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Ergonomics  بيئة العمل

اإلرجونوميكــس Ergonomics هــو علــم يختــص بدراســة التفاعــل 
مــا بيــن اإلنســان وعناصــر أخــرى ويســتخدم المعلومــات والنظريــات 
وطــرق التصميــم لتحســين حيــاة اإلنســان واألداء العــام، يوجــد عــدة 
تعريفــات لعلــم االرجونوميكــس ولكــن التعريــف األشــهر هــو »علــم 
التوافــق مــع اآللــة« ويبحــث هــذا العلــم فــي  تصميــم األدوات واآلالت 
واألنظمــة واألعمــال وبيئــات العمــل مــن أجــل تأميــن اســتخدام أكثــر 

أمانــاً وراحــة وفعاليــة لإلنســان، 
لقــد أدى إهمــال تطبيــق مبــادئ العوامــل البشــرية فــي تصميــم 
ــزة  ــي األجه ــات ف ــن اإلصاب ــر م ــى الكثي ــل إل ــن العم األدوات وأماك
الداعمــة ألجســام العامليــن بــدءاً مــن الصدمــات والجــروح وانتهــاءا 
ــن  ــر م ــف الكثي ــي توق ــبب ف ــي تس ــادةً والت ــر الح ــفل الظه ــآالم أس ب
األفــراد عــن العمــل بشــكل مؤقــت أو لفتــرات طويلــة أو حتــى بشــكل 

ــم، دائ
مــن هنــا يأتــي االهتمــام بعلــم االرجونومكــس حيــث يبحــث فــي 
ــة  ــر بيئ ــراد وتوفي ــن األف ــرية والفروقــات بي ــة البش ــة الطبيع دراس

العمــل المناســبة األكثــر أمانــا وصحــة لإلنســان،
ــون  ــب والفن ــة والط ــاب الهندس ــادة لط ــس الم ــن تدري ــم م وبالرغ
التطبيقيــة فــي مصــر لزمــن طويــل فــإن البيانــات المتعلقــة بالقضيــة 
ــي ضعــف  ــك ال ــؤدي ذل ــر متاحــة وي ــر غي ــى حــد كبي ــت وإل مــا زال
األدوات المتاحــة والتــي تتوافــق مــع طبيعــة العامليــن وظــروف 
ــم  ــذا العل ــام به ــن االهتم ــد م ــة لمزي ــة ماس ــاك حاج ــذا هن ــم، ل عمله

ــا وراحــة. ــر أمان ــل أكث ــة عم ــر بيئ لتوفي

)Safety Tip( األستاذ سالمة

يجب ارتداء مهامت الوقاية الشخصية 

أثناء العمل

PSM إدارة سالمة العمليات

إدارة ســامة العمليــات هــي برنامــج لمســاعدة الشــركات للحفــاظ 
علــى ســامة العامليــن وعلــى أدوات اإلنتــاج فــي ظــل وجــود مــواد 
ــز  ــرة، ويرك ــتعال أو متفج ــة لاش ــامة أو قابل ــطة أو س ــة نش كيميائي
برنامــج “PSM” علــى جميــع العمليــات المتعلقــة بالتعامــل مــع هــذه 
المــواد الكيميائيــة المصنفــة علــى أنهــا شــديدة الخطــورة مثــل عمليــات 

ــل واالســتخدام. ــن والنق ــداول والتخزي ــع والت التصني
ويكــون برنامــج إدارة ســامة العمليــات مطلوبًــا وفقــاً لمتطلبــات 
 OSHA’s 29 CFR 1910.119  التوافــق مــع المواصفــة العالميــة
ــى مجموعــة مــن  ــات PSM عل “ ويعتمــد نظــام إدارة ســامة العملي
العناصــر التــي يجــب تطبيقهــا فــي المنشــأة مثــل مشــاركة الموظفيــن  
ــورة  ــديدة الخط ــة ش ــواد الكيميائي ــة بالم ــات الخاص ــع المعلوم وتجمي
وتحليــل مخاطــر العمليــات وإجــراءات التشــغيل والتــي يتــم مــن 
خالهــا تحديــد مرحلــة اإلعــداد المبدئيــة للعمليــة وتعليمــات بــدء 
التشــغيل ، وظــروف التشــغيل وحــاالت اإلغــاق العاديــة والطارئــة 
وكذلــك تدريــب القائميــن علــى تشــغيل العمليــات وتعريفهــم بمخاطــر 
التشــغيل، و تقييــم المقاوليــن القائميــن علــى أعمال الصيانــة واإلصاح 
والتجديــد فيمــا يتعلــق بــاألداء اآلمــن للعمــل المتعاقــد عليــه قبــل بــدء 
ــواد  ــل للم ــر المحتم ــن الخط ــن م ــر المقاولي ــب تحذي ــا يج ــل كم العم
ــل  ــى مراجعــة الســامة قب ــة إل ــة شــديدة الخطــورة، باإلضاف الكيميائي
بــدء التشــغيل والســامة الميكانيكيــة مــن خــال فحــص قيــم الضغــط 
ــة  ــس والتهوي ــة التنفي ــب وأنظم ــة األنابي ــن وأنظم ــات التخزي وخزان
وأجهزتهــا وأنظمــة )Shutdown( فــي حــاالت الطــوارئ وأجهــزة 
التحكــم والمضخــات بشــكل روتينــي، كمــا يجــب أن تكــون إجــراءات 
فحــص هــذه المعــدات موثقــة وأن تتبــع الممارســات الهندســية القياســية 
المعتــرف بهــا، باإلضافــة إلــى مراجعــة تصاريــح العمــل علــى 
الســاخن )hot work permit( كمــا يشــمل برنامــج إدارة ســامة 
العمليــات إدارة التغييــر )Management of Change( وتأثيــره 
علــى ســامة وصحــة العامليــن، و يشــمل البرنامــج التحقيــق فــي 
الحــوادث أو الحــادث الوشــيك وخطــة االســتجابة للطــوارئ وإجــراء 
ــن المخاطــر.  ــة م ــين اآلداء والوقاي ــكل دوري لتحس ــات بش المراجع

انظر االنفوجراف الخاص بعناصر الPSM الصفحة التالية.
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إنفوجراف - عنارص ادارة سالمة العمليات

مسابقة

هيئــة البتــرول توجــه نحــو تعزيــز التعــاون مــع شــركة بتروســيف فــي 
مجــاالت توريــد مهمــات مكافحــة الحريــق والتلــوث البحــرى.

شــركات  إلــى  للبتــرول  العامــة  المصريــة  الهيئــة  توجيهــات  تأتــي 
ــتفادة  ــم االس ــرورة تعظي ــتثماري( بض ــترك – اس ــام – مش ــرول )ع البت
مــن امكانيــات وخبــرات شــركة بتروســيف فــي توريــد جميــع المهمــات 
المتعلقــة بكافــة أعمــال مكافحــة الحريــق، وجميــع االعمــال المتعلقــة 
بمكافحــة التلــوث البترولــي البحــري مــن توريــد معــدات مكافحــة التلــوث 
البحــري وأي مهمــات تخصصيــة أخــرى تخــص أعمــال المكافحــة وذلــك 
لمــا لــدى بتروســيف مــن خبــرة كبيــرة فــي التعامــل مــع كبــرى الشــركات 

ــا، ــي المجــاالت المشــار إليه المتخصصــة ف

 خرب

ــم بإرســال  ــم ق ــة ث ــي الصــورة التالي ــر آمــن ف حــدد أخطــاء الســلوك الغي
االســم   تحديــد  مــع   )01093316005( الواتســاب  علــى  اإلجابــات 

والوظيفــة.

جوائز قيمة ألول ثالثة فائزين.

هــي أداة للتعــرف علــى المخاطــر. حيــث تقوم هــذه الدراســة بمراجعة 
الخطــوات المتعلقــة بالعمليــات ومــن ثم تحديــد األخطــار المتعلقة بكل 

عمليــة لوضــع المتطلبات الخاصــة بالتأمين.

دراسات التعرف على 
»HAZID« األخطار

ــامة  ــاالت الس ــي مج ــة ف ــة التوعي ــى أهمي ــد عل ــرورة التأكي • ض
والصحــة المهنيــة، وإعــداد دوريــات تعنــى بهــذا الجانــب مــن 

المعرفــة. 
ــزة  ــات والشــركات المتمي ــرات وتجــارب الهيئ ــن خب • االســتفادة م

ــة. ــي مجــال الســامة والصحــة المهني ف
• التأكيــد علــى أهميــة وضــع اســتراتيجيات الســامة والصحــة 
ــاءات  ــات وإحص ــى بيان ــتند إل ــة تس ــس واضح ــى أس ــة عل المهني

ــة. دقيق
ــن،  ــدى العاملي ــر المهــارات ل ــدورات وتطوي ــدوات وال • تكثيــف الن

ــة.  ــة والوقاي ــام بالتوعي واالهتم
• التركيــز علــى التدريــب العملــي الجيــد للعامــل قبــل مباشــرته 

ــر.  ــن المخاط ــة م ــرق الوقاي ــم ط ــدى أه ــه كإح لعمل
•  متابعــة وتفعيــل دور أجهــزة الرقابــة والتفتيــش فيمــا يتعلــق 

العمــل. وبيئــة  المهنيــة  والصحــة  الســامة  باشــتراطات 

تعتبــر الحــوادث وإصابــات العمــل مــن التحديــات الرئيســة التــي 
تواجــه قطــاع البتــرول والغــاز، وتتزايــد خطــورة هــذا التحــدي فــي 
الوقــت الــذي يتجــه فيــه قطــاع البتــرول نحــو توجيــه مزيــد مــن 
االســتثمارات فــي  صناعــة البتــرول والغــاز، وفــي هــذا الســياق كان 
االهتمــام بالســامة والصحــة المهنيــة وحمايــة البيئــة إجــراء أساســي 
فــي صناعــة تتســم بالخطــورة مثــل صناعــة البتــرول والغــاز ويمكننــا 
هنــا تقديــم عــدد مــن االقتراحــات التــي مــن شــأنها أن تعــزز االهتمــام 

ــك المجــاالت: بتل

رؤية - الحوادث واصابات العمل

مصطلحات


