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صفحة 5

المرونة التنظيمية

مقدمة
مقدمة
تُعَ ّد زيادة الوعي بالسالمة الصناعية ،وال سيما الصحة والسالمة المهنية،
على المستويات المحلية (الشركة) والوطنية واإلقليمية والدولية هي الخطوة
األولى نحو تحقيق ذلك .فالعديد من الشركات والحكومات الوطنية ،حتى تلك
الموجودة في المناطق المتقدمة صناعيًا ،إما غير مدركة لألهمية الحيوية
للسالمة الصناعية أو تميل إلى تجاهلها.

صفحة 6

صفحة 7

تُعَ ّد زيادة الوعي بالسالمة الصناعية ،وال سيما
الصحة والسالمة المهنية ،على المستويات
المحلية (الشركة) والوطنية واإلقليمية والدولية
هي الخطوة األولى نحو تحقيق ذلك .فالعديد
من الشركات والحكومات الوطنية ،حتى تلك
الموجودة في المناطق المتقدمة صناعيًا ،إما
)1
)2
)3
)4
)5

منظمة العمل الدولية 2019
هامالينن وتاكاال وبون كيات .2017
هامالينن وتاكاال وبون كيات .2017
هامالينن وتاكاال وبون كيات 2017
منظمة العمل الدولية 2019

صفحة 8

غير مدركة لألهمية الحيوية للسالمة الصناعية
أو تميل إلى تجاهلها.
ووفقًا لمنظمة العمل الدولية ،فإن أكثر من
 6500شخص حول العالم يتوفى يوميًا
بسبب أمراض مرتبطة بالعمل وأكثر من
 1000شخص يوميًا يتوفى بسبب الحوادث
المهنية .1ارتفع عدد الوفيات السنوية
المرتبطة بالعمل من  2.33مليون عام
 2014إلى  2.78مليون عام .22017
من بين  2.78مليون حالة وفاة مرتبطة
بالعمل عام  ،2017ارتبط  2.4مليون
بأمراض مهنية .3وسجلت حوادث العمل
القاتلة أعلى مستوى لها في آسيا ،حيث بلغت
 ٪71.5عام  ،2014تليها إفريقيا (،)٪18.9
وأمريكا ( ،)٪6.5وأوروبا (.4)٪2.9
كان معدل الوفيات الناجمة عن الحوادث لكل
 100,000شخص هو األعلى في إفريقيا
( )17.4وآسيا ( ،)13.0مما يعكس التوزيع
العالمي للسكان العاملين واألعمال الخطرة،
فضالً عن المستويات المختلفة للتنمية
االقتصادية.
قد تنشأ المخاطر الصناعية والحوادث المهنية
واألمراض المتعلقة بالعمل في الظروف
التكنولوجية أو الصناعية أو اإلجراءات
الخطرة أو فشل البنية التحتية أو أنشطة بشرية
محددة 5.حيث أن لها تأثير كبير على العمال،
س ِرهِم وعلى المجتمع ككل،
وكذلك على أ ُ َ
على المديين القصير والطويل ،من خالل

اإلصابة أو فقدان األرواح ،والتدهور الجسدي
والمعرفي والرفاهية العاطفية ،واالضطراب
االجتماعي واالقتصادي ،واألضرار التي
تلحق بالممتلكات والتدهور البيئي .عالوة
على ذلك ،قد تقلل هذه المخاطر من إنتاجية
وكفاءة المؤسسات ،مما قد يؤدي إلى تعطيل
اإلنتاج وإعاقة القدرة التنافسية وتقليل سمعة
المؤسسات على طول سالسل التوريد ،مما
يؤثر على االقتصاد والمجتمع على نطاق
أوسع.
تشمل السالمة الصناعية الوقاية من مجموعة
كبيرة من المخاطر الصناعية والحوادث
المهنية واألمراض المرتبطة بالعمل لغرض
إنشاء بيئة "خالية من المخاطر" .في حين
تبدو هذه مهمة صعبة ،يمكن الستراتيجيات
الوقاية الفعالة على مستوى المؤسسة
والمستويات الوطنية واإلقليمية والدولية أن
تقضي على هذه المخاطر أو على األقل تسهم
في تقليلها،
نظرا ألن األنشطة الصناعية لن تكون أبدًا
ً
خالية تما ًما من المخاطر الناجمة عن األخطار
الطبيعية والبشرية ،فمن الضروري فهم
هذه المخاطر على أكمل وجه ممكن إلبالغ
الهيئات الرقابية واتخاذ تدابير مناسبة لتخفيف
المخاطر بنا ًء على أفضل الممارسات وأفضل
التقنيات المتاحة.6

)6
)7

لضمان حماية بيئية ذات مغزى ومعالجة
المخاطر والحوادث واألخطار الصناعية
أمرا حتميًا
المحتملة ،يعد العمل الجماعي ً
على المستوى الدولي وكذلك على المستوى
الوطني .فعلى المستوى الدولي ،استُخ ِد َمت
البروتوكوالت والمعاهدات واالتفاقيات إلدارة
اآلثار السلبية للحوادث الصناعية .وتعد
الشراكات المبرمة بين الشركات والمجتمع
المدني والجهات الحكومية ضرورية أيضًا
لمشاركة المعلومات الحيوية وضمان االلتزام
باألهداف المشتركة.7
يعرض هذا الكتيب لمحة عامة عن المفاهيم
األساسية لضمان السالمة واألمن ،ويساعد
على إعطاء نبذة عن االتجاهات الحديثة في
إدارة السالمة الصناعية ،بما في ذلك الجوانب
التنظيمية ،ال سيما في ضوء وباء فيروس
كورونا المستجد واضطراباته ،والسالمة
التكنولوجية ،واآلثار المهمة لألمن السيبراني.
دورا رئيسيًا في بيئات
يلعب األمن السيبراني ً
العمل الحديثة ويجب أن يؤخذ على محمل
الجد من البداية .وقد كشف العمل عن بُعد
عن ثغرات أمنية في المؤسسات والشركات.
وستظهر اتجاهات الرقمنة األخرى وتوصيل
معدات اإلنتاج  -األهمية المتزايدة لألمن
السيبراني والنظر إلى السالمة واألمن نظرة
شاملة سيتعرض لها هذا الكتيب.

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 2019
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 2019
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مقدمة

ضمان السالمة واألمن الصناعيين

نُ ِفّ َذ مشروع منظمة األمم المتحدة للتنمية
الصناعية الخاص بضمان السالمة واألمن
الصناعيين بالتعاون بين منظمة األمم المتحدة
للتنمية الصناعية و"روستيخ نادزور" (الهيئة
الفيدرالية للرقابة البيئية والتقنية والنووية في
روسيا) و َ
ط َر َح مجموعة من القضايا ذات
الصلة بالسالمة .وكجزء من حملة توعية
وللمساعدة في نشر أفضل الممارسات في
مجال السالمة الصناعية ،كان المؤتمر الدولي
األول لضمان السالمة الصناعية الذي انعقد
في فيينا بنهاية شهر مايو  ،2019مثاالً
على االستثمارات في الجهود التي تحقق
السالمة الصناعية في جميع البلدان ،حتى
ال يتخلف أحد عن الركب .في وقت الحق،
واستجابة لوباء فيروس كورونا المستجد،
تحركت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
و"روستيخ نادزور" لتنظيم ندوات عبر
اإلنترنت تتناول القضايا المتعلقة بجوانب
السالمة  -ال سيما تلك المتعلقة بالظروف
المتغيرة التي يسببها الوباء .ك َمعلَم آخر،
يقدم هذا الكتيب بعض األفكار حول بعض
المتطلبات لضمان بيئة عمل آمنة ويعتمد على
أحدث الخبرات الدولية.

مقدمة

المرونة التنظيمية

المرونة
التنظيمية
حتى في حالة وجود خطط الستمرارية العمل لدى المنظمات والتي تأخذ
مخاطر األوبئة في االعتبار ،فإن شدة تأثير فيروس كورونا المستجد لم تكن
متوقعة ببساطة وكانت نُ ُهج إدارة المخاطر الحالية غير كافية في كثير من
األحيان .وقد ظهر ذلك بوضوح شديد في السالمة الصناعية حيث كانت توجد
زيادة في حوادث السالمة الصناعية ،ال سيما أثناء بدء تشغيل المصانع بعد
فترات "اإلغالق" اإلجباري (متطلبات البقاء في المنزل للسيطرة على انتشار
فيروس كورونا المستجد) .ولوحظ ذلك أيضًا في الصحة والسالمة المهنية حيث
كافحت المنظمات إلدارة المخاطر النفسية واالجتماعية المرتبطة بالوباء ،مثل
عزل العمال في المنزل ومزاولة نشاطهم منزليًّا.

صفحة 10
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صفحة 11

الفصل األول

ضمان السالمة واألمن الصناعيين

تحسين األداء
التحسين واالستغالل

االتساق
(األهداف والعمليات والروتين)

الرقابة الوقائية
المراقبة واالمتثال

السلوكيات التقدمية
(تحقيق النتائج المرجوة)

االبتكار التكيفي
التخيل واإلبداع

القدرة على التوقع والتأهب
واالستجابة والتكيف مع
التغيير المتزايد واالضطرابات
المفاجئة

المرونة
(األفكار ،ووجهات النظر،
واإلجراءات)

السلوك الدفاعي
(حماية النتائج)

التكامل والتوازن
والمالءمة (للغرض) -
كل ذلك ضروري

واستجابةً للوباء ،تجدد التركيز على
مفهوم المرونة التنظيمية .ويقصد بالمرونة
التنظيمية "قدرة المنظمة على التوقع والتأهب
واالستجابة والتكيف مع التغيير المتزايد
واالضطرابات المفاجئة في سبيل البقاء
واالزدهار" .9وتتخذ المرونة التنظيمية نه ًجا

يحتاج القادة الراغبون في بناء المرونة إلى تحديد التوازن األنسب ألنواع السلوك األربعة ،وقد
ينطوي ذلك أحيانًا على قرارات غير بديهية.

1

المنظور الدفاعي الذي يركز على تجنب الخسارة والحفاظ على القيمة.
وهو منظور السيطرة الوقائية (كونه دفاعيًا ومتسقًّا) والعمل الواعي
(كونه دفاعيًّا ومرنًا) .ويبدو التخطيط إلدارة المخاطر واستمرارية
األعمال مناسبًا لهذا المعسكر.

المنظور االنسيابي الذي يركز على الفرص والنمو .وهو منظور تحسين
األداء (كونه تقدميًا ومتسقًا) واالبتكار التكيفي (كونه تقدميًا ومرنًا) .وهو
جوهر المرونة التنظيمية.

العمل الواعي
المالحظة واالستجابة

شكل  :1المرونة التنظيمية "رباعية التوتر"
)8

مقتبسة من المعيار البريطاني 2011:31100

صفحة 12

المرونة التنظيمية

يتمثل جوهر السالمة الصناعية في اإلدارة
الفعالة للمخاطر؛ والتي تكمن في مجموعة
منسقة من األنشطة التي يقوم بها األشخاص
بطريقة محددة إلدارة عدم اليقين  .8تحكم إدارة
المخاطر أيضًا أي عدد من العمليات التجارية
األخرى والتي من بينها التمويل والجودة.
ويُعَد نهج إدارة المخاطر هذه في الغالب
نه ًجا "دفاعيًا"  -حيث تركز على درء وقوع
"األمور السيئة" ،وقد ثبتت فعاليتها على نطاق
واسع في تحقيق ذلك .وينشأ التحدي حين تكون
االنسيابية والمرونة مطلوبتين بسبب التغيير
غير المتوقع.

س ِلّ َ
ط الضوء على هذا األمر بشدة خالل
وقد ُ
عام  ،2020حيث انتشر وباء "فيروس
كورونا المستجد" في جميع أنحاء العالم.
حتى في حالة وجود خطط الستمرارية العمل
لدى المنظمات والتي تأخذ مخاطر األوبئة
في االعتبار ،فإن شدة تأثير فيروس كورونا
المستجد لم تكن متوقعة ببساطة وكانت نُ ُهج
إدارة المخاطر الحالية غير كافية في كثير
من األحيان .وقد ظهر ذلك بوضوح شديد
في السالمة الصناعية حيث كانت توجد
زيادة في حوادث السالمة الصناعية ،ال
سيما أثناء بدء تشغيل المصانع بعد فترات
"اإلغالق" اإلجباري (متطلبات البقاء في

المنزل للسيطرة على انتشار فيروس كورونا
المستجد) .ولوحظ ذلك أيضًا في الصحة
والسالمة المهنية حيث كافحت المنظمات
إلدارة المخاطر النفسية واالجتماعية المرتبطة
بالوباء ،مثل عزل العمال في المنزل ومزاولة
نشاطهم منزليًّا.

أكثر شمولية واستباقية إلدارة المخاطر ،من
خالل تحديد الجوانب المختلفة لسلوك القيادة
والقدرة التنظيمية المطلوبة للتنقل خالل
فترات االضطراب .تدرك أداة تقييم التوترات
االستراتيجية (الموضحة في الصفحة
المقابلة )10التوازن بين السلوك الدفاعي (درء
حصول األمور السيئة) والسلوكيات التقدمية
(تحقيق النتائج المرجوة) لتحقيق النتائج،
بينما تتحقق االنسيابية من خالل التوازن بين
االتساق والمرونة.

 )9التعريف مذكور في المعيار البريطاني  - 2014:65000إرشادات حول المرونة التنظيمية
 )10دنيير ،دي ( .)2017المرونة التنظيمية :موجز األدلّة األكاديمية ورؤى األعمال والتفكير الجديد.
المعهد البريطاني للمعايير ومدرسة كرانفيلد لإلدارة
صفحة 13

الفصل األول
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القيادة
1

2

3

4

 4فئات
(عامة)

عنصرا
16
ً
(خاصة)

القيادة

األشخاص

العملية

ال ُمنت َج

القيادة

الثقافة

الحوكمة

مسح األفق

الرؤية
والغرض

المجتمع

استمرارية
األعمال

التعاون

مخاطر
السمعة

التوعية
والتدريب

سلسة التوريد

القدرة على
التكيف

الجوانب
المالية

التوافق

المعلومات
والمعرفة

إدارة
الموارد

5

القيادة

ثقافة كبار قادة األعمال
ووضوحهم وأدائهم.

6

الثقافة

مدى مشاركة القيم والسلوكيات
وتوطيد الثقة وإشراك الموظفين

الرؤية
والغرض

كيف يتحدد الغرض وكيف
يتم إبالغه وربطه بتخصيص
الموارد االستراتيجي.

7

المجتمع

العالقات المجتمعية للشركات،
وشهادات اإلدارة والمسؤولية
االجتماعية

مخاطر
السمعة

نهج الشركة في إدارة مخاطر
السمعة والحد منها.

8

الجوانب
المالية

جودة إدارة الجوانب المالية
للشركة.

التوعية
والتدريب
واالختبار

مستويات الوعي والتدريب
واختبار المرونة التنظيمية

9

التوافق

إدارة الموارد

مدى إدارة موارد مثل األشخاص
والتكنولوجيا إدارة فعالة كي
تُست َع َمل حيثما نشأت حاجة إليها.

مدى توافق جميع جوانب
المنظمة ،بما في ذلك تخصصات
مثل الجودة والصحة والسالمة
وأمن المعلومات ،مع تحقيق
استراتيجيتها

الحوكمة

11

استمرارية
األعمال

جودة إطار عمل وسياسات
وإجراءات استمرارية األعمال

12

سلسة التوريد

جودة حوكمة سلسلة التوريد
واألمن واإلدارة

المعلومات
والمعرفة

جودة أصول المعلومات وتبادل
المعرفة

10
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13

يتكون اإلطار من أربع فئات رئيسية،
عنصرا محددًا.
يندرج تحتها ستة عشر
ً
القيادة مسؤولة أمام أصحاب المصلحة عن
ضمان بقاء المنظمة مرنة وتزدهر بمرور

صفحة 14

الوقت .والقيادة هي التي تحدد كيفية تفاعل
وأداء الفئات األخرى ،لذا تعد القيادة الفعالة
عامل نجاح حاسم.

ال ُمنتَج

العملية
مدى تحديد سياسات الحوكمة
بوضوح ومساءلة كبار قادة
األعمال أمام جميع أصحاب
المصلحة

المرونة التنظيمية

المرونة التنظيمية ليست تمرينًا لمرة واحدة
وتتطلب تقيي ًما ورصدًا مستمرين لكل من
العوامل الداخلية والخارجية لبناء المرونة
وتعزيزها .ويتطلب إتقان المرونة التنظيمية
اعتماد أفضل الممارسات لتقديم تحسين مستمر
لألعمال من خالل بناء الكفاءة والقدرة في
جميع أنحاء المؤسسة .ولمساعدة المؤسسات

على فهم المرونة التنظيمية بشكل أفضل ،طور
المعهد البريطاني للمعايير إطار عمل ألفضل
الممارسات والذي يوجه المنظمات من خالل
العناصر األساسية المطلوبة لتمكين المرونة
المحسنة.

األشخاص

14

15

16

مسح األفق

مدى فحص الشركة للمعلومات
صا منهجيًّا لتحديد التغيير
فح ً
والتهديدات والمخاطر والفرص

التعاون

مدى تشجيع ثقافة العمل على
االبتكار وتعزيزه

القدرة على
التكيف

القدرة على تحديد التغيير وعدم
اليقين واتخاذ إجراءات سريعة
وفعالة

صفحة 15

1

المرونة التنظيمية

نموذج القدرة والضوابط
والكفاءة  -واألشخاص
والعملية وال ُمنتَج لنظام
سالمة صناعية مرن

2

ليس وباء فيروس كورونا المستجد بأي حال آخر مرة ستتعرض فيها الصناعة
لالضطراب .فيتضح لنا بصورة متزايدة أننا نعيش في عالم ستوجد فيه
وتكرارا .وحقيقة أننا نعيش في عالم مترابط ويعتمد بعضه
مرارا
"الصدمات"
ً
ً
على بعض تعني أن هذه الصدمات قد تنشأ من أي مكان في العالم ،وقد تتخذ
ً
أشكال متعددة وتعطل األنشطة التي قد تبدو غير مترابطة .ال تتعلق "المرونة"
بقدرتنا على التعافي في حالة حدوث صدمة ،بل تتعلق باألحرى عند حدوث
صدمة.

صفحة 16

صفحة 17

ضمان السالمة واألمن الصناعيين

المرونة والسالمة الصناعيين

المرونة في سياق السالمة الصناعية .يكون
رد الفعل الفوري هو تعريفها على أنه قدرتنا
على التعافي "بسالمة" .عادة ما ندرك كلمة
"سالمة" هنا لإلشارة إلى عدم وجود أي حادث
غير مرغوب فيه .ومع ذلك ،من األهمية
بمكان إدراك أن عدم وقوع حادث ما هو إال
مؤشر متأخر .ال يعتمد بالضرورة الجوانب
التي تجعل النظام سال ًما في المقام األول
وتسمح له بالمرونة.

يجب تضمين هذه "الجوانب" التي تجعل
النظام سال ًما ومرنًا في أي تعريف لمصطلح
السالمة .وبهذه الطريقة ،ال ينصبّ التركيز
على "غياب" الحوادث بل على "وجود" هذه
الفحوصات.

توجد ثالثة جوانب مهمة وقد تؤدي إلى تعريف أفضل للسالمة .يمكن تفسيره من خالل القدرة والضوابط والكفاءة:

الضوابط

الكفاءة

القدرة
ال شك أن المطلب األساسي ألي نظام مرن هو
"القدرة" على تحمل الصدمات .يمكن تقسيم هذا
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القدرة الناعمة

السالمة والقدرة والضوابط والكفاءة

القدرة

المال

القوى العاملة

اآللة

المادة

األساليب

المطلب إلى فئتين:

في حين تكون القدرة "الصلبة" ضرورية لتسهيل استعادة أي منظمة ،ال يمكن التقليل من أهمية
القدرة "اللينة" .تشير لفظة "اللينة" هنا إلى جوانب مثل ثقافة المنظمة .وهذا يشمل مدى الثقة
واالحترام المتبادل الذي ينشأ بين القيادة والف َِرق العاملة .لقد أتاحت مواقف ،مثل الوباء الحالي،
فرصة عظيمة للقيادة إلظهار التعاطف المطلوب تجاه قوتها العاملة وبناء الثقة الالزمة لعالقات
متناغمة طويلة األمد.
ومع ذلك ،ث َ َّمة مؤشر آخر للقدرة اللينة وهو المدى الذي أوجدت فيه المنظمة بيئة "تعليمية" بين
موظفيها .فمن المسلم به أننا نعيش في عالم يتزايد فيه التقلب وعدم اليقين والتعقيد والغموض.
وتحتاج المنظمات إلى اعتبار عدم القدرة على التنبؤ هذا كطبيعتها الجديدة وإلى إعداد قوتها
ومستمرا -
العاملة بما يتماشى مع هذا السيناريو .وهذا يعني نشأة بيئة يكون التعلم فيها ديناميكيًا
ً
وهو مؤشر آخر على المرونة.
ستحتاج المنظمات إلى بذل جهود واعية لقياس وإدارة القدرة "الصلبة" و"اللينة" الموجودة داخليًا.
قد توجد وسائل مختلفة  -بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  -مراجعات التصميم ودراسات
وعمليات المحاكاة والدراسات االستقصائية .وهذا مجال بحث حديث العهد وث َ َّمة المزيد مما يتعين
القيام به للتوصل إلى مؤشرات مناسبة.
الضوابط

القدرة الصلبة
وهي تتعلق بوجود موارد كافية داخل المنظمة ،تتراوح من الموارد المالية والمعدات إلى المواد واألساليب.
ومع ذلك ،ال يتعلق األمر فقط بوجود هذه الموارد ولكن بالتغييرات التي قد يتعرض لها كل عامل من هذه
العوامل في حالة حدوث صدمة .الحوادث واألحداث هما نتيجة لشكل من أشكال الطاقة الخطرة ويضمن وجود
القدرة الصلبة امتصاص هذه الطاقة بحيث ال ينتج عنها تأثير سلبي.

صفحة 18

من فهمنا األساسي إلدارة المخاطر ،فإننا
َعرف َها على أنها وجود مؤشر تهديد وناقوس
ن ٍ
خطر  -مثل موقف يزيد فيه احتمال التعرض
للخطر أو اتخاذ إجراء غير ُم َحبَّذ "قد"
يؤدي لوقوع خطر .من األهمية بمكان تحديد
احتمالية وقوع الخطر ،ألن مجرد وجود

خطر ال يعني بالضرورة أنه سينتج عن
حادث أو حدث .وقد تكون نتيجة هذا الحادث
شيئًا بسي ً
كبيرا  -مما
طا أو يحتمل أن يكون
ً
يؤدي إلى الوفاة على سبيل المثال .حيث يقاس
هذا بالشدة.

صفحة 19

نموذج التخصيص ،واالنتشار ،واالستمرارية  -والتحكم والتماسك والترابط لنظام أمان صناعي مرن

الفصل الثاني

2

ضمان السالمة واألمن الصناعيين

إن تدريب األفراد على أداء المهام  -سواء
بشكل رسمي أو غير رسمي (في الفصل
الدراسي أو غير ذلك) هو بالتأكيد إحدى
الخطوات األولى .ومع ذلك ،فإن التدريب
لمرة واحدة ،في حد ذاته ،ال يضمن امتالك
الفرد الخبرة الالزمة ألداء المهمة الموكلة
إليه.

االحتمالية

الشدة

األخطار

النتيجة

استقطاب القوى
العاملة

فالخبرة تُبنى بمرور الوقت ومن خالل
التجربةً .
فمثل ،يُعَ ّد إطار توضيح الخطوات
أمرا مه ًما
المختلفة في الحياة العملية للفرد ً
لنمو الموظف .ومن األمور المحورية في هذا
األمر ،بالطبع ،ضرورة تحفيز الفرد وامتالك
الموقف الصحيح والتأهب لمواصلة شحذ
المهارات وتطويرها.

متطلبات الوظيفة  /التغيير

التعلم الرسمي
 /معاودة التعلم
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عادة ً ما ندرك المخاطر بالنظر إلى أحداث
تدمج بين االحتمالية والشدة ،والتي تقاس من
خالل مختلف الوسائل الكمية والنوعية.
وفي حين يتمثل الوضع المثالي في القضاء
تما ًما على المخاطر ،تكمن الحقيقة في وجود
العديد من االعتبارات العملية والمسائل
المجهولة التي تجعل من الحتمي بالنسبة لنا
العيش بِقَدْر معين من المخاطر .ومع ذلك،
يمكننا التخفيف من حدتها بشكل فعال بإدخال
ضوابط في مراحل مختلفة تمثل التسلسل
الهرمي النموذجي للضوابط وقد تتراوح من

اإلزالة واالستبدال والهندسة واإلدارة إلى
معدات الحماية الشخصية .والغرض من هذه
الضوابط هو (في صورته المثالية) القضاء
على الخطر ،وعلى أقل تقدير ،حماية الفرد
من األذى في حالة ظهور الخطر في أي حدث
خطرا.
يحتوي
ً

صفحة 20

التواصل و
التعاون

تطبيق ما تم
تعلمه على
العمل

حل المشكالت
مواجهة المشكالت

2

شكل  :5حلزون الخبرة لدى أكيوزين

تحتاج المنظمات إلى إدراك ضرورة وجود
ضوابط لجميع المخاطر المحتملة المحددة.
كفاءة إدارة المخاطر

عند النظر تحديدًا إلى "الكفاءة" في سياق السالمة ،ث َ َّمة حاجة لقياس "كفاءة إدارة المخاطر" على
المستوى التشغيلي وكذلك على المستوى الفردي .ووجود كفاءة إدارة المخاطر مؤشر على مدى
قدرة المنظمة وأفرادها على التعرف على المخاطر واالستجابة لها.

الكفاءة
اإلنسان محور أي نشاط .والمعرفة والمهارة
البشرية هي التي تسهل تنفيذ النشاط .وحتى
مع وجود نشاط آلي ،فمهارة اإلنسان هي التي

بناء الخبرة

تبرمج وتصمم العملية التي تحدد مدى جودة
أداء النشاط.

نموذج التخصيص ،واالنتشار ،واالستمرارية  -والتحكم والتماسك والترابط لنظام أمان صناعي مرن

الفصل الثاني

ث َ َّمة آليات نشأت خوارزميًّا لتقييم كفاءة إدارة المخاطر للفرد ولوحدات تشغيلية أكبر داخل
المنظمة .واستنادًا إلى الردود على مجموعة أسئلة ،يناقش الفهرس ويصنف بذكاء ملف تعريف
المخاطر للفرد.

صفحة 21

ضمان السالمة واألمن الصناعيين

الكفاءة االجتماعية
وضعك خطير جدًّا

تجهل وجود الخطر وأنت عال ٌم
بجهلك

وضعك خطير

تظن أنك تدرك وجود الخطر
غير أنك في الحقيقة تجهل وجوده

وضعك آمِ ن

الجهل عن وعي

اإلدراك عن وعي

الجهل عن وعي

اإلدراك عن وعي

تدرك وجود الخطر وأنت عال ُم
بإدراكك

حالفك الحظ

والخطر -
الخطر
تجهل وجود
ُ
ِ
ُصبكَ
لحُسن الحظ  -لم ي ِ

في عالم تتولى فيه التكنولوجيا بشكل متزايد األدوار
اليدوية ،ال يمكن المبالغة في حاجة البشر إلى تطوير
المزيد من المهارات االجتماعية أثناء تفاعلهم مع
بعضهم البعض .ومن منظور السالمة ،من األهمية
بمكان أيضًا وجود آلية للكشف المبكر عن المخاطر
النفسية واالجتماعية التي قد تؤثر على سالمة
األشخاص والعمليات .قد تحدث الحوادث الخطيرة حين
يظل الضغط النفسي ووتظل العوامل األخرى التي
تساهم في رفاهية الموظفين غير مكتشفة.

التواصل
االستماع الفعال
التعاطف
االحترام
التعاون

مؤشرات الكفاءة االجتماعية
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ت َحسِبُ الخوارزميةُ ملف تعريف المخاطر للفرد
والوحدة التشغيلية والمؤسسة بأكملها .ثمة مثال جهة
اليسار.

24
منخفِض
الخطورة

محظوظ

خطير

عالي الخطورة

تشغيل القدرة والضوابط والكفاءة.

سا
تشكل القدرة والضوابط والكفاءة أسا ً
لتعريف ومتطلبات نظام سالمة صناعية
مرن .كيف يمكن للمرء الشروع في تشغيلها

من الناحية العملية؟ قد يكون اإليمان بحركة
الرؤية صفر هو األساس الذي يمكن من
خالله اإلجابة على هذا السؤال.

2

حركة الرؤية صفر
إعادة التنشيط
في عالم ديناميكي به مصادر متعددة للمعلومات (ومعلومات
خاطئة) ،ال يصعب على األفراد إغفال بعض مبادئ السالمة
األساسية .قد يؤدي هذا اإلشراف إلى وضع يكون فيه هذا األمر
مكلفًا من منظور نتائج السالمة .تعتبر أهمية تعزيز هذه المبادئ
وتكرارا خطوة حاسمة في ضمان الكفاءة.
مرارا
األساسية
ً
ً
ً
فمثل ،حددت أكيوزين أهمية التكنولوجيا لقياس كفاءة الفرد
من خالل مدى جودة استيعابه لمفاهيم السالمة األساسية .يقيس
المؤشر أيضًا مستوى مشاركة الفرد ،مما يمهد الطريق للتدخل
البشري عند الحاجة.

صفحة 22

٪60
معدل المشاركة

حركة الرؤية صفر مبادرة عالمية أُط ِلقَت
عام  .2015تدعو هذه الحركة المستمرة
إلى التزام الجميع  -أصحاب العمل والعمال
والنقابات والحكومة  -بتبني فكرة مفادها أن
جميع اإلصابات وحوادث االعتالل الصحي
في العمل يمكن الوقاية منها .وهي تعرب
عن التزام حقيقي باالعتقاد بأن انعدام الضرر
ممكن.

نموذج التخصيص ،واالنتشار ،واالستمرارية  -والتحكم والتماسك والترابط لنظام أمان صناعي مرن

الفصل الثاني

ً
وشامل
تتطلب الرؤية صفر نه ًجا منسقًا
لضمان أخذ جميع أنواع المخاطر في االعتبار
واإلجراءات المتخذة للتخفيف من المخاطر.
قد تختلف طبيعة المخاطر بنا ًء على سياق كل
منظمة ،ومع ذلك ،بشكل عام ،يمكننا معالجتها
بالنظر إلى أنظمة السالمة من منظور:
األشخاص والعملية وال ُمنت َج.

صفحة 23

سالمة األشخاص

عند النظر إلى نظام مرن وآمن ،ث َ َّمة حاجة للنظر
في كل مجاالت السالمة الثالثة الكبيرة هذه .فمن
الناحية الواقعية ،كل هذه المجاالت لها درجة

معينة من التداخل وليست مستقلة عن بعضها
البعض .سيكون التمثيل المرئي لهذا النظام
المتداخل كما هو موضح أدناه.

األشخاص
النظام المثالي

سالمة العملية

سالمة العملية ترتبط عمو ًما بالمنشآت التي تتعامل مع المواد الخطرة مثل المصافي ومنشآت إنتاج
النفط والغاز ومنشآت العمليات الكيميائية .وينصب تركيزهم على منع الحرائق واالنفجارات أو
ي.
االنبعاث الكيميائي العَ َر ِ
ض ّ
تعتبر سالمة العملية ،في كثير من الحاالت ،مطلبًا تنظيميًا ولدى العديد من الواليات القضائية
نهجها الخاص تجاه تنظيم سالمة العملية .ومن األمثلة على ذلك إدارة سالمة العملية .الئحة صادرة
عن إدارة السالمة والصحة المهنية بالواليات المتحدة (.)OSHA
يمكن تصميم المفاهيم العامة إلدارة سالمة العملية لمنشأة تتعامل مع المواد الخطرة .ومع ذلك،
يمكن القول إن المفاهيم األساسية إلدارة سالمة العملية يمكن وضعها في سياقها وتطبيقها على
جميع أنواع األنشطة الصناعية.
سالمة ال ُمنتَج

سالمة ال ُمنتَج مصطلح يُست َخ َدم لوصف السياسات المصممة لحماية األشخاص من المخاطر
المرتبطة بآالف المنتجات االستهالكية التي يشترونها ويستخدمونها كل يوم .في السياق الصناعي،
قد يشمل ذلك المعدات المستخدمة كجزء من العمليات.

ويتم أيضًا تنظيم سالمة ال ُمنت َج ،في معظم الحاالتً .
فمثل ،في أوروبا ،تنطبق الئحة سالمة المعدات
الكهربائية وتوجيه الجهد المنخفض  2014/35/EUعلى غالبية المعدات الكهربائية المستخدمة
في المنزل أو المكتب أو الصناعة .تتطلب الئحة سالمة المعدات الكهربائية وتوجيه الجهد
خطرا على سالمة األشخاص
المنخفض عدم وضع المعدات الكهربائية في السوق إذا كانت تشكل
ً
أو الممتلكات أو الحيوانات األليفة.
ويتوفر ضمان سالمة ال ُمنت َج من خالل االمتثال للمتطلبات التنظيمية المعمول بها وعالمات
المطابقة  /المصادقة مثل عالمة المطابقة األوروبية أو عالمة تقييم المطابقة في المملكة المتحدة أو
رخصة كايت مارك من المعهد البريطاني للمعايير أو عالمة السالمةمن معامل أندر رايتر.

صفحة 24

ال ُمنت َج

العملية

شكل  :6تمثيل مرئي لمجاالت السالمة الثالثة لنظام يتمتع بالمرونة والسالمة

تشير مجاالت التداخل إلى تلك المجاالت التي
تحتاج إلى وجود أنظمة قوية تغطي جميع
الجوانب الثالثة (المجال المركزي) .ث َ َّمة
أيضًا مجاالت متداخلة تمثل تغطية جانبين.
وفي المجاالت األخرى ،تمثل قوة جانب واحد
ولكن ربما التركيز غير كافي على الجانبين
اآلخرين.
سيكون النظام المثالي هو النظام الذي تُد َمج
فيه جميع هذه الجوانب الثالثة جيدًا وتُغ َّ
َطى
تغطية شاملة .وبالتالي ستتداخل في دائرة
واحدة (انظر الشكل  6أعاله ،جهة اليمين).
صفرا وهو تذكير بأن الرؤية صفر
هذا يمثل
ً
ممكنة عند أخذ نظرة شاملة مع التركيز على
جميع العناصر الثالثة.

ونظرا للطبيعة الديناميكية لعمل اليوم ،فإن
ً
البحث عن "صفر" مستمر وال بد أن توجد
اضطرابات جديدة تكشف نقاط الضعف
في سالمة األشخاص أو العملية أو المنتج.
وتحتاج المنظمات إلى بذل جهود واعية
لتتبع هذه االضطرابات وإصالح الثغرات
بإجراءات تقنية أو إدارية مناسبة .يجب أن
تكون هذه عملية مستمرة وديناميكية.
وفي هذا السياق ،تتمثل إحدى المحددات
الرئيسية للمنظمة المرنة في القدرة على
التواصل السريع مع أصحاب المصلحة
خالل هذه االضطرابات والتعاون واالستجابة
للسيناريو.
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ضمان السالمة واألمن الصناعيين

تُعَالَج سالمة األشخاص من خالل إدارة السالمة والصحة المهنية  -وهو مجال متعدد التخصصات
يتعلق بسالمة وصحة ورفاهية األشخاص في المهنة .قد تكون نقطة البداية الجيدة للمؤسسات أن
تنظر في معايير مثل معيار آيزو  ،45001وإدارة الصحة والسالمة المهنية والمعيار الداعم،
إطارا إلنشاء ظروف عمل أكثر سالمة
آيزو  ،45003إدارة الصحة والسالمة النفسية ،التي توفر
ً
وصحة جسديًا وعقليًا للناس.

الفصل الثاني
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ثقافة السالمة

تهتم الثقافة التنظيمية بـ "القيم الفردية والجماعية ،والمواقف ،والممارسات
اإلدارية ،والتصورات ،والكفاءات وأنماط األنشطة" وبالتالي تؤثر على كل جانب
من جوانب المنظمة ،ولهذا السبب تأتي الثقافة تحت عنوان "األشخاص" في إطار
المرونة .وغالبًا ما يشار إليها باسم "الطريقة التي تتم بها األمور هنا" أو "الحمض
النووي" للمؤسسة.
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التنظيمية
المرونة
السالمة واألمن الصناعيين
ضمان

الفصل الثاني

2
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صفحة

ضمان السالمة واألمن الصناعيين

" ...نتاج القيم والمواقف والكفاءات وأنماط
السلوك الفردية والجماعية التي تحدد االلتزام
بأسلوب وكفاءة برامج الصحة والسالمة في
المؤسسة".
في حين ارتبط هذا التعريف بالسالمة
الصناعية ،إذا ركزت المنظمات ببساطة على
جانب واحد من الثقافة ،مثل السالمة ،فإنها
ستفتقد الهدف .تهتم الثقافة التنظيمية بـ "القيم
الفردية والجماعية ،والمواقف ،والممارسات
اإلدارية ،والتصورات ،والكفاءات وأنماط
األنشطة" 11وبالتالي تؤثر على كل جانب من
جوانب المنظمة ،ولهذا السبب تأتي الثقافة
تحت عنوان "األشخاص" في إطار المرونة.
وغالبًا ما يشار إليها باسم "الطريقة التي
تتم بها األمور هنا" أو "الحمض النووي"
للمؤسسة .قد توجد العديد من الثقافات التي
يمكن تحديدها في المنظمة ،وعادة ما ترتبط،
على سبيل المثال ،بأقسام مختلفة أو طبقات

هرمية أو أدوار .إذا كانت إحدى الثقافات
معاكسة للمخاطر وأخرى شديدة التحمل
للمخاطر ،كما هو الحال في كثير من األحيان
بين ِف َرق السالمة الصناعية و ِف َرق االبتكار،
فمن ثم تنشأ التوترات .وهنا يكمن السبب وراء
احتياج القادة لقيادة ثقافة المنظمة باستمرار
عبر المنظمة بأكملها.
وتُعَ ّد الثقة أساس ثقافة المنظمة .فخالل الحلقة
الخامسة من سلسلة الندوات المنعقدة عبر
اإلنترنت "ضمان السالمة واألمن الصناعيين
في أوقات انتشار وباء فيروس كورونا
المستجد وما بعدها" ،12أشار جون مارشال،
الذي يعمل لدى مؤسسة البيانات األخالقية
العالمية ،إلى أن الثقة موجودة دائ ًما لكنها قد
تكون في غير محلها أو تُساء استغاللها -
ونعلم أنه بمجرد فقدان الثقة ،من الصعب جدًا
استعادتها .وأينما تواجدت الثقة بقوة ،تواجدت
ثقافة يُ َم َّكن فيها ألفراد وتُقَ ّدِم الثقافة أفضل ما
لديهم من عمل – مما يجلب فوائد كبيرة عبر
المنظمة بأكملها ،وهو ما يعزز بدوره:

االمتثال القانوني
الجودة
اإلنتاجية
الرضا الوظيفي والمعنويات
التوظيف واالستبقاء
السمعة
وبالطبع المرونة التنظيمية
ثقافة السالمة

ظهر مصطلح "ثقافة السالمة" ألول مرة حين
استُش ِه َد به كسبب رئيسي لكارثة تشيرنوبيل.
عرفت َها المجموعة االستشارية للسالمة داخل
ّ
الوكالة الدولية للطاقة الذرية على النحو التالي:

الفصل الثالث
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السالمة الصناعية
الصحة والسالمة المهنية
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ضمان السالمة واألمن الصناعيين

حيث قالت أن تنسيق الحديقة يتطلب الكثير من
العمل الشاق وبعد ذلك من الضروري رعاية
الحديقة رعاية مستمرة وإال فستتولى األعشاب
الضارة مهمتها .تشمل الجوانب الرئيسية التي
يتعين أخذها في االعتبار عند إنشاء ثقافة
إيجابية ما يلي:

القيادة التي تنتهج التعاون والتواصل والذكاء العاطفي

ففي مجال السالمة الصناعية ،يتضمن ذلك مفاهيم حول ثقافات "عادلة" أو
"إصالحية" أو "تعليمية" حيث ال يُلَقى اللوم على األفراد بسبب وقوع إخفاقات ،حيث
تكون هذه اإلخفاقات نتيجة لقضايا تنظيمية منهجية ،يشار إليها غالبًا باسم عوامل
التأثير على األداء .13وعلى النقيض من ذلك ثقافة الخوف ،حيث يخشى األفراد
اإلبالغ عن مخاوفهم خشية التعرض لرد فعل انتقامي مثل فقدان وظائفهم.
الرؤية والقيم

يجب أن يكون ثمة توافق واضح بين رؤية المنظمة وقيمها وعملياتها اليومية .ومن
األمثلة القوية على ذلك في مجال السالمة الصناعية والصحة والسالمة المهنية "عدم
صادرا من القيادة يعرب
الضرر" أو "عدم وقوع أي حادث" .قد يكون ذلك بيانًا قويًا
ً
عن نواياها ،ولكن كيف يُتر َجم ذلك فيما يتعلق بالقوى العاملة والعمليات الفعلية؟ وما
هي التغييرات الملموسة التي تُنَفَّذ يوميًّا لتعزيز السالمة؟ غالبًا ما يكون طمو ًحا طويل
المدى للنوايا ،بدالً من سلسلة عملية من اإلجراءات الملموسة ولكن ال يتم اإلبالغ
عن ذلك بوضوح ،لذا حين تتعارض القرارات التشغيلية اليومية مع التطلع إلى "عدم
الضرر" ،تفقد الرسالة مصداقيتها وتنكسر الثقة .ومن ث َ َّم يوجد عدم توافق بين الرؤية
والممارسة ،مما يؤدي إلى تآكل الثقة وهو األمر الذي يؤدي بدوره إلى عدم المشاركة
وحصول االستياء.
التشاور والمشاركة الشاملة

تُظهر األدلة بوضوح أنه حين يشارك العمال في صنع القرار بشأن قضايا السالمة
كبيرا.
والصحة في مكان العمل ،يتحسن أداء السالمة والصحة في المنظمة تحسنًا
ً
ويرجع ذلك إلى أن العمال غالبًا ما يكونون في وضع أفضل لتحديد المشكالت
والحلول؛ وحيثما يشاركون ،فإنهم يشعرون باالحترام والتقدير ،وهذا بدوره يؤدي إلى
سلوكيات (سالمة) إيجابية .ومن جميع النواحي ،يُعَ ّد العمال موردًا يمكن االستفادة
ص َّم ًما لتحقيق
منه وليسوا مشكلة يسعى المرء للسيطرة عليها .وكلما كان النظام ُم َ
ذلك ،زادت الثقة وزادت فعاليته.

الكفاءة والموارد

تشكل الكفاءة والموارد جز ًء مه ًما من الثقافة التنظيمية .فإذا لم يكن لدى األفراد
المهارات والقدرات الحقوقية ،فلن يتمكنوا أبدًا من األداء على النحو األمثل.
وبالمثل ،إذا لم تكن الموارد في مكانها المناسب لتقديم العمل ،فإن األداء والسالمة
دون المستوى األمثل هما النتائج الوحيدة التي يمكن التنبؤ بها .وفيما يتعلق
بالسالمة الصناعية والصحة والسالمة المهنية ،من الضروري فهم كفاءة إدارة
المخاطر .هل األفراد (على جميع مستويات المنظمة) يفهمون المخاطر وكيف
يمكن حماية األفراد من تلك المخاطر وكيف يمكن التخفيف منها؟ في الواقع،
يعد هذا مكونًا أساسيًا لجزء مهم وغالبًا ما يتم نسيانه من ثقافة السالمة – وهو
ّ
والمط ِلعِين التخاذ
س َّمى بــــ "الثقافة المرنة" .وتعني تمكين األفراد األكفاء
ما يُ َ
القرارات في "مواجهة فعلية مع التحديات الناشئة" لتحقيق هدف السالمة حتى لو
تطلب ذلك تكييفًا للنهج .وتش ّكل هذه القدرة على التكيف نقطة تقاطع ثقافة السالمة
والمرونة .ويتطلب هذا التسخير االستثمار في قدرات العمال والقادة.

ورغم أن فيروس كورونا المستجد جلب
العديد من التحديات ،فقد أتاح أيضًا فرصة
لتعزيز الثقة بطريقة غير مسبوقة .حيث إنه
قبل ظهور فيروس كورونا المستجد ،ترددت
العديد من المنظمات في السماح بالعمل المرن
أو العمل من المنزل .في حين ظهرت أسباب
تجارية معقولة (البنية التحتية لتكنولوجيا
المعلومات؛ وخدمة العمالء) ،كان السبب
الحقيقي ببساطة هو عدم ثقة المنظمات في
موظفيها .وكان من المفترض أنه إذا عمل
األشخاص من المنزل ،فلن يُنتجوا جيدًّا .وقد
أظهرت األبحاث واألدلة المباشرة أن هذا
ليس هو الحال ببساطة؛ إذ ارتفعت في الواقع
إنتاجية العديد من المنظمات .وفي حين أن
العمل المرن والعمل من المنزل ال يمثالن

خيارا جيدًا حين أداء العديد من األدوار ،ال
ً
سيما في مجال السالمة الصناعية؛ وليس كل
من يمكنه العمل من المنزل يريد ذلك؛ على
المنظمات إعادة تقييم تصوراتها عن الثقة في
قوتها العاملة .فالمنظمات التي ال تضع ثقتها
تدهورا
في قوتها العاملة ستواجه ببساطة
ً
ً
فضل عن حصول
سريعًا في الثقافة والمرونة
نزوح حاد للمواهب .ولمساعدة المؤسسات
على نشأة الثقافة الصحيحة ،طور المعهد
البريطاني للمعايير نموذج تحديد أولويات
أفضل ممارسات األفراد .يرسم النموذج
أفضل الممارسات في إنشاء ثقافة الثقة التي
تبدو وكأنها حقاً ،ثقافة من شأنها أن تنشئ
الظروف المناسبة لتحقيق الرفاهية لألفراد
والمرونة للمنظمات.
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صفحة 30

صفحة 31

ثقافة السالمة

إن نشأة ثقافة الثقة ال تحدث بين عشية
ً
طويل والتزا ًما
وضحاها ،بل تستغرق وقتًا
مستمرا ،وهذا ما يسمى بالنضج الثقافي.
ً
استخدمت كارولين بايك ،المستشارة في
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،تشبيه الحديقة
خالل نفس الندوة المنعقدة عبر اإلنترنت؛

الفصل الثالث

3

المرونة التنظيمية

عمليات التفتيش للتحقق من
السالمة الصناعية
كان وباء فيروس كورونا المستجد أيضًا تحديًا لهيئات السالمة الصناعية .يتطلب
التشريع إجراء عمليات تفتيش على المصانع والمؤسسات من أجل التحقق من
االمتثال لقواعد السالمة ،لكن أظهر عام  2020أن التشريع يجب أن يتسم
بالمرونة لوضع نظام خاص للرقابة واإلشراف في حالة الظروف غير المتوقعة.

صفحة 32
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صفحة 33

ضمان السالمة واألمن الصناعيين

وعلى صعيد آخر ،تظهر ضرورة تقليل عدد
عمليات التفتيش لتقليل عمليات التواصل
الحاصلة وجها ً لوجه إلى الحد األدنى ،فضلً
عن أنه ال ينبغي التغاضي عن مشكالت
السالمة ألنها قد تؤدي إلى عواقب غير سارة
مثل وقوع أحداث وحوادث التعرض للمخاطر.
وهذا هو السبب في أنه في مثل هذه الظروف
من الضروري تحديد المنشآت الخطرة
التي يجب أن تشرف عليها سلطات الدولة
في الموقع مع األخذ في االعتبار األخطار
والمخاطر وكذلك االمتثال للقواعد الصحية
التي ت ُ ِلزم المفتشين باالهتمام بالتباعد

صفحة 34

االجتماعي وارتداء معدات الحماية الشخصية
مثل األقنعة والقفازات الطبية.
وبالنسبة للمنشآت منخفضة المخاطر ،يمكن
إجراء عمليات التفتيش من خالل االتصال
الصوتي أو المرئي وأدوات التفاعل عن بُعد.
لهذا الغرض ،يجب أن يوجد مركز معلومات
خاص يجمع تحليالت المستندات والبيانات
الواردة من أنظمة معلومات المنشآت.
عمليات التفتيش للتحقق من السالمة الصناعية

كان وباء فيروس كورونا المستجد أيضًا
تحديًا لهيئات السالمة الصناعية .يتطلب
التشريع إجراء عمليات تفتيش على المصانع
والمؤسسات من أجل التحقق من االمتثال
لقواعد السالمة ،لكن أظهر عام  2020أن
التشريع يجب أن يتسم بالمرونة لوضع نظام
خاص للرقابة واإلشراف في حالة الظروف
غير المتوقعة.

الفصل الرابع

و على هيئات السالمة الصناعية في ظروف
كظرف وباء فيروس كورونا المستجد
اتخاذ تدابير خاصة لضمان التشغيل اآلمن
للمؤسسات واستخدام طرق مختلفة للتفاعل عن
بُعد ،وتقليل عدد المستندات المطلوبة ،وتمديد
فترة صالحية المستندات التي صدرت مسبقًا
بنا ًء على نتائج عمليات التفتيش السابقة.
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صفحة 35

المرونة التنظيمية

تقنيات تعزيز السالمة

تمكنت التكنولوجيا من توفير ضمان مستمر للسالمة الصناعية والصحة والسالمة
المهنية ،وذلك بشكل أساسي من خالل استخدام عمليات التدقيق والتفتيش عن بُعد.
وتغطي عمليات التدقيق بشكل أساسي مراجعة المستندات والسجالت ،وجوالت

5

المباني ،وأدلة التنفيذ ،والمقابالت المنعقدة مع العمال ،باستخدام مجموعة من األدوات
الرقمية.

صفحة 36

صفحة 37

ضمان السالمة واألمن الصناعيين

لطالما كانت التكنولوجيا مكونًا مه ًما في
ممارسات العمل اآلمنة لفيروس كورونا
المستجد يستهدف الحفاظ على سالمة
األشخاص :حيث ساهمت القدرة على العمل
من المنزل ،أو حضور التدريب عبر اإلنترنت
في التقليل من مخاطر اإلصابة؛ وأما عن
سين بدون
استخدام الوصول والعمليات الممار َ
َاط ُرهُ في نقل الفيروس؛ وقد
لمس فقليلة هي َمخ ِ

احتفظت تطبيقات األجهزة المحمولة بسجالت
عن األماكن التي كنا فيها ،مما يتيح سرعة
"التتبع والتعقب" .تمكنت التكنولوجيا أيضًا
من توفير ضمان مستمر للسالمة الصناعية
والصحة والسالمة المهنية ،بشكل أساسي من
خالل استخدام عمليات التدقيق والتفتيش عن
بُعد.

ويتم التعامل مع التدقيق عن بُعد وعمليات التدقيق الشاملة (وعمليات التفتيش) بطريقة مماثلة لعمليات التدقيق
في الموقع ،غير أن المدقق يشارك عبر التكنولوجيا .وتغطي عمليات التدقيق مراجعة المستندات والسجالت،
وجوالت المباني ،ودليل التنفيذ ،والمقابالت المنعقدة مع العمال وما إلى ذلك باستخدام مجموعة من األدوات
الرقمية من بينها:

تقنية البث المباشر عبر الويب مثل ويبكس ،زووم ،مايكروسوفت
تيمز ،جوتو ويبينار.

باإلضافة إلى استمراره في توفير التأكيد ،فإن
استخدام التدقيق الشامل له فوائد أخرى .إذ قد
يقلل من السفر الذي له آثار بيئية إيجابية؛ وقد
تكرارا وأكثر هادفية؛
يسمح بتدخالت أكثر
ً
ويسمح بتقييم أكثر فعالية لقرار عدم االمتثال؛
ويسمح بالخبرات المختلطة .وتسمح عمليات
التدقيق الشاملة أيضًا بمزيد من المشاركة
في التدقيق أو التفتيش مما يوفر شفافية
أوسع في عدم المطابقة وأفضل الممارسات
والمالحظات الشاملة.
ث َ َّمة أيضا بعض التحديات للتدقيق عن بُعد.
فاستخدام األدوات الرقمية "الحية" ليس ممكنًا
دائ ًما بسبب مشكالت االتصال .وفي هذه
الظروف ،يمكن استخدام أساليب أخرى،
مثل الفيديو؛ وقد يقوم شخص ما في الموقع

بتصوير عملية معينة بالفيديو ومن ث َ ّم يمكن
إرسال الفيديو عبر البريد اإللكتروني (أو أداة
مشاركة أخرى) ومراجعته بشكل منفصل.
عرض فيها األدوات الرقمية
ث َ َّمة أيضًا حاالت ت ُ َ
إلدارة لمخاطر كما هو الحال في األجواء
القابلة لالنفجار .في هذه السيناريوهات،
يمكن للتكنولوجيا اآلمنة جوهريًا القضاء على
التعرض للمخاطر في تلك البيئات وتمكين
التدقيق الشامل من االستمرار .يجب أن تتمتع
جميع األطراف المشاركة في التدقيق أيضًا
بالكفاءة الالزمة الستخدام وتقديم تدقيق شامل؛
وفهم آثار اإلرهاق العقلي – إذ قد يكون تقديم
المراجعات عن بُعد ُمر ِهقًا.

تقنيات تعزيز السالمة

الفصل الخامس
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البث المباشر المقترن بتقنية الهاتف المحمول مثل الهاتف الذكي
أو الجهاز اللوحي مع إمكانات الفيديو (مثل واتساب أو ويشات أو
سكايبي أو فيس تايم).

البث المباشر المقترن بالهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي وتقنية
الزجاج الذكي وسماعات الفيديو.

صفحة 38

صفحة 39

صفحة 40

من الواضح أن عمليات التدقيق الشاملة لها
قيمة ولكن ث َ َّمة إجماع على أنها قد ال تحل
محل عمليات التدقيق المادي بشكل كامل ،ال
سيما في مجال السالمة الصناعية والصحة
والسالمة المهنية ،لذلك ستكون ثمة حاجة إلى
نهج مختلط .ما نحتاجه اآلن هو نهج سريع
وتعاوني بين جميع أصحاب المصلحة لالتفاق
على الشكل الذي سيبدو عليه هذا النموذج
المختلط .حتى اآلن ،عمدنا ببساطة إلى رفع
نهج التدقيق المادي التقليدي إلى مستوى
المنهج االفتراضي .تحتاج الجهات التنظيمية
وصانعو المعايير وهيئات االعتماد إلى التفكير
بشكل مختلف؛ فإذا استمروا في قياس النهج
الجديد الممزوج بمقاييس النهج القديم ،فلسوف
يتخلفون عن الركب حيث تتسابق الصناعة إلى
األمام لالستفادة من فوائد الرقمنة .في الواقع،
ث َ َّمة فرصة حقيقية لهذه الهيئات لالستفادة

بشكل أفضل من البصمة الرقمية للمنظمات
فيما يتعلق بأنشطة التدقيق واإلنفاذ ،من خالل
أدوات مثل المراقبة المستمرة.
يتطور مجال أنظمة المراقبة المستمرة عن
بُعد بسرعة ويُظ ِهر إمكانات كبيرة لكل من
االمتثال واإلنفاذ .وهو مجال يتم استكشافه
بشكل خاص في إطار السالمة الصناعية.
ت َست َخدِم السالمة الصناعية بالفعل مجموعة
كبيرة من التقنيات التشغيلية؛ حيث إن ما
نراه اآلن ما هو إال ربط بين هذه التكنولوجيا
وأدوات تحليلية ورقمية لغرض إنشاء نماذج
مخاطر تنبؤية .نفس الشيء يمكن رؤيته أيضًا
في البناء واستخدام نمذجة معلومات البناء
للصحة والسالمة المهنية .وم َّما ال يحتاج إلى
بيان أن القدرة على التنبؤ بحوادث السالمة
أو الجودة أو األمن قبل وقوعها اقترا ٌح قوي،
ال سيما في مجال السالمة الصناعية ،حيث
قد يكون للحادث آثار مأساوية وطويلة األمد
على اإلنسان والبيئة .ومع ذلك ،نحن بحاجة
ماسة إلى اتباع نهج احترازي للفرص التي
توفرها الرقمنة والصناعة  .4.0ال يمكننا
تفويض مسؤولية السالمة إلى التكنولوجيا ،ال
سيما وأن التكنولوجيا غالبًا ما تكون معيبة.
وإذا نظرنا إلى الذكاء االصطناعي على سبيل
المثال؛ نرى أن البشر يكتبون الخوارزميات
التي تدعم هذه األداة القوية ويستحضرون
تحيزهم عن وعي وعن غير وعي ومخاطر
الخطأ البشري التي تأتي من اإلدارة السيئة
لمؤشرات األداء البشري (انظر قسم الثقافة)،

وقد يؤدي كل ذلك إلى زيادة مخاطر
التكنولوجيا ،وعدم التقليل منها.
من األهمية بمكان أيضًا أال نغفل عن قضايا
السالمة األساسية .ففي الرابع من أغسطس
 ،2020هز الشرق األوسط انفجار يعتبر من
أقوى االنفجارات االصطناعية غير النووية
في التاريخ .انفجرت كمية ضخمة من نترات
األمونيوم المخزنة في ميناء بيروت ،مما
أسفر عن مقتل  210شخص على األقل
وتدمير الميناء وجزء كبير من المدينة.
ي
التحقيق في األسباب مستمر ولكن ِم ْن ال َجل ّ
أن هذه المادة الكيميائية شديدة الخطورة وقد
ُخ ِ ّزنَت دون مراعاة تدابير السالمة الصحيحة

لعدة سنوات .وسبق االنفجار حريق قد يكون
مرتب ً
طا بـ "األشغال الساخنة" .ويعتبر تخزين
المواد الكيميائية واألشغال الساخنة من قضايا
أمس حاجة
السالمة األساسية ،ونحن في
ّ
إلى التأكد من أننا ندير بفعالية هذه المخاطر
األساسية للسالمة ،حيث قد تكون العواقب
مأساوية.
وأخيرا ،أدخلت الصناعة  4.0مسألة
ً
سالمة جديدة يجب أن نعتبرها مسألة سالمة
"أساسية" ضمن استراتيجيات إدارة المخاطر
– أال وهي مسألة األمن السيبراني.

صفحة 41

تقنيات تعزيز السالمة

ضمان السالمة واألمن الصناعيين

يتمثل التحدي اإلضافي في أن بعض المعايير
وهيئات االعتماد والهيئات التشريعية ال
تواكب اإلقبال على التدقيق عن بُعد .شوهد
مثال جيد حقًا على ذلك في قطاع السيارات،
حيث لن تسمح فرقة العمل الدولية للسيارات
بالتدقيق عن بُعد للحصول على شهادة نظام
إدارة الجودة الخاصة بهم ،واستغرق األمر
عدة أشهر من الضغط من هيئات الصناعة
والشهادات لتقديم البدالت .حدثت مشكلة مماثلة
أيضًا في قطاع األغذية مع إحجام عن اعتماد
نهج مختلط للتدقيق وعمليات التفتيش على
األغذية .وعلى النقيض من ذلك ،استجابت
صناعة الطيران بسرعة مع المجموعة الدولية
لجودة الطيران التي أصدرت توجيهات
واضحة بشأن التدقيق عن بُعد ،مما سمح
باستمرار التأكيد أثناء الوباء.

الفصل الخامس

5

المرونة التنظيمية

األمن السيبراني

تقع إدارة المخاطر في صميم األمن السيبراني والسالمة الصناعية ،ومع ذلك
نادرا ما تعمل هاتان الوظيفتان معًا بطريقة هادفة ،ويُعَ ّد كسر هذه الحواجز
ً
ضروري للسالمة العامة (السيبرانية والصناعية).

صفحة 42
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صفحة 43

ضمان السالمة واألمن الصناعيين

نادرا ما تعمل
والسالمة الصناعية ،ومع ذلك ً
هاتان الوظيفتان معًا بطريقة هادفة ،ويُعَ ّد
كسر هذه الحواجز ضروري للسالمة العامة
(السيبرانية والصناعية).
وقد برز عدد من العوائق والقضايا الموجودة
بين السالمة الصناعية واألمن السيبراني من
خالل الهجوم اإللكتروني األخير على محطة
معالجة المياه في فلوريدا ،والذي شهد محاولة
إحدى الجهات الفاعلة السيئة وهي تس ِ ّمم
إمدادات المياه.14

تتبع وتجزئة األصول

أصبحت أنظمة الضوابط الصناعية معقدة.
ونتيجة لذلك ،قد ال يوجد فهم واضح لماهية
األصول الموجودة بالفعل ،ومن وجهة نظر
األمن السيبراني ،وما إذا كانت متصلة
ببعضها البعض أو باإلنترنت وكيفية ذلك.
وهذا يعني أنها قد تكون أهدافًا أسهل بكثير
بالنسبة لوصول الجهات الفاعلة السيئة إليها؛
نظرا ألنها غير مجزأة (منفصلة
وبعد ذلك ً
عن بعضها البعض  /نظام تكنولوجيا
المعلومات العام) ،يمكن للجهات الفاعلة
السيئة التنقل عبر األنظمة لهدف أكثر جاذبية.

في حادثة فلوريدا ،بدا أن أجهزة الكمبيوتر
الخاصة بالمصنع متصلة مباشرة ً باإلنترنت
دون أي حماية للجدار الناري .لذا تحتاج
المنظمات إلى أن يكون لديها سجل أصول
محدث وأن تفهم كيفية اتصالها باإلنترنت
والبنية التحتية األخرى لتكنولوجيا المعلومات.
يتم تناول هذه الممارسات (والعديد) من أفضل
الممارسات األخرى في المعيار الدولي إلدارة
أمن المعلومات آيزو .27001

األمن السيبراني

حسبما هو مذكور ،ت َست َخدِم السالمة الصناعية
مجموعة هائلة من التقنيات التشغيلية في أنظمة
الضوابط الصناعية لسنوات عديدة ،لكن ما
يثير االهتمام حقًّا هو أنه في حين جرى تحديد
مخاطر السالمة وتقييمها والتخفيف من حدتها،
غالبًا ما تم تجاهل مخاطر األمن السيبراني
لهذه األنظمة .يسلط هذا األمر الضوء على
أحد الجوانب األساسية للثقافة التي تمت
تغطيتها سابقًا  -هل يوجد المستوى الصحيح
من كفاءة إدارة المخاطر داخل المنظمة؟ كما
يسلط هذا األمر الضوء على مجال ثقافي آخر
تم التلميح إليه أيضًا؛ أال وهو قدرة ال ِف َرق
متعددة الوظائف على العمل بفعالية معًا .تقع
إدارة المخاطر في صميم األمن السيبراني

الفصل السادس

عدم تثبيت التصحيحات وتحديثات النظام

قد توضع أنظمة الضوابط الصناعية موضع
التنفيذ لعدد من السنوات وغالبًا ما يوجد
اضطراب بشأن السماح بتحديثات تكنولوجيا
المعلومات خوفًا من كسر أنظمة التشغيل
الحرجة (وأحيانًا السالمة) .لذا ،بدالً من تثبيت
التحديثات المصممة لتحسين األمن السيبراني،
ال يتم تثبيت التحديثات ببساطة .كان هذا
هو الحال في فلوريدا التي كانت تشغّل نظام
تشغيل ويندوز ِس ِفن قدي ًما .لذا من الضروري

)14

تثبيت التحديثات .إذا كانت ث َ َّمة قضايا سالمة
تشغيلية أو صناعية حقيقية عند القيام بذلك،
فيجب أن تعمل فرق السالمة (اإللكترونية /
الصناعية) مع الفرق التشغيلية لتحديد البدائل
الفعالة ،مثل تقسيم الشبكة المصمم بشكل
صحيح ونشر بنية عدم الثقة.
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https://us-cert.cisa.gov/ncas/alerts/aa21-042a
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صفحة 45

الفصل السادس

الكفاءة والهندسة االجتماعية

يبدو أنه تم استخدام نفس كلمة المرور عبر
جميع أجهزة كمبيوتر محطة معالجة المياه
في فلوريدا وللوصول عن بُعد إلى تطبيق
مشاركة سطح المكتب .هذه هي كلمة المرور
التي استخدمتها إحدى الجهات الفاعلة السيئة
للوصول إلى النظام .في حين أن ث َ َّمة العديد
من الضوابط التكنولوجية التي يمكن وينبغي
استخدامها مثل المصادقة متعددة العوامل

ومولدات كلمات المرور العشوائية؛ في كثير
من األحيان ،تخترق الهندسة االجتماعية
األنظمة عن طريق التصيد االحتيالي ،لذا
يحتاج الموظفون في جميع مستويات العمل
إلى التدرب بشأن فهم مخاطر األمن السيبراني
والخطوات التي يتعين اتخاذها للقضاء على
هذه المخاطر أو التخفيف منها.

األطراف الثالثة

في حين لم تتحدد مشكلة في حادث معالجة
المياه في فلوريدا؛ ث َ َّمة خطر كبير آخر يتمثل
في تلك المشكلة التي تشكلها األطراف الثالثة.
يجوز لألطراف الثالثة (المقاولون والموردون
والعمالء) الوصول إلى أي عدد من األنظمة.
تصرح الشركة المصنعة للمعدات
غالبًا ما
ّ
األصلية أنه يتعين عليها تثبيت التحديثات

والتصحيحات في أجهزتها الخاصة ،ومغادرة
نقاط الوصول ألداء ذلك بسهولة ويُسر .يمكن
بعد ذلك إلحدى الجهات الفاعلة السيئة أن
ت َست َخدِم نقاط الوصول هذه .ومناط ذلك يتمثل
في وجود آليات مناسبة للتحكم في الوصول
والتي ستختلف من نظام إلى آخر.

التغييرات التشريعية

بدأت العديد من الواليات القضائية في فرض
متطلبات األمن السيبراني :من توجيه وكالة
االتحاد األوروبي لألمن السيبراني بشأن أنظمة
الشبكات والمعلومات ،إلى متطلبات وزارة
الدفاع األمريكية في إطار نموذج شهادة نضج
األمن السيبراني ،إلى متطلبات تشريعية محددة
في والية كاليفورنيا.

صفحة 46

على سبيل المثال ،تتناول متطلبات الدول
األعضاء في أنظمة الشبكات والمعلومات
القطاعات الحيوية (الطاقة ،والنقل ،والمياه،
والصحة ،والبنية التحتية الرقمية ،وقطاع
التمويل) مع تلبية حاجة الدول األعضاء إلى
ضمان تحديد استراتيجيتها الوطنية بشأن أمن
الشبكات وأنظمة المعلومات .ويتناول هذا:
طرق التعاون بين القطاعين العام والخاص،
ورفع الوعي ،والتدريب والتعليم ،وخطط

البحث والتطوير المتعلقة باستراتيجية النظام
الوطني للمعاقين وكذلك خطط تقييم المخاطر.
ويقدم قانون األمن السيبراني قواعد االتحاد
األوروبي الكبيرة لشهادة األمن السيبراني
للمنتجات والعمليات والخدمات .ويقدم قانون
األمن السيبراني قواعد االتحاد األوروبي
الكبيرة لشهادة األمن السيبراني للمنتجات
والعمليات والخدمات.
كل هذه المتطلبات الجديدة لها آثار على كل
مؤسسة تقريبًا ،ال سيما شركات التصنيع
بمجموعتها الكبيرة من أنظمة الضوابط
الصناعية التي (ال تزال) في كثير من
الحاالت تستخدم تكنولوجيا المعلومات منذ
الثمانينيات  -وبالتالي من الصعب للغاية  -إن
لم يكن من المستحيل  -الترقية إلى أحدث
متطلبات أمن المعلومات .تؤدي دورة الحياة
الطويلة لمنشآت التصنيع والميل إلى "عدم
اإلصالح حتى االنهيار" إلى زيادة المخاطر
بمرور الوقت حيث ستُستَغَل الثغرات األمنية
المعروفة من طرف المزيد من الجهات
الفاعلة السيئة بمرور الوقت .بعد كل شيء،
ومن منظور تشغيلي سيظل نظام التحكم هذا
يعمل ،فلماذا يستبدل شخص ما قطعة جديدة
من المعدات التي تعمل بشكل مثالي على ما
يبدو؟ بعد كل شيء ،ومن منظور تشغيلي

سيظل نظام التحكم هذا يعمل ،فلماذا يستبدل
شخص ما قطعة جديدة من المعدات التي
تعمل بشكل مثالي على ما يبدو؟ سيسمح
ذلك للمؤسسات بتقييم المخاطر اإللكترونية
بشكل استباقي ووضع الضوابط المناسبة التي
تناسب احتياجاتها وظروفها .وسيحقق هذا
النهج القائم على األداء التوازن الصحيح بين
السالمة العامة والمساءلة والكفاءة.
وتعتمد العديد من المؤسسات الحديثة على
سالسل التوريد الكبيرة واتصالها الرقمي بها.
بد ًءا من ملفات التصميم المشتركة إلى معالجة
الطلبات وإدارة المخزون إلى األنظمة المالية.
وغالبًا ما يتم تجاهل األمن في سلسلة التوريد
الرقمية أو على األقل ال يتم التعامل معه
بالجدية المطلوبة .في حين أدرك العديد من
المورد على جودة منتجاتهم،
المنظمات تأثير
ّ
فقد تجاهل العديد تأثير سلسلة التوريد على كل
من أمن معلوماتهم وكذلك مرونة استمرارية
أعمالهم.

صفحة 47

األمن السيبراني

ضمان السالمة واألمن الصناعيين
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المرونة التنظيمية

الخالصة والنتيجة

كما يحاول هذا الكتيب التوضيح ،ثمة حلول
بسيطة أحيانًا للمشكالت المعقدة .ومع ذلك،
فإنها جميعًا بحاجة لمن يبدء وينفذ هذه
الخطوات البسيطة باستمرار ،مما يؤدي في
النهاية إلى عالم وبيئة عمل أكثر أمانًا مما
يحسن الرفاهية الشخصية ،بل يلغي التكاليف
المرتبطة بالحوادث الخطيرة .قد يؤدي
اختصار الطريق نحو السالمة إلى ضرر
جسيم وفي نهاية المطاف تكاليف خطيرة،
غالبًا ما تتحملها الهيئات العامة في النهاية.
لذا ،من الجدير بالمالحظة أن هذا الكتيب
قد ناقش من أين نبدأ هذه الخطوات البسيطة
ونضمن بيئة عمل آمنة وصحية عبر
القطاعات .ث َ َّمة العديد من النماذج التي يجب
مراعاتها وتعتمد على الظروف الفعلية التي
ستعمل بشكل أفضل  -واألهم من ذلك هو
وجود إدارة استباقية للسالمة وتدابير تحكم
مناسبة.

صفحة 48

وعلى مدار مشروع منظمة األمم المتحدة
للتنمية الصناعية ،تمكنت مجموعة الخبراء
والشبكة التي نشأت لخدمة قضية تعزيز
السالمة واألمن على الصعيد العالمي  -من
جذب االنتباه في جميع المجاالت ،وذلك لضمان
السالمة واألمن الصناعيين .لقد تم التأكيد على
أن السالمة ليست المسؤولية الوحيدة للجهات
التنظيمية ،وال الشركة ،وال العامل  -ومن
األهمية بمكان رؤية الطبيعة الديناميكية لهذه
العالقات وتعلم الدروس الالزمة لكل منها.
لهذا الغرض ،عقد المؤتمر الرئيسي في مايو
 2019بشأن ضمان السالمة واألمن الصناعيين
اجتماعا ً ألكثر من  80خبيرا ً رائدا ً في مجال
السالمة وممثلين عن الحكومة ومنظمي السالمة
ومقدمي تكنولوجيا السالمة.

كمتابعة واستنادًا إلى التعليقات المكثفة
واإليجابية على المؤتمر ،واستجابةً لوباء
فيروس كورونا المستجد ،إُن ِشئ َت سلسلة من
الندوات عبر اإلنترنت بسرعة إليجاد حلول
ألزمة كانت تتكشف حتى اآلن وال تزال قائمة
ش َّكلَت االستجابة لفيروس
في العديد من الدولَ .
كورونا المستجد تحديًا ألنظمة السالمة
المتقدمة والتي تكافح بالفعل ،مما يبرز مدى
أهمية ضمان التخطيط على المدى الطويل
حين يتعلق األمر بالسالمة.
ساعدنا التعلم من التجربة على معرفة أفضل
الممارسات في مجال السالمة وكيفية تجنب
الحوادث الضارة .ومع ذلك ،ما زلنا نراها
تحدث في العالم .أدت عمليات اإلغالق والوباء
إلى قطع تدفق المعلومات الحيوية في بعض
صا جديدة ،مثل
الحاالت ،ولكنها وفرت فر ً
التفتيش والمراقبة عن بُعد ،مما قد يؤدي إلى
تدفق معلومات أفضل إلى الجهات التنظيمية
وهيئات السالمة .قد يساعد ذلك في إعادة

البناء بشكل أكثر سالمة وأمانًا .عالوة على
ذلك ،قد يستمر االبتكار السريع الذي يظهر
في المراقبة والتفتيش والتقييم في المساعدة في
عمليات التحسين ،سواء كان ذلك في الصناعة
أو للجهات التنظيمية .وقد ثَبُت َت إمكانات
التعاون وينبغي االستمرار في تطبيق هذه
الروح المثمرة في المستقبل.
وفي المستقبل القريب ،سيستمر وضع
الموضوع والتعاون الناشئ في سياق هذا
المشروع  -في جميع المنتديات الدولية وأي
بيئات حوار ،بما يضمن تعزيز السالمة عالميًا
ويضمن أن تصير اقتصاداتنا أكثر مرونة،
ومصممة بشكل أكبر لألشخاص وتحقيق رؤية
التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

صفحة 49

ضمان السالمة واألمن الصناعيين
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