
 املهىُتلسالمت والصحت اهبرة غً الئحت إدازة 
 

 البرهامج الىطني الاستراجُجي للسالمت والصحت املهىُت
(OSH Program) 

 
 وكالت الخفخِش وجطىٍس بِئت الػمل

س بِئت الػمل  إلادازة الػامت لخطٍى
 إدازة السالمت والصحت املهىُت



 وكالت الخفخيش وجعويس بيئت العمل
 إلادازة العامت لخعويس بيئت العمل
 إدازة الظالمت والصحت املهىيت

قترحت 
ُ
 (OSH Mag Sys)هظسة غامت غلى الئحت إدازة السالمت والصحت املهىُت امل

 كُف جم بىاءها؟

 كُف ًخم جطبُقها؟

سها؟  كُف جم جطٍى

 مً هي الفئت
 املستهدفت؟

 ماهي؟
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لت املسدشفُاث : مثل)القطاع الخاص وكافت مً ًىدزج جحذ هظام الػمل •
َّ
غ
َ
ق الدشغُل الراحياملشــ  (غً طٍس

ت ًجب غلى امليشآث املستهدفت جطبُقهازئِسُت، أزكان جم جقسُم الالئحت إلى خمست •  ًحىي كل زكً مخطلباث إداٍز
اث مً املخطلباث •  (الحد ألاغلى –الحد املخىسط  –الحد الدوى )جم جقسُم مخطلباث الالئحت إلى زالر مسخٍى

 جحدًد مساحل جطبُق الالئحت غلى القطاغاث وامليشآث املستهدفت•
ً
 سِخم الحقا

 مً هظام الػمل 121إضداز قساز وشازي باالغخماد غلى املادة •

 بىاء غلى املمازساث الػاملُت•
 بىاء غلى أدلت مىظمت الػمل الدولُت في السالمت والصحت املهىُت•
 بىاء غلى مقابالث مؼ مخخطين في السالمت والصحت املهىُت•

 امليشآثأحل جطىٍس مسخىي السالمت والصحت املهىُت في املهىُت، بحُث جكىن ُملصمت للميشآث املستهدفت، مً والصحت الئحت إلدازة السالمت غبازة غً هي •
ت مترابطت •  حساغد امليشآث غلى جطىٍس مسخىي السالمت والصحت املهىُت( جخطُط، جطىٍس، جىفُر، جيسُق، زقابت)هره الالئحت جخكىن مً غملُاث إداٍز
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غلى ضاحب الػمل حفظ امليشؤة في حالت صحُت وهظُفت، وإهازتها وجؤمين املُاه الطالحت للشسب والاغدسال، » 121املادة 
 ملا ًحدده الىشٍس بقساز مىه

ً
اتها وفقا  «وغير ذلك مً قىاغد الحماًت والسالمت والصحت املهىُت وإحساءاتها ومسخٍى



 وكالت الخفخيش وجعويس بيئت العمل
 إلادازة العامت لخعويس بيئت العمل
 إدازة الظالمت والصحت املهىيت

س الئحت إدازة السالمت والصحت املهىُت بىاء غلى املمازساث الػاملُت، وأدلت مىظمت  -جفاضُل جم جطٍى
 الػمل الدولُت الخاضت بالسالمت والصحت املهىُت، ومقابلت الخبراء

 املهىيت والصحت الظالمت مجال في خبراء مع الاجخماع جم•
 مالحظاتهم وؤخر الالئحت ومحخوياث فكسة عليهم وعسض

 
 في املهىيت والصحت الظالمت ممثلي بعض مقابلت جم كما•

 الحاليت املمازطاث على لإلظالع بالسياض امليشأث بعض
 قبلهم مً املخخرة ميشأتهم في

 
 Plan- Do- Check- Act  مىهجيت اجباع جم•

 الحد ألادوى واملخىسط و ألاغلى مً املخطلباث
 جم اجباع مىهجُت مىظمت الػمل الدولُت املخػلقت بالىظام إلادازي 

 مقازهت مخطلباث الدول، للميشآث

 سُاست السالمت

 والصحت املهىُت

 الخطىٍس

 الخخطُط والخىفُر الخقُُم

 الخىظُم
 زكائص الئحت إدازة
 السالمت والصحت
قترحت

ُ
 املهىُت امل

Plan 
 الخخعيغ 

Do 

 الخىفير 

Check 

 الخقييم

Act  املساجعت
 والخعويس



 وكالت الخفخيش وجعويس بيئت العمل
 إلادازة العامت لخعويس بيئت العمل
 إدازة الظالمت والصحت املهىيت

طدزة؟’ هظام’ما املقطىد بـ 
ُ
 في الالئحت امل

 وفق بعضها مع املترابعت العملياث ؤو  ألاجصاء مً مجموعت :الخالي الظياق في الوثيقت هره في ”System“ هظام كلمت اطخعمال ًخم
 املعلوبت، العملياث إجساء عليها ًخم مدخالث، مً الىظام ويخكون  .معحن هدف لخحقيق محددة معاًحر  على حظحر  معيىت عالقت

 .املعلوبت املخسجاث إلى للوصول 
 

 .الظعودي العمل طوق  واحخياج الدوليت، العمل مىظمت معاًحر  وبعض العامليت، املمازطاث على بىاء الالئحت هره جعويس  جم
 

 لخحقيق املخاحت للموازد ؤمثل اطخغالل بهدف خدمي ؤو  صىاعي ؤو  ججازي  وشاط جصاول  اقخصادًت وحدة ؤي عً عبازة هي :امليشإة
 .حعىيها التي ألاخسى  املظمياث مً ذلك غحر  ؤو  شسكت ؤو  مؤطظت امليشاة جكون  وقد .اجلها مً وشإث التي ألاهداف



 وكالت الخفخيش وجعويس بيئت العمل
 إلادازة العامت لخعويس بيئت العمل
 إدازة الظالمت والصحت املهىيت

اث الئحت إدازة السالمت والصحت املهىُت -جفاضُل  هظسة غامت غلى محخٍى

 الخطىٍس

 مشازكت العاملحن الخحظحن املظخمس

 طياطت الظالمت والصحت املهىيت

 سُاست السالمت والصحت
 املهىُت

 الخىظُم

 الخواصل ”System“هظام 

 الئحت إدازة الظالمت جوثيق 
 والصحت املهىيت

 الكفاءة ”System“هظام 
 والخدزيب

 املظؤولياث واملظائلت

 الخخطُط والخىفُر

 والخحكم لألخعازجدابحر املىع 

 والصحتالظالمت ؤهداف 
 املهىيت

 عملياثجخعيغ وجعويس وجىفير 
 الظالمت والصحت املهىيت

 ظالمت والصحتألاوليت للاملساجعت 
 املهىيت

 الخقُُم

 مساجعت إلادازة العليا للظالمت
 والصحت املهىيت

 الخدقيق

 الخحقيق ”System“هظام 

 زقابت ألاداء والقياض
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 الخدابحر الوقائيت والسقابيت

 إدازة الخغيحر

 الوقاًت في حاالث العوازئ 

اث  املشتًر

 الخعاقد

 الاجساءاث الوقائيت والخصحيحيت

 جم اجباع مىهجيت 
Plan- Do- Check- Act 

Plan 
 الخخعيغ 

Do 

 الخىفير 

Check 

 الخقييم

Act  املساجعت
 والخعويس

 مخعلباث املظخوى ألادوى

 املخوطغمخعلباث املظخوى 

 ألاعلىمخعلباث املظخوى 



 وكالت الخفخيش وجعويس بيئت العمل
 إلادازة العامت لخعويس بيئت العمل
 إدازة الظالمت والصحت املهىيت

اث -جفاضُل  ألاغلى، وامليشآث املستهدفت –املخىسط  –ألادوى : جىشَؼ املخطلباث غلى زالر مسخٍى

 جطبُق املخطلباث حسب الخطيُف الخالي

والبىاء، البترول والغاش العبيعي، الكهسباء واملياه والغاش، الخدماث الصحيت، الدشييد : عامل فإكثر بدوام كامل في ألاوشعت 50جميع امليشأث التي حشغل •
:  خصييعال املىاجم واملحاجس، صىاعت الاطمىذ، الصىاعاث البتروكيماويت والفحم واملعاط، صىاعت الخسطاهت الجاهصة، صىاعت الحجس والجساهيذ والعوب،

جصييع املعادن والصىاعاث الكيميائيت وصىاعاث قعاع : البالطديك واملشسوباث املعبإة في شجاجاث واملواد املصعىعت التي حظخعمل مسة واحدة، الخصييع
صىاعاث املواد الغرائيت والبالطديك واليظيج ومواد البىاء والىجازة وآالتها وألاجهصة املجزليت : الىقل والخصييع العام للظلع الاطتهالكيت وغحرها، الخصييع

 ٌشمل ذلك مخطلباث الحد ألادوى-الىقود وجوابعها، مصاوع ألالبان، صىاعت املصوغاث واملجوهساث وطك 
ً
 طبػا

مخطلباث املسخىي 
 املخىسط

مخطلباث املسخىي 
 ألاغلى

 (املمازطاث املخقدمت في الظالمت والصحت املهىيت)اخخيازي ويحوي مصيد مً املخعلباث •

 عامل فإكثر بدوام كامل في ألاوشعت غحر املركوزة في املظخوى املخوطغ 50جميع امليشأث التي حشغل •
مخطلباث املسخىي 

 ألادوى

 إلصامي

 إلصامي

 غير إلصامي



 وكالت الخفخيش وجعويس بيئت العمل
 إلادازة العامت لخعويس بيئت العمل
 إدازة الظالمت والصحت املهىيت

اث الئحت إدازة السالمت والصحت املهىُت -جفاضُل  هظسة غامت غلى محخٍى



 وكالت الخفخيش وجعويس بيئت العمل
 إلادازة العامت لخعويس بيئت العمل
 إدازة الظالمت والصحت املهىيت

 الخطىٍس

سُاست السالمت 
 والصحت املهىُت

 الخىظُم

 غىاضس املسخىي ألادوى



 وكالت الخفخيش وجعويس بيئت العمل
 إلادازة العامت لخعويس بيئت العمل
 إدازة الظالمت والصحت املهىيت

 املسخىي ألادوى -إدازة السالمت والصحت املهىُتغىاضس الئحت جفاضُل 

 الخطىٍس

 طياطت الظالمت والصحت املهىيت

 سُاست السالمت والصحت
 املهىُت

 الخىظُم

 الكفاءة ”System“هظام 
 والخدزيب

 املظؤولياث واملظائلت

 الخخطُط والخىفُر

 والخحكم لألخعازجدابحر املىع 

 ألاوليت للظالمت والصحتاملساجعت 
 املهىيت

 الخقُُم
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 الخدابحر الوقائيت والسقابيت

 الوقاًت في حاالث العوازئ 

 جم اجباع مىهجيت 
Plan- Do- Check- Act 

Plan 
 الخخعيغ 

Do 

 الخىفير 

Check 

 الخقييم

Act  املساجعت
 والخعويس

 مخعلباث املظخوى ألادوى

 املخوطغمخعلباث املظخوى 

 ألاعلىمخعلباث املظخوى 



 وكالت الخفخيش وجعويس بيئت العمل
 إلادازة العامت لخعويس بيئت العمل
 إدازة الظالمت والصحت املهىيت

اث الئحت إدازة السالمت والصحت املهىُت -جفاضُل  هظسة غامت غلى محخٍى



 وكالت الخفخيش وجعويس بيئت العمل
 إلادازة العامت لخعويس بيئت العمل
 إدازة الظالمت والصحت املهىيت

 الخطىٍس

سُاست السالمت 
 والصحت املهىُت

 الخىظُم

 املخىسطغىاضس املسخىي 



 وكالت الخفخيش وجعويس بيئت العمل
 إلادازة العامت لخعويس بيئت العمل
 إدازة الظالمت والصحت املهىيت

 املسخىي املخىسط -جفاضُل غىاضس الئحت إدازة السالمت والصحت املهىُت

 الخطىٍس

 مشازكت العاملحن

 طياطت الظالمت والصحت املهىيت

 سُاست السالمت والصحت
 املهىُت

 الخىظُم

 الخواصل ”System“هظام 

 الئحت إدازة الظالمت جوثيق 
 والصحت املهىيت

 الكفاءة ”System“هظام 
 والخدزيب

 املظؤولياث واملظائلت

 الخخطُط والخىفُر

 والخحكم لألخعازجدابحر املىع 

 والصحتالظالمت ؤهداف 
 املهىيت

 عملياثجخعيغ وجعويس وجىفير 
 الظالمت والصحت املهىيت

 ألاوليت للظالمت والصحتاملساجعت 
 املهىيت

 الخقُُم

 مساجعت إلادازة العليا للظالمت
 والصحت املهىيت

 الخحقيق ”System“هظام 

 زقابت ألاداء والقياض
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 الخدابحر الوقائيت والسقابيت

 الوقاًت في حاالث العوازئ 

 الخعاقد

 جم اجباع مىهجيت 
Plan- Do- Check- Act 

Plan 
 الخخعيغ 

Do 

 الخىفير 

Check 

 الخقييم

Act  املساجعت
 والخعويس

 مخعلباث املظخوى ألادوى

 املخوطغمخعلباث املظخوى 

 ألاعلىمخعلباث املظخوى 



 وكالت الخفخيش وجعويس بيئت العمل
 إلادازة العامت لخعويس بيئت العمل
 إدازة الظالمت والصحت املهىيت

اث الئحت إدازة السالمت والصحت املهىُت -جفاضُل  هظسة غامت غلى محخٍى



 وكالت الخفخيش وجعويس بيئت العمل
 إلادازة العامت لخعويس بيئت العمل
 إدازة الظالمت والصحت املهىيت

 الخطىٍس

سُاست السالمت 
 والصحت املهىُت

 الخىظُم

 ألاغلىغىاضس املسخىي 



 وكالت الخفخيش وجعويس بيئت العمل
 إلادازة العامت لخعويس بيئت العمل
 إدازة الظالمت والصحت املهىيت

اث الئحت إدازة السالمت والصحت املهىُت  املسخىي ألاغلى -جفاضُل محخٍى

 الخطىٍس

 مشازكت العاملحن الخحظحن املظخمس

 طياطت الظالمت والصحت املهىيت

 سُاست السالمت والصحت
 املهىُت

 الخىظُم

 الخواصل ”System“هظام 

 الئحت إدازة الظالمت جوثيق 
 والصحت املهىيت

 الكفاءة ”System“هظام 
 والخدزيب

 املظؤولياث واملظائلت

 الخخطُط والخىفُر

 والخحكم لألخعازجدابحر املىع 

 والصحتالظالمت ؤهداف 
 املهىيت

 عملياثجخعيغ وجعويس وجىفير 
 الظالمت والصحت املهىيت

 ألاوليت للظالمت والصحتاملساجعت 
 املهىيت

 الخقُُم

 مساجعت إلادازة العليا للظالمت
 والصحت املهىيت

 الخدقيق

 الخحقيق ”System“هظام 

 زقابت ألاداء والقياض
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 الخدابحر الوقائيت والسقابيت

 إدازة الخغيحر

 الوقاًت في حاالث العوازئ 

اث  املشتًر

 الخعاقد

 الاجساءاث الوقائيت والخصحيحيت

 جم اجباع مىهجيت 
Plan- Do- Check- Act 

Plan 
 الخخعيغ 

Do 

 الخىفير 

Check 

 الخقييم

Act  املساجعت
 والخعويس

 مخعلباث املظخوى ألادوى

 املخوطغمخعلباث املظخوى 

 ألاعلىمخعلباث املظخوى 


