
       

OHSAS 18001:2007 
Occupational Health and Safety Assessment Series 

 Terms and Definitions .3  لتعاريفالمصطلحات و ا .1
  
 .يمكن تطبيقهاالتالية التعريفات   والمصطلحاتن إفمواصفة هذه الغرض ل

 Acceptable risk 1-3   الخطر المقبول3-1
   . (3.16) سياستهابمنظمة ملتزمة بالقوانين التشريعية والن احتماله بواسطة خطر محتمل تم تقليله الي الحد الذي يمك

 Audit 2-3  التدقيق 3-2
تجرى للحصول على دليل التدقيق وتقييمه بطرق موضوعية لتحديد مدى تحقق معيار , موثقة , مستقلة , هى عملية منهجية 

  .التدقيق
في آثير من الحاالت خصوصًا في المنشآت الصغيرة يمكن أن . المنظمةمن خارج اإلستقاللية ال تعني أن يكون المدقق : 1ملحوظة 

  .تتحقق اإلستقاللية بعدم المسؤلية عن تنفيذ األنشطة التي يتم التدقيق عليها
  .ISO19011لمعرفة المزيد عن دليل التدقيق و معايير التدقيق أنظر المواصفة القياسية الدولية : 2ملحوظة 

 Continual Improvement 3-3  ستمرالتحسين الم 3-3
ي  داءاأل لتحسين , الصحة المهنية و  السالمة  تعزيز نظام إدارة    ة متكررة ل  عملي ام     الكل سالمة   لنظ ة   و  ال بالتطابق مع    , الصحة المهني

  .للمنظمةالصحة المهنية السالمة و سياسة 
  . في آن واحدالنشاط العملية أن تتم في آل اماآن تحتاج ال -:1 ملحوظة

  .ISO14001:2004, 3.2 ُأخذ هذا التعريف من المواصفة -:2ملحوظة 
  
 Corrective action 4-3   الفعل التصحيحي3-4

   غير مرغوب فيه حيودتم إآتشافها أو ) 3.11( هو إجراء يتم اتخاذه إلزالة أسباب عدم مطابقة 
  . يكون هناك أآثر من سبب لعدم المطابقة يمكن أن– 1ملحوظة    

  . يستخدم لمنع الحدوث)3.18 ( التصحيحي يتخذ لمنع تكرار الحدوث بينما اإلجراء الوقائي اإلجراء– 2 ملحوظة 
  )ISO 9000:2005, 3.6.5أنظر (
 Document  5-3   الوثيقة3-5

  .ط الحامل لهايالمعلومة و الوس
آلي أو صورة ضوئية أو عينة يمكن أن يكون ورقي أو مغناطيسي أو إلكتروني أو ضوئي أو قرص حاسب ط يالوس: ملحوظة

  .رئيسة أو مجمعة من ذلك
  )ISO 14001:2004, 3.4أنظر (
  
 Hazard  6-3  الخطرمصدر  3-6

  ً.أو على اإلثنين معا) 3.8(هو مصدر أو موقف أو فعل يحتوي على ضرر آامن يسبب أذًى لإلنسان أو مرض لصحته 
  Hazard Identification 7-3  مصادر الخطرتحديد  3-7
  .و تعريف خصائصه) 3.6(ي عملية إدراك وجود مصدر الخطر ه
  
  Ill health 8-3   المرض الصحي3-8

  . عالقة بالعملأو موقف له/عمل و ينشأ عن نشاط  يمكن تحديدههو أي تأثير فيزيائي أو معنوي
  
 Incident 9-3  الحدث 3-9

ه    ) (3.8(ي  هو حدث أو أحداث ذات عالقة بالعمل يؤدي إلي حدوث أذى أو مرض صح              أو مصائب حدثت     ) بغض النظر عن خطورت
  . أو آادت تحدث

  .أو مصيبة ) 3.8(مرض صحي  الحادثة هي الحدث الذي نتج عنه أذى أو -:1 ملحوظة
 يمكن أن يطلق عليه لفظالذي لم ينتج عنه أذى أو مرض صحي أو مصيبة دث  الح-:2 ملحوظة

 “near-miss”, “near-hit”, “close call” or “dangerous occurance”. 
 .ثادحاألحالة الطوارئ هي نوع خاص من  -:3 ملحوظة

  
 Interested Party 10-3   المعنيةالجهة 3-10

الصحة المهنية و السالمة نظام إدارة بأداء مهتمة أو متأثرة ) 3.23( من داخل أو من خارج موقع العمل فرد أو جماعةهي 
   .)3.17(للمنشأة 

 Nonconformity 11-3  المطابقة عدم 3-8
  .عدم تحقق مطلب

  )ISO 14001:2004, 3.15 و ISO 9000:2005, 3.6.2(أنظر 



       

, اللوائح و القوانين , اإلجراءات , الممارسات , مواصفات العمل : أي حيود عنحالة عدم المطابقة يمكن أن تتمثل في : ملحوظة
  ).3.13(متطلبات نظام إدارة السالمة و الصحة المهنية 

 Occupational Health and Safety 12-3   الصحة المهنية و السالمة3-12
اولين  (الظروف والعوامل التي تؤثر أو قد تؤثر علي صحة و سالمة العاملين أو العمال اآلخرين    راد المق ) مثل العمال المؤقتين أو أف

  .)3.23 (ص في أماآن العملاشخأو الزائرين أو اي 
 بأي متطلبات قانونية تخص أمن و سالمة أفراد خارج موقع العمل الحالي أو أفراد قد يكونون مةالمنظيمكن أن ُتلزم : ملحوظة

  .عرضة ألنشطة مواقع العمل
 OH&S Management System 13-3   نظام إدارة الصحة المهنية و السالمة3-13

سالمة و      ) 3.17 (المنظمةهو جزء من نظام إدارة   ى تطوير و تطبيق سياسة ال ة   يهدف إل و إدارة مخاطر  ) 3.16(الصحة المهني
  ).3.21(السالمة و الصحة المهنية 

  .نظام اإلدارة هو مجموعة مترابطة من العناصر تستخدم في وضع السياسة و األهداف و لتحقيق تلك األهداف: 1ملحوظة 
و )  تقييم المخاطر و وضع األهداف–تشمل على سبيل المثال (نظام اإلدارة تشمل الهيكل التنظيمي و تخطيط األهداف : 2ملحوظة 

  .و العمليات و الموارد) 3.19(المسؤوليات و السياسات و اإلجراءات 
  .ISO14001:2004, 3.8هذا التعريف مأخوذ من المواصفة القياسية الدولية : 3ملحوظة 

  
  OH&S Objective 14-3  هدف السالمة و الصحة المهنية 3-14

  .نفسها لتحقيقها) 3.17 (المنظمة  والتي أعدت )3.15 (خاصة بأداء الصحة المهنية و السالمة,  للسالمة و الصحة المهنيةغاية
  .يفضل أن تكون األهداف قابلة للقياس آلما أمكن: 1ملحوظة 
 يتطلب أن تكون أهداف السالمة و الصحة المهنية متوافقة مع سياسة السالمة و الصحة المهنية 4.3.3البند : 2ملحوظة 

)3.16.(  
 OH&S Performance 15-3   أداء السالمة و الصحة المهنية3-15

  .)3.15 ( تعبر عن مخاطر السالمةو الصحة المهنيةالمنظمةنتائج مقاسة لنظام السالمة و الصحة المهنية ب
  .المنظمةفعالية ضوابط العمل بتضمن قياس و الصحة المهنية يالسالمة أداء   قياس-:1ملحوظة 
بسياسة السالمة و الصحة يمكن أن تقارن النتائج , )3.13(ق مع أنظمة إدارة السالمة و الصحة المهنية بالتواف: 2ملحوظة 

و المتطلبات األخرى ألداء السالمة و الصحة ) 3.14(أهداف السالمة و الصحة المهنية , )3.17(المهنية للمنشأة 
  .المهنية

 OH&S Policy 16-3   سياسة السالمة و الصحة المهنية3-16
و التي ٌتعبر عنها اإلدارة العليا ) 3.15(ذات العالقة بأداء السالمة و الصحة المهنية ) 3.17 (المنظمةو اتجاه النوايا العامة 

  .رسميًا
  

  .)3.14 ( و الصحة المهنيةالسالمةأهداف  و وضع توفر السياسة إطار للعمل -:1ملحوظة 
  .ISO14001:2004, 3.11ية الدولية هذا التعريف مأخوذ من المواصفة القياس: 2ملحوظة 

  
  
 Organization 17-3   المنظمة3-17

 لها وعامة أو خاصة ,  سواء آانت مندمجة أم ال أو مجموعة من ذلكمعهد أو جزء أو  سلطة  , شراآة , مؤسسة, شرآة 
  .و إدارتها الخاصة وظائفها

  .يمكن أن تعتبر منظمة آل وحدة منهم , ظمات التي لها أآثر من وحدة عمل للمن-:ملحوظة 
[ISO14001:2004, 3.16] 

 
 Preventive action 18-3  الفعل الوقائي 3-18

  .أو حالة حيود غيرمرغوبة) 3.11(هو فعل متخذ إلزالة سبب عدم مطابقة متوقعة 
  .يمكن أن يكون هناك أآثر من سبب لعدم المطابقة المتوقعة: 1ملحوظة 
  .يتخذ لمنع تكرار الحدوث) 3.4(ع الحدوث بينما الفعل التصحيحي الفعل الوقائي يتخذ لمن: 2ملحوظة 

[ISO9000:2005, 3.6.4] 
 
 Procedure 19-3   اإلجراء3-18

  .طريقة محددة لتنفيذ نشاط أو عمليةهو 
 .اإلجراء يمكن أن يكون موثق أو ال: ملحوظة

[ISO9000:2005, 3.4.5] 
 

 Record 20-3   السجل3-18
  .النتائج التي تم تحقيقها أو تقدم الدليل على تنفيذ أنشطةهو وثيقة تسجل فيها 



       

 [ISO14001:2004, 3.20] 
 Risk 21-3   المخاطرة3-21

  .)3.8(ه من أذًى أو ضرر صحي عواقب خطورة مجموعة مؤتلفة من احتمالية حدوث حدث ينطوي على مخاطرة و
  
  Risk Assessment 22-3  ة تقييم المخاطر3-22

 في اإلعتبار المطبقةبعد أخذ الضوابط   خطر)مصادر (ناتجة من مصدر) 3.21( )مخاطر (قيمة تعبر عن مخاطرةتحديد  هي عملية
  .يمكن احتمالها أم الوتقرير ما إذا آانت المخاطر 

  Workplace 23-3  موقع العمل 3-23
  .هو أي موقع طبيعي يتم فيه تنفيذ أنشطة خاصة بالعمل تحت سيطرة أو تحكم المنظمة

عندما تحدد المنظمة مواقع العمل يجب أن تأخذ في الحسبان تأثيرات السالمة و الصحة المهنية على األفراد الذين هم : حوظةمل
و العاملين ) مثل مستقلي السيارات و الطائرات و السفن و القطارات(  على سبيل المثال يمرون أو يستريحون بالموقع

  .منازلهمبمباني العمالء و الزبائن و العاملين ب
  
  
 OH&S Management System -4  الصحة المهنيةو السالمة   إدارة نظاممتطلبات -4

Requirements 
      

 General Requirements 1-4   متطلبات عامة4-1
  

 متطلباتالتطابق مع لسالمة والصحة المهنية بادارة إلنظام و تحسين وصيانة و توثيق و تطبيق  تقوم المنظمة بإنشاء يجب أن
  .تحدد آيف ستفي بهذه المتطلباتأن  و OHSASهذه المواصفة 

  .يجب على المنظمة أن تعرف مجال نظام إدارة السالمة و الصحة المهنية الخاص بها
 OH&S Policy 2-4  السالمة  سياسة الصحة المهنية و 4-2
  

للمنظمة و تتأآد من أنها مطابقة لمتطلبات نية لسالمة والصحة المهاسياسة  و تعتمد تحدد أناإلدارة العليا للمنظمة   على يجب
  :نظام إدارة السالمة و الصحة المهنية التالية

 .مناسبة لطبيعة وحجم المخاطر المحتملة للسالمة والصحة المهنية بالمنظمة  -أ 
 .ة و أدائهو التحسين المستمر لنظام إدارة السالمة و الصحة المهني ةتحتوي علي االلتزام بمنع األذى و اإلمراض الصحي  -ب 
والمتطلبات االخري ذات العالقة بمصادر الخط للسالمة و الصحة المهنية  بالمتطلبات القانونيةتحتوي علي االقل االلتزام   -ج 

 .الموجودة بالمنظمة
 توفر إطار لوضع و مراجعة أهداف السالمة و الصحة المهنية  -د 
 .مطبقة ويتم صيانتها, موثقة   -ه 
 .لسالمة والصحة المهنية تجاه ا بالتزاماتهم الفردية تهم بنية توعيت سيطرة المنظمة الذين هم تح العاملينلجميعموصلة   -و 
 .متاحة للجهات المعنية  -ز 
 . بالمنظمةو ذات صلةيتم مراجعتها بصفة دورية للتأآد من أنها مازالت مناسبة   -ح 
 
 
 
 
 
 
 
 Planning 3-4   التخطيط4-3
  
 .لضوابطا المخاطر و تحديدوتقييم  مصادر الخطر  تحديد4-3-1

4-3-1 Hazard Identification, risk Assessment and determining control. 
  

  أنيجب. المخاطر و تحديد الضوابط الالزمةتقييم و  مصادر الخطرإجراء لتحديد يجب أن تقوم المنظمة بإنشاء و تطبيق وصيانة 
   :أخذ التالي في الحسبانُي

 .األنشطة الروتينية وغير الروتينية  -أ 
 ).شاملة المقاولين والزائرين(أنشطة جميع األفراد المصرح لهم بدخول مواقع العمل   -ب 
 .السلوك البشري و القدرات و العوامل البشرية األخرى  -ج 



       

مصادر الخطر المحددة خارج مواقع العمل و التي لها تأثير سلبي على صحة و سالمة العاملين الذين هم تحت سيطرة   -د 
 .المنظمة و داخل مواقع العمل

 .مصادر الخطر المجاورة لمواقع العمل وذات العالقة بأنشطة العمل وتحت سيطرة المنظمة  -ه 
 .و الخامات الموجودة بمواقع العمل سواًء آانت موردة بواسطة المنظمة أو بواسطة غيرهاالبنية التحتية و المعدات   -و 
 .التغيرات أو التغيرات المقترحة في المنظمة أو أنشطتها أو الخامات  -ز 
 .الت نظام إدارة السالمة و الصحة المهنية شاملة التغييرات المؤقتة و تأثيراتها على العمليات و األنشطةتعدي  -ح 
 .ذات عالقة بتقييم المخاطر و تطبيق ضوابط ضروريةأي التزامات قانونية   -ط 
ة تأهيلها للقدرات تصميم مساحات العمل و العمليات و التجهيزات و المعدات و إجراءات التشغيل و تنظيمات العمل شامل  -ي 

  .البشرية
   :يجب أنوتقييم المخاطر المحتملة مصادر الخطر منهج المنظمة في تحديد 

 .تأآد من أنها وقائية وليست تصحيحيةليكون معرفا واضاعا في االعتبار المجال والطبيعة والتوقيتات ل  -أ 
 .و تطبيق الضوابط هذه المخاطر بتحديد و تصنيف و توثيقيمد   -ب 
  

 و المخاطر المصاحبة لتغيرات المنظمة يجب على المنظمة أن تحدد مصادر الخطر على السالمة و الصحة المهنية, غييرإلدارة الت
  .أو لنظام إدارة السالمة و الصحة المهنية أو أنشطتها قبل البدء في هذه التغيرات

  
  .د الضوابطيجب أن تتأآد المنظمة من أن نتائج التقييم قد تم أخذها في اإلعتبار عند تحدي

  :مع الضوابط المطبقة يجب اإلهتمام بتقليل المخاطر تبعًا للتسلسل التالي االعتبارعند تحديد الضوابط  أو أخذ التغيرات في 
  

 .اإلزالة  -أ 
 .اإلبدال  -ب 
 .الضوابط الهندسية  -ج 
 .أو الضوابط اإلدارية/العالمات و اإلرشادات و  -د 
 .معدات الوقاية الشخصية  -ه 

  
  . و تحديد الضوابط محدثةافظ على نتائج تحديد مصادر الخطر و تقييم المخاطرحو تيجب على المنظمة أن توثق 

 عند إنشاء و تطبيق و االعتباريجب على المنظمة أن تتأآد من أن مخاطر السالمة و الصحة المهنية و الضوابط قد تم أخذها في  
  .صيانة نظام إدارة السالمة و الصحة المهنية

  
  .18002OHSASأنظر المواصفة , رشادات في تحديد المخاطر و تقييم المخاطر و تحديد الضوابطلمزيد من اإل: 2ملحوظة 

  
 Legal and Other Requirements 2-3-4  ى والمتطلبات األخرالقانونية المتطلبات 4-3-2
  

يانة     ق وص شاء و تطبي ة بإن وم المنظم ب أن تق ي  يج ول ال سهيل الوص د وت راءات لتحدي ات إج سالمة  متطلب ة  ال صحة المهني و ال
  .و المطبقة على المنظمة القانونية و األخرى 

 و الصحة المهنية القانونية و األخرى  و المطبقة على المنظمة قد تم أخذها السالمةيجب على المنظمة أن تتأآد من أن متطلبات 
  .في اإلعتبار عند إنشاء و تطبيق و صيانة نظام إدارة السالمة و الصحة المهنية

  . تحتفظ المنظمة بهذه المعلومات محدثةيجب أن
ة و األخرى               توصل هذه المعلومات      أن  على المنظمة  يجب ة القانوني املين   عن متطلبات السالمة و الصحة المهني ي الع ة  ال بالمنظم

  .والجهات المعنية االخري
 Objectives and programs 3-3-4   و البرامج األهداف4-3-3
  

  .داخل المنظمة اتمستويال والوظائفأهداف للسالمة والصحة المهنية لكل اء و تطبيق وصيانة يجب أن تقوم المنظمة بإنش
بمنع األذي  االلتزام و مشتملة علىالصحة المهنية السالمة و قة مع سياسة فوامتآلما أمكن و  قابلة للقياسهداف األيجب أن تكون 

 . بالتحسين المستمرالمهنية القانونية و األخرى  الملزمة للمنظمة و و اإلمراض الصحي و للتطابق مع متطلبات السالمة و الصحة 
    

 متطلبات السالمة و الصحة المهنية القانونية و األخرى  تضع المنظمة في االعتباريجب أن , هاألهدافالمنظمة عند إنشاء ومراجعة 
تمويل المتطلبات و االختيارات التكنولوجية ر أيضًا الملزمة لها و آذلك مخاطر السالمة و الصحة المهنية ويجب أن تأخذ في إعتبا

  . ووجهات نظر الجهات المعنيةو العملتشغيل الو
  : على األقل على التاليالبرامجو يجب أن تشتمل هذه . برامج لتحقيق أهدافهايجب أن تقوم المنظمة بإنشاء و تطبيق وصيانة 

 .للمنظمةالمستويات لوظائف ولالمسئوليات والسلطات لتحقيق األهداف تحديد   -أ 
 . األهداف بهتحقيقالذي يجب أن ت الزمني و اإلطارالوسائل   -ب 

  .لضمان تحقيق األهدافالحاجة تضبط عند مخططة ومنتظمة و الصحة المهنية في فترات السالمة و برامج يجب أن تراجع 
  



       

  Implementation and Operation 4-4   التطبيق والتشغيل4-4
  
وارد و األ 4-4-1 سئولياتدوارالم  والم

  .المحاسبة و السلطة
 ,Resources, roles, responsibility 1-4-4 و 

accountability, and authority.  
  

  .يجب على اإلدارة العليا أن تلزم نفسها بمسئوليات محددة تجاه السالمة و الصحة المهنية و نظام إدارة السالمة و الصحة المهنية
  :ن تبرهن على إلتزامها عن طريق اآلتييجب على اإلدارة العليا أ

 .التأآد من توفر الموارد الالزمة إلنشاء و تطبيق و صيانة و تحسين نظام إدارة السالمة و الصحة المهنية  -أ 
. تحدد األدوار و المسؤوليات و المحاسبيات و تفويض السلطات لتسهيل عمل نظام إدارة فعال للسالمة و الصحة المهنية  -ب 

 . األدوار و المسؤوليات و السلطات موثقة و معلنةآما يجب أن تكون
  التكنولوجيا و الموارد المالية ,  تشمل موارد بشرية والمهارات المتخصصة يجب أن الموارد -:ملحوظة 

  
ة ب          من ًاعضويجب على اإلدارة العليا أن تعين        سالمة و الصحة المهني ى   اها ليكون له مسؤوليات محددة تجاه نظام إدارة ال إلضافة إل

  :محددين لـ سلطة مسؤولياته األخرى ليكون له دور و 
 .تطبيقها وصيانتها بالتوافق مع هذه المواصفة, قد تم إنشائها  السالمة و الصحة المهنية التأآد من أن متطلبات  -أ 
ارير     -ب  ن أن تق د م ام إدارة أداء التأآ ة   نظ صحة المهني سالمة و ال ا ل   ال ي اإلدارة العلي ها عل م عرض د ت ة ق ا لمراجع و انه

 .السالمة و الصحة المهنيةتحسين نظام إدارة استخدمت آأساس ل
من حقه تفويض بعض مهامه لممثل أو ) يمكن أن يكون قطاعًا أو لجنة آاملة في المنظمات الكبيرة(معين اإلدارة العليا : ملحوظة

  .و يظل مسؤوًال و محاسبًا عنهاممثلي اإلدارة 
  .دارة متاحة لجميع العاملين بالمنظمةيجب أن تكون هوية معين اإل

  .يجب أن يبرهن جميع المسؤولين على إلتزامهم بتحسين أداء نظام إدارة السالمة و الصحة المهنية
ام إدارة                             ات نظ ة متطلب يفهم بمسؤوليات محددة لتلبي م تكل د ت يجب على اإلدارة العليا أن تتأآد من أن جميع العاملين بمواقع العمل ق

  . الصحة المهنيةالسالمة و
  
 Competence, Training and Awareness 2-4-4   التوعيةوالتدريب الكفاءة و  4-4-2
  

ه                      ة  لدي سالمة و الصحة المهني ى ال ؤثر عل شطة تحت مسؤوليتها يمكن أن ت ؤدي أن رد ي د من أن أي ف يجب على المنظمة أن تتاآ
  .ظ على السجالت الدالة على ذلكالقدر الكافي من التعليم و التدريب و الخبرة و أن تحاف

ة           ة أن تحدد اإلحتياجات التدريبي ى المنظم سالمة و الصحة         يجب عل ام إدارة ال ة و لنظ سالمة و الصحة المهني المناسبة لمخاطر ال
  .المهنية
  :بـ ل وظيفة ومستوي لديهم الوعي صيانة إجراءات للتأآد من أن العاملين في آتطبيق و تقوم المنظمة بإنشاء ويجب أن

ة         -أ  سالمة و الصحة المهني ة     , عواقب ال ة أوالكامن شطة الواقع الهم  ألن ة              أعم سالمة و الصحة المهني د ال  و سلوآياتهم وفوائ
 . لألداء المحسن لألفراد

 .و متطلبات نظام إدارة الصحة المهنية والسالمة , أهمية التطابق مع سياسة الصحة المهنية والسالمة واإلجراءت   -ب 
ام    السالمة و الصحة المهنية     في تحقيق التطابق مع سياسة      و أهمية ذلك    اتهم  أدوارهم ومسئولي   -ج  ات نظ واإلجراءات ومتطلب

 ".4.4.7انظر "  ورد الفعل للطوارئ اإلستعدادشامال متطلبات السالمة و الصحة المهنية إدارة 
 .المحددة عن اإلجراءات الحيودالعواقب الكامنة نتيجة   -د 

  :لـ  في حسابها المستويات المختلفة إجراءت التدريبيجب أن تضع  
 . الثقافة المهارات اللغوية والمسئولية والقدرة و  -ه 
  .المخاطر  -و 
 Communication, participation and 3-4-4  االستشارات االتصاالت والمشارآات و  4-4-3

consultation 
  
 Communication 1-3-4-4   االتصاالت4-4-3-1
  

سالمة و ا اطر ال ًا بمخ ة  إهتمام صحة المهني سالمة و ال ام إدارة ال ة و بنظ صحة المهني ق و ل شاء وتطبي ة بإن وم المنظم يجب أن تق
  :ـصيانة إجراءات ل

 .  جميع الوظائف و المستويات المختلفة داخل المنظمةبيناإلتصال الداخلي   -أ 
 .اإلتصال بجميع المقاولين و الزائرين لمواقع العمل  -ب 
 . ت الجهات المعنية الخارجيةإستالم و توثيق و اإلستجابة إلتصاال  -ج 

 
 Participation and consultation 2-3-4-4   المشارآات و االستشارات4-4-3-2
  



       

  :يجب أن تقوم المنظمة بإنشاء وتطبيق و صيانة إجراءات لـ
 .مشارآة جميع العاملين بـ  -أ 

a. المشارآة في تحديد مصادر الخطر و تقييم المخاطر و تحديد الضوابط. 
b.  تحقيقات الحوادثالمشارآة في. 
c. المشارآة في تطوير سياسة و أهداف السالمة و الصحة المهنية. 
d. تقديم استشارة عندما يكون هناك أي تغيير يؤثر على السالمة و الصحة المهنية. 
e. التمثيل فيما يخص السالمة و الصحة المهنية. 

 .يجب أن يتم إبالغ العاملين بتنظيمات مشارآتهم و تعريفهم بممثليهم
 .شاور مع المقاولين عندما يكون هناك تغيرات تؤثر على السالمة و الصحة المهنية الخاصة بهمالت  -ب 
  

سالمة و                   أن  أن تتاآد آلما أمكن من        المنظمة   علىيجب   ا يخص شئون ال شارتها فيم د تمت است ة ق ة المعني ع الجهات الخارجي جمي
   .الصحة المهنية

  
  Documentation 4-4-4   التوثيق 4-4-4
  

 : أن تشمل وثائق إدارة السالمة و الصحة المهنية على اآلتييجب
 .سياسة السالمة و الصحة المهنية وأهدافها  -أ 
 .وصف مجال نظام إدارة السالمة و الصحة المهنية  -ب 
  .وصف العناصر الرئيسية لنظام إدارة السالمة و الصحة المهنية و تداخالتها و اإلشارة إلى وثائقها المرجعية  -ج 
  .بة في هذه المواصفة القياسية الدولية شاملة السجالتالوثائق المطلو  -د 
 ذات العالقة بمخطرالسالمة و الصحة الوثائق التي تحتاجها المنشأة لضمان التخطيط والتشغيل والضبط الفاعل لعملياتها  -ه 

  .المهنية شاملة السجالت 
مأخوذة في اإلعتبار و يجب أن تكون في أقل يتناسب حجم التوثيق مع مستوى التعقيد و و مصادر الخطر و المخاطر ال :ملحوظة

   .حدود ممكنة لضمان الفاعلية و الكفاءة
  
  
 Control  of documents 5-4-4   ضبط الوثائق4-4-5
  

والسجالت هي نوع خاص من الوثائق يجب ضبطها طبقًا  .يجب ضبط الوثائق المطلوبة لنظام إدارة السالمة و الصحة المهنية
 للمتطلبات 
  ). 4-5-4(ة في   الوارد

  
  : إجراء يحدد الضوابط الضرورية لـو تطبيق و صيانة ويجب إنشاء

  .اعتماد الوثائق للمالئمة قبل إصدارها  -أ 
  .مراجعة وتحديث الوثائق عند الضرورة وإعادة اعتمادها  -ب 
  .التأآد من تمييز التعديالت والمراجعات السارية للوثائق  -ج 
  . المطبقة موجودة في أماآن استخدامها أن اإلصدارات المناسبة للوثائق منالتأآد  -د 

  . أن الوثائق واضحة ومقروءة ويمكن تمييزها منالتأآد-هـ 
والتحكم في أسلوب و الالزمة لتخطيط و تطبيق نظام إدارة السالمة و الصحة المهنية ضمان تمييز الوثائق خارجية المصدر   -ه 

  .توزيعها
  .ع أسلوب مناسب لتمييزها في حالة الحاجة للتحفظ عليها ألي سببمنع االستخدام غير المقصود للوثائق الملغاة وإتبا  -و 

  
   Operational Control 6-4-4  عملياتال ضبط 4-4-6
  

ضوابط ضرورية إلدارة والتي تحتاج لتطبيق مصادر الخطر  تقوم المنظمة بتحديد العمليات واألنشطة المتعلقة بيجب أن
  ).4.3.1أنظر (مل ذلك على إدارة التغيير  يجب أن يشت.مخاطرالسالمة و الصحة المهنية

  :بتنفيذ و صيانة التالي لهذه العمليات و األنشطة تقوم المنظمة يجب أن 
و يجب على المنظمة أن تدمج هذه الضوابط مع النظام الكلي إلدارة . ضوابط التشغيل القابلة للتطبيق داخل المنظمة  -أ 

 .السالمة و الصحة المهنية
 .عدات و الخدماتمشتريات و الالضوابط الخاصة بالم  -ب 
 .بالمقاولين و زائري موقع العملالضوابط الخاصة   -ج 
  السالمة وإجراءات موثقة لتغطية المواقف التي قد يؤدي غياب هذه اإلجراءات فيها الي اإلنحراف عن سياسة وأهداف  -د 

 .الصحة المهنية



       

 .ة وأهداف السالمة و الصحة المهنيةالتي قد يؤدي غيابها الي اإلنحراف عن سياساشتراط معايير التشغيل   -ه 
 

   Emergency preparedness and response 7-4-4   اإلعدادات ورد الفعل للطوارئ 4-4-7
  

 :يجب أن تقوم المنظمة بإنشاء وتطبيق و صيانة إجراءات
 .لتحديد حاالت الطوارئ المحتملة  -أ 
 .لمواجهة هذه الحاالت المحتملة  -ب 

  .الت الطورئ الفعلية و تمنع أو تقلل من عواقبها السلبية على السالمة و الصحة المهنيةيجب على المنظمة ان تتصدى لحا
يجب على المنظمة عند تخطيط اإلستجابة لحاالت الطوارئ أن تأخذ في اإلعتبار إحتياجات الجهات المعنية مثل خدمات الطوارئ و 

  .الجيران
  .مواجهة حاالت الطوارئ بمشارآة الجهات المعنية آلما أمكنءات  يجب أن  تقوم المنظمة ايضا بصفة دورية باختبار إجرا

يجب أن  تقوم المنظمة ايضا بصفة دورية بمراجعة إجراءات اإلستعداد و اإلستجابة لحاالت الطوارئ خاصة بعد اختبارها أو وقوع 
  ).4.5.3انظر (حاالت طوارئ فعلية 

 Checking 5-4   التحقق 4-5
  
 Performance measurement and monitoring 1-5-4  ء  قياس ورصد األدا4-5-1
  

وهذه . الصحة المهنية في فترات منتظمةالسالمة و قياس أداء مراقبة و  ليجب أن تقوم المنظمة بإنشاء وتطبيق و صيانة إجراءات
  -: تمد بالتالي يجب أناإلجراءات 

 .القياسات الكيفية و الكمية المناسبة الحتياجات المنظمة  -أ 
 .أهداف السالمة و الصحة المهنيةق بة مدي تحقمراق  -ب 
 )للصحة آما لألمان(مراقبة فعالية الضوابط   -ج 
 . معايير التشغيل و الضوابط و الصحة المهنية السالمة والقياسات الوقائية لألداء والتي تراقب التطابق مع برامج  -د 
 . و المتطلبات التشريعية والمتطلبات األخري   -ه 
دالئل  )  الوشيكة     و الحوادث   الحوادث شاملة   (الحوادث   األمراض الصحية و      اء التي تراقب     القياسات التصحيحية لألد    -و  وال

 .لسالمة و الصحة المهنيةألداء الضعيف للالتاريخية األخري 
  . والقياس الكافية لتسهيل تحليل اإلجراءات التصحيحية والوقائية الالحقةالمراقبةتسجيل بيانات ونتائج   -ز 

 تقوم المنظمة بإنشاء وصيانة إجراءات لمعايرة وصيانة هذه المعدات يجب أن وقياس األداء فلمراقبة مطلوبة إذا آانت هناك معدات
  . يتم االحتفاظ بتسجيالت أنشطة ونتائج المعايرة والصيانةيجب أن .آلما أمكن

 Evaluation of compliance 2-5-4   تقييم المطابقة 4-5-2
  
أن تقوم بإنشاء وتطبيق و صيانة إجراءات المنظمة   فإنه يجب على )ج4.2أنظر (نظمة بالتوافق  بالتوافق مع التزام الم4-5-2-1

  ).4.3.2أنظر (مطابقة مع المتطلبات القانونية لتقييم ال
  .مع المتطلبات القانونيةيجب على المنشأة أن تحافظ على السجالت الدالة على تقييم المطابقة 

  .تقييم من مطلب قانوني إلى آخريمكن أن تختلف فترات ال: ملحوظة
  
يمكن للمنظمة أن تدمج تقييم ). 4.3.2أنظر ( أن تقيم المطابقة مع المتطلبات األخرى الملزمة لها على المنظمة يجب 4-5-2-2

 أو تنشئ 1-2-5-4المتطلبات األخرى في نفس اإلجراءات المشار إليها في القانونية والتطابق مع المتطلبات 
  .ة لكل منهماإجراءات منفصل

  . األخرىيجب على المنشأة أن تحافظ على السجالت الدالة على تقييم المطابقة مع المتطلبات
  .يمكن أن تختلف فترات التقييم من مطلب قانوني إلى آخر: ملحوظة

  
ة و   لم4-5-3  ,Incident investigation 3-5-4طابق

nonconformity, corrective and preventive 
action.  

دم ا وادث و ع ات الح  تحقيق
  . األفعال التصحيحية و الوقائية

  
  Incident investigation 1-3-5-4  .  تحقيقات الحوادث4-5-3-1
  

  :يجب أن تقوم المنظمة بإنشاء وتطبيق و صيانة إجراءات لتسجيل و التحقيق في و تحليل الحوادث لكي
 .د تؤدي أو تسهم في وقوع حوادثتحدد نقاط الضعف في السالمة و الصحة المهنية و التي ق  -أ 
 .تحديد الحاجة ألفعال تصحيحية  -ب 
 .تحديد الحاجة ألفعال وقائية  -ج 
 .تحديد فرص التحسين المستمر  -د 



       

 .توصيل نتائج التحقيقات إلى المعنيين  -ه 
  

  .يجب أن تنفذ التحقيقات في إطار زمني محدد
  .4.5.3.2رد بالبند أي تحديد لفعل وقائي أو فرصة لفعل وقائي يجب أن تتم طبقًا ال هو وا

 .يجب المحافظة على نتائج و وثائق لتحقيق
  
  
صحيحية    4-5-3-2 راءات الت ة واإلج دم المطابق  ع

  .والوقائية 
4-5-3-2 Non-conformance and Corrective and 
Preventive Action  

  
 و إلتخاذ األفعال علية و المحتملةيجب أن تقوم المنظمة بإنشاء وتطبيق و صيانة إجراءات تهتم بحاالت عدم المطابقة الف

  . التصحيحية و الوقائية
  :يجب أن يحدد اإلجراء المتطلبات الالزمة لـ

 .تحديد و تصحيح حاالت عدم المطابقة و اتخاذ األفعال التي تقلل من عواقبها على السالمة و الصحة المهنية  -أ 
 .ال التي تمنع تكرارهاالتحقيق في حاالت عدم المطابقة و تحديد أسبابها و اتخاذ األفع  -ب 
 . تمنع وقوع حاالت عدم المطابقة و تنفيذ األفعال المناسبة لتجنب حدوثها التيألفعاللتقييم الحاجة   -ج 
 .تسجيل نتائج األفعال التصحيحية و الوقائية المتخذة و توصيلها للمعنيين  -د 
 .مراجعة فعالية األفعال التصحيحية و الوقائية المتخذة  -ه 

  
فيجب لتصحيحي أو الوقائي عن مصدر خطر جديد أو تغير في مصدر خطر قديم أو تغيير أو استحداث ضوابط عندما يسفر الفعل ا

  .أن ينص اإلجراء على عدم تنفيذ ذلك الفعال إال بعد تقييم المخاطر الناشئة عنه
ن مناسبة لمقدار المشكالت  تكويجب أناي افعال تصحيحية أو وقائية متخذة إلزالة اسباب عدم المطابقة الفعلية أو المحتملة 

  .الناتجة السالم و الصحة المهنية وتتكافأ مع مخاطر 
من أن أي تغييرات ضرورية ناشئة عن تطبيق األفعال التصحيحية و الوقائية قد تمت بوثائق بنظام إدارة  المنظمة تتأآد يجب أن

  .السالمة و الصحة المهنية
 
  
 Control of records 4-5-4  السجالتحفظ  4-5-4
  

يجب على المنظمة أن تنشئ و تحافظ على السجالت التي تدل على التطابق مع متطلبات مواصفة نظام إدارة السالمة و الصحة 
  .المهنية و متطلبات هذه المواصفة و النتائج المحققة

  . و التخلص من السجالتلتتمييز و تخزين و حماية و استرجاع و حفظصيانة إجراءات تطبيق و  تقوم المنظمة بإنشاء ويجب أن 
   .مميزة  و تمكن من تتبع األنشطة المتعلقة بها, سجالت سهلة القراءة اليجب أن تكون 

  
 Internal audit 5-5-4   التدقيق الداخلي 4-5-5
  

  : مراجعات نظام إدارة السالمة و الصحة المهنية تتم على فترات مخططة لـنيجب أن تتأآد المنظمة من أ
 .نظام إدارة السالمة و الصحة المهنيةالتأآد من أن   -أ 

a. يطابق الترتيبات المخططة لنظام الصحة المهنية والسالمة شامال متطلبات هذه المواصفة. 
b. يتم تطبيقه بصورة صحيحة ويتم المحافظة عليه. 
c. فعال في الوفاء بسياسة وأهدف المنظمة. 

 .لإلدارةلمراجعة علومات عن نتائج المراجعات م باإلمداد  -ب 
 بواسطة المنظمة إستنادًا على تقييم المخاطر الخاصة ه المراجعات الداخلية يجب أن يتم تخطيطه و إنشائه و تنفيذه و صيانتبرنامج

  .بأنشطة المنظمة و نتائج المراجعات السابقة
  : الداخلية يحدد للمراجعةإجراءاتصيانة تطبيق و  تقوم المنظمة بإنشاء ويجب أن

 . و التقارير و السجالت المصاحبة لهاطلبات تخطيط و تنفيذ المراجعاتكفاءات و متالمسؤوليات و ال  -أ 
 .تحديد معايير التدقيق و مجال و تكرار و طرق التدقيق  -ب 

  . إختيار المدققين و تنفيذ عملية المراجعة يجب أن يتمتع بالموضوعية و الحيادية
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وميجب أن ي فت  اإلدار تق شرآة عل ا لل ددةة العلي ام إدارة رات مح ة نظ ة  بمراجع صحة المهني سالمة و ال ن ال د م تمراريته ا للتأآ س
ام إدارة ال     أن تشتمل المراجعة على تقييم فرص التحسين     ويجب   , ومالءمته وآفاءته وفاعليته   ر نظ ى تغيي المة س و تقييم الحاجة إل

  .و الصحة المهنية شاملة السياسة و األهداف
  .ب أن تتم المحافظة على سجالت مراجعة اإلدارةيج

  :مدخالت مراجعة اإلدارة يجب أن تشتمل على اآلتي
  . نتائج التدقيق الداخلي و تقييم التطابق مع المتطلبات القانونية و المتطلبات األخرى الملزمة للمنظمة-أ
  . نتائج المشارآات و اإلستشارات-ب
  .عنية شاملة الشكاوى اإلتصاالت بالجهات الخارجية الم-ج
  .أداء السالمة و الصحة المهنية للمنظمة -د

  .مدى تحقق األهدافهـ 
  .موقف تحقيقات الحوادث و األفعال التصحيحية و الوقائية -و
 .متابعة تنفيذ قرارات المراجعة السابقة  - ز
  . الصحة المهنيةالتغيرات المحيطة متضمنة تغيرات المتطلبات القانونية و األخرى ذات الصلة بالسالمة و - س

  
  :مخرجات مراجعة اإلدارة يجب تتوافق مع إلتزام اإلدارة بالتحسين المستمرو يجب أن تحتوي على القرارات و األفعال الممكنة لـ

  . أداء السالمة و الصحة المهنية-ا
  . السالمة و الصحة المهنيةأهداف سياسة و -ب
 .الموارد -ج

 .و الصحة المهنيةالعناصر األخرى لنظام إدارة السالمة 
  

  .مخرجات مراجعة اإلدارة يجب أن تكون متاحة لإلتصاالت و اإلستشارات
  
  

  
  


