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 مشروع استيفاء شروط السالمة والصحة المهنيةل تقرير المرحلة الثانية
  مقدمة: 

تعتبر السالمة والصحة المهنية هي القناع الواقي لجميع أفراد المجتمع ضد األخطار والحوادث داخل العمل وخارجه، وعليه البد أن يكون 
األفراد على وعي كامل واقتناع بقيمة مفاهيم وأسس السالمة والصحة المهنية وذلك لتجنب حدوث اإلصابات والحوادث داخل جميع 

 المنشآت والشركات واألماكن العامة والمؤسسات الصناعية.
التي تتركز فيها هذه المخاطر  ونتيجة المخاطر التي يتعرض لها اإلنسان بشكل كبير ومباشر مع تعقد الحياة التي نعيشها، ومن األماكن

وتزداد هي المنشآت ذات الخطورة العالية حيث تختلف فيها الظروف ونمط الحياة العادية اختالفا جوهريًا وطبيعة العمليات التي تجري 
إلى ذلك استخدام  ، إضافةمنها السام ومنها الحارق والخانقيوميا ،باإلضافة إلى تداول الكثير من المواد ذات الخواص الغير معتادة 

كان البد من االهتمام باتخاذ اإلجراءات الالزمة التي تضمن العناية والمحافظة ، التيار الكهربائي في تشغيل اآلالت والمعدات الكهربائية 
قاية الشخصية على تلك القوى من حيث التخطيط والتنفيذ والتقييم لبرامج الصحة والسالمة المهنية، وضرورة االهتمام بتوفير معدات الو 

 وكذلك توفير صندوق اإلسعافات األولية وأجهزة اإلنذار وطفايات الحريق.
لمهامهم و ساعات العمل المناسبة لهم و ضرورة توفير  تأديتهممراعاة ظروف العمل حيث تكون مناسبة للعمال أثناء  إلى باإلضافة

 صاحب العمل لتأمين العمال و الكشف الطبي الذي يضمن سالمتهم و حقوقهم.
 

 : مبررات المشروع 

يستمد هذا المشروع أهميته من موضوعه عن السالمة والصحة المهنية ومقدار العائد الذي يمكن تحقيقه واالنعكاس على المنشآت  -1
 والمجتمع الفلسطيني ككل إذا تم األخذ بنتائجه وتوصياته.

 مقابل االهتمام الكبير من أصحاب العمل بالربح فقط .ارتفاع نسبة اإلصابات واألمراض المهنية بشكل كبير  -2

 .المة والصحة المهنية داخل المنشأةللوعي الكامل بأهمية الس افتقار طرفي االنتاج -3

 في التعرف على واقع اللوائح واإلجراءات الوقائية داخل المنشآت التي سيتم تطبيق المشروع فيها. المؤسسات الرقابية تفعيل دور -4

 .مساعدة العاملين على معرفة حقوقهم في توفير بيئة عمل تضمن سالمتهم أثناء تأدية مهامهم داخل منشأة العمل -5

 : أهداف المشروع 

العالية الى مجموعة من األهداف تتلخص  المتوسطة و في المنشآت ذات الخطورةيهدف مشروع استيفاء شروط السالمة و الصحة المهنية 
 فيما يلي :

المنشآت ضمن خطة العمل و تحديد مهلة معينة يتم من خاللها تصحيح من  194طات السالمة و الصحة المهنية في ااستيفاء اشتر  -1
 الالزمة . القانونية باإلجراءاتاالشتراطات و القيام 

 مفصلة عن وضع السالمة و الصحة المهنية في المنشآت التي تمت زيارتها.تكوين صورة  -2

 المخاطر التي تواجه العمال حسب طبيعة األنشطة التي يقوم بها.حجم تحديد  -3

 .في المنشآت في كل مديرية على حدة متابعة دورية لوضع السالمة و الصحة المهنية -4
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 توفير بيئة عمل آمنة للعمال . -5
 طرفي االنتاج . لدىتعزيز الوعي بمفهوم و فوائد السالمة و الصحة المهنية  -6
 . ضائيةو الضبطية القل االجراءات القانونية كاالنذار الزام طرفي االنتاج باشتراطات السالمة و الصحة المهنية من خال -7
 للحد من وقوع االصابات .في بيئة العمل تقليل نسبة الخطورة  -8

 

 : مجال العمل 
 العمل لجميع محافظات قطاع غزة. تنفيذ المشروع في كافة مديرياتتم 
 

 : االطار القانوني 
باالضافة الى التشريعات الثانوية الصادرة من السلطة  ،ولوائحه التنفيذية 0222( لسنة  7رقم )  الفلسطيني وفقا ألحكام مواد قانون العمل

 التنفيذية لتنفيذ و تفسير هذا القانون.
 

  المشروع :مخرجات 

 . جدول النتائجمن المنشآت في كافة المديريات موزعة كما في  194 دزيارة عدتم  -1

 تعزيز الوعي لدى طرفي االنتاج في المنشآت حول اشتراطات السالمة و الصحة المهنية. -2

مديرية الشمالو منشأة في  33تم استيفاء  في حين، غزة في مديرية  منشأة 55لعدد  شروط السالمة و الصحة المهنية تم استيفاء -3
 منشأة.35اء أما في رفح تم استيفمنشأة في خانيونس ،  23منشأة في الوسطى و  11عدد 

استيفاء في زيارات المتابعة األولى و  11الى  باإلضافةاستيفاء،  185في الزيارات التفتيشية  الموجهة للمنشآت االستيفاءبلغ عدد  -4
 ثانية.استيفاء في زيارات المتابعة ال 33

 <انذار 28مخالفة التي تم توجيهها للمنشآت ال اإلنذاراتبلغ مجموع  -5
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 : المشروع في صور 

 مديرية عمل غزة 
 

 

 مديرية عمل الوسطى
 
 

 مديرية عمل خانيونس
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 مديرية عمل رفح

 
 

 

 

 


