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تقرير عن الجهود الوطنية لتحقيق السالمة والصحة في مكان
ً
تعزيز ا للحق في العمل بمناسبة اليوم العالمي للسالمة
العمل
والصحة في مكان العمل  28إبريل
منــذ عــام  ،2003يتــم االحتفــال فــي  28إبريــل مــن كل عــام باليــوم العالمــي
للســامة والصحــة فــي مــكان العمــل ،ويأتــي االحتفــال هــذا العــام فــي ظــل
التحديــات التــي تفرضهــا جائحــة كوفيــد –  19علــى الحكومــات وأربــاب العمــل
ً
تكثيفــا للجهــود للحفــاظ علــى
والعمــال فــي أرجــاء العالــم ،والتــي تتطلــب
تدابيــر الســامة والصحــة فــي أماكــن العمــل .هــذا ويتنــاول العهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة الحــق فــي العمــل،
والــذي يعتبــر ً
حقــا أساسـيًا لتحقيــق حقــوق أخــرى مــن حقــوق اإلنســان ،وهــو
جــزء ال يتجــزأ مــن كرامــة اإلنســان ومتأصــل فيهــا .وتنــص المــادة الســابعة
مــن العهــد أن لــكل شــخص الحــق فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة
ومرضيــة تكفــل الســامة والصحــة ،فــا بــدّ أن يتمتــع العاملــون بظــروف
عمــل آمنــة وصحيــة بمــا يحفــظ كرامتهــم اإلنســانية.

تزخر التشريعات الوطنية
بضمانات الصحة والسالمة
في مكان العمل وفي
مقدمتها قانون العمل رقم 12
لسنة  ،2003حيث يتناول بشكل
مفصل األحكام المتعلقة
بالسالمة والصحة المهنية
وتأمين بيئة العمل.

وبهــذه المناســبة أعــدت األمانــة الفنيــة للجنــة العليــا الدائمــة لحقــوق اإلنســان هــذا التقريــر الــذي يســتعرض
اإلطاريــن الدســتوري والتشــريعي للســامة والصحــة فــي مــكان العمــل ،واألطــر المؤسســية ذات الصلــة ،وأبــرز
محــاور اإلســتراتيجية المصريــة للســامة والصحــة المهنيــة وتأميــن بيئــة العمــل ،وأبــرز مؤشــرات جهــود الدولــة
فــي تعزيــز وحمايــة الســامة والصحــة المهنيــة ،وأخيـ ًر ا اإلجــراءات االحترازيــة المتخــذة للوقايــة مــن جائحــة كوفيــد
 19فــي أماكــن العمــل.أولًا :اإلطاران الدستوري والتشريعي للسالمة والصحة في مكان العمل
ً
وفقــا للمــادة  13مــن الدســتور بالحفــاظ علــى حقــوق العمــال ومــن بينهــا
•تلتــزم الدولــة
حمايتهــم مــن مخاطــر العمــل ،وتوافــر شــروط األمــن والســامة والصحــة المهنيــة.
•تزخــر التشــريعات الوطنيــة بضمانــات الصحــة والســامة فــي مــكان العمــل وفــي مقدمتهــا
قانــون العمــل رقــم  12لســنة  ،1 2003حيــث يتنــاول بشــكل مفصــل األحــكام المتعلقــة بالســامة
والصحــة المهنيــة وتأميــن بيئــة العمــل مــن المخاطــر الفيزيائيــة والميكانيكيــة والبيولوجيــة
والكيميائيــة وتدريــب العامليــن علــى قواعــد الســامة وتوفيــر الوقايــة ،وينظــم القانــون عمــل
األجهــزة المعنيــة بالتفتيــش والرقابــة فــي مجــال الســامة والصحــة المهنيــة وبيئــة العمــل.
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•تضمــن عــدد مــن القوانيــن قواعــد الســامة
والصحــة فــي مــكان العمــل ،ومنهــا قانــون
تراخيــص المحــال الصناعيــة والتجاريــة ،وقانــون
التخطيــط العمرانــي ،وقانــون تراخيــص المحــال
العامــة ،وقانــون تراخيــص المالهــي ،وقانــون
المصاعــد الكهربائيــة ،وقانــون تراخيــص
اليوم العالمي
المنشــآت الســياحية ،وقانــون اآلالت البخاريــة،
للسالمة والصحة
وقانــون الوقايــة مــن اإلشــعاع ،وقانــون الدفــاع
المدنــي ،وقانــون أجهــزة اإلطفــاء ،وقانــون
أعمــال الصــرف والتخلــص مــن المخلفــات ،وقانــون تشــغيل العامليــن فــي المناجــم والمحاجــر.
•انضمت مصر إلى العديد من االتفاقيات الدولية ذات الصلة بالسالمة والصحة المهنية الصادرة
عن منظمة العمل الدولية مثل :االتفاقية رقم  62بشأن أحكام السالمة في صناعة البناء لعام ،1937
واالتفاقية رقم  115بشأن الحماية من اإلشعاعات لعام  ،1960واالتفاقية رقم  139بشأن الوقاية والسيطرة
على األخطار المهنية الناتجة عن المواد والعوامل المسببة للسرطان لعام  ،1974واالتفاقية رقم 148
بشأن بيئة العمل (تلوث الهواء والضوضاء واالهتزازات) لعام  ،1977واالتفاقية رقم  152بشأن السالمة
والصحة المهنيتين في عمليات المناولة بالموانيء لعام .1979
ثانيًا :اإلطار المؤسسي لضمان السالمة والصحة في أماكن العمل
•تختص وزارة القوى العاملة بوضع السياسة العامة للسالمة والصحة المهنية لضمان توفير ظروف
وبيئة عمل آمنة وصحية من أجل حماية العاملين من إصابات العمل وحوادثه واألمراض المهنية،
وكذلك حماية الجمهور المتردد على أماكن العمل .ويشمل هذا االختصاص كافة المنشآت أيًا كان
نوعها أو تبعيتها سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو القطاع العام أو الجهاز اإلداري للدولة .وتتولى
اإلدارة العامة للسالمة والصحة المهنية والبيئة بالوزارة اإلشراف التوجيهي ومتابعة جميع إنجازات
إدارات السالمة والصحة المهنية بجميع مكاتبها الميدانية بجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات،
والتأكد من تنفيذ الخطة السنوية للتفتيش الميداني .كما تتولى اإلدارة تقديم المشورة الفنية
االستشارية في جميع مجاالت السالمة والصحة المهنية ألي مواطن مصري يلجأ إلى الحصول على
الخدمة التى تقدم بالمجان للحفاظ على عناصر اإلنتاج الرئيسية لتحسين ظروف العمل بأي منشأة.
كما تقوم باقتراح التدريب األساسي والنوعي للعاملين بما يكفل رفع مستوى أدائهم وتوعيتهم
بمخاطر المهنة وطرق الوقاية منها ،ومتابعة الحوادث وتسجيلها وكتابة تقارير عنها تتضمن أسبابها
واالحتياطات الواقية والكفيلة بتالفي تكرارها.
•توجد في كل محافظة «لجنة استشارية للسالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل» برئاسة
المحافظ.
•يختص «المجلس االستشاري األعلى للسالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل» بدراسة ومناقشة
المشاكل ومعوقات تطبيق السياسة الخاصة بمجال السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل،
والواردة إلى المجلس من اللجان االستشارية للسالمة والصحة المهنية بالمحافظات ،واقتراح الحلول
المناسبة لها ،وإصدار نشرة سنوية عن أوضاع السالمة والصحة المهنية ،وتأمين بيئة العمل ،وتتضمن
تقييما لبرامج
هذه النشرة بيانات عن الحوادث واإلصابات والوفيات و األمراض والخسائر ،كما تتضمن
ً
وخطط السالمة والصحة المهنية .
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•يضطلع «المركز القومي لدراسات السالمة والصحة المهنية وتأمين
بيئة العمل» بمعاونة المنشآت على اختالف مستوياتها في دراسة
وحل مشاكل السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ،وتقديم
الخدمات والمعونة الفنية ،وإجراء البحوث والدراسات في هذه
المجاالت ومتابعة تنفيذها لحماية مقومات اإلنتاج البشرية والمادية.
ثالثًا :اإلستراتيجية المصرية للسالمة والصحة المهنية وتأمين بيئــة
العمـل
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قامت وزارة القوى
العاملة بإعداد وتنفيذ
بعض األفالم واألعمال
الفنية للتوعية
بالسالمة والصحة
المهنية ونشرها في
مختلف وسائل اإلعالم

أطلقت وزارة القوى العاملة اإلستراتيجية المصرية للسالمة والصحة
المهنية وتأمين بيئة العمل (  2 )2020 – 2011وتستهدف اإلستراتيجية بشكل
أساسي تقليص عدد األشخاص الذين يصابون أو يلقون حتفهم في العمل ،وخفض معدالت اإلصابة في
مكان العمل بنسبة  % 40على األقل ،وذلك عبر تبني مجموعة من اآلليات أهمها :التنسـيق بـين كافـة الـوزارات
والهيئـات واألجهـزة المعنيـة لضـمان مراجعـة المعوقـات والتحـديات والتخطـيط المشـترك ،وتطوير نظم
التفتيش وتــوفير الكــوادر المتخصصــة والمعـــدات الالزمـــة ،ووضع برامج تدريبية أساسية ومتخصصة في
مجال السالمة والصحة المهنيـة وتأمين بيئة العمل ،وإدراج مفـــاهيم الوقايـــة مـــن المخـــاطر فـــي المنـــاهج
الدراســـية بـــالتعليم األساســي والتــدريب المهنــي ،والكشـف الطبـي المبكـر عـن األمـراض المهنيـة وتحسـين
عمليـات اإلبـالغ عـن حـوادث وإصابات العمل واألمراض المهنية ،وتوفير خدمات األطباء واألخصائيين
وتقـديم األدويـة الالزمـة للعـالج ،وكذلك تغطية جميع العاملين بنظام التأمين االجتمـاعي الـذي يشـمل نظـام
تـأمين إصـابات العمــل.
ً
رابعا :أبرز مؤشرات جهود الدولة في تعزيز وحماية السالمة والصحة المهنية في مكان العمل
•تــم رفــع كفــاءة الجهــاز التفتيشــي بــوزارة القــوى العاملــة مــن الناحيــة الفنيــة وتوحيد المفاهيــم المتعلقة
ً
مفتشــا ومديــر مكتــب فــي  19محافظــة.
بالصحــة المهنيــة ،وذلــك عبــر فعاليــات اســتفاد منهــا عــدد 536
•فــي إطــار خطــة وزارة القــوى العاملــة لحوســبة منظومــة التفيــش علــى مســتوى الجمهوريــة ،تــم تطويــر
مكاتــب تفتيــش الســامة والصحــة المهنيــة مــن خــال التحــول إلــى التفتيــش اإللكترونــي مــن خــال جهاز
تابلــت ،وقائمــة مراجعــة إلكترونيــة ،وموافــاة المنشــأة وجهــة اإلدارة بنتيجــة التفتيــش ،وانتهــت المرحلــة
األولــى مــن حوســبة عــدد (  )26مكت ًبــا فــي ( ) 11محافظــة ،وانتهــت المرحلــة الثانيــة مــن حوســبة مكاتــب
محافظات كاملة وهي (اإلسكندرية – بورسعيد – الشرقية  -الفيوم) وسوف تتبعها باقي المديريات تباعً ا.
•تكثيف الزيارات التفتيشية الخاصة بالسالمة والصحة المهنية :قامت مديريات القوى العاملة خالل عام
 2020بالتفتيش على ً 482
ألفا و922منشأة ،وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الفورية حيال بعض هذه المنشآت.
•رفــع الوعــي المجتمعــي بثقافــة الســامة والصحــة المهنيــة :قامــت وزارة القــوى العاملــة بإعــداد وتنفيذ
بعــض األفــام واألعمــال الفنيــة للتوعيــة بالســامة والصحــة المهنيــة ونشــرها فــي مختلــف وســائل
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اإلســتراتيجية المصــرية للســالمة والصــحة المهنيــة وتــأمين بيئــــة العمـــل ،مدونــة السالمة والصحة المهنيةhttps://goo.gl/zQsTKO .
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•وإعــداد بروتوكــول مــع وزارة التربيــة والتعليــم
إلدراج أحــكام الســامة والصحــة بالمناهــج
الدراســية لمراحــل التعليــم المختلفــة.
•تم تنفيذ  464ندوة توعوية  ،و 24ملتقى ســامة
وصحــة مهنيــة للتوعيــة بأحــكام الســامة
والصحة المهنية ،واستفاد منها ً 30
ألفا و 907
عمــال  ،كمــا تــم تنفيذ  15فاعلية تحت مســمى
«أســبوع ســامة وصحــة مهنيــة» ،اســتفاد
منهــا مــا يزيــد علــى عشــرة آالف شــخص،
وتهــدف هــذه الفاعليــات إلــى إجــراء مســابقات
بيــن المنشــآت الصناعيــة علــى مــدار أســبوع لتحديــد مــدى اســتيفاء المنشــآت الشــتراطات الســامة
والصحــة المهنيــة بهــا ومــدى االلتــزام بالقوانيــن والقــرارات المنفــذة للســامة والصحــة المهنيــة.
•قــام «المركــز القومــي لدراســات الســامة والصحــة المهنيــة وتأميــن بيئــة العمــل» بتنفيــذ
دارســا ،كمــا يقــوم المركــز بتنفيــذ العديــد مــن
عــدد (  ) 2476دورة تدربيــة اســتفاد منهــا ( )48080
ً
القياســات الميدانيــة لمخاطــر بيئــة العمــل فــي مختلــف بيئــات العمــل علــى مســتوى الجمهوريــة،
ً
بحثــا فــي مجــاالت الســامة والصحــة المهنيــة المختلفــة.
كمــا تــم إعــداد ونشــر عــدد ( )12
ً
خامسا :اإلجراءات االحترازية للوقاية من العدوى بجائحة كوفيد  19-في أماكن العمل
•على صعيد حماية العمال ،فقد حــرصت الدولــة علــى اتخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات االحترازيــة
والتدابيــر الوقائيــة الالزمة للوقاية من جائحة كوفيد 19-لدعـم بيئـة عمـل آمنـة والحفــاظ علــى صحــة
وســالمة العمــال ،فصدرت قرارات بتخفيض عدد الموظفين العموميين في أماكن عملهم،
والسماح بالعمل من المنزل ،ومنح ذوي اإلعاقة والنساء الحوامل واألمهات الالئي لديهن أطفال
أقل من  12عامً ا إجازة استثنائية مدفوعة األجر ،باإلضافة إلى أصحاب األمراض المزمنة  ،فض ًلا عن
توقف األنشطة المتعلقة بالتدريب.
•يتم إجراء جوالت مستمرة لمفتشي العمل والسالمة والصحة المهنية للمنشآت الصناعية لمراقبة
التزامهم بالتعليمات الخاصة بتنفيذ كافة اإلجراءات والتدابير االحترازية الالزمة لمواجهة الجائحة
لضمان سالمة العاملين بهذه المنشآت.
•قامــت وزارة القــوى العاملــة بالتعــاون مــع مكتــب منظمــة العمــل الدوليــة بالقاهــرة بإعــداد «الدليل
اإلرشادي للسالمة والصحة المهنيتين وتأمين بيئة العمل بخصوص الوقاية والتعايش مع فيروس
كورونا المستجد في بيئة العمل» ،والذي يهـدف إلـى تقديـم إرشـادات ومعلومـات ألصحـاب األعمـال
والعمـال بشـأن اإلجـراءات االحترازيـة للوقايـة مـن العـدوى بالجائحة لدعـم بيئـة عمـل آمنـة لطرفـي
3
اإلنتاج.
 3الدليل اإلرشادي للسالمة والصحة المهنيتين وتأمين بيئة العمل بخصوص الوقاية والتعايش مع فيروس كورونا المستجد في بيئة
العمل ،منظمة العمل الدولية 2020 ،الطبعة األولى باللغة العربية ،موقع وزارة القوى العاملة.
http://www.manpower.gov.eg/Safety_health.html
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ِّ
لتلقـي االستفسـارات والشـكاوى بشـأن تدابيـر
•أعلنت وزارة القوى العاملة عن وجود قنوات رسـمية
السالمة االحترازيـة الخاصـة بالفيـروس فـي مـكان العمـل ،مع توفير خط سـاخن ( )19468تابع للـوزارة
لتقديم الدعم الالزم في هذا الصدد .كما قامت الوزارة بالتنسيق مع مكتب منظمة العمل الدولية
بالقاهرة الستحداث خدمة توعوية جديدة باستخدام وسيلة التواصل اإللكتروني(  )zoomلجمع
فريق عمل اإلدارة المركزية للسالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بفرق عمل إدارة السالمة
والصحة المهنية بمديريات القوى العاملة بالمحافظات المختلفة ،فض ًلا عن ممثلي أصحاب
األعمال ؛ بهدف التواصل الفعال مع المنشآت بجميع أنحاء الجمهورية ،إضافة إلى طرق التواصل
المعتادة .وأصدر وزير القوى العاملة توجيهات لمديري مديريات القوى العاملة على مستوى 27
محافظة بالمتابعة الدورية للمصانع والمنشآت للتأكد من تطبيق إجراءات السالمة والوقاية من
فيروس كورونا (كوفيد.)19-

قام «المركز القومي لدراسات
السالمة والصحة المهنية
وتأمين بيئة العمل» بتنفيذ
عدد  2476دورة تدربية استفاد
دارسا.
منها 48080
ً
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تم تنفيذ  464ندوة توعوية ،
و 24ملتقى سالمة وصحة
مهنية للتوعية.

