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:التعريف

 .  دارية لتسيطر على املخاطرالوسائل اليت تستخدمها املنظمة من خالل عملية إ
 

 املهنيةوالسالمةالصحة

 



إدارة السالمة ومقررات السياسة

العوامل الشخصية

العوامل البيئية

التصرف الغير 
امنه

االوضاع الغير 
امنه 

(  الوقود)إطالق الطاقة 

أو المواد الخطرة/ عشوائيا و 

الحوادث

اإلصابات الشخصية 

تدمير الممتلكات الشخصية 

مستويات السباب الحوادث 3
أسباب 
أساسية

األسباب الغير 

مباشرة

(العوارض)

االسباب 

المباشرة 







:  الحادث

هو حدث غير مرغوب فيه مما أدى إلى وفاة واعتالل 
.الصحة، واإلصابة أو التلف أو الخسارات األخرى

:  الحادث

هو حدث عشوائي أدى إلى حادثا او قد يؤدي إلى وقوع 

.حادث



نهج النظام
:  أربعة عناصر مشتركة لنظريات النظم العامة هي•

المدخالت –

والعمليات –

والمخرجات –

.والتغذية المرتدة–
:وتصنف أيضا على أنها إما أنظمة مفتوحة أو مغلقة•

.رجيةنظم مفتوحة تتفاعل مع البيئة الخارجية، ويخضع للتأثيرات الخا–

أو نظم مغلقة ال تتفاعل مع البيئة وذلك يقتصر قدرتها على التكيف–
.االستجابة للظروف المتغيرة الداخلية



المنظمة

المدخالت

التغدية 

المرتدة

المخرجات العمليات

العوامل الخارجية



ةالعناصر األساسية إلدارة نظام الصحة المهني

التدقيق والمراجعة لألداء

علم تتبنى المنظمة سياسة الت•

من جميع الخبرات ذات 

الصلة وتطبيق الدروس 

.المستفادة

السياسات

المنظمة

المراجعة

تقييم األداء

قياس األداء

التخطيط 
والتطبيق



OHSAS- 18001أوشا

السياسات

التخطيط

العمايات 

والتطبيق

المراجعة وتطبيق

التصحيح

مرالتحسين المست

مراجعة اإلدارة

سياسة الصحة والسالمة المهنية. 1

وسياسة الصحة والسالمة. 1.1

تخطيط. 2

التخطيط لتحديد المخاطر، وتقييم المخاطر والرقابة. 2.1

القانونية وغيرها من المتطلبات. 2.2

األهداف. 2.3

إدارة برامج الصحة والسالمة المهنية. 2.4

تنفيذ وتشغيل. 3

هيكل والمسؤولية. 3.1

التدريب والتوعية والكفاءة. 3.2

التشاور واالتصاالت. 3.3

توثيق. 3.4

وثيقة بيانات التحكم. 3.5

التحكم التشغيلية. 3.6

التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها. 3.7

التحقق واإلجراءات التصحيحية. 4

قياس األداء والرصد. 4.1

ئيةواإلجراءات التصحيحية والوقامطابقة الحوادث، الحوادث الغير . 4.2

السجالت وإدارة السجالت. 4.3

التدقيق. 4.4

المراجعة االدارية. 5

المراجعة االدارية. 5.1





السياسة

التخطيط

التطبيق

التحقق

مراجعة اإلدارة

المراجعة



الجوانب العملية لنظام إدارة الصحة والسالمة المهنية

المهنيةوالسالمةالصحةسياسة
.لمنظمةلبالنسبةالعملمبادئويحددللتوجيهعاماإحساساتنشئالمهنيةوالسالمةالصحةسياسة•

.المهنيةوالسالمةالصحةلضمانوالمسؤوليةالمطلوباألداءلمستوىأهدافايحددوهو•

.المهنيةالصحةنظاموفقللعملالعليااإلدارةقبلمنرسميالتزامعلىيدلفإنه•



السياسة

أعمالهاأداءمنيتجزأالوحاسممهمجزءالمهنية،والسالمةالصحةنظامبأناإلعترافهو.

تحسينوإلىأدنى،كحدالقانونيةللمتطلباتاالمتثالمع،المهنيةوالسالمةالصحةلنظاماألداءمنعالمستوىتحقيق
.األداءتحسينفيواإلستمرارالتكلفةحيثمنفعالية

السياسةهذهلتنفيذوالمالئمةالكافيةالمواردتوفير

الداخليةاإلخطارعنالتحريطريقعن،المهنيةوالسالمةالصحةأهدافونشرإعداد.

واإلشرافيةالتنفيذيةالسلطةباعتبارهاالتنفيذيةاإلدارةمسؤوليةتحتمباشرةالمهنيةوالسالمةالصحةإدارةوضع.

المنظمةفيالمستوياتلجميععليهاوالحفاظوتنفيذهاالعامةالسياسةبيانفهمضمان.

وتنفيذهابالسياساتااللتزاملكسبوالتشاورالعاملينجميعاشتراك.

السياساتلتطبيقالداخليةوالمراجعةاإلدارةونظاملسياسةالدورياالستعراض.

اتهمواجبلتنفيذالمطلوبةالكفاءةلرفعالمناسبالتدريبتلقواالمستوياتجميععلىالموظفينأنمنتأكد
.ومسؤولياتهم



السياسة

التخطيط

التطبيق

التحقق

مراجعة اإلدارة

المراجعة



التخطيط إلدارة الصحة والسالمة المهنية
:التخطيط لنظام الصحة والسالمة المهنية يتطلب•

تحديد متطلبات النظام

ماذا يجب القيام به؟–

وضع معايير واضحة لألداء

ما الذي يجب عمله؟–

تحديد من هو المسؤول

من الذي سيقوم بالقيام عليها؟–

تحديد الوقت

متى ستودى ومن سيقوم بذالك؟•

تحديد المطلوب

ما هي النتيجة المتوقعة؟–



التخطيط إلدارة الصحة والسالمة المهنية

مجاالت رئيسية التي يجب ثالثةخالل مرحلة التخطيط يحدد  OHSAS 18001أوشا 
:تناولها

إدارة تحديد . المخاطر( تقييم)1

حة القصد من هذا الشرط هو أن ذلك يمكن للمنظمة أن تقدر جميع األخطار الكبيرة التي تواجه الص–
.والسالمة المهنية باستخدام عملية إدارة المخاطر

المتطلبات القانونية. 2
و متطلبات ينبغي للمنظمة تحديد جميع المتطلبات القانونية المعمول بها، فضال عن أي صناعة أخرى أ–

.الشركات الخاصة التي تتطلب إجراءات قانونية

برامج أهداف الصحة والسالمة المهنية. 3
األهداف من حيث األداء للصحة والسالمة بأن تضع "تعريف أهداف الصحة والسالمة المهنية ب–

".المنظمة نفسها على تحقيق المطلوب بقدر المستطاع واإلمكانيات، كلما كان ذلك ممكنا



تحليل المخاطر

حدد 
المخاطر 

تقييم 
المخاطر

تنفيذ 
كمتدابيرالتح

الرصد 
والمراقبة



تحديد المخاطر

المخاطر

جسدي

ةالكيميائي

اإلجهاد و

النفسية 
واالجتماعية

التصميم 
المريح 
للجسم

بيولوجي



تحديد المخاطر
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تحديد المخاطر

:األخذ في االعتبارات التالية
األنشطة الروتينية وغير الروتينية) 1

أنشطة جميع االعاملين للوصول من وإلى مكان العمل) 2

اإلنسان السلوك والقدرات والعوامل البشرية األخرى) 3

المخاطر التي تم إنشاؤها في محيط مكان العمل من خالل األنشطة ذات الصلة في مكان العمل) 4

البنية التحتية والمعدات والمواد في مكان العمل) 5

التغييرات أو التعديالت المقترحة في أنشطة أو منظمة أو المواد) 6



تحديد المخاطر

حريق

يةالصعق بالصدمات الكهربائ

الحروق

انحباس

غبار

أبخرة

ورحالت شالالت

ضجيج

اإلجهاد الحراري

ساللة العضالت

مرتفعات

معدات

المواد الكيميائية

تخفيضات

وحيد العمل

انسكاب السوائل
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مكان العمل رتحديد المخاط تقدير التدريب أوضاع التحكم
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تقييم المخاطر

التدريبأوضاع التحكم
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Implement Controls



السياسة

التخطيط

التطبيق

التحقق

مراجعة اإلدارة

المراجعة



تطبيق األهداف

.ينبغي تحديد مؤشرات مناسبة لكل هدف للسماح لرصد تنفيذ األهداف•

التي تم ينبغي وضع خطط العمل رسميا للوصول بكل أهداف الصحة والسالمة المهنية•
:على النحو التالي. تحديدها

.أو داخل كل عملية/ األفراد المسؤولين عن تنفيذ األهداف خالل العمل و –

.مختلف المهام التي يجب القيام بها من أجل تلبية كل األهداف–

األدوار والمسؤوليات

هم على جميع المستويات داخل المنظمة، والعاملين بحاجة إلى أن يكونوا على علم بأدوار•
ومسؤولياتهم

.حيال الصحة والسالمة المهنية بوضوح( الفرد)تحديد مسؤوليات العامل •

.منح الصالحيات والموارد الالزمة لجميع العاملين للقيام و تولي مسؤولياتهم•



التنفيذ والتشغيل

:األدوار والمسؤوليات

وجود ترتيبات وإجراءات مناسبة لمسألة العاملين على•
.أدائهم وتولي مسؤولياتهم

اإلبالغ عن العالقات واإلتصاالت على أن  تكون واضحة •
.وخالية من الغموض

ة يجب تقييم أداء العاملين نحو الصحة والسالمة المهني•
.وتحملهم المسؤوليات



التدريب والكفاءة

يجب أن يكون للمنظمة إجراءات فعالة لضمان كفاءة الموظفين•
.للقيام بمهامهم المحددة

.منهجية تحديد الكفاءات المطلوبة من قبل كل موظف•

.توفير التدريب المحددة على أنها ضرورية•

تقييم األفراد للتأكد من أنها اكتسبت والحفاظ على المعارف•
.والمهارات الالزمة لمستوى الكفاءة المطلوبة

.سجالت المهارات/ الحفاظ على التدريب المناسب •



التنفيذ والتشغيل

التشاور واالتصاالت

وهذا . لينبغي للمنظمة تشجيع المشاركة في عملية التشاور والتواص
:ينطوي على

تحديد وتلقي المعلومات ذات الصلة الصحة والسالمة المهنية•

من خارج المنظمة بما في ذلك•
  المعلومات الجديدة او التعديالت على التشريعات

المعلومات ظرورية لتحديد االخطار والسيطرة عليها



التنفيذ والتشغيل

ضمان إحالة ذات الصلة المعلومات لجميع الناس في تنظيم .OH & Sالتطورات والمعلومات في ممارسات اإلدارة
:هذا يتطلب ترتيبات ل. الذين هم بحاجة إليها

.تأكد من أن المعلومات ال تتدفق فقط من أعلى إلى أسفل، ولكن أيضا من األسفل إلى األعلى•

عدم تقييد عناصر الصحة والسالمة باجتماعات مقيدة •

بلغ عن المخاطر وأوجه القصور في ترتيبات الصحة والسالمة المهنية •

.ضمان إحالة المعلومات ذات الصلة إلى الناس خارج المنظمة للذين يحتاجون اليها•

تشجيع االراء واالقتراحات من الموظفين بشأن مسائل الصحة والسالمة المهنية •

الوثائق

ية ينبغي للمنظمة توثيق، والحفاظ على ما يصل من الوثائق الكافية عن نظام إدارة الصحة والسالمة المهن•

.والتي تتطلب إنتاج وثيقة الصحة والسالمة1999هذا الشرط يماثل البندالسابع من الالئحة التنفيذية للمحاجر، •



التحكم بالتشغيل 

.ينبغي للمنظمة إنشاء ترتيبات لضمان تنفيذ األنشطة بأمان•

.دهاوينبغي أن تستند هذه الترتيبات على نتائج تقييم المخاطر، وأهداف الصحة والسالمة التي تم تحدي•

.ينبغي للمنظمة أيضا  وضع خطة واالستعداد لحاالت الحوادث والطوارئ•



السياسة

التخطيط

التطبيق

التحقق

مراجعة اإلدارة

المراجعة



قياس األداء

:هياألداءلقياسالرئيسيةاألهداف

 األهداف؛وتحقيقتنفيذخططتمكانإذاماتحديد•

المخاطرفيوالتحكماألداءلقياسآليةوضعمنالـتأكد•

 وفعالة؛مكانهافيالمخاطرعلىالسيطرةتدابيرأنمنتأكد•

المطابقةعدمحاالتمنطقوالنظامفشلمننتعلم•

 افاألطرلجميععنامعلوماتتوفيرخاللمنالمخاطروضوابطخططتنفيذتعزيز•

نظامجوانبلتحسيناألمرلزموإذالمراجعة،استخدامهايمكنالتيالمعلوماتتوفير•
 .المهنيةوالسالمةالصحةإدارة



Measuring Performance
قياس األداء

وينبغي للمؤسسة نظام قياس

األداء تتضمن كل بالموقع 

.وبيانات الرصد على رد الفعل



قياس األداء

بالموقعالقياسأنظمة

.تستخدم للتحقق من االلتزام مع الهيئات الصحة والسالمة المهنية  باألنشطة

:أمثلة من بيانات الرصد النشطة هي

وقد تم تحديد وتوضيح  مدى الخطط واألهداف وآليات تحقيقها.

 ما إذا تم تعيين مدير للصحة والسالمة المهنية

إذا تم نشر سياسة السالمة.

 عدد المتدريب بهيئة الصحة والسالمة المهنية

إكمال عدد المخاطر وعمليات تقييم المخاطر

 مدى االلتزام بظوابط المخاطر



قياس األداء

القياسأنظمةتنشيط

oالبيئيةوالصحةالسالمةلنظامالتدقيقلعملياتالقانونيةبالمتطلباتااللتزاممدى.

oالبيئيةوالصحةالسالمةنظامبمتابعةالخاصةاللجنةاجتماعاتوفعاليةوتيرة.

oالبيئيةوالصحةالسالمةلنظامالمتخصصةالتقارير.

oالصحيةالمراقبةتقارير

oالعملموقعمستوىكشف

oالشخصيةالوقايةمعداتاستخدام.



أنظمة مراقبة ردات الفعل

:يجب ان يستخدم في التحقيق والتسجيل والتحليل واالخفاقات بما في ذلك

 االعمال الغير امنه

 الظروف الغير امنه

 الحوادث المضيعة للوقت

 الحوادث الكبيرة والوفيات

 الغياب المرضي

االنتقادات التي أدلى بها موظفو الوكالة التنظيمية

الشكاوى المقدمة من أفراد الشعب..



قياس األداء

التحقيق الحوادث والوقائع

ينبغي على المنظمات يكون لديها إجراءات لإلبالغ عن كال •

.والتحقيق في الحوادث والوقائع

الرئيسي من هذه اإلجراءات هو منع حدوث المزيد من الوضع •

.بسبب تحديد والتعامل مع األسباب الجذرية



التدقيق 

الصحة والسالمة المهنية المراجعة هي عملية منظمة حيث •

حة يمكن استعراض وتقييم مستمر لفعالية نظام إلدارة الص

.والسالمة المهنية

ن أداء تدقيق السالمة هو وسيلة إيجابية واستباقية للتحقق م•

.السالمة للمؤسسة

 



متطلبات التدقيق الرئيسية

جدولة

.سالمةوينبغي إعداد خطة سنوية لتنفيذ عمليات التدقيق الداخلي ال•

دعم اإلدارة

لتدقيق كي تكون ذات قيمة، ينبغي لإلدارة العليا التزاما كامال لمفهوم ا•

.وتنفيذه تنفيذا فعاال داخل المنظمة



متطلبات التدقيق الرئيسية  

مدققين
.التدقيق يقدم تقييما شامل ورسمي لالمتثال للمنظمة لإلجراءات الصحة والسالمة المهنية والممارسات•

ومستويات ،OH & Sينبغي أن النتيجة النهائية منإجراء مراجعة تشمل تقييم مفصل مكتوب من اإلجراءات •
.التقيد باإلجراءات والممارسات، وينبغي عند الضرورة تحديد اإلجراءات التصحيحية

مراجعين الداخليين
يجب أن . نوقد يكون النهج فريق توسيع المشاركة وتحسين التعاو. يمكن شخص أو أكثر إجراء عمليات التدقيق•

.تكون مستقلة عن جزء من منظمة أو النشاط الذي هو التي سيجري تدقيقها



متطلبات التدقيق الرئيسية 

د جمع البيانات وتفسيرها يجب فحص الوثائق ذات الصلة  التي ق
:تشمل

 نظام إدارة الوثائق للصحة والسالمة المهنية

الصحة والسالمة المهنية بيان السياسة العامة.

إجراءات الطوارئ للصحة واسالمة المهنية

 السماح للعمل بالنظم واالجراءات

محاضر اجتماعات الصحة والسالمة المهنية.

تقارير الحوادث والسجالت.

 سجالت التدريب

 تقارير تنفيذ االتصال مع السلطات



متطلبات التدقيق الرئيسية          

محتوى التقرير

:صر اآلتيةأن يتضمن العناينبغي يحتوى تقرير التدقيق النهائي  حسب الحالة و

أهداف المراجعة ونطاقها–

التدقيق التفاصيل المتعلقة بخطة المراجعة الداخلية، وتحديد أعضاء فريق–

والمراجعة بتاريخ المراجعة وتحديد نطاق المراجعة



محتوى التقرير

يقاستخدام الكتيبات تحديد هوية المرجعية إلجراء التدق•

حاالت عدم المطابقة•

قة تقييم وتقدير المراجعين الداخليين لمدى درجة المطاب•

18001OHSAS

ق قدرة نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية المعلنة لتحقي•

األهداف



نتائج المراجعة

في نهاية عملية المراجعة، وقبل تقديم تقاريرها، يجب على المراجع أو فريق•

.المراجعة عقد لقاء مع مدير المسؤول للمجال المراجع

والغرض الرئيسي من هذا االجتماع هو التواصل بنتائج أعمال التدقيق للمدير•

.المسؤول من أجل ضمان مفهوم ببداهة ويتم التوصل إلى اتفاق



السياسة

التخطيط

التطبيق

التحقق

مراجعة اإلدارة

المراجعة



المراجعة االدارية

نتائج التدقيق الداخلي

المشاركة والمشاورة

التواصل

األداء

األهداف

التحقيقات واإلجراءات التصحيحية،اتخاذ اإلجراءات الوقائية

 متابعة

الظروف المتغيرة

 التوصيات



ISO 45001 
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المواصفة قيد المراجعة وسيبداء تفعيلها
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Structure of ISO/CD 
45001.2

1 Scope 

2 Normative references 

3 Terms and definitions 

4 Context of the organization 

• 4.1 Understanding the organization 
and its context  

• 4.2 Understanding the needs and 
expectations workers and other interested 
parties

• 4.3 Determining the scope of 
OH&S management system

• 4.4 OH&S management system and 
its processes 

5 Leadership, worker participation and consultation

• 5.1 Leadership and commitment 

• 5.2 Policy

• 5.3 Organizational roles, 
responsibilities and authorities

• 5.4 Participation, consultation and 
representation 

6 Planning

• 6.1 Actions to address risks and 
opportunities 

• 6.2 OH&S objectives and planning 
to achieve them

7  Support 

• 7.1 Resources 

• 7.2 Competence 

• 7.3 Awareness 

• 7.4 Information and communication 

• 7.5 Documented information 

8  Operation 

• 8.1 Operational planning and control

• 8.2 Management of change

• 8.3 Outsourcing

• 8.4 Procurement

• 8.5 Contractors

• 8.6 Emergency preparedness and response

9  Performance evaluation 

• 9.1 Monitoring, measurement, analysis and 
evaluation 

• 9.2 Internal audit 

• 9.3 Management review 

10  Improvement 

• 10.1 General

• 10.2 Incident, non-conformity and corrective 
action 

• 10.3 Continual improvement



ISO/CD 45001.2هيكل 

دعم7
الموارد 7.1 •

الكفاءة 7.2 •

الوعي 7.3 •

المعلومات واالتصاالت 7.4 •

المعلومات الموثقة 7.5 •

عملية 8
التخطيط والرقابة التشغيلية 8.1 •

إدارة التغيير 8.2 •

االستعانة بمصادر خارجية 8.3 •

المشتريات 8.4 •

المقاولين 8.5 •

الطوارئ واالستجابة8.6االستعداد  •

تقييم األداء 9
رصد وقياس وتحليل وتقييم 9.1 •

التدقيق الداخلي 9.2 •

إدارة9.3مراجعة  •

تحسين 10
عامة 10.1 •

الحوادث، عدم المطابقة واإلجراءات التصحيحية 10.2 •

التحسين المستمر 10.3 •

نطاق 1

المراجع المعيارية 2

المصطلحات والتعاريف  3

السياق للمنظمة 4

فهم تنظيم وسياقها 4.1 •

ىفهم احتياجات وتوقعات العاملين واألطراف المعنية األخر 4.2 •

نظام إدارة OH & Sتحديد نطاق 4.3 •

• 4.4 OH & S نظام اإلدارة وعملياتها

القيادة، مشاركة العمال والتشاور 5

القيادة وااللتزام 5.1 •

السياسة 5.2 •

التنظيمية األدوار والمسؤوليات والسلطات 5.3 •

المشاركة والتشاور والتمثيل 5.4 •

التخطيط 6

اإلجراءات الرامية إلى معالجة المخاطر والفرص 6.1 •

والتخطيط لتحقيقها OH & Sأهداف 6.2 •



Structure of ISO/CD 45001.2

The numbers given in brackets refer to the clause numbers in this IS



التفكير القائم على المخاطر
.السالمة والصحة المهنية إدارة تقليدية قائمة على تقييم المخاطر ومعالجة اضرار المخاطر •

أن لمعايير نظام إدارة يتطلب من منظمات النظر أيضا للمخاطر،( وضعت ملحقا خاصا)منظمة األيزو •

نظام إدارة السالمة والصحة المهنية في حد ذاته قد ال يكون فعال من دون دراسة وتحليل المخاطر،

والبحث عن فرص للتحسين

للسالمة والصحة المهنية  ISO 45001في  6.1في البند " المخاطر والفرص"وقد تم تكييف متطلبات •

.  والحماية من المخاطر المهنية

•ISO / CD 45001.2 يستخدم المصطلحات:

عندما يشير تحديدا إلى السيطرة على المخاطر" الفرص"و " خطر"–

عند اإلشارة إلى نظام إدارة السالمة والصحة المهنية" فرص"و " خطر"–



(سورة الكهف)قال تعالى في كتابه الكريم 



المراجع

•OHSAS 18001: 2007

•ISO/CD 45001.2

•www.iso.org

http://www.iso.org/


0505606413جوال 

fetyani@gmail.com

www.hanifetyani.com

info@hanifetyani.com

هاني بن حسن أحمد فتياني. د

mailto:fetyani@yahoo.com
http://www.hanifetyani.com/
mailto:info@hanifetyani.com


سبحانك اللهم وبحمدك وأتوب اليك، 

واستغفر هللا العظيم وصلى هللا علي سيدنا محمد


