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 سياسة الصحة والسالمة

 :املسؤوليات

 الرئيس مكتب عاتق على املفتوحة العربية الجامعة في والسالمة الصحة قضايا عن العامة املسؤولية تقع

 مسؤوليات بتفويض املذكورة املكاتب ستقوم التنفيذ، وألغراض. واملالية اإلدارية للشؤون الرئيسمساعد و 

 إلى تفويض خالل من لتنفيذا ستضمن والتي املفتوحة في دول الفروع، العربية الجامعةراء ملد واإلدارة التنفيذ

للمجتمع  الجماعية املسؤولية تبقيان ضمن والسالمة الصحة فإن ذلك، ومع. أو من ينوب عنها الفرع إدارة

 .بأكملهالجامعي 

 نص السياسة:

الجامعة العربية املفتوحة  ستلتزمو   الجامعيتلتزم الجامعة التزاما كامال بتوفير بيئة صحية وامنة ملجتمعها 

 وزارات مع الكامل بالتعاون  البلد الذي تعمل به الجامعة سلطات تصدرها التي والبيئة والسالمة الصحةبقوانين 

 مباني جميعاملهنية( كما تلتزم بفحص  والسالمةإدارات الدفاع املدني )املطافئ و  والبيئة والصحة العالي التعليم

  املختصة العامة السلطاتبالتنسيق مع منتظم  بشكل املفتوحة العربية الجامعة
ا
 الصلة ذات للقوانين امتثال

 .والسالمة والبيئة والصحةالحرم الجامعي و باني بامل

 نطاق التطبيق:

 الطلبة.تطبق سياسة الصحة والسالمة على مجتمع الجامعة ككل والحرم الجامعي وكافة مبانيها بما في ذلك سكن 

 التنفيذ

 فيدول الجامعة العربية املفتوحة كل  في والسالمة الصحة تدابير لتنفيذ الالزمة واملوارد التمويل إدراج يجب

 .املخصصة لكل فرع السنوية امليزانية

 

 تقرير مساعد الرئيس بمراجعة املفتوحة في دول الفروع ومن ينوب عنهم في ذلك العربية الجامعة مديرو  يقوم 

 .الفرع في بها املعمول  والسالمة الصحة إجراءات عن سنوي  تقرير وتقديم واملالية اإلدارية للشؤون
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  عمليات الفحص والتفتيش الخاصة جميع أن على في بلدان الفروع التأكيد الجامعة يجب على مديري 

 .للفرع السنوي  التقرير في وإدراجها تنفيذها تم قد القانون  يتطلبها التي والسالمة بالصحة

  ومراجعتها للمخاطر تقييمات إجراء من ايضا التأكد العربية املفتوحة الجامعةيتعين على مديري ،
ا
 أو سنويا

 .ظروف او بيئة العمل تغيرت إذا ذلك قبل

 التوجيه لتقديم القتضاء، حسب والسالمة، الصحة لشؤون موظف بتعيين املفتوحة العربية الجامعة ستقوم 

 .للفروع والسالمة بالصحة المتعلقة المسائل بشأن والتنسيق

   جسدية/  تحديات يواجهون  الذين لألفراد الخاصة السالمةتدابير الجامعة على توفير  كما تحرص

 .الحتياجات الخاصة

 وذلك حسب ما تقتض ي  والطالب للموظفين الواقية واملالبس املعدات الجامعة العربية املفتوحة كما ستوفر

 املمارسات الجيدة(.) املمارسات في املجال وأفضل والنظمة ذات الصلةالقوانين 

 جراءات المن والصحة والسالمة لبعض من موظفيها لضمانبإ تلتزم الجامعة ايضا بتوفير التدريب الخاص 

 الخاصة بالجامعة العربية املفتوحة. والسالمة الصحة لسياسة املالئم التنفيذ

 والتعميم  النشر 

 في هذا املجال ستقوم الجامعة العربية املفتوحة بما يلي: 

 منسوبي تهم التي والسالمة الصحة مسائل حول  وملصقات وكتيبات تعميماتل واسع التوزيع وعلى نطاق .1

 .الجامعة

نظام  مثلداخلية ال املراسلة وأنظمة اإلنترنت، شبكة على موقعها خالل والسالمة، من الصحة معلومات توفير .2

 اإلنترنت على واملنتديات، (LMS)التعلم اإللكتروني

طالب  لجميع واضح بشكلالجامعي  الحرمحالة الحرائق او الكوارث في  في واإلخالء السالمة تعليماتنشر  .3

 .الجامعةوموظفي 

 .الحريق استخدام طفاياتو  التجمع، ونقاط اإلخالء، طرق  ذلك في بما السالمةإجراءات جميع تحديد  .4

 :اآلتي ذلك في بما الجامعة ملجتمع والسالمة الصحة أدلة ونشر بإنتاج املفتوحة العربية الجامعة ستقوم

 العمل في العامة والسالمة السلوك مدونة 

 الطوارئ  حالت في اإلخالء إجراءات 

 األولية اإلسعافاتعلى  تدريب 

 الخاصة الحتياجات ذوي للطالب والعاملين والسالمة  الصحة 
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 الجامعة مختبرات في والسالمة الصحة 

 الشخصية الوقاية معدات 

 العامة املنزلي التدبير ممارسات 

 التدقيق قائمة

 جميع قبل من تدقيق لستخدامها قائمة إرفاق يتم والسالمة، الصحة تدابير لجميع املتسق التطبيق ضمان أجل من

 .اإلدارية الشؤونإدارة من قبل  القائمةإلكتروني لهذه  سيتم توفير نموذجكما   .وموظفيهمراء املد

 

وذلك  أعاله املذكورة السياسة على إضافات أو  تعديالت أي إجراء في بالحق الجامعة العربية املفتوحة تحتفظ

 .الشروط تطلبهت ما حسب


