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ييتم عمم البيئة والصحة و السالمة بتوفير معايير األمان لمعاممين في مختمف المجاالت و غيرىا من
المواقع التي تتضمن التعامل المباشر مع ماكينات و آالت و مواد كيميائية أو ظروف عمل قاسية كاألماكن
الحارة جدا أو شديدة البرودة و غيرىا من الظروف التي قد يتعرض ليا العامل و تسبب لو إصابات أو تنتج
عنيا حوادث تؤدي لموفاة أو لحدوث عاىات مستديمة تمنع العامل من العمل و بالتالي يفقد دوره اإلنتاجي
في المجتمع و يتحول إلى عبء عمى من حولو.
ويعتبر العمل جزء من حياة اإلنسان الذي خمقو اهلل ألجمو ،و عندما يتوجو اإلنسان لمعمل فال يجب أن
يتعرض لمخاطرة من جراء ذلك ،و إنما يجب عميو أن يتمتع بالقدرة و السالمة البدنية لكي يستمر في العمل
كقوة فاعمة و يكون منتجا ،و تحقيق ذلك يتم من خالل مراعاة أساليب الصحة و السالمة البيئية المرتبطة
باألعمال المختمفة .و تشمل جوانب السالمة البيئية و الصحة المينية و الصناعية العديد من األمور
المرتبطة بالمجاالت الصناعية المختمفة كاإلصابات الناجمة عن استخدام اآلالت و الماكينات والتعامل مع
المواد الخطرة والمتفجرة الصمبة والسائمة أو األمراض التي ترتبط بيا و غيرىا التي تستخدم الكثير من المواد
الكيماوية القوية.
و يعتبر الحفاظ عمى صحة العمال من أىم أىداف أصحاب المؤسسات و التي تنظر لقيمة العامل البشري و
تقدره حق قدره ،باع تباره أىم عنصر في العممية التصنيعية بأسرىا ،و ألىمية الموضوع فقد تم عقد العديد من
المؤتمرات المتعمقة بيذا الصدد ،و تم تقديم العديد من التوصيات في ىذا الشأن و كميا تصب في ىدف
رئيس وىو الحماية وصحة وسالمة العمالة البشرية من التعرض لمشكالت أو إلصابات نتيجة االنخراط في
العمل .كما تيدف أيضا لتوفير بيئة عمل آمنة لمعمال لمحفاظ عمى مستويات اإلنتاجية بل و رفعيا أيضا من
خالل تحقيق مستويات مرتفعة لدييم من الرضا و األمان الميني .و يتم تقسيم المخاطر و اإلصابات التي
يتعرض ليا العمال تبعا لمعديد من العوامل المرتبطة بطبيعة العمل و ظروفو و لذلك فبداية تحقيق معايير
السالمة المينية و الصناعية تكون عن طريق دراسة و تحميل أسباب المخاطر في بيئة العمل ،مع وضع
االحتياطات الالزمة لجنب وقوع حوادث أو إصابات نتيجة ألداء خاطئ أو عدم فيم من العامل ،و يرتبط
بذلك عمل ورش تدريبية مستمرة يكون ىدفيا نشر التوعية لدى العاممين بطبيعة اآلالت و الماكينات واالدوات
والمواد التي يتعاممون معيا ،و كيفية التعامل الصحيح و تحديد قدرة العامل عمى التعامل مع المشكمة بنفسو
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أو استدعاء مسؤول الصيانة لمتعامل معيا ،ما يسيم ليس فقط في حماية العامل من اإلصابة و لكن يسيم
في الحفاظ عمى المواد واالدوات كمورد مادي لدى المصنع أو المؤسسة قد يكون عالي التكمفة.
أما بشان األمراض المينية المرتبطة بالعمل في بعض المين ،فيتم عمل أنظمة معينة لمحماية و الوقاية من
اإلصابة بتمك األمراض فمثال الح اررة الزائدة في أماكن العمل تؤثر تأثي ار سمبيا عمى الجياز التنفسي و القمب
لدى اإلنسان باإلضافة إلى أنيا تؤدي إلصابتو بالتوتر العصبي ،فيمكن التغمب عمى ذلك بتوفير أنظمة
تكييف أو أنظمة تيوية جيدة تسمح بتجدد اليواء بشكل مستمر داخل المنشأة .و غيرىا الكثير من
االحتياطات الواجب اتباعيا و التي تختمف بحسب كل مؤسسة و طبيعة النشاط الذي تقوم بو و المنتج الذي
تقدمو .لذا الحفاظ عمى سالمة العنصر البشري ىو ىدف من األىداف اليامة التي يجب أن يحرص عمييا
كل صاحب منشأة أو مؤسسة ألنيا الثروة الحقيقية التي يجب الحفاظ عمييا بكل السبل.
و لمتغمب عمى أسباب حدوث المشكالت المرتبطة بالعمل و ظروفو المختمفة تقوم معظم المؤسسات حاليا
بتقديم دورات تدريبية لمعاممين بيا لنشر الوعي حول كافة المتغيرات المرتبطة بأماكن العمل و ما يمكن أن
يحدث بيا و كيفية التعامل مع تمك المشكالت ال حدوثيا مع الحرص عمى تطبيق المعايير الفنية الخاصة
باألما ن في تمك المؤسسات و األماكن الخطرة بيا ،و ذلك حسب المواصفات العالمية المتبعة في ذلك .حيث
نجد أن المشكالت التي تحدث يمكن أن تؤدي كذلك لحدوث أضرار جسيمة في الموارد المادية التابعة
لممؤسسة ،فمثال عند قيام أحد العاممين بالتدخين في موقع مغمق يمكن أن ينتج عن ذلك حدوث انفجار مروع
يسبب خسائر مادية كبيرة لممؤسسة ،و ىو ما كان يمكن تجنبو حال نشر التوعية و توضيح خطورة التدخين
في األماكن التي ال ينبغي التدخين بيا مطمقا .كما أنو و في حال التعرض إلصابات أو مخاطر نتيجة العمل
فيؤدي ذلك الضطرار جية العمل لدفع تعويضات مادية ما يؤدي إىدار مال كان يمكن الحفاظ عميو باتباع
معايير األمن و السالمة في المنشأة بتكاليف أقل بكثير من قيمة التعويضات المادية لحاالت اإلصابة و
الوفاة.
كما أن االىتمام بوجود إدارة متخصصة لمسالمة المينية في المؤسسة من استشاريين او خبراء او محققين
يؤدي لوجود عال قة إنسانية طيبة بين العاممين و اإلدارة من حيث شعورىم باىتمام اإلدارة بيم و بحياتيم و
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سالمتيم ،و حين يشيع ذلك عن المؤسسة يمكن أن يؤدي ذلك لجذب الكفاءات البشرية المناسبة لمعمل في
المؤسسة لمحفاظ عمى األمن و السالمة يمثل ىدفا لكل من مكان العمل و العاممين عمى حد سواء.
أهداف البرنامج:
-1ييدف البرنامج بشكل اساسي الى اعداد خبير ومستشار في مجال الصحة والسالمة البيئية مزود

بمعمومات يستطيع بواستيا ان يزود المنشأة او المؤسسة باستشارات في مجال البيئة والصحة والسالمة.

-2تزويد المشركين بانشطة البيئة السالمة و الصحة المينية لتكوين و ضمان بيئة عمل آمنة و صحية
باإلضافة لحماية زمالء العمل وأفراد األسرة ،وأرباب العمل ،والزبائن ،وغيرىم من األفراد المتأثرين ببيئة

العمل.
-3تدريب المشاركين عمى بناء استمارة استشارة بيئية وسالمة وصحة وكيفية ممئيا وفق معايير معتمدة.
-4تدريب المشاركين في كيفية اعداد بحوث بيئية وفق المنيج العممي.
-5تدريب المشاركين عمى كيفية توظيب الخبرة البيئية واعطاء االستشارة لضمان:
أ -أعمى درجة من السالمة البدنية والعقمية والرفاىة االجتماعية لمعمال في كافة المين والحفاظ عمييا؛
ب -الوقاية من األضرار الصحية بين عمال األقسام الناجمة عن ظروف عمميم
ج -حماية العاممين في مواقع عمميم من المخاطر الناجمة عن العوامل المضرة بالصحة،
د -وتييئة العامل في بيئتو المينية بشكل يتالءم مع قدراتو الفسيولوجية والنفسية.
-6تزويد المشاركين بمعارف متعددة في مجال البيئة والصحة والسالمة.
-7تنمية قدرات المشاركين من خالل ورشات عمل تدريبية عمى ابداء ارائيم ومقترحاتيم ومناقشتيم وتطوير
ذاتيم في ىذا المجال.
-8تزويد المشاركين بمعمومات حول الخبرة البيئية واالستشارة وانواعيا واىدافيا وعناصرىا ومبرراتيا.
-9تعريف المشاركين باستراتيجية الخبرة البيئية والميمة االستشارية وتنفيذىا وتطبيق نتائجيا والرقابة
عمييا.
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-11تعريف المشاركين بايجابيات وسمبيات الخبير ومستشار البيئة والصحة والسالمة.
المستهدفون :العاممون والموظفون والمهتمون في مجال البيئة والصحة والسالمة في المؤسسات
والشركات الخاصة والعامة والو ازرات.

مدة البرنامج  5-3 :أيام
محتويات البرنامج
البيئة وسالمتها
مفردات الوحدة

المالحظات
*الوحدة مشتركة لمبرامج

المحور االول :البيئة
-1مفهوم البيئة.

-2النظام البيئي  ،االنسان والبيئة.
-3انواع البيئات.

-4دور االنسان والتكنولوجيا واالعالم في الحفاظ عمى البيئة.
 -5ورشةةة عمةةل تدريبيةةة (( :بنةةاا اسةةتبيان حةةول كيفيةةة مواجهةةة المخةةا ر البيئيةةة
ال بيعية الوباا-الزالزل -الفيضانات-البراكين-حرائق الغابات))

المحور الثاني :السالمة البيئية
-1مفهوم السالمة البيئية.

-2عناصر السالمة البيئية.
-3معايير السالمة البيئية وفقا لبرنامج اوشي االمريكي ونيتوش
البري اني.

 -4ورشة عمل تدريبية (( :بناا معيار لمسالمة البيئية ))

المحور الثالث :التموث البيئي
-1مفهوم التموث البيئي.

الثالث*
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-2تاريخ التموث البيئي.

-3انواع التموث البيئي ومصادره.
 -4رق الحد من التموث البيئي.

المحور الرابع :االدارة البيئية
-1مفهوم االدارة البيئية.
-2نظم االدارة البيئية.

-3االيزو وادارة الجودة البيئية والسالمة.
المحور الخامس :ورشة عمل تدريبية

ورشة عمل تدريبية (( :كيفية كتابة بحثا في مجال البيئة والسالمة ))

المستشار واستشارات السالمة البيئية والصحية
مفردات البرنامج

المحور االول:مستشار البيئة والصحة والسالمة
-1تعريف مستشار البيئة والصحة والسالمة.

-2مجاالت استشارات مستشار البيئة والصحة والسالمة.
-3مهام وواجبات مستشار البيئة والصحة والسالمة.

-4القدرات والمواصفات الواجب توفرها في مستشار البيئة والصحة
والسالمة.

 -5ورشةةةة عمةةةل تدريبيةةةة (( :بنةةةاا اسةةةتبيان حةةةول المهةةةارات الواجةةةب توفرهةةةا فةةةي
مستشار البيئة والصحة والسالمة))

المحور الثاني :استشارات السالمة البيئية والصحية
-1مفهوم االستشارة وانواعها.
-2انواع المستشارين

-4االهداف المنشودة من االستشارة البيئية والصحية والسالمة.

-5الجوانب التي تتناولها االستشارة البيئية والصحية والسالمة .

 -6ورشة عمل تدريبية (( :بناا استمارة استشارة بيئية وصحية وسالمة

المالحظات
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وكيفية ممئها))

-6عناصر االستشارة البيئية والصحية والسالمة ومقوماتها.
-7عوامل استخدام االستشارة البيئية والصحية والسالمة.
-8نماذج االستشارة البيئية والصحية والسالمة.

-9مبررات االستشارة البيئية والصحية والسالمة.

-11ايجابيات وسمبيات المستشار البيئي الداخمي.
-11ايجابيات وسمبيات المستشار البيئي الخارجي.

ورشة عمل تدريبية(( :قارن بين سمبيات وايجابيات مستشار البيئة
والصحة والسالمة الخاصة بالمستشار الداخمي والخارجي))

-12االشكال التنظيمية والقانونية لموحدات االستشارية
-13اجهزة االستشارات الداخمية

-14الخدمات الفنية لموحدات االستشارية الخاصة بالبيئة والصحة
والسالمة.

-15العوامل المؤثرة في فاعمية وكفائة العممية االستشارية.
-16عوامل نجاح العممية االستشارية.

المحور الثالث
-1معايير قبول المهمة االستشارية من قبل المستشار.
-2اختيار مستشار البيئة والصحة والسالمة

ورشة عمل تدريبية (( :بنظرك ماهي معايير اختيار مستشار البيئة

والصحة والسالمة))

-3العالقة بين مستشار السالمة البيئية والصحية والمؤسسة والعمالا.
-4معوقات العالقة بين مستشار السالمة البيئية والصحية والمؤسسة
والعمالا.

ورشة عمل تدريبية(( :ماهي توصياتك لمتغمي عمى معوقات العالقة بين
مستشار السالمة البيئية والصحية والمؤسسة والعمالا)).

-5خ وات وصول االستشاري الى نتائج ناجحة.
-6االعداد لممهمة االستشارية.

المحور الرابع

-1استراتيجية المهمة االستشارية
-2تنفيذ المهمة االستشارية
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-3ت بيق نتائج االمهمة االستشارية
-4الرقابة عمى المهنة االستشارية

الخبير والخبرة البيئية والصحية والسالمة
مفردات البرنامج

المحور االول:خبير البيئة والصحة والسالمة
-1تعريف خبير البيئة والصحة والسالمة.

-2مجاالت ومقومات اختصاص خبير البيئة والصحة والسالمة.
-3مهام خبير البيئة والصحة والسالمة.

-4القدرات والمواصفات الواجب توفرها في خبير البيئة والصحة والسالمة.

-5التزامات خبراا البيئة والصحة والسالمة في تقييم االثر البيئي والصحي
واجرااات السالمة.

ورشة عمل تدريبية (( :بناا استبيان حول المهارات الواجب توفرهةا فةي خبيةر البيئةة
والصحة والسالمة))
ورشة عمل تدريبية((:ناقش :من هو خبير السالمة البيئية والصحة؟؟))

المحور الثاني :الخبرة البيئية والصحية والسالمة
-1مفهوم الخبرة البيئية.

-2انواع الخبرات ومخرو الخبرة.

-3كيف تكتسب الخبرة في مجال البيئة والصحة والسالمة

ورشة عمل تدريبية (( :قارن بين الخبرة واالستشارة والتدقيق؟))

-4الخ وات الثالث لنجاح خبير البيئة والصحة والسالمة

-5مقترحات لتنمية قدرات خبير البيئة والصحة والسالمة.
-6النظريات التي تفسر اكتساب الخبرات:
-النظريات السموكية

-نظريات الجش الت

المالحظات
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-النظرية الحديثة

ورشة عمل تدريبية (( :وضح بالنقا كيف اكتسبت خبرتك العممية ،وما

العوامل التي اثرت عميها)).

