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 املقدمة .1

الذي يهدف الطارئة يف اليمن لألزمات مشروع االستجابة  ينفذ برfمج األمم املتحدة اإلمنائي، bلشراكة مع البنك الدويل

النزاع  نتيجة الذين حلقت sم أضرار وخيمةاخلدمات للسكان  توفريو  ،املطلوب بشكل ملحتقدمي الدعم املعيشي إىل 

وهناك مؤسستني حمليتني مسئولتني  مشروع فرعي 2,000 من مما يقاربيتكون املشروع و  يف اليمن. الذي تدور رحاه

تتمثل مسئولية الصندوق االجتماعي للتنمية يف و عن التنفيذ مها: الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة. 

البنية التحتية ا�تمعية الصغرية، كما مبادرات يف مجيع حمافظات اليمن و تنفيذ التدخالت كثيفة العمالة النقد مقابل العمل 

  ني احملليني.املقاول عرب صغري احلجم للمجتمعاتالبىن التحتية مشاريع  تنفيذ يفمشروع األشغال العامة  تتمثل مسؤولية

ستخدام bتعافيها واملساعدة يف  ،يهدف هذا املشروع إىل التخفيف من أثر األزمة احلالية على األسر وا�تمعات احملليةو 
سوف حيقق املشروع نتائج حمددة و تقدمي اخلدمات. نطاق األنظمة والقدرات واملؤسسات احمللية بغية استئناف وتوسيع 

) إعادة إحياء القطاع اخلاص احمللي 2) ز�دة فرص التوظيف قصري األجل وسبل العيش (1: (، وهييف ا�االت التالية
  ) استعادة اخلدمات األساسية من خالل البنية التحتية صغرية احلجم. 3(
  

والذي يضم  ،التابع لربfمج األمم املتحدة اإلمنائي يف اليمن على الصمود تعزيز القدرةبرfمج  حتت مضلةاملشروع  ينفذ

ساهم املشروع يف مكوfت يُ و ثالثة جماالت رئيسية هي: عمالة الشباب وسبل عيشهم، واستعادة اخلدمات، وبناء السالم. 

التابع لربfمج األمم  يف اليمن على الصمود تعزيز القدرةبرfمج  ضمناستعادة سبل املعيشة واستعادة تقدمي اخلدمات 

  املتحدة اإلمنائي.

تكون من خبري استشاري دويل ووطين لتحسني أنظمة يخدمات استشارية  فريقألمم املتحدة اإلمنائي كلف برfمج ا

) إجراء 1إىل: املقدمة االستشارية  اتاخلدم�دف و لوصول sا إىل املعايري الدولية. للنهوض sا وااملهنية  الصحة والسالمة

املهنية املعمول sا يف املشروع، وحتديد احلدود القانونية بني برfمج  الصحة والسالمةحتليل الفجوة ملعايري العمل وأنظمة 

 الصحة والسالمةإطار عمل إلدارة  إعداد) 2األمم املتحدة اإلمنائي واحلكومة والشركاء املنفذين يف سياق األزمة احلالية، و

 ) معاجلة3وآليات املساءلة جلميع الشركاء، و دد املتطلبات الرئيسية للعملالطارئة يف اليمن حيُ  لألزماتاملهنية لالستجابة 

وتدريب  املرجعية،قوائم مراجعة و  ،لشركاء املنفذينb العمليات والتشغيل اخلاصةالثغرات من خالل مراجعة أدلة  وسد

 المةالصحة والس، وال سيما إجراءات العمللتطبيق معايري للشركاء املنفذين وبناء القدرات املؤسسية  ،الشركاء املنفذين

يف  املنصوص عليهوظروف العمل على النحو  bلصحة والسالمة ا�تمعية األحكام املتعلقةمراجعة يشمل ذلك و  املهنية.

مبا يف ذلك احلاجة إىل تعزيز ظروف العمل  ،املعيار الثالث من املعايري االجتماعية والبيئية لربfمج األمم املتحدة اإلمنائي

وظروف عمل صحية  bألمانالتدابري الرامية إىل احرتام وتعزيز حقوق العمال وضمان متتع عمال املشروع  ووضعالكرمية 

، يتم تطبيق تدابري التكليفكجزء من و يف مواقع العمل املشروع.  احليلولة دون انتشار األمراضملنع احلوادث واإلصاbت و 

  رة عليها أو احلد منها أو القضاء عليها.وسياسات فعالة ملنع املخاطر واألخطار املهنية والسيط

الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع  -تقييم الفجوة بني أصحاب املصلحة الرئيسيني، أي الشركاء املنفذين  بناًء على

الطارئة يف اليمن لألزمات االستجابة  -، وبرfمج األمم املتحدة اإلمنائي طرف �لث رصد منال وشركةاألشغال العامة، 
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املهنية ضمن برfمج االستجابة  الصحة والسالمةاإلطار العملي التايل لتنفيذ تباع ، يوصى bالذي أجراه االستشاريون

  الطارئة يف اليمن. لألزمات 
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  املصفوفة  – الطارئة يف اليمن لألزماتاملهنية لربGمج االستجابة  الصحة والسالمة إطار عمل

  

  

  

  

    

  

    

  

  

  

    

  

    

  

  

  

    

  

  

 
   

 

 

 

اخلطة

العمل

التحقق

التصرف

من املتطلبات املتطلبات التنظيمية وغريها  

(املدوfت الدولية وأفضل املمارسات، واملعايري االجتماعية والبيئية لربfمج األمم املتحدة اإلمنائي، وإرشادات 

  ، وإرشادات قطاع البناء وأفضل املمارسات وغريها)قانون العمل اليمينالبنك الدويل، و 

 التابع لربGمج األمم املتحدة اإلمنائياليمن  يف الطارئة لألزمات مشروع االستجابة

رصد من طرف  شركة

 أنظمة إدارة السالمة والصحة املهنية يف الصندوق  Xلث

  للتنمية ومشروع األشغال العامة االجتماعي

 

  اخلطة
 السالمة والصحة سياسة
  املهنية

  وغريها القانونية املتطلبات
حتديد املخاطر وتقييمها 

  والضوابط/الرقابة 
 ألهداف والربامج ا

   التصرف

 مستمر حتسن

  العمل

  واملسؤوليات واألدوار املوارد

الكفاءة والتدريب على نشر 

  الوعي

  واالستشارة واملشاركة التواصل

  الو�ئق ومراقبة التوثيق

  التشغيلية الضوابط

 الطوارئ حلاالت التأهب

  من التحقق واالستجابة

   املهنية أداء السالمة والصحة

  احلوادث رصد

  القانوين االمتثال

  الداخلي التدقيق

  اإلدارة

 املراجعة
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  العناصر -الطارئة يف اليمن لألزماتإطار الصحة والسالمة املهنية ملشروع االستجابة 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 املتطلبات التنظيمية وغريها

(املدوGت الدولية وأفضل املمارسات، واملعايري االجتماعية والبيئية لربGمج األمم املتحدة اإلمنائي، ومعايري أداء مؤسسة 

 ، وغريها)وقانون العمل اليمينالتمويل الدولية، 

  الوكالة املنفذة والشركاء املنفذون

  ومشروع األشغال العامة) والصندوق االجتماعي للتنميةوشركة رصد من طرف Xلث  (برGمج األمم املتحدة اإلمنائي

  املهنية ضمن نظام اإلدارة الشامل الصحة والسالمة تنظيم

املهنية يف برGمج األمم املتحدة اإلمنائي، والصندوق االجتماعي للتنمية، ومشروع األشغال  الصحة والسالمة(منظمة إدارة 

  العامة)

  إدارة السالمة والصحة املهنية واسرتاتيجية وإجراءات سياسة 

  املهنية وختصيص املوارد وإدارة العقود) الصحة والسالمة(بناًء على تقييم خماطر 

  املهنية والسالمة عناصر إدارة الصحة

يف إطار الصحة  وبناء القدراتورصد بيئة العمل، وإدارة احلوادث، والتدريب منع حدوث املخاطر، وتدابري الرقابة، (

  )والسالمة املهنية

  وتقييم السالمة والصحة املهنية رصد

 (الرصد االستباقي والتفاعلي)

  املهنية الصحة والسالمةجمموعة أدوات لدعم تنفيذ إطار 

  التقارير والسجالت) ومناذجواالستبياGت واملالحظات التوجيهية  املرجعيةوالقوائم (ممارسات العمل اآلمن 
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لصحة املهنية كأداة إلدارة املخاطر املتعلقة b الصحة والسالمةوتنفيذ نظام إدارة  إعدادجيب على الشركاء املنفذين 

العناصر اليت تندرج  تلتزموكأداة للتحسني املستمر التدرجيي يف إدار�م للسالمة والصحة املهنية. جيب أن  ،املهنية والسالمة

الصحة  لنظم إدارةملتطلبات املنصوص عليها يف املعايري الدولية b املختلفة املهنية الصحة والسالمةعناصر نظام إدارة  حتت

م، 2001منظمة العمل الدولية، الصادرة عن املهنية  الصحة والسالمةعلى سبيل املثال نظم إدارة  ،املهنية والسالمة

  م.2007، 18001املهنية،  الصحة والسالمةسلسلة تقييم و 

  التايل:  وتنفيذها إعدادهاتشمل العناصر اليت جيب 

 املتطلبات التنظيمية وغريها .2

لوائح الوطنية لbالتدابري هذه  التزامللتأكد من حتدد املتطلبات التنظيمية واملتطلبات األخرى التدابري الواجب اختاذها 

، واالنشاءات املتعلقة ¦عمال البناء القطاعيةواملدوfت الدولية وأفضل املمارسات وما إىل ذلك، كما تشمل املتطلبات 

تغطي هذه اإلرشادات والتوصيات الدولية مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية و يف املشروع احلايل.  حتفه املخاطروهو قطاع 

جمموعة  الصادرة عن، ومعايري جمموعة البيئة والصحة والسالمة واالنشاءات مارسات يف جمال البناءوالتوصيات ومدوfت امل

تغطي املعايري االجتماعية والبيئية يف كما  البنك الدويل، واملعايري االجتماعية والبيئية لربfمج األمم املتحدة اإلمنائي، إخل.

 التزامًا ¨ماً املنظمات املنفذة  التزاموظروف العمل. bإلضافة إىل ذلك، جيب  الصحة والسالمة ا�تمعيةاملعيار الثالث 

bا، على سبيل املثال قانون العملللs الذي يتضمن متطلبات ، م1995 لسنة 5رقم  اليمين وائح الوطنية واحمللية املعمول

املهنية أمثلة على  لصحة والسالمةتعلقة bاملهنية ألماكن العمل. يتضمن اإلطار املقرتح لإلجراءات امل الصحة والسالمة

 الصادرة عنالبيئة والصحة والسالمة  إرشاداتاملهنية، على سبيل املثال  الصحة والسالمةجمال أفضل املمارسات يف 

  أيضاً. واالنشاءات جمموعة البنك الدويل اليت تشمل أنشطة البناء

منظمة العمل الدولية  عن الصادرة) 167م (رقم 1988 لسنة واالنشاءات البناء جمال يف الصحة والسالمةاتفاقية تُعد 

حتت االتفاقية األنشطة هذه حتدد ، حيث واالنشاءات البناءجمال يف  لصحة والسالمةb اخلاصةهي االتفاقية الرئيسية 

. توصي واالنشاءات مواقع البناء يفاألحكام الوقائية الواجب تطبيقها الشروط و  تنص علىو  البناء واالنشاءات، إطار

منظمة العمل الدولية، bختاذ الصادرة عن ) 175م (رقم 1988 واالنشاءات لسنة البناءجمال يف  الصحة والسالمةتوصية 

 دق اجلمهورية اليمنية على االتفاقية رقمامل تصو . )167رقم ( يف االتفاقية احملددعلى النحو لألحكام  ومحايةتدابري وقائية 

  حىت اآلن.  167

م 1992: توفر مدونة العمل ملنظمة العمل الدولية، مكتب العمل الدويل، واالنشاءات البناء جمال يف الصحة والسالمة

م 1988 واالنشاءات لسنة البناءجمال يف  الصحة والسالمةإرشادات عملية بشأن توفري التوجيه يف تنفيذ أحكام اتفاقية 

املدونة إرشادات  توفر). 175م (رقم 1988 لسنة البناء يف جمال توصيات والسالمةالصحة )، واتفاقية 167(رقم 

  البناء. جمال تعليمي للسالمة والصحة يفالتقين و الداري و اإلقانوين و الطار لإل

وظروف العمل  bلصحة والسالمة ا�تمعيةتتضمن معايري السالمة والبيئة لربfمج األمم املتحدة اإلمنائي أحكامًا تتعلق 

ظروف ب يتمتعوناملشروع  العاملني يف وضمان أن(املعيار الثالث)، مبا يف ذلك احلاجة إىل احرتام حقوق العمال وتعزيزها 

  األمراض.احليلولة دون انتشار احلوادث واإلصاbت و وقوع عمل آمنة وصحية ملنع 
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لشركاء املنفذين وضع وتنفيذ واحلفاظ على إجراءات كجزء من إطار العمل اخلاص bلصحة والسالمة املهنية، جيب على ا

الشركاء  علىجيب كما .  معليهاملهنية اليت تنطبق  الصحة والسالمةاملتطلبات القانونية وغريها من متطلبات  معرفةو  لتحديد

 واتباعإنشاء وتنفيذ  عنداملنظمة  اليت وقعت عليهااملنفذون مراعاة هذه املتطلبات القانونية السارية واملتطلبات األخرى 

  ة sم. املهنية اخلاص الصحة والسالمةنظام إدارة 

املنظمة،  رقابةاألشخاص الذين يعملون حتت  علىbملتطلبات القانونية واملتطلبات األخرى  املتعلقةاملعلومات  تعميمجيب 

مواقع املشروع،  تقطن bلقرب مناليت تمعات ا� املعنيةقد تشمل األطراف و واألطراف املعنية األخرى ذات الصلة. 

  واملنظمات احمللية، إخل.

المتثال للمتطلبات القانونية وغريها دى اجيب على الشركاء املنفذين وضع وتنفيذ واحملافظة على إجراءات للتقييم الدوري مل

  نونية األخرى.حتديث سجالت نتائج التقييمات الدورية واملعلومات القا عليهمجيب و  ،من املتطلبات املعمول sا

 اجلهات املنفذة والشركاء .3

التنفيذية الرئيسية يف إطار املشروع مع الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع  اجلهةعد برfمج األمم املتحدة اإلمنائي يُ 

األشغال العامة كشركاء تنفيذيني. جيب أن تكون أنشطة املشروع متوافقة متاماً مع املعايري االجتماعية والبيئية لربfمج األمم 

شركة رصد من طرف اقبة أنشطة املشروع من خالل املتحدة اإلمنائي. يقوم برfمج األمم املتحدة اإلمنائي يف اليمن مبر 

  املهنية مع األنشطة. الصحة والسالمةويشمل الرصد قضا�  ،على أساس ربع سنوي �لث

 ومشروع األشغال العامةقامت مجيع املنظمات املنفذة مثل برfمج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق التنمية االجتماعية 

يف ممارسات اإلدارة املوحدة لإلدارة االسرتاتيجية والتشغيلية  مع التزامها bتباع كل جيدعد بشمُ بوضع هيكل إداري عام 

الصحة اليت تتطلب  واالنشاءات منذ فرتة طويلة على أنشطة البناء الشركاء املنفذون يعملونعلى الرغم من أن و أنشطتها. 

املهنية كجزء من نظام منظم حمدد يف إطار  والسالمةالصحة األساسية كجزء من التنفيذ الشامل، إال أن إدارة  والسالمة

  .الشركاء املنفذين على اً نسبيجديد عد موضوع يُ اهليكل التنظيمي الشامل لإلدارة 

لصحة جمموعة من األنشطة املتعلقة bبتنفيذ  الشركاء املنفذون bلتشاور مع برfمج األمم املتحدة اإلمنائي ودعمه ولقد بدأ

 الصحة والسالمة، وحتديد املسؤوليات بشأن املهنية الصحة والسالمةوإجراءات املهنية اليت تشمل إعداد سياسة  والسالمة

اإلصاbت وإدار�ا والتدريب على املخاطر والضوابط، وما إىل ذلك. لدمج هذه  ورصداملهنية، وحتديد وتقييم املخاطر، 

  .ح يف اإلطار احلايلر املختلفة كما هو موضالعناص ه سيتم تنفيذاملبادرات يف نظام منسق، فإن

 املهنية داخل اهليكل اإلداري العام الصحة والسالمةتنظيم  .4

السلطة وتوافر املوارد ضرورية لتخطيط  اعطائهم تعد األدوار واملسؤوليات احملددة بوضوح للموظفني الرئيسيني إىل جانب

تشمل األدوار واملسؤوليات الرئيسية للموظفني الرئيسيني يف و  املهنية يف إطار العمل. الصحة والسالمةوإدارة عناصر 

  املهنية ما يلي: الصحة والسالمة
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  فريق إدارة املشروع (برfمج األمم املتحدة اإلمنائي):

مبا يف ذلك العمال من العمل معاً لتنفيذ ومراقبة تنفيذ برfمج نظام  واملقاولنيالغرض األساسي هو متكني الشركاء املنفذين 

عمليات تفتيش فريق إدارة املشروع  جيريو املهنية ملنع احلوادث وحتسني ظروف العمل يف املوقع.  الصحة والسالمةإدارة 

مشروع يف املواقع اليت توفر معلومات عن حالة تنفيذ األنشطة مبوجب  من طرف �لثرصد  شركةللمواقع من خالل 

  املهنية. الصحة والسالمةمبا يف ذلك  التدابري الوقائية إدارة أيضاً شمل الطارئة والذي يلألزمات االستجابة 

  مبا يف ذلك:، املهنية الصحة والسالمةتنفيذ املهام التالية املتعلقة ³دارة فريق إدارة املشروع على جيب 

، لتحسينهيف املوقع وتقدمي توصيات  الصحة والسالمةملناقشة برfمج  الشركاء املنفذون اجتماعات منتظمةعقد  -

  إذا لزم األمر.

  .التقارير اليت يرفعها موظفو السالمة دراسة -

لتحديد أسباsا واقرتاح وشركة الرصد من طرف �لث التحقيق يف احلوادث bلتعاون مع الشركاء املنفذين  -

  .املعاجلات

 منها.  تقدمي توصيات للوقايةمن أجل  واإلصابة bألمراضمناقشة تقارير احلوادث  -

 تقييم التحسينات اليت مت إجراؤها وإبالغ اجلهات املاحنة. -

  الشركاء املنفذون للمشروع (الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة)

 الصحة والسالمةاملهنية ونظام إدارة  الصحة والسالمةعن  املسؤولية النهائيةدارة العليا للشركاء املنفذين تقع على عاتق اإل

  املهنية داخل مؤسسا�م.

وحتسني  واحلفاظ علىجيب على اإلدارة العليا إظهار التزامها من خالل: ضمان توافر املوارد الضرورية إلنشاء وتنفيذ و 

املساءلة، وتفويض السلطات لتسهيل إجراء املسؤوليات و  وتوزيعاملهنية، وحتديد األدوار،  مةالصحة والسالنظام إدارة 

  اإلدارة الفعالة للسالمة والصحة املهنية.

: سالمة العمال واألشخاص ، ويندرج حتتهااملهنية الصحة والسالمةقع تدابري اتشمل خطة اإلدارة البيئية اخلاصة bملو 

، والنظافة، التخلص من املخلفاتالضوضاء، وصيانة املعدات، والوقاية من انتشار األمراض، و التعامل مع اآلخرين، و 

املظهر العام للمشروع الفرعي مبا يف ذلك غرس األشجار، احلفاظ على و  ،جتماعيةالنزاعات اال والتعامل معوسهولة احلركة، 

  بتقرير املوقع الشهري. اهندس املوقع وإرفاقهيتم تعبئة خطة اإلدارة البيئية من قبل املشرف/ مو وما إىل ذلك. 

املهنية سالمة الصحة و املقاولني للجيب أن يكون الشركاء املنفذون مسؤولني عن إعداد وتنفيذ ومراقبة إجراءات إدارة 

  .اخلاصة sممبوجب خطة إدارة العقود الشاملة 

  مهندسي/ مدراء املوقع:

مثل مهندس موقع (الشركاء املنفذون) ومدير املوقع (املقاولون).  والسالمةالصحة  مبسؤوليات تكليف وظائف معينةجيب 

 يكونوا على اتصالمكان العمل واألمن وصحة العمال، وجيب أن  التدريب على سالمةجمال ربة يف خب يتمتعواأن  وجيب

  فيما يلي:  هااليت جيب اعتبار  املسؤوليات والواجباتتتلخص بعض و عظم مستو�ت اإلدارة العليا. مبمباشر 

  .تنظيم وتنفيذ برامج التدريب على السالمة، مبا يف ذلك التدريب التعريفي جلميع العمال يف املوقع -
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  .تنظيم املعلومات املراد نقلها من اإلدارة إىل العمال، مبا يف ذلك معلومات املقاولني من الباطن -

  .املشاة واحلواجز واحلماية العامةتوفري وبناء وصيانة مرافق السالمة مثل طرق الوصول وطرق  -

اختبار آالت الرفع مثل الرافعات ورافعات البضائع ومعدات الرفع مثل احلبال ، و السالمة الفتاتبناء وتركيب  -

 . واألصفاد

  .واملغاسلمثل السقاالت والسالمل واملراحيض  ودورات املياهألدوات الوصول  وإصالحتفتيش إجراء عمليات  -

 لتقدمي املشورة إىل اإلدارة العليا بشأن التدابري ودراستها ظروف وأسباب احلوادث واألمراض املهنية التحقيق يف -

 . إعداد اخلطط قبل النزول إىل املوقعالوقائية، واملشاركة يف

  مشرفو املوقع:

ية للسالمة يف عد التخطيط اجليد والتنظيم يف كل موقع عمل وتعيني مسؤولية واضحة للمشرفني من األمور األساسيُ 

 أو "العماليُقصد بـ "املشرف" هنا املستوى األول من اإلشراف، والذي ُيشار إليه يف املوقع على أنه "رئيس و البناء. 

ضمن  -" وما إىل ذلك. حيتاج كل مشرف إىل الدعم املباشر من إدارة املوقع ويسعى إىل التأكد مسؤول العمال"

  من األمور التالية:  - نطاق اختصاصه

  .سالمة ظروف العمل واملعدات -

  .منتظمة ملكان العملتفتيش  إجراء عمليات -

  على الوظيفة اليت يتوقع منهم القيام sا. جيداً تدريب العمال  -

  تنفيذ تدابري السالمة يف مكان العمل. -

  أفضل احللول bستخدام املوارد واملهارات املتاحة. تنفيذ -

 الالزمة.توافر واستخدام معدات احلماية الشخصية  -

  :العمال

يتيح تدريب و ختاذ التدابري العالجية. الوتوفري وسائل  منتظمةتفتيش عمليات إجراء  ، جيبموقع العمل لضمان سالمة

لعمال الطريقة اآلمنة إلجناز العمل. الشرح لجيب ، و التغلب عليها وكيفية ،اليت حتفهمالعمال هلم التعرف على املخاطر 

. يف العملسالمته وسالمة زمالئه لضمان العناية القصوى غالباً لتحري واجب أخالقي، وواجب قانوين بكل عامل   يلتزمو 

  :منهاالتالية،  األمورجيب أن يشارك العمال مباشرة يف 

وهي جلسة مد�ا مخس إىل عشر دقائق مع املشرف قبل بدء املهمة  :صندوق األدوات"تعريفية ب جلسة" -

مباشرة متنح العمال واملشرف فرصة للتحدث عن مشاكل السالمة اليت حيتمل مواجهتها واحللول احملتملة لتلك 

  .احلوادث اخلطريةوقوع  حيول دونيعترب هذا النشاط سهل التنفيذ وقد و املشاكل. 

يسمح هلم  مماأن بيئة العمل آمنة قبل بدء العملية  للتأكد منالعمال جيريه ص فح :"والسالمة "فحص األمان -

يف وقت الحق أو تعرض غريهم عرضهم ت اليت ميكن أن صحيح املواقف غري اآلمنةتات عالجية لbختاذ إجراء

 للخطر.
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 املهنية  الصحة والسالمةإدارة  واسرتاتيجية وإجراءات سياسة .5

الصحة لتنفيذ وحتسني نظام إدارة  كمحفزوتعمل   بوضوح التوجه،إحساساً عاماً املهنية  والسالمةالصحة  توفر سياسة

  املهنية وحتسينه. الصحة والسالمةحىت تتمكن من احلفاظ على أداء  bملنظمةاملهنية اخلاص  والسالمة

وتنفيذها على  تعميمهاتقوم اإلدارة العليا بتحديد وإقرار سياسة الصحة والسالمة املهنية يف املنظمة والتأكد من 

  ألصحاب املصلحة اخلارجيني واألطراف املعنية. إ¨حتهاو  املنظمة،مجيع مستو�ت 

  الضوابط ووضعحتديد وتقييم املخاطر   5.1

اليت يقوم sا الشركاء املنفذون حالياً على سبيل املثال ال  واالنشاءات املخاطر الرئيسية املرتبطة ¦عمال البناء تشمل

  احلصر اإلصاbت واألمراض النامجة عن التايل:

  السقوط من املرتفعات. -

  والتعثر والوقوع. االنزالق -

  النقل مبا يف ذلك اإلصاbت النامجة عن حركات املرور. -

  .املواد واملعدات ونقلها مناولة -

  .أعمال احلفر -

 بدين، إخل.ال واإلجهادالطقس،  أحوالعلى سبيل املثال  أخرى -

وتقييم املخاطر  بصورة مستمرةعلى إجراءات حتديد املخاطر  احملافظةذ و يوتنفوضع  الشركاء املنفذون منظماتجيب على 

جمموعة البنك الدويل الصادرة عن والبيئة  الصحة والسالمةتقدم اإلرشادات العامة بشأن و . لذلك وحتديد الضوابط الالزمة

 معلومات مفيدة عن طريقة حتديد وتقييم املخاطر.

العمليات  والتغيريات يفتشمل اإلجراءات األنشطة الروتينية وغري الروتينية وأنشطة العمال واملقاولني والزوار واملواد واملعدات 

  وغريها من املتطلبات، إخل.واللوائح 

من خالل تطبيق الضوابط على أساس التسلسل  عن األعمال اخلطرة الناشئةاملخاطر  التخفيف منجيب على املنظمات 

حيثما كان ذلك ممكنًا، جيب إعطاء األولوية للتدابري الوقائية على التدابري األخرى، على سبيل املثال معدات و اهلرمي. 

املهنية والضوابط احملددة تؤخذ يف االعتبار عند إنشاء  الصحة والسالمةجيب التأكد من أن خماطر و احلماية الشخصية. 

  .الصحة والسالمةنظام إدارة  واحلفاظ علىوتنفيذ 

  األهداف والربامج  5.2

لسالمة والصحة املهنية يف الوظائف واملستو�ت ذات الصلة اأهداف  وتوثيقجيب على الشركاء املنفذون إنشاء وتنفيذ 

  الوقاية من اإلصاbت وإدار�ا. ومن األهداف الرئيسيةداخل املنظمة. 

مع  وتكون متوافقةقدر اإلمكان، حمددة وقابلة للقياس وقابلة للتنفيذ ومالئمة وحمددة زمنيًا جيب أن تكون األهداف 

  املهنية.  الصحة والسالمة وخماطراملتطلبات القانونية وغريها من املتطلبات  وتراعياملهنية،  الصحة والسالمةسياسة 
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إنشاء وتنفيذ واحلفاظ على برامج لتحقيق أهدافها. وينبغي أن تشمل الربامج األمور التالية على جيب على الشريك املنفذ 

داف على وظائف ومستو�ت اإلدارة، ووضع الطرق واألطر الزمنية توزيع املسؤوليات والسلطات لتحقيق األهاألقل: 

منع وإدارة اإلصاbت يف مكان العمل خالل العمل يف  –على سبيل املثال  –وقد يشمل الربfمج لتحقيق األهداف. 

ذا لزم األمر وجيب اخضاع الربامج للمراجعة على فرتات منتظمة، وتعديلها إاملرتفعات أو أعمال احلفر والنقل وغريها. 

   لضمان حتقيق األهداف. 

التعامل سالمة العمال واألشخاص اآلخرين، و املهنية:  الصحة والسالمةتشمل خطة اإلدارة البيئية اخلاصة bملوقع تدابري و 

والتعامل ، والنظافة، وسهولة احلركة، التخلص من املخلفاتالضوضاء، وصيانة املعدات، والوقاية من انتشار األمراض، و مع 

يتم و املظهر العام للمشروع الفرعي مبا يف ذلك غرس األشجار، وما إىل ذلك. احلفاظ على و  ،جتماعيةالنزاعات اال مع

  .بتقرير املوقع الشهري اتعبئة خطة اإلدارة البيئية من قبل املشرف/ مهندس املوقع وإرفاقه

 إدارة العقود للسالمة والصحة املهنية  5.3

الصحة مقاولني من الباطن، فمن الضروري أن يتماشى تنفيذ عناصر  عربذ عدد كبري من املشاريع نظرًا ألنه يتم تنفي

الصحة املهنية مع املشروعات األخرى يف مجيع أحناء البالد، واليت تغطي خمتلف األنشطة وتستند إىل متطلبات  والسالمة

  صحة املهنية.املهنية على النحو احملدد يف اإلطار العام للسالمة وال والسالمة

يتم ذكر املواصفات التفصيلية لضمان السالمة واألمن والصحة املهنية والتدابري الوقائية البيئية يف و�ئق اتفاقية املقاول مبا 

  يف ذلك شروط العقد العامة واخلاصة.

  : التايل – على سبيل املثال ال احلصر -ومنها  املهنية الصحة والسالمةإلدارة تتضمن عقود العمل أحكاماً أساسية 

  املهنية. الصحة والسالمةمسؤوليات املؤسسة املتعاقدة يف إدارة  -

- b املهنية. لصحة والسالمةتنظيم وختصيص املوارد مبا يف ذلك التزام اإلدارة العليا 

مبا يف ذلك  ،حملدداملهنية على أساس حتديد وتقييم املخاطر للعمل ا الصحة والسالمةإجراءات وبروتوكوالت  -

  حتليل خماطر العمل.

  ظروف العمل الالئق والتدابري الالزمة للتأهب واالستجابة حلاالت الطوارئ يف مواقع العمل. -

املراقبة واإلشراف، على سبيل املثال عمليات التفتيش يف مكان و  الرصد  على أنشطةني مدربنيمشرفتوفري  -

  إطار زمين حمدد، واإلجراءات التصحيحية والوقائية. العمل، واإلبالغ عن احلوادث وإدار�ا ضمن

  Áمني العمال اليت تغطي اإلصاbت واألمراض املرتبطة bلعمل. خطط -

بناًء على خماطر  املصمم للوظيفةاألساسية يف العمل، والتدريب  الصحة والسالمةآلية للتدريب التعريفي تغطي  -

  .من احلوادث الكهرbئيةن احلرائق، والسالمة وظيفية حمددة، واإلسعافات األولية، والسالمة م

كل مشروع فرعي يتضمن بندًا لتدابري لالكميات  فاتورةمراقبة متابعة و جيب أن يكون الشركاء املنفذون مسؤولني عن 

املوقع، والتخزين املناسب للمواد لتسهيل احلركة يف املناطق  وضع سياج حولالسالمة يف املوقع مثل  -التخفيف البيئي 

 وحقيبةاملكتظة bلسكان واليت حتد من استخدام املعدات لتجنب الضوضاء، وتوفري املراحيض للعمال ومالبس السالمة 

  اإلسعافات األولية.



13 

  نية وإدار�ا للمقاولني املتعاقدين.امله الصحة والسالمةحول خماطر  إرشاديةتنفيذ برامج  على الشركاء املنفذينجيب 

غري امللتزمني الذين يتسببون مرارًا وتكرارًا يف حدوث  املقاولني اإلجراءات الالزمة جتاهكاء املنفذون ر جيب أن يتخذ الشو 

 ملوتعليق العوالغرامات  التنبيهاتأضرار وإصاbت وخسائر يف األرواح بسبب انتهاك قواعد االلتزام bلسالمة من خالل 

  إخل.، القائمة السوداءإدراجهم يف و 

  البيئية الصحة والسالمةعناصر إدارة  .6

  الضوابط التشغيلية  6.1

جيب أن حيدد الشركاء املنفذون العمليات واألنشطة املرتبطة bملخاطر احملددة حيث يكون تنفيذ الضوابط ضرور�ً إلدارة 

  ويشمل ذلك إدارة التغيري. ،املهنية الصحة والسالمةخماطر 

  :استمراريتهاضمان و لتلك العمليات واألنشطة، جيب على الشركاء املنفذين تنفيذ الضوابط التشغيلية 

   املشرتاة. لسلع واملعدات واخلدماتاملنظمة وأنشطتها، على سبيل املثال الضوابط املتعلقة b حسب -

  الضوابط املتعلقة bملقاولني والزائرين اآلخرين إىل مكان العمل. -

املهنية  الصحة والسالمةاإلجراءات املوثقة لتغطية املواقف اليت قد يؤدي غياsا إىل احنرافات عن سياسة  -

  واألهداف على سبيل املثال التصاريح والرتاخيص وغريها.

 الصحة والسالمةمعايري التشغيل املنصوص عليها حيث قد يؤدي غياsا إىل احنرافات عن سياسة وأهداف  -

 املهنية.

  ممارسات العمل اآلمن

مع احلد األدىن من املخاطر معينة ممارسات العمل اآلمن هي طرق مكتوبة بشكل عام توضح كيفية إجراء مهمة 

  على األشخاص واملعدات واملواد والبيئة والعمليات.

 اً شيوع تعكس األنشطة األكثرجيب أن و  ،استكمال تقييم املخاطر بعدممارسات العمل اآلمن  إعداد وصياغةجيب 

  واالنشاءات.  نوع الشركة أو قطاع البناء حسب

  وتكون متاحة بسهولة للقوى العاملة. موقع متوسط يف مكان العمليف  ن تبقى مجيع ممارسات العمل اآلمنجيب أ

  ما يلي: من أجلها ممارسات العمل اآلمن إعداد خاطر واألنشطة الرئيسية اليت جيبتشمل امل

  سالمة السالمل -

  السقالة -

  احلماية من السقوط -

  اخلنادق واحلفر -

  التدبري املنزيل -

  الكهرbئيةمن احلوادث السالمة  -

  السالمة من احلرائق -
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  اللحام والقطع واحلرق -

  نقل املركبات واملعدات -

  إجراءات العمل اآلمن

من البداية إىل النهاية برتتيب زمين.  خالل املهمةهي سلسلة من اخلطوات احملددة اليت توجه العامل  إجراءات العمل اآلمن

 اآلمنيتم إعداد إجراءات العمل و . تقليل التعرض للمخاطرللحد من املخاطر من خالل  العمل اآلمن إجراءات وُتصمم

تقييم املخاطر، والتحقيق يف احلوادث أو كمكمل ملمارسة العمل اآلمنة. ومن األمثلة  على إثرمن قبل اإلدارة والعمال 

  احلفر وغريها.يف والعمل على ارتفاعات و  املغلقةماكن األللعمل يف  احلصول على إذنه اإلجراءات على هذ

جيب أن يكون مجيع العمال مدركني حلقيقة و جيب إدراج إجراءات العمل اآلمنة يف برfمج "توجيه العمال" التابع للشركة. 

b وهي حالياً سارية. لفعل إعداد إجراءات العمل اآلمنأنه مت  

  الكفاءة والتدريب والتوعية  6.2

إدارة الصحة والسالمة املهنية يف أنشطة مشاريعهم ورصد التقدم احملرز يف إدارة استدامة لكي حيافظ الشركاء املنفذون على 

ءات وبرامج الصحة والسالمة املهنية، من الضروري أن يتم يف هذا اإلطار تعزيز قدرة املنظمات املنفذة من خالل إجرا

  للتدريب والتوعية على أساس مستدام.

، بناًء على تقييم الشركاء املنفذين، مت حتديد ا�االت الرئيسية للتدريب وبناء القدرات يف جمال الصحة والسالمة املهنية

  :وهي كالتايل

  يف جوانب إدارة الصحة والسالمة املهنية. املديرين واملوظفني يف اإلدارة العليابناء قدرات  -

أدوات الصحة والسالمة املهنية  يف جمالبناء قدرات مديري الصحة والسالمة املهنية يف املشروع واملشرفني  -

  وتطبيقا�ا يف امليدان.

 والصحية. ةتعاقدين على ممارسات العمل اآلمنتدريب وتوعية العمال مبا يف ذلك العمال امل -

إدارة الصحة  يف جماليف وكاالت التنفيذ والرصد  املديرين واملوظفني يف اإلدارة العليااهلدف من بناء قدرات جيب أن يكون 

وجعلهم  ،والسالمة املهنية هو إذكاء الوعي bملتطلبات التنظيمية وغريها من العناصر وعناصر إطار الصحة والسالمة املهنية

على النحو الذي مت تنفيذه يف املشروع احلايل  واالنشاءات البناءجمال يدركون حاجة وفوائد الصحة والسالمة املهنية يف 

   لصحة والسالمة يف العمل.ا سلوك إجيايب إزاءإلضفاء وذلك 
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بناء قدرات املديرين واملشرفني على مستوى املشروع على أدوات  يف جمالأهداف الربfمج التدرييب  جيب أن تتمحور

ز�دة الوعي حول خماطر الصحة والسالمة املهنية احملددة واملخاطر  حولالصحة والسالمة املهنية وتطبيقها يف امليدان 

 والرقابة الرصدتنفيذ أنشطة وبناء قدرا�م ل ،أنشطة املشروع مع مبا يتناسب لفرض الرقابة عليها ورصدهاوالتدابري الالزمة 

  واإلشراف يف امليدان من خالل استخدام أدوات الصحة والسالمة املهنية.

يف التدريب وبناء القدرات يف مؤسسا�ا عن طريق العمل كخرباء إجراء من الضروري أن تواصل القوى العاملة املدربة 

  هذا.  التدريب جمال

يؤدون املهام اليت ميكن أن تؤثر على الصحة  والذين لرقابتهمشخاص اخلاضعني جيب أن يتأكد الشركاء املنفذون من أن األ

bلو�ئق والسجالت اليت تثبت  وأÇم حيتفظونالتعليم أو التدريب أو اخلربة املناسبني،  من fحيةوالسالمة املهنية مؤهلون 

  .ذلك

مبخاطر الصحة والسالمة املهنية وتوفري التدريب أو اختاذ جيب على الشركاء املنفذين حتديد االحتياجات التدريبية املرتبطة 

  بذلك.  إجراءات أخرى لتلبية هذه االحتياجات، وتقييم فعالية التدريب أو اإلجراء املتخذ، واالحتفاظ bلسجالت املرتبطة

  مبا يلي: طتهمسليقوم الشركاء املنفذون ³عداد وتنفيذ واحملافظة على اإلجراءات لتوعية األشخاص العاملني حتت 

عواقب الصحة والسالمة املهنية، الفعلية أو احملتملة، ألنشطة عملها، وسلوكها، وفوائد الصحة والسالمة املهنية  -

  لتحسني األداء الشخصي.

سياسة وإجراءات الصحة والسالمة املهنية ومتطلبات نظام ب االلتزامأدوارهم ومسؤوليا�م وأمهيتهم يف حتقيق  -

  واالستجابة هلا. حلاالت الطوارئالمة املهنية، مبا يف ذلك متطلبات التأهب إدارة الصحة والس

 إلجراءات احملددة.b لعدم االلتزامالعواقب احملتملة  -

جيب أن Áخذ إجراءات التدريب يف االعتبار مستو�ت خمتلفة من املسؤولية والقدرة واملهارات اللغوية واملخاطر اليت يتعرض 

  لف املستو�ت.هلا املوظفون على خمت

  التواصل واملشاركة واالستشارة   6.3

العمال وغريهم من املوظفني أمر bلغ  معمعلومات الصحة والسالمة املهنية خللق الوعي واملشاركة الفعالة والتشاور  تعميم

  نظام الصحة والسالمة املهنية لفرتة طويلة. ولتحقيق استدامةاألمهية للتنفيذ الفعال ألنشطة الصحة والسالمة املهنية 

الداخلي بني خمتلف مستو�ت ووظائف املنظمة،  التواصلعلى إجراءات  ةيقوم الشركاء املنفذون ³عداد وتنفيذ واحملافظ

طراف وتوثيق والرد على املراسالت ذات الصلة من األ واستالموالتواصل مع املقاولني وغريهم من الزوار إىل مكان العمل، 

  املعنية اخلارجية مثل ا�تمعات.

 إشراكهم يف عمليةمن خالل  تضمن مشاركة العمالجيب على الشركاء املنفذين إعداد وتنفيذ واحلفاظ على إجراءات 

، وإعداد ومراجعة سياسات وأهداف الصحة والسالمة يق يف احلوادثوالتحقحتديد وتقييم املخاطر وحتديد الضوابط، 

عند وجود أي تغيريات تؤثر على الصحة والسالمة املهنية، ومتثيلهم يف مسائل الصحة والسالمة معهم ور املهنية، والتشا

جيب كما املديرين والعمال.   من فريق السالمة مبشاركة متساويةجلنة السالمة/ تشكيل  ومن الوسائل لتحقيق ذلكاملهنية. 

  ممثلهم/ ممثليهم يف مسائل الصحة والسالمة املهنية.إطالع العمال على ترتيبات مشاركتهم، مبا يف ذلك من هو 
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جيب على الشركاء املنفذين التشاور مع املقاولني عندما تكون هناك تغيريات قد تؤثر على خماطر الصحة والسالمة املهنية 

تمعات حول ا� مثل اخلارجية املعنيةاألطراف استشارة  – عند االقتضاء - جيب أن يضمن الشركاء املنفذونو وإدار�ا. 

  .اهلامةمسائل الصحة والسالمة املهنية 

  التوثيق  6.4

عد اإلدارة الفعالة للو�ئق أمراً bلغ األمهية لتخطيط وتنفيذ وتقييم أنشطة الصحة والسالمة املهنية كجزء من إطار العمل تُ 

وتقارير تشغيلية وما إىل تتألف الو�ئق من كتيبات وإجراءات وتعليمات وسجالت و اخلاص bلصحة والسالمة املهنية. 

  ذلك.

  جيب أن تتضمن و�ئق نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية و�ئق تغطي ا�االت الرئيسية التالية:

  سياسة وأهداف الصحة والسالمة املهنية. -

  وصف نطاق نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية. -

، واإلشارة إىل الو�ئق وارتباطها مع بعضها البعض وصف العناصر الرئيسية لنظام إدارة الصحة والسالمة املهنية -

  ذات الصلة.

املستندات مبا يف ذلك السجالت اليت حتددها املنظمة على أÇا ضرورية لضمان التخطيط والتشغيل والرقابة  -

 الفعالني للعمليات املتعلقة ³دارة خماطر الصحة والسالمة املهنية.

بدالً من قد حيتوي دليل نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية اخلاص bملنظمة على مثل هذه املعلومات يف مكان واحد أو 

  لصحة والسالمة املهنية.خمصصاً لقد يتضمن دليل التشغيل قسماً  ذلك

أن توفرها مبعىن املهنية،  نظام إدارة الصحة والسالمةل الالزمة مبا يف ذلك السجالت الو�ئق على فرض الرقابة ينبغي

اإلجراءات يقوم الشركاء املنفذون ³عداد وتنفيذ واحملافظة على و املسؤولني واملوظفني املعنيني فقط.  ومشاركتها ينحصر على

للتأكد من كفايتها قبل إصدارها، ومراجعتها وحتديثها حسب الضرورة، وضمان  الو�ئقاملوافقة على  لألمور التالية: الالزمة

مواقع يف  الو�ئق العمليةحتديد التغيريات وحالة املراجعة احلالية للو�ئق، والتأكد من توفر اإلصدارات ذات الصلة من 

  . العمل

تطلبات نظام إدارة الصحة مب لتزامهااجيب على الشركاء املنفذين إنشاء السجالت وحفظها حسب الضرورة إلثبات 

  والسالمة املهنية والنتائج احملققة.

جيب على الشركاء املنفذين إعداد وتنفيذ واحملافظة على إجراءات حتديد السجالت وختزينها ومحايتها واسرتجاعها 

  جيب أن تكون السجالت واضحة وميكن حتديدها وتعقبها.و واالحتفاظ sا والتخلص منها. 

  ب حلاالت الطوارئ واالستجابة هلاالتأه  6.5

حاالت الطوارئ  الالزمة لتحديد احتمالية وقوعجيب على الشركاء املنفذين إعداد وتنفيذ واحملافظة على اإلجراءات 

جيب أن يستجيب الشركاء املنفذون حلاالت الطوارئ الفعلية ومنع أو التخفيف من اآل�ر الضارة املرتبطة و . هلاواالستجابة 

عند ختطيط االستجابة للطوارئ، جيب على الشركاء املنفذين مراعاة احتياجات األطراف و والسالمة املهنية.  bلصحة

  املعنية ذات الصلة، على سبيل املثال خدمات الطوارئ وا�تمعات القريبة من مواقع العمل.
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حيثما كان و ، بصورة دورية ت الطوارئلالستجابة حلاال اليت وضعتهاجيب على الشركاء املنفذين أيضاً اختبار اإلجراءات 

وعند -ن إجراء مراجعة دورية يالشركاء املنفذ وجيب على. حماكاة حلاالت الطوارئذلك ممكناً من خالل إجراء تدريبات 

بعد االختبار الدوري وبعد حدوث حاالت  ، وخصوصاً مراجعة إجراءات التأهب للطوارئ واالستجابة هلا -الضرورة

  الطوارئ.

  وتقييم الصحة والسالمة املهنيةرصد  .7

االنتباه إىل إيالء يتطلب الرصد والتقييم املنهجيان و يعترب الرصد والتقييم جزءاً ال يتجزأ من إدارة الصحة والسالمة املهنية. 

 يتضمن الرصد االستباقي تقييم وجودو اجلوانب املختلفة يف مجيع مراحل التنفيذ، وتشمل الرصد االستباقي والتفاعلي. 

التأكد من  على ذلك األمثلة منالعناصر الرئيسية لألنظمة واإلجراءات والربوتوكوالت اخلاصة bلضوابط املعمول sا. و 

إجراءات حتديد وتقييم املخاطر، وإجراءات االستجابة حلاالت وجود وجود وتنفيذ سياسة الصحة والسالمة املهنية، و 

فيها  والتحقيقعد اإلبالغ املنتظم عن احلوادث يُ و يف املقابل، يتضمن الرصد التفاعلي مراقبة احلوادث. و  الطوارئ، إخل.

  أمراً ضرور�ً لتعلم الدروس اليت متنع الوفيات واإلعاقات اخلطرية. بصورة يومية

  ية:جوانب الرصد التال تناولكجزء من إطار اإلجراءات املتعلقة bلصحة والسالمة املهنية، جيب 

  قياس األداء والرصد  7.1

 بصورةجيب على الشركاء املنفذين إعداد وتنفيذ واحلفاظ على إجراءات لرصد وقياس أداء الصحة والسالمة املهنية 

  جيب أن تنص هذه اإلجراءات على ما يلي: مقاييس نوعية وكمية ومقاييس أداء استباقية وتفاعلية.و . ةمنتظم

  التحقيق يف احلوادث

  تسجيل احلوادث والتحقيق فيها وحتليلها من أجل:ل الشركاء املنفذين إعداد وتنفيذ واحلفاظ على إجراءاتجيب على 

 وقوعحتديد أوجه القصور األساسية يف الصحة والسالمة املهنية وغريها من العوامل اليت قد تسبب أو تساهم يف  -

  احلوادث.

  .جراءات الوقائيةاإلحتديد احلاجة الختاذ إجراءات تصحيحية، وحتديد فرص  -

 نتائج هذه التحقيقات.  وتعميمحتديد فرص التحسني املستمر،  -

  جيب توثيق نتائج التحقيقات يف احلوادث واحملافظة عليها.و  أوًال ¦ول،جيب إجراء التحقيقات 

  واإلجراءات الوقائية ،اإلجراءات التصحيحيةو  االمتثال،عدم 

الفعلية واحملتملة واختاذ  االمتثالعدم  مشاكللتعامل مع لجيب على الشركاء املنفذين إعداد وتنفيذ واحلفاظ على إجراءات 

 االمتثالجيب أن حتدد اإلجراءات متطلبات حتديد وتصحيح أوجه عدم و  ،اإلجراءات التصحيحية واإلجراءات الوقائية

  . الصحة والسالمة املهنية على املرتتبة عواقبالواختاذ اإلجراءات لتخفيف 
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  ةالداخلي املراجعة  7.2

الداخلية لنظام إدارة الصحة والسالمة املهنية على فرتات  املراجعةجيب على الشركاء املنفذين التأكد من إجراء عمليات 

  زمنية حمددة من أجل:

إلدارة الصحة والسالمة  مع الرتتيبات املخططة يتماشىحتديد ما إذا كان نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية  -

، وحتديد ما إذا كان فّعال يف تلبية سياسة واالستمرار يف تنفيذه بشكل صحيح النظام تنفيذ، وأنه مت املهنية

  املنظمة وأهدافها.

 لإلدارة. املراجعةتقدمي معلومات عن نتائج عمليات  -

بناًء على نتائج تقييم املخاطر  احملافظة عليهاوÁسيسها وتنفيذها و  املراجعةتخطيط برfمج/ برامج تضطلع املنظمة ب

  السابقة. املراجعةألنشطة املنظمة ونتائج عمليات 

  : اليت تتناول األمور التالية املراجعةجيب على الشركاء املنفذين إعداد وتنفيذ واحلفاظ على إجراءات 

  . املراجعةمليات املسؤوليات والكفاءات واملتطلبات للتخطيط وإجراء ع -

  اإلبالغ عن النتائج واالحتفاظ bلسجالت املرتبطة sا. -

  .طرقها، و وتري�ا، و نطاقها، و املراجعةحتديد معايري  -

 .املراجعةعملية  يةموضوعية وحياد املراجعةوعمليات  املراجعنياختيار  أن يضمنجيب  -

 

 لصحة والسالمة املهنيةلمؤشرات الرصد الرئيسية   7.3

جيب أن تشمل املؤشرات و املؤشرات دورًا رئيسيًا يف رصد أداء الصحة والسالمة املهنية يف املنظمات املنفذة.  تلعب

األنشطة اليت جيب أن يضع الشركاء املنفذون قائمة خاصة bملؤشرات بناًء على و مؤشرات نوعية وكذلك مؤشرات كمية. 

حسب ما للشركاء املنفذين تكييفها وتوسيعها ، وميكن ذا الغرضقائمة املؤشرات التالية هلستخدام يوصى bو . ينفذوÇا

  .يرونه مناسباً 

  املؤشرات النوعية

املنظمات،  لدى جيب إجراء تقييم ملعرفة هل هي موجودة أم الو  ،تشري املؤشرات النوعية إىل وجود أو عدم وجود آلية

قد تشمل املؤشرات الرئيسية الالزمة لرصد و يف مجيع أحناء املنظمة. واألعمال إلجراءات ل تهاوتغطيحالة تنفيذها معرفة و 

  الصحة والسالمة املهنية يف املنظمة ما يلي:

  وتنفيذ سياسة الصحة والسالمة املهنية من قبل الشركاء املنفذين. وجود -

لطة وموارد أدوار ومسؤوليات وسمع حتديد الصحة والسالمة املهنية بني الشركاء املنفذين إجراءات  تنظيم -

  واضحة.

 الشركاء املنفذين. على يدوتنفيذ اإلجراءات املتعلقة بتحديد وتقييم املخاطر  وجود -

 .ئح الرئيسية وغريها من املتطلباتللوا مدى امتثال الشركاء املنفذينحتديد ورصد  -
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على حتديد وتقييم وضع وتنفيذ األهداف والربامج اليت تغطي أنشطة املشاريع من قبل الشركاء املنفذين بناًء  -

  املخاطر على النحو الوارد أعاله يف النقطة الثالثة.

إعداد وتنفيذ "خطة إدارة الصحة والسالمة املهنية للمقاولني" من قبل الشركاء املنفذين، وخاصة مشروع األشغال  -

  العامة.

  الشركاء املنفذين. على يدإعداد وتنفيذ خطة التدريب  -

  الشركاء املنفذين. على يدالصحة والسالمة املهنية  تقرير ومتابعة مراجعة اإلدارة -

  تقرير تقييم الصحة والسالمة املهنية على الشركاء املنفذين.لشركة رصد من طرف �لث إعداد  -

  تقرير التفتيش التنظيمي للشركاء املنفذين من قبل وكالة التفتيش التابعة للحكومة اليمنية ومتابعته. -

  املؤشرات الكمية

مئوية من ا�موع  عنها كنسبةوالتعبري مدى تغطيتها  وقياسجيب تقييم املؤشرات الكمية من خالل مجع البياfت، 

  كإحصائيات أو كمعدالت على أساس دوري، ويفضل على أساس ربع سنوي.

  أمثلة على بعض هذه املؤشرات:

  ألشهر الثالثة املاضية كنسبة مئوية.عدد حوادث السقوط من االرتفاعات من جمموع احلوادث املبلغ عنها يف ا -

  خالل األشهر الثالثة املاضية وما إىل ذلك كنسبة مئوية. املكتشفةلشركاء املنفذين ل حاالت عدم االمتثال -

التدريب لكبار مسؤويل الصحة والسالمة املهنية ومديري املشاريع واملشرفني واملستشارين للشركاء  مدى تغطية -

  املنفذين. 

  والتدريب التعريفي للعمال.املختصرة اليومية للمحاضرات ة تدريب الشركاء املنفذين خط مدى تغطية -

  .اس دوريتقييم/ فحص الصحة والسالمة املهنية على أسل مشاريع الشركاء املنفذين مدى تغطية -

  واإلجراءات التصحيحية والوقائية اليت اختذها الشركاء املنفذون. االمتثالاإلبالغ عن حاالت عدم مدى  -

  عدد تقارير احلوادث وإدار�ا من قبل الشركاء املنفذين. -

  املراجعة اإلدارية   7.4

الشركاء املنفذين، من الضروري إجراء مراجعة  لدىلضمان التنفيذ الفعال للعناصر املختلفة إلدارة الصحة والسالمة املهنية 

اإلدارة العليا. كجزء من تنفيذ اإلطار اخلاص bلصحة والسالمة املهنية، تقوم اإلدارة العليا للشركاء املنفذين  على يددورية 

لضمان استمرار مالءمتها وكفايتها وفعاليتها.  حمددةمبراجعة نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية يف املنظمة على فرتات زمنية 

ييم فرص التحسني واحلاجة إىل إجراء تغيريات على نظام إدارة الصحة والسالمة تق عمليات املراجعة يتخللجيب أن و 

  .وأهداف الصحة والسالمة املهنية املهنية مبا يف ذلك سياسة الصحة والسالمة املهنية

واصل اإلدارة للتاليت أجر�ا راجعة املتوفري املخرجات ذات الصلة من و  املراجعات اإلدارية،جيب االحتفاظ بسجالت كما 

 مع العلم أناإلدارة العليا من قبل املنظمات،  على يداملراجعة إجراء  تواتريتم حتديد و والتشاور مع أصحاب املصلحة. 

االنتهاء مبجرد  ، ويتم إجرائها بصورة نصف سنويةاألنسب للمراحل األولية من تطوير النظامهو  سنويةربع  إجرائها بصورة

  ل.تطوير النظام وتنفيذه bلكاممن 
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  جمموعة أدوات لدعم تنفيذ إطار إدارة الصحة والسالمة املهنية  7.5

ن أدوات تتكون جمموعة األدوات مو لشركاء املنفذين، مت إعداد جمموعة أدوات من املوارد. من قبل الدعم التنفيذ الفعال 

وقوائم املراجعة واالستبياfت واملالحظات اإلرشادية لتطبيق نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية  مثل ممارسات العمل اآلمن

مراجعة دقيقة ألفضل املمارسات واملعايري الدولية بشأن الصحة  بعد إجراءالتقارير والسجالت. مت إعداد األدوات  مناذجو 

  املنظمات املنفذة. حسب استخدام وميكن تكييفها ،وتقييم أصحاب املصلحة ،والسالمة املهنية

  

  


