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  المستخلص

 تحدی د إمكانی ة إقام ة متطلب ات النظ ام الُمتكام ل لل صحة وال سالمة والبیئ ة                إل ى سعت ھذِه الدراس ة     
 )OHSAS:18001( )Occupational Health and Safety Assessment Series( ینوُف ق المواص فت  عل ى  

)ISO:14001:2004 (          فق د س عى   / ص ل دراسة موقفیة في عینة من الشركات الصناعیة ف ي محافظ ة المو
 وفوائ دھا  )OHSAS:18001( مفھوم مواص فة إدارة ال صحة وال سالمة المھنی ة           إلى التطرق   إلىالباحث  

ت م اإلش ارة ف ي      و  ومتطلباتھ ا وفوائ دھا،    (ISO:14001:2004) ةكما تم توضیح مفھوم نظام اإلدارة البیئ        
 العالقة إلى َتطرق البحث إلىباإلضافة  ،اصفتانلموبا بعض الدراسات السابقة المرتبطة إلىھذا البحث 
للبح ث  وقد تّم وضع أنموذج افتراضي یعك س متطلب ات المتغی رات الرئی سة      ، المواصفتان نالتكاملیة بی 

 & ISO14001/2004 تینلمواص    فلالنظ    ام المتكام    ل  عب    رت ع    ن متطلب    ات   والت    ي ب    دورھا  
OHSAS18001/1999   ال شركات  تختل ف  م ن االس تنتاجات منھ ا     ع دد  إل ى  توص ل الباح ث   إل ى باإلض افة

 أھم الُمقترحات الت ي  ن ومالمتكاملةاإلدارة المبحوثة في مستوى امتالكھا مؤھالت إقامة متطلبات نظم         
  الخاص  ةمراف  قال(ف  ي مج  االت  ھتم  امأن ُت  ولي اإل) الدول  ة(عل  ى الحكوم  ة بأن  ھ توص  ل إلیھ  ا الباح  ث  

تكالیف ت شغیل وص یانة المع دات    والمشاریع الصناعیة، معالجة میاه الصرف الصحي وسالمة ونظافة     ب
  ).إدارة الھدر(  أومعالجة میاه الصرف الصحي وإدارة النفایاتو نظم مراقبة تلوث الھواء،والخاصة 
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Abstract  
  

This study sought to determine the feasibility of establishing an integrated system 
requirements for health, safety and environment according to specifications (OHSAS: 18001) 
(Occupational Health and Safety Assessment Series) (ISO: 14001:2004) pre-feasibility study in 
a sample of industrial firms in Mosul ,we have therefore been addressed in this research on the 
concept of standard management of occupational health and safety (OHSAS: 18001) and its 
benefits were also clarify the concept of environmental management system (ISO: 14001:2004 
and its requirements and benefits, has also been noted in this research to some previous studies 
related to the topic (Specifications ISO14001/2004 & OHSAS18001/1999), in addition to the 
discussion to the complementary relationship between the specifications, ISO14001/2004 &, 
OHSAS18001/1999 as well as to reach a researcher to a number of conclusions and 
recommends, that the government (state) to pay attention in the areas of (facilities for sewage 
treatment and the safety and cleanliness of industrial projects, and the costs of operation and 
maintenance of equipment and systems for the control of air pollution, sewage treatment, waste 
management or ( Waste management). 

 ,OHSAS:18001:1999,ISO:14001:2004,health safety and ,Environment,:الكلمات المفتاحیة للَبحث
EHS  

 
  المقدمة

االمتثـال للـوائح    ب األول   المقـام فـي   منذ عقود طويلة كانت اإلدارة العليا تهتم        
غلب الشركات الـصناعية  أن أو ،التنظيمية الخاصة بسالمة بيئتها وسالمة الفرد العامل     

ومن هنا برز لنـا النظـام المتكامـل          ،عالمية كان هدفها الوحيد هو تحقيق الربحية      ال
 & ISO:14001:2004)تكاملتين  المينومن منظور المواصفت) للسالمة والصحة والبيئة(

OHSAS:18001:1999)       والحفاظ على الفرد    ، وهدفها الحفاظ على البيئة نظيفة من جهة
 ،نتجنتج أو جودة الم   إنتاج الم  سرعة   فيثر ذلك    دون أن يؤ    من العامل من جهة أخرى   

 مهمـة علـى      انعكاسـات  تكونوالبيئة  والصحة المهنية   السالمة  المتعلقة ب  المواضيعو
سـتخدم هـذه المـادة أي    عليه   المشاريع والبيئة،  لتكامل صممةوصفها م  وب ،الشركات
 شخص ي ؤيد مبادرات متعلقة بالصحة، السالمة والبيئة، وقدم أو يطـوارئ  النمي خطة ي

 ومن هنا برز ، والسالمة البيئةةالمخاطر الصحأو هو في حاجة لمهارات أساسية لتقييم 
  .OHSAS:18001:1999,ISO:14001:2004 ينلنا النظام المتكامل للمواصفت



  ]195[ إمساعيل                                                                                                     
 

  
  منهجية البحث 

  :تضمنت منهجية البحث المحاور اآلتية
  مشكلة البحث

 عينة البحث للفترة    ينالميدانية التي قام بها الباحث في الشركت       من خالل الزيارات  
 ين لدى الشركتاً وجد الباحث أن هناك قصور)21/8/2008( ولغاية )10/7/2008(من 

نه من  أفق ذلك وجد الباحث     وعلى  و ،عينة البحث في مجالي السالمة والصحة والبيئة      
ــة  ــضروري إقام ــة ال ــسالمة والبيئ ــصحة وال ــل لل  ينالمواصــفتبنظــام متكام

)(OHSAS:18001:1999,ISO:14001:2004 قلل الجهد المبذول من قبل الفرد العامل       ي، 
 نُجـسد   أنيمكـن   و ،ويقلل التكاليف اإلضافية للشركة في مجال المحافظة على بيئتها        

 :اآلتيةالت ؤمشكلة البحث من خالل طرح التسا
 لـسالمة هل لدى إدارة الـشركة تـصور واضـح عـن نظـام إدارة الـصحة وا                 §

OHSAS18001:1999؟ 
هل لدى إدارة الـشركة تـصور واضـح عـن نظـام إدارة الـصحة والـسالمة                   §

ISO14001/2004 ؟ 
  

 أهمية البحث 
 للنظامين  تكاملمعمل نظام واحد     بيان الفكرة األساسية هو      إلىيهدف هذا البحث    

الهـدف   و البيئة والسالمة والصحة المهنيـة    ( :تعتمد على عدة أسباب ومنها     والتي   معاً
 على األقل أن تكـون      أو واحد وهو إيجاد بيئة خالية من المخاطر          تقريباً انهالرئيسي م 

وهـذه المخـاطر واضـحة       ، هذه البيئة تحت التحكم والسيطرة     في ةالمخاطر الموجود 
محور هذا  ولعامل البشري والبعيدة من األخطار      لالبيئة السليمة   لتوفير  ك  وذل ،ومعروفة

 )ISO14001/2004 & OHSAS18001/1999( لمواصفتانا، المتكاملالنظام 
  

  البحثأهداف
 :اآلتي إلىيهدف البحث 

.  المعايير لحماية الصحة والبيئة    اشتقاقخلف  المتواجدة  ساسي للمبادئ   األفهم  ال منح. 1
   نظم العملتعزيز تكامل. 2
  .التشغيل مع نظم إدارة الصحة والسالمة البيئية والمهنية. 3
  .هج وعمليات القياس إلجمالي نظام اإلدارةتيسير منا. 4
توفير رؤية أكثر إكتماالً لتأثير برامج الصحة والسالمة البيئية والمهنية علـى أداء             . 5

  . تيسير صناعة القرار بشكل أفضلالتاليوب العمل،
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  . الموارد بشكل أفضلواستخدامتحسين فاعلية التشغيل وتيسير وضع األولويات . 6
تنمية األهداف والخطط التي تعمل بالتزامن والتماسك مـع حاجـات           المساعدة في   . 7

  .العمل
 

  
   1 شكلال

  أنموذج البحث االفتراضي
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 نموذج البحث وفرضياتِهأ

عبرت عن للبحث والتي بدورها  المتغيرات الرئيسة 1يعكس األنموذج في الشكل 
ومن  ISO14001/2004 & OHSAS18001/1999 ينلمواصفتاالنظام المتكامل متطلبات 

  .البحث عينة كتين في الشرها ومتطلباتية البحثفرضجل تكامل ذلك تم وضع أ
 

 فرضية البحث
 على التساؤالت التي طرحها في مشكلتِه صياغة الفرضيةاعتمد الباحث في 

 :وهي
نظـام  عينة البحث مؤهالت تمكنها من تحقيق المطابقة مع متطلبـات           الشركة  تمتلك   •

   ISO14001/2004 & OHSAS18001/1999 ينلمواصفت افقاإلدارة المتكامل على و
  

  النظريالجانب 
  (OHSAS:18001)∗ مفهوم مواصفة نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية. 1

 1BSI( (British Standards ,2002 ,.(واصـفات البريطانيـة   عهـد الم معـرف  
Institution) المواصـفة هذِه  )OHSAS((Occupational Health Safety Assessment 

Series)    متطلبات إدارة الـصحة والـسالمة المهنيـة الفعالـة     تضمنوثيقة تعلى أنها 
 تقليـل المخـاطر     إلـى وتهدف   ،)Deming( ةباالعتماد على المبادئ المحددة في دور     

ى هذه المواصفة يشير ن تسجيل نظام اإلدارة المعتمد علأبالتزامن مع األداء الجيد، كما 
 الـشركة   أن وتؤكد على    ، مسؤولية الشركة تجاه العاملين والزبائن والمجتمع ككل       إلى

      تقوم بكل ما في وسعها لتقليل م وبما يعزز من فوائـد      ،المة والصحة المهنية  خاطر الس
ـ  نظام اإلداري الفعال من خالل تدنية الضياعات في الوقت، ال ستوى أداء قـوة  ورفع م

  :ويتفق كل من الباحثين والكتابالعمل 

                                                 
∗ OHSAS:18001:1999 :     هي مواصفة خاصة بجوانب الصحة والسالمة المهنية صادرة عـن ثـالث

مكتـب جنـوب     ،مكتب المواصفات األسـترالية   (  ومنها شركة وهيئة ترخيص دولية ووطنية    عشر  
 ،مانحة للشهادات والتراخيص  النرويجية  الشركة  ال ،عهد المواصفات البريطانية  م ،أفريقيا للمواصفات 

المعهد  ،هيئة خدمات الشهادة الدولية    ،مين البحري التي تحولت إلى أنشطة ضمان الجودة       أشركة الت 
منظمـة إدارة    ،معهد ضمان الجودة الوطني في أمريكـا       ،الماليزي للمواصفات والبحوث الصناعية   

الجمعيـة األسـبانية     ،شـركة مانحـة للـشهادات      ،مكتب خدمات الشهادة الدولية    ،يةالسالمة الدول 
  .) شركة بنسون للكيميائيات،للمواصفات
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(Michael & Bebon, 2004, 5-23), (Passarello & Savage, 2004 ,12-36), (Bryan 
Bottomley,1999, 83-84), (Janet Asherson & Jay Joshi, 2003, 6-10), (British 
Standards Institution, 2006,1-31), (Det Norske Veritas, 2004, 7). 

 لمواصفة إدارة الصحة والسالمة المهنية هي خمـسة          الرئيسة طلبات المت أنعلى  
  :متطلبات رئيسة هي

الفحـص  .4/التنفيذ والتشغيل .3/ التخطيط.2/سياسة إدارة الصحة والسالمة المهنية     .1
 .مراجعة اإلدارة.5/وإجراءات التشغيل 

ة إدارة الصحة والسالم  مواصفة  المنافع المتحققة من تطبيق     ) BSI(معهد  قدم  كما  
  :المهنية بالمحاور اآلتية

لـة الحـوادث    الوفورات المالية نتيجة قِ   .2/تقليل أخطار اإلصابات بالنسبة للعاملين       .1
توضيح االنسجام في أنشطة العمل كافة مع       .4/تحسين سمعة األعمال  . 3/واإلصابات

مع ) التسجيل مع هيئة خارجية   ( على الشهادة    الرغبة بالحصول .5 /).OHSAS(نظام  
إقامة نظام إدارة الصحة والـسالمة      . 6./االنسجامالتحديد الذاتي وإعالن ذلك     القيام ب 

 بالشركةالمهنية والتقليل من المخاطر التي تخص العاملين أو األطراف ذات العالقة            
)OHSAS, 2002, 2(,)BSI, 2004, 1(. 

 الفوائد إلى) David Kobbert, Lynn Johannson, 2005, 145-147(ويشير كل من 
  :وبالشكل اآلتي )OHSAS: 18001:1999(طبيق  عليها من تَالتي نحصل

ألنه يجهزنا   اً،مهم) OHSAS:18001:1999( نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية       ديع .1
 .باإلطار األساسي إلقامة نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية

 .يحسن من أداء العاملين في الشركة .2
 ).الغازات السامة رطوبة، إنارة، ءة،من إضا( السيطرة على مخاطر بيئة العمل .3
 ضرورية في الشركة لمقابلة احتياجات العاملين في مجالي الـصحة           د أداة اتصال  يع .4

وذلك  ،)المقاولين( مع األطراف ذوي العالقة في الشركة        لوالسالمة المهنية واالتصا  
 .)David and Lynn, 2005, 145-147 (جل تلبية احتياجاتهمأمن 

-2007،11، هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية( كما أوضحت    
 إلىالتخطيط وإعطاء األولوية     ،األنظمةضمان االلتزام بالقوانين و    :الفوائد اآلتية  )14

 أمور السالمة والصحة بشكل فاعل      إدارة تطوير أمور الصحة والسالمة بشكل واقعي،     
  أمور السالمة والصحة من حيـث األداء،       زيادة الثقة في   وبطريقة اقتصادية ومستمرة،  

 رتوفير وقت اإلدارة الستغالله في رسم سياسـات الـشركة ونمـو أعمالهـا، يـوف               
يوفر الوسيلة للوفاء    ،يوفر وسائل التدريب   العمل، أثناءاالستمرارية في ممارسات آمنة     

 ،اليف توفير في التك   ،يجري تدقيق ومراجعة النظام بشكل دوري      ،بالمتطلبات القانونية 
المقدرة على التعامل مع الحوادث والمشاكل غيـر المتوقعـة           توفير الوقت والفرص،  
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 تغييـر القـوانين،   ( تكون على جاهزية في حالـة      من أن    يمكن الشركة  بشكل أفضل، 
تخفيض المخاطر من خالل التحكم     ) متطلبات الموردين  لمطلوبة من الزبائن،  االتغيرات  

 .ومراقبة نشاطات األفراد
2 .ةفهوم نظام اإلدارة البيئم )ISO:14001:2004(∗ وفوائدها  

التابعة لمنظمـة  ) 207( عرف نظام اإلدارة البيئية على وفق تعريف اللجنة الفنية   
، نه جزء من نظام اإلدارة الكلي الذي يتـضمن الهيكـل التنظيمـي            أالمواصفات على   

وارد لتطوير وتنفيـذ    والم،  والعمليات،  واإلجراءات،  والمسؤوليات،  ونشاطات التخطيط 
  .وتحقيق والمراجعة والمحافظة على السياسية البيئية

 )1999،5 ،المليجي وعبد العزيز   (كما يؤكد  ،)503،  2001،  العزاوي و الدليمي(
جية ي من إسترات  اًشكل جزء عبارة عن نظام بيئي يISO:14001:1996(     (نظام االيزو   إن  

 (Environmental Management Systemاإلدارة البيئية EMSإدارة الشركة حيثُ صمم 
(EMS)صفات القياسية العالميـة ا لتحقيق متطلبات المو(International Organization 

Standardization)    ولقد طور هذا النظام عـن طريـق الهيئـة           ، في مجال إدارة البيئة 
ـ    Technical) (TC 207) )207 (مالعالمية للتوحيد القياسية بواسطة اللجنة الفنيـة رق

Association)     ة ليحل محل المواصفات القياسية البريطاني )BS:7750 (  كما . 1996عام
 مجموعة من النظم التي ظهرت بهدف تحقيق مزيد أنها )3، 2005، عبد الرزاق (يؤكد  

. من التطوير والتحسين في نظام حماية البيئة مع عمل متوازن مع احتياجـات البيئـة              
 :االعتمـاد علـى    لبناء نظام إدارة بيئي فعال       )129-128 ،2001 الصرن،( ويشترط

والمتطلبـات القانونيـة     والتنظـيم والمـسؤوليات،    والسياسات البيئية،  التزام اإلدارة، 

                                                 
ISO:14001:2004 * :إلدارة بإيجاد مواصفات  هيئة المواصفات البريطانية أول من أبدى اهتماماًكانت 

 دولية  لمواصفة ظهر أول إصدار     1992 ةسن ففي   ،البيئة، كما حدث بالنسبة ألنظمة إدارة الجودة      
 شركة صناعية فـي المملكـة   200 تطبيقها في وبدأ BS7750 لنظام إدارة البيئة وهي المواصفة

 لتتوافق مـع النظـام      1994 هذه المواصفة وأعيد إصدارهــا في فبرايـر        تعديلوتم   ،المتحدة
  Eco-Management and Audit Scheme  البيئـة باالتحـاد األوروبـي و   بـإدارة الخـــاص  

EMAS.، مواصفات  إيجاد وضرورة    لألهمية التي تتمتع بها أنظمة إدارة الجودة عالمياً        وإلدراكها 
) يـزو اآل( للتقييس الدوليةإدارة بيئية دولية موحدة بغرض منح شهادات المطابقة، شكلت المنظمة   

اصـفات إلدارة    أول مو  إصـدار ، للعمل على    207 لجنة فنية جديدة تحمل الرقم       1993 سنةفي  
عنـدما  1996 سـنة  في سـبتمبر   الفنيةوكان أول إنتاج لهذه اللجنة       ،يزوآلأنظمة البيئة من قبل ا    

 اعتماد هذه المواصفة التي بناء عليهـا تمـنح شـهادة    وتم   ISO14001:1996  ظهرت المواصفة
  .2004 في سنة 14001حيث صدر اإلصدار الجديد من االيزو    ISO14000ـال

**EHS :          سوف يـستعاض عنهـا فـي البحـث بالـصحة )Health ( والـسالمة )Safety ( والبيئـة 
)Environment (   ــث ــرد بالبح ــى ي ــا  EHSومت ــصد به  و) OHSAS:18001:1999( يق

(ISO:14001:2004).  
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حديد برامج  وتَ البيئية للعمليات، ) المظاهر( والمعايير القياسية للمنظمة، وتحديد الجوانب    
والقيام بالمراجعات اإلدارية وإعداد خطـة      ،  ئيةوالقيام بالمراجعات البي   ،اإلدارة البيئية 

 بأنهـا نظـام    ISO 14001المواصفة ) 17-16 ،2003 درويش،(كما وضح . العمل
ويمكـن  سية المعبرة عن الجوانب البيئيـة،       ضم مجموعة من المواصفات القيا    يموثق  

 النظر عن الحجـم والـشكل       بغضصفات في جميع أنواع الشركات      اتطبيق هذِه المو  
 تعزيز الميزة التنافـسية للـشركة       إلىوتهدف هذِه السلسلة     ،طاع الذي تنتمي إليهِ   والق

وإرضاء أصحاب المصالح وااللتزام بالتحسين المستمر وتعطي الشركات التي تتفق مع       
 وفاليـف،  كرايـغ، ( وكما يؤكد كُال مـن     .شروط ومتطلبات هذِه السلسة شهادة بذلك     

يضمن سـالمة   : 1ها من نظام اإلدارة البيئية       الفوائد التي نحصل علي    على) 1999،11
: 3./إجراء تقييم ذاتـي ألداء الـشركة      : 2/البيئة ويستثمر الموارد حيث تدعو الحاجة     

ويؤكـد   .الحد من مراقبة وكاالت التنظيم الخارجية     :4./تحسين األداء البيئي باستمرار   
 لإلدارة البيئية فعالام تُحقق الشركة العديد من المزايا نتيجة تنفيذ نظ) 2006،11زاهر،(

  :ويتمثل أهمها باآلتي
 وتحـسين الحـصة     الـشركة تعزيـز صـورة     . 2/بالـشركة  الزبـائن زيادة ثقة   . 1

تحسين استخدام وتوظيـف رأس     . 4/الحفاظ على عالقات جيدة مع المجتمع     .3/السوقية
لية وؤالحد من الحوادث التي تنشأ مس. 6/.الحصول على التأمين بتكلفة معقولة. 5/المال

تـسهيل الحـصول علـى التـصاريح        . 8/.تحسين التحكم في التكـاليف    . 7/.قانونية
تحسين العالقات  . 10/.تشجيع التطوير والمشاركة في الحلول البيئية     . 9./والتراخيص

الحفـاظ علـى المـدخالت مـن المـواد          . 11/.بين المنظمة والجهـات الحكوميـة     
  .د من الحوادثضمان الصحة والسالمة المهنية والح.12/.والطاقة

 & ISO14001/2004ينلمواصفتا العناصر الرئيسة والفرعية لنظام اإلدارة المتكامل .3
:OHSAS18001/1999    

 (National, Energy Board, 2002) (NEB) يتفق كل من مجلس الطاقة الـوطني 
ن  أعلـى  (Netherlands, Technical Agreement, 2006, 1-28)  التقنيةااتفاقية هولندو

  :* اآلتي1  موضحة بالجدولتينصفاعناصر النظام المتكامل للمو
  

 ت البند الرئيس البند الفرعي     التفاصيل المتعلقة بالبند الرئيس
 ةتقيم الشركة وتديم متطلبات نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئ

المتطلبات  )4.1( ال يوجد
 1 العامة

طبيعـة المنتجـات    والبيئة مالئمـة ل    والسالمة سياسية الصحة 
والمنتجات والخـدمات ومخـاطر       واالنشطة ةوتأثيراتها البيئي 

أهداف الصحة والـسالمة والبيئـة        أن كما ،ة والسالم ةالصح
 والـسالمة  وينبغي أن تكون سياسـة الـصحة      تكون واضحة، 

 ال يوجد
سياسة  )4.2(

الصحة والسالمة 
 والبيئة

2 
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 ت البند الرئيس البند الفرعي     التفاصيل المتعلقة بالبند الرئيس
والبيئة ملتزمة بالتحسين المستمر وتمنع حدوث التلوث البيئي،        

 مطابقة  ة والصحة والسالم  ةنه يجب أن تكون سياسة البيئ     أكما  
مع التشريعات البيئية والمتطلبات األخرى ومدى التزام الشركة     

نه يجب أن تحتوي سياسـية      أحماية العاملين والبيئة، كما      في
جل مراجعة الغايـات    أ نوالبئية على إطار م     والسالمة ةالصح

واألهداف البيئية، سياسية الصحة والسالمة والبيئة يتم توثيقها        
 ن ويتم االتصال مع كافـة العـاملي       هاذيافظة عليها وتنف  والمح

وإنها تحتوي على إطار مـن اجـل         ،ةواألطراف ذوي العالق  
وإنها تكون مراجعة من قبل      مراجعة الغايات واألهداف البيئية،   

  .اإلدارة على نحو مستمر
ءات مـن اجـل تـشخيص    تقيم الشركة وتحافظ على اإلجـرا   

 ,اإلجـراءات ,  البيئية والمتـضمنة علـى األنـشطة       رالمظاه
ـ يواالستمرار ف ,الخدمات ـ ر تشخيص الخط وتنفيـذ   ِه وتقييم

والمتضمنةاالنشطة الروتينية وغير    مقاييس الرقابة الضرورية  
 مع مشاركة العاملين في جميع أماكن العامل بضمنها         ةالروتيني

ـ    أا  كم ،)الزائرين, المتعاقدين(  المعلومـات   ظن الـشركة تحف
والبيانات وتوثق كافة اإلجراءات مع المراجعة الدورية لمظاهر 

مع استفادة الشركة من خبـرات        على العاملين والبيئة،   رالخط
المشغلين واستعمالهم مقاييس رقابة الخطر، كما تقيم الـشركة         

 لكـل الوظـائف   ة وتوثق أهداف الصحة والسالمة والبيئ    موتدي
وبرامج الصحة والسالمة والبيئة يتم  يات المرتبطة بها،والمستو

  .ةمراجعتها على فترات دورية وبصورة منتظم

المظاهر  )3.4.1(
تشخيص /البيئية

تقييم /الخطر
  الخطر ومراقبتِه

)4.3.3 (
المتطلبات 
القانونية 
  .واألخرى

برامج ) 4.3.4(
إدارة الصحة 

  والبيئة

التخطيط )4.3 ) 3 

جل أدوار والمسؤوليات والصالحيات من يجب أن يتم توثيق األ  
كمـا يجـب أن تـشتمل     فاعلية تسهيالت نظام اإلدارة البيئية،  

المـوارد  , مـوارد تقنيـة   , موارد بشرية ( الموارد الضرورية 
من اجل مراقبة نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئـة،         ) المالية

م أهمية مطابقة سياسة الصحة والسالمة والبيئة مع متطلبات نظا
إدارة الصحة والسالمة والبيئة،مع ضمان وعي كافة العـاملين         

مع ضرورة   بالمظاهر المرتبطة بالمخاطر الداخلية والخارجية،    
 لدى كافة العاملين حول المخاطر التي تؤثر على البيئـة           رفاتو

وتؤثر على صحة  العاملين تدريب األشخاص العـاملين فـي           
عمليـات  (التي تضم   الشركة على نظام نقل المواد الخطيرة و      

هل هناك في الـشركة      ،)استالم المواد الخطيرة  , النقل, الشحن
الهندسة (, اإلسعافات األولية (دورات تدريبية في أماكن العمل      

هل  ،))وكيفية إخماد الحرائق,وكيفية استخدام الرافعات, البشرية
هل توجد لدى الشركة وسيلة اتصال داخلية بين جميع أقـسام           

هل توجد   بنظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة،    الشركة خاصة   
لدى الشركة وسيلة اتصاالت خارجية فيما يتعلـق بالمـصادر          
الخطيرة المؤثرة على البيئة صحة العـاملين، هـل يـشارك           
العاملون في تطوير ومراجعة السياسات واإلجراءات الخاصة       

الهيكلية ) 4.4.1(
  .والمسؤولية

التدريب ) 4.4.2(
  والوعي والمهارة

االتصال ) 4.4.3(
  والمهارة

توثيق ) 4.4.4(
نظام إدارة 

الصحة والسالمة 
  والبيئة

التوثيق  )4.4.5(
  ورقابه البيانات

السيطرة ) 4.4.6(
  .العملياتية

جاهزية ) 4.4.7(
الطوارئ 
  واالستجابة

  

التنفيـــذ  )4.4(
 4 والتشغيل 
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 ت البند الرئيس البند الفرعي     التفاصيل المتعلقة بالبند الرئيس
قائمـة  ( بالسالمة والصحة والبيئة،تقيم الشركة وتحافظ علـى      

, أنظمة اإلنـذار  (والتي تشتمل بدورها على      )ات الطوارئ معد
معدات اإلسـعافات   , معدات مكافحة الحرائق  , قواطع الدورات 

معدات الحمايـة    ,وسائل الهروب  ,مواقع غسل العيون  , األولية
 ,الكمامات, الكفوف, الصدريات( الشخصية من األمثلة على ذلك

ـ       ) سـدادة اآلذن  , الخوذات ابات وذلـك لمنـع حـدوث اإلص
  .واألمراض المهنية

  
ينبغي أن تقيم الشركة وتحافظ على اإلجراءات الموثقة لمراقبة         
وقياس المصادر المؤثرة على البيئة والتي ينتج عنها تـأثرات          

 كما يجب أن تتـضمن المراقبـة والقيـاس تـسجيالً           خطيرة،
للمعلومات الضرورية ألداء الصحة والسالمة والبيئة وللمطابقة  

شركة الموضوعة، مراقبة المعـدات ومعايرتهـا       مع أهداف ال  
بصورة دورية وإدامتها وتسجيل إجراءات الشركة يتم بواسطة        

جهـاز كـشف تـسرب      (أشخاص ذوي مهارات والتي تضم      
، )جهـاز المـايكروميتر    ,مؤشرات عددات الصوت  , الغازات

ينبغي أن تسجل الشركة في سجالتها نتائج اإلجراءات الموثقة         
ينبغي أن تعمل الشركة علـى       جية والوقائية، من األنشطة العال  

تشخيص والمحافظة على اإلجراءات وتنظيم سجالت الـصحة        
سـجالت تـدريب    ( وهذِه السجالت تـشمل    ،والسالمة والبيئة 

 ،)نتائج التدقيق والمراقبة, ملفات األشخاص الشخصية ,العاملين
يجب أن تكون السجالت واضحة التعبير وغير غامضة،وينبغي   

م خزن سجالت الـصحة والـسالمة والبيئـة وإدامتهـا           أن يت 
واسترجاعها بسهولة من اجل الحفاظ عليها مـن الـضياع أو           

يجب أن تقيم الشركة برنامج وإجراءات تـدقيق نظـام        التلف،
إدارة الصحة والسالمة والبيئة وان يـتم مراجعتهـا بـصورة         
دورية، ينبغي أن تكون إجراءات التدقيق شاملة وتغطي مجال         

نتـائج  , سلوك المدقق , مسؤوليات المدقق (تدقيق والمتضمنة   ال
 ).التدقيق

المراقبة ) 4.5.1(
  والقياس

)4.5.2 (
الحوادث 

واإلصابات وعدم 
مطابقة األنشطة 
  العالجية والوقائية

)4.5.3 (
السجالت وإدارة 

  السجالت
تدقيق ( )4.5.4(

نظام إدارة 
الصحة والسالمة 

  )والبيئة
 

الفحص  )4.5(
واألنشطة 
 العالجية

5 

يجب أن تحدد اإلدارة مراجعة القـضايا الخاصـة بالـصحة           
جل ضـمان فاعليتهـا وضـمان       أوذلك من   ،والسالمة والبيئة 

وهل يتم   .مطابقتها مع متطلبات إدارة الصحة والسالمة والبيئة      
وينبغي أن يتم مراجعة     توثيق المراجعة من قبل اإلدارة العليا،     

تكون عناصـر إدارة الـصحة      بحيث  ,اإلدارة والمحافظة عليها  
  طابقة مع التزام الشركة بالتحسين المستمر،     والسالمة والبيئة م 

 .وهل تتم عملية المراجعة اإلدارية بصورة  دورية

مراجعة  )4.6 ( اليوجد
 6 اإلدارة

  .الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على الدراسات واألدبيات * 
  

  :فهيالعالقة بالموضوع  النماذج والتجارب السابقة ذات أما
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 NEB)(National Energy Board( 2002( دراسة مجلس الطاقة الوطني  .1
تحليل فجوة نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية ونظـام اإلدارة          ( عنوان الدراسة 

تم إجراء الدراسة من قبل مجلـس   :)ISO:14001:1996 ((OHSAS:18001) & البيئية
 ،)Jacques Whitford Environment Limited( كةالطاقة الوطني والمتعاقدة مـع شـر  

تقييم عناصر نظام إدارة الصحة     /جل تحليل الفجوة وتتكون الفجوة من اآلتي      أوذلك من   
 SEMS((Safety and Environmental( والـسالمة المهنيـة ونظـام اإلدارة البيئيـة    

Management System) متطلبـات   والتي هي في العمل حالياً والفجوة بين هذِه وبـين 
  . عناصر نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية ونظام اإلدارة البيئية

  Dadi Thorsteninsso& Johans Roosberg ,2002سة درا  .2
 )الخطـرة  النقل البري للمـواد      إلدارةوالصحية  البيئية  المخاطر  (عنوان الدراسة 

الخطر البيئي والصحة    إيجاد منهجية لتقييم     إلىهدفت هذِه الدراسة     :السويد/ جامعة لوند 
ن الهدف األساس أيضاً هـو إيجـاد   أكما  ،  والسالمة المهنية لطرق نقل المواد الخطيرة     

طريقة مناسبة للتحليل المنهجي وتقييم مخاطر الصحة والسالمة والبيئية جـراء نقـل             
 وقد تم عرض وصف مختصر لعملية إدارة الخطر العامة مع التركيز            ،المواد الخطيرة 

 ونظـم اإلدارة البيئيـة     (OHSAS:18001) دارة السالمة والصحة المهنيـة    على نظام إ  
)ISO:14001:1996( هذِه الدراسة المخاطر تناولت تم تناول هذِه الدراسة في ايسلنده و  إذ 

قولة عبر منطقة حماية المياه ومناطق صيد األسـماك       نالمرتبطة بالكازولين والديزل الم   
لصحة والسالمة المهنية هي نوعيـة الميـاه والبيئـة          العامة وبالتالي التركيز النهائي ل    

 أناتضح لنا من النتائج التي توصلت إليها الدراسة         ،  التأثيرات في مهنة صيد األسماك    و
 مغمورة ببقعةِ منطقِة حمايِة الماء    ن  أ إذ   واالجتماعية قد كانت كبيرةَ    االقتصاديةالنتائج  

 المخـاطر   أن اتضح لنـا     ا بيئية، كم  اًوهذِه تمثل أخطار   ، السطحي للبحر  ءالما ،زيتال
 نتيجة اسـتخدام البـشر     اإلنسان   ىالصحية المرتبطة بصحة وسالمة اإلنسان تؤثر عل      

  .  في الغذاء اليومي كقوت لهماألسماك
 2003دراسة درويش  .3

دراسـة   ISO:14001/إمكانية إقامة متطلبات نظم اإلدارة البيئية       (عنوان الدراسة   
فـي محـافظتي نينـوى      / في عينة من المنظمات الصناعية        آلراء المدراء  ةاستطالعي

 وجـذورها   ISO:14000 علـى طبيعـة السلـسلة        وقد وقفت الدراسة   ،)وصالح الدين 
وصف  مع   التاريخية والعوامل المؤثرة في ظهورها وعالقتها بعدد من مفهمات الجودة         

الوقوف على  وتمتطلبات نظم اإلدارة البيئية وتعريف المنظمات المبحوثة بتلك المتطلبا
مدى إمكانية تطبيق متطلبات نظم اإلدارة البيئية في المنظمات المبحوثة مـن خـالل              
تشخيص المتطلبات التي أقامتها تلك المنظمات وتحديد مـدى االخـتالف بـين تلـك               

 .ISO 14001المنظمات فيما يرتبط ببنود المواصفة 
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  )Frederick, 2005, 1 Jacobus(دراسة  .4
تم إجراء هـذِه     ).تكامل نماذج مخاطر الصحة والسالمة والبيئة     (عنوان الدراسة   

 GSM((Global System( الدراسة في جنوب أفريقيا في قطاع الهاتف النقال لالتصاالت
Mobile Telecommunication) المتنقلـة   والالسلكية السلكية النظم العالمية لالتصاالت

  تناولت إدارة الخطر مع المشاركة فيهذه الدراسة( :وكان الهدف من الدراسة هو اآلتي
تقييم مخاطر العاملين في الشركة عينة الدراسة مع تناولهـا أنظمـة الـصحة              طرائق  

 ,OHSAS:18001) تناولت الدراسـة تطبيـق تكامـل أنظمـة     اكم ،)والسالمة والبيئة
ISO:14001:1996) في جنوب أفريقيا في قطاع الهاتف النقال.  

 2005قدوري دراسة  .5
دراسة موقفية إلمكانية تطبيق نظـام اإلدارة البيئيـة باعتمـاد            (الدراسةعنوان  

 .)دراسة حالة في شركتين صناعيتين )ISO 14004: 1996(المواصفة اإلرشادية  
) ISO 14004: 1996(استعراض مفاهيم ومبادئ اإلدارة البيئية للمواصـفة الدوليـة   . 1

  .البيئيةوتحديد المرتكزات األساسية لبناء نظام اإلدارة 
   . عينة البحث الشركتيننهاتيتحديد مدى أمكانية تطبيق المواصفة الدولية في . 2

  :ومن أهم االستنتاجات التي تم التوصل إليها
 اإلجراءات التدقيقية الكافية لقياس النـشاطات ذات التـأثيرات البيئيـة            إلى راالفتقا. أ
  .مةهمال
ـ  ،هداف والغايات البيئية  محدودية استخدام سجالت مختصة بتوثيق األ     . ب ؤشـر   مما ي

 .صعوبة حفظ واسترجاع المعلومات عند الحاجة إليها
  (Erkan, 2006, 2)دراسة  .6

بالتطبيق في قطاع   ) OHSAS:18001 ,ISO:14001:1996تكامل نظامي   ( وعنوانها
  : اآلتيإلىهدفت الدراسة   في تركيا،الصناعات الخزفية

 السيطرة على المخلفات    إلىيقود  ) السالمة والبيئة الصحة و ( إن تطبيق النظامين معاً    .1
  .والضوضاء) السائلة-الصلبة( المواد الكيمائية، الخطيرة كالغازات

 .تقليل حوادث العمل .2
 .تقليل األمراض المهنية في مواقع عمل الشركة .3

  2007 دراسة العكيلي.7
ق نظام اإلدارة   تصميم برنامج لعملية التنفيذ والتوثيق كمعيار لتدقي      (عنوان الدراسة 

 ،)باستخدام قائمة الفحص في مصفى الدورة) ISO 14001:2004(البيئية وفقاً للمواصفة 
  :وهدفت الدراسة
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مدى مطابقـة    وتقييم، وتحديد،  دارة البيئية في تحليل،   بيان أهمية تنفيذ تدقيق نظام اإل     . أ
 دارة البيئية وفقاً  مع معيار تدقيق نظام اإل      منه، نظام البيئة المتبع في المصفى أو جزءٍ      

  .)ISO 14001: 2004(إلصدار الحديث المتمثل بالمواصفة القياسية الدولية ل
رشـادات تـدقيق    إ، و  في المصفى   المتبعة حالياً   الفجوة بين ممارسات التدقيق    تقليل. ب

ومعيار تدقيق نظـام     ،)ISO:19011:2002( مواصفة الدولية لل دارة البيئية وفقاً  نظام اإل 
 تشخيص مناطق الضعف واقتـراح معالجتهـا،   ،)ISO 14001: 2004( بيئيةاإلدارة ال

  .وتحديد مناطق التحسين المحتملة في نظام اإلدارة البيئية
تصميم برنامج يوضح آلية عملية لتقييم مؤهالت       على  دارة مصفى الدورة    إ مساعدة   .ج

واصفة الدولية  المعرفة والمهارات المطلوبة لمنح الشهادة للمدقق البيئي على وفق الم         
)ISO 19011: 2002(،   مع تصميم برنامج تدريبي متكامل لزيادة المعرفة والمهـارات

  ).للمدقق البيئي
عدم توافر أجهزة مراقبة وقياس نسبة       :برز االستنتاجات التي توصل إليها    أومن  

تلوث الهواء والتربة والضوضاء مع عدم توافر المواد األوليـة والمـواد الكيميائيـة              
 النهـر ونـسبة     إلـى ورية لألجهزة المستخدمة لقياس نسبة تلوث المياه المعادة         الضر

  .الغازات القابلة لالشتعال
 (Joseph Mathew, 2007)  دراسة .8

دراء الصحة والسالمة والبيئة في هيكـل       م يؤثر أنكيف يمكن    (عنوان الدراسة 
حيـث   ،كنيويـور  في   معهد روتشستر للتكنولوجيا  مقدمة من قبل     ))المنظمة( الشركة

  : اآلتيإلىهدفت الدراسة 
  المستثمرين مع التركيز القوي على تحسين العمليات الداخلية بدالً         استدامةتحديد  

والهدف من هذا العمل هـو تقيـيم         ، االجتماعية والرعاية للمجتمع   األولوية إعطاءمن  
كما  لمهنية،اوالسالمة   ،والصحة  على البيئة،  المطبقةوالنظم  اإلدارية   األساليبمختلف  

) الصحة والسالمة والبيئة  ( من التقييمات هي مجاال       اثنين سوف تتناول   الدراسة هذهن  أ
المواصـفتان  ن لنا النظام المتكامل والتي انبثق عنهاوالتي تكو (iso:14001:2004 & 

OHSAS:18001)        الصحة والسالمة والبيئـة   ( وكما تناولت هذه الدراسة تحليل مجالي( 
  :وكما حددت الدراسة اآلتي ،هذه التقنيات الجديدة تنظم لتسهيل يوالبرامج الت

 إلى  خطة المشروع جنباً   أو التجارية   األعمال في   إلدراجهاعرض المكونات الالزمة    .1
 إلـى تحديد حجم المشروع  مع جنب مع التحليل المطلوب ليتأهل على النحو الصحيح   

   . العليااإلدارة
أوجـه  على فهم    )الصحة والسالمة والبيئة  (ء أقسام    هذِه الدراسة مدرا   ستساعدكما  . 2

وإدارة الصحة   للمنظمة   التقليدية  المهام تالتجارية ذا  التشابه بين األعمال  واالختالف  
  .والسالمة والبيئة
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فيما  )الصحة والسالمة والبيئة  ( اإلداراتالحالية التي تستخدمها    اإلدارة  تحديد نظام   . 3
تحديـد كيفيـة تقيـيم       ،العامة للنظام التجاري    الخطة ارإط في   الحاليةالعملية  بيتعلق  

  . المستخدمةاألساليبتحديد  واألعمال التجاريةراء المشاريع ومد
  
  )ISO:14001:2004( و) OHSAS:18001:1999( العالقة التكاملية بين نظام •

التقرير الخاص بنظام الـصحة والـسالمة    في Fred Hassan, 2006, 38)( يؤكد
  :طبيق النظامين معاً يحقق لنا جملة من المنافع هيتعلى والبيئة 

 ،منع الحوادث التي تسبب حدوث األخطاء البشرية       :المنافع الخاصة بالسالمة وتضم    .1
  احتـساب المؤشـرات الخاصـة بالـسالمة        ة إمكاني ،شمولية تقييم مخاطر العمل   

  ).كاحتساب معدل وقت فقدان اإلصابة(
 ill) منع حدوث األمراض المهنية :صحة فتمثلت بالتاليالخاصة بجانب الأما المنافع  .2

health).  
ـ  على التخلص من م    عالتشجي،  التشجيع على إغالق أماكن التدخين     .3 اطر المـواد   خَ

 .الكيمائية الضارة بصحة اإلنسان
  
 :تيوالتي تتمثل باآلالمنافع التي ترتبط بالنواحي البيئية  •

جودة الهواء فـي المـساحات المتوقعـة         وراء   ي السع ،نع تلوث التربة والمياه   م
 . األخضر للمواد الخام والمواد الداخلة في العملية اإلنتاجيةج اإلنتا،للتلوث
 التكاملية لترابط نظامي الـصحة  الخطوات) Don McLeod, 2002, 1-9(ويؤكد  

     : وهيوالسالمة والبيئة
في مل التدقيق المنظمي    يتكا أين   إلىتحديد كيف و  .2/.تكاملةنظام اإلدارة الم   يدتحد .1

 كان النظام الجديد إذاتحديد ما .3 ).الصحة والسالمة والبيئة(  المتكاملنظام اإلدارة
 .متكامالً

  :تيي شرٍح موجز لهذِه الخطوات وكاآلأتوفيما ي
  واإلجراءات تنظام اإلدارة المتكاملة للممارسا    يدتحد :نظام اإلدارة المتكاملة   يدتحد .1

ع ضرورة إنشاء نظام موحد وفق المعايير المـشركة بـين            م والعمليات والموارد 
)OHSAS:18001 & ISO:14001(.  

تتضمن و : المتكامل في نظام اإلدارة  تكامل التدقيق المنظمي    ي أين   إلىو ،تحديد كيف  .2
السيطرة و  لإلدارة العليا، وضع السياسة العامة مع اإلدارة،تبسيط نظام   هذِه الخطوة   

نظـام  لالمشكلة غير قابـل       تأثير سلبي  أي تسبب   أن على تلك االنشطه التي يمكن    
االحتياجـات والمخـاطر    و والجوانب واآلثار القانونيـة      ةتحديد االنشط و اإلدارة،

 .وتنظم قوائم البنود ذات الصلة ،ولاوتدابير مراقبة وضع الجد
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 لتنظيمـي المنـاخ ا   توفيرو ، بصورة كاملة  متكامالً كان النظام الجديد     إذاتحديد ما    .3
مع تزويد اإلدارة العليا بإطار عمل منظمي مـع          جل التكامل اإللزامي،  أمن  وذلك  

 .وجود عالقة متبادلة بين اإلدارة العليا وبين العاملين
 و) OHSAS:18001:1999(وكما أوضحنا سابقاً العالقة التكاملية بين مواصـفتي         

)ISO:14001:2004 ( بشكل عام أنه  إالّ ،هناك البنود المتشابهة والمختلفة فيما بينهان أإذ
 ISO14001/2004 & OHSAS18001/1999 ينلمواصفتالدينا أن وضح ياآلتي والجدول 

   :ن كل من المواصفتيفي )4-3-1(ماعدا البند   كل البنودفي متشابهين تقريباً
يجب علـى الـشركة أن   ): Environmental Aspects( )1-3-4( المظاهر البيئية .1

 ألنشطتها ومنتجاتها وخدماتها    ةتحديد المظاهر البيئي  تنشئ وتحافظ على إجراءاتها ل    
على  أن يكون لها تأثير واقعوالتي يتوقع أن تكون ذات تأثير واضح أو التي يمكن 

 . هذا بالنسبة للبيئةويجب على الشركة التحديث المستمر لهذه المعلومات .البيئة
يجب ): 4-3-1( يهمصادر الخطر وتقييم الخطر الناتج والتحكم ف دتخطيط لتحديال .2

لمستمر لمـصادر الخطـر     ا وتحافظ على إجراءات للتحديد   تنشئ  على الشركة أن    
لتي يمكن التعرض لها     ا أنواع المخاطر المختلفة  (القائمة وتقييم الخطر الناجم عنها      

ناسـبة  الم الـضرورية  وتنفيذ اإلجراءات  ،)داخل منظمة موجودة بنهاية المواصفة    
 )OHSAS:18001&ISO:14001( العالقة التكاملية مابين     إلىوعندما تطرقنا    ،للتحكم

 :هناك عدة بنود مشتركة بينها وموضحة بالجدول اآلتي
  

  2جدول ال 
وبين المواصفة ) OHSAS:18001:1999( مقارنة بين المواصفة
)ISO:14001:2004()*(  

رقم   )OHSAS:18001:1999( المواصفة
  البند

المواصفة 
)ISO:14001:2004(  

رقم 
  ندالب

  1  المجال  1  المجال
 2  المراجع القياسية 2  مطبوعات المرجع

 3  تعاريف 3  تعاريف
متطلبات نظام اإلدارة  4  عناصر نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية

  البيئي
4 

 4.1  المتطلبات العامة 4.1  متطلبات عامة
 4.2  السياسة البيئية 4.2  سياسة الصحة والسالمة المهنية

 4.3  التخطيط 4.3  التخطيط
 4.3.1  المظاهر البيئية 4.3.1  التخطيط لتحديد المخاطر وتقييم الخطر والرقابة عليه

 4.3.2  المتطلبات القانونية وغيرها 4.3.2 المتطلبات القانونية واألخرى
 4.3.3  األهداف والغايات  4.3.3  األهداف
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رقم   )OHSAS:18001:1999( المواصفة
  البند

المواصفة 
)ISO:14001:2004(  

رقم 
  ندالب

اإلدارة ) برنامج(مج أو برا 4.3.4  إدارة الصحة والسالمة المهنية) برنامج (برامج أو 
 البيئية

4.3.4 

 4.4  التشغيل والتنفيذ 4.4  التشغيل والتنفيذ
 4.4.1  الهيكل والمسؤولية 4.4.1  الهيكل والمسؤولية

 4.4.2   المهارة،، الوعيالتدريب 4.4.2  التدريب، الوعي، المهارة
 4.4.3  االتصاالت 4.4.3  االستشارات ، االتصاالت

 4.4.4   نظام اإلدارة البيئيةتوثيق 4.4.4  التوثيق
 4.4.5  السيطرة على الوثيقة 4.4.5  السيطرة على الوثيقة والبيانات

 4.4.6  السيطرة العملياتية 4.4.6  السيطرة العملياتية
جاهزية الطوارئ  4.4.7  جاهزية الطوارئ واالستجابة

  واالستجابة
4.4.7 

 4.5  الفحص 4.5  الفحص واإلجراءات التصحيحية
   األداء والمراقبةمقاييس 4.5.1  المراقبة والقياس 4.5.1

 4.5.2  مطابقة التقييم 
اإلصابات عدم مطابقة إجراءات التصحيحية      الحوادث،

  والمنع
عدم مطابقة إجراءات  4.5.2

  التصحيحية والمنع
4.5.3 

 4.5.4  السجالت 4.5.3  وإدارة السجالت السجالت،
 4.5.5 التدقيق الداخلي 4.5.4  التدقيق

  4.6  مراجعة اإلدارة 4.6  مراجعة اإلدارة
  : أدناه واألدبياتالجدول من إعداد الباحث باالعتماد على المصادر * 

1.  International Standards Organization, 2004, 19-22. 
2. Don McLeod,,www.ceaa-acve.ca.2002, 4-6 

  
الـسالمة   الـصحة، )(اإلدارة المتكامـل  (الفوائد التي نحصل عليها من تطبيق نظـام         

  )والبيئة
 سالمة وصحة السنوي وكان عنوانه في التقرير Fred Hassan, 2006, 1-3)(يبين 

 إلى أشار   إذ ،نحو اإلدارة العليا  االلتزام المستمر   عاملينا والمحافظة على بيئة خضراء و     
 المعلومات والمقاييس الواردة في هذا التقريـر      العمل و نطاق  ستوى  على م  تقدم   إحراز

 2006 والنصف األول من عام 2005 العالمية ألداء الشركة في عام       تعبر عن االنشطه  
   :تيوكاآل

 أدنى حد من اآلثار البيئية الضارة الناجمة عن أنشطه الشركة والمنتجات إلىالتقليل  .1
 والخدمات عن طريق استخدام العمليات، الممارسات، والمواد والمنتجات التي تؤدي 

هو ووالتي بدورها تسعى نحو هدفها النهائي         أو مكافحة التلوث    تجنب أو تقليل   إلى
 اإلصابة والمرض واألضرار التي إلى تلك التي تؤدي فيهامنع حدوث الحوادث بما 



  ]209[ إمساعيل                                                                                                     
 

 األنظمـة  و لحقت بالممتلكات أو األضرار البيئية مع االمتثال للقوانين المعمول بها         
أن الصحة والبيئة مع ضمان      حماية السالمة و   ىإلاالحتياجات الرامية    من   وغيرها

الـسياسية الـصحة   ( لهـذه الـسياسة   واجباته وفقاًوكل موظف مؤهل ألداء حالته      
 ).والسالمة والبيئية

المشاركة الفعالة من قبل جميع العاملين نتيجة لجهودهم ومبـادراتهم           على   تشجيعال .2
 .السالمة والصحة والبيئةفي مجال 

منة والسليمة للعاملين من جهة وسالمة البيئـة        تهيئة المناخ المناسب حيث البيئة اآل      .3
 .من جهة ثانية

تشجيع العاملين على التحلي بروح المسؤولية وكفاءة استخدام الطاقـة والمـوارد             .4
مع تحديد مخاطر  الطبيعية وغيرها من الممارسات التجارية المستدامة داخل الشركة

المحاريـث  ( المنتجـات البيئية الناجمة عـن     واألخطار  السالمة والصحة المهنية    
 ).الزراعية

 المشاركة في مناقشة وتطوير القوانين الخارجية للسالمة والصحة المهنية والبيئية،          .5
قتـضاء عقـد اإلدارة والعـاملين       احسب  ب والمعايير والمبادئ التوجيهية     األنظمةو

 .للمساءلة عن األداء وفي تنفيذ هذه السياسة
 . مع تحقيق الحوادث واإلصابات الصفريةحماية سالمة وصحة العاملين في الشركة .6
كلما كان   مع العمل على حماية البيئة       االمتثال لجميع القوانين والقواعد المعمول بها      .7

 .عملياتلدينا 
شير وي)Joseph, 2007, 61( إلى H    حقـق لنـان تكامل الصحة والسالمة والبيئـة ي

  : الفوائد اآلتية
الوضـع  فـي   ) وظيفتها( ها نطاق يوسع أنيمكن  ) الصحة والسالمة والبيئة  ( إن دور  .1

) الصحة والـسالمة والبيئـة    (  ل ـ  التكامل المثال، سبيل   ىفعل المنظمة،داخل  الحالي  
 .البيئية االستدامة نحو المنظمة سوف توجه اواستخداماته

 .تكاليفخفض العلى يعمل ) الصحة والسالمة والبيئة( إن تكامل .2
ؤثر ي أندون  و لين دون تعرضهم للمخاطر   ما الع إبقاءعلى   ذلك تعمل    إلىباإلضافة   .3

وهـذه   جودة المنتج مع جانب بقاء البيئة نظيفـة،        أو اإلنتاج على سرعة    سلباًذلك  
 .تهاحاال أحسن في المنظمة من جانب إليهاالمهام ينظر 

استخدام الطاقة في اآلونة األخيرة بسبب االرتفـاع فـي           األخرى هي    امن القضاي  .4
 أكثـر تـصبح   يجب أن   تنفيذ  الكاليف الموارد مثل عمليات     المواد الخام والطاقة وت   

 وقـت   أي من   وأعلى في الضغط على الشركات لخفض االنبعاثات والنفايات         كفاءة
وتحـسين    المواد، كفاءةوزيادة   ،الجديدةا  التكنولوجيظهور   إلى أدىمضى والذي   

 .معدات العمليات
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 بالصحة والسالمة والبيئة لخاص الدليل اإلى )et al., 2006, l,Arja Koski ( ويؤكد
  :هيوالذي يحقق لنا عدة منافع 

 .اإلنتاجية الوحدات الخاصة بها في والتعليماتيساعد على تنفيذ لوائح العمل  .1
 في تنفيـذ عمليـة      تدقيق تستعمل كقوائم    أن يمكن   ين بين المواصفت  التكامليةالعالقة   .2

 .التدقيق
حماية البيئة وأمن البشر، أن  )4 ،2002 المنتدى البيئي الوزاري العالمي،(ويؤكد 

والمطلوب اتخاذ إجـراءات      اتخاذ اإلجراءات ملحة،   إلىتمثل تحدياً حاسماً، والحاجة     
صارمة وغير مسبوقة لتحقيق الغايات االجتماعية والبيئية التي اتضحت منذ انعقاد قمة            

طريقـة   تكفل وصول المنافع المترتبـة عليهـا ب        ائقوينبغي العثور على طر    األرض،
مستدامة ومنصفة لألجيال الحاضرة والمقبلة، وال بد مـن تطـوير المرونـة البيئيـة               

فاالعتراف من جانـب    . ةلوالبشرية من أجل مغالبة التغيرات البيئية والمناخية المحتم       
جميع صناع القرار وقطاعات المجتمع بأن األمن البشري مرهون بتوافر الموجـودات            

  .متها هو أمر حاسم التخاذ قرارات صائبةوالسلع والخدمات البيئية وسال
 صناعة في االتحادات من العديدبأن  )22 ،2006 جميل واليوسفي،( كما وضح 

والغاز  البترول لمنتجي الدولي فاالتحاد البيئية، اإلدارة لنظام متطلبات البترول قد وضعت 
 به الخاصة والبيئة والسالمة، الصحة، إدارة نظم وتطبيق لتطوير التوجيهية المبادئ نشر

 توجيهية مبادئ األمريكي البترول معهد وضع كما ،1٤٠٠١ األيزو سلسلة مع تتسق والتي
األيـزو   سلسلة مع وتتسق المعهد، أعضاء ممارسات أفضل على تقوم البيئية اإلدارة لنظم

 البتـرول  بمعهـد  الخاص والسالمة والصحة، البيئة، إدارة نظام  أنموذج إن ،١٤٠٠١
 تعزيز أو تطوير على الشركات طوعية لمساعدة أدوات يعدان اإلرشادية والوثيقة الدولي
العربية  الدول في العاملة الدولية البترول وشركات .والسالمة والصحة البيئة إلدارة نظام

 في والسالمة والصحة بالبيئة الخاصة المواصفات هذه األغلب في تستخدم للبترول ةالمنتج
 األعمال إدارة من يتجزأ الءاُ جز تعد البيئة وحماية والسالمة، لصحة،ا أن بما الصناعة،

 بـل  اللوائح، لهذه فقط تمتثل ال أغلب الحاالت في البترول صناعة فإن البترول، قطاع في
 الدوليـة  الـروابط  خـالل  من التحسين ممارسات تشارك نتيجة غالباً – اًأيض تتجاوزها
  .للصناعة

  
  لجانب الميدانيا

 تينشخيص وتَحليل واقع نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة في الـشرك          بهدف تَ 
 عينـة   تين على مدى توفر اإلمكانيات لدى الشرك      الضوء جاء البحث ليسلط     تينالمبحوث

البحث لتبني المتطلبات والخطوات التي جاءت بهـا المواصـفتان كنظـام متكامـل               
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)ISO:14001:2004 & OHSAS:18001:1999( ،لولوج في عرض وتحليل نتائج وقبل ا
  :حيث يتضمن الجانب التطبيقي اآلتي عينة البحث نقدم نبذة عن شَركات عينة البحث،

  
  :الجانب التطبيقي ويشمل

 . آليات توزيع قوائم الفحص.3/ وسائل البحث وأدواته.2./مجتمع الدراسة وعينتِه .1
  .المقترحات. 6/.االستنتاجات. 5./تحليل النتائج. 4
 
1 .نبذة عن الشركات المبحوثة( جتمع الدراسة وعينتِهم(  
يقع  حد المعامل التابعة للشركة العامة للسمنت الشمالية،      أ :مل سمنت بادوش  امع :1-1

   . من ثالثة معامل ضمن ثالثة أجيالويتألف كم شمال الموصل، 25على بعد 
ل بالطريقة   يعم 1956-1955القديم جيل الخمسينات    بادوش  معمل سمنت    :الجيل األول 

وهناك  ،ويضم خطاً واحداً يوم،/طن 600 تصميمهالرطبة بفرنين وبطاقة 
 وتقـوم  األيمـن ورشة مركزية ملحقة تقع في المنطقة الصناعية الساحل         

الورشة بتصنيع قطع الغيار التي تحتاجها خطوط اإلنتـاج فـي معامـل           
  .الشركة ألغراض الصيانة والتأهيل وخاصة المسبوكات الفوالذية

يعمـل   ،1978-1977معمل سمنت بادوش الجديـد جيـل الـسبعينات        :لجيل الثاني ا
 3000بالطريقة الجافة ذات التسخين المسبق بفرنين وبطاقـة تـصميمة           

  .يوم ويضم خطين/طن
 وهو التوسيع الثاني 1983 جيل الثمانينات )التوسيع(معمل سمنت بادوش  :الجيل الثالث

ة ذات التسخين والكلسنة المـسبقين      لمعامل بادوش يعمل بالطريقة الجاف    
ومـن   ،يوم ويضم خطاً واحـداً    /طن 3200بفرن واحد وبطاقة تصميمة     

أكياس ورقية لتعبئة الـسمنت     ،  سمنت بورتالندي عادي  : منتجات الشركة 
  .المنتج

  الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية :1-2
مات الطبية في نينـوى التابعـة       تأسست الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلز     

 وذلك بعد التطور الكبير الـذي شـهده معمـل           1997 سنةلوزارة الصناعة والمعادن    
 1994 سـنة وقد مرت الشركة بثالث مراحل تطويرية بدأت مـن           ،األدوية في نينوى  

تسعى الشركة إلنتاج األدوية التخصصية عالية المفعول مثل أدوية          ،2002 سنةوحتى  
فضالً عن التوسـع     ،اض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري والقرحة      معالجة األمر 

وقد أعدت الشركة خططاَ مستقبلية منها تـوفير         ،األدوية التخصصية األخرى  إنتاج  في  
احتياجات القطر من األدوية والمستلزمات الطبية وإيجاد البدائل المتاحة وتوفير المواد           

من خالل االستفادة من الطاقات العلمية الموجودة األولية الداخلة في الصناعات الدوائية     
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لفك سر المعرفة لبعض المستحضرات وتطوير األشكال الصيدالنية وبالتنسيق والتعاون  

ومن خـالل المعايـشة      ،مع المراكز البحثية في الجامعات والمعاهد التقنية في القطر        
تقديم البحوث وبراءة   وإبرام العقود االستشارية مع األساتذة في مختلف االختصاصات ل        

 لتطبيـق شـهادة ضـمان       كما وتسعى الشركة حالياً    االختراع في الصناعات الدوائية،   
  موظـف، 900ويبلغ عدد منتسبي الـشركة    في عملها،1001/2002الجودة العراقية   

األشـربة  /المراهم والكريمات والتحاميل    /الحبوب والكبسوالت  :ومن منتجات الشركة  
األدويـة  /المـضادات الحيويـة   /األمبـوالت / البخاخات /عيونقطرات ال /وقطرات الفم 

  .السرطانية
  ةإعداد قوائم الفحص التدقيقي.2

 مجلس الطاقة الوطنيتم اعتماد استمارات االستبيان باالعتماد على دراسة كُل من 
)NEB( )National Energy Board( )2002(،  ودراسة)،142-2003،140 درويش(، 
  )Netherlands Technical Agreement, 2006, 1-28 نية التقااتفاقية هولند( و
  

  وسائل البحث وأدواته
إذ تـم    وهي قـوائم فحـص،     ين،لكل شركة من الشركت   استمارة  ) 12(تم توزيع   

ومـدراء األقـسام     اختيار مسؤولي األقسام ذات العالقة عن السالمة والصحة والبيئة،        
االعتماد في صياغة استمارة االستبانة على مجموعة من المتطلبات         وقد تم    ،بالموضوع

 ذات المبـادئ الـستة    ) ISO:14001:2004&OHSAS:18001:1999(الرئيسة لنظـامي    
 ،لالتخطـيط، التنفيـذ والتـشغي       والبيئة، ةالمتطلبات العامة، سياسية الصحة والسالم    (

                                ).الفحص واألنشطة العالجية، مراجعة اإلدارة
  

  3جدول ال
 *فقرات وأوزان مقياس ليكرت  الثالثي 

   المصادر واألدبياتإلى  إعداد الباحــث استناداً:المصدر *
  

 لكل قائمـة  -Weighted Arithmetic Mean –باستخدام الوسط الحسابي المرجح 
 إلى) 4(إذ يشير الرقم  ،)17، 1991الجبوري،( فحص تدقيقية على وفق المعادلة اآلتية     

أعلى وزن في المقياس الذي يمثل حالة المطابقـة التامـة مـع تكامـل مواصـفتي                 
)iso:14001:2004 (و)1999:OHSAS:18001 (،كمـا تـم اعتمـاد الـصيغ         المعتمدة

 )درجة(وزن الفقرة  فقرات المقياس ت
 4 مطبق وموثق 1
 2  مطبق وغير موثق 2
 0 غير مطبق وغير موثق 3
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ـ            اإلحصائية ف  المة سي تحديد مقدار الفجوة بين الواقع الحالي لنظام إدارة الـصحة وال
  :وقد تم تمييزها من خالل مستويين هما، تين التي جاءت بالمواصفتوالبيئة والمتطلبا

  
  =      المعادلةتاستخدمنفسه على مستوى المبدأ  .1

                                            
                                          

  =     دعلى مستوى المواصفة ككل والمبدأ الواح .2
  

                                      
  آليات توزيع قوائم الفحص .3

قائمة فحص على األفراد المبحوثين في مواقع عملهم ) 30(لقد قام الباحث بتوزيع 
في حـين كـان عـدد    ، اسةالخاصة أو أماكن تواجدهم في الشركات المبحوثة قيد الدر    

بعد %) 81(أي أن نسبة االستجابة بلغت       ،استمارة) 24( االستمارات التي تم استالمها   
عتمدت أسلوب المقابالت مع معظم األفراد المبحوثين لتوضيح فقـرات االسـتبانة            إأن  

  . تفاصيل توزيع قوائم الفحص2ويوضح الجدول ، وشرحها
  

  4الجدول 
  ستلمةاالستمارات الموزعة والم

  ثالشركات قيد البح ت
عدد 

االستمارات 
  الموزعة

عدد 
االستمارات 
  المستلمة

 نسبة 
%االستجابة   

الشركة العامة لصناعة األدويـة والمـستلزمات        1
%86 12 14 نينوى/ الطبية  

معمـل سـمنت    /الشركة العامة للسمنت الشمالية      2
%75 12 16 بادوش   

%81 24 30 المجموع   

  
 وصف األفراد المبحوثين من     5ويوضح الجدول    :الستجابة لقوائم الفحص  نسبة ا   - 

،  مدة الخدمة بالمنصب الحـالي     ،مدة الخدمة في الشركة   ،  حيث التحصيل الدراسي  
أهم الخـصائص المميـزة     المذكور آنفاً   ويوضح الجدول   ،  الجنس،  الفئات العمرية 

  :لألفراد المبحوثين في الشركة قيد البحث
من األفراد المبحوثين يحملون  %)8( أن نسبة 5يوضح الجدول  :اسيالتحصيل الدر   -

 %)54( نسبة   أن  و،  يحملون شهادة دبلوم فني   %) 13( وأن نسبة    ،شهادة اإلعدادية 

  تائج قيم األجوبة للمبدأن
  ــــــــــــــــــ

  للمبدأعدد األسئلة×القيمة المثلى 

  نتائج قيم األجوبة للمبدأ
  ــــــــــــــــــ

 )عدد األسئلة (48×القيمة المثلى 
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 على شهادة الماجستير فقد بلغت نسبتهم      ونأما الحاصل ،  يحملون شهادة البكالوريوس  
)25.(% 

مـن األفـراد    %) 67( نـسبة     أن 5يتبين من الجـدول     : مدة الخدمة في الشركة    -
 -11(من األفراد لديهم خدمـة     %)25 (ةونسب،  سنة) 5-1(المبحوثين لديهم خدمة    

، )30-21( من األفراد المبحوثين لديهم خدمة في الشركة%) 8(ونسبة ، سنة )20
 .سنة فأكثر فال يوجد في الشركة) 30(أما الذين خدمتهم أكثر من 

  
  
  

  
  5الجدول 

  ين في الشركتين قيد البحثوصف األفراد المبحوث
التحصيل الدراسي لألفراد المبحوثين     

 دكتوراه ماجستير دبلوم عالي بكالوريوس دبلوم فني إعدادية
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

2 8%  3 13%  13 
 54%  - - 6 25%  - - 

 مدة الخدمة في الشركة
1-10  11-20  21-30   فأكثر 30 
 % عدد % عدد % عدد % عدد
16 67%  6 25%  2 8%  - - 

 الفئات العمرية
25-35  36-40  41-45   46-50    فأكثر50 

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد
12 50%  4 17%  7 29%  1 4%  - - 

 الجنس
 إناث ذكور

 % عدد % عدد
18 75%  6 25%  

  
) 30-25(ين   أن الفئات العمرية قد توزعت ب      5يتبين من الجدول    : الفئات العمرية   -

والفئات العمرية المحصورة بـين     %) 50(سنة كانت نسبتها من األفراد المبحوثين       
أما نسب األعمار الذين تتراوح أعمارهم  ،%)17(كانت قد بلغت نسبتهم    )36-40(
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، في حين كانت نـسب الفئـات العمريـة          %)29( قد بلغت نسبتهم  ) 45-41(بين  
 %). 4( نسبتهم) 50-46( المحصورة بين

 وأن  ،من األفراد المبحوثين هم من الذكور     %) 75 ( الباحث أن نسبة   الحظ: الجنس  -
  .هم من اإلناث%) 25(نسبة 

  تشخيص وتحليل النتائج. 4
بهدف إمكانية توفير العناصر والمرتكزات لتطبيق النظام المتكامـل والمتـضمن       

 حوثـة، الـشركات المب   في) ISO:14001:2004&OHSAS:18001:1999( تينالمواصف
وبيان نسب التوافق أو الفجوة بين الواقع الفعلي والمتطلبات التي جاءت بها المواصفتان 
ومن خالل تحليل استجابة ذوي العالقة في الشركات عينة البحث كانت النتائج علـى              

  :النحو اآلتي
إذ جاءت في نتـائج      ، كمتطلب غير رئيس في النظام المتكامل      المتطلبات العامة تأتي   .1

معمـل  ( إذ حصلت الشركة العامة للسمنت الشمالية        6يم كما موضح في الجدول      التقي
أما النـسبة    ،%)5(وكانت النسبة على مستوى المبدأ هي       ) 20 (على )سمنت بادوش 

أما بالنسبة الشركة العامة للصناعة األدوية       ،%)10.4(على مستوى المواصفة كانت     
أما النسبة على مـستوى المبـدأ        ،)28(بلغت الدرجة   فنينوى  / والمستلزمات الطبية 

 %).  15(كانت ف على مستوى المواصفة ةأما النسب ،%)7( بلغتف
  

  6جدول ال
 نتائج التقييم لمبدأ المتطلبات العامة

الشركة العامة للسمنت 
  )معمل سمنت بادوش(الشمالية 

الشركة العامة للصناعة األدوية 
  نينوى/ والمستلزمات الطبية

مطبق   العبارات
  موثقو

)4(  

مطبق 
وغير 
  موثق

)2(  

  غير مطبق
وغير 

  قموث
)0(  

مطبق 
  وموثق

)4(  

مطبق 
وغير 
 موثق

)2(  

  غير مطبق
  قوغير موث

)0(  

  2  6  4  5  4  3  التكرارات
  28  20  الدرجة

  %7  %5  النسبة على مستوى المبدأ
  %15  %10.4  النسبة على مستوى المواصفة

  
 نتائج التقييم بالنسبة    أن 7 من الجدول    يتضح:  والبيئة ةمبدأ سياسية الصحة والسالم    .2

معمل (لشركة العامة للسمنت الشمالية     ل ةلمبدأ سياسية الصحة والسالمة والبيئة بالنسب     
حيث بلغـت    ،وكانت النسبة على مستوى المبدأ     )224(جاءت بدرجة    )سمنت بادوش 
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لـشركة  لأما بالنـسبة     ،%)12(في حين كانت النسبة على مستوى المواصفة        %) 8(
أما النسبة  ،)216(جاءت بدرجة فنينوى / لعامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية  ا

 ب ـ جاءت فأما بالنسبة على مستوى المواصفة %) 7.7( ب ـ جاءت ف مستوى المبدأ     ىعل
)11(%، عينة البحث فـي مجـال       الشركتينلدى   إهتمامهناك قلة    أن   ا يدل على  مم 

 .سياسية الصحة والسالمة والبيئة
  

  7ول جدال 
   والبيئةةنتائج التقييم لمبدأ سياسية الصحة والسالم

الشركة العامة للسمنت 
  )معمل سمنت بادوش(الشمالية

الشركة العامة للصناعة األدوية 
  نينوى/ والمستلزمات الطبية

مطبق   العبارات
  وموثق

)4(  

مطبق وغير 
  )2(موثق

  غير مطبق
  قوغير موث

)0(  

مطبق 
  وموثق

)4(  

مطبق 
وغير 
  موثق

)2(  

غير 
  مطبق
وغير 

  قموث
)0(  

  14  32  38  11  28  42  التكرارات
  216  224  الدرجة

  %7.7  %8  النسبة على مستوى المبدأ
  %11  %12  النسبة على مستوى المواصفة

بالنسبة لمبـدأ التخطـيط      8تائج تقييم الجدول     ن جاءت: نتائج التقييم لمبدأ التخطيط    .3
في حين بلغت النسبة على %) 6.42(بلغت النسبة على مستوى المبدأ و ،)180(بدرجة 

أما بالنسبة الـشركة العامـة للـصناعة األدويـة           ،%)93.75( ب ـ مستوى المواصفة   
المبدأ ستوى  م على   نسبةالوكانت   ،)216( جاءت بدرجة فنينوى  /والمستلزمات الطبية 

ـ %) 98 (مايقارببلغت  فستوى على المواصفة    معلى   النسبةأما   ،%)7 (بحدود ا مم
ستوى على نسبة جيدة على م    )  الشمالية واألدوية  تاألسمن (ينيدل على حصول الشركت   

 تعمالن على تشخيص المظـاهر البيئيـة        ينالشركتأن  ا يدل ذلك على     مم ،المواصفة
مع الوقوف على المخاطر     ،اً أو نافع  اًلبيئة سواء أكان ضار   والمتضمنة أي تغيير في ا    

وقـد   ومن ثم أهداف الشركة ككـل،      ،التي قد تؤثر في تحقيق أهداف إدارة المخاطر       
 . رات واألشخاص ذوي المهارات في تنفيذ أعمالهابتستفيد من الخ

 
  8جدول ال 

   التقييم لمبدأ التخطيطجنتائ

 الشمالية الشركة العامة للسمنت  العبارات 
  )معمل سمنت بادوش(

الشركة العامة للصناعة األدوية 
  نينوى/ والمستلزمات الطبية
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مطبق 
  وموثق

)4(  

مطبق 
وغير 

  )2(موثق

  غير مطبق
وغير 

  قموث
)0(  

مطبق 
  وموثق

)4(  

مطبق 
وغير 
  موثق

)2(  

  غير مطبق
  قوغير موث

)0(  

  13  29  34  19  32  29    التكرارات 
  194  180  الدرجة 

  %7  %6.42  النسبة على مستوى المبدأ 
  %98  %93.75  النسبة على  مستوى المواصفة

  
حيث اتفقت المبدأ في  جيدة  نسباًحققت الشركتان :لنتائج التقييم لمبدأ التنفيذ والتشغي .4

 الشركة الموارد البشرية،على استخدام )  الشمالية واألدويةتاألسمن(شركتان كل من ال
ـ التقارير األسبوعية والشهرية تقدم من ق     وإن   ، في مراقبتها  التقنية المادية، ل اإلدارة  ب

 اإلدارة العليا عن أداء العاملين ومجـال حمـايتهم ومجـال            إلىالتنفيذية والتشغيلية   
 باستمرار على تدريب األشـخاص    ن تعمال تينالشركوإن   ، بالبيئة من التلوث   هتماماإل

، عمليـات الـشحن   (العاملين في الشركة على نظام نقل المواد الخطيرة والتي تضم           
اإلسعافات ( دورات تدريبية في أماكن العملفضالً عن  ،) استالم المواد الخطيرةالنقل،
وإنـه   ،)ية إخماد الحرائـق  وكيف،وكيفية استخدام الرافعات  ،  الهندسة البشرية ،  األولية

تعـد  الـشركة    أن   إلىباإلضافة   توجد وسيلة اتصال داخلية بين جميع أقسام الشركة،       
، أنظمـة اإلنـذار   ( والتي تشتمل بدورها على   ) قائمة معدات الطوارئ  (وتحافظ على   

مواقـع غـسل    ،   معدات اإلسعافات األولية   ، معدات مكافحة الحرائق   ،قواطع الدورات 
 مـن األمثلـة علـى ذلـك       و ،معدات الحماية الشخـصية   ،  الهروبوسائل  ،  العيون

وذلك لمنع حدوث اإلصابات )  سدادة اآلذن،الخوذات،  الكمامات، الكفوف،الصدريات(
 بالنسبة للشركة العامة لالسمنت الشمالية التقييمحيث جاءت درجة  واألمراض المهنية،

 وجاءت  ،%)70 (ب ـ فسه المبدأ ن جاءت نسبة  حينفي) 474 (ب ـ معمل سمنت بادوش  /
العامة لصناعة األدوية   للشركة  ، أما بالنسبة    %)25 (ب ـ ستوى المواصفة   معلى  نسبة  ال

في حين بلغت النـسبة علـى        ،)484( ب ـ بلغت درجتها   فنينوى  / والمستلزمات الطبية 
 حـدود ببلغـت   فأما النسبة علـى مـستوى المواصـفة          %)71.17(مستوى المبدأ   

 .  9 الجدول كما موضحة في %)25.20(
  

  9 جدولال
  لنتائج التقييم لمبدأ التنفيذ والتشغي
الشركة العامة للـسمنت الـشمالية      

  )معمل سمنت بادوش(
الشركة العامة للصناعة األدويـة     

  العبارات   نينوى/ والمستلزمات الطبية
  غير مطبقمطبق مطبق   غير مطبقمطبق مطبق 
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  قوغير موث
)0(  

  وموثق
)4(  

ر وغي
  موثق

)2(  
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)0(  

  33  100  71  37  97  70    التكرارات 
  484  474  الدرجة

  %71.17  %70  النسبة على مستوى المبدأ 
  %25.20  %25  النسبة على  مستوى المواصفة

    
 10جدول  الأشرت نتائج تقييم     : طبقاً لمبدأ الفحص واألنشطة العالجية     م التقيي جنتائ  .5

مراقبة وقيـاس   )) معمل سمنت بادوش  ( ألدوية واالسمنت الشمالية  ا(بني الشركتان   تت
ن مراقبة المعدات ومعايرتها يتم بصورة دوريـة        أ على البيئة حيث     ةالمصادر المؤثر 

 أشخاص ذوي مهارات والتي تـضم       بوساطةوإدامتها وتسجيل إجراءات الشركة يتم      
فضالً  ،)كروميتر جهاز الماي الصوت،تمؤشرات عدادا, جهاز كشف تسرب الغازات(

تشخيص والمحافظة على اإلجراءات وتنظيم سـجالت    النه تعمل الشركتان على     عن أ 
ملفـات  ال،  سجالت تدريب العـاملين   ( الصحة والسالمة والبيئة وهذِه السجالت تشمل     

كما يتم خزن سجالت الصحة والسالمة       ،)نتائج التدقيق والمراقبة  ،   لالفراد الشخصية
 جل الحفاظ عليها من الـضياع أو التلـف،  أاعها بسهولة من   والبيئة وإدامتها واسترج  

معمـل سـمنت    / الشمالية   ت بالنسبة للشركة العامة لألسمن    التقييمحيث جاءت درجة    
وجاءت النسبة %) 69.7(في حين كانت النسبة على مستوى المبدأ      ،)302( بـبادوش  

األدويـة  أما بالنـسبة للـشركة العامـة لـصناعة       ،%)16(على مستوى المواصفة    
 فبلغت على مستوى المبدأ     ةأما النسب  ،)296(والمستلزمات الطبية فلقد جاءت درجتها      

 %). 15.4(جاءت فأما النسبة على مستوى المواصفة  %)61.6 (حدودب
 

  10جدول ال
  نتائج التقييم لمبدأ الفحص واألنشطة العالجية

الشركة العامة للسمنت الشمالية 
  )معمل سمنت بادوش(

الشركة العامة للصناعة األدوية 
  نينوى/ والمستلزمات الطبية

مطبق   العبارات
  وموثق

)4(  
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)2(  
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 37 66 41 38 61 45  التكرارات
  296  302  الدرجة

  %61.6  %69.7   المبدأالنسبة على مستوى
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  %15.4  %16  النسبة على مستوى المواصفة

  
أما بالنسبة لمبدأ المراجعة من قبل اإلدارة الـذي          :نتائج التقييم لمبدأ مراجعة اإلدارة     .6

يعكس حالة التحسين المستمر لنظام الصحة والسالمة والبيئة فـي الـشركات عينـة            
دارة العليـا    أن المراجعة من قبـل اإل      ين المبحوثت تينأظهرت كل من الشرك   فالبحث  

بصورة دورية مطبقة وغير موثقة في كال الشركتان نـسبياً فـي مجـالي الـصحة                
فضالً عن مسؤولية اإلدارة العليا دوماً بالـسعي نحـو التحـسين             ،والسالمة والبيئة 

معمل / الشماليةتجاءت الشركة العامة لإلسمنإذ   ،المستمر في كافة أعمالها ومجاالتها    
%) 6.37(في حين جاءت النسبة على مستوى المبـدأ          ،)102(سمنت بادوش بدرجة    

أما الشركة العامـة     ،%)53.125( بحدودكما جاءت النسبة على مستوى المواصفة       
وكانت النـسبة علـى      ،)108( جاءت بدرجة فلصناعة األدوية والمستلزمات الطبية     

%) 56.25(أما النسبة على مستوى المواصفة فلقد بلغـت          ،%)5.75(مستوى المبدأ   
 .11كما موضح بالجدول 

            
  11 جدولال

  نتائج التقييم لمبدأ مراجعة اإلدارة
الشركة العامة للـسمنت الـشمالية       

  )معمل سمنت بادوش(
الشركة العامة للصناعة األدويـة     

  نينوى  / والمستلزمات الطبية

مطبق   العبارات 
  وموثق

)4(  

مطبق 
وغير 

  )2(موثق

  غير مطبق
وغير 

  قموث
)0(  

مطبق 
  وموثق

)4(  

مطبق 
وغير 
  موثق

)2(  

  غير مطبق
وغير 

  قموث
)0(  

  108  102  الدرجة 
  %5.75  %6.37  النسبة على مستوى المبدأ 

  %56.25  %53.125  النسبة على مستوى المواصفة

  
  االستنتاجات

  : التي تمثلت باآلتي جملة من االستنتاجات النظرية والميدانيةإلىتوصل البحث 
ج قوائم الفحص التدقيقية لمدى مطابقة التنفيذ والتوثيق الفعلي لمتطلبات          نتائتقييم  

فـي كـل مـن     ) OHSAS:18001:1999(و )ISO 14001: 2004( دارة البيئيـة نظام اإل
الشركة العامة لصناعة األدوية    معمل سمنت بادوش و   / الشمالية تالشركة العامة لإلسمن  

  ثوكما توصل البح   في الجانب العملي منها،    لعينة الدراسة    والمستلزمات الطبية ممثالً  
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  للمواصفة القياسية  ة جملة استنتاجات يمكن توضيحها وفقاً للمحاور األساسية الخمس        إلى
)ISO 14001: 2004( و)(OHSAS:18001:1999 في اآلتي:  
نظام عينة البحث مؤهالت تمكنها من تحقيق المطابقة مع متطلبات           تينالشركتمتلك   .1

  ISO14001/2004 & OHSAS18001/1999 ينلمواصفت ا وفقاإلدارة المتكامل
  تحـدث  إن الحوادث المرتبطة بجانب السالمة والصحة والبيئة بما فيها تلك التـي            .2

 باألضرار التي لحقـت     طاآلخر المرتب  والجانب األمراض، نتيجة إصابات العمل،  
منع ( الوقائيةيمكن الوقاية منها من خالل الحوادث        بالممتلكات أو األضرار البيئية،   

ومع ذلك يتطلب التكامل المنهجي السليم والسالمة والصحة واإلدارة  ،)وقوع الحدث
ة المتعلقة بالصحة والسالمة البيئية والتخطيط وتنفيذ كـل          بالسياس أالبيئية والتي تبد  

 .  المتعلقة بالنظام المتكامل بمراجعة اإلدارة لكل األنشطةوتنتهيعملية 
3.  مهم في العمل على إنشاء       ) والسالمة والبيئة  الصحة( دراءإن م بـرامج  ال لهم دور

عن  بالغإلبإوبعد ذلك   التدريبية  برامج  من هذِه ال   منهمتوقعة  تدريبية مع النتائج الم   ال
 ويصبح هـذا النجـاح      ،)المنظمةداخل  (حاالت التفوق واالمتياز التي تحدث لديهم       

 . الداخليةالدعاية أشكال من  شكالًلنجاح البرنامج ويقدم أيضاً" نقطة قياس"
توفير البيئة المناسبة للشركات مع إتباع السياسات        يعمل على    ينإن تكامل المواصفت   .4

 في جميـع أنحـاء      ةالمناسبة للسالمة والصحة والبيئة مع االمتثال للمسائل االداري       
تطبيق الموارد المناسبة لتنفيذ هذه الـسياسة واإلجـراءات ذات الـصلة            والشركة  

صحة والبيئة هي على رأس     السالمة و ال حماية   إلى من االحتياجات الرامية     اهوغير
هذا التفوق في مجاالت السالمة والصحة والبيئـة واألداء مـع           أن   إالّ األولويات،

ألنهـا   ،تشجيع على المكافـاه   الااللتزام بالمواطنة الصالحة للشركات والعمل على       
 تضيف قيمة جديدة على الشركة  أنهافضالً عنتتوافق مع رؤية الشركة لكسب الثقة 

 .وأصحاب المصالح ذات العالقة
 كل من األدوية والسمنت الشمالية فيمـا يتعلـق بتطبيـق التعليمـات              إهتمامعدم   .5

الجانـب الـصحي    و  ملوثات الهواء والتربة والضوضاء،    نوالتشريعات البيئية بشأ  
 بيئية وصحية نافذة وملزمة     نتيجة عدم وجود قوانين    المرتبط بسالمة الفرد العامل،   

 . على مستوى الدولة تُوجب الدولة إتباعها في كافة الشركات
 من األدوية والسمنت    جاءت نتائج التقييم بند المبدأ التنفيذ والتشغيل حيث حققت كال          .6

 جـاءت األدويـة   إذ   ،بادوش نسٍب جيدة بالنسبة على مستوى المواصـفة       /الشمالية
وهي بدورها جاءت متوافقـة      %)93.75( نسبةبادوش  ب/والسمنت الشمالية  %)98(

 ب ـ  تهـتم  ين حيث تبين أن الـشركت     ينمع القوانين والدساتير المتبعة في كال الشركت      
نظام نقل المواد    كيفية إخماد الحرائق،   اإلسعافات األولية،  معدات قائمة الطوارئ،  (

 ).استالم المواد الخطيرة نقل، شحن،( الخطيرة من



  ]221[ إمساعيل                                                                                                     
 

 حققت كـال مـن األدويـة        فقد أ الفحص واألنشطة العالجية   مبدقييم بند   تنتائج  أما   .7
  جيدة بالنسبة على مستوى المبدأ حيث جاءت األدوية        اًبادوش نسب /والسمنت الشمالية 

 للمعدات  ينلشركتا من مراقبة    %)67.6(بادوش نسبة /والسمنت الشمالية  %)69.7(
جـراءات يـتم بواسـطة      إلا  بصورة دورية وإدامتها وتسجيل     ذلك يتم و ومعايرتها

 تمؤشـرات عـدادا   ،  جهاز كشف تسرب الغازات   (أشخاص ذوي مهارات وتضم     
تشخيص لألفراد العاملين والمحافظة على فضالً عن  ،) جهاز المايكروميتر،الصوت

سجالت ( اإلجراءات وتنظيم سجالت الصحة والسالمة والبيئة وهذِه السجالت تشمل        
 . ) نتائج التدقيق والمراقبة، الشخصيةملفات األشخاص، تدريب العاملين

عدم وجود برامج تدريبية لرفع كفاءة المدققين فـي مجـال اإلدارة البيئيـة وإدارة            .8
وذلك بسبب قلة المالكات ذات االختصاص فـي هـذين           ،الصحة والسالمة المهنية  

 .المجالين
ستوى المواصفة   حققت األدوية على م    فقد مراجعة اإلدارة    أنتائج التقييم بند المبد   أما   .9

ـ    ،%)56.25( بادوش نسبة / الشمالية والسمنت %)12.53( نسبة س أوهي نسبة الب
ها فقط الجوانب المتعلقـة     إهتمامقتصار  إ اإلدارة العليا و   إهتماموهذا يدل على     ،بها

 .بالبيئة وسالمتها وسالمة صحة الفرد العامل فيها
  

  المقترحات
 على حماية بيئتهم واالبتعاد عن الـسلبيات        وحثهمدعم برامج توعية األفراد العاملين       .1

 .جل جعل بيئة العمل بيئة نظيفةأ حدوث التلوث من إلىالتي تؤدي 
أهمية وضع قوانين داخلية لحماية البيئة مع األخذ بنظر االعتبار القـوانين الدوليـة               .2

 .واإلقليمية المرتبطة بالبيئة
معالجـة ميـاه    ب الخاصة   مرافقال(مجاالت  ل هتمامأن تُولي اإل  ) الدولة(على الحكومة    .3

تكـاليف تـشغيل وصـيانة      و الصرف الصحي وسالمة ونظافة المشاريع الصناعية،     
 )إدارة الهـدر  (  أو وإدارة النفايـات   نظم مراقبة تلوث الهـواء،    و ،المعدات الخاصة 

)Waste Management(. 
 األفـراد    يتعلق بحماية البيئة من التلوث البيئـي مـع زج          فيماإقامة دورات تدريبية     .4

العاملين في دورات تدريبية في التعامل السليم واآلمن مع اآللة أو الماكنة بالتعامل مع   
جمعية أصدقاء البيئة ومديرية بيئة نينوى والمركز الوطني للصحة والسالمة المهنية           

 .في نينوى
 . والبيئةة، السالمإلدارة المخاطر في حماية الصحةهيكلية مناسبة وضع  اقتراح .5
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الـصحة والـسالمة    ( ء وصيانة نظام إدارة فعال للمساعدة في تنفيذ هذه السياسة         إنشا .6
 عملية التحسين مستمرة مع وضع نظم عالمية للـسالمة الـصحية     وأن تكون  )والبيئة

 .  كافةلتي تنطبق على مرافق الشركةاوالبيئية 
  

  المراجع
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