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يهدف هذا الدليل إلى مساعدة أصحاب العمل والعمال وممثليهم
على تقييم األخطار المتعلقة بالسالمة والصحة في مكان العمل
إن تقييم الخطر في مكان العمل هو إحدى األدوات الرئيسية لتحسين ظروف السالمة والصحة
المهنيتين في العمل؛ وبالتالي ،فهو يمارس دور ًا هام ًا في حماية العمال واألعمال ،فض ً
ال عن
االمتثال للقوانين في بلدان كثيرة .إنه يساعد الجميع على التركيز على األخطار التي تحظى
حق ًا باألهمية في مكان العمل  -األخطار التي من المحتمل أن تسبب ضرر ًا حقيقي ًا.
في كثير من الحاالت ،يمكن للتدابير البسيطة أن تتحكم بالمخاطربسهولة؛ على سبيل المثال،
توفير مياه الشرب للحيلولة دون حدوث التجفاف ،أو ستائر النوافذ للحد من اكتساب الحرارة
في المباني ،أو ضمان تنظيف االنسكابات على الفور كي ال ينزلق األشخاص ،أو إغالق
أدراج الخزانة بعد استخدامها لضمان أال يتعثر بها األشخاص .يعني ذلك في معظم الحاالت،
تدابير بسيطة وقليلة التكلفة وفعالة لضمان حماية ما هو َق ِّيم وثمين ،أي العمل واألعمال.
إن تقييم الخطر الذي ُي ْجرى جيد ًا سيساهم في حماية العمال عبر القضاء على المخاطر
واألخطار المرتبطة بالعمل أو تقليلها إلى أدنى حد ممكن .ينبغي له أن يعود بالنفع على
األعمال من خالل تنظيم أفضل لممارسات العمل الذي من الممكن أن يزيد اإلنتاجية.

يتوفر مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع في الحقيبة التدريبية التي أصدرتها منظمة
العمل الدولية بعنوان “Training Package on Workplace Risk Assessments and Management
 ،”for Small and Medium-Sized Enterprisesوهي متاحة على الموقع التاليhttp://www.ilo.:
( org/safework/info/instr/WCMS_215344/lang--en/index.htmأصدر المعهد العربي للصحة
والسالمة المهنية بدمشق الترجمة العربية لهذه الحقيبة التدريبية بعنوان «حقيبة تدريبية بشأن
تقييم الخطر وإدارته في مكان العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» ،وهي متاحة على
الموقع التالي .http://www.aiosh.org/?page=category&category_id=12&lang=ar

فثمة طرائق
ليست المنهجية الموصوفة في هذا الدليل السبيل الوحيد إلجراء تقييم الخطرّ ،
أخرى جيدة ،السيما لألخطار والظروف التي تتسم بقدر أكبر من التعقيد .مع ذلك ،نعتقد أن
هذه الطريقة هي األنسب لمعظم المؤسسات ،السيما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ما هو تقييم الخطر؟

تقييم الخطر هو ببساطة فحص دقيق ،في مكان العمل ،لما يمكن أن يسبب ضرر ًا لدى
ثمة احتياطات كافية أوما إذا ينبغي بذل المزيد
األشخاص .فهو ُي َمكِّن من تحديد ما إذا ّ
عرضين للخطر ،بما في ذلك العمال والجمهور.
الم َّ
للحيلولة دون حدوث الضرر لدى ُ
تستطيع الحوادث واالعتالل في الصحة أن تفسد الحياة ،باإلضافة إلى التأثير على األعمال؛
على سبيل المثال ،إذا ما توقف اإلنتاج ،أو لحق الضرر باآلالت ،أو ازدادت تكاليف التأمين،
أو ُف ِر َضت العقوبات الماليةُ .يط َلب من أصحاب العمل في بلدان كثيرة تقييم الخطر في مكان
عملهم بحيث يستطيعون وضع خطة للتحكم بهذه األخطار.
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إن مفهوم تقييم مكان العمل هو أنه عملية مستمرة متواصلة ،كفيلم على بكرة .إنه ليس َل ْق َطة
بلمح البصر لمكان العمل التي يمكن تشبيهها بالتفتيش على مكان العمل .في حين أنه قد
يكون من المفيد استخدام المعلومات من جوالت التفتيش على مكان العمل عند إجراء تقييم
الخطر ،فإنه يجب أن نكون واضحين بشأن االختالف بين تقييم الخطر والتفتيش .ينبغي أن
المخاطر والتدابير الالزمة للتحكم بها ،في حين أن التفتيش ينبغي أن
تقييم الخطر
يحدد
َ
ُ
ِ
ُ
َيتَح َّقق من أن تدابير التحكم المطلوبة قد استخدمت فعالً.

كيف ُت َق ِّيم األخطار في مكان العمل
اِتَّبِ ِع الخطوات َ
الخ ْمس التالية:

الخطوة 1

َحدِّ ِد المخاطر

الخطوة 2

َحدِّ ْد َم ْن يمكن أن يتضرر وكيف

الخطوة 3

َق ِّي ِم الخطر َ -حدِّ ْد واِ ْخت َْر تدابير التحكم بالمخاطر المتعلقة بالسالمة والصحة

الخطوة 4

َس ِّج ْل َم ْن المسؤول عن تنفيذ تدابير التحكم واإلطار الزمني

الخطوة 5

ِ
وحدِّ ْ
ث عند الضرورة
وار ُصدْ
وراج ْع تقييم الخطرَ ،
َس ِّج ِل النتائجْ ،

إن جوهر تقييم الخطر هو ليس اإلفراط في تعقيد العملية؛ فاألخطار معروفة جيد ًا وتدابير
التحكم الالزمة سهلة التطبيق .ففي كثير من المؤسسات ،من المحتمل أن َي ْع ِرف بالفعل الذين
يقومون بإجراء تقييم الخطر ما إذا ،على سبيل المثال ،يقوم العامل بنقل األحمال الثقيلة ومن
ثم يمكن أن تحدث اإلصابات في ظهورهم ،أوحيثما يكون من المرجح بقدر أكبر أن ينزلق
َح َّق ْق أن احتياطات مقبولة قائمة لتفادي حدوث
العمال أو أن يتعثروا .إذا كان الحال كذلك ،ت َ
اإلصابة أو االعتالل في الصحة.
إذا كان أصحاب العمل ،بالتعاون مع العمال و/أو ممثليهم الذين يقومون بإجراء تقييم
الخطر ،واثقين وفهموا ما الذي ينطوي عليه ذلك ،فإنه يمكنهم إجراء تقييم الخطر من خالل
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العمل مع ًا .ال ضرورة ألن تكون خبير ًا في السالمة والصحة .بالطبع ،إذا لم يكن أولئك الذين
ؤهل.
يقومون بإجراء تقييم الخطر واثقين ،فإن ثمة حاجة إلى المساعدة من شخص ُم َّ

في جميع الحاالت ،يجب أن يضمن أصحاب العمل أن العاملين و/أو ممثليهم يشاركون
بشكل كامل في العملية .سيكون لديهم معلومات مفيدة بشأن أداء العمل ،مما يجعل تقييم
الخطر أكثر عمق ًا وفعالية .لكن ت ََذك َّْر ،إن أصحاب العمل في بلدان كثيرة مسؤولون عن رؤية
أن التقييم ُي ْجرى كما ينبغي.
أثناء التفكير بشأن تقييم الخطر ،ت ََذك َّْر أن:

 المخاطر هي أي شيء يمكن أن يسبب ضرر ًا؛ كالمواد الكيميائية ،والكهرباء ،والعمل
على الساللم ،واآلالت غير المحمية ،والدُّ ْرج غير المغلق في الخزانة ،والعمل الذي
(اإلجهاد) ،وما إلى ذلك.
يحدث الك َْرب
ْ

 الخطر هو االحتمال ،الكبير أو الضعيف ،لحدوث ضرر لشخص ما بسبب تلك المخاطر
والمخاطر األخرى ،إلى جانب اإلشارة إلى مدى خطورة الضرر.
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الخطوة 1
َحدِّ ِد المخاطر
الم َق ِّيمون إلى تحديد كيف يمكن أن يتضرر العمال والزوار؛ حيث يتم بلوغ
في البداية يحتاج ُ
ذلك عبر استقصاء مكان العمل وتحديد المخاطر .ال يمكن التحكم بالمخاطر التي لم تُحدَّ د.
عندما تعمل في مكان كل يوم ،فإنه من السهولة بمكان التعرف على بعض المخاطر ،لذلك،
فيما يلي بعض النصائح للمساعدة على تحديد ما هو مهم:
نظر إلى ما يمكن توقعه أن يسبب ضرر ًا .اِ ْض َم ْن أنه يتم التصدي
ت َ
َج َّو ْل في مكان العمل و ُا ْ
نظمة ،في كافة المجاالت؛ مثالً ،اإلنتاج والصيانة
الم َّ
المن َّظمة وغير ُ
إلى كافة أنشطة العملُ ،
الوقائية المخطط لها وصيانة األعطال.
اِ ْض َم ْن أن العمال أو ممثليهم يصفون أخطار األعمال التي يقومون بها ويقدمون
المعلومات حول كيف يمكن الوقاية من الحوادث واالعتالالت في الصحة في مكان
العمل؛ وقد يالحظون أشيا َء غير واضحة على الفور ألصحاب العمل أو إلدارة خارجية.
اص ْل معهم.
تستطيع النقابات أيض ًا تقديم النصح ،لذا ت ََو َ
ورد ،أو صحائف البيانات للمواد الكيميائية ،ألنها
ت َ
الم ِّ
المصنِّع أو ُ
َح َّق ْق من تعليمات ُ
يمكن أن تكون مفيدة جد ًا في توضيح المخاطر ووضعها في منظورها الحقيقي.
 َت َع َّل ْم من أمثلة الحوادث واالعتالالت الصحية المرتبطة بالعمل السابقة؛ فغالب ًا ما تساعد
على تحديد مخاطر أقل وضوح ًا.
ت ََذك َّْر بأن تفكر بشأن المخاطر الصحية طويلة األجل (مثالً؛ المستويات العالية من
الضوضاء (الضجيج) أو التعرض للمواد الضارة) ،والمخاطر النفسية االجتماعية ،فض ً
ال
عن المخاطر المتعلقة بالسالمة.
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الخطوة 2
َحدِّ ْد َم ْن يمكن أن يتضرر وكيف
الم َق ِّيمين يحتاجون
بالنسبة لكل نوع من المخاطر يتم تحديده ،وقد يكون ثمة الكثير منها ،فإن ُ
إلى أن يكونوا واضحين بشأن َم ْن يمكن أن يتضرر وكيف؛ إن ذلك سيساعد على الت ََّح ُّق ْق من
السبيل األفضل إلدارة الخطر .ال يعني ذلك سرد الجميع بأسمائهم ،لكن بدالً من ذلك تحديد
مجموعات األشخاص (مثالً؛ «األشخاص العاملون في المستودع» أو «المارة»).
في كل حالةَ ،حدِّ ْد كيف يمكن أن يتضرروا؛ َأ ْيَ ،أ ُي نوع من اإلصابة أواعتالل الصحة يمكن
أن يحدث .على سبيل المثال« ،قد يعاني منسقوا البضائع على الرفوف من إصابات في الظهر
بسبب الرفع المتكرر للصناديق».

ت ََذك َّْر:

لبعض العمال متطلبات خاصة؛ مثالً ،العاملون الجدد واألحداث ،والعامالت الحوامل أو
الم َع َّوقون؛ فهؤالء قد يكونون ُم َع َّرضين لخطر خاص؛ و
الالتي َو َلدْ َن حديث ًا ،واألشخاص ُ
الذين قد ال يتواجدون في مكان العمل في كافة األوقات؛ كعمال التنظيف ،الزوار،
المقاولون ،عمال الصيانة ،وما إلى ذلك؛ و

َ
أنشطتك؛ و
الجمهور ،في حالة إمكانية أن ُيصابوا بأذى بسبب
َ
عملك على اآلخرين
إذا ما كان مكان العمل مشترك ًاَ ،فك ِّْر بشأن كيف تؤثر أنشطة
زمالئك  -تَحدَّ ْ
َ
ث معهم؛ و
الموجودين ،باإلضافة إلى تأثير عملهم على
اِ ْس َأ ِل العمال ما إذا بإمكانهم التفكير في أي شخص َمن ِْس ّي.
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الخطوة 3
ِ
َق ِّي ِم الخطر َ -حدِّ ْد وا ْخت َْر تدابير التحكم بالمخاطر
المتعلقة بالسالمة والصحة

المخاطر ،فإنه يجب عليهم تحديد ما يفعلونه بشأنها .يقتضي القانون
الم َق ِّيمون
َ
بعدَ أن رصدَ ُ
في بلدان كثيرة من أصحاب العمل القيام بكل شيء ممكن لحماية األشخاص من الضرر؛
حيث يمكن تحقيق ذلك من خالل مقارنة ما يتم القيام به من ممارسات جيدة.
نظر في إجراءات التحكم القائمة وكيف ُينَ َّظم العمل؛ ومن ثم ِ
قار ْن ذلك مع
لذا ،في البداية ُا ْ
َح َّقق إذا ما كان هناك المزيد إلجرائه بهدف تحسين المعيار في مكان
الممارسات الجيدة وت َ
للم َق ِّيمين أن يأخذوا بعين االعتبار ما يلي:
العمل .ينبغي ُ
هل بإمكاننا إزالة المخاطر تمام ًا؟ َأ ْي القضاء على المخاطر بواسطة إلغاء الحاجة إلى
العمل في المناطق المرتفعة.
إذا كان الحال غير ذلك ،كيف نستطيع التحكم بالمخاطر بحيث يكون الضرر غير
محتمل؟
عند التحكم بالمخاطر ،اِتَّب ِع المخطط التسلسلي الهرمي إلجراءات التحكم ،إذا كان َ
ذلك

ممكن ًا وفق الترتيب التالي:
 ِ
حاو ْل بخيار أقل خطورة (مثالً؛ التحول إلى استخدام مادة كيميائية أقل خطورة)؛ استبدال
المخاطر؛ و
 ُق ْم بالعمل على منع الوصول إلى المخاطر (مثالً ،بواسطة وسائل حماية)؛ و
 َن ِّظ ِم العمل للحد من التعرض للمخاطر (مثالًَ ،ض ْع حواجز بين المارة وحركة المرور)،
طرائق العمل اآلمن؛ و
 َو ِّف ْر مرافق الرعاية (مثالً ،اإلسعافات األولية ومرافق الغسل إلزالة التلوث)؛ و
 َو ِّز ْع معدات الوقاية الفردية (مثالً؛ المالبس ،األحذية ،واقيات العينين ،وما إلى ذلك)
دون أن يتحمل العامل أي نفقة.

ال يتطلب تحسين السالمة والصحة تكاليف باهظة؛ على سبيل المثال ،إن وضع مرآة في
الم ْركَبات ،وتوفير عربات بعجلة أو
الزاوية العمياء الخطرة للمساعدة على منع وقوع حوادث َ
أكثر لنقل األحمال هما إجراءان من االحتياطات قليلة التكلفة يأخذان األخطار بعين االعتبار.
إن اإلخفاق باتخاذ احتياطات بسيطة يمكن أن يكلف األعمال والعمال أكثر من ذلك بكثير
مالي ًا ومن حيث األلم والمعاناة إذا ما وقع حادث أو حدثت إصابة.
إن إجراء تقييم الخطر من ِق َبل أصحاب العمل والعمال كفريق يساعد على ضمان أن أي
إجراءات مقترحة للتحكم بالمخاطر س ُت َط َّبق ولن تُدْ ِخل مخاطر جديدة .ت ََذكَّر أن كافة العمال،
بما في ذلك المديرون ،سوف يحتاجون إلى التدريب بشأن تدابير التحكم التي يتم تبنيها
لضمان أنها تُستخدَ م بشكل صحيح.
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الخطوة 4
َس ِّج ْل َم ْن المسؤول عن تنفيذ تدابير التحكم واإلطار الزمني
الم َق ِّيمون اتخاذ تدابير إضافية ،فإنه يجب اتخاذ إجراء لضمان أنها ُتنَ َّفذ .إنها
إذا ما قرر ُ
ً
لممارسة جيدة إناطة المسؤولية بذلك ،إلى أفراد تتم تسميتهم ،فضال عن تعيين إطار زمني
للتنفيذ .ينبغي أيض ًا تسجيل تاريخ التنفيذ.

إن إكمال تقييم الخطر خطوة هامة ،ولكنه يعمل على أساس نتائج تقييم الخطر التي ستحدث
فرق ًا في القضاء على المخاطر واألخطار المرتبطة بالعمل أو تقليلها إلى أدنى حد ممكن.
الم َق ِّيمون عدد ًا من تدابير التحكم الجديدة الالزمة ،وقد ال يكون لدى
من المرجح أن يحدد ُ
المؤسسات الموارد لتنفيذها كلها على الفور .إن بعض تدابير التحكم اإلضافية يمكن تنفيذها
حاالً بموارد محدودة؛ مثالً ،ضمان تحسينات الترتيب والنظافة ،إزالة الكابالت الزائدة/أو
تحويل مسارها ،وما إلى ذلك .أما اإلجراءات األخرى فتحتاج إلى وضعها في أولويات،
حيث يستند ذلك إلى درجة الخطر.
َض ْع خطة عمل للتعامل مع األشياء األهم أوالً.
تتضمن خطة العمل الجيدة مزيج ًا من األشياء المختلفة ،مثالً:
تحسينات قليلة التكلفة أوسهلة يمكن إجراؤها سريع ًا ،ربما كحل مؤقت إلى حين تنفيذ
إجراءات تحكم أكثر موثوقية؛
حلول طويلة األجل لتلك المخاطر األكثر ترجيح ًا أن تسبب حوادث أواعتالالً في
الصحة؛
حلول طويلة األجل لتلك المخاطر ذات العواقب األسوأ احتماالً؛
ترتيبات لتدريب العاملين على المخاطر الرئيسية المتبقية وكيفية التحكم بها؛
َح ُّققات منتظمة للتأكد أن تدابير التحكم ال تزال تعمل بفعالية.
ت َ
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الخطوة 5
ِ
وراج ْع تقييم الخطر،
َس ِّج ِل النتائج ،و ُا ْر ُصدْ
وحدِّ ْ
ث عند الضرورة
َ
الم َق ِّيمون وقرروه في الخطوات  .4-1ينبغي أن يكون
ِّ
سج ِل النتائج و ُا ْع ُر ْضهاَ ،د ِّو ْن ما حدده ُ
ً
هذا السجل متاحا للعمال والمشرفين ومفتشي العمل.

صمم ليبين
المقدَّ م كمثال في هذا الدليل ُم َّ
ال يوجد تنسيق محدد لتسجيل النتائج .إن النموذج ُ
الخطوات المنطقية في تقييم الخطر وهو مالئم أيض ًا لتسجيل النتائج في تنسيق بسيط ويمكن
الوصول إليها بسهولة.
ثمة حاجة إلى الترتيبات لرصد فعالية تدابير التحكم ،والسبيل الوحيد لذلك من
الم َق ِّيمون في الخطوة 3
خالل جوالت التفتيش في مكان العمل .في الواقع ،قد يحدد ُ
الحاجة إلى إجراء جوالت تفتيش يومية/أسبوعية/شهرية كإحدى إجراءات تدابير التحكم
الالزمة.

ال تبقى سوى أماكن عمل قليلة على حالها .إن عاج ً
ال أم آجالً ،قد تُدْ َخل معدّ ات ومواد
وإجراءات جديدة وقد يؤدي ذلك إلى مخاطر جديدة .لذلك من المنطقي مراجعة ما يجري
على أساس متواصل .في كل سنة أو نحو ذلك ،البد من إجراء مراجعة رسمية لتحديد ما إذا
التقييم ال يزال ساري المفعول ،حيث أن ذلك سيساعد على التأكد أن معايير السالمة والصحة
المهنيتين ال تزال تتحسن ،أو على األقل ال تتراجع.
ص تقييم الخطر ثانية .هل حدثت أي تغييرات؟ هل ال تزال التحسينات الزمة؟ هل حدد
َت َف َّح ْ
العمال قضايا أخرى؟ هل التحقيقات في الحوادث أو الحوادث التي كادت أن تقع حددت
نقاط ضعف في إدارة السالمة والصحة المهنيتين؟ ت ََأ َّكدْ أن تقييم الخطر يظل ُم َحدَّ ث ًا.
َح َّق ْق من تقييم الخطر وعَدِّ ْله حيثما يكون
ال تنتظر إذا ما حدث تغير هام خالل السنة .ت َ
ضروري ًا .من األفضل التفكير في تقييم الخطر عند التخطيط للتغييرات  -حيث أن ذلك
سيساعد في ضمان عدم دخول مخاطر جديدة وأن التدابير المناسبة للتحكم بالمخاطر قائمة.
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مزيد من المعلومات
َ
َ
.لمساعدتك
 فثمة ثروة من المعلومات المتاحة،واجهتك مشكلة
ال تستسلم إذا ما

:باإلمكان العثور على مزيد من المعلومات بشأن تقييم الخطر في المواقع التالية

http://osha.europa.eu/en/practical-solutions/risk-assessment-tools
http://www.ccohs.ca/ccohs.html
http://www.inrs.fr/htm/evaluation_des_risques_professionnels.html
 http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e88840
60961ca/?vgnextoid=d8388dd6caa62110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgne
xtchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.hse.gov.uk/risk/index.htm

) اإلقرار بأن هذا اإلرشاد يحتوي على معلومات القطاع العام المنشورةILO( تود منظمة العمل الدولية
َّ
ومرخص بموجب ترخيص حكومة
، في المملكة المتحدةHealth and Safety Executive من ِق َبل
.V1.0 المملكة المتحدة المفتوحة بإصداره
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نموذج تقييم الخطر
الخطوة 1
ما هي المخاطر؟
َحدِّ ِد المخاطر عبر:
التجول في مكان العمل؛
سؤال العمال عَما يفكرون؛
المصنِّع؛
الت ََّح ُّقق من تعليمات ُ
َ
نقابتك.
َّواص ْل مع
الت ُ
تنس األخطار الصحية طويلة
ال َ
األجل.

المنشأة:

القسم/الوحدة:

التاريخ:

الخطوة 2
َم ْن قد يتضرر وكيف؟

الخطوة 3
ماذا تفعل في الوقت الحاضر؟

ما هي اإلجراءات األخرى
الالزمة؟

الخطوة 4
كيف سيتم وضع التقييم موضع التنفيذ؟

َحدِّ ْد مجموعات األشخاص.
ت ََذك َّْر:
لبعض العمال احتياجات خاصة؛
األشخاص الذين قد ال يتواجدون في
مكان العمل في كافة األوقات؛
الجمهور؛
إذا ما كان مكان العمل مشترك ًاَ ،فك ِّْر
بشأن كيف يؤثر العمل على اآلخرين
الموجودين.
الضرر.
المخاطر
ُق ْل كيف يمكن أن تسبب
َ
ُ

عَدِّ ْد ما هو قائم اآلن للحد من احتمال
الضرر أو لجعل أي ضرر أقل خطورة.

ت ََأكَّدْ أنه تم الحد من المخاطر «بقدر ما
يمكن عملي ًا».
من الطرق السهلة للقيام بذلك مقارنة ما
يجري بالفعل مع الممارسات الجيدة .عَدِّ ْد
ما َي ْلزَ م القيام به إذا ما كان ثمة اختالف.

ت ََذك َّْر تحديد األولويات .تَصدَّ أوالً لتلك المخاطر عالية الخطورة
وذات العواقب الوخيمة.

الخطوة  5تاريخ المراجعة:
					
أجرى التقييم:
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َم ْن قا َم
باإلجراء

تاريخ البدء
باإلجراء

تاريخ االنتهاء
من اإلجراء

ِ
راج ِع التقييم لضمان أن إدارة السالمة والصحة المهنيتين ال تزال تتحسن أو على األقل لم تتراجع.

في حالة حدوث تغيير هام في مكان العمل ،ت ََذك َّْر الت ََّح ُّق ْق من تقييم الخطر ،وعَدِّ ْله عند الضرورة.

التوقيع:
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