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  رلمعياا

 يذفتن عليه يجب كما تمامها،إو المرفقة القوانين دارةإ ومعايير القانون هذا في المضمنة المتطلبات يذفتن ،Nike مع مشروع تمامإ شروط كأحد ،موردال على يجب
 على يجب. والمراقبة للمصادقة المشروع خضوع على عالوة فعالة، إدارة أنظمة تطوير على يشتمل بما ،Nike ـب الخاصة العمل ممارسات في بها المعمول القوانين

 تدريب عليه يجب كما الرئيسية، العمل أماكن عيجم في معلقة تكون وأن له التابعين الموظفين) اتغل ( بلغة تكون أن شرطب القانون، هذا متطلباتب الفتة لصق موردال
 الباطن من ينموردال التزام من التأكد عليه يجب كما به، المعمول الدولة وقانون القانون هذا قبل من تحديدها تم كما التزاماتهم وتنفيذ حقوقهم مراعاة على الموظفين

  .Nike ـل تابعة منتجات أو Nike التجارية العالمة تحمل منتجات بإنتاج يقومون نذيال

  تتعريفا

 والتقارير السجالت الحصر، ال المثال سبيل على الوثائق، تلك وتتضمن. ايً الكترون تخزينها تم ةبمكتو أو مطبوعة معلومات عن عبارة هي التوثيق أو الوثيقة 
  .األخرى والرسائل اإللكتروني البريد ورسائل الوقت وضبط الرواتب وسجالت األشخاص وملفات الكمبيوتر وملفات والشكاوى شعاراتواإل

  لمتطلباتا

 القوانين دارةإ ربمعايي أو اقً تطبي األكثر الدولة بقوانين االلتزام موردال على يجب. بالموظفين العمل عالقة عن مسؤوالً  يعتبر فإنه العمل، صاحب هو موردال نإ حيث 
  .هذه

  القوانين إدارة ومعايير القانون طبيقت 

 من ينموردال ذلك في بما المتعاقدة، عيالتصن جهات جميع على) CLSs( القوانين دارةإ ومعايير لها والتابعة Nike ـب الخاصة) القانون( السلوك قواعد تنطبق  .أ

  .لها تابعة منتجات أو Nike منتجات بإنتاج يقومون الذين الباطن

 ومعايير البيئية والمعابير Nike ـب الخاص والسالمة الصحة وقانون العمل وبأماكن بالعمال والمتعلقة الدولة بقانون الخاصة بها المعمول األحكام عيجم تنطبق  .ب

  .موردلل التابعة المنشآت في العاملين األفراد عيجم على CLSs القوانين دارةإ

 تلك تطبيق يتم فإنه الدولة، قانون بموجب المطلوبة تلك من دقة أكثر عمل معايير بتعيين) القوانين دارةإ معايير( CLSs أو/و القوانين فيه قومت الذي الحد لىإ  .ج

 توظيفهم تم الذين اجاإلنت خط عمال على هذا ويشتمل. لها التابعة المنتجات أو Nike منتجات تصنيع فيه يتم مبنى أي داخل اإلنتاج خطوط عمال على المعايير

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

 المطبقة الدولة قانون متطلبات ومع) القوانين إدارة معايير( CLSs ومع القانون مع التوافق من التأكد والوكالء لهم المرخص على يجب. والوكالء له المرخص  .د
 في بها التصريح تم التي بالمتطلبات االلتزام عليهم يجب كما التجارية، عالمتها تحمل والتي لها التابعة المنتجات أو Nike منتجات بتصنيع الصلة اتذ

  .والوكيل له صخالمر من لكل الحالية المخطط/السياسة

  موردبال الخاصة العمل ممارسات في المعايير دمج 

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

 التحكم نهايمك التي والدقيقة المناسبة بالسجالت االحتفاظ عليه يجب كما مناسبة، خطية وسياسات ممارسات موردال لدى يكون أن يجب. جراءاتواإل السياسات  .ب

 .يقافهاإ أو العمليات نفقات بتقليل ارً ومرو والتدريب والتأجير التوظيف من بداية العمل مظاهر كافة في

  .بًامناس تأهيال وتأهيله بوضوح تحديده تم عمل لفريق البشرية الموارد دارةإ مهام تخصيص موردال على يجب  .ج

 بالسياسات الخاصة بها يالموص الجيدة والممارسات المتطلبات بشأن التوضيحات من مزيد على للحصول) القوانين دارةإ معايير( CLSs مراجعة يرجى  .د
  .ذلك وغير العمل وساعات واإليذاء والمضايقة والتعويض الشكوى وأنظمة العنصري التمييز وعدم بالتوظيف المتعلقة واإلجراءات

 وتطويرها وتنفيذها واإلجراءات للسياسات منتظمة مراجعة عملية فيذنت على بها، يالموص الجيدة الممارسات كأحد المورد، تشجيع يتم 

  .الضمان حيز في داخلة كانت طالما
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  صالحواإل المراقبة 

 مع التوافق من التحقق بهدف معها والتعاون معينين، خارجيين مندوبين قبل من أو لها التابعة الشركات أو Nike شركة لممثلي الخضوع موردال على يجب  .أ

  .بدون أم سابق بإشعار التحقق هذا كان ءسوا به، المعمول الدولة وقانون) القوانين دارةإ معيار( CLS ومتطلبات القوانين معايير

  :على والمراقبة مصادقةلل الخضوع يشتمل  .ب

 األمر لزم ذاإ. الصلة اتذ الوثائق توزيع فيها يتم التي والمنشآت موردبال الخاصة التصنيعية تآالمنش بدخول المعينين الممثلين من غيرهم أو للمدققين السماح 

  .الفكرية الملكية أسباب أو ةالسالم بهدف العمل أماكن دخول من الزائرين منع لذلك يلزم فإنه بالمنشآت، العمل ألحوال الفعلي الوضع تحديد

 التي المحتملة األسئلة على الموظفين" تدريب" عدم موردال على يجب. سرية مصادقة مقابالت جراءإ بهدف موردلل التابعين للموظفين المقيد غير الدخول تسهيل 
  و ؛التحقق وزيارات التدقيق لياتعم بخصوص معاقبتهم أو الموظفين مشاركة عدم يلزمه كما المدقق، يطرحها قد

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

  بالوثائق االحتفاظ  .ج

 الوثائق بتلك االحتفاظ خاصة، بصفة يلزمه، كما بها، المعمول القوانين مع أو القانون مع التوافق لتوضيح الالزمة الوثائق بجميع االحتفاظ المورد على يجب 

 من هولةبس إليها الوصول أو تحديدها يمكن بحيث ترتيبهاو للمورد التابعة المنشآت في الوثائق بهذه االحتفاظ يجب). القوانين إدارة معيار( CLSs في محددة

  .Nike من المعينين الممثلين قبل من أو Nike قبل

  .أطول كان أيهما القانون، قبل من المطلوبة ةترللف أو األقل على ارً شه 12 لمدة بالوثائق االحتفاظ يجب 

. متغيرة غير/ابتةث ظروف في الوثائق حفظ يجب). معها والتوافق القوانين دارةإ معاييرلو وننللقا تنفيذه بشأن) نًاوأمي احً صري( احً واض المورد يكون أن يجب. الشفافية  .د

 حول مضللة أو خاطئة معلومات على تحتوي ،"مزدوجة كتب" بـ االحتفاظ المورد على يحظر المثال، سبيل على. تحريفها أو والوثائق المعلومات تزييف عدم يجب

  .المدققين على وعرضها العمل، ساعات أو األجور

 فرض لىإ ذلك فعل في الفشل يؤدي قد. ومعالجتها التدقيق أثناء تحديده تم الذي التوافق بعدم المتعلقة القضايا لحل وسعه في ما أقصى بذل المورد على يجب. المعالجة  .ه

  .محتملة خصومات أو األوامر خفض على العقوبات تلك تشتمل التعهد، اتفاقية طارإ في داخلة عقوبات

  المعتمد رغي الباطن من لتعاقدا حظر 

 المنتجات غير أو Nike منتجات غير منتجات نتاجإ بشأن اقً مسب اعتمادها يتم لم منشآت لديه مورد مع أو خارجية جهات مع الباطن من التعاقد موردلل يحق ال
  لها التابعة الشركات من أو Nike من خطية موافقة دون لها التابعة

  بريتدوال واصلتال 

  .الموظفين) اتغل( بلغة مترجمة تكون أن بشرط الرئيسية، العمل أماكن جميع في القانون بهذا الفتة لصق موردال على يجب  .أ

 األخرى وواجباته ومزاياه موردال قواعد شرح التوجيه هذا يتضمن توظيفهم، وقت الجدد الموظفين توجيه موردال على يجب .همريبوتد الموظفين توجيه  .ب

 تحديث يجب. والسالمة الصحة ومراعاة الجمعيات تكوين حرية في الحق احترام ذلك في بما الصناعية، والعالقات البشرية الموارد سياسات شرح وكذا

  .جراءاتإ أو سياسات أية مراجعة عند خاصة، وبصفة منتظم، بشكل التدريب

 . لمحليةا للغةا غير بلغة نيتحدثو انوكا لحا( لغاتهم) بلغتهم ساتهارمماو سياساتهاو لعملا كنماأ عدابقو لموظفينا غإبال يجب  .ج

 إدارة معاييرو نلقانوا تطبيق علىو بها للمعموا لةولدا نيناقو تطبيق كيفية على لمشرفينا يبرتد من كدلتأا وللمقاا على يجب. لمشرفينا يبرتد  .د

 .نينالقوا

 .الحاضرين وأسماء) التواريخ( والتاريخ) الموضوعات( الموضوع توثيق ذلك في بما التدريب، هذا مثل توثيق موردال على يجب. التدريب وثانق  .ه

 حثهم ميلز كماا لمطبقةا مةرلصاا لقانونيةا تبالمتطلبا نلوولمقاا ميلتز أن يجب – للمعايير نىدألا لحدا يعين اهذ نينالقوا إدارة رمعيا نفإ ،مفضلة كممارسةبدقة تحديده تم ما ءباستثنا

.لموظفيهم لحمايةا من لمزيدا متقد لتيا لخاصةا ساتهمرمما تطوير في ارالستمرا على
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  رلمعياا
 عن والً مسؤ المورد يعتبر. لكذ فخال أو لعاليةا ئدالفوا وضقر عمالة أو لمؤقتةا دلعقوا عمالة أو ءسجنا عمالة شكل في كانت اءً سو لقسريةا لعمالةا المورد ميستخد ال
  .لتعيينا مسور فيها بما للعماا كلل لتوظيفا تأهيل مسور فعد

  تتعريفا
 ئدالفوا وضقر عمالةو ءلسجناا عمالة على لكذ يشتملو. عيةاطو نلموظفوا فيه يعمل ال يلذا لعملا أو لعقوبةا تهديد تحت يتم عمل أي هي لقسريةا لعمالةا 

 .لعاليةا
 معقول بشكل الشخص رغبة يتجاوز بما لذلك المكافئة السلوكيات أو الفرض أو االحتيال أو اإلجبار خالل من الخدمات على الحصول يعني البشر في اإلتجار 

 .التجاري الجنس أو القسري العمل ألغراض
 لبدنيةا اتلتهديدا مثل ر،إلجباا من مختلفة لشكاأ لىإ باإلضافة لجنائيةا لعقوبةا على لعقوبةا تهديد يشتمل . 
 ةلفتر لعملا لخال من سرتهأ على أو هعلي يند أو ضقر ادسد لعاملا على فيها يتوجب لتيا لمؤقتةا لعمالةا لشكاأ من شكل هي لعاليةا ئدالفوا وضقر عمالة 

 . لدينا ادسد يُتم حتى لعملا درةمغا ملعد لعاملا يضطرو دةمحد غير أو دةمحد
 يحرتصاو لطبيةا تلفحوصاوا ةلتأشيروا لتوظيفا شركة/لتعيينا جهة مسور فيها بما بالتوظيف ةلخاصا لتكاليفوا ملرسوا تلك هي للتوظيف التأهيل مسور 

 . لعملا يلتسج مسوور لعملا
 أو جنسياتهم تختلف لذينوا المورد قِبل من تعيينهم تم لذينوا جيةرخا جهة من أو مباشر طريق عن ماإ لمستأجرينا جإلنتاا خط موظفي هم ألجنبيةا لعمالةا 

  .المورد عمل نمكا/تمنشآ عن بالدهم
 وأي العمال ووسطاء الموظفين إرسال ووكاالت العمال تعيين عن المسؤولة والجهات التوظيف ووكاالت الخاصة التوظيف وكاالت إلى تشير العمل وكالء 

 .إدارتهم أو/  و نقلهم أو/  و توظيفهم أو/  و العمل اختيار عملية في تشارك أخرى ثالثة جهات

 تلمتطلباا
 إدارة بمعايير أو تطبيقًا األكثر الدولة بقوانين لتزاماال المورد على يجب. بالموظفين العمل عالقة عن مسؤوالً  يعتبر فإنه العمل، صاحب هو المورد أن حيث 

 .هذه القوانين
 السجناء عمالة 

 تصنيع في استخدامها يتم خدمات أو بضائع أو مواد أية على الحصول ذلك ويتضمن .السجون مع فرعي عمل عقد إبرام أو السجناء عمالة استخدام للمورد يحق وال
 .المنتجات

 يةالعال الفوائد قروض عمالة أو المؤقتة العقود عمالة 
 . العمل بمكان الموظف يقيد توظيفي نظام أو تعيينات نظام أي في المشاركة للمورد يحق وال  .أ

 بالوثائق االحتفاظ  .ب
 مع) لدراسةا شهادات أو القومية الهوية بطاقات أو اإلقامة أو السفر تصاريحو السفر جوازات مثل( الشخصية هويتهم أوراق تسليم الموظفين على يجب ال 

 الخاصة الوثائق إلى للوصول" مودعة مبالغ" تقديم على إجبارهم يتم أن يجب ال كما للتوظيف، كشرط آخر طرف أي أو العمل وكاالت أو العمل أصحاب
  .بهم

 الوصول الموظفين منح موردال على يجب. بذلك بالمطالبة الموظف يقوم عندما الموظف هوية وثائق على بالحفاظ موردال يقوم قد .المستندات حماية 
 التوقيع إلى باإلضافة وإعادتها عليها الحفاظ أجل من الهوية مستندات وثائق إيداع توثيق يتم أن يجب. قيود أية بدون وإعادتها الوثائق هذه لمثل الفوري

 .بالعامل الخاصة الشخصية بالوثائق اظاالحتف الثالثة الجهات من ذلك غير أو التوظيف وكيل أو للمورد يجوز وال ،الموظف قِبل من عليها

 .للتوظيف كشرط اإلجبارية التوفير أنظمة في المشاركة أو إيداعات عمل الموظفين على يلزم لن  .ج

 عن كان سواءً  ( همأجور من خصمال أو رسوم أي فرض التوظيف وكالة أو للمورد ينبغي ال .للتوظيف التأهيل رسوم -  التوظيف مقابل الموظفون يدفع لن  .د
 أو التأشيرات ذلك في بما الوظيفية بالكفاءة مرتبطة رسوم أو تكاليف فرض أو) شابه ما أو ضمانات أو ودائع أو مالية مبالغ فرض أو حجز عمليات طريق

 ".والفوائد التعويضاتب ةالخاص القوانين إدارة معيار" راجع. التوظيف شركة/التعيين جهة رسوم أو العمل تصريح أو الوظيفي التسجيل أو الطبية الفحوصات
 يبرلتدا تفاقيةا داتشاإر  .ه

 للعملتركهم حالة في تعويضه تلزمهم تفاقيةا على جيرخا يبرتد فيالمشاركين لموظفينا توقيع وللمقاا طيشتر قد ،ناهأدالمذكورة ودةلمحدا تلحاالا بعض في
 :لعقدا في لمبرمةا لتوظيفا ةمد ءنتهاا قبل عيةاطو
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  المشرفين؛ أو اإلنتاج خط موظفي على االتفاقيات هذه مثل تشتمل ال قد. اإلدارة فريق على االتفاقية تقتصر 

  التدريب؛ هذا مثل الموظفون رفض اذا سلبيات أي بدون الموظفين توظيف وسيستمر اختيارية االتفاقيات هذه مثل تعتبر 

  الخارجي؛ التدريب شركة من المطلوبة الفعلي التدريب بتكاليف مباشرة التكاليف ترتبط 

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

  .البالد لقانون وفقا باالتفاقية يسمح 

  التحرك حرية 

 المياه شرب مرافق إلى بالوصول لهم السماح ذلك ويشمل العمل، ساعات أثناء العمل أماكن داخل بحرية بالتحرك للموظفين السماح المورد على بيج  .أ

  .العمل ساعات انتهاء بعد أو الوجبات تناول فترات أثناء المنشأة بمغادرة للموظفين السماح يجب. والتواليت

 يكون أن يجب. للموظفين التجوال حظر سياسات تشمل والتي األمنية بالممارسات الموظفين إخبار الموظفين لسكن عنابر وفروا ينذال الموردين على يجب  .ب

 على يجب تجوال،ال حظر عند الراحة ساعات أثناء ةالشخصي األنشطة يف والمشاركة لالستراحة الكافي بالوقت نللموظفي يسمح بحيث منطقيًا التجوال حظر

  .األجانب أم المحليين سواء الموظفين كافة على تطبيقه ينموردال

  "األجانب العمال"بـ خاصة شروط 

  :عليه فيجب ،الذكر سالفة المتطلبات كافة الى باإلضافة أجنبية، لعمالة موردال استئجار حالة في

 العادلة المعاملة متطلبات على األقل على السياسة تشتمل أن ينبغي. األجنبية العمالة معاملة بخصوص مكتوبة سياسة وجود يجب .األجنبية العمالة سياسة  .أ

 بسياسة األجانب موظفيه عالمإ موردال على يجب .البالد قانون يكفلها متطلبات وأي الوطن الى والرجوع النقل تكاليف ودفع للتوظيف التأهيل رسوم ودفع

 العامل سياسة وتطبيق ذتنفي عن المسؤول العمل فريق تدريب موردال على يجب كما. السياسة لهذه وفقا بحقوقهم وعي على يكونوا لكي األجنبية عمالةال
  ومسؤولياتهم بمهامهم يتعلق فيما كوذل األجنبي،

 ذنإو واإلجازات التعويض ذلك في بما المحليين للموظفين المتوفرة المزايا نفس فيها تتوفر حسنة معاملة موظفيه موردال يعامل أن يجب .العادلة المعاملة  .ب

 ).االجتماعي الضمان توفير المثال سبيل على( ذلك خالف أخرى منافع على البالد قانون نص ذاإ الإ لهم سكن توفير عليه ينبغي كما العمل عن الغياب

 األجنبي العامل بلغتي التحدث عييستط بالموقع موجود منسق توظيف على المورد حث بها، يالموص األنشطة أفضل من ا 

  .فيرهتو على العمل أو العمل وصاحب

  .الموظف بلغة األمان وتدريب بأكملها الوظيفة أداء من التأكد  .ج

  للتوظيف التأهيل رسوم دقع  .د

 رسوم ذلك في بما) المستلم البلد من أم المرسل البلد من ءسوا( بالتوظيف والمرتبطة بها المسموح للوظيفة التأهيل رسوم كافة بدفع قم ،الحقًا كرهذ سيتم ما باستثناء 

 أو ودائع أو افرضه أو مالية مبالغ عمليات حجز طريق عن كان ءسوا األجور من المبالغ هذه مثل خصم يجوز ال. العمل إلتمام كتكاليف التوظيف أو التعيين جهة

  ".والفوائد بالتعويضات الخاص القوانين دارةإ معيار" راجع. خالفه أو مالية ضمانات

 عليها والمنصوص قًاساب ليهاإ المشار الرسوم من أي سداد أو امً مقد للتوظيف التأهيل رسوم لكافة ةً مباشر والسداد للجهة ةً مباشر الدفع من التمكن عدم حالة في 

 شهر خالل الرسوم هذه مثل عن التعويض دفع ينبغي. الرسوم كافة عن للموظف الكامل التعويض المورد على فيجب األجنبي، العامل قبل من دفعها ليتم اقانونً 

  .التعويض هذا وبين بينه يحول منه والتحقق إثباته يمكن مقبوالً  بًاسب للمورد كان اذا الإ المضيف البلد لىإ الموظف وصول من واحد

 ،قًاساب ليهإ المشار التعيين/للتوظيف التأهيل رسوم لىإ باإلضافة فإنه أخرى، دولة من أجنبية عمالة باستئجار قام قد المورد كان ذاإ ما حالة في. القاالنت تكاليف دقع  .ه

 عمل لوثائق الحاملين األجنبية للعمالة الداخلي الاالنتق عن أما .المغادرة ورسوم ضرائب ذلك في بما تقالناال /الذهاب سفر تكاليف عن مسؤوالً  المورد فسيكون

 .دفعه مطلوب غير فهو البالد داخل العمل خالف أخرى أمور في صحيحة

 .الطبي التأمين ذلك في بما المستقبلة، أو المرسلة الدولة في األجانب العمال لتغطية ضرورية تأمين تكاليف أي عن مسؤوالً  المورد يكون. التأمين تكاليف  .و
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 ).أمكن ذاإ( البالد لقانون وفقا لةجسمال/اقانونً  المقبولة وظيفتال وكاالت خدامتاس المورد على يجب. التوظيف وكالء  .ز

 التوظيف وكالء إدارة  
 ذلك وغير التوظيف وكالء استخدام تقليل مع مباشرة، األجانب العمال وتوظيف تعيين على الموردين تشجيع يتم أمكن، متى •

 .الموظفين وإدارة توظيف عملية في الثالثة األطراف من
 والمستخدمين الباطن، من الوكالء ذلك في بما توظيف، وكالء أي على الواجبة العناية ممارسة على الموردين تشجيع يتم •

 ةاألخالقي للممارسات مراجعة على تلك الواجبة العناية عملية تشتمل أن ويجب. األجانب العمال وتعيين توظيفة عملية في

 من األدنى للحد وفائهم من للتحقق المنتظمة المراجعات إجراء إلى باإلضافة ضدهم مقدمة شكاوى وأي التوظيف لوكيل

  .هذه المدونة قيادة معايير في المضمنة المتطلبات

  الوطن إلى العودة  .ح

 قبل أو العمل تمامإ عند األجنبية للعمالة بالنسبة الوطن لىإ ودةالع مثل الموطن، والبلد المضيف للبلد القانونية المتطلبات الى إلضافةبا ،المورد على يجب 

 المورد على يجب. أجنبي بلد من المورد خالل من المعينة أو المستأجرة األجنبية للعمالة بحًرا أو ارً ب العودة تذاكر توفير العمل، عن اإليقاف عند ذلك

  .موظفبال صالخا الوظيفة عقد بنود عن النظر بصرف المتطلبات هذه استيفاء

  :ذاإ للموظف الحق هذا يمنح فال الوطن، لىإ العودة بخصوص 

  قانوني؛ غير سلوك بسبب العمل عن يقافهإ تم .1

  أو البالد؛ داخل قانونية أخرى بوظيفة التحق .2

  .الوظيفة عقد مدة تمامإ قبل طواعية بنفسه العمل عن بالتوقف قام .3

 في الموجودة المدة تمامإ قبل العمل عن بالتوقف الموظف قام ولو حتى وطنه، لىإ الموظف عودة تكاليف دفع في يستمر أن المورد على يجب .4

  :ألن العمل عقد

 أو العمل لعقد أساسي ببند أخل العقد  

 وفقا واإليذاء والمضايقة التمييزية غير المعاملة راجع( لشكوىا عند عالجهما يمكن ال اللذان األمران اإليذاء، أو للمضايقة عرضة الموظف 

  ).التساهل عدم قوانين رةادإ معاييرل

 أو الشديد المرض مثل خاصة، ظروف وجود حالة في العمل عقد إتمام قبل العودة سفر تكاليف فيرتو على المورد حث يجب 

  .أخرى عائلية طوارئ أي

  األجنبية العمالة عمل عقود  .ط

  :أجنبية عمالة توظيف عند ،")عليه المنصوص المنتظم العمل" قوانين دارةإ معايير راجع( العمل ودقلع العامة طلباتتالم إلى باإلضافة

 أن يجب. عليها المراجعة إلجراء الكافي الوقت توفير مع بالده مغادرة قبل الشرح خالل من الخطي الموظف عمل عقد في الموجودة البنود توضيح بجب 

  العمل عن التوقف وأسباب التوظيف شروط على ذلك يشتمل. فهمها الموظف يستطيع وبعبارات وكامالً  دقيقًا الشرح يكون

  .الموظف بلغة بًاومكتو المضيف البلد في اقانونً  نافذة بطريقة بًامكتو العمل عقد يكون أن بجب 

  .المطار في عليها لتوقيع للموظف العقود تقديم يجوز ال .الموطن البلد مغادرته قبل العمل عقد من نسخة الموظف لمستي أن يجب 

 علم عن توظيفها تم قانونية غير أجنبية عمالة أي حق ومن. المضيف البلد في للعمل اقانونً  المصرحة غير األجنبية العمالة استخدام للمورد يجوز ال. القانونية غير العمالة  .ي

  .السابقة ز- 4 للفقرة قًاوف الوطن لىإ العودة في مالئمة، غير توظيف تجراءاإ طريق عن أو المورد قبل من

 المورد يعتبر .البلد تلك في للعمل المضيف البلد في توظيفه تم أجنبي عامل أي تفويض من التأكد المورد على يجب. المضيف البلد في أجانب عمال توظيف  .ك

 للفقرة قًاوف الوطن لىإ العودة عن الً مسؤو المورد يكون أن المفترض ومن .العمل إذنب الخاصة الوثائق أو العمل تأشيرة بتغيير مرتبطة تكاليف أية عن الً مسؤو

  .أعاله ز-4
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 على حثهم يلزم اكم المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات الموردون يلتزم أن يجب – للمعايير األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، ةكممارس بدقة تحديده تم ما باستثناء

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار
 

  :المراجع

 .(1930) القسرية العمالة بخصوص ،29 رقم وليةدال لمالع منظمة اتفاقية •

 . (1999)القسرية العمالة إلغاء اتفاقية ،105رقم وليةدال لمالع منظمة ةفاقيات •

   .(1997)الخاصة يفالتوظ وكاالت اتفاقية ،181 رقم ةالدولي ملالع منظمة يةفاقات •
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  رلمعياا

 الثامنة سن دون من توظيف يتم أال ويجب. منهما األكثر السن تطبيق يتم بحيث زامي،لاإل التعليم عمر من أكثر أو ًماعا 16 عن المورد موظفي أعمار تقل أال يجب
  خطرة ظروف تحت عشر

  تتعريفا

 االعتيادية العمل ساعات قوانين ادارة معيار في الموجود التعريف راجع" (االستثنائية الظروف" خالل من برر ذاإ الإ الدولة، قانون تعريف غياب وفي .الليلي العمل (

  .احً صبا 5:00 حتى مساءً  10:00 من الساعات خالل منه جزء أو تنفيذه يتم عمل أي هو الليلي العمل فإن

 المعيار هذا بواسطة المحدد للسن األدنى الحد أو الدولة قانون بموجب المحدد القانوني العمل لسن األدنى الحد عن أعمارهم تقل من هم قَصرال الموظفون .  

  طلباتتالم

 القوانين دارةإ بمعايير أو اقً تطبي األكثر الدولة بقوانين االلتزام المورد على يجب. بالموظفين العمل عالقة عن مسؤوالً  يعتبر فإنه العمل، صاحب هو المورد أن حيث 
  . هذه

  لألعمار األدنى الحد متطلبات 

 الموردين بين نشرها سيتم والتي للسن األدنى بالحد الخاصة دقة األكثر المعايير وضع معينة دول داخل الموجودة لها التابعة الشركات أو/و Nike -ل يحق  .أ

  .المعنيين

 األدنى الحد لمتطلبات ةفللوظي المتقدم استيفاء من للتحقق ودعمها الصحيح موضعها في البشرية بالموارد الخاصة والممارسات األنظمة وضع المورد على يجب  .ب

  التوظيف وقت" السن اثبات" وثائق توفير يلزمها أنه كما العمل لطاقم تدريبية ودورات ةبمكتو توظيف سياسة على والممارسات األنظمة هذه وتشتمل. عمارلأل

  السن باتثإ 

 التسجيل وبطاقة القيادة ورخصة الشخصية تحقيق وبطاقة العائلي والقيد الميالد شهادة على يشتمل والذي التوظيف وقت" السن ثباتإ" ونموردال يشترط أن يجب

   .التوظيف مدة طوال ملف في المستندات هذه من بنسخ االحتفاظ يجب. االنتخابي

 معتمدة غير" السن ثباتإ" مستندات فيها تكون التي الحاالت في. وكاملة دقيقة هذه" السن ثباتإ" مستندات أن من للتأكد المناسبة التدابير اتخاذ موردال على يتعين  .أ

 خطية وثيقة أو" رسمي طابع" تحمل المدرسية الشهادة من نسخة ذلك، وأمثلة. الموظف سن من للتحقق أخرى طرق ابتكار موردال على يجب متوفرة، غير أو

  .محلي حكومي ممثل من معتمدة

 ايً حكوم المعتمدين األطباء قبل من المقدمة الخدمات من باالستفادة موردال مطالبة للمراقب يحق فإنه تغييرها، أو" السن ثباتإ" مستندات تزوير لسهولة ًراونظ  .ب

  .نكره سبق آخر" سن ثباتإ" بمستند األقل، على الفحص، نتائج وثائق رفاقإ يجب. البدني الفحص طريف عن الموظف سن من التحقق بهدف

  .رقصَ ال توظيف مع التعامل 

 صَ ن أماكن في يعملون الذين األخرى المعنية واألطراف الموظفين مع التعامل بهدف ونشرها ودعمها وتوثيقها جراءاتإو سياسات عدادإ موردال على يجب  .أ

  .فيها العمل منع على المعيار هذا أو البالد قانون

 باإلضافة للموظف العامة المصالح فيهم وتتوفر العمر لمعيار األدنى الحد تحت موظفون موردال لدى يكون عندما األخرى، واإلجراءات السياسات ضمن ومن  .ب

  :التالية اإلجراءات ذاتخا موردال على فسيكون المصنعة، الدول قوانين متطلبات توافر لىإ

  .العمل مكان من رقصَ ال الموظفين قالةإ 

 يبلغوا أن لىإ مهني تدريب ببرنامج االلتحاق أو فيها والبقاء مدارسهم حضور من رصَ الق الموظفين تمكين بهدف األخرى الدعم أنواع وكافة مالي الدعم توفير 

.أكبر كان أيهما القانوني، العمل لسن األدنى الحد أو 16 -ال سن
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 أجورهم دفع في ستمراراال موردال على فيجب المهنية، التدريبية البرامج أو الدراسية الفصول في حضورهم تثبت وثائق توفير رقصَ ال الموظفون استطاع اذا 

  .أكبر كان أيهما القانوني، العمل لسن األدنى الحد أو 16 -ال سن بلوغهم حتى أو تدريبهم أو دراستهم مدة انتهاء حتى األساسية

  .موردال قبل من توظيفهم عادةإ أجل من الفرصة عطاؤهمإ فيجب أكبر، كان أيهما القانوني، العمل لسن األدنى الحد أو 16 ال سن رصَ الق الموظفين بلوغ عند 

 الحصول مرارتاس في حقها تخسر أو حقه يخسر فسوف المهني، التدريبي البرنامج أو الدراسي التعليم في المشاركة عدم طواعية القاصر الموظف اختار ذاإ 

  .القرار هذا توثيق يجب. موردال من المالي التعويض على

 ومصالحه الموظف لوضع امً مالئ يكون أن شريطة للتعامل مختلف أو ضافيإ برنامج على الموافقة عنها ينوب الذي الممثل أو Nike شركة أو للمورد يحق  .ج

  .األفضل

  طرةخال الظروف من السن ارغص مالالع حماية 

 صحة رضعتُ  والتي خارجه أو العمل مكان داخل أكانت سواء الخطرة المواقف وهي الخطرة للظروف امً عا 18 سن تحت الموظفين تعريض عدم يجب  .أ

  .للخطر أخالقياتهم أو أمنهم أو الموظفين

 أو الخطرة الكيماوية بالمواد ًرامباش اكً احتكا العمل ضمن يكون أن ذلك، أمثلة ومن. خطرة تكون قد التي العمل مهام لتحديد عملية موردال لدى يكون أن يجب  .ب

  .البالد قانون يحدده مما ذلك شابه ما أو الليلي العمل أو الخطرة باآلالت احتكاك العمل ضمن يكون أن أو منها القرب

 

ةكممارس بدقة تحديده تم ما باستثناء  على حثهم يلزم اكم المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات ونموردال يلتزم أن يجب – للمعايير األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، 

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار
 

  :المراجع

   (1973).للسن األدنى الحد اتفاقية ،138 رقم دوليةال العمل ةنظمم اتفاقية •

(1999).ألطفالا عمل أشكال أسوأ على القضاء اتفاقية ،182 رقم دوليةال العمل منظمة اتفاقية •



	Nike انين قو ةرإدا معيار المورد على محظور التمييز
 
  

 

 

  المعيار
 على التأديبية العقوبات أو الترقية أو التعويض أو التوظيف ذلك في بما العمل، في العنصري للتمييز للمورد التابعين والنساء الرجال من الموظفين تعرض عدم يجب

 ما عمالية لنقابة االنتماء أو السياسية النظر وجهات أو الجنسية أو االجتماعية الحالة أو الحمل أو الجنسي التوجه أو اإلعاقة أو السن أو الدين أو العرق أو الجنس أساس
  .القيمة المتساوي العمل لقاء متساو أجر على والنساء الرجال ويحصل. الدولة قانون بموجب المحمية األخرى الحاالت من حالة أية أو العرقي أو االجتماعي األصل أو

  تعريفات 

 عقوبات أية فرض أو عملهم فيقاإ بهدف عنها اإلبالغ أو/و بها واالحتفاظ المحتملين بالموظفين أو بالموظفين قوائم نشاءإ هو داءسو قائمة في اإلدراج 

  .بالعمل المتعلقة غير المعايير لىإ أو القانون بموجب المحمية الحاالت لىإ ادً استنا أخرى

  طلباتتالم 

 القوانين دارةإ ييربمعا أو اقً تطبي األكثر الدولة بقوانين االلتزام موردال على يجب. بالموظفين العمل عالقة عن مسؤوالً  يعتبر فإنه العمل، صاحب هو موردال أن حيث 

  .هذه

  العنصري التمييز عدم سةاسي 

  .يالعنصر التمييز ضد مكتوبة سياسة موردال لدى يكون أن يجب  .أ

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

  عة؛نالمص الدولة في بها المعمول القوانين ومع أعاله كورذالم المعيار مع اقً متواف يكون بحيث العمل، في العنصري التمييز من يمنع بيان 

 النقابية بالحرية الخاص القوانين دارةإ معيار في الواردة التظلم قوانين راجع[ العنصري بالتمييز تتعلق داخلية شكاوى)/مظالم(مظلمة لرفع) أساليب( أسلوب 

  و ؛]الجماعية والمفاوضة

  .عنصري سلوك أو عنصري أساس على عاملةم عن نية بحسن باإلبالغ يقوم موظف أي معاقبة بعدم يصرح بيان 

 النشر يشتمل. عنصري تمييز ألي التعرض عدم في بحقهم دراية على يكونوا كي الموظفين بين العنصري التمييز عدم سياسة نشر موردال على يجب. النشر  .ج

  :على الفعال

 التوظيف؛ توجيه على جديد تدريب  

 اإلدارة؛/المشرف تدريب  

 بسهولة قراءتها الموظفين عييستط حيث األخرى المواقع على أو الموظفين اشعار) لوحات(لوحة على السياسة لصق. 

  .مسؤولياتهم و بمهامهم يتعلق فيما وذلك العنصري، التمييز عدم سياسة وتطبيق تنفيد عن المسؤول العمل فريق تدريب موردال على يجب .العمل فريق تدريب  .د

  العنصري التمييز من اليةالخ العمل ممارسات 

  .للعمل العام وأداءه نتاجيتهإو وقدراته ومهاراته الموظف مؤهالت: المثال سبيل على. بالعمل المتعلقة المعايير أساس على العمل قرارات تفعيل يجب  .أ

 على أو القانون بموجب محمية أخرى أحوال أية على أو العمال نقابات اتحاد حالة على أو السياسي االنتماء على ناءً ب السوداء القائمة في "اإلدراج" حظر يتم  .ب

 .بالعمل المتعلقة غير المعايير
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 للمعاقين خاصة أو مميزة معاملة تتطلب التي القوانين على األمثلة تشتمل قد. الموظفين من معينة فئات بشأن المصنعة الدولة بقوانين االلتزام موردال على يجب  .ج

  .المحمية ألقلياتول القدماء والمحاربين ايً بدن

 لىإ ضافةإلبا لمعاقينا للموظفين مالئم مسكن توفير على القانون، بذلك يصرح لم إذا حتى المورد، حث بجب 

  .بالمصنع لموجودةا خرىاأل المرافق لىإو المياه دورات إلى الوصول تسهيل

 لجودة متساو بتقييم والقيام القيمة نفس له بعمل قيامهم مقابل امتساويً  ًراأج والنساء الرجال من كل يتلقى أن يجب .المتساوي العمل عن األجر في المساواة  .د

  .الخالية المناصب لملء متساوية فرص على الحصول في بينهم المساواة يجب كما عملهم،

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

 الدينية للممارسات معقولة بتسهيالت العمال تزويد على ممارسة، أفضلك المورد، يشجع كما.  

  المرأة قوقح 

 اماللتزا وللمقاا على يجب. عضاإر أو دةالو أو حمل حالة في كونهن لحا تللموظفا مناسبةو مالئمة كنمسا توفير وللمقاا على يجب .آلمنا لعملا  .أ

 مناسبة ىخرأ بيراتد ذتخاا وللمقاا على يجب كما ،لةولدا نقانو بها حيصر لتيا ملالحوا تبالموظفا لخاصةا ىألخرا لعملا دبقيو أو لعملا تبساعا

ةلخطيرا لألعماا من ملالحوا حماية فبهد  . لمرخصا لطبيبا تتوصيا حسب ةلمقيدا لعملا تساعا بيرالتدا تلك تتضمن بحيث ،

 راتختباا تقديم يتم قد. القانون بموجب مطلوبًا ذلك يكن لم ما ،بها تلموظفاا مطالبة يتم ال نهأ كما ،للعمل شرطًا لحملا راتختباا تُعد ال .لحملا رختباا  .ب

 .لطلبا هذا مثل توثيق يجبو ،فقط لموظفا طلب عند لكنو يةرالختياا لحملا

  .الحمل منع أساليب الستخدام عليهم طغالض أو الموظفين جبارإ عدم موردال على يجب. الحمل منع  .ج

 مهما ،Nike وفوائد بتعويضات الخاص القوانين دارةإ معيار مع أو الدولة قانون لمتطلبات قًاوف والدة، اجازة على الحصول الموظفات حق من. الوالدة إجازة  .د

  .منهما أيَ  صرامة درجة كانت

 

 على حثهم يلزم كما المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات ونموردال يلتزم أن يجب – األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، ةكممارس بدقة تحديده تم ما باستثناء

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار
 

  :المراجع

  (1951).يةومتسا قيمة ذات لبأعما لقائمينا للرجاوا ءلنساا بين رألجوا في واةلمساا نبشأ تفاقيةا هيو ،100 قمر ليةولدا لعملا منظمة تفاقيةا •

 (1985).)والعمل التوظيف( يلعنصرا لتمييزا تفاقيةا هيو ،111 قمر ليةولدا لعملا منظمة تفاقيةا •
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  رلمعياا

 والمفاوضة الجمعيات تكوين حرية في الحق يكون وحيثما. الحق ذلك واحترام الجماعية والمفاوضة ياتالجمع تكوين حرية في الموظفين بحق االعتراف المورد على يجب
  .حرة ومفاوضة مستقلة روابط لعمل موازية وسائل بتطوير المورد يسمح القانون، بموجب امقيدً  الجماعية

  تعريفات

 اتفاق إلى الوصول بهدف راءاآل وتبادل منتظمة اجتماعات عقد عن عبارة يه نية بحسن المفاوضة.  

 فرص أو العمل نم الحرمان بهدف عنها اإلبالغ أو/و بها واالحتفاظ المحتملين بالموظفين أو بالموظفين قوائم إنشاء عن عبارة هو داءالسو القائمة في اإلدراج 

  .بالعمل المتعلقة غير المعايير إلى أو القانون بموجب المحمية الحاالت إلى دًااناست أخرى عقوبات أية

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

  طلباتتالم

 القوانين دارةإ بمعايير أو اقً تطبي األكثر الدولة بقوانين االلتزام موردال على يجب. بالموظفين العمل عالقة عن مسؤوالً  يعتبر فإنه العمل، بصاح هو موردال أن حيث 

  .هذه

  الجمعيات تكوين حرية في الحق 

 الجماعية المفاوضة في الموظفين حق الدولة قانون فيها يقر التي الدول في وذلك هذا، القوانين دارةإ معيار وبمتطلبات الدولة بقانون االلتزام موردال على يجب  .أ
 وحتى العمل سريان فترة طوال الحقوق هذه تستمر. تدخل أي ودون رادتهمإ بمحض ليهاإ واالنضمام األخرى العمالية والمنظمات العمال نقابات تكوين وفي

  .إنهاؤه

  .رادتهمإ بمحض ليهاإ االنضمام عدم أو األخرى العمالية المنظمات أو العمال نقابات الى االنضمام للموظفين يحق  .ب

 تلك يرفوتو له، التابعين الموظفين مع الجماعية أو الفردية للمشاركة بديلة وسائل توفير موردال على يجب الجمعيات، تكوين لحرية الدولة قانون تقييد حالة في  .ج
 للشكوى فعالة عملية أدنى، كحد الوسائل، تلك تتضمن. التوظيف وشروط العمل بأحوال متعلقةال حقوقهم وحماية شكواهم عن التعبير بهدف للموظفين الوسائل

  ).أدناه 6 الفقرة راجع(
 

 للحد اقً وف وذلك بحرية، باختيارها الموظفين يقوم للعمال، لجان إنشاء دعم على المورد حث يجب ذلك، إلى باإلضافة 

  .القانون قبل من به المسموح

 

 أو تصريح دون الموظفين أجور من أخرى مالية حصص أو غراماتها أو رسومها أو النقابة عضوية استحقاقات خصم عدم موردال على يجب. النقابة استحقاقات  .د
 قانونال بموجب مطلوبًا ذلك انك أو بحرية عليها المفاوضة تم صالحة جماعية مفاوضة اتفاقية في ذلك غير تحديد تم إذا إال الموظف من خطية موافقة

 وللمقاا بين تمت لتيا لةدلمتباا التفاقيةا حسب أو لةولدا نقانو في اردةلوا وطللشر فقًاو لهم لتابعينا ءألعضاا لىإ للوصوا لنقابةا ليممث على يجب  .ه

  .لنقابةوا
 

 لممثلي المبالغ بعض عفد مع العمل عن للتوقف معقولة بمدة السماح على الجيدة، الممارسات من كتوع المورد، حث يجب 
 تكون قد التي التسهيالت يرفوتو األعضاء وتمثيل لمقدمةا الشكاوى مع التعامل ثلم واجباتهم نفيذت مقابل العمال نقابة

 قد التي العمل عن لتوقف١ وفترة التسهيالت تتغير سوف. جيد بشكل وظيفتهم أداء من الممثلين لتمكين ما حد إلى ضرورية

  .ذلك وغير الجماعية االتفاقية في الواردة والشروط العمل ممثلي وعدد الممثلين لموظفينا عدد على ادً اعتما مناسبة تكون
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  تدخلال دمع 

 أصحاب تمكين شأنها من ممارسات أية النشاطات تلك تتضمن ،موردال تدخل دون بنشاطات القيام لهم يحق كما ها،يوممثل النقابات قادة انتخاب للموظفين يحق  .أ
  .فيها والتحكم وتمويلها عليها والسيطرة عمالية نقابة نشاءإ من العمل

 اقً طب وذلك تمثلهم، أخرى منظمات تكوين على الموظفين قدرة على التأثير الت أو التدخل عدم موردال على يجب الموظفين، تمثل واحدة نقابة وجود حالة في  .ب

  .أخرى عن نقابة تفضيل طريق عن الجمعيات تكوين حرية حق في التدخل عدم موردال على يجب. الدولة لقانون

  ظوراتلمح والعقوبات المضادات 

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

 أو عمالية جمعية أو ما نقابة في اوً عض لكونه ارً نظ العقوبة أو التخويف أو المضايقة أو العنصري التمييز أو قالةلإل محتمل موظف أو موظف أي ضتعري لن  .ب

  .نقابة تكوين في لحقه ممارسته ذلك في بما الجمعيات، تكوين بحرية خاصة أخرى بنشاطات لقيامة أو قانونية عمالية لنقابة انضمامه بسبب

 التي السوداء القوائم تلك المثال، سبيل ىعل الجمعيات، تكوين حرية في الحق انتهاك بهدف "السوداء القوائم" استخدام خاصة، بصفة يحظر،. السوداء القائمة  .ج

  .بالنقابة خاص قانوني نشاط في المشاركة أو ما نقابة في العضوية على تعتمد

 في بالمشاركة يقومون ذينال العمال لممثلي أو للموظفين خاصة حماية توفير من الدولة قانون تمكن التي الصلة ذات األحكام يعبجم االلتزام موردال على يجب  .د
  ).النقابة لمكتب الحاليين المالكين أو للنقابة المؤسسين األعضاء مثل( الخاصة الحاالت ذوي العمال لممثلي أو) نقابة تكوين مثل( بالنقابة خاص اطنش

  .فيه المشاركة أو قانوني اضراب بتنظيم يقومون ذينال الموظفين على عقوبات أية فرض عدم موردال على يجب  .ه

 الخاصة وامتيازاتهم لحقوقهم فقدهم أو الوظيفية رتبتهم تنزيل أو عادل غير بشكل قالتهمإ تتم ذينال الموظفين لىإ واالمتيازات الحقوق يعجم رجاعإ يجب  .و
 أن بشرط ذلك، في رغبتهم حال والمنصب األجر وبنفس مشابهة وظيفة في أو الوظيفة نفس في تعيينهم عادةإ يجب كما للنقابة العنصري التمييز بسبب بالعمل

  .الدولة بقانون الخاصة المتطلبات وفق ذلك يكون

  .عقاب ألي التعرض دون الجماعية المفاوضة باتفاقية يتعلق فيما اإلدارة الى قضايا رفع على المقدرة النقابة وممثلي الموظفين من كل لدى يكون أن يجب  .ز

  الجماعية المفاوضة 

  .الجماعية المفاوضة في بحرية شاركةالم في المنتظمين الموظفين بحق االعتراف موردال على يجب  .أ

  .نية بحسن المفاوضة موردال على يجب  .ب

  .االتفاقية تلك مدة طوال عليها عيالتوق تم التي الجماعية المفاوضة اتفاقية ببنود نية، بحسن يفي، أن موردال على يجب  .ج

 أو موظفين مجموعات مع جماعية اوضةفم في بالمشاركة موردال مطالبة يتم لن فإنه وحيد، اوضةفم كوكيل معينة) نقابات( نقابة يحدد الدولة قانون أن حيث  .د

  .ملزمة جماعية اتفاقية قبل من مناقشتها تتم بموضوعات يتعلق فيما أخرى منظمات
 

 تشملهم نيالذ الموظفين لجميع االتفاقية١ من نسخ فيرتو على المورد يعتشج يتم فإنه جماعية، ةفاوضم اتفاقية لوجود نظرا 

  .بها يالموص الجيدة الممارسات حدأك وذلك ،االتفاقية
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  الفعالة الشكوى عملية 

 تتغير سوف. وشروطه التوظيف وببنود العمل بأحوال المتعلقة اهتماماتهم عن التعبير من الموظفين تمكين شأنها من فعالة شكوى عملية نشاءإ موردال على يجب

  :الفعالة الشكوى عملية تتضمن عام، بشكل ولكن. ذلك وغير وتطوره الداخلية وقوانينه حجمه على دًااعتما آخر لىإ مصنع من المحددة الشكوى عملية

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

 لفريق قادة/ومشرفين المقترحات/للشكاوى صناديق: المثال سبيل على. باإلدارة مدخالت وتوفير اهتماماتهم عن التعبير بهدف للموظفين متعددة قنوات 

 للعمال ولجان ثالثة وأطراف للشركة" ساخنة خطوط"و" المفتوح الباب" وسياسة العمال ممثلو/لعما قابةنو استشاريين يةالبشر الموارد وقسم العمل
  و ذلك وغير العمال؛ وممثلي اإلدارة بين واجتماعات

 في الموظف رغبة حالة وفي الدولة، قانون متطلبات وفق المقدرة تلك تكون أن بشرط ،)الهوية ظهارإ بدون أو( بسرية اهتماماتهم عن التعبير على المقدرة 

  .لعقوبة التعرض من الخوف دون ذلك فعل

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

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

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

 على الجيدة، الممارسات، كأحد المورد، تشجيع يجب:  

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

 ؛بًامناس ذلك كان متى الشكاوى، حل في والموظفين العمال ممثلي مشاركة  

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

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

 

  التدريب 

 بحقوقهم خاصة تدريبية دورة الموظفين يعجم تلقي يجب ،)بالتنفيذ الخاص القوانين ادارة معيار راجع( الموظفين بتدريب الخاصة موردال ممارسات من كجزء

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

 

 

 

 حثهم ميلز كمالمطبقةا مةرلصاا لقانونيةا تبالمتطلبا الموردون ميلتز أن يجب – للمعايير نىدألا لحدا يعين اهذا نينالقوا إدارة رمعيا نفإ ،مفضلة كممارسة بدقة تحديده تم ما ءباستثنا

 .لموظفيهم لحمايةا من لمزيدا متقد لتيا لخاصةا ساتهمرمما تطوير في ارالستمرا على

  :المراجع

 (1948). لنقابيا لتنظيما حق حمايةو لنقابيةا لحريةا ،87 قمر ليةولدا لعملا منظمة تفاقيةا •

  (1949).لجماعيةا ضةولمفاا تفاقيةوا لتنظيما حق ،98 قمر ليةولدا لعملا منظمة تفاقيةا •

للعماا ممثلي تفاقيةا ،135 قمر ليةولدا لعملا منظمة تفاقيةا • .(1971)  

 23(4) . و (2)و 20(1)دتينالما ( (1948) نسانإلا وقحقل العالمي النعاإل •



	Nike انين قو ةرإدا معيار المعاملة سوء أو بالتحرش مسموح غير
 
 

 

 

  المعيار
 نفسية أو جنسية أو جسدية يذاءاتإ أو ساءاتإ أية في التسبب عدم موردال على يجب. موردال قبل من الموظفين مع التعامل في السمحة والمبادئ االحترام مراعاة يجب

  بها السماح أو لفظية أو

  تعريفات 

 الجسدي العقاب( باستخدامه التهديد أو الجسدي التأديب استخدام الجسدي ءيذااإل يتضمن.(  

 احترام من التقليل محاولة شأنها من أفعال أو كلمات أو مهينة ألفاظ استخدام أو تهديدال أو بالصراخ شيء عن التعبير على يشتمل واللفظي النفسي اإليذاء 
  ألنفسهم الموظفين

 على الجنسي التحرش أو اإليذاء يشتمل:  

o طابع ذات مقترحات أو ضعرو تقديم أو جنسي بنشاط القيام أو مظهره أو الشخص جسم حول التعليقات مثل الئقة غير جنسية تعليقات 

  .جنسي

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

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

o جنسية عالقات بإقامة العروض لرفضهم ارً نظ منهم قامتلالن مهينة بطريقة الموظفين مع التعامل.  

  طلباتتالم

 القوانين دارةإ بمعايير أو اقً تطبي األكثر الدولة بقوانين االلتزام موردال على يجب. بالموظفين العمل عالقة عن مسؤوالً  يعتبر فإنه العمل، صاحب هو موردال أن حيث 
  .هذه

  ءيذاواإل التحرش سياسة 

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

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

  المصنعة؛ الدولة في بها المعمول القوانين ومع أعاله كورذالم المعيار مع اقً متواف البيان هذا يكون أن بشرط واإليذاء، التحرش من يمنع بيان 

 الخاص القوانين ارةدإ معيار في الواردة التظلم نقواني راجع[ المؤذية السلوكيات أو بالتحرش يتعلق فيما داخلية، شكاوى)/مظالم( مظلمة لرفع أساليب  

  ؛]الجماعية والمفاوضة النقابية بالحرية

  و القانونية؛ السلطات لدى قضائية دعوى رفع أو العمل عن اإليقاف حد لىإ يصل عقاب لىإ تؤدي قد العدوانية السلوكيات بأن يصرح بيان  

  .ذِ مؤ سلوك أو تعامل أو تحرش عن نية بحسن باإلبالغ يقوم موظف أي معاقبة تمت لن بأنه يصرح بيان  

 الفعال االتصال يشتمل. يذاءإ أو تحرش ألي التعرض عدم في بحقهم دراية على يكونوا كي واإليذاء التحرش بسياسة الموظفين بالغإ المورد على يجب .لاصتاال 

  :على

  التوظيف؛ توجيه على جديد تدريب 

  اإلدارة؛/المشرف تدريب 

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

 .ومسؤولياتهم بمهامهم يتعلق فيما وذلك واإليذاء، التحرش سياسة وتطبيق تنفيذ عن المسؤول العمل فريق تدريب المورد على يجب .العمل فريق بتدري 
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  األمان ظفومو 

 القيام الباطن، من معهم التعاقد تم خارجي خدمة لموفر ابعينت موظفين أم الوقت طوال معهم التعاقد تم موظفين وانكا سواء قعالمو داخل األمان موظفي على يجب
 المتطلبات اتباع على هذا ويشتمل. الموظفين كرامة حماية لىإ باإلضافة واألمان السالمة مستويات أعلى تضمن بطريقة طوارئ بأنشطة أو روتينية بأعمال

  .هأدنا ةكورذالم

 وبالمسؤولية الشخصي وبالسلوك بالمظهر الخاصة المتطلبات على السياسة تلك تشتمل مان،لأل مكتوبة سياسة موردال لدى يكون أن يجب. وبةتالمك السياسة  .أ

  .ومسؤولياتهم بمهامهم القيام على األمان موظفي تدريب يجب. المحلية القوانين وبمعرفة

 استخدام عدم يجب. والزائرين الموظفين عيجم مع وبلطف باحترام التعامل لىإ باإلضافة اليومية بواجباتهم القيام األمان موظفي على يجب .لقوةا استخدام  .ب

 موظفينال على أو أنفسهم على وحالي واضح خطر وجود المثال، سبيل على( النفس عن الدفاع فيها يلزم التي المواقف عدا الروتيني العمل أداء في القوة

  .الدولة قوانين حدود طارإ في داخالً  يكون أن يجب كما الموقف، مع بًامتناس المحدودة الحاالت هذه في القوة استخدام يكون أن يجب). اآلخرين

 دارةإ بالغإ األمن موظفي على يجب الشخصية، الممتلكات أو الموظفين ضد محتمل عنف أو عنف يتضمن متأزم موقف تحديد حالة في ٠األزمات إدارة  .ج

  .هذه األزمات حاالت توثيق يجب. الفور على بذلك موردال

 حاالت بها التي الدول في والممتلكات الموظفين لحماية األسلحة بحمل تنصح الفتات لصق حالة في الإ نوع أي من أسلحة حمل يحظر .األسلحة استخدام  .د

 وللتعامل األسلحة هذه لصيانة التدريب تقديم شأنه من ابً مناس ًمانظا األمن خدمات موفر أو موردال لدى يكون أن يجب الحاالت، هذه مثل وفي. متكررة عنف

  .وقت أي في موردال منشآت لىإ شخصية أسلحة أية حضارإ يحظر. مناسبة بطريقة معها

 استشارة موردال على أوالً  يجب فإنه القانونية، غير النشاطات أو السرقة من للحماية ضرورية الموظفين تفتيش عمليات كانت اذا .الموظفين تفتيش عمليات  .ه

 على تشتمل التي الموظفين، تفتيش عمليات تطبيق يجب. التفتيشات هذه بمثل بالقيام الخاصة المعايير حول أخرى حكومية جهة أية أو المحلي العمل مكتب

 يقوم أن ويجب مفتوح مكان في الموظفين عيجم تفتيش يجب. مناصبهم عن النظر بصرف الموظفين عيجم على اليدوية، الحقائب وفتح" الذاتي التفتيش"

  .الفرد تفتيش عند االحترام مراعاة يجب كما الموظف وعن نفس من األمن موظفو الجسدية التفتيش بعمليات

 فرض حالة في. النساء عن الرجال وفصل الموظفين حماية بهدف بالموقع األمن خدمات توفر من التأكد المبيت رفغ أمان موظفي على يجب .المبيت غرف  .و
  .التجول حظر بتطبيق الخاصة األمن بمهام الموظفين عالمإ يجب كما ،بًامناس يكون أن يجب فإنه للتجول، حظر

 عيجم توثيق يجب. واإليذاء التحرش سياسة على وكذلك موردبال الخاصة المكتوبة األمان سياسة تطبيق على األمن موظفي عيجم تدريب يجب .التدريب  .ز
  .بالعمل الخاصة التدريبية الدورات

  بالوثائق االحتفاظ 

 قبيناللمر أو الثالثة األطراف من عنها الممثل أو Nike ـل لطلبا عند تقديمهاو اءإليذوا شلتحرا وىبدعا لمتعلقةا لوثائقا بكافة ظالحتفاا وللمقاا على يجب

 .لمعينينا

 

 على حثهم يلزم كما المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات ونموردال زميلت أن يجب — للمعايير األدنى الحد يعبن هذا القوانين إدارة معيار فإن ضلة،فم كممارسة بدقة دهيتحد تم ما ءتثناباس
  .لموظفيهم الحماية من ديالمز تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار

 



	Nike انين قو ةرإدا معيار لعملا تساعا حد وزتجا معد
 
 

 

 

  المعيار
 يتجاوز وال. العمال فيه يعمل الذي البلد قانون بها يسمح التي اإلضافية والساعات العادية العمل ساعات من أكثر العمل العمال على يشترطوا أن للموردين يجوز ال

 وال. عليه امتفقً  اإلضافي العمل يكون أن يجب. أيام سبعة فترة كل في الراحة من األقل على ساعة 24 ـب للعمال الموردون ويسمح. ساعة 48 العادي العمل أسبوع
 يتجاوز الأ يجب االستثنائية، الحاالت وبخالف. متميز بمعدل اإلضافي العمل أعمال جميع يعوضوا وأن منتظم أساس على اإلضافي لعملا يطلبوا أن للموردين يجوز

  .ساعة 60 األسبوع في اإلضافي والعمل العادية العمل ساعات مجموع

  تعريفات 

 والفيضانات الحرائق مثل( الطبيعة أفعال تتضمن وهي ،"القاهرة القوة" بـ فعرتُ و ،موردال سيطرة طاقن خارج حاالت عن عبارة هي االستثنائية الظروف 

  .الكهرباء مثل تعطلها، أو األساسية المرافق وانقطاع المدنية االضطرابات أو واالعتداءات) األخرى الطبيعية والكوارث والزالزل

 الموظفين( الدولة لقانون اقً وف وذلك بالساعة، العمل أساس على تعويضهم يلزم الذين اإلنتاج، خط عمال مثل الموظفون، هم بالساعة يعملون ينذال الموظفون 

 لما اقً وف مرتبات صورة في أجورهم يتقاضون ينذال اآلخرين الموظفين على أو اإلدارة موظفي على بالساعة يعملون ينذال الموظفون يشتمل ال). المعفيين غير

  .الدولة قانون قبل من به مسموح وه

 الدولة قانون بواسطة تحديده تم لما اقً وف ذلك ويكون المعتادة، العمل ساعات إلى باإلضافة به القيام متي عمل عن عبارة هو ضافياإل العمل.  

  لمتطلباتا

 القوانين دارةإ بمعايير أو اقً تطبي األكثر الدولة بقوانين االلتزام موردال على يجب. بالموظفين العمل عالقة عن مسؤوالً  يعتبر فإنه العمل، صاحب هو موردال أن حيث 
  .هذه

  المعتادة العمل ساعات 

 .زمنية بطريقة بالساعة يعملون ينذال للموظفين اليومية العمل ساعات بتسجيل يقوم الوقت لضبط مناسب نظام عدادإ موردال على يجب .الوقت ضبط نظام  .أ
 ساعات تسجيل يجب. والتوقف البدء أوقات لتسجيل الوقت ضبط نظام استخدام يجب. بعدها أو الوردية قبل دقيقة 15 عن يقل ال بما الزمنية الطريقة وتحدد
 تم التي العمل لساعات اقً وف بالساعة يعملون ينذال للموظفين األجور دفع يجب. النظام نفس وعلى بالوقت الخاص المستند نفس في واإلضافية المعتادة العمل

 الوقت ضبط نظام قبل من تسجيلها

 سبيل على )نيةوإللكترا غير أو آلليةا غير ألنظمةا دعتماا يجب. نيةولكترإ أو آلية لوقتا ضبط نظمةأ نتكو أن يجب ،لشفافيةوا قيةالمصدوا لدقةا نلضما  .ب

للمثاا  أو Nike قبـــــــل من) اليد بخط المكتوبة الوقت بطاقات المثال،. لها لتابعةا كــــاتلشرا أو Nike قبل من( ليدا بخط لمكتوبةا لوقتا تبطاقا ،

  .لها التابعة الشركات

  العمل لساعات األقصى الحد/اإلضافي الوقت 

 لساعات بالعمل كذلك والمتعلقة والسنوية واألسبوعية اليومية العمل لساعات القصوى بالحدود المتعلقة الدولة قانون بمتطلبات االلتزام المورد على يجب  .أ
  .فيةإضا

 أجر من% 125 نع أو اقً تطبي األكثر الدولة قانون متطلبات في عليه متفق هو عما اإلضافي العمل مقابل المدفوعة األجور تقل أال يجب .العالوة معدل  .ب
  .بالساعة يعملون نذيال الموظفين

 الدولة، قانون قبل من عليها المنصوص القصوى الحدود أو ايً أسبوع ساعة 60 اإلضافية، العمل ساعات ذلك في بما العمل، ساعات جماليإ يتجاوز ال أن يجب  .ج
  ".االستثنائية الظروف" بسبب مبرر هناك كان ذاإ الإ أقل، يكون أيهما

 يحق فإنه ،ةً عاد بها المسموح الساعات غير ضافيةإ لساعات بالعمل للموظفين ذنإ بطلب موردلل السماح حالة في .اإلضافي بالعمل الخاصة المحلية حالتصاري  .د
  :شريطة واستخدامه، التصريح هذا طلب موردلل

؛أعلى مستوى على أو المحلي المستوى على الصادرة الدولة قانون متطلبات مع يتفق بما التصريح هذا على الحصول يتم أن 
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  العمل؛ مكان في التصريح هذا من نسخة لصق يتم أن 

   و الموظفين؛ باختيار اإلضافية العمل ساعات تكون أن 

  ".االستثنائية الظروف" في الإ ،يًاأسبوع ساعة 60 عملال ساعات جماليإ يتجاوز أال 

  االستثنائية الظروف  .ه

  :بشرط الدولة، قانون قبل من التصريح حالة في أو استثنائية روفظ أية حدوث حالة في ايً أسبوع ساعة 60 العمل ساعات جماليإ يتجاوز قد 

  لها؛ التابعة الشركات من أو Nike من سابقة خطية موافقة على موردال يحصل أن  .)أ(

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

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

 ومن حده، على منها طلب كل ،"االستثنائية الظروف" تحت اإلضافي بالعمل الخاصة الطلبات بمراجعة هال التابعة الشركات أو Nike شركة تقوم سوف  

  .وجد نإ االستثناء، لهذا اعً تب به المسموح اإلضافي العمل ومدة مستوى بتحديد الشركة ستقوم ثم

  )الراحة بوم( طالتعال أيام 

  .حةالرا مياوأ تبالعطال لمتعلقةا ئحاباللوو لةولدا نقانو تبمتطلبا اماللتزا وللمقاا على يجب  .أ

مياأ سبعة كل في( حةرا ميو) متتابعة ساعة 24 عن تقل ال ةلمد حةاباالستر للموظفين يُسمح  .ب  ـل تبعًا أو(  عالهأ جعرا ")الستثنائيةا وفلظرا" في اعد ،

  ".لتبديلا سياسة"

 

 يتمكن حتى األسبوع أيام من ،يتغير ال ،ثابتًا امً يو الراحة يوم يكون أن يجب الجيدة، الممارسات وكأحد 

  .ذلك أمكن متى له، التخطيط من الموظفين

 

  التبديل سياسة  .ج

  :يشرط الراحة، يوم تعيير للمصانع يحق 

 البالد؛ لقانون اقً وف يكون أن  

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

 العمال؛ ممثلي أو مناسبة عمال نقابة استشارة يتم أن  

 تطبيقًا أقل نتكا إذا المحلية القانونية المتطلبات أو( األسبوع في ساعة 60 عن تزيد لمدة الموظفين عمل إلى الراحة يوم تغيير يؤدي أال.(  

  .ايً اختيار العمل يكون أن يجب كما اليوم، هذا مقابل ضافيإ أجر دفع يجب فإنه ساعة، 24 من أقل ةترف في الراحة يوم تعيير عن اإلبالغ حالة في 

  .للموظفين ضافيةإ حماية وسبل طلباتتم هناك تكون أن بشرط بالدولة، الخاصة التبديل سياسات تطبيق يتم قد 

  الموظفين إلرادة افقً و تكون اإلضافية العمل ساعات 

  .اإلضافية العمل ساعات اريةتيباخ المتعلقة الدولة قانون بمتطلبات زامتاالل موردال على يجب  .أ
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 عند طلبتالم بهذا إعالمهم طريق عن إضافي لوقت العمل على الموظفين يوافق أن يجب الدولة، لقانون اقً وف اإلجباري اإلضافي بالعمل السماح عند  .ب
  .ذلك أمكن متى األقل، على ساعة 24 بـ ذلك قبل الموظفين إبالغ يجب اإلجباري، اإلضافي بالعمل المطالبة حالة في .التوظيف

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

 

 من يتمكن حتى ياريتاخ إضافي بعمل المطالبة على المورد تشجيع يجب بها، يالموص الممارسات وكأحد 

  .اإلضافية العمل ساعات من احتياجاته تلبية

 

 حثهم ميلز كمالمطبقةا مةرلصاا لقانونيةا تبالمتطلبا نلوولمقاا ميلتز أن يجب – للمعايير نىدألا لحدا يعين اهذ نينالقوا إدارة رمعيا نفإ ،مفضلة كممارسةبدقة تحديده تم ما ءباستثنا

  .لموظفيهم لحمايةا من لمزيدا متقد لتيا لخاصةا ساتهمرمما تطوير في ارالستمرا على
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  المعيار
 .التقديري الدخل بعض وتوفير األساسية الموظفين احتياجات لتلبية يكفي بما عاديال عملال أسبوع عن التعويض في الحق ا،وإناثً  اذكورً  موظف، لكل بأن المورد يقر

 يجب كما ،أكبر أيهما السائدة، األجور أو المناسب تهاوق في موردلل التابعين للموظفين البالد قانون في عليها المنصوص جورلأل األدنى الحد دفع األقل، على يجب،
 للموظفين األساسية باالحتياجات التعويض يفي ال وعندما .العمل انتهاء عند القانوني والتوقف واإلجازات الرسمية العطالت فيها بما ،اقانونً  الملزمة الفوائد كافة توفير
 باالحتياجات التعويض يفي ال وعندما .تدريجية بصورة التعويض لتحقيق استراتيجيات وينفذ ويتواصل، يضع، أن المورد على يتعين التقديرية، اإليرادات بعض ويوفر

  .وينفذها وينشرها تدريجية بصورة التعويض لتحقيق استراتيجيات يضع أن المورد على يتعين التقديرية، اإليرادات بعض ويوفر للموظفين األساسية

  التعريفات

 الموظف إلى المورد يقدمها التي) النقدية وغير النقدية( والمزايا األجور هو التعويض.  

 والخبرة لمسؤوليةا من المماثلة وللمستويات القطاع نفس في للعمل البلد في المعني قليماإل أو المعني البلد في اعمومً  المدفوع األجر مستوى هو السائد األجر.  

  طلباتتالم

 القوانين دارةإ بمعايير أو اقً تطبي األكثر الدولة بقوانين االلتزام موردال على يجب. بالموظفين العمل عالقة عن الً مسؤو يعتبر فإنه العمل، صاحب هو موردال أن حيث 

  .هذه

  العامة التعويض أنشطة 

  .األساسية باحتياجاتهم الموظفون يفي لكي ضرورية التقديري، الدخل فيها بما األجور، بأن اإلقرار موردال على يجب  .أ

  .للموظفين اقانونً  المطبقة جورلأل األدنى الحد صرف األقل، على يجب،  .ب

 متطلبات مع تتوافق أجور أنها على مناسب بشكل التعويضات هده مثل توصيف يجب. المناسب موعدها وفي بانتظام وائدفال من وغيرها األجور دفع يجب  .ج

 '"عالوة" أنها على العمل ساعات مقابل المدفوعة المبالغ توصيف يجوز ال المثال، سبيل فعلى. بشأنها المعنية الحكومية الجهات إخبار يجب كما البالد، قانون
  .الالزمة بالخصومات القيام بهدف أو ونالقان بموجب المفروضة الضرائب دفع تفادي بهدف الدفع أشكال من آخر شكل أنها على أو

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

 بها يالموص الممارسات أفضل:  

 مستند على بالتوقيع الموظف مطالبه المورد على بجب نقدية، مبالغ هيئة على جورلأل الموظفين استالم حالة في 

  .األجور استالم إلى يشير

 اآلمنة الرسمية المدخرات حسابات عن معلومات أو/و إلى للوصول إمكانية وفيرت الموردين على يجب 

  .للموظفين األساسية المالية والخدمات

 الً مسؤو موردال فسيكون اإلضافية، أو/و األساسية األجور في الخاطئة الحسابات ذلك في بما المستحقة، أجورهما يتسلما لم موظفة أو افً موظ أن اكتشاف تم ذاإ  .ه

  .بالسداد لاللتزام أطول فترات وضع البالد لقانون يحق. األقل على واحد عام لمدة أو الخاطئة الحسابات تاريخ من اءً بد األجور هده دفع عادةإ عن

  الخصومات 

 خطية موافقة دون المصنعة الدولة قانون في عليها منصوص غير خصومات بأية يسمح ال أنه كما تأديبية، أغراض أجل من الخصومات تتم أن يجب ال  .أ

 األساليب تلك تشتمل األداء، إلدارة خرىأ أساليب تطبيق طريق عن السلوكية المشاكل أو داءاأل في المشاكل مع التعامل يجب. المعني الموظف من صريحة

 .المتواصل التدريب أو/و والتحذيرات النصح على
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  .الفردي األداء أو للمصنع اقً وف منها الحد أو التقديرية العالوات تقييد من موردال السياسة هده تمنع وال  .ب

 موردال أدوات فقد في تسببهم حالة في مالية التزامات أية الموظفون يتحمل. وظيفتهم بمهام لقيامهم الالزمة األدوات مقابل مبالغ أية دفع الموظفين على يتعين ال  .ج

  .الدولة قانون قبل من به مسموح هو لما اقً وف وذلك تلفها، أو الشخصية ممتلكاته أو

 الفحوصات أو التأشيرة رسوم مثل األجور، من للتوظيف التأهيلب متعلقة ضرائب أو مرسو أو تكاليف أية خصم عدم موردال على يتعين .للتوظيف التأهيل رسوم  .د
  العمل صريحت رسوم أو للتوظيف التسجيل أو الطبية

 أو تصريح دون الموظفين جورأ من األخرى واجباتها أو غراماتها أو رسومها أو النقابة عضوية استحقاقات خصم عدم موردال على يجب .النقابة استحقاقات  .ه

 .صالحة جماعية اوضةفم اتفاقية في ذلك غير تحديد تم إذا إال الموظف من خطية موافقة

 الإ القانون قبل من عليها منصوص غير خصومات أية بإجراء السماح بهدف للموظف االختيارية باالتفاقية الخاصة الخطية بالوثائق االحتفاظ موردال على يجب  .و

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

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

  .اقانونً  به المعمول لألجور

  العمل عن نقطاعاال/قاعدالت اتبرو 

  العمل عن التوقف أو التقاعد أو البطالة أو االجتماعي للتأمين والالزمة انً قانو بها المصرح المبالغ كافة دفع\تخصيص موردال على يجب  .أ
  .بها االحتفاظ أو/و المبالغ هذه مثل بدفع الخاصة المالئمة المالية بالسجالت االحتفاظ عليه يجب كما ،")االدخار صناديق" ب أحيانا اليها يشار(

 القانوني الخدمة إنهاء عند الدولة قانون بموجب للموظفين المستحقة) الخدمة إنهاء عند الدفع أشكال مختلف(الفوائد تحديد أجل من مناسب إجراء تفعيل المورد على يجب  .ب

  .العمل عن توقفه فور الموظف مستحقات كافة دفع يجب كما العمل، عن االنقطاع أنواع من وعن أي أو

  والكميات قطعال حسب األجور 

 العمل لساعات اعً تب جورلأل القانوني األدنى للحد الموظف صرف يضمن أن موردال على يجب القطع، حسب األجور واتفاقيات الكميات أهداف عن النظر بصرف

  .البالد قانون لمتطلبات اقً وف اإلضافية األوقات أجور صرف وكذلك

  تدريبوال االختبار فترات ورأج 

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

 المتوفرة Nike .بـ الخاص المنتظم التوظيف ومتطلبات الدولة لقانون اقً وف المهني التدريب برنامج في المشاركة أو "التدريبية الدورات رأجو" دفع يتم أن يجب  .ب

 .القوانين إدارة معيار خالل من

  عالدف وثائق 

  .العمل في البدء قبل والفوائد، األجور ذلك في بما وشروطه، التوظيف بنود حول المتوفرة والمفهومة المكتوبة المعلومات على الموظفين طالعإ يجب  .أ

 سجل يشتمل أن يجب. الدفع فيها يتم مرة كل في بأكملها الدفع فترة يشمل المحلية بلغته موظف لكل مطبوع دفع سجل توفير موردال على يجب. الرواتب كشوف  .ب

  :األقل على التالية المعلومات على الدفع

 األجور؛ دفع وبعملية الدفع بفترة الخاصة التواريخ 
 واإلضافية؛ االعتيادية العمل ساعات 
 العمل؛ ساعات عن التعويض معدالت 
 واإلضافية؛ االعتيادية التعويضات إجمالي 

 و ؛عيةالجما'/.رديةفال العالوات مثل اإلضافية، التعويضات كافة 

 اقانونً  الملزمة األخرى الخصومات أو/و بالتأمين الخاصة الخصومات كافة.  

 والنقل للتغذية خصصةمال الحصص مثل إضافية، فوائد بأية الخاص الدفع سجل إيصال إظهار على المورد تشجع يتم.  

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

 

 كلما اآلمنة المالية تجاتنالم/المدخرات بحسابات الموظفين إمداد أو/و إعالم بها، صىالمو الجيدة الممارسات كأحد المورد، على يتعين 
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  .المالية األمية محو بهدف للموظفين تدريب وفيرت إلى باإلضافة ذلك، أمكن

 

  وإجراءاتها االجازات سياسات 

 وغيرها الطارئة العائلية واإلجازة الوالدة واجازة السنوية واإلجازة المرضية اإلجازة بخصوص بوضوح مكتوبة واجراءات سياسات موردال لدى يكون أن يجب  .أ

 العمل فريق تدريب موردال على يجب. به الخاصة اإلجازة بسياسة موظفيه عالمإ موردال على يجب. البالد قانون قبل من عليها المنصوص األخرى اإلجازات من

  .اتهمومسؤولي بمهامهم يتعلق فيما وذلك به، الخاصة اإلجازة سياسة نفيذت عن المسؤول

 المتطلبات مع تتوافق بل البالد، قانون مع تتوافق ال التي تلك وحتى ا،نً قانو عليها المنصوص واإلجازات الرسمية العطالت كافة توفير موردال على يجب  .ب

  :أدناه المحددة اإلضافية

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

 أو مرض من نشاطهم الستعادة للموظفين راحة فترات وفيرت هي البالد، قانون عليها ينص لم ولو حتى بها، يالموص األنشطة أفضل ومن 

 نفقة على بديل طبي مصدر من آخر برأي االستعانة للمورد يحق النزاع، الةح في. ايً حكوم معتمد طبيب تقرير على ادً اعتما ذلك ويتم إصابة

  .المورد

 تعويض من كجزء لموظفيهم سنوية جازاتإ توفير فيها ينموردال على يجب السنوية، اإلجازات على فيها القانون ينص ال التي البالد وفي .السنوية اإلجازات 

  .مصالحهم من وكمصلحة الموظفين

 غير العمل ظروف باستثناء. بهذا البالد قانون تصريح عدم حالة في حتى األجر مدفوعة غير والدة إجازة على الحصول للموظفات يحق .الوالدة إجازة 
 أو صريعن تمييز ألي عرضة يكونوا ال أن شريطة جازاتهمإ سبقت التي والشروط البنود بنفس وظيفتهم لىإ العودة للموظفين يحق كالترشيد، االعتيادية،

  ةفالوظي في أسبقيتهم فقدان

 قبل من مكفوالً  حقا هذا كان اذا الشهرية للدورة إجازة على الحصول أحقية من التحقق أجل من جسدية فحوصات إجراء يجوز ال الشهرية الدورة إجازة 

  .البالد قانون

  والترشيد المصنع إغالق 

  :األقل على ،موردال على يجب الموظفين، خدمة نهاءإ أو ترشيد عنه سينتج الذي المؤسسة تشييد عادةإ أو المصنع غالقإ حالة في

 الظروف تحت ذلك أمكن كلما الترشيد/الزيادة حول الصلة اتذ والمعلومات المسبق اإلشعار المعنية الحكومية والجهات وممثليهم الموظفين عطاءإ .إشعار  .أ
  .المناسبة

 سيتم التي الفترة وعلى تتأثر قد التي وفئاتهم الموظفين أعداد وعلى الترشيد أو باإلغالق الخاصة المعايير أو األسباب على الصلة اتذ المعلومات تشتمل 

  .خاللها العمل عن االنقطاع

 بثالثين شعارإ توفير من بدالً  امً يو ثينثال أجور دفع المثال سبيل على( اإلشعار هذا من بدالً  الدفع أو اإلشعار هذا مثل توفير موردال على يجب أدنى، وكحد 

  .البالد قانون قبل من بها المصرح المعلومات على عالوة) امً يو

  الخدمة إنهاء  .ب

 من عليها والمنصوص العمل من بالفصل المتعلقة المستحقات كافة لكوكذ االجتماعي والتأمين الخدمة نهاءإ عن الناتجة المالية المستحقات كافة دفع يجب 

  .عددهم خفض تم الذين للموظفين البالد نونقا قبل

 كشرط أخرى حقوق أية عن التخلي أو تنازالت أو الجيدة بالصحة خاص بيان أي على بالتوقيع الموظفين مطالبة موردلل يحق ال. المستحقات عن التخلي 

 عند اإلضافية أو التقديرية المالية بالمستحقات أو الخدمة بإنهاء إيصال طلب موردلل يحق. الخدمة نهاءإ على مترتبة أخرى فوائد أية أو مستحقات لصرف

.استالمها أو/و ستحقاتالم عن التنازل
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 أو اإلشعارات كافة استيفاء موردال فعلى العمال، ومنظمات العمال نقابات قبل من المتضررين الموظفين تمثيل حالة في. الجماعية المفاوضة تفاقيةا  .ج
 االتفاق تم مما ذلك خالف أو الجماعية فاوضةالم اتفاقية في المتوفرة األخرى المصالح أو الخارجي التنسيب أو الخدمة نهاءإ مستحقات دفع أو االستشارات

  .الموظفين ممثلي أو هذه العمال ونقابات موردال بين عليه

 

 إنهاء بخصوص إضافية تفاقياتا وأية المحلي القانون مع التوافق من التحقق بهدف مستقلة خارجية أطراف مع للتعاون المورد تشجع يتم 

  .الخارجي التنسيب/الخدمة

 حالة في وكذلك الجماعية المفاوضة اتفاقية في أو البالد قانون فبل من طيه منصوص هو ما إلى ضافةباإل الترشيد أو اإلغالق حالة وفي 

 أو) NGOs( الحكومية غير المنظمات أو الحكومية المنظمات مع بالتنسيق أو ةً مباشر إما المورد تشجع يتم الترشيد، أو عنالمص إغالق

  :لتوفير خارجية أطراف

 لتفادي اتخاذها الواجب الوسائل حول المشاورة أو لالجتماع أمكن، إذا الموظفين، ممثلي أو للموظفين فرصة وهي .االستشارة 

  .الموظفين على ديشترلل العكسية اآلثار فيفتخ في المعينة والوسائل قليلهتل أو الترشيد/الزيادة

 ذلك أمكن إذا الراتب بنفس البلد داخل خرينآ قبل من مملوكة أخرى منشآت إلى قالتلالن الفرصة وهي .االنتقال.  

 الترشيد عملية أثناء تثناءباس القيام أو الرد فرصة فها الموظفين لدى يكون التي العملية وهي. االستئناف عملية.  

 في الموظفين مساعدة أخرى ةيقبطر أو "وظيفية مصارف" إعداد هذا ويتضمن .التشكيل إعادة في المساعدة/الخارجي التنسيب 
 خر،آ بمعنى أو بالدهم، داخل أو بها يعملون كانوا التي بالصناعات شبيهة الوظائف تلك وتكون توظيفهم، إلعادة فرص على العثور
 دعم على العمل أصحاب تحث المحلية اإلعالم وسائل في إعالنات ونشر المحتملة العمل بفرص الموظفين إبالغ فيها يتم عملية إعداد

  .الجديدة الوظائف في األولوية منحهم خالل من المتضررين الموظفين

 فرص على الحصول أجل من األجر مدفوعة العمل عن االنقطاع وفترة اإلضافي الخدمة إنهاء مستحقات اإلضافي المالي الدعم يشمل 

 تدريب أو/و التعاونية الصفيرة للمشروعات االقتصادي الدعم ةهيكل إعادة في تساعد التي المالية المساعدة إلى باإلضافة جديدة يفتوظ

  .المالية األمية محو

 وكذلك الحوامل الموظفات أجل من اإلضافية المساعدة اصً وخصو القانون قبل من عليه منصوص هو ما على الزائدة الطبية المنافع 

  .الخطورة في ممثلة صحية ظروف من يعانون ينذال الموظفين

 المحلية الحكومية الجهات مع والتعاون بحقوقهم الموظفين توعية هذا ضمنتوي .الحكومية فعالمنا على الحصول في المساعدة 

 أو بالمصنع شابه، وما) NGO( الحكومية غير األهلية والمنظمات الحكومية الجهات قبل من جلسات عقد المثال، سبيل على. المناسبة
 البرامج إلى والوصول حكومية مساعدات على الحصول نماذج ملء في الموظفين ومساعدة المعلومات لتوفير اسبنم خرآ بمكان

  .الحكومية التدريبية

 

 ىعل همحث يلزم ماك المطبقة الصارمة القانونية اتبالمتطلب ونموردال يلتزم أن يجب — للمعايير نىداأل الحد يعين هذا ينالقوان إدارة معيار فإن ضلة،فم كممارسة بدقة تحدده تم ما باستثناء
 .لموظفيهم الحماية من ديالمز تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوبر في االستمرار

  :المراجع

  (1982). العمل إنهاء اتفاقية ،158رقم وليةدال العمل منظمة اتفاقية •

 



	Nike انين قو ةرإدا معيار الدوري التوظيف
 

 

 

 المعيار

 أو بالدولة الخاصة االجتماعي والضمان العمل ولوائح قوانين بموجب حقوقهم على يحافظ وأن موظفيه، تحترم التي لالعم وشروط قواعد اعتماد المورد على يجب
 يجب. وممارساتها الدولة قوانين قبل من عدادهاإ تم عليها متعارف توظيف عالقة على ءً بنا بالعمل القيام يتم .المدونة هذه في الواردة الشروط أو أعلى، أيهما الدولية،

 . لها التابعة الشركات حدىإ أو Nike التجارية العالمة تحمل منتجات نتاجإ أجل من المنزلي العمل ترتيبات أشكال من شكل أي تطبيق عدم موردال على

  تتعريفا

 أقل أو واحدة سنة لمدة األجل قصيرة العقود تكون الدولة، قانون قبل من التحديد غياب في. األجل صيرةق لعقود١.  

 المؤقت التوظيف وكالة مثل خارجية، جهة من أجره يتقاضى أنه إال ،موردلل التابعة المنشآت في يعمل الذي اجنتاإل خط عامل هو المؤقت العامل.  

 الموظفين من كبير قطاع على التأثير إلى المقابل في يؤدي النظام في فشل تمثل التي أو/و المصنع داخل تنتشر التي تلك هي االنتشار واسعة االنتهاكات.  

  طلباتتالم

 القوانين دارةإ بمعايير أو اقً يتطب األكثر الدولة بقوانين االلتزام موردال على يجب. بالموظفين العمل عالقة عن مسؤوالً  يعتبر فإنه العمل، صاحب هو موردال أن حيث 

  .هذه

  التسجيل 

  .الموظفين بتسجيل يتعلق فيما الدولة قانون لمتطلبات موردال يمتثل أن يجب

  العمل دعقو 

 باإلضافة مكتوب عمل عقد الموظفين يمتلك بأن يقضي متطلب أي ذلك في بما العمل، عقود بتطبيق المتعلقة الدولة قانون بمتطلبات االلتزام موردال على يجب  .أ
  .تجديدها ةإمكاني أو/و ومدتها العمل عقود بنود لىإ

  .الموظفين بلغة مكتوبة البنود تلك تكون أن ويجب وجد، نإ بالموظفين، الخاص العمل عقد في الواردة للبنود ايً تفصيل احً شر يقدم أن موردال على يجب  .ب

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

  األجل قصيرة العقودو المؤقتين لاالعم ودقع استخدام 

 االستخدام خالل من المنتظم التوظيف عالقة عن الناشئة االجتماعي الضمان قوانين في أو العمل قوانين في عليها المنصوص التزاماته ذتنفي يتجنب أال دمورال على يجب  .أ
  .بأجل المحددة أو األجل قصيرة العقود استخدام أو) فقط العقد على المبني العمل( المؤقتة للعمالة الزائد

 العمل فرص لسد أو الموسم روةذ في اإلنتاج متطلبات تلبية بهدف أو الموسمي العمل في فقط تشغيلها يتم فإنه المؤقتة، العمالة بتشغيل القانون سماح حالة في  .ب
  .األقل على سنة لمدة التوظيف متطلبات لتلبية أو األجل قصيرة

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

  المستمرة؛ العمل متطلبات تلبية بهدف سنة من ألكثر المؤقتين للعمال الزائد االستخدام 

 حقوق أو الخدمة نهاءإ عند مستحقاتهم بأخذ المتعلقة الحقوق مثل حقوقهم، ممارسة من الموظفين منع لىإ يؤدي مما األجل قصيرة للعقود المستمر التجديد 
  و ذلك؛ وغير االجتماعي الضمان

  .األجل قصيرة لعقود اقً وف معهم التعاقد تم أو مؤقتين عمال اإلنتاج خط عمال من% 15 من أكثر يكون أن 

  .ألخرى دولة من المعيار هذا تطبيق يختلف. أخرى الى دولة من كبير حد لىإ ومختلفة معقدة المنطقة هذه في وممارساته العمل قوانين تكون أن  .د
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  المهني التدريب برامج 

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

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

  .الدولة لقانون اقً وف عليه صوًصامن 

  .المنتظم العمل الى البرنامج ذلك يؤدي أن اما أو الوظيفية المهارات اكسابهم طريق عن ماإ المتدربين، يفيد بحيث ًمامصم  

  ؛)شهور 6 عن تزيد ال غالبا( معينة بمدة البرنامج في المتدرب مشاركة تقييد يتم  

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

 عالقة عن الناشئة ولوائحهما االجتماعي والضمان العمل قوانين بموجب عليها المنصوص اللتزاماته موردال يذتنف تجنب بهدف البرنامج استخدام يتم ال 

  .العمل

  المنزلي العمل ترتيبات حظر 

 تحمل منتجات نتاجإ أجل من المنزلي العمل ترتيبات من شكل أي تطبيق عدم موردال على يجب ه،ذه القوانين ادارة ومعايير السلوك قواعد مع التوافق لضمان  .أ
 خارج لها تابعة منتجات أو Nike. ـل التجارية العالمة تحمل منتجات بإنتاج الموظفين قيام عدم يعني مما. لها تابعة منتجات أو Nike. ـل التجارية العالمة

  .المعتاد العمل مكان نطاق

 تطبيق موردال ىعل يجب ،)لها لتابعةا الشركات إحدى أو Nike لـ التجارية العالمة تحمل ال منتجات( آخرين لمشترين المنزلي العمل ترتيبات قتطبي حالة في  .ب

  .متعمدة غير أو متعمدة بصورة لها التابعة الشركات إحدى أو Nike لـ التجارية العالمة تحمل منتجات تصنيع عدم لضمان استخدامه يتم الذي النظام وشرح

 

 حثهم ميلز كمالمطبقةا مةرلصاا لقانونيةا تبالمتطلبا نلوولمقاا ميلتز أن يجب – للمعايير نىدألا لحدا يعين اهذ نينالقوا إدارة رمعيا نفإ ،مفضلة كممارسةبدقة تحديده تم ما ءباستثنا

  .لموظفيهم لحمايةا من لمزيدا متقد لتيا لخاصةا ساتهمرمما تطوير في ارالستمرا على

 
 



	Nike انين قو ةرإدا معيار HSE إدارة نظام
 
 

 

 

  المعيار

 بما أعمالها، في ودمجها بها المعمول والقوانين المصاحبة المدونة قيادة ومعايير المدونة هذه تنفيذ المورد على يجب ،Nike شركة مع تجارية بأعمال للقيام وكشرط
 وتدريب الرئيسية، العمل مساحات جميع في موظفيه،) لغات( بلغة المدونة، هذه نشر المورد على يجب. والرصد التحقق إلى والتقديم قوية إدارة أنظمة تطوير ذلك في

 التي تجاتالمن ينتجون الذين الباطن من ينموردال من أي امتثال وضمان به؛ المعمول القطري والقانون المدونة هذه في المحددة والتزاماتهم حقوقهم على الموظفين
  موردمورد.بها المقترنة أو Nike لشركة التجارية العالمة تحمل

 والبيئة والسالمة الصحة إلدارة نظام تطوير )HSE (تقليلها أو التشغيل لياتعمب تعلقةمال خاطرمال إزالة أجل من وتنفيذه.  

  المسؤوليات

  الموقع مدير

  ).والبيئة والسالمة الصحة( HSE إلدارة فعال نظام إلعداد الالزمة والمسئوليات والمهام األدوار تحديد  .أ

  ).ةئوالبي والسالمة الصحة( HSE إلدارة فعال نظام إلعداد الالزمة) اإلدارة ممثلو ذلك، في بما( الموارد ريتوف  .ب

  .ودعمه وتنفيذه) والبيئة والسالمة الصحة( HSE إدارة نظام إعداد من التأكد  .ج

 . وإدارته ودعمه) والبيئة والسالمة الصحة( HSE إلدارة نظام بإنشاء وميق أن) والبيئة والسالمة الصحة( HSE ممثل على يجب

 ). والبيئة والسالمة الصحة( HSE إدارة بنظام الخاصة بالمتطلبات والتزامهم الموظفين تدريب من دتأكال والمشرفين المديرين على يجب

 ). والبيئة والسالمة الصحة( HSE إدارة بنظام الخاصة بالمتطلبات االلتزام الموظفين على يجب

  طلباتتالم

 

  األغراض بيان  .أ

  .المتواصل بالتحسين التعهد. المطبقة األخرى وبالمتطلبات الصلة اتذ) والبيئة والسالمة الصحة( HSE بلوائح بااللتزام العليا اإلدارة من تعهد   .ب

  .وتقييمها) ةيئوالب والسالمة الصحة( HSE أهداف لتعيين عمل إطار  .ج

  ينتسن كل ومراجعتها عليها والحفاظ السياسة توثيق يجب  .د

  .للعامة وتوفيرها الموظفين لجميع توصيلها  .ه

  .العام المدير أو للموقع األول المدير قبل من عليها التوقيع  .و

 

 والتشغيلية المالية والمتطلبات ةالتكنولوجي والخيارات األخرى والمتطلبات القانونيّة طلباتتوالم) للخطر تقييم كل خالل( الشديدة المخاطر االعتبار في األخذ  .أ

  .المساهمين وآراء والمهنية

 الخاصة العامة العمل خطة عن عزلها أو الخطة دمج المحتمل من). بالزمن ومقيدة وواقعية ومحققة ومقيمة محددة وتعني( SMART كلمة في المختصرة األهداف  .ب

  .بالمنشأة

  .التنفيذ عن الً مسئو يكون كي العمل أصحاب أحد تعبين  .ج
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  . بالوثائق الموجودة) بالمراجعة الخاصة( التواريخ قراءة إمكانية  .أ

  .الطلب حسب الحالية الوثائق مراجعات موقع تعيين يمكن  .ب

  .هامة راتيتغ أية حدوث عند أو األقل على سنتين كل المراجعة هذه وتكون معتمدين، أفراد قبل من الوثائق ةعمراج  .ج

  .المقصود غير االستخدام عدم لضمان االستخدام مواقع من المهملة غير الوثائق إزالة  .د

 

 

  .باألنشطة الخاصة المهام لتعيين طرق  .أ

  . ومنعه االمتثال عدم لحل الالزمة اإلجراءات وصف  .ب

  . بحلوله اإلجراءات اكتمال يجب التاريخ  .ج

  .مالتاالك تاريخ  .د

 

  ). والبيئة والسالمة الصحة( HSE لـ اتيجيةاالستر للخطة اقً وف التقدم  .أ

  .والمسئوليات األدوار  .ب

  .واإلجراءات العمليات ذتنفي  .ج

  ).عامين كل( HSE سياسة مراجعة  .د

  .والوقائية التصحيحية واإلجراءات االمتثال عدم وحاالت والتوصيات التدقيق نتائج مراجعة  .ه

  .األداء معدالت مراجعة  .و

  .وفعاليته ومناسبته النظام مالئمة تقييم  .ز

 

  . للموظفين) ةئوالبي والسالمة الصحة( HSE بـ الخاصة المعلومات تبليغ أجل من والبيئة والسالمة ةبالصح خاص موقع أو إعالنات لوحة امتالك  .أ

  .شهري بشكل الموظفين لجميع) ةئوالبي والسالمة الصحة( HSE معلومات تبليغ  .ب

 

 

 . أدنى كحد سنوات 3 لمدة ريبتدال بسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب: يبرتدال سجالت

  :أخرى سجالت

  ).والبيئة والسالمة الصحة( HSE سياسة من حالية نسخة  .أ

  ).والبيئة والسالمة الصحة( HSE لـ الحالية يجيةتاالسترا الخطة  .ب

  .الحالية ريبتدال خطة  .ج
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  .الكهرباء مرافق فواتير  .د

  .الوقود شراء فواتير  .ه

  .أدنى كحد سنوات 3 لمدة الداخلية التدقيق سجالت  .و

  .أدنى كحد سنوات 3 لمدة ثالتاالم عدم سجالت  .ز

  .أدنى كحد سنوات 3 لمدة بها المتعلقة والوثائق اإلدارة مراجعة سجالت  .ح

 

 

 على حثهم يلزم ماك المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات ونموردال يلتزم أن يجب – للمعايير األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، ممارسةك بدقة تحديده تم ما باستثناء

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار

  :المراجع

 المطبقة والفيدرالية المحلية واللوائح القوانين. 

 NOS، لمرنةا تلفلسفاوا هيملمفاا 

 دليل ESH)ـب الخاص )والصحة والسالمة البيئةNike ، 1-1 صفحة  
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  المعيار

 یعل قضــــــونی أو الموردون قلــــــلی. ونظيفة وصحية آمنة األطفال ورعاية بالطعام والخاصة السكنية تلك ذلك في بما المورد يديرها التي المرافق جميع

 .ةیعیالتصن ریغ المرافق هذه لیتشغ عن الناجمة والصحة السالمة مخاطر

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

  المسؤوليات

  .واتباعها بها الخاصة اإلجراءات يذفتن ومن) والبيئة والسالمة الصحة( HSE لجنة أعداد من تأكدال الموقع مدير على يجب

  .عليها واإلشراف ودعمها) والبيئة والسالمة الصحة( HSE بلجنة الخاصة اإلجراءات إعداد) والبيئة والسالمة الصحة( HSE ممثل على يجب

  ).والبيئة والسالمة الصحة( HSE لجنة بإجراءات الخاصة بالمتطلبات والتزامهم الموظفين تدريب من التأكد فينوالمشر ديرينمال على يجب

  ).والبيئة والسالمة الصحة( HSE لجنة بإجراءات الخاصة بالمتطلبات االلتزام وظفينمال على يجب

  تعريفات

 .وتقييمها المصنع عمليات بإدارة القيام شأنه من ايً إدار ابً منص ذا أو شرفًام أو مديًرا الممثل هذا يكون وقد المصنع، داخل العليا اإلدارة بتمثيل اإلدارة ممثل يقوم

 . تصنيعها تم التي بالمنتجات الخاص اليدوي العمل عن مسئوالً  ريًاإدا منصبًا العمال ممثل يعد ال

  المتطلبات
 

  .منشأة كل في) والبيئة والسالمة الصحة( HSE لجنة إعداد يجب  .أ

 20 من أكثر يتضمن الموقع كان إذا األقل على أعضاء أربعة ومن أقل، أو اصً شخ 20 ضمنتي الموقع كان إذا األقل على عضوين من اللجنة نتألف أن يجب  .ب

  .اصً شخ

  .والعمال اإلدارة لممثلي مساو األعضاء من عدد من اللجنة نتألف أن يجب  .ج

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

  للجنة رئيس انتخاب يجب  .ه

  .األقل على سنة تبلغ متواصلة مدة العمل في اللجنة ممثلو ضيقي أن يجب  .و

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

  .لهم توفيره أو الموظفين لجميع االجتماع محضر توصيل يجب. بدايته من االجتماع بمحضر االحتفاظ اللجان على يجب  .ح

  ).والبيئة والسالمة الصحة( HSE - ـب المتعلقة احاتتراالق على بالحصول لألعضاء السماح نهشأ من نظام إنشاء اللجنة على يجب  .ط

  .أوالً  حدث أيهما ا،مً يو 30 خالل أو التالي االجتماع قبل) والبيئة والسالمة الصحة( HSE لجنة توصيات عيلجم االستجابة اإلدارة على يجب  .ي

 والحاالت اإلصابات حوادث تتضمن والتي ،)والبيئة والسالمة الصحة( HSE- ـب المتعلقة الحوادث جميع من بالتحقق الخاصة اإلجراءات إعداد اللجنة على يجب  .ك

  ).التحقق بعمليات القيام اللجنة على يلزم أنه يعني ال وهذا. (والحرائق الكيميائية والتسربات الوفاة وحاالت المرضية
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 لجعل األمر، لزم متى تحسينات، أو/و بتعديالت القيام عليها يجب كما سنوية، بصفة بها الخاصة العمليات تقييم) والبيئة والسالمة الصحة( HSE لجنة على يجب  .ل
  وفعالية كفاءة أكثر العمليات تلك

 

  .السابق بالشهر الخاصة العمل بنود  .أ

  . العمل أماكن سالمة من بالتحقق الخاصة العالقة المشكالت  .ب

  .الحوادث مراجعة  .ج

  .الموظفين اقتراحات مراجعة  .د

 

  .الفحص نتائج وثيقت  .أ

  .العمل أماكن في حدثت تيال اآلمنة غير العمل وممارسات المخاطر إزالة بكيفية التوصية  .ب

  .اكتمالها يتم حتى امتثالها بتم لم التي العناصر تعقب  .ج

 

 بلجنة الخاصة والعمليات األهداف HSE )والبيئة والسالمة الصحة.(  

 لجنة إجراءات HSE )والبيئة والسالمة الصحة.(  

 لجنة اجتماعات عقد طرق HSE )ةئوالبي والسالمة الصحة.(  

 ريومعاي التنظيمية المعايير جميع إلى الوصول يةيفك HSE )ـب الخاصة) والبيئة والسالمة الصحة - Nike معينة منشأة على نطبقت التي.  

 العمل أماكن في حدثت التي المخاطر تحديد.  

 وعارضة مفاجئة فعالة اتيقبتحق القيام  

 

 . أدنى كحد سنوات 3 لمدة التدريب بسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب :التدريب سجالت

 . أدنى كحد سنوات 5 لمدة الحوادث بسجالت فاظتاالح منشأة كل على يجب :الحوادث سجالت

  :أخرى سجالت

  ٠سنوات 3 لمدة العمل أماكن مةبسال الخاصة والفحوصات) والبيئة والسالمة الصحة( HSE بلجنة الخاص االجتماع محضر  .أ

 

 على حثهم يلزم ماك المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات ونموردال يلتزم أن يجب – للمعايير األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، ممارسةك بدقة تحديده تم ما باستثناء

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار

  :المراجع

 المطبقة والفيدرالية المحلية واللوائح القوانين. 

 دليل ESH)ـب الخاص )والصحة والسالمة البيئةNike ، 12- 1صفحة 
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  المعيار

 أعمالها، في ودمجها بها المعمول والقوانين المصاحبة المدونة قيادة ومعايير المدونة هذه تنفيذ المورد على يجب ،Nike شركة مع التجارية األعمال لممارسة كشرط
 الرئيسية، العمل مساحات جميع في موظفيه،) لغات( بلغة المدونة، هذه نشر المورد على يجب. والرصد التحقق إلى وتقديمها قوية إدارة أنظمة تطوير ذلك في بما

 المنتجين الباطن من ينموردال من أي من االمتثال وضمان به؛ المعمول القطري والقانون المدونة هذه في المحددة والتزاماتهم حقوقهم على الموظفين وتدريب
 لها التابعة المنتجات أو التجارية Nike عالمة تحمل التي للمنتجات

 ورد كما بالمتطلبات االلتزام المورد على يجب. وتنفيذها واألضرار اإلصابات بإدارة والخاصة الحوادث عن باإلبالغ الخاصة واإلجراءات العمليات تطوير 

  .صرامتها درجة كانت أيا الصلة اتذ المحلية حئواللوا القوانين في أو المعيار هذا في ذكرها

  ياتالمسؤول

  .واتباعه وتنفيذه واألمراض اإلصابات إدارة برنامج تطوير من التأكد الموقع مدير على يجب

  .عليها واإلشراف وصيانتها واألمراض اإلصابات بإدارة الخاصة واإلجراءات البرنامج إعداد) والبيئة والسالمة الصحة( HSE ممثل على يجب

  بها الخاصة واإلجراءات واألمراض اإلصابات إدارة برنامج تطلباتبم والتزامهم نالموظفي تدريب من التأكد والمشرفين ديرينمال على يجب

 .بها الخاصة واإلجراءات واألمراض اإلصابات إدارة برنامج بمتطلبات االلتزام وظفينمال على يجب

  تعريفات
 لعمي أو بالعامل مرض أو إصابة إلحاق في يساهم أو عنه وينتح العمل مكان في يحدث تعرض أو حادثة أية عن عبارة هي بالعمل تعلقةمال األمراض أو اإلصابات 

  .ذلك قبل الموجود المرض أو اإلصابة تفاقم على

 أضرار إلى يؤدي أن الممكن من كان أنه إال - تلف أو مرض أو إصابة إلى يؤدي لم حدث أي عن عبارة هو الضرر محتملة الحوادث .  

  طلباتتالم

 

 فور) الضرر محتملة الحوادث أو الشخصية الممتلكات تلف عن تجةاالن الحوادث أو بالعمل المتعلقة واألمراض اإلصابات( الحوادث بجميع اإلدارة إبالغ يجب  .أ

  .وقوعها

 24 لمدة المستشفى في المريض بقاء عنها ينتج التي الحوادث المثال، سبيل على( الخطيرة اإلصابات أو المهلكة األمراض بجميع Nike شركة ممثل إبالغ يجب  .ب

  . الحادثة وقوع من اتساع 8 غضون في) البصر فقد أو بدنه أعضاء من أي وفقد المستديم والتشوه ساعة

  :أدنى كحد التقرير يتضمن أن يجب. ساعة 48 غضون في الموقع إدارة إلى الحوادث في بالتحقيق الخاص رالتقري إرسال يجب  .ج

 الموقع اسم.  

 وقوعها ووقت المحدد الحادثة مكان.  

 الشاهد ومعلومات الصلة تذا الوقائع.  

 الموظفين من المستشفيات في المحتجزون أو الوفيات أسماء.  

 الهاتف ورقم بالشخص االتصال.  

 مسبباتها ولجميع للحادثة كامل وصف.  

 الحوادث هذه مثل تكرار لمنع الالزمة التصحيحية اإلجراءات.  

  :األمراض/اإلصابات إدارة  .د

 الحادث وصيةخص.  

 ذلك وغير الطبية والقيود األجور المثال، سبيل على( المصاب الموظف مع التواصل.(  
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 االنتقالي والعمل العمل قيود ذلك، في بما( بالعمل الخاصة التدابير إلى الرجوع.(  

 بالعمل خاصة قيود أية تطبيق.  

 

  . المعلومات تلقي بعد العمل أيام من أيام 6 خالل فيه الشروع تم حدث كل  .أ

  . موردال أو الموظف اسم  .ب

  . ضالمر أو اإلصابة تاريخ  .ج

  .ضالمر أو اإلصابة حدوث مكان  .د

  .للحادثة عام وصف  .ه

  . ضالمر أو اإلصابة بسبب المحظورة العمل أيام عدد  .و

  .ضالمر أو اإلصابة بسبب العمل عن وقفتال أيام عدد  .ز

  :الملخص هذا يتضمن أن يجب. دخولها للموظفين يمكن التي األماكن في ضاألمرا/لإلصابات سنوي ملخص نشر يجب  .ح

 المرضية والحاالت صاباتلإل اإلجمالي العدد.  

 وفياتلل اإلجمالي العدد.  

 العمل عن وقفتال أليام اإلجمالي العدد.  

 نقله في أو العمل أنشطة حظر في تسببت التي المرضية للحاالت اإلجمالي العدد.  

 يلي كما احتسابه يم الذي الحوادث، معدل:  

 فيها يعمل التي الساعات عدد/  X 200000) حظره أو العمل نقل عنها الناتج المرضية للحاالت اإلجمالي العدد+  العمل عن وقفالت أليام اإلجمالي العدد( - 

  .للحوادث اإلجمالي المعدل=  الموظفين جميع

  .وتلخيصها وتعقبها الحدوث وشيكة الحوادث مراعاة منشأة كل على يجب ذلك، إلى باإلضافة  .ط

 معها التعامل أو تحليلها السهل من أنه كما النطاق في أصغر الضرر محتملة الحوادث تعد.  

 لالتجاهات وبدراسات إحصائي بتحليل للقيام الكافية البيانات امتالك.  

 لبرنامج ايً أساس ابً متطل يكون قد الذي األمر ،"الموظف لمشاركة" الفرصة توفير HSE )يجسد وهذا. الناجح) ةيئوالب والسالمة الصحة  

 إلخ والحوافز، والوعي المسؤولية في والمشاركة السلوك بتغيير الخاصة المبادئ.  

 في مباشرة، غير أو مباشرة بطريقة سواء حلها، الضرر محتملة الحوادث تقرير يحاول والتي العمل أماكن تواجهها التي الرئيسية المشاكل أحد تتمثل 

 بين قاتالعال يقثتو بهدف الضرر محتملة الحوادث تقرير ضعر يتم. مسؤول سلوك في المشاركة خاللها من شخص كل طيعتيس حرة ثقافة إنشاء محاولة

  .نًاأما أكثر عمل بيئة خلق على العمل فريق وتشجيع الموظفين

 

 ىعل أدنى كحد التدريب يحتوي أن يجب. بالموقع الخاص واألمراض اإلصابات إدارة برنامج تطبيق على الموظفين ريبدت بجب: واألمراض اإلصابات عن اإلبالغ

  :يلي ما

 العادية العمل بواجبات القيام في الموظفين قدرة على ريالتأث شأنه من ما األضرار أو باإلصابات المتعلقة المعلومات توصيل.  

 والحوادث واألمراض اإلصابات إدارة برنامج تطبيق بكيفية خاص إضافي تدريب على الحصول والمشرفين المديرين على يجب :واألمراض اإلصابات إدارة

  :أدنى كحد اإلضافي، التدريب يتضمن نأ يجب. الموقع في تحدث قد التي الحدوث وشيكة
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 الضرر محتملة الحوادث أو ضاألمرا أو باإلصابات خاص تقرير إعداد.  

 الضرر محتملة الحوادث أو الحوادث حول األساسي للسبب تحليل/قيبتحق القيام.  

 خصوصيةال على الحفاظ.  

 اآلخرين والمساهمين يينالطب واألخصائيين الموظفين مع التواصل.  

 المرض/ةاإلصاب من شفائه بعد العمل إلى الموظف إرجاع.  

 

  .أدنى كحد سنوات 3 لمدة التدريب بسجالت فاظتاالح أةمنش كل على بجب :التدريب سجالت

 السجالت عن الكشف بتم لن. امً عا 30 إليها افً مضا يفللتوظ األدنى الحد لمدة واآلمنة السرية الطبية بالسجالت باالحتفاظ ةأمنش كل تقوم أن يجب :الطبية السجالت

 . اقانونً  ابً مطلو السجل هذا كان إذا إال الموظف من خطية موافقة بدون الطبية

  .أدنى كحد سنوات 5 لمدة الحوادث بسجالت االحتفاظ ةأمنش كل على يجب: الحوادث سجالت

  .ضاألمرا أو اإلصابات تلك فيها حدثت التي السنة نهاية عقب دأتب سنوات، 5 لمدة واألمراض باإلصابات الخاصة بالسجالت االحتفاظ يجب :أخرى سجالت

 

 االستمرار على حثهم يلزم امك المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات ونموردال يلتزم أن يجب – األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، ممارسةك بدقة تحديده تم ما باستثناء

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في

  :المراجع

 المطبقة والفيدرالية المحلية واللوائح القوانين. 

 دليل ESH)ـب الخاص )والصحة والسالمة البيئةNike ، 15- 1صفحة 

 ـب الخاص الواقعة/الحادثة تقرير نموذج Nike. 

 ـب الخاص األمراض/اإلصابات سجل نموذجNike . 
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  المعيار

 یعل قضــــــونی أو الموردون قلــــــلی. ونظيفة وصحية آمنة األطفال ورعاية بالطعام والخاصة السكنية تلك ذلك في بما المورد يديرها التي المرافق جميع

 .ةیعیالتصن ریغ المرافق هذه لیتشغ عن الناجمة والصحة السالمة مخاطر

 هذا في ذكرها ورد كما بالمتطلبات االلتزام موردال على يجب. منه الحد أو العمل كانم ببينة المتعلق الخطر لتقليل وتنفيذها وإجراءات عمليات تطوير 

  .صرامتها درجة كانت أيا الصلة اتذ المحلية حئواللوا القوانين في أو المعيار

  المسؤوليات

  .واتباعها وتنفيذها العمل أماكن ةئببي الخاصة واإلجراءات السياسات تطوير من التأكد الموقع مدير على يجب

  .عليها واإلشراف وصيانتها العمل أماكن ةئببي الخاصة واإلجراءات السياسات إعداد) والبينة والسالمة الصحة( HSE ممثل على يجب

  .العمل أماكن ةئببي الخاصة واإلجراءات السياسات بمتطلبات والتزامهم الموظفين تدريب من التأكد والمشرفين المديرين على يجب

  .العمل أماكن ةئببي الخاصة واإلجراءات السياسات بمتطلبات االلتزام وظفينالم على يجب

  المتطلبات

 

 

 

  .جيدة إصالح وبحالة وجافة نظيفة العمل أماكن على الحفاظ  .أ

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

  .األخرى الطواريء ولمعدات االستحمام/العين غسل وألماكن الكهربية اللوحات لجميع) أقدام 3( متر 0.9 عن تقل ال مساحة توفير  .ج

 أو السقف في المثبتة الرشاشات من) بوصة 18( سم 45 مسافة على المواد وضع عدم يجب. األوقات جميع في مرتبة التخزين أماكن على الحفاظ  .د
  ).اآلخر عن اضً منخف كان أيهما( المائية الرشاشات

  ). المبللة ةياألرض على ةييرذتح الفتات استخدام جبي( مناسبة بطرقة اتيالنفا من والتخلص الحال في القطرات تنظيف جبي  .ه

 على األشخاص سير نتيجة مخاطر حدوث إمكانية حالة في الفتات وضع جبي. الكسر من بالداخل الموجودة الشفافة واألسطح النوافذ جميع ةيحما جبي  .و
  .الشفافة األجزاء أو األبواب

 

  .منآ مكان إلى الهروب أثناء أخطاء أية تحدث ال كي عليها الفتات ووضع المخارج تنظيم  .أ

 إلى تؤدي ال التي أو المسدودة الممرات تكون ال قد". الخروج ممنوع" مثل آمن، مكان إلى الخروج إلى تؤدي ال التي والممرات المداخل على الفتات وضع  .ب

  ).اقدمً  50( امترً  16.67 من أطول آمن مخرج

  .الخطر من الهروب عملية تعيق ال كي محكم بشكل الممرات أو األبواب غلق عدم يجب. المبنى أجزاء جميع من تماما وسالكة خالية المخارج على الحفاظ  .ج

 وسائل توفير شأنه من ما) منطقة أو قسم أو بنبة أو مبنى العمل مكان يكون قد( العمل مكان كل من األقل على مختلفين ممرين المثال سبيل على مخارج، إعداد  .د

  .طارئة حالة حدوث أو حريق الندالع ةنتيج ما مخرج انسداد حالة في للهروب بديلة
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  ).أكثر أو خطوات 4 لمسافة( مستو جسيا  .أ

  ) بوصة 22( متر 0.65 األقل على سعتها تكون أن  .ب

  . لالنزالق مقاوم بسطح مزودة ساللم  .ج

  .الساللم لدرجات موحد وارتفاع ضعر  .د

 

  :على - أدنى كحد - الخطر تقييم يشتمل أن يجب. وتخزينها وإنزالها المواد بتحميل مرتبط للخطر موثق تقييم منشأة كل لدى يكون أن يجب الخطر تقييم

  . وتخزينها وإنزالها المواد بتحميل المتعلقة المخاطر جميع تحديد  .أ

  .المحددة باألضرار المتعلق الخطر تقييم  .ب

  )النقالة تركيب وعمليات البشرية والهندسة الفحص المثال، سبيل على( تقليلها أو المخاطر إلزالة الالزمة التحكم تدابير تحديد  .ج

 

  .واإلفراغ التحميل عمليات بدء قبل باتكللمر المخططة غير المغادرة لمنع تدابير  .أ

  .البعض بعضها عن المعزولة المقطورات ثبات من دكللتأ تدابير  .ب

  ).بمحرك تعمل التي المركبات استخدام عند( المقطورات فحص  .ج

  ).والميل االرتفاع( وادملل مناآل الجمع  .د

  .لها حد أقصى أو منةاآل العمل حمولة عرض إلى باإلضافة مميز تعريف رقم عرض نقالة تركيب عملية كل على يجب  .ه

  .منها التخلص أو تعديلها أو إصالحها أو الجديدة النقاالت تركيب ياتملع بتنفيذ المؤهلون ونموردوال ونبالمدر وظفونمال من كل يقوم سوف  .و

  ).النقالة عن ناتجين إصابة أو تلف من محدد خطر وجود حالة في( مؤهل شخص قبل من النقالة تركيب لعمليات سنوي فحص اءرإج يجب  .ز

  .الحال في وإصالحه المواد تخزين نظام في تركيبي تلف أي عن اإلبالغ يجب  .ح

 

 العمل أماكن وسالمة العامة الرعاية سلوكيات.  

 للمواد اليدوية بالمعالجة المتعلقة الظهر وسالمة البشرية الهندسة   

 للنقالة اآلمنة التخزين سعة.  

 

 

 على حثهم يلزم ماك المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات ونموردال يلتزم أن يجب – للمعايير األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، ممارسةك بدقة تحديده تم ما باستثناء

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار

  :المراجع

 المطبقة والفيدرالية المحلية واللوائح القوانين. 

 دليل ESH)ـب الخاص )والصحة والسالمة البيئةNike ، 1- 4صفحة
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  المعيار

 مرافق لتشغيل نتيجة أو أثنائه في تحدث التي أو به المرتبطة أو العمل عن الناجمة واإلصابات الحوادث لمنع الالزمة الخطوات ويتخذ آمنة عمل بيئة المورد يوفر
 .لها واالستجابة وتجنبها الموظفين جميع سالمة على المحتملة المخاطر عن للكشف أنظمة المورد ولدى. المورد

 الشخصية الوقاية اتدلمع برنامج تطوير )PPE (إصابات حدوث في تتسبب قد التي العمل مكان مخاطر من والموردين الموظفين حماية بغرض وتنفيذه 
  .صرامتها درجة كانت أيا الصلة اتذ المحلية واللوائح القوانين في أو المعيار هذا في ذكرها ورد كما بالمتطلبات االلتزام المورد على يجب. تلف او بدنية

  المسؤوليات

  .باعهتوا وتنفيذه) الشخصية الوقاية اتدمع( PPE برنامج تطوير نم التأكد الموقع مدير على يجب

  .عليه واإلشراف ودعمه) الشخصية الوقاية اتدمع( PPE برنامج بإنشاء يقوم أن) ةئوالبي والسالمة الصحة( HSE ممثل على بيج

  ).الشخصية الوقاية اتدمع( PPE برنامج بمتطلبات وااللتزام الموظفين تدرب من التأكد والمشرفين المديرين على يجب

  ).الشخصية الوقاية اتدمع( PPE برنامج بمتطلبات االلتزام الموظفين على يجب

  تعريفات

 البدنية األضرار من للحماية وسيلة والحوائل والدروع الواقية المالبس تعتبر ماك واألطراف والرأس والوجه األعين لحماية أجهزة الشخصية الوقاية معدّات تعتبر 

  .باالمتصاص أو البدني االتصال خالل من وذلك

  تطلباتالم

 

  .شخصية وقاية معدات تتطلب قد والتي بها المتعلقة المحتملة والمخاطر المهام تحديد  .أ

  .بالمخاطر المرتبط الخطر قييمت  .ب

  .يًراأخ الشخصية الوقاية معدات واستخدام ايً ثان اإلداري التحكم وعناصر أوالً  االعتبار في الهندسي التحكم عناصر وضع مع وتنفيذها التحكم تدابير تحديد  .ج

 

 الحماية بتوفير تقوم بحيث ضروري بشكل إضافية أو جديدة معدات واختيار ايً حال المتوفرة) الشخصية الوقاية معدات( PPE مالئمة بتحديد موردال ومقي أن يجب  .أ
 كل من مستوى أعلى ضد المناسبة الحماية ريتوف يجب والمتعددة، الفورية للمخاطر التعرض حدوث احتمالية عند. المطلوب األدنى الحد تتجاوز التي المخاطر من

  . بشرائه التوصية يجب أو خطر

  .ايً إضاف ارً خط يتضمن وال مناسبة استخدام تطبيقات لكل) الشخصية الوقاية معدات( PPE ارتداء متي  .ب

 يتم قد .وموثوقة صحية ظروف تحت إجراؤه متسي الذي العمل ببنية االحتفاظ يجب كما منآ بشكل الشخصية الوقاية ومعدات المالبس كافة تصميم يم أن يجب  .ج
 األمريكي المعهد( ANSI أو) المهنية والصحة للسالمة القومي المعهد( NIOSH معايير تستوفي التي ومعداتها الوقاية مالبس من فقط العناصر هذه على الحصول
 مطابقة ارً مؤخ شراؤها تم التي) الشخصية الوقاية معدات( PPE تكون أن يجب. ستخداماال مقبولة العناصر هذه تكون قد أو الدولة مقاييس أو) الوطنية للمقاييس
  :يلي كما) للتطبيق قابلة تكون عندما( تحديثها تم التي الدولة لمعايير أو) الوطنية للمقاييس األمريكي المعهد( ANSI لمعايير

 والوجه العين حماية:  

 على ذلك ينطبق .الوقاية نظارات بارتداء الخطر مناطق في الموجودين األشخاص كافة يقوم أن األعين في تحدث قد التي اإلصابات من الوقاية تتطلب - 
  العين على ارً خط تمثل التي المحددة المناطق خالل والمارة الخارجية واألطراف والباحثين والزوار الموظفين
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 الكاوية والسوائل واألحماض المصهورة المعادن اثرتن ومن المتطايرة األجزاء من الناتجة ضرارلأل الموظفين ضتعر عند المناسبة الوقاية أدوات استخدام يجب - 

  .الضرر محتملة الضوئية واألشعة البيولوجي والرذاذ واألبخرة والغازات الكيماوية والسوائل

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

  .المتطايرة األجزاء من خطر ينجم عندما الجانبية الوقاية أدوات استخدام يجب - 

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

  ).والمناظير السالمة نظارات مثل( للعين األساسية الوقاية وسيلة فوق وجهال أقنعة داءتار يجب - 

 العدسات مع سليم بشكل المالئمة أو التصميم في الطبية الوصفة إرفاق إما عليهم فيجب العين، وقاية ووسائل الطبية العدسات يرتدون ينذال للموظفين بالنسبة - 

  .الطبية الوصفة في الواردة

 تم إذا إال تصفية عدسات المظللة والعدسات الملونة العدسات تعتبر ال. الضوئية األشعة من للوقاية المناسبة التصفية لعدسات المالئمة اتالمعد استخدام يجب - 

  .عليها التعرف أو عليها عالمة وضع

 الرأس حماية:  

  .لهم توفيرها تم التي الرأس حماية وسائل باستخدام األخرى المختلفة العمل وأنواع البناء على القائمون ونموردوال الموظفون يقوم أن يجب - 

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

  .الكهربية الصدمات

 ذلك، من الرغم وعلى .حادة جزاءأب لالحتكاك نتيجة التمزق من الرأس فروة لوقاية داؤهاتوار للجمجمة حماية ووسائل طامتار ألي مضادة قبّعات إنشاء يجب - 

  .للسقوط اآليلة األجزاء خالل من االختراق أو العالي يرثالتأ ذات القوى من الحماية تتحمل ال ألنها ارً نظ السالمة وقلنسوات لقبعات كبدائل ارتداؤها يجب

 القدم حماية:  

 على قالثاأل سقوط خشية اضً أي لبسها يجب كما تسقط أن يمكن التي األدوات من الثقيلة واألجزاء واألثقال الحقائب مثل مواد حمل عند السالمة يةذأح سلب يجب - 

  .ما نشاط مزاولة أثناء القدم

 والتي األخرى األنشطة أو) السيارات مع للتعامل دويةيال المواد( شاحنات مزلق على تحتوي ما أنشطة مزاولة أثناء طغالض من للحماية أيضا لبسها ويجب - 

  .األنشطة لهذه مزاولته أثناء الموظف أقدام على بها الموجودة اتدالمع أو المواد سقوط يحتمل

 والرزة والالوو يرةغالص والمسامير واألسالك المسامير مثل الحادة األجزاء على الموظفون يمر قد حيث خرق أي حدوث من للوقاية السالمة يةذأح لبس يجب - 

  .للقدم جروح في يتسبب قد مما المعدنية الخردة أو يرةبالك

 اليد حماية:  

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

  .القاسية

 كافة في العمل القفازات من واحد نوع اوميق لن. الموجودة والمخاطر االستخدام وقوة واألحوال بها الخاص األداء سمات اسأس على القفازات اختيار يجب - 

  .لااألحو

 القفازات غير( الجلد حماية:(  

 الجلد ومقي حيث الهواء في الموجودة الملوثة موادبال الجلد إصابة احتمالية عند اضً وأي الكيميائي بالرذاذ الجسم إصابة احتمالية عند الجلد وقاية وسائل ارتداء يجب - 

 للضررضها تعر يحتمل التي البدن منطقة على الجسم تغطية حجم يعتمد. بالموظف الخاصة الخروج مالبس على الملوثة المواد بقاء حالة في أو بامتصاصها

  .كامالً  الجسم تغطية فيجب الرأس، منطقة فوق فيما أداؤه المطلوب عمللل بالنسبة أما مريلة، ارتداء فيكفي التحكم، وسهلة البسيطة للعمليات بالنسبة
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  .واستبدالها التالفة) الشخصية الوقاية معدات( PPE حول قاريرت لعمل المطلوبة اإلجراءات  .د

  .سليم بشكل وتخزينها وجيدة ةيفنظ عمل بيئة في صيانتها يجب كما  .ه

  .العمل صاحب قبل من انً مجا وتصليحها دعمها يجب كما  .و

  .أدنى كحد أشهر ثالثة كل فحصها ويجب  .ز

 

 ماهي PPE بها الخاصة والقيود مطلوبة تكون ومتى الشخصية الوقاية اتدمع.  

 ـل السليم االستخدام - PPE )منها والتخلص لها راضيتاالف والعمر وصيانتها ورعايتها) الشخصية الوقاية معدات.  

 بارتداء يقوم موظف أي على جبي PPE )شخصيةلا الوقاية معدات (استخدام حول ابً تدري تلقي PPE )أمثل بشكل ورعايتها) شخصيةلا ةيالوقا معدات .

 كحد التالي لمعرفة موظف كل تدريب جبي. ذلك إلى الحاجة دعت كلما ينموردال قبل من الموظفين على دوري بشكل التدريب إعادة ضعر جبي

  :أدنى

  .أهميتها وسبب) الشخصية الوقاية معدات( PPE إلى الحاجة وقت - 

  .لبسها ترتيبو وخلعها) الشخصية الوقاية معدات( PPE داءتار كيفية - 

  ).الشخصية الوقاية معدات( PPE بـ الخاصة القيود - 

  .ترتيبهاو األطول وعمرها وصيانتها) الشخصية الوقاية معدات( PPE بـ االهتمام - 

  والمصاعد األروقة( العامة األماكن دخول قبل المعمل وبالطو القفازات بخلع المختلطين واألشخاص المعمل طاقم تنبيه يجب - 
  .ضارة تكون أن المحتمل والعوامل المواد لنقل الثانوية األوعية استخدام يجب). رهايوغ والمكاتب والمراحيض الطعام تناول وأماكن

 عمل أي داءأب له السماح قبل وذلك سليم بشكل) الشخصية الوقاية معدات( PPE استخدام على وقدرته للتدريب استيعابه إثبات موظف كل على يجب - 

  ).الشخصية الوقاية معدات( PPE استخدام على ينطوي

 إضافية أو جديدة مخاطر في تسببت أن يحتمل جديدة عمليات أو جديدة معدات تقديم يتم عندما العمل منطقة تقييم إعادة يجب.  

 مطابقة تقييم وإعادة الحوادث سجالت مراجعة يجب PPE )الضمان حيز في كانت إذا اقً مسب يارهاتاخ تم التي) الشخصية الوقاية معدات.  

 استخدام اتمهار داءأب ميق لم تدريبه تم رثمتأ موظف أي أن المصنع إدارة رأت إذا PPE )فيجب سليم، بشكل استيعابها أو) الشخصية الوقاية معدات 

  .الموظفين هؤالء تدريب إعادة مشرفلا/المدير على

 تهالك حالة في أو العمل مكان في تغيرات حدوث حالة في التدريب إعادة أيضا يجب PPE )سبق فيما عليها التدريب تم التي) الشخصية الوقاية معدات 

  .استخدامها أو) المخصصة الشخصية الوقاية معدات( PPE -ـل الموظف معرفة في قصور وجود ةحال في أو

 

 . أدنى كحد سنوات 3 لمدة التدريب بسجالت االحتفاظ ةأمنش كل على يجب :التدريب سجالت

 . أدنى كحد سنوات 5 لمدة الحوادث بسجالت االحتفاظ ةأمنش كل على يجب :الحوادث سجالت

  :أخرى سجالت

  .للخطر الحالي التقييم  .أ

  .أدنى كحد سنوات 3 لمدة الفحص سجالت  .ب
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	Nike انين قو ةرإدا معيار )PPE( الشخصية الوقاية معدات
 
 

 

 
 
  

 على حثهم يلزم ماك المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات ونموردال يلتزم أن يجب – للمعايير األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، ممارسةك بدقة تحديده تم ما باستثناء

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار

  :المراجع

 المطبقة والفيدرالية المحلية واللوائح القوانين. 

 دليل ESH)ـب الخاص )والصحة والسالمة البيئةNike ، 1- 7صفحة 

 



	Nike انين قو ةرإدا معيار لبشريةا لهندسةا
 
 

 

 

  المعيار

 مرافق لتشغيل نتيجة أو العمل أثناء في تحدث التي أو به المرتبطة أو العمل عن الناجمة واإلصابات الحوادث لمنع الالزمة الخطوات ويتخذ آمنة عمل بيئة المورد يوفر
 موردموردموردلها واالستجابة وتجنبها الموظفين جميع سالمة على المحتملة المخاطر عن للكشف أنظمة المورد ولدى. المورد

 منها لحدا أو لبشريةا لهندسةا بمخاطر لمتعلقةا ارألضرا لتقليل هانفيذتو اءاتجروإ تعمليا تطوير.  

  المسؤوليات

  .واتباعها وتنفيذها البشرية الهندسة ببرنامج الخاصة اإلجراءات تطوير من التأكد الموقع مدير على يجب

 واإلجراءات للسياسات سنوية ومراجعة السجالت لحفظ وطرق تدريبية وبرامج مكتوبة وإجراءات للخطر تقييم إعداد) والبيئة والسالمة الصحة( HSE ممثل على يجب
  .عليها واإلشراف هاعمود البشرية بالهندسة الخاصة

  .البشرية الهندسة بإجراءات ترتبط أنها حيث بالمتطلبات والتزامهم وظفينمال ريبتد من التأكد فينوالمشر ديرينمال على يجب

 .البشرية الهندسة بإجراءات الخاصة بالمتطلبات االلتزام وظفينمال على يجب

  تعريفات

 اءاتإلجرا ادعدوإ اتلمعدّا تصميم طريق عن بها ملقياا يستطيع لمن لمالئمةا لوظيفةا ءعطاإ هي لبشريةا لهندسةا.  

  تلمتطلباا

 

  .بها المتعلقة والمخاطر المهام تحديد  .أ

  .بالمخاطر المرتبط الخطر تقييم  .ب

  ).العمل وتناوب العمل منطقة تصميم المثال، سبيل على( المخاطر من للحد الالزمة التحكم عناصر تحديد  .ج

 

  ).الهيكلية العضلية االضطرابات( MSD مخاطر وعن وأعراضها عالماتها وعن) MSDs( هيكلية عضلية اضطرابات أية عن رالمبك اإلبالغ  .أ

  .البشرية الهندسة بمشكالت المتعلقة الموظفين اقتراحات ومراجعة ةيالبشر الهندسة حول ةيدور معلومات تبادل على تشتمل التي الموظفين مشاركة إجراءات  .ب

  .أضرارها أو ةيلبشرا الهندسة مخاطر عن اإلبالغ طريق عن تقديمها تم التي البشرية الهندسة مشكالت لحل إجراءات  .ج

  .النشاط على ييراتغالت بعض إلجراء وفرص للراحة فترات ريتوف يتم المتكررة، طةلألنش بالنسبة  .د

   .ةيالشخص الكمبيوتر أجهزة عمل محطات تقييم  .ه

  .والعمليات المعدات تصميم في ةيالبشر الهندسة دمج  .و
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 الهيكلية العضلية االضطرابات )MSDs (وأعراضها وعالمتها الشائعة.  

 الهيكلية العضلية االضطرابات عن اإلبالغ في السرعة أهمية )MSDs (عنها اإلبالغ في التأخر على المترتبة جئوالنتا وأعراضها عالمتها وعن  

 عن اإلبالغ ةيفيك MSDs )وأعراضها عالماتها وعن العمل خالل حدثت التي) الهيكلية العضلية االضطرابات.  

 بمخاطر المرتبطة العمل وأنشطة والوظائف الخطر عوامل أنواع MSD )الهيكلية العضلية تاالضطرابا.(  

 الخطر عوامل حدة من خفيفالت في المستخدمة المعدات أو األدوات أو الطرق.  

 بالموقع الخاص البشرية الهندسة برنامج اصيلفت.  

 

  .أدنى كحد سنوات 3 لمدة التدريب بسجالت فاظتاالح منشأة كل على يجب: دريبتال سجالت

 السجالت عن الكشف يتم لن. أدنى كحد إضافية امً عا 30 ولمدة العمل مدة طوال واآلمنة السرية الطبية بالسجالت طاالحتيا منشأة كل على يجب: الطبية السجالت

 . القانون بها يصرح التي األسباب باستثناء الموظف، من خطية موافقة دون الطبية

 . األقل على سنوات 5 لمدة البشرية الهندسة وأمراض بإصابات الخاصة بالسجالت طاالحتيا يجب: الحوادث سجالت

  .البشرية الهندسة عمل لمحطات فردية قييماتتو للخطر الحالي التقييم :أخرى سجالت

 
 

 على حثهم يلزم ماك المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات ونموردال يلتزم أن يجب – للمعايير األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، ممارسةك بدقة تحديده تم ما باستثناء ر

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار

  :المراجع

 المطبقة والفيدرالية المحلية واللوائح القوانين. 

 ـ.ب الخاص" األمراض/اإلصابات إدارة" القوانين إدارة معيارNike  

 دليل ESH)ـب الخاص )والصحة والسالمة البيئةNike ، 5-15 صفحة  
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  المعيار

 مرافق لتشغيل نتيجة أو أثنائه في تحدث التي أو به المرتبطة أو العمل عن الناجمة واإلصابات الحوادث لمنع الالزمة الخطوات ويتخذ آمنة عمل بيئة المورد يوفر
 موردموردمورد.لها واالستجابة وتجنبها الموظفين جميع سالمة على المحتملة المخاطر عن للكشف أنظمة المورد ولدى. المورد

 ءباألشيا إلصابةا من لينولمقاا أو لموظفينا لحمايةو منها لحدا أو لعملا تمستويا ءثناأ طبالسقو لمرتبطةا لمخاطرا لتقليل هاتنفيذو اءاتجرإ يرتطو 

  .لساقطةا

  المسؤوليات

  .واتباعها وتنفيذها السقوط من الحماية إجراءات تطوير من التأكد الموقع مدير على يجب

  .يهاعل واإلشراف ودعمها السقوط من للحماية إجراءات إعدادات "والبيئة والسالمة الصحة" HSE ممثل على يجب

  .طالسقو من الحماية بإجراءات الخاصة تلبابالمتط والتزامهم الموظفين تدرب من التأكد والمشرفين المديرين على يجب

 .السقوط من الحماية بإجراءات الخاصة بالمتطلبات ماااللتز الموظفين على يجب

  تعريفات

 حزمةوأ لمرتفعةا كنألماا بتسلق لخاصةا نألماا مالبس مثل ةلمعتمدا لسالمةا اتمعدّ من لعديدا امستخدا عن رةعبا هو طلسقوا من لحمايةا منظا 

دتاوألوا سيرأ ضعو في لمثبتةا لألحباوا طلسقوا ءبطاإ ةجهزوأ تلصدماا صمتصاا   .لحرا طلسقوا لمنع باآلخر منها كل توصيل يتم ،

  تلمتطلباا

 

  . السقوط لخطر العمل مواد أحد أو الموظف خاللها يتعرض قد التي الوظيفية المهام حديدت  .أ

  . المرتفعة األماكن في العمل تتضمن التي بالمهام المتعلق الخطر تقييم  .ب

  .الخطر من للحد وتنفيذها التحكم تدابير حديدت  .ج

 

  . ثرأك أو) قدم 6( متر 1.6 ارتفاعها يبلغ التي المحمية ريغ األماكن يخص مايف وذلك المرتفعة، ألماكنبا الخاصة األمان سبمال كافة ارتداء جبي  .أ

  . وبعده استخدام كل قبل السقوط من الحماية معدات فحص جبي  .ب

  . السقوط من ةيالحما لمعدات شهري فحص  .ج

   مناسب بشكل خزينهاتو هافوتنظي السقوط من ةيالحما اتدمع يانةص  .د

  . السقوط من ةيالحما لنظم المناسب االستخدام  .ه

  .مناسب بشكل وتأمينها خزينهاتو والمواد األدوات معالجة  .و

  .بها المواد سقوط أو السقوط خطر وجود حتملي التي األماكن إلى المقيد الوصول  .ز

  .المصابين العمال لنقل بالطواريء خاصة موثّقة إجراءات  .ح

  :الساللم سالمة  .ط
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	Nike انين قو ةرإدا معيار طلسقوا من لحمايةا
 
 

 

 

 لةمفصَ  قائمة.  

 مناآل االستخدام.  

 الفحص متطلبات.  

  ).أقدام 7( م 2.1 االرتفاع عند ثبيتهت يتم بقفص محاطة) أقدام 7( متر 2.1 من ثرأك فاعهاتار بلغي التي بتةثالم الساللم جميع تكون أن يجب  .ي

  )إلخ السقاالت رفع ومواد الهوائية والرافعات المقصية والرافعات األشخاص رافعات المثال سبيل على( وفحصها انتهايوص الدخول لمعدات اآلمن خدامتاالس  .ك

  :والجدار األرضية في فتحات  .ل

 قضيب من المستو السياج يتكون( قدم وبعارضة مستو بسياج) قدم 4( متر 2.1 من أكبر مسافة من للسقوط األشخاص فيه يتعرض مكان أي حماية يجب 

 سلم أو منحدر سطح إلى يؤدي مدخل بها التي األماكن عدا المفتوحة الجوانب في والعارضة جالسيا وضع يتم ،)وأعمدة الوسط في وقضيب األعلى في
  مثبت خشبي سلم أو خرساني

 وضع خالل من الفتحات تلك حماية يجب الجدار، أو باألرضية الموجودة الفتحات عبر المواد أو المعدات سقوط عن ناتج خطر حدوث احتمالية حالة في 
  .غالق حاجز أو قدم حامية

 

 السقوط لمخاطر تعرضه يحتمل من.  

 منها والحد المخاطر على التعرف كيفية.  

 العمل أماكن في تحدث التي السقوط مخاطر طبيعة.   

 هصوفح النظام لصيانة مناسب إجراء.  

 وتشغيلها السقوط من الحماية إجراءات استخدام.  

 السقوط من الحماية مكونات لوزن األقصى الحد.  

  .اآلمنين والفحص االستخدام متطلبات وعلى الساللم سالمة إجراءات تطبيق على معنيينال الموظفين جميع تدريب ميت سوف :الساللم سالمة

 

 . أدنى كحد سنوات 3 لمدة التدريب بسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب :دريبتال سجالت

  .أدنى كحد سنوات 5 لمدة الحوادث بسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب :الحوادث سجالت

  :أخرى سجالت

  .للخطر الحالي التقييم  .أ

  .األقل على سنوات 3 لمدة) والساللم السقوط من ةيالحما( الفحص ماذجبن االحتفاظ جبي  .ب

 

 

 على حثهم يلزم ماك المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات ونموردال يلتزم أن يجب – للمعايير األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، ممارسةك بدقة تحديده تم ما باستثناء ر

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار

  :المراجع

 المطبقة والفيدرالية المحلية واللوائح القوانين. 

 دليل ESH)ـب الخاص )والصحة والسالمة البيئةNike ، 7-19 صفحة  
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  المعيار

 لتشغيل نتيجة أو أثنائه في تحدث التي أو به المرتبطة أو العمل عن الناجمة واإلصابات الحوادث لمنع الالزمة الخطوات ويتخذ آمنة عمل بيئة المورد يوفر 

 عمليات تطويرموردموردمورد.لها واالستجابة وتجنبها الموظفين جميع سالمة على المحتملة المخاطر عن للكشف أنظمة المورد ولدى. المورد مرافق

 بالمتطلبات االلتزام موردال على يجب. الخطر هذا من الحد أو المشاة ومرور بمحرك تعمل التي باتكالمر تشغيل بعملية المرتبط الخطر تقليل بهدف وتنفيذها وإجراءات

  .صرامتها درجة تكان أيّا الصلة ذات المحلية واللوائح القوانين أو المعيار هذا في رهاكذ ورد ماك

  المسؤوليات

  .واتباعها هاتنفيذو PMV)( بمحرك تعمل التي المركبات برنامج إجراءات تطوير من التأكد الموقع مدير على يجب

 واإلشراف ودعمها) بمحرك تعمل التي المركبات( PMV ـل الالزمة الوقائية والصيانة والتدريب اإلجراءات إعداد) ةئوالبي والسالمة الصحة( HSE ممثل على يجب

  .عليها

  ).بمحرك تعمل التي المركبات( PMV إجراءات بمتطلبات والتزامهم الموظفين تدرب من التأكد والمشرفين المديرين على يجب

 ).بمحرك تعمل التي المركبات( PMV وتدريب إجراءات بمتطلبات االلتزام الموظفين على يجب

  تعريفات

 بمحرك تعمل التي المركبات )PMV (في ترتيبها أو جمعها أو رفعها أو سحبها أو دفعها أو المواد لحمل استخدامها يتم بالدفع تعمل متحركة مركبات أية هي 
 وشاحنات بمحرك تعمل التي اليدوية والشاحنات األرصفة رفع وشاحنات والجرارات البليت وشاحنات الرفع مركبات امً عمو المركبات هذه وتعرف. صفوف

  .عالرف وشاحنات الزراعية األراضي حرث وشاحنات الركاب

  طلباتتالم

 

  . بها المرتبطة والمخاطر) بمحرك تعمل التي المركبات( PMV جميع تحديد  .أ

  ). بمحرك المدعومة المركبات( PMV - ـب المرتبطة المخاطر تقييم  .ب

  .منه الحد أو الخطر لتقليل الالزمة التحكم تدابير تحديد  .ج

 

  :المركبات أمان متطلبات  .أ

 الحمولة بسعة واضحة عالمة وضع.  

 التقييد نظام  

 البوق أو التحذيرات أو األضواء مثل( التحذير نظام.(  

 المرتفعة شاهقة األماكن من األشياء سقوط ضد الحماية.  

 اآلمنة وسلوكياته التشغيل إجراءات.  

  )الرفع شاحنات وملحقات لمعدات قانونية فحص عمليات أية تشمل( دورية وقائية صيانة  .ب

 اتدالمع أعطال وإصالح الفوري االنسحاب.  

 مختصلا بواسطة فقط األعطال إصالح يجب.  

  .للمعدات اآلمنة التشغيل حالة لتأكيد ماالستخدا قبل ما فحص  .ج
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  .المكتوبة اآلمنة التشغيل قواعد  .د

  ). بمحرك تعمل التي المركبات( PMV بـ الخاصة الطرق عن بالمشاة الخاصة الممرات عزل  .ه

  . المعدات من أي فقدان أو الحوادث جميع عن اإلبالغ  .و

  .منةآ الملء وإعادة البطارية شحن مناطق تكون أن يجب  .ز

 العناصر من ومحمية طاةغوم منةآ الشواحن تكون أن يجب.  

 امترً  30( قدم 100 زيح في التدخين حظر.(  

 السكب مع للتعامل أخرى ومعدات مناسبة شخصية وقائية معدات.  

 االستحمام/األعين غسيل أماكن توفير.  

  بمحرك تعمل التي المركبات( PMV لـ اآلمن بالتشغيل الخاصة ةفنيال للعمالة السماح متي أن يجب  .ح

 

  .أمكن متى منها الحد أو االرتداد إلى الحاجة لتقليل الواحد الطريق أنظمة مراعاة  .أ

  . وهكذا والمراصد التنبيهات إلغاء مثل( المركبات إللغاء الحماية تكون  .ب

  .الموقع سرعة حدود  .ج

  ).المظلمة النقطة إزالة رذتع إذا( المظلمة المواضع في بةدالمح المرايا استخدم  .د

  .وصيانته الخارجي الضوء تثبيت  .ه

  .وهكذا األمان يةذوأح العالية الرؤية قابسات مثل(شخصية وقائية معدات  .و

  .الموقع قيادة قواعد  .ز

  .والتدخين االنتظار وإدارة الموقع قواعد مثل( الخارجيين السائقين ضبط وسائل  .ح

  .ادً جي صيانتها من والبد. وهكذا واألطر والفرامل األضواء مثل( جيد تشغيلي نظام في المركبات تكون أن يجب  .ط

  .والتفريغ الشحن أثناء والموظفين نالسائقي أمان  .ي

  .المنشأة دخول عند الموظفين أمان  .ك

  .المركبة نوع توفر مناسبة جهة أية أو الحكومي البلدي المجلس أو/و المنشأة تصديق برنامج من إما ترخيص على السائقين كافة يحصل أن ينبغي  .ل

 

  . ةذوالخو األمان حزام استخدام  .أ

  .السرعة في التحكم  .ب

  .الفرعية القيود  .ج

  . والقيادة المسكرات اولنت  .د

  .والتأمين الترخيص  .ه
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 يبتدرال إتمام يجب. بمحرك تعمل التي اتكبالمر موقع ببرنامج الخاص واالعتماد ريبتدال الموظفون لقىيت أن يجب :بمحرك لمتع التي للمركبة المعتمد السائق

  :يلي ما على ريبتدال يتويح أن يجب. اصلتووم دقيق إشراف وندب) بمحرك تعمل التي اتكبالمر( PMV باستخدام للميكانيكي السماح قبل والتقييم بأكمله

 المتدرب من والتنفيذ المدرب قبل من الشرح خالل من( العملية والمهارات الرسمية اإلرشادات (من نوع لكل PMV )تم) بمحرك تعمل التي اتكبالمر 
  لهيتشغ

 بالموقع الخاصة واإلجراءات القواعد.  

 والصيانة الحاإلص وعمليات الفحص.  

 العمل مكان في الميكانيكي أداء قييمت.  

 كورةذالم المتطلبات مع التالؤم عدم أو/و االستخدام سوء عند االعتماد سحب سياسة.  

  :يلي مما أي حدوث عند المناسبة الموضوعات في المحدث تدريب توفير يجب :المحدث يبتدر

 منةآ ةيقبطر ةكبالمر تشغيل يالميكانيك راقبي أن يجب.  

 خطأ حادث من بالقرب أو حادثة أي في الميكانيكي تواجد من البد.  

 منآ بشكل المركبة بتشغيل يقم لم التشغيل عامل بأن بفيد امً تقيي الميكانيكي تلقى.  

 من األنواع مختلف لقيادة التشغيل عامل تعيين تم وقد PMV )بمحرك تعمل التي باتكالمر.(  

 لـ اآلمنة التشغيل عملة على رثتؤ ةقبطرب العمل مكان ظروف أو إلجراءاتا أو السياسات في التعيير عمليات PMV )بمحرك تعمل التي باتكالمر.(  

 تشغيل بعامل خاص أداء لكل بالتقييم والقيام ثدالمح تدريب ميت أن يجب PMV )أعوام 3 كل مرة ،)بمحرك تعمل التي باتكالمر.  

 ( بالمركبة متعلقة بمهارات ومزود كافية معرفة المدرب لدى يكون أن يجب. اإلدارة من ومعتمد المدرب من دقيق إشراف تحت دريبتال يتم أن يجب :المدرب

  .ابً مدر يكون أن تؤهله والتي عليها التدرب تم التي بمحرك تعمل التي) اتكبمر

 

  .أدنى كحد سنوات 3 لمدة السائق ييموتق التدريب بسجالت فاظتاالح منشأة كل على يجب :دريبتال سجالت

 السجالت عن شفكال يتم لن. امً عا 30 إليها افً مضا يفللتوظ األدنى الحد لمدة واآلمنة السرية الطبية بالسجالت باالحتفاظ منشاة كل تقوم أن يجب :الطبية السجالت

 . نالقانو بها يصرح التي األسباب اءثنباست الموظف، من خطية موافقة بدون الطبية

 . أدنى كحد سنوات 5 لمدة الحوادث بسجالت االحتفاظ منشأة كل على يحب :الحوادث سجالت

 : أخرى سجالت

  للخطر الحالية التقييمات  .أ

  . شهور 3 لمدة أشكالها مختلف على االستخدام قبل ما فحص بعمليات االحتفاظ يجب  .ب

  . استخدامها فترة طوال وإصالحها بمحرك تعمل التي باتكالمر صيانة بسجالت االحتفاظ يجب  .ج

  .نًاممك ذلك كان متى خارجية بجهة الخاصة الفحص سجالت  .د
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 على حثهم يلزم ماك المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات ونموردال يلتزم أن يجب – للمعايير األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، ممارسةك بدقة تحديده تم ما باستثناء

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار

  :المراجع

 المطبقة والفيدرالية المحلية واللوائح القوانين. 

 دليل ESH)ـب الخاص )والصحة والسالمة البيئةNike ، 8-1 صفحة  



	Nike انين قو ةرإدا معيار الماكينة سالمة
 
 

 

  المعيار

 منشآت لتشغيل نتيجة أو سياقه في تحدث التي أو به المرتبطة أو العمل عن الناجمة واإلصابات الحوادث وقوع لمنع الضرورية الخطوات ويتخذ آمن عمل مكان بيئة المورد يوفر
 .لها وتستجيب وتتجنبها الموظفين كل لسالمة المحتملة المخاطر تكتشف أنظمة المورد لدى يتوفر أن يجب .المورد

 منها التخلص أو اآلمنة غير الماكينات عن الناجمة باإلصابات المقترنة المخاطر من الحد أجل من وتنفيذها واإلجراءات العمليات تطوير. 

   المسؤوليات

 .بها وااللتزام وتنفيذها الماكينات سالمة إجراءات تطوير الموقع مدير يضمن أن يجب

 .وإدارتها الماكينات سالمة إجراءات بوضع (HSE) والبيئة والسالمة الصحة ممثلو يقوم أن يجب

 .الماكينة سالمة إجراءات بمتطلبات االلتزام مع التدريب على الموظفون يحصل أن والمشرفون المديرون يضمن أن يجب

 .الماكينة سالمة بمتطلبات الموظفون يلتزم أن يجب

  التعريفات

 ذات المخاطر وتكون الدولية الماكينة سالمة معايير مع متوافقة أنها تأكيد وتم معتمد فحص مسؤول خالل من للتقييم خضعت ماكينة عن عبارة المؤهلة الماكينة 

 .مقبول مستوى إلى منخفضة بالماكينة الصلة

 من الشخص هذا اعتماد تم ،نموذجي وبشكل .الدولية الماكينة سالمة لمعايير وفقًا وخبرته تدريبه على اعتمادًا ماكينة تقييم يمكنه شخص المعتمد الفحص مسؤول 

 .كبيرة سمعة صاحبة خارجية جهة خالل

 الماكينة على تطبيقها يمكن التي العامة اآلمنة التصميم ومصطلحات متطلبات تغطي دولية معايير عن عبارة" أ" النوع من المعايير  
 )الماكينة سالمة - ISO12100 أي(

 ماكينات نطاق أو فرعية مجموعة عبر للحماية خاصة أوجه مع تتعامل عامة دولية معايير عن عبارة" ب" النوع من المعايير  
 ).الكهربائية الماكينات معدات – IEC 60204-1 أي(

 الخياطة ماكينة أي( الماكينات من معين لنوع محددة دولية معايير عن عبارة" ج" النوع من المعايير( 

 إعالن CE سالمة معايير مع متوافقة الماكينة أن على وينص الماكينات مورد يقدمه) كذلك خارجية جهة خالل من عمله يتم ربما( ذاتي إعالن عن عبارة للتوافق 

 .صرامة أكثر أيها - المحلية اللوائح أو المعيار بهذا الماكينات تفي أن يجب .مقبول مستوى عند تكون بحيث إدارتها تتم المخاطر وأن الدولية/  األوروبية الماكينات

 معيار SAFE المؤهلة الماكينات على ويشتمل الماكينات إجمالي من نسبة شكل في حسابه ويتم - للماكينة اإلجمالية السالمة لتسجيل المستخدم المقياس هو للماكينات 
 كل تكون أن يمكن .المهمة تعليمات حول االعتماد / التدريب + السالمة معايير عمل + المهمة مخاطر تحليل + (الماكينة تأثيرات مع) المنشآت مخاطر تقييم +

 .والصيانة للعمليات شاملة العناصر

  المتطلبات

 

 .المخاطر عن بحثًا والمعدات الماكينات لكل مسح  .أ

 .بالمخاطر المقترنة األخطار تقييم  .ب

 ).الثنائية التحكم وعناصر التعشيق وأجهزة الثابتة الواقيات ،المثال سبيل على( المخاطر من التقليل أجل من وتنفيذها التحكم إجراءات تحديد  .ج
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 :يلي ما على ،أدنى كحد ،يشتمل بما) خارجيًا أم داخليًا كان سواء( معتمد فحص مسؤول خالل من إكماله وتم متاح فني ملف هناك - الماكينات شراء عمليات  .د

i. معيار( الماكينات مخاطر تقييم ISO 12100 يكافئه ما أو( 

ii . األوروبية للمعايير االمتثال إظهار )IEC 60204-1 2006/42 األوروبي السالمة توجيه الكهربائية للشؤون/EC – متطلبات 1 الملحق الماكينات سالمة 
 أكبر أيها المحلية التنظيمية المعايير أو") ج" النوع من صلة ذات معايير وأي ،األساسية والصحة السالمة

iii. الصلة ذات الوظيفية االختبار تقارير 

iv . المتميزة الكفاءة بمعايير بديلة محركات أو جديدة كهربائية محركات شراء يلتزم أن يجب - IE3 منها األفضل المعايير أو . 
)IEC 60034-30-1:2014( 

 .الماكينات بتركيب يتعلق فيما والسالمة الصحة مخاطر لتقليل قياسية عملية - الماكينات تركيب  .ه

i. عند - التركيب احتياجات ؛المخاطر تقييم ومراجعة وأبعادها ووزنها وحجمها تركيبها يتم التي الماكينة تقييم على تشتمل للماكينة تركيب خطة بتطوير قم 

 المرافق تقييم ؛الهيكلية للسالمة الشركة لمدونة القيادة معيار انظر - للبناء الهيكلية المتطلبات تقييم ؛المسار خلو ؛المطلوبة الخبرة ،المعدات هدم أو تفكيك

 .العاملين عن للفصل الحواجز إعداد ضمان ؛المطلوبة

ii . من التحقق ).ذلك إلى وما الكيميائي والتعرض الضوضاء( المختلفة الصحة مخاطر أو ؛الكيميائية اإلدارة ومتطلبات والطوارئ الحريق متطلبات وتحديث مراجعة 

 .الصحيح بالشكل تركيبها مع صحيحة مواد وباستخدام مناسبة التقاط بسرعة االستخالص تصميم

iii. أفضل أو السيرفو نوع من والغرز الخياطة ماكينات في الكهربائية المحركات استبدال أو جديدة كهربائية محركات شراء. 

 

 .الماكينة لعمليات المهمة وتعليمات القياسية السالمة وأعمال العمل مخاطر تحليل إكمال يجب - الماكينة عمليات  .و

 القياسية السالمة وأعمال العمل مخاطر تحليل يشتمل .الطاقة مصادر كل مع تتعامل الماكينة عزل/  لقفل مطبقة محددة إجراءات توجد - الماكينة صيانة  .ز

 .الصيانة عمليات على المهمة وتعليمات

 الماكينة من التخلص  .ح

i. اإلخراج احتياجات ؛المخاطر تقييم ومراجعة وأبعادها ووزنها وحجمها تركيبها يتم التي الماكينة تقييم على تشتمل الماكينة من للتخلص خطة بتطوير قم 
 .العاملين عن للفصل الحواجز إعداد ضمان ؛هدمها المطلوب المرافق تقييم ؛المسار خلو ؛المطلوبة الخبرة ،المعدات هدم أو تفكيك عند - الخدمة من

ii . المحلية واللوائح نايك شركة سلوك لمدونة القيادة معايير مع يتفق بما الماكينة من والتخلص الهدم متطلبات تحديد. 

  داخليًا المطورة / المصممة الماكينات  .ط

i. الماكينة سالمة أوجه لكل الماكينات لتصميم موثقة مراجعة إجراء تم.  

ii . للماكينة الموثقة المخاطر تقييم 

iii. األوروبية للمعايير لالمتثال إظهار )IEC 60204-1 2006/42 األوروبي السالمة توجيه الكهربائية للشؤون/EC – 1 الملحق الماكينات سالمة 
 مسؤول يجريه الذي للتحقق وفقًا أكبر أيهما المحلية التنظيمية المعايير أو") ج" النوع من صلة ذات معايير وأي ،األساسية والصحة السالمة متطلبات

 .للماكينة معتمد أمان فحص

 لها المئوية والنسبة SAFE بمعيار تلتزم التي الماكينات عدد حول بالسجالت المصنع يحتفظ - القياسات  .ي

 تلتزم التي للماكينات المئوية النسبة تكون أن مفاده هدف إلى للوصول إستراتيجية خطة المصنع شريك لدى يكون - الماكينات لسالمة اإلستراتيجية الخطة  .ك

 %100 هي SAFE بمعيار

 

 الخياطة ماكينات في فقط أفضل أو السيرفو نوع من محركات يوفر أن على المورد نشجع نحن بها، موصى جيدة كممارسة 
 .والغرز
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 :أدنى كحد يلي ما على التدريب يشتمل أن يجب. البداية في تعيينهم عند بالسالمة متعلقًا تدريبًا الماكينات على يعملون الذين الموظفين كل يتلقى أن يجب  .ل

i. المخاطر تلك من الحماية وكيفية الماكينات مخاطر. 

ii . اآلمنة التشغيل إجراءات. 

 .اآلمنة التصميم وممارسات الماكينات سالمة وإجراءات معايير على التدريب الماكينات وتطوير تصميم في المشاركين الموظفين كل يتلقى أن يجب  .م

 .الماكينة تشغيل كيفية على ،المؤقتين العاملين ذلك في بما ،المشغلين كل تأهيل/  تدريب تم  .ن

 .بالماكينة الخاصة الصيانة أنشطة على الصيانة موظفي تأهيل/  تدريب تم  .س

 

 .األقل على أعوام 3 لمدة التدريب بسجالت منشأة كل تحتفظ أن يجب :التدريب سجالت

 .األقل على أعوام 5 لمدة الحوادث بسجالت منشأة كل تحتفظ أن جبي: الحوادث سجالت

 :األخرى السجالت

 .الحالية المخاطر تقييم  .ع

 .الحياة لمعدات الدولية الماكينة سالمة لمعايير االمتثال يظهر للماكينة الفني الملف  .ف
 
 

 أعلى قانونية متطلبات بأي المقاولون يلتزم أن ويجب المعايير، من األدنى الحد هذا للمدونة القيادة معيار يحدد بها، موصى ممارسات أنها على الخصوص وجه على تحديدها يتم التي الحاالت باستثناء
 .لموظفيهم أكبر حماية توفير إلى تؤدي والتي بهم الخاصة الممارسات تطوير متابعة على نشجعهم ونحن ذلك، من

 :المراجع

 السارية والمحلية الفيدرالية واللوائح القوانين. 

 من السالمة إدارة" ،"الصيانة سالمة" ،"التشغيل لضوضاء التعرض" ،"المباني هياكل سالمة" ،"الخطيرة الطاقة في التحكم" - نايك شركة لمدونة القيادة معيار 

 "الضغط وأنظمة أوعية" ،"المهني التعرض حدود" ،"الماكينات وقاية" ،"الطوارئ إجراءات" ،"الحريق

 الدولية المعايير مؤسسة - ISO 12100 منها والحد المخاطر تقييم - للتصميم العامة المبادئ - الماكينات سالمة 

 األوروبي باالتحاد الخاص الماكينات توجيه - MD 2006/42/EC 

 الدولية الفنية الكهربائية اللجنة - IEC 60204-1 - العامة المتطلبات: 1 الجزء -  بالماكينات الكهربائية المعدات 

 



 	Nike انين قو ةرإدا معيار الضغط أوعية
 

 

  المعيار

 نتيجة أو سياقه في تحدث التي أو به المرتبطة أو العمل عن الناجمة واإلصابات الحوادث وقوع لمنع الضرورية الخطوات ويتخذ آمن عمل مكان بيئة المورد يوفر

 لها وتستجيب وتتجنبها الموظفين كل لسالمة المحتملة المخاطر تكتشف أنظمة المورد لدى يتوفر أن يجب. المورد منشآت لتشغيل

 الضغط وأنظمة بأوعية يتعلق فيما والمستقبلية الحالية المخاطر من الحد أجل من وتنفيذها واإلجراءات العمليات تطوير. 

   المسؤوليات

 .بها وااللتزام وتنفيذها الضغط وأنظمة بأوعية الخاصة والصيانة السالمة إجراءات تطوير الموقع مدير يضمن أن يجب

 .وإدارتها عليها والحفاظ المعيار هذا متطلبات بوضع) HSE( والبيئة والسالمة الصحة ممثلو يقوم أن يجب

 .المعيار هذا لمتطلبات االمتثال مع التدريب على الموظفون يحصل أن والمشرفون المديرون يضمن أن يجب

 .المعيار بمتطلبات الموظفون يلتزم أن يجب

  التعريفات

 المعدات وتشتمل. المحيط الضغط عن كبير بشكل مختلف لضغط المعرضة السوائل أو الغازات نقل أو لحمل مصممة أنابيب أو حاوية: الضغط وأوعية أنظمة، 

 المقترنة واألنابيب الهواء ومستقبالت الهواء وضواغط المضغوطة الساخنة المياه وغاليات ،بها المقترنة واألنابيب البخارية الغاليات: يلي ما على ،الحصر دون

  .الكيميائية التفاعالت وأوعية) المسال البترول غاز المثال سبيل على( الغاز وخزانات الصبغ وأجهزة األوتوكالف وأجهزة بها

 في استخدامها أجل من الغالية من المتبخرة أو المسخنة السوائل وتخرج. األخرى السوائل أو المياه تسخين فيها يتم مغلقة أوعية عن عبارة: البخارية الغاليات 

 .والطهي المركزية والتدفئة المياه وتسخين التصنيع عمليات ذلك في بما ،المتنوعة التسخين تطبيقات أو العمليات

 وكيه وتغريزه وخياطته القماش قص على تشتمل أن يمكن التي المالبس إنتاج في مضمنة تصنيع عمليات على تحتوي التي المنشآت: المالبس تشطيب منشآت 

  .وتطريزه الحريرية بالشبكة وطباعته

 غير الوقود أنواع من نوع وهو. والهيدروكربونات الكربون من كبير قدر على تحتوي لالشتعال قابلة السواد إلى مائلة بنية أو سوداء رسوبية صخور: الفحم 

 .البخار إنتاج في شائعة بصفة المستخدمة المتجددة

 البترول وقود كربون عن الصادرة االنبعاثات فإن ،األخرى البترول وقود بأنواع وبالمقارنة. وتكسيره الخام النفط تقطير بعد المتبقي الوقود: الثقيل البترول وقود 

 التطبيقات في البخار إنتاج في المستخدمة المتجددة غير الوقود أنواع من نوع وهو. األخرى البترول وقود أنواع من بكثير أكبر تكون االحتراق أثناء الثقيل
 الصناعية

 وعناصر الهواء معالجة ومعدات الهواء ضواغط ذلك في بما ،المكونات من مدمجة مجموعات من تتكون التي الفرعية األنظمة من مجموعة: المضغوط الهواء أنظمة 

 .المضغوط الهواء تستخدم التي العمليات وتطبيقات بالهواء تعمل التي والماكينات الهوائية واألدوات واألنابيب التحكم

 المصنع إلى الخدمات أو المنتجات أو الغيار لقطع مورد أي :الباطن من المقاول. 

  المتطلبات

 :أدنى كحد يلي ما على ويشتمل تنفيذه يتم للمخاطر موثقًا سنويًا تقييًما منشأة كل تضم أن يجب - المخاطر تقييم . 1

 .بها المقترنة المخاطر حسب الضغط وأنظمة أوعية وتصنيف تعريف  .أ

 .المعيار هذا في المضمنة األنظمة من ذلك وغير البخار وأنابيب الغاليات ومراكز الضغط أوعية عن الناشئة بالمخاطر المقترنة األخطار تقييم  .ب
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 .الضغط وأنظمة بأوعية المتعلقة) الشخصية الوقاية ومعدات المراقبة ،المثال سبيل على( المخاطر لتقليل التحكم إجراءات تعريف  .ج

 .والتصميمات المواد على الحالية األنظمة في تغييرات إجراء يتم وعندما الجديدة الضغط ألوعية المخاطر تقييمات تنفيذ يتم أن يجب  .د

 على ،أدنى كحد ،يشتمل بما منها الحد أو عمل منطقة أو/  و عملية بكل المقترنة المخاطر لتقليل اإلجراءات بتنفيذ منشأة كل تقوم أن يجب - واإلجراءات السياسات . 2

 :يلي ما

 :المصنعة الجهة توصيات مع يتوافق بما واختبارها ومعايرتها الضغط وأنظمة أوعية تركيب يتم أن يجب - الجديدة الماكينات تركيب  .أ

i. تشغيلها قبل مناسب بشكل وعزلها البخار توزيع أنظمة صيانة تتم أن يجب 

 .أجله من تصميمها تم الذي للغرض الضغط وأنظمة أوعية كل استخدام يتم - اآلمن التشغيل  .ب

.i مبكرة تحذير عالمات على طبيعية غير أوضاع أي أو الضغط مستوى في المراقبة نظام يحتوي 

.ii وتدريبهم للمشغلين التصريح يتم 

 والتي ،التحذير وأنظمة األمان صمامات تلف أو تعطل لتجنب مستمرة وقائية صيانة برامج على الضغط وأنظمة أوعية كل تحتوي - الوقائية الصيانة برنامج  .ج

 :يلي ما على ،أدنى كحد ،تشتمل

i. السنوي الفحص 

 الضغط أوعية لكل السالمة وصمامات الضغط ومفاتيح منظمات على الفنية الفحوصات  

 الصوتية الموجات اختبار )UT (السائل اختراق واختبار )PT (الضغط ألوعية وعمرها المواد بمرونة المتعلقة االختبارات من وغيرها  

 وصيانة العزل تغطية ذلك في بما المكثفات استرداد ونظام البخار وأنابيب الغاليات مركز وعمل تواجد مسح مع البخارية الغالية نظام 
  الكافية المياه تخزين وخزانات البخار محبس

 النظام أرجاء مختلف في الهواء تسرب ومعدالت الضغط وتنظيم المضغوط الهواء توزيع نظام لصيانة مسح مع المضغوط الهواء ظمةأن  

ii . والقضاء الهواء تسرب حاالت واكتشاف الهواء توزيع أنابيب واستبدال إصالح عند المالئمة الصيانة إلجراءات المضغوط الهواء أنظمة تخضع أن يجب 
 عليها

iii. العزل تغطية ذلك في بما المكثفات استرداد وأنظمة البخار وأنابيب الغاليات لمراكز مناسبة صيانة إجراءات على البخارية الغالية نظام يحتوي أن يجب 
 .الكافية المياه تخزين وخزانات البخار ومحابس

  المالبس تشطيب منشآت في والخياطة للقص اإلضافية البخار غاليات متطلبات  .د

i. بالنيران وتعمل كهربائية غير مركزية جديدة أنبوبية بخارية غاليات بشراء المنشآت تقوم لن. 

ii . ذلك في بما الكي، عمليات في المستقبلية أو الحالية بالنيران تعمل والتي الكهربائية غير المركزية األنبوبية البخار غاليات من للحد مطبقة إجراءات توجد 
 تعمل ال أنها إلى لإلشارة عليها ملصقات وضع يتم أن يجب الخدمة، من المنتجات تلك إخراج يتم أن بمجرد .الباطن من المقاول مصانع في تتم التي تلك
 .المناسب بالشكل منها التخلص مع

iii . 2020 يناير من األول من بالنيران تعمل والتي الكهربائية غير المركزية األنبوبية البخار غاليات استخدام حظر على تنص مكتوبة سياسة. 

iv . أعوام 5 لمدة المنتجات من التخلص إلى تشير التي بالسجالت االحتفاظ يتم أن يجب. 
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 التدريب . 3

 :يلي ما أدنى كحد التدريب يغطي أن يجب .ذلك بعد سنوي تدريب على ثم مبدئي تدريب على لهم المصرح الموظفين كل يحصل أن يجب :الضغط أوعية كل  .أ

i. واألنظمة للمعدات المحتملة المخاطر 

ii . اآلمنة والصيانة التشغيل إجراءات 

iii. الطوارئ إجراءات. 

 التدريب يغطي أن يجب .ذلك بعد سنوي تدريب على ثم مبدئي تدريب على لهم المصرح الموظفين كل يحصل أن يجب :المضغوط الهواء وأنظمة الغاليات  .ب
 :يلي ما أدنى كحد

i. المنشأة في الموجود المضغوط الهواء نظام أو الغالية نوع 

ii . أمكن إن الغالية مشغل من ترخيص على الحصول 

  الوثائق . 4

 .األقل على أعوام 3 لمدة التدريب بسجالت منشأة كل تحتفظ أن يجب: التدريب سجالت

 .األقل على أعوام 5 لمدة الحوادث بسجالت منشأة كل تحتفظ أن يجب :الحوادث سجالت

 :األخرى السجالت

 .الحالية المخاطر تقييم  .أ

 األقل على أعوام 3 لفترة الصيانة سجالت  .ب

 .األقل على أعوام 3 لفترة الفحص سجالت  .ج

 :يلي لما المتاحة المخططات توافر  .د

i. المضغوط الهواء نظام وأنابيب البخار نظام 

ii . الصيانة سجالت إلى باإلضافة ونوعها وعددها البخار محابس موقع 

iii. الحرارة ودرجة الضغط مقاييس موقع 

iv . المياه خزان ونوع موقع 
 

 متطلبات بأي الموردون يلتزم أن ويجب ،المعايير من األدنى الحد هذا للمدونة القيادة معيار يحدد ،بها موصى ممارسات أنها على الخصوص وجه على تحديدها يتم التي الحاالت باستثناء
 .لموظفيهم أكبر حماية توفير إلى تؤدي والتي بهم الخاصة الممارسات تطوير متابعة على نشجعهم ونحن ،ذلك من أعلى قانونية

 :المراجع

 السارية والمحلية الفيدرالية واللوائح القوانين. 

 الهواء في االنبعاثات"و ،"الصلبة النفايات"و ،"الصرف مياه"و ،"الماكينة سالمة" - نايك شركة لمدونة القيادة معايير" 

 الدولية الفاعلية معيار (IE) IEC 60034-30-1: 2014 

 الدولية المعايير مؤسسة - (ISO) 31000:2009 المخاطر إدارة 



	Nike انين قو ةرإدا معيار اآلالت حماية
 
 

 

 

  المعيار

 لتشغيل نتيجة أو أثنائه في تحدث التي أو به المرتبطة أو العمل عن الناجمة واإلصابات الحوادث لمنع الالزمة الخطوات ويتخذ آمنة عمل بيئة المورد يوفر
 .لها واالستجابة وتجنبها الموظفين جميع سالمة على المحتملة المخاطر عن للكشف أنظمة المورد ولدى. المورد مرافق

 منه الحد أو ةكلمتحرا اآلالت أجزاء بسبب الناشئة باإلصابات المرتبط الخطر تقليل أجل من وتنفيذها وإجراءات عمليات تطوير.  

  المسؤوليات

 .واتباعها وتنفيذها باآللة الخاصة الحماية إجراءات تطوير من دكالتأ الموقع مدير على يجب

 .عليها واإلشراف ودعمها اآللة بحماية خاصة إجراءات إعداد) ةئوالبي والسالمة الصحة( HSE ممثل على يجب

 .اآللة حماية إجراءات بمتطلبات والتزامهم الموظفين تدرب من دكالتأ والمشرفين المديرين على يجب

 .اآللة حماية إجراءات متطلباتب االلتزام الموظفين على يجب ب

  تعريفات

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

 صلفال/القاإلغ يشبر )LOTO (طاقة انبعاث أو مفاجئة بصورة تشغيلها بدء أو واألجهزة اآلالت طشيتن من الموظفين لحماية معينة وإجراءات ممارسات إلى 
  .الصيانة أو الخدمات أنشطة إجراء أثناء خطيرة

 يتعرضون قد التي المخاطر من اآلالت بها توجد التي المنطقة في الموجودين اآلخرين والموظفين لغالمش حماية إلى تهدف طرق عن عبارة هي اآلالت حماية 
 الواقية الحواجز الحماية، طرق أمثلة ومن. المتطاير والشرر رةثالمتنا والشظايا الدوارة واألجزاء واآلالت بالمعدات الدوارة األجزاء بين لتقاءالا نقاط مثل إليها

  . وغيرها ابكةالمتش واألقفال الحركة سهلة اليد ثنائية واألجهزة

  طلباتتالم

 

  . المتحركة اآلالت بأجزاء مرتبطة مخاطر وجود خشية والمعدات اآلالت لجميع فحص  .أ

  .بالمخاطر المرتبط الخطر تقييم  .ب

  )اليد ثنائية التحكم وأدوات المتشابكة واألقفال الثابتة الحواجز المثال، سبيل فعلى( الخطر لتقليل وتنفيذها التحكم تدابير تحديد  .ج

 

  .منها الوقاية ثم أوالً  المخاطر إزالة االعتبار في األخذ مع المعدلة أو/و الجديدة المعدات تقييم  .أ

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

  .إضافية مخاطر الحماية وسائل تسبب أال يجب  .ج

 ليق فتحات بوجود العمل منطقة سطح فوق) أقدام 7( ارً مت 2.1 من أقل ارتفاع على الموضوعة الدوارة والمعدات المراوح حماية تتم أن يجب  .د

  ).بوصة 0.5( سنتيمتر 1.25 عن اتساعها

  .ليةآ إغالق تقنية طريق عن وقفلها دوارة أجزاء على تحتوي التي اآلالت تطويق يجب  .ه

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

  .اآلالت لحماية السنوية الفحص عمليات  .ز
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  .اإلصالح ومطابقة الوقائية للصيانة الفصل/اإلغالق طلباتتم  .ح

 

 - أدنى كحد - يشتمل بحيث المواد، ورافعات الدوارة اللمسوال للمصاعد إجراؤه يتم للخطر موثق قييمت على منشأة كل تحتوي أن يجب :الخطر يمقيت

  :على

  . وصيانتها المواد ورافعات الدوارة والساللم المصاعد بتشغيل المرتبطة المخاطر تحديد  .أ

  .بالمخاطر بطتالمر الخطر تقييم  .ب

  ).الوقائية والصيانة المتشابكة واإلقفال المثال، سبيل فعلى( مقبول مستوى إلى الخطر قليلتل وتنفيذها التحكم ابيرتد تحديد  .ج

  :يلي ما على أدنى كحد تحتوي أن يجب والتي المواد ورافعات الدوارة والساللم بالمصاعد خاصة إجراءات ذتنفي منشأة كل على يجب :البرنامج

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

  .والمشاهدين المستخدمين إصابة خطر من للحماية بتثالم أو الموضوع  .ب

 من للحماية ا،مً مالئ ذلك كان متى مناسب، بشكل تشغيل حالة وفي مالئمة بصورة مثبتة السالمة وأجهزة والحواجز المتشابكة األقفال تكون أن يجب  .ج

  .اإلصابات

  .منتظمة بصورة الوقائية الصيانة إجراء  .د

  .الفصل/اإلغالق بمتطلبات واإلصالح الصيانة أنشطة تلتزم  .ه

  .للتطبيق قابلة غير اتدالمع تكون عندما اإلدخال لحماية المستخدمة والالفتات الحواجز  .و

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

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

  ).أقدام 7( ارً مت 2.1 طوله يبلغ علوي حاجز ألي رأسي خلوص  .ط

 

 اآلالت مخاطر.  

 اآلمن التشغيل إجراءات.  

 لها المناسب واالستخدام اآلالت حماية وسائل حول معلومات.  

 أخرى منةآ غير حالة وجود حالة في أو للتطبيق قابلة كونها عدم حالة في أو تلفها أو الحماية فقد حالة في اإلعالم إجراءات.  

 

 . أدنى كحد سنوات 3 لمدة التدريب بسجالت فاظتاالح منشأة كل على يجب: دريبتال سجالت

  .أدنى كحد سنوات 5 لمدة الحوادث بسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب: الحوادث سجالت

  :أخرى سجالت

  . استخدامها مدة طوال والمعدلة الجديدة بالمعدات الخاصة التقييم سجالت  .أ

  . أدنى كحد سنوات 3 لمدة والصيانة الفحص بسجالت االحتفاظ يجب  .ب

  .المعدات استخدام مدة طوال اإلصالح سجالت  .ج
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 حثهم يلزم ماك المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات ونموردال يلتزم أن يجب – األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، ممارسةك بدقة تحديده تم ما باستثناء

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار على

  :المراجع

 المطبقة والفيدرالية المحلية واللوائح القوانين. 

 ـب صلخاا" رةلضاا لطاقةا في لتحكما" نيناقو إدارة رمعيا Nike. 

 دليل ESH)ـب الخاص )والصحة والسالمة البيئةNike ، 32- 5صفحة 
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  المعيار

 لتشغيل نتيجة أو أثنائه في تحدث التي أو به المرتبطة أو العمل عن الناجمة واإلصابات الحوادث لمنع الالزمة الخطوات ويتخذ آمنة عمل بيئة المورد يوفر
 .موردموردمورد لها واالستجابة وتجنبها الموظفين جميع سالمة على المحتملة المخاطر عن للكشف أنظمة المورد ولدى. المورد مرافق

 منها الحد أو الليزر ألشعة المهني التعرض مخاطر تقليل أجل من ذهاوتنفي وإجراءات عمليات تطوير.  

  المسؤوليات

  .واتباعها وتنفيذها الليزر بسالمة الخاصة اإلجراءات تطوير من التأكد الموقع مدير على يجب

  .عليها واإلشراف وصيانتها الليزر بسالمة الخاصة واإلجراءات العمليات إعداد) ةئوالبي والسالمة الصحة( HSE ممثل على يجب

  .الليزر سالمة برنامج بمتطلبات والتزامهم الموظفين تدرب من التأكد والمشرفين المديرين على يجب

 .الليزر سالمة برنامج بمتطلبات االلتزام الموظفين على يجب

  تعريفات

 ومركزة قوية ضوئية أشعة حزمة بإرسال يقوم جهاز عن ارةعب هو )الكهرومغناطيسي لإلشعاع االستحثاثي االنبعاث بواسطة الضوء تكبير( الليزر 

 قطع: على لليزر تطبيقيةال األمثلة تشتمل. واحد اتجاه وفي ةومنتظم) فقط واحد لون على تحتوي( اللون أحادية أنها في العادي الضوء عن تختلف

  .للتسلية ضوء أنماط وإنشاء النظم وقياس الطبية العمليات وإجراء المعادن

  طلباتالمت

 

  . بها المرتبطة والمخاطر الليزر أشعة وتصنيف تحديد  .أ

  .بالمخاطر المرتبط الخطر تقييم  .ب

  )الشخصية الوقاية ومعدات المراقبة المثال، سبيل على( الخطر لتقليل التحكم تدابير تحديد  .ج

 

  . األشعة لحزمة التعرض من للوقاية غلق ومفاتيح بحماية الليزر تصميم يجب  .أ

  . فقط المختصين الموظفين على المنطقة دخول حصر  .ب

  . الليزر مناطق في والالفتات العالمات  .ج

  .للموظفين المناسبة الوقائية المعدات  .د

  .الليزر أشعة مع التعامل أجل من بالوظيفة الخاصة المكتوبة اإلجراءات  .ه

  .الطواريء إجراءات  .و

  . المصنع توصيات وفق لالختبار وإخضاعها الليزر نظم معايرة تتم أن يجب  .ز

  .التشغيل قبل الليزر نظم في ورقص أي معالجة يجب  .ح
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	Nike انين قو ةرإدا معيار الليزر سالمة
 
 

 

 

 التدريب يحتوي أن يجب. األولي التعيين عند التوعية تحقيق بهدف ابً تدري بتلقي المتأثرون الموظفون يقوم أن يجب: الليزر بسالمة الخاصة وعيةتال
  :يلي ما على أدنى كحد

 المخاطر هذه في التحكم وكيفية الموظفون لها يتعرض قد التي بالليزر الخاصة والمخاطر الليزر إشعاع ارثآ.  

 للعمل اآلمنة الممارسات.  

 الطواريء إجراءات.  

  :على أدنى كحد التدريب ويتيح أن يجب. ذلك بعد عام كل ابً تدري ثم ا،يً أول ابً تدري المختصون الموظفون يتلقى أن يجب :الليزر سالمة

 المنشأة في الموجودة الليزر أشعة نوع.  

 المنشأة في الموجودة الليزر ألشعة بالتعرض الخاصة المحتملة المخاطر.  

 الناتجة والمخاطر التعرض مستويات.  

 الخطر تقييمات نتائج  

 للعمل اآلمنة الممارسات.  

 الطواريء إجراءات.  

 

  .أدنى كحد سنوات 3 لمدة التدريب بسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب :التدريب سجالت

 الكشف يتم لن. امً عا 30 إليها افً مضا للتوظيف األدنى الحد لمدة واآلمنة السرية الطبية بالسجالت باالحتفاظ ةأمنش كل تقوم أن يجب :الطبية السجالت

 . القانون بها يصرح التي األسباب اءباستثن الموظف، من خطية موافقة بدون الطبية السجالت عن

 . أدنى كحد سنوات 5 لمدة الحوادث بسجالت االحتفاظ منشأة كل على يحب: الحوادث سجالت

  أخرى سجالت

  .للخطر الحالي التقييم  .أ

  . أدنى كحد سنوات 3 لمدة األجهزة الختبار المعايرة سجالت  .ب

  .المعدات استخدام مدة طوال الصيانة سجالت  .ج

 
 

 يلزم اكم المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات ونموردال يلتزم أن يجب – للمعايير األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، ةكممارس بدقة تحديده تم ما باستثناء

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار على حثهم

  :المراجع

 المطبقة والفيدرالية المحلية واللوائح القوانين. 

 



	Nike انين قو ةرإدا معيار لصيانةا سالمة
 
 

 

 

  المعيار

 مرافق لتشغيل نتيجة أو أثنائه في تحدث التي أو به المرتبطة أو العمل عن الناجمة واإلصابات الحوادث لمنع الالزمة الخطوات ويتخذ آمنة عمل بيئة المورد يوفر
 موردموردمورد.لها واالستجابة وتجنبها الموظفين جميع سالمة على المحتملة المخاطر عن للكشف أنظمة المورد ولدى. المورد

 اهذ من لحدا أو حإلصالوا لصيانةا بأنشطة لمرتبطةا للمخاطر ضلتعرأوا اتلمعدّا قخفاإ خطر تقليل جلأ من هاتنفيذو اءاتجروإ تعمليا تطوير 

  .لخطرا

  المسؤوليات

  .باعهاتوا وتعينها الصيانة سالمة وإجراءات سياسة تطوير من التأكد الموقع مدير على يجب

  .عليها واإلشراف ودعمها الصيانة بسالمة خاصة إجراءات إعداد) والبيئة مةالوالس الصحة( HSE ممثل على يجب

  .عليها واإلشراف ودعمها الصيانة بسالمة خاصة وإجراءات سياسة إعداد الصيانة ممثل على يجب

  .الصيانة سالمة وإجراءات بسياسة الخاصة بالمتطلبات والتزامهم الموظفين تدرب من التأكد والمشرفين المديرين على يجب

 .الصيانة سالمة وإجراءات بسياسة لخاصةا اتلببالمتط االلتزام الموظفين على يجب

  تعريفات

 تسببت قد أخرى اشتعال مصادر أية أو الشرر أو باللهب ترتبط أخرى أنشطة أية أو طحن أو قطع أو لحام أنشطة نع عبارة هو عالية لحرارة التعرض مع العمل 

  .الحريق كشف أنظمة تشغيل أو حريق اندالع أو دخان انبعاث في

  المتطلبات

 

  .واإلصالح انةيالص بمهام المرتبطة المخاطر تحديد  .أ

  .المحددة باألضرار المرتبط الخطر تقييم  .ب

  ).عالية لحرارة التعرض مع العمل وتصريح الشخصية الوقاية معدات المثال، سبيل على( منه الحد أو الخطر لتقليل التحكم تدابير تحديد   .ج

 

  . ونظيفة جيدة عمل ظروف في العمل ورش على المحافظة متي  .أ

  . وأمن مناسب عمل أمر في موجودة والمعدات األدوات جميع تكون أن يجب  .ب

  .عيننالمص اتدمع دالئل إلى الوصول  .ج

  .واستخدامها الشخصية الوقاية معدات توفير متي  .د

  :على واإلصالح الوقائية الصيانة نظام يشتمل أن يجب  .ه

 األولويات وترتيب الجدولة.  

 العمل تفاصيل إكمال.  

 العمل بإتمام قام الذي والشخص التاريخ.  

 بالمعدات الخاص أو المعدات من جزء بكل الخاص اإلصالح/ةنالصيا سجل .  

 المواد من خالية تكون وأن العملية لهذه اصً خصي مصممة غير منطقة أية في به القيام عند عالية لحرارة التعرض مع العمل تصريح ونظام السالمة إجراءات  .و

   :على عالية لحرارة التعرض مع العمل تصريح يشتمل أن يجب. واالحتراق لالشتعال القابلة
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 لصيانةا سالمة
 

	Nike انين قو ةرإدا معيار
 
 

 
 

 وطبيعته عالية لحرارة ضالتعر مع العمل موقع.  

 ومدته الشاق العمل وقت.  

 مالهتاك وبعد وأثنائه العمل بدء قبل اتخاذها يجب التي االحتياطات.  

 الفردي السلوكي والعمل المشرف.  

 مطلوبة الشخصية الوقاية اتدمع.   

 الحريق مكافحة تدامع متطلبات.  

 التصريح وقيعت يمكنهم ينذال المعتمدين باألشخاص قائمة.  

 

  :على أدنى كحد يشتمل ابً تدري الصيانة موظفو يتلقى أن يجب :الصيانة موظفو

 الصيانة سالمة ببرنامج الخاصة المحددة المتطلبات.  

 وصيانتها وتخزينها األدوات استخدام.  

 واألدوات للمعدات الوقائية الصيانة متطلبات.  

  :على أدنى كحد يشتمل ايً سنو ابً تدري يتلقوا أن يجب :عالية لحرارة التعرض مع للعمل نالمخصصو الموظفون

 عالية لحرارة التعرض مع العمل تصريح وإجراءات نظام.  

 الحريق مكافحة معدات ذلك في بما( المعدات استخدام.(  

 

  .أدنى كحد سنوات 3 لمدة التدريب بسجالت االحتفاظ منشاة كل على يجب: التدريب سجالت

  :أخرى سجالت

  للخطر الحالية التقييمات  .أ

  . أدنى كحد سنوات 3 لمدة الوقائية الصيانة بسجالت االحتفاظ يجب  .ب

  . المعدات استخدام مدة طوال اإلصالح سجالت  .ج

  .أدنى كحد سنوات 3 لمدة عالية لحرارة التعرض مع العمل تصاريح  .د

 
 
 
 

  :المراجع

 المطبقة والفيدرالية المحلية واللوائح القوانين. 

 ـ ب الخاص" الضارة المواد" قوانين إدارة معيار.Nike  

 ـ ب الخاص" الكهربية السالمة" قوانين إدارة معيار.Nike  

 ـ ب الخاص" الضارة الطاقة في التحكم" قوانين إدارة معيار.Nike  

 دليل ESH)4-23 صفحة ،)والصحة والسالمة البيئة  

 



	Nike انين قو ةرإدا معيار لكهربيةا لسالمةا
 
 

 

 

  المعيار

 منشآت لتشغيل نتيجة أو أثنائه في تحدث التي أو به المرتبطة أو العمل عن الناجمة واإلصابات الحوادث لمنع الالزمة الخطوات ويتخذ آمنة عمل بيئة المورد يوفر
  .لها واالستجابة وتجنبها الموظفين جميع سالمة على المحتملة المخاطر عن للكشف أنظمة المورد ولدى .المورد

 .منها الحد أو الكهربية بالمخاطر المرتبطة األضرار تقليل أجل من وتنفيذها وإجراءات عمليات تطوير

  المسؤوليات

  .واتباعه وتنفيذه الكهربية السالمة برنامج إجراءات تطوير من التأكد الموقع مدير على يجب

 لحفظ وطريقة تدريبي وبرنامج مكتوبة إجراءات إعداد عليه يجب كما عليه، واإلشراف وحفظه للخطر تقييم إعداد) والبيئة والسالمة الصحة( HSE ممثل على يجب
  .الكهربية السالمة لبرنامج سنوية ومراجعة السجالت

  .الكهربية األدوات استخدام بسالمة الخاصة باإلجراءات تتعلق أنها حيث بالمتطلبات والتزامهم الموظفين بتدر من التأكد والمشرفين المديرين على يجب

 .الكهربية األدوات استخدام سالمة بإجراءات الخاصة بالمتطلبات االلتزام الموظفين على يجب

  المتطلبات

 

  .بها المرتبطة والمخاطر الكهربية المهام تعبين  .أ

  .مخاطربال المرتبط الخطر تقييم  .ب

 بالعمل، الخاصة اآلمنة والممارسات والتدريب التشغيل وإجراءات الشخصية ةيالوقا معدات المثال، سبيل على( منها الحد أو المخاطر لتقليل التحكم تدابير   .ج
  ).ذلك وغير

 

  :الكهربائية األدوات الستخدام العامة السالمة  .أ

 الكهربية ألدوات بإصالحات القيام والمعتمدين المدربين للموظفين فقط يمكن.  

 القيام من تمكنهم التي المناسبة المؤهالت على حصولهم بيج كما اصً خا ادً اعتما النشطة الكهربية الدوائر في بالعمل ومونقي ينذال األفراد اعتماد يجب 

  .العمل هذا بمثل

 للحماية قوية وعوازل أعمدة واستخدام اصً خا امً تصمي مصممة رفغ المثال، سبيل على( حادثة أضرار أية ضد الكهربي التوزيع مناطق حماية يجب 
  ).ذلك وغير

 المختصين الموظفين على ارً مقصو الكهربي التوزيع رفغ إلى الدخول يكون أن يجب.  

 للبلل ضالتعر من وحمايتها الكهربية التوصيالت وصناديق والمفاتيح والعوازل الكهربي التوزيع لوحات فتغلي يجب.  

 فيه التحكم يتم الذي الجهاز لتحديد الكهربية التحكم أجهزة جميع على عالمة وضع يجب.  

 قدم 3( متر 0.9 التوزيع لوحات جميع بين المسافة تكون أن يجب.(  

 كهربي خط بأي الكهربية غير الملحقات توصيل يحظر. امتدادها طول على لكهربيةا الخطوط جميع دعم يجب.  

 مكشوفة كهربية دوائر أية وجود عدم يلزم لذا( جيدة بحالة الكهربية والكابالت األسالك جميع تكون أن يجب.(  

 فقط مؤقت بشكل الملحقة الكابالت استخدام يجب  

 ألعطال تيجةن الكهرباء تسرب لمنع أرضي قاطع توفير يجب )GFCI(، المبللة للمواقع بالنسبة وذلك.  

 بالموقع الخاصة الكهربائية األدوات استخدام سالمة قواعد تتوفر أن يجب.
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	Nike انين قو ةرإدا معيار لكهربيةا لسالمةا
 
 

 

 
 
 

  :الكهربية الفحوصات  .ب

 استخدام تم التي والبيئة المعدات ونوع للدولة المحلية اللوائح على الفحص عمليات تكرار يعتمد واالختبار للفحص جدول منشأة كل لدى يكون أن يجب 

  .االستخدام وتكرار بها المعدات

 والمعايير للقوانين مالئمتها من التحقق بهدف والحالية الجديدة المنشآت في تمت التي الرئيسية التعديالت فحص يجب.  

 وإصالحها الكهربية العيوب ترتيب عملية  

  )النشطة ةيالكهرب بالدوائر للعمل( الوقاية معدات  .ج

 ذلك إلى الحاجة دعت وكلما الخطر قييمتب القيام تم متى وذلك ا،يً كهرب مصنفة سالمة ونظارات أغطية/أحذية ارتداء يجب.  

 مناسبة بطريقة الكهربية األعمال في المستخدمة األدوات جميع عزل يجب.  

 الكهربية الخدمات رفغ في الموجودة التوزيع لوحات أمام ايً كهرب المصنفة رةالحصي ثبيتت يجب.  

 

 بهم الخاصة العمل ببيئة المتعلقة المخاطر على التعرف.  

 مالئمة وقاية ومعدات إجراءات استخدام.  

 بأمان وفصلها النشطة الكهربية واألجهزة الدوائر بإغالق الخاصة اإلجراءات.  

 يانتهاوص لشخصيةا الوقاية بمعدات العناية  

 

  .أدنى كحد سنوات 3 لمدة التدريب بسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب: التدريب سجالت

 . األقل على نواتس 5 لمدة الكهربية األدوات استخدام عن تجةاالن واألمراض باإلصابات الخاصة بالسجالت االحتفاظ يجب: الحوادث سجالت

  :أخرى سجالت

  للخطر الحالي التقييم  .أ

  .المنشأة أو المعدات خدامتاس مدة طوال الفحص بسجالت فاظتاالح جبي  .ب

 
 

 على حثهم يلزم ماك المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات ونموردال يلتزم أن يجب – للمعايير األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، ممارسةك بدقة تحديده تم ما باستثناء

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار

  :المراجع

 المطبقة والفيدرالية المحلية واللوائح القوانين. 

 ـب الخاص" الضاّرة الطاقة في التحكم" قوانين إدارة معيار Nike. 

 دليل ESH)ـب الخاص )والصحة والسالمة البيئةNike ، 8-31 صفحة  



	Nike انين قو ةرإدا معيار رةلضاا لطاقةا في لتحكما
 
 

 

 

  المعيار

 منشآت لتشغيل نتيجة أو أثنائه في تحدث التي أو به المرتبطة أو العمل عن الناجمة واإلصابات الحوادث لمنع الالزمة الخطوات ويتخذ آمنة عمل بيئة المورد يوفر
 .لها واالستجابة وتجنبها الموظفين جميع سالمة على المحتملة المخاطر عن للكشف أنظمة المورد ولدى. المورد

 الضاّرة الطاقة ةمكافح من دكللتأ وتنفيذها والمعدات اآلالت) .LOTO (فصل/إغالق وإجراءات عمليات تطوير  

  المسؤوليات

  .واتباعها وتنفيذها) صلفال /اإلغالق( LOTO إجراءات تطوير من التأكد الموقع مدير على يجب

  .عليها واإلشراف هاعمود) صلفال /اإلغالق( LOTO وإجراءات عمليات إنشاء) والبيئة والسالمة الصحة( HSE ممثل على يجب

  ).الفصل/اإلغالق( LOTO وإجراءات بعمليات الخاصة بالمتطلبات والتزامهم نالموظفي تدرب من التأكد شرفينموال ديرينمال على يجب

 .وإجراءاتها) صلفال/اإلغالق( LOTO عمليات بمتطلبات االلتزام وظفينمال على يجب

  تعريفات

 إصدار أو متوقع وغير نشط بشكل تشغيلها لبدء نتيجة ضرر حدوث في تتسبب أن يمكن والتي التاآل في تبقيةمال أو المخزنة الطاقة عن عبارة هي الضارة الطاقة 
  .المخزنة أو الكامنة والطاقة الميكانيكية الحركة و الكيميائية والتفاعالت الحرارية الطاقة و الكهربية الطاقة على ذلك يشتمل مخزنة طاقة

 صلفال/اإلغالق يشير )LOTO( من لحمايتهم أو متوقع غير بشكل تشغيلها بدء أو واألجهزة التاآل تنشيط من وظفينمال ايةملح معينة وإجراءات اتسممار إلى 

  .الصيانة أو الخدمات أنشطه إجراء أثناء خطيرة طاقة انبعاث

  المتطلبات

 

 الطاقة مصادر من جةتوالنا بها المتعلقة والمخاطر) حهايتصل أو ظيفهاتن أو فحصها أو انتهايص أو المعدات أو اآلالت تركيب مثل( والمهام المعدات حديدت  .أ

  . فيها حكمتال يصعب التي الضارة

  .الضارة بالطاقة المرتبطة المخاطر تقييم  .ب

  .منها الحد أو) الفصل/اإلغالق LOTO إجراءات مثل( المخاطر إلزالة استخدامها يتم للتحكم تدابير إعداد  .ج

 

  .متعددة طاقة مصادر على حتويت التي للمعدات بالنسبة باآلالت خاصة معينة) فصل/إغالق( LOTO إجراءات توثيق جبي  .أ

 والبطاقات األقفال بتركيب امواق ينذال للعمال فقط مكني. الطاقة في حكمتال أجهزة تأمين بهدف فردي بشكل خصيصهات تم وبطاقات ومفاتيح أقفال توفير  .ب
  .إزالتهاو

  :وتعطيلها اتدالمع عزل  .ج

 وإغالقها الميكانيكية األنظمة تشغيل على تعمل التي والمكنات المحركات فصل.  

 إغالقها/  الطاقة فصل خالل من الكهربية الدوائر تعطيل.  

 والبخارية والغازية الهيدروليكية األنظمة في الغاز أو السوائل تدفق عمليات حظر.  

 الجاذبية سببهات قد التي الحركة ضد اآلالت أجزاء حظر.  

  :النظام تعطيل بعد مخزنة طاقة ةيأ وجود في اإلفراط  .د
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	Nike انين قو ةرإدا معيار رةلضاا لطاقةا في لتحكما
 
 

 

 
 
 

 باعتبار وذلك( الجوي طغللض معادل الداخلي طغالض يكون حتى المركمات أو الصهاريج أو طغالض أوعية من السوائل أو الغاز تهوية فتحة إيجاد يجب 

  ).والبيئة العمال سالمة

 باألرض توصيلها خالل من الكهربية المكثفات تفريغ.  

 حظرها أو الكبس أو طغالض تحت تعمل التي الينابيع إطالق.  

 والفصل اإلغالق بعد امً تما بالتوقف للنظام السماح خالل من الذاتي القصور قوات تبديد.  

  . التعطيلو الفصل من التحقق  .ه

  :اتدالمع تنشيط إعادة  .و

 الخطر مناطق عن الموظفين ابتعاد فور التنشيط وإعادة اآلمنة والبداية األقفال وإزالة العمل فحص عملية.  

 أجهزة إزالة يجب عندما LOTO )توفير االحتياطية التدابير على يجب موضعها، تحديد أو المعدات أو اآلالت الختبار مؤقت بشكل) الفصل/اإلغالق 

  .للموظفين كافية حماية

 المعدات وتشغيل العمل مالتاك عند للموظفين إعالمات.  

 اآلمنة العملية لتأكيد هاطتنشي إعادة تم التي المعدات على اإلشراف.  

  . أخرى عزل وسيلة أية وجود عدم حالة في فقط البطاقة استخدام  .ز

  .موظف من رثأك على زلالع عملية تنطوي عندما اإلغالق متعددة واإلجراءات المعدات  .ح

  .الخطر مناطق عن الموظفين كافة وابتعاد اآلالت سالمة على اطمئنانه بعد ايً شخص الموقع مدير بواسطة فقط بها مسموح قفاللأل ةيالجبر اإلزالة تعتبر  .ط

 

  ).الفصل/اإلغالق( LOTO حول ابً تدري الموظفين كافة يتلقى أن -التدريب

  :يلي ما التدريب ضمنتي أن يجب. سنوي بشكل حديث تدريب إجراء يجب. كامل بشكل) الفصل/اإلغالق( LOTO -ب المعنيين الموظفين تدريب يجب

 وكيفيته وماهيته الطاقة مصادر" جميع" عزل مكان.  

 التحكم أجهزة على والبطاقات األقفال استخدام.  

 العزل من التحقق.  

 التنشيط وإعادة اآلمن التشغيل إجراءات.  

 فيها والتحكم المخاطر تحديد.  

 

  .أدنى كحد سنوات 3 لمدة التدريب بسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب :التدريب سجالت

 لمدة السجالت بهذه االحتفاظ ويجب. الضارة للطاقة بالتعرض الخاصة السجالت ذلك في بما الحوادث، بجميع الخاصة بالسجالت االحتفاظ يجب :الحوادث سجالت

  .أدنى كحد سنوات 5

  :أخرى سجالت

  .أدنى كحد سنوات 3 لمدة المراقبة بسجالت االحتفاظ منشأة كل على جبي  .أ
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 يلزم ماك المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات ونموردال يلتزم أن يجب – األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، ممارسةك بدقة تحديده تم ما باستثناء ر

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار على حثهم

  :المراجع

 المطبقة والفيدرالية المحلية واللوائح القوانين. 

 دليل ESH)ـب الخاص )والصحة والسالمة البيئةNike ، 8-10 صفحة  



	Nike انين قو ةرإدا معيار المغلقة األماكن حماية
 
 

 

 

  المعيار

 منشآت لتشغيل نتيجة أو أثنائه في تحدث التي أو به المرتبطة أو العمل عن الناجمة واإلصابات الحوادث لمنع الالزمة الخطوات ويتخذ آمنة عمل بيئة المورد يوفر
 .لها واالستجابة وتجنبها الموظفين جميع سالمة على المحتملة المخاطر عن للكشف أنظمة المورد ولدى. المورد

 منها لحدا أو لمغلقةا كنألماا لىإ لبالدخو لمتعلقةا لمخاطرا من لحدا جلأ من ذهاتنفيو اءاتجروإ تعمليا يرتطو.  

  المسؤوليات

  .واتباعها وتنفيذها لقةغالم األماكن بدخول الخاصة اإلجراءات تطوير من التأكد الموقع مدير على يجب

  .عليها واإلشراف هاعمود لقةمغال األماكن بدخول الخاصة واإلجراءات العمليات إعداد )والبيئة والسالمة الصحة( HSE ممثل على يجب

  .لقةمغال األماكن بدخول ةالخاص واإلجراءات العمليات بمتطلبات والتزامهم وظفينمال تدرب من التأكد والمشرفين ديرينمال على يجب

 .لقةمغال األماكن بدخول الخاصة واإلجراءات العمليات بمتطلبات االلتزام وظفينمال على يجب

  تعريفات

 ىعل( طويلة لفترة فيه الموظفين لبقاء مصمم غير وهو والخروج، للدخول محدودة وسائل به الموظفين، لدخول افيةك مساحة ذو مكان عبارة هو المغلق المكان 

  ).والحفر التخزين وصهاريج والغاليات واألنفاق والبالوعات البالوعات إصالح فتحات المثال، سبيل

o التالية الخصائص من أكثر أو بخاصية تصريح يلزمه الذي لقغالم المكان يتميز:  

 ضار؛ هواء على احتوائه احتمالية  

 بالموظفين؛ كبيرة أضرار إلحاق في تتسبب قد مواد  

 حتى ايً تدريج تضيق والتي ألسفل المنحدرة األرضيات بسبب أو للداخل المائلة الجدران بسبب الموظف ناقتاخ إلى يؤدي قد داخلي تكوين 
  أصغر؛ ممر إلى تصل

 السالمة أو بالصحة خاصة عليها متعارف أخرى مخاطر على احتوائها.  

o يحتوي ال أنه كما ر،يخط بدني ضرر إلى أو الوفاة إلى تؤدي قد أضرار أية على يحتوي ال مغلق مكان هو تصريح يلزمه ال الذي لقغالم المكان 

  .جوية مخاطر لحدوث احتمالية أو جوية مخاطر أية على

  طلباتتالم

 

  . بها المتعلقة والمخاطر لقةغالم األماكن جميع حديدت  .أ

  .مخاطربال المرتبط الخطر تقييم  .ب

  ).ذلك وغير والتدريب واالتصال الشخصية الوقاية ومعدات الدخول إجراءات المثال، سبيل على( منه الحد أو الخطر لتقليل التحكم تدابير تحديد  .ج

 

  :تصريح يلزمها التي لقةغالم األماكن  .أ

 بالدخول تصريح الخطر، تقييم في تحديدها تم عالية أو متوسطة لمخاطر ضتتعر التي لقة،غالم األماكن لدى يكون أن يجب.  

 تصريح يلزمها التي لقةغالم األماكن دخول من المعتمدين غير الموظفين منع يجب.  

 إلى الالفتة تشير أن يجب. الدخول نقاط جميع على التحذيرية الالفتات لصق يجب:  

 ".الدخول ممنوع صريح، يلزمه مغلق مكان -  خطر"
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  .موظفون أم مشرفون األشخاص هؤالء كان سواء تصريح، يلزمها التي لقةغالم األماكن إلى يدخلون ينذال باألشخاص الخاصة المسؤوليات  .ب

  :الدخول بتصريح الخاصة طلباتتالم  .ج

 لقغالم المكان اسم.  

 الدخول انتهاء تاريخ ذلك في بما ومدته، العمل وتاريخ الدخول من غرضال.  

 مشرفين أم موظفين األشخاص هؤالء كان سواء بالدخول، ومونيق ينذال المعتمدين باألشخاص قائمة.  

 فيها التحكم فيةيوك لقةغالم باألماكن المتعلقة المخاطر.  

 العزل إجراءات.  

 بالدخول خاصة مقبولة شروط.  

 المستمرة والمراقبة الجوي باالختبار الخاصة المطلوبة النتائج.  

 والطوارئ اإلنقاذ طلباتتم.  

 بالدخول يقومون ينذال واألشخاص بالموظفين الخاصة االتصال إجراءات.  

 فعةتالمر باألماكن خاصة أمان ومالبس ورافعة حامل المثال، سبيل على( للدخول الالزمة المعدات.(  

 عالية لحرارة التعرض مع العمل المثال، سبيل على(األخرى بالتصاريح الخاصة فاصيلالت.(  

  .واالختبار المراقبة معدات لجميع الدخول لقب ذاتية ومعايرة سنوية معايرة  .د

 ينموردوال الموظفين على اإلجراءات تلك تشتمل بحيث لقة،غالم األماكن بدخول الخاصة قةثالمو السنوية اإلجراءات على منشأة كل تحتوي أن يجب  .ه

  .الباطن من ينموردوال

  .إليها بالدخول مصرح غير لقةغم كأماكن لقةغالم األماكن نيفبتص الخاصة المتطلبات  .و

 محتمل أو فعلي ضار هواء على يحتوي ال لقغالم المكان أن من دالتأك.  

 السالمة أو الصحة مخاطر على المخاطر تلك وتشتمل. خطير بدني ضرر إلى أو الوفاة إلى تؤدي قد مخاطر على يحتوي ال لقغالم المكان أن من دالتأك 

  .المتحركة األجزاء أو الكهربية الصدمة أو السائلة أو الصلبة المواد نع الناتجة األضرار ذلك في بما عليها، المتعارف

 المخاطر جميع من صلالتخ يتم إن إلى تصريح يلزمه لقغم مكان أنه على المكان مع التعامل يجب المخاطر، من للتخلص الدخول عند.  

 تكوين أو التطبيق قيد ييراتغالت تعمل عندما وذلك األمر، لزم ىمت تصريح، يلزمه لقغم كمكان تصريح يلزمه ال يذال لقغالم المكان فتصني إعادة 

  .بالدخول يقومون ينذال األشخاص على تعود التي المخاطر زيادة على المكان

 

 فيها التحكم وإجراءات لقةغالم األماكن إلى الدخول مخاطر.  

 المعدات جميع استخدام.  

 االتصاالت.  

 والطوارئ اإلنقاذ متطلبات.  
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  .أدنى كحد سنوات 3 لمدة دريبتال بسجالت االحتفاظ ةأمنش كل على يجب: التدريب سجالت

 السجالت عن الكشف يتم لن. أدنى كحد إضافية امً عا 30 ولمدة العمل مدة طوال واآلمنة السرية الطبية بالسجالت االحتفاظ ةأمنش كل على يجب: الطبية السجالت

  .القانون بها يصرح التي األسباب اءثنباست موظف،لا من خطية موافقة بدون الطبية

 سنوات 5 لمدة السجالت بهذه اظتفاالح ويجب. لقةغالم باألماكن الخاصة السجالت ذلك في بما الحوادث، بجميع الخاصة بالسجالت االحتفاظ يجب: الحوادث سجالت

 . أدنى كحد

  :أخرى سجالت

  للخطر ةيالحال ماتيالتقي  .أ

  .أدنى كحد عام لمدة لقةغالم األماكن بدخول خاصةلا الدخول صاريحت  .ب

  . أدنى كحد سنوات 3 لمدة المراقبة معدات بمعايرة الخاصة السجالت  .ج

  .أدنى كحد سنوات 3 لمدة المراقبة سجالت  .د

  

 على حثهم يلزم ماك المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات ونموردال يلتزم أن يجب – للمعايير األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، ممارسةك بدقة تحديده تم ما باستثناء

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار

  :المراجع

 المطبقة والفيدرالية المحلية واللوائح القوانين. 

 دليل ESH)ـب الخاص )والصحة والسالمة البيئةNike ، 4-53 صفحة  
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  المعيار

 منشآت لتشغيل نتيجة أو أثنائه في تحدث التي أو به المرتبطة أو العمل عن الناجمة واإلصابات الحوادث لمنع الالزمة الخطوات ويتخذ آمنة عمل بيئة المورد يوفر
 .لها واالستجابة وتجنبها الموظفين جميع سالمة على المحتملة المخاطر عن للكشف أنظمة المورد ولدى. المورد
 من موردوال موردال بأنشطة المرتبطة بيئيةال والمخاطر بالسالمة المتعلقة والمخاطر الصحية المخاطر من الحد أجل من وتنفيذها وإجراءات عمليات تطوير 

  .منها التخلص أو الباطن

  المسؤوليات

  .واتباعها وتنفيذها المورد سالمة إجراءات تطوير من التأكد الموقع مدير على يجب

  .يهعل واإلشراف ودعمه موردبال خاص سالمة برنامج إعداد) والبيئة مةوالسال الصحة( HSE ممثل على يجب

  .موردال سالمة برنامج بمتطلبات والتزامهم ينأثرالمت والموظفين تأثرينمال الموردين تدريب من التأكد موردال اتصال جهة على يجب

  .المورد سالمة برنامج بمتطلبات والتزامهم المتأثرين والموظفين تأثرةمال المورد اتصال جهة تدريب من التأكد والمشرفين ديرينمال على يجب

 .المورد سالمة ببرنامج الخاصة بالمتطلبات االلتزام لموظفينوا ينموردال على يجب

  تعريفات

 الباطن من موردوال موردبال الخاص المشروع عمل أنشطة تنسيق عن المسؤول الشخص هو موردال اتصال جهة.  

  المتطلبات

 

  .عليها الباطن من التعاقد أو التعاقد تم قد يكون أن الممكن من التي المرتبطة والمخاطر المهام  .أ

  .المسردة بالمخاطر المرتبط الخطر تقييم  .ب

  منه التخلص أو الخطر لتقليل المطلوبة التحكم تدابير حديدت  .ج

 

  :على متأثر مورد كل بواسطة إكماله تم الذي المسبق التأهيل جذنمو يشتمل  .أ

 أداء HSE )والبيئة والسالمة الصحة.(  

 كمجموع أمريكي دوالر مليون2/حادثة لكل أمريكي دوالر مليون 1 - ب يوصى( ضرر عن تجةاالن الخسارة ضد التأمين لمتطلبات األدنى الحد 

  ).كلي

 المالئم والتدريب المناسبة السالمة برامج نفيذت.  

  .ينموردال ضرف أو قبول تقييم عملية  .ب

  .المؤهلين ينموردلل موثق سرد  .ج

  .المؤهلين ينموردلل سنوي تقييم  .د

 

   .الطواريء حالة في خاذهاتا الالزم واإلجراءات ارذاإلن مصدر على والتعرف ئالطوار جمخار المنشأة هيتوج ملتيش  .أ
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  . الباطن من موردال/موردبال خاصة مطلوبة شهادات أو/و الزم تدريب أي صحة من التحقق  .ب

  . الموقع في نقلها يتم مواد ألية) MSDS(المادة سالمة اناتيب جدول صحة من التحقق  .ج

  .التنظيمية المتطلبات كافة مع ومتوافقة جيدة حالة في أنها من للتأكد الموقع إلى المنقولة المعدات فحص  .د

 والسالمة الصحة( HSE وإجراءات سياسات إلى باإلضافة) والبيئة والسالمة الصحة( HSE بـ الخاصة المطبقة اللوائح جميع مراجعة  .ه

  بالمنشأة الخاصة )والبيئة

  . العامة السالمة قواعد مراجعة  .و

   صوالتخل فنظيوالت الفنيّة العمالة متطلبات  .ز

  .الحدث عن اإلبالغ  .ح

  .االمتثال عدم دابيرت  .ط

 

 

 

 

 . أدنى كحد سنوات 3 لمدة للعمل المسبق التوجيه/المراجعة بسجالت فاظتاالح منشأة كل على يجب: التدريب جالتس

  التأهيل سجالت

  . التأهيل/سبقمال للتأهيل ةيالحال جنماذبال منشأة كل تحتفظ أن جبي  .أ

  . التأهيل/قمسبال للتأهيل الحالية تقييماتلبا منشأة كل تحتفظ أن جبي  .ب

  أخرى سجالت

  . موردال بمهام الخاصة للمخاطر الحالي بالتقييم منشأة كل تحتفظ أن جبي  .أ

  .أدنى كحد سنوات 3 لمدة المراقبة بسجالت االحتفاظ منشأة كل على جبي  .ب

 

 

 المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات ونموردال يلتزم أن يجب – للمعايير األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، ممارسةك بدقة تحديده تم ما باستثناء ر

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار على حثهم يلزم ماك

  :المراجع

 المطبقة والفيدرالية المحلية واللوائح القوانين. 
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  المعيار

 يستخدم. فيها ويتحكموا ويقيموها ويعرفونها األجل وطويلة حادة مزمنة أمراض في تتسبب قد مما العمل مكان في الشخصية والنظافة الصحة مخاطر الموردون يتوقع
 أو الفيزيائية للمخاطر العمال يتعرض وال. العمل مكان في توجد التي للمخاطر المحتملة الصحية التأثيرات لتحديد الروتينية والتحليل الرصد أساليب الموردون
 .المهني التعرض حدود فوق البيولوجية أو الكيميائية

 عمليات على المحافظة. للعامل بالنسبة الكيميائيو والبيولوجي البدني التعرض بعمليات المرتبط الخطر تقليل أجل من وتنفيذها وإجراءات عمليات تطوير 
 ذلك كان متى ناهدأ كورةمذال) OEL( المهني التعرض حدود إلى التعرض عمليات تقليل يجب أدنى، وكحد. الثالم لصحة الوقائية المستويات عند التعرض

 واللوائح القوانين في أو المعيار هذا في كرهاذ ورد امك بالمتطلبات االلتزام دالمور على يجب. والعالمية يةمحلال الحدود بواسطة تحديده تم لما وفقًا أو احً متا

  .صرامتها درجة .كانت أيا الصلة اتذ المحلية

  المسؤوليات

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

  .عليها واإلشراف هاعمود المعيار بهذا خاصة وإجراءات عمليات إعداد) والبيئة والسالمة الصحة( HSE ممثل على يجب

  .المعيار بهذا الخاصة واإلجراءات العمليات بمتطلبات والتزامهم للتدريبات الموظفين تلقي من التأكد والمشرفين المديرين على يجب

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

  تعريفات
 البيولوجية والمخاطر والضباب السيارات وعوادم واألتربة الدخان يسببه الذي التلوث مدى ذلك في بما المباني داخل الهواء حالة هو الداخلي الهواء جودة 

  .واآلالت والعمليات المواد من الناتجة الكيماوية والمواد والغازات

 أيضا يعرف( احيً  نًاكائ ذاتها حد في هي كانت أو حي كائن بواسطة إما تكوينها تم التي الهواء في المحمولة العضوية الملوثات عن عبارة هو البيولوجي الخطر 

  .الطلع روغبا يلقيةفوال والجراثيم األتربة وسوس الفطري والعفن والقوالب والفطريات يارالبكت على الحيوي الجوي الهباء يشتمل). الحيوي الجوي الهباء باسم

 للموظفين ةرَ ضا تعتبر التي الصناعية المواد أو العناصر من خليط أو عنصر عن عبارة هو الكيميائي الخطر.  

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

  ).والسقوط باالنزالق المتعلقة والمخاطر والضوضاء والحرارة الكهربية لمخاطروا عال

  المتطلبات

 

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

  )ضروري أنه على ذلك تحدبد تم حيث ،"المهني التعرض حدود" OEL - ـب للمقارنة العينات سحب ذلك في بما( بالمخاطر المرتبط الخطر تقييم  .ب

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

 

  :المخاطر من الوقاية  .أ

 المَ الع تعرض عمليات في تؤثر قد التي والمعدات والعمليات المواد جميع العتماد قةثالمو العملية.  

 ةارَ ضال وغير ةرَ الضا والمواد العمليات استبدال عملية.  

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

 األمريكي والمؤتمر لبالدهم الصحية أو القانونية بالمتطلبات الخاص عليه المجمع المعيار أو عليها والمتعارف المقيدة باللوائح االلتزام ينموردال على يجب  .د

 المسموح التعرض لحدود) OSHA( األمريكية المهنية والصحة السالمة وإدارة) TLVs( وليةاأل الحدية والقيم) ACGIH( الصناعية الصحة ألخصائي الحكومي

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

 قبل) العامة التهوية أو المحلي العادم مثل( الهندسي التحكم عناصر في محددة التعرض حدود من أقل مستوى عند الملوثات على الحفاظ اعتبارات تكون أن يجب  .ه

  :التوفر حالة في. الشخصية يةالوقا معدات استخدام

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

 مسارب تكون أن عدم يجب HVAC )مثل(المحتملة التلوث مصادر من مقربة على موجودة غير األخرى والفتحات) الهواء وتكييف والتهوية التدفئة 
  ).السيارات عوادم تجمع أماكن من بالقرب أو العوادمب المعبأ الريح اتجاه

  .وصيانتها فحصها يجب كما المناسب العمل رتيبت في التعرض في التحكم معدات وضع يجب  .و

  .مقبولة غير بمستويات وجودها اكتشاف عند) والعفن الفيلقية مثل( البيولوجية المخاطر معالجة خطة  .ز

 

 المطبقة واإلجراءات اللوائح.  

 المالع تعرض مخاطر حول عام توضيح.  

 المكشوفة الجروح طريق عن الجلدي واالمتصاص االستنشاق مثل( التعرض رقط.(  

 التعرض تسبب قد التي المهام.  

 الشخصية الوقاية لمعدات المناسبين والموقع االستخدام " به الخاصة والقيود التحكم طرق.  

 بها والتوعية الطبية السالمة بيانات صحيفة استيعاب  

  :على أدنى كحد يشتمل تدريبًا وصيانتها التعرض في التحكم معدات تشغيل عملهم يتضمن ينذال الموظفون يتلقى أن يجب

 أنظمة وتشغيل لصيانة المعينة اإلجراءات HVAC )المحلية العادم ومعدات) الهواء وتكييف والتهوية التدفئة   

 الشخصية الوقاية معدات استخدام.  

 

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

 يتم لن. أدنى كحد امً عا 30 إليها افً مضا الموظف يفتوظ مدة طوال واآلمنة السرية الطبية بالسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب أمكن، متى: الطبية السجالت

 . القانون بها يصرح التي األسباب اءثنباست الموظف، من خطية ةموافق بدون الطبية السجالت عن الكشف

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

  أخرى سجالت

  .للخطر الحالي التقييم  .أ

  . أدنى كحد سنوات 3 لمدة والصيانة الفحص بسجالت االحتفاظ يجب  .ب

  .أدنى كحد سنوات 5 لمدة المأخوذة بالعينات الخاصة للمعمل التحليلية النتائج  .ج
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 يلزم ماك المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات ونموردال يلتزم أن يجب – للمعايير األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، ممارسةك بدقة تحديده تم ما باستثناء

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار على حثهم

  :المراجع

 المطبقة والفيدرالية المحلية واللوائح القوانين. 

 ـ ب الخاص "الضارة المواد" الدولي إدارة معيار.Nike  

 ـ ب الخاص" الشخصية الوقاية معدّات" قوانين إدارة معيار.Nike  

 دليل ESH)ـب الخاص )والصحة والسالمة البيئةNike ، 39- 5صفحة 

 الصناعية الصحة يئألخصا الحكومي األمريكي رمؤتمال )ACGIH (األولية الحدية والقيم(TLVs) البيولوجي التعرض ومؤشرات .(BEIs)  

 

 



	Nike انين قو ةرإدا معيار ءللضوضا ضلتعرا
 
 

 

 

  المعيار

 لتحديد الروتينية والتحليل الرصد أساليب الموردون ويستخدم. فيها ويتحكموا ويقيموها عليها ويتعرفوا العمل مكان في المهنية والنظافة الصحة مخاطر الموردون يتوقع
 التعرض حدود تتجاوز التي البيولوجية أو الكيميائية أو الفيزيائية للمخاطر العمال ويتعرض. العمل مكان في توجد التي للمخاطر المحتملة الصحية التأثيرات

 موردموردمورد.المهني

 لتيا ءلضوضاا تمستويا من لينولمقاوا لموظفينا حماية أو/و ءلضوضاا تتويامس خفض فبهد تنفيذهو ءللضوضا ضبالتعر خاصة جبرنام تطوير 

  .لسمعا حاسة انفقد في تتسبب فسو

  المسؤوليات

  .واتباعه وتنفيذه الضوضاء برنامج تطوير من التأكد الموقع مدير على يجب

  .عليه واإلشراف ودعمه للضوضاء بالتعرض خاص برنامج بإنشاء يقوم أن) والبيئة والسالمة الصحة( HSE ممثل على يجب

  .للضوضاء التعرض برنامج بمتطلبات والتزامهم الموظفين تدريب من يتأكدوا أن والمشرفين المديرين على يجب

  .للضوضاء التعرض برنامج بمتطلبات االلتزام الموظفين على يجب

  المتطلبات

 

 ليبديس وحدة 85 ـك المرتفعة الضوضاء اتذ المناطق على التعرف يتم. عةتفالمر الضوضاء اتذ المناطق على التعرف بهدف للضوضاء تقييم توصيل  .أ

  .أكثر أو

  ).الحريق اراتذإن سماع على القدرة وعدم التركيز وفقدان السمع حاسة فقدان المثال، سبيل فعلى( الصاخبة الضوضاء عن الناشئ الخطر تقييم  .ب

  .أدنى كحد بلديسي وحدة 85 من ألقل للضوضاء التعرض تقليل بهدف التحكم أدوات تقييم  .ج

 خيار وأفضل كأول االعتبار في الهندسة في التحكم أدوات وضع يجب.  

 خيار كآخر االعتبار في الشخصية الوقاية معدات وضع يجب.  

 

  . اإلنتاج عمليات أو اآلالت في خطير ييرغت يحدث عندما الضوضاء مراقبة  .أ

  . بها السمعية الحماية أساليب ذاتخا يجب التي المناطق إلى تشير التي الالفتات  .ب

  .المطلوبة المناطق في واستخدامها السمعية الحماية توفر  .ج

  إليها المشار ضوضاءال لمستويات اليةعالف لتحديد السمعية الحماية تقييم  .د

 

  .الموظفين على تكلفة وجود عدم  .أ

  .معتمد طبي أخصائي بواسطة فحصهم ميت  .ب

  .سنوية بصورة ثم البداية في) السمعي المخطط( االختبار إجراء يم  .ج

  .بالنتائج المتأثرين الموظفين إخطار  .د

   .المحدد الطبي األخصائي قبل من فحصه تم ما حسب السمع في تغيير أي مع للتعامل التصحيحي اإلجراء اتباع  .ه
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 السمع على الضوضاء ثارآ.  

 السمعية الحماية أدوات من الغرض.  

 المختلفة األنواع وتخفيف والعيوب المميزات.  

 المتوفرة التعليمات.  

 االختبار عملية وشرح السمع بقياس المتعلق بارتاالخ من غرضال.  

 

  .أدنى كحد سنوات 3 لمدة التدريب بسجالت فاظتاالح منشأة كل على يجب :دريبتال سجالت

 الكشف يتم لن. أدنى كحد إضافية امً عا 30 ولمدة العمل مدة طوال واآلمنة السرية الطبية بالسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب: الطبية السجالت

 . القانون بها يصرح التي األسباب اءثنباست الموظف، من خطية موافقة دون الطبية السجالت عن

 . أدنى كحد سنوات 5 لمدة دثالحوا بسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب :الحوادث سجالت

  أخرى سجالت

  .للخطر الحالي التقييم  .أ

  .أدنى كحد سنوات 5 لمدة الضوضاء قييمت تدابيرب االحتفاظ سيتم  .ب

 

 

  :المراجع

 المطبقة والفيدرالية المحلية واللوائح القوانين. 

 دليل ESH)ـب صلخاا )والصحة والسالمة البيئةNike ، 5-7 صفحة  
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  المعيار

 يستخدم. فيها ويتحكموا ويقيموها ويعرفونها األجل وطويلة حادة مزمنة أمراض في تتسبب قد مما العمل مكان في الشخصية والنظافة الصحة مخاطر الموردون يتوقع
 الكيميائية أو الفيزيائية للمخاطر العمال يتعرض وال. العمل مكان في توجد التي للمخاطر المحتملة الصحية التأثيرات لتحديد الروتينية والتحليل الرصد أساليب الموردون

 .المهني التعرض حدود فوق البيولوجية أو
 ارً أضرا تسبب أن يمكن التي المنظمة الكيميائية للمواد القاسي التعرض من ينموردوال الموظفين حماية بغرض وتنفيذه التنفس جهاز يةوقا برنامج تطوير 

  .لديهم التنفسي للجهاز

  المسؤوليات

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

  .عليه واإلشراف ودعمه التنفس جهاز لوقاية برنامج بإعداد قومي أن) ةئوالبي والسالمة الصحة( HSE ممثل على يجب

 .التنفس جهاز وقاية برنامج بمتطلبات وااللتزام الموظفين تدرب من دكالتأ والمشرفين المديرين على يجب

 .التنفس جهاز وقاية برنامج بمتطلبات االلتزام الموظفين على يجب

  تعريفات

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

 مخصصلا الحماية عامل )APF (عندما للموظفين التنفس أجهزة من مجموعة أو تنفس جهاز توفير يتوقع حيث التنفسية الوقاية عمل مكان مستوى عن عبارة هو 

  .القسم هذا في موصوف هو كما التنفسية للوقاية والمستمر الفعال البرنامج بتنفيذ العمل صاحب وميق

 الهواء فيرتو زةأجه على ويشتمل طيالمح الجو هواء من بالتنفس مستخدمه بتزويد يقوم جهاز هو للهواء المزود ستنفال جهاز )SARs (التنفس أجهزة ووحدات 

  ).SCBA(الذاتية

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

 في ما مادة تركيز لمعدل النموذجي بالتقدير اضً أي يقوم كما معين لفرد معين تنفس جهاز مالئمةل كمي تقدير عن عبارة هو للشخص التنفس جهاز مالئمة عامل 
  .ارتدائه عند التنفس جهاز داخل زهاكيبتر المحيط الهواء

 جهاز مالئمة اختبار اضً أي راجع. (ايً نوع أو ايً كم للشخص تنفسال جهاز مالئمة لتقييم ما بروتوكول استخدام عن عبارة هو للشخص التنفس جهاز مالئمة اختبار 

  ).QNFT( ايً كم للشخص التنفس جهاز مالئمة واختبار) QLFT( ايً نوع للشخص التنفس

 ايً نوع للشخص التنفس جهاز مالئمة اختبار )QLFT (يعتمد الذي التنفس جهاز مالئمة انطباق لتقييم للشخص التنفس جهاز مالئمة فشل/جاحن اختبار عن عبارة هو 

  .الراحة لوسيلة األفراد استجابة على

 ايً كم للشخص التنفس جهاز مالئمة اختبار )QNFT (يعد. ايً عدد التنفس جهاز داخل التسرب كمية قياس خالل من التنفس جهاز مالئمة انطباق تقييم عن عبارة هو 

QNFT )10. من أكبر تنفس جهاز مالئمة عامل تحقق أن يجب التي التنفس ألجهزة ايً ضرور) ايً كم للشخص تنفسال جهاز مالئمة اختبار   

 التنفس سطواناتأو االمتصاص وسعة اقراالخت وقت أسس لحساب يبيةالتجر البيانات استخدام على يعمل وصفي نموذج هو نيلسون ليون الحسابي جذالنمو .  

  طلباتتالم

 

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

 .بالمخاطر المرتبط الخطر تقييم  .ب
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  .ارً أخي التنفسي الجهاز وقاية أدوات واستخدام ايً ثان اإلداري التحكم وعناصر أوال الهندسي التحكم عناصر باعتبار وتنفيذها التحكم تدابير تحديد  .ج

 

 مع ذهيوتنف التنفس جهاز لوقاية وبتمك برنامج تطوير ينموردال ىعل فيجب الملوثة، الهوائية للمواد الموظفين ضتعر قليلت بهدف ستنفال أجهزة استخدام تم إذا  .أ

  :التالية العناصر على الخطة تحتوي أن يجب. العمل لموقع مخصصة إجراءات

 البرنامج على اإلشراف بهدف للبرامج مؤهل مدير خصيصت.  

 التنفسي الجهاز وقاية ألدوات الحاجة لتقرير الوظيفة مهام تقييم:  

 أو األبخرة أو األدخنة أو الضباب أو المتطاير الرذاذ أو األدخنة أو باألتربة الملوث الهواء الستنشاق خاللها من الموظفون ضعريت التي الوظائف تحديد يجب - 

  .التنفسي الجهاز وقاية وسائل إلى الحاجة تحتمل كحاالت النشطة األشعة اتذ المواد أو الغازات

 الصناعي التنفس جهاز الرتداء الطبي والتقييم األهلية متطلبات تحديد.  

  :المناسب التنفس جهاز اختيار ريقةط  .ب

 المهنية والصحة للسالمة القومي المعهد قبل من معتمد صناعي تنفس جهاز استخدام ينموردال على يجب )NIOSH (استخدامه يكون أن يجب حيث 

  .به الخاصة االعتمادات لشروط اقً مطاب

 على والتعرف الموظفين تعرض لحاالت المقبول التقييم ذلك في بما العمل مكان في وتقديمه التنفس جهاز مخاطر على التعرف ينموردال على يجب 

  .لها المادي والشكل الملوثة للمواد الكيميائية الحالة

 الصحة أو الحياة علي اكً وشي ارً خط مثلي الهواء أن إلى االنتباه فيجب مقبول، بشكل تقييمه يتعذر عندما أو التعرض على التعرف يتعذر عندما )IDLH.(  

  :الطبي التقييم  .ج

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

 معتمد خرآ صحية رعاية أخصائي أو طبيب على بالتعرف ونموردال وميق أن يجب )PLHCP (أو طبي استجواب باستخدام الطبية التقييمات إلجراء 

  .الطبي االستجواب في الموجودة المعلومات نفس على يحتوي بحيث مبدئي طبي فحص

 من التنفس جهاز باستخدام الموظفين قيام إمكانية بخصوص مكتوبة توصية على ونموردال يحصل أن يجب PLHCP )رعاية أخصائي أو طبيب 

  ).معتمد خرآ صحية

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

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

  .يمالتقي بإعادة بالتوصية المشرف أو البرامج مدير أو) معتمد خرآ صحية رعاية أخصائي أو طبيب( PLHCP قام إذا - 

 حاجة وجود إلى تشير البرنامج وتقييم التنفس جهاز مالئمة اختبار أثناء تدوينها تم التي المالحظات فيها بما ستنفال جهاز برنامج من الواردة المعلومات كانت إذا - 

  .لذلك

  .وظفالم على الفيسيولوجية عباءلأل الفعلية الزيادة على تعمل قد التي العمل مكان ظروف في التغييرات تحدث - 

   مطلوب غير الطبية للحالة السنوية المراجعة - 

  :للشخص التنفس جهاز مالئمة اختبار  .د

 ايً نوع للشخص التنفس جهاز مالئمة الختبار موجب أو سالب ضغط ذو للوجه محكم تنفس جهاز باستخدام يقومون ينذال الموظفين كافة يخضع أن يجب )QLFT (أو 

  ).QNFT( ايً كم للشخص ستنفال جهاز مالئمة اختبار

 ذلك بعد ايً سنو ثم للوجه، مختلف تنفس جهاز استخدام عند األولي، االستخدام قبل للشخص التنفس جهاز مالئمة اختبار إجراء يجب.  
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  :ورعايتها ستنفال أجهزة صيانة  .ه

 التالية الحاالت في يمثالجرا من طهيرهاتو التنفس أجهزة تنظيف يجب:  

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

  .موظف من ألكثر إصدارها عند بارتدائها األشخاص مختلف قومي أن قبل - 

  :والعلب سطواناتواأل الفالتر تحديد  .و

 قبل من الموافقة لصقلم اقً طب باأللوان وترميزها العمل مكان في المستخدمة والعلب سطواناتواأل الفالتر كافة على ملصقات وضع يجب NIOSH 

  ).المهنية والصحة للسالمة القومي المعهد(

 اءً مقرو يبقى وأن الملصق إزالة عدم يجب.  

 فيها استخدامها يتم التي للبيئة مناسبة سطواناتاأل تكون أن يجب.  

  :التغييرات جداول  .ز

 األخرى ضالتعر وعمليات التلوث  نوع اعتبار مع اقً مسب محدد جدول إلى تنادًااس وتغييرها والعلب سطواناتواأل الفالتر فحص يجب.  

 الحسابي النموذج مثل( الحسابية جالنماذ باستخدام أو التصنيع شركة توصيات خالل من أو تحليلية أو تجريبية بطرق إما ييراتغالت جداول تحديد يتم قد 

  ).نيلسون ليون

 

 أجهزة بارتداء مطالبتهم نتم ينذال الموظفين لكافة وذلك ذلك بعد ايً سنو ثم األقل على األولية المهمة مع التنفسي الجهاز وقاية وسائل على التدريب إجراء سيتم

  :يلي ما على أدنى كحد التدريب يحتوي أن يجب. سليم بشكل بهم المنوطة المهام ألداء ننفس

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

 السليم والتخزين المالئم التنظيف  

 انً ممك ذلك كان متى االسطوانة استبدال إجراءات.  

 جهاز لقيود الوقائي يرأثالت مع بالتسوية التنفس لجهاز السليمة غير الصيانة أو االستخدام أو المالئمة قومت أن يمكن كيفو التنفس جهاز أهمية سبب 

  .هاتوإمكان ستنفال

 وإمكاناته التنفس جهاز قيود.  

 الطواريء حاالت في االستخدام.  

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

 المعيار اذله العامة المتطلبات.  

 يلي ما يحدث وعندما ايً سنو التدريب إعادة يجب:  

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

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

 االستخدام أكيدلت الموظفين واستشارة للبرنامج السليم تنفيذال أكيدلت ضروري بشكل العمل لمكان تقييمات إجراء ينموردال على يجب -البرنامج تقييم 

  .األمثل
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 . أدنى كحد سنوات 3 لمدة التدريب بسجالت االحتفاظ ةأمنش كل على بجب :لتدريبا سجالت

 . أدنى كحد سنوات 5 لمدة الحوادث بسجالت االحتفاظ ةأمنش كل على يجب :الحوادث سجالت

  :أخرى سجالت

  .للخطر الحالي تقييمال  .أ

  ). فقط ستنفال أجهزة( الحالية المالئمة اختبار سجالت  .ب

  .أدنى كحد سنوات 3 لمدة الفحص سجالت  .ج

  .وتوفيرها بيةالط ماتييبالتق الخاصة بالسجالت تفاظاالح يجب  .د

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

  .الحالي البرنامج من مكتوبة بنسخة االحتفاظ يجب  .و

  .التوظيف لفترة السجالت بكافة االحتفاظ ينموردال على يجب  .ز

 

 

 

 على حثهم يلزم ماك المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات ونموردال يلتزم أن يجب – للمعايير األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، ممارسةك بدقة تحديده تم ما باستثناء

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار

  :المراجع

 المطبقة والفيدرالية المحلية واللوائح القوانين. 

 دليل ESH)ـب الخاص )والصحة والسالمة البيئةNike ، 11- 7صفحة 
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  المعيار

. فيها ويتحكموا ويقيموها عليها ويتعرفوا وحادة األمد طويلة مزمنة أمراض تسبب أن يمكن والتي العمل مكان في المهنية والنظافة الصحة مخاطر الموردون يتوقع
 أو الفيزيائية للمخاطر العمال ويتعرض. العمل مكان في توجد التي للمخاطر المحتملة الصحية التأثيرات لتحديد الروتينية والتحليل الرصد أساليب الموردون ويستخدم
 موردموردمورد.المهني التعرض حدود تتجاوز التي البيولوجية أو الكيميائية

 اماللتزا وللمقاا على يجب .منها لحدا أو تأينها معدو عإلشعاا درمصا بتأين لمتعلقا خطرال تقليل جلأ من هاتنفيذو اءاتجروإ تعمليا تطوير 

  .متهااصر جةدر كانت يّاأ لصلةا ذات لمحليةا ئحاللووا نينالقوا في أو رلمعياا هذا في ذكره ورد كما تبالمتطلبا

  المسؤوليات

  .واتباعه وتنفيذه اإلشعاع سالمة تطوير من التأكد الموقع مدير على يجب

  .عليه واإلشراف ودعمه اإلشعاع سالمة برنامج إنشاء) والبيئة والسالمة الصحة( HSE ممثل على يجب

  .اإلشعاع سالمة برنامج بمتطلبات وااللتزام الموظفين تدرب من التأكد والمشرفين المديرين على يجب

 .اإلشعاع سالمة برنامج بمتطلبات االلتزام الموظفين على يجب

  تعريفات

 أو الجزيئات في الكيميائية الروابط لكسر كافية طاقة وجود مع الدقائقي اإلشعاع أو/و رومغناطيسيةالكه الموجات بواسطة إطالقها يتم طاقة المؤين اإلشعاع يعتبر 

  .جاما وأشعة وبيتا ألفا وأشعة X أشعة بث: على األمثلة تشتمل. الذرات من المترابطة تاإللكترونا إلزالة

 الالسلكي التردد إشعاع )RF (الصحي الخطر هي الحرارية يراتثالتأ. زهرت جيجا 100 و كيلوهرتز 300 بين ما تردده عيق مؤين غير إشعاع عن عبارة هو 

  .العالية الترددات اتذ واللحامات الحرارة سدادات على الصناعية التطبيقات أمثلة تشتمل. األساسي

 والمغناطيسي الكهربي الحقل من المنبعث اإلشعاع )EMF( وجود األبحاث اكتشفت. كهربي جهاز بأي المحيطة هربيةوالك المغناطيسية القوات عن عبارة هو 

  ).والمغناطيسي الكهربي الحقل من المنبعث اإلشعاع( EMF من األعلى وياتتبالمس متعلقة محتملة صحية أثيراتت

  طلباتتالم

 

  . بها المتعلقة والمخاطر اإلشعاع مصادر على التعرف  .أ

  .بالمخاطر المرتبط الخطر تقييم  .ب

  ).الشخصية الوقاية ومعدات والحماية المراقبة المثال، سبيل فعلى( إزالته أو ضالتعر لخفض مطلوبة التحكم تدابير هوية معرف  .ج

 

  . لألشعة القاسي التعرض من هيتلحما متشابك بغطاء اإلشعاع مصادر تصميم يجب  .أ

  . السنة في إشعاع وحدات 3 للفرد بالنسبة لإلشعاع المهني السنوي التعرض يتعدى ال  .ب

  .فقط المختصين الموظفين على المنطقة دخول رحص  .ج

  .اإلشعاع مناطق في والملصقات اإلشارات  .د

  .اللوائح تتطلبه كما أو للخطر التعرض شديدي الموظفين على الطبي اإلشراف  .ه

  .التالفة للمصادر) االستجابات( االستجابة  .و

   .خاللها من العمل أو اإلشعاع مصادر مع للتعامل للوظيفة المعينة اإلجراءات  .ز
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  .الطواريء اءاترإج  .ح

  .المصنع لتوصيات اقً طب ومعايرتها المشعة المعدات صيانة  .ط

  ٠لإلشعاع ضالتعر قليلت على تعمل التي العمل ممارسات  .ي

 

  اإلجراءات  .أ

  إشعاعي مسح عملية  .ب

  المتشابكة األغطية  .ج

  التسريب  .د

  ) مطلوبة كانت إذا( الجرعات قياس  .ه

  الموظف قييمت  .و

 

 ما على أدنى كحد التدريب يحتوي أن يجب. األولي التعيين عند التوعية تحقيق بهدف ابً دريت بتلقي رونثالمتأ الموظفون ومقي أن يجب: االشعاع بسالمة التوعية

  :يلي

 اإلشعاع آثار.  

 المخاطر هذه في التحكم كيفيةو الموظفون لها يتعرض قد التي المعينة المخاطر.  

 للعمل اآلمنة الممارسات.  

 الطواريء إجراءات.  

 أدنى كحد التدريب يتويح أن يجب. ذلك بعد ايً سنو ثم ايً أول ابً تدري اإلشعاع مصادر مع مباشرة بصورة يتعاملون ينذال الموظفون لقىيت أن يجب :اإلشعاع سالمة

  :يلي ما ىعل

 المنشأة في الموجود اإلشعاع أنواع.  

 المنشأة في الموجودة اإلشعاع لمصادر بالتعرض الخاصة المحتملة المخاطر.  

 الناتجة والمخاطر التعرض مستويات.  

 الخطر ماتييقت نتائج.  

 للعمل اآلمنة الممارسات.  

 الطواريء إجراءات.  

 

 . أدنى كحد سنوات 3 لمدة التدريب بسجالت اظتفاالح ةأمنش كل على بجب: دريبتال سجالت

 . أدنى كحد سنوات 5 لمدة الحوادث بسجالت االحتفاظ ةأمنش كل على يجب: الحوادث سجالت

  أخرى سجالت

  .للخطر الحالي التقييم  .أ

  .أدنى كحد سنوات 3 لمدة السنوية المراجعة  .ب

  .أدنى كحد سنوات 3 لمدة األجهزة الختبار رةيالمعا سجالت  .ج

  .اتدالمع استخدام مدة طوال الصيانة سجالت  .د
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 على حثهم يلزم ماك المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات ونموردال يلتزم أن يجب – للمعايير األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، ممارسةك بدقة تحديده تم ما باستثناء ر

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار

  :المراجع

 المطبقة والفيدرالية المحلية واللوائح القوانين. 

 دليل ESH)ـب الخاص )والصحة والسالمة البيئةNike ، 5-23 صفحة  

 



	Nike انين قو ةرإدا معيار اريلحرا لضغطا إدارة
 
 

 

 

  المعيار

 يستخدم. فيها ويتحكموا ويقيموها ويعرفونها األجل وطويلة حادة مزمنة أمراض في تتسبب قد مما العمل مكان في الشخصية والنظافة الصحة مخاطر الموردون يتوقع
 أو الفيزيائية للمخاطر العمال يتعرض وال. العمل مكان في توجد التي للمخاطر المحتملة الصحية التأثيرات لتحديد الروتينية والتحليل الرصد أساليب الموردون
 .المهني التعرض حدود فوق البيولوجية أو الكيميائية

 االلتزام موردال على يجب. منها الحد أو العمل بيئة عن الناتج الحراري بالضغط المتعلقة المخاطر تقليل أجل من وتنفيذها وإجراءات عمليات تطوير 

  .صرامتها درجة انتك أيًا لصلةا ذات المحلية واللوائح القوانين في أو المعيار هذا في رهاكذ ورد ماك بالمتطلبات

  المسؤوليات

 .واتباعها وتنفيذها الحراري بالضغط الخاصة واإلجراءات المعيار تطوير من دكالتأ الموقع مدير على يجب

  .عليها واإلشراف وصيانتها الحراري بالضغط الخاصة واإلجراءات المعيار إعداد) والبينة والسالمة الصحة( HSE ممثل على يجب

 .الحراري بالضغط الخاصة واإلجراءات المعيار بمتطلبات والتزامهم الموظفين تدريب من دكالتأ والمشرفين المديرين على يجب

 .الحراري بالضغط الخاصة واإلجراءات المعيار بمتطلبات االلتزام الموظفين على يجب

  تعريفات

 العضالت في تشنجات أو المآ( الحرارية والتشنجات الحرارة شدة عن الناتج ادفاالستن مثل الطبية األحوال من العديد إلى رييش عام اسم هو الحراري طغالض (

  .الحارة األماكن في العمل عن تجةاالن الشمس وضربة

 الحرارة في للعمل الجسم تكيف هو التأقلم.  

  طلباتتالم

 

  :على يشتمل بحيث وتنفيذه، الحراري طغالض من للوقاية مكذوب برنامج إعداد  .أ

 البرنامج بها يقوم التي ولياتئالمس تحديد.  

 البرنامج نفيذت موعد تحديد  

 منها التقليل أو المخاطر إلزالة استخدامها يتم للتحكم تدابير إعداد.  

 وتوزيعها الوقاية مالبس اختيار.  

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

  .األمر لزم متى الوردية، ييرغت أثناء المياه تبديل - 

  .الوقائية الراحة على الحفاظ أجل من األوقات جميع في الظل أماكن إلى الموظفين دخول - 

  .المحتملة الحرارة أمراض ألعراض االستجابة - 

  .الطارئة الطبية بالخدمات لالتصال احتياطية تدابير - 

 التدريب متطلبات.  

  .حراري ضغط وجود حالة في العمل وأماكن العمل مهام تحديد  .ب

  :العمل حرارة درجة نطاقات. للعمل ومالئمة منةآ جوية ظروف توفير  .ج

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

 ةيالهندس التحكم عناصر على اإلجراءات هذه تشتمل البارد،/الحراري طغللض إجراءات ذتنفي فيجب العمل، حرارة لدرجة نطاقات إعداد يتم لم إذا 

  :الحراري طغالض عن الناتجة اآلثار لتقليل الالزمة الشخصية الوقاية اتدمع أو/و التالية واإلدارية

 يجب ،)فهرنهايت 86( مئوية درجة 30 الحرارة درجات تتجاوز عندما. ساعة كل جالون بربع عامل كل لتزويد وكافية المتناول وفي للشرب قابلة مياه توفير - 

  .هالميا لتبريد ثلج توفير

 الموظفين من%  25 واحد، وقت في يالئم، بحيث ايً كاف ظالً  هناك يكون أن يجب عامة، قاعدةكو. بالكامل يةالورد غييرت أثناء الظل إلى الموظفين دخول يجب  - 

  .الوردية ييرغت عند

  .جيدة بحالة يعمل للهواء يفمك على المركبة تحتوي أن فيجب الظل، لتوفير المركبة من الداخلي الجزء استخدام حالة في - 

 سبيل على. المفتوح الهواء في الموجود للظل مماثلة معتدلة بيئة بتوفير قامت إذا إال" ظل" بتوفير األخرى اإلضافية والمباني المعدنية التخزين أماكن تقوم ال - 

  .الهواء لحركة تعريضها أو لياآ األماكن تلك تهوية يجب المثال،

  .ارً سي دقائق 5 أو ًرامت 200 يتجاوز ال زمني إطار خالل الظل إلى الوصول يجب - 

 من للوقاية الزمة االستراحة فترة بأن الموظف اعتقاد حالة في ضرورية) الوقائية الراحة فترات( PRP تعد). PRP( الوقائية الراحة لفترات احتياطية تدابير - 

  .الحرارة عن الناتجة ضاألمرا بأحد بإصابته تشير ضأعرا أية الموظف على ظهرت حال أو الحرارة

 

  :على المشرفين، وغير والمشرفين الموظفين جميع تدريب بجب: الموظفين جميع

 الحرارة ضبأمرا المتعلقة والشخصية البيئية الخطر عوامل.  

 الحرارة عن الناتجة األمراض مع التعامل في العمل صاحب إجراءات.  

 المياه تناول أهمية.  

 عليه العمل صاحب إجراءات تطبيق وكيفية تطويره وكيفية التأقلم أهمية.  

  :على المشرفين غير الموظفين تدريب ايضً أ يجب

 الذي األمر الحرارة، تلك مع جسمه يكيف كي أكثر راحة فترات إلى يحتاج وأنه المرتفعة الحرارة على معتاد غير الموظفة/الموظف بأن المشرف إعالم 

  .العادة في ايومً  14 -  4 من رقغيست قد

 ساعة كل أونس 4.8 إلى 3 من أي قليلة، بكميات المياه اولنت.  

 الحرارة أمراض من للوقاية األوقات بهذه والسماح الظل بأماكن االستراحة.  

 الجسم تجفيف على يعمالن أنهما إذ الشديدة الحرارة أثناء تناولها من الحد أو الكافيين أو الكحول تناول تجنب.  

 االستراحة يلزمه وأنه التعب أو الضعف أو الغثيان أو بالدوخة زميل، موظف شعور عن اإلخبار أو الموظفة، /الموظف شعور حالة في المشرف إعالم 

  .المشكلة استمرار حالة في الطبية الرعاية التماس إلى باإلضافة الستشفائه كافية زمنية لمدة الظل في

 وقبعات الشمسية األشعة وحاجبة مالئمة مالبس ارتداء.  

 المشرف خالل من أو مباشرة ضاألعرا بتلك العمل صاحب وإبالغ عليهم، تظهر قد التي الحراري طغالض ألعراض واالنتباه المساعدين العمال رعاية .

  .البعض لبعضهم العمال مراقبة من التأكد في مفيدة" الرفاق" أنظمة تكون قد

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

 من الموظفين نكيتم يجب. الطارئة الطبية الخدمات إلى العمل موقع من المؤدية والدقيقة الصحيحة االتجاهات بتوفير الخاصة اإلجراءات  

 اإلسعاف طوارئ لمتخصصي االتجاهات تقديم يتم كي العمل مواقع بها الموضح الطريق خرائط إلى الوصول.  

 بذلك القيام يجب. الحرارة بأمراض المتعلقة بالسالمة خاصة قصيرة كيرذت كرسائل تعمل" األمور أهم على للتعليق اجتماعات" أو نشطة بتدريبات القيام 

  .المرتفعة الحرارة درجات أثناء خاصة دورية، بصفة

  :على المشرفين الموظفين تدريب اأيضً  يجب
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 الحراري بالضغط الخاصة اللوائح اتباع من دالتأك في المشرف مسئوليات.  

 الموظف على المحتملة الحرارة ضأمرا ضأعرا ظهرت عندما به القيام المشرف على يجب ما.  

 ضرورية كانت إذا الطارئة الطبية الخدمات توفير يةفكي.  

 الطارئة الطبية الخدمات بموفري االتصال يةفكي.  

 األمر لزم إذا إليه لالوصو الطارئة الطبية الخدمات موفر على يسهل مكان إلى الموظفين نقل يةيفك.  

 طوارئ حدوث حالة في العمل موقع إلى الوصول له تتيح الطواريء حاالت لموظفي ودقيقة واضحة اتجاهات توفير يةيفك.  

 

 . أدنى كحد سنوات 3 لمدة التدريب بسجالت فاظتاالح منشأة كل على يجب: دريبتال سجالت

  .أدنى كحد سنوات 5 لمدة الحوادث بسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب: الحوادث سجالت

 
 
 

 ىعل حثهم يلزم ماك المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات ونموردال يلتزم أن يجب – للمعايير األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، ممارسةك بدقة تحديده تم ما باستثناء

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار

  :المراجع

 المطبقة والفيدرالية المحلية واللوائح القوانين. 

 دليل ESH)ـب الخاص )والصحة والسالمة البيئةNike ، 1- 5صفحة 

 



	Nike انين قو ةرإدا معيار سالسبستوا
 
 

 

 

  المعيار

 يستخدم. فيها ويتحكموا ويقيموها ويعرفونها األجل وطويلة حادة مزمنة أمراض في تتسبب قد مما العمل مكان في الشخصية والنظافة الصحة مخاطر الموردون يتوقع
 أو الفيزيائية للمخاطر العمال يتعرض وال. العمل مكان في توجد التي للمخاطر المحتملة الصحية التأثيرات لتحديد الروتينية والتحليل الرصد أساليب الموردون
 .المهني التعرض حدود فوق البيولوجية أو الكيميائية

 سستوباألس على تحتوي التي المواد لتحديد الالزمة واإلجراءات يذهافوتن العمليات طويرت )ACM (وإدارتها.  

  المسؤوليات

 قيد وجودها في العمل و وإدارتها بها المشتبه أو المعروفة) االسبستوس على تحتوي التي المواد( ACM لتحديد الالزمة اإلجراءات أن من الموقع مدير يتأكد أن يجب
  .واالتباع والتنفيذ التطوير

  .عليها شرافواإل ودعمها) ستوسباالس على تحتوي تيال وادمال( ACM لـ الالزمة واإلجراءات لياتمالع عدادإ) ةئوالبي المةسوال حةصال( HSE ممثل لىع يجب

 الخاصة واإلجراءات) االسبستوس على تحتوي التي المواد( ACM عمليات بمتطلبات والتزامهم للتدريبات الموظفين تلقي من التأكد والمشرفين لمديرينا على يجب
  .بها

 .بها الخاصة واإلجراءات) االسبستوس على تحتوي لتيا المواد( ACM عمليات بمتطلبات االلتزام الموظفين على يجب

  تعريفات

 أنها المعروف من أنه كما كغبار، ابتالعها حالة في سامة األلياف هذه تكون أن ويمكن. ورفيعة طويلة ألياف من مصنوع طبيعي معدن عن عبارة هو االسبستوس 

 على تحتوي التي المواد وصيانة معالجات عند اتباعها يجب وإجراءات إرشادية خطوط إعداد ينموردال على يجب. الرئة سرطان مخاطر زيادة في تساهم

 المعيار هذ ينطبق. باألسبستوس المرتبطة مراضلأل المحتملة الصحية المخاطر من والبائعين والزائرين ينموردوال الموظفين جميع لحماية) ACM( االسبستوس

 يتم الذي العمل وكذلك خالله، االسبستوس مع الموظف يتعامل قد الذي الروتيني العمل على المعيار هذا ينطبق. موردال يمتلكها التي والهياكل األبنية جميع على

  .إزالتها أو االسبستوس على تحتوي التي المواد إلصالح تنفيذه

 االسبستوس على تحتوي التي المواد )ACM (التالية األنواع على االسبستوس معدن يشتمل. االسبستوس من وزنها من% 1 من أكثر على تحتوي مواد أية هي :

  . واليتتينواألك والتريمواليت واألنثوفياليت والكريسوتايل واألموسايت الكروسيدواليت

  طلباتتالم

 

 شخص بواسطة بها المرتبطة والمخاطر وحالتها ونوعها هايتوكم فيها المشتبه أو المعروفة) ستوسباالس على حتويت التي المواد( ACM مواقع حديدت  .أ

  .لذلك مؤهل

  ).االسبستوس على حتويت التي المواد( ACM بـ المرتبطة المخاطر قييمت  .ب

  ).التفتيش وعمليات الوصول في والتحكم الملصقات وضع مثل( الخطر لتقليل التحكم تدابير حديدت  .ج

 

  .بذلك المرتبطة الصحية والمخاطر) ستوسباالس على حتويت التي المواد( ACM بوجود ينتأثرالم الموظفين مع التواصل  .أ

  . المسبقة واالحتياطات ستوسباالس على واالحتواء المخاطر: لتشتمل) ستوسباالس على حتويت التي المواد( ACM بـ الخاصة الملصقات وضع  .ب

  ).ستوسباالس على حتويت التي المواد( ACM د تعلق الذي العمل لجميع العمل تصريح استخدام  .ج
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  .فقط ومؤهلين مدربين صأشخا بواسطة العمل ميت أن  .د

 مع التعامل عند ريوالتطه االحتواء ومعدات الفنية العمالة ومتطلبات الهندسي التحكم وعناصر ةيالشخص الوقاية لمعدات المناسب لالستخدام اطيةياالحت التدابير  .ه

ACM )ستوسباالس على حتويت التي المواد .(  

   .المحلية التشريعية للمتطلبات طبقا) ستوسباالس على ويتحت التي المواد( ACM من المالئم التخلص  .و

  . فيها المشتبه أو المعروفة) ستوسباالس على حتويت التي المواد( ACM حالة من للتحقق سنوية الربع يشتفتال اتيعمل  .ز

  ).ستوسباالس على حتويت التي المواد( ACM مع عاملونيت ينذال األشخاص على طبي إشراف إجراء  .ح

 

 فيها مشتبه أو معروفة) االسبستوس على تحتوي التي المواد( ACM وجود في يعملون ينذال الموظفين جميع يتلقى أن يجب: االسبستوس بشأن الوعي تحقيق

  :يلي ما التدريب ضمنيت أن يجب. ايً سنو ابً تدري

 على األساسي التعرف ACM )االسبستوس على تحتوي التي المواد.(  

 بـ المرتبطة الصحية المخاطر ACM )االسبستوس على تحتوي التي المواد(.  

 االسبستوس أللياف انبعاث عنها جينت قد التي األنشطة.  

 اضطراب حالة في اإلعالم متطلبات ACM )االسبستوس على تحتوي التي المواد.(  

 سياسات ACM )بالموقع الخاصة بها المتعلقة واإلجراءات) االسبستوس على تحتوي التي المواد.  

 على يتوتح التي المواد( ACM بـ مباشر احتكاك على هم ينذال الموظفين جميع يتلقى أن يجب): االسبستوس على تحتوي التي المواد( ACM صيانة موظفو

  :اليالت السنوي اإلضافي التدريب العناية طاقم أو الصيانة مثل) االسبستوس

 إتالف تجنب كيفية ACM )االسبستوس على تحتوي التي المواد.(  

 بها والعناية لها قيود ووضع وإعدادها الشخصية الوقاية اتدمع استخدام.  

 بصيانة الخاصة اإلجراءات ACM )االسبستوس على تحتوي التي المواد.(  

 بتلف الخاصة الموقع عالمات ACM )وتدهورها) االسبستوس على تحتوي التي المواد.  

 األلياف انبعاث مع التعامل.  

 

  .أدنى كحد سنوات 3 لمدة الموظفين تدريب بسجالت االحتفاظ نشأةم كل على يجب :التدريب سجالت

 الكشف متي لن. أدنى كحد امً عا 30 إليها افً مضا يفالتوظ مدة طوال واآلمنة السرية الطبية بالسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب أمكن، متى :الطبية السجالت

  .القانون بها يصرح التي األسباب اءثنباست الموظف، من خطية موافقة دون الطبية السجالت عن

 . أدنى كحد سنوات 5 لمدة السجالت بهذه االحتفاظ ويجب. ACM بـ المتعلقة الحوادث بجميع الخاصة بالسجالت االحتفاظ يجب :الحوادث سجالت

  :أخرى سجالت

  ).وستسباالس على يتوحت التي المواد( ACM مخاطرل حالي وتقييم مفصل بيان  .أ

  . امً عا 30 إليها افً مضا يفالتوظ لمدة) المخبرية والتقارير التصاريح ذلك في بما( والتخلص والتصليح الصيانة بسجالت االحتفاظ جبي  .ب

  .أدنى كحد سنوات 3 لمدة فيها المشتبه أو المعروفة) االسبستوس على تحتوي التي المواد( ACM - لـ السنوية ربع الفحص بعمليات االحتفاظ  .ج

 

 على حثهم يلزم ماك المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات ونموردال يلتزم أن يجب – للمعايير األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، ممارسةك بدقة تحديده تم ما باستثناء

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار

  :المراجع

 دليل ESH)ـب الخاص )والصحة والسالمة البيئةNike ، 5-35 صفحة 



	Nike انين قو ةرإدا معيار لطبيةا تلخدماوا ليةوألا تإلسعافاا
 
 

 

 

  المعيار

 يستخدم. فيها ويتحكموا ويقيموها ويعرفونها األجل وطويلة حادة مزمنة أمراض في تتسبب قد مما العمل مكان في الشخصية والنظافة الصحة مخاطر الموردون يتوقع
 أو الفيزيائية للمخاطر العمال يتعرض وال. العمل مكان في توجد التي للمخاطر المحتملة الصحية التأثيرات لتحديد الروتينية والتحليل الرصد أساليب الموردون
 .المهني التعرض حدود فوق البيولوجية وأ الكيميائية

 هاتنفيذو اءاتجروإ تعمليا يرتطو  

  ىخرأ طبية عناية أو ليةأو تسعافاإ تتطلب لتيا ادثلحوا مع للتعامل.  

  المسؤوليات

  .واتباعها وتنفيذها األولية اإلسعافات إجراءات تطوير من التأكد الموقع مدير على يجب

  .عليها واإلشراف تنفيذهاو االولية اإلسعافات وإجراءات عطية إعداد) والبيئة والسالمة الصحة( HSE ممثل على يجب

  .األولية سعافاتإلبا الخاصة واإلجراءات العمليات بمتطلبات والتزامهم الموظفين تدرب من التأكد والمشرفين ديرينمال على يجب

 .أولية إسعافات تطلب بالعمل متعلقة حادثة أية عن مباشرة اإلدارة إبالغ نالموظفي على يجب

  تعريفات

 ذلك إلى الحاجة دعت إذا المتخصصة الطبية الرعاية توفر قبل المريض أو المصاب الشخص يتلقاه الذي الطبي العالج هي األولية اإلسعافات.  

  المتطلبات

 

  .حادثة وقوع إلى يؤدي أن يمكن الذي والموقع المخاطر تحديد  .أ

  ).موقع كل في الموظفين عدد ذلك في بما( بالمخاطر المتعلق الخطر تقييم  .ب

  ).والموظفين والمعدات األولية اإلسعافات إمدادات مثل( الخطر لتقليل المطلوبة التحكم تدابير تحديد  .ج

 

  .طبية طوارئ أية مع للتعامل) ايً خارج أو ايً داخل( المتوفرة المصادر  .أ

  . فهات كل بجوار بوضح موضوعة الطواريء فتهوا أرقام تكون أن يجب  .ب

  .وتوفرها الطواريء وخدمات الطبية المنشآت موقع  .ج

  .ةيالطب والعالجات األولية اإلسعافات سجالتب اظتفاالح يجب  .د

 

  .المنشأة داخل والمخاطر الموظفين عدد ةيلتغط المدربين خصصينتالم من كاف عدد  .أ

  . بهم الخاصة االتصال ومعلومات ومواقعهم المعتمدين األولية اإلسعافات خصصيتم سماءبأ الموظفين دعم  .ب

  .المطلوبة األولية اإلسعافات بشهادات االحتفاظ  .ج

 

  ). األحجام مختلفة(معقمة الصقة ضمادات  .أ

  .ماصة كمادات  .ب
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	Nike انين قو ةرإدا معيار لطبيةا تلخدماوا ليةوألا تإلسعافاا
 
 

 
 

  .بالعين خاصة معقمة ضمادات  .ج

  .مثلثة أربطة  .د

  .الحريق عالج  .ه

   .فقط واحدة لمرة االستعمال اتذ القفازات  .و

  .ومعداتها ةياألول اإلسعافات لصناديق مرئية عالمات  .ز

  األولية اإلسعافات صناديق اتيمحتو لمتطلبات األدنى الحد الستيفاء الشهري واالستكمال الفحص  .ح

 

  ). شربها يمكن( للشرب صالحة المياه تكون أن  .أ

  . إصابات أية تحدث ال حتى المياه دفقت سرعة  .ب

  . أدنى كحد دقيقة 15 لمدة لتر 1.5: التدفق لمعدل األدنى الحد  .ج

  ٠حادة نتوءات وجود عدم  .د

  .الهواء في المحمولة الملوثات من للوقاية الخراطيم فوهات تغطية  .ه

  . تشغيله افيقإ حتى غالً مش يظل تفعيله حالة وفي بسهولة مكانه تحديد يمكن تحكم صمام  .و

  . الضارة المواد من) اقدمً  100( ارً مت 30 زيح داخل  .ز

  .كبيرة بدرجة واضحة بعالمة ومحدد إليها الوصول يسهل  .ح

  . األرض من) بوصة 45( سم 114.3 و) بوصة 33( سم 83.8بين يتراوح ارتفاع على المياه خراطيم فوهات وضع  .ط

 في المحمولة الملوثات من المتدفق السائل وقاية يجب. للتآكل قابلة غير مواد من المتدفق السائل خزان على تحتوي التي بذاتها القائمة الوحدات بناء يجب  .ي
  .الهواء

  ).فهرنهايت° 90 إلى 60( وسيسيليز 35 و 15 بين الوحدات في الماء حرارة درجة على الحفاظ يجب  .ك

  .التجمد من محمية واألنابيب المعدات جميع تكون أن يجب  .ل

 اتفلمواص اقً طب بذاتها القائمة الوحدات فحص يجب سليمة بصورة التشغيل من والتحقق الخط لتنظيف ايً أسبوع المثبتة العين غسل وحدات تنشيط يجب  .م

  .المصنع

 أخرى طبية مساعدات أو أولية إسعافات نتطلب حادثة أية عن بالغلإل به االتصال سيتم من.  

 العمل منطقة في األولية اإلسعافات هيزاتتج مكان.  

 أخرى طبية مساعدات أو أولية إسعافات تتطلب بالعمل متعلقة حادثة أية عن اإلبالغ.  

  :على نىدأ كحد تدريبال ويتيح أن يجب. يًاإضاف تدريبًا األولية اإلسعافات متخصصو جميع يتلقى أن يجب :األولية االسعافات متخصصو

 األولية اإلسعافات في شهادة.  

 الحوادث عن واإلبالغ الدم في المحمولة ضاألمرا ومسببات األولية لإلسعافات االستجابة على تحتوي ةأبالمنش خاصة إجراءات.  

 

  .أدنى كحد سنوات 3 لمدة التدريب بسجالت االحتفاظ ةأمنش كل على يجب: بتدريال سجالت

 السجالت عن الكشف متي لن. أدنى كحد إضافية امً عا 30 ولمدة العمل مدة طوال واآلمنة السرية الطبية لسجالتبا االحتفاظ ةأمنش كل على يجب: الطبية السجالت

 . القانون بها يصرح التي األسباب اءثنباست موظف،لا من خطية موافقة بدون الطبية

    . أدنى كحد سنوات 5 لمدة الحوادث بسجالت االحتفاظ ةأمنش كل على يجب :الحوادث سجالت
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  :ـل بسجالت االحتفاظ ةأمنش كل على يجب :أخرى سجالت

  .للخطر الحالي التقييم  .أ

  .أدنى كحد عام لمدة والجسم العين غسل ووحدات األولية اإلسعافات بحقائب الخاصة الفحص سجالت  .ب

 

 

 حثهم يلزم ماك المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات ونموردال يلتزم أن يجب – للمعايير األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، ةكممارس بدقة تحديده تم ما باستثناء ر

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار على

  :المراجع

 المطبقة والفيدرالية المحلية واللوائح القوانين. 

 ـب الخاصة" الدم في المحمولة األمراض مسببات" قوانين إدارة معيار Nike. 

 ـب الخاص" والمرض اإلصابة نظام إدارة" قوانين إدارة معيار Nike. 

 دليل ESH)ـب الخاص )والصحة والسالمة البيئةNike ، 6-18 صفحة  



	Nike انين قو ةرإدا معيار لصحيةا دارةإلا
 
 

 

 

  رلمعياا

 يستخدم. فيها ويتحكموا ويقيموها ويعرفونها األجل وطويلة حادة مزمنة أمراض في تتسبب قد مما العمل مكان في الشخصية والنظافة الصحة مخاطر الموردون يتوقع
 أو الفيزيائية للمخاطر العمال يتعرض وال. العمل مكان في توجد التي للمخاطر المحتملة الصحية التأثيرات لتحديد الروتينية والتحليل الرصد أساليب الموردون
 .المهني التعرض حدود فوق البيولوجية أو الكيميائية

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

  المسؤوليات

 . واتباعها نفيذهاتو الصحية اإلدارة إجراءات تطوير من التأكد الموقع مدير على جبي

 . عليها واإلشراف ودعمها الصحية اإلدارة طلباتتم إنشاء) والبيئة والسالمة الصحة( HSE ممثل على جبي

 . الصحية اإلدارة بمتطلبات زامتواالل الموظفين تدريب من دالتأك والمشرفين المديرين على جبي

 . الصحية اإلدارة بمتطلبات زامتاالل الموظفين على جبي

  المتطلبات

 

  الموظفين لعدد المهنية وغير المهنية الصحية المخاطر تحديد  .أ

  .التخزين بصهاريج المتعلقة المخاطر تقييم  .ب

  ).التدخين عن التوقف وبرنامج التطعيم برامج ،مثالال سبيل على(الصحة على الخطر لتقليل وتنفيذها التحكم تدابير تحديد  .ج

 

  ):موظف 1000 من أكثر على تحتوي التي المواقع لكافة المطلوبة( العيادات  .أ

 المهني بطوال ئارطوال بطب الخاصة الممارسة على الصحية الرعاية طاقم أعضاء كافة تدريب يجب.  

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

 ومعايرتها وصيانتها ها واختبار المراقبة وأجهزة الطبية األجهزة استخدام.  

 عملهم إلى المعدية اضباألمر صابتهمإ بسبب العمل من تغيبوا ينذال وظفينمال عودة.  

 المعدية األمراض كافة من العالج.  

 الحائل الرئوي القلبي اإلنعاش وقناع المعقمة القفازات مثل المثال، سبيل على( ستخدمةمال بةسالمنا اتدوالمع ىالعدو مكافحة )CPR (المتاحة واإلبر والمعقمة 

  ).الجروح تخييط وأدوات

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

 األوقات جميع في) فهرنهايت 80 — 70( سيليزيوس 27و 21 بين ما الحرارة رجةدب االحتفاظ شأنه من ميكانيكي تهوية بنظام العيادة منشأة بتزويد قم.  

 العامة الصحة صيانة بمعايير الشديد االلتزام.  

  :الصحية المراقبة  .ب

 الخطر تقييم نتائج إلى المستند المركب الصحية المراقبة برنامج.  

 الطبي والعالج ةيالتصحيح باإلجراءات الخاص التوجيه وتوفير المراقبة برامج نتائج لتحليل نظام. 



 لصحيةا دارةإلا
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 ضالمر وبعد التعيين وقبل القاعدي واالختبار يفالتوظ قبل ما( التوظيف مراحل كافة في للموظفين العامة الصحة قييمت.(  

 صحية مراقبة إجراء المختصة السلطة أو المهنية الصحية الرعاية خصائيأ أو المختص الطبيب على يجب  

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

 ضد التطعيم أو التدخين عن التوقف مثل( العاملة القوة من الشامل الصحي الخطر قليلتل كوسيلة ارتباالع في الوقائية بيرالتدا وضع يجب: الصحية قيةترال  .ج

   .)وغيرها للمرأة حيةصال الشهرية واألنشطة B الكبد التهاب ضد والتطعيم تانوستيال

  .يًاشخص بها أو به المتعلقة الطبية السجالت إلى الوصول موظف لكل يمكن  .د

 

 

  .أدنى كحد سنوات 3 لمدة تدريبال بسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب: تدريبال سجالت

 السجالت عن الكشف يتم لن. امً عا 30 إليها فًامضا يفللتوظ نىداأل الحد لمدة واآلمنة السرية الطبية بالسجالت فاظتباالح نشأةم كل نقوم أن يجب: الطبية السجالت
 . القانون بها يصرح التي األسباب تثناءباس الموظف، من خطية قةفموا بدون الطبية

  .دنىأ كحد سنوات 5 لمدة الحوادث بسجالت فاظتاالح منشأة كل على يجب: الحوادث سجالت

  :أخرى سجالت

  .للخطر الحالي التقييم  .أ

  .أدنى كحد سنوات 3 لمدة والمعايرة الصيانة معدات  .ب

 
 
 

ةكممارس بدقة تحديده تم ما باستثناء  على حثهم يلزم كما المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات ونموردال يلتزم أن يجب – للمعايير األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، 

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار

  :المراجع

 المطبّقة والفيدرالية المحلية واللوائح القوانين. 

 دليل ESH)ـب الخاص )والصحة والسالمة البيئةNike ، 6- 9صفحة 

 



	Nike انين قو ةرإدا معيار )األمراض( الدم في المحمولة المسببات
 
 

 

 

  المعيار

 يستخدم. فيها ويتحكموا ويقيموها ويعرفونها األجل وطويلة حادة مزمنة أمراض في تتسبب قد مما العمل مكان في الشخصية والنظافة الصحة مخاطر الموردون يتوقع
 أو الفيزيائية للمخاطر العمال يتعرض وال. العمل مكان في توجد التي للمخاطر المحتملة الصحية التأثيرات لتحديد الروتينية والتحليل الرصد أساليب الموردون
 .المهني التعرض حدود فوق البيولوجية أو الكيميائية

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

  المسؤوليات

 .واتباعها وتنفيذها الدم في المحمولة األمراض مسببات من الوقاية إجراءات تطوير من دكالتأ الموقع مدير على يجب

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

 .الدم في المحمولة األمراض مسببات من الوقاية بإجراءات ترتبط أنها حيث بالمتطلبات والتزامهم الموظفين تدريب من دكالتأ والمشرفين المديرين على يجب

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

  تعريفات

 هذه، ضاألمرا مسببات وتشتمل. البشر لدى المرض ببتس وقد اننساإل دم داخل تنشأ للمرض مسببة دقيقة حية كائنات هي الدم في المحمولة األمراض مسببات 

  ).HIV(البشرية المناعة نقص وفيروس) HBV) B الكبدي لتهاباال فيروس لىع ،.الحصر ال المثال سبيل على

  المتطلبات

 

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

  .المهني بالتعرض المرتبط الخطر تقييم  .ب

  .منه التخلص أو التعرض خطر لتقليل المطلوبة التحكم تدابير تحديد  .ج

 

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

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

  )ذلك وغير) الرئوي القلبي اإلنعاش( CPR ومتخصصو المتاحة القفازات مثل) (PPE( الشخصية الوقاية معدات توفير  .ج

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

 المخاطر بملصقات عليها للغلق قابلة وحاويات حقائب في الدم في المحمولة األمراض بمسببات تلوثها في المشتبه المواد أو المنتجات أو المعدات من التخلص  .ه
  .البيولوجية

  ٠قةالمطب التنظيمية المخلفات للوائح اقً طب الملوثة المواد من اآلمن التخلص  .و

 



  10-14-04 2 الصفحة – CLS األمان
  

	Nike انين قو ةرإدا معيار )األمراض( الدم في المحمولة المسببات
 
 

 
 

 أية الموظف يتحمل الوأ مرخص خرآ صحية رعاية متخصص أي إشراف تحت أو منه إشراف تحت أو مرخص طبيب بواسطة والمتابعة الطبي التحصين برامج تنفيذ  .أ

  .ذلك على تكلفة

  . المهني ضالتعر يواجهون ينذال الموظفين لجميع التحصينات سلسلة لكذوك B الكبدي االلتهاب تحصين توفير  .ب

  . ضتعر حادثة لديهم كانت ينذال الموظفين لجميع التعرض بعد والمتابعة قييمتال  .ج

  .الطبية اإلجراءات ذتنفي من امً يو 15 غضون في الطبية اآلراء/جئالنتا من بنسخة المتأثر الموظف دتزوي  .د

 

 المطبقة واإلجراءات حاللوائ.  

 الدم في المحمولة مراضلأل عام شرح.  

 المكشوفة الجروح طريق وعن االستنشاق مثل( التعرض طرق.(  

 التعرض تسبب قد التي المهام.  

 به الخاصة والقيود التحكم طرق.  

 الشخصية الوقاية لمعدات المناسبين والموقع االستخدام.  

 التعرض بعد ما وإجراءات الطبية اإلجراءات.  

 والملصقات الالفتات.  

 الملوثة المواد أو اتدالمع أو بالمنتجات الخاصة التخلص إجراءات.  

 

  .أدنى كحد سنوات 3 لمدة التدريب بسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب: دريبتال سجالت

 السجالت عن شفكال يتم لن. أدنى كحد امً عا 30 إليها افً مضا يفالتوظ مدة طوال واآلمنة السرية الطبية بالسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب: الطبية السجالت

 : أدنى كحد يلي ما التالية الطبية السجالت ضمنتت أن يجب. القانون بها يصرح التي األسباب اءثنباست الموظف، من صريحة خطية موافقة دون الطبية

  .االختياري بالرفض خطي تصريح أو B الكبدي االلتهاب بتحصينات الخاصة السجالت  .أ

  .التعرض بعد والمتابعة بالتقييم الخاصة السجالت  .ب

 . أدنى كحد سنوات 5 لمدة الحوادث بسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب :الحوادث سجالت

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

 

 

 على حثهم يلزم اكم المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات ونموردال يلتزم أن يجب – للمعايير األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، ممارسةك بدقة تحديده تم ما باستثناء

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار

  :المراجع

 المطبقة والفيدرالية المحلية واللوائح القوانين. 

 دليل ESH)ـب الخاص )والصحة والسالمة البيئةNike ، 32- 5صفحة 



	Nike انين قو ةرإدا معيار العامة الصحة
 
 

 

 

  المعيار

 يستخدم. فيها ويتحكموا ويقيموها ويعرفونها األجل وطويلة حادة مزمنة أمراض في تتسبب قد مما العمل مكان في الشخصية والنظافة الصحة مخاطر الموردون يتوقع
 أو الفيزيائية للمخاطر العمال يتعرض وال. العمل مكان في توجد التي للمخاطر المحتملة الصحية التأثيرات لتحديد الروتينية والتحليل الرصد أساليب الموردون
 .المهني التعرض حدود فوق البيولوجية أو الكيميائية

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

  المسؤوليات

  .واتباعها وتنفيذها العامة الصحة تعزيز وإجراءات سياسة تطوير من كدالتأ الموقع مدير على يجب

  .عليها واإلشراف ودعمها العامة الصحة لتعزيز وإجراءات سياسة إعداد) ةئوالبي والسالمة الصحة( HSE ممثل على يجب

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

  .العامة الصحة تعزيز وإجراءات بسياسة الخاصة بالمتطلبات االلتزام الموظفين على يجب

  تعريفات

 أو فيزيائية عوامل المخاطر هذه تكون أن ويمكن. النفايات بمخاطر االحتكاك من البشر وقاية خالل من الصحة تحسين إلى تهدف صحية وسيلة هي العامة الصحة تعزيز
 الصرف ومياه الصلبة اياتوالنف والحيوانية اآلدمية الفضالت في صحية مشاكل تسبب أن يمكن التي النفايات هذه وتتمثل. للمرض كيميائية أو بيولوجية أو ميكروبولوجية

 .الزراعية والنفايات الصناعية والمخلفات المنزلي الصحي

  طلباتتالم

 

  .لعامة بالصحة المرتبطة المخاطر حديدت  .أ

  .بالمخاطر المرتبط الخطر تقييم  .ب

  )فنظيالت التهوية مثل،( لخطر لتقليل يذهافوتن التحكم بيرتدا حديدت  .ج

 

  :أدنى كحد يهم،عل يجب

  .جيدة إصالح وبحالة وجافة نظيفة العمل أماكن على الحفاظ  .أ

  .أخرى هوام وأي والحشرات ضالقوار دخول تمنع بطريقة عليها والحفاظ عمل أماكن إنشاء  .ب

  .رطبة ظروف العمل مهام عن ينتح عندما الرطبة البيئات ضد ةيحما توفير   .ج

  .يومية بصورة تعريفها يتم لالمتصاص قابلة وغير للتسريب قابلة غير اتيحاو في اتيوالنفا القمامة خزينت  .د

  ).الرطبة األرضية على ةتحذيري الفتات استخدام جبي( مناسبة ةقبطري اتيالنفا من والتخلص الحال في القطرات تنظيف  .ه

  :التالية للمعدالت اقً وف نوع لكل التواليت من كاف عدد توفير  .و

  التواليت عدد من األدنى الحد  الموظفين عدد 
 1  15 إلى 1 من
 2  36 إلى 16 من
 3  55 إلى 36 من
 4  80 إلى 56 من
 5  110 إلى 81 من
 6  150 إلى 111 من

اإضافيً  افً موظ أربعين لكل إضافية جهيزاتت 1  150 من أكنز
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  . التواليت اتحجر من حجرة لكل اهيالم لصرف مغلقة وأنابيب مناسبة تهوية توفير  .ز

  .يوميًا األقل على تطهيرهاو التواليت اتحجر جميع فتنظي  .ح

  .العمل مناطق جميع في لليد بصابون مزودة غسيل ضأحوا توفير  .ط

  .سيلغال ضأحوا بجانب المتوفرة القماشية المناشف من نظيفة قطع أو هواء نافخات أو فرد لكل صحي ورق وفر  .ي

 

 

 السجالت عن الكشف يتم لن. أدنى كحد عاًما 30 إليها مضافًا التوظيف مدة طوال واآلمنة السرية الطبية بالسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب :الطبية السجالت

  .القانون بها يصرح التي األسباب باستثناء الموظف، من خطية موافقة دون الطبية

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

 .للخطر الحالي التقييم :أخرى سجالت

 

 

 

 على حثهم يلزم اكم المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات ونموردال يلتزم أن يجب – للمعايير األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة يارمع فإن مفضلة، ةكممارس بدقة تحديده تم ما باستثناء

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار

  :المراجع

 المطبّقة والفيدرالية المحلية واللوائح القوانين. 

 دليل ESH)ـب الخاص )والصحة والسالمة البيئةNike ، 15- 9صفحة 
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  المعيار

 يستخدم. فيها ويتحكموا ويقيموها ويعرفونها األجل وطويلة حادة مزمنة أمراض في تتسبب قد مما العمل مكان في الشخصية والنظافة الصحة مخاطر الموردون يتوقع
 أو الفيزيائية للمخاطر العمال يتعرض وال. العمل مكان في توجد التي للمخاطر المحتملة الصحية التأثيرات لتحديد الروتينية والتحليل الرصد أساليب الموردون
 .المهني التعرض حدود فوق البيولوجية أو الكيميائية

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

  المسؤوليات

 .واتباعها وتنفيذها المياه جودة إجراءات تطوير من كدالتأ الموقع مدير على يجب

  .عليها واإلشراف ودعمها المياه بجودة الخاصة واإلجراءات العمليات إعداد) والبينة والسالمة الصحة( HSE ممثل على يجب

  .المياه بجودة الخاصة واإلجراءات العمليات بمتطلبات والتزامهم الموظفين تدرب من التأكد والمشرفين المديرين على يجب

  .المياه جودة وإجراءات عمليات بمتطلبات االلتزام الموظفين على يجب

  تعريفات

 والصحية النظيفة المياه هي للشرب الصالحة المياه.  

  المتطلبات

 

  .العمل بمكان الخاصة الشرب مياه تلويث في تتسبب أن يحتمل التي المخاطر تحديد  .أ

  .مخاطربال المرتبط الخطر تقييم  .ب

  ).والمعالجة العينة أخذ المثال، سبيل على(الشرب اهيم تلوث احتمالية تقليل بهدف التحكم تدابير على التعرف  .ج

 

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

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

  .ةرَ الضا العمل بيئات من بالقرب المياه توزيع وحدات وجود يجب  .ج

  .دالألفر صصةالمخ الشرب حاويات أو بأكواب الخاصة المناطق وتنظيف الصحي التخزين  .د

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

  .الشرب مياه تآمنش بمصادر الخاص المحتمل التلوث أو التلوث مع للتعامل مكتوبة إجراءات  .و

 برنامج على للمنشأة متوفر شرب مياه كمصدر السطحية لمياها أو) باراآل( الجوفية المياه على تعتمد منشأة كل تحتوي أن يجب: الماء من العينة أخذ برنامج  .ز

  :أدنى كحد التالية المتطلبات استيفاء يجب. المياه جودة الختبار العف

 ستخدمينمال عدد على ءً بنا الماء من عينات أخذ تكرار:  

  )ثالث شهر كل نهاية( فصل كل/العينات من األدنى الحد  السكان تعداد 

  1  999 إلى 25 من
  10  4,999 إلى 1,000 من
  15  5,000 إلى 9,999 من
 20  19,999 إلى 10,000 من

20,000 >  50  
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 والتعقيم للبكتيريا ةالمقبول المستويات:  

  .0.0=  الفضالت جراثيم -

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

  لتر /ملليجرام 0.2 من أقل النظام يدخل الذي الداخلي التطهير زكيتر يكون أن يمكن ال -

  .شهر كل العينات  من% 95في قياسه تم الذي الكلور أكسيد وثاني المتحد والكلور الكلور إجمالي اكتشاف يسهل أن يجب -

 

 الوعي مستوى لرفع ابً تدري السطحية المياه أو )اآلبار( الجوفية المياه تستخدم التي المنشآت في يعملون ينذال الموظفين جميع يتلقى أن يجب :الماء بجودة التوعية

  :على أدنى كحد التدريب يحتوي أن يجب. الموقع في الموجودة المياه جودة وإجراءات بمعايير

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

 ضالمر عن إلبالغا إجراءات.  

  . ملوثة مياه شرب حالة في للطواريء االستجابة حول بًاتدري ما منشأة في المياه جودة صيانة عن المسؤولين الموظفين كافة لقىيت أن يجب :المياه جودة يبتدر

 

  .أدنى كحد سنوات 3 لمدة تدريبال بسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب: تدريبال سجالت

 . أدنى كحد عاًما 30 إليها مضافًا التوظيف مدة طوال واآلمنة السرية الطبية بالسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب : طبيةال السجالت
 .القانون بها يصرح التي األسباب باستثناء الموظف، من خطية موافقة بدون الطبية السجالت عن الكشف يتم لن

 .أدنى كحد سنوات 5 لمدة الحوادث بسجالت الحتفاظا منشأة كل على يحب: الحوادث سجالت

 :ـل بسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب :أخرى سجالت

  .للخطر الحالي التقييم  .أ

  .أدنى كحد سنوات 3 لمدة المياه لجودة التحليلي االختبار نتائج  .ب

 

 

 على حثهم يلزم كما المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات ونموردال يلتزم أن يجب – للمعايير األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة يارمع فإن مفضلة، ةكممارس بدقة تحديده تم ما باستثناء

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار

  :المراجع

 المطبّقة والفيدرالية المحلية واللوائح القوانين. 

 دليل ESH)ـب الخاص )والصحة والسالمة البيئةNike ، 18- 9صفحة 

 



	Nike انين قو ةرإدا معيار المباني هياكل سالمة
 
 

 

  المعيار

 يُسمح ال .الدولية المعايير أو المعتمدة اإلنشائية أو المدنية الهندسة موافقات أو التصنيع دولة لقوانين وفقًا لديه األحمال تحمل وهياكل العميل مبنى إنشاء يتم أن يجب

 .للمباني االستخدامات متعددة باإلشغاالت

 منها الحد أو وصيانتها واستخدامها وإنشائها المباني بتصميم المقترنة السالمة مخاطر من تقليل إلى تهدف التي واإلجراءات السياسات وتنفيذ تطوير 

   المسؤوليات

 .بها وااللتزام وتنفيذها بالمبنى الخاصة السالمة وإجراءات سياسات تطوير الموقع مدير يضمن أن يجب

 .وإدارتها عليها والحفاظ المبنى سالمة وإجراءات سياسات بوضع )HSE( والبيئة والسالمة الصحة ممثل يقوم أن يجب

 .بها وااللتزام المباني سالمة وإجراءات سياسات متطلبات على الموظفين تدريب والمشرفون المديرون يضمن أن يجب

 .المباني سالمة وإجراءات سياسات بمتطلبات الموظفون يلتزم أن يجب

  المتطلبات

 :يلي ما على أدنى كحد التقييم ذلك يشتمل أن على ،ال أم لشغله آمنًا المبنى كان إذا ما لتقرير للمخاطر موثقًا تقييًما منشأة كل تجري أن يجب - المخاطر تقييم . 1

 الطبيعية بالمخاطر قائمة ،المثال سبيل على( .المبنى هيكل سالمة من تقلل أن يمكن التي اإلضافية والعوامل وإنشائه المبنى بتصميم المقترنة المخاطر تحديد  .أ
 المباني عن الناجمة المخاطر أو الماكينات عن الناجمة االهتزازات أو الزالزل أو المياه تسرب أو السقف على الجليد تراكم مثل المحتملة البشر عن والناجمة

  )ذلك إلى ما أو المجاورة

 .بالمخاطر المقترنة األخطار تقييم  .ب

 العناصر إضافة أو الهيكلية التقوية أو التدريب أو الدورية الفحص عمليات ،المثال سبيل على( المخاطر من التقليل أجل من وتنفيذها التحكم إجراءات تحديد  .ج

 ).ذلك إلى ما أو الزالزل لمقاومة التعديلية

 :يلي ما ،أدنى كحد ،تغطي أن يجب والتي ،المبنى هيكل بسالمة المتعلقة اإلجراءات بتنفيذ قامت قد منشأة كل تكون أن يجب - واإلجراءات السياسات . 2

 المبنى تصميم مراجعة  .أ

 الصناعية لألغراض استخدامها أجل من التصنيع مصانع تصميم يتم ،المثال سبيل على( له المحدد الغرض أجل من) المباني( المبنى بناء تم قد يكون أن( 

 التصميم على المحلية البناء هيئة توافق أن يجب 

o ومحترف معتمد مهندس أو مباني مصمم خالل من المبنى تصميم يتم أن يجب ،محلية هيئة وجود عدم حالة في. 

 بدون الميتة األحمال ذلك في بما ،األحمال كل تدعم بحيث الميزانين طابق على تحتوي التي الهياكل أو الميزانين طابق أو المباني إنشاء يتم أن يجب 

 .الهيكلية والوصالت المكونات في اإلنشاءات لمواد المحددة األطوال أو به المسموح الضغط تجاوز

o المخاطر تقييم في محدد هو كما المتوقعة الكوارث أو الطبيعية األحداث من اإلضافية األحمال على يشتمل 

 الميزانين طابق على تحتوي التي الهياكل أو الميزانين لطابق األرضية حمل تصنيف تقييم يتم أن يجب 

o ينوب الذي الوكيل أو المبنى مالك خالل من آمن بشكل وتثبيتها توفيرها يتم معتمد تصميم ذات لوحات على األحمال تقييمات تسجيل يتم أن يجب 

 .بها تتعلق مساحة كل في واضح مكان في األصول حسب عنه

o وكيله أو المالك يستبدلها أن يجب ،للتشويه أو اإلزالة أو للفقد تعرضت إذا ،لكن ،تشويهها أو اللوحات تلك إزالة تتم أال ويجب 
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 المبنى استخدام  .ب

 له المحددة السعة الميزانين طابق أحمال تتجاوز أال يجب 

 لها المحددة السعة األسقف أحمال تتجاوز أال يجب 

 االستخدام بمتطلبات المبنى تصميم يفي أن يجب ،جديدة استخدام مجموعة تصنيف إلى موجود مبنى استخدام تغيير يتم عندما - االستخدام في التغيير 
  الجديد

 أكثر أيهما ،المدونة هذه متطلبات بكل ،أدنى كحد ،تفي أن أو المحلي البناء قانون بمتطلبات الموجودة المباني في عملها يتم التي اإلضافات تلتزم أن يجب 

 .صرامة

o المباني إنشاء بمتطلبات به تجري تعديالت أو عليه تتم إضافات وأي الموجود المبنى وفاء لضمان هيكلي لتحليل خارجية جهة إجراء. 

 الفحص وعمليات الصيانة  .ج

 للمبنى والمستمرة الدورية الفحص عمليات 

o صرامة أكثر أيهما ،المحلي القانون أو الدولي البناء قانون من 1705 القسم خالل من التكرار إيقاع تحديد يتم. 

o ذلك إلى وما والجدران الميزانين وطابق السقف أي( األحمال تتحمل التي الهياكل على الفحص عمليات تشتمل أن يجب ،أدنى كحد .( 

o الفحص عمليات من كجزء التربة اختبار تضمين يتم 

 .الضرورة حسب المعلومات تجديد وعند البداية في تعيينهم عند األساسي التدريب على المتأثرين العمال يحصل أن يجب - التدريب . 3

 أي أو مباني أسقف أو أرضيات أي على ،بوضعها السماح أو ،وضعها في التسبب أو ،أحمال وضع المحظور من أنه على العمال تدريب يتم أن يجب 

 .األرضيات أو األسقف لتلك المحددة القدرات من أثقل تكون بحيث ،أخرى هياكل

 ما على التدريب يشتمل أن يجب .أعاله إليه مشار هو ما إلى باإلضافة دوريًا تدريبًا المباني بصيانة تتعلق مسؤوليات لديهم الذين الموظفون يتلقى أن يجب: الصيانة

 :أدنى كحد يلي

 المحلية القوانين 

 المبنى هيكل على تؤثر التي التشغيلية والمخاطر الطبيعية والمخاطر المباني مخاطر 

 اإلنشائية المكونات على األحمال حدود 

 اإلضافية والمسؤوليات األدوار. 

 الوثائق . 4

 .األقل على أعوام 3 لمدة المبنى تدريب بسجالت منشأة كل تحتفظ أن يجب: التدريب سجالت

 .األقل على أعوام 5 لمدة الحوادث بسجالت منشأة كل تحتفظ أن يجب: الحوادث سجالت

 :األخرى السجالت

 .الحالية المبنى سالمة مخاطر تقييم  .أ

 للمباني الهيكلية الرسومات  .ب

 أمكن إن المباني، تصاريح  .ج

 التأمين فحص تقارير ذلك في بما ،أدنى كحد أعوام 3 لمدة والصيانة الفحص بسجالت االحتفاظ  .د

 التربة اختبارات  .ه
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 متطلبات بأي المقاولون يلتزم أن ويجب المعايير، من األدنى الحد هذا للمدونة القيادة معيار يحدد بها، موصى ممارسات أنها على الخصوص وجه على تحديدها يتم التي الحاالت باستثناء
 .لموظفيهم أكبر حماية توفير إلى تؤدي والتي بهم الخاصة الممارسات تطوير متابعة على نشجعهم ونحن ذلك، من أعلى قانونية

 :المراجع

 السارية والمحلية الفيدرالية واللوائح القوانين. 

 الثانية الطبعة ،2012 لعام الدولي البناء قانون 

o المطلوبة والفحص التحقق عمليات 1705 القسم 

 الحرائق من للحماية الوطني القانون (NFPA) 1 

 الحرائق من للحماية الوطني القانون (NFPA) 101 

 

 

 



	Nike انين قو ةرإدا معيار الحريق من السالمة إدارة
 
 

 

 

  المعيار

 إنذار أنظمة المورد يوفر. الطوارئ وحاالت العادية العمل عمليات أثناء العمال لحماية الطوارئ حاالت في للعمل وخطط الحرائق من للوقاية خطط لديهم الموردون
 في البقاء العمال على يلزم عندما اآلمن المأوى ومواقع المبنى مغادرة إلى العمال يحتاج عندما آمن خروج طريق إلى باإلضافة الطوارئ، حاالت في العاملين إلخطار
 ..الطوارئ تحاال أثناء المبنى

 منها الحد أو المنشأة في حريق اندالع عن تنتج التي المتعلقة األضرار تقليل أجل من وتنفيذها وإجراءات عمليات تطوير بالمخاطر.  

  المسؤوليات

  .واتباعها وتنفيذها الحريق من السالمة إجراءات تطوير من التأكد الموقع مدير على يجب

  .عليها واإلشراف ودعمها الحريق من بالسالمة خاصة إجراءات إعداد) والبيئة والسالمة الصحة( HSE ممثل على يجب

  الحريق من السالمة بإجراءات الخاصة بالمتطلبات والتزامهم الموظفين تدريب من التأكد والمشرفين المديرين على يجب

 .الحريق من السالمة بإجراءات الخاصة بالمتطلبات االلتزام الموظفين على يجب

  باتالمتطل

 

  ).االشتعال ومصادر الحريق مخاطر بأهم قائمة المثال، سبيل على( والملتهبة لالحتراق القابلة المواد واستخدام بتخزين المتعلقة المخاطر تحديد  .أ

  .بالمخاطر المرتبط الخطر تقييم  .ب

  ).ذلك وغير الملتهبة للمواد اآلمن والتخزين والتدريب الحريق مكافحة معدات المثال، سبيل على( المخاطر لتقليل وتنفيذها التحكم تدابير تحديد  .ج

 

  :الحريق من الوقاية  .أ

 لالحتراق والقابلة الملتهبة المواد تخزين من الحد.  

 محكمة خزانة في الملتهبة المواد تخزين.  

 فقط لذلك مخصصةلا األماكن في التدخين مثال،ال سبيل على( التدخين سياسة يذفتن.(  

 منةآو جيدة عمل حالة في الكهربية بالمعدات االحتفاظ من التأكد.  

  :الحريق من الوقاية  .ب

 الحريق من بالوقاية الخاصة قةثالمو اتدالمع جميع مواقع تعيين.  

 مناسب مكان في موضوعة إندار وأجهزة الحريق عن كشفلل مالئمة معدات.  

 األنظمة تلك تلف حالة في الالزمة واإلجراءات) مناسب مكان في توضع( المائية المرشات أنظمة.  

 المنطقة في اندالعه المتوقع الحريق لنوع مناسبة بكونها المعدات تلك تتميز الحريق، لمكافحة معدات توفير.  

 بسهولة إليها الوصول ويمكن االستخدام سهلة الحريق لمكافحة معدات.  

 بالالفتات إليها اإلشارة ميت الحريق لمكافحة معدات.  

 ايً شهر هاصفح ميت للحريق وخراطيم اياتفط.  

 الحريق مكافحة معدات جميع وصيانة لفحص خطة.  

  :الحريق احتياطات  .ج
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 الطواريء حاالت أثناء السريع بالهروب للموظفين وتسمح بالفتات، إليها اإلشارة ميت الطواريء وممرات مخارج من مالئم عدد.  

 مكان نحو مخارج وفتح المعتادة العمل ساعات اءثنأ الطواريء مخارج غلق عدم. الوقت جميع في خالية الطواريء ومخارج بممرات فاظتاالح يجب 

  .منآ

 الطواريء وممرات مخارج وضحت الفتات لصق.  

 وصيانتها اختبارها مع الطواريء اءثنأ ةإنار توفر.  

  .عنه الناتجة والمخاطر الحريق مكافحة أساليب بشأن الطواريء حاالت في الحريق مكافحة معدات دامهمخاست المتوقع الموظفين إرشاد يجب  .د

 

 الحريق مخاطر.  

 الطواريء وممرات مخارج.  

 والمسؤوليات األدوار.  

 أن يجب. أعاله ذكره ورد ما إلى باإلضافة سنوي دريبت على الحريق لمكافحة إضافية بمسئوليات ومونقسي ينذال الموظفون يتلقى أن يجب :الحريق مكافحة

  :على أدنى كحد التدريب يحتوي

 لمهامهم المالئمة الحريق مكافحة معدات استخدام.  

 الحريق مكافحة أساليب.  

 الحريق بمكافحة الخاصة الشخصية الوقاية اتدمع.  

 إضافية تومسئوليا مهام.  

 

 . أدنى كحد سنوات 3 لمدة التدريب بسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب: التدريب سجالت

 . أدنى كحد سنوات 5 لمدة الحوادث بسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب: الحوادث سجالت

  :أخرى سجالت

  . الحريق من السالمة لخطر الحالي التقييم  .أ

  . الحريق من الوقاية لمعدات الحالي الموقع  .ب

  .أدنى كحد سنوات 3 لمدة وصيانتها السجالت فحص في االستمرار يجب  .ج

 
 

 على حثهم يلزم ماك المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات ونموردال يلتزم أن يجب – األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، ممارسةك بدقة تحديده تم ما باستثناء ر

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار

  :المراجع

 المطبقة والفيدرالية المحلية واللوائح انينالقو. 

 ـب الخاصة" الطواريء إجراءات" قوانين إدارة معيار Nike. 

 دليل ESH)ـب الخاص )والصحة والسالمة البيئةNike ، 6-4 صفحة  

 
 



	Nike انين قو ةرإدا معيار ارئلطوا اءاتجرإ
 
 

 

 

  المعيار

 إنذار أنظمة المورد يوفر. الطوارئ وحاالت العادية العمل عمليات أثناء العمال لحماية الطوارئ حاالت في للعمل وخطط الحرائق من للوقاية خطط لديهم الموردون
 في البقاء العمال على يلزم عندما اآلمن المأوى ومواقع المبنى مغادرة إلى العمال يحتاج عندما آمن خروج طريق إلى باإلضافة الطوارئ، حاالت في العاملين إلخطار
 .الطوارئ حاالت أثناء المبنى

 طوارئ حالة حدوث إلى تؤدي قد التي المحتملة األحداث مع للتعامل وتنفيذها وإجراءات عمليات تطوير.  

  المسؤوليات

  .واتباعها وتنفيذها الطواريء ومخططات بتحركات الخاصة واإلجراءات السياسة تطوير من التأكد الموقع مدير على يجب

  .عليها واإلشراف ودعمها الطواريء ومخططات بتحركات خاصة وإجراءات سياسة إعداد) والبيئة والسالمة الصحة( HSE ممثل على يجب

  .الطواريء ومخططات بتحركات الخاصة واإلجراءات السياسة بمتطلبات والتزامهم وظفينمال تدريب من التأكد نيوالمشرف ديرينمال على يجب

 .الطواريء ومخططات بتحركات الخاصة واإلجراءات ةسالسيا بمتطلبات االلتزام الموظفين على يجب

  طلباتتالم

 

 أخذ/األشخاص واختطاف الهواء وتلوث االجتماعي والنزاع قنبلة بوجود والتهديد الحريق المثال، سبيل على. (طوارئ حالة حدوث في تتسبب قد التي األحداث تحديد  .أ

  .وقوعها فور )ذلك وغير الطبية والكوارث واألعاصير والزلزال تسونامي وفيضان والفيضانات الرهائن

  .الطواريء حاالت من حالة بكل المرتبط الخطر تقييم  .ب

  .منه الحد أو) وغيرها التحكم ومركز ارذاإلن ونظام والتدريب الطواريء خطط المثال، سبيل على( الخطر لتقليل الالزمة التحكم تدابير تحديد   .ج

 

  . بالخطة المتعلقة بالمهام الخاصة التوضيحات أو المعلومات من المزيد على للحصول بهم االتصال يمكن الدين األشخاص وظائف عناوين أو أسماء  .أ

  ). لسيطرةاو القيادة ذلك في بما( ومسؤوليتهم الطواريء موظفي أدوار  .ب

  .الطواريء بأرقام ملصقات تعليق ذلك في بما الطواريء، عن إلبالغل وسائل  .ج

  ).اإلخالء تطلب التي الطواريء لحاالت( الملصقة والخطط اإلخالء إجراءات  .د

  .اإلخالء قبل للمنشأة هامة عمليات أو معدات بتشغيل قياملل ونثيمك ينذال للموظفين الالزمة واإلمدادات التدابير تحديد. ج  .ه

  .المعاقين األفراد لمساعدة الالزمة واإلمدادات التدابير تحديد  .و

  .الطبية والمهام اإلنقاذ مهام  .ز

  .الموظفين لجميع الالزمة اإلمدادات  .ح

  ).ذلك وغير المنزل إلى الذهاب أو العمل إلى العودة المثال، سبيل على( الطواريء حاالت حول المستجدات بأحدث الموظفين لتزويد االتصال عملية  .ط

  . موظف لكل اإلخالء على سنوي تدريب j  .ي

  .الطواريء ومخططات إلجراءات سنوية مراجعة  .ك

 

 .اإلجراءات من مجموعة لكل نةيمع تحركات التخاذ مالئم تحدير  .أ
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  .المحيطة والضوء الضوضاء مستويات فوق إدراكه يمكن الذي ارنذاإل/اإلعالم  .ب

  . عليه التعرف يمكن والذي المميز ارنذاإل/اإلعالم  .ج

  .ذارناإل/المعاإل نظام لنتشيط وسيلة  .د

  . الصيانة أو صالحاتلإل الخضوع أو االختبار اءثنباست األوقات جميع في مشغالً  النظام يكون أن يجب. ج  .ه

  .مؤهلين أفراد بواسطة دورية وصيانة اختبارات تنفيذ يجب  .و

 

 الطواريء إجراءات.  

 للهروب وإجراءات ممرات  

 الطواريء حاالت عن اإلبالغ فيةيك.  

 ذارناإل/المعاإل نظام تنشيط.  

 ةصالخا بالمهام يتعلق فيما خاصة السنوي للتدريب الطواريء حاالت اءثنأ إضافية سئولياتوم بمهام يقومون ينذال الموظفين كافة خضوع يجب: الطواريء موظفو
  بهم

 

 . أدنى كحد سنوات 3 لمدة التدريب بسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب: التدريب سجالت

 . أدنى كحد سنوات 5 لمدة الحوادث بسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب: الحوادث سجالت

 : أخرى جالتس

  للخطر الحالية التقييمات  .أ

  . أدنى كحد سنوات 3 لمدة اإلخالء على دريبتال وثائق  .ب

  . أدنى كحد سنوات 3 لمدة وصيانته ذارناإل/اإلعالم نظام اختبار وثائق  .ج

  .الحالية الطواريء خطة  .د

 

 

 االستمرار على حثهم يلزم ماك المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات ونموردال يلتزم أن يجب – األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، ممارسةك بدقة تحديده تم ما باستثناء

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في

  :المراجع

 ـب صلخاا" رةلضاا لطاقةا في لتحكما" نيناقو إدارة رمعيا Nike. 

 دليل ESH)1- 6صفحة ،)والصحة والسالمة البيئة 

 



	Nike انين قو ةرإدا معيار الجماعي السكن إدارة
 
 

 

 

  المعيار

 یعل قضــــــونی أو الموردون قلــــــلی. ونظيفة وصحية آمنة األطفال ورعاية بالطعام والخاصة السكنية تلك ذلك في بما المورد يديرها التي المرافق جميع

 .ةیعیالتصن ریغ المرافق هذه لیتشغ عن الناجمة والصحة السالمة مخاطر

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

  المسؤوليات

  .واتباعها وتنفيذها الجماعي السكن إدارة إجراءات تطوير من التأكد الموقع مدير على يجب

  .عليه واإلشراف بها واالحتفاظ الجماعي السكن بإدارة خاصة إجراءات إعداد) ةئوالبي والسالمة الصحة( HSE ممثل ىعل يجب

  .الجماعي السكن إدارة إجراءات بمتطلبات والتزامهم الموظفين تدريب من التأكد رفينوالمش المديرين على يجب

  .الجماعي السكن إجراءات بمتطلبات االلتزام الموظفين على يجب

  تعريفات

 مشترك حمام مع. امً تما وجودها معد أو الخصوصية من قليل وجود مع منفردة، أسرة على فيها الفردية الغرف تحتوي إقامة ترتيبات عن عبارة هو الجماعي السكن 

  .غالبًا

  المتطلبات

 

  .عليها والحفاظ جماعيلا السكن مرافق بتشغيل المرتبطة مخاطرلا حديدت  .أ

  .بالمخاطر المرتبط الخطر تقييم   .ب

  ).ذلك وغير واألمان الحريق من والحماية ديبرتوال التدفئة نظم المثال سبيل على( الخطر لتقليل التحكم تدابير حديدت  .ج

 

  :عام  .أ

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

 ووكاالت الطبية والوكاالت الحريق اءفإط وكاالت ذلك في بما الطواريء استجابة موظفي من للتعامل مناسبة إمكانيات اإلقامة مكان لدى يكون أن يجب 

  .لشرطةا

 فرد لكل صالخا للتخزين الشخصية الممتلكات من مخصصات مع ساكن لكل اعً مرب متًرا 4 مساحته للمعيشة مكان بتوفير سكنية منطقة كل تقوم أن يجب 

  .كنيةسال المنطقة هذه في يسكن

 السكنية المناطق جميع في مناسبة ةكهربي وخدمات إضاءة وفيرت يجب.  

 القمامة من والتخلص الصحية المخلفات لجمع مخصصات توفير يجب.  

  :النوم مناطق  .ب

 نكسا لكل) ممنوعة طبقات ثالث من المكونة األّسرة( طبقات من مكونة أّسرة أو نقالة أّسرة أو فردية أّسرة توفير يجب.  

 وصحية نظيفة تكون أن يجب لألّسرة مزودة مفارش أية.  

 للجنسين منفصلة نوم أماكن توفير يجب.  
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  :والتواليت االستحمام مناطق  .ج

 انً ساك 15 لكل واحد تواليت بمعدل التواليت مرافق توفير يجب.  

 سكنية وحدة كل من ارً مت 50 حيز في التواليت مرافق تكون أن يجب.  

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

 يومية بصورة وتطهيرها التواليت مرافق تنظيف يجب.  

 سيلغوال حمامتاالس مناطق جميع في ومحمولة وباردة ساخنة وطةغمض مياه توفير يجب.  

 سكنية وحدة كل من ارً مت 50 زيح في والفسيل االستحمام مناطق تكون أن يجب.  

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

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

 يومية بصورة تطهيرها ويجب ماصة ريغ مواد من مصنوعة سيلغوال االستحمام رفغ أرضيات تكون أن يجب.  

  .الطعام وإعداد الطعام لتناول أماكن توفير جبي  .د

  :األولية والمساعدة الحريق من السالمة  .ه

 الطواريء حالة في مفصلة إخالء إجراءات على تحتوي المنشأة في مكان كل في واضحة أماكن في الطواريء إجراءات خطط وضع يجب.  

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

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

 السنوية الحريق إطفاء تمرينات توثيق يجب.  

 انً ساك 50 لكل واحد ندوقص بمعدل األوقات جميع في االستخدام أجل من إليها الوصول سهلة تكون وأن األولية اإلسعافات حقائب توفير يجب.  

 فقط المخصصة األماكن في الخطرة الكيميائية المواد تخزين يجب.  

 

 الطواريء إجراءات خطة.  

 استخدامها ومعرفة األولية المساعدة ومعدات الحريق مكافحة معدات مكان معرفة.  

 

 . أدنى كحد سنوات 3 لمدة تدريبال بسجالت فاظتاالح منشأة كل على يجب: تدريبال سجالت

 . أدنى كحد سنوات 5 لمدة الحوادث بسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب: الحوادث سجالت

  :ـل بسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب: أخرى التسج

  .للخطر الحالي التقييم  .أ

  .أدنى كحد سنوات 3 لمدة الحريق اءثنأ اإلخالء تمرينات  .ب
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 على حثهم يلزم اكم المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات ونموردال يلتزم أن يجب – األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، ةكممارس بدقة تحديده تم ما باستثناء

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار

  :المراجع

 المطبقة والفيدرالية المحلية واللوائح القوانين. 

 دليل ESH)ـب الخاص )والصحة والسالمة البيئةNike ، 1- 9صفحة 

 ـ ب الخاص" الحريق نم السالمة دارةإو "الدولي المعيار.Nike  

 ـ ب الخاص "الطواريء إجراءات" الدولي عيارمال.Nike  

 



	Nike انين قو ةرإدا معيار المطاعم خدمة إدارة
 
 

 

 

  المعيار

 یعل قضــــــونی أو الموردون قلــــــلی. ونظيفة وصحية آمنة األطفال ورعاية بالطعام والخاصة السكنية تلك ذلك في بما المورد يديرها التي المرافق جميع

 .ةیعیالتصن ریغ المرافق هذه لیتشغ عن الناجمة والصحة السالمة مخاطر

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

  المسؤوليات

  .واتباعها وتنفيذها الطعام خدمة إجراءات تطوير من التأكد الموقع مدير على يجب

  .عليها واإلشراف ودعمها الطعام خدمة إجراءات إعداد" والبيئة والسالمة الصحة" HSE ممثل على جبي

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

  .الطعام خدمة بإجراءات االلتزام الموظفين على يجب

  المتطلبات

 

  ). الطهي أماكن وسالمة الغذاء سالمة ذلك في بما( المخاطر تحديد  .أ

  .بالمخاطر المرتبط الخطر تقييم  .ب

  .المخاطر من للحد وتنفيذها التحكم تدابير تحديد  .ج

 

  :الطعام خدمة لَماع  .أ

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

 المعدية ضاألمرا انتقال تقليل أجل من لها واتباعه تالإلجراء تفهمه يجب.  

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

 بالطعام االحتكاك قبل بعناية وتطهيرها أيديهم غسل عليهم يجب  

  :تناوله وأماكن الطعام إعداد أماكن  .ب

 ٠رةهَ ومط نظيفة تكون أن يجب  

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

 والساخنة الباردة المياه من كال توفر غسيل ضأحوا على تحتوي.  

 استخدام كل بعد وتطهيرها الطعام وتناول والخدمة الطبخ أوعية غسل.  

 استخدام كل بعد داتالمنض أسطح تطهير يجب.  

 والحشرات القارضة الحيوانات هجمات من خالية تكون أن يجب.  

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

 األمطار مياه مصارف أو الصحي الصرف في الطهي زيوت من التخلص عدم يجب.  
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  :اهيالم دورات  .ج

 المياه دورات استخدام بعد ادً جي وتطهيرها أيديهم غسل الطعام خدمة المَ ع على يجب.  

 هالميا دورة استخدام بعد األيدي بغسل نطالب الفتات وضع يجب.  

  .بها الخاصة واإلجراءات الطعام بواسطة المنقولة المرتبطة التلوث أو ضالمر حوادث مع التعامل ليةآ  .د

 

 به الخاصة واإلجراءات الخطر تقييم مراجعة.  

 والتخزين الطعام سالمة متطلبات.  

 الشخصية الصحة.  

 الطعام بواسطة المنقولة المعدية وغير المعدية ضاألمرا بشأن التوعية.  

 الطهي بأماكن الخاصة السالمة اتممارس.  

 

  .نىأد كحد سنوات 3 لمدة تدريبال بسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب: تدريبال سجالت

 جالتلسا نع الكشف يتم لن. نىدأ كحد امً عا 30 ليهاإ فًامضا التوظيف ةدم طوال منةواآل السرية الطبية جالتبالس االحتفاظ منشأة كل على يجب: الطبية جالتلسا

  .القانون بها ح يصر التي األسباب باستثناء الموظف، من ةخطي موافقة وند الطبية

  .نىأد كحد سنوات 5 لمدة ثدالحوا بسجالت االحتفاظ منشأة كل لىع يجب: ثدالحوا سجالت

 .خاطرملل حال بتقييم منشأة كل تحتفظ أن يجب: أخرى سجالت

 

  

 على حثهم يلزم اكم المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات ونموردال يلتزم أن يجب – للمعايير األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، ةكممارس بدقة تحديده تم ما باستثناء

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار

  :المراجع

 المطبقة والفيدرالية المحلية واللوائح القوانين. 

 دليل ESH)ـب الخاص )والصحة والسالمة البيئةNike ، 11- 9صفحة 
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  المعيار

 الحادثة أو به المرتبطة أو العمل عن الناشئة واإلصابات الحوادث لمنع الالزمة الخطوات واتخاذ العمل مكان داخل وسليم وصحي آمن محيط توفير موردال على يجب
 جميع سالمة توفير بهدف معها والتعامل وتجنبها المحتملة المخاطر تشافكال نظًما موردال لدى يكون أن يجب ماك. موردال منشآت تشغيل عن الناتجة أو به القيام أثناء

 .صحتهم على والحفاظ الموظفين

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

  المسؤوليات

  .واتباعها وتنفيذها الطفل برعاية الخاصة اإلجراءات تطوير من دكالتأ الموقع مدير على يجب

  .عليها واإلشراف ودعمها األطفال برعاية خاصة إجراءات إعداد" والبيئة والسالمة الصحة" HSE ممثل على يجب

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

  .األطفال رعاية إجراءات بمتطلبات االلتزام ظفينالمو على يجب

  المتطلبات

 

  . الطفل لرعاية محتملةلا مخاطرلا جميع حديدت  .أ

  .مخاطربال المرتبط الخطر تقييم  .ب

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

 

  :األطفال مع التعامل  .أ

 المحلي التشريع بمتطلبات دراية على الحدث منظم يكون أن يجب.  

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

 في األطفال لنقل أو الطبي جالعال/ األولية المساعدة تقديم اقانونً  يتسنى حتى الوالد من بدالً  للتصرف األمر ولي)/الوالدة( الوالد من خطية موافقة 

  .المواصالت أنواع من خرآ نوع أي أو حافالت/سيارات

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

 مدارس مثل( مباشرة بصورة األطفال بتدريب أو الليلية األحداث اللخ األطفال مع بالتعامل سيقومون موظفين ألية بالنسبة ،يفالتوظ قبل المراقبة 

  ).الكرة

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

  :الطفل رعاية منشآت  .ب

 معايير أو/و المحلية القانونية المتطلبات المبنى طابقي أن يجب Nike ،علىاأل المعيار عن النظر بصرف المالئمة.  

 مالمستها من األطفال يتمكن ال حتى معزولة الساخنة األسطح تكون أن يجب.  

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

 التدفئة مواقد حماية يجب.  

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

 باستمرار عليها حافظمُ و نظيفة تآالمنش تكون أن يجب .
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 شهرية بصورة الموجودين األطفال مع الحريق بسبب خالءاإل خطة تنفيذ يجب.  

 حولها جسيا إنشاء أو مكشوفة حفر أو مياه أية تغطية ويجب ومطمئنة، منةآ الخارجية اللعب أماكن تكون أن يجب.  

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

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

 واحد غسيل ضوحو واحد تواليت الً فط 15 لكل يكون أن يجب. لأليدي تنظيف دواتأب ومزودة لألطفال ومالئمة نظيفة التواليت أماكن تكون أن يجب.  

 تزويد يجب الليلية، للرعاية بالنسبة طفل لكل نظيفة أغطية ذلككو ،)نموه ومستوى الطفل لعمر مالئمة( نظيفة ارشفوم نقالة وأسرة طعام خزانات توفير يجب 

  .األقل على) م0.9 ( أقدام 3 مقدارها والمفارش النقالة ةسرواأل الطعام خزانات بين مسافات هناك تكون أن يجب. للماء منفذة غير صلبة بمراتب طفل كل

 طفالً  60 من رثأك على تحتوي التي تآالمنش لجميع الوقت طوال وموجود برَ مد ةأمنش مدير وجود يجب.  

 أو ةطالبسي اإلصابات وعالمة المعدية واألمراض والمعالجات األمراض ضد التحصينات متضمنة طفل بكل الخاصة ةالصحي بالسجالت فاظتاالح يجب 

  . العادية غير اإلصابات

 المنشأة مدير إلى عادية غير أو طةيبس إصابات أية عن اإلبالغ يجب.  

 

 الخطر تقييم حول عامة نظرة  

 األطفال مع للتعامل الجيدة الممارسات.  

 المكتوبة اإلجراءات.  

 

 . أدنى كحد سنوات 3 لمدة تدريبال بسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب: تدريبال سجالت

 . المنشأة في طفل لكل واآلمنة السرية الطبية بالسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب: الطبية السجالت

 . أدنى كحد سنوات 5 لمدة الحوادث بسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب: الحوادث سجالت

  :أخرى سجالت

  . للخطر الحالي التقييم  .أ

  .الحالية الموظفين مراقبة سجالت  .ب

  .األمر ولي)/الوالدة( بالوالد خاصةلا ةيالحال االتصال معلومات  .ج

  .أدنى كحد سنوات 3 لمدة الحريق إطفاء تمرينات سجالت  .د

 

 على حثهم يلزم اكم المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات ونموردال يلتزم أن يجب – للمعايير األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، ةكممارس بدقة تحديده تم ما باستثناء

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار

  :المراجع

 المطبقة والفيدرالية المحلية واللوائح القوانين. 

 ـ ب الخاص" الحريق من السالمة إدارة" الدولي المعيار.Nike  

 ـب الخاص" والتخطيط الطواريء إجراءات" الدولي المعيارNike .  

 دليل ESH)ـب الخاص )والصحة والسالمة البيئةNike ، 21- 9صفحة 



 Nike انين قو ةرإدا معيار اءلهوا تنبعاثاا
 
 

 

 

  المعيار

 لألوزون المستنفدة الكيميائية والمواد والجسيمات للتآكل المسببة والمواد واأليروسوالت المتطايرة العضوية الكيميائية المواد من الهواء في االنبعاثات تمييز يتم
 مراقبة بإجراء موردال ويقوم. تصريفها قبل التصنيع بلد لقوانين وفقًا ومعالجتها ومراقبتها روتينية بصورة ورصدها العمليات عن الناتجة لالحتراق الثانوية والمنتجات

  موردمورد.لديه الهواء انبعاث في التحكم أنظمة ألداء روتينية

 حد أدنى إلى الهواء تلوث مخاطر لتقليل وتنفيذها واإلجراءات السياسات تطوير.  

  المسؤوليات

 .واتباعه الهواء انبعاث برنامج تطبيق من بالتأكد يقوم أن الموقع مدير على يجب

 .عليه واإلشراف ودعمه الهواء انبعاث برنامج بإعداد يقوم أن) والبيئة والسالمة الصحة( HSE ممثل على يجب

 .الهواء انبعاثات تطلباتبم زامهملتوا الموظفين تدريب من كدأالت والمشرفين المديرين ىعل يجب

  .به الخاصة واإلجراءات الهواء انبعاث عمليات بمتطلبات االلتزام الموظفين على يجب

  تعريفات

 قد مما الجوي الغالف في وتنبعث المصانع تنتجها التي المواد من ذلك وغير - إلخ والدخان والغبار واألبخرة بالدخان المعبأ الضباب الهواء انبعاث مصادر تضمنت 

  .البيئة أو شخاصلأل ارً ضر يسبب

 وهكذا المائي والحمام الغاز غسل أجهزة مثل( البيئة في انبعاثه يتم الذي التلوث كمية تقليل على ويساعد المنشأة تستخدمه شيء أي هي التلوث في التحكم أجهزة.(  

 الموارد أحد نفعية على ابً سل ؤثروت البيئة في إطالقها يتم مادة أي عن عبارة هي عام بشكل الملوثات.  

 ذلك وغير الغالية من تجاالن والبخار المجفف في التهوية وفتحات المطالة الغرفة في التهوية نظام مثل( منه االنبعاث ينشأ الذي المكان هو المصدر .( 

  طلباتتالم

 

  . الملوثات وأنواع المصدر موقع على المخزون يحتوي أن يجب. الثابتة الهواء انبعاث مصادر تحديد  .أ

  .المطبقة المحئية باللوائح المستويات مقارنة. المنبعثة للملوثات الكمي التقدير  .ب

  ).العملية وتحسينات الهواء تلوث أجهزة مثل( الهواء تلوث في التحكم تدابير تحديد  .ج

 

  . الهواء بانبعاثات الخاص المطلوب الترخيص أو/و والتسجيل بالتصاريح منشأة كل تحتفظ أن يجب المحلية، واللوائح للقوانين اقً طب  .أ

  .الفعالية من للتأكد) الدخان اطاتفش طالء ائنبك مثل( الدخان وانبعاث الهواء تلوث في والتحكم التهوية بنظم الخاص لألداء سنوية تقييمات إجراء ميت أن يجب  .ب

  . الترخيص أو التصريح متطلبات نطاق داخل عتق االنبعاثات أن من أكدللت سنوي تحليلي اختبار إجراء يجب  .ج

  .االعتبار في الهواء انبعاثات على ثرتؤ التي النظام فشل عمليات أو حدث وتحري ةحادث عن اإلبالغ إجراءات وضع يجب  .د

 

 الرئيسي الموقع في الموجودة التلوث في التحكم أجهزة من وأي الغازات انطالق تهوية وفتحات الهواء انبعاث نقطة مصدر مواقع. 
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 Nike انين قو ةرإدا معيار اءلهوا تنبعاثاا
 
 

 

 

 التلوث في التحكم جهاز أو التهوية في فشل هناك يبدو كان إذا المناسبة االستجابة إجراءات.  

 التشغيلية والبروتوكوالت المتطلبات على ابً تدري وتحليله التلوث في التحكم أجهزة نظام أداء بدعم ومونقي نذيال الموظفون يتلقى أن يجب :الهواء انبعاثات صيانة

  .المحددة

 

 . أدنى كحد سنوات 3 لمدة تدريبال بسجالت فاظتاالح منشأة كل على يجب: بدريالت سجالت

 . نىدأ كحد سنوات 3 لمدة ثدالحوا سجالت على منشأة كل تحتفظ أن يحب :دثالحوا سجالت

  .للمخاطر لاح يميبتق منشأة كل تحتفظ أن يجب :أخرى التسج

 

 

 على حثهم يلزم ماك المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات الموفرونمورد يلتزم أن يجب – األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، ممارسةك بدقة تحديده تم ما باستثناء

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار

  :المراجع

 المطبقة والفيدرالية المحلية واللوائح القوانين. 

 دليل ESH)ـب الخاص )والصحة والسالمة البيئةNike ، 2-1 صفحة  

 

 



	Nike انين قو ةرإدا معيار المحظورة المواد إدارة
 
 

 

 

  المعيار

 المخاطر بوضوح البرنامج ويحدد. الكيميائية المواد إلدارة القانونية بالمعايير وملتزم فعال برنامج يدعمها ،المواد إدارة لتقييد وفعالة متسقة منهجية المقاول المورد
 يتحلى بشكل منها والتخلص وشرائها واستخدامها وتخزينها الكيميائية المواد مع التعامل تنظيم طريق عن منها ويحد والمستهلكين والبيئة العمال على الكيميائية

  .باألمان

 المحظورة المواد لقائمة االمتثال على للحفاظ إجراءات المقاول يتبنى )RSL (التصنيع في المحظورة المواد وقائمة )MRSL(،   
  .اإلنتاج في المستخدمة الكيميائية المخاطر تقليل خالل من األداء بتحسين مستمر بشكل يقوم أنه كما

 لمدونة القيادة معيار في حاليًا المضمنة المتطلبات واستخدام الصغر متناهية للمواد المنفصل نايك شركة لمدونة القيادة معيار استبدال تم
 هذا المحظورة المواد إدارة

  المسؤوليات

  .بها وااللتزام وتنفيذها) MRSL( التصنيع في المحظورة المواد وقائمة) RSL( المحظورة المواد قائمة برامج تطوير تم أنه الموقع مدير يضمن أن يجب

 آمن بشكل للعمل إستراتيجيات وضع) 2(و والبيئة، ووالمستهلكين المهينة تؤثرالصحة أن يمكن التي الكيفية يدرك أن) 1( (HSE) والبيئة والسالمة الصحة ممثل على
  اإلنتاج في المستخدمة المواد مع

 الموظفين كل تدريب ضمان) 2(و ،)MRSL( التصنيع في المحظورة المواد قائمة) / RSL( المحظورة المواد قائمة لبرامج االمتثال ضمان) 1( والمشرفين المديرين على يجب

  ).MRSL( التصنيع في المحظورة المواد وقائمة) RSL( المحظورة المواد قائمة إدارة بمعيار بمتطلبات يلتزمون وأنهم الصلة ذوي

  ).MRSL( التصنيع في المحظورة المواد وقائمة) RSL( المحظورة المواد قائمة إدارة معيار بمتطلبات االلتزام الموظفين على يجب

  التعريفات

 المحظورة المواد قائمة تعد )RSL( بشركة الخاصة Nike, Inc .بها الصلة ذات والعناصر النهائية والمنتجات المواد مع الكيميائي لالمتثال المستخدم المعيار هي .

 . www.nikeincchemistry.com الموقع في متاحة المحظورة المواد وقائمة

 التصنيع في المحظورة المواد قائمة تعد )MRSL( المتوافقة والمنتجات المواد تصنيع على الموردين لمساعدة المصممة الكيميائية التركيبات على الحصول معيار 

 تتاح). الصرف لمياه الشركة لمدونة القيادة معيار في موضح هو كما( نايك بشركة الخاصة الصرف لمياه االمتثال بتوجيهات والوفاء المحظورة المواد قائمة مع

 الموقع عبر) ZDHC( الخطيرة الكيميائية المواد تصريف من التخلص بمؤسسة الخاص الويب موقع على التصنيع في المحظورة المواد قائمة
www.roadmaptozero.com 

  المتطلبات

 

 ).التصنيع في المحظورة المواد وقائمة المحظورة المواد قائمة( والمواد التركيبات في المحظورة المحتملة المواد كل لتحديد منهجية  .أ

 .منها الحد أو المحظورة المواد لتقليل استخدامها يلزم التي الوقائية اإلجراءات تعريف  .ب

 

 ).MRSL( التصنيع في المحظورة المواد وقائمة) RSL( المحظورة المواد قائمة من إصدار أحدث إلى الوصول  .أ

 .المتوافقة الكيميائية المواد تركيبات على الحصول منهجية توثيق  .ب

 المخاطر تقليل أجل من التصنيع في المحظورة المواد قائمة بتوجيهات االلتزام مع الموقع في المستخدمة الكيميائية المواد على الحصول يتم أن يجب 
  والمستهلكين والبيئة الموظفين على المحتملة

 السالمة بيانات ورقة لمقارنة عملية )SDS / (المواد سالمة بيانات ورقة )MSDS (المحظورة المواد قائمة في الواردة المحظورة المواد مقابل في 

)RSL (التصنيع في المحظورة المواد وقائمة )MRSL (الخطيرة الكيميائية المواد تصريف من التخلص بمؤسسة )ZDHC (نايك شركة لدى  
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 )).MSDS( المواد سالمة بيانات ورقة) / SDS( السالمة بيانات ورقة( السالمة بيانات وأوراق الكيميائية المواد كل من دقيق بمخزون االحتفاظ  .ج

 .المتوافقة غير الكيميائية والمنتجات والمواد التركيبات وفصل تحديد  .د

 .المعيار ذلك في الواردة الكيميائية الحدود بكل االلتزام مع والعشوائية الروتينية االختبارات حول المحظورة المواد قائمة بتوجيهات االلتزام  .ه

 المحظورة المواد قائمة اختبار بمتطلبات تفي ال عناصر أو مواد أي حجز يتم أن يجب  

 الرئيسي للسبب التفصيلية الوثائق ذلك في بما ،المحظورة المواد قائمة اختبار في فشل حدوث حالة في المحظورة المواد قائمة فشل على التغلب عملية اتبع  .و

 .التصحيحية واإلجراءات
 

 ــــب بها، موصى ممارسة كأفضل ـــرجع أن يج ــــورد ي ـــى الم ـــــــــب إل ـــــــات كتي  المخطط

ــــــك بشـــــــــركة الخــــاص الكيميائيــــــــــــــــة ـــــــــتزم ناي ــــه ويل ــــدعم ب ــــداف فھـــــم ل  األھ

ــــــك لشــــــــركة الكيميائيــــــــــــــــة ــــــــات ناي ــــــــــــــذ وتوجيھ  :يلــــــي لمـــا التنفي

 المدخالت إدارة 

 الكيميائي المخزون إدارة 

 الكيميائية والمعالجة الكيميائي االستخدام 

 المحددة المواد سياسات 

 أفضل بشكل الكيمياء استخدام  
 

 

 

 .األقل على أعوام 3 لمدة المحظورة المواد قائمة تدريب بسجالت منشأة كل تحتفظ أن يجب: التدريب سجالت

 .األقل على أعوام 5 لمدة المحظورة المواد قائمة اختبار بسجالت منشأة كل تحتفظ أن يجب :االختبار سجالت

 . أعوام 5 لمدة المحظورة المواد قائمة فشل لحاالت المحظورة المواد قائمة فشل بوثائق االحتفاظ :الحوادث سجالت

 :األخرى السجالت

 .األقل على عامين لمدة الموقع في الموجودة الكيميائية المواد لكل الكيميائي المخزون  .أ

 .الخطيرة للمواد الشركة لمدونة القيادة معيار في محدد هو كما) MSDS( المواد سالمة بيانات أوراق  .ب

 .األقل على عامين لمدة المحظورة المواد قائمة اختبار في تفشل التي للمواد المواد تتبع إمكانية معلومات  .ج

 

 

 من أعلى قانونية متطلبات بأي المقاولون المعايير من األدنى الحد هذا للمدونة القيادة معيار يحدد بها، موصى ممارسات أنها على الخصوص وجه على تحديدها يتم التي الحاالت باستثناء
 .لموظفيهم أكبر حماية توفير إلى تؤدي والتي بهم الخاصة الممارسات تطوير متابعة على نشجعهم ونحن ذلك،

 :المراجع

 www.nikeincchemistry.com 

 www.roadmaptozero.com 
 

 :نايك شركة لمدونة القيادة معايير إلى ارجع

 الخطيرة المواد 

 الخطيرة النفايات 



  10-14-04 3 الصفحة – للبيئة الشركة لمدونة القيادة معيار

	Nike انين قو ةرإدا معيار المحظورة المواد إدارة
 
 

 

 

 

 الصحي الصرف مياه 



 Nike انين قو ةرإدا معيار رةلضاا ادلموا
 
 

 

 

  المعيار

 بوضوح البرنامج ويحدد. الكيميائية المواد إلدارة القانونية المتطلبات مع ومتوافق فعال ببرنامج مدعوًما المقيدة، المواد إدارة في وكفًؤا متسقًا نهًجا المورد يظهر
 والتخلص وشرائها واستخدامها وتخزينها الكيميائية المواد مع اآلمن التعامل تيسير خالل من والمستهلكين والبيئة العمال على ويخففها الكيميائية المخاطر

  موردمورد.منها

 تعود قد تيال رطالمخا من التقليل في واإلجراءات العمليات تلك هدف يتمثل. واستخدامها ونقلها الضارة المواد لتخزين وتنفيذها وإجراءات عمليات تطوير 
  .والبيئة البشرية الصحة على بالضرر

  المسؤوليات

  .واتباعها وتنفيذها الضارة بالمواد الخاصة اإلجراءات تطوير من التأكد الموقع مدير على يجب

  .عليها واإلشراف وصيانتها الضارة بالمواد الخاصة واإلجراءات العمليات عدادإ) والبيئة والسالمة الصحة( HSE ممثل على يجب

  .الضارة بالمواد الخاصة واإلجراءات العمليات بمتطلبات التزامهم ومن الموظفين تدريب من التأكد والمشرفين المديرين على يجب

  .الضارة بالمواد الخاصة واإلجراءات العمليات بمتطلبات االلتزام الموظفين على يجب

  تعريفات

 تعودو السمية أو التفاعل أو التآكل أو لالشتعال القابلية – التالية المميزة السمات من أكثر أو واحدة عليها تظهر أجسام أو مواد أية عن عبارة هي الضارة المواد 

 والنفايات الضارة المواد إلى اضً أي المصطلح هذا ويشير .نقلها أو تخزينها أو استخدامها حال في الشخصية الممتلكات أو ةئالبي أو السالمة أو الصحة على بالضرر

 . الضارة

  طلباتتالم

 

  .المحتملة الضارة المواد جميع لتحديد مسح  .أ

  .ومدته) ذلك غبر أو ابتالع أو الجلد مالمسة أو االستنشاق المثال، سبيل على( ونوعه ضالتعر مستوى  .ب

  .وموقعها المستخدمة المادة كمية  .ج

  ).العين لغسل الطوارئ أحواض أو الطوارئ حمامات أو الشخصية الوقاية معدات أو التهوية المثال، سبيل على( اتخاذها يجب وقائية ندابر  .د

 

 توفر يجب .المادة سالمة بيانات ةثيقو بدون الموقع في ضارة مواد بأية السماح عدم يجب. الضارة المواد لجميع) MSDS( المواد سالمة بيانات وثائق توفر يجب  .أ

MSDS )وتخزينها الضارة المواد استخدام يتم حيث األماكن جميع في) المادة سالمة بيانات وثيقة .  

  :الحاويات تكون أن يجب. المخاطر بمعلومات خاصة ملصقات بها مالئمة حاويات في الضارة المواد جميع تخزين يجب  .ب

 جيدة لةبحا.  

 للمحتويات مناسبة.  

 جيدة وبحالة للقراءة وقابلة الموظفين بلغة ملصقات عليها  

 استخدامها عدم عند حتى األوقات جميع في مغلقة.  

 األرض في دفنها/  وضعها يجب كما بإحكام االحتراق سريعة بالمواد الخاصة الرئيسية الحاويات جميع غلق يجب.  

 التخزين مكان لمتطلبات اقً وف تخزينها يجب كما الفارغة، الحاويات على ملصقات وضع يجب.  

  :التخزين مكان متطلبات  .ج
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 طاةغوم آمنة التخزين أماكن تكون أن يجب.  

 محكمة أسطح على الحاويات تخزين يجب.  

 إليها الوصول يمكن والتي للطوارئ لالستحمام أماكن أو للطوارئ العين غسل أماكن وعلى مالئمة تهوية وسائل على التخزين أماكن تحتوي أن يجب 
  بسهولة

 األماكن هذه في المشروبات اولتنو والتدخين باألكل يسمح ال.  

 حاوية أكبر سعة من% 110 بـ األقل، على قدر،تو ،)اجالونً  55( الترً  208.2 عن سعتها تزبد للمواد فرعية حاوية رفيتو يجب.  

 الحاويات بين مالئمة جانبية مساحة يرفتو يجب.  

 المعتاد فوق بصورة البعض بعضها فوق الحاويات وضع عدم يجب.  

 بعضها عن المختلفة المواد عزل يجب.  

 اإلشعال مصادر عن ادً بعي لالحتراق والقابلة االحتراق سريعة المواد تخزين يجب.  

  :وطغالمض الغاز أسطوانات تكون أن يجب  .د

 السقوط من لمنعها وآمنة عمودي وضع في مخزنة.  

 بها المتعلقة والمخاطر الغاز لتحديد ملصقات عليها يوجد  

 السيئة الطقس وأحوال األكالة والطبقات اإلشعال مصادر عن بعيدًا مخزنة تكون أن.  

 البعض ضهابع عن وعزلها مناسبة قةيبطر والممتلئة الفارغة األسطوانات على ملصقات وضع يجب  

  :الضارة المواد نقل  .ه

 األرض في هاندف/  وضعها يجب كما بإحكام راقتاالح سريعة المواد حاويات غلق يجب.  

 بالتوزيع الخاصة الحاويات تحت قوبث بها أطباق/  أوعية وضع يجب.  

 كمةمح أسطح على التوزيع يتم أن يجب.  

 وجودها فور القطرات أو التسربات ظيفتن يجب.  

  .تخزينها أو ضارة مواد استخدام عند وذلك التسرب، معالجة في قةثمو ومعدات خطة توفر يجب  .و

 

 وخطورتها الضارة المواد خصائص.  

 المواد سالمة بيانات وثائق.  

 الملصقات  

  ربتسال معالجة خطة في ايً سنو تدريبًا رباتتسال معالجة بمهام القيام عليهم الواجب الموظفين إعطاء يجب :سربتال مكافحة خطة

 

  .أدنى كحد سنوات 3 لمدة تدريبال بسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب :تدريبال سجالت

 عن فكشال عدم يجب .ىنأد كحد ةفيإضا امً عا 30 ولمدة العمل مدة طوال واآلمنة السرية الطبية بالسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب: الطبية السجالت

  .القانون بها صرح التي األسباب اءنتثباس الموظف من خطية قةفموا خالل من إال الطبية السجالت

 سنوات 5 لمدة السجالت بهذه االحتفاظ ويجب. الضارة بالمواد الخاصة السجالت ذلك في بما الحوادث، بجميع الخاصة سجالتالب االحتفاظ يجب :ثدالحوا التسج

 .دنىأ كحد
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  :أخرى سجالت

  .الحالية الضارة للمواد جرد قائمة  .أ

  .الضارة المواد بجميع الخاصة الحالية) MSDS( المواد سالمة بيانات يقةثو  .ب

  .امً عا 30 إلى باإلضافة الكيميائي االستخدام مدة طوال المؤرشفة) MSDS( المواد سالمة بيانات يقةثو  .ج

  .الضارة المواد ذلك في بما األعمال بجميع الخاصة الحالية الخطر قييماتت  .د

  .التسرب لمعالجة الحالية الخطة  .ه

 
 
 
 

 على حثهم يلزم ماك المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات ونموردال يلتزم أن يجب – للمعايير األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، ممارسةك بدقة تحديده تم ما باستثناء

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار

  :المراجع

 المطبقة والفيدرالية المحلية واللوائح القوانين. 

 دليل ESH)ـب الخاص )والصحة والسالمة البيئةNike ، 3-1 صفحة  
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  المعيار

 على يحصل أن ويجب. Nike شركة ومعايير المحلية للوائح وفقًا صحيح بشكل فيها والتصرف ونقلها وإدارتها الخطرة/  الصلبة النفايات جميع بفصل المورد يقوم
 ذي التدوير وإعادة المواد كفاءة باستمرار ويحسن المورد ويقيس. الخطرة/  الصلبة النفايات موردي وترخيص تأهيل صحة من يتحقق وأن المطلوبة التصاريح جميع
  موردمورد.المضافة القيمة

 ةئوالبي البشرية الصحة على بالضرر تعود قد التي المخاطر من الحد أجل من وتنفيذها الخطرة النفايات إنشاء تقليلب الخاصة واإلجراءات السياسات تطوير 
  .منها والتخلص الخطيرة بإدارة والمقترنة

 المرخصين التخلص ومرافق التدوير إعادة وجهات الخطرة النفايات نقل جهات الختيار وإجراءات عمليات وتنفيذ وضع /  

  بشكل النفايات من بالتخلص السماح عدم لمثال،ا سبيل على( المسؤولة البيئية اإلدارة ممارسات تمارس أنها من والتحقق المؤهلة،/  والمؤهلين المرخصة 
  ).الماء أو األرض على مكشوف

  المسؤوليات

  .واتباعها وتنفيذها الضارة بالنفايات الخاصة اإلجراءات تطوير من التأكد الموقع مدير على يجب

  .عليها واإلشراف وصيانتها الضارة بالنفايات الخاصة اإلجراءات إعداد) والبيئة والسالمة الصحة( HSE ممثل على يجب

  .الضارة بالنفايات الخاصة واإلجراءات العمليات بمتطلبات التزامهم ومن الموظفين تدريب من التأكد والمشرفين المديرين على يجب

  .الضارة بالنفايات الخاصة واإلجراءات العمليات بمتطلبات االلتزام الموظفين على يجب

  تعريفات

 تشكل والتي - السمية أو التفاعل أو التآكل أو للتشغيل القابلية - التالية المميزة الخصائص من أكثر أو واحدة تعرض التي الصلبة فاياتالن تعني الخطرة النفايات 

 .سليم غير بشكل نقلها أو تخزينها أو معالجتها عند الممتلكات أو البيئة أو السالمة أو الصحة على خطًرا

 أو معالجتها أو نقلها أو إدارتها أو الخطرة النفايات مع للتعامل المورد مع الباطن من يتعاقدون الذين الثالث الطرف موردو: طرةالخ للنفايات الباطن من الموردون 

  .منها التخلص

  طلباتتالم

 

  . النفايات تدفقات جميع تحديد  .أ

  .واإلنسان البيئة على الواقع يرثالتأ تحديد إلى باإلضافة الناتجة الخطرة النفايات كمية تحديد  .ب

 التمييز أو ،العين لغسل الطوارئ ضأحوا أو الطوارئ حمامات أو الشخصية الوقاية اتدمع أو التهوية المثال، سبيل على( اتخاذها يم كي وقائية تدابير إعداد  .ج
  ).الباطن من بالمورد الخاص الخطرة النفايات إدارة برنامج أو صحيح، بشكل الملصقات ووضع

 

  .كميتها وتحديد الناجمة الخطرة النفايات مصادر تحديد  .أ

  . المحلية واللوائح نللقواني اقً وف منها صلالتخ أو تخزينها أو الضارة النفايات إلنتاج الالزمة الرخص جميع على الحصول  .ب

  :الضارة النفايات تخزين أماكن متطلبات  .ج

 منةآ التخزين أماكن تكون أن يجب.  

 إليها الوصول يسهل العين لغسل للطواريء أماكن وعلى كافية تهوية وسائل على التخزين أماكن تحتوي أن يجب.  

 المشروبات أو األطعمة تناول أو التدخين عدم إلى تشير الفتات لصق يجب.  

 طاةغم الضارة النفايات تخزين أماكن تكون أن يجب.  

 انً ط 208( اجالونً  55 للحاوية اإلجمالية السعة نتجاوز عندما وذلك حاوية، أكبر سعة من% 110 عن الفرعية الحاوية سعة تقل ال أن يجب.(  
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 الشخصية للوقاية الالزمة المعدات ذلك في بما التسرب، لمعالجة معدات وضع يجب )PPE(، الضارة النفايات تخزين أماكن من بالقرب.  

 اإلشعال مصادر عن ادً بعي لالحتراق والقابلة االحتراق سريعة النفايات تخزين يجب. 

 هاضبع عن المختلفة النفايات عزل يجب  

 الحاويات بين ةمالئم جانبية مسافات توفير يجب.  

 المعتاد فوق بصورة البعض بعضها فوق الحاويات وضع عدم يجب.  

 عنها بعيدًا يكون بحيث الضارة غير النفايات عن ادً بعي الضارة النفايات بتخزين الخاص المكان عزل يجب.  

  :الضارة النفايات بتخزين الخاصة الحاوية متطلبات  .د

 محكمة أسطح على الحاويات تخزين يجب.  

 للنفايات مالئمة الحاويات تكون أن يجب.  

 جيدة بحالة الحاويات تكون أن يجب.  

 ومخاطرها النفايات هذه ماهية إلى اضً أي وتشير ضارة، نفايات بها أن إلى تشبر الحاويات جميع على ملصقات وضع يجب.  

 النفايات نقل عند إال باستمرار، األغطية غلق يجب.  

  .وتنفيذه منها والحد النفايات لتقليل برنامج توثيق  .ه

 الخطرة النفايات توليد من للحد سنوية خطة يضع أن بها، موصى جيدة كممارسة لمورد،ا على ينبغي. 

  .يقهاثوتو الضارة النفايات تخزين ألماكن أسبوعية بفحوصات القيام  .و

 لحماية األمريكية الوكالة متطلبات إلى الرجوع يرجى المحلي، القانون في الحدود تحديد يتم لم إذا( معقولة زمنية حدود ضمن الخطرة النفايات من التخلص يجب  .ز

  ).والكبيرة الصغيرة الكميات ذات للمولدات البيئة

  .بها والمسموح المرخصة الخطرة النفايات من التخلص ومرافق المعالجة ومنشآت ناقالت استخدام  .ح

 ـــــــــي ـــى ينبغ ــــورد عل ـــــــة ،الم ـــــدة كممارس ــــا موصـــــى جي ــــــة يســـــــــــتخدم أن ،بھ  عملي

ــــــــــقة شـــــــاملة ـــــــــل ومتس ـــــــة لتأھي ـــــــــــــات البــــــــاطن مــن يـــنموردال ومراقب  للنفاي

ـــــــــل عمليـــــــات تشــــــــمل أن ويمكـــــــن. الخطـــــرة  :يلــــــي ما التأھي

 يتضمن والذي الباطن من المورد قبل من إنجازه تم الذي المسبق التأهيل نموذج: 
o التاريخي األداء 
o للمسئولية التأمينية التغطية 
o اقانونيً  المطلوبة والتراخيص التصاريح إثبات 

 الباطن من المتعاقدين ورفض قبول معايير 
 الباطن من المورد مرافق على والتفتيش الموقع في التقييم عمليات 
 شركة لدى النفايات موردي وتقييم إدارة توجيهات إدارة مع يتفق بما الباطن من المورد لعمليات السنوي التقييم Nike 
 الخطرة للنفايات الباطن من للموردين السنوي التقييم أساس على االختيار لعملية الدورية لمراجعة 

 تحقق بتقديم المورد Nike تطالب ،ذلك إلى باإلضافة. الخطرة للنفايات الباطن من الموردين على بها خاصة مراجعة إجراء في بحقها Nike تحتفظ  .ط

  .مراقبتها تم التي التخلص بممارسات خاص بالمستندات موثق

  هنا المحدد النحو على الموقع في الخطرة النفايات من التخلص أو حرق يحظر  .ي
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ــــــجالت  أو تآكل،ال أو لالشتعال، قابلة( بها مرتبطة مخاطر أيو الفيزيائية؛ الحالةو المادة؛ اسم: الخطرة النفايات سجالت تتضمن أن يجب: التخلـــــــــص س

 التخزينو النقل شركة للنفايات، مولد / فاياتللن األصلي للمنشأ وعنوانها الشركة اسم منها؛ التخلص/  للمعالجة شحنها يتم التي والكمية التاريخ ؛)التفاعل أو ،السمية

  .سنوات 5 عن تقل ال لمدة بالسجالت االحتفاظ يجب. الشحنة استالمب يقر الذي النهائي التخلص مرفق قبل من عليه الموقع الشحن بيان من نسخة النهائي؛ والتخلص

  .أدنى كحد سنوات 3 لمدة ريبتدال بسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب :التدريب سجالت

 السجالت عن شفكال يتم لن. ىنأد كحد ةفيإضا امً عا 30 ولمدة العمل مدة طوال واآلمنة السرية الطبية بالسجالت اظتفاالح منشأة كل على يجب :الطبية تالالسج

  سجالت. القانون بها بصرح التي األسباب اءتثنباس الموظف، من صريحة خطية موافقة دون الطبية

 . أدنى كحد سنوات 5 لمدة الحوادث بسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب :الحوادث

  :أخرى سجالت

  . الالزمة اخيصتروال للخطر الحالي تقييم  .أ

  .األقل على سنة لمدة فحص عمليات  .ب

 

 

 على حثهم يلزم ماك المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات ونموردال يلتزم أن يجب – رللمعايي األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، ممارسةك بدقة تحديده تم ما باستثناء

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار

  :المراجع

 المطبقة والفيدرالية المحلية واللوائح القوانين. 

 ـ.ب الخاص" الضارة المواد" قوانين إدارة معيارNike  

 دليل ESH)ـب الخاص )والصحة والسالمة البيئةNike ، 2-9 صفحة  

 شركة لدى النفايات مورد وتقييم إدارة توجيهات Nike 
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  المعيار

 ومعايير المحلية للوائح اوفقً  صحيح بشكل فيها والتصرف ونقلها وإدارتها الخطرة/  الصلبة النفايات جميع بفصل المورد يقوم Nike .حصلي أن ويجب 
 المواد كفاءة باستمرار ويحسن المورد ويقيس. الخطرة/  الصلبة النفايات موردي وترخيص تأهيل صحة من تحققي وأن المطلوبة التصاريح جميع على

  .وإدارتها األدنى الحد إلى الصلبة النفايات ميةك تقليل بهدف وإجراءات عمليات تطويرموردمورد.المضافة القيمة ذات تدويرال وإعادة
 لممارسات ممارستهم من والتحقق النفايات من التخلص ومرافق التدوير إعادة وجهات والمؤهلين المرخصين النفايات ناقلي الختيار وإجراءات عمليات وتنفيذ وضع 

 أو المحرقة رماد مثل للنفايات الثانوية المنتجات من المناسب غير والتخلص المياه، أو األرض على النفايات من بالتخلص السماح عدم مثل( المسؤولة البيئية اإلدارة
  ).للرقابة الخاضعة غير االنبعاثات أو الحرق عمليات أو المتسربة، المياه

  المسؤوليات

  .واتباعها اإلجراءات تلك وتنفيذ وإدارتها الصلبة النفايات كمية تقليل إجراءات تطوير من التأكد الموقع مدير على يجب

  .عليها واإلشراف ودعمها الصلبة بالنفايات الخاصة واإلجراءات العمليات إعداد) والبيئة والسالمة الصحة( HSE ممثل على يجب

  .الصلبة بالنفايات الخاصة واإلجراءات العمليات بمتطلبات والتزامهم للتدريبات الموظفين تلقي من التأكد والمشرفين المديرين على يجب

  .الصلبة بالنفايات الخاصة واإلجراءات عملياتبال االلتزام الموظفين على يجب

  تعريفات

 من معتمد خارجي مورد قبل من الصلبة النفايات تدوير إعادة يتم حيث التدوير إعادة أشكال من شكل المغلقة الحلقة تدوير إعادة Nike أو المواد لنفس أخرى مرة 

 .هايشبه ما أو Nike شركة إلى األساس في توفيرها تم التي المكونات

 العضوية للمواد فيه المتحكم البيولوجي التحلل يعني التسميد. 

 قبل من الستخدامها الصلبة النفايات تدوير بإعادة خارجي ثالث طرف يقوم حيث التدوير إعادة أشكال من شكل هو قيمة أقل جديد منتج إلنتاج التدوير إعادة 

 الحلقة تدوير وإعادة الداخلي التدوير إعادة قيمة أقل جديد منتج إلنتاج التدوير إعادة من ويستثنى. لرعايتها الخاضعين والشركاء نايك شركة غير أخرى أطراف

 .Nike شركة ترعاها التي التدوير وإعادة المغلقة

 المواد أو الطاقة أشكال من آخر شكل أي أو الحراري المحتوى الستخدام الصلبة النفايات من جزء أو كل معالجة فيها يتم عملية هي الطاقة استعادة. 

 تشكل والتي - السمية أو التفاعل أو التآكل أو لالشتعال القابلية - التالية المميزة الخصائص من أكثر أو واحدة على تحتوي التي النفايات تعني الخطرة النفايات 

 .سليم غير بشكل نقلها أو تخزينها أو معالجتها عند الممتلكات أو البيئة أو السالمة أو الصحة على خطًرا

 الطاقة استعادة دون الصلبة النفايات حرق فيها يتم عملية هي الحرق. 

 المورد إنتاج ةیعمل في إلدراجها الموقع في الصلبة المخلفات معالجة إعادة تتم ثیح ریالتدو إعادة أشکال من شکل داخليًا ریالتدو إعادة. 

 بطريقة تشغيلها ويتم وبناؤها تصميمها تم النفايات من للتخلص هندسية منشأة في الصلبة النفايات من لصالتخ يتم حيث الصلبة النفايات إلدارة طريقة النفايات طمر 

 .والبيئة العامة الصحة على التأثيرات من تقلل

 شركة رعاية تحت التدوير إعادة Nike برعاية خارجي مورد قبل من الصلبة النفايات تدار حيث التدوير إعادة أشكال من شكل هو Nike إلى تدويرها إلعادة 

 .ثانوية منتجات

 جديد منتج لتصنيع كمواد الصلبة النفايات فيها تستخدم عملية أي تعني التدوير إعادة 

 يفالتعر هذا يشمل وال. السلع وتصنيع والخدمات السلع استهالك من المورد، مرافق في إنشاؤها يتم والتي منها التخلص يتم التي المواد هي الصلبة النفايات 

ــــعال في المراجل ورماد التصنيع، عمليات من الخردة المواد وصب قطع الصلبة النفايات على األمثلة وتشمل. الخطرة النفايات  الصرف مياه وحمأة ،موق

 .نيةوالمعد الزجاجية والحاويات المنتجات، وتغليف والجلود، والقماش، والكرتون، والورق، الحديقة،/  والفناء الطعام ونفايات الصحي،
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 أو معالجتها أو نقلها أو إدارتها أو الصلبة النفايات مع للتعامل الباطن من الموردين مع يتعاقدون الذين الثالث الطرف موردو: الصلبة للنفايات الباطن من الموردون 

ـــــــج إلنتاج التدوير إعادة على والقائمين النفايات إدارة ومراكز الناقلين مثل منها التخلص أو تدويرها إعادة  .التخلص ومرافق قيمة أقل جديد منت

 نهاية إلى تصل أن قبل المواد أو المنتج استخدام إعادة أيًضا ذلك ويشمل. المصدر عند النفايات منع يتم حيث الصلبة النفايات إلدارة طريقة هو المصدر من الحد 

 .هويتها تغيير ودون اإلنتاجي عمرها

 النفايات التعريف هذا يتضمن وال. البضائع وتصنع والخدمات البضائع كاستهال من المورد منشآت في جةاتوالن منها التخلص تم التي المواد هي الصلبة النفايات 

 الطعام ونفايات الصحي، الصرف مياه وحمأة الموقع، في المراجل ورماد التصنيع، من الخردة المواد وصب قطع الصلبة النفايات على األمثلة وتشمل. الضارة

 .والمعدنية الزجاجية والحاويات المنتجات، وتغليف لود،والج والقماش، والكرتون، والورق، الحديقة،/  والفناء

  طلباتتالم

 

  .منها والتخلص ونقلها وتخزينها الصلبة النفايات بمعالجة المرتبطة ةئيالبي والمخاطر األمان ومخاطر الصحية المخاطر تحديد  .أ

  .بالمخاطر المرتبط الخطر تقييم  .ب

 أدنى إلى الصلبة النفايات كمية وتقليل الشخصية الوقاية اتدومع صحيح بشكل والتمييز العالمات ووضع العزل المثال، سبيل على( الخطر لتقليل التحكم تدابير تحديد  .ج

  ).ذلك ريوغ منتظم بشكل ومراقبتهم الصلبة للنفايات المؤهلين الباطن من الموردين واستخدام حد

 

 أسماء إلى باإلضافة منها، التخلص أو تدويرها إعادة أو إنشاؤها يتم والتي هاوكميات النفايات أنواع على القائمة تشتمل أن يجب. الصلبة النفايات أنواع بجميع قائمة  .أ

  .ومواقعها النفايات هذه من التخلص أماكن

  .المصدر من للحد المبذولة والجهود الفرص وتوثيق تحديد. حد أدنى إلى الصلبة النفايات كمية تقليل برنامج  .ب

 الستراتيجيات التالي الهرمي للتسلسل وفقًا الصلبة النفايات إدارة المورد على يجب بها، الموصى الممارسات كأفضل 

 .أخير كمالذ والحرق األولية اإلستراتيجية باعتباره المصدر من الحد من بدًءا اإلدارة،

 المصدر تخفيض 
 الداخلي التدوير إعادة 
 المغلقة الحلقة تدوير إعادة 
 شركة لرعاية الخاضعة البرامج Nike 
 قيمة أقل جديد منتج إلنتاج التدوير إعادة 
 الطاقة استعادة 
 الطمر  

 الحرق 
  

 فئات من فئة لكل ومخصصة نظيفة حاويات توفير يجب. التصنيع إلعادة قابلة غير وفئة التصنيع إلعادة قابلة وفئة االستخدام إلعادة قابلة فئة إلى النفايات تصنيف  .ج

  .هذه النفايات

  .مجاورة وغير معزولة مناطق في وتخزينها والصلبة الضارة النفايات عزل يجب  .د

  .جيدًا محكمة األسطح تكون أن يجب ماك وتأمينها، الصلبة النفايات تخزين مواقع تغطية يجب  .ه

  .معتمدةالو صةخمرال منها والتخلص النفايات نقل شركات استخدام يجب  .و
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 ـــــا یمـــوص دةیج کممارســــــــة ـــــــيی ،بھ ـــــــرافق یعل نبغ  أکــــــثر تولـــــــد الــــــتي الم

ــــم 4000 مــن  ةیعمــل اســــــــتخدام الشـــــــھر فـــــي الصـــــــــــلبة اتیالنفــــــــا مــن کج

ــــــــــقة شـــــــاملة ـــــــأھ ومتس ـــــــة لیلت ــــــــــا البــــــــاطن مــن يـــنموردال ومراقب  اتیللنف

ـــــــــل عمليـــــــات تشــــــــمل أن ويمكـــــــن. الصـــــــــــلبة  :يلــــــي ما التأھي

 يتضمن والذي الباطن من المورد قبل من إنجازه تم الذي المسبق التأهيل نموذج: 

 التاريخي األداء 

 للمسئولية التأمينية التغطيـــــــــــة 

 قانونيًا المطلوبة والتراخيص التصاريح إثبــــــــات 

 الباطن من المتعاقدين ورفض قبول معــــــايير 

 الباطن من المورد مرافق على والتفتيش الموقع في التقييم عمليـــــــات 

 لد النفايات لموردي والتقييم اإلدارة توجيهات مع يتفق بما الباطن من المورد لعمليات السنوي التقييــــــــــــــم 

 Nike شركة

 الصلبة للنفايات الباطن من للموردين السنوي التقييم إلى استنادًا االختيار لعملية الدورية لمراجعـــــة 

 

 ،المصنع نفايات وإدارة والرعاية الصيانة فريق مثل الصلبة، النفايات مع التعامل عملهم طبيعة تتضمن ينذال الموظفون يتلقى أن يجب :الصلبة النفايات إدارة

  :في خرآ تدريب إلى باإلضافة اقً ساب توضيحه تم الذي ذاته التدريب

 الخطرة النفايات تحديد 

 ریالتدو إلعادة جمعها تم التي المواد تلوث ومنع دیتحد  

 منها والتخلص وتوثيقها وتخزينها الصلبة النفايات معالجة وإجراءات تقنيات.  

 حد أدنى إلى النفايات كمية لخفض معينة تشغيلية إجراءات.  

 الشخصية الوقاية معدات استخدام.  

 

 . ىنأد كحد سنوات 3 لمدة بها واالحتفاظ بالموظفين الخاصة ريبتدال تسجال وفرت يجب: ريبدالت سجالت

  .أدنى كحد سنوات 5 لمدة الحوادث بجميع الخاصة بالسجالت اظتفاالح يجب: الحوادث سجالت

  :أخرى سجالت

  . الصلبة النفايات لخطر الحالي التقييم  .أ

  . مطلوب هو لما اقً وف تنظيمية تصاريح  .ب

  .أدنى كحد سنوات 5 لمدة الصلبة النفايات من التخلص وثائق  .ج

  المؤهلين الصلبة النفايات موردي قائمة  .د
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 حثهم يلزم ماك المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات الموردونمورد يلتزم أن يجب – للمعايير األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، ممارسةك بدقة تحديده تم ما باستثناء

 .لموظفيهم الحماية من المزيد متقد التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار على

  :المراجع

 المطبقة والفيدرالية المحلية واللوائح القوانين. 

 ـ.ب الخاص" الضاّرة النفايات" قوانين إدارة معيارNike  

 دليل ESH)ـب الخاص )والصحة والسالمة البيئةNike ، 2-20 صفحة  

 لدى النفايات موردي وتقييم إدارة توجيهات Nike 

 لدى األدنى الحد إلى النفايات تقليل برنامج دليلي Nike 

 
 
 



 Nike انين قو ةرإدا معيار فلصرا ةميا
 
 

 

 

  المعيار

 جيدًا راعيًا ليكون جاهدًا المورد ويسعى. الصلة ذات Nike ومعايير واللوائح المحلية للقوانين وفقًا الصحي الصرف مياه وتصريف العذبة المياه سحب من يقلل المورد
  موردمورد.عملياته في الفعال واالستخدام المستمر التخفيض وتعزيز المياه مخاطر وإدارة فهم خالل من للمياه

  المسؤوليات

  .واتباعها وتنفيذها الصرف مياه وتفريغ وتقليل إدارة من التأكد المنشأة / الموقع مدير على يجب

  .وإدارتهاو ودعمها الصرف مياه بإدارة المتعلقة اإلجراءات إعداد) والبيئة والسالمة الصحة( HSE ممثل على يجب

  .الصرف مياه إدارةب الخاصة واإلجراءات العمليات بمتطلبات والتزامهم المناسبة للتدريبات الموظفين تلقي من التأكد والمشرفين المديرين على يجب

  .الصرف مياه إدارةب الخاصة واإلجراءات العمليات بمتطلبات االلتزام الموظفين على يجب

  تعريفات

 محيط أو تيار أو بحيرة مثل العذبة المياه مجاري في أو األرض على( البيئة إلى الصرف مياه تصريف يعني المباشر التفريغ( 

 معالجة محطة مثل الصرف، مياه بتصريف تقوم التي المنشأة تشغلها أو ملكهات ال معالجة منشأة إلى منشأة من الصرف مياه تصريف هو المباشر غير التصريف 
 صناعية معالجة محطة أو البلدية الصرف مياه

 الصناعية العمليات عن الناتجة الصرف مياه هي الصناعي الصرف مياه. 

 الصرف لمياه المباشر غير التصريف قبل الخام الصرف مياه في الملوثات خفض هي المسبقة المعالجة 

 الرئيسية الطريقة فإن للهواء، وبالنسبة. النهائي التفريغ قبل العادمة المياه تصريف أو الهواء عوادم بتفريغ تقوم عمليات أو معدات أي هي التلوث في التحكم معدات 

 الكيميائية والمعالجة ،)العذبة المياه/  النفط فواصل مثل( يزيائيةالف المعالجة تشمل العامة األساليب فإن العذبة، للمياه بالنسبة أما. العذبة المياه باستخدام الغسل هي

 البيولوجية والمعالجة) الهيدروجيني الرقم تحييد مثل(

 المنشأة من المباشر غير أو المباشر التصريف قبل معالجتها تتم لم التي الصرف مياه هي الخام الصرف مياه 

 والمغاسل واالستحمام، والمصارف، المراحيض، مثل الصحية، المرافق من الصحي الصرف مياه هي) المحلية أو( الصحي الصرف مياه. 

 التصنيع عمليات أثناء إنتاجها يتم) ب( أو البيولوجية، الصرف مياه معالجة عمليات من ثانوي كمنتج تولد) أ( صلبة شبه أو صلبة مادة عن عبارة الحمأة. 

 العاصفة أحداث خالل األمطار هطول من تتراكم تيال العذبة المياه هي العواصف من العذبة المياه. 

 منشأة من تصريفها ويتم معينة تشغيلية ألغراض لالستخدام صالحة تعتبر تعد لم التي المياه هي الصرف مياه. 

  طلباتتالم
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 ومصادره التصريف ونقاط الصرف مياه تفريغ أنواع.  

 الصرف لمياه المحكوم غير القطلإل البيئية العواقب.  

  :في خرآ دريبت إلى باإلضافة أعاله إليه المشار التدريب نفس الصرف مياه معالجة) أنظمة( نظام على والحفاظ تشغيل عن المسؤولون الموظفون لقىتي أن يجب

 الشخصية الوقاية معدات استخدام. 

 العذبة المياه تدوير إعادة معدات ذلك في بما الواردة، العذبة المياه معالجة معدات وصيانة تشغيل 

 التشغيلية البيانات جمع ذلك في بما البيولوجية، الصرف مياه معالجة ظمن وصيانة تشغيل 

 السليمة العينات أخذ وإجراءات تقنيات. 

 الصحي الصرف مياه امتثال عدم إلى تؤدي التي االنحرافات ومعالجة لحل الجذرية األسباب وتحليل وإصالحها األخطاء استكشاف 

 االمتثال عدم حاالتو لعمليةا في االنحرافات لحل تصحيحية عمل خطط وضع.  
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 . ىنأد كحد سنوات 5 لمدة الحوادث بكافة الخاصة سجالتالب االحتفاظ يجب: الحوادث سجالت

  :أخرى سجالت

  . التلوث في التحكم ومعدات التفريغ عمليات وقائمة الصرف مياه لخطر الحالي قييمتال  .أ

  .الصرف مياه تفريغل الحالية التصاريح  .ب

  .أدنى كحد سنوات 3 لمدة التلوث في التحكم معدات فحص عمليات  .ج

  .المعدات استخدام مدة طوال التلوث في التحكم معدات وإصالح صيانة سجالت  .د

  .الحالية النتائج أغلب أو أدنى كحد سنوات 5 لمدة الصرف مياه بارتالخ المعملية التحليلية بالنتائج االحتفاظ يجب  .ه

  .أدنى كحد سنوات 5 لمدة المتراكمة الصحي الصرف برواسب الخاصة صلالتخ بوثائق االحتفاظ يجب  .و

 

 

 على حثهم يلزم ماك المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات ونموردال يلتزم أن يجب – للمعايير األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، ممارسةك بدقة تحديده تم ما باستثناء

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار

  :المراجع

 المطبقة والفيدرالية المحلية واللوائح القوانين. 

 دليل ESH)ـب الخاص )والصحة والسالمة البيئةNike ، 2-16 صفحة  

 توجيهات ZDHC الصرف، لمياه www.zdhc.org 
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  المعيار

 الكيميائية المخاطر بوضوح البرنامج ويحدد. الكيميائية المواد إلدارة قانونًا ومتوافق فعال ببرنامج مدعوًما المحظورة، المواد إدارة في وكفًؤا متسقا نهًجا المورد يظهر
  موردمورد.منها خلصوالت وشرائها واستخدامها وتخزينها الكيميائية المواد مع اآلمن التعامل تيسير طريق عن والمستهلكين والبيئة العمال على ويخففها

  المسؤوليات

  .واتباعه التخزين صهاريج برنامج تطبيق من التأكد الموقع مدير على يجب

  .عليه واإلشراف ودعمه التخزين لصهاريج برنامج إعداد) والبيئة والسالمة الصحة( HSE ممثل على يجب

  .التخزين صهاريج برنامج بمتطلبات والتزامهم الموظفين تدرب من التأكد والمشرفين المديرين على يجب

  .التخزين صهاريج وإجراءات عمليات بمتطلبات االلتزام الموظفين على يجب

  تعريفات

 وتوجد ،)الترً  208( اغالونً  55 من أكثر سعتها وتبلغ الخطيرة المواد أو البترول تخزين في تستخدم ثابتة حاوية عن عبارة هو ضاألر فوق الموجود التخزين صهريج 

  .األرض سطح مستوى فوق أكملهاب

 األنابيب شبكة ذلك في بما( بنيته من رثأك أو%  10 عيقو يرةالخط المواد أو البترول لتخزين يستخدم صهريج هو األرض تحت الموجود التخزين صهريج 

  .األرض سطح تحت) األرض تحت الموجودة

  طلباتتالم

 

 النوع المفصلة القائمة تشمل أن يجب. منهما بكل المرتبطة والمخاطر األرض تحت والموجودة األرض فوق الموجودة التخزين صهاريج بجميع لةفصم قائمة  .أ

  . صهريج لكل المحتملة الكيميائية المحتويات بجميع وقائمة والعمر والحجم والموقع) ييقالحق التركيب(

  .التخزين بصهاريج المتعلقة المخاطر تقييم  .ب

  .وتنفيذها) التلوث التلوث في التحكم وأجهزة السكب كشف اتدومع التشغيلية المتطلبات مثل( التحكم تدابير تحديد  .ج

 

  :األرض فوق' الموجودة التخزين صهاريج كونت أن يجب  .أ

 بها المرتبطة والمخاطر محتوياتها فتص ملصقات عليها  

 صهريج أكبر حجم من% 110 إلى يصل ما تسع ثانوية احتوائية قدرة بها.  

 الطارئة األضرار من للوقاية جيدة بصورة موضوعة وقائية حواجز بها.  

 التلف أو للتسرب ثارآ أية عليها تظهر وال جيدة حالة يف بها المتعلقة والمعدات الصهاريج من للتحقق قةثمو أسبوعية فحص عمليات تتلقي.  

 المخزنة) المواد( المادة طبيعة مع يتالئم بناء اتذ.  

  :األرض تحت الموجودة التخزين صهاريج تكون أن يجب  .ب

 المخزنة) المواد( المادة طبيعة مع يتالئم بناء اتذ.  
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 التالية التسرب اكتشاف أنظمة من ثرأك أو العف نظام على تحتوي:  

  .فراغي مراقبة بجهاز مزودة ثانوية احتوائية سعة - 

  هريجصلل تلقائية قياس أنظمة على تحتوي - 

  .البخار مراقبة - 

  .األرض باطن/ةالجوفي المياه مراقبة - 

  .اإلحصائي الجرد توافق - 

 األرض باطن في الموجودة لتآكلا عوامل من محمية.  

 التالية الطفح من الحماية أجهزة من رثأك أو العف جهاز على تشتمل:  

  .التلقائي قلغلا جهاز - 

  الطفح ضد هتنبيال - 

  .وامةعال صمام ليةآ - 

 يًاسنو موثق تكامل بارتاخ تتلقي.  

 مراجعة يجب .موجودة عمليات أو منشآت أو اتدمع أية تعديل أو جديدة معدات أية إعداد أو ركيبت بعد ةدثمح التخزين لصهاريج لةصالمف القائمة تكون أن يجب  .ج

  .األقل على سنوية بصورة لة،صالمف القائمة

  .صهريج كل بجوار ملصقة قةثالمو المنتج نقل إجراءات تكون أن  .د

  .السكب عمليات مع بالتعامل خاصة موثقة وإمدادات إجراءات وجود  .ه

 

 بها المتعلقة األنابيب شبكة/والمعدات الصهاريج بأنظمة الخاصة الفحص إجراءات.  

 المنتج نقل إجراءات.  

 األخرى الصهاريج أنظمة تعطل أو للسكب االستجابة إجراءات.  

 

 . أدنى كحد سنوات 3 لمدة ريبتدال بسجالت االحتفاظ منشأة كل على يجب: التدريب سجالت

 . ىنأد كحد سنوات 5 لمدة الحوادث بسجالت االحتفاظ منشأة كل على يحب :الحوادث سجالت

  :أخرى سجالت

  . عام عن تقل ال لمدة األسبوعية الفحص سجالت حفظ ينبغي  .أ

  .الحالية لةصالمف والقائمة للخطر الحالي التقييم  .ب

  .امً عا 30 إليها افً مضا العمل لمدة األرض تحت الموجودة التخزين بصهاريج الخاص السنوي التكامل باختبار االحتفاظ يجب  .ج

  

 حثهم يلزم ماك المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات الموردونمورد يلتزم أن يجب – للمعايير األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، ممارسةك بدقة تحديده تم ما باستثناء

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار على

  :المراجع

 المطبقة والفيدرالية المحلية واللوائح القوانين. 

 دليل ESH )ـب الخاص) والصحة والسالمة البيئة Nike، 2-26 و 22-2 صفحة 
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  المعيار

 الكيميائية المخاطر بوضوح البرنامج ويحدد. الكيميائية المواد إلدارة قانونًا ومتوافق فعال ببرنامج مدعوًما المحظورة، المواد إدارة في وكفًؤا متسقا نهًجا المورد يظهر
  موردمورد.منها والتخلص وشرائها واستخدامها وتخزينها الكيميائية المواد مع اآلمن التعامل تيسير طريق عن والمستهلكين والبيئة العمال على ويخففها

 رةلكلوا ةعديد فينيل ثنائية تكبابمر لمتعلقةا لمخاطرا من لحدا جلأ من هاتنفيذو اءاتجروإ تعمليا تطوير )PCB (لبيئةوا للموظفين.  

  المسؤوليات

  .واتباعها وتنفيذها فيها المشتبه أو المعروفة )الكلورة عديدة فينيل ثنائية مركبات( PCB لتحديد الالزمة اإلجراءات تطوير من الموقع مدير يتأكد أن يجب

  .عليها واإلشراف ودعمها) الكلورة عديدة فينيل ثنائية مركبات( PCB لـ الالزمة واإلجراءات العمليات إنشاء) ةئوالبي مةالوالس الصحة( HSE ممثل على يجب

  ).الكلورة عديدة فينيل ثنائية مركبات( PCB وإجراءات عمليات لمتطلبات همئواستيفا للتدريبات الموظفين تلقي من التأكد والمشرفين المدراء على يجب

  ).الكلورة عديدة الفينيل ثنائية مركبات( PCB وإجراءات عمليات بمتطلبات االلتزام الموظفين على يجب

  تعريفات

 الكلورة عديدة الفينيل نائيةث المركبات )PCB( على استخدامها يتم. لالشتعال القابلة وغبر الثابتة الصناعية الكلوروعضوية المركبات من مجموعة عن عبارة هي 

 ومستحضرات اللهب ومعوقات الهيدروليكية والسوائل) الضوء وكوابح الكهربية والمكثفات المحوالت( ةيكهربلا المعدات في وذلك وتشحيم تبريد كمواد واسع نطاق

 البيئتين في للغاية سامة وتعتبر البيئة في) الكلورة عديدة الفينيل ثنائية المركبات( PCB رتبة نخفضت ال. السطح وأغطية الحشرية والمبيدات واألحبار التجميل

 . والبشرية الحيوانية

  طلباتتالم

 

  .وتسجيلها) الكلورة عديدة الفينيل ثنائية مركبات( PCB على تحتوي التي والمواد للمعدات الشامل الفحص  .أ

  .بها المتعلقة والمخاطر) الكلورة عديدة الفينيل ثنائية مركبات( PCB على تحتوي التي اتدالمع مواقع على التعرف  .ب

  ).الكلورة عديدة الفينيل ثنائية مركبات( PCB بـ بطتالمر الخطر تقييم  .ج

 على تحتوي ال التي بالمواد واالستبدال التفتيش وعمليات الوصول في والتحكم الملصقات لصق عملية المثال سبيل على( الخطر تقليل بهدف التحكم تدابير تحديد  .د
PCB "الكلورة عديدة الفينيل ثنائية مركبات.("  

 

 عديدة الفينيل نائيةث مركبات( PCB بـ بطتالمر الخطر: يلي كما) الكلورة عديدة الفينيل ئيةثنا مركبات( PCB على تحتوي التي المواد أو المعدات كافة تسمية يجب  .أ
  )الكلورة

  .فقط المختصين األشخاص على) الكلورة عديدة الفينيل ثنائية مركبات( PCB على تحتوي التي المناطق في الوصول حصر سيتم  .ب

  )الكلورة عديدة الفينيل ةثنائي مركبات( PCB على تحتوي التي المواد أو المعدات مع التعامل ندع الشخصية الوقاية لمعدات األمثل لالستخدام االستعداد  .ج

  .ايً سنو األقل على) الكلورة عديدة الفينيل ثنائية مركبات( PCB على تحتوي التي المواد أو المعدات حالة من للتحقق الفحص عمليات  .د

  ).الكلورة عديدة الفينيل ثنائية مركبات( PCB على تحتوي التي المعدات من تسريب عمليات أية الحتواء التسريب مع للتعامل المكتوبة اإلجراءات  .ه

  .بها الموجودة) الكلورة عديدة الفينيل ثنائية مركبات( PCB اتذ المواد تكفي والتي المتوفرة التسريب تنظيف مواد  .و
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   .استخدامها إعادة ينوى التي) الكلورة عديدة الفينيل نائيةث مركبات( PCB على تحتوي والتي الملوثة المواد جميع وثائق  .ز

 في إيداعها يجب كما منها التخلص بهدف إزالتها تمت التي) الكلورة عديدة الفينيل ثنائية مركبات( PCB على يتوتح التي المواد أو المعدات جميع عزل يجب  .ح

  ).ة الكلور عديدة الفينيل ثنائية مركبات( PCB نفايات من صللتخل معتمدة ةأمنش

 

 د المرتبطة والبيئية الصحية المخاطر PCB )الكلورة عديدة الفينيل ثنائية المركبات.(  

 على تحتوي التي األخرى المواد أو المعدات موقع PCB )ورةالكل عديدة الفينيل ثنائية مركبات.(  

 على تحتوي التي المعدات من التسريب عمليات واحتواء التسريب مكافحة PCB )الكلورة عديدة الفينيل ثنائية مركبات.(  

 بها والعناية لها قيود ووضع وإعدادها الشخصية الوقاية معدات استخدام.  

 على تحتوي التي الضوء، كوابح مثل للمعدات، السليم رتيبتال PCB )الكلورة عديدة لفينيلا ثنائية مركبات.(  

 على تحتوي التي المواد أو المعدات صيانة إجراءات PCB )الكلورة عديدة الفينيل ثنائية المركبات.(  

 

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

 لمدة السجالت بهده االحتفاظ ويجب). الكلورة عديدة الفينيل ثنائية مركبات( PCB بـ المتعلقة الحوادث بجميع صةالخا بالسجالت االحتفاظ يجب :الحوادث سجالت

 . أدنى كحد سنوات 5

  :أخرى سجالت

  ).الكلورة عديدة الفينيل ثنائية مركبات( PCB بـ الخاص للخطر الحالي التقييم  .أ

  .أدنى كحد سنوات 3 لمدة) الكلورة عديدة الفينيل ثنائية مركبات( PCB على تحتوي التي المواد أو المعدات فحص عمليات  .ب

  .أدنى كحد سنوات 5 لمدة النشطة غبر المعدات أو منها والتخلص) الكلورة عديدة الفينيل ثنائية مركبات( PCB نفايات إزالة مستندات  .ج

 

 

 حثهم يلزم اكم المطبقة الصارمة القانونية بالمتطلبات الموردونمورد يلتزم أن يجب – للمعايير األدنى الحد يعين هذا القوانين إدارة معيار فإن مفضلة، ممارسةك بدقة تحديده تم ما باستثناء

 .لموظفيهم الحماية من المزيد تقدم التي الخاصة ممارساتهم تطوير في االستمرار على

  :المراجع

 المطبقة والفيدرالية المحلية واللوائح القوانين. 

 دليل ESH)ـب الخاص )والصحة والسالمة البيئةNike ، 2-14 صفحة  

 


