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 - 1الغرض:
والمسدتددات

 -تحديد األهددا

الختصد بتلسدمم والصدح المدةيد لجتمعد المجمعد والموا د

التتبع لدت ,ووض الخطط والبرامج التةفيذي والتحسديةي المةتسدب التدت تح دذ هدذه األهددا
والمستددات .
 - 2مجال التطبيق:
الةتتج عن عمليت

 -ج مي األهدا

ت ييم المختطر المدةي التت تم تحديد أولويتتدت لةشتطت

وعمليت المعتمل التتبع للجتمع .
 يبدأ هذا اإلجدرا مدن تحديدد وت يديم المخدتطر المدةيد الدتمد حتدال اهةتددت مدن تحديدد أهدداومستددات

وخطط وبرامج تةفيذي للسمم والصح المدةي .

 - 3مسؤولية التنفيذ :
 ممثل اهداره بصف اشرااي .-

رئيس اريذ السمم والصح المدةي بر تب التطبيذ

 اريذ السمم والصح المدةي بمتتبع التطبيذ -جمي المدرا والمعةيين بتهدارا

واعضت هيئ التدريس كل حسب مو عه

 - 4المرجعيات :
 -التشريعت

رقم االصدار1 :
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 سلسل أةظم السمم والصح المدةي OHSAS18001:2007والمتطلبت اهخرى المحلي المعمول بدت بتلسمم والصح المدةي
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 - 5خطوات اإلجراء :
أوال ً :تحديد األهداف والمستهدفات لنظام السالمة والصحة المهنية:
 - 1- 5بعد تحديد وت يم المختطر المدةي الدتمد وا دت ل لرجدرا ر دم ( )MU-HS-PRC-01يع دد
اجتمددت لفريددذ السددمم والصددح المدةيدد بتلجتمعدد لدراسدد هددذه المخددتطر وتحديددد األهدددا
والمستددات

لةظتم إدارة السمم والصح المدةي من خمل ةموذج

 MU-HS FRM-OBT-01آخذين بعين اهعتبتر العوامل اآلتي :
 -السيتسدددت المتعل ددد بتلجتمعددد ايمدددت يخددد

السدددمم والصدددح المدةي (سيتسددد ةظدددتم الصدددح

والسمم والتوجدت متعل بتلسمم والصح المدةي علال مستوى الجتمع ).
 مدددى الخطددورة والتددداعيتبموا

واآلثددتر المترتب د علددال المخددتطر المدةي د الدتم د التددت تددم تحديدددهت

الجتمع المختلف والعتملين والمعةيين حتضرا ل ومست بمل.

 -اهلتزامت ال تةوةي والتشريعت

والمعتيير المتعل بدذا المجتل والملزم للجتمع .

 الموارد البشري والمتلي واللوجستي المتوارة لتح يذ اههدا . إستخدام أاضل الممترست المتتح . - 2- 5يتم إعمن األهدا

والمستددات

التت تم تحديددهت وةشدرهت علدال جميد العدتملين والطدمب

الجمي مستعدا ل لرسدتم ات تح يذ اههدا

والمستددات .

 3- 5يتم تجمي المستددات
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بتلجتمعد حتددال يمكددن للجمي د تفدددم مو د

الجتمعد تجددته السددمم والصددح المدةي د ويكددون

لكدل ادارة ومعمدل بتلجتمعد وكدذل المتعل د بتلمشدتري والةشدتطت

الختص د بدددت بواسددط اريددذ السددمم والصددح المدةي د وترتيبدددت كلولويددت
أهميتدت وتلثيرهت وا ت ل لمعتيير الت ييم الختص بتلمختطر المدةي التت ذكر

اددت التةفيددذ حسددب
بإجرا

ر م( )MU-HS-PRC-01ويراعال ات ذل اآلتت- :
 حجم المختطر المدةي الةتتج .
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 اإلمكتةيت التكةولوجي المتتح ذاتيت.
 مدى الحتج إلال دعم ومستعدة خترجي .
 الموارد المتلي المطلوب والمتتح ات الميزاةيت المتلي ( .الموارد المخصص
سةويت ل للجتمع الختص بتحسين برامج السمم والصح المدةي )
يتم وض األهدا

والمستددات

ات صورة بدرامج تةفيذيد لتح يدذ اههددا

التت تم تحديدهت علال مستوى ادارا

والمسدتددات

ومعتمل الجتمع وذل علال الةموذج الخت

-

بذل

MU-HS- FRM-PRG-01
 يتم عرض البرامج التةفيذي علال ممثل اهدارة لمةت شته وليتم إعتمتده من سدعتدة مددير عدتمالجتمع .
 ي وم اريذ السمم الصح المدةي بتلتةسيذ م المعةيين ات اداراخط د تفصدديلي لكددل مسددتدد

ومعتمل الجتمعد بوضد

تددم تحديددده اددت البرةددتمج التةفيددذ للسددمم والصددح علددال أن

تتضمن الخط مت يلت:
 مسؤوليت التةفيذ علال مختل

المستويت .

 المدة الزمةي المحددة لتةفيذ المستددات .
 االموارد المطلوب للتةفيذ.
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 كمت يلخذ بعين اإلعتبتر إ تغيير ات الةشتطت

والحته الطترئ

ثالثا ً :متابعة التنفيذ لبرامج السالمة والصحة المهنية - :
 ي ددوم مدددير اهدارة اومدددير المعمددل المعةددت بتلجتمع د بتلتةسدديذ م د اريددذ السددمم والصددحالمدةي أثةت اهتفتق علدال تةفيدذ البدرامج التحسديةي بت دديم أ دعدم مطلدوب طب دت ل لرمكتةيدت
المتتح .
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 يدتم ت دديم ت ريددر ربد سددةو ألدا الخطد بواسددط اهدارة المعةيد لممثددل اهدارة مدن خددملرئيس اريذ السمم
 -ات حتل وجود معو ت

و الصح المدةي .
تعوق تةفيذ البرةتمج ي وم اريذ السمم والصح المدةيد بتيعدتز مدن

رئيس الفريذ بإعداد ت ريدر وعرضده ادت إجتمدت خدت

مد ممثدل اهدارة لدراسد المو د

وإتختذ المزم .
 -يتم عرض وضدعي تةفيدذ الخطد التةفيذيد لبرةدتمج األهددا

ضدمن أجةددة إجتمدت المراجعد

اإلداري عةد إةع تده.
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