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 اللجنة . مهامثانياً:ـ 
اللجنة ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث واإلصابات واألمراض تختص  .1

المهنٌة واتخاذ ما ٌلزم من إجراءات واحتٌاطات تكفل منع ولوعها وعدم 

 تكرارها .

بحث اإلصابات  والحوادث الجسٌمة واألمراض ووضع االحتٌاطات الكفٌلة  .2

 بمنع تكرارها .

ٌة الولاٌة من حوادث التفتٌش الدوري علً كافة مكونات المنشأة من ناح .3

 العمل واإلصابات المهنٌة .

تمدٌم االلتراحات الالزمة لتحسٌن ظروف بٌئة المنشأة وتالفً المخاطر  .4

 واالشتران فً رسم السٌاسة العامة للولاٌة من جمٌع أنواع المخاطر .

التعاون مع منسك السالمة والصحة المهنٌة فً نشر الوعً الولائً بأمور  .5

 المهنٌة لدي العاملٌن وجمٌع المختصٌن .السالمة والصحة 

 متابعة تنفٌذ احتٌاطات السالمة والصحة المهنٌة بكافة موالع المنشأة . .6

االشتران فً وضع أسس اختٌار مهمات الولاٌة الشخصٌة المناسبة للعاملٌن  .7

 بورش العمل المختلفة ومرالبة استخدامها .

التً لد تكون غٌر  دراسة شكاوي العاملٌن من مالبس ومهمات الولاٌة .8

مناسبة لهم ووضع الحلول لها باستبدال أو تعدٌل هذه المالبس حتً تصبح 

 مرٌحة لهم وتشجٌعهم علً استخدامها .

دراسة وتحلٌل مخاطر بٌئة العمل بالمنشأة ووضع تعلٌمات والفتات إرشادٌة  .9

 بطرق العمل الفنٌة السلٌمة لكل عملٌة صناعٌة بالمنشأة .

 وهمٌة لخطة اإلخالء فً حاالت الطوارئ .إجراء تجارب .11
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متابعة أعمال جهاز السالمة والصحة المهنٌة وتأمٌن بٌئة العمل بالمنشأة .11

 المهنٌة .ومدي التزامه بتطبٌك السٌاسات والخدمات الخاصة بالسالمة والصحة 
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 ثالثاً :ـ أهداف اللجنة .

 اإلصةةةةةةةةابات مةةةةةةةةن البشةةةةةةةةري العنصةةةةةةةةر حماٌةةةةةةةةة .1
 بمنةةةةع وذلةةةةن العمةةةةل بٌئةةةةة مخةةةةاطر عةةةةن الناجمةةةةة

 واإلصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابات للحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوادث تعرضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهم

 . المهنٌة واألمراض

 المةةةةةةةةادي العنصةةةةةةةةر ممومةةةةةةةةات علةةةةةةةةى الحفةةةةةةةةاظ .2
 مةةةةةةةن تحتوٌةةةةةةةه ومةةةةةةةا المنشةةةةةةة ت فةةةةةةةً المتمثةةةةةةةل
 نتٌجةةةةةة والضةةةةةٌاع التلةةةةةف مةةةةةن ومعةةةةةدات أجهةةةةةزة

 . للحوادث

 السةةةةةةةةالمة اشةةةةةةةةتراطات كافةةةةةةةةة وتنفٌةةةةةةةةذ تةةةةةةةةوفٌر .3
 تثبٌةةةةةةةةت علمةةةةةةةةً كمةةةةةةةةنه  المهنٌةةةةةةةةة والصةةةةةةةةحة

 أثنةةةةةاء العةةةةةاملٌن للةةةةةوب فةةةةةً والطمأنٌنةةةةةة األمةةةةةان
 الملةةةةةةك نوبةةةةةةات مةةةةةةن والحةةةةةةد بأعمةةةةةةالهم لٌةةةةةةامهم
 بحكةةةةةم ٌتعاٌشةةةةةون وهةةةةةم ٌنتةةةةةابهم الةةةةةذي والفةةةةةزع

 ومةةةةةةةةةةةواد أدوات مةةةةةةةةةةةع الحٌةةةةةةةةةةةاة ضةةةةةةةةةةةرورٌات
 حٌةةةةةةةةاتهم ٌتهةةةةةةةةدد الةةةةةةةةذي الخطةةةةةةةةر ثناٌاهةةةةةةةةا بةةةةةةةةٌن ٌكمةةةةةةةةن وآالت

 ولةةةةةةت بةةةةةةٌن حٌةةةةةةاتهم تعةةةةةةرض مأمونةةةةةةة غٌةةةةةةر ظةةةةةةروف وتحةةةةةةت
 . فادحة ألخطار وآخر

 : التالٌة الممومات توافر من بد ال ذكرها السابك األهداف تتحمك ولكً

 فً الولاٌة ألسس والهادف السلٌم الفنً التخطٌط .1

 . المنش ت
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  . الفنً التخطٌط هذا تنفٌذ إلى الحاجة من النابع التشرٌع .2

 مع اإلنشاء عملٌات عند السلٌمة العلمٌة األسس على المبنً التنفٌذ .3

 استمرار لضمان الفنٌة األجهزة توفٌر

 . المهنٌة والصحة السالمة خدمات تنفٌذ

 خالل من ٌتحمك ذكره سبك ما تحمٌك إن

 المهنٌة والصحة السالمة شروط تطبٌك

 من للعمل السلٌمة المالئمة البٌئة وتهٌئة

 : تأمٌن خالل
 وتوفٌر اإلنتاج ووسائل اآلالت سالمة .1

 . الحوادث من والولاٌة السالمة أجهزة

 الظروف وتهٌئة العمل أماكن سالمة .2

 .واإلصابات الحوادث ولوع لمنع للعمل المالئمة

 وعزل كالتهوٌة اآلمن العمل وشروط العامة السالمة معدات توفٌر .3

 اآلالت وصٌانة والضارة الخطرة العملٌات

 المعدات مخاطر من الحماٌة وسائل وتوفٌر

 . والكهرباء واآلالت

 الفردٌة والولاٌة السالمة معدات توفٌر .4

 كتوفٌر المهنٌة للمخاطر المعرضٌن للعمال

 الغازات من ووالٌات للعمل خاصة مالبس

 كالكمامات العمل فً المنتشرة الضارة
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 ، استعمالها تنوع حسب الوالٌة والمفازات والوجه الرأس ووالٌات

 الوالٌة واألحزمة الضوضاء ووالٌات الوالٌة النظارات وكذلن

 .  العمل وموالع األعمال لطبٌعة ناسبةوالم المالئمة واألحذٌة

 السالمة أخصائً لبل من ذلن وٌتم وموالعها المخاطر وتحدٌد كشف .5

 شأنها من التً والبحوث الدراسات بإجراء وذلن المهنٌة والصحة

 إجراء بعد أثارها من للحد الحلول ووضع الخطر موالع كشف

 كمٌاس واألجهزة اآلالت وعلى العمل موالع فً الالزمة المٌاسات

 والحرارة اإلنارة ودرجات العمل موالع فً الضوضاء درجات

 . اإلشعاع شدة ولٌاس والرطوبة

 سالمة تحمٌك فً الكلٌة ةطبٌب دور أهمٌة .6

 للمخاطر المعرضٌن العاملٌن والطالبات

 فً االشتران وعلٌه الضارة والملوثات

 إلى المعرضٌن للعمال الولاٌة وسائل وضع

 للعوامل التعرض أن بحسبان مهنٌة مخاطر

 أو كٌمٌائٌة العمل موالع فً الخطرة

 وسالمة صحة على أثارها تنعكس فٌزٌائٌة

 الولاٌة وسائل عن البحث وبالتالً العامل

 . الضرورة حالة فً العالج ثم أوال

 . الفردٌة الولاٌة وسائل استعمال على العمال وإرشاد تدرٌب أهمٌة .7
 

  

 


