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البند بالعربي
ز الســامة و الصحــة المهنيــة بكونهــا  تتمــري

ذلــك المجــال مــن العلــوم الــذي يتنــاول 

ــل  ي العم
ــان �ز نس ــى الإ ــاظ ع ــة الحف كيفي

صابــة نتيجــة الحــوادث أو الأمراض  مــن الإ

تســعى  و  العمــل  بيئــة  عــن  الناتجــة 

ــى  ــل ع ــال العم ــن خ ــك م ــق ذل لتحقي

توفــري بيئــات عمــل آمنــة و  خاليــة مــن كل 

ــات  صاب ــك الإ ي تل
ــه أن يتســبب �ز ــا يمكن م

اتبــاع قواعــد  أو الحــوادث مــن خــال 

الصيانــة الفنيــة و اتبــاع المقاييــس المتفق 

ــدات  ــري المع ــاء و توف نش ــد الإ ــا عن عليه

و تســاهم الســامة و الصحــة المهنيــة 

ز  ــ�ي ــراد العامل ــة الأف ي حماي
ــط �ز ــس فق لي

ــآت و  ــة المنش ــك حماي ــاهم كذل ــل تس ب

هــا مــن أســباب المخاطــر  المعــدات و غري

ي تســبب الخســائر الفادحــة لأصحــاب 
الــىت

الأعمــال و تســاهم الســامة و الصحــة 

البند باإلجنليزي
Occupational safety and health 

main purpose is the protection 

people from accidents or 

diseases resulting from work 

environmental issues, and 

achieve this approach by creating 

safe working environmental for 

personnel and assets, and this 

working place free from the 

Injuries or accidents that may 

occurred.

The establishment  of safe system 

of work free form incident might 

be occurred   by  following the 

rules of OHS standards and 

protection of personnel working 

also contribute to the protection 

of equipment and other causes of 
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ز عــى العمــل  ي تشــجيع العاملــ�ي
المهنيــة �ز

هــم مــن خــال معرفتهــم بأنهــم  ز و تحفري

بيئــة عمــل محكمــة و  يعملــون ضمــن 

ــر  ــية و تؤث ــة قياس ــة فني ــة بطريق مصمم

ي زيــادة الرغبــة 
يجابيــة �ز تلــك الــروح الإ

ــرس روح  ــة لغ ضاف ــم بالإ ــل لديه ي العم
�ز

تتوفــر  الــذي  العمــل  لمــكان  النتمــاء 

لهــم مــن خالــه ســبل الحمايــة و الأمــان 

ــل  ــة عم ي بيئ
ــل �ز ــب بالعم ــد يرغ ــا أح ف

ي 
�ز المؤسســات  أغلــب  تهتــم  و  خطــرة 

ــة  ــري الفني ــق المعاي الوقــت الراهــن بتطبي

ي بيئــات العمــل المختلفــة و ذلــك وفقــاً 
�ز

لنظريــة مضمونهــا أنــه كلمــا توفــرت بيئــة 

ــر  ــن المخاط ــة م ــة و الخالي ــل الأمن العم

فقــدان  و  صابــة  الإ معــدلت  تقــل 

العمــال و الــذي يمثــل خســارة اقتصاديــة 

ضافــة  بالإ عنهــا  ينتــج  للمؤسســات 

ــا  ــاف إليه ــدرب يض ــل الم ــارة العام لخس

ــل  ــف عام ــب و توظي ــة تدري ــك تكلف كذل

the risks that cause serious losses 

to employers in encouraging and 

motivating workers through their 

knowledge that they are working 

in an environment.

Safe system of works is encourage 

the workers to do more efforts 

to their working progress and 

achievements.

Most of the international 

corporations are established 

the safe system of works in their 

working practice as daily progress, 

in order to reduce their potential 

incident occurrences, whenever 

creating the safe system of work 

, the potential of  incidents or 

accident will be reduced and cost 

of the competent  personnel and 

their training will be reduced 
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accordingly In spite of mitigations 

and measures that some of the 

internationals corporations are 

taken in to their consideration, 

the incidents couldn’t stopped 

but the potential of incident 

occurrence has reduced through 

the incident investigation system 

and the correctives actions and 

mitigation system has increased.

The investigation helps to 

determine those three aspects, 

usually the occupational safety 

and health specialist in the 

institution examine the incident 

and attempt to tackle the root 

causes, as well as, follow up 

periodically the conduct of 

procedures in general in the 

institution in all sectors. Recently, 

مــن  ذلــك  يســتغرقه  مــا  مــع  جديــد 

تتحملــه  الختبــار  و  للتدريــب  وقــت 

يضــاف  ي 
الــىت و  الخســارة  مــن  كجــزء  ا 

ي تضطــر 
ــىت إليهــا تعويضــات الحــوادث ال

ر  ــرز ــل المت ــدادها للعام ــات لس المؤسس

و بالرغــم مــن اتبــاع المقاييــس الفنيــة 

ــدر  ــوع الق ــن وق ــع م إل أن الحــذر ل يمن

ــر  ــوع المخاط ــب وق ــض نس ــن تنخف و لك

ــاعد  ــكلة و يس ــك المش ــوع تل ــن وق و يمك

ــد كافــة تلــك الجوانــب  ي تحدي
التحقيــق �ز

مســؤول  يقــوم  مــا  عــادة  و  الثاثــة  

ي المؤسســة 
الصحــة و الســامة المهنيــة �ز

الوقــوف  محاولــة  و  الحــادث  بمعاينــة 

عــى مســبباته كمــا يتابــع بشــكل منتظــم 

ي المؤسســة 
ة الإجــراءات الأمنيــة �ز مســري

و  القطاعــات  كافــة  ي 
�ز و  عــام  بشــكل 

ة  ــري ــات الكب ــن المؤسس ــد م ــوم العدي تق

كاملــة  إدارة  ز  بتعيــ�ي الراهــن  الوقــت  ي 
�ز

ــذ  ــى تنفي ــة ع ــة الدائم ــش و الرقاب للتفتي
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Many large institutions tend 

to appoint a fully administer 

for constant inspection and 

control of the implementation 

of security and safety standards 

in the work environment that 

together with the governmental 

entities aiming to and supervising 

the implementation of those 

procedures and conducting 

periodic campaign for 

inspection, as well as, detecting 

if there is any of these violations. 

Therefore impose fines and 

penalty according to the law in 

that case. Security and safety 

is indispensable in the work 

environment.    

ي بيئــة العمــل 
معايــري الأمــن و الســامة �ز

ي 
ــىت ــة ال ــات الحكومي ــة للجه ضاف هــذا بالإ

تهــدف و تراقــب تنفيــذ تلــك الإجــراءات و 

تقــوم بعمــل حمــات دوريــة للتفتيــش و 

كشــف المخالفــات حــال وجودهــا و تقوم 

بفــرض غرامــات و توقيــع عقوبــات أحيانــاً 

عــى المؤسســات حــال وجــود أي مــن 

ــون  ــا يحــدده القان ــات و بم ــك المخالف تل

ــامة  ــن و الس ــرب الأم ــة يعت ــك الحال ي تل
�ز

ي 
ي ل غــىز عنهــا �ز

وريــات الــىت مــن الرز

ــل. ــة العم بيئ
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اسرتاتيجية الصندوق االجتماعي 

للتنميه جتاه السالمة والصحة 

املهنية

للتنميــة  الجتماعــي  الصنــدوق  أطلــق 

اتيجية الهامــه  للســامة المهنيــة  الســرت

ز بيئــة العمــل لتبــدأ بحلــول العــام  وتأمــ�ي

٢٠١8 ، وتشــتمل عــى عــدد مــن الأهــداف 

وط  والتوصيــات والــرؤى حــول تطويــر �ش

ــا  ز للعمــال صحي ــري تحقيــق التأمــ�ي ومعاي

ــان  ــل وضم ــة العم ي بيئ
ــا �ز ــيا وبدني ونفس

ي الســامة والصحــة داخــل 
حقوقهــم �ز

بيئــة العمــل وســوف نــورد فيما يــىي بعض 

ــام  ــدور اله ــار ال ي إط
ــات �ز ــن المنطلق م

تطبيــق  ي 
�ز المهنيــة  والصحــة  للســامة 

مفاهيــم ومبــادئ التنميــة المســتدامة ، 

والعمــل الائــق ، وحمايــة البيئــة العامــة 

يــة، وحفظ  ، والحفــاظ عــىي المــوارد الب�ش

والعامــات،  ز  العاملــ�ي صحــة  وتعزيــز 

 The SFD strategy toward

 the occupational safety

and health

The SFD strategy toward the 

occupational safety and health:

The SFD have launched the 

significant strategy for the 

occupational safety and securing 

workplace environment 

to commence by 2018, and 

it includes many goals, 

recommendations, and visions 

regarding the improvement of the 

conditions and standards so as to 

ensure workers› health, physical 

and psychological safety and 

rights in the work environment, 

we will mention bellow some 

basics regarding the essential role 

of the occupational safety and 
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. وتحقيقــاً  ي
وســامتهم وأدائهــم المهــىز

لأهــداف الصنــدوق  والهيئــات الحكوميــة 

ز  كاء الجتماعيــ�ي وغــري الحكوميــة والــ�ش

ــات  ز بالعمــل وبالنظــر إلي اتفاقي ــ�ي المعني

وتوصيــات وتوجيهــات ومبــادرات منظمــة 

العمــل  ومنظمــة  العالميــة  الصحــة 

العربيــة  العمــل  ومنظمــة  الدوليــة 

ــة  ي كاف
ز �ز ــ�ي ــامة العامل ــة وس ــأن صح بش

طــار  الإ العتبــار  ي 
�ز وأخــذ  الأنشــطة 

والصحــة  الســامة  لتفاقيــة  ويجــي  الرت

الأخــرى  والصكــوك   ،  ٢٠٠٦ المهنيــة 

المهنيــة  والصحــة  الســامة  مجــال  ي 
�ز

ــر بشــأن الســامة  ي اعتمدهــا المؤتم
ــىت وال

ــوغ  ــا لبل ــاً من ــة ، وطموح والصحــة المهني

ي 
أعــىي المســتويات الممكنــة والمطلوبــة �ز

ي 
ــاً �ز ــا جميع ــا من ــال ، واقتناع ــذا المج ه

الصنــدوق الجتماعــي للتنميــة  بــأن مــكان 

العمــل الصحــي ل ينبغــي فقــط أن يكــون 

خاليــاً مــن المخاطــر ، بــل يجــب أيضــا أن 

health in applying the concepts 

and principals of sustainable 

development, decent work, 

general environment protection, 

the  preservation of human 

resources, eventually, maintain 

and promote the health and 

safety of employees and their 

professional performance, in 

accordance with the objectives 

of SFD, the governmental and 

non-governmental entities, social 

relevant partners, in view of the 

conventions, recommendations, 

instructions, and initiatives of 

WHO , ILO, and ALO regarding 

health and safety of workers 

in all activities with taking 

into accounts the promotional 

framework of the occupational 
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يوفــر بيئــة عمــل تعــزز بأعــى قــدر ممكــن 

ز وتقــوي مــن انتمائهــم  صحــة العاملــ�ي

ي 
لعملهــم ، وإحساســهم المتنامــي بالــر�ز

عنــه ، وتحســن مــن مهارتهــم وتقــوي مــن 

أدائهــم ، وتزيــد مــن إنتاجيتهــم ممــا 

ــاة  ــم ومعف ــىي صحته ــاً ع ــس إيجاب ينعك

أ�هــم ومجتمعاتهــم ،

safety and health convention 2006, 

and the other instruments in this 

field which are adopted by the 

conference on this matter. As we 

seek to attain the highest standard 

of this field and in view of our 

concern and convinced in SFD of  

that the workplace should not only 

be free of hazards, but also should 

it provide healthy environment 

promotes as possible the workers› 

health, strengthen their belonging 

to their works, increasing the sense 

of satisfaction, improving their 

skills and performance, after all 

increasing their productivity which 

will impact positively on their 

health, families, and communities.              
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أســس السالمة الصحة املهنية   يف 

الصندوق االجتماعي للتنمية

تعــرف أســس الصحــة و الســامة بكونهــا 

حيــاة  عــى  للحفــاظ  الهادفــة  الأســس 

ي تمتلكهــا 
نســان و عــى المــوارد الــىت الإ

ــري  كات مــن خــال العمــل عــى توف ــ�ش ال

ــل  ــن عوام ــة م ــة و خالي ــل آمن ــات عم بيئ

و  الأمــراض  مشــكات  و  صابــات  الإ

مــن  ذلــك  يتــم  و  المهنيــة  الحــوادث 

ــاع القواعــد القانونيــة المنظمــة  خــال اتب

نســان و الممتلــكات  و الهادفــة لحمايــة الإ

ــس  ــرب أس ــة و تعت ــر المتنوع ــن المخاط م

الصحــة و الســامة مــن الأمــور الهامــة و 

ي مختلــف 
ي يتــم تطبيقهــا و تنفيذهــا �ز

الــىت

المســتويات  كافــة  عــى  و  المؤسســات 

ــزة  ــتخدام الأجه ــداول و اس ــن ت ــة م بداي

ــدواء  ــاول الغــذاء و ال ــة و حــىت تن لي ز المرز

الســامة  و  الصحــة  أســس  تســعي  و 

 occupational safety and

 health foundations in SFD

for development

The foundations of health and 

safety is defined as the basis that are 

aiming to preserve human›s life and 

the resources of the institutions 

to provide safe work environment 

free of injury factors, diseases, 

and the occupational accidents 

and that comes through following 

the legal organized regulations 

that seek to protect human and 

properties from various risks. The 

principals of health and safety is 

therefore considered important to 

be applied and implemented in all 

facilities at all levels, from carrying 

and using household appliances to 

food and medicine. Moreover, these 

principals seek to prevent injuries 
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ببيئــة  المرتبطــة  صابــات  الإ لمنــع 

و  الحــوادث  مــن  التقليــل  و  العمــل 

عــى  للحفــاظ  ضافــة  بالإ صابــات  الإ

أجهــزة و  مــن  المنشــآت  مــا تحتويــه 

هــا مــن صــور المــوارد  معــدات و غري

ــن أســس الصحــة و  ــا تتضم ــة كم المادي

اطات المؤسســات  ــذ اشــرت الســامة تنفي

ي 
المهتمــة بالصحــة و الســامة و الــىت

ي توفــري البيئــة الآمنــة مــن 
تســاهم �ز

همــال و ســوء  مخاطــر و مشــكات الإ

عمليــة  تبــدأ  و  هــا  غري و  الســتخدام 

ــن  ــامة م ــة و الس ــس الصح ــق أس تطبي

ز  ي لأســس التجهــري
مرحلــة التخطيــط الفــىز

ي 
الســليم لبيئــة العمــل و التنفيــذ المبــىز

ــر  ــع تواف ــليمة م ــة س ــس علمي ــى أس ع

اف  �ش ــة المتخصصــة و الإ ــزة الفني الأجه

الجيــد و المســتمر عــى توافــر كافــة 

ــامة  ــن و الس ــات الأم ــات و فعالي خدم

و  المؤسســات  ي 
�ز توافرهــا  الواجــب 

caused by the work environment, 

reduce the incidents, and preserve 

the facilities› equipment and 

other material resources. These 

principals include implementing 

the requirements of  institutions 

that are interested in health and 

safety and contribute to provide 

safe environment free of hazards 

and the other problems such as 

abuse and neglect.

The first step to apply the 

foundations of health and safety 

is the technical planning stage 

through proper preparation of 

the work milieu which is applied 

based on sound scientific basis 

with the availability of specialized 

technical equipment and good 

and constant supervision on 

all services and safety events 
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ــع  ــب ان تخض ــا يج ــال كم ــات الأعم بيئ

كافــة نظــم الصحــة و الســامة المطبقــة 

فــرض  مــع  للتقييــم   المؤسســات  ي 
�ز

ــك  ــق تل ــة تطبي إجــراءات مناســبة لمراقب

تقديــم  و  صحيــح  بشــكل  و  النظــم 

حــال  كذلــك  المناســبة  الستشــارات 

ــم دورات  ــم تقدي ــا يت ــا كم الحاجــة إليه

ــة و  ــال الصح ي مج
ز �ز ــ�ي ــة للعامل تدريبي

ــة الوعــي  ي تنمي
الســامة و بمــا يســهم �ز

معايــري  بأهــم  كافــة  ز  العاملــ�ي لــدى 

ي 
ي يجــب اتباعها �ز

الصحــة و الســامة الــىت

مختلــف نواحــي العمــل وهــو مــا يســهم 

ي تحقيــق معايــري الصحــة والســامة 
�ز

كذلــك. وللمؤسســات  ز  للعاملــ�ي

must be available in the work 

environment and institutions, 

also all health and safety systems 

applied in the institutions must be 

subjected to the re-evaluation and 

impose adequate procedures to 

monitoring the implementation 

of these systems and providing 

the appropriate consultations, 

besides provide the employees 

with training courses in health 

and safety field in order to raise 

awareness among them in the 

most important standards must 

be applied in all aspects of work 

which leads to accomplish health 

and safety standards with workers 

and with facilities as well. 
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األهداف االسرتاتيجية للسالمة 

والصحة املهنية وتأمني بيئة 

العمل

اتيجية الصنــدوق لاجتماعــي  إن الســرت

والصحــة  الســامة  مجــال  ي 
�ز للتنميــة 

ــن  ــل تتضم ــة العم ز بيئ ــ�ي ــة وتأم المهني

امــج والآليــات التاليــة:- الأهــداف والرب

الهدف الأول: 

المهنيــة  والصحــة  الســامة  وضــع 

ــج  ام ــة العمــل عــى رأس الرب ز بيئ ــ�ي وتأم

ذات الولويــة ورعايــة وحمايــة القــوى 

مــن   ، العمــل  بيئــة  ز  وتأمــ�ي العاملــة 

ــوة  ــف والق ــاط الضع ــل نق ــال  تحلي خ

المهنيــة  والصحــة  الســامة  نظــام  ي 
�ز

ز بيئة  الموجــود حاليــا بالصنــدوق  وتأمــ�ي

ي الصنــدوق الجتماعــي 
العمــل الحــالي �ز

الســتنتاجات  تشــري  حيــث   ، للتنميــة 

للســامة  برنامــج  اعتمــاد  ورة  �ز إل 

 The strategic goals of

 occupational safety and

 health and securing the

work environment

SFD for development strategic in 

occupational safety and health 

field includes the following goals 

and programs:

The first goal:

Set the occupational safety and 

health and work environment 

security programs of a high 

priority for the sake of protecting 

labor through analyzing the 

strengths and weaknesses in 

SFD›s occupational safety and 

health system and securing the 

current work environment, 

findings show that it is necessary 

to apply the occupational safety 

and health program and work 
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ــل  ــة العم ز بيئ ــ�ي ــة وتأم ــة المهني والصح

ممثــا  التنظيمــي  الهيــكل  أعــى  مــن 

بالمديــر التنفيــذي ، لأن مــن شــأن ذلــك 

ــامة  ــام إدارة الس ــدرات لنظ ــة الق تقوي

ز بيئــة العمــل ،  والصحــة  المهنيــة وتأمــ�ي

ومســتقبا يخطــط الصنــدوق الجتماعــي 

والستشــاري  ي 
التقــىز الدعــم  لطلــب 

والمــالي الــذي تقدمــه منظمــات العمــل 

العربيــة والدوليــة والصحــة العالميــة 

ز بيئــة العمــل وحمايــة  . باعتبــار تأمــ�ي

أولويــات  أهــم  مــن  العمــال  صحــة 

الجتماعــي.  الصنــدوق 

environment security from the 

top of the organizational structure 

represented by the executive 

director, because that would 

strengthen the occupational 

safety and health administration 

system, which leads to a secure 

Work environment. In future, 

SFD is planning to request for 

technical, consultative, and 

financial support from ILO , ALO, 

and WHO as securing the work 

environment and protect labor›s 

health are the top priorities of the 

SFD. 
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ي 
الهدف الثا�ن

تعزيــز القــدرات المؤسســية للســامة 

وتطويــر  وتقويــة  المهنيــة  والصحــة 

داريــة المعنيــة  الهيــاكل التنظيميــة والإ

ز  وتأمــ�ي المهنيــة  والصحــة  بالســامة 

المعايــري  أحــدث  وفــق  العمــل  بيئــة 

والعربيــة  الوطنيــة  اطات  والشــرت

خــال: مــن  وذلــك  والعالميــة 

بيئــة العمــل وحمايــة صحــة العمــال مــن 

أهــم أولويــات الصنــدوق الجتماعي. 

ي مجــال 
*  تقويــة الهيــاكل الأساســية �ز

ز بيئــة  الســامة والصحــة المهنيــة وتأمــ�ي

إدارة  وكفــاءة  فعاليــة  وزيــادة  العمــل 

لتعزيــز  المهنيــة  والصحــة  الســامة 

المهنيــة  والصحــة  الســامة  نظــام 

ي تــؤدي 
وعــاج الأســباب والمســببات الــىت

ــل. ــال العم ــررة خ ــات المتك صاب الي الإ

يعــات الســامة  ي ت�ش
* إعــادة النظــر �ز

إجــراءات  واتخــاذ  المهنيــة  والصحــة 

The second goal:

To enhance institutional capacity 

in occupational safety and 

health (OSH) and strengthen and 

improve the organizational and 

administrative structures, which 

are concerned about (OSH) 

according to the latest national 

and international standards and 

requirements by:

* Strengthen the main structures 

in (OSH) field, ensure safety in 

the work environment, and 

increase (OSH) administration›s 

effectiveness and efficiency in 

order to promote (OSH) system 

and treat the causes that lead 

to the recurrent injuries during 

work.

* Reviewing the (OSH) legislation 

and adopting an effective 
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ز  وتحســ�ي نفاذهــا  لإ فعالــة  وترتيبــات 

والصحــة  للســامة  ي 
القانــو�ز طــار  الإ

ومــا  العمــل  بيئــة  ز  وتأمــ�ي المهنيــة 

ــة  داري ــدات الإ ــل الوح ــا داخ ــل به يتص

للتنميــة،  الجتماعــي  بالصنــدوق 

القائمــة  يعــات  الت�ش واســتعراض 

التفاقيــات  مراعــاة  مــع  لتحســينها 

التوجيهيــة  والمبــادْي  والتوصيــات 

لمنظمــات العمــل العربيــة والدوليــة، 

يعــات العمــل  ز المتثــال لت�ش وتحســ�ي

والصحــة المهنيــة عــن طريــق تعزيــز 

نفــاذ عــى نحــو أكــرش  ي والإ
المتثــال الــذا�ت

وفعاليــة. كفــاءة 

مجــال  ي 
�ز التفتيــش  نظــام  تطويــر   *

الســامة والصحــة المهنيــة مــن شــأنه 

ــز  ــل وتعزي ــة العم ــروف وبيئ ز ظ ــ�ي تحس

ــري  ــة وتوف ــار المهني ــن الأخط ــة م الوقاي

والمعــدات  المتخصصــة  الكــوادر 

الغــرض. الازمــة لهــذا 

measures to enforce it and 

improving the legal framework 

of (OSH).In addition, ensure the 

safety in the work environment 

and related administrative 

units in the SFD and reviewing 

existing legislation to improve 

it with taking into account the 

agreements, recommendations, 

and guiding principles  for 

ALO and ILO and improve the 

compliance with the legislations 

of labors and occupational health 

by enhancing effectively and 

efficiently the self-commitment 

and enforcement.

*Developing the inspection 

system in (OSH) field, which 

would improve work conditions 

and environment and promote 

the  risk prevention and provide 
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والتعــاون  التشــاور  آليــات  تطويــر   *

ــة  ز جهــات الســامة والصحــة المهني ــ�ي ب

داخــل  العاملــة  داريــة  الإ والوحــدات 

شــأنه  مــن  بمــا  والعمــال  الصنــدوق 

إكســاب تفتيــش العمــل المزيــد مــن 

ز  العاملــ�ي مصالــح  وخدمــة  الجــدوى 

المشــاريع  وكذلــك  ز  المســتهدف�ي

. المســتهدفة 

ي 
والــىت الدوريــة  ات  النــ�ش إصــدار   *

العــام  النظــام  ز  تحســ�ي ي 
�ز تســاهم 

مــكان  ي 
�ز المهنيــة  والصحــة  للســامة 

العمــل لاســتجابة لقضاياهــا وتعزيــز 

داريــة العاملــة  ز الوحــدات الإ نظامهــا بــ�ي

والعمــال. الصنــدوق  داخــل 

the equipment and cadre of 

expertise for this purpose.

Developing the mechanism of 

consultation and cooperation 

between the entities of (OSH) and 

the working administrative units 

and the workers of SFD which 

make the work inspection more 

effective for the sake of serving 

the worker›s interests and the 

targeted projects.

Issuing a periodical publication 

which contributes to improve 

(OSH) system in general in the 

working place so as to response to 

its issues and enhancing its system 

among the administrative units 

that work in SFD.    
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الهدف الثالث 

ي مــكان 
حفــظ صحــة العمــال وتعزيزهــا �ز

الصحيــة  الخدمــات  وتوفــري  العمــل، 

ز عــى اختــاف  المتكاملــة لكافــة العاملــ�ي

ــك مــن خــال: مهنهــم ومواقعهــم وذل

بــاغ عــن حــوادث وإصابــات العمــل  * الإ

والأمــراض المهنيــة.

ــدي  ــة والتص ــر الصحي ــم المخاط * تقيي

ــق إدارة  ــن طري ــل ع ــن العم ي اماك
ــا �ز له

الوحــدات  امتثــال  لضمــان  التفتيــش 

الصنــدوق  داخــل  العاملــة  داريــة  الإ

لمعايــري الصحــة المهنيــة وتقيــد جميــع 

الدنيــا  بالمتطلبــات  العمــل  أماكــن 

المهنيــة. الصحــة والســامة  لحمايــة 

*  تحديــد التدخــات الأوليــة للوقايــة 

مــن الأخطــار المهنيــة وتهيئــة أماكــن 

المخاطــر  عــىي  ز  كــري الرت مــع  العمــل 

والبيولوجيــة. والكيميائيــة  يائيــة  ز الفري

The third goal:

 protect and promote the worker›s 

health in the work place and 

provide workers in various sites 

and professions with all health 

services by:

- Reporting the  incidents and 

occupational incidents in 

the workplace by inspection 

department to ensure the 

administrative units work in 

SFD  commitment with the 

occupational health standards 

and their compliance with the 

minimum requirements to 

protect OSH, and identify the 

initial interventions to prevent 

the occupational risks and create 

accommodated workplace with a 

focus on physical, chemical, and 

biological risks.
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بنظــام  ز  العاملــ�ي جميــع  تغطيــة   *

ز المــرض  ز إصابــات العمــل وتأمــ�ي تأمــ�ي

حصولهــم  لضمــان  الطبيــة  والرعايــة 

عــى خدمــات العــاج.

 الهدف الرابع:

ــف  ــم والتثقي ــب والتعلي ــر التدري  تطوي

مجــال  ي 
�ز المجتمعــي  الوعــي  وإذكاء 

ز بيئــة  الســامة والصحــة المهنيــة وتأمــ�ي

ــال:  ــن خ ــك م ــل وذل العم

ي 
الــىت الميدانيــة  الدراســات  إجــراء   .١  

تلــزم الكشــف عــن أســباب ومشــاكل 

ز  وتأمــ�ي المهنيــة  والصحــة  الســامة 

اح الحلــول وتدريــب  بيئــة العمــل واقــرت

ز بمختلــف  ذوي الختصــاص والمعنيــ�ي

المهنيــة.  الســامة والصحــة  مشــاكل 

قطاعــات  ي 
�ز العمــل  بيئــة  ز  وتأمــ�ي  .٢

لتكويــن  وذلــك  المختلفــة.  العمــل 

ــم. ــتواه بينه ــع مس ي ورف
ــا�أ ــي الوق الوع

- Applying the employment 

insurance injuries system and 

sickness insurance and medical 

care to ensure their access to 

treatment services.

The fourth goal: 

developing training and education 

and raising social awareness 

in OSH field and securing the 

working place environment 

through:

1. Conducting a field survey that 

show the reasons and problems 

of OSH,  securing the workplace, 

and suggesting the appropriate 

solutions and training involved 

and professionals on the various 

problems of OSH.

2.  Securing the workplace in all 

work sectors in order to raise 

the preventive awareness among 

them.
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تدريبيــة  ودورات  برامــج  وضــع   .3

ي مجــال الســامة 
أساســية ومتخصصــة �ز

ز بيئــة العمــل. والصحــة المهنيــة وتأمــ�ي

لثقافــة  ويــج  والرت التوعيــة  زيــادة   -4

ز موظفــي  الســامة والصحــة المهنيــة بــ�ي

ثقافــة  بوصفهــا  الصنــدوق  ومســئولي 
مهنيــة.  

5- إدراج مفاهيــم للوقايــة مــن المخاطــر 

ي مجــالت وبرامــج الصنــدوق 
والأخطــار �ز

أســابيع  وإقامــة  ي 
المهــىز كالتدريــب 

ومعــارض الســامة والصحــة المهنيــة 

المحافظــات  ي 
�ز العمــل  بيئــة  ز  وتأمــ�ي

ي تحســن مســتويات 
وتكريــم الفــروع الــىت

ز بيئــة  الســامة والصحــة المهنيــة وتأمــ�ي

ــل. العم

٦- وضــع نظــام لجمــع المعلومــات عــن 

ــب أن  ــة ويج ــة المهني ــامة والصح الس

ــدي  ــن م ــات ع ــات معلوم ــمل البيان تش

3. Setting up basic and specialized 

programs and training courses 

in OSH field and securing the 

workplace.

4. Raising awareness and 

promoting the culture of OSH 

among the Employees and 

department›s desk    officers in 

SFD as it is a professional culture                                        

5. including the risk preventive             

concepts in SFD programs and 

fields such as occupational 

training, OSH exhibition, ensuring 

a safety workplace environment 

in governorates, and honoring the 

effective branches that improved 

the OSH level and secured the 

workplace environment.

6. Developing an information 

collection system for OSH 

including the extent of dangerous 
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والأعمــال  الخطــرة  الأعمــال  انتشــار 

رصــد  ونتائــج  بالمخاطــر  المحفوفــة 

ــش  ــات التفتي ــج عملي ــل ونتائ ــة العم بيئ

مجــال  ي 
�ز التدريــب  عــن  وبيانــات 

وعــدد  المهنيــة  والصحــة  الســامة 

ــن  ز الذي ــ�ي ز والمختص ــ�ي ف ــال الم�ش العم

التدريــب. أتمــوا 

and hazardous works and

 the results of the workplace 

environmental monitoring and 

the results of inspection process 

and training data in OSH field as 

well as the number of supervisors 

and specialists who completed 

the training.
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نظام إدارة الصحة والسالمة 

املهنية

مــا هــو نظــام إدارة الســامة والصحــة 

الجتماعــي  الصنــدوق  ي 
�ن المهنيــة 

للتنميــة؟

والصحــة  الســامة  إدارة  نظــام  إن 

الجتماعــي  الصنــدوق  ي 
�ز المهنيــة 

لتحقيــق  منظــم  نهــج  هــو  للتنميــة 

أهــداف الســامة والصحــة المهنيــة لــدى 

الصنــدوق الجتماعــي للتنميــة، وإدارة 

المهنيــة  والصحــة  الســامة  مخاطــر 

بالتوافــق  وذلــك  بأعمالنــا،  المرتبطــة 

ــة  مــع سياســة الســامة والصحــة المهني

ي أقــرت مــن قبــل لجنــة السياســيات 
والــىت

ــذي.  ــر التنفي ــا المدي ــق عليه ي واف
ــىت وال

ــة  ــي للتنمي ــدوق الجتماع م الصن ز ــرت ويل

ز  مــن خالهــا بامتثــال جميــع القوانــ�ي

والأنظمــة اليمنيــة المعنيــة، والســعي 

 The OSHM in Social Fund

 of Development

What is SFD’s HSE-MS?

SFDs Occupational Safety 

and Health Management    is 

a structured approach to 

achieving our HSE objectives 

and managing the HSE 

risks associated with our 

activities, in line with our 

HSE Policy. The HSE-MS is 

aligned with Social Fund of 

Developments commitments 

towards Safety, complies 

with the Yemeni  Laws and 

Regulations, and is based on 

international best practices 

for HSE management, 

including:

• The ISO 14001 standard for 
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أداء  ي 
�ز ز  تحســ�ي لتحقيــق  المســتمر 

الســامة والصحــة المهنيــة إن نظــام 

إدارة الســامة والصحــة المهنيــة يتمــا�ش 

الجتماعــي  الصنــدوق  ام  ز الــرت مــع 

ــه وســامة كل  ــم خدمات ي تقدي
ــة �ز للتنمي

ز  الأشــخاص ذو الصلــة، ويمتثــل للقوانــ�ي

ــل  ــتند إل أفض ــة، ويس ــة اليمني والأنظم

الســامة  دارة  لإ الدوليــة  الممارســات 

ي ذلــك: -
والصحــة المهنيــة، بمــا �ز

دارة البيئة؛  * معيــار إيزو ١4٠٠١ لنظم الإ

* مواصفــات ١8٠٠١  OHSAS للصحة 

المهنية ونظم إدارة السامة. 

بماذا يساعدنا نظام إدارة السامة 

والصحة المهنية؟ 

يســاعدنا نظــام إدارة الســامة والصحــة 

التهديــدات  إدارة  عــى  المهنيــة 

ــى  ات ع ــري ــداث والتأث ــار، والأح والأخط

بطريقــة  المهنيــة  والســامة  الصحــة 

ــذه  ــمل إدارة ه ــة. وتش ــة ومنظم منهجي

environmental management 

systems;

•The OHSAS 18001 

specification for 

occupational health and 

safety management systems;

What does it help us do?

The OSHM -MS helps us to 

manage threats, hazards, 

events, and effects to 

health, safety, and the 

environment in a systematic 

and structured way. The 

management of these 

involves a systematic process 

of risk identification, 

assessment / evaluation, 

control, monitoring, and 

recovery where necessary. 

The system also sets 

performance standards for 
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النقــاط عــى عمليــة منهجيــة لتحديــد 

ورصــد  وضبــط  تقديــر،  وتقييــم/ 

لــزم.  إذا  منهــا  ي 
والتعــا�ز المخاطــر، 

الئــأداء  معايــري  النظــام  يحــدد  كمــا 

المهنيــة،  والصحــة  الســامة  دارة  لإ

ي ســيتم تقييمهــا وتحســينها بشــكل 
والــىت

مســتمر مــن خــال نهــج منظــم لرصــد 

الأداء. ومراجعــة  وتقييــم  وتدقيــق 

أين يطبق؟ 

يطبــق نظــام إدارة الســامة والصحــة 

ي تنفــذ 
المهنيــة عــى جميــع المهــام الــىت

الجتماعــي  الصنــدوق  مرافــق  داخــل 

للتنميــة مــن قبــل أو نيابــة عــن الصندوق 

فإنهــا ل  لذلــك،  للتنميــة.  الجتماعــي 

ــدوق  ــي الصن ــى موظف ــط ع ــق فق تطب

ــع  ــن عــى جمي ــة، ولك ــي للتنمي الجتماع

ز والمورديــن الذيــن يعملــون  المقاولــ�ي

ي 
لصالــح الصنــدوق الجتماعــي للتنميــة �ز

ــدوق الجتماعــي  مرافــق ومشــاريع الصن

managing health, safety, and 

environment, which will be 

assessed and continually 

improved by a monitoring, 

audits, assessments, and 

reviews.

Where does it apply?

The OSHM -MS applies to all 

activities performed within 

SFD facilities by and on 

behalf of SFD.  Therefore, 

it applies not only to SFD 

employees but also to all the 

contractors and suppliers 

who work for SFD in SFD 

projects.
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عىل ماذا يحتوي؟ 

ــي أن  ي ينبغ
ــىت ــة ال ــى الطريق ــوي ع يحت

ــة  ــح٠ة المهني ــامة والص ــا الس ــر به ندي

وأنــواع  مســتويات  عــدة  ي 
�ز الــواردة 

ــة  ــة المهني ــامة والصح ــق الس ــن وثائ م

المدرجــة لحقــا.

What does it contain?

The way we should manage 

our HSE is documented in 

several levels and types of 

HSE documents listed in the 

following pages. 
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العناصر الثمانية لنظام إدارة 

السالمة والصحة املهنية

القيادة وااللتزام 

لتعزيــز قيــم وثقافــة الصحــة والســامة 

الجتماعــي  الصنــدوق  ي 
�ز والبيئــة 

للتنميــة، ينبغــي عــى جميــع مســتويات 

الحســنة«.  »القــدوة  تكــون  أن  دارة  الإ

السياسات واألهداف االسرتاتيجية

السياســات تعطينــا التجــاه، والأهــداف 

ز  التحســ�ي إل  الطريــق  لنــا  ز  تبــ�ي

. لمســتمر ا

التنظيم واملسؤوليات 

ي إطارهمــا 
وضــع السياســات والأهــداف �ز

العمــىي يســتلزم أن تكــون المؤسســة 

نابضــة بالحيــاة و«حيويــة« وذات مــوارد 

كافيــة ومعايــري مســئوليات ومســائات 

ــة.  واضح

 The Eight Elements of

the OSHM -MS

Leadership and Commitment

To promote SFDs values and 

HSE culture, leaders at all 

levels in SFD should “lead by 

example.”

Policy and Strategic Objectives

The policy gives us the 

direction, and the objectives 

show us the path to continual 

improvement.

Organization, Responsibilities, 

A vibrant and “live” 

organization with adequate 

resources and well-defined 

and documented standards, 

responsibilities, is needed to 

put the policy and objectives 

in action.
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إدارة املخاطر التأثريات 

الأخطــار،  فهــم  ي 
تعــىز المخاطــر  إدارة 

وتحديــد  )الآثــار(،  المخاطــر  وتقييــم 

الازمــة  والمائمــة  الفعالــة  التدابــري 

العواقــب  وتخفيــف  ورصــد  لضبــط 

 . لســلبية ا

التخطيط واإلجراءات

ز أداء الســامة  دارة المخاطــر وتحســ�ي لإ

والصحــة المهنيــة، نحــن بحاجــة إل 

تخطيــط مفصــل وإجــراءات واضحــة، 

اتيجية  اســرت مــع  بالتوافــق  وذلــك 

وأهــداف الصنــدوق. 

التنفيذ والتشغيل

عديمــة  تكــون  والإجــراءات  الخطــط 

النفــع مــا لــم ننفذهــا بإخــاص 

ونديــر  التنفيــذ(  ز  حــري )نضعهــا 

بأمــان.  مشــاريعنا 

Hazards and Effect Management

Risk management means 

identifying and understanding 

the hazards, evaluating the 

risks (effects), and determining 

effective and adequate 

measures required to control, 

monitor, and mitigate any 

adverse consequences.

Planning and Procedures

To manage the risks and 

improve HSE performance, we 

need detailed planning and 

clear procedures, in line with 

SFD strategies and objectives.

Implementation and Operation

Plans and procedures are of no 

use unless we implement them 

(put into action) sincerely and 

operate our projects safely.
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1- القيادة وااللتزام 

القيادة والمسئولية:

يحفــز  الــذي  الشــخص  هــو  القائــد   

تحقيــق  نحــو  النــاس  مــن  مجموعــة 

ي الصنــدوق الجتماعــي 
ك. �ز هــدف مشــرت

جميــع  ي 
�ز قــادة  هنــاك  للتنميــة، 

إل  التنفيــذي  المديــر  مــن  المســتويات 

ف. القيــادة هــي مهمــة جماعيــة  المــ�ش

ي الصنــدوق 
لجميــع القــادة. والقيــادة �ز

ــة هــي المســؤولية عــن  ــي للتنمي الجتماع

ترويــج ومناقشــة وتقديــم ووضــع النماذج 

المهنيــة  الســامة والصحــة  وســلوكيات 

الجتماعــي  الصنــدوق  قــادة  الســليمة. 

امهــم مــن خــال  ز للتنميــة يظهــرون الرت

الأقــوال  لتطبيــق  المختلفــة  الأنشــطة 

عمليــاً.

-1 Leadership and 

Commitment

Leadership and Responsibility

A leader is a person who 

motivates a group of people 

towards achieving a common 

goal. In SFD, there are 

leaders at all levels from 

the Managing Director to 

the Supervisor. Leadership 

is the collective function of 

all leaders. The leadership 

in SFD is responsible to 

promote, discuss, provide, 

and set proper HSE 

examples and behaviors. SFD 

leaders demonstrate their 

commitment through various 

walk-the-talk activities.
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للتنميــة  الجتماعــي  الصنــدوق 

ام  ن اللــ�ت ثقافــة  تشــجع  بأكملهــا 

ــة  ــامة والصح ــإدارة الس ــة ب بجدي

المهنيــة مــن خــال: 

ي الصــدق 
* القيــم الجوهريــة المتمثلــة �ز

ام النــاس،  اهــة واحــرت ز والرز

بالصنــدوق  از  ز والعــرت الثقــة  تقديــر   *

للتنميــة.   الجتماعــي 

اف.  *النفتاح،والعمل الجماعي، والحرت

والســامة  بالصحــة  ام  ز اللــرت إظهــار 

ــة ، يجــب عــى مســؤولي العمــل،  والبيئ

الوظيفيــة:  مســؤولياتهم  حــدود  ي 
و�ز

خــال  مــن  ز  واضحــ�ي يكونــوا  أن   *

. ز الموظفــ�ي مــع  الفعالــة  المشــاركة 

* وضــع الغايــات والأهــداف والمرامــي 

المناســبة. 

جيــدة  ثقافــة  عــى  بقــاء  والإ إنشــاء   *

للحفــاظ عــى الســامة والصحــة المهنيــة 

* أن يكونــوا عــى إطــاع واســع ومشــاركة 

ــة.  فعال

SFD, as a whole promotes a 

strong culture of commitment 

to HSE management through:

•Its core values of honesty, 

integrity, and respect for 

people.

•Valuing trust and pride in SFD,

•Openness, teamwork, and 

professionalism.

Demonstrationof Commitment 

to HSE Within the limitations 

of their job responsibilities, all 

leaders must:

•Be visible through active 

participation with the staff,

•Set appropriate objectives, 

goals, and targets,

•Create and sustain a good HSE 

culture.

•Be well informed and visibly 

involved.



31

2 السياسات واألهداف االسرتاتيجية

سياسة الصحة والسامة والبيئة

المهنيــة  والصحــة  الســامة  سياســة   

هــي  للتنميــة  الجتماعــي  الصنــدوق  ي 
�ز

واحــدة مــن سياســات الأعمــال للصنــدوق. 

إدارة  نظــام  ي 
�ز االهــم  الوثيقــة  فهــي 

الســامة والصحــة المهنيــة وتهــدف إل 

تحقيــق الهــدف الأســمى المتمثــل بعــدم 

ر بالنــاس أو بالبيئــة.  إلحــاق أي �ز

المــدراء  ولقــد أقــرت مــن قبــل هيئــة 

المديــر  عليهــا  وافــق  ي 
والــىت ز  العاملــ�ي

ــي  ــدوق الجتماع ــزم الصن ــذي. وتل التنفي

ز والأنظمة  للتنميــة بامتثــال جميــع القوانــ�ي

المســتمر  والســعي  المعنيــة،  اليمنيــة 

ي أداء الســامة والصحــة 
ز �ز لتحقيــق تحســ�ي

المهنيــة.  

-2 Policy and Strategic 

Objectives

HSE Policy

The SFD OSHM Policy is one 

of the business policies of SFD. 

It is the important document 

in the HSE-MS and is aimed at 

achieving the ultimate goal of 

zero harm to people and the 

environment.

It is endorsed by the unit›s 

managers and approved by 

the Managing Director. It 

commits SFD to comply with 

all applicable Yemeni laws and 

regulations and continually 

strive to achieve improvement 

in HSE performance.
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أهداف الصحة والسامة: والبيئة 

اتيجية:  الس�ت

تقديــم  ي 
�ز العامــة  اتيجيتنا  اســرت أن 

دمــج  هــي  نســانية  الإ الخدمــات 

وموازنــة المتطلبــات النســانية )المهنيــة 

ي 
�ز والجتماعيــة  والبيئيــة  والعمليــة( 

ــتهدف  ــا يس ــكل م ــه ول ــوم ب ــا نق كل م

باســتخدام  وذلــك  مشــاريعنا،  بــه 

مناهــج قائمــة عــى التحليــل. وهــذه 

بالأهــداف  مدعومــة  اتيجية  الســرت

والغايــات عــى صعيد الصنــدوق، ويتم 

تطويرهــا كل عــام كجــزء مــن عمليــة 

للصنــدوق  اتيجي  الســرت التخطيــط 

للتنميــة.  الجتماعــي 

أقــرت  ي 
الــىت والأهــداف  الغايــات 

بالصنــدوق الجتماعــي للتنميــة يجــب 

ي 
�ز المختلفــة  الوحــدات  إل  تبلــغ  أن 

فــروع الصنــدوق. عندهــا يجــب عــى كل 

ــة  ــداف خاص ــات وأه ــع غاي ــدة وض وح

OSHM Strategic 

Objectives:

Our overall business strategy 

is to integrate and balance of 

human needs , health, safety 

(occupational and process), 

environmental, and social 

requirements in all that we 

do for each personnel we 

approaches through our 

projects , using analyzing 

-based approaches. This 

strategy will be supported by 

goals, objectives, and targets 

and develop each year, as a part 

of SFDs strategic and planning 

process. Actively engaged. 

OSHM strategic objectives as 

well as the objectives, goals, 

and targets shall be reviewed 

and revised, where necessary, 
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on an annual basis.

The annual OSHM objectives, 

goals, and targets shall be 

captured in the Annual 

Business Plans. These shall be 

distributed, communicated, 

and explained to all staff and 

consultants. The business 

results of these shall be analyze 

and reviewed against goals, 

objectives, and targets and the 

review results shall be used to 

set the future objectives, goals, 

and targets.

بهــا، بمــا يتوافــق مــع الغايــات والأهــداف 

ز  يتعــ�ي العمليــة،  هــذه  أثنــاء  العامــة. 

عــى جميــع رؤســاء الوحــدات ومــدراء 

ز  الفــروع وضبــاط المشــاريع والستشــاري�ي

المهنيــة  والصحــة  بالســامة  ز  المعنــ�ي

مراجعــة  ويجــب  بفعاليــة.  يشــاركوا  أن 

ــة  اتيجية، إضاف ــرت ــداف الس ــح الأه وتنقي

داريــة  إل الغايــات والأهــداف والمرامــي الإ

وريــا.  ســنوياً، حيثمــا يكــون ذلــك �ز

الســامة  الســنوية  والأهــداف  الغايــات 

ي 
�ز تُــدرج  أن  يجــب  المهنيــة  والصحــة 

أن  وينبغــي  الســنوية.  العمــل  خطــط 

ز  ــ�ي ــع الموظف ح لجمي ــ�ش ــغ، وت ــوزع وتبل ت

ومراجعــة  تحليــل  ويجــب   . ز والمقاولــ�ي

والغايــات،  الأهــداف  مقابــل  نتائجهــا 

النتائــج  هــذه  تســتخدم  أن  ويجــب 

لتحديــد الغايــات والأهــداف المســتقبلية. 





سياسة الصحة والسامة والبيئة
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3 O r g a n i z a t i o n , 

Responsibilities,Resources, 

Standards, and Documents

OSHM Organization in SFD

The Managing Director along 

with the Directors shall have 

the overall accountability for 

HSE management in SFD.The 

responsibility for implementing 

OSH Management System 

expectations / requirements 

and monitoring HSE 

performance shall lie with the 

Line Leaders.

OSHM consultants and Team 

Leaders shall provide the 

necessary technical advice to 

Line Leaders on HSE issues. 

The units Managers shall be 

responsible for developing 

and maintaining the HSE 

ــؤوليات  ــم واملس ــكل التنظي 3 هي

واملــوارد واملعايــري والوثائــق 

هيــكل تنظيــم الصحــة والســامة والبيئة 

ي الصنــدوق الجتماعــي للتنمية: 
�ز

التنفيــذي  المديــر  يتحمــل  أن  ينبغــي 

جنبــاً إل جنــب مــع مــدراء الوحــدات 

الســامة  دارة  لإ الشــاملة  المســاءلة 

الصنــدوق  ي 
�ز المهنيــة  والصحــة 

الجتماعــي للتنميــة. كمــا ينبغــي أن تقــع 

ــة أداء توقعــات/  مســئولية تنفيــذ ومراقب

متطلبــات نظــام إدارة الســامة والصحــة 

الأقســام  قــادة  عاتــق  عــى  المهنيــة 

الصنــدوق:  ي 
�ز المختلفــة  والوحــدات 

يجــب أن يقــدم مستشــاري الســامة 

الفــرق،  وقــادة  المهنيــة،  والصحــة 

الوحــدات  لرؤســاء  التقنيــة  النصائــح 

والصحــة  الســامة  قضايــا  بشــأن 

 . لمهنيــة ا
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الوحــدات  مــدراء  يكــون  أن  ينبغــي 

ــن  ز ع ــؤول�ي ــدوق مس ي الصن
ــة �ز المختلف

إدارة  نظــام  عــى  والحفــاظ  التطويــر 

الســامة والصحــة المهنيــة وكذلــك عــن 

ي الحفــاظ عــى الصحة 
ضمــان المتثــال �ز

ــاط  ــة. ويجــب عــى ضب والســامة والبيئ

الصنــدوق  ي 
�ز المختلفــة  المشــاريع 

ي 
الجتماعــي للتنميــة توفــري الدعــم التقىز

الصحــة والســامة  الــازم بخصــوص 

ي مشــاريع الصنــدوق. يجــب 
والبيئــة �ز

المهنيــة  الســامة والصحــة  تكــون  أن 

الأقســام  رؤســاء  مــن  كل  مســؤولية 

ي تتطلــب المشــاركة 
، والــىت ز والموظفــ�ي

دارة  الفعالــة مــن جميــع مســتويات الإ

اف. ويجــب عــى مســئول الســامة  �ش والإ

المهنيــة للصنــدوق تقديــم  والصحــة 

الوحــدات  لرؤســاء  رشــاد  والإ الدعــم 

ز الصنــدوق  ومــدراء الفــروع وموظفــ�ي

الجتماعــي للتنميــة.

Management System in 

their units as well as for HSE 

compliance assurance. The 

responsible personnel of the 

SFD projects shall provide the 

necessary technical support 

towards HSE in their projects 

OSHM management shall be a 

line leadership and employee 

responsibility, requiring the 

active participation of all levels 

of leadership and supervision. 
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Resources for HSE 

M a n a g e m e n t

Effective operation of SFDs HSE 

Management System requires 

sufficient allocation of human, 

time, physical, and financial 

resources.

HUMAN RESOURCES

Employees, contractors, suppliers, 

and other relevant stakeholders. 

Effective HSE management relies 

on the competence (relevant 

education, training, and/or 

experience) of these people, and 

ultimately proactive workforce 

involvement.

FINANCIAL RESOURCES

Allocation of necessary budget(s) 

for people, equipment, materials, 

and the environment, by balancing 

financial cost

الســامة  دارة  لإ الازمــة  المــوارد 

الصنــدوق  ي 
�ن المهنيــة  والصحــة 

للتنميــة الجتماعــي 

هيــكل تنظيــم الصحــة والســامة والبيئــة 

إدارة  لنظــام  الفعــال  التشــغيل  إن 

ــدوق  ي الصن
ــة �ز ــة المهني ــامة والصح الس

تخصيــص  يتطلــب  للتنميــة  الجتماعــي 

ــة  ي ــوارد الب�ش ــت والم ــن الوق ــي م ــا يكف م

والماديــة والماليــة. 

ية الموارد الب�ش

ــة للســامة والصحــة  دارة الفعال ــد الإ تعتم

يــة  الب�ش المــوارد  كفــاءة  عــى  المهنيــة 

أو  و/  والتدريــب،  المختــص،  )التعليــم 

 ، ز ة(. وتشــمل هــذه المــوارد الموظف�ي الخــرب

 ، ز الفرعيــ�ي ز  والمقاولــ�ي  ، ز والمقاولــ�ي

والمورديــن، والجهــات المعنيــة. الغايــة من 

ــدى كافــة  ــادرة ل ــق روح المب ــك هــي خل ذل

ــة.  ــرق العامل الف

الموارد المالية
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ــات  اني ز ــة\ المري اني ز ــص المري ــب تخصي يج

والمــواد،  والمعــدات  لاأفــراد  الازمــة 

تحقيــق  خــال  مــن  وذلــك  والبيئــة، 

مقابــل  الماليــة  التكلفــة  ز  بــ�ي التــوازن 

هــذا  المتوقعــة.  المتبقيــة  المخاطــر 

 »ALARP« بمفهــوم  أيضــاً  يتعلــق 

ي العمليــة 4: إدارة المخاطــر 
الُمعــرف �ز

. وآثارهــا  

الموارد الزمنية:

ــة  ــذ مهم ي لتنفي
ــكا�ز ــت ال ــص الوق تخصي

أي  صحيحــة«،  »بطريقــة  نشــاط  أو 

صحيــة، وآمنــة، وصديقــة للبيئــة، وذات 

ــة.  ــة ومنتج ــة عالي نوعي

المواد المادية

ــة  ــي للتنمي ــدوق الجتماع ــآت الصن منش

والمــواد  والمعــدات  ي 
المبــا�ز )مثــل 

والتكنولوجيــا،  والأدوات،  والمركبــات 

الماديــة  المــوارد  تخصيــص  الــخ(. 

ــر  ــار مخاط ز العتب ــ�ي ــذ بع ــب الأخ يتطل

against the expected residual 

risk. This also relates to the 

„ALARP concept described in 

Process 4: Hazards and Effects 

Management (HEMP).

TIME RESOURCES

Allocating sufficient time to 

perform a task or activity in the 

“right way” – the healthy way, the 

safe way, the environmentally 

friendly way, the quality way, 

and the productive way.

PHYSICAL RESOURCES

SFDs assets (e.g., buildings, 

equipment, materials, vehicles, 

tools, technology, etc.). 

Allocating physical resources 

requires consideration of the 

HSE risks that arise in all of 

SFDs activities, including the 

supply chain (i.e., purchasing 
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ــأ  ي تنش
ــىت ــة ال ــة المهني ــامة والصح الس

ــع أنشــطة الصنــدوق الجتماعــي  ي جمي
�ز

ــد  ــلة التوري ــك سلس ي ذل
ــا �ز ــة، بم للتنمي

يات(.  المشــرت وأنشــطة  اء  الــ�ش )أي 

تقــدم الصنــدوق الجتماعــي للتنميــة 

ي 
مجموعــة مــن الخدمــات الأساســية �ز

ز  ــري ك ــة، مــع الرت ــذ أنشــطتها المختلف تنفي

ــل«،  ــه أفض ــوم ب ــا تق ــوم »م ــى مفه ع

ــي(  ــد الفرع ــد والتعاق ــات )التعاق الخدم

تعتمــد الصنــدوق الجتماعــي للتنميــة 

ز  الفرعــ�ي ز  والمقاولــ�ي المورديــن  عــى 

ــام. ــن المه ــعة م ــة واس ــذ مجموع لتنفي

and procurement activities).

In carrying out its service 

activities, SFD provides a set 

of core services, concentrating 

on “what it does best,” while 

introducing services (contracting 

and sub-contracting) SFD 

therefore depends on suppliers, 

contractors, and sub-contractors 

to carry out a wide variety of 

activities.
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Recently, the emphasis on 

managing supplier and 

contractor OSHM performance 

has shifted from monitoring of 

HSE performance after contract 

award, to early contract phases 

of tender evaluation and 

mobilization. Yet, monitoring 

workplace activity during 

execution of the work remains 

a crucial part of contractor 

HSE management.  Overall, 

supplier, contractor, and sub-

contractor management in SFD 

must nowadays take this holistic 

“cradle-to-cradle” lifecycle 

approach.

HSE Standards and 

Information Sources

There are HSE relevant Codes 

of Practice, Procedures, and 

ز  ــري ك ة، يجــب تحــول الرت ــة الأخــري ي الآون
�ز

عــى إدارة أداء الســامة والصحــة المهنية 

أداء  رصــد  مــن  ز  والمقاولــ�ي للمورديــن 

الســامة والصحــة المهنيــة بعــد منــح 

ــة متقدمــة مــن مراحــل  العقــد، إل مرحل

بالعمــل.  وع  والــ�ش المناقصــة  تقييــم 

ــاء  ــل أثن ــكان العم ــاط م ــد نش إل أن رص

التنفيــذ ل يــزال بشــكل جــزءاً حاســماً مــن 

إدارة الســامة والصحــة المهنيــة لــدى 

. عمومــاً، فــإن إدارة  ز المورديــن والمقاولــ�ي

ــدوق  ي الصن
ــي �ز ــاول الفرع ــوارد والمق الم

ي 
الجتماعــي للتنميــة يجــب أن تتخــذ �ز

ــمولي  ــج الش ــذا النه ــا�ز ه ــت الح الوق

ــاة »مــن المهــد إل اللحــد«.  ــدورة الحي ل

مصــادر معلومــات معايــ�ي الســامة 

المهنيــة   والصحــة 

لخاصــه  القواعــد  مــن  الكثــري  هنــاك 

ممارســة  المهنيــة،  والصحــة  بالســامة 

وإجــراءات ومواصفــات ومبــادئ توجيهيــة 
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والســامة  بالصحــة  متعلــق  متبعــة 

ي تشــكل مجتمعــة معايــري 
المهنيــة، والــىت

الصنــدوق الجتماعــي للتنميــة بالســامة 

الوثائــق  هــذه  كل  المهنيــة.  والصحــة 

المختلفــة  التخصصــات  وفــق  معــدة 

ــة،  )إجــراءات الســامة والصحــة، المهني

الطــوارئ(. لحــالت  والســتجابة 

4 إدارة املخاطــر وآثارها 

هــي عمليــة إدارة المخاطــر وآثارهــا. وهي 

الســامة  مخاطــر  دارة  لإ منظــم  نهــج 

المحتملــة  والآثــار  المهنيــة  والصحــة 

لأنشــطة الصنــدوق الجتماعــي للتنميــة. 

لتنفيذهــا،  عديــدة  أســاليب  هنــاك 

ويجــب أن تنســجم التقنيــة المختــارة 

وســيناريوهات  العمــل،  نطــاق  مــع 

ي ذلــك العمــل، ومــا إل ذلــك. 
المخاطــر �ز

Guidelines, which collectively 

form SFDs HSE standards. All 

these documents are arranged 

under different disciplines (HSE 

procedures, and Emergency 

Response)

4 Hazards and Effects 
Management HhEMP 

O ve r v i ew

HEMP, the Hazards and 

Effects Management Process, 

is a structured approach to 

managing the HSE hazards 

and potential effects of SFDs 

activities. There are numerous 

way to carry outHEMP, and 

chosen way should be align to 

the scope of work, risk scenarios 

in that work, etc. 
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Sub-processes within HEMP

Effective application of HEMP 

involves four steps: identify, 

assess, control, and recover, 

Elimination of a hazard shall 

come first, and personal 

protection against risk comes 

last.  Risk controls should be 

developed and established so 

that risk reduction achieves a 

level that is ALARP – as low as 

reasonably practicable.

العمليات الفرعية ضمن إدارة المخاطر

التطبيــق الفعــال لعمليــة إدارة المخاطــر 

هــي:  خطــوات  أربــع  يشــمل  وآثارهــا 

 . ي
ــا�ز ــط، والتع ــم والضب ــد والتقيي التحدي

ــة،  ــة المخاطــر يجــب تعطــي الأولوي إزال

ي 
والحمايــة الشــخصية ضــد المخاطــر تــأ�ت

ــط  ــاء ضواب ــع وإنش ــي وض ــاً. وينبغ لحق

المخاطــر حــىت يتــم تقليــل المخاطــر إل 

أقــل مســتوى ممكــن عمليــاً ومنطقيــاً. 
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ــط واإلجراءات  5 التخطي

عملية التخطيط 

التخطيــط هــي يتــم مــن خالهــا التوافــق 

الصنــدوق  وغايــات  أهــداف  عــى 

يتــم  ثــم  ومــن  للتنميــة  الجتماعــي 

ــاف  ــة المط ي نهاي
ــط و�ز ــا إل خط تحويله

محــددة.  انيــة  ز مري لهــا  أنشــطة  إل 

ي الصنــدوق 
تصــف عمليــة التخطيــط �ز

الجتماعــي للتنميــة، وتصــف أيضــاً دورة 

التخطيــط الســنوية الصنــدوق. الغــرض 

مــن دورة التخطيــط الســنوية الصنــدوق 

تســتطيع  عمــل  إطــار  توفــري  هــو 

الصنــدوق الجتماعــي للتنميــة مــن خاله 

مراجعــة وتخطيــط وتقديــم نتائــج الأداء 

والفــرص  المســتقبلية  اتيجيات  والســرت

الصنــدوق  لمســتفيدي  الخدماتيــة 

ــة  ــات المعني ــة والجه ــي للتنمي الجتماع

الأخــرى. 

5- Planning and Procedures

The Planning Process

Planning is the process by which 

corporate goals and objectives 

are agreed and then converted 

into plans and ultimately into 

budgeted activities.  Describes 

the planning process in SFD, and 

describes SFDs Annual Planning 

Cycle. The purpose of SFDs 

Annual Planning Cycle is to 

provide a planning framework 

for the SFD to review, plan, and 

submit performance results, 

future strategies, and services 

opportunities to the SFD 

relevant stakeholders.



46

والســامة  الصحــة  عنــارص  تشــمل 

: يــىلي التخطيــط مــا  طــار  والبيئــة لإ

بــاغ عــن أداء الســامة  * التحليــل والإ

والصحــة المهنيــة  للســنة الســابقة. 

وأهــداف  اتيجيات  اســرت تحديــد   *

العامــة  المهنيــة   والصحــة  الســامة 

التاليــة.  للســنة  الصنــدوق 

المهــام  موافقــة  عــى  الحصــول   *

ــة  ــات المطلوب اني ز مجــة مرفقــة بالمري المرب

والصحــة  الســامة  برامــج  لعمليــات 

 . المهنيــة 

ــنوية  ــات الس ــداف والغاي ــال الأه * إيص

المهنيــة   والصحــة  الســامة  لأداء 

الصنــدوق  ي 
�ز الوحــدات  جميــع  إل 

مــن  هــا  غري وإل  للتنميــة  الجتماعــي 

المعنيــة.  الجهــات 

The HSE components of this 

planning framework include 

the following:

• Analysis and reporting 

of the previous year›s HSE 

performance,

• Defining strategies and 

objectives for the following year,

• Obtaining approval for the 

programmed activities along 

with the requisite budgets, 

• Cascade annual HSE 

performance goals, objectives, 

and targets to the units teams 

within SFD and other relevant 

stakeholders.
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Emergency Response and 

Contingency Planning

Emergency response is an 

important part of SFDs HSE. 

It is SFDs responsibility 

to ensure that plans, 

procedures, and resources 

are in place to respond 

and efficiently to any 

emergency and to minimize 

any consequential losses. 

SFDs emergency response 

procedures. A number of 

assets and activities have 

been identified as requiring 

individual emergency 

response contingency plans. 

 Procedures

All HSE critical activities and 

their supporting tasks should 

have written procedures 

الســتجابة لحــالت الطــوارئ والتخطيط 

للطــوارئ المحتملة 

ــزء  ــو ج ــوارئ ه ــالت الط ــتجابة لح الس

مهــم مــن نظــام إدارة الســامة والصحــة 

الجتماعــي  الصنــدوق  ي 
�ز المهنيــة  

للتنميــة. والصنــدوق الجتماعــي للتنميــة 

الخطــط  أن  ضمــان  عــن  مســؤولة 

والإجــراءات والمــوارد متوفــرة لاســتجابة 

ب�عــة وفعاليــة لأي حالــة طــوارئ وعــن 

عليهــا  تبــة  مرت خســائر  أي  مــن  الحــد 

إجــراءات الصنــدوق الجتماعــي للتنميــة. 

الطــوارئ،  لحــالت  الســتجابة  وثائــق 

تقــدم تفاصيــل عــن إجــراءات الســتجابة 

الجتماعــي  الصنــدوق  ي 
�ز للطــوارئ 

للتنميــة. وقــد تــم تحديــد عــدد مــن 

ي تتطلــب خطــط 
المنشــآت والمهــام الــىت

خاصــة لاســتجابة للطــوارئ. 

الإجراءات

ــة  ــطة الصح ــة أنش ــون لكاف ــب أن يك يج
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ــام  ــة والمه ــة الحساس ــامة المهني والس

أو  و/  عمــل  إجــراءات  لهــا  الداعمــة 

ــون  ــ�ي تك ــرة. ول ــة متوف ــات مكتوب تعليم

ــري  ــيطة وغ ــون بس ــب أن تك ــة، يج فعال

مبهمــة ومفهومــة ومرتبطــة، ومفصلــة 

يوجــد  واضحــة.  ومســؤوليات  لأدوار 

ــا  ــأن تنفيذه ــل بش ــن التفاصي ــد م المزي

ي العمليــة ٦ مــن نظــام إدارة 
الفعــىي �ز

ــدوق  ــة  للصن ــة المهني ــامة والصح الس

الجتماعــي للتنميــة -التنفيــذ والتشــغيل. 

ز العتبــار كيفيــة  مــن المهــم الأخــذ بعــ�ي

ــل  ــق العم ــل لفري ــات العم ــاغ تعليم إب

ــة.  ــذ المهم ــل تنفي قب

and/or work instructions 

in place. If these are to 

be effective, they should 

be simple, unambiguous, 

understandable, relevant, 

and detailing clear roles 

and responsibilities.  More 

detail regarding their 

actual implementation 

is found in SFD HSE-MS 

Process 6 – Implementation 

and Operation.  It is 

important to consider 

how work instructions 

are communicated to the 

workforce ahead of job 

execution.



49

6 لتنفيــذ التشــغيل  

المهام الرئيسية للتنفيذ والتشغيل 

دارة مخاطــر الســامة والصحــة المهنية   لإ

بشــكل مائــم، ينبغــي أن تنفــذ ضوابــط 

المخاطــر  إدارة  ي 
المحــددة �ز المخاطــر 

ــام  لم ــة الإ ــام التنفيذي ي المه
ــة �ز بفعالي

- : ــىي الرئيســية تتضمــن مــا ي

ــد  ــر ق ــط المخاط ــن أن ضواب ــد م * التأك

يتــم تحديدهــا بشــكل صحيــح وأنهــا 

ــ�ي  ــة ل ــة وفعال ــبة ومائم ت مناس ــرب اعت

ــذ.  تنف

* التأكــد مــن أن هــذه الضوابــط قــد تــم 

توثيقهــا بشــكل صحيــح. 

* وضع معايري أداء إدارية وتقنية. 

* التأكــد مــن المشــاركة الفعالــة والفهــم 

التنفيــذ،  لعمليــة  ز  للمقاولــ�ي المعمــق 

ي 
�ز يشــاركون  أو  و/  يــؤدون  لكونهــم 

ي 
ي تنفــذ �ز

ــطة العمــل الــىت معظــم أنش

6- Implementation and 

Operation 

Key Activities of 

Implementation and 

O p e r a t i o n

The adequately manage 

HSE risks, the risk controls 

identified in HEMP shall 

be effective implemented 

in day- to-day performing 

activities. The key tasks 

include the following:

• Ensuring that the risk 

controls are properly defined 

and determined to be suitable, 

adequate, and effective for 

implementation,

• Ensuring that these controls 

are properly documented,

• Setting performance 

standards, both managerial 
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للتنميــة.  الجتماعــي  الصنــدوق 

ي 
* الســتفادة مــن العمليــات الأخــرى �ز

ــة   ــة المهني ــامة والصح ــام إدارة الس نظ

ــذ  ــان التنفي ــم وضم ــة لدع ي المؤسس
و�ز

التدريــب  مثــل  الســليم،  والتشــغيل 

وعمليــات ضمــان الكفــاءة والتخطيــط 

الفعــال، وإدارة الصنــدوق الجتماعــي 

ــد  ــل، ورص ــاور والتواص ــة، والتش للتنمي

أنشــطة التنفيــذ.

ــة  ــي للتنمي ــدوق الجتماع ــة الصن ثقاف

ــة: ــؤولية والعناي والمس

التنفيــذ والتشــغيل الناجــح يتطلــب دمــج 

الســامة والصحــة المهنيــة  إل: 

* ثقافة الصندوق الجتماعي للتنمية. 

* تحمل مسؤوليات واضحة 

وفــروع  وحــدات  كافــة  عــى  ينبغــي 

للتنميــة  الجتماعــي  الصنــدوق 

الســامة والصحــة  اعتبــار  ز  والمقاولــ�ي

and technical,

• Ensuring the active 

involvement and 

understanding of contractors 

in the implementation 

process, since they conduct 

and/or are involved in 

a majority of the work 

activities that are carried 

out at SFD, and

• Drawing on the other 

processes of the HSE-MS 

and in the organization 

to support and assure 

proper implementation 

and operation, such as 

training and competence 

assurance processes, 

effective planning, SFD 

leadership, consultation and 

communication, monitoring 
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المهنيــة  جــزءاً ل يتجــزأ مــن العمــل، 

»إضافيــة«.  كمســئولية  وليــس 

ــوح  ز بوض ــ�ي ــراد المعني ــاغ الأف ــب إب يج

وتحديــد المســؤولية والمســاءلة لــكل مــن 

ز عــى إدراء أنشــطة الســامة  فــ�ي الم�ش

ــة  والحساســة. والأفــراد  والصحــة المهني

ــن  ز ع ــاءلت�ي ز ومس ــؤول�ي ــن كمس المحددي

المهنيــة   والصحــة  الســامة  أنشــطة 

يجــب أن يتبنــوا العتنــاء بهــذه المهــام. 

 

of implementation activities, 

SFD Culture, Responsibility, 

and Ownership

Successful implementation 

and operation requires 

embedding HSE into:

• SFD  Culture,

• Having Clear 

Responsibilities, and

• Ensuring Line Ownership.

Across the SFD and the 

contractor community, 

HSE should be accepted 

as an integral part of our 

work, and not an „add-on 

responsibility.  Responsibility 

and accountability for both 

supervising and conducting 

HSE critical activities must 

be clearly .
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المقاولون والموردون 

مشــاركة المقــاول وموظفــي المورديــن 

الصنــدوق  مــع  بالتعــاون  ز  الرئيســي�ي

ــة التخطيــط  ي مرحل
ــة �ز الجتماعــي للتنمي

ل يكــون دائمــاً ممكنــاً. ولذلــك تجــري 

ز  المقاولــ�ي تعريــف  عمليــة  عــادة 

ــن  ــا�ي م ــزء أس ــة كج ــن بالخط والموردي

ة  اجتمــاع النطــاق الرســمي. يمكــن للفــرت

ــة  ــون عرض ــداً أن تك ــد تحدي الأول للعق

المهنيــة   والصحــة  الســامة  لحــوادث 

الصنــدوق  أنشــآ  الغــرض،  فلهــذا   .

الجتماعــي للتنميــة قائمــة كاملــة مــن 

الوثائــق لعمليــة إدارة المقــاول والمــورد. 

)PTW( ترصيح العمل

الهــدف مــن نظــام )PTW( هــو »توفــري 

ــذ وتشــغيل  ــة تنفي نظــام لضمــان إمكاني

المهــام الروتينية وغــري الروتينيــة الخطرة 

عــى حــد ســواء والعمــل بطريقــة آمنــة. 

ــة  ــامة والصح ــات الس ام بمتطلب ز ــرت لال

Contractors and Suppliers

IInvolvement of contractor 

and supplier key personnel 

jointly with SFD in the 

planning stage may not 

always be feasible. Therefore, 

the process of familiarization 

of contractors and suppliers 

with the plan is typically 

carried out as part of a 

formal kick-off meeting. 

The initial period of a 

contract can be particularly 

vulnerable to HSE incidents. 

For this purpose, SFD has 

established an entire list 

of documentation for the 

contractor and supplier 

management process.

Permit to Work (PTW)

The objective of PTW 
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ويجــب  العمــل،  مــكان  ي 
�ز المهنيــة  

عــى النظــام تصاريــح العمــل ضمــان 

ي 
ــىت ــر ال ــة بالمخاط ــى دراي ــع ع أن الجمي

ينطــوي عليهــا عملهــم، وبالحتياطــات 

للعمــل  اتخاذهــا  ي يجــب عليهــم 
الــىت

ي هــي الطريقــة 
»بطريقــة صحيحــة«، الــىت

ــة،  ــة للبيئي ــة والصديق ــة والآمن الصحيح

ــول  ــة ح ــات المفصل ــة. المعلوم والمنتج

ي 
كيفيــة تنفيــذ نظــام »إذن العمــل« �ز

ي 
الصنــدوق الجتماعــي للتنميــة معرفــة �ز

ــل . ــام إذن العم ــراء نظ إج

 

system is «to provide a 

system to ensure that both 

routine and non-routine 

hazardous activities can be 

implemented and operated 

in a safe manner.» To comply 

with HSE requirements in the 

workplace, the PTW system 

must ensure that everyone 

is aware of the hazards 

involved in their work, and 

of the precautions that they 

must take to work the „right 

way, – healthy way, safety 

way, environment way, and 

productive way. Detailed 

information on how to 

implement SFDs Permit to 

Work System described in 

SFD Safe work Authorizations 

(Permit to Work System 

procedure).
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7 الضمــان: الرصــد والتدقيق

الحاجة إىل إعطاء الضمانات 

تقــدم  الضمانــات  إعطــاء  أنشــطة 

للتنميــة  الجتماعــي  الصنــدوق  دارة  لإ

الأســئلة  عــى  لاإجابــة  منظمــاً  نهجــاً 

الســامة  إدارة  نظــام  بشــأن  التاليــة 

تعطــي  هــل   * المهنيــة   والصحــة 

الأولويــة لاأنشــطة إعطــاء الضمــان وفقــاً 

المهنيــة   والصحــة  الســامة  لاأنشــطة 

لدينــا؟  الحساســة 

* هــل نفعــل مــا قلنــا أننــا ســنقوم بــه، 

بنــاء عــى عمليــات نظــام إدارة الســامة 

والصحــة المهنيــة  ؟ 

ي 
والــىت كافيــة  ســجات  هنــاك  هــل   *

ذلــك؟  مــن  للتأكــد  تتبعهــا  يمكــن 

* هــل نحــن ننفــذ هــذه المتطلبــات 

مائــم  نحــو  وعــى  مناســب  بشــكل 

ــا  ــواب »ل«، فلم ــة؟ إذا كان الج وبفعالي

ل؟

7 Assurance: 

Monitoring and Audit

The Need for Assurance

Assurance activities provide SFD 

Leadership with a systematic 

approach to answer these 

questions regarding the HSE:

• Are we prioritizing our 

assurance activities on our HSE 

critical activities?

• Are we doing what we said we 

would be doing based on the 

HSE-MS processes?

• Are there sufficient and 

traceable records to confirm 

this?

• Are we suitably, adequately, and 

effectively implementing these 

requirements?  If not, why not?
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HSE Inspections and 

O b s e r va t i o n s

SFD conducts many types of 

inspections and observations to 

verify whether what is required 

in procedures, specifications, 

etc., is actually done and done 

well.

Inspections focus on conditions –

the environment. They generate 

findings that can be both positive 

– requiring recognition and 

commendation, and negative – 

requiring some type of corrective 

action.

Observations focus on people – 

how people perform their tasks 

and their behavior. They include 

task observations and behavioral 

observations.

ــة  ــة\ مراقب ــش وماحظ ــات التفتي عملي

الســامة والصحــة المهنيــة : 

للتنميــة  يجــري الصنــدوق الجتماعــي 

العديــد مــن أنــواع عمليــات التفتيــش 

للتحقــق مــن أن مــا هــو  والماحظــة 

والموصفــات  الإجــراءات  ي 
�ز مطلــوب 

تنفيــذه وبإتقــان.  يتــم  هــا،  وغري

ــز عــى الظــروف،  ــات التفتيــش ترك عملي

تولــد  والبيئــة،  والمــواد  المعــدات  أي 

ــة،  ــون إيجابي ــن أن تك ي يمك
ــىت ــج ال النتائ

والســلبية  والثنــاء،  العرفــان  وتتطلــب 

الإجــراءات  مــن  نوعــاً  تتطلــب  ي 
الــىت

؟  لتصحيحيــة ا

تركــز الماحظــات عــى الفــراد، أي كيفية 

وتشــمل  مهامهــم،  وتأديــة  ســلوكهم 

ــة والماحظــات  هــذه، ماحظــات المهم

ــلوكية.  الس
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والصحــة  الســامة  تدقيــق  عمليــات 

الســامة  تدقيــق  عمليــات  المهنيــة  : 

دارة طريقــة  والصحــة المهنيــة  تُوفــر لــاإ

منظمــة ومســتقلة لتقييــم تنفيــذ نظــام 

إدارة الصحــة والســامة والبيئــة. 

الســامة  حــوادث   : الحــوادث  إدارة 

والصحــة المهنيــة  قــد تؤثــر عــى النــاس 

والبيئــة والمنشــآت، و ســمعة الصنــدوق 

ــة. قــد تشــمل عواقــب  الجتماعــي للتنمي

الشــخصية،  الإصابــة  الحــوادث  هــذه 

ر  ــرز ــات، وال ــة، والوفي ــراض المهني والأم

عــى البيئــة/ والآثــار، وفقــدان المنشــآت، 

ر  والــرز  ، بالممتلــكات،  ر  والــرز

ــع  ــة. جمي ــات القانوني ــمعة، والغرام بالس

بوقوعهــا  عــام  الإ ينبغــي  الحــوادث 

بــاغ عنهــا،  والتحقيــق فيهــا وتحليلهــا والإ

وأن تتــم متابعــة الإجــراءات التصحيحيــة. 

ــدوق الجتماعــي  ــق إجــراء الصن ــم توثي ث

عــام  ي إجــراء الإ
دارة الحــوادث �ز للتنميــة لإ

بــاغ والمتابعــة للحــوادث. والإ

HSE Audits

HSE audits provide the 

management with a systematic, 

independent way to assess the 

implementation of the HSE-MS.

 

Incident Management

HSE incidents may affect people, 

environment, assets, and/

or the reputation of SFD. The 

consequences may include 

personal injury / occupational 

illness / fatality; environmental 

damage / impacts; asset loss 

/ property damage / process 

loss; reputation damage; and 

legal fines. All incidents shall be 

notified, investigated; analyses, 

reported, and the corrective 

actions are followed-up. SFDs
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املراجعة   8

دارية الحاجة إىل المراجعة الإ

ومــن المكونــات الرئيســية لنظــام إدارة 

الســامة والصحــة المهنيــة  للصنــدوق 

الجتماعــي للتنميــة هــي العمليــة الرســمية 

دارة العليــا جهودهــا فيمــا  بحيــث راجــع الإ

: ــىي ــق بمــا ي يتعل

* إدارة مخاطر الصحة والسامة والبيئة. 

ز المســتمر لأداء  * تعزيــز الجهــود للتحســ�ي

ونظــام إدارة الســامة والصحــة المهنيــة  

ــام إدارة  ــة نظ ــية لمراجع ــات الرئيس المكون

ــة،  ــة عام ــة  بصف ــة المهني ــامة والصح الس

ينبغــي عــى القيــادة العليــا للصنــدوق 

نظــام  مراجعــة  للتنميــة  الجتماعــي 

إدارة الســامة والصحــة المهنيــة  عــى 

الأقــل ســنوياً. وينبغــي أن تعالــج عنــا� 

 : ــىي ــا ي ــة م المراجع

ي 
�ز ات  تغيــري لإجــراء  الحاجــة  احتمــال   *

8 Review

The Need for Management 

Review

A key component of SFDs HSE-

MS is a formal process whereby 

senior leadership reviews its 

efforts with respect to:

• Managing HSE risks,

• Reinforcing efforts to 

continually improve the HSE-MS 

and HSE performance, and

Key Components of HSE-MS 

Management Reviews

In general, SFDs senior 

leadership should review the 

HSE-MS at least annually. Review 

components should address the 

following:

• The possible need for changes 

to SFDs HSE Policy and strategic 

objectives, in the light of changing 
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المهنيــة   والصحــة  الســامة  سياســة 

للصنــدوق  اتيجية  الســرت والأهــداف 

ــروف  ــوء الظ ي ض
ــة، �ز ــي للتنمي الجتماع

لإجــراء  والســعي  ام  ز واللــرت ة،  المتغــري

دارة. ــام الإ ــى نظ ــتمرة ع ــينات مس تحس

وصيانــة  لتنفيــذ  المــوارد  تخصيــص   *

ز نظــام إدارة الســامة والصحــة  وتحســ�ي

الحــالت  أو  و/  المواقــع   * المهنيــة  

اً  ز تركــري أو  اهتمامــا  تتطلــب  ي 
الــىت

ــر  ــار والمخاط ــى الأخط ــاء ع ــاً، بن خاص

التخطيــط  وعــى  تقييمهــا،  تــم  ي 
الــىت

لحــالت الطــوارئ. وينبغــي أن توثــق 

ــع  ــة هــذه، م داري ــات المراجعــة الإ عملي

ي تعقــب 
تســجيل النتائــج للمســاعدة �ز

ــج  ــذ أي نتائ ي تنفي
الإجــراءات المقــررة و�ز

ــا  ــو�ي به ات الم ــري ــة، أي التغي للمراجع

ي تصبــح واضحــة مــن 
أو الحســينات الــىت

خــال المراجعــة. ويــرد وصــف إجــراءات 

داريــة.  الإ المراجعــة 

circumstances, and the 

commitment to strive for and 

make continual improvements 

to the management system.

• Resource allocation for 

implementation, maintenance, 

and improvement of the HSE 

Management System.

• Sites and/or situations 

requiring special attention 

or focus, based on evaluated 

hazards and risks and 

emergency planning.

These management review 

processes should be document, 

with the results recorded to 

assist in action tracking and 

implementing any review 

findings, i.e., recommended 

changes or improvements that 

become apparent through the 

review.
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قائمة المسؤوليات 

)RASCI جدول(

المفتاح: 

R: المسؤول عن القيام بالمهام. 

A: المســائل عــن عــدم تنفيــذ النشــاط 

)ماحظــة: المديــر مســائل عــن تنفيــذ 

) بالتغيــري المهمــة والقيــام 

ــذ  ــم التنفي ــر دع ــع أن يوف ــن المتوق S: م

ــك.  ــن ذل ــأل ع إذا س

C: المستشار بشأن النشاط. 

I: المطلع عى النشاط. 

Checklist of Responsibilities

(RASCI Chart)

Legend:

R: is Responsible for doing the 

activity.

A: is held Accountable if the 

activity is not implemented

(Note: The Leader is accountable 

for driving the activity

or change.).

S: is expected to provide 

implementation Support when 

asked for.

C: to be Consulted regarding the 

activity.

I: to be Informed regarding the 

activity



Element HSE-MS

 عنصر نظام إدارة الصحة

والسالمة والبيئة

General 

Staff

 املوظفون
ً
عموما

Line 

Supervisors

 ضباط املشاريع

  واالستشاريون

Units  

Managers

 مدراء

 الوحدات

ومدراء الفروع

Managing 

Director 

 املدير التنفيذي

 واملدراء الفروع

Leadership and 
Commitment

القيادة وااللتزام

I R / A R / A R / A

Policy and Strategic 
Objectives

 السياسية واألهداف

اإلسرتاتيجية

I C S R / A

Organization, 
Responsibilities, 
Resources, 
Standards, and 
Documents

 التنظيم واملسؤوليات

واملوارد واملعايري والوثائق

I C R / A R / A

Hazards 
and Effects 
Management

إدارة املخاطر وآثارها

S R / A R / A A



Element HSE-MS

 عنصر نظام إدارة الصحة

والسالمة والبيئة

General 

Staff

 املوظفون
ً
عموما

Line 

Supervisors

 ضباط املشاريع

  واالستشاريون

Units  

Managers

 مدراء

 الوحدات

ومدراء الفروع

Managing 

Director 

 املدير التنفيذي

 واملدراء الفروع

Planning and 
Procedures

التخطيط واإلجراءات

I C R / A R / A

Implementation 
and Operation

التنفيذ  و التشغيل

R / A R / A R / A R / A

Assurance: 
Monitoring and 
Audit

:إعطاء الضمان

الرصد والتدقيق

S R / A R / A A

Review

املراجعة

I I S R / A

Note: R / A are limited to the areas of operational and/or 

administrative control.

 هي مستعملة فقط يف جماالت ضبط

مالحظة : R و A اإلدار يالتشغيل و/ أو الضبط




