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 تمهيد
، (OIC OSHNET)أعدت هذه المبادئ التوجيهية من طرف شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية 

إطار منظمة التعاون اإلسالمي للتعاون بشأن الشغل والعمل والحماية االجتماعية طبقا للعمل المنصوص عليه في 
بين البلدان األعضاء  التعاون بشأن الشغل والتشغيل والحماية االجتماعيةالمتعلق ب، الذي تم تبنيه على إثر القرار (اإلطار)

 2013أبريل  26و  25المنعقد بتاريخ  العملراء في منظمة التعاون اإلسالمي خالل الدورة الثانية للمؤتمر اإلسالمي لوز 
 .في باكو بجمهورية أذربيجان

 للتنمية اإلسالمي والبنك( SMIIC) اإلسالمية للدول والمقاييس المواصفات معهد باالشتراك مع أنقرة نظم مركز لهذا،و 
(IDB )بتاريخ الصحة والسالمة المهنية""قوانين ومواصفات  حول عمل ورشة تركيا في االجتماعي والضمان العمل ووزارة 
أسفرت الورشة و . اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء للبلدان المهنية والصحة السالمةسلطات  بمشاركة 2014 أبريل 4

 العامة المديرية أعدتها كل من التيو  ،(OSH) المهنية والصحة لسالمةا معاييرعن تعديل المسودة األولى لمشروع قوانين و 
 معهد المواصفات و أنقرة ومركز تركيا جمهورية في االجتماعي والضمان العمل وزارة في المهنية والسالمة للصحة

 قوانين ومعايير السالمة تبني وتنفيذ وسائلو  لسبل أيضاو خالل الورشة، تم التطرق . (SMIIC) اإلسالمية للدول والمقاييس
 منظمة مؤسسات من الممولة بالمشاريع يتعلق فيما المهنية والسالمة الصحة معايير وتعميم المهنية العالمية لصحةو 

 .العمل وزراءل اإلسالمي للمؤتمر الثانية الدورة عن الصادر باكو إعالن مع يتماشى بما الصلة ذات اإلسالمي التعاون 

اإلسالمي للتعاون بشأن  إطار منظمة التعاون  لتنفيذ التوجيهية للجنة األول االجتماع على اإلطار بعد ذلك مسودة عرضت
 وأخذت. 2014 يونيو 18و 17 أذربيجان بتاريخ بجمهورية باكو في عقد الذي الشغل والعمل و الحماية االجتماعية،

من  اللجنة طلبت الصدد، هذا فيو . ةالسالمة المهنيو  الصحة بشأن عامةالتوجيهية المبادئ ال مالحظاتها حول اللجنة
ومعهد  أنقرة ومركز تركيا جمهورية في االجتماعي والضمان العمل وزارة في المهنية والسالمة للصحة العامة المديرية

على مشروع معايير شبكة منظمة التعاون  األخيرة اللمساتوضع  (SMIIC) اإلسالمية للدول والمعايير المواصفات
 بشأن العامة التوجيهات تقديمكما وافقت اللجنة أيضا على . (OIC OSHNET)اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية 

 .ندونيسيابأ جاكرتا في عقدها المقرر من كانالتي  دورة الثالثة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء العمللل المهنية والصحة السالمة

 لجمع اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء للبلدان المهنية والصحة سلطات السالمة مع المعدل اإلطار وقد تم مشاركة
 (OIC OSHNET)التعليقات فأدرجته شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية  أو النظر وجهات جميع

 .2015 لعرضه على الدورة الثالثة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء العمل عام هووضعت اللمسات األخيرة علي

 قليميةإو  وطنيةو  محلية مؤسسات بين للحدود صحة المهنية هي شبكة عابرةشبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والف
(. OIC-VET)برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم المهني والتدريب  إطار في والمدني العام المجال في تنشط مماثلة

 المهنية الصحةالسالمة و  مؤسسات من توصية مع شيااتم وذلك تركيا،أنقرة ب في 2011 عام الشبكةهذه انطلقت 
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 المعارف لتبادل أوثق تعاون  إقامة بهدف وذلك المهنية، والصحة السالمة مجال في قبل من المبذولة للجهود وكاستمرارية
 .المهنية والصحة السالمة مجال في وبرامج ومشاريع جديدة مبادرات وإطالق ةمشترك أبحاث وتداريب وإجراءالتجارب و 
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 نيةالمه الصحة والسالمة بشأن العامة المبادئ التوجيهية 
 
 النطاق .1

 .منظمة التعاون اإلسالميجميع بلدان في  (OSH)المهنية الصحة والسالمة هذا المبدأ التوجيهي هو توحيد مستوى  نطاق

الصناعية والزراعية والتجارية ) على جميع قطاعات النشاطو  القطاعين العام والخاصفي هذا التوجيه  تطبيق وينبغي
 (.مية والثقافية والترفيهية، الخواإلدارية والخدمية والتعلي

إلى أقصى حد  منظمة التعاون اإلسالميفي عضاء األ البلدانعمال الة، ال بد من ضمان سالمة وصحة في هذه الحو 
 .ممكن في ضوء أهداف هذا التوجيه

 .عاقديت أو تنظيميستخدام ال وأحصول على شهادة الهذا المعيار  الغرض منوليس 

 ةمراجع المعياريال. 2

 .ال غنى عنها لتطبيق هذا المعيارهي اآلتية الوثائق المرجعية 

 73 دليل ISO / IEC ، توجيهية الستخدامها في المعايير مبادئ -المفردات  -إدارة المخاطر 
 ISO 31000 ،التوجيهيةالمبادئ والمبادئ  -طر إدارة المخا 
 BS OHSAS 18001:2007 - ارة الصحة والسالمة المهنيةنظم إد 

 المصطلحات والتعاريف .3

 :ق التعاريف التاليةيتطب ينبغيألغراض هذا المعيار، 

أو ويتلقى تعويضا في شكل أجور أو رواتب أو عموالت  عام أو خاص لدى صاحب عملالشخص الذي يعمل : الموظف
 .أو عينيا بالقطعةأو أجر  إكراميات

شارك بشكل مستقل في مهنة أو تجارة ويستأجر يأو  االقتصادي الخاصروعه مش يديرهو الشخص الذي : رب العمل
 .أو أكثر اموظف

نفسه في ظل الموظفين أو مكان العمل مضرة أو سلبية على صحية آثار له أي مصدر من األضرار المحتملة : الخطر
 .ظروف معينة في العمل

 .خطرالوجود  مصدرهاة أخرى ضار عواقب  بة أوإمكانية وجود أي خسارة أو إصا :المخاطر

رب عملهم والتي هي تحت سيطرة إليها بسبب لذهاب اأو  التواجد فيها عمالاليحتاج جميع األماكن التي : مكان العمل
 .النحو المحدد أعاله على العمل
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 السالمة المهنيةصحة و العامة لل متطلباتال. 4

 :هي كما يلي (OSH) المهنيةلصحة والسالمة ل العامة متطلباتال (أ
السلطات من قبل عليها  متفق في أماكن العمل المهنية لصحة والسالمةل وطنية هناك سياسة أن تكون  ينبغي .أ

 .في أماكن العمل المعنية
 ذكرتو  العمل أماكن التي تحصل في والمخاطر الوشيكة العمل وحوادث المهنية األمراضيجب أن تسجل  .ب

 .للسلطات المختصة
 .عملهم ألداء للموظفين المناسبة العمل معدات توفير يجب .ج
 .العمل لطبيعة وفقا معينة فترات في العاملين صحة مراقبة يتم أن يجب .د
 .ومانعة لإلنزالق معدة من مواد مسطحة طوابقال تكون  أن يجب .ه
 .المباني وخارج داخل والعربات المشاة مسارات بوضوحوترسيم  فصلتم ي أن يجب .و
 في( الخ الحواملو  الشباب ن و والموظف ن و المعاق أي) للخطر المعرضين للعاملين المناسبة الظروف توفير يجب .ز

 .العمل أماكن
 أماكن في اتخاذها ينبغي التي والخطوات المخاطر بشأن الموظفين وتوعية لتذكير مناسبة عالمات توفير يجب .ح

 .العمل
 .الشخصية الحماية ومعدات العمل معدات استخدام حول الالزم التدريب توفير يجب .ط
 في أسمائهم كما يجب عرض  العمل مكان في والسالمة الصحةكمسؤوليين عن  فنيين موظفين ينجب تعيي .ي

 .إليها الوصول يسهل أماكن
 وخطط الطوارئ  قواعد وكذلك الوقائية والتدابير العمل مخاطرب المتعلقة المعلومات جميعيجب أن يتم عرض  .ك

 .إليها الوصول يسهل أماكن يف في حالة الطوارئ  لخروجا
 أن يجبو . مناسبا ذلك كان حيثما األولية اإلسعافاتوغرف  صناديق مثل األولية اإلسعافات مرافقتوفير  يجب .ل

 و العمل مكان في الموظفين عددحسب  األولية اإلسعافات من يكفي ماعلى  تدريبالو  العمل أماكن جميع تتوفر
 .الحاجة دعت كلما العمل مكان في الطبية الفرق  وجود ضمان

 العمل أصحاب بين العمل في والصحة السالمة مجال في المتوازنة والمشاركة والحوار معلوماتيجب تطوير ال .م
 .الوطنية الممارسات أو /و للقوانين وفقا المناسبة واألدوات اإلجراءات طريق عن أوممثليهم و والعمال

 .المؤهلة الشركات أو /و المتخصصين قبل من العمل لمعدات دوري  فحص إجراء .ن
 

 :العمل ألرباب المهنية والصحة السالمة متطلبات (ب
في و . عملالب جانب متعلقكل ضمان سالمة وصحة العاملين في على أن يكون مسؤوال  رب العمل على ينبغي .أ

الالزمة واألدوات وتعديل  اتتنظيمالالمخاطر المهنية، وتوفير  حدوث منع رب العملعلى  ينبغيهذا اإلطار؛ 
 .هدف تحسين األوضاع القائمةبتدابير الصحة والسالمة وفقا للظروف المتغيرة 
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 الصحة حول قضية كل ومناقشة معا لجلوسل العمل وأصحاب للعمال منصة العمل رب يوفر أن يجب .ب
 .العمل أماكن في المهنية والسالمة

 .للموظف الوظيفي الوضع ضد أو لحساب الصحية المراقبة نتائج تستخدم أن يجوز ال .ج
 .الفردية الوقائية التدابير كأولوية تسبق العمل أرباب قبل من جماعية وقائية تدابيريجب اتخاد  .د
  .أوصحته حياته هددي أن يمكن شيء أي أو الشديد الخطر ةحال فيالعمل  مكانيجب إعطاء حق مغادرة  .ه

 
 السالمة والصحة المهنية للعاملينمتطلبات  (ج

 .بعين االعتبار للموظفين لعملا مالءمة أن تؤخذ يجب .أ
 المناسبة لطبيعة العمل  PPE معدات الحماية الشخصيةالموظفين بيجب تزويد  .ب
 .العمل صاحب قبل من المعطاة تعليماتللتدريب وال طبقا االمتثال الموظفينيجب أن يشترط على  .ج
 المصابين للموظفين الوطني الصعيد على المناسب مكانال في تكون  أن التعويضية اآللياتعلى  يجب .د

 .المهنية األمراض من يعانون  الذين أو
 

 تقييم المخاطر .5

من أجل تحديد األخطار التي قد تكون موجودة في مكان العمل أو تقييم المخاطر هو مجموع كل العمليات التي يتم تنفيذها 
 ينبغيوتحديد االحتياطات التي  المخاطر إلى أخطار انقالب العوامل التي تسبب وإدراجلتحليل و قد تأتي من الخارج، 

 .اتخاذها

أن يتم تقييم المخاطر بالتعاون  ينبغيو . تم من قبل خبيرلت هادميتق عليه ينبغييتم تقييم المخاطر من قبل أرباب العمل أو 
على تقييم المخاطر  أن يكون  ينبغيو . فترة زمنية منتظمةوتحديثها في مع العاملين وغيرهم من الخبراء، وأن يتم تنقيحها 

 .النوعي والكميالصعيد 

توظيف ال رب العمليضمن تقييم المخاطر،  أثناءر التي أنشئت من خالل اتخاذ االحتياطات الالزمة للقضاء على المخاط
 :هوو اتباع التسلسل الهرمي ضمن نطاق تقييم المخاطر  ينبغيو . الضروري 

 .االقضاء على مصدرهينبغي و ، أوال  في مكان العمل المخاطرن االمتناع عينبغي  (أ
 .قل خطورةباألخطير الاستبدال  أن يتم ينبغيإذا كان القضاء غير ممكن،  (ب
 .إداريةبير هندسية و تدا اتخاذ ينبغيستبدال غير ممكن، االإذا كان  (ج
 .من اآلثار السلبية لهذه المخاطر، وذلك للحد رأخيكحل ، الئمةشخصية الممعدات الوقاية ال استخدام ينبغي (د
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 المهنيةوالسالمة الصحة التدريب في مجال  .6

مع طبيعة  تالئمي للموظفين في الصحة والسالمة المهنية المناسب التدريب األساسي والمهنيتوفير العمل  ربعلى  ينبغي
 :في هذه التدريباتو . يقومون بهالعمل الذي 

 أن يمكن المخاطر لتقييم نتيجة. المهمة تنفيذ قبل للحاجة وفقا الحاجة تحليل على التدريب تنفيذ يتم أن يجب (أ
 .التحليل هذا في تستخدم

 المتعلقة بالصحةقضايا ال في هممواقفو  همسلوكياتو  هممهاراتو الموظفين  ةرفمع عين االعتبارباألخذ  ينبغي (ب
 .المهنية والسالمة 

 .تدريب فعالتحقيق ت البرنامج التدريبي لقصور المتدربين أثناء تحديد موضوعاأوجه  عين االعتبارباألخذ  ينبغي (ج
يتم سالتغييرات في البرنامج التدريبي أو  سيتم إجراءوفقا لنتائج التقييم، و . تقييم التدريب في نهاية المطاف ينبغي (د

 .التدريب إعادة/تكرار
 .تكرار التدريبات ينبغي، عملية أو موقع العمل تغيرتإذا  (ه

 

 

 العوامل المادية. 7

اذ اتخ رب العملعلى  ينبغيلى جانب ذلك، إ. ل الهرمي للخطر في أماكن العملفي المقام األول أن يطبق التسلس ينبغي
 :االحتياطات على النحو التالي

 .فترات منتظمة علىالعمل  ناضدو مآالت أ صيانة ينبغي (أ
المادية في أماكن العمل وتوصيل المعلومات الناتجة عن هذه تدريب الموظفين المعرضين للمخاطر ب القيام ينبغي (ب

 :ورات التدريبية على وجه الخصوصوتشمل الد. المخاطر
 طبيعة هذه المخاطر، .1
ذلك الظروف التي ، بما في أدنى حد إلىمنها  التخفيضأو  على المخاطر التدابير المتخذة للقضاء .2

 التدابير،فيها تطبق 
 لتشريعات الوطنية،في اتعرض ال يم حدق .3
 ،PPEsاالستخدام الصحيح ل .4
 ،عنهاواإلبالغ  المادية الخطر عواملبسبب التعرض لعالمات التلف اكتشاف  يتم لماذا وكيف .5
 .صحة، والغرض من المراقبة الصحيةالظروف التي يحق للموظفين مراقبة ال .6
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اتخاذ مزيد من االحتياطات للقضاء أو التقليل من عوامل  رب العملعلى  ينبغيإلى جانب االلتزامات العامة الواردة أعاله، 
 :الخطر المادية التي يمكن فحصها تحت سبعة عناوين على النحو التالي

 الضوضاء 1.7
وخاصة من تلك  سالمتهمو  تهمصحالتي تعرض مخاطر المن حماية حصول على الللن يموظفللمتطلبات الألدنى من الحد ا

 :التاليوهي ك لتعرض للضوضاءابالمتعلقة 

 .في مكان العمل على نطاق المرفقاتالهواء  فيمن االنتشار من أجل منع الصوت  لوازم عازلة ينبغي استخدام (أ
 .ر الضوضاء والشخص عرضة للخطرزيادة المسافة بين مصد ينبغي، عند االقتضاء (ب
 .العملية الناحية من معقول بقدر الصاخبة اآلالت يرفق  (ج
 .منتظم أساس على والمعدات لآلالت السليمة الصيانةالقيام بعمليات  يجب (د
 .للضوضاء السلبية اآلثار تقليل أجل من السمع حماية أجهزة يتم استخدام أن يجب (ه

 

 االهتزاز 2.7

  سالمتهمو  تهمصحالتي تعرض مخاطر الالحد األدنى من المتطلبات للموظفين للحصول على الحماية من  رب العمليحقق 
لى حتوي عي عمل سليمجدول لالتخطيط  ينبغي في هذا السياقو . ة عن التعرض لالهتزاز الميكانيكيناجمالتي قد تكون 
 .كافية وتطبيقهفواصل راحة 

 

 الراحة الحرارية 3.7

في هذا و . حرارية جيدةة راحظروف  يضمن عمللمتطلبات للموظفين لتوفير مكان الحد األدنى من ا رب العمليحقق 
 :السياق

با ؤثر سلتزعج الموظفين ولن تبطريقة من شأنها أن ال ظروف الراحة الحرارية في مكان العمل أن تكون  ينبغي (أ
 .على الحالة الجسدية والنفسية

الموظفين ولن تخلق زعج تبطريقة من شأنها أن ال أن توضع األجهزة المستخدمة ألغراض التدفئة والتبريد  ينبغي (ب
 .وفحصها بانتظامصيانتها  ينبغيو . مخاطر الحوادث

 نوافذ، ينبغي توفير باردةساخنة جدا أو في حالة العمل بشكل مستمر في بيئات و فيما يتعلق بطبيعة العمل،  (ج
 .ألشعة الشمسلسقف، وذلك لتجنب اآلثار السلبية لأضواء و 

 .والبيئة العمل تغيير الهواء بشكل مالئم مع ظروف يجب (د
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 اءةاإلض 4.7

 العمل أماكن تكون  أن يجب السياق، هذا في. بأمان العمل ألداء للموظفين كافية إضاءة توفير العمل رب على يجب
 يجب ليال العمل أثناء أو النهار ضوء من ال يمكن فيها االستفادة التي الحاالت في. النهار بضوء الكفاية فيه مضيئة بما

 .كافية من أجل إضاءة االصطناعي الضوء توفير

 الغبار 5.7

  سالمتهمو  تهمصحالتي تعرض مخاطر الالحد األدنى من المتطلبات للموظفين للحصول على الحماية من  العملرب يحقق 
 :في هذا السياقو . غبارلعن التعرض لالتي قد تكون ناجمة 

 (.الرطب المائي العمل طريقة. )الغبارحيث ينتشر أن تستخدم المياه في األماكن  ينبغي (أ
 .توفير التهوية المناسبة ينبغي (ب
 الوقاية للمعدات السليم االستخدام ضمان على رب العمل ويجب المناسبة الشخصية الوقاية معدات توفير ينبغي (ج

 .الشخصية
 .بشكل منتظم وتوثيقه تعرض الموظفينرصد  ينبغي (د
ات تجنب مرور جزيئ ينبغيو الحرة؛  الغبارأجزاء و الغبار  إخراجبين عالي الغرف الضغط الجوي  وضع ينبغي (ه

 .الحرةالغبار أجزاء الغبار إلى 
 .وبصفة دورية التوظيف قبل للموظفينفحص طبي بالقيام  ينبغي (و

 

 التهوية 6.7

 وفقا المحيط الهواء تغيير يتمو . الكافية التهوية توفير يجبحيث  العمل، بيئة في الموجودة رائحةالو  والغبار الغازاتب تتعلق
 .دوري  بشكل العمل لطبيعة

يجب وضع مداخن وفتحات تهوية قادرة وكافية على اخراج تلك  والدخان والضباب الغبار انبعاث يتواجد فيها التي البيئاتو 
 وفقا األخرى، الفنية االحتياطاتيجب اتخاذ  كافية، ليست االحتياطات هذه فيها تكون  التي الحاالت وفي ،االنبعاثات

 .المنجز العمل لطبيعة

تقديم  و العاملين صحة لحماية التهوية تصميم يجب ،المتصاعد الدخان أو السام الغاز الخانق أو حيث العمل أماكن فيو 
 .المنجز العمل لطبيعة وفقا األخرى، الحماية ومعدات أقنعة
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 اإلشعاع 7.7

  سالمتهمو  تهمصحالتي تعرض مخاطر الصول على الحماية رب العمل الحد األدنى من المتطلبات للموظفين للحيحقق 
 :هذا السياق فيو . التي قد تنجم عن التعرض لإلشعاع، إذا كان موجودا

 ".مادة مشعةخطر "المواد المشعة بتعمل التي العمل  جميع أماكن ينبغي وضع عالمات في (أ
 ".اإلشعاع" برمزالمشعة  الموادالمتصلة مع معدات الجميع على  وضع عالماتينبغي  (ب
 .بشكل كافي تعمل مع المواد المشعةالتي العمل تهوية أماكن  ينبغي (ج
 (.مختبراتالأي )في مكان العمل  وإتاحتهاإعداد اإلجراءات التفصيلية المتعلقة بالعمل مع المواد المشعة ينبغي  (د
قابلة  حجرات أو غرف /النفايات المشعة مع جامعي النفايات غير منفذة واالحتفاظ بها في خزانات  ينبغي جمع (ه

 للقفل
  .مقفلةال غرفال أو خزائنال إلى الوصولهم فقط المسموح لهم  المشعة المواد مع لعملهم ال المرخص ن الموظفو  (و
 المناسبة االشعاع قياس أجهزةب وازودي أن يجب والمشعة اإلشعاعية المواد مع يعملون  الذين لعاملينا جميع (ز

PPE، منتظمة دورية طبية لفحوصات الخضوع وكذلك. 

 العوامل الكيميائية .8

على رب العمل اتخاذ  ينبغيلى جانب ذلك، إ. ل الهرمي للخطر في أماكن العملفي المقام األول أن يطبق التسلس ينبغي
 .االحتياطات الالزمة

 وإذا كان ذلك غير ممكن ينبغيتعرض الموظف، االحتياطات الالزمة لتجنب ينبغي اتخاذ ئية، الكيميا الموادب أثناء العمل
 :التاليكاالحتياطات هي و . من مخاطر المواد الكيميائيةلعاملين وحماية ااالحتياطات للحد من التعرض  اتخاذ

 .ألدنى مستوى ممكن واعرضيتأو من المحتمل أن  تعرضينإبقاء عدد الموظفين الم (أ
وصحائف بيانات السالمة  ICSCلمواد الكيميائية وفقا للمعايير الوطنية والدولية مثل وضع عالمات على ا (ب

(SDS ) المواد الكيميائية وضع عالمات علىوإبالغ الموظفين عن األخطار الكيميائية من خالل. 
المهنية، واالستخدام المالئم  ، وممارسات السالمةSDS حولتدريب العاملين على استخدام المعلومات المتاحة  (ج

 .معدات الوقاية الشخصيةل

 .ةالمفاجئ الحوادث حاالت يف الطوارئ  أجهزة توفير( د

قيم عمل عند أو فوق على رب العمل أيضا التأكد من أن الموظفين الذين يتعرضون لعوامل المخاطر الكيميائية في ال ينبغي
تشمل الدورات التدريبية على ينبغي أن و . المخاطر الناتجة عن التعرضب امتعلق اتدريبمعلومات و  يتلقون التعرض  إجراء

 :وجه الخصوص
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 ترتيبات الطوارئ، (أ
 نتائج تقييم المخاطر، (ب
 ،SDSSالعوامل الكيميائية الخطرة الموجودة في مكان العمل مع إمكانية الوصول إلى  (ج
 .الشخصية والجماعية التي يتعين اتخاذهاالحماية تدابير دريب على االحتياطات المناسبة و الت (د

إذا كان األمر كذلك، تحدد . خطرة موجودة في مكان العملعوامل كيميائية  ةأي تعلى رب العمل تحديد ما إذا كان ينبغي
 :مخاطر التي تؤثر على سالمة وصحة العاملين بسبب وجود تلك العوامل الكيميائية مع األخذ في االعتبار ما يليال

 لمواد الكيميائية،لئص الخطرة الخصا (أ
 تقديمها من جانب المورد، ينبغيلتي معلومات عن الصحة والسالمة ا (ب
 ،تهومد هونوع مستوى التعرض (ج
 العوامل، بما في ذلك قيمتها،هذه ظروف العمل مع  (د
 ريعات الوطنية،في التش البيولوجية الواردة حدالقيم قيم أو يحد أي تعرض مهني  (ه
 الوقائية المتخذة أو التي ستتخذ،أثر التدابير  (و
تبين أن استخدام المواد الكيميائية خالل المرحلة قد يشكل خطرا على صحة الموظف، يجب على رب العمل  إذا (ز

 .توفير المراقبة الصحية

 الحرائق واالنفجارات 1.8

 :من أجل تجنب والسيطرة على الحرائق واالنفجارات الناتجة عن اشتعال المواد الكيميائية القابلة لالشتعال أو الغازات

 .مداخل والمخارج وأنظمة التهويةوالتخزين المواد القابلة لالشتعال بعيدا عن مصادر االشتعال،  ينبغي (أ
 عدد كاف من أجهزة إطفاء الحريق المناسبةبمجهزة  بيئة مكان العمل كون تينبغي أن  (ب
 تحذير في مناطق خطر الحريقالوضع عالمات ينبغي  (ج
 .لنارلتدريب الموظفين على العمل مع المواد القابلة لالشتعال واالستجابة  ينبغي (د

 

 (ACM)تحتوي على االسبستوس التي مواد ال 2.8

 مادة جديدةك أنشطة تحديث أو في هاناء مبان جديدة أو ترميمبلتجنب استخدام المواد التي تحتوي على األسبستوس  ينبغي
 .وفقا ألعلى المعايير

 خالل لالسبستوس التعرض عن الناجمة الصحية اآلثار من حمايةوفير لتوالحاسمة  الالزمة االحتياطات كافة اتخاذ يجب
 .صيانةالو  صالحاإلو  تدميرالو  زالةاإل
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 العوامل البيولوجية. 9

بما في ذلك تسمم، حساسية أو  وأعدوى،  ةالتي قد تسبب أيت الحية الدقيقة وزراعة الخاليا العوامل البيولوجية هي الكائنا
 .تلك التي تم تعديلها وراثيا

البيولوجية الضارة  ناصراستخدام الع االمتناع عن ينبغيمن أجل تجنب وتقليل المخاطر الناجمة عن عوامل بيولوجية، 
االحتياطات الالزمة للحفاظ على خطر  ينبغي اتخاذ، غير ممكنهذا االستبدال  وإذا كان. أقل خطورة بعناصر هاواستبدال

 .عرض عند أدنى مستوى ممكنالت

 (اإلرجونوميكس)اإلنسانية  الهندسة. 10

. لعديد من المهنهي موجودة على نطاق واسع في ا الهندسة اإلنسانيةعوامل بسبب العديدة اإلصابات واألمراض إن 
 ةالسيئة أثناء أداء أي وضعياتألوزان الثقيلة، والوالمناولة اليدوية ل، أو العقلي المفرط /ويمكن اعتبار اإلرهاق الجسدي و

من تخفيف الأو  /أجل القضاء على و من و . اإلنسانية الهندسة عواملل اتجسيد، والحركات المتكررة لفترات طويلة مهمة،
 ؛اإلنسانية الهندسة عواملالمخاطر بسبب 

 .ينالقياسات البشرية المناسبة للموظفين الحاليين والمحتمل حسبصمم مكان العمل يينبغي أن  (أ
ذ اخاتو  ضعيفةال الوضعياتتجنب  ينبغيو ، المؤداة المهام  متطلبات تلبيعمل محطات توفير من خالل  (ب

 .وعمليا حيثما كان ذلك ممكنا للتعديلة عمل قابلمحطات كما ينبغي توفير . اإلجراءات العالجية
إلى أقصى  االثقيلة، أو للحد منهلمواد للمناولة اليدوية لالحاجة  يحيث يتم القضاء علىعمل للتنظيم  ينبغي وضع (ج

 .حد ممكن
 .وضعياتوتحسن ال لوقتاليدوي واجهاد الميكانيكية التي تقلل اإل والمساعدةاستخدام األدوات المناسبة ينبغي  (د
 .فواصل الراحة للموظفين خالل ساعات العملمدة كافية ل ينبغي إعطاء (ه
ثابتة أو المناولة  بوضعياتام التي تتطلب حركات متكررة التناوب الوظيفي وخاصة بالنسبة للمه ينبغي إجراء (و

 .ألوزان الثقيلةلاليدوية 

 

 يدويةال األدواتالت و اآل. 11

 اآلالت 1.11

 :اتباعها أثناء استخدام اآلالت التي يجبالقواعد 

 .هالغرض المقصود من للحصول علىالت اآلاستخدام  ينبغي (أ
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 اآلمنة ممارساتالير السالمة و تدابعن استخدام اآلالت وإبالغه  حولعلى المشغل الحصول على تدريب  ينبغي (ب
 .لعملل

أزرار حاالت الطوارئ ويتم إبالغ الموظفين حول كيفية  علىبشكل صحيح و لة بما فيه الكفاية ينبغي أن تتوفر اآل (ج
 .استخدام تلك األزرار

سالمة مناسبة للقضاء أجهزة ب هزةمج قيحلالتأو األشياء العمل التي تحمل خطر سقوط  أن تكون معدات ينبغي (د
 .على هذه المخاطر

 .القصوى  مولةرفع الحلمعدات  يتم وضع عالمات مرئية واضحةأن  ينبغي (ه
خصائص الفيزيائية شكل والالو  نوعلل الموافقة المناسبة رفعال أجهزةاختيار أسلوب العمل المناسب باستخدام  ينبغي (و

 .الرفعمعدات بحمولة التي يتم رفعها للاألخرى 
 .الجهازبواقيات ، والدوارة والمتحركة العرضيةالترددية، األجزاء جميع  ةتغطي ينبغي (ز
 .باألرضتعمل بالطاقة الكهربائية ينبغي ربط اآلالت التي  (ح
 .تهوية مناسبةة أنظممجهزة ب وما إلى ذلكالغبار والغاز والبخار  التي تخرجت اآلالينبغي أن تكون  (ط
 .اآللةلم يتم إيقاف ما تنظيف  وأصيانة  وأاصالح ال ينبغي القيام ب (ي
 .لةاآل محددة أثناء استخداملالهتزاز فوق قيمة الحد الال ينبغي أن يتعرض الموظف  (ك
 .شغل في جميع أنواع معدات العملمال إلى غرفمشغلين اليسمح فقط بدخول  (ل
 .لآلالت ةالدوريمراقبة توفير ال ينبغي (م

 يدويةاألدوات ال 2.11

قد و . والمطارق والمفكات اتكماشوالمثل الشدات،  التي ال تعمل بالطاقةتشمل األدوات اليدوية مجموعة واسعة من األجهزة 
 .تبدو هذه األدوات غير مؤذية، ولكن من المعروف أنها سبب العديد من اإلصابات

 :ويةيدناء استخدام أداة القواعد الواجب اتباعها أث

 .عمللهذا ال المناسبة اة داأل نوع وحجم استخدام ينبغي (أ
 .ةأو زيتي ةدهني بأيدي ال ينبغي العمل (ب
 .ينبغي التعامل بحذر مع األدوات حادة الحواف والمدببة (ج
 .ملزمة أو مشبكبقصيرة الصغيرة و العمال األجميع تأمين  ينبغي (د
 .مفككة أو متصدعةأدوات  استخدامال يجوز  (ه
 .مقبضدون من ال يجوز استخدام الملف  (و
 .لغير وظيفتهادوات ينبغي استخدام األال  (ز
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 سالمة العمل في األماكن المرتفعة. 12

 السقوط هياإلصابات والخسائر في األرواح نتيجة أن في فرق االرتفاع وحيث تؤدى  أي وظيفةبرتفاع االالعمل في يعرف 
 في االرتفاع؛ وأثناء العمل. ممكنة

ضمان سالمة الموظفين في المقام األول من خالل اتخاذ تدابير الحماية الجماعية مثل المنصات،  ينبغي (أ
 .منةاآلسوار واألهوائية، الوسائد والرفوف، وشبكات األمان، وال

العمل الذي يجري تنفيذه، في حالة السقوط التي هي مناسبة لطبيعة  الشخصية لتجنبوقاية التدابير  ينبغي اتخاذ (ب
ثمة حاجة و قد تسبب مخاطر أكبر، و ليست قابلة للتطبيق، ، و القضاءقادرة على تدابير الحماية الجماعية  لم تكن

 .مؤقتاتها إلزال
 .الموظفين من فتحات على األرض والفتحات بين المكونات الهيكلية العمودية تجنب سقوطتدابير لينبغي اتخاذ  (ج
منتصف السكك الحديدية أو عناصر حماية أو ديدية، حالسكك أعلى ال المستخدمةسوار األينبغي أن تشمل  (د

 .تماما منطقة الحفرينبغي تغطية و . منع المواد من السقوطل وعارضةحماية نفس الالجانب اآلخر لتوفير 

 الطوارئ . 13

 وأالتدخل  وأستجابة لحاالت الطوارئ تطلب اوي أو جزء منهمكان العمل كل الطوارئ هو الحدث الذي قد يحدث في 
 .الكوارث الطبيعية وأوادث مثل حريق أو انفجار أو تسرب المواد الكيميائية الخطرة الحاإلسعافات األولية أو إخالء 

 :هي األحكام التي ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار في حالة الطوارئ 

تحديد حاالت الطوارئ المحتملة من خالل تقييم حاالت الطوارئ التي قد تؤثر على الموظفين وبيئة العمل  ينبغي (أ
الكوارث الطبيعية والحرائق واالنفجار والتخريب، والتسمم الغذائي، وحاالت الطوارئ األخرى المحددة نتيجة لتقييم )

المواد المستخدمة، و أن تبقى بيئة العمل،  ينبغيرئة؛ تحديد هذه الحاالت الطاول. في وقت مبكر( المخاطر وغيرها
 .ومعدات العمل والظروف البيئية في االعتبار

 .تدابير منع وتقييد اآلثار السلبية لحاالت الطوارئ  اتخاذ (ب
 .حاالت الطوارئ بشكل دوري لرفع مستوى التأهب لحاالت الطوارئ  حول تدريباتينبغي أن تجرى  (ج
والعمليات والمعلومات واإلجراءات الموجهة نحو الممارسة في  طرق التي تشمل ال وضع خطة عمل الطوارئ  ينبغي (د

 :في هذه الخطةو . حاالت الطوارئ 
 حاالت الطوارئ المحتملة، (1
 التدابير الوقائية والتقييدية،اتخاذ  ينبغي (2
 طرق االستجابة لحاالت الطوارئ، (3
 في مكان العمل، خطط اإلخالء التي يتم إعدادها لتكون معلقة على مواقع مختلفة (4
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 .التدريباتفرق الطوارئ وأشكال  ينبغي إشراك (5
خطة عمل الطوارئ مع األخذ بعين االعتبار نتائج تدريبات الطوارئ وأوجه القصور الناشئة خالل  ينبغي مراجعة (ه

 .طة العمل الطارئة بشكل دوري خ ينبغي تحديثتغييرات وواجبات،  ةهناك أيلم تكن لو و حتى . العمل الروتيني
تمكين اإلخالء بسالسة في حاالت الطوارئ المحتملة  ينبغيو . بشكل صحيحالهروب  منافذ وأبواب ينبغي ترتيب (و

 .وضع العالمات واإلضاءةب ستعانةاالمع 
الترتيبات الالزمة التي توفر االتصاالت مع وكاالت أخرى خصوصا حول اإلسعافات األولية، اتخاذ  ينبغي (ز

 .الطوارئ واإلنقاذ ومكافحة الحرائقوالتدخل الطبي في حاالت 
. بصفة دائمةإطفاء الحريق، وطفايات الحريق ومعدات الطوارئ األخرى  ونظمكشف، النذار و ينبغي توفير نظم اإل (ح

 .واضحة ويمكن الوصول إليها بسهولةالمعدات أن تكون  ينبغيو 
في مجال الوقاية والحماية  ينمدربوال ينمجهز الحاالت الطوارئ، ينبغي تعيين عدد كاف من الموظفين لستجابة لال (ط

خذ بعين االعتبار حجم المؤسسة حاالت الطوارئ، وإطفاء الحرائق، واإلسعافات األولية الخ مع األ في التدريباتو 
 .األشخاص اآلخرين في مكان العمل واعتبارالخاصة، ونوع العمل، وعدد الموظفين  هامخاطر و 
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صنعت من أجل التي معدات الوقاية الشخصية جميع األجهزة الواقية واألدوات والمواد المستخدمة من قبل الموظفين و تشمل 
توفير معدات الوقاية الشخصية  ينبغيو . الصحة والسالمةثر على يؤ عمل الذي حماية العاملين من األخطار الناشئة عن ال

 .المناسبة للموظفين وفقا لطبيعة العمل

 ؛أن PPE الشخصية الحماية معداتجميع ل ينبغي

 دون خلق مخاطر إضافية منمخاطر تمنع ال. 
  مناسبة لظروف العملتكون. 
 ينالصحية للموظف والحالة ةمريحاللمتطلبات ا تتوافق مع. 
 يهايرتدالذي شخص لة إلى حد معقول لحجم مناسب ومريحذات ن و كتتناسب وت. 
 الئقة. أن تكون محافظ عليها ومقدمة من أجل خدمة 

 

 للمساهماتشكر وتقدير 
 

ية ومنظمة التعاون تاآل البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي يهذه المبادئ التوجيهية من قبل ممثلتم إعداد 
 وأجهزتها  اإلسالمي
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I- 

 جمهورية تركيا

 جمهورية أفغانستان اإلسالمية

 الموريتانية اإلسالمية الجمهورية

 ماليزيا

 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 جمهورية ألبانيا

 جمهورية إندونيسيا

 جمهورية العراق

 جمهورية السودان

  الجمهورية اليمنية

 جمهورية كازاخستان

 الحكومة الفلسطينية

 حكومة قطر

II –  

 (SESRIC) حصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالميةمركز األبحاث اإل

 (SMIIC)المواصفات والمقاييس اإلسالمية معهد 

 

 


