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إدارة البيئة الجامعية والصحة

مقدمة
ٍ
Pتميزة لPلعمل والPدراسPة والPبحث العلمي ،جPاذبPة لPلكفاءات الPوطPنية واألجPنبية ألداء دورهPا التعليمي
تسعى جPامPعة املجPمعة إلى تPوفPر بPيئة م
والبحثي وخPPدمPPة املجتمع بPPجودة عPPالPPية تلبي احPPتياج وطPPننا مPPن الPPكوادر الPPوطPPنية املPPؤهPPلة عPPلميا ً في الPPعديPPد مPPن الPPتخصصات .وكPPذلPPك لPPدعPPم بPPلوغ
الPPجامPPعة مPPكانPPة مPPرمPPوقPPة ضPPمن قPPائPPمة الPPجامPPعات األكPPثر نPPجاح Pاً ،وذلPPك ال يPPمكن أن يPPتحقق إال بPPبذل قPPصارى جهPPدنPPا لPPتقليل املPPخاطPPر املPPهنية على
الصحة وتطبيق اشتراطات السالمة في مرافق الجامعة بما يوفر بيئة أمنة ملنسوبيها وزائريها".
إن جPامPعة املجPمعة تPعتبر السPالمPة والPصحة املPهنية عPام ًPال رئPيسيا ً لPتميز الPجامPعة ورقPيها ،وإن الPنتائج اإليPجابPية التي تPطرأ على مPنسوبPيها
مPن تPوفPر بPيئة عPمل آمPنة مPتميزة داعPمة إلى الجPد واالجPتهاد في أداء األعPمال املPوكPلة إلPيهم يPؤدي إلى تPقليل الPفاقPد مPن مPوارد الPجامPعة ،والPرقي في
جودة املخرجات".
تأتي وثيقة السالمة والصحة املهنية لتحقيق األهداف التالية":
 .١تطوير ثقافة ونظام اإلدارة الذي يضمن أن السالمة والصحة املهنية جزء ال يتجزأ من التخطيط والعمليات داخل مرافق الجامعة".
 .٢إن املPPسئولPPية الPPشامPPلة عPPن تPPنفيذ سPPياسPPة السPPالمPPة والPPصحة املPPهنية في جPPميع مPPرافPPق الPPجامPPعة وفي عPPمليات ومPPمارسPPات إنPPجاز األعPPمال
والحد من املسئولية املؤسسية هي أسلم طريقة للتقليل من الحوادث".
 .٣وضع نPPظام مPPوحPPد وواضح ملPPساعPPدة األفPPراد واإلدارات والPPوحPPدات الPPصحية ملPPعرفPPة مPPسئولPPياتPPهم لPPتحقيق أعPPال درجPPات السPPالمPPة والPPصحة
املهنية في مرافق الجامعة".
 .٤بناء ثقافة إدارة وتقييم املخاطر واستباق وقوع الحوادث واإلصابات".
 .٥التحسني املستمر في إدارة السالمة والصحة املهنية.
وتحتوي هذه الوثيقة على وصف ملهام وواجبات جميع منسوبي الجامعة وزائريها لتحقيق هذه األهداف.
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التزام مدير الجامعة
إن تPحقيق اشPتراطPات ومPعايPير السPالمPة والPصحة املPهنية وزيPادة الPوعي بPأهPميتها في جPميع مPرافPق الPجامPعة لPتوفPير
ال PPبيئة ال PPجام PPعية ال PPجاذب PPة وال PPداع PPمة لج PPميع م PPنسوب PPيها وزائ PPري PPها بج PPميع ف PPئات PPهم ق PPضية ذات أه PPمية وأول PPوي PPة في ع PPمليات
التخطيط والتطوير لبرامج ومشاريع الجامعة".
"وإنPنا نPؤكPد على إن إدارة الPجامPعة تPعتبر السPالمPة والPصحة املPهنية مPن أهPم مPسئولPياتPها وأحPد مPقومPات تPحقيق رؤيPة
واسPتراتPيجيات الPجامPعة ،مع الPتأكPيد على أنPنا في جPامPعة املجPمعة نPؤمPن بPأن املPسئولPية الPشامPلة عPن تPنفيذ سPياسPة السPالمPة
والPPصحة املPPهنية في جPPميع مPPرافPPق الPPجامPPعة وفي عPPمليات ومPPمارسPPات إنPPجاز األعPPمال هي أسPPلم طPPريPPق لPPتحقيق بPPيئة الPPعمل
األمنة والداعمة للتميز والنجاح".
ولPPضمان الPPحفاظ على االلPPتزام بمسPPتوى سPPالمPPة وصPPحة مPPهنية عٍ P
Pاال في بPPيئة الPPجامPPعة فPPإنPPنا نPPكلف وكPPالPPة الPPجامPPعة
مPPمثلة في إدارة الPPبيئة الPPجامPPعية والPPصحة املPPهنية بPPإعPPداد تPPقييم سPPنوي لPPإلجPPراءات والPPعمليات املتخPPذة لPPتحقيق أهPPداف هPPذه
الPPوثPPيقة كPPما ذكPPر في مPPقدمPPتها ،واقPPتراح آلPPيات وتPPنظيمات لPPتالفي أي قPPصور أو مسPPتجدات في بPPيئة الPPجامPPعة لPPعرضPPه على
مجلس الجامعة التخاذ اإلجراءات النظامية حياله".
واهلل ولي التوفيق!،،،
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!د .خالد بن سعد املقرن"
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التزام وكالء الجامعة
بPPنا ًء على تPPكليف مPPعالي مPPديPPر الPPجامPPعة فPPإن وكPPالء الPPجامPPعة يPPعتبرون أن السPPالمPPة والPPصحة املPPهنية أحPPد مPPقومPPات إنPPجازهPPم ملPPقترحPPات
التخPطيط والPتطويPر لPلبرامج واملPشاريع في نPطاقPهم اإلداري ويتحPملون مPسئولPية مPتابPعة تPقيد إداراتPهم بPاشPتراطPات ومPعايPير السPالمPة والPصحة
املهنية املعتمدة من قبل الجهات ذات االختصاص في الجامعة".
يPلتزم وكPالء الPجامPعة بPدعPم نPجاح عPمليات تPقييم املPخاطPر التي تPنفذهPا إدارة الPبيئة الPجامPعية والPصحة املPهنية .والتشPديPد على إطPالع
ج PPميع م PPنسوبي إدارات PPهم على ال PPقوان PPني وال PPلوائح وامل PPمارس PPات التي ي PPجب ت PPقيده PPم ب PPها ض PPمن الخ PPطة ال PPشام PPلة للس PPالم PPة وال PPصحة امل PPهنية
بالجامعة" .

واهلل ولي التوفيق!،،،
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

٣

وكيل الجامعة
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التزام العمداء و مدراء اإلدارات
ي PPلتزم ال PPعمداء وم PPدراء اإلدارات ب PPتنفيذ وت PPطبيق س PPياس PPة الس PPالم PPة وال PPصحة امل PPهنية التي ت PPقره PPا ال PPجهات امل PPختصة في ال PPجام PPعة،
وباإلضافة إلى التقيد بالنقاط التالية":

 .١تنفيذ سياسة الجامعة للسالمة والصحة املهنية في جميع املرافق والعمليات التي تحت إدارتهم.
 .٢اإلبالغ عن الحوادث في نطاق إداراتهم ،ودعم عمليات التحقيق فيها".
 .٣الPPتأكPPد مPPن ان جPPميع مPPنسوبي إداراتPPهم على عPPلم تPPام بPPاألنPPظمة والPPتعليمات التي يPPجب عPPليهم الPPتقيد بPPها فPPيما يPPخص السPPالمPPة
والصحة املهنية ،وكذلك على علم تام بمحتويات هذه الوثيقة و ما سيتبعها من ملحقات" .
 .٤التأكد من التحاق جميع منسوبي إداراتهم باختالف فئاتهم بدورات السالمة والصحة املهنية التي تنفذها الجامعة".
 .٥دمج متطلبات السالمة والصحة املهنية في أماكن العمل ضمن املسئوليات واملهام الوظيفية ملنسوبي إداراتهم".
 .٦الPPتنسيق مع الPPجهات ذات االخPPتصاص في الPPجامPPعة حPPول مPPعالPPجة أي مPPصادر خPPطر على السPPالمPPة والPPصحة املPPهنية في نPPطاق
إداراتهم".
 .٧التأكيد على منسوبي إداراتهم باستخدام وسائل الوقاية الشخصية للحماية من أي مخاطر محتملة".
 .٨ضمان إجراء عمليات دورية لتقييم املخاطر والتقيد باشتراطات السالمة والصحة املهنية" .
 .٩دعم أداء فرق السالمة والصحة املهنية إلعمالها".
.١٠التقيد بأنظمة وتعليمات التخلص من النفايات بالشكل الصحيح.
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التزام أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
يPPمثل عPPضو هPPيئة الPPتدريPPس أهPPم ركPPائPPز تPPميز ونPPجاح الPPجامPPعة ويحPPمل على عPPاتPPقه أن يPPكون الPPقدوة واملPPثل الPPذي يPPحتذي بPPه بPPقية أفPPراد
مجتمع الPجامPعة ،وإن دوره أسPاسPيا ٌ في نشPر ثPقافPة املPسئولPية الPشامPلة للسPالمPة والPصحة املPهنية بPني طPالبPه وبPقية أفPراد املجتمع ،لPذلPك فPإن
عليه االلتزام بالنقاط التالية":
 .١تنفيذ سياسة السالمة والصحة املهنية بالجامعة وأن تكون جزء من أعماله التعليمية والبحثية.
 .٢مPPطالPPبة الPPطالب واملPPوظPPفني الPPذيPPن تPPحت إدارتPPهم بPPحضور الPPدورات الPPتدريPPبة في مPPجال السPPالمPPة والPPصحة املPPهنية التي تPPنفذهPPا
الجامعة.
 .٣الحفاظ على أماكن العمل واملعدات والتجهيزات التي تحت مسئولياتهم في حال حسن وآمن.
 .٤اإلبالغ عن أي مصادر خطر و اقتراح أفضل السبل ملعالجتها.

 .٥التخلص من النفايات بشكل صحيح حسب ما أقرته الجامعة من أنظمة وتعليمات.
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التزام املوظفني
إن مPPنسوبي الPPجامPPعة مPPن إداريPPني وفPPنيني لPPديPPهم مPPسئولPPيات محPPددة ضPPمن سPPياسPPة الPPجامPPعة للسPPالمPPة والPPصحة املPPهنية مPPما
يتوجب عليه االلتزام بالنقاط التالية" :
 .١التعاون بشكل كامل لضمان تطبيق سياسة السالمة والصحة املهنية بالجامعة.
 .٢تحPمل املPسئولPية تPجاه سPالمPتهم الPشخصية وسPالمPة زمPالئPهم في الPعمل ،وذلPك بPاإلبPالغ عPن أي حPوادث أو مPصادر خPطر
محتملة في مرافق الجامعة.
 .٣اإلملام التام بجميع اإلجراءات املتعلقة بالطوارئ.
 .٤االل PPتزام ب PPإت PPباع م PPعاي PPير واش PPتراط PPات الس PPالم PPة وال PPصحة امل PPهنية في ال PPعمليات والس PPلوك أث PPناء ت PPأدي PPة أع PPمال PPهم .وال PPتقيد
باستخدام وسائل السالمة الشخصية.
 .٥حضور الدورات التدريبة في مجال السالمة والصحة املهنية التي تنفذها الجامعة.

٦

إدارة البيئة الجامعية والصحة املهنية

التزام الطالب والطالبات
إن طPPالب وطPPالPPبات الPPجامPPعة هPPم الPPثمرة التي يPPتم رعPPايPPتها لPPتكون نPPافPPعة ذات دور إيPPجابي في املجتمع ،وتPPمثل سPPالمPPتهم وصPPحتهم
ه PPاج PPسا ً ي PPعتبر أح PPد أه PPم رك PPائ PPز ع PPمليات التخ PPطيط وال PPتطوي PPر في ال PPجام PPعة ،وح PPيث أن م PPفهوم امل PPسئول PPية ال PPشام PPلة للس PPالم PPة يضع ع PPدد م PPن
املPPسئولPPيات على الPPطالPPب لPPضمان الPPتطبيق الPPناجح لPPسياسPPات السPPالمPPة والPPصحة املPPهنية في الPPجامPPعة ،فPPإن على الPPطالب والPPطالPPبات االلPPتزام
بالنقاط التالية":

 .١التعاون بشكل كامل لضمان تطبيق سياسة السالمةزمالئهم،ملهنية بالجامعة.
 .٢تحPPمل املPPسئولPPية تPPجاه سPPالمPPتهم الPPشخصية وسPPالمPPة زمPPالئPPهم  ،وذلPPك بPPاإلبPPالغ عPPن أي حPPوادث أو مPPصادر خPPطر مPPحتملة
في مرافق الجامعة.
 .٣حضور الدورات التدريبة في مجال السالمة والصحة املهنية التي تنفذها الجامعة.
 .٤اإلملام الكامل بمهامهم وواجباتهم في حالة الطوارئ.
 .٥التقيد بأنظمة ولوائح التخلص من املخلفات بجميع أنواعها.
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مسئوليات الزوار
إن جPميع الPزوار سPيتم إبPالغPهم عPن ضPوابPط السPالمPة األسPاسPية داخPل الPجامPعة كPما هPو وارد في سPياسPة السPالمPة والPصحة املPهنية،
واألنظمة املعمول بها لالمتثال لهذه السياسة والسياسات ذات الصلة .وأهم النقاط التي يجب على الزوار التقيد بها هي":

 .١التعاون بشكل كامل لضمان تطبيق سياسة السالمة والصحة املهنية بالجامعة.
 .٢تحمل املسئولية تجاه سالمتهم الشخصية ،واإلبالغ عن أي حوادث أو مصادر خطر محتملة في مرافق الجامعة.
 .٣اإلملام الكامل بمهامهم وواجباتهم في حالة الطوارئ.
 .٤دعم أداء فرق السالمة والصحة املهنية إلعمالها.

تصميم /ا .فهد عبدالعزيز االكيزم

٨

