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 مقدمة
 :على عملك التجاري مةبطريقة منظ   م فيهاوالتحك  تقييم المخاطر يساعد مسألتان حاسمتان. هما  فهمها وإدارتهاو التجارية. األعمال جميع أنشطة  فيهناك مجازفة 

 الناس والبيئةوصحة سالمة على الحفاظ  •

 القانونية التزاماتكب الوفاء •

 المجتمع. منك عهما يتوق  تلبية  •

 

على  ،تكاليفالل المقام االول قد ينقذ عملك التجاري من تحم   فيمنع حدوث هذا ومجموعة واسعة من األشياء. على البيئة ولناس ل ضررب في التسب  تداعيات ر ؤث  تقد 

 التنظيف.القانونية وإشعارات  صاحبة لإلجراءاتسبيل المثال التكاليف المُ 

 

 الغرض من هذا الدليل

هذا  فييمكنك تطبيق األفكار الواردة وصحة الناس والبيئة. على  وقف حدوث ضرر فيللمساعدة والذي بإمكانك استخدامه إلدارة المخاطر  يوفر لك هذا الدليل إطارا  

من المخاطر  مستوى عال   لديها التيو تلك أ، ىبرالكاألعمال التجارية مع ذلك، قد تحتاج مختلف مستويات المخاطر. بو كانت أي حجم فيالدليل على األعمال التجارية 

 .تعقيدا   أكثرالى استخدام اساليب  العامة،على البيئة والصحة 

 occupational health and safetyمخاطر الصحة والسالمة المهنية إلدارةماكن العمل أالكثير من ستخدمها تهذا الدليل هي نفسها التي  فيالطريقة المقترحة 

(OHS)المهنية الصحة والسالمة اللتزامات لالمتثالث والنفايات وال يمكن استخدامه التلو  الناجمة عن مخاطر السوى هذا الدليل  يغطي . ال OHS للحصول على معلومات .

 . WorkSafe Victoriaالمهنية، يُرجى االتصال بـ المتعلقة بالصحة والسالمة االلتزاماتدارة إحول 

 

 حول هذا الدليل

استخدامها كبيان قانوني. المقصود بها أن  عليك ينبغيكمشورة قانونية أو حرفية وال  حتسبت الو. معا كدليل الكتيب اهذ فيالمعلومات الواردة  استخدام فقطعليك  يجب

 .المحد د وضعكل المهنيةعليك الحصول على المشورة  ينبغي، عليه فقد تحتوي على تعميمات. اما  تكون دليال  ع

 .وكاملة وُمحدثة دقيقة المعلومات أنب ضمان تقديمال يمكننا  ذلك مع ،ودقيقةمن أن المعلومات ُمحدثة  التأكدحاولنا  

  الخطر؟ما هو 

 .هذا الدليل يعاباستحتى تستطيع يجب أن تفهمها هناك بعض المصطلحات األساسية التي 

 .تلق يلم  ا على ما خطر لهيشك   الذي التهديد الخطر هو 

 في مياه األمطار(.يصب   )مثل الدخان أو ما ضررما قد يُلحق شيء هو الخطر  •

 ر.( الذي يُمكن أن يتضر  الناس صحة وأذو قيمة )مثل البيئة  ءشيهو  الم تلق ي •

 )مثل الهواء والماء والتربة(. تلق ييستطيع الخطر الوصول إلى المُ  الوسيلة التي من خاللها هو المسار •

 .والعاقبة حتماليةاال :خطرالعامالن يُشكالن  

 ب خطر ما األذى.أو فرصة أن يسب   ةإمكاني يه االحتمالية •

 به الخطر.يمكن أن يُسب   الذيهو مدى الضرر أو األثر  العاقبة •

 إلدارة المخاطر. وقد تتضمن الضوابط:ضوابط  يمكنك وضع

 ص من الخطرو التخل  أ ازالة  •

 يشك ل خطرا  أقل  آخر ءبشيالخطر  استبدال •

 بات(أي تسر   الحتواءاإلغالق التلقائي أو الحاجز )هو حاجز يُبنى حول المخزن آليات مثل  -ث أو انتشاره تُوقف حدوث التلو   ضوابط هندسيةوضع  •

 .المراقبة نظممثل إجراءات العمل أو  الضوابط االدارية •
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 واألخطارالمخاطر  على لسيطرةخطوات ل

 الضوابط.بعد وضع  1الى الخطوة  عودعملية مستمرة ت هي(. هذه الطريقة 1أربع خطوات )انظر الجدول  عليها من تسيطرومخاطر البها  مالطريقة التي تقي  تتأل ف 

 

 واألخطار المخاطر على للسيطرة خطوات :1 الشكل

 

 

 

 واألخطار المخاطر على للسيطرة خطوات :1 الجدول

 وصف اإلجراء الخطوة

 لحق الضرر؟قد ت   التيالمخاطر الموجودة  ماهي دّالمخاطرحدّ  1

 والعواقب؟ االحتماليةالى  استنادا   الخطر،ما هو مستوى  قي مّالمخاطر 2

 ص من الخطر أو تقليله؟ للتخل  العمل التجاري به  يقوم يمكن ان الذيما  الضوابططب قّ 3

 .الةفع  للتأكد من انها  العمل التجاري ستخدمهاي قم بمراجعة الضوابط التي افحصّالضوابط 4
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 المخاطرالخطوة االولى: تحديد 

 ما تبحث عنه

للناس أو البيئة. يضم الجدول أدناه بعض  ب أضرارا  ن يسب  أأي شيء يمكن  ألنشطة التجارية والصناعيةالخاصة بامخاطر التتضمن 

 المخاطر الشائعة.

 العمل أماكن في والبيئة البشر صحة على الشائعة المخاطر :2 الجدول

 :الشائعةاألسباب  وأالمصادر  وصف خطر

 بات كيميائيةتسر  
ث  المائية  والمجاريالتربة والمياه الجوفية  لمواد الكيميائيةايمكن أن تلو 

 القريبة وتؤثر على صحة الناس.

بة مُ حاويات  -  سر ِّ

 التسربات الحتواءال وجود لحواجز كافية  -

  المعالجة سوء التخزين و -

 ث مياه األمطارتلو  

الى محطة  منافذ مياه األمطارال تذهب مياه األمطار المتدفقة عبر 

بل تذهب مباشرة  إلى الجداول واألنهار والمستنقعات  ،معالجة المياه

ما يُطرح في مياه األمطار إلى البيئة سيذهب كل القريبة. والخلجان 

 .ا  واسع ا  تأثيران يكون له  ويمكن

 تعريةوأوساخ  -

الكيماوية مواد مواد التنظيف وال -

 التنظيف فيالمستخدمة 

 قمامة -

 نوت ودهوزي -

 أعقاب السجائر -

 فيالمواد الكيميائية  استخدام -

 المناطق المفتوحة

 و انفجارأحريق 
ب الحرائق واالنفجارات والممتلكات، قد تسب   لألرواحعن تهديد  فضال   

 والدخان السام ونشر الغبار. الجارفة المياهمخاطر مثل 

 دخان -

 شرارات كهربائية -

 ساخنة أسطح -

 ءسيتخزين  -

 مخاطر كهربائية -

 غبار -

 حرائق متعمدة -

 غبارال
س الناس والقلب مشاكل صحية خطيرة ال سيما على تنف   فيب الغبار يتسب  

 ان يهي ج العيون والبلعوم والجلد.  والدورة الدموية. ويمكن ايضا  

  أعمال الخشب -

  الحدائق األشغال في -

 أعمال االسمنت -

 اكوام األوساخ المكشوفة -

 الطحن -

 اللحام -

 قطع أو تمزيق المواد  -

 معب دة طرق غير -

 الروائح الكريهة 

.  والصداعالغثيان ا  الروائح على صحة الناس مسببث تلو   يؤثر يمكن أن

تسبب التي بعض الروائح عن وجود غازات سامة  كشفويمكن أن ت

 مشاكل صحية أكثر خطورة.    

 نفايات -

 الكيميائيةاستخدام  -

 الصحيصرف ال -

 حيواناتال -

 سمادال -

 العادم وأجهزة التهوية -

 تصنيع األغذية -

 ث الهواءتلو  
 عن جمةوالناالهواء  في نتشرت التيو الخطرة أالمواد السامة  بتسب  

 ث رئيسي.تلو   فيو التصنيع أالمعالجة 

 افران -

 مراجل -

 منافذ التصنيع -

 صهاريج التخزين الكبيرة -

 المعداتمن ب تسر   -

 المذيبات المكشوفة. -

 مياه الص رف
ن عناجمة الالنفايات التجارية وغيرها من مياه الصرف ب قد تسب  

 . ؤذيث ماألعمال التجارية تلو  

 معالجة -

 انتاج -

 تصنيع -

 الضوضاء
ب ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب الضجة الشديدة المجتمع وتسب  تُزعج 

 والمضايقات واإلجهاد والنوم المضطرب.
 اآلليات -

 حيوانات -

 اهتزازات -

 عربات وصفارات التنبيه -

 على الناس والبيئة. را  ب سوء ادارة النفايات ضريمكن أن تسب   النفايات الخطرة

نفايات صناعية خطرة التي ال تدار أو تُنقل أو يتم التخلص منها   -

 على نحو مالئم

 على االسبستوس تحتويغبار وتربة   -

 بات المرض  مسب   
البكتريا أو الفيروسات او غيرها من الكائنات  مسب بات المرض وتشمل

 ب المرض.يمكن ان تسب   التيالدقيقة 

ال توجد مرافق صحية كافية  -

 اليدينلغسل 

عدم التعامل مع النفايات  -

 بالطريقة الصحية.

 خزانات الصرف الصحي -

 الفائضة

 مياه الص رف الصحي -

ثة -  أغذية ملو 

 نفايات عضوية -

 فضالت الحيوانات والذبائح -
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 طرق تحديد المخاطر

 األشخاص يمكن من خاللها تحديد المخاطر على صحة  التيهناك العديد من الطرق 

 عليكجميع المخاطر، يجب  تحديد دالنفايات. بمجرث أو التلو   الناجمة عنوالبيئة  

 نهاية هذا الدليل. رفق فيالمُ  سجل األخطار والمخاطرتسجيلها وتوثيقها. يمكنك استخدام  

  أنشطة عملك التجاريعلى  االطالع

تعامل مع المواد التخزين وال المثال،المخاطر على الناس والبيئة. على سبيل األنشطة ب هذه قد تسب   وكيفالتجاري  عملكمن المهم النظر الى األنشطة التي يقوم بها 

 االخطار.ب يمكن ان تسب   الشائعة التيترتيب الحدائق والطحن هي األنشطة واستخدام الُمنظفات، والمختلفة، 

  

 تفق د مكان عملك

 على االقدام حول مكان عملك هي الطريقة المباشرة لتحديد العديد من المخاطر. القيام بجولة سيرا  إن 

ن يكون من المفيد أ نظم واجراءات العمل. ويمكن فيالنظر أيضا   عليك يجببل والهياكل،  المبانياشياء مادية مثل المصنع أو المعدات أو فقط د  تتفق  ال  أ ذلك، يجبمع 

 .الشائعةلع على عملك عندما تقوم بعمليات التفتيش. األشخاص الذين يقومون باألنشطة كل يوم يمكن ان يتغاضوا بسهولة عن المخاطر شخص غير مط   اصطحاب معك

 وأقريبة يمكن ان تتضرر، مثل المنازل  ُمتلقياتفيما إذا كانت هناك فك ر (. 1الصفحة  فيخطر" ال وما ه" في)انظر التعاريف الواردة  تلقياتوالم   المسارات فيالتفكير 

 مائي أو الرياح أو منفذ مجرى في الموقع.جدول مثل  ،االيهللوصول ث التلو   المسارات التي قد يستخدمها في فك ر أيضا   المجاري المائية أو المتنزهات. 

 ورشات عمل واجتماعات

ب مخاطر مثل إجراءات العمل ث عن أمور قد تسب  ر. يمكن لألشخاص خالل هذا االجتماع التحد  خطاطريقة جيدة لتحديد األ هوتنظيم لقاء مع العمال وأصحاب المصلحة 

نة   الموقع. فيوالمواد المخز 

خارج مكان عملك، مثل سلطات  ا  لك الفرصة ألن تضم أشخاص ين يعطأمن ثقافة مكان العمل. كما يمكن  فكرة المخاطر جزء  جعل ن هذا االجتماع عويمكن ان ينتج 

 مكافحة الحرائق أو مجلس البلدية المحلية.

 استخدام المعلومات المتوفرة

 ذلك: فييُمكن أن تساعد على تحديد المخاطر من مجموعة من األماكن، بما  التيالمعلومات قد تأتي 

 لومات عن المخاطر واألخطار الجديدة لصناعتك نقابات الصناعة التي يمكنها تزويدك بالمع •

 المواد أو اإلجراءات أو لها عالقة بالمصنع  التيبمعلومات حول األخطار  تزويدك يمكن للمصنعين والموردين •

ما تحتوي على معلومات مفيدة عن المخاطر  ، كثيرا  MSDS)بيانات سالمة المواد ) صفحاتسابقا  التي كان يُطلق عليها  SDS)) السالمة بيانات حاتفصإن  •

 صاحبة للمنتج وطرق يمكنك من خاللها السيطرة على المخاطرااليكولوجية المُ 

 المخاطر فيم مفيدة عن األخطار والسبل التي يمكنك من خاللها التحك   معلوماتبشركات التامين في كثير من األحيان دك يمكن أن تزو   •

 البيئةوالسالمة الصحية الحرائق وو تقنيةال أخصائيو •

 ترتيبات النفايات التجارية للموقع •
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 : قي م المخاطر2الخطوة 

 

 :1الخطوة  فيقمت بتحديدها  التيبحاجة الى تقييم المخاطر  اآلن نتأ

 كيف يمكنها أن تلحق الضرر •

 أضرارهامدى خطورة  •

 مدى احتمالية حدوثها •

 

 السبل للسيطرة عليها. أفضل اختيارتقييم المخاطر هي وسيلة لزيادة معرفتك وفهمك للمخاطر وخطورتها بحيث يمكنك 

 

 :اتبع الخطوات التالية بذلك،للقيام  

 ث الخطر أي تأثير.حدِّ أن يُ  احتماليةاكتشف ما هي  .1

 العواقب أو خطورة كل تأثير.اكتشف  .2

 قم بحساب معدل الخطورة لكل خطر. .3

 االحتماليةاحسب . 1

يمكن . تكون االحتمالية قائمة على اساس ما تعرفه أو يجب معرفته عن الخطر والسبل التي ضررأي  ب ذلك الخطرتحديد مدى احتمالية أن يسب   فيتتمثل الخطوة االولى 
 الخطر.الظروف واألنشطة على هذا فيها ان تؤثر 

 

 االحتمالية كما يلي: تصنيفيمكن  

 الظروف العادية. فيحدث بانتظام ين أمن المتوقع  :ةأكيد •

 وقت من األوقات. فين يحدث أيتوقع  :جدا   ةمحتمل •

 وقت من األوقات. فيقد يحدث  :ةمحتمل •

 الظروف العادية. فيمن غير المرجح أن يحدث  :مستبعدة الحدوث •

 .قد يحدث لكن يحتمل عدم حدوثه مطلقا   :رةناد  •

 

 االحتمالية. حساب الطرق الرئيسية لمساعدتك على 3يدرج جدول 

 

 االحتماليةلحساب  رئيسيةال طرقال: 3جدول 

 تفسير رئيسية طرق

 قبلمن ما حدث 
، فكرة جيدة عن الحدوثالتي وقعت أو كانت على وشك قبل، مثل األحداث والحوادث من النظر إلى ما حدث يمنحك 

 هذه الصناعة. عبرأعمالك الخاصة، بل ما حدث  إلىفقط  النظراالحتمالية. من المهم عدم 

 في مكان عملك وهل تسير بشكل جيد.  الضوابط الموجودة مسبقا  إلى  أنظر   ضوابط موجودة مسبقا  

 هراتكر مدر 
 فياحتمالية تسببه كلما ازدادت الخطر، بعض األحيان. كلما تكرر تواجد  فيو فقط أفي كل األوقات  ا  موجودالخطر قد يكون 

 ضرر.

 الظروف فيرات تغي  
 فيب خطر ما هذه التغييرات على احتمالية أن يتسب  يمكن أن تؤثر ع على مدى السنة. الظروف بمرور الوقت وتتنو  تتغير  

 ضرر.  

 سلوكال
 ضرر.  فيما لى احتمالية أن يتسبب خطر تصرفهم عيمكن أن يؤثر سلوك الناس أو طريقة 

 يرتكب أشخاص أخطاء أو يستخدمون معدات بشكل خاطئ او يتصرفون بدون تفكير. المثال،على سبيل 
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 . اكتشف العواقب2
 

 :بـالضرر. من المهم التفكير  به كل خطر وما مدى خطورة هذاالضرر الذي قد يسب  استنتاج  هيالخطوة الثانية 

 

 حالية مدى الضرر الناجم في حال لم يكن هناك ضوابطما  – (الكامنمخاطر الضوابط السابقة )الخطر  •

 الضوابط الحالية. وجود مدى الضرر الناجم مع ما  – مخاطر الضوابط الالحقة )اخطار متبقية( •
 نة.ذا كنت بحاجة الى ضوابط جديدة أو محس  إهذا على تحديد كيفية سير الضوابط الحالية وما يساعد 

 

 اإلجراءات. فيما تقومون به عما هو مكتوب يختلف التعامل معه. على سبيل المثال، كيف ب يجمن كيف  مع نشاط خطر بدال   التعاملكيف يتم  •

كيف يمكن  ،على سبيل المثال .طبيعيفضال  عن كيف أنه من المفروض أن تحدث األشياء بشكل  ،تخرج عن الروتين المعتاد وتتعلق بالخطر التيالحاالت  •

 المعمول بها؟ الجوية السيئة أن تؤثر على المخاطر ومدى فعالية الضوابط لألحوال

 

 ثر المحتمل على:األ فيالتفكير  ينبغي أيضا  

 يتأثريمكن ان  آخر خدمات الطوارئ وأي شخص في والمقاولين والعاملينالموظفين والزوار والزبائن  -الناس •

 سع وذلك الناس الذين يعيشون هناك(، واالعمال التجارية والمجتمع األ فيسكان المنطقة )بما  -المجتمع •

 قد تشمل المدارس والمستشفيات والطرق الرئيسية التيمناطق االجتماعية وكذلك المناطق العامة وال ،له في الموقع أو المجاورة العقارات - عقاراتال •

 والهواء والتربة. في المنطقة الجداول والمسالك المائية -البيئة  •

 لمصفوفة المخاطر.مثال : 2وصف العواقب، انظر الشكل لالطالع على أمثلة ل. اكتشاف معدل مخاطركمنخفضة الى عالية على من العواقب  وصفقد يساعد 

 

 العواقبالستنتاج  طرحهااألسئلة التي يجب  :4جدول   

 تفسير اسئلة

التي يمكن أن الضرر انواع  هيما 

 ؟حصلت

ب نفس ن يسب  أ. على سبيل المثال، يمكن أنواع عديدة من التأثيراتب لحدث واحد أن يسب   أنواع الضرر ويمكنالعديد من هناك 

 من البيئة وصحة الناس. كل   الحدث بضرر على

يمكن أن تؤثر التي ما هي األشياء 

 خطورة الضرر؟ شدةعلى 

تصعب السيطرة عليه وكثيفا  أكثر ظل ظروف مختلفة. على سبيل المثال، قد يكون الحريق  فير عواقب المخاطر يمكن أن تتغي  

 .والجاف حارخالل الطقس ال أكثر

بأي طرق يمكن أن يتضرر الناس 

 والبيئة؟

والمجاري المائية، وكذلك الرطبة مثل األراضي  اسة،الحس  من المهم بشكل خاص التفكير في التأثيرات على النظم البيئية 

 .المحيطة المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والطرق

 . احسب معدل الخطورة3

 .الخطورة من أجل الكشف عن معدل معا   يهمالى القاء نظرة علإالعواقب واحتمالية الخطر  فيتحتاج بعد التفكير 

 إلعطاء، تُعطى لالحتمالية والعواقب درجات يمكنك مطابقتها مع المصفوفة المخاطريمكنك استخدامها. في مصفوفة  التيعلى مصفوفة المخاطر  مثاال   2يوضح شكل  

 بشأنالمبادئ التوجيهية  ،SA/HB 89:2013إدارة المخاطر  فيمعدل الخطورة من أدنى إلى اقصى حد. وثمة أدوات اخرى يمكن استخدامها الكتشاف خطر ُمدرج 

 .Standards Australia نيمكن الحصول عليها م التياساليب تقييم المخاطر 

 ذ قرارات حول كيفية ادارة المخاطر.لمخاطر هو لمساعدتك على اتخال تصنيف إعطاءالسبب في 
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 وصفّمعدالتّالخطر

 وصف مستوىّالخطر

 شديد 
 . على اإلطالق لمستوى خطر غير مقبو

 .الفورجراءات على اإلأوقف العمل واتخذ 

 .ضوابط لتقليل الخطر ضع . مستوى خطر غير مقبول عالي

 متوسط
ضعت الضوابط يمكن ان يكون مقبوال    . إذا و 

 .حاول تقليل الخطر إلى مستوى منخفض

ص من الخطر ولكن حاول ان تتخل  . مستوى مقبول من المخاطر منخفض

 . مستويات الخطر العالية هي أهم

 

 

  مخاطر مصفوفة على مثال :2الشكل

 

 

 

 

  

 ةدهدّ مأضرارّجسيمةّدائمةّأوّطويلةّاألجلّللبيئةّأوّ

 .لحياةّأوّضررّطويلّاألجلّعلىّصحةّالناسّورفاههمل

بة
اق
لع
ا

 

 قصوى قصوى عالية عالية متوسطة شديدة

 إلحاقّضررّجسيمّبالبيئةّأو

 قصوى ةعالي ةعالي ةمتوسط ةمتوسط ةرئيسي  .صحةّالناسّورفاههمضررّكبيرّعلىّ

ضررّمتوسطّالمستوىّعلىّصحةّالناسّورفاههمّأوّ

 ةعالي ةعالي ةمتوسط ةمتوسط ةمنخفض ةمعتدل .البيئةّعلىّمدىّفترةّطويلةّمنّالزمن

 تأثيرّمنخفضّعلىّالبيئةّأوّاحتماليةّمنخفضةّللتأثير

 ةعالي ةمتوسط ةمتوسط ةمنخفض ةمنخفض ةضئيل .الناسّورفاهعلىّصحةّ

الّتأثيرّأوّتأثيرّمنخفضّعلىّالبيئةّأوّالّتأثيرّعلىّ

 ةمتوسط ةمتوسط ةمنخفض ةمنخفض ةمنخفض ةمنخفض .الناسّفاهرصحةّو

 

 ةنادر

من غير 

 المحتمل

 حدوثها

 ةممكن
 من المحتمل

 حدوثها
 ةأكيد

 احتمالية

 يمكن أن

 تحدث

 ال  أواحتمال 

 حدث بتاتا  ت

 غير محتمل

 في حدوثها

الظروف 

 .العادية

 فيحدث ت قد

 بعض الوقت

 يتوقع أن

 فيحدث ت

وقت من 

 .األوقات

 يتوقع أن

حدث بانتظام ت

الظروف  في

 .العادية
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 .عمدا   ركت فارغةهذه الصفحة تُ 
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 : تطبيق الضوابط3الخطوة 

 فيذا الترتيب، تضع الضوابط في ه. 3الشكل  فيكثر فعالية الى األقل فعالية، كما هو موضح م في المخاطر من األم خياراتك للتحك  نظ  

 احدى الفئات الثالث التالية.

 .تماما   أي خطرمن م األكثر فعالية هو التخلص من المخاطر والتحك   إزالة:

أو التحكم في المخاطر  ا  أمان أكثر ءبشيالمخاطر أكثر الضوابط فعالية هو استبدال سبب  ثاني استبدال الخطر او الضوابط الهندسية:

 بواسطة الضوابط الهندسية. لتكون فعالة، يجب أن تكون هذه الضوابط مستقلة عن فعاليات األشخاص.

 هو أكثر فعالية من وضع ضوابط. سبب الخطر مع خيار أكثر امانا   استبدال  •

 .لياتالتلقائي لآلمثلة على ذلك، وضع حواجز وأنظمة ايقاف التشغيل أ .ألي خطر الفيزيائيةالضوابط  هي الضوابط الهندسية •
 

جميع  فيالصحيح أو توخي الحذر  ءبالشي اعلى اشخاص ليقومو االعتمادأقل الضوابط فعالية هو  :(PPEالضوابط االدارية واستخدام معدات الحماية الشخصية )

 االوقات.

وسياسة الشركة أو المراقبة او ترتيبات أوقات الدوام التي من شأنها تقليل تهديد الخطر أو على األقل تعريف  اإلجراءات تشمل التدريب، واتباع الضوابط االدارية •

 الناس بالمخاطر. ومن األمثلة على ذلك االجراءات التعريفية وأنظمة التصاريح والتدريب.

 ض الناس للتلوث أو النفايات الضارة.ذا كان هناك احتمالية تعر  إ PPEينبغي استخدام معدات الحماية الشخصية  •

 

 

 تعمل هذه العناصر مع ا على إنشاء تسلسل هرمي لمعايير التحكم في المخاطر.

 

 : التسلسل الهرمي للسيطرة على المخاطر واألخطار3شكل   

 

وهذا ما  -فيجب عليك استخدامها على أي حال  بسهولة،كانت هناك ضوابط يمكنك وضعها  اخطر ما. إذفي بعض األحيان يكون من الصعب تحديد احتمالية أو عواقب 

 المبدأ الوقائي. يُطلق عليه
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 الضوابط الوقائية والتخفيفية 

 وقائية وتخفيفية. فئتين،يمكنك تقسيم الضوابط إلى 

 الضارة. األحداث تمنع في المقام األول حدوث الضوابط الوقائية •

 ضار.  حدثاألضرار الناجمة عن  وأل العواقب ل  تق يةخفيفالت الضوابط  •

 

 التقليل من اآلثار الضارة ألي خطر ال يمكنك التخلص منه.التخفيفية الضوابط بينما تحاول  ،تماما  الضوابط الوقائية الخطر تُزيل 

 

 امثلة على الضوابط الوقائية والتخفيفية :5جدول  

 الضوابط التخفيفية الضوابط الوقائية

 .بكان هناك تسر   إذابات التي يمكن استخدامها بسرعة أدوات معالجة التسر   التخزين اآلمن للسوائل الخطرة والغاز، بما في ذلك النفايات

 اجهزة اطفاء الحريق نظم التصريح للعمل

 الطوارئحاالت خطط إدارة  األمانانظمة 

 حواجز  فحص وصيانة المعدات الدوري

 باسم مداخن مضيئة المعروفة أيضا   غاز،مشاعل  برامج الكشف عن التسرب وتصليحه

 

 سجل المخاطر واألخطار

السجل. وهذا يعني أن الموظفين الرئيسيين يمكنهم فهم المخاطر الرئيسية لألعمال التجارية والتفكير في المخاطر  فيوخطورتها  ةالمخاطر المعروفيمكنك تسجيل جميع 
 كجزء من عمليات صنع القرار.

 يل أي خطر مستمر.ويمكن ان يشمل السجل الضوابط الحالية لكل خطر أو خطورة. يمكنك أيض ا استخدامه للمساعدة في تحديد متى يمكن إضافة ضوابط جديدة لتقل

 ال، باإلضافة إلى االستمرار في تحسين إدارتك لألخطار.، فسيتمكن عملك التجاري من التركيز على التحكم في المخاطر بشكل فع  بانتظامإذا قمت بمراجعة السجل  
 

 لقد أرفقنا سجل األخطار والمخاطر في نهاية هذا الدليل. 
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 ص الضوابطافح :4الخطوة 

 .أنها تعمل كما يجبمن  للتأكدلمنع أو خفض المخاطر  تضعها الضوابط التي مراقبة يجب

  
 التحقق من الضوابط

 .1الخطوة  فيتحديد األخطار  فيأساليب التحقق من الضوابط هي نفس األساليب المستخدمة 

 تشمل: يمكنك استخدامها للتأكد من مدى فعالية الضوابط الخاصة بك التيشائعة الطرق ال

 تفتيش وتدقيق منتظم للمواقع  •

 التحدث مع الموظفين والمتعهدين والساكنين وأصحاب العقارات •

 ار وصيانة نظم مراقبة المخاطرتفتيش واختب •

 تعليمات الشركة المصنعة والموردة كاستخدام معلومات،  •

 . كادت أن تقعتقارير الحوادث التي وقعت أو كتحليل السجالت والبيانات،  •

 لتحسينها.ة فرصالإتاحة وكذلك غير الفعالة إذا قمت بإجراء هذه الفحوصات بانتظام، فبإمكانك آنذاك تحديد الضوابط 

 

 الةالحفاظ على ضوابط فع  

 الى: أنت بحاجة ،ي تهافعال استمرارمن  والتأكدللحفاظ على الضوابط 

 قد تتغير بمرور الوقتألنها خطار وتقييم المخاطر بانتظام، استعراض األ •

 استعراض واختبار وصيانة كافة الضوابط الهندسية بشكل دوري  •

 تعيين شخص ليكون مسؤوال  عن المخاطر وضوابطها  •

 على سبيل المثال شركات التامين وممثلي خدمات الطوارئ. االخرين،التحدث بانتظام مع الموظفين واألشخاص  •

 يتأثر بها تواصل بصراحة عن االخطار وضوابط المخاطر ألي شخص يمكن أنال •

 ريبية تنشيطية تتعلق بالضوابط اإلدارية.ذلك إتاحة دورات تد فيدرب الموظفين بانتظام، بما  •

 



  تقييم ومراقبة المخاطر لألعمال التجارية 
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 سجل األخطار والمخاطرل: مثال رفقمُ 
 .كبيرة إلى اعتماد سجل أكثر تعقيدا   أو عالية مخاطر األعمال التجارية التي لديها المنخفضة. قد تحتاج: إن سجل الخطر هذا مناسب لألعمال التجارية ذات الخطورة مالحظة

  :الحضور  :التاريخ  :تنقيح

 

 الضررّالمحتمل الخطر رقم

 إدارةّالمخاطر

 الضوابطّالقائمة
الضوابطّّهيماّ

 اإلضافيةّالمطلوبة؟

 االجراءات

 االحتمالية العاقبة
معدلّ

 الخطورة
 تنفيذّمنّقبل

الموعدّ

 الُمقرر
 تاريخّاإلكمال

           

           

           

           

           

           

           



 

 

 

 

 

 2018أغسطس * آب/ 1 ،1695إصدار 

 .2018مايو أيار/نُشر في الذي  1695يحل محل منشور هذا *

 EPA Victoriaرخ ص ونُشر من قبل وكالة حماية البيئة 

Level 3, 200 Victoria Street, Carlton VIC 3053 

1300 372 842 (1300 EPA VIC) 

 

 epa.vic.gov.auعلى الموقع  PDFيمكن العثور على هذا المنشور على االنترنت في شكل 

 

 131 450إذا كنت بحاجة الى مساعدة مترجم أو ترغب أن تُترجم هذه الوثيقة، يُرجى االتصال على الرقم 

 وأطلب لغتك المفضلة.
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