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   ا الدليلحول هذ
  

من قبل فريق من استشاريي الصحة والسالمة املهنية لدى مشروع االستجابة لألزمات الطارئة يف ا الدليل مت إعداد هذ
اليمن. إن اهلدف من هذه األدوات هو أن توفر الدعم الالزم لشركاء التنفيذ للقيام بتدابري الصحة والسالمة املهنية حسبما 

B عّد من قبل الفريق االستشاري. لقد مت هو موصى به مبوجب إطار عمل اإلجراءات املتعلقة
ُ
لصحة والسالمة املهنية وامل

ومن خالل إعداد هذه األدوات من خالل املراجعة الدقيقة للممارسات واملعايري الدولية املتعلقة Bلصحة والسالمة املهنية 
  تقييم األطراف املعنية وتكييف هذه املعايري لكي يتمكن شركاء التنفيذ من استخدامها. 

  
تتكون هذه األدوات من جمموعة من األدوات املتعلقة مبمارسات العمل اآلمن وقوائم املراجعة واالستبياVت واملالحظات 

ومناذج التقارير والسجالت. يغطي القسم املتعلق مبمارسات العمل  تنفيذ نظام إلدارة الصحة والسالمة املهنيةاإلرشادية ل
بينما يغطي القسم املتعلق بقوائم املراجعة واالستبيان  الالزمة للسيطرة على هذه املخاطرواألخطار والتدابري اآلمن املخاطر 

كافة التفتيشات املتعلقة Bلصحة والسالمة املهنية يف مواقع العمل وكذا تقييم عناصر نظام اإلدارة حتت إطار عمل الصحة 
ملتعلقة Bملالحظات اإلرشادية يعطي تفسريات ومقرتحات القسم اوالسالمة املهنية املراد تنفيذه من قبل شركاء التنفيذ. 

تنفيذ عناصر نظام اإلدارة املراد تنفيذها يف إطار عمل الصحة والسالمة املهنية. ومن مث يغطي القسم املتعلقة بنماذج ل
  وادث... اخل. التقارير والسجالت جوانب أساسية تتعلق Bلتقارير والسجالت مثل تقييم املخاطر ومراقبة اإلصاBت واحل
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   1 –ممارسات العمل اآلمن 
  

  السّلم  –ممارسات العمل اآلمن 
  

  تشمل األسباب الشائعة للحوادث بسبب السالمل ما يلي: 
  أو ربطها أو lمينها حبيث ال تتحرك. عدم اإلمساك Bلسالمل  .1
  .انزالق العمال على درجات السلمتتسبب األسطح الزلقة والظروف اجلوية غري املواتية يف  .2
  السيطرة على السالمل بشكل كاف عند الصعود أو اهلبوط. منالعمال  عدم متكن .3
  ).االحنناء إىل اخلارج بشكل كبريغري آمنة على السالمل (مثل  وضعياتالعمال  اختاذ .4
  مستوية أو زوا{ غري مناسبة مما يتسبب يف انزالق السلم. وضع السالمل على أرضية غري  .5
  وجود عيوب يف السالمل.  .6
  السالمل بسبب الر{ح العاتية. سقوط .7
 الكهرBئية.واألسالك بشكل غري صحيح Bلقرب من اخلطوط ا التعامل مع السالمل بال مباالة أو وضعه .8

  
  الوقاية من حوادث السالمل يف مواقع العمل 

  . استخدامهأفحص السلم جيداً للتحقق من خلوه من العيوب قبل  .1
يعد  النزول منهعلى السلم أو  الصعودنظًرا ألن  ،بعيًدا عن قاعدة وأعلى السلم األخرى اخلردة واملواداملواد  أبعد .2

  خطريًا نسبًيا.
  lمني اجلزء العلوي أيضا.كما جيب .  السلم ملنع أي حركة مفاجئةقاعدة  جيب lمني .3
  .الطني لتثبيت السلماستخدم  ،أو اخلشنة املدكوكةسلم على سطح مستو �بت. يف الرتبة الطرية غري ال ضع .4
يف املرة الواحدة. ميكن استخدام سلم مزدوج فقط عامل واحد صعود مصممة فقط ل املفردةغري العريضة السالمل  .5

  ، بشرط أن يكوV على جانيب متقابلني.اثننيالعرض بواسطة عاملني 
كنك من اإلمساك Bلسلم وهذا مي إىل األعلىأقدام  3متتد ما ال يقل عن م لالقضبان اجلانبية للسlكد من أن  .6

 �مان أثناء الصعود عليه أو اهلبوط منه. 

أقدام إىل األعلى وذلك حسب  4أو  3اجعل السالمل املستقيمة او السالمل املمتدة Bرزة مبقدار قدم واحد لكل  .7
  طول السلم. 

  .خطوط الكهرBء املعلقةالسالمل، حتقق دائًما من  وضعقبل  .8
  .املتحركةال تضع السالمل على األسطح املرنة أو  .9

  جيب أن تكون مواجهاً للسلم دائماً عند الصعود أو اهلبوط منه وكذا عند العمل عليه.  .10
نقاط اتصال Bلسلم عند الصعود أو اهلبوط. هذا يعين ان متسك السلك بيدين  3جيب عليك احلفاظ على  .11

  وقدم واحدة أو بقدمني ويد واحدة متصلة Bلسلم طوال الوقت. 
  حافظ على مركز الثقل بني القضبان اجلانبية. جيب أال يكون مشبك حزامك خارج القضبان اجلانبية. .12
  .لرفع األشياءال حتمل أدوات أو مواد يف يديك. استخدم حبل الرافعة  ،و ألسفلعندما تتسلق ألعلى أ .13
  .والسقوط فقدان التوازنحافظ على نظافة األحذية من الوحل والشحوم أو أي مواد زلقة ميكن أن تسبب  .14
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حلبل حزام األمان مع ربط ا عليك ارتداء ،أقدام) أو أكثر فوق األرض 10أمتار ( 3عند العمل على ارتفاع  .15
  Bهليكل.

  .جسم آخرال تضع قدم على السلم وقدم أخرى على  .16
  ال تقم أبًدا برتكيب السالمل على الصناديق أو العرBت أو الطاوالت أو غريها من األسطح غري املستقرة. .17
سالمل طويلة  علىعند العمل  حبال االنقاذالسقوط مثل أجهزة تسلق السالمل أو احلماية من استخدم معدات  .18

  أو عند تسلق سالمل رأسية �بتة.
  أخرى مل تصمم من أجلها. ألي أغراضال تستخدم أبًدا السالمل أفقياً كألواح سقالة أو  .19
جيب عليك إبقاء ركبتيك متصلة Bلسلم من أجل . أعلى السلمال تقف أعلى من الدرجة الثالثة أو الرابعة من  .20

  .احلفاظ على التوازن
لن تكون القضبان اجلانبية قوية مبا يكفي لألمحال  -السالمل القصرية مًعا لصنع سلم طويل  بتوصيلال تقم  .21

  اإلضافية.
 . احلملفهي غري مصممة هلذا النوع من  - للتدعيمال تستخدم السالمل  .22

أن يتم أي مكان آخر حيث ميكن  أو جماري األبواب أو املمرات أو طرق السياراتالسالمل يف  برتكيبال تقم  .23
  .االصطدام �ا

  إطارها اجلانيب. ال تضع السالمل مطلقاً على درجات السالم وإمنا عليك وضعها على  .24
  لرتكيب السالمل الطويلة أو الكبرية أو الثقيلة جيب أن تطلب مساعدة ميل لك لتجنب احلمل الزائد عليك.  .25
اطر كهرBئية. ال تستخدم أبًدا خمأي احبث دائًما عن  ،أو العمل من السالمل ،االستخدامأو  ،قبل الرتكيب .26

 .يت جيري فيها تيار كهرBئيالسالمل األلومنيوم Bلقرب من املعدات أو األسالك الكهرBئية 

  
  التفتيش والصيانة 

جيب إخراج السالمل املعيبة من اخلدمة أو وضع عالمة عليها ليتم إصالحها أو التخلص منها. جيب على األفراد املختصني 
  النوع من العمل إصالح السالمل.يف هذا 
  افحص السالمل للتحقق من صالبة هيكلها. .1
تحركة للتأكد من عدم وجود أي كسور أو مواد عالقة �ا أو أي أشياء ميكن أن أفحص أقدام السلم غري امل .2

  تؤدي إىل انزالق السلم. 
بال األصلية حبسب النوع واحلجم وlكد من استخدام احلاستبدل احلبال القدمية أو البالية على سالمل التمديد  .3

  الذي يوصي به املصنع. 
افحص سالمل األملنيوم للتحقق من وجود أي انبعاجات أو انعطافات على االفريز اجلانيب أو الدرج أو االلواح.  .4

  ال تستخدم أVبيب معدنية إلبدال اللوح. 
  افحص السالمل اخلشبية للتحقق من وجود أي شروح أو كسور أو عطب يف اخلشب.  .5
أو املعادن أو املواد األخرى اليت قد  أي أحجار عالقةت أو و مجيع السالمل حبًثا عن الشحوم أو الزي افحص .6

 جتعلها غري آمنة.
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   2ممارسات العمل اآلمن 
  

  السقاالت  –ممارسات العمل اآلمن 
  

  تركيب السقاالت وتفكيكها حتت إشراف عامل خمتص يتمتع مبعرفة وخربة يف هذه العمليات.جيب أن يتم  .1
كامل حييط بأقدام) حبزام  8مرت ( 2.4جيب ربط العمال الذين يقومون برتكيب وتفكيك سقالة يزيد ارتفاعها عن  .2

  امتصاص الصدمات.عدة  معاجلسم وحبل 
األلواح القاعدية والرتكيبات و الرافعات اللولبية و املسامري و ألقواس ا مع كافة مستلزما�ا منجيب تركيب السقاالت  .3

  األخرى املثبتة على النحو املطلوب من قبل الشركة املصنعة.
  السقاالت بشكل أفقي ورأسي. يتم تثبيتجيب أن  .4
  .لألقدامولوح  علوي ومسار أوسط مساريتكون من  بدرابزينجيب أن تكون السقاالت مزودة  .5
مرت  2.4بوصة) وإذا كان ارتفاعها أكرب من  18سم على األقل ( 46منصات السقاالت بعرض جيب أن تكون  .6

  .يتم تغطية واجهتها Bلكاملقدم) فيجب أن  8(
7. B مبا يف ذلك البعد  األقلبىن على فواصل رأسية ال تزيد عن ثالثة أضعاف البعد اجلانيب ملجيب ربط السقاالت

  .على السقاالتللعاملني اخلاص �ي أجهزة تثبيت 
من أجل الثبات أثناء املؤمنة بشكل كاف  الربطعندما ال ميكن ربط السقاالت Bملبىن، جيب استخدام خطوط  .8

  .العمل
إطارين أو أكثر يف مكونة من جيب تثبيت إطارات السقاالت بشكل صحيح مًعا عندما تكون السقاالت  .9

  .كسقاالت متحركةيتم استخدامها   عندمااالرتفاع أو 
  .بشكل جيد قدر املستطاعجيب تركيب السقاالت واستخدامها وصيانتها  .10
  جيب تثبيت ألواح السقاالت �مان ملنعها من االنزالق. .11
بوصات) ولكن ال تزيد عن  6سم على األقل ( 15جيب تثبيت ألواح السقاالت حبيث تكون مرتاكبة مبقدار  .12

  بوصة). 12سم ( 30
وأن ال يكون فيها أي ارختاء يف املفصالت  نوعية جيدة وخالية من العيوبجيب أن تكون ألواح السقاالت ذات  .13

  أو شقوق أو غريه. 
�قواس  ةكون السالمل الرأسية مزودت. جيب أن للصعود واهلبوطسلم مناسب بالسقاالت جمهزة جيب أن تكون  .14

ان عندما يكون سلق السالمل أو قفص أمعند تبوصات) وجهاز محاية من السقوط  6سم ( 15تثبيت طوهلا 
  أقدام). 10أمتار ( 3ارتفاعهم أكثر من 

قدًما) والسقاالت األنبوبية اليت يزيد  50مرتًا ( 15جيب تصميم السقاالت ذات اإلطار الذي يزيد ارتفاعه عن  .15
  ميم.اتصال حسب تركيبهاقدًما) من قبل مهندس حمرتف وأن يتم  30أمتار ( 10ارتفاعها عن 

  ع الرمال على السطح.وأن يتم وض منصة السقالةواملواد الزلقة األخرى من إزالة الزيت والشحم  جيب .16
 مثبتة بشكل آمن يف إطار السقالة.أن تكون �جهزة فرامل و  للسقاالت املتحركةجيب جتهيز العجالت  .17
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   3 –ممارسات العمل اآلمن 
  

  احلماية من السقوط  –ممارسات العمل اآلمن 
  

  العمل من السقاالت
  .مزودة �لواح املشي تسقاالالمنصات كافة جيب أن تكون   .1
مرتفعة  كلما كانت منصة العمل  ولوح أقدام وسكة وسطية درابزين يتكون من سكة علويةجيب أن يكون هناك  .2

  أقدام) أو أكثر فوق مستوى األرض. 8مرت ( 2.4 مبقدار
  على السقالة. العمالعندما يعمل  (lمني) عجالت السقالةجيب قفل  .3
  عليها إال إذا: إذا كان العمال فوقهافيجب عدم حتريكها  ،أقدام) 8مرت ( 2.4إذا كانت السقالة أعلى من  .4

وأن يكونوا مثبتني يف دعامة امتصاص الصدمات جهاز و  احلبل كان العمال يرتدون عدة اجلسم الكاملة مع.  أ
  ،�بتة
  .أن تكون األرضية �بتة ومستويةب. 

  
  السالمل علىالعمل 
 بدعامةإما  وأن يكون مربوطامتصاص الصدمات جهاز جيب على العامل ارتداء حزام كامل اجلسم مع حبل و  .1

  بل جناة كلما كان العامل:حبأو  ةمستقل ة�بت
  أو ،أقدام) أو أكثر فوق األرض 10أمتار ( 3على ارتفاع . أ

  ، أويف وضع تشغيلب. فوق آالت 
  ج. فوق مواد أو أشياء خطرة.

  
  السقاالت املعلقة من األعلى فوقالعمل 
  :مربوط مبا يلي حبل وجهاز امتصاص الصدماتجيب على العامل ارتداء حزام كامل اجلسم مع  .1

  أو ،حتتوي فقط على خطي تعليق مستقلني السقالة املعلقةإذا كانت  ،بل انقاذ مستقلحب. أ
  ).طرفأربعة خطوط تعليق مستقلة (اثنان يف كل لدى السقالة  إذا كان ،Bلسقالة املعلقةب. 

  
  العمل جبانب الفتحات غري احملمية واحلواف

وأن يكون متصل امتصاص الصدمات جهاز و  حبل مربوطجيب على العامل ارتداء حزام كامل اجلسم مع  .1
أقدام) فوق املستوى التايل أو عندما يكون العامل  10أمتار ( 3كلما كان العامل أكثر من   ةمستقل ة�بت بدعامة

  بغض النظر عن ارتفاع السقوط احملتمل. فوق آالت التشغيل أو املواد اخلطرة
  

ط وأجهزة امتصاص الصدمات   عدة اجلسم الكاملة وحبال الرب
  امتصاص الصدمات ذات جودة معتمدة. العمال وأجهزةوحبال ربط الكاملة  ُعدد اجلسمجيب أن تكون مجيع  .1
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مع مجيع األجهزة ذات مقاس مناسب للعامل وأن يتم ارتداءها جيب أن تكون أدوات التثبيت الكاملة للجسم  .2
  سليمة ومثبتة بشكل صحيح. حلبال وأن تكونوا

  يعادهلا.نايلون أو ما مصنوعاً من مادة ال")  5/8مم ( 16احلبل جيب أن يكون قطر  .3
 امتصاص الصدمات. احلبال جمهزة بعدةجيب أن تكون  .4

  
  المة حبال الس

 جيب أن تكون مجيع حبال السالمة:  .1

  ؛بوصة) من مادة البويل بروبيلني أو ما يعادهلا 5/8مم ( 16أن يكون القطر  
 ؛أن يستخدمها عامل واحد فقط يف كل مرة  
  يكون لديها أي احتكاك �ي أجسام أخرىال أن.  
  كل أوخالية من أن تكونª أي عيوب أخرى.  أي قطع أو  
  االبتعاد من  حبل ربط العاملللوصول إىل األرض أو معقودة يف النهاية ملنع أن تكون طويلة مبا يكفي

  ؛ وعن حبل السالمة
 ربوطة جبسم صلب. وأن تكون م 

  
ط مع احلبل   أجهزة الرب

للربط مع احلبل وأن لتوصيل احلبل الذي يربط العامل مع حبل السالمة، جيب استخدام جهاز ميكانيكي  .1
 .يكون ذو جودة معتمدة
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   4 –ممارسات العمل اآلمن 
  

  اخلنادق واحلفرaت  –ممارسات العمل اآلمن 
 

أقدام) واليت جيب على العامل الدخول إليها، جيب أن  4مرت ( 1.2مجيع اخلنادق الرتابية اليت يزيد عمقها عن  .1
  درجة). 45مبقدار ( جوانبها منحدرةتكون Bخلشب أو أن  مدعمةتكون 

يف  ، حبيث يتم محاية العاملأو اخلروج من خندق حيتوي على تدعيم جانيبجيب استخدام السالمل للدخول إىل  .2
  مجيع األوقات عند استخدام السالمل.

مل يكن هناك عامل آخر يعمل فوق األرض على مقربة من اخلندق  ما خندقأي جيب عدم تنفيذ العمل يف  .3
  .ويستطيع الوصول إليه بسرعة

جيب حتديد موقع اخلدمات املدفونة مثل خطوط الغاز وخطوط املياه والصرف الصحي واخلدمات الكهرBئية  .4
  أعمال احلفر.قبل بدء 

  حفر اخلندق.عملية أثناء  تدرجيي تركيب التدعيم بشكل، جيب التدعيم Bألخشابعند استخدام  .5
  .قدر املستطاع احلفر{ت اليت يطلب من العمال الدخول إليها خالية من املاء تكونجيب أن  .6
أو  احلفرةأقدام) من حافة  3مرت واحد ( ال يقل عن األدوات واملعدات والرتبة احملفورة على بعد أن تكونجيب  .7

 اخلندق.
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   5 –ممارسات العمل اآلمن 
  

  الرتتيب والنظام  –ممارسات العمل اآلمن 
  

إزالة أي خماطر  يف مجيع األوقات. جيبااللتزام Bلرتتيب والنظام مكان العمل النظيف هو مكان عمل أكثر أماVً. جيب 
  حمتملة مبا يف ذلك خطر التعثر أو االنزالق. 

  
  جيب على مجيع املوظفني واملقاولني واملقاولني من الباطن القيام مبا يلي:

خالية من الزيوت والشحوم والطني واألدوات / املعدات غري وأن تكون نظافة منطقة العمل  احلفاظ على .1
  املواد. الضرورية واملعادن اخلردة وغريها من

  ناسبة.املمتصاص االواد وعوامل امل Bستخدامعلى الفور  أي تسرب للسوائلتنظيف  .2
  مجيع النفا{ت والقمامة يف حاو{ت مناسبة. وضع .3
  .مقاومة للحريق حديديةيف حاو{ت امللوثة Bلزيت  قطع القماشختزين مجيع  .4
  عقبات.أي ظ على املمرات اخلارجية والسالمل خالية من فااحل .5
  احلفاظ على املمرات الداخلية والسالمل وغريها من مناطق املرور واضحة. .6
  مثل املسامري وقطع اخلردة والشحوم والزيت.احملتملة خماطر أي  مراقبة .7
  جيب أن تظل املمرات وطرق الوصول خالية من أي عائق، وأن تكون مضاءة جيًدا وجيدة التهوية. .8
  احملددة. قمامةالمنطقة يف أو  اوية القمامةورميها يف ح التخلص من أي مواد خردةجيب  .9

  جيب إزالة املسامري أو األشياء احلادة البارزة من اخلشب أو األلواح. .10
  .فردية لكل عامل ديد مهام تنظيمحتالتنظيف اليومي ملوقع العمل وجيب جيب  .11
وهذا األمر يساعد احلجم والنوع والطول ووضعها يف أكوام نظيفة وآمنة ومنظمة  حسبجيب فصل مجيع املواد  .12

مكان عمل  يوجداملخازن واملستودعات ومواقع العمل / املشاريع مما مواقع مرات واضحة يف يف أن تكون امل
  آمن جلميع املوظفني.

  .انسكا�ا أو / التعثر �اوملنع  الكهرBءبعيًدا عن خطوط ورصها جيب ختزين املواد بشكل صحيح أو تكديسها  .13
أن يتم وضع منصات وجيب  قدامأ 10على ارتفاع ال يتجاوز  األكياساملواد املكدسة أو  رصجيب تكديس أو  .14

  متقاطعة فيها حبسب ال حتدث إصابة ألي شخص بسبب سقوط هذه املواد أو انقال�ا. 
منصات / ألواح بني الطبقات وجيب عدم تكديسها وجود مع  إىل األعلى ميكن تكديس الرباميل بشكل مستقيم .15

  مما ميكن أن تصل إليه املعدات امليكانيكية �مان. اع أعلىعلى ارتف
  .لتعثر �ا أو ا¯يارها على العمالبطريقة متنع ااألخرى املواد أو  األلواح أو البلوك (الطوب)جيب ختزين  .16
وقطع الغيار  واملوادأو حول أي من هذه املعدات املكدسة واآلالت Bلقرب من ال يسمح للموظفني Bلتسلق  .17

  إخل. ،واملنتجات
من أ¯ا ليست عالية جًدا أو تعرقل الوصول إىل معدات إطفاء  والتأكد lمني املواد املكدسة ومشابكتهاجيب  .18

  ).خمارج اهلروب من احلريقاحلريق أو معدات السالمة من احلرائق (مثل 
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وجيب توخي احلذر  ،شرطة املعدنيةلكسر األ ،مثل القواطع أو القصاصات ،جيب استخدام األدوات املناسبة .19
  الشديد عند إزالة هذه األشياء.

األلواح بطريقة منظمة. وأن يتم وضع املسامري البارزة يف األلواح واأللواح اخلشبية وما إىل ذلك أو ثين  إزالةجيب  .20
  .املطلوبجيب على العمال ارتداء قفازات ثقيلة وأحذية السالمة على النحو  ،عند التعامل مع مثل هذه املواد

 لتحذير العمال من املناطق اخلطرة.املناسبة الالفتات  وضعجيب  .21
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   6 –ممارسات العمل اآلمن 
  

  السالمة الكهرeئية  –ممارسات العمل اآلمن 
  

عواقب مميتة. راجع دائًما ممارسات التشغيل املوصى �ا  ميكن أن يكون لهعن طريق اخلطأ املكوVت الكهرBئية  مالمسة
  من قبل الشركة املصنعة قبل استخدام األجهزة الكهرBئية اجلديدة واألدوات واملعدات.

  
  اإلرشادات التالية لتقليل خطر اإلصابة الشخصية. اتبع

أن يكون املقبس الكهرBئي هلا ثالثي (ذو ثالثة مجيع األدوات واألجهزة الكهرBئية معزولة أو جيب أن تكون  .1
  قضبان). 

  وإصالح األجهزة واألدوات واملعدات الكهرBئية. واملتمرسني بصيانةُيسمح فقط للكهرBئيني املؤهلني  .2
  lكد من أنك تعمل على سطح جاف. ،قبل تشغيل األدوات واملعدات اليت تعمل BلكهرBء .3
 أن يتم الكتابة عليهاجيب غري املعزولة أو اليت تضررت احلماية اخلاصة �ا  التالفة أو األسالكاألدوات ذات  .4

  إرساهلا لإلصالح.أن يتم "خارج اخلدمة" و 
  ألي جهاز أو أداة أو قطعة من املعدات قبل استخدامها. مقيس التأريض أو العزليتم إصالح  .5
 حسبماأو إصالحها أو استبداهلا  ،التالفةأسالك التغذية الكهرBئية جيب وضع عالمة "خارج اخلدمة" على  .6

  هو مطلوب.
  .صندوق الصيانة عند إعادة ضبط الفاصل الكهرBئيقف دائًما إىل جانب  .7
  .معتمدة جودة ذاتجيب أن تكون مجيع األدوات الكهرBئية  .8
ج جيب وضع عالمة "خار . أي إصالحات فيهاقبل إجراء  الكهرBءعن مصدر  األجهزة الكهرBئية جيب فصل .9

  .اخلدمة" على أي أجهزة معطلة وأن يتم إزالتها من املوقع
أو وجود تيار كهرBئي جيب التخلص من األدوات الكهرBئية اليت حتتوي على فرشاة عندما تشعر �ي وخز  .10

 فيها عند استخدامها. 
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   7 –ممارسات العمل اآلمن 
  

  السالمة من احلريق  –ممارسات العمل اآلمن 
  

هذا هو و الرتتيب والنظام اجليد ضروري من أجل الوقاية من احلرائق. ميكن أن تبدأ احلرائق يف أي مكان ويف أي وقت 
  احلريق املستخدمة وكيفية استخدامها. طفايةالسبب يف أنه من املهم معرفة نوع 

  
صحيح. الشكل لطفا{ت احلريق Bكما جيب صيانة الوصول إليها   دائمًا مرئية ويسهلطفا{ت احلريق  جيب أن تكون

  .عليك اختيار طفا{ت احلريق املناسبة لدرجة حرارة الطقس يف املنطقة
  

  قبل استخدام معدات إطفاء احلرائق.الالزم جيب أن يتلقى العمال التدريب 
  

 أنواع احلرائق

  لالحرتاق.القابلة العادية والقمامة وغريها من املواد  واألقمشةالفئة أ: اخلشب والورق  .1
 ذات مضخة أو أو علبة مياهخرطوم، اليت يتم ضخها عرب املياه استخدام املوصى �ا:  طفا{ت احلريق 

  أو محض الصودا. احلريق املضغوطة طفاية
  :ملاء النار  غمرمكافحة احلريقB لكاملB– حىت اجلمر الذي يتصاعد منه الدخان. 

  
  والشحوم.الفئة ب: السوائل القابلة لالشتعال والزيت  .2

 املوصى �ا: وحدات  طفا{ت احلريقABC الرغوة و�ين أكسيد الكربون.أو املواد الكيميائية اجلافة  أو  
  مع إبقاء النار أمامك  وقم بتحريك يدك مييناً ويساراً إلطفاء احلريقمكافحة احلريق: ابدأ من قاعدة النار

 .وليس خلفك دائًما

  
  : املعدات الكهرBئيةجالفئة  .3

  موصى �ا: �ين أكسيد الكربون واملواد الكيميائية اجلافة (وحدات احلريق طفا{تABC.(  
  :ئي على  أطلق دفعات قصرية من مواد اإلطفاءمكافحة احلريقBعلى النار. عندما يتم إيقاف التيار الكهر

اشتعلت املواد ا´اورة للمعدات إذا  (أ)حريق من الفئة  يتحول احلريق إىلميكن أن  (ج)حريق من الفئة 
 الكهرBئية. 

  
  الوقاية من احلرائق تتطلب عناية خاصة.

يف  أو أي مواد معيقة أخرىحافظ على مجيع املداخل واملخارج خالية من العوائق مثل السيارات واملعدات  .1
  مجيع األوقات.

  .عليك تصحيح أي ممارسات سيئة فيما يتعلق Bلنظام والرتتيب .2
  .عليها لألسطح القابلة لالشتعال عند أداء العمل الساخن ةاملناسب حلماية والوقايةااستخدام  .3
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  قدم. 30حوايل إىل مراء احلساخنة الزيئات أن تقذف اجل µمكا¯اتذكر أن املطاحن  .4
  حافظ على منطقة عملك خالية من املواد غري القابلة لالحرتاق. .5
القابلة لالشتعال إلزالة األخرى زالة الشحوم. ال تستخدم أبًدا البنزين أو السوائل املناسبة إل العناصراستخدام  .6

  لتنظيف.لالشحوم أو 
 شاغراً. املكانمغلقة عندما يكون  أبواب اهلروب من احلريقجيب أن تبقى مجيع  .7

  
  معدات مكافحة احلريق

  .اليت يعملون فيهااملناطق جيب على مجيع العمال معرفة موقع معدات مكافحة احلرائق يف  .1
  طفا{ت احلريق شهرً{.جيب فحص  .2
ستخدام " عليها بوضوح MTB. قم بوضع عالمة "موقعها القدميفارغة إىل احلريق الال تقم مطلًقا µرجاع طفاية  .3

  أخرى معبأة.  بطفاية حريقالطباشري واستبدهلا 
  سيتم فحص مجيع طفا{ت احلريق على أساس سنوي من قبل شركة معتمدة. .4
 قبل استخدام معدات إطفاء احلرائق.املناسب ب أن يتلقى مجيع العمال التدريب جي .5
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   8 –ممارسات العمل اآلمن 
  

  التلحيم والتقطيع واحلرق  –ممارسات العمل اآلمن 
  

. مهمةيف أي  للعمال حريق او خماطر على التنفس ينتج عنهالعمل الذي ينطوي على التلحيم والتقطيع واحلرق ميكن أن 
  جيب مراعاة ما يلي قبل بدء العمل.

  
  .احلرقأو  التقطيعأو  التلحيمأخبرة خطرة أثناء  أن تنبعثlكد دائًما من توفري �وية كافية حيث ميكن  .1
، جيب تنبيههم إىل هذه التلحيم أو التقطيع أو احلرقعندما يتعرض العمال اآلخرون للمخاطر الناشئة عن  .2

  ".شاشة محاية الوجهاملخاطر ومحايتهم Bستخدام "
  .ال تبدأ أي عمل دون احلصول مسبقاً على اإلذن املناسب .3
  .بدء أي عملمعدات مكافحة احلرائق يف متناول اليد قبل  lكد دائماً أن .4
  األخبرة القابلة لالشتعال. وأمواد قابلة لالحرتاق أي منطقة العمل حبًثا عن  تفقد .5
  .Bستمرار النار أو الشرر مراقبة مبفرده. جيب عامل التلحيميعمل  أالجيب  .6
  أو الشرر. من املواد املنصهرةمحاية الكابالت واخلراطيم جيب  .7
 قيد االستخداماليت كانت و  ،وما إىل ذلك ،خطوط أو براميل أو خزاVتأي ال تقم مطلًقا بلحام أو قطع  .8

  خرى.األضرورية الحتياطات االوجود التأكد من أو وإخالءها  تنظيفهادون التأكد من 
 يف املكانجودة اهلواء  التحقق مندون  تقم �عمال التلحيم أو القطع يف مكان مغلقال تدخل مطلًقا أو  .9

  ومراقبة السالمة يف املكان.
  .الحتواء الشرر أو اللهباألقمشة)  ،استخدم مواد مقاومة للحريق (البطانياتمن أعلى عند العمل  .10
جيب أن تكون على األسطواVت.  يف حال تطاير الشرر أو اللهبجيب عدم القيام �ي أعمال تقطيع أو حلام  .11

  جانب واحد. يف  مجيع االسطواVت
ببطء. جيب أن يظل مفتاح الربط املستخدم لفتح صمامات األسطوانة على  االسطوانةفتح صمامات جيب  .12

 حمور دوران الصمام.
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   9 –ممارسات العمل اآلمن 
  

  السيارات واملعدات املتحركة  –ممارسات العمل اآلمن 
  

  �دف هذه اإلجراءات إىل ضمان احلركة واالستخدام اآلمنني للمركبات واآلالت واملعدات
 �ذه اإلجراءاتإخطار مجيع العمال واملقاولني واملقاولني من الباطن أن يتأكد من املسؤول / مدير املوقع  على .1

  ملركبات واآلالت واملعدات.أو استخدام ا حتريكقبل 
أو استخدام املركبات  حتريكعند  �ذه اإلجراءاتمجيع العمال واملقاولني واملقاولني من الباطن  يلتزمسوف  .2

  واآلالت واملعدات.
جيب أن ال يقرتب أي جزء ، خطوط كهرBء علويةعند استخدام املركبات أو اآلالت أو املعدات Bلقرب من  .3

 . 1سافات املوضحة يف اجلدول من اخلط الكهرBئي أكثر من امل من املركبة أو اآللة

  
  1اجلدول 

  احلد األدىن للمسافة  اجلهد الكهرeئي
  أمتار 3  فولت 150,000ولكن ال يزيد عن  ،فولت أو أكثر 750

  مرت 4.5  فولت 250,000ولكن ليس أكثر من  ،فولت 150,000أكثر من 
  أمتار 6  فولت 250,000أكثر من 

 

من خالل إعطاءهم اإلشارات  عمال اإلشاراتجيب مساعدة مشغلي املركبات واآلالت واملعدات بواسطة  .4
و / أو تعرض شخص ما للمركبة أو املاكينة  احلركةمسار إذا كان مشغل اآللة أو املركبة ال يستطيع رؤية  الالزمة

  .اومحولته اآللةأو 
اإلشارة أن يشرتكا يف وضع اإلجراءات عامل من املشّغل و إشارة. جيب على كل عامل جيب تعيني عامل خمتص ك .5

اليت بواسطتها يقوم القائم Bإلشارة مبساعدة املشغل وسيتبع كالمها تلك اإلجراءات. جيب استخدام جهاز 
  إلعطاء التعليمات Bلسري أو التوقف.  صفارة لإلشارةاستخدام  مثالً  ،يصدر أصوات عاليةإشارات 

يشاهد  لعامل اإلشارة أنجيب أن يكون القائم Bإلشارة يسري مع السيارة أو املاكينة أو اجلهاز بطريقة تتيح  .6
  الطريق كامًال بدون معوقات وأن يشاهد مشغل اآللة يف نفس الوقت. 

رؤية واضحة للمعدات واملوصل الكهرBئي  يتموضع عامل اإلشارة يف موقع مناسب حبيث يكون لديهجيب أن  .7
املشغل Bلطريقة املتفق عليها إذا بتحذير القائم Bإلشارة  يقوم. وأن يكون µمكانه مشاهدة املشغل Bلكامل

  .1من احلد األدىن للمسافة كما هو موضح يف اجلدول  محولتهاقرتب أي جزء من اجلهاز أو 
جيب أن  ،1درجة يف اجلدول احلد األدىن للمسافة امل محولتهاأو  اآللةإذا كان من املمكن أن يتعدى جزء من  .8

  .موقع العملمن اخلطر الكهرBئي احملتمل يف  للتحذيرإشارة واضحة للعامل  وضعيتم 
  

  صيانة املركبات واملعدات
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متاًما مع املتطلبات التنظيمية احمللية السارية فيما يتعلق بتصميمها  بشكل متوافقاستخدام املركبات  يتمجيب أن  .9
  وتشغيلها ومنع التلوث البيئي.

  .فحص املعدات واملركبات بشكل دوري وفًقا للجدول الزمين احملدد لصالحيتها التشغيلية جيب .10
 جيب تشغيل السيارات واملعدات فقط من قبل أفراد مدربني وذوي لياقة بدنية مناسبة. .11
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  قوائم املراجعة واالستبياBت 
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  التفتيش على الصحة والسالمة املهنية  –قائمة مراجعة ملواقع األعمال اإلنشائية 
  مالحظات  ال  نعم  قائمة مراجعة

        تنظيم وإدارة السالمة 
دى املنظمة (الشريك املنفذ للمشروع) سياسة أمان مكتوبة تنص ل .1

اليت جيب على صاحب العمل / على معايري السالمة والصحة 
  املقاولني االلتزام �ا.

      

        يتم االحتفاظ بسجالت السالمة والصحة يف املوقع.  .2
مبا يف ذلك للمديرين  ،يتم إجراء التدريب على مجيع املستو{ت .3

  واملشرفني والعمال واملقاولني من الباطن والعمال املتعاقدين.
      

        والصحة على وجه التحديد يف املوقع.يتم تعيني واجبات السالمة  .4
تقدمي الشرح عن األدوات واختبارات يتم بشكل منتظم يف املوقع  .5

  السالمة. 
      

مجيع العمال عارفني �ن مدي املوقع قد وضع سياسة أمان ويعرفون  .6
  ما هي هذه السياسة. 

      

جوانب السالمة يتم تضمينها بشكل مناسب أثناء ختطيط وترتيب  .7
  املوقع. 

      

توجد إجراءات عمل آمنة وتستخدم للمخاطر الرئيسية يف مكان  .8
 ،أعمال احلفر ،على سبيل املثال العمل على ارتفاعات عالية ،العمل

  إخل. ،األعمال الكهرBئية ،العمل يف األماكن الضيقة

      

ط موقع العمل          تنظيم وختطي
        هناك سياج حييط مبوقع العمل  .1
        يتم إبعاد السالمل من مواقعها أو ربطها جيداً يف ¯اية يوم العمل.  .2
يوجد يف املوقع نظام ملراقبة حركة املرور للتحكم يف حركة املركبات من  .3

  أجل جتنب اخلطر على املشاة. 
      

حيث توجد طرق  -أماكن عملهم �مان ميكن للجميع الوصول إىل  .4
  آمنة وممرات وسالمل وسقاالت

      

        الثقوب والفتحات مسورة �مان أو مزودة �غطية �بتة ومميزة بوضوح. .5
        املوقع مرتب واملواد خمزنة بشكل آمن.  .6
مت اختاذ الرتتيبات املناسبة جلمع النفا{ت واخلردة والتخلص منها على  .7

  فرتات متكررة
      

        األدوات اليدوية 
        يتم بشكل منتظم فحص األدوات اليدوية للتحقق من حالتها اآلمنة  .1
        كسور مقابض األدوات خالية من الشقوق وال .2
        مقابض األدوات مثبتة جيداً يف األدوات  .3
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  مالحظات  ال  نعم  قائمة مراجعة
حتوي املطارق واالزميل واألدوات األخرى اليت تستخدم للطرق ال  .4

  رؤوساً منتفخة 
      

        حادة وسليمة. حواف أو أسنان آالت التقطيع  .5
        املواد اخلطرة 

ا وقد مت إخطارهم  .1 يدرك العمال خماطر املواد اليت يستخدم̄و
وخاصة عند استخدام مواد  ،Bالحتياطات الواجب اختاذها من قبلهم

  على سبيل املثال املبيدات احلشرية ،معينة

      

        واستخدام املواد الكيميائية اخلطرةمت تدريب العمال على مناولة  .2
        توجد منطقة خمصصة لتخزين والتخلص من املواد الكيميائية اخلطرة  .3

        احلفرaت 
جتري عمليات تفتيش يومية للحفر{ت لتحديد إمكانية وجود أي  .1

  وتسجيل ذلكويتم فحص التدعيم أسبوعياً  ،كهوف أو فتحات
      

        الكفاية للدخول واخلروج من احلفر{ت �مانيتوفر سلم طويل مبا فيه  .2
        هناك حواجز متنع سقوط األشخاص يف احلفر{ت .3
ليس هناك مباين قريبة ميكن أن يتأثر استقرارها وثبا�ا Bحلفر{ت  .4

  اجلارية 
      

مت عمل الرتتيبات الالزمة مثل وضع حواجز السيارات ملنع السيارات  .5
  من السقوط يف احلفر{ت 

      

        السقاالت 
        ميكن الوصول بشكل مناسب إىل كافة أجزاء منصات السقاالت  .1
توجد حواجز وشعارات حتذيرية فعالة ملنع الناس من استخدام  .2

  مثالً السقاالت غري اجلاهزة ،السقاالت غري مكتملة
      

        يتم ترتيب األلواح بطريقة مناسبة لتفادي خطر التعثر  .3
قبل شخص خمتص على األقل مرة واحدة يتم فحص السقاالت من  .4

  ودائما بعد الطقس السيئ والر{ح ،يف األسبوع
      

يتم تسجيل نتائج عمليات التفتيش على السقاالت والتوقيع عليها  .5
  من قبل الشخص الذي أجرى عمليات التفتيش

      

        السالمل 
        ال يتم استخدام السالمل للمهام اليت تتطلب سقاالت  .1
        ال يتم استخدام السالمل املعدنية Bلقرب من خطوط الكهرBء املعلقة  .2
        السالمل املستخدمة تكون يف حالة جيدة  .3
ومربوطة من األعلى قدر املمكن حىت عندما تستخدم السالمل مؤمنة  .4

  لفرتة قصرية فقط 
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  مالحظات  ال  نعم  قائمة مراجعة
يتم فحص السالمل بشكل منتظم للتعرف على أي عالمات أضرار أو  .5

  ªكل 
      

         النقل
مجيع مركبات املوقع يف حالة جيدة من خالل الفحوصات اليومية  .1

للمياه والزيت والوقود واألضواء وضغط اإلطارات والفرامل والفحص 
األسبوعي بواسطة امليكانيكي ومن خالل الصيانة الدورية حسب 

  متطلبات الشركات املصنعة

      

مركبات املوقع بشكل يتم تدريب السائقني على lمني محوالت مجيع  .2
  صحيح.

      

مجيع املركبات مزودة بنظام التحذير عند العودة إىل اخللف عندما  .3
  يكون ذلك مناسباً 

      

عندما ترجع املركبات إىل اخللف وهي حمملة، جيب أن يتم توجيه  .4
  السائق من قبل عامل آخر مدرب 

      

        مناولة املواد 
جيب استخدام الوسائل امليكانيكية مثل عرBت اليد ملناولة احلمول  .1

  قدر املستطاع 
      

يتم تدريب العمال واستخدام الطريقة الصحيحة لرفع ومحل األوزان  .2
  الثقيلة

      

        يتم استخدام أحذية السالمة عند رفع ومحل األوزان الثقيلة  .3
لرفع ومحل األوزان من يتم حتديد وتنفيذ احلدود القصوى املسموح �ا  .4

  لعامالت النساءالوزن املسموح لقبل العامل الواحد و 
      

        معدات احلماية الشخصية 
يتم توفري املالبس واملعدات الواقية الشخصية حلماية الرأس والعينني  .1

  واليدين والقدمني
      

        يتم تدريب العمال على استخدام معدات احلماية الشخصية  .2
        ويستخدمون املالبس واملعدات الواقيةيرتدي العمال  .3
حركة يستخدم العمال سرتات فسفورية مضيئة أثناء العمل يف مناطق  .4

  وخالل الليل السيارات
      

        اجلاهزية للطوارئ 
يوجد يف موقع العمل خطة للطوارئ تشمل إجراءات اإلخالء يف  .1

  حاالت الطوارئ 
      

        عالمات وحتذيرات اخلطر موضوعة يف أماكن Bرزة  .2
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  مالحظات  ال  نعم  قائمة مراجعة
مت حتديد أماكن آمنة Bلقرب من موقع العمل كنقاط للتجمع من أجل  .3

  اإلخالء يف حاالت الطوارئ 
      

يتوفر النوع املناسب من طفا{ت احلريق والرمل واملياه من أجل السيطرة  .4
  على أي حريق 

      

        املعدات الكهرBئية حتتوي على العل املناسب ونقاط التأريض  .5
        اإلسعافات األولية 

هناك كميات كافية ومناسبة من مواد اإلسعافات األولية والعالج  .1
  الطيب 

      

مت تدريب كافة العمال على اإلجراءات املفرتض القيام �ا يف حال  .2
  حصول طوارئ واحلاجة إلسعافات أولية بعد أي حادثة 

      

        مرافق الراحة 
        توجد مرافق منفصلة للغسيل ومحامات منفصلة للرجال والنساء .1
        تتوفر مياه الشرب اآلمنة أثناء فرتة العمل  .2
        تتوفر أماكن لالسرتاحة وتناول الوجبات وتغيري املالبس  .3
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  استبيان لتقييم أداء نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية 
  

  مالحظات  ال  نعم  األسئلة
هل لدى املنظمة سياسة موثقة للصحة والسالمة املهنية  .1

  معتمدة من اإلدارة العليا؟
      

ة صلة �نشطهل سياسة الصحة والسالمة املهنية ذات  .2
  وخماطر الصحة والسالمة املهنية؟ املنظمة

      

هل هي و لكافة املنتسبني يف املنظمة  نشر هذه السياسةهل مت  .3
  لألطراف املعنية؟ ةمتاح

      

حتديد لصحة والسالمة املهنية مع هيكالً لاملنظمة  وضعتهل  .4
  ؟بشكل واضح سؤولياتاملدوار و األ

      

على سبيل املثال القوى العاملة  ،هل مت توفري املوارد الكافية .5
التدريب إلدارة الصحة والسالمة و  والتمويل الكايفاملعدات و 

  املهنية؟

      

هل وضعت املنظمة ونفذت إجراءات لتحديد املخاطر  .6
  ؟هاوتقييم

      

الرئيسية يف واألخطار ل تغطي هذه اإلجراءات املخاطر ه .7
  مواقع العمل؟ أعط أمثلة

      

من مواقع عملها على  واألخطارهل حددت املنظمة املخاطر  .8
  ا´تمعات ا´اورة ونفذت ضوابط إلدارة هذه املخاطر؟

      

ضوابط ملخاطر الصحة والسالمة املهنية  يتم وضع وتنفيذهل  .9
  يف مجيع أحناء املنظمة؟

      

مثًال  ،بشكل تدرجييهل يتم تطبيق الضوابط التشغيلية  .10
معدات  أفضل من اللجوء الستخدام لوقائيةالتدابري ا استخدام

  ؟... اخلاحلماية الشخصية 

      

النظامية  املتطلباتهل وضعت املنظمة ونفذت إجراء لتحديد  .11
  الرئيسية وغريها من املتطلبات؟

      

        ؟هل هناك إجراءات ملراقبة االلتزام Bلقوانني واللوائح الرئيسية .12
 واألخطارهل وضعت املنظمة أهداًفا إلدارة املخاطر  .13

  الرئيسية؟
      

هل هناك برVمج مت وضعه وتنفيذه لتحقيق األهداف الرئيسية  .14
  على النحو احملدد أثناء تقييم املخاطر؟ أعط أمثلة

      

وهل يتم دارة صحة وسالمة املقاولني موثقة إلهل هناك خطة  .15
  ؟تنفيذها

      



24 

  مالحظات  ال  نعم  األسئلة
للعاملني يف جمال الصحة والسالمة هل توجد خطة تدريب  .16

  ؟وهل يتم تنفيذها املهنية
      

هل يغطي الربVمج التدرييب االحتياجات التدريبية للموظفني  .17
على  ،يف جمال الصحة والسالمة املهنية على خمتلف املستو{ت

سبيل املثال كبار موظفي الصحة والسالمة املهنية ومديري 
  املشاريع واملشرفني واخلرباء االستشاريني وما إىل ذلك؟

      

        هل أجريت الربامج التدريبية لفئات املوظفني املذكورة أعاله؟ .18
لتوعية العاملني على هل وضعت املنظمة ونفذت إجراءات  .19

  ؟استخدام األدوات بطريقة سليمة
      

للعمال  األويلهل مت وضع وتنفيذ إجراءات التدريب  .20
  واملشرفني؟

      

هل حددت املنظمة حاالت الطوارئ الرئيسية ووضعت  .21
  ونفذت إجراءات إلدارة مثل هذه احلاالت الطارئة؟

      

هل قامت املنظمة Bختبار إجراءا�ا وفعاليتها يف إدارة حاالت  .22
  الطوارئ على أساس دوري؟

      

إجراءات مطبقة للتقييمات / عمليات التفتيش هل يوجد  .23
على الصحة والسالمة املهنية؟ كم عدد املشروعات اليت متت 
تغطيتها من إمجايل التقييم / التفتيش يف الصحة والسالمة 

  املهنية يف األشهر الثالثة املاضية؟

      

كم عدد حاالت عدم املطابقة املبلغ عنها وكم من هذه  .24
والوقائية اليت مت تنفيذها يف األشهر  اإلجراءات التصحيحية

  الثالثة املاضية؟

      

وهل يتم  هل يوجد إجراءات لتسجيل احلوادث واإلبالغ عنها .25
؟ كم عدد احلوادث واحلوادث املبلغ عنها خالل تنفيذها

  األشهر الثالثة املاضية؟

      

؟ كم هل يتم تنفيذه هل يوجد إجراء للتحقيق يف احلوادث .26
من  فيهاعدد هذه احلوادث اليت مت التحقيق فيها والتصرف 

  قبل اإلدارة خالل األشهر الثالثة املاضية؟

      

        مراجعة اإلدارية؟للهل يوجد إجراءات  .27
هل أجرت املنظمة مراجعة إدارية خالل األشهر الثالثة  .28

  املاضية؟
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  مالحظات  ال  نعم  األسئلة
خالل األشهر  TPMAاملنظمة من قبل على تفتيش الل مت ه .29

أين وصلت إجراءات ، إذا كانت اإلجابة بنعم ؟الثالثة املاضية
  ؟املتابعة

      

العمل خالل األشهر  تفتيشهل مت تفتيش املنظمة من قبل  .30
إذا كانت اإلجابة بنعم، أين وصلت إجراءات  ؟الثالثة املاضية

  ؟املتابعة
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  مالحظات إرشادية حول تنفيذ نظام إدارة الصحة السالمة املهنية 
  

    



27 

  مالحظات إرشادية حول تنفيذ نظام إدارة الصحة السالمة املهنية
  

  عناصر نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية
ط   التخطي

  سياسة الصحة والسالمة املهنية
  حتديد املخاطر وتقييم األخطار وحتديد الضوابط

  القانونية وغريهااملتطلبات 
  األهداف والربامج

  
  والتشغيلالتنفيذ 

  واملساءلة والسلطة اتاملوارد واألدوار واملسؤولي
  الكفاءة والتدريب والتوعية
  التواصل واملشاركة والتشاور

  الو�ئق ومراقبة الو�ئق
  الضوابط التشغيلية

  حلاالت الطوارئ واالستجابة اجلاهزية
  
  تدقيقال

  واملتابعةقياس األداء 
  تقييم االمتثال

  اإلجراءات التصحيحية والوقائية ،عدم املطابقة ،التحقيق يف احلوادث
  والدفاتر السجالت ضبط

  التدقيق الداخلي
  مراجعة اإلدارة

  
  فعلال
  ستمرامل نيتحسال
  

  الوpئق 
  الوpئق األساسية اليت جيب أن تكون موجودة يف نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية تشمل ما يلي: 

  الصحة والسالمة املهنية وأهداف سياسة 
  نظام إدارة الصحة والسالمة املهنيةنطاق 

  وتفاعلها والرجوع إىل الو�ئق ذات الصلةنظام إدارة الصحة والسالمة املهنية عناصر 
  مبا يف ذلك تلك املطلوبة للتنفيذ والتخطيط الفعالني والتشغيل والتحكم يف العمليات ،السجالت -الو�ئق 
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  املتطلبات القانونية وغريها
  

  املتطلبات القانونية وغريها
  مثل: ،ميكن أن تتخذ هذه املتطلبات القانونية أشكاًال متعددة

  ،ارساتاملممبا يف ذلك القوانني واللوائح ومدوVت  ،التشريعات -
  ،والتوجيهات القرارات -
  ،اجلهات الناظمةاألوامر الصادرة عن  -
  ،التصاريح أو الرتاخيص أو أشكال الرتخيص األخرى -
  املعاهدات واالتفاقيات والربوتوكوالت. - ،أحكام احملاكم أو احملاكم اإلدارية -
  

  من أمثلة "املتطلبات األخرى" ما يلي:
  ،الشروط التعاقدية -
  ،مع املوظفني االتفاقيات -
  ،مع األطراف املعنيةاالتفاقيات  -
  ،مع السلطات الصحيةاالتفاقيات  -
  ،املبادئ التوجيهية غري التنظيمية -
  ،واملواثيق ،أو أفضل املمارسات أو قواعد املمارسة ،املبادئ الطوعية -
  و ،االلتزامات العامة للمنظمة أو املنظمة األم -
  .املؤسسةمتطلبات الشركة /  -
  

  نظام إدارة الصحة والسالمة املهنيةسياسة 
  التزام املنظمة مبا يلي: جيب أن تشتمل السياسة كحد أدىن على بيان

  ،املرضالوقاية من اإلصابة و 
  التحسني املستمر يف إدارة الصحة والسالمة املهنية

  ،الصحة والسالمة املهنيةالتحسني املستمر يف أداء 
  و ،المتثال للمتطلبات القانونية املعمول �اا

  االمتثال للمتطلبات األخرى اليت تشرتك فيها املنظمة.
  

ط   حتديد احلاجة إىل الضواب
  للضوابط: التدرجييأمثلة لتطبيق التسلسل 

خطر  من للتخلص الرفع امليكانيكي استخدام أجهزةعلى سبيل املثال  ،اخلطر من للتخلصتصميم التعديل  -اإلزالة 
  املناولة اليدوية.

ودرجة  ،والضغط ،أقل خطورة أو تقليل طاقة النظام (على سبيل املثال خفض القوة ما مبادة استبدال مادة -ستبدال اال
واستخدام الدهاVت املائية القائمة على  ،؛ استخدام األلياف الزجاجية يف مكان األسبستوس)وما إىل ذلك ،احلرارة

  املذيبات
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  ؛إخل ،ومرافق عزل الصوت ،والتعشيق ،التاآل وأجهزة lمني ،أنظمة التهوية تركيب -دسية الضوابط اهلن
  ،املنطقة اخلطرة ووضع العالمات على ،عالمات السالمة -دارية اإلضوابط الو / أو  ،تحذيراتال ،شاراتاإل

 ،إجراءات السالمة ،أجهزة اإلنذار ،صفارات اإلنذار / األضواء ،عالمات ملمرات املشاةال ،التحذير املضيئةعالمات 
  ؛وما إىل ذلك ،وتصاريح العمل ووضع العالمات ،وأنظمة العمل اآلمنة ،الدخول إىل املوقعوضوابط  ،وفحص املعدات

وأجهزة  ،ومالبس السالمة وحبال الربط ،واقيات الوجه ،االذننيمحاية  ،نظارات السالمة -معدات احلماية الشخصية 
  .اليدوقفازات التنفس 

  
ط التشغيلية   الضواب

األمثلة على املناطق اليت توجد فيها عادة خماطر تتعلق Bلصحة والسالمة املهنية واألمثلة على الضوابط املرتبطة �ا تشمل 
  ما يلي: 

  
  أ) تدابري الرقابة العامة

  ،غري آمن حدوث وضعالصيانة واإلصالح املنتظمني للمرافق واآلالت واملعدات ملنع  -
  ،واضحةالمرات امل احلفاظ علىو  الرتتيب والنظام -
  ،املركبات واملشاة) ةإدارة حركة املرور (أي إدارة الفصل بني حرك -
  ،توفري وصيانة حمطات العمل -
  ،ونوعية اهلواء) ،(درجة احلرارة درجة احلرارة املناسبةاحلفاظ على  -
  ،صيانة أنظمة التهوية وأنظمة السالمة الكهرBئية -
  ،طط الطوارئخب االحتفاظ -
  ،وما إىل ذلك ،والتحرش اجلنسي وإدمان املخدرات والكحول والتنمرالسياسات املتعلقة Bلسفر  -
  ،الربامج الصحية (برامج املراقبة الطبية) -
  ،برامج التدريب والتوعية املتعلقة Bستخدام ضوابط معينة (مثل أنظمة التصاريح للعمل) -
  ؛الدخول إىل املوقعضوابط  -

  
  املهام اخلطرةب) أداء 

  ،أساليب العمل املعتمدةو تعليمات العمل و اإلجراءات  اتباع -
  ،استخدام املعدات املناسبة -
  ،التأهيل املسبق و / أو تدريب املوظفني أو املقاولني على املهام اخلطرة -
  ،قبل بدء العملاستخدام أنظمة التصاريح للعمل أو املوافقات املسبقة أو الرتاخيص  -
  ،تتحكم يف دخول وخروج املوظفني إىل مواقع العمل اخلطرةاإلجراءات اليت  -
  اإلصابة Bألمراض بسبب العمل. الضوابط ملنع  -

  
  ج) استخدام املواد اخلطرة

  ،ومواقع التخزين وظروف التخزين حتديد حد معني لكميات املواد اخلطرة اليت يتم االحتفاظ �ا يف املخزون -
  ،شروط االستخدام للمواد اخلطرة -
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  ،املناطق اليت ميكن فيها استخدام املواد اخلطرةحدود  -
  ،الدخول إليهمن والتحكم يف اآلخزن امل توفري -
  ،توفري بياVت سالمة املواد وغريها من املعلومات ذات الصلة -
  ،مصادر اإلشعاع الوقاية من -
  ،عزل امللو�ت البيولوجية -
  ؛ومعرفة كيفية استخدامهاتوفر معدات الطوارئ  -

  
  عداتد) املرافق وامل
  ،حدوث وضع غري آمنالصيانة واإلصالح املنتظمني للمرافق واآلالت واملعدات ملنع  -
  ،وإدارة املرور ،واضحةالمرات امل الرتتيب والنظام واحلفاظ على -
  توفري ومراقبة وصيانة معدات احلماية الشخصية، -
السقوط وأنظمة  احلماية منوأنظمة  أجهزة األمانمثل  ،السالمة والصحة املهنيةفحص واختبار معدات  -

 وامخادهاومعدات اإلنقاذ لألماكن الضيقة وأنظمة اإلغالق وأجهزة الكشف عن احلرائق  إيقاف التشغيل
  ،وأنظمة التهوية وأنظمة السالمة الكهرBئيةلألخطار وأجهزة مراقبة التعرض 

  ؛من أجهزة الرفع)فحص واختبار معدات مناولة املواد (الرافعات والرافعات الشوكية وغريها  -
  

  ه) شراء البضائع واملعدات واخلدمات
متطلبات  إبالغ - ،حتديد متطلبات الصحة والسالمة املهنية للسلع واملعدات واخلدمات املطلوب شراؤها -

  ،إىل املوردين Bملنظمةالصحة والسالمة املهنية اخلاصة 
  ،يائية واملواد اخلطرةاملواد الكيم حتريكمتطلبات املوافقة املسبقة لشراء أو نقل /  -
  ،�ااومواصف متطلبات املوافقة املسبقة لشراء آالت ومعدات جديدة -
املوافقة املسبقة على إجراءات التشغيل اآلمن لآلالت واملعدات و / أو التعامل اآلمن مع املواد قبل  -

  ،استخدامها
  ،املوردين ومتابعةاختيار  -
  ،والتحقق (الدوري) من أداء الصحة والسالمة املهنية ،فحص البضائع واملعدات واخلدمات املستلمة -
  ؛الصحة والسالمة املهنية للمرافق اجلديدة شروطاملوافقة على تصميم  -

  
  و) املقاولون
  ،وضع معايري الختيار املقاولني -
  ،Bملنظمةتطلبات الصحة والسالمة املهنية اخلاصة مب توعية املقاولني -
  يف جمال الصحة والسالمة املهنية ملقاولنياوري ألداء التقييم والرصد وإعادة التقييم الد -

  
ز) أفراد أو زوار خارجيون آخرون يف مكان العمل. نظًرا الختالف معرفة وقدرات الزوار أو غريهم من املوظفني اخلارجيني 

  :وتشمل األمثلة على ذلك ما يليالضوابط.  وضعينبغي مراعاة ذلك عند  ،بشكل كبري
  ،ضوابط الدخول -
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  ،Bستخدام املعداتهلم معارفهم وقدرا�م قبل السماح من  التحقق -
  ،تقدمي املشورة والتدريب عند الضرورة -
  ،عالمات التحذير / الضوابط اإلدارية -
 طرق مراقبة سلوك الزائر واإلشراف على أنشطته. -
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  معايري التشغيل
وأن تكون مرتبطة مبخاطرها اخلاصة Bلصحة والسالمة  ،جيب أن تكون معايري التشغيل خاصة Bملنظمة وعمليا�ا وأنشطتها

  إىل االحنراف عن سياسة وأهداف الصحة والسالمة املهنية. عدم وجود هذه املعايريحيث قد يؤدي  ،املهنية
  

  من أمثلة معايري التشغيل ما يلي:
  أ) للمهام اخلطرة

  ،إجراءات / تعليمات العمل الستخدامهاوضع و  خاصةاستخدام معدات  -
  ،متطلبات الكفاءة -
  ،ومعدات التحكم يف الدخول إجراءاتاستخدام  -
  ؛السلطات / اإلرشادات / التعليمات / اإلجراءات اخلاصة بتقييم املخاطر الفردية قبل البدء الفوري للمهمة -

  ب) للمواد الكيميائية اخلطرة
  ،القوائم الكيميائية املعتمدة -
  ،للمواد اخلطرة حدود التعرض -
  ،املخزونةالكميات حدود  -
  ؛مواقع وظروف التخزين -

  ج) للمهمة اليت تنطوي على الدخول إىل املناطق اخلطرة
  مواصفات متطلبات معدات احلماية الشخصية، -
  ،الشروط احملددة للدخول -
  ؛الظروف الصحية واللياقة البدنية -

  د) للمهام اليت تنطوي على العمل الذي يؤديه املقاولون
  ،المة املهنيةء الصحة والسحتديد معايري أدا -
  ،حتديد متطلبات الكفاءة و / أو التدريب ملوظفي املقاول -
  ؛مواصفات / فحص املعدات املقدمة من املقاول -

  للزوار املتعلقة Bلصحة والسالمة املهنيةه) للمخاطر 
  ،قيود الوصول) ،ضوابط الدخول (تسجيل الدخول / اخلروج -
  ،متطلبات معدات احلماية الشخصية -
  ،لسالمة يف املوقعB التوعية -
  متطلبات الطوارئ. -

  
  املتابعة والقياس

بشكل أساسي على  وينبغي الرتكيز ،مقاييس األداء التفاعلية واالستباقية حبسباملنظمة  يتم القياس واملراقبة يفجيب أن 
Bتالتدابري االستباقية من أجل حتسني األداء وتقليل اإلصا.  

  
  يلي: تشمل أمثلة التدابري االستباقية ما

  ،أ) تقييم االمتثال للمتطلبات القانونية وغريها
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  ،نتائج جوالت السالمة أو التفتيش يف مكان العمل ة منالفعال االستفادةب) 
  ،ج) تقييم فعالية التدريب على الصحة والسالمة املهنية

  ،يف جمال الصحة والسالمة املهنيةسلوك الد) استخدام املالحظات القائمة على 
  ،املعنينيتقييم ثقافة الصحة والسالمة املهنية ورضا املوظفني من أجل  الفهم واإلدراكم مسوحات هـ) استخدا

  ،و) االستخدام الفعال لنتائج التدقيق الداخلي واخلارجي
  ،ز) االنتهاء من عمليات التفتيش املطلوبة قانونيا وغريها من عمليات التفتيش كما هو مقرر

Vمج (الربامج)ح) إىل أي مدى مت تنفيذ الرب،  
  ،) فعالية عملية مشاركة املوظفط

  ،ي) استخدام الفحص الصحي
  ،وضع مناذج للتعرض للخطر ومراقبة ذلكك) 

  ل) املقارنة مع املمارسات اجليدة للصحة والسالمة املهنية
  م) تقييم نشاط العمل.

  
  تتضمن أمثلة التدابري التفاعلية ما يلي:

  ،العمالحاالت تدهور صحة أ) مراقبة 
  ،وتدهور صحة العمالاحلوادث  وشدةب) احلوادث 
  ،بسبب تدهور صحة العمالومعدالت الوقت الضائع  ،الوقت الضائع بسبب احلوادتج) معدالت 

  ،اجلهات الناظمةد) اإلجراءات املطلوبة بعد التقييمات من قبل 
  من األطراف املعنية. املالحظاتبعد تلقي املتخذة هـ) اإلجراءات 

  
  :االلتزام Bملتطلبات ما يليمن أمثلة املشكالت اليت ميكن أن تؤدي إىل عدم تتض

  أ. فيما يتعلق �داء نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية: 
  ،Bلنظامفشل اإلدارة العليا يف إظهار االلتزام  -
  ،الفشل يف حتديد أهداف الصحة والسالمة املهنية -
حتقيق عن مثل املسؤوليات  ،يتطلبها نظام إدارة الصحة والسالمة املهنيةالفشل يف حتديد املسؤوليات اليت  -

  ،األهداف
  ،عدم إجراء تقييم دوري لالمتثال للمتطلبات القانونية -
  ،الفشل يف تلبية االحتياجات التدريبية -
  ،الو�ئق قدمية أو غري مالئمة -
  ؛التوعية الالزمةعدم إجراء  -

  
  املهنيةب. فيما يتعلق �داء الصحة والسالمة 

  ،الفشل يف تنفيذ الربVمج املخطط لتحقيق أهداف التحسني -
  ،يف حتقيق أهداف حتسني األداء اإلخفاق املستمر -
  ،عدم تلبية املتطلبات القانونية أو غريها -
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  ،تسجيل احلوادثعدم  -
  ،عدم تنفيذ اإلجراءات التصحيحية يف الوقت املناسب -
  ،معاجلتهاارتفاع معدالت املرض أو اإلصابة اليت ال يتم  -
  االحنرافات عن إجراءات الصحة والسالمة املهنية -
  إدخال مواد أو عمليات جديدة دون إجراء تقييمات مناسبة للمخاطر. -

  
  ميكن حتديد املدخالت يف اإلجراءات التصحيحية واإلجراءات الوقائية من نتائج:

  ،االختبارات الدورية إلجراءات الطوارئ -
  ،التحقيقات يف احلوادث -
  ،الداخلي أو اخلارجي التدقيق -
  ،التقييمات الدورية لالمتثال -
  مراقبة االداء، -
  ،أنشطة الصيانة -
  ،خطط اقرتاحات املوظفني وردود الفعل من استطالعات الرأي / رضا املوظف -
  .للمخاطر تقييمات التعرض -

  
  السجالت

  :ما يلي تتضمن السجالت اليت ميكنها إثبات مطابقتها للمتطلبات
  ،االمتثال للمتطلبات القانونية وغريهاسجالت تقييم  -
  ،حتديد املخاطر وتقييم املخاطر ومراقبة املخاطر -
  ،سجالت رصد أداء الصحة والسالمة املهنية -
  ،الصحة والسالمة املهنيةسجالت املعايرة والصيانة للمعدات املستخدمة ملراقبة أداء  -
  ،سجالت اإلجراءات التصحيحية واإلجراءات الوقائية -
  ،الصحة والسالمة املهنيةتقارير عمليات التفتيش  -
  ،التدريب والسجالت املرتبطة اليت تدعم تقييمات الكفاءة -
  ،الصحة والسالمة املهنيةتقارير مراجعة نظام إدارة  -
  ،تقارير املشاركة والتشاور -
  ،تقارير احلوادث -
  ،تقارير متابعة احلوادث -
  ،الصحة والسالمة املهنية حماضر اجتماعات -
  ،تقارير املراقبة الصحية -
  ،سجالت صيانة معدات احلماية الشخصية -
  ،تقارير تدريبات االستجابة للطوارئ -
  . ةسجالت مراجعة اإلدار  -
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  التدقيق الداخلي
  تشمل الو�ئق اليت ميكن مراجعتها ما يلي:

  ،التنظيمي) اهليكل(مثل  األدوار واملسئوليات والسلطاتمعلومات حول  -
  والسالمة املهنيةبيان سياسة الصحة  -
  ،الصحة والسالمة املهنيةوبرامج أهداف  -
  إجراءات تدقيق نظام إدارة السالمة والصحة املهنية -
  ،إجراءات الصحة والسالمة املهنية وتعليمات العمل -
  ،ونتائج السيطرة على املخاطر األخطاءحتديد املخاطر وتقييم  -
  ،�ااملتطلبات القانونية وغريها من املتطلبات املعمول  -
  تقارير احلوادث وعدم املطابقة واإلجراءات التصحيحية. -

  
  مراجعة اإلدارة

 وذلك خمططة سلفاجيب على اإلدارة العليا مراجعة نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية يف املنظمة على فرتات زمنية 
 املمكن وحتديد احلاجةلضمان استمرار مالءمتها وكفايتها وفعاليتها. جيب أن تتضمن املراجعات تقييم فرص التحسني 

مبا يف ذلك سياسة الصحة والسالمة املهنية وأهداف الصحة  ،إىل إجراء تغيريات على نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية
  اجعات اإلدارة.والسالمة املهنية. جيب االحتفاظ بسجالت مر 

  
  :ما يلي راجعات اإلدارةمل املناسبةتشمل املدخالت 

نتائج عمليات املراجعة الداخلية للحساBت وتقييم االمتثال للمتطلبات القانونية املعمول �ا واملتطلبات  -
  ؛األخرى اليت تشرتك فيها املنظمة

  ؛نتائج املشاركة والتشاور -
  ؛مبا يف ذلك الشكاوى ،ألطراف املعنية اخلارجيةاالتصاالت (املراسالت) ذات الصلة من ا -
  ؛ملنظمةا الصحة والسالمة املهنية يفأداء  -
  ؛مدى حتقيق األهداف -
  ؛حالة التحقيقات يف احلوادث واإلجراءات التصحيحية واإلجراءات الوقائية -
  ؛إجراءات املتابعة من مراجعات اإلدارة السابقة -
  مبا يف ذلك التطورات القانونية و ،الظروف املتغرية -
  و ؛املتطلبات األخرى املتعلقة Bلصحة والسالمة املهنية -
  توصيات للتحسني. -

  
ت لسياسة العامة ملنع اإلصاBB االلتزامالتقدم احملرز يف  وإلثبات، الصحة والسالمة املهنية يف املنظمةفيما يتعلق �داء 

  خالت التالية:، ميكن النظر يف املدواإلصابة Bألمراض
  ،تقارير الطوارئ (الفعلية أو التمارين) -
  ،مسوحات رضا العمال -
  ،احلوادثإحصائيات  -
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  ،نتائج عمليات التفتيش التنظيمية -
  ،املتابعة والقياسنتائج و / أو توصيات من  -
  ،يف جمال الصحة والسالمة املهنيةأداء املقاولني  -
  ،املوردةملنتجات واخلدمات فيما يتعلق B الصحة والسالمة املهنيةأداء  -
  . معلومات عن التغيريات يف املتطلبات القانونية وغريها -
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   النماذج العامة للتقارير والسجالت
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  تقرير متابعة التدقيق 

  تقييم نظام الصحة والسالمة والبيئة لدى الشركاء املنفذين    الفئة

0  1  2  3  

حد أدىن / عدم 
التزام (الشريك 
املنفذ ال يلتزم 

  Bلعبارة)

  التزام جزئي
(الشريك املنفذ 

يلتزم جزئياً 
Bلعبارة، إال أن 
هناك ضرورة 
لتحسينات / 
  حتديثات كربى)

  التزام كبري
(الشريك املنفذ 

يلتزم جزئياً 
Bلعبارة مع 

احلاجة 
لتعديالت 

  طفيفة)

  التزام كامل
(الشريك املنفذ 
يلتزم Bلعبارة 

  Bلكامل)

         كيف تنوي حتقيق أهداف الصحة والسالمة املهنية لربVمج األمم املتحدة اإلمنائي؟ . 1  
التزام 
  اإلدارة

كان اجلواب نعم، يرجى تقدمي نسخة منها. إذا كان اجلواب هل لديك سياسة الصحة والسالمة املهنية؟ إذا   . 2
  Bلنفي، فريجى توضيح السبب

        

          كيف يشارك كبار املديرين شخصيا يف إدارة الصحة والسالمة املهنية وكيف يتم ذلك؟ . 3
          ما هي سياسات الصحة والسالمة املهنية األخرى اليت لديك؟ يرجى تقدمي نسخ منها . 4
          املسؤول عن الصحة والسالمة املهنية يف منظمتك؟ من هو املسؤول عن نظام (أنظمة) اإلدارة؟من  . 5
التجوال والتفتيش والتدقيق. يرجى  -هل يشارك كبار املديرين يف أنشطة الصحة والسالمة املهنية يف املواقع  . 6

  تقدمي دليل من فضلك
        

الالزمة لتحقيق أهداف الصحة والسالمة املهنية اخلاصة بكم، مع كيف تقوم اإلدارة العليا بتخصيص املوارد  . 7
  إعطاء أمثلة.

        

          يرجى تقدمي األدلة. –هل يقوم كبار املدراء مبراجعة إحصائيات الصحة والسالمة املهنية على أساس منتظم  . 8
          كم من الوقت تقضيه اإلدارة على املسؤولية االجتماعية وقضا{ ا´تمع؟ . 9
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          هل مت تعيني متخصصني يف سالمة العمل؟ هل مت ترشيح ضباط حلماية البيئة وإدار�ا؟ . 10
هل لديكم قائمة Bألشخاص املدربني على اإلسعافات األولية؟ إذا كان اجلواب نعم، يرجى تقدمي نسخة منها.  . 11

  هل مت إبالغ املوظفني �ؤالء األشخاص املستجيبني لإلسعافات األولية؟
        

يرجى تقدمي نسخة من التنظيم اإلداري اخلاص بكم الذي يوضح موظفي الصحة والسالمة املهنية واملدير األعلى  . 12  التنظيم
  املسؤول عن الصحة والسالمة املهنية.

        

         كيف تقومون بتوزيع املوارد للتأكد من أن مجيع مواقعكم تفي Bملتطلبات القانونية ملواقع العمل اآلمن؟ . 13
يرجى تقدمي نسخة من جدول حمتو{ت نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية اخلاص بك مبا يف ذلك حالة  . 14

 املراجعة.

        

          كيف تعرف أن لديك املوارد الكافية لتوفري بيئة عمل آمنة، سواء يف املكتب أو يف املواقع؟ . 15
          كيف ميكنك ضمان أمن املوظفني واملعدات اخلاصة بك؟ . 16

الناس 
والكفاءات 

  والسلوك 

يرجى تقدمي نسخة من خطة التدريب السنوية اخلاصة Bلصحة والسالمة املهنية اليت تعرض املوضوعات  . 17
  واملشاركني املستهدفني

        

كيف يتم حتديد وترتيب احتياجات التدريب يف جمال الصحة والسالمة املهنية ملنظمتك؟ من يعتمد هذا  . 18
  أدلةالتدريب؟ يرجى تقدمي 

        

          كيف يتم قياس كفاءة موظفيكم؟ . 19
كم مرة تقوم بتدريب موظفيك يف االستجابة حلاالت الطوارئ؟ وكم عدد التدريبات اليت يتم إجراؤها على كل  . 20

  موقع؟
        

         هل توجد حتذيرات الصحة والسالمة املهنية العامة للموظفني اجلدد؟ . 21
          وخاصة التدريب التخصصي؟ -املقدم جلميع موظفيك كيف ميكنك تتبع ورصد التدريب  . 22
ما هي التقنيات املستخدمة داخل شركتك إلدارة املخاطر، أي حتديد املخاطر وآ�رها والتأثريات على الصحة  . 23

  والسالمة املهنية واألمن ا´تمعي وتقييمها ومراقبتها والتخفيف من حد�ا؟
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املخاطر 
  وآpرها 

نسخة من تقييمات املخاطر اخلاصة بكم / و�ئق حتليل السالمة املهنية أو نسخة من سجل يرجى تقدمي  . 24
  املخاطر اخلاص بكم.

        

          يرجى وصف عملية تقييم املخاطر اخلاصة بك وتقدمي أمثلة على ذلك  . 25
يرجى  -كيف ميكنك تدريب موظفيك على التعرف على املخاطر والسيطرة عليها؟ كيف يتم تسجيل ذلك  . 26

  تقدمي األدلة على ذلك
        

          هل لديكم سجل للمواد اخلطرة؟ يرجى تقدمي دليل. . 27
          كيف ميكنك التأكد من أن عناصر السالمة واألمن مدجمة يف صميم عملك؟ . 28  اهلندسة 

          كيف ميكنك التأكد من أن املوظفني املسئولني عن التصميم لديكم مؤهلني لعملهم؟ . 29
          شركاء التنفيذ خطط تتعلق Bلعالقات مع ا´تمع وكيف ميكنك تنفيذ هذه اخلطط ومراقبتها؟هل لدى  . 30
كيف ميكنك التحكم يف موظفيك يف املوقع وعلى وجه التحديد لألنشطة ذات اخلطورة العالية؟ يرجى تقدمي  . 31

  أمثلة.
        

اخلدمات 
املوكلة 
  ملقاولني

          العاملني لديك؟كيف ختتار وتراقب املقاولني  . 32
          ما نوع التدريب الذي تقدمه يف نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية؟ . 33
          كم مرة تقوم Bلتدقيق وعلى أي أساس تقوم µجراء هذه التدقيقات؟ . 34
          كيف تقيم أداء برVجمك؟ يرجى أن تصف كيفية اإلبالغ عن مشكالت الصحة والسالمة املهنية . 35

ط  التخطي
ومراقبة 

  األداء

هل لدى شركاء التنفيذ خطة مكتوبة للصحة والسالمة املهنية؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى إرفاق نسخة من  . 36
  تلك اخلطة.

        

هل تقيس مؤشرات األداء للصحة والسالمة املهنية؟ إذا كان األمر كذلك، فما أنواع مؤشرات / معايري األداء  . 37
  إعطاء أمثلة املستخدمة يف منظمتك؟ يرجى

        

         ما نوع معايري األداء املستخدمة؟ يرجى إعطاء أمثلة . 38
هل حصلت منظمتك على أي جائزة فيما يتعلق �داء الصحة والسالمة املهنية؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى  . 39

  تقدمي سجل Bجلوائز اليت مت احلصول عليها حىت اآلن.
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وأداء الصحة والسالمة املهنية على مدار السنوات اخلمس املاضية؟ (إذا هل احتفظت بسجالت للحوادث  . 40
كانت اإلجابة بنعم، يرجى تقدمي ما يلي: عدد الوفيات واإلصاBت اليت تسببت بوقت ضائع، وحاالت أ{م 
العمل املفقودة، وحاالت العالج الطيب، وحاالت أ{م العمل املقيدة. يرجى أيضًا إدراج معدالت احلوادث 

  املميتة، وتكرار اإلصاBت اليت تسببت بوقت ضائع ومعدل احلوادث اإلمجايل القابل للتسجيل لكل عام)

        

          كيف يتم قياس األداء الصحي وتسجيله؟ يرجى تقدمي دليل . 41
          كيف يتم قياس األداء البيئي وتسجيله؟ يرجى تقدمي دليل . 42
املهنية؟ بواسطة من؟ يرجى تقدمي دليل على سبيل املثال حمضر كم مرة تتم مراجعة أداء الصحة والسالمة  . 43

  اجتماع املراجعة األخرية
        

         ما هو نوع معايري أداء الصحة والسالمة املهنية الذي لديكم؟ تقدمي نسخ من ذلك . 44
          كيف تضمن الوفاء مبعايري األداء هذه والتحقق منها؟ . 45
املهنية لدى شركاء التنفيذ وما هي التدابري اليت مت تنفيذها أو اليت هي موجودة ما هي أهداف الصحة والسالمة  . 46

يف الواقع لتحقيق هذه األهداف؟ هل مت حتقيق أهداف الصحة والسالمة املهنية يف العام املاضي، وكيف مت 
  التعامل معها؟

        

واحلوادث وشيكة احلدوث والظروف واإلجراءات غري هل لديك نظام لإلبالغ عن احلوادث وتقييمها وتوثيقها  . 47  احلوادث
  اآلمنة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى تقدمي التفاصيل. إذا كان اجلواب Bلنفي، فريجى توضيح السبب

        

كيف يتم مجع اإلحصاءات عن حوادث العمل؟ (إحصائيات احلوادث) يرجى تقدمي إحصائيات السنوات  . 48
  اخلمس األخرية.

        

          من يقوم بتنفيذ التحقيقات يف احلوادث؟  . 49
          كيف يتم إبالغ حوادث العمل ونتائج احلوادث والتحقيقات والتدابري الناجتة / الدروس املستفادة إىل املوظفني؟ . 50

الطوارئ 
والسيطرة 

          ما هي اإلجراءات واخلطوات املعمول �ا للتعامل مع حاالت الطوارئ واألزمات؟ . 51
          كيف يتم تدريب املوظفني على االستجابة للطوارئ؟  . 52
          كيف تتأكد من أنك عاجلت مجيع حاالت الطوارئ احملتملة وأن خططك كافية؟ . 53
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على 
  األزمات

  هل لديك خطة لإلخالء يف حاالت الطوارئ؟ . 54
ونوع السيناريوهات هل يتم تنفيذ متارين اإلخالء بشكل منتظم؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، قدم نسخة من الربVمج 

  اليت يتم التدريب عليها.

        

التدقيق 
  واملراجعة 

هل مت ا�ام شريك التنفيذ يف أي وقت مضى Bنتهاك أنظمة الصحة والسالمة املهنية؟ هل ميكن الوصول إىل  . 55
  حماضر هذه املراجعات؟

        

املاضية للشركاء املنفذين؟ هل مت اختاذ شهًرا  12هل أجريت عمليات تدقيق الصحة والسالمة املهنية خالل الـ  . 56
تدابري تصحيحية أو مالحظات أو توصيات بناًء على هذه املراجعات؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، كيف متت 

  معاجلتها، وهل مت تنفيذها بفعالية؟

        

التدابري هل لديك نظام لتدقيق موظفيك يف موقع العميل (من أجل الصحة والسالمة املهنية)؟ هل مت وضع  . 57
التصحيحية أو املالحظات أو التوصيات على أساس عمليات التدقيق هذه؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، كيف 

  متت معاجلتها، وهل مت تنفيذها بفعالية؟

        

  هل لديك إجراء مكتوب حول تدقيق الصحة والسالمة املهنية؟ هل هناك اشرتاطات كفاءة للمدققني؟ . 58
، فريجى إرفاق نسخة من خطة التدقيق والتفتيش اخلاصة Bلصحة والسالمة إذا كان لديك إجراء مكتوب

  املهنية. إذا كان اجلواب Bلنفي، فريجى توضيح السبب.

        

هل تشرتط رفع تقرير لكل تدقيق يتعلق Bلصحة والسالمة املهنية؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى إرفاق نسخة  . 59
والسالمة املهنية األخري مع حتديد اإلجراءات اليت اختذت حىت مت إغالق من تقرير فحص ومراجعة الصحة 

  التقرير. إذا كان اجلواب Bلنفي، فريجى توضيح السبب.

        

هل تطلب من مجيع كبار املديرين املشاركة يف / أو قيادة عملية تدقيق الصحة والسالمة املهنية؟ إذا كانت  . 60
املعنيني وÈريخ إجراء تدقيق الصحة والسالمة املهنية. إذا كان اجلواب Bلنفي، اإلجابة بنعم، اذكر أمساء املدير و 

  فريجى توضيح السبب
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هل تشرتط إجراء تدقيق لألفعال غري اآلمنة أو أي برVمج مشابه ينفذ داخل مواقعك اليت يعمل فيها موظفوك؟  . 61
املأمونة واإلجراءات التصحيحية املتخذة وقائمة أمساء إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى إرفاق قائمة Bألفعال غري 

  املراجعني ووظائفهم. إذا كان اجلواب Bلنفي، فريجى توضيح السبب

        

هل تتضمن خطط الصحة والسالمة املهنية اخلاصة بك جداول للتدقيق وما هو نطاق التدقيق املغطى؟ إذا  . 62
أنواع التدقيق وا´االت اليت متت تغطيتها إذا كان اجلواب  كانت اإلجابة بنعم، أرفق نسخة من الربVمج وسرد

  Bلنفي، فريجى توضيح السبب

        

          كيف تتم متابعة وقياس فعالية عمليات التدقيق؟ . 63
          هل يتم تقييم جوانب الصحة والسالمة املهنية يف مراجعات اإلدارة وهل يتم توثيق التدابري املناسبة؟ . 64
تفتيش السالمة لدى شركاء التنفيذ؟ إذا كان األمر كذلك، فمن الذي حيتفظ بسجل  هل جتري عمليات . 65

  لعمليات التفتيش هذه وما مدى تكرارها؟
        

          هل يتم بشكل دوري تغطية جوانب الصحة والسالمة؟  . 66
          األسئلة الوصفية  –إمجايل الدرجات 
         إمجايل الدرجات 
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           استمارات تقييم املخاطر  

              

نشاط   رقم تقييم املخاطر: 
 العمل 

  مت الشروع يف التقييم واستكماله من قبل:       

              التاريخ 

              

ط احلالية  اخلطر احملدد  �ثري اخلطر   اخلطر الرقم ط اإلضافية   الضواب اخلطر  الضواب
 املتبقي 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 جيب عقد اجتماع ملناقشة تقييم املخاطر وتفاصيل العمل وإجراءات الصحة والسالمة املهنية املعنية. ،ينبغي تعبئة مجيع تصاريح العمل ذات الصلة والتحقق منها على النحو الواجب قبل بدء الوظيفة. قبل بدء املهمة عملياً 

              

              

           أو احتياطات إضافية: تعليمات خاصة و /
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   وهم راضون عن االحتياطات املتخذة وإجراءات السالمة املعمول *ا. ،وفهموا املخاطر اليت تنطوي عليها وتعليمات العمل ،حضر املوقعون أدBه االجتماع

              

 التوقيع  االسم / الوظيفة  الرقم  التوقيع  االسم / الوظيفة  الرقم  التوقيع  االسم / الوظيفة  الرقم

1     3     5    

2     4     6    

              

              

  مت اعتماد التقييم من قبل:         اإلجراء املطلوب   فئة اخلطر 

تصرف اآلن (أوقف العمل حىت يتم التخلص من  مرتفع 
 اخلطر) 

  (االسم، التاريخ، التوقيع)       

       تصرف يف أسرع وقت ممكن (ال تتوىل مهمة أو تستخدم معدات حىت تتم إزالة اخلطر) متوسط 

           خطط لتخفيض املخاطر  منخفض 

الوضع مناسب حىت اآلن (راجع الوضع إذا تغريت املعدات / األشخاص / املواد / أساليب  ال يذكر 
 العمل)
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  استمارة تقييم املخاطر 
  ملحوظة: 

  ). R) واألشخاص املعرضني للخطر (P) واملسارات اليت يتم فيها التعرض للخطر (S(ٍ  ترمز إىل مصادر اخلطر Rو  Pو  Sالرموز 
    

 

  من:   الصفحة:  الربVمج: 

  التاريخ: 

 

 املشرف: 

 

  ز{رة املوقع  احلاضرون

  املدة:   التاريخ

 

 وصف العمل 

 

الر
 قم

 اخلطر  املهمة 
 اخلطر األويل

 إجراءات التحكم يف املخاطر 
 اخلطر املتبقي 

 الطرف املسئول
التاريخ 

 املستهدف 

Èريخ 
 S# P# R# S P R اإلكمال 

             

             

             

        املصادقة على تقييم املخاطر: 

           التاريخ:
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  استمارة التحقيق يف احلوادث 
   تقرير التحقيق يف احلوادث           

Vمج رقم الرب            

 املواقع
 

                  

 وقت احلادث:  �ريخ احلادث: 

 موقع احلادث: 

   (قم Bلتأشري على املربع املناسب)  نوع احلادث:

 

 إصابة شخصية 
 

 أضرار يف األصول 

 

 تلوث بيئي  
 

   حوادث طرق
 

 حوادث وشيكة 
 

  

 

 وفاة بدون حادث
 

 

 أخرى (يرجى التحديد): 
 

  

 وصف خمتصر عن احلادث 

  

  

  

  

  

  

 األطراف املشرتكة يف احلادث: 

 الشركة / اإلدارة 
 اإلصاBت 

 الوظيفة االسم

        

        

        

 اإلجراءات املتخذة eلنسبة لألشخاص املصابني: 
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 إسعافات أولية

 

 عالج طيب  
 

 

 الرتقيد يف املستشفى  
 

 

  
 

 أخرى (يرجى التحديد): ____________________________________________________________________________________

  

 (األفعال / الظروف غري اآلمنة) اليت تسببت eحلادثاألسباب املباشرة 

  

  

  

  

  

 مت اإلبالغ عنها من قبل (املشرف / املدير): 

  

 التاريخ / الوقت:  التوقيع:  االسم: 

   الرقم: 

ط اإلدارية):   السبب الثانوي: (غياب أو ضعف الضواب

  

  

 الطرف املسئول نوعها اإلجراءات التصحيحية 
التاريخ 

 املستهدف

           األشخاص 

           املصانع / املعدات 

           العمليات 

   ) معدات احلماية الشخصية 6 ) اإلشراف5 ) اهلندسة4 ) العزل3 ) اإلبدال2 ) التخلص1

 مالحظات إدارة الصحة والسالمة: 

 التاريخ:  مت التحقيق من قبل: 
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 Èريخ اإلغالق: 

 املالحظات: 

 التاريخ:  التوقيع: مدير الصحة والسالمة

  
  ملحوظة

  اجلداول الزمنية للحوادث / اإلبالغ عن احلوادث والتحقيقات
  ساعة من حدوثها 24مدير الوحدة خالل  إىلمجيع احلوادث جيب اإلبالغ عن 
  ساعة من وقوعها. 72من قبل مدير الوحدة / الصحة املهنية خالل  مجيع احلوادث جيب التحقيق يف

  ساعة. 48خالل  ىحوادث كرب ي جيب إبالغ البنك الدويل وبرVمج األمم املتحدة اإلمنائي �
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e لعمل اخلطر استمارة التصريح  
  من قبل شركاء التنفيذ. هذه الوثيقة قابلة للتطبيق على األنشطة ذات املخاطر العالية واليت سيتم تنفيذها 

 التاريخ:  رقم التصريح

 تصريح عمل على ارتفاعات عالية  � نوع العمل 

 تصريح عمل حفرaت  �

 تصريح عمل يف مناطق مغلقة  �

 مهمة خاصة  �

 

  

  وقت اإلصدار: 
  ساري املفعول من: 

 : مت متديد الرتخيص

  
  صباحًا / مساءًا   إىل     صباحا/ مساءًا     من 

 مت اعتماد التمديد من قبل:     صباحًا / مساءًا     

  

  موقع العمل 

  وصف العمل 

 عدد العمال:   اسم املقاول 

  
 ال ينطبق  ال  نعم ظروف العمل إمجاًال 

ط *ا للتأكد من خلوها من األخطار وأ�ا لن ختلق خماطر هلذا هل مت فحص منطقة العمل وموقع  -1 العمل احملي
 العمل؟
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    هل متت مناقشة التصريح مع العمال؟  -2

    هل هناك حاجة لتقييم سالمة العمل؟ إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى إرفاق التقييم  -3

    هل يسمح eلسيارات يف منطقة العمل؟  -4

    هل مت وضع احلواجز والعالمات املناسبة؟  -5

    هل هناك حاجة للعزل؟ -6

    هل مت �مني حدود منطقة العمل وتسويرها؟  -7

 املناطق العامة  �

 الطرق  �

 أخرى، حدد �

   

 هل يشتمل العمل على أي من املخاطر التالية؟ -8

 العمل على ارتفاعات عالية �

 حفرaت �

  أخرى، حدد �

   

 هل قام الشخص املعين بشرح خماطر العمل التالية؟  -9

 العمل على ارتفاعات عالية �

 حفرaت �

 أخرى، حدد �

   

    هل العمال عارفون eألنشطة املطلوبة؟  -10

 هل هناك حاجة ألي معدات طوارئ احلريق؟  -11

 طفاية حريق  �

 عدة اإلسعاف األويل  �
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 جهاز راديو حممول  �

 أخرى، حدد �

    هل هناك حاجة ألي معدات محاية شخصية؟  -12

    احتياطات إضافية:  -13

    

    

 

 

   

 التوقيع اإللزامي:  -14

  
  التاريخ:     التوقيع:       اسم مشرف الربBمج: 

 التاريخ:     التوقيع:       اسم استشاري الربBمج: 

   

 

 

 

 

 املصادقة اإلضافية (لألعمال اليت تنضوي على خماطر حمتملة عالية)  -15

  
 التاريخ:     التوقيع:       اسم مدير الربامج: 

   

 

 يرجى توقيع التفويض وإعادته إىل مشرف العمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هل مت استكمال العمل 
 نعم �

 ال  �

  هل متت مغادرة املكان وهو يف حالة جيدة 
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 نعم �

 ال، عليك جعل املكان آمناً قبل إغالق هذه االستمارة)ال (إذا كان اجلواب  �

    مشرف الربBمج: 

    استشاري الربBمج: 

    

  
  الربVمج. واستشاريويلزم دائًما توقيع شخصني اثنني على األقل وهم املشرف على الربVمج  -ملحوظة: 
  شورة كلما لزم األمر.قد يلزم توقيع إضايف (على سبيل املثال العمل على ارتفاع أو حفر عميقة). ميكن استشارة موظفي الصحة والسالمة املهنية للحصول على امل ،ي يتعني القيام بهذال العملبناًء على 
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ACCIDENT REPORT FORM استمارة اإلبالغ عن حادث 
When and where –  الوقت والمكان 

1. Date: 

 التاريخ:                                         
2. Time     PM            AM       :3 الوقت. Place:                                                :موقع الحادث 

 C                        .If there was a vehicle accident, go to box B.  If، وفي حال غير ذلك، اذهب مباشرة للجزء رقم Bإذا كان هناك حادث سيارة، يرجى تعبئة الجزء رقم 

not, go to box C.  

Vehicle accident –  حادث سيارة 
1. Name of Driver:  اسم قائد

 السيارة:                 
 

2. Staff Number:  الرقم
 الوظيفي:                  

 

3. Job Title:  المسمى
 الوظيفي:                           

 

4. Vehicle Type:  نوع
 السيارة:                          
  Car     -        Sales Van     -        Truck 

5. Fleet No.:  رقم
 األسطول:                         

 

6. Plate Number:  رقم
 اللوحة:                           

 

7. Year of Make:  سنة
 الصنع:                          

 

8. Brand Model:  النوع أو
 الموديل:               

 

9. Third Party Involved?     هل يوجد طرف آخر
 في الحادث؟

     Yes.                       No. 

10.   Damage to Nadec Vehicle:         :مقدار الضرر الحاصل للسيارة 

1.     
2.     
3.          
4.   

11.  Damage to Third Party Vehicle:      :الضرر الحاصل للطرف اآلخر 
1.     
2.     
3.    
4.   

12.  Estimated Vehicle Repair Cost :  التكلفة التقديرية إلصالح
 المركبة:       

 

13.  Estimated Payment to/for Third Party:        المبلغ التقديري
 للطرف اآلخر:  

 

14.  Police Report available?       هل يوجد تقرير     

Yes.                       No.             للشرطة؟ 
15.  IPs liability?               مؤسستكهل تتحمل  

Yes.                    No.             المسئولية؟       
16.  Photos enclosed?   هل هناك صور

 مرفقة؟      

  Yes.                       No.  

 D                                            .If there was an injury, go to box C.  If، وفي حال غير ذلك، اذهب مباشرة للجزء رقم Cإذا كان هناك إصابات، يرجى تعبئة الجزء رقم 

not, go to box D.  

C. About the injured person (s) –  معلومات األشخاص المصابين 

1. What is their name?              أسماء المصابين:  

1.    
2.     
3.   

2. Are they a:  هل
 هم:       

Contractor -     مقاول 
 Employee – موظف   
 Other –           آخرين  

3. How can they be contacted?  كيفية التواصل
           معهم:

1.     
2.    
3.   

4. What is their staff number?        

 الرقم الوظيفي:
 

5. What is job title?  المسمى
           الوظيفي:

 

6. What department do they normally work 
in? :اإلدارة التي يعملون بها                 

7. What date was this reported to the GOSI Clerk, HR?  :تاريخ إبالغ المؤسسة العامة للتأمينات، وإدارة الموارد البشرية عن الحادث  
 

8. Describe their injuries. Give the part of the body affected and state left/right where appropriate.                        :صف بدقة نوع اإلصابة  
1.     

2.     

3.  
D.     About the incident –  معلومات عن الحادث 

1. What happened?  Describe the sequence of events leading up to the accident.  Give dimensions e.g. speeds, heights, weights, etc. 

where these are relevant to the cause of the accident.  

 الحادث.  اشرح ما الذي حدث، واسرد الخطوات التي قادت لوقوع الحادث. اذكر األبعاد مثل السرعة، االرتفاع، الوزن، وغيرها بحسب أهميتها ألسباب 

1.     

2.    

3.    

4.    

5.     
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6.     

2. Why did it happen?  Give your opinion as to why the accident happened.  Were there unsafe conditions that contibuted? e.g. faulty 
equipment, slippery conditions.  What did the man do or not do that contributed? E.g. was he speeding, did he try to lift too much, 
did he not wear PPE?  

لذي فعله الشخص او في رايك ما سبب وقوع هذا الحادث؟، وهل كان هناك بعض المخاطر التي ساهمت في حدوثه؟ مثل عيوب المعدات واألدوات، حاالت انزالق. وما ا
  الشخصية.لم يفعله مما ساهم في وقوع الحادث؟ مثل السرعة، زيادة الحمولة، أو ارتداء أدوات الحماية 

1.     
2.     
3.    
4.    
5.    
3. Give the name and address of any witnesses.   .اذكر اسماء وعناوين شهود الحادث 

Name:  
Address:  
 Contact No:  

Name:  
Address:  
Contact No:  

4. If First Aid was given, state by whom and what was done. 
 First Aid treatment given by:  

 في حال تم عمل اإلسعافات األولية، اذكر من الذي قام بذلك وما فعل تحديداً؟
 
 

5. If First Aid was not given, state why: 
 First Aid was not given because:  

 في حال عدم عمل اإلسعافات األولية، اذكر لماذا؟  
 
 
 

6. If the injured person attended hospital, give details:      :في حالة دخول الشخص المصاب للمستشفى، اذكر التفاصيل                                         
1.    
2.    
3.    

 Name and address of hospital:                 :اسم وعنوان المستشفى                                                                                    
1.  

E. Action taken to prevent a recurrence.  :اإلجراء المتخذ لمنع تكرار الحادث 
1. State what you did or what you intend to do to stop this sort of accident happening again. 

 اذكر ما الذي فعلته أو ما الذي تنوي فعله لمنع تكرار مثل هذا النوع من الحوادث مستقبالً:
1.    
2.    
3.    
4.      
5.  

F. Who is making this report?  :بيانات الشخص الذي اعد هذا التقرير   
1. Name: 2.  Position: 3. Department or site: 4. Date: 

   
 

Location Manager’s Name:         :مدير الموقع Signature:                                       :التوقيع 
 

Date: :التاريخ                                           
 

 

  ملحوظة
  اجلداول الزمنية للحوادث / اإلبالغ عن احلوادث والتحقيقات

  ساعة من حدوثها 24خالل جيب اإلبالغ عن مجيع احلوادث إىل مدير الوحدة 
  ساعة من وقوعها. 72جيب التحقيق يف مجيع احلوادث من قبل مدير الوحدة / الصحة املهنية خالل 

  ساعة. 48جيب إبالغ البنك الدويل وبرVمج األمم املتحدة اإلمنائي �ي حوادث كربى خالل 
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  والتحقيق فيهامذكرة إرشادية بشأن اإلبالغ عن احلوادث 
فيما  جيب أن تضيع أقل وقت ممكن بني حلظة وقوع احلادث وبداية التحقيق. هذا أمر Bلغ األمهية ألن هذا سوف يساعد

  يلي:
  ،كما كانت يف ذلك الوقت  األوضاعلتكون قادرة على مراقبة  -
  و ،األدلة تبعثر وضياعملنع  -
  التعرف على الشهود. -

  
كل من الظروف   ويشمل ذلك ادثاحل إىل حصول أدتمن الضروري فحص مجيع العوامل األساسية يف سلسلة األحداث اليت 

  .حداث اليت أدت إىل احلادث. تسلسل للعديد من األهناك  يكون غري اآلمنة واألفعال غري اآلمنة. يف معظم احلوادث
  ادثاحلخطوات يف اإلبالغ والتحقيق يف 

  داخل املنظمة. املعينشخص إىل الاإلبالغ عن وقوع احلادث  •
  املزيد من اإلصاBت أو األضرار.وقوع تقدمي اإلسعافات األولية والرعاية الطبية للشخص (األشخاص) املصابني ومنع  •

  
  سيقوم فريق التحقيق يف احلوادث بتنفيذ اخلطوات العامة التالية:

  تأكد من أنه آمن Bلنسبة للمحققني للقيام بعملهم).وال موقع احلادث(lمني  وتقييم مكان احلادثإدارة  •
  ).تقابالإجراء امل ،واحلد من التفاعل مع الشهود اآلخرين ،إدارة الشهود (تقدمي الدعم •
  ومجع البياVت. ،التحقيق يف احلادث •
  وحتديد األسباب اجلذرية. ،حتليل البياVت •
  اإلبالغ عن النتائج والتوصيات. •

  
تتاح على الفور األدوات اليت قد حيتاجها أعضاء فريق التحقيق (قلم رصاص أو ورق أو كامريا أو جهاز تسجيل أو  جيب أن

  إخل) حىت ال يضيع الوقت. ،شريط قياس
  

  تحقيق بواسطة شخص أو جمموعة من األشخاص الذين:الإجراء ينبغي من الناحية املثالية 
  ،من ذوي اخلربة يف تقنيات التحقيق •
  ،دراية �ي متطلبات قانونية أو تنظيميةعلى  •
  ،ساسيات الصحة والسالمة املهنية�املعرفة لديهم  •
  ،Bلذات الوضعالعمل واألشخاص وبيئة العالقات الصناعية هلذا  µجراءاتدراية على  •
  ،القدرة على استخدام املقابالت وغريها من التقنيات الشخصية بفعالية (مثل الوساطة أو حل النزاعات) •
  و ؛ومجع البياVتاملطلوبة لو�ئق والسجالت Bدراية على  •
  على حتليل البياVت اليت مت مجعها لتحديد النتائج والوصول إىل التوصيات. لديهم القدرة •

  
  شخص واحد أو أكثر من األشخاص التالني: ميكن أن يشمل أعضاء الفريق 

  ضابط األمن •
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  جلنة الصحة والسالمة •
  معرفة Bلعملاملوظفني الذين لديهم  •
  املشرف على املنطقة أو العمل •
  إن وجد ،ممثل النقابة •
  املوظفني ذوي اخلربة يف التحقيقات •
  "من اخلارجخرباء " •
  ممثل من احلكومة احمللية أو الشرطة •

  
aوعيوب وجود املشرف املباشر يف فريق التحقيق مزا  

عن األشخاص املعنيني Bلعمل والظروف احلالية. عالوة  ميكن أن تتمثل املزا{ يف أن هذا الشخص من املرجح أن يعرف أكثر
لتغاضي احماولة تتم أن  قد يكون من عيوب وجود املشرففورية.  تصحيحيةميكن للمشرف عادة اختاذ إجراءات  ،على ذلك

  املشرف يف احلادث. اليت تسبب �ا عن أوجه القصور
  

وإذا قام ممثل (ممثل) العمال وأعضاء فريق  ،إذا مت التحقيق يف احلادث من قبل فريق من األشخاص ،ميكن جتنب هذا املوقف
  التحقيق مبراجعة مجيع نتائج وتوصيات التحقيق يف احلادث بدقة.

  
حالة  يف ،اإلدارة مسؤولة عن التصرف بناء على التوصيات الواردة يف تقرير التحقيق. ميكن للجنة أو ممثل الصحة والسالمة

  مراقبة التقدم احملرز يف هذه اإلجراءات. ،وجوده
  

  تشمل إجراءات املتابعة ما يلي:
  االستجابة للتوصيات الواردة يف التقرير من خالل شرح ما ميكن وما ال ميكن عمله (وملاذا أو مل ال). •
  وضع جدول زمين لإلجراءات التصحيحية. •
  رصد أن اإلجراءات ا´دولة قد اكتملت. •
  من حالة العامل املصاب.التحقق  •
  تثقيف وتدريب العمال اآلخرين املعرضني للخطر. •
  إعادة توجيه العامل (العمال) عند عود�م إىل العمل. •

  
  جيب على املنظمة بعد ذلك اختاذ اإلجراءات التالية:

  وضع خطة للعمل التصحيحي. •
  تنفيذ اخلطة. •
  تقييم فعالية اإلجراء التصحيحي. •
  املستمر. إجراء تغيريات للتحسني •
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جيب على املنظمة أيًضا نشر املعلومات املتعلقة Bحلادث والتحقيق فيه وحتليل السبب اجلذري واإلجراءات التصحيحية املتخذة 
مع املشاريع األخرى يف مجيع أحناء املنظمة. سيساعد ذلك يف اإلدارة االستباقية لظروف العمل و / أو األفعال املماثلة إذا 

  عمل األخرى وBلتايل الوقاية من اإلصاBت واملخاطر األخرى.حدث يف مواقع ال


