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من هو المسؤول؟
إن وجود كلمة "مسؤول" في المسمى الوظيفي ليس هو ما يجعل الشخص مسؤوالً بموجب قوانين الصحة 

والسالمة في العمل )WHS(. المسؤولون في مناصب تسمح لهم بالتأثير بشكل كبير عىل صنع القرار في 
المنظمة أو القدرة عىل التأثير بشكل كبير عىل الوضع المالي للمنظمة. ال يجب أن تتضمن عملية صنع القرار 

قضايا WHS عىل وجه التحديد - إنها تتعلق بالقرارات بشكل عام التي تؤثر بشكل أساسي عىل المنظمة.  

 )PCBU( يجب عىل المسؤول بذل العناية الواجبة للتأكد من أن الشخص الذي يدير مشروعاً تجارياً أو مؤسسة
يفي بواجبات الصحة والسالمة لحماية العمال واآلخرين من األذى. 

ما هي العناية الواجبة؟
تعني العناية الواجبة فيما يتعلق بـ WHS ضمان قيام PCBU بتوفير أنظمة عمل آمنة والحفاظ عليها. وهذا 

يشمل مراقبة وتقييم كيفية إدارة WHS داخل المنظمة. 

قد ال يشارك المسؤول بشكل مباشر في اإلدارة اليومية، ولكن يجب أن يضمن أن PCBU تتيح بيئة عمل آمنة، 
من خالل توفير الموارد، وإنشاء العمليات واإلجراءات وإنفاذها، ومراجعة المخاطر والحوادث والضوابط. 

ارجع إىل القسم 27 )5( من قانون WHS للحصول عىل قائمة بمتطلبات العناية الواجبة. 

لماذا يوجد واجب عىل المسؤول؟  
يمكن للمسؤول التأثير بقوة عىل ثقافة ومساءلة المشروع التجاري أو المؤسسة من خالل مسؤوليات الشركة 

وقراراتها وسلوكها. يقع عىل عاتق المسؤولين واجب استخدام العناية الواجبة ألنهم يتخذون قرارات تتعلق 
باالستثمار والسياسة يمكن أن تؤثر عىل نتائج الصحة والسالمة في مكان العمل.
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ماذا يعني المشاركة في اتخاذ القرارات؟
صنع القرار هو فعل أو عملية اتخاذ قرار بشأن شيء ما، إما بمفرده أو مع أشخاص آخرين.

يمكن اعتبار المسؤول مشارًكا في عملية صنع القرار من خالل المساهمة أو اتخاذ القرار. الشخص المسؤول 
فقط عن التوصية بهذه القرارات أو تطبيقها لن يكون مسؤوالً عىل هذا األساس. 

ما الذي يعتبر جزءاً كبيراً )جوهري( من مشروع تجاري أو مؤسسة؟ 
ال يمكن تقييم ما إذا كان القرار يؤثر عىل جزء كبير من المشروع التجاري أو المؤسسة إال عىل أساس كل حالة 

عىل حدة. يمكن أن يشمل التقييم تحديد ما إذا كانت القرارات:

رفيعة المستوى أو استراتيجية •	
تؤثر عىل عدد كبير من الناس•	
كبيرة من الناحية المالية )بما في ذلك النفقات األولية وتكاليف الصيانة(•	
تؤثر عىل األنشطة األساسية ومقدارها.•	

هل يمكن اتهام المسؤول بارتكاب مخالفة بموجب قانون WHS؟ 
قد يتم اتهام المسؤول بمخالفات معينة بموجب قوانين WHS إذا فشل في التزامهم ببذل العناية الواجبة.

هل يمكن للمتطوع أن يكون مسؤوالً؟
لكي يكون المتطوع مسؤوالً فيما يتعلق بواجبات WHS، يجب أن تفي المنظمة التطوعية بتعريف PCBU. هذا 

يعني أنه يجب عىل المنظمة توظيف عامل واحد عىل األقل بأجر. تحديد ما إذا كان المتطوع من PCBU مسؤوالً 
سيعتمد ذلك عىل مشاركته وتأثيره عىل المنظمة. 

قد يكون المتطوع مسؤوالً إذا كان:

له مقعد في مجلس أو لجنة من منظمة•	
يتخذ أو يشارك في اتخاذ قرارات تؤثر عىل المنظمة ككل أو جزء كبير منها •	

لديه القدرة عىل التأثير بشكل كبير عىل الوضع المالي للمنظمة.    •

راجع دليل•الصحة•والسالمة•في•العمل•للمنظمات•التطوعية لمزيد من المعلومات.  

عىل المتطوع الذي هو مسؤول واجب بذل العناية الواجبة، ولكن ال يمكن مقاضاته لعدم امتثاله لهذا الواجب. 
انظر مسؤوليات العمال واآلخرين في مكان العمل لمزيد من المعلومات. 

لمزيد من المعلومات، اقرأ الدليل•التفسيري:•واجب•مسؤول•الصحة•والسالمة.  

انه دليل قصير. يجب عىل أصحاب المناوبة الرجوع إىل قانون•الصحة•والسالمة•في•العمل•لعام 2020 
واللوائح المرتبطة به من أجل فهم كامل للواجبات والمسؤوليات. 
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https://www.dmirs.wa.gov.au/sites/default/files/atoms/files/211103_gl_whsvolunteer.pdf
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https://www.dmirs.wa.gov.au/safety-regulation/work-health-and-safety-laws/main-responsibilities-and-duties-under-whs/main-2
https://www.wa.gov.au/system/files/2021-12/211099_GL_WHSOfficers.pdf

