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األمان فً العمل 

ٌخص من؟–

األب واألم

األقارب

األصدقاءاألخوة

الجٌران 

والمعارف

!أنا



من المسؤول عن توفٌر األمان فً العمل؟

المسؤولٌة األول لصاحب العمل

المسؤولٌة الشخصٌة



ما أهمٌة مناقشة موضوع األمان فً العمل؟

 معرفة طرق العمل اآلمنة، التعرف على المخاطر الكامنة فً العمل وسبل

. الوقاٌة المالئمة منها

تذوٌت عادات وقٌم متعلقة باألمان فً العمل.

 بلورة وعً اجتماعً وثقافً حول موضوع األمان فً العمل، بهدف منع

.الحوادث مستقبال او الحد منها



نتٌجة حوادث عملعامال  60قتل  2012فً عام 

–حوادث العمل حسب فروع التشغٌل 

  المعطٌات هً لقسم الرقابة على العمل فً وزارة الصناعة والتجارة والتشغٌل

31, 51%

19, 32%

1, 2%

9, 15%
بناء

صناعة

زراعة
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:أسباب الحوادث

  المعطٌات هً لقسم الرقابة على العمل فً وزارة الصناعة والتجارة والتشغٌل

24, 42%

16, 28%
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1, 2%
2, 3%
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الصناعةالبناءالعدد االجمالًالعام
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–2012 - 2003بٌن عدد قتلى حوادث العمل 
  المعطٌات هً لقسم الرقابة على العمل فً وزارة الصناعة والتجارة والتشغٌل



تشغٌل عامل بظروف غٌر آمنة

القتل او التسبب بإعاقة بسبب اإلهمال



ماذا تعرفون عن األمان فً العمل؟

:مصطلحات أساسٌة



األمان فً 

العمل

الصحة 

المهنٌة

طب مهنً

األمراض 

المهنٌة
اإلنسان العامل

عوامل مضّرةالبٌئة المحٌطة
حدث خطٌر

حادث عمل



حادث
 حدث أو سهسهة أحداث تحصم ثسرعة وثشكم غُر متىقع، وتُجة وضع خطُر أو

. حست هُىرَخ–“ عمم خطُر َؤدٌ إنً ضرر جسدٌ، ضرر نألمالك او نكهُهمب

" حبدث عمم َمكه ان َحدث ندي حصىل فشم مرتجط ثأحد ثالثة عىامم تتعهق
.حست مىوتُه–“ اإلوسبن، انمعدّات وانجُئة انمحُطة–ثبنعمم 

ٍحبنة أو حدث غُر متىقع َسجت ضررا نإلوسبن أثىبء انعمم : انتعرَف اإلسرائُه

إذا تغُت انمصبة عه عمهه اكثر مه ثالثة أَبو، عهً صبحت . أو ثسجت انعمم

انعمم إثالغ مفتش انعمم فٍ انمىطقة ثىقىع انحبدثة، كمب َجت عهُه إعالو انتأمُه 

.انىطىٍ كٍ َحصم انمصبة عهً حقه فٍ ثدل إصبثة انعمم



التعرض 

للخطر

عمل خطٌر

وضع خطٌر

سلوك غٌر آمن

مخاطرة

التعرض المستمر للخطر
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–أبناء الشبٌبة فً سوق العمل 

قوانٌن وتعلٌمات



 أبناء الشبٌبة

16-18
ٌمنع التشغٌل فً ساعات التعلٌم

14تحت سن 

ٌمنع التشغٌل بتاتا

األوالد

15-16
ٌسمح التشغٌل فقط باإلجازات الصٌفٌة

قوانٌن



قوانٌن وتعلٌمات

 فقط –( آب–تموز )ٌسمح بتشغٌله فقط فً االجازات الصٌفٌة –14سن
.بأعمال خفٌفة ال تضر بصحته وتطوره

بطاقة عمل.

 قبل القبول للعمل ومرة فً السنة–فحص طبً شامل.

توفٌر إرشاد عام فً موضوع الوقاٌة وتقدٌم ملخص خطً باإلرشادات.

ل    .ملزم بالحفاظ على حٌاة وأمان الشباب والشابات فً العملالمشغِّّ

مسؤول عن تطبٌق تعلٌمات الوقاٌة–مدٌر السالمة والوقاٌة / مدٌر العمل 



قوانٌن وتعلٌمات

:نقل حمولة

  20ٌسمح بحمل وزن أقصاه –شباب 

.  كٌلوغرام لساعتٌن فقط فً الٌوم

 10ٌسمح بحمل وزن أقصاه –شابات 

.  كٌلوغرام لساعتٌن فقط فً الٌوم

  ٌسمح بجر عربة تحمل وزنا أقصاه  -عربة

(. دون تحدٌد زمنً)كلغم،  50

:ممنوع تشغٌل الشبٌبة فً األعمال التالٌة

 مسلخ

غرف تبرٌد

دباغة الجلود

لحام

أعمال فً أماكن مغلقة

أعمال صٌانة فً أثناء عمل محركات

 أعمال بماكٌنات لتقطٌع اللحم، او ماكٌنات

.تحتوي على منشار كهربائً

ماكٌنات هندسٌة ثقٌلة.



ثمانً ساعات للٌوم

ساعات عمل قبل  7

العٌد او ٌوم الراحة

ساعة عمل أسبوعٌا 40

الساعة للراحة والطعام ¾ استراحة 

(على االقل نصف ساعة متواصلة)

ٌوم راحة أسبوعً ال 

ساعة  36ٌقل عن 

.متواصلة

ٌمنع تشغٌل الشبٌبة 

واالوالد بٌن الساعات 
8:00-ל 20:00

ٌوم إجازة سنوٌا 18

حقوق



!حافظوا علٌه واطلبوه من صاحب العمل

العمل بأمان من حقوق اإلنسان


