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طارق عبدالمحسن الدويسان
<< مؤسس ومدير عام شركة رواد العالمية لالستشارات والتدريب
تــرول جامـعـة الكـويت << أستـاذ ســابق في كليـة الهنـدسـة والبـ

خالصة النجاح في السالمة والصحة والبيئة

علـــى مدى أكر من ُربـــع قرن وأنا أعمل يف جمال الســـالمة والصحة والبيئة. شـــاهدت 
الكثـــري مـــن امُلمارســـات، اجليد منهـــا والســـيء، ونعم كذلـــك الرائع. خرجـــت من هذه 
التجربة الطويلة بخالصة أساســـية، هي يف رأيي احلاســـمة يف جناح تطبيق الســـالمة 

والصحة والبيئة يف أي مؤسســـة.
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ســـأتناول يف هذه املقالة هذه اخُلالصة، ُمتمنيًا أن ُتســـاعد القائمني على املؤسســـات بكافة أنواعها وأحجامها على 
اإليفاء بتعهداتها بحماية البيئة من امُلخلفات اخلطرة واالنبعاثات الضارة واالســـتغالل الســـيء للموارد الطبيعية، وكذلك 
توفـــري بيئة عمل آمنة وصحية للعاملـــني واملقاولني والزائرين، وحماية الزبائن والُعمالء مـــن أي ُمنتجات أو خدمات خطرة 

على صحتهم وسالمتهم.

أوىل اخلطـــوات املطلوبة للبدء يف ترســـيخ هذه القناعات الثـــالث عند العاملني هي إضافة املســـئولية التالية لبطاقات 
الوصـــف الوظيفي اخلاصة بهم: اإلبالغ عن خماطـــر )hazards( وأحداث )incidents( الســـالمة والصحة والبيئة. ووضع 

اآللية الواضحة واملعلنة لإلجراء املعني بتســـهيل عملية اإلبالغ.

املفاتيح الثالثة لتحسني األداء يف السالمة والصحة والبيئة
يتوفـــر لدى املؤسســـة ثالثة مفاتيح رئيســـية لتحســـني 
أداءهـــا يف الســـالمة والصحـــة والبيئة. املفتـــاح األول هو 
التكنولوجيـــا؛ فمـــن خالل حتّري املؤسســـة وحرصها على 
شـــراء أكر األجهزة وامُلعدات واألدوات أمنًا ونظافة، ُيمكن 
جتنب أخطـــار احلوادث واخلســـائر وتقليل اجلهـــد والوقت 
املبـــذوالن يف حمايـــة العاملـــني والبيئة. فشـــراء ُمعّدة ال 
تصـــدر أصواتًا عالية هو كفيل بحمايـــة العاملني من خطر 
الضوضاء وتقليل احلاجة العتماد املؤسســـة على تعاون 
العاملني يف ارتداء الواقيات. وشـــراء خمرطة تؤّمن تسكريًا 
تلقائيًا لغطى احلماية حال تشغيلها، مينع تعّرض العامل 
خلطـــر الشـــذرات امُلتطايـــرة نتيجـــة عمليـــة القطـــع، بل 
والذهاب أبعد من ذلك إىل تأمني ســـالمة العامل من خالل 
شـــراء خمرطة تتوفر فيها آلية التوقف عـــن العمل حاملا 
يقـــع أي جزء من جســـم العامـــل يف حّيز آلـــة القطع. أما 
بالنســـبة للبيئة، فُهناك الكثري من التقنيـــات احلديثة التي 
حتد، بل ومتنـــع، من وصول اإلنبعاثـــات وامُلخلفات الضارة 
إىل امليـــاه والهواء والُتربة. ولعل تقنيـــات إعادة التدوير هي 

أحـــد األمثلة الهامة يف هـــذا الصدد.

املفتـــاح الثـــاين هو إخضاع كافة أنشـــطة املؤسســـة إىل 
نظـــام إداري للســـالمة والصحـــة والبيئـــة فّعـــال يتـــم من 
خالله دمج اعتبارات الســـالمة والصحة والبيئة يف ســـياق 
أنشـــطة املؤسســـة االعتيادية. فإدارة امُلشـــريات تأخذ 
يف االعتبار، باإلضافة إىل املعايري الفنية واملالية، ُمتطلبات 
الســـالمة والصحة والبيئة. واإلدارة الهندســـية تعمل على 
إدخـــال عوامـــل األمـــن املناســـبة يف كافـــة تصميماتها، 
ُمسرشـــدًة يف ذلـــك باملواصفات واملعايـــري التي تصدر 
عن مؤسســـات دولية ُمعتـــربة مثل األوشـــا. وكذلك األمر 

ينســـحب على باقي إدارات وأنشـــطة املؤسسة. 
أمـــا املفتـــاح الثالث، وهـــو األصعـــب حتمًا، فهـــو الثقافة 
الســـائدة عنـــد العاملـــني يف املؤسســـة. هـــذا املفتاح 
هو األهـــم واألصعـــب. فتحقيقه يحتـــاج إىل تغيـــري قناعات 
وســـلوكيات العاملـــني وتوّحدهـــم نحو حتقيق هـــدف اتقاء 
احلـــوادث والعمـــل علـــى منعها، وترســـيخ ثالثـــة قناعات 
رئيســـية عنـــد كل واحد منهـــم، لُيصبح لســـان حاله هو:

123

إن السالمة والصحة 
والبيئة هي من صميم 

عملي

لذلك عندما أُشاهد أي 
حالة أو ُممارسة غري 

آمنة، جتدين أتفاعل 
وجدانيًا معها

وال أكتفي بذلك فقط، 
بل أحرص على أن أتخذ 

اإلجراء امُلناسب ملنع أي 
حدث سيء ينجم عنها
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"دكتـــور لقـــد ُبحـــت أصواتنـــا ونحـــن ُننبـــه إىل خطـــر عـــدم 
اســـتبدال التمديـــدات املهرئـــة والتـــي جتـــاوزت أعمارها 
االفراضية بســـنني عديـــدة، حتى حدث االنفجـــار الذي أدى 
إىل وفيـــات وإصابات". هذه إحدى القصص التي ســـمعتها، 
وغريهـــا كثري. هناك من ُيبّلغ ويقوم بدوره، لكن يف املقابل 
ال يوجـــد مـــن يتخذ اإلجـــراء املطلوب والســـريع. هـــذا كله 
يحـــدث رغم سياســـات الشـــركات التي تقول أن الســـالمة 

والصحـــة والبيئة هي أولوية بالنســـبة لها!

املشـــكلة هي يف ُممارســـات القيـــادات العليا يف العديد 
من املؤسســـات. إليكم مثـــال آخر، دق جرس اإلنـــذار إيذانًا 
ببدء عمليـــة اإلخالء الوهمي، لتجد القيـــادي ال ُيغادر مكتبه 
أو أنه يتثاقل باخلروج. ماذا نتوقع من العاملني عندما يرون 
رئيســـهم يفعل ذلـــك، وهم للتـــو انهوا الربنامـــج التدريبي 
الذي شـــّدد على أن الســـالمة والصحة والبيئة هي أولوّية 
بالنســـبة للمؤسســـة! وممارسة ثالثة ُمســـتفزة جندها 
عنـــد عقد االجتماعات اخلاصة بالســـالمة والصحة والبيئة. 
موعد االجتماع هو التاســـعة صباحًا. يرفع رئيس اجللســـة 
الهاتف ليقول لســـكرتريه، أبلغني عندمـــا يكتمل احلضور! 
بالطبع يبـــدأ االجتماع ُمتأخـــرًا عن الوقت امُلحـــدد، لتضيع 
أوقـــات امُلشـــاركني ويتم "ســـلق" جـــدول األعمـــال، فقط 
كـــي ُيقـــال أو ُيثبـــت عن عقد اجتمـــاع ال قيمة لـــه! وهاكم 
قصة مســـئول آخر وهـــو يجول على العاملني يف ورشـــة 
التصنيـــع يف ما ُيعـــرف "بجولة الســـالمة"، ليتحدث معهم 
بأحاديـــث عامـــة تنـــم عن عدم اطـــالع وفهم ملـــا يقومون 
بـــه ليأتـــي حديثه ممجوجًا وخشـــبيًا، فيه الكثري مـــن الثناء 
وامُلجامـــالت، والقليـــل من التوجيهات واألســـئلة امُلحددة 
التـــي ليـــس لها أي قيمـــة أو مردود حقيقي على ســـالمة 

والعاملني. العمل 

نعـــم القيادة العليا هي العامل احلاســـم. إنها املســـؤول 
واملعني األول عن تنمية الثقافة الســـائدة يف املؤسسة 
اجتاه الســـالمة والصحة والبيئة، فهي ُمطالبة حتديدًا مبا 

يلي:
1 -  أن تكـــون هي القدوة يف ُممارســـاتها قبـــل حديثها، 
فلـــم تعد النـــاس تتأثر كثـــريًا بالكالم. املطلـــوب هو أن 

يكـــون فعلها هو لســـان حالها!
2 -  أن تكـــون ُمنفتحـــة على آراء ومقرحـــات العاملني، من 
خـــالل العمـــل اجلاد علـــى اتخـــاذ اإلجـــراءات الواضحة 
والســـريعة. وأن حتـــرص دائمـــًا على إبـــالغ من اقرح 
وأبـــدى رأيه مبـــا مت اتخاذه مـــن إجراء، وذلك تشـــجيعًا 

لـــه على االســـتمرار يف اإلبالغ ُمســـتقباًل.
3 -  أن حتـــرص علـــى دمـــج اعتبـــارات الســـالمة والصحة 

والبيئـــة يف خمتلف أنشـــطة املؤسســـة.
4 -  أن تضـــع اعتبـــار الســـالمة والصحـــة والبيئـــة قبل أي 

اعتبـــار آخـــر يف القـــرارات التـــي تتخذها.
5 -  أن حتـــرص علـــى نشـــر رســـائل الســـالمة والصحـــة 
والبيئـــة يف جميـــع مواقع العمل وموقع املؤسســـة 

اإللكـــروين وحســـاباتها يف التواصـــل االجتماعي.
6 -  أن حتـــرص علـــى حضور اجتماعات الســـالمة والصحة 
والبيئـــة، وعلى أن تكـــون ُمشـــاركتها فّعالة من خالل 
إعدادهـــا اجليـــد لالجتماعـــات وإنصاتهـــا وتوجيههـــا 
استفســـارات وكالم ُمحـــدد، وابتعادهـــا عـــن الـــكالم 

العـــام وتقليلها مـــن اإلشـــادات وامُلجامالت.

خالصة النجاح يف السالمة والصحة والبيئة

اإلصرار

الضرر

التكنولوجيا

نظام إداري للسالمة والصحة والبيئة

الثقافة السائدة

املفاتيح الثالثة لتحسني األداء يف السالمة والصحة والبيئة


