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  المحتويات
 
 

 سالمة في إدارة المقاولينحول الاعتبارات عامة : القسم األول 
 عناصر السالمة في إدارة المقاولين: القسم الثاني 
 مبادئ توجيهية لتطبيق عناصر السالمة في إدارة المقاولين:  1ملحق رقم 

 
 مخالصة

للتطبيق بما  القابلةلمرتبطة بها مع جميع الشروط القانونية في هذه الوثيقة و النشاطات ا ذ المحددةأن تتوافق األهداف  ينبغي
تتعلق بعمليات وضع المعايير أو بغيرها من شروط أو مبادئ توجيهية أو  األنظمة سواء آانتفيها قوانين المنافسة و
 .مييزيةو التالوثيقة قد تمت بروح منفتحة و شفافية ال سيما و أن عملية صياغة  .أخرى ممارسات قوانين منافسة

  .و الخارجيين خالل إعداد هذه الوثيقة نو تمت استشارة أصحاب المصلحة الداخليي
 

 المقدمة
 

  الخلفية
نهجها إلدارة من  جزءلتكون  ،المستدامة اإلسمنت شرآاتلمبادرة  ةبعاللسالمة الت 3 رقم العمل مجموعةهذه الوثيقة  تأعد

  . سالمة المقاولين
  

، على مدى الخمس سنوات الماضية قاعدة بيانات تحتوي على آل الحوادث المميتة في جميع 3 رقم العمل مجموعة تأنشأ
هذا التحليل أنه ما يقارب  من بينتو قد . مبادرة شرآات اإلسمنت المستدامةفي عضاء األنشاطات الشرآات الثماني عشر 

 .من هذه األحداث المميتة تتعلق بنشاطات المقاولين ةالستين بالمائ
 

 المخاطرمستويات  آافةاألضواء على الحاجة إلى التشديد على السالمة في إدارة جميع أنواع العقود، و على  يسلطهذا و 
ة الممارس'( الموصى بها لسالمة المقاولين الجيدة الممارسةو نأمل أن تساعد هذه . داخل الموقع أو خارجه ذالك سواء آان

   .من خالل زيادة الترآيز على السالمة في إدارة العقوداألحداث المميتة  عدد على تخفيض) الجيدة
 

 مهمة لسالمة المقاول
مقاولينا  فبينما. التي توليها لسالمة الموظفيناألولوية  نفس سالمة المقاولين بأن توليآات األعضاء ملتزمة رإن الش

و . سالمتهم من خالل نشاطاتنا و إدارتنا للعقود، فنحن اليوم نلتزم بأن نقدم المثال األعلى إلدارة مسئولون دائما عن سالمتهم
في الحد من حوادث المقاولين التي أثبتت فعاليتها  الجيدةنعتقد أنه من الممكن تحقيق ذالك من خالل تنفيذ هذه الممارسة نحن 

يدة في تنفيذ بدورنا نطلب من المقاولين المتعاملين معنا تحقيق درجة أداء ج و .في نطاق صناعتنا و الصناعات األخرى
     .عقودهم

 
 

 تعريفات
 

من قبل شرآة  موآل هشرآة أو فرد ليس عضوا أو موظف في مبادرة شرآات اإلسمنت المستدامة، ولكن هو:  المقاول
  .ةالالحقيشمل هذا التعريف جميع مستويات المقاولين . عضو في مبادرة شرآات اإلسمنت المستدامة للقيام بعمل محدد

 
المقاول  موآل من قبلهو شرآة أو فرد ليس عضوا أو موظف في مبادرة شرآات اإلسمنت المستدامة :  يالمقاول الفرع

يمكن أن يكون هناك . للقيام بعمل محدد آجزء من العقد المبرم مع الشرآة العضو في مبادرة شرآات اإلسمنت المستدامة
 .اولين ألغراض هذه الممارسة الجيدةأآثر من مستوى واحد من المقاولين الفرعيين، يعتبرون جميعهم مق

 
أو وظائف  ياتعملبهو اتفاق رسمي بين شرآة عضو في مبادرة شرآات اإلسمنت المستدامة و مقاول ما للقيام :  العقد

سعر الوحدة أو تسعير مبلغ مقطوع أو تسليم جاهز لالستعمال أو مثل (ليها، بغض النظر عن طريقة الدفع محددة متفق ع
شرآة التستثنى من هذا التعريف الخدمات الحرة الخارجية التي ال تخضع لمراقبة ). أو التكاليف زائد و الموادوفقا للوقت 

 .بجوانب السالمة للخدمة المقدمةمة أو إلدارتها في ما يتعلق اعضو في مبادرة شرآات اإلسمنت المستدال



 
 النطاق
صانع اإلسمنت، و لكن المبادئ األساسية للممارسات الجيدة نفسها على المشاريع الواسعة النطاق لمأوال هذه الوثيقة  ترآز

في مجال الخرسانة الجاهزة لالستعمال و الحصى و اإلسفلت أو غيرها من النشاطات، تنطبق على العقود المحدودة النطاق 
  .مع نطاق تنفيذ يتناسب مع درجة خطر محدودة تنطوي عليها هذه الحاالت األخيرة

 
أما بالنسبة للفئات . على العقود ذات النطاق األوسع و المخاطر األآبر الثاني القسمعناصر الواردة في تنطبق جميع ال

 .بالتناسب مع حجم األعمال المعنية و مستوى مخاطرهااألخرى، فمن المستحسن أن تطبق العناصر 
 

الممارسة 'نت المستدامة المرفقة، أال و هي بالنسبة لسالمة النقل التعاقدي، تنبغي اإلشارة إلى وثيقة مبادرة شرآات اإلسم
 .'الجيدة الموصى بها لسالمة القيادة

 
 التطبيق

العملية و مستوى حجم  مكن أخذبه إال أن. الممارسة الجيدة بصورة مناسبة على جميع أنواع العقود يجب أن يتم تطبيق
تجزئة حجم العملية و خطورتها إلى أربعة  أيضا نيمك. خطورتها بعين االعتبار في مجال التطبيق العملي للممارسة الجيدة

 :يل العملية هعامة بهدف تس أجزاء
 
 

 :درجة الخطورة 
 

 عمل أآبر، خطر أعلى  عمل أصغر، خطر أعلى   عالية
 

 : مثال     :مثال    
 مشروع بناء هام   تنظيف صومعة   

 
 عمل أآبر، خطر أقل  عمل أصغر، خطر أقل   متوسطة

 
 :مثال     : مثال    

 عقد بستنه    تنظيف مكتب
 

 منخفضة
 آبير    متوسط  صغير   
 حجم العمل     

 
 التنفيذ

الجيدة موضع التنفيذ  في نطاق  الممارسةيستحسن أن تضع الشرآات األعضاء في مبادرة شرآات اإلسمنت المستدامة هذه 
في مجال أقرب وقت ممكن، و أن تسعى لكي يتم تطبيقها العقود الجديدة في مختلف األنشطة و المناطق التي تتواجد فيها في 

ينبغي تطبيق الممارسة الجيدة على العقود القائمة عند تجديدها، و . غضون خمس سنواتجميع النشاطات و المناطق في 
 .حيث يمكن تطبيقها في غضون خمس سنوات

 
دم الئحة سنوية بالمستجدات حول تقدم تنفيذ في مبادرة شرآات اإلسمنت المستدامة أن تق األعضاءيتوجب على الشرآات 

 .في نطاق تقاريرها العامة المتعلقة بالمسئولية االجتماعية للشرآاتهذه الممارسة الجيدة 
 

 الموافقة
 .2009) أآتوبر(المستدامة في شهر تشرين األول وافق على هذه الوثيقة المدراء التنفيذيين في مبادرة شرآات اإلسمنت 

 
 

 ة شرآات اإلسمنت المستدامةمبادر ما هي
جهود ثمانية عشرة شرآة من أهم منتجي اإلسمنت الذين يتواجدون في أآثر  هي نتيجة مبادرة شرآات اإلسمنت المستدامة

من إنتاج اإلسمنت العالمي، و بتراوح حجمها من الشرآات  ةبالمائ 30هذه الشرآات مجتمعة حوالي تمثل . بلدا 100من 



أدخلت جميع الشرآات األعضاء في مبادرة شرآات اإلسمنت  .لجنسيات إلى صغار المنتجين المحليينالكبيرة المتعددة ا
إذ أنها تسعى إلى الوصول إلى أداء مالي قوي يترافق  تراتيجيات أعمالها و في عملياتهاالتنمية المستدامة في اس ،المستدامة
ت مبادرة شرآات اإلسمنت رآز ى مدى العشر سنوات من تأسيسهاعل. تجاه المسؤولية االجتماعية و البيئية شديدمع التزام 

: المستدامة على فهم، و إدارة و الحد من آثار إنتاج اإلسمنت و استعماله من خالل معالجة مجموعة من القضايا، بما فيها 
. سانة و إدارة المحاجر ، و اإلنبعاثات في الجو، و إعادة تدوير الخرالموظفينتغير المناخ، و استعمال الوقود، و سالمة 

.www.wbcsdcement.org 



 اعتبارات عامة حول السالمة في إدارة المقاولين: القسم األول 
 

 في مجال السالمة  متينةإقامة شراآة 
شرآات اإلسمنت في مبادرة  العضو آةبشراآة في مجال السالمة بين الشرإلدارة سالمة العقود  المثلىتتمثل الطريقة 

المستدامة و المقاولين، حيث ينهمك الجانبان في تحسين السالمة، بينما يحافظان في الوقت نفسه على الجوانب القانونية 
أن ) 2009(شرآات اإلسمنت المستدامة مؤخرا  المميتة في ت مراجعة اإلجراءات الوقائية للحوادثأثبت. للعالقات التعاقدية

 .المتياز في مجال سالمة المقاولينهي عالمة الشرآات التي حققت درجة االسالمة  قي مجالاآات آهذه شر
 
 االعتبارات اإلقليمية 

 حيث يعاني المقاولون و المقاولون الفرعيونالنامية  المناطقمن المرجح أن تصبح شراآات آهذه أآثر ضرورة للعقود في 
وف تتطلب أوضاع آهذه دورات تدريبية مكثفة و غيرها من برامج الدعم لموظفي س. من قلة التدريب المهني و الخبرة

من . الشرآة العضو في مبادرة شرآات اإلسمنت المستدامة المقاولين و المقاولين الفرعيين، و التي يمكن أن تساعد فيها
حتاج على تشديد يلسالمة قد ل مهممفهو نجد مقاولين ذات خبرة واسعة في المناطق المتقدمة، على الرغم من أنجهة أخرى 

 .من قبل الشرآة العضو في مبادرة شرآات اإلسمنت المستدامة مجدد
 

 المتطلبات التقنية
على إجراءات محددة للحام  تنص، آما أنها ال للسقاالتمثل المعايير التقنية  ال تحتوي هذه الوثيقة على المواصفات التقنية،

من المتوقع أن تكون هذه المواصفات عادة من . المحصورةي االرتفاعات أو في األماآن عمليات الرفع أو العمل فمثال أو 
 ).و لكن قد تكون بحاجة إلى التدقيق(ضمن اختصاص المقاول 

 
عندما يستدعي األمر إلى إرشاد المقاول، يمكن العودة إلى توصيات منظمة العمل الدولية أو إلى القوانين اإلقليمية أو 

على الموقع اإللكتروني لمبادرة شرآات اإلسمنت  ممارسات الجيدة التقنية قد توجدال أمثلةما أن المزيد من الوطنية، و  آ
و إنه لمهم أن يتم أعالم المقاول بمختلف اإلجراءات الخاصة بالشرآة و ).   www.wbcsdcement.org(المستدامة 

 ...الخ  وإجراءات عزل وقفل الطاقةالعمل،  بأذنتلك التي تتعلق بالموقع مثل 
 

 الحاالت غير االعتيادية
القيام بعمليات غير اعتيادية مثل تلك التي تحصل خالل أعمال الصيانة في  نتج عنتاألحداث المميتة  معظمأظهرت التجربة 

تطلب مثل هذه الحاالت تقييم شامل للمخاطر الناتجة ت. لتفاعل مع عمليات المصنعا ناتجة عن، أو حيث توجد قيود المصنع
و تلك الناتجة عن التفاعالت المحتملة المخطط لها و الغير مخطط لها مع عمليات المصنع، على حد عن العمل المطلوب 

 .سواء
 

 الوثائق
هذه الممارسة الحسنة،  تقرر الشرآات األعضاء في مبادرة شرآات اإلسمنت المستدامة مستوى الوثائق المستعملة في تنفيذ

ذات مستوى خطر منخفض، يقوم بها عملية صغيرة  حال ففي. و ذالك يتوقف على  حجم العمل و نوع الخطر المتعلق به
 القسمتتمحور حول المراحل الستة األساسية من (شخص واحد من قبل المقاول، ال تتعدى الئحة المراجعة الصفحة الواحدة 

  .ال ذات نطاق أوسع و مخاطر أآبر ستتطلب مستوى أعلى من الوثائق، في حين أن األعم)الثاني
 



 عناصر السالمة في إدارة المقاولين: الثاني  القسم
من الوثيقة  القسمهذا  فقد يبينمن األحداث المميتة في القطاع تنتج عن األعمال الموآلة للمقاولين، لذالك  ةبالمائ 60 بما أن

إدارة المقاولين و التي ينبغي أن تتبناها الشرآات األعضاء في مبادرة  جيدة في سالمةال ممارساتلالخطوط العريضة ل
 .شرآات اإلسمنت المستدامة لتحسين السالمة في جميع مراحل إدارة عقود المقاولين

 
  للمقاولالتأهيل المسبق : المرحلة األولى 

مسبق، سواء آان هذا التأهيل المسبق يتم عن طريق  يشتمل على معايير أداء السالمة آشرط و للمقاولالتأهيل المسبق 
 .مطابقة معايير أداء السالمةلتقييم والتصديق على ل ثالث مستقل طرف من خاللأو   الهداف خاصة بهاالشرآة 

 
 تحديد العقد و منحه: المرحلة الثانية 

 .جيد للمقاول في مجال السالمةعلى أداء يعتمد تحديد نطاق عمل المقاول و اختياره و المفاوضات و منح العقد 
 

 العقد تنفيذقبيل بداية : المرحلة الثالثة 
في حين أن المقاول مسئول عن تقييم مخاطر العمل الموآل إليه، على الشرآة أن تطلب اإلثبات بأن المقاول قد قام بتقييم 

 .للسالمة قبل بدء األعمالالمخاطر و أنه على علم بالمخاطر الخاصة بالموقع آدليل على أنه وضع خطة شاملة 
 

 تنفيذ العقد: الرابعة  ةالمرحل
سالمة العمل الموآل إلى المقاول وفقا للعقد و المتطلبات المحلية القانونية تقع على عاتقه، تضع  مسئولية إدارةفي حين أن 

أي خلل في أداء السالمة عند  ةو إذا تمت مالحظ. الشرآة أداء السالمة عند المقاول آأولوية أساسية خالل فترة تنفيذ العقد
  .يح أدائه في السالمة على الفورحالمقاول، تطلب الشرآة العضو في مبادرة شرآات اإلسمنت المستديمة من المقاول تص

 
 التسليم و القبول: المرحلة الخامسة 

 عملية تسليم تعتمدلوبة، و في العقد وفقا لمعايير السالمة المط المحددةآل األعمال المقاول يستكمل أن الشرآة  تشترط
 .معايير السالمة المطلوبةاستيفاء  على قبولهاو  األعمال

 
 إنهاء العقد و استعراض األعمال: المرحلة السادسة 

   .  ، بهدف تحسين أداء السالمة في أية عقود أخرىالسالمة مع المقاولالشرآة أداء  تراجععند انتهاء األعمال، 
 

 مبادئ توجيهية حول تنفيذ عناصر السالمة في إدارة المقاولين:  1ملحق رقم 
 

 إدارة السالمة في العقود
اإلدارة التي تساعد على التأآد من أن عناصر السالمة  ألنظمةهذه المبادئ التوجيهية الموصى بها الخطوط العريضة  تعطي

 .أو ذات األخطار الضئيلة، و تبسيطها وفقا لها/فيجب أن يتم تطبيقها تناسبيا مع العقود الصغيرة و. متبعة بشكل فعال
 

  ة للمقاولينمبادئ توجيهية حول تنفيذ عناصر السالم
. بمشروع معين مقاول يتم تطبيق هذه المبادئ التوجيهية عندما توآل شرآة عضو في مبادرة شرآات اإلسمنت المستدامة

في مبادرة شرآات اإلسمنت المستدامة، بدأ باإلسمنت  مختلف نشاطات الشرآة العضو علىالمستحسن أن يتم تطبيقها  من
 .لتشمل بعده تدريجيا نشاطات الخرسانة الجاهزة لالستعمال و غيرها من النشاطات األخرى

 
عقود أعمال مسلمة جاهزة (هذه المبادئ التوجيهية بغض النظر عن شكل العقد  تطبيقيترتب على الشرآة العضو 

تنطبق المبادئ نفسها على المقاولين . بكاملهول مقاوال فرعيا للقيام بجزء من العمل أو توآيل المق عندو ) لالستعمال
 . الفرعيين

 
المقاولين لتطبيق هذه المبادئ  قبلفي مجال إدارة سالمة المقاولين أيضا التزام قوي من  الناجحةتتطلب التحسينات 

 .التوجيهية في عملياتهم و مع مقاوليهم الفرعيين
التالي مراحل العقد و الممارسات الجيدة المرتبطة بها و التي يتوجب على الشرآات األعضاء في مبادرة  سمريبين ال

 .شرآات اإلسمنت المستدامة تطبيقها 
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 المقاول المصادق عليه/التأهيل المسبق: المرحلة األولى 
 

 ويتم في عملية . حدد مؤهالت مقاوليه وفقا لمعايير السالمة المحددة سابقاآل عضو من مبادرة شرآات اإلسمنت المستدامة ي
  -: التأهيل المسبق تقيم وتوثيق المتطلبات التالية

 
المالئمة و التصاريح المناسبة لنوعية العمل و التأمينات  و التسجيالت، ، الدليل على أن المقاول يحمل التراخيص -

 ذات خطورةالعمل الموآل إليه، و ال سيما إذا آان 
مثل البناء أو الصيانة الكهربائية أو النقل أو التصنيع أو تأمين الطعام (القيام به  المرخص للمقاولنوعية العمل  -

 ...)الخ
 القيام بالعمل الموآل إليه بسالمة من خالل الضمان بأنالتحقق من أن المقاول يملك الكفاءة التقنية و القدرة على  -

 : ما يلي  لديه
 آفؤ بما فيه الكفاية/فين مدربينموظ -
 . العمل معدات و أدواتسالمة وجودة  مواد و لضمان  نظام  -
 :تتضمن هذه البيانات ما يلي . بيانات سالمة موثوق بها تبين األداء الحالي و الماضي للمقاول في مجال السالمة -
 سياسة للسالمة -
 بين موظفيه في ما يتعلق بالسالمةالمسئوليات داخل إدارة المقاول و  عن األدوار وتوضيحات  -
 إجراءات و وثائق تتعلق بالسالمة و تحدد آيفية معالجة المقاول للمخاطر المتعلقة بنشاطاته -
 في حال توفرها) 12(بيانات حول أدائه في مجال السالمة تغطي األشهر الماضية  -

 
 مرحلة تحديد العقد و منحه : المرحلة الثانية

 
رآات اإلسمنت المستدامة أن يتأآد من أن المقاولين يملكون المهارة و القدرة على القيام بالعمل ضو في مبادرة شعلى آل ع

و لذالك فعلى آل شرآة عضو في مبادرة . المحدد في العقد، وفقا لمعايير السالمة و القوانين و األنظمة السائدة بهذا الصدد
 : تحديد العقد و منحه عملية خالليلي ما  لضمانوسائل معينة شرآات اإلسمنت المستدامة أن تضع 

 
 : تحليل لنوعية العمل المطلوب و المخاطر المحتملة المتعلقة به و الخاصة بالموقع، بما فيها 

 )العمل، و المعدات المستعملة مكانمختلف األنشطة، (نطاق العمل   -
 مدة العمل المتوقعة -
 جميع األنشطة المتعلقة بنطاق العمل المطلوبالتي ينبغي أن تطيق على نطاق عمليات تقييم المخاطر  -
 المقاول التقنية و المعدات الالزمة  مقوماتمجموعة  -

 
 :مجموعة وثائق العقد التي تحتوي على شروط السالمة التالية 

 وصف مفصل لنطاق العمل و ظروف الموقع الذي سيتم فيه العمل -
و المطلوب من المقاول أن  ات اإلسمنت المستدامةشروط السالمة الخاصة بموقع الشرآة العضو في مبادرة شرآ -

 مدة تنفيذ العقديتقيد بها طوال 
 متطلبات السالمة العامة التي ينبغي على المقاول أن يطبقها لمعالجة المخاطر التي تم تحديدها -
لسالمة ان تنفيذ جميع شروط امالالزمة في مجال السالمة لض اإلدارية وارد والم يخصصيترتب على المقاول أن  -

 المحددة في العقد
 تحديد المعلومات و الوثائق الخاصة بالسالمة التي يتوجب على المقاول تقديمها قبل البدء بتطبيق العقد -
 في حال عدم تقيده بشروط السالمةإلنذار المقاول أو تعليق أعماله أو توقيفها   نظام -
-  
 :يها في حال منحه العقد، بما فيها المقاول قد فهم شروط السالمة و وافق عل للتأآد من أن  نظام

 تأآيد عملية تقييم المخاطر و القدرة على تلبية ما هو منتظر منه على صعيد السالمة -
 التأآيد بأنه يتقيد بشروط السالمة العامة -
 الخاصة بالعقد التقيد بشروط السالمة منالتأآيد  -
 المة و المطلوبة قبل بدء تنفيذ العقدبالس ةالمتعلقتواريخ محددة لتقديم جميع الوثائق و المعلومات  -
 العقد منالتأآيد على الموافقة على شروط السالمة آجزء  -

 
 
 



 العقد احالةقبيل مرحلة  : المرحلة الثالثة 
 

 التدابير الالزمة ه قد تم اتخاذأي عقد، على الشرآة العضو في مبادرة شرآات اإلسمنت المستدامة أن تتأآد من أن احالةقبل 
 : تحتوي هذه الشروط على ما يلي . ن المقاول جاهز تماما للتقيد بشروط السالمة المحددة في العقدبأ لضمان
، و يعيد التفسير و البدء بتنفيذ العقد الالزمة للتجهيز للعمل وجميع شروط السالمة ل تفصيلية مناقشة االحالة قبل   -

 .التأآيد على التزامات المقاول بمبادئ السالمة
 :فيها  تنفيذ العقد و حتى انتهائه، بما مسئوليات المقاول في ما يتعلق بالسالمة طوال مدة على التأآيد -

 ...ما هو منتظر، الوتيرة الخ: التقارير 
 أي مشكلة تتعلق بأداء السالمةالوسائل التي سيتم بموجبها حل 

دون تحمل  األعمال أن توقف لشرآة العضو في مبادرة شرآات اإلسمنت المستدامةاتفاق على أنه يمكن ل
 لشروط السالمة  خطيرة إذا حصلت انتهاآاتالمسئولية 
و  آل األنشطة ضمن نطاق العمل الموآل إليه لتنسيقأن المقاول خصص الموارد الالزمة  التأآد من

 اإلشراف عليها متقيدا بشروط السالمة
طابقة جميع اآلالت و التأآد من أن المقاول سيقوم بعمليات التفتيش و سيجري التجارب لضمان م

 المعدات و المواد المستعملة لشروط السالمة المحددة في العقد
قد استوعبوا جميع متطلبات السالمة الخاصة بموقع ) و جميع المقاولين الفرعيين(التأآيد على أن المقاولين  -

معنيين بالمخاطر الشرآة العضو في مبادرة شرآات اإلسمنت المستدامة، و أنه تم إبالغ موظفي المقاول ال
 بنطاق العمل المطلوبالرئيسية المرتبطة 

 
 

 مرحلة تنفيذ العقد: المرحلة الرابعة 
 

في مبادرة شرآات اإلسمنت المستدامة أن تطلب من المقاول الضمانة بأنه اتخذ التدابير الالزمة ينبغي على آل شرآة عضو 
 :، بما في ذالك )ومن مقاوليه الفرعيين(لتحقيق أداء السالمة المطلوب منه 

 
على جميع أنواع المهام الموآلة إليه و أن المشرف على هذه  سيوفر اإلشراف الكافيالمقاول  على أنالتأآيد  -

 المخاطر التي تنطوي عليها هذه المهمة لمعرفةا األعمال يعرف تمام
 وسائلوي سيتعرضون لها التالتأآيد بأن موظفي المقاول و المقاول الفرعي لديهم معلومات آافية عن المخاطر  -

 : ، و التي قد تتضمن إجراء أو مجموعة من اإلجراءات التالية قبل البدء بالعمل معالجتها
 تقييم مخاطر المشروع

 تحليل المهمة، تحليل سالمة المهمة
أعمال  ،المناطق المرتفعة على، العمل  األعمال الحارة، المحصورةاألماآن (ألعمال الخطرة لتصاريح 
 ...)الخ الحفر،

 عمل آمنل إجراءبيان لطريقة عمل آمنة أو 
 )دوليةالمعايير المعايير الشرآة، الصناعة أو (مراجع تقنية 

 إجراء عمليات تفتيش منتظمة في مجال السالمة لتقييم ظروف التشغيل و ممارسات العمل المطبقة حاليا -
صالحيتها لالستعمال، و إزالتها  والتأآد من وو المواد   المعدات واالدواتتدابير لضمان المحافظة على سالمة  -

 .إصالحهحتى يتم من الخدمة في حال وجود خلل 
  بما يتوافق مع العمل المنفذ التأآيد على استعمال معدات الوقاية الشخصية  -
 المحددةرة، و ذالك يشمل تطبيق الشروط يللقيام بالمهمات الخط متخصصةتدابير لتأمين موارد إضافية أو معدات  -

 في نظام تصريح العمل
 مراقبة المخاطر و الحوادث داخليا عند نشوءها خالل القيام بالعمل و اتخاذ اإلجراءات الالزمة -
يتوجب على المقاول إبالغ الشرآة العضو في مبادرة شرآات اإلسمنت المستدامة بانتظام عن أي موضوع يتعلق  -

 بالسالمة
 عمل المطلوب مع العمليات االعتيادية أو يعطلهامن خاللها ال يتداخلتنسيق األنشطة التي قد  -
مليات أو طريقة العمل المتفق عليها إلى تقييم للمخاطر و تتطلب موافقة الشرآة تخضع التغييرات في نطاق الع -

 اعتماد هذه التغييرات العضو في مبادرة شرآات اإلسمنت المستدامة قبل 
 
 
 



 
 مرحلة التسليم و القبول: المرحلة الخامسة 

 
وفقا لمستوى السالمة المتوقع، و عند أداء   تنفيذهينبغي أن يتم االتفاق على طريقة للتحقق من أن العمل المطلوب قد تم 

 : سالمة الموقع، بما في ذالك يجب التحقق من   موقعأو  فعاليةالخدمة في إطار 
غير الالزمة أو الزائدة، و أن محيط للتأآد من إزالة جميع المواد و المعدات  لمحيط منطقة العملعمليات تفتيش  -

 :و ذالك يتضمن ما يلي . منطقة العمل آمن لالستعمال
 الوقايةأن جميع أجهزة و على آل المعدات للتأآد من  آامل المصنععمليات التفتيش المادية في 

 و المعدات المصنعصالحة للتشغيل قبل إعادة تشغيل و جاهزة  والحمايات
 للنظافة العامة المطلوبة مستوياتالمة و تمت إعادة حواجز السال

 المسبق تدابير السالمة متوفرة و قابلة للتطبيق وفقا للتصميم
تم تسليم جميع الوثائق و السجالت المتعلقة بالسالمة إلى الشرآة العضو في مبادرة شرآات اإلسمنت المستدامة،  -

 eالمعنية، و التصاميم و المخططات  مةالتشغيل وإجراءات السال إجراءات بما فيها، و عند االقتضاء، 
بعد ذالك توقع الشرآة العضو في مبادرة شرآات اإلسمنت المستدامة مع المقاول، عند االقتضاء، محضر قبول للتعبير 

 العقد مدة انتهاء على موافقةعن ارتياحها لسالمة محور منطقة العمل بما فيها المعدات و المواد و أنها 
 

 إنهاء العقد و استعراض األعمال :المرحلة السادسة 
 

يتم استعراض السالمة عند إتمام آل عقد، عندما يقتضي األمر، لتقييم أداء السالمة عند المقاول بشكل عام، بما في 
 : ذالك 

 أي حوادث أو إصابات حصلت خالل فترة تنفيذ العقد -
 التزام المقاول بشروط السالمة بشكل عام -
  ف األعمال بسبب أعبارات تتعلق بالسالمةجميع الظروف التي تطلبت توق -
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