
 

 

 التوظيف أمر اختياري
 المعيار

تبر المقاول مسؤول عن دفع يع .آانت في شكل عمالة سجناء أو عمالة العقود المؤقتة أو عمالة قروض الفوائد العالية أو خالف ذلكا ال يستخدم المقاول العمالة القسرية سواًء
 .لتوظيف للعمال األجانب بما فيها رسوم التعيينرسوم تأهيل ا

 تعريفات

 .عمالة السجناء وعمالة قروض الفوائد العالية تمل ذلك علىويش .عمل يتم تحت تهديد العقوبة أو العمل الذي ال يعمل فيه الموظفون طواعيةالعمالة القسرية هي أي  

 .، مثل التهديدات البدنيةجبارالعقوبة الجنائية باإلضافة إلى أشكال مختلفة من اإل يشتمل تهديد العقوبة على 

هي شكل من أشكال العمالة المؤقتة التي يتوجب فيها على العامل سداد قرض أو دين عليه أو على أسرته من خالل العمل لفترة محددة أو عمالة قروض الفوائد العالية  
 .غير محددة ويضطر العامل لعدم مغادرة العمل حتى ُيتم سداد الدين

شرآة التوظيف والتأشيرة والفحوصات الطبية وتصاريح العمل /وم جهة التعيينرسوم التأهيل للتوظيف هي تلك الرسوم والتكاليف الخاصة بالتوظيف بما فيها رس 
 .ورسوم تسجيل العمل

تهم أو بالدهم اتختلف جنسيالذين بل المقاول ومن ِق ذين تم تعيينهمالعمالة األجنبية هم موظفي خط اإلنتاج المستأجرين إما عن طريق مباشر أو من جهة خارجية وال 
 .لمقاولمكان عمل ا/عن منشآت

بل المقاول ومن نفس جنسية أو بلد من ِق ذين تم تعيينهمخط اإلنتاج المستأجرين إما عن طريق مباشر أو من جهة خارجية وال الموظفون المحليون هم موظفوا 
 .مكان عمل المقاول/منشآت

 المتطلبات
يجب على المقاول االلتزام بقوانين الدولة األآثر تطبيًقا أو بمعايير إدارة القوانين  .المقاول هو صاحب العمل، فإنه يعتبر مسؤوًال عن عالقة العمل بالموظفين أنحيث  .1

 .هذه

 عمالة السجناء .2

مواد أو بضائع أو خدمات يتم استخدامها في تصنيع  ةالحصول على أي ويتضمن ذلك .مع السجون فرعيوال يحق للمقاول استخدام عمالة السجناء أو إبرام عقد عمل 
 .المنتجات

 مالة العقود المؤقتة أو عمالة قروض الفوائد العاليةع .1

  .وال يحق للمقاول المشارآة في أي نظام تعيينات أو نظام توظيفي يقيد الموظف بمكان العمل .أ

  االحتفاظ بالوثائق .ب

 .مع أصحاب العمل) مثل تصاريح السفر أو اإلقامة(أو أوراق هويتهم الشخصية  "ودائعهم"ال يجب على الموظفين ترك  .1

يجب على المقاول منح الموظفين الوصول  .ذلكب ةلباطما يقوم الموظف بالمقد يقوم المقاول بالحفاظ على وثائق هوية الموظف عند .حماية المستندات .2
إلضافة إلى التوقيع الهوية من أجل الحفاظ عليها وإعادتها با مستنداتيجب أن يتم توثيق إيداع وثائق  .قيود ةالفوري لمثل هذه الوثائق وإعادتها بدون أي

 .بل الموظف والمقاولعليها من ِق

حجز أو فرض مبالغ مالية أو ودائع عمليات أآان عن طريق  اسواًء(ال ينبغي للمقاول خصم أي من األجور  .عدم خصم رسوم التأهيل للتوظيف من األجور .ج 
أو الفحوصات الطبية أو التسجيل الوظيفي أو تصريح العمل  اتفي ذلك التأشير أو فرض تكاليف أو رسوم مرتبطة بالكفاءة الوظيفية بما) أو ضمانات أو ما شابه
 ".معيار إدارة القوانين الخاص بالتعويضات والفوائد"راجع  .شرآة التوظيف/أو رسوم جهة التعيين

  إرشادات اتفاقية التدريب .د

المشارآين في تدريب خارجي على اتفاقية تلزمهم تعويضه في حالة ترآهم ، قد يشترط المقاول توقيع الموظفين المذآورة أدناهفي بعض الحاالت المحدودة 
 :في العقد برمةللعمل طواعية قبل انتهاء مدة التوظيف الم
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أمر اختياري التوظيف  
 موظفي خط اإلنتاج أو المشرفين؛ على مل مثل هذه االتفاقياتتقد ال تش .تقتصر االتفاقية على فريق اإلدراة .1

 تمر توظيف الموظفين بدون أي سلبيات إذا رفض الموظفون مثل هذا التدريب؛تعتبر مثل هذه االتفاقيات اختيارية وسيس .2

 ترتبط التكاليف مباشرة بتكاليف التدريب الفعلي المطلوبة من شرآة التدريب الخارجي؛ .3

 يجب أن تكون التكاليف متفق عليها قبل البدء في التدريب؛ و .4

  .ُيسمح باالتفاقية وفقا لقانون البالد .5

 حرية التحرك .3

اه على المقاول السماح للموظفين بالتحرك بحرية داخل أماآن العمل أثناء ساعات العمل، ويشمل ذلك السماح لهم بالوصول إلى مرافق شرب المي يجب .أ
 .يجب السماح للموظفين بمغادرة المنشأة أثناء فترات تناول الوجبات أو بعد انتهاء ساعات العمل .والتواليت

 

يجب أن يكون حظر  .وا عنابر لسكن الموظفين إخبار الموظفين بالممارسات األمنية والتي تشمل سياسات حظر التجوال للموظفينيجب على المقاولين الذين وفر .ب 
عند حظر التجوال، يجب على  .ا بحيث يسمح للموظفين بالوقت الكافي لالستراحة والمشارآة في األنشطة الشخصية أثناء ساعات الراحةالتجوال منطقًي

 .المحليين أم األجانب اتطبيقه على آافة الموظفين سواًءالمقاولين 

 "العمال األجانب"شروط خاصة بـ  .4

 :في حالة استئجار المقاول لعمالة أجنبية، باإلضافة إلى آافة المتطلبات سالفة الذآر، فيجب عليه

أن تشتمل السياسة على األقل على متطلبات المعاملة العادلة  ينبغي .يجب وجود سياسة مكتوبة بخصوص معاملة العمالة األجنبية .سياسة العمالة األجنبية .أ
يجب على المقاول إعالم موظفيه األجانب بسياسة  .وأي متطلبات يكفلها قانون البالددفع رسوم التأهيل للتوظيف ودفع تكاليف النقل والرجوع إلى الوطن و

آما يجب على المقاول تدريب فريق العمل المسؤول عن تنفيذ وتطبيق سياسة العامل األجنبي،  .سةالسيا ها لهذالعمالة األجنبية لكي يكونوا على وعي بحقوقهم وفًق
 وذلك فيما يتعلق بمهامهم ومسؤولياتهم

 

زات وإذن يجب أن يعامل المقاول موظفيه معاملة حسنة تتوفر فيها نفس المزايا المتوفرة للموظفين المحليين بما في ذلك التعويض واإلجا .المعاملة العادلة .ب 
 ).على سبيل المثال توفير الضمان االجتماعي(الغياب عن العمل آما ينبغي عليه توفير سكن لهم إال إذا نص قانون البالد على منافع أخرى خالف ذلك 

 

ل األجنبي من أفضل األنشطة الموصى بها، حث المقاول على توظيف منسق موجود بالموقع يستطيع التحدث بلغتي العام 
 .وصاحب العمل أو العمل على توفيره

 

 .مان بلغة الموظفتدريب األالوظيفة بأآملها و أداءالتأآد من  .ج 

  دفع رسوم التأهيل للتوظيف .د

بما في ) د المستلممن البلد المرسل أم من البل اسواًء(المرتبطة بالتوظيف ودفع آافة رسوم التأهيل للوظيفة المسموح بها قم با، باستثناء ما سيتم ذآره الحًق .1
أو  مبالغ مالية عمليات أآان عن طريق حجز اال يجوز خصم مثل هذه المبالغ من األجور سواًء .التوظيف آتكاليف إلتمام العمل أو ذلك رسوم جهة التعيين

 ".معيار إدارة القوانين الخاص بالتعويضات والفوائد"راجع  .أو ودائع أو ضمانات مالية أو خالفه فرضها

والمنصوص الة عدم التمكن من الدفع مباشرة للجهة والسداد مباشرة لكافة رسوم التأهيل للتوظيف مقدما أو سداد أي من الرسوم المشار إليها سابقا في ح .2
ثائق الخاص بهذه عليها قانونيا ليتم دفعها من قبل العامل األجنبي، فيجب على المقاول التعويض الكامل للموظف عن آافة الرسوم عند تسليمه إيصال الو

ينبغي دفع التعويض عن مثل هذه الرسوم خالل شهر واحد من وصول الموظف إلى البلد المضيف إال إذا آان للمقاول سببا مقبوال يمكن  .الرسوم المدفوعة
 .إثباته والتحقق منه يحول بينه وبين هذا التعويض

إليه التعيين المشار /ستئجار عمالة أجنبية من دولة أخرى، فإنه باإلضافة إلى رسوم التأهيل للتوظيففي حالة ما إذا آان المقاول قد قام با .دفع تكاليف االنتقال .هـ 
أما عن االنتقال الداخلي للعمالة األجنبية الحاملين لوثائق عمل صحيحة في أمور أخرى خالف  .االنتقال/عن تكاليف سفر الذهاب سابقا، فسيكون المقاول مسؤوًال

 .فهو غير مطلوب دفعه العمل داخل البالد
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أمر اختياري التوظيف  

  ).إذا أمكن(المسجلة وفقا لقانون البالد /المقبولة قانونيا جهات التوظيفيجب على المقاول استخدام  .التوظيف جهات .و 

  العودة إلى الوطن .ز

مالة األجنبية عند إتمام العمل أو قبل بالنسبة للع العودة إلى الوطنيجب على المقاول، باإلضافة إلى المتطلبات القانونية للبلد المضيف والبلد الموطن، مثل  .1
يجب على المقاول  .ذلك عند اإليقاف عن العمل، توفير تذاآر العودة برا أو بحرا للعمالة األجنبية المستأجرة أو المعينة من خالل المقاول من بلد أجنبي

 .استيفاء هذه المتطلبات بصرف النظر عن بنود عقد الوظيفة الخاص بالموظف

 :، فال يمنح هذا الحق للموظف إذاودة إلى الوطنالعبخصوص   .2

 تم إيقافه عن العمل بسبب سلوك غير قانوني؛ .1

 التحق بوظيفة أخرى قانونية داخل البالد؛ أو .2

 .قام بالتوقف عن العمل بنفسه طواعية قبل إتمام مدة عقد الوظيفة .3
و قام الموظف بالتوقف عن العمل قبل إتمام المدة الموجودة في عقد يجب على المقاول أن يستمر في دفع تكاليف عودة الموظف إلى وطنه، حتى ول .4

 :العمل ألن
  العقد أخل ببند أساسي لعقد العمل أو 
راجع المعاملة غير التمييزية والمضايقة واإليذاء وفقا (الموظف عرضة للمضايقة أو اإليذاء، األمران اللذان ال يمكن عالجهما عند الشكوى  

  ).ين عدم التساهللمعايير إدراة قوان

يجب حث المقاول على توفير تكاليف سفر العودة قبل إتمام عقد العمل في حالة وجود ظروف خاصة، مثل المرض الشديد  
 .أو أي طوارئ عائلية أخرى

 

  عقود عمل العمالة األجنبية .ح

 :، عند توظيف عمالة أجنبية")المنصوص عليه العمل المنتظم"راجع معايير إدراة قوانين (باإلضافة إلى المتطلبات العامة لعقود العمل 

ا وبعبارات يستطيع الموظف يجب أن يكون الشرح واضًح .يجب توضيح البنود الموجودة في عقد عمل الموظف الخطي من خالل الشرح قبل مغادرة بالده .1
  .شروط التوظيف وأسباب التوقف عن العمل ذلك علىمل تيش .فهمها

 .ا بلغة الموظفا في البلد المضيف ومكتوًبا بطريقة نافذة قانونًيًبيجب أن يكون عقد العمل مكتو .2

 .يجب أن يتسلم الموظف نسخة من عقد العمل قبل مغادرته البلد الموطن .3

ية غير قانونية تم ومن حق أي عمالة أجنب .ا للعمل في البلد المضيفال يجوز للمقاول استخدام العمالة األجنبية غير المصرحة قانونًي .العمالة غير القانونية .ط 

 .السابقة ز-4توظيفها عن علم من قبل المقاول أو عن طريق إجراءات توظيف غير مالئمة، في العودة إلى الوطن وفقا للفقرة 

يعتبر المقاول  .يجب على المقاول التأآد من تفويض أي عامل أجنبي تم توظيفه في البلد المضيف للعمل في تلك البلد. توظيف عمال أجانب في البلد المضيف .ي
 ومن المفترض أن يكون المقاول مسؤوًال عن العودة إلى الوطن وفًقا للفقرة .مسؤوًال عن أية تكاليف مرتبطة بتغيير تأشيرة العمل أو الوثائق الخاصة بإذن العمل

 .أعاله ز-4

 

 

يجب أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطبقة آما يلزم حثهم على  –ألدنى للمعايير باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد ا
 .االستمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي تقدم المزيد من الحماية لموظفيهم

 

 :المراجع

 ).1930(، بخصوص العمالة القسرية 29اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •

 .)1999(، اتفاقية إلغاء العمالة القسرية 105مة العمل الدولية رقم اتفاقية منظ •

 .)1997(، اتفاقية وآاالت التوظيف الخاصة 181اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •



 

 

عامًا بحد أدنى 16أعمار الموظفين ال تقل عن   
 المعيار

ويجب أال يتم توظيف من دون سن الثامنة عشر  .عاًما أو أآثر من عمر التعليم اإللزامي، بحيث يتم تطبيق السن األآثر منهما 16يجب أال تقل أعمار موظفي المقاول عن 
   .تحت ظروف خطرة

 تعريفات

راجع التعريف الموجود في معيار إدارة قوانين ساعات العمل " (روف االستثنائيةالظ"وفي غياب تعريف قانون الدولة، إال إذا ُبرر من خالل   .العمل الليلي 
  .صباًحا 5:00مساًءا حتى  10:00فإن العمل الليلي هو أي عمل يتم تنفيذه أو جزء منه خالل الساعات من ) االعتيادية

 .بموجب قانون الدولة أو الحد األدنى للسن المحدد بواسطة هذا المعيارالمحدد  القانونيالعمل  لسنهم من تقل أعمارهم عن الحد األدنى  الموظفون القّصر 

 المتطلبات

يجب على المقاول االلتزام بقوانين الدولة األآثر تطبيًقا أو بمعايير إدارة القوانين   .حيث أن المقاول هو صاحب العمل، فإنه يعتبر مسؤوًال عن عالقة العمل بالموظفين .1
 .هذه

 نى لألعمارمتطلبات الحد األد .2

ن أو الشرآات التابعة لها الموجودة داخل دول معينة وضع المعايير األآثر دقة الخاصة بالحد األدنى للسن والتي سيتم نشرها بين المقاولي/و Nikeيحق لـ  .أ
 .ينيالمعن

 

من استيفاء المتقدم للوظيفة لمتطلبات الحد يجب على المقاول وضع األنظمة والممارسات الخاصة بالموارد البشرية في موضعها الصحيح ودعمها للتحقق  .ب
وقت " إثبات السن"وتشتمل هذه األنظمة والممارسات على سياسة توظيف مكتوبة ودورات تدريبية لطاقم العمل آما أنه يلزمها توفير وثائق   .األدنى لألعمار

   .التوظيف

 

 إثبات السن .3

الشخصية ورخصة القيادة وبطاقة التسجيل  تحقيقي يشتمل على شهادة الميالد والقيد العائلي وبطاقة وقت التوظيف والذ" إثبات السن"يجب أن يشترط المقاولون 
 .يجب االحتفاظ بُنسخ من هذه المستندات في ملف طوال مدة التوظيف  .االنتخابي

غير " إثبات السن"في الحاالت التي تكون فيها مستندات   .هذه دقيقة وآاملة" إثبات السن"يتعين على المقاول اتخاذ التدابير المناسبة للتأآد من أن مستندات  .أ
أو " طابع رسمي"وأمثلة ذلك، نسخة من الشهادة المدرسية تحمل   .معتمدة أو غير متوفرة، يجب على المقاول ابتكار طرق أخرى للتحقق من سن الموظف

 .وثيقة خطية معتمدة من ممثل حكومي محلي

 

أو تغييرها، فإنه يحق للمراقب مطالبة المقاول باالستفادة من الخدمات المقدمة من قبل األطباء المعتمدين حكومًيا " بات السنإث"ونظًرا لسهولة تزوير مستندات  .ب 
 .آخر سبق ذآره" إثبات سن"يجب إرفاق وثائق نتائج الفحص، على األقل، بمستند   .بهدف التحقق من سن الموظف عن طريف الفحص البدني

  .قّصرالتعامل مع توظيف ال .4

أماآن نّص  يجب على المقاول إعداد سياسات وإجراءات وتوثيقها ودعمها ونشرها بهدف التعامل مع الموظفين واألطراف المعنية األخرى الذين يعملون في .أ
 .قانون البالد أو هذا المعيار على منع العمل فيها

 

وظف باإلضافة ومن ضمن السياسات واإلجراءات األخرى، عندما يكون لدى المقاول موظفون تحت الحد األدنى لمعيار العمر وتتوفر فيهم المصالح العامة للم .ب 
 :إلى توافر متطلبات قوانين الدول المصنعة، فسيكون على المقاول اتخاذ اإلجراءات التالية

  .لإقالة الموظفين القّصر من مكان العم .1

هني إلى أن توفير الدعم مالي وآافة أنواع الدعم األخرى بهدف تمكين الموظفين القّصر من حضور مدارسهم والبقاء فيها أو االلتحاق ببرنامج تدريب م .2
 .أو الحد األدنى لسن العمل القانوني، أيهما آان أآبر 16يبلغوا سن الـ 



 

 
 

 10-6-4   2الصفحة  -CLSالعمر 

عامًا بحد أدنى 16أعمار الموظفين ال تقل عن   

هم في الفصول الدراسية أو البرامج التدريبية المهنية، فيجب على المقاول االستمرار في دفع إذا استطاع الموظفون القّصر توفير وثائق تثبت حضور .3
 .أو الحد األدنى لسن العمل القانوني، أيهما آان أآبر 16أجورهم األساسية حتى انتهاء مدة دراستهم أو تدريبهم أو حتى بلوغهم سن الـ 

دنى لسن العمل القانوني، أيهما آان أآبر، فيجب إعطاؤهم الفرصة من أجل إعادة توظيفهم من قبل أو الحد األ 16عند بلوغ الموظفين القّصر سن الـ  .4
 .المقاول

مرار إذا اختار الموظف القاصر طواعية عدم المشارآة في التعليم الدراسي أو البرنامج التدريبي المهني، فسوف يخسر حقه أو تخسر حقها في است .5
 .يجب توثيق هذا القرار  .المقاول الحصول على التعويض المالي من

 .يحق للمقاول والمراقب الموافقة على برنامج إضافي أو مختلف للتعامل شريطة أن يكون مالئًما لوضع الموظف ومصالحه األفضل .ج 

 حماية العمال صغار السن من الظروف الخطرة .5

ة سواء أآانت داخل مكان العمل أو خارجه والتي ُتعرض صحة عاما للظروف الخطرة وهي المواقف الخطر 18يجب عدم تعريض الموظفين تحت سن  .أ 
   .الموظفين أو أمنهم أو أخالقياتهم للخطر

ومن أمثلة ذلك، أن يكون ضمن العمل احتكاًآا مباشر بالمواد الكيماوية الخطرة أو  .يجب أن يكون لدى المقاول عملية لتحديد مهام العمل التي قد تكون خطرة .ب 
 .كون ضمن العمل احتكاك باآلالت الخطرة أو العمل الليلي أو ما شابه ذلك مما يحدده قانون البالدالقرب منها أو أن ي

زم حثهم على يجب أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطبقة آما يل –باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير 
 .االستمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي تقدم المزيد من الحماية لموظفيهم

 :المراجع

 ).1973(، اتفاقية الحد األدنى للسن 138اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •

 )1999(، اتفاقية القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال 182اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •



 

 

 التمييز محظور على المقاول
 المعيار

ية على أساس الجنس أو العرق أو يجب عدم تعرض الموظفين التابعين للمقاول للتمييز العنصري في العمل، بما في ذلك التوظيف أو التعويض أو الترقية أو العقوبات التأديب
النظر السياسية أو االنتماء لنقابة عمالية ما أو األصل االجتماعي أو العرقي الدين أو السن أو اإلعاقة أو التوجه الجنسي أو الحمل أو الحالة االجتماعية أو الجنسية أو وجهات 

 .أو أية حالة من الحاالت األخرى المحمية بموجب قانون الدولة

 تعريفات

ملهم أو فرض أية عقوبات أخرى أو اإلبالغ عنها بهدف إيقاف ع/اإلدراج في قائمة سواداء هو إنشاء قوائم بالموظفين أو بالموظفين المحتملين واالحتفاظ بها و 
 .استناًدا إلى الحاالت المحمية بموجب القانون أو إلى المعايير غير المتعلقة بالعمل

 المتطلبات
يير إدارة القوانين يجب على المقاول االلتزام بقوانين الدولة األآثر تطبيًقا أو بمعا .حيث أن المقاول هو صاحب العمل، فإنه يعتبر مسؤوًال عن عالقة العمل بالموظفين .1

 .هذه

 سياسة عدم التمييز العنصري .2

  .يجب أن يكون لدى المقاول سياسة مكتوبة ضد التمييزالعنصري .أ

 :يجب أن تشتمل سياسة عدم التمييز العنصري، آحد أدنى، على .ب 

  المعمول بها في الدولة المصّنعة؛ بيان يمنع من التمييز العنصري في العمل، بحيث يكون متوافًقا مع المعيار المذآور أعاله ومع القوانين .1

راجع قوانين التظلم الواردة في معيار إدارة القوانين الخاص بالحرية [شكاوى داخلية تتعلق بالتمييز العنصري )/مظالم(لرفع مظلمة ) أساليب(أسلوب  .2
 ؛ و]النقابية والمفاوضة الجماعية

  .ن معاملة على أساس عنصري أو سلوك عنصريبيان يصرح بعدم معاقبة أي موظف يقوم باإلبالغ بحسن نية ع .3

يشتمل النشر  .يجب على المقاول نشر سياسة عدم التمييز العنصري بين الموظفين آي يكونوا على دراية بحقهم في عدم التعرض ألي تمييز عنصري .النشر .ج 
 :الفعال على

 تدريب جديد على توجيه التوظيف؛ 

 اإلدارة؛/تدريب المشرف 

 .يستطيع الموظفين قراءتها بسهولة إشعار الموظفين أو على المواقع األخرى حيث) لوحات(وحة لصق السياسة على ل 

 

القانون، على توفير مسكن مالئم للموظفين المعاقين، بما في ذلك تسهيل  بذلكإذا لم يصرح  يجب حث المقاول، حتى 
 .الوصول إلى دورات المياه والمرافق األخرى الخاصة بالمصنع

 

  .يجب على المقاول تدريب فريق العمل المسؤول عن تنفيذ وتطبيق سياسة عدم التمييز العنصري، وذلك فيما يتعلق بمهامهم ومسؤولياتهم .ق العملتدريب فري .د

 ممارسات العمل الخالية من التمييز العنصري .3

  .وظف ومهاراته وقدراته وإنتاجيته وأداءه العام للعملمؤهالت الم :على سبيل المثال .يجب تفعيل قرارات العمل على أساس المعايير المتعلقة بالعمل .أ

بناًء على االنتماء السياسي أو على حالة اتحاد نقابات العمال أو على أية أحوال أخرى محمية " اإلدراج في القائمة السوداء"يتم حظر  .ب 
  .بموجب القانون أو على المعايير غير المتعلقة بالعمل



 

 
 

 10-3-15    2الصفحة  – CLSعدم التمييز 

 التمييز محظور على المقاول

قد تشتمل األمثلة على القوانين التي تتطلب معاملة مميزة أو  .يجب على المقاول االلتزام بقوانين الدولة المصنعة بشأن فئات معينة من الموظفين .ج 
 .خاصة للمعاقين بدنًيا والمحاربين القدماء ولألقليات المحمية

 

الئم للموظفين المعاقين باإلضافة إلى تسهيل الوصول القانون، على توفير مسكن م بذلكيجب حث المقاول، حتى إذا لم يصرح  
 .إلى دورات المياه وإلى المرافق األخرى الموجودة بالمصنع

 

يجب أن يتلقى آل من الرجال والنساء أجًرا متساوًيا مقابل قيامهم بعمل له نفس القيمة والقيام بتقييم متساو لجودة  .المساواة في األجر عن العمل المتساوي .د 
 .آما يجب المساواة بينهم في الحصول على فرص متساوية لملء المناصب الخالية عملهم،

يجب على موظفي اإلدارة عدم قبول أية هدايا أو مبالغ أو خدمات أخرى من الموظفين أو الموظفين المحتملين مقابل عمل ما أو معاملة  .المحسوبية والرشوة .هـ 
 .خاصة

  حقوق المرأة .4

يجب على المقاول االلتزام بساعات  .اول توفير مساآن مالئمة ومناسبة للموظفات حال آونهن في حالة حمل أو والدة أو إرضاعيجب على المق .العمل اآلمن .أ
بهدف حماية  العمل أو بقيود العمل األخرى الخاصة بالموظفات الحوامل التي يصرح بها قانون الدولة، آما يجب على المقاول اتخاذ تدابير أخرى مناسبة

 .ل من األعمال الخطيرة، بحيث تتضمن تلك التدابير ساعات العمل المقيدة حسب توصيات الطبيب المرخصالحوام

 

قد يتم تقديم اختبارات الحمل االختيارية ولكن عند طلب الموظف  .ال ُتعد اختبارات الحمل شرًطا للعمل، آما أنه ال يتم مطالبة الموظفات بها .اختبار الحمل .ب 
 .هذا الطلب فقط، ويجب توثيق مثل

 .يجب على المقاول عدم إجبار الموظفين أو الضغط عليهم الستخدام أساليب منع الحمل .منع الحمل .ج 

، مهما Nikeمن حق الموظفات الحصول على إجازة والدة، وفًقا لمتطلبات قانون الدولة أو مع معيار إدارة القوانين الخاص بتعويضات وفوائد  .إجازة الوالدة .د 
  .ة أّي منهماآانت درجة صرام

يجب أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطّبقة آما يلزم حثهم على  –باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير 
 .لموظفيهماالستمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي تقدم المزيد من الحماية 

 :المراجع

 )1951(، وهي اتفاقية بشأن المساواة في األجور بين النساء والرجال القائمين بأعمال ذات قيمة متساوية 100اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •

  ).1985) (التوظيف والعمل(، وهي اتفاقية التمييز العنصري 111اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •



 

 

 حرية تكوين الجمعيات
 المعيار

ويتضمن هذا حقهم في   .صنعةيجب على المقاول أن يقر ويحترم حق الموظفين في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، وذلك وفًقا للحد المسموح به من قبل الدولة الم
 .ل أو عقوبةتكوين نقابات العمال والمنظمات العمالية األخرى واالنضمام إليها بمحض إرادتهم ودون أي مضايقة أو تدخ

 تعريفات

 .بحسن نية هو عبارة عن عقد اجتماعات منتظمة وتبادل األراء بهدف الوصول إلى اتفاق مفاوضةال 

أو اإلبالغ عنها بهدف الحرمان من العمل أو /عبارة عن إنشاء قوائم بالموظفين أو بالموظفين المحتملين واالحتفاظ بها و هولقائمة السواداء ااإلدراج في  
 .ة عقوبات أخرى استناًدا إلى الحاالت المحمية بموجب القانون أو إلى المعايير غير المتعلقة بالعملفرض أي

 .راجع االتحاد أو نقابات العمال الذي يتم فيه تطبيق معيار إدارة القوانين على المنظمات العمالية وفًقا لما هو معمول به 

 المتطلبات

يجب على المقاول االلتزام بقوانين الدولة األآثر تطبيًقا أو بمعايير إدارة القوانين   .عتبر مسؤوًال عن عالقة العمل بالموظفينحيث أن المقاول هو صاحب العمل، فإنه ي .1
 .هذه

  الحق في حرية تكوين الجمعيات .2

 ةالجماعي مفاوضةها قانون الدولة حق الموظفين في اليجب على المقاول االلتزام بقانون الدولة وبمتطلبات معيار إدارة القوانين هذا، وذلك في الدول التي ُيقر في .أ
تستمر هذه الحقوق طوال فترة سريان العمل وحتى   .وفي تكوين نقابات العمال والمنظمات العمالية األخرى واالنضمام إليها بمحض إرادتهم ودون أي تدخل

 .إنهاؤه

 

 .األخرى أو عدم االنضمام إليها بمحض إرادتهميحق للموظفين االنضمام إلى نقابات العمال أو المنظمات العمالية  .ب 

لتابعين له، وتوفير تلك في حالة تقييد قانون الدولة لحرية تكوين الجمعيات، يجب على المقاول توفير وسائل بديلة للمشارآة الفردية أو الجماعية مع الموظفين ا .ج 
تتضمن تلك الوسائل، آحد أدنى، عملية فعالة للشكوى   .أحوال العمل وشروط التوظيفالوسائل للموظفين بهدف التعبير عن شكواهم وحماية حقوقهم المتعلقة ب

     ).أدناه 6راجع الفقرة (
 

 باإلضافة إلى ذلك، يجب حث المقاول على دعم إنشاء لجان للعمال، يقوم الموظفين باختيارها بحرية،  
 .وذلك وفًقا للحد المسموح به من قبل القانون 

 

يجب على المقاول عدم خصم استحقاقات عضوية النقابة أو رسومها أو غراماتها أو حصص مالية أخرى من أجور الموظفين دون تصريح  .بةاستحقاقات النقا .د
 عليها بحرية أو آان ذلك مطلوًبا بموجب القانون مفاوضةصالحة تم ال مفاوضة جماعيةأو موافقة خطية من الموظف إال إذا تم تحديد غير ذلك في اتفاقية 

 

م .هـ  .ت بين المقاول والنقابةيجب على ممثلو النقابة الوصول إلى األعضاء التابعين لهم وفًقا للشروط الواردة في قانون الدولة أو حسب االتفاقية المتبادلة التي ت 
 

 يجب حث المقاول، آنوع من الممارسات الجيدة، على السماح بمدة معقولة للتوقف عن العمل مع دفع بعض  
 ثلي نقابة العمال مقابل تنفيذ واجباتهم مثل التعامل مع الشكاوى المقدمة وتمثيل األعضاء وتوفيرممل المبالغ

 سوف تتغير التسهيالت  .قد تكون ضرورية إلى حد ما لتمكين الممثلين من أداء وظيفتهم بشكل جيد التسهيالت التي
 وظفين الممَثلين وعدد ممثلي العمال والشروطلعمل التي قد تكون مناسبة اعتماًدا على عدد الما وفترة التوقف عن

 .الواردة في االتفاقية الجماعية وغير ذلك



 

 
 

 10-3-15   2الصفحة  – CLSحرية تكوين الجمعيات 

 حرية تكوين الجمعيات

  عدم التدخل .3

نها تمكين أصحاب يحق للموظفين انتخاب قادة النقابات وممثلوها، آما يحق لهم القيام بنشاطات دون تدخل المقاول، تتضمن تلك النشاطات أية ممارسات من شأ .أ
 .عمالية والسيطرة عليها وتمويلها والتحكم فيهاالعمل من إنشاء نقابة 

 

وذلك طبًقا لقانون  في حالة وجود نقابة واحدة تمثل الموظفين، يجب على المقاول عدم التدخل أو التأثير على قدرة الموظفين على تكوين منظمات أخرى تمثلهم، .ب
  .ق تفضيل نقابة عن أخرىيجب على المقاول عدم التدخل في حق حرية تكوين الجمعيات عن طري .الدولة

 

 لمحظورات المضايقات والعقوبات .4

طات تشكل أي يجب على المقاول عدم استخدام العنف أو استدعاء الشرطة أو القوات العسكرية بهدف تخويف الموظفين أو إيقاف أو تعطيل أو إنهاء أية نشا .أ
 .النقابة وتنظيم النشاطات واالجتماعات واإلضرابات القانونية ممارسة قانونية وسلمية لحق حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك اجتماعات

 

جمعية عمالية أو لن يتعرض أي موظف أو موظف محتمل لإلقالة أو التمييز العنصري أو المضايقة أو التخويف أو العقوبة نظًرا لكونه عضًوا في نقابة ما أو  .ب 
 .ى خاصة بحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك ممارسته لحقه في تكوين نقابةبسبب انضمامه لنقابة عمالية قانونية أو لقيامة بنشاطات أخر

بهدف انتهاك الحق في حرية تكوين الجمعيات، على سبيل المثال، تلك القوائم السوداء التي " القوائم السوداء"يحظر، بصفة خاصة، استخدام   .القائمة السوداء .ج
 .ي نشاط قانوني خاص بالنقابةتعتمد على العضوية في نقابة ما أو المشارآة ف

 

قومون بالمشارآة في يجب على المقاول االلتزام بجميع األحكام ذات الصلة التي تمكن قانون الدولة من توفير حماية خاصة للموظفين أو لممثلي العمال الذين ي .د 
   ).ن الحاليين لمكتب النقابةمثل األعضاء المؤسسين للنقابة أو المالكي(أو لممثلي العمال ذوي الحاالت الخاصة ) مثل تكوين نقابة(نشاط خاص بالنقابة 

 .يجب على المقاول عدم فرض أية عقوبات على الموظفين الذين يقومون بتنظيم إضراب قانوني أو المشارآة فيه .هـ 

هم الخاصة بالعمل ازاتيجب إرجاع جميع الحقوق واالمتيازات إلى الموظفين الذين تم إقالتهم بشكل غير عادل أو تنزيل رتبتهم الوظيفية أو فقدهم لحقوقهم وامتي .و 
شرط أن يكون بسبب التمييز العنصري للنقابة آما يجب إعادة تعيينهم في نفس الوظيفة أو في وظيفة مشابهة وبنفس األجر والمنصب حال رغبتهم في ذلك، ب

 .ذلك وفق المتطلبات الخاصة بقانون الدولة

  .دون التعرض ألي عقاب ةالجماعي مفاوضةقضايا إلى اإلدارة فيما يتعلق باتفاقية الع ابة المقدرة على رفقين وممثلي النيجب أن يكون لدى آل من الموظف .ز

 المفاوضة الجماعية .5

  .ةالجماعي مفاوضةيجب على المقاول االعتراف بحق الموظفين المنتظمين في المشارآة بحرية في ال .أ

 .بحسن نية مفاوضةيجب على المقاول ال .ب 

 .التي تم التوقيع عليها طوال مدة تلك االتفاقية ةالجماعي مفاوضةد اتفاقية اليجب على المقاول أن يفي، بحسن نية، ببنو .ج 

مع مجموعات موظفين أو  مفاوضة جماعيةوحيد، فإنه لن يتم مطالبة المقاول بالمشارآة في  مفاوضةمعينة آوآيل ) نقابات(حيث أن قانون الدولة يحدد نقابة  .د 
 .ا من قبل اتفاقية جماعية ملزمةمنظمات أخرى فيما يتعلق بموضوعات تم مناقشته

 

 ، فإنه يتم تشجيع المقاول على توفير نسخ من االتفاقية لجميع الموظفين الذين تشملهم مفاوضة جماعيةنظًرا لوجود اتفاقية  
 .االتفاقية، وذلك آأحد الممارسات الجيدة الموصى بها



 

 
 

 10-3-15   3الصفحة  – CLSحرية تكوين الجمعيات 

 حرية تكوين الجمعيات
 عملية الشكوى الفعالة .6

سوف تتغير   .من شأنها تمكين الموظفين من التعبير عن اهتماماتهم المتعلقة بأحوال العمل وببنود التوظيف وشروطه يجب على المقاول إنشاء عملية شكوى فعالة
 :ولكن بشكل عام، تتضمن عملية الشكوى الفعالة. عملية الشكوى المحددة من مصنع إلى آخر اعتماًدا على حجمه وقوانينه الداخلية وتطوره وغير ذلك

  :يجب أن تشتمل السياسة على  .وتنفيذ اإلجراءات سياسة شكوى مكتوبة .أ

قادة لفريق /المقترحات ومشرفين/صناديق للشكاوى :على سبيل المثال  .قنوات متعددة للموظفين بهدف التعبير عن اهتماماتهم وتوفير مدخالت لإلدارة .1
للشرآة وأطراف ثالثة ولجان للعمال " خطوط ساخنة"و" المفتوحالباب "ممثلو العمال وسياسة /ين ونقابة عمالياستشار/العمل وقسم الموارد البشرية

 واجتماعات بين اإلدارة وممثلي العمال؛ وغير ذلك و

، بشرط أن تكون تلك المقدرة وفق متطلبات قانون الدولة، وفي حالة رغبة الموظف في )أو بدون إظهار الهوية(المقدرة على التعبير عن اهتماماتهم بسرية  .2
  .لخوف من التعرض لعقوبةفعل ذلك دون ا

 .التوصيل الفعال لسياسة الشكوى للموظفين حتى يكونوا على دراية بعملية الشكوى وبحقهم في التعبير عن آرائهم .ب 

 تدريب فريق العمل المسؤول عن الرد على الشكاوى، وذلك فيما يتعلق بالسياسة وبمهامهم وبمسؤولياتهم و .ج 

 .من الرد على الموظفين في الوقت المناسب وسيلة لتوثيق الشكاوي وتتبعها للتأآد .د 

 

 :يجب تشجيع المقاول، آأحد الممارسات، الجيدة، على 

 المنهجية التي تم رفعها من قبل الموظفين من خالل عملية الشكوى؛/تحديد خطط وتطويرها بهدف الرد على القضايا األوسع نطاًقا 

 ان ذلك مناسًبا؛مشارآة ممثلي العمال والموظفين في حل الشكاوى، متى آ 

 ؛ و)خاصة في حالة العقاب أو الفصل من العمل(توفير عملية لرفع دعوى قضائية  

 .لصق الفتات بالتفاصيل الخاصة بممثلي العمال، بشرط أن تكون في مكان بارز في مكان العمل 

 

 التدريب .7
، يجب تلقي جميع الموظفين دورة تدريبية خاصة بحقوقهم )لخاص بالتنفيذراجع معيار إدارة القوانين ا(آجزء من ممارسات المقاول الخاصة بتدريب الموظفين 

 .المتعلقة بهذا المعيار مع االعتراف بأن هذه الحقوق قد تتغير حسب الموقع
 

 

ون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطبقة آما يلزم حثهم على االستمرار في يجب أن يلتزم المقاول –باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير 
 .تطوير ممارساتهم الخاصة التي تقدم المزيد من الحماية لموظفيهم

 :المراجع

 )1948( ، الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي87اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   •

 )1949(، حق التنظيم واتفاقية المفاوضة الجماعية 98قم اتفاقية منظمة العمل الدولية ر •

 )1971(، اتفاقية ممثلي العمال 135اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •

 )).4( 23و) 2(و) 1(20المادتين ) (1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  •



 

 

 دفع التعويض في الوقت المناسب
 المعيار

ر آافة الفوائد الملزمة قانونًيا، بما يجب، على األقل، دفع الحد األدنى لألجور المنصوص عليها في قانون البالد للموظفين التابعين للمقاول في وقتها المناسب، آما يجب توفي
 .فيها العطالت الرسمية واإلجازات والتوقف القانوني عند انتهاء العمل

 المتطلبات

 يجب على المقاول االلتزام بقوانين الدولة األآثر تطبيًقا أو بمعايير إدارة  .لمقاول هو صاحب العمل، فإنه يعتبر مسؤوًال عن عالقة العمل بالموظفينحيث أن ا .1
 .القوانين هذه

 أنشطة التعويض العامة .2

   .فون باحتياجاتهم األساسيةيجب على المقاول اإلقرار بأن األجور، بما فيها الدخل التقديري، ضرورية لكي يفي الموظ .أ

 .يجب، على األقل، صرف الحد األدنى لألجور المطبقة قانونيا للموظفين .ب 

يجب توصيف مثل هذه التعويضات بشكل مناسب على أنها أجور تتوافق مع متطلبات  .يجب دفع األجور وغيرها من الفوائد بانتظام وفي موعدها المناسب .ج 
 "عالوة"فعلى سبيل المثال، ال يجوز توصيف المبالغ المدفوعة مقابل ساعات العمل على أنها   .ات الحكومية المعنية بشأنهاقانون البالد، آما يجب إخبار الجه

   .أو على أنها شكل آخر من أشكال الدفع بهدف تفادي دفع الضرائب المفروضة بموجب القانون أو بهدف القيام بالخصومات الالزمة

 .اإليداع المباشر، سواء نقًدا أم في صورة شيكات، شريطة أن تكون أي الطريقتين مالئمة للموظفينيجب دفع التعويضات عن طريق  .د 

 

 :أفضل الممارسات الموَصى بها 

في حالة استالم الموظفين لألجور على هيئة مبالغ نقدية، يجب على المقاول مطالبة الموظف بالتوقيع على مستند يشير إلى  
  .استالم األجور

أو معلومات عن حسابات المدخرات الرسمية اآلمنة والخدمات المالية /لمقاولين توفير إمكانية للوصول إلى ويجب على ا 
 .األساسية للموظفين

 

، .هـ مسؤوًال أو اإلضافية، فسيكون المقاول /بما في ذلك الحسابات الخاطئة في األجور األساسية و إذا تم اآتشاف أن موظًفا أو موظفة لم يتسلما أجورهما المستحقة 
 .يحق لقانون البالد وضع فترات أطول لاللتزام بالسداد  .عن إعادة دفع هذه األجور بدًءا من تاريخ الحسابات الخاطئة أو لمدة عام واحد على األقل

 الخصومات .3

لة المصنعة دون موافقة خطية صريحة ال يجب أن تتم الخصومات من أجل أغراض تأديبية، آما أنه ال ُيسمح بأية خصومات غير منصوص عليها في قانون الدو .أ
يجب التعامل مع المشاآل في اآلداء أو المشاآل السلوآية عن طريق تطبيق أساليب أخرى إلدارة األداء، تشتمل تلك األساليب على النصح   .من الموظف المعني

 .أو التدريب المتواصل/والتحذيرات و

 

  .التقديرية أو الحد منها وفًقا للمصنع أو األداء الفرديوال تمنع هذه السياسة المقاول من تقييد العالوات  .ب 

يتحمل الموظفون أية التزامات مالية في حالة تسببهم في فقد أدوات المقاول   .ال يتعين على الموظفين دفع أية مبالغ مقابل األدوات الالزمة لقيامهم بمهام وظيفتهم .ج 
 .سموح به من قبل قانون الدولةأو ممتلكاته الشخصية أو تلفها، وذلك وفًقا لما هو م

يتعين على المقاول عدم خصم أية تكاليف أو رسوم أو ضرائب متعلقة بالتأهيل للتوظيف من األجور، مثل رسوم التأشيرة أو   .رسوم التأهيل للتوظيف .د 
 .الفحوصات الطبية أو التسجيل للتوظيف أو رسوم تصريح العمل

م خصم استحقاقات عضوية النقابة أو رسومها أو غراماتها أو واجباتها األخرى من أجور الموظفين دون تصريح أو يجب على المقاول عد  .استحقاقات النقابة .هـ 
 .موافقة خطية من الموظف إال إذا تم تحديد غير ذلك في اتفاقية مفاوضة جماعية صالحة
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 دفع التعويض في الوقت المناسب
بهدف السماح بإجراء أية خصومات غير منصوص عليها من قبل القانون إال  يجب على المقاول االحتفاظ بالوثائق الخطية الخاصة باالتفاقية االختيارية للموظف .و 

 .أنها موجودة آخيار للموظفين، مثل الفوائد اإلضافية والتأمين وبرامج المدخرات

ألجر أقل من الحد األدنى يجب أن ال تؤدي الخصومات التي لم يصرح بها القانون أو المتفق عليها من قبل الموظف ألجل تلبية فوائده على استالم الموظف  .ز
 .لألجور المعمول به قانونًيا

 

    االنقطاع عن العمل/رواتب التقاعد .4

يشار إليها أحياًنا بـ (دفع آافة المبالغ المصرح بها قانوًنا والالزمة للتأمين االجتماعي أو البطالة أو التقاعد أو التوقف عن العمل \يجب على المقاول تخصيص .أ
 .أو االحتفاظ بها/ما يجب عليه االحتفاظ بالسجالت المالية المالئمة الخاصة بدفع مثل هذه المبالغ و، آ")صناديق االدخار"

 

المستحقة للموظفين بموجب قانون الدولة عند إنهاء ) مختلف أشكال الدفع عند إنهاء الخدمة(يجب على المقاول تفعيل إجراء مناسب من أجل تحديد الفوائد  .ب 
 .وع من أنواع االنقطاع عن العمل، آما يجب دفع آافة مستحقات الموظف فور توقفه عن العملالخدمة القانوني أو أي ن

 األجور حسب القطع والكميات .5
تبًعا لساعات العمل صرف الموظف للحد األدنى القانوني لألجور بصرف النظر عن أهداف الكميات واتفاقيات األجور حسب القطع، يجب على المقاول أن يضمن 

 .أجور األوقات اإلضافية وفقا لمتطلبات قانون البالد وآذلك صرف

 أجور فترات االختبار والتدريب .6

  .يجب على المقاول عدم دفع أية أجور على فترات االختبار دون الحد األدنى القانوني لألجور .أ

المتوفرة  Nikeلدولة ومتطلبات التوظيف المنتظم الخاص بـ أو المشارآة في برنامج التدريب المهني وفًقا لقانون ا" أجور الدورات التدريبية"يجب أن يتم دفع  .ب 
 .معيار إدارة القوانينمن خالل 

 وثائق الدفع .7

  .ي العمليجب إطالع الموظفين على المعلومات المكتوبة والمفهومة المتوفرة حول بنود التوظيف وشروطه، بما في ذلك األجور والفوائد، قبل البدء ف .أ

يجب أن يشتمل  .قاول توفير سجل دفع مطبوع لكل موظف بلغته المحلية يشمل فترة الدفع بأآملها في آل مرة يتم فيها الدفعيجب على الم  .آشوف الرواتب .ب 
 :التالية على األقل المعلوماتسجل الدفع على 

 التواريخ الخاصة بفترة الدفع وبعملية دفع األجور؛ 

 ساعات العمل االعتيادية واإلضافية؛ 

 عات العمل؛معدالت التعويض عن سا 

  إجمالي التعويضات االعتيادية واإلضافية؛

 الجماعية؛ و/آافة التعويضات اإلضافية، مثل العالوات الفردية 

 .أو الخصومات األخرى الملزمة قانونًيا/آافة الخصومات الخاصة بالتأمين و 

 

 .ص المخصصة للتغذية والنقلالحص يتم تشجيع المقاول على إظهار إيصال سجل الدفع الخاص بأية فوائد إضافية، مثل 

 

 .يجب على الموظفين الحصول على تدريب حتى يمكنهم فهم تفاصيل الدفع .ج 

 

 المنتجات المالية/الموظفين بحسابات المدخرات أو إمداد/يتعين على المقاول، آأحد الممارسات الجيدة الموَصى بها، إعالم و 
 .موظفين بهدف محو األمية الماليةلل  آلما أمكن ذلك، باإلضافة إلى توفير تدريب اآلمنة



 

 
 

 10-3-15   3 الصفحة  – CLS –دفع التعويض في الوقت المناسب 

 دفع التعويض في الوقت المناسب
 سياسات اإلجازات وإجراءاتها .8

الطارئة يجب أن يكون لدى المقاول سياسات وإجراءات مكتوبة بوضوح بخصوص اإلجازة المرضية واإلجازة السنوية وإجازة الوالدة واإلجازة العائلية  .أ
يجب على المقاول تدريب   .يجب على المقاول إعالم موظفيه بسياسة اإلجازة الخاصة به .قانون البالد قبل وغيرها من اإلجازات األخرى المنصوص عليها من

 .فريق العمل المسؤول عن تنفيذ سياسة اإلجازة الخاصة به، وذلك فيما يتعلق بمهامهم ومسؤولياتهم

 

 المتطلباتمع ي ال تتوافق مع قانون البالد، بل تتوافق يجب على المقاول توفير آافة العطالت الرسمية واإلجازات المنصوص عليها قانوًنا، وحتى تلك الت .ب 
 :اإلضافية المحددة أدناه

 .يجب منح الموظفين اإلجازات المرضية التي تتوافق مع متطلبات قانون البالد  اإلجازات المرضية .1

 ين الستعادة نشاطهمهي توفير فترات راحة للموظف ومن أفضل األنشطة الموصى بها، حتى ولو لم ينص عليها قانون البالد، 
 في حالة النزاع، يحق للمقاول االستعانة برأي آخر من  .من مرض أو إصابة ويتم ذلك اعتماًدا على تقرير طبيب معتمد حكومًيا

 .مصدر طبي بديل على نفقة المقاول

 

اولين فيها توفير إجازات سنوية لموظفيهم آجزء وفي البالد التي ال ينص القانون فيها على اإلجازات السنوية، يجب على المق  .اإلجازات السنوية .2
 .من تعويض الموظفين وآمصلحة من مصالحهم

باستثناء ظروف   .ى إجازة والدة غير مدفوعة األجر حتى في حالة عدم تصريح قانون البالد بهذاليحق للموظفات الحصول ع  .إجازة الوالدة .3
دة إلى وظيفتهم بنفس البنود والشروط التي سبقت إجازاتهم شريطة أن ال يكونوا عرضة ألي العمل غير االعتيادية، آالترشيد، يحق للموظفين العو

 .تمييز عنصري أو فقدان أسبقيتهم في الوظيفة

ال يجوز إجراء فحوصات جسدية من أجل التحقق من أحقية الحصول على إجازة للدورة الشهرية إذا آان هذا حقا مكفوًال   إجازة الدورة الشهرية .4
 .قانون البالد بلق من

 إغالق المصنع والترشيد .9
 :في حالة إغالق المصنع أو إعادة تشييد المؤسسة الذي سينتج عنه ترشيد أو إنهاء خدمة الموظفين، يجب على المقاول، على األقل

الترشيد آلما أمكن ذلك تحت الظروف /يادةإعطاء الموظفين وممثليهم والجهات الحكومية المعنية اإلشعار المسبق والمعلومات ذات الصلة حول الز  .إشعار .أ
 .المناسبة

 

لفترة التي تشتمل المعلومات ذات الصلة على األسباب أو المعايير الخاصة باإلغالق أو الترشيد وعلى أعداد الموظفين وفئاتهم التي قد تتأثر وعلى ا .1
 .سيتم االنقطاع عن العمل خاللها

على سبيل المثال دفع أجور ثالثين يوما بدًال من توفير إشعار (اإلشعار أو الدفع بدًال من هذا اإلشعار وآحد أدنى، يجب على المقاول توفير مثل هذا  .2
 .عالوة على المعلومات المصرح بها من قبل قانون البالد) بثالثين يوًما

 إنهاء الخدمة .ب 

آافة المستحقات المتعلقة بالفصل من العمل والمنصوص عليها يجب دفع آافة المستحقات المالية الناتجة عن إنهاء الخدمة والتأمين االجتماعي وآذا  .1
 .من قبل قانون البالد للموظفين الذين تم خفض عددهم

ال يحق للمقاول مطالبة الموظفين بالتوقيع على أي بيان خاص بالصحة الجيدة أو تنازالت أو التخلي عن أية حقوق أخرى   .التخلي عن المستحقات .2
يحق للمقاول طلب إيصال بإنهاء الخدمة أو بالمستحقات المالية التقديرية أو  .ية فوائد أخرى مترتبة على إنهاء الخدمةآشرط لصرف مستحقات أو أ

 .أو استالمها/اإلضافية عند التنازل عن المستحقات و



 

 
 

 10-3-15   4 الصفحة  – CLS –دفع التعويض في الوقت المناسب 

 دفع التعويض في الوقت المناسب

فعلى المقاول استيفاء آافة اإلشعارات أو  في حالة تمثيل الموظفين المتضررين من قبل نقابات العمال ومنظمات العمال،  .الجماعيةاتفاقية المفاوضة  .ج 
مما تم االتفاق عليه  االستشارات أو دفع مستحقات إنهاء الخدمة أو التنسيب الخارجي أو المصالح األخرى المتوفرة في اتفاقية المفاوضة الجماعية أو خالف ذلك

 .بين المقاول ونقابات العمال هذه أو ممثلي الموظفين

لتعاون مع أطراف خارجية مستقلة بهدف التحقق من التوافق مع القانون المحلي وأية اتفاقيات إضافية بخصوص إنهاء يتم تشجيع المقاول ل 
 .التنسيب الخارجي/الخدمة

 ققانون البالد أو في اتفاقية المفاوضة الجماعية وآذلك في حالة إغال من قبلوفي حالة اإلغالق أو الترشيد باإلضافة إلى ما هو منصوص عليه  
 أو أطراف ) NGOs(المصنع أو الترشيد، يتم تشجيع المقاول إما مباشرة أو بالتنسيق مع المنظمات الحكومية أو المنظمات غير الحكومية 

 :خارجية لتوفير

وهي فرصة للموظفين أو ممثلي الموظفين، إذا أمكن، لالجتماع أو المشاورة حول الوسائل الواجب اتخاذها لتفادي   .االستشارة 
 .الترشيد أو لتقليله والوسائل المعينة في تخفيف اآلثار العكسية للترشيد على الموظفين/زيادةلا

 .ن داخل البلد بنفس الراتب إذا أمكن ذلكيوهي الفرصة لالنتقال إلى منشآت أخرى مملوآة من قبل آخر  .االنتقال 

 .د أو القيام باستئناف أثناء عملية الترشيدوهي العملية التي يكون لدى الموظفين فها فرصة الر  .عملية االستئناف 

 أو بطريقة أخرى مساعدة الموظفين" مصارف وظيفية"ويتضمن هذا إعداد   .المساعدة في إعادة التشكيل/التنسيب الخارجي 
 العثور على فرص إلعادة توظيفهم، وتكون تلك الوظائف شبيهة بالصناعات التي آانوا يعملون بها أو داخل بالدهم، في
 و بمعنى آخر، إعداد عملية يتم فيها إبالغ الموظفين بفرص العمل المحتملة ونشر إعالنات في وسائل اإلعالم المحلية تحثأ

 .أصحاب العمل على دعم الموظفين المتضررين من خالل منحهم األولوية في الوظائف الجديدة

 تقطاع عن العمل مدفوعة األجر من أجل الحصوليشمل الدعم المالي اإلضافي مستحقات إنهاء الخدمة اإلضافي وفترة اال 
 على فرص توظيف جديدة باإلضافة إلى المساعدة المالية التي تساعد في إعادة هيكلة الدعم االقتصادي للمشروعات الصغيرة

 .أو تدريب محو األمية المالية/التعاونية و

 وصا المساعدة اإلضافية من أجل الموظفات الحواملالقانون وخص من قبلالمنافع الطبية الزائدة على ما هو منصوص عليه  
 .وآذلك الموظفين الذين يعانون من ظروف صحية مماثلة في الخطورة

 ويتضمن هذا توعية الموظفين بحقوقهم والتعاون مع الجهات الحكومية المحلية   .المساعدة في الحصول على المنافع الحكومية 
 وما شابه، NGO)(من قبل الجهات الحكومية والمنظمات األهلية غير الحكومية  على سبيل المثال، عقد جلسات  .المناسبة

 بالمصنع أو بمكان آخر مناسب لتوفير المعلومات ومساعدة الموظفين في ملء نماذج الحصول على مساعدات حكومية والوصول
 .إلى البرامج التدريبية الحكومية

 

يجب أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطبقة آما يلزم حثهم على  –ن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإ
 .االستمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي تقدم المزيد من الحماية لموظفيهم

 :المراجع

 ).1982(اقية إنهاء العمل ، اتف158اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •



 

 

 غير مسموح بالتحرش أو سوء المعاملة
 المعيار

يجب على المقاول عدم التسبب في أية إساءات أو إيذاءات جسدية أو جنسية أو نفسية أو   .الموظفين من قبل المقاول مع يجب مراعاة االحترام والمبادئ السمحة في التعامل
 .لفظية أو السماح بها

 تعريفات

 ).العقاب الجسدي(مه يتضمن اإليذاء الجسدي استخدام التأديب الجسدي أو التهديد باستخدا 

لتقليل من احترام اإليذاء النفسي واللفظي يشتمل على التعبير عن شيء بالصراخ أو التهديد أو استخدام ألفاظ مهينة أو آلمات أو أفعال من شأنها محاولة ا 
 .الموظفين ألنفسهم

 :يشتمل اإليذاء أو التحرش الجنسي على 

o ل جسم الشخص أو مظهره أو القيام بنشاط جنسي أو تقديم عروض أو مقترحات ذات طابع تعليقات جنسية غير الئقة مثل التعليقات حو
 .جنسي

o فعل جسدي غير الئق مثل االغتصاب أو القيام بحرآة حجز أو االحتكاك الجسدي. 

o تقديم واجبات مميزة خاصة بالعمل أو تقديم عرض بتبادل فعلي أو ضمني للعالقات الجنسية. 

o طريقة مهينة لالنتقام منهم نظًرا لرفضهم العروض بإقامة عالقات جنسيةالتعامل مع الموظفين ب. 

 المتطلبات

يجب على المقاول االلتزام بقوانين الدولة األآثر تطبيًقا أو بمعايير إدارة القوانين   .حيث أن المقاول هو صاحب العمل، فإنه يعتبر مسؤوًال عن عالقة العمل بالموظفين .1
 .هذه

 يذاءسياسة التحرش واإل .2

  .يجب أن يكون لدى المقاول سياسة مكتوبة تجاه التحرش واإليذاء .أ

 :يجب أن تشتمل سياسة التحرش واإليذاء، آحد أدنى، على .ب 

  ؛مصنعةبيان يمنع من التحرش واإليذاء، بشرط أن يكون هذا البيان متوافًقا مع المعيار المذآور أعاله ومع القوانين المعمول بها في الدولة ال .1

راجع قوانين التظلم الواردة في معيار إدارة القوانين الخاص [شكاوى داخلية، فيما يتعلق بالتحرش أو السلوآيات المؤذية )/مظالم(لرفع مظلمة أساليب  .2
  ؛]بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية

 دعوى قضائية لدى السلطات القانونية؛ وبيان يصرح بأن السلوآيات العدوانية قد تؤدي إلى عقاب يصل إلى حد اإليقاف عن العمل أو رفع  .3

   .بيان يصرح بأنه لن يتم معاقبة أي موظف يقوم باإلبالغ بحسن نية عن تحرش أو تعامل أو سلوك مؤٍذ .4

 تمل االتصاليش  .يجب على المقاول إبالغ الموظفين بسياسة التحرش واإليذاء آي يكونوا على دراية بحقهم في عدم التعرض ألي تحرش أو إيذاء  .االتصال .3
 :الفعال على

 تدريب جديد على توجيه التوظيف؛ .1

 اإلدارة؛/تدريب المشرف .2

 .اإلعالنات الخاصة بالموظفين أو على المواقع األخرى حيث يستطيع الموظفين قراءتها بسهولة) لوحات(لصق السياسة على لوحة  .3

ذ وتطبيق سياسة التحرش واإليذاء، وذلك فيما يتعلق بمهامهم يجب على المقاول تدريب فريق العمل المسؤول عن تنفي .تدريب فريق العمل .4
 .ومسؤولياتهم



 

 
 

 10-3-15   2 الصفحة - CLSغير مسموح بالتحرش أو سوء المعاملة 

 غير مسموح بالتحرش أو سوء المعاملة
 موظفو األمان .4

معهم من الباطن، القيام يجب على موظفي األمان داخل الموقع، سواء أآانوا موظفين تم التعاقد معهم طوال الوقت أم موظفين تابعين لموفر خدمة خارجي تم التعاقد 
ويشتمل هذا على اتباع المتطلبات   .واريء بطريقة تضمن أعلى مستويات السالمة واألمان باإلضافة إلى حماية آرامة الموظفينبأعمال روتينية أو بأنشطة ط

 .المذآوره أدناه

المظهر وبالسلوك الشخصي وبالمسؤولية يجب أن يكون لدى المقاول سياسة مكتوبة لألمان، تشتمل تلك السياسة على المتطلبات الخاصة ب .السياسة المكتوبة .أ 
 .يجب تدريب موظفي األمان على القيام بمهامهم ومسؤولياتهم  .وبمعرفة القوانين المحلية

م يجب عدم استخدا  .يجب على موظفي األمان القيام بواجباتهم اليومية باإلضافة إلى التعامل باحترام وبلطف مع جميع الموظفين والزائرين .استخدام القوة .ب 
على سبيل المثال، وجود خطر واضح وحالي على أنفسهم أو على الموظفين (القوة في أداء العمل الروتيني عدا المواقف التي يلزم فيها الدفاع عن النفس 

  .قوانين الدولةيجب أن يكون استخدام القوة في هذه الحاالت المحدودة متناسًبا مع الموقف، آما يجب أن يكون داخًال في إطار حدود   ).اآلخرين

في حالة تحديد موقف متأزم يتضمن عنف أو عنف محتمل ضد الموظفين أو الممتلكات الشخصية، يجب على موظفي األمن إبالغ إدارة المقاول  .إدارة األزمات .ج 
 .يجب توثيق حاالت األزمات هذه  .بذلك على الفور

الفتات تنصح بحمل األسلحة لحماية الموظفين والممتلكات في الدول التي بها حاالت عنف  يحظر حمل أسلحة من أي نوع إال في حالة لصق .استخدام األسلحة .د 
عامل معها وفي مثل هذه الحاالت، يجب أن يكون لدى المقاول أو موفر خدمات األمن نظاًما مناسًبا من شأنه تقديم التدريب لصيانة هذه األسلحة وللت  .متكررة

 .أسلحة شخصية إلى منشآت المقاول في أي وقتيحظر إحضار أية   .بطريقة مناسبة

إذا آانت عمليات تفتيش الموظفين ضرورية للحماية من السرقة أو النشاطات غير القانونية، فإنه يجب أوًال على المقاول استشارة   .عمليات تفتيش الموظفين .هـ 
يجب تطبيق عمليات تفتيش الموظفين، التي تشتمل على   .هذه التفتيشات مكتب العمل المحلي أو أية جهة حكومية أخرى حول المعايير الخاصة بالقيام بمثل

يجب تفتيش جميع الموظفين في مكان مفتوح ويجب أن يقوم   .وفتح الحقائب اليدوية، على جميع الموظفين بصرف النظر عن مناصبهم" التفتيش الذاتي"
 .جب مراعاة االحترام عند تفتيش الفردبعمليات التفتيش الجسدية موظفو األمن من نفس نوع الموظف آما ي

في حالة فرض   .يجب على موظفي أمان غرف المبيت التأآد من توفر خدمات األمن بالموقع بهدف حماية الموظفين وفصل الرجال عن النساء .غرف المبيت .و 
 .حظر التجولحظر للتجول، فإنه يجب أن يكون مناسًبا، آما يجب إعالم الموظفين بمهام األمن الخاصة بتطبيق 

يجب توثيق جميع   .يجب تدريب جميع موظفي األمن على تطبيق سياسة األمان المكتوبة الخاصة بالمقاول وآذلك على سياسة التحرش واإليذاء  .التدريب .ز 
 .الدورات التدريبية الخاصة بالعمل

 االحتفاظ بالوثائق .5

 .أو للمراقبين المعينين Nikeرش واإليذاء وتقديمها عند الطلب لـ يجب على المقاول االحتفاظ بكافة الوثائق المتعلقة بدعاوى التح

 

يجب أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطبقة آما يلزم حثهم على  –باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير 
 .ير ممارساتهم الخاصة التي تقدم المزيد من الحماية لموظفيهماالستمرار في تطو

 



 

 

عملال ساعات  حد تجاوز عدم
 المعيار

. ساعة أسبوعًيا أو أآثر من الساعات االعتيادية أو اإلضافية المسموح بها من قبل قانون الدولة المصنعة، أيهما يكون أقل 60ال يعمل الموظفين التابعين للمقاول أآثر من 
ساعة  24ُيسمح للموظف باالستراحة لمدة ال تقل عن . فةيجب أن تكون ساعات العمل اإلضافية بمحض إرادة الموظف، آما يجب تعويضه عنها في التكاليف المضا

 .متتابعة في آل أسبوع

 تعريفات

مثل الحرائق والفيضانات (، وهي تتضمن أفعال الطبيعة "القوة القاهرة"هي عبارة عن حاالت خارج نطاق سيطرة المقاول، وُتعرف بـ  الظروف االستثنائية 
 .عتداءات أو االضطرابات المدنية وانقطاع المرافق األساسية أو تعطلها، مثل الكهرباءواال) والزالزل والكوارث الطبيعية األخرى

هي عبارة عن أنواع من الظروف االستثنائية، وهي ُتعد آذلك استثناًء للظروف غير المتوقعة التي قد تحدث خارج نطاق سريان  ظروف العمل االستثنائية 
أو الشرآات  Nikeفي إمداد المواد األساسية أو أية ظروف أخرى تم االتفاق عليها مع  Nikeرد التابع لـ العمل االعتيادي، مثل فشل غير متوقع للمو

وهي ال تتضمن تعطل اآلالت أو فشل التخطيط أو مشاآل العمل المتعلقة بإنتاج منتجات لمشترين آخرين أو أية ظروف أخرى تسبب فيها . التابعة لها
 .المقاول أو وقعت تحت سيطرته

هم الموظفون، مثل عمال خط اإلنتاج، الذين يلزم تعويضهم على أساس العمل بالساعة، وذلك وفًقا لقانون الدولة  الموظفون الذين يعملون بالساعة 
هم في صورة ال يشتمل الموظفون الذين يعملون بالساعة على موظفي اإلدارة أو على الموظفين اآلخرين الذين يتقاضون أجور). الموظفين غير المعفيين(

 .مرتبات وفًقا لما هو مسموح به من قبل قانون الدولة

 .هو عبارة عن عمل يتم القيام به باإلضافة إلى ساعات العمل المعتادة، ويكون ذلك وفًقا لما تم تحديده بواسطة قانون الدولة العمل اإلضافي 

 المتطلبات
يجب على المقاول االلتزام بقوانين الدولة األآثر تطبيًقا أو بمعايير إدارة . قة العمل بالموظفينحيث أن المقاول هو صاحب العمل، فإنه يعتبر مسؤوًال عن عال .1

 .القوانين هذه

 ساعات العمل المعتادة .2

. زمنية يجب على المقاول إعداد نظام مناسب لضبط الوقت يقوم بتسجيل ساعات العمل اليومية للموظفين الذين يعملون بالساعة بطريقة .نظام ضبط الوقت .أ
يجب تسجيل ساعات . يجب استخدام نظام ضبط الوقت لتسجيل أوقات البدء والتوقف. دقيقة قبل الوردية أو بعدها 15وُتحدد الطريقة الزمنية بما ال يقل عن 

لساعة وفًقا لساعات العمل التي تم يجب دفع األجور للموظفين الذين يعملون با. العمل المعتادة واإلضافية في نفس المستند الخاص بالوقت وعلى نفس النظام
 .تسجيلها من قبل نظام ضبط الوقت

 

على سبيل (يجب اعتماد األنظمة غير اآللية أو غير اإللكترونية . لضمان الدقة والمصداقية والشفافية، يجب أن تكون أنظمة ضبط الوقت آلية أو إلكترونية .ب 
 .أو الشرآات التابعة لها Nikeمن قبل ) المثال، بطاقات الوقت المكتوبة بخط اليد

 الحد األقصى لساعات العمل/الوقت اإلضافي .3

ك بالعمل لساعات يجب على المقاول االلتزام بمتطلبات قانون الدولة المتعلقة بالحدود القصوى لساعات العمل اليومية واألسبوعية والسنوية والمتعلقة آذل .أ
 .إضافية

 

من أجر % 125ابل العمل اإلضافي عما هو متفق عليه في متطلبات قانون الدولة األآثر تطبيًقا أو عن يجب أال تقل األجور المدفوعة مق. معدل العالوة .ب 
 .الموظفين الذين يعملون بالساعة

ساعة أسبوعًيا أو الحدود القصوى المنصوص عليها من قبل قانون  60يجب أن ال يتجاوز إجمالي ساعات العمل، بما في ذلك ساعات العمل اإلضافية،  .ج 
 ".الظروف االستثنائية"دولة، أيهما يكون أقل، إال إذا آان هناك مبرر بسبب ال

في حالة السماح للمقاول بطلب إذن للموظفين بالعمل لساعات إضافية غير الساعات المسموح بها عادة، فإنه  .التصاريح المحلية الخاصة بالعمل اإلضافي .د 
 :يحق للمقاول طلب هذا التصريح واستخدامه، شريطة

 يتم الحصول على هذا التصريح بما يتفق مع متطلبات قانون الدولة الصادرة على المستوى المحلي أو على مستوى أعلى؛ أن .1



 

 
 

   1الصفحة  – CLSعدم تجاوز حد ساعات العمل 
07.29.10 

العمل ساعات  حد تجاوز عدم
 أن يتم لصق نسخة من هذا التصريح في مكان العمل؛ .2

 أن تكون ساعات العمل اإلضافية باختيار الموظفين؛ و .3

 ".الظروف االستثنائية" ساعة أسبوعًيا، إال في 60أال يتجاوز إجمالي ساعات العمل  .4

 الظروف االستثنائية .ه 

 :ساعة أسبوعًيا في حالة حدوث أية ظروف استثنائية أو في حالة التصريح من قبل قانون الدولة، بشرط 60قد يتجاوز إجمالي ساعات العمل  .1

 ( أو من الشرآات التابعة لها؛ Nikeأن يحصل المقاول على موافقة خطية سابقة من  .)أ

وأن يتخذ المقاول الخطوات المناسبة لخفض االحتياج إلى العمل اإلضافي، وأن يتم قصر العمل اإلضافي على ما هو ضروري للتعامل مع  .)ب (
 الظروف االستثنائية؛ و

 .أن تكون ساعات العمل اإلضافية باختيار الموظفين .)ج (

، آل طلب منها على حده، "الظروف االستثنائية"لعمل اإلضافي تحت أو الشرآات التابعة لها بمراجعة الطلبات الخاصة با Nikeسوف تقوم شرآة  .2
 .ومن ثم ستقوم الشرآة بتحديد مستوى ومدة العمل اإلضافي المسموح به تبًعا لهذا االستثناء، إن وجد

روف االستثنائية، وذلك من أو الشرآات التابعة لها بتوثيق الموافقة على الطلب الخاص بالعمل لساعات إضافية بسبب الظ Nikeسوف تقوم شرآة  .3
 .، ومن ثم يجب على المقاول االحتفاظ بنسخة من هذا النموذج"نموذج التقرير المرفق الخاص بالظروف االستثنائية"خالل 

 )يوم الراحة(أيام العطالت  .4

  .يجب على المقاول االلتزام بمتطلبات قانون الدولة وباللوائح المتعلقة بالعطالت وأيام الراحة .أ

سياسة "أو تبًعا لـ ) راجع أعاله" (الظروف االستثنائية"في آل سبعة أيام، عدا في ) يوم راحة(ساعة متتابعة  24لموظفين باالستراحة لمدة ال تقل عن ُيسمح ل .ب 
 ".التبديل

 

 وآأحد الممارسات الجيدة، يجب أن يكون يوم الراحة يوًما ثابًتا، ال يتغير، من أيام األسبوع حتى  
 .من التخطيط له، متى أمكن ذلك يتمكن الموظفين

  سياسة التبديل .ج

 :يحق للمصانع تغيير يوم الراحة، بشرط .1

 أن يكون وفًقا لقانون البالد؛ 

 ساعة؛ 24أن يتم إبالغ الموظفين قبل اإلعالن بمدة ال تقل عن  

 أن يتم استشارة نقابة عمال مناسبة أو ممثلي العمال؛ 

أو المتطلبات القانونية المحلية إذا آانت أقل (ساعة في األسبوع  60فين لمدة تزيد عن أال يؤدي تغيير يوم الراحة إلى عمل الموظ 
 ).تطبيًقا

ساعة، فإنه يجب دفع أجر إضافي مقابل هذا اليوم، آما يجب أن يكون العمل  24في حالة اإلبالغ عن تغيير يوم الراحة في فترة أقل من  .2
 .اختيارًيا

 .صة بالدولة، بشرط أن تكون هناك متطلبات وسبل حماية إضافية للموظفينقد يتم تطبيق سياسات التبديل الخا .3

 ساعات العمل اإلضافية تكون وفًقا إلرادة الموظفين .5

 .يجب على المقاول االلتزام بمتطلبات قانون الدولة المتعلقة باختيارية ساعات العمل اإلضافية .أ 



 

 
 

   1الصفحة  – CLSعدم تجاوز حد ساعات العمل 
07.29.10 

العمل ساعات  حد تجاوز عدم
، يجب أن يوافق الموظفين على العمل لوقت إضافي عن طريق إعالمهم بهذا المتطلب عند عند السماح بالعمل اإلضافي اإلجباري وفًقا لقانون الدولة .ب

 .التوظيف
 

  .ساعة على األقل، متى أمكن ذلك 24في حالة المطالبة بالعمل اإلضافي اإلجباري، يجب إبالغ الموظفين قبل ذلك بـ  .ج

ظروف "يح المحلي للعمل اإلضافي، اختيارية، وذلك في حالة حدوث أية يجب أن تكون ساعات العمل اإلضافية، التي تم القيام بها بموجب التصر .د
 .ساعة 24مع اإلبالغ بذلك في مدة أقل من " ساعات تم تغييرها"أو " استثنائية

 

 

 وآأحد الممارسات الموصى بها، يجب تشجيع المقاول على المطالبة بعمل إضافي اختياري حتى  
 .عمل اإلضافيةيتمكن من تلبية احتياجاته من ساعات ال

 

يجب أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطبقة آما يلزم حثهم على  –باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير 
 .لموظفيهماالستمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي تقدم المزيد من الحماية 

 



 

 
 

   1الصفحة  – CLSعدم تجاوز حد ساعات العمل 
07.29.10 

العمل ساعات  حد تجاوز عدم
 
 

 نموذج تقرير الظروف االستثنائية
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 :ومسوغات ساعات العمل اإلضافية" الظروف االستثنائية"وصف 
 
 
 
 
 
 
 
 :)لمتأثرينبما في ذلك عدد الموظفين ا( نطاق ساعات العمل اإلضافية المعتمدة/مدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :دواعي الظروف االستثنائية والتدابير الالزمة للتخفيف من حدتها والخطوات المطلوبة للحد من حدوثها/أسباب
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التوظيف الدوري
 المعيار

يجب على المقاول عدم تطبيق أي شكل من أشكال ترتيبات العمل . يتم القيام بالعمل بناًء على عالقة توظيف متعارف عليها تم إعدادها من قبل قوانين الدولة وممارساتها
 .أو إحدى الشرآات التابعة لها Nikeالمنزلي من أجل إنتاج منتجات تحمل العالمة التجارية 

 تعريفات

 .في غياب التحديد من قبل قانون الدولة، تكون العقود قصيرة األجل لمدة سنة واحدة أو أقل .لعقود قصيرة األجلا 

 .هو عامل خط اإلنتاج الذي يعمل في المنشآت التابعة للمقاول، إال أنه يتقاضى أجره من جهة خارجية، مثل وآالة التوظيف المؤقت العامل المؤقت 

 .أو التي تمثل فشل في النظام يؤدي في المقابل إلى التأثير على قطاع آبير من الموظفين/هي تلك التي تنتشر داخل المصنع و تشاراالنتهاآات واسعة االن 

 المتطلبات
ًقا أو بمعايير إدارة يجب على المقاول االلتزام بقوانين الدولة األآثر تطبي. حيث أن المقاول هو صاحب العمل، فإنه يعتبر مسؤوًال عن عالقة العمل بالموظفين .1

 .القوانين هذه

 التسجيل .2
 .يجب أن يمتثل المقاول لمتطلبات قانون الدولة فيما يتعلق بتسجيل الموظفين

 عقود العمل .3

ب باإلضافة ل مكتويجب على المقاول االلتزام بمتطلبات قانون الدولة المتعلقة بتطبيق عقود العمل، بما في ذلك أي متطلب يقضي بأن يمتلك الموظفين عقد عم .أ
 .أو إمكانية تجديدها/إلى بنود عقود العمل ومدتها و

 

 .غة الموظفينيجب على المقاول أن يقدم شرًحا تفصيلًيا للبنود الواردة في عقد العمل الخاص بالموظفين، إن وجد، ويجب أن تكون تلك البنود مكتوبة بل .ب 

 .موظفين بلغتهم قبل الشروع في العملفي حالة استخدام عقود العمل، يجب تقديم نسخة من عقد العمل لل .ج 

 استخدام عقود العمال المؤقتين والعقود قصيرة األجل .4

ف المنتظم من يجب على المقاول أال يتجنب تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في قوانين العمل أو في قوانين الضمان االجتماعي الناشئة عن عالقة التوظي .أ
 .أو استخدام العقود قصيرة األجل أو المحددة بأجل) العمل المبني على العقد فقط(قتة خالل االستخدام الزائد للعمالة المؤ

 

سم أو لسد فرص العمل في حالة سماح القانون بتشغيل العمالة المؤقتة، فإنه يتم تشغيلها فقط في العمل الموسمي أو بهدف تلبية متطلبات اإلنتاج في ذروة المو .ب 
 .لتوظيف لمدة سنة على األقلقصيرة األجل أو لتلبية متطلبات ا

 :تتضمن أمثلة االستخدام الزائد لعمال اإلنتاج المؤقتين أو العقود قصيرة األجل ما يلي .ج 

 االستخدام الزائد للعمال المؤقتين ألآثر من سنة بهدف تلبية متطلبات العمل المستمرة؛ .1

ارسة حقوقهم، مثل الحقوق المتعلقة بأخذ مستحقاتهم عند إنهاء الخدمة أو التجديد المستمر للعقود قصيرة األجل مما يؤدي إلى منع الموظفين من مم .2
 حقوق الضمان االجتماعي وغير ذلك؛ و

 .من عمال خط اإلنتاج عمال مؤقتين أو تم التعاقد معهم وفًقا لعقود قصيرة األجل% 15أن يكون أآثر من  .3

 .يختلف تطبيق هذا المعيار من دولة ألخرى. ته في هذه المنطقة معقدة ومختلفة إلى حد آبير من دولة إلى أخرىأن تكون قوانين العمل وممارسا .د 

 برامج التدريب المهني .5

لموظفين أقل ، حيث أنه ينتج عن تلك البرامج دفع أجور أو تقديم فوائد ل"برامج التدريب المهني"أو المشارآة في " أجور التدريب"آقاعدة عامة، ال ُيسمح بدفع  .أ
 .من تلك التي يتم تقديمها للموظفين المنتظمين

 

 :آاستثناء، قد يتم اعتماد مثل هذه البرامج في دولة دون أخرى، حيث يكون البرنامج .ب 



 

 
 

   1الصفحة  – CLSالعمل المنتظم 
03.15.10 

التوظيف الدوري
 .منصوًصا عليه وفًقا لقانون الدولة .1

 .نامج إلى العمل المنتظممصمًما بحيث يفيد المتدربين، إما عن طريق إآسابهم المهارات الوظيفية أو إما أن يؤدي ذلك البر .2

 ؛)شهور 6غالًبا ال تزيد عن (يتم تقييد مشارآة المتدرب في البرنامج بمدة معينة  .3

 يتم تعويض المتدربين عن إنتاج أي منتج منتهي الصالحية بالحد األدنى من األجر القانوني أو بأآثر من ذلك؛ و .4

 ماته المنصوص عليها بموجب قوانين العمل والضمان االجتماعي ولوائحهما الناشئة عن ال يتم استخدام البرنامج بهدف تجنب تنفيذ المقاول اللتزا .5
 .عالقة العمل

 حظر ترتيبات العمل المنزلي .6

ل تاج منتجات تحملضمان التوافق مع قواعد السلوك ومعايير إدارة القوانين هذه، يجب على المقاول عدم تطبيق أي شكل من ترتيبات العمل المنزلي من أجل إن .أ 
أو منتجات تابعة لها خارج نطاق  Nikeمما يعني عدم قيام الموظفين بإنتاج منتجات تحمل العالمة التجارية لـ . أو منتجات تابعة لها Nikeالعالمة التجارية لـ 
 .مكان العمل المعتاد

، يجب على المقاول )أو إحدى الشرآات التابعة لها Nikeمنتجات ال تحمل العالمة التجارية لـ (في حالة تطبيق ترتيبات العمل المنزلي لمشترين آخرين  .ب 
أو إحدى الشرآات التابعة لها بصورة متعمدة أو غير  Nikeتطبيق وشرح النظام الذي يتم استخدامه لضمان عدم تصنيع منتجات تحمل العالمة التجارية لـ 

 .متعمدة

 

 

يجب أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطبقة آما يلزم حثهم على  –لقوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة ا
 .االستمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي تقدم المزيد من الحماية لموظفيهم



 

 

 التطبيق
 المعيار

، تنفيذ هذا القانون ومعايير إدارة القوانين المرفقة وإتمامها، آما يجب عليه تنفيذ القوانين المعمول بها في ممارسات Nikeيجب على المقاول، آأحد شروط إتمام مشروع مع 

الموظفين التابعين له  )لغات( ة بهذا القانون، بشرط أن تكون بلغةالمقاول لصق الفتيجب على   .عالوة على خضوع المشروع للمصادقة والمراقبة Nikeالعمل الخاصة بـ 
ن قبل هذا القانون وقانون الدولة وأن تكون معلقة في جميع أماآن العمل الرئيسية، آما يجب عليه تدريب الموظفين على مراعاة حقوقهم وتنفيذ التزاماتهم آما تم تحديدها م

 .Nikeأو منتجات تابعة لـ  Nikeتزام المقاولين من الباطن الذين يقومون بإنتاج منتجات تحمل العالمة التجارية التأآد من ال آما يجب عليهالمعمول به، 

 تعريفات

وتتضمن تلك الوثائق، على سبيل المثال ال الحصر، السجالت والتقارير  .هي عبارة عن معلومات مطبوعة أو مكتوبة تم تخزينها إلكترونًيا التوثيقالوثيقة أو  
 .ص وسجالت الرواتب وضبط الوقت ورسائل البريد اإللكتروني والرسائل األخرىاشخملفات األات والشكاوى وملفات الكمبيوتر وواإلشعار

 المتطلبات
بيًقا أو بمعايير إدارة القوانين يجب على المقاول االلتزام بقوانين الدولة األآثر تط  .ن المقاول هو صاحب العمل، فإنه يعتبر مسؤوًال عن عالقة العمل بالموظفينحيث إ .1

 .هذه

 تطبيق القانون ومعايير إدارة القوانين .2

على جميع جهات التصنيع المتعاقدة، بما في ذلك المقاولين من  (CLSs)والتابعة لها ومعايير إدارة القوانين  Nikeالخاصة بـ ) القانون(تنطبق قواعد السلوك  .أ
 .أو منتجات تابعة لها Nikeالباطن الذين يقومون بإنتاج منتجات 

 

والمعايير البيئية ومعايير إدارة  Nikeتنطبق جميع األحكام المعمول بها الخاصة بقانون الدولة والمتعلقة بالعمال وبأماآن العمل وقانون الصحة والسالمة الخاص بـ  .ب 
 .على جميع األفراد العاملين في المنشآت التابعة للمقاول CLSsالقوانين 

بتعيين معايير عمل أآثر دقة من تلك المطلوبة بموجب قانون الدولة، فإنه يتم تطبيق تلك  )معايير إدارة القوانين( CLSsأو /تقوم فيه القوانين وإلى الحد الذي  .ج 
نتاج الذين تم توظيفهم من ويشتمل هذا على عمال خط اإل  .أو المنتجات التابعة لها Nikeالمعايير على عمال خطوط اإلنتاج داخل أي مبنى يتم فيه تصنيع منتجات 

 .تعاقدية أخرى/قبل جهة خارجية أو من خالل عالقة عمل

ومع متطلبات قانون الدولة المطبقة ) معايير إدارة القوانين( CLSsيجب على المرخص لهم والوآالء التأآد من التوافق مع القانون ومع  .ءالمرخص له والوآال .د 
ات التابعة لها والتي تحمل عالمتها التجارية، آما يجب عليهم االلتزام بالمتطلبات التي تم التصريح بها في أو المنتج Nikeذات الصلة بتصنيع منتجات 

 .المخطط الحالية لكل من المرَخص له والوآيل/السياسة

 دمج المعايير في ممارسات العمل الخاصة بالمقاول .3

إلزامه باحترام الموظفين التابعين له، وعلى األقل، حماية حقوقهم بموجب قوانين ولوائح الدولة يجب على المقاول االلتزام بقواعد العمل وشروطه التي من شأنها  .أ
 .وقوانين العمل الدولية وقوانين األمان

 

مكنها التحكم يجب أن يكون لدى المقاول ممارسات وسياسات خطية مناسبة، آما يجب عليه االحتفاظ بالسجالت المناسبة والدقيقة التي ي .السياسات واإلجراءات .ب 
  .ومروًرا بتقليل نفقات العمليات أو إيقافها والتدريبفي آافة مظاهر العمل بداية من التوظيف والتأجير 

 

يتم تشجيع المقاول، آأحد الممارسات الجيدة الموَصى بها، على تنفيذ عملية مراجعة منتظمة للسياسات واإلجراءات وتنفيذها  
 .يز الضمانوتطويرها طالما آانت داخلة في ح

 

 .يجب على المقاول تخصيص مهام إدارة الموارد البشرية لفريق عمل تم تحديده بوضوح وتأهيله تأهيًال مناسًبا .ج 

للحصول على مزيد من التوضيحات بشأن المتطلبات والممارسات الجيدة الموَصى بها الخاصة بالسياسات ) معايير إدارة القوانين( CLSsيرجى مراجعة  .د 
 .لمتعلقة بالتوظيف وعدم التمييز العنصري وأنظمة الشكوى والتعويض والمضايقة واإليذاء وساعات العمل وغير ذلكواإلجراءات ا



 

 
 

 10-3-15   2الصفحة  – CLSالتطبيق 

 التطبيق
  المراقبة واإلصالح .4

خارجيين معينين، والتعاون معها بهدف أو الشرآات التابعة لها أو من قبل مدققين  Nikeيجب على المقاول الخضوع لعمليات التدقيق، التي تم إجراؤها من قبل  .أ 

 .آان هذا التحقق بإشعار سابق أم بدون اوقانون الدولة المعمول به، سواًء) معيار إدارة القوانين( CLSالتحقق من التوافق مع معايير القوانين ومتطلبات 

 :يشتمل الخضوع للمصادقة والمراقبة على .ب 

إذا لزم األمر تحديد الوضع الفعلي  .خاصة بالمقاول والمنشآت التي يتم فيها توزيع الوثائق ذات الصلةالسماح للمدققين بدخول المنشآت التصنيعية ال .1
 .ألحوال العمل بالمنشآت، فإنه يلزم لذلك منع الزائرين من دخول أماآن العمل بهدف السالمة أو أسباب الملكية الفكرية

الموظفين على األسئلة " تدريب"يجب على المقاول عدم  .هدف إجراء مقابالت مصادقة سريةتسهيل الدخول غير المقيد للموظفين التابعين للمقاول ب .2
 المحتملة التي قد يطرحها المدقق، آما يلزمه عدم مشارآة الموظفين أو معاقبتهم بخصوص عمليات التدقيق؛ و

أو الالزمة إليضاح التوافق مع القانون أو قانون الدولة المعمول  )معايير إدارة القوانين( CLSsتوفير الوثائق التي من الضروري االحتفاظ بها من قبل  .3
 .به

 االحتفاظ بالوثائق .ج 

حتفاظ يجب على المقاول االحتفاظ بجميع الوثائق الالزمة لتوضيح التوافق مع القانون أو مع القوانين المعمول بها، آما يلزمه، بصفة خاصة، اال .1
يجب االحتفاظ بهذه الوثائق في المنشآت التابعة للمقاول وترتيبها بحيث يمكن تحديدها   ).القوانينمعيار إدارة ( CLSsبتلك الوثائق محددة في 

 .Nikeأو من قبل المدققين المخصصين لـ  Nikeأو الوصول إليها بسهولة من قبل 

 .طولشهًرا على األقل أو للفترة المطلوبة من قبل القانون، أيهما آان أ 12يجب االحتفاظ بالوثائق لمدة  .2

يجب حفظ الوثائق في ظروف   .)معايير إدارة القوانين والتوافق معهاـ بشأن تنفيذه للقانون ول) صريًحا وأميًنا(يجب أن يكون المقاول واضًحا   .الشفافية .د 
، تحتوي على "آتب مزدوجة"تفاظ بـ على سبيل المثال، يحظر على المقاول االح  .يجب عدم تزييف المعلومات والوثائق أو تحريفها  .غير متغيرة/ثابتة

   .معلومات خاطئة أو مضللة حول األجور أو ساعات العمل، وعرضها على المدققين

قد يؤدي الفشل في فعل ذلك إلى   .ومعالجتها القضايا المتعلقة بعدم التوافق الذي تم تحديده أثناء التدقيق المقاول بذل أقصى ما في وسعه لحليجب على  .المعالجة .هـ 
 .رض عقوبات داخلة في إطار اتفاقية التعهد، تشتمل تلك العقوبات على خفض األوامر أو خصومات محتملةف

 حظر التعاقد من الباطن غير المعتمد .5
و غير المنتجات أ Nikeال يحق للمقاول التعاقد من الباطن مع جهات خارجية أو مع مقاول لديه منشآت لم يتم اعتمادها مسبًقا بشأن إنتاج منتجات غير منتجات 

 أو من الشرآات التابعة لها Nikeالتابعة لها دون موافقة خطية من 

 التواصل والتدريب .6

 .الموظفين) لغات(ون مترجمة بلغة كفي جميع أماآن العمل الرئيسية، بشرط أن ت يجب على المقاول لصق الفتة بهذا القانون .أ 

ظفين الجدد وقت توظيفهم، يتضمن هذا التوجيه شرح قواعد المقاول ومزاياه وواجباته األخرى وآذا يجب على المقاول توجيه المو .توجيه الموظفين وتدريبهم .ب 
يجب تحديث التدريب   .شرح سياسات الموارد البشرية والعالقات الصناعية، بما في ذلك احترام الحق في حرية تكوين الجمعيات ومراعاة الصحة والسالمة

 .جعة أية سياسات أو إجراءاتبشكل منتظم، وبصفة خاصة، عند مرا

 .حال آانوا يتحدثون بلغة غير اللغة المحلية) لغاتهم(يجب إبالغ الموظفين بقواعد أماآن العمل وسياساتها وممارساتها بلغتهم  .ج 

 .قانون ومعايير إدارة القوانينيجب على المقاول التأآد من تدريب المشرفين على آيفية تطبيق قوانين الدولة المعمول بها وعلى تطبيق ال .تدريب المشرفين .د 

   .وأسماء الحاضرين) التواريخ(والتاريخ ) الموضوعات(يجب على المقاول توثيق مثل هذا التدريب، بما في ذلك توثيق الموضوع  .وثائق التدريب .هـ 

 

يجب أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطبقة آما يلزم حثهم على  –ر باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايي
 .االستمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي تقدم المزيد من الحماية لموظفيهم

 



  اإلدارة الصحية

 المعيار
واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع الحوادث واإلصابات الناشئة عن العمل أو المرتبطة به أو  داخل مكان العمل يجب على المقاول توفير محيط آمن وصحي وسليم

ر المحتملة وتجنبها والتعامل معها بهدف توفير آما يجب أن يكون لدى المقاول نظًما الآتشاف المخاط  .الحادثة أثناء القيام به أو الناتجة عن تشغيل منشآت المقاول
 .سالمة جميع الموظفين والحفاظ على صحتهم

 .عمليات التطوير والتنفيذ واإلجراءات التي تهدف إلى تخفيض الخطر المتعلق بالصحة البدنية والذهنية والرفاهية االجتماعية 

  المسؤوليات
 .إلدارة الصحية وتنفيذها واتباعهايجب على مدير الموقع التأآد من تطوير إجراءات ا

 .واإلشراف عليها دعمهاإنشاء متطلبات اإلدارة الصحية و) الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على ممثل 

 .يجب على المديرين والمشرفين التأآد من تدريب الموظفين وااللتزام بمتطلبات اإلدارة الصحية

 .الصحية يجب على الموظفين االلتزام بمتطلبات اإلدارة

 المتطلبات

 :للخطر، تم إجراؤه بحيث يشتمل آحد أدنى على موثق يجب أن يكون لدى آل منشأة تقييم سنوي—تقييم الخطر .1

a. المخاطر الصحية المهنية وغير المهنية لعدد الموظفين تحديد. 

b.  التخزين بصهاريجتقييم المخاطر المتعلقة. 

c. على سبيل المثال، برامج التطعيم وبرنامج التوقف عن التدخين(ى الصحة تدابير التحكم وتنفيذها لتقليل الخطر عل تحديد.( 

 :، ويجب أن تتضمن تلك اإلجراءات، آحد أدنى، ما يليالحد منهاالمخاطر الصحية أو  لتقليل يجب على آل منشأة تنفيذ إجراءات—السياسات واإلجراءات .2

a.  موظف 1000ن م التي تحتوي على أآثرالمطلوبة لكافة المواقع (العيادات:( 

 .الممارسة الخاصة بطب الطواريء والطب المهني علىيجب تدريب آافة أعضاء طاقم الرعاية الصحية  

 .يجب أن يتم القيام بإجراءات إدخال المرضى المستشفى وعالجهم ونقلهم بشكل سليم. د 

 .وصيانتها ومعايرتهاواختبارها استخدام األجهزة الطبية وأجهزة المراقبة  

 .إلى عملهم موظفين الذين تغيبوا من العمل بسبب إصابتهم باألمراض المعديةعودة ال 

 .العالج من آافة األمراض المعدية 

والمعقمة ) CPR(على سبيل المثال، مثل القفازات المعقمة وقناع اإلنعاش القلبي الرئوي الحائل (ات المناسبة المستخدمة مكافحة العدوى والمعّد 
 ).تخييط الجروحواإلبر المتاحة وأدوات 

 .وجود سرير واحد على األقل خاص بكل موظف مريض من األلف موظف 

 جميعفي ) فهرنهايت 80 – 70(سيليزيوس  27و  21االحتفاظ بدرجة الحرارة ما بين  من شأنهقم بتزويد منشأة العيادة بنظام تهوية ميكانيكي  
 .األوقات

 .االلتزام الشديد بمعايير صيانة الصحة العامة 

b. المراقبة الصحية: 

 .برنامج المراقبة الصحية المرآب المستند إلى نتائج تقييم الخطر 

 .جراءات التصحيحة والعالج الطبيالتوجيه الخاص باإلنظام لتحليل نتائج برامج المراقبة وتوفير  

 



  

 
 

 04.14.10           2 الصفحة - CLSالصحة 

 اإلدارة الصحية
 ).وبعد المرض التعيينما قبل التوظيف واالختبار القاعدي وقبل (تقييم الصحة العامة للموظفين في آافة مراحل التوظيف  

 .صحيةة إجراء مراقبة المختص السلطةالرعاية الصحية المهنية أو ص أو أخصائي تخيجب على الطبيب الم 

 .يجب مراجعة البيانات الصحية المهنية من أجل التعرف على االتجاه وتخطيط نشاط الترقية الصحية 

c. التطعيم  أو مثل التوقف عن التدخين(آوسيلة لتقليل الخطر الصحي الشامل من القوة العاملة يجب وضع التدابير الوقائية في االعتبار  :الترقية الصحية
 ).واألنشطة الشهرية الصحية للمرأة وغيرها Bوالتطعيم ضد التهاب الكبد  التيتانوسضد 

d. ايمكن لكل موظف الوصول إلى السجالت الطبية المتعلقة به أو بها شخصًي. 

  .أو تدريًبا متعلقا بالصحة البدنية والذهنية والرفاهية االجتماعية/الموظفين معلومات و يجب أن يتلقى آافةالتدريب .3

 .يقومون بتوفيرهمستوى الرعاية الذي ا على يجب أن يتلقى عمال الرعاية الصحية تدريًبا معتمًد :عمال الرعاية الصحية

 —الوثائق .4

 .سنوات آحد أدنى 3يب لمدة يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت التدر :سجالت التدريب

لن يتم الكشف عن السجالت الطبية   .عاًما 30يجب أن تقوم آل منشاة باالحتفاظ بالسجالت الطبية السرية واآلمنة لمدة الحد األدنى للتوظيف مضاًفا إليها  :السجالت الطبية
 .باستثناء األسباب التي يصرح بها القانون ،من الموظف بدون موافقة خطية

 .سنوات آحد أدنى 5سجالت الحوادث لمدة ب االحتفاظآل منشأة  علىيجب  :ت الحوادثسجال

  :سجالت أخرى

a. لخطرالتقييم الحالي ل. 

b. سنوات آحد أدنى 3ات الصيانة والمعايرة لمدة معّد. 

 

 

قة آما يلزم حثهم يجب أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطّب – باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير
 .على االستمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي تقدم المزيد من الحماية لموظفيهم

 :المراجع

 .قةالقوانين واللوائح المحلية والفيدرالية المطّب 

 6-9، صفحة Nikeالخاص بـ ) البيئة والسالمة والصحة( ESHدليل  

 

 

  



  الصحة العامة

 المعيار
العمل واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع الحوادث واإلصابات الناشئة عن العمل أو المرتبطة به أو  يجب على المقاول توفير محيط آمن وصحي وسليم داخل مكان

ر المحتملة وتجنبها والتعامل معها بهدف توفير آما يجب أن يكون لدى المقاول نظًما الآتشاف المخاط  .الحادثة أثناء القيام به أو الناتجة عن تشغيل منشآت المقاول
 .سالمة جميع الموظفين والحفاظ على صحتهم

 .تطوير عمليات وإجراءات وتنفيذها من أجل تقليل المخاطر المرتبطة بالصحة العامة في بيئة مكان العمل 

  المسؤوليات
 .عامة وتنفيذها واتباعهايجب على مدير الموقع التأآد من تطوير سياسة وإجراءات تعزيز الصحة ال

 .إعداد سياسة وإجراءات لتعزيز الصحة العامة ودعمها واإلشراف عليها) الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على ممثل 

 .يجب على المديرين والمشرفين التأآد من تدرب الموظفين والتزامهم بمتطلبات سياسة وإجراءات تعزيز الصحة العامة

 .تزام بالمتطلبات الخاصة بسياسة وإجراءات تعزيز الصحة العامةيجب على الموظفين االل

  تعريفات
ويمكن أن تكون هذه المخاطر عوامل   .تعزيز الصحة العامة هي وسيلة صحية تهدف إلى تحسين الصحة من خالل وقاية البشر من االحتكاك بمخاطر النفايات

وتتمثل هذه النفايات التي يمكن أن تسبب مشاآل صحية في الفضالت اآلدمية والحيوانية والنفايات  .مرضفيزيائية أو ميكروبولوجية أو بيولوجية أو آيميائية لل
 .الصلبة ومياه الصرف الصحي المنزلي والمخلفات الصناعية والنفايات الزراعية

  المتطلبات

 :على -آحد أدنى  -لمخاطر المرتبطة بالصحة العامة أو الحد منها، بحيث يشتمل يجب أن تشتمل آل منشأة على تقييم سنوي موثق للخطر تم إجراؤه لتقليل ا—تقييم الخطر .1

a. بالصحة العامة تحديد المخاطر المرتبطة. 

b. تقييم الخطر المرتبط بالمخاطر. 

c.  مثل، التهوية التنظيف(تحديد تدابير التحكم وتنفيذها لتقليل الخطر.( 

   .ا إجراءات مطّبقة للحفاظ على خلو مناطق عمل الموظفين والمقاولين من مخاطر الصحة العامةيجب على آل منشأة أن يكون لديه—السياسات واإلجراءات .2
 :يجب عليهم، آحد أدنى

a. الحفاظ على أماآن العمل نظيفة وجافة وبحالة إصالح جيدة. 

b. إنشاء أماآن عمل والحفاظ عليها بطريقة تمنع دخول القوارض والحشرات وأي هوام أخرى. 

c. توفير حماية ضد البيئات الرطبة عندما ينتج عن مهام العمل ظروف رطبة. 

d. تخزين القمامة والنفايات في حاويات غير قابلة للتسريب وغير قابلة لالمتصاص يتم تفريغها بصورة يومية. 

e.  ضية الرطبةيجب استخدام الفتات تحذيرية على األر(تنظيف القطرات في الحال والتخلص من النفايات بطريقة مناسبة.( 

f. توفير عدد آاف من التواليت لكل نوع وفقا للمعدالت التالية: 
 الحد األدنى من عدد التواليت   عدد الموظفين

 1     15إلى  1من 
 2     36إلى  16من 
 3     55إلى  36من 
 4     80إلى  56من 
 5     110إلى  81من 
 6     150إلى  111من 

 



  

 
 

 04.14.10           2 الصفحة - CLSالصحة 

 الصحة العامة
 فية لكل أربعين موظًفا إضافًياتجهيزات إضا 1   150أآثر من 

 

g. توفير تهوية مناسبة وأنابيب مغلقة لصرف المياه لكل حجرة من حجر التواليت. 

h. تنظيف جميع حجر التواليت وتطهيرها على األقل يومًيا. 

i. توفير أحواض غسيل مزودة بصابون لليد في جميع مناطق العمل. 

j. فة من المناشف القماشية المتوفرة بجانب أحواض الغسيلتوفير ورق صحي لكل فرد أو نافخات هواء أو قطع نظي. 

 .يجب على الموظفين تلقي معلومات حول تعزيز الصحة العامة—التدريب .3

 —الوثائق .4

شف عن السجالت الطبية لن يتم الك  .عاًما آحد أدنى 30 مضاًفا إليهايجب على آل منشأة االحتفاظ بالسجالت الطبية السرية واآلمنة طوال مدة التوظيف  :السجالت الطبية
    .دون موافقة خطية من الموظف، باستثناء األسباب التي يصرح بها القانون

 .سنوات آحد أدنى 5يجب على آل  منشأة االحتفاظ بسجالت الحوادث لمدة  :سجالت الحوادث

 .التقييم الحالي للخطر :سجالت أخرى

 

 

 

يجب أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطبقة آما يلزم حثهم  –يار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن مع
 .على االستمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي تقدم المزيد من الحماية لموظفيهم

 :المراجع

 .ةالقوانين واللوائح المحلية والفيدرالية المطبق 

 15-9، صفحة Nikeالخاص بـ ) البيئة والسالمة والصحة( ESHدليل  

 

 



 

 

 مياة الشرب
 المعيار

العمل واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع الحوادث واإلصابات الناشئة عن العمل أو المرتبطة به أو  يجب على المقاول توفير محيط آمن وصحي وسليم داخل مكان
ر المحتملة وتجنبها والتعامل معها بهدف توفير آما يجب أن يكون لدى المقاول نظًما الآتشاف المخاط  .الحادثة أثناء القيام به أو الناتجة عن تشغيل منشآت المقاول

 .سالمة جميع الموظفين والحفاظ على صحتهم

 .تطوير عمليات وإجراءات وتنفيذها بهدف التأآد من سهولة مياه الشرب اآلمنة وتوفرها بشكل سريع لكافة الموظفين 

  المسؤوليات
 .وتنفيذها واتباعهايجب على مدير الموقع التأآد من تطوير إجراءات جودة المياه 

 .واإلشراف عليها ودعمهاإعداد العمليات واإلجراءات الخاصة بجودة المياه ) الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على ممثل 

 .ب الموظفين والتزامهم بمتطلبات العمليات واإلجراءات الخاصة بجودة المياهلمديرين والمشرفين التأآد من تدريجب على ا

 .جودة المياه وإجراءات ن االلتزام بمتطلبات عملياتيجب على الموظفي

 تعريفات

 .المياه الصالحة للشرب هي المياه النظيفة والصحية 

 المتطلبات
 :تم إجراؤه بحيث يشتمل آحد أدنى على ،للخطرموثق  يجب أن يكون لدى آل منشأة تقييم سنوي—تقييم الخطر .1

a. ياه الشرب الخاصة بمكان العملالمخاطر التي يحتمل أن تتسبب في تلويث م تحديد. 

b. تقييم الخطر المرتبط بالمخاطر. 

c.  على سبيل المثال، أخذ العينة والمعالجة(التعرف على تدابير التحكم بهدف تقليل احتمالية تلوث مياه الشرب.( 

 :على ما يلي -آحد أدنى  –ل تشتم ، بحيثيجب أن تحتوي آل منشأة على إجراءات خاصة بجودة المياه يتم تنفيذها—السياسات واإلجراءات .2

a.  للشرب لكافة الموظفين) الصالحة(يجب توفير المياه. 

b. وضع ملصقات على مصادر المياه غير الصالحة للشرب بالتالي يجب. 

c.  ةبيئات العمل الضاّر بالقرب منوحدات توزيع المياه  وجوديجب. 

d. خصصة لألفرادالم بأآواب أو حاويات الشرب تنظيف المناطق الخاصةو التخزين الصحي. 

e. يجب غليان المياه غير الصالحة للشرب أو باألحرى إزالة المواد الملوثة منها قبل استخدامها إلعداد الطعام أو الطهي. 

f. لتلوث أو التلوث المحتمل الخاص بمصادر منشآت مياه الشربا للتعامل مع مكتوبة جراءاتإ. 

g. على  متوفر للمنشأة شربمياه أو المياه السطحية آمصدر ) اآلبار(تعتمد على المياه الجوفية يجب أن تحتوي آل منشأة  :برنامج أخذ العينة من الماء
 :يجب استيفاء المتطلبات التالية آحد أدنى  .فّعال الختبار جودة المياهبرنامج 

 :المستخدمين عدد بناًء علىتكرار أخذ عينات من الماء  
 )نهاية آل شهر ثالث(آل فصل /الحد األدنى من العينات  تعداد السكان

 1             999إلى  25من 
 10           4,999إلى  1,000من 

  من 9,999 إلى 5,000         15        
 20           19,999إلى  10,000من 
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 مياة الشرب
        50       > 20,000   

 :ريا والتعقيميلبكتالمقبول لستويات الم 

 .0.0=  الفضالتجراثيم  -

 %.99.99وإيقاف نشاط الفيروسات بنسبة % 99.9إيقاف نشاط حويصالت الجيارديا بنسبة  -

 لترا/ملليجرام 0.2ال يمكن أن يكون ترآيز التطهير الداخلي الذي يدخل النظام أقل من  -

 .من العينات آل شهر% 95يجب أن يسهل اآتشاف إجمالي الكلور والكلور المتحد وثاني أآسيد الكلور الذي تم قياسه في  -

 —التدريب .3

أو المياه السطحية تدريًبا لرفع مستوى ) اآلبار(المياه الجوفية تستخدم الموظفين الذين يعملون في المنشآت التي  جميعيجب أن يتلقى   :بجودة الماء التوعية
 :حد أدنى علىيجب أن يحتوي التدريب آ  .جودة المياه الموجودة في الموقع وإجراءات الوعي بمعايير

 .إجراءات عمل تقارير بخصوص المرض المتعلق بمياه الشرب والذي يتطلب إسعافات أولية أو أي شكل من أشكال المساعدة الطبية األخرى 

 .المرض اإلبالغ عنإجراءات  

حول االستجابة للطواريء في حالة شرب مياه  يجب أن يتلقى آافة الموظفين المسؤولين عن صيانة جودة المياه في منشأة ما تدريًبا  :تدريب جودة المياه
 .ملوثة

 —الوثائق .4

 .سنوات آحد أدنى 3االحتفاظ بسجالت التدريب لمدة على آل منشأة يجب  :سجالت التدريب

لن يتم الكشف عن السجالت الطبية   .ىعاًما آحد أدن 30يجب على آل منشأة االحتفاظ بالسجالت الطبية السرية واآلمنة طوال مدة التوظيف مضاًفا إليها   :السجالت الطبية
  .التي يصرح بها القانون األسباببدون موافقة خطية من الموظف، باستثناء 

 .سنوات آحد أدنى 5يحب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت الحوادث لمدة  :سجالت الحوادث

 :يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت لـ  :سجالت أخرى

a. التقييم الحالي للخطر. 

b. سنوات آحد أدنى 3تائج االختبار التحليلي لجودة المياه لمدة ن. 

 

يجب أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطّبقة آما يلزم حثهم  –باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير 
 .ممارساتهم الخاصة التي توفر المزيد من الحماية لموظفيهم على االستمرار في تطوير

 :المراجع

 .القوانين واللوائح المحلية والفيدرالية المطّبقة 

 18-9، صفحة Nikeالخاص بـ ) البيئة والسالمة والصحة( ESHدليل  

 



 

 

 إدارة السكن الجماعي
 المعيار

عن العمل أو المرتبطة به أو يجب على المقاول توفير محيط آمن وصحي وسليم داخل مكان العمل واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع الحوادث واإلصابات الناشئة 
ر المحتملة وتجنبها والتعامل معها بهدف توفير آما يجب أن يكون لدى المقاول نظًما الآتشاف المخاط  .الحادثة أثناء القيام به أو الناتجة عن تشغيل منشآت المقاول

 .سالمة جميع الموظفين والحفاظ على صحتهم

 .تطوير عمليات وإجراءات وتنفيذها للحد من مخاطر تشغيل مرافق السكن الجماعي والحفاظ عليها 

  المسؤوليات
 .اتباعهايجب على مدير الموقع التأآد من تطوير إجراءات إدارة السكن الجماعي وتنفيذها و

 .اإلشراف عليهخاصة بإدارة السكن الجماعي واالحتفاظ بها و إجراءاتإعداد ) الصحة والسالمة والبيئة( HSEعلى ممثل يجب 

 .إدارة السكن الجماعي إجراءاتيجب على المديرين والمشرفين التأآد من تدريب الموظفين والتزامهم بمتطلبات 

 .السكن الجماعي جراءاتإيجب على الموظفين االلتزام بمتطلبات 

 تعريفات

مع حمام  .االسكن الجماعي هو عبارة عن ترتيبات إقامة تحتوي الغرف الفردية فيها على أسرة منفردة، مع وجود قليل من الخصوصية أو عدم وجودها تماًم 
 .مشترك غالًبا

 المتطلبات
 :الوثائق، تم تنفيذه قبل اإلسكان، بحيث يشتمل هذا التقييم آحد أدنى علىيجب أن تشتمل آل منشأة على تقييم سنوي للخطر مدعوم  ب—تقييم الخطر .1

a. تحديد المخاطر المرتبطة بتشغيل مرافق السكن الجماعي والحفاظ عليها. 

b. طر المرتبط بالمخاطرتقييم الخ. 

c.  ألمان وغير ذلكعلى سبيل المثال نظم التدفئة والتبريد والحماية من الحريق وا(تحديد تدابير التحكم لتقليل الخطر.( 

 :على ما يلي -آحد أدنى  –إدارة السكن الجماعي والتي تشتمل بيجب على آل منشأة تنفيذ اإلجراءات الخاصة —السياسات واإلجراءات .2

a. عام: 

 .يجب أن يكون السكن سليم من حيث البناء وبحالة جيدة ونظيف وآمن ويوفر حماية آمنة للسكان ضد العوامل التي قد تشكل خطًرا 

 جب أن يكون لدى مكان اإلقامة إمكانيات مناسبة للتعامل من موظفي استجابة الطواريء بما في ذلك وآاالت إطفاء الحريق والوآاالت الطبيةي 
 .ووآاالت الشرطة

ين الخاص متًرا مربًعا لكل ساآن مع مخصصات من الممتلكات الشخصية للتخز 4يجب أن تقوم آل منطقة سكنية بتوفير مكان للمعيشة مساحته  
 .لكل فرد يسكن في هذه المنطقة السكنية

 .يجب توفير إضاءة وخدمات آهربية مناسبة في جميع المناطق السكنية 

 .يجب توفير مخصصات لجمع المخلفات الصحية والتخلص من القمامة 

b. مناطق النوم: 

 .لكل ساآن) من ثالث طبقات ممنوعة رة المكونةاألّس(رة مكونة من طبقات رة نقالة أو أّسرة فردية أو أّسيجب توفير أّس 

 .رة يجب أن تكون نظيفة وصحيةأية مفارش مزودة لألّس 

 .يجب توفير أماآن نوم منفصلة للجنسين 
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c. مناطق االستحمام والتواليت: 

 .ساآًنا 15يجب توفير مرافق التواليت بمعدل تواليت واحد لكل  

 .متًرا من آل وحدة سكنية 50يجب أن تكون مرافق التواليت في حيز  

 .يجب أن تكون مرافق التواليت منفصلة حسب الجنس ووضع عالمة خاصة بكل نوع 

 .يجب تنظيف مرافق التواليت وتطهيرها بصورة يومية 

 يجب توفير مياه مضغوطة ساخنة وباردة ومحمولة في جميع مناطق االستحمام والغسيل  

 .متًرا من آل وحدة سكنية 50أن تكون مناطق االستحمام والغسيل في حيز  يجب 

 .ساآًنا 15متر على األقل وبمعدل رأس دش واحد لكل  1يجب أن يكون رأس الدش على بعد  

 .يجب توفير مرافق استحمام وغسيل منفصلة حسب نوع الجنس ووضع عالمة خاصة بكل نوع 

 .الغسيل مصنوعة من مواد غير ماصة ويجب تطهيرها بصورة يوميةيجب أن تكون أرضيات غرف االستحمام و 

d. يجب توفير أماآن لتناول الطعام وإعداد الطعام. 

e. السالمة من الحريق والمساعدة األولية: 

 .يجب وضع خطط إجراءات الطواريء في أماآن واضحة في آل مكان في المنشأة تحتوي على إجراءات إخالء مفصلة في حالة الطواريء 

 .متًرا من آل منطقة سكنية 30توفير معّدات إطفاء حريق في مكان سهل الوصول إليه داخل حيز ال يزيد عن  يجب 

 .يجب وضع عالمات واضحة على مخرجين على األقل في آل طابق 

 .يجب توثيق تمرينات إطفاء الحريق السنوية 

   .ساآًنا 50جل االستخدام في جميع األوقات بمعدل صندوق واحد لكل اإلسعافات األولية وأن تكون سهلة الوصول إليها من أ حقائبيجب توفير  

 .يجب تخزين المواد الكيميائية الخطرة في األماآن المخصصة فقط 

يجب أن يتضمن التدريب   .يجب أن يتلقى قاطنو السكن الجماعي معلومات وتدريبات حول المخاطر التي تنتج من أحد حاالت الطواريء—التدريب .3
 :التالية آحد أدنى المتطلبات

 .خطة إجراءات الطواريء 

 .معرفة مكان معّدات مكافحة الحريق ومعّدات المساعدة األولية ومعرفة استخدامها 

 —الوثائق .4

 .سنوات آحد أدنى 3يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت التدريب لمدة  :سجالت التدريب

 .سنوات آحد أدنى 5وادث لمدة يجب على آل  منشأة االحتفاظ بسجالت الح :سجالت الحوادث

 :يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت لـ  :سجالت أخرى

a. التقييم الحالي للخطر. 

b.  سنوات آحد أدنى 3تمرينات اإلخالء أثناء الحريق لمدة. 

 



  

 
 

 04.14.10           3 الصفحة - CLSالصحة 

 إدارة السكن الجماعي

أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطبقة آما يلزم حثهم  يجب –باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير 
 .على االستمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي تقدم المزيد من الحماية لموظفيهم

 :المراجع

 .القوانين واللوائح المحلية والفيدرالية المطبقة 

 1-9حة ، صفNikeالخاص بـ ) البيئة والسالمة والصحة( ESHدليل  

 .Nikeالخاص بـ " إدارة السالمة من الحريق"المعيار الدولي  

 .Nikeالخاص بـ " إجراءات الطواريء"المعيار الدولي  

 

 

 

  

 



 

 

 إدارة خدمة المطاعم
 المعيار

واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع الحوادث واإلصابات الناشئة عن العمل أو المرتبطة به أو  داخل مكان العمل يجب على المقاول توفير محيط آمن وصحي وسليم
ر المحتملة وتجنبها والتعامل معها بهدف توفير آما يجب أن يكون لدى المقاول نظًما الآتشاف المخاط  .الحادثة أثناء القيام به أو الناتجة عن تشغيل منشآت المقاول

 .سالمة جميع الموظفين والحفاظ على صحتهم

ونظيفة تطوير العمليات واإلجراءات وتنفيذها لتقليل الخطر أو إزالته عن طريق إدارة ودعم أماآن إعداد الطعام وأماآن تناوله بحيث تكون آمنة  
 .وصحية

  المسؤوليات
 .لتأآد من تطوير إجراءات خدمة الطعام وتنفيذها واتباعهايجب على مدير الموقع ا

 .واإلشراف عليهاإعداد إجراءات خدمة الطعام ودعمها " الصحة والسالمة والبيئة" HSEيجب على ممثل 

 .يجب على المديرين والمشرفين التأآد من تدريب الموظفين والتزامهم بإجراءات خدمة الطعام

 .إجراءات خدمة الطعاميجب على الموظفين االلتزام ب

  المتطلبات
 :للمخاطر يتضمن -وموثق بالمستندات  -يجب أن يكون لدى آل منشأة تقييم سنوي منّفذ —تقييم الخطر .1

a.  بما في ذلك سالمة الغذاء وسالمة أماآن الطهي(تحديد المخاطر.( 

b. تقييم الخطر المرتبط بالمخاطر. 

c. رتحديد تدابير التحكم وتنفيذها للحد من المخاط.  

    :ما يلي -آحد أدنى  -والتي يجب أن تحتوي  يجب أن تقوم آل منشأة بتنفيذ إجراءات لتقليل الخطر المرتبط بخدمة الطعام أو إزالته—السياسات واإلجراءات .2

a. عّمال خدمة الطعام: 

 .يجب أن يخضع لفحص طبي ويتم منحه شهادة تثبت عدم إصابته باألمراض المعدية بصفة سنوية على األقل 

 .يجب تفهمه لإلجراءات واتباعه لها من أجل تقليل انتقال األمراض المعدية 

 .يجب ارتدائهم شبكة الشعر والقّفازات والمرايل أثناء إعداد الطعام والخدمة الخاصة به 

 .يجب عليهم غسل أيديهم وتطهيرها بعناية قبل االحتكاك بالطعام 

b. أماآن إعداد الطعام وأماآن تناوله: 

 .ن نظيفة ومطّهرةيجب أن تكو 

درجات مئوية في حالة تخزين مواد غذائية قابلة للتلف في  5تحتوي على نظام تبريد آلي قادر على الحفاظ على درجة الحرارة بحيث ال تزيد عن  
 .الموقع

 .تحتوي على أحواض غسيل توفر آًال من المياه الباردة والساخنة 

 .رها بعد آل استخدامغسل أوعية الطبخ والخدمة وتناول الطعام وتطهي 

 .يجب أن تطهير أسطح المنضدات وتطهيرها بعد آل استخدام 

 .يجب أن تكون خالية من هجمات الحيوانات القارضة والحشرات 

  .في حاويات غير قابلة للتسريب وغير قابلة لالمتصاص يتم تفريغها بصورة يومية تخزين القمامة والنفايات
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 .يجب عدم التخلص من زيوت الطهي في الصرف الصحي أو مصارف مياه األمطار 

c. دورات المياه: 

 .يجب على عّمال خدمة الطعام غسل أيديهم وتطهيرها جيًدا بعد استخدام دورات المياه 

 .يجب وضع الفتات تطالب بغسل األيدي بعد استخدام دورة المياة 

d. لمرتبطة المنقولة بواسطة الطعام واإلجراءات الخاصة بهاآلية التعامل مع حوادث المرض أو التلوث ا. 

يجب أن يتضمن هذا   .يجب أن يتلقى عّمال خدمة الطعام معلومات وبرامج تدريبية تتعلق بالمخاطر الناشئة من التعامل غير المناسب مع الطعام—التدريب .3
 :التدريب ما يلي

 .مراجعة تقييم الخطر واإلجراءات الخاصة به 

 .سالمة الطعام والتخزينمتطلبات  

 .الصحة الشخصية 

 .التوعية بشأن األمراض المعدية وغير المعدية المنقولة بواسطة الطعام 

 .ممارسات السالمة الخاصة بأماآن الطهي 

 —الوثائق .4

 .سنوات آحد أدنى 3يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت التدريب لمدة  :سجالت التدريب

لن يتم الكشف عن السجالت الطبية   .عاًما آحد أدنى 30منشأة االحتفاظ بالسجالت الطبية السرية واآلمنة طوال مدة التوظيف مضاًفا إليها يجب على آل  :السجالت الطبية
    .دون موافقة خطية من الموظف، باستثناء األسباب التي يصرح بها القانون

 .سنوات آحد أدنى 5ة يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت الحوادث لمد :سجالت الحوادث

 .يجب أن تحتفظ آل منشأة بتقييم حال للمخاطر :سجالت أخرى

 

يجب أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطبقة آما يلزم حثهم  –باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير 
 .تمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي تقدم المزيد من الحماية لموظفيهمعلى االس

 :المراجع

 .القوانين واللوائح المحلية والفيدرالية المطبقة 

 11-9، صفحة Nikeالخاص بـ ) البيئة والسالمة والصحة( ESHدليل  



 

 

 إدارة أماآن العناية باألطفال
 المعيار

واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع الحوادث واإلصابات الناشئة عن العمل أو المرتبطة به أو  داخل مكان العمل توفير محيط آمن وصحي وسليم المقاوليجب على 
ر المحتملة وتجنبها والتعامل معها بهدف توفير نظًما الآتشاف المخاط المقاولآما يجب أن يكون لدى   .المقاولالحادثة أثناء القيام به أو الناتجة عن تشغيل منشآت 

 .سالمة جميع الموظفين والحفاظ على صحتهم

 .المخاطر المتعلقة بالتعامل مع األطفال أو منشآت رعاية الطفل أو إزالتها تطوير عمليات وإجراءات وتنفيذها من أجل تقليل 

  المسؤوليات
 .الخاصة برعاية الطفل وتنفيذها واتباعهايجب على مدير الموقع التأآد من تطوير اإلجراءات 

 .اإلشراف عليهاإعداد إجراءات خاصة برعاية األطفال ودعمها و" الصحة والسالمة والبيئة" HSEيجب على ممثل 

 .يجب على المديرين والمشرفين التأآد من تدريب الموظفين والتزامهم بالمتطلبات الخاصة بإجراءات رعاية الطفل

 .االلتزام بمتطلبات إجراءات رعاية األطفال يجب على الموظفين

  المتطلبات
) مثل مدارس آرة القدم واألحداث وغير ذلك(منشأة تقييم سنوي موثق للخطر المتعلق بمنشآت رعاية الطفل والتعامل مع األطفال آل يجب أن يكون لدى —تقييم الخطر .1

 :والذي يتضمن آحد أدنى

a. الطفل تحديد جميع المخاطر المحتملة لرعاية. 

b. تقييم الخطر المرتبط بالمخاطر. 

c.  مثل المساعدة األولية(تحديد تدابير التحكم المطلوبة لتقليل الخطر/CPR "وساحات آمنة للعب" اإلنعاش القلبي الرئوي.(  

    :آحد أدنى، يجب أن تحتوي على  .يجب أن تقوم آل منشأة بتنفيذ اإلجراءات الخاصة برعاية الطفل—السياسات واإلجراءات .2

a. التعامل مع األطفال: 

 .يجب أن يكون منّظم الحدث على دراية بمتطلبات التشريع المحلي 

 ).اإلنعاش القلبي الرئوي( CPR/يجب توفر األشخاص المؤهلين في مجال المساعدة األولية 

العالج الطبي أو لنقل األطفال في /مساعدة األوليةولي األمر للتصرف بدًال من الوالد حتى يتسنى قانونًيا تقديم ال)/الوالدة(موافقة خطية من الوالد  
 .حافالت أو أي نوع آخر من أنواع المواصالت/سيارات

 .ولي األمر في ملف)/الوالدة(يجب االحتفاظ بمعلومات االتصال الخاصة بالوالد  

مثل مدارس (ية أو بتدريب األطفال بصورة مباشرة قبل التوظيف، بالنسبة ألية موظفين سيقومون بالتعامل مع األطفال خالل األحداث الليل المراقبة 
 ).الكرة

 .ولي األمر أو أشخاص مخصصين فقط)/الوالدة(يجب ترك األطفال مع الوالد  

b. منشآت رعاية الطفل: 

 .المالئمة، بصرف النظر عن المعيار األعلى Nikeأو معايير /يجب أن يطابق المبنى المتطلبات القانونية المحلية و 

 .األسطح الساخنة معزولة حتى ال يتمكن األطفال من مالمستهايجب أن تكون  

 .يجب وضع أغطية واقية على المنافذ الكهربية التي تقع في متناول األطفال عند عدم استخدامها 

 .يجب حماية مواقد التدفئة 

 .يجب تخزين األدوية والمواد السامة والمواد الخطرة األخرى في خزانات مغلقة 



  

 
 

 04.14.10           2 الصفحة - CLSالصحة 

 إدارة أماآن العناية باألطفال
 .شآت نظيفة وُمحافظ عليها باستمراريجب أن تكون المن 

 .يجب تنفيذ خطة اإلخالء بسبب الحريق مع األطفال الموجودين بصورة شهرية 

 .يجب أن تكون أماآن اللعب الخارجية آمنة ومطمئنة، ويجب تغطية أية مياه أو حفر مكشوفة أو إنشاء سياج حولها 

 .يحظر استخدام أآواب الشرب أو األوعية بصورة شائعة  .يجب توفر المياه الصالحة للشرب 

 ).درجة مئوية 43(فهرنهايت  110يجب تزويد ترآيبات دورات المياه التي يستخدمها األطفال بمياه باردة وساخنة ال تزيد درجة حرارتها عن  

طفًال تواليت واحد وحوض غسيل  15أن يكون لكل  يجب  .يجب أن تكون أماآن التواليت نظيفة ومالئمة لألطفال ومزودة بأدوات تنظيف لأليدي 
 .واحد

بالنسبة للرعاية الليلية،   .، وآذلك أغطية نظيفة لكل طفل)عمر الطفل ومستوى نموهمالئمة ل(نظيفة  مفارشرة نقالة ويجب توفير خزانات طعام وأّس 
أقدام  3مقدارها  المفارشرة النقالة وين خزانات الطعام واألّسيجب أن تكون هناك مسافات ب  .يجب تزويد آل طفل بمراتب صلبة غير منفذة للماء

 .على األقل) م0.9(

 .طفل 60منشآة مدّرب وموجود طوال الوقت لجميع المنشأت التي تحتوي على أآثر من  يجب وجود مدير 

المعدية وعالمة اإلصابات  يجب االحتفاظ بالسجالت الصحي الخاصة بكل طفل متضمنة التحصينات ضد األمراض والمعالجات واألمراض 
  .يجب اإلبالغ عن أية إصابات بسيطة أو غير عادية إلى مدير المنشأة  .البسيطة أو اإلصابات غير العادية

 :يجب أن يتلقى جميع الموظفين الذين يتعاملون مع األطفال برامج تدريبية تتضمن آحد أدنى— التدريب .3

 .نظرة عامة حول تقييم الخطر 

 .دة للتعامل مع األطفالالممارسات الجي 

 .اإلجراءات المكتوبة 

 —الوثائق .4

 .سنوات آحد أدنى 3يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت التدريب لمدة  :سجالت التدريب

 .االحتفاظ بالسجالت الطبية السرية واآلمنة لكل طفل في المنشأةيجب على آل منشأة  :السجالت الطبية

 .سنوات آحد أدنى 5االحتفاظ بسجالت الحوادث لمدة  يجب على آل  منشأة :سجالت الحوادث

 :سجالت أخرى

a. لخطرالتقييم الحالي ل. 

b. سجالت مراقبة الموظفين الحالية. 

c.  ولي األمر)/الوالدة(معلومات االتصال الحالية الخاصة بالوالد. 

d.  سنوات آحد أدنى 3سجالت تمرينات إطفاء الحريق لمدة. 
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 إدارة أماآن العناية باألطفال

ون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطبقة آما يلزم حثهم المقاوليجب أن يلتزم  –سة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير باستثناء ما تم تحديده بدقة آممار
 .على االستمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي تقدم المزيد من الحماية لموظفيهم

 :المراجع

 .لفيدرالية المطبقةالقوانين واللوائح المحلية وا 

 .Nikeالخاص بـ " إدارة السالمة من الحريق"المعيار الدولي  

 .Nikeالخاص بـ " إجراءات الطواريء والتخطيط"المعيار الدولي  

 21-9، صفحة Nikeالخاص بـ ) البيئة والسالمة والصحة( ESHدليل  

 

  

 



 بيئة أماآن العمل 
 المعيار

واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع الحوادث واإلصابات الناشئة عن العمل أو المرتبطة به أو  العمل يجب على المقاول توفير محيط آمن وصحي وسليم داخل مكان
طر المحتملة وتجنبها والتعامل معها بهدف توفير ظًما الآتشاف المخاآما يجب أن يكون لدى المقاول ُن  .الحادثة أثناء القيام به أو الناتجة عن تشغيل منشآت المقاول

 .سالمة جميع الموظفين والحفاظ على صحتهم

يجب على المقاول االلتزام بالمتطلبات آما ورد ذآرها في هذا   .تطوير عمليات وإجراءات وتنفيذها لتقليل الخطر المتعلق ببيئة مكان العمل أو الحد منه 
 .المحلية ذات الصلة أًيا آانت درجة صرامتهاالمعيار أو في القوانين واللوائح 

 المسؤوليات

 .يجب على مدير الموقع التأآد من تطوير السياسات واإلجراءات الخاصة ببيئة أماآن العمل وتنفيذها واتباعها

 .واإلشراف عليهاإعداد السياسات واإلجراءات الخاصة ببيئة أماآن العمل وصيانتها ) الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على ممثل 

 .يجب على المديرين والمشرفين التأآد من تدريب الموظفين والتزامهم بمتطلبات السياسات واإلجراءات الخاصة ببيئة أماآن العمل

 .يجب على الموظفين االلتزام بمتطلبات السياسات واإلجراءات الخاصة ببيئة أماآن العمل

 المتطلبات
ة تجهيز مكان عمل لكل موظف، يتميز هذا المكان بخلوه من المخاطر المتعارف عليها التي تفضي إلى موت الموظف يجب على آل منشأ—العامة واجباتال .1

 .أو التي قد تؤدي إلى إلحاق أضرار مادية بالغة بالموظف أو ببيئة العمل

لهم دون التعرض لمخاطر تعود بالضرر على صحتهم يجب على آل منشأة توفير بيئة عمل مالئمة للسماح للموظفين والمقاولين بأداء أعما—بيئة العمل .2
بالنسبة ألغراض الحساب، يجب ) (قدم مكعب 37(متر مكعب  11يجب على آل منشأة توفير مساحة لكل موظف أو مقاول تقدر بـ  .وأمانهم وسالمتهم

 ).فقط) قدم 10(متر  3) قدم 10(متر  3احتساب الغرف التي تزيد مساحتها على 

يجب عليهم، آحد  .يجب على آل منشأة التأآد من خلو األماآن التي يسافر إليها الموظفون أو المقاولون أو التي يعملون بها من المخاطر—يالتدبير المنزل .3
  :أدنى

a. جيدة إصالح الحفاظ على أماآن العمل نظيفة وجافة وبحالة. 

b. الحفاظ على الممرات خالية من مخاطر التعثر أو العوائق األخرى. 

c. ات الطواريء األخرىاالستحمام ولمعّد/لجميع اللوحات الكهربية وألماآن غسل العين) قدم 3(متر  0.9حة ال تقل عن توفير مسا. 

d. شات المثبتة في السقف أو رشامن ال) بوصة 18(سم  45على مسافة يجب عدم وضع المواد  .الحفاظ على أماآن التخزين مرتبة في جميع األوقات
 ).ان منخفًضا عن اآلخرأيهما آ(ت المائية شارشاال

e.  يجب استخدام الفتات تحزيرية على األرضية المبللة(يجب تنظيف القطرات في الحال والتخلص من النفايات بطريقة مناسبة.( 

f. اص على يجب وضع الفتات في حالة إمكانية حدوث مخاطر نتيجة سير األشخ .يجب حماية جميع النوافذ واألسطح الشفافة الموجودة بالداخل من الكسر
 .األبواب أو األجزاء الشفافة

  :يجب عليهم، آحد أدنى :يجب على آل منشأة توفير وسيلة آمنة للخروج أثناء اندالع حريق أو حدوث أية حاالت طواريء أخرى—المخارج .4

a. تنظيم المخارج ووضع الفتات عليها آي ال تحدث أية أخطاء أثناء الهروب إلى مكان آمن. 

b. قد ال تكون الممرات المسدودة أو التي ال تؤدي   ".ممنوع الخروج"ل والممرات التي ال تؤدي إلى الخروج إلى مكان آمن، مثل وضع الفتات على المداخ
 ).قدم 50(متر  16.67إلى مخرج آمن أطول من 

c. من  آي ال تعيق عملية الهروب يجب عدم غلق األبواب أو الممرات بشكل محكم .الحفاظ على المخارج خالية وسالكة تماًما من جميع أجزاء المبنى
 .الخطر
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d.  ما من شأنه توفير ) أو منطقة قسمقد يكون مكان العمل مبنى أو بنية أو (مكان العمل  آل مخارج، على سبيل المثال ممرين مختلفين على األقل من إعداد
 .وسائل بديلة للهروب في حالة انسداد مخرج ما نتيجة الندالع حريق أو حدوث حالة طارئة

 .ألجل العمل في ظروف آمنة آافيةيجب على آل منشأة توفير إنارة —نارةاإل .5

  :يجب عليهم، آحد أدنى، توفير .آمنة بالممرات للصعود والنزول يجب على آل منشأة توفير ساللم ومصاعد—الساللم والمصاعد .6

a.  خطوات أو أآثر 4لمسافة (سياج مستو.( 

b. بوصة 22(متر  0.65 على األقل اهتكون سعأن ت(. 

c. ساللم مزودة بسطح مقاوم لالنزالق. 

d. عرض وارتفاع موحد لدرجات الساللم. 

  :تحميل المواد وإنزالها وتخزينها .7
  :على -آحد أدنى  - يجب أن يشتمل تقييم الخطر .مرتبط بتحميل المواد وإنزالها وتخزينهاموثق للخطر يجب أن يكون لدى آل منشأة تقييم —تقييم الخطر

a. المتعلقة بتحميل المواد وإنزالها وتخزينها تحديد جميع المخاطر. 

b. تقييم الخطر المتعلق باألضرار المحددة. 

c.  وعمليات ترآيب النقالةعلى سبيل المثال، الفحص والهندسة البشرية (ها تقليلتحديد تدابير التحكم الالزمة إلزالة المخاطر أو( 

التحميل والعمل عن طريق تطبيق  أرصفة/محطاتاءات التي يمكنها الحفاظ على سالمة يجب على آل موقع تنفيذ السياسات واإلجر—السياسات واإلجراءات .8
  .الناقالتظم ُن

a. فراغتدابير لمنع المغادرة غير المخططة للمرآبات قبل بدء عمليات التحميل واإل. 

b. تدابير للتأآد من ثبات المقطورات المعزولة عن بعضها البعض. 

c.  ات التي تعمل بمحركعند استخدام المرآب(فحص المقطورات.( 

d. االستخدام عدم عند التحميل أرصفة/محطات حماية. 

e.  االرتفاع والميل(الجمع اآلمن للمواد.( 

f.   لهاحمولة العمل اآلمنة أو أقصى حد  عرض باإلضافة إلىيجب على آل عملية ترآيب نقالة عرض رقم تعريف مميز. 

g. أو إصالحها أو تعديلها أو التخلص منها ت الجديدةعمليات ترآيب النقاالن بتنفيذ ون المؤهللون والمقاوون المدربسوف يقوم آل من الموظفو. 

h.  النقالةإصابة ناتجين عن  من تلف أومحدد  خطر وجودفي حالة (من قبل شخص مؤهل  النقالة عمليات ترآيبليجب إجراء فحص سنوي.( 

i. حاليجب اإلبالغ عن أي تلف ترآيبي في نظام تخزين المواد وإصالحه في ال. 

  :يجب أن يتلقى الموظفين تدريًبا يشتمل آحد أدنى على—التدريب .9

 .سلوآيات الرعاية العامة وسالمة أماآن العمل 

 .الهندسة البشرية وسالمة الظهر المتعلقة بالمعالجة اليدوية للمواد 

 .للنقالةسعة التخزين اآلمنة  

سنوات آحد  5آل منشأة االحتفاظ بسجالت الحوادث لمدة  يجب على .نوات آحد أدنىس 3يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت تدريب الموظفين لمدة   .10
 .أدنى
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يجب أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطبقة آما يلزم حثهم  –باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير 
 .االستمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي تقدم المزيد من الحماية لموظفيهم على

 .القوانين واللوائح المحلية والفيدرالية المطّبقة 

 1-4، صفحة Nikeالخاص بـ ) البيئة والسالمة والصحة( ESHدليل  

 



  HSEلجنة                                                                                   

 المعيار
واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع الحوادث واإلصابات الناشئة عن العمل أو المرتبطة به أو داخل مكان العمل توفير محيط آمن وصحي وسليم  المقاوليجب على 

ر المحتملة وتجنبها والتعامل معها بهدف توفير نظًما الآتشاف المخاط المقاولآما يجب أن يكون لدى   .المقاولالحادثة أثناء القيام به أو الناتجة عن تشغيل منشآت 
 .سالمة جميع الموظفين والحفاظ على صحتهم

 .بهدف تحسين األحوال الصحية والبيئية وأحوال السالمة في آل منشأة) HSE(تطوير العمليات واإلجراءات الخاصة بلجنة الصحة والسالمة والبيئة  

  المسؤوليات
 .ومن تنفيذ اإلجراءات الخاصة بها واتباعها) الصحة والسالمة والبيئة( HSEإعداد لجنة  يجب على مدير الموقع التأآد من

 .اإلشراف عليهاودعمها و) الصحة والسالمة والبيئة( HSEإعداد اإلجراءات الخاصة بلجنة ) الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على ممثل 

 ).الصحة والسالمة والبيئة( HSEوالتزامهم بالمتطلبات الخاصة بإجراءات لجنة  يجب على المديرين والمشرفين التأآد من تدريب الموظفين

 ).الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على الموظفين االلتزام بالمتطلبات الخاصة بإجراءات لجنة 

 
  تعريفات

من شأنه القيام بإدارة عمليات المصنع وتقييمها  اإداري امنصب اشرًفا أو ذيقوم ممثل اإلدارة بتمثيل اإلدارة العليا داخل المصنع، وقد يكون هذا الممثل مديًرا أو م
 .وتنسيقها

 .ال يعد ممثل العمال منصًبا إدارًيا مسئووًال عن العمل اليدوي الخاص بالمنتجات التي تم تصنيعها

 

 المتطلبات .1

a.  يجب إعداد لجنةHSE )في آل منشأة) الصحة والسالمة والبيئة. 

b. شخًصا أو أقل، ومن أربعة أعضاء على األقل إذا آان الموقع يتضمن أآثر من  20لجنة من عضوين على األقل إذا آان الموقع يتضمن يجب أن تتألف ال
 .شخًصا 20

c. يجب أن تتألف اللجنة من عدد من األعضاء مساو لممثلي اإلدارة والعمال. 

d. يجب أن يكون أعضاء اللجنة ممثلين ألهم نشاطات العمل. 

e.  رئيس للجنةيجب انتخاب. 

f. يجب أن يقضي ممثلو اللجنة في العمل مدة متواصلة تبلغ سنة على األقل. 

g. يجب عقد اجتماعات اللجنة في آل شهر عدا األشهر التي يتم فيها القيام بعمليات الفحص ربع السنوية. 

h. فين أو توفيره لهميجب توصيل محضر االجتماع لجميع الموظ .يجب على اللجان االحتفاظ بمحضر االجتماع من بدايته. 

i.  يجب على اللجنة إنشاء نظام من شأنه السماح لألعضاء بالحصول على االقتراحات المتعلقة بـHSE )الصحة والسالمة والبيئة.( 

j.  يجب على اإلدارة االستجابة لجميع توصيات لجنةHSE )ًاليوًما، أيهما حدث أو 30قبل االجتماع التالي أو خالل ) الصحة والسالمة والبيئة. 

k.  يجب على اللجنة إعداد اإلجراءات الخاصة بالتحقق من جميع الحوادث المتعلقة بـHSE )والتي تتضمن حوادث اإلصابات )الصحة والسالمة والبيئة ،
 ).وهذا ال يعني أنه يلزم على اللجنة القيام بعمليات التحقق( .والحاالت المرضية وحاالت الوفاة والتسربات الكيميائية والحرائق

 



  
 HSEلجنة                                                                                   
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l.  يجب على لجنةHSE )أو تحسينات، متى لزم /تقييم العمليات الخاصة بها بصفة سنوية، آما يجب عليها القيام بتعديالت و) الصحة والسالمة والبيئة
 األمر، لجعل تلك العمليات أآثر آفاءة وفعالية

 :ة في آل اجتماع للجنةيجب مناقشة الموضوعات التالي— )الصحة والسالمة والبيئة( HSEجدول أعمال اجتماع لجنة  .2

a. بنود العمل الخاصة بالشهر السابق. 

b. المشكالت العالقة الخاصة بالتحقق من سالمة أماآن العمل. 

c. مراجعة الحوادث. 

d. مراجعة اقتراحات الموظفين. 

ام بالفحوصات الربع سنوية الخاصة التأآد من القي) الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على لجنة الفحوصات الربع سنوية الخاصة بسالمة أماآن العمل .3
 :يجب عليهم، آحد أدنى  .بأماآن العمل

a. توثيق نتائج الفحص. 

b. التوصية بكيفية إزالة المخاطر وممارسات العمل غير اآلمنة التي تحدث في أماآن العمل. 

c. تعقب العناصر التي لم يتم امتثالها حتى يتم اآتمالها. 

  :على ما يلي) الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب تدريب جميع أعضاء لجنة —التدريب .4

 ).الصحة والسالمة والبيئة( HSEاألهداف والعمليات الخاصة بلجنة  

 ).الصحة والسالمة والبيئة( HSEإجراءات لجنة  

 ).الصحة والسالمة والبيئة( HSEطرق عقد اجتماعات لجنة  

 .التي تنطبق على منشأة معينة Nikeالخاصة بـ ) والسالمة والبيئةالصحة ( HSEآيفية الوصول إلى جميع المعايير التنظيمية ومعايير  

 .تحديد المخاطر التي تحدث في أماآن العمل 

 .القيام بتحقيقات فعالة مفاجئة وعارضة 

  الوثائق .5

 .سنوات آحد أدنى 3يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت التدريب لمدة  :سجالت التدريب

 .سنوات آحد أدنى 5أة االحتفاظ بسجالت الحوادث لمدة يجب على آل  منش :سجالت الحوادث

  :سجالت أخرى

a.  محضر االجتماع الخاص بلجنةHSE )سنوات 3والفحوصات الخاصة بسالمة أماآن العمل لمدة ) الصحة والسالمة والبيئة. 

يجب أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطبقة آما يلزم حثهم  –للمعايير باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى 
 .على االستمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي تقدم المزيد من الحماية لموظفيهم

 :المراجع

 .القوانين واللوائح المحلية والفيدرالية المطبقة 

  12-1، صفحة Nikeاص بـ الخ) البيئة والسالمة والصحة( ESHدليل  



 حدود التعرض البدني 
 المعيار

لمرتبطة به أو الحادثة أثناء يجب على المقاول توفير محيط آمن وصحي وسليم داخل مكان العمل واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع الحوادث واإلصابات الناشئة عن العمل أو ا
ر المحتملة وتجنبها والتعامل معها بهدف توفير سالمة جميع الموظفين آما يجب أن يكون لدى المقاول نظًما الآتشاف المخاط  .القيام به أو الناتجة عن تشغيل منشآت المقاول

 .والحفاظ على صحتهم

المحافظة على عمليات   .تطوير عمليات وإجراءات وتنفيذها من أجل تقليل الخطر المرتبط بعمليات التعرض البدني واليبولوجي والكيميائي بالنسبة للعامل 
المذآورة أدناه متى آان ذلك متاًحا ) OEL(وآحد أدنى، يجب تقليل عمليات التعرض إلى حدود التعرض المهني   .العّمال التعرض عند المستويات الوقائية لصحة

لمحلية يجب على المقاول االلتزام بالمتطلبات آما ورد ذآرها في هذا المعيار أو في القوانين واللوائح ا  .أو وفًقا لما تم تحديده بواسطة الحدود المحلية والعالمية
 .ذات الصلة أّيا آانت درجة صرامتها

  المسؤوليات
 .يجب على مدير الموقع التأآد من تطوير إجراءات حدود التعرض المهني وتنفيذها واتباعها

 .إعداد عمليات وإجراءات خاصة بهذا المعيار ودعمها واإلشراف عليها) الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على ممثل 

 .ن والمشرفين التأآد من تلقي الموظفين للتدريبات والتزامهم بمتطلبات العمليات واإلجراءات الخاصة بهذا المعياريجب على المديري

 .يجب على الموظفين االلتزام بمتطلبات العمليات واإلجراءات الخاصة بمعيار حدود التعرض المهني

 تعريفات

في ذلك مدى التلوث الذي يسببه الدخان واألتربة وعوادم السيارات والضباب والمخاطر البيبولوجية والغازات جودة الهواء الداخلي هو حالة الهواء داخل المباني بما  
 .والمواد الكيماوية الناتجة من المواد والعمليات واآلالت

ُيعرف أيًضا باسم (و آانت هي في حد ذاتها آائًنا حًيا الخطر البيولوجي هو عبارة عن الملوثات العضوية المحمولة في الهواء التي تم تكوينها إما بواسطة آائن الحي أ 
 .يشتمل الهباء الجوي الحيوي على البكتريا والفطريات والقوالب والعفن الفطري وسوس األتربة والجراثيم والفيلقية وغبار الطلع  ).الهباء الجوي الحيوي

 .لصناعية التي تعتبر ضاّرة للموظفينالخطر الكيميائي هو عبارة عن عنصر أو خليط من العناصر أو المواد ا 

على سبيل المثال، اآلالت غير المحمية والعمل على ارتفاع عال (المخاطر البدنية هي عبارة عن الحاالت غير اآلمنة التي يمكن أن تسبب اإلصابة والمرض والوفاة  

 .)والمخاطر الكهربية والحرارة والضوضاء والمخاطر المتعلقة باالنزالق والسقوط

 المتطلبات
 :أو منطقة عمل، بحيث يشتمل آحد أدنى على/يجب أن تشتمل آل منشأة على تقييم سنوي للخطر موثق، تم إجراؤه لكل عملية و—تقييم الخطر .1

a. بما في ذلك المخاطر الكيميائية والبدنية والبيولوجية(أو منطقة العمل /تحديد المخاطر المرتبطة بالعملية و.( 

b.  بما في ذلك سحب العينات للمقارنة بـ (بالمخاطر تقييم الخطر المرتبطOEL "حيث تم تحديد ذلك على أنه ضروري"حدود التعرض المهني ،( 

c.  على سبيل المثال، العادم المحلي والتهوية والمراقبة الجوية وغير ذلك(تحديد تدابير التحكم بهدف تقليل الخطر.( 

أو منطقة العمل أو تقليلها إلى الحد األدنى، بحيث تشتمل هذه /ءات للحد من المخاطر المتعلقة آل عملية ويجب على آل منشأة تنفيذ إجرا—السياسات واإلجراءات .2
 :اإلجراءات، آحد أدنى، على ما يلي

a. الوقاية من المخاطر: 

 .العملية الموثقة العتماد جميع المواد والعمليات والمعّدات التي قد تؤثر في عمليات تعرض العّمال 

 .ل العمليات والمواد الضاّرة وغير الضاّرةعملية استبدا 

b.  بما في ذلك المواد البيولوجية(لجميع الملوثات ) على سبيل المثال، أخذ العينات(خطة تقييم التعرض.( 
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c. مراجعة شكاوى الموظفين وسجالت التغيب لتحديد إمكانية حدوث المشاآل الصحية المرتبطة بالتعرض. 

d. دهم والمؤتمر األمريكى يجب على المقاولين االلتزام باللوائح المقّيدة والمتعارف عليها أو المعيار المجمع عليه الخاص بالمتطلبات القانونية أو الصحية لبال
لحدود التعرض  (OSHA)وإدارة السالمة والصحة المهنية األمريكية  (TLVs)والقيم الحدية األولية  (ACGIH)الحكومى ألخصائى الصحة الصناعية 

 .يجب أن توفر المعايير المحددة أفضل مستوى من الحماية للموظفين في بيئة العمل  .المسموح بها

e.  قبل ) أو التهوية العامة العادم المحليمثل (يجب أن تكون اعتبارات الحفاظ على الملوثات عند مستوى أقل من حدود التعرض محددًة في عناصر التحكم الهندسي
  :في حالة التوفر  .ام معّدات الوقاية الشخصيةاستخد

 .يجب توفير فتحة تهوية لطرد العادم المحلي مباشرة للخارج أو لمعّدات التحكم في التلوث 

مثل (والفتحات األخرى غير موجودة على مقربة من مصادر التلوث المحتملة ) التدفئة والتهوية وتكييف الهواء( HVACيجب عدم أن تكون مسارب  
 ).تجاه الريح المعبأ بالعوادم أو بالقرب من أماآن تجمع عوادم السياراتا

f. يجب وضع معدات التحكم في التعرض في ترتيب العمل المناسب آما يجب فحصها وصيانتها. 

g.  عند اآتشاف وجودها بمستويات غير مقبولة) مثل الفيلقية والعفن(خطة معالجة المخاطر البيولوجية. 

هذه  ميع الموظفين ذوي مهام اإلدارة أو اإلشراف أو المراقبة أو التوجيه المحتمل تعرضهم المهني بتدريب إدارة التعرض عند أول وقت لتوليهميجب تزويد ج—التدريب .3
 :يجب أن يحتوي التدريب آحد أدنى على  .المهمة، ثم بصورة سنوية بعد ذلك

 .اللوائح واإلجراءات المطّبقة 

 .التوضيح عام حول مخاطر تعرض العّم 

 ).مثل االستنشاق واالمتصاص الجلدي عن طريق الجروح المكشوفة(طرق التعرض  

 .المهام التي قد تسبب التعرض 

 .طرق التحكم والقيود الخاصة به 

 .االستخدام والموقع المناسبين لمعّدات الوقاية الشخصية 

 .استيعاب صحيفة بيانات السالمة الطبية والتوعية بها 

 :الذين يتضمن عملهم تشغيل معّدات التحكم في التعرض وصيانتها تدريًبا يشتمل آحد أدنى على يجب أن يتلقى الموظفون

 ومعّدات العادم المحلية ) التدفئة والتهوية وتكييف الهواء( HVACاإلجراءات المعينة لصيانة وتشغيل أنظمة  

 .استخدام معّدات الوقاية الشخصية 

  الوثائق .4

 .سنوات آحد أدنى 3التدريب الخاصة بالموظفين واالحتفاظ بها لمدة  يجب توفر سجالت :سجالت التدريب

لن يتم الكشف  .عاًما آحد أدنى 30متى أمكن، يجب على آل منشأة االحتفاظ بالسجالت الطبية السرية واآلمنة طوال مدة توظيف الموظف مضافًًا إليها  :السجالت الطبية
  .ظف، باستثناء األسباب التي يصرح بها القانونعن السجالت الطبية بدون موافقة خطية من المو

 .سنوات آحد أدنى 5يجب االحتفاظ بالسجالت الخاصة بجميع الحوادث لمدة  :سجالت الحوادث

 سجالت أخرى

a. التقييم الحالي للخطر. 

b.  سنوات آحد أدنى 3يجب االحتفاظ بسجالت الفحص والصيانة لمدة. 

c. سنوات آحد أدنى 5ت المأخوذة لمدة النتائج التحليلية للمعمل الخاصة بالعينا. 
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يجب أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطبقة آما  –باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير 
 .دم المزيد من الحماية لموظفيهميلزم حثهم على االستمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي تق

 :المراجع

 .القوانين واللوائح المحلية والفيدرالية المطّبقة 

 .Nikeالخاص بـ " المواد الضارة"معيار إدارة قوانين  

 .Nikeالخاص بـ " معّدات الوقاية الشخصية"معيار إدارة قوانين  

 39-5، صفحة Nikeالخاص بـ ) البيئة والسالمة والصحة( ESHدليل  

ومؤشرات التعرض البيولوجي  (TLVs)والقيم الحدية األولية  (ACGIH)المؤتمر األمريكى الحكومى ألخصائى الصحة الصناعية  
(BEIs). 



 (PPE) معدات الوقاية الشخصية                                   
 المعيار

لمرتبطة به أو يجب على المقاول توفير محيط آمن وصحي وسليم داخل مكان العمل واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع الحوادث واإلصابات الناشئة عن العمل أو ا
ر المحتملة وتجنبها والتعامل معها بهدف توفير آما يجب أن يكون لدى المقاول نظًما الآتشاف المخاط  .الحادثة أثناء القيام به أو الناتجة عن تشغيل منشآت المقاول

 .سالمة جميع الموظفين والحفاظ على صحتهم

وتنفيذه بغرض حماية الموظفين والمقاولين من مخاطر مكان العمل التي قد تتسبب في حدوث إصابات  (PPE)شخصية الوقاية الات معّدلتطوير برنامج  
أّيا آانت درجة لمتطلبات آما ورد ذآرها في هذا المعيار أو في القوانين واللوائح المحلية ذات الصلة يجب على المقاول االلتزام با  .بدنية أو تلف
 .صرامتها

  المسؤوليات
 .وتنفيذه واتباعه) ية الشخصيةات الوقامعّد( PPEيجب على مدير الموقع التأآد من تطوير برنامج 

 .واإلشراف عليهودعمه ) ات الوقاية الشخصيةمعّد( PPEبإنشاء برنامج أن يقوم ) الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على ممثل 

 ).ات الوقاية الشخصيةمعّد( PPEب الموظفين وااللتزام بمتطلبات برنامج لمديرين والمشرفين التأآد من تدريجب على ا

 ).ات الوقاية الشخصيةمعّد( PPEيجب على الموظفين االلتزام بمتطلبات برنامج 

 تعريفات

أجهزة لحماية األعين والوجه والرأس واألطراف آما تعتبر المالبس الواقية والدروع والحوائل وسيلة للحماية من األضرار ات الوقاية الشخصية معّدر تعتب 
 .البدنية وذلك من خالل االتصال البدني أو باالمتصاص

 المتطلبات
 :يشتمل آحد أدنى علىبحيث إجراؤه تم  ،يجب أن تحتوي آل منشأة على تقييم موثق للخطر—تقييم الخطر .1

a.  ات وقاية شخصيةمعّدتحديد المهام والمخاطر المحتملة المتعلقة بها والتي قد تتطلب. 

b.  بالمخاطرتقييم الخطر المرتبط. 

c.  ات الوقاية الشخصية ّدمعوعناصر التحكم اإلداري ثانًيا واستخدام  أوًال في االعتبار عناصر التحكم الهندسي مع وضعتحديد تدابير التحكم وتنفيذها
  .أخيًرا

ات الوقاية معّد( PPE من خالل استخدام أو الحد منها يجب أن تقوم آل منشأة بتنفيذ إجراءات لتقليل خطر اإلصابات البدنية–السياسات واإلجراءات .2
 :ما يلي—آحد أدنى –والتي يجب أن تغطي  )الشخصية

a.  يجب أن يقوم المقاول بتحديد مالئمةPPE )ات جديدة أو إضافية بشكل ضروري بحيث تقوم المتوفرة حالًيا واختيار معّد )لوقاية الشخصيةات امعّد
عند احتمالية حدوث التعرض للمخاطر الفورية والمتعددة، يجب توفير الحماية المناسبة   .الحد األدنى المطلوب التي تتجاوزبتوفير الحماية من المخاطر 

 .هتوصية بشرائى من آل خطر أو يجب الضد أعلى مستو

b.  يتم ارتداءPPE )لكل تطبيقات استخدام مناسبة وال يتضمن خطًرا إضافًيا )ات الوقاية الشخصيةمعّد. 

c.  بشكل آمن آما يجب االحتفاظ ببنية العمل الذي سيتم إجراؤه تحت ظروف صحية وموثوقةات الوقاية الشخصية ومعّديجب أن يتم تصميم آافة المالبس. 
  ANSIأو) المعهد القومي للسالمة والصحة المهنية( NIOSHالتي تستوفي معايير  الوقاية ومعداتها مالبسفقط من  هذه العناصر قد يتم الحصول على 
التي  )معدات الوقاية الشخصية( PPEيجب أن تكون   .أو مقاييس الدولة أو قد تكون هذه العناصر مقبولة االستخدام) المعهد األمريكي للمقاييس الوطنية(
 :آما يلي) عندما تكون قابلة للتطبيق(أو لمعايير الدولة التي تم تحديثها ) المعهد األمريكي للمقاييس الوطنية( ANSIشراؤها مؤخرا مطابقة لمعايير  تم

 :والوجه لعينحماية ا 

 .نظارات الوقايةرتداء وجودين في مناطق الخطر باتتطلب الوقاية من اإلصابات التي قد تحدث في األعين أن يقوم آافة األشخاص الم -
  ا على العين ة خالل المناطق المحددة التي تمثل خطًرينطبق ذلك على الموظفين والزوار والباحثين واألطراف الخارجية والماّر 
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ايرة ومن تناثر المعادن المصهورة من األجزاء المتط لمناسبة عند تعرض الموظفين لألضرار الناتجةيجب استخدام أدوات الوقاية ا -
 .ررضمحتملة ال واألحماض والسوائل الكاوية والسوائل الكيماوية والغازات واألبخرة والرذاذ البيولوجي واألشعة الضوئية

 .يجب أيًضا على األشخاص الذين يرتدون عدسات الصقة ارتداء أجهزة وقاية للوجه والعينين في بيئة ضارة -

 .الوقاية الجانبية عندما ينجم خطر من األجزاء المتطايرةيجب استخدام أدوات  -

 .يجب استخدام المناظير وأقنعة الوجه عندما ينجم خطر من الرذاذ الكيميائي -

 ).مثل نظارات السالمة والمناظير(يجب ارتداء أقنعة الوجه فوق وسيلة الوقاية األساسية للعين  -

الوصفة الطبية في التصميم أو المالئمة  إرفاقووسائل وقاية العين، فيجب عليهم إما  بالنسبة للموظفين الذين يرتدون العدسات الطبية -
 .الواردة في الوصفة الطبية بشكل سليم مع العدسات

لة ال تعتبر العدسات الملونة والعدسات المظّل  .ات المالئمة لعدسات التصفية المناسبة للوقاية من األشعة الضوئيةيجب استخدام المعّد -
 .تصفية إال إذا تم وضع عالمة عليها أو التعرف عليها عدسات

 :حماية الرأس 

التي تم توفيرها  وسائل حماية الرأس باستخدام األخرى المختلفة ن على البناء وأنواع العملأن يقوم الموظفون والمقاولون القائمويجب  -
   .لهم

األجزاء  في مواقع البناء عند توقع حدوث مخاطر ناشئة من يجب على المهندسين والمفتشين والزوار استخدام وسائل حماية الرأس -
   .أو الصدمات الكهربية المثبتةأو  اآليلة للسقوط

 .ات مضادة ألي ارتطام ووسائل حماية للجمجمة وارتداؤها لوقاية فروة الرأس من التمزق نتيجة لالحتكاك بأجزاء حادةيجب إنشاء قبّع -
ا ألنها ال تتحمل الحماية من القوى ذات التأثير العالي أو وعلى الرغم من ذلك، يجب ارتداؤها آبدائل لقبعات وقلنسوات السالمة نظًر 

 .اآليلة للسقوطاالختراق من خالل األجزاء 

 :حماية القدم 

وات التي يمكن أن تسقط آما يجب لبسها أيًضا مواد مثل الحقائب واألثقال واألجزاء الثقيلة من األدحمل  يجب لبس أحذية السالمة عند -
    .خشية سقوط األثقال على القدم أثناء مزاولة نشاط ما

أو ) المواد اليدوية للتعامل مع السيارات(حتوي على مزلق شاحنات تما  ةنشطألبسها أيًضا للحماية من الضغط أثناء مزاولة  ويجب -
   .ات الموجودة بها على أقدام الموظف أثناء مزاولته لهذه األنشطةالمعّدالمواد أو  سقوطحتمل األنشطة األخرى والتي ُي

األجزاء الحادة مثل المسامير واألسالك والمسامير  علىحيث قد يمر الموظفون  حدوث أي خرقيجب لبس أحذية السالمة للوقاية من  -
 .ح للقدمالصغيرة والقالووظ والرزة الكبيرة أو الخردة المعدنية مما قد يتسبب في جرو

 :حماية اليد 

يجب ارتداء القفازات المناسبة عند وجود مصادر خطر من المواد الكيماوية والقطع والتمزق والكشط والثقب والحروق والبيولوجيات  -
  .ودرجات الحرارة القاسية

لن يقاوم نوع واحد من   .يجب اختيار القفازات على أساس سمات األداء الخاص بها واألحوال وقوة االستخدام والمخاطر الموجودة -
   .القفازات العمل في آافة األحول

 ):غير القفازات(حماية الجلد  
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دة يجب ارتداء وسائل وقاية الجلد عند احتمالية إصابة الجسم بالرذاذ الكيميائي وأيضا عند احتمالية إصابة الجلد بالمواد الملوثة الموجو -
يعتمد حجم تغطية   .لة بقاء المواد الملوثة على مالبس الخروج الخاصة بالموظففي الهواء حيث يقوم الجلد بامتصاصها أو في حا

بالنسبة للعمليات البسيطة وسهلة التحكم، فيكفي ارتداء مريلة، أما بالنسبة للعمل   .الجسم على منطقة البدن التي يحتمل تعرضها للضرر
   .تغطية الجسم آامًال فيجبالمطلوب أداؤه فيما فوق منطقة الرأس، 

d.  اإلجراءات المطلوبة لعمل تقارير حولPPE )التالفة واستبدالها )ات الوقاية الشخصيةمعّد. 

e. آما يجب صيانتها في بيئة عمل نظيفة وجيدة وتخزينها بشكل سليم. 

f. آما يجب دعمها وتصليحها مجانا من ِقبل صاحب العمل. 

g. ويجب فحصها آل ثالثة أشهر آحد أدنى. 

 :يجب أن يحتوي التدريب آحد أدنى على ما يلي .على األقل وسنوًيا بعد ذلك التدريب عند التعيين األوليء إجرا يجب أن يتم—التدريب .3

 .معّدات الوقاية الشخصية ومتى تكون مطلوبة والقيود الخاصة بها PPEماهي  

 .التخلص منهاورعايتها وصيانتها والعمر االفتراضي لها و )معّدات الوقاية الشخصية( PPEالستخدام السليم لـ ا 

ورعايتها ) ية الشخصيةات الوقامعّد( PPEتلقي تدريًبا حول استخدام ) ات الوقاية الشخصيةمعّد( PPEيجب على أي موظف يقوم بارتداء  
يجب تدريب آل   .يجب عرض إعادة التدريب بشكل دوري على الموظفين من قبل المقاولين آلما دعت الحاجة إلى ذلك  .بشكل أمثل

 :فة التالي آحد أدنىموظف لمعر

 .وسبب أهميتها) ات الوقاية الشخصيةمعّد( PPEوقت الحاجة إلى  -

 .وخلعها وترتيب لبسها) ية الشخصيةات الوقامعّد( PPEآيفية ارتداء  -

 ).ية الشخصيةات الوقامعّد( PPEالقيود الخاصة بـ  -

 .وصيانتها وعمرها األطول وترتيبها) ية الشخصيةات الوقامعّد( PPEاالهتمام بـ  -

األروقة والمصاعد وأماآن (يجب تنبيه طاقم المعمل واألشخاص المختلطين بخلع القفازات وبالطو المعمل قبل دخول األماآن العامة  -
 .ةلمحتمل أن تكون ضاّريجب استخدام األوعية الثانوية لنقل المواد والعوامل ا  ).تناول الطعام والمراحيض والمكاتب وغيرها

بشكل سليم وذلك قبل السماح ) ات الوقاية الشخصيةمعّد( PPEيجب على آل موظف إثبات استيعابه للتدريب وقدرته على استخدام  -
 ).ية الشخصيةات الوقامعّد( PPEله بأداء أي عمل ينطوي على استخدام 

 .أو عمليات جديدة يحتمل أن تتسبب في مخاطر جديدة أو إضافيةات جديدة يجب إعادة تقييم منطقة العمل عندما يتم تقديم معّد 

 .التي تم اختيارها مسبًقا إذا آانت في حيز الضمان) ية الشخصيةات الوقامعّد( PPEيجب مراجعة سجالت الحوادث وإعادة تقييم مطابقة  

أو استيعابها بشكل سليم، ) ية الشخصيةات الوقامعّد( PPEإذا رأت إدارة المصنع أن أي موظف متأثر تم تدريبه لم يقم بأداء مهارات استخدام  
 .المشرف إعادة تدريب هؤالء الموظفين/فيجب على المدير

التي تم التدريب عليها ) ات الوقاية الشخصيةمعّد( PPEيجب أيًضا إعادة التدريب في حالة حدوث تغييرات في مكان العمل أو في حالة تهالك  
 .أو استخدامها) ات الوقاية الشخصية المخصصةمعّد( PPEصور في معرفة الموظف لـ فيما سبق أو في حالة وجود ق



 
 
 
 

 4الصفحة  – CLSالسالمة 

04.14.10 

  الوثائق .4

 .سنوات آحد أدنى 3يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت التدريب لمدة  :سجالت التدريب

 .سنوات آحد أدنى 5يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت الحوادث لمدة  :سجالت الحوادث

  :سجالت أخرى

a. لخطرلتقييم الحالي لا. 

b.  سنوات آحد أدنى 3سجالت الفحص لمدة. 

 

قة آما يلزم حثهم يجب أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطّب –باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير 
 .ارساتهم الخاصة التي تقدم المزيد من الحماية لموظفيهمعلى االستمرار في تطوير مم

 :المراجع

 .قةالقوانين واللوائح المحلية والفيدرالية المطّب 

 1-7، صفحة Nikeالخاص بـ ) البيئة والسالمة والصحة( ESHدليل  

 



 وقاية جهاز ا لتنفس
 المعيار

لمرتبطة به أو يجب على المقاول توفير محيط آمن وصحي وسليم داخل مكان العمل واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع الحوادث واإلصابات الناشئة عن العمل أو ا
ر المحتملة وتجنبها والتعامل معها بهدف توفير آما يجب أن يكون لدى المقاول نظًما الآتشاف المخاط  .الحادثة أثناء القيام به أو الناتجة عن تشغيل منشآت المقاول

 .سالمة جميع الموظفين والحفاظ على صحتهم

تنفس وتنفيذه بغرض حماية الموظفين والمقاولين من التعرض القاسي للمواد الكيميائية المنظمة التي يمكن أن تسبب ال جهاز تطوير برنامج وقاية 
 .أضرارا للجهاز التنفسي لديهم

  المسؤوليات
 .يجب على مدير الموقع التأآد من تطوير برنامج وقاية جهاز التنفس وتنفيذه واتباعه

 .واإلشراف عليهقاية جهاز التنفس ودعمه لوبرنامج  بإعدادأن يقوم ) الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على ممثل 

 .مج وقاية جهاز التنفسب الموظفين وااللتزام بمتطلبات برنالمديرين والمشرفين التأآد من تدريجب على ا

 .يجب على الموظفين االلتزام بمتطلبات برنامج وقاية جهاز التنفس

 تعريفات

عبارة عن جهاز تنفس يحتوي على ملف لتنقية الهواء أو اسطوانة أو وعاء يعمل على إزالة مواد تلوث هوائية معينة وذلك من  وهالتنفس المنقي للهواء  جهاز  
 .عبر عنصر تنقية الهواء خالل تمرير هواء المحيط

هو عبارة عن مستوى مكان عمل الوقاية التنفسية حيث يتوقع توفير جهاز تنفس أو مجموعة من أجهزة التنفس للموظفين ) APF(عامل الحماية المخصص  
 .عندما يقوم صاحب العمل بتنفيذ البرنامج الفعال والمستمر للوقاية التنفسية آما هو موصوف في هذا القسم

ووحدات أجهزة  (SARs)شتمل على أجهزة توفير الهواء بالتنفس من هواء الجو المحيط وي قوم بتزويد مستخدمهيز اجه هو التنفس المزود للهواء زجها 
 .(SCBA)التنفس الذاتية 

تعمل بدورها على إزالة مواد ملوثة  العلبة أو االسطوانة هي عبارة عن وعاء يحتوي على فلتر أو مادة ماصة أو مادة حفازة أو مجموع هذه العناصر التي 
 .معينة من الهواء الذي يمر عبر الوعاء

قوم أيًضا بالتقدير النموذجي لمعدل ترآيز مادة ة جهاز تنفس معين لفرد معين آما يعامل مالئمة جهاز التنفس للشخص هو عبارة عن تقدير آمي لمالئم  
 .ارتدائه ما في الهواء المحيط بترآيزها داخل جهاز التنفس عند

راجع أيًضا اختبار مالئمة (  .اختبار مالئمة جهاز التنفس للشخص هو عبارة عن استخدام بروتوآول ما لتقييم مالئمة جهاز التنفس للشخص آميا أو نوعيا 
 ).(QNFTمالئمة جهاز التنفس للشخص آميا اختبار و (QLFT)جهاز التنفس للشخص نوعيا 

فشل مالئمة جهاز التنفس للشخص لتقييم انطباق مالئمة جهاز التنفس الذي /هو عبارة عن اختبار نجاح (QLFT)نوعيا  اختبار مالئمة جهاز التنفس للشخص 
 .يعتمد على استجابة األفراد لوسيلة الراحة

 .رب داخل جهاز التنفس عددياهو عبارة عن تقييم انطباق مالئمة جهاز التنفس من خالل قياس آمية التس (QNFT)اختبار مالئمة جهاز التنفس للشخص آميا  
 .10ضرورًيا ألجهزة التنفس التي يجب أن تحقق عامل مالئمة جهاز تنفس أآبر من ) اختبار مالئمة جهاز التنفس للشخص آميا( QNFTيعد  

   .التنفس واسطواناتالمتصاص النموذج الحسابي ليون نيلسون هو نموذج وصفي يعمل على استخدام البيانات التجريبية لحساب أسس وقت االختراق وسعة ا 

 المتطلبات
 :تم إجراؤه بحيث يشتمل آحد أدنى على للخطر، موثق يجب أن يكون لدى آل منشأة تقييم سنوي—تقييم الخطر .1

a. تحديد المهام والمخاطر المحتملة المتعلقة بها والتي قد تتطلب وقاية الجهاز التنفسي. 

b.  بالمخاطرتقييم الخطر المرتبط. 
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c. ر التحكم وتنفيذها باعتبار عناصر التحكم الهندسي أوال وعناصر التحكم اإلداري ثانًيا واستخدام أدوات وقاية الجهاز التنفسي أخيًراتحديد تدابي.  

االت استخدام االسطوانة أو أجهزة توفير الهواء بتطوير إجراءات وتنفيذها بهدف تقليل خطر ح تعمل علىيجب أن تقوم آل منشأة —السياسات واإلجراءات .2
 :جهاز التنفس والتي تحتوي آحد أدنى على ما يلي

a. از التنفس إذا تم استخدام أجهزة التنفس بهدف تقليل تعرض الموظفين للمواد الهوائية الملوثة، فيجب على المقاولين تطوير برنامج مكتوب لوقاية جه
 :لتاليةيجب أن تحتوي الخطة على العناصر ا  .وتنفيذه مع إجراءات مخصصة لموقع العمل

 .تخصيص مدير مؤهل للبرامج بهدف اإلشراف على البرنامج 

 :تقييم مهام الوظيفة لتقرير الحاجة ألدوات وقاية الجهاز التنفسي 

يجب تحديد الوظائف التي يتعرض الموظفون من خاللها الستنشاق الهواء الملوث باألتربة أو األدخنة أو الرذاذ المتطاير أو الضباب  -
 .ألبخرة أو الغازات أو المواد ذات األشعة النشطة آحاالت تحتمل الحاجة إلى وسائل وقاية الجهاز التنفسيأو األدخنة أو ا

 .تحديد متطلبات األهلية والتقييم الطبي الرتداء جهاز التنفس الصناعي 

b. طريقة اختيار جهاز التنفس المناسب: 

 حيث يجب أن يكون (NIOSH)للسالمة والصحة المهنية  معهد القومياليجب على المقاولين استخدام جهاز تنفس صناعي معتمد من ِقبل  
 .استخدامه مطابقا لشروط االعتمادات الخاصة به

يجب على المقاولين التعرف على مخاطر جهاز التنفس وتقييمه في مكان العمل بما في ذلك التقييم المقبول لحاالت تعرض الموظفين  
 .الملوثة والشكل المادي لها والتعرف على الحالة الكيميائية للمواد

عندما يتعذر التعرف على التعرض أو عندما يتعذر تقييمه بشكل مقبول، فيجب االنتباه إلى أن الهواء يمثل خطرا وشيكا علي الحياة أو  
 .(IDLH)الصحة 

c. التقييم الطبي: 

 .يجب أن يقوم المقاولون بتوفير تقييم طبي لتحديد إمكانية قيام الموظفين باستخدام جهاز تنفس قبل اختبار مالئمته واستخدامه 

إلجراء التقييمات الطبية باستخدام استجواب  (PLHCP)يجب أن يقوم المقاولون بالتعرف على طبيب أو أخصائي رعاية صحية آخر معتمد  
 .بحيث يحتوي على نفس المعلومات الموجودة في االستجواب الطبي طبي أو فحص طبي مبدئي

طبيب أو أخصائي ( PLHCPيجب أن يحصل المقاولون على توصية مكتوبة بخصوص إمكانية قيام الموظفين باستخدام جهاز التنفس من  
 ).رعاية صحية آخر معتمد

 :يجب الحصول على التقييمات الطبية اإلضافية في ظل ظروف معينة مثل 

 .وجود تقرير حول الموظفين يشتمل على عالمات أو أعراض طبية متعلقة بالقدرة على استخدام جهاز التنفس -

 .أو مدير البرامج أو المشرف بالتوصية بإعادة التقييم) طبيب أو أخصائي رعاية صحية آخر معتمد( PLHCPإذا قام  -

ا المالحظات التي تم تدوينها أثناء اختبار مالئمة جهاز التنفس وتقييم إذا آانت المعلومات الواردة من برنامج جهاز التنفس بما فيه -
 .البرنامج تشير إلى وجود حاجة لذلك

 .تحدث التغييرات في ظروف مكان العمل التي قد تعمل على الزيادة الفعلية لألعباء الفيسيولوجية على الموظف -

 .المراجعة السنوية للحالة الطبية غير مطلوب -

d. جهاز التنفس للشخص اختبار مالئمة: 

ضغط سالب أو موجب الختبار مالئمة جهاز التنفس يجب أن يخضع آافة الموظفين الذين يقومون باستخدام جهاز تنفس محكم للوجه ذو  
 .(QNFT)اختبار مالئمة جهاز التنفس للشخص آميا أو  (QLFT)للشخص نوعيا 

 .ام األولي، عند استخدام جهاز تنفس مختلف للوجه، ثم سنويا بعد ذلكيجب إجراء اختبار مالئمة جهاز التنفس للشخص قبل االستخد 
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e. صيانة أجهزة التنفس ورعايتها: 

 :التالية الحاالتيجب تنظيف أجهزة التنفس وتطهيرها من الجراثيم في  

 .في حالة الضرورة لالحتفاظ بحالة تعزيز الصحة العامة ألجهزة التنفس الصناعي حصرية االستخدام -

 .م مختلف األشخاص بارتدائها عند إصدارها ألآثر من موظفقبل أن يقو -

f. تحديد الفالتر واالسطوانات والعلب: 

االسطوانات والعلب المستخدمة في مكان العمل وترميزها باأللوان طبقا لملصق الموافقة من قبل يجب وضع ملصقات على آافة الفالتر و 
NIOSH )للسالمة والصحة المهنية المعهد القومي.( 

 .يجب عدم إزالة الملصق وأن يبقى مقروءا 

 .يجب أن تكون االسطوانات مناسبة للبيئة التي يتم استخدامها فيها 

g. جداول التغييرات: 

 .ص الفالتر واالسطوانات والعلب وتغييرها استناًدا إلى جدول محدد مسبقا مع اعتبار نوع التلوث وعمليات التعرض األخرىيجب فح 

مثل (قد يتم تحديد جداول التغييرات إما بطرق تجريبية أو تحليلية أو من خالل توصيات شرآة التصنيع أو باستخدام النماذج الحسابية  
 ).لسونالنموذج الحسابي ليون ني

 —التدريب .3

مطالبتهم بارتداء أجهزة  سيتم إجراء التدريب على وسائل وقاية الجهاز التنفسي مع المهمة األولية على األقل ثم سنوًيا بعد ذلك وذلك لكافة الموظفين الذين تتم
 :يجب أن يحتوي التدريب آحد أدنى على ما يلي  .تنفس ألداء المهام المنوطة بهم بشكل سليم

 .وخلعها) بما في ذلك عملية التحقق من إحكام إغالقها(ات السليمة الرتداء أجهزة التنفس اإلجراء 

 .والتخزين السليم المالئم التنظيف 

 .جراءات استبدال االسطوانة متى آان ذلك ممكًناإ 

نفس بالتسوية مع التأثير الوقائي لقيود سبب أهمية جهاز التنفس وآيف يمكن أن تقوم المالئمة أو االستخدام أو الصيانة غير السليمة لجهاز الت 
 .جهاز التنفس وإمكاناته

 .قيود جهاز التنفس وإمكاناته 

 .االستخدام في حاالت الطواريء 

 .التعرف على العالمات واألعراض الطبية التي قد تحد من التأثير الفعال أو توقفه 

 .المتطلبات العامة لهذا المعيار 

  :يحدث ما يلييجب إعادة التدريب سنويا وعندما  

 .تغير ظروف مكان العمل واستخدام أنواع جديدة من أجهزة التنفس -

 .عندما يشير القصور في معرفة الموظف بالجهاز أو استخدامه إلى وجود الحاجة إلعادة التدريب -

نامج واستشارة الموظفين لتأآيد يجب على المقاولين إجراء تقييمات لمكان العمل بشكل ضروري لتأآيد التنفيذ السليم للبر -تقييم البرنامج 
 .االستخدام األمثل
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  الوثائق .4

 .سنوات آحد أدنى 3يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت التدريب لمدة  :سجالت التدريب

 .سنوات آحد أدنى 5يجب على آل  منشأة االحتفاظ بسجالت الحوادث لمدة  :سجالت الحوادث

  :سجالت أخرى

a. لخطرالتقييم الحالي ل. 

b. أجهزة التنفس فقط(ت اختبار المالئمة الحالية سجال.( 

c.  سنوات آحد أدنى 3سجالت الفحص لمدة. 

d. يجب االحتفاظ بالسجالت الخاصة بالتقييمات الطبية وتوفيرها. 

e. يجب إنشاء سجل اختبارات مالئمة جهاز التنفس للشخص واالحتفاظ به حتى ورود االختبار التالي. 

f. برنامج الحالييجب االحتفاظ بنسخة مكتوبة من ال. 

g. يجب على المقاولين االحتفاظ بكافة السجالت لفترة التوظيف.   

 

 

يجب أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطبقة آما يلزم حثهم  –باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير 
 .تمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي تقدم المزيد من الحماية لموظفيهمعلى االس

 :المراجع

 .القوانين واللوائح المحلية والفيدرالية المطبقة 

 11-7، صفحة Nikeالخاص بـ ) البيئة والسالمة والصحة( ESHدليل  

 



 إدارة الضغط الحرار ي
 المعيار

واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع الحوادث واإلصابات الناشئة عن العمل أو المرتبطة به أو داخل مكان العمل توفير محيط آمن وصحي وسليم  المقاوليجب على 
ر المحتملة وتجنبها والتعامل معها بهدف توفير نظًما الآتشاف المخاط المقاولآما يجب أن يكون لدى   .المقاولالحادثة أثناء القيام به أو الناتجة عن تشغيل منشآت 

 .سالمة جميع الموظفين والحفاظ على صحتهم

االلتزام  المقاوليجب على   .أو الحد منها الحراري الناتج عن بيئة العمل ضغطالمخاطر المتعلقة بال تقليلتطوير عمليات وإجراءات وتنفيذها من أجل  
 .أًيا آانت درجة صرامتهايار أو في القوانين واللوائح المحلية ذات الصلة بالمتطلبات آما ورد ذآرها في هذا المع

  المسؤوليات
 .الحراري وتنفيذها واتباعها ضغطالب واإلجراءات الخاصة معياراليجب على مدير الموقع التأآد من تطوير 

 .وصيانتها واإلشراف عليهاالحراري  ضغطلاإلجراءات الخاصة بامعيار والإعداد ) الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على ممثل 

 .الحراري ضغطالب واإلجراءات الخاصة معياراليجب على المديرين والمشرفين التأآد من تدريب الموظفين والتزامهم بمتطلبات 

 .الحراري ضغطبمتطلبات المعيار واإلجراءات الخاصة باليجب على الموظفين االلتزام 

 تعريفات

) آالم أو تشنجات في العضالت(والتشنجات الحرارية  ةالحرار الناتج عن شدة االستنفاذعام يشير إلى العديد من األحوال الطبية مثل  الحراري هو اسم ضغطال 
 .الناتجة عن العمل في األماآن الحارة الشمسوضربة 

 .التأقلم هو تكيف الجسم للعمل في الحرارة 

 المتطلبات
لك تضمن تت حيث، الحد منهاالمخاطر المتعلقة بالحرارة مثل األمراض واإلصابات أو لتقليل ة تنفيذ إجراءات يجب على آل منشأ—السياسات واإلجراءات .1

 :اإلجراءات، آحد أدنى

a. على يشتمل بحيثالحراري وتنفيذه،  ضغطإعداد برنامج مكتوب للوقاية من ال: 

 .تحديد المسئووليات التي يقوم بها البرنامج 

 تحديد موعد تنفيذ البرنامج 

 .منها التقليلإعداد تدابير للتحكم يتم استخدامها إلزالة المخاطر أو  

 .اختيار مالبس الوقاية وتوزيعها 

 :المستخدمة إلزالة المخاطر أو الحد منها، بما في ذلك أنشطة العملتحديد  

 .تبديل المياه أثناء تغيير الوردية، متى لزم األمر -

 .الراحة الوقائيةالحفاظ على وقات من أجل دخول الموظفين إلى أماآن الظل في جميع األ -

 .االستجابة ألعراض أمراض الحرارة المحتملة -

 .تدابير احتياطية لالتصال بالخدمات الطبية الطارئة -

 .متطلبات التدريب 

b. .تحديد مهام العمل وأماآن العمل في حالة وجود ضغط حراري. 

c. العمل نطاقات درجة حرارة  .توفير ظروف جوية آمنة ومالئمة للعمل: 

 ).فهرنهايت 86(درجة مئوية  30 -) فهرنهايت 60(درجة مئوية  16 :العمل أثناء الجلوس 
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 ).فهرنهايت 81(درجة مئوية  27 -) فهرنهايت 55(درجة مئوية  13 :العمل الذي يتضمن جهد بدني 

اإلجراءات على عناصر التحكم  هذه تشتمل البارد،/الحراري ضغطإذا لم يتم إعداد نطاقات لدرجة حرارة العمل، فيجب تنفيذ إجراءات لل 
 :الحراري ضغطاآلثار الناتجة عن ال لتقليلات الوقاية الشخصية الالزمة أو معّد/الهندسة واإلدارية التالية و

وية درجة مئ 30عندما تتجاوز درجات الحرارة   .توفير مياة قابلة للشرب وفي المتناول وآافية لتزويد آل عامل بربع جالون آل ساعة -
 .، يجب توفير ثلج لتبريد المياة)فهرنهايت 86(

وآقاعدة عامة، يجب أن يكون هناك ظًال آافًيا بحيث يالئم، في وقت واحد، . يجب دخول الموظفين إلى الظل أثناء تغيير الوردية بالكامل -
 .من الموظفين عند تغيير الوردية%  25

 .الظل، فيجب أن تحتوي المرآبة على مكيف للهواء يعمل بحالة جيدةفي حالة استخدام الجزء الداخلي من المرآبة لتوفير  -

إال إذا قامت بتوفير بيئة معتدلة مماثلة للظل الموجود في الهواء " ظل"والمباني اإلضافية األخرى بتوفير ال تقوم أماآن التخزين المعدنية  -
 .لحرآة الهواء على سبيل المثال، يجب تهوية تلك األماآن آلًيا أو تعريضها  .المفتوح

 .دقائق سيًرا 5متر أو  200يجب الوصول إلى الظل خالل إطار زمني ال يتجاوز  -

ضرورية في حالة اعتقاد الموظف بأن فترة ) يةئالوقا الراحةفترات ( PRPتعد   ).PRP(ية ئالوقاالراحة تدابير احتياطية لفترات  -
 .الزمة للوقاية من الحرارة أو حال ظهرت على الموظف أية أعراض تشير بإصابته بأحد األمراض الناتجة عن الحرارة االستراحة

 —التدريب .2

 :المشرفين وغير المشرفين، علىويجب تدريب جميع الموظفين  :جميع الموظفين

 .عوامل الخطر البيئية والشخصية المتعلقة بأمراض الحرارة 

 .الحرارةالناتجة عن مراض األفي التعامل مع إجراءات صاحب العمل  

 .المياه تناولأهمية  

 .أهمية التأقلم وآيفية تطويره وآيفية تطبيق إجراءات صاحب العمل عليه 

 :يجب أيًضا تدريب الموظفين غير المشرفين على

احة أآثر آي يكيف جسمه مع تلك الحرارة، الموظفة غير معتاد على الحرارة المرتفعة وأنه يحتاج إلى فترات ر/إعالم المشرف بأن الموظف 
 .يوم في العادة 14 - 4األمر الذي قد يستغرق من 

 .أونس آل ساعة 4.8إلى  3المياه بكميات قليلة، أي من  تناول 

 .الحرارة أمراض من للوقايةت اوقهذه األظل والسماح بالأماآن حة بااالستر 

 .لها أثناء الحرارة الشديدة إذ أنهما يعمالن على تجفيف الجسمتجنب تناول الكحول أو الكافييين أو الحد من تناو 

، بالدوخة أو الغثيان أو الضعف أو التعب وأنه يلزمه زميلشعور موظف  اإلخبار عن ، أوالموظفة /الموظف إعالم المشرف في حالة شعور 
 .لطبية في حالة استمرار المشكلةباإلضافة إلى التماس الرعاية ا  االستراحة في الظل لمدة زمنية آافية الستشفائه 

 .شعة الشمسية وقبعاتارتداء مالبس مالئمة وحاجبة األ 

الحراري التي قد تظهر عليهم، وإبالغ صاحب العمل بتلك األعراض مباشرة أو من  ضغطرعاية العمال المساعدين واالنتباه ألعراض ال 
 .راقبة العمال لبعضهم البعضمفيدة في التأآد من م" الرفاق"قد تكون أنظمة   .خالل المشرف

 .اإلجراءات الخاصة بالتعامل مع أعراض أمراض الحرارة المحتملة، بما في ذلك آيفية تقديم الخدمات الطبية الطارئة إذا لزم األمر 

يجب تمكين الموظفين من   .اإلجراءات الخاصة بتوفير االتجاهات الصحيحة والدقيقة المؤدية من موقع العمل إلى الخدمات الطبية الطارئة 
 .اإلسعافطوارئ  متخصصيللطريق الموضح بها مواقع العمل آي يتم تقديم االتجاهات الوصول إلى خرائط ا
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يجب  .تعمل آرسائل تذآير قصيرة خاصة بالسالمة المتعلقة بأمراض الحرارة" للتعليق على أهم األموراجتماعات "أو  نشطةالقيام بتدريبات  
  .ةالقيام بذلك بصفة دورية، خاصة أثناء درجات الحرارة المرتفع

 :يجب أيًضا تدريب الموظفين المشرفين على

 .الحراري ضغطمسئووليات المشرف في التأآد من اتباع اللوائح الخاصة بال 

 .ما يجب على المشرف القيام به عندما تظهر أعراض أمراض الحرارة المحتملة على الموظف 

 .آيفية توفير الخدمات الطبية الطارئة إذا آانت ضرورية 

 .بموفري الخدمات الطبية الطارئةآيفية االتصال  

 .آيفية نقل الموظفين إلى مكان يسهل على موفر الخدمات الطبية الطارئة الوصول إليه إذا لزم األمر 

 .حاالت الطواريء تتيح له الوصول إلى موقع العمل في حالة حدوث طواريء لموظفيتوفير اتجاهات واضحة ودقيقة  يةآيف 

 —الوثائق .3

 .سنوات آحد أدنى 3على آل منشأة االحتفاظ بسجالت التدريب لمدة  يجب :سجالت التدريب

 .سنوات آحد أدنى 5يجب على آل  منشأة االحتفاظ بسجالت الحوادث لمدة  :سجالت الحوادث

 

 

 

 

المقاولون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطبقة آما يلزم حثهم  يجب أن يلتزم –باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير 
 .على االستمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي تقدم المزيد من الحماية لموظفيهم

 :المراجع

 .القوانين واللوائح المحلية والفيدرالية المطبقة 

 1-5، صفحة Nikeالخاص بـ ) البيئة والسالمة والصحة( ESHدليل  

 



 

 

)األمراض(المسببات المحمولة في الدم   
 المعيار

واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع الحوادث واإلصابات الناشئة عن العمل أو المرتبطة به أو  داخل مكان العمل يجب على المقاول توفير محيط آمن وصحي وسليم
ر المحتملة وتجنبها والتعامل معها بهدف توفير آما يجب أن يكون لدى المقاول نظًما الآتشاف المخاط  .الحادثة أثناء القيام به أو الناتجة عن تشغيل منشآت المقاول

 .سالمة جميع الموظفين والحفاظ على صحتهم

 .تطوير عمليات وإجراءات وتنفيذها للحد من مخاطر التعرض المهني لمسببات األمراض المحمولة في الدم 

  المسؤوليات
 .اض المحمولة في الدم وتنفيذها واتباعهايجب على مدير الموقع التأآد من تطوير إجراءات الوقاية من مسببات األمر

إعداد تقييم للخطر ودعمه واإلشراف عليه، آما يجب عليه إعداد إجراءات مكتوبة وبرنامج تدريبي وطريقة ) الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على ممثل 
 .لحفظ السجالت ومراجعة سنوية

 .والتزامهم بالمتطلبات حيث أنها ترتبط بإجراءات الوقاية من مسببات األمراض المحمولة في الدميجب على المديرين والمشرفين التأآد من تدريب الموظفين 

 .يجب على الموظفين االلتزام بمتطلبات إجراءات الوقاية من مسببات األمراض المحمولة في الدم

 تعريفات

وتشتمل مسببات األمراض   .خل دم اإلنسان وقد تسبب المرض لدى البشرهي آائنات حية دقيقة مسببة للمرض تنشأ دا مسببات األمراض المحمولة في الدم 
 .(HIV)وفيروس نقص المناعة البشرية  B (HBV)هذه، على سبيل المثال ال الحصر، على فيروس االلتهاب الكبدي 

 المتطلبات
 مسببات األمراض المحمولة في الدم الذي تم إجراؤه والذيللخطر المتعلق ب -الموثق بالمستندات  -يجب أن تحتوي آل منشأة على التقييم —تقييم الخطر .1

 :يشتمل آحد أدنى على

a.  بما في ذلك األشخاص والمهام والمناطق المعرضة لخطر التعرض (تحديد المخاطر المرتبطة بالتعرض المهني لمسببات األمراض المحمولة في الدم
 ).المهني

b. تقييم الخطر المرتبط بالتعرض المهني. 

c. ير التحكم المطلوبة لتقليل خطر التعرض أو التخلص منهتحديد تداب. 

، منه يجب على آل منشأة تنفيذ إجراءات لتقليل خطر التعرض المهني المتعلق بمسببات األمراض المحمولة في الدم أو التخلص—السياسات واإلجراءات  .2
 :بحيث تغطي هذه اإلجراءات ما يلي آحد أدنى

a. يجب اعتبار جميع سوائل الجسم مواد قد تكون معدية(أية مواد قد تكون معدية  الوقاية من االحتكاك مع الدم أو( 

b. توفير أدوات تنظيف ومطهرات لأليدي من أجل السوائل المسكوبة التي قد تكون ملوثة بمسببات األمراض المحمولة في الدم. 

c.  توفير معدات الوقاية الشخصية(PPE) ) مثل القفاّزات المتاحة ومتخصصوCPR )وغير ذلك) نعاش القلبي الرئوياإل( 

d.  مثل الزجاج والشفرات وإبر الخياطة وغير ذلك(توفير حاوية مخلفات للمواد الحادة.( 

e. ا بملصقات التخلص من المعّدات أو المنتجات أو المواد المشتبه في تلوثها بمسببات األمراض المحمولة في الدم في حقائب وحاويات قابلة للغلق عليه
 .لوجيةالمخاطر البيو

f. التخلص اآلمن من المواد الملوثة طبًقا للوائح المخلفات التنظيمية المطّبقة.  

يجب أن تشتمل   .يجب على آل منشأة أن تقوم بتطبيق إجراءات طبية لتقليل خطر العدوى أو التخلص منه في حالة التعرض المهني—المتطلبات الطبية .3
 :اإلجراءات الطبية آحد أدنى على
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)اضاألمر(المسببات المحمولة في الدم   

a.  تنفيذ برامج التحصين الطبي والمتابعة بواسطة طبيب مرخص أو تحت إشراف منه أو تحت إشراف أي متخصص رعاية صحية آخر مرخص وأال
 .يتحمل الموظف أية تكلفة على ذلك

b.  توفير تحصين االلتهاب الكبديB وآذلك سلسلة التحصينات لجميع الموظفين الذين يواجهون التعرض المهني. 

c. متابعة بعد التعرض لجميع الموظفين الذين آانت لديهم حادثة تعرضالتقييم وال. 

d. يوًما من تنفيذ اإلجراءات الطبية 15اآلراء الطبية في غضون /تزويد الموظف المتأثر بنسخة من النتائج. 

سنوًيا  ي الدم وقت التعيين األولي لهم، ثميجب تزويد جميع الموظفين المحتمل تعرضهم المهني ببرامج تدريبية على مسببات األمراض المحمولة ف—التدريب .4
 :يجب أن يحتوي التدريب آحد أدنى على ما يلي .بعد ذلك

 .اللوائح واإلجراءات المطّبقة 

 .شرح عام لألمراض المحمولة في الدم 

 ).مثل االستنشاق وعن طريق الجروح المكشوفة(طرق التعرض  

 .المهام التي قد تسبب التعرض 

 .لخاصة بهطرق التحكم والقيود ا 

 .االستخدام والموقع المناسبين لمعّدات الوقاية الشخصية 

 .اإلجراءات الطبية وإجراءات ما بعد التعرض 

 .الالفتات والملصقات 

 .إجراءات التخلص الخاصة بالمنتجات أو المعّدات أو المواد الملوثة 

 —الوثائق .5

 .سنوات آحد أدنى 3 يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت التدريب لمدة :سجالت التدريب

لن يتم الكشف عن  .عاًما آحد أدنى 30يجب على آل منشأة االحتفاظ بالسجالت الطبية السرية واآلمنة طوال مدة التوظيف مضاًفا إليها  :السجالت الطبية
 :ن السجالت الطبية التالية ما يلي آحد أدنىيجب أن تتضم .األسباب التي يصرح بها القانونالسجالت الطبية دون موافقة خطية صريحة من الموظف، باستثناء 

a.  السجالت الخاصة بتحصينات االلتهاب الكبديB أو تصريح خطي بالرفض االختياري. 

b. السجالت الخاصة بالتقييم والمتابعة بعد التعرض. 

 .سنوات آحد أدنى 5يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت الحوادث لمدة  :سجالت الحوادث

 .أن تحتفظ آل منشأة بتقييم حال للمخاطريجب  :سجالت أخرى

 

يجب أن يلتزم المقاولون  –باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير 
تقدم المزيد من الحماية  بالمتطلبات القانونية الصارمة المطبقة آما يلزم حثهم على االستمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي

 .لموظفيهم

 :المراجع

 .القوانين واللوائح المحلية والفيدرالية المطبقة 

 32-5، صفحة Nikeالخاص بـ ) البيئة والسالمة والصحة( ESHدليل  

 



 حماية ا آلالت
 المعيار

العمل واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع الحوادث واإلصابات الناشئة عن العمل أو المرتبطة به أو  يجب على المقاول توفير محيط آمن وصحي وسليم داخل مكان
ر المحتملة وتجنبها والتعامل معها بهدف توفير آما يجب أن يكون لدى المقاول نظًما الآتشاف المخاط  .الحادثة أثناء القيام به أو الناتجة عن تشغيل منشآت المقاول

 .سالمة جميع الموظفين والحفاظ على صحتهم

 .أو الحد منه المتحرآة آلالتأجزاء اتطوير عمليات وإجراءات وتنفيذها من أجل تقليل الخطر المرتبط باإلصابات الناشئة بسبب  

  المسؤوليات
 .الحماية الخاصة باآللة وتنفيذها واتباعهايجب على مدير الموقع التأآد من تطوير إجراءات 

 .إعداد إجراءات خاصة بحماية اآللة ودعمها واإلشراف عليها) الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على ممثل 

 .يجب على المديرين والمشرفين التأآد من تدرب الموظفين والتزامهم بمتطلبات إجراءات حماية اآللة
 .متطلبات إجراءات حماية اآللةيجب على الموظفين االلتزام ب

 تعريفات

 .المبنى المصعد هو عبارة عن جهاز يتكون من جزء مرتفع أو حجرة صغيرة يتم رفعها وخفضها آلًيا في ممر رأسي لنقل األشخاص من طابق إلى آخر داخل 

واألجهزة أو بدء تشغيلها بصورة مفاجئة أو انبعاث طاقة  إلى ممارسات وإجراءات معينة لحماية الموظفين من تنشيط اآلالت (LOTO)الفصل /يشير اإلغالق 
 .خطيرة أثناء إجراء أنشطة الخدمات أو الصيانة

ي قد يتعرضون حماية اآلالت هي عبارة عن طرق تهدف إلى حماية المشغل والموظفين اآلخرين الموجودين في المنطقة التي توجد بها اآلالت من المخاطر الت 
ومن أمثلة طرق الحماية، الحواجز  .اء بين األجزاء الدوارة بالمعدات واآلالت واألجزاء الدوارة والشظايا المتناثرة والشرر المتطايرإليها مثل نقاط اإللتق

 .المتشابكة وغيرها قفالالواقية واألجهزة ثنائية اليد سهلة الحرآة واأل

 المتطلبات
  :على -آحد أدنى  -ر المرتبط بحماية اآلالت تم إجراؤه، بحيث يشتمل يجب أن تحتوي آل منشأة على تقييم موثق للخط—تقييم الخطر .1

a. فحص لجميع اآلالت والمعدات خشية وجود مخاطر مرتبطة بأجزاء اآلالت المتحرآة. 

b. تقييم الخطر المرتبط بالمخاطر. 

c.  متشابكة وأدوات التحكم ثنائية اليدال المثال، الحواجز الثابتة واألقفالفعلى سبيل (تحديد تدابير التحكم وتنفيذها لتقليل الخطر.(  

يجب أن يكون لدى آل منشأة إجراءات مطّبقة بهدف تقليل خطر اإلصابة بسبب أجزاء اآلالت المتحرآة أو الحد منها، والتي يجب ——السياسات واإلجراءات .2
  :على ما يلي -آحد أدنى  -أن تشتمل 

a. العتبار إزالة المخاطر أوًال ثم الوقاية منهاأو المعّدلة مع األخذ في ا/تقييم المعدات الجديدة و. 

b. يجب أن تكون وسائل الحماية في حالة تشغيل جيدة وأن يتم وضعها في مكانها الصحيح بإحكام. 

c. يجب أّال تسبب وسائل الحماية مخاطر إضافية. 

d.  فوق سطح منطقة العمل بوجود فتحات يقل اتساعها ) امأقد 7(متًرا  2.1يجب أن تتم حماية المراوح والمعدات الدوارة الموضوعة على ارتفاع أقل من
 ).بوصة 0.5(سنتيمتر  1.25عن 

e. يجب تطويق اآلالت التي تحتوي على أجزاء دوارة وقفلها عن طريق تقنية إغالق آلية. 

f. اآلالت أو المعدات اآلمنة التي يمكن تحريكها أو نقلها أثناء العملية. 

g. عمليات الفحص السنوية لحماية اآلالت. 

 



 
 
 

 2 الصفحة - CLSالسالمة 

04.14.10 

h. الفصل للصيانة الوقائية ومطابقة اإلصالح/متطلبات اإلغالق. 

 —المصاعد والساللم الدوارة ورافعات المواد .3

 :على -آحد أدنى  -يجب أن تحتوي آل منشأة على تقييم موثق للخطر يتم إجراؤه للمصاعد والاللم الدوارة ورافعات المواد، بحيث يشتمل  :تقييم الخطر

a.  بتشغيل المصاعد والساللم الدوارة ورافعات المواد وصيانتهاتحديد المخاطر المرتبطة. 

b. تقييم الخطر المرتبط بالمخاطر. 

c.  فعلى سبيل المثال، واألقفال المتشابكة والصيانة الوقائية(تحديد تدابير التحكم وتنفيذها لتقليل الخطر إلى مستوى مقبول.( 

 :د والساللم الدوارة ورافعات المواد والتي يجب أن تحتوي آحد أدنى على ما يلييجب على آل منشأة تنفيذ إجراءات خاصة بالمصاع :البرنامج

a. إذا لم تكن لم تكن المعّدات مخصصة لالستخدام البشري، فيجب أن تشير الالفتات إلى ذلك .توضيح حمولة الرفع اآلمن. 

b. الموضوع أو المثبت للحماية من خطر إصابة المستخدمين والمشاهدين. 

c. ألقفال المتشابكة والحواجز وأجهزة السالمة مثبتة بصورة مالئمة وفي حالة تشغيل بشكل مناسب، متى آان ذلك مالئًما، للحماية من يجب أن تكون ا
 .اإلصابات

d. إجراء الصيانة الوقائية بصورة منتظمة. 

e. الفصل/تلتزم أنشطة الصيانة واإلصالح بمتطلبات اإلغالق. 

f. دخال عندما تكون المعّدات غير قابلة للتطبيقالحواجز والالفتات المستخدمة لحماية اإل. 

g. إجراءات معالجة استخدام المصاعد والساللم الدوارة ورافعات المواد في حالة الطواريء. 

h. عملية فحص واعتماد من قبل جهة خارجية من وقت آلخر تتماشى مع القانون المحلي. 

i.  أقدام 7(متًرا  2.1خلوص رأسي ألي حاجز علوي يبلغ طوله.( 

يجب أن يحتوي التدريب آحد  .يجب أن يتلقى جميع الموظفين الذين يتعاملون مع اآلالت المتحرآة تدريًبا خاًصا بالسالمة عقب التوظيف األولي لهم—لتدريبا .4
 :أدنى على ما يلي

 .مخاطر اآلالت 

 .إجراءات التشغيل اآلمن 

 .معلومات حول وسائل حماية اآلالت واالستخدام المناسب لها 

 .اإلعالم في حالة فقد الحماية أو تلفها أو في حالة عدم آونها قابلة للتطبيق أو في حالة وجود حالة غير آمنة أخرى إجراءات 

  الوثائق .5

 .سنوات آحد أدنى 3يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت التدريب لمدة  :سجالت التدريب

 .سنوات آحد أدنى 5ة سجالت الحوادث لمدب االحتفاظآل منشأة  علىيجب  :سجالت الحوادث

  :سجالت أخرى

b. سجالت التقييم الخاصة بالمعّدات الجديدة والمعّدلة طوال مدة استخدامها. 

c.  سنوات آحد أدنى 3يجب االحتفاظ بسجالت الفحص والصيانة لمدة. 

d. سجالت اإلصالح طوال مدة استخدام المعّدات. 
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يجب أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانونية الصارمة  –رسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير باستثناء ما تم تحديده بدقة آمما
 .المطبقة آما يلزم حثهم على االستمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي تقدم المزيد من الحماية لموظفيهم

 :المراجع

 .الفيدرالية المطّبقةالقوانين واللوائح المحلية و 

 .Nikeالخاص بـ " التحكم في الطاقة الضارة"معيار إدارة قوانين  

 16-8، صفحة )البيئة والسالمة والصحة( ESHدليل  

 



 إجراءات الطوار ئ
 المعيار

لمرتبطة به أو يجب على المقاول توفير محيط آمن وصحي وسليم داخل مكان العمل واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع الحوادث واإلصابات الناشئة عن العمل أو ا
ر المحتملة وتجنبها والتعامل معها بهدف توفير آما يجب أن يكون لدى المقاول نظًما الآتشاف المخاط  .الحادثة أثناء القيام به أو الناتجة عن تشغيل منشآت المقاول

 .سالمة جميع الموظفين والحفاظ على صحتهم

 .تطوير عمليات وإجراءات وتنفيذها للتعامل مع األحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى حدوث حالة طواريء 

  المسؤوليات
  .آات ومخططات الطواريء وتنفيذها واتباعهايجب على مدير الموقع التأآد من تطوير السياسة واإلجراءات الخاصة بتحر

 .إعداد سياسة وإجراءات خاصة بتحرآات ومخططات الطواريء ودعمها واإلشراف عليها) الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على ممثل 

  .حرآات ومخططات الطواريءيجب على المديرين والمشرفين التأآد من تدريب الموظفين والتزامهم بمتطلبات السياسة واإلجراءات الخاصة بت

 .يجب على الموظفين االلتزام بمتطلبات السياسة واإلجراءات الخاصة بتحرآات ومخططات الطواريء

 المتطلبات
  :على -آحد أدنى  -يجب أن تحتوي آل منشأة على تقييم سنوي موثق للخطر، تم إجراؤه لحاالت الطواريء بحيث يشتمل —تقييم الخطر .1

a. على سبيل المثال، الحريق والتهديد بوجود قنبلة والنزاع االجتماعي وتلوث الهواء واختطاف ( .تي قد تتسبب في حدوث حالة طواريءتحديد األحداث ال
 ).أخذ الرهائن والفيضانات وفيضان تسونامي والزلزال واألعاصير والكوارث الطبية وغير ذلك/األشخاص

b. تقييم الخطر المرتبط بكل حالة من حاالت الطواريء. 

c.  أو الحد منه) على سبيل المثال، خطط الطواريء والتدريب ونظام اإلنذار ومرآز التحكم وغيرها(تحديد تدابير التحكم الالزمة لتقليل الخطر.  

تشتمل آحد أدنى، يجب أن   .يجب أن يكون لدى آل منشأة إجراءات مكتوبة مطّورة ومطّبقة خاصة بمخططات وتحرآات الطواريء—السياسات واإلجراءات .2
 :اإلجراءات على

a. طةأسماء أو عناوين وظائف األشخاص الذين يمكن االتصال بهم للحصول على المزيد من المعلومات أو التوضيحات الخاصة بالمهام المتعلقة بالخ. 

b.  بما في ذلك القيادة والسيطرة(أدوار موظفي الطواريء ومسؤولياتهم.( 

c. ق ملصقات بأرقام الطواريءوسائل لإلبالغ عن الطواريء، بما في ذلك تعلي. 

d.  لحاالت الطواريء التي تتطلب اإلخالء(إجراءات اإلخالء والخطط الملصقة.( 

e. تحديد التدابير واإلمدادات الالزمة للموظفين الذين يمكثون للقيام بتشغيل معّدات أو عمليات هامة للمنشأة قبل اإلخالء. 

f. تحديد التدابير واإلمدادات الالزمة لمساعدة األفراد المعاقين. 

g. مهام اإلنقاذ والمهام الطبية. 

h. اإلمدادات الالزمة لجميع الموظفين. 

i.  على سبيل المثال، العودة إلى العمل أو الذهاب إلى المنزل وغير ذلك(حاالت الطواريء  حولعملية االتصال لتزويد الموظفين بأحدث المستجدات.( 

j. دريب سنوي على اإلخالء لكل موظفت. 

k. الطواريء ومخططات مراجعة سنوية إلجراءات. 

 :على -آحد أدنى  -يجب أن يشتمل النظام  .يجب إنشاؤه في آل منشأة—نذاراإل/اإلعالمنظام  .3

a. تحذير مالئم التخاذ تحرآات معينة لكل مجموعة من اإلجراءات. 
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b. الضوضاء والضوء المحيطة اإلنذار الذي يمكن إدراآه فوق مستويات/اإلعالم. 

c. اإلنذار المميز والذي يمكن التعرف عليه/اإلعالم. 

d. اإلنذار/وسيلة لتنشيط نظام اإلعالم. 

e. يجب أن يكون النظام ُمشغًال في جميع األوقات باستثناء االختبار أو الخضوع لإلصالحات أو الصيانة. 

f. يجب تنفيذ اختبارات وصيانة دورية بواسطة أفراد مؤهلين. 

 :على -آحد أدنى  -يجب أوًال خضوع جميع الموظفين للتدريب، ويكون ذلك عندما يتم تغيير الخطة، آما يجب أن يشتمل التدريب —دريبالت .4

 .إجراءات الطواريء 

 ممرات وإجراءات للهروب 

 .آيفية اإلبالغ عن حاالت الطواريء 

 .اإلنذار/اإلعالمتنشيط نظام  

ين الذين يقومون بمهام ومسئووليات إضافية أثناء حاالت الطواريء للتدريب السنوي خاصة فيما يتعلق بالمهام يجب خضوع آافة الموظف :موظفو الطواريء
 .الخاصة بهم

  —الوثائق .5

  .سنوات آحد أدنى 3يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت التدريب لمدة  :سجالت التدريب

 .سنوات آحد أدنى 5دث لمدة يجب على آل  منشأة االحتفاظ بسجالت الحوا :سجالت الحوادث

 :سجالت أخرى

a. التقييمات الحالية للخطر. 

b.  آحد أدنىسنوات  3وثائق التدريب على اإلخالء لمدة. 

c.  آحد أدنىسنوات  3اإلنذار وصيانته لمدة /عالماختبار نظام اإلوثائق. 

d. خطة الطواريء الحالية. 

 

 

يجب أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطبقة آما يلزم حثهم  –رة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدا
 .على االستمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي تقدم المزيد من الحماية لموظفيهم

 :المراجع

 .Nikeالخاص بـ " إدارة السالمة من الحريق"ار إدارة القوانين معي 

 1-6، صفحة )البيئة والسالمة والصحة( ESHدليل  

 



 إدارة نظام اإلصابات واألمرا ض
 المعيار

واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع الحوادث واإلصابات الناشئة عن العمل أو المرتبطة به أو داخل مكان العمل يجب على المقاول توفير محيط آمن وصحي وسليم 
طر المحتملة وتجنبها والتعامل معها بهدف توفير ظًما الآتشاف المخاآما يجب أن يكون لدى المقاول ُن  .الحادثة أثناء القيام به أو الناتجة عن تشغيل منشآت المقاول

 .سالمة جميع الموظفين والحفاظ على صحتهم

يجب على المقاول االلتزام بالمتطلبات   .تطوير العمليات واإلجراءات الخاصة باإلبالغ عن الحوادث والخاصة بإدارة اإلصابات واألضرار وتنفيذها 
 .أًيا آانت درجة صرامتهاانين واللوائح المحلية ذات الصلة آما ورد ذآرها في هذا المعيار أو في القو

  المسؤوليات
 .يجب على مدير الموقع التأآد من تطوير برنامج إدارة اإلصابات واألمراض وتنفيذه واتباعه

 .انتها واإلشراف عليهاوصيإعداد البرنامج واإلجراءات الخاصة بإدارة اإلصابات واألمراض ) الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على ممثل 

  يجب على المديرين والمشرفين التأآد من تدريب الموظفين والتزامهم بمتطلبات برنامج إدارة اإلصابات واألمراض واإلجراءات الخاصة بها

 .يجب على الموظفين االلتزام بمتطلبات برنامج إدارة اإلصابات واألمراض واإلجراءات الخاصة بها

 تعريفات

األمراض المتعلقة بالعمل هي عبارة عن أية حادثة أو تعرض يحدث في مكان العمل وينتج عنه أو يساهم في إلحاق إصابة أو مرض بالعامل أو  اإلصابات أو 
 .يعمل على تفاقم اإلصابة أو المرض الموجود قبل ذلك

 .ه آان من الممكن أن يؤدي إلى أضرارإال أن -حدث لم يؤدي إلى إصابة أو مرض أو تلف أي هو عبارة عن  محتملة الضررالحوادث   

 المتطلبات
 :على ما يلي -آحد أدنى  –يجب على آل منشأة تنفيذ اإلجراءات آي تتمكن من إدارة اإلصابات واألمراض، تشتمل تلك اإلجراءات —السياسات واإلجراءات .1

a.  محتملة دث الناتجة عن تلف الممتلكات الشخصية أو الحوادث اإلصابات واألمراض المتعلقة بالعمل أو الحوا(يجب إبالغ اإلدارة بجميع الحوادث
 .فور وقوعها) الضرر

b.  يجب إبالغ ممثل شرآةNike  على سبيل المثال، الحوادث التي ينتج عنها بقاء المريض في المستشفى (بجميع األمراض المهلكة أو اإلصابات الخطيرة
 .ساعة من وقوع الحادثة 8في غضون ) البصر أو فقد أي من أعضاء بدنه ساعة والتشوه المستديم وفقد 24لمدة 

c.  يجب أن يتضمن التقرير آحد أدنى .ساعة 48يجب إرسال التقرير الخاص بالتحقيق في الحوادث إلى إدارة الموقع في غضون: 

 .اسم الموقع 

 .مكان الحادثة المحدد ووقت وقوعها 

 .الوقائع ذات الصلة ومعلومات الشاهد 

 .وظفينالمتشفيات من سحتجزون في المأو الم الوفياتأسماء  

 .االتصال بالشخص ورقم الهاتف 

 .وصف آامل للحادثة ولجميع مسبباتها 

 .اإلجراءات التصحيحية الالزمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث 

d. األمراض/إدارة اإلصابات: 

 .خصوصية الحادث 

 ).غير ذلكوعلى سبيل المثال، األجور والقيود الطبية (التواصل مع الموظف المصاب  
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 ).بما في ذلك، قيود العمل والعمل االنتقالي(الرجوع إلى التدابير الخاصة بالعمل  

 .تطبيق أية قيود خاصة بالعمل 

ترك  وأالمستشفى الحجز ب وأ وفاةفي ال تالمتعلقة بالعمل التي تسببأو األمراض اإلصابات بيجب على آل منشأة االحتفاظ بسجل خاص —االحتفاظ بالسجالت .2
يجب أن يشتمل آما  العمل في المصنع أثناءأو فقدان الوعي  ترك العمل آليةأو وظيفة نقل ال وأالعالج الطبي التالي لإلسعافات األولية أو أيام العمل من  بعض

 :آل سجل على

a.  أيام من أيام العمل بعد تلقي المعلومات 6آل حدث تم الشروع فيه خالل. 

b. اسم الموظف أو المقاول. 

c. بة أو المرضتاريخ اإلصا. 

d. مكان حدوث اإلصابة أو المرض. 

e. وصف عام للحادثة. 

f. عدد أيام العمل المحظورة بسبب اإلصابة أو المرض. 

g. عدد أيام التوقف عن العمل بسبب اإلصابة أو المرض. 

h. يجب أن يتضمن هذا الملخص  .األمراض في األماآن التي يمكن للموظفين دخولها/يجب نشر ملخص سنوي لإلصابات: 

 .د اإلجمالي لإلصابات والحاالت المرضيةالعد 

 .العدد اإلجمالي للوفيات 

 .العدد اإلجمالي أليام التوقف عن العمل 

 .العدد اإلجمالي للحاالت المرضية التي تسببت في حظر أنشطة العمل أو في نقله 

 :معدل الحوادث، الذي يتم احتسابه آما يلي 

عدد /  X 200000) العدد اإلجمالي للحاالت المرضية الناتج عنها نقل العمل أو حظره+ العدد اإلجمالي أليام التوقف عن العمل ( -
 .المعدل اإلجمالي للحوادث= الساعات التي يعمل فيها جميع الموظفين 

i. يصهاباإلضافة إلى ذلك، يجب على آل منشأة مراعاة الحوادث وشيكة الحدوث وتعقبها وتلخ.     

  .أصغر في النطاق آما أنه من السهل تحليلها أو التعامل معها محتملة الضررتعد الحوادث  
 .امتالك البيانات الكافية للقيام بتحليل إحصائي وبدراسات لالتجاهات 
وهذا يجسد  .ناجحال) يئةالصحة والسالمة والب( HSE، األمر الذي قد يكون متطلًبا أساسًيا لبرنامج "لمشارآة الموظف"توفير الفرصة  

 .ولية والوعي والحوافز، إلخؤالمباديء الخاصة بتغيير السلوك والمشارآة في المس
حلها، سواء بطريقة مباشرة أو غير  محتملة الضررتتمثل أحد المشاآل الرئيسية التي تواجهها أماآن العمل والتي يحاول تقرير الحوادث  

 الحوادث محتملة الضرريتم عرض تقرير  .ولص من خاللها المشارآة في سلوك مسؤستطيع آل شخمباشرة، في محاولة إنشاء ثقافة حرة ي
 .بهدف توثيق العالقات بين الموظفين وتشجيع فريق العمل على خلق بيئة عمل أآثر أماًنا

  —التدريب .3

يجب أن يحتوي التدريب آحد   .ألمراض الخاص بالموقعيجب تدريب الموظفين على تطبيق برنامج إدارة اإلصابات وا :اإلبالغ عن اإلصابات واألمراض
 :أدنى على ما يلي

   .العمل العادية بواجباتي القيام توصيل المعلومات المتعلقة باإلصابات أو األضرار ما من شأنه التأثير على قدرة الموظفين ف 

يجب على المديرين والمشرفين الحصول على تدريب إضافي خاص بكيفية تطبيق برنامج إدارة اإلصابات واألمراض والحوادث  :إدارة اإلصابات واألمراض
 :يجب أن يتضمن التدريب اإلضافي، آحد أدنى .وشيكة الحدوث التي قد تحدث في الموقع
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 .الحوادث محتملة الضرراص باإلصابات أو األمراض أو إعداد تقرير خ 

 .الحوادث محتملة الضررتحليل للسبب األساسي حول الحوادث أو /القيام بتحقيق 

 .الحفاظ على الخصوصية 

 .التواصل مع الموظفين واألخصائيين الطبيين والمساهمين اآلخرين 

 .المرض/إرجاع الموظف إلى العمل بعد شفائه من اإلصابة 

   —ائقالوث .4

 .سنوات آحد أدنى 3يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت التدريب لمدة  :سجالت التدريب

لن يتم الكشف عن  .عاًما 30يجب أن تقوم آل منشاة باالحتفاظ بالسجالت الطبية السرية واآلمنة لمدة الحد األدنى للتوظيف مضاًفا إليها  :السجالت الطبية
 .من الموظف إال إذا آان هذا السجل مطلوبا قانونيا طيةخموافقة  بدونالسجالت الطبية 

 .سنوات آحد أدنى 5يجب على آل  منشأة االحتفاظ بسجالت الحوادث لمدة  :سجالت الحوادث

 .األمراضو سنوات، تبدأ عقب نهاية السنة التي حدثت فيها تلك اإلصابات أ 5يجب االحتفاظ بالسجالت الخاصة باإلصابات واألمراض لمدة  :سجالت أخرى

يجب أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطبقة آما يلزم  –باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير 
 .فيهمحثهم على االستمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي تقدم المزيد من الحماية لموظ

 :المراجع

 .القوانين واللوائح المحلية والفيدرالية المطبقة 

 15-1، صفحة Nikeالخاص بـ ) البيئة والسالمة والصحة( ESHدليل  

 Nikeالواقعة الخاص بـ /نموذج تقرير الحادثة 

 Nikeاألمراض الخاص بـ /نموذج سجل اإلصابات 

 



 إدارة السالمة من الحريق 
 المعيار

لمرتبطة به أو يجب على المقاول توفير محيط آمن وصحي وسليم داخل مكان العمل واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع الحوادث واإلصابات الناشئة عن العمل أو ا
ر المحتملة وتجنبها والتعامل معها بهدف توفير آما يجب أن يكون لدى المقاول نظًما الآتشاف المخاط  .الحادثة أثناء القيام به أو الناتجة عن تشغيل منشآت المقاول

 .سالمة جميع الموظفين والحفاظ على صحتهم

 .عن اندالع حريق في المنشأة أو الحد منها التي تنتجتطوير عمليات وإجراءات وتنفيذها من أجل تقليل األضرار المتعلقة بالمخاطر  

  المسؤوليات
 .ءات السالمة من الحريق وتنفيذها واتباعهايجب على مدير الموقع التأآد من تطوير إجرا

 .واإلشراف عليها إعداد إجراءات خاصة بالسالمة من الحريق ودعمها) السالمة والبيئةالصحة و( HSEيجب على ممثل 

 .يجب على المديرين والمشرفين التأآد من تدريب الموظفين والتزامهم بالمتطلبات الخاصة بإجراءات السالمة من الحريق

 .على الموظفين االلتزام بالمتطلبات الخاصة بإجراءات السالمة من الحريقيجب 

 المتطلبات
 :على -آحد أدنى  -لسالمة من الحريق بحيث يشتمل ل يجب أن تحتوي آل منشأة على تقييم موثق للخطر، تم إجراؤه—تقييم الخطر .1

a.  على سبيل المثال، قائمة بأهم مخاطر الحريق ومصادر االشتعال(الملتهبة مواد القابلة لالحتراق والتحديد المخاطر المتعلقة بتخزين واستخدام.( 

b. تقييم الخطر المرتبط بالمخاطر. 

c.  وغير ذلكات مكافحة الحريق والتدريب والتخزين اآلمن للمواد الملتهبة على سبيل المثال، معّد(تحديد تدابير التحكم وتنفيذها لتقليل المخاطر.(  

 :على ما يلي -آحد أدنى  –ب على آل منشأة تنفيذ اإلجراءات الخاصة بالسالمة من الحريق والتي يجب أن تشتمل يج—السياسات واإلجراءات .2

a. الوقاية من الحريق: 

 .الحد من تخزين المواد الملتهبة والقابلة لالحتراق 

 .تخزين المواد الملتهبة في خزانة محكمة 

 ).األماآن المخصصة لذلك فقطعلى سبيل المثال، التدخين في (تنفيذ سياسة التدخين  

 .ات الكهربية في حالة عمل جيدة وآمنةالتأآد من االحتفاظ بالمعّد 

b. الوقاية من الحريق: 

 .قة الخاصة بالوقاية من الحريقات الموّثتعيين مواقع جميع المعّد 

  .ات مالئمة للكشف عن الحريق وأجهزة إنذار موضوعة في مكان مناسبمعّد

 .واإلجراءات الالزمة في حالة تلف تلك األنظمة) توضع في مكان مناسب( أنظمة المرشات المائية 

 .المنطقة            ات بكونها مناسبة لنوع الحريق المتوقع اندالعه فيات لمكافحة الحريق، تتميز تلك المعّدتوفير معّد 

  .ات لمكافحة الحريق سهلة االستخدام ويمكن الوصول إليها بسهولةمعّد

  .ات لمكافحة الحريق يتم اإلشارة إليها بالالفتاتمعّد

 .طفايات وخراطيم للحريق يتم فحصها شهرًيا 

 .ات مكافحة الحريقخطة لفحص وصيانة جميع معّد 

c. احتياطات الحريق: 
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 .ريءعدد مالئم من مخارج وممرات الطواريء يتم اإلشارة إليها بالفتات، وتسمح للموظفين بالهروب السريع أثناء حاالت الطوا 

عدم غلق مخارج الطواريء أثناء ساعات العمل المعتادة وفتح مخارج  .يجب االحتفاظ بممرات ومخارج الطواريء خالية في جميع الوقت 
 .نحو مكان آمن

 .لصق الفتات توضح مخارج وممرات الطواريء 

 .توفير إنارة أثناء الطواريء مع اختبارها وصيانتها 

d. دامهم معدات مكافحة الحريق في حاالت الطواريء بشأن أساليب مكافحة الحريق والمخاطر الناتجة عنهيجب إرشاد الموظفين المتوقع استخ. 

يجب   .، ثم يكون هذا التدريب بشكل سنوي بعد ذلكعند التعيين األولي لهميجب حصول جميع الموظفين على تدريب خاص بالسالمة من الحريق —التدريب .3
 :يلي أن يحتوي التدريب آحد أدنى على ما

 مخاطر الحريق 

 .مخارج وممرات الطواريء 

 .ولياتوالمسؤ األدوار 

يجب   .ن الذين سيقومون بمسئووليات إضافية لمكافحة الحريق على تدريب سنوي باإلضافة إلى ما ورد ذآره أعالهأن يتلقى الموظفويجب  :مكافحة الحريق
 :أن يحتوي التدريب آحد أدنى على

 .يق المالئمة لمهامهمات مكافحة الحراستخدام معّد 

 .أساليب مكافحة الحريق 

 .ات الوقاية الشخصية الخاصة بمكافحة الحريقمعّد 

 .مهام ومسئووليات إضافية 

 —الوثائق .4

 .سنوات آحد أدنى 3يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت التدريب لمدة  :سجالت التدريب

 .سنوات آحد أدنى 5لمدة  يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت الحوادث :سجالت الحوادث

 :سجالت أخرى

a. التقييم الحالي لخطر السالمة من الحريق. 

b. ات الوقاية من الحريقالموقع الحالي لمعّد. 

c.  سنوات آحد أدنى 3يجب االستمرار في فحص السجالت وصيانتها لمدة. 

يجب أن يلتزم المقاولون  –حد األدنى للمعايير باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين ال
قة آما يلزم حثهم على االستمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي تقدم المزيد من الحماية بالمتطلبات القانونية الصارمة المطّب

 .لموظفيهم

 :المراجع

 .القوانين واللوائح المحلية والفيدرالية المطبقة 

 Nikeالخاصة بـ " ت الطواريءإجراءا"معيار إدارة قوانين  

 4-6، صفحة Nikeالخاص بـ ) البيئة والسالمة والصحة( ESHدليل  

 



 اإلسعافات األولية والخدمات الطبي ة
 المعيار

العمل واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع الحوادث واإلصابات الناشئة عن العمل أو المرتبطة به أو  جب على المقاول توفير محيط آمن وصحي وسليم داخل مكاني
ر المحتملة وتجنبها والتعامل معها بهدف توفير آما يجب أن يكون لدى المقاول نظًما الآتشاف المخاط  .الحادثة أثناء القيام به أو الناتجة عن تشغيل منشآت المقاول

 .سالمة جميع الموظفين والحفاظ على صحتهم

 .تطوير عمليات وإجراءات وتنفيذها للتعامل مع الحوادث التي تتطلب إسعافات أولية أو عناية طبية أخرى 

  المسؤوليات
 .فيذها واتباعهايجب على مدير الموقع التأآد من تطوير إجراءات اإلسعافات األولية وتن

 .إعداد عملية وإجراءات اإلسعافات األولية ودعمها واإلشراف عليها) الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على ممثل 

 .يجب على المديرين والمشرفين التأآد من تدرب الموظفين والتزامهم بمتطلبات العمليات واإلجراءات الخاصة باإلسعافات األولية

 .الغ اإلدارة مباشرة عن أية حادثة متعلقة بالعمل تتطلب إسعافات أوليةيجب على الموظفين إب

 تعريفات

 .اإلسعافات األولية هي العالج الطبي الذي يتلقاه الشخص المصاب أو المريض قبل توفر الرعاية الطبية المتخصصة إذا دعت الحاجة إلى ذلك 

 المتطلبات

 :على -آحد أدنى  -موثق للخطر تم إجراؤه، بحيث يشتمل  يجب أن تحتوي آل منشأة على تقييم—تقييم الخطر .1

a. تحديد المخاطر والموقع الذي يمكن أن يؤدي إلى وقوع حادثة. 

b.  بما في ذلك عدد الموظفين في آل موقع(تقييم الخطر المتعلق بالمخاطر.( 

c.  ت والموظفينمثل إمدادات اإلسعافات األولية والمعّدا(تحديد تدابير التحكم المطلوبة لتقليل الخطر.( 

  .2 :على ما يلي -آحد أدنى  –يجب أن يكون لدى آل منشأة إجراءات مطّبقة خاصة باإلسعافات األولية، بحيث تشتمل —السياسات واإلجراءات

a.  للتعامل مع أية طواريء طبية) داخلًيا أو خارجًيا(المصادر المتوفرة. 

b.  هاتفيجب أن تكون أرقام هواتف الطواريء موضوعة بوضح بجوار آل. 

c. موقع المنشآت الطبية وخدمات الطواريء وتوفرها. 

d. يجب االحتفاظ بسجالت اإلسعافات األولية والعالجات الطبية. 

 :يجب على آل منشاة بها متخصصون معتمدون لإلسعافات األولية استيفاء المتطلبات التالية آحد أدنى—متخصصو اإلسعافات األولية .3

a. طية عدد الموظفين والمخاطر داخل المنشأةعدد آاف من المتخصصين المدربين لتغ. 

b. دعم الموظفين بأسماء متخصصي اإلسعافات األولية المعتمدين ومواقعهم ومعلومات االتصال الخاصة بهم. 

c. االحتفاظ بشهادات اإلسعافات األولية المطلوبة. 

) مزيل الرجفان الخارجي اآللي( AEDائب اإلسعافات األولية و مثل حق(يجب أن يكون لدى آل منشأة مواد اإلسعافات األولية —مواد اإلسعافات األولية .4
 :يجب أن تحتوي حقائب اإلسعافات األولية على ما يلي آحد أدنى  .وذلك حسب درجة الخطورة) ونقاالت الجرحى وغيرها

a.  مختلفة األحجام(ضمادات الصقة معقمة.( 

b. آمادات ماصة. 
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c. ضمادات معقمة خاصة بالعين. 

d. أربطة مثلثة. 

e.  الحريقعالج. 

f. القفازات ذات االستعمال لمرة واحدة فقط. 

g. عالمات مرئية لصناديق اإلسعافات األولية ومعّداتها. 

h. الفحص واالستكمال الشهري الستيفاء الحد األدنى لمتطلبات محتويات صناديق اإلسعافات األولية 

و الجسم لمادة آيميائية، يجب توفير معّدات غسل األعين والجسم بحيث عندما يكون هناك خطر من تعرض العينين أو الوجه أ— معّدات غسل األعين والجسم .5
 :تستوفي المتطلبات التالية آحد أدنى

a.  يمكن شربها(أن تكون المياه صالحة للشرب.( 

b. سرعة تدفق المياه حتى ال تحدث أية إصابات. 

c. دقيقة آحد أدنى 15لتر لمدة  1.5 :الحد األدنى لمعدل التدفق. 

d. عدم وجود نتوءات حادة. 

e. تغطية فوهات الخراطيم للوقاية من الملوثات المحمولة في الهواء. 

f. صمام تحكم يمكن تحديد مكانه بسهولة وفي حالة تفعيله يظل مشّغًال حتى إيقاف تشغيله. 

g.  من المواد الضاّرة) قدم 100(متًرا  30داخل حيز. 

h. رةيسهل الوصول إليها ومحدد بعالمة واضحة بدرجة آبي. 

i.  من األرض) بوصة 45(سم  114.3و ) بوصة 33(سم  83.8وضع فوهات خراطيم المياه على ارتفاع يتراوح بين. 

j. يجب وقاية السائل المتدفق من الملوثات المحمولة في  .يجب بناء الوحدات القائمة بذاتها التي تحتوي على خزان السائل المتدفق من مواد غير قابلة للتآآل
 .الهواء

k. فهرنهايت °90إلى  60(سيليزيوس  35و  15فاظ على درجة حرارة الماء في الوحدات بين يجب الح.( 

l. يجب أن تكون جميع المعّدات واألنابيب محمية من التجمد. 

m. لمواصفات يجب فحص الوحدات القائمة بذاتها طبقا  .يجب تنشيط وحدات غسل العين المثبتة أسبوعًيا لتنظيف الخط والتحقق من التشغيل بصورة سليمة
.المصّنع
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 .من سيتم االتصال به لإلبالغ عن أية حادثة تتطلب إسعافات أولية أو مساعدات طبية أخرى 

 .األولية في منطقة العملمكان تجهيزات اإلسعافات  

 .اإلبالغ عن أية حادثة متعلقة بالعمل تتطلب إسعافات أولية أو مساعدات طبية أخرى 

 :يجب أن يحتوي التدريب آحد أدنى على .جميع متخصصو اإلسعافات األولية تدريًبا إضافيايجب أن يتلقى   :متخصصو اإلسعافات األولية

 .شهادة في اإلسعافات األولية 

 .إجراءات خاصة بالمنشأة تحتوي على االستجابة لإلسعافات األولية ومسببات األمراض المحمولة في الدم واإلبالغ عن الحوادث 

  —الوثائق .6

 .سنوات آحد أدنى 3آل منشأة االحتفاظ بسجالت التدريب لمدة  يجب على :سجالت التدريب

لن يتم الكشف عن  .عاًما إضافية آحد أدنى 30يجب على آل منشأة االحتفاظ بالسجالت الطبية السرية واآلمنة طوال مدة العمل ولمدة  :السجالت الطبية
  .ي يصرح بها القانونالسجالت الطبية بدون موافقة خطية من الموظف، باستثناء األسباب الت

 .سنوات آحد أدنى 5يجب على آل  منشأة االحتفاظ بسجالت الحوادث لمدة  :سجالت الحوادث

 :يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت لـ :سجالت أخرى

a. التقييم الحالي للخطر. 

b. ىسجالت الفحص الخاصة بحقائب اإلسعافات األولية ووحدات غسل العين والجسم لمدة عام آحد أدن. 

 

يجب أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطبقة آما يلزم حثهم  –باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير 
 .على االستمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي تقدم المزيد من الحماية لموظفيهم

 :لمراجعا

 .القوانين واللوائح المحلية والفيدرالية المطّبقة 

 .Nikeالخاصة بـ " مسببات األمراض المحمولة في الدم"معيار إدارة قوانين  

 .Nikeالخاص بـ " إدارة نظام اإلصابة والمرض"معيار إدارة قوانين  

 18-6، صفحة Nikeالخاص بـ ) البيئة والسالمة والصحة( ESHدليل  

 



 السالمة الكهر بية
 المعيار

واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع الحوادث واإلصابات الناشئة عن العمل أو المرتبطة به أو  داخل مكان العمل يجب على المقاول توفير محيط آمن وصحي وسليم
ر المحتملة وتجنبها والتعامل معها بهدف توفير آما يجب أن يكون لدى المقاول نظًما الآتشاف المخاط  .الحادثة أثناء القيام به أو الناتجة عن تشغيل منشآت المقاول

 .سالمة جميع الموظفين والحفاظ على صحتهم

 .أو الحد منها تطوير عمليات وإجراءات وتنفيذها من أجل تقليل األضرار المرتبطة بالمخاطر الكهربية

  المسؤوليات
 .وتنفيذه واتباعه يجب على مدير الموقع التأآد من تطوير إجراءات برنامج السالمة الكهربية

مج تدريبي وطريقة وبرنا مكتوبةإعداد تقييم للخطر وحفظه واإلشراف عليه، آما يجب عليه إعداد إجراءات ) الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على ممثل 
 .مراجعة سنوية لبرنامج السالمة الكهربيةلحفظ السجالت و

 .باإلجراءات الخاصة بسالمة استخدام األدوات الكهربيةحيث أنها تتعلق التزامهم بالمتطلبات ين ولمديرين والمشرفين التأآد من تدرب الموظفيجب على ا

 .يةت سالمة استخدام األدوات الكهربيجب على الموظفين االلتزام بالمتطلبات الخاصة بإجراءا

 المتطلبات
 :على -آحد أدنى  -شتمل يام الكهربية بحيث يجب أن تحتوي آل منشأة على تقييم موثق للخطر، تم إجراؤه للمه—تقييم الخطر .1

a. تعيين المهام الكهربية والمخاطر المرتبطة بها. 

b. تقييم الخطر المرتبط بالمخاطر. 

c.  ات الوقاية الشخصية وإجراءات التشغيل والتدريب والممارسات اآلمنة الخاصة على سبيل المثال، معّد( الحد منهاتدابير التحكم لتقليل المخاطر أو
 ).وغير ذلك، بالعمل

يجب أن تشتمل تلك اإلجراءات،   :منها الحديجب على آل منشأة تنفيذ إجراءات لتقليل األضرار المتعلقة بالمخاطر الكهربائية أو —السياسات واإلجراءات
 :آحد أدنى، على ما يلي

2.  

a. السالمة العامة الستخدام األدوات الكهربائية: 

 .بيةالقيام بإصالحات لألدوات الكهر بين والمعتمدينيمكن فقط للموظفين المدّر 

اعتماًدا خاًصا آما يجب حصولهم على المؤهالت المناسبة التي تمكنهم النشطة ية فراد الذين يقومون بالعمل في الدوائر الكهربيجب اعتماد األ 
 .من القيام بمثل هذا العمل

 قويةاستخدام أعمدة وعوازل ال، غرف مصممة تصميًما خاًصا والمثعلى سبيل (يجب حماية مناطق التوزيع الكهربي ضد أية أضرار حادثة  
 ).وغير ذلكللحماية 

 .المختصيني مقصوًرا على الموظفين الدخول إلى غرف التوزيع الكهرب يجب أن يكون 

 .ية وحمايتها من التعرض للبللمفاتيح وصناديق التوصيالت الكهربيجب تغليف لوحات التوزيع الكهربي والعوازل وال 

 .تم التحكم فيهيوضع عالمة على جميع أجهزة التحكم الكهربية لتحديد الجهاز الذي يجب  

 ).قدم 3(متر  0.9يجب أن تكون المسافة بين جميع لوحات التوزيع  

 .يحظر توصيل الملحقات غير الكهربية بأي خط آهربي  .يجب دعم جميع الخطوط الكهربية على طول امتدادها 

 ).لذا يلزم عدم وجود أية دوائر آهربية مكشوفة(يجب أن تكون جميع األسالك والكابالت الكهربية بحالة جيدة  

 .يجب استخدام الكابالت الملحقة بشكل مؤقت فقط 

 .، وذلك بالنسبة للمواقع المبللة(GFCI)يجب توفير قاطع أرضي لمنع تسرب الكهرباء نتيجة لألعطال  

 .مة استخدام األدوات الكهربائية الخاصة بالموقعيجب أن تتوفر قواعد سال 
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b. الفحوصات الكهربية: 

ات والبيئة التي يعتمد تكرار عمليات الفحص على اللوائح المحلية للدولة ونوع المعّد .يجب أن يكون لدى آل منشأة جدول للفحص واالختبار 
 .ات بها وتكرار االستخدامتم استخدام المعّد

 .يسية التي تمت في المنشآت الجديدة والحالية بهدف التحقق من مالئمتها للقوانين والمعاييريجب فحص التعديالت الرئ 

 .عملية ترتيب العيوب الكهربية وإصالحها 

c.  للعمل بالدوائر الكهربية النشطة(معدات الوقاية( 

 .آلما دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك متى تم القيام بتقييم الخطر وسالمة مصنفة آهربًياأغطية ونظارات /يجب ارتداء أحذية 

 .مناسبة بطريقةيجب عزل جميع األدوات المستخدمة في األعمال الكهربية  

 .أمام لوحات التوزيع الموجودة في غرف الخدمات الكهربية آهربًيا المصنفة يجب تثبيت الحصيرة 

  .ية عيوب آهربيةأت الكهربية وعلى تطبيق إجراءات اإلبالغ عن يجب تدريب جميع الموظفين على تطبيق قواعد السالمة الخاصة باستخدام األدوا—التدريب .3

يجب،على األقل، تدريب األفراد المؤهلين الذين يعملون وفق نظام آهربي ما أو وفق دوائر آهربية نشطة على المتطلبات  :سالمة استخدام األدوات الكهربية
 :التالية الخاصة بالموقع

 .العمل الخاصة بهم التعرف على المخاطر المتعلقة ببيئة 

 .ية مالئمةات وقااستخدام إجراءات ومعّد 

 .اإلجراءات الخاصة بإغالق الدوائر واألجهزة الكهربية النشطة وفصلها بأمان 

 .ات الوقاية الشخصية وصيانتهاالعناية بمعّد 

  —الوثائق .4

 .ىسنوات آحد أدن 3يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت التدريب لمدة  :سجالت التدريب

 .سنوات على األقل 5يجب االحتفاظ بالسجالت الخاصة باإلصابات واألمراض الناتجة عن استخدام األدوات الكهربية لمدة  :سجالت الحوادث

  :سجالت أخرى

a. التقييم الحالي للخطر 

b.  أو المنشأة مدة استخدام المعّداتيجب االحتفاظ بسجالت الفحص طوال. 
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يجب أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطبقة آما يلزم حثهم  –مارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير باستثناء ما تم تحديده بدقة آم
 .على االستمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي تقدم المزيد من الحماية لموظفيهم

 .قةوالفيدرالية المطّب القوانين واللوائح المحلية 

 .Nikeالخاص بـ " ةالتحكم في الطاقة الضاّر" إدارة قوانين معيار 

 31-8، صفحة Nikeالخاص بـ ) البيئة والسالمة والصحة( ESHدليل  

 



 التحكم في الطاقة ا لضارة
 المعيار

لمرتبطة به أو يجب على المقاول توفير محيط آمن وصحي وسليم داخل مكان العمل واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع الحوادث واإلصابات الناشئة عن العمل أو ا
ر المحتملة وتجنبها والتعامل معها بهدف توفير آما يجب أن يكون لدى المقاول نظًما الآتشاف المخاط  .الحادثة أثناء القيام به أو الناتجة عن تشغيل منشآت المقاول

 .سالمة جميع الموظفين والحفاظ على صحتهم

 .ةوالمعدات وتنفيذها للتأآد من مكافحة الطاقة الضاّر اآلالت (LOTO)فصل /إغالق وإجراءات تطوير عمليات

   المسؤوليات
 .وتنفيذها واتباعها) لالفص/اإلغالق( LOTOيجب على مدير الموقع التأآد من تطوير إجراءات 

 .ودعمها واإلشراف عليها) الفصل/اإلغالق( LOTOجراءات إنشاء عمليات وإ) الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على ممثل 

 .)الفصل/اإلغالق( LOTO وإجراءات ب الموظفين والتزامهم بالمتطلبات الخاصة بعملياتلمديرين والمشرفين التأآد من تدريجب على ا

 .وإجراءاتها) الفصل/اإلغالق( LOTOالموظفين االلتزام بمتطلبات عمليات يجب على 

 تعريفات

ير متوقع أو الطاقة الضارة هي عبارة عن الطاقة المخزنة أو المتبقية في اآلالت والتي يمكن أن تتسبب في حدوث ضرر نتيجة لبدء تشغيلها بشكل نشط وغ 
 .هربية والطاقة الحرارية والتفاعالت الكيميائية والحرآة الميكانيكية والطاقة الكامنة أو المخزنةيشتمل ذلك على الطاقة الك  .إصدار طاقة مخزنة

إلى ممارسات وإجراءات معينة لحماية الموظفين من تنشيط اآلالت واألجهزة أو بدء تشغيلها بشكل غير متوقع أو لحمايتهم  (LOTO)الفصل /يشير اإلغالق 
 .إجراء أنشطة الخدمات أو الصيانةمن انبعاث طاقة خطيرة أثناء 

 المتطلبات
 :تم إجراؤه بحيث يشتمل آحد أدنى على للخطر، موثق تقييم سنوي على آل منشأةتحتوي يجب أن —تقييم الخطر .1

a.  الناتجة من مصادر والمخاطر المتعلقة بها و) مثل ترآيب اآلالت أو المعدات أو صيانتها أو فحصها أو تنظيفها أو تصليحها(تحديد المعدات والمهام
 .ة التي يصعب التحكم فيهاالطاقة الضاّر

b. ةتقييم المخاطر المرتبطة بالطاقة الضاّر. 

c.  مثل إجراءات (إعداد تدابير للتحكم يتم استخدامها إلزالة المخاطرLOTO "أو الحد منها) "الفصل/اإلغالق.  

يجب أن تشتمل تلك اإلجراءات،   .ة أو الحد منهاالطاقة الضاّر بمكافحةرار المتعلقة يجب على آل منشأة تنفيذ إجراءات لتقليل األض—السياسات واإلجراءات .2
 :آحد أدنى، على ما يلي

a.  يجب توثيق إجراءاتLOTO )مصادر طاقة متعددة التي تحتوي على بالنسبة للمعّداتمعينة خاصة باآلالت ) فصل/إغالق. 

b. يمكن فقط للعمال الذين قاموا بترآيب األقفال والبطاقات   .هدف تأمين أجهزة التحكم في الطاقةتوفير أقفال ومفاتيح وبطاقات تم تخصيصها بشكل فردي ب
 .إزالتها

c. ات وتعطيلهاالمعّد عزل: 

 .فصل المحرآات والماآينات التي تعمل على تشغيل األنظمة الميكانيكية وإغالقها 

 .إغالقها/ تعطيل الدوائر الكهربية من خالل فصل الطاقة  

 .ت تدفق السوائل أو الغاز في األنظمة الهيدروليكية والغازية والبخاريةحظر عمليا 

 .حظر أجزاء اآلالت ضد الحرآة التي قد تسببها الجاذبية 

d. اإلفراط في وجود أية طاقة مخزنة بعد تعطيل النظام: 
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يكون الضغط الداخلي معادل للضغط الجوي  حتى اتآمأوعية الضغط أو الصهاريج أو المريجب إيجاد فتحة تهوية الغاز أو السوائل من  
 ).ال والبيئةوذلك باعتبار سالمة العّم(

 .تفريغ المكثفات الكهربية من خالل توصيلها باألرض 

 .إطالق الينابيع التي تعمل تحت الضغط أو الكبس أو حظرها 

 .صلا بعد اإلغالق والفتبديد قوات القصور الذاتي من خالل السماح للنظام بالتوقف تماًم 

e. التحقق من الفصل والتعطيل. 

f. اتإعادة تنشيط المعّد: 

 .الخطر مناطقعملية فحص العمل وإزالة األقفال والبداية اآلمنة وإعادة التنشيط فور ابتعاد الموظفين عن  

لتدابير ات أو تحديد موضعها، يجب على ابشكل مؤقت الختبار اآلالت أو المعّد) الفصل/اإلغالق( LOTOعندما يجب إزالة أجهزة  
 .االحتياطية توفير حماية آافية للموظفين

 .اتإعالمات للموظفين عند اآتمال العمل وتشغيل المعّد 

 .ات التي تم إعادة تنشيطها لتأآيد العملية اآلمنةاإلشراف على المعّد 

g. استخدام البطاقة فقط في حالة عدم وجود أية وسيلة عزل أخرى. 

h. عندما تنطوي عملية العزل على أآثر من موظفات واإلجراءات متعددة اإلغالق المعّد. 

i. ا بعد اطمئنانه على سالمة اآلالت وابتعاد آافة الموظفين عن مناطق الخطربها فقط بواسطة مدير الموقع شخصًي ر اإلزالة الجبرية لألقفال مسموحتعتب. 

بما في ذلك الموظفين والمقاولين ) الفصل/اإلغالق( LOTOمة بالوثائق إلجراءات يجب أن تحتوي آل منشأة على عملية إشراف مدّع —اإلشراف  .3
 .من الباطنوالمقاولين 

   ).الفصل/اإلغالق( LOTOيجب أن يتلقى آافة الموظفين تدريًبا حول –التدريب

 :ريب ما يلييجب أن يتضمن التد  .يجب إجراء تدريب حديث بشكل سنوي  .بشكل آامل) الفصل/اإلغالق( LOTO المعنيين بـيجب تدريب الموظفين 

 .آيفيتهمصادر الطاقة وماهيته و" جميع"مكان عزل  

 .استخدام األقفال والبطاقات على أجهزة التحكم 

 .التحقق من العزل 

 .وإعادة التنشيط لتشغيل اآلمنإجراءات ا 

 .المخاطر والتحكم فيها تحديد 

  الوثائق .4

 .سنوات آحد أدنى 3يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت التدريب لمدة  :سجالت التدريب

ويجب االحتفاظ بهذه   .ةيجب االحتفاظ بالسجالت الخاصة بجميع الحوادث، بما في ذلك السجالت الخاصة بالتعرض للطاقة الضاّر :سجالت الحوادث
 .سنوات آحد أدنى 5السجالت لمدة 

  :سجالت أخرى

b. سنوات آحد أدنى 3الحتفاظ بسجالت المراقبة لمدة يجب على آل منشأة ا. 
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قة آما يلزم حثهم يجب أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطّب –باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير 
 .لخاصة التي تقدم المزيد من الحماية لموظفيهمعلى االستمرار في تطوير ممارساتهم ا

 :المراجع

 .قةالقوانين واللوائح المحلية والفيدرالية المطّب 

 10-8، صفحة Nikeالخاص بـ ) البيئة والسالمة والصحة( ESHدليل  

 

 



  ا السبستوس
 المعيار

واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع الحوادث واإلصابات الناشئة عن العمل أو المرتبطة به أو  داخل مكان العمل يجب على المقاول توفير محيط عمل آمن وصحي وسليم
ر المحتملة وتجنبها والتعامل معها بهدف توفير سالمة يجب أن يكون لدى المقاول نظًما الآتشاف المخاط  .الحادثة أثناء القيام به أو الناتجة عن تشغيل منشآت المقاول

 .جميع الموظفين والحفاظ على صحتهم

 .وإدارتها (ACM)تطوير العمليات وتنقيذها واإلجراءات الالزمة لتحديد المواد التي تحتوي على االسبستوس  

  المسؤوليات

المعروفة أو المشتبه بها وإدارتها والعمل في وجودها ) المواد التي تحتوي على االسبستوس(  ACMيجب أن يتأآد مدير الموقع من أن اإلجراءات الالزمة لتحديد 
 .قيد التطوير والتنفيذ واالتباع

ودعمها واإلشراف ) المواد التي تحتوي على االسبستوس( ACMإعداد العمليات واإلجراءات الالزمة لـ ) الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على ممثل 
 .عليها

واإلجراءات ) المواد التي تحتوي على االسبستوس( ACMب على المديرين والمشرفين التأآد من تلقي الموظفين للتدريبات والتزامهم بمتطلبات عمليات يج
 .الخاصة بها

 .واإلجراءات الخاصة بها) المواد التي تحتوي على االسبستوس( ACMيجب على الموظفين االلتزام بمتطلبات عمليات 

 تتعريفا

ويمكن أن تكون هذه األلياف سامة في حالة ابتالعها آغبار، آما أنه من المعروف  .االسبستوس هو عبارة عن معدن طبيعي مصنوع من ألياف طويلة ورفيعة 
مواد التي تحتوي على خطوط إرشادية وإجراءات يجب اتباعها عند معالجات وصيانة ال إعداديجب على المقاولين  .أنها تساهم في زيادة مخاطر سرطان الرئة

ينطبق هذ   .لحماية جميع الموظفين والمقاولين والزائرين والبائعين من المخاطر الصحية المحتملة لألمراض المرتبطة باالسبستوس (ACM)االسبستوس 
يتعامل الموظف مع االسبستوس خالله، وآذلك ينطبق هذا المعيار على العمل الروتيني الذي قد  .المعيار على جميع ااألبنية والهياآل التي يمتلكها المقاول

 .العمل الذي يتم تنفيذه إلصالح المواد التي تحتوي على االسبستوس أو إزالتها

يشتمل معدن االسبستوس على األنواع  .من وزنها من االسبستوس% 1هي أية مواد تحتوي على أآثر من  (ACM)المواد التي تحتوي على االسبستوس  
  .والتريمواليت واألآتينواليت نثوفياليتدواليت واألموسايت والكريسوتايل واألالكروسي: التالية

 المتطلبات

، بحيث )المواد التي تحتوي على االسبستوس( ACMيجب أن يكون لدى آل منشأة تقييم سنوي للمخاطر، موثق بالمستندات، تم إجراؤه لـ —تقييم المخاطر .1
 :يتضمن آحد أدنى

a.  تحديد مواقعACM  )المعروفة أو المشتبه فيها وآميتها ونوعها وحالتها والمخاطر المرتبطة بها بواسطة شخص ) اد التي تحتوي على االسبستوسالمو
 .مؤهل لذلك

b.  تقييم المخاطر المرتبطة بـACM )المواد التي تحتوي على االسبستوس.( 

c.  عمليات التفتيشمثل وضع الملصقات والتحكم في الوصول و(تحديد تدابير التحكم لتقليل الخطر.( 

 –معروفة أو مشتبه فيها تطبيق إجراءات تشتمل ) المواد التي تحتوي على االسبستوس( ACMيجب على أية منشأة تحتوي على —السياسات واإلجراءات .2
 :ما يلي—آحد أدنى

a.  التواصل مع الموظفين المتأثرين بوجودACM )رتبطة بذلكوالمخاطر الصحية الم) المواد التي تحتوي على االسبستوس. 

b.  وضع الملصقات الخاصة بـACM  )المخاطر واالحتواء على االسبستوس واالحتياطات المسبقة :لتشتمل) المواد التي تحتوي على االسبستوس. 

c.  استخدام تصريح العمل لجميع العمل الذي يتعلق بـACM )المواد التي تحتوي على االسبستوس.( 
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d. أن يتم العمل بواسطة أشخاص مدربين ومؤهلين فقط. 

e.  والتطهير عند التدابير االحتياطية لالستخدام المناسب لمعّدات الوقاية الشخصية وعناصر التحكم الهندسي ومتطلبات العمالة الفنية ومعّدات االحتواء
 ).المواد التي تحتوي على االسبستوس( ACMالتعامل مع 

f.  التخلص المالئم منACM )طبًقا للمتطلبات التشريعية المحلية) المواد التي تحتوي على االسبستوس. 

g.  عمليات التفتيش الربع سنوية للتحقق من حالةACM )المعروفة أو المشتبه فيها) المواد التي تحتوي على االسبستوس. 

h.  إجراء إشراف طبي على األشخاص الذين يتعاملون معACM )سالمواد التي تحتوي على االسبستو.( 

 —التدريب .3

معروفة أو مشتبه فيها ) المواد التي تحتوي على االسبستوس( ACMيجب أن يتلقى جميع الموظفين الذين يعملون في وجود  :تحقيق الوعي بشأن االسبستوس
 :يجب أن يتضمن التدريب ما يلي .تدريًبا سنوًيا

 ).المواد التي تحتوي على االسبستوس( ACMالتعرف األساسي على  

 ).المواد التي تحتوي على االسبستوس( ACMطر الصحية المرتبطة بـ المخا 

 .األنشطة التي قد ينتج عنها انبعاث أللياف االسبستوس 

 ).المواد التي تحتوي على االسبستوس( ACMمتطلبات اإلعالم في حالة اضطراب  

 .ة بالموقعواإلجراءات المتعلقة بها الخاص) المواد التي تحتوي على االسبستوس( ACMسياسات  

المواد التي تحتوي ( ACMيجب أن يتلقى جميع الموظفين الذين هم على احتكاك مباشر بـ  ):المواد التي تحتوي على االسبستوس( ACMموظفو صيانة 
 :مثل الصيانة أو طاقم العناية التدريب اإلضافي السنوي التالي) على االسبستوس

 ).لى االسبستوسالمواد التي تحتوي ع( ACMآيفية تجنب إتالف  

 .استخدام معّدات الوقاية الشخصية وإعدادها ووضع قيود لها والعناية بها 

 ).المواد التي تحتوي على االسبستوس( ACMاإلجراءات الخاصة بصيانة  

 .وتدهورها) المواد التي تحتوي على االسبستوس( ACMعالمات الموقع الخاصة بتلف  

 .التعامل مع انبعاث األلياف 

  —الوثائق .4

 .سنوات آحد أدنى 3يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت تدريب الموظفين لمدة  :سجالت التدريب

لن يتم  .عاًما آحد أدنى 30متى أمكن، يجب على آل منشأة االحتفاظ بالسجالت الطبية السرية واآلمنة طوال مدة التوظيف مضاًفا إليها  :السجالت الطبية
  .األسباب التي يصرح بها القانونافقة خطية من الموظف، باستثناء الكشف عن السجالت الطبية دون مو

 .سنوات آحد أدنى 5ويجب االحتفاظ بهذه السجالت لمدة  .ACMيجب االحتفاظ بالسجالت الخاصة بجميع الحوادث المتعلقة بـ  :سجالت الحوادث

 :سجالت أخرى

a.  بيان مفصل وتقييم حالي لمخاطرACM )السبستوسالمواد التي تحتوي على ا.( 

b.  عاًما 30لمدة التوظيف مضاًفا إليها ) بما في ذلك التصاريح والتقارير المخبرية(يجب االحتفاظ بسجالت الصيانة والتصليح والتخلص. 

c.  االحتفاظ بعمليات الفحص ربع السنوية لـACM )سنوات آحد أدنى 3المعروفة أو المشتبه فيها لمدة ) المواد التي تحتوي على االسبستوس. 

 

 



 
 

 3الصفحة  – CLSاألمان 

04.14.10 

يجب أن يلتزم المقاولون  –باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير 
بالمتطلبات القانونية الصارمة المطبقة آما يلزم حثهم على االستمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي تقدم المزيد من الحماية 

 .لموظفيهم

 :مراجعال

 35-5، صفحة Nikeالخاص بـ ) البيئة والسالمة والصحة( ESHدليل  

 

 



ة األماآن المغلق ةحماي  
 المعيار

العمل واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع الحوادث واإلصابات الناشئة عن العمل أو المرتبطة به أو  يجب على المقاول توفير محيط آمن وصحي وسليم داخل مكان
ر المحتملة وتجنبها والتعامل معها بهدف توفير آما يجب أن يكون لدى المقاول نظًما الآتشاف المخاط  .الحادثة أثناء القيام به أو الناتجة عن تشغيل منشآت المقاول

 .سالمة جميع الموظفين والحفاظ على صحتهم

 .الحد منهاة أو مغلقتطوير عمليات وإجراءات وتنفيذها من أجل الحد من المخاطر المتعلقة بالدخول إلى األماآن ال 

  المسؤوليات

 .ة وتنفيذها واتباعهامغلقخول األماآن اليجب على مدير الموقع التأآد من تطوير اإلجراءات الخاصة بد

 .واإلشراف عليها ودعمهاة مغلقإعداد العمليات واإلجراءات الخاصة بدخول األماآن ال) صحة والسالمة والبيئةال( HSEمثل يجب على م

 .ةمغلقبدخول األماآن الالتزامهم بمتطلبات العمليات واإلجراءات الخاصة لمديرين والمشرفين التأآد من تدرب الموظفين ويجب على ا

 .ةمغلقيجب على الموظفين االلتزام بمتطلبات العمليات واإلجراءات الخاصة بدخول األماآن ال

 

 تعريفات

لفترة طويلة  فيه مساحة آافية لدخول الموظفين، به وسائل محدودة للدخول والخروج، وهو غير مصمم لبقاء الموظفين والمكان المغلق هو عبارة مكان ذ 
 ).التخزين والحفر وصهاريجى سبيل المثال، فتحات إصالح البالوعات والبالوعات واألنفاق والغاليات عل(

O الذي يلزمه تصريح بخاصية أو أآثر من الخصائص التالية مغلقيتميز المكان ال: 
  احتمالية احتوائه على هواء ضار؛ 
  مواد قد تتسبب في إلحاق أضرار آبيرة بالموظفين؛ 
د يؤدي إلى اختناق الموظف بسبب الجدران المائلة للداخل أو بسبب األرضيات المنحدرة ألسفل والتي تضيق تكوين داخلي ق 

  ممر أصغر؛ إلى تدريجًيا حتى تصل
 .أخرى متعارف عليها خاصة بالصحة أو السالمةاحتوائها على مخاطر  

O ار قد تؤدي إلى الوفاة أو إلى ضرر بدني خطير، آما أنه ال ال يحتوي على أية أضر مغلقالذي ال يلزمه تصريح هو مكان  مغلقالمكان ال
  .جويةأو احتمالية لحدوث مخاطر  جويةيحتوي على أية مخاطر 

 المتطلبات

 :على -آحد أدنى  -بحيث يشتمل  مغلقيجب أن تحتوي آل منشأة على تقييم موثق للخطر، تم إجراؤه لكل مكان —تقييم الخطر .1

a. ة والمخاطر المتعلقة بهامغلقتحديد جميع األماآن ال. 

b. تقييم الخطر المرتبط بالمخاطر. 

c.  على سبيل المثال، إجراءات الدخول ومعدات الوقاية الشخصية واالتصال والتدريب وغير ذلك(تحديد تدابير التحكم لتقليل الخطر أو الحد منه.( 

  .2 :على ما يلي -آحد أدنى  –ة والتي تشتمل مغلقاألماآن اليجب على آل منشأة تنفيذ اإلجراءات المكتوبة الخاصة ب—السياسات واإلجراءات

a. ة التي يلزمها تصريحمغلقاألماآن ال: 

 .ة، التي تتعرض لمخاطر متوسطة أو عالية تم تحديدها في تقييم الخطر، تصريح بالدخولمغلقيجب أن يكون لدى األماآن ال 

 .يلزمها تصريح ة التيمغلقيجب منع الموظفين غير المعتمدين من دخول األماآن ال 

 :يجب أن تشير الالفتة إلى .يرية على جميع نقاط الدخوليجب لصق الالفتات التحذ 

 ".يلزمه تصريح، ممنوع  ".يلزمه تصريح، ممنوع الدخول مغلقمكان  –خطر " 
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b. ة التي يلزمها تصريح، سواء آان هؤالء األشخاص مشرفون أم موظفونمغلقوليات الخاصة باألشخاص الذين يدخلون إلى األماآن الالمسؤ. 

c. لمتطلبات الخاصة بتصريح الدخولا: 

 .مغلقاسم المكان ال 

 .الغرض من الدخول وتاريخ العمل ومدته، بما في ذلك تاريخ انتهاء الدخول 

 .مشرفين مموظفين أآان هؤالء األشخاص ، سواء الذين يقومون بالدخول المعتمدين باألشخاصقائمة  

 .هاة وآيفية التحكم فيمغلقالمخاطر المتعلقة باألماآن ال 

 .إجراءات العزل 

 .شروط مقبولة خاصة بالدخول 

 .ة الخاصة باالختبار الجوي والمراقبة المستمرةالنتائج المطلوب 

 .متطلبات اإلنقاذ والطواريء 

 .إجراءات االتصال الخاصة بالموظفين واألشخاص الذين يقومون بالدخول 

 ).حامل ورافعة ومالبس أمان خاصة باألماآن المرتفعةعلى سبيل المثال، (ات الالزمة للدخول المعّد 

 ).على سبيل المثال، العمل مع التعرض لحرارة عالية(التفاصيل الخاصة بالتصاريح األخرى  

d. ات المراقبة واالختبارمعايرة سنوية ومعايرة ذاتية قبل الدخول لجميع معّد. 

e. ة، بحيث تشتمل تلك اإلجراءات على الموظفين والمقاولين مغلقلخاصة بدخول األماآن القة ايجب أن تحتوي آل منشأة على اإلجراءات السنوية الموّث
 .والمقاولين من الباطن

f. ة غير مصرح بالدخول إليهامغلقة آأماآن مغلقالمتطلبات الخاصة بتصنيف األماآن ال.  

 .ال يحتوي على هواء ضار فعلي أو محتمل مغلقالتأآد من أن المكان ال 

وتشتمل تلك المخاطر على مخاطر الصحة  .ال يحتوي على مخاطر قد تؤدي إلى الوفاة أو إلى ضرر بدني خطير مغلقلمكان الالتأآد من أن ا 
 .أو السالمة المتعارف عليها، بما في ذلك األضرار الناتجة عن المواد الصلبة أو السائلة أو الصدمة الكهربية أو األجزاء المتحرآة

 .يلزمه تصريح إلى إن يتم التخلص من جميع المخاطر مغلقطر، يجب التعامل مع المكان على أنه مكان لتخلص من المخاعند الدخول ل 

يلزمه تصريح، متى لزم األمر، وذلك عندما تعمل التغييرات قيد التطبيق أو  مغلقان كالذي ال يلزمه تصريح آم مغلقإعادة تصنيف المكان ال 

 .د على األشخاص الذين يقومون بالدخولتكوين المكان على زيادة المخاطر التي تعو

على سبيل المثال، األشخاص الذين يقومون بالدخول والموظفين والمشرفين (يجب تدريب جميع الموظفين الذين يقومون بالعمل في األماآن المغلقة —التدريب .3
 :لتدريب ما يلييجب أن يتضمن هذا ا .عند تنفيذ المهمة األولية، ثم بصفة سنوية بعد ذلك) وفريق اإلنقاذ

 .هاية وإجراءات التحكم فمغلقمخاطر الدخول إلى األماآن ال 

 .اتاستخدام جميع المعّد 

 .االتصاالت 

 .متطلبات اإلنقاذ والطواريء 
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  الوثائق .4

 .سنوات آحد أدنى 3االحتفاظ بسجالت التدريب لمدة يجب على آل منشأة  :سجالت التدريب

لن يتم الكشف عن  .عاًما إضافية آحد أدنى 30ى آل منشأة االحتفاظ بالسجالت الطبية السرية واآلمنة طوال مدة العمل ولمدة يجب عل :السجالت الطبية
  .السجالت الطبية بدون موافقة خطية من الموظف، باستثناء األسباب التي يصرح بها القانون

 5ويجب االحتفاظ بهذه السجالت لمدة  .ةمغلقبما في ذلك السجالت الخاصة باألماآن ال يجب االحتفاظ بالسجالت الخاصة بجميع الحوادث، :سجالت الحوادث
 .سنوات آحد أدنى

  :سجالت أخرى

a. التقييمات الحالية للخطر. 

b. تصاريح الدخول الخاصة بدخول األماآن المغلقة لمدة عام آحد أدنى. 

c. سنوات آحد أدنى 3ات المراقبة لمدة السجالت الخاصة بمعايرة معّد. 

d.  سنوات آحد أدنى 3سجالت المراقبة لمدة. 

 

يجب أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطّبقة آما يلزم حثهم  –باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير 
 .تي توفر المزيد من الحماية لموظفيهمعلى االستمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة ال

 :المراجع

 .القوانين واللوائح المحلية والفيدرالية المطّبقة 

 53-4، صفحة Nikeالخاص بـ ) البيئة والسالمة والصحة( ESHدليل  

 



 أمان المقاو ل
 المعيار

واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع الحوادث واإلصابات الناشئة عن العمل أو المرتبطة به أو  داخل مكان العمل يجب على المقاول توفير محيط آمن وصحي وسليم
ر المحتملة وتجنبها والتعامل معها بهدف توفير آما يجب أن يكون لدى المقاول نظًما الآتشاف المخاط  .الحادثة أثناء القيام به أو الناتجة عن تشغيل منشآت المقاول

 .سالمة جميع الموظفين والحفاظ على صحتهم

اول والمقاول تطوير عمليات وإجراءات وتنفيذها من أجل الحد من المخاطر الصحية والمخاطر المتعلقة بالسالمة والمخاطر البيئية المرتبطة بأنشطة المق 
 .من الباطن أو التخلص منها

  اتالمسؤولي
 .يجب على مدير الموقع التأآد من تطوير إجراءات سالمة المقاول وتنفيذها واتباعها

 .إعداد برنامج سالمة خاص بالمقاول ودعمه واإلشراف عليه) الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على ممثل 

 .ن والتزامهم بمتطلبات برنامج سالمة المقاوليجب على جهة اتصال المقاول التأآد من تدريب المقاولين المتأثرين والموظفين المتأثري

 .قاوليجب على المديرين والمشرفين التأآد من تدريب جهة اتصال المقاول المتأثرة والموظفين المتأثرين والتزامهم بمتطلبات برنامج سالمة الم

 .يجب على المقاولين والموظفين االلتزام بالمتطلبات الخاصة ببرنامج سالمة المقاول

 يفاتتعر

 .جهة اتصال المقاول هو الشخص المسؤول عن تنسيق أنشطة عمل المشروع الخاص بالمقاول والمقاول من الباطن 

 المتطلبات

 :يجب أن تحتوي آل منشأة على تقييم موثق تم تنفيذه للمخاطر، يشتمل آحد أدنى على—تقييم الخطر .1

a. لتعاقد أو التعاقد من الباطن عليهاالمهام والمخاطر المرتبطة التي من الممكن أن يكون قد تم ا. 

b. تقييم الخطر المرتبط بالمخاطر المسردة. 

c. تحديد تدابير التحكم المطلوبة لتقليل الخطر أو التخلص منه. 

ام ذات درجة يجب أن تحتوي آل منشأة على عمليات تأهيل ألي مقاول أو مقاول من الباطن يقوم بإجراء صيانة لمعدة أو منشأة أو يقوم بتنفيذ مه—التأهيل .2
 :تشتمل عمليات التأهيل آحد أدنى على  ".منخفض"خطر تتجاوز الدرجة 

a. يشتمل نموذج التأهيل الُمسبق الذي تم إآماله بواسطة آل مقاول متأثر على: 

 ).الصحة والسالمة والبيئة( HSEأداء  

مليون دوالر أمريكي آمجموع 2/ر أمريكي لكل حادثةمليون دوال 1ُيوصى بـ (الحد األدنى لمتطلبات التأمين ضد الخسارة الناتجة عن ضرر  
 ).آلي

 .تنفيذ برامج السالمة المناسبة والتدريب المالئم 

b. عملية تقييم قبول أو رفض المقاولين. 

c. سرد موثق للمقاولين المؤهلين. 

d. تقييم سنوي للمقاولين المؤهلين. 

 المقاول من الباطن/يجب على آل منشأة إجراء مراجعة وتوجيه ُمسبق للعمل الخاص بالمقاول—التوجيه الُمسبق للعمل/المراجعة .3

 :بحيث يشتمالن آحد أدنى على 

a. يشتمل توجيه المنشأة مخارج الطواريء والتعرف على مصدر اإلنذار واإلجراءات الالزم اتخاذها في حالة الطواريء. 
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b. المقاول من الباطن/لوبة خاصة بالمقاولأو شهادات مط/التحقق من صحة أي تدريب الزم و. 

c.  التحقق من صحة جدول بيانات سالمة المادة(MSDS) ألية مواد يتم نقلها في الموقع. 

d. فحص المعدات المنقولة إلى الموقع للتأآد من أنها في حالة جيدة ومتوافقة مع آافة المتطلبات التنظيمية. 

e.  مراجعة جميع اللوائح المطّبقة الخاصة بـHSE )الصحة والسالمة والبيئة ( باإلضافة إلى سياسات وإجراءاتHSE )الخاصة ) الصحة والسالمة والبيئة
 .بالمنشأة

f. مراجعة قواعد السالمة العامة. 

g. متطلبات العمالة الفنية والتنظيف والتخلص. 

h. اإلبالغ عن الحدث. 

i. تدابير عدم االمتثال. 

يجب تحديد مستويات المراقبة حسب مستوى المخاطر المرتبطة  .للمقاولين والمقاولين من الباطنيجب أن يكون لدى آل منشأة عملية مراقبة —المراقبة .4
 .بالمهام

 .يجب أن يكون لدى آل منشأة إجراءات خاصة بعدم االمتثال ألي جزء من سياسة المقاول واإلجراءات الخاصة به—تدابير عدم االمتثال .5

 .الموظفين المتأثرين أن يكونوا ُمدّربين على إجراءات برنامج السالمة الخاص بالمقاوليجب على جميع المديرين والمشرفين و— التدريب .6

 —الوثائق .7

 .سنوات آحد أدنى 3التوجيه المسبق للعمل لمدة /يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت المراجعة :سجالت التدريب

 سجالت التأهيل

a. التأهيل/سبقيجب أن تحتفظ آل منشأة بالنماذج الحالية للتأهيل الُم. 

b. التأهيل/يجب أن تحتفظ آل منشأة بالتقييمات الحالية للتأهيل الُمسبق. 

 سجالت أخرى

a. يجب أن تحتفظ آل منشأة بالتقييم الحالي للمخاطر الخاصة بمهام المقاول. 

b.  سنوات آحد أدنى 3يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت المراقبة لمدة. 

 

يجب أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطبقة آما يلزم حثهم  –سة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير باستثناء ما تم تحديده بدقة آممار
 .على االستمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي تقدم المزيد من الحماية لموظفيهم

 :المراجع

 .لفيدرالية المطبقةالقوانين واللوائح المحلية وا 



  الهندسة البشرية

 المعيار
لمرتبطة به أو يجب على المقاول توفير محيط آمن وصحي وسليم داخل مكان العمل واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع الحوادث واإلصابات الناشئة عن العمل أو ا

ر المحتملة وتجنبها والتعامل معها بهدف توفير آما يجب أن يكون لدى المقاول نظًما الآتشاف المخاط  .الحادثة أثناء القيام به أو الناتجة عن تشغيل منشآت المقاول
 .سالمة جميع الموظفين والحفاظ على صحتهم

 .تطوير عمليات وإجراءات وتنفيذها لتقليل األضرار المتعلقة بمخاطر الهندسة البشرية أو الحد منها 

  المسؤوليات

 

  .البشرية وتنفيذها واتباعها يجب على مدير الموقع التأآد من تطوير اإلجراءات الخاصة ببرنامج الهندسة

لحفظ السجالت ومراجعة سنوية للسياسات  ة وطرقامج تدريبيوإجراءات مكتوبة وبر إعداد تقييم للخطر) الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على ممثل 
 .اواإلشراف عليه بالهندسة البشرية ودعمهاواإلجراءات الخاصة 

 .دريب الموظفين والتزامهم بالمتطلبات حيث أنها ترتبط بإجراءات الهندسة البشريةى المديرين والمشرفين التأآد من يجب عل

 .يجب على الموظفين االلتزام بالمتطلبات الخاصة بإجراءات الهندسة البشرية

 تعريفات

 .اتات وإعداد اإلجراءالهندسة البشرية هي إعطاء الوظيفة المالئمة لمن يستطيع القيام بها عن طريق تصميم المعّد 

 المتطلبات

 :على -آحد أدنى  -يجب أن تحتوي آل منشأة على تقييم موثق للخطر، تم إجراؤه للمهام بحيث يشتمل —تقييم الخطر .1

a. تحديد المهام والمخاطر المتعلقة بها. 

b. تقييم الخطر المرتبط بالمخاطر. 

c.  العمل وتناوب العملعلى سبيل المثال، تصميم منطقة (تحديد عناصر التحكم الالزمة للحد من المخاطر.( 

على  -آحد أدنى  -يجب أن تشتمل تلك اإلجراءات  .يجب على آل منشأة تنفيذ اإلجراءات الالزمة لمواجهة مخاطر الهندسة البشرية—السياسات واإلجراءات
 :ما يلي

2.  

a. ر عن أية اضطرابات عضلية هيكلية اإلبالغ المبّك)MSDs ( وعن عالماتها وأعراضها وعن مخاطرMSD )الضطرابات العضلية الهيكليةا(. 

b.  دورية حول الهندسة البشرية ومراجعة اقتراحات الموظفين المتعلقة بمشكالت الهندسة  على تبادل معلوماتإجراءات مشارآة الموظفين التي تشتمل
 .البشرية

c. رية أو أضرارهاإجراءات لحل مشكالت الهندسة البشرية التي تم تقديمها عن طريق اإلبالغ عن مخاطر الهندسة البش. 

d. بالنسبة لألنشطة المتكررة، يتم توفير فترات للراحة وفرص إلجراء بعض التغييرات على النشاط. 

e. تقييم محطات عمل أجهزة الكمبيوتر الشخصية. 

f. ات والعملياتدمج الهندسة البشرية في تصميم المعّد. 
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 الهندسة البشرية

 :يلي يجب أن يتضمن التدريب ما .الهندسة البشريةب مخاطر مرتبطة يجب تدريب جميع األشخاص المشارآين في المهام التي تتضمن—التدريب .3

 .الشائعة وعالماتها وأعراضها) MSDs(االضطرابات العضلية الهيكلية  

وعن عالماتها وأعراضها والنتائج المترتبة على التأخر في اإلبالغ ) MSDs(أهمية السرعة في اإلبالغ عن االضطرابات العضلية الهيكلية  
 .عنها

 .التي حدثت خالل العمل وعن عالماتها وأعراضها) االضطرابات العضلية الهيكلية( MSDsفية اإلبالغ عن آي 

 .)االضطرابات العضلية الهيكلية( MSDأنواع عوامل الخطر والوظائف وأنشطة العمل المرتبطة بمخاطر  

 .ات المستخدمة في التخفيف من حدة عوامل الخطرالطرق أواألدوات أو المعّد 

 .اصيل برنامج الهندسة البشرية الخاص بالموقعتف 

  الوثائق .4

 .سنوات آحد أدنى 3يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت التدريب لمدة  :سجالت التدريب

م الكشف عن لن يت .عاًما إضافية آحد أدنى 30يجب على آل منشأة االحتفاظ بالسجالت الطبية السرية واآلمنة طوال مدة العمل ولمدة  :السجالت الطبية
  .السجالت الطبية دون موافقة خطية من الموظف، باستثناء األسباب التي يصرح بها القانون

 .سنوات على األقل 5يجب االحتفاظ بالسجالت الخاصة بإصابات وأمراض الهندسة البشرية لمدة  :سجالت الحوادث

 .دسة البشريةالتقييم الحالي للخطر وتقييمات فردية لمحطات عمل الهن :سجالت أخرى

 

قة آما يلزم حثهم يجب أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطّب –باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير 
 .لموظفيهمعلى االستمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي تقدم المزيد من الحماية 

 :المراجع

 .قةالقوانين واللوائح المحلية والفيدرالية المطّب 

 .Nikeالخاص بـ " األمراض/إدارة اإلصابات"معيار إدارة القوانين  

 15-5، صفحة Nikeالخاص بـ ) البيئة والسالمة والصحة( ESHدليل  

 



 الحماية من السقوط 
 المعيار

لمرتبطة به أو يجب على المقاول توفير محيط آمن وصحي وسليم داخل مكان العمل واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع الحوادث واإلصابات الناشئة عن العمل أو ا
ر المحتملة وتجنبها والتعامل معها بهدف توفير آما يجب أن يكون لدى المقاول نظًما الآتشاف المخاط  .الحادثة أثناء القيام به أو الناتجة عن تشغيل منشآت المقاول

 .سالمة جميع الموظفين والحفاظ على صحتهم

ابة باألشياء تطوير إجراءات وتنفيذها لتقليل المخاطر المرتبطة بالسقوط أثناء مستويات العمل أو الحد منها ولحماية الموظفين أو المقاولين من اإلص 
 .الساقطة

  المسؤوليات
 .الموقع التأآد من تطوير إجراءات الحماية من السقوط وتنفيذها واتباعهايجب على مدير 

 .واإلشراف عليها ودعمهاإعدادات إجراءات للحماية من السقوط " الصحة والسالمة والبيئة" HSEيجب على ممثل 

 .لحماية من السقوطب الموظفين والتزامهم بالمتطلبات الخاصة بإجراءات المديرين والمشرفين التأآد من تدريجب على ا

 .يجب على الموظفين االلتزام بالمتطلبات الخاصة بإجراءات الحماية من السقوط

 تعريفات

ات السالمة المعتمدة مثل مالبس األمان الخاصة بتسلق األماآن المرتفعة وأحزمة امتصاص نظام الحماية من السقوط هو عبارة عن استخدام العديد من معّد 
 .وتاد، يتم توصيل آل منها باآلخر لمنع السقوط الحرالمثبتة في وضع رأسي واألحبال ء السقوط واألإبطا الصدمات وأجهزة

 المتطلبات
 :على -آحد أدنى  -طر السقوط، تم إجراؤه بحيث يشتمل على تقييم موثق لخ تحتوي آل منشأة يجب أن -تقييم الخطر  .1

a. طر السقوطو أحد مواد العمل لخلها الموظف أتحديد المهام الوظيفية التي قد يتعرض خال. 

b. تقييم الخطر المتعلق بالمهام التي تتضمن العمل في األماآن المرتفعة. 

c. خطرابير التحكم وتنفيذها للحد من التحديد تد. 

تشتمل تلك  يجب على آل منشأة تنفيذ إجراءات لتقليل مخاطر السقوط أو التعرض ألشياء ساقطة أو الحد منها، ويجب أن—السياسات واإلجراءات  .2
 :على -آحد أدنى  -اإلجراءات 

a.  أو أآثر) قدم 6(متر  1.6يجب ارتداء آافة مالبس األمان الخاصة باألماآن المرتفعة، وذلك فيما يخص األماآن غير المحمية التي يبلغ ارتفاعها. 

b. ات الحماية من السقوط قبل آل استخدام وبعدهيجب فحص معّد. 

c. لسقوطات الحماية من افحص شهري لمعّد. 

d. ات الحماية من السقوط وتنظيفها وتخزينها بشكل مناسبصيانة معّد. 

e. االستخدام المناسب لُنظم الحماية من السقوط. 

f. معالجة األدوات والمواد وتخزينها وتأمينها بشكل مناسب. 

g. بها أو سقوط المواد السقوط ُيحتمل وجود خطرالمقيد إلى األماآن التي  الوصول. 

h. ة بالطواريء لنقل العمال المصابينقة خاصإجراءات موّث. 

i. سالمة الساللم: 

 .قائمة مفّصلة 
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 .االستخدام اآلمن 

 .متطلبات الفحص 

j.  قدم 7(م  2.1محاطة بقفص يتم تثبيته عند االرتفاع ) قدم 7(متر  2.1يجب أن تكون جميع الساللم المثبتة التي يبلغ ارتفاعها أآثر من.( 

k. على سبيل المثال رافعات األشخاص والرافعات المقصية والرافعات الهوائية (ات الدخول وصيانتها وفحصها االستخدام اآلمن لمعّد 

 )ومواد رفع السقاالت إلخ

l. فتحات في األرضية والجدار: 

اج المستو يتكون السي(بسياج مستو وبعارضة قدم ) قدم 4(متر  1.2يجب حماية أي مكان يتعرض فيه األشخاص للسقوط من مسافة أآبر من  
، يتم وضع السياج والعارضة في الجوانب المفتوحة عدا األماآن التي بها مدخل يؤدي إلى )من قضيب في األعلى وقضيب في الوسط وأعمدة
 .سطح منحدر أو سلم خرساني أو سلم خشبي مثبت

رضية أو الجدار، يجب حماية تلك الفتحات من ات أو المواد عبر الفتحات الموجودة باألفي حالة احتمالية حدوث خطر ناتج عن سقوط المعّد 
 .خالل وضع حامية قدم أو حاجز غالق

، ثم يكون بصفة سنوية بعد عند التعيين األوليتدريب جميع الموظفين المعنيين على أساليب الحماية من السقوط، وسوف يكون ذلك التدريب  يجب—التدريب .3
 :يليعلى ما  -آحد أدنى  -يجب أن يحتوي التدريب  .ذلك

 .من ُيحتمل تعرضه لمخاطر السقوط 

 .آيفية التعرف على المخاطر والحد منها 

 .طبيعة مخاطر السقوط التي تحدث في أماآن العمل 

 .إجراء مناسب لصيانة النظام وفحصه 

 .استخدام إجراءات الحماية من السقوط وتشغيلها 

 .الحد األقصى لوزن مكونات الحماية من السقوط 

 .يتم تدريب جميع الموظفين المعنيين على تطبيق إجراءات سالمة الساللم وعلى متطلبات االستخدام والفحص اآلمنين سوف :سالمة الساللم

  الوثائق .4

 .سنوات آحد أدنى 3يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت التدريب لمدة  :سجالت التدريب

 .سنوات آحد أدنى 5يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت الحوادث لمدة  :سجالت الحوادث

 :سجالت أخرى

a. التقييم الحالي للخطر. 

b.  سنوات على األقل 3لمدة ) الحماية من السقوط والساللم(يجب االحتفاظ بنماذج الفحص. 

 

يجب أن يلتزم المقاولون  –باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير 
قة آما يلزم حثهم على االستمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي تقدم المزيد من الحماية تطلبات القانونية الصارمة المطّببالم

 .لموظفيهم

 .قةالقوانين واللوائح المحلية والفيدرالية المطّب 

 19-7، صفحة Nikeالخاص بـ ) البيئة والسالمة والصحة( ESHدليل  



 سالمة الصيان ة
 المعيار

واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع الحوادث واإلصابات الناشئة عن العمل أو المرتبطة به أو  داخل مكان العمل يجب على المقاول توفير محيط آمن وصحي وسليم
ر المحتملة وتجنبها والتعامل معها بهدف توفير آما يجب أن يكون لدى المقاول نظًما الآتشاف المخاط  .الحادثة أثناء القيام به أو الناتجة عن تشغيل منشآت المقاول

 .سالمة جميع الموظفين والحفاظ على صحتهم

أو الحد من هذا  بأنشطة الصيانة واإلصالح تطوير عمليات وإجراءات وتنفيذها من أجل تقليل خطر إخفاق المعّدات أوالتعرض للمخاطر المرتبطة 
 .الخطر

  المسؤوليات
 .سالمة الصيانة وتنفيذها واتباعهاوإجراءات د من تطوير سياسة يجب على مدير الموقع التأآ

 .واإلشراف عليها دعمهاسالمة الصيانة وب خاصة إجراءات إعداد )الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على ممثل 

 .اإلشراف عليهاو دعمهاسالمة الصيانة وب وإجراءات خاصة سياسة عداديجب على ممثل الصيانة إ

 .وإجراءات سالمة الصيانة ب الموظفين والتزامهم بالمتطلبات الخاصة بسياسةرين والمشرفين التأآد من تدرلمدييجب على ا

 .بات الخاصة بسياسة وإجراءات سالمة الصيانةيجب على الموظفين االلتزام بالمتطل

 تعريفات

شطة أخرى ترتبط باللهب أو الشرر أو أية مصادر اشتعال أخرى قد العمل مع التعرض لحرارة عالية هو عبارة عن أنشطة لحام أو قطع أو طحن أو أية أن 
 .تتسبب في انبعاث دخان أو اندالع حريق أو تشغيل أنظمة آشف الحريق

 المتطلبات
 :على -آحد أدنى  -يجب أن يكون لدى آل منشأة تقييم موثق للخطر تم إجراؤه للصيانة، بحيث يشتمل —تقييم الخطر .1

a. ة بمهام الصيانة واإلصالحتحديد المخاطر المرتبط. 

b. تقييم الخطر المرتبط باألضرار المحددة. 

c.  على سبيل المثال، معدات الوقاية الشخصية وتصريح العمل مع التعرض لحرارة عالية(تحديد تدابير التحكم لتقليل الخطر أو الحد منه.( 

  .2 :يجب أن تشتمل اإلجراءات آحد أدنى على  .صيانةيجب أن يكون لدى آل منشأة إجراءات مطّبقة خاصة بال—السياسات واإلجراءات

a. يتم المحافظة على ورش العمل في ظروف عمل جيدة ونظيفة. 

b. يجب أن تكون جميع األدوات والمعّدات موجودة في أمر عمل مناسب وآمن. 

c. الوصول إلى دالئل معّدات المصّنعين. 

d. يتم توفير معّدات الوقاية الشخصية واستخدامها. 

e. ظام الصيانة الوقائية واإلصالح علىيجب أن يشتمل ن: 

 .الجدولة وترتيب األولويات 

 .إآمال تفاصيل العمل 

 .التاريخ والشخص الذي قام بإتمام العمل 

 .اإلصالح الخاص بكل جزء من المعّدات أو الخاص بالمعّدات/سجل الصيانة 

f. التعرض لحرارة عالية عند القيام به في أية منطقة غير مصممة خصيًصا لهذه العملية وأن تكون خالية من  إجراءات السالمة ونظام تصريح العمل مع
 :يجب أن يشتمل تصريح العمل مع التعرض لحرارة عالية على .المواد القابلة لالشتعال واالحتراق
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 .موقع العمل مع التعرض لحرارة عالية وطبيعته 

 .وقت العمل الشاق ومدته 

 .اطات التي يجب اتخاذها قبل بدء العمل وأثنائه وبعد اآتمالهاالحتي 

 .المشرف والعمل السلوآي الفردي 

 .معّدات الوقاية الشخصية مطلوبة 

 .متطلبات معّدات مكافحة الحريق 

 .قائمة باألشخاص المعتمدين الذين يمكنهم توقيع التصريح 

 —التدريب .3

 :يًبا يشتمل آحد أدنى علىيجب أن يتلقى موظفو الصيانة تدر :موظفو الصيانة

 .المتطلبات المحددة الخاصة ببرنامج سالمة الصيانة 

 .استخدام األدوات وتخزينها وصيانتها 

 .متطلبات الصيانة الوقائية للمعّدات واألدوات 

 :يجب أن يتلقوا تدريًبا سنوًيا يشتمل آحد أدنى على :الموظفون المختصون للعمل مع التعرض لحرارة عالية

 .جراءات تصريح العمل مع التعرض لحرارة عاليةنظام وإ 

 ).بما في ذلك معّدات مكافحة الحريق(استخدام المعّدات  

  الوثائق .4

 .سنوات آحد أدنى 3يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت التدريب لمدة  :سجالت التدريب

 :سجالت أخرى

a. التقييمات الحالية للخطر. 

b. سنوات آحد أدنى 3لمدة  يجب االحتفاظ بسجالت الصيانة الوقائية. 

c. سجالت اإلصالح طوال مدة استخدام المعّدات. 

d.  سنوات آحد أدنى 3تصاريح العمل مع التعرض لحرارة عالية لمدة. 

 

 :المراجع

 .القوانين واللوائح المحلية والفيدرالية المطّبقة 

 .Nikeالخاص بـ " المواد الضارة"معيار إدارة قوانين  

 .Nikeالخاص بـ " الكهربيةالسالمة "معيار إدارة قوانين   

 .Nikeالخاص بـ " التحكم في الطاقة الضارة"معيار إدارة قوانين  

 23-4، صفحة )البيئة والسالمة والصحة( ESHدليل  



 

 

 التعرض للضوضاء
 المعيار

واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع الحوادث واإلصابات الناشئة عن العمل أو المرتبطة به أو الحادثة أثناء  داخل مكان العمل يجب على المقاول توفير محيط آمن وصحي وسليم
ر المحتملة وتجنبها والتعامل معها بهدف توفير سالمة جميع آما يجب أن يكون لدى المقاول نظًما الآتشاف المخاط  .القيام به أو الناتجة عن تشغيل منشآت المقاول

 .الموظفين والحفاظ على صحتهم

أو حماية الموظفين والمقاولين من مستويات الضوضاء التي سوف /التعرض للضوضاء وتنفيذه بهدف خفض مستويات الضوضاء وخاصة بتطوير برنامج  
 .تتسبب في فقدان حاسة السمع

  المسؤوليات
 .مدير الموقع التأآد من تطوير برنامج الضوضاء وتنفيذه واتباعه يجب على

 .واإلشراف عليهالتعرض للضوضاء ودعمه خاص بأن يقوم بإنشاء برنامج ) الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على ممثل 

 .لضوضاءيجب على المديرين والمشرفين أن يتأآدوا من تدريب الموظفين والتزامهم بمتطلبات برنامج التعرض ل

 .يجب على الموظفين االلتزام بمتطلبات برنامج التعرض للضوضاء

 المتطلبات
 :يشتمل آحد أدنى على ، بحيثتم إجراؤه طر،يجب أن تحتوي آل منشأة على تقييم موثق للخ—تقييم الخطر .1

a. وحدة ديسيبل أو أآثر 85ق ذات الضوضاء المرتفعة آـ يتم التعرف على المناط .توصيل تقييم للضوضاء بهدف التعرف على المناطق ذات الضوضاء المرتفعة. 

b.  فعلى سبيل المثال، فقدان حاسة السمع وفقدان الترآيز وعدم القدرة على سماع إنذارات الحريق( الصاخبةالضوضاء  عنتقييم الخطر الناشيء.( 

c. ىوحدة ديسيبل آحد أدن 85يم أدوات التحكم بهدف تقليل التعرض للضوضاء ألقل من قم تقي. 

 .يجب وضع أدوات التحكم في الهندسة في االعتبار آأول وأفضل خيار 

  .ات الوقاية الشخصية في االعتبار آآخر خيارمعّديجب وضع  

 بهدف تقليل خطر فقدان هاتنفيذعلى إجراءات تم وحدة ديسيبل  85آل منشأة ذات مستويات ضوضاء تم التعرف عليها آـ  تحتوي يجب أن—اإلجراءاتو السياسات .2
 :والذي يجب أن يحتوي آحد أدنى على ما يلي الحد منهحاسة السمع أو 

a. مراقبة الضوضاء عندما يحدث تغيير خطير في اآلالت أو عمليات اإلنتاج. 

b. الالفتات التي تشير إلى المناطق التي يجب اتخاذ أساليب الحماية السمعية بها. 

c. توفر الحماية السمعية واستخدامها في المناطق المطلوبة. 

d. الية لمستويات الضوضاء المشار إليهاتقييم الحماية السمعية لتحديد الفّع. 

 :يجب أن تحتوي آل منشأة على برنامج اختبار السمع للموظفين المتأثرين بذلك حيث يحتوي هذا البرنامج آحد أدنى على ما يلي—اختبار السمع .3

a. تكلفة على الموظفين عدم وجود. 

b. عتمديتم فحصهم بواسطة أخصائي طبي م. 

c.  ةسنوي في البداية ثم بصورة) المخطط السمعي(يتم إجراء االختبار. 

d. إخطار الموظفين المتأثرين بالنتائج. 

e. اتباع اإلجراء التصحيحي للتعامل مع أي تغيير في السمع حسب ما تم فحصه من قبل األخصائي الطبي المحدد. 
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 التعرض للضوضاء
يجب أن يحتوي التدريب آحد  .سنوية بعد ذلك بصورةثم عند التعيين األولي مج مراقبة لكافة الموظفين يتم القيام بالتدريب عندما يوجد لدى المنشأة برنا–-التدريب .4

 :أدنى على ما يلي

 .آثار الضوضاء على السمع 

 .الغرض من أدوات الحماية السمعية 

 .ميزات والعيوب وتخفيف األنواع المختلفةمال 

 التعليمات المتوفرة  

 .ياس السمع وشرح عملية االختبارالغرض من االختبار المتعلق بق 

  الوثائق .5

 .سنوات آحد أدنى 3يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت التدريب لمدة  :سجالت التدريب

لسجالت لن يتم الكشف عن ا .عاًما إضافية آحد أدنى 30يجب على آل منشأة االحتفاظ بالسجالت الطبية السرية واآلمنة طوال مدة العمل ولمدة  :السجالت الطبية
  .القانون األسباب التي يصرح بهاالطبية دون موافقة خطية من الموظف، باستثناء 

 .سنوات آحد أدنى 5يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت الحوادث لمدة  :سجالت الحوادث

 سجالت أخرى

a. التقييم الحالي للخطر. 

b.  سنوات آحد أدنى 5تدابير تقييم الضوضاء لمدة  االحتفاظسيتم. 

 

. 

 :المراجع

 .قةالقوانين واللوائح المحلية والفيدرالية المطّب 

 7-5، صفحة Nikeالخاص بـ ) البيئة والسالمة والصحة( ESHدليل  

 



 اإلشعاع 
 المعيار

لمرتبطة به أو يجب على المقاول توفير محيط آمن وصحي وسليم داخل مكان العمل واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع الحوادث واإلصابات الناشئة عن العمل أو ا
ر المحتملة وتجنبها والتعامل معها بهدف توفير آما يجب أن يكون لدى المقاول نظًما الآتشاف المخاط  .الحادثة أثناء القيام به أو الناتجة عن تشغيل منشآت المقاول

 .سالمة جميع الموظفين والحفاظ على صحتهم

يجب على المقاول االلتزام بالمتطلبات   .الحد منهنها أو خطر المتعلق بتأين مصادر اإلشعاع وعدم تأي تطوير عمليات وإجراءات وتنفيذها من أجل تقليل 
 .أّيا آانت درجة صرامتهاالقوانين واللوائح المحلية ذات الصلة آما ورد ذآرها في هذا المعيار أو في 

  المسؤوليات
 .يجب على مدير الموقع التأآد من تطوير سالمة اإلشعاع وتنفيذه واتباعه

 .واإلشراف عليهإنشاء برنامج سالمة اإلشعاع ودعمه ) الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على ممثل 

يجب على  .ب الموظفين وااللتزام بمتطلبات برنامج سالمة اإلشعاعالتأآد من تدر والمشرفين المديرين

 .يجب على الموظفين االلتزام بمتطلبات برنامج سالمة اإلشعاع

 تعريفات

لكيميائية في الجزيئات أو اإلشعاع الدقائقي مع وجود طاقة آافية لكسر الروابط ا/يعتبر اإلشعاع المؤين طاقة يتم إطالقها بواسطة الموجات الكهرومغناطيسية و 
 .جاما ةشعأوأشعة ألفا وبيتا و Xبث أشعة  :تشتمل األمثلة على .أو إلزالة اإللكترونات المترابطة من الذرات

 التأثيرات الحرارية هي الخطر الصحي .جيجاهرتز 100آيلوهرتز و  300بين  يقع تردده ما هو عبارة عن إشعاع غير مؤين) RF(إشعاع التردد الالسلكي  
 .تشتمل أمثلة التطبيقات الصناعية على سدادات الحرارة واللحامات ذات الترددات العالية  .األساسي

اآتشفت األبحاث   .هو عبارة عن القوات المغناطيسية والكهربية المحيطة بأي جهاز آهربي (EMF)اإلشعاع المنبعث من الحقل الكهربي والمغناطيسي  
 .)اإلشعاع المنبعث من الحقل الكهربي والمغناطيسي( EMFبالمستويات األعلى من  وجود تأثيرات صحية محتملة متعلقة

 المتطلبات

 :يشتمل آحد أدنى علىبحيث تم إجراؤه  ،ق للخطريجب أن تحتوي آل منشأة على تقييم موّث—تقييم الخطر .1

a. بها التعرف على مصادر اإلشعاع والمخاطر المتعلقة. 

b. تقييم الخطر المرتبط بالمخاطر. 

c. ية الشخصيةات الوقايل المثال، المراقبة والحماية ومعّدفعلى سب(خفض التعرض أو إزالته عرف هوية تدابير التحكم مطلوبة لم.( 

 :ما يلي—آحد أدنى –لتقليل خطر اإلصابات البدنية والتي يجب أن تغطي على إجراءات تم تنفيذها  آل منشأة تحتوي يجب أن–السياسات واإلجراءات  .2

a.  مصادر اإلشعاع بغطاء متشابك لحمايته من التعرض القاسي لألشعةيجب تصميم. 

b.  وحدات إشعاع في السنة 3ال يتعدى التعرض السنوي المهني لإلشعاع بالنسبة للفرد. 

c. فقط المنطقة على الموظفين المختصين دخول حصر. 

d. اإلشارات والملصقات في مناطق اإلشعاع. 

e. اإلشراف الطبي على الموظفين شديدي التعرض للخطر أو آما تتطلبه اللوائح. 

f.  للمصادر التالفة) االستجابات(االستجابة. 

g. اإلجراءات المعينة للوظيفة للتعامل مع مصادر اإلشعاع أو العمل من خاللها. 

 



 
 
 
 

 2الصفحة  – CLSالسالمة 

04.14.10 

h. إجراءات الطواريء. 

i.  المصّنعصيانة المعدات المشعة ومعايرتها طبقا لتوصيات. 

j. ات العمل التي تعمل على تقليل التعرض لإلشعاعممارس. 

 :لبرنامج اإلشعاع ليتضمن ما يلي) ات الجديدة ونقلها أو استبدالهاأو عند استالم المعّد(يجب على آل منشأة إجراء مراجعة سنوية المراجعة السنوية .3

a. اإلجراءات 

b. يإشعاع عملية مسح 

c. األغطية المتشابكة 

d. بيالتسر 

e.  ت مطلوبةإذا آان(قياس الجرعات( 

f. تقييم الموظف 

 —التدريب .4

يجب أن يحتوي التدريب آحد أدنى على  .التعيين األولي عند التوعية بهدف تحقيق تدريًبايجب أن يقوم الموظفون المتأثرون بتلقي  :بسالمة اإلشعاع التوعية
 :ما يلي

 .آثار اإلشعاع 

 .هذه المخاطرالمخاطر المعينة التي قد يتعرض لها الموظفون وآيفية التحكم في  

 .لعملل اآلمنة مارساتالم 

 .إجراءات الطواريء 

يجب أن يحتوي التدريب آحد  .مصادر اإلشعاع تدريًبا أولًيا ثم سنويا بعد ذلك مع ةمباشر يتعاملون بصورة يجب أن يتلقى الموظفون الذين  :سالمة اإلشعاع
 :أدنى على ما يلي

 .أنواع اإلشعاع الموجود في المنشأة 

 .لمحتملة الخاصة بالتعرض لمصادر اإلشعاع الموجودة في المنشأةالمخاطر ا 

 .مستويات التعرض والمخاطر الناتجة 

 .نتائج تقييمات الخطر 

 .الممارسات اآلمنة للعمل 

 .إجراءات الطواريء 
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 —الوثائق .5

 .سنوات آحد أدنى 3يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت التدريب لمدة  :سجالت التدريب

 .سنوات آحد أدنى 5الحوادث لمدة يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت  :سجالت الحوادث

 سجالت أخرى

a.  لخطرلالتقييم الحالي. 

b.  سنوات آحد أدنى 3المراجعة السنوية لمدة. 

c.  سنوات آحد أدنى 3سجالت المعايرة الختبار األجهزة لمدة. 

d. طوال مدة استخدام المعّدات سجالت الصيانة. 

 

 

 

قة آما يلزم حثهم يجب أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطّب –ارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إد
 .على االستمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي تقدم المزيد من الحماية لموظفيهم

 :المراجع

 .قةالقوانين واللوائح المحلية والفيدرالية المطّب 

 23-5، صفحة Nikeالخاص بـ ) البيئة والسالمة والصحة( ESHليل د 

 

 



 إدارة المرآ بات
 المعيار

العمل واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع الحوادث واإلصابات الناشئة عن العمل أو المرتبطة به أو  يجب على المقاول توفير محيط آمن وصحي وسليم داخل مكان
ر المحتملة وتجنبها والتعامل معها بهدف توفير آما يجب أن يكون لدى المقاول نظًما الآتشاف المخاط  .الحادثة أثناء القيام به أو الناتجة عن تشغيل منشآت المقاول

 .سالمة جميع الموظفين والحفاظ على صحتهم

يجب   .ومرور المشاة أو الحد من هذا الخطر بمحركتطوير عمليات وإجراءات وتنفيذها بهدف تقليل الخطر المرتبط بعملية تشغيل المرآبات التي تعمل  
 .أّيا آانت درجة صرامتهاذآرها في هذا المعيار أو القوانين واللوائح المحلية ذات الصلة  على المقاول االلتزام بالمتطلبات آما ورد

  المسؤوليات
 .وتنفيذها واتباعها (PMV)يجب على مدير الموقع التأآد من تطوير إجراءات برنامج المرآبات التي تعمل بمحرك

ودعمها  )التي تعمل بمحركمرآبات ال( PMVالالزمة لـ  والتدريب والصيانة الوقائية إعداد اإلجراءات) الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على ممثل 
 .اإلشراف عليهاو

 .)المرآبات التي تعمل بمحرك( PMVبمتطلبات إجراءات  هملتزامالتأآد من تدرب الموظفين وا يجب على المديرين والمشرفين

 .)المرآبات التي تعمل بمحرك( PMV وتدريب يجب على الموظفين االلتزام بمتطلبات إجراءات

 تعريفات

أو سحبها أو رفعها أو جمعها أو ترتيبها في  أو دفعها المواد لحمل يتم استخدامها تعمل بالدفع متحرآة مرآباتهي أية  (PMV)بمحرك  التي تعملالمرآبات  
بمحرك وشاحنات  حنات اليدوية التي تعملوالشا األرصفةع الرفع وشاحنات البليت والجرارات وشاحنات رف مرآباتوتعرف هذه المرآبات عموما  .صفوف
 .وشاحنات الرفعوشاحنات حرث األراضي الزراعية  الرآاب

 المتطلبات
 :يتضمن )بمحرك لتي تعملالمرآبات ا( PMV حول موثق للخطر يجب أن يكون لدى آل منشأة تقييم سنوي—تقييم الخطر .1

a. جميع  تحديدPMV )والمخاطر المرتبطة بها )المرآبات التي تعمل بمحرك. 

b.  تقييم المخاطر المرتبطة بـPMV )المرآبات المدعومة بمحرك.( 

c.  الحد منهأو  الخطر لتقليل الالزمةتحديد تدابير التحكم.  

 :آحد أدنى بمحرك الذي يشمل ما يلي التي تعمليجب أن يقوم آل موقع بتنفيذ برنامج المرآبات —اإلجراءات .2

a. متطلبات أمان المرآبات: 

 .الحمولة ضع عالمة واضحة بسعةو 

 .نظام التقييد 

 ).البوقأو  التحذيراتمثل األضواء أو (م التحذير انظ 

 .المرتفعة شاهقة الحماية ضد سقوط األشياء من األماآن 

 .اآلمنة سلوآياتهإجراءات التشغيل و 

b.  وملحقات شاحنات الرفعقانونية لمعّدات  فحص اتعملي ةتشمل أي(صيانة وقائية دورية.( 

 .االنسحاب الفوري وإصالح أعطال المعّدات 

 .يجب إصالح األعطال فقط بواسطة المختص 

c. ما قبل االستخدام لتأآيد حالة التشغيل اآلمنة للمعّدات فحص. 
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d. لتشغيل اآلمنة المكتوبةقواعد ا. 

e.  الطرق الخاصة بـ  عن الممرات الخاصة بالمشاةعزلPMV ) بمحرك التي تعملالمرآبات(. 

f.  الحوادث أو فقدان أي من المعّدات ميعجاإلبالغ عن. 

g. يجب أن تكون مناطق شحن البطارية وإعادة الملء آمنة. 

 .يجب أن تكون الشواحن آمنة ومغطاة ومحمية من العناصر 

 ).متر 30(قدم  100 في حيزحظر التدخين  

 .مناسبة ومعّدات أخرى للتعامل مع السكب معّدات وقائية شخصية 

 .االستحمام/األعينغسيل  أماآنتوفير  

h.  يجب أن يتم السماح للعمالة الفنية الخاصة بالتشغيل اآلمن لـPMV )المرآبات التي تعمل بمحرك 

 :بمحرك، التالية التي تعمل يجب أن تقوم آل منشأة بتنفيذ اإلجرات الخاصة بإدارة المرور التي يجب أن تغطي على األقل آافة وسائل النقل—إدارة المرور .3

a. أمكن متى االرتداد أو الحد منها إلىالحاجة  لتقليلريق الواحد أنظمة الط اعاةرم. 

b.  مثل إلغاء التنبيهات والمراصد وهكذا(تكون الحماية إللغاء المرآبات. 

c. حدود سرعة الموقع. 

d.  إذا تعذر إزالة النقطة المظلمة(استخدم المرايا المحّدبة في المواضع المظلمة.( 

e. تثبيت الضوء الخارجي وصيانته. 

f. مثل قابسات الرؤية العالية وأحذية األمان وهكذا(وقائية شخصية  معّدات. 

g. قواعد قيادة الموقع. 

h.  مثل قواعد الموقع وإدارة االنتظار والتدخين(وسائل ضبط السائقين الخارجيين. 

i.  البد من صيانتها جيداو. مثل األضواء والفرامل واألطر وهكذا(يجب أن تكون المرآبات في نظام تشغيلي جيد. 

j. أمان السائقن والموظفين أثناء الشحن والتفريغ. 

K. أمان الموظفين عند دخول المنشأة. 

L. جهة مناسبة توفر نوع المرآبة ةأو المجلس البلدي الحكومي أو أي/ينبغي أن يحصل آافة السائقين على ترخيص إما من برنامج تصديق المنشأة و. 

ج لتعليم اإلجراءات المعّدة من أجل تقليل الحوادث المتعلقة بالمرور الخاص بنقل العمال داخل وخارج المنشأة أو منشأة تنفيذ برنام آل يجب على—برنامج دعم أمان النقل .4
 :ينبغي أن يقوم البرنامج بتوفير ما يلي  الحد منها والتدريب على تلك اإلجراءات وتنفيذها 

a. استخدام حزام األمان والخوذة. 

c. التحكم في السرعة. 

d. القيود الفرعية. 

e. تناول المسكرات والقيادة. 

f. الترخيص والتأمين. 

 .بمحرك على قدرة  بتشغيل المرآبة المدعمة بمحرك بطريقة آمنة التي تعمليجب أن يكون آافة ميكانيكي المرآبات —التقييم الطبي .5
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 —التدريب .6

يجب إتمام التدريب بأآمله  .بمحرك التي تعمليجب أن يتلقى الموظفون التدريب واالعتماد الخاص ببرنامج موقع المرآبات  :بمحرك عملالتي تآبة السائق المعتمد للمر
 :يجب أن يحتوي التدريب على ما يلي .بدون إشراف دقيق ومتواصل) المرآبات التي تعمل بمحرك( PMVوالتقييم قبل السماح للميكانيكي باستخدام 

المرآبات التي تعمل ( PMVلكل نوع من ) من خالل الشرح من قبل المدرب والتنفيذ من المتدرب(دات الرسمية والمهارات العملية اإلرشا 
 .تم تشغيله) بمحرك

 .واإلجراءات الخاصة بالموقع القواعد 

 .اإلصالح والصيانةعمليات و الفحص 

 .تقييم آداء الميكانيكي في مكان العمل 

 .أو عدم التالؤم مع المتطلبات المذآورة/عند سوء االستخدام وسياسة سحب االعتماد  

 :يجب توفير تدريب المحّدث في الموضوعات المناسبة عند حدوث أي مما يلي  :تدريب المحّدث

 .يجب أن يراقب المكانيكي تشغيل المرآبة بطريقة آمنة 

 .البد من تواجد الميكانيكي في أي حادثة أو بالقرب من حادث خطأ 

 .الميكانيكي تقييما يفيد بأن عامل التشغيل لم يقم بتشغيل المرآبة بشكل آمنتلقى  

 .)المرآبات التي تعمل بمحرك( PMVوقد تم تعيين عامل التشغيل لقيادة مختلف األنواع من  

المرآبات التي تعمل ( PMVفي السياسات أو اإلجراءات أو ظروف مكان العمل بطريقة تؤثر على عملة التشغيل اآلمنة لـ  عمليات التغيير 
 .)بمحرك

 .أعوام 3، مرة آل )المرآبات التي تعمل بمحرك( PMVيجب أن يتم تدريب المحّدث والقيام بالتقييم لكل آداء خاص بعامل تشغيل  

مرآبة الد بمهارات متعلقة بب معرفة آافية ومزويجب أن يكون لدى المدّر .ب ومعتمد من اإلدراةيجب أن يتم التدريب تحت إشراف دقيق من المدّر :بالمدّر
 .اًببمحرك التي تم التدرب عليها والتي تؤهله أن يكون مدّر التي تعمل) مرآبات(

  الوثائق .7

 .سنوات آحد أدنى 3يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت التدريب وتقييم السائق لمدة  :سجالت التدريب

لن يتم الكشف عن  .عاًما 30ت الطبية السرية واآلمنة لمدة الحد األدنى للتوظيف مضاًفا إليها يجب أن تقوم آل منشاة باالحتفاظ بالسجال :السجالت الطبية
 .بدون موافقة خطية من الموظف، باستثناء األسباب التي يصرح بها القانونالسجالت الطبية 

 .سنوات آحد أدنى 5يحب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت الحوادث لمدة  :سجالت الحوادث

  :أخرى سجالت

a. التقييمات الحالية للخطر. 

b.  شهور 3قبل االستخدام على مختلف أشكالها لمدة  فحص مايجب االحتفاظ بعمليات. 

c.  طوال فترة استخدامهابمحرك وإصالحها  التي تعمليجب االحتفاظ بسجالت صيانة المرآبات. 

d.  متى آان ذلك ممكًنا الفحص الخاصة بجهة خارجيةسجالت. 
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يجب أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطّبقة آما يلزم حثهم  –ديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير باستثناء ما تم تح
 .على االستمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي توفر المزيد من الحماية لموظفيهم

 :المراجع

 .لوائح المحلية والفيدرالية المطّبقةالقوانين وال 

 1-8، صفحة Nikeالخاص بـ ) البيئة والسالمة والصحة( ESHدليل  

 

 



 

 

 سالمة الليزر
 المعيار

لمرتبطة به أو يجب على المقاول توفير محيط آمن وصحي وسليم داخل مكان العمل واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع الحوادث واإلصابات الناشئة عن العمل أو ا
ر المحتملة وتجنبها والتعامل معها بهدف توفير آما يجب أن يكون لدى المقاول نظًما الآتشاف المخاط  .الحادثة أثناء القيام به أو الناتجة عن تشغيل منشآت المقاول

 .سالمة جميع الموظفين والحفاظ على صحتهم

 .منها رض المهني ألشعة الليزر أو الحدمخاطر التع وإجراءات وتنفيذها من أجل تقليلتطوير عمليات  

  المسئووليات
 .تنفيذها واتباعهايجب على مدير الموقع التأآد من تطوير اإلجراءات الخاصة بسالمة الليزر و

 .إعداد العمليات واإلجراءات الخاصة بسالمة الليزر وصيانتها واإلشراف عليها) الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على ممثل 

 .يجب على المديرين والمشرفين التأآد من تدرب الموظفين والتزامهم بمتطلبات برنامج سالمة الليزر

 .ت برنامج سالمة الليزريجب على الموظفين االلتزام بمتطلبا

 تعريفات
هو عبارة عن جهاز يقوم بإرسال حزمة أشعة ضوئية قوية ومرآزة تختلف ) تكبير الضوء بواسطة االنبعاث االستحثاثي لإلشعاع الكهرومغناطيسي(الليزر  

قطع المعادن وإجراء  :ل األمثلة التطبيقي لليزر علىتشتم .ومنتظمة وفي اتجاه واحد) تحتوي على لون واحد فقط(عن الضوء العادي في أنها أحادية اللون 
 .العمليات الطبية وقياس النظم وإنشاء أنماط ضوء للتسلية

 المتطلبات
 :على -آحد أدنى  -تقييم موثق للخطر تم إجراؤه، بحيث يشتمل على  آل منشأة تحتوييجب أن —تقييم الخطر .1

a. تحديد وتصنيف أشعة الليزر والمخاطر المرتبطة بها. 

b. تقييم الخطر المرتبط بالمخاطر. 

c.  على سبيل المثال، المراقبة ومعّدات الوقاية الشخصية(تحديد تدابير التحكم لتقليل الخطر.( 

يجب أن تقوم آل منشأة بتنفيذ إجراءات بهدف تقليل خطر التعرض المهني ألشعة الليزر أو التخلص منه، بحيث —السياسات واإلجراءات
 :لى ما يليع -آحد أدنى  -تشتمل 

2.  

a. يجب تصميم الليزر بحماية ومفاتيح غلق للوقاية من التعرض لحزمة األشعة. 

b. حصر دخول المنطقة على الموظفين المختصين فقط. 

c.  الليزرالعالمات والالفتات في مناطق. 

d. المعدات الوقائية المناسبة للموظفين. 

e. اإلجراءات المكتوبة الخاصة بالوظيفة من أجل التعامل مع أشعة الليزر. 

f. إجراءات الطواريء. 

g. وفق توصيات الُمصّنع يجب أن تتم معايرة نظم الليزر وإخضاعها لالختبار. 

h. يجب معالجة أي قصور في نظم الليزر قبل التشغيل. 
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 سالمة الليزر

  —التدريب .3

ن يحتوي التدريب يجب أ .بتلقي تدريًبا بهدف تحقيق التوعية عند التعيين األولي المتأثرونفون جب أن يقوم الموظي :التوعية الخاصة بسالمة الليزر
 :آحد أدنى على ما يلي

 .آثار إشعاع الليزر والمخاطر الخاصة بالليزر التي قد يتعرض لها الموظفون وآيفية التحكم في هذه المخاطر   

 .الممارسات اآلمنة للعمل 

 .إجراءات الطواريء 

 :يجب أن يحتوي التدريب آحد أدنى على .يجب أن يتلقى الموظفون المختصون تدريًبا أولًيا، ثم تدريًبا آل عام بعد ذلك :ة الليزرسالم

 .نوع أشعة الليزر الموجودة في المنشأة 

 .الموجودة في المنشأة الليزرالمخاطر المحتملة الخاصة بالتعرض ألشعة  

 .مستويات التعرض والمخاطر الناتجة 

 .تائج تقييمات الخطرن 

 .الممارسات اآلمنة للعمل 

 .إجراءات الطواريء 

  —الوثائق .4

 .سنوات آحد أدنى 3بسجالت التدريب لمدة على آل منشأة االحتفاظ  يجب :سجالت التدريب

لن  .عاًما 30اًفا إليها يجب أن تقوم آل منشاة باالحتفاظ بالسجالت الطبية السرية واآلمنة لمدة الحد األدنى للتوظيف مض :السجالت الطبية
  .يتم الكشف عن السجالت الطبية بدون موافقة خطية من الموظف، باستثناء األسباب التي يصرح بها القانون

 .سنوات آحد أدنى 5يحب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت الحوادث لمدة  :سجالت الحوادث

 سجالت أخرى

a. التقييم الحالي للخطر. 

b.  سنوات آحد أدنى 3األجهزة لمدة سجالت المعايرة الختبار. 

c. سجالت الصيانة طوال مدة استخدام المعّدات. 

يجب أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطّبقة آما يلزم حثهم  –باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير 
 .رار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي توفر المزيد من الحماية لموظفيهمعلى االستم

 :المراجع

 .القوانين واللوائح المحلية والفيدرالية المطّبقة 

 



 إدارة المواد النانوني ة
 المعيار

لمرتبطة به أو يجب على المقاول توفير محيط آمن وصحي وسليم داخل مكان العمل واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع الحوادث واإلصابات الناشئة عن العمل أو ا
ر المحتملة وتجنبها والتعامل معها بهدف توفير آما يجب أن يكون لدى المقاول نظًما الآتشاف المخاط  .الحادثة أثناء القيام به أو الناتجة عن تشغيل منشآت المقاول

 .سالمة جميع الموظفين والحفاظ على صحتهم

يجب أن تستوفي المواد النانونية التي يتم    .حالًيا استخدام المواد النانونية في صناعة المالبس ألبسة األقدام وخطوط إنتاج المعّدات Nikeتحظر  
   .والكيمياء المستدامة) RSL(الخاصة بقائمة المواد الكيميائية المحظورة  Nikeلمذآورة في إرشادات استخدامها من قبل المقاول المتطلبات ا

لمحتملة وعند الموافقة، يجب على المقاولين إعداد برنامج خاص بالمواد النانونية وتنفيذه بغرض حماية الموظفين والمقاولين من عمليات التعرض ا 
في  ورد ذآرهايجب على المقاول االلتزام بالمتطلبات آما   .نانونية والجسيمات فوق الناعمة والهباء الجوي الصغير جًداالمرتبطة باستخدام الجسيمات ال

 .هذا المعيار أو في القوانين واللوائح المحلية ذات الصلة أّيا آانت درجة صرامتها

  المسؤوليات
 .النانونية وتنفيذه واتباعه يجب على مدير الموقع التأآد من إعداد برنامج خاص بالمواد

استيعاب آيفية تأثير تقنية النانو  (1)يجب عليهم   .إعداد برنامج خاص بالمواد النانونية ودعمه واإلشراف عليه) الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على ممثل 
 .ابتكار استراتيجيات للتعامل بأمان مع المواد النانونية (2)على الصحة المهنية و 

  .على المديرين والمشرفين التأآد من تدرب الموظفين والتزامهم بمتطلبات معيار إدارة المواد النانونيةيجب 

 .يجب على الموظفين االلتزام بمتطلبات معيار إدارة المواد النانونية

 تعريفات

) مثل الهباء الجوي الصغير جًدا(جسيمات النانونية عالقة في غاز قد تكون ال .نانومتر 100و  1الجسيمات النانونية هي تلك الجسيمات التي يبلغ قطرها ما بين  
  ).مثل أحد مرآبات النانو(أوموجودة في مادة أخرى ) مثل الحاللة المائية الغروانية أو متناهية الصغر(أو عالقة في سائل 

بالهباء الجوي ومجتمعات الصحة البيئية والصحة المهنية لوصف الجسيمات فوق الناعمة هو مصطلح يتم استخدامه بصورة تقليدية بواسطة األبحاث المتعلقة  
 .نانومتر 100الجسيمات المحمولة في الهواء والتي يبلغ قطرها أقل من 

تجات فرعية لناعمة منالجسيمات النانونية الُمهندسة هي تلك الجسيمات التي يتم إنتاجها عن قصد بينما تعتبر الجسيمات النانونية العرضية أو الجسيمات فوق ا 
  .لبعض العمليات مثل االحتراق والتبخير

قد تكون الجسيمات موجودة في صورة جسيمات نانونية  .الهباء الجوي الصغير جًدا هو عبارة عن مجموعة من الجسيمات النانونية العالقة في أحد الغازات 
  .من الجسيمات النانونية) مرآبات أو تكتالت(منفصلة أو في صورة تجميعات 

 .لنانومتر يساوي واحد من المليار من المترا 

كل بيضاوي مجوف أو المواد النانونية التي أساسها الكاربون هي تلك المواد التي يشكل الكاربون نسبة آبيرة من مكوناتها وتأخذ غالًبا شكل آرة مجوفة أو ش 
 .أما األنواع األسطوانية فتسمى أنابيب النانو .باسم الفوليرين تتم اإلشارة إلى األنواع الكروية والبيضاوية من مواد الكربون .أنابيب مجوفة

 .نونيةالمواد النانونية التي أساسها المعادن هي مواد نانوية تشتمل على بللورات نانونية ونقاط آمية وعوامل حّفازة وأغشية رقيقة وأسالك نا 

من الجسيمات المحمولة في % 99.97يمكن لهذا النوع من ُمرّشحات الهواء إزالة  .ةيشير إلى ُمرّشح الهواء الجسيمائي ذات الكفاءة العالي HEPAُمرّشح  
يتم احتباس الجسيمات في الُمرّشح عن طريق آليات  .تتكون هذه الُمرّشحات من شبكة من األلياف المرتبة بصورة عشوائية .متر\وحدة 0.3الهواء ذات القطر 

 .االعتراض واالنحشار واالنتشار

ت إزالة المخلفات المسكوبة هي عبارة عن زجاجات رش تحتوي على ماء ومنشفات صالحة لالستخدام مرة واحدة يتم استخدامها خصيًصا مجموعة أدوا 
 .لتنظيف األسطح الملوثة بالمواد النانونية التي أساسها الكربون
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 المتطلبات

 :على -آحد أدنى  -بحيث يشتمل يجب أن تحتوي آل منشأة على تقييم موثق للخطر تم إجراؤه، —تقييم الخطر .1

a.  بيان مفّصل بمرآبات المواد النانونية المعروفة أو المشتبه فيها، بما في ذلكMSDS )صحيفة بيانات سالمة المادة.( 

b. تحديد المهام والمخاطر المحتملة المرتبطة بها والتي قد تتطلب عناصر تحكم. 

c. تقييم الخطر المرتبط بالمخاطر. 

d. وتنفيذها مع وضع عناصر التحكم الهندسي في االعتبار أوًال وعناصر التحكم اإلدارية ثانًيا واستخدام معّدات الوقاية الشخصية  تحديد تدابير التحكم
 .أخيًرا

تحكم يجب على آل منشأة تنفيذ إجراءات تهدف إلى تقليل خطر اإلصابات البدنية أو الحد منها وذلك من خالل استخدام عناصر ال—السياسات واإلجراءات  .2
حد أدنى على ما الهندسي وممارسات العمل بما في ذلك استخدام معّدات الوقاية الشخصية وعناصر التحكم المالئمة إلدارة النفايات، والتي يجب أن تحتوي آ

 :يلي

a. عناصر التحكم الهندسي: 

تهوية العادم المحلي فّعالة اللتقاط وأنظمة ) مثل، عزل مصدر التوليد عن العمال(يجب أن تكون تقنيات التحكم مثل تطويق المصدر  
  .الجسيمات النانونية المحمولة في الهواء اعتماًدا على ما هو معروف عن حرآة جسيمات النانو وسلوآها في الهواء

 .في أنظمة جمع الغبار التي توجد الجسيمات النانونية بها) الهواء الجسيمائي ذات الكفاءة العالية( HEPAيجب استخدام ُمرّشح  

يجب تصميم طريقة استخدام أنظمة التهوية واختبارها ودعمها باستخدام الطرق المنصوح بها من قبل المؤتمر األمريكى الحكومى ألخصائى  
 .الصحة الصناعية

b. ممارسات العمل: 

الهواء الجسيمائي ( HEPAباستخدام إما المكنسة الكهربية المزودة بُمرّشح ) آحد أدنى(يجب تنظيف مناطق العمل في نهاية آل دورة عمل  
يجب عدم استخدام التنطيف الجاف أو التنظيف باستخدام خراطيم  .أو باستخدام طرق التنشيف عن طريق منشفة مبللة) ذات الكفاءة العالية

  .ياتيجب أن تتم عملية التنظيف بطريقة مناسبة بحيث تعمل على حماية العّمال من االحتكاك بالنفا .الهواء لتنظيف مناطق العمل

  .يجب حظر تخزين األطعمة والمشروبات أو تناولها في أماآن العمل التي يتم التعامل مع المواد النانونية بها 

  .يجب توفير أماآن لغسل اليدين، آما يجب تشجيع العّمال على استخدامها قبل تناول الطعام أو التدخين أو مغادرة موقع العمل 

من التلوث غير المقصود ) بما فيها حمل المواد الملوثة إلى المنازل(المالبس لحماية المناطق األخرى  يجب توفير أماآن لالستحمام وتغيير 
  .الذي يسببه انتقال الجسيمات النانونية على المالبس والجلد

القفازات المقاومة واختيارها للتالئم مع الظروف الموجودة في مكان العمل وخصوًصا  (PPE)تقييم معّدات الوقاية الشخصية المناسبة  
بما ) المعهد الوطني للصحة والسالمة المهنية( NIOSHللجسيمات النانونية وحماية الجهاز التنفسي بواسطة عامل الحماية المعتمد من قبل 

 .10ال يقل عن 

 .معّدات وقاية شخصية مناسبةالتقييم المنتظم لعمليات التعرض بهدف التأآد من عمل تدابير التحكم بشكل سليم وأن العّمال يتم تزويدهم ب 

c. إدارة النفايات: 

الهواء الجسيمائي ( HEPAيجب استخدام المكنسات الكهربية المزودة بُمرّشح المسكوبة،  عند تنظيف الجسيمات النانونية ومخلفات السوائل 
  .السوائل/ماصة للمواد وترطيب المساحيق واستخدام قطع قماش مبللة لمسح المساحيق واستخدام مصائد) ذات الكفاءة العالية

يمكن  .يجب أن يكون تنظيف المالبس منظًما بصورة مناسبة .يفضل استخدام طرق التنظيف الرطب بمساحيق الصابون أو زيوت التنظيف 
قد يكون التنظيف باستخدام األلياف الرطبة أو  .أن يؤدي تجفيف المالبس الملوثة وإعادة استخدامها إلى إعادة انتشار الجسيمات

جسيمات اإللكتروستاتيكية الصغيرة جًدا المتوفرة تجارًيا أيًضا فّعاًال في إزالة الجسيمات من األسطح مع الحفاظ على الحد األدنى النتشار ال
  .في الهواء
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جود يجب تجنب طرق التنظيف التي تستخدم الطاقة مثل الكنس الجاف أو استخدام الهواء المضغوط، أو استخدام هذه الطرق فقط في و 
 ).الهواء الجسيمائي ذات الكفاءة العالية( HEPAاحتياطات تؤآد أن الجسيمات العالقة بواسطة إجراء التنظيف يتم احتجازها بواسطة ُمرّشح 

بشكل سليم وتغيير الحقائب ) الهواء الجسيمائي ذات الكفاءة العالية( HEPAفي حالة التنظيف الكهربي، فيجب مراعاة ترآيب ُمرّشحات  
  .ُمرّشحات طبًقا لتوصيات الُمصّنعوال

رة والصلبة يجب أن يكون التعامل مع مواد النفايات والتخلص منها تابًعا للقوانين المحلية الموجودة وملتزًما بمعيار إدارة قوانين النفايات الضا 
 .Nikeالخاص بـ 

 —التدريب .3

PPE )ما  يجب أن يحتوي التدريب آحد أدنى على .األولى لهم، ومرة على األقل آل سنة بعد ذلكيتم إجراء التدريب أثناء التعيين  ):معّدات الوقاية الشخصية
 :يلي

 .ومتى تكون مطلوبة والقيود الخاصة بها) معّدات الوقاية الشخصية( PPEماهي  

 .ورعايتها وصيانتها والعمر االفتراضي لها والتخلص منها) معّدات الوقاية الشخصية( PPEاالستخدام السليم لـ  

يتم إجراء التدريب عند التعيين األولي، ومرة على األقل آل سنة بعد ذلك وذلك لجميع الموظفين المفترض ارتداؤهم  :التدرب على وقاية الجهاز التنفسي
 :يجب أن يحتوي التدريب آحد أدنى على .آمامات ألداء مهام الوظيفة المنوطة بهم بأمان

 .التنظيف المالئم والتخزين السليم .فس بما في ذلك عملية التحقق من إحكام إغالقها وخلعهااإلجراءات السليمة الرتداء أجهزة التن 

 .، متى آان ذلك ممكًنااالسطوانةإجراءات استبدال  

 —الوثائق .4

 .سنوات آحد أدنى 5تفاظ بسجالت الحوادث لمدة يجب على آل منشأة االح :سجالت الحوادث

  :سجالت أخرى

a. التقييم الحالي للخطر. 

b.  أجهزة التنفس فقط(سجالت اختبار المالئمة الحالية.( 

c.  سنوات آحد أدنى 3سجالت الفحص لمدة. 

 

يجب أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطبقة آما يلزم حثهم  –ايير باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمع
 .على االستمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي تقدم المزيد من الحماية لموظفيهم

 :المراجع

 .القوانين واللوائح المحلية والفيدرالية المطّبقة 

 .Nikeالكيمياء المستدامة الخاصة بـ و) قائمة المواد الكيميائية المحظورة( RSLإرشادات  – Nikeآة إرشادات المادية لتقنية النانو الخاصة بشر 

 .Nikeمعيار إدارة قوانين معّدات الوقاية الشخصية الخاصة بـ  

 .Nikeمعيار إدارة قوانين النفايات الضارة والصلبة الخاصة بـ  
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 المعيار

على حماية الصحة البشرية والبيئة عن طريق مطابقة المتطلبات التنظيمية المعمول بها، بما في ذلك انبعاثات الهواء والنفايات  المقاوليجب أن يعمل 
بية على البيئة والعمل جاهًدا على تحسين أن يقوم بتطبيق تدابير معقولة لتخفيف حدة اآلثار التشغيلية السل المقاولآما يجب على   .الضاّرة وصرف المياه/الصلبة

 .األداء البيئي باستمرار

 .وتنفيذه من أجل إزالة المخاطر المتعلقة بعمليات التشغيل أو تقليلها) HSE(تطوير نظام إلدارة الصحة والسالمة والبيئة  

  المسؤوليات
  مدير الموقع

a. فعال إلدارة  تحديد األدوار والمهام والمسئووليات الالزمة إلعداد نظامHSE )الصحة والسالمة والبيئة.( 

b. بما في ذلك، ممثلو اإلدارة( درواتوفير الم ( الالزمة إلعداد نظام فعال إلدارةHSE )الصحة والسالمة والبيئة.( 

c.  التأآد من إعداد نظام إدارةHSE )وتنفيذه ودعمه) الصحة والسالمة والبيئة. 

 .ودعمه وإدارته) الصحة والسالمة والبيئة( HSEأن يقوم بإنشاء نظام إلدارة ) ئةالصحة والسالمة والبي( HSEيجب على ممثل 

 ).الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على المديرين والمشرفين التأآد من تدريب الموظفين والتزامهم بالمتطلبات الخاصة بنظام إدارة 

 ).الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على الموظفين االلتزام بالمتطلبات الخاصة بنظام إدارة 

 المتطلبات
يجب أن تتضمن  .تم التوقيع عليها من قبل مدير الموقع) الصحة والسالمة والبيئة( HSEة خاصة بـ بيجب أن يكون لدى آل منشأة سياسة مكتو—السياسات واإلجراءات .1

 :السياسة آحد أدنى

a. بيان األغراض 

b.  تعهد من اإلدارة العليا بااللتزام بلوائحHSE )ذات الصلة وبالمتطلبات األخرى المطبقة) الصحة والسالمة والبيئة. 

c. واصلالتعهد بالتحسين المت. 

d.  إطار عمل لتعيين أهدافHSE )وتقييمها) الصحة والسالمة والبيئة. 

e.  والحفاظ عليها ومراجعتها آل سنتين السياسةيجب توثيق. 

f. توصيلها لجميع الموظفين وتوفيرها للعامة. 

g. لموقع أو المدير العامل األول ا من قبل المديرالتوقيع عليه. 

تشتمل على أهداف بحيث  ،)الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب أن يكون لدى آل منشأة خطة استراتيجية مكتوبة لـ —استراتيجية الصحة والسالمة والبيئة .2
HSE )التالية) الصحة والسالمة والبيئة: 

a.  والمتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى والخيارات التكنولوجية والمتطلبات المالية ) ل آل تقييم للخطرخال(األخذ في االعتبار المخاطر الشديدة
 .راء المساهمينيلية والمهنية وآوالتشغ

b. المختصرة في آلمة األهداف SMART ) لعمل من المحتمل دمج الخطة أو عزلها عن خطة ا ).مقيدة بالزمنواقعية ومحددة ومقيمة ومحققة ووتعني
 .العامة الخاصة بالمنشأة

c. تعيين أحد أصحاب العمل آي يكون مسئووًال عن التنفيذ. 

 :بهدف التأآد من) الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على آل منشأة تطوير إجراءات وتنفيذها للتحكم في جميع الوثائق المتعلقة بـ —التحكم في الوثيقة .3
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a.  الموجودة بالوثائق) عةالخاصة بالمراج(إمكانية قراءة التواريخ. 

b. الوثائق الحالية حسب الطلب يمكن تعيين موقع مراجعات. 

c. الوثائق من قبل أفراد معتمدين، وتكون هذه المراجعة آل سنتين على األقل أو عند حدوث أية تغيرات هامة مراجعة. 

d.  من مواقع االستخدام لضمان عدم االستخدام غير المقصود غير المهملةإزالة الوثائق. 

 .في فاصل زمني يعتمد على المخاطر العامة للمنشأة HSEلتدقيق بهدف تقييم آافة أوجه نظام إدارة ايجب على آل منشأة تنفيذ عملية —التدقيق .4

 قق منه وحلهوترتيبه والتح) الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على آل منشأة تطوير إجراءات تحديد عدم االمتثال ألي مظهر من مظاهر نظام —عدم االمتثال .5
 :يجب أن تشتمل اإلجراءات آحد أدنى على .تنفيذ تلك اإلجراءاتباإلضافة إلى 

a. طرق لتعيين المهام الخاصة باألنشطة. 

b. وصف اإلجراءات الالزمة لحل عدم االمتثال ومنعه. 

c.  اآتمال اإلجراءات بحلوله يجبالتاريخ. 

d. تاريخ االآتمال. 

على األقل يجب القيام بإجراءات  .وتنفيذها )الصحة والسالمة والبيئة( HSEسنوية لنظام إدارة المراجعة جراءات خاصة باليجب على آل منشأة تطوير إ—مراجعة اإلدارة .6
 :ما يلي مراجعة اإلدارة بصفة سنوية، آما يجب أن تتضمن تلك اإلجراءات

a.  التقدم وفًقا للخطة االستراتيجية لـHSE )الصحة والسالمة والبيئة.( 

b. وولياتوالمسئ دواراأل. 

c. تنفيذ العمليات واإلجراءات. 

d.  مراجعة سياسةHSE )آل عامين.( 

e. مراجعة نتائج التدقيق والتوصيات وحاالت عدم االمتثال واإلجراءات التصحيحية والوقائية. 

f. مراجعة معدالت األداء. 

g. وفعاليته مناسبتهتقييم مالئمة النظام و. 

 :يجب عليهم، آحد أدنى  ).الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على آل منشأة إعالم الموظفين عن —التواصل .7

a.  امتالك لوحة إعالنات أو موقع خاص بالصحة والسالمة والبيئة من أجل تبليغ المعلومات الخاصة بـHSE )للموظفين) الصحة والسالمة والبيئة. 

b.  تبليغ معلوماتHSE )لجميع الموظفين بشكل شهري) الصحة والسالمة والبيئة. 

وتنفيذ البرامج التدريبية التي من شأنها ضمان التوظيف الفعال لنظام ) الصحة والسالمة والبيئة( HSEعلى آل منشأة تحديد متطلبات التدريب الخاصة بـ يجب —التدريب .8
 ).بيئةالصحة والسالمة وال( HSEباإلضافة إلى ذلك، يجب تدريب جميع الموظفين على اإلجراءات المكتوبة الخاصة بنظام إدارة   .اإلدارة
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 HSEنظام إدارة                      

  —الوثائق .9

 .سنوات آحد أدنى 3يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت التدريب لمدة  :سجالت التدريب

  :سجالت أخرى

a.  نسخة حالية من سياسةHSE )الصحة والسالمة والبيئة.( 

b.  الخطة االستراتيجية الحالية لـHSE )الصحة والسالمة والبيئة.( 

c. خطة التدريب الحالية. 

d. سنوات آحد أدنى 3لداخلية لمدة سجالت التدقيق ا. 

e.  سنوات آحد أدنى 3سجالت عدم االمتثال لمدة. 

f.  سنوات آحد أدنى 3سجالت مراجعة اإلدارة والوثائق المتعلقة بها لمدة. 

 

 

 

بالمتطلبات القانونية الصارمة المطبقة آما يلزم حثهم  مقاولوناليجب أن يلتزم  –باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير 
 .على االستمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي تقدم المزيد من الحماية لموظفيهم

 :المراجع

 .القوانين واللوائح المحلية والفيدرالية المطبقة 

 NOSالمفاهيم والفلسفات المرنة ، 

 1-1، صفحة Nikeالخاص بـ ) البيئة والسالمة والصحة( ESHدليل  

 



 

 

 انبعاثات الهواء

 المعيار
ء والنفايات يجب أن يعمل المقاول على حماية الصحة البشرية والبيئة عن طريق مطابقة المتطلبات التنظيمية المعمول بها، بما في ذلك انبعاثات الهوا

بية على البيئة والعمل جاهًدا على تحسين آما يجب على المقاول أن يقوم بتطبيق تدابير معقولة لتخفيف حدة اآلثار التشغيلية السل  .الضاّرة وصرف المياه/الصلبة
 .األداء البيئي باستمرار

 .تطوير السياسات واإلجراءات وتنفيذها لتقليل مخاطر تلوث الهواء إلى أدنى حد 

  المسؤوليات
 .يجب على مدير الموقع أن يقوم بالتأآد من تطبيق برنامج انبعاث الهواء واتباعه

 .أن يقوم بإعداد برنامج انبعاث الهواء ودعمه واإلشراف عليه) والبيئة الصحة والسالمة( HSEيجب على ممثل 

 .والتزامهم بمتطلبات انبعاثات الهواءيجب على المديرين والمشرفين التأآد من تدريب الموظفين 

 .يجب على الموظفين االلتزام بمتطلبات عمليات انبعاث الهواء واإلجراءات الخاصة به

 تعريفات

وغير ذلك من المواد التي تنتجها المصانع وتنبعث في الغالف الجوي  -بعاث الهواء الضباب المعبأ بالدخان واألبخرة والغبار والدخان إلخ تتضمن مصادر ان 
 .مما قد ُيسبب ضرًرا لألشخاص أو البيئة

مثل أجهزة غسل الغاز والحمام المائي (اثه في البيئة أجهزة التحكم في التلوث هي أي شيء تستخدمه المنشأة ويساعد على تقليل آمية التلوث الذي يتم انبع 
 ).وهكذا

 .الملوثات بشكل عام هي عبارة عن أي مادة يتم إطالقها في البيئة وتؤثر سلًبا على نفعية أحد الموارد 

 ).لبخار الناتج من الغالية وغير ذلكمثل نظام التهوية في الغرفة المطالة وفتحات التهوية في المجفف وا(المصدر هو المكان الذي ينشأ االنبعاث منه  

 المتطلبات
 :يتضمن آحد أدنى بحيث ،تم إجراؤه للخطر، تقييم سنوي موثق يجب أن يكون لدى آل منشأة—خطرتقييم ال .1

a. يجب أن يحتوي المخزون على موقع المصدر وأنواع الملوثات .تحديد مصادر انبعاث الهواء الثابتة. 

b. مقارنة المستويات باللوائح المحلية المطبقة .ثةالتقدير الكمي للملوثات المنبع. 

c.  مثل أجهزة تلوث الهواء وتحسينات العملية(تحديد تدابير التحكم في تلوث الهواء.( 

ما —آحد أدنى –يجب أن تحتوي آل منشأة على إجراءات ُمطبقة لتقليل آثار انبعاثات الهواء والتي يجب أن تغطي —السياسات واإلجراءات .2
 :يلي

a. أو الترخيص المطلوب الخاص بانبعاثات الهواء/طبًقا للقوانين واللوائح المحلية، يجب أن تحتفظ آل منشأة بالتصاريح والتسجيل و. 

b.  للتأآد من ) مثل آبائن طالء شفاطات الدخان(يجب أن يتم إجراء تقييمات سنوية لألداء الخاص بنظم التهوية والتحكم في تلوث الهواء وانبعاث الدخان
 .لفعاليةا

c. يجب إجراء اختبار تحليلي سنوي للتأآد من أن االنبعاثات تقع داخل نطاق متطلبات التصريح أو الترخيص. 

d. يجب وضع إجراءات اإلبالغ عن حادثة وتحري حدث أو عمليات فشل النظام التي تؤثر على انبعاثات الهواء في االعتبار. 

 :قيق الوعي علىيجب أن يتلقى الموظفون تدريًبا بقصد تح—التدريب .3

 .مواقع مصدر نقطة انبعاث الهواء وفتحات تهوية انطالق الغازات وأي من أجهزة التحكم في التلوث الموجودة في الموقع الرئيسي 
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 انبعاثات الهواء
 .إجراءات االستجابة المناسبة إذا آان يبدو هناك فشل في التهوية أو جهاز التحكم في التلوث 

وظفون الذين يقومون بدعم أداء نظام أجهزة التحكم في التلوث وتحليله تدريًبا على المتطلبات والبروتوآوالت يجب أن يتلقى الم :صيانة انبعاثات الهواء
 .التشغيلية المحددة

  —الوثائق .4

 .سنوات آحد أدنى 3االحتفاظ بسجالت التدريب لمدة على آل منشأة يجب  :سجالت التدريب

 .سنوات آحد أدنى 3الحوادث لمدة يحب أن تحتفظ آل منشأة على سجالت  :سجالت الحوادث

 .يجب أن تحتفظ آل منشأة بتقييم حال للمخاطر  :سجالت أخرى

 

 

حثهم يجب أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطبقة آما يلزم  –باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير 
 .على االستمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي تقدم المزيد من الحماية لموظفيهم

 :المراجع

 .المطّبقةالقوانين واللوائح المحلية والفيدرالية  

  1-2، صفحة NIKEالخاص بـ ) البيئة والسالمة والصحة( ESHدليل  

 



 

 

د الضارةالموا  
 المعيار

على حماية الصحة البشرية والبيئة عن طريق مطابقة المتطلبات التنظيمية المعمول بها، بما في ذلك انبعاثات الهواء والنفايات  المقاوليجب أن يعمل 
بية على البيئة والعمل جاهًدا على تحسين أن يقوم بتطبيق تدابير معقولة لتخفيف حدة اآلثار التشغيلية السل المقاولآما يجب على   .الضاّرة وصرف المياه/الصلبة

 .األداء البيئي باستمرار

من المخاطر التي قد  التقليليتمثل هدف تلك العمليات واإلجراءات في   .تطوير عمليات وإجراءات وتنفيذها لتخزين المواد الضارة ونقلها واستخدامها 
 .على الصحة البشرية والبيئة بالضرر تعود

  المسؤوليات
 .لمواد الضارة وتنفيذها واتباعهاالخاصة باجراءات اإللى مدير الموقع التأآد من تطوير يجب ع

 .عليها وصيانتها واإلشرافلمواد الضارة الخاصة باجراءات اإلعمليات والإعداد ) الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على ممثل 

 .زامهم بمتطلبات العمليات واإلجراءات الخاصة بالمواد الضارةيجب على المديرين والمشرفين التأآد من تدريب الموظفين ومن الت

 .يجب على الموظفين االلتزام بمتطلبات العمليات واإلجراءات الخاصة بالمواد الضارة

 تعريفات

 .تخدامها أو تخزينها أو نقلهافي حال اس الشخصيةتعود بالضرر على الصحة والسالمة والبيئة والممتلكات  أجسامالمواد الضارة هي عبارة عن أية مواد أو  
 .والنفايات الضارةالضارة ويشير هذا المصطلح أيًضا إلى المواد 

 المتطلبات
 :على -آحد أدنى  -، تم إجراؤه بحيث يشتمل موثق للخطريجب أن يكون لدى آل منشأة تقييم سنوي قييم الخطرت .1

a. مسح لتحديد جميع المواد الضارة المحتملة. 

b. ومدته) ستنشاق أو مالمسة الجلد أو ابتالع أو غير ذلكالعلى سبيل المثال، ا(ه مستوى التعرض ونوع. 

c. آمية المادة المستخدمة وموقعها. 

d.  غسل العينأحواض الطوارئ لحمامات الطوارئ أو  وأات الوقاية الشخصية معّد وألتهوية اعلى سبيل المثال، (تدابير وقائية يجب اتخاذها.( 

 -آحد أدنى- تلك اإلجراءات بحيث تشتمل، الحد منهالخطر المتعلق بالمواد الضارة أو  لتقليل على آل منشأة تنفيذ إجراءاتيجب —السياسات واإلجراءات .2
 :ما يليعلى 

a.  يجب توفير وثائق بيانات سالمة المواد(MSDS) دةيجب عدم السماح بأية مواد ضارة في الموقع بدون وثيقة بيانات سالمة الما .لجميع المواد الضارة. 
 .في جميع األماآن حيث يتم استخدام المواد الضارة وتخزينها) وثيقة بيانات سالمة المادة( MSDSيجب توفير 

b.  يجب أن تكون الحاويات  .ملصقات خاصة بمعلومات المخاطر بهايجب تخزين جميع المواد الضارة في حاويات مالئمة: 

 .بحالة جيدة 

 .مناسبة للمحتويات 

 .موظفين وقابلة للقراءة وبحالة جيدةعليها ملصقات بلغة ال 

 .مغلقة في جميع األوقات حتى عند عدم استخدامها 

 .دفنها في األرض/ بإحكام آما يجب وضعها  سريعة االحتراقيجب غلق جميع الحاويات الرئيسية الخاصة بالمواد  

 .خزينيجب وضع ملصقات على الحاويات الفارغة، آما يجب تخزينها وفًقا لمتطلبات مكان الت 

c. متطلبات مكان التخزين: 



  

 
 

 CLS - 2           04.14.10البيئة 

 المواد الضارة
 .يجب أن تكون أماآن التخزين آمنة ومغطاة 

 .يجب تخزين الحاويات على أسطح محكمة 

والتي يمكن للطوارئ الستحمام ل أماآن أو للطوارئ يجب أن تحتوي أماآن التخزين على وسائل تهوية مالئمة وعلى أماآن غسل العين 
 .بسهولة الوصول إليها

 .في هذه األماآن اتبوشرتناول المووالتدخين ال ُيسمح باألآل  

 .من سعة أآبر حاوية% 110قدر، على األقل، بـ ، وُت)جالون 55(لتر  208.2 نسعتها ع زيديجب توفير حاوية فرعية للمواد ت 

 .يجب توفير مساحة جانبية مالئمة بين الحاويات 

 .بصورة فوق المعتادالبعض يجب عدم وضع الحاويات فوق بعضها  

 .عزل المواد المختلفة عن بعضها يجب 

 .والقابلة لالحتراق بعيًدا عن مصادر اإلشعال سريعة االحتراقيجب تخزين المواد  

d. يجب أن تكون أسطوانات الغاز المضغوط: 

 .مخزنة في وضع عمودي وآمنة لمنعها من السقوط 

 .اليها ملصقات لتحديد الغاز والمخاطر المتعلقة بهيوجد ع 

 .ًدا عن مصادر اإلشعال والطبقات األآالة وأحوال الطقس السيئةخزنة بعيأن تكون م 

 .عزلها عن بعضها البعضويجب وضع ملصقات على األسطوانات الفارغة والممتلئة بطريقة مناسبة  

e. نقل المواد الضارة: 

 .دفنها في األرض/ بإحكام آما يجب وضعها سريعة االحتراق يجب غلق حاويات المواد  

 .بها ثقوب تحت الحاويات الخاصة بالتوزيع طباقأ/  أوعيةيجب وضع  

 .محكمةيجب أن يتم التوزيع على أسطح  

 .فور وجودهايجب تنظيف التسربات أو القطرات  

f. التسرب، وذلك عند استخدام مواد ضارة أو تخزينها في معالجةات موثقة يجب توفير خطة ومعّد. 

يجب أن  .لمواد الضارة بصفة سنوية وفي أي وقت تتغير فيه المخاطر أو العمليات أو اإلجراءاتا يقومون باستخداميجب تدريب الموظفين الذين —التدريب .3
 :يتضمن هذا التدريب ما يلي

 .هاتروطخصائص المواد الضارة وخ 

 .وثائق بيانات سالمة المواد 

 .الملصقات 

 التسرب  معالجة خطة في اسنوي تدريباات التسرب معالجةالموظفين الواجب عليهم القيام بمهام  إعطاءيجب  :خطة مكافحة التسرب

  —الوثائق .4

 .سنوات آحد أدنى 3يجب أن على آل منشأة االحتفاظ بسجالت التدريب لمدة  :سجالت التدريب

م الكشف عن السجالت الطبية يجب عد .عاًما إضافية آحد أدنى 30 ولمدةيجب على آل منشأة االحتفاظ بالسجالت الطبية السرية واآلمنة طوال مدة العمل  :السجالت الطبية
 .باستثناء األسباب التي يصرح بها القانونمن الموظف  خطيةإال من خالل موافقة 

سنوات آحد  5ويجب االحتفاظ بهذه السجالت لمدة  .يجب االحتفاظ بالسجالت الخاصة بجميع الحوادث، بما في ذلك السجالت الخاصة بالمواد الضارة :سجالت الحوادث
 .أدنى
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 المواد الضارة
 :أخرى سجالت

a. لمواد الضارة الحاليةل قائمة جرد. 

b.  وثيقة بيانات سالمة المواد)MSDS (الحالية الخاصة بجميع المواد الضارة. 

c.  وثيقة بيانات سالمة المواد)MSDS ( عاًما 30المؤرشفة طوال مدة االستخدام الكيميائي باإلضافة إلى. 

d. المواد الضارة تقييمات الخطر الحالية الخاصة بجميع األعمال بما في ذلك. 

e.  التسرب لمعالجةالخطة الحالية. 

 

 

 

بالمتطلبات القانونية الصارمة المطبقة آما يلزم حثهم  المقاولونيجب أن يلتزم  –باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير 
 .لخاصة التي تقدم المزيد من الحماية لموظفيهمعلى االستمرار في تطوير ممارساتهم ا

 :المراجع

 .القوانين واللوائح المحلية والفيدرالية المطبقة 

 1-3، صفحة Nikeالخاص بـ ) البيئة والسالمة والصحة( ESHدليل  

 

 



 

 

 النفايات الضارة
 المعيار

على حماية الصحة البشرية والبيئة عن طريق مطابقة المتطلبات التنظيمية المعمول بها، بما في ذلك انبعاثات الهواء والنفايات  المقاوليجب أن يعمل 
بية على البيئة والعمل جاهًدا على تحسين أن يقوم بتطبيق تدابير معقولة لتخفيف حدة اآلثار التشغيلية السل المقاولآما يجب على   .الضاّرة وصرف المياه/الصلبة

 .األداء البيئي باستمرار

 .على الصحة البشرية والبيئة تعود بالضررتطوير السياسات واإلجراءات الخاصة بإدارة النفايات الضارة وتنفيذها من أجل الحد من المخاطر التي قد  

  المسؤوليات

 .لنفايات الضارة وتنفيذها واتباعهاالخاصة با جراءاتاإليجب على مدير الموقع التأآد من تطوير 

 .وصيانتها واإلشراف عليهالنفايات الضارة الخاصة باجراءات اإلإعداد ) الصحة والسالمة والبيئة( HSEممثل يجب على 

 .فايات الضارةيجب على المديرين والمشرفين التأآد من تدريب الموظفين ومن التزامهم بمتطلبات العمليات واإلجراءات الخاصة بالن

  .يجب على الموظفين االلتزام بمتطلبات العمليات واإلجراءات الخاصة بالنفايات الضارة

 تعريفات

عند أو بالكائنات الحية أو بالبيئة  النفايات الضارة هي عبارة عن أية نفايات أو مجموعة من النفايات يمكن أن تتسبب في إلحاق ضرر بالصحة البشرية 
 .ينها أو التخلص منها بشكل غير مناسبمعالجتها أو تخز

 المتطلبات
 :على - آحد أدنى - تم إجراؤه بحيث يشتمل م سنوي موثق للخطر،يجب أن يكون لدى آل منشأة تقيي -تقييم الخطر  .1

a.  تي قد تهدد الصحة البشرية والبيئةلة أو سامة أو الاأو آآ سريعة االحتراقتحديد جميع النفايات الضارة بما في ذلك جميع مجاري النفايات التي قد تكون. 

b. تحديد آمية النفايات الناتجة باإلضافة إلى تحديد التأثير الواقع على البيئة واإلنسان. 

c.  على سبيل المثال، التهوية أو معّدات الوقاية الشخصية أو حمامات الطوارئ أو أحواض الطوارئ لغسل العين(إعداد تدابير وقائية آي يتم اتخاذها.( 

من المخاطر  للتقليلأو أآثر من النفايات شهرًيا تنفيذ إجراءات ) رطل 220(آجم  100يجب على آل منشأة تقوم بإنتاج أو تخزين —اسات واإلجراءاتالسي .2
 :المتعلقة بالنفايات الضارة أو إزالتها، ويجب أن تتضمن تلك اإلجراءات، آحد أدنى، ما يلي

a. نفايات الضارة أو تخزينها أو التخلص منها وفًقا للقوانين واللوائح المحليةالحصول على جميع الرخص الالزمة إلنتاج ال. 

b. يجب التخلص من النفايات الضارة خالل حدود زمنية معقولة. 

c. استخدام ناقالت مسجلة ومرخصة خاصة بالنفايات الضارة باإلضافة إلى استخدام منشآت لمعالجة تلك النفايات والتخلص منها. 

d. ين النفايات الضارةمتطلبات أماآن تخز: 

 .يجب أن تكون أماآن التخزين آمنة 

 .سهل الوصول إليهايغسل العين لاآن للطواريء وعلى أم آافيةيجب أن تحتوي أماآن التخزين على وسائل تهوية  

 .يجب لصق الفتات تشير إلى عدم التدخين أو تناول األطعمة أو المشروبات 

 .ة مغطاةيجب أن تكون أماآن تخزين النفايات الضار 

  ).لتر 208(جالون  55من سعة أآبر حاوية، وذلك عندما تتجاوز السعة اإلجمالية للحاوية % 110يجب أن ال تقل سعة الحاوية الفرعية عن  

 .، بالقرب من أماآن تخزين النفايات الضارة(PPE)ات الالزمة للوقاية الشخصية التسرب، بما في ذلك المعّد لمعالجةات يجب وضع معّد 

 .والقابلة لالحتراق بعيًدا عن مصادر اإلشعال سريعة االحتراقب تخزين النفايات يج 
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 .يجب عزل النفايات المختلفة عن بعضها 

 .يجب توفير مسافات جانبية مالئمة بين الحاويات 

  .معتادال بصورة فوق يجب عدم وضع الحاويات فوق بعضها البعض 

 .يجب عزل المكان الخاص بتخزين النفايات الضارة بعيًدا عن النفايات غير الضارة 

e. متطلبات الحاوية الخاصة بتخزين النفايات الضارة: 

 .يجب تخزين الحاويات على أسطح محكمة 

 .يجب أن تكون الحاويات مالئمة للنفايات 

 .يجب أن تكون الحاويات بحالة جيدة 

 .ويات تشير إلى أن بها نفايات ضارة، وتشير أيًضا إلى ماهية هذه النفايات ومخاطرهايجب وضع ملصقات على جميع الحا 

 .يجب غلق األغطية باستمرار، إال عند نقل النفايات 

f. توثيق برنامج لتقليل النفايات والحد منها وتنفيذه. 

g. القيام بفحوصات أسبوعية ألماآن تخزين النفايات الضارة وتوثيقها. 

h.  بما في ذلك، وصف النفايات وتاريخ التخلص منها وآميتها وطريقة التخلص ومكانه(الخاصة بالتخلص من النفايات الضارة االحتفاظ بالسجالت.( 

i. ولتحقيق مثل هذه الممارسات، يجب على   .بيئية موثوق بها ممارساتالتأآد من أن النفايات قد تم التخلص منها عن طريق  مسؤول عن قاوللميعتبر ا
التحقق من تطبيق المنشأة  المقاولينيجب على   .للتخلص من النفايات) Nikeمعتمدة من قبل (مرخصة /م ناقالت ومنشآت مسجلةاستخدا قاولالم

على سبيل المثال، عدم السماح بالتخلص من النفايات في األرض أو المياه أو التخلص (الخاصة بالتخلص من النفايات لممارسات موثوقة إلدارة البيئة 
 ).قة غير مناسبة باستخدام منتجات مثل رماد المحرقة أو مياه الترشيح أو الحرق غير المحكوممنها بطري

j.  تحتفظNike  بحقها في مراجعة إدارة النفايات المستخدمة عالوة على مراجعة طريقة تخزين تلك النفايات ونقلها ومعالجتها ومراجعة المنشآت الخاصة
   .بتقديم تحقق موثق بالمستندات خاص بممارسات التخلص التي تم مراقبتها المقاول Nikeلب باإلضافة إلى ذلك، تطا  .بالتخلص منها

، ثم يكون بصفة مبدئيال التعيينالنفايات الضارة، وسوف يكون ذلك التدريب أثناء  التعامل معسوف يتم تدريب جميع الموظفين المعنيين على —التدريب .3
 .ريب متطلبات نقل النفايات الضارة وتخزينها والتخلص منهايجب أن يتضمن هذا التد  .سنوية بعد ذلك

 —الوثائق .4

 .سنوات آحد أدنى 3يجب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت التدريب لمدة  :سجالت التدريب

لن يتم الكشف عن السجالت الطبية   .أدنى عاًما إضافية آحد 30يجب على آل منشأة االحتفاظ بالسجالت الطبية السرية واآلمنة طوال مدة العمل ولمدة  :السجالت الطبية
 .القانون باستثناء األسباب التي يصرح بهادون موافقة خطية صريحة من الموظف، 

 .سنوات آحد أدنى 5يجب على آل  منشأة االحتفاظ بسجالت الحوادث لمدة  :سجالت الحوادث

  :سجالت أخرى

a.  خيص الالزمةاوالترتقييم الحالي للخطر. 

b. دة سنة على األقلعمليات فحص لم. 

c. سنوات آحد أدنى 5بيانات التخلص لمدة /سجالت. 
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بالمتطلبات القانونية الصارمة المطبقة آما يلزم حثهم  المقاولونيجب أن يلتزم  –باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير 
 .ير ممارساتهم الخاصة التي تقدم المزيد من الحماية لموظفيهمعلى االستمرار في تطو

 :المراجع

 .القوانين واللوائح المحلية والفيدرالية المطبقة 

 .Nikeالخاص بـ " المواد الضارة"معيار إدارة قوانين  

 9-2، صفحة Nikeالخاص بـ ) البيئة والسالمة والصحة( ESHدليل  

  

 



  النفايات الصلبة

 المعيار
الضاّرة /والنفايات الصلبةيجب أن يعمل المقاول على حماية الصحة البشرية والبيئة عن طريق استيفاء المتطلبات التنظيمية المطّبقة، بما في ذلك انبعاثات الهواء 

عمل جاهًدا على تحسين األداء البيئي ة على البيئة والالتشغيلية السلبي آما يجب على المقاول أن يقوم بتطبيق تدابير معقولة لتخفيف حدة اآلثار  .وصرف المياه
 .باستمرار

 .تطوير عمليات وإجراءات بهدف تقليل آمية النفايات الصلبة إلى الحد األدنى وإدراتها 

  المسؤوليات
 .اتباعهايجب على مدير الموقع التأآد من تطوير إجراءات تقليل آمية النفايات الصلبة وإدارتها وتنفيذ تلك اإلجراءات و

 .إعداد العمليات واإلجراءات الخاصة بالنفايات الصلبة ودعمها واإلشراف عليها) الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على ممثل 

 .يجب على المديرين والمشرفين التأآد من تلقي الموظفين للتدريبات والتزامهم بمتطلبات العمليات واإلجراءات الخاصة بالنفايات الصلبة

 يجب على .الموظفين االلتزام بمتطلبات العمليات واإلجراءات الخاصة بالنفايات الصلبة

 تعريفات

ومن   .وال يتضمن هذا التعريف النفايات الضاّرة  .النفايات الصلبة هي المواد التي تم التخلص منها والناتجة من استهالك البضائع والخدمات وتصنيع البضائع 
الحدائق واألوراق والورق المقّوى وقطع القماش والجلود وتغليف المنتجات والحاويات الزجاجية /األطعمة و نفايات األفنية أمثلة النفايات الصلبة، نفايات

 .والمعدنية

؛ االستعادة )استخدام المنتج أو المادة لنفس الغرض أو لغرض مشابه(إعادة االستخدام  .التقليل إلى الحد األدنى هو الحماية من النفايات وخفضها من المصدر 
 .؛ إعادة التحلل الحيوي للمواد العضوية)استخدام النفايات الصلبة آمادة لتصنيع منتج جديد(؛ إعادة التصنيع )استعادة الطاقة من مواد النفايات(

 المتطلبات
 :حد أدنى علىيجب أن يكون لدى آل منشأة تقييم سنوي موثق للخطر تم إجراؤه للنفايات الصلبة، بحيث يتضمن آ—تقييم الخطر .1

a. تحديد المخاطر الصحية ومخاطر اآلمان والمخاطر البيئية المرتبطة بمعالجة النفايات الصلبة وتخزينها ونقلها والتخلص منها. 

b. تقييم الخطر المرتبط بالمخاطر. 

c.  يات الصلبة إلى أدنى حد وغير ذلكعلى سبيل المثال، العزل ومعّدات الوقاية الشخصية وتقليل آمية النفا(تحديد تدابير التحكم لتقليل الخطر.(  

d. التسلسل الهرمي للنفايات الصلبة الذي يجب اتباعه: 

i.  التقليل من المصدر 

ii. إعادة التصنيع داخلًيا 

iii. إعادة تصنيع النفايات في حلقة مغلقة 

iv.  برامج مدعومة منNike 

v. أقل في الجودة إعادة تصنيع النفايات إلى مواد أخرى. 

vi. استعادة الطاقة 

vii. تطمر النفايا 

viii. حرق النفايات بعناية 
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 :على ما يلي—آحد أدنى –يجب على أية منشأة تطوير وتنفيذ إجراءات تشتمل —السياسات واإلجراءات .2

a. اء أماآن يجب أن تشتمل القائمة على أنواع النفايات والكميات الناتجة منها وخيارات إعادة التصنيع ومعدالتها وأسم  .قائمة بجميع أنواع النفايات الصلبة
 .التخلص من هذه النفايات ومواقعها

b. يجب أن ُتعطى األولوية للوقاية من النفايات تماما، ثم خفض آمية النفايات  .برنامج تقليل آمية النفايات الصلبة إلى أدنى حد. 

c. يجب توفير حاويات   .ئة غير قابلة إلعادة التصنيعتصنيف النفايات إلى فئة قابلة إلعادة االستخدام وفئة قابلة لالستعادة وفئة قابلة إلعادة التصنيع وف
 .نظيفة ومخصصة لكل فئة من فئات النفايات هذه

d. يجب عزل النفايات الضارة والصلبة. 

e. يجب تغطية مواقع تخزين النفايات الصلبة وتأمينها، آما يجب أن تكون األسطح محكمة جيًدا. 

f. ة ومعتمدة لنقل النفايات الصلبة والتخلص منهايجب أن تكون شرآات نقل النفايات والتخلص منها مرّخص. 

g. يجب االحتفاظ بالسجالت الخاصة بالتخلص من النفايات الصلبة. 

h. ال ُيسمح بحرق النفايات أو التخلص منها داخل المواقع إال بموافقة وتصريح من الوآاالت التنظيمية المختصة. 

 —التدريب .3

 :يجب أن يتضمن التدريب ما يلي  :الموظفون تدريًبا بهدف تحقيق التوعيةيجب أن يتلقى   :التوعية بشأن النفايات الصلبة

 .أوصاف جميع أنواع النفايات الصلبة 

 .التقنيات العامة لخفض آمية النفايات إلى أدنى حد 

الصيانة والرعاية، التدريب ذاته الذي تم يجب أن يتلقى الموظفون الذين تتضمن طبيعة عملهم التعامل مع النفايات الصلبة، مثل فريق   :إدارة النفايات الصلبة
 :توضيحه سابًقا باإلضافة إلى تدريب آخر في

 .التقنيات واإلجراءات الخاصة بالتعامل المناسب والتخزين المالئم والتخلص السليم 

 .إجراءات تشغيلية معينة لخفض آمية النفايات إلى أدنى حد 

 .استخدام معّدات الوقاية الشخصية 

 —الوثائق .4

 .سنوات آحد أدنى 3يجب توفر سجالت التدريب الخاصة بالموظفين واالحتفاظ بها لمدة  :ت التدريبسجال

 .سنوات آحد أدنى 5يجب االحتفاظ بالسجالت الخاصة بجميع الحوادث لمدة  :سجالت الحوادث

  :سجالت أخرى

a. التقييم الحالي لخطر النفايات الصلبة. 

b. تصاريح تنظيمية وفًقا لما هو مطلوب. 

c. سنوات آحد أدنى 5ائق التخلص من النفايات الصلبة لمدة وث. 
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يجب أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطّبقة آما يلزم حثهم  –باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير 
 .ساتهم الخاصة التي توفر المزيد من الحماية لموظفيهمعلى االستمرار في تطوير ممار

 :المراجع

 .القوانين واللوائح المحلية والفيدرالية المطّبقة 

 .Nikeالخاص بـ " النفايات الضاّرة"معيار إدارة قوانين  

 20-2، صفحة Nikeالخاص بـ ) البيئة والسالمة والصحة( ESHدليل  

  Nikeهندسة التصنيع الخاصة بـ االستدامة البيئية لمجتمع استراتيجية  



 

 

 مياة الصرف
 المعيار

الضاّرة /والنفايات الصلبةيجب أن يعمل المقاول على حماية الصحة البشرية والبيئة عن طريق استيفاء المتطلبات التنظيمية المطّبقة، بما في ذلك انبعاثات الهواء 
عمل جاهًدا على تحسين األداء البيئي ة على البيئة والالتشغيلية السلبي آما يجب على المقاول أن يقوم بتطبيق تدابير معقولة لتخفيف حدة اآلثار  .وصرف المياه

 .باستمرار

يجب على المقاول االلتزام بالمتطلبات آما ورد ذآرها في هذا المعيار أو في القوانين   .تطوير عمليات وإجراءات إلدارة مياه وصرفها وتفريغها 
 .أّيا آانت درجة صرامتهاواللوائح المحلية ذات الصلة 

  المسؤوليات
 .يجب على مدير الموقع التأآد من تطوير إجراءات إدارة وتفريغ مياه الصرف وتنفيذها واتباعها

 .إعداد اإلجراءات الالزمة لمياه الصرف ودعمها واإلشراف عليها) الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على ممثل 

 .مهم بمتطلبات العمليات واإلجراءات الخاصة بمياه الصرفيجب على المديرين والمشرفين التأآد من تلقي الموظفين للتدريبات والتزا

 .يجب على الموظفين االلتزام بمتطلبات العمليات واإلجراءات الخاصة بمياه الصرف

 تعريفات

 .العواصفمياه الصرف هي المياه المستخدمة والرواسب التي تحملها المياه، بما في ذلك عمليات صرف مياه الصناعة ومياه الصرف الصحي ومياه  

 .مياه الصرف الصناعية هي مياه الصرف التي تنتج من العمليات الصناعية أو التجارية 

 .مياه الصرف الصحي هي مياه الصرف الموجودة في المرافق الصحية، مثل التواليت والبالوعات والحمامات والمغسالت 

 .مياه العواصف هي المياه الناتجة من عملية ترسيب أثناء حدوث عاصفة 

مثل فواصل (تشمل الطرق العامة المعالجة الفيزيائية   .عّدات التحكم في التلوث هي أي آلة أو عملية تقوم بمعالجة مياه الصرف قبل عملية التفريغ النهائيةم 
 ).مثل أجهزة التهوية(والمعالجة البيولوجية ) مثل معادلة الرقم الهيدروجيني(والمعالجة الكيميائية ) الزيت/المياه

تتضمن رواسب الصرف الصحي   .ب الصرف الصحي هي الفضالت الصلبة أو شبه الصلبة أو السائلة التي تتم إزالتها أثناء عملية معالجة مياه الصرفرواس 
  .أيًضا المواد المزالة من خزانات مياه الصرف الصحي

 المتطلبات
 :آحد أدنى على -بحيث يتضمن  -لمياه الصرف راؤه يجب أن يكون لدى آل منشأة تقييم سنوي موثق للخطر، تم إج—تقييم الخطر .1

a. لبيئية ومخاطر تحديد جميع عمليات تفريغ مياه الصرف بما فيها نفايات المياه الصناعية ونفايات المياه الصحية ومياه العواصف باإلضافة إلى المخاطر ا
 .نقاط التصريف ومصادر التصريف وأنواع وآميات التصريفيجب أن تشمل قائمة عمليات التفريغ   .األمان والمخاطر الصحية المتعلقة بها

b. تقييم الخطر المرتبط بعمليات تفريغ مياه الصرف المحتملة. 

c.  مثل التدريب والفحص ومعالجة المياه(تحديد تدابير التحكم لتقليل المخاطر على البيئة.( 

 :على ما يلي—آحد أدنى –ه الصرف، بحيث تشتمل يجب على أية منشأة تنفيذ إجراءات خاصة بإدارة ميا—السياسات واإلجراءات .2

a. تقييم واعتماد آافة العمليات و المعّدات التي قد تؤدي إلى تفريغ مياه الصرف قبل ترآيب المعّدات أو تعديلها. 

b.  والمعايير ومتطلبات التصريح المطّبقةقائمة بجميع معّدات التحكم في التلوث، بما في ذلك نتائج االختبار التحليلية التي تظهر االمتثال إلى جميع اللوائح. 
 .يجب مراجعة القائمة بصورة سنوية 

c. الضوابط المحلية في مكان يتوسط /لصق المتطلباتWWTP )محطة معالجة مياه الصرف الصحي.(  

d. إعادة استخدام المياه وجهود الخفض إلى الحد األدنى لتقليل آمية مياه الصرف. 
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e. مطلوبةالحصول على آافة تصاريح الصرف ال. 

f.  وطرق معتمدة يجب على المقاول إجراء تحاليل معملية للتدفق النهائي لمياه الصرف عند نقطة التصريف إلى البيئة باستخدام معمل اختبار تحليلي معتمد
يجب على المقاول االحتفاظ الوثائق الخاصة بتحاليل   .على األقل، يجب أن يتم أخذ العينات وإجراء االختبار سنوًيا  .إلظهار االمتثال للمعايير المطّبقة

   .عند الطلب Nikeمياه الصرف من أجل مراجعتها من قبل موظفي شرآة 

g. يجب أن تكون معّدات التحكم في التلوث مناسبة للملوثات الموجودة في مياه الصرف. 

h. يعتبر التخفيف وسيلة غير مقبولة للتحكم   .مياه التبريد أو مياه العواصف يجب أن ال يتضمن التحكم في التلوث التخفيف باستخدام مياه صالحة للشرب أو
 .في التلوث

i. يجب إدارة أخذ العينات على أساس ربع سنوي ويتضمن مواقع أخذ العينات وطرق أخذ العينات والملوثات التي تم إجراء االختبارات لها. 

j. صحيحيعملية اإلبالغ عن عدم المطابقة، بما في ذلك اإلجراء الت. 

k. جدول فحص وصيانة معّدات مكافحة التلوث. 

l. ال يمكن استخدام رواسب الصرف الصحي الصناعية أو رواسب العملية آمادة   .برنامج أخذ العينات والتخلص ألي رواسب صرف صحي متراآمة
ن تصريح تنظيمي يعتمد هذه االستخدامات على مليئة بالسماد أو المخصب أو بأي شكل من أشكال التجهيزات التي ُتستخدم في األراضي الزراعية بدو

 .وجه الخصوص

m.  متر على األقل من أقرب مبنى سكني أو منطقة مأهولة 100تصريف التدفقات بمسافة ) نقاط(يجب أن تبعد نقطة. 

 :ب أن يتضمن التدريب ما يلييج  .يجب أن يتلقى جميع الموظفين المتأثرين تدريًبا بهدف تحقيق التوعية بشأن مياه الصرف بصورة سنوية—التدريب .3

 .أنواع تفريغ مياه الصرف ونقاط التصريف ومصادره 

 .معرفة عامة حول معّدات التحكم التلوث 

 .العواقب البيئية لإلطالق غير المحكوم لمياه الصرف 

ذاته الموضح سابقا باإلضافة إلى تدريب  أو أخذ العينات التدريب/يجب أن يتلقى الموظفون المختصون الذين تتضمن طبيعة عملهم معالجة مياه الصرف و
 :آخر في

 .التقنيات واإلجراءات المناسبة ألخذ العينات، بما في ذلك إجراءات عدم التوافق واإلجراءات التصحيحية 

 .إجراءات تشغيلية معينة لمعّدات التحكم في التلوث المناسبة، بما فيها الصيانة 

 .استخدام معّدات الوقاية الشخصية 

 —الوثائق .4

 .سنوات آحد أدنى 3يجب توفر سجالت التدريب الخاصة بالموظفين واالحتفاظ بها لمدة  :سجالت التدريب

 .سنوات آحد أدنى 5يجب االحتفاظ بالسجالت الخاصة بكافة الحوادث لمدة  :سجالت الحوادث

  :سجالت أخرى

a.  في التلوثالتقييم الحالي لخطر مياه الصرف وقائمة عمليات التفريغ ومعّدات التحكم. 

b. التصاريح الحالية لتفريغ مياه الصرف. 

c.  سنوات آحد أدنى 3عمليات فحص معّدات التحكم في التلوث لمدة. 

d. سجالت صيانة وإصالح معّدات التحكم في التلوث طوال مدة استخدام المعّدات. 

e.  أو أغلب النتائج الحالية سنوات آحد أدنى 5يجب االحتفاظ بالنتائج التحليلية المعملية الختبار مياه الصرف لمدة. 



  

 
 

 04.14.10           3الصفحة  – CLSالبيئة 

 مياة الصرف
f.  سنوات آحد أدنى 5يجب االحتفاظ بوثائق التخلص الخاصة برواسب الصرف الصحي المتراآمة لمدة. 

لصارمة المطّبقة آما يلزم حثهم يجب أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانونية ا –باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير 
 .على االستمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي توفر المزيد من الحماية لموظفيهم

 :المراجع

 .القوانين واللوائح المحلية والفيدرالية المطّبقة 

 16-2، صفحة Nikeالخاص بـ ) البيئة والسالمة والصحة( ESHدليل  

 BSR )معايير اختبار وإرشادات جودة الماء؛ )التقرير اإلحصائي األساسي 

 

 



 

 

 صهاريج التخزين
 المعيار

ء والنفايات يجب أن يعمل المقاول على حماية الصحة البشرية والبيئة عن طريق مطابقة المتطلبات التنظيمية المعمول بها، بما في ذلك انبعاثات الهوا
بية على البيئة والعمل جاهًدا على تحسين آما يجب على المقاول أن يقوم بتطبيق تدابير معقولة لتخفيف حدة اآلثار التشغيلية السل  .الضاّرة وصرف المياه/الصلبة

 .األداء البيئي باستمرار

تطوير وتنفيذ عمليات وإجراءات بهدف خفض المخاطر المرتبطة بكل من نظم صهاريج التخزين الموجودة فوق األرض والموجودة تحت األرض التي  
 .تحتوي على مواد بترولية أو مواد خطيرة

  المسؤوليات
 .قع التأآد من تطبيق برنامج صهاريج التخزين واتباعهيجب على مدير المو

 .إعداد برنامج لصهاريج التخزين ودعمه واإلشراف عليه) الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على ممثل 

 .يجب على المديرين والمشرفين التأآد من تدرب الموظفين والتزامهم بمتطلبات برنامج صهاريج التخزين

 .تزام بمتطلبات عمليات وإجراءات صهاريج التخزينيجب على الموظفين االل

 تعريفات

، )لتر 208(غالون  55صهريج التخزين الموجود فوق األرض هو عبارة عن حاوية ثابتة تستخدم في تخزين البترول أو المواد الخطيرة وتبلغ سعتها أآثر من  
 .وتوجد بأآملها فوق مستوى سطح األرض

بما في ذلك شبكة األنابيب (أو أآثر من بنيته %  10رض هو صهريج يستخدم لتخزين البترول أو المواد الخطيرة ويقع صهريج التخزين الموجود تحت األ 
 .تحت سطح األرض) الموجودة تحت األرض

 المتطلبات
 :يجب أن يكون لدى آل منشأة تقييم سنوي موثق للخطر تم إجراؤه بحيث يشتمل آحد أدنى على—تقييم الخطر .1

a. يجب أن تشمل القائمة المفّصلة   .لة بجميع صهاريج التخزين الموجودة فوق األرض والموجودة تحت األرض والمخاطر المرتبطة بكل منهماقائمة مفّص
 .والموقع والحجم والعمر وقائمة بجميع المحتويات الكيميائية المحتملة لكل صهريج) الترآيب الحقيقي(النوع 

b. خزينتقييم المخاطر المتعلقة بصهاريج الت. 

c.  وتنفيذها) مثل المتطلبات التشغيلية ومعّدات آشف السكب وأجهزة التحكم في التلوث التلوث(تحديد تدابير التحكم. 

آل منشأة إجراءات ُمطبقة لتقليل أو الحد من اآلثار الصحية والمتعلقة باألمان واآلثار البيئية لصهاريج التخزين  يكون لدىيجب أن  –السياسات واإلجراءات  .2
 :على ما يلي—آحد أدنى –لموجودة فوق األرض والموجودة تحت األرض، بحيث تشتمل هذه اإلجراءات ا

a. يجب أن تكون صهاريج التخزين الموجودة فوق األرض: 

 .عليها ملصقات تصف محتوياتها والمخاطر المرتبطة بها 

 .من حجم أآبر صهريج% 110بها قدرة احتوائية ثانوية تسع مايصل إلى  

 .وقائية موضوعة بصورة جيدة للوقاية من األضرار الطارئة بها حواجز 

 .لقي عمليات فحص أسبوعية موثقة للتحقق من الصهاريج والمعّدات المتعلقة بها في حالة جيدة وال تظهر عليها أية آثار للتسرب أو التلفتت 

 .المخزنة) المواد(ذات بناء يتالئم مع طبيعة المادة  

b.  التخزين الموجودة تحت األرضيجب أن تكون صهاريج: 

 .المخزنة) المواد(ذات بناء يتالئم مع طبيعة المادة  
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 :تحتوي على نظام فّعال أو أآثر من أنظمة اآتشاف التسرب التالية 

 .سعة احتوائية ثانوية مزودة بجهاز مراقبة فراغي -

 .تحتوي على أنظمة قياس تلقائية للصهريج -

 .مراقبة البخار -

 .باطن األرض/فيهمراقبة المياه الجو -

 .توافق الجرد اإلحصائي -

 .محمية من عوامل التآآل الموجودة في باطن األرض 

 :تشتمل على جهاز فّعال أو أآثر من أجهزة الحماية من الطفح التالية 

 .جهاز الغلق التلقائي -

 .التنبيه ضد الطفح -

 .آلية صمام العوامة -

 .تتلقي اختبار تكامل موثق سنوًيا 

c. ة المفّصلة لصهاريج التخزين محّدثة بعد ترآيب أو إعداد أية معّدات جديدة أو تعديل أية معّدات أو منشآت أو عمليات موجودةيجب أن تكون القائم.  
 .يجب مراجعة القائمة المفّصلة، بصورة سنوية على األقل

d. أن تكون إجراءات نقل المنتج الموثقة ملصقة بجوار آل صهريج. 

e. اصة بالتعامل مع عمليات السكبوجود إجراءات وإمدادات موثقة خ. 

 :أو نقل المنتج من صهاريج تخزين المنشأة، التدريب التالي/أو الصيانة و/يجب أن يتلقي الموظفون والمقاولون المسؤولون عن العملية و—التدريب .3

 .شبكة األنابيب المتعلقة بها/إجراءات الفحص الخاصة بأنظمة الصهاريج والمعّدات 

 .إجراءات نقل المنتج 

 .إجراءات االستجابة للسكب أو تعطل أنظمة الصهاريج األخرى 

 —الوثائق .4

 .سنوات آحد أدنى 3االحتفاظ بسجالت التدريب لمدة على آل منشأة يجب  :سجالت التدريب

 .سنوات آحد أدنى 5يحب على آل منشأة االحتفاظ بسجالت الحوادث لمدة  :سجالت الحوادث

  :سجالت أخرى

a. ص األسبوعية لمدة ال تقل عن عامينبغي حفظ سجالت الفح. 

b. التقييم الحالي للخطر والقائمة المفّصلة الحالية. 

c.  عاًما 30يجب االحتفاظ باختبار التكامل السنوي الخاص بصهاريج التخزين الموجودة تحت األرض لمدة العمل مضاًفا إليها. 
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يجب أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانونية الصارمة المطّبقة آما يلزم حثهم  –انين هذا يعين الحد األدنى للمعايير باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القو

 .على االستمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي توفر المزيد من الحماية لموظفيهم

 :المراجع

 .القوانين واللوائح المحلية والفيدرالية المطّبقة 

 26-2 و 22-2، صفحة Nikeالخاص بـ ) البيئة والسالمة والصحة( ESHدليل  

 

 

  

 



 

 

 (PCB) مرآبات ثنائية فينيل عديدة الكلورة                   
 المعيار

ء والنفايات يجب أن يعمل المقاول على حماية الصحة البشرية والبيئة عن طريق مطابقة المتطلبات التنظيمية المعمول بها، بما في ذلك انبعاثات الهوا
بية على البيئة والعمل جاهًدا على تحسين آما يجب على المقاول أن يقوم بتطبيق تدابير معقولة لتخفيف حدة اآلثار التشغيلية السل  .الضاّرة وصرف المياه/الصلبة

 .األداء البيئي باستمرار

 .للموظفين والبيئة (PCB)تطوير عمليات وإجراءات وتنفيذها من أجل الحد من المخاطر المتعلقة بمرآبات ثنائية فينيل عديدة الكلورة  

  المسؤوليات

 .هاواتباع هاتنفيذو فيهاالمعروفة أو المشتبه )مرآبات ثنائية فينيل عديدة الكلورة( PCB اإلجراءات الالزمة لتحديد تطوير يجب أن يتأآد مدير الموقع من

 .واإلشراف عليهاودعمها ) مرآبات ثنائية فينيل عديدة الكلورة( PCBإنشاء العمليات واإلجراءات الالزمة لـ ) الصحة والسالمة والبيئة( HSEيجب على ممثل 

 ).مرآبات ثنائية فينيل عديدة الكلورة( PCB وإجراءات آد من تلقي الموظفين للتدريبات واستيفائهم لمتطلبات عملياتيجب على المدراء والمشرفين التأ

 ).ت ثنائية الفينيل عديدة الكلورةمرآبا( PCB وإجراءات يجب على الموظفين االلتزام بمتطلبات عمليات

 تعريفات

يتم استخدامها   .الثابتة وغير القابلة لالشتعال الصناعيةعبارة عن مجموعة من المرآبات الكلوروعضوية  هي) PCB(المرآبات ثنائية الفينيل عديدة الكلورة  
والسوائل الهيدروليكية ومعوقات اللهب ) المحوالت والمكثفات الكهربية وآوابح الضوء(ات الكهربية على نطاق واسع آمواد تبريد وتشحيم وذلك في المعّد

في البيئة وتعتبر سامة ) الفينيل عديدة الكلورة آبات ثنائيةالمر( PCBال تنخفض رتبة   .وأغطية السطح المبيدات الحشريةحبار وومستحضرات التجميل واأل
 .للغاية في البيئتين الحيوانية والبشرية

 المتطلبات
 :، بحيث يتضمن آحد أدنى)الفينيل عديدة الكلورة ائيةمرآبات ثن( PCB، تم إجراؤه لـ موثق للخطر يجب أن يكون لدى آل منشأة تقييم سنوي—تقييم الخطر .1

a. ات والمواد التي تحتوي على الفحص الشامل للمعّد. دPCB )وتسجيلها) الفينيل عديدة الكلورة مرآبات ثنائية. 

b. ات التي تحتوي على التعرف على مواقع المعّدPCB )والمخاطر المتعلقة بها) الفينيل عديدة الكلورة مرآبات ثنائية. 

c.  تقييم الخطر المرتبط بـPCB )الفينيل عديدة الكلورة مرآبات ثنائية.( 

d. على سبيل المثال عملية لصق الملصقات والتحكم في الوصول وعمليات التفتيش واالستبدال بالمواد التي ال (تدابير التحكم بهدف تقليل الخطر  تحديد
 )."الفينيل عديدة الكلورة مرآبات ثنائية" PCBتحتوي على 

 50بترآيز أعلى من ) الفينيل عديدة الكلورة مرآبات ثنائية( PCBات أو مواد بها يجب أن تقوم آل منشأة تحتوي على معّد—سياسات واإلجراءاتال .2
ppm )50إذا لم يكن الترآيز معروًفا، فافترض أنه أعلى من ) (جزء من المليون ppm "ما يليبتنفيذ إجراءات تشتمل آحد أدنى على ) "جزء من المليون:  

a. ات أو المواد التي تحتوي على يجب تسمية آافة المعّدPCB )آما يلي) الفينيل عديدة الكلورة مرآبات ثنائية:  

 ).الفينيل عديدة الكلورة مرآبات ثنائية( PCBالخطر المرتبط بـ 

b.  الوصول في المناطق التي تحتوي على  حصرسيتمPCB )فقط المختصينى األشخاص عل) الفينيل عديدة الكلورة مرآبات ثنائية. 

c.  ات أو المواد التي تحتوي على المعّد التعامل معية الشخصية عند ات الوقالمعّداالستعداد لالستخدام األمثلPCB )الفينيل عديدة الكلورة مرآبات ثنائية.( 

d. ات أو المواد التي تحتوي على عمليات الفحص للتحقق من حالة المعّدPCB )على األقل سنوًيا) الفينيل عديدة الكلورة مرآبات ثنائية. 

e.  ات التي تحتوي على ب من المعّديأية عمليات تسرالحتواء ب يالتسر للتعامل معاإلجراءات المكتوبةPCB )الفينيل عديدة الكلورة مرآبات ثنائية.( 

f. ب المتوفرة والتي تكفي المواد ذات يمواد تنظيف التسرPCB )الموجودة بها) الكلورة الفينيل عديدة مرآبات ثنائية. 

g.  المواد الملوثة والتي تحتوي على  جميعوثائقPCB )التي ينوى إعادة استخدامها) الفينيل عديدة الكلورة مرآبات ثنائية. 



  

 
 

 04.14.10           2 الصفحة - CLSالبيئة 

 (PCB) مرآبات ثنائية فينيل عديدة الكلورة                   
h.  ات أو المواد التي تحتوي على المعّد جميعيجب عزلPCB )ا آما يجب إزالتها بهدف التخلص منه تالتي تم) الفينيل عديدة الكلورة مرآبات ثنائية

 ).الفينيل عديدة الكلورة مرآبات ثنائية( PCBإيداعها في منشأة معتمدة للتخلص من نفايات 

، مثل طاقم )الفينيل عديدة الكلورة مرآبات ثنائية( PCBات أو المواد التي تحتوي على حتكاك بالمعّدالعملهم ا يتضمنسيقوم الموظفون الذين —التدريب .3
 :تدريب يشتمل على الصيانة أو الرعاية، بتلقي

 .)الفينيل عديدة الكلورة آبات ثنائيةالمر( PCBالمخاطر الصحية والبيئية المرتبطة بـ  

 ).الفينيل عديدة الكلورة مرآبات ثنائية( PCBات أو المواد األخرى التي تحتوي على موقع المعّد 

 ).الفينيل عديدة الكلورة مرآبات ثنائية( PCBات التي تحتوي على ب من المعّديعمليات التسر احتواءب ويمكافحة التسر 

 .ات الوقاية الشخصية وإعدادها ووضع قيود لها والعناية بهااستخدام معّد 

 ).الفينيل عديدة الكلورة مرآبات ثنائية( PCBات، مثل آوابح الضوء، التي تحتوي على الترتيب السليم للمعّد 

 ).الفينيل عديدة الكلورة مرآبات ثنائية( PCBات أو المواد التي تحتوي على إجراءات صيانة المعّد 

 —الوثائق .4

 .سنوات آحد أدنى 3لمدة  واالحتفاظ بهافر سجالت التدريب الخاصة بالموظفين يجب تو :سجالت التدريب

ويجب االحتفاظ بهذه السجالت   ).الفينيل عديدة الكلورة مرآبات ثنائية( PCBيجب االحتفاظ بالسجالت الخاصة بجميع الحوادث المتعلقة بـ  :سجالت الحوادث
 .سنوات آحد أدنى 5لمدة 

  :سجالت أخرى

a. التقييم الحالي للخطر الخاص بـ PCB )الفينيل عديدة الكلورة مرآبات ثنائية.( 

b. ات أو المواد التي تحتوي على عمليات فحص المعّدPCB )سنوات آحد أدنى 3لمدة ) الفينيل عديدة الكلورة مرآبات ثنائية. 

c.  إزالة نفايات مستنداتPCB )سنوات آحد أدنى 5ات غير النشطة لمدة والتخلص منها أو المعّد) الفينيل عديدة الكلورة مرآبات ثنائية. 

 

قة آما يلزم حثهم ة الصارمة المطّبيجب أن يلتزم المقاولون بالمتطلبات القانوني –باستثناء ما تم تحديده بدقة آممارسة مفضلة، فإن معيار إدارة القوانين هذا يعين الحد األدنى للمعايير 
 .على االستمرار في تطوير ممارساتهم الخاصة التي تقدم المزيد من الحماية لموظفيهم

 :المراجع

 .قةالقوانين واللوائح المحلية والفيدرالية المطّب 

 14-2، صفحة Nikeالخاص بـ ) البيئة والسالمة والصحة( ESHدليل  
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