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:المستخمص

ييدف البحث إلى تقييم إجراءات الصحة والسالمة المينية لبعض المنظمات الصناعية

في محافظة دىوك لتحديد مدى التطابق والفجوة بين إجراءاتيا الفعمية والتعميمات الصحة

 والسائدة والتي عمى أساسيا يتم منح إجازة العمل7891 ) لسنة22( والسالمة المينية رقم

.لممنظمات

 والجانب،تم كتابة الجانب النظري لمبحث من خالل االستفادة من أدبيات الموضوع

العممي لمبحث تم من خالل الزيارات الميدانية والمقابالت الشخصية مع المديرين والمفتشين في
 وتم استخدام قائمة،مديرية العمل في محافظة دىوك وأصحاب العمل والعمال

) قائمة05( ) ووزعت عمى أصحاب العمل في المنظمات المبحوثة بواقعchecklist(الفحص
 نتائج:ومن خالل إجراءات إحصائية عمييا توصل البحث إلى مجموعة من االستنتاجات أىميا
 وقدم،) أي إنيا مطبقة إلى حد ما7.2( التقييم الكمي لمتعميمات بمغ معدل التطبيق العام فييا

 تطبيق التعميمات الخاصة بالصحة والسالمة المينية:البحث مجموعة من المقترحات أىميا
الحالية عمى الرغم من ضرورة تعديل واعادة صياغة فقراتيا ليتناسب مع متطمبات العصر

.الحالي

.7891 ( سنة22)  قانون العمل وتعميمات رقم، الصحة والسالمة المينية:الكممات المفتاحية

Abstract:
The research aims to procedures of Health and Safety Occupational
for a number of Industrial Organizations in the Duhok province ,to
determine the concordance and the gap between the actual procedures and
instructions Health and Safety Occupational No. (22) for the year (1987)
and the prevailing, which are awarded on the basis of work permit
organizations.
The theoretical side of the search was written by taking advantage of
the literature of the subject, the practical side of the search has been
through field visits and interviews with ,Managers and inspectors in the
Directorate of Labor in the province of Duhok, Employers and workers,
was the use of the checklist and distributed to employers by the surveyed
organizations (50) List.
Through the statistical procedures to research, found a set of
conclusions, including: The results of the overall evaluation of the
instructions was in which the general application rate (1.2) It is mean
applied to any extent, and the Search presented a set of proposals,
including: Apply the health and safety occupational procedure In spite of
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the need to amend and re-drafting of the paragraphs to suit the
requirements of the current era.
Key words: Health and Safety Occupational, Labor Law and Regulations
No. (22) on (1987).

المقدمة:

وفقاً لتقرير منظمة العمل الدولية ( )2558يتم التبميغ سنوياً عن ( )333مميون حادث

عمل ،ويمقي( )2.3مميون عامل حتفيم سنوياً بسبب الحوادث واألمراض المينية ،كما
ويعاني( )072مميون شخص من إصابات عمل غير مميتة ويتم التبميغ سنوياً عن( )765مميون

حالة جديدة من األمراض المينية ،فعمى المستوى العالمي يترتب عبء مالي كبير عن التعويضات

والرعاية الصحية والعجز الناجم عن اإلصابات المرتبطة بالعمل ،تصل تكمفة التدابير حوالي()%4

من الناتج المحمي اإلجمالي العالمي سنوياً ،وبالنسبة لبعض الدول النامية قد تصل تكاليف
إصابات

العمل

لوحدىا

إلى

ما

يعادل

()%75

من

الناتج

المحمي

اإلجمالي

(منظمة العمل الدولية .)0229:2،وتشير نتائج الدراسة التي أجريت من قبل (االيسا)2558،
والتي كانت بعنوان العائد عمى الوقاية والتي شممت( )98قطاع ألماني بأنو مقابل كل( )7يورو

مستثمر في الوقاية من حوادث واصابات العمل من خالل الفحوص الطبية والتدريب ىناك عائد
( )7.6يورو عائد عمى االستثمار(االيسا.)72:2577،

فإصابات العمل تعد من أىم المخاطر العمل التي عمل اإلنسان المتحضر عمى التوخي

منيا أو تفادييا أو الحد من أثارىا المؤلمة نتيجة التقدم التقني الذي شيده العالم ومن ضمنو
العراق ،فاآلالت والمعدات تعد من العوامل المساعدة ولكنيا تحمل في طياتيا الكثير من المخاطر
لمعاممين(البياتي.)67 :2005 ،

فحماية العنصر البشري من مخاطر العمل يعني حماية االقتصاد الوطني والمجتمع فمن

الناحية اإلنسانية تعكس حوادث العمل مزيجا من الخوف واالضطراب في نفوس العاممين تؤدي

إلى وقوع أضرار مادية وأثار االجتماعية واالقتصادية التي تعكس سمباً عمى الفرد وأسرتو والمجتمع
بشكل عام (محمد.)129 : 2575 ،

ومن ىنا تظير أىمية االىتمام بالصحة والسالمة المينية ،فال يختمف اثنان عمى أىميتيا

لمحد من حوادث واصابات العمل ،ومن ىذا المنطمق يسعى ىذا البحث لتحديد مدى التزام أصحاب
العمل والعمال في المنظمات المبحوثة وبمتابعة من مديرية العمل بتعميمات الصحة والسالمة

المينية ومقارنتيا بالواقع الفعمي من اجل تحديد الفجوات واالنحرافات وتقديم المقترحات لالستفادة
منيا إذا أمكن.

وتأسيسا عمى ما تقدم سيتناول البحث الحالي المحاور اآلتية:
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المحور األول :الدراسات السابقة و منيجية البحث.

المحور الثاني :الصحة والسالمة المينية  /إطار مفاىيمي
المحور الثالث :اإلطار الميداني  /قياس وتحميل النتائج.
المحور الرابع :االستنتاجات والمقترحات.

 -1الدراسات األجنبية:

المحور األول :الدراسات السابقة
جدول رقم ()2

الدراسات األجنبية
ت

الباحث

2

Frank et.
al., 2010

االستنتاجات

المقترحات

عنوان الدراسة
 A Knowledge Infrastructure forىناك فجوة بين استثمار في دراسات
Occupational Safety and Health
الجودة
المتاحة عالية
المعرفة
البنية المعرفية لمصحة والسالمة المينية
المخاطر
لمصحة والسالمة لمعرفة
المينية واالستخدام القديمة
الفعمي

ليا

والحديثة

عمى عمى حياة العاممين.

ارض الواقع.
0

3

تنخفض تعديل

 Cost and Benefits of Implementingسوف
Rzepecki,
an Occupational Safety and Health
2012
) Management System (OSH MSتكاليف التامين ضد الضمان
فوائد وتكاليف تطبيق نظام إدارة الصحة الحوادث إذا تم تكاليف
Kanten
,2013

والسالمة المينية
The Relationships among Working
Conditions, Safety Climate, Safe
Behaviors
and
Occupational
accidents the Marble Workers
العالقة بين شروط العمل ،وسالمة المناخ

والسموكيات الصحيحة ،والحوادث المينية
لعمال الرخام.
المصدر :من إعداد الباحث
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تطبيق النظام
تختمف

قانون

بتخفيض
التامين

بنسبة . %22

سموكيات إجراء المزيد من

العاممين

من األبحاث

عن

شخص

أصيب الموضوع

عمى

بحادث إلى غيره عينات

من العاممين.

مختمفة

وبشكل اكبر .
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 -2الدراسات العربية
جدول رقم ()0

الدراسات العربية
ت

الباحث

2

الكبيسي ،
0222

عنوان الدراسة
المينية

السالمة

المقترحات

االستنتاجات

في أكثر اإلصابات كانت من االىتمام بالعاممين من فئات

الشركة العامة لصناعة نصيب العمال ذوي األعمار صغار السن والعمال الجدد،
الصغيرة والمستويات التعميمية ومتابعتيم من قبل المشرفين

الح ارريات.

المنخفضة.
0

اليابيل و

تقييم

عايش،

إجراءات

0220

والصحة

مدى

والعاممين القدامى.

فاعمية إن العاممين لم يتمقوا تدريبات ضرورة

االىتمام

بتدريب

السالمة كافية حول كيفية استخدام العاممين لتعزيز الوعي وتطوير

المينية

وأدوات

في وسائل

الصحة الميارات لدييم.

المختبرات العممية من والسالمة المينية.
وجية نظر العاممين .
3

محمد

نظم السالمة والصحة ىناك تولد لغازات واالنبعاث تخصيص وحدة إسعاف متنقمة

وآخرون،

المينية في المنظمات الكيميائية الضارة والمخاطر لمقيام باإلسعافات األولية في
الميكانيكية في بيئة العمل .
الصغيرة.
موقع الحادث.

0220

المصدر :من إعداد الباحث

مميزات البحث الحالي عن الدراسات السابقة:

 .1التركيز عمى المنظمات الصغيرة ( بالستيك وألمنيوم) التي انتشرت بشكل كبير في محافظة
دىوك في اآلونة األخيرة بسبب الطمب عمى منتجاتيا ،ويعمل عدد كبير من العمال في ىذه

المنظمات والبحث الحالي ىو األول من نوعو عمى ىذا القطاع الميم حسب عمم الباحث.

 .2البحث الحالي اجري عمى منظمات صغيرة بحجم عمميا ولكن أعدادىا كثيرة في المحافظة ولو
جمعت عدد العمال في ىذه المنظمات لزادوا عمى أي منظمة كبيرة أخرى عاممة في إقميم

كردستان وليذا فان البحث الحالي ىو األول من نوعو عمى ىذا القطاع الميم بحسب عمم
الباحث.

 .3البحث الحال ي يوضح مدى التزام أصحاب العمل بتعميمات الصحة والسالمة المينية والذي
بدوره يؤثر عمى العمال بينما ركزت الدراسات السابقة عمى العمال.

 .4اعتمد في البحث الحالي عمى قائمة الفحص ( )checklistلتحميل الجانب الميداني فيما
استخدمت في الدراسات السابقة استمارة االستبيان.
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 -2منهجية البحث

أولا :مشكمة البحث

يعتبر مشكمة حوادث واصابات العمل واألمراض المينية من المشاكل الكبيرة التي يواجييا

العمال عند مزاولتيم ألعماليم في جميع القطاعات وخاصةً الصناعية منيا ،وازدادت ىذه الحوادث

في إقميم كردستان بشكل عام وسجمت حاالت وفيات نتيجة ليذه الحوادث ففي محافظة دىوك فقط
سجمت أكثر من عشرة حاالت خالل السنتين األخيرتين وسجمت العديد من اإلصابات وبمختمف

أنواعيا ،وىذه الحاالت انعكست سمبا عمى أداء المنظمات ماديا ومعنوياً وشكمت ضغطاً مستم اًر
عمى العاممين .وبشكل عام يمكن التعرف عمى مضامين المشكمة من خالل طرح التساؤالت اآلتية:

 .1ىل ىناك تصور واضح لدى أصحاب العمل والعمال في المنظمات المبحوثة عن مفيوم
الصحة والسالمة المينية؟

 .2ىل يمتزم أصحاب العمل والعمال في المنظمات المبحوثة بتطبيق تعميمات الصحة والسالمة
المينية؟

ثاني ا /أهمية البحث

حضي موضوع الصحة والسالمة المينية باىتمام كبير مؤخ اًر من قبل حكومة اإلقميم

ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وجماعات الضغط كونيا من أىم وسائل حماية حياة العاممين
وصحتيم وسالمتيم ،ومن خالل ىذا البحث يمكن أن نحدد أىم المعوقات التي تقف أمام أصحاب

العمل والعاممين لاللتزام بتعميمات الصحة والسالمة المينية.
ثالثا :أهداف البحث

يسعى البحث في ضوء مشكمتو إلى تحقيق ما يأتي:

 .1التعرف عمى الواقع الفعمي إلجراءات الصحة والسالمة المينية في المنظمات المبحوثة.

 .2تحديد مدى تباين أو الفجوة بين الواقع الفعمي لمصحة والسالمة المينية مع تعميماتيا السائدة.
 .3تحميل وتحديد أسباب الفجوات إن وجدت ومحاولة تقديم مقترحات وحمول ليا إذا أمكن.
رابع ا :فرضيات البحث

الفرضية الرئيسة األولى :ال يوجد اىتمام من قبل أصحاب العمل بتعميمات الصحة والسالمة
المينية في المنظمات المبحوثة.

الفرضية الرئيسة الثانية :ال يوجد اىتمام من قبل العمال بتعميمات الصحة والسالمة المينية في
المنظمات المبحوثة.

الفرضية الرئيسة الثالثة :توجد فجوة بين الواقع الفعمي إلجراءات الصحة والسالمة المينية في
المنظمات المبحوثة مع تعميمات الصحة والسالمة المينية.
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خامس ا :منهج البحث

الجانب النظري لمبحث تم كتابتو باالستفادة من المراجع والدوريات والدراسات األكاديمية

العربية واألجنبية ذات الصمة بالموضوع فضالً عن االستفادة من خدمات شبكة المعمومات الدولية
(االنترنيت) .فيما يتعمق بالجانب الميداني فقد تم االعتماد عمى األساليب اآلتية لجمع البيانات:

-

المقابالت الشخصية مع المديرين والمفتشين في مديرية العمل في محافظة دىوك من جية

-

قائمة الفحص ( :)checklistوتم إعداد قائمة الفحص ( )checklistبوصفيا أداة لجمع

وأصحاب العمل والعاممين في المنظمات المبحوثة من جية أخرى.

البيانات الممحق ( )7وقد تم إعداد عباراتيا باالعتماد عمى أراء ودراسات بعض الكتاب منيم

(الحسين واآلخرون )2556 ،وعدلت بعض فقراتيا وقيمت من قبل السادة المقيمين
الممحق( ،)2وصممت القائمة لتحتوي عمى جزأين األول معمومات تعريفية الجزء الثاني فقرات
القائمة ،وتضمنت القائمة ( )70فقرة.

سادسا :األساليب اإلحصائية المستخدمة

 .1احتساب المعدل التقريبي لمدى المطابقة مع تعميمات الصحة والسالمة المينية من خالل
المعادلة اآلتية:

الوسط الحسابي المرجح = مجموع ( األوزان × تكرارىا )  /مجموع التك اررات

 .2احتساب النسبة المئوية لمدى مطابقة التنفيذ الفعمي من قبل المنظمات المبحوثة من خالل
المعادلة اآلتية:

النسبة المئوية لمدى المطابقة = الوسط الحسابي المرجح 2 /

 .3حساب حجم الفجوة من خالل المعادلة اآلتية:

حجم الفجوة =  -1النسبة المئوية لمدى المطابقة .

 .4التوزيع التكراري والنسب المئوية والوسط الحسابي

واعتمد في استعمال قوائم الفحص عمى المقياس الثالثي عن مدى تطبيق المنظمات المبحوثة

لتعميمات الصحة والسالمة السائدة ،إذ توزعت أوزان المقياس بشكل تنازلي من أعمى وزن إلى أدنىى
وزن وكم ىىا يوض ىىحيا الج ىىدول( ،)9واس ىىتناداً إلجاب ىىات العين ىىة المجمع ىىة ي ىىتم أخ ىىذ الوس ىىط الحس ىىابي
لمستوى التطبيق لعينة البحث.
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جدول رقم ()3

أوزان المقياس الثالثي المتبع في البحث
مدى تطبيق اإلجابات
 -2مطبق

درجة المقياس(الوزن)
0

 -0مطبق إلى حد ما

2

 -3غير مطبق

2

المصدر :من إعداد الباحث

سابعا :حدود البحث

 .2الحدود المكانية:أقتصر البحث عمى بعض المعامل والمصانع (بالستيك واأللمنيوم) في
محافظة دىوك.

 .0الحدود الزمنية :حددت مدة البحث من  2570/7/7إلى .2570/8/7
ثامنا :مجتمع البحث وعينته
تم اختيار( )05معمل من المعامل والمصانع الصناعية الصغيرة ( بالستيك ،ألمنيوم) في
محافظة دىوك والتي تحتوي عمى عدد عمال من( ،)9-7وىذه المنظمات موزعة عمى جميع

أقضية ونواحي محافظة دىوك ويبمغ عددىا اإلجمالي( )497معمل وفقاً إلحصائيات مديرية

العمل ،وىذه المنظمات يتم اإلشراف عمييا من قبل مديرية العمل في محافظة دىوك والتابعة

لممديرية العامة لمعمل والضمان االجتماعي في اربيل  /و ازرة العمل والشؤون االجتماعية ،بعدىا

الجية المعنية بمنح إجازات العمل لممعامل ومتابعة القوانين وتعميمات الخاصة بالعمل والصحة
والسالمة المينية ،وتمثمت عينة البحث بأصحاب العمل وقد تم توزيع ( )05قائمة من قوائم

الفحص عمى العينة المبحوثة.

المحور الثاني :الصحة والسالمة المهنية /إطار مفاهيمي
أولا :مفهوم الصحة والسالمة المهنية

أصبح مصطمح الصحة والسالمة المينية التعبير السائد في عصرنا الحالي إذ يتكون

المصطمح من جزأين ىما الصحة المينية والسالمة المينية ،فالصحة المينية تعبر عن الحالة
العامة الجسمانية والعقمية والنفسية الجيدة لمشخص ،أما مصطمح السالمة المينية فيدخل ضمن

جميع المين والحرف واألعمال في الصناعة والزراعة والتجارة وميادين العمل األخرى

(حسين .)4:2558،ويؤكد ( )Rosen,2004:4ذلك إذ يشير بأنو في اغمب األحيان يتم الجمع

بين مفيوم الصحة والسالمة المينيين معاً ولكنيما ليسا كذلك حتى لو ارتبطا ارتباطاً وثيقاً ،والفرق
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الجوىري بين الصحة والسالمة المينية ىي إن الصحة مرتبطة مع الحاالت التي تسبب األمراض

أما السالمة فمرتبطة مع الحاالت التي تسبب اإلصابات.

وعرفت لجنة الصحة المينية المشتركة في منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية

في اجتماعيا األول سنة( )7805الصحة المينية بأنيا "فرع من فروع الصحة الذي ييدف إلى

االرتقاء بصحة العاممين في جميع المين واالحتفاظ بيا في أعمى درجات الرفاىية البدنية والنفسية
واالجتماعية ،ومنع االنحرافات الصحية التي قد تتسبب لمعاممين من ظروف العمل ،وكذلك وقاية

العاممين من كافة المخاطر الصحية في أماكن العمل ،ووضع العامل واالحتفاظ بو في بيئة عمل
مالئمة إلمكاناتو الفسيولوجية والنفسية ويتمخص ذلك في تكييف العمل لكي يالئم العامل وتكيف

كل عامل مع عممو ( .)International Labor Organization,2003:7أما السالمة المينية
فتعرف بأنيا "مجموعة األنظمة واإلجراءات والتدابير التي تؤدي لتوفير الحماية المينية لمعاممين

والحد من خطر المعدات واآلالت عمييم والشركة ومحاولة منع وقوع الحوادث أو التقميل من

حدوثيا ،وتوفير الجو الميني السميم الذي يساعد العاممين عمى بالعمل(الكبيسي.)6 :0222 ،

وأشارت منظمة العمل الدولية في تقريرىا السنوي إلى مفيوم الصحة والسالمة المينية بأنيا

"نظام يتعامل مع الوقاية من اإلصابات واألم ارض المتعمقة في العمل ،فضالً عن حماية وتعزيز

صحة

العمال،

وىو

ييدف

إلى

تحسين

ظروف

العمل

والبيئة

( .)International LaborOrganization,2011:1أما إدارة الصحة والسالمة المينية فيي
التي تقع عمييا مسؤوليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة بكل ما يتعمق بالصحة والسالمة المينية في
المنظمة ووضع القواعد والتعميمات الفنية لضمان سالمة العاممين والممتمكات والبيئة ووضع

إستراتيجية سواء في برامج التدريب أو التثقيف والوعي التي يمكن من خالليا االرتقاء بمستوى أداء
العاممين ومستوى الصحة والسالمة المينية لموصول إلى معايير الجودة فييا (ىدار.)25:2572،

تأسيسا عمى ما تقدم يعرف الباحث مفيوم الصحة والسالمة المينية بأنيا "حماية األفراد

العاممين من إصابات وحوادث العمل المحتممة من خالل توفير جميع مستمزمات العمل الضرورية
وتحسين ظروف بيئة العمل وتنظيم دورات وبرامج تدريبية ومتابعتيا باستمرار"

ثاني ا :أهمية الصحة والسالمة المهنية

يشير كل من ( )Rosen, 2004: Hamzoui, 2009إلى أن أىمية الصحة والسالمة

المينية تكمن بالمزايا اآلتية (السماك:)83 :0220 ،

أ .بيئة عمل آمنة :تحدد الصحة والسالمة المينية المخاطر في بيئة العمل وتعمل عمى تقييم تمك
المخاطر من اجل وضع التدابير الالزمة لمسيطرة عمى المخاطر بيئة العمل لمنع وقوع

الحوادث.
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ب .األخالقيات:إن الحفاظ عمى سالمة المنظمة بما فييا من األفراد العاممين والموجودات والمباني
واآلالت ىي مسؤولية أخالقية كبيرة تقع عمى عاتق المسؤولين عن الصحة والسالمة المينية

في المنظمة.

ت .االقتصاد:التكاليف المباشرة وغير المباشرة من حوادث العمل واإلصابات واألمراض المينية
يمكن أن ترتبط مع تكاليف الوقت الضائع من العمل واأللم ومعاناة العمال والخسارة الالحقة

المعنوية وانخفاض في كفاءة العمل واإلنتاجية.

ث .التدريب :التدريب الجيد عمى برامج الصحة والسالمة المينية في بيئة العمل سوف يعمل عمى
تقميل الحوادث واإلصابات واألمراض المزمنة ويحافظ عمى اآلالت والمعدات وكيفية استخداميا

بصورة سميمة.

ثالثاً :أىداف الصحة والسالمة المينية

تشير منظمة ( )Best Productلالستدامة ) )BP Sustainabilityفي تقريرىا لعام 2550

إلى أن أىداف العامة لمصحة والسالمة المينية تتمثل باالتي (منظمة االستدامة:)7:2550 ،
 .2حماية العاممين من اإلصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل وذلك بمنع تعرضيم لمحوادث
واإلصابات.

 .0الحفاظ عمى مقومات العنصر المادي من اآلالت واألجيزة والمعدات في المنظمة.

 .3توفير وتنفيذ كافة اشتراطات الصحة والسالمة المينية التي تكفل توفير بيئة عمل آمن ىو
تحقق الوقاية من األخطار لمعنصر البشري والمادي.

 .4توفير األمان في قموب العاممين أثناء قياميم لمعمل.

رابعا :واجبات ومسؤوليات إدارة الصحة والسالمة المهنية
في

في عام ( )7815اقر مجمس الشيوخ األمريكي قانوناً يقضي إدارة الصحة والسالمة المينية
المنظمات

الصناعية

(:)Gomes et. al., 1998 : 491

بتطبيق

الواجبات

أدناه

في

مختمف

قطاعاتيا

 .2التخطيط لتحديد المخاطر وتقييمو.
 .0وضع القواعد واإلجراءات الفنية واإلرشادات بشان تنفيذ سياسة الصحة والسالمة في العمل.

 .3العمل بأسس األمن والسالمة والجودة واالرتقاء بيا إلى المعايير الموضوعة من قبل المنظمة.
 .4العمل عمى منع األسباب واألفعال التي قد تؤدي إلى حدوث اإلصابات أثناء العمل.
 .5تقييم وتحميل مخاطر العمل.

 .6اإلشراف والمتابعة لمتحقق من تطبيق تعميمات الصحة والسالمة المينية.
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 .7التأكد من تطبيق اشتراطات السالمة والتزام العاممين بارتداء تجييزات الوقاية الشخصية أثناء
العمل.

خامس ا :التشريعات الخاصة بالصحة والسالمة المهنية

ال يوجد قانون خاص بالصحة والسالمة المينية في العراق واقميم كردستان /العراق ولكن تم

إصدار تعميمات استناداً إلى قانون العمل  7891الصادر من البرلمان العراقي ،وىذه التعميمات ىي

مرجع أساسي تستند إلييا مديريات العمل في إقميم كردستان لتقييم أداء المنظمات فيما يخص

الصحة والسالمة المينية ،وما تزال الحكومة العراقية واإلقميم يطبقون قانون العمل رقم ( )17لسنة

( )2987مع وجود تعديل عمى بعض مواده .والجدولين ( )4،0أدناه يوضحان أىم قوانين العمل

الصادرة عن البرلمان العراقي وبرلمان اإلقميم والتي تحتوي في بعض موادىا إشارة لمصحة والسالمة

المينية.
جدول رقم ()4
القوانين الصادرة من برلمان العراق
ت

رقم

اسم القانون

السنة

القانون
2

قانون العمل

72

2987

0

التعميمات الخاصة بالصحة والسالمة المينية

22

1987

3

قانون و ازرة العمل والشؤون االجتماعية

8

0226

4

قانون مكافئة المتدربين في مراكز التدريب الميني التابعة لو ازرة العمل والشؤون

83

0228

االجتماعية
5

-

قانون التعديل األول لقانون مكافئة المتدربين في مراكز التدريب الميني التابعة

0225

لو ازرة العمل والشؤون االجتماعية
6

-

قانون انضمام جميورية العراق إلى اتفاقية اإلطار الترويجي لمسالمة والصحة

0225

المينيتين رق ىىم ( )287لسن ى ىىة 0226
مسودة قانون العمل الجديد

ال يزال قيد التشريع

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد عمى الوثائق في موقع البرلمان العراقي http://www.parliament.iq
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جدول رقم ()5
القوانين الصادرة من برلمان إقميم كردستان العراق
ت

اسم القانون

2

قانون و ازرة العمل والشؤون االجتماعية

34

0

قانون و ازرة العمل والشؤون االجتماعية إلقميم كردستان – العراق

20

0227

3

قانون تعديل تطبيق قانون التقاعد والضمان االجتماعي لمعمال رقم 39

4

0220

لسنة  7817المعدل في إقميم كردستان العراق

رقم القانون

السنة
0224

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد عمى الوثائق في موقع برلمان إقميم كردستان http://www.kurdistan-parliament.org

المحور الثالث :اإلطار الميداني /قياس وتحميل النتائج.
يوضىىح ىىىذا المحىىور نتىىائج تقيىىيم إج ىراءات الصىىحة والسىىالمة المينيىىة فىىي المنظمىىات المبحوثىىة
باالعتمىىاد عمىىى الجىىدول ( )6الىىذي يمثىىل قائمىىة الفحىىص( )checklistأعىىدت لغىىرض التقيىىيم ،وعمىىى

الجىىدول ( )1والىىذي يمثىىل إجابىىات العينىىة المجمعىىة تىىم أخىىذ الوسىىط الحسىىابي إلجابىىات العينىىة لتحديىىد
مستوى التطبيق الكمي لعينة البحث.

تشير نتائج قائمة الفحص ( )checklistالجدول ( )6ونتائج الجدول ( )1بان المنظمات

المبحوثة حصمت عمى النسب اآلتية:

 .2نسبة ( )%69من المبحوثين من أصحاب العمل ال يقومون بتعميق التعميمات الخاصة
بالسالمة المينية في مكان ظاىر في المنظمة توضح فييا ما يتوجب عمى العاممين عممو أو

االمتناع عنو .والسبب يعود حسبما الحظناه إلى قمة االىتمام بمفيوم السالمة المينية من قبل
أصحاب العمل والعاممين والسبب األخر عدم قيام لجنة الصحة والسالمة المينية بمتابعة

المنظمات بشكل دوري والزام أصحاب العمل بااللتزام بيا.

 .0نسبة ( )%46من المبحوثين لم يوفروا الوسائل الوقائية التي تساعد عمى تقميل الضوضاء في

قاعات العمل ،والسبب يعود إلى إن العمال ال يستعممونيا حتى وان توفرت حسب رأي

أصحاب العمل ،وىذا ما دفعيم إلى إىمال ىذه الوسيمة وعدم توفيرىا لمعمال.

 .3نسبة ( )%28من المبحوثين ال يقومون بتنظيم وتخزين المواد األولية والمنتجة بصورة صحيحة
وانما يتم ذلك بصورة عشوائية ،ونسبة ( )%40يطبقونو إلى حد ما ،والسبب يعود إلى عدم
وجود مساحات أرضية كافية تسمح إليجاد موقع ثابتة لممواد األولية والمواد المنتجة ،وبذلك

يقومون بتنظيم المواد األولية والمنتجة في المساحات المتوفرة غير شاغرة بشكل احتياطي إلى
حين توفر المكان المناسب.

ومن خالل نتائج المذكورة أعاله سيتم قبول فرضية الرئيسة األولى لمبحث والتي تنص عمى:
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(ال يوجد اىتمام من قبل أصحاب العمل بتعميمات الصحة والسالمة المينية في المنظمات

المبحوثة).

 .4نسبة ( )%95من المبحوثين أكدوا بان العمال لدييم لم يقوموا بإجراء الفحص الطبي االبتدائي
قبل المباشرة بالعمل ،والسبب يعود إلى إىمال مديرية العمل الذي يعتبر الجية الحكومية

المعنية بمنح إجازات العمل لممنظمات الصناعية في محافظة دىوك ،عمما بأنو التعميمات ال
تسمح بمنح إجازة العمل إال بعد إجراء الفحص الطبي االبتدائي لمعاممين  ،وعمل مدير الوحدة
السالمة الصناعية في مديرة العمل في محافظة دىوك ذلك إلى سياسة المديرية التي اتبعت

المرونة في التعامل مع أصحاب العمل لتشجيعيم عمى الحصول عمى إجازات العمل لتجنب

العمل غير المسرح بو في المحافظة.

 .5نسبة ( )%96من المبحوثين أوضحوا بان العمال لدييم ال يقومون بإجراء الفحص الطبي
السنوي ،والسبب يعود إلى عدم وجود الوعي الصحي لدى العمال بإجراء ىذا الفحص لتوضيح

تأثير العمل عمييم ،باإلضافة إلى عدم وجود أي ضغوط من قبل أصحاب العمل يمزم العمال
بالفحص بسبب المرونة التي اتبعتيا مديرية العمل في محافظة دىوك.

 .6نسبة ( )%46من المبحوثين أوضحوا بان العمال لدييم ال يقومون باستخدام وسائل ومعدات
الوقاية الشخصية ،والسبب يعود إلى ضعف الوعي لدى العمال بأىمية ىذه الوسائل والمعدات
وأىميتيا لتجنب وقوع الحوادث واإلصابات العمل عمى الرغم من توفيرىا في اغمب المنظمات

المبحوثة (عدا وسائل تقميل الضوضاء) واعطائيا لمعاممين بدون مقابل ،والسبب األخر ىو
عدم إلزام أصحاب العمل العمال باستخداميا لعدم وجود متابعة وتشديد ليذا اإلجراء من قبل

مديرية العمل.

ومن خالل نتائج المذكورة أعاله النقاط ( )4،0،6سيتم قبول فرضية الرئيسة الثانية لمبحث والتي
تنص عمى:

(ال يوجد اىتمام من قبل العمال بتعميمات الصحة والسالمة المينية في المنظمات المبحوثة).

وتشير نتائج بان المنظمات المبحوثة حصمت عمى نسبة موافقة مع تعميمات الصحة

والسالمة المينية بنسبة ( )%65أي أنيا مطبقة إلى حد ما وىذه نسبة متوسطة ،فيما بمغت مقدار

الفجوة فييا ( .)%45ومن خالل ىذه النتيجة فسوف يتم بقبول فرضية الرئيسة الثالثة لمبحث والتي
تنص عمى:

( يوجد فجوة بين الواقع الفعمي إلجراءات الصحة والسالمة المينية في المنظمات المبحوثة مع
تعميمات الصحة والسالمة المينية).
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جدول رقم ()6
قائمة الفحص ()checklist
مستوى التطبيق

ت
فقرات المتعمقة بتعميمات الصحة والسالمة المينية

مطبق

مطبق

غير

إلى حد

مطبق

ما

2

التعميمات الخاصة بالسالمة المينية معمقة في مكان ظاىر توضح فييا ما

*

يتوجب عمى العاممين عممو أو االمتناع عنو.
0

توفر المنظمة مستمزمات ووسائل السالمة المينية المناسبة لطبيعة العمل

3

يوجد وسائل اإلسعافات الطبية األولية بكميات تتناسب مع عدد العمال في
المنظمة

*
*

4

تتوفر جميع الوسائل الوقائية الالزمة لمكافحة الحريق .

*

5

لم يستقطع أي مبالغ مالية مقابل توفير مستمزمات الوقاية لمعمال .

*

6

توفر المنظمة مناخ مناسب (مكيف ومبرد) الستراحة العاممين .

*

7

يوجد في المنظمة مياه شرب نقية وصحية ومبردة صيفا .

*

8

ىناك حمامات ومغاسل تتناسب مع عدد العمال في المنظمة.

*

9

يتوفر الوسائل الوقائية التي تساعد عمى تقميل الضوضاء في قاعات العمل

*

.
 10توفير إضاءة كافية طبيعية كانت أم صناعية بحيث تكون مناسبة لطبيعة
العمل

*

 11تنظيم وتخزين المواد األولية والمنتجة بصورة صحيحة .
 12يتم التخمص من مخمفات العممية اإلنتاجية بشكل مناسب .

*
*

 13قام العمال بإجراء الفحص الطبي االبتدائي قبل البدء بالعمل .

*

 14يقوم العمال بإجراء الفحص الطبي بشكل دوري .

*

 15يقوم العمال باستخدام وسائل ومعدات الوقاية الشخصية .

*

األوزان

0

2

2

معدل التك اررات (اإلجابات )

9

2

5

النتيجة

28

2

2

2.0

معدل التطبيق

%62

النسبة المئوية لالتفاق مع التعميمات

% 42

حجم الفجوة
المصدر :الجدول من إعداد الباحث
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جدول رقم ()7

التوزيع التكراري والنسب المئوية والوسط الحسابي لمدى استجابة المبحوثين
مستوى التطبيق
مطبق

المتغيرات

مطبق إلى حد ما

الوسط
الحسابي

غير مطبق

عدد

%

عدد

%

عدد

%

X7

9

28

7

24

34

68

1.43

X2

39

78

8

26

3

6

0.70

X9

35

72

9

28

6

20

0.83

X4

34

68

7

24

9

28

0.72

X0

48

98

-

-

0

4

2.28

X6

39

78

6

20

5

22

0.97

X1

52

222

-

-

-

-

3

X9

37

74

7

24

6

20

0.89

X8

8

16

19

38

23

46

0.43

X75

39

78

6

12

5

10

0.97

X77

16

32

20

40

14

28

2.17

X72

39

78

6

12

5

10

0.97

X79

6

20

4

8

42

82

2.30

X74

3

6

4

8

43

86

2.0

X70

22

00

26

30

03

46

2.76

المعدل العام

07.5

55

7.9

25.8

24.5

09

0.09

الجدول :من إعداد الباحث

المحور الرابع
أولا :الستنتاجات

الستنتاجات والمقترحات

 .2مفيوم الصحة والسالمة المينية في المنظمات الصغيرة لم يحظ باالىتمام الكافي من قبل و ازرة
العمل في حكومة إقميم كردستان ومنظمات المجتمع المدني وجماعات الضغط عمى الرغم من
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زيادة نسبة الحوادث مؤخ اًر ونسبة الوفيات الناتجة عنيا وليس ىناك تنسيق كافي بين ىذه

الجيات.

 .0ليس ىناك الوعي الكافي ألصحاب العمل في المنظمات المبحوثة بمفيوم الصحة والسالمة
المينية وبالنتيجة اثر عمى سموك العمال بعدم استخدام وسائل ومعدات الوقاية الشخصية.

 .3المنظمات اإلنتاجية الصغيرة التي حصمت عمى إجازة العمل من مديرية العمل في محافظة
دىوك عددىا()987منظمة منيا( )497منظمة لمنتجات (البالستيك وألمنيوم) ويتم متابعة ىذه
المنظمات لمتأكد من تطبيق إجراءات الصحة والسالمة المينية وتبين ان فقط ( )4موظفين

يعممون في وحدة الصحة والسالمة المينية في المديرية.

 .4أظيرت نتائج التقييم إلجراءات الصحة والسالمة المينية في المنظمات المبحوثة مع تعميمات

الصحة والسالمة المينية رقم ( )22لسنة  7891المعمول بو حاليا في العراق واقميم كردستان

النتائج اآلتية:

 -نتائج التقييم الكمي لمتعميمات بمغ معدل التطبيق العام فييا ( )7.2أي إنيا مطبقة إلى حد ما.

 النسبة المئوية الكمية لالتفاق مع التعميمات بمغ ( )%65بينما بمغ مقدار الفجوة ( )%45وىذهالنسبة جيدة وغير متوقعة.

 المنظمات المبحوثة ابعد ما تكون عن تطبيق التعميمات الخاصة بالصحة والسالمة المينيةكنسبة مئوية إلجابات المبحوثين أوال :الفحص الدوري لمعمال بنسبة ( ،)%86ثانياً :تعميمات

إجراء الفحص االبتدائي بنسبة ( ،%)95ثالثاً :تعميق تعميمات الصحة والسالمة المينية في

المنظمة بنسبة ( ،)%69رابعاً:استخدام وسائل ومعدات الوقاية الشخصية بنسبة (.)%46
ثاني ا :المقترحات

 .2تطبيق التعميمات الخاصة بالصحة والسالمة المينية الحالية عمى الرغم من ضرورة تعديل
واعادة صياغة فقراتيا ليتناسب مع متطمبات العصر الحالي.

.0

محاولة تعزيز التعميمات التي حققت أقل معدل تطبيق من خالل:

 القيام بالفحص الدوري واالبتدائي لمعمالمن خالل توعية أصحاب العمل والعمال بأىمية الفحصلموقاية من األمراض المينية والصناعية ،وعدم منح إجازة عمل بدون فحص ابتدائي والقيام

بمتابعة سنوية لفحوص العمال.

 تعميق تعميمات الصحة والسالمة المينية في المنظمات المبحوثة في مكان بارز وقيام وحدةالصحة والسالمة المينية في مديرية العمل بتوفيرىا وتوضيحيا لممنظمات.

 دعوة مركز التشغيل والتدريب الميني التابع لمديرية العمل في محافظة دىوك بإيجاد الطريقةالمناسبة التي يحث فييا العمال لممشاركة في الدورات التي يقيميا المركز ومن خالل ىذه

الدورات توعيتيم وحثيم عمى استخدام وسائل ومعدات الوقاية الشخصية وتوضيح أىمية ىذه
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الوسائل والمعدات في التقميل من الحوادث واصابات العمل وبيان التأثير االقتصادي
واالجتماعي والنفسي الذي يصيب بو العمال نتيجة اإلصابات وحوادث العمل.

 .3عمى مديرية العمل في محافظة دىوك االىتمام بشكل اكبر بوحدة الصحة والسالمة المينية من
خالل توفير الكادر العددي والنوعي الالزم وتوفير الدعم المالي ليم بما يضمن متابعة جميع

المنظمات التي تحصل عمى إجازة العمل.

 .4قيام مديرية العمل في محافظة دىوك بالتعاون مع الدوائر التابعة ليا وبالتعاون مع و ازرة

الصحة ونقابة العمال ومنظمات المجتمع المدني الميتمين بالعمال القيام بترسيخ مفيوم الصحة
والسالمة المينية من خالل الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وبرامج تمفزيونية واإلعالنات

واالستفادة من شبكات التواصل االجتماعي.

 .5قيام اإلدارة العميا في مديرية العمل في محافظة دىوك بدعوة الباحثين وتشجيعيم إلجراء
البحوث التي تنيض بواقع الصحة والسالمة المينية في المحافظة نحو األفضل.

المصادر
أول :العربية

 .2االيس ىىا ،الجمعي ىىة الدولي ىىة لمض ىىمان االجتم ىىاعي (االيس ىىا)  ،2577 ،إض ىىاءات عم ىىى السياس ىىات
االجتماعية ،بروكسل ،جنيف. issacomm@ilo.orgwww.issa.int

 .0البيىىاتي ،رنىىا مجيىىد ،2550 ،تعىىويض إصىىابات العمىىل :د ارسىىة مقارنىىة ،مجمىىة العمىىوم اإلنسىىانية،
المجمد ( )20العدد (.)19

 .3الس ىىماك ،بش ىىار ع ىىز ال ىىدين ،2572 ،مس ىىاىمة عممي ىىات إدارة المعرف ىىة ف ىىي تعزي ىىز دور الص ىىحة
والسى ىىالمة المينيى ىىة لمعى ىىاممين :د ارسى ىىة اسى ىىتطالعية ،كميى ىىة الحى ىىدباء الجامعيى ىىة ،مركى ىىز الد ارسى ىىات

المستقبمية /بحوث المستقبمية (.)98

 .4الكبيسىىي ،عبىىد جيىىاد ،2577 ،السىىالمة المينيىىة فىىي الشىىركة العامىىة لصىىناعة الح ارريىىات :د ارسىىة
تحميميىىة ،مجمىىة جامعىىة االنبىىار لمعمىىوم االقتصىىادية واإلداريىىة ،جامعىىة االنبىىار ،المجمىىد ( ،)4العىىدد

(.)1

 .5اليابيىل ،وسىىيم إسىىماعيل و عىايش ،عىىالء محمىىد ،2572 ،تقيىىيم مىدى فاعميىىة إجىراءات السىىالمة
والصحة المينية فىي مختبىرات العمميىة مىن وجيىة نظىر العىاممين :د ارسىة ميدانيىة ،مجمىة الجامعىة

اإلسالمية لمدراسات االقتصادية ،غزة ،فمسطين ،المجمد ( ، )25العدد (.)2

 .6حسين ،أحمد عمي ،2558 ،إدارة السىالمة والصىحة المينيىة وانتاجيىة العىاممين /العالقىة واألثىر:

دراسة ميدانية ألراء عينة من العاممين في الشىركة العامىة لممصىافي الشىمالية -مصىفى بيجىي –
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محافظة صالح الدين ،مجمة تكريت لمعموم اإلدارية واالقتصادية ،جامعة تكريىت ،المجمىد (، )0

العدد (.)76

 .7محمىىد ،سىىييمة ،2575 ،حىوادث العمىىل وعالقتيىىا بىىبعض المتغيىرات الشخصىىية والمينيىىة :د ارسىىة
ميدانية ،مجمة جامعة دمشق ،المجمد ( )26العدد (.)4

 .8محمد ،محمد أبو قاسىم و طىو ،ثابىت و سىامي ،نجىوى ،2572 ،نظىم السىالمة والصىحة المينيىة
ف ىىي المش ىىروعات الص ىىغيرة ،مجم ىىة أس ىىيوط لمد ارس ىىات البيئي ىىة ،المرك ىىز الق ىىومي لد ارس ىىة الس ىىالمة
والصحة ،أسيوط ،العدد (.)96

 .9منظمة االستدامة ،2550 ،منظمة  BPلالستدامة ( ، )BP Sustainabilityتقرير العام
 ،2550األهداف العامة للصحة والسالمة المهنيةhttp://www.bp.com.
 .22منظم ى ى ى ى ى ى ى ىىة العم ى ى ى ى ى ى ى ىىل الدولي ى ى ى ى ى ى ى ىىة ،2558 ،حق ى ى ى ى ى ى ى ىىائق ع ى ى ى ى ى ى ى ىىن العم ى ى ى ى ى ى ى ىىل واألم ى ى ى ى ى ى ى ىىن ،الس ى ى ى ى ى ى ى ىىويد
.www.ilo.org/communication
 .22موق ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىع البرلم ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىان الع ارق ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي ،2570،القى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىوانين المنجى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىزة
.http://www.parliament.iq/ILaws.aspx
http://www.kurdistan .20موقع برلمان إقميم كردستان ،0225 ،القوانين الصادرة
.parliament.org

 .23ىدار ،بختة ،2572 ،دور معايير السالمة والصحة المينية في تحسين أداء العاممين في
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  :دراسة حالة مؤسسة ليند غاز الجزائر وحدة ورقمة ،رسالة

ماجستير غير منشورة ،كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ،جامعة قاصدي مرباح
–ورقمة ،الجزائر.

ثانيا :األجنبية
14. Frank J.H, Jos H. Varbeek, Jan L.Hoving,Carel T.Hulshof, 2010, A

Knowledge Infrastructure for Occupational Safety and Health , JOEM ,
Vol. 52, No 12.
15. Gomes. Luis, David .Balkin and Cardy. Robert, 1998, "Managing
Human Resource ", Printer – Hall international inc, U.S.A.
16. International
Labor
Organization, 2003, ILO standards-related
activities in the area of occupational safety and health: An in-depth
study for discussion with a view to the elaboration of a plan of action
for such activities.
http://www.ilo.org/public /english/standards/relm/ilc/ilc91/pdf/rep-vi.pdf.
17. International Labor Organization , 2011, Report of 2011 International
Day Management system for occupational safety and health Tool for
improvement continuous, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public.
18. Kanten. S, 2013, The Relationships Among Working Conditions, Safety
Behavior AND Occupational Accidents: An Empirical Research on the
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Marble Workers, Mehmet Akif Ersoy University, School of
Management, Vol. 18.
19. Rosen A., 2004, ''Engineering Health and safety module and case
studies".
www.safetymanagementeducation.com
20. Rzepecki. Jan, 2012, Cost and Benefits of Implementing an
Occupational Safety and Health Management System in Enterprises in
Poland , JOSE ,Vol. 18, No 2.
المالحق
ممحق رقم ()2
استمارة االستبيان

حضرة السيد  .........المحترم
تحية طيبة ....

تمثل ىذه االستمارة جزءاً من متطمبات إعداد بحث عممي تحت عنوان (تقييم إجراءات الصحة

والسالمة المهنية لعدد من المنظمات الصناعية في محافظة دهوك :دراسة استطالعية ألراء

عينة من أصحاب العمل) ،وتعد مشاركتكم بتقديم الصورة الحقيقية ذات اثر ايجابي في إخراج
ىذه البحث بالمستوى المطموب ،عمماً بان البحث ال ييدف إلى تفسير نواحي الخمل في أداء
المنظمة أنما ستستخدم ألغراض البحث العممي حيث سيتم التعامل مع إجاباتكم لموصول إلى

نتائج

رقمية

يستفاد

" شاكرين تعاونكم مع التقدير "

ألعداد

منيا

مؤشرات

إحصائية

فقط.

الباحث
م .فرست عمي شعبان

أ .المعمومات الشخصية :
 .2الجنس:

 .0نوع العمل :
 .3التحصيل الدراسي :بدون شيادة (
( )،

) ،ابتدائية (

دبموم فني ( ) ،بكالوريوس ( ) .

 .4مدة الخدمة( 22-6 ،) ( 5-2 :

)  ،متوسطة (

) إعدادية

) 16 ،) ( 15-11 ،فأكثر ( ).

 .5العمر 42 ، ) ( 42-36 ، ) (35 -32 ،) ( 32-06 ، ) ( 05- 02 :فأكثر( ).
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ب /األسئمة المتعمقة بتعميمات السالمة المينية :الرجاء وضع عالمة ( √ ) أمام االختيار التي
تمثل وجو نظرك .

مطبق
ت

1
2

مطبق

الفقرات
ال تعميمات الخاصة بالسالمة المينية معمقة في مكان ظاىر توضح
فييا ما يتوجب عمى العاممين عممو أو االمتناع عنو .
توفر المنظمة مستمزمات ووسائل السالمة المينية المناسبة لطبيعة
العمل

يوجد وسائل اإلسعافات الطبية األولية بكميات تتناسب مع عدد

3

العمال في المنظمة .

4

تتوفر جميع الوسائل الوقائية الالزمة لمكافحة الحريق

5

لم يستقطع أي مبالغ مالية مقابل توفير مستمزمات الوقاية لمعمال

6

توفر المنظمة مناخ مناسب (مكيف ومبرد) الستراحة العاممين

7

يوجد في المنظمة مياه شرب نقية وصحية ومبردة صيفا

8

ىناك حمامات ومغاسل تتناسب مع عدد العمال في المنظمة.

9
11

يتوفر الوسائل الوقائية التي تساعد عمى تقميل الضوضاء في قاعات

العمل

توفير إضاءة كافية طبيعية كانت أم صناعية بحيث تكون مناسبة
لطبيعة العمل

 11يتم خزن المواد األولية والمنتجة بصورة صحيحة
 12يتم التخمص من مخمفات العممية اإلنتاجية بشكل مناسب
 13قام العمال بإجراء الفحص الطبي االبتدائي قبل البدء بالعمل
14

يقوم العمال بإجراء الفحص الطبي بشكل دوري

 15يقوم العمال باستخدام وسائل ومعدات الوقاية الشخصية

000

إلى حد
ما

غير

مطبق
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ممحق رقم ()0
جدول بأسماء السادة المقيمين لقائمة الفحص
ت

اسم المقيم

المقب العممي

التخصص

2

د .محفوظ حمدون عبد

أستاذ

إدارة اإلنتاج والعمميات

0

د .انمار امين البرواري

أستاذ

االقتصاد الجزئي

3

د .ماجد محمد صالح

أستاذ مساعد

معمومات واإلنتاج والعمميات
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