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الفصل األول |
اإلطار العام
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9

الدليل اال�سرت�شادي لل�صحة وال�سالمة املهنية يف احلكومــة االحتادي ـ ــة

المقدمة
يف اطار اهتمام حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة ب�ضرورة تكامل ال�سيا�سات والأنظمة املتعلقة باملوارد الب�شرية ،كان من املهم
�إعداد الدليل اال�سرت�شادي لل�صحة وال�سالمة املهنية لينه�ض مب�ستويات ال�صحة وال�سالمة املهنية يف مواقع العمل (بيئة العمل
املكتبي) من خالل دعم الوزارات واجلهات االحتادية يف �أخذ التدابري الالزمة لإيجاد بيئة عمل �صحية و�آمنه وذلك ل�ضمان �سالمة
املوظفني واملتعاملني وفق ًا لأعلى م�ستويات ال�صحة وال�سالمة املهنية يف بيئة العمل.
ومن هذا املنطلق �ستقوم الوزارات واجلهات االحتادية بتقدمي الدعم من خالل ت�شجيع كافة املوظفني واملتعاملني على الأخذ مبا
ورد يف هذا الدليل من �ضوابط ومعايري ل�ضمان ال�صحة وال�سالمة يف �أماكن العمل.
مت �إعداد الدليل اال�سرت�شادي لل�صحة وال�سالمة املهنية ا�ستناد ًا �إىل املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )11ل�سنة  2008ب�ش�أن املوارد
الب�شرية يف احلكومة االحتادية وتعديالته والئحته التنفيذية  ،وذلك باالطالع واملقارنة مع �أف�ضل الت�شريعات واملمار�سات املحلية
والعاملية والتي ت�شمل:
•القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  1980يف �ش�أن تنظيم عالقات العمل والقوانني املعدلة له
•نظام �إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة لإمارة �أبوظبي ( )ADEHSMSل�سنة 2012

•نظام �إدارة ال�صحة وال�سالمة املهنية  ISO 14000 & OHSAS 18001طبقا ملتطلبات املوا�صفات القيا�سية
•نظام �أوفي�س وايز اال�سرتايل « »Office Wiseكما مت االطالع على الأنظمة املطبقة يف �ش�أن ال�صحة وال�سالمة املهنية
وهي :
•دليل نظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية والبيئة للعام  )OHSAS 18001 & 14001( - 2014لوزارة املالية
•�سيا�سة الأنظمة الإدارية املتكاملة لوزارة البيئة واملياه
•�سيا�سة البيئة وال�صحة وال�سالمة املهنية لوزارة الأ�شغال العامة
•االطار اال�سرت�شادي «ال�سالمة املهنية واملخاطر ال�صحية» لوزارة العمل
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الدليل اال�سرت�شادي لل�صحة وال�سالمة املهنية يف احلكومــة االحتادي ـ ــة

الدليل اال�سرت�شادي لل�صحة وال�سالمة املهنية يف احلكومــة االحتادي ـ ــة

ً
ثانيا :التعريفات
يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها ما مل يق�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
الدولة

االمارات العربية املتحدة

احلكومة

حكومة دولة االمارات العربية املتحدة

جمل�س الوزراء

جمل�س وزراء دولة االمارات العربية املتحدة

الوزارة

�أية وزارة من�ش�أة وفق �أحكام القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة  1972ب�ش�أن اخت�صا�صات
الوزارات و�صالحية الوزراء والقوانني املعدلة له �أو وفق ًا لأية قوانني �أخرى

اجلهة االحتادية

الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االحتادية

الهيئة

الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية

املوظف

كل من ي�شغل �أحدى الوظائف الواردة يف امليزانية

ال�صحة وال�سالمة املهنية

هي الظروف والعوامل التي ت�ؤثر �أو ميكن �أن ت�ؤثر على �صحة و�سالمة املوظف �أو املتعامل �أو
الزائر �أو �أي �شخ�ص متواجد يف مكان العمل وت�شمل جمموعة من الإجراءات والقواعد للحفاظ
على االن�سان من خطر الإ�صابة واملمتلكات من خطر ال�ضياع والتلف

خطة الطوارئ
()Emergency Plan

الدليل

املق�صود به الدليل اال�سرت�شادي لل�صحة وال�سالمة املهنية يف احلكومة االحتادية

الأمرا�ض املهنية

االمرا�ض التي ت�صيب املوظف �أثناء ت�أدية العمل �أو ب�سببه وفقا لتقرير اللجنة الطبية املخت�صة

احلادثة
()Accident

هي الواقعة التي ت�ؤدي �إىل حدوث �أذى �أومر�ض �صحي �أو تلف �أو تدمري يف املمتلكات

موقع العمل
()Workplace

بيئة العمل املكتبي التي يتم فيه تنفيذ الأن�شطة الإدارية املتعلقة بالعمل

ا�صابة العمل
() Work Injury

هي اال�صابة نتيجة حادث وقع �أثناء ت�أدية العمل �أو ب�سببه وت�شمل كذلك اال�صابة بالأمرا�ض
املهنية

ال�سجل

م�ستند يحدد النتائج التي مت حتقيقها �أو يوفر الأدلة على الأن�شطة التي مت تنفيذها

احلادث املحتمل
()Near -miss

هي احلالة التي ال تنتهي بوقوع �أ�ضرار على الأ�شخا�ص �أو املمتلكات ولكنها ت�ستلزم التبليغ
والت�صحيح

الواقعة
()Incident

حدث له عالقة بالعمل ي�ؤدي �إىل� /أو قد ي�ؤدي �إىل حادث

اخلطر
()Hazard

�أي م�صدر �أوموقف ذو �أذى حمتمل يف �صورة �إ�صابة� ،أو مر�ض �صحي �أو تلف ممتلكات �أو تدمري
لبيئة العمل �أو جمموعة مما �سبق

حتديد اخلطر
()Hazard Identification

هي عملية التعرف على اخلطر وحتديد خ�صائ�صه و�أثره

املخاطر
( )Risk

هي حم�صلة جتمع احتمال ونتيجة حدوث خطر ما
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املخاطر املقبولة
()Acceptable Risk

املخاطر التي خف�ضت �إىل م�ستويات ت�ستطيع اجلهة املعنية حتملها مع الأخذ يف االعتبار
التزاماتها القانونية اخلا�صة بال�صحة وال�سالمة املهنية

تقييم املخاطر
( )Risk Assessment

هي عملية تقدير مقدار املخاطرة وما �إذا كان ميكن حتملها �أو قبولها

االجراء الت�صحيحي
()Corrective action

فعل يتم اتخاذه لإزالة �سبب عدم املطابقة التي مت اكت�شافها �سابق ًا �أو �أي حالة
�أخرى غري مرغوب فيها وذلك ملنع تكرارها

االجراء الوقائي
((Preventive action

فعل يتم اتخاذه لإزالة �سبب عدم املطابقة املحتملة �أو �أي حالة �أخرى غري مرغوبة

االجراء التح�سيني

التقدم َّ
املط ِرد لتح�سني �أداء �إدارة ال�صحة وال�سالمة املهنية بهدف حتقيق �أداء يتما�شى مع
ال�سيا�سة االحتادية لل�صحة وال�سالمة املهنية
خطة ت�شمل جمموعة من التدابري والإجراءات ا�ستعداد ًا ملواجهة املخاطر املحتملة
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الدليل اال�سرت�شادي لل�صحة وال�سالمة املهنية يف احلكومــة االحتادي ـ ــة

الدليل اال�سرت�شادي لل�صحة وال�سالمة املهنية يف احلكومــة االحتادي ـ ــة

ً
ثالثا :نطاق التطبيق:

ً
سادسا  :النموذج التشغيلي:

يعترب هذا الدليل اطار ًا ا�سرت�شادي ًا لبيئة العمل املكتبي  ،وعلى الوزارات واجلهات االحتادية التي لديها موظفني يعملون يف بيئة عمل
حتتاج �إىل �أنظمة �صحة و�سالمة مهنية خا�صة (مثال :الأماكن العالجية وغرف العمليات وال�صيدليات ،الخ يف امل�ست�شفيات و ال�صفوف
الدرا�سية واملختربات و�ساحات اللعب يف املدار�س..الخ) تطوير �أنظمتها لتكون مكملة و�أكرث تف�صي ًال مع مراعاة ما ورد بهذا الدليل.

ي�ساعد هذا النموذج الت�شغيلي يف ادراك القيمة الأ�سا�سية جلودة الدليل اال�سرت�شادي لل�صحة وال�سالمة املهنية بحيث ال يتعر�ض
املوظف �أو املتعامل لل�ضرر �أو اخلطر يف مواقع العمل.

ً
رابعا :األهداف الرئيسة:

الر�سم التو�ضيحي رقم ( )1النموذج الت�شغيلي
الإدارة العليا
(الوزارة /اجلهة االحتادية)

•حماية املوظفني واملراجعني والزوار و مرافقهم من الإ�صابات الناجمة عن خماطر بيئة العمل املكتبي
•مراعاة كافة ا�شرتاطات ال�صحة وال�سالمة املهنية التي ت�ضمن بيئة عمل �سليمة للموظفني
•�ضمان مطابقة معايري ال�صحة وال�سالمة املهنية مع طبيعة بيئة العمل املكتبي يف الوزارات واجلهات االحتادية
•توعية جميع موظفي الوزارات واجلهات االحتادية اخلا�ضعة عن الأخطار و احلوادث املتوقع حدوثها �أثناء ت�أدية مهام
العمل
•العمل على بناء القدرات من خالل ن�شر الوعي وتوفري التدريب والتحفيز بهدف خف�ض خماطر ال�صحة وال�سالمة
املهنية يف بيئة العمل املكتبي

مدير اإلدارة

وكيل الوزارة املساعد
/املدير التنفيذي لخدمات الدعم املساندة

تقارير مؤرشات األداء

إدارة املوادر البرشية

التطوير املؤسيس

•العمل على ت�شجيع التح�سني امل�ستمر يف بيئة العمل

ً
خامسا :المبادئ العامة:
•�أن تكون مواقع عمل جميع موظفي الوزارات واجلهات االحتادية �آمنة و�سليمة و�صحية ومراعية وملتزمة بالأطر
االر�شادية الواردة يف هذا الدليل

الرئيس املبارش

رئيس فريق الصحة والسالمة

منسق الصحة والسالمة املهنية

فريق الصحة والسالمة

تقاريرمؤرشات األداء

•�ضمان فعالية مراحل العمل (التخطيط ،التطبيق ،الفح�ص والتدقيق ،التح�سني) على �أ�س�س ومعايري �أنظمة وممار�سات
عاملية معتمدة
•تطوير �أنظمة و�إجراءات الوزارات واجلهات االحتادية ملواجهة خماطر ال�صحة وال�سالمة املهنية يف بيئة العمل املكتبي
•التميز يف جمال ال�صحة وال�سالمة املهنية عرب املمار�سات املبتكرة ،والتح�سني امل�ستمر خلدمة جميع العاملني واملتعاملني
مع الوزارات و اجلهات االحتادية
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«يف حال وجود وحدة تنظيمية معنية بال�صحة وال�سالمة والبيئة داخل الوزارة �أو اجلهة االحتادية  ،يعمل فريق ال�صحة وال�سالمة
املهنية حتت ا�شراف الوحدة التنظيمية املعنية بال�صحة وال�سالمة والبيئة  ،وترفع التقارير �إىل الإدارة العليا من خالل م�س�ؤول
الوحدة التنظيمية املعنية بال�صحة وال�سالمة والبيئة وفق ًا للنموذج الت�شغيلي املعتمد يف الوزارة او اجلهة االحتادية»
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الدليل اال�سرت�شادي لل�صحة وال�سالمة املهنية يف احلكومــة االحتادي ـ ــة

العناصر الرئيسية للنموذج التشغيلي

�إن ت�شكيل فريق العمل اخلا�ص بال�صحة وال�سالمة املهنية ال يعني تعديل الهياكل التنظيمية داخل الوزارة �أو اجلهة االحتادية و�إمنا
يو�ضح هذا النموذج ارتباط فريق العمل ب�إدارة املوارد الب�شرية داخل الوزارة �أو اجلهة االحتادية.

الدليل اال�سرت�شادي لل�صحة وال�سالمة املهنية يف احلكومــة االحتادي ـ ــة

ً
سابعا :آلية التطبيق
ترتكز �آلية التطبيق على رفع الوعي بق�ضايا ال�صحة وال�سالمة املهنية لبناء قدرات وكفاءات املوظفني نحو التطبيق الأمثل لتحقيق
التميز واال�ستدامة .وتتكون من العنا�صر التالية:
الر�سم التو�ضيحي رقم (� )2آلية التطبيق

•يتم ت�شكيل فريق عمل ال�صحة وال�سالمة املهنية يف كل من الوزارات واجلهات الإحتادية بحيث يتوىل الفريق م�س�ؤولية
تطبيق مراحل العمل وفق ًا للأدوار وامل�س�ؤوليات املحددة
•يتعني على خمتلف الإدارات يف الوزارة �أو اجلهة االحتادية التعاون مع فريق عمل ال�صحة وال�سالمة املهنية كما هو حمدد
يف الر�سم التو�ضيحي للنموذج الت�شغيلي  -رقم ()1

ال�سلوك
والثقافة

•يف حال وجود وحدة تنظيمية معنية بال�صحة وال�سالمة والبيئة داخل الوزارة �أو اجلهة االحتادية يعمل فريق ال�صحة
وال�سالمة املهنية حتت ا�شراف الوحدة التنظيمية املعنية بال�صحة وال�سالمة والبيئة  ،وترفع التقارير �إىل الإدارة العليا
من خالل مدير الوحدة التنظيمية املعنية بال�صحة وال�سالمة والبيئة
•يف حال عدم وجود وحدة تنظيمية معنية بال�صحة وال�سالمة والبيئة داخل الوزارة �أو اجلهة االحتادية يعمل فريق ال�صحة
وال�سالمة املهنية حتت ا�شراف �إدارة املوارد الب�شرية  ،وترفع التقارير �إىل الإدارة العليا من خالل مدير �إدارة املوارد
الب�شرية

�إدارة
املخاطر
الفح�ص
والتدقيق

ر�ؤية 2021

خلق الثقافة

التطبيق

ن�شر الوعي
�سيا�سة
ال�صحة وال�سالمة
املهنية يف احلكومة
االحتادية

مراحل
�إدارة ال�صحة
وال�سالمة

املطابقة

مراجعة
امل�ؤ�شرات
الفح�ص

التح�سني

التميز
التح�سني
امل�ستمر
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التوعية ب�أهمية ال�صحة
وال�سالمة املهنية

تطوير
ممار�سات

ت�شريعات
دولة االمارات
العربية املتحدة
القرارات
الوزارية
والتوجيهات املحلية
الر�ؤية
والهدف واخلطة
اال�سرتاتيجية
للجهة االحتادية
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خلق ثقافة:

•التوعية ب�أهمية ال�صحة وال�سالمة املهنية :توعية جميع موظفي الوزارة �أو اجلهة االحتادية ب�أهمية ال�صحة
وال�سالمة املهنية وممار�سات العمل الآمنة من خالل الور�ش والربامج التدريبية
•ال�سلوك والثقافة :توجيه جميع الإدارات موظفيها نحو �أهمية وعي و�إدراك تطبيق الإجراءات ال�سليمة والتي من
�ش�أنها دعم ثقافة ال�صحة وال�سالمة املهنية يف بيئة العمل
المطابقة:

•�إدارة املخاطر :يتحمل جميع موظفي الوزارة �أو اجلهة االحتادية امل�س�ؤولية عن االبالغ عن �أية �أخطار �أو خماطر
حمتملة مما ي�ساعد يف �إجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات الت�صحيحية والوقائية الالزمة
•الفح�ص /التدقيق :يجب �أن تخ�ضع جميع مواقع العمل داخل الوزارة او اجلهة االحتادية لعمليات فح�ص وتدقيق
دورية للت�أكد من مطابقتها مع �سيا�سة و�إجراءات ال�صحة وال�سالمة املهنية
•مراجعة امل�ؤ�شرات� :إن التطبيق الأمثل لهذا الدليل يتطلب من الوزارات واجلهات احلكومية مراجعة الأ�س�س
وال�ضوابط الواردة يف هذا الدليل �أو �أنظمة ال�صحة وال�سالمة املهنية اخلا�صة بها ورفع م�ؤ�شرات الأداء على لوحات
� /شا�شات التحكم «»Dashboard

الدليل اال�سرت�شادي لل�صحة وال�سالمة املهنية يف احلكومــة االحتادي ـ ــة

•الت�أكد من رفع م�ستوى توعية املوظفني بواجباتهم وم�س�ؤولياتهم ب�ش�أن م�ضمون الدليل يف الوزارات واجلهات
االحتادية
•توفري الربامج التدريبية الأ�سا�سية اخلا�صة بال�صحة وال�سالمة املهنية للوزارات واجلهات االحتادية
 2.2الجهة االتحادية

•دعم الدليل اال�سرت�شادي لل�صحة وال�سالمة املهنية وتوفري املوارد الب�شرية �أو املالية �أو التقنية وبيان م�س�ؤوليات
الإدارات التابعة لها يف هذا ال�ش�أن
•التوجيه و التن�سيق بني كافة اجلهات بالن�سبة ملا جاء يف الدليل اال�سرت�شادي لل�صحة وال�سالمة املهنية وتعزيز
تطبيق الدليل يف الإدارات املختلفة التابعة للجهات ويت�ضمن ذلك الفح�ص الدوري لأماكن العمل ون�شاطاته
املختلفة ل�ضمان دقة التطبيق وت�أدية املتطلبات يف جميع مواقع ومناطق العمل
•ادخال م�ؤ�شراتها اخلا�صة بال�صحة وال�سالمة املهنية عن نتائج التطبيق يف لوحة � /شا�شة حتكم «»Dashboard

•توفري الربامج التدريبية املتخ�ص�صة للفريق املعني بتطبيق الدليل مع �ضمان التوعية امل�ستمرة لكافة املوظفني

التميز:

•تطوير ممار�سات مبتكرة :ت�شجيع جميع املوظفني داخل الوزارة �أو اجلهة االحتادية بالعمل على ا�ستمرارية مراجعة
وتطويرممار�سات ال�صحة وال�سالمة املهنية
•التح�سني امل�ستمر :العمل على ر�صد نتائج تطبيق للدليل ومراجعتها ل�ضمان فعاليتها وفق ًا للمعايري واملمار�سات
العاملية

ً
ثامنا :األدوار والمسؤوليات

3.3اإلدارة العليا في الوزارة أو الجهة االتحادية

•ت�شكيل فريق عمل ال�صحة وال�سالمة املهنية ( رئي�س الفريق ومن�سقي ال�صحة وال�سالمة املهنية) وحتديد مهام
وم�س�ؤوليات الفريق
•متكني رئي�س فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية يف الوزارة �أو اجلهة االحتادية من ت�أدية املهام املناطة �إليه وفق
الأ�صول
4.4إدارة الموارد البشرية

تتوىل اجلهات املحددة الأدوار وامل�س�ؤوليات التالية:
1.1الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية

•�إعداد وتطوير الدليل اال�سرت�شادي لل�صحة وال�سالمة املهنية لدعم وم�ساندة الوزارات واجلهات االحتادية ل�ضمان
التطبيق الأمثل وفق الأ�صول
•املتابعة مع الوزارات واجلهات االحتادية لتحديد امل�ستويات املالئمة ملا يجب �أن تكون عليه ال�صحة وال�سالمة املهنية
واال�شراف على تطبيق هذه امل�ستويات

•اال�شراف على فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية *

•رفع تقارير م�ؤ�شرات الأداء اخلا�صة بال�صحة وال�سالمة املهنية �إىل الإدارة العليا يف الوزارة �أو اجلهة االحتادية *

•توفري التدريب الالزم لفريق ال�صحة وال�سالمة املهنية

* يف حال عدم وجود وحدة تنظيمية معنية بال�صحة وال�سالمة والبيئة داخل الوزارة �أو اجلهة االحتادية

•�ستطور الهيئة لوحة � /شا�شة حتكم « »Dashboardمتكن الوزرات واجلهات االحتادية من ادخال م�ؤ�شراتها
اخلا�صة بال�صحة وال�سالمة املهنية
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5.5رئيس فريق الصحة والسالمة المهنية

•التن�سيق لتدريب وتوعية املوظفني مبخاطر ال�صحة وال�سالمة املهنية وكيفية تالفيها وكيفية املحافظة على بيئة
العمل وعلى ال�سلوك البيئي املثايل
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ً
تاسعا :مراحل إدارة الصحة والسالمة المهنية
ت�شمل منهجية �إدارة ال�صحة وال�سالمة املهنية �أربعة مراحل رئي�سة  ،يو�ضحها

•متابعة املقرتحات وال�شكاوي الداخلية الواردة فيما يخ�ص ال�صحة وال�سالمة املهنية والبيئية
•الت�أكد من االلتزام بقوانني ال�صحة وال�سالمة والبيئة ومتطلبات الوزارة �أو اجلهة االحتادية
الر�سم التو�ضيحي رقم ( )2مراحل �إدارة ال�صحة وال�سالمة املهنية

•تطوير ومراجعة �سيا�سات و�أهداف ال�صحة وال�سالمة املهنية يف حالة وجود �أي تغيريات ت�ؤثر على �سالمة و�صحة
املوظفني
•اجراء التدقيق الدوري وبيان الإجراءات الت�صحيحية والوقائية املتخذة يف هذا ال�ش�أن
•تقدمي التو�صيات واحللول املقرتحة ب�شان ال�صحة وال�سالمة املهنية يف جهة العمل
6.6منسق الصحة والسالمة المهنية

•تويل م�س�ؤولية تطبيق االطار العام لل�صحة وال�سالمة املهنية وفق املهام املحددة

•ت�شكيل فريق عمل ال�صحة وال�سالمة املهنية
•�إعداد وتطوير خطة عمل ال�صحة
وال�سالمة املهنية
•�إعداد وتطوير خطط
اال�ستجابة للطوارئ

•م�ساعدة رئي�س فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية يف تطوير خطط العمل وخطط الطوارئ
•ممار�سة الأن�شطة التوعوية والوقائية والتي تتعلق بال�صحة وال�سالمة املهنية
•تي�سري مهمة رئي�س فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية يف التحري ب�ش�أن احلوادث ،حتديد ال�ضوابط الرقابية واتخاذ
�إجراءات ت�صحيحية ووقائية داخل الوزارة �أو اجلهة االحتادية
•�إعداد التقارير الدورية التخاذ الإجراءت الوقائية والت�صحيحية
•م�شاركة ودعم رئي�س فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية يف مرحلة الفح�ص والتدقيق
7.7الرئيس المباشر

•�أن يكون منوذج ًا يحتذى به للآخرين يف اتباع املمار�سات ال�سليمة لل�صحة وال�سالمة املهنية

•مراجعة �أداء
ال�صحة وال�سالمة
املهنية بغر�ض
التح�سني

•اطالق الأن�شطة
التوعوية لن�شر ثقافة
ال�صحة وال�سالمة املهنية

التخطيط

التحسني

التطبيق

الفحص والتدقيق

•تقييم م�ستوى التدقيق
•عدم املطابقة
•تطبيق برنامج تدقيق

•�إدارة املخاطر (حتديد
املخاطر ،حتديد املت�أثرين
باملخاطر ،تقييم املخاطر ،التخفيف
من حدة املخاطر ،مراجعة وحتديث عملية
�إدارة املخاطر)

•قيا�س الأداء

•التحقيق ب�ش�أن احلوادث

•متطلبات التوثيق

•ال�صحة وال�سالمة
املهنية

•م�ساعدة فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية وتقدمي الدعم املطلوب
•امل�ساهمة يف الأن�شطة الوقائية املتعلقة بال�صحة وال�سالمة املهنية
8.8الموظف

•االلتزام بجميع الأحكام وال�ضوابط واتباع الطرق والو�سائل التي ت�ضمن �سالمة املوظف و�سالمة الآخرين
•امل�شاركة يف الأن�شطة التوعوية املتعلقة بال�صحة وال�سالمة املهنية وكذلك الأن�شطة الوقائية لإدارة املخاطر
20
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الفصل الثاني |
مرحلة التخطيط
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الدليل اال�سرت�شادي لل�صحة وال�سالمة املهنية يف احلكومــة االحتادي ـ ــة

 1.1رئيس فريق الصحة والسالمة المهنية

مرحلة التخطيط

الإدارة العليا
يف الوزارة �أو اجلهة االحتادية

�إدارة
املوارد الب�شرية

 1.1ت�شكيل فريق عمل ال�صحة
وال�سالمة املهنية (رئي�س فريق
ومن�سقي ال�صحة وال�سالمة
املهنية)

 1.2توفري التدريب الالزم لفريق
ال�صحة وال�سالمة املهنية

فريق ال�صحة
وال�سالمة املهنية
� 1.3إعداد خطة عمل ال�صحة
وال�سالمة املهنية

تتمثل املهمة الرئي�سية لرئي�س فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية يف تطبيق مراحل العمل اخلا�صة بال�صحة وال�سالمة يف بيئة العمل
املكتبي يف الوزارات واجلهات االحتادية .كما ي�شارك يف تطوير برامج ال�صحة وال�سالمة املهنية والأن�شطة الت�صحيحية والوقائية
حيث يقوم مبا يلي:
•�ضمان تطبيق املوظفني للإجراءات املعتمدة يف دليل ال�صحة وال�سالمة املهنية
•الر�صد والت�أكد من �إزالة املخاطر وتوعية وتدريب املوظفني على تطبيق الدليل
•ر�صد م�ستوى �أداء اجلهة يف جمال ال�صحة وال�سالمة املهنية و �إعداد اخلطط التح�سينية

 1.4اعداد خطط اال�ستجابة
حلاالت الطوارئ

يتعينَّ على الوزارات واجلهات االحتادية فهم متطلبات الدليل عند املراجعة املبدئية لتقييم الو�ضع الراهن يف الوزارة �أو اجلهة
االحتادية  ،حيث توفر هذه املراجعة املعلومات الالزمة التي متكن فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية من �إعداد خطط العمل وحتديد
�أولويات التح�سني ،مع االخذ بعني االعتبار جميع خماطر ال�صحة وال�سالمة املهنية.

 1.2منسق الصحة والسالمة المهنية

تتمثل املهمة الرئي�سية ملن�سق ال�صحة وال�سالمة املهنية يف م�ساعدة رئي�س فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية يف تطبيق
مراحل العمل كما يتوىل مهمة التوا�صل ورفع التقارير ب�صورة مبا�شرة �إىل رئي�س فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية.
( ملزيد من التفا�صيل ،يرجى االطالع على الف�صل ال�سابع « النماذج واملالحق» ب�ش�أن الو�صف التف�صيلي ملهام فريق ال�صحة
وال�سالمة املهنية)

عند �إجراء املراجعة املبدئية تتم مراعاة اجلوانب التالية:
•متطلبات الدليل
•قائمة خماطر ال�صحة وال�سالمة املهنية (�إن وُجِ دَ ت)
•تقييم ال�صحة وال�سالمة املهنية (�إن وجد)
•مراجعة الأنظمة واملمار�سات والعمليات والإجراءات احلالية (�إن وجد)
•ا�ستعرا�ض تقارير حوادث ال�صحة وال�سالمة املهنية (�إن وجد)

1.1تشكيل فريق عمل الصحة والسالمة المهنية

 1.3عدد أعضاء فريق الصحة والسالمة المهنية

ترجح �أف�ضل املمار�سات اخلا�صة بتطبيق �أنظمة ال�صحة وال�سالمة املهنية �إىل �أن عدد �أفراد فريق ال�صحة
و ال�سالمة املطلوب يرتبط بالعوامل التالية:
•م�ساحة وموقع العمل (التغطية اجلغرافية)
•طبيعة ونطاق الأخطار واملخاطر وتغريها
كما تو�صي �أف�ضل املمار�سات بوجود عدد ( من � 1إىل  ) 2من�سق �صحة و�سالمة مهنية لكل  100موظف ًا يف كل مكان عمل.
 1.4بناء قدرات فريق الصحة والسالمة المهنية والموظفين

يتم ت�شكيل فريق عمل ال�صحة وال�سالمة املهنية من قبل الإدارة العليا يف الوزارات واجلهات االحتادية والذي يجب �أن يتمتع
�أع�ضا�ؤه باملهارات والكفاءات وامل�ؤهالت الجناز املهام املوكلة �إليه من خالل توفري التدريب الالزم واحل�صول على ال�شهادات
املهنية املعتمدة (مثال :دبلوم نيبو�ش «)»NEBOSH
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يعترب ح�صول فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية على التدريب املنا�سب �شرط ًا �أ�سا�سي ًا لنجاحه يف حتقيق �أهداف ال�صحة وال�سالمة
املهنية .ويتوجب على رئي�س ومن�سقي ال�صحة وال�سالمة املهنية احل�صول على دبلوم و�شهادة نيبو�ش « »NEBOSHلل�صحة
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وال�سالمة املهنية (�أو غريها من ال�شهادات املهنية املعتمدة يف ال�صحة وال�سالمة املهنية) مع الأخذ بعني االعتبار متطلبات احلد
الأدنى للم�شاركة يف التدريب.

 2.1األهداف و مؤشرات األداء الرئيسية

رئي�س فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية
جماالت اخلربة �إدارة املخاطر ،عمليات التدقيق  ،تقارير االلتزام ،تقييم وتقارير الأداء
املعرفة

•تلبية احتياجات املجل�س الوطني لالمتحانات يف ال�صحة وال�سالمة املهنية

“نيبو�ش”

•نظام �إدارة ال�صحة وال�سالمة املهنية ،18001
•نظام ال�صحة وال�سالمة املهنية� ،أيزو ،9001
•دورة تدريبية لتخريج كبري مدققي نظم �إدارة ال�صحة وال�سالمة املهنية “”Lead Auditors Couse

ي�شكل حتديد الأهداف جزء ًا ال يتجز�أ من مرحلة التخطيط حيث يتعني على الوزارات واجلهات االحتادية تنفيذ الربامج الالزمة
لتحقيقها ،وو�ضع �آلية عمل تتيح للجهة موا�صلة حت�سني نظامها اخلا�ص ب�إدارة ال�صحة وال�سالمة املهنية وحت�سني �أدائها.
يتعني على الوزارات واجلهات االحتادية ا�ستخدام املعلومات التي ح�صلت عليها خالل مرحلة التخطيط لتحديد �أولويات خماطر
ال�صحة وال�سالمة املهنية ،كما يجب مراعاة التايل:
•الأهداف اال�سرتاتيجية اخلا�صة بالوزارات واجلهات االحتادية
•اخليارات التقنية واملالية والت�شغيلية ومتطلبات الأعمال
•نتائج حتديد وتقييم املخاطر

من�سق ال�صحة وال�سالمة املهنية
جماالت اخلربة حتديد الأخطار ،القيام بعمليات تقييم املخاطر ،مكافحة احلرائق ،التعامل مع احلاالت الطارئة� ،إعداد
التقارير املتعلقة بال�صحة وال�سالمة املهنية ،املراقبة� ،إجراء متارين وتدريبات على احلاالت الطارئة،
تقييم املخاطر� ،إلخ.
املعرفة

•تلبية احتياجات املجل�س الوطني لالمتحانات يف ال�صحة وال�سالمة املهنية “نيبو�ش”،

•نظام �إدارة ال�صحة وال�سالمة املهنية ،18001
•نظام ال�صحة وال�سالمة املهنية

2.2إعداد خطة عمل الصحة والسالمة المهنية

•تقييم فعالية نظام ال�صحة وال�سالمة املهنية
•تو�صيات املوظفني
•احلوادث ال�سابقة ( ان وجدت)
 2.1.1تصنيف مؤشرات األداء الرئيسية:

امل�ؤ�شرات تنازلية /التابعة ( – )Laggingيجب ر�صد هذه امل�ؤ�شرات �شهري ًا �أو ف�صلي ًا لقيا�س مدى فعالية الإجراءات الت�صحيحية.
�أمثلة:
•الإ�صابة امل�ؤدية �إىل خ�سارة الوقت
•حاالت تتطلب الإ�سعافات الأولية
•�أيام العمل املفقودة

يتم �إعداد خطة تف�صيلية حتدد االجراءات املطلوبة والتي ت�ساعد رئي�س فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية يف التخطيط ال�سليم
التخاذ �إجراءات وقائية وت�صحيحية والتعامل مع كل مهمة خطوة بخطوة و بالأ�س�س املنا�سبة لتحديد الأولويات.

•معدل تكرار الإ�صابات

تت�ضمن خطة عمل ال�صحة وال�سالمة املهنية ما يلي:

•حدة الإ�صابات

•تفا�صيل الأهداف ،وم�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية ،وخط الأ�سا�س
•اخلطط الوقائية والت�صحيحية لل�صحة وال�سالمة املهنية (ماذا وكيف؟)
•الإطار الزمني للتنفيذ (متى ؟)
•تخ�صي�ص املوارد للتطبيق (من؟)
•حتديد املهام والأدوار (ماذا؟ من؟)
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امل�ؤ�شرات الت�صاعدية  /القائدة ( – )Leadingتقي�س فعالية الإجراءات الوقائية .ويتعني ر�صد امل�ؤ�شرات الرئي�سية قبل انعقاد �أي
اجتماع ملراجعة �أداء ال�صحة وال�سالمة املهنية .ومن الأمثلة على ذلك:
•التدريب على تطبيق دليل ال�صحة وال�سالمة املهنية
•التدقيق على تطبيق دليل ال�صحة وال�سالمة املهنية
•حتليل �سالمة بيئة العمل
27
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النموذج التو�ضيحي رقم ()3جدول القائمة التف�صيلية للم�ؤ�شرات الرئي�سية لل�صحة وال�سالمة املهنية
امل�ؤ�شرات الرئي�سية املتعلقة بال�صحة وال�سالمة املهنية
1

ن�سبة تنفيذ الإجراءات املخطط لها
امل�ؤ�شرات الرئي�سية املتعلقة بال�صحة يف البيئة املكتبية

2

عدد الربامج /املبادرات /الأن�شطة التوعوية التي مت تنفيذها داخل اجلهة

3

عدد حاالت الإ�صابات الناجمة عن العمل اليدوي �أو اخللل الع�ضلي

4

عدد حاالت العنف داخل مواقع العمل التي مت االبالغ عنها

7

عدد املوظفني الذين يتعر�ضون مل�ستويات �إنارة تقل عن  150درجة يف املكتب

8

عدد املوظفني الذين يتعر�ضون ملعدل �ضجيج يبلغ �أو يتجاوز  85دي�سيبل مع َّدل

9

عدد املوظفني الذي ي�شتكون من الأو�ضاع غري املريحة “ ”Poor Ergonomic Conditions

10

عدد املوظفني الذين مت تدريبهم على التعامل مع �شا�شات العر�ض “ ”Display Screen Equipment
وتقييمها

11

عدد املخاطر التي مت حتديدها يف بيئة العمل �أو البنى التحتية يف مواقع العمل
امل�ؤ�شرات الرئي�سية املتعلقة بالإ�صابة بالأمرا�ض يف البيئة املكتبية

12

معدل تكرار خ�سارة الوقت نتيجة الإ�صابة بالأمرا�ض

13

�إجمايل عدد مرات الإ�صابة بالأمرا�ض التي يتوجب االبالغ عنها
امل�ؤ�شرات الرئي�سية املتعلقة بال�سالمة يف البيئة املكتبية

14

عدد احلوادث الطفيفة

15

عدد احلوادث اجل�سيمة

16

عدد احلوادث اخلطرية

17

معدل �شدة خ�سارة الوقت الناجمة عن الإ�صابات

18

املعدل الإجمايل للأحداث التي يتوجب الإبالغ عنها
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3.3إعداد خطط االستجابة لحاالت الطوارىء
يتعني على الوزارات واجلهات االحتادية االحتفاظ بخطة تف�صيلية لال�ستجابة يف حاالت الطوارىء حيث تنجم احلاالت الطارئة
عن الأن�شطة التي ميار�سها املوظفون �أو الأحداث اخلارجة عن نطاق �سيطرة اجلهة وال بد يف مثل هذه احلاالت من توافر االجراءات
املنا�سبة لتمكني املعنيني من �إدارة تلك الأحداث والتعامل معها فور حدوثها واتخاذ االجراءات الالزمة لتفادي وتخفيف �آثارها
ال�سلبية.
ومن �أمثلة حاالت الطوارئ املحتملة:
•احلوادث التي قد تت�سبب يف �إ�صابات خطرية واعتالل ال�صحة
•احلرائق واالنفجارات
•انبعاث مواد /غازات خطرة
•الكوارث الطبيعية
•اخللل يف �إمدادات املرافق العامة (الكهرباء واملاء)
•الأوبئة والأمرا�ض
•اال�ضطرابات املدنية  /الأعمال التخريبية
•تعطل معدات حيوية
مع مراعاة �أن تت�ضمن خطة الطوارىء ما يلي:
•جميع الطوارىء والنتائج املحتملة وال�سلوكيات الواجب القيام بها والإجراءات املدوَّنة خطي ًا واملوارد املتاحة
•لوائح تف�صيلية ب�أ�سماء املوظفني و�أرقام هواتفهم ال�شخ�صية وواجباتهم وم�س�ؤولياتهم
•املخططات الهند�سية للمن�ش�أة
•خرائط تف�صيلية حتدد م�سارات طرق الإخالء وم�سالك مرافق اخلدمات العامة (�أمثال �أنابيب الغاز واملاء)
يجب �أن تزود خطة الطوارئ املوظفني بتعليمات خطية حتدد واجباتهم يف حاالت الطوارىء كما يجب �أن حتدد �أدوار وم�س�ؤوليات
الأ�شخا�ص املكلفني مبهام اال�ستجابة للطوارىء ب�صورة عامة واملكلفني منهم بتوفري ا�ستجابة فورية للطوارىء ب�صفة خا�صة
ويتعني على �أولئك املوظفني امل�شاركة يف �إعداد �إجراءات الطوارىء ل�ضمان درايتهم التامة ب�أنواع الطوارىء التي يُتوقَّع منهم
التعامل معها� ،إ�ضافة �إىل الرتتيبات الالزمة للتن�سيق .كما يجب تزويد املوظفني يف جمال خدمات الطوارىء باملعلومات الالزمة
لت�سهيل م�شاركتهم يف �أن�شطة اال�ستجابة.
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الفصل الثالث |
مرحلة التطبيق
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1.1اطالق األنشطة التوعوية لنشر ثقافة الصحة والسالمة المهنية

مرحلة التخطيط

فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية

الرئيس املبارش

املوظفون

 1.1.1اطالق الأن�شطة التوعوية
لن�شر ثقافة ال�صحة وال�سالمة
املهنية

 1.2امل�شاركة يف حمالت التوعية
بال�صحة وال�سالمة املهنية

 1.3امل�شاركة يف حمالت التوعية
بال�صحة وال�سالمة املهنية

� 1.1.2إدارة املخاطر

 1.4دعم مراحل �إدارة املخاطر
وتطبيق ال�ضوابط

 1.5الإبالغ عن �أية �أخطار� ،أو
حوادث و�شيكة الوقوع

 1.1.3التحقيق ب�ش�أن احلوادث

 1.6التعامل مع احلوادث الطفيفة
واخلطرة

 1.7الإبالغ عن احلوادث

يتطلب خلق الثقافة م�شاركة خمتلف امل�ستويات يف الوزراة �أو اجلهة االحتادية يف مرحلة التطبيق والتي تت�ضمن العنا�صرالأ�سا�سية
التالية:
•�صياغة ون�شر �سيا�سة ال�صحة وال�سالمة املهنية
•حتديد التحديات /العقبات و�إعداد خطط لإزالتها
•م�شاركة فاعلة من قبل املوظفني
•توعية املوظفني ب�أهمية تعزيز ثقافة ال�صحة وال�سالمة
•تقييم وقيا�س التح�سن امل�ستمر يف �أداء م�ؤ�شرات ال�صحة وال�سالمة
 1.1خطة االتصال

يتعني على فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية �أن ي�شجع جميع املوظفني على امل�شاركة يف ن�شر ثقافة ال�صحة وال�سالمة املهنية و�إعداد
خطة ات�صال ت�ضمن تفعيل �أدوار جميع الأطراف املعنية يف كل ما يتعلق بال�صحة وال�سالمة املهنية مثل املخاطر املرتبطة بال�صحة
وال�سالمة املهنية .
ويو�ضح اجلدول التايل منوذج االت�صال بني اجلهة املعنية ونوع التوا�صل املطلوب:

� 1.8إعداد تقارير التحقيق
وحتديث �سجل املخاطر

النموذج التو�ضيحي رقم ( )4منوذج االت�صال
اجلهة املعنية

تبد�أ هذه املرحلة بقيام فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية بالتن�سيق لعمل �أن�شطة لتوعية املعنيني داخل اجلهة
و خارجها ب�أهمية ال�صحة وال�سالمة املهنية من خالل تنظيم برامج تعليمية وجل�سات توعوية ب�أمور ال�سالمة العامة.
كما يتوىل فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية يف هذه املرحلة عملية �إدارة املخاطر من خالل حتديد الأخطار وتقييم املخاطر
وتخفيف الأ�ضرار.
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املوظفني
الرئي�س املبا�شر
رئي�س فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية
من�سق ال�صحة وال�سالمة املهنية
الإدارة العليا (الوزارة  /اجلهة االحتادية)
الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية
جمل�س الوزارء
�أ�صحاب امل�صلحة اخلارجيني

امل�شاركة
√
√
√
√
√

نوع التوا�صل
اال�ست�شارة
املعرفة  /االطالع

االعتماد

√
√
√

√

√
√

√
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•�أهداف ال�صحة وال�سالمة املهنية و�أن�شطة التح�سني امل�ستمرة
•امل�شاركة :املوافقة الر�سمية على �إجراء �أي ن�شاط �أو امل�شاركة يف برنامج /م�شروع

•املخاطر املحددة واملعلومات املتعلقة بالإجراءات الوقائية والت�صحيحية

•املعرفة  /االطالع :نقل املعلومات عن واقعة �أو ظرف معني �إىل اجلهة ذات العالقة

•املعلومات املتعلقة باحلوادث

•اال�ست�شارة :طلب ن�صيحة �أو معلومة �أو توجيه من اجلهة ذات االخت�صا�ص

•املعلومات املتعلقة بال�ضوابط (مثال� ،إذا مت �إلغاء �أو تقلي�ص �أي �إجراء -فيتعني �إخطار املعنيني الجراء الالزم)

•املوافقة :املوافقة على مهمة� ،أو خطة ،اجراء معني�..إلخ.
 1.3نشر الوعي والتدريب المتعلق بالصحة والسالمة المهنية
 1.1.1الضوابط الرئيسية الواجب مراعاتها عند اعداد خطة االتصال:

•خطة االت�صال الداخلي واخلارجي:

يتعني م�شاركة كافة موظفي الوزارات واجلهات االحتادية يف مبادرة بناء القدرات فيما يتعلق بال�صحة وال�سالمة املهنية .وت�شتمل
بع�ض جماالت التدريب الأ�سا�سية ما يلي:

يتعني على فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية تطوير �إجراءات التوا�صل الداخلي مع املهام الرئي�سة الأخرى داخل اجلهة بحيث
ت�ضمن و�صول كل ما يتعلق بال�صحة وال�سالمة املهنية �إىل كافة املوظفني ،وذلك لتمكينهم من امل�شاركة ب�صورة ن�شطة يف الوقاية
من الإ�صابات واالعتالالت ال�صحية.
•مالمح خطة االت�صال:

الإدارة العليا والر�ؤ�ساء املبا�شرون
املعرفة

التوعية ب�سيا�سة ال�صحة وال�سالمة املهنية  ،خطة الإخالء ،م�ستوى اجلاهزية للتعامل مع
احلاالت الطارئة ،الإجرءات املتبعة ل�ضمان ال�سالمة من احلرائق ،الإ�سعافات الأولية،
�إلخ

املهارات

حتديد الأخطار� ،إعداد تقييم املخاطر ،تقارير الأداء وااللتزام بالأنظمة املتعلقة بال�صحة
وال�سالمة املهنية

يتعني على فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية مراعاة التايل عند تطوير خطط االت�صال:
¥

¥حتديد الفئة امل�ستهدفة

¥

¥اختيار الأ�ساليب والو�سائط املالئمة

¥

¥مراعاة الثقافة امل�ؤ�س�سية

¥

¥مراعاة حجم الوزارة �أو اجلهة االحتادية وطبيعة الهيكل التنظيمي و عدد املوظفني

املوظفون

¥

¥اعتبار العوامل املتعلقة بالتنوع الثقايف

املعرفة

¥

¥حتديد املتطلبات القانونية

تدريب تعريفي عن حمتويات ال�صحة وال�سالمة املهنية ،ال�سالمة من احلرائق ،برامج
التوعية مبختلف �أنواعها

¥

¥و�سائل االت�صال

املهارات

حتديد الأخطار ،والإبالغ عن احلوادث

 1.2التعريف بمخاطر الصحة والسالمة المهنية

يتعني �أن تت�سم املعلومات اخلا�صة بال�صحة وال�سالمة املهنية بالفعالية على خمتلف امل�ستويات وجلميع الوظائف املتنوعة .ويجب
�أن تراعي ما يلي:

يتعني حتديد م�ستويات الكفاءة املتعلقة بال�صحة وال�سالمة املهنية من خالل حتليل االحتياجات التدريبية وفق ًا
ل�سيا�سة التدريب املعتمدة يف الوزارة �أو اجلهة االحتادية ( نظام التدريب والتطوير ملوظفي احلكومة االحتادية) .

•التزام الإدارة بق�ضايا ال�صحة وال�سالمة املهنية
34
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كما يتعني على فريق ال�صحة وال�سالمة حتديد متطلبات الكفاءة التي يحتاجها املوظفون �آخذين بعني االعتبار ما يلي:
•الأدوار وامل�س�ؤوليات يف مكان العمل (مبا يف ذلك طبيعة املهمة الواجب �أدائها ،واملخاطر املرتبطة بهذه املهمة فيما
يتعلق بال�صحة وال�سالمة املهنية)
•نتائج التحقيق يف احلوادث

الدليل اال�سرت�شادي لل�صحة وال�سالمة املهنية يف احلكومــة االحتادي ـ ــة

•البنية التحتية (والتي ت�شمل املعدات واملواد يف مكان العمل والأخطار التي تن�ش�أ خارج مكان العمل ،لكنها قادرة
على الت�أثري �سلبا على �صحة و�سالمة املوظف)
يتعني على الوزارات واجلهات االحتادية لتحديد الأخطار املحتملة اتباع نهج ا�ستباقي من حيث حتديد نطاق اخلطر ،طبيعته،
وتوقيته

طبي
عة ا

نطا

•القدرات واملهارات الفردية (مثال :امل�ستوى التعليمي ،املهارات اللغوية)
ويتعني على قيادات الوزارات واجلهات االحتادية الت�أكد من كفاءة وجدارة كافة املوظفني ،مبا يف ذلك موظفي الإدارة العليا ،قبل
ال�سماح لهم ب�أداء �أي ن�شاط من �ش�أنه الت�أثري على ال�صحة وال�سالمة املهنية يف بيئة العمل.

خطر
ل

ق ال
خطر

•املتطلبات القانونية واملتطلبات الأخرى

التوقيت

2.2إدارة المخاطر
هي عملية حتديد وتقييم و�ضبط املخاطر التي قد ت�ؤثر على اجلهة ويتم فيها جتميع املعلومات وحتليلها
و حتديد الإجراءات الوقائية الالزمة للحد من هذه املخاطر  ،وتتمثل اخلطوات الرئي�سية لإدارة املخاطر بالتايل:
•حتديد املخاطر
•حتديد املت�أثرين باملخاطر
•تقييم املخاطر
•اتخاذ تدابري للتخفيف من حدة الأخطار ( من خالل اتباع منهجية « »ERICPDللتحكم يف املخاطر وت�شمل:
�إزالة م�سببات الأخطار  ،تقلي�ص الأخطار  ،عزل الأخطار  ،التحكم  ،معدات احلماية ال�شخ�صية  ،االن�ضباط)
•مراجعة وحتديث عملية �إدارة املخاطر ( ان تطلب االمر)
 2.1تحديد المخاطر

تهدف عملية حتديد املخاطر �إىل جتنب� ،أو التخفيف من حدة �آثار تلك املخاطر .ويغطي الإجراء اخلا�ص بتحديد املخاطر
اجلوانب التالية:
•الأن�شطة (وت�شمل كافة الأن�شطة التي تمُ َارَ�س يف مكان عمل املوظفني ،اجلهات ذات العالقة �أو الزوار)

كما يتعني �أن يكون الهدف من حتديد املخاطر هو التعرف ب�صورة ا�ستباقية �إىل كافة امل�صادر �أواملواقف
�أو ال�سلوكيات (�أو مزيج منها) التي يحتمل �أن ينجم عنها �ضرر على �شكل �إ�صابة �أو �إعتالل �صحي ،مثال:
•امل�صادر والأ�صول (الآالت ،م�صادر الطاقة ...وغريها)
•املواقف (املواقف الطارئة ،احلوادث التي تقع داخل املكتب)
•ال�سلوكيات (العمل اليدوي...،وما �إىل ذلك)
كما يتعني �أن تراعي عملية حتديد املخاطر الأمناط املختلفة من الأخطار يف بيئة العمل املكتبي
وت�شمل م�صادر املعلومات الالزمة لتحديد املخاطر ،على �سبيل املثال ال احل�صر:
•املخاطر املتعلقة بال�صحة وال�سالمة
•تقارير احلوادث
•تقارير التدقيق
•�أنظمة الإدارة الأخرى (�أيزو � 14001 ،9001إلخ)
•اال�ست�شارات والدرا�سات املتعلقة ب�صحة و�سالمة املوظفني
•�أن�شطة مراجعة وحت�سني العمليات التي تتم يف مكان العمل.
•�أف�ضل املمار�سات و� /أو الأخطار املتوقعة يف �أماكن عمل الوزارات واجلهات الإحتادية
•املتطلبات القانونية املتعلقة بال�صحة وال�سالمة املهنية

•ال�سلوك (والتي ت�شمل كافة الأخطاء الب�شرية املمكنة وكافة اجلوانب املتعلقة بنتائج ال�سلوكيات والت�صرفات على
بيئة العمل)
36
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•البيانات ( احلوادث ال�سابقة ،احلوادث الو�شيكة ،خمرجات النقا�شات اجلماعية يف الوزارات �أو اجلهات ال
النموذج التو�ضيحي رقم ()5

مثال عن بع�ض العوامل الواجب �أخذها بعني االعتبار عند حتديد املخاطر:

اجراءات ال�سالمة
البنية التحتية
البيئة الرقمية
بيئة العمل
طبيعة العمل املكتبي
يف العمل
يف مكان العمل
الإ�ضاءة
العوامل اجل�سدية
التجهيزات واملعدات �أجهزة الكومبيوتر وملحقاتها مكافحة احلرائق
�أنظمة �إنذار
�شا�شات العر�ض �شا�شات الكمبيوتر
احلدود امل�سموح بها
العمل اليدوي
« Display Screenالكابالت والتو�صيالت احلرائق
الإ�ضطرابات الع�ضلية جودة الإ�ضاءة
 »Equipment DSEالآثار اجلانبية املتعلقة �أجهزة �إطفاء
ال�ضوء الطبيعي
الهيكلية
احلرائق
بال�صحة
الإجهاد الب�صري
«Musculoskeletal
امل�ساحة
الإب�صار «»Eyesight
»Disorders
حجم املمرات
احلواجز
م�ستوى ال�ضو�ضاء
العوامل النف�سية
الع�صبية
أمرا�ض
ل
ا
ار�شادات ال�سالمة
والفوا�صل
�أماكن التخزين (مثال :ال�صرع
الإ�سعافات الأولية
احلدود امل�سموح بها
الرفاه الوظيفي
«)»Epilepsy
خ�صو�صية احلديث
التوتر «»Stress
املكان املخ�ص�ص
الإزعاج املرتبط
التنمر
للأكل
بال�ضو�ضاء
العنف املهني
الت�سهيالت
االرهاق والإجهاد
املخ�ص�صة لال�سرتخاء
«»Fatigue
التكييف وجودة الهواء
التكييف مع احلرارة
الأمرا�ض التنف�سية

·
·

·
·
·
·

·
·
·
·
·

·
·
·

·

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

·
·
·

·
·

·
·

ملزيد من التفا�صيل حول النموذج اعاله ،يرجى االطالع على الف�صل ال�ساد�س من هذا الدليل «املمار�سات اخلا�صة بال�صحة
وال�سالمة املهنية يف بيئة العمل»
 2.2تحديد المتأثرين بالمخاطر

يتعني حتديد الأ�شخا�ص التي ميكن �أن يتعر�ضوا لل�ضرر �أو اخلطر كاملوظفني ،واملتعهدين ،والزوار�.. ،إلخ .وعددهم و معدل تكرار
وم�ستوى تعر�ضهم لهذا اخلطر ،والكيفية املُح َتمَل لتعر�ضهم للمخاطر.
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 2.3تقييم المخاطر

ت�ستطيع الوزارات واجلهات االحتادية ا�ستخدام �آليات خمتلفة لتقييم املخاطر كجزء من خطة �شاملة للتعامل مع الأخطار .ويتعني
�أن تت�ضمن عملية تقييم املخاطر التوا�صل مع كافة املت�أثرين والت�شاور معهم .و �إذا كان لدى الوزارة او اجلهة االحتادية �آلية
خا�صة بتقييم املخاطر فيمكن ا�ستخدامها يف تقييم املخاطر املتعلقة بال�صحة وال�سالمة املهنية داخل اجلهة.
يتعني على الوزارات واجلهات االحتادية اجراء عمليات تقييم املخاطر يف احلاالت التالية:
•تخطيط �أو تنفيذ �أو تغيري يف �إجراءات و� /أو ممار�سات العمل
•�إدخال ن�شاط ،من�ش�أة ،معدات جديدة �إىل مكان العمل
•بعد وقوع حادث متعلق بال�صحة وال�سالمة (مبا يف ذلك تلك التي كانت و�شيكة احلدوث)
•بعد اقرتاح �إجراءات ت�صحيحية �أو وقائية للتخل�ص من الأ�سباب الأ�سا�سية حلاالت عدم املُطَ ا َبقَة /حاالت عدم
املُطَ ا َبقَة املُح َت َملَة
•ا�ستحداث وظيفة جديدة
•�إجناز عمليات تقييم املخاطر �ضمن �أطر زمنية حمددة تتنا�سب مع طبيعة مكان العمل والأخطار القائمة
•�صدور ت�شريعات وقوانني جديدة
•قبل بدء العمل يف م�شروع ما
و يتم ا�ستخدام املنهج الكيفي �أو الكمي لتقييم املخاطر حيث �أن :
1.1املنهج الكيفي لتقييم املخاطر :يعتمد قيا�س ًا ن�سبي ًا للخطر ا�ستنادا �إىل ترتيب �أو تق�سيم الأخطار املختلفة �ضمن فئات و�صفية
تتنا�سب مع طبيعتها ،مثل:
•منخف�ض
•متو�سط
•مرتفع
•غري هام
•هام
•�شديد الأهمية
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النموذج التو�ضيحي رقم ( )6املنهج الكيفي لتقييم املخاطر

ولغر�ض تقييم اخلطر ،يتم احت�ساب حدته ودرجة احتماله ا�ستنادا �إىل ما يلي:
�أ -حدة اخلطر :هي طبيعة ال�ضرر ،والتي ترتاوح بني املنخف�ضة �إىل �شديدة اخلطورة ،مثال :

املخاطر

ما الإجراء الذي مت
اتخاذه بالفعل؟

من الذي قد
يت�أذى وكيف؟

·

يتعر�ض املوظفون
التعامل
ا�ستخدام العربات
مع الورق،
خلطر الإ�صابات ذات العجالت يف نقل
�أو �آالم الظهر
التجهيزات
الأ�شياء الثقيلة (مثال:
املكتبية� ،إلخ ب�سبب التعامل
حاويات الورق وقت
حاويات الورق مع �أ�شياء ثقيلة /الت�سليم )
�ضخمة
تخ�صي�ص الأرفف
العلوية العالية للأ�شياء
خفيفة الوزن فقط

·

التوتر

·

من الذي
يتعني عليه
اتخاذ
الإجراء؟

متى يتم هل مت
اتخاذ اتخاذ
الإجراء؟ الإجراء

ما هو الإجراء
الإ�ضايف املطلوب
اتخاذه؟

تذكري املوظفني
فريق
�أنه يتعني عليهم ال�صحة
عدم حماولة
وال�سالمة
حمل الأ�شياء
املهنية
التي تبدو �أثقل
الر�ؤ�ساء
من قدرتهم على املبا�شرون
التعامل معها

نعم  /ال

·

•فيما ي�أخذ اخلطر املتو�سط �صورة حروق ،ك�سور ،التهاب اجللد وهذا ي�ؤدي �إىل عجز ب�سيط دائم
•�أما اخلطر ال�شديد ،فقد ي�شمل برت الأع�ضاء ،الإ�صابات املميتة� ،أو الأمرا�ض املزمنة
وا�ستنادا �إىل حدة اخلطر ،فقد مت حتديد الت�صنيف التايل للنتائج املمكنة للخطر ،وو�ضع عدد النقاط اخلا�صة به:

·

·

تذكري املوظفني
ميكن �أن يت�أثر
فريق
�شرح �أهداف
املوظفني و�أدوارهم ب�شكل �أنه بو�سعهم
كافة املوظفني
ال�صحة
بعوامل م�سببة
التحدث ب�صفة وال�سالمة
وا�ضح
للتوتر ك�ضعف
ودية مع ر�ؤ�سائهم املهنية
توجيه املوظفون
تطبيق وثيقة
املبا�شرون يف الر�ؤ�ساء
للحديث مل�س�ؤوليهم
حال �شعورهم
ال�سلوك املهني
املبا�شرون
املبا�شرين �إذا كانوا
و�أخالقيات العمل ي�شعرون بعدم االرتياح بعدم االرتياح
ب�سبب التوتر يف
ب�شكل �سليم ،
ب�سبب بع�ض العوامل
مكان العمل
التنمر ،عدم
معرفة املوظفني
لأدوارهم�...إلخ

·

(يحدد
االطار
الزمني)

•اخلطر املنخف�ض يكمن يف �صورة جروح طفيفة ،خدو�ش ،تهيج اجللد �أو اعتالل ال�صحة

النموذج التو�ضيحي رقم ( )7حتديد حدة اخلطر
حدة اخلطر
(يحدد
االطار
الزمني)

نعم  /ال

2.2املنهج الكمي لتقييم املخاطر :منهج منظم لتقييم احتمالية وقوع حوادث والتعبري عن هذه االحتمالية يف �صيغة رقمية.
وت�ستند القيم االح�صائية يف التقييم للمخاطر �إىل اخل�سائر املُح َت َملَة يف الأرواح وال�ضرر املُح َتمَل �أن يلحق باملوارد والبيئة

النتيجة

كارثية

·
·
·

حرجة

·
·
·

هام�شية

·
·

غري ملمو�سة

·
·
·

الوفاة
فقدان القدرة على االنتاج
خ�سائر مالية �أو التزامات قانونية �صارمة ( تزيد عن مليون درهم �إماراتي )

النقاط
4

�إ�صابة بالغة تت�سبب يف خ�سارة وقت ي�صل �إىل يوم عمل واحد ( على الأقل)
اعتالل �صحي طويل الأمد
خ�سارة يف االنتاج ،خ�سارة يف املمتلكات (ترتاوح قيمتها بني � 100ألف ومليون درهم
�إماراتي)

3

�إ�صابة طفيفة حتتاج �إىل �إ�سعافات �أولية
خ�سارة يف االنتاج ،خ�سارة يف املمتلكات ترتاوح قيمتها بني � 10آالف و� 100ألف درهم
�إماراتي

2

احتمالية �ضئيلة
ال توجد �إ�صابات
خ�سارة يف االنتاج ،خ�سارة يف املمتلكات (ت�صل قيمتها حتى � 10آالف درهم �إماراتي)

1

ب -االحتمالية :تتعلق بامكانية حدوث خطر ،و تعتمد �أي�ضا على عدد الأ�شخا�ص املُ َعر ًِ�ضني للخطر ،ومدة وتكرار تعر�ضهم
للخطر .وعليه ،ف�إن �أي خطر ي�صبح �أكرث �شدة �إذا �أثر يف عدد �أكرب من الأ�شخا�ص� .إال �أن بع�ض الأخطار قد ترتبط مبهمة ي�ؤديها
�شخ�ص واحد ف
40
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 2.4التخفيف من حدة المخاطر

النموذج التو�ضيحي رقم ( )8تقييم م�ستوى اخلطورة:
نقاط حدة اخلطر
احتماليات حدوث اخلطر

غري ملمو�سة

هام�شية

حرجة

كارثية

منخف�ضة

1

2

3

4

متو�سطة

2

4

6

8

مرتفعة

3

6

9

12

مرتفعة جدا

4

8

12
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يتم اتباع منهجية « »ERICPDالتخاذ تدابري التحكم يف املخاطر فور االنتهاء من عملية تقييم املخاطر وتبد�أ بازالة امل�سببات
وتنتهي باعتماد �ضوابط �صارمة وفق ًا للتايل:
�1.1إزالة امل�سببات « »ELIMINATEوتعني الإزالة التامة مل�صادر الأخطار من مكان العمل وميكن حتقيق ذلك
بطريقتني :التخل�ص من املهمة « ,»Taskوالتخل�ص من اخلطر

النموذج التو�ضيحي رقم ( )9حتديد م�ستوى االحتمالية:
حتديد م�ستوى االحتمال
		
•م�ؤكد احلدوث ،مرجح احلدوث ،متكرر احلدوث

احتماليات حدوث اخلطر
مرتفعة جدا

النقاط

•حمتمل احلدوث ،فر�ص حدوثه قائمة،
•حدث عدة مرات يف املا�ضي

مرتفعة

•ممكن احلدوث ،غري مرجح احلدوث
•حدث مرة واحدة على الأقل يف املا�ضي
•احتماالت حدوثه بعيدة
•مل يحدث مطلقا يف املا�ضي

متو�سطة
منخف�ضة

ت�صنيف اخلطر م�ستوى اخلطر

4
3
2
1

•التقلي�ص « :»Reduceيتم من خاللها تقلي�ص املواد اخلطرة من خالل ا�ستبدالها مبواد �أخرى �أقل خطورة �أو
تقلي�ص كمية املواد اخلطرة امل�ستخدمة فيها
•العزل « :»ISOLATEيتم ح�صر املواد اخلطرة بحيث تنعدم فر�صة تعر�ض الأ�شخا�ص لها .من خالل تركيب
حواجز حول الأجزاء اخلطرة من الأجهزة و املاكينات ،تغطية الفتحات واحلفر ،خف�ض م�ستوى ال�ضو�ضاء
با�ستخدام العزل ال�صوتي
•التحكم « :»CONTROLوتعني التحكم يف �أعداد الأ�شخا�ص املعر�ضني للخطر وذلك من خالل �أنظمة العمل،
واحلد من م�ستوى انبعاث املواد اخلطرة  ،مثال :تركيب �أنظمة للتهوئة� ،أنظمة ال�سالمة ،عازل ال�صوت ،تغيري
�أمناط �أو طرق العمل وغريها من �أنظمة التحكم
•معدات احلماية ال�شخ�صية « :»Personal Protective Equipmentيتم ا�ستخدام معدات احلماية ال�شخ�صية
بغر�ض تقلي�ص خطر التعر�ض للإ�صابة
•االن�ضباط « :»DISCIPLINEالت�أكد من �أن جميع تدابري التحكم يتم مراقبتها و مراجعتها و تطبيقها مثال:
ن�شر تعليمات وا�ضحة لل�سالمة وو�ضع ا�شارات ال�سالمة يف جميع مواقع العمل املعنية  ،وايقاع اجلزاءات جراء عدم
التقيد بتعليمات ال�صحة وال�سالمة املهنية
الر�سم التو�ضيحي رقم ( )10منهجية « »ERICPDللتخفيف من حدة املخاطر

الإجراء والنطاق الزمني

1-3

ب�سيط

ال يلزم اتخاذ �أي �إجراء وال حاجة لالحتفاظ ب�سجالت توثيقية

4-6

مقبول

ال يقت�ضي الأمر و�ضع �ضوابط �إ�ضافية .غري �أنه يتعني وجود رقابة للت�أكد من تطبيق
ال�ضوابط الأ�سا�سية

8-9

مُعتَدِ ل

يتعني بذل جهود لتقلي�ص اخلطر .كما يتعني اتخاذ التدابري الرامية �إىل تقلي�ص
اخلطر يف نطاق الفرتة الزمنية املحددة

12

كبري

يتعني وقف العمل حلني تقلي�ص اخلطر .و�إذا كان اخلطر ي�شمل عمال قيد التنفيذ،
فيجب اتخاذ �إجراء عاجل

16

مفرط

يتعني عدم بدء �أو موا�صلة العمل حلني تقلي�ص اخلطر

م�ستوى اخلطر = نقاط حدة اخلطر × نقاط احتماليات حدوث اخلطر

�إزالة امل�سببات

�سالمة مكان العمل

التقلي�ص
العزل
التحكم
معدات احلماية ال�شخ�صية
االن�ضباط

�سالمة املوظف

Risk Level = Severity Score x Probability Score

42
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 2.5مراجعة وتحديث عمليات إدارة المخاطر

يتوجب على الوزارات واجلهات االحتادية االحتفاظ ب�سجل للمخاطر يت�ضمن كافة املخاطر والآثار املتعلقة بال�صحة وال�سالمة
التي مت حتديدها واملت�أثرين بهذه املخاطر كما يربز �ضوابط التحكم والرقابة الالزمة للتحكم يف �أ�سباب وتوابع املخاطر التي مت
حتديدها ،وتقلي�ص هذه املخاطر ومن املهم القيام مبراجعة ال�سجل و اجراءات عمليات تقييم املخاطر كلما دعت احلاجة �إىل
ذلك.

3.3التحقيق بشأن الحوادث
ي َع ٌد التحقيق ب�ش�أن احلوادث �أداة هامة للحيلولة دون تكرارها وحتديد فر�ص �إجراء حت�سينات ورفع الوعي يف جمال ال�صحة
وال�سالمة املهنية يف بيئة العمل  .وي�ستهدف هذا الإجراء �ضمان توفري منهج منظم ،مت�سق ومتزامن للتعامل مع ال�سبب  /الأ�سباب
احلقيقية امل�ؤدية للحادث.
ويجب على جميع املوظفني الإبالغ عن كافة احلوادث وقت حدوثها وفق ًا للآلية املعتمدة يف الوزارة �أو اجلهة االحتادية (مبا يتوافق
مع البند التايل رقم (« )3.2تفا�صيل �إجراءت الإبالغ عن حادث») ،كما يتعني على فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية التحقيق فيها
وحتديد م�صدرها وتبعاتها و �إمكانية تكرار وقوعها ومراجعة وحتديث �سجل املخاطر ان تطلب الأمر.
 3.1االعتبارات الرئيسية الواجب مراعاتها عند تطوير إجراءات التحقيق في الحوادث:

•الفهم والقبول امل�شرتك لطبيعة احلادث و�أ�سباب احلاجة لإجراء حتقيق
•يتعني �أن يوفر تقرير التحقيق تغطية �شاملة (للحوادث اجل�سيمة والطفيفة ،واخل�سائر التي كادت �أن حتدث وحاالت
الطوارئ)
•املتطلبات القانونية و� /أو متطلبات الدليل اال�سرت�شادي لل�صحة وال�سالمة املهنية
•حتديد الأدوار وامل�س�ؤليات وال�صالحيات
•حتديد الإجراءات الفورية الواجب اتخاذها للتعامل مع الأخطار الو�شيكة
•املو�ضوعية وجتنب التحيز عند �إجراء التحقيقات
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�أ� .إعداد تقرير عن احلادث ورفعه �إىل مدير الإدارة يف �أ�سرع وقت ممكن ،ب�شرط �أن يتم ذلك قبل انتهاء وقت �أو فرتة
دوام العمل الر�سمي
ب� .إذا كان احلادث يتطلب �إ�سعافات �أولية فقط ميكن للرئي�س املبا�شر �أو �أي موظف �آخر مُدَ رًب على الإ�سعافات الأولية
القيام بها ،ويتم ت�سجيل احلادث يف ا�ستمارة �سجل احلوادث
ت� .إذا تطلبت الإ�صابة عالجا طبيا متخ�ص�صا ،يتم �إحالتها �إىل العيادة  /امل�ست�شفى �أو �أي مزود للخدمات الطبية
ث� .إذا ت�سببت الإ�صابة يف فقدان وقت عمل (�أيام عمل) ،يقوم مدير الإدارة ويف �أ�سرع وقت ممكن ب�إعداد تقرير عن
الواقعة ورفعه �إىل فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية ذي ال�صلة
ج .يقوم موظف الإ�سعافات الأولية املدَ رب بتعبئة اال�ستمارة اخلا�صة بالإ�صابات وتقدميها للرئي�س املبا�شر مبا ال يتجاوز
انتهاء فرتة دوام يوم العمل الذي وقعت احلادثة �أثناءه
ح .يكون مدير الإدارة م�س�ؤو ًال عن �إجراء التحقيق املبدئي ،و�إجناز الإجراءات الت�صحيحية و�إر�سال منوذج التحقيق يف
احلادث �إىل من�سق ال�صحة وال�سالمة املهنية
خ .يقوم فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية بدرا�سة التقرير لتحديد ما �إذا كانت هناك �ضرورة لإجراء حتقيق �آخر ،ويف
حالة عدم اقتناعه بالتقرير �أو الإجراء �أو التو�صية اللذان مت اتخاذهما ،يتم �إجناز حتقيق �آخر والتو�صية باتخاذ
�إجراءات حمددة للحيلولة دون تكرر وقوع مثل هذا احلادث
يف حال احلوادث اخلطرية وهي التي تنجم عنها �إ�صابات خطرة تتطلب عالج ًا طبي ًا خارج موقع العمل ،و نقل امل�صاب �إىل
امل�ست�شفى (حيث ومن املمكن �أن تت�سبب هذه الإ�صابات يف عجز دائم �آو م�ؤقت) وعليه يجب اتخاذ االجراءات التالية:
�أ .تتمثل الأولوية الق�صوى يف التعامل مع احلوادث اخلطرية يف االبالغ الفوري عن احلادث لفريق ال�صحة وال�سالمة
املهنية
ب .فور ا�ستالم فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية البالغ عن احلادث  ،يجب حتديد حمقق من الفريق للبد�أ يف عملية
التحقيق يف احلادث فور ًا (مع وجوب ت�سليم موقع احلادث اىل ال�شرطة و اجلهات املعنية – ان تطلب الأمر )-
ت .يتعني على مدير الإدارة املعنية ومن�سق ال�صحة وال�سالمة املعني عزل وحماية موقع احلادث حلني و�صول املحقق
ث .يتعني على مدير الإدارة املعنية �أن ميلأ منوذج الإبالغ عن احلادث خالل � 24ساعة من حدوث احلادث

 3.2تفاصيل إجراءت اإلبالغ عن حادث:

يف حال احلوادث الطفيفة وهي التي تنجم عنها �إ�صابات طفيفة ميكن يف الظروف العادية عالجها بالإ�سعافات الأولية �أو �إحالتها
�إىل العيادة الداخلية ( ان وجدت) ،يجب اتخاذ االجراءات التالية:
44
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الفصل الرابع |
مرحلة الفحص والتدقيق

46
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مرحلة الفحص والتدقيق

فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية

الإدارة العليا يف الوزارة �أو اجلهة االحتادية

 1.1مراقبة ومتابعة وقيا�س
فعالية ال�صحة وال�سالمة املهنية

 1.2الت�أكد من ن�سبة حتقيق
م�ؤ�شرات ال�صحة وال�سالمة املهنية

•نتائج عمليات التدقيق والتفتي�ش
•ا�ستعرا�ض وثائق تقييم املخاطر والوقائع
•القيام بجوالت �ضمن مكان العمل
•�آراء وردود فعل املوظفني
•املالحظات املبا�شرة
يتعني على فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية تطوير خطة لتقييم مدى املطابقة باالعتماد على طبيعة الوزارة �أو اجلهة االحتادية
(احلجم ،البنية والتعقيد) بحيث ت�شمل اخلطة على تفا�صيل تتعلق مبدى تقييم م�ستوى املطابقة وتواريخ اجرائه واملتطلبات من
الأدلة و الوثائق ومالحظات املقيمني.

2.2عدم المطابقة
عدم املطابقة هي عدم حتقق �أي متطلب من متطلبات الدليل .ومن االمثلة على عدم املطابقة:

 1.3تنفيذ برنامج
التدقيق الداخلي

� 1.4إعداد التقارير ال�سنوية عن
مدى االلتزام بالتطبيق

وفيما يلي املدخالت التي ميكن ا�ستخدامها لإجناز عملية تقييم م�ستوى املطابقة:

بالن�سبة لإدارة ال�صحة وال�سالمة املهنية

 1.5ا�ستالم تقارير التدقيق
الداخلي والتقارير ال�سنوية حول
م�ستويات االمتثال /االلتزام

تقوم الوزارات واجلهات االحتادية مبتابعة وقيا�س �أداء ال�صحة وال�سالمة املهنية ب�صفة منتظمة ،ويت�ضمن ذلك ك ًال من عمليات
التدقيق الداخلي وقيا�س نتائج م�ؤ�شرات الأداء .

1.1تقييم مستوى المطابقة

•عدم �إظهار االلتزام الالزم من قبل الإدارة العليا
•عدم و�ضع �أهداف ال�صحة وال�سالمة املهنية
•عدم حتديد الأدوار وامل�س�ؤوليات
•عدم االلتزام بالأنظمة والت�شريعات فيما يتعلق بال�صحة وال�سالمة املهنية
بالن�سبة للأداء يف جمال ال�صحة وال�سالمة املهنية
•عدم تطبيق الربنامج املخطط لتحقيق الأهداف املو�ضوعة
•عدم حتقيق �أهداف حت�سني الأداء
•عدم توثيق احلوادث
•عدم تنفيذ الإجراءات الت�صحيحية

3.3تطبيق برنامج تدقيق الصحة والسالمة المهنية
يتعني على فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية تنفيذ برنامج التدقيق الداخلي من خالل مراعاة التايل:

يتعني على الوزارات واجلهات االحتادية القيام وب�شكل دوري تنفيذ اجراءات لتقييم مدى املطابقة مع متطلبات الدليل اال�سرت�شادي
لل�صحة وال�سالمة املهنية.
48

•�ضمان و�ضع اجراءات التدقيق وتطبيقها
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•تخطيط وتن�سيق عمليات التدقيق
•�إبالغ الأطراف ذات العالقة بربنامج التدقيق
•اختياراملدققني وفرق التدقيق
•توفري املوارد الالزمة لربنامج التدقيق
•الت�أكد من �ضبط �سجالت التدقيق
•الت�أكد من تقدمي تقارير التدقيق
 3.1برنامج التدقيق

تعترب عملية التدقيق �أداة ملراجعة ملا هو قائم ومطبق على �أر�ض الواقع ،ومالئم ًا وم�ستخدم ًا بال�شكل املنا�سب .وت�ستهدف عمليات
التدقيق حتديد �أوجه الق�صور الإدارية �أو التنظيمية ،التي تعد مبثابة امل�سبب الرئي�سي للحوادث وحتديد نقاط القوة التي ميكن
تعزيزها �ضمن اجلهة ب�أكملها.
 2.2اطالق عملية التدقيق

•يجب على فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية القيام بتحديد �آلية التدقيق ومعايريها
•يجب �أن تتم عمليات التدقيق وفق ًا للخطة ال�سنوية املو�ضوعة
•يتعني على مدير �إدارة املوارد الب�شرية ( �أو مدير الوحدة التنظيمية املعنية بال�صحة وال�سالمة والبيئة) اختيار
رئي�س لفريق التدقيق ب�شكل يت�سم باملو�ضوعية وتلبية احتياجات العمل
 3.3نطاق التدقيق

ي�صف نطاق التدقيق مدى وحدود التدقيق� ،شاملة املواقع ،و وحدات الأعمال ،و الن�شاطات والعمليات التي �ستخ�ضع للتدقيق.
فعلى �سبيل املثال� ،سوف يحتاج فريق التدقيق �إىل اتخاذ القرار حول ما �إذا كان التدقيق �سيت�ضمن عمليات �أو اجراءات غري
روتينية كما �سيت�ضمن نطاق التطبيق الفرتة الزمنية التي تغطيها عملية التدقيق.
ت�شمل املجاالت املمكنة الأخرى التي يغطيها نطاق التدقيق ك ًال من:
•الإر�شادات اخلا�صة بتطبيق ال�صحة وال�سالمة املهنية
•املتطلبات القانونية
•خطط �إدارة ال�صحة وال�سالمة املهنية
•�أهداف ال�صحة وال�سالمة املهنية
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•املوارد وامل�س�ؤوليات
•التوثيق (ال�سيا�سة ،اجراءات اخلطط ،اجراءات العمليات القيا�سية ،االر�شادات والتعليمات)
•�ضبط الوثائق والبيانات
•�إدارة املخاطر
•املراقبة والقيا�س
•حاالت عدم املطابقة ،التحقيق يف احلوادث ،االجراءات الت�صحيحية والوقائية
•عمليات تدقيق نظام الإدارة
•ال�سجالت و�إدارة ال�سجالت
•مراجعة الإدارة
 3.4اختيار المدققين

•ينبغي �أن يتمتع املدقق مبهارات وكفاءات تخ�ص�صية للقيام بعمليات التدقيق
•ينبغي �أن تكون مهمة املدقق وا�ضحة بالن�سبة �إليه
•يتعني على املدقق فهم وا�ستيعاب �أخطار ال�صحة وال�سالمة املهنية ،واملخاطر يف مكان العمل الذي �سيخ�ضع لعملية
التدقيق
•يتعني �أن يكون املدقق مطلع ًا على كافة اجلوانب القانونية ،واملعارف واملتطلبات الأخرى ب�ش�أن �أن�شطة التدقيق ذات
العالقة
•ال ينبغي على املدقق القيام بعمليات التدقيق على الوحدة التنظيمية التابع لها (وذلك توخي ًا للمو�ضوعية)
 3.5إبالغ الوحدات التنظيمية المعنية بالتدقيق والتواصل معها

�سيقوم قائد فريق التدقيق باعداد خطة لعملية التدقيق والتوا�صل مع الوحدات التنظيمية املعنية بالتدقيق من �أجل:
•املوافقة على تواريخ وبرنامج التدقيق
•توفري تفا�صيل عملية التدقيق (النطاق والأهداف)
•تنظيم املقابالت ال�شخ�صية مع املوظفني (�إذا تطلب الأمر ذلك)
•توفري بيانات فريق التدقيق املقرتح
•طلب احل�صول على وثائق وبيانات
•�شرح الكيفية التي �سيتم من خاللها تزويد الوحدات التنظيمية املعنية بالتدقيق بالنتائج
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 3.6االجتماع التحضيري

•يعترب االجتماع التح�ضريي �أول حلقة ات�صال ر�سمية بني فريق التدقيق والوحدة التنظيمية املعنية بالتدقيق
•ت�ساهم االجتماعات التمهيدية يف م�ساعدة املدققني على �ضبط وترية عملية التدقيق  ،وتوثيق عالقات عمل فعالة
مع الوحدة التنظيمية املعنية بالتدقيق للبدء ب�شكل ايجابي لربنامج التدقيق
•يت�ضمن االجتماع التح�ضريي حتقيق �أغرا�ض متعددة مثل:
�أ -التعريف بفريق التدقيق
ب� -شرح �أهداف ومنهجية عملية التدقيق
ت -حتديد �آلية التوا�صل  ،وحتديد جداول زمنية للتوا�صل ب�ش�أن الربنامج

3.3ح�صر املالحظات
�أثناء قيام املدقق بجمع كافة املعلومات من الوثائق واملقابالت ال�شخ�صية والتحقق من �صحتها  ،يتعني عليه و�ضع املالحظات
املتعلقة بكافة العنا�صر ،كما ميكن للمدقق �إعطاء نقاط لكل عن�صر اعتماد ًا على م�ستوى االلتزام .وعند االنتهاء من �إعطاء
النقاط لكل �أداة ،ميكن جمع تلك النقاط لقيا�س م�ستوى االلتزام.

 3.7تنفيذ عملية التدقيق

ت�شمل اخلطوات املرتبطة باجراء عملية التدقيق ك ًال من اخلطوات التالية:
جمع املعلومات

•اجراء مقابالت مع �أ�شخا�ص من م�ستويات وظيفية ووظائف متنوعة تتما�شى مع نطاق التدقيق
•اجراء مقابالت يف مكان العمل وخالل �أوقات العمل
•�شرح �سبب �إجراء املقابلة والكيفية التي �سيتم فيها ا�ستخدام املعلومات
•البدء يف املقابالت عرب �س�ؤال ال�شخ�ص تقدمي و�صف موجز لعمله
•جتنب الأ�سئلة االيحائية
•تلخي�ص نتيجة املقابلة مع ال�شخ�ص الذي مت �إجراء�ؤي�س املقابلة معه

اجراء املقابالت

ح�صر املالحظات

1.1جمع املعلومات
يحتاج املدقق �إىل جمع املعلومات مبا يتما�شى مع نطاق عملية التدقيق ،وميكن جمع املعلومات با�ستخدام الأ�ساليب التالية:
•اجراء املقابالت مع الوحدة التنظيمية املعنية بالتدقيق ،واملوظفني الآخرين ب�صفة عامة
•توثيق املالحظات حول الأن�شطة وظروف العمل
•فح�ص الوثائق :مثل ال�سيا�سات ،االجراءات� ،سجل تقييم املخاطر� ،سجالت التدريب� ،سجالت عمليات الفح�ص،
�سجالت احلوادث� ،أي �سجالت �أو وثائق ذات �صلة
•حتليل بيانات احلوادث واحلوادث املحتملة
•توثيق املالحظات ال�شخ�صية بعد مراقبة وتفتي�ش مكان العمل
2.2اجراء املقابالت

 3.8تقارير التدقيق

متر عملية �إعداد تقريرالتدقيق باملراحل التالية:
1.1اتفاق املدققني على املالحظات:
يت�ضمن اتفاق املدققني طرح جميع املالحظات واالتفاق على نتائج التدقيق وم�ستوى التزام الوحدة التنظيمية
املعنية بالتدقيق
2.2إعداد امل�سودة الأوىل من التقرير:
تت�ضمن امل�سودة الأوىل من التقرير نتائج التدقيق و التو�صيات و نقاط م�ستوى االلتزام وامللخ�ص
3.3التغذية الراجعة من الوحدة التنظيمية املعنية بالتدقيق:
يتم �إر�سال امل�سودة الأوىل من التقرير �إىل الوحدة التنظيمية املعنية بالتدقيق للح�صول على التغذية الراجعة وتقوم الوحدة
التنظيمية املعنية مبراجعة وا�ستعرا�ض اال�ستنتاجات والتو�صيات الرئي�سية ،وت�ستطيع الوحدة التنظيمية املعنية التعليق على
اال�ستنتاجات والتو�صيات� ،إن وجدت.

تعد املقابالت جزء ًا رئي�سي ًا من عملية التدقيق ويتعني تكييفها مع احلالة وال�شخ�ص الذي تتم مقابلته ،ويتمثل الهدف الرئي�سي
للمقابالت يف الت�أكيد على الأدلة والت�أكد من تطبيق متطلبات الدليل كما يتعني على املدقق يف هذا املجال القيام مبا يلي:
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4.4التقرير النهائي :
باال�ستناد �إىل مالحظات الوحدات التنظيمية املعنية بالتدقيق ( ان وجدت)  ،يقوم فريق التدقيق بتطوير التقرير النهائي،
و يتم عر�ض التقرير النهائي يف اجتماع مراجعة الإدارة بوجود الوحدة التنظيمية املعنية بالتدقيق.
5.5اجتماع مراجعة الإدارة:
يتم عقد اجتماع مراجعة الإدارة بح�ضور كل من فريق التدقيق وقيادة الوزارة �أو اجلهة االحتادية وممثل عن الإدارة املعنية
ويحق ملمثل الإدارة دعوة من يراه منا�سبا حل�ضور االجتماع بعد ابالغ فريق القيادة ،وعليه يتم �إعداد تقرير مف�صل يت�ضمن
التايل :
•حاالت عدم املطابقة امل�سجلة
•م�ستوى اخلطر
•االجراءات الوقائية املو�صى ب�إجرائها

4.4قياس أداء الصحة والسالمة المهنية
يت�ضمن قيا�س الأداء مالحظة م�ستوى التقدم ،وفعالية الإجراءات ،وجودة املعايري املعتمدة .ويتوىل فريق ال�صحة وال�سالمة
املهنية مراقبة الأداء بدء ًا من املتابعة اليومية بوا�سطة الر�ؤ�ساء املبا�شرين ومن�سقي ال�صحة وال�سالمة املهنية حتى عمليات
التدقيق الدورية.
ويعد قيا�س الأداء مبثابة خطوة �ضرورية للتعرف على نقاط القوة وال�ضعف .وتتوىل ادارة التخطيط اال�سرتاتيجي والتطوير
امل�ؤ�س�سي قيا�س نتائج �أداء ال�صحة وال�سالمة املهنية مقارنة بامل�ؤ�شرات وامل�ستهدفات.
 4.1قياس األداء

يقوم فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية بالتن�سيق مع �إدارة التخطيط اال�سرتاتيجي والتطوير امل�ؤ�س�سي بتطوير وتطبيق �إجراءات
لقيا�س �أداء ال�صحة وال�سالمة املهنية واملحافظة عليها ب�صورة منتظمة .وتهدف عملية قيا�س �أداء ال�صحة وال�سالمة املهنية �إىل
حتليل البيانات التي مت جتميعها من خالل تقنيات املراقبة واملتابعة ،و�إ�صدار الأحكام حول ما �إذا كان الأداء منا�سباً.
وتتيح عملية املراجعة حتديد ما �إذا كانت الوزارات واجلهات االحتادية قد قامت مبا يلي:
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•تطبيق �ضوابط فعالة للمخاطر املحتملة وتقليل ن�سبة حدوثها
•�ضمان فعالية برامج التوعية والتدريب والتوا�صل واال�ست�شارة للموظفني
•الدرو�س امل�ستفادة من الإخفاقات يف �إدارة ال�صحة وال�سالمة املهنية
•االلتزام باملعايري القانونية
•خلق بيئة التعلم والتح�سني امل�ستمر
يحدد اجراء القيا�س عمليات املراقبة واملتابعة ،و�أ�ساليب التقييم وتقدمي التقارير اخلا�صة ب�أداء ال�صحة وال�سالمة من الناحيتني
النوعية والكمية .و ت�أخذ عمليات القيا�س بعني االعتبار احلوادث التالية من خالل التقارير ال�شهرية وال�سنوية:
•احلوادث
•الإ�صابات التي حتتاج اىل �إ�سعافات �أولية
•الأعطال التي تَلحَ ق باملعدات والأجهزة
•احلوادث املحتملة
•الآثار ال�صحية املرتبطة بالوظيفة من جراء بع�ض العوامل مثل م�ستوى ال�ضو�ضاء ،الإ�ضاءة ،نوعية الهواء �إلخ.

 - 5متطلبات التوثيق
يحتفظ فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية بوثائق محُ َ دً ثَة و�ضرورية حيث يقوم الفريق بتحديد ،وتنفيذ الإجراءات التالية:
•اعتماد امل�ستندات املتعلقة بال�صحة وال�سالمة املهنية
•مراجعة امل�ستندات  ،وحتديثها وحتديد التغيريات التي تطر�أ على امل�ستندات احلالية من واقع عمليات املراجعة
•توافر الإ�صدارات ذات ال�صلة من امل�ستندات املعتمدة
•�ضمان قابلية امل�ستندات للقراءة والت�أكد من �إمكانية التعرف عليها وم�ستوى حتديثها
•حتديد الوثائق ذات امل�صدر اخلارجي ب�شكل منف�صل
كما يتعني قيام فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية بالت�أكد من توافر امل�ستندات ذات ال�صلة يف كافة الأوقات .والتي ت�شمل:
•�سيا�سة ال�صحة وال�سالمة املهنية
•نطاق تطبيق ال�صحة وال�سالمة املهنية
•العنا�صر الرئي�سية لإدارة ال�صحة وال�سالمة املهنية وامل�ستندات املتعلقة بكل منها
ال توجد �أي متطلبات لإعداد الوثائق وامل�ستندات بطريقة �أو ب�صيغة ُم َع ًينَة ،كما �أنه لي�س من ال�ضروري ا�ستبدال امل�ستندات
احلالية كالكتيبات ،الن�شرات ،وما �إىل ذلك مب�ستندات جديدة طاملا يتم حتديث امل�ستندات املوجودة باملواد وامل�صادر بامل�سائل
ذات ال�صلة بال�صحة وال�سالمة املهنية .و�إذا كانت الوزارات واجلهات االحتادية متتلك وثائق متعلقة بال�صحة وال�سالمة املهنية،
فيمكن حتديثها وفق احلاجة وكلما تطلب الأمر ذلك.

•حتقيق �أهداف ال�صحة وال�سالمة
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الفصل الخامس |
مرحلة التحسين
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مرحلة الفحص والتدقيق

فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية

الإدارة العليا يف الوزارة �أو اجلهة االحتادية

 1.1مراقبة ومتابعة وقيا�س
فعالية ال�صحة وال�سالمة املهنية

يقوم فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية يف الوزارة �أو اجلهة االحتادية بتقييم �أداء ال�صحة وال�سالمة املهنية ا�ستنادا �إىل التقرير
ال�سنوي والذي قد ي�شمل نتائج �أداء ال�صحة وال�سالمة املهنية وم�ستوى االلتزام ،وحاالت التحقيق يف احلوادث ،و تو�صيات تقييم
املخاطر وا�ستطالعات جماالت التح�سني لو�ضع قائمة بالإجراءات الت�صحيحية �أو الوقائية الالزمة.
كما يقوم فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية بتقييم مدى احلاجة للتغيري ويوائم ذلك وفقا لأهداف الدليل وم�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
وفق م�ستهدفات الوزارة �أو اجلهة االحتادية .كما يقوم فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية مبوا�صلة حتديث خطة العمل اخلا�صة
بال�صحة وال�سالمة املهنية وفق ما يلزم.

1.1مراجعة أداء الصحة والسالمة المهنية

يتعني على على الوزارات واجلهات االحتادية �أن تقوم مبراجعة �سنوية لأداء ال�صحة وال�سالمة املهنية املطبق فيها ملراقبة �أدائه
ول�ضمان ا�ستمرار مالءمته وكفاءته وفعاليته ،ويتعني �أن ت�شمل عملية املراجعة تقييم فر�ص التح�سني واحلاجة لإدخال التغيريات
الالزمة.

 1.2الت�أكد من ن�سبة حتقيق
م�ؤ�شرات ال�صحة وال�سالمة املهنية

 1.1مراجعة أداء الصحة والسالمة المهنية

 1.3تنفيذ برنامج
التدقيق الداخلي

� 1.4إعداد التقارير ال�سنوية عن
مدى االلتزام بالتطبيق

تقوم الوزارات واجلهات االحتادية مبراجعة �أداء ال�صحة وال�سالمة املهنية يف الأوقات املقررة بهدف:

 1.5ا�ستالم تقارير التدقيق
الداخلي والتقارير ال�سنوية حول
م�ستويات االمتثال االلتزام

•تقييم فر�ص التح�سني
•احلاجة �إىل اجراء التغيريات الالزمة
•مواءمة م�ؤ�شرات الأداء
•حتديث خطة العمل بناء على املواءمة مع م�ؤ�شرات الأداء
ت�شمل املراجعة الفعلية تقييمًا ملا يلي:
•نتيجة االلتزام ب�سيا�سة ال�صحة وال�سالمة املهنية
•نتائج مراقبة وقيا�س م�ؤ�شرات ال�صحة وال�سالمة املهنية
•تقارير للأهداف وم�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
•�سجل الإجراءات الت�صحيحية والوقائية
•�أية معلومات �أخرى ذات �صلة بال�صحة وال�سالمة املهنية
يقوم فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية بعر�ض جميع التقارير املطلوبة املتعلقة ب�أداء ال�صحة وال�سالمة املهنية على الإدارة العليا من
�أجل املراجعة النهائية وتوثيق املالحظات للتطوير والتح�سني.
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مراجعة �أداء ال�صحة وال�سالمة املهنية

املدخالت:

املخرجات:

•ت��ق��اري��ر ح��ول ح���االت ال��ط��وارئ
(الفعلية �أو االختبارية)

•توفر التغذية الراجعة عن مدى
مالءمة وكفاءة وفعالية التحديد
احل�����ايل ل��ل��م��خ��اط��ر ،وت��ق��ي��ي��م
امل���خ���اط���ر وع��م��ل��ي��ات م��راق��ب��ة
املخاطر

•ا�ستطالعات ر�ضا العاملني /
ت��ق��اري��ر ال��ت��غ��ذي��ة ال��راج��ع��ة مع
املوظفني

•حت���دي���د امل�����س��ت��وي��ات احل��ال��ي��ة
للمخاطر وفعالية تدابري الرقابة
امل�ستخدمة حاليا

•نتائج عمليات الفح�ص
•تقارير املراقبة
•�أداء الأطراف املعنية الأخرى يف
ميدان ال�صحة وال�سالمة املهنية
•توفر املعلومات ح��ول املوا�ضيع
ذات ال�صلة
•تقارير م��دراء الإدارات ب�ش�أن
�سيا�سات ال�صحة وال�سالمة
املهنية
•تقارير حتديد الأخطار وتقييم
املخاطر
•ت��ق��دم ���س�ير ال��ع��م��ل يف خطط
ال���ت���دري���ب يف جم����ال ال�����ص��ح��ة
وال�سالمة املهنية
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1.1.1

التخطيط للمراجعة على مستوى الجهة

مراجعة
�أداء ال�صحة
وال�سالمة
املهنية

•توافر امل��وارد لتح�سني التطبيق
الأمثل لل�صحة وال�سالمة املهنية
•تقييم اال�ستعداد للطوارئ (يف
حالة حدوثه)
•توقع �أو اق�تراح بع�ض التغريات
على تطبيق الدليل �أو الو�سائل
(والتقنيات)

يتوجب القيام مبا يلي جتهيز ًا لعملية التخطيط للمراجعة:
•�ضمان جاهزية تقرير املتابعة وااللتزام
•�إبراز الق�ضايا الرئي�سية املتعلقة بال�صحة وال�سالمة للتعامل معها
•و�ضع قائمة امل�شاركني الذين يتعني وجودهم ل�ضمان فعالية املراجعة
•حتديد م�س�ؤوليات كل من امل�شاركني فيما يتعلق بعملية املراجعة
•جمع املعلومات التي يجب تقدميها للمراجعة
•توثيق املالحظات الالزمة الجراء املراجعة
 1.1.2مدخالت المراجعة:

•تقارير حول حاالت الطوارئ (الفعلية �أو االختبارية)
•ا�ستطالعات ر�ضا العاملني  /تقارير التغذية الراجعة مع املوظفني
•نتائج عمليات الفح�ص
•تقارير املراقبة
•�أداء الأطراف املعنية الأخرى يف ميدان ال�صحة وال�سالمة املهنية
•توفر املعلومات حول املوا�ضيع ذات ال�صلة
•تقارير مدراء الإدارات ب�ش�أن �سيا�سات ال�صحة وال�سالمة املهنية
•تقارير حتديد الأخطار وتقييم املخاطر
•تقدم �سري العمل يف خطط التدريب يف جمال ال�صحة وال�سالمة املهنية
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 1.1.3مخرجات المراجعة

ت�شمل خمرجات املراجعة ما يلي:
•توفر التغذية الراجعة عن مدى مالءمة وكفاءة وفعالية التحديد احلايل للمخاطر ،وتقييم املخاطر وعمليات
مراقبة املخاطر
•حتديد امل�ستويات احلالية للمخاطر وفعالية تدابري الرقابة امل�ستخدمة حاليا
•توافر املوارد لتح�سني التطبيق الأمثل لل�صحة وال�سالمة املهنية
•تقييم اال�ستعداد للطوارئ ( يف حالة حدوثه)
•توقع �أو اقرتاح بع�ض التغريات على تطبيق الدليل �أو الو�سائل (والتقنيات)
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الفصل السادس |
االرشادات
والممارسات الخاصة
ببيئة العمل المكتبي
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يف هذا الف�صل �سيتم التطرق �إىل العوامل والإجراءات الوقائية الواجب �أخذها بعني االعتبار عند حتديد املخاطر يف بيئة العمل
املكتبي.
-1

•الت�أثري

�أمثلة عن بع�ض العوامل الواجب �أخذها بعني االعتبار عند حتديد املخاطر يف بيئة العمل املكتبي:
بيئة العمل

طبيعة العمل املكتبي

البيئة الرقمية

البنية التحتية يف
مكان العمل

اجراءات ال�سالمة
يف العمل

العوامل اجل�سدية

الإ�ضاءة

العمل اليدوي
الإ�ضطرابات
الع�ضلية الهيكلية

�أنظمة �إنذار
�شا�شات العر�ض �شا�شات الكمبيوتر
احلدود امل�سموح بها
 «Display Screenالكابالت والتو�صيالت احلرائق
جودة الإ�ضاءة
�أجهزة �إطفاء
» Equipment DSEالآثار اجلانبية
ال�ضوء الطبيعي
احلرائق
املتعلقة بال�صحة
امل�ساحة
الإجهاد الب�صري
الإب�صار
حجم املمرات
«»Eyesight
احلواجز
والفوا�صل
م�ستوى ال�ضو�ضاء
ار�شادات
الأمرا�ض الع�صبية
�أماكن التخزين
ال�سالمة
(مثال :ال�صرع
املكان
احلدود امل�سموح بها
الإ�سعافات
«)»Epilepsy
خ�صو�صية احلديث املخ�ص�ص للأكل
الأولية
الت�سهيالت
الإزعاج املرتبط
املخ�ص�صة
بال�ضو�ضاء
لال�سرتخاء

·
·

«Musculoskeletal
»Disorders

العوامل النف�سية

·
·
·
·
·

الرفاه الوظيفي
التوتر «»Stress
التنمر
العنف املهني
االرهاق والإجهاد

«»Fatigue

·
·
·
·

التجهيزات واملعدات �أجهزة الكومبيوتر وملحقاتها مكافحة احلرائق

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

·
·
·
·

·
·

·

·
·

التكييف وجودة الهواء

·
·

من الأمثلة عليها :رفع وحمل ال�صناديق  ،ونقل الأثاث والأجهزة املكتبية مثل �أجهزة الكمبيوتر والطابعات ،والتعامل مع امللفات
الكبرية والكتب والوثائق  ،و�إدخال البيانات لفرتة طويلة ،وفتح و�إغالق �أدراج اخلزائن.

التكييف مع احلرارة
الأمرا�ض التنف�سية

طبيعة العمل المكتبي
أ -العوامل الجسدية

تعترب واحدة من �أكرث الأ�سباب �شيوعا للإ�صابة يف العمل ،وهي تت�سبب يف �أكرث من ثلث �إ�صابات العمل التي ت�شمل اال�ضطرابات/
الآالم يف الأطراف العلوية وال�سفلية و�إجهاد املفا�صل �إىل جانب �إ�صابات متكررة من خمتلف الأنواع.
وقد يت�سبب العمل اليدوي ب�إ�صابات حادة مثل اجلروح �أو الك�سور التي قد تنجم عن احلوادث.
•االجراءات الوقائية:
1.1دور الإدارة
•�إتخاذ �إجراءات للحد من احلاجة �إىل العمل اليدوي اخلطر �إىل �أق�صى حد ممكن
•تقييم خطر الإ�صابة يف حالة وجود �أي عملية تتطلب عمال‘ يدوي ًا خطر ًا (لي�س من املمكن جتنبه)
•تقلي�ص خطر الإ�صابة يف حالة وجود �أي عملية تتطلب عمال‘ يدوي ًا خطر ًا (قدر االمكان)
2.2دور املوظفني عند �إجراء عمليات العمل اليدوي
•اتباع الأنظمة املتبعة مبكان العمل للحفاظ على �سالمتهم
•ا�ستخدام معدات ال�سالمة املتوفرة ب�شكل �صحيح
•التعاون مع الإدارة ب�ش�أن التطبيق ال�سليم لدليل ال�صحة وال�سالمة املهنية يف بيئة العمل املكتبي
•�إبالغ الإدارة يف حالة مالحظة �أية تعامالت يدوية خطرة
•احلر�ص على القيام بالإجراءات ب�شكل مياثل ماورد يف الدليل وذلك حتى ال يت�سبب االمر لتعري�ض االنف�س و
الآخرين للمخاطر
3.3اعتماد �أ�سلوب منا�سب ب�شان العمل اليدوي
عند التعامل مع الإجراءات التي تتطلب تعام ًال يدوي ًا في�ستوجب القيام مبا يلي:
•اتخاذ و�ضعية �صحية للحركة
•احكام االم�ساك باملواد/الأ�شياء التي يعتزم رفعها
•توخي احلر�ص عند انحناء الظهر ب�شكل غري �صحيح عند اجراء الرفع واملحافظة على حمل الأ�شياء قريب ًا من
اخل�صر
•حافظ على ر�أ�سك مرفوعً ا �أثناء املناولة
•احلركة ب�شكل ان�سيابي وغري حاد
•رفع �أو مناولة ما ميكن حمل من قبل ال�شخ�ص ب�سهولة

1.1التعامل اليدوي
يق�صد بها �أي ن�شاط ي�ستدعي ا�ستخدام �شخ�ص ما القوة لرفع �أو دفع �أو �سحب �أو حمل �أو حتريك �شيء ما بطريقة �أو ب�أخرى.
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•ا�ضطرابات الأطراف ال�سفلية
يُ�ستخدم م�صطلح ا�ضطرابات الأطراف ال�سفلية كم�صطلح عام ملجموعة من الإ�ضطرابات التي ت�صيب الوركني
وال�ساقني والركبتني والكاحلني والقدمني .وهو ي�شمل تلك احلاالت التي تتطلب ت�شخي�صات طبية حمددة (مثل
التهاب مفا�صل الركبة والورك) ،وغريها من احلاالت التي يكون فيها �أمل لكن دون �أعرا�ض حمددة .وقد ت�شمل
الأعرا�ض الأمل والتورم و�صعوبة احلركة.
«(»)Lower limb disorders (LLDs

مثال تو�ضيحي رقم (� )13أمثلة �شائعة لال�ضطرابات الع�ضلية الهيكلية

2.2اال�ضطرابات الع�ضلية الهيكلية «»Disorders Musculoskeletal

هو م�صطلح عام يدل على جمموعة من حاالت الإنزعاج �أو الأمل يف الع�ضالت �أوالأوتار �أوالأن�سجة مع �أو بدون �أعرا�ض وا�ضحة
وتكون اال�ضطرابات الع�ضلية الهيكلية يف العادة مرتبطة باملهام التي تنطوي على حركة متكررة �أو وقفات لفرتات زمنية طويلة
�أو غري طبيعية �أو حركات عنيفة .ي�شار �إىل هذه احلاالت يف ال�سابق بعبارات خمتلفة ،مثل متالزمة فرط اال�ستخدام املهني �أو
الإ�صابة الإجهادية املتكررة «(»Occupational Overuse Syndrome (OOS) or Repetitive Strain Injuries (RSI
•الت�أثري
تكاد عوامل اخلطر التي تت�سبب يف اال�ضطرابات الع�ضلية الهيكلية تكون موجودة يف الواقع يف معظم �أماكن العمل ومن �أمثلتها:
•�آالم الظهر «»Back pain

ي�شكو معظم النا�س من �آالم يف الظهر من وقت لآخر ،وال يكون مثل هذا الأمل يف العادة نا�شئا عن �أي �شيء خطري،
وهو يختفي يف غ�ضون �أيام �أو �أ�سابيع قليلة ويعترب الأمل يف �أ�سفل الظهر من الآالم ال�شائعة وميكن �أن يكون م�ؤملًا
للغاية ،ويكون من املزعج التعامل مع الأمل ال�شديد� ،إال �أنه ،وحل�سن احلظ ،نادرًا ما يكون نا�شئًا عن مر�ض خطري.
•ا�ضطرابات الأطراف العلوية
ي�شمل م�صطلح ا�ضطرابات الأطراف العلوية احلالة املعروفة با�سم «�إ�صابات الإجهاد املتكررة «(Repetitive
 »)Strain Injury) (RSIغري �أن هذين امل�صطلحني ال ي�ؤديان املدلول نف�سه لأن م�صطلح الإ�صابات الإجهادية
املتكررة ال ي�شمل جميع ا�ضطرابات الأطراف العلوية ،ويُ�ستخدم م�صطلح الإ�صابات الإجهادية املتكررة كم�صطلح
عام يدل على جمموعة من اال�ضطرابات التي ت�صيب اليد ،الر�سغ ،الذراع ،الكتف والرقبة ،وي�شمل هذا امل�صطلح
تلك احلاالت التي تتطلب ت�شخي�صات طبية حمددة (مثل الكتف املتجمدة ،ومتالزمة النفق الر�سغي) ،وغريها من
احلاالت (غالبا ما ت�سمى الإ�صابات الإجهادية املتكررة) ،حيث يكون هناك �أمل لكن دون �أعرا�ض حمددة ،وقد
ت�شمل الأعرا�ض الأمل والتورم و�صعوبة احلركة.
«(»Upper limb disorders (ULDs
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•الإجراءات الوقائية:
•تبنّي منط �صحيح للعمل :من املهم يف ت�صميم الوظائف العملية �ضمان تنا�سب هذا الت�صميم مع الطريقة التي
تعمل بها �أج�سادنا
•يتعني �أن تكون مفا�صل اجل�سم يف و�ضعية م�سرتخية ومريحة ،لأن ذلك يتيح عمل الع�ضالت والأربطة والأوتار حول
املفا�صل ب�شكل �أكرث كفاءة
•يتعني �إبقاء العمل �أقرب ما ميكن �إىل اجل�سم ،وذلك لتقليل الإجهاد الواقع على اجل�سم عند �أداء هذه املهام
•يجب تخزين املواد التي يكرث العمل عليها على ارتفاع يقع بني م�ستوى الورك والكتف حيثما �أمكن من �أجل جتنب
االنحناء ومد اجل�سم �إىل الأعلى
•يجب عدم �أداء املهام املتكررة مثل ا�ستخدام لوحة املفاتيح �أوالف�أرة لفرتات طويلة .ويف�ضل �أن يتخلل هذه املهام
مهام �أخرى ت�ستدعي وقفات وحركات خمتلفة ،مثل جلب الأوراق املطبوعة من الطابعة ومهام املراجعة والت�صوير
وتوزيع الوثائق
•املحافظة على و�ضعية جلو�س �صحيحة :حيث �أنه عندما ال يجل�س املوظف يف و�ضعية �صحيحة ،ف�إن خطر �إ�صابته
ب�شد ع�ضلي ميكن �أن يزداد وال�سيما يف حالة قيام املوظف بثني رقبته لفرتات طويلة لر�ؤية لوحة املفاتيح �أو الوثيقة
التي يطبع منها .ي�ستح�سن عندما يبد�أ املوظف يف ا�ستخدام �أجهزة الكمبيوتر� ،أن يتعلم املهارات الأ�سا�سية
للطباعة ،لأن ذلك ي�ساعده على �إجناز الأعمال با�ستخدام الكمبيوتر �ضمن فرتة زمنية �أق�صر.
•تنويع املهام :من املهم �أن ي�ؤخذ التنويع بعني االعتبار عند ت�صميم مكان العمل .ويف�ضل القيام بذلك عن طريق
ا�ستخدام لوحة املفاتيح وا�ستخدام �أجهزة الكمبيوتر واملواد الأخرى ذات ال�صلة واتخاذ الو�ضعية املنا�سبة
وال�صحيحة للجلو�س وهذا ي�ضمن ا�ستخدام ًا �أمثل لع�ضالت اجل�سم
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•الإ�سرتاحة  :ميكن �أن ترتاوح اال�سرتاحة بني توقف ق�صري عن العمل وا�سرتاحات طويلة حمددة الزمن
مثل ا�سرتاحة الغداء .ويعترب الرد على الهاتف �أو جلب وثيقة من الطابعة من �أمثلة فرتات الراحة الق�صرية
التي توفر فر�صة للع�ضالت التي كانت تعمل بن�شاط على لوحة املفاتيح �أو الف�أرة لأن ت�أخذ ق�سطً ا من الراحة
وت�ستعيد ن�شاطها ،كما ت�سمح للع�ضالت التي كانت ثابتة �أثناء هذا العمل (مثل ع�ضالت القدمني) باحلركة.
ب -العوامل النفسية:

كما ميكن �أن يكون للتوتر يف مكان العمل عواقب وخيمة على كل من اجلهة وللموظفني على حدٍّ �سواء  ،تتمثل بالتايل:
1.1زيادة يف حاالت الإجازات املر�ضية
2.2انخفا�ض الروح املعنوية
3.3تدين م�ستوى �أداء املوظفني
�4.4سعي املوظفني للبحث عن وظائف بديلة
•الإجراءات الوقائية:

•الرفاه الوظيفي
يعزز العمل ال�صحة النف�سية وي�ساعد يف حتقيق الرفاهية ال�شخ�صية للموظفني من خالل �إتاحة الفر�صة لتطوير مهاراتهم
وا�ستغاللها لبناء عالقات مهنية واجتماعية وتعزيز �شعورهم بقيمة الذات� ،إال �أنه يتوجب االنتباه من احتمالية ن�شوء بع�ض املخاطر
على ال�صحة النف�سية يف العمل نتيجة بع�ض العوامل التنظيمية �أو ال�شخ�صية وتتمثل بع�ض العوامل امل�ؤدية ملثل هذه املخاطر يف :
عدم فعالية ت�صميم مكان العمل و�صعوبة الوظائف ،و�ضعف العالقات بني الأ�شخا�ص ،والإرهاق املهني .ينبغي ب�شكل عام النظر
�إىل املخاطر على ال�صحة النف�سية يف مكان العمل بنف�س الطريقة التي يُنظر بها �إىل املخاطر الأخرى لل�صحة وال�سالمة ،حيث
يتعني ت�ضمني �سيا�سات اجلهة املتعلقة بال�صحة وال�سالمة بنودًا لاللتزام بتقليل م�ستويات التوتر النا�شيء عن العمل.
•التوتر
يعرف التوتر ب�أنه رد الفعل ال�سلبي الذي يظهره الأ�شخا�ص �إزاء ال�ضغوط املفرطة التي يتعر�ضون لها �أو نتيجة لأنواع �أخرى من
مر�ضا ،ولكن �إذا كان هذا التوتر حادًّا �أو �إذا ا�ستمر لفرتة
املتطلبات املتوقعة منهم .وال يعترب التوتر يف مكان العمل بحد ذاته ً
طويلة من الزمن ف�إنه قد يعر�ض �صحة ال�شخ�ص للتدهور.
ت�شمل الآثار ال�صحية املعتادة املرتافقة مع احلاالت املزمنة من التوتر كال من:
الآثار النف�سية
ارتفاع م�ستوى القلق
�ضعف الرتكيز
االنفعال والتغريات املفاجئة يف املزاج
عدم القدرة على التوا�صل
انخفا�ض الإنتاجية يف العمل  /الأداء
زيادة ا�ستخدام الأدوية
�سوء منط النوم
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الآثار املادية
ال�صداع
الأمل يف الرقبة والكتفني
الطفح اجللدي
التعر�ض للإ�صابة بالأمرا�ض ب�شكل �أ�سرع
التعر�ض لنوبات �أمل
ارتفاع معدل �ضربات القلب و�ضغط الدم
الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب وقرحة املعدة

•تتبَّع ال�ضغوط التي تتعر�ض لها من خالل االحتفاظ ب�سجل ملدة �أ�سبوع �أو �أ�سبوعني حتدد فيه احلاالت التي ت�سبب لك
اجلزء الأكرب من التوتر وكيفية ا�ستجابتك لها ،واحر�ص على �أن ت�سجل �أفكارك ومالحظاتك واملعلومات عن البيئة
املحيطة بك(مبا يف ذلك الأ�شخا�ص والظروف ذات العالقة)  ،والو�ضع اجل�سدي وكيف كان رد فعلك على كل تلك
الظروف،علم ًاب�أنت�سجيلمثلهذهاملالحظاتميكن�أني�ساعدكعلىاكت�شاف�أمناطال�ضغوطوردود�أفعالك�أزائهامبا
يتيح لك التحكم يف هذه ال�ضغوط واحلد من �آثارها.
•طوِّر ا�ستجابات �صحية ,فبدال من حماولة حماربة التوتر بخيارات غري �صحية� ،أبذل ق�صارى جهدك التخاذ
قرارات �سليمة عندما ت�شعر بارتفاع م�ستوى التوتر لديك .فممار�سة التمارين البدنية هو من �أهم خمف�ضات التوتر
واحر�ص �أي�ضا على تخ�صي�ص وقت للهوايات والن�شاطات املف�ضلة لديك ،وت�أكد من تخ�صي�ص وقت للأمور التي
تعزز النواحي االيجابية لديك ،كما يعد احل�صول على ق�سط كاف من النوم اجليد �أمر ًا هام ًا للتعامل ب�شكل فعال
مع التوتر.
•حافظ على توازنك املهني وال�شخ�صي ,من ال�سهل يف عامل اليوم الرقمي �أن ي�شعر الإن�سان بال�ضغوط
على مدار ال�ساعة ،ولهذا يتعني عليك �أن تخلق نوع ًا من التوازن بني متطلبات العمل واحلياة .وقد يعني
ذلك و�ضع قاعدة لعدم قيامك بتفقد بريدك الإلكرتوين يف املنزل يف الفرتة امل�سائية �أو عدم الرد على
الهاتف �أثناء تناول الطعام وذلك خللق حالة من االن�سجام بني املتطلبات املهنية وال�شخ�صية للموظف.
•متتع بوقت كاف ال�ستعادة حيويتك ,وذلك يتطلب جتنب الآثار ال�سلبية الناجمة عن الإجهاد املزمن والإرهاق،
تخ�صي�ص وقت كاف لتجديد احليوية والعودة �إىل م�ستوى الإجناز الذي كنت عليه قبل التعر�ض للتوتر والإرهاق.
ويف�سر ذلك �أهمية القيام بني وقت و�آخر ،باال�سرتخاء بالطريقة التي تنا�سب احتياجاتك ورغباتك .خذ �إجازة
للراحة واال�سرتخاء كلما كان ذلك ممكنا ،حتى تعود �إىل عملك و�أنت ت�شعر بالن�شاط واحليوية لتقدمي �أف�ضل
�أداء لديك� .أما عندما ال تتمكن من �أخذ �إجازة ،فيمكنك �أن ت�ستعيد تركيزك ون�شاطك ب�سرعة من خالل تركيز
انتباهك على �أن�شطة ال تتعلق بالعمل لفرتة من الوقت.
•تعلم كيفية اال�سرتخاء ,ميكن لأ�ساليب مثل الت�أمل وممار�سة متارين التنف�س العميق �أن ت�ساعد على �إزالة التوتر. .
ومع مزيد من املمار�سة� ،ستجد �أن مهاراتك يف القدرة على الرتكيز الهادف على ن�شاط واحد دون ت�شتت انتباهك،
قد �أ�صبحت �أكرث قوة .كما �ستجد �أنه ميكنك تطبيق ذلك على جوانب عديدة وخمتلفة من حياتك.
•حتدث �إىل رئي�سك املبا�شر� ,إن املوظف الذي يحظى ب�صحة جيدة يتمتع يف العادة مب�ستويا �أعلى من الإنتاجية.
ولهذا ف�إنه من م�صلحة العمل واملدراء توفري بيئة عمل تعزز راحة املوظفني و�سالمتهم� .إذ ميكنك املبادرة باحلديث
ب�شكل مبا�شر مع رئي�سك ،لي�س بهدف طرح قائمة من ال�شكاوى �أمامه ،و�إمنا من �أجل التو�صل �إىل خطة فعالة
للتعامل مع ال�ضغوط التي تكون قد حددتها حتى تتمكن من تقدمي �أف�ضل �أداء ممكن يف عملك.
•اح�صل على بع�ض الدعم� ,إن قبول امل�ساعدة من زمالء العمل و�أفراد الأ�سرة الذين تثق بهم ميكن �أن يح�سن من
قدرتك على التعامل مع التوتر .و�إذا كنت ال تزال ت�شعر بالإرهاق من �ضغوط العمل ،فقد ترغب يف التحدث �إىل
�إخت�صا�صي نف�ساين مل�ساعدتك على حت�سني تعاملك مع التوتر وعلى تغيري ال�سلوك غري ال�صحي.
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3.3التنمر والعنف يف مكان العمل

4.4الإرهاق واالجهاد

التنمر وي�شمل على ا�صدار �أو تعليقات لفظية ميكن �أن ت�ؤثر على �شخ�ص ما ج�سدي ًا �أو نف�سي ًا �أو ت�ؤدي �إىل انعزاله مكان العمل
وميكن تلخي�ص �أ�شكال التنمر على �أحداث متكررة �أو على منط من ال�سلوك الرامي �إىل ترهيب �شخ�ص �أو جمموعة من الأ�شخا�ص
�أو الإ�ساءة لهم �أو االنتقا�ص منهم �أو �إهانتهم بطريقة عدائية.

الإرهاق هو �شعور بالإعياء ال�شديد� ،أو بال�ضجر �أو بقلة الرتكيز ،وهذه احلالة تنجم عادة عن عدم احل�صول على ق�سط وافر من
الراحة  ،وعن العمل الذهني �أو البدين � ،أو التوتر �أو القلق لفرتات طويلة .كما �أن بع�ض املهام اململة �أو املتكررة قد تكثف من
م�شاعر الإرهاق ،ومن املهم الإ�شارة ب�أن الإرهاق قد يكون حادًّا �أو مزمنًا.

•الإجراءات الوقائية:
•ت�شجيع اجلميع يف مكان العمل �أن يت�صرفوا بطريقة احرتافية ومهنية جتاه الآخرين من خالل الت�أكيد على مبادئ
ال�سلوك املهني و�أخالقيات الوظيفة العامة
•تعريف جميع املوظفني بخطورة التنمر والعنف يف مكان العمل حيث يعد ت�صرف ًا خطري ًا غري مقبول ي�ؤثر على
ال�صحة النف�سية جلميع املوظفني ويت�سبب يف تدين م�ستويات الأداء واالنتاجية وعليه يتوجب تثقيف اجلميع مباهية
التنمر ،وتعريفهم مبن ي�ستطيعون اللجوء �إليه من �أجل احل�صول على امل�ساعدة
•�أهمية حماولة التو�صل �إىل حلول قبل ان ت�صل احلالة �إىل م�ستوى اخلطر �أو ت�صبح “خارج ال�سيطرة”
•من املهم �أخذ جميع ال�شكاوى على حممل اجلد ،والتعامل مع ال�شكاوى ب�سرعة وب�سرية تامة لتجنب �أية انعاكا�سات
�سلبية الحقة على بيئة العمل
•تدريب الر�ؤ�ساء املبا�شرين على كيفية التعامل مع ال�شكاوى واحلاالت املحتمل ظهورها ،وت�شجيعهم على معاجلة
احلاالت فورا �سواء كانت قد قدمت �شكوى ر�سمية بها �أم ال
•اللجوء �إىل طرف ثالث حمايد للم�ساعدة يف التو�صل �إىل حل ( ان لزم الأمر)
العنف املهني ويُعرَّف العنف يف العمل على �أنه �أي حادث يتم فيه �إيذاء �شخ�ص ما� ،أو تهديده �أو االعتداء عليه يف ظروف تتعلق
بعمله و ينق�سم �إىل :
•العنف الداخلي ,مثل التنمر �أو امل�ضايقة من جانب موظفني يف اجلهة ،حيث تعترب هذه الت�صرفات �سلوكات غري
مقبولة ،وم�ؤثرة ب�شكل مبا�شر على �أداء وانتاجية املوظفني وجهة العمل كما تعد م�صدر ًا للخطر على ال�صحة
وال�سالمة.
•العنف اخلارجي ,يتمثل يف ال�سلوك غري احل�ضاري ،مثل االعتداء اجل�سدي �أو اللفظي �أو التعر�ض العتداء من قبل
�أ�شخا�ص من خارج اجلهة.
•الإجراءات الوقائية:
•توفري التدريب واملعلومات الكافية لإدراك م�سببات العنف والعالمات املبكرة له لر�صدها والتعامل معها
•توفري بيئة �آمنة و�صحية للموظفني
•توفري قنوات ات�صال فعالة
•الإبالغ عن احلوادث وت�سجيلها
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ويف ظل �صعوبة قيا�س معدل الإرهاق ،ي�صبح من ال�صعب التمييز بني �آثار �ساعات العمل الطويلة �أو قلة النوم على �أية تغريات يف
معدل وقوع احلوادث �أو الإ�صابات .فيما يلي عر�ض لبع�ض �آثار االرهاق واالجهاد:
•انخفا�ض القدرة على اتخاذ القرارات
•انخفا�ض القدرة على التخطيط
•انخفا�ض م�ستوى مهارات التوا�صل
•انخفا�ض م�ستوى الإنتاجية  /الأداء
•انخفا�ض م�ستوى االنتباه والرتكيز
•انخفا�ض القدرة على التعامل مع التوتر يف العمل
•الإجراءات الوقائية:
•حتديد املتطلبات الفكرية واجل�سدية للعمل ،بحيث يتك ت�صميم �أنظمة العمل ب�شكل ي�سمح باحلد من ال�ضغوط
الذهنية �أو اجل�سدية من خالل تطبيق بع�ض ال�سيا�سات املتعلقة ب�ساعات العمل املرنة ،نظام املناوبات  ،ا�ستخدام
�أن�شطة لتوفري الراحة والرتفيه يف �صفوف املوظفني  ،كما يتعني و�ضع خطط طوارئ للحاالت التي يحتمل ن�شوئها
والتي يحتمل �أن ي�ضطر املوظفون فيها �إىل العمل ل�ساعات طويلة �أو ملناوبات عمل �أكرث �أو ل�سل�سلة �أطول من املناوبات
على نحو غري متوقع.
•جدولة العمل والتخطيط ،يتعني توفري فرتات للراحة يف جدول العمل وفق طبيعة الوظائف .كما يتعني �ضمان وجود
ما يكفي من املوظفني واملوارد للقيام باملهام املحددة من دون الإفراط يف املهام املوكلة �إىل املوظفني.
•مراعاة العوامل البيئية ،يتعني جتنب العمل اخلارجي خالل فرتات درجات احلرارة ال�شديدة ،وتركيب �أجهزة
تربيد و�/أو توفري مناطق مربدة يف بيئات العمل احلارة .ويتعني ب�شكل عام تركيب �أجهزة تهوية و�/أو �أجهزة
تربيد يف الأماكن احلارة واملغلقة� ،إىل جانب توفري مرافق كافية لال�سرتخاء وتناول وجبات الطعام واملتطلبات
الأ�سا�سية الأخرى يف �أماكن العمل وفق طبيعتها املختلفة .ويتعني �أي�ضا العمل على توفري �إنارة جيدة و�آمنة ملكان
العمل واملناطق املحيطة به.
•مراعاة العوامل التنظيمية ،من حيث احلر�ص على تدريب الر�ؤ�ساء املبا�شرين على ر�صد م�ستويات التعب لدى
موظفيهم من �أجل منع حدوث الإرهاق والتعامل معه بال�شكل املنا�سب من خالل االبالغ عن �أية خماوف قد تتولد
لديهم بهذا اخل�صو�ص.كما يتعني اتخاذ �إجراءات منا�سبة للتعامل مع املوظفني الذين ي�صابون بالإرهاق.
•ت�أثري العمل ومنط احلياة ،ي�ؤثر العمل ومنط احلياة على املوظفني ب�شكل الفت ،فاملوظفون املرهقون هم �أقل قدرة
على التمتع ب�أن�شطة تقع خارج نطاق عملهم املبا�شر كما �أنهم يف بع�ض الأحيان ي�شكلون خطرًا على �أنف�سهم وعلى
الآخرين يف املجتمع من خالل بع�ض ال�سلوكيات النا�ش�شئة من �ضعف االهتمام ب�صحتهم و�سالمتهم املهنية .
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•�أعرا�ض الإجهاد الب�صري

بيئة العمل
�سيتم التطرق �إىل �أربعة عنا�صر ت�ؤثر يف بيئة العمل املكتبية ب�شكل مبا�شر ويتوجب االنتباه لها ومعاجلة انعكا�ساتها:
 1.1اإلضاءة

1.1التهاب العيون �أو تهيجها
�2.2صعوبة يف الرتكيز
3.3جفاف العني �أو �سيالن الدموع
4.4عدم و�ضوح الر�ؤية �أو �إزدواجها
5.5تنامي احل�سا�سية لل�ضوء
6.6ن�شوء �أمل يف الرقبة والكتفني والظهر
•املعايري املعمول بها للإ�ضاءة:
النوذج التو�ضيحي رقم ( : )13متطلبات احلد الأدنى للإنارة

�إن العوامل التي ت�ؤثر على فعالية الإنارة هي كمية ونوعية ال�ضوء يف مكان العمل وال بد من تعديلها بالطريقة املنا�سبة لتح�سني
الإنارة يف حاالت الطوارئ والأمن يف مكان العمل.

�شدة الإ�ضاءة الالزمة
(على �أ�سا�س قيا�س �شدتها على ارتفاع  2,1مرت عن م�ستوى الأر�ض)

كما �أن اال�ضاءة �أو الإنارة املنا�سبة هي �أمر �ضروري لتح�سني ال�سالمة والراحة والإنتاجية يف مكان العمل ،حيث تلعب الإنارة يف
مكان العمل دور ًا حيوي ًا يف حتديد م�ستويات مزاج و�أداء املوظفني وحتى قدرتهم على الرتكيز.
يف حاالت الطوارئ �أو االخالء ،ينبغي توفري ترتيبات منا�سبة لإنارة احتياطية يتم تغذيتها من م�صدر �آخر ،غري امل�صدر املعتاد
للإنارة ،ل�ضمان �إنارة خمارج الطواريء.
يتعيـ ـ ــن جتهـ ـ ـيـز جمي ـ ــع الدوائر الكهربائيـ ــة التي تخـ ـ ـ ــدم الأجهـ ــزة واملعـ ــدات الكهربائيـ ــة بقواطـ ــع دوائر للتفريـ ـ ــغ الأر�ضي
«»)ELCB) leakage Circuit Breakers

ذات حد �أق�صى مقداره  300ميلي �أمبري لإطالق تيار الت�سرب.

•جودة اال�ضاءة
حتظى نوعية اال�ضاءة بت�أثري كبري على مدى جناح املوظفني يف تنفيذ املهام املوكلة �إليهم .وت�شمل العوامل التي ت�ؤثر على نوعية
اال�ضاءة ما يلي:
•عدد امل�صابيح امل�ستخدمة
•نوع امل�صابيح
•اجتاهات امل�صابيح
•مواقع امل�صابيح
•ال�ضوء الطبيعي
ذكرت الدرا�سات ب�أن املوظفني الذين يحظون مب�ستويات منا�سبة من الإ�ضاءة يف �أماكن العمل يتمتعون بفرتات نوم �أطول وبنوعية
نوم �أف�ضل ون�شاط بدين �أكرب ونوعية حياة �أف�ضل باملقارنة مع �أولئك املوظفني الذين يتعر�ضون مل�ستويات �إ�ضاءة �أقل يف مكان
العمل .حيث يكون ت�أثريها �أكرث ايجابية عليهم.
•الإجهاد الب�صري
قد ي�ؤدي التعر�ض لل�ضوء ال�ساطع �أو بذل اجلهد للر�ؤية يف ال�ضوء اخلافت �إىل املعاناة من �إجهاد ب�صري .فعندما تركز العينان ب�شكل
متوا�صل على �شيء قريب قد ت�صاب ع�ضالت العينني بالإجهاد الب�صري ،وهو ما يرتافق عادة مع �أعرا�ض مزعجة وغري مريحة.
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املمرات

150

م�ساحات املكاتب

150

�سالمل الدرج

150

املراحي�ض

150

مناطق تناول الطعام

200

املطبخ

500

مناطق عامة

150

•الإجراءات الوقائية:
•التقليل من الإجهاد الب�صري  ،ين�صح بتغيري زاوية الر�ؤية ،مثل النظر عرب نافذة �أو �إىل �صورة يف اجلانب البعيد
من املكتب ،ميكن �أن يوفر مترينًا ملجموعة �أخرى من ع�ضالت العني بينما يتاح للع�ضالت املجهدة اال�سرتخاء
لبع�ض الوقت.
•يتعني �أن تكون �شا�شة الكمبيوتر على م�سافة  26 - 20بو�صة من عينيك ،كما يتعني �أن تكون �أدنى من م�ستوى
عينيك بقليل.
•يتوجب تنظيف ال�شا�شة ب�شكل م�ستمر من الغبار و�آثار ب�صمات الأ�صابع ،حيث �أن وجود �أي بقع �أو �أو�ساخ على
ال�شا�شة يفاقم امل�شاكل الناجمة عن الوهج واالنعكا�سات
•اخرت ال�شا�شات التي تتميز بالقابلية للإمالة والتدوير
•فكِّر يف ا�ستخدام مر�شح «فلرت» مانع للتوهج لل�شا�شة
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2.2مستوى الضوضاء في المكاتب

تعرف ال�ضو�ضاء ب�أنها �أي �صوت مرتفع �أو مزعج .ومن املمكن �أن تت�سبب ال�ضو�ضاء العالية يف مكان العمل ب�ضر ٍر يف ال�سمع وي�ؤدي
�إىل خماطر على ال�سالمة ال�شخ�صية للموظفني  .كما قد ت�سبب ال�ضو�ضاء يف مكان العمل �ضررًا دائما ومعطِّ ال لل�سمع ،وقد يتمثل
ذلك يف فقدان تدريجي لل�سمع ب�سبب التعر�ض لل�ضو�ضاء مبرور الوقت ،كما قد تت�ضرر القدرات ال�سمعية ب�سبب التعر�ض املفاجيء
ل�ضو�ضاء عالية للغاية ،ومثل هذا ال�ضرر قد يكون معطلاً للعمل لأنه قد يحول دون القدرة على فهم الكالم وعلى متابعة املحادثات
�أو ا�ستخدام الهاتف.
وال ي�شكل فقدان ال�سمع اخلطر الوحيد يف هذا املجال ،فقد يتطور لدى البع�ض طنني (رنني� ،صفري� ،أزيز يف الأذنني) ،وهي حالة
م�ؤملة وقد ت�ؤدي �إىل ا�ضطراب يف النوم.
النوذج التو�ضيحي رقم (�: )14أمثلة على م�صادر ال�ضو�ضاء امل�ؤثرة على بيئة العمل املكتبية

•تقدير مدى تعر�ض املوظفني لل�ضو�ضاء
•حتديد التدابري الوقائية  ،مثل تقرير ما �إذا كانت هناك حاجة �إىل تدابري للتحكم يف ال�ضو�ضاء و � /أو حلماية �سمع
الأ�شخا�ص �أم ال� ،أو ما �إذا كانت ممار�سات العمل �آمنة
معر�ضا خلطر معني
•حتديد املوظفني الذين يحتاجون �إىل رقابة �صحية وما �إذا كان �أي منهم ً
النوذج التو�ضيحي رقم ( )15املعايري املطبقة مل�ستوى التعر�ض لل�ضو�ضاء
م�ستوى التعر�ض لل�ضو�ضاء

قيم التعر�ض ال�صغرى (بالدي�سيبل)

قيم التعر�ض الكربى (بالدي�سيبل)

التعر�ض ال�شخ�صي اليومي لل�ضو�ضاء

80

85

ذروة ال�صوت

135

137

•ال�سيطرة على ال�ضو�ضاء

ضوضاء
اآلالت المجاورة

ضوضاء
حركة المرور

أشخاص يتحدثون
بأصوات عالية

ضوضاء صفارات
اإلنذار واإلعالنات

ضوضاء
الطائرات

تكون م�ستويات ال�ضو�ضاء يف البيئة املكتبية عادة �أقل من تلك امل�ستويات املعروف �أنها ت�شكل خطرا على ال�سمع .ومن املرجح �أن
تتداخل ال�ضو�ضاء يف املكاتب مع حجم االت�صاالت يف مكان العمل وقد ت�ؤدي اىل ازعاج املوظفني �أو ت�شتت انتباههم �أو ت�ؤثر على
�أدائهم ملهامهم مثل الرتكيز يف القراءة �أوالكتابة .لهذه الأ�سباب ،من املهم النظر فيما ميكن القيام به من �أجل ال�سيطرة على
ال�ضو�ضاء غري املرغوب بها يف بيئة املكتب.
•ا�ستخدام معدات �أو عمليات �أكرث هدوءًا �أو عمليات خمتلفة و�أكرث هدوءًا
•اعتماد �ضوابط هند�سية  /فنية للحد من م�صدر ال�ضو�ضاء الناجمة عن ا�ستخدام �آالت �أو �إجراءات �أوعمليات
حمددة
•ا�ستخدام �ستائر وحواجز ومواد ما�صة لل�ضو�ضاء للحد من و�صولها �إىل الأ�شخا�ص املعر�ضني لها
•ت�صميم وتوزيع مرافق مكان العمل ب�شكل ي�ؤدي �إىل توفري حمطات عمل هادئة
•ا�ستخدام �أ�ساليب عمل متطورة للحد من م�ستويات ال�ضو�ضاء
•احلد من الوقت الذي يق�ضيه النا�س يف املناطق التي تعاين من ال�ضو�ضاء
•الإجراءات الوقائية:

•الت�أثريات اجلانبية لل�ضو�ضاء
ميكن �أن تتداخل ال�ضو�ضاء يف مكاتب العمل مع االت�صاالت و�أن جتعل من ال�صعب �سماع �أ�صوات �أية تنبيهات ،كما �أنها قد تقلل من �إدراك
النا�سملايدورحولهم.وقدت�ؤديهذهالق�ضايا�إىلخماطرعلىال�سالمة،بدرجةقدت�ساهميفتعري�ضالأ�شخا�صخلطرالإ�صابة�أواملوت.
وهناك حاجة لإجراء درا�سة تقييمية للمخاطر من �أجل فهم تبعات ال�ضو�ضاء� ،إذ يتعني �أن حتدد هذه الدرا�سة الأماكن التي قد
تتزايد فيها خماطر ال�ضو�ضاء والأ�شخا�ص الذين قد يت�أثرون بها .كما ينبغي �أن حتدد الدرا�سة التقييمية ما يلي:
•املخاطر على ال�صحة
•املخاطر على ال�سالمة
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1.1اعتماد �سيا�سة تن�ص على �شراء لأجهزة ومعدات ذات م�ستوى �ضو�ضاء منخف�ض
�2.2إجراء عمليات �صيانة منتظمة للآالت واملعدات ،ت�أخذ م�ستوى ال�ضو�ضاء بعني االعتبار
3.3ا�ستخدام بيئة توفر احلماية ال�شخ�صية للموظفني بحيث يتعني توفري و�سائل حلماية ال�سمع للموظفني يف احلاالت
التالية:
•للموظفني الذين يلزمهم حماية �إ�ضافية نظر ًا لطبيعة مهامهم� ،إىل جانب ما مت حتقيقه �ضمن تدابري ال�سيطرة
على ال�ضو�ضاء
•ك�إجراء ق�صري الأجل �أثناء جتهيز و�سائل �أخرى لل�سيطرة على ال�ضو�ضاء
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 3.3التكييف وجودة الهواء

2.2ال�ضوابط الهند�سية

يعد هواء املكاتب عر�ضة للتلوث من م�صادر خمتلفة ،مبا يف ذلك الروائح وامللوثات البيولوجية والكيميائية الدقيقة ،وغالبا ما
يتم التحكم يف نوعية الهواء يف البيئات املكتبية من خالل نظامٍ لتكييف الهواء ،وتتمثل وظيفة هذا النظام يف �سحب الهواء من
اخلارج وت�صفيته وتدفئته �أو تربيده �أو ترطيبه وتوزيعه �إىل جميع �أنحاء املبنى ،ويقوم هذا النظام بطرد �أجزاء من الهواء �إىل
البيئة اخلارجية وي�ستبدله بهواء نقي �أو هواء خارجي ،وعند اكت�شاف م�شكلة يف نوعية الهواء ،ينبغي قيا�س هذه العوامل من قبل
�شخ�ص م�ؤهل على نحو منا�سب ليتوىل تقدمي تو�صيات بالإجراءات الالزمة.
عندما يتم ا�ستخدام �أنظمة تكييف الهواء ،ينبغي احلر�ص على �ضمان توزيع الهواء ب�شكل موحد يف جميع �أنحاء مكان العمل ،و�إال
ف�إن بع�ض املوظفني قد ي�شكون من ال�شعور بالربد يف حني �أن �آخرين ي�شعرون بجو حار .هذا ،وينبغي ت�شغيل وحدات تكييف الهواء
وفقا لتعليمات ال�شركة امل�صنعة.
•التكييف مع احلرارة
يق�صد مب�صطلح «التكييف مع احلرارة» حالة ال�شعور بدرجات احلرارة �سواء كانت حارة �أم باردة� .إال �أنه من ال�صعب حتديد
م�ستوى معني ملنا�سبة احلرارة نظر ًا لتعدد �آراء املوظفني بهذا اخل�صو�ص  ،ولهذا يتعني �أن ي�ؤخذ بعني االعتبار خمتلف العوامل
البيئية وال�شخ�صية قبل اتخاذ قرار بخ�صو�ص م�ستويات احلرارة املنا�سبة والتي جتعل املوظفني ي�شعرون بالراحة.
وبالنظر �إىل �أن تباين الرغبات ال�شخ�صية حول حتديد البيئة احلرارية التي تر�ضي جميع املوظفني ،يتعني �أن ترتاوح درجات
احلرارة يف �أماكن العمل التي ال تنطوي على الكثري من احلركة ما بني � 20إىل  25درجة مئوية� .إما �إذا كان هناك حركة كثيفة
للموظفني والعمالء ،فيتعني تعديل درجة احلرارة وفقا لذلك.

درجة احلرارة الإ�شعاعي

درجة حرارة الهواء

Radiant Temperature

Air Velocity

Air Temperature

املواد العازلة للمالب�س

احلرارة اال�ستقالبية

الرطوبة

Clothing Insulations

Metabolic Heat

•الأمرا�ض التنف�سية
ت�شمل جمموعة من الأمرا�ض التي تنتج �أو تتفاقم ب�سبب تنف�س بع�ض املواد اخلطرة التي ت�ضر بالرئتني مثل الغبار والأبخرة
والغازات .من �أكرث هذه الأمرا�ض انت�شارا مر�ض االن�سداد الرئوي املزمن والربو و�أمرا�ض ال�شعب التنف�سية.
•الأعرا�ض ال�شائعة لالمرا�ض التنف�سية
•ال�سعال
•�ضيق النف�س
•حدوث �أمل يف ال�صدر
•التنف�س غري الطبيعي
•الإجراءات الوقائية:
•الر�صد املنتظم لنوعية الهواء

النموذج التو�ضيحي رقم ( )16العوامل التي ت�ؤثر يف التحكم احلراري
�سرعة الهواء

يجب �أن تكون هذه ال�ضوابط هي اخليار الأول للحد من الأخطار �أو التقليل منها .فعلى الرغم من �أن التكلفة الأولية
لل�ضوابط الهند�سية تبدو مرتفعة� ،إال �أنه تبني بالتجربة �أنه ميكن تعوي�ض كلفة التنفيذ يف كثري من الأحيان من
خالل التح�سن امللحوظ يف الإنتاجية وانخفا�ض فرتات تعطل العمل ،وانخفا�ض ن�سبة الغياب وحت�سن معدالت حتفيز
املوظفني .وب�شكل عام يتعني الت�أكيد على �أن �أي حل عملي للتحكم يف الأجواء الداخلية يتطلب مزيجا من اخليارات
املختلفة �إىل جانب الت�شاور بني جهات العمل واملوظفني.

Humidity

•االبتعاد قدر االمكان عن م�صادر الغازات �أو الأبخرة والغبار �أو ق�ضاء وقت �أقل بجانبها
•و�ضع التحذيرات الالزمة عند املواقع التي تنبعث منها الغازات والأبخرة اخلطرة
•�إذا ما وجد �أن هناك م�شكلة يف نوعية الهواء ،ينبغي قيا�س هذه العوامل من قبل �شخ�ص م�ؤهل على نحو
منا�سب ليتوىل تقدمي تو�صيات بالإجراءات الالزم اتخاذها
•الإدارة الفعالة لأنظمة تكييف الهواء والتدفئة

•الإجراءات الوقائية:
1.1ال�ضوابط الإدارية
ت�شمل ال�ضوابط الإدارية التخطيط و�إعادة جدولة �أوقات العمل وممار�ساته و�أوقات الراحة مبا يتنا�سب مع طبيعة
عمل اجلهات ،مثل جدولة العمل املرتبط بدرجات احلرارة املرتفعة للأوقات الأبرد من النهار �أو منح العاملني
�ساعات عمل مرنة للم�ساعدة يف جتنب الآثار الناجتة للعمل يف درجات حرارة عالية .ومن املعروف �أن ال�ضوابط
الإدارية تكون عموما ق�صرية املدى وذات طبيعة م�ؤقتة ،كما �أنها تعد على املدى الطويل �أكرث تكلفة و�أقل فعالية من
حيث الكلفة باملقارنة مع ال�ضوابط الهند�سية.
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البنية التحتية لمكان العمل

•هند�سة بيئة  /مكان العمل

1.1م�ساحة منطقة العمل
يتعني وب�شكل �أ�سا�سي توفري حيز كاف للعمل لكل موظف لتمكينه من العمل ب�شكل فعال .هناك ثالثة �أنواع من امل�ساحات التي
حتتاج �إىل النظر فيها:
•احليز الأول :املرافق ،وغرف الإجتماعات والردهات واملناطق املماثلة
•احليز الثاين :مثل املمرات واملخازن
•احليز الثَّالث :الذي حتتاجه كل منطقة عمل ال�ستيعاب الأثاث املكتبي للموظف (طاولة وكر�سي وخزانة ملفات
واملعدات ال�ضرورية الأخرى)
2.2املمرات
دخول وخروجً ا �آمنني يف جميع الأوقات .وقد ي�ؤدي ا�ستخدام املمرات للتخزين امل�ؤقت �إىل التعرث �أو �إىل
يجب �أن توفر املمرات اً
خماطر �سقوط الأ�شياء املخزنة �أو �إىل �إعاقة الو�صول �إىل خمارج الطوارئ .كما �أن ا�ستخدام املمرات لنقل املواد قد ي�شكل
م�صدرا لل�ضو�ضاء وت�شتيت انتباه املوظفني الذين تقع مكاتبهم قرب املمرات .يتعني ب�شكل عام تبطني املمرات الواقعة قرب
ما�صة لل�صوت للم�ساعدة يف احلد من ال�ضو�ضاء.
حمطات العمل املكتبية ب�ألواح َّ
3.3احلواجز
تُ�ستخدم احلواجز لتق�سيم مناطق العمل وتوفري اخل�صو�صية الب�صرية وال�سمعية .كما �أن احلواجز تقلل من الت�شوي�ش غري
املرغوب فيه ،وتوفر �سطحً ا ب�صريًّا يعمل كخلفية ل�شا�شات الكمبيوتر ،وحتد من كثافة تباين ال�ضوء ،وت�ساعد على توجيه خط
النظر نحو النوافذ اخلارجية لتخفيف الإجهاد الب�صري ،وت�ساعد على التحكم يف الأ�ضواء اخلارجية والأ�ضواء املنعك�سة� .إال �أنه
ميكن للحواجز اي�ض ًا �أن حتدث ظالال و�أن حتد من م�ستويات الإنارة �إن مل تكن هذه امل�ستويات �أو الأ�ضواء م�صممة �أو مثبتة ب�شكل
منا�سب.
 4.4التخزين

تعد هند�سة بيئة العمل مبثابة درا�سة للعالقة بني املوظفني وبيئة عملهم واملهام التي يقومون بها ونوعية املعدات امل�ستخدمة
الجناز هذه املهام وعليه يتوجب �أن تت�ضمن هند�سة بيئة العمل مراعاة ت�صميم البيئة واملعدات واملهام بحيث تكون منا�سبة
للقدرات البدنية والذهنية للموظفني.
ت�شمل املكونات الأ�سا�سية ملنطقة العمل املكتبية املكتب والكر�سي والإجهزة امل�ستخدمة لأداء مهام العمل وقد ت�شمل قطع �أثاث
�أخرى مثل مقاعد ال�ضيوف وخمازن الورق ومنا�ضد الفرز �إىل جانب الأجهزة املكتبية مثل �آالت الت�صوير و�أجهزة الفاك�س
والطابعات ،كما يراعى عند ت�صميم منطقة العمل عدد الأ�شخا�ص الذين قد ي�ستخدمون تلك املنطقة واملهام التي ي�ؤدونها ونوع
املعدات التي �ست�ضمها.
ي�ؤثر �شكل منطقة العمل وقابليتها للتعديل على اجلل�سات التي يتخذها الأ�شخا�ص �أثناء ت�أدية العمل .كما �أن موقع ونوع الإجهزة
امل�ستخدمة يف منطقة العمل ي�ؤثر �أي�ضا على �سال�سة احلركة يف �أثناء ت�أدية العمل .يف حالة مثل هذه ،تكون منطقة العمل
هي و�سيلة تتيح للأ�شخا�ص اتخاذ �أف�ضل الو�ضعيات لتمكينهم من �أداء مهامهم بفعالية وا�ستخدام معداتهم ب�سهولة وي�سر.
•الإجراءات الوقائية:
•تقييم بيئة العمل
•تقييم املخاطر الأخرى املرتبطة ببيئة العمل
•اجراءات ال�سالمة وال�صحة عند �أداء بع�ض الوظائف
•الت�شاور مع املوظفني حول تغذيتهم الراجعة فيما يتعلق ب�إجراءات ال�صحة وال�سالمة
كما يتوجب مراعاة ال�ضوابط التالية:
•التقارير ال�صحية للموظفني (يف حال وجودها)
•مطالبات الت�أمني
•حاالت وعدد �أيام الغياب ب�سبب املر�ض ( الإجازات املر�ضية)

غالبًا ما يُحتفظ مبرافق التخزين مثل خزائن امللفات ،واخلزانات والأرفف يف املمرات وعليه عند اختيار موقع هذه امل�ستلزمات
من املهم �أن ي�ؤخذ بعني االعتبار الأن�شطة الأخرى التي جتري يف املنطقة .على �سبيل املثال ،تتطلب خزانة امللفات �أن يكون �أمامها
م�سافة تقارب  1.2مرت لتمكني �أي �شخ�ص من الو�صول �إىل الدرج ال�سفلي وهو مفتوح بالكامل حيث انه �إذا مت فتح مثل هذا الدرج
يف ممر كثري اال�ستخدام ،ف�إنه ي�صبح عائقًا و م�صدرًا للخطر.
5.5الأماكن املخ�ص�صة لتناول الطعام والت�سهيالت املخ�ص�صة لال�سرتخاء
يجب توفري م�ساحة م�ستقلة ،ت�ضم مغ�سلة و�إمدادات للمياه ال�ساخنة والباردة ،وينبغي �أن ي�ؤخذ يف احل�سبان �أوقات لال�سرتاحة
لتناول الطعام وال�شراب ،كما ينبغي ال�سماح للموظفني ب�أخذ فرتات ق�صرية للراحة بعيد ًا عن مكاتبهم وعليه ينبغي توفري مرافق
مالئمة للطعام وللراحة ،بحيث تكون غرف �أو م�ساحات اال�سرتاحة وا�سعة مبا فيه الكفاية وحتتوي على مقاعد كافية مب�ساند
للظهر.
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البيئة الرقمية

الر�سم التو�ضيحي رقم ( ) 16عوامل هامة ينبغي �أخذها يف االعتبار عند ت�صميم منطقة عمل مريحة

حافظ على جلسة سليمة

وضعية الشاشة

حافظ على ظهرك م�ستقيما وازن ر�أ�سك
ف��وق رقبتك م��ع ا���س�تراح��ة ال��ذراع�ين على
جانبيك ب�شكل مريح

�إرفعها �أو �أخف�ضها بحيث ترى ال�شا�شة كاملة
بو�ضوح دون �إن متيل رقبتك �إىل الأعلى �أو
�إىل الأ�سفل

•�أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها
قد تكون مكاتب العمل �أو �أجهزة احلا�سوب مرتافقة مع �أمل يف الرقبة �أوالكتف �أوالظهر �أو الذراع ،وكذلك مع
تعب و�إجهاد العني من جراء ا�ستخدام �أجهزة و�شا�شات الكمبيوتر.
•امل�شاكل ال�صحية املرتبطة ب�أجهزة �شا�شات العر�ض
•امل�شاكل ال�صحية املرتبطة بعمل �أجهزة �شا�شات العر�ض هي ا�ضطرابات الطرف العلوي (مبا يف ذلك �آالم
الرقبة والذراعني واملرفقني والر�سغني والأ�صابع) والإجهاد امل�ؤقت للعني (ولكن لي�س تلف العني) وال�صداع
والتعب والإجهاد.
•الإجراءات الوقائية:
•حدد نوعية املخاطر املرتبطة با�ستخدام �شا�شات الكمبيوتر احلالية مبعاونة املخت�صني يف هذا املجال
•�ضع خطة للعمل مع رئي�سك املبا�شر بحيث تكون هناك ا�سرتاحات وتنويع يف الأن�شطة املتعلقة ب�أداء املهام
•اح�صل على املعلومات التي تعينك يف املحافظة على �صحتك و�سالمتك وكذلك التدريب يف حال توفره

الجلوس
بشكل صحي
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عدل وضعية الكرسي
ِّ

وضعية لوحة المفاتيح والفأرة

دع ورك��ي��ك �أع��ل��ى بقليل من
الركبتني مع بقاء قدميك على
الأر�����ض وب��ق��اء �أ���س��ف��ل الظهر
م�شنودًا

حافظ عليهما قريبني من بع�ضهما البع�ض على نف�س
امل�ستوى ،بحيث ي�سهل و�صولك �إىل املفاتيح م��ع بقاء
الكوعني يف و�ضعية زاوية قائمة .ويتعني �أن حتافظ على
ر�سغيك م�ستقيمني و�أنت تطبع

أخذ فترات
لالستراحة

تصميم منطقة عمل بشكل يضمن
سهولة الحركة ويراعي سالمة الموظفين

•متطلبات احلد الأدنى ل�شا�شات العر�ض
•توفر الإنارة الكافية
•تقليل ال�ضو�ضاء للحد االدنى ملنع الت�شتت الذهني
•ايجاد م�ساحة منا�سبة للجلو�س واحلركة
•توفري �ستائر للنوافذ يف مكان العمل
•الت�أكد من عدم وجود وهج �أو انعكا�سات على �شا�شات الكمبيوتر
•توفري لوحة مفاتيح� -صاحلة لال�ستعمال ،قابلة للتعديل ،قابلة للف�صل ومقروءة
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•ايجاد �سطح للعمل -وا�سع وي�سمح مبرونة الرتتيبات على �سطحه
•توفري كر�سي عمل ذو قاعدة م�ستقرة وم�سند جيد لأ�سفل الظهر  ،قابل للتعديل
•توفري م�سند للقدمني ( ان �أمكن)
•الآثار اجلانبية املتعلقة بال�صحة
•االب�صار () Eyes and Eyesight Effects

ت�شري الأدلة الطبية �إىل عدم ارتباط �أجهزة �شا�شات العر�ض بتلف العينني �أو الب�صر ،ومع ذلك ،يعاين بع�ض
املوظفني من �إجهاد ب�صري م�ؤقت ،مما ي�ؤدي �إىل جمموعة من الأعرا�ض مثل �ضعف الأداء الب�صري واحمرار
العينني �أو تقرحها و�صداع.
•اال�ضطرابات الع�صبية (مثل ال�صرع) «»Epilepsy

مل يثبت عملي ًا وجود عالقة بني ا�ستخدام �أجهزة الكمبيوتر و�شا�شات العر�ض وحدوث بع�ض اال�ضطرابات
الع�صبية مثل ال�صرع « »Epilepsyومع ذلك ،قد يتولد لدى الأ�شخا�ص الذين يعانون من بع�ض الأمرا�ض
كال�صرع بع�ض احل�سا�سية لل�ضوء كما قد تكون لديهم ردود فعل �سلبية للأ�ضواء املنعك�سة من �شا�شات الكمبيوتر
كما �أن ال�شا�شات غري القابلة لل�ضبط ب�شكل جيد قد ت�ؤدي يف بع�ض احلاالت �إىل حدوث نوبات ع�صبية.

السالمة في العمل
أ – مكافحة الحرائق

•�أنظمة �إنذار احلريق
�إن معظم �أنواع احلرائق ميكن الوقاية منها .وي�ستطيع امل�س�ؤولون عن �أماكن العمل وغريها من املباين التي ي�ستخدمها اجلمهور �أن
يتجنبوا احلرائق من خالل ا�ستيفاء م�س�ؤولياتهم والتزامهم بال�سلوكيات والإجراءات ال�صحيحة ،ويعد نظام الإنذار عن احلريق
جمموعة من الأجهزة واملعدات الكهربائية  /الإلكرتونية  /التي تعمل معًا لر�صد الدخان �أو احلريق وتنبيه النا�س من خالل
�أجهزة مرئية �أوم�سموعة (يف حالة وجود �أي منهما) ،ويتم ت�شغيل هذه الأنظمة بوا�سطة �أجهزة الك�شف عن الدخان واحلرارة
و�أجهزة ا�ست�شعار تدفق املياه ،والتي قد تكون تلقائية العمل �أو تدار من حمطات يدوية للإنذار عن احلريق .يجب فح�ص �أنظمة
�إنذار احلريق بانتظام خالل عملية تقييم املخاطر ،وينبغي االحتفاظ ب�سجل لهذه الفحو�صات ،كما يجب التفتي�ش على نظام �إنذار
احلريق ب�شكل دوري وفقا للمعايري املعتمدة من �أجل �ضمان �سالمته الت�شغيلية.
•�أجهزة اطفاء احلرائق
يتعني وجود طفاية حريق يف كل مكتب ،بحيث تو�ضع يف مكان بارز ووا�ضح ومت تركيبها على اجلدران على ارتفاع ال يتجاوز 1.5
(مع مراعاة �أن تكون يف متناول اليد عند احلاجة ووزنها منا�سب حتى ميكن حملها ب�سهولة وي�سر مع تدريب املعنيني على طريقة
أي�ضا عالمة
ا�ستخدامها)  ،كما ينبغي �أن تكون طفايات احلريق املحمولة مزودة بختم يثبت عدم ا�ستخدامها م�سبق ًا و�أن حتمل � ً
املطابقة وتاريخ الفح�ص الدوري التايل (بال�شهر وال�سنة) �أو احلد الأق�صى للفرتة امل�سموح با�ستخدام الطفاية خالله ،يتعني
القيام وب�شكل دوري بفح�ص طفايات احلريق وفقا للمعايري املعتمدة يف هذا املجال ،ل�ضمان �سالمتها الت�شغيلية.
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•الإجراءات الوقائية:
•التدريب على طرق االخالء
•خمططات �أو لوحات ار�شادية تو�ضح مواقع املخارج واملداخل لكل مبنى وطابق
•خمططات �أو لوحات ار�شادية حتدد �أماكن طفايات احلرائق و�صنابري اطفاء احلرائق وطرق الو�صول �إليها
•حتديد نقاط التجمع اخلارجية املخ�ص�صة لنقل كافة املوظفني يف حال حدوث حريق
ب -اإلسعافات األولية

الإ�سعافات الأولية هي العالج الفوري وامل�ؤقت الذي يقدم يف حالة وقوع حادث �أو مر�ض مفاجئ ،قبل عر�ض امل�صاب �أو املري�ض
على الطبيب .وت�ساهم تدابري الإ�سعافات الأولية املنا�سبة يف التخفيف من املعاناة وتتيح لل�شخ�ص امل�صاب تلقي العالج الطبي
الالحق وهو يف حالة �أف�ضل .كما ت�شمل الإ�سعافات الأولية �أي�ضا العناية الفورية التي يتم توفريها يف حالة الإ�صابات الطفيفة
مثل اجلروح واخلدو�ش والكدمات واحلروق� ،أما الإ�صابات البالغة (التي حتتاج �إىل عناية طبية كاملة من فريق خمت�ص) وت�شمل
اجلروح �أو الإ�صابات التي ت�صيب العظام �أو الأع�صاب �أو احلبل ال�شوكي ،والتي قد ت�شمل ك�سر وخلع العظام  /الغ�ضاريف
والإ�صابات الر�ضية للدماغ �أو الأع�ضاء الأخرى ويتوجب التعامل معها بحذر و�سرعة.
•لوازم الإ�سعافات الأولية
1.1يتعني �أن ي�ضم كل مكان عمل �صندوق ًا للإ�سعافات الأولية ،وان يتم املحافظة عليه جيدا يف مكان ي�سهل الو�صول
�إليه خالل جميع �أوقات العمل بحيث ي�ضم احلد الأدنى من املحتويات املقررة كما هو مبني �أدناه
2.2يتعني �أن يكون عدد �صناديق �أو خزانات الإ�سعافات الأولية التي يتم توفريها متوافقًا مع ما هو وارد يف اجلدول
التايل كما يتعني توفريه يف كافة املناطق التابعة للمقر الرئي�سي للجهة
3.3يتعني و�ضع كل �صندوق �أو خزانة �إ�سعافات �أولية يف مكان حمدد وبارز ،بحيث ي�سهل الو�صول �إليه ،ويجب �أن
يكون حممي ًا من الرطوبة والغبار
4.4يتعني على فريق ال�صحة وال�سالمة الت�أكد من �أن �صناديق الإ�سعافات الأولية جمهزة بالكامل ،و�أن جميع
حمتوياتها يف حالة قابلة لال�ستخدام ،حيث يتعني يف هذا املجال ،تفقد �صناديق الإ�سعافات الأولية �أ�سبوعيًّا
5.5يف حالة وجود  150عامال �أو �أكرث يف مكان العمل ،ين�صح توفري غرفة للإ�سعافات الأوليةبحيث تتميز مبا يلي:
•جهوزيتها لال�ستخدام با�ستمرار ،و�أن يقت�صر ا�ستخدامها على تقدمي الإ�سعافات الأولية
•�أن حتتوي على جميع البنود املدرجة يف قائمة احتياجات غرفة الإ�سعافات الأولية بالإ�ضافة �إىل مواد
الإ�سعافات الأولية املذكورة يف �صندوق �أو خزانة الإ�سعافات الأولية
6.6على الإدارة  /اجلهة امل�شرفة �ضمان توفر و�سائل كافية ومنا�سبة يف جميع الأوقات ال�ستدعاء طبيب
�أو �سيارة �إ�سعاف� ،أو االت�صال ب�أقرب مركز �صحي �أو م�ست�شفى لنقل ال�شخ�ص امل�صاب من مكان العمل
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•جتهيزات غرفة الإ�سعافات الأولية :

•حمتويات �صندوق الإ�سعافات الأولية
عدد املوظفني

املواد الالزمة ل�صندوق
الإ�سعاف الأويل

10:1

11:25

50:26

100:51

150:101

بطاقة �إر�شادات حول اال�ستخدام

1

1

1

1

1

ل�صقات بال�ستيكية للجروح

40

75

150

300

450

�شريط ال�صق X10 ”1/2ياردة

1

1

1

2

3

�شريط ال�صق  X10˝1ياردة

1

1

1

2

3

قطن ما�ص – حزمة

1

1

1

1

2

�ضمادات �شا�ش/كريب ˝1

1

1

2

4

6

�ضمادات �شا�ش/كريب ˝3

1

2

4

8

10

�ضمادات �شا�ش/كريب ˝3

1

2

4

8

10

�شا�ش/كريب ˝X3˝3

1

2

5

10

15

�ضمادات بي�ضاوية للعيون

1

3

3

6

9

�ضمادة ثالثية (معقمة)

1

2

2

4

6

ن�شادر� /أمونيا -زجاجة

1

1

1

1

2

غ�سول للعني

� 2أوقية

� 4أوقية

� 4أوقية

� 4أوقية

� 4أوقية

كرمي �إ�سعاف �أويل

1

1

1

1

2

�أقرا�ص م�سكنة للأمل

10

25

50

100

150

لو�شن ملطف

� 1أوقية

� 2أوقية

� 2أوقية

� 4أوقية

� 6أوقية

�أعواد ذات ر�أ�س قطني ˝6 -

25

50

100

200

300

جهاز تنف�س للإنقاذ

-

1

1

1

1

مق�ص جراحي

1

1

1

1

1

حملول مطهر

 250مل

 500مل

 500مل

 500مل

 1000مل
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•نقالة
•كر�سي متحرك
•مغ�سلة مزودة مبياه �ساخنة وباردة
•مياه �شرب
•منا�شف ورقية و�صابون
•�أ�سطح عمل مل�ساء مانعة للت�سرب
•مالب�س نظيفة ال�ستخدام امل�سعفني
•مقيا�س حرارة طبي
•زجاجة مطهر (واحدة على الأقل)
•�سرير وخمدة وبطانيات يتم ا�ستبدالها ب�شكل منتظم
•عربة ت�ضميد (ذات رفَّني وعجالت دوارة)
•�صينية للأدوات الطبية (حجم متو�سط ) بعدد
•جبائر للك�سور من �أحجام خمتلفة
•جهاز قيا�س �ضغط الدم
•اللوحات االر�شادية لل�سالمة
توفر لوحات اال�شارات والعالمات املتعلقة بال�صحة وال�سالمة املهنية للعاملني يف �أماكن العمل معلومات و�إر�شادات حول ال�صحة
وال�سالمة يف مكان العمل ويتم تقدمي هذه املعلومات عن طريق لوحات ار�شادية �أو �إ�شارات ملونة �أو م�ضيئة �أو �إ�شارات �صوتية حول
�أهمية التقيد بغجراءات ال�صحة وال�سالمة يف مكان العمل.
ويتعني على فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية تقييم كل منطقة يف بيئة العمل لتحديد ما �إذا كانت تت�ضمن �أخطاراً ،وحتديد تفا�صيل
تلك الأخطار عرب اتباع �إجراءات تقييم املخاطر.
عندما يتم النظر يف تدابري الرقابة واملتابعة ،يتعني �أي�ض ًا العمل على التحكم باملخاطر الكامنة املرتبطة بالأخطار املعنية .وميكن
التعامل مع هذه املخاطر الكامنة من خالل ا�ستخدام �إ�شارات حتذيرية �أو توفري معلومات �إ�ضافية يف مكان العمل.
�إن عالمات ال�سالمة لي�ست بديال عن و�سائل الوقاية واحلماية الأخرى ،فهي لي�ست �سوى جمرد تنبيه للموظفني ب�ش�أن �أي خطر
بارز� ،أو �أية تعليمات خا�صة با�ستخدام و�سائل احلماية ال�شخ�صية �أو غريها من الأمور ذات ال�صلة.
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•�ألوان ال�سالمة

بع�ض عالمات ال�سالمة الدولية الأكرث �شيوعاً ،امل�ستخدمة يف بيئات املكاتب يف خمتلف �أرجاء العامل:

هناك معانٍ حمددة للألوان امل�ستخدمة يف عالمات ال�سالمة .وتعد هذه الألوان مبثابة م�ؤ�شرات قيا�سية.

�أحمر

•ممنوع
•خطر
•حالة طواريء

�أ�صفر

•عالمة حتذير
•�إحرت�س
•خفف ال�سرعة

�أزرق

•عالمة �إلزامية
•معدات الوقاية ال�شخ�صية �إلزامية

�أخ�ضر

•خمارج طواريء
•�إ�سعافات �أولية
•انتهاء اخلطر

احذر

خطر تيار كهربائي

ممنوع التدخني

عوائق

غري �صالح لل�شرب

ممنوع الدخول

خطر ال�سقوط

ممنوع العبور

�إلزامي /اجباري

ال بد من �أن يتم �إجراء تنظيف و�صيانة دورية للوحات االر�شادية املتعلقة بال�صحة وال�سالمة مع مراعاة و�ضوح �أماكنهم وعدم
حجبها ب�أي ج�سم �آخر ،و �أن تكون مرئية بو�ضوح من جميع االجتاهات ويف جميع الأوقات.

هاتف طوارىء للحرائق

معدات �إطفاء احلريق

مطف�أة حريق

�إنذار احلريق

خمرج للطوارىء

هاتف الطوارىء

الإ�سعافات الأولية
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الفصل السابع |
المالحق والنماذج
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 -1الوصف التفصيلي لمهام رئيس فريق الصحة والسالمة المهنية
•رفع تقارير ال�صحة و ال�سالمة املهنية �إىل الإدارة العليا من خالل مدير �إدارة املوارد الب�شرية ،ويف حال وجود
وحدة تنظيمية لل�صحة و ال�سالمة يف الوزارة �أو اجلهة االحتادية ،ترفع التقارير �إىل الإدارة العليا من خالل
مدير �إدارة ال�صحة وال�سالمة املهنية
•تطوير وتطبيق خطط التح�سني امل�ستمر اخلا�صة بال�صحة وال�سالمة املهنية
•حتديد م�ؤ�شرات الأداء من خالل تطوير خطط العمل وخطط اال�ستجابة حلاالت الطوارىء

الدليل اال�سرت�شادي لل�صحة وال�سالمة املهنية يف احلكومــة االحتادي ـ ــة

 -1المؤهالت والخبرات والمهارات لرئيس فريق الصحة والسالمة المهنية
احلد الأدنى للمتطلبات

·
·

�شهادة جامعية يف �إدارة الأعمال (مع � 6سنوات من اخلربة )
�شهادة ماج�ستري (يف �أي جمال مع � 3سنوات خربة)

•التن�سيق لتنفيذ برامج التوعية والتدريب على تطبيق دليل ال�صحة وال�سالمة املهنية يف بيئة العمل والت�أكد من
الفهم التام للأخطار املحتملة وال�سلوك من املوظفني يف بيئة العمل

·
·

ال�شهادة الدولية لل�صحة وال�سالمة املهنية Managing Safely IOSH

•التحقيق بالأحداث وحتديد ال�ضوابط وتطبيق الإجراءات الت�صحيحية الالزمة

·

الإملام ب�أنظمة الإدارة الأمريكية لل�صحة وال�سالمة املهنية OSHA

•اال�شراف على �إجراءات �إدارة املخاطر ومراقبة ح�سن تطبيقها
•امل�شاركة يف عمليات اختيار معدات ال�سالمة املطلوبة لتطبيق ال�ضوابط �أو غري ذلك �إذا كان ذلك مطلوب ًا
(معدات الوقاية ال�شخ�صية و�أجهزة ر�صد جودة الهواء وغريها)
•�إدارة الأن�شطة الت�صحيحية والوقائية وتطويرها (ان لزم)
•�إدارة خطة عمل ال�صحة وال�سالمة املهنية
•قيادة برنامج التدقيق الداخلي لل�صحة وال�سالمة املهنية
•�إعداد التقارير الإح�صائية الدورية وال�سجالت ال�ضرورية املن�صو�ص عليها يف دليل الإجراءات
•�إعداد التقارير واالح�صائيات اخلا�صة ب�إ�صابات العمل
•�إعداد التقرير ال�سنوي اخلا�ص بفعالية التطبيق الأمثل واخلا�ص ال�صحة وال�سالمة املهنية
•�إدارة �أن�شطة فريق من�سقي ال�صحة وال�سالمة املهنية

ال�شهادة الدولية لل�صحة وال�سالمة املهنية Working Safely IOSH

مبا فيها �إدارة امل�شرتيات والتوريدات  PSMوالأنظمة الإدارية
مبوا�صفات �أيزو  14001و18001

متطلبات �إ�ضافية (مف�ضلة)

·

�شهادة ماج�ستري يف جمال ذا �صلة
بال�صحة وال�سالمة

·

دبلوم نيبو�ش *
“NEBOSH” (National Examination
)Board for Occupational Safety & Health

�أو غريها من ال�شهادات املهنية املعتمدة يف
ال�صحة وال�سالمة املهنة

·"

�شهادات تدقيق داخلي مبوا�صفات الأيزو ،ISO
رئي�س مدققني مبوا�صفات �إيزو  9001و14001

و1800

* نيبو�ش (املجل�س الوطني لالمتحانات باململكة املتحدةاخلا�ص بال�صحة وال�سالمة واملمار�سات البيئية) والذي
يعمل على تطويراملناهج اخلا�صة بال�صحة وال�سالمة املهنية ويحدد �أ�ساليب التقييم (مثل االمتحانات وال�شهادات
والدورات العملية) وفق ًا للمعايري الدولية كمعايري منظمة العمل الدولية واملعايري الربيطانية املعرتف بها دولي ًا

•املتطلبات الأخرى:
•مهارات التوا�صل الفعال
•القدرة على قيادة الآخرين
•جماالت اخلربة
•تقييم املخاطر
•تقييم الأداء
•�إعداد التقارير
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 -3الوصف التفصيلي لمهام منسق الصحة والسالمة المهنية على ما يلي

•جماالت اخلربة:
•تقدمي الإ�سعافات الأولية

•م�ساعدة رئي�س فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية يف �إعداد خطط العمل والطوارئ

•حتليل البيانات

•القيام بالأن�شطة التوعوية والوقائية
•م�ساندة رئي�س فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية بالتحقيق يف احلوادث وحتديد ال�ضوابط وتنفيذ الإجراءات
الت�صحيحية
•رفع التقارير حول مدى تقدم تطبيق الإجراءات الوقائية والت�صحيحية �إىل رئي�س فريق ال�صحة وال�سالمة
املهنية
•امل�شاركة يف �أعمال التدقيق الداخلي

 -4المؤهالت والخبرات والمهارات لمنسق الصحة والسالمة المهنية

النموذج التو�ضيحي رقم (  ) 1قائمة التدقيق لتحديد الأخطار
مت تطوير هذه القائمة اال�سرت�شادية لتوفر التوجيه والإر�شاد فيما يتعلق بتحديد الأخطار يف بيئة العمل املكتبي من خالل االجابة
على جمموعة من اال�سئلة واملالحظة الدقيقة والتي توفر تغطية �شاملة للأخطار.
تعد اخلانات التي يتم فيها الإجابة بـ»نعم» مبثابة مكامن رئي�سة للم�شاكل التي يتعني التعامل معها ،وقد يقت�ضي الأمر �إجراء
عمليات تدقيق �إ�ضافية لتقييم املجاالت التي يتم فيها الإجابة بـ»نعم» واملخاطر املرتبطة بها واتخاذ قرار ب�ش�أن ما �إذا كانت
هناك حاجة التخاذ تدابري ت�صحيحية.
ا�سم اجلهة وموقعها

التاريخ

الإدارة التي مت فح�صها وتدقيقها
احلد الأدنى للمتطلبات

متطلبات �إ�ضافية (مف�ضلة)

دبلوم يف �أي جمال

�شهادة جامعية

دورات تدريبية يف جمال تقييم املخاطر ومكافحة احلرائق والتعامل
مع احلاالت الطارئة وتقدمي الإ�سعافات الأولية

•املتطلبات الأخرى:
•�إدارة الوقت
•العمل �ضمن فريق �أو ب�صورة منفردة
•القدرة على حتفيز و�إدارة الآخرين
•مهارات التوا�صل الفعال
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دبلوم نيبو�ش «»NEBOSH

( �أو غريها من ال�شهادات املهنية
املعتمدة يف ال�صحة وال�سالمة املهنة)

متت عملية التدقيق من قبل ( ا�سم املوظف املعني)

#

املجال

1

طبيعة العمل

�أ

هل يتعني عليك القيام بعمل يدوي ل�ساعات طويلة ؟

ب

هل يفر�ض عليك منط عملك اجللو�س يف مكان واحد لفرتة طويلة
من دون مغادرته �أو احل�صول على راحة �أثناء القيام به؟

ت

هل يتعني عليك القيام بالطباعة �أو �إدخال البيانات ل�ساعات
طويلة؟

ث

هل يتعني عليك الوقوف ل�ساعات طويلة من دون وجود مقعد جتل�س
عليه �أثناء فرتات الراحة؟

ج

هل ت�شعر ب�أي نوع من الأمل اجل�سدي اثناء القيام بالعمل؟

ح

هل ت�شعر بالإجهاد �أثناء العمل يوميا؟

خ

هل ت�شعر بالتوتر جراء القيام بعملك؟

د

هل �أنت را�ض عن مهام العمل التي تقوم بها؟

نعم

ال

تعليقات� /إجراءات
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#

املجال
ز

هل �سبق لك �أن تعر�ضت للتنمر يف مكان العمل؟

ر

هل ت�شعر بالإجهاد ب�سبب العمل بنظام املناوبات ؟

2

بيئة العمل

ز

هل توفر لك بيئة العمل القدرة على الرتكيز؟

�س هل تعاين �أية م�شاكل مع الإنارة يف العمل؟
�ش هل تعاين �أية م�شاكل ب�سبب ال�ضو�ضاء يف العمل؟
�ص هل درجة حرارة املكتب مريحة لك؟
3

البنية التحتية ملكان العمل

�ض هل �أنت را�ض عن اخلدمات املُ َقدً َمة يف مكان عملك؟

الدليل اال�سرت�شادي لل�صحة وال�سالمة املهنية يف احلكومــة االحتادي ـ ــة

نعم

ال

تعليقات� /إجراءات

النموذج التو�ضيحي رقم ( )2التقارير اخلا�صة باملخاطر
ميكن للموظفني ا�ستخدام هذا النموذج لإبالغ الرئي�س املبا�شر عن �أي حالة تتطلب اال�شارة اليها فيما يتعلق بال�صحة وال�سالمة.
ويتوقع من الرئي�س املبا�شر حتري املو�ضوع ،لتحديد ما �إذا كانت هناك حاجة التخاذ �إجراءات ت�صحيحية يف هذا املجال.
ا�سم املوظف وبيانات االت�صال اخلا�صة به
الق�سم
احلالة �أو املمار�سة غري الآمنة
املوقع
املالحظات /االقرتاحات
هل مت الإبالغ عن هذه احلالة �أو املمار�سة

نعم

ال

ط هل دورات املياه نظيفة يف مكان عملك؟
ظ هل عدد دورات املياه كاف يف مكان عملك؟
ع

هل يتم تنظيف ورعاية الأماكن املخ�ص�صة لتناول الطعام يف حمل
عملك ب�صورة دورية؟

غ

هل الحظت �أي نوع من الفو�ضى حول مكان عملك؟

ف هل ت�شعر بالر�ضا عن مكتبك ومقعدك؟
4

البيئة الرقمية

ق

هل تلقيت �أي تدريب يتعلق بـ�شا�شات العر�ض
( Display Screen Equipment (DSE؟

ك هل لديك مالحظات على التو�صيالت �أو الكابالت يف مكتبك؟
5

ال�سالمة يف العمل

ل

هل نظام الإنذار �ضد احلرائق يف مكان عملك من خلل؟

م

هل تتم �صيانة �أجهزة �إطفاء احلرائق ب�صفة منتظمة؟

ن

هل عالمات ار�شادات ال�سالمة كافية يف مكان عملك؟

هل يتوافر �صندوق للإ�سعافات الأولية يف مقر عملك ،وهل تتم
هـ
املحافظة عليه ب�صورة مر�ضية؟
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النوذج التو�ضيحي رقم () 3

النتائج
اخلطر

احتمال حدة ب�سيط/
حدوث اخلطر مقبول/
اخلطر
ُمعت َِدل/
كبري/
مفرط

�ضوابط
التحكم يف
اخلطر

املخاطر
املتبقية

مالحظات

تقييم املخاطر املتبقية
هل م�ستوى
منهجية
اخلطر املتبقي
يتم
اخلطر
ت�صنيف
تاريخ احتمال
النطاق
«»ERICPD
متدن �إىل
ٍ
حدة
اخلطر �أدنى حد ميكن
 #الذي مت تدابري التحكم للتحكم يف الزمني الإجراء الإجناز حدوث
بوا�سطة
حتديده
اخلطر اخلطر املتبقي حتقيقه عمليا
املخاطر
(نعم /ال)
الإزالة
التقلي�ص

·

1

يتعر�ض
املوظفون خلطر
التعامل اليدوي
الإ�صابات �أو
مع الورق،
�آالم الظهر
التجهيزات
ب�سبب التعامل
املكتبية� ،إلخ
مع �أ�شياء
ثقيلة� /ضخمة

3

2

ميكن �أن يت�أثر
كافة املوظفني
بعوامل م�سببة
للتوتر ك�ضعف
تطبيق وثيقة
ال�سلوك املهني
و�أخالقيات
العمل ب�شكل
�سليم  ،عدم
معرفة املوظفني
لأدوارهم�...إلخ

3

التوتر
ال�ضغط

�سجل املخاطر

م�ستوى
اخلطر

املجال /الن�شاط

رقم

النموذج التو�ضيحي رقم ( )4التخفيف من حدة املخاطر

2

ا�ستخدام العربات
ذات العجالت يف
نقل الأ�شياء الثقيلة
(مثال :حاويات
مقبول الورق)
تخ�صي�ص الأرفف
العلوية العالية
للأ�شياء خفيفة الوزن
فقط

ب�سيطة

حتديد االهداف
واالدوار ب�شكل وا�ضح
توجيه املوظفون
للحديث مل�س�ؤوليهم
املبا�شرين �إذا كانوا
ُمعت َِدل ي�شعرون بعدم
االرتياح ب�سبب بع�ض
العوامل
اعتماد �سيا�سة
ملكافحة التنمر يف
بيئة العمل

مقبول

·

العزل

1

·
·

3

·

2

التعامل
اليدوي
مع الورق،
التجهيزات
املكتبية،
�إلخ

تذكري املوظفني
�أنه يتعني عليهم
عدم حماولة
حمل الأ�شياء
التي تبدو �أثقل
من قدرتهم
على التعامل
معها

تذكري املوظفني
�أنه بو�سعهم
التحدث ب�صفة
ودية مع الرئي�س
املبا�شر (دون
ال�ضغط التعر�ض للوم يف
حال �شعورهم
بعدم االرتياح
ب�سبب العمل

التحكم

2015-1-1

الرئي�س
املبا�شر

2015-1-1

1

3

3

نعم

جتهيزات
احلماية
ال�شخ�صية
االن�ضباط
الإزالة

التقلي�ص
العزل

التحكم

2015-1-1

املدير

2015-1-1

1

3

3

نعم

جتهيزات
احلماية
ال�شخ�صية
االن�ضباط
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النموذج التو�ضيحي رقم (  ) 5ا�ستمارة الإبالغ عن حادث
1.1املوقع............................................ :
2.2تاريخ وقوع احلادث ...................................... :توقيت وقوع احلادث....................................... :
متعلق بال�صحة
متعلق بال�سالمة
3.3نوع احلادث:
طفيف
خطري
رئي�سي
4.4درجة خطورة احلادث:
يرجى اال�شارة اىل حمددات تقييم اخلطورة
5.5ت�صنيف احلادث:
خ�سارة كادت ان حتدث �ضو�ضاء
تلف ممتلكات
انفجار
حرق
اعتالل
ا�صابة
6.6ت�صنيف و عدد اال�صابات  /حاالت االعتالل:
�إ�سعافات �أولية
عالج طبي
ق�صر مدة يوم العمل
خ�سارة يوم عمل
وفيات
7.7حدة اال�صابة وحاالت اعتالل ال�صحة.................................................. :
8.8و�صف احلادث......................................................................... :
9.9االجراء ( الإجراءات ) الفوري الذي مت اتخاذه....................................... :

النموذج التو�ضيحي رقم ( )7م�ؤ�شرات تقييم اخلطورة

اجلوانب
املت�أثرة
باحلادث

حادث طفيف
عواقب ال تُذ َكر

عواقب طفيفة

حادث خطري
عواقب متو�سطة

حادث رئي�سي
عواقب ج�سيمة

عواقب كارثية

ال�صحة
�آثار متعلقة
بال�صحة

ذكر على
�أثر ال ُي ِ
بيئة العمل

تظهر �آثار �صحية
تتولد �شكاوى
ت�سفر عن خماطر
تظهر ال�شكاوى،
ج�سيمة وم�ستمرة
م�ستمرة من
�صحية هائلة
احلد الأق�صى ملعدل
انبعاث خملفات على املدى الطويل،
و يحتمل �أن ت�ؤدي
وقوع احلادث ال
ً بكميات كبرية ت�ؤثر ومن املحتمل �أن ت�ؤثر
يتجاوز مرتني �سنويا
�إىل وقوع وفيات
على املوظفني
على املوظفني

ال�سالمة

النموذج التو�ضيحي رقم ( )6تقرير الإبالغ عن حادث
الو�صف
احلوادث الرئي�سية
احلوادث اخلطرية
احلوادث الطفيفة
�إح�صائيات احلوادث ال�شهرية
حتليالت و�إح�صائيات
احلوادث ال�سنوية
100

طريقة االبالغ

·
·
·
·
·
·
·
·

�شفهي
مكتوب
�شفهي
مكتوب
�شفهي
مكتوب
مكتوب
مكتوب

توقيت /تكرار �إعداد التقرير

·
·
·
·
·
·
·
·

فور ًا
يف غ�ضون � 12ساعة من انتهاء احلالة الطارئة
ال يلزم
يف غ�ضون � 24ساعة من وقوع احلادث

ال�سالمة
الب�شرية

تنتج �إ�صابات
خطرية تتطلب
تنتج �إ�صابات
تتطلب عالج ًا طبي ًا عالج ًا طبي ًا
�إ�صابات طفيفة قد يف املوقع بوا�سطة خارج املوقع �أو
حتتاج �إ�سعافات
نقل امل�صاب �إىل
قد ينتج عنها
ممار�س طبي.
قد تنتج عنها حالة
�أولية .وبو�سع
حيث ان املوظفني امل�ست�شفى.
حاالت وفيات
وفاة واحدة
املوظفني امل�صابني
متعددة
�سيكونون
امل�صابني
ومن املمكن �أن
موا�صلة �أداء
على
قادرين
غري
تت�سبب الإ�صابات
مهامهم الوظيفية
أداء
�
موا�صلة
اخلطرية يف عجز
مهامهم الوظيفية دائم على املدى
الطويل

ال يلزم
يف غ�ضون � 24ساعة من وقوع احلادث
قبل حلول يوم العمل اخلام�س من كل �شهر
قبل حلول يوم العمل اخلام�س ع�شر من �شهر  /كل عام
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إرشادات عامة

الدليل اال�سرت�شادي لل�صحة وال�سالمة املهنية يف احلكومــة االحتادي ـ ــة

•تق�صري من قبل الإدارة يف توفري م�ستلزمات ال�صحة وال�سالمة املهنية يف مكان العمل

يتوجب التحقيق يف احلوادث بحيث ت�شمل قائمة الفح�ص اخلا�صة بالتحقيق يف احلوادث ما يلي:

(د) استجابة اإلدارة

(أ)الحصول على الحقائق والمعلومات األساسية:

تو�ضيح ما �إذا كانت الإدارة قامت مبا يلي:

•�أ�سماء امل�صابني وال�شهود
•طبيعة ومدى الإ�صابة
•حالة املن�ش�أة
•املواد امل�ستخدمة �أو املوجودة يف املوقع
•هل كانت هناك حاجة �إىل معدات احلماية ال�شخ�صية
•املكان ،التوقيت ،املخطط العام ملوقع احلادث
•توثيق نوعية الإ�صابة ،االعتالل ال�صحي ،ال�ضرر ،العطل
(ب)

تحديد الظروف التي وقع فيها الحادث:

•حتديد الن�شاط الذي كان قائم ًا يف املوقع وت�سل�سل الأحداث التي �أدت �إىل وقوع احلادث
•ذكر تفا�صيل الأ�سباب املبا�شرة
•الوقائع املف�ضية �إىل احلادث
•تقدمي تو�ضيح يف حال وجود �أ�سباب تربط اعتالل ال�صحة ببيئة العمل
•تو�ضيح كفاءة املوظفني يف مكان العمل(من حيث نوعية التدريب املقدم لهم  /توفر تعليمات ال�صحة وال�سالمة)
•تف�صيل �إجراءات و�أ�ساليب العمل
•تو�ضيح ما �إذا كان مت ا�ستخدام معدات احلماية ال�شخ�صية بال�شكل ال�صحيح
•توثيق ت�صرفات املوظفني يف بيئة العمل
(ج)

•اتخاذ االجراء الفوري واملنا�سب لل�سيطرة على احلادث
•التعامل الآمن مع �أي خطر قائم
•حتديد العمل املطلوب ملنع تكرار احلادث وحتديد االجراءات الوقائية
( ميكن للجهات ا�ستحداث خط �ساخن للتبليغ الآمن عن احلوادث)
ميكن تطبيق نف�س الإر�شادات للمخاطر املتعلقة بكل من :احلوادث التي كادت �أن تقع ،احلوادث اخلطرة ،احلرائق والأعطال التي
تلحق باملعدات والأجهزة
النموذج التو�ضيحي رقم ( )8تقرير التحقيقات ب�ش�أن احلوادث
ا�سم اجلهة :

املوقع :

.......................................................

.......................................................

تاريخ وقوع احلادث :

وقت وقوع احلادث :

تاريخ البدء بالتحقيق :

........................... ..............................

.......................................................

و�صف احلادث :

ال�سبب احلقيقي (الأ�سباب احلقيقية) للحادث :

.......................................................

.......................................................

التدابري التي مت اتخاذها :

التو�صيات الرئي�سية :

.......................................................

.......................................................

الوقوف على األسباب الكامنة وراء الحادث:

•عدم كفاية التدريب /نق�ص الكفاءة لدى املوظفني
•ح�صول خط�أ من جانب موظف �أو �شخ�ص �آخر
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النموذج التو�ضيحي رقم (  )9القائمة املرجعية للمقابلة ال�شخ�صية بخ�صو�ص حادث يف مواقع العمل

و�صف احلادث :
..............................................

تاريخ /وقت احلادث :
...............................

املرجع :
............................

تاريخ املقابلة ال�شخ�صية:
..............................................

وقت املقابلة ال�شخ�صية :
.................................

وقت انتهاء املقابلة ال�شخ�صية:
................................

1.1ما الذي كنت تفعله قبل وقوع احلادث؟
�2.2أين كنت �أثناء وقوع احلادث؟
3.3كيف كانت ظروف العمل؟
4.4تكلم عن احلادث من ف�ضلك (ما الذي ر�أيته ،من كان مرتبط ًا به ،والوقت التقريبي لوقوعه ،وما هو الوقت الذي
ا�ستغرقته الأمور �إلخ)
�5.5أنواع املعدات التي كانت قيد اال�ستخدام؟

إرشادات عامة
االجتماع التحضيري لبرنامج التدقيق:

1.1يتعني على املدققني بدء االجتماع على الفور .ولت�سهيل ذلك ،يتوجب �إر�سال ن�سخ الكرتونية من جدول �أعمال االجتماع
ب�شكل م�سبق ،وتوفري ن�سخ ورقية �إ�ضافية لتوزيعها يف االجتماع يف حالة �إذا ما ن�سى �أحد احل�ضور �إح�ضار ن�سخته
اخلا�صة ،مالحظة :وميكن هنا ا�ستخدام معدات عر�ض �ضوئية لعر�ض بنود االجتماع لتوفري الورق
2.2يتعني يف بداية االجتماع تقدمي �أع�ضاء فريق التدقيق و�شرح �أدوارهم خالل عملية التدقيق .كما يتعني على ممثلي
اجلهة /االدارة املعنية بالتدقيق التعريف ب�أنف�سهم ومبهامهم
3.3يعني على املدققني التطرق �إىل خمتلف البنود املدرجة على جدول �أعمال االجتماع
4.4يتعني حتديد �شخ�ص من الفريق لت�سجيل املالحظات ،لل�سماح لأع�ضاء فريق التدقيق الآخرين بالرتكيز على املناق�شات
وتوجيه االجتماع بدون ت�شتت

6.6موقع كل من� :أي �شخ�ص مرتبط باحلادث ،م�صاب ،معدات ،مواد؟

�5.5إذا قام املدقق بح�ضور االجتماع لوحده ،يجب عليه الت�أكد من تدوين مالحظات منا�سبة وطباعتها على �شكل �أوراق عمل
يف �أقرب وقت ممكن بعد االجتماع لتجنب طرح الأ�سئلة الحق ًا

7.7مكان كل من� :أي �شخ�ص مرتبط باحلادث ،م�صاب ،معدات ،مواد؟

6.6يتعني على املدققني �إنهاء االجتماع يف الوقت املحدد

8.8ظروف الت�شغيل قبل وبعد؟

 7.7ينبغي على املدققني جتنب طرح �أ�سئلة تف�صيلية حول عملية التدقيق خالل االجتماع التح�ضريي مع اجلهة

9.9ما الذي كان يفعله املوظفون الآخرون؟
�1010أ�سماء املوظفني امل�صابني؟
1111هل مت اتخاذ تدابري لال�ستجابة يف حالة الطوارئ؟
1212هل كان املكان مهيئ ًا للعمل واملوظفون قد ح�صلوا على التدريب املنا�سب؟
1313من �أي�ض ًا ميكن �أن يكون لديه معلومات قيمة عن تفا�صيل احلادث؟
1414هل من حوادث م�شابهة ح�صلت يف املا�ضي؟
1515هل من معلومات �أخرى؟
1616هل هناك مقرتحات لتح�سينات حمتملة يف امل�ستقبل؟
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النموذج التو�ضيحي رقم ( )10منوذج بيانات خطة التدقيق
بيانات خطة التدقيق
بيانات االت�صال اخلا�صة
باملدققني

النموذج التو�ضيحي رقم ( )11تقرير النموذج الكمي
مالحظات

اال�سم................................ :
قد تطلب اجلهة/االدارة
الربيد الإلكرتوين................................ :
املعنية بالتدقيق مناق�شة بع�ض
رقم الهاتف (العمل) ................................ :الق�ضايا قبل املوافقة على
رقم الهاتف (املتحرك) ............................... :خطة التدقيق

م�س�ؤول االت�صال................................ :
بيانات االت�صال اخلا�صة باجلهة/
الربيد الإلكرتوين................................ :
االدارة املعنية بالتدقيق
رقم الهاتف (العمل)................................ :
رقم الهاتف (املتحرك).............................. :

مدى االلتزام

قد حتتاج �إىل تو�ضيح بع�ض
التفا�صيل للجهة/االدارة
املعنية بالتدقيق قبل البدء

املوقع الذي يتعني تدقيقه

يتعني موافقة كال الطرفني على املوقع

نطاق التدقيق

يت�ضمن هذا النطاق ملخ�ص ًا باملجاالت التي �سيتم تدقيقها واملرجعيات التي �سيتم تقييم
اجلهة /الإدارة املعنية بالتدقيق ا�ستناد ًا �إليها لتحديد م�ستوى االلتزام

الوقت املُ َحدً د والنطاق املُقترَ َح
لعملية التدقيق

يحتاج كال الطرفني للتفاهم واالتفاق حول الوقت واملدة املُح َت َملة للتدقيق و�إعداد
التقرير .ويف حني ال ميكن االتفاق على موعد حمدد ،يتعني �أن يتفق الطرفان على
مواعيد تقريبية لبدء التدقيق

تاريخ ا�ستالم وثائق التدقيق
والإطار الزمني ملراجعة الوثائق

قد يتم التح�ضري للتدقيق ب�شكل م�سبق ،وقبل التدقيق امليداين ،و ميكن �أن ي�شكل و�سيلة
هامة ملراجعة الق�ضايا وتو�ضيحها قبل �إجراء التدقيق امليداين

التاريخ املُقترَ َح لإكمال �أعمال
املتابعة

يحدد تاريخ ًا متوقع ًا لإجناز نتائج التدقيق بالكامل

بيانات اخل�صو�صية وااللتزام
لل�صحة وال�سالمة املهنية

حتتاج اجلهة/االدارة املعنية بالتدقيق للإطمئنان �أن املدقق �سيلتزم اخل�صو�صية
وا�شرتاطات ال�صحة وال�سالمة املهنية واملعايري الأخرى املرتبطة بالعمل كامل�س�ؤولية
العامة وامل�س�ؤولية املهنية

�أ�سباب �إنهاء عملية التدقيق (يف
حالة احلاجة �إىل �إنهائها)

ثمة �أمور تربر �إنهاء عملية التدقيق ،كاملخاطر غري املقبولة املتعلقة بال�صحة وال�سالمة
املهنية �أو عدم توفري البيئة املنا�سبة للتدقيق .ويتعني �أن يتفق كال الطرفني على هذه
الق�ضايا قبل بدء عملية التدقيق

الإجراءات �أو املطالبات يف حالة
عدم االتفاق

يتعني �إخطار اجلهة/االدارة املعنية بالتدقيق بالآليات والإجراءات التي ميكن اتخاذها
يف حال عدم االتفاق ب�ش�أن النتائج التي تو�صل �إليها املدقق

املخاطر

النقاط

خماطر عالية

1

عدم التزام – احلاجة �إىل اجراء فوري (�% 75أو �أقل)

خماطر متو�سطة

2

عدم التزام طفيف – احلاجة �إىل اجراء فوري خالل  60يوم ًا (- % 76

خماطر منخف�ضة /ال توجد خماطر

3

التزام تام – مطلوب حت�سن م�ستمر (-% 91

)%90

)% 100

نتائج التدقيق
النقاط
العن�صر
#
املحققة
تطبيق �سيا�سة ال�صحة وال�سالمة املهنية
�أ
 .1هل مت تطبيق �سيا�سة ال�صحة وال�سالمة املهنية يف اجلهة
3
هل حددت اجلهة خرباء ال�صحة وال�سالمة املهنية وموظفي
3
 .2ال�صحة وال�سالمة املهنية
الإجمايل
6
�إدارة املخاطر
ب
 .1هل قامت اجلهة بتحديد االجراءات �ضمن �إدارة املخاطر
2
 .2هل مت التعرف على املخاطر وتقييمها
1
الإجمايل
3
املجموع الإجمايل
9

احلد الأق�صى
للنقاط

املالحظات

3
3
6
3
3
6
12

ملخ�ص عن�صر – تطبيق ال�صحة وال�سالمة املهنية
%100

عملية املطابقة لل�صحة وال�سالمة املهنية امل�سجلة (فرتة التقييم)

%60

عملية املطابقة لل�صحة وال�سالمة املهنية امل�سجلة (التقييم ال�سابق �إن وجد)

%40

الزيادة عن امل�ستهدف (بالن�سبة املئوية)

6

النقاط املحققة

6

احلد الأق�صى للنقاط

طفيف /ال توجد خماطر
106

املدى

م�ستوى املخاطر
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ملخ�ص عن�صر – �إدارة املخاطر
%50

عملية املطابقة لل�صحة وال�سالمة املهنية امل�سجلة (فرتة التقييم)

%20

عملية املطابقة لل�صحة وال�سالمة املهنية امل�سجلة (التقييم ال�سابق �إن وجد)

%30

الزيادة عن امل�ستهدف (بالن�سبة املئوية)

3

النقاط املحققة

6

احلد الأق�صى للنقاط

خماطر عالية

نطاق املواءمة
النقاط

املدى

(Compliance (C

مطابقة – ي�شري قرار املدقق �إىل �أن الن�شاطات القائمة �ضمن اجلهة والنتائج التي حققتها
تتما�شى مع املتطلبات املحددة ملعايري التدقيق

(Partial Compliance (PC

مطابقة جزئية  -ي�شري قرار املدقق �إىل �أن الن�شاطات القائمة �ضمن اجلهة والنتائج التي
حققتها تتما�شى ب�شكل جزئي مع املتطلبات املحددة ملعايري التدقيق .وبينما ميكن �إدخال املزيد
من التح�سينات فقد متت تلبية احلد الأدنى من املتطلبات

(No Compliance (NC

عدم املطابقة  -ي�شري قرار املدقق �إىل �أن الن�شاطات القائمة �ضمن اجلهة والنتائج التي
حققتها ال تتما�شى مع املتطلبات املحددة ملعايري التدقيق.
وقد تكون الأ�سباب وراء ذلك ما يلي
أ.أغياب �أو عدم التطبيق �أو عدم التطبيق ب�شكل كاف

م�ستوى املخاطر

ب.بف�شل الر�ؤ�ساء املبا�شرين و�/أو املوظفني يف اتباع الأنظمة �أو االجراءات
املو�ضوعة� ،أو
ت.تنق�ص الأدلة لت�أكيد التوافق مع املتطلبات

ا�ستمارة ملخ�ص التدقيق الإجمايل
%75

عملية املطابقة لل�صحة وال�سالمة املهنية امل�سجلة (فرتة التقييم)

%60

عملية املطابقة لل�صحة وال�سالمة املهنية امل�سجلة (التقييم ال�سابق �إن وجد)

%15

الزيادة عن امل�ستهدف (بالن�سبة املئوية)

9

النقاط املحققة

12

احلد الأق�صى للنقاط

خماطر عالية
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(Not Applicable (NA

غري قابلة للمطابقة – قرار يتخذه املدقق يف حالة عدم انطباق املعايري على وحدة العمل

(Not Verifiable (NV

غري قابلة للتحقق منها  -قرار يتخذه املدقق يف حالة عدم �إمكانية التحقق من هذه املعايري

معلومات اجلهة املعنية بالتدقيق
تاريخ التدقيق

رقم تقرير التدقيق

ا�سم اجلهة
املوقع
املدقق الرئي�سي

اجلهة/االدارة املعنية بالتدقيق
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�2.2إدارة املخاطر:

نتائج التدقيق
#

العن�صر

1

هل مت تطبيق �سيا�سة ال�صحة وال�سالمة
املهنية يف اجلهة

C

2

هل حددت اجلهة فريق ال�صحة وال�سالمة
املهنية ( رئي�س الفريق واملن�سقني)

C

1

هل قامت اجلهة بتحديد االجراءات
�ضمن �إدارة املخاطر

PC

2

هل مت التعرف على املخاطر وتقييمها

PC

النقاط
املحققة

املالحظات

الأمور التي ينبغي الت�أكد منها:

 -1تطبيق �سيا�سة ال�صحة وال�سالمة املهنية

•هل هناك �آلية لتحديد املخاطر؟

حتديد املخاطر

•هل الأ�شخا�ص اللذين يقومون بتحديد املخاطر مدربون ب�شكل منا�سب للقيام مبهامهم؟
•هل مت و�ضع �آلية لتقييم املخاطر؟
تقييم املخاطر

•التزام الإدارة العليا من قبل القيادة ب�سيا�سة ال�صحة وال�سالمة املهنية

التخفيف من حدة
املخاطر

•حر�ص االإدارة العليا يف اجلهة على �أن تكون قدوة للآخرين يف هذا املجال
•ت�شجيع املوظفني على توفري �آراء وتغذية راجعة وتقدمي اقرتاحات يف هذا املجال
•بناء وت�شكيل بيئة عمل �آمنة و�صحية� ،إيجابية يف جهة العمل
•الت�أكد من و�ضوح �سيا�سة ال�صحة وال�سالمة املهنية يف كافة �أنحاء اجلهة االحتادية

•هل يتم تخفيف جميع املخاطر التي خ�ضعت للتقييم عرب �آلية التخفيف من حدة املخاطر؟
•هل مت حتديد ال�ضوابط ب�شكل فعال لكل خطر؟
•هل ت�ساهم ال�ضوابط املو�ضوعة يف احلد من املخاطر؟
•هل توجد �آلية لتقييم فعالية ال�ضوابط املطبقة؟

•قيام اجلهة املعنية بو�ضع ق�ضايا ال�صحة وال�سالمة املهنية �ضمن �صدارة �أولوياتها
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•كم بلغ عدد تقييمات املخاطر التي مت �إجنازها حتى الآن؟

•هل مت تنفيذ �آليات التخفيف من حدة املخاطر؟
الأمور التي ينبغي الت�أكد منها:

زيادة الوعي

•هل يعرف الفريق /املوظفني عملية حتديد املخاطر؟
•هل تغطي �آلية تقييم املخاطر جميع املخاطر التي مت التعرف عليها؟

1.1التطبيق:

التزام اجلهة
ب�سيا�سة ال�صحة
وال�سالمة املهنية

•هل متت توعية املوظفني بعملية حتديد املخاطر؟
•هل يتم حتديث وا�ستخدام قوائم الفح�ص اخلا�صة بتحديد املخاطر ب�شكل منتظم؟

� -2إدارة املخاطر

األمور الواجب مراعاتها في:

•هل قامت اجلهة بتطوير عملية لتحديد املخاطر تتما�شى مع �إر�شادات ال�صحة وال�سالمة
املهنية؟

•هل يتم حتديث �سجل املخاطر بانتظام؟
�سجل املخاطر

•ما هو املعدل الزمني لتحديث �سجل املخاطر؟
•من يتوىل حتديث �سجل املخاطر؟

•يتم تنفيذ برامج لتعريف املوظفني مبتطلبات ال�صحة وال�سالمة املهنية يف بيئة العمل
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3.3امل�صادر :
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5.5اال�ستعداد للطورائ:
الأمور التي ينبغي الت�أكد منها:

الأمور التي ينبغي الت�أكد منها:
حتديد موظفي
ال�صحة وال�سالمة
املهنية

•هل مت التعرف على رئي�س فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية ومن�سقو ال�صحة وال�سالمة املهنية؟
•هل هم على دراية ب�أدوارهم وم�س�ؤولياتهم بدقة؟

اال�ستعداد
للطوارئ

•ما هو الوقت الذي مي�ضيه فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية يف متابعة �أمور ال�صحة وال�سالمة
املهنية؟

•هل قام رئي�س فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية بتقييم مالءمة معدات الطوارئ ،ومواقعها
و�إمكانيات الو�صول �إليها؟

•هل مت تنفيذ عمليات تدريب ملن�سقي ال�صحة وال�سالمة املهنية؟

•هل يتم فح�ص واختبار واملحافظة على معدات الطوارئ واحلماية من احلرائق ،و�أنظمة الإنذار
و�إ�شارات خمارج الطوارىء خالل فرتات زمنية منتظمة؟

•هل فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية م�ؤهل بال�شكل الكايف لإدارة العملية ب�أكملها؟

•هل قام رئي�س فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية بتقييمه املبدئي ملتطلبات الإ�سعافات الأولية؟ وهل
نظام الإ�سعافات الأولية موجود ويتنا�سب مع املخاطر امل�ؤ�س�سية؟

•هل مت تنفيذ عمليات تدريب �أو حمالت توعوية للموظفني؟

4.4الإبالغ عن احلوادث:

6.6مراجعة الإدارة
الأمور التي ينبغي الت�أكد منها:

التحقيق باحلوادث

•هل مت تدريب فريق ال�صحة وال�سالمة املهنية على �إعداد تقارير التحقيق باحلوادث؟
•كم عدد احلوادث التي مت الإبالغ عنها حتى الآن؟
•كم عدد ااحلوادث الو�شيكة التي مت بالإبالغ عنها حتى الآن؟
•كم عدد االجراءات الت�صحيحية والوقائية التي مت القيام باجرائها ملنع احلوادث من الوقوع مرة
�أخرى؟

التوثيق

•هل مت توثيق اجراءات الطوارئ وهل تتم مراجعتها بانتظام؟
•هل ح�صل من�سقو ال�صحة وال�سالمة املهنية على تدريبات يف جمال اجراءات الطوارئ التي
تتالئم مع م�س�ؤوليات اال�ستجابة للطوارئ املخ�ص�صة لهم ومع درجة اخلطورة؟

•كم عدد عمليات التدريب التي �شارك بها ر�ؤ�ساء فرق ال�صحة وال�سالمة املهنية؟
التدريب

•هل قمت بالتعرف على حاالت طوارئ حمتملة؟

الأمور التي ينبغي الت�أكد منها:
املراجعة املتعلقة
بالإدارة

•كم عدد اجتماعات الإدارة التي مت عقدها حتى الآن؟
•هل مت عقد اجتماعات الإدارة وفق ًا ملا هو خمطط؟
•هل مت �إعالم املوظفني باالجراءات الت�صحيحية والوقائية التي مت اقرارها بناء على اجتماع
املراجعة الذي عقدته الإدارة؟

•هل قمت بتوثيق عمليات واجراءات ال�صحة وال�سالمة املهنية احلرجة؟
•هل يتم حتديث وثائق العمليات ومراجعتها من وقت �إىل �آخر ،و�إعالم املوظفني بها؟ وكم عدد
املرات التي مت بها ما �سبق؟
•ما هي �سجالت ال�صحة وال�سالمة املهنية التي متلكها �أو حتتفظ بها؟
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النموذج التو�ضيحي رقم ( )13تقرير مراقبة �أداء ال�صحة وال�سالمة املهنية

النموذج رقم ( )12تقرير عملية التدقيق
1.1مقدمة عن برنامج التدقيق

#

2.2املواقع التي خ�ضعت للتدقيق

املجال

1

العوامل البدنية

�3.3أهداف التدقيق
4.4نطاق التدقيق
5.5ملخ�ص تنفيذي

1.1

2

العوامل النف�سية امل�ؤثرة
يف بيئة العمل املكتبي

ب.بحتقيق النتيجة امل�ستهدفة

3

الإنارة يف املكتب

ت.تن�سبة الزيادة  %يف املطابقة

4

م�ستوى ال�ضو�ضاء يف
املكتب

أ.أ

نقاط مطابقة عالية امل�ستوى

6.6ملخ�ص النتائج من حيث العنا�صر
7.7ملخ�ص النتائج التي مت احل�صول عليها من املوقع
8.8التغذية الراجعة من اجلهة/االدارة املعنية للتدقيق
9.9التغذية الراجعة من املدققني
1010التو�صيات الرئي�سية واخلطوات التالية
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عمليات املناولة اليدوية

4.1

التعر�ض لل�ضو�ضاء

5

التكييف وجودة الهواء

6

ت�صميم املكتب ومكان
العمل

7

البيئة الرقمية

املكونات

م�ؤ�شر الأداء

الأداة

مدى التكرار

عدد املوظفني الذين
ي�شكون من �آالم يف
الظهر

عدد املوظفني
املعر�ضني لل�ضو�ضاء
(عند  85دي�سيبل
�أو �أكرث

ا�ستبيانات مراقبة تقارير ا�ستبيان
ال�ضو�ضاء
ال�ضو�ضاء
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مفاهيم هامة لقيا�س الأداء:

�ساعات العمل

عدد ال�ساعات التي كان املوظف خاللها حا�ضر ًا يف بيئة العمل يف �إطار �أداء
مهام وظيفته

�ساعات العمل الآمنة

عدد �ساعات العمل التي متت بدون خ�سارة يوم عمل ب�سبب �إ�صابة /مر�ض �أو
حالة وفاة

�أيام العمل املفقودة

عدد �أيام العمل املجدولة املفقودة التي كان املوظف امل�صاب خاللها
غري قادر على العمل نتيجة لإ�صابة ت�سببت يف خ�سارة الوقت.
يف حالة حدوث وفاة �أو �إ�صابة �أدت لإعاقة دائمة ،ال يتم ت�سجيل �أيام عمل
مفقودة.

فقدان يوم عمل

هي �أي �إ�صابة �أو مر�ض متعلق بالعمل ،ت�ؤدي لعدم قدرة املوظف ،وب�شكل م�ؤقت
على �أداء عمله االعتيادي �أو القيام بن�شاط حمدد.

معدل تكرار حاالت فقدان �أيام العمل

(عدد حاالت فقدان يوم عمل � / )1,000,000 xساعات التعر�ض
“ “Exposure Hours

الإ�صابة امل�ؤدية �إىل فقدان وقت عمل

هي حالة الوفاة و�/أو يوم العمل الذي مت خ�سارته

معدل تكرار احلاالت امل�ؤدية �إىل فقدان وقت (عدد الإ�صابات التي ت�سببت بفقدان يوم عمل )1,000,000x
عمل
� /ساعات التعر�ض «»Exposure Hours
درجة خطورة الإ�صابات امل�ؤدية �إىل فقدان (عدد �أيام العمل املفقودة )1,000,000x
وقت عمل
� /ساعات التعر�ض «»Exposure Hours
معدل احلوادث التي مت الإبالغ عنها

(عدد احلوادث التي مت الإبالغ عنها )1,000,000x
� /ساعات التعر�ض «»Exposure Hours
جمموع ( معدل احلوادث التي مت الإبالغ عنها) = الوفيات  +حاالت �أيام العمل
املفقودة  +حاالت �أيام العمل املقيدة  +احلاالت التي تتطلب عالج ًا طبي ًا)

املعدل الإجمايل لدرجة خطورة �أيام العمل (عدد �أيام العمل املفقودة )1,000,000x
املفقودة
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