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2016لعام  التقرير السنوي للمسؤولية المجتمعية
منار موسى العجلونيإعداد النقيب المھندس

الثانيألمیر الحسین بن عبد هللاأكادیمیة ا

للحمایة المدنیة
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أكادیمیة األمیر الحسین بن عبد اهللا الثاني للحمایة المدنیة في مجال یطیب لي أن أرحب بكم في هذا التقریر الموجز ألبرز انجازات 
, هذا الصرح العلمي الشامخ الذي یحمل اسم سیدي األمیر الحسین بن عبد اهللا الثاني حفظه اهللا ورعاه 2016المسؤولیة المجتمعیة للعام 

ملكة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.والذي ینفرد بتخصصاته الرائدة في مجال الحمایة المدنیة على مستوى الم

تضطلع مؤسسات التعلیم العالي والجامعات على وجه خاص، بدورمجتمعي قیادي في دفع عجلة التنمیة المستدامة ، فهي معنیة بخدمة 
وظیفتها الثالثة بعد التدریس والبحث العلمي ،فنجد الجامعات تبني أهدافها وتضع "المجتمع وتلبیة احتیاجاته التنمویة ، والتي تعد أساسا

واستجابة لهذا الدور والمطلب الحیوي المهم ,قامت األكادیمیة بجعل التفاعل وخدمة المجتمع خططها وتقیم انجازاتها تحقیقا لذلك الدور.
إلى خطة للمسؤولیة المجتمعیة والتي تتضمن مجموعة من المشاریع كهدف استراتیجي رئیسي لها وترجمة احتیاجات المجتمع المحلي

لعدد من المدارس والجمعیات التعاونیة المختلفةفي منطقة الموقر سلسلة من المحاضرات التوعویة والتثقیفیةوالمبادرات , حیث تم عقد 
عنوان صحتي" , "نحو أردن نظافتي تي في غذائي", ",إطالق العدید من المبادرات التي تخدم جمیع فئات المجتمع المحلي كمبادرة "صح

ٕاقامة یوم طبي مجاني ألهالي منطقة الموقر في " و كسوة خیر لفریق ساي الطالبيعنف" ,مبادرة " أكادیمیتي أحلى" ومبادرة "خالي من ال
الطبیعیة ودور العلوم الحدیثة للحد منها وضمن محور دعم األنشطة العلمیة فانه تم إقامة یومًاعلمیًا بعنوان "الكوارثرحاب األكادیمیة.

یة بالتعاون مع وزارة الثالث عشر للسالمة والصحة المهن"بالتعاون مع نقابة الجیولوجیین األردنیین وعقدورشةعمل ضمن األسبوع الوطني
وعلى مسرح األكادیمیة.العمل 

لتحقیق مصلحة الوطن والمواطن والمساهمة في مابین األكادیمیة والقطاعین العام والخاص ایجاد شراكة مؤسسیةتطلع دائمًا إلى وٕاننا ن
التنمیة وخدمة المجتمع. والشكر الجزیل الموصول لجمیع الجهات التي دعمت وساهمت في إنجاح كافة أنشطة المسؤولیة المجتمعیة التي 

المدیریة العامة للدفاع المدني , نقابة الجیولوجین وزارة العمل , والثروة المعدنیة,وزارة الطاقة : وزارة المیاه والري ,ةنفذتها األكادیمی
,الهالل جمعیة إنقاذ الطفل,كز الشریف للعیون امر ,المخبریة مدالب مجموعة االستشارات, مبادرة ولي العهد "سمع بال حدود",

,إدارة المخدرات/اإلدارة الملكیة لحمایة البیئة/ مدیریة األمن العامالثدي,األحمر,الجمعیة الملكیة للتوعیة الصحیة,البرنامج األردني لسرطان
شركة (جوردینیا) ,للتنمیة الصناعیةاألردنیةالشركة السعودیة ,شركة الجنیدي لأللبان , المركز الوطني لحقوق اإلنسان,مدیریة األمن العام 

مصنع سیجما للمنظفات و مصنع الخمائل ,شركة فاین للورق الصحي, شركة سوا للصناعات البالستیكیة ,الغذائیة للصناعاتالخلیج 
. للورق الصحي

قلب مفتوح وأذن صاغیة لكل توجیه واقتراح ونقد بناء یهدف إلى إستمرار العطاء لوٕان األكادیمیة تتطلع دائمًا إلى الشراكة المجتمعیة وٕانها 
لمجتمعیة لیتماشى مع دور ورسالة األكادیمیة في تقدیم تعلیم أكادیمي متمیز في مجال الحمایة المدنیة,وفقنا وٕایاكم وتحسین جودة الخدمة ا

حفظه اهللا ورعاه.ابن الحسین المولى القدیر لخدمة وطننا الحبیب في ظل صاحب الجاللة الملك عبداهللا الثاني 

هللا الثانيكلمة عميد أكاديمية األمير الحسين بن عبد

للحماية المدنية

الدكتور :فيصل الغثيان
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القیم
االنتماء

العمل بروح 
الفریق (التعاون)

النزاهة
المبادرة

األكادیمیةرؤیة 
منارة علمیة متمیزة لتأهیل المختصین والباحثین في 

الحمایة المدنیة

رسالة األكادیمیة
تقدیم تعلیم أكادیمي متمیز في مجال الحمایة 

حدث التقنیات العلمیة والتكنولوجیةأالمدنیة وفق 
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:محاوروأھمھاعدةعلىلدى أكادیمیة األمیر الحسینالمجتمعیةتتركزالمسؤولیة

 .املشاركة يف التدريب والتعليم
.دعم اجلمعيات اخلريية و املبادرات التطوعية
اخلاصة.تدعم ذوي االحتياجا
.دعم القطاع الصحي
والعلميةدعم األنشطة الثقافية.
.دعم املرأة وشؤون األسرة
.نشر ثقافة ترشيد استهالك املياه والطاقة

المشاركة في التدريب والتعليم
المحاضرات التوعویة حول سرطان الثدي

مدرسة الرجم الشامي الثانویةجمعیة النقیرة التعاونیة                                             

الحاتمیة الثانویة للبناتمدرسة 
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المحاضرات التوعویة حول اإلسعافات األولیة

األساسیةاألساسیة المختلطةمدرسة البویضةمركز الملكة رانیا العبدهللا لتكنولوجیا المعلومات/الموقر            

مدرسة الذھیبة الغربیة الثانویة للبنینالثانویةمدرسة الذھیبة الشرقیة 

النقیرة الثانویة للبناتمدرسة 
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المحاضرات التوعویة حول المخدرات

الغربیة الثانویة للبنینمدرسة الذھیبة 
مدرسة الذھیبة الغربیة الثانویة للبنین

أم بطمة الثانویة للبنینمدرسة 

النقیرة الثانویة للبنین مدرسة 
مدرسة الذھیبة الغربیة للبنین

الثانویة للبنین

مسرحیة حول المخدرات على مسرح األكادیمیة
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 التدریبیة حول استخدام الطفایات والتدریب على اإلخالءالمحاضرات

أم بطمة األساسیة للبنینمدرسة 

أم بطمة الثانویة للبنینمدرسة 

األساسیة للبناتمدرسة اللسین 
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دعم القطاع الصحي
 في األكادیمیةیوم طبي مجاني

كادیمیة الدكتور فیصل األتحت رعایة عمید 
الغثیان وضمن نشاطات المسؤولیة 
المجتمعیة نظمت األكادیمیة یوم الخمیس 

م بالتعاون مع مجموعة 1/9/2016
كز ااالستشارات المخبریة مدالب ومر 

إنقاذ الطفل یومًا الشریف للعیون وجمعیة 
طبیًا مجانیًا ألهالي لواء الموقر داخل حرم 
األكادیمیة تضمن هذا الیوم فحص مخبري 
للدم والسكر قدمته مجموعة مدالب المخبریة 
، كما قدم مركز الشریف للعیون فحص 
شامل للنظر على أحدث األجهزة 
المتخصصة ، وقدمت جمعیة إنقاذ الطفل 

أة والطفل مر محاضرات توعویة في صحة ال
وتغذیة الرضع والصغار.

في نهایة الیوم الطبي المجاني كرم عمید األكادیمیة كافة الجهات المشاركة وقام بتسلیم الدروع التذكاریة لهم لجهودهم 
الداعمة في إنجاح هذا الیوم .
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لسیدات المنطقةاألمراض النسائیةمحاضرات توعویة حول
 الثديحمالت الكشف الطبي عن سرطان
مبادرة صحتي في غذائي
مبادرة نظافتي عنوان صحتي

دعم الجمعيات الخيرية والمبادرات
تنظیم زیارة ألطفال جمعیة سیدات خضیر لمھرجان القراءة/مركز زھا الثقافي
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مبادرة ولي العھد "سمع وبالتعاون معیارة لجمعیة النقیرة التعاونیة وتوزیع ھدایا لألطفالز
حدود"بال

"صحتي في غذائي"مبادرة 

مركز الملكة رانیا العبد اهللا بالتعاون مع)مبادرة صحتي فیغذائيم(11/8/2016الموافقبوم الخمیسكادیمیة األأطلقت 
وتأتي هذه المبادرة ضمن نشاطات .طفل150استفاد من هذه المبادرة مایقارب ولتكنولوجیا المعلومات في لواء الموقر 

المسؤولیة المجتمعیة في األكادیمیة وتهدف إلى توعیة األطفال بأهمیة الغذاء الصحي المفید واالبتعاد عن األغذیة 
الشركة ,شركة الجنیدي لأللبان ,اإلدارة الملكیة لحمایة البیئة / مدیریة األمن العاموبدعم كال" من:الضارة و المصنعة 
وشركة سوا للصناعات البالستیكیة ,الغذائیة للصناعاتشركة الخلیج (جوردینیا) و للتنمیة الصناعیةاألردنیةالسعودیة 

في نهایة الفعالیة كرم الدكتور فیصل الغثیان عمید األكادیمیة الجهات المختلفة الداعمة وشركة فاین للورق الصحي.
لدورهم الممیز في إنجاح المبادرة.
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 نظافتي عنوان صحتي"مبادرة"

انسجامًا مع سیاسة األكادیمیة في التوعیة الصحیة وتنفیذًا لخطة المسؤولیة المجتمعیة ضمن محور الصحة 
والمبادرات أطلقت األكادیمیة مبادرة بعنوان ( نظافتي عنوان صحتي ) ألطفال مدرسة البویضة األساسیة المختلطة 

بأهمیة النظافة الشخصیة ومدى انعكاسها مباشرة .وتهدف إلى توعیة األطفال 10/2016/ 27یوم الخمیس الموافق 
على الصحة وتعریف الطالب على المصانع التي تختص بإنتاج المنتجات التي تهتم بالنظافة الشخصیة وتأتي هذه 
المبادرة بدعم كال" من الجمعیة الملكیة للتوعیة الصحیة والهالل األحمر وٕاضافة للمحاضرات التوعویة تم توزیع 

یة للطالب ( فرشایة أسنان ومعجون) مقدمة كهدیة من قبل المركز الوطني لإلسعاف األولي والحد من عینات مجان
المخاطر (الهالل األحمر).وبعداإلنتهاء من المحاضرات تم اصطحاب الطالب لزیارة كًال من مصنع سیجما 

كرمت المهندسة منار الیة للمنظفات و مصنع الخمائل للورق الصحي في مدینة سحاب الصناعیة. في نهایة الفع
الداعمة لجهودهم الممیزة في إنجاح المبادرة .المشاركة لجهات العجلوني رئیسة لجنة المسؤولیة المجتمعیة ا
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"نحو أردن خالي من العنف"مبادرة 

وضمن محور المبادرات انسجامًا مع سیاسة األكادیمیة وتنفیذًا لخطة المسؤولیة المجتمعیة في توعیة المجتمع المحلي 
) ألهالي منطقة لواء ان(نحو أردن خاٍل من العنفمبادرة بعنو م29/9/2016أطلقت األكادیمیة یوم الخمیس الموافق 

الموقر وطالب مدارس الموقر برعایة عمید األكادیمیة الدكتور فیصل الغثیان وبحضور نائب العمید للشؤون اإلداریة 
ومجموعة كبیرة من المعلمات وطلبة المدارس و أمهات الطلبة وتأتي هذه المبادرة والعسكریة المقدم جمال الشناق

بهدف المساهمة في القضاء على العنف األسري عبر توعیة أفراد المجتمع األردني .تضمنت المبادرة محاضرات 
جمعیة إنقاذ كل من(ات بدعمتوعویة بحقوق المرأة والطفل واألسرة ونبذ العنف بكافة أنواعه حیث تم إلقاء محاضر 

المركز الوطني لحقوق اإلنسان) كما قامت دائرة العالقات العامة / مدیریة األمن العام بعرض مسرحیة حول -الطفل
في نهایة الفعالیة كرم عمید األكادیمیة الدكتور فیصل الغثیان الجهات الداعمة و العنف األسري في مسرح األكادیمیة .

.ممیز في إنجاح المبادرةالبتسلیمهم الدروع لدورهم
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 أكادیمیتي أحلى"مبادرة"

تماشیا" مع سیاسة األكادیمیة لحمایة البیئة وإلظهار األكادیمیة 
بشكل أجمل, تم إطالق مبادرة أكادیمیتي أحلى وذلك بالتعاون مابین 
دائرة شؤون الطلبة ولجنة المسؤولیة المجتمعیة حیث قام الطلبة وعدد 

ار األكادیمیة من الداخل األكادیمیة بحملة نظافة عند أسو من موظفي 
. والخارج

 للطلبة"كسوة خیر"مبادرة

(فریق ساي) من طلبة األكادیمیة أطلق ن خطة النشاطات الطالبیةضم
مبادرة إنسانیة بعنوان "كسوة خیر" تحت شعار "دّفي غیرك من بیتك" والتي 

نفوس الطلبة وتحقیق معاني التكافل تهدف إلى تعزیز معاني اإلنسانیة في 
االجتماعي بین الطلبة والمجتمع الفقیر من خالل جمع المالبس القدیمة الخاصة 

بالطلبة وتوزیعها على الفقراء والمحتاجین بالتعاون مع بنك المالبس.

دعم المرأه وشؤون األسرة
حمالت الكشف الطبي عن سرطان الثدي
محاضرة األمراض النسائیة

مركز الملكة رانیا العبدهللا لتكنولوجیا المعلومات/الموقر         
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 وكتیب البیت اآلمنحملة توزیع مجلة اإلطفائي الصغیر

النقیرة األساسیة المختلطةمدرسة  الغربیةاألساسیة مدرسة الذھیبة 
مدرسة الذھیبة الغربیة للبنین

الثانویة للبنین

الشرقیة األساسیة مدرسة الذھیبة 
المختلطة

مدرسة البویضة األساسیة المختلطة
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تنظیم زیارة ألطفال جمعیة سیدات خضیر لمھرجان القراءة/مركز زھا الثقافي.
زیارة لجمعیة النقیرة التعاونیة وتوزیع ھدایا لألطفال.
مبادرة صحتي في غذائي.
مبادرة نظافتي عنوان صحتي.
مبادرة نحو أردن خالي من العنف.

والعلميةدعم األنشطة الثقـافية

احتفال مدرسة الذھیبة الشرقیة الثانویة الشاملة المختلطة بمناسبة األعیاد الوطنیة

یوم وطني نظمتھ مدرسة الرجم الشامي الشرقي في مسرح أكادیمیة
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تحت رعایة وزارة العملللسالمة والصحة المھنیةالثالث عشراستضافة األسبوع الوطني.
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بالتعاون مع "الكوارث الطبیعیة ودور العلوم الحدیثة للحد منھا بعنوان "یوماً علمیاً إقامة
األكرمنقابة الجیولوجیین األردنیینتحت رعایة رئیس مجلس األعیان دولة السید فیصل الفایز 

یق الركن طالل المدیرالعام للدفاع المدني الفر/لألكادیمیةاألعلىوبحضور رئیس المجلس 
.عبد هللا الزعبيالتطبیقیة األستاذ الدكتوررئیس جامعة البلقاء عبدهللا الكوفحي و
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نشر ثقـافة ترشيد استهالك المياه والطاقة

عقد محاضرات توعوية حول ترشيد استهالك المياه والطاقة

على مختلف توزيع بروشورات وملصقات حول ترشيد استهالك المياه والطاقة
الدوائر واألقسام في األكاديمية
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مؤشرات أداء نتائج المسؤولية المجتمعية:

حلي
الم

مع 
مجت

م ال
دع

المقیاس
مؤشر األداء

مشاریع المسؤولیة المجتمعیة

المشاركة في التدریبوالتعلیم
 عدد المحاضرات الصحیة التوعویة
 التدریبیةعدد المحاضرات

دعم القطاع الصحي
عدد األیام الطبیة المجانیة
 عــــــــدد الحمــــــــالت التثقیفیــــــــة وتوزیــــــــع

كتیبات
عدد المبادرات

عدد  الجمعیات الخیریة المدعومةدعم الجمعیات الخیریة والمبادرات
عدد المبادرات

عدد المبادرات الخاصة بالبیئة واالقتصاددعم البیئة 
باالقتصادعدد األنشطة الخاصة

لذووي األنشطة الخاصة عدد الخاصةاالحتیاجاتدعم ذووي 
االحتیاجات الخاصة

دعم المرأة وشؤون األسرة

 عدد المحاضرات الصحیة التوعویة
عدد المحاضرات التدریبیة
 عــــــــدد الحمــــــــالت التثقیفیــــــــة وتوزیــــــــع

كتیبات
عدد  الجمعیات الخیریة المدعومة

عدد األنشطة والفعالیاتوالعلمیةدعم األنشطة الثقافیة 
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:تفصيالت األنشطة

 2016األرقام: خطط المسؤولیة المجتمعیة لألكادیمیة لعام مصدر ھذه.

2016مؤشر األداء

4.سرطان الثديفي مجال عدد المحاضرات الصحیة التوعویة 

9حول اإلسعافات األولیة.عدد المحاضرات التدریبیة 

1.عدد األیام الطبیة المجانیة

3حول المخدرات. عدد المحاضرات التدریبیة 

4حول استخدام الطفایات وتجربة إطفاء.عدد المحاضرات التدریبیة 

9.وبروشورات, مجالتعدد الحمالت التثقیفیة وتوزیع كتیبات

4.دعم الجمعیات الخیریة التي تعنى بالمرأة واألسرة

2عدد الزیارات الداعمة لألطفال.

2.األماكن المخصصة للتدخینعدد 

1.لذوي االحتیاجات الخاصةاألنشطة الخاصة عدد 

5.عدد المبادرات واألیام التطوعیة

2.عدد المبادرات واألیام التطوعیة الخاصة بالبیئة

2.عدد األنشطة الخاصة باالقتصاد

4ثقافیة والعلمیة.عدد األنشطة ال
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نسب انجاز خطة المسؤولیة المجتمعیة لعام 
2016

الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

نسب انجاز جميع أنشطة المسؤولية المجتمعية

م2016والتي تغطي كافة المشاریع الواردة في خطة المسؤولیة  المجتمعیة  لعام 

الجھات المستضیفھ والراعیة:طلب وذلك بناءا" على نشاطینمالحظة: تم تأجیل *

.دورة أصدقاء البیئة
لذووي االحتیاجات الخاصة في جمعیة البادیة الوسطى.محاضرة توعویة

) نشاط وفعالیة65=(2016المستھدفة لعام األنشطةعدد 

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

39=29)=19+10(10عدد األنشطة المنفذة تراكمیا" (10+29)=63 (24+39)

%97%60%44.6%15.4تنفیذه/المستھدفتم نسبة اإلنجاز=ما 
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بمبادرات أكادیمیة األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني في مجال المسؤولیة المجتمعیة لعام 2016 ملخص

التاریخ الجھات الداعمة الھدف منھا فكرة المبادرة اسم المبادرة ت

م6/4/2016 دائرة شؤون الطلبة
تماشیا" مع سیاسة األكادیمیة 

لحمایة البیئة وإلظھار األكادیمیة 
.بشكل أجمل

النقیب منار 
العجلوني مبادرة أكادیمیتي 

أحلى
1

م11/8/2016

مركز الملكة رانیا العبد هللا لتكنولوجیا 
اإلدارة الملكیة ,المعلومات في لواء الموقر

شركة ,لحمایة البیئة / مدیریة األمن العام
األردنیةالشركة السعودیة ,الجنیدي لأللبان 
شركة الخلیج (جوردینیا) وللتنمیة الصناعیة

شركة سوا للصناعات ,الغذائیة للصناعات
شركة فاین للورقوالبالستیكیة 

توعیة األطفال بأھمیة الغذاء ل
الصحي المفید واالبتعاد عن 

. حیث الضارةواألغذیة المصنعة 
مبادرة مایقارب استفاد من ھذه ال

طفل والمشاركین في النادي 150
مركز الملكة رانیا العبد الصیفي ل

هللا لتكنولوجیا المعلومات في لواء 
الموقر

النقیب منار 
العجلوني مبادرة صحتي 

فیغذائي 2

م29/9/2016
المركز الوطني لحقوق - جمعیة إنقاذ الطفل

مدیریة دائرة العالقات العامة / واإلنسان
.األمن العام

تأتي ھذه المبادرة بھدف المساھمة 
في القضاء على العنف األسري 

عبر توعیة أفراد المجتمع 
ألھالي منطقة لواء ,األردني

الموقر وطالب مدارس الموقر

النقیب منار 
العجلوني

مبادرة (نحو أردن 
خاٍل من العنف) 3

م27/10/2016
الھالل,الجمعیة الملكیة للتوعیة الصحیة 

مصنع سیجما للمنظفات و مصنع ,األحمر
الخمائل للورق الصحي

تھدف إلى توعیة األطفال بأھمیة 
النظافة الشخصیة ومدى 

انعكاسھا مباشرة على الصحة
واستفاد منھا طالب مدرسة 
البویضة األساسیة المختلطة.

النقیب منار 
العجلوني

نظافتي مبادرة  
عنوان صحتي 4

م13/12/2016 +بنك المالبسدائرة شؤون الطلبة

تھدف إلى تعزیز معاني اإلنسانیة 
في نفوس الطلبة وتحقیق معاني 

التكافل االجتماعي بین الطلبة 
والمجتمع الفقیر من خالل جمع 

المالبس القدیمة الخاصة بالطلبة 
وتوزیعھا على الفقراء 

.والمحتاجین

فریق ساي
الطالبي

كسوة خیر مبادرة
5
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م:2017لعام ةالتطلعات المستقبلیة لنشاطات المسؤولیة المجتمعی
استكمال مشروع تدویر النفایات وإطالق مبادرة تخص ذلك في األكادیمیة..1

من أيلمناطق التي لم یتم عقد لدیھا مسبقا" لإعطاء األولویة في تنفیذ أنشطة المسؤولیة المجتمعیة .2

.وغیرھامیمونةومثل منطقة الزمیالتأنشطة المسؤولیة المجتمعیة 

بتخصصات األكادیمیة التواصل مع المدن الصناعیة ومدراء المصانع في منطقة الموقر لتعریفھم .3

وذلك بما یتوافق مع الخطة االستراتیجیة والتسویقیة لألكادیمیة.

انع في منطقة الموقر لتعریفھم وتوعیتھم عقد ورشة عمل ودعوة المدن الصناعیة ومدراء المص.4

بأھمیة وجود أنظمة لدیھم في السالمة والصحة المھنیة.

في العدید من المدارس والجھات األخرى.2016تنفیذ المبادرات التي أطلقتھا األكادیمیة في عام .5

تنفیذ المزید من األنشطة لخدمة ذووي االحتیاجات الخاصة في المنطقة..6

المدیریة العامة للدفاع المدني وعقد نشاطات مشتركة في مجال المسؤولیة المجتمعیة.التنسیق مع .7

الجرائم االرھاب, عقد العدید من المحاضرات التدریبیة والتوعویة في عدة مجاالت مختلفة مثل: .8

وسائل التواصل االجتماعیة المختلفة الفوائد واألضرار,األمراض الساریة والمعدیة, االلكترونیة,

تشارات مختلفة في التغذیة وغیرھا.اس

إقامة حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم في األكادیمیة..9

تشجیع الھیئة التدریسیة والطالب للمشاركة بأنشطة المسؤولیة المجتمعیة المختلفة من خالل عقد .10

لتعریفھم بأھمیة العمل التطوعي والخدمة المجتمعیة.محاضرات 

ئق في المنطقة بالتعاون مع الجھات المختصة المختلفة.أحد الحداصیانة.11

إقامة حفل ترفیھي لألطفال وتوزیع الھدایا المتنوعة..12

إطالق المزید من المبادرات لخدمة أھالي منطقة الموقر..13

صحة المھنیة في األكادیمیة بھدف التأكید على أھمیة توفیر بیئة لالعمل على إیجاد تعلیمات للسالمة وا.14

وصحیة للعاملین.آمنھعمل 


