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الدولية العمل منظمة

سالم إقامة في بذلك ولإلسهام االجتماعية لتشجيعٹالعدالة ١٩١٩ عام الدوليةٹفي منظمةٹالعمل تأسست
العمل مكتب إدارة مجلس ويضم املتحدة; األمم منظومة وكاالت بني فريد الثالثي وهيكلها عامليٹودائم.
الهيئات هذه وتشارك العمال. ومنظمات العمل أصحاب منظمات وعن احلكومات عن ممثلني الدولي
العمل منظمة ترعاها التي االجتماعات من وغيرها اإلقليمية االجتماعات في نشطة الثالثيةٹمشاركة املكونة
لتناقش سنويًا فيه تلتقي عاملي منتدى – وهو الدولي العمل مؤمترٹ في مشاركتها إلى باإلضافة الدولية,

بالعمل. واملتصلة االجتماعية املسائل
األعضاء,ٹمجموعة الدول جانب من االعتماد الدوليةٹبغرض العمل منظمةٹ أصدرت السنوات, مر وعلى
واالستخدام النقابية احلرية بشأن الدولية العملٹ وتوصيات اتفاقياتٹ من واسع نطاق على اإلقرار تلقى
من ذلك وغير العمل الصناعيةٹوإدارة والعالقات االجتماعي والضمان العمل و�روف االجتماعية والسياسة

املسائل.
املكاتب من شبكة خالل من األعضاء للدول مستنيرةٹومساعدةٹتقنية إرشادات الدولية العمل وتقدمٹمنظمة
حقوق مجال املشورةٹفي شكل املساعدة هذه وتتخذ بلداً. ٤٠ على يزيد ما في التخصصات متعددة والفرق
املشاريع الصغيرةٹوإدارة املنشآت تنمية فيٹمجال بالعمالةٹوالتدريب والنهوض الصناعية والعالقات العمل
العمل إحصاءات ونشر وجمع و�روفٹالعمل فيٹمكانٹالعمل والسالمة االجتماعي الضمان بشأن واإلرشاد

العمال. وتثقيف

الدولي مكتبٹالعمل مطبوعات

مواداً وينشر املطبوعات مكتب ويصدر ودارٹنشرها. وهيئةٹبحوثها أمانةٹاملنظمة هو الدولي العمل مكتب
العمل تتناولٹ قضايا عن سياسية دراسات كذلك وينشر واالقتصادية. االجتاهاتٹاالجتماعية أهم تتناول
ومدوناتٹممارسات البحوث على قائمة ودراسات وكتبًا تقنية وأدلة مرجعية وأعماًال العالم أنحاء جميع في
العمل مجلة كذلك العمال.ٹويصدر وتثقيف تدريب عن وكتيبات اخلبراء إعداد من والصحة بشأنٹالسالمة
بشأن وتوقعات األصلية البحوث نتائج تنشر مجلة وهي والفرنسية, واإلنكليزية اإلسبانية باللغات الدولية

الكتب. عن ومقاالتٹنقدية الناشئة القضايا
على اخلط على مباشرة املصادر, من ذلك وغير الدولي العمل مكتب مطبوعات بأمان تشتروا وميكنكمٹأن
مكتب إلى بالكتابة مجانًا قائمةٹاملطبوعات أنٹتطلبوا ميكنكم أو http://www.ilo.org/publns العنوان:

العنوان: على املطبوعات
Publications Bureau, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland; fax
(41 22) 799 6938; email: pubvente@ilo.org.
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الدوليةٹ٢٠٠٣ العمل محفو�ةٹملنظمة النشر حقوق

أنهٹيجوز املؤلف,ٹعلى حقوق العامليةٹحلماية باالتفاقية املرفق ٢ رقم البروتوكول مبوجب املؤلف حقوق بحماية الدولي العمل مكتب منشورات تتمتع
مكتب يوجهٹإلى أن يجب ترجمة إذنٹأو على للحصول طلب وأي مصدرها. إلى يشارٹحسبٹاألصول أن شريطة إذن, منهاٹبدون قصيرة مقاطع نقل
دائما يرحب واملكتب .CH-1211 Geneva 22, Switzerland بجنيف الدولي العمل مبكتب والتراخيص), (احلقوق الدولية العمل منظمة مطبوعات

الطلبات. بهذه

للمادة فيها الوارد العرض وال املتحدة, األمم التيٹتستخدمها تلك مع تتفق التي العملٹالدولي, مكتب منشورات في املستخدمة التسميات الٹتنطوي
بشأن أو منها, لسلطاتٹأي أو إقليم, أو أوٹمنطقة بلد ألي القانوني املركز الدوليٹبشأن مكتبٹالعمل جانب رأيٹمن أي التعبيرٹعن على تتضمنها, التي
النشر ميثل وحدهم,ٹوال مؤلفيها هيٹمسؤولية توقيعا حتمل التي األخرى املساهمات أو الدراسات أو املواد في عنها املعبر ومسؤوليةٹاآلراء حدودها. تعيني
مكتب مصادقة تعني التجاريةٹال والعمليات واملنتجات الشركات أسماء إلى واإلشارة فيها. الواردة اآلراء على العملٹالدولي مكتب جانب من مصادقة

إقرارها. علىٹعدم عالمة ليس جتارية عمليات أو ومنتجات شركات ذكر إغفال أن كما عليها, الدولي العمل

البلدان من فيٹكثير املوجودة الدولي العمل احمللية.ملكتب املكاتب أو الكبرى املكتبات طريق عن مكتبٹالعملٹالدولي منشورات على احلصول وميكن
من: مباشرة أو

ILO Publications,
International Labour Office
CH-١٢١١ Geneva ٢٢, Switzerland

pubvente@ilo.org اإللكتروني: البريد خالل من أو أعاله املذكور العنوان من مجانًا اجلديدة باملنشورات قائمة على احلصول وميكن

pubvente@ilo.org القاهرة الدولي, العمل مكتب طبعة

الدولية العمل منظمة
٢٠٠٣ األولى الطبعة

٢ املهنيتانٹ٠٠١ وٹالصحة السالمة العملٹالدوليةٹ– منظمة املهنيتني. والصحة السالمة إدارة نظــم بشــأن توجيهية مبادئ
(ISBN 92-2-611634-2, ٢٠٠٣ (القاهرة

فيٹاللغةٹاإلجنليزية: صدر كما
Guidelines on occupational safety and health management systems, ILO-OSH 2001

(ISBN 92-2-111634-4, (جنيف٢٠٠١

اللغةٹالفرنسية: وفي
Principes directeurs concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail, ILO-OSH 2001

(ISBN 92-2-211634-8, (جنيف٢٠٠٢
ٹ

األسبانية: اللغة وفى
Directrices relatives a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, ILO-OSH 2001

(ISBN 92-2-311634-1, ٢٠٠٢ (جنيف
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ملنظمة التاريخية الوالية من جزءا املرتبطةٹبالعمل واإلصابات واألمراض االعتالل من حمايةٹالعمال تشكل
بسالمة االستخفاف يبرر ميكنٹأن ال الفقر أن كما املهنة, مع تتوافق الدولية.ٹفاألمراضٹواإلصاباتٹال العمل
تتيح فرص بتوفير الكفيلة املبادرات تشجيع العملٹالدوليةٹهو ملنظمة الهدفٹاألساسي إن العمال. وصحة
وقد والكرامةٹاإلنسانية. واألمان واملساواة احلرية إطارٹمن في ومنتج الئق عمل على احلصول والرجال للنساء
هامًا عنصراً أيضا يعتبر اآلمن والعمل آمن. عمل هو الالئق الالئق".ٹفالعمل "العمل عبارة: في ذلك خلصنا

االقتصادي. اإلنتاجيةٹوالنمو لتحقيق
وأساليبه العمل �روف في سريعة تغيرات إلى التنافسية والضغوط التكنولوجي التقدم يفضي واليوم,
املخاطر ملواكبة أو لهذهٹالتغيرات للتصدي ذاتها حد في كافية غير أساسيةٹولكنها والتشريعات وتنظيمه.
بشكل املهنيتني والصحة السالمة حتديات مواجهة على قادرة املنظمات أنٹتكون اجلديدة.ٹويجب واألخطار
املبادئ هذه شأن ومن الدينامية. اإلدارة استراتيجيات في الفعالة االستجابات وقادرةٹعلىٹإدماج مستمر,

اجلهود. لهذه الدعم توفر أن املهنيتني والصحة السالمة نظم التوجيهيةٹبشأن
وهيئاتها الدولية العمل منظمة شمل النطاق واسع نهج أساس على التوجيهية املبادئ أعدتٹ وقد
املتفق املهنيتني والصحة السالمة مببادئٹ شكلها في واسترشدت املصالح. أصحاب وسائر الثالثية املكونة
فريدة أداة التوجيهية توفرٹاملبادئ وبالتالي, الصلة. ذات الدولية العمل معايير لتعريفهاٹفي وفقًا عليهاٹدوليًا,
العمال على بذلك فائدتها وستعم وخارجها. املنشآت داخل مستدامة سالمة ثقافة الستحداث وفعالة

البيئة. إلى باإلضافة والصحة السالمة واملنظماتٹونظم
التوجيهية املبادئ إلىٹوضع الذيٹأدى املسعى هذا رائدة تكون أن الدولية العمل منظمة ليسر وإنه
والعمال العملٹ ألصحاب القيمة جليلةٹ أداة تصبح سوفٹ املبادئ هذه أن من ثقة على وإني الراهنة.
وسليمة آمنة العمل أماكن جعل ضمان في بدور يضطلعون الذين الوطنيةٹوجلميع واملؤسسات ومنظماتهم

صحيًا.

مافيا سو خوان
املديرٹالعام
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والصحة السالمة إدارةٹ نظم العتماد اإليجابي باألثر اآلن والعمال العمل وأصحاب احلكومات تعترف
منٹحيثٹاإلنتاجية. واملخاطرٹأو حيثٹاحلدٹمنٹاألخطار من سواء املنظمة١, علىٹمستوى املهنيتني

والصحةٹاملهنيتني" السالمة بشأنٹنظمٹإدارة التوجيهية "املبادئ هذه الدولية العمل منظمة وضعت ولقد
القوة الثالثي النهج هذا ويوفر الثالثية. املكونة هيئاتها حددتها والتي الدوليةٹاملتفقٹعليها للمبادئ وفقا
العملٹالدوليةٹبالتالي منظمة وقامت داخلٹاملنظمة. سالمةٹمستدامة ثقافة لتنمية السليم واألساس واملرونة
منظمة وصكوك قيم فيها تتجلى املهنيتني, والصحة السالمة إدارة نظم توجيهيةٹطوعيةٹبشأن مبادئ بوضع

وسالمتهم. العمال صحة بحماية الصلة ذات الدولية العمل
املسؤولني جميع يستخدمها أن التوجيهية, املبادئ هذه تقدمها التي العملية التوصيات من والقصد
محل حتل أن منها القصد وليس قانونا ملزمة التوصيات هذه وليست املهنيتني. والصحة السالمة إدارة عن

شهاداتٹباستخدامها. يتطلب ال تطبيقها أن كما بها, املعمول املعايير أو الوطنية اللوائح القواننيٹأو
ويعتبر بذلك. واجبٹالقيام عليه ويقع املهنيتني والصحة السالمة تنظيم مسؤولٹعن العمل وصاحب
الدولية العمل منظمة وقامت الواجب. بهذا نهجاٹمفيداٹللوفاء املهنيتني السالمةٹوالصحة إدارة تنفيذٹنظام
لتحقيق وسيلة بوصفها املختصة واملؤسسات املنظمات ملساعدة عملية كأداة هذهٹاملبادئٹالتوجيهية بوضع

املهنيتني. والصحة السالمة خدمات أداء في مستمر حتسن

املفردات. قاموس في الوارد التعريف ١أنظر





ا_�bاف ١
اإلصابات حدوث ومنع املخاطرٹ من العمال حماية في التوجيهية املبادئ هذه تساهم أن ينبغي ١-١

بالعمل. املرتبطة والوفيات واحلوادث واألمراض الصحية واالعتالالت
أن: التوجيهية للمبادئ ينبغي الوطني, املستوى على ١-٢

تدعمها أن يحسنٹ املهنيتني, والصحة السالمة إدارةٹ لنظم وطني إطار إلعداد ٹتستخدم (أ)
القواننيٹواللوائحٹالوطنية;

يفضي واملعاييرٹمما باللوائح التقيد تقوية بغرض طوعية ترتيبات وضع أجل من اإلرشاد تقدم (ب)
والصحةٹاملهنيتني; أداءٹالسالمة مستمرٹفي حتسن إلى

نظم بشأن الوطنيٹواخلاص, علىٹالصعيدين توجيهية بوضعٹمبادئ يتعلق اإلرشادٹفيما تقدم (ج)
احلقيقية لالحتياجات املالئم املهنيتنيٹلكيٹتستجيبٹعلىٹالنحو والصحة السالمة إدارة

أنشطتها. وطبيعة طبقاٹحلجمها للمنظمات,
املبادئٹالتوجيهيةٹأن: من يقصد املنظمة, مستوى على ١-٣

كمكون املنظمة املهنيتنيٹفي والصحة السالمة نظام عناصر بإدماج يتعلق فيما اإلرشاد تقدم (أ)
السياسيةٹواإلدارية; مكوناتٹالترتيبات من

املنشآتٹواملو�فونٹاإلداريونٹوالعمال ومالك العمل أصحاب سّيما وال املنظمة, أفراد كل حتفز (ب)
بهدف والصحةٹاملهنيتني إلدارةٹالسالمة السليمة واألساليب املبادئ تطبيق وممثلوهم,ٹعلى

املهنيتني. والصحة السالمة خدمات ألداء املستمر التحسن حتقيق





5�OMN*ا W�Bوا� W�ö�ا� إدارة rEM� wM�ر وU�إ ٢
WOM�uا� W�UO�ا� ٢-١

وطنية سياسة صياغة مهمتها تكون االقتضاء, عند مختصة, مؤسسات أو تعينيٹمؤسسة ينبغي ٢-١-١
املهنيتني والصحة السالمة إدارة نظم وتطوير إنشاء أجل من دوريًا, واستعراضها متماسكةٹوتنفيذها
ومع العملٹوللعمال ألصحاب متثيًال املنظمات أكثر مع بالتشاور ذلك يتم أن على املنظمات, في

االقتضاء. عند أخرى, هيئات
عامة وإجراءاتٹ مبادئ تضع أن املهنيتنيٹ والصحة السالمة إدارة لنظم الوطنية للسياسة ينبغيٹ ٢-١-٢

بغرض:
الشاملة اإلدارة منٹ كجزء املهنيتني والصحة السالمة إدارة نظم وتكامل تنفيذٹ تشجيع (أ)

للمنظمة;
املهنيتني والصحة السالمة أنشطة لتحديد الالزمة الطوعيةٹ الترتيبات وحتسني تسهيل (ب)
مستوى وعلى الوطني املستوى على منتظم نحو على وحتسينها وتنفيذها وتخطيطها

املنظمة;
املنظمة; مستوى علي وممثليهم العمال مشاركة تشجيع (ج)

الضرورية; غيـر والتكاليـف واإلدارة ـة ـ البيروقراطي جتنـب ـع مـ تمر ـ مسـ ـني إجـراءٹحتسـ (د)
املنظمة, مستوى على املهنيتني السالمةٹوالصحة إدارة لنظم ودعم تعاون ترتيبات تشجيع (ه)
وتوجيه الدوائر من املهنيتنيٹوغيرها ودوائرٹالسالمةٹوالصحة العمل تفتيش إدارات بواسطة

املهنيتني; والصحة السالمة أجلٹإدارة من متسق إطار أنشطتهاٹضمن
مناسبة; فترات على الوطنيني السياسةٹواإلطار فعالية تقييم (و)

بوسائل وذلك عمليًا وتطبيقها املهنيتني والصحة السالمة إدارة نظم تقييمٹوتعميمٹفعالية (ز)
مناسبة;

بنفس وعمالهم, املتعاقدينٹ على املهنيتني والصحة السالمة اشتراطات تطبيق ضمان (ح)
املؤقتون. العمال فيهم مبن املنظمة, تستخدمهم الذين العمال املطبقٹعلى املستوى

إنشاءٹإطار للمؤسسةٹاملختصة تنفيذها,ٹينبغي وترتيبات السياسةٹالوطنية متاسك لضمان توخيًا ٢-١-٣
بغرض: املهنيتني, والصحة السالمة إدارة لنظم وطني

السياسة تنفيذ إلى املدعوة املؤسسات من مؤسسة كل ومسئوليات مهام وحتديدٹ تعريف (أ)
بينها; فيما الالزم التنسيق لضمان الترتيباتٹاملناسبة واتخاذ الوطنية

الطوعي التطبيقٹ تتناول التيٹ الوطنيةٹ التوجيهيةٹ للمبادئٹ دوريٹ استعراضٹ وإجراء نشرٹ (ب)
املنظمات; في املهنيتني السالمةٹوالصحة إدارة لنظم والتنفيذٹاملنتظم

إعداد عن املسؤولة املؤسسات وحتديدٹواجبات تعيني أجل من االقتضاء, عند معايير, وضع (ج)
املهنيتني; والصحة السالمة لنظمٹإدارة خاصة توجيهية مبادئ ونشر



املهنيتني٤ والصحة السالمة إدارة توجيهيةٹبشأن مبادئ

السياسةٹالوطنية. من لالستفادة وممثليهم, وللعمال العمل ألصحاب اإلرشاد توافر ضمان (د)
ودوائر العمل, تفتيش السليمٹإلدارات اإلرشاد وتقدمي الترتيبات اتخاذ املختصة للمؤسسة ينبغي ٢-١-٤
واملؤسساتٹاملعنية والوكاالت واخلاصة الدوائرٹالعامة إلىٹسائر باإلضافة املهنيتني, حة والصـ السالمة
على املنظمات ومساعدة لتشجيع الرعايةٹالصحية, فيهاٹمقدمو املهنيتني,ٹمبا والصحة بالسالمة

املهنيتني. والصح السالمة نظم تنفيذ

WOM�uا� WONO�uا�� ا*�Uدئ ٢-٢
السالمة إدارة لنظم املنتظم والتنفيذ الطوعي التطبيق بشأن الوطنية التوجيهية للمبادئ ينبغي ٢-٢-١
الظروف مراعاة مع الفصلٹ٣,ٹ في الوارد النموذج إلى باالستناد توضعٹ أن املهنيتني, والصحة

الوطنية. واملمارسات
التوجيهية واملبادئ الدولي العمل ملكتب التوجيهية املبادئ بني تناسق هناك يكون أن ينبغي ٢-٢-٢
أو املباشر التطبيق إلتاحة املرونة من كافٹ قدرٹ اعتماد ومعٹ اخلاصة,ٹ التوجيهية واملبادئ الوطنية

املنظمة. مستوى على التطبيقٹاخلاص

W�U)ا WONO�uا�� ا*�Uدئ ٢-٣
العمل ملكتب التوجيهية املبادئ في الواردة الشاملة األهداف تعكس اخلاصةٹالتي التوجيهية املبادئ ٢-٣-١
توضعٹبطريقة أن وينبغي الوطنية, التوجيهية للمبادئ العامة العناصر تشمل أن الدولي,ٹينبغي
في األخذ مع املنظمات, مجموعات أو للمنظمات اخلاصة واالحتياجات الظروف فيها تتجلىٹ

يأتي: خاصة,ٹما االعتبارٹبصفة
األساسية; وبنيتها صغيرة) متوسطة, (كبيرة, حجمها (أ)

األخطار. ودرجة املخاطر أنواع (ب)
وعناصره والصحةٹاملهنيتني السالمة إدارة لنظم الوطني اإلطار بني الصالت ١ البياني الشكل يوضح ٢-٣-٢

األساسية.

املهنيت إدارةٹالسالمةٹوالصحة لنظم اإلطارٹالوطني عناصر الشكلٹ١.

إدارة نظم
السالمةٹوالصحة
في املهنيتني
املنظمات

نظم عن توجيهيةٹخاصةٹمفصلة مبادئ
املهنيتني والصحة السالمة إدارة

نظم عن الوطنيةٹ التوجيهية املبادئٹ
املهنيتني والصحة السالمة إدارة

الدولي العملٹ ملكتب التوجيهية املبادئ
املهنيتني السالمةٹوالصحة إدارة نظم بشأن



املهنيتني٤ والصحة السالمة إدارة توجيهيةٹبشأن مبادئ

WLEM*ا w� 5�OMN*ا W�Bا� و W�ö�ا� �UEم إدارة ٣
باشتراطات التقيد ذلكٹ في مبا املهنيتني, والصحة السالمةٹ توفير وواجب مسؤولية العمل صاحبٹ عاتق على يقع
والتزامًاٹواضحًا حازمة قيادة يظهر أن العمل صاحب وعلى الوطنية. واللوائح بالقوانني عمًال املهنيتني والصحة السالمة
املهنيتني. والصحة السالمة إلدارة إلنشاءٹنظام املناسبة الترتيبات يتخذ وأن املنظمة, املهنيتنيٹفي والصحة السالمة بأنشطة
كما التحسني وإجراءات والتقييم والتنفيذ والتخطيط والتنظيم السياسة من األساسية العناصر النظام يتضمن أن وينبغي

.٢ فيٹالشكل يتبني

والصحةٹاملهنيتني السالمة إدارة لنظام األساسية العناصر .٢ الشكل
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املهنيتني٦ والصحة السالمة إدارة توجيهيةٹبشأن ٧مبادئ املنظمة في املهنيتني والصحة السالمة إدارة نظام

W�UFا� W�UO�ا�

5�OMN*ا W�Bوا� W�ö�ا� W�UO� ٣-١
في املهنيتني والصحة للسالمة سياسة بوضع وممثليهم العمال بالتشاورٹمع العمل صاحب يقوم ٣-١-١

السياسة: هذه أنٹتكون على مكتوب, شكل
وطبيعةٹأنشطتها; حجمها وتالئم باملنظمة خاصة (أ)

ـاحب صـ أوٹإقرارهاٹمن عليها التوقيع مبجرد فعالية ولها ومؤرخة بوضوح ومكتوبة مختصرة (ب)
املسؤولنيٹفيٹاملنظمة; أكبر من أو العمل

بسهولة; احلصولٹعليها ميكنهم أو مكانٹعملهم في األشخاص جميع على معممة (ج)
مالءمتها; استمرار لالستعراضٹللتأكدٹمن خاضعة (د)

االقتضاء. عند الصلة, ذات اخلارجية املعنية لألطراف متاحة (هـ)
الرئيسية واألهداف املبادئ أدنى, كحد املهنيتني,ٹ والصحة السالمة سياسة تتضمن أن ينبغي ٣-١-٢

املنظمة: التيٹتلتزمٹبها التالية
واألمراض واإلعتالالت اإلصابات منعٹ طريق عن املنظمة أفراد كافة وصحة سالمةٹ حماية (أ)

بالعمل; املرتبطة واحلوادث
الطوعية والبرامج املهنيتني والصحة بالسالمة اخلاصة الوطنية واللوائح بالقوانني ٹالتقيد (ب)
تلتزم التي األخرى االشتراطات وكافة املهنيتني والصحة بشأنٹالسالمة اجلماعية واالتفاقات

املنظمة; بها
إدارة نظام عناصر كافة في النشطة مشاركتهمٹ وممثليهمٹوتشجيع العمال استشارةٹ ضمان (ج)

املهنيتني; والصحة السالمة
املهنيتني. والصحة السالمة إدارة نظام أداء في االستمرار (د)

في األخرى اإلدارة نظم مع أوٹمتكامال متمشيًا املهنيتني والصحة إدارةٹالسالمة يكونٹنظام أن ينبغي ٣-١-٣
املنظمة.

ا�ULFل Wر�UA� ٣-٢
املنظمة. املهنيتنيٹفي والصحة السالمة إدارة نظام عناصر من أساسيًا مشاركةٹالعمالٹعنصراً ٹتعتبر ٣-٢-١

W�UO�ا�
W�UFا�



املهنيتني٦ والصحة السالمة إدارة توجيهيةٹبشأن ٧مبادئ املنظمة في املهنيتني والصحة السالمة إدارة نظام

وإعالمهم والسالمة, الصحة مجال في وممثليهم العمال العملٹاستشارة صاحب يضمن أن ينبغي ٣-٢-٢
ترتيبات فيهاٹ مبا بعملهم, املرتبطة املهنيتني والصحة السالمة جوانب كافة علىٹ وتدريبهمٹ

الطوارئ.
الوقت السالمةٹوالصحة, مجال العمالٹوممثليهمٹفي ترتيباتٹتعطي العمل صاحب يضع أن ينبغي ٣-٢-٣
حتسني إجراءات واتخاذ وتقييم وتنفيذ تنظيمٹوتخطيط عمليات في النشطة للمشاركة واملوارد

املهنيتني. والصحة السالمة إدارة نظام
عملها فعالية والصحةٹويكفل للسالمة جلنة إنشاء االقتضاء, العمل,ٹعند صاحب يضمن أن ينبغي ٣-٢-٤
واملمارسات للقوانني وفقًا والصحة, السالمةٹ مجالٹ في العمالٹ ممثلي بدور االعتراف إلي باإلضافة

الوطنية.

rOEMا��

Wء�U�*وا WOو�R�*ا ٣-٣
مينح وأن العمال, وصحة سالمة حماية عن شاملة مبسئولية العملٹ صاحبٹ يضطلع أنٹ ينبغي ٣-٣-١

فيٹاملنظمة. املهنيتني والصحة السالمة ألنشطة األولوية
وضع عن والسلطة واملساءلة املسئوليةٹ بتحديد املديرين وكبار العمل صاحب يقوم أن ينبغي ٣-٣-٢
بالسالمة الصلة ذات األهداف حتقيق وعن املهنيتني والصحة السالمة إدارة نظام وأداء وتنفيذ

أن: شأنها من وعمليات هياكل إنشاء وينبغي املهنيتني. والصحة
على واملقبولة املعروفة املباشرة اإلدارة منٹمسئولية املهنيتان والصحة السالمة تكون تضمنٹأن (أ)

املستويات; كافة
على القائمني األشخاص وسلطة ومساءلة مسئولية املنظمة, أفراد علىٹكافة وتعمم حتدد (ب)

والصحةٹاملهنيتني; بالسالمة املتعلقة واملخاطر األخطار مراقبة أو تقييم أو حتديد
العمال; وصحة سالمة حماية لضمان الضرورة, عند إشرافًاٹفعاالً, توفر (ج)

عناصر تنفيذ بهدف وممثلوهم, العمال فيهم مبن املنظمة, أفراد بني واالتصال التعاون تشجع (د)
املنظمة; في املهنيتني والصحة السالمة إدارة نظام

rOEMا��



املهنيتني٨ والصحة السالمة إدارة توجيهيةٹبشأن ٩مبادئ املنظمة في املهنيتني والصحة السالمة إدارة نظام

الوطنيةٹذات التوجيهية املبادئ في املهنيتنيٹالواردة والصحة السالمة إدارة نظم مبادئ حتقق (هـ)
االقتضاء; عند املنظمة, تلتزمٹبها التي الطوعية أو اخلاصة التوجيهية املبادئ أو الصلة

ميكنٹقياسها; وأهدافًا املهنيتني, والصحة للسالمة واضحة سياسة وتنفذ تضع (و)
على وتعمل بها, أوٹالتحكم بالعمل املرتبطة األخطار وإزالة لتحديد فعالة تتخذٹترتيبات (ز)

فيٹالعمل; النهوضٹبالصحة
بالصحة; والنهوض للوقاية برامج تنشئ (ح)

السالمة سياسة تنفيذ تامةٹفي مشاركة وممثليهم العاملني ملشاركة ترتيباتٹفعالة تضمن (ط)
املهنيتني; والصحة

املهنيتني, السالمةٹوالصحة عن األشخاصٹاملسئولني قيام إمكان يضمن مبا املناسبة املوارد توفر (ي)
املالئم; النحو على مهامهم بتأدية والصحة, السالمة أعضاءٹجلنة فيهم مبن

والصحة السالمة جلان في تامة مشاركة وممثليهم العمال ملشاركة فعالة ترتيباتٹ ٹتضمن (ك)
وجدت. إن املهنيتني,

باملسؤولية يناطون اإلقتضاء,ٹ عند املديرين, كبار من أشخاص مجموعة أو شخص تعيني ينبغي ٣-٣-٣
عن: والسلطة واملساءلة

وتقييمهٹدوريًا; السالمةٹوالصحةٹاملهنيتنيٹواستعراضه إدارة نظام وتنفيذ وضع (أ)
املهنيتني; والصحة إدارةٹالسالمة نظام أداء عن العليا لإلدارة دورية تقارير تقدمي (ب)

املنظمة. أفراد كل مشاركة تشجيع (ج)

Vر�b?وا�� ا�UHJءة٢ ٣-٤
املهنيتني, والصحة السالمة مجال في للكفاءة األساسية املتطلبات العمل صاحب يحدد أن ينبغي ٣-٤-١
السالمة جميعٹجوانب لتنفيذ بالكفاءة األشخاص جميع متتع لضمان دائمة ترتيبات ويتخذٹبالتالي

ومسؤولياتهم. واجباتهم املندرجةٹفيٹإطار املهنيتني, والصحة
السالمة مجال في علىٹالكفاءةٹالكافية احلصول له يتاح أوٹأن يحصل أن العمل ينبغيٹلصاحب ٣-٤-٢
نظام ولتنفيذ بها التحكم أو إزالتها أو بالعمل املرتبطة واملخاطر األخطار لتحديد املهنيتني والصحة

املهنيتني. والصحة السالمة إدارة
أن: لبرامجٹالتدريب ينبغي الفقرة٣-٤-١, في املذكورة الترتيبات مبوجب ٣-٤-٣

عندٹاالقتضاء; املنظمة, أفراد تشملٹكافة (أ)
أكفاء; أشخاص ينفذها (ب)

مناسبة; فترات على وفيٹحينه, فعاًال ومتجدداً تدريبًاٹأوليًا تقدم (ج)
التدريب; من واستفادتهم فهمهم مدى حيث من للمشاركني تقييمًا تتضمن (د)

األمور. منٹهذه مزيج أو العملٹوالتدريب في تشملٹالتعليمٹواخلبرة املهنيتني, والصحة السالمة مجال في ٢الكفاءة



املهنيتني٨ والصحة السالمة إدارة توجيهيةٹبشأن ٩مبادئ املنظمة في املهنيتني والصحة السالمة إدارة نظام

وبرامجٹالتدريب وجدت, إن والصحة, السالمة جلنة املراجعة وتشمل دوريًا, مراجعتها تتم (هـ)
وفعاليتها; مالءمتها لضمان الضرورة دعت كلما املعدلة

املنظمة. نشاط حلجمٹوطبيعة ووفقًا االقتضاء, عند توثيقها, يتم (و)
إن العمل, ساعات خالل ذلك يتم وينبغيٹأن بالٹمقابل, املشاركني جلميع التدريب تقدمي ينبغي ٣-٤-٤

أمكن.

5�OMN*ا W�Bوا� W�ö�ا� إدارة �UEم oO�u� ٣-٥
والصحة السالمة إدارة نظام لتوثيق وتطبيقٹآلية إنشاء املنظمة,ٹينبغي نشاط وطبيعة حلجم وفقًا ٣-٥-١

يأتي: ما يغطي وميكنٹللتوثيقٹأن املهنيتني,
املهنيتنيٹللمنظمة; وأهدافٹالسالمةٹوالصحة سياسة (أ)

إدارة نظام لتنفيذٹ املهنيتني والصحة السالمة إلدارةٹ احملددة الرئيسية واملسؤوليات ٹاألدوارٹ (ب)
املهنيتني; والصحة السالمة

املنظمة, أنشطة عن الناشئة املهنيتني, والصحة السالمة مجال في املخاطر األخطار/ ٹأهم (ج)
عليها; والسيطرة منعها وترتيبات

إدارة نظام إطار فيٹ مستخدمة أخرى وثائق أي أو التعليمات أو اإلجراءات أو الترتيبات (د)
املهنيتني. والصحة السالمة

أنٹتكون: املهنيتني السالمةٹوالصحة إدارة نظام لوثائق ينبغي ٣-٥-٢
يستخدمونها; الذين يفهمها بطريقة ومقدمة بوضوح مكتوبة (أ)

عليها يحصل أن وميكن ومنشورة ذلك, األمر استدعى كلما بدقة دوريًا,ٹومنقحة مراجعة (ب)
بها. املتأثرين املعنينيٹأو املنظمة أفراد جميع بسرعة

من يكون أن وينبغيٹ املهنيتني, والصحةٹ للسالمة محلية سجالتٹ وحفظ وإدارة وضع ينبغي ٣-٥-٣
بها. الزمنيةٹلالحتفاظ الفترة وينبغيٹحتديد واقتفاءٹأثرها السجالت هذه حتديد املمكن

مع وصحتهم, عملهمٹ ببيئة املتعلقة السجالتٹ على االطالعٹ في احلق للعمال يكون أن ينبغي ٣-٥-٤
السرية. احترام

علىٹاآلتي: حتتوي السالمةٹوالصحةٹاملهنيتنيٹأن ميكنٹلسجالت ٣-٥-٥
املهنيتني; والصحة السالمة إدارة نظام تنفيذ عن سجالت (أ)

بالعمل; املرتبطة واحلوادث واألمراض واإلعتالالت سجالتٹاإلصابات (ب)
املهنيتني; والصحة بالسالمة املتعلقة الوطنية اللوائح أو عنٹالقوانني سجالت (ج)

العمال; ومراقبةٹبيئةٹالعملٹوصحة حاالتٹتعرضٹالعمال عن سجالت (د)
السواء. على والتفاعلي النشط الرصد نتائج (هـ)
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اôU?B�ôت ٣-٦
وإجراءاتٹبغرض: وتطبيقٹترتيبات وضع ينبغي ٣-٦-١

بالسالمة املتعلقة واخلارجية الداخلية لالتصاالت املناسبة واالستجابة والتوثيقٹ االستالم (أ)
املهنيتني; والصحة

ومهام مستويات مختلف بني املهنيتني والصحة السالمة ملعلومات الداخلي اإلبالغ ضمان (ب)
املنظمة;

والصحة السالمة أمورٹ في وممثليهم العمالٹ ومدخالت وأفكار اهتمامات إيصال ضمان (ج)
لها. واالستجابة وبحثها املهنيتني,

cOHMوا�� jOD�ا��

wا_و� ٣-٧ اdF��ôاض
ملنظمةٹوالترتيبات ا في املوجود والصحةٹاملهنيتني إدارةٹالسالمة لنظام إجراءٹاستعراضٹأولي ينبغي ٣-٧-١
كانت إذا أو املهنيتني والصحة السالمة إلدارة نظام وجود حالةٹعدم وفي االقتضاء. عند الصلة, ذات
نظامٹإلدارةٹالسالمة إلنشاء أساس األوليٹمبثابة االستعراض يكون أن النشأة,ٹينبغي حديثة املنظمة

املهنيتني. والصحة
عند ممثليهم, و/أو العمال مع بالتشاور األولي باالستعراض مختصون أشخاصٹ يقوم أن ينبغي ٣-٧-٢

أن: لالستعراض وينبغي االقتضاء.
التوجيهية واملبادئ الوطنية التوجيهيةٹ واملبادئ املطبقة الوطنيةٹ واللوائح القوانني يحدد (أ)

املنظمة; بها تلتزم األخرىٹالتي واالشتراطات الطوعية اخلاصةٹوالبرامج
احلالية العمل بيئة عن والناجتة والصحة السالمة على املؤثرة واملخاطر األخطار يحددٹويستبق (ب)

العمل; تنظيم وعن املقترحة أو
أو املخاطرٹ إلزالة كافية الستخدامها املخطط أو احلاليةٹ التحكم وسائل كانت إذا ما يحدد (ج)

باألخطار; للتحكم
العمال. صحة على اإلشراف عملية من املتوفرة البيانات يحلل (د)

أن: األولي لنتائجٹاالستعراض ينبغي ٣-٧-٣

jOD�ا��
cOHMوا��
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موثقة; تكون (أ)
والصحةٹاملهنيتني; السالمة نظامٹإدارة بتنفيذ قراراتٹتتعلق التخاذ أساسا تصبح (ب)

والصحةٹاملهنيتني السالمة إدارة لنظام املستمر التحسني قياس أساسها على ميكن قاعدة توفر (ج)
املنظمة. في

ا�UEMم cOHMو� l{وو jOD�� ٣-٨
يقومٹبدعم: املهنيتني السالمةٹوالصحة إلدارة نظام إنشاء التخطيط من الغرض يكون أن ينبغي ٣-٨-١

أدنى; كحد الوطنية, واللوائح بالقوانني التقيد (أ)
املنظمة; في املهنيتني والصحة السالمة إدارة نظام عناصر (ب)

املهنيتني. والصحة السالمة ألداء املستمر التحسني (ج)
باالستناد املهنيتني, والصحة للسالمة واملناسب الكفء للتخطيط الالزمة الترتيبات اتخاذ ينبغي ٣-٨-٢
هذه تسهم أن وينبغي األخرى. املتوفرة البيانات أو التالية واالستعراضات األولي االستعراض إلى

يلي: ما تتضمن وأن العمل, في والصحة السالمة فيٹحماية الترتيبات
أولوياتهاٹوقياسها, وحتديد املنظمة, املهنيتنيٹفي والصحة واضحٹبأهدافٹالسالمة تعريف (أ)

االقتضاء; عند
الذي ما تبني واضحة ومعاييرٹأداء محددة مسؤولية تتضمن كلٹهدف, لتحقيق خطة إعداد (ب)

ومتى; من, بواسطة عمله, يجب
األهداف; حتقيق من للتأكد القياس معايير اختيار (ج)

االقتضاء. عند التقني, والدعم املواردٹالبشريةٹواملالية فيها مبا املواردٹالكافية, توفير (د)
عناصر وتنفيذٹكافة وضع تغطي أن املنظمة في املهنيتني والصحة تخطيطٹالسالمة لترتيبات ينبغي ٣-٨-٣
التوجيهية املبادئٹ هذه من ٣ الفصل في موصوفة هي كما املهنيتني, والصحة السالمة إدارة نظام

البياني٢. الشكل في ومبينة

5�OMN*ا W�Bوا� W�ö�ا� أ�bاف ٣-٩
االستعراضات أو األولي االستعراض إلىٹ وباالستناد املهنيتني والصحة السالمة سياسة معٹ متشيًا ٣-٩-١

تكون: بحيث املهنيتني, والصحة للسالمة قياسها أهدافٹميكن وضع ينبغي الالحقة,
نشاطهاٹوطبيعته; حجم مع لهاٹوتتمشى ومناسبة خاصةٹباملنظمة (أ)

والعملية التقنية االلتزامات الصلة,ٹومع وذات املطبقة الوطنية واللوائح القوانني مع متمشية (ب)
املهنيتني; والصحة بالسالمة يتعلق للمنظمةٹفيما

للسالمة أداء أفضل ولتحقيق العاملني وصحة سالمة حلماية التحسنيٹاملستمر على مركزة (ج)
املهنيتني; والصحة

حتقيقها; وميكن عملية (د)
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املنظمة; في واملستوياتٹذاتٹالصلة الو�ائف كل على موثقةٹوموزعة (هـ)
األمر. لزم إن ومحدثة دوريًا مقّيمة (و)

d�U�ا* s� W�U�uا� ٣-١٠
والتحكم الوقاية تدابير ٣-١٠-١

وينبغي متواصل. علىٹأساس العمال, وصحة بسالمة احمليطة واملخاطر وتقييمٹاألخطار ينبغيٹحتديد ٣-١٠-١-١
األولوية: حيث من للترتيبٹالتالي واحلمايةٹوفقًا الوقاية تطبيق

األخطار; املخاطر/ إزالة (أ)
التدابير أو الهندسية التحكم وسائلٹ باستخدام املصدر, عند األخطار باملخاطر/ التحكم (ب)

التنظيمية;
تدابير تتضمن اآلمنةٹالتي نظمٹالعمل تصميم بواسطة حد إلىٹأدنى األخطار املخاطر/ تقليل (ج)

اإلدارية; التحكم
على ينبغي اجلماعية, التدابير األخطارٹاملتبقيةٹبواسطة أو باملخاطر تعذرٹالتحكم فيٹحالة (د)
ينفذ وأن املالبس, فيها مبا املناسبة, الشخصية الوقاية معدات مجانًا يوفر أن العمل صاحب

وصيانتها. املعدات ضمانٹاستخدامٹهذه إلى ترمي تدابير
أن: وينبغي بها. والتحكم املخاطر من الوقاية ترتيبات أو إجراءات ينبغيٹاتخاذ ٣-١٠-١-٢

تواجههاٹاملنظمة; التي واألخطار املخاطر مكيفةٹمع تكون (أ)
منتظم; أساس على الضرورة, دعت إذا وحتسينها, استعراضها يتم (ب)

املمارسة; حسن وتعكس الوطنية واللوائح بالقوانني تتقيد (ج)
تفتيش هيئات املنظمات,ٹمثل من تقارير وتشملٹمعلوماتٹأو للمعارف الراهنة احلالة تراعي (د)

االقتضاء. الدوائر,ٹعند من وغيرها املهنيتني والصحة السالمة العملٹودوائر
التغيير إدارة ٣-١٠-٢

تلك قبيل (من املهنيتني والصحة بالسالمة املتعلقة الداخلية التغيير عمليات أثر تقييم ينبغي ٣-١٠-٢-١
أو تنظيمية هياكل أو عمل أساليب أو جديدةٹ عمليات الناشئةٹعن أو املو�فني بتعيني املتصلة
الوطنية واللوائح القوانني تعديل عن الناجتة تلكٹ (مثل اخلارجية التغييرٹ وعمليات حيازات)
والصحة بالسالمةٹ املتعلقة والتكنولوجياٹ املعارفٹ في والتطورات التنظيمية الدمجٹ وعمليات

التغييرات. هذه إدخال قبل وقائية تدابير اتخاذ ينبغي كما املهنيتني),
أساليب إدخال قبل أو تغيير أي في الشروع لألخطارٹقبل تقييم وإجراء املخاطر بتحديد القيام ينبغي ٣-١٠-٢-٢
وإشراك استشارة طريق عن التقييم القيامٹبهذا جديدة.ٹوينبغيٹ آالت أو أوٹعمليات أوٹمواد عمل

االقتضاء. عند والصحةٹاملهنيتني, السالمة وجلنة وممثليهم العمال
املعلومات تلقوا باملنظمةٹقد املتأثرين األفراد جميع أن من التأكد التغيير" تنفيذٹ"قرار عند ينبغي ٣-١٠-٢-٣

الصحيح. النحو على والتدريب
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لها واالستجابة والتأهب الطوارئ حاالت في الوقاية ٣-١٠-٣
لهذه وينبغي لها. حاالتٹالطوارئٹوالتأهبٹواالستجابة في الوقاية ترتيبات وتطبيق اتخاذ ينبغي ٣-١٠-٣-١
املخاطر من للوقاية تتصدى وأن الطارئة, واحلاالت احلوادث وقوع احتماالت حتدد أن الترتيبات
مع متمشية أنٹتكون لهذهٹالترتيبات وينبغي املهنيتني. والصحة السالمة بهاٹفيٹمجال املرتبطة

وأن: املنظمة نشاط وطبيعة حجم
إذا الناس كل حماية واإلبالغٹوالتنسيقٹالداخلينيٹبهدف الضرورية املعلومات توفير تضمن (أ)

العمل; مكان في طارئة حالة حدثت
االستجابة ودوائر واجليران الصلة ذات املختصة للسلطات واالتصاالتٹ املعلومات توفر (ب)

للطوارئ;
إخالء وإجراءات احلرائق الطبيةٹومكافحة واملساعدة األولية اإلسعافات خدمات وجود تضمن (ج)

العمل; فيٹمكان الناس كل
املستويات,ٹمبا كل على املنظمة أفراد جلميع الكافي والتدريب الصلة املعلوماتٹذات تقدم (د)
والتأهبٹواالستجابة الطوارئ حاالت في الوقاية إجراءات على املنتظمة التمارين إجراء فيها

لها.
الطوارئٹاخلارجية خدمات مع بالتعاون لها والتأهب الطوارئ حاالت في الوقاية ترتيبات اتخاذ ينبغي ٣-١٠-٣-٢

ممكنا. ذلك كان كلما والهيئاتٹاألخرى,
املشـتـريات ٣-١٠-٤

أن: إجراءاتٹتضمن وتطبيق وضع ينبغي ٣-١٠-٤-١
ومدمجاٹفي ومقيما محددا والصحةٹاملهنيتنيللمنظمة, السالمة باشتراطات التقيد يكون (أ)

واإليجار; الشراء مواصفات
ذاتها, املنظمة املهنيتنيٹفي والصحة السالمة واشتراطات الوطنية واللوائح القوانني تكون (ب)

واخلدمات; السلع بشراء القيام قبل محددة
استخدامها. قبل معٹاالشتراطات التطابق متخذةٹلتحقيق الترتيبات تكون (ج)

التعـاقـد ٣-١٠-٥
فيٹاملنظمة, املهنيتني والصحة اشتراطاتٹالسالمة تكون أن وضعٹوتطبيقٹإجراءاتٹتضمن ٹينبغي ٣-١٠-٥-١

وعمالهم. املتعاقدين على مطبقة مياثلها, ما األقل على أو
أن: العمل, موقع في العاملني باملتعاقدين للترتيباتٹاخلاصة ٹينبغي ٣-١٠-٥-٢

املتعاقدين; واختيار إجراءاتٹتقييم في املهنيتني والصحة السالمة معايير تتضمن (أ)
واملتعاقدين املنظمة املناسبةٹفي املستويات بني ومستمرة فعالة وتنسيق عالقاتٹاتصال تقيم (ب)
منها الوقاية املخاطرٹوتدابير عن تشملٹأحكامًاٹتنصٹعلىٹاإلبالغ أن وينبغي العمل. بدء قبل

بها; والتحكم
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املرتبطة واحلوادث واألمراض الصحية واالعتالالت اإلصابات عن اإلبالغ ترتيبات تتضمنٹ (ج)
للمنظمة; عمل أداء أثناء املتعاقدين عمال بني بالعمل

عمالهم أو للمتعاقدين املهنيتني والصحة السالمة على املخاطر بشأن والتدريب التوعية ٹتوفر (د)
األمر; لزم إن به, القيام وأثناء العمل بدء قبل

مكان في املتعاقدين أنشطة في املهنيتني والصحة السالمة خدمات أداء بانتظام ٹترصد (هـ)
العمل;

مكان املهنيتنيٹفي السالمةٹوالصحة وترتيبات إجراءات املتعاقدين أو املتعاقد إتباع ٹتضمن (و)
العمل.

r??OOIا��

t�UOو� ا_داء bر� ٣-١١
والصحة السالمة أداء وتسجيل وقياس لرصد واستعراضهاٹدوريًا وتطبيقها إجراءات وضع ٹينبغي ٣-١١-١
القيام عن املسؤولةٹ والسلطة واملساءلة املسؤولية حتديد منتظمة.وينبغي فترات على املهنيتني,

الهيكلٹاإلداري. املستوياتٹفي مختلف الرصدٹعلى بعمليات
والصحة السالمة وأهداف املنظمة نشاط وطبيعةٹ حلجم وفقا األداء مؤشراتٹ اختيار ينبغي ٣-١١-٢

املهنيتني.
أن: لهذهٹالتدابير وينبغي الحتياجاتاملنظمة, املناسبة والنوعية الكمية التدابير مراعاة ينبغي ٣-١١-٣

السالمة وأهداف سياسة في وااللتزامات للمنظمة, احملددة واألخطار املخاطر إلى تستندٹ (أ)
املهنيتني; والصحة

اإلدارة. استعراض مباٹفيها املنظمة, عمليةٹتقييم تدعم (ب)
أن: وقياسه األداء رصد لعملية ينبغي ٣-١١-٤

ومدى املهنيتني والصحة السالمة تنفيذٹسياسةٹوأهداف مدى لتحديد كوسيلة تستخدم (أ)
باألخطار; التحكم

واإلعتالالت اإلصابات إحصاءات على فقط تعتمد وال واملتفاعل النشط الرصد تشمل (ب)
بالعمل; واحلوادثٹاملرتبطة واألمراض الصحية

r??OOIا��
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تسجل. (ج)
يأتي: ما الرصد يوفر أن ٹينبغي ٣-١١-٥

املهنيتني; السالمةٹوالصحة أداء عن مرتدة تغذية (أ)
والوقاية واألخطار املخاطر بتحديد اخلاصة اليومية كانتٹالترتيبات إذا ما لتحديد معلومات (ب)

بفعالية; وتعمل التنفيذ قيد بها, والتحكم منها
السالمة إدارة ونظام باألخطارٹ والتحكم املخاطر حتديد بتحسنيٹ اخلاصة للقرارات األساس (ج)

املهنيتني. والصحة
ما يشمل أن وينبغي تفاعلي, نظام لوجود الضرورية العناصر النشط الرصد يتضمن أن ينبغي ٣-١١-٦

يلي:
احملددة; األداء ومعايير وأهداف اخلططٹاخلاصة إجناز ٹرصد (أ)

ومعداته; وجتهيزاته وأماكنه العمل لنظم املنتظم التفتيش (ب)
العمل; تنظيم فيها بيئةٹالعمل,ٹمبا اإلشرافٹعلى (ج)

مالئمة طبية متابعةٹ أو مناسب طبيٹ رصد بواسطة االقتضاء, عند العمال, على اإلشراف (د)
الوقاية تدابير فعالية بهدفٹحتديد املرضية, لألعراضواملظاهر املبكر االكتشاف بقصد للعمال

والتحكم;
اخلاصة األخرى وااللتزامات اجلماعية واالتفاقات بها املعمول الوطنية واللوائح بالقوانني التقيد (هـ)

إليهاٹاملنظمة. تنضم التي املهنيتني, والصحة بالسالمة
بشأن: والتحقيق واإلبالغ التحديد التفاعلي الرصد يشمل ينبغيٹأن ٣-١١-٧

بسبب اإلجمالية التغيب حاالت رصدٹسجالت فيها (مبا الصحية واالعتالالتٹ اإلصابات (أ)
املرتبطةٹبالعمل; واحلوادث واألمراض املرض),
تضررٹاملمتلكات; مثل اخلسارةٹاألخرى أنواع (ب)

املهنيتني; والصحة السالمة نظامٹإدارة والصحة,ٹونواقص السالمة أداء ضعف (ج)
صحتهم. تأهيلٹالعمالٹواستعادة برامج (د)

أداء vK� Uر�Uوآ� ،qLF�U� WD��d*ا وا)uادث وا_�dاض WO�Bا� واôö��ôت اU�U�ùت wBI� ٣-١٢
5�OMN*ا W�Bوا� W�ö�ا�

بالعمل املرتبطة واحلوادث واألمراض الصحية واالعتالالت اإلصابات وأسباب أصل تقصي ينبغي ٣-١٢-١
توثيقها. وينبغي املهنيتني, والصحة السالمة إدارة نظام في نواقص أي بهدفٹحتديد

وممثليهم. منٹالعمال مناسبة مبشاركة التقصي عمليات مختصون أشخاص ينفذ أن ينبغي ٣-١٢-٢
تقوم أن إنٹوجدت,ٹعلى املهنيتني, والصحة للجنةٹالسالمة التقصي عمليات إبالغٹنتائج ينبغي ٣-١٢-٣

املناسبة. التوصيات بإعداد اللجنة
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املناسبني األشخاص إلى والصحة السالمة للجنة توصيات وأي التقصي عمليات إبالغٹنتائج ينبغي ٣-١٢-٤
أنشطة في فيٹاالعتبار وتؤخذ فيٹاستعراضٹاإلدارة إجراءاتٹتصحيحيةٹتدرج باتخاذ يقوموا لكي

التحسنيٹاملستمر.
اإلصابات تكرار لتجنب التقصي, عملياتٹ عن الناشئةٹ التصحيحيةٹ اإلجراءاتٹ تنفيذ ينبغي ٣-١٢-٥

بالعمل. املرتبطة واحلوادث واألمراض الصحية واالعتالالت
ومؤسسات التفتيش أجهزة مثل للتقصي خارجية وكاالت من املعدة التقارير تتخذٹبصدد أن ٹينبغي ٣-١٢-٦
مراعاة مع الداخلية التقصي عمليات بصددٹ تتخذٹ التيٹ ذاتهاٹ اإلجراءات االجتماعي, الضمان

السرية.

W??Fا�d*ا ٣-١٣
السالمة إدارة نظام كان إذا ما حتديد الدوريةٹبهدف املراجعات الالزمةٹإلجراء وضعٹالترتيبات يجب ٣-١٣-١
ومنع العمال وصحة سالمة حماية في فعالية وذاتٹ ومناسبةٹ قائمة وعناصره املهنيتنيٹ والصحة

احلوادث.
املراجعةٹومعدل ونطاق املراجع اختصاص حتديد يتضمنان للمراجعة, وبرنامج سياسة ينبغيٹوضع ٣-١٣-٢

تقاريرها. وتقدمي ومنهجيتها إجرائها
هذه فرعيةٹمن مجموعة أو املهنيتني, والصحة إدارةٹالسالمة نظام لعناصر تقييما املراجعة تشمل ٣-١٣-٣

يأتي: املراجعةٹما تشمل أن وينبغي االقتضاء. عند العناصر,
املهنيتني; والصحة السالمة سياسة (أ)

العمال; مشاركة (ب)
واملساءلة; املسؤولية (ج)
والتدريب; الكفاءة (د)

املهنيتني; السالمةٹوالصحة إدارة نظام توثيق (هـ)
االتصاالت; (و)

وتنفيذه; النظامٹوتطويره تخطيط (ز)
والتحكم; الوقاية تدابير (ح)

التغيير; إدارة (ط)
لها; والتأهبٹواالستجابة الطوارئ حاالت في ٹالوقاية (ي)

املشتريات; (ك)
التعاقد; (ل)

األداءٹوقياسه; رصد (م)
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أداء على بالعملٹوآثارها املرتبطة واحلوادث واألمراض الصحية واالعتالالت اإلصابات تقصي (ن)
السالمةٹوالصحة;

املراجعة; (س)
اإلدارة; استعراض (ع)

وتصحيحية; وقائية إجراءات (ف)
املستمر; التحسني (ص)

مناسبة. تكون قد للمراجعة أخرى عناصر أو معايير أي (ق)
السالمة إدارة نظام عناصر من أوٹمجموعة كانتٹعناصر ماٹإذا حتديد إلى املراجعة تتوصل أن ينبغي ٣-١٣-٤

تتسمٹباآلتي: تنفيذها, يجري التي املهنيتني, والصحة
املهنيتنيٹللمنظمة; وأهدافٹالسالمةٹوالصحة سياسة حتقيق في فعالة (أ)

للعمال; الكاملة املشاركة تشجيع في فعالة (ب)
السابقة; واملراجعات املهنيتني والصحة السالمة أداء تقييم لنتائج تستجيب (ج)

الصلة; ذات الوطنية واللوائح بالقوانني حتقيقٹالتقيد من ٹمتكنٹاملنظمات (د)
املهنيتني. السالمةٹوالصحة ممارسات وأفضل املستمر التحسني أهداف ٹحتقق (هـ)

عن مستقلني يكونون خارجها أو املنظمة داخل من مختصون أشخاص باملراجعة يقوم أنٹ ينبغي ٣-١٣-٥
مراجعتها. يتم التي األنشطة

التصحيحية. اإلجراءات عن املسؤولني إلى واستنتاجاتها املراجعة نتائج إبالغ ٹينبغي ٣-١٣-٦
النتائج,ٹرهنًا حتليل فيها مبا العمل, مكان املراجعةٹفي مراحل وجميع املراجع فيٹاختيار يكونٹالتشاور ٣-١٣-٧

االقتضاء. عند العمال, مبشاركة

اùدارة ا��dFاض ٣-١٤
أن: اإلدارة استعراض لعمليات ينبغي ٣-١٤-١

حتقق كانت إذا ما والصحةٹاملهنيتنيٹوحتدد السالمة لنظامٹإدارة الشاملة تقيمٹاالستراتيجية (أ)
لها; املخطط األداء أهداف

الشاملةٹللمنظمة االحتياجات حتقيق على املهنيتني والصحة السالمة إدارة نظام قدرة ٹتقيم (ب)
التنظيمية; والسلطات العمال فيهم مبا فيها, املصالح وأصحاب

وأهداف سياسة فيها مبا والصحةٹاملهنيتني, السالمة إدارة نظام في تغييرات إلى تقيمٹاحلاجة (ج)
املهنيتني; والصحة السالمة

جوانب مع التكيف يشمل مبا املناسب, الوقت النواقصٹفي لتصحيح اإلجراءاتٹالالزمة حتدد (د)
املنظمة; إدارة وهيكل أداء قياس من أخرى

مستمر; وحتسني مفيد تخطيط أجل من ـات األولويـ حتديـد ـمل مرتـدةٹتشـ توفرٹتغـذيـة (هـ)
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واألنشطة املهنيتنيٹ والصحة بالسالمة اخلاصةٹ املنظمة أهداف حتقيق نحوٹ التقدم تقيم (و)
الصدد; هذا في التصحيحية

لإلدارة. االستعراضٹالسابقة عمليات من املقررة املتابعة إجراءات فعالية تقيم (ز)
املهنيتني والصحة السالمة إدارة لنظام الدورية االستعراض عمليات ونطاق معدل حتديد ينبغيٹ ٣-١٤-٢

و�روفها. الحتياجاتاملنظمة طبقا املسؤولني كبار أحد أو العمل صاحب بواسطة
يلي: ما يراعي أن اإلدارة الستعراض ٹينبغي ٣-١٤-٣

ورصد بالعمل, املرتبطة واحلوادث واألمراض الصحية واالعتالالت اإلصابات تقصي نتائج (أ)
املراجعة; وأنشطة األداء وقياس

التي التنظيمية التغييرات فيها مبا التغييرات, وكذلك إضافية وخارجية داخلية مدخالت ٹأي (ب)
املهنيتني; والصحة السالمة إدارة نظام على أنٹتؤثر ميكن

التالية: اجلهات رسميًاٹإلى وإبالغها استعراضٹاإلدارة نتائج ٹينبغيٹتسجيل ٣-١٤-٤
بحيث املهنيتني, السالمةٹوالصحة إدارة بنظام الصلة ذات العناصر عن املسؤولون األشخاص (أ)

اإلجراءاتٹاملناسبة, اتخاذ يستطيعون
املهنيتنيٹوالعمالٹوممثلوهم. والصحة السالمة جلنة (ب)

5��ا�� إ�dاءات

`O�Bوا�� W�U�uا� إ�dاءات ٣-١٥
أداء ورصد قياس عن الناجتة الوقايةٹوالتصحيح إجراءات اتخاذ منٹأجل ترتيبات وتطبيق وضع ينبغي ٣-١٥-١
وعمليات املهنيتني والصحة السالمة نظامٹإدارة املهنيتني,ٹومراجعات والصحة السالمة إدارة نظام

يأتي: ما الترتيبات هذه تشمل أن على استعراضٹاإلدارة,
بالسالمة الصلة ذات اللوائح مخالفة مظاهر من مظهر األسبابٹاألصليةٹألي وحتليل ٹحتديد (أ)

املهنيتني; والصحة السالمة إدارة بنظم املتعلقة و/أوٹالترتيبات املهنيتني والصحة
فيها مبا والتصحيح, الوقاية إجراءات وتوثيق فعالية من والتأكد وتنفيذ وتخطيط حث (ب)

نفسه. املهنيتني والصحة السالمة إدارة بنظام اخلاصة التغييرات

إ�dاءات
5��ا��
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من واحلماية الوقاية تدابير أخرى,ٹأن مصادر املهنيتني,ٹأو والصحة السالمة تقييمٹإدارة يبني عندما ٣-١٥-٢
للتسلسل وفقًا التدابير كافية,ٹينبغيٹمعاجلة غير تصبح أوٹيحتملٹأن كافية غير واألخطار املخاطر
وفيٹالوقت االقتضاء عند وتوثيقها, تكملتها بقصد والتحكم, الوقاية لتدابير به املعترف الهرمي

املناسب.

dL��*ا 5��ا�� ٣-١٦
والصحة السالمة إدارة بنظام الصلة ذات للعناصر املستمر للتحسني ترتيبات وتطبيق ينبغيٹوضع ٣-١٦-١

يأتي: ما تراعي الترتيباتٹأن لهذه وينبغي والنظامٹبرمته. املهنيتني
السالمةٹوالصحةٹاملهنيتنيٹللمنظمة; أهداف (أ)

واألخطارٹوتقييمها; املخاطر حتديد نتائج (ب)
األداء; وقياس رصد نتائج (ج)

ونتائجٹوتوصيات بالعمل املرتبطة واحلوادث واألمراض الصحية واالعتالالت تقصيٹاإلصابات (د)
املراجعة; عمليات

اإلدارة; استعراض حصائل (هـ)
والصحة السالمة أعضاءٹجلنة املنظمة,ٹمبنٹفيهم أفراد كافة من بها املوصى التحسني توصيات (و)

وجدت; إن املهنيتني,
اجلماعية; واالتفاقات الطوعية والبرامج الوطنية واللوائح القوانني في التغييرات (ز)

الصلة; ذات املستحدثة املعلومات (ح)
بها. والنهوض الصحة حماية برامج نتائج (ط)

املنظماتٹاألخرى في بالعمليات املنظمة في والصحة السالمة أنشطة وأداء عمليات ينبغيٹمقارنة ٣-١٦-٢
والسالمة. أداءٹالصحة حتسني بهدف





ا*dHدات �u�Uس
يلي: كما منها كل قرين املعانيٹالواردة املستخدمة تعنيٹاملصطلحات احلالية, التوجيهية املبادئ في

تنفيذ وترتيبات واألخطار املخاطر من الوقايةٹواحلماية أنٹتدابير من التيٹتتحقق اجلارية األنشطة نشط: رصد
احملددة. املعايير مع تتمشى املهنيتني, والصحة السالمة إدارة نظام

موضوعيًاٹلتحديد وتقييمها شواهد احلصولٹعلى بغرض جتري وموثقة ومستقلة منتظمة عملية مراجعة:
باملراجعة يقوم (حيث خارجيةٹمستقلة مراجعة بالضرورة ذلك يعني وال احملددة. املعايير حتقق مدى

املنظمة). خارج من اكثر أو مراجع
إطارٹوطني وإقامة وطنية سياسة وضع أخرىٹتضطلعٹمبسؤولية هيئة أوٹأي حكومية إدارة مختصة: مؤسسة

الصلة. اإلرشاداتٹذات وإصدار املنظمات, في املهنيتني والصحة السالمة إدارة لنظم
معني. عمل الكافيةٹألداء واملهارة باملعرفةٹواخلبرة يتمتع مناسب, مدربٹبشكل شخص شخصمختص:

األداء على حتســـينات حتقيق إلى املهنيتني والصحة السالمة نظامٹإدارة متفاعلةٹلدفع عملية حتسنيٹمستمر:
املهنيتني. والصحة للسالمة الشامل

وشروط ملواصفات وفقًا له التابع العمل فيٹمكان لصاحبٹالعمل اخلدمات منظمةٹتقدم شخص,ٹأو متعاقـد:
عليها. متفق و�روف

اكثر. أو يستخدمٹعامًال قانوني أو اعتباري أيٹشخص العمل: صاحب
بصحةٹالناس. ضرر إصابةٹأو إلحلاق احتمالٹكامن مخاطر:

املخاطر. منتظمةٹلتقييم املخاطر:ٹعملية تقييم
بإصابةٹشخصية. يتسبب وال أثناءه, أو العمل عن آمنٹينشأ غير حدث حادثة:

من جزء أو جمعية أو منشأة أو ورشةٹأوٹمشروعٹأوٹمؤسسةٹأوٹمصلحة أو تشغيل عملية أو شركة منظمة:
الذاتية. و�ائفهاٹوإدارتها لها يكون خاصة, أو عامة ملكية ذات جماعة, أو ميلكهاٹفرد سبق, مما أي
منظمة. أنها على وحدة كل تعريف ميكن تشغيل, وحدة من أكثر للمنظماتالتيٹمتلك وبالنسبة
سياسة وضع بهدفٹ املتفاعلة أو املترابطة العناصرٹ من مجموعة املهنيتني:ٹ والصحة السالمة إدارةٹ نظام

األهداف. تلك حتقيق على والعمل املهنيتني للسالمةٹوالصحة وأهداف
وسبل واألخطار املخاطر من واحلماية الوقاية تدابير في النواقص حتديد من عملياتٹالتأكد تفاعلي: رصد
واالعتالالت اإلصابات منٹحدوث كماٹتتبني املهنيتني, والصحة السالمة إدارة ونظام بها التحكم

بشأنها. اإلجراءات واتخاذ واألمراضٹواحلوادث, الصحية
هذا بسببٹ الناسٹ بصحة الالحق الضرر أوٹ اإلصابة وجسامة خطر حدث وقوع احتمال من مزيج خطر:

احلدث.
العمل. في مخاطر وجود عن الناجتة والصحة علىٹالسالمة األخطار تقييم اخلطر:ٹعملية تقييم

العمــل, أصحـاب وممثلي املهنيتني والصحة السالمة لشؤون العمال ممثلي تضم جلنة والصحة: السالمة جلنة
الوطنيــة. واملمارسات واللوائح للقوانني طبقــًا املنظمة مسـتوى على وتعمــل تقــام
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على تؤثر أن التيٹميكن العواملٹالبيئية حتديدٹمعرفةٹوتقييم يشمل عام تعبير العمل: بيئة اإلشرافٹعلى
التي املهنيةٹوعواملٹتنظيمٹالعمل والصحة اإلصحاح تقييمٹ�روف عمليات ويغطي صحةٹالعمال.
والشخصية,ٹوتعرضٹالعمال اجلماعية الوقاية وأدوات العمال, خطرٹميسصحة على تنطوي أن ميكن
ميكن العمال, صحةٹ زاوية ومن وتقليلها. املخاطر إلزالة املصممة التحكم ونظم خطرة, لعوامل
الصحية واملرافق واألمراض, احلوادث ومنع األرغونومية على تركز أن العمل بيئة على اإلشراف لعملية
تكون أن دون العمل, مكان في االجتماعية النفسية والعوامل العمل وتنظيم العمل مكان املهنيةٹفي

مقتصرةٹعليها.
العمل. لصاحب مؤقتة, أو منتظمة بطريقة سواء عمًال, يؤدي أيٹشخص العـامـل:

من العمال صحة تقييم بغرض التقصي وعمليات اإلجراءات يغطي عام تعبير العمال: صحة على اإلشراف
صحة وتعزيز نتائجٹاإلشرافٹحلماية استخدام وينبغي طبيعي. شيءٹغير آي وحتديد اكتشاف أجل
تشمل أن وميكن ملخاطرٹالعمل. املعرضة العاملة القوى وصحة مكانٹالعمل في واملجموعة األفراد
االستبيانات باألشعةٹأو أوٹالفحوص احليوي أوٹالرصد الطبي الكشف أنواع التقييم إجراءات أساليب

عليها. مقتصرة تكون أن الصحية,ٹدون السجالت مراجعة أو
للعمال, ممثلون هناك كان إن العمالٹوممثليهم, إلى التوجيهيةٹاحلالية املبادئ تشير وممثلوهم:ٹحيثما العمال
للعمال.ٹوفيٹبعضٹاألحيان مناسبة مشاركة لتحقيق كوسيلة استشارتهم منٹذلكٹأنهٹينبغي يقصد

وكلٹممثليهم. جميعٹالعمال منٹاملناسبٹِإشراك يكون قد
يعترف األشخاصٹالذين هم العمال ممثلو ,(١٣٥ (رقم ١٩٧١ العمال, التفاقيةٹممثلي وفقًا العمال: ممثل

كانوا: سواء وذلك الوطنية, املمارسات أو القوانني مبوجب لهمٹبهذهٹالصفة
النقابات; هذه النقاباتٹأوٹأعضاء أوٹتنتخبهم تعينهم ممثلني أي ممثلنيٹنقابيني, (أ)

الوطنية اللوائح القواننيٹأو ألحكام وفقًا بحرية [املنظمة] عمال ينتخبهم ممثلني أي ممثلنيٹمنتخبني, (ب)
البلد في وحدها النقابات اختصاص من تعتبر أنشطة مهامهم تتضمن وال اجلماعية, االتفاقات أو

املعني.
للقوانني وفقًا املعينون أو املنتخبون العمال ممثلو هم املهنيتني: والصحة السالمة لشؤون العمال ممثلو
في املهنيتني والصحة السالمة قضايا فيٹ العمال مصالح ميثلوا لكي الوطنية واملمارسات واللوائحٹ

العمل. مكان
التعرض عن ناجتة الصحة على سلبية هيٹآثار بالعمل: املرتبطة واألمراض الصحية واالعتالالت اإلصابات
االجتماعية - النفسية العوامل أو العمل بتنظيم املرتبطة واملاديةٹوالعوامل واحليوية للعواملٹالكيميائية

العمل. مكان في
ويخضع عملهم إليهٹألداء أوٹيذهبوا فيه يوجدوا العمالٹأن على يتعني الذي املادي احليز العمل: مكان

العمل. صاحب إلشراف
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lا�d*ا X��
الدولية العمل اتفاقيات من كبير عدد واعتماد بوضعٹ عامٹ١٩١٩ٹ في تأسيسها منذ الدولية العمل منظمة قامت
املمارسات مدونات من العديد عن فضًال املهنيتني, والصحة السالمة بقضايا مباشرة املعنيةٹ بها) املرفقة (والتوصياتٹ
وااللتزاماتٹوالواجبات واملبادئ التعاريف من كبيرة مجموعة كلها ومتثل املوضوع. شتىٹجوانب التقنيةٹبشأن واملطبوعات
الدول من العملٹالدولية ملنظمة الهيئاتٹاملكونةٹالثالثية عليها اتفقت اآلراءٹالتي يعكس تقنيًا إرشاداً كماٹمتثل واحلقوق,

املهنيتني. والصحة السالمة جوانب معظم بشأن دولةٹعضواًٹفيها٣ ١٧٥ البالغة األعضاء

WKBا� ذات وا��UO�uت اUO�UH�ôت
WOو�bا� qLFا� WLEM*

االتفاقيات
العنوان الرقم

١٩٦٠ منٹاإلشعاعات, ٹاحلماية ١١٥
١٩٧١ العمال, ممثلو ١٣٥

١٩٧١ البنزين, ١٣٦
١٩٧٤ السرطانٹاملهني, ١٣٩

١٩٧٧ واالهتزازات), والضوضاء الهواء (تلوث العمل بيئة ١٤٨
١٩٨١ املهنيتان, والصحة ٹالسالمة ١٥٥
١٩٨٥ املهنية, الصحة خدمات ١٦١

١٩٨٦ (األسبستوس), الصخري ٹاحلرير ١٦٢
١٩٨٨ البناء, في والصحة السالمة ١٦٧

١٩٩٠ الكيميائية, املواد ١٧٠
١٩٩٣ الكبرى, الصناعية احلوادث منع ١٧٤
١٩٩٥ املناجم, في والصحة ٹالسالمة ١٧٦

.٢٠٠١ يونيه حزيران/ ٣حتى
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التوصيات
العنوان الرقم

١٩٦٠ منٹاإلشعاعات, ٹاحلماية ١١٤
١٩٧١ البنزين, ١٤٤

١٩٧٤ السرطانٹاملهني, ١٤٧
١٩٧٧ واالهتزازات), والضوضاء الهواء (تلوث العمل بيئة ١٥٦

١٩٨١ املهنيتان, والصحة ٹالسالمة ١٦٤
١٩٨٥ املهنية, الصحة خدمات ١٧١

١٩٨٦ الصخري, احلرير ١٧٢
١٩٨٨ البناء, في والصحة السالمة ١٧٥

١٩٩٠ الكيميائية, املواد ١٧٧
١٩٩٣ الكبرى, الصناعية احلوادث منع ١٨١
١٩٩٥ املناجم, في والصحة ٹالسالمة ١٨٣

WOو�bا� qLFا� WLEM* ��Uرة� U2ر�Uت �bو�Uت
.(١٩٩١ (جنيف, Prevention of major industrial accidents الكبرى الصناعية احلوادث منع

.(١٩٩١ (جنيف, Safety and health in opencast mines املكشوفة املناجم في والصحة السالمة
.(١٩٩٢ (جنيف, Safety and health in construction البناء السالمةٹوالصحةٹفي

.(١٩٩٣ (جنيف, Safety in the use of chemicals at work فيٹالعمل الكيميائية استخدامٹاملواد في السالمة
Accident prevention on board ship at sea and in port املوانئ وفي البحر في السفن منت على احلوادث منع

الثانية,ٹ١٩٩٦). (جنيف,ٹالطبعة
Management of alcohol and drug - related العمل مكان في بالعقاقير املرتبطة والقضايا الكحولٹ قضايا إدارة

issuesٹ(جنيف,ٹ١٩٩٦). in the workplace
Recording and notification of occupational accidents and بها واإلخطار املهنية واألمراض احلوادث تسجيل

.(١٩٩٦ (جنيف, diseases
في والصحة السالمة .(١٩٩٧ (جنيف, Protection of workers’ personal data للعمال الشخصية البيانات حماية

.(١٩٩٨ الثانية, الطبعة (جنيف, Safety and health in forestry work احلراجة أعمال
.(٢٠٠١ (جنيف, Ambient factors in the workplace العمل مكان في احمليطة العوامل

WKBا� ا*U�u�Dت ذات
العملٹومتابعته, في األساسية واحلقوق املبادئ بشأن الدولية العمل منظمة إعالن الدولي: العمل مكتب

.١٩٩٨ جنيف, .١٩٩٨ والثمانني, السادسة دورته في الدولي العمل مؤمتر اعتمده
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Encyclopaedia of occupational health and safety, edited by Jeanne Mager Stellman. Geneva, 4th 
edition, 1998; 4-volume print version and CD-ROM.
.٧٢ رقم املهنيتني, والصحة السالمة سلسلة العمال, صحةٹ علىٹ اإلشراف أجل من وأدبية تقنية توجيهية مبادئ

جنيف,ٹ١٩٩٨.
Technical and ethical guidelines for workers’ health surveillance, Occupational Safety and Health 
Series, No. 72. Geneva, 1998.
للمواد بيئيًا السليمة اإلدارة بشأن ١٩ٹ ٢١ٹ(الفصل القرن أعمال والتنمية:ٹجدول بالبيئةٹ املعني املتحدة األممٹ مؤمتر

.١٩٩٢ جانيرو,ٹالبرازيل, ريوٹدي الكيميائية).

املراجع ثبت





o�K*ا

�U�*Uدئ wMF*ا ا(�dاء ا��ULع w� وا*dا��5 �UA*Uر�5 WLzU�
W�ö�ا� إدارة rE� ا�qLF ا�bو�QA� WOن WLEM* WONO�uا��

،5�OMN*ا W�Bوا�
٢٠٠١ q�dأ� �O�Uن/ ١٩-٢٧ ،nOM�

معٹاحلكومات التشاور بعد املعينون اخلبراء
العمل, إدارة املهنيتني, والصحة االستراتيجية,ٹدائرةٹالسالمة السياسة مدير, ،Mr. G.D. Cahalane كهالن غ.ٹد. السيد

(نيوزيلندا). ولينغتون
كونكري العامة, واخلدمة االستخدام وزارة والعمل, االستخدام لتنظيم .Mr,ٹاملديرٹالوطني N. Diallo ديالو ن. السيد

غينيا). (جمهورية
املديرية االجتماعية, واحلماية أمانةٹالعمل املديرٹالعام, ,Dr. J.A. Legaspi Velasco فيالسكو ليغاسبي أ. ج. الدكتور

(املكسيك). االحتادي القطاع للسالمةٹوالصحةٹاملهنيتني, العامة
حلماية املركزي املعهد الشهادات, وإصدار اإلدارة لنظمٹ املدير نائب ،Dr. D. Podgorski بودجورسكي د.ٹ الدكتور

(بولندا). وارسو العمل,
(أملانيا). دورمتوند والصحةٹاملهنيتني, للسالمة االحتادي املعهد ,Dr. K.E. Poppendickبوبينديك أ. ك. الدكتور

للعمل الوفدٹاإلقليمي واالستخدام, العمل وزارة للعمل, .Mr,ٹاملراجعٹاملالي R.L.M. Puiatti بوياتي ل.ٹم. ر. السيد
أليجريٹ(البرازيل). واالستخدام,ٹبورتو

طوكيو االجتماعية, واملساعدة والعمل الصحة وزارة الدولي, املكتب مدير, ,Mr. M. Sasakiساساكيٹ م. السيد
(اليابان).

العمل أصحاب مجموعة مع التشاور بعد املعينون اخلبراء
املتحدة). (اململكة لندن البريطانية, الصناعة احتاد البيئية, رئيسٹالشؤون ,Dr. J. Asherson أشيرسون الدكتورٹج.
,Bayer AG واملراجعة,ٹ اإلدارةٹ نظمٹ املهنيتني, والصحة السالمةٹ إدارةٹ ,Dr. S. Böhm رئيس بوم, س. الدكتور

ليفركوسونٹ(أملانيا).
ريو للصناعة, االحتادٹالوطني املهنيتني, والصحة السالمة بشأن عضوٹالفريقٹالتقني ,Dr. L. Greco جريكو ل. الدكتور

(البرازيل). جانيرو دي
(الدامنرك). كوبنهاغن الدامنرك, في العمل أصحاب احتاد ,Mr. T. Jepsen جيبسن ت. السيد

(مصر). القاهرة املصرية, الصناعات احتاد التنفيذي, املدير أ.ٹمظهر, ل. السيد
(الواليات أريزونا مختبراتMotorola،ٹتامبي, والصحة, والسالمة البيئة املديرين, كبير ,Mr. T. Ott أوت ت. السيد

املتحدة).
مدينة ,Nissan Motor Co. Ltd شركة والصحة, قسمٹإدارةٹالسالمة العام, املدير ,Mr. S. Tanaka تاناكا س. السيد

(اليابان). يوكوهاما

العمال مجموعة التشاورٹمع املعينونٹبعد اخلبراء
أونتاريو أوتاوا, الكندي, مؤمترٹالعمل والبيئة, والصحة السالمة الوطني, املدير ،Dr. D. Bennett بنيت د. الدكتور

(كندا).
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العمالٹاحلرة, االحتادٹالدوليٹلنقابات واالجتماعية, االقتصادية السياسة إدارة مديرة, ,Ms. C. Chingك.ٹشينج السيدة
(سنغافورة). سنغافورة الهادئ, واحمليط املنظمةٹاإلقليميةٹآلسيا

أوسلو العمال, لنقابات النرويجي االحتاد الصناعي,ٹ اإلصحاح خبير ,Mr. B. Erikson إريكسون ب. السيد
(النرويج).

العمل و�روف والصحة السالمة شؤون في تقني مستشار ,Mr. P. Goguet-Chapuis شابوي – جوجي السيدٹب.
التابع العمال نقابات تدريب والعمل,ٹمعهد الصحةٹوالسالمة �روف مجال في العمال نقابات تدريب ومسؤولٹعن

(فرنسا). باريس املسيحيني, للعمال الفرنسي لالحتاد
(اململكةٹاملتحدة). العمال,ٹلندن مؤمترٹنقابات ,Mr. T. Mellishميليش ت. السيد

واألخشاب,ٹكاروج البناء الدوليٹلعمال االحتاد املهنيتني, والصحة السالمة مديرة ,Ms. F. Murie موري ف. السيدة
(سويسرا).

(البرازيل). سيارا فورتاليسا, لسيارا, االحتادية اجلامعة أستاذة, ,Ms. R. Rigotto ر.ٹريجوتو السيدة

املمثلة احلكومية غير واملنظمات الدوليةٹاحلكومية املنظمات
العاملية الصحة منظمة

والبيئية) املهنية وحدةٹالصحة ,Dr. D. Nelson نيلسون د. (الدكتور
االحتادٹاألوروبي

(اللجنة االجتماعية, والشؤون االستخدام لشؤون العام املديرٹ .Mr,ٹ D.R. Carruthers كاروثرث ر. د. (السيد
األوروبية)

للعمل العاملي االحتاد
الدائمة) املمثلة ,Ms. B. Fauchère فوشر ب. (السيدة

احلرة العمال لنقابات الدولي االحتاد
جنيف) احلرة, العمال لنقابات الدولي االحتاد املدير, ,Mr. D. Cunniahد.ٹكونياهٹ (السيد

جنيف) احلرة, العمال لنقابات الدولي االحتاد مساعدة, مديرة ,Ms. A. Biondiأ.ٹبيونديٹ (السيدة
العمل ألصحاب الدولية املنظمة

العام) األمني مساعدة ,Ms. B. Perkins بيركنز ب. (السيدة
االجتماعي الدوليةٹللضمان الرابطة

ممثلٹالرابطة) ,Mr. R. David ر.ٹدافيد (السيد
للصحةٹاملهنية اللجنةٹالدولية

اللجنة) Professor,ٹممثل Alain Cantineau كونتينو (البروفيسورٹأالن
ممثلةٹاللجنة) ،Ms. J. Fanchetteفونشت (السيدةٹج.

املهني لإلصحاح الدولية الرابطة
الرابطة) ممثل ,Mr. H.G.E.Wilson ويلسون غ.ٹأ. هـ. (السيد

الدولي املعادن احتادٹعمال
املهنيتني) والصحة السالمة مدير ,Mr. L. Powell باول ل. (السيد

واملمرضات للممرضني الدولي املجلس
املجلس) ممثل ،Dr. M. Kingma م.ٹكينجما (الدكتور



املهنيتني٢٨ والصحة السالمة إدارة توجيهيةٹبشأن ٢٩مبادئ

املهنيتني والصحة بالسالمة املعنية الدولية واللجنة للبناء الدولي املعهد
املعهدٹواللجنة) .Dr,ٹممثل B. Goelzer جيلزير ب. (الدكتور

لإلصحاحٹالصناعي األمريكية الرابطة
ممثلٹالرابطة) ,Dr. Redinger ريدجنير ك. (الدكتور

ممثلٹالرابطة) ,Dr. Z. Mansdorfمنسدورف (الدكتورٹز.
املتحدة الواليات في العمل وزارة املهنيتني, السالمةٹوالصحة إدارة
( الواليةٹاالحتادية مدير نائب ,Mr. Z. Bagdyز.ٹباجدي (السيد

املتحدة املهنيتني,ٹاململكة والصحة السالمة مؤسسة
املؤسسة) ممثل ,Mr. I. Waldram وولدرام أ. (السيد

والصحةٹاملهنيتني للسالمة الكورية الوكالة
الوكالة) ممثل Mr. B.-N. Choi شوى, ن. – ب. (السيد

للخبراء العالي الدولي املعهد
املعهد) ممثلة ,Ms. M.J. Canizarès كانيسارس ج. م. (السيدة

WOو�bا� qLFا� WLEM� W�Uأ�
العمل في بشأنٹالسالمةٹوالصحة الدولي املركزي – البرنامج اآلمن العمل مدير, ,Dr. J. Takala تكاال ج. الدكتور

والبيئة.
بشأن الدولي املركزي –البرنامج اآلمن العمل السالمةٹاملهنية, مجموعة منسق, ,Dr. J. Serbitzerسربيتسر ج. الدكتور

والبيئة. والصحةٹفيٹالعمل السالمة
البرنامج – اآلمن املهنية,ٹالعمل مجموعةٹالسالمة كيميائية, سالمة مهندس ,Mr. S. Machida ماكيدا السيدٹس.

والبيئة. العمل في والصحة السالمة الدوليٹبشأن املركزي
املركزي البرنامج – اآلمنٹ العمل املهنية, السالمة تقني,ٹمجموعةٹ اختصاصي ,Mr. P. Baichoo بايشو ب. السيد

والبيئة. العمل في والصحة السالمة بشأن الدولي
بشأن الدولي املركزي البرنامج – اآلمن العمل إدارية, منسقة ,Ms. Johanna Boixaderبواكسادير جوهانا السيدة

والبيئة. والصحةٹفيٹالعمل السالمة
بوتل, والصحة, السالمة إدارة رئيسي, مفتش الدولي, العمل مكتب مستشار ,Dr. N. Byrom بيروم ن. الدكتور

اململكةٹاملتحدة.

امللحق





ادارة rE� �QA� WONO�uن ��Uديء
5�OMN*ا W�Bوا� W�ö�ا�

٢٠٠١ 5�OMN*ا W�Bوا� W�ö�ا� - WOو�bا� qLFا� WLEM�
�روف بفعل باهظة واقتصادية بشرية ضريبة يدفع والعشرين, احلادي القرن مطلع في العالم يزال ال
من العمال متماسكةٹحلماية سياسات التوجيهيةٹإلى املبادئ وتدعو الصحية. وغير اآلمنة غير العمل
عمليةٹملساعدة وأدوات نهجًا متثل وهي ذاته. الوقت في اإلنتاجية وحتسني املهنية املخاطرٹواألخطار
نظم مجالٹوضع في الشركاء وسائر والعمال العمل وأصحاب املختصة الوطنية واملؤسسات املنظمات
الصحية واالعتالالت اإلصابات من احلد بهدف وحتسينها والصحةٹاملهنيتنيٹوتنفيذها السالمة إدارة

بالعمل. املرتبطة والوفيات واحلوادث واألمراض
تنص الوطني, وعلىٹاملستوى وطنيٹوتنظيمي. مستويني– على التوجيهية املبادئ تطبيق وميكن
وجه على تدعمه املهنيتني, والصحة السالمة إدارة لنظم وطني إطار إقامة على املبادئٹالتوجيهية هذه
طوعيةٹلتعزيز ترتيبات عنٹوضع معلوماتٹدقيقة كذلك واللوائحٹالوطنية.ٹوتقدم القوانني التفضيل
نحو على املهنيتني والصحة السالمة أداءٹ حتسنيٹ إلى بدورها تفضي التي واملعايير باللوائح التقيد

مستمر.
والصحة السالمة إدارة نظم عناصر إدماج التوجيهية املبادئ تشجع التنظيمي, املستوى وعلىٹ
املنظمات حفز ويجري اإلجمالية. واإلدارية السياسيةٹ الترتيباتٹ فيٹ هام مكون كعنصر املهنيتني
األساليب تطبيق على وممثليهم والعمال اإلداريني واملو�فني املنشآت وأصحاب العملٹ وأصحاب

والصحةٹاملهنيتني. السالمة أداء لتحسني املهنيتني إلدارةٹالسالمةٹوالصحة السليمة واملبادئ
التدابيرٹاملوضوعة تنظيم وواجب مسؤولية املختصة الوطنية واملؤسسات العمل أصحاب على ويقع
أحد الدولية العمل ملنظمة التوجيهية املبادئ هذه تنفيذ ويعتبر املهنيتني. والصحة السالمة لضمان

املسؤولية. بهذه للوفاء املفيدة النهج

سويسريًا فرنكًا ٢٠ السعر:


