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  :الفصل االول

   مقدمة االدارة االمنة
  
  

  نقاط التعلیم االساسیة 

ان تدیرمھامك بامان ؟اذا من المھم لم .1
  ماھى مسؤلیتك كمدیر ؟.2

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لماذا من المھم ان تدیرمھامك بامان ؟

  وماذا یعنى لك ھذا الحادث و لمؤسستك ؟, للحظة من الزمن برجاء تذكر احدى الحوادث الرئیسیة بمكان عملك

. االصابات و تاثیر ذلك على اسرھموخسائرھم الشخصیة من ضعف و الم و معاناة , فكر بالضحایا والمصابون 
  .بعض العمال المصابون قد یقضون مدد ااتعافى بالمستشفیات طویلة و قد ال یستطیعون العمل مجددا

  

  اذا كان من اسباب تلك الحوادث الفشل فى ادارة مخاطر السالمة والصحة المھنیة
  عقابیة  كاالحتجاز وفان جھات تطبیق القانون قد تتخذ اجراءات جزائیة , ببیئة العمل 

  .الغرامات وتقیید الحریة مثل السجنو 

  

  ولكن ھذا قد ال یثیر, وقد یكون ھناك قضایا تعویضات مدنیة للمصابین بالحادث
  .انتباھك اذا كنت من الناحیة المادیة مقتدر و قادر على دفع التعویض  

  

  

  

 :                                                                     مالحظات
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…  
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الوقت المفقود بتوقف , وتكلفة تحقیق الحوادث , ثلكن ماذا عن تكلفة استعاضة القوى العاملة التى اصیبت بالحاد
وھى بالطبع اكثر من تكلفة الغرامات  وزیادة اقساط التأمین على المؤسسة الصناعیة ؟, المؤسسة عن العمل 

  .وتذكر ان التامین ال یغطى المخالفات الجنائیة ان ثبتت, القانونیة وقضایا التعویضات للمضارین 

  

العالم المحلیة والدولیة والتلیفزیون و القنوات الفضائیة عن الحادثة التى وقعت ببیئة العمل وماذا ان نشرت وسائل ا
؟ ماھو موقف الشركات التى ابرمت صفقات تورید للمنتج الذى تنتجة شركتك ؟ وما ھو موقف الزبائن والعمالء 

  شركتكم بعد الحادث؟ والمقاولون و المجتمع المحلى وعلى نطاق الدولة حیال, والعمال , المستقبل 

  .سوف تجد ان لخسارة السمعة والصیت الحسن تكلفة تفوق الخسائر السابق ذكرھا كمؤسسة تجاریة او صناعیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :                                                                    مالحظات 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…  
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  الدارة السالمة والصحة المھنیة ھناك ثالثة اسباب اساسیةمما یتضح لنا ان 
  :ببیئة او مكان العمل

  من غیر االئق اخالقیا ان یعانى العمال و الفنیین االلم : الدافع االخالقى
  في حین العنایة بسالمة , والجروح واالصابات نتیجة الداء عملھم 

  .وصحة العمال یؤدى لبیئة ومكان عمل صحى وانتاجیة عالیة للعاملین
  
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  یشترط القانون وجود افراد بالمؤسسات الصناعیة والخدمیة :  الدافع القانونى
  توقعھا لالنشطة التى یقومون والتجاریة مسؤلون عن تقییم المخاطر الممكن

  والتحكم بھا لتقلیل تلك بھا ببیئة او مكان العمل ویحددون الحلول والسیطرة 
  وھذا من العدل حیث . المخاطرعلى قدر االمكان بمعقولیة و امكانیة التطبیق

  .ان فى االصل ان الشركات ھى من توجد المخاطر ببیئة العمل

  

  باالضافة الى تقلیل نسبة التعرض للغرامات القانونیة :  الدافع االقتصادى
  یمكن بادارة السالمة والصحة المھنیة , وقضایا التعویض للمتضررین من الضحایا 

  . وتوفر ظروف عمل آمنة للعاملین, ان تقلل االقساط التامینیة لدى شركات التامین
  اعیة ممكن تفتح السمعة الحسنة بمجال السالمة والصحة المھنیة كمؤسسة صن

  االبواب الستثمارات او عقود اكبرو اقتناء للعمالة الجیدة و استقطاب عمالة ماھرة 
.عند االعالن عن وظائف شاغرة

  

:                                                                    مالحظات 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…  

  :دراسة حالة 

اشتبكاحد , عامل 15بدون حاجز حمایة باحد الورش الھندسیة المعدنیة الصغیرة عدد عمالھا ) Drill( كان احد العمال یستخدم مثقاب كھربائى 
كال عظمتى الساعد تك . جاذبا ید العامل الى االجزاء الدوارة الخطرة, للمثقاب الكھربائىاكمام البالطو او جاكیت الحمایة باالجزاء الدوارة 

یوما بعملیات متواصلة بالمستشفى و تم ابعادة عن العمل 12قضى العامل . كسرھما مع تھتك شدید باالنسجة والعضالت بمنطقة الساعد 
اعمال اداریة لھ لمدة خمسة اشھر و لم یستطیع العمل مع المعدات والماكینات اال بعد وعند عودتة للعمل تم اسناد, لالستشفاء لمدة ثالثة اشھر 

تم توجیھ االتھام لمدیر الورشة الحقا بعد الحادث جائیا و مدنیا و كانت تكلفة الحادث على الورشة الھندسیة مبلغ . ثمانیة اشھر من الحادثة
  .تركا بالحادثة فضال عدم العمل والبطالة لمنع الورشة من اداء عملھا باالضافة الى عاملین لم یشجنیھ استرلینى 45,000

  :دراسة حالة 

مل والحیاة م اقدمت شركت االدویة استرا زینیكا على برنامج الحقوق االنسانیة للعاملین لدیھا ویھدف الى االتزان بین الع2000فى عام 
ولقد استفادة الشركة استفادة جمة من ھذا .استعادة الكفاءة والنقاھة والخدمات العالجیة للعاملین, الرعایة الصحیة للعاملین , االسریة للعاملین

مالیین جنیھ 5من المعدالت الوطنیة ببریطانیا و تم توفیر % 31البرنامج ففى بریطانیا فقط حققت الشركة معدالت غیاب عن العمل اقل 
لكل ملیون % 35انخفاضا قدرة ) اناصابات عدم مالئمة بیئة العمل او االدوات لجسم االنس(و تم تخفیض اصابات االرجونومیك او . استرلینى

  . م  وانخفاضا ملحوظ بعدد حاالت ضغط العمل المرتبط بالعمل المھنى2003ساعة عمل بالشركة للنصف االول من عام 
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  :دراسة حالة 

قاموا بتطویر برنامج یھدف الى ,بموقع دارتفورد ) جالكسو سمیث كالین ( العاملین واالدارة بشركة , على مدار االعشرة اعوام السابقة 
تحسین السالمة والصحة المھنیة بالشركة عن طریق زیادة فى المكاشفة والصراحة واقتسام مسئولیات االدارة فیما یختص السالمة والصحة 

للمتضررین وذلك یعزى للبرنامج بقضایا مسئولیة رب العمل بالتعویض % 40م والشركة تتمتع بانخفاض بنسبة 2000نذ عام م, المھنیة
  .   الطموح الناجح التى تبنتة الشركة

 :                                                                    مالحظات 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…  
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  ماھى مسؤلیتك كمدیر ؟

انت كمدیر یجب ان تعى انك علیك . لقد ناقشنا موقف الشركة من قبل لذا سوف نتحدث عنك انت كمدیر, حسنا
  .مسئولیات تجاه السالمة والسحة المھنیة ببیئة العمل

ھنیة كممثل لمؤسستك سوف تتخذ اجراءات و قرارات حیال انت تعتبر الخط االول للسالمة والصحة الم, كمدیر
  .وانت تعتبر المتحكم بكل ما یتم عملة ببیئة العمل تحت امرتك, التطبیقات االمنة والسالمة والصحة المھنیة

ببعض مسئولیاتك كمدیر انت تستطیع التنازل او مشاركة االخرین , المسئولیاتاالضطالع بتؤدى الى المسئولیات
  .لكن انت حتما مضطلع بھا فى حال المسائلةو 

  

  

  

  
ضع نفسك كمدیر للعامل الذى , دعنا نتذكر السیناریو االول بخصوص تذكر احدى الحوادث الرئیسیة بمكان عملك

  :اصیب بھذا الحادث

.مضطلع بمسئولیتك عن تقییم وادلرة المخاطر المعرض لھا العاملونانت-
وتقوم بالتصال , وتقوم بتحقیق الحادث , یجب علیك ترتیب العمالة البدیلة للعمالة التى اصیبت بالحادثانت-

وزارة : مثال(مرافقة المختصین بتطبیق القانون , بالعمالء والزبائن الذین تاخرت طلبیاتھم نتیجة الحادث
.ل الحادثو التواصل مع شركة التأمین و االعالم المرئى والمقروء حیا) العمل 

  انت مضطر اخبار اھل وذوى العمال المصابین انھم لن یستطیعوا العودة للمنزل-
!مستقبال الیوم او

  

  .عندما تعود لمقر عملك اسرد مسئولیاتك والتى انت مضطلع بھا كمدیر بمؤسسة صناعیة او خدمیة

  

  

  

  

  

  .ھذة الدورة التدریبیة ستسھم بالتعریف بمسئولیات و االضطالع بمسئولیاتك كاحد المدراء

  :دراسة حالة 

بینما كان یقوم بالمساعدة بتفریغ احدى اقفاص المعدنیة التى ینقلھا , احد العاملین تم صدمة باحد اوناش الشوكة المخصص لالراضى الوعرة
بینما قاد مشغل ونش الشوكة المركبة , وكان العامل یساعد بتفریغ االقفاص المعدنیة من البضاعة بداخلھا فى اكثر من مكان, ونش الشوكة

الشركة لم یكن لدیھا نظام عمل آمن للتحكم بخطر المركبات الثقیلة ببیئة , لتحقق من خلو الطریق من المارة او العاملین واصطدم بالعاملبدون ا
تم رفع دعوى جنائیة تجاه الشركة والمدیر و تم سماعھا بالمحكمة الملكیة , ولم یكن ھناك حمایة للعاملین او المارة من خطر المركبات, العمل

  . جنیھ استرلینى5000جنیھ استرلینى و تغریم مدیر المؤسسة 8853جنیھ استرلینى و تكالیف قدرھا 10000وتم تغریم الشركة غرامة 
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ومتى یتم ایصال الموضوعات , م التصرفومتى تفضل عد, وكیفیة التصرف, یجب ان تعرف متى تتصرف
الى االدارة االعلى منك بالتسلسل التنظیمى بالمؤسسة ومتى تطلب العون والمساعدة الن الموضوع خرج عن 

  .مدى علمك ومعلوماتك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :                                                                    مالحظات 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…  
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  اختبر معلوماتك ؟

  ...........................كم حالة وفاة مرتبطة بمخاطر بیئة العمل بانجلترا سنویا ؟ , فى المتوسط - 1
  .كل اسبوع...........................  و ھذا یجعل المتوسط االسبوعى لعدد الوفیات 

  
ھذا یجعل , یصابون باصابات جسیمة بحوادث ببیئة العمل سنویا بانجلترا .................  , المتوسط فى - 2

عامل .................. باالضافة الى ذلك حوالى , ...................... معدل االصابات فى الدقیقة الواحدة 
.ى العالج ایام او اكثر لتلق3مصاب بحوادث اقل خطورة یتغیب عن العمل 

  
  

كم یوم عمل مفقود بالسنة نتیجة لحوادث بیئة العمل او اعالل الصحة المھنى بانجلترا؟ , فى المتوسط - 3
. ..............................

  
  

  رك عملھ كم شخص من القوى العاملة یت, فى المتوسط - 4
  بانجلترا ؟كل عامم ببیئة العملو ال یعود الیھ نتیجة الضرر واآل

  ..................... وتقریبا مایقرب من  ,    .............................   
  .كمتوسط اسبوعى للعمالة التاركة لعملھا 

  
  .....................    كم مدیر یتم ادانتة كل عام بانجلترا ؟ - 5

جنیھ 22114امات حوالى قضیة یتم رفعھا كل عام و متوسط الغر............... و فى المتوسط ھناك عدد 
  .جنیھ استرلینى 100000اال ان ھناك غرامات تتعدى , استرلینى 

  
كم حادثة یمكن تجنبھا ببیئة العمل بتطبیق ادارة سالمة وصحة مھنیة جیدة بانجلترا؟ , فى المتوسط - 6

45000غ عنھا لن یتعدى وھذا تعنى ان عدد الحوادث التى سوف یتم االبال, ...................................  
  .حالة بالسنة 

  

  .عن االدارة الیومیة للسالمة والصحة المھنیة بیئة العمل ............................. ان المدیر - 7
  

  
  .حیال قراراتة وافعالة و قد یطالب بتفسیرھا لالخرین ................................  ان المدیر - 8

  

  

0

http://www.iceni.com/unlock.htm


8

  ان االدارة الفاعلة للسالمة والصحة المھنیة یمكن ان توفر االموال و النفقات للمؤسسات الصناعیة؟ - 9
  )خطأ -صح   ( 

  جنیھ یتم انفاقة على السالمة والصحة المھنیة1جنیھ استرلینى لكل 12یتم توفیر : بعض االحصائیات
  بعدد قضایا التعویض للمصابین بالحوادث% 73انخفاض 

  بعدد ایام العمل المفقودة بالحوادثاقل% 18
  اقل بقضایا المدنیة للضرر للغیر% 50
  
  

  ..........................یجب على رب العمل التامین على االقل بمبلغ , طبقا للقانون االنجلیزى - 10
مثل , مالین جنیھ استرلینى لقضایا التعویضات بالحوادث 8ان مؤسسات التامین تصرف بمعدل یومى 

  .تعویض الضرر للغیر كنتیجة للحوادث , من فقد القدرة على العمل , صابین بالحوادث الم

  
  )ال  -نعم  ( ؟ ھل سیدفع التامین تعویضا یغطى كافة الخسائر, احد العاملین اذا اصیب- 11

  

  
  على المجتمع البریطانى سنویا ؟ )للحوادث واالصابات واعتالل الصحة المھنى(ماھى تكلفة االجمالیة - 12

  .ملیار جنیھ استرلینى................. اكثر من 
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  :الفصل الثانى

   تقییم المخـــــاطر 
  
  

  نقاط التعلیم االساسیة 

؟ الخطر ماھو  .1
؟ ماھو تقییم المخاطر.2
  كیفیة عمیل تقییم المخاطر ؟.3

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ؟ ما ھو الخطر

 إلدارتھانصابھا  في األمور وضع یمكننا لكنو المخاطر تجنب یمكننا ال - فرد كل حیاة من جزء ھي المخاطر
. فعال نحو على

 األول الدرس الى تطلعت كنت ربما السیارة؟ لقیادة مرة ولتعلمت أل عندما المثال، سبیل على تذكر،ت أن یمكنك
 وفاخم لك تكون قد ، أخرى ناحیة من. بقیادة السیارة مستقل تصبح أن على حریص كنت ألنك بك الخاص

 على ینطويالسیارة  قیادة تعلم اخرى ان طریقةب. األولى للمرة القیادة عجلة وراءجلوس ال حول الشيء بعض
 المخاطر إدارة تكان لذلك جانبك، إلى یجلس مؤھل مدرب كان ھناك علم،تت كنت ألنك. المخاطرة من درجة
  . المھارة اكتساب لك یتیح  وكذلك لنفسك، المخاطر إلدارة تعلمعلى  كساعد السیارة قیادة تعلم. جید بشكلتدار 
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  ؟" خطر " ماذا نعنى بكلمة 

بعضالىحاجةفيوالسقفالقدیمالمبنىفىالمستودع. اجھزة تلفازمستودعلھا توزیعشركةتملكأنكتخیل
  .ومحتویاتھبالمبنىأضرارایلحقأنیمكنھذاألنالجویة،االحوالسوءبشأنقلقاكنتو. الترمیم

  

  

  

  

أووالمطرالصقیعمنقلیلةلحظاتان. ومحتویاتھالمبنىعلىخطراالمطربالتأكیدیكون،الظروفھذهفي
الذيالسؤالفإنوبالتالي. مشكلةأكثرمنسیكونطویللوقت االمطارھطول ولكنفارق،أيیحدثالالثلج
ما ھى احتمالیة سقوط االمطار؟: ھوطرحھیجب

علىیعتمدالضررمدىفان ،األمطارھطلت بھا واحدةولیلة،السقفحیال شیئافعلتأنقررتكنتإذا
  .االقتصادیةوقیمتھاالمستودعمحتویات

الظروفجمیعفي,المنزل خارجلتكونمصممةحدیقةلواألثاثیةالبالستیكمحتویاتالان نفترضدعونا
.یذكرضررھناكیكونالسوفالحالةھذهفي. بسھولةتجففأنیمكنالسیئةالجویة

.المطرقبلمنتمامادمرتستكون قد ،التلفزیونأجھزةالمستودع محتویاتكانتإذا،أخرىناحیةمن

إلىالضررخطر التلف وولكن،جدامنخفضةحدیقةلألثاثالضررسببان یاالمطارلھطولان االحتمال 
  .بكثیرذلكمنأعلىھوالتلفزیونأجھزةمنرصة 

  

  

  

  

  

  

علیھھومماالشتاءفصلفيبكثیرأعلىیحدثاالمطارلھطولاالحتمالیةأنإلىنخلص،باالضافة الى ذلك 
نفسكربماسألتوكنتالراھنة،حالتھفيتركھاأوالسقف،صالحتأنتحاولكنتإذالذا،. الصیففصل في

؟امطرت إذایحدث من ضرر أنیمكنوماذامطر،احتمالیة انھا سوف تھيما: سؤالین
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المخاطرتقییماساسیات 

واتخاذالخطرتقییمو،تقدیرالخطرو،المخاطروتعریففھمإلىتحتاجآمنة،عملبیئةضمانأجلمن
.المخاطرتقییمساسیات اعلىنظرةنلقيدعونا،نبدأ أنقبل. للتحكم والسیطرة علیةالالزمةاإلجراءات

أو،المعقدةاآلالتھذا احدىیكونقد. او االصابة الضررإحداثعلىالقدرةلدیھشيءأيأنھولمھدداو
  .مھددنھاذا فااألشكال،منشكلبأيضارةتكونأنیمكنكانإذا. القھوةمنفنجانمثلشائعسىء 

فيحفرةھناكانلنفترض.ضرروالنتائجاألخطارمعیتفاعلشيءأوشخصعندمایحدثالخطرحدثال
) خطرالالحدث(بھا اصبح ذلكشخصما تعثراذاولكنضرر،أيسببتالاذاتھفي) مھدد(الحفرة. االرض

  .تصبح ضارة ثم

  )نتائج  و عواقب الحدث ( والثانى , ) احتمالیة الحدوث( خطر لھ عنصران االول كل حدث 

مدخلمثلمزدحمة،منطقةفياالرضیة یقعالثقبكانإذا. الخطرالحدثمقیاس فرصة حدوث ھویةحتمالاال
لكثیرھادئة لیس بھا االمنطقةفيكاناذا،ذلكومع,من شخص سیخطو فوقھا أكثرأنالمرجحفمنالمحل،

  .احتماالأقلونباھا سیكالتعثرفالخلفي،الفناءمثلالحركة،من

  

  

قد: المحتملةالنتائجمنالعدیدھناكیكونأنیمكن،حفرةبالتعثرتإذا. الخطرالحدثھذاعواقبونتائج
بكینتھيقدربماأو،نت تحمل كاماكلبإسقاطتقوم قداو ،اإلطالقعلىضررعدم المعقدمیكعلىتھبط

  .روكسحتىأوالكاحلفيالتواءمعالمطاف
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.الحدث الخطر و نتائج وعواقب ذلك الحدثحدوثیةاحتمالمنمزیجھوالخطر

ةالحدث الخطروعواقبنتائج  ×حدوث الحدث الخطریةاحتمال=الخطر

نتائج وعواقب الحدث الخطر بعض الوقت یشار الھا . الدورةھذهخاللللخطرالتعریفھذاسنستخدم
  .بالتبادلالمصطلحاتھذهاستخدامویمكنبمخرجات او فداحة الحدث الخطر

  ما ھو تقییم المخاطر ؟

طریقعنخطورةاألكثرالعملأماكنفيتدار ویتم التحكم بھاالمخاطرأنمنللتأكدوسیلةھوالمخاطرتقییم
تخذتى تالاتاإلجراءبلكیسمحوولویاتاألتحدیدیساعدك على المخاطرتقییمان . تھالمراقبفعالةتدابیراتخاذ

.اعلیھللسیطرة

أواصابة او ضررفيتسببیأنیمكنعملكمكانفيشيءالى متأنیةدراسةھوالمخاطرتقییمفإنببساطة،
.للعاملین الصحةاعتالل

  . العواقبخطورةومدى،كیفیة حدوث ذلك علىلحكملالصابة و من ثم اتحدد من المعرضون المخاطرتقییم

شخصمنمساعدةالعلىالحصولیمكنك واثق،غیركنتإذا-- ال یجب علیك ان تقوم بقییم المخاطر بنفسك • 
.انك مسئول عن ذلك ان یتم بنحو سلیم تذكر،ولكن. مدربمؤھل

تقوم بتقییم مھام الذيالشخصوخاصة-- المخاطرتقییمعملیةفياآلخرینإلشراكجیدةفكرةدائماانھا•
لذا وجب علیك اشراك العاملین للتعرف على بعض االشیاء ال تصلك بصورة صحیحیة أنالحظتربما. عملھ 

  .المھددات و المخاطر بعملھم

  :ان تقییم المخاطر سیساعدك على 

توفیرأنتھلالمثال،سبیلعلى, األذىمنوغیرھاالعاملةالقوىلحمایةیكفيماتفعلكنتإذامامعرفة- 1
؟فحص الطبى الدورى للعاملین ال•الشخصیةالوقایةمعدات•معلومات•التدریب•:منیكفيما

  : بكالخاصةالقانونیةالمتطلباتالتوافق مع- 2
الكنتإذا. المخاطرتقییماتإلجراءقانونيالتزاممدیھو العاملین لحسابھم الخاص لالعملأربابمیعج

.طبقا للقانون البریطانىوالغراماتالمحاكمةواجھتأنیمكنف،تلتزم بذلك
  :صناعةالأداءوتحسینالجیدةالتجاریةالممارسةإثبات- 3

  المحتملةالتكالیففيتوفیر•مع،أفضلنحوعلىإدارتھاعلىتساعدكعملكتواجھالتيالمخاطرفھم
  .المؤسسةسمعةتعزیز•التأمینأقساطانخفاض•

  

  .تذكر ان للحوادث تاثیر كبیر قد تؤثر على العمل الخاص بك 
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1الحالةدراسة

التيالثقیلةالیدویةالمناولةبأعمالللقیاملھا تاریخ طویل للشكاوى من آالم الظھر من اثرممرضة،ت ھناك كان
دیھالالعملإصاباتتتفاقم. لیاقتھا البدنیةلتقییمالمھنیةالصحةقسمالىولم یتم ارسالھا . المرضىعلىتنطوي

16,000ومنحتعملھاأصحاببالتعویض علىادعت. صحیةألسبابوالتقاعدالجراحةعنوأسفرت،
  .الیدویةالمناولةالمخاطرتقییمإلجراءالعملصاحبفشلوتضمن الحكم . جنیھ استرلینى 

2الحالةدراسة

قادراكان،لذلكنتیجة. تغلیف و لغ الحقائب و االمتعة التسھیالتمخاطرللمسافرین الخدماتتقدمشركةتقیم
المخاطرتقییممجالفياشراك العاملین للموظفین،الیدویةالمناولةاصاباتوقوعمخاطرمنالحدعلى

قطاعا اكبر تستھدفوالتيالجودةإدارةشھادةعلىللحصولاآلنالشركةوتھدف. التجاریةالعملیاتوتطویر
  .الجدمحملعلىوالسالمةالصحةمعاییرتتخذالشركةأنعلىدلیالیلمسوأنیتوقعونوالذین،من الزبائن

  .ملیار جنیھ استرلینى سنویا31ھل تعلم ؟ ان حوادث بیئة العمل تكلف المجتمع البریطانى 
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المخاطر؟تقییمإجراءیمكنناكیف

التيلمھمةاالمخاطرعلىتركزانكھومن المھم بل-- معقدةتكونأنالضروريمنلیسالمخاطرتقییم
.الناسمنعددعلىتؤثرأوجسیمضررإلحاقإلىتؤديأنیمكن

:إلىوتحتاج،المخاطرتقییمإجراءعند

عملھایتمالتيالمھامقائمة: 1المرحلة

؟وكیف, ومن المعرضون لالذى , ھددات المھيما-- المخاطرتحدید: 2المرحلة

:بعد ذلك یمكنكالمعلوماتھذهلكتسجلأنبمجرد

المخاطرتقدیر: 3المرحلة

المخاطرتقییم: 4المرحلة

:علیكیجب،أخیرا

تسجیل البیانات بسجل المخاطر : 5المرحلة

  .المخاطر مراجعة تقییم : 6المرحلة
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مسؤولیتكھيالتيالعملللمھامقائمةتقدیم. 1المرحلة

األنشطة،تلكفيعمشاركون الواألشخاصتجري،التياألنشطة--رهتدیالذيعملكمكانفيشيءأي
.الظروفبعضفيخطرایكونأنیمكن--التى یتواجدون بھا مختلفةمواقعالویستخدمونھا،التيوالمعدات

فيیتجولأنھوبذلكللقیامطریقةأفضل. بإدارتھتقومشيءكللقائمةبعملتقومأنالضروريمنأنھفھذال
یتواجد مھدد ال یتم انالممكنمنفإنھ،ھذاتفعلالكنتإذا. من اعمالیجريمانفسكبوانظرالعملمكان

.ادراجة بقییم المخاطر

  :بكالخاصةالقائمةفيیليماتتضمنأنالمعتادمن

العمل الذى تدیرةلموقعوصفا) أ

.لمناطقلتخطیطيرسمبالقیامالمفیدمنأنھتجدقد

حاالتھناكتكونأنیمكن-- الدرجأوالممرمثل،االستخدام المشتركةماكناالفيالتفكیرإلىأیضاتحتاج
  .االخر ادرجھا و تعرف علیھا مھددات تم تجاھلھا خطا من كل مدیر اعتقد ان 

آلخروقتمنأوالدائمینالمنطقةفيیعملونالذیناألشخاص) ب

المبیعاتمندوبيیقضى قدالمثال،سبیلعلى. الموقعوخارجداخلیعملونالذینالموظفینفحصإلىتحتاج
.للعملثابتمكانملھیكونالوالسفرفى وقتھممنالكثیروالمھندسین

ارة والمالجمھوروأفرادوالزوارالمقاولینمثل،العملأماكنیزورونالذینالناسعنأیضاان مسئول 
بحاجةیكونونقدالذین،الحواملواألمھاتالمتدربینحدیثى العمل و العاملینالشبابننسىوال. والمشاه
  .للمراقبةإضافیة

الموقعفيالمستخدمةوالموادلمعداتا) ج

معاالتفاقإلىستحتاجاإلدارات،بینتقاسمھایتم--الرفعومعداتالتصویرآالتمثل-- المعداتان احدى 
.المخاطربتقییمالقیامعنمسؤوالسیكونالذیناآلخرینالمدیرین

الى القئمة لفحصھا و تقییم أیضاھذهإضافةإلىستحتاج،الموادأوالمعداتمنجدیدةقطعةمتتسلإذا
  .خطرھا

من أداء أفضلتمیل إلىوالصحةإلدارة السالمةنھجا استباقیاالتى تطبقالمنظماتمعھل تعلم ؟ ان 
  .االقتصادیة الربحیةحیث
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  مختلفةمواقعالفيةاألنشط) د

. موقعكلفيمختلفبشكلاألنشطةبعضتنفیذیتمأنالممكنفمن،واحدمكانمنأكثرعنمسؤوالكنتإذا
موقعفياآلليوالنظامواحد،موقعفيمعینبعملللقیامالیدويالنظامشخصیستخدم قدالمثال،سبیلعلى
  .آخر

  .الموقعینكالفياألنشطةمنلكلمنفصلمخاطرتقییمإجراءإلىستحتاج

  ؟وكیف, المعرضون لھا ومن , ھدداتالمھيما-- المخاطرتحدید: 2المرحلة

ھيماتعرفأنعلیكبذلكللقیام-- المخاطرتحدیدیمكنكالعمل،مھامقائمةأكملتقدكنتأنبعداآلن
  .وكیفمن المعرضون لالذى , ھدداتالم

  ؟مھددات ببیئة العمل العلىالتعرفیمكنكفكیف

مساحةلدیھمالناسھلالمثال،سبیلعلى. األنشطةھذهتنفیذیجريمكانكلفيلبیئة العملتخطیطالمراقبة•
  ؟تھدیددونمنمریحبشكلللعملكافیة

خطرالیكونالعملمكانفيھناط مھددكانإذامامعرفةأيلدیھمكانإذا،ممثلیھمواالموظفینإلىالتحدث•
  .على االطالقلكواضحغیروھوشیئایالحظونقد-- 

البیاناتورقةأوصنعةمالالشركةتعلیماتالحوادث،سجالتمثل،الصلةذاتة الشركسجالتفحص•
  .معلومات السالمة للمواد الكیمیائیة

معللعمللدیكالموظفینمنبأيالقیام،المثالسبیلعلى. منطقتكفيالصلةذاتالمخاطرعلىاإلطالع•
معلومات عن ھذة معرفةلدیكوالموظفینغى علیك ینب،كانوا كذلكإذاالكھرباء؟أوالخطرةالكیمیائیةالمواد

  .المھددات و مخاطرھا 

  

  المخاطرتقدیر: 3المرحلة

  .خطركلجدیةمدىتقدر علیك،ھدداتالمھيماحددتقدكنتأنبعداآلن

  :أمرینفيالنظرإلىتحتاج

  )حدث خطر( احتمالیة وقوع شىء ما •

  .ھذا الحدث نتائجخطورةو عواقب و نتائجمدى•

علىسلمالنوافذلتنظیفتستخدمصغیرةمحلیةشركةمناعمال تنظیف نوافذ فیھاتكونالتيالحالةفيانظر 
  .الشھريالتنظیفدورة خاللمنطوابقثالثةمنبنایة

  :مثل،العواملمنعددفيالنظرإلىتحتاج،اھذلتقییم؟ما ھى احتمالیة سقوط العامل
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  السلماستقرار•

  السلمدرجاتحالة•

  المستخدماألحذیةنوع•

  .اإلضاءةمستویات•

بذلكالقیامالمفیدمنأنھستجد. العاملسقوطاحتمالتقدیریمكنك،السابقةالعواملجمیعفيالنظرعند
  :نقاطثالثمنمقیاسباستخدام

  الحدثھذایحدثأنالمرجحغیرمنكانإذا) : 1(منخفضة

  یحدثقدالحدثھذاأنالمحتملمنكانإذا) : 2(المتوسطة

  .یحدثالحدثھذاأنالمحتملمنكانإذا) : 3(عالیة

  

  

  

  .ذلك) للنتائج وعواقب ( نفسھالشيءتفعلأنإلىتحتاج،سقوطاحتمالحسبت  أنبعداآلن

إلىتحتاجأخرى،مرةو عواقب ذلك ؟فما ھى النتائج, ھناك احتمال سقوط العامل من على السلم كانإذا
  :مثل،العواملمنعددفيالنظر
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  سقوطارتفاع•

  سقوطوقففيللمساعدةشيءأيھناككانإذاما•

  .الشخصیةعلالسطح الذ�ى یقعما•

المفیدمنأنھستجدأخرى،مرة. السقوطخطورةترتیبیمكنك،السابقة العواملجمیعفيالنظرامعنت عندما
  :نقاطثالثمنمقیاسباستخدامبذلكالقیام

  بسیطةجروحالجروحأوالمثال،سبیلعلى-- األولیةاإلسعافاتتتطلبطفیفةاصابات) : 1(منخفضة

أوغرزإلىتحتاجالتيجروح قطعیةالمثال،سبیلعلى-- أخرىطبیةمساعدةتتطلباصابة) : 2(المتوسطة
  العظامفيكسور

  .الموتأوالشللمثلخطیرة،اصابات) : 3(عالیةمرتفعة او

عالیةأومتوسطةومخاطرالمخاطر،منخفضةكونیسماشيءكانإذاالمخاطرمستوىتقدیریمكنكاآلن
  :تذكر. المخاطر

  نتائج و عواقب  ×حتمالیة   اال=  الخطر 
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یة احتمالسنقدر فإنناولذا،قوى و آمن لالستخدامھيالسلمألنیسقط عامل النظافة أنالمستبعدمنأنھنقررقد
و سقط العامل من ارتفاع الدور االول النوافذتنظیفتمإذاأنھأیضاقررنقدونحن). 1(منخفضةالسقوط

تكونقدفالعواقبلذلك-- سلممنالعلیاالدرجاتمنسقطتأنھالوكماجداشدیدةتكونالقدصاباتفاإل
من العلیاللدرجاتللسقوط من االرتفاع االعلى ) 3(العواقب تكون ومستوى السقوط النخفاض) 1(منخفضة

  .السلم

  :المخاطرمنمستویین  لدینا

  3= 3× 1و1= 1× 1

نقدر ونحنالوقتھذاحتى. مستویةغیرأرضوعلىآمنة،غیرسیئة،حالةفيالوضعاالخرالسلمفيافترض
سقوطالنتائج و عواقبفإنأعاله،الواردالنحوعلى،أخرىمرة). 3(سلمارتفاععلىمنالسقوط احتمالیة 

  :المخاطرمنمستویینلدینالذلك). 3(عالیةإلى) 1(منخفضةبینتتراوح

  9= 3× 3و3= 1× 3

  

  المخاطرتقییم: 4المرحلة

  ؟ذا ستفعل حیال ذلك ما-- قدرنا الخطر وحددنا مستواه لقداآلنحتى،حسنا

  .كلما ارتفع مستوى الخطر ازدادة الحاجة لعمل حلول تحكم و سیطرة علیھ عادة،

  

  :ویصنف الخطر بالدرجات التالیة 

  ال یحتاج الى حلول اضافیة للتحكم و ابقى على الوضع الحالى كماھو: خطر مقبول 2- 1

0
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  لمستوى الخطرمع التحسین المستمر : خطر ممكن تقبلة 4- 3

  اوقف العمل و اتخذ اجراءات تحكم وسیطرة: خطر غیر مقبول 9- 6

  " .مصفوفة الخطر " ھذة الطریقة من تقدیر و تقییم الخطر تسمى طریقة 

  :ائج و عواقب الحدثونتیة احتماللتقدیرنقاطخمسمنمقیاساستخدامأیضایمكنك

  

  :التاليالنحوعلىاالحتمالیةتصنیفیكونأنیمكنلذلك

  ان الحدث الخطر یحدث ملیونفي1فرصةھناك-- جداالمستبعد) 1

  ان الحدث الخطر یحدث100000في1فرصةھناك-- محتملغیر) 2

  ان الحدث الخطر یحدث10000في1فرصةھناك-- ماحدالىالمرجحمن) 3

  ان الحدث الخطر یحدث1000في1ھناك-- مرجح) 4

  ان الحدث الخطر یحدث100في1ھناك-- جداالمرجحمن) 5

  

  :التاليالنحوعلىالعواقب و المخرجات تصنیفستكون

  ال یوجد اى ضرر او اذى–مھمل) 1

  األولیةاإلسعافاتإلىتحتاجطفیفةإصابات-- طفیف) 2

  أیامثالثةتتطلب تغیب للعالج قرابة –متوسطة) 3

  الغیابأیامثالثةمنأكثریتطلب تغیب للعالج –جسیم) 4

  .وفاة شخص او اكثر –كارثى) 5

  .مقیاس الخماسى یوفر فرصة افضل لتقدیر قیمة االحتمالیة و العواقب و المخرجات الھذا
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  :تصنیف درجات الخطر

  ال یتطلب حلول تحكم و ابقى الوضع على ماھو علیھ: مقبول 4- 1

  .العمل على تقلیل مستوى الخطر و لكن بالمجمل مناسبیفضل: مناسب9- 5

  ممكن تقبلة مع جدول زمنى لتقلیل مستوى الخطر: من الممكن تقبلھ 16- 10

  .اوقف العمل و ابدا بحلول التحكم و السیطرة لتقلیل مستوى الخطر: غیر مقبول 25- 17

  

و ھناك عدة طرق لتقییم المخاطر , ر ھناك مستویات للخطر مختلفة من شركة الى اخرى و من نمان الى اخ
  .و طبیعة المخاطر التى تھدد مؤسستكدائما اختر الطریقة التى تتناسب مع مستوى

  "صفر "تذكر انھ دائما ال یوجد خطر قیمتة 

وتذكر انك بعد تقییم المخاطر ووضع حلول التحكم لھا یجب علیك ان تعید تقییم الخطر المتبقى بعد وضح 
  .للتاكد من ان مستوى الخطر قد انخفض الى المستویات الدنیا من المصفوفةحلول التحكم 
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  بسجل تقییم المخاطرنتائجكسجل: 5المرحلة

كنسخةأوإلكترونیایكونأنیمكنھذا. نتائجكلتسجیلستحتاجالمخاطر،تقییمأكملتقدكنتأنبعداآلن
  .أكثرأوأشخاصخمسةتستخدمكنتإذاقانونيمطلبأیضاتعتبر ممارسات جیدة والممارسةھذه. رقیةو

مماثلةالمخاطرلتقییمنموذجتكونأنیمكنأنھا--بكالخاصةالنتائجلتسجیلتستخدمھالذيالشكلیھمال
عنتسجلھاالتيالمعلوماتأنھویھمما. بكخاصةواحدةأو،ة االخیرة من ھذا الفصل الصفحفيالتيلتلك

،الخطرالحدثعواقبوواحتمال،مھددات ومن المعرضون لالصابة و كیفوالالمثال،سبیلعلى-- نشاط
  .المخاطرومستوى

  :سجل تقییم المخاطر یحوى ایضا أنالمفیدمنفإنھعام،بشكل

  لمخاطرالذى قام بعملیة التقییم لالشخصتفاصیل•

  للتقییموالوقتالتاریخ•

  والنشاطوالمعداتواألشخاصالمكان،تفاصیل•

  الخط لھا مستوىمھددات التى تم تعریفھا و ال•

  الرصد و تكرار الرصد لحلول التحكم والسیطرة تدابیر•

  .مراجعة التقییم و االخذ باالعتبار اى مالبسات تغیرت تاریخ•

  

  مراجعة نتائج التقییم : 6المرحلة

معداتشراءوالعمل،إجراءاتتغییرالمثال،سبیلعلى-- اخركل الظروف تتغیر ببیئة العمل من ان الى
المعلوماتمثل،للضوءالجدیدةالمعلوماتتأتيعندمانفسھالشيءوینطبق. ویذھبونیأتونوالموظفینجدیدة
تقییماتمراجعةإلىحتاجنوسوفالتغیرات،ھذهمثلتحدیدیتمعندما. العملفيتستخدمھاالتيالموادحول

  .بكالخاصةالمخاطر

أوتغییراتنما الى علمك ان إذاسیماال،بفترة زمنیة قصیرةأوسنویاالتقییماتالستعراضجیدةممارسةانھا
حتى مع انخفاض مستوى الخطر یجب علیك . طرات على بیئة العمل او االفراد او المعدات جدیدةمعلومات

  .د من انھ صالح و سارى و مناسب مراجعة تقییم المخاطر كل حین لتتاك
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  خالصةال

  .جیدبشكلبذلكالقیاممنللتأكدالنصائحبعضھناولكن،بسیطةعملیةھوالمخاطرتقییم

تحتاجقدأحیانا؟السلیمة المعلوماتالحصول على فيالحقلدیكھل. وكافیةمناسبةاتكتقییمان منتأكد•
  .الكیمیائیةالموادمثلمعین،مجالفيمتخصصةمعرفةلدیھشخصمنالمشورةطلبإلى

ذلك،ومع. دقیقاعلمالیسھذاأنالواضحمن--المخاطرحولحكمإصدارعلىینطويالمخاطرتقییم•
علىفى التقییم الذاتیةمنالحدعلىیساعدوبالتالياحتماالتلتقدیرتستخدمھاالتيالمعلوماتجودةوضمان

  .بالحادثالصلةذاتمن حوادث البیاناتاستخدمالمثال،سبیل

كیفتعرفانكتعتقدكنتربما. التى یعملون بھااألنشطةتقییمكنتالذینعاملونالإشراكالضروريومن•
  .اكثر منك ذلكیتمكیفحقایعرفونأنھم--عملیتم

ما بمكان اخر عملللمخاطرتقییمإجراء. مكان بیئة العمل لدیك بالصلةذاتةالخاصالمخاطرتقییممنتأكد•
  .ال یصلح لموقعك الختالف المالبسات و الظروف

  .دوما اطلب المشورة حیال الظروف و المالبسات التى تصعب علیك تقییمھا•
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  :الثالثالفصل 

  بالمخاطر حلول التحكم
  
  

  نقاط التعلیم االساسیة 

؟ كیف نقلل الخطر .1
  ؟ كیفیة تحدید لنسب حلول التحكم والسیطرة على الخطر.2

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ؟كیف نقلل الخطر 

مذا بعد ؟ ھذا نصف المعلومة ان تعرف بوجود خطر و لكن , االن وقد تعرفنا على كیفیة تقییم الخطر ببیئة العمل 
  ماذا یتوجب علیم العمل تجاه ھذا الخطر ؟

مثال خطر السقوط من على سلم ممكن تاثرة . ( بالعمل و المنزل, الیومیةیتواجد الخطر بكل نواحى انشطة حیاتنا 
  ) .قدرتك على استخدام السلم و طریقة عملك لمھامك على السلم , مسافة السقوط , بمدى ثبات السلم 

  

اوال و  كفسقائد السیارة المبتدى یشكل خطرا على نالقیادة فى الطریق و انت  –تذكر عندما كنت تتعلم قیادة السیارة 
ولكن مع مدرب قیادة ذو خبرة و سیارة مجھزة للتحكم المزدوج لكال المتدرب و المدرب , على مستخدمى الطریق 

  .یساعد على التحكم والسیطرة على خطر قیادة شخص مبتدىء السیارة

  
  
  
  
  

  

  

 :                                                                     مالحظات
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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  .ھو تغییر بطریقة العمل الذى نقوم بھ لتقلیل الخطر–بالمخاطر التحكم والسیطرة

مخرجات وقوع الحدث و احتمالیةحلول التحكم والسیطرة یجب ان یتم اختبار تأثیرھا على, جمیع االحوالفى 
  .ھذا الخطروعواقب

  الخطرمخرجات وعواقب  ×وقوع الحدث  االحتمالیة= الخطر:               تذكر ان 

  :لذا عندما تھدف الى تقلیل الخطر یجب ان تاخذ باالعتبار

حدوث الحدث الخطراحتمالیةتقلیل- 1
ھذا الحدثمخرجات وعواقب تقلیل - 2
.معاالمخرجات والعواقبو االحتمالیةتقلیل - 3

و لنقوم بمثال توضیحى . ھینا سوف ننظر تاثیر تطبیق حلول التحكم والسیطرة على كل عنصر من عناصر الخطر
  .الفصل الثانى سابقامستویات التى ذكرناھا فى 5سوف نستخدم مصفوفة الخطر المكونة من 

  

وقمت بالتعرف على المھددات والتى , لنفترض انك تدیر ورشة اعمال خشبیة تقوم بتصنیع دوالیب و خزانة مالبس 
  .تشكل مخاطر محتملة ببیئة العمل و ترید ان تقلل نسبة الخطر بعدد من ھذة المھددات 

  

  تقلیل االحتمالیة لحدث خطر  .أ
  احد اجزاء االنساء بسالح منشارلنفترض ان احتمالیة ان یصطدم 

  و مستوى4و مخرجات وعواقب ذلك الحدث ھى 4طاولة ھى 
  .16الخطر ھو 

  االصطدامسوف یقلل االحتمالیة , بتوفیر حاجز حمایر لسالح المنشار
  ولو افترضنا ان الحاجز یستعمل معظم الوقت و لیس كل الوقت. بھ

  .4والذى یجعل مستوى الخطر 1الى االصطدامسوف تقل احتمالیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :دراسة حالة 

عامل 15بدون حاجز حمایة باحد الورش الھندسیة المعدنیة الصغیرة عدد عمالھا ) Drill( كان احد العمال یستخدم مثقاب كھربائى 
كال . الى االجزاء الدوارة الخطرةجاذبا ید العامل , اشتبكاحد اكمام البالطو او جاكیت الحمایة باالجزاء الدوارة للمثقاب الكھربائى, 

یوما بعملیات متواصلة 12قضى العامل . عظمتى الساعد تك كسرھما مع تھتك شدید باالنسجة والعضالت بمنطقة الساعد 
م وعند عودتة للعمل تم اسناد اعمال اداریة لھ لمدة خمسة اشھر و ل, بالمستشفى و تم ابعادة عن العمل لالستشفاء لمدة ثالثة اشھر 

تم توجیھ االتھام لمدیر الورشة الحقا بعد الحادث جائیا و . یستطیع العمل مع المعدات والماكینات اال بعد ثمانیة اشھر من الحادثة
جنیھ استرلینى باالضافة الى عاملین لم یشتركا بالحادثة فضال عدم 45,000مدنیا و كانت تكلفة الحادث على الورشة الھندسیة مبلغ 

  .لة لمنع الورشة من اداء عملھا العمل والبطا
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  تقلیل المخرجات والعواقب للخطر  . ب
  لنفترض ان احتمالیة استنشاق عامل دھان الى ملوثات خطرة

  مستوى 4و مخرجات وعواقب ذلك ھى  3ھى  بمادة الطالء
  ان قمنا باستبدال مادة الطالء بمادة اقل ضررا, 12الخطر ھو 

  و لكن مخرجات وعواقب ذلك 3تصبح احتمالیة استنشاقة ھى 
  . 6و مستوى الخطر ھو  2ھى 

  

  المخرجات والعواقب معا+ حتمالیة تقلیل اال . ج

  ان قمنا باستبدال مادة الطالء بمادة اقل ضررا, فى المثال السابق للطالء 
  )الة ممیكنة(وان استبدلنا العامل بروبوت ,  2سیقلل المخرجات والعواقب الى 

  تقوم بنفس عملھ داخل غرفة محكمة وال یدخلھا العامل إال النزال او تعلیق
   2سوف تقل احتمالیة استنشاق العامل للملوثات الى , قطعة خسبیة جدیدة 

  . 4و یكون مستوى الخطرالناتج ھو 

  

  " . الخطر المتبقى" لسیطرة یسمى ان مستوى الخطرالمتبقى بعد وضع حلول التحكم وا

وتشغیل نظام االنذار و , واالبواب, الق النوافذ والخدمات الغیر مستغلةتقوم بتامین المنزل واغ, الى سفر فعند ذھابك
ھناط دوما احتمالیة ان یتعطل احد حلول التحكم , قد تطلب من احد الجیران ان یتابع منزلك من ان الخر لالطمئنان 

  .علیھا و یتم السطو على المنزل التى تعتمد
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  كیفیة تحدید لنسب حلول التحكم والسیطرة على الخطر ؟

, درع وجھ,عن طریق حاجز حمایة المخرجات والعواقبمع او االحتمالیةسردنا فى المثال السابق كیفیة تقلیل لقد
  .كل ھذة الحلول تسمة حلول التحكم والسیطرة على الخطر, غرفة معزولة, روبوت

  

تسلسل ھى المفضلة فالحلول الواردة باعلى ال, تسلسل حلول التحكم والسیطرةلتحدید انسب الحلول یجب ان نتبع 
  .و تقى وتحمى عدد اكبر من العاملین, النھا تعتمد بنسبة قلیلة على الفرد لقیام بشىء ما دائما

  :یمكن تصنیفة الى تسلسل حلول التحكم والسیطرةان 

  منع المھددات  حلول - 1
  .افضل وسیلة للتحكم والسیطرة ھى منع المھدد ببیئة العمل

  استبدال شىء خطر بشىء غیراحدى الطرق لعمل ذلك 
  فیمكن استبدال التفریغ الیدوى عربة محملة, مھدد للعاملین اطالقا

  وھنا فقد منعنا خطر,باالجولة الحصى باستخدام رافعة ھیدرولیكیة 
  .الشیل والمناولة الیدویة على العاملین

  تقلیل الخطرحلول - 2
  فبدال من, الحل المفضل التالى ھو التقلیل من مستوى الخطر

  ,ننقل حزمة او رزمة واحدة كل مرة,حمل كرتونة ورق للطباعة 
  او استبدال قیادة السیارة. او استبدال طالء ضاء بطالء اقل ضررا

  .لمافات طویلة بالسفر بالقطار فھو اامن من القیلدة على الطرق
  او من الممكن االستمرار بقیادة السیادة بالسفر مع قائد مركبة

  .ریب عن القیادة الدفاعیة االمنةقد اجتاز تد
  

حلول الفصل والعزل بین المھددات واالفراد- 3
  :عن طرقعلى الفصل بین االفراد والمھدداتتعتمد ھذة الحلول 

  تحدید مسافة فاصلة بین االفراد والمھددات-
  على مسافة آمنة عند اقتناء مواد كیمیائیة خطرة یجب تخزینھا 

  والكن ننكم او , ومعزولة عن بیئة العملمن االفراد العاملین 
  .یتواجد العاملون عند منطقة الخطر عن عمد او بدون علم

  فعند حاجة العاملون لنقل بعض المواد الكیمیائیة فھو یتواجدون
  بینما المارة والمقاولون والزائرون قد یتواجدون, إضطراریا 

  .دون علمھم ان ھذة منطقة خطرة التواجد بھا
او ابعادھم عن خطر الضوضاء او اآلالت , رة كابعاد العاملون عن منطقة خطر االوناش والروافعامثلة اخ

  .الممیكنة اآللیة
  الخطروضع سیاج حولعزل او تغلیف وتطویق و-

  مثل وضع حواجز حمایة حول االجزاء الدوارة الخطرة بمعدة
  الحمایةولكن حواجز , لحمایة العامل مشغل اآللة من التعرض للخطر

  وممكن الحد العاملین ان یرفعھا, ممكن إالتھا للصیانة او لالصالح
  لذا ممكن استخدام جواجز حمایة بمفتاح تشغیل تفصل اآللة,عن عمد 
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  .عن العمل عند ازالة الحاجز
  .امثلة اخرى مثل تغلیف معدة تصدر ضوضاء لتقلیل نسبتة 

  نظام اجراءات العمل االمن- 4
  
  

وتسرد تفصیال , االمن ھى عبارة عن اجراءات العمل بامان و تعلیمات السالمة وتصاریح العمل انظمة العمل 
  .كیفیة اداء العمل بامان مع تقلیل الخطر الى اقصى حد ممكن تقبلة

  لسوف, ن لنظام العمل االمن اھمیة قصوى التمام العمل بامان وسالمةإ
  العمل و قواعد االمانیتمسك العاملون باجراءات العمل االمنة وتصاریح 

  .والسالمة اكثر ویلتزمون بھا ویطبقونھا
  
  
  
  
  

من الممكن التحكم والسیطرة عن طریق مثال على ذلك عند العمل ببیئة عمل بھا مستوى عال من الضوضاء 
من العمال الداء العمل وبذلك یكون كمیة الضوضاء التى تعرض لھا العامل 3او 2نظام عمل امن یتیح تناوب 

ویجب على العاملین االلتزام بھة المدة الزمنیة للتعرض , یلة مع االمكانیة اضافة احد الحلول االخرىقل
.للضوضاء كى ال یتعرضوا لجرعة تسبب الضرر لھم

  
  مھمات الوقایة الشخصیة- 5

  یمكن استخدام مھمات الوقایة الشخصیة كانظارات والقفازات
  واجھزة التنفسواحذیة السالمة و المعاطف و سدادات االذن

  وفلتر وقناع التنفس للوقایة عندما یتعامل االفراد مع المھددات
  ان مھمات الوقایة الشخصیة ال یمكن ان. الخطرة لكى تحمیھم

  ان تكون ھى الحل االول لمجابھة الخطر حیث ان لھا 
  او تالفة, قد تكون غیر مالئمة للخطر( محدودیة لالستخدام
  او ان العامل , غیر محكمة التثبیتاو, او منتھیة الصالحیة 

  فالخطر ,واالھم انا ال تمنع الخطر , غیر مدرب على استعمالھا
  )ال یزال موجود خارج مھمات الوقایة 

  ویعتمد,وممكن استخدامة كحل اول فقط فى الحاالت الطوارىء 
  .نجاحھا فى العمل على الفرد نفسة النھ ھو من یرتدیھا و یعتنى بھا

  
ولكن ھناك بعض المستویات لھا المیل الى الفشل , بھا نقاط ضعف حلول التحكمتسلسل ظم تذكر ان مع

  .دون االخرى
  

والحلول , بر االضعف ان حلول التحكم التى تعتمد على االفراد لفعل شىء ما او للتصرف بطریقة ما تعت
  .تعتمد على اجراء او عدة اجراءات یلتزم بھا العامل ویطبقھا بالترتیباالقوى ھى التى

  
ونمیل الى عمل التصرف الداء العمل , طرق مختلفة بالتصرف اننا لدینا,یجب ان نعى نحن البشر 

التغاضى عنالعمل ممكن انجازة بصورة اسرع إذا تمعند اكتشافنا ان ( مثال  , بالطریقة التى ترضینا 
وتكرار االمر یصبح ھذا ھو روبمرو, غرض االنتھاء من العمل اسرع نمیل الى ذلك ب,السالمة اجراءات

  )لدیناالشىء الطبیعى والعادى الداء العمل
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  :مثال على وضع تسلسل حلول التحكم قید التنفیذ 
ھناك ماسورة میاه وتم اخطارك ان ,  اعتبر نفسك مدیر باحدى شركات الخدمات العامة للصیانة والمقاوالت

نتج , وقمت بعمل حساب زمنى ,ومسئولیة فریقك ان یصالحھا , مكسورة تحت احد الطرق ذات االتجاھین
  .عنھ ان الوقت الالمو لالصالح یومین

بمنطقة العمل ویجب علیك ان خطر المرورانت كمدیر لدیك مسئولیة تجاه العاملین لدیك ان تأمنھم من 
كم التختار انسب حلول التحكم لتطبیقھا لتامین العاملین على اصالح الماسورة تستعمل تسلسل حلول التح

  .من خطر المرور بمنطقة العمل
  :منع المھدد ببیئة العمل- 1

  ذلك عن طریق, من انسب الحلول منع المھددات للعاملین 
  ولكن , لغالق الطریق لمدة یومین الصالح الماسورة بامان 

  دة یومین كاملین ؟ ھل من الممكن اغالق طریق لم
  .ال ننتقل الى المستوى الذى یلیھ, فال یوجد مشاكل ,نعم 

  تقلیل الخطر ببیئة العمل- 2
  , نلجأ الى تقلیل الخطر ,عند االلفشل فى منع المھدد 

  ساعة لیكون خطر /كم10مثل تقلیل سرعة السیارات الى 
  .السیارات لقل على العاملین

  بخطر المرورعزل  العاملین ان یتصلوا - 3
  قد نلجا الى ,عند عدم امكانیة تقلیل السرعة بالمثال السابق 

  وتشغیل, مثل اغالق احدى حارات الطریق ,  حل اخر 
  مع تقلیل, مع التنسیق مھ ادارة المرور, حارة واحدة فقط 

  ووضع حواجز معدنیة تفصل, السرعة المسموح للقیادة بھا 
  .الجارى االصالح والعمل بھابین الحارة التى تعمل و المنطقة 

  
  تنفید نظام العمل االمن- 4

  بتطبیق نظام العمل االمن یحدد طریقة الدخوا والخرةج
  العاملینوكیفیة تصرف, والطریقة المثلى االمنة الداء العمل 

  .وتصاریح العمل الالزمة لالعمال الخطرة, بحاالت الطوارىء 

  توفیر مھمات الوقایة الشخصیة- 5
  یتم توفیر مھمات وقایة شخصیة للعاملین, االفراد شخصیا ة لوقای

  النظارات, وضوح رؤیة عالىواخذیة االمان والجاكیت ذو,كالقفازات 
.وسدادات االذن واغطیة االذن عند اللزوم

  
ولكن ایھم , باستخدام تسلسل حلول التحكم والسیطرة االن لدیك تنزع من الخیارات من الحلول و

  ن تطبیقة ومناسب لظروفك؟االنسب او ممك
  

  مثل: سوف یكون ھناك معاییر كثیرة الختبار انسب الحلول ال جدال انھ
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, كم عدد العمال الواجب حمایتھم من المھدد ببیئة العمل ؟ فى حالة معدة تصدر ضوضاء عالیة ·
بدال من ان نوزع ,لكى نمنع العاملین من التعرض للضوضاء او نعزلھامن االجدى ان نغلفھا

  .سدادات واغطیة االذن و نحاول الزام جمیع العاملین بارتدائھا
  .مدى االعتمادیة على كفاءة حلول التحكم ومالئمتھا لسلوك االنسان·
  كم ستقلل الحلول من مستوى الخطر؟ وھل سوف تعرضنا لخر اخر غیر مأخوذ باالعتبار·
  لف شراء او تنفیذ حلول التحكمكم سیك·
كیفیة صیانة واختبار واستبدال حلول التحكم بعد التطبیق·
كم سیكلف من وقت وجھد وتوقف عن العمل لتنفیذ حلول التحكم·

  .ویعتبر القرار النھائى لالختیارھوالموازنة بین معظم البنود السابقة 

  

شخص مصاب باصابات بلیغة بحوادث 40000با شخص و تقری3500ھل تعلم ؟ انھ یتوفى سنویا ببریطانیا 
وتقدر خسائر حوادث الطرق على , 300000مجمل المصابین و, حادث سنوى 250000وعدد الحوادث , الطرق

  .ملیار جنیھ استرلینى بالعام 3االقتصاد البریطانى ب 

  

  "التطبیقالى اقصى مدى مع قابلیة " , یجب علیك ان تقلل الخطر الى مستویات مقبولة 
یكون ھذا ,المنفعة من تقلیل الخطر یزید عن) جھد و ازعاج,وقت ,مال ( من حلول التحكموھذا یعنى ان تكلفة 

  .ل للتحكم لیس لھ معقولیة التطبیقالح

  
  
  
  
  

من اكبرمن تقلیل مستوى الخطر بعد استخدام حلول التحكم والسیطرة یجب ان تزید تكون المنفعة والفائدةاى ان 
  . فتةتكل

  :ممكن ان نعود لمثال اصالح انبوب ماسورة المیاة بالطریق العام 

ولكن لیس , وھو االحل االسلم النھ ازال المھدد بمكان العمل, كان افضل حل ھو غلق الطریق لمدة یومین
  :لھ معقولیة التطبیق من حیث 

  مكلف جدا مالیا على الدولة·
  للحصول علیھایتطلب موافقات وتصاریح قد تتطلب وقت اطول ·
حل مزعج لمستخدمى الطریق ومن الممكن ان یخلق ازدحاما بمناطق اخرى یجرى بھا تحویل مجرى ·

.السیر
  

  :بید ان ذلك ایضا قد ال یكون عملیا وذلك ,كان تقلیل سرعة القیادة,حل التحكم الذى یلیھ 
  ةویخلق ازدحاما شدید بالمنطق, ممكن ان یشكل ازعاج شدید لمستخدمى الطریق ·
  بعض قائدى السیارات لن یلتزم بالتعلیمات وشكل خطرا·
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یكون المتاح العزا والفصل بین العاملین والخطر باالقماع المخروطیة ,وعند عدم امكان منع او تقلیل الخطر 
وقد یكون ھذا ھو انسب الحلول , وتقلیل السرعة وتشغیل حارة واحدة فقط من الطریق , والحواجز المعدنیة 

  :والتطبیق و ذلك لالختیار 

  حل بسیط وممكن تطبیقة·
ال یكلف مال كثیر و ال وقت مھدر·

  
  ."  معقولیة التطبیق" نجد ان التطبیق االخیر ھو , بعد موازنة جمیع الحلول السابقة 

  
فى بعض االحیان یكون الخطر داھم ولذا ینص بعض القوانین على تطبیق حلول تحكم بعینھا و یجب االلتزام بھا 

  .للتطابق مع القوانین
  

والتاخر  المفقود الوقت, عطلة باالضافة الى الحادثة المادیة للھل تعلم ؟ ان معظم المؤسسات ال تعلم مدى تكلفة 
  .من تكلفة المشروع ككل %  6-3المقاوالت یكلف من مجال لدرجة ان وقوع حادث فى , بالتنفیذ
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  :تأصیل المفاھیم 

  

  و احتمالیة حدوث مرتفعةعندما یكون ھناك مھددات ومخاطر ذات 
  نتوقع ان یتم التحكم بھا عن طریق ,  عواقب و مخرجات مرتفعةذات 

  یتم , عند استخدام معدة او الة خطرھا داھم : مثال ,  الرصد االستباقى
  .دوما صیانتھا و تنظیفھا باستمرار

  

  

  و نخفضةاحتمالیة حدوث معندما یكون ھناك مھددات ومخاطر ذات 
  نتوقع ان یتم التحكم بھا عن طریق,  عواقب و مخرجات مرتفعةذات 
  عندما تعتمد مؤسسة على الطاقة:مثال , الطوارىء و االزمات  خطة

  الكھربائیة وعند حدوث انقطاع تفعل الشركة خطة الطوارىء لمجابھة
  .او المصادر البدیلة المتوفرة لدیھم انقطاع التیار

  

  

  و رتفعةاحتمالیة حدوث معندما یكون ھناك مھددات ومخاطر ذات 
  نتوقع ان یتم التحكم بھا عن طریق,  نخفضةعواقب و مخرجات مذات 

  خطر االنزالق والتعثر : مثال , الترتیب و التنظیف و التنظیم بیئة العمل 
  .والسقوط یتم السیطرة عن طریق مقاییس جیدة لنظافة و ترتیب بیئة العمل

  

  

  و نخفضةاحتمالیة حدوث معندما یكون ھناك مھددات ومخاطر ذات 
  نتوقع ان یتم التحكم بھا عن طریق,  ةنخفضعواقب و مخرجات مذات 

  وقد یتعایش البعض معھا بدون , المراجعة والمراقبة على الحلول الحالیة 
  .تحكم نظرا المكانیة اھمالھا
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  :الرابع الفصل 

  تفھم مسئولیات السالمة والصحة المھنیة
  
  

  نقاط التعلیم االساسیة 

؟ ماذا یتطلبة القانون منك كمدیر ان تفعلھ .1
؟طریقة عمل القانون .2
  ماھى عناصر نظام السالمة والصحة المھنیة ؟.3

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ماذا یتطلبة القانون منك كمدیر ان تفعلھ ؟

ومدى العمل بھذة , تأخذه بعین االعتبار  أن یجب ما ولكن -كمدیر للسالمة والصحة المھنیة علیك مسئولیات  ،حسنا 
  علیك التوقف و ماھى السبل االرشادیة لك ؟ومتى یجب , المسئولیات و افضل الطرق الداء المسئولیات 

. بھا الشركات تعمل أن یجب التي الحدود یحدد والقانون قانون،بال لتزاماال ھو بھ القیام لىإ تحتاجالذى  األدنى الحد
 إدارة من لعملك الفوائد من العدید ھناك أن ندرك فسوف اآلن، حتى وسمعت رأیت قد كنت ما منو ذلك، ومع

  .للسالمة والصحة المھنیة بمؤسستك 
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المخاطرمنللحدوضع وسائل التحكم والسیطرةوالمخاطرمن " ما لھ معقولیة التوقع"تقییمإلىتحتاجكمدیر،

  .عملیامعقولھومابقدر

أنالقانونیحاولذلكمنبدال. للغایةمرھقةمھمةیعدمتوقعھوماكلتكون مسئوال عن ان,معقولیة التوقع
كنتإذاالمثال،سبیلعلى".معقولیة التوقع " ذات المخاطرعنفقطئوال مستكونأنمنكطلبویعادالیكون
  .تعلم ان ذلك یتضمن خطر التعثر والسقوط للعابرین بھذه المنطقةالمدخلعبركابل كھرباء ممدد على االرض ترى

  
  
  

  
  
  
  
  

  ".معقولیة التوقع " عن االخطار الذى یثبت بانھا لیست ذات ان رب العمل ال یكون مسئوال 

  :ھناك ثالثة اختبارات یمكنك تطبیقھا , للمساعدة بذلك 

  

  

المعرفة العامة  .أ

من الجمھوركانإذا،المثالسبیلعلى,أن تتنبأ ماقد یتنبأه رجل الشارع بمعرفتھ العامة فقط منكمن المتوقع 
ثمومن،استخدام وسائل لخطر السقوط  یمثل خطر كبیردونالمائل السقفعلىالعملأنعرفقدالعامة
  .علیك توقعھ و یعتبر لھ معقولیة التوقعینبغي

  
  

المعرفة بقطاع صناعى  .ب

شركتك تكوون لدیھا المعرفة التى عند أنالمتوقعمن،العامةالمعرفةمنأبعداحد المخاطر السالمة كانإذا
  .الصناعةنفسفيالشركات العاملة بالقطاع الصناعى 

كل ولكن،ھذة المادة خطورةمدىیدركواولمالكیمیائیةالموادتستخدمالشركةكانتإذاالمثال،سبیلعلى
التحكم والسیطرة تدابیروأدخلت،سنواتمنذذلك الخطر أدركتقدىصناعالشركات العاملة بنفس المجال ال

  .الدفع و المجادلة ان ھذا الخطر لیس لھ معقولیة التوقع قادرایكونالالعملصاحبفإنببدیل،استبدالھقدأو
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  معرفة الخبیر. ج

 أن جدا المعقول من سیكون المثال سبیل على. الخبراء معرفةدرجة  على كونت أن منك یتوقع راخبی كنت إذا إال
 بعض دقیقة كانت لو وحتى ، التى یستعملونھا مختلفةالمواد ال خصائص جمیع فھمان ی البحوث كیمیائي یتوقع

  .العادي االستخدام تتجاوز جدا محددة ظروف في المادة لھذهالشىء 

  

  
  
  
  
  
  

لھا معقولیة  2, 1ان المخاطرالمذكورة االختبار  إثبات قادرعلى كونی أن العمل صاحب على یجب ، باختصار
  .خبیرارب العمل   كنی لم ما ، 3 االختبار تحت التوقع سیواجھ ما نادرا ولكنالتوقع 

 تحتاجھذة االخطار , تك و وظائف اقرانك بالعمل من منظور االخطار التى لھا معقولیة التوقع وظیف في النظر
  .لتقلل مستواھا او تضع حلول التحكم و السیطرة تتصرف ان إلى

 كانت إذا أنھ یعني ھذا ، باختصار ولكن ،لھذا الموضوع بالوحدة الثالثة  تغطیة بالفعل لدینا -  معقولیة التطبیق
 المترتبة الفوائد تفوق المخاطر على لسیطرةل المرتبطة المجھود أو والجھد والمال الوقت حیث من - تكلفة
  .المخاطر على لسیطرةالحل ل ذلك ستخداما المعقوللیس من ف ،المخاطر من الحد على
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  دراسة حالة 

وظیفتھوكان. تیريالشوكوالتةمصنعفيالشبابمنومتحمسحریصموظفوھوبیرنزالسیدان
  .یتناثر من حبوب على االرض ماوجمعالطحن آلةإلىالكاكاوحبوبمنأكیاستعبئة 

ذلكإلىللوصولجدااالرتفاع عالى كان. الرفلىمتناثرة عحبوببعضبأخرى،أوبطریقة،الحظ
فاختار ان یسند السلم على عامود , لیسند السلم علیھ مكانھناكیكنلم. السلمالمكان اال عن طریق
،ھ او عن السلم عنبعیدةلیست،العامود ترس نقل حركةنھایةفي. ببطءتدوردوار ناقل للحركة و

یصل احد الى أنتوقعمن المیكنلمألنھجر یحمى االتصال بالتروس من االمام فقطھناك حاوكان
  .ھناك 

ان السلم بدأ بیرنزالسیدورأى،الكاكاو استعمل العامل السلم لتنظیف اعلى الماكینة من حبوب 
یدهتسحبوت یده من الناحیة الخلفیة للتروسوصلو. باالنزالق من على العامود الدوار باتجاه التروس 

القانونیةاتبالواجباالخاللعنبتعویضاتالمطالبةحاول. باتجاة االلة واصیب اصابة بالغة بالید
  .تامین المعدة اثناء العمل علیھا بحواجز حمایةإلىالشركةفشلعنالناشئة

ھواالختبار. المتوقعةالمخاطرجمیعمنجیداحاجز یحمى تعني" حواجز حمایة آمنة"تعبیرأنتقرر
أنیةمعقولوتوقع،من معقولیة التوقع االخطار بمعرفة الشركة بمجال ھذة الصناعة كانإذاما

  .حاجز الحمایة الذى یحمى من االمام و الجوانب فقطمنیحدثأنیمكناإلصابة

الجزم بمعقولیة ال یمكن . فقط ھى ما فعلة السید بیرنزواحدةطریقةسوىھناكیكنلم،الحالةھذهفي
التوقع ان شخصا یسند السلم على عامود نقل حركة دوار وینزلق و یضع یده من خلف حاجز الحمایة 

  .عند منطقة التروس فیصاب

،الن الخطر لیس لھ معقولیة التوقع مسؤوالیكنلمالعملصاحبأنللمحكمة النھائيالقراروكان
.ھاو خسرقضیتھیربحلمبیرنزالسیدوبالتالي
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  القانون؟یعملكیف

مافيالقانونعملكیفیةحولقلیالأكثرفھمإلىحاجةفيولكنك،القوانینكلتفاصیللمعرفةبحاجةلست
  .المھنیةوالسالمةبالصحةیتعلق

  ؟الحادثة بالوحدة االولى تذكر

تتخذقدالحكومة ،المؤسسةفيوالسالمةالصحةمخاطرإدارةفيالفشلبسببوقعقدالحادثكاناذاانھقلنا
یرفع  قدأیضا،. والسجنالقضائیةوالمالحقاتغراماتفرضإلىیؤديقدبدورهوھذا،قانونیة اجراءات

  .إصاباتھعنقضیة تعویض المصابالعامل

الجنائيالقانون:  الحادثوقوعنتیجةتحدثأنیمكنالتيالقانونیةاإلجراءاتمننوعانھناك،األساسفي
  .المدنيالقانون  أو/ و

  الجنائيالقانونالقضایا فى 

إلدارة1974قانونالبریطانى العملفيوالسالمةالصحةقانونبموجبقانونيواجبعلیھم العملأرباب
قبلمنإنشاؤھاویتم،قانون تشریعىبمثابةالقانونھذاویعرف. ببیئة العملوالسالمةالصحةمخاطر

  .البرلمان

ان الجنائیةلالجراءاتقانون التشریعىالیسمححیث. والمدنیةالجنائیةالقضایافيالقوانیناستخدامویمكن
السجنخاللمنیعاقبأنیمكنوخرق القانون الجنائى وانتھاك،الجنائيالقانونھوالقانونمنونوع،تتخذ 

اصالحیة مثل غلق مؤسسة او سحب رخصة التشغیل او عدم السماح بممارسة قراراتأو/ ووالغرامات
  .النشاط

عندما تدرك منأوالحادثوقوعمنأشھرستةغضونفيتبدأان قانونیةإجراءاتأيعلىیجبعادة،
  .القانونتخالفخرقت اوالجھات المطبقة لقانون السالمة والصحة المھنیة ان المؤسسة 

بقانون السالمة واجبعلیھم مصنعینوالوالموظفین،القطاعاتمدیرینووالمدیرین،العملأربابجمیع•
  .مأنشطتھمخاطرباقصى مدى لھ معقولیة التطبیق لضمانوالصحة المھنیة 

أربابعلىإضافیةعامةشروطوضعت،1999عامالعمللوائحفيوالسالمةالصحةإدارةقانون تحت•
حلول التحكم والسیطرة الى اقصى مدى وتنفیذالتى لھا معقولیة التوقع المرتقبةللمخاطرتقییماتإلجراءالعمل

  .لھ معقولیة التطبیق 

احتیاجاتتلبيالعملمكانأنمنالتأكدإلىھدفی1992لعام) والرعایةوالسالمةالصحة(العملقانون بیئة 
  .المعوقیناألشخاصذلكفيبما،شيءكلفيالعاملةالقوةمنوالرفاھیةوالسالمةالصحة

أنواععناإلبالغتتطلب) RIDDOR(1995الالئحةالخطرةوالحوادثواألمراضاإلصاباتعناإلبالغ•
  .وقائع الخطرةوالالحوادثمنمعینة

حدود الكیمیائیةللموادبالنسبة-محددةاألخطارمنلمجموعةود العتبیة الدنیا و العلیا الحدتعینبعض القوانین 
  .التعرض االمن 
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 أنھ للقانون حیث على المخالفین رد فعلوایضا , المنع و وقایةللمصمم , استباقيقانون  ھو القانون الجنائىان 
  .بالغرامة او السجن مثال القانون على لخارجینل لعقابا یوفر

 ممثلھا أو الدولة الحالة ھذه في لذا،. االدعاء قبل من المتھم ضد القضیة یثبت أن یجب ،الجنائي القانون في
. للمحكمة "بما ال یدع مجال للشك " ھو المطلوب اإلثبات مستوى". ء اثبات البینة على من ادعىعب" علیھ
 یثبت أن علیھ المدعى على یجبانھ  ، 1974 عامل العمل في والسالمة الصحةقوانین  أقسام بعض ، ذلك ومع
 عبء اثبات البینة على من ادعى"وھذا عكس ,  كان لھ معقولیة التطبیق لیفعلھلم یكن باالمكان افضل مما  أنھ
".  

اصالحیة مثل غلق مؤسسة او سحب  أوامر أو والغرامات بالحبس جنائیة جرائم على عقوبات فرض ویمكن
ال  الغرامات ھذهو, مخالفةال خطورة مدى على یتوقف العقوبة شدة. رخصة تشغیل او تعلیق العمل بمؤسسة

  .التأمینیغطى من قبل شركات 
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فكیف. الشركةضدالشخصیةبتعویض عن االصابة مطالبةیرفع قضیة للقدالمصابالشخصانقلنااننا تذكر
  ذلك؟یتم

  المدنيالقانون

منإھمالأوخطأبسبب،الضررذلكعنبالتعویضالمطالبةوالمصابین ضحایاللیمكن،المدنيالقانونفي
  ." رب العمل " آخرطرف

یكتشف المصاب  عندماأوالحادثوقوعمنسنواتثالثغضونفيالقانونیةاإلجراءاتتبدأأنیجبعادة،
علىوتأثیرھااإلصابةطبیعةعلىیتوقفالممنوحالتعویضمبلغ. العملربجانبمنخطأكانتاالصابةان

  .العیشلقمةكسبعلىالشخصقدرة

باسمأیضاالمعروف-- القضاةیتخذھاالتيالقراراتخاللمنالزمنمرعلىالقانون المدنى تطویرتم
فيالمماثلةالحاالتكلعلىتنطبقمعینةواحدةحالةفيقاضتخذهیالذيالقرارفإنلذا,حكام السابقةاال

  ."قانون من صنع القاضى"بأنھاالقانونمنالنوعھذافيالتفكیریمكنك. المستقبل

الخروقاتبعضاستخدامیمكن-- المدنيالقانونإجراءاتعلىأیضاطبقیأنیمكنالجنائى القانونبأنعلما
الجنائى القانونخرقفان اإلھمالإلىباإلضافة. اإلھمالبسبب المدنیةالدعاوىإلقامةجنائىالالقانونفي

  .مدنیةوةدعرفعفيالحقالبعض یعطي

رفعمنتتمكنأنقبلیجب ان یصاب او یعانى انسان الضرر –تماماالفعلردھو من نوعالقانون المدنى
  .المدنیةالمحكمةأمامقضیة

) رب العمل (علیھالمدعىأنإلثبات) المصابالطرف(المدعيعلىھيالمسؤولیةفإنالحاالت،ھذهمثلفي
منالمستوىھذاالىعادةویشار-- علیھالمدعىإھمالذى قبل من منیقیناأكثرالقاضيأنو, اھمل قد

  ".االحتماالتتوازن"بأنھاالثبات 

  

  :أشیاءثالثةلتظھرلدیھمناجحة،تكونأنالمطالبةلصاحب

  الرعایةواجبالشخصعلیھالمدعىتدینالتي. 1

  الرعایةواجبخرقان. 2

  .واجبخرقمنإصابةفيتسببالذي. 3
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مبلغ التعویض او رفض الدعوى القضائیة من قبل  تخفیض یتم قد ،شارك الموظف باالھمال باصابتة  إذا
  .المحكمة 

 حین في لآلخرین الضرر تسبب التي موظفیھ إھمال تصرفات عن مسؤوال یكون العمل لصاحب یمكن ، أیضا
  .باالنابھ المسؤولیة باسم المعروف ھو ھذا , الزالزا یھملون عنده  انھم

 من المرض أو اتاإلصاب عن المسؤولیة ضد التأمین وثائق على والحفاظ على االشتراك العمل أرباب ویلزم
  .وظائفھم في وجودھم أثناء الموظفین قبل

 وبعض العامة، المؤسسات االستثناءات --  المنظمات من للعدید إلزامي مسؤولیة العمل أرباب على التأمین
 ھذا التامین  یسمح. من الدولة الممولة العامة الھیئات من وغیرھا الصحیة الخدمات وھیئات العائلیة، الشركات
او الضرر او  لإلصابات یتعرضون الذین للموظفین القانونیة والرسوم التعویضات تكالیف تغطیة للشركات

  .اعتالل الصحة خالل فترة عملھم لدى المؤسسة

  .ملیون جنیھ استرلینى 5ان یؤمن رب العمل بمبلغ  على االقل  یجب القانون، بموجب
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  قانون مدنى  قانون جنائى  

من تعنى بھم القضیة 
  بالمحكمة ؟

الشخص او رب العمل الذى ,المتھم 
  خرق القانون و خالفة

  المصابین والضحایا وذویھم

ما ھو مصدر ھذا النوع من 
  القانون ؟

  بالقانونالسوابق والقضایا   البرلمان, التشریع 

  القضاة  مجلس الشعب, البرلمان   من یصنع ھذا القانون ؟

من یحرك الدعوى القانونیة 
  ؟

الوالیة او , الجھات المطبقة للقانون 
  المحافظة

  اى شخص مصاب او متضرر

ما ھى مخرجات و احكام ھذة 
  القضایا ؟

سجن او اجراءات , غرامات 
اصالحیة كاالغالق او سحب رخصة 

  التشغیل
  التعویضات المالیة

من یجب علیھ اثبات ادلة 
  الثبوت ؟

الجھات المطبقة لقانون ,الدولة 
  المحافظة, السالمة والصحة 

  )المصاب ( المدعى 

ما ھو معیار االثبات 
  المطلوب ؟

  على توازن االحتماالت  بما ال یدع مجال للشك

ما ھو الوقت المطلوب لرفع 
  الدعوى خاللھ ؟

  سنوات من تاریخ اكتشاف االصابةثالثة   ستة اشھر

ما ھى بنود القانون المطبقة 
  ؟

  قوانین السالمة والصحة المھنیة
حق الرعایة

االھمال
  قانونياو حقواجبخرق
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  : شكل في یأتي المعنى بالسالمة والصحة المھنیة  القانون وتطبیق تفسیر في مساعدة

  والصحة المھنیةمیثاق العمل والممارسة الجیدة للسالمة  •

  دلیل ووثائق للسالمة والصحة المھنیة •

  .دلیل خاص وتوجیھات لصناعة محددة •

  

 مخاوف لدیھ مفتشال كان إذا, لیس من الضرورى ان یقع حادث لجعل المفتش القانونى یاخذ اجراء قانونى 
 إشعار إصدار خالل من إجراءات تخذی أن یمكن فإنھ القانون، خرقت أنك عتقدیو بك الخاصة األنشطة حول

  .التوقف عن العمل  إشعار أو من بیئة العمل التحسین

  .المشكلة ھذه لحلالالزمة  المھلة یمنحكبیئة العمل  تحسین إشعار •

  .خطر ھأن اعتبر قد الذي النشاط وقف یجب أنھ یعني التوقف عن العمل إشعار •

 لدمج ھو بذلك للقیام المثلى الطریقة. المتوقعة المخاطر إلدارة وسیلة أفضل في ننظر ان الى بحاجة اآلن نحن
ما تم  ھو ھذا أن من والتحقق تخطط، كنت ما وتفعل ، التخطیط خالل من بھ تقوم ما كل في والسالمة الصحة

 ھي العملیة ھذه. أخرى مرة باجراءات تصحیحیة والتخطیط یتصرفون لذلك وفقا ، كذلك یكن لم وإذا ،تخطیطة 
  .والسالمة الصحة فقط ولیس الجیدة، األعمال إدارةقلب 

  .والسالمة الصحة إدارة نظام في الرئیسیة العناصر في اآلن سنقوم
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  ؟المھنیة والسالمة الصحة إدارة لنظام ساسیةاالالعناصر ھي ما

طویر والت مراجعةالتخطیط ثم الفعل ثم القیاس ثم ال مبدأ على انظمة ادارة السالمة والصحة المھنیة معظم وتستند
  . دیمنج دورةعنھا  معروف ھو وكما. المستمر

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : ھي) HSMS( المھنیة والسالمة الصحة إدارة نظام إدخال من ولمؤسستكم لك الرئیسیة الفوائد

  وغیرھا التشریعیة للمتطلبات االمتثال •

  سالمة وصحة مھنیة سیاسة تقدیم في مساعدتك •

  والسالمة الصحة مخاطر إدارة تحسین مكن وت •

  للشركة او منتجاتھا بالسوق التنافسیة القدرة توفیر •

  .تكامل مع انظمة ادارة االعمال االخرى مثل ادارة البیئیة او ادارة الجودةال توفیر •

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :                                                                    مالحظات 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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  :التالیةالعناصریجب ان یشملفعالح وصحیوالصحة المھنیة السالمةلكى یكون نظام ادارة

  سیاسة السالمة والصحة المھنیة 

للصحة والسالمة المھنیة تمتثلأنللمنظمةالعلیااإلدارةقبلمنالتزامبیان-- بھالقیامتنويكنتماقول
خمسةتستخدمكنتإذا. والسالمةللصحةوالمھنیةاألخالقیةالمسؤولیاتتلبیة,وااللتزام بالقوانین المعنیة 

  .ان تكون لدیك سیاسة مكتوبة و معلنة القانونيالشرطوھوأكثرأوأشخاص

  

  

  

  تخطیطال

وخطة المخاطر،علىوالسیطرةالمخاطروتقییماألخطارلتحدیدخطةوضع-- ستقوم بھذا العملكیفطخط
المؤسسةعلىتنطبققدالتيوغیرھاالصلةذاتالقانونیةالمعاییرتحدیدمع،لھاواالستجابةالطوارئلحاالت
  .بكالخاصة
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  تنظیمال

التأكدوكیفیةوالسالمةالصحةحیثنمالمسؤولھومنتعریف-- المناسبمكانالفيالناسعلىالحصول
-- المھنیةوالسالمةةالصحالمسائلحولالتشاورإلىأیضاتحتاج. مبمسؤولیاتھالوفاءعلىقادرالجمیعأنمن

األخرىالمعنیةوالجھاتوالموردینوالعمالءالعاملة،القوىضمنالخبراتو انتقاء رفةللمعصندوقھناك
  . تساعدكأنیمكنالتي

  

  

  تشغیلالوتنفیذال

عملنظمخاللمن،المخاطرتقییممنیلزمماكلأنشطةفيالمشاركة وتطبیق التخطیط عملیة-- افعل ذلك 
  .نظام السالمة والصحة المھنیةومراجعةآمنة،

  

  

  األداءقیاس

) الصحةواعتاللاإلصاباتعنالمثال،سبیلعلى(الفعلردمعلومات بیانات-- ماتم عملھ و مستواهمعرفة
اإلجراءاتكانتإذاعمامؤشراتعطیكوسھذا). والتدریبالتفتیشعملیاتبشأنمثل(ستباقیةاالالبیاناتإلى

ستحتاجیعمل جیدا وكلھالنظامكانإذاماالمراجعات ان تحكمتساعدكوسوف. بكفاءه ام التعملبكالخاصة
  .الضرورةحسبتعدیالتإجراءإلى
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  التحسین المستمرالمراجعة و 

ما تم انجازه  مع بالمقارنة لنظامموارد ا و التصمیم تقییم --  أفضل؟ نجعلھ ان یمكننا وكیفجیدا  النظام یعمل ھل
 والسالمة الصحة مخاطر إلدارة التزام یظھر انھ. على ارض الواقع من نظام و برامج سالمة وصحة مھنیة

  .أقل موارد باستخدام أھدافھ یحقق نظامال و الصحة واعتالل الحوادثحیث تقل عدد  استباقي اسلوبب

 BS 18004:2008، OHSAS 18001:  یلي ما تشمل والسالمة الصحة إدارة نظم من عدد نشر تم وقد
  .HSG65و
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  :الخامسالفصل 

  ببیئة العملوالمخاطر التعرف على المھددات
  
  

  نقاط التعلیم االساسیة 

؟ ماھى المھددات الشائعة ببیئة العمل .1
  ؟ ماذا یمكنك فعلھ تجاه ھذة المھددات الشائعة الوجود ببیئة العمل.2

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ماھى المھددات الشائعة ببیئة العمل ؟
  .تتعرف علیھا و تعلم ماذا یمكنك فعلھ تجاه تلك المھدداتیجب ان , یمكن ان تتواجد المھددات بكل بیئات العمل

  

      ماذا یمكنك فعلھ تجاه ھذة المھددات الشائعة الوجود ببیئة العمل ؟

ماذا یمكنك فعلة , سوف تشاھد عرض تقدیمى یوضح و یرصد بعض المھددات ببیئة العمل و سوف نتعرف ایضا 
  .تجاه تلك المھددات
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  الشائعة ببیئة العملالمھددات 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السیارات ووسائل االنتقال

, عندما یعمل االفراد بالقرب من السیارات والحافالت 
لذا یجب استحضار ,اصطدامھناك احتمال حدوث حوادث 

الحذر و التأنى و الفصل بین االفراد والمشاة و السیارات 
.ببیئة العمل

  االضاءة واإلنارة بأماكن العمل

یعمل االفراد ببیئة عمل بھا مستوى اضاءة غیر عندما 
قد , سواء اضاءه قویة مبھرة او اضاءة منخفضة , جید 

.تؤدى وتساعد على حدوث مخاطر اخرى ببیئة العمل

  االضطھاد بالعمل

قد یكون , عندما یعمل االفراد ببیئة عمل بھا اضطھاد 
احتقار وتقلیل من شان احد , على شكل منع الترقیات 

.او السخریة وجعلھ اضحوكة العمل , العاملین 

  العمل على المكاتب واجھزة الكمبوتر

االم بالعین والعامود الفقرى واالیدى واالكتاف والرقبة قد 
, تنتج من استخدام او العمل باجھزة الكمبیتر لساعات عدة 

راقب وضعیة جسم االنسان و یتم اتاحة فترات قصیرة 
.للراحة 
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  اماكن الدخول والخروج

عندما یعمل االفراد بالقرب من االبواب والمداخل و 
یجب اى یعى العاملون المھددات التى ممكن , المخارج 

, ان یتعرضوا الیھا عن طریق فتح االبواب واستخدامھا
,  یجب مراعاة االبواب الثقیلة و المخارج ذات االتجاھین 

.

  درجات الحرارة بأماكن العمل

عندما یعمل االفراد ببیئة عمل بھا مستوى مناسب من 
ویجب االھتمام باالعمال التى تنجز , درجات الحرارة 

.ببیئة عمل حارة جدا او بارة جدا

  التنظیم والتنظیف والترتیب ببیئة بالعمل

مرتبة ومنظمة لتتجنب احرص على بقاء بیئة عملك نظیفة 
وشجع افراد من مؤسستك , حدوث المھددات االخرى 

.لالھتمام والتنظیم والترتیب والنظافة 
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  العمل على ارتفاعات ببیئة بالعمل

ولكن اى عمل على , قد ال تبدوا بالخطورة من اول وھلة 
احرص ان یعنى ذلك , ارتفاعات ینم عن خطورة مرتفعة 

.كل االفراد المعرضون لھذا الخطر  

  الكھرباء

, قد یتعامل البعض مع الكھرباء على انھا من المسلمات 
لیس فقط من الممكن ان تسبب التكھرب او الصدمة و 

ولكن ایضا تاثیرھا الثانوى كالسقوط و , الحروق 
.الحرائق

  التعثر و االنزالق ببیئة بالعمل

احرص على بقاء بیئة عملك نظیفة مرتبة ومنظمة لتتجنب 
, و االنزالق وتسبب الكسور والضررحدوث التعثر

والزام ,  احرص على ان تكون مستوى االرضیات واحد 
الجمیعبالسیر بمسارات سیر محددة و التنظیم والتنظیف 

.بالعمل
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  الضوضاء و االھتزازات

الكتشاف مخاطر مثل الضوضاء و االھتزازات قد یكون 
من الصعب تحدیدھا وذلك الن تاثیرھا متراكم عبر السنین 

وللسیطرة على ذلك یجب , و بتكرار عدد مرات التعرض 
قدر االمكان الحد من التعرض للضوضاء و االھتزازات 

.و استخام حلول تحكم جیدة 

  العنف

العنف الجسدى قد توجد ببیئة والتھدید و , التجاوز اللفظى 
, عندما یضطر العاملون للتعامل مع افراد آخرین, العمل

حدد اذا ما كان العنف یتواجد بفریق عملك و ضع لھ 
.الحلول المناسبة

  الحریق

  :للسیطرة على مخاطر الحریق بطریقتین 

والثانیة التأكد من , االولى تجنب اشتعال او بدء الحریق 
.ء جمیع العاملین فى حالة حدوث حریقسالمة واخال
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  المواد الكیمیائیة و المواد الخطرة

قد تنفذ المواد الكیمیائیة الى داخل جسم االنسان عبر 
التنفس او االمتصاص عبر الجلد او البلع لتسبب الضرر 

تعرف على ھذة المخاطر و , واعتالل الصحة لالنسان 
معھا و ارتدى مھمات الوقایة تحلى بالحذر عند التعامل 

.الشخصیة مناسبة 

  الضغط واالجھاد

باماكن ولطبیعة عملھم یتعرضون لضغط قد یعمل البعض 
, العمل و یشكل الضغط تاثیر فیسیولوجى و نفسى كبیر

.یجب علیك ان تتحكم و تقلل الضغط بمجال العمل 

  الشیل و النقل الیدوى

الشیل والرفع والحمل واالنزال والدفع والجر والثنى 
الھیكلى -وااللتواء من مسببات اعتالل الجھاز العضلى

.دائما قم بانجاز العمل بالطریقة السلیمة, لجسم االنسان 
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  العنف ببیئة العمل

  , العنف المرتبط ببیئة العمل یتخذ اشكال عدة من اساءة التعامل مع االفراد 
  العنف ممكن ان یكون. التھدید الترھیب والتخویف  بمواقف مرتبطة بعملھم

  من اشخاص) اعتداء بالضرب ( عبر االساءة اللفظیة او التھدید او اعتداء جسدى 
  .من داخل او خارج المؤسسة

  ,لعنف ببیئة العمل یعتمد على المھنة التى یقوم بھا الشخصمدى تعرض الشخص ل
  :اذا كنت اكبران تتعامل مع العامھ فأنت فى خطراذا تتطلب عملك 

تنقل اموال او تعمل لتامین المؤسسات او حراسة-
كالسجن او الخارجین عن القانون–بالتعامل تعمل مع اشخاص لدیھم عنف-
االفرادموظف استقبال او او بمكتب خدمة -
مفتش حریق, مفتش مرور , تعمل بضبطیھ قضائیة مثل ضابط شرطة -
ممرضة او مسعف –تعمل بعنایة االفراد وتقدیم الخدمات الطبیة والمعلومات -
تعمل منفردا مثل سائق حافلة او موظف قطع تذاكر-
ازلتعمل مابعد ساعات العمل المعتادة مثل موظف تسلیم البضائع او توصیل الطلبات للمن-

  .باالضافة الى المھنة فان الظروف والمواقف ایضا تسھم بزیادة فرص التعرض للعنف بالعمل مثل العمل منفردا

  االعتداء اللفظى و الجسدى

اال ان االعتداء اللفظى و االھانات لھا ضرر نفسى كالقلق , بالرغم من ان االعتداء الجسدى لھ ضرر على االنسان
  .و الضغط النفسى

بالسباب و االھانات لھ ضرر بالغ و یسبب اعراض نفسیة ممكن ان تؤدى العتالل فسیولوجى االعتداء اللفظىان 
  .للجسم

  :االعراض النفسیة ممكن ان تشمل

فقد الثقة بالنفس-          االرق -
الخوف من االماكن العامة والمكشوفة-        االجھاد النفسى-
التفكیر بایذاء النفس-          القلق-
الطیش-          رالتوت-
عقدة الذنب-

كمدیر یجب علیك ان تحدد اذا كان العنف ببیئة العمل یمثل مھدد لك لو للعاملین بالمؤسسة ویجب علیك التحكم بھ 
  :عن طریق 

توفیر التدریب والمعلومات للعاملین كى یتعرفوا على مؤشرات الكشف المبكر للعنف ببیئة العمل لیتجنبوه -
.او یعالجوه

وتوفیر معلومات للتاخر بتنفیذ الخدمات و وجود امن , ق انتظار العامة من االفراد بالمؤسسة تحسین مناط-
.وحراسة للمكان من ابواب امان و كامیرات مراقبة و اجھزة انذار لالمن

استحداث تعدیالت على اسلوب العمل مثل تحدید كمیة السیولة النقدیة التى تنقل او تجمع بمكان واستخدام -
التحقق من اوراق , اذونات صرف نقدیة باحد المصارف , بطاقات االئتمان , بنكیة مثل الشیكات خدمات 

اصطحاب اقران و زمالء عمل , اثبات شخصیة االفراد قبل االجتماع معھم باماكن بعیدة عن مكان العمل
لین اذا كانوا الحرص على التواصل مع العام, عند االجتماع او مالقات شخص یعرف عنھ العنف بالتعامل 

.سیعملون بمكان خارج عن مقر عملھم
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للتمكن من وضع , انشاء اجراءات االبالغ و الرصد والتحقیق بایة وقائع متعلقة بالعنف ببیئة العمل -
اجراءات تصحیحیة لمنع تكرارھل و احرص ان تكون ضمن وسائل االبالغ و سائل سھلة وسریعة مثل 

.ل القصیرة بالھاتف المحمول االبالغ عن طریق الھاتف او الرسائ

  :شجع العاملون على 

ان یبلغوا عن ایو وقائع متعلقة بالعنف-
ان یناقشوا اجراءات االحترازیة لمنع العنف ببیئة العمل معك-
من , وتقدیم معلومات مفیدة عن مكان حدوثة و المعتدى علیھم , االبالغ عن ایة اعتداء حتى و ان كان بسیط-

.واقعة و مكان الحدوثتفاصیل ال, الشھود 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .حادثة عنف ببیئة العمل بالسنة 626000ھل تعلم ؟ ان احصئیات الحوادث ببیئة العمل البریطانیة رصدت 

  

  االضطھاد ببیئة العمل

یكون فى ھذة الحالة , الئقة من احد زمالئة او مدیره او غیرمعاملة غیر عادلة او اذا شعر العامل بانة یالقى
ال یوجد حصر شامل بممارسات االضطھاد و ال یوجد احد یحب او یكون مضطھدا ببیئة . مضطھدا ببیئة العمل

  .عملة 

, االحتقار , التخویف , االھانة , التجاھل , التعسف , ممكن وصف االضطھاد على انھ نوع من عدم التعامل العادل 
  .یقلل من شان االخرین 

  :ئة العمل ببیالسلوك االضطھادامثاة على 

.اسناد االعمال الخفیفة او البدائیة لھم,تخفیض مسؤلیاتھم بالعمل , االنتقاد الدائم للكفاءات بالعمل -
الصراخ بوجھ العاملون-
.المواظبة على التھكم والسخریة من افراد امام زمالئھم او على انفراد-
.حجب المكافآت و الترقیة عن االفراد االكفاء-
.ة العمل و اقصائھم عن االعمال او المأموریات تجاھل االفراد ببیئ-
او وضع تاریخ نھائى النجاز العمل غیر , دفع االفراد لالخفاق بالعمل نتیجة تحمیلھم كم اعمال ال یطیقونھ-

.منطقى و ال یتماثل مع كم العمل الموكل الیھم 
.د السخریة و التھكم وجعل احدھم اضحوكة العمل مثال قول النكات على شخص محد-
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الصراخ وتجھیل االفراد بما یتخصصون بھ من علم امام اقرانھم مثل ان فالن ال یفقھ شىء عن الھندسة -
.الكھرباء وھو مھندس كھرباء بالفعل

  :آثار االضطھاد تشمل 

القلق-
الصداع-
الضیق النفسى-
القرح-
االرق وعدم القدرة على النوم-
طفح جلدى-
اعتالل القولون العصبى-
زیادة ضغط الدم-
البكاء واالنھیار-
فقد الثقة بالنفس-

, " ان سلوك االضطھاد غیر مقبول على االطالق " اجعل ذلك واضحا لكل اعضاء فریق العمل لدیك ,كمدیر 
  .وشجعھم على التواصل والحدیث معك اذا كانو من المتمل ان یتعرضوا لالضطھا او انھم معرضون الیھ فعلیا
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  المواد الكیمیائیة والمواد الخطرة

ویمكن ان تتواجد ,  ة للعاملینتسبب االذى واعتالل الصح ان المواد الكیمیائیة والمواد الخطرة من الممكن ان
المنظفات والمذیبات و المواد االصقة والدھانات و االبخرة من صھر ولحام : بالمنزل و مكان العمل و من امثلتھا

  .وغبار مواد الحبوب و البكتیریا, المعادن 

  

  

  

  

  :یوجد العدید من الملصقات التحذیریة للتوعیة من خطر المواد الكیمیائیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مادة خطرة على البیئة          مادة متفجرة            مادة سامة      آكلةمادة 

  

  

  

  مادة خطرة    مادة سریعة االشتعال         مادة مؤكسدة    خطر بیولوجى
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  كیف یتعرض الشخص للمادة الكیمیائیة ؟

  یمكن للمواد الكیمیائیة ان تالمس الجلد و الیدین و العین

بقیة المواد تنفذ من خالل الجروح والقطع بسطح جلد , بعض المواد كالوقود و الزیوت قد تنفذ من خالل الجلد 
  ".االمتصاص" مسار دخول ویطلق علیھ , االنسان 

ایضا بعض المواد الخطرة قد تنفذ الى داخل جسم االنسان عن عمد او عن طریق الخطأ مثل الحقن الخاطى للمواد 
  ".الحقن داخل الجسم" ومسار الدخول یسمى , ذات ضغط عالى او الشك باالبر بالمجال الطبى 

  انت یمكنك ان تستنشق المواد الخطرة

المواد الخطرة مثل االبخرة وغبار االسبستس الذى تمكث االبر و الیافة یمكن للعاملین ان یستنشقوا بخار او غبار
  ."االستنشاق " یسمى ھذا المسار , بالرئة و تسبب امراضا سرطانیة مزمنة

  

  الخطرةالكیمیائیةالموادانت یمكنك ان تبتلع

  ".االبتالع " المسار ویسمى ھذا , یحدث ذلك عند تناول اطعمة و مشروبات ملوثة بالمواد الكیمیائیة 

وھى توضح حدود التعرض للمادة التى ال یجب ان یتعرض , حدود عتبیة للتعرضبعض المواد الكیمیائیة لھا 
توجد بقائمة معلومات , لمادة ما عتبیة للتعرضالحدود الان المعلومات عن .  العامل لتركیز اكثر من ھذة المادة 
ولكن یجب العلم انھ من الممكن تاثر بعض العاملین بنسب تعرض اقل .  MSDSاالمان والسالمة للمواد الكیمیائیة 

من الحدود العتبیة المذكورة لمادة معینة و ذلك یرجع لحساسیة و اختالف ردة فعل جسم االنسان مختلفة من شخص 
  .الى آخر

  

  

  

  

  
  :تذكر 

ان بعض المواد الكیمیائیة لھا خطورة اكثر من مواد اخرى-
والتعرض لكمیات طفیفة یؤثر سلبا بصحة , الكیمیائیة ضررھا و أثرھا على الصحة سریع بعض المواد-

.العاملین
.وبعض المواد الكیمیائیة تتطلب تعرض لفترة كویلة قبل ظھور أثر االعتالل على صحة العامل-
وبعضھا یتطلب التعرض لسنوات كى یحدث ضرر بالعامل-

نتیجة التعرض لمواد " إكزیما " عامل تضرروا بالتھاب الجلد 16000ا تقریب2008/2009انھ فى عام ھل تعلم ؟ 
  .كیمیائیة مھیجة و محسسة للجلد 
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السیطرة لدیك قد تم  كمدیریجب علیك ان تتأكد من المخاطر من تداول و استخدام المواد الكیمیائیة ببیئة العمل
  :لذا یجب علیك, والتحكم بھا 

.انتشار و تسرب المواد الكیمیائیة الضارة ببیئة العملتفعل انشطة وتجھیزات للحد من -
یجب ات تاخذ باالعتبار جمیع سبل و مسارات التعرض التى من الممكن ان تنفذ المواد الكیمیائیة الى داخل -

.جسم االنسان عند تصمیم حلول التحكم والسیطرة
.سانیجب ان تكون حلول التحكم تتناسب مع مدى خطورة المادة على صحة االن-
  :مثل , یجب اختیار افضل واكفء حلول السیطرة التى ممكن ان نعتمد علیھا للتحكم بخطر مادة كیمیائیة-

او اتخدام المادة الكیمیائیة بصورة آمنة مثل استخدام , اقل خطورة / استبدال المادة الخطرة باخرى آمنة او 
ان یتم استخدام اقل كمیات من . مطحونة  مادة على ھیئة خرز او حبیبات بدال من ان تكون على شكل بودرة

.اتباع اسلوب و طریقة آمنة الداء العمل ,  والعزل و التھویة لبیئة العمل, المادة لحاجة العمل فقط 
.توفیر مھمات الوقایة الشخصیة كآخر حلول التحكم والسیطرة وإلزام العاملین على استعمالھا بالشكل السلیم-
.لسیطرة للتاكد من انھا تعمل على تقلیل او منع الخطر عن العاملین تفقد ورصد حلول التحكم وا-
تدریب وتثقیف العاملین على مخاطر المواد الكیمیائیة المستخدمة و سبل الوقایة منھا و ما یتطلب عملھ فى -

.حالة التعرض لمادة كیمیائیة
.ببیئة العمل تاكد من ان حلول التحكم والسیطرة ال یبرز او تساعد على وجود خطر آخر -

  :شجع العاملون على 

.ارتداء نظارات الحمایة والقفازات و ان تكون من مواد مناسبة لتقیھم ان تالمس المواد جلدھم و اعینھم-
لیقیھم استنشاق حسب خطورة المادة الكیمیائیة او جھاز تنفس باستمرار اجعلھم یستخدمون قناع التنفس -

.یجب ان تتاكد من انھ نظیف و سلیم و مصان و محكم االرتداء على الوجھبخار و اتربة المواد الكیمیائیة و 
.تجنب تناول الطعام والشراب ببیئة العمل و تناولھم فقط باماكن و صاالت تناول الطعام -
.اتبع مقاییس نظافة شخصیة عالیة بغسل الیدین قبل تناول االغذیة والمشروبات -

  

 تعرضرروا باعتالل الجھاز التنفسى نتیجة للعامل تض 39000تقریبا  2008/2009انھ فى عام ھل تعلم ؟ 
  .مواد كیمیائیة واستنشاق 
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  اجھزة الكمبیتر بالعمل 

  

  .ان استخدام الكمبیتر بالعمل یسبب ضررا للعاملین بعد االستخدام الطویل لالجھزة

  یحدث آالم متكررة من استخدام الفأرة  اعتالل االطراف العلیا لجسم االنسان
  " . كى بورد" ولوحة المفاتیح 

  .یحدث من اثر الجلوس بوضعیة غیر سلیمة لفترات طویلةاصابات العمود الفقرى  

  .وتحدث من جراء النظر مطوال لشاشة جھاز الكمبیوترآالم بالعین 

  

  

  :ھناك تطبیقات سلیمة ینصح باتباعھا للعاملین على اجھزة الكمبیوتر او الحاسب ببیئة العمل ,  كمدیر

مثل درجة میل رسغ الید على المكتب او لوحة ,تر بوضعیة جسم سلیمة ومریحة العمل على اجھزة الكمبیو-
.المفاتیح تكون زاویة حادة 

.اتخاذ فترات قصیرة للراحة فى حالة استخداملوحة المفاتیح لفترات طویلة-
 تنمیل اطراف: ان یكون العاملون مدركون العراض االصابة باعتالل االطراف العلیا لجسم االنسان مثل -

.االصابع و الید و االبالغ عن ذلك سریعا
.استخدام كرسى مكتب قابل لتعدیل ارتفاعة-
وتعدیل , ضبط مستوى اضاءة ومكان الشاشة حیث ال یكون ھناك انعكاس ضوء او شدة اضاءة عالیة -

.وضعیة الشاشة امن یكون اعلى مستوى للشاشة بمستوى نظر العین مباشرة 
.نظارة حمایة النظر اا اوصى بھا الطبیبارتدى النظارة الطبیة او -
.یجب الكشف الدورى لقوة وسالمة ابصار العاملین على نفقة رب العمل -
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  الكھربــــــــــــاء

وتحدث عند تالمس اجزاء جسم االنسان , ان الضرر االساسى للكھرباء على جسم االنسان ھو الصدمة الكھربائیة
و من الممكن ان یكون التكرب . لك الحى لمعدة او جھاز كھربائى مثل التالمس مع الس, مع الموصالت الكھربائیة 

تغییر مصباح كھربى على سلم ممكن ان یتسبب بسقوط العامل من على  مثل التكرب عند, سبب ثانوى لالصابة 
  .كما ان الكھرباء تسبب الحروق و الحرائق ببعض الحوادث, السلم 

  :معظم اسباب االصابات والوفیات بحوادث الكھرباء سببھا 

.استخدام جھاز كھربائى سىء او غیر جید الصیانة -
كھرباء الضغط العالىالعمل بالقرب من اسالك و كابالت -
  االتصال مع كابالت الكھرباء المدفونة باالرض عند القیام-

.باعمال حفر 
مثل , استخدام معدة كھربائیة غیر مناسبة لبیئة عمل بھا خلیط غازات قابلة لالنفجار او غبار قابل لالنفجار-

.غرفة دھان طالء السیارات 
  .وحلةل تحكم مباشرة وفعالةكل ماسبق ممكن تالفیھ بالتخطیط المسبق الجید 

  
  

انھ فى بریطانا كل عام معدل وفاة شخصین و اصابة العدید بحوادث متعلقة بخطوط كھرباء  ھل تعلم ؟
  الضغط العالى بقطاع الزراعة 

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  : علیك تقییم كافة االعمال الكھربائیة التى یعمل بھا العاملون لدیك یجبكمدیر 

بخطوط كھرباء الضغط العالى او الكابالت المدفونة باالرض منالعمل بالقرب -
.او معدات اخرى مثل المثقاب و منشار الخسب و االشجاراستخدام معدلت كھربائیة -
.مثل صیانة االجھزة الكھربائیة و لوحات التوزیع, العمل على صیانة واصالح معدات كھربائیة-
.تسھل التكرب والصعق الكھربائىاو العمل ببیئة عمل مبتلة -

 :                                                                    مالحظات 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…  
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والعاملون قد تم تدریبھم و تم وضح حلول تحكم , یجب تقییم مخاطر الكھرباء ,مھما كان نوع و طبیعة العمل 
  .لكى یتمكنوا من اعمل بمناخ آمنوسیطرة على تلك المخاطر

  .ابات التكھربحالة وفاة من اص25حادث تكھرب بالسنة و 1000انھ ببریطانیا حوالى ھل تعلم ؟

  العمل بالقرب من الكھربـــــــاء

  :تأكد من ان فریق عملك قد تم تدریبة على 

.التعرف و تمییز كابالت الكھرباء-
كابالت , الصرف الصحى , مثل خطوط الغاز الطبیعى –طلب خریطة توزیعات الخدمات بالمنطقة حدیثة -

.خطوط المیاة, الكھرباء
.الخدمات المدفونة باالرض و تحدید مسارھا العثور وتحدید خطوط -
.اطلب فصل القاقة عن الكابالت اثناء الحفر و الصیانة-
.اطلب المشورة من شخص مؤھل للتعامل مع كابالت الكھرباء -

  

  العمل مع المعدات الكھربـــائیة 

  :طور اجراء للتأكد من 

.ةصیانة جیدببالعمل و تحظىالمعدة مالئمة لطبیعة االستخدام -
  المعدة مالئمة لمقابس توصیل الكھرباء من حیث فرق الجھد -

.فولت50/ فولت 110/ فولت 220
)مفتاح مانع التسریب االرضى / مفتاح قاطع اوتوماتیكى / فیوز (التاكد من وجود مفتاح قاطع تیار -
.التوصیل االرضى للمعدات واالدوات الكھربائیة-
.والمعدة و تغییر قطع الغیار البسیطة والكمالیات العاملون مدربون على استخدام االلة-

  العمل على صیانة و تركیب و انشاء التجھیزات الكھربائیة 

التاكد من ان العمل قد تم التخطیط لھ و تم تعریف مخاطر الكھرباء المحتملة ووضھ وسائل التحكم -
.والسیطرة

.اء و مدربون تدریبا جیدایتم تنفیذ العمل بواسطة عاملین اكفاء بمجال صیانة الكھرب-
  .یراعى االشتراطات الوطنیة والمقاییس لصیانة و تركیب الكھرباء-

  

  

  

  

  

  

  

  : دراسة حالة 

احد مقاول صیانة كھرباء اصیب بالصعق الكھربائى اثناء صیانة احد اجھزة التكییف باحد المبانى التابع لمجلس المدینة 
ھا بفترة و كانوا على علم بعدم أمان, التحقیق بالحادث اثبت ان مجلس المدینة فشل ان یحتفظ بالمعدة بصورة آمنة , الحكومى

  .سابقة و انھ قد سبق و صعق شخص آخر بنفس المبنى خالل الخمس سنوات الماضیة 

  .جنیھ استرلینى 400,000تمت ادانة مجلس المدینة باالھمال و تغریمة مبلغ 

راف ویقدموا المعلومات لالط, یجب على االشخاص الذین یتحكمون بانشطة العمل ان یحافظوا ان تكون المعدات آمنة للعمل 
  . العاملة على الصیانة و االصالح 
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  الحریــــــــــــق

ان الحرائق التى تحدث ببیئة العمل تسبب الضرر واالصابة والحروق و ربما الوفاة لشاغلى المنشئات الصناعیة 
  .والعاملین

  الحرائـــق؟ ھي ما

 من الوقایة طرق إتباع في إھمال بسبب الشرر، مستصغر من ینشأ معظمھا ألن ضیق نطاق على عادة تبدأ الحرائق
 والممتلكات األرواح في فادحة ومخاطر خسائر مخلفة بإطفائھا یبادر لم إذا تنتشر ما سرعان ولكنھا الحرائق،
 وفي أشیاء، من بنا یحیط ما كل في لالشتعال القابلة المواد من كبیرة كمیات لتواجد ونظراً  والمنشآت، واألموال

 النزھة أماكن وفي العمل ومكان والجامعة  والمدرسة والشارع البیت في بنا المحیطة والبیئة تواجدنا مواقع مختلف
 باھظة خسائر وبممتلكاتنا بنا أللحقت الحریق عناصر بقیة لھا توفرت لو والتي المواقع، من وغیرھا واالستجمام

 مسبباتھا، على والقضاء حدوثھا لمنع الحرائق نشوب أخطار من الوقائیة التدابیر اتخاذ علینا یجب لذلك. التكالیف
  .الخسائر وبأقل ممكن وقت أسرع في وإخمادھا نشوبھا حالة في علیھا السیطرة إمكانیة وتحقیق

  

  - ):االشتعال نظریة( االحتراق عملیة

   بأكسجین المشتعلة المادة اتحاد نتیجة تحدث التي الكیمیائیة الظاھرة تلك ھي
   درجـة وتختلف المواد، من مادة لكل معینة حرارة درجة تأثیر بعامل الھواء

   أنھ ذلك من ویتضح ،)االشتعال نقطة( وتسمى مادة لكل بالنسبة الحرارة ھذه
   واألكسجین والحرارة الوقود ھي عناصر ثالثة تتوافـر أن یجب حریق یحدث لكي
  -:االشتعال مثلث علیھ یطلق ما وھو

 مثل( السائلة وشبھ السائلة والحالة) الخ....القماش.الورق.الخشب( مثل صلبة صورة في ویوجد: الوقود  .1
  ).الخ..المیثان.االستلین.البوتان غاز(مثل الغازیة والحالة) الخ...الكحول البنزین، والزیوت، أنواعھا بجمیع الشحوم

 أشعة اللھب،االحتكاك، الشرر،( ومصدرھا لالشتعال الالزمة الدرجـة إلى الحرارة درجة بلوغ أي: الحرارة  .2
  ).الخ… الكیمیائیة التفاعالت الشمس،

  %).21- 19( بنسبة الجوى الھواء في األكسجین یتوافــر: األكسجین  .3

 وھذه ثالثة، ولیست الحریق لحدوث متداخلة عوامل أربعة یوجد أنھ الحدیثة الدراسات أوضحت فقد ذلك ومع 
  ).المتسلسل التفاعل - األكسجین - الحرارة -  الوقود( ھي العوامل
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  - :حریقحدوثحالةفيالتصرفوأسلوبالحریقمنالوقایة

حدوثعندالتصرفكیفیةوكذلكحریقحدوثمنللوقایةاتخاذھاالواجببالتصرفاتالعاملونیلمأنیجب
األولیةالمكافحةوتدابیراإلخالءوقواعدالحریقحدوثعنواألخطاراإلعالنإجراءاتذلكویتضمنحریق

منللتأكدواجبأمرالتصرفاتھذهعلىالعاملینجمیعوتدریبالمختصیناإلطفاءرجالوصوللحینللحریق
  -:حریقحدوثعندبواجباتھمقیامھم

كانتلوحتىكافةالعملمواقععلىالدوريالتفتیشیعد: العملأماكنعلىالدوريوالفحصالتفتیش  .1
السالمةلجنةأعمالأھممنالحریقمنالوقایةبمستلزماتومزودةصحیحاً تصمیماً مصممةالمبانيجمیع

  -:اآلتیةالحاالتالتفتیشیشملأنویجبالمھنیةوالصحة

تشتعلالتيالموادأواالشتعالعلىتساعدالتيالموادأواالشتعالسریعةالموادوخاصةالتخزینعملیات  •
  .ذاتیاً 

  .الحراریةالمصادرمنوغیرھاالشررمصادر  •

  للتشغیلوصالحیتھاالحریقإطفاءأجھزةوسالمةتوافرمنالتأكد  •

  وغیرھاالعوادموتصریفوتجمیعالعامةالنظافةتعلیماتتنفیذمنالتأكد  •

  - :السلیموالتخزینوالوالعاتالثقابأعوادوحملالتدخینومنعالنظافة  .2

  .لالشتعالقابلةموادبھاتتوافرالتيالعملأماكنفينھائیاً التدخینمنعیجب  •

منبدقةالتعلیماتھذهوتنفیذالتدخینفیھاالمحظورالمناطقفي) التدخیـــنممنوع(الفتاتوضع  •
  والعاملینوالزوارالمشرفین

  .التدخینفیھاالمحظوراألماكنفيوالوالعاتالكبریتحملیحظر  •

والبسرعةالموادھذهمنینسكبماجفف(زجاجیةأومكشوفةأوعیةفيلالشتعالالقابلةالموادتخزنال  •
  ).والمدافيءكالمواقدالحرارةمصادربجوارتخزنھا

المبانيحولأوالحدائقفيأواألسطحفـوقمخلفاتأوأوراقأيوجودعدمضرورةعلىدائماً حافظ  •
  .تلمسھاشرارةبأياستعمالھالسھولة

  .لذلكالمخصصةاألوعیةفيإلقائھاقبلالسجایربقایاأوالثقابأعوادإطفاءمنتأكد  •

أوالعاصفةاألیامفيوبخاصـةالطلق،الھـواءفيذلكیتموالخاصةمحارقفيالفضـالتتحرقأنیجب  •
  .المبانيمنمناسب آمن على

  :انـتـبـــــھ

  .حدوثھلحظةالحریقمنلحمایتكالوفيالرفیقھيألنھاالحریقمطفأةصالحیةمنالتأكدیجب  .1

  .الكربونأكسیدثانيمطفأةوزنوكذلك–بالمطفأةالموجودالمؤشرراقب  .2

  .المطفأةعلىالمدونالصیانةتاریخراقب  .3

  .للمطفأةالوقائیةالصیانةإلجراءشھور6كلالمتخصصةبالشركةاتصل  .4
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  .عبوتھاوإفراغاستخدامھاعنالحریقمطفأةتعبئةإلعادةفوراً المتخصصةبالشركةاتصل  .5

  .لھاترقیمنظاموضعلدیكالموجودةاإلطفاءأجھزةموقعحدد  .6

  -:یأتيمایفعلأنحریقاً یكتشفشخصأيعلىیجب

  .لتشغیلھالحریقإنذارزجاجیكسرأن  .1

  . اإلطفاءفرقالستدعاءالطوارئھاتفبرقمفوراً یتصلأن  .2

  - :یأتيكماالحریقلنوعمناسبةمطفأةأقربباستخدامأمكنإذاالحریقیكافحأن  .3

  .الحملمقبضبواسطةجیداً المطفأةإمساك  •

  .بالمطفـأةاألمـــانمسماراسحب  •

  .اللھبقاعدةإلىالمطفأةفوھةوجھ  •

  . المطفـأةلتشغیلالمقبضعلىاضغط  •

  ویساراً یمیناً النارقاعدةعلىاإلطفاءموادتحریك  •

  .الحریقانتشرإذاالھروبباستطاعتھوأنھعلیھخطورةیشكلالفیھیقفالذيالمكانأنیتأكدأن  .4

إلىمترینمسافةعلىالریحاتجاهمعالوقوفیراعىالطلقالھواءفيالیدویةالحریقمطفأةاستخدامعند  .5
  .النارمنأمتارثالثة

  الحریق؟شبإذاتتصرفكیف

  .ابلغ عن الحریق اوال ثم ابدء المكافحة اذا كنت مدربا على االطفاء , الحریقإطفاءتحاولال  .1

  .اإلنذارجھازوشغلخلفكالبابوأغلقغرفتكغادر. كبیراً الحریقكانإذا  .2

  .النقيالھواءلوجودوسیلةأفضلاألرضعلىزحفالیكونكثیفدخانوجودحالةفي  .3

  .واخرجبحذرافتحساخناً یكنلمفإذایدكبظاھروالمقبضالبابتحسس  .4

  .تفتحھفالمالمستھعندساخناً البابوجدتإذا  .5

  

  - :وكشفھالحریقإنذارأنظمة

إشارةإلىالمبكرةاالستجابةھذهتحویلثمالحریق،إلىاالستجابةسرعةھواألنظمةھذهمنالرئیسيالغرض
ھناكأناإلطفاءأواإلغاثةمركزأوالمكانأوالمبنىفيالموجودةاألفرادمجموعةأوفردلتنبیھومرئیةسمعیة
  .المبكرةمراحلھفيحریقاً 

حادث حریق بالمنشئات الصناعیة والخدمیة و معدل الوفیات حالة وفاة لكل 31,000ان سنویا ھناك ھل تعلم ؟
  .ببریطانیا , ادث ح1000

ولذا توجب , یتوجب علیك ان تتاكد من ان مخاطر الحریق قد تم تعریفھا و تقییمھا بالمناطق التى تدیرھا كمدیر
  :علیك االتى 
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عن طریق اقتناء اجھزة و معدات و توصیالت مصممة لتقلیل خطر الحریق  –الحد من مصادر االشتعال -
.ببیئة العمل

بقدر االمكان التقلیل  او تقلیص كمیات الوقود و المواد القابلة لالشتعال من بیئة  –المواد القابلة لالشتعال -
.واالبقاء على كمیات قلیلة تكفى العمل فقط, العمل

.م بمصادر التھویة والنوافذ و االبواب بحالة نشوب حریقبقدر االمكان تحك –االكسجین -
.التأكد من ان اجھزة االنذار و السرینة تعمل و لھا صیانة وقائیة-
.التأكد من ان مھارب و ابواب الحریق تعمل و تتحمل حمل االشغال القصى لبیئة العمل-
و تتناسب مع المواد القابلة التأكد من ان طفایات الحریق موجودة و لھا صیانة وموزعة توزیع جید -

.لالشتعال ببیئة العمل
.ان العاملین قد تم تدریبھم على استعمال الطفایات و مكافحة الحریق-
.ان خطط االخالء و مسارات الھروب من المبنى معدة و تم تدریب العاملین علیھا جمیعا-
.واتفھم و مدربون جیداان مقدموا خدمة االسعافات االولیة محددون و معروف اسمائھم وارقام ھ-
.تدریبات االخالء الطارىء و تدریبات االطفاء الوھمیة تجرى دوریا و تؤخذ مأخذ الجد -
.مراجعة خطة الطوارىء بعد كل حادثة او اخالء لتقییم الخطة ومدى فاعلیتھا-
.المسعفون , مشرفو االخالء , اقتناء افراد اكفاء للقیام بدور مشرفو االطفاء-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :                                                                    مالحظات 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…  

0

http://www.iceni.com/unlock.htm


66

  مخاطر الدخول و الخروج من االبواب و منافذ

اال انھا  ال نعیرھا اھتماما عادةو, شائعة االستخدام من االفراد والمركبات ان االبواب و مسارات الدخول و المنافذ 
  .تشكل خطرا اساسیا على ارواح العاملین وصحتھم 

او من , یجب ان نعى ماھى المخاطر التى ممكن ان نتعرض لھا اثناء فتح الباب , قبل الدول او الخروج من االبواب 
  .التاحیة الخرى من الباب 

یجب علیك ان تقییم بیئة العمل لدیك من مخاطر الدخول و الخروج و اماكن تسلم البضاعة وارصفة , كمدیر 
  : التحمیل للمركبات من خطر االصطدام بالمارة او المركبات االخرى

  مفصوال,ھل ھناك تحدید منفذ دخول العاملین والزوار والمترجلین -
.عن منفذ دخول المركبات والعربات النقل 

  ھل المنافذ مضاءه جیدا و یوجد بھا عاملون ینظمون العمل و مجھزة -
.بادوات تنبیھ و لفت االنتباه و یتم عمل الصیانة جیدا لتك المنافذ

.ھل ھى مناسبة للمستخدمین من العمال و الزوار-
.ھل المنفذ آمنة لالستخدام و تتحمل وزن المارة والمشاة علیھا-
  .حمل االشغال القصى للمؤسسة  ھل یوجد منافذ للطوارى تتحمل-

  

یمكنك ات تتاكد من ان المداخل و المخارج والمنافذ تعمل بصورة جیدة وسلیمة عن طریق التفتیش و المتابعة 
  .والرصد للعمل بھا
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  العالمات االرشادیة والتحذیریة

یجب ان , المعلومات المتعلقة بالسالمة والصحة المھنیةتلعب العالمات االرشادیة والتحذیریة دورا ھاما لتوصیل 
و تأكد من ان العاملون , تتوفر العالمات االرشادیة بالمناطق التى لم یتم السیطرة والتحكم الكامل بالمخاطر بھا

  .یفھمون معنى العالمات االرشادیة جیدا

  

  وتعنى انك ال تستطیع فعل شىء ما , ھى عالمات المنع :  العالمات حمراء اللون
  , مثال آخر على المنع عالمة منع دخول المشاة , مثل التدخین مثال  –مشار الیھ 

  و تستعمل ایضا العالمات الحمراء لالرشاد عن معدات مكافحة, او منع دخول المركبات 
  .الحریق و االطفاء

  

  

  تلزمك بعمل شىء ما تشیر الیھ العالمة , مات الزامیة ھى عال : العالمات زرقاء اللون
  او حمایة الراس , او ارتداء درع واقى للوجھ , مثل ارتداء مھمات الوقایة من الضوضاء 

  .بارتداء  الخوذة 

  

  

  ھى عالمات تحذیریة عن خطر ما یرمز الیھ برمز : العالمات صفراء اللون و بالرموز
  ,الشوكة و یدل ان ھذة المنطقة بھا بشاط الوناش الشوكة مثل خطر أوناش, على العالمة 

  او المواد المشعة او المخاطر, ممكن ان تكون العالمة للتحذیر من خطر الكھرباء , 
  .البیولوجیة 

  

  

  ,مثل مسارات الھروب للطوارىء ,ھى عالمات ارشادیة للطوارىء :  العالمات خضراء اللون
  .ن غسول العین فى حالت اصابة العیناماك, اماكن االسعافات االولیة 
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  مخاطر السقوط من االرتفاع

  ,السقوط من االرتفاع ھو السبب الشائع لحاالت الوفاة بحوادث بیئة العمل 
  .المرتبة الثانیة كسبب اصابة العاملین ببیئة العملویاتى فى 

  :االسباب الجذریة للسقوط من على ارتفاع تتمثل فى 

الفشل بالتعرف على خطر السقوط-
.عدم توفر اسلوب عمل آمن و عدم اتباعة من العمال-
,نقص التدریب المناسب لھم, عدم توفیر معلومات كافیة لفریق العمل -

  و نقص االشراف على فرق العملزعدم توفرتعلیمات آمنة
  او عدم استخدامھا , عدم توفیر معدات المطلوبة للسیطرة على الخطر -

.باالسلوب السلیم والمناسب

  

  

  

  

  

  

  

عامل من جراء حوادث السقوط من 3700عامل و اصیب 49توفى انھ خالل الخمس سنوات الماضیة ھل تعلم ؟ 
  على ارتفاع ببیئة العمل 

  

  :إذا كنت مسئوال عن اعمال تتطلب العمل على ارتفاعات برجاء التنبھ الى 

.العمل تم التخطیط لھ و االعداد الجید و التنظیم المسبقان -
.ارتفاعاتان العمال اكفاء و على درایة بمخاطر العمل على -
القیام بتقییم مخاطر السقوط واختیار وسائل التحكم والسیطرة و توفیر ادوات مالئمة والزام العاملین -

.باستخدامھا
.قابلة لالنھیار و تدعیمھا و التحكم بخطرھاالالسیطرة على االسقف الضعیفة او ت تم-
.انتھا باستمراراالدوات المستخدمة للوقایة من خطر السقوم مناسبة و جیدة و یتم صی-

  :وان لم یكم باالمكتن فیجب علیك , تجنب العمل على االرتفاعات 

.استخدم ادوات ووسائل منع السقوط-
.استخدام وسائل و ادوات تقلل مسافة و عواقب حادث السقوط-

  

  

  : دراسة حالة 

عندما , واصیب باصابات بلیغة بالعامود الفقرى , مترا 11.5سقط من على ارتفاع , احد العاملین بمصنع تجھیز الواح خشبیة 
وكان , وكان یقوم بتنظیف وتجمیع المخلفات من على سطح المصنع و القائھا بانبوب مخلفات , فتحة بسقف المصنع سقط من 

واالخرى كانت مغطاة بشرائح عازلة , احدةى الفتحات لم تكن محمیة او مغطاة , بالسقف فتحتان لتركیب معدات تھویة جدیدة 
  .لم تتحمل وزنة وسقط من على االرتفاع, وطأة قدمة الفتحة , وزنة وخطا اعتقد ان الفتحة المغطاة تتحمل, للحرارة 

  .جنیھ استرلینى لمخالفتھ قانون السالمة والصحة المھنیة البریطانى 12,000تمت ادانة رب العمل و تم تغریمة 
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  النظافة والترتیب والتنظیم ببیئة العمل

  ,غیر نظیفةعدم التنظیف و الترتیب ببیئة العمل ینتج عنھ بیئة عمل 
  غیر منظمة و مكدسة یصعب العمل بھا و تؤدى الى حوادث, بھا عوائق 
  .و اصابات

  , مقاییس نظافة و ترتیب غیر جیدة ببیئة العمل تخلق المخاطر للجمیع
  فان ذلك,مثال عند عدم تنظیف البقع الزیتیة وبقایا قطع الغیار ببیئة العمل 

عدم ترتیب بیئة العمل و تخزین المواد مرتبة قد یخلق خطر , یجعل خطر التعثر و االنزالق و السقوط واردا 
عاقة لمسارات الھروب ببیئة العمل فى حالة إلیس فقط بفرض ان المواد قابلة لالشتعال و ایضا یخلق , الحریق 

  .الطوارىء

ابع قسم التنظیف باالشراف المستمر و التفتیش على مقاییس شجع العاملین لدیك لتنظیم و تنظیف بیئة العمل و ت
  .مرتفعة لبیئة عمل نظیفة و مرتبة

  

  

  لراحة العاملین  المتطلبات اآلدمیة

  :یجب على رب العمل توفیر الوسائل اآلدمیة لراحة العاملین ببیئة العمل مثل

.حمامات بعدد كافى و بفصل الرجال عن النساء-
.والنظافة و تغییر المالبس) دافىء  –ماء بارد ( اماكن لالغتسال -
).اماكن للتدخین ( اماكن لتناول الوجبات والراحة وبعض المؤسسات -
.وسائل و معدات لشرب المیاه بارد-

و یفضل , یجب ان تكون جیدة التھویة و مضاءه جیدا و لھا جداول تنظیق یومیة , باالضافة الى دورات المیاه 
  .الشراف الدورة والمستمر على مستوى النظافة و الصیانةا
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  مستوى االضاءه ببیئة العمل 

  , العمل مكان في األخطار التعرف على تساعدنا جیدة إضاءة ویمكن
  ، العینب والتعب الراحة عدم احتمال من یقلل أن یمكن ، ذلك إلى باإلضافة 

   شكل أفضل ھو الطبیعي الضوءإن ,  العملأنشطة  من لكثیر مھم أمر وھو
  .معقول بشكل ممكنا ذلك كان كلما هتوفیر وینبغي اإلضاءة أشكال من

  

  : ھي العمل مكان في ضاءةمن مخاطر مستوى اإل للسالمة ةالرئیس نقاطال

  .ة جدا كثیر أو ةقلیلن تكون شدة الضوء أ •

 الفھم سوء إلى تؤدي مشاكل سببت أوانعكاسات للغایة ساطعةیكون بھا إضاءه  التي المناطق - واالنعكاسات الوھج •
  .األحیان من كثیر في واألخطاء

  منافذ الدخول و الخروجال من بالقرب أو مدخل عبر مثل ،الحرجة  لألماكنالعتمة والظل  •

 حركة رؤیة من تتمكنانت لن  المثال، سبیل على( المختلفة المناطق بین اإلضاءة مستویات في كبیرة اختالفات •
  )خافت بشكل مضاءةو الدخول الى بیئة عمل  مشرق یوم في خارجبال المشي عند المرور

  .الجیدة  رؤیةال  عند أكثرتنتج  الناس - بأمانباالعمال  للقیام إضافیة إضاءة توفیر •

وشجع العاملون على مناقشم مستوى االضاءة ببیئة العمل , تذكر ھذة النقاط عند عمل تقییم مخاطر مستوى االضاءة 
.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :                                                                    مالحظات 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

0

http://www.iceni.com/unlock.htm


71

  

  النقل الیدوى و الشیل و المناولة

تلك النّشاطات . وحملھا ودفعھا وسحبھاتشتمل األعمال الیدویّة على عدٍد من النشاطات، مثل رفع األشیاء وتنزیلھا 
مثل ألم أسفل الظھر واإلصابات المفصلیّة وإصابات ) MSDs(ھي أسباب رئیسیّة لالضطرابات العضلیّة الھیكلیّة 

األعمال الیدویّة ھي السبب المفرد األكثر أھمیّة في إحداث اإلصابات في مكان العمل وتحدث . اإلجھاد الُمتكّرر
  .من األعمال الصناعیّة بدءاً من البناء وصوالً إلى األعمال المكتبیّةضمن نطاق واسع 

  

  

  

األعمال الیدویّة ھي المسّبب األكثر شیوعاً لألمراض المھنیّة في بریطانیا، حیث تصیب ملیون شخص ؟...ھل تعلم
  .في السنة

  

  :الیدویّةنقل و الشیل و المناولةلى خطورة حدوث إصابة بسبب التؤثّر العوامل التالیة ع

أعلى عامود الفقرىبة في البشكٍل عاّم كلّما كانت الحمولة أثقل كلّما كانت خطورة حدوث إصا–وزن الحمولة • 
  .بسبب تحریكھا

بشكٍل عاّم تكون الحمولة الصغیرة والتي یكون إمساكھا متیّسراً ذات خطورة أقّل من –حجم وشكل الحمولة • 
  .یر منتظمغوذات الشكل الالحمولة الكبیرة

تكون خطورة اإلصابة أعلى اذا كان علیك أن ترفع شیئاً أو تحّركھ وأنت في –الیدوي نقلالوضعیّة خالل ال• 
  .وضعیّة غیر مریحة أو كنت جالساً 

كلّما كانت المسافة التي یجب أن تبلغھا كي ترفع أو تنزل الحمولة أعلى –المسافة التي یجب أن ترفع الحمولة لھا • 
  .ر انخفاضاً أو أكثر بعداً كلّما كانت خطورة اإلصابة أعلىأو أكث

تكون خطورة اإلصابة أعلى إذا كان علیك أن تلوي–مدى الحركة التي تقوم بھا خالل تعاملك مع غرٍض ما • 
  .الیدوينقل نفسَك أو أن تمطّ نفسك خالل ال

یزید یدوي ألكثر من ثالثین مّرة في الساعة لالنقتنفیذ ان–علیَك أن ترفع الغرض أو أن تحّركھ یجب كم مّرة • 
  .خطورة اإلصابةمن 

الیدوي أكثر صعوبة من خطورة اإلصابة، مثل األرضیّات غیر النقلان بیئة العمل السیئة تجعل–بیئة العمل • 
  .المستویة أو حمل الحمولة من مستوى إلى مستوى آخر

  .ى ان یطول الغرضة وأطوالھم وقدرتھم علیّیختلف األشخاص في قّوتھم الجسد–مقدرة الفرد • 
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نقل و الشیل و المناولة ال مخاطر تقیّم عندما االعتبار بعین تأخذھا أن علیكَ  ةرئیسی أمور أربعة ھناك, كمدیر 
  :الیدوي

  

 – اإلصابة خطورة ترفع أن الیدويلتفاصیل النقل و الشیل  یمكن ھل. بھ القیام علیكَ  الذي العمل الحظ – المھّمة
  العوامل؟ تلك تحسین أجل من تغییره علیكَ  الذي ما الحمولة؟ رفع عند ددالتم أو االلتواء في كما

  

 خطورة ترفع أن الشخصیّة المیّزات لبعض یمكن ھل أقّل؟ أو أكثر بأمان العمل ینفّذ الذي الشخص عن ماذا – الفرد
 ؟آالم الظھر مشاكل من شكاوى أيّ  لدیھم ھل أو تدریباً، األشخاص تلقّى وأن سبق ھل المثال، سبیل على – اإلصابة

  العامل؟ ھذا لتحسین تغییره علیكَ  الذي ما

  

 ھل – إصابة حدوث خطر یرفع أن وشكلھا وحجمھا الحمولة لوزن یمكن ھل. ذاتھا بحدّ  الحمولة الحظ – الحمولة
  العامل؟ ھذا لتحسین تغییره علیكَ  الذي ما  مثالً؟ صعب مسكھا

  

 فھل – إصابة حدوث خطورة ترفع أن للبیئة یمكن ھل.  ةالیدوی نقل والمناولةال یجري الذي المحیط الحظ – البیئة
  العامل؟ ھذا لتحسین تغییره علیكَ  الذي ما ؟او مبتلة لو زلقة مستویة غیر أسطح أو الطریق في أغراض مثالً  ھناك

  

  .    بالعمل الصلة ذات الھیكلیّة العضلیّة صاباتاال بسبب سنویاً  عمل یوم ملیون 9,2بـ یُقّدر ما یضیع ؟...تعلم ھل
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  الضوضاء ببیئة العمل

  :ھناك سببین لضعف القدرة السمعیة 

وھذا یعنى التعرض لسنوات من , و التأثیر المتراكم للتعرض لضوضاء مرتفعة , التعرض طویل االمد - 1
.مستوى مرتفع من الضوضاء و یأتى التأثیر المتراكم و یكون غیر قابل للشفاء

مثل عمال المحاجر , و تؤدى الى فقد السمع كلیا , لضوضاء مرتفعة جدا او النفجاء و دوى ھائل التعرض - 2
. و الجنود بالقوات المسلحة

و یخفض , مما یجعلھم اقل باالنتاجیة التشتیت و عدم التركیز و الضغط بسبب التعرض للضوضاء یعانى العمال من 
  .مستواھم التقنى من 

, مترا بسبب الضوضاء  2ال یستطیع احد العاملین سماع زمیلة الذى یحدثة على مسافة كقاعدة بدیھیة عندما 
  .یجب ان ان نفعل حلول التحكم والسیطؤة على الضوضاء

لعل ذلك سوف تحتاج الى مسح بیئى للضوضاء ببیئة العمل , یجب علیك ان تقییم الضوضاء ببیئة العمل , كمدیر 
و سینتج خریطة توزیع الضوضاء ببیئة العمل و تحدد االماكن االكثر عرضة ,  یقوم بھ مختصون بالقیاسات البیئة

فالتعرض لمستوى منخفض من الضوضاء لمدة , یجب ان یراعى مدة تعرض العاملین للضوضاء , للضوضاء
  .زمنیة طویلة یماثل التعرض لمستوى مرتفع من الضوضاء لمدة زمنیة قصیرة 

مثل تفعیل االجراءات اآلمنة للعمل التى تفرض , ید وسائل التحكم والسیطرة بناءا على شدة الضوضاء سیتم تحد
او عزل كلى او تقفیلة عازلة للصوت على , فترة زمنیة قصیرة للتعرض مع توفیر اماكن للراحة بدون ضوضاء 

  .واخیرا ارتداء مھمات الوقایة الشخصیة, توفیر معدات غیر مصدرة للضوضاء , مصدر الضوضاء 
فیجب علیك كمدیر البدء بالكشف , رصد تعرض العاملین لمستوى ضوضاء مرتفع عن الحدود العتبیة للقانون  إذا تم

  .الطبى الدورى على القوى السمعیة للعاملین لدیك 

  

  عامل ببریطانیا یتعرضون  1,000,000ھل تعلم ؟ ان حوالى 
  .لمستویات ضوضاء مرتفة و یجابھون خطر ضعف القوى السمعیة

  :العاملون لدیك على شجع 

.التعاون معك لتسیطروا على خطر الضوضاء ببیئة العمل-
مثل بعض الموسیقى و الفرق الموسیقیة تكون , تابع مستوى تعرضھم الى الضوضاء خارج بیئة العمل -

. مما یؤثر على العمال سلبا بالعمل, الشدة صوت مقطوعتھا الموسیقیة مرتفعة 
:ات االذن كمھمات وقائة شخصیة للسیطرة على خطر الضوضاء ولكن استخدم سدادات االذن و كتام-

  .نظیفة وغیر تالفة , مناسبة لطبیعة الضوضاء , تأكد من انھا مالئمة و مستعملة باحكام 
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  االنزالق و التعثر

 95بنسبة و یتواجد ھذا الخطر بكل بیئات العمل و ,  ھو المسبب الرئیس الصابات بیئة العمل االنزالق و التعثران 
وربما یتطور الحادث الى السقوط من على ارتفاع , من حوادث االنزالق و التعثر تنتھى باصابات كسور العظام % 

  .او منصة 

  :ھناك عوامل عدیدة لھذا المھدد ببیئة العمل و اخذھا باالعتبار یعول علیھ كثیرا للتحكم والسیطرة علیھ 

.االرضیات یجب ان تكون جیدة ونظیفة و یتم صیانتھا-
معظم االرضیات تصبح زلقة عند انسكاب المیاه و الزیوت و الشحوم و الغبار على  –التلوث و امعوقات -

.سطحھا 
.التنظیف یقى من المخاطر السابقة ولكن ترك االرضیات مبتلة او رطبة یشكل خطر االنزالق -
.یسھم بحوادث التعثر و االنزالقسلوك االفراد , االفراد -
.مثل الضوضاء و االضاءه الغیر جیدة  ظروف الطقس تسھم بجوادث االنزالق و التعثر, البیئة المحیطة -
.یسھم كثیرا فى منع االنزالق و التحكم بخطرة شرط ان یكون مناسب لطبیعة المخاطر, حذاء السالمة -

  :للحد من مخاطر التعثر و االنزالق 

أخذ الجد تؤخذ مخاطر االنزالق و التعثر میجب ان -
.فھم والتعرف على مسببات ھذا الخطر-
.االیمان بان ھذا الخطر ممكن تجنبة و الوقایة منھ -
.استخدام وسائل التحكم و السیطرة لتقلیل الخطر-

  

الكابالت و , ویة االسطح غیر المتسا, یجب التنبھ الى المھددات مثل , عند عمل تقییم مخاطر التعثر و االنزالق 
  .و یؤخذ باالعتبار العامل من حیث سنة و مدى اعاقتة , و االنسكابات و التسرب , المخلفات , االسالك الممددة 

  

  .ملیون جنیھ استرلینى  500؟ ان حوادث االنزالق و التعثر تكبد ارباب العمل خسائر تقدر سنویا ب  ھل تعلم
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  :یتوجب علیك , كمدیر 

.یتم العمل السلیم من البدایة باختیار ارضیات مناسبة ان -
.خطط بیئة العمل و حدد مسارات للمشاة و مسارات للمركبات-
.حدد مواصفات حذاء السالمة المستخدم لتقلیل او منع خطر التعثر و االنزالق-
كابالت كھربائیة ئد تالفة او بدون عوائق او انسكابات او اطراف وساحافظ على االرضیات نظیفة و مرتبة -

.ممددة
.تأكد من ان مستوى االضاءة سلیم و جید-
.حافظ على بیئة العمل بدون عوائق بمسارات المشاة او الدرج والساللم-

  

  .من اصابات المھنیة ببریطانیا % 30ھل تعلم ؟ ان حوادث االنزالق و التعثر مرصودة بنسبة 
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  االجھاد العصبى الضغط و 

  ,علیھمالمفروضةالعمل ومطالبلضغوطالفردفعلردھواإلجھاد
  اما ضغط العمل المفرط یسبب, الضغط البسیط قد یكون حافز للعمل 

  بالرغم من ان عوامل كثیرة قد تسھم , االجھاد والضغط العصبى 
  .اال ان ضغط العمل یكون عامل اساسیا, باالجھاد 

  

  :التى تقود لالجھاد العملعناصر

متطلبات العمل الكثیرة والمتالحقة-
عدم انجاز العمل بموعدة واضطرارك الى العمل اكثر-
الخوف من الفشل بالعمل-
االضطھاد بالعمل من المدیر او الزمالء-
تصمییم غیر جید للعمل و مراحلة-

  :التى تسھم باالجھادیةالغیر مھنالعوامل 

ةالحیاه العائلیة واالجتماعی-
القلق من المتطلبات المالیة لالسرة-
الطالق بین الزوجین او االنفصال-
مرض عضال–وفاة شخص -الفاجعة  -

  :ان تأثیر االجھاد والضغط النفسى من متطلبات العمل تنقسم الى , كمدیر یجب ان تعى 

وفقدانالھضمیة،واالضطراباتالمعدة،قرحةوالتعب،الدم،ضغطارتفاع: تأثیرات فسیولوجیة- 1
ألمالتعرق،وزیادة،الجلديالطفح, العامبالضیقوالشعوروالصداع،،الوزنباستكإأوالوزن

ردة فعل منخفضة من جسم االنسان تجاة ووالدوخةالرؤیة،وضوحوعدم،والكتفالعنقعضالت
.العدوى واالصابات

  .بالنفسالثقةوفقدانواإلحباطواالكتئابوالقلقالتوترزیادة:تاثیرات عاطفیة - 2

أوالكحولالعقاقیر اواستخداموإساءةالطعام،تناولعندالشراھةاو الشھیة،فقدان: تأثیرات سلوكیة- 3
،السلوكسلبیةأوالعدوانيوالسلوك،األرق،الشخصیةبالعالقات والصعوباتاألخرى،المخدرات

  .العملعنوالتغیبالعملمكانخالفات بوال

  :عوامل بتصمیم بیئة العمل وھى 6تتمكن من التحكم بخطر االجھاد ببیئة العمل یجب علیك ان تعى لكى 

.و بیئة العمل , ماھو كم العمل المطلوب و نظام الوردیات –متطلبات العمل-
مثل بعض العاملین یفضل القدوم مبكرا , كم من القدر یمكن العامل من التحكم بالعمل الذى یقوم بھ–التحكم -

.جدا للعمل النجاز العمل كى ال یتأخر باالنصراف الحقا
العمل؟فيوالزمالءالتنفیذیةواإلدارةالتنظیمو, للعاملین وفرتھاالتيوالمواردوالرعایةالتشجیع- الدعم-
؟مقبولالغیرالسلوك معوالتعاملخالفات العاملین لتجنبإیجابیةوسائللدیكھل-
و ھل المؤسسة تتحرى عدم تضارب , ھل یتفھم العاملون دور كل منھم بالمؤسسة –االدوار-

.االختصاصات
تغییر عمالة او ادارة او دمج شركات او خصخصة شركات او , كیف یتم ادارة التغییر بالمؤسسة –التغییر-

.وكیفیة توصیل المعلةمات للعاملین ومخاطبتھم, )على مستوى كبیر او صغیر(بیع شركات او استحواذ 
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قارن بین اداء مؤسستك بالنقاط الستة السابقة و قارنھا بالتطبیقات السلیمة و احكم على اداء مؤسستك باالجھاد 
  .والضغط العمل

  

ملیون یوم عمل مفقود نتیجة االبالغ عن  11.5ببریطانیا تم رصد ھل تعلم ؟ انھ طبقا الستبیان القوى العاملة 
  .االجھاد وضغط العمل واالكتئاب و الضیق
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  درجات الحرارة

 عملي غیر ذلك یكون حیثما. خاصة للمالبس الحاجة دون معقولة راحة یعطي ان العمل بدرجات حرارة معتدلة
 الحرارة درجة على لحفاظالخطوات للسیطرة وا كل اتخاذ ینبغي ,اعمال الحام والقطع و الصنفرة والتجلیخ  بسبب

  ".درجة حرارة مریحة ببیئة العمل  " إلى ممكن وقت أقرب في

  

  

  

  

  

  

 على ینطوي العمل كان إذا. مئویة درجة 16 عن یقل ال بیئة العمل  في الحرارة درجة تكون أن یجب عموما،
  .األقل على درجة 13 الحرارة درجة تكون أن ینبغي ،العنیف و المجھد  البدني النشاط ممارسة

ویجب , كمع العمل بیئة في الحرارة درجة حول مخاوف أیة لمناقشة الخاص الفریق أعضاءیجب ان تشجع  كمدیر،
  .للمخاطر تقییم إجراء وعند العمل طیطتخ عند االعتبار في الحرارة درجة تأخذ ان
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  سالمة وسائل النقل و المركبات

  , لالفرادخطیرةحوادثوقوعاحتمالھناكأذا ،معاتعملوالمركباتوالمارةالناسیكونعندما

  :كنتیجة الى , وتنتج عنھا اصابات لالفراد بالنقلالمرتبطةالحوادثمعظمو 

  المركبة قبلمندھسأوصطداملالالتعرض•

  االغراض المحملة على المركبة قبلمناالصطدام•

  التفریغأوالتحمیلأثناءالمركباتمنالسقوط•

  .المركبة اثناء السیرانقالب•

المكاننفسبتعملأنیمكنالاالفرادأنمنوالتأكدتماما  والمشاةالسیاراتفصل بین الھوحقاالفعالالوحیدالحل
طریقعنأو،بحواجر او دعامات او ارصفة فصلالطریقعنبذلكالقیامویمكن. الوقتنفسفيمع المركبات 

  .عن االخرىمختلفةأوقاتفيعملللوالمشاةمركباتللالزمنیةالجداول

  

مخططة ممراتوجودمنأفضلھوالحواجزفان الفصل الماد�بواسطة ،المركباتتوجدحیثتعملالناسكانإذا
تركمنبكثیرأفضلو الوان ممیزة فذلك بعالماتةجیداذا تم عمل تخطیط ممرات على االرض –على االرض 

طریقعناالصطداممخاطرتقلیلیمكنك،الحاالتجمیعفي. اى المسارات یسلكون ألنفسھمیختارونالناس
منلیسفإنھ, وفھمھابھااإلحاطةعلىعاملونالوتدریبالمناسبة،األماكنفيیةتحذیرإرشادیة والفتاتوضع
  .للمشاة والمارة أمن خطمنجانبأيیعرفونالعاملون النكانإذافاصل على االرضخطوجودالجید

فكناك افراد و موظفون اصیبوا بحوادث عند ساحة , تعتقد انك اكثر امانا ال،ك تعمل بالمكاتب وفریقكنتإذا
  .انتظار السیارة او اما مدخل الشركة او الموقع 

  

  

  

  

  

غیر مرئیة (دائما ما تكون ھناك نقاط عمیاء, خاصة مع السیارات والمركبات عند القیادة للخلفمشاكلھناك
  .السیارةمنالخلفيالجزءمنمحدودةرؤیةیملكالسائقكانإذاوخاصة) للسائق 

  :اإلصابةمخاطرمنللحد

او , واحداتجاهفينظمإنشاءطریقعنالمثال،سبیلعلى- سیر المركبات الى الخلف إلىالحاجةتقلیل•
  .تخصیص منطقة مسورة محددة مراقبة یستطیع السائق تغییر اتجاه المركبة بھا

  .تخصیص مراقب او مشرف لمتابعة رجوع السیارات للخلف و تنبیھھم عند الخطر •

  .اعلم الجمیع بخطر المركبات و السیارات ببیئة العمل •
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التى تدیرھا یتم التحكم بھا  المناطق في السیارات والمواصالت والنقل  المخاطر أن من للتأكد بحاجة فأنت كمدیر،
  : التالیة األسئلة نفسك اسأل. فعال نحو على

  : یلي فیما الخصوص وجھ على ذلك؟ یفعلون وماذا تعمل التي المركبات ھي ما •

  القیادة للخلف •

  التفریغ/  التحمیل •

  خطر انقالب السیارات •

  التنظیف •

  وإصالح صیانة •

  ثبات واالتزان للمركبةال •

  األخرى المخاطر •

  

 الحدودھل السائق یحترم  المثال، سبیل على ا؟علیھا عملی التي المركبات علىھل السائق مدرب و لدیھ الخبرة 
 التحمیلھل یتبعون اجراءات العمل االمن عند   مشاة؟عبور ال ومناطق واحد اتجاهالسیربو للسرعة القصوى
  ؟ بالوقود والتزود والشحن والتفریغ

ھل یبتعدون عن  المثال، سبیل على ؟ھل المترجلون و المشاة یدركون كیفیة التصرف للبقاء بامان اثناء السیر  •
 في المرور حركة اماكن و ممرات عبور المشاة عند الحاجة و احترام واستخدام للسیارات، المخصصة مناطقال

  السریع؟ الطریق على المروربنفس اھمیة حركة  الموقع

  ؟العمل لدیك مكان في اآلمنة العمل ممارسات ھي ما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :                                                                    مالحظات 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

0

http://www.iceni.com/unlock.htm


81

  
  
  زازات ـــھتاال

  

  :رئیسیتینبطریقتینیحدثوالعملفيلالھتزازالتعرضیمكن

یكونأنیمكن. الذراعوالعمالأیديمنواالدواتالعملأنشطةمن) HAV(والذراعالیداھتزازنشأی. 1
،كالمثقاب و الدقاق و صاروخ قطع المعادن و دقاق قطع االسفلتبالیدتعملالتيالكھربائیةاألدواتذلكسبب

تعرض لاللة حمل المواد التى خاللمنأو،آالت قص النجیلة والحشائش مثل،محمولة بالیدیدویةومعدات
والذراعالیدالھتزازمتكررةالوو التعرض الدائم والمنتظم . المطاحنمثل،مثل ماكینات الصنفرة والتجلیخ

  دائمةصحیةآثارإلىیؤدي

العمالیعملحیثرئیسيبشكلویحدث،نتشر الى العامود الفقرىتوالتي،) WBV(الجسمكاملإھتزاز . 2
العضالتمشاكلمعذلكویتزامن , طویلةلفتراتاألرضاثوالمحرالجراراتمثلالمركباتقیادةعلى

  .لالھتزازالسیئةالصحیةاآلثارمنوغیرھاوالعظام

  

  

  

  

  :باالھتزازاتاإلصابةمخاطرلتقلیلإجراءاتاتخاذإلىتحتاجقد،فریقكعلىتنطبقالتالیةمنأيكانإذا

  تھتز؟أدواتاستخدامبعدأیدیھمأصابعفيوتنمیلوخزباالبالغ عن اى حاالت العاملینھل یقوم •

  بالطاقة؟تعملآالتبواسطةمعالجتھایجريحینفيیھتزبحمل قطعة المعدن التىالعمالھل یقوم •

آالت مثل،واآلالت،بانتظام الیدموجھة بأوبالیدالمحمولةالكھربائیةاألدواتباستخدام العمالھل یقوم •
  بالطاقة؟العشب التى تعمل جزازاتأوأو الدقاق ،معدات التجلیخو،الصنفرة 

ألكثروغیرھاالدوارةالعملأدواتبعضأویومیادقیقة15منألكثرآالت الدقاق باستخدامالعمالھل یقوم •
  یومیا؟واحدةساعةمن

بناءأحواضأو, االساسات , االنشاءات تصنیعمثلوخاصة،ات عالیة ھتزازتعمل بصناعة تعرضك الھل•
  الثقیل؟الصلباوصناعةالسفن

  
تفعلأنیمكنھل-- المخاطربتقییمالقیامإلىستحتاجاالسئلة السابقة ومنأيعلى" نعم"أجابقدكنتإذا
. عملخطةوضعإلىستحتاج،تجدماعلىاعتمادا. بذلكللقیاممؤھلشخصعلىالحصولأوبنفسك،ھذا

  :الخیاراتھذهفيتنظرأنیمكنك

  لالھتزازالتعرضمنحدتأوتزیل ,بدیلةعملطرقعثورعلىالمحاولة-للعملبدیلةطرق•

أدواتاستخداممنوالحد،بكفاءةالعملبھذالقیاماویمكن, اھتزازدنىالتى تصدر أاألداةاختیار-المعدات•
  .عالیةات ھتزازالتى تصدر إ

  .منخفضةھتزازتصدر وطأة إوفعالةجدیدةب  القدیمةاآلالتاستبدال- شراءسیاسة•
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وضعیة  بسبب والذراعینالید والمعصم  على األحمال لتقلیل العمل كانم تصمیم تحسین - العمل مكان تصمیم •
  .جسم االنسان

  .اتاالھتزازتزید من  ةصیانغیر جیدة ال معداتان  – الصیانة •

 حمایة على تساعد سوف والتي الدمویة، الدورةتحسن  أن یمكن المناسبة الواقیة المالبس – واقیة مالبس •
  .ابیضاض اطراف اصابع الید من جراء االھتزازات من العمال

  

  معدات و آالت العمل 

تشكل مجموعة من المخاطر نحصرھا فى  اإلنتاج خطوط و كھربائیة دواتاألو الیدویة، األدوات -  العمل معدات
  : االتى 

  الجھاز من عناصر طرد في والتورط آالت ، المتحركة اآلالت مع االتصال مثل ،المیكانیكیة المخاطر •

  .والضجیج الكیمیائیة والمواد لالھتزاز، التعرض مثل ،المیكانیكیة غیرالمخاطر •

 من الحد أو علیھا القضاء یمكن العندما  للتطبیق قابال حالتعتبر الحواجز  المیكانیكیة، مخاطرال توجد ماحیث
  .لعملا ریقةبط ارتباطھ ومدى والبناء التصمیم على عتمدت الحواجز الحمایة فعالیة. أخرى طریقة يبأ المخاطر

  :ان معدات العمل  لضمانطور اجراءات 

  للغرض مالئمة •

  جید بشكل المحافظة•  مخاطر من تقلل بطریقة واستخدامھاتم تركیبھا و اعدادھا  •

  .والفحص الدورى التفتیش •

  .یلھا بواسطة عمال مھرة مدربین تشغ •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :                                                                    مالحظات 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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  ملخص الفصل
  
  

التيالبسیطةالخطواتبعضھناك،الشائعة ببیئة العمل األخطارمنكبیرة مجموعةھناكأنمنالرغمعلى
  :الحاالتجمیعفيتطبیقھایمكن

  المخاطرتقییم•

  الحلولووضعالمخاطرتقییمفيالعملفریقإشراك•

  معرفتھلالفراد العاملین ولمن یحتاج الوالتدریبالمعلوماتتوفیر•

  العملأماكنفيمنتظمةتفتیشبعملیاتالقیام•

  .التوصیاتھذهعلىبناءوالتصرفالمختصةالمشورةعلىالحصول•

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0

http://www.iceni.com/unlock.htm


84

  

 :                                                                    مالحظات 
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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  :الفصل السادس

     والوقائعتحقیقات الحوادث 
  
  

  نقاط التعلیم االساسیة 

؟  لماذا نحقق بالحادث او الواقعة  .1
؟ تحدث الحوادث او الواقعةكیف .2
  ؟  كیف نحقق بالحوادث .3

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  لماذا نحقق بالحوادث ؟

 إلدارة بھا القیام إلى تحتاج التي األموربك فى  الخاص الوعي مستوىمن  رفعكنا ھنا بھذا الكورس التدریبى ن

حلول تحكم وسیطرة  وضع خالل من خاطئ بشكل تسیرالتى قد  االمور فرص من قلیلتوالمھنیة  والسالمة الصحة

ال , تقلل من احتمالیة وقوع الحدث الخطر و تقلل من مخرجات وعواقب ھذا الحدث  كنت بینما ولكن. على الخطر 

  .صفر على االطالق = یمكن على االطالق ان نصل الى قیمة الخطر 

  .منھا التعلم وكیفیةالوقائع والحوادث  ھذه في بھ القیام یجب ما معرفة إلى بحاجة نحن لذلك

  .والوقائع الحوادثفي  في والتحقیق الحادث مالبسات لمناقشة بحاجة نحن السبب لھذا

  

  

 :                                                                     مالحظات
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…  
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  : الوحدة ھذه في سنستخدم التي الھامة المصطلحات بعض تعریف دعونا

  .االحتمالیة ان یسبب ضرر  لدیھ ولكن ضررا تسبب ال ظرف أو حدث أي :  واقعةال

  ".واقعة بال ضرر" بأنھا األحداث ھذه سجلت المنظمات من كثیر في تكون وسوف

  

  

  

  

  

  .حدث غیر مرغوب بھ ینتج عنة اصابة او ضرر او اعتالل صحة او خسارة: الحادثة 

  

  : ذلك في بما والوقائع، الحوادث في التحقیق األسباب من عدد ھناك

  ھا للجھات المطبقة للقانون لتمریر تحتاجھا التي المعلومات لجمع •

  أخرى مرة ذلك وقوع لمنع واقعةال أو/  و الحادث سبب لتحدید •

  التأمین شركة من لتعویضلطلب ا الالزمة المعلومات على للحصول •

  .ككل حادث وقوع التكلفة لمعرفة •

 وقوع منع من تتمكن حتى واقعة أو/  و الحادثوقع  ولماذا كیف لمعرفةبالحوادث  تحقیق إلجراء جیدة ممارسة انھا

  .منظور منفتح ب ھذا تفعل أن أیضا المھم من. أخرى مرة الحادث ذلك

  

  

  

 :                                                                    مالحظات 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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  : یلي ماالحوادث  في للتحقیق الرئیسیة الفوائد

  بسبب معرفتنا السباب الحوادث و منع تكرارھا أمانا أكثر العمل بیئة جعل •

  حالة العمال المعنویة  تحسین •

  التجاریة والفرصالوقت المفقود  ،االنتاج تعطیل من التجاریة الخسائر من المزید منع •

  بسبب الحوادث الضائعةوالتسویقیة  

  وقائع ال أو/  و الحوادث من مزید حدوث منع •

  . ؤسسةالم في أخرى أماكن في تطبیقھا یمكن التي المھارات تطویر •

  : تذكر

یبلغ عنھا و یتم  أن إلى أیضا تحتاج ، المعدات في أضرار أو إصابات مثل خسارة، أي عنھا ینتج ال التي الحوادث

  .بھا یحدث التي القادمة المرة في خسائر أو إصابات تسبب أن یمكن الحوادث ھذه ألن وذلك ,التحقیق بھا 

و ال تسبب ضرر  ،و تسقط على االرض  ، او سقالة ان یسقط اداة من یدة  منصة على عملی لرسام یمكن كمثال،

او احد المارة من آخر عاملتقع تلك االداة على  قد ، أخرى ناحیة من. العامل بالنزول و احضارھا  إزعاجسوى 

  .الرأس في خطیرة اصابة في تسبب مما الجمھور، من العامة

  

انھ بكثیر من تحقیقات الحوادث یتم الكشف عن ان حادثة مماثلة قد حدث بالماضى و لم یتم اتخاذ اى  تعلم ؟ھل 

  .اجراءات لتالفى حدوثھا مرة اخرى

  

  

  

  

 :                                                                    مالحظات 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…  
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  ؟ او الواقعة الحوادث تحدث كیف

یكون  ما نادرا ، ذلك ومع. واقعةال أو حادث وقوع سبب معرفةب لنا یسمح الحوادث في التحقیق لنا فیما سبق انق كما

بوقوع  العادة في ساھمت التي العوامل من العدید ھناك --  ھو عامل واحد او سبب واحد  واألحداث لحوادثالسبب با

  . االسباب الجذریةو  اسباب تحت مباشرة و ، مباشرة أسباب تتضمن العوامل ھذه فإن أیضا،. الحادث

مع حواجز  المعدات تشغیل ، المثال سبیل على( التصرف الخاطىء أو آمنة غیر إجراءات --  المباشرة األسباب •

  .) خاطئفھو تصرف  الشخصیة الحمایةمھمات  االعتماد فقط على ،امان غیر مركبة باماكنھا 

 عالیة ضوضاء فى بیئة عمل بھاأو التالفة، والمعدات األدواتالعمل ب المثال، سبیل على( آمنة غیرعمل  وظروف

  .)اإلضاءةمن  منخفضة ومستویات

 غالبیة وتتعلق, التصرفات الخاطئة بالوقوعو آمنة غیر لإلجراءات تسمح التي العوامل -- تحت المباشرة األسباب •

  .للخطرللمھددات و الناس فھم وكیفیةالمھنیة  والسالمة لصحةل ؤسسةالم إدارةاالسباب على طریقة  ھذه

  .االسباب الجذریة ،الوقائع أو حادث الحوادث من العدید في المساھمة العوامل بین من

 ,فیھ مرغوب غیر حدث في تؤدي أن یمكن التي الظروف في تسببت قد التي العوامل أحد ھو --  الجذري السبب •

 السبب ھو ، أخرى وبعبارة. الحدوث من فیھ مرغوب غیرال حدثال منعی سوفاالسباب الجذریة ف ھذه تصحیح تم إذا

  .یوفر المناخ و البیئة الخصبة لباقى االسباب للحدوث الذي الجذري

 المھم من ان. واقعة أو للحادث الجذریة األسباب على التعرف یتمان  الفعال بالحوادث التحقیق طریق عن فقط یمكن

  .وعادة یوجد اكثر من سبب جذرى لوقوع الحوادث. حدث ما حدث لماذا أیضا ولكن بالضبط حدث ما معرفة

  

  
 :                                                                    مالحظات 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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  : مثال حادثة 

  

  

  

  

  

  

  .شاقعملیومنھایةمنمقربةعلى،خمیس الالیومظھربعد, التوزیعمستودعلمدیركنت

مستودعفي،نفسھالوقتوفي. مبكروقتفياكتفى من العمل و قرر المغادرة مستودعالعاملین بالأحدوكان

منصنادیقبمحملةشاحنتھیقودحریص ان ینھى عملة و،)شوكیةرافعة( اوناش الشوكة سائقيمناحدالتخزین 

  .و سار الونش بطریق و ممر المؤدى لرصیف التحمیل بسرعة . الطالء

للمترجلین مصرحظھر الموظف مترجال من بین رصات المخزون ومن منطقة غیر بالذات،اللحظةتلكفي

  .سالكا طریق مختصرة عبر مخرج طوارىء حریق مؤدى الى موقف السیارات،التواجد بھا 

ینزلق ونش الشوكة ولكن،یدوس على المكابح بقوة و بصعوبةواألخیرةاللحظةفيالرجلیرىشوكیةرافعةسائق

توقف الرافعة عن الحركة و تندفع و ت,اخرى شوكیةرافعةمن تسربخلفھامن اثر بقعة زیتیة على االرض التى 

  .الحمولة بفعل القصور الذاتى باتجاه الموظف فیسقط مصابا و تكسر ذراعة و كدمات متفرقة بساقیھ

  :ھيالمباشرةاألسبابالمثالھذافي

  اصطدام الحمولة بالموظف•

  سقوط واندفاع الحمولة باتجاه الموظف •

  شوكیةرافعةالانزالق•
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  زیتیة على ارضیة السیر و العملالتسرب و البقع •

  استخدام المكابح بقوة•

  ممرات للسیر للمترجلین غیر مصرح بھا استخدام•

  .بالقیادة السرعة•

  :تحت المباشرة األسباب

  شوكیةالرافعةالزیت من التسریب•

  مھمات نقل البضائع والرافعة الشوكیةانجازفيالتسرع•

  محدد سرعة المركبةازالة •

  اشراف على المعدة أوصیانةوجودعدم• 

  غیر مصرح باستخدامةمختصراطریقاالموظف أخذ• 

  .مبكروقتفيالعملالموظف ترك•

  

  :الجذریة ھىاألسباب

  ضعف او عدم االشراف الجید•

  ضغط االنتاج یدفع للتغاضى عن اجراءات السالمة•

  السیئة و تطبیقھا ببیئة العملالعادات و المكتسبات •
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  ؟الحادث  تحقیق إجراء یمكن كیف

 العوامل في التفكیر إلى حتاجنس النظام ھذا تطبیقو العمل مكان في لتحقیقات الحوادث نظام وجود إلى ستحتاج

  :التالیة

  :واسعافات اولیة و طبیة ان المصاب القى عنایة  تأكد

 أقرب في إلیھ یحتاج الذي العالج على حصلی أن الضروري من فإنھ حادث، في أصیب ما شخص یكون عندما

او نقلھ الى مشفى  الخبیراولى درجات العنایة بالمصاب الى ان یصل المعالج  ھي األولیة اإلسعافات. ممكن وقت

 توفیر إلى ستحتاج. االنتعاش وتعزیز الحالةالتدھور ومنع الحیاة، على الحفاظ إلى تھدف األولیة اإلسعافات. قریب

 األولیة سعافاتالمسعفین لتتمكن من تقدیم خدمة جیدة لال والموظفیناالسعافیة  والمرافق المعدات من یكفي ما

  .ببیئة العمل  صیبواا إذا للموظفین

  

  

  : الحادث مكان على المحافظة

 في الحادث مكان لتأمین الضروري فمن لذلك معا، الممكنة األدلة جمیع على الحصول على یعتمد فعالال تحقیقالإن 

 بالتحقیق الصلة ذات ولكن الرئیسي المشھد عن منفصلة أخرى مناطق ربما. الحادث وقوع بعد ممكن وقت أسرع

  .آمنة تكونأن  إلى أیضا حاجة في
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  واقعةأوةحادثعناإلبالغ

بدأیأنینبغيوالذيالمصابلشخصلالمباشرمدیرالمعرفةإلىتحتاجالحادث،وقوعبعدممكنوقتأقربفي

بالمؤسسة وقیدھا بدفتر عن الحوادث اإلبالغنماذجاستكمالیعنيوھذا. تقریر االبالغ عن الحادثةتقدیمعملیة

  .سجل الحوادث الملزم قانونا للمؤسسات ان تقتنیھ وتقید الحوادث بھ

  .المرفق بآخر ھذا الفصل مثلحادثتقریرنموذجاستخدامیمكنكالمعلومات،ھذهلتسجیل

  .لالبالغ عن حادثة او واقعةبكالخاصةالمؤسسةفيتستخدمالنماذج التى معرفةبرجاء 

على. للحادثالمحتملةأواإلصابةخطورةشدةعلىعتمدمنظومة تقریر االبالغ عن حادثة تمنظمات،المعظمفي

العلیااإلدارةإلىالحوادث الجسیمة فوراوالممیتة،الحوادثعناإلبالغیتمالكبیرة،المؤسساتفيالمثال،سبیل

  .مباشرةللمؤسسة 

المطبقة بالسلطةاالتصالجب علیھیماشخص،المنفذة للقانون للسلطةتبلغأنیجبواقعةالأوةحادثالتكانإذا

  . اإلخطاراستمارةوملءممكن،وقتأسرعفيللقانون 

  :عنتبلغأنیجب

  وفاةحالة•

  خطیرةإصابات•

  العملمنأیامثالثةمنأكثرالتغیب إلىتؤديالتياإلصابات•

وانھیارالضغطعالیة وأنظمةمعداتعملیات الرفع بالالفشلبعالقةلھاالتيتلكمثلخطرة،ظواھر و مواقف •

  ببیئة العملحریقأووانفجارأتسقاال

  .الخطیرة االخرىاألمراضبعض•

اعطى تفاصیل ) RIDDOR(1995ان قانون االبالغ عن االمراض و االصابات و الظواھروالمواقف الحرجة 

  .االمراض و المواقف الخطرة ببیئة العملكاملة لمتطلبات االبالغ عن الحوادث و 

  :تبلغ ایضا أنعلیكیجب , االبالغ للجھات المطبقة للقانون واجبعنفضال
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  او ذویھالمصابالشخصعائلة•

  ببیئة العملاضراربھالحقتممتلكاتأيمالك•

  بالمؤسسةالخاصةالتأمینشركة•

  .بالمؤسسةالبشریةالمواردةإداراقسم السالمة والصحة بمؤسستك و •

  .جنیھ استرلینى 19000–17000حادث جسیم لرب العمل تتراوح مابین تكلفةان ھل تعلم ؟

  

  ؟بالحادثالتحقیقیقوم باجراء الذيمن 

وینبغي. للقیام بعملھوخبراتةمعرفوالمھاراتمنمجموعةالىحاجةفيوادثحالتحقیقاتإجراءفریقكونیس

  . لھا مشروعیةتوصیاتلتقدیممعرفةوبالمؤسسة الكافیةسلطةلھ ماشخصقبلمنالفریقدئقایكونأن

  :ان یتضمن التالىللفریقینبغيالمثالیة،الناحیةمن

  العملمكانعلىمطلعوثیق الصلة وشخص•

  العملمكان منمدیرأوالمشرف•

  لتسھیل التحقیق بالحادثنفوذلھ المدیرینكبارأحد•

  خبیر بالسالمة والصحة المھنیة •

  ممثل عن الموظفین او العمال•

  )أمكنإن(واقعةالأوحادثةاو المشترك بضالعشخصال•

  .األمرلزمإذاخبراء تقنیین من المھندسیین او االطباء •

التحلیلیةالشخصیةیتمتع بالمھارات،منواسعتخصص ولھ مدىمھولمحققان تتأكد من ان امسؤولیتكانھا

  .واإلداریةوالفنیة

على. األدوارھذهمنواحدةمنبأكثرالقیامیمكنھ واحدشخصیكون قدمحدودة،مواردذاتصغیرةشركةفي

منانھكماالتحقیقفيیشاركمھنیة قدوسالمةصحةمسؤولیاتلھمدیرأوالمدیرینكبارأحدفإنالمثال،سبیل

تمثیال بفریق أكثرھمالمدیرینكبار. مھنیة وسالمةصحةھا استشارىلیكونؤسسة الصغیرة ان للمالمحتملغیر
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  .خطورةكثرالتحقیق بالحوادث الكبیرة واأل

  

  :بالحادثتحقیقعملیة ال

مستوى التحقیق ھوماتقررأنإلىأیضاتحتاجسوفو,بالحادثالتحقیقإجراءسیتم كیفتقررأنعلیك

  .كلھم على نفس مستوى التحقیقلیسولكنعنھا إبالغیتمأنیجبواألحداثالحوادثكل-المطلوب

یةاحتمالفينفكرأنأیضاولكن. التحقیقالى جدیة و عمق بتحتاجالحوادصث الجسیمة و الكبیرة , اكثر وضوحب

یكونقدالمثال،سبیلعلى. و بعواقب و مخرجات اسوأ أخرى،مرةحدثیقدفیھمرغوبغیرالالحدثھذاأن

  .یحتمل ان تسبب اذا تكررت لكناصابات،تسببملمن اعلى سقالة أداةسقوط

ویحاول،ھفیمرغوبغیرالالحدثھذاو اسباب ظروففيیبحثینمشرفاحد ال–الحد االدنى لتحقیقات الحوادث

  .عھ مرة اخرى وقوتكرار منعكیفیةعلىالتعرف

المباشرةاألسبابفيویبحثقصیر،تحقیقبیقومینالمشرفاحد اومدیر- لتحقیقات الحوادثمنخفضمستوى

  .أخرىمرةذلكحدوثلمنعمحاولةفيفیھمرغوبغیرالحدثلھذاوالجذریةوالضمنیة

یشمل ممارس سالمة وصحة مھنیة و التي،المزید مت التحقیق التفصیلى –ات الحوادثتحقیقمستوى متوسط ل

  .الموظفینممثل عن 
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علىالقائمالفریقنھجباستخداموذلك،بالحادثةالتحقیقمنمستوىأعلى- مستوى عالى من تحقیقات الحوادث

أحدویقودھاالموظفین،وممثليوالسالمة،الصحةمجالفيوالعاملینوالمشرفینالتنفیذیینالمدیرینیشملأن

  .و یمكن ان تشمل احد الخبراء التقنیین و استشاریینالمدیرینكبار

  .ملیار جنیھ استرلینى 2شخض و خسائرھا فاقت 167ان حادثة منصة بیبر الفا ضحایاھا ھل تعلم ؟ 

  

  یة منظمة نھجملدیھان التحقیق الجید 

ذلكحدثكیف،بھیشارككانالذيمن و  الحادثوقعومتىأینلمعرفةبحاجةأنت:عن الحادثةالمعلوماتجمع

وأقوالالصورالتقاط،)والحطامالمكسورةاألجزاءمثل(المادیةاألدلةجمععلىایضا وسینطوي. حدثوماذا

االمنة و سجالت تدریب العاملین و التشغیلوإجراءاتالمخاطرتقییمسجل مثلوثائقالبحث و مراجعة والشھود،

  .الشھودلمقابلةجیدةمھاراتتحتاجایضا س

  

  

  

  

  

. ولماذاحدثمالتحدیدھا من قبلجمعتقدكنتالتيالمعلوماتجمیعفيالنظرإلىتحتاجالمرحلةھذهفي: تحلیلال

أوالبشريالخطأأنوجدتإذا. ومنظمدقیقبشكلالتحلیلبھذاللقیامضروریةلكنھابذلك،للقیامطرقعدةھناك

عنتجاھلأویعرفالأو نسيشخصالكانإذامااكتشافإلىستحتاج،سباباالمنجزءاكانتالمتعمدھمالاال

  .أخرىمرةذلكحدوثتجنبكیفیةفيالنظرعندیساعدسوفوھذا, امانقاعدةعمد
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 :                                                                    مالحظات 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…  

0

http://www.iceni.com/unlock.htm


98

التيالتغییراتتحدیدعلىقادراتكونأنعلیكالمرحلةھذهفي: المخاطرعلىسیطرةمراجعة حلول التحكم وال

الممكنةالخیاراتلتقییمستحتاج. أخرىمرةالحادثوقوعلمنعخطرللتحكم والسیطرة على البھاالقیامیجب

  .مؤسسةالفيأخرىأماكنفيمماثلةتغییراتإلجراءحاجةانت ھناك كإذامایاخذ باالعتبارأیضا. بعنایة

  

  

ومنیختص بما سوف یتم اقرار تغییره وبواسطة من ؟ و الجدول الزمنى للتنفیذ ؟ھذا: جراءاتلالالتخطیط

  ..لھ سلطة ونفوذ بالمؤسسةالعملخطةتقدیمعنالمسئولشخصالیكونأنالضروري

  .بالحادث بنھایة ھذا الفصل تحقیقالنموذجاستخدامیمكنكالمعلومات،ھذهلتسجیل

  الخارجیةالعامةالعالقات

- الخارجیة والجھاتالعمل للتواصل و التعامل مع االطرافمكانفيخططیكون لدى المؤسسةأنعلیكیجب 

والشركاتالمحلیینوالسكاناالعالموسائلو المطافىء و الحمایة المدنیة نفاذاإلسلطاتفإنالمثال،سبیلعلى

یكون اشخاص محددین فقط لدیھم التصریح باالدالء بمعلومات او تصریحات أنالضروريومن, المجاورة

  .للجھات الخارجیة عن ماحدث و ماسسیحدث من خطوات تجاه الحادث 

أماكنجمیعم الحق بدخول لدیھالمحلیةالسلطةومفتشيات المطبقة للقانون مفتشى أدارة السالمة والصحة للجھ

العملقانونفيوالسالمةالصحةإطارفيبواجباتھمالقیامنطاقھا الجغرافى القانونى من اجل لالخاضعینالعمل

الضبطیة القضائیة المفتش الذى لھ الىدخولترفضانھ خرق للقانون ان تمنعھم او تعترضھم اوفلذلك. وغیرھا

و استجواب األسئلةوطرحالصورمنعیناتوأخذوثائق،مننسخجمعللمفتشینیمكنكما, بمجال عملة 

  .العاملین

  .فوظائفھم تستحق ذلكاحترامبالمفتشینمعدائمانتعامل
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  .القانونى للمؤسسةالممثل  إلىیة تحذیرمذكرة  صدری سوف ،حدث خرق للقانون تم قد أنھ في شتبھإ مفتش إذا

اما اذا كانت  ,للتعامل مع الزیارات الرسمیة للجھات المطبقة للقانون یوجد ھناك نظام  , المؤسسات الكبیرة  في

المنظمة لیس لدیھا نظام لمثل ھذة الزیارات التفتیشیة للجھات المطبقة لقانون السالمة والصحة فمن الممكن ان تحدد 

  .الزیارات ھذه مثلبین المؤسسة والمفتشین ب الرئیسیة االتصال جھة بمثابة ن و یكوناحد االفراد لمرافقة المفتشی

  !بك الخاصة المؤسسة في المتبعة اإلجراءات ھي ما معرفةبرجاء 

  :الفھم الجید لھذا الفصل 

اللوم اللقاء  لیسو, یتكرر مرة اخرى  ال أنھ بحیث ،حدث ولماذا خطأ، من حدث ما على العثورمعناه  التحقیق •

  .على احد ما

 الحوادث في للتحقیق وإجراءات خطط وجودفان  ولمؤسستك،أ لك یحدث ال قد حادث وقوع ان تعتقد حین في •

  .فاعلیةذات  تحقیقال عملیة جعل على ساعدی سوف وقوعھا قبل واألحداث

 إلى تحتاج التحقیق، من الكاملة االستفادة على للحصول. ة التحقیقجود عن أھمیة تقل ال التحقیق نتائج تقاسم •

مختلف طبقات العاملین یحتاجون الى مستویات . بالمؤسسة ممكن نطاق أوسع على المستفادة لدروستوصیل ا

 مماثلة عملیات یستخدمون الذین العمال فإن المثال، سبیل على. المعلومات من مختلفة وأنواعمختلفة من المعلومات 

 إلى أدت التي الظروف تجنب كیفیة حول مفصلة معلومات إلى حاجة في واقعةال أو الحادث في شاركت التي لتلك

  .عن الحادث و اسبابة موجزة معلومات فقط تحتاج سوف المدیرین كبار أحد لكن الحادث، وقوع
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  :الفصل السابع

   قیاس أداء نظام إدارة السالمة 
  
  

  نقاط التعلیم االساسیة 

؟ ماھو قیاس اداء نظام السالمة .1
؟ كیف نقیس اداء نظام السالمة.2
  ماھى المراجعة او التدقیق ؟.3

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ماھو قیاس اداء نظام السالمة ؟

ماذا یتوجب علیك عملة وكیفیة اداء , لقد تعلمت االن مدى اھمیة ادارة السالمة والصحة المھنیة بالمؤسسات, إذا 
  .الحوادث  و ایضا تعلمت استنباط المعلومات عند حدوث شىء خاطىء ووقوع, ذلك العمل 

ولكن ھل تعلم مستوى أدائك ككل بما یتعلق بالسالمة والصحة المھنیة؟ ھل مستوى السالمة بالمؤسسة العام الحالى 
ھل تتذكر مثال فریق كرة القدم فھو یقیس اداءة بعدد المباریات التى كسبھا  بالمقارنة بالعام السابق جید ام سىء ؟

  .عة بالترتیب العام لدورى كرة القدم تعادل بھا او خسرھا وعدد نطاقو وموق,

لتمكنك من متابعة مستوى نظام , عن طریق وضع مؤشرات لقیاس االداء , السبیل االمثل لتعرف مستوى ادائك
  .السالمة بالمؤسسة

  ولكننا فى الحیاة الیومیة, من الممكن عدم ادراك ذلك 
  . نقیس اداءنا باستمرار بكافة نواحى الحیاة الترفیھیة او العمل 
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بینما , ففى االنشطة الترفیھیة والریاضیة نقیس ادائنا بعدد المباریات او االشواط التى فزنا بھا او تعادلنا او خسرناھا
  .اءفى العمل فیقیس المدیر ادائنا بالنسبة لعناصر تم االتفاق علیھا كمؤشرات لقیاس االد

  
  :ان مؤشرات قیاس االداء توفر لنل معلومات عن 

  
  ماذا یحدث حولنا·
  العمل تم انجازة الى االنكم من ·
  المشاكل او االخطار التى من المحتمل مواجھتھا وكیفیة·

  .االستجابة لھا عند حدوثھا
  

  :على سبیل المثال

ویرشدنا الى متى علینا االبطاء للتوافق مع عداد السرعة بالسیارة یعطینا معلومات عن سرعة سیر السیارة ·
وبالمثل فان مؤشر خزان الوقود والزیت بالسیارة یوفروا لنل , حدود القصوى للسرعة للطریق الذى نسلكة 

  .معلومات مفادھا متى یجب علینا التزود بالوقود قبل ان ینفذ و تتوقف المركبة عة السیر
  .الى عدد الكیلومترات المقطوعة و الوقت المستغرق بالرحلة عداد المسافات المقطوعة بالسیارة یرشدنا·
توصلنا الى العنوان  یرشدنا الى المسارات السلیمة للطرق التى) جى بى اس (الجغرافى  القیادةجھاز دلیل ·

المراد الذھاب الیھ و ببعض االنظمة المتطورة یعطى معلومات عن الحوادث بالطرق العامة والسریعة و 
  .سارات المقترحة  كبدیل عن المسارات المكدسة لنتمكن من القیادة بسالسة والوصل بالوقت المحددالحلول والم
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  :كمثال لقیادة السیارة, بعض مؤشرات االداء توفر لنا معلومات عن مخرجات افعالنا 
  .السیارةقیادةفعلبعد فان عداد المسافات المقطوعة والوقت المستغرق بالرحلة عبارة معلومات مخرجة 

  

Reactive"" رد فعل مؤشر تفاعلى او " سوف نطلق مصطلح  Indicator   .على مثل ھذا المؤشر "

جھاز مثال , مؤشرات اخرى توفر لنا معلومات عن الوضع الحالى الذى من الممكن ان یؤثر على ادائنا بالمستقبل 
یعطى معلومات عن الحوادث بالطرق العامة والسریعة و الحلول والمسارات ) جى بى اس (الجغرافى القیادةدلیل 

  .ان نتكدس او نعلق بالسیارة بھذة التكدسات كنتیجة لحادث ماقبل, المقترحة  كبدیل عن المسارات المكدسة

Proactive"" ستباقى مؤشرإ" سوف نطلق مصطلح  Indicator   .على مثل ھذا المؤشر "

, من التطبیقات الجیدة بالعمل ان تحدد مؤشرات قیاس االداء تتوافق مع اھداف المؤسسة او القسم الذى تعمل بھ
دعنا , یعتبر ھباء منثورا ان تحدد مؤشرات قیاس اداء لیست مھمة او متوافقة مع اھداف مؤسستك او القسم التابع لھ

  .نقوم بایضاح تلك النقطة االن

فانت تھدف الى تقدیم , لنفترض مثال انك مدیر احدى المكتبات لبیع المستلزمات الدراسیة والمكتبیة والقرطاسیة
  .لتحظى برضى وثقة العمالء والزبائن, جودة عالى وخدمة متمیزة لزبائنكمنتجات ذات مستوى 

ماھى المعلومات الى سوف تقیس مؤشرات اداء العمل بالمكتبة؟

  
لشھر من العام ویمكنك مقارنتھا بنفس ا, سوف یمدك بمعلومات عن حركة البیع بالمكتبة,المبیعات الشھريكشف 

 " Reactive Indicator"" مؤشر تفاعلى او رد فعل " .وھذا یعتبرمؤشر مھم, االرباحالسابق و حساب نسبة 

  

اذا جمعت معلومات عن , ة للمكتبةولكن كشف المبیعات الشھرى ال یوفر لك المعلومات عن الصورة الكامل

, ومعلومات عن شكاوى العمالء والزبائن, الطلبیات التى تم تسلیمھا بموعدھا والطلبیات التى تأخر تسلیمھا 

, ساعة 24وعدد االستفسارات واالیضاحات التى تتم خالل ال , معلومات عن عدد طلبیات الجدیدة التى سجلت 

   " Proactive Indicator"" مؤشرإستباقى " .اء العمل بالمكتبةسوف تحصل على معلومات توضح اد

مثل تاخر تسلیم الطلبیات او تنامى عدم , سوف تتمكن من ھذة المعلومات ان تستجیب لمشكالت محتملة بالمستقبل 

  .رضا الزبائن عن الخدمة بالمكتبة
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  ؟والصحة المھنیة كیف نقیس اداء نظام السالمة 

  :لدینا طریقتین لجمع المعلومات عن اداء السالمة والصحة المھنیة بالمؤسسة , السابق ایضا مثل المثال 

    " Reactive Indicator"" تفاعلى او رد فعل  أداءمؤشر" 
معلومات عن : ویشمل , نظام السالمة والصحة المھنیة مخرجات ھذا المؤشر یھدف الى جمع معلومات عن

, الغیاب نتیجة الحوادث واعتالل الصحة , اعتالل الصحة المھنى , الوقائع بدون خسائر , الحوادث واالصابات 
  .وعدد ایام العمل بدون حوادث

  

   )مثل سنة كاملة(عدد االصابات المبلغ عنھا بالفترة الزمنیة   
     100000 ×___________   _________________________  =معدل وقوع االصابات 

  
  )سنة كاملة (معدل عدد العاملین اللذین عملوا خالل فترة    

  
  
  

ولمقارنة معدالت مؤسستك بالمعدالت , وھذا المعدل یفید بمقارنة اداء السالمة والصحة المھنیة من عام الى عام 
وتستطیع الحصول على المعدالت القومیة لمختلف الصناعات من , تنتمى الیھا مؤسستك  القومیة للصناعة التى

  ).مثل وزارة العمل او القوى العاملة ( الجھات المطبقة للقانون ببلدك 
مثل انواع االصابات االكثر , لمعدالت یفید باستنباط التوجھات االصابات والحوادث تحلیل مثل ھذا النوع من ا

  .اكثر االصابات تكرار و مدى خطورة تلك الحوادثشیوعا او 
  

ھل , ان االعتماد على معلومات عن الحوادث و اعتالل الصحة المھنى لھ قیود وحدود لالستخدام كمؤشرات اداء
  تستطیع ان تفكر لماذا ھذة المحدودیة باالستخدام ؟
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   " Proactive Indicator"" مؤشر أداء استباقى " 
  

وقوع الحوادث واالصابات واعتالل قبـلھذا المؤشر یھدف الى جمع معلومات عن نظام السالمة والصحة المھنیة 
  .الصحة المھنى ببیئة العمل

یجب علیك ان تنظر و تمحص , لتتمكن من قیاس مؤشرات قیاس االداء للسالمة والصحة المھنیة بمؤسستك
  :مدخالت التى تتفاعل لتجعل نظام السالمة والصحة المھنیة فعال و وعلى سبیل المثال 

  العملاالدوات والمعدات و بیئة ·
  نظام العمل االمن و اجراءات العمل بدون مخاطر·
  االشخاص والعاملون والمقاولون·

  
  

  .ویتوجب علیك ان تجد سبال لقیاس وجمع معلومات تلك المدخالت
  

ببیئة العمل یمكن ان یمدنا بمعلومات عما اذا كانت المعدات تعمل على السالمة والصحة المھنیةالتفتیش: مثال
ویمدنا ایضا بفرصة التعامل مع المشاكل قبل ان تتفاقم , المحیطة بالعمل مالئمة ام ال بصورة سلیمة ام ال و البیئة

الواقع و مقارنتھا لذا قیاس عدد مرات التفتیش ببیئة العمل و نتائجھا التى تمت على ارض. وتسبب حادثة او اصابة
  . مع المفترض عملھ یبرز لنا مستوى السالمة والصحة المھنیة بالمؤسسة 

  
لذا قیاس معدالت تدریب العاملون ونوعیة , اشراك العاملون بالتدریب یساعدھم على انجاز اعمالھم بامان , وایضا 

  .التدریب یعتبر مؤشر اخرالدارة السالمة والصحة المھنیة
  

  :لمؤشرات الجیدة من مواصفات ا
  موضوعیة و یمكن قیاسھا وتجمیع البیانات عنھا·
  .ان یكون المؤشر متوافق و مناسب للمؤسسة او القسم او مجموعة العمل المراد قیاس االداء بھا·
  قابل ان یوفر لنا مؤشر یعتمد علیة لمعدل االداء·
  تكلفتة مناسبة من حیث الوقت والمجھود الالزم لتجمیع المعلومات عنھ·
مفھوم ومالئم للمؤسسة او القسم او المجموعة المراد قیاس االداء بھا·
  

  المستخدمة بمؤسستك ؟ ھل تستطیع التعرف علیھا ؟برجاء البحث عن مؤشرات قیاس االداء
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بعضھم من , یوجد عدد من االفراد مھتمین بالمعلومات عن قیاس أداء نظام السالمة والصحة المھنیة بمؤسستك 
  :داخل مؤسستك وھم 

  
  االدارة العلیا للمؤسسة·
  مدیروا القطاعات واالقسام·
  العاملون·
  ممثل العاملین بما یختص السالمة والصحة المھنیة·

  )اعضاء لجان السالمة (  
  المساھمون و حملة االسھم·

  
  :و البعض االخر من خارج المؤسسة ومنھم 

  
  )جھات مطبقة للقانون ( المھنیة  الجھات المطبقة لقوانین السالمة والصحة·
  شركات التأمین ·
  كبار العمالء·
  )جمعیات اھلیة غیر حكومیة( العامة ومؤسسات المجتمع المدنى ·
  )فى بورصة اسھم الشركات ( حملة االسھم من خارج المؤسسة ·

  
 اشكال مختلفةھؤالء االفراد او الجھات سوف یحتاجون معلومات اداء نظام السالمة والصحة المھنیة بعدة 

  .والغراض مختلفة
  

فقط , شركة تم فحص التقریرالسنوى للشركة ككل   217ھل تعلم انھ باجراء احصائى من عینة قدرھا : معلومة
  .من الشركات حرصت على ذكر معلومات عن اداء نظام السالمة والصحة المھنیة بھا% 30نسبة 
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  ماھى المراجعات او اتدقیق ؟

الطریقة الثبات ان ) دلیل بقدراالمكان موضوعى ( تھدف المراجعات او التدقیق للحصول على دلیل موضوعى 
  .التى یدار بھا نظام السالمة والصحة المھنیة تتوافق وتتماشى مع اھداف وسیاسة السالمة والصحة المھنیة للمؤسسة

  :ھناك مستویین للمراجعة

وتساعد المدیرون بقیاس مستوى اداء نظام السالمة والصحة  تتم بافراد من داخل المؤسسة المراجعات الداخلیة
  .المھنیة

وعادة تسترعى انتباه , لخارجیة تتم عن طریق طرف ثالث وتمثل وجھة نظر مستقلة عن المؤسسة المراجعات ا
  .االدارة العلیا للمؤسسة باالضافة الى المعنیون بالمؤسسة 

  :تستخدم ثالث انواع من االدلة فى المراجعات 
  
  

  

  .للوقوف على مدى كشفھا للمخاطر ببیئة عمل المؤسسة –الوثائق ·
, للوقوف على مدى الوعى و مالئمة العاملین للعمل الذین یقومون بھ –المقابالت الشخصیة اثناء المراجعة ·

  .ومدى توفر الموارد الالزمة الدارة السالمة والصحة المھنیة 
لمطابقة ما تم سرده بالوثائق على الطبیعة –مالحظات المراجع ·

, والصحة المھنیة مھمة جدا ان بدانا العمل علیھا بصورة سلیمة  ان نتائج و مخرجات تقریر مراجعة نظام السالمة
  .وقلیلة االھمیة ان اھملناھا

انت كمدیر من الممكن ان تشارك االدارة العلیا للمؤسسة لوضع خطة عمل لتصحیح ماتم وروده من نقائص بتقریر 
  .المراجعة لنظام السالمة والصحة المھنیة 
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  :ملخص 

  .قیاس مستوى االداء یعتبراداة لمعرفة مستوى اداء االفراد والمجموعات والمؤسسات·
  

یعتمد على مخرجات نظام السالمة والصحة المھنیة والتى عادة ما تكون ,  تفاعلى او رد فعلالداء األمؤشر·
  .بسھولة ولكن لھا محدودیة لالستخدامسلبیة و یمكن تجمیع معلوماتھا 

  
وھى ذو اھمیة قصوى حیث , یعتمد على مدخالت نظام السالمة والصحة المھنیة  , ستباقىاالداء مؤشر اال·

  .تمكننا من انذار مبكر للمشكالت والحوادث قبل وقوعھا و یجب ان تتوافق مع اھداف المؤسسة 
  

 ومدى تطابقة معالسالمة والصحة المھنیة نظام اداء  لى نظام السالمة تقیس مجملعملیة المراجعة ع·
  سیاسات واھداف المؤسسة
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  :ملخص 

  

ماھو قیاس اداء نظام السالمة ؟.1

  

  

  

  

كیف نقیس اداء نظام السالمة ؟.2

  

  

  

  

  

  ماھى المراجعة او التدقیق ؟.3
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  :الفصل الثامن

    حمایة البیئة المحیطة 
  
  

  نقاط التعلیم االساسیة 

؟ أثر الصناعة على البیئة ماھو  .1
؟ یمكنك التحكم بالتلوث والمخلفاتكیف .2
  ؟ عناصر نظام االدارة البیئیة ماھى .3

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ؟ماھو أثر الصناعة على البیئة  

  

  

  

  

  .ماذا نقصد بالبیئة ؟ نقصد بھا كل ما یحیط بنا من ارض و ھواء و میاه

نحتاج ان لذا . كلھا توفر الظروف لتطور واستدامة جمیع اشكال الحیاه بما فیھا االنسان, االرض والھواء والمیاه 

  .نعامل الموارد الطبیعیة باحترام الذى یلیق بھا

حمایة البیة مھم وضرورى , ولالسف نحن نستعمل فى بعض االحیان البیئة كصندوق نفایات لالشیاء التى ال نریدھا 

  .لنا جمیعا
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…  
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لمؤسسات و فطبیعة االنشطة با. الشركات والمؤسسات تتفاعل مع البیئة بطرق مختلفة و لھا أثر مختلف ایضا

اماكنھا و المنتجات والخدمات المرافقة و سلسلة المشتریات والتورید تعتبر بعض االمثلة التى تحدث اثرا على 

  .البیئة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كیف تؤثر انشطة مؤسستك على البیئة ؟, فكر قلیال 

التلوث البترولى من ناقلة مثل حوادث, حدث واحد یكون لھ تاثیر مباشر و فورى على البیئة , فى بعض االحیان 
  .بترول بالبحار والشواطىء

ان ). غازات الصوبة الزجاجیة ( غازات االحتباس الحرارى تحتاج الى تراكم لتحدث تأثیر مثلتأثیرات اخرى 
االراضى الملوثة ممكن ان تنقل , على سبیل المثال , مصادر التلوث ممكن ان تضر بمدى واسع من الكائنات الحیة 

  .التلوث عن طریق التسرب للمیاه الجوفیة او مسطحات المائیة القریبة

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  :م كانت ھناك2008انھ فى عام , ھل تعلم 

  حادث تلوث میائى442·
  حادث تلوث ارضى199·
حادث تلوث ھوائى126·

  .وكلھا لھا تاثیر ضار جدا على البیئة 
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  :ھى ماتقوم الشركات والمؤسسات بالقائھ لعدم االحتیاج لھ او عدم الرغبة باقتناءة مثل المخلفـــات
  

  المخلفات              الصناعة 
  

  بطاریات, طالء واطارات,سیارات,زیوت,بالستیك,حدید        صناعة السیارات

  

  اخشاب,مذیبات,طالء, اسبستوس, مخلفات ھدم,تربة          االنشاءات

  

  رایش مخالفت معدنیة, طالء,معادن,تغلیف,زیوت للتقطیع        الصناعات الھندسیة

  

انسجة , غازات تبرید,بالستیك,كرتون,تغلیف,مخلفات عضویة  انتاج غذائى وتوزیع

  مواد حافظة, حمأة احواض الترسیب,صرف صحى, حیوانیة

  

اجھزة ,كمبیوتر,اثاث مكتبى,مخلفات تغذیة,كرتون,ورق  تمویل/قطاع الخدمات

  .ءة فلوروسنتلمبات اضا,كھربائیة

  

  

  

  

  

  

  

  

 :                                                                    مالحظات 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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  .ھو صرف او القاء مواد ضارة او طاقة الى البیئة ممكن ان تلوث الھواء والماء واالرضالتلوث 

  :یمكن ان یحدث من خالل تلوث الھواء 

ثل ثانى اكسید مما ینتج عنھ غازات ودخان وعوادم احتراق م, الزیوت اوالغاز الطبیعى, حرق وقود الفحم   

  ) . المعرف باحد غازات االحتباس الحرارى(الكربون 

  

  

  

  

  

  

  :ممكن ان یحدث عن طریق تلوث االراضى

  القاء مخلفات خطرة·
  تسریب و بقع من مواد ملوثة·
  انسیاب میاه مكافحة الحرائق على االراضى المجاورة لمكان الحریق·

  

  :ممكن ان یحدث عن طریق تلوث المائى

تؤدى الى تسریب وتلوث مصارف میاه االمطار التى بدورھا تصب , غیر جیدة االتصالوصالت صرف ·
  .باالنھار والبحیرات

الزیوت والمذیبات والمنظفات و المواد الكیمیائیة االخرى التى تصرف على مصارف میاه االمطار اثناء ·
  .صیانة وتنظیف المعدات والمركبات

  .میائیة نتیجة حادث ما اثناء تسلیم البضاعةاالنسكاب والتلوث بالزیوت والمواد الكی·
  .تسرب الزیوت والمواد الكیمیائیة من الخزانات والحاویات والبرامیل·
  .والزیزت والكحوالت تسرب كمیات كبیرة من المواد الغذائیة كالحلیب او المشروبات والحبوب·

  

  

  

  

  

  

  

                 :                                                    مالحظات 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..…  
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  كیف یمكنك التحكم بالتلوث والمخلفات ؟

سوف تصبح فى حاجة لتحدید الموضوعات ذات االھمیة , عندما یتم تحدید كیف تؤثرانشطة مؤسستك على البیئة 
وقد سبق ان تطرقنا الى تقییم , البیئیةیوجد سبیل اوحد للقیام بذلك عن طریق تقییم المخاطر . واالجدر بان تدار بامان
وفى ھذة الحالة یكون تقییم المخاطر , یمكن تطبیق نفس خطوات تقییم المخاطر على البیئة . المخاطر بالوحدة الثانیة

  .یعنى باحتمالیة وقوع حدث ما و لھ عواقب وتأثیر على البیئة

  :عتمد على عدة عوامل ی, كیفیة التعامل مع الملوثات والمخلفات من انشطة مؤسستك 

  التأثیر المحتمل على البیئة من تلك الملوثات·
  ایة متطلبات قانونیة خاصة·
  التطویر فى التطبیقات الجیدة والصدیقة للبیئة·
  سیاسة و مبادىء مؤسستك تجاه البیئة·
اھتمامات و میول االفراد والجھات المعنیة باالمر·

  
 3البیئة االنجلیزى بمقاضاة شركات نتج عنھا غرامات بلغت  م قام جھاز حمایة2008ھل تعرف ؟ انھ فى عام 

 2.95م بلغت الغرامات 2006بینما فى عام , جنیھ استرلینى لكل شركة 12000ملیون جنیھ استرلینى بمتوسط 
.جنیھ استرلینى لكل شركة مخالفة 11800ملیون جنیھ استرلینى بمتوسط 
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  :ھذا التسلسل الختیار الحلول سوف یساعدك التخاذ التحكم المناسب كالتالى

  

  والتى, عن طریق تغییر الطرق المستخدمة بالتصنیع–عـالمن

  تمنع خروج بعض المخلفات

  

  

  

  عن طریق استخدام تغلیف اقل كمیة–التقلیل من حجم المخلفات

  او استخدام سبل اكثر كفاءة لتقلیل الناتج من المخلفات

  

  

  

  عن طریق اعادة استخدام جزء من المخلفات –اعادة االستخدام

  .بدال من االلقاء بھا كمخلفات غیر مرغوب بھا

  

  

  

  عن طریق اعادة تصنیع المخلفات واستخدامھا–تدویر المخلفات

  تدویر المخلفات الى منتجات نافعة  مثل اعادة تدویر مخلفات الورقاو 

  واستخدام المخلفات, تدویر المخلفات العضویة الى سماد, والكرتون

  .لتدویر المواد العضویر الى وقود القابلة لالشتعال 

  

  

  یتم اخذ القوانین المتعلقة –التخلص االمن او الدفن االمن للمخلفات 

  وبعض المخلفات یجب تحویلھا, االمن من المخلفاتبدفن والتخلص 

  .الى مخلفات آمنة او صدیقة للبیئة قبل دفنھا فى المدافن الصحیة
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فإن مؤسستك یجب ان تمتلج اجراءات لتقلیل التأثیر الضار لتلك المواد , اذا حدث تسرب الحد الموام الملوثة للبیئة 

جراءات لمنع الملوثات المتسربة من الوصول الى المسطحات المائیة ا, على سبیل المثال (الملوثة على البیئة 

ھذة االجراءات یجب ان تكون من . واستعادة كفاءة اى مناطق تضررت من جراء ھذا الحادث) المجاورة لمؤسستك

 ویجب ان یتم مراجعتھا دوریا و التدریب على تفعیلھا عن, مكونات خطة االستجابة للطوارىء البیئیة لمؤسستك

من عدة مستویات وبعض المؤسسات لدیھا خطط استجابة للطوارىء البيءیة على ,االزمات والطوارىء البیئیة

  .التلوث

  

طبقا لنوع الصناعة واالنشطة . یمكن منع التلوث بااللتزام بالحدود القانونیة للنبعاثات الملوثة للجو واالرض و المیاه

ونا لالنبعاثات الضارة التى ال یجب تعدیھا تتیح للمؤسسات ھناك حدود ملزمة قان,الصناعیة داخل مؤسستك 

ویتم مراقبة تلك , الصناعیة اصدار قدر ضئیل و آمن من االنبعاثات ال یؤثر على البیئیة ان تم االلتزام بھ عملیا 

للجھات وعند تجاوز تلك الحدود یجب االبالغ فورا , الحدود من قبل المؤسسة والجھات الرقابیة المطبقة للقانون

بینما فى , فى بریطانیا ومقاطعة ویلز فإن جھاز البیئة ھو الجھة المطبقة للقانون . المطبقة للقانون عن تلك الوقائع

  .اسكتلندا فجھاز حمایة البیئة ھو الجھة المطبقة للقانون

  

  .من خطر التلوث جنیھ استرلینى لكل عامل على حلول حمایة البیئة 1100ھل تعلم؟ ان الصناعة البریطانیة تنفق 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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  ماھى العناصر االساسیة لنظام االدارة البیئة ؟

افضل السبل الدارة  لقد ذكرنا انھ من, ھل تتذكر عناصر نظام ادارة السالمة والصحة المھنیة بالفصل الرابع 

والتنقیح والتطویر , القیاس , التطبیق , التخطیط السالمة والصحة المھنیة عن طریق منھج نظامى یبنى على 

  .وھو ینطبق ایضا على نظلم االدارة البیئیة ,  المستمر

  

  

  

  

  

  

  

  

تفاعلھا مع / لتقلیل مخاطر انشطة عمل مؤسستك على , ان الدافع والمحرك الرئیس تجاه انشاء نظام ادارة بیئیة 

  .البیئة 

  :ان من فوائد تطبیق نظام ادارة بیئیة 

  .قد یكون شرط اساسى الصدار رخصة عمل مؤسسة صناعیة·

  یؤمن ترشید االنفاق ·

  یوفر قدرة تنافسیة لمنتجات مؤسستك باالسواق·

  .یدعم صالت مؤسستك بالمجتمع المدنى و الجھات واالفراد المعنیین والمھتمین بالبیئة·

  

  

  

  

 :                                                                    مالحظات 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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  اختبر معلوماتك ؟

.لتر من الزیوت .............. ممكن تلوث ملیون لتر میاة فقط عن طریق - 1

.من المخلفات ببریطانیا سنویا   فرد/ كیلو جرام ............. یتم تدویر عدد - 2

.كیلو جرام من المخلفات ببریطانیا سنویا........... فى المتوسط ینتج كل فرد - 3

.لتر میاه كل شھر ببریطانیا.......... فى المتوسط یھدر الفرد باالعمال المكتبیة عدد - 4

ر بالطباعة على كال وجھین الورق جنیھ استرلینى من جراء التوفی......... یمكن لمؤسسة واحدة ان توفر عدد - 5

.A4مقاس 

.كیس بالعام ............. عدد  االكیاس البالستیكیو التى تم اعطائھا للمتسوق االنجلیزى تبلغ - 6

.بالعام طن مخلفات تم انتاجھا بانجلترا ومقاطعة ویلز............. عدد- 7

  .طن مخلفات كل عام.............. تنتج بریطانیا عدد - 8
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  : لملخصا

ویجب علیك ان تتاكد من فاعلیة ان الخدمات والمنتج النھائى مقبول  –التحكم البیئى یؤدى الى تقلیل بالتكلفة ·

  .وفاعلیة االستخدام االمثل للمواد الخام والمخلفات المنتجة, 

  .التلوثالتخطیط لمنع او تقلیل الملوثات والمخلفات اقل بكثیر من تكلفة التنظیف و التطھیر من حوادث ·

واجھة وسمعة , القدرة التنافسیة للمنتج , االداء البیئى الجید لمؤسستك لھ مزایا عدیدة مثل زیادة الربح العام ·

  .و تقلیل من اقساط التأمین ,  صناعیة افضل و عالقات عامة, حسنة لنشاط مؤسستك 

  .االساسیة الداء نظام بیئى جیدتكامل العناصر البیئیة مع مسئولیة العاملین بالمؤسسة یعتبر من العناصر ·
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