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برنامج الصحة والسالمة املهنية بجامعة البحرين
تتطلع جامعة البحرين كمؤسسة تعليمية إلى أن تكون جامعة ذات مستوى عالمي مرموق تتميز بكونها مؤسسة
تعليمية وبحثية مشجعة على ريادة األعمال .كما تسعى إلى املساهمة بشكل مباشر في تنمية وتطوير االقتصاد
البحريني؛ وذلك عبر أساليب حديثة ورائدة في التدريس والبحث العلمي وتقنيات املعلومات ذات األثر اإلقليمي .إال
أنها لتحقق أهدافها ورسالتها السامية فال بد من توفير بيئة عمل سليمة توفر أهم اشتراطات الصحة والسالمة
املهنية للحفاظ على سالمة منتسبيها وممتلكاتها ولضمان كفاءة أدائها.
كما تلتزم جامعة البحرين أسوة بغيرها من املؤسسات الحكومية بالتقيد باشتراطات الصحة والسالمة املهنية من
أجل العمل بالقوانين والتشريعات واألنظمة املذكورة في وثيقة "تعليمات الخدمة املدنية رقم ( )12لسنة 2015م
بشأن نظام الصحة والسالمة امله ـنية" (مرفق رقم  )1والتي تضع األسس واآللية املطلوبة لتنفيذ برنامج الص ـ ـ ـ ـحة
والسالمة املهنية في املؤس ـ ـسات كما تتعاون جامعة البحرين مع جهات حكومية أخرى كاإلدارة العامة للدفاع املدني
ً
ووزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وغيرها من الجهات ذات الصلة لإلشراف والتنفيذ وفقا
للحاجة وذلك لضمان كفاءة أدائها في مجال الصحة والسالمة املهنية .

املقدمة
بداية ال بد من تعريف السالمة والصحة املهنية بأنها العلم الذي يهتم بالحفاظ على سالمة وصحة اإلنسان ،وذلك
بتوفير بيئات عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو اإلصابات أو األمراض املهنية ،أو بعبارة أخرى هي مجموعة
من اإلجراءات والقواعد والنظم في إطار تشريعي تهدف إلى الحفاظ على اإلنسان من خطر اإلصابة والحفاظ على
املمتلكات من خطر التلف والضياع.
ً
ً
وقد تم إعداد برنامج الصحة والسالمة املهنية في جامعة البحرين ليكون دليال واضحا لجميع منتسبي الجامعة من
الهيئات األكاديمية واإلدارية والطالبية وزوار الجامعة بغرض الحفاظ على سالمة بيئة العمل حيث شمل على
سياسات وإجراءات وقواعد السالمة التي تهدف في املقام األول إلى الوقاية من املخاطر املحتملة التي قد يتعرض لها
منتسبي الجامعة باإلضافة إلى حماية املمتلكات واستدامتها .كما يمكن اعتبار برنامج الصحة والسالمة املهنية هذا
بمثابة برنامج سالمة متكامل وفعال يحقق أهدافه املنشودة التي سوف تعود بالفائدة العملية وامللموسة للجميع
عند التزام جميع منتسبي الجامعة بتنفيذ قواعد السالمة املنصوص عليها في هذا البرنامج أثناء القيام بمهامهم
وواجباتهم اليومية.
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ً
أوال :سياسة وأهداف الصحة والسالمة املهنية في الجامعة
توضح سياسة آليات ومبادئ الصحة والسالمة املهنية التي ترتكز على التالي:
 يتناسب برنامج الصحة والسالمة املهنية مع طبيعة عمل الجامعة كمؤسسة تعليم عال ومع حجم
املؤسسة خاصة بأن الحرم الجامعي يقع في ثالث مواقع (الصخير ومدينة عيس ى والسلمانية) باإلضافة إلى
حجم مساحة أرض الجامعة وعدد املباني فيها.
 يلتزم البرنامج بالتقيد بالتشريعات الوطنية الخاصة بالصحة والسالمة املهنية في مملكة البحرين.
 إشراك املوظفين وتشجيعهم على املساهمة الفعالة في كافة ترتيبات تنظيم وإدارة الصحة والسالمة
املهنية ،حيث أن الجامعة تؤمن بضرورة تعزيز حس املسئولية لدى منسوبيها.
كما تتركز أهداف برنامج السالمة والصحة املهنية على ثالث عناصر أساسية وهي:
 حماية األفراد من (أعضاء هيئة التدريس ،واإلداريين ،والطالب ،والزوار ،واملستأجرين ،وغيرهم ممن
يستخدمون الحرم الجامعي).
 حماية املمتلكات.
 حماية بيئة العمل للحفاظ على كفاءة األداء.

ً
ثانيا :تنظيم إدارة الصحة والسالمة املهنية وتحديد مسئوليات الجهات املعنية واملوظفين
تعمل عدد من اإلدارات على تنفيذ تشريعات برنامج الصحة والسالمة املهنية وفق آلية واضحة لضمان تحقيق
أهداف البرنامج ،وتتضمن الجهات التالية:
 .1اإلدارة العليا في الجامعة:
 تحدد الجامعة الواجبات واملسئوليات للجهات املعنية بالجامعة كل حسب موقعه وبما تنص عليهتعليمات الخدمة املدنية رقم ( )12لسنة 2015م بشأن نظام الصحة والسالمة املهنية ،موضحة لجميع
اإلدارات املعنية مسئولياتهم ومهامهم اإلدارية ضمن هيكل تنظيمي لتقوم كل جهة بإعداد اإلجراءات
إدارية واآلليات املطلوبة.
 .2لجنة الصحة والسالمة املهنية:
 تشكل لجنة مركزية للصحة والسالمة املهنية برئاسة نائب الرئيس لخدمات تقنية املعلومات والشئوناإلدارية واملالية.
 تتولى اللجنة املهام التالية: دراسة ظروف العمل ونوعية األخطار املهنية وطبيعتها.
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دراسة وتحليل الحوادث املهنية واألمراض املهنية ووضع االشتراطات واالحتياطات الوقائية الفعالة.
العمل على تطوير األداء والخطط والبرامج الخاصة بخدمات الصحة والسالمة املهنية.
وضع برامج توعوية وتدريبية كفيلة برفع مستوى الصحة والسالمة املهنية في الجامعة.
القيام بأعمال التفتيش الخاصة بالصحة والسالمة املهنية.
املشاركة في وضع واختيار مواصفات ونوعية معدات الوقاية والحماية.

 تعتبر لجنة الصحة والسالمة املهنية هي الجهة املختصة بوضع برنامج الصحة والسالمة املهنيةواستعراضه إلدارة الجامعة وتقييمه.
 تقوم اللجنة بتقديم تقرير سنوي عن أداء للجنة والتوصيات التي تم رفعها إلدارة الجامعة. أن يتم تشكيل لجنة فرعية للصحة والسالمة املهنية تعمل تحت إشراف اللجنة املركزية للصحةوالسالمة املهنية ،وتكون معنية بمتابعة اشتراطات السالمة املهنية في مختلف مباني الجامعة.
 .3شعبة السالمة املهنية بدائرة األمن والسالمة:
تقوم شعبة السالمة املهنية بمتابعة كافة شئون السالمة املهنية متضمنة:
 تلقي البالغات عن وجود حادث أو ضرر أو تلف في املمتلكات/األفراد .كما تعمل شعبة السالمةباستخدام استمارة "تقرير حادث/مرض منهي" املعتمدة من قبل ديوان الخدمة املدنية لرصد الحاالت.
 االحتفاظ بكافة الوثائق املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية. التنسيق مع مكتب التدريب اإلداري بالجامعة لعقد دورات تدريبية للموظفين فيما يتعلق بالسالمةاملهنية.
 التنسيق مع مكتب إدارة املرافق ودائرة املباني والصيانة ملعاينة املواقع ورصد أي مخالفات وتصحيحأوضاعها بما يتناسب مع اشتراطات السالمة املهنية.
 تنفيذ توصيات التقارير املرفوعة من مكتب إدارة املرافق بشأن املسح امليداني ملباني الحرم الجامعي فيالصخير ورصد حالة ممرات ومخارج الحريق والتي كان آخرها في عام . 2017
 .4مكتب إدارة املرافق:
 التنسيق مع دائرة األمن والسالمة ودائرة املباني والصيانة إلعداد الرسومات الهندسية املطلوبة التيتوضح مواقع مخارج الطوارئ في املباني وإعداد مخططات إخالء املباني .
 التنسيق مع دائرة األمن والسالمة ودائرة املباني والصيانة إلعداد تقارير رصد املخالفات في مباني الحرمالجامعي والعمل على تصحيح الوضع القائم بما يتماش ى مع اشتراطات السالمة املهنية املعمول بها في
مملكة البحرين.
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 التنسيق مع دائرة األمن والسالمة وتحديد نقاط التجمع بالقرب من املباني. .5دائرة املباني والصيانة:
 تعمل دائرة املباني والصيانة على وضع خطة لصيانة مباني الجامعة بالتنسيق مع الجهات الخارجيةاملعنية كاإلدارة العامة للدفاع املدني ووزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وغيرها من
الجهات ذات الصلة لإلشراف و /أو تنفيذ األعمال املطلوبة.
 تعمل الدائرة على تحديد أخطار العمل التي تنشأ عنه إن وجدت وذلك بمعاينة وفحص املبانيبالتنسيق مع الكليات املعنية املستخدمة للمبنى ،والتي على أثرها يتم اتخاذ اإلجراءات املطلوبة بشأنها
ً
داخليا او االستعانة بالجهات الخارجية كوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وغيرها
ً
وفقا لطبيعة العمل املطلوب.
 تنفيذ توصيات التقارير املرفوعة من مكتب إدارة املرافق بشأن رصد املخالفات في مباني الحرم الجامعيواتخاذ اإلجراءات لتصحيح املخالفات ،حيث تم إعداد تقارير عن املسح امليداني ملباني الحرم الجامعي
في الصخير ورصد حالة ممرات ومخارج الحريق والتي كان آخرها في عام .2017
 .6مركز جامعة البحرين الصحي:
 يسعى مركز جامعة البحرين الصحي لتوفير الخدمات الطبية ملنتسبي الجامعة لضمان سالمتهم. يستقبل جميع حاالت اإلصابات البسيطة الناتجة عن اإلعياء أو حوادث ملنتسبي الجامعة ويتم اتخاذاإلجراءات بشأنها وفي حال تعذر عالجها يتم إرسالها إلى املستشفيات الحكومية في اململكة التخاذ الالزم.
 يضمن وجود خدمات اإلسعافات األولية واملساعدة الطبية في موقع الحادث أو اإلصابات وتوفير سيارةإسعاف لنقل املصابين إلى مركز الجامعة الصحي للحاالت البسيطة والتواصل مع الجهات املعنية
املختصة في اململكة في حال الحاالت الحرجة.
 .7دائرة شئون املوظفين:
 اتخاذ اإلجراءات بشأن البالغات املقدمة عن وقوع أي إصابات عمل ،حيث تقوم شعبة عالقاتً
املوظفين بدائرة شئون املوظفين باتخاذ اإلجراءات اإلدارية بشأنها وفقا للقوانين التشريعية املتبعة في
ديوان الخدمة املدنية.
 تقوم شعبة القوى العاملة بمتابعة الفحوصات الطبية لضمان سالمة األفراد قبل انضمامهم للعمل فيالجامعة والتي تعد متطلب أساس ي للتوظيف في املؤسسات الحكومية.
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ً
ثالثا :الهيكل التنظيمي للصحة والسالمة الهنية
تتشارك  5إدارات في الجامعة لتوفير اشتراطات السالمة املهنية في الحرم الجامعي كل حسب مهامه املذكورة أعاله،
إال أن شعبة السالمة املهنية هي الجهة املعنية بشكل مستمر ومباشر ملتابعة كافة شئون الصحة والسالمة املهنية.

نائب الرئيس لخدمات تقنية المعلومات
والشئون اإلدارية والمالية

لجنة الصحة والسالمة المهنية

مكتب إدارة المرافق

دائرة المباني والصيانة

دائرة األمن والسالمة

شعبة السالمة

دائرة شئون الموظفين

شعبة عالقات الموظفين

شعبة القوى العاملة

ً
رابعا :املوظف املعني بالصحة والسالمة
ً
تلتزم الجامعة بتوفير موظف مختص بالصحة والسالمة املهنية مستقبال وذلك حال انتهاء ديوان الخدمة املدنية من
إعادة هيكلة إدارات املؤسسات الحكومية ،على أن تحدد مهام ومسئوليات املوظف املعني بالصحة والسالمة املهنية
ً
وفقا لتعليمات الخدمة املدنية رقم ( )12لسنة 2015م بشأن نظام الصحة والسالمة امله ـنية على النحو التالي:
 .1أن يكون مسئول عن التفتيش الدوري على كافة أماكن العمل والتأكد من توفير وسائل الوقاية من مخاطر
العمل وأضراره.
 .2معاينة الحوادث واإلصابات ودراستها وتحليلها وتسجيلها وكتابة التقارير عنها متضمنة الوسائل
ً
واالحتياطات الكفيلة بتالفي تكرارها مستقبال.
ً
 .3إعداد إحصائيات إصابات العل والحوادث الجسيمة وفقا ملا تتطلبه حاجة العمل والجهات الرسمية
املختصة.
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.4
.5
.6
.7

متابعة توفير وسائل الوقاية من الحريق وأجهزة اإلطفاء.
متابعة عملية الفحص الدوري للمعدات وأجهزة السالمة والتأكد من تدوين النتائج في سجالت خاصة
بذلك.
دراسة وتحليل أماكن العمل واملعدات املستخدمة فيها لتحديد املخاطر الناجمة عنها ووسائل الوقية منها.
اختيار األنواع املناسبة من معدات الوقاية الشخصية للموظفين بما يكفل حمايتهم من مخاطر العمل.

ً
خامسا :التدابير الوقائية وخطط الطوارئ ومكافحة الحريق
 .1تلتزم دائرة املباني والصيانة بالتعاون مع مكتب إدارة املرافق ودائرة األمن والسالمة بالقيام بفحص دوري
ملباني الجامعة وتحديد وجود أي مخاطر محتملة أو رصد مخالفات بمخارج الحريق أو األجهزة وذلك عبر
استخدام استمارة فحص اشتراطات السالمة املهنية في املباني باإلضافة إلى معاينة طفايات الحريق
لضمان كفاءة أدائها عند الحاجة ،ومن ثم تقوم باتخاذ اإلجراءات التالية:
-

-

التنسيق مع الجهة املعنية من عمادة أو إدارة لتحديد التاريخ والوقت املناسب لتفادي أي أرباك
في العملية التعليمية ،باإلضافة إلى االستعانة بموظف من الجهة املعنية ملرافقة موظفي دائرة
املباني والصيانة ملعاينة املواقع.
ملء استمارة املعاينة ورفع نسخة منها إلى الجهة املعنية ونسخة أخرى لدائرة األمن والسالمة.
ً
القيام باألعمال املطلوبة لتصحيح الوضع داخليا أو رفع األمر إلدارة الجامعة لالستعانة بخبرات
خارجية كشركات أهلية أو الجهات الحكومية املختصة.
رفع تقرير دوري للجنة الصحة والسالمة املهنية متضمنة املالحظات والتوصيات وما تم إنجازه.

 .2كما أن الجامعة بها عدد من املختبرات الكيميائية والفيزيائية وغيرها من املختبرات املتخصصة والتي بها
معدات وأجهزة ومواد قد تتطلب عناية وتدابير وقائية أكثر صرامة ،وعليه فإن الكليات املعنية يجب عليها:
 إصدار كتيبات بتعليمات السالمة ملستخدمي املختبرات.
 قيام أعضاء هيئة التدريس املستخدمين للمختبرات بإعطاء تعليمات واإلرشادات السالمة للطلبة في
بداية الفصل الدراس ي عن اشتراطات السالمة واالستخدام السليم للمواد واملعدات واإلجراءات
الوقائية باإلضافة إلى اإلجراءات املطلوب اتخاذها في حال حدوث أي ضرر أو إصابة.
 تلتزم الكليات بوضع عالمات إرشادية وتحذيرية على املختبرات التي تتطلب الحذر ملستخدميها أو عدم
مالئمتها لالستخدام لفئات معينة كالحوامل واملصابين بأمراض مزمنة أو تنفسية وغيرها.
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 تلزم الكليات جميع مستخدمي املختبرات ذات املخاطر بضرورة ارتداء جميع معدات السالمة املطلوبة
كمعطف املختبر والنظارات والقفازات وغيرها من املعدات حسب الحاجة لتفادي أي أضرار أو حوادث
محتملة.
 .3تلتزم الجامعة بالتدابير الوقائية لتخزين والتخلص من املواد الكيميائية الخطرة عبر إلزام اإلدارات املعنية
التي تستخدمها ضمن مجال عملها لتخزينها وفق معايير السالمة التي تتطلبها خواص املادة الكيميائية والتي
يتم توفير مواصفات تخزينها من قبل املؤسسة األهلية املزودة لها ،كما يتم التخلص من املواد بطريقة آمنه
حيث يقوم املعنيون بالتواصل مع املؤسسات األهلية املختصة للتخلص من النفايات الضارة املكونة من
مواد كيميائية وحيوية والناتجة عن العمليات التشغيلية عن طريق مؤسسات خاصة مختصة بذات
املجال.
 .4تقوم دائرة األمن والسالمة بالتنسيق مع إدارة الدفاع املدني بعقد عدد من التدريبات الوهمية إلخالء
املباني في حاالت الطوارئ ،وقد تم التنسيق لعدد منها خالل األعوام السابقة ضمن آلية واجراءات معينة
تتبعها إدارة الدفاع املدني .وقد قامت الجامعة بتحديد نقاط التجمع ووضع عالمة ارشادية بارزة تفيد
بموقع التجمع.

ً
سادسا :اإلجراءات التي تتبعها الجامعة لضمان اشتراطات السالمة املهنية في املعدات واآلالت واملقاولين
 تلتزم الجامعة بإصدار تعاميم ملنسوبيها بضرورة تنظيم استخدام األجهزة في الحرم الجامعي خاصة تلك
التي تتسبب في مخاطر الحريق ،مع التأكيد بضرورة التزام املوظفين بعدم إدخال أي جهاز إلى الحرم
الجامعي دون موافقة شعبة السالمة للتأكد من كفاءة وسالمة الجهاز.
 أن تلتزم دائرة املشتريات بالتعاون مع دائرة املباني والصيانة بضرورة التأكد من جودة املعدات واآلالت التي
يتم شرائها للجامعة واالستعانة بأي جهات خارجية كوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
أو إدارة الدفاع املدني في حال وجود حاجة لالستشارة وفق خصائص معينة.
 أن تلتزم دائرة املباني والصيانة بإلزام املقاولين بمراقبة العمالة والفنيين باشتراطات السالمة املهنية أثناء
قيامهم بمشاريع إنشائية أو أعمال صيانة في الحرم الجامعي.
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ً
سابعا :إجراءات اإلبالغ عن وجود خطر
توفر جامعة البحرين بطاقة تعريفية لجميع منسوبيها بأرقام الطوارئ لتسهيل اإلبالغ عن أي ضرر أو خطر أو إصابة
محتملة ،وتشمل البطاقة التعريفية أرقام دائرة األمن والسالمة ،دائرة الصيانة واملباني ،مركز جامعة البحرين
الصحي.

ً
ثامنا :اإلجراءات التي يجب أن يتخذها املوظفون املعرضون للمخاطر املهنية
تلزم جامعة البحرين موظفيها املعرضون للمخاطر املهنية كفنيي املختبرات الكيميائية والهندسية وعمال دائرة
املباني الصيانة العاملين في املواقع ذات الخطورة بضرورة التقيد وااللتزام بمعايير اشتراطات السالمة املهنية في
املوقع ،وفي حال حدوث أي ضرر أو إصابة طارئة فإن الجهة املعنية تقوم بإبالغ دائرة األمن والسالمة ودائرة املباني
والصيانة التخاذ اإلجراءات املالئمة بشأنها وفي حال عدم وجود إمكانيات للسيطرة على األمر يتم التواصل مع إدارة
الدفاع املدني أو الجهات الخارجية املختصة التخاذ اإلجراءات الالئمة.

ً
تاسعا :البرامج التدريبية على إجراءات الصحة والسالمة املهنية
 تحرص جامعة البحرين على توفير التدريب املبدئي لجميع املوظفين الجدد أو املحولين إلى وظائف تتطلبمعرفة باشتراطات السالمة املهنية ،وقد قامت الجامعة خالل العام املاض ي واألعوام السابقة بعقد دورات
توعوية ملنسوبيها بالتعاون مع إدارة الدفاع املدني.
 تحرص الجامعة على تدريب العاملين في لجنة الصحة والسالمة املهنية واملوظفين اآلخرين املعنيين بمتابعةً
شئون السالمة املهنية تعمل الجامعة حاليا على اإلعداد لعقد عدد من الدورات التدريبية االختصاصية في
شئون الصحة والسالمة املهنية واإلسعافات األولية لعدد من موظفي الجامعة املكلفين بمتابعة شئون
السالمة املهنية لتطوير وتحسين أدائهم في هذا املجال وحصولهم على شهادات معتمدة.
 تقوم دائرة التدريب اإلداري باالحتفاظ بسجالت تدريب املوظفين كما تقوم شعبة السجالت بدائرة شئوناملوظفين باالحتفاظ باملؤهالت املتصلة بجميع التخصصات ومن ضمنها الصحة والسالمة.

ً
عاشرا :مسئولية املوظف
يتعين على جميع منسوبي الجامعة املحافظة على سالمتهم وسالمة وصحة الغير من املخاطر املرتبطة بظروف بيئة
العمل وطبيعة املمارسات املهنية املكلفين بها .حيث تأتي سالمة األفراد أولوية لدى الجامعة وال يكون ذلك إال
بتحمل كل فرد في الجامعة مسئولياته كاملة للحفاظ على سالمة األفراد واملمتلكات.
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احدى عشر :التقييم واملراجعة والتطوير
 تقوم جامعة البحرين بتقييم ومراجعة املخاطر التي تهدد صحة وسالمة موظفيها وطلبتها أو األشخاصاملتواجدين بموقع العمل أو بالقرب منه للوقوع على املسببات ومن ثم العمل على تسجيل معايير
ومواصفات السالمة في املوقع من أجل توفير بيئة عمل أفضل .وتستمر جامعة البحرين بقيامها بالفحص
الدوري ملبانيها وخاصة املواقع التي تحتوي مواد وآالت خطرة لتحديد املخاطر املهنية والعمل على معالجتها
ً
وقائيا لتفادي حدوث أي أضرار أو إصابات.
 تحتفظ شعبة عالقات املوظفين بسجالت جميع إصابات املوظفين وكذلك شعبة السالمة تحتفظ بجميعً
مستقبال ودراسة األسباب املؤدية إليها والعمل على إيجاد أفضل الطرق
وثائق الحوادث ليتم الرجوع إليها
ً
لتجنبها مستقبال ومن أجل تحسين وتطوير برنامج الصحة والسالمة املهنية.
 تعمل الجامعة أسوة بباقي املؤسسات الحكومية برفع تقرير إلى ديوان الخدمة املدنية بإحصائية عنحوادث وإصابات العمل واملراض املهنية التي وقعت خالل العام الحالي .باإلضافة إلى مراجعة وتقييم
برنامج الصحة والسالمة املهنية للعام الحالي ملعرفة مدى كفاءة أدائه والقيام بأي تحسينات مستقبلية من
شأنها أن تسهم في توفير بيئة عمل ذات جودة عالية في اشتراطات الصحة والسالمة.

املرفقات
مرفق رقم ( :)1تعليمات الخدمة املدنية رقم ( )12لسنة 2015م بشأن نظام الصحة والسالمة املهنية
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