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 :إدارات مزكزية تنفيذية 

 :وتأمني بيئة العنل  ةة والصحـة املهنيـأوال: اإلدارة املركزية للسالم

ٚختتص بٛضع ايطٝاض١ ايعا١َ اييت تؤد٣ إىل ضُإ تٛفري ظسٚف ايعٌُ املال٥ُة١ اةا ٜه ةٌ    

 ةاظ  ب١٦ٝ عٌُ آ١َٓ ، ٚمحا١ٜ ايك٣ٛ ايعا١ًَ َٔ خماطس ايعٌُ ، ٚسٛادث٘ ، ٚأَساض٘ امل١ٝٓٗ ،ٚاذت

  ويتبعها :....ع٢ً َكَٛات اإلْتاز ايس٥ٝط١ٝ َٔ َباْٞ ٚعدد ٚآالت َٚٛاد ٚخاَات َٚٓتذات 

 :اإلدارة العامة للسالمة والصحة املهنية   (1

ٚإضاف١ أَساض  املتعًك١ بايصش١ امل١ٝٓٗ ، ختً ١األحباخ يدزاض١ ايظٛاٖس امل بإدسا٤ٚختتص   

 ، يٓتا٥ر ٚاملؤشسات يتشدٜد َطُٝات ٖةرٙ األَةساض  ٚاضتخالص ا، ددٜد٠ دتدٍٚ األَساض امل١ٝٓٗ 

 وتقوم باألعنال اآلتية : .أٚ خ ض أثازٖا ايطًب١ٝ ... ًشد َٓٗاٚضع ايطبٌ ٚاإلدسا٤ات ايالش١َ ي ٚ

ٚغريٖا َٔ ايًذإ ، ٚدتإ ايتأٌٖٝ املٗين ، ٚايًذإ ارتُاض١ٝ ،االشرتاى يف دتإ ايتشهِٝ ايطيب  

ٜتعًةل  ٚإبدا٤ ايسأٟ فُٝةا   ١ أعُاهلاَٚتابع، بطسٚز٠ ايتُجٌٝ فٝٗا  اييت تكط٢ ايكٛاْني ٚايكسازات

 أٟ َطتذدات تساٖا اإلداز٠ يف صاحل ايعٌُ .ب

األحباخ ايط١ٜٛٓ يف زتاٍ ايصش١ امل١ٝٓٗ يدزاض١ ايظٛاٖس املختً ١ ايةيت ٜٓةتر عٓٗةا أَةساض      إدسا٤ 

 مل١ٝٓٗ.ٚايعٌُ عًٞ إضاف١ َا ٜطتذد َٓٗا إيٞ ددٍٚ األَساض ا، ١َٝٓٗ ددٜد٠

يسفةع ايةٛعٞ امتُعةٞ يف زتةاالت      ، ذات االٖتُةاّ املرتةرتى   ٣األخةس ادتٗةات  تعصٜص ايتعإٚ َةع   

 ايصش١ امل١ٝٓٗ .

 متجٌٝ ايٛشاز٠ يف احملافٌ ايدٚي١ٝ ، ٚ اهل٦ٝات ٚاملٓظُات ايدٚي١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ ذات االٖتُاّ املرترتى  

بتةدا٥ٞ ٚاإلعةدادٟ ٚايجةاْٟٛ ملبةاد      ايتٓطٝل َةع ايةٛشازات املعٓٝة١  يتطةُني َٓةاٖر ايتعًةِٝ اال       

ايطةال١َ ٚايصةةش١ املٗٓٝة١  ،ٚايعُةةٌ عًةة٢ ختصةٝص دزدةة١ عًُٝةة١ يف ادتاَعةات املصةةس١ٜ ملةةٔ     

حيصًٛا عًةٞ دزاضةات عًٝةا يف زتةاٍ ايطةال١َ ٚ ايصةش١ املٗٓٝة١  ،ٚعًةٞ ٚدة٘ ارتصةٛص يف           

     ٝ   عةٞ / ايعًةّٛ   نًٝات ) ايطب ايبرتسٟ/ طةب األضٓإ/ايصةٝدي١ / ايطةب ايبٝطةسٟ / ايعةالز ايطب

 اهلٓدض١  ( .

  دزاضةة١ إسصةةا٥ٝات األَةةساض املٗٓٝةة١ عًةةٞ َطةةتٟٛ ادتُٗٛزٜةة١ ٚإعةةداد ايتكسٜةةس ايطةةٟٓٛ عٓٗةةا   

َةدٜسٜات  ، َٚتابع١  أٚ  خ ض َعدالتٗا  ٚاضتخالص ايٓتا٥ر ٚاملؤشسات ايالش١َ ملٓعٗا ٚ اذتد َٓٗا

إلسصةا٥ٝات ايٓصةس ضة١ٜٛٓ    ابٝاْات إصابات ايعٌُ َةٔ خةالٍ   يف دزاض١ ٚحتًٌٝ  ايك٣ٛ ايعا١ًَ

 يتشدٜد َطبباتٗا ٚطسم ايٛقا١ٜ َٓٗا .

االشرتاى َع َدٜسٜات ايك٣ٛ ايعا١ًَ ٚادتٗات املع١ٝٓ األخس٣ يف أخر عٝٓات َٔ املةٛاد املطةتع١ًُ    

أٚ املتداٚي١ يف ايعًُٝات ايصٓاع١ٝ اييت ٜهٕٛ هلا تأثري ضاز ع٢ً ضال١َ ٚصش١ ايعُاٍ أٚ ب٦ٝة١  

 طبكا يًظسٚف اييت تكط٢ ذيو . ايالش١َ ص ايطب١ٝ ٚايتشًٝالت املع١ًُٝٚإدسا٤ اي شٛ ، ايعٌُ

يطةال١َ  يًُذةايظ االضترتةاز١ٜ أٚ ايعًٝةا املختصة١ با    االشرتاى َٚتابعة١ أعُةاٍ األَاْة١ اي ٓٝة١      

 ٚايًذإ االضترتاز١ٜ يف احملافظات . ،  ٚايصش١ امل١ٝٓٗ بايٛشاز٠ 

ايعاًَة١ يف زتةاٍ ايطةال١َ ٚايصةش١ املٗٓٝة١      دزاض١ ارتطط ايط١ٜٛٓ ايٛازد٠ َٔ َةدٜسٜات ايكة٣ٛ    

 .إلقسازٖا َٚتابع١ تٓ ٝرٖا 
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َتابع١ أعُاٍ ايًذ١ٓ ارتاص١ بٛضةع ايطةٛابط ٚاالشةرتاطات ارتاصة١ بتةدزٜب أدٗةص٠ ٚأعطةا٤         

ٚاملطة٦ٛيني عةٔ اإلداز٠ ٚاإلْتةاز باملٓرتة ت يف زتةاٍ ايطةال١َ        ، ٚدتإ ايطال١َ ٚايصةش١ املٗٓٝة١  

 امل١ٝٓٗ ٚايصش١ 

ِ  ، بأعُاٍ ايت تٝش ايتٛدٝٗٞ ع٢ً ٚسدات ايطةال١َ ٚايصةش١ املٗٓٝة١ باملةدٜسٜات     ايكٝاّ   ٚتكةدٜ

كإْٛ ايعٌُ ٚقٛاْني ايرتاخٝص ٚاالشةرتاطات  ٚفكا يًُعاٜري ٚاألسهاّ  ايٛازد٠ باملرتٛز٠ اي ١ٝٓ 

  0ارتاص١ ٚايكسازات ايٛشاز١ٜ املٓ ر٠ هلا 

ايعاٌَ قبٌ ايتشاقة٘ بايعُةٌ  ، يًتأنةد    ايتأند َٔ ايتصاّ املٓرت ت بتٛقٝع ايهرتس ايطيب ع٢ً  

َٔ ضالَت٘ ٚيٝاقت٘ ايصش١ٝ ٚقدزات٘ ادتطُا١ْٝ ٚايعك١ًٝ ٚايٓ ط١ٝ  ،اةا ٜتٓاضةب ٚاستٝادةات    

 . بايتٓطٝل َع َدٜسٜات ايك٣ٛ ايعا١ًَ ايعٌُ ْٚٛع٘ املطٓد إيٝ٘ 

َدٜسٜات ايكة٣ٛ ايعاًَة١ أٚ ايةيت     اى َعرتاييت تسد يًٛشاز٠ باالش املٛاطٓني ٚاملٓرت ت حبح شهاٟٚ 

  0ٜطتًصّ حبجٗا َسنصٜا 

بايتٓطةٝل َةع   ، تٓظِٝ إقا١َ املعازض ٚاألضابٝع ٚاملطابكات يف زتةاٍ ايطةال١َ ٚايصةش١ املٗٓٝة١      

  0َدٜسٜات ايك٣ٛ ايعا١ًَ بايكطاعات االقتصاد١ٜ املختً ١ بايدٚي١ 

يطةذالت يف زتةاٍ ايطةال١َ ٚايصةش١     ٚا، ٚاملطبٛعةات   ، دزاض١ استٝادات املدٜسٜات َٔ ايُٓةاذز  

  0باالشرتاى َع ادتٗات املع١ٝٓ األخس٣ بايٛشاز٠ ، امل١ٝٓٗ 

تكدِٜ املكرتسةات يف زتةاٍ االستٝادةات ايتدزٜبٝة١ يًطةاد٠ َ ترتةٞ ايطةال١َ ٚايصةش١ املٗٓٝة١           

 0بايٛشاز٠ ٚاملدٜسٜات 

 :اإلدارة العامة لتأمني بيئة العنل  (2

ٚاالشرتاى   ٚإعداد تكازٜس بايكٝاضات املٝدا١ْٝ ،ط١ُٝ ٚختتص بدزاض١ تكازٜس اذتٛادخ ادت 

  وتقوم باألعنال اآلتية :..... يف ٚضع َعاٜري ٚاشرتاطات َٓح ايرتاخٝص 

االشةةرتاى َةةع دٗةةات االختصةةاص يف ٚضةةع َعةةاٜري ٚاشةةرتاطات َةةٓح ايرتاخةةٝص يًُٓرتةة ت       

أٚ  ، أٚ ايٛسةةدات ايتابعةة١ هلةةا، أٚ اهل٦ٝةةات ايعاَةة١  ، االقتصةةاد١ٜ ايةةيت تٓرتةة٦ٗا أٚ تةةدٜسٖا ايةةٛشازات

ٚايةيت ٜبةيف يف تساخٝصةٗا    ، أٚ ايكطةاع ارتةاص    ايعةاّ ،  أٚ قطاع األعُاٍ ، شسنات ايكطاع ايعاّ

 َسنصٜا . 

                                           برتةةةةإٔ اشةةةةرتاطات تةةةةساخٝص املٓرتةةةة ت   ٚتعًُٝةةةةات ٚشاز٠ اإلضةةةةهإَتابعةةةة١ قةةةةسازات  

 ع٢ً َدٜسٜات ايك٣ٛ ايعا١ًَ . ، ْٚرتس ٖا  يٛازد٠ برتأْٗااالضت طازات اايسد ع٢ً  ٚ

ٚايتٛصةٝات ارتاصة١ اعةاٜري ايطةال١َ ٚايصةش١ املٗٓٝة١ يف       ،دزاض١ االت اقٝات ايدٚي١ٝ ٚايعسب١ٝ  

ٚايعٌُ ع٢ً تطٜٛس ايترتسٜعات ايٛط١ٝٓ اا ٜتٓاضب َع املعاٜري ايدٚي١ٝ ٚايعسبٝة١  ، ب١٦ٝ ايعٌُ 

 ألخس٣ داخٌ ايٛشاز٠  ٚخازدٗا . باالشرتاى َع ادتٗات املع١ٝٓ ا

ٚضع ارتطط االضتجُاز١ٜ يًتذٗٝصات املٝدا١ْٝ ٚاملع١ًُٝ ٚاملهتب١ٝ يٛسةدات ايطةال١َ ٚايصةش١     

ٚتدزٜب امل ترتني عًة٢  ، يتذٗٝصٖا بأدٗص٠ تكِٝٝ خماطس ب١٦ٝ ايعٌُ ٚغريٖا  ، امل١ٝٓٗ باملدٜسٜات

يصةش١ املٗٓٝة١ باالشةرتاى َةع َةدٜسٜات      ٚتٓ ٝر األحباخ املُٛي١ يف زتاٍ ايطال١َ ٚا،اضتخداَٗا 

 ايك٣ٛ ايعا١ًَ ٚادتٗات املع١ٝٓ األخس٣ .

دزاض١ َٚسادع١ ايتكازٜس ارتاص١ بايكٝاضات املٝداْٝة١ ايةيت تكةّٛ بٗةا ٚسةدات ايطةال١َ ٚايصةش١          

 امل١ٝٓٗ باملدٜسٜات يتكِٝٝ ب١٦ٝ ايعٌُ ٚاضتخالص املؤشسات َٓٗا .
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االستٝاطات ٚاالشةرتاطات   يٛضع ٚتٓ ٝريدٚي١ يرت٦ٕٛ ايب١٦ٝ َع ٚشاز٠ اٚتٛثٝل ايتعإٚ ايتٓطٝل   

 ارتاص١ بٓكٌ ٚختصٜٔ املٛاد ارتطس٠ . 

االشرتاى َةع اهل٦ٝة١ املصةس١ٜ ايعاَة١ يًتٛسٝةد ايكٝاضةٞ ٚدةٛد٠ اإلْتةاز يف ٚضةع االشةرتاطات            

ٚحتدٜةد َٛاصة ات َُٗةات ايٛقاٜة١      ،ٚاملٛاص ات ايكٝاض١ٝ يًطال١َ يبعض ايصٓاعات ٚاملٓرت ت

 خص١ٝ اا تتٓاضب َع طبٝع١ ارتطس .ايرت

ايتٓطٝل َع املسنص ايكَٛٞ يدزاضات ايطال١َ ٚايصش١ املٗٓٝة١ يف ٚضةع ارتطة١ ايعاَة١ يًبشةٛخ       

 ايط١ٜٛٓ يف زتاٍ ايطال١َ ٚايصش١ امل١ٝٓٗ ٚتاَني ب١٦ٝ ايعٌُ . 

ٔ تعُِٝ ٚتٓ ٝر ٚبٝع ايًٛسات اإلزشاد١ٜ ٚإعةداد ايٓرتةسات ٚايهتٝبةات يًتعسٜةس اخةاطس املٗة       

 .املختً ١ 

ْةدٚات ايتٛعٝة١ بجكافة١ ايطةال١َ ٚايصةش١ املٗٓٝة١       َتابع١ خطط املدٜسٜات اإلعالَٝة١ يف زتةاٍ    

 0ٚتٓ ٝر محالت إعال١َٝ باملٓرت ت املختً ١ بايتٓطٝل َع املدٜسٜات 

ٚنٝ ٝة١  ، عكد ْةدٚات تٛعٝة١ باملٓرتة ت إلساطة١ ايعاَةٌ قبةٌ َصاٚية١ ايعُةٌ اخةاطس املٗٓة١            

َةع ايتأنةد َةٔ تةٛفري أدٚات ايٛقاٜة١ ايرتخصة١ٝ املٓاضةب١        ، ا١ٜ املكةسز٠ هلةا   اضتخداّ ٚضا٥ٌ ايٛق

 . َٚدٜسٜات ايك٣ٛ ايعا١ًَ  ٚتدزٜبِٗ ع٢ً اضتخداَٗا ٚذيو بايتعإٚ َع ادتٗات املع١ٝٓ 

 


