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حقوق النشر للطبعة العربية ©  2019المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية ،دمشق
وقد تمت ترجمته وإعادة إصداره بموافقة مكتب العمل الدولي.

ال تنطوي التسميات المستخدمة في منشورات منظمة العمل الدولية ،التي تتفق مع تلك التي تستخدمها األمم المتحدة،
وال العرض الوارد فيها للمادة التي تتضمنها ،على التعبير عن أي رأي كان من جانب مكتب العمل الدولي بشأن المركز
القانوني ألي بلد أو منطقة أو إقليم أو لسلطات أي منها ،أو بشأن تعيين حدودها.

ومسؤولية اآلراء المع َّبر عنها في المواد أو الدراسات أو المساهمات األخرى التي تحمل توقيع ًا هي مسؤولية مؤلفيها
وحدهم ،وال يمثل النشر مصادقة من جانب مكتب العمل الدولي على اآلراء الواردة فيها.
واإلشارة إلى أسماء الشركات والمنتجات والعمليات التجارية ال تعني مصادقة مكتب العمل الدولي عليها ،كما أن إغفال
ذكر شركات أو منتجات أو عمليات تجارية ليس عالمة على عدم إقرارها.
ال يقر مكتب العمل الدولي بالمسؤولية عن صحة الترجمة العربية أو عدم الدقة أو األخطاء أو الحذف أو العواقب التي
تنشأ عن االستخدام أو ما يتعلق به.

صدرت هذه الحقيبة التدريبية ضمن مشروع الوكالة الدولية السويدية للتعاون والتنمية ()SIDA
«الربط بين السالمة والصحة في العمل والتنمية االقتصادية المستدامة :من النظرية واالبتذال إلى
القناعة والفعل» (.)2012-2009
يعزز هذا المشروع تحسين السالمة والصحة المهنيتين لكافة العاملين عبر تطوير المنتجات العالمية ،والتصدي
لثغرات الطرائق والمعلومات في هذا المجال ،وعبر حشد أصحاب المصلحة باتجاه تنفيذ التدابير العملية على
المستويين الوطني والمحلي وعلى مستوى المنشأة .تتضمن ُم ْخ َرجات هذا المشروع مواد تدريبية وأدوات عملية،
وإرشاد ًا بشأن السياسات بغية تعزيز القدرات الوطنية والمحلية في حقل السالمة والصحة المهنيتين ،وبغية مساعدة
القائمين على تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج السالمة والصحة المهنيتين.

تقديم مكتب العمل الدولي

تسعى هذه الحقيبة التدريبية بشأن تقييم الخطر وإدارته في مكان العمل بشكل رئيسي إلى تمكين مالكي المنشآت
الصغيرة والمتوسطة مدرائها من اتخاذ إجراءات بأنفسهم لتحسين ظروف السالمة والصحة في أماكن عملهم.
ِ
الم ْخ َرجات ولحق
تدمر اإلصابات واالعتالالت الصحية المرتبطة بالعمل الحياة وتؤثر على األعمال إذا ما ُفقدت ُ
الم َع َّر َضة ألثر
الضرر باآلالت وازدادت تكاليف التأمين وما إلى ذلك ،وهذا ما ال تستطيع األعمال الصغيرة ،السيما ُ
تحمل تكاليفه معنوي ًا واقتصادي ًا .لقد ُو ِضعت هذه الحقيبة
الحوادث المهنية واالعتالالت الصحية المرتبطة بالعملُّ ،
التدريبية لتفادي هذا النوع من األوضاع.

ُيعت َبر تقييم الخطر أداة رئيسية في إدارة السالمة والصحة المهنيتين في المنشأة ،ويقدم ألصحاب العمل ولألعمال
وسيلة ليكونوا َس َّباقين لتحديد المخاطر واتخاذ اإلجراءات لمعالجة المشاكل قبل أن تسبب حادث ًا أو اعتالالً في
الصحة .وكما تُب ِّين هذه الحقيبة التدريبية ،فإنه ليس من الصعوبة بمكان وضع الحلول ألنها تستند إلى المعرفة الدقيقة
ُح ِّقق
للمالكين وللعمال ألماكن عملهم .إن الهدف هو مساعدة أصحاب العمل والعمال على إيجاد حلول عملية وت َ
عالقة التكلفة  -الفعالية بغية التحكم باألخطار في أماكن عملهم.
ُص ِّممت هذه الحقيبة التدريبية لمساعدة أولئك الذين يديرون المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك الذين يعملون
فيها ،باإلضافة إلى الذين يقدمون الخدمات إلى تلك المنشآت ويعملون مع هذه الخدمات ،وللعمل خطوة بخطوة
من خالل اإلمدادات (ال ّل ِ
وج ْستِ َّيات) المتعلقة بتقييم الخطر .إنها تستهدف في المقام األول المالكين/أصحاب العمل
في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،األشخاص المسؤولين  -قانوني ًا في بلدان كثيرة  -لضمان أن تقييم الخطر هو جزء
وحزمة من ممارسة األعمال .كذلك فإن الحقيبة موضع اهتمام من ِق َبل اآلخرين ،والعمال وممثليهم في مكان العمل،
ومفتشي العمل ،ومنظمات أصحاب العمل ،والنقابات الذين يمكن أن يستخدموا المواد في تدريب أعضائها.

تتألف الحقيبة التدريبية من ثالثة أجزاء؛ فالجزء األول هو أداة المساعدة الذاتية حيث يغطي الخطوات الخمس
إلجراء تقييم الخطر ،وسوف يرسخ الثقة و ُيمكِّن مالكي المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها من إجراء
المدَ ِّرب ،وقد ُو ِضع لدعم الدورات التدريبية حول تقييم الخطر
تقييمهم لألخطار؛ وأما الجزء الثاني فهو أداة ُ
دربين على تخطيط برامج تقييم الخطر ،حيث يتضمن صحائف أنشطة إلرشاد المشاركين من خالل
الم ِّ
ولمساعدة ُ
عملية تقييم الخطر؛ وأخير ًا يتضمن الجزء الثالث أمثلة لتقييم الخطر لقطاعات مهنية مختارة حيث تسود المنشآت
الصغيرة والمتوسطة.
آمل أن تحقق الحقيبة التدريبية غرضها كأداة عملية بسيطة لمساعدة أصحاب العمل والعمال على إيجاد حلول عملية
بأسلوب ف َّعال من حيث التكلفة بغية التحكم باألخطار في أماكن عملهم بما يعود بالفائدة على العمال والمالكين
على حد سواء.

Seiji Machida, Director
مدير العمل اآلمن()SafeWork
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يتمتع تقييم الخطر بأهمية كبيرة ،حيث يعتبر إحدى األدوات والتقنيات الذاتية لتحسين ظروف السالمة والصحة في
المنشآت ،فهو يمكَّن من تحديد المخاطر ووضع تدابير للتحكم بها وتحديد أولوياتها؛ كما أن تقييم الخطر يعتبر
عنصر ًا أساسي ًا إلدارة الخطر التي تقدم مجاالً واسع ًا من الحلول لتحقيق عالقة التكلفة-الفعالية ،والمساعدة على
جعل أماكن العمل أكثر أمان ًا وبمستوى صحي أفضل.
أمام هذه األهمية ،أصدرت منظمة العمل الدولية حقيبة تدريبية تركز على تقييم الخطر وإدارته في مكان العمل
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ،حيث تمثل تلك المنشآت الجزء األكبر من األعمال عالمي ًا.
نظر ًا ألهمية الحقيبة التدريبية  ،يسرنا أن نضعها بين أيدي قرائنا األعزاء لعلها تكون مرجع ًا مفيد ًا رائد ًا في هذا المجال،
وتعد اإلصدار النوعي األول للمعهد على شكل حقيبة تدريبية في ميدان تقييم الخطر وإدارته في مكان العمل.

تهدف الحقيبة التدريبية إلى تقديم أداة للمساعدة الذاتية ليتمكن أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعاملون
المدربين على
فيها من إجراء تقييمهم لألخطار ،وتقديم أداة لدعم الدورات التدريبية حول تقييم الخطر ولمساعدة
ِّ
تخطيط برامج تقييم الخطر ،وتقديم أمثلة لتقييم الخطر لقطاعات مهنية مختارة حيث تسود المنشآت الصغيرة
والمتوسطة .تستهدف الحقيبة التدريبية بشكل رئيسي أصحاب العمل ومنظماتهم في المنشآت الصغيرة والمتوسطة
ومالكي تلك المنشآت ،واألشخاص المسؤولين قانوني ًا ،والعمال وممثليهم ،ومفتشي العمل ،وغيرهم.
للمدرب ،ويحتوي
تتضمن الحقيبة التدريبية ثالثة أجزاء أساسية؛ األول حول منهجية تقييم الخطر ،ويتضمن الثاني أداة
ِّ
الثالث على أمثلة لتقييم الخطر ألماكن عمل مختارة ،باإلضافة إلى ملحق يتضمن كيفية العثور على الممارسات
الجيدة والمعلومات الصادرة عن المنظمات الدولية والبلدان المختلفة في هذا المجال.
البد من اإلشارة إلى أن منظمة العمل الدولية أصدرت أيض ًا دلي ً
ال مبسط ًا موجز ًا يتضمن َخ ْمس خطوات ألصحاب
العمل والعمال وممثليهم بشأن إجراء تقييم الخطر في مكان العمل ،وقد أصدرناه باللغة العربية بشكل منفصل عن
الحقيبة التدريبية نظر ًا ألهميته.

ختام ًا نجد لزام ًا علينا أن نتوجه بخالص شكرنا وجزيل امتناننا إلى مكتب العمل الدولي في جنيف لتكرمه بمنحنا
الموافقة والتمويل لترجمة الحقيبة التدريبية ودليل َ
الخ ْمس خطوات الصادرين باللغة اإلنجليزية ولدعمه المستمر
ألنشطة المعهد .كما نشكر الدكتور بسام أبو الذهب للجهد الذي بذله في ترجمة هذا العمل الهام وله منا كل التقدير.

والله ولي التوفيق .....

القائم بأعمال مدير المعهد
الدكتورة رانية رشدية
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شكر وتقدير
لم يكن باإلمكان تطوير هذه الحقيبة التدريبية لوال المساهمة المالية من الوكالة الدولية السويدية للتعاون والتنمية
(.)SIDA
المستشار في السالمة والصحة المهنيتين ،كما قام باختبار الحقيبة في دورة
صاغ الحقيب َة التدريبية Mr Peter Hurst
ُ
كونة لمنظمة العمل الدولية ،وقد شارك بالدورة ممثلون لقطاعات مهنية مختلفة عديدة في
الم ِّ
تدريبية مع الهيئات ُ
ماالوي؛ و َقدَّ م كل من  Ms Annie Riceو Mr Andrew Christianمن برنامج العمل اآلمن ( )SafeWorkفي
منظمة العمل الدولية مساهمات تقنية لوضع اللمسات األخيرة للمضامين؛ كما َّنسق إصدار هذا العمل Ms Amélie
 ،Schmittكبيرة المستشارين التقنيين في الوكالة الدولية السويدية للتعاون والتنمية (ُ )SIDAم َم ِّولة المشروع.
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َم ْد َخل
رغم أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة مهمة جد ًا وتمثل الجزء األكبر من األعمال عالمي ًا ،فإن كثير ًا منها يخفق في النمو أو حتى
البقاء .تحصل في كل سنة آالف من حاالت اإلفالس الناجم عن مشاكل انخفاض اإلنتاجية ،والمنتجات والخدمات متدنية
الجودة ،عالوة على صعوبات التسويق والصعوبات المالية .غالب ًا ما تنجم هذه العقبات عن نفس الصعوبات وانعدام التنظيم
التي تجعل العمل َخطِر ًا ومزعج ًا .لدى مثل هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة إمكانات غير ُم ْس َت َغ َّلة من أجل التغيير يمكن أن
تؤدي بسهولة إلى منتجات جودتها أفضل ،وتحسين ظروف العمل والسالمة والصحة ،وعموم ًا منشأة أكثر قدرة على المنافسة؛
1
ورغم ذلك ،غالب ًا ما تنقصها األدوات والتقنيات لتنفيذ مثل هذا التغيير.
إن تقييم الخطر في مكان العمل هو إحدى األدوات أو التقنيات الرئيسية لتحسين ظروف السالمة والصحة في المنشآت الصغيرة
والمتوسطة ،وهو عنصر أساسي إلدارة الخطر في المنشأة .تشمل إدارة الخطر مجاالً واسع ًا من الحلول التي من الممكن أن
تتضمن أيض ًا سياسات السالمة والصحة في الشركة ،ولجان السالمة والصحة في مكان العمل ،والتدريب والمعلومات بشأن
السالمة والصحة المهنيتين ،ووضع أهداف لتحسين السالمة والصحة المهنيتين ،واالتصاالت بشأن الخطر.

ِ
ستخدمت على نطاق واسع عالمي ًا .بإمكان الشركات والمنشآت
إن تقييم الخطر بشأن السالمة والصحة هو تقنية إلدارة الخطر ُا
بكافة الحجوم  -الصغيرة والمتوسطة والكبيرة  -استخدام تقييم الخطر كمساعد إلدارة الخطر لمساعدتها على جعل أماكن
عملها أكثر أمان ًا وبمستوى صحي أفضل ،ولتحسين كفاءة األعمال التنافسية.

إن تقييم الخطر هو أداة مساعدة ذاتية؛ فهي تتيح ألصحاب العمل ولألعمال ،بمشاركة القوى العاملة ،اتخاذ اإلجراءات بنفسها
لمعالجة مشاكل السالمة والصحة وللتوصل إلى حلول تُح ِّقق عالقة متوازنة بين التكلفة والفعالية .يستطيع أصحاب العمل
واألعمال تحديد وتقييم األخطار التي تنشأ في أماكن عملهم باستخدام تقييم الخطر ،واستناد ًا إلى تحليلها ،يمكنهم بعد ذلك
وضع تدابير معقولة بشأن السالمة والصحة بغية التحكم بها 2.باإلمكان استخدام تقييم الخطر لتحديد األولويات بحيث يتم
التصدي أوالً لألوضاع األكثر خطورة ،ويمكن أن تؤخذ بعين االعتبار في وقت الحق األوضاع األقل ترجيح ًا بأن تحدث واألقل
ترجيح ًا بأن تسبب مشاكل كبرى؛ إن تقييم الخطر ُي َح ِّقق أيض ًا عالقة التكلفة  -الفعالية.
إن قيام المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجراء تقييم الخطر لمعالجة مشاكلها اليومية المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين يؤدي
المبا َلغ به على الخبراء الخارجيين أو المستشارين أو كبار الموظفين
إلى تفادي تلك الشركات االعتماد (باهظ التكلفة غالب ًا) ُ
لتقديم النصح بشأن تحديد ما هو الخطأ وكيفية حل مشاكلها (على الرغم من أنها ،بالطبع ،قد تلتمس النصح والمساعدة من
أي كان القائم بتقييم الخطر  -حتى لو كان خدمة خارجية  -فإن صاحب العمل هو المسؤول في النهاية عن
هؤالء األشخاص)ٌ .
تنظيم هذا التقييم واعتماده وتنفيذه في نهاية المطاف.
غالب ًا ما ُين َظر إلى السالمة والصحة المهنيتين على أنها أعمال ورقية كثيرة جد ًا وإجراءات اعتيادية (روتينية) وقواعد ولوائح
م ِ
كلفة و ُمم َّلة يصعب فهمها ،وتميل إلى أن تجعل إدارة المالكين والمدراء ألعمالهم أكثر صعوبة .حتى بين أولئك الذين ال
ُ
يفكرون بهذه الطريقة ،فإن الكثيرين يعتقدون أنه بسبب وقوع حوادث قليلة أو عدم وقوع حوادث ،فإن كل ما يلزم هو الحس
السليم األساسي ،وأنه ،على أي حال ،ال يمكن تفادي معظم الحوادث التي تقع في هذه األيام.
 ،Work improvement in small enterprises (WISE). Geneva, ILO Conditions of Work and Employment Programme (TRAVAIL), 2007 1وهو متاح على الموقع التالي:
http://www.ilo.org/travail/whatwedo/instructionmaterials/lang--en/docName--WCMS_152469/index.htm
 ،Guidelines on occupational safety and health management systems: Geneva ILO Safework, 2001 2وهو متاح على الموقع التالي:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_publ_9221116344_en.pdf
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بسبب اعتماد األشخاص على حسهم السليم الذي يعمل جيد ًا  -فإن خطأ ما قد يحدث .عندما يعني ذلك أن شخص ما توفي أو
أصيب بصورة جسيمة ،فإنه يمكن أن يبدو فجأة وكأنه نهج غير مناسب إلى حد ما .يعيش الكثير من أصحاب العمل ليتأسفوا لعدم
االهتمام بإجراءات السالمة والصحة المهنيتين بقدر أكبر من الجدية قبل وقوع حادث ،وليس بعد أن ُيصاب أحد العمال بصورة
جسيمة في العمل .يوفر تقييم الخطر ألصحاب العمل ولألعمال طريقة ليكونوا َس َّباقين لتحديد األخطار الممكنة والتخاذ
اإلجراءات لمعالجة المشاكل قبل أن تسبب حادث ًا أو اعتالالً في الصحة .وبعبارة أخرى ،بإمكانهم عموم ًا جعل أعمالهم أكثر
أمان ًا وبمستوى صحي أفضل ،وجني ثمار تحسين اإلنتاجية والجودة.

ما هي المنشأة الصغيرة والمتوسطة؟
عادة ما ُيستخدَ م تعبير «المنشآت الصغيرة والمتوسطة ( »)SMEsفي االتحاد األوروبي والمنظمات الدولية ،كالبنك الدولي
واألمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية .أما في الواليات المتحدة األمريكية فيهيمن استخدام تعبير «األعمال الصغيرة
والمتوسطة (.»)SMBs

ال يوجد تعريف معياري لمصطلحي «المنشآت الصغيرة والمتوسطة ( »)SMEsو«األعمال الصغيرة والمتوسطة (»)SMBs
رغم أن االتحاد األوروبي بدأ بالعمل على التوحيد القياسي للمفهوم .تكون المنشأة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة إذا
ما حققت المعايير الواردة في توصيات االتحاد األوروبي ذات الرقم 2003/361/EC؛ ويتضمن الجدول أدناه ملخص ًا عن
توصف المنشأة على أنها صغيرة أو متوسطة إذا ما استوفت إما سقف الدوران (الحد
ذلك .باإلضافة إلى سقف عدد الموظفين؛ َ
األقصى لألعمال) أو سقف الميزانية العمومية ،ولكن ليس كليهما بالضرورة.
فئة الشركة
متوسطة الحجم
صغيرة الحجم
متناهية الصغر في الحجم

المستخدَ مون
ُ

أقل من 250
أقل من 50
أقل من 10

الدوران
 50مليون يورو أو أقل
 10مليون يورو أو أقل
 2مليون يورو أو أقل

إجمالي الميزانية العمومية

أو

 43مليون يورو أو أقل
 10مليون يورو أو أقل
 2مليون يورو أو أقل

المصدر ،European Commission Enterprise and Industry. SME Definition :وهو متاح على الموقع التالي:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm

في الواليات المتحدة األمريكيةُ ،و ِضع تعريف األعمال الصغيرة من ِق َبل قسم حكومي ُيدْ عى مكتب معايير الحجم في إدارة
األعمال الصغيرة ( .)SBAلقد اختارت الواليات المتحدة األمريكية ،من خالل إدارة األعمال الصغيرة ( ،)SBAوضع معايير
حجمية لكل صناعة ُم َر َّم َزة في نظام التصنيف الصناعي ألمريكا الشمالية ( .)NAICSيهدف هذا التباين إلى التعبير بشكل أفضل
عن االختالفات في الصناعة .فيما يلي المعايير الحجمية األكثر شيوع ًا لتعريف «األعمال الصغيرة»:
ُ 500مستخدَ م لمعظم أنشطة التصنيع والتعدين.
ُ 100مستخدَ م ألنشطة تجارة الجملة.

 7ماليين دوالر أمريكي عائدات سنوية لمعظم تجارة الجملة وأنشطة الخدمات.

 33.5مليون دوالر أمريكي عائدات سنوية لمعظم أنشطة البناء الثقيلة واألنشطة العامة.

2

الحقيبة التدريبية بشأن تقييم الخطر وإدارته في مكان العمل

 14مليون دوالر أمريكي عائدات لكافة المقاولين الحرفيين.

 0.75مليون دوالر أمريكي عائدات لمعظم األنشطة الزراعية.

3

لماذا التركيز على تقييم الخطر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟

قبل كل شيء ،تتسم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمعدالت أعلى للحوادث واعتالالت الصحة  -إن معدل الحوادث في
المنشآت الصغيرة أكثر شيوع ًا بمقدار  20بالمئة من المنشآت التي يعمل فيها أكثر من  100عامل ،وبمقدار  40بالمئة من
المنشآت التي يعمل فيها أكثر من  1٫000عامل.

إلدراك كيفية التصدي لهذه المشكلة ،فإنه يجب علينا أن نُثبت لماذا المنشآت الصغيرة أكثر عرضة للخطر ،وكذلك لماذا
هناك عموم ًا إدارة أسوأ بما يتعلق بالسالمة والصحة ونقص في تطبيق لوائح السالمة والصحة المهنيتين في المنشآت الصغيرة
والمتوسطة .قد ينجم ذلك عن ما يلي:
نقص موظفي السالمة والصحة المتواجدين داخل المنشأة.
نقص في إمكانية الوصول إلى الخدمات الخارجية للسالمة والصحة المهنيتين.

 خبرة محدودة لدى أصحاب العمل والعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي غالب ًا ما تكون محفوفة بالخطر وتميل
إلى أن تكون دورة حياتها قصيرة ألنها تبدأ بسرعة وتخرج من العمل بسرعة نسبي ًا.
 وصول محدود إلى المعلومات وفرص التدريب.
 معرفة محدودة لمفهوم المعدات واآلالت «اآلمنة».
 التنظيم النقابي محدود في المنشآت الصغيرة والمتوسطة (ثمة ارتباط بين وجود النقابات في مكان العمل وتوفر ظروف
صحة وسالمة مهنية أفضل).

 اإلدراك محدود بشأن تكلفة التحسينات  -غالب ًا ما يخفق أصحاب العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الربط بين
الحوادث واعتالالت الصحة والتكاليف المرتبطة بها من ناحية وبين اإلنتاجية والربحية من ناحية أخرى.

وبالتالي هناك عوامل كثيرة تمارس دورها في جعل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر عرضة للتأثر  -ولكن عندما يتعلق
األمر بتقييم الخطر ،فإنه يجب عليها أيض ًا أن تسير على نفس النسق التنظيمي .لقد أصبح تقييم الخطر كمكون إلدارة الخطر
متطلب ًا قانوني ًا في بلدان كثيرة .في حين أن أصحاب العمل مسؤولون عن إجراء تقييم الخطر ألماكن عملهم ،فإن الشركات
األكبر بوسعها استدعاء مهنيي السالمة التابعين لها للقيام بذلك .رغم ذلك ،من المرجح أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة،
وعلى وجه الخصوص الصغيرة ومتناهية الصغر ،لن تلجأ إلى عمال السالمة الداخليين التابعين لها .قد تكون إدارات الصحة
والسالمة المهنيتين متوفرة ،إلى حد بعيد ،إلجراء تقييم الخطر للمنشآت على أساس الحصول على رسوم مقابل الخدمة .ومع
ذلك ،وبالنسبة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ،فإن التحكم بأخطار السالمة والصحة ليس صعب ًا على وجه الخصوص؛
فبالمعلومات والتوجيه للمساعدة في بناء الثقة ،عالوة على المساعدة من العمال ،يستطيع أصحاب العمل الذين يديرون
المنشآت الصغيرة والمتوسطة إجراء تقييم الخطر بأنفسهم .ويستطيع أصحاب العمل تحديد األخطار الممكنة وتنفيذ التدابير
للحيلولة دون وقوع الحوادث وحدوث اعتالالت الصحة والحد منها ،وذلك من خالل تسلحهم بالحس السليم والمعرفة
الداخلية بالظروف السائدة في المنشأة وبهذه المبادئ التوجيهية.
إنه الهدف من هذه الحقيبة التدريبية :زرع الثقة وتمكين المالكين وعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليقوموا بإجراء تقييم
الخطر الخاص بهم لتحقيق الفائدة للعمال والمالكين على حد سواء.

3

 ،US Small Business Administration, USAوهو متاح على الموقع التاليhttp://www.sba.gov/content/summary-size-standards-industry :
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حول الحقيبة التدريبية

ال توجد سبل محددة إلجراء تقييم الخطر ،وثمة مجموعة متنوعة واسعة من المعلومات والمنهجيات حول هذا الموضوع
التي قد تكون ُم ْربِكَة أحيان ًا .استناد ًا إلى ذلك ،فإن ما اخترناه في هذه الحقيبة التدريبية هو ما نعتقد أنه نهج بسيط ودقيق وسهل
االستخدام لتقييم الخطر بشأن السالمة والصحة.
تتضمن هذه الحقيبة التدريبية مادة سهلة االستخدام مع كثير من األمثلة العملية لتقييم الخطر ونموذج ًا/قالب ًا جاهز ًا لالستخدام
لتقييم الخطر يمكن استخدامه من ِق َبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم لتحسين معايير السالمة والصحة
وأداء األعمال.

ستهدفة
الم َ
الفئات ُ

المستهدَ فة في المقام األول هي أصحاب العمل والعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ،فإنه يمكن ألنواع
في حين أن الفئات ُ
أخرى من المنظمات أن تستفيد من المعرفة والتدريب في تقييم الخطر ومساعدتها على إدراج الموضوع في عملهم مع المنشآت
الصغيرة والمتوسطة أو تحسين الخدمات التي تقدمها لهم؛ حيث يمكن أن تتضمن تلك المنظمات:
منظمات أصحاب العمل

النقابات العمالية

خدمات تطوير األعمال

إدارات تفتيش العمل

الهيئات التنظيمية ،كهيئات السالمة والصحة
منظمات األعمال التعاونية
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منظمات المرأة

منظمات الحكومات المحلية

منظمات التدريب المهني
معاهد اإلنتاجية

مؤسسات التمويل بالغ الصغر
منظمات االقتصاد االجتماعي

5

أهداف الحقيبة التدريبية

ُص ِّممت هذه الحقيبة التدريبية ألولئك الذين يديرون المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويعملون فيها ،فض ً
ال عن أولئك الذين
يعملون مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو يقدمون الخدمات لها ،وذلك بغية تحسين ظروف السالمة والصحة المهنيتين في
مكان العمل .تمارس الحقيبة التدريبية هذا الدور من خالل:
 إظهار كيف يمكن لتقييم الخطر أن يساعد أصحاب العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،بالتعاون مع عمالهم ،لجعل
منشآتهم أماكن أكثر أمان ًا وبمستوى صحي أفضل للعمل بأسلوب ف َّعال من حيث التكلفة.

 4يعني تعبير «التعاونية» جمعية مستقلة مؤلفة من أشخاص اتحدوا مع ًا طواعية لتحقيق احتياجاتهم وتطلعاتهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية المشتركة عن طريق منشأة مملوكة ملكية
جماعية و ُي ْش َرف عليها ديموقراطي ًا .توصية منظمة العمل الدولية بشأن تعزيز التعاونيات( 2002 ،رقم .)193

ُ 5تنَ َّظم نسبة كبيرة من االقتصادات لتحقيق أرباح ليس فقط للمستثمرين .إن ما يدعى باالقتصاد االجتماعي ،بما في ذلك التعاونيات والمجتمعات المشتركة والجمعيات غير الربحية
والمؤسسات والمنشآت االجتماعية ،يوفر مجاالً واسع ًا من المنتجات والخدمات ويتيح ماليين الوظائف .عندما يعمل راسمو السياسات لتحسين بيئة األعمال ،فإنهم بحاجة إلى ضمان أن
جهودهم تأخذ بالحسبان الخصائص المعينة للمنشآت ،السيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،في االقتصاد االجتماعي.
المصدرEuropean Commission Enterprise and Industry. Small and medium-sized enterprises. Social economy – reference documents :
وهو متاح على الموقع التاليhttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/index_en.htm :
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توضيح كيف يمكن استخدام تقييم الخطر ،كجزء من إدارة الخطر في المنشأة ،للحيلولة دون وقوع الحوادث وحدوث
اعتالالت الصحة في العمل والحد منها.
 توفير نظرة شاملة بشأن كيف ُي ْجرى تقييم الخطر في مكان العمل.

 إظهار كيف يتم اختيار التحسينات بشأن السالمة والصحة وتنفيذها باستخدام المخطط التسلسلي الهرمي لتدابير التحكم
بالخطر.

 بيان كيف يمكن العثور على الممارسات الجيدة للمساعدة على اختيار تدابير التحكم بأخطار السالمة والصحة التي حددها
تقييم الخطر.

ستخدم هذه الحقيبة التدريبية
كيف ُت
َ
االفتراضات األساسية

تستند هذه الحقيبة التدريبية إلى أربعة افتراضات أساسية:
َ
بإمكانك إجراء تقييم
وكنت واثق ًا من أنك ُمدْ ِرك ما الذي ينطوي عليه األمر ،فإنه
  .1في حالة أنك تدير أعماالً أو مؤسسة صغيرة
َ
استراتيجيتك الشاملة المتعلقة بإدارة الخطرَ .
َ
َ
إنك لست بحاجة إلى أن تكون خبير ًا في السالمة
بنفسك كجزء من
الخطر
والصحة على الرغم أن األمر يتطلب درجة من الكفاءة.
َ
َ
َ
(ممثلوك) حول التقنية األساسية.
وممثلك
تدريبك أنت
  .2إلجراء تقييم الخطر بصورة ُم ْر ِض َية ،فإنه يمكن
َ
عمالك أيض ًا تلقي التدريب األساسي حول تقييم الخطر لتمكينهم من )i( :إدخال خبرتهم واقتراحاتهم بالغة األهمية
  .3بإمكان
َ
مساعدتك على تنفيذ تدابير التحكم بالخطر التي حددتها بواسطة تقييم الخطر الذي
من أجل التقييم الجيد للخطر؛ و()ii
أجريته ،بغية حماية سالمة عمالك وصحتهم قبل أن يتعرضوا للمخاطر.
  .4إن التحكم بأخطار السالمة والصحة ليس صعب ًا على وجه الخصوص ،ويمكن أن يفضي إلى مكاسب هامة ،حيث يمكن
تحقيقه بقليل من الجهد ،كما أنه ال يحتاج إلى كثير من التكلفة ،ويمكن أن يكون مفيد ًا لألعمال إذا ما ُأجري على نحو
مناسب .من الممكن أيض ًا الحصول على فوائد ناجمة عن انخفاض ُمطا َلبات التعويض وانخفاض أقساط التأمين.

الهيكل والمضمون

يغطي الجزء األساسي لهذه الحقيبة التدريبية:

الخطوات الخمسة لتقييم الخطر بشأن السالمة والصحة في مكان العمل ،باإلضافة إلى تمرين تدريبي لكل خطوة.

 المخطط التسلسلي الهرمي لتدابير التحكم بالخطر وترتيب االختيار والتنفيذ بغية تحسين ظروف السالمة والصحة في
مكان العمل ،كما أنه يتضمن تمارين تدريبية.
تحتوي الحقيبة التدريبية أيض ًا على:

 نموذج/قالب معياري لتقييم الخطر الذي يمكن أن ُيستخدَ م من ِق َبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أثناء إجراء تقييم الخطر
فيها.
أمثلة عملية لقطاعات مهنية عديدة حيث تسود المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

َمدْ َخل
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مفاهيم ومصطلحات أساسية
بشأن تقييم الخطر
عرض باستمرار.
إن مفهوم تقييم الخطر في مكان العمل هو أنه عملية متواصلة مستمرة  -كفيلم على ال َبك ََرة ُي َ

إنه ليس َل ْق َطة لمكان العمل  -كصورة ضوئية ،التي يمكن تشبيهها بالتفتيش على مكان العمل.

في حين أنه قد يكون من المفيد استخدام معلومات من التفتيش على مكان العمل عند إجراء تقييم الخطر ،فإنه يجب
أن نكون واضحين بشأن االختالف بين التفتيش وتقييم الخطر.

فصلة على الخطوات الخمس المشمولة ،فإنه من المفيد توضيح بعض
قبل النظر في كيفية إجراء تقييم الخطر وإلقاء نظرة ُم َّ
المفاهيم والمصطلحات األساسية.

المخاطر والخطر

ُيستخدَ م مصطلحا «المخاطر» و«الخطر» في الكالم اليومي على نحو متبادل؛ وبالتالي ،لتفادي االلتباس أثناء إجراء تقييم
الخطر ،فإن كال المصطلحين بحاجة إلى تعريفهما والتفريق بينهما بوضوح.

المخاطر هي أي شيء يحتمل أن يسبب ضرر ًا سواء كان ذلك ضرر ًا بصحة الشخص أو سالمته ،أو اإلضرار بالممتلكات أو
المعدات أو البيئة .إن احتمال الضرر كامن في المادة أو اآللة أو ممارسات العمل السيئة أو إلخ.

لذلك ،يمكن أن تكون المخاطر أي شيء  -معدات ،أدوات العمل (مثالً؛ آالت ،أدوات ،إلخ) ،مواد خطيرة (األغبرة،
العضويات الدقيقة المسببة للمرض ،المواد الكيميائية ،المبيدات ،الضوضاء (الضجيج) ،إلخ) ،النقل ،منتجات ثانوية ،تصميم
سيء لمكان العمل ،تنظيم سيء لمكان العمل ،طرائق أو ممارسات ،مواقف  -التي لديها القدرة على أن تسبب ضرر ًا ،و/أو
إصابة لدى األشخاص ،و/أو ضرر ًا بصحتهم .ثمة عدد غير محدود من المخاطر التي يمكن العثور عليها في أي مكان عمل
تقريب ًاُ ( .ا ِ
نظر النشاط  1بشأن تحديد المخاطر في مكان العمل).
أما الخطر فهو فرصة أو احتمال أن تؤدي المخاطر في الواقع إلى إصابة أو اعتالل الصحة أو ضرر بالممتلكات أو المعدات أو
البيئة ،إلى جانب اإلشارة إلى مدى خطورة الضرر ،بما في ذلك أي عواقب طويلة األجل.

الخطر = شدة الضرر  xاحتمال الضرر

ِ
الحدَ ث.
إنه مزيج احتمال (أرجحية) وقوع َحدَ ث َخطر وشدة اإلصابة أو الضرر الناجم عن هذا َ

6
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مبادئ توجيهية بشأن ُن ُظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين :جنيف ،منظمة العمل الدولية ،العمل اآلمن ،المسرد ،ص.20-19
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في حين أن المخاطر تكون جوهرية في مادة أو عملية معينة ،فإن األخطار ليست كذلك ،ولهذا ستتباين اعتماد ًا على
مستويات التدابير المطبقة للحد من الخطر .على سبيل المثال ،المبيدات سامة في جوهرها  -إنها خطرة  -وقد يشكل َر ُّذها
(ر ُّشها) أخطار ًا صحية وخيمة لدى المزارعين والعاملين الزراعيين؛ لكن حيثما يتم التحكم بتلك األخطار على نحو مناسب،
َ
فإنه يمكن تقليل األخطار إلى مستويات مقبولة.

بالمثل ،إن التيار الكهربائي بتوتر  220فولط ًا هو أيض ًا خطر في جوهره ،لكن استخدام تجهيزات السالمة ،كأعمدة العزل الواقية
وقواطع الدارة والمصاهر وتجهيزات التيار المتبقي ومحوالت الجهد ،يمكن أن يقلل من األخطار إلى مستويات مقبولة.

7

عند اتخاذ قرار بشأن مقبولية الخطر ،فإنه من األهمية بمكان أن يؤخذ بالحسبان نوع جنس وسن وصحة العمال الذين ُيجرى
التقييم من أجلهم ومراعاة ُمدْ َخالتهم أيض ًا.

الفرق بين السالمة والصحة

أثناء إجراء تقييم الخطر ،فإنه يجب أن تؤخذ بالحسبان الطبيعة المختلفة لمخاطر وأخطار السالمة ،ولمخاطر وأخطار
الصحة .هذا هو الحال بشكل خاص عند تقييم العواقب الصحية طويلة األجل للتعرض للمخاطر في مكان العمل وفي تحديد
اإلجراءات المناسبة للتحكم بالخطر.

غالب ًا ما تكون مخاطر السالمة واألخطار الناتجة عنها أكثر وضوح ًا ،وبالتالي فهي أكثر وضوح ًا بالنسبة لصاحب العمل للتعامل
معها .إن المستوى العالي للخطر الناجم عن آلة غير محمية لكن خطرة ،مث ً
ال مكبس القطع ،هو أمر واضح؛ إن اإلصابة التي
يمكن أن تحدث فورية وجلية للجميع.

إن مخاطر الصحة واألخطار الناتجة عنها غالب ًا ما تكون أقل وضوح ًا و ،لذلك ،أقل وضوح ًا بالنسبة لصاحب العمل للتعامل

معها .يمكن للمشاكل الصحية الناجمة عن العمل أن تتفاقم دون أن يالحظها أحد و ،في بعض الحاالت ،قد ال تظهر إال في
فترة متأخرة من الحياة .إن التشخيص والعالج المبكرين قد يمنعا تدهور حالة الشخص وقد ينقذ الحياة .يجب أن تؤخذ بعين
االعتبار آثار التعرض المتكرر ،غالب ًا منخفض الجرعة ،للمخاطر  -على مدى أسابيع أو أشهر أو سنوات؛ تتضمن األمثلة
ما يلي:
 التعرض للمبيدات الكيميائية (مبيدات الحشرات ،مبيدات الفطريات ،مبيدات األعشاب ،إلخ) .فض ً
ال عن التسمم (أثر
صحي فوري أو «حاد») ،فإن بعض المبيدات يمكن أن تسبب السرطانات التي يمكن أن تستغرق  20عام ًا أو أكثر لتظهر.
غالب ًا ما ترتبط مثل تلك اآلثار بتعرض متكرر منخفض الجرعة.

 يمكن أن يؤدي التعرض للمحاصيل العضوية أو أغبرة الحيوانات إلى الربو الذي قد يستغرق سنوات ليظهر .غالب ًا ما يرتبط
ذلك أيض ًا بالتعرض المتكرر ،وقد يؤدي إلى مرض ناكس طويل األجل/نوبات من الربو.

 يمكن أن يؤدي رفع األحمال الثقيلة والرفع بوضعيات ُم ْربِكَة على مدى سنوات عديدة إلى ألم دائم وعجز أو اضطراب
بدني في مرحلة متأخرة من الحياة.

  ُيشار إلى العجز أو األمراض الدائمة تقني ًا على أنها مشاكل صحية «مزمنة» ،مما يعني أنها ال يمكن أن تشفى بشكل تام أو
«تعود إلى الحالة الطبيعية».

  7

Occupational safety and health. ITC-ILO Curriculum on Building modern and effective labour inspection systems, ILO Geneva, 2009, Module 8, Section 3.1, p. 27.
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إل ْجهاد) في العمل :تعتبر آثار الك َْرب ِ
الك َْرب (ا ِ
(اإل ْجهاد) مجاالً آخر يجب أن يؤخذ بعين االعتبار في تقييم الخطر .غالب ًا ما
(اإل ْجهاد) ،وقد تكون آثاره على الصحة طويلة األجل .إن الك َْرب ِ
يكون من الصعب تعريف الك َْرب ِ
(اإل ْجهاد) هو جزء من ما
ُي ْط َلق عليه في كثير من األحيان «المخاطر النفسية االجتماعية».

نطاق تقييم الخطر

اعتماد ًا على حجم األعمال أو المنشأة وتعقيداتها ،ومدى المخاطر التي تنطوي عليها ،فإنه من الممكن أن يتباين نطاق تقييم
الخطر .من الممكن أن ُيستخدَ م تقييم الخطر لتقييم السالمة والصحة على مستوى:
المنشأة ككل ،حيث يغطي كافة األنشطة أو العمليات وكافة العمال.

قسم معين في مكان العمل؛ مثالً ،ورشة إصالح اآلالت ،حيث يغطي مجموعة أو عدد ًا معين ًا من العمال.

 نشاط أو عملية خطيرة معينة؛ مثالً ،مشاكل مناولة األحمال الثقيلة ،التي يمكن أن تشكل خطر ًا على مجموعة أو مجموعات
أو عدد معين من العمال.

األعمال من حيث السالمة والصحة المهنيتين

تُستخدَ م تعابير مختلفة في بعض األحيان لإلشارة إلى األعمال أو المنشآت ومكوناتها .من منظور السالمة والصحةُ ،يعت َبر
«مكان العمل  »workplaceأي شيء بدء ًا من حقل زراعي ،فِناء «حوش» مزرعة ،موقع بناء ،ورشة صغيرة ،إلى ورشة كبيرة
لآلالت في مصنع أو منطقة تخزين في مستودع .أما تعبير «مشروع  »undertakingفغالب ًا ما يشير إلى وحدة أكبر ،أو إلى
«منشأة »enterpriseككل .قد يكون من الضروري تحديد على أي مستوى ينبغي إجراء تقييم الخطر ،سواء كان على مستوى
المشروع  undertakingالذي قد يتكون من سلسلة من أماكن العمل ،أو مزرعة من سلسلة من الحقول ،أو مصنع من سلسلة
من األقسام المختلفة ،على سبيل المثال ،أو على مستوى مكان عمل فردي .إذا كان النشاط المهني صغير ًا ،فقد يكون هناك
مكان عمل واحد فقط ،وبالتالي فإن
تعبيري «مكان العمل  »workplaceو«مشروع  »undertakingسيكونان متطابقين في
ّ
هذه الحالة.

ماذا لو كان مكان العمل ُم ْش َت َرك ًا؟

َ
عملك مع صاحب عمل آخر أو شخص آخر يعمل لحسابه الخاص ،فإنكما كالكما ستحتاجان إلى:
تقاسمت مكان
إذا ما
َ
إبالغ بعضكما عن األخطار المحددة في أعمالكما التي يمكن أن تؤثر على صاحب العمل اآلخر؛ و
التعاون والتنسيق مع بعضكما البعض للتحكم بأخطار السالمة والصحة.

من األمور األساسية إبالغ أصحاب العمل اآلخرين واألشخاص العاملين لحسابهم الخاص في أي مكان عمل معين حول
عملك ،وما هي تدابير التحكم بالخطر المتخذة من ِق َب َ
َ
لك .يجب أن تفكر أيض ًا بشأن
َعرضوا لها من
األخطار التي يمكن أن يت َّ
َ
َ
عملك.
عمالك من أولئك الذين تتقاسم معهم مكان
األخطار التي يتعرض لها

حيثما يعمل العاملون من منشآت مختلفة في نفس مكان العمل ،فإن أولئك المكلفين بإجراء تقييمات الخطر من كل صاحب
عمل سيحتاجون إلى تبادل المعلومات بشأن األخطار والتدابير الالزمة للتصدي لها.
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إجراء تقييم الخطر
ما هو تقييم الخطر؟

َ
عملك ،إصابة
إن تقييم الخطر المتعلق بالسالمة والصحة في مكان العمل هو أساس ًا فحص دقيق لما يمكن أن يسبب ،في
أو اعتالل صحة األشخاص .فهو يتيح لك تحديد ما إذا كنت قد َن َّفذت ما يكفي من تدابير التحكم بالخطر أو ينبغي أن تبذل
عرضين للخطر ،بما في ذلك العمال والجمهور .الهدف هو التأكد أنه لن تحدث إصابة أو
الم َّ
المزيد لمنع الضرر عن أولئك ُ
مرض ألحد.
يشتمل تقييم الخطر على تحديد المخاطر الموجودة في األعمال (سواء نشأت عن أنشطة العمل أو عن عوامل أخرى؛ على
سبيل المثال ،تصميم المباني) ،ومن ثم تحديد مدى األخطار المنطوية مع األخذ بالحسبان تدابير التحكم القائمة للحد من
َ
عليك بذل المزيد لضمان عدم حدوث ضرر ألحد.
األخطار وتحديد ما إذا يجب
أصحاب العمل على اختيار تدابير الممارسات الجيدة األنسب في شكل إجراءات التحكم
نتائج تقييم الخطر
َ
ينبغي أن تساعد ُ
بالخطر .للعمال ولآلخرين حق الحماية من الضرر الناجم عن فشل صاحب العمل باتخاذ تدابير معقولة للتحكم بالخطر .ال
ُ
َيت ََو َّقع َ
القانون القضا َء على الخطر ،لكنه يطلب منك حماية األشخاص قدر المستطاع؛ ما يهم هو إجراء التقييم واتخاذ
منك
اإلجراءات.

8

يتضمن تقييم الخطر البحث في مستويات الخطر في الظروف الفعلية الموجودة في الزمن الذي ُيجرى فيه تقييم الخطر .من
األهمية بمكان تحديد َم ْن قد يكون ُم َع َّرض ًا للخطر والعواقب على السالمة والصحة لكل نوع من المخاطر على حدة ألن كل
نوع من المخاطر سيتطلب تدابير مختلفة للتحكم بالخطر لمنع احتمالية الضرر وشدته أو الحد منهما.

إن العنصر الرئيسي لتقييم الخطر هو :ال ُت َع ِّقد العملية .من األهمية بمكان في تقييم الخطر التركيز وتحديد تدابير التحكم
بالخطر التي تحتاج إليها لجعل ظروف العمل أكثر أمان ًا وبمستوى صحي ًا أفضل .تَفا َد التعثر أو الضياع في المناقشات
المطولة بشأن درجة الخطرَ .رك ِّْز على تحديد تدابير التحكم بالخطر وكيفية تنفيذها واِ ْج َع ْلها عملية .إن األخطار في المنشآت

الصغيرة والمتوسطة مألوفة على وجه الخصوص ،كما أن التدابير الالزمة للتحكم بالخطر معروفة جيد ًا أيض ًا وسهلة
َ
التطبيق  -من المحتمل َ
أنك تعرف فع ً
لديك عمال ينقلون األحمال الثقيلة ولذلك يمكن أن يسبب
ال ما إذا ،على سبيل المثال،
ذلك ضرر ًا ُيصيب ظهورهم ،أو حيثما من األكثر ترجيح ًا أن ينزلق األشخاص أو أن يتعثروا .إذا كانت الحالة كذلك ،تَح َّقق أن
َ
لديك تدابير معقولة للتحكم بالخطر لتفادي اإلصاباتَ .
َ
بنفسك بمشاركة المديرين والعاملينُ .ا ْد ُع
إنك تستطيع القيام بذلك

  

أكبر عدد ممكن من العمال للمشاركة بغية تشجيعهم على تقاسم ملكية التقييمات المنجزة.

8

Health and Safety Executive, UK, accessed on: http://www.hse.gov.uk/pubns/indg163.pdf
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تقييم الخطر  -عملية من خمس خطوات

إن السبيل األبسط واألكثر دقة إلجراء تقييم الخطر هو قيام صاحب العمل  -أو الممثل (الممثلين) الم َك َّلفين  -بمشاركة ِ
نش َطة
ُ
من القوى العاملة بأكملها ،باتِّباع الخطوات الخمس باستخدام النموذج الوارد أدناه:

الخطوة َ :1حدِّ ِد المخاطر.

الخطوة َ :2حدِّ ْد َم ْن قد يتضرر وكيف.
واخت َْر تدابير التحكم بأخطار السالمة والصحة واِ ْخت َْر منها؛ تتضمن هذه الخطوة
الخطوة َ 	:3ق ِّي ِم الخطر َ -حدِّ ْد ْ
خـطوتين فرعيتين:
الخطوة .3أَ :حدِّ ْد ما تقوم به في الوقت الحاضر بما يتعلق بالتدابير القائمة للتحكم بالخطر
الخطوة .3بَ :حدِّ ْد ما هي التدابير األخرى الالزمة للتحكم بالخطر

بالنسبة للخطوتين الفرعيتين .3أ و.3ب ،ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار تدابير التحكم بالخطر واختيارها
باستخدام «المخطط التسلسلي الهرمي لتدابير التحكم بالخطر» وفق الترتيب التالي:
تدابير التحكم بالخطر  :1القضاء على المخاطر أو استبدالها

تدابير التحكم بالخطر  :2األدوات ،والمعدات ،والتكنولوجيا ،واإلجراءات الهندسية

تدابير التحكم بالخطر  :3طرائق وممارسات العمل اآلمن ،والتنظيم ،والمعلومات ،والتدريب

تدابير التحكم بالخطر  :4القواعد الصحية والرعاية
تدابير التحكم بالخطر  :5معدات الوقاية الفردية

تدابير التحكم بالخطر  :6الرصد الصحي/الطبي
	:4س ِّج ْل من المسؤول عن تنفيذ تدابير التحكم بالخطر ،واإلطار الزمنيَ .ن ِّف ْذ تدابير التحكم بأخطار السالمة
الخطوة
َ
(حدِّ ْد من المسؤول ،وما األعمال المسؤول عنها ،ومتى).
والصحة َ

ِ
وحدِّ ْ
ث عند الضرورة.
الخطوة ُ 	:5ا ْر ُصدْ وا ْس َت ْع ِر ْض تقييم الخطر الذي أجريتهَ ،

نموذج تقييم الخطر

يتوفر في الصفحة المقابلة نموذج لتقييم الخطر لنسخه أو تعديله واستخدامه ،حيث يستند إلى الخطوات الخمسة الواردة
ِ
التنسيق النموذجي لتقييم الخطر لقطاعات مهنية متنوعة ( ُا ِ
َستخدم األمثل ُة هذا
أعاله .ت
نظر الجزء  .)3استخدمنا في الصفحات
َ
َ
إلرشادك من خالل خطوات تقييم الخطر.
التالية إصدار ًا مبسط ًا
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الخطوة :1

المنشأة:

القسم/الوحدة:

َحدِّ ْد َم ْن قد يتضرر وكيف؟

التاريخ:
ما الذي قمت بفعله؟

الخطوة :3

ما هي اإلجراءات األخرى
الالزمة؟
عَدِّ ْد ما هو قائم في الوقت الحاضر
لتقليل احتمال الضرر أو لجعل أي
ضرر أقل خطورة.

الخطوة :4

كيف ستضع التقييم موضع
التنفيذ؟
ت ََذك َّْر تحديد األولويات .تَعام ْل
َ
أوالً مع تلك المخاطر عالية
الخطورة وذات العواقب الوخيمة.
إنك بحاجة إلى التأكد َ
َ
أنك
قللت المخاطر «بقدر ما هو
َ
ممكن عملي ًا» .إن الطريقة السهلة
للقيام بذلك هي مقارنة ما تفعله
في الوقت الحاضر مع أفضل
الممارسات .عَدِّ ِد االحتياجات
الالزمة في حالة وجود اختالف.

ُق ْل كيف يمكن للمخاطر أن تسبب
الضرر.

َم ْن القائم
باإلجراء

متى
سيتم
اإلجراء

تاريخ االستعراض (المراجعة):

متى
ُن ِّف َذ
اإلجراء

َحدِّ ْد مجموعات األشخاص.
تَذك َّْر:
لبعض العمال احتياجات
خاصة؛
األشخاص الذين قد ال
يتواجدون في مكان العمل طيلة
الوقت؛
َ
عملك مع
كنت تقاسم مكان
إذا َ
َ
عملك على
آخرينَ ،فكِّر كيف يؤثر
ْ
اآلخرين؛
الجمهور.

الخطوة :2

نموذج تقييم الخطر

ما هي المخاطر؟

َحدِّ ِد المخاطر عبر:

التجول في مكان العمل؛

المستخدَ مين عما
سؤال ُ
يفكرون؛

الم َصنِّع؛
الت ََّح ُّقق من تعليمات ُ

َ
برابطتك التجارية.
االتصال

تنس المخاطر طويلة األجل.
ال َ

الخطوة :5

َ
يجعلك ذلك تسعى للتحسين أو على األقل عدم االنزالق مرة أخرى
ُق ْم بمراجعة التقييم الذي أجريته ،حيث
َ
عملك ،ت ََذك َِّْر الت ََّح ُّقق من تقييم الخطر و ُق ْم بتعديله عند الضرورة.
إذا كان ثمة تغيير هام في مكان

		
تم استكمال التقييم من ِق َبل:

(التوقيع)

من يقوم بإجراء تقييم الخطر؟
إن تقييم الخطر هو أساس ًا من مسؤولية صاحب العمل في بلدان كثيرة.
يقع على عاتق صاحب العمل:

ضمان سالمة العمال وصحتهم في كل جانب يتعلق بالعمل.

تنظيم تقييم الخطر ،واختيار الشخص (األشخاص) إلجراء التقييم ،وضمان أنه ُم َؤ َّهل.
تقييم الخطر وتنفيذ تدابير الوقاية.

 التشاور مع العمال أو ممثليهم بشأن تنظيم تقييم الخطر ،فض ً
ال عن األشخاص الذين يجرون التقييم وينفذون تدابير الوقاية.

حيازة تقييم الخطر.

 وضع سجالت التقييم ،بعد التشاور أوالً مع العمال و/أو ممثليهم ،أو حتى انخراطهم في إجراء التقييم وإتاحة السجالت
لهم.

 التأكد من إبالغ كافة المتأثرين بشأن أي مخاطر أو أي ضرر من الممكن أن يتعرضوا له وكافة تدابير الوقاية المتخذة
للحيلولة دون حدوث الضرر.

َ
َ
بإمكانك تعيين عمال ُم َؤ َّهلين للقيام بأنشطة
قدرتك على إجراء تقييم الخطر ،فإنه
كنت ،كصاحب عمل ،ال تشعر بالثقة في
إذا َ
ُم َص َّم َمة للحيلولة دون حدوث اإلصابات واعتالالت الصحة في العمل ،أو توفير حماية من أي نوع من األخطار.

إذا ما َع َّين َْت ممث ً
ال إلجراء تقييم الخطر ،فإنه ينبغي أن يكون الشخص أو األشخاص ُم َؤ َّهلين للقيام بهذه المهمة ُ -م َؤ َه ِّلين
بمعنى لديهم معرفة جيدة بمكان العمل وعمليات العمل ،ويعرفون أين يجدون وكيف يستفيدون من الممارسات الجيدة
الم َؤ َّهل هو شخص ما لديه معرفة دقيقة بالمهام المشمولة وبيئة العمل ،والقدرة على
وأن تتمتع بالسلطة عليهم .إن الشخص ُ
تحديد المخاطر وأنواع الخطر ومستوياته ،وإدراك اإلجراءات الالزمة للتحكم بالخطر وكيفية تنفيذها ،عالوة على السلطة
للقيام بذلك.
َ
بإمكانك اللجوء إلى الخدمات من شخص خارجي لتقديم المساعدة.
حيثما ال تتوفر مثل هذه الخبرة داخل مكان العمل ،فإنه
في مثل هذه الحالة ،فإنك ستحتاج إلى الت ََّح ُّقق من أنه على دراية بأنشطة العمل المحددة ولديه القدرة على تقييمها.

ألغراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،فإنه في معظم الظروف ال يحتاج األشخاص الذين يقومون بإجراء تقييم الخطر إلى
أن يكونوا خبراء في ميدان السالمة والصحة ،ولكن بإمكانهم إثبات كفاءتهم عبر إظهار أن لديهم:

 .1إدراك ًا للنهج العام لتقييم الخطر.

 .2القدرة على تطبيق ذلك على مكان العمل والمهمة قيد البحث ،حيث من الممكن أن يتطلب ذلك:
أ .تحديد المشاكل المتعلقة بالسالمة والصحة؛

ب .تقييم وتحديد أولويات الحاجة إلى اتخاذ إجراءات؛

ج .اقتراح خيارات متاحة للقضاء على األخطار أو الحد منها؛

د .تقييم فعاليتها؛

هـ .تعزيز التحسينات والممارسات الجيدة المتعلقة بالسالمة والصحة والتواصل مع اآلخرين بشأنها.

 .3القدرة على تحديد األوضاع التي لن يكون بوسعهم فيها تقييم الخطر بصورة مناسبة دون مساعدة ،والقدرة على إسداء
النصح بشأن الحاجة إلى مزيد من المساعدة.
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يتخذ صاحب العمل القرار النهائي بشأن َم ْن ُيجري تقييم الخطر ،حيث يمكن أن يكون:
صاحب العمل؛ أو

الم َع َّينين من ِق َبل صاحب العمل؛ أو
العمال ُ

الم َؤ َّهلين في مكان العمل.
الم َق ِّيمين أو الخدمات الخارجية ،في حالة وجود نقص في الموظفين ُ
ُ

أي كان القائم بإجراء تقييم الخطر  -حتى لو كانت خدمات خارجية  -فإن صاحب العمل هو المسؤول في
نهاية األمر عن هذا التقييم.

المشاركة النَّ ِش َطة للقوى العاملة

لمين جيد ًا بالمخاطر التي يواجهونها ولديهم
ت ََذك َّْر أنه ينبغي دوم ًا إجراء تقييم الخطر بمشاركة العمال؛ غالب ًا ما يكون العمال ُم ِّ
أفكار واقتراحات بشأن السبل األفضل للتحكم بالخطر؛ ويستطيعون المساعدة في التوصل إلى حلول عملية ذات فعالية من
حيث التكلفة لتنفيذها.
ال يتحمل العمال مسؤولية إجراء تقييم الخطر  -إنها مسؤولية صاحب العمل  -ولكن مشاركتهم الن َِّش َطة ستجعل تقييم الخطر

ُح ِّقق عالقة التكلفة  -الفعالية.
أفضل وأكثر دقة ،وتجعل إجراءات التحكم بالخطر ت َ
ال ينبغي إجراء تقييم الخطر من ِق َبل صاحب العمل أو ممثل صاحب العمل الذي يعمل بمعزل عن غيره .ينبغي أن يشارك
العمال و/أو ممثلوهم في تقييم الخطر .ينبغي التشاور مع العمال كجزء من عملية التقييم نفسها وتقديم المعلومات لهم بشأن
أي استنتاجات يتم التوصل إليها ،فض ً
ال عن تدابير التحكم بالخطر التي يتعين اتخاذها.
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الخطوة َ :1ح ِّد ِد المخاطر
الخطوة 1

ما هي المخاطر؟

الخطوة 2

من المتضرر
وكيف؟

الخطوة 3

ما الذي قمت
بفعله؟

ما هي اإلجراءات
األخرى الالزمة؟

الخطوة 4
َم ْن القائم
باإلجراء

متى سيتم
اإلجراء؟

متى ُن ِّف َذ
اإلجراء؟

َ
وحدِّ ث عند الضرورة
الخطوة َ :5س ِّجل
نتائجك و ُا ْر ُصدْ وراجع َ

إن الخطوة األولى لتقييم الخطر هي استقصاء كافة مناطق مكان العمل وتحديد أية مخاطر  -أي تلك األشياء التي يمكن أن
تسبب الضرر؛ فهي إحدى الخطوات األهم في عملية تقييم الخطر .ال يمكن التحكم باألخطار التي لم يتم تحديدها؛ وبالتالي
من األمور الحاسمة أن تكون هذه الخطوة شاملة قدر اإلمكان.
َ
لمساعدتك على
عندما تعمل في مكان كل يوم ،فإنه من السهولة بمكان التغاضي عن بعض المخاطر؛ فيما يلي بعض النصائح
تحديد ما يهم:
بصفتك صاحب عمل ،أو عامل ُم َك َّلف ،أو خدمات خارجية ،فإنه ينبغي لك أن:
َ
عملك و َت َف َّحص في ما يمكن توقعه أن يسبب ضرر ًا.
َج َّو ْل في مكان
ت َ

 حدِّ ْد أي األنشطة أو العمليات في العمل األكثر خطر ًا/خطورة ،وفي أي أجزاء من مكان العمل (قد تجد أنه من المفيد
َ
َح ُّقق؛ على أي حال ،من األهمية بمكان تدوين المالحظات للتمكين من وضع تقييم مكتوب نهائي
استخدام قائمة ت َ
للخطر).
َ
عمالك أو ممثليهم ،ما رأيهم بشأن أخطار األعمال التي يؤدونها ،وكيف يمكن الوقاية من الحوادث واعتالالت
 اِ ْس َأ ْل
الصحة في مكان العمل؛ فمن الممكن أنهم الحظوا أشياء غير واضحة َ
لك مباشرة أو للخدمات الخارجية.

  َت َع َّل ْم من تجربة الحوادث واعتالالت الصحة المرتبطة بالعمل السابقة ،فغالب ًا ما تساعد على تحديد مخاطر أقل وضوح ًا.

 ت ََذك َّْر أن تفكر في المخاطر على الصحة طويلة األمد التي تؤثر (مثالً ،مستويات عالية من الضوضاء (الضجيج) أو التعرض
للمواد الضارة) ،فض ً
ال عن المخاطر المتعلقة بالسالمة.
كنت عضو ًا فيها ،فالكثير منها يوفر إرشاد ًا مفيد ًا جد ًا.
َواص ْل مع النقابة إذا ما َ
 ت َ

الم َصنِّع وصحائف البيانات للمواد الكيميائية والمعدات ألنها قد تكون مفيدة جد ًا في اإلشارة إلى
 ت َ
َح َّق ْق من تعليمات ُ
المخاطر ووضعها في منظورها الحقيقي.
 اِ َ
عرض لخطر محتمل َ
َ
فاتك ُذكره.
سأ ْل
عمالك عن رأيهم بأي مخاطر لم تحددها أو عن أي عامل ُم َّ
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َ
تساعدك على تحديد المخاطر:
أدوات
جوالت تفتيش أو استقصاءات سابقة في مكان العمل

تقارير مكتوبة أو شفهية بشأن المخاطر/الحوادث
مالحظات شخصية
ِ
لجنة السالمة والصحة ،إن ُوجدت

بطاقات التعريف وعالمات التحذير

للم َصنِّعين
صحائف بيانات السالمة ُ

الم َصنِّعين
أدلة وتعليمات ُ
تقارير المستشارين

ِّجارة)؛ إنها
ت َّم في الجدول الوارد أدناه ملء العمود األول بثالثة أمثلة للمخاطر الشائعة في منشآت صناعات األخشاب (الن َ
عملك ،وينبغي َ
َ
لك أن تعددها جميع ًا.
أمثلة ،ومن المحتمل أن يكون هناك المزيد في مكان
الخطوة 1

ما هي المخاطر؟

التعرض لغبار
الخشب

الخطوة 2

من المتضرر
وكيف؟

الخطوة 3

ما الذي قمت
بفعله؟

ما هي اإلجراءات
األخرى الالزمة؟

الخطوة 4
َم ْن القائم
باإلجراء

متى سيتم
اإلجراء؟

متى ُن ِّف َذ
اإلجراء؟

اآلالت
المناولة اليدوية
َ
وحدِّ ث عند الضرورة
الخطوة َ :5س ِّجل
نتائجك و ُا ْر ُصدْ وراجع َ

الجزء  .1منهجية تقييم الخطر
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الخطوة َ :2ح ِّد ْد َم ْن قد يتضرر وكيف
الخطوة 1

ما هي المخاطر؟

الخطوة 2

من المتضرر
وكيف؟

الخطوة 3

ما الذي قمت
بفعله؟

ما هي اإلجراءات
األخرى الالزمة؟

الخطوة 4
َم ْن القائم
باإلجراء

متى سيتم
اإلجراء؟

متى ُن ِّف َذ
اإلجراء؟

َ
وحدِّ ث عند الضرورة
الخطوة َ :5س ِّجل
نتائجك و ُا ْر ُصدْ وراجع َ

َ
إنك بحاجة إلى أن تكون واضح ًا بشأن َم ْن قد يتضرر وكيف ،وذلك من أجل كل نوع من المخاطر التي حددتها  -وقد يكون
َ
عمالك واآلخرين ،كالجمهور و َم ْن هم في خطر التعرض للمخاطر ،وكيف
ثمة الكثير منها .يعني ذلك تحديد مجموعات من
يتعرضون للخطر ،والعواقب السلبية المحتملة على صحتهم وسالمتهم.

عرضين لخطر الضرر من نوع معين من
الم َّ
ال يعني تقييم الخطر تعداد كل شخص باسمه ،لكن تحديد مجموعات األشخاص ُ
ٍ
ِّجارة)» أو «الموظفون في
المخاطر؛ على سبيل المثال ،إنه كاف أن تقول «الموظفون العاملون في قسم صناعة األخشاب (الن َ
ورشة اإلصالح» أو الموظفون في المستودع» أو «الموظفون العاملون في مجموعة الحقل الزراعي» أو «العاملون الشباب».
من المفيد أيض ًا ذكر األعداد في كل مجموعة ،إذا كانت معروفة.

قد تحتاج أيض ًا إلى تحديد «اآلخرين» الذين قد يتعرضون لخطر الضرر من المخاطر التي حددتها .على سبيل المثال ،األشخاص
َ
عملك أو بتجميع المنتجات النهائية؛ وعمال التنظيف أو أولئك الذين يقومون بأعمال
الذين يقومون بتسليم اللوازم إلى مكان
َ
َ
عملك (مثالً ،المارة في الشوارع
عرضين للخطر من أنشطة
الصيانة أو اإلصالح في
الم َّ
منشأتك؛ والزبائن ،وأفراد الجمهور ُ
عرضين للخطر ،لكن ينبغي أيض ًا إيالء االهتمام بشأن إذا
حيث تُبنى المباني أو تُجدَّ د)؛ حيث ينبغي اعتبار هؤالء كأشخاص ُم َّ
ما كان تواجدهم ي ِ
دخل مخاطر جديدة إلى مكان العمل.
ُ

َ
إنك بحاجة إلى أن تكون واضح ًا بشأن كيف يمكن أن يتضرر األشخاص .ما نوع اإلصابة أو مشاكل اعتالل الصحة التي يمكن
أن تحدث بين مجموعة العمال و/أو اآلخرين من المخاطر التي حددتهاَ .
إنك بحاجة إلى تقييم سالمتهم والعواقب الممكنة
على صحتهم ،فض ً
ال عن العواقب على المدى الطويل ،أي المشاكل الصحية التي قد تظهر أو تسوء في وقت الحق في الحياة
(« ُا ِ
نظر الجزء  1في الصفحة  9بشأن «المفاهيم والمصطلحات األساسية لتقييم الخطر»).
من األهمية بمكان أيض ًا أن تفكر بمجموعات العمال األكثر قابلية للتأثر بما يتعلق بالسالمة والصحة .على سبيل المثال ،إن
والم َع َّوقين ،قد يكونوا عرضة لخطر معين.
العاملين الجدد أو الشباب ،والنساء الحوامل أو اللواتي أنجبن حديث ًاُ ،
كما ُذ ِكر آنف ًا ،من األهمية بمكان تحديد العواقب المتعلقة بالسالمة والصحة لكل نوع من المخاطر وأي شخص قد يكون

عرضة للخطر وكيف  -بشكل منفصل  -حيث أن هناك حاجة إلى تدابير مختلفة للتحكم بالخطر ،وهي تهدف إلى تقليل
احتمال الضرر وشدته لكل نوع من المخاطر.

ِّجارة) بالخطوة الثانية لتقييم الخطر .بالنسبة لكل نوع
نستمر في الجدول أدناه بملء مثال مكان العمل لصناعة األخشاب (الن َ
من المخاطر يتم تحديده ،ثمة حاجة إلى تحديد وتسجيل المجموعة (المجموعات) المقابلة من العمال الذين قد يتعرضون
للمخاطر .ت ََذك َّْر أن ما ُي ْع َرض هو وضع افتراضي ُي َقدَّ م كمثال فقط.
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الخطوة 1

ما هي المخاطر؟

الخطوة 2

َم ْن قد يتضرر
من الخطر وكيف؟

التعرض لغبار
الخشب

كافة العمال (ُ )35م َع َّرضون
لخطر أمراض الرئة ،كالربو،
الناجم عن استنشاق غبار
الخشب .إن مشغلي اآلالت
( )15أكثر تعرض ًا للخطر.

اآلالت

إن مشغلي اآلالت ()15
عرضون
وغيرهم من العمال ُم َّ
لخطر اإلصابات الجسيمة،
ومن الممكن المميتة في حالة
مالمسة األجزاء المتحركة
من اآلالت ،السيما نصول
(شفرات) المنشار.

اآلالت؛ بما في
ذلك المناشير
الدائرية،
والق َّطاعات ذات
عمود الدوران
ِ
والمقاشط
الرأسيَ ،
المناولة اليدوية

الخطوة 3

ما الذي قمت
بفعله؟

ما هي اإلجراءات
األخرى الالزمة؟

الخطوة 4
َم ْن القائم
باإلجراء

متى سيتم
اإلجراء؟

متى ُن ِّف َذ
اإلجراء؟

قد يسبب غبار الخشب
القاسي السرطان ،السيما في
األنف.

قد يعاني العمال من
االضطرابات العضلية
الهيكلية ،كألم الظهر ،بسبب
مناولة األشياء الثقيلة أو
كبيرة الحجم؛ مث ً
ال ألواح
الخشب وأجزاء اآلالت.
عرضون أيض ًا لخطر
إنهم ُم َّ
الجروح أثناء مناولة
(األدوات ،أو الشظايا أثناء
مناولة منصات التحميل.

َ
وحدِّ ث عند الضرورة
الخطوة َ :5س ِّجل
نتائجك و ُا ْر ُصدْ وراجع َ

الجزء  .1منهجية تقييم الخطر
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واخ َت ْر تدابير التحكم بأخطار السالمة والصحة
الخطوة َ  -3ق ِّي ِم الخطر َ -ح َّد ْد ْ
الخطوة 1

ما هي المخاطر؟

الخطوة 2

من المتضرر
وكيف؟

الخطوة 3

ما الذي قمت
بفعله؟

ما هي اإلجراءات
األخرى الالزمة؟

الخطوة 4
َم ْن القائم
باإلجراء

متى سيتم
اإلجراء؟

متى ُن ِّف َذ
اإلجراء؟

َ
وحدِّ ث عند الضرورة
الخطوة َ :5س ِّجل
نتائجك و ُا ْر ُصدْ وراجع َ

دت في الخطوة  2المجموعات المختلفة التي قد تتضرر ،باإلضافة إلى األعداد المشمولة
وحدَّ َ
َحدَّ َ
دت في الخطوة  1المخاطرَ ،
في كل مجموعة ،مع إيالء اهتمام خاص ببعض المجموعات ،كالعاملين الشباب ،والنساء الحوامل أو اللواتي أنجبن حديث ًا،
الم َع َّوقين.
والعاملين ُ
بالنسبة لكل نوع من المخاطر يتم تحديده ،فإن النشاط األساسي في تقييم الخطر هو لتحديد واختيار وتنفيذ إجراءات التحكم
بأخطار السالمة والصحة وفق ًا للترتيب الوارد في ما ُد ِعي «المخطط التسلسلي الهرمي لتدابير التحكم بالخطر».
المستخدَ م في هذه الحقيبة التدريبية ستة مستويات:
للمخطط التسلسلي الهرمي لتدابير التحكم بالخطر ُ

9

تدابير التحكم بالخطر  :1القضاء على المخاطر أو استبدالها

تدابير التحكم بالخطر  :2األدوات ،والمعدات ،والتكنولوجيا ،واإلجراءات الهندسية

تدابير التحكم بالخطر  :3طرائق وممارسات العمل اآلمن ،والتنظيم ،والمعلومات ،والتدريب

تدابير التحكم بالخطر  :4القواعد الصحية والرعاية
تدابير التحكم بالخطر  :5معدات الوقاية الفردية

تدابير التحكم بالخطر  :6الرصد الصحي/الطبي

لقد ُو ِضع المخطط التسلسلي الهرمي لتدابير التحكم بالخطر من ِق َبل أصحاب العمل ،والعمال ،ومفتشي العمل وممارسي
السالمة والصحة ،وآخرين استناد ًا إلى تجربة سليمة على مدى سنوات عديدة .إن المثال العملي لر ّذ ّ
(رش) المبيدات في
ِ
مزرعة ال ُب ّن ( ُا ِ
ستخدم هذا المخطط التسلسلي الهرمي لتدابير التحكم بالخطر وقد تم إدراجه للمساعدة
نظر الصفحة َ )31ي
على جعل العملية أوضح.
إن السبب في تحديد واختيار تدابير التحكم بالخطر بالترتيب الوارد في المخطط التسلسلي الهرمي يرجع أوالً إلى تحديد
واختيار اإلجراءات الجماعية للتحكم بالخطر ألنها تحمي منطقة العمل واألشخاص الذين يعملون فيها  -قبل االنتقال إلى
األخذ بعين االعتبار اإلجراءات الفردية للتحكم بالخطر ،التي ببساطة تحمي الفرد .على سبيل المثال ،ستكون صحة العمال

 9قد يكون للمخططات التسلسلية الهرمية األخرى للتحكم بالخطر بنود مختلفة لكن النقطة األساسية في أي مخطط تسلسلي هرمي هي تحديد واختيار وتنفيذ التدابير الجماعية للتحكم
بالخطر قبل كل شيء .بمعنى آخر ،ال تبدأ بمعدات الوقاية الفردية التي ،في أفضل األحوال ،تساعد فقط على حماية الفرد .إن القضاء على األخطار والتركيز على األدوات والمعدات
والتكنولوجيا واإلجراءات الهندسية سيحسنان الظروف المتعلقة بالسالمة والصحة لكافة العمال في مكان عمل/منطقة عمل معينة.
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محمية بشكل أفضل من التعرض للغبار الضار إذا ما حدد تقييم الخطر الذي أجريته آلة سحب الغبار كإجراء أساسي للتحكم
بالخطر ،حيث يوفر هذا اإلجراء حماية جماعية لمنطقة العمل وكافة األشخاص فيها بدالً من االعتماد فقط على أقنعة الغبار
ِ
ستخدمها العمال ،حيث لن توفر عموم ًا في أي مكان نفس الدرجة من حماية الرئة؛ وفض ً
ال عن ذلك ،توفر درجة محدودة
التي َي
من الحماية للعامل الذي يرتديها .على نحو مماثل ،إن عزل الصوت في اآلالت الصاخبة يتحكم في الضوضاء (الضجيج)
(و ْرد َّية)
بصورة أكثر فعالية من الحماية الفردية لحاسة السمع ويجنب العمال استخدام مثل هذه ا لوسيلة الفردية طيلة فترة نَو َبة َ
عملهم.
تجدر اإلشارة إلى أن تدابير التحكم بالخطر ،بشأن الرصد الصحي/الطبي ليست بحد ذاتها وسيلة للحماية من التعرض
للمخاطر ،بل إنها أداة رصد لضمان أن تدابير الحماية تعمل بشكل مناسب لمنع حدوث األمراض المرتبطة بالعمل .يمكن
للرصد أن يقلل من آثار األخطار إذا تم تشخيص األمراض واتخاذ اإلجراءات للحد من التعرض قبل أن يتقدم المرض إلى
مستوى مزمن أو أكثر خطورة.
ِ
ستخدم كالهما المخطط التسلسلي الهرمي لتدابير التحكم
في هذه المرحلة من تقييم الخطر ،تتكون الخطورة  3من قسمين َي
بالخطر:

الخطوة .3أ :ما الذي قمت بفعله بما يتعلق بالتدابير القائمة للتحكم بالخطر؟

َ
لديك بالفعل بعض تدابير التحكم بأخطار السالمة
من المرجح جد ًا بالنسبة لبعض المخاطر التي تم تحديدها أن يكون
والصحة .في هذه الحالة ،وبالنسبة لكل نوع من المخاطر ،فإنه ينبغي أن يحدد تقييم الخطر الذي تجريه و ُي َق ّيم مدى فعالية
هذه التدابير القائمة في الحد من األخطار المتعلقة بالسالمة والصحة على العمال وغيرهم من األشخاص .يعني ذلك أنه ينبغي
أن ُت َق َّيم وتُعطي رأيك المستنير (استناد ًا إلى أمور ،منها النظر في الممارسات الجيدة) بشأن مدى فعالية تلك التدابير القائمة
للتحكم بالخطر.
َ
سيساعدانك على تحديد ،بأسلوب أكثر كفاءة ُي َح ِّقق عالقة التكلفة
إن تحديد وتقييم فعالية التدابير القائمة للتحكم بالخطر
الفعالية ،أي تدابير أخرى للتحكم بالخطر  -إذا لزم األمر  -قد تكون ضرورية من أجل نوع معين من المخاطر.
استنتجت في الخطوة .3أ أن التدابير القائمة للتحكم بالخطر لنوع معين من المخاطر توفر حماية كافية للعمال ،فإنه ال
إذا ما
َ
حاجة لتدابير تحكم إضافية ونفقات إضافية من أجل هذا النوع من المخاطر؛ ولهذا من أجل هذا النوع من المخاطر (وهذا
النوع فقط) ،فإنه بإمكانك وضع عبارة «ال حاجة إلى مزيد من اإلجراءات في هذه المرحلة» في العمود .3ب.
َ
تدابيرك القائمة للتحكم بالخطر لنوع معين من المخاطر إما غير موجودة أو ال تكفي للحد من خطر الضرر،
قررت بأن
إذا ما
َ
فإنك ستنتقل إلى الخطوة .3ب وتحديد «ما هي اإلجراءات األخرى الالزمة للتحكم بالخطر؟» ومن ثم تُن ِّفذها.

الجزء  .1منهجية تقييم الخطر
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الخطوة .3ب :ماهي التدابير األخرى الالزمة للتحكم بالخطر؟
الخطوة 1

ما هي المخاطر؟

الخطوة 2

من المتضرر
وكيف؟

الخطوة 3

ما الذي قمت
بفعله؟

ما هي اإلجراءات األخرى الالزمة؟

تدابير التحكم بالخطر :1
القضاء على المخاطر أو
استبدالها.

الخطوة 4
َم ْن القائم
باإلجراء

متى سيتم
اإلجراء؟

متى ُن ِّف َذ
اإلجراء؟

تدابير التحكم بالخطر :2
األدوات ،والمعدات،
والتكنولوجيا ،واإلجراءات
الهندسية.
تدابير التحكم بالخطر :3
طرائق وممارسات العمل
اآلمن ،والتنظيم ،والمعلومات،
والتدريب.
تدابير التحكم بالخطر:4
القواعد الصحية والرعاية.
تدابير التحكم بالخطر :5
معدات الوقاية الفردية.
تدابير التحكم بالخطر:6
الرصد الصحي/الطبي.
على النحو الوارد أعاله
على النحو الوارد أعاله
َ
وحدِّ ث عند الضرورة
الخطوة َ :5س ِّجل
نتائجك و ُا ْر ُصدْ وراجع َ

ِ
ستخدم المخطط التسلسلي الهرمي للتحكم بالخطر
كيف َت

بالنسبة لكل نوع من المخاطر تم تحديده ،فإنه ينبغي أن تبدأ الخطوة  3من التقييم باستخدام تدابير التحكم بالخطر  1وتتبع
الطريق إلى تدابير التحكم بالخطر .6

تدابير التحكم بالخطر:1

القضاء على المخاطر أو استبدالها

ابدأ باألخذ بعين االعتبار تدابير التحكم بالخطر  ،1وما أفضل وسيلة للحماية ألن القضاء على المخاطر أو استبدالها يعني َ
أنك قمت
بفعالية بالحد من خطر تعرض أي شخص للمخاطر ،وبالتالي تعرضه لضرر جسيم ،إلى الصفر أو قريب ًا من الصفر بقدر اإلمكان.

تتضمن أمثلة تدابير التحكم بالخطر:1

الزراعة العضوية ،بغية تفادي استخدام المبيدات السامة.

ُور ّش) إلى مبيدات حبيبية الشكل.
التحول إلى مبيدات أقل سمية ،أو استبدال المبيدات السائلة التي ت َُر ّذ (ت َ
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ِ
َستخدم فيها مواد
 اللجوء إلى خيار أقل خطورة باستخدام مواد وعمليات عمل مختلفة؛ فقد يتم تغيير العملية من عملية ت
ِ
ِ
َستخدم فيها مواد خطرة ،كاستخدام طالء مائي األساس بدالً من طالء أساسه ُمذيب ( ُمح ّل).
خطرة إلى عملية ال ت
 يمكن استبدال بعض أدوات اآللة بأدوات أكثر أمان ًا بصورة جوهرية؛ على سبيل المثال ،استخدام أداة تعمل بالهواء
المضغوط بدالً من أداة كهربائية.
 يمكن استبدال األسبست (الحرير الصخري أو األميانت) بفعالية ببدائل أكثر أمان ًا ،حيث يتوفر العديد منها في األسواق.

 استبدال آلة شديدة الضوضاء (الضجيج) بأخرى أقل إحداث ًا للضوضاء (الضجيج).

 في المباني الشاهقة ،إعادة تصميم النوافذ بحيث يمكن تنظيفها من الداخل بدالً من التنظيف من الخارج المحتمل
الخطورة.

إذا ما
استطعت تنفيذ التدابير المحددة في تدابير التحكم بالخطر  1بنجاح ،فإن تقييمك للخطر كنوع من المخاطر
َ
يتوقف هنا ألنك قمت بالحد من الخطر إلى مستوى الصفر أو قريب ًا من الصفر بقدر اإلمكان؛ وبالتالي ،ومن أجل هذا النوع
من المخاطر فقط ،فإنك لن تحتاج إلى االستمرار في تحديد واختيار وتنفيذ تدابير التحكم بالخطر  2إلى .6
َ
تقييمك للخطر أن القضاء على ا لمخاطر أو استبدالها غير ممكن ،فإنه يجب أن تنتقل إلى األخذ
قررت في
مع ذلك ،إذ ا ما
َ
بعين االعتبار التدابير األخرى للتحكم بالخطر التي تحتاج إلى تحديدها واختيارها وتنفيذها بدء ًا من تدابير التحكم بالخطر 2
إلى تدابير التحكم بالخطر .6

تدابير التحكم بالخطر :2

األدوات ،والمعدات ،والتكنولوجيا ،واإلجراءات الهندسية
إذا ما تعذر اللجوء إلى القضاء على المخاطر أو استبدالها ،فإن الحل األفضل الثاني هو األخذ بعين االعتبار التدابير المتعلقة
باألدوات والمعدات والتكنولوجيا واإلجراءات الهندسية حيث يمكن أن تساعد في الحد من الخطر من المخاطر التي يتم
تحديدها .إن تدابير التحكم بالخطر  2جيدة ألنها توفر حماية جماعية لمنطقة العمل بدالً من مجرد حماية الفرد.
إن تفحص الممارسات الجيدة والتماس النصح قد يكونا مهمين جد ًا بما يتعلق بتدابير التحكم بالخطر  .2تتضمن األمثلة لمثل
هذه المبادرات ،بما في ذلك الحاجة إلى التدابير البسيطة جد ًا وغير المكلفة ،ما يلي:

الم َصنِّع الحماية الكافية أو إذا ما
  وضع وسائل الحماية على اآلالت  -تحسين وسائل الحماية على اآلالت إذا لم يوفر ُ
كان تصميم اآللة وفق المعيار القديم.

 تركيب وسائل تطويق عازلة للصوت على اآلالت شديدة الضوضاء (الضجيج) بغية تخفيض مستويات الضوضاء
(الضجيج) ،حتى ولو استمرت بعض المخاطر.

المذيبات
 العزل الكامل و/أو تطويق بعض العمليات الخطرة؛ على سبيل المثال ،معدات األشعة السينية ( )Xأو قسم لصق ُ
(الم ِحلاَّ ت) في الورشات.
ُ
 وضع حاجز من القضبان (درابزين) حول منصات العمل ا لمرتفعة.

 استخدام أشياء بسيطة ،كالعربة اليدوية بعجلة واحدة والعربة اليدوية بعجلتين لنقل األحمال الثقيلة.

 وجود سطوح للعمل أو مقاعد للعمل بارتفاعات مناسبة لألشخاص العاملين هناك ،وتوفير مقاعد مناسبة.
ِ
(الر ْفش) المجرفة ،الفراشي ،بحيث ال يضطر األشخاص
  استخدام أدوات ارتفاعها مناسب للشخص؛ مثالً ،الم ْسحاة َّ
لالنحناء دون داعٍ.
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 استخدام أنظمة للمزج والتعبئة محكمة الغلق للمواد الكيميائية والمبيدات.
 استخدام معدات بسيطة لسحب الغبار  -التهوية الساحبة الموضعية.

 توفير اإلضاءة الجيدة.

إن المعدات أو األدوات أو التكنولوجيا أو اإلجراءات الهندسية البسيطة التي تحقق عالقة التكلفة  -الفعالية غالب ًا ما تحد كثير ًا
عرضين للخطر ،وليس الفرد فقط.
الم َّ
من خطر الضرر الناجم عن نوع من المخاطر على مجموعة أو مجموعات األشخاص ُ

تدابير التحكم بالخطر :3

طرائق وممارسات العمل اآلمن ،والتنظيم ،والمعلومات ،والتدريب

َ
تقييمك للخطر أيض ًا إلى فحص طرائق وممارسات العمل اآلمن وأخذها بعين االعتبار ،وكيف يمكن تنظيم
غالب ًا ما يحتاج
العمل ،فض ً
ال عن متطلبات التدريب والمعلومات .تحتاج ثانية إلى تحديد ماذا تفعل في الوقت الحاضر وما هي التدابير
اإلضافية للتحكم التي قد تحتاج إلى اتخاذها.
إن إحدى السبل األبسط واألكثر تحقيق ًا لعالقة التكلفة  -الفعالية للتحكم بالخطر في العمل هي أن تقوم األعمال بتطوير
الطرائق والممارسات اآلمنة للعمل وتنفيذها ،على أن تكون مرتبطة بالمعلومات والتدريب ،حيث يشار إليها أحيان ًا مجتمعة
بـِ «أنظمة العمل اآلمنة» .يقع الكثير من الحوادث واعتالالت الصحة في العمل ببساطة ،ألن صاحب العمل لم يفكر بعمق
بطرائق وممارسات العمل اآلمن والتنفيذ والتنظيم ،ولم يتم إبالغ المديرين والمشرفين والعمال جيد ًا ،أو تدريبهم بشكل
مناسب على التنفيذ وتصحيح اإلجراءات المتعلقة بالسالمة والصحة.
إن تنظيم العمل بأمان هو من اختصاص أصحاب العمل والمديرين والمشرفين ،ومن خالل العمل مع القوى العاملة .غالب ًا ما
تكون تدابير التحكم بالخطر بسيطة وسهلة التنفيذ؛ فض ً
ال عن ذلك ،إن تحسين السالمة والصحة وتنظيمهما ليس مكلف ًا ،كما
أنه يعزز كفاءة األعمال.
تتضمن األمثلة للتدابير التي يمكن اتخاذها ضمن تدابير التحكم بالخطر  3ما يلي:

 ضمان اإلجراءات والتعليمات الواضحة ،المكتوبة عند الضرورة ،بشأن كيفية تشغيل اآلالت أو أداء المهام بأمان  -من
َ
عمالك والمشرفين والمديرين.
أجل

 توفير المعلومات المناسبة المتعلقة بالسالمة والصحة  -أدلة التعليمات ،بطاقات التعريف الواضحة على الحاويات،
عالمات التحذير ،صحائف بيانات السالمة للمواد الكيميائية ،إلخ ( َفك ِّْر بشأن توفير المعلومات في اللغة المحلية
المناسبة).
َ
َ
/منشأتك  -بغية تفادي ،على سبيل المثال ،عبور العمال أمام شاحنات الرافعة
عملك
 التخطيط أو إعادة تصميم مكان
الم ْركَبات المتحركة األخرى ،بما يحد من خطر التصادم أو الدهس.
الشوكية أو َ

َ
عملك بحالة ترتيب ،والممرات خالية من األشياء والفوضى؛ وترطيب
 ترتيب أفضل ونظافة أفضل  -الحفاظ على مكان
الغبار قبل كنسه.
 ضمان أن المشرفين والمديرين حصلوا على التعليمات على نحو ٍ
كاف و ُد ِّربوا على العمل الذي يجب عليهم إدارته بالنيابة
َ
عنك ،بما في ذلك التدريب على تقييم الخطر في مكان العمل واإلسهام فيه.
 إجراءات وتعليمات واضحة للمشرفين والمدراء كي يتَّبعوها.

  ضمان أن المشرفين والمديرين يتمتعون بسلطة كافية للحفاظ على معايير السالمة والصحة في مستوى ُم ْر ٍ
ض.

وتوقفت عن العمل وسيلة
كنت ،الرئيس ،بعيد ًا عن مكان العمل
ْ
 ضمان وجود إجراءات معمول بها؛ على سبيل المثال ،إذا َ
الحماية على آلة خطيرة.
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 ضمان أن المشرفين والمديرين حصلوا على التعليمات ويتمتعون بالسلطة إليقاف العمل على تلك اآللة إلى أن يتم
إصالح وسيلة الحماية أو استبدالها.

َ
غيابك عن العمل.
 ضمان أن المشرفين والمديرين يتمتعون بالسلطة والوسائل لطلب وسيلة حماية جديدة أثناء

َ
لعمالك حول السالمة والصحة ،بما في ذلك التدريب حول تقييم الخطر.
 توفير تدريب  -بفترات منتظمة

َ
عمالك في تقييم الخطر لمكان العمل ،بما في ذلك تنفيذ تدابير التحكم بالخطر التي حددها تقييم الخطر.
 تحسين مشاركة

 توفير تدريب متخصص ألنشطة العمل عالية الخطورة.

تدابير التحكم بالخطر :4

القواعد الصحية والرعاية

َ
عليك بعد ذلك تقييم ما إذا مرافق القواعد الصحية (الهايجين) والرعاية القائمة كافية
في تقييم الخطر الذي تجريه ،فإنه يجب
َ
للتعامل مع األخطار الناجمة عن المخاطر التي حددتها أو إنك بحاجة إلى القيام بالمزيد .إن معظم هذه التدابير ليست وسيلة
صارمة للحماية من التعرض للمخاطر ،لكنها يمكن أن تقلل من آثار المخاطر وأن تجعل العمل أكثر متعة .يمكن تحسين
القواعد الصحية والرعاية عبر ،على سبيل المثال:
 توفير مرافق الغسل األساسية والمرافق الصحية في مكان العمل.

 تخزين مالبس العمل الملوثة في خزانة في مكان العمل ،وعدم السماح للعمال بأخذ تلك المالبس إلى منازلهم.

 توفير معدات اإلسعافات األولية البسيطة وتدريب بعض العمال على استخدامها.

َ
لعمالك الذين يعملون في حقول المحاصيل الزراعية أو في موقع البناء.
 توفير مياه نظيفة واإلسعافات األولية البسيطة

تدابير التحكم بالخطر :5

معدات الوقاية الفردية

ستنتقل بعد ذلك إلى األخذ بعين االعتبار تدابير التحكم بالخطر  .5بصرف النظر عن المعدات المعيارية ،كاألحذية طويلة
الساق (األبواط) وبدالت الشغل (األوفرول) ،فإن معدات الوقاية الفردية هي أحد آخر تدابير التحكم بأخطار السالمة والصحة
التي يمكن أن تأخذها بعين االعتبار ،وهي تُستخدَ م فقط لزيادة أثر التدابير األخرى للتحكم بالخطر التي نفذتها.

تتمثل الفكرة في الحفاظ على استخدام معدات الوقاية الفردية في الحد األدنى وعدم استخدامها كطريقة رئيسية لحماية
السالمة أو الصحة أو أن ال تطلب من العمال ارتداءها/استخدامها لفترات طويلة .ينبغي أن يحدد تقييم الخطر الذي تجريه
التشارك بين تدابير التحكم بالخطر  2إلى  4التي ينبغي أن توفر الحماية الكافية لمجموعات األشخاص الذين قد يتضرروا.
تمكنت من التحكم بشكل ٍ
كاف باآلالت شديدة الضوضاء (الضجيج) إلى مستويات آمنة ،فإنك لن
على سبيل المثال ،إذا
َ
َ
لعمالك أو أن تطلب منهم استخدامها .وكذلك إذا ما كانت معدات سحب الغبار (التهوية
تحتاج إلى توفير سدادات األذنين
الساحبة الموضعية) فعالة ،فإنه ال حاجة الستخدام العمال ألقنعة الحماية من الغبار.
لسوء الحظ ،غالب ًا ما تكون معدات الوقاية الفردية التدبير األول والوحيد الذي يؤخذ بعين االعتبار ويتم توفيره؛ ال يوفر الكثير
منها حماية كافية بما يتعلق بالسالمة والصحة .إنها غير مريحة عندما يتم ارتداؤها أو استخدامها لفترات طويلة وغالب ًا ما ال
ِ
ستخدمها جيد ًا؛ حيث أن قياس ًا واحد ًا منها ال يناسب الجميع ألن أشكال ومقاسات األشخاص مختلفة ،كما أن هناك
تالئم ُم
ذكور وإناث.
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تتضمن معدات الوقاية الفردية:
 المآزر؛

 معدات حماية العينين؛

 األحذية؛

 القفازات؛

 وسائل حماية حاسة السمع؛

 الكمامات الخاصة باألغبرة أو المواد الكيميائية؛

 األقنعة التي تُستخدَ م لمرة واحدة ،الخاصة للغبار؛
 خوذات السالمة؛

 مالبس الطقس الرطب/البارد.

إذا اقتضى األمر ،وفق ًا لتقييم الخطر الذي تجريه ،أن هناك حاجة إلى معدات الوقاية الفردية ،فإنه ينبغي أن يتضمن تقييم الخطر
تفاصيل ألنواع معدات الوقاية الفردية التي يتعين توفيرها وعامل حماية لكل نوع من معدات الوقاية المقدمة ،سواء كانت
قفازات أو أقنعة خاصة بالغبار أو كمامات خاصة بالمواد الكيميائية أو معدات أخرى .ينبغي أن تشير أيض ًا في التقييم إلى كيفية
تنظيف المعدات وصيانتها ،وكم مرة ينبغي استبدالها .ت ََذك َّْر أنه ينبغي توفير أي من معدات الوقاية الفردية الالزمة دون أن
يتحمل العامل أي نفقات.
نظر في الممارسات الجيدة و ،عند الضرورة ،اِ ْلت َِم ِ
س النصح عند اختيار معدات الوقاية الفردية.
ُا ْ
عندما تأخذ بعين االعتبار معدات الوقاية الفردية ،ت ََذك َّْر ما يلي:

إنك بحاجة إلى أن تأخذ بعين االعتبار وسائل أخرى للتحكم بالخطر أوالً وأن تدخلهاَ .و ِّف ْر معدات الوقاية الفردية فقط
كآخر مالذ بعد تنفيذ التدابير األخرى للتحكم بالخطر التي حددها تقييم الخطر الذي أجريته .ال ينبغي أبد ًا أن تكون معدات
الوقاية الفردية الخط األول أو الوحيد لحماية العامل.

 توفر إجراءات التحكم التقنية والهندسة (تدابير التحكم بالخطر )2حلوالً جماعية على المدى الطويل وغالب ًا ما تكون أقل
تكلفة بالمقارنة مع توفير معدات الوقاية الفردية للكثير من العمال واستبدالها وصيانتها.
ِ
ستخدمها.
 تحمي تدابير الحماية الجماعية كافة العمال في منطقة العمل ،في حين أن معدات الوقاية الفردية تحمي فقط من َي

َ
عمالك في عملية االختيار ،ألنه غالب ًا ما يكون لديهم معرفة مفصلة بالطريقة التي تعمل بها
 من األمور األساسية أن يشارك
األشياء ،أو حيثما األشياء تؤدي عملها على نحو سيء ،أو طريقة القيام بالمهام؛ إن كل ذلك يمكن أن يساعدك.

تدابير التحكم بالخطر :6

الرصد الصحي/الطبي

في تقييم الخطر الذي تجريه ،قد تحتاج أيض ًا إلى أن تأخذ بعين االعتبار ما إذا ثمة حاجة إلى تدابير رصد صحي أو طبي يوفرها
موظفون طبيون م َؤ َّهلون للعمال المعرضين لخطر ٍ
عال.
ُ َّ
ُ
كما ذكر آنف ًا ،إن الرصدين الصحي والطبي ليسا وسيلتان صارمتان للحماية من التعرض للمخاطر ،لكنهما أداتا مراقبة لضمان
أن تدابير الحماية تعمل بشكل مناسب للوقاية من حدوث األمراض المرتبطة بالعمل .مع ذلك بإمكانهما المساعدة في تخفيف
َ
جهودك التي تبذلها للتحكم بالتعرض للمواد الخطرة (مثالً ،المواد الكيميائية والغبار والعضويات الدقيقة
الخطر .رغم كافة
والضوضاء (الضجيج))  ،فإن بعض العمال ال يزالون يعانون من أعراض اعتالل الصحة في وقت الحق من الحياة على
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األغلب .قد تحتاج إلى الرصد الصحي/الطبي لمراقبة العالمات المبكرة العتالل الصحة وكشفها ،السيما إذا ما تعرض
العمال لـِ (على سبيل المثال):
 الغبار الذي يمكن أن يسبب الربو أو مرض ًا آخر في الرئة على المدى الطويل.
(الم ِحلاَّ ت) التي يمكن أن تسبب التهاب الجلد.
كالمذيبات ُ
 الموادُ ،
 المبيدات التي تحتوي على ُم َركَّبات ُف ْسفورية عضوية ،كمبيدات الحشرات ،مغاطس الخرفان/الحيوانات ،التي يمكن أن
تسبب ضرر ًا في األعصاب.
 تشغيل اآلالت باستمرار بمستويات ضوضاء (ضجيج) مقدارها  85إلى  90ديسيبل.

من الممكن أن يشمل الرصد الصحي/الطبي ما يلي:

 مراقبة بيولوجية (حيوية) أو مراقبة األثر البيولوجي (الحيوي)؛ مثالً ،اختبارات على الدم لكشف بعض المواد الكيميائية
الخطرة.
 فحوص منتظمة من ِق َبل شخص مسؤول ،مثالً ،يمكن لمشرف ُمدَ َّرب أن ينظر في يدي العامل بحث ًا عن عالمات التهاب
الجلد.
 اختبارات السمع.

 اختبارات وظائف الرئة إذا ما تعرض العمال لمستويات عالية من الغبار الخطر.
ِ
 مراقبة أسباب التغيب عن العمل بسبب المرض؛ مثالً ،إذا ما تغيب العمال عن العمل بسبب المرض ،ا ْس َأ ْل ما إذا كانوا هم
أو أطباؤهم يربطون مرضهم بعملهم.

إن تحديد تدبير رصد طبي/صحي معين لنوع معين من المخاطر ليس نفسه كإجراء فحص طبي عام .غالب ًا ما يحدث التباس
ِ
تستخدمه يجب أن يكون نوعي ًا للمشكلة/
حول هذه النقطة .إن تدبير التحكم بالخطر المتعلقة بالرصد الصحي/الطبي الذي
المخاطر التي حددتها.
ختام ًا ،حيثما يتعذر القضاء على المخاطر أو استبدالها ،فإن المخطط التسلسلي الهرمي لتدابير التحكم بالخطر يقدم أولوية
التحكم التقنية والهندسية واإلجراءات المتعلقة بالمعدات باالشتراك مع طرائق وممارسات العمل اآلمن ،وتنظيم العمل،
والمعلومات والتدريب .إن الهدف هو لتوفير حماية جماعية للعمال ،ويمكن استخدام معدات الوقاية الفردية لدعم اإلجراءات
األخرى للتحكم بالخطر ولتفادي اضطرار العمال إلى استخدام معدات الوقاية الفردية لفترات طويلة (باستثناء معدات العمل
المعيارية ،كبدالت الشغل (األوفرول) واألحذية طويلة الساق) .من الضروري أيض ًا تحديد أي التدابير الخاصة بالقواعد
الصحية والرعاية ضرورية و ،حيثما يكون مناسب ًا ،أي تدابير تتعلق بالرصد الصحي/الطبي ستقلل احتمال حدوث ضرر على
المدى الطويل على وجه الخصوص.

ِّجارة) للخطوة التالية (بقسميها .3أ و.3ب) في
نستمر في الجدول الوارد أدناه بملء مثال مكان العمل لصناعة األخشاب (الن َ
تقييم الخطر .بالنسبة لكل نوع من المخاطر يتم تحديده ،فإننا نقدم بعض األمثلة للتدابير التي يمكن اللجوء إليها للحد من
الخطر ،إما باإلشارة إلى بعض التدابير التي يمكن أن تكون ُمستخدَ مة حالي ًا (الخطوة .3أ) في مكان عملنا الخيالي ،أو يمكن
أخذها بعين االعتبار كنتيجة لتقييم الخطر (الخطوة .3ب) .ت ََذك َّْر أن ما ُي ْع َرض هو وضع افتراضي وال يمكن أن يؤخذ كممثل
للوضع في أي مكان عمل معين.

الجزء  .1منهجية تقييم الخطر
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الخطوة 1

ما هي المخاطر؟
التعرض لغبار
الخشب

الخطوة 2

من المتضرر
وكيف؟

كافة العمال ()35
ُم َع َّرضون لخطر أمراض
الرئة ،كالربو ،الناجم عن
استنشاق غبار الخشب.
إن مشغلي اآلالت ()15
أكثر تعرض ًا للخطر.

قد يسبب غبار الخشب
القاسي السرطان ،السيما
في األنف.

اآلالت

اآلالت؛ بما في ذلك
المناشير الدائرية،
والق َّطاعات ذات
عمود الدوران
الرأسي ،والم ِ
قاشط
َ

إن مشغلي اآلالت
( )15وغيرهم من
عرضون لخطر
العمال ُم َّ
اإلصابات الجسيمة،
ومن الممكن المميتة في
حالة مالمسة األجزاء
المتحركة من اآلالت،
السيما نصول (شفرات)
المنشار.

الخطوة 3

ما الذي قمت
بفعله؟

 ُي ْكنَس الغبار بفترات
منتظمة.

مرافق الغسل الجيدة
واألدواش متوفرة
حالي ًا.

يتم توفير األقنعة
الخاصة بالغبار
التي تُستخدَ م لمرة
واحدة وتُستبدَ ل
بفترات منتظمة.

كافة اآلالت محمية
بوسائل حماية وفق ًا
الم َصنِّع.
لتعليمات ُ

يتم التفتيش بفترات
منتظمة على وسائل
الحماية على اآلالت،
وتُصان لضمان
الحالة الجيدة.
 ُيتاح للعمال حيز
ٍ
كاف في قسم اآلالت
للعمل بأمان.

كافة العمال ُمدَ َّربون
حول االستخدام
اآلمن لآلالت من
ِق َبل شخص ُمؤَ َّهل.

المناولة اليدوية

قد يعاني العمال من
االضطرابات العضلية
الهيكلية ،كألم الظهر،
بسبب مناولة األشياء
الثقيلة أو كبيرة الحجم؛
مث ً
ال ألواح الخشب
وأجزاء اآلالت .إنهم
عرضون أيض ًا لخطر
ُم َّ
الجروح أثناء مناولة
(األدوات ،أو الشظايا
أثناء مناولة منصات
التحميل.

 العمال ُمدَ َّربون على
تقنيات المناولة
اليدوية الصحيحة.
 ارتفاع طاوالت
العمل وطاوالت
اآلالت مريح.

 يتم توفير قفازات
متينة وثخينة لمناولة
األدوات ومنصات
التحميل.

َ
وحدِّ ث عند الضرورة
الخطوة َ :5س ِّجل
نتائجك و ُا ْر ُصدْ وراجع َ
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ما هي اإلجراءات
األخرى الالزمة؟

زَ ِّو ْد كل آلة مطلقة
للغبار بمعدات سحب
األغبرة (التهوية الساحبة
الموضعية).
 َذك ِِّر الموظفين بأن
ال َيكْنِسوا أبد ًا أغبرة
الخشب الجافة ،وأن
يستخدموا آالت التنظيف
التي تعمل بالتفريغ
الهوائي ،وعند الضرورة
يمكن ترطيب األغبرة قبل
َكن ِْسها.
يتعين تدريب مشغلي
اآلالت من ِق َبل شخص
ُمؤَ َّهل حول استخدام
معدات سحب الغبار
وصيانتها األساسية.

ِّب تجهيزات الكبح
َرك ْ
لتقليل الوقت المتقطع
ألدوات القطع.

لن يتم في المستقبل
شراء سوى اآلالت
زودة بوسائل التحكم
الم َّ
ُ
بالمكابح.
ف إمكانيات
اِ ْس َتك ِْش ْ
إدخال أدوات محدودة
القواطع بالشرائح.

 ُق ْم بإعادة الت ََّح ُّقق مع
القوى العاملة من أن
وسائل الحماية على اآللة
يتم التفتيش عليها بفترات
منتظمة وأنه يتم اإلبالغ
عن العيوب على الفور.

َح ِّمل من االنترنت
صحائف المعلومات بشأن
االستخدام اآلمن لآلالت
المستَخدَ مة في ورشة
ُ
العمل؛ َث ِّبتْها في ورشة العمل
وغرفة الراحة.
حيثما يكون ذلك ممكن ًا،
َخزِّ ِن األدوات بجانب
اآللة لتقليل مسافة
الح ْمل.
َ
 َذك ِِّر العمال أن يطلبوا
مجموعة جديدة من
القفازات عندما يبدو
التلف أو التمزقات على
القفازات القديمة ،وأن ال
تُستخدَ م القفازات لرفع
األشياء الثقيلة جد ًا.
 َأ ْد ِخ ِل الوسائل المساعدة
للرفع والمناولة،
كتجهيزات حمل األلواح
للحد بشكل كبير من
خطر اإلصابة.

الخطوة 4
َم ْن القائم
باإلجراء؟

متى سيتم
اإلجراء؟

متى ُن ِّف َذ
اإلجراء؟

التفكير بعمق في تدابير التحكم بالخطر -

(ر ّش) المبيدات في مزرعة لل ُب ّن
مثال َلر ّذ َ
ُيجري المدير تقييم ًا للخطر بغرض المساعدة على إيجاد حلول لمشاكل التسمم بالمبيدات في مزرعة للبن .يتعرض العمال
(ر َّشت) بالمبيدات.
للمبيدات من انتشار الرذاذ والفشل في مراعاة الفواصل الزمنية إلعادة الدخول إلى المناطق التي ُر َّذت ُ

ثمة أحداث حديثة عديدة ألعراض تسمم خفيف نسبي ًا لدى عمال الحقل .لقد ُأ ْب ِلغ عن تلك األحداث إلى السلطات
الحكومية ،ولقد أدرك مدير المزرعة ومالكها أن الممارسات المتعلقة بالسالمة والصحة بحاجة إلى تحسين في هذا الصدد.

الخطوة  :1تحديد المخاطر

(ر ّش) مبيدات الحشرات السامة باستخدام معدات نفخ الهواء ،وهي تعمل بمحرك ،مما يؤدي
ُحدِّ دت المخاطر على أنها َر ّذ َ
حالي ًا إلى انتشار الرذاذ.

(ر َّشت) بالمبيدات (أي
أما النوع الثاني من المخاطر فهو عدم مراعاة الفواصل الزمنية للدخول ثانية إلى المنطقة التي ُر َّذت ُ
المعا َلجة بالمبيدات).
الوقت التي يجب أن ينقضي قبل أن يتمكن العمال من الدخول ثانية إلى المنطقة ُ

الم َع َّرضون للخطر وكيف؟
الخطوة  :2من هم ُ

إن  28عام ً
(الر ْش) (خطر تنفس الهواء الملوث) وأثناء الدخول
الرذ َّ
ال ُم َع َّرضون لخطر التعرض للمبيدات السامة أثناء َّ
(ر َّشت) (خطر امتصاص المبيدات من خالل الجلد) .إن  10من العمال الحقليين هن عامالت
ثانية إلى الحقول التي ُر َّذت ُ
ً
ً
بالغات ،و 8عمال بالغين ،و 6عامالت من الشباب (دون  18عاما) ،و 4عاملين أحداث (دون  18عاما).

الخطوة  :3تقييم الخطر  -ما هي اإلجراءات الالزمة للحد من الخطر

.3أ :ماذا يجري اآلن للحد من الخطر؟

(الر ّش) يط ِّبق المبيدات قريب ًا جد ًا من مكان عمل العاملين الحقليين ،ويعود السبب في ذلك
الر ّذ َّ
أشار المدير إلى أن فريق َّ
ّ
(الر ّش).
بالرذ َّ
إلى سوء تنظيم العمل واإلجراءات في المزرعة ،بما في ذلك عدم وجود أي شكل من التحذير قبل القيام َّ
كما أشار أيض ًا إلى عدم مراعاة الفواصل الزمنية للدخول ثانية  -إنه يسمح بشكل خاطئ للعمال بالدخول ثانية إلى المناطق
المعا َلجة قبل أن يصبح ذلك آمن ًا وفق ًا للتعليمات الواردة في بطاقة التعريف على عبوة المبيد.
ُ

.3ب :ما هي اإلجراءات اإلضافية الالزمة  -تدابير الحد من الخطر

يعمل المدير حالي ًا بشكل منهجي من خالل التدابير الممكنة للتحكم بالخطر .فيما يلي شرح موجز ،في حالة عدم اختيار
تدابير للتحكم بمخاطر معينة أو لم تؤخذ بعين االعتبار قابلية التطبيق على مشكلة معينة:
ِ
ستخدم مالك المزرعة
تدابير التحكم بالخطر  :1القضاء على المخاطر .إنه الحل األفضل دوم ًا ،لكن في هذه الحالة ال َي
ً
ص تقييم الخطر إلى أن القضاء التام على استخدام المبيدات ليس خيارا ،ويجب استخدام
طرائق الزراعة العضويةَ .خ ُل َ
تدابير أخرى.

ال يمكن أيض ًا تطبيق االستبدال في هذه الحالة ألن مالك المزرعة قرر بأنه يجب االستمرار باستخدام مبيدات الحشرات
الهوام (اآلفات).
بسبب مشاكل َ

تدابير التحكم بالخطر  :2األدوات والمعدات والتكنولوجيا واإلجراءات الهندسية .ال يكمن سبب مشكلة انتشار الرذاذ
(ر ّش) المبيدات التي تعمل بمحرك وتقوم بنفخ الهواء ،حيث أنها بحالة جيدة .إن انتشار الرذاذ هو مشكلة
في معدات َر ّذ َ
(الر ّش) ما أمكن في حالة عدم هبوب الرياح أو عندما تكون الرياح خفيفة.
بالر ّذ َّ
عندما تسود الرياح العاصفة ،وينبغي القيام َّ

الجزء  .1منهجية تقييم الخطر
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تدابير التحكم بالخطر  :3طرائق وممارسات العمل اآلمن ،وتنظيم العمل ،والمعلومات والتدريب.

(الر ّش) والعمال الحقليين ،أن العناصر الرئيسية للوقاية من التعرض
الر ّذ َّ
يحدد المدير ،بالتشاور مع عمال َّ
للتلوث من انتشار الرذاذ هي تنظيم العمل لضمان ممارسات عمل أكثر أمان ًا مقترن ًا بالمعلومات والتدريب
المناسبين .لقد ُحدِّ دت التدابير التالية من أجل التنفيذ:
ِ
(الر ّش) أثناء هبوب الرياح العاصفة ( ُيت َ
(الر ّش).
الر ّذ َّ
َّخذ القرار من ق َبل مشرف فريق َّ
الر ّذ َّ
■ عدم إجراء عمليات َّ
مشرف مجموعة العمل الحقلي متى وأين س ُي ْجرى
(الر ّش) ،على فترات منتظمة،
■  َس ُي َب ِّلغ
َ
ُ
الر ّذ َّ
مشرف فريق َّ
(الر ّش)؛ وسيرسل أيض ًا نسخ ًا مكتوبة إلى مالك المزرعة والمدير ،حيث سيتيح ذلك لمشرف مجموعة
الر ّذ َّ
َّ
الحقل ضمان أن عماله خارج مدى أي درجة من التلوث بانتشار رذاذ المبيدات.
■

■

■

■

(الر ّش)،
 َس ُي َب ِّلغ
ُ
الر ّذ َّ
(الر ّش) أعضا َء فريقه أنهم إذا ما رأوا عمال الحقل قريب ًا أثناء عمليات َّ
الر ّذ َّ
مشرف فريق َّ
(الر ّش) فور ًا ويبلغونه بالوضع .سيضمن إبعاد عمال الحقل إلى مسافة آمنة.
الر ّذ َّ
فإن عليهم التوقف عن َّ
(الر ّش).
الر ّذ َّ
س ُيدْ َرج عنصر السالمة هذا في برنامج تدريب فريق َّ

(الر ّش) بالقرب منهم ،فإنه يتعين عليهم فور ًا إبالغ
الر ّذ َّ
سيتم إبالغ عمال الحقل بأنهم إذا ما رأوا فريق َّ
(الر ّش).
الر ّذ َّ
مشرفهم ،حيث سيتم إبعادهم إلى مسافة آمنة عن عمليات َّ
(الر ّش) وعمال الحقل ومشرفيهم تدريب ًا إضافي ًا حول أهمية مراعاة الفواصل
الر ّذ َّ
سيتلقى كل من فريق َّ
َ
المعالجة استناد ًا إلى المعلومات من ُم َصنِّعي المبيدات و ُم َو ِّرديها .ست ُْر َسل
الزمنية للدخول ثانية إلى المناطق ُ
ستوضع
المعا َلجة.
َ
نسخة مكتوبة إلى مكتب مدير المزرعة تتضمن أوقات الدخول ثانية بأمان إلى المناطق ُ
المعا َلجة عالمات تحذير بسيطة ،كالجمجمة وال َعظمتين المتصالبتين.
في أماكن مناسبة حول المناطق ُ
س ُي َس َّجل في سجل المزرعة الخاص بالحوادث واألمراض أي اعتالل في الصحة مرتبط بالعمل.

تدابير التحكم بالخطر  :4القواعد الصحية والرعاية .يتم توفير أماكن للغسل وخزائن لتخزين الممتلكات
(الر ّش) .ال حاجة إلى إجراءات إضافية
الر ّذ َّ
الشخصية والطعام يقدم بجانب المكتب الرئيسي بعيد ًا عن مناطق َّ
في هذا الصدد.

تدابير التحكم بالخطر  :5معدات الوقاية الفردية .ينبغي إلجراءات العمل الجديدة أن تضمن أن العمال ال
المعا َلجة قبل اإلذن بذلك وفق ًا لنصح
يتعرضون النتشار رذاذ المبيدات ،وأنهم لن يدخلوا ثانية إلى المناطق ُ
الم َصنِّعين بشأن السالمة؛ ال ينبغي لذلك أن تكون معدات ومالبس الوقاية والفردية ضرورية  -على األقل ضد
ُ
التلوث بالمبيدات.
تدابير التحكم بالخطر  :6الرصد ا لصحي/الطبي :إنه ليس تدبير ًا صارم ًا للتحكم بالخطر ،ولكن نظر ًا ألن
المبيدات ،من خالل تعريفها ،مواد سامة وهناك دائم ًا خطر ٍ
متبق للتعرض ،فإن العمال األصغر سن ًا (من هم دون
عمر  18عام ًا حالي ًا) سيخضعون الختبارات في الدم ضمن مشروع دولي تم تأسيسه مؤخر ًا في العاصمة لرصد
التعرضات المهنية.
االستنتاجات

إن هذه التحسينات البسيطة في اإلجراءات والتواصل والمعلومات والتدريب تعني أن مالك المزرعة ومديرها
(ر ّش) المبيدات بأسلوب أكثر أمان ًا .يعني
سيقدمان اآلن تعليمات واضحة للمشرفين والعمال بشأن كيفية َر ّذ َ
ذلك أنهم سيضمنون أن المزرعة س ُتنَ َّظم وتُدار جيد ًا ،وأنه سيتم تدريب المشرفين والموظفين بصورة مالئمة
حول إجراءات العمل اآلمن .كما يعني أنهم سيرصدون الوضع لضمان أنه يتم الحفاظ على التدابير وأن التدابير
كافية للحيلولة دون حدوث مزيد من اإلصابات.
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الخطوةَ :4س ِّج ْل من المسؤول عن تنفيذ تدابير التحكم
بالخطر ،واإلطار الزمني
الخطوة 1

ما هي المخاطر؟

الخطوة 2

من المتضرر
وكيف؟

الخطوة 3

ما الذي قمت
بفعله؟

ما هي اإلجراءات
األخرى الالزمة؟

الخطوة 4
َم ْن القائم
باإلجراء؟

متى سيتم
اإلجراء؟

متى ُن ِّف َذ
اإلجراء؟

َ
وحدِّ ث عند الضرورة
الخطوة َ :5س ِّجل
نتائجك و ُا ْر ُصدْ وراجع َ

عندما ُيت َ
َّخذ القرار بشأن تدابير التحكم بالخطر ،بحسب الخطوة .3بَ ،
فإنك بحاجة إلى اتخاذ إجراء لتنفيذ التدابير .يجب
عليك أيض ًا تحديد المسؤولية داخل المنشأة لتنفيذ التدابير في إطار زمني معقول وتسجيل التاريخ الذي ُأ ِ
َ
نجزت فيه.

يشتمل تقييم الخطر على ثالث مسؤوليات متميزة ضمن الخطوة :4
َم ْن القائم باإلجراء في المنشأة؟

 متى سيتم اإلجراء؟

 ما التاريخ الذي ُن ِّفذت فيه تدابير التحكم بالخطر؟

يعني ذلك أنه بالنسبة لكل تدبير للتحكم تمت اإلشارة إليه في تقييم الخطر الذي أجريته ،فإنه ينبغي أن تحدد الشخص
(األشخاص) المسؤولين عن تنفيذ التدبير ،باإلضافة إلى تاريخ االنتهاء منه .ينبغي أيض ًا ترميز تقييم الخطر عندما ُينَ َّفذ تدبير
التحكم بنجاح.
َ
يمكنك إصالحه في الحال؛ ولهذا السبب ،فإنه من
عندما تقوم بتقييم األخطار ،فإنه من الشائع العثور على مشكالت أكثر مما
َ
عمالك ويؤدي إلى الكفاءة
األهمية بمكان تحديد األولويات والتصدي أوالً لألخطار األكثر خطورة .يساعد ذلك على حماية
َ
تدابيرك المتعلقة بالتحكم بالخطر.
وتحقيق عالقة التكلفة  -الفعالية بما يخص

في أي تقييم للخطر ،فإن درجة الخطر وبالتالي تحديد أولويات اإلجراءات ،تستند إلى حد ما إلى الحكم والرأي الشخصيين.
مع ذلك ،ينبغي أن ت ِ
َ
أولوياتك بشأن اإلجراءات تستند إلى أسباب سليمة .قد يبدو ذلك في بادئ األمر وكأنه مهمة شاقة
ُظهر أن
لكن ت ََذك َّْر القاعدة ِ
«أبق األمور بسيطة» ،واِ ْلت ِ
َمس النصح والممارسات الجيدة حسب االقتضاء.
كما ُأشير إليه آنف ًا ،فإن الخطر هو دالة للشدة الممكنة لإلصابة أو المرض مضروب ًا باحتمال (أو إمكانية) حدوث مثل هذا
الضرر على العمال .في هذه الحالة ،عندما ُت َق ِّيم مستوى الخطر ،فإنه ينبغي َ
لك االنتباه إلى عدد من األشياء؛ مثالً:

ما مدى احتمال أن تحدث حالة يمكن أن تسبب حادث ًا؟ ت ََذك َّْر أن هذا هو الوضع في وقت تقييم الخطر ،مع طرائق العمل
واالحتياطات القائمة حالي ًا  -أم ال ،كما قد يكون الحال .هل من غير المرجح أن يحدث الحدث ،أو حتى من المرجح
للغاية أن يحدث؛ هل يوجد شيء ما يمكن توقعه منطقي ًا أن يحدث ،أو هو حتى من المؤكَّد أن يحدث أو وشيك الحدوث؟

الجزء  .1منهجية تقييم الخطر

33

ما هي العوامل المساهمة التي يمكن أن ينطوي عليها  -السرعة في إنجاز العمل ،على سبيل المثال ،أو ظروف العمل
السيئة ،أو صعوبة استخدام اآللة؟
 ما هي عواقب الحادث المحتملة؟ ماذا يمكن أن يحدث في سيناريو الحالة األسوأ؟ على سبيل المثال؛ إذا ما انزلق عامل
أو سقط بجانب آلة صناعة األخشاب ،فقد تكون العواقب الممكنة عديدة ،تتراوح من إصابة ال تستحق الذكر (ال تحتاج
إلى عالج) أو إصابة صغرى (معالجة باإلسعافات األولية لجرح أو كدمة) ،أو إصابة جسيمة أو وفاة إذا ما انحشر طرف
للعامل في اآللة.
 ما هي شدة الخطر؟ بمعنى آخر ،إلى أي مدى يمكن أن تصل عواقب الحادث  -ما عدد المتأثرين سواء كانوا أشخاص ًا أو
مهام ًا أو آالت أو عمال ًء أو منتجات؟

َ
من الممكن أن يوفر َ
يمكنك أيض ًا أن تحاول استخدام النشاط
لك الجدول الوارد أدناه بعض اإلرشاد بشأن كيفية تقييم الخطر.
َ
تركيزك على أسباب تقييم درجة الخطر وتحديد أولويات اإلجراءات للتصدي لألخطار
( 4الصفحة  )56للمساعدة في
المحددة.

استخدام مصفوفة الخطر

َ
لمساعدتك على
لن تحتاج معظم األعمال الصغيرة إلى استخدام مصفوفة الخطر .رغم ذلك ،يمكن استخدام مثل تلك األداة
تحديد مستوى الخطر المرتبط بقضية معينة .تفعل مصفوفة الخطر ذلك عبر تصنيف احتمال الخطر والشدة المحتملة لهذا
الضرر؛ ومن ثم يوضع ذلك في مصفوفة كما هو موضح أدناه .يحدد مستوى الخطر أي أخطار ينبغي معالجتها أوالً ،حيث يتم
البدء بوضوح باألخطار األشد.

َ
إلجراءاتك المتعلقة بالتحكم بالخطر؛ فهي مناسبة للكثير من
يمكن الستخدام المصفوفة أن يفيد في تحديد األولويات
التقييمات و ،على وجه الخصوص ،ألوضاع أكثر تعقيد ًا .رغم ذلك ،إنها تتطلب خبرة وتجارب لتكوين رأي بدقة بشأن
احتمال الضرر .وقد يؤدي الرأي الخطأ إلى اإلخفاق في اتخاذ تدابير هامة للحد من الخطر أو تطبيق تدابير غير ضرورية.
نظر ًا لعدم وجود طرائق محددة إلجراء تقييم الخطر ،فإنك ستجد مجموعة متنوعة واسعة من مصفوفات الخطر ،حيث ُص ِّمم
الكثير منها لالستخدام في منشآت أكبر .لذلك ،مع األخذ بعين االعتبار أن هذه الوحدة التدريبية ُم َص َّممة للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة ،فقد اخترنا من خالل اتباع طريقة المثال ،مصفوفة الخطر من نموذج  3في  3ألننا نعتقد أنها بسيطة وسهلة
االستخدام لوضع أولويات لإلجراءات؛ وقد تساعد أيض ًا على تفادي العجز عن التقدم أو الضياع في نقاشات طويلة بشأن
درجة الخطر ،أو تحديد األولويات.

مثال لمصفوفة الخطر
الشدة المحتملة أو عواقب الحدث

احتمال (رجحان)
حدوث الحدث
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ضار قلي ً
ال

ضار بصورة معتدلة

ضار جد ًا

احتمال ضئيل

خطر ضئيل

خطر ضئيل

خطر متوسط

محتمل

خطر ضئيل

خطر متوسط

خطر ٍ
عال

محتمل جد ًا

خطر متوسط

خطر ٍ
عال

خطر ٍ
عال
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تُقدِّ م مصفوفة الخطر من النموذج  3X3مؤشر ًا ،مع أنه غير موضوعي ،للمستويات المختلفة للخطر كأساس لتحديد األولويات
بشأن أي األخطار ينبغي معالجتها أوالً.

أ)

بما يتعلق بالشدة المحتملة أو عواقب حدث ،فقد اقترحنا ثالثة مستويات للضرر:

  ضار قليالً :من الممكن أن يشير هذا المستوى إلى إصابة أو مرض قد يحتاج إلى معالجة باإلسعافات األوليةالبسيطة فقط ،وقد يكون هناك بعض التعطل القصير الزمن؛ حيث ال يتطلب التغيب عن العمل ألكثر من يومين على
اإلطالق.
  ضار بصورة معتدلة :في هذا السيناريو ثمة إمكانية إلصابات أو اعتالل في الصحة بصورة أشد ،حيث يمكن أنيسبب ذلك عجز ًا مؤقت ًا يستطيع الشخص أن يشفى منه  -كسر في الذراع أو كسر بسيط ،على سبيل المثال .تتطلب
اإلصابة أو المرض تغيب الضحية عن العمل وتجعلها بحالة سيئة لفترة كبيرة من الزمن .بإمكان صاحب العمل
تقديم ُمطا َلبة عن ضياع الوقت بسبب اإلصابة أو المرض ،أو التعطل الذي قد يكون لمدة يومين.

  ضار جد ًا :إصابة أو مرض وخيم بصورة محتملة ،أو وفاة ،أو إصابة أو مرض طويل األجل أو دائم ،بما في ذلكالمحدَ ث بالضوضاء (الضجيج) .إن عبارة «إصابات ُم َغ ِّي َرة للحياة» هي مصطلح شائع
الوفاة والبتور ونقص السمع ُ
في هذا السياق.

ب) بما يتعلق باحتمال أو رجحان وقوع حدث ،فقد افترضنا ثالثة مستويات:

  احتمال ضئيل :حيثما سيكون خطر أن يتضرر شخص ما غير محتمل أو غير شائع؛ من غير المرجح حدوث الضررفي الظروف الراهنة.

  -محتمل :حيثما يكون ثمة إمكانية أو رجحان قوي أن يصاب أحد أو يصبح مريض ًا عندما يعمل في الظروف الراهنة.

  -محتمل جد ًا :أوضاع العمل التي فيها من المؤكد تقريب ًا أن يعاني شخص من إصابة أو مرض في الظروف الراهنة.

ج) بما يتعلق بشدة الخطر ،فقد اقترحنا ثالثة مستويات للخطر التي نحصل عليها من اشتراك مستوى الضرر واحتمال
حدوث الضرر.

  خطر ضئيل :قد يكون ثمة خطر بسيط إلصابة بسيطة أو مرض بسيط يحدث .إن احتمال حدوث أي شيء يمكن أنيسبب ضرر ًا ضئيالً ،وعواقب حدوثه قد تتباين من ضئيلة إلى معتدلة.

  خطر متوسط :يمكن افتراضه عندما تكون العواقب أو شدة اإلصابة أو المرض جسيمة ،وحتى لو أن احتمالحدوث حدث سببي هو ضئيل .ويمكن افتراضه أيض ًا عندما يزداد االحتمال ،حتى عندما يكون من المتوقع حدوث
ضرر أقل خطورة ،أو حيثما من المرجح أن يتضرر معظم األشخاص .بمعنى آخر ،قد تكون العواقب ضارة قلي ً
ال أو
ضارة بصورة معتدلة أو ضارة جد ًا.

  خطر ٍعال :هذا السيناريو مقبول عندما يكون من المحتمل أو من المحتمل جد ًا أنه قد يكون هناك إصابة أو مرض
معتدل أو جسيم ،أو حدوث وفاة.

َ
يساعدك في تحديد أي األفكار يتعين التصدي لها أوالً ،من خالل البدء،
إن تحديد مستوى الخطر لوضع بهذه الطريقة
بالطبع ،باألخطار الشديدة  -غير المقبولة  -التي َحدَّ دتها .من الممكن أيض ًا اعتبار األخطار المتوسطة غير مقبولة ،السيما
في حالة وجود إمكانية ،على سبيل المثال لكسور األطراف بسبب حادث أو ضياع الوقت يسبب ضرر ًا في الصحة .ينبغي
اتخاذ تدابير معالجة الوضع سريع ًا ما أمكن ،بحيث تكون هذه التدابير قليلة التكلفة ،كالمعلومات والتدريب ،وتبدأ على
الفور .من الممكن أال تحظى األخطار الضئيلة باألولوية ،لكن إذا ما كان ثمة تدابير يمكن اتخاذها بسهولة أو بتكلفة قليلة،
فإن يمكن أيض ًا النظر بتنفيذها بأسرع ما يمكن ،حتى في نفس الوقت الذي ُتنَ َّفذ فيه التدابير المتعلقة باألوضاع األخرى
األشد خطورة.
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قد يكون تنفيذ بعض تدابير التحكم بالخطر سهالً .مثالً؛ تغيير إجراءات العمل ،أو طريقة إجراء العمل ،أو تحسين
اإلجراءات الروتينية المتعلقة بالترتيب والنظافة؛ أما التدابير األخرى فقد تتطلب مزيد ًا من الوقت والجهود .وكأمثلة على
ذلك؛ تطويق اآلالت شديدة الضوضاء (الضجيج) بحجرة عازلة للصوت ،أو تركيب تجهيزات تهوية موضعية للعادم على
اآلالت لسحب األغبرة واألدخنة .وبالتالي ،ينبغي لإلطار الزمني أن يأخذ بالحسبان الزمن المتوقع الالزم إلكمال تدبير معين
من أجل التحسين.

ينبغ�ي إبلاغ العم�ال بالتغيي�رات الت�ي س�تُجرى وينبغ�ي أيض� ًا أن يش�اركوا ف�ي تصميمه�ا وتنفيذه�ا عن�د
االقتض�اء .وق�د َي ْل َ�زم تدري�ب إضاف�ي ،الس�يما إذا م�ا ش�ملت إج�راءات التحك�م بالخط�ر تغيي�ر طرائ�ق العم�ل
وممارساته.
ِّجارة) بالخطوة الرابعة في تقييم الخطر .لقد اقترحنا في
نستمر في الجدول أدناه بملء مثال مكان العمل لصناعة األخشاب (الن َ
هذا المثال أن الشخص المسؤول هو «المدير» أو «المشرف» .إننا نوصي لوضع واقعي في الحياة بأن الشخص المسؤول ُس ِّمي
فع ً
ال بغية القيام بالمهام والمسؤوليات.
الخطوة 1

الخطوة 2

ما هي المخاطر؟ من المتضرر
وكيف؟

التعرض لغبار
الخشب

كافة العمال ()35
ُم َع َّرضون لخطر أمراض
الرئة ،كالربو ،الناجم عن
استنشاق غبار الخشب.
إن مشغلي اآلالت ()15
أكثر تعرض ًا للخطر.

قد يسبب غبار الخشب
القاسي السرطان ،السيما
في األنف.
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الخطوة 3

ما الذي قمت
بفعله؟

 ُي ْكنَس الغبار
بفترات منتظمة.
مرافق الغسل

الجيدة
واألدواش
متوفرة حالي ًا.

يتم توفير

األقنعة الخاصة
بالغبار التي
تُستخدَ م لمرة
واحدة وتُستبدَ ل
بفترات منتظمة.

ما هي اإلجراءات
األخرى الالزمة؟

زَ ِّو ْد كل آلة مطلقة
للغبار بمعدات سحب
األغبرة (التهوية الساحبة
الموضعية).

 َذك ِِّر الموظفين بأن ال
َيكْنِسوا أبد ًا أغبرة الخشب
الجافة ،وأن يستخدموا
آالت التنظيف التي تعمل
بالتفريغ الهوائي ،وعند
الضرورة يمكن ترطيب
األغبرة قبل َكن ِْسها.
يتعين تدريب مشغلي

اآلالت من ِق َبل شخص
ُمؤَ َّهل حول استخدام
معدات سحب الغبار
وصيانتها األساسية.

الخطوة 4
َم ْن القائم
باإلجراء؟

المدير

المشرف

متى سيتم
اإلجراء؟

2013/10/4

2013/5/15

(على الفور)

المدير

2013/10/15

متى ُن ِّف َذ
اإلجراء؟

2013/10/31

2013/5/15

2013/11/5

الخطوة 1

الخطوة 2

الخطوة 4

الخطوة 3

اآلالت
اآلالت؛ بما في
ذلك المناشير
الدائرية،
والق َّطاعات
ذات عمود
الدوران الرأسي،
والم ِ
قاشط
َ

إن مشغلي اآلالت
( )15وغيرهم من
عرضون لخطر
العمال ُم َّ
اإلصابات الجسيمة،
ومن الممكن المميتة في
حالة مالمسة األجزاء
المتحركة من اآلالت،
السيما نصول (شفرات)
المنشار.

كافة اآلالت
محمية بوسائل
حماية وفق ًا
لتعليمات
الم َصنِّع.
ُ
يتم التفتيش
بفترات منتظمة
على وسائل
الحماية على
اآلالت ،وتُصان
لضمان الحالة
الجيدة.
 ُيتاح للعمال حيز
ٍ
كاف في قسم
اآلالت للعمل
بأمان.
كافة العمال
ُمدَ َّربون حول
االستخدام اآلمن
لآلالت من ِق َبل
شخص ُمؤَ َّهل.

ِّب تجهيزات الكبح
َرك ْ
لتقليل الوقت المتقطع
ألدوات القطع.
لن يتم في المستقبل
شراء سوى اآلالت
زودة بوسائل التحكم
الم َّ
ُ
بالمكابح.
ف إمكانيات
اِ ْس َتك ِْش ْ
إدخال األدوات الخاصة
بالشرائح.
 ُق ْم بإعادة الت ََّح ُّقق مع
القوى العاملة من أن
وسائل الحماية على اآللة
يتم التفتيش عليها بفترات
منتظمة وأنه يتم اإلبالغ
عن العيوب على الفور.
اِ ْس َتخْ ِر ْج صحائف
المعلومات بشأن
االستخدام اآلمن لآلالت
المستَخدَ مة في ورشة
ُ
العمل؛ َث ِّبتْها في ورشة
العمل وغرفة الراحة.

المناولة اليدوية

قد يعاني العمال من
االضطرابات العضلية
الهيكلية ،كألم الظهر،
بسبب مناولة األشياء
الثقيلة أو كبيرة الحجم؛
مث ً
ال ألواح الخشب
وأجزاء اآلالت .إنهم
عرضون أيض ًا لخطر
ُم َّ
الجروح أثناء مناولة
(األدوات ،أو الشظايا
أثناء مناولة منصات
التحميل.

 العمال ُمدَ َّربون
على تقنيات
المناولة اليدوية
الصحيحة.
 ارتفاع
طاوالت العمل
وطاوالت
اآلالت مريح.
 يتم توفير
قفازات متينة
وثخينة لمناولة
األدوات
ومنصات
التحميل.

حيثما يكون ذلك ممكن ًا،
َخزِّ ِن األدوات بجانب
اآللة لتقليل مسافة
الح ْمل.
َ
 َذك ِِّر العمال أن يطلبوا
مجموعة جديدة من
القفازات عندما يبدو
التلف أو التمزقات على
القفازات القديمة ،وأن ال
تُستخدَ م القفازات لرفع
األشياء الثقيلة جد ًا.
 َأ ْد ِخ ِل الوسائل المساعدة
للرفع والمناولة،
كتجهيزات حمل األلواح
للحد بشكل كبير من
خطر اإلصابة.

2013/7/1

المدير

2013/6/30

المدير

حسب الحاجة

المدير

2013/5/20

2013/5/24

المشرف

2013/5/15
(على الفور)

2013/5/15

المدير

2013/5/15
(على الفور)

2013/5/15

المدير

2013/6/14

2013/6/15

المشرف

2013/5/15
(على الفور)

2013/5/15

المدير

2013/5/25

2013/6/1

َ
وحدِّ ث عند الضرورة
الخطوة َ :5س ِّجل
نتائجك و ُا ْر ُصدْ وراجع َ
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ِ
وح ِّد ْ
َ
ث عند
الخطوة َ :5س ِّج ْل
نتائجك و ُا ْر ُص ْد وا ْس َت ْع ِر ْض تقييم الخطر الذي أجريتهَ ،
الضرورة
الخطوة 1

ما هي المخاطر؟

الخطوة 2

من المتضرر
وكيف؟

الخطوة 3

ما الذي قمت
بفعله؟

ما هي اإلجراءات
األخرى الالزمة؟

الخطوة 4
َم ْن القائم
باإلجراء؟

متى سيتم
اإلجراء؟

متى ُن ِّف َذ
اإلجراء؟

َ
وحدِّ ث عند الضرورة
الخطوة َ :5س ِّجل
نتائجك و ُا ْر ُصدْ وراجع َ

ال تنتهي عملية تقييم الخطر باتخاذ إجراء لتنفيذ تدابير التحكم بالخطر.

َ
َ
دون ًا المخاطر ذات الشأن التي حددتها ومجموعة
نتائجك :في الخطوة  ،5من الضروري تسجيل وإظهار
َس ِّج ْل
نتائجكُ ،م ِّ
عرضين للخطر .يجب تسجيل تدابير التحكم بالخطر التي يتعين تنفيذها
الم َّ
(مجموعات) العمال واألشخاص اآلخرين ُ
ِ
والشخص (األشخاص) المسؤولين والمعلومات األخرى التي لوحظت في الخطوة  ،4كما يجب أن تكون متاحة للعمال
والمشرفين ومفتشي السالمة والصحة المهنيتين كي يروها.

َ
نتائجك .إن الجدول الوارد كمثال في هذا الدليل ُم َص َّمم لبيان الخطوات المنطقية لتقييم الخطر،
ال يوجد تنسيق محدد لتسجيل
َ
نتائجك بتنسيق بسيط ويمكن الوصول إليه بسهولة .في الحقيقة ،إن تقييم الخطر سيكون أكثر
كما أنه مالئم أيض ًا لتسجيل
امتداد ًا من المثال العملي الذي استخدمناه هنا .سيكون ثمة مزيد ًا من المخاطر التي ُحدِّ دت لعمليات أكثر .لقد ركزنا على ثالثة
ِّجارة) غالب ًا ما
مخاطر فقط  -أغبرة الخشب واآلالت الخطيرة والمناولة اليدوية  -في حين أن منشآت صناعة األخشاب (الن َ
والم ْركبات ،والمشاكل
ينشأ عنها أخطار أخرى كالتعرضات الكيميائية ،والضوضاء (الضجيج) واالنزالق والتعثر والسقوطَ ،
الكهربائية ،والحرائق.
يجب أن ال يكون تقييم الخطر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة أوراق ًا أكاديمية ،فقد ُيكتَب أحيان ًا من ِق َبل مهنيي السالمة
والصحة المهنيتين أو الخبراء ،ولكن الغاية دوم ًا استهداف صاحب العمل للمنشأة لينفذ التوصيات؛ لذا يجب أن يكون تقييم
الخطر المكتوب عملي ًا ،فض ً
ال عن أنه دقيق .ينبغي أن ُي َب ِّين أن:
استقصا ًء مناسب ًا قد ُأجري.

 كافة المخاطر ذات الشأن ُحدِّ دت وتم التصدي لها ،مع األخذ بالحسبان عدد وحساسية األشخاص الذين يمكن أن
يتعرضوا للخطر.
االحتياطات معقولة والخطر المتبقي ضئيل.

ُيعتَبر هذا السجل المكتوب أداة مفيدة ألصحاب العمل والمشرفين والعمال وممثليهم أيض ًا ،وينبغي الحفاظ عليه الستخدامه
في المستقبل؛ باإلمكان استخدامه كأداة مرجعية لتذكير كل شخص بأن يكون مدرك ًا لمخاطر معينة وللتدابير الالزمة للحد من
األخطار المرتبطة بالمخاطر .سيكون تقييم الخطر أيض ًا ذا أهمية لمفتشي العمل أو مفتشي السالمة والصحة المهنيتين ألنه يتيح
لهم رؤية أن صاحب العمل ممتثل لواجباته أو واجباتها لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية وفق ًا للقانون.
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رصد فعالية تدابير التحكم :ستحتاج أيض ًا إلى الرصد والت ََّح ُّقق من فعالية تدابير التحكم بالخطر وضمان أنه يتم الحفاظ
عليها .هل ُتنَ َّفذ التحسينات المحددة في تقييم الخطر الذي أجريته بشكل جيد؟ بالنسبة لكل نوع من المخاطر التي حددتها،
هل تم الحد من األخطار وتمت حماية مجموعة أو مجموعات األشخاص بشكل أفضل؟ من سيرصد ويت ََح َّقق من أن التدابير
الم َح َّسنَة للتحكم بالخطر المتعلقة بالسالمة والصحة ال تزال فعالة؟ َم ْن َس َيت ََح َّقق أن اإلجراءات الجديدة المتعلقة بوسائل
ُ
ِّجارة) يتم اتِّباعها؟ من سيتحقق أن تجهيزات
الحماية على اآلالت التي حددتها بشأن اآلالت الخطرة لصناعة األخشاب (الن َ
التهوية الساحبة الموضعية التي َر ّك ْبتَها ال تزال تسحب األغبرة واألدخنة بفعالية؟
مراجعة تقييم الخطر الذي أجريته وتحديثه :إن تقييم الخطر ليس نشاط ًا ُيجرى مرة واحدة .إنه بحاجة إلى مراجعة من وقت
آلخر سنوي ًا على األقل إن لم يكن أكثر من ذلك .عندما تدير أعماالً فإنه من السهل أيض ًا أن تنسى مراجعة تقييم الخطر  -إلى
أن يحدث شيء ما خطأ ويكون األوان قد فات .لماذا ال تحدد اآلن تاريخ ًا لمراجعة هذا التقييم للخطر؟ َد ِّو ْن ذلك التاريخ في
المفكرة كحدث سنوي.

ص ثانية في تقييم الخطر الذي أجريته .هل ثمة أي تغييرات؟ هل ثمة أي تحسينات ال تزال بحاجة إلى إجرائها؟ هل
َت َف َّح ْ
َ
اكتشفت أي شيء من الحوادث التي وقعت أو الحوادث الوشيكة؟ ت ََأ َّكدْ أن يظل تقييم الخطر
عمالك مشكلة؟ هل
اكتشف
َ
الذي أجريته ُم َحدَّ ث ًا.

ال أو آج ً
إن أماكن عمل قليلة تبقى كما هي .إن عاج ً
ال ستستعين بمعدات و/أو مواد و/أو إجراءات جديدة التي قد تفضي إلى
ِ
مخاطر جديدة .لذلك ،من الصواب أن تستعرض ما تفعله على أساس متواصل؛ كل عام أو نحو ذلك ،ا ْس َت ْع ِر ْض رسمي ًا أين
أنت ،بغية التأكد َ
ُحسن أو على األقل ال تتراجع إلى الخلف.
َ
أنك ال تزال ت ِّ
َح َّق ْق من تقييم الخطر الذي أجريته و ،عند الضرورة ،عَدِّ ْله .إذا كان ذلك ممكن ًا،
خالل السنة ،ال تنتظر إذا كان ثمة تغيير هام .ت َ
من األفضل التفكير بتقييم الخطر عندما تخطط للتغيير الذي ستجريه  -بهذه الطريقة ستتمتع بقدر أكبر من المرونة.
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الجزء 2
الم َد ِّرب
أداة ُ

  .1تخطيط األنشطة التدريبية وإجراؤها
للم َد ِّربين
وتقييمها :قائمة َت َح ُّقق ُ
نركز في هذه الحقيبة التدريبية على أهمية الطرائق التعليمية الن َِّش َطة .لقد أصدرت منظمة العمل الدولية ( )ILOقرص ًا مدمج ًا
( )CD-ROMبعنوان «»Your health and safety at work؛10حيث يتضمن ً
للمدَ ِّرب 11يقدم مزيد ًا من
دليال ُ
التفاصيل .لقد اخترنا بعض العناصر األكثر أهمية وأعدنا إصدارها في سلسلة من قوائم الت ََّح ُّقق الواردة أدناه؛ حيث ينبغي أن
للمدَ ِّربين مزيد ًا من المعلومات التي ستساعد في تخطيط األنشطة التدريبية حول تقييم الخطر وإجرائها وتقييمها.
توفر ُ

المبادئ الرئيسية

في البداية ،ثمة بعض المبادئ الرئيسية التي تستند إليها الطرائق التدريبية الحديثة والتي ساعدت التدريب على تقييم الخطر
بشكل جيد المتعلق بتقييم الخطر .إن تقييم الخطر ليس تمرين ًا أكاديمي ًا يمكن تَع ُّلمه من خالل المحاضرات؛ إنه نهج عملي
ُجرى في مكان العمل ،لهذا ما هي أفضل طريقة إلدخال أصحاب المصلحة
جد ًا للتحسينات المتعلقة بالسالمة والصحة التي ت ْ
إلى هذه الطريقة بدالً من تشجيع المشاركة الكاملة في األوضاع ذات الصلة والمألوفة؟ لقد ُحدِّ دت بعض المبادئ الرئيسية
في قائمة الت ََّح ُّقق الواردة أدناه.

قائمة ت ََح ُّقق :المبادئ الرئيسية للتدريب
■
■

■

■

■

■

ال َّت َع ُّلم عبر الفعل  -يتعلم المشاركون أكثر بكثير عبر التماشي مع االيماءات لما هو مطلوب منهم.

العمل الجماعي  -تعمل األنشطة التعليمية أفضل ما يمكن عبر إشراك كل شخص والمساهمة بالمعارف والخبرة
والمهارات .إن العمل في مجموعات صغيرة مع تقارير منتظمة يشجع ،حتى األشخاص األكثر صمت ًا ،على توسيع
المساهمة بالخبرة واألفكار من أجل التحسينات.

يمكن ألنشطة مكان العمل والمجتمع المحلي أن تساعد على ضمان أن الدورة أو الجلسة التدريبية ،أو المدرسة الحقلية
للمزارعين ،أو الدورة الدراسية ذات صلة وتستند إلى األوضاع الفعلية التي يواجهها المشاركون.

األنشطة هي مهام معينة تساعد المشاركين بالدورة على التركيز وال َّت َع ُّلم وأن يكونوا على صلة بالوضع الذي يواجهونهَ .يرد
ِ
َستخدمها أو توائمها .ينبغي أن ُتت َْر َجم األنشطة إلى
أدناه بعض األنشطة المقترحة لتوجيه التدريب حول تقييم الخطر كي ت
اللغة المحلية عند الحاجة.
ِ
َ
ستخدمه المشاركون فيما بعد .إذا ما توفر َ
بإمكانك ترجمة بعض النقاط الرئيسية من
لديك الوقت،
النشرات مفيدة كمرجع َي
هذا الدليل لكل نشاط (في دليل خطوة بخطوة الوارد أدناه) وتوفيرها للمشاركين كنشرات بعد إنهاء كل نشاط.

مراجعات الدورة  -خالل أي دورة أو جلسة دراسية تدريبية ،فإنه ينبغي أن يكون هناك سبل رسمية وغير رسمية لمراجعة
المحدَّ دة.
دربين والمشاركين الفرصة لتعديل برامج الدورة بما يتناسب مع األولويات ُ
الم ِّ
المؤَ َّدى ،بغية منح ُ
العمل ُ

 10متاح على الموقع التاليhttp://www.ilo.org/safework/info/instr/WCMS_113080/lang--en/index.htm :

 11متاح على الموقع التاليhttp://www.actrav.itcilo.org/actrav-english/telearn/osh/guide/gumain.htm :
المدَ ِّرب
الجزء  .2أداة ُ

43

الم َد ِّرب
دور ُ
المدَ ِّرب
قائمة ت ََح ُّقق :دور ُ
َ
دورك:
يتضمن
■

■
■
■
■

■
■
■
■
■

 إدراك ديناميكيات المجموعة وتعزيز المشاركة المتساوية ،السيما بما يتعلق بنوع الجنس ،ودعوة المشاركين
الخجولين للمشاركة وضمان أن المشاركين المهيمنين يتركون مجاالً لمشاركة اآلخرين.
المساعدة على تنظيم العمل عبر اقتراح األنشطة وسبل العمل.
مساعدة المشاركين على االتفاق على المبادئ التوجيهية للدورة.
ضمان احترام اآلراء المختلفة.
 تنظيم الموارد ،بما في ذلك المعلومات األساسية والنشرات والمطبوعات ومرافق لتسهيل النسخ ،حيثما يكون ذلك
ممكن ًا للمساعدة على تنفيذ الدورة.
الترجمة إلى اللغة (اللغات) المحلية ومواءمة مواد الدورة لتناسب احتياجات المشاركين.
إسداء النصح وتقديم الدعم.
تسهيل المناقشات والتغذية االسترجاعية.
 توجيه بعض المناقشات وتلخيص النقاط الرئيسية.
 اتخاذ الترتيبات بشأن االستعانة باألشخاص الخارجيين عندما يبدو أن ذلك ضروري.

نشاط المجموعة الصغيرة

إن تشجيع المشاركين على العمل في مجموعات صغيرة هو الطريقة التدريبية األساسية المختارة حيث يفسح المجال
للتدريب حول تقييم الخطر .هناك أسباب جيدة عديدة الستخدام عمل المجموعات الصغيرة في تعليم الكبار:

■
■
■
■
■
■

إنه طريقة ن َِش َطة.

قائمة ت ََح ُّقق :نشاط المجموعة الصغيرة

يشجع على العمل على نحو تعاوني.

يشجع المشاركين األقل ثقة على أن يصبحوا منخرطين في المناقشات.
ِ
درب.
الم ِّ
يتيح للمشاركين العمل دون الشعور بأنهم ُمرا َقبون دوم ًا من ق َبل ُ

يوفر سبي ً
ال فعاالً لتنظيم المناقشات.

سيمكِّن المشاركين من استقصاء األوضاع المتعلقة بظروف عملهم ومناقشتها واالستجابة لها.

من الناحية المثالية ،ينبغي أن تضم المجموعة الصغيرة ثالثة إلى أربعة مشاركين بغية تشجيع المشاركة القصوى.
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المشاركة النَّ ِش َطة

يتعلم البالغون على النحو األفضل عندما ينخرطون بشكل ن َِشط في العملية التعليمية وعندما يتم تشجيعهم على مناقشة
تجاربهم في الدورةُ .يدْ عى هذا النوع من التدريب عموم ًا بـِ «التشاركي» أو «ال َّت َع ُّلم المرتكز على الطالب» .تتضمن
مزايا هذا النهج ما يلي:
تبدأ عملية ال َّت َع ُّلم من ،وتكمل ،تجارب المشاركين بالدورة.

يتعلم المشاركون بالدورة من خالل نشاط ومناقشة المجموعة المتعاونة.

ُيمنح المشاركون بالدورة فرصة للتفكير في القضايا التي تخصهم وتطوير نطاق من المهارات.

يقتضي ال َّت َع ُّلم التشاركي تقديم المعلومات للمشاركين وتلقيها منهم .بهذه الطريقة يتم تشجيع المشاركين على ال َّت َع ُّلم
من بعضهم البعض استناد ًا إلى تجاربهم .إن استخدام تجارب المشاركين يساعدهم على ال َّت َع ُّلم واالحتفاظ بالمعلومات
دربون إلى مواءمة تقنياتهم التعليمية استناد ًا إلى المبادئ التالية الواردة في قائمة الت ََّح ُّقق المتعلقة
الم ِّ
المهمة .قد يضطر ُ
بالمشاركة الن َِّش َطة.
قائمة ت ََح ُّقق :المشاركة الن َِّش َطة
■
■

■

■

■
■
■
■
■
■
■

اِ ْمن َِح المشاركين فرص منتظمة لمناقشة أفكارهم لتحديد المخاطر ،وتقييم األخطار ،واقتراح تدابير الوقاية والحماية.
  َأ ْد ِر ْك مساهمات المشاركين المهمة استناد ًا إلى تجاربهم الشخصية المتعلقة بعمليات العمل ،واِ ْق َب ْل بأن بحوزتهم

معلومات َق ِّي َمة.
 اِ ْست ْ
َخ ِد ْم أسلوب التعليم عبر المحاضرات بأقل قدر ممكنُ .ق ْم بتقسيم مضمون التدريب المتعلق بتقييم الخطر إلى
ِ ِ
وح ِّف ِز المناقشات كأسلوب ل َت َع ُّلم المشاركين.
خطوات منطقية ،وا ْبتَك ْر أنشطة َ

َ
ممارساتك التعليمية ،و ُك ْن راغب ًا بالتخلي عن بعض السيطرة على الجلسة بغية إتاحة فرصة
  ُك ْن ديموقراطي ًا في
للمشاركين لقيادة الجلسة.

وو ِّج ْههم من خالل عملية ال َّت َع ُّلم عبر تزويدهم بالتوجه والهيكلية.
  َي ِّس ْر أمور المشاركين َ

َ ش ِّج ْع على استخدام األغاني والرقص والتمثيليات (الدراما) لالنتقال إلى المعلومات الرئيسية والتجارب.
 اِست ْ ِ
(الصف).
المنَ َّظ َمة ،إلكمال نشاط حجرة الدراسة َّ
َخد ِم الزيارات الميدانية العملية ،لكن ُ
ْ
 اِ ْج َع ِل المشاركين يركزون على المهام المختلفة للدورة.
ِ
 ساع ِد المشاركين على ال َّت َع ُّلم من بعضهم البعض.
ِ
 حاو ِل التأكيد أن ال أحد يهيمن على الجلسات.
َ ش ِّج ِع المشاركين الصامتين على التكلم والمشاركة في كافة الجلسات.

التخطيط واإلعداد

َ
المدَ ِّربون بالتخطيط واإلعداد بدقة .ال يعني ذلك َ
تدريبك لالستجابة
أنك ال تستطيع مواءمة
من األهمية بمكان أن يقوم ُ
َ
لديك خطة أساسية وأن تقوم باإلعداد لشتى
لديناميكيات المجموعة وتجارب المشاركين؛ لكن ينبغي أن تكون
َ
لديك إطار زمني للجلسات.
األنشطة ،والنشرات ،والمواد كوسائل الوسم (التعليم) والورق  -و ،طبع ًا ،أن يكون

المدَ ِّرب
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قائمة ت ََح ُّقق :التخطيط واإلعداد
■

■
■
■
■
■

ض ْع خطط الدروس ( ُا ِ
نظر المثال الوارد أدناه) أو َل ِّخ ِ
ص التدريب قبل أن تبدأ الدورةُ .ا ْد ِر ْج في خطة دروسكَ :مدْ َخل
َ
لألهداف وجوهر النصوص والنقاط التي يتعين تذكرها والخالصة واألنشطة.

ينبغي أن ُتت َِر ِجم أي مواد ،السيما األنشطة ،إلى اللغة (اللغات) المحلية.

ت ََذك َِّر المستلزمات؛ كاللوحة القالبة ،وسائل الوسم (التعليم) والورق ،العروض التوضيحية ،الصور ،إلخ.

تمكنت من الحصول على تجهيزات االستنساخ.
بالنسبة لبعض األنشطة ،يوصى باستنساخ المواد قبل الدورة إذا ما
َ
ِ
اِ ْست ْ
طرائقك التشاركية الخاصة َ
َ
بك أيض ًا.
وحاو ْل اقتراح
َخ ِد ْم طرائق تشاركية مختلفة

 ُق ْم بإثراء الحقيبة التدريبية عبر تطوير مواد جديدة أو طرائق تدريبية جديدة.

ينبغي أن تضع خطط الدروس لكل جلسة .فيما يلي صحيفة تخطيط نموذجية:
عنوان الجلسة

المدة

المضمون

أهداف الجلسة

َمدْ َخل

النقاط األساسية للنصوص

نقاط يتعين تذكرها

األنشطة

المناقشة

الموجز/الم َلخَّ ص
ُ
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طرائق التدريب

الوسائل التدريبية المساعدة
(مواد ،معدات ،شرائح،
صحائف النشاط)..

تقنيات التدريب

تتضمن قائمة الت ََّح ُّقق الواردة أدناه شرح ًا مختصر ًا ومبادئ توجيهية الستخدام مجموعة من تقنيات التدريب:
قائمة ت ََح ُّقق :تقنيات التدريب
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

طرح األسئلة :يمكن استخدام األسئلة إلثارة النقاش ،لكن ال ينبغي أن تُستخدَ م بأسلوب تهديدي.
َح ُّقق أو مساعدة
 استخدام قوائم الت ََّح ُّقق :تُعتَبر قائمة الت ََّح ُّقق أداة تذكير مفيدة للمشاركين ،وبإمكانك توفير قوائم ت َ
فضل أن يتم ذلك جماعي ًا.
المشاركين على وضعها بأنفسهم حيث ُي َّ
 األفكار السريعة أو استثارة األفكار (العصف الذهني) :تقنية تُستخدَ م لتشجيع المشاركين على توليد مجموعة
متنوعة واسعة من األفكارُ .يقدِّ م المشاركون األفكار األولى التي تتبادر إلى أذهانهم بشأن الموضوع الذي تتعين
مناقشته.
التخطيط للعمل :باإلمكان وضع خطط العمل فردي ًا أو كنشاط جماعي .سيحتاج المشاركون إلى التفكير في
استراتيجية ووضعها التخاذ إجراءات إيجابية لتحسين ظروف العمل.
أنشطة مكان العمل أو المجتمع :حيثما يكون ثمة فرصة لالنخراط في أنشطة مكان العمل أو المجتمع ،كتحديد
المخاطر في مكان العمل أو النظر في حلول قائمة في أماكن عمل أخرى ،فإنها توفر رابط ًا بين الدورة التدريبية،
والمشاركين ،وأماكن عملهم أو مجتمعاتهم.
اجتماعات الدورة التدريبية :هذه االجتماعات سبيل ديموقراطي لمساعدة المشاركين على التأثير على مضمون
الدورة التدريبية وهيكلها.
المستخدَ مة في
نشاط المجموعة الصغيرةُ :ي َعدُّ العمل ضمن مجموعات صغيرة إحدى طرائق التدريب األساسية ُ
الدورات التدريبية بشأن تقييم الخطر.
دربون المناقشة الجماعية وأن يثيروها ويثابروا عليها
الم ِّ
 المناقشات الجماعية :من األمور األكثر أهمية أن يعزز ُ
كجزء من ال َّت َع ُّلم التشاركي.
استخدام دراسات الحالة :يمكن للمدربين استخدام دراسات الحالة بفعالية.

 تمثيل األدوارُ :يعتَبر تمثيل األدوار طريقة ن َِش َطة تعليمية وتشاركية يمكن أن ت َُو ِّلد نشاط ًا هام ًا وتآثر ًا بين المشاركين
في الدورة التدريبية .بشكل أساسي ُيط َلب من المشاركين في الدورة التدريبية تمثيل دور لوضع معين في مكان
العمل .تشتمل أنواع تمثيل الدور على المقابالت أو التفاوض أو المشاركة في اجتماع ،أو المشاركة في تقييم الخطر
المتعلق بالسالمة والصحة.

تقييم الدورة التدريبية

مثلما تستند الدورة التدريبية إلى العمل الجماعي والمشاركة الن َِّش َطة ،فإنه ينبغي أن يكون التقييم أيض ًا عملية جماعية.
يعني التقييم أن يتمعن كل شخص كجماعة أو كفرد في الدورة التدريبية التي شارك فيها .يتدارسون األسئلة بشأن
أهميتها ،ما اكتسبوه منها ،نقاط ضعفها ونجاحها .يجب إجراء التقييم كميزة مستمرة للدورة التدريبية.

المدَ ِّرب
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قائمة ت ََح ُّقق :التقييم
■
■

■

■
■
■
■

48

َ
دورتك التدريبية قبل أن تبدأ بالتدريب.
 َحدِّ ْد أهداف
ف أثناء الجلسة األولى أو الثانية للدورة التدريبية ماذا يحتاج المشاركون من الدورة التدريبية ،واِت َِّف ْق معهم على
اِ ْكت َِش ْ
تنقيح األهداف.
اِ ْست ْ
َخ ِد ْم اجتماعات الدورة التدريبية للمساعدة على القيام بالعملية التدريبية .ينبغي أن تُدْ َمج المراجعة اليومية في
جدول أعمال اجتماعات الدورة التدريبية.
َح ُّق ْق أن المشاركين يفهمون األهداف وماذا ُيت ََو َّقع منهم القيام به.
بالنسبة لكل جلسة/نشاط ،ت َ
اِ ْس َت ْع ِر ِ
ض التقدم مع المشاركين في منتصف الدورة التدريبية.
 ُق ْم بإجراء تقييم نهائي في نهاية الدورة التدريبية.

حيثما يكون ذلك ممكن ًا ،تابِ ْع َع ِّينَة من المشاركين ألسابيع أو ألشهر قليلة بعد انتهاء الدورة التدريبية بغية رصد أثر
التدريب على أنشطتهم الالحقة.
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.2

أنشطة حول تقييم الخطر

تتمثل إحدى الطرائق األساسية ليدرك المشاركون تقييم الخطر وبناء ثقتهم في أنه تمرين «عملي» هي العمل من خالل
التقييم خطوة بخطوة باستخدام سلسلة من األنشطة .لقد ُاقت ُِرحت أدناه أربع صحائف لألنشطة إلرشاد األشخاص من
عرضون
الم َّ
خالل الخطوات  1إلى  3لعملية تقييم الخطر .تقابل الخطوات ما يلي :تحديد المخاطر (الخطوة)1؛ و َم ْن هم ُ
للخطر وكيف (الخطوة)2؛ وتحديد واختيار تدابير التحكم بالخطر (الخطوتان.3أ و.3ب) ،وتقييم درجة الخطر وتحديد
األولويات بشأن األخطار التخاذ اإلجراءات (جزء من الخطوة  .)4لم ُت ْقت ََرح األنشطة من أجل الجزء اآلخر من الخطوة
( 4تحديد من المسؤول عن تنفيذ التدابير) والخطوة ( 5رصد ومراجعة تقييم الخطر) ألنها ترتبط بـِ «العا َلم الواقعي» وال
ضرورة لمناقشتها بعمق.
يمكن استخدام األنشطة الواردة هنا في دورة تدريبية تضم مشاركين من أوضاع عمل مختلفة .قد يكون ذلك ممتع ًا على
وجه الخصوص إذا ما استند عمل المجموعات الصغيرة إلى مواقع عمل مختلفة ويمكن مقارنة تقييمات الخطر التي
ُأجريت .يمكن أيض ًا استخدام األنشطة ،ربما بقدر أكبر من البساطة واألهمية لتحديد المخاطر وتقييم األخطار واقتراح
الحلول لمكان عمل معين .سيكون ذلك ممتع ًا ،على سبيل المثال ،إذا ما تضمنت الدورة التدريبية زيارة إلى مكان عمل
مع ّين ،وبإمكان كل شخص إجراء تقييم الخطر لمكان العمل المحدد .يمكن أيض ًا استخدام صحائف النشاط للتركيز على
عملية تقييم الخطر في مكان العمل دون أن تكون جزء ًا من دورة تدريبية ُم َص َّممة خصيص ًا .مهما يكن الوضع الذي يمكن
َ
نشجعك على إجراء ذلك.
أن تُستخدَ م فيه صحائف النشاط ،فإنه باإلمكان مواءمتها لتناسب الوضع ،وإننا

قائمة األنشطة:

النشاط 1
الخطوة  :1تحديد المخاطر في مكان العمل.
النشاط 2
عرضون للخطر وكيف؟
الم َّ
الخطوة َ :2م ْن هم ُ

النشاط 3
الخطوتان .3أ و.3ب :تحديد واختيار تدابير التحكم بالخطر.

النشاط 4
الخطوة  :4تقييم درجة الخطر وتحديد األولويات المتعلقة باألخطار التخاذ اإلجراءات.

المدَ ِّرب
الجزء  .2أداة ُ
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النشاط  1الخطوة  :1تحديد المخاطر في مكان العمل
■

َ
مساعدتك على:
األهداف:

تحديد مدى وطبيعة المخاطر المتعلقة بالسالمة والصحة في مكان العمل.

إكمال العمود األول لنموذج/قالب تقييم الخطر  -الخطوة  1ما هي المخاطر؟

■

■

 التنظيم :اِ ْخت َْر شخص ًا واحد ًا في المجموعة إلدارة المناقشة وكتابة النتائج على اللوحة القالبة والبطاقات .اِ ْخت َْر
شخص ًا آخر لتقديم البطاقات إلى حلقة العمل بكافة المشاركين.
َ
مجموعتك
 المهمة :إنها جلسة «استثارة األفكار (العصف الذهني)» .سيتوزع المشاركون إلى مجموعات .في
الصغيرةِ ،
َ
بإمكانك التفكير
ناق ْش ما المخاطر التي يواجهها العمال في مكان العمل (أو قطاع مهني) موضع البحث.
َ
عملك أو زيارات لمكان عمل أجريتها و/أو الرجوع إلى أمثلة عملية في الصفحات .70-61
بالمخاطر من مكان
عَدِّ ِد المخاطر على اللوحة القالبةِ .
حاو ْل استخدام الفئات المقترحة الواردة في الصفحة المقابلة  -مع بعض األمثلة

َ
إلرشادك  -بحيث تأخذ بعين االعتبار منهجي ًا المدى الكامل للمخاطر لتقييم الخطر الذي تجريه .إن الفئات المقترحة
هي المخاطر المتعلقة بالسالمة ،وعادة ما تكون أكثر وضوح ًا بما يتعلق بتحديدها؛ والمخاطر المتعلقة بالصحة ،أو
المخاطر َ
َ
بوسعك
«الخ ِف َّية» ،حيث غالب ًا ما يتطلب تحديدها قدر ًا أكبر من الصعوبة؛ والمخاطر التنظيمية .إذا لم يكن
تحديد إلى أي فئة ينتمي نوع المخاطر ،فال َت ْق َل ْق ،لكن َد ِّونْها و َت َقدَّ ْم.

َد ِّو ْن اقتراحات كل شخص  -إن أفكار كل شخص مقبولة كأفكار الشخص التالي؛ ال ضرورة لتوافق عام في الرأي.

عندما تضع المجموعة قائمة المخاطر ،فإنه ينبغي أن تختار ما تعتقد أنها القضايا األربع األكثر أهمية وتُدَ ِّونها على
َ
لمجموعتك .من أجل ذلك ينبغي أن تحصل أيض ًا على قصاصات ورقية الصقة لتعليق
البطاقات التي ُأعطيت
البطاقات على الجدران.

سيقوم الشخص المتحدث بتقديم بطاقات المجموعة إلى الجلسة العامة.

ستُع َّلق البطاقات على الجدار على أنها العمود األول لنموذج تقييم الخطر.
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لمساعدتك على تحديد المخاطر في هذا التمرين:

نظر إلى الجزء  1في الصفحة  9بشأن المخاطر والخطر ،للتأكد أن االختالف بين التعبيرين واضح
ُا ْ
بالنسبة َ
لك .ت ََذك َّْر« :المخاطر» يمكن أن تكون أي شيء  -مثالً؛ مواد العمل ،مواد خطيرة ،المنتجات
الثانوية/المعدات ،طرائق عمل سيئة ،ممارسات ،مواقف -الذي لديه القدرة على أن يسبب ضرر ًا.
بإمكانك استخدام الفئات الواردة أدناه للتأكد َ
أنك تأخذ بعين االعتبار المدى الكامل للمخاطر التي قد
تحتاج إلى تحديدها في تقييم الخطر الذي تجريه:
المخاطر المتعلقة بالسالمة أو «الواضحة» .على سبيل المثال:

األجزاء المتحركة غير المحمية في اآلالت
أدوات القطع
األحمال الثقيلة والرفع اليدوي ومناولة األحمال
الكهرباء :من التجهيزات الثابتة وخطوط التمديد والمعدات المحمولة
الممرات غير المحمية ،الساللم ،إلخ.
الح َز ْم الثقيلة للفاكهة من األشجار
األشياء الساقطة  -أقفاص الشحن  -الصناديقُ ،ر َزم البضائع الضخمةُ ،
إضاءة سيئة
عوائق  -ممرات خالية من الترتيب ،تحتوي على عوائق في ورشات العمل
السوائل القابلة لاللتهاب
األفاعي والحيوانات البرية

المخاطر المتعلقة بالصحة أو «الخَ ِف َّية» .على سبيل المثال:

العمل المتكرر
الضوضاء (الضجيج)
المبيدات والمواد الكيميائية األخرى الخطرة/السامة
األغبرة
العضويات الدقيقة المسببة لألمراض
االهتزازات
نقص أماكن الجلوس ،مما يؤدي إلى الوقوف لفترات طويلة
الكراسي وشاشات الحاسب
درجات الحرارة شديدة االرتفاع أو االنخفاض

المخاطر التنظيمية .ثمة بعض القضايا الهامة التي يتعين أخذها بعين االعتبار والتي ربما لم تكن
مرتبطة في السابق بالظروف المتعلقة بالسالمة والصحة ،على سبيل المثال:
 طريقة تنظيم العمل  -هل ثمة إجراءات وممارسات عمل واضحة ،ومعلومات وتدريب كاف للقيام بمهمة معينة
بأسلوب آمن وصحي؟
ترتيب ونظافة سيئان
عمل رتيب أو سيء التصميم
ِ
(و ْرد َّيات) عمل متعاقبة.
ساعات عمل طويلة ،نقص فترات الراحة ،نَوبات َ
التحرش ،مهما يكن األساس القائم عليه؛ مثالً ،التسلط الجنسي والعنصري
العنف واالعتداء
مستويات التوظيف
العمل على انفراد
ما ُذ ِكر هو أمثلة قليلة؛ ثمة المزيد والكثير منها التي يمكن أن توجد في أي مكان عمل.

المدَ ِّرب
الجزء  .2أداة ُ
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عرضون للخطر وكيف؟
الم َّ
النشاط  2الخطوة َ :2م ْن هم ُ
■

َ
مساعدتك على:
األهداف:

تحديد من هم في خطر من المخاطر الذي حددتها.
ِ
ِ
عرضين للخطر كالمقاولين ،أو عمال الصيانة أو
«المنْسيين» الذين قد يكونوا ُم َّ
«الم ْخفيين» أو َ
التفكير في العاملين َ
التسليم ،أو عمال التنظيف ،أو الجمهور ،أو ذوي االحتياجات الخاصة.
التفكير بشأن كيف يمكن أن يتضرروا بالمخاطر التي حددتها.

عرضون للخطر ،وكيف؟
الم َّ
إكمال العمود الثاني من نموذج تقييم الخطر لتحديد َم ْن هم ُ
■

■

التنظيم :اِ ْخت َْر شخص ًا واحد ًا في المجموعة إلدارة المناقشة و َد ِّو ِن النتائج على اللوحة القالبة والبطاقات .اِ ْخت َْر شخص ًا
آخر لتقديم البطاقات إلى حلقة العمل بحضور كافة المشاركين.
َ
لوحتك القالبة.
المهمة :في مجموعاتك الصغيرةَ ،أ ِعدْ كتابة الجدول الوارد أدناه على
المخاطر

َم ْن هم األكثر تعرض ًا
للخطر؟

َم ْن ِم َن اآلخرين يمكن
عرض ًا
أن يكون ُم َّ
للخطر؟

الم ْست َْض َع َفة
المجموعات ُ

على وجه الخصوص (لماذا
ينبغي أن يكونوا أكثر عرضة
للخطر؟)

العواقب

كيف سيتضرر األشخاص

عرضون للمخاطر؟
الم َّ
ُ

1
2
3
4
وس ِّجلت على مخطط تقييم الخطر.
َد ِّو ْن في العمود األول كل نوع من المخاطر األربعة التي حددتها في التمرين السابق ُ
بالنسبة لكل نوع من المخاطرَ ،فك ِّْر بشأن َم ْن هم األكثر تعرض ًا للخطر و َد ِّو ْن ذلك في العمود الثاني.

عرض ًا للخطرَ .فك ِّْر بشأن العاملين اآلخرين أو مجموعات
َس ِّج ْل في العمود الثالث َم ْن تعتقد بأنه يمكن أن يكون أيض ًا ُم َّ
األشخاص كأفراد العائلة ،أو الجمهور ،أو أي شخص آخر يمكن أن يتعرض للمخاطر.
بالنسبة للعمود الرابعَ ،فك ِّْر بشأن األشخاص الذين يمكن أن يكونوا ُم ْست َْض َعفين (كاألطفال والنساء الحوامل) .لماذا
ينبغي أن يكونوا أكثر عرضة؟
َد ِّو ْن في العمود الخامس ما تعتقد أنه عواقب التعرض للمخاطر.

َد ِّو ْن اقتراحات كل شخص  -إن كافة أفكار كل شخص مقبولة كأخطار الشخص التالي؛ ال ضرورة لتوافق عام في الرأي.

ينبغي أن تلخص اآلن كل مجموعة استنتاجاتها على البطاقات لتعليقها على الجدار لتشكيل الجزء من تقييم الخطر
عرضون للخطر وكيف».
الم َّ
المتعلق بـِ « َم ْن هم ُ
سيقدم الشخص المتحدث بطاقات المجموعة إلى الجلسة العامة.
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تحتاج في هذا التمرين إلى التفكير بشأن:
جرد
عرضون للخطر بسبب نوع معين من المخاطر أم ُم ّ
عرضون للخطر :هل كافة العمال ُم َّ
الم َّ
العاملين في المنشأة ُ
ِّجارة)
مجموعة أصغر من العاملين؟ على سبيل المثال ،العاملون الذين ُي َشغِّلون مباشرة آالت القطع في صناعة األخشاب (الن َ
عرضين
الم َّ
والصناعات المعدنية؟ ما هي العواقب المتعلقة بالسالمة و/أو الصحة لهذه المجموعة (المجموعات) من العمال ُ
لنوع معين من المخاطر؟
العاملين من الخارج :عمال الصيانة واإلصالح ،عمال التسليم/النقل ،إلخ .على سبيل المثال؛ قد يكون عمال التسليم
عرضين للخطر ألنهم ُيدْ َهسون بشاحنة الرافعة الشوكية في المنشأة التي يقومون بتسليم البضائع إليها .ما هي العواقب
ُم َّ
عرضين لنوع معين من المخاطر؟
الم َّ
المتعلقة بالسالمة و/أو الصحة لهذه المجموعة (المجموعات) من العمال ُ
العاملين األكثر قابلية للتأثر :قد توجد في المنشأة مجموعات من العاملين األكثر قابلية للتأثر  -العاملين الشباب ،العاملين
الم َع َّوقين ،العامالت الحوامل ،إلخ .ما هي األخطار اإلضافية المتعلقة بالسالمة و/أو الصحة التي يمكن أن يواجهوها بسبب
ُ
عرضين لنوع
الم
العاملين
من
(المجموعات)
المجموعة
لهذه
الصحة
و/أو
بالسالمة
المتعلقة
العواقب
هي
ما
معينة؟
مخاطر
ُ َّ
معين من المخاطر؟
اآلخرين :من هم اآلخرون الذين تعتقد بأنهم يمكن أن يكونوا في خطر؟ مثالً؛ األفراد من الجمهور الذين يمرون بالقرب
من موقع بناء ويستخدمون ممر ًا مؤقت ًا تحت السقالة؟ ما هي العواقب المتعلقة بالسالمة و/أو الصحة لألفراد من الجمهور
عرضين لنوع معين من المخاطر؟
الم َّ
ُ

المدَ ِّرب
الجزء  .2أداة ُ
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النشاط  3الخطوتان .3أ و.3ب :تحديد واختيار تدابير التحكم بالخطر
■

َ
مساعدتك على:
األهداف:

تحديد ما إذا التدابير القائمة كافية للحماية.

التفكير بالمراحل لتحديد أولويات المشاكل المتعلقة بالسالمة والصحة.
التفكير في الوسيلة األكثر فعالية لإلجراءات.

إكمال العمودين الثالث والرابع لنموذج/قالب تقييم الخطر  -الخطوتان .3أ و.3ب المتعلقتان بتدابير الحد من الخطر.

■

■

  التنظيم :اِ ْخت َْر شخص ًا واحد ًا في المجموعة إلدارة المناقشة و َد ِّو ِن النتائج على اللوحة القالبة .اِ ْخت َْر شخص ًا آخر لتقديم
البطاقات إلى حلقة العمل بحضور كافة المشاركين.
َ
مجموعاتك الصغيرةُ ،ق ْم بإنشاء جدول فارغ على صحيفة كبيرة من الورق ذات ستة أعمدة معنونة وفقا
المهمة :في
للنموذج التالي:
المخاطر

ماذا تقترح؟

نعم؟

كيف؟

ال؟

لماذا ال؟

تدابير التحكم بالخطر:1
القضاء على المخاطر أو استبدالها.
تدابير التحكم بالخطر:2
المعدات ،واألدوات ،والتكنولوجيا،
واإلجراءات الهندسية.

تدابير التحكم بالخطر :3
طرائق وممارسات العمل اآلمن ،والتنظيم،
والمعلومات ،والتدريب.

تدابير التحكم بالخطر:4
القواعد الصحية والرعاية.
تدابير التحكم بالخطر :5
معدات الوقاية الفردية.
تدابير التحكم بالخطر :6
الرصد الصحي/الطبي.

ِ
َت َفحص المخاطر المحددة في تقييم الخطر حتى اآلن واِ
ستخد ْمها كأساس لهذا التمرين ُ -ق ْم بملء العمود األول.
َّ ْ

بعد ذلك ُق ْم بملء األعمدة األربعة التالية .بالنسبة لكل نوع من المخاطر ،تقوم مجموعتك بتدارسه وتفكر بشأن ما يلي:

َ
 في حالة َ
باستطاعتك القضاء على نوع المخاطر أو استبداله بمواد أو آالت أقل
أنك ستطبق التدابير  1في القائمة أم ال؛ بمعنى ،هل
خطورة ،على سبيل المثال؟
جبت بـِ «نعم» على التدابير ،1اِ ْش َر ْح في العمود التالي كيف ستقوم بالقضاء على هذا النوع من المخاطر أو باستبداله.
إذا َأ َ
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جبت بـِ «ال» ،اِ ْش َر ْح في العمود التالي لماذا هذا التدبير المعين (القضاء على المخاطر أو استبدالها) ليس
 إذا َأ َ
خيار ًا.
بعد ذلك اِ ْنت َِق ْل إلى المرحلة التالية (الوسائل الجماعية للحماية) وك َِّر ِر التمرين.
ُق ْم بنفس العمل لكل مرحلة ولكل نوع محدد من المخاطر.

قد تفكر بأكثر من حل واحد  -ينبغي سردها جميع ًا.

عندما تسرد المجموعة قراراتها وأسبابها على اللوحة القالبة ،فإنه ينبغي لها نقل النتائج  -التدابير التي تعتقد أنه ينبغي
تنفيذها  -على البطاقات التي ُز ِّودت بها؛ وأن تعلق البطاقات بعد ذلك على الجدار لتشكل المرحلة التالية لتقييم
الخطر.
َ
نتائجك إلى ورشة العمل بحضور كافة المشاركين.
اِ ْخت َْر متحدث ًا لتقديم

المدَ ِّرب
الجزء  .2أداة ُ
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النشاط  4الخطوة  :4تقييم درجة الخطر ،وتحديد األولويات المتعلقة باألخطار التخاذ اإلجراءات
■

َ
مساعدتك على:
األهداف:

فهم تقييم الخطر والتآثر بين احتمال (رجحان) خطر الضرر الحاصل وشدة اإلصابة أو اعتالل الصحة الممكن.

 التفكير بشأن أي المخاطر تشكل الخطر األكبر للضرر ،وأي منها ينبغي لذلك أن يكون ذا أولويات بشأن اإلجراءات
لتنفيذ تدابير التحكم بالخطر.
■

■

 التنظيم :اِ ْخت َْر شخص ًا واحد ًا في المجموعة إلدارة المناقشة و َد ِّو ِن النتائج على اللوحة القالبة والبطاقات .اِ ْخت َْر شخص ًا آخر
لتقديم البطاقات إلى حلقة العمل بحضور كافة المشاركين.
َ
مجموعاتك الصغيرةَ ،أ ِعدْ كتابة مصفوفة الخطر الواردة أدناه على لوحتك القالبة.
 المهمة :في
الشدة المحتملة أو عواقب الحدث

احتمال (رجحان)
حدوث الحدث

ضار قلي ً
ال

ضار بصورة معتدلة

ضار جد ًا

احتمال ضئيل

خطر ضئيل

خطر ضئيل

خطر متوسط

محتمل

خطر ضئيل

خطر متوسط

خطر ٍ
عال

محتمل جد ًا

خطر متوسط

خطر ٍ
عال

خطر ٍ
عال

َ
فضلكُ ،ق ْم بدراسة كل نوع من المخاطر التي حددتها في بداية تمرين تقييم الخطر.
من
َحدِّ ْد ما الضرر الذي يمكن أن ينجم عن التعرض لكل نوع من المخاطرَ .د ِّو ْن ذلك على القصاصات الورقية الصغيرة الالصقة
دت بها.
التي ُز ِو ً
بالنسبة لكل أثر محتمل محدد (السرطان ،مرض في الرئة ،بتر الذراع ،التغيب عن العمل بسبب الك َْرب ِ
(اإل ْجهاد) ،أضرار في
اآلالت ،إلخُ ).خ ْذ بعين االعتبار درجة الضرر .هل سيكون األثر ضار ًا قلي ً
ال أم ضار ًا بصورة معتدلة أم ضار ًا جد ًا؟
ينبغي أن تأخذ بعين االعتبار أيض ًا احتمال حدوث شيء ما ليسبب الضرر  -هل من غير المحتمل أن يحدث ذلك (احتمال
ضئيل) أو محتمل أن يحدث أو محتمل جد ًا أن يحدث في الظروف الراهنة؟

َ
َ
بإمكانك لصق القصاصات الورقية الصغيرة على األماكن المناسبة على
خياراتك بشأن العواقب واالحتمال ،فإنه
ما أن تحدد
مصفوفة الخطر.
ٍ
َ
سيمكنك ذلك من
إن ذلك يحدد الخطر  -عال أو معتدل أو ضئيل  -من أجل كل ناتج محتمل وفق ًا لمكانه على المصفوفة.
تحديد األولويات التخاذ اإلجراءات لتحديد تدابير التحكم بالخطر واختيارها وتنفيذها.
بعد ذلكُ ،ا ْن ُق ِل المعلومات من مصفوفة الخطر إلى البطاقات التي يمكن تثبيتها إلى المرحلة التالية (الخطوة  )4لتقييم الخطر
الذي أنشأناه على الجدار.

سيقدم المتحدث بطاقات المجموعة إلى الجلسة العامة.
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الجزء 3

أمثلة عن تقييم الخطر

أمثلة لتقييم الخطر
ألماكن عمل مختارة

تُب ِّين تقييمات الخطر النموذجية في الصفحات القادمة نوع النهج الذي يمكن أن تتَّبعه المنشآت الصغيرة والمتوسطة
ويمكن استخدامه كدليل لتعزيز الرأي بشأن بعض المخاطر التي يمكن العثور عليها .ال تحدد التقييمات كافة المخاطر
التي يمكن العثور عليها في المنشآت أو في الواقع كافة تدابير التحكم التي يمكن استخدامها للتحكم بالخطر.
ت ََذك َّْر أن كل منشأة مختلفة ستحتاج إلى التفكير بعمق في المخاطر وتدابير التحكم المتعلقة بها الالزمة في أماكن العمل
الخاصة بها .وحتى عندما تكون المخاطر نفسها ،فإنه قد يتوجب على المنشآت اعتماد تدابير تحكم مختلفة.

كيف تم إجراء تقييمات الخطر؟

 .1مدير مكان العمل:
 اِ ْست ْ
َخ ِدم ،حيثما يكون ذلك ممكن ًا ،اإلنترنت اللتماس النصح (إن الكثير منها مجاني) ليعرف المخاطر التي
المستخدَ مة في منشآت يماثل نوعها نوع منشأته.
تحدث وتدابير التحكم (الممارسات األفضل) ُ
َج َّو َل في مكان العمل ،داخله وخارجه ،ليالحظ المخاطر بحالتها المرئية.
ت َ
َحدَّ َ
المعت ََمدة في المنشأة ،للتعرف على آرائهم بشأن قضايا
 ت َ
ث إلى العمال للتعلم من معارفهم بشأن ُن ُظم العمل ُ
السالمة والصحة.
الم َصنِّع بما يتعلق باألدوات واآلالت.
ت َ
َح َّق َق من تعليمات ُ
المستخدَ مة
َ
 ح َص َل على المعلومات بشأن المواد الكيميائية (من أوراق بيانات السالمة) والمنتجات األخرى ُ
المنْتَج) بشأن المخاطر المحتملة.
(من ُم َو ِّردي ُ
َن َظ َر في سجالت الحوادث لتحديد أسبابها.
َن َظ َر في سجالت التفتيش على مكان العمل.

َ .2د َّو َن المدير بعد ذلك َم ْن يمكن أن يتضرر من المخاطر وكيف.

َ   .3د َّون المدير تدابير التحكم القائمة لكل نوع من المخاطر ،إن ُو ِجدت ،للحد من الخطر .تمت مقارنة تدابير التحكم
بالممارسات األفضل ومواد اإلرشاد الموجودة سابق ًا .في حالة عدم وجود تدابير قائمة للتحكم أو أن التدابير القائمة
ال تُعت َبر كافية ،فقد َحدَّ َد المدير التدابير اإلضافية الالزمة للحد من الخطر.
وس َّج َل َم ْن المسؤول عن تنفيذ اإلجراءات اإلضافية الالزمة.
  .4بوضع تقييم الخطر موضع التنفيذ ،فقد َحدَّ َد المدير َ
لقد َحدَّ َد أيض ًا األولويات بشأن ما ينبغي إجراؤه أوالً وفق ًا لدرجة الخطر المحدد ،كما َحدَّ َد التاريخ الذي ينبغي
ستكملة .نا َق َش المدير نتائج تقييم الخطر مع الموظفين وت ََّم تقديم التقييم
بحلوله أن تكون اإلجراءات المختلفة ُم
َ
ليراه الموظفون.
  .5ات ِ
ُّخ َذ قرار لمراجعة التقييم وتحديثه كل سنة ،وحسب ما تقتضيه الظروف؛ على سبيل المثال ،إذا ما تغيرت الظروف
بإدخال آالت جديدة أو أماكن جديدة أو أنظمة عمل جديدة.
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تتعلق األمثلة الواردة في هذا الملحق 12بالصناعات التالية:
2

 .1البناؤون باآلجر (البناء)

 .2مركز االتصاالت الهاتفية

 .3الحالقة (تصفيف الشعر)

الم ْركَبات التي تعمل بمحرك
 .4إصالح َ
 .5تنظيف المكاتب

 12تود منظمة العمل الدولية اإلقرار بأن الملحق يحتوي معلومات عن القطاع العام المنشورة من ِق َبل  Health and Safety Executiveفي المملكة المتحدة وهو مرخص
من حكومة المملكة المتحدة بموجب اإلصدار .V1.0
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المثال  :1البناؤون باآلجر (الطوب)

الخطوة 1

المنشأة :البناء (التشييد)

الخطوة 2

القسم/الوحدة :البناؤون باآلجر (الطوب)
الخطوة 3

ما هي المخاطر؟
 الموافقة على متطلبات السقالة في مرحلة
التعاقد ،بما في ذلك معدل الحمولة
المناسبة وتوفير ُف ْرجات التحميل.
  َيت ََح َّقق مشرف البناء باآلجر (الطوب) مع
ُح ِّقق المتطلبات
مدير الموقع أن السقالة ت َ
ويتم التفتيش عليها.
 صدرت تعليمات إلى العمال بعدم التدخل
بعمل مشرف السقالة بشأن مراقبة المشاكل.
الساللم بحالة جيدة و ُم َث َّبتَة بأمان وموضوعة
على سطح صلب.
 السقالة مجهزة بقواعد مسطحة وبسياج
ٍ
واق (درابزين) ليستخدمها العامل على
الجدران الداخلية.
دربون على نصب المنصات.
 العمال ُم َّ

َم ْن قد يتضرر وكيف؟

السقوط من مكان مرتفع

انهيار السقالة

االنزالق والتعثر

 الموافقة على متطلبات السقالة في مرحلة
التعاقد ،بما في ذلك معدل الحمولة
المناسبة وتوفير ُف ْرجات التحميل.
  َيت ََح َّقق مشرف البناء باآلجر (الطوب) مع
ُح ِّقق المتطلبات
مدير الموقع أن السقالة ت َ
ويتم التفتيش عليها.

ما الذي قمت بفعله؟

إذا ما سقط العامل ،فمن الممكن أن تحدث
إصابة جسيمة أو حتى إصابة مميتة.

يتعرض جميع العاملون على السقالة إلى
إصابات التهشم ،أو أسوأ من ذلك ،إذا ما
انهارت السقالة على رؤوسهم.

قد يشتكي كافة العمال من الوثي أو الكسور
إذا ما تعثروا بالنفايات ،بما في ذلك قطع
اآلجر (الطوب) وأنقاض منصات التحميل.
من الممكن أن يؤدي االنزالق في األماكن
المرتفعة إلى سقوط خطير.

 الحفاظ على الترتيب والنظافة الجيدين في
كافة األوقات.
 توضع النفايات ،بما في ذلك قطع اآلجر
َ
(الطوب) وأنقاض منصات التحميل ،في
حاويات معدنية ضخمة.
 تزويد كافة العمال بأحذية السالمة.

التاريخ2013/3/6 :

َم ْن القائم
باإلجراء؟
تي بي

الخطوة 4
متى سيتم
اإلجراء؟
2013/3/20

ما هي اإلجراءات األخرى الالزمة؟

متى ُن ِّف َذ
اإلجراء؟
2013/3/20

إل جي

 يتحدث المشرف بفترات منتظمة إلى
مدير الموقع التخاذ الترتيبات المتعلقة
بتعديالت السقالة وضمان إجراء عمليات
التفتيش أسبوعي ًا.

 يقوم المشرف بالت ََّح ُّقق لضمان أن ثقل
المواد على السقالة ال يتجاوز الحدود
المسموحة.

 موافقة مدير الموقع على أماكن التخزين
المؤقت.

 تمت الموافقة على متطلبات السقالة ،بما
في ذلك ُف ْرجات التحميل ومعدل الحمولة
المناسب.

من
2013/5/1

إل جي

تي بي

من
2013/5/1

2013/3/20

إل جي

2013/3/20

من
2013/5/1

ِ
ستخدمون
 يضمن المشرف أن العمال َي
أحذية السالمة في الموقع في كافة
األوقات.
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الخطوة 2

الخطوة 1

ما هي المخاطر؟

المثال  :1البناؤون باآلجر (الطوب) (تتمة)
الخطوة 3

َم ْن قد يتضرر وكيف؟

  ُي ْش َرح إلى كافة العمال خطر التهاب الجلد
أو حروق اإلسمنت واالحتياطات الالزمة.
 استخدام اإلسمنت أو المنتجات
المحتوية على اإلسمنت في غضون تاريخ
االستخدام.
 تفادي التماس المباشر للجلد ،واستخدام
قفازات من مادة كلوريد متعدد الفينيل
ِ
(المونَة).
( )PVCأثناء مناولة المالط ُ
زودة
 مرافق غسل جيدة في الموقعُ ،م َّ
بمياه ساخنة وباردة والصابون وأحواض
(مغاسل) بحجم كاف لغسل الساعدين.

 موافقة المدير على الطريق اآلمن إلى
منطقة العمل.
الم ْركَبات في
 يضمن المدير بأن ال ُيشغِّل َ
دربون.
الم ِّ
الموقع إال الموظفون ُ

 يوضع خالط اإلسمنت على أرض صلبة
َ
ومستوية.
زود بالكامل بوسائل الحماية،
 الخالط ُم َّ
ووسائل الحماية في مكانها أثناء التشغيل.
 فولطية الخالط ُ 110فلط ويتم اختبارها
كل ثالثة أشهر.

ما الذي قمت بفعله؟

ِ
(المونَة)
مواد خطرة (المالط) ُ

تشغيل خالط اإلسمنت

تعرض العمال إلصابات االصطدام أو
الم ْركَبات المتحركة في
التهشم بواسطة َ
الموقع

يسبب أيض ًا التماس المباشر لجلد العامل
ِ
(المونَة) التهاب الجلد التماسي
مع المالط ُ
وحروق.

قد يتعرض العمال إلصابات التهشم أو البتر إذا
ما انقلب الخالط أو انحشرت أعضاء العامل
بين األجزاء المتحركة .من الممكن أن تؤدي
أعطاب الكهرباء إلى حدوث صدمة.

قد يعاني العمال من إصابات جسيمة أو حتى
الم ْركَبات واآلالت في
مميتة ناجمة عن َ
الموقع ،السيما عند الرجوع إلى الخلف.

الخطوة  5تاريخ المراجعة 2013/9/25

أجرى التقييم :مدير تي بي

ما هي اإلجراءات األخرى الالزمة؟

متى سيتم
اإلجراء؟

َم ْن القائم
باإلجراء؟
تي بي

الخطوة 4
متى ُن ِّف َذ
اإلجراء؟
2013/4/17

 تدريب كافة العمال على كيفية التعامل مع
التعرض.

من
2013/5/1

2013/3/20

2013/4/26

إل جي

 يتعين على المشرف أن يكون ُم ِ
درك ًا
للعالمات المبكرة اللتهاب الجلد لدى
أي شخص.

  َيت ََح َّقق المشرف يومي ًا من الخالط بحث ًا عن
العطب الواضح.

 طرقات المارة اآلمنة تالئم كافة أولئك
العاملين في الموقع.
 التواصل بين المشرف ومدير الموقع
لضمان بقاء الطريق اآلمن واضح ًا.

إل جي

من
2013/5/1

تي بي

إل جي

إل جي

2013/3/20

من
2013/5/1
من
2013/5/1

 ي ِ
صدر المشرف تعليمات إلى كافة
ُ
دربين بأنه
الم َّ
المخَ َّولين غير ُ
الموظفين غير ُ
الم ْركَبات أو يضعوها
يجب أن ال يقودوا َ
في هذا الموقع.
 لتزويد العمال بسترات تُرى بسهولة،
و َيت ََح َّقق المشرف من أنهم يرتدونها.

إل جي

من
2013/5/1
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المثال  :2مركز االتصاالت الهاتفية

الخطوة 1

المنشأة :مركز االتصاالت الهاتفية بي آر

الخطوة 2

القسم/الوحدة :مركز االتصاالت الهاتفية
الخطوة 3

ما هي المخاطر؟

 تدريب كافة العاملين المبتدئين بشكل
مبكر على استخدام معدات شاشة
العرض.
 تخطيط العمل ليشتمل على فواصل
زمنية منتظمة من الراحة أو تغيير النشاط.
 التحكم بشكل مناسب باإلضاءة ودرجة
الحرارة.
 ستائر قابلة للتعديل على النوافذ للتحكم
في الضوء الطبيعي الساقط على الشاشة.
 إجراء فحوص طبية للعينين لمن يحتاج
إليها من المكلفين بالمهام وتزويدهم
بالنظارات الستخدامها أثناء العمل على
وحدة العرض المرئي.
 للموظفين خيار واحد أو اثنان من
واقيات األذنين.
 يتحكم الموظفون بحجم الصوت
على واقيات األذنين (على الرغم من
أن مستويات الحجم تعود إلى اإلعداد
االفتراضي بعد كل مكالمة لمنع تغيير
الحجم).
 تدريب الموظفين حول القواعد الصحية
لواقيات األذنين وضمان أن الواقيات
مالئمة لهم على نحو مريح.
 تدريب الموظفين على اإلبالغ عن
أحداث «الصدمة الصوتية» من
األصوات الصاخبة عبر معدات الهاتف.

َم ْن قد يتضرر وكيف؟

معدات شاشة العرض

الضوضاء (الضجيج)

الحريق

ما الذي قمت بفعله؟

قد يعاني الموظفون من مشاكل بسبب
الوضعية واأللم ،أو انزعاج أو إصابات
(مث ً
ال في اليدين والذراعين) ناجمة عن فرط
االستخدام أو االستخدام غير المناسب،
أو من أماكن العمل سيئة التصميم أو بيئات
العمل .من الممكن حدوث الصداع أو
التهاب العينين ،السيما في حالة سوء
اإلضاءة.

من الممكن أن يعاني الموظفون من ضرر في
حاسة السمع إذا ما تعرضوا لمستويات عالية
من الضوضاء (الضجيج) لفترات طويلة،
أو من عدوى في األذنين بسبب عدم تطبيق
القواعد الصحية المتعلقة بواقيات األذنين.
قد ُيصاب الموظفون بالصدمة والذهول
بسبب التعرض ألصوات صاخبة مفاجئة أثناء
استخدام أجهزة الهاتف.

قد يعاني الموظفون من استنشاق الدخان
والحروق إذا ما حوصروا.

 استكمال تقييم خطر الحريق.
 مخارج الطوارئ خالية من العوائق
وغير مقفلة.
 إجراء تدريبات بشأن مكافحة الحريق.

ما هي اإلجراءات األخرى الالزمة؟

 يتأكد المشرفون أن الموظفين يحصلون
باستمرار على الفواصل الزمنية للراحة
بعيد ًا عن الشاشة.
 الت ََّح ُّقق أن اإلجراءات المحددة في
التقييمات الذاتية ُت َّت َبع في أسرع وقت
ممكن.

التاريخ 2013/10/1
الخطوة 4
َم ْن القائم
باإلجراء؟
المشرف

المدير

متى سيتم
اإلجراء؟
2013/10/4

2013/10/21

متى ُن ِّف َذ اإلجراء؟

2013/10/4

2013/10/21

 تذكير الموظفين بإبالغ مديرهم عن أي
ألم يشعرون به قد يكون مرتبط ًا باستخدام
الحاسوب.

 توفير تدريب منتظم حول ا لتحكم بحجم
الصوت.

المدير

المدير
المدير

2013/10/21

2013/10/21
2013/10/21

المدير

2013/10/21

2013/10/21
2013/10/21

2013/10/21

المدير

 الت ََّح ُّقق في المخازن من وجود ما يكفي من
حشوات احتياطية لواقيات األذنين.

 األخذ بعين االعتبار ما إذا باإلمكان تحسين
أو تعديل تصميم مكان العمل وممارسات
العمل (مث ً
ال الفواصل الزمنية للراحة
للموظفين) للمساعدة على الحفاظ على
ضجيج الخلفية متدني ًا.

2013/10/21

جاري التنفيذ

 رصد والت َّْحقيق في أي تقارير بشأن الصدمة
الصوتية.

* ال شيء
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الخطوة 2

الخطوة 1

ما هي المخاطر؟

المثال  :2مركز االتصاالت الهاتفية (تتمة)
الخطوة 3

َم ْن قد يتضرر وكيف؟

ما هي اإلجراءات األخرى الالزمة؟

 تذكير الموظفين بأنهم يستطيعون التحدث
بسهولة وبسرية مع المدير أو المشرفين
(على أساس عدم اللوم!) إذا ما شعروا
باضطراب أو اعتالل في الصحة متعلق
بالعمل.

 تحدد أهداف المكالمات بالتشاور مع
المشرفين لضمان أنها واقعية.
 حصول الموظفين على التدريب بشأن
العمل.
 يستطيع الموظفون التحدث بسهولة مع
المشرفين أو المدير إذا ما شعروا بأي
اضطراب أو اعتالل في الصحة متعلق
بالعمل.
 سياسات للتصدي لإلساءات اللفظية
من الزبائن.

الخطوة 4
َم ْن القائم
باإلجراء؟
المدير

المدير

المدير
المدير

كافة الموظفين

 تنظيف وترتيب جيدان في مطبخ
الموظفين؛ مثالً ،إزالة االنسكابات حاالً.
 اتخاذ الترتيبات إلصالح/استبدال قطع
السجاد الفضفاض.

 ال مزيد من الوقوف على الكراسي.

 تحديد متى ستفحص المباني والتجهيزات
الكهربائية ثانية.

 ال شيء في الوقت الحاضر (يقف
الموظفون على كرسي).
  ُتنَ َّظف النوافذ الداخلية من قبل متعاقد،
ِ
ستخدم سلم ًا قاب ً
ال للطي (سيبة).
حيث َي

 ترتيب وتنظيف جيدان عموم ًا.
 إضاءة كافة المناطق جيد ًا.
 ال أسالك توصيل أو كابالت مبعثرة.
 تنظف المكاتب كل مساء.
المدير

 يتم شراء سلم مناسب قابل للطي (سيبة)،
وسيتم اإليضاح للموظفين كيفية استخدامه
بأمان.

 تدريب الموظفين حول تحديد واإلبالغ
إلى مدير المكتب عن أي مقابس معطوبة أو
مآخذ أو كابالت/معدات لحق بها الضرر.
 األنظمة قائمة لالستخدام بأمان،
واستبدال المعدات المعطوبة على
الفور.

ما الذي قمت بفعله؟

الك َْرب
ِ
(اإل ْجهاد)

الكهرباء

العمل على أماكن مرتفعة؛ مثالً ،وضع
الديكورات

االنزالق والتعثر

يمكن أن يتأثر على نحو ضار كافة الموظفين
بسبب عوامل عديدة كنقص التحكم
بالوظيفة (ال يوجد تحكم في التوقيت/تكرار
المكالمات الواردة على سبيل المثال) أو
اإلساءات اللفظية من الزبائن.

قد يتعرض الموظفون للصدمات الكهربائية
أو الحروق بسبب االستخدام الخاطئ
للمعدات الكهربائية .يمكن أن يؤدي
االستخدام الخاطئ للمعدات الكهربائية إلى
اندالع الحرائق أيض ًا.

من الممكن أن يعاني الموظفون من
الكدمات والكسور عندما يسقطون من أي
ارتفاع.

قد يتعرض الموظفون والزوار لإلصابات
إذا ما تعثروا باألشياء أو انزلقوا بسبب
االنسكابات.

الخطوة  5تاريخ المراجعة 2014/10/1

أجرى التقييم :مدير المركز بالتشاور مع الموظفين

متى سيتم
اإلجراء؟
2013/10/4

2013/10/10

2013/10/1
2013/12/1

من اآلن فصاعد
2013/10/21

متى ُن ِّف َذ اإلجراء؟

2013/10/3

2013/10/10
تاريخ التفتيش
2013/11/15

2013/10/1

2013/11/1

2013/10/1
2013/10/17
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المثال  :3الحالقة (تصفيف الشعر)

الخطوة 1

المنشأة :الحالقة (تصفيف الشعر)

الخطوة 2

القسم/الوحدة:
الخطوة 3

ما هي المخاطر؟

العمل بيدين مبللتين؛ مثالً ،غسل الشعر،
العمل على شعر ُمب َّلل

َم ْن قد يتضرر وكيف؟

من الممكن أن يعاني الموظفون من التهاب
الجلد ،ازدياد الحساسية ،الجفاف الشديد
للجلد.

ما الذي قمت بفعله؟

 تزويد الموظفين بقفازات غير التكسية إذا
ما رغبوا باستخدامها.
 تدريب الموظفين على تجفيف أيديهم
بشكل كامل بين األعمال التي تتطلب
الترطيب.
(رهيم) غير ُمع َّطر.
 تزويد الموظفين بكريم َ

من الممكن أن يعاني الموظفون والزبائن من
تهيج العين أو الجلد.

 تدريب الموظفين على استخدام التراكيز
الموصى بهاُ .تخَ زَّ ن بعيد ًا عن الضوء
والحرارة والمنتجات األخرى.
  َيت ََح َّقق الموظفون من وجود قصة لألليرجيا
(الحساسية) لدى الزبائن بسبب الملونات
أو أي ضرر في فروة الرأس .في حالة
اإليجاب؛ ال تُستخدَ م الملونات ما لم
يلتمس الزبون النصح من الطبيب.

 ال يتم شراء إال مواد التبييض (ال َقصر) التي
ال ت ِ
ُطلق غبار ًا.

ورد ،ويتَّبعونها.
الم ِّ
ُ
ِ
ستخدم الموظفون قفازات غير التكسية
  َي
أثناء مزج المنتجات واستخدامها وعندما
يغسلون األدوات وما إلى ذلك.
 يجب حماية الزبائن من خالل استخدام
مناشف ت ُْرمى بعد استخدامها لمرة واحدة.

 يت ََح َّقق الموظفون من التعليمات الواردة
في صحائف المعلومات التي يوفرها

من الممكن أن يعاني الموظفون والزبائن من
تهيج أو أليرجيا (حساسية) في العين أو الجلد
أو الجهاز التنفسي.

قد يعاني الموظفون والزبائن من تهيج العين أو
الجلد .احتمال ضئيل بشأن حدوث ارتكاس
أليرجي (تحسسي) خطير.

قد يعاني ا لموظفون والزبائن من تهيج في
الجلد.

المستخدَ مة والمواد الكيميائية
المنتجات ُ
المستخدَ مة في الحالقة.
ُ
كافة المنتجات؛ مثالً ،مواد التبييض
(ال َق ْصر) ،الملونات ،محاليل تجعيد
الشعر ،سوائل التعقيم ،مواد التنظيف
نظر أدناه لمزيد من
الكيميائية ( ُا ْ
االحتياطات النوعية).

منتجات التبييض (ال َقصر)

بيروكسيد الهيدروجين (الماء األكسجين)
الم ْظ ِه َرة/مواد التعديل مواد
المواد ُ
التعديل

الملونات التأكسدية

العمل على انفراد

قد يعاني الموظفون الذين يعملون على انفراد
في صالة العمل من العنف البدني أو اإلساءات
اللفظية.

  َي ْع ِرف الموظفون كيف يتصرفون عندما
يعملون على انفراد.

ما هي اإلجراءات األخرى الالزمة؟
ِ
ستخدم الموظفون القفازات أثناء العمل
  َي
المب َّللة.
مع األشياء ُ
 يوفر مالك المنشأة قفازات بقياسات
مختلفة ،لتالئم كافة الموظفين.

  ُيط َلب من الموظفين إزالة مجوهرات
(و ْر ِد َّية) العمل.
اليدين في بداية ن َْو َبة َ

 يشتري مالك المنشأة وسائل حماية العينين
الستخدامها في حالة حدوث التناثرات.

 يسأل الموظفون ،دوم ًا ،الزبائن عن حاالت
االنزعاج.

التاريخ2013/7/1 :

دي إس
والموظفون
دي إس
والموظفون
دي إس
والموظفون
دي إس
الموظفون

الخطوة 4
متى سيتم
اإلجراء؟
2013/7/15
2013/7/15
2013/7/15
2013/1/31
2013/1/31

َم ْن القائم
باإلجراء؟

متى ُن ِّف َذ
اإلجراء؟
2013/7/11
2013/7/11
2013/7/11
2013/7/25
2013/7/25
الموظفون

2013/7/3

2013/5/25

2013/8/1

2013/7/15

 عدم تخزين مواد كيميائية في رفوف يفوق
مستواها مستوى العين.

2013/7/3

2013/5/31

2013/8/1
ومن ثم كل 3
أشهر

2013/7/15

دي إس

أش سي
والموظفون

  ُيجري مالك المنشأة فحص ًا طبي ًا للموظفين
كل  3أشهر بحث ًا عن مشاكل في الجلد/
األليرجيا (الحساسية).

 ال شيء

  ُيجري الموظفون اختبارات أليرجيا
المصنِّع
(حساسية) الجلد وفق تعليمات ُ
قبل  48ساعة من استخدام المواد.

 استدعاء المالك/المدير عند حدوث أي
مشاكل.

دي إس وأش
سي
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الخطوة 2

َم ْن قد يتضرر وكيف؟

الخطوة 1

ما هي المخاطر؟

المثال  :3الحالقة (تصفيف الشعر) (تتمة)
الخطوة 3
ما الذي قمت بفعله؟

ما هي اإلجراءات األخرى الالزمة؟

الخطوة 4
َم ْن القائم
باإلجراء؟

متى سيتم
اإلجراء؟

متى ُن ِّف َذ
اإلجراء؟

النصول (الشفرات) والتجهيزات

دي إس

2013/6/30

الموظفون

حدوث جروح وخدوش لدى الموظفين
والزبائن؛ خطر العدوى المنقولة بالدم بسبب
احتمال انتقال دم المصاف إلى شخص آخر.

  َيت ََح َّقق المالك ليضمن أن الموظفين
َيتِّبِعون إجراءات التعقيم (بما في ذلك
رؤوس معدات قص الشعر).
ِ
ستخدم الموظفون القفازات أثناء تدبير
  َي
الجروح والوخزات.

2013/7/15

دي إس

2013/7/15

االنزالق والتعثر

 تنظيف كافة األدوات الحادة بسائل ُمع ِّقم
بعد كل استخدام.
 يتم تغيير سائل التعقيم يومي ًا ،و ُت َّتبعَ
المصنِّع المتعلقة بالتمديد.
تعليمات ُ
 تُستخدَ م النصول (الشفرات) التي ت ُْرمى
بعد استخدامها لمرة واحدة ما أمكن
ذلك ،ويتم التخلص منها فور ًا في صندوق
األدوات الحادة.
 وجود صندوق اإلسعافات األولية
والت ََّح ُّقق من محتواه.

قد يحدث للموظفين والزبائن إصابات إذا
المبع َثرة ،أو
ما تعثروا باألشياء أو األسالك ُ
انزلقوا بسبب الشعر المتساقط على األرض أو
المب َّللة.
االنسكابات أو األرضيات ُ

الوقوف لفترات طويلة

 الت ََّح ُّقق من بقاء سطح األرضيات بحالة
جيدة ،وأن تؤخذ بعين االعتبار عند االستبدال
الخصائص التي تحول دون حدوث االنزالق.

أش سي
والموظفون

 الحفاظ على صالة العمل ُمرتَّبة.
  ُي ْكنَس الشعر المتساقط حاالً.
 تُزال حاالً أي انسكابات ،كالمياه/المنتجات.
  ُيوضع الحصير في مدخل المحل.
الم َب ْع َثرة.
 إزالة الكابالت ُ
 يرتدي الموظفون أحذية مناسبة.

قد يعاني الموظفون من إصابات عضلية
هيكلية؛ مثالً ،ألم أسفل الظهر ،أو إصابات
وألم في العنق أو الكتف ،أو انزعاج أو ألم في
القدمين والساقين.

2013/8/31

 تذكير الموظفين بالت ََّح ُّقق روتيني ًا من وجود
االنسكابات ،وتنظيفها بمناشف/قماش
ِ
المب َّللة.
المماسح ُ
ورقي وعدم استخدام َ

 ينظر مالك المنشأة في الئحة المناوبات
للتأكد أن كافة الموظفين يحصلون على
فترات منتظمة للراحة.

 كراسي الزبائن قابلة للتعديل بشكل كامل.
صممة للحد من حركات
 األحواض ُم َّ
االنفتال.
 تُستخدَ م المقاعد ذات العجالت من ِق َبل
قص الشعر.
الموظفين أثناء ّ
  َيت ََح َّقق مالك المنشأة أن الظروف مناسبة
لبعض الحاالت ،كالعامالت الحوامل،
وتعديلها كي تصبح مناسبة.

2013/8/25

دي إس

دي إس

  ُيجري مالك المنشأة فحص ًا بصري ًا كل 6
أشهر للمقابس والمآخذ والكابالت.

2013/8/7

2013/8/31

2013/8/31

دي إس

 يضمن المدير أن كافة المعدات الكهربائية
تُخزَّ ن بعيد ًا عن المياه.

2013/8/11
ومن ثم كل 6
أشهر

2013/8/25

2013/8/25

2013/8/11

أش سي
دي إس

الكهرباء

2013/8/7

2013/8/11
2013/9/30

قد يتعرض الموظفون للصدمات الكهربائية أو
الحروق؛ إن خطر اندالع الحريق قائم بسبب
االستخدام الخاطئ للمعدات الكهربائية أو
المب َّللة.
استخدام المعدات الكهربائية ُ

2013/8/4
2013/9/20

فحص كل ما هو ذو عالقة بالكهرباء من
  ُي َ
ِق َبل كهربائي كل خمس سنوات؛ أما أجهزة
ُفحص سنوي ًا.
تثبيت الحرارة فت َ

المدير عن أي مقابس أو
  ُي َب ِّلغ الموظفون
َ
كابالت معطوبة.
عرف الموظفون مكان صندوق الم ِ
  َي ِ
صاهر
َ
(الفيوزات) ،وكيف يقومون بفصل التيار
الكهربائي في حاالت الطوارئ.
 مجففات الشعر والمعدات الكهربائية
األخرى تُخزَّ ن وتُستخدَ م بعيد ًا عن المياه،
وال تُستخدَ م إال إذا كانت اليدان جافتين.
 ال يتم شراء المعدات الكهربائية إال من
مصدر موثوق.

الخطوة  5تاريخ المراجعة 2014/7/1

أجرى التقييم دي إس & أش سي
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الم ْركَبات التي تعمل بمحرك
المثال  :4إصالح َ

الخطوة 1

المنشأة :ورشة بي & كيو

الخطوة 2

ما هي المخاطر؟

إس بي

جي بي
جي بي

متى ُن ِّف َذ
اإلجراء؟

2013/4/12
2013/4/10

2013/3/12

2013/4/10
2013/3/17

2013/5/10

2013/6/26

2013/9/6

2013/3/14

متى سيتم
اإلجراء؟

التاريخ 2013/3/6
الخطوة 4
َم ْن القائم
باإلجراء؟
جي بي

 قيام المفتشين بالت ََّح ُّقق من استخدام
القفازات.
 تقديم شرح للعمال بشأن األخطار المتعلقة
بالتهاب الجلد وسرطان الجلد.

 قيام المدراء بتحديد إمكانية استخدام نظام
ساحبات الهواء لتطبيقه عند تشغيل المحرك.
 ال شيء

 قيام المدير بتقييم مالءمة استبدال المعدات
عالية التوتر بأخرى توترها ُ 110فلط.

 اتخاذ الترتيبات من ِق َبل المدير للتدريب
حول ا لمناولة اليدوية للعاملين في
المستودعات.

َ و ْسم (تعليم) الممرات ومناطق التخزين
بخطوط صفراء عريضة.
 الت ََّح ُّقق من الترتيب والنظافة أسبوعي ًا.

إس بي

إس بي

ما هي اإلجراءات األخرى الالزمة؟

القسم/الوحدة :إصالح المركبات التي تعمل بمحرك (إصالح ميكانيكي فقط)
الخطوة 3

َم ْن قد يتضرر وكيف؟

يمكن أن يحدث لدى العمال التهاب الجلد
وسرطان الجلد كنتيجة لتماس الجلد على
مدى فترة طويلة من الزمن .

 التزويد بقفازات خاصة (نيتريل)
واستخدامها.
 التزويد بلباس كامل (بدلة الشغل-
أوفرول) واستخدامه.
 تنظيف اللباس الكامل (بدلة الشغل-
أوفرول) بفترات منتظمة.

ما الذي قمت بفعله؟

تماس مع المواد الخطرة الناجمة عن زيوت
المستخدَ مة
المحرك ُ

دخان العادم السام الناجم عن تشغيل محركات
الم ْركَبات ،كغاز أحادي أكسيد الكربون
َ

شحن المدخرات (البطاريات)

من الممكن أن يسبب الدخان ت ََه ُّيج ًا في عيون
العمال وصعوبات في التنفس.
 ضمان أن المحركات ال تُشغَّل إال في
مناطق جيدة التهوية.

من الممكن أن يشكو العمال من حروق بسبب
التماس مع الحمص الخاص بالمدخرات
(البطاريات) أثناء الشحن ،السيما في حالة
فرط الشحن أو االنفجار.

معدات كهربائية -مجال من المعدات
النقالة ،كالمصابيح اليدوية

المناولة اليدوية

االنزالق والتعثر

 جهاز شاحن خاص ُي َركَّب من ِق َبل كهربائي
و ُيستخدَ م وفق ًا للتعليمات.
 التزويد بقفازات وواقيات عينية مقاومة
للحمض واستخدامها.

من الممكن أن يشكو كافة العمال من صدمات
مميتة أو حروق في حالة استخدام المعدات
الكهربائية المعطوبة  -إن المعدات النقالة،
على وجه الخصوص ،عرضة للعطب .قد
يندلع الحريق بسبب استخدام المعدات
المعطوبة.

قد يعاني كافة العمال ،السيما العاملون في
المستودعات ،من ألم الظهر في حالة رفع أو
نقل األشياء الثقيلة أو التي حجموها وأشكالها
غير مناسبة.

قد تحدث إصابات ،كالكسور ،لدى العمال/
الزوار إذا ما سقطوا من الساللم وقمة
الم ْركَبات أو مناطق التخزين المرتفعة.
َ

 مصابيح كهربائية ،وما إلى ذلك ،قليلة
التوتر (ُ 24فلط)
 عدد قليل من المعدات ذات التوتر 240
المجهزة بمقابس وأسالك موصلة صناعية.
 تفتيش سنوي على كافة األدوات عالية
ِ
ستخدمين بشأن إجراء
الم
التوتر ،وتدريب ُ
الت ََّح ُّقق البصري واإلبالغ عن األعطال.
الم َركَّبة.
 صيانة منتظمة للمعدات ُ
 استخدام رافعة شوكية لنقل المواد إلى
المستودعات وورشة العمل.
 استخدام وسائل مساعدة أخرى للمناولة
اليدوية؛ مثالً ،عربات بعجالت لنقل
األكياس ،والعربات اليدوية.

 الحفاظ على معايير الترتيب والنظافة
الجيدين عبر التدريب.
 إزالة الشحوم عن األرضيات (أسبوعي ًا
على األقل).
 وضع حبيبات ماصة ونشارة الخشب على
مواضع االنزالق حالما يمكن ذلك.
 المحافظة على المداخل والمخارج خالية
من العوائق.
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الخطوة 2

الخطوة 1

ما هي المخاطر؟

الم ْركَبات التي تعمل بمحرك (تتمة)
المثال  :4إصالح َ

الخطوة 3

َم ْن قد يتضرر وكيف؟

 توافر مواقف آمنة لسيارات الزبائن دون
الحاجة إلى عكس الحركة.
 ممرات َموسو َمة للمشاة.
 قيادة السيارات بسرعة منخفضة داخل
الشركة وخارجها وما حولها.

 جهاز الستراجع الوقود ُيستخدَ م إلفراغ
خزانات الوقود.
 إزالة االنسكابات فور ًا.
 مكون التنظيف في نظام االسترجاع بارافيني
وليس نفطي.

 حظر التدخين في كافة المناطق.
 توافر أجهزة اإلنذار عن الحريق التي يصونها
المصنِّع.
ويراقبها ُ
 توافر مطافئ الحريق والتفتيش عليها
بموجب عقود.
 إن المخارج الخاصة في حالة اندالع الحريق
غير ضرورية ألن لكافة مناطق العمل مخارج
مباشرة إلى خارج مناطق العمل.

دربون ومختصون في
المشغِّلين ُم َّ
 كافة ُ
استخدام شاحنة الرفع.
 صيانة شاحنة الرفع بفترات منتظمة وفحصها
كل  6أشهر بحث ًا عن العيوب.
 صيانة األرضيات وفق المعايير المقبولة.

ما الذي قمت بفعله؟

تشغيل شاحنة الرفع

الم ْركَبات
حركة َ

حرائق عامة

قد تحدث اإلصابات ،كالكسور ِ
لـ:
 السائق عند ارتطام شاحنة الرفع؛ و
 العمال والزوار بسبب التعرض لحوادث
شاحنة الرفع؛ و
 العمال الذين يسقطون من شاحنة الرفع؛ و
 العمال والزوار عند سقوط األشياء من
شاحنة الرفع؛ و
 السائق والعمال والزوار في حالة انقالب
شاحنة الرفع.

يمكن حدوث إصابات ،كالكسور ،بسبب
الم ْركَبات التي تصدم العمال والزوار.
َ

حاصر العمال والزوار
قد يحترق المبنى ،وقد ُي َ
أثناء احتراق المبنى .قد ُيصاب العمال بحروق
شديدة أو مميتة إذا المسهم النفط واشتعل.

حرائق نفطية

الخطوة  5تاريخ المراجعة 2014/1/8

أجرى التقييم :مدير مرآب إس بي

ما هي اإلجراءات األخرى الالزمة؟
 التقييم من ِق َبل المشرف لمدى مالءمة
األفراد الذين ُيشغِّلون شاحنات الرفع.
الم َشغِّلين كل 3
 تدريب لصقل معلومات ُ
سنوات.

 ي ِ
راقب المشرف سرعة السيارات داخل
ُ
الشركة وخارجها وما حولها.

 يتخذ المدير كافة الترتيبات الالزمة لتدريب
كافة العمال بشأن إطفاء الحريق .
 تدريب سنوي بشأن إطفاء الحريق.

 تدريب العاملين بشأن العمل اآلمن مع
النفط.

َم ْن القائم
باإلجراء؟
جي بي
إس بي

الخطوة 4
متى سيتم
اإلجراء؟
2013/6/1
2013/7/25

جي بي

إس بي
آر بي

إس بي

2013/3/29

2013/5/1
2013/9/11

2013/3/20

متى ُن ِّف َذ
اإلجراء؟

2013/3/3

الجزء  .3أمثلة لتقييم الخطر ألماكن عمل مختارة
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المثال  :5تنظيف المكاتب

الخطوة 1

المنشأة :شركة المنظفين إل جي

الخطوة 2

القسم/الوحدة :تنظف المكاتب
الخطوة 3

ما هي المخاطر؟

االنزالق والتعثر والسقوط

َم ْن قد يتضرر وكيف؟

يتعرض الموظفون واآلخرون لخطر
اإلصابات ،كالكسور والكدمات ،إذا ما تعثروا
باألشياء ،أو انزلقوا باالنسكابات أو األرضيات
المب َّللة ،أو سقطوا.
ُ

مالمسة مواد التبييض (ال َق ْصر) والمواد
المستخدَ مة في التنظيف
الكيميائية األخرى ُ

ما الذي قمت بفعله؟

 الترتيب والنظافة الجيدان في الشركة.
 توضع مخاريط التحذير في مناطق
المب َّللة.
األرضيات ُ
 إصدار تعليمات من ِق َبل الشركة إلى كافة
المب َّللة.
الموظفين باالبتعاد عن األرضيات ُ
ِ
ستخدم المنظفون مآخذ كهربائية بأقرب
  َي
ما يمكن إلى حيث يعملون للحد من خطر
التعثر باألسالك.

يتعرض الموظفون لخطر المعاناة من
مشاكل في الجلد ،كالتهاب الجلد ،وضرر
في العين ،بسبب التماس المباشر مع مواد
التبييض (ال َق ْصر) والمواد الكيميائية األخرى
المذيبات
المستخدَ مة في التنظيف؛ مثالًُ ،
ُ
(الم ِحلاَّ ت) والمنظفات .قد تسبب أبخرة
ُ
المواد الكيميائية مشاكل في الجهاز التنفسي.

االضطرابات العضلية الهيكلية واإلصابات

 توفير معدات التنظيف لكل طابق.
 توفير م ِ
ماسح وفراشي ومنافض الغبار ذات
َ
المقبض الطويل للحد من الحاجة إلى
التمدد واالنحناء.
 عدم ملء ِدالء التنظيف إلى قمتها.

  ُيسأل الموظفون قبل بدء العمل عن
المعاناة من اعتالل صحي؛ مثالً ،مشاكل
ِ
ستخدمون المواد
في الجلد ،عندما َي
الكيميائية الخاصة بالتنظيف.
 توفير الم ِ
ماسح طويلة المقبض والفراشي
َ
والقفازات المطايمية المتينة ،وتدريب
المو َّظفين على استخدامها.
 جميع المو َّظفين ُمدَ َّربون بشأن األخطار
واستخدام وتخزين مواد التنظيف الكيميائية.

العمل على أماكن مرتفعة

يتعرض الموظفون لخطر اإلصابات،
كمشاكل الظهر ،إذا ما حاولوا رفع األشياء
الثقيلة و/أو التي َيص ُعب حملها ،كتنظيف
اآلالت أو ِدالء التنظيف الممتَلئة بسائل
التنظيف ،أو إذا ما اضطروا في كثير من
األحيان إلى العمل في وضعيات ُم ْربِكَة.

يتعرض الموظفون لخطر إصابات الكدمات
والكسور إذا ما سقطوا من أي مكان مرتفع.

 ال حاجة للموظفين إلى أن يعملوا على الساللم
(السيبات) وما إلى ذلك ،وقد
القابلة للطي ّ
صدرت تعليمات بعدم القيام بذلك.
 تطبيق سياسة «عدم الوقوف على الكراسي».
دربون على نظام العمل اآلمن
 الموظفون ُم َّ
لتنظيف األدراج.

ما هي اإلجراءات األخرى الالزمة؟

متى ُن ِّف َذ
اإلجراء؟
متى سيتم
اإلجراء؟
2013/8/31

التاريخ 2013/8/1
الخطوة 4
َم ْن القائم
باإلجراء؟
المدير

إدخال النظام
2013/8/8
 تصدر تعليمات إلى عمال التنظيف بارتداء
أحذية مناسبة؛ مثالً ،حذاء مسطح مع تثبيت
جيد على األرض.
 استقصاء إمكانية استبدال المواد الكيميائية
التي تحمل عبارة « ُم َه ِّيج» ببدائل أقل ضرر ًا.

 يستخدَ م نظام ِ
الم ْم َس َحتين لتنظيف
ُ
األرضيات الصلبة ِ
(م ْم َس َحة ُمب َّللة تتبعها
ِم ْم َس َحة جافة) لتقليل خطر االنزالق.

المدير

المدير
كافة الموظفين

 تذكير الموظفين بغسل القفازات بعد
استخدامها.

2013/8/31

2013/10/7
2013/8/7

المدير

2013/8/15

2013/7/4

2013/8/7

المدير

 تذكير الموظفين باإلبالغ عن أي مشاكل
صحية يعتقدون أنها ناجمة عن التنظيف،
والت ََّح ُّقق بحث ًا عن الجفاف أو األحمرار أو
الحكة في اليدين.

2013/7/4
2013/11/1

 اللجوء إلى نظام حديث للمسح ِ -م ْم َس َحة
طويلة المقبض لتقليل القوة الالزمة لعصر
(كبس) ِ
الم ْم َس َحة ،ودلو على عجالت
للحد من الرفع والحمل ( ُا ِ
نظر االنزالق
والتعثر والسقوط).
 ال شيء
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الخطوة 2

الخطوة 1

ما هي المخاطر؟

المثال  :5تنظيف المكاتب (تتمة)
الخطوة 3

َم ْن قد يتضرر وكيف؟

العمل على انفراد

ما هي اإلجراءات األخرى الالزمة؟

المستخدَ مة مناسبة للعمل الذي يؤ َّدى.
 اآللة ُ
دربون بشأن االستخدام
 عمال التنظيف ُم َّ
اآلمن لآللة.
ُفحص اآللة بفترات منتظمة من ِق َبل
 ت َ
شخص مختص وتُصان عند الضرورة.

 ال شيء

 تذكير عمال التنظيف بعدم استخدام اآللة
إذا ما ساورهم الشك بشأن أمانها.

 يفحص المدير بفترات منتظمة مقابس
آالت التنظيف وكابالتها ومفاتيحها.

  َيت ََح َّقق الموظفون من وجود أي عطب
في المقابس والكابالت ومفاتيح التشغيل
واإليقاف قبل استخدام آالت التنظيف.
 في حالة مالحظة أي عطبُ ،يمنَع استخدام
اآللة ،ويقوم بإصالحها موظفون ُمؤَ َّهلون.
 تدريب الموظفين على عدم رذ المياه بالقرب
من المآخذ أو التجهيزات الكهربائية.

  ُي َو ِّقع موظفون التنظيف في بداية العمل
ونهايته في مكتب التسجيل؛ وسيتم البحث
عنهم من ِق َبل موظفي األمن إذا لم ُي َو ِّقعوا
عند نهاية الدوام بحلول الساعة .19:15

ما الذي قمت بفعله؟

قد يعاني الموظفون من مرض/حادث مفاجئ
أثناء العمل على انفراد ويكونون غير قادرين
على طلب المساعدة.

آالت تنظيف األرضيات

يتعرض الموظفون لخطر الصدمات الكهربائية
أو الحروق بسبب المعدات الكهربائية
المعطوبة.

يتعرض الموظفون واآلخرون لخطر اإلصابة
بسبب االستخدام غير المناسب لآللة؛ مثالً ،إذا
ما سقطت اآللة على ا لقدمين أو الكاحلين.

الكهرباء

الخطوة  :5تاريخ المراجعة 2014/8/1

أجرى التقييم :المدير

الخطوة 4
َم ْن القائم
باإلجراء؟

المدير

المدير

متى سيتم
اإلجراء؟

2013/8/7

2013/8/2

متى ُن ِّف َذ
اإلجراء؟

2013/8/2

2013/8/2

ملحق :مزيد من المعلومات
ثمة أدوات وطرائق كثيرة لتقييم الخطر ،وهي متوفرة لمساعدة المنشآت والمنظمات على تقييم أخطارها .سيعتمد
اختيار الطريقة على ظروف مكان العمل ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ،عدد العمال ،ونوع أنشطة العمل والمعدات،
والمالمح الخاصة لمكان العمل ،وأي أخطار معينة.
تُعتَبر قوائم الت ََّح ُّقق أدوات تقييم الخطر األكثر شيوع ًا ،وهي وسيلة مفيدة للمساعدة على تحديد المخاطر .تتضمن
األنواع األخرى ألدوات تقييم الخطر األدلة ووثائق اإلرشاد والكتب والنشرات التثقيفية واالستبيانات و«األدوات
التفاعلية» (برمجيات تفاعلية مجانية ،بما في ذلك تطبيقات قابلة للتحميل ،وعادة ما تكون متخصصة بالقطاعات) .قد
تكون هذه األدوات إما عامة أو فرعية أو خاصة بأخطار معينة.
يرد في القسم المتعلق بالممارسات الجيدة والمعلومات المذكور أدناه قائمة ببعض المصادر حيث يمكنك الوصول
إلى تلك األدوات والمعلومات.

َ
يمكنك العثور على الممارسات الجيدة والمعلومات
أين

المنظمات الدولية واإلقليمية
 .1منظمة العمل الدولية ()ILO

Guidelines on occupational safety and health management systems: Geneva, ILO Safework, 2001.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/
wcms_publ_9221116344_en.pdf
■ Work improvement in small enterprises (WISE). Geneva, ILO Conditions of Work and Employment
Programme (TRAVAIL). http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/instructionalmaterial/wcms_152469.pdf
 ■
The WISE Package for Trainers. Geneva, ILO Conditions of Work and Employment Programme (TRAVAIL). http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/
instructionalmaterial/wcms_110322.pdf
■

 .2وكالة االتحاد األوروبي للسالمة والصحة في العمل ()EU OSHA

■  لقد ورد الدور األساسي الذي مارسه تقييم الخطر في التعليمات اإلطارية لالتحاد األوروبي بشأن السالمة
والصحة :تعليمات المجلس ذات الرقم  89/391/EECالصادرة في حزيران/يونيو  1989بشأن إدخال
التدابير لتشجيع التحسينات المتعلقة بسالمة العمال وصحتهم في العمل.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1989L0391:20081211:EN:PDF

■  وضعت وكالة االتحاد األوروبي للسالمة والصحة في العمل ( )EU OSHAقاعدة بيانات ألدوات تقييم
الخطر مع أدوات من كافة بلدان االتحاد األوروبي .هذه األدوات مجانية ويتم تحديث قاعدة البيانات
بفترات منتظمة حيد تُدْ َخل أدوات جديدة؛ وهي متاحة على الموقع التالي:

http://osha.europa.eu/en/practical-solutions/risk-assessment-tools

الجزء  .3أمثلة لتقييم الخطر ألماكن عمل مختارة
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 (مديريةV  المديرية العامة، المفوضية األوروبية. السالمة والصحة:■  إرشاد بشأن تقييم الخطر في العمل
: وهو متاح على الموقع التالي.ISBN 92-827-4278-4,1996 ،)الصحة العمومية والسالمة في العمل

http://osha.europa.eu/en/topics/riskassessment/guidance.pdf

َح ُّقق للمخاطر والقطاعات
َ  حيث يتضمن قوائم ت، إنه دليل أساسي لتقييم الخطر.■  أساسيات تقييم الخطر
http://osha.europa.eu/واألعمال المختلفة وأمثلة لتدابير الوقاية التي يمكن استخدامها للحد من الخطر

en/campaigns/hwi/about/material/rat2007

منظمات وطنية

أصدرت منظمات كثيرة ُت ْعنى بالسالمة والصحة في العمل مطبوعات يمكن االعتماد عليها لمزيد من المعلومات أثناء
وجه
َّ  إن بعضها ُم. تراوحت المواد من النشرات التثقيفية وصحائف المعلومات إلى األدلة العملية.إجراء تقييم الخطر
.لقطاعات معينة أو مخاطر محددة؛ وإن معظمها مجاني وهي صادرة بلغة البلدان التي أصدرتها
■ 
Canada:

:فيما يلي بعض مصادر المعلومات الصادرة عن منظمات في البلدان التالية

The Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS). http://www.ccohs.ca/
ccohs.html
■ 
Finland: The Finnish Institute of Occupational Health. http://www.ttl.fi/en/safety/risk_assessment/
pages/default.aspx
■ 
France: Evaluation des risques professionnels, Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention d’accidents du travail et des maladies professionnels (INRS), 2009. http://www.inrs.fr/htm/
evaluation_des_risques_professionnels.html
■ 
Ireland: Guidelines on risk assessment and safety statements, Irish Health and Safety A uthority, 2006.
http://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/Safety_and_Health_Management/Guidelines_on_Risk_Assessments_and_Safety_Statements.pdf
■ 
Norway: The Norwegian Labour Inspection Authority. http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.
html?tid=79289
■ 
Spain: The National Occupational Safety and Health Institute (INSHT) has published a series of seventeen
Technical Guides on Risk Assessment. http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=d8388dd6caa62110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnext
channel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
■ 
Sweden: Investigation and risk assessment in systematic work environment management –
a guide, The Swedish Work Environment Authority (Arbetsmiljöverket) 2003. Second ed., 2004, ISBN
91-7464-449-1. http://www.av.se/dokument/inenglish/books/h375eng.pdf
■ 
UK: The Health and Safety Executive’s website on risk assessment includes many worked examples for
different sectors and health and safety topics. http://www.hse.gov.uk/risk/
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