقيق بعناية

هو الذي تنظر فيه المنظمات التي جرت  الفعلي  والتدقيقمراجعةالنظام ف. عتبارالشخصي للمنظمة في اإل
مراجعة الإذا آانت تواجه عمليات أما .  أفكار جديدة ومفيدة لتحسين العمليةمتوقعةعمليات المراجعة فيها قدمًا، 

  !م المراجعة بحاجة إلى التحسين وليس المنظمات بحد ذاتهاوالتدقيق بخوف، فيكون عندها نظا
  

  علىنظام إدارة السالمة والصحة المهنيتين طوعية أو إلزامية، فإّن المنظمات تعتمد سواء آانت مستلزمات
بمستلزمات نظام  لتقييم تمسكهم المهنيعلى الصعيد الوطني أو هيئات التصديق والمراجعة والتدقيق المعتمدة 

 بنظام إدارة السالمة والصحة المهنيةعمليات التدقيق وُتستكمل .  وأداء التنفيذ السالمة والصحة المهنيةإدارة
مزيد من دخال الأهداف جديدة إلتحديد عن طريق توفير تقييم مستقل ألدائها واقتراح اإلجراءات التصحيحية و

  .التحسينات
  

  مشارآة العمال
 ،فعال اجتماعي حوار غياب ظل في سليم بشكل يعمل أن المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظامل يمكن ال

. الجماعية المفاوضة ترتيبات مثل أخرى آليات أو ،المشترآة ةوالصح السالمة لجان سياق في ذلك آان سواء
 إدارة في الكاملة والمشارآة والتشاور المباشرة المشارآة خالل من الفرصة وممثليهم العمال إيالء يوينبغ
 أصحاب آافة مسؤوليات تحّدد عندما نظامال نجاح ويقوم هذا. المنظمة في المهنيتين والصحة المةالس

  .واضح بشكل الصعيد هذا على المصلحة
  

 المشارآة ذلك في بما ،اإلدارة مسؤولية إنشاء في المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام مبادئ أبرز وتتلخص
. محددةال المهنيتين والصحة السالمة مسؤولياتو المنظمة، في لمستوياتا جميع على نالموظفي لجميع الفعالة
 المهنيتين، والصحة السالمة إدارة نظام من أآثر وحتى ،المهنيتين والصحة السالمة تنفيذ أّن مرارًا ثبت وقد
. تعاونوال الحوار خالل من التنفيذ هذا في المصلحة أصحاب آافة يشارك عندما فقط بالنجاح يتكلل أن يمكن

 من مدخالت دون المدراء، قبل من فقط العامل نظامال فإّن ،المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام حالة فيو
 إلى الدراسات من عدد شيروي. فشلوي ترآيزه يفقد أن بد ال ،الهرمي التسلسل في الدنيا المستويات في العاملين

 المشترآة المهنيتين والصحة السالمة لجان وجودو وقتلل مضيعةال اإلصابة معدالت انخفاض بين ارتباط قيام
 إلى تؤدي التشارآي العمل ترتيبات أّن إلى أخرى دراسات وتشير. المنظمة في العمالي تحاداإل ومشارآة
 ما وهو ،المهنيتين والصحة السالمة أداء تحسين في تساهم المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام ممارسات
  .ةالنقابي العمل أماآن على ينطبق
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 وال الدولية، العمل لمنظمة المهنيتين والصحة السالمة معايير آافة في العاملين مشارآة على تشجيعال ويتم
 بها المرفقة لتوصيةوا) 155 رقم (1981 ،المهنيتين والصحة السالمة بشأن ليةالدو العمل منظمة اتفاقية سيما

. المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام حول الدولية العمل ةلمنظم توجيهيةال المبادئ وآذلك ،)164رقم (
 توفير من بد ال بالفعالية، مماثلةال ترتيباتال سائرو مشترآةال المهنيتين والصحة السالمة لجان تتسم ولكي

 العمال مشارآة ومن ،اإلتصال وآليات الفعال جتماعياإل الحوار إنشاء ومن ،والتدريب الكافية المعلومات
 المشارآة اقتصار حول السائد المفهوم من الرغم وعلى. المهنيتين والصحة السالمة تدابير تنفيذ في ثليهمومم
 تشمل أن ينبغي المنظمة، في والعمال العمل أصحاب على المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام في
 المصلحة أصحاب إلى باإلضافة يةخارج مصادر تصاالتواإل المعلومات تبادل صعيد على لمشارآةا

 المجاورة والمجتمعات الباطن من والمقاولين المنظمين األخيرة هذه تشمل قدو. التدابير تنفيذ في الخارجيين
 عن فضًال ،والمستهلكين والمساهمين التأمين وشرآات التوريد سلسلة في والشرآات مالءوالع والمنظمات

  . المعايير وضعب المعنية الدولية الهيئات
  

 العمال، إلى دراءالم من ،المستويات جميع على المهنيتين والصحة السالمة على التدريب يشكل بدوره،
 أساس على التدريب هذاب القيام من بد وال. المهنيتين والصحة السالمة امجبر من أي تنفيذ في رئيسيًا عنصرًا
 وفي. المنظمة في يراتالتغ حول المستجدات لمعرفة تعليمات على وللحصول النظام معرفة لضمان مستمر
 اإلعتبار إيالء يعني مما المنظمة، في المستويات مختلف بين اإلتصال قنوات وتشغيل تفعيل يجب ،السياق هذا
 اإلدارة لىإ رفعها بغية ،المصنع عمال نقلها التي لشواغلول المهنيتين والصحة بالسالمة لقةالمتع لمعلوماتل

  .الناس شواغل على للترآيز نظام إلى الحاجة من المقصود هو ما على مثال هذاف. العليا
  

   الحجم الصغيرة المؤسسات
 خالل من فعال نحو ىعل لمخاطرل تقييم إجراء الموارد إلى تفتقر ما عادًة التي الصغيرة للمؤسسات يمكن
 طرالمخا تحديد ةومهّم ،معداتالو منتجاتال شراء قبل السالمة بيانات آشوف اشتراط مثل ،بسيطة تدابير

 التجارية السياسات في المهنيتين والصحة السالمة متطلبات إدراج عملية ُتعتبر حين وفي. المالئم والتدريب
 هناك تزال ال ،اليوم السائد تجاهاال الجنسيات المتعددة تلك سيما ال الكبيرة، المؤسسات في المشارآة وآليات
 لجلب كلفةال ومنخفضة عملية ،فعالة وسيلة نفيذت في الحجم الصغيرة المؤسسات لمساعدة الجهود لبذل حاجة
 المهنيتين والصحة السالمة ممارسات إلى وإدخالها المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام من العناصر بعض

 والصحة السالمة إدارة نظام إلى الحجم والمتوسطة الصغيرة المؤسسات بعض تفتقر قدو. بها الخاصة
 ضوابطالو والمخاطر األخطار حول واضح فهم وجود إثبات على قادرة تكونس لكن بالكامل، موثقًا المهنيتين

  .فعالةال
  
 تحديًا شكلي الحجم الصغيرة المؤسسات في المهنيتين والصحة السالمة إدارة لنظام الفعال التطبيق زال ال

 هذا في تقدمال ويعتمد .دوالموار التقنية والمعارف هاراتالم مستوى من أدنى حدًا يتطلب وأّنه سيما ال آبيرًا
 بالسالمة المتعلق والتدريب األساسية المعلومات لىإ الوصول وسهولة األولية الوقاية على آبير بشكل المجال

 يمكن التي المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام خطوات من عددًا هناك زالي وال. المهنيتين الصحةو
 العمل تحسين على التدريب مجموعات تطوير تّم وقد. التقنية سسةالمؤ ووسائل لحجم وفقًا وتكييفها تبسيطها

 اإليجابي والبرنامج المزارعين لصغار الجوار تنمية في العمل تحسين وعلى الحجم، الصغيرة المؤسسات في
 لتقييم مبسطة أشكال تشمل هيو. الدولية العمل منظمة قبل من واسع نطاق على اواختباره العمال لنقابات
  .المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام تنفيذ من 1 خطوةبال مماثلة المخاطر
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 منهجيات إلى تستند هاأّن إّال ،المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام من نموذجًا تشكيلها عدم من الرغم وعلى
 بعض لتشمل تكييفها يمكن ك،ولذل. بسيطة بطريقة الحجم الصغيرة للمؤسسات مقدمة األساسية األولية الوقاية

 وتقييم المخاطر بتحديد متعلقةال تلك وخصوصًا المهنيتين، والصحة السالمة إدارة نظام من األساسية العناصر
 تقديمل" ناقًال "الوطنية العمل تفتيش خدمات وتوفر. أعاله األول الجدول في المذآورة الخطوات ثلم ،ارطاألخ

. الحجم والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في المهنية رطااألخ إلدارة بسيطة بطرق المعلومات ونشر المشورة
 هذه وتعزيز تطوير في ًاهام ًادور والدولية الوطنية والعمالأصحاب العمل  منظمات تلعب جهتها، من

  .الالزم التدريب توفير في وآذلك ،األساليب
  

 معظمها في وهي. ديهاوّرم على التأثير في األهمية بالغ ًادور الجنسيات المتعددة الشرآات تلعب بدورها،
 المبتكرة النهج قبول تسهيل آبير حد إلى المحلية الثقافة تجاه للحساسية ويمكن. الحجم صغيرة مؤسسات
 والصحة السالمة إدارة نظام مجالب المؤسسات اهتمام يزيد وفيما. المهنيتين والصحة لسالمةبا المتعلقة
  .والنامية المتقدمة الدول في العمل وفوظر الصحةو السالمة تحسين من بد ال ،المهنيتين

  
  المرتفعة األخطار نسبة ذات والقطاعات المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام
 عينه، النحو وعلى. المهنية المخاطر إدارة في يمكن المهنيتين والصحة السالمة جوهر فإّن ،أعاله تبين آما

 مرتبطة محددة مخاطر إلدارة تصميمها يمكن" ةعام" وسيلة المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام يشكل
 الوقاية تدابير تنفيذ يتطلب حيث المرتفعة المخاطر نسبة ذات الصناعات وتحديدًا ،معينة عمليةوب بصناعة
 بعض وتصف. مستمر أساس على المعقد التحكم نظم أداء ورصد لألخطار ومنظم شامل تقييم إجراء والحماية
 ذات الرئيسية قتصادياإل النشاط قطاعات في المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام تطبيق عملية أدناه األمثلة
  .المرتفعة ارطاألخ نسبة

  
 الباطن من المقاولين استخدام مسألة تشكل فيما والتشييد البناء صناعة في المهنية الحوادث نسبة ترتفع

 السالمة إدارة نظام الستخدام ةقويال افزوحال ومن. أساسية قاعدة البناء مواقع في المتعددين المقاولينو
 للمواءمة موقعال في العاملة األطراف لجميع ًامشترآ ًانموذج وفرت آونها القطاع هذا في المهنيتين والصحة

 وهو .األداء لمراجعة قاعدة بناء عن فضًال ،المهنيتين والصحة السالمة تطلباتم ورصد والتنفيذ التخطيط بين
 ،المعقد والتخطيط لتصميمل األولى المراحل في المهنيتين والصحة السالمة احتياجات ماجإد أيضًا سهلي

 فعالًة أداًة البناء في المتكاملة اإلدارة ظمن تنفيذ ُيعتبر ،وبالتالي. البناء مشروعب البدء مراحلو والمزايدات
 أصحاب من العديد مع العمل مواقع في المهنيتين والصحة والسالمة والبيئة الجودة أنظمة تكامل لضمان

 والصحة السالمة إدارة نظام لنهج يمكن حيث مرتفعة ارطأخ ذات صناعة التعدين يشكل بدوره،. المصلحة
 آذلك،. المهنية واألمراض الحوادث من للحد فعالًة أداًة يشكل أن المنطقيو المتدرجو المتماسك المهنيتين
 منظمة اتفاقية تشّجع لذا،. عاليةال األخطار نسبة ذات اتطاعالق على آخر مثاًال البحري النقل قطاع يشكل
 لسالمةا إدارة أنظمة وسياسات توجيهية مبادئ عدادإ على البحري العملب المتعلقة 2006 للعام الدولية العمل

  .الحوادث وقوع منع وآتيبات وأحكام وقواعد المهنيتين والصحة
  
  
  

   المهنيتين الصحةو السالمة إدارة نظامو الكيميائية المواد
 منها لمجتمعا الستفادة نظرًاو ،والحضرية الطبيعية بيئتنا من يتجزأ ال ًاجزء تشكل الكيميائية المواد أّن بما
 ولتتسم. بفعالية فيها المرغوب غير الضارة آثارها إدارة آيفية متعّل سوى خيار يوجد ال ُيقّدر، ال بثمن

 ًاتحديدو المهنيتين، والصحة للسالمة العامة المبادئب الكيميائية لسالمةا استراتيجيات تلتزم أن يجب بالفعالية،
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 فتتعاون. المخاطر للتقييم الرئيسي الترآيز نقطة الخطرة الكيميائية للمواد التعرض من الوقاية مسألة تشكل

 وبرنامج العالمية الصحة ومنظمة الدولية العمل منظمة مثل الدولية، والمنظمات الدولية الحكومية المنظمات
 دوليًا عليها فقالمّت التوجيهية المبادئ مختلف لوضع والتنمية التعاون منظمةو والفاو للتنمية المتحدة األمم
 النظام ويقّدم. المهنية ألخطارا لتقييم آأساس واسع نطاق على ستخدمُت آي واألخطار، المخاطر تقييم بشأن

 التقييم وثائق أو الدولية الكيميائية السالمة وبطاقات ووسمها، الكيميائية موادال لتصنيف عالميًا المنسق
  .المجال هذا في التعاون عنو الدولية المراجعة عن مثلًةأ الكيميائية للسالمة الدولي جلبرنامل الدولي الكيميائي

  
 مجموعة بين من) 170 رقم (الكيميائبة بالمواد المتعلقة 1990 للعام الدولية العمل منظمة اتفاقية وتقّدم هذا

 أجل من شامًال ًاوطني ًاإطار الدولية العمل بمنظمة الخاصة المهنيتين والصحة السالمة عاييرم من آبيرة
 منظمات مع بالتشاور ،متماسكة سياسة ومراجعة وتنفيذ صياغة ذلك في بما ،الكيميائية للمواد السليمة دارةاإل

 نقلبو يةالكيميائ المخاطر حول بالتواصل المتعلقة اإلتفاقية أحكام وتشكل. العمال ومنظمات العمل أصحاب
 التوصية أما. جدًا هامة ميزة لمستخدمينا إلى والمستوردة المصنعة الشرآات من بالسالمة المتعلقة المعلومات
 فتوّفران ،1993 للعام العمل في الكيميائية المواد استعمال في السالمة بشأن الممارسات مدونةو بها المرفقة
 األمم لبرنامج التابع 2الكيميائية للمواد الدولية دارةإلل ياإلستراتيج النهج يشّكل بدوره،. إضافية إرشادات
  . أيضًا ًاامه ًادولي ًاصك 2006 للبيئة المتحدة

 التسجيل الكيميائية المواد وحصر التفويضو والتقييم لتسجيلل 2007 لعام األوروبي االتحاد الئحة وتستوجب
 طنال عن تزيد والتي األوروبي اإلتحاد إلى المستوردة أو المنتجة ئيةالكيميا الموادب المتعلقة البيانات وتوليد

 النهج على القائمة التشريعات على آخر مثاًال 1999 للعام الكندي، البيئة حماية قانون يجّسدو. سنويًا واحدال
 الكيميائية الصناعة طّورت وقد. والقائمة الجديدة الكيميائية المواد وإدارة لتقييم "ارطاألخ إلى الُمستند"

 والرقابة الرشيدة العناية ومنها ،عالمي أساس لىع الكيميائية للمواد السليمة اإلدارة أجل من طوعية مبادرات
  .المنتجات على

  
 مؤخرًا الكيميائية للمواد التعرض إدارة لجهة الحجم والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قدرة محدودية أّدت وقد
 يتم حيث التعرض ضوابط على زرّآوي  التحكم بنطاقات ُيعرف الكيميائية المواد إلدارة جديد نهج وضع إلى

 على محددة رقابة تدابير هذه التعرض ضوابط من آل يتطلب فيما ،"الخطر نطاق"آـ الكيميائية المواد تعيين
  .اباتهوتقّل الُمستخدمة الكيميائية المواد لكميةو ،دولية لمعايير وفقًا المخاطر تصنيف أساس

  
  الكبرى المخاطر مراقبة
 ذات اتالقطاع من) النفط إلى تستند التي الطاقة أو الفحم على أو النووية (والطاقة الكيميائية القطاعات ُتعتبر
 فإّن. واستخدامه المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام تطبيق في األولى آانت وقد المرتفعة األخطار نسبة

 
2 http://www.saicm.org. 
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 تحليل على يقوم المرتفعة المخاطر نسبة ذات لمنشآتا في األخطار إدارة إجراءات في حاسم عنصر وثمة

 الطابع إلضفاء الموثقة والتقنيات األساليب بعض وتشمل. والتشغيل واإلنشاء التصميم مراحل في المخاطر
 ،)HAZOP (يالتشغيل الخطر دراسةو ،(PHA) المخاطر أوليات تحليل المخاطر تقييم عملية على الرسمي
 األساليب هذه من العديد ضَعُو وقد). FMECA( وتأثيره الفشل نمط وتحليل ،)FTA (خطأ شجرة وتحليل

 فشل وسائط تحديد في األدوات هذه وتساعد. أخرى عمليات مع وتكييفها النووية الطاقة لصناعة البداية في
 خطط وضعو الطارئة حاالتلل ستعدادواإل فعالة وقائية يرتداب تطوير العواقب وتوقع ،العملية مكونات

  .ستجابةاإل
 نسبة فيها ترتفع منشآتآ الصناعية المنشآت لتعيين نظيميةت معايير بتطوير الصناعية الدول معظم وقامت

 تحاداإل توجيه شّكل ،1996 العام فيو. وصارمة جدًا محددة صحةو سالمة تدابير بالتالي تتطلبو المخاطر
 تتسّبب والتي الخطرة المواد عن الناجمة المخاطر في التحكم بشأن EC/96/82 رقم "سيفيزو "وروبياأل

  .التنظيمات هذه لمثل ًاجيد مثاًال الحوادث بأخطر
  

 يًانموذج إطارًا) 174 رقم (1993 ،الكبرى الصناعية الحوادث منع شأنب الدولية العمل منظمة اتفاقية وتقّدم
 ،خطرة مواد على تنطوي التي الكبرى الصناعية الحوادث من والبيئة والشعب العمال ايةلحم وشامًال ًامنهجي
 ترتفع التي للمنشآت المنهجي التعريف معاييرال تحددو. وقوعها حين الحوادث هذه آثار من التخفيف عن فضًال
 لمختصةا لطاتوالسأصحاب العمل  مسؤوليات إلى باإلضافة ،عليها السيطرة آيفيةو لمخاطرا نسبة فيها

 المرفقة التوصية تحتوي جهتها، من. المصدرة الدول مسؤوليات تحددو اآم العاملين، ومسؤوليات وحقوق
 .الحوادث لضحايا السريع والتعويض الدولي نقلال المثال سبيل على منها ،أخرى أحكام لىع )181 رقم(
 في 1991 الكبرى، الحوادث بمنع لصلةا ذات الممارسات مدونة اّتخاذ ةقصّدالُم الدول وجوب على نّصوت

 متساوية تدابير ريتوف الجنسيات المتعددة المؤسسات على يتوجب فيما الوطنية، سياستها صياغة في اإلعتبار
 )1993 (الكبرى، بالمخاطر التحكم حول دليل بتطوير الدولية العمل منظمة وقامت هذا. فروعها جميع في

  .المرتفعة المخاطر نسبة ذات المنشآتب الخاصة برامجالو الرقابة نظم تطوير في الدول مساعدة إلى يهدف
  
  

   النانوية التكنولوجيا
 اإلنسان صحة على المحتملة بيةالسل هاآثارو الصغر، ةمتناهي مواد إنتاج في النانوية التكنولوجيا تطبيق إّن

. المهنيتين والصحة لسالمةل الناشئة شواغلال أبرز من هي نانومتر 100 من أصغر لجسيمات هتعرض لجهة
 سائر عن واضح بشكل إللكترونيةا لنانويةل والبيولوجية والفيزيائية الكيميائية الخصائص تختلف قدف

 حاالت بعض عن اإلبالغ إلى الوثائق مراجعة وتشير. المماثل الكيميائي الترآيب ذات حجمًا األآبر الجسيمات
 المزيد إلى حاجةال تبرز ولكن ،الصغر المتناهية اإللكترونية موادال من محدود لعدد والبيئية المهنية التعرض

 من العديد أنشأ قدو .القبيل هذا من موادل بالتعرض المرتبطة والبيئية حيةالص اآلثار لتوصيف بياناتال من
 تقييمل عمل فرق ة،قتصادياإل والتنمية التعاون منظمة مثل ،الدولية والحكومية الحكومية والمنظمات الحكومات

 وتقييم المخاطر تصنيف وتصميم البيئة، وعلى اإلنسان صحة على الصغر ةمتناهيال للمواد المحتملة اآلثار
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  ؟جيدة المهنيتين والصحة لسالمةا إدارة نظم اعتبار يمكن درجة أي إلى
 عمل بيئة ضمان حيث من المنظمة أداء لزيادة عالجًا المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام اعتبار ينبغي ال

 ونقاط مزاياه المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظامل رى،أخ وسيلة وآأي. عليها والحفاظ وصحية آمنة
 من المنظمات معظم تستفيد أن المرجح من وفيما. وتطبيقه فهمه بكيفية آبير حد إلى فعاليته تعتمد فيما ضعفه،
 إلدارة نظامي أقل مقلص نهج استخدام في البعض ينظر قد ،المهنيتين والصحة لسالمةل آامل إدارة نظام

 في صعبًا المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام إلى نتقالاإل قرار يكون وقد. المهنيتين والصحة السالمة
 ُرّوَج التي تلك مثل البرنامجية، النهج وتضّم. يفضع نظامالو البرنامج بين التمييز تبرير آون األحيان بعض
 نظمةاأل ميزات) 155 رقم (1981 ،يتينالمهن والصحة بالسالمة المتعلقة الدولية العمل منظمة اتفاقية في لها
 والصحة السالمة تشريعات من آبير عدد في أيضًا الحال هو هذا. البرامج ميزات النظم نهج تضم ،مثلوبال

 المستمر للتقييم آلية إنشاء في المهنيتين والصحة سالمة تساعد ال اإلدارة نظم فإّن ذلك، ومع .الوطنية المهنيتين
 المحدد النحو على وقائية، ةوصح سالمة ثقافة بناء في بل ال فحسب، المهنيتين والصحة السالمة أداء نتحسيو
 منظمة اتفاقية وفي) 2003 (المهنيتين والصحة سالمةال بشأن الدولية العمل لمنظمة العالمية ستراتيجيةاإل في

  ). 187 رقم (2006 ،المهنيتين والصحة للسالمة الترويجي اإلطارب المتعلقة الدولية العمل
  

 غرار فعلى. للمنظمة العامة اإلدارة أداء بمستوى يكون أن المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام ألداء ويمكن
 المهم فمن ،ولذا. تحديدها من بد ال ضعفو قوة نقاط المهنيتين والصحة السالمة إدارة لنظام األساليب، سائر
 العناصر معرفة وآذلك ،المهنيتين والصحة السالمة إدارة ظامن تشغيل عملية تعرقل قد التي لإلنزالقات التنبه
. المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام من هامة مزايا من ستفادةواال األداء حسن لضمان تحديدها يجب التي
 والكبيرة المتوسطة المؤسسات على الغالب في تنطبق هذه والضعف القوة نقاط أّن عتباراال في األخذ يجبو

  .المهنيتين والصحة السالمة إدارة لنظام الكامل للتنفيذ الالزمة والمالية التقنية الموارد ذات الحجم
  

 للسالمة برنامجًا وليس إدارة أسلوب هو المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام أن نتذآر أن جدًا المهم ومن
 والصحة السالمة برنامج إطار توىبمس يأتي اإلدارة نظم نهج فإّن ،لذلك. ذاته حد في المهنيتين لصحةوا

 ضمن المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام برامج تعمل أن يجبو. المنظمة في تنفيذه يتم الذي المهنيتين
 النظام يشمل أن ضمان المنظمة على يتوجب فيما ،الوطنية المهنيتين والصحة سالمةال تشريعات إطار

 أّن إلى هنا اإلشارة وتجدر. المتطلبات دمج بغية النظام هذا تحديث ميت أن على ،التنظيمية لمتطلباتل مراجعًة
 إلى يستند المنظمة في المهنيتين حةوالص السالمة إدارة نظام عناصرل ًاعام مفصًال وصفًا يوّفر األول المرفق
  .2001 المهنيتين والصحة السالمة بشأن التوجيهية الدولية العمل منظمة مبادئ

  
   المهنيتين والصحة السالمة ارةإد نظام قوة نقاط
 السالمة لتنفيذ الهامة المزايا من عدد على ينطوي اإلدارة نظم نهج أّن هذه أيامنا في به المسلم لمن إّنه

 مع ةوالصح السالمة برنامج أيضًا النظم نهج ويضبط هذا. أعاله بعضها تحديد تّم أن سبق ،المهنيتين والصحة
 سائر وتتلخص. تدريجيًا األخطار من والحد المخاطر مكافحة أنبش لقراراتا تحسي يمكن بحيث الوقت مرور
  :آالتالي الرئيسية المزايا
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 السالمة أهداف بين والتوفيق التجارية النظم في المهنيتين والصحة السالمة متطلبات دمج إمكانية •
 راقبةبم المتعلقة التنفيذ تكاليف أخذ إلى بالتالي يؤدي مما ،األعمال وأهداف المهنيتين والصحة
 ؛اإلعتبار في والمعلومات والتدريب والمهارات والعمليات المعدات

 المتعلقة تلك سيما وال ،الصلة ذات المتطلبات سائر مع المهنيتين والصحة السالمة متطلبات تنسيق •
  ؛والبيئة بالجودة

 التي العناصر آافة بعّقتي الذي المهنيتين والصحة السالمة امجبرن وتشغيل إلنشاء منطقي إطار توفير •
 ؛مراقبةوال الالزمة جراءاتاإل اتخاذ تتطلب

 القواعد من لمجموعة وفقًا تصالاال أهدافو وبرامج وإجراءات وسياسات آليات وتحسين تبسيط •
 ؛عالميًا المطبقة

 ؛والثقافية الوطنية التنظيمية النظم في ختالفاتاإل انطباق •
 ؛الصحية ثقافةوال ائيةالوق السالمة لبناء مواتية بيئة تهيئة •
 ؛اإلجتماعي الحوار تعزيز •
 والموظفين المدراء آافة بمشارآة اإلدارة مستوى على المهنيتين والصحة السالمة مسؤوليات توزيع •

 ؛للنظام فعال تنفيذ أجل من والعمال
 . جههاتوا التي المخاطر وأنواع المنظمة، ونشاط حجم مع فالتكّي •
  المستمر؛ التحسين إطار إنشاء •
 .األداء تقييم أجل من والتدقيق للمراجعة أساسي خط توفيرو •

  
   المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام قيود
 اإلنزالقات تبقى ،والصحة السالمة تحسين في المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام دور إنكار يمكن ال فيما
 السالمة إدارة نظام من فائدةال آانت قدو. هاتفادي يتم لم ما الممارسة في فشل إلى تؤدي ما وسرعان آثيرة

 عدد على الضوء إلقاء جرىو ،الموضوع هذا حول الدراسات من ديدالع في شك موضع المهنيتين والصحة
  :منها الخطيرة المشاآل من

 في الغرق خالل من نظامال من الغرض هزيمة لتجنب بعناية والسجالت الوثائق إنتاج مراقبة وجوب •
 أآبر بشكل الترآيز جرى إذا بسهولة البشري العامل على لترآيزا فقدان ويمكن. رطةالمف األوراق

 على الترآيز عن عوضًا المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام في الورقية المعامالت متطلبات على
 .الناس

) البيئةو ،المهنيتين والصحة السالمة ،الجودة (اإلدارية العمليات بين التوازن اختالل تجنب وجوب •
 تصالواإل الدقيق تخطيطال لغياب ويمكن. الترآيز في المساواة وعدم متطلباتال وطأة تخفيف لمنع

 التغيير حول الشكوك يثير أن المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام برنامج تقديم قبل الكامل
 .ومقاومته

 خطر مع الصحة، من بدًال السالمة على المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام يرّآز ما غالبًا •
 آأداة النظام في للعاملين المهنية ةالصح مراقبة اجدرإ فيجب. المهنية األمراض ظهور عن التغاضي

 آتلك ،المهنية الصحة خدمات تكون أن وينبغي. الطويل المدى على العمال صحة لرصد وفعالة مهمة
) 161 رقم (1985 المهنية، الصحية تبالخدما المتعلقة الدولية العمل منظمة اتفاقية في المحددة

 .المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام من يتجزأ ال جزءًا) 171 رقم (بها المرفقة والتوصية
 تكون أن المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام إلنشاء المطلوبة للموارد يمكن المؤسسة، لحجم تبعًا •

 البشرية والموارد والمهارات التنفيذ وقت حيث من اإلجمالية لتكاليفل واقعي تقييم وموضع هامة
 .لعملل خارجية بمصادر اإلستعانة عند جدًا ةمهم النقطة هذه وُتعتبر. نظامال وتشغيل لترآيب الالزمة
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  المهنيتين والصحة السالمة إلدارة جيد لنظام الرئيسية العناصر

  ائل؛والوس العالقات حيث من المنظمة الحتياجات دقيق تقييم إجراء• 
  لذلك؛ تبعًا المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام تكييف• 
  والحماية؛ الوقاية تدابير أداء على النظام ترآيز استمرار من التأآد• 
  للتبرير؛ وليس للتحسين تصميمه موضوع اإلعتبار في األخذ• 
 لتحسين آلية تصبح أن منً بدال المستمر التحسين عملية في والتدقيق المراجعة عمليات مساهمة من التأآد• 

  فحسب؛ والتدقيق المراجعة نتائج
  المنظمة؛ في الُمّتبع المهنيتين والصحة السالمة برنامج أو إطار بمستوى يأتي اإلدارة نظم نهج أّن التذآر• 
 والصحة السالمة تشريعات إطار ضمن المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام برامج عمل وجوب• 

 منتظم بشكل وتحديثها التنظيمية للمتطلبات النظام مراجعة المنظمة تضمن أن ووجوب. نيةالوط المهنيتين
  إلدماجها؛

 على مستمر أساس على المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام برنامج تنفيذ على التدريب وجوب• 
 ومواآبة النظام معرفة لضمان بانتظام وتحديثه العاملين، اصغر إلى المدراء آبار من آافة، المستويات
  المنظمة؛ في التغيرات

 تنتقل أن وينبغي. الناس على النظام ترآيز إلى المنظمة في المختلفة المستويات بين اإلتصال قنوات حاجة• 
 التي تلك تؤخذ أن على المستويات، مختلف بين المهنيتين والصحة بالسالمة المتعلقة والشواغل المعلومات

  العليا؛ اإلدارة إلى وتصل عتبار،اإل في المصنع عمال يحملها
 فعال اجتماعي حوار غياب ظل في صحيح بشكل المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام عمل استحالة• 
 السالمة إدارة في الكاملة للمشارآة الفرصة وممثليهم العمال منح فينبغي). والتشاور المباشرة المشارآة(

 أخرى آليات أو والصحة، للسالمة المشترآة اللجان سياق في ذلك آان سواء المنظمة في المهنيتين والصحة
  .الجماعية المفاوضة ترتيبات مثل

  .المصلحة أصحاب جميع مسؤوليات تحديد عند فقط ناجحًا النظام اعتبار• 
 والمنظمات الوطني المهنيتين والصحة السالمة نظام بين الرئيسية الوصل همزة العمل تفتيش نظم تزال ال• 
 حاسمًا دورًا تلعب أن يمكنها المالئم، التدريب خالل ومن. المهنيتين والصحة والسالمة العمل عالقات ةلجه
 والتدقيق المراجعة آليات ذلك في بما المهنيتين، والصحة السالمة إدارة نظام برامج امتثال ضمان في

  .الوطنية واللوائح للقوانين
 الطوعية النهج بين الصحيح التوازن تحقيق في المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام مستقبل يكمن• 

 ال والتنظيمي، الطوعي اإلشراف بين يجمع رشاقة أآثر نظام تنفيذ نحو اإلتجاه يكون أن وينبغي. واإللزامية
 .والتدقيق المراجعة بآليات يتعلق فيما سيما

  
 

   صحةوال السالمة إدارة نظم بشأن التقني الدولية العمل منظمة تعاون
 والصحة السالمة بشأن التوجيهية الدولية العمل منظمة مبادئ نشر منذ الدولية العمل منظمة دور نشط

 إدارة نظامب الخاصة التوجيهية المبادئ يرتطوب المهتمة الدول إلى التقنية المساعدة تقديم في ،2001 المهنيتين
 منظمةل التابع إيطاليا، تورينو، في للتدريب وليالد المرآز قّدم بدوره،. الوطني المهنيتين والصحة السالمة
 وإسرائيل زيلوالبرا األرجنتين مثل دول اعترفت وقد. الموضوع هذا حول دراسية دورات الدولية العمل

 إدارة نظام مبادئ لتطوير أو الوطني تعزيزلل آنموذج التوجيهية الدولية العمل منظمة مبادئب رسميًا وأيرلندا
 التوجيهية المبادئب فرنسا اعترفتو آما. الوطنية احتياجاتها مع المكّيفة توجيهيةال لمهنيتينا والصحة السالمة
 الصعيد على الشهادات على للحصول استخدامه يمكن الذي الوحيد السبيل باعتبارها الدولية العمل لمنظمة



16 
 

  
 السالمة بشان جديدًا دوليًا حكوميًا معيارًا 2007 العام في المستقلة ولالد رابطة من دولة 11 اعتمدت وقد

 والصحة السالمة إدارة نظم. المهنية السالمة معايير نظام": )GOST 12.0.230-2007 (المهنيتين والصحة
 لصحةوا السالمة بشأن التوجيهية الدولية العمل منظمة مبادئ إلى استنادًا "العامة المتطلبات. المهنيتين
  . 2001 المهنيتين

  
 على دولة 30 في واستخدامها لغة 22 من أآثر إلى التوجيهية الدولية العمل منظمة مبادئ ترجمة عملية وتأتي
 الُمعتمدة النماذج أآثر من المبادئ هذه أصبحت ما وسرعان. المبادئ لهذه يالعالم لتأييدا على مؤشرآ األقل

 صعيد علىو الوطني الصعيد على المهنيتين والصحة السالمة إدارة منظا برامج لتطوير والمستخدمة
 والصحة السالمة إدارة نظام معايير سائر مع هااستخدام عملية الشامل تصميمها سّهل وقد. المؤسسات
 المهنيتين والصحة السالمة متطلبات تنفيذ تسهيل عن فضًال ،المتكاملة اإلدارة نظم في ضمينهات أو المهنيتين

  .الجنسيات المتعددة الدولية منظماتال جانب من
  
 المبادئ مهنية هيئات أو وطنية وآاالت وضعتها التي تلك سواء الطوعية، المعايير من دالعدي استخدم وقد

 التي المبادئ تعكس آونها آنموذج 2001 المهنيتين والصحة السالمة بشأن الدولية العمل منظمةل التوجيهية
 أساس على ادهاواعتم تطويرها سبق والتي الدولية العمل منظمةل المهنيتين حةوالص السالمة عاييرم لها تروج
  .المهنيتين والصحة السالمة إلدارة فعالية األآثر الطريقة حول ًاواسع ًاتوافق بالتالي لمّثت هيو ،ثالثي

  
 المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام المعايير من مختلفة إلصدارات المنظمات استخدام من الرغم علىو

 PDCA حلقة )Deming(مبدأ ديمنج  تدمج المعايير هذه فإّن ،المعني والقطاع الوطنية تياجاتحلإل وفقًا
 القومي المعايير معهد ومنها الخاصة الهيئات قامت وقد. أعاله المذآور )الخطة، هل، راجع، القانون(

 المعايير من عدد بتطوير (BS OHSAS 18000 series) البريطانية المعايير مؤسسة أو ، (ANSI Z10)ريكياألم
 السنوات وفي .للمنظمات مصممةال المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظامب المتعلقة التوجيهية والمبادئ التقنية

 خالل من المنظمات في المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام تنفيذ الدول غالبية أدخلت ،الماضية  العشرين
  :تكون أن يمكن التي التنظيمية أو لطوعيةا اآلليات من عدد

  ؛)وسنغافورة والنرويج إندونيسيا (األقل لىع معينة لتعهدات بالنسبة ،التنظيمية التدابير خالل من اميةإلز• 
  والصين وزيلنداوني أستراليا (التصديق آليات من بدعم الوطني الصعيد على للتطبيق الطوعية المعايير• 

  ؛)وتايالند
 عن ةصادرال المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظامل الوطنية التوجيهية المبادئ تعزيز خالل من طوعية• 

  ؛)وآوريا اليابان (نيةوط هيئة
 العمل منظمة مبادئ مثل دوليًا به المعترف المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام اعتماد خالل من طوعية •

  ).وماليزيا الهند (2001 مهنيتينال والصحة السالمة بشأن التوجيهية الدولية
  

   ختامية مالحظات
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 الدول آافة في اعتماده وتم الماضي العقد خالل رائجًا المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام نهج بات
 وتظهر. الطوعية تلك إلى القانونية المتطلبات من تطبيقه بغية هتعزيز طرق وتختلف هذا. الناميةو الصناعية
 المستمر نالتحسي لتعزيز ومفيدة منطقية أداة عن عبارة المهنيتين والصحة السالمة إدارة امنظ أّن التجربة

 ضمان الناجح لتطبيقل الرئيسية العناصر وتشمل. المنظمة مستوى على المهنيتين والصحة السالمة داءأل
 من المزيد يعمد أن متوقعال ومن. المشترك التنفيذ في العاملين جانب من شطةاالن والمشارآة اإلداري لتزاماال

 آوسيلة الوطنية المهنيتين والصحة السالمة برامج في المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام إدماج إلى الدول
  .المنظمات في المهنيتين والصحة السالمة لتحسين مستدامةال لياتاآل تطوير لتعزيز إستراتيجية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المراجع
 على الدولية العمل منظمة موقع المهنيتين، والصحة السالمة للموضوع، وفقًا الدولية ملالع معايير .1

 :اإلنترنت
12s#htm.subjectE/english/ilolex/org.ilo.www://http  

 العمل مؤتمر قبل من الُمعتمدة االستنتاجات: هنيتينالم والصحة السالمة حول الشاملة اإلستراتيجية .2
 2004 الدولي، العمل مكتب. 2003 العام في 91 رقم جلسته في الدولي

htm.index/107535_WCMS--docName/en--lang/publications/info/safework/org.ilo.www://http  

http://www.ilo.org/ilolex/english/subjectE.htm#s12
http://www.ilo.org/safework/info/publications/lang--en/docName--WCMS_107535/index.htm
http://www.ilo.org/safework/info/publications/lang--en/docName--WCMS_107535/index.htm
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 إدراج معايير: بها واإلعتراف المهنية األمراض تحديد). 2010 مراجعة (المهنية باألمراض قائمة .3
 )74 المهنيتين والصحة السالمة (المهنية باألمراض المتعلقة الدولية العمل منظمة قائمة في األمراض

/publications/safework/org.ilo.www://http  
 التوجيهية الدولية العمل منظمة مبادئ (المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام بشأن التوجيهية المبادئ .4

 ).2001 المهنيتين والصحة السالمة بشأن
/publications/info/safework/org.ilo.www://http    

 والتوصية) 155 رقم (1981 المهنيتين، والصحة السالمة اتفاقية بشأن عامة استقصائية دراسة .5
 باتفاقية الخاص 2002 العام وبروتوآول ،)164 رقم (1981 المهنيتين، والصحة بالسالمة المتعلقة
 الجزء (الثالث التقرير. 2009 ،98 الدورة الدولي، العمل مؤتمر ،1981 المهنيتين، والصحة السالمة
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  األول المرفق
  المهنيتين والصحة السالمة إدارة لنظام األساسية العناصر

   
   السياسة
 المنصوص ،وممثليهم العمال مع بالتشاور العمل، صاحب على يجب: المهنيتين والصحة السالمة سياسة
  .آتابيًا المهنيتين والصحة السالمة سياسة صياغة

   
 في المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام عناصر من أساسيًا عنصرًا العامل مشارآة تشكل: العامل مشارآة
  .العمل مكان

  
  التنظيم

 وتوفير ،آاملًة العمال وصحة سالمة حماية مسؤولية تحمل العمل صاحب على يجب: ساءلةوالم المسؤولية
 دارةاإل مسؤوليات في المهنيتين والصحة السالمة إدراج وضمان المهنيتين الصحةو السالمة ألنشطة القيادة

  . المستويات جميع على عليها الموافقو ةمعروفال
  

 رب قبل من المهنيتين الصحةو السالمة ختصاصال الالزمة حتياجاتاال حديدت ينبغي: والتدريب الكفاءة
 والصحة السالمة جوانب تنفيذ لجهة األفراد آافة آفاءة لضمان وصيانتها الترتيبات إنشاء إلى باإلضافة العمل،
  .ومسؤولياتهم واجباتهم صعيد على

  
 مكان لحجم وفقًا المهنيتين والصحة بالسالمة المتعلقة الوثائق وتعديل ومراجعة وصيانة إنشاء ينبغي :التوثيق
. العمل مكان في المتضررين أو بينالمناس العاملين جميع إلى بسهولة هالارسإ ويجب .أنشطته وطبيعة العمل

 أماآن راطوأخ مخاطرو ؛المسؤوليات وتعيين ،المهنيتين والصحة السالمة سياسة الوثائق هذه تشمل قدو
 واألمراض واإلصابات ،المهنيتين والصحة السالمة أنشطة وسجالت والمراقبة، الوقاية وترتيبات العمل

 وسجالت المهنيتين، والصحة بالسالمة المتعلقة الوطنية وائحاللو القوانينو ،بالعمل المرتبطة والحوادث
 واإلدارية الفنية واإلجراءات ،الرصد ونتائج ؛الصحية المراقبة وبيانات العمل، بيئة مراقبةو ،التعرض

  .الداخلي بالتوجيه الصلة ذات الوثائق من وغيرها والتعليمات
 مناسب بشكل واالستجابة وتوثيق الستقبال عليها ةوالمحافظ واإلجراءات الترتيبات وضع ينبغي: اإلتصال
 الداخلية تصاالتاإل وضمان المهنيتين، والصحة بالسالمة الصلة ذات والخارجية الداخلية تصاالتاإل على
 ،العمل مكان في الصلة ذات والمهام مستويات آافة بين المهنيتين والصحة بالسالمة المتعلقة معلوماتال حول

 االعتبار في وأخذها المهنيتين والصحة السالمة قضايا حول وممثليهم العمال وآراء شواغل تلقي وضمان
  .لها واإلستجابة
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   والتنفيذ التخطيط
 خالل من الصلة ذات والترتيبات الحالي المهنيتين لصحةوا السالمة إدارة نظام تقييم ينبغي: األولية المراجعة
 لنظام المستمر التحسين قياس خالله من يمكن الذي األساس توفير أجل من المناسب وبالشكل أولية، مراجعة
 اإلستعانة ينبغي ،المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام غياب حال وفي .المهنيتين والصحة السالمة إدارة

 األولية بالمراجعة القيام وينبغي آما. المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام إلنشاء أساسآ األولية بالمراجعة
  .قتضاءاإل حسب ممثليهم، أو/و العمال مع بالتشاور وذلك آفوءين، أشخاص قبل من
  

 المهنيتين والصحة السالمة ةإدار نظام إلنشاء التخطيط من الغرض إّن: وتنفيذه وتطويره للنظام التخطيط
 والصحة مةالسال إدارة نظام عناصر) ب (،الوطنية واللوائح للقوانين اإلمتثال) أ: (التالية النقاط يدعم

 لتخطيط ترتيباتال اتخاذ وينبغي. المهنيتين والصحة السالمة أداء في المستمر التحسين) ج (و المهنيتين،
 أو التالية والمراجعات ةاألولي المراجعة نتائج إلى استنادًا ،والمناسب الكافي المهنيتين والصحة السالمة
 ،العمل في والصحة السالمة حماية يف لها خططمال يباتالترت هذه تساهم أن ويجب. المتاحة األخرى البيانات

  .المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام عناصر وتنفيذ تطوير شملت وأن
   

  :المهنيتين والصحة السالمة أهداف
 مع شيًااتم العمل بمكن والخاصة للقياس القابلة المهنيتين والصحة السالمة ومتطلبات أهداف تحديد يجب
 تكون أن وينبغي .الالحقة المراجعات أو األولية المراجعة إلى واستنادًا ،المهنيتين والصحة ةالسالم سياسة
 المهنيتين العمال صحةو سالمة حماية تحسين على باستمرار ترآز وأن ،الوطنية واللوائح القوانين مع متسقة
 يتمو ،موثقة للتحقيق؛ ابلةوق واقعية تكون أن يجب آذلك،. المهنيتين والصحة للسالمة أداء أفضل لتحقيق
  .الضرورة عند تحديثهاو دوريًا تقييمها وأخيرًا ؛العمل أماآن في الصلة ذات المستويات آافة إلى إبالغها

  
  المخاطر منع
 لوياتهاأو وتحديد ،العمال وصحة سالمة على والمخاطر األخطار تحديد ينبغي :والتحكم الوقاية جراءاتإ

 على القضاء) أ (أجل من وحمائية وقائية تدابير اتخاذ ويجب آما. مستمر أساس على وتقييمها
 من الحد) ج (المناسبة، التدابير خالل من درالمص من األخطار/بالمخاطر التحكم) ب (األخطار؛/المخاطر
 طريق عن األخطار/المخاطرب التحكم استحالة عند) د(و آمنة؛ عمل نظم تصميم خالل من خطاراأل/المخاطر
 ذلك في بما ،المناسبة الشخصية الوقاية معدات توفير العمل صاحب على يتوجب ،جماعية يرتداب اتخاذ

  . وصيانتها استخدامها لضمان تدابيرال تنفيذو ،تكلفة أي دون المالبس،
  

 والمخاطر األخطار مع هافيتكي) أ: (إلى باإلضافة بها، والتحكم المخاطر من الوقاية إجراءات إنشاء وينبغي
 لمتثااإل) ج (منتظم، أساس على األمر، لزم إذا وتعديلها، فيها النظر إعادة) ب (،المنظمة ههاتواج التي

 ذلك في بما ،الراهنة المعرفة الحالة في النظر) د (و ،الجيدة الممارسة وعكس واللوائح الوطنية للقوانين
 غيرهاو ،المهنية والصحة مةالسال خدماتو العمل تفتيش مثل ،المنظمات من الواردة التقارير أو المعلومات

  .قتضاءاإل حسب الخدمات، من
  

 الجديدة العملياتو ،الموظفين إلى تعزى التي تلك مثل( الداخلية التغييرات تأثير تقييم يجب: التغيير إدارة
 نتيجةآ المثال، سبيل على (الخارجية غيراتوالت ،)المكتسبات أو التنظيمية والهياآل العمل، وإجراءات

 على والتكنولوجيا المعرفة مجال في والتطورات التنظيمي، اإلندماجو ،الوطنية واللوائح قوانينال تلتعديال
 قبل المناسبة الوقائية الخطوات واتخاذ المهنيتين والصحة السالمة على) المهنيتين والصحة السالمة صعيد



21 
 

  
 ستجابةواإل الطوارئ حاالتل والتأهب الوقاية ترتيبات إنشاء يجب: لها واإلستجابة الطوارئ لحاالت التأهب

 الطوارئ خدمات مع واإلتصال والمعلومات المستمر الداخلي يبالتدر خالل من اعليه والمحافظة لها
 من الوقاية ومعالجة الطوارئ، وحاالت ثالحواد وقوع التاحتما تحديد الترتيبات لهذه وينبغي. الخارجية

 الخارجية الطوارئ خدمات مع بالتعاون إنشاءها ويجب آما. بها المرتبطة المهنيتين والصحة السالمة راطأخ
  .الهيئات سائرو

 في والصحة السالمة لمتطلبات متثالاإل تحديد) أ (:لضمان وصيانتها اإلجراءات وضع يجب :المشتريات
 ومتطلبات الوطنية واللوائح نالقواني تحديد) ب (المواصفات، تأجيرو شراء في ودمجها يمهاوتقي العمل أماآن
 الالزمة الترتيبات ذاتخا) ج(و والخدمات، السلع شراء قبل المهنيتين والصحة السالمة لجهة العمل مكان
  . استخدامها قبل متطلباتال مع التوافق لتحقيق

  
 من العمل مكان في والصحة السالمة متطلبات تطبيق لضمان عليها حافظةوالم الترتيبات إنشاء يجب: التعاقد
  .والعاملين المتعاقدين قبل

  
   التقييم
 أساس على المهنيتين والصحة السالمة أداء وتسجيل وقياس رصد إجراءات تطوير يجب: األداء وقياس رصد

 مختلف على لمراقبةا لطةوس والمساءلة المسؤولية تخصيص ينبغيو آما. دوريًا ومراجعتها منتظم،
  . اإلداري الهيكل في المستويات

  
 السالمة أداء على وأثرها بالعمل المرتبطة والحوادث واألمراض الصحة واعتالل اإلصابات في التحقيق
 عتالالتواإل ابات،اإلص وراء الكامنة واألسباب المنشأ في التحقيق عملية على يتوجب: المهنيتين والصحة
 المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام في فشل أي تحديد بالعمل المرتبطة والحوادث ضواألمرا الصحية
 من بد وال. وممثليهم للعمال بمشارآة ،آفوءين أشخاص قبل من التحقيقات هذه مثل إجراء يجب آما. وتوثيقه
 نقل ويجب. مناسبةال التوصيات األخيرة هذه لتقدم ،ُوِجَدت إن ،حةوالص السالمة لجنة الى النتائج إرسال
 المراجعة في المتضمنة التصحيحية، جراءاتاإل التخاذ المناسبين األشخاص إلى والتوصيات التحقيق بيانات

 التحقيق وآاالت قبل من رفعها يجب التي التقارير أّما. المستمر التحسين أنشطة في فيها النظرو اإلدارية،
 تحقيقاتآال الطريقة بنفس عليها العمل فيجب ،جتماعياإل نالتأمي ومؤسسات التفتيش مديريات مثل ،يةخارجال

  .عتباراإل في السرية أخذ مع الداخلية،
  

 إدارة نظام عناصر من عنصر كلل الدورية مراجعاتال إلجراء ترتيباتال وضع يجب: والتدقيق المراجعة
 العمال وصحة سالمة حماية يف وفعاليته للنظام العام األداء يدتحد أجل من وذلك المهنيتين والصحة السالمة
 اختصاص تعيين تضمنت التي والتدقيق، المراجعة عملية وبرنامج سياسة وضع وينبغي. الحوادث ومنع
  . التقارير وإعداد ،والتدقيق المراجعة عمليات ومنهجية وتواتر والتدقيق ةالمراجع ونطاق
 السالمة إدارة لنظام الشاملة ستراتيجيةاإل ملتقيي دوريًا اإلدارية بالمراجعات القيام يجب: اإلدارة مراجعة
 إلى يستند أن وينبغي .العمل واحتياجات لها المخطط داءاأل أهداف يفي آان إذا ما لتحديد المهنيتين والصحة
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   التحسين أجل من العمل

 رصد عن الناتجة والتصحيحية الوقائية اإلجراءات ترتيبات وضع يجب :والتصحيحية الوقائية اإلجراءات
 المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام مراجعةو ،المهنيتين والصحة السالمة إدارة نظام أداء وقياس

 أخرى مصادر أو المهنيتين والصحة السالمة ةإدار نظام تقييم أظهر وإذا. عليها والحفاظ يةاإلدار لمراجعاتوا
 اتخاذ فينبغي ،آافية غير تصبح أن يحتمل أو افيةآ ليست والمخاطر ألخطارل والحمائية الوقائية التدابير أّن

 حسب وتوثيقها، هالاآموإ به معترفوال متدرجال والتصحيحية الوقائية التدابير لنظام وفقًا التصحيحية التدابير
  .المناسب الوقت وفي قتضاءاإل
  

 السالمة إدارة نظامب الصلة ذات للعناصر المستمر حسينتلل ترتيباتال وضع يجب: المستمر التحسين
 ،األهداف اإلعتبار في الترتيبات هذه تتخذ أن بغيوين. عليها والحفاظ آكل النظامبو المهنيتين والصحة

 األداء، وقياس ،التقييم نتائج ذلك في بما النظام، عناصر من عنصر لكل المكتسبة والبيانات المعلوماتو
 ،لتحسينها والتوصيات ،اإلدارية مراجعاتال ونتائج ،والتدقيق المراجعة عمليات وتوصيات ،والتحقيقات
 من أيو ،الصلة ذات الجديدة والمعلومات الجماعية، واإلتفاقات واألنظمة الوطنية القوانين يف والتغيرات

 من بد ال آذلك،. وتعزيزها الصحة حماية برامج ونتائج ،العمل مكان أنشطة في اإلدارية أو التقنية تعديالتال
  .والصحة السالمة أداء تحسين أجل من غيرها مع العمل مكان في واألداء والصحة السالمة عمليات مقارنة


