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 مقدمة

ال شك أن موضوع األمن الصناعي وحماية العاملين والموظفين من أخطار العمل 

واألمراض المهنية يعتبر من الموضوعات القديمة قدم اإلنسانية، ذلك ألن هذا الموضوع 

ً بالجوانب اإلنسانية واألخالقية من قبل أصحاب األعمال تجاه  ً وثيقا يرتبط ارتباطا

وجهات النظر فإنهما دائما  فيالعملية اإلنتاجية  رفيطالعاملين لديهم. ومهما اختلف 

بينهما هدف واحد متفقان عليه منذ بداية العالقة التعاقدية وهذا الهدف هو استمرار 

الجزء  في 2003لسنة  12نص عليه قانون العمل رقم  الشيءالمنشأة وتطويرها. ونفس 

أطراف العملية اإلنتاجية الخاص بالسالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ودور 

تحقيق أهداف المنشأة وهى  فيالحكومة( والذى يتلخص -العمال-)أصحاب األعمال

 وبالتاليزيادة اإلنتاجية ومنع األمراض واإلصابات والحوادث والكوارث الصناعية، 

جعلها بيئة المصنع ب فيالمجتمع وأساسا حماية البيئة الداخلية  فيحماية البيئة الخارجية 

 خالية من الملوثات مما يحمى اآلالت والمنشآت وصحة العامل، أي ل سليمة وآمنة،عم

المخرجات  تكون وبالتالييؤدى الى تقليل نسب الغياب واالنقطاع عن العمل  بالتاليوهذا 

 زيادة اإلنتاج والتنمية االقتصادية.  هي

ل ر من أخطار العموتدل القرارات التاريخية على أن العاملين قد عانوا الكثير والكثي

وتعرضوا ألمراض مهنية خطيرة جداً أودت بحياة الكثيرين منهم، وال يقتصر األمر 

 أمينيتبعض األحيان إلى عدم وجود نظام  فيالعمل، ولكن يمتد  فيعلى فقدان حياتهم 

الية أو مكافآت م أيالعمل بالحصول على  فييسمح للعاملين الذين يصابون أو يموتون 

ستحقاقات تعوضهم أو ذويهم عما أصابهم من أضرار وحوادث وذلك نتيجة معاشات أو ا

 العمل.لعدم التأمين عليهم من قبل صاحب 

عبئا  الصناعيوهناك مفهوم خاطئ لدى بعض أصحاب األعمال باعتقادهم بأن األمن 

ال يعيرون موضوع األمن  وبالتالي زائدا على تكاليف اإلنتاج أو هو خدمات بال عائد،

تاج. اإلنتكاليف  فياالهتمام الالزم اعتقادا منهم بأن ذلك يؤدى الى توفير  عيالصنا
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حينما تحدث الكارثة وينهار المصنع أو تنهار الشركة نتيجة حادث حريق أو  نولك

 األرواح وأخرى غير منظورة. فيوما يترتب على ذلك من خسائر  انفجار...الخ،

ة صورة معاناة بشرية وفني فيتدفع دول العالم أثمانا باهظة لتلك الحوادث  وبالتالي

ومن هنا  البد من األخذ به، ضروريعمل  الصناعيمما أكد على أن األمن  واقتصادية،

ليس عبئا زائدا على تكاليف اإلنتاج وليس  الصناعينستطيع أن نؤكد على أن األمن 

بل أنه من خالل تنفيذ  ،المجزيه وعائده وإنما له مردود مجرد خدمات بال عائد،

اشتراطات السالمة والصحة المهنية نستطيع تقليل األمراض المهنية ونمنع إصابات 

 نوفر ساعات العمل الضائعة نتيجة لإلصابات والحوادث، وبالتالي وحوادث العمل،

هو ومجمل ذلك  ،المهنيوأيضا نقلل من التعويضات ومعاشات العجز ونفقات التأهيل 

ألمن تكاليف ا هيتوفير لصاحب العمل والدولة أعباء هائلة يمكن تجنبها بأقل من ذلك 

 .الصناعي

وقد تم تناول هذا الكتاب من خالل سبعة فصول تضمن الفصل األول الخلفية التاريخية 

حوادث العمل،  الثانيوتضالالالالمن الفصالالالالل  ومفهوم وأهداف السالالالالالمة والصالالالالحة المهنية،

الرابع وتضالالالالمن الفصالالالالل  يتعرض لها العامل، التيالمخاطر وتضالالالالمن الفصالالالالل الثال  

 األولية، وتضمن الفصل الخامس الحرارة ومصادرها ونظرية االشتعال، اإلسعافات

مواد اإلطفاء، وتضالالالالمن الفصالالالالل السالالالالابع -وتضالالالالمن الفصالالالالل السالالالالادا أنواع الحرائق

 تشريعات وقوانين السالمة والصحة المهنية.

متواضع م هذا الجهد التقدي في وفقنيعلى القدير أن يكون قد وفى النهاية آمل من المولى ال

وأصحاب األعمال  وزمالئي أساتذتي يديبين  أضعه والذي الكتاب، من خالل هذا

 والباحثين وطالب العلم.

 وعلى هللا قصد السبيل

 عبد هللا شراره  مجدي/دكتور

                2016                                                                      
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 الخلفية التاريخية

االهتمام بموضوعات الصحة المهنية يرى الباحثون والمتخصصون في هذا المجال أن 

 واألمن الصناعي تطور في إطار االهتمامات التالية:

لقد ظلم العبيد في أوروبا ظلماً قاسياً، حي  كان اإلقطاعيون يؤجرون ما لديهم من عبيد 

ألصحاب الصناعات نظير الحصول على موارد إضافية للرزق يحصل عليها 

 اإلقطاعيون.

( قبل الميالد حال هؤالء العبيد وهم يبتلعون الحصى 270-470وصف أبو قراط )

ويعانون من آالم المغص المزمن خاصة لدى عمال استخراج المعادن وعمال الصباغة 

 والحياكة والصيادين والفالحين وغيرهم.

ويصف أيضاً  وبعد الميالد جاء "بللينى" ليصف أعراض التسمم بالزنك والكبريت،

ت تستخدم للوقاية من أعراض التسمم بالغازات واألبخرة كان التياألقنعة الواقية 

ميالدية كشف "جالينوا" حقائق كثيرة عن علم  200إلى150بين عام اواألتربة. وفيم

التشريح، كما بينت الحقائق أنه كاد أن يفقد حياته بسبب شدة أبخرة النحاا والدخان 

 زيارة ألحد مناجم النحاا بقبرص. فيالمتطاير حينما كان 

وقد أعطى صالالورة لسالاللوك العمال عندما كانوا يتعرضالالون لادخنة الخطرة وذلك بقوله 

ال يدركهم الموت  كي"كانوا يركضون بأقصى سرعة وهم يحملون النحاا المنصهر 

 خنقاً داخل المنجم".

معروف ال األلمانيومع تطور الجوانب الطبية المرتبطة باألمراض المهنية، جاء الطبيب 

واستطاع  مناطق المناجم، فيبمزاولة مهنة الطب  اهتم والذييكوال" باسم "جورج أجر

 يتعرض لها عمال المناجم. التيأن يوصف األخطار واألمراض 

قراط  لقب بأبو والذي"رامازينى"  اإليطاليوفى أواخر القرن السابع عشر ظهر الطبيب 

لتجارة قدم كتاب عن األمراض الخاصة بشئون الصناعة وا والذي، المهنيالطب 

والزراعة وكان هذا الكتاب سبب شهرته وشيوع صيته. وقد تعرض هذا الكتاب بالبح  
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وقد بين  منها عمال الزراعة والصناعة بصفة عامة، يعانيأكثر من مائة مرض  في

 مختلف طرق الوقاية والعالج منها.

م اهت والذيالقرن الرابع ظهر نظام الطوائف المهنية  فيآخر  اجتماعيوفى تطور 

بتنظيم الحرف ومختلف ألوان الصناعة وقد امتد االهتمام برعاية شئون العمال الصحية 

 واالجتماعية وتحديد ساعات العمل ونظم األجور ومراقبة اإلنتاج.

تمثل مصانع صغيرة يمتلكها أصحاب رأا  والتيوبعد ذلك انتشرت الورش اإلنتاجية 

رن من الق الثانيالنصف  فيأوربا  فيالمال، وذلك خالل ما سمى بالثورة الصناعية 

كان من أهم روادها  والتيالثامن عشر، وقد صاحب ذلك سمى بحركة اإلدارة العلمية 

فايول وغيرهم، وقد اتسمت هذه المرحلة بالضغط الشديد على  وهنريفريدريك تايلر 

وحسب.  ماديآالت يعملون نظير مقابل  فيالعمال وإهداء حقوقهم واعتبارهم تروا 

ظلم كثير من العمال لدرجة الموت، وذلك ما دفع إحدى  فيتسببت هذه المرحلة  دوق

م." إن عبيدنا 1868أحد أيام  فيالصحف األوروبية آنذاك "المورنتج ستار" أن تقول 

الغالب يذبلون  فيهؤالء  …بحياتهم يودي الذيالبيض الذين يجبرون على العمل الشاق 

 صمت وسكون."  فيويموتون 

تنادى  التيوبنهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ظهرت األفكار والمبادئ 

ً  فيبحقوق العاملين وتوفير البقية اآلمنة  إلخ،  ... العمل سواء مادياً أو اجتماعياً أو صحيا

هذا المجال، وذلك بقيادة  فيوكانت حركة الهاوثورن ومدرسة العالقات اإلنسانية رائدة 

شيستر برنارد وماكس فيبر  الشأنهذا  فيو، ومن المصلحين االجتماعيين إلتون ماي

 هذا الشأن. في االجتماعيوالذين ركزوا على الجانب 

هم المحرك الوحيد  وتعتبر المحاوالت األولى لحركة العالقات اإلنسانية واالجتماعية،

األجر  فيعمال تطالب بحقوق ال والتيلظهور ما سمى بعد ذلك باسم النقابات العمالية 

 والتأمين عليهم وتوفير ظروف عمل صحية وآمنة لهم.
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 اإلطار القانوني

نتيجة لما سبق من إهدار واضح لحقوق العمال، ونظراً الرتفاع األصوات المنادية بحق 

نظم توفر لهم العدالة والكرامة والعالج، اتجهت الحكومات  فيالعمل  فيهؤالء العمال 

مية يالئم آد الذيتلزم أصحاب األعمال بتوفير مناخ العمل  التيإلى سن التشريعات 

الفرد ويحافظ عليه سواء داخل العمل أو بعد بلوغه سن التقاعد. ويمكن استعراض 

 التطورات التشريعية التالية باختصار:

قانوناُ يلزم أصحاب األعمال بالتأمين ضد حوادث العمل  1882عام فيأصدرت ألمانيا 

 د.تصيب األفرا التي

أصدرت إنجلترا قانون مماثل لما سبق لعالج العاملين والتأمين عليهم  1897سنة في

 ضد إصابات وحوادث العمل.

الواليات  في، وصدر قانون شبيه لما سبق 1898وفى فرنسا صدر مثل هذا القانون عام 

 .أعقبت مباشرة حركة اإلدارة العلمية بقيادة تايلر التيالفترة  وهي 1911المتحدة عام

ولم  1909 لسنة 14بشأن تشغيل األحداث برقم  عماليوفى ج.م.ع. صدر أول تشريع 

بشأن تشغيل األحداث، ثم  1933 لسنة 48يجد طريقة إلى التنفيذ حتى صدر القانون رقم

صدر قانون العمل  م، ث1959 لسنة 91توالت التشريعات حتى صدر قانون العمل رقم 

 .2003لسنة  12لعمل رقم صدر قانون ا م، ث1981 لسنة 137رقم

. ج.م.ع فيويعتبر صدور هذه القوانين من أهم أسباب تقدم السالمة والصحة المهنية 

وسوف نستعرض التشريعات القانونية الخاصة بالسالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة 

وذلك من خالل  فيما بعد بالتفصيل، 2003لسنة  12وردت بقانون العمل رقم  التيالعمل 

 ل السابع.الفص
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 مفهوم وأهداف السالمة والصحة المهنية

 :الصناعيمفهوم ومجاالت األمن 

تشير كلمة الصحة إلى مفهوم كامل وشامل فهناك صحة الفرد وهناك الصحة العامة 

ر تعنى الحفاظ على الجو والب والتيتتعلق بالمجتمع ككل، وهناك صحة البيئة  التي

 على صحة األفراد وصحة المجتمعات.وأضرار تؤثر تلوث  أيوالبحر من 

 هيمن ناحية أخرى فإن صحة الفرد ال تعنى مجرد خلوه من األمراض المعروفة، بل 

وبرغم  حالة "اكتمال الكفاية البدنية والنفسية واالجتماعية للفرد، هيمفهومها الشامل  في

 فلك واحد هو اإلنسان العامل، فيإال أنها جميعا تدور  الصناعيتعدد مفاهيم األمن 

وكيف نوفر له األمن واألمان والصحة من أجل تفرغه للعملية اإلنتاجية وتحقيق أعلى 

يتم ذلك فالبد من االتجاه الى بيئة ومواقع العمل لنجعلها  ولكي معدالت بأفضل جودة،

 لك يعرفوهذا لن يتأتى إال بإتباع إرشادات السالمة والصحة المهنية. من أجل ذ آمنة،

مجاالت العمل المختلفة إزاء كل ما  فيبأنه إحساا باألمان والطمأنينة  الصناعياألمن 

السالمة  هو الصناعيلامن  العالميسالمته وصحته. والتعبير  فييتهدد اإلنسان العامل 

 والصحة المهنية ألنه يشمل شقين أو جانبين رئيسيين هما السالمة والصحة المهنية..

وكذلك من  يواجهها العامل بسبب ما يستخدمه من آالت، التيألخطار )سالمة من ا

 األضرار الصحية الناشئة عن ممارسة مهنة معينة وسالمة من بيئة العمل ذاتها(. 

ومن هنا فإن السالمة والصحة المهنية تهدف الى حماية عناصر مقومات اإلنتاج 

 و الثروة القومية للبالد، فالحفاظوبهذا تؤدى الوظائف االجتماعية لالقتصاد أ األساسية.

والحفاظ  على العامل سيد اآللة، والحفاظ على اآللة نفسها، أيعلى العنصر البشرى 

 يفوإشاعة الطمأنينة ونشر السالمة  الصناعيعلى مواد العمل وإحاطتها بسياج األمن 

 وبالتالي جو العمل والوقاية من الحوادث والكوارث الصناعية هو الهدف المراد تحقيقه.

مجموعة من الخطوات واإلجراءات تتخذ لتحقيق بيئة  هيفإن السالمة والصحة المهنية 

تنعدم فيها األمراض المهنية  عمل مأمونة خالية من جميع األخطار ومسببات الحوادث،



 

 

-13- 

أمان تام من  فيواإلرهاق وتلف وضياع األموال مع المحافظة على عناصر اإلنتاج 

 كافة األخطار.   

  -يلي: تؤثر على صحة الفرد ما  التيالعوامل  ومن

 الوراثة 

  تحيط به ومنها بيئة العمل التيالبيئة الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية 

  يعمل يدين و التيالحياة من حي  العادات والتقاليد والقيم  فيأسالالاللوب اإلنسالالالان

 بها المجتمع ككل

 الفرق بين الصحة العامة والصحة المهنية:

فإن البعض يفرق بين لفظ الصحة العامة والصحة المهنية، باعتبار  ناحية أخرى،من 

أما  أن الصحة العامة لها وسائل عامة على مستوى المجتمع واألفراد والجماعات،

ا هذه المهنة، ولذ فيتختلف من مهنة إلى أخرى حسب طبيعة العمل  فهيالصحة المهنية 

على  تلزم كل مهنة التيصفات البدنية والصحية تهدف الصحة المهنية إلى تحديد الموا

م مثالُ، مجال التعلي فيمجال البناء تختلف مواصفاتهم عن العاملين  فيحدة، فالعاملين 

ولذا تسعى الصحة المهنية إلى التأكد من توافر االستعدادات الجسمانية الالزمة لكل عمل 

اقة الصحية للعاملين وتحافظ أنها تبح  عن اللي أيوالمحافظة على هذه االستعدادات 

 عليها.

 -التالي: وذلك من خالل اإلطار 

 الغرض: 

 )المعدات والخامات والمنتجات(. وحماية المنشأة حماية اإلنسان،

 األطراف المعنية:

 العامل(.-الدولة-شركاء اإلنتاج الثالثة )صاحب العمل

 مهمة الدولة:

 متابعة التنفيذ.-التشريع
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 مهمة العامل:

 الحفاظ على معداته ووسائل اإلنتاج.-على حياتهالحفاظ 

 مهمة صاحب العمل:

 توفير بيئة عمل مناسبة.

 الجهات المعنية:

 -الدولي: المستوى  ى(: عل)أ

 منظمة الصحة العالمية.-2                                  منظمة العمل الدولية.-1

 الهيئات والمؤتمرات المهنية.-4وكالة الطاقة الذرية.                          -3

 الجمعية الدولية للضمان والتأمينات االجتماعية.-5

 -المحلى: المستوى  ى(: عل)ب

 وزارة التأمينات االجتماعية.-2وزارة القوى العاملة والهجرة.                -1

لدراسالالالالات السالالالالالمة والصالالالالحة المهنية.                    القوميالمركز -4   وزارة الصالالالالحة.       -3

 .  الصحيالهيئة العامة للتأمين -6             الرخص بوزارة اإلسكان.   إدارة-5

 الكفاية اإلنتاجية بوزارة الصناعة. مصلحة-7

 بالمؤسسة الثقافية العمالية. الصناعيمعهد األمن -8

مفهومة الشامل "توافر بيئة العمل  فيعنى ي الصناعيوارتباطا بما سبق، فإن األمن 

المباشر يرتبط بالبيئة المادية للعمل  الصناعياآلمنة والنظيفة" ذلك أن مفهوم األمن 

 -تشمل:  التي وهي

 الجوانب الهندسية والمعمارية الالزمة عند تصميم موقع العمل. مراعاة-أ

 واألساسات والقواعد واألعمدة وغيرها. المباني سالمة-ب

 عنابر اإلنتاج المناسبة من حي  الممرات واالرتفاعات والتجهيزات. توافر-ج

 اآلالت والمعدات اإلنتاجية اآلمنة. توافر-د

 أخطار أو أمراض. أيوالخالية من توافر المواد الخام ومستلزمات اإلنتاج النقية -هـ
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 لعاملين.الشفاطات والمراوح وماكينات دفع األتربة والغازات بعيدا عن ا توافر-ز

مفاجآت مرضية أو حوادث  أيالنظم السريعة لإلسعافات األولية عند حدوث  توافر-ح

 أو إصابات عمل.

 نظم الوقاية والعالج داخل أو خارج بيئة العمل. توافر-ط

 العاملين ضد مخاطر العمل وحوادث وإصابات العمل المهنية.نظم التامين على  توافر-ى

ى المنظمة ضد مخاطر الحريق والتلف والسرقة نظام شامل للتامين عل وجود-ك

 واالنهيار وغيرها.

 -هي:  الصناعياألمن  فيويشير بعض الباحثين إلى أن أهم مجاالت العمل 

  وضع المواصفات الهندسية الخاصة بإنشاء المصانع والمعامل لضمان حياة

 العاملين وصحتهم ولضمان أداء األعمال على خير وجه.

  المصانع والمؤسسات، بما يحافظ على صحة  فياتخاذ الوسائل لتنظيم العمل

 العامل وحياته وتزيد من قدرته على اإلنتاج.

  تمنع وقوع الحوادث للمحافظة على حياة العمال  التيالعمل على اتخاذ الوسائل

 وصحتهم.

 .اتخاذ الوسائل لمنع اإلصابة باألمراض المهنية 

 لعمال ورفع قدرتهم على العمل واإلنتاج.اتخاذ الوسائل لتدريب ا 

  الصناعيوضع التشريعات لضمان تحقيق أهداف األمن. 

  التفتيش على المصانع والمعامل لضمان تنفيذ ما قررته إدارات السالمة

 والصحة المهنية من توجيهات وتشريعات.
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 أهداف السالمة والصحة المهنية: 

أهمية توفير السالمة والصحة المهنية ترجع لتحقيق وفى إطار ما سبق، يمكن القول بأن 

 األهداف التالية:

تخفيض تكاليف اإلنتاج الناتجة عن تخفيض  فيتساهم السالمة والصحة المهنية -أ

معدالت حوادث وإصابات العمل، والناتجة أيضا عن تخفيض فترات الغياب وتوقف 

 العمل نتيجة لعدم توافر بيئة العمل المادية السليمة.

قد تخفيض تكاليف اإلنتاج الناتجة عن تخفيض الفا فيالسالمة والصحة المهنية  تساهم-ب

المواد والتالف والناتج عن استخدام نظم آلية وميكانيكية متقدمة، كما أن وجود هذه  في

تخفيض فترات توقف اإلنتاج وعدم تعطيله نظير نظم  فيالنظم وهذه المواد يساهم 

 جئة.اإلصالح والصيانة المفا

اجتذاب العمالة الماهرة  فيإن وجود نظام فعال للسالمة والصحة المهنية يساهم -جـ

 والكفاءات المتميزة.

زيادة درجة رضا العامل عن عملة وارتباطه الوثيق  أيالعمل،  فياستقرار العمالة -د

 يعمل فيها مما يؤدى إلى تخفيض معدالت دوران العمل. التيباآللة والبيئة 

لسالمة والصحة المهنية المتميزة كفاءة إنتاجية عالية النظير بسبب وجود تحقق ا-هـ

 الجودة ومعتدل التكاليف. عاليإنتاج 

السالمة والصحة المهنية تحقق أهدافا مباشرة  استراتيجيةبما سبق، فإن  وارتباطا-و

ة يللعاملين نحو حمايتهم من األمراض والعاهات والحفاظ عليهم وعلى إمكانياتهم البدن

 والنفسية، كما أنها تحقق لهم مكاسب مادية كبيرة ناتجة عن زيادة اإلنتاج.

ظيمية التن االستراتيجيات باقيالسالمة والصحة المهنية تساهم مع  استراتيجية إن-ز

 البيئة المحلية والعاملين من خالل: فيزيادة القدرة التنافسية للمنظمة  فياألخرى 

 األسواق التنافسية.  فياستقرار ونمو -    الجودة.  عاليإنتاج -سمعة متميزة.  -

 ارتفاع األسعار السوقية ألسهم المنظمة. -تكاليف وأسعار تنافسية.                -
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 :الوظيفيواألمن  الصناعياألمن 

توفير متطلبات الحماية االجتماعية والثقافية  على Job Security الوظيفييركز األمن 

 والنفسية للعاملين وذلك من خالل توفير:

 والترفيه من خالل الرحالت وغيرها. كالنوادياالجتماعية  الخدمات-أ

 يفالثقافية من خالل تدريب وتعليم وتثقيف العاملين بمجاالت العمل  الخدمات-ب

خ المنظمة توضح تاري التيلنشرات والكتيبات المنظمة، وأيضاً يشمل توفير الدوريات وا

 مرت بها المنظمة وغيرها. التيومؤسسيها وأوقات الرواج واألزمات 

 .Corporate Cultureالعاملين الذين تتوافق ثقافتهم مع ثقافة المنظمة  اختيار-ج

تدعم وتعزز ترقية العاملين باستمرار، وذلك بما يشبع  التيالنظم الوظيفية  تصميم-د

 .حتياجاتهم الوظيفية والمهنية، سواء من خالل الترقية أو النقلا

 فيلمختلف العاملين   Qwl(quality work life)الوظيفيةوتأييد جودة الحياة  دعم-هـ

 ألسرهم.والمنظمة 

اتخاذ القرارات وفى  فياسالالالتقرار العاملين نفسالالاليا ومعنويا من خالل المشالالالاركة  دعم-و

 األرباح وفى الملكية.

نظم فعالة للتنمية الصالالالالالالحية للعاملين وأسالالالالالالرهم سالالالالالالواء من خالل نظم العالج  توفير-ز

 .الصحيالخاصة بكل منظمة أو خالل مؤسسات وهيئات التأمين 

تصالالالالميم وتنفيذ نظم متميزة لصالالالالرف المعاشالالالالات والمكافآت والتعويضالالالالات الالزمة -ح

 وفاة.إلصابات العمل أو لإلحالة إلى سن التقاعد أو عند حدوث حاالت ال

تدعم الرضالالالالالالالا  واالنتماء  الوظيفيوفى إطار ما سالالالالالالبق، وغيرة نرى أن هذه األمور 

 تاليوبالللمنظمة وزيادة درجات االستقرار، وكل ذلك يدعم ويزيد من إنتاجية العاملين 

جزء  هي الصناعياألمن  استراتيجيةويمكن القول بأن  زيادة اإلنتاجية الكلية للمنظمة.

فالالإن هالالاتين  وبالالالتالالاليداخالالل المنظمالالة،  الوظيفياألمن  اسالالالالالالتراتيجيالالةمن  أسالالالالالالالالاسالالالالالالي

تتقابالن عند تحقيق درجات رضالالالالالالالا وانتماء واسالالالالالالتقرار عالية لدى  االسالالالالالالتراتيجيتين
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ضالالالالالوء إطار من القيم والتقاليد الحضالالالالالارية  فيالمنظمة. وذلك  فيالموظفين والعاملين 

 المنظمة. فيتحكم نظام العمل  التي

 

 لمهنية وتنظيم أعمالهاتشكيل لجان السالمة والصحة ا

 2003لسنة  134رقم  الوزاريطبقا لنص القرار 

لجنة أو أكثر للسالمة والصحة  أفأكثر: تنش ( عامال50تستخدم ) التيالمنشآت -5مادة 

 -من: المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت الخاضعة ألحكام هذا القرار وتشكل 

 الحضور واتخاذ القرار أو المدير المسئول. رئيسا فيصاحب العمل أو من يفوضه 

 أعضاء .........رؤساء أقسام العمل.......................................................

 .عضوا.......والحريق. .......................................... المدنيمسئول الدفاع 

 عضوا.......................................................... وجد.طبيب المنشأة إن 

 المسئول األول عن السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل....عضوا ومقررا

عدد مساو لاعضاء بما فيهم الرئيس من العمال يختارهم مجلس إدارة المنظمة النقابية 

ية يتم عدم وجود لجنة نقابللمنشأة بحي  يمثلون مختلف أقسام العمل بالمنشأة وفى حالة 

 االختيار عن طريق المنشأة ويعتمد من النقابة العامة المختصة.

وتختص اللجان المشالالالالالالار إليها ببح  ظروف العمل وأسالالالالالالباب الحوادث واإلصالالالالالالابات 

 ووضع القواعد واالحتياطات الكفيلة بمنعها وعلى األخصواألمراض المهنية وغيرها 

لجهاز السالمة والصحة  التنظيمينظيمية إلعداد الهيكل اتخاذ اإلجراءات اإلدارية والت-

 المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشالالالالالالالأة طبقا ألحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له،

ووضالالالالالع الخطط االسالالالالالتثمارية والمالية وإعداد اللوائح وتقدير االحتياجات من الكوادر 

لخدمات الخاصالالالالالة بالسالالالالالالمة الفنية واألجهزة والمعدات وذلك لتحقيق السالالالالالياسالالالالالات وا

 والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

تؤدى الى الحوادث الجسالالالاليمة وإصالالالالابات العمل  التيبح  ظروف العمل واألسالالالالباب -

واألمراض المهنية والمزمنة واتخاذ اإلجراءات والتوصالالالالالاليات الالزمة لمنعها أو الحد 

ئالالة العمالالل وخالالاصالالالالالالالة بي فيمن تكرارهالالا مع توفير أجهزة قيالالاا المخالالاطر والملوثالالات 

يات والميكانيكية للتأكد من مطابقة المنشالالالالالأة للمسالالالالالتو ةوالبيولوجي الفيزيائية والكيميائية

 والمعايير اآلمنة.
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 حوادث العمل

 األسباب وطرق العالج

إذ أنه ليس  ولكن للحادث مدلول أوسع، العمل بمعنى اإلصابة،قد يقترن مفهوم حوادث 

حد ذاته قد يكون أبعد خطر  فيكما أن الحادث  كل ما يقع من حوادث تنتج عنه إصابة،

 وأعمق أثر على اإلنتاج وأدواته رغم خلوه من اإلصابات.

ومن هنا فإن الخلل  لسير العمل، الطبيعيويعرف الحادث بأنه كل توقف عن النظام 

وكل حادث يقع  نظام سير العمل حادثة يستوجب إيقافها إلصالح الخلل، فيالبسيط 

ومن ثم يمكن إيقافه وتالفيه عن طريق إحكام الرقابة على أجهزة  لسبب يمكن توقعه،

 العمل. 

اً تؤدى إلى مزيد من حوادث العمل، وأيض التياألسباب الرئيسية  يليوسوف نناقش فيما 

اقش سبل وأساليب العالج من هذه الحوادث لكل سبب من األسباب والعوامل الرئيسية نن

 -يلي: كما 

 Personal Factorsالعمل الناتجة عن العوامل الشخصية: حوادث-1

ته أن طبيعة الفرد وخصائصه وسلوكيا أيترتبط بالفرد نفسه،  التيتلك العوامل  وهي

حوادث أو إصابات العمل ومن بين هذه  في الرئيسيالسبب  هيالشخصية قد تكون 

 :يليالعوامل ما 

 لحوادث،درجة قابليتهم ل فييتفق علماء السلوك على أنه توجد فروق فردية بين األفراد 

يتعرض لها فرد معين خالل فترة زمنية  التيحي  قد تزداد عدد اإلصابات والحوادث 

ث العمل قد تنتج عن خطأ عدد كما أن حواد معينة، بينما ال يقع لزمالئه أية حوادث،

هذا ويطلق على تعرض الفرد للحوادث بنسبة أكبر من  بيئة العمل. فيقليل من األفراد 

 Accidentالعمل قابلية الحوادث زمالئه الذين يعملون معه ويقومون بنفس نوع 

Proneness . 
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عدادات االست فيدرجة تعرضهم للحوادث بنفس نسبة تمايزهم  فيهذا ويختلف األفراد 

 والخصائص النفسية والسلوكية األخرى.

الخبرات العملية األكبر أقل عرضة  ذويومن ناحية أخرى يرى البعض أن األفراد 

للحوادث من األفراد األقل خبرة، كما تؤثر الصحة البدنية للفرد على قابلية الفرد 

خاص ث أقل من األشللحوادث فالفرد السليم جسمانياً وقوى البنية يتعرض لنسبة حواد

التغذية ومشكالت صحية أخرى، حي  يتعرض  فيالضعفاء والذين يعانون من مشكالت 

األفراد الذين يعانون من أمراض باطنية أو قلبية أو صدرية لنسبة من الحوادث تفوق 

إلى ما سبق فإن الجوانب والسمات الخاصة بالشخصية والسلوك  ةاآلخرين. باإلضاف

ت وذلك مثل حاال زيادة أو نقص تعرض الفرد للحوادث، فير فعال لها تأثي اإلنساني

 في خلل أيحي  أن  االنفعال والتوتر والميول واالتجاهات وحاالت التشاؤم والتفاؤل،

الجوانب السلوكية والنفسية لافراد يؤدى إلى زيادة تعرض الفرد إلى الحوادث 

 تؤدى إلى الموت. التيواإلصابات واألخطاء 

من اإلحباط والقلق والتوتر قد يكون أكثر  يعاني الذيل المثال فالشخص وعلى سبي

عرضة لالنفعال وعدم القدرة على السيطرة على أعصابه وانفعاالته عندما يكلف بمهام 

 عوامل أخرى ترتبط بالفرد وواجبات وظيفية جديدة أو طارئة ويضيف بعض الكتاب،

 -منها: لمهنية زيادة تعرضه للحوادث واإلصابات ا فيوتساعد 

 إلى الراحة وزيادة درجات التعب واإلجهاد. االفتقار-أ

 الناتج عن الروتين وعدم التجديد واالبتكار. الوظيفي الملل-ب

 حجم وجودة نظم التدريب خاصة للعاملين الجدد أو المهام الجديدة. انخفاض-جـ

 أداء العمل خاصة إذا كان نظم العمل بالقطعة هو السائد. فيالسرعة -د

 والمنشورات.اتباع التعليمات واللوائح  فيهـ اإلهمال 

 ضعف البصر أو السمع قد يؤدى إلى كثيراً من األخطار واإلصابات.-و
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تسرب األمراض االجتماعية السيئة داخل بيئة العمل مثل اإلدمان والمخدرات -ز

 ملق وغيرها.والسرقة والغش والت

أوقات غير مناسبة له مثل أوقات المحن واألوقات  فيعندما يعمل الموظف أو العامل -ح

 الشخصية والعائلية على تفكيره خاصة المالية.الصعبة واستحواذ المشكالت 

 الوقاية والعالج من حوادث وإصابات العمل الناتجة عن العوامل الشخصية:

 درجة قابليتهم للحوادث.استبعاد العاملين الذين تزداد -أ

 الستبعاد األفراد غير المتوازنين االنفعالياستخدام اختبارات وموازين االستقرار -ب

 انفعالياً.

والتفتيش المستمر على لوائح العمل واستخدام اآلالت والمعدات االستخدام  التدريب-ج

 الصحيح.

منها العامل ومساعدته على التخلص  يعاني التيحل المشكالت النفسية والشخصية -د

 من مشكالته وهمومه الشخصية واألسرية.

المكان  يفبحي  يتم وضع الفرد المناسب  الوظيفيهـ تطبيق المبادئ األساسية للوصف 

 يتناسب واستعداداته وقدراته النفسية والبدنية والسلوكية. الذي

الترقية صميم سياسات رشيدة للنقل ووأيضاً ت تطبيق نظم فعالة الختيار العاملين الجدد،-و

 على مستوى المنظمة ككل.

حل المشكالت والتوصل إلى مقترحات  فيمشاركة العاملين ومختلف المشرفين -ز

وبما يحقق التنسيق والتعاون  بحلول ترضى العاملين والمشرفين وأصحاب العمل،

 .والتنظيمي الوظيفيواالستقرار 

 

 عن العوامل التنظيمية: حوادث وإصابات العمل الناتجة-2

م ال يركن تنظي وأيحد ذاته، لكنه أداة لتحقيق األهداف التنظيمية،  فيالتنظيم ليس هدفاً 

 في ذلك ألن أهداف العاملين إلى تحقيق أهداف العاملين فيه فإن مآله إلى الفشل السريع،
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وهذا ما تركز  من األهداف العامة للمنظمة، رئيسي جزء-تكونأو يجب أن – هيالمنشأة 

 رسالة المنظمة.  فيخاصة  االستراتيجيةعليه الدراسات 

زيادة حاالت الصراعات  في الرئيسيهو السبب  التنظيميوكثيراً ما يكون البناء 

 كثير من فيوالضغوط التنظيمية وما يتسبب عن ذلك من حوادث وإصابات ووفاة 

منظمات  فيلمساوئ كثيرة هذا الصدد على مظاهر  فياألحيان، وقد دلت اإلحصاءات 

 :يليالدول المتقدمة ومن أمثلة ذلك ما  فياألعمال حتى 

حل المنازعات  فيمن وقتها  %20المنظمات األمريكية فياإلدارة العليا  تستهلك-أ

 والتوترات التنظيمية بين األفراد.

اآلثار السلبية للصراعات على األفراد تولد لديهم صفات عدم الثقة بالنفس  أن-ب

 وهذا يؤدى إلى مزيد من حوادث وإصابات العمل. واآلخرين والكراهية والعدوانية،

الصراعات السلبية مشكالت نفسية وعاطفية ووجدانية وجسمانية لدى العاملين  تولد-جـ

المنظمة، وهذا يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة معدالت ضربات القلب  في

تناول األدوية والعقاقير المهدئة وأيضاً االنسحاب أو االنزواء واالكتئاب  فيواإلسراف 

 والحزن وخيبة األمل.

من األمراض الطارئة  %80إلى  %50أن ما بين  والنفسي اإلداريخبراء العمل  يقدر-د

يتعرض لها األفراد تكون ذات عالقة بالضغوط سواء البيئية أو التنظيمية أو  التي

 األسرية.

الواليات  فيلت اإلحصاءات األمريكية أن هناك عشرة طرق موصلة للموت وقد د

األزمات القلبية، السرطان، السكتة،  وهيالمتحدة األمريكية لها عالقة بالضغوط 

األحداث المفاجئة، انسداد الشرايين، االلتهابات الرئوية، أمراض السكر، االنتحار، 

 تضخم الكبد، تصلب الشرايين.
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مليون يوم عمل  36تبين أن الضغوط التنظيمية مسئولة وحدها عن فقد  إنجلترا في-هـ

منفقة على عالج أمراض القلب والقرحة، كما أن تكلفة هذه األيام تعادل  وهي 1981عام 

 بليون دوالر سنوياً.  45 حوالي

ادة الحوادث زي وبالتاليمن بين األسباب الرئيسية للصراعات والضغوط التنظيمية  أن-و

 :ما يليواألمراض المهنية 

  وعدم وضوح العالقات التنظيمية. التنظيمياختالل الهيكل 

  يؤديها األفراد. التيغموض الدور والمهام 

  نظم وسياسات األجور والمكافآت والنقل  فيعدم تحقيق العدالة التنظيمية

 والترقية.

  ياسات التشغيل المؤقت.ظل اتباع س فيخاصة  الوظيفياالفتقار إلى األمان 

 .تضارب األوامر اإلدارية الصادرة عن رئيس واحد أو عدة رؤساء 

 .عدم وجود سياسات تنظيمية فعالة للتطوير والتنمية المهنية واإلدارية 

  عملية االختيار والتعيين. فياإلهمال والالمباالة 

  التركيز على المواقع التنظيمية العليا وإهمال المشرفين والمالحظين والعاملين

 اإلدارة الوسطى والتنفيذية. في

 .االفتقار إلى سياسات ونظم فعالة لالقتراحات والتظلمات والشكاوى 

  في التيالدول النامية أو  فيضعف وقصور دور النقابات العمالية خاصة 

 ولكل ما سبق يمكن القول بأن: طريقها للنمو ومنها ج.م.ع.
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 توترات وصراعات وضغوط     وظيفياختالل   التنظيمياالختالل 

   

 إلى عدم رضا وفقدان الثقة لدى العاملين إلى اإلهمال والالمباالة والتسيب     

                  

 زيادة معدالت الحوادث واإلصابات باألمراض المهنية والنفسية                

 

 الوظيفيارتفاع التكاليف      عدم االستقرار                       

 

 التنظيميالفشل   انخفاض القدرة التنافسية للمنظمة                          

من العوامل الرئيسية المسببة لحوادث العمل  وباالختصار فإن العوامل التنظيمية

 واإلصابات واألمراض بنسب متزايدة.

 الوقاية من العوامل التنظيمية السيئة:

 حول الوظائف وليس حول األفراد. التنظيميالهيكل  بناء-أ

 التحديد الواضح للعالقات التنظيمية وتحديد مصدر األوامر وتوحيده. -ب

 الحسبان عند بناء الهياكل التنظيمية. فيالعوامل اإلنسانية  أخذ -جـ

 والنقل والترقية والتعويض وغيرها.األجور والمكافآت  فياتباع نظم عادلة ومرنة  -د

 الوظيفية لافراد والمستويات اإلدارية. التحديد الواضح للمهام واألعباء واألدوار  -هـ

 والتطوير والتنمية الوظيفية والمهنية لافراد.وضع نظم فعالة لالختيار والتعيين  -و

 تصميم نظم فعالة لالقتراحات والشكاوى والتظلمات. -ز

 حل المشكالت واتخاذ القرارات والمناقشات. فيدعم عمليات المشاركة  -ح

المصانع ووحدات اإلدارة  فيإعطاء دور أكثر حيوية وموضوعية للنقابات العمالية  -ط

 حكومية أو الخاصة.المنشآت ال فيسواء 

دعم وتأييد اإلدارة العليا للمشرفين والمالحظين ورؤساء المكاتب والعنابر ألنهم  -ى

 أقسام التنفيذ.  فيللعاملين  نما يكوأقرب 
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 أسباب حوادث وإصابات العمل الناتجة عن العوامل الفنية: -3

روع اختيار موقع المش فيتلك األسباب الراجعة إلى عدم اتباع السياسات الرشيدة  وهي

وامل نقسم هذه الع يليوتصميمه وعدم االختيار السليم لآلالت والمعدات وغيرها، وفيما 

 إلى:

 المنظمة ومنها: ومبانيالعوامل الفنية المرتبطة بموقع 

عدم اختيار الموقع المناسب إلنشاء المصنع سواء من حي  المكان أو المساحة  -أ

 المالئمة.

تأسيس وبناء وارتفاعات وأطوال المصانع  فيمواصفات الهندسية عدم اتباع ال -ب

 وعنابرها المختلفة. 

لمساحات المصنع والعنابر والمخازن مما يؤدى إلى  الداخليسوء عملية التقسيم  -جـ

 ارتطام األشخاص واآلالت والمعدات معاً.

 .لآلالت والمعدات على أرضية المصنع األساسيسوء عملية وضع الترتيب  -د

 عدم اتباع نظم سليمة لإلضاءة والتهوية والرطوبة المالئمة لطبيعة العمل. -هـ

سوء عملية تخزين المواد الملتهبة والمتفجرات والغازات القابلة لالنفجار، بحي   -و

 تكون مصدراً خصباً للحرائق والحوادث والوفاة. 

 ها كما يلى: وفيما يتعلق باألسباب المرتبطة باآلالت والمعدات فيمكن إدراج

 الوقت المناسب. فيإهمال عمليات الصيانة واإلصالح  -أ

يترتب على  ضيق مكان اآلالت والمعدات بما يؤدى إلى صعوبة حركة العامل وما -ب

 ذلك من حوادث وإصابات.

 عدم مالئمة درجة اآللية المستخدمة لكفاءة وخبرة وقدرة العامل. -جـ

اآللة كالمحاور والسيور بحواجز تمنع اقتراب  فيعدم إحاطة األجزاء المتحركة  -د

 العمال منها.

 عدم وجود أجهزة ونظم إنذار متقدمة وقاية للعاملين من األخطار المحتملة. -هـ
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 عالج العوامل الفنية السيئة:

اختيار الموقع والبناء والتشييد وتقسيم المصنع  فياتباع النظم الهندسية المتقدمة  -أ

 وترتيبه داخلياً.

خاصة للمواد والغازات القابلة لالنفجار بحي  تكون بعيدة  الجيد واآلمنالتخزين  -ب

 مؤخرة المصنع. فيعن العنابر اإلنتاجية أو 

ة على نظم فعال تحتوي والتياستخدام اآلالت والمعدات اإلنتاجية الجديدة واآلمنة  -جـ

 لإلنذار والحماية.

 نظم سليمة للصيانة واإلصالح المستمرين. اتباع -د

توعية وتدريب العاملين على كيفية استخدام اآلالت وكيفية التصرف عند حدوث  -هـ

 العمل.  فيمفاجآت غير سارة 

 

 اإلنتاجية: الصناعي والكفاءةاألمن 

 يفتكفل حماية وضمان وسالمة صحة العاملين  التيأن توفير السياسات والنظم  كال ش

المنظمة، سوف تؤدى إلى توفير المزيد من الوقت والجهد والتكلفة للمنظمة، مما يؤدى 

 فيرة نسوق بعض األمثلة المباش يليإلى زيادة اإلنتاج واإلنتاجية الكلية للمنظمة، وفيما 

 هذا الصدد:

 المحافظة على سالمة  فيدراسة علمية استهدفت التعرف على دور اإلدارة  في

شركة تابعة للشركة القابضة  وهيكة كهرباء جنوب الدلتا شر فيالعاملين 

 89لإلنشاءات وتوزيع القوى الكهربائية، وشملت عينة الدراسة الفترة من

 :يلي، وكانت أهم النتائج ما 1993حتى

أيام العمل بسبب الحوادث واإلصابات الناتجة عنها، وبلغ هذا  فيزيادة حجم الفاقد  -أ

 المتوسط سنويا. فييوم عمل  2222الفاقد 
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المتوسط سنويا وذلك للتعويض عن  فيجنيه  50.000بلغت تكاليف التعويضات -ب

 الوفيات الناتجة عن حوادث العمل.

 وتكاليف العالج وإعادة التأهيل. والجزئيزيادة تكاليف تعويضات العجز الكلى  -جـ

بعة وتوقيع قصور مجهودات اإلدارة العليا فيما يتعلق بتوفير المهمات والمتا -د

الجزاءات وانخفاض قيمة التعويض وعدم وجود خدمات وتجهيزات وإسعافات طبية 

مها معظ فيسريعة، كما تحدث حوادث وإصابات العمل نتيجة ألسباب عديدة ترتبط 

 بمدى قدرة المنظمة على توفير بيئة صحية وآمنة للعاملين.

  مل يادة حوادث وإصابات العتؤدى إلى ز التييرى أحد الباحثين أنه من بين األسباب

 :يليما 

 عدم الصيانة الجيدة لآلالت. -أ

 سوء تنظيم مكان العمل. -ب

 سوء عملية التخزين خاصة للمواد سريعة االشتعال. -ج

 المشكالت الخاصة بالعمال مثل اإلحباط والتعب والملل ونقص المهارة. -د

 تيالالتكاليف  وفى دراسة لقياا اقتصاديات الخدمات الصحية والتعرف على 

 -تبين: تتكبدها الدولة وصاحب العمل نتيجة عالج األفراد 

دوالر للحالة الواحدة  240بلغت تكاليف العالج لامراض الناتجة عن سوء التغذية -أ

 .1970أكرا بغانا عام في

كقيمة إجمالية لكافة  أمريكيمليار دوالر  75ما قيمته  1977سنة  فيأنفق العالم -ب

لشراء ما يزيد عن نصف كميات األرز  يكفيوكان لهذا المبلغ أن  المنتجات الصيدلية،

 تلك السنة. فيأنتجها العالم  التيوالقمح 

إلى  %1حدود فياإلنتاجية وذلك  فييواجه العالم تكاليف باهظة ناتجة عن الفاقد -جـ

ً عن اإلصابة بحوادث المركبات ، وذلك اإلجمالي القوميمن الناتج  2.5% ناتجا

 والمرور والحوادث المهنية.
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ة ما الشديد يوفر للدول العقليأمريكا تبين أن منع حالة واحدة من حاالت التخلف  في -د

مليون دوالر. هذا باإلضافة إلى أن كل دوالر واحد ينفق على التأهيل  3/4يقرب من

 .دوالر 35إلى17 اوح بينبما يتر األمريكييعود على االقتصاد  الطبي

عاما، كانت التقديرات  11روسيا ومن خالل حملة ضد شلل األطفال استمرت في -هـ

 روبل مقابل روبل واحد من تكلفة هذه الحملة. 66أن هناك وفرا قدرة

  أثيراً يؤثر ت والذي الصحيوفى مصر تبين أن الوفر الناتج عن تطبيق التأمين

 مباشرا على اإلنتاجية هو:

 في %10أيام العمل المتاحة من صافيانخفاض نسبة اإلجازات المرضية إلى  -أ

الشركات  في الصحيبعد تطبيق نظام التأمين  83/1984سنة %2.3إلى 1977سنة

 الصناعية.

إلى  الصحيقبل تطبيق نظام التأمين  %19.6انخفاض معدل دوران العمل من  -ب

 بعد تطبيق هذا النظام. 17.1%

إلى  %1.3ت إصابات العمل إلى صافى األيام المتاحة للعمل منانخفضت إجازا -جـ

 .%1إلى  %0.5نسبة تراوحت بين

جنيه  2471.9إلى  1978سنة  في مصريجنيه  1661.9زيادة إنتاجية العامل من  -د

 .83/1984عام  مصري

والسالمة المهنية تقلل من حوادث  الصناعيويالحظ مما سبق أن االهتمام باألمن 

وفيات العمل مما يقلل من اإلجازات والعالج وتكاليف ونفقات العمليات وإصابات و

 للمنظمة. اإلجماليالجراحية وغيرها، وهذا يؤدى إلى تعظيم الناتج 

 قياا معدالت حوادث وإصابات العمل:

يقول أحد الباحثين أن هناك معدالن رئيسيان لقياا تكرار اإلصابات ويمكن من خالل 

ً بالمعدالت السائدة مقارنة هذه المعدالت  على مستوى المنشأة باألعوام السابقة وأيضا

الصناعة المعنية، أن تقف المنظمة على حالة اإلصابات والحوادث بها وعما إذا  في

 كانت مقبولة أو غير مقبولة، والمعدلين هما:
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  -كاآلتي: معدل تعدد اإلصابات ويحسب -1

 اإلصاباتعدد                                     

 1000000×      ــــــــــــــــــــمعدل تعدد اإلصابات = ــــــــــــــــــ

 عدد ساعات التشغيل       

 حي  أن:

عدد اإلصابات بتم استخراجها من السجالت والملفات على مستوى األقسام والعنابر 

 اإلنتاجية المعنية خالل الفترة الزمنية المعنية.

  يليوتحسب ساعات التشغيل كما 

 عدد أيام فترة القياا.× عدد ساعات العمل اليومية × عدد العاملين 

على مستوى المنظمة ككل وأيضاً األقسام  الصناعيوهذا المؤشر يعتبر مقبوال لامن 

 ساعة عمل. 500.000تعمل ساعات عمل كثيرة ال تقل عن التي

 : كاآلتيمعدل شدة اإلصابات ويحسب  -2

 عدد أيام العمل المفقودة          

 1000000×  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعدل شدة اإلصابات = 

 عدد ساعات التشغيل    

حي  يعكس هذا المؤشر عدد ساعات العمل المفقودة أو أيام العمل المفقودة نتيجة 

جية والتخصصية هذا ويتم حساب لإلصابات بالمنشأة أو على مستوى األقسام اإلنتا

 ساعات العمل المفقودة بطريقتين هما:

 ساعات العمل الفعلية المفقودة نتيجة لإلصابة.-1

من خالل جداول تحدد ساعات أو عدد أيام العمل المفقودة لكل نوع من أنواع الحوادث -2

 واإلصابات.

 350جز المستديم، يوم مفقود بسبب حادث الوفاة أو الع 6000أمريكا يتم حساب ففي

 إطار جدول محدد مقدماً. فييوم لفقد العين وذلك 1800يوم لبتر اإلصبع، 
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 مقومات بناء وإدارة نظام فعال لامن الصناعى فى المنظمة:

 يفالمنشآت الصناعية عنها  فيتتزايد  الصناعياألمن  إن أهميةبداية يمكن القول 

 المنظمات في الصناعيالمنشآت الخدمية، وهذا ال يعنى إغفال تطبيق إجراءات األمن 

مجاالت عديدة  فيالمنظمات الخدمية  في الصناعيالخدمية، ذلك ألننا نحتاج لامن 

 منها:

 واألساسات واألسقف. المباني أمن-أ

 أمن المصاعد والساللم. -ب

 أمن المخازن بكافة أنواعها. -ج

 الت الحاسبة وآالت التصوير والكمبيوتر.أمن اآل -د

 أمن حماية األفراد من مخاطر الكهرباء والطاقة وهكذا.  -هـ

 :هي الصناعيويمكن القول بأن أهم مقومات وإدارة نظام فعال لألمن 

  قناعة اإلدارة العليا بأهمية وفاعلية  فيدعم اإلدارة العليا للنظام ويتمثل هذا الدعم

 األمن، وما يترتب على ذلك من توفير التسهيالت الالزمة إلنشاء النظام وتنفيذه.

  وضع وتحديد ميزانية محددة وكافية لإلنفاق على إجراءات وآالت ومعدات وأفراد

 .الصناعياألمن 

  يضطلع بأهمية القيام باألعباء الوظيفية والتنظيمية  الذي التنظيميتصميم البناء

 .الصناعيلامن 

  الخبرات المتميزة، وممن  ذويهذا النظام من  فيإختيار األفراد المناسبين للعمل

 تتفق ميولهم وهذا العمل الفعال.

  يفمفيدة األجل وأيضا متوسطة األجل لتدريب وتطوير العاملين  استراتيجيةوضع 

 .صناعيالمجال األمن 

  مستلزمات خاصة  وأيترشيد عمليات اختيار وشراء اآلالت والمعدات واألجزاء

 .الصناعيباألمن 
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  تتم  التيوالتجهيزات سواء الدورية منها أو تلك  المبانيوضع نظم فعالة لصيانة

 عند الحاجة.

  مل المنظمة، فحماية العا فيمسئولية جميع العاملين  هي الصناعيإن مسئولية األمن

 ضروريفسه ضد مخاطر الحريق واالختناق والزالزل ومخاطر اآلالت أمر لن

حرجة تلك المواقف ال فييجب على كل فرد أن يلم به ويعرف كيف يتصرف  وحتمي

 حتى تصل إليه األجهزة المعنية بعالجه.

  بناء وإدارة وتنفيذ نظام األمن  فييجب أن يكون للمشرفين دور فعال ومباشر

 المشرفين والمالحظين ورؤساء العنابر اإلنتاجية هم:، ذلك الن الصناعي

 األقرب إلى مواقع التنفيذ.-أ

 األقرب إلى العاملين.-ب

 هذا المجال. فيالخبرات والمهارات المتنوعة  ذوي-ج

 حلقة الوصل بين العاملين واإلدارة الوسطى.-د

 ر اإلنتاجية.العناب في الصناعيأقدر الناا على التحديد الدقيق لمتطلبات األمن -هـ

 أكثر قناعة للعاملين معهم.-و

 الوقاية خير من العالج، وانسب أداة لتخفيض حوادث وإصابات ومخاطر العمل  أن

للعاملين سواء من خالل النشرات  واإلرشادي اإلعالميالوقاية من خالل الدعم  هي

من  فوالكتيبات والمطبوعات والبرامج التليفزيونية واإلذاعية، والتدريب والتثقي

 هذا المجال. فيخالل المناقشات والحوار المفتوح مع األخصائيين 

  يجب أن تحتفظ المنظمة بسجل لكل نوع من الحوادث على مستوى المنظمة، أو لكل

 قسم من األقسام أو عنبر من العنابر يتم فيه:

تحدث خالل فترة زمنية معينة ولتكن دورة  التيحاالت الحوادث والمخاطر  رصد-أ

 أو كل ست شهور أو على األكثر كل سنة. إنتاجية مثالً،
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الحوادث واإلصابات من حي  شدتها وخطورتها فهناك إصابات تعتبر  تصنيف-ب

عاهات مستديمة مضرة  قد تخلف حوادث أخرىوهناك  دارجة وروتينية ومتكررة،

 لافراد.

، للتعرف على المبانيلكل قسم، لكل نوع من اآلالت أو  معدالت الحوادث بيان-جـ

 الدورات اإلنتاجية القادمة. فيمواطن الخلل ومحاولة عالجها 

إجراء المقارنات الداخلية والخارجية على مستوى المنظمات المماثلة للتعرف على  -د

 رى.مقبولة أم ال بالنسبة للمنظمات األخوهل  المنظمة، فياتجاه معدالت الحوادث 

الحوادث من العاملين ومحاولة إرشادهم أو توقيع  فيتحديد المتسببين الرئيسيين  -هـ

 العقوبة عليهم أو استبعادهم بالمرة.

 ة غنى لزيادة فاعلي أن االستفادة بخبرات وتجارب الشركات المتقدمة أمر ال كال ش

 .الصناعينظم األمن 
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 يتعرض لها العامل التيالمخاطر 

ومنها ما  يتعرض العامل للعديد من المخاطر منها ما يتصالالالالل بمكان العمل وإنشالالالالاءاته،

وهناك ما يتعلق بالعمال أنفسالالالالهم وبطريقة تنظيم  يتعلق بمواد العمل وخاماته ومنتجاته،

 مخاطر-وتنقسم هذه المخاطر الى )مخاطر ميكانيكية المنشأة أو مكان العمل. فيالعمل 

 ف(. وسالالالومخاطر سالالاللبية-ةبيولوجيمخاطر -مخاطر كيماوية-مخاطر طبيعية-كهربائية

 من التفصيل. بشيءنستعرض هذه المخاطر 

 المخـاطــر الميكــانيكيـة أوالً:

تعتبر العمليات واآلالت الميكانيكية مصالالالالالالدر مخاطر كثيرة على العاملين إذ تنجم عنها 

 تسبب عجزا جزئيا أو عجزا مستديما. التينسبة كبيرة من اإلصابات 

فاوت وتت والعمليات والحركات الميكانيكية مهما كانت بسالالالالاليطة أو خفيفة لها خطورتها،

مليات والحركات الميكانيكية تتناسب مع تلك الع فيهذه الخطورة حسب القوى المؤثرة 

 سرعة الحركة وشكل الجزء المعرض له اإلنسان.

فإذا كانت قوة مصالالالالالالالدر هذه الحركة كبيرة زادت درجة الخطورة على المعرضالالالالالالين 

 إيقافها وتصالالبح فيوإذا زادت سالالرعة الحركة صالالعب التحكم  لتأثيرها أو اإلصالالابة بها.

حد  كان الجزء  اأثرها. وأيضالالالالالالالاسالالالالالالتفحال  فيذات خطورة مؤكدة إذا لم يمكن ال إذا 

المعرض له اإلنسالالالالالالان مدببا أو له أحرف حادة كانت الخطورة منه أشالالالالالالد خطر مما لو 

 كانت تلك األجزاء ملساء أو مستديرة.

 األعمال الميكــانيكيـة  فيالمخـاطــر 

 أجهزة العمل واآلالت(.– المبانيمخاطر األعمال الصناعية )-1

 شاءات الهندسية.مخاطر أعمال اإلن-2

 مخاطر أعمال الشحن والنقل والتفريغ.-3
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 أنواع الماكينات ومصادر الخطورة فيها

 كل مصنع أو ورشة فيالغرض وموجودة ومتنوعة الغرض  فيالماكينات واآلالت شتى 

أعمال الشحن والتفريغ ويجب  فيكما توجد  أعمال ومواقع اإلنشاءات الهندسية، فيأو 

لدرء الخطورة الناتجة من تشغيل هذه الماكينات مع  الصناعياألمن  احتياطاتعمل 

 عمل التوعية الالزمة للقائمين بتشغيل هذه الماكينات للحد من خطورتها.

 العمليات والحركات الميكانيكية فيمواطن الخطر 

 -يلي: تنجم عنها المخاطر يمكن حصرها فيما  التيالحركات الميكانيكية 

 

      

 العمليات الميكانيكية                          الحركات الميكانيكية     

 

 

 الحركات         نقاط    عمليات القطع    عمليات التشكيل     الحركة       

 الحركة والترددية تداخل االنزالقية الدائرية                                       

 

 الميكانيكيةأوال: العمليات 

 :عمليات القطع 

ويقصد بها كل عملية تتضمن تطاير أجزاء من المادة أو الجسم المراد تشغيله ويدخل 

وعمليات الثقب والخرط والتجليخ وفيها يخرج رايش  ذلك عمليات القطع بالمنشار، في

 يفالخطورة  نكبيرة. وتكميجرى تشغيله وعمليات القطع ذات خطورة  الذيمن الجسم 

عضو من أعضاء الجسم من المعدن خاصة ما ينتج عن بعض العمليات  أياقتراب 

 حدوث تلف كبردها. كذلالصناعية من تطاير لاجزاء المعدنية)الرايش(عند قطعها أو 

 طريقة تشغيلها. فياآللة نفسها أو عيب  في
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 :عمليات التشكيل 

ب والقطن وعمليات الثق)مكابس الورق  ال يتطاير فيها رايش مثل التيالعمليات  وهي

 لثنياويكمن الخطر هنا عند اتصال آلة القطع أو التشكيل أو  وعمليات القص، بالضغط،

سطمبة اإل جزئيقطعها أو تشكيلها أو ثنيها فعند اقتراب األصابع بين  الجاريبالمادة 

 تكون عرضه للهرا أو القطع.

 ثانيا: الحركات الميكانيكية:

 :لحركة الدائرية 

نوع من أنواع الماكينات  أيحركة الدوران حول محور معين وال يخلو فيها  وهي

تدور حول محور وتستخدم لنقل الحركة من مكان الى آخر بطريقة  التيواألعمدة 

 مباشرة أو غير مباشرة بواسطة سيور أو سالسل أو تروا أو كامات.

 األمثلة العملية للحركة الدائرية:

 أعمدة نقل الحركة.-1

 المثبتة على أعمدة الحركة. الطارات وحدافات ال-2

 وسائل تثبيت الحدافات والطارات المثبتة على أعمدة الحركة.-3

 وصالت األعمدة ومسامير ربطها إن كانت بارزة.-4

 .الرأسيعمود تثبيت ظرف المثقاب -5

لدوران اتنجم من حركة هذه األجزاء دائريا قد تكون نتيجة القيام بها أثناء  التيوالمخاطر 

 أو لف أطراف المالبس أو الشعر عند االقتراب منها.

 :الحركة االنزالقية والترددية 

 -وهى حركة مستقيمة ينزلق فيها الجزء المتحرك على جزء ثابت ومن أمثلتها:

ويحدد مسار الجزء المتحرك فيها بدليل  أعمدة المكابس والمطارق وأذرع التوصيل،-1

بداخلها عمود الكبس أو المطرقة أو ذراع التوصيل حركة ثابت وهو جلبة ثابتة يتحرك 

 ترددية.
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 لعربة.ا جانبيبدليلين ثابتين على حركة عربات ماكينات القشط ويحدد مسار العربة -2

 األسطح المعدنية)الفريزة(. في المجاريماكينات قطع أسنان التروا أو فتح -3

 :نقطة تداخل الحركة 

متحركين كالدرافيل أو جزء متحرك وآخر دائر كحركة السيور  نقطة تداخل جزئين هي

 على الطارات أو حركة جزء متحرك وآخر ثابت كنقطة نهاية مشوار سيور نقل المواد،

 -عليها: ومن األمثلة 

 مكان تقابل سير وطارة أثناء الدوران.-1

 مكان تقابل ترسين. -2

 مكان تقابل ترا وجريدة مسننة. -3

 ترا وجنزير أثناء الدوران.مكان تقابل  -4

 خط تقابل درفيلين.-5

مله نهاية مشواره الستقبال ما يح فيالمكان الواقع بين سير نقل المواد والجزء الثابت -6

 السير.

 طرق تسوير أو حجب العمليات والحركات الميكانيكية:

 -: اآلتيالميكانيكية يتم إتباع لمنع أو تقليل المخاطر الناجمة من العمليات والحركات 

تحاط منطقة الخطر بحواجز تمنع وصول أجزاء الجسم أو أطراف المالبس أو الشعر -1

 الى مصدر الخطر.

تصميم اآلالت بحي  يمنع بروز أو ظهور األجزاء المتحركة  فيإجراء التعديالت -2

 تنجم عنها مخاطر اإلصابة. التي

العمليات الميكانيكية بواسطة حواجز تختلف  فييتم حجب أو تسوير أماكن الخطر -3

كما تعتمد على حجم الماكينة ومساحة منطقة  تصميمها وأوضاعها بطرق تشغيلها، في

االعتبار عدم إعاقة هذه الحواجز واألسوار أثناء إدخال وإخراج  فيالخطر مع األخذ 

 مواد التشغيل.
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 أنواع الحواجز:

 الحواجز المقفلة:

تحيط بالماكينة أو العملية أو منطقة الخطر إحاطة كاملة تعزلها عما يحيط بها  التي وهي

 -الى: عضو من أعضاء جسم اإلنسان وتنقسم  أيوتمنع وصول 

 حواجز مقفلة ثابتة:

ويفضل استخدامها ألنها تعمل على منع وصول العامل الى مكان الخطر باستمرار لعدم 

عبارة عن أسوار تصنع من المعدن أو الخشب  وهي سهولة فكها أو رفعها من مكانها،

 حسب طبيعة الماكينة أو العمليات الجارية عليها وما تتعرض له من مؤثرات طبيعية.

 حواجز مقفلة متحركة:

حواجز متحركة وتغطى منطقة الخطر ويمكن تحريكها بما يناسب العامل أو مكان  وهي

 -ذلك: الخطر ومن األمثلة على 

  المركب على حجر الجلخ.الحاجز الشفاف 

  الحاجز المقفل المتحرك والمركب على سالح منشار الصينية بحي  يتم تحريكه الى

 أسفل وأعلى حتى يصبح مالمسا مخاطر عمليات القطع.

 :الداخليالحواجز ذات التحكم 

العمليات والحركات الميكانيكية ويمكن  فيعبارة عن حواجز تحيط منطقة الخطر  وهي

فتحها أو قفلها حسب حاجة العمل ميكانيكيا بواسطة روافع أو كهربائيا بواسطة مفاتيح 

 يدير موتور التشغيل. الذي الكهربائيقطع أو توصيل التيار 

تشغيلها على إمرار  فيتعتمد  الداخليوهناك أنواع أخرى من الحواجز ذات التحكم 

دما فعن ماكينات تجهيز النسيج، فيوتستخدم  أمام منطقة الخطر، نيالكرتوشعاع 

مادة أخرى فينقطع وصول التيار  أيجزء من أجزاء الجسم أو  أييعترض الشعاع 

 الى محرك تشغيل الماكينة. الكهربائي
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 الحواجز األوتوماتيكية:

حواجز مقفلة أو متحركة وفاعلية  استعمالحالة عدم إمكانية  فيوتستخدم هذه الحواجز 

اء بالماكينة أثن وآلة القطعهذا الحاجز تتم بمنع العامل من الوصول الى منطقة الخطر أ 

حركتها وإيقاف الماكينة عند توقع حدوث أخطار وهذه العملية تتم أوتوماتيكيا من غير 

سم أو ج أيدي هو جذب أو دفع األوتوماتيكيوتكون وظيفة جهاز الحجز  تحكم أو توجيه،

 العامل بعيدا عن منطقة الخطر.

 طريقة العمل على الماكينة: فيالتحكم 

طرق مختلفة للعمل تؤدى لحماية العامل من  هيليست وسيلة حجز أو تسوير بل  وهي

 -أمثلتها: ومن  مخاطر التشغيل،

 جعل تشغيل الماكينة يتم باليدين اإلثنين للعامل مثل المقصات والمكابس.-أ

 س.المكاب فيتغذية الماكينة بمواد التشغيل بطريقة مأمونة أو أوتوماتيكية كما -ب

تغذية الماكينة بخامات التشغيل أو سحب المنتجات منها بواسطة آالت يدوية أو -ج

 مماسك.

تغذية الماكينة بالمادة الخام أو سحب المنتج أوتوماتيكيا بواسطة سيور النقل أو بالهواء -د

 سحب بتفريغ الهواء دون الحاجة للتشغيل باليد.  المضغوط أو ال
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 الكهربائية رثانيا: المخاط

الكهرباء مصدر أساسي من مصادر الطاقة وعصب الحياة العصرية وهي الطاقة 

 المحركة في الصناعات المختلفة.

واألخطار  الممتلكات، وعلىاإلنسان  علىإن استخدام الكهرباء ال يخلو من المخاطر 

 ةسيطرالكهربائية. والالكهربائية أكيدة الوجود في توصيالت وصيانة واستعمال األجهزة 

معظم مخاطر الكهرباء ليس صعبا أو باهظ التكاليف ولكن تجاهل وإهمال إجراءات  على

 الحماية من الكهرباء يسبب أضرارا كثيرة لاشخاص والممتلكات.

ائعة ش وهيالعصر الحدي   فيتعتبر الكهرباء من أهم مصادر الطاقة والقوى المحركة و

 -التالية: االستخدامات  في

 إدارة المحركات والماكينات وورش التشغيل بالمصانع والورش(.)الصناعة فى -1

 الميكنة الزراعية(.)الزراعة فى -2

 المواصالت.-المالهي-المحال الصناعية-3

 فيالمجاالت العلمية مثل المعدات والتجهيزات واألدوات الطبية المستعملة -4

 المستشفيات العالجية والمعامل ومصانع األدوية.

 االستخدامات المنزلية واألنشطة التجارية.-5

 وسائل اإلعالم المختلفة والمتنوعة.-6

 Nature of Electricityطبيعة الكهرباء 

ي شكل جسيمات صغيرة مشحونة )إلكترونات( تسري في عبارة عن طاقة ف الكهرباء:

 مثل سريان الماء في أنبوب. (Conductor)موصل 

وتقاا  هو كمية اإللكترونات المارة خالل نقطة معينة وفي زمن معين التيار الكهربائي:

 (Amperes)باألمبير

 (Volt)تتسبب في سريان التيار وتقاا بالفولت  القوة الدافعة الكهربائية:
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أثنـاء سـريان التيـار يقـابل بمقاومة من الموصل تسمي المقـاومة الكهربائية 

(Resistance) ( وتقاا باألومOHMS) 

 ( ينص علي أن:OHMs  Lawقانون أوم )

كمية التيار المار )باألمبير( تتناسب طرديا مع القوة الدافعة الكهربائية )بالفولت(  

 )أوم(. مع مقاومة الدائرة الكهربائية وعكسيا

 القوة الدافعة الكهربائية )الجهد( بالفولت

 ---------------------------------------التيار )باألمبير( =  

 المقاومة الكهربائية )باألوم(

لكى تعمل الكهرباء يجب توفر دائرة كاملة تبدأ من المصدر وتعود إلى المصدر. يسرى 

 دائرة مغلقة. فيالتيار دائما 

 يبح  التيار دائما عن المسار ذو المقاومة األقل لكى يسرى فيه.

 تسرى وتتحرك الكهرباء دائما نحو األرض.

ويمثل دائرة كاملة عندما يكون  الكهربائي،شخص دائما أقل مقاومة للتيار  أييمثل 

 مالمسا لارض.

 حـوادث الكهرباء:

 :تنشأ حوادث الكهرباء بسبب

  Short Circuitحدوث قصر كهربائي -1

 Accidental Groundingالتوصيل األرضي المفاجئ -2

هو كل جهد يزيد  High Voltageحسب المقاييس العالمية للكهرباء يعتبر الجهد العالي 

 24هو ذلك الجهد الذي يتراوح بين ) Low Voltage( ، الجهد المنخفض 430عن )

فولت( أو أقل هو  24فولت( ، ومن وجهة نظر السالمة يعتبر الجهد ) 430 ---فولت 

جهد منخفض ، ليس ألنه يمنع أو يقلل خطر الصدمة الكهربائية ولكن ألنه يقلل من شدة 

 وحدة اإلصابة عندما تحدث الصدمة الكهربائية.
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 مخاطر الكهرباء:

  Electrical Shockربائية الصعقة الكه

  Burnsالحروق 

  Arc – Blastحدوث شرز وفرقعة 

  Fires and Explosions واالنفجاراتالحرائق 

 الصدمة الكهربائية:-1

 جسم اإلنسان يتوقف علي: علىمدي تأثير اإلصابة بالصدمة الكهربائية 

 .كمية التيار المار خالل الجسم 

 .المسار الذي يسلكه التيار 

  بالجسم. واتصالهوقت بقاء التيار 

  السن –الوزن  –الحالة الصحية  –أنثي(  –الجنس )ذكر 

 .درجة رطوبة الجلد 

 .نوع العضو المعرض من الجسم 

من النقاط المذكورة أعاله يتبين أن التيار الكهربائي هو الذي يسبب اإلصابة لإلنسان 

الصدمة الكهربائية عندما يصبح الجسم جزءا من الدائرة  ثالكهربائي. وتحدوليس الجهد 

 النحو التالي: علىالكهربائية ويمكن أن تحدث بثالث طرق وذلك 

لحالة والجسم في هذه ا الوقت،اإلتصال بكلتا الوصلتين )الحي والمتعادل( في نفس -1

التيار  بهيشبه فتيلة لمبة أو لفات موتور ويعتبر الجسم في هذه الحالة مقاومة ويمر 

                                الكهربائي.

 ويعتبر الجسم في هذه الحالة وصلة أرضية.ال بالموصل الحامل للتيار)الحي(اإلتص-2

األجزاء المعدنية )ماسك  (Hot Wire)القصر الكهربي عندما تالمس الوصلة الحية -3

محملة بالطاقة الكهربائية  يد أو غالف اآللة أو المعدة الكهربائية( وتصبح –إطار  –

 وبمجرد لمسها تحدث الصدمة الكهربائية.                      
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 ملحـوظـة:

  أغلب الصدمات الكهربائية التي تحدث مميتة ألنها تمر خالل عضلة القلب أو

مللي أمبير يمر خالل القلب في  100بالقرب منها. فمثال تيار كهربائي شدته 

 ورفرفة عنيفة للقلب يعقبها توقف. انقباضاتثل  الثانية ويسبب 

  التأثيرات غير المميتة للتيار المار بالجسم تتفاوت بين اإلحساا بوخز خفيف

 األلم الشديد والتقلصات العضلية العنيفة. إلى

 العضلية تصبح خطرة عندما يتجمد اإلنسان  االنفعاالت(Freezing ) في مكانه

 الحركة. علىويفقد قدرته 

 إمكانية حدوث تأثيرات أخري  إلىكن أن تؤدي الصدمة الكهربائية كذلك يم

 كالحروق والنزيف الداخلي.

  إذا كان وقت التالمس قصير وحدث توقف للقلب وأجري تنفس صناعي

 دقائق من الصدمة يمكن إعادة نبض القلب. 4 – 3للمصاب خالل 

 ال ممسكا ال تحاول لمس الشخص المصاب بالصدمة الكهربائية إذا كان ال يز

للتيار الكهربائي وإذا لم تتمكن من فصل التيار الكهربائي فاسحب أو ادفع 

 قطعة قماش –حبل جاف  –المصاب بعيدا عن التيار بواسطة قطعة من الخشب 

 Non-conducting materialأو أي مادة غير موصلة للتيار الكهربائي 

  الجاف له مقاومة  فالجلد الجلد،حالة  علىتتوقف شدة الصدمة الكهربائية

فولت( قد تكون  120فالصدمة الكهربائية من مصدر قوته ) كبيرة،كهربائية 

 مللي أمبير( 1أقل من )

  العرق البسيط أو رطوبة الجلد تنقص من مقاومته الكهربائية بدرجة كبيرة

 الحد المميت. إلىوتصل بالجسم 

  سطح مبتل فإن تيارات الصدمة الكهربائية علىإذا كنت تقف في الماء أو تستند 

 مللي أمبير( وهي بالتالي فوق الحد المميت. 800قد تصل إلي )
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 وفيما يلي أمثلة لمقاومة الصدمة الكهربائية:

 بعـض المــواد:

 أوم/بوصة 200000000 – 200000من   خشب جاف:

 أوم / بوصة 100000 – 2000من  رطب: خشب 

 قدم 1000أوم /  1  نحاا: سلك 

 جسـم اإلنسـان:

 أوم 600000 – 100000من     جلد جاف:  -

 أوم 1000أقل من    جلد مبلل بالعرق -

 أوم 150أقل من             في الماء -

 أوم 600 – 400 القدم إلىأجزاء داخلية من اليد  -

 أوم تقريبا 100 األذن إلىخالل الرأا من األذن  -

 اإلنسان للصدمة الكهربائيةأمثلة لتوضيح مقاومة جسم 

 *المقاومة )أوم(  الفولت(  ) أمبير   *التيار = الجهد 1000/ 1*مللي أمبير = 

 جـلد جـاف:

 التيار المار المقاومة الجهد

 مللي أمبير 0.5حوالي  أوم 240000 فولت 120

 مللي أمبير 0.92حوالي  أوم 240000 فولت 220

 جلـد رطـب: )مبلل بالعرق(

 التيار المار المقاومة الجهد

 مللي أمبير 120 أوم 1000 فولت 120

 مللي أمبير 220 أوم 1000 فولت 220

 جلـد مبلل بالمـاء:

 التيار المار المقاومة الجهد

 مللي أمبير 800 أوم 150 فولت 120

 حد مميت()أمبير مللي 1467 أوم 150 فولت 220
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 (1جدول رقم )

 جسم اإلنسان علىوفيما يلي جدول يبين التأثيرات المختلفة للتيار 

 جسم اإلنسان علىالتأثيرات المختلفة للتيار 

Effects of Electric Current on Human Body 

 أمبير( ي)بالمللالتيار المار 

Current (Milli ampere) 

 التأثيرات

Effects 

 تشعر به(ال إحساا )ال  (TLVأو أقل مللي أمبير ) 1

 –شعور بالصدمة ولكنه غير مؤلم  مللي أمبير 8 -1

الشخص ممكن أن يدع التيار بإرادته حي  

 أن التحكم العضلي لم يفقد بعد

الشخص ممكن أن يدع  –صدمة مؤلمة  مللي أمبير 15 – 8

التيار بإرادته حي  أن التحكم والسيطرة 

 العضالت لم تفقد بعد على

 مللي أمبير 20 – 15

 

ال –فقدان السيطرة العضلية–صدمة مؤلمة

 يدعك التيار

  –تقلصات عضلية شديدة  –ألم  مللي أمبير 50 – 20

 ال يدعك التيار

الحالة )القلب ضربات  فياضطراب  مللي أمبير 50-100

 الناتجة للقلب تسبب الوفاة مباشرة( 

تدمير  –تقلصات عضلية شديدة  مللي أمبير 200 – 100

 عالج لمثل هذه الحالة ال-األعصاب

 –تقلصات عضلية شديدة  –حروق شديدة  مللي أمبير 200فوق 

 توقف القلب –عضلة الصدر  انقباض
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 : Arc – Blast :  والفرقعةالشرز -2

من موصل آلخر أثناء تشغيل أو  عاليحالة ما يقفز تيار  فييحدث الشرز والفرقعة 

 إيقاف الدائرة الكهربائية.

 الشرز والفرقعة عند تفريغ الشحنات الكهربائية الساكنة.يحدث كذلك 

 واسطةبللوقاية من مخاطر الشرز والفرقعة يوصى بتشغيل أو إيقاف الدوائر الكهربائية 

 حالة حدوثها فيإبعاد الوجه عن الشرز والفرقعة  حتى يتم اليمنى وليست اليد اليسرى

 :واالنفجاراتالحرائق -3

حالة التحميل الزائد على الدوائر الكهربائية ترتفع درجة حرارة األسالك الكهربائية  في

بالستيكية األجزاء ال احتراق وبالتالي واحتراقهاتسييح المادة العازلة  فيوقد يتسبب ذلك 

 يؤدى لحدوث حريق. الذيالمحيطة باألسالك والمعدات الكهربائية األمر 

تعل سوف تش االشتعالوإذا كانت بالمكان مواد سريعة  حالة حدوث الشرز والفرقعة في

 ويمكن أن يحدث انفجارات.

 

 Electrical Accidents Preventionالوقاية من حوادث الكهرباء 

  يتم إتباع اإلجراءات اآلتية للوقاية من حوادث الكهرباء:

 من مخاطر الكهرباء اإلستاتيكية: ةأوال: الوقاي

يجب الوقاية من المخاطر الناجمة عن الكهرباء اإلستاتيكية وذلك بعمل توصيلة أرضية 

 لتيامع مراعاة االشتراطات الفنية الهندسية الالزمة لجميع اآلالت والمعدات والماكينات 

تعمل بالكهرباء مثل المولدات والمحوالت وماكينات القطع واألوناش وآالت التخريم مع 

لهذه التوصيالت وإجراء اإلصالحات والصيانة الدورية  وريالدمراعاة الفحص 

الالزمة لتكون سليمة بصفة دائمة. كما يجب توصيل األجزاء غير الحاملة للتيار 

طنابير -لأنابيب البترو)أرضية يخشى سهولة شحنها كهربيا بتوصيلة  والتي الكهربائي

 نقل الحركة والسيور...الخ(. 
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 -الديناميكية: الكهرباء الوقاية من مخاطر  ثانيا:

  يجب اتخاذ االحتياطات الواقية من أخطار الضغط العالي بمراعاة االشتراطات

الفنية الالزمة هندسياً سواء في محطات توليد الكهرباء أو المحوالت الكهربائية أو 

شبكات نقل القوى الكهربائية وأن يكون للفنيين المختصين وحدهم حق الدخول 

 لعالي.اوالصيانة مع وضع تحذيرات من وجود الضغط 

  يجب التأكد من أوالً من فصل التيار الكهربائي كلية عن الشبكة الكهربائية قبل البدء

في أعمال التركيب أو اإلصالح أو الصيانة مع استمرار فصلها حتى أخطار القائمين 

 األعمال.بالتركيب أو اإلصالح أو الصيانة بتمام 

 ل بالكهرباء بمفاتيح لقطع يجب تزويد جميع اآلالت والمعدات واألدوات التي تعم

التيار على أن تكون هذه المفاتيح معزولة وآمنة ومناسبة لطبيعة العمل بمواقعه 

حالة  فيالمختلفة وفى أماكن ظاهرة حتى يمكن الوصول إليها بسهولة خاصة 

 الطوارئ.

  يجب استخدام متممات التيار للوقاية المناسبة كلما أمكن لتعيين األخطاء على شبكات

ً الق اتجاه  –أتزان التيار  –قيمة التيار  –الضغط  )قيمةوى الكهربائية خصوصا

وأن تكون لوحات تلك المتممات مغلقة  الحرارة(ازدياد درجات  –سريان القدرة 

 قط.فوتحت مسئولية المختصين المنوط بهم العمل  مثالً(قفل  )استعمالبطريقة آمنة 

 ئية أن تكون مناسبة ومالئمة وذات يجب عند تركيب الكابالت واألسالك الكهربا

كفاءة عالية وبعيدة عن أي مصدر للحرارة أو الرطوبة أو خطر خدش العازل بها 

  معزولة.وداخل مواسير 

  يجب أن يكون القائمين بتركيب وإصالح وصيانة هذه األجهزة واآلالت

والتوصيالت الكهربائية على درجة عالية من التدريب والمهارة وأال تجري 

الحات أو تركيبات إال بعد توصيلها باألرض والتأكد من عدم مرور تيار إص

  كهربائي.
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  يجب عند استعمال أي جهاز أو آلة كهربائية أو كابالت أو أسالك أو أية توصيالت

أو مفاتيح أن تكون من النوع المسموح باستعماله طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة 

 .ها والنشاط الذي تجري مزاولته بهأماكن العمل بمحلياً وتتفق مع ظروف وطبيعة 

كما يراعى أن تكون المفاتيح باألماكن التي يخشى فيها من مخاطر الغازات واألتربة 

 للشرر.ومن النوع المقاوم 

  يجب عمل أرضيات عازلة أمام وخلف لوحات التوزيع الكهربائية من الخشب

أخرى مناسبة على أن تكون مطابقة  الجاف أو الكاوتشوك العازل أو أية مادة عازلة

  والقياسية.للمواصفات الفنية 

  يجب مراعاة الفحص الدوري على جميع الكابالت واألسالك والتوصيالت

الكهربائية لمنع حدوث أي ماا كهربائي لتالفى حدوث أية أخطار مفاجئة مثل 

  بالكهرباء.الحريق والصعق 

  يجب استعمال التوصيلة األرضية بالنسبة لاجهزة والمعدات المستوردة والمصنعة

  تركها.محلياً دون إهمالها أو 

  يجب التأكد من أن الجهاز أو اآللة موصلة بطريقة آمنة وسليمة ومطابقة للمواصفات

 -يأتي: الفنية لها وخاصة ما 

 نوع التيار الكهربائي متغيراً أو مستمراً. -

 لى الثالث أوجه أو االثنين أو الوجه الواحد. موصل ع

 قيمة الذبــذبــة المطلـوبــة.

التأكد من التوزيعات الكهربائية المناسبة مع عدم وضع أي إضافات أخرى في 

 الشبكة أو أي دائرة إال بمعرفة المختصين.

 يحذر مرور اآلالت والمعدات فوق الكابالت والتوصيالت الكهربائية.

 واتم والساعات والمجوهرات عند العمل قرب الدوائر الكهربائية.ال تلبس الخ 
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  ال تستعمل الساللم المعدنية أو العدد اليدوية غير المعزولة عند العمل في األجهزة

 الكهربائية.

  يجب التأكد من أن جميع األجهزة والمعدات الكهربائية الثابتة والمتحركة موصولة

يحمل تيارا كهربائيا ولكن عند حدوث قصر باألرض بواسطة سلك وهذا السلك ال 

( الحامل Hot Wireكـهربائي في الـدائرة ومـرور تيـار خاطئ مـن الســلك الحي )

للتيار إلى إطار أو غالف المعدة أو اآللة فإذا كان هذا التيار كبيرا يدفع القاطع 

بائية ( علي فصل الدائرة الكهرFuse( أو الفيوز )Circuit Breakerالكهربائي )

أو يحمل السلك األرضي التيار الكهربائي إلي األرض ويمنع مروره الخاطئ خالل 

 جسم اإلنسان. لذا يجب التأكد باستمرار من سالمة الوصلة األرضية للمعدة.

  ال تمرر األسالك الكهربائية من خالل األبواب أو النوافذ وابعدها عن المصادر

 مسامير.الحرارية كالدفايات وال تعلقها على ال

  في حالة إصابة أي شخص بصدمة كهربائية يجب عدم مالمسته على اإلطالق

والقيام أوال بفصل التيار الكهربائي وإبعاد الشخص عن مصدر التيار الكهربائي 

بواسطة لوح أو قطعة من الخشب أو أية مادة عازلة أخري، وبعد ذلك يمكن إجراء 

على ذلك( وتشمل التنفس الصناعي اإلسعافات األولية )إذا كان الشخص مدربا 

للشخص المصاب، ويتم استدعاء الطبيب علي الفور أو نقل المصاب إلى أقرب 

 مستشفى.
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 الفيزيائية المخاطر ثالثا:

جو العمل كل ما يؤثر على سالمة العامل وصحته نتيجة  فييقصد بالمخاطر الطبيعية 

عوامل طبيعية مثل الحرارة أو الرطوبة أو البرودة أو الضوضاء أو اإلضاءة أو 

يجرى فيه العمل.  الذي الجويالضغط  فياإلشعاعات الضارة أو الزيادة أو النقص 

هم إصابت فيل تأثير مباشر يتمث ولهذه العوامل أثران على سالمة العمال وصحتهم،

يجب أن تكون عليها هذه  التيباألمراض المهنية نتيجة عدم توافر النسب المأمونة 

أن عدم توافر هذه النسب المأمونة من العوامل  فيوتأثير غير مباشر يتمثل  العوامل،

 ظلها، يفخلق مناخ غير صالح للعمل وظروف غير مالئمة للعمل  فيالطبيعية يتسبب 

باك العامل وإجهاده وخفض حيويته النفسية والصحية مما يعرضه مما يؤدى الى ارت

 أهم المخاطر الطبيعية.  يليوفيما  تبعا لذلك لإلصابة نتيجة العوامل الهندسية،

 (Heat Stress)الحرارة  -أوالً: 

من  كثير فيمن أهم وسائل التصنيع  فهيترتبط معظم األعمال الصناعية بالحرارة 

ولهذا فإن  الصناعات مثل صهر الحديد وسبك المعادن وتقطير البترول وغيرها،

الحرارة من أكثر ما يتعرض له العمال من أضرار ومخاطر ويتأثر اإلنسان بالحرارة 

حي  تبدأ هذه التأثيرات باضطرابات تنفسية وعصبية وشعور  تبعا لدرجتها المؤثرة،

ارة تظهر التأثيرات التنفسية الفسيولوجية ويظهر ذلك فإذا زادت درجة الحر بالضيق،

وانخفاض القدرة على  وزيادة معدالت الحوادث واإلصابات، زيادة نسبة األخطاء، في

ومن التأثيرات المرضية للتعرض لحرارة غير مناسبة اإلجهاد  أداء العمليات الذهنية،

ها ا استمر تعرض العامل لوإذ الساقين وجدار البطن، فيالحرارى والتقلصات العضلية 

لمدة طويلة فإنها تؤدى الى التأثيرات المزمنة مثل األنيميا والضعف العام واآلالم 

لقرار رقم ا فيفقد نص المشرع  وبالتالي الروماتيزمية وبثور الجلد والتهابات العيون.

   -اآلتي: على  2003لسنة  211
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يجب اتخاذ االشتراطات واالحتياطات الواجب توافرها لتهيئة جو العمل وااللتزام 

يمكن العمل تحت ظروفها دون حدوث  التيبالمستويات المأمونة لدرجات الحرارة 

ه مقاسة أدائ فيتتناسـب مع طبيعة العمل ومقـدار الجهد المبذول  والتي إضرار للعاملين،

 (2)الساعة األولى من مزاولة العمل طبقا للجدول رقم بالترمومتر المبلل األسود بعد 

 -اآلتي: وتشمل طرق التحكم للتعرض للحرارة على 

إجراء تقييم لدرجات الحرارة المؤثرة بأجواء بيئة العمل وعمل قياسات دورية وذلك -1

لكل عمل بقياا درجة الحرارة المؤثرة لبيئة العمل باستخدام  الجسمانيبتقييم الجهد 

 قياا الوطأة الحرارية. أجهزة

 توفير أماكن ذات جو مالئم للعمال لقضاء فترات راحة.-2

 يفالتوعية الصحية للعمال وضرورة توفير مياه الشرب مع زيادة نسبة الملح -3

 بيئة شديدة الحرارة. فيوأمالح أثناء العمل الوجبات لتعويض الجسم عما فقده من ماء 

درجة الحرارة المؤثرة بإتباع طرق  فيالمتسببة  العوامل البيئية فييجب التحكم -4

 -وتشمل: العمليات الصناعية  فيالممكنة  الهندسيالتحكم 

 عزل العمليات الصناعية الصادر عنها حرارة عالية.-5

 عزل أسطح األفران والغليان ومواسير البخار والمواد الساخنة بمواد عازلة.-6

 عاكسة للحرارة بمواد مناسبة.حجب مصادر اإلشعاع الحراري بحواجز -7

 تزويد أماكن انبعاث الحرارة بوسائل التهوية المناسبة.-8

الحوائط واألسقف ويراعى مرور الهواء  فيتهوية مكان العمل بزيادة عدد الفتحات -9

البارد من خالل فتحات من أسفل مكان العمل إلى العمال ثم إلى األسطح الساخنة ثم إلى 

 ية طبقا للقرارات المنظمة لذلك.فتحات الخروج العلو

استخدام التبريد الموضعي الماكن تجمع العمال باستخدام دش الهواء البارد حول -10

 العمال مع مراعاة العوامل المختلفة لحفظ التوازن الحراري للعاملين.

 يفاتخاذ االحتياطات الالزمة لإلقالل من تسرب بخار الماء الى جو العمل والتحكم -11

 نسبة الرطوبة داخل بيئة العمل.
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 (Cold Stress)البرودة  ثانياً:

وتعتبر  تعتبر من مخاطر التعرض لدرجة حرارة غير مناسبة، وهيمخاطر البرودة 

البرودة من أهم وسائل الصناعة الحديثة مثل صناعة الثلج والتبريد حي  تقام مخازن 

وللبرودة آثارها الضارة على  التبريد لحفظ الفواكه والخضروات واللحوم وغيرها،

واألمراض التنفسية وتبرد وتحقن وتقرح  الجسم مثل اإلصابة باألمراض الروماتيزمية،

وبالطبع فإن هذه اآلثار تؤدى الى وقوع الحوادث واإلصابات.  األصابع واألطراف،

    -اآلتي: فقد نص المشرع على  وبالتالي

  -البرودة: املين من تأثير يجب مراعاة االشتراطات اآلتية لحماية الع

درجة مئوية مع  4تزويد العاملين بمالبس واقية عازلة وجافة عند درجة حرارة -1

الجهاز الدوري  فيسرعة الهواء ويزود كبار السن ومن يعانون من مشاكل  فيالتحكم 

بمالبس أكثر عزال مع تقليل مدة التعرض حي  تتوقف االحتياطات الواجب مراعاتها 

 على الحالة الصحية للعاملين.

درجة  2يجب االستبدال الفوري للمالبس الرطبة بأخرى جافة عند درجة حرارة -2

 مئوية مع توفير الرعاية الصحية.

ليدوية الدقيقة عندما تكون درجة حرارة الجو يجـب حماية أيدي القائمين باألعمال ا-3

دقيقة وذلك بدفع هواء ساخن أو مصدر  20-10درجة مئوية فأقل لمدة تزيد عن  16

أجزاء معدنية بعازل  أيكما يجب تغليف  بالوقـود(كهربية أو  )مدفأةلحرارة إشعاعية 

 درجة مئوية. 1 –حراري في حالة تداولها عند درجة 

ال تتطلب دقة أو مهارة يدوية يجب ارتداء قفازات  التياليدوية  فى حالة األعمال-4

درجة مئوية خاصة لاعمال التي تتطلب الجلوا  16عندما تكون درجة الحرارة أقل من 

 لفترة طويلة.

درجات الحرارة العادية أو الساخنة يجب التأكد من جفاف مالبس  فيعند القيام بالعمل -5

 ن باردة.العامل قبل الدخول الى أماك
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جزء من أجزاء جسم العامل بالصقيع يمنع تماما من تدليك أو حك هذا  أيعند إصابة -6

 .حراريمصدر  أيالجزء ولكن يتم تدفئته فورا بتيار ساخن أو 

درجة  32-ال يسمح بالتعرض المستمر للجلد بدون واق عند درجة تبريد مكافئة لـ -7

 مئوية مع ضرورة مراعاة مدة التعرض.

درجة مئوية  7 –جو بارد عند درجة تبريد مكافئة  فيحالة القيام بعمل متواصل فى -8

 أو أقل يجب توفير أماكن دافئة على مقربة من العاملين.

 (Illumination) اإلضاءة  ثالثاً: شدة

كثير من الحوادث واإلصابات ألن  فيتعتبر مخاطر اإلضاءة من األسباب الغير مباشرة 

ولو كانت اإلضاءة كافية ألمكن للعامل تجنب  مكان العمل، فيالعامل لم يرى شيئا 

 التاليوب ،البصريوأيضا يسبب سوء اإلضاءة أمراض للعين نتيجة اإلجهاد  اإلصابة،

فإن اإلضاءة المناسبة تساعد على سالمة العاملين داخل أماكن العمل كما تساعد على 

  -اإلضاءة الى قسمين:زيادة اإلنتاج وتقليل نسبة األخطاء. وتنقسم مصادر 

 إضاءة طبيعية ويقصد بها ضوء النهار.-1

 ما تنتج عن أجسام مضيئة نتيجة ارتفاع درجة حرارتها. صناعية: وهيإضاءة -2

 -اإلضاءة: أنواع 

 إضاءة مباشرة. -1

 إضاءة نصف مباشرة. -2

 إضاءة غير مباشرة.-3

 -الى: وتنقسم سوء اإلضاءة 

 الوهج. -3إضاءة مبهرة.               -2إضاءة خافته.             -1

 

 األرض.اإلضاءة الخافتة: ويتعرض لها عمال المناجم واألنفاق والعمل تحت سطح -1

 ضعف اإلضاءة الى:  ىويؤد
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 اتساع حدقة العين.-أ

 ارتخاء العضالت المتصلة بالعدسة.-ب

 اإلصابة بالحول. -ج

 ترقرق العين.-د

الصحراء واالستوديوهات وعمال  فيإلضاءة المبهرة: ويتعرض لها العاملين ا-2

 -المجوهرات. وتؤدى اإلضاءة المبهرة الى:

 قوة اإلبصار.  في تدريجيضعف -أ

 . المركزي العصبيالتأثير على الجهاز -ب

 الكتراكت. -ج

 -الوهج: وهو أخطر أنواع اإلضاءة وهو نوعان: -3

 وهج منعكس.-2               وهج مباشر             -1

  -ويؤدى الى :

 تقليل الرؤية. -أ

 إجهاد العين.  -ب

 العينين وفى النهاية تؤدى الى فقد اإلبصار.  فيالشعور باأللم  -ج

 

 -اآلتي: فقد نص المشرع على  وبالتالي

يجب توفير اإلضاءة المناسبة الكافية لنوع العمل الذي تجرى مزاولته سواء كانت إضاءة 

 -يلي:طبيعية أو صناعية ويراعى ما 

  أن يكون توزيع المنافذ والمناور وفتحات الضوء الطبيعية تسمح بتوزيع الضوء

ً على أماكن العمل ويكون زجاجها نظيفا من الداخل والخارج  توزيعا منتظما

 بصفة دائمة.
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  أن تتضمن مصادر الضوء الطبيعية والصناعية إضاءة متجانسة وأن تتخذ

 .الضوء المنعكس واإلضاءة المرتعشةالمناسبة لتجنب الوهج المباشر والوسائل 

  المتقاربة.األماكن  فيتوزيع الضوء  فيتجنب التفاوت الكبير 

  أال تقل مساحة فتحات اإلضاءة الطبيعية التي تفتح على أماكن مكشوفة عن

 فيعشر مساحة األرضية وأال تقل هذه الفتحات عن سدا مساحة األرضية 

 المجاورة.تكون أراضيها منخفضة عن منسوب سطح األرض  التياألماكن 

  اإلضاءة.ال يجوز وضع حواجز أو معدات أو أثاث يؤدى إلى تقليل 

 (Noise) الضوضاء  رابعـاً:

شاط ن فيحي  تؤثر  بيئة العمل، فيتنتشر  التيخليط من الموجات  هيالضوضاء 

باإلضافة الى ما تحدثه على المدى الطويل من ضعف  العاملين فتقلل من إنتاجيتهم،

 الى الصم الكامل. انتهىقوة السمع وربما  في تدريجي

  -وللضوضاء نوعين من التأثيرات:

 تأثيرات غير سمعية -ب                                   تأثيرات سمعية -أ

  -أنواع األصوات:

 الضوضاء -ج         صوت مركب-وت بسيط            بص-أ

 -أنواع الضوضاء:

 ما يصدر عن الماكينات والعمليات الصناعية. وهيضوضاء مستمرة:  -أ

 ما يصدر عن أصوات المطارق أو االنفجارات. dضوضاء متقطعة: وه -ب

 خليط من عدة أنواع من الموجات الصوتية. وهيضوضاء بيضاء: -ج

 -العاملين: يتوقف عليها تأثير الضوضاء على  التيالعوامل 

 مدة الضوضاء-1

 مساحة المكان-2

 مدة التعرض للضوضاء-3
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 سن العامل وحالته الصحية-4

 مكونات الضوضاء-5

 -اآلتي: على  2003لسنة  211القرار رقم  فيفقد نص المشرع  وبالتالي

يجب اتخاذ االحتياطات الكفيلة لتقليل مستويات شدة الضوضاء ذات الخطورة على 

صحة العاملين حتى ال يزيد مستوى شدة الضوضاء ومدة التعرض عن المستويات 

 -يلي: ذلك ما  فيويراعى  (3)اآلمنة الموضحة بالجدول رقم 

 بها. اختيار آالت ذات مواصفات قياسية ومطابقتها بالمستويات المسموح-1

 للصوت.عزل مصدر الضوضاء واستخدام حوائط وحواجز عازلة -2

 تثبيت الماكينات على قواعد ماصة للصوت واالهتزازات.-3

إحالل األجزاء المعدنية المتحركة باآلالت بأجزاء من مواد أخرى كالبالستيك أو -4

 تقليل الضوضاء. وبالتاليالتيفلون لتقليل االحتكاك 

 للمواصفات.سرعة التشغيل للماكينات المطابقة  فيالتحكم -5

 الدورية.إتباع نظام مناسب للصيانة -6

 تبطين الجدران واألسقف بمواد ماصة للصوت.-7

  .بصفة دورية ومنتظمة المكافئتقييم وقياا مستوى شدة الضوضاء والمستوى -8

مثل  سيالهند يصعب فيها التحكم التيالحاالت  فياستخدام مهمات الوقاية الشخصية -9

 .واألذنين(وأغطية األذن والخوذات للرأا  )سدادات

 االهتزازات خامسـاً:

أنها حركة تكرر نفسها بكل خواصها بعد فترة  أيحركة ترددية توافقية  هياالهتزازات 

تأثيرات سيئة على الجسم تختلف باختالف مصدر  تالزمن. ولالهتزازامحددة من 

 تحدثها المثاقب التيفاالهتزازات  االهتزازات وسرعتها وشدتها والجزء المعرض لها،

المناجم وغيرها تؤثر على عظام اليدين ودورتها الدموية مما ينشأ عنه عجزها  فياآللية 

 .تحدث االهتزاز التي عن العمل مدة تختلف باختالف طبيعة العامل نفسه ونوع اآللة



 

 

-60- 

 -االهتزازات: مخاطر 

تؤثر تأثيرا ضارا على أعصاب العاملين من ناحية الدورة الدموية وعدم انتظام الجسم -1

 .ءببطويظهر هذا التأثير على اإلنسان 

تؤثر على العمل وكمية اإلنتاج ألنها تؤثر بطريق غير مباشر على مهارة العاملين -2

 الفكرية واليدوية.

واألساسات حي  يقصر عمرها ويجعلها عرضه لظهور الشروخ  المبانيتؤثر على -3

 بها.

تؤثر على الماكينات والمهمات واآلالت مما يسبب تفككها وزيادة الخطورة الناتجة -4

 عن ذلك.

 

 -اآلتي: على  2003لسنة  211القرار رقم  فيفقد نص المشرع  وبالتالي

يجب اتخاذ االحتياطات الكفيلة لمنع أو تقليل تعرض العاملين لالهتزازات الميكانيكية 

 -اآلتي: على النحو 

تلتزم إدارة المنشأة بوضع خطة لقياا وتحليل االهتزازات الناتجة عن اآلالت -1

والمعدات وأنشطة العمل المختلفة بصفة دورية ومنتظمة للتعرف على مصدر 

التحكم فيها والحد منها وذلك بهدف منع التأثيرات الضارة الناتجة االهتزازات ووسائل 

بيئة العمل والتعرف على مستويات االهتزاز ومقارنتها بالحدود  فيعن االهتزازات 

 .صحياآلمنة الموصى بها على أساا 

تلتزم المنشأة باتخاذ اإلجراءات والتدابير الهندسية والفنية لتقليل االهتزازات وذلك -2

المعدات واألجهزة وبرامج الصيانة الدورية  فيعن طريق استخدام التقنيات الحديثة 

طبقا لمواصفات المصنع والتصميم وعزل وإخماد االهتزاز  الهندسيوالوقائية والتفتيش 

 المسبب لالهتزاز.  والديناميكي الميكانيكيزان ومنع االضطراب واالت
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على إدارة المنشأة توفير مهمات الوقاية الشخصية المطابقة لمواصفات الجودة -3

وبشرط أن تكون ذات مواصفات تؤدى الى عزل وتقليل االهتزاز على جسم العامل وال 

أمان  ذات معامل مضايقات للعمال أثناء تأدية األعمال المكلفين بها وان تكون أيتسبب 

 يتناسب مع طبيعة االهتزازات والمخاطر الناتجة عنها. 

تلتزم إدارة المنشأة بوضع نظام للرعاية الصحية للوقاية والسيطرة على المخاطر -4

الصحية الناتجة عن االهتزاز وذلك بإجراء الفحوص الطبية االبتدائية.. والدورية.. 

ضطرابات الصحية واكتشاف ما قد يظهر والنوعية وذلك للكشف عن االنحراف واال

مراحلها األولى وخاصة الدورة الدموية الطرفية والجهاز  فيالصحة  فيمن اعتالل 

 والتهاب عظام المفاصل. والحركي العصبي

تلتزم إدارة المنشأة بتنظيم وإعداد برامج تدريبية وتثقيفية للتوعية وذلك بهدف تشجيع -5

لى تبنى ممارسات عمل مأمونة لوقايتهم من المخاطر العاملين المعرضين لالهتزاز ع

 الناتجة عن التعرض لالهتزاز.

 العمل باإلشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها تنظيم -سادساً: 

اإلشعاع نوع من الطاقة الحرارية أو الضوئية أو الكهربية أو الذرية ينتقل من مصدره 

أشد  وهيوجات كهرومغناطيسية خطوط مستقيمة كشعاع الضوء أو على هيئة م في

يتعرض لها اإلنسان  التيخطرا من المستقيمة وتتوقف الخطورة على مقدار الجرعة 

 حساسية أنسجة الجسم. واختالفوزمن التعرض 

  -مصادر اإلشعاع:

                                  مصادر طبيعية -أ

 صناعية مصادر-ب

 -أنواع اإلشعاع:

 بيتا( –)ألفا  : مثلالجسيمياإلشعاع -1

 القاعدية(-الكونية-جاما-)إكسمثل  الموجياإلشعاع -2
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 مخاطر اإلشعاع:

والعظام والعيون  التناسليوالجهاز  الدوريلإلشعاع تأثيرات مزمنة تصيب الجهاز 

كما أن لها تأثيرات حادة عند التعرض لجرعات كبيرة مفاجئة قد  ،التنفسيوالجهاز 

 السرطان.تسبب أنواع مختلفة من 

 االستخدامات السلمية لإلشعاع:

 فى الزراعة-3الصناعة              في -2       الطب في -1

 وحدات قياس اإلشعاع:

 الريم-3الراد                      -2الرونتجن              -1

 

 -اآلتي: على  2003لسنة  211القرار رقم  فيفقد نص المشرع  وبالتالي

تلتزم المنشأة باتخاذ إجراءات واشتراطات الوقاية من اإلشعاعات المؤينة سواء كانت 

ناتجة عن مواد ذات نشاط إشعاعي أو أي أنشطة يتولد عنها نشاط إشعاعي طبقاً ألحكام 

شأن تنظيم العمل باإلشعاعات المؤينة  فيوالئحته التنفيذية  1960لسنة  59القانون رقم 

والقرارات المنفذة له وأن تحتفظ المنشأة بصفة دائمة بالمستندات للوقاية من أخطارها 

 أتي: يذلك ما  في ىإليه. ويراعوالسجالت الواجب تواجدها تنفيذاً ألحكام القانون المشار 

القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالمواد المشعة  فيمع عدم اإلخالل بما جاء 

 -يلي: اعى ما واإلشعاعات المؤينة والوقاية منها ير

ال يجوز استيراد أو تصدير أو تصنيع أو حيازة أو تداول أو نقل أو تخزين أو التخلص -1

من أجهزة أشعة أو مواد مشعة أو النفايات المشعة إال بعد الحصول على ترخيص من 

 الجهة المختصة.

ختلفة مال يجوز استخدام األشعة المؤينة أو العمل بها بأي صفة كانت لالستخدامات ال-2

إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة سواء لافراد واألماكن المناسبة 

 وبعد استيفاء المواصفات والمؤهالت المطلوبة. 
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 أي تعديلرخيص الممنوح له أو يقوم بإجراء على المرخص له إال يتجاوز حدود الت-3

 لجهة المختصة.على األجهزة أو المواد المرخص باستخدامها دون موافقة ا

يجب على كل من يرخص له باستخدام أو حفظ أجهزة األشعة أو المواد المشعة إبالغ -4

شخص إلى مجموعة  أيالجهة المختصة عند فقد أو وقوع حادث قد يؤدى إلى تعريض 

ذلك هذا الشأن و فيمن اإلشعاعات تزيد عن الحد المسموح به طبقاً للتشريعات المنفذة 

 مع بيان تفاصيل الحادث واألسباب التي أدت إلى وقوعه.فور وقوع الحادث 

ال يجوز للمرخص له باستخدام أو حفظ أجهزة األشعة أو المواد المشعة أو السماح -5

ألي شخص بالعمل باألشعة المؤينة أو القيام بأي عمل آخر يمكن أن يعرضه لمخاطر 

ً أو التحقق من لياقته الصحية ً للشرو اإلشعاعات إال بعد فحصه طبيا ط الفنية طبقا

 واألوضاع التي تحددها الجهة المختصة.

سنه في األعمال التي تعرضهم  (18)ال يجوز تشغيل من تقل أعمارهم عن -6

الالزمة لحماية العاملين باألشعة  االحتياطاتلإلشعاعات وعلى المرخص له اتخاذ 

العمل والبيئة  ئة)بيالمترددين والمجاورين( وحماية البيئة )والمواطنين المؤينة 

ً لالشتراطات والتعليمات التي تحددها الجهة  الخارجية( من مخاطر اإلشعاع طبقا

 المختصة.

 فييراعى وضع وتثبيت عالمات إرشادية وبطاقات للتحذير من خطر اإلشعاع -7

مناطق العمل باإلشعاعات المؤينة واإلجراءات الخاصة بمنع دخول غير العاملين 

 شغيل.ألماكن العمل والت

 يفيجب مراعاة إجراء القياا الدوري لجرعات اإلشعاع التي يتعرض لها العاملون -8

مجاالت اإلشعاع بصفة دورية وفى المواعيد التي تحددها الجهة المختصة وتسجيل 

نتيجة القياا على النماذج المعدة لذلك وعمل سجل لها لحفظها حتى يتمكن المسئولين 

 عليها. االطالعمن 
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على المرخص له طبقاً لشروط الترخيص أن يتعاقد أو يعين فيزيائي صحي أو يجب -9

خبير وقاية مؤهل لمتابعة كل األعمال اإلشعاعية من قياسات بيئية ومسح إشعاعي 

ورصد للجرعات اإلشعاعية لافراد ومسك سجالت للمواد المشعة وحالة األجهزة 

ية المسجلة بوسيلة قياا الجرعة المشعة وحاالت التلوث اإلشعاعي والجرعات اإلشعاع

 المناسبة دورياً باإلضافة الى متابعة حاالت الطوارئ.

يجب تنظيم برامج للتدريب واإلرشاد والتوعية والتثقيف للعاملين باإلشعاعات -10

المؤينة وذلك من خالل الحلقات النقاشية والنشرات الفنية والدورات التدريبية والندوات 

الخاصة  واالحتياطاتئية والمسموعة إلرشادهم باالشتراطات وأجهزة اإلعالم المر

ها للعمل ب واألساليب اآلمنةبمعايير األمان األساسية للوقاية من اإلشعاعات المؤينة 

للعاملين بها وتحديد واجباتهم ومسئولياتهم ومراقبة التزامهم بنظام  واإلجراءات الخاصة

 .والتعليماتالعمل 

فة بص وتحليل الدمالدوري  والفحص الطبيبة الطبية للمراق وضع نظاميجب -11

الطبية الخاصة في حاالت التعرض الشديدة  وإجراء الفحوصمنتظمة كل ستة أشهر 

نتيجة الحوادث اإلشعاعية طبقا للمواصفات الصحية التي تحددها الجهات المختصة 

 وإعداد سجل خاص بنتائج الفحوص الطبية وتحليل الدم.

المشعة و مهمات الوقاية الشخصية  وتداول المواديجب توفير األجهزة الخاصة بنقل -12

المناسبة لطبيعة العمل من المرايل و القفازات والنظارات المرصصة واألحذية 

والمواسك الخاصة بالتقاط المصادر المشعة عن بعد وبشرط أن تكون مطابقة لمواصفات 

 عاعات المؤينة.األمان األساسية للوقاية من اإلش

يجب مراعاة اإلجراءات والتعليمات الخاصة باشتراطات ومعايير السالمة واألمان -13

األساسية للوقاية من المخاطر اإلشعاعية أثناء نقل وتداول وتخزين المصادر المشعة 

 -يلي: وخاصة ما 
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  ليه إ ويحذر الدخوليراعى تخزين المصادر المشعة في أماكن غير آهلة بالعاملين

إال لاشخاص المصرح لهم بذلك مع مراعاة عدم تخزين المصادر المشعة في أماكن 

 تحتوي على مواد قابلة لالشتعال أو االنفجار أو بالقرب منها.

    يراعى توافر كافة البيانات عن المصادر المشعة داخل المخزن بما في ذلك تاريخ

.. ويتم تسجيل تلك  تخدموالجرعة الصادرة عنه.. واسم المس ورود المصدر..

المشعة مع مراعاة  وتداول المصادرالمعلومات في السجالت الخاصة بتخزين 

آبار عالمات التحذير واإلرشاد عن أخطار اإلشعاع على الباب المؤدي إلى غرف 

 المصادر المشعة. تخزين

  يجب إجراء عملية صيانة وفحص وكشف دوري ووقائي على األجهزة المزودة

شعة المؤينة للتأكد من سالمة أجهزة الضبط والتحكم والتشغيل والدروع بمصادر لا

الواقية المغلفة للوعاء الحاوي للمصدر المشع وذلك تحت إشراف ومسئولية خبير 

 الوقاية من اإلشعاع بالمنشأة.

  العمل باإلشعاعات المؤينة بحي  يكون تشغيل  وتخطيط مواقعيجب تصميم

مزاولة األعمال باألسلوب واإلجراءات التي تؤدي واستعمال المصادر المشعة و

 إلى خفض التعرض الشخصي إلى أقل حد ممكن ومنع التعرض غير الضروري.

  على إدارة المنشأة إعداد خطة طوارئ لمواجهة الحوادث اإلشعاعية أثناء تشغيل

واستخدام وتداول وتخزين المصادر المشعة مما يؤدي إلى تعرض العاملين وبيئة 

إلى مستويات عالية من التلوث اإلشعاعي ويجب تدريب مجموعة من العاملين  العمل

على تنفيذ الخطة وإجراء االختبارات على مختلف عناصرها لتحديد اإليجابيات 

والسلبيات في تنفيذها ووضع التوصيات الالزمة لتفادي أوجه القصور التي تظهر 

رب على تنفيذها تحت مسئولية أثناء التجارب وأن يتم إعداد الخطة وإجراء التجا

 وإشراف خبير الوقاية من اإلشعاع بالمنشأة.

 



 

 

-66- 

 طرق قياس المخاطر الطبيعية

 أوال:)أ( الضوضاء:

 Soundوتقاا الضوضاء بجهاز يسمى  ،الديسبل هيوحدة قياا مستوى الضوضاء 

Level Meter  ويعتمد القياا على تحويل الطاقة الصوتية الى طاقة كهربية هذه الطاقة

مكان وقوف العامل المتعرض  فيويتم القياا  DB(  A) الجهاز بالديسبل فيمعايرة 

مدة و الوزاريوتقارن القياسات بالحدود المسموح بها طبقا للقرار  وفى مستوى سمعه.

 ضوضاء مستمرة أو متقطعة.  هياالعتبار هل  فيالتعرض اآلمن له مع األخذ 

 الميكانيكية:)ب( االهتزازات 

احة إما اإلز وهييعتمد قياا االهتزازات الميكانيكية على قياا إحدى مكونات االهتزاز 

أو السرعة أو العجلة وهل تأثير االهتزازات على اليد أو الجسم كله وتقارن القياسات 

 بالحدود المسموح بها.

 االستضاءة: ةشدثانيا: 

ويعتمد هذا الجهاز على نظرية  Lux Meterتقاا شدة االستضاءة بجهاز يسمى 

Photoelectric Cell  تسقط على الخلية الى التيحي  يمكن بواسطتها تحويل األضواء 

 شدتها باختالف شدة الضوء الساقط عليها. فيتيارات كهربية تختلف 

 الحرارية: ةثالثا: الوطأ

درجة الحرارة اإلشعاعية  وهييتم حساب درجة الوطأة الحرارية من خالل ثالثة عوامل 

ودرجة الترمومتر الرطب ودرجة  ترمومتر جلوب( األسود،)بواسطة وتحسب 

 W.B.G.T باستخدام جهازالترمومتر الجاف وتحسب باستخدام المعادلة الرياضية أو 

Heat Stress Monitor  فيوتقارن بالمستويات المأمونة لدرجات الوطأة الحرارية 

 بيئة العمل.

 :الجويرابعا: الضغط 

 .الجويلقياا الضغط  الزئبقييستخدم البارومتر 
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 (2جدول رقم )

 بيئة العمل فيالمستويات المأمونة لدرجات الوطأة الحرارية 

نظام العمل والراحة كل 

 ساعة

 شاقعمل  عمل متوسط المشقة عمل خفيف

 م   25 م   27 م   30 عمل مستمر

 م   26 م   28 م   30 ,5  راحة %25عمل، 75%

 م   28 م   29 ,5  م   31 ,5  راحة %50عمل، 50%

 م   30 م   31  م   32 راحة %75عمل، 25%

تحسب درجات الوطأة الحرارية بالدرجة المئوية لترمومتر جلوب األسود والترمومتر 

  التالية:لمختلف ظروف العمل باستخدام المعادالت المبلل والترمومتر الجاف 

  كاالتيفي ظروف العمل في األماكن المكشوفة وفي وجود أشعة الشمس تحسب -أ

قراءة ترمومتر  0.2قراءة الترمومتر المبلل+ 0.7)ح م(= درجة الحرارة المؤثرة

 قراءة الترمومتر الجاف.  0.1جلوب+

 باألماكن المكشوفة تحسب كاآلتياألماكن المغطاة أو في الظل بفي ظروف العمل -ب

  قراءة ترمومتر جلوب 0.3قراءة ترمومتر مبلل+ 0.7( =ارة المؤثرة )ح مدرجة الحر

 (3جدول رقم )

 حدود مدة تعرض العاملين لمستويات شدة الضوضـاء

 بالساعةمدة التعرض المسموح بها مقدرا  مستوى شدة الضوضاء مقدرا بالديسيبل م

1 90 8 

2 95 4 

3 100 2 

4 105 1 

 نصف 110 5

 ربع 115 6

  ديسيبل 115*ال يجوز بأي حال التعرض للضوضاء المستمرة ألكثر من 
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ديسيبل لفترات متقطعة  90في حالة التعرض لمستويات مختلفة من الضوضاء تزيد عن 

  -خطورة التعرض المعادلة التالية:خالل ساعات العمل اليومي تستخدم لتقييم 

  3أ  2أ  1أ           

 ــــ    +  ــــ  +  ــــ  +  ......                   

 3ب   2ب  1ب           

 حي  :  ) أ (   تمثل مدة التعرض لمستوى معين من الضوضـاء .

 ب (  تمثل مدة التعرض المسموح بها عند ذلك المستوى . )  

ويعتبر مستوى شدة الضوضاء قد تجاوز الحدود اآلمنة إذا تجاوز ناتج المعادلة الواحد 

 الصحيح 

 (4جدول رقم )

 مستويات شدة الضوضاء المتقطعة الناتجة عن استخدام المطارق الثقيلة

 عدد الطرقات المسموح بها في اليوم مستوى شدة الضوضاء بالديسيبل

140 100 

130 1000 

120 10000 

ديسيبل حدا  140* يعتبر مستوى شدة الضوضاء الناتجة عن استخدام المطارق الثقيلة 

 حال من األحوال.  بأيأقصى ال تجوز تجاوزه 

*تكون الفترة بين كل طرقة ثانية واحدة أو أكثر وإذا كانت هذه الفترة أقل من ثانية تعتبر 

 (.3رقم ) ويات المبينة في الجدولالضوضاء مستمرة ويطبق عليها المست
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 المخاطر الكيميائيةرابعا: 

أثير ويختلف ت الصناعة، فيتعتبر المخاطر الكيميائية من أصعب وأعقد مخاطر العمل 

المواد الكيميائية المستعملة أو المتداولة على العمال المعرضين لها بحسب نوعها 

أتى والمواد الكيماوية ت وحالتها الطبيعية سائلة أو صلبة أو غازية، الكيماويوتركيبها 

ما  المقام األول ثم فيتأثيرها المباشر  أيخطورتها أساسا فيما تحدثه من أمراض مهنية 

قدرتهم الذهنية والبدنية نتيجة هذه األمراض مما يجعلهم  في انخفاضتسببه للعاملين من 

 عرضه لإلصابات والحوادث. 

  -الى: وتنقسم المخاطر الكيميائية 

 جو العمل. فيمخاطر ناتجة عن األتربة  -1

 جو العمل. فيمخاطر ناتجة عن الغازات  -2

 جو العمل. فيمخاطر ناتجة عن المذيبات العضوية  -3

 من اإليجاز: بشيءوسوف نتناول هذه المخاطر 

 جو العمل:   فيأوال: مخاطر ناتجة عن األتربة 

الجسيمات الصلبة الناتجة عن العمليات الميكانيكية كالطحن  هي تعريف األتربة:

 نتجت عنها، التيخواصها الكيماوية المادة األصلية  فيوتشبه  والطرق والغربلة،

من المليمتر( تترسب  1/1000ميكرون )الميكرون  10يزيد حجمها على  التيواألتربة 

خطورة لذا فال وى التنفس،طبقات الهواء السفلى عند أرضية العمل بعيدا عن مست في

 ميكرون.  10تقل عن  التيتأتى من األتربة 

على حسب  فسيالتن: ينقسم تأثير األتربة على الجهاز التنفسيالجهاز  فيترسيب األتربة 

 -جزيئاتها: حجم 

  طبقات الهواء السفلى(. فيتترسب )ميكرون  10أتربة حجمها أكثر من 

  المسالك التنفسية العليا(. فيتترسب )ميكرون  5-10أتربة يتراوح حجمها من 

  المسالك التنفسية المتوسطة(. فيميكرون )تترسب  3-5أتربة يتراوح حجمها من 
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 ين(الرئت فيالحويصالت الهوائية  فيتترسب )ميكرون1-3تربة يتراوح حجمها منأ  

  ميكرون )تخرج من هواء الزفير لخفة وزنها(. ,1-1أتربة حجمها من . 

  ميكرون )تلتصق بجدار الحويصالت الهوائية أو  ,1جسيماتها عنأتربة يقل حجم .

 تنفذ الى األنسجة الرئوية(.

 -لألتربة: مقاومة الجسم 

 فى األنف.                      -1

 فى الحويصالت الهوائية. -2

 ة الهوائية والشعيبات التنفسية. فى القصب-3

 

 -تأثير األتربة المستنشقة على الجسم:

 :ألتربة على جسم اإلنسان حسب نوعهيتخلف عن هذه ا الذييختلف تأثير الغبار 

 ضار مثل الحديد. رليس له تأثي الذيالغبار -1

ة أماكن ترسبها كأتربة المواد الكيماوي فيتسبب االلتهابات الموضعية  التياألتربة -2

 األكالة مثل األحماض والقلويات.

ربة داخل الجسم كأت المتصاصهاتسبب حاالت التسمم نتيجة  التياألتربة المعدنية -3

 الرصاص والمنجنيز.

ة الرئوية وينقسم الى أتربة بسيطة مثل األتربة الصخري االلتهاباتيسبب  الذيالغبار -4

 الرئوية العادية. االلتهاباتوالمعدنية وهذه تؤدى الى بعض 

 كا )األسبستوا(.مثل أتربة السيل الرئويأتربة رئوية تسبب التليف -5

أتربة تسبب الحساسية مثل أتربة القطن والكتان وغيرها من األتربة العضوية وتؤدى -6

 الى اإلصابة بأزمات صدرية ربوية.

 أتربة تسبب السرطان مثل الكروم والمواد المشعة.-7
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لجو ا فيوتتوقف تأثير هذه المواد على اإلنسان على مدة التعرض لها ودرجة تركيزها 

 الماء أو سوائل خاليا الجسم والمناعة الشخصية للمعرض لها، فيذوبان المادة  ودرجة

وطريقة وصولها الى جسم اإلنسان سواء عن طريق الفم أو الجلد أو عن طريق الجهاز 

 .التنفسي

 جو العمل:  فيمخاطر ناتجة عن الغازات واألدخنة واألبخرة 

خليط من الجسيمات الصغيرة من المادة الصلبة أو السائلة الناجمة عن  هياألدخنة 

وتتكون نتيجة اختالط الغازات  العمليات الطبيعية أو الكيماوية كاالحتراق والصهر،

الجو وتتعلق به مثل أكاسيد الغازات  فيبجزيئات المعادن المنصهرة وتتصاعد 

ات دقيقة نتيجة تسرب الغازات أما الغازات فتتكون من جزيئ كالرصاص والزرنيخ،

تتعلق الغازات و انتشارالجو طبقا لقوانين  فيوتتصاعد  المنصهرة أو تبخر السوائل،

الهوائية  القصبة فيلانف أو  المخاطيالغشاء  فيأو  التنفسيالجهاز  فيوهى تؤثر  به،

ن مثل غاز موالرئتين تأثيرا مباشرا سريعا مثل النشادر والكلور أو تؤثر بعد مدة من الز

لحرارة درجة ا فيالجو  فيتتطاير  التيالمواد  فهيأما األبخرة  األكسجين والنتروجين،

 .موالكلوروفورالعادية مثل البنزين 

 -الى: وتنقسم الغازات من حيث تأثيرها 

 :الغازات الخاملة أو الخانقة البسيطة 

هواء التنفس  فيمجرد وجودها وإحاللها محل قدر من الهواء يقلل من نسبة األكسجين 

 فيحدث االختناق.

 الهواء على الجسم. فيتأثير انخفاض نسبة األكسجين -

 هيدروجين(.-إثيلين-أول أكسيد النيتروجين-)ميثان أمثلة لهذه الغازات

 :الغازات المهيجة أو الملهبة 

 -يؤدى التعرض لها الى التهاب األنسجة المعرضة لتأثيرها ويختلف تبعا لعدة عوامل:

 الهواء.   فيدرجة تركيز الغاز  -أ
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 الماء.   فيدرجة ذوبان الغاز  -ب

 درجة نشاط الغاز. -ج

أكسيد  يثان-أكسيد الكبريت ثاني-كلور-فورمالدهيد-أمونيا-أكرولين)الغازات أمثلة لهذه 

 النيتروجين(.

 :الغازات السامة 

 يفتؤثر على الجسم بعد امتصاصها ويكون تأثيرها نتيجة لتفاعالت تحدث  التي وهي

 -الى: تصل إليها عن طريق الدم وتنقسم  التياألنسجة واألعضاء 

 السيانور(.-كبريتيد األيدروجين-)أول أكسيد الكربون الغازات الخانقة الكيماوية-أ

 كبرتيور الكربون(.-األستيبين-الفوسفين-األرسين) الغازات التسممية-ب

 جو العمل:  فيمخاطر ناتجة عن المذيبات العضوية 

سوائل عضوية لها خاصية القدرة على إذابة المواد األخرى  هيالمذيبات العضوية 

 تغير من صفاتها الكيماوية. أيالعضوية وغير العضوية دون 

 الخواص الطبيعية للمذيبات:

خليط كلوريد المثيل -خليط البترول والكحول)البنزين( -)التنر اإلذابة القدرة على-أ

 (.يالمثيلوالكحول 

 الغليان التطاير وتقسم المذيبات على حسب درجة غليانها. -ب

 التولوين(.-البنزول-األسيتون-االشتعال واالنفجار)الكحول-ج

 يتوقف عليها التأثير الضار للمذيب: التيالعوامل 

  النوع-ب                                     السن -أ

 العضوياالستعداد -د                 الشخصياالستعداد -ج

 طرق وصول المذيب للجسم:

 والفم الهضميالجهاز  -أ

 الجلد-ب
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 التنفسيالجهاز -ج

 تأثير المذيبات على الجسم:

 يلى(.الميثالكحول -ثال  كلورو اإليثان-كبريتور الكربون ثاني)العصبي الجهاز -أ

رابع كلورو -لدما فيامتصاص المذيبات -اللعاب فيالذوبان )الهضمي الجهاز -ب

 البنزول(-الكربون

 المواد البترولية(-)الفوسجين الرئتين -ج

 )الجليكوالت( الكلى-د

 )الكلوروفورم( القلب-هـ

 )التسمم بالبنزول( الدم-و

-المذيبات البترولية - والكلوروينيدالعطرية  الهيدروكربونات- الترابنتينا) الجلد-ز

 كبرتيور الكربون(. يثان-الكحوالت-األسترات الكيتونات

 

 -اآلتي: على  2003لسنة  211القرار رقم  فيفقد نص المشرع  وبالتالي

 -على المنشأة توفير الوقاية من المواد الكيميائية وذلك مع مراعاة ما يأتي :

العاملين من أخطار التعرض للمواد الكيميائية  توفير االحتياطات الالزمة لوقاية-1

تتسرب الى جو العمل كالغازات واألبخرة واألتربة وما قد يوجد بيئة  التيالمستخدمة أو 

 العمل من سوائل وأحماض وخالفه، وبحي  ال تزيد عن الحدود المأمونة.

اطر تجعل المنشأة ذات مخ التيللمواد الخطرة  التعبيةعلى المنشأة االلتزام بالكميات -2

 كبرى.

تخزين المواد الكيميائية والمخلفات  فيتوفير اشتراطات السالمة والصحة المهنية -3

عمليات التخزين الخواص الكيميائية والفيزيائية  فيالناتجة عنها على أن يراعى 

ة من يوالتجانس بين المواد الكيميائية وطبيعة وسالمة حاويات التخزين واحتياطات الوقا

 وأتباع الطرق السليمة لشحن وتفريغ الحاويات. الحرائق واالنفجارات،
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على أصحاب العمل وضع بطاقات تعريف وعالمات التحذير ورموز الخطورة على -4

جميع المواد الكيميائية المستعملة على أن تتضمن االسم الكيميائي والتجاري وتصنيف 

ة والمزمنة الناتجة عنها واإلسعافات األولية المادة الكيميائية والمخاطر الصحية الحاد

 وأسم المورد الكيميائية.

على إدارة المنشأة وأصحاب العمل وموردي ومصنعي المواد الكيميائية تقديم وإعداد -5

تقارير السالمة الخاصة بالمواد الكيميائية على أن يتضمن محتوى التقرير المعلومات 

 -اآلتية:

 تركيبها والخواص الطبيعية والمخاطر المصاحبة هوية المادة الكيميائية و

المخاطر المحتملة وتدابير  وغيرها(الحريق ..  االنفجار، السمية،)وتشمل 

 متوقـع.تدابير انطالق المواد الغير  –الوقاية واإلسعافات 

  طرق التخزين والنقل  –مكافحة الحريق ومـواد اإلطفاء المناسبة لكل مادة

 –تأثيرهـا البيئـي  –الطرق اآلمنة للتخلص من المخلفات والنفايات  –والتداول 

 . إعداد الورقةتاريخ 

يلتزم أصحاب العمل بأجراء تقييم للمخاطر الناشئة عن استعمال المواد الكيميائية في -6

العمل ورصد وتسجيل درجات تركيزها في الهواء كما يلتزم بحماية العمال من هذه 

 -ومنها: لمالئمة المخاطر بالوسائل ا

 المواد الكيميائية التي تزيل الخطر أو تقلل منه.  اختيار -أ 

 تكنولوجيا تزيل الخطر أو تقلل منه.  اختيار -ب 

 أساليب التحكم الهندسي الكافية وصيانتها. استخدام -جـ

 نظم وأساليب عمل تزيل الخطر أو تقلل منه.  اعتماد -د 

 تدابير الوقاية الصحية المهنية الكافية. اعتماد -هـ

 تقديم معدات ومالبس الوقاية الشخصية وصيانتها على نحو سليم.        -و

 وضع عالمات تحذير.      -ز



 

 

-75- 

 االستعدادات الكافية لحاالت الطــوارئ.     -ح

  لمفتشي السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة القوى العاملة

على األسماء التجارية والعلمية للمواد  االطالعوأجهزتها الحق في والهجرة 

والمركبات الكيميائية الخام والمساعدة المستخدمة في العمليات الصناعية حتى 

يتسنى تحدي  مستويات األمان للمواد الخطرة والضارة بالصحة التي يسمح 

المواد  بتواجدها في بيئة العمل ومن حقهم حظر أو تقييد استعمال بعض

الكيميائية الخطرة أو تشترط إخطاراً أو تصريحاً مسبقاً قبل استعمال هذه المواد 

إذا كان هناك ما يبرر ذلك ألسباب تتعلق بالسالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة 

 العمل. 

  ضرورة مراعاة إخطار العمال بالمخاطر التي تنجم عن استعمال المواد

ت مكتوبة أو شفهية مستمدة من أوراق السالمة الكيميائية في عملهم بتعليما

الكيميائية وخاصة بمكان العمل باإلضافة إلى تدريبهم على أساليب الوقاية من 

ذلك األساليب الصحية للتخزين  فيهذه المخاطر ومكافحتها والحماية منها بما 

 والنقل والتخلص من النفايات وكذلك تدابير الطوارئ واإلسعافات األولية.
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 الوقايـة من المخاطـر البيولوجيـة: خامسا

المخاطر الناتجة عن وجود أمراض تسببها البكتريا والجراثيم والفيروسات  وهي

لها تنتقل عند تداو والتيالكائنات الحية أو الجلود أو الفواكه أو الخضرة  فيالموجودة 

والباجازوزا هذا المجال ومنها مرض الدرن والسقاوة  فيالى العاملين 

والكيموكنيوزا وأمراض العيون والحميات المعدية ولعل أشهرها مرض االنزراكس 

ينتقل الى المتعاملين مع الجلود والحيوانات مثل عمال الدباغة والجزارين واألطباء  الذي

 البيطريين وما الى ذلك.

 -يلي: جدول األمراض المهنية ما  فيوقد ورد 

المستشفيات المخصصة لعالج هذا المرض دون  فيويعتبر مرضا مهنيا للعمال  :الدرن

 سواهم.

: ينتج عن كل عمل يستدعى االتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو الجمرة الخبيثة

 الجلد. فيتداول رممها أو أجزاء منها وتحدث اإلصابة 

ينتج عن كل عمل يستدعى االتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو تداول  السقاوة:

 مع تضخم الغدة الدرقية. رئويوينتج عنه التهاب  رممها أو أجزاء منها،

 

  -اآلتي: على  2003لسنة  211القرار رقم  فيفقد نص المشرع  وبالتالي

صابة بالبكتريا تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر اإل

والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل 

 -اآلتـي: تعرض العمال لظروف اإلصابة بها على النحو 

تلتزم المنشآت التي يتعرض فيها العاملين نتيجة الستخدام وتداول وتخزين المواد -1

يا كيميائية أو التي يتم إنتاجها باستخدام التكنولوج والبيو )الحيوية(البيولوجية الخطرة 

الحيوية بأجراء تصنيف للملوثات البيولوجية طبقاً لدرجة خطورتها والتعرض المهني 
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ئة ( في بي)الحيويلها وأعداد دليل خاص بطرق مكافحة العدوى والتلوث البيولوجي 

 العمل.

إلى عدم تعرض العامالت  يجب اتخاذ اإلجراءات التنظيمية والصحية التي تؤدى-2

الحوامل والنساء في سن الخصوبة ألي مصدر من مصادر العدوى بالملوثات البيولوجية 

 الخطرة في بيئة العمل. )الحيوية(

وضع نظام للمتطلبات الصحية األساسية لسالمة األغذية والمشروبات في األماكن -3

شآت التي تقوم باستخدام المخصصة إلعدادها وتحضيرها وتخزينها وتداولها في المن

مع حظر تناول األطعمة والتدخين في هذه  )الحيوية(وتخزين المواد البيولوجية الخطرة 

 األماكن. 

االلتزام بوضع نظام طبقاً للمواصفات الصحية المعتمدة لتحصين العاملين باللقاحات -4

لمخاطر ين لواألمصال ضد األمراض المعدية والفيروسية والبكتيرية للعاملين المعرض

البيولوجية الناتجة عن استخدام وتداول وتخزين المواد والمركبات الحيوية وأماكن 

 معالجة النفايات والمخلفات الخاصة بها.

على إدارة المنشأة وضع نظام خاص للتطهير والتعقيم ومعالجة المخلفات والنفايات -5

 كيميائية. والبيو )الحيوية(البيولوجية 

شأة اتخاذ اإلجراءات الالزمة الخاصة بمكافحة ناقالت وحامالت على إدارة المن-6

في أماكن العمل التي يتم فيها التعرض للمواد  والحشرات( )القوارضالمرض والعدوى 

والمركبات البيولوجية ومعالجته والتخلص من النفايات والمخلفات الخطرة الناتجة عنها 

مكافحة أن تكون مطابقة للمواصفات المواد المستخدمة في عمليات ال فيوأن يراعى 

 على االستخدام المأمون لهذه المواد. وتدريب العاملينالصحية والبيئية 

توفير مرافق للنظافة العامة وأماكن لالغتسال وأدوات النظافة الشخصية )مناشف -7

بحي  تتناسب مع عدد العاملين بالمنشأة وأن تكون  وغيرها(وصابون ومواد مطهرة 

 مالئمة لطبيعة المخاطر والملوثات.
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تلتـزم المنشـأة بتوفير مهمات الوقاية الشخصية المالئمة لطبيعة العمل والمخاطر -8

صفات بيئة العمل وبشرط أن تكون مطابقة للموا فيكيميائية  والبيو )الحيوية(البيولوجية 

دريب العاملين على استخدامها وصيانتها وحفظها طبقاً للمواصفات الصحية وأن يتم ت

 الواردة من المصنع أو المورد لهذه المهمات. 

ءم مع يجب أن تتال والتيتوفير وسائل الرعاية الطبية واإلسعافات األولية واإلنقاذ -9

جية وطبيعة المخاطر والحوادث المحتملة أثناء استخدام وتداول وتخزين المواد البيول

ً للمواصفات الطبية  والبيو )الحيوية( كيميائية وتدريب العاملين على استخدامها طبقا

 تقارير السالمة والصحة الحيوية لكل مادة.  فيالمعتمدة 

إعداد وتنظيم برامج للتثقيف الصحي والتوعيـة ونشر المعلومات عن المخاطر -10

ل إنتاج استخدام وتداو فيبيئيـة واإلجراءات الخاصة بالسالمة الحيويـة والصحية وال

 وطرق معالجتها والتخلص من النفايات )الحيوية(وتخزين المركبات والمواد البيولوجية 

الخاصة بها وذلك عن طريق التدريب والحلقـات النقاشـية والنشـرات الفنية ووضع 

  (ادية الخاصة بالسالمة البيولوجية)الحيويةبطاقات التعريف والعالمات اإلرش

تلتزم إدارة المنشأة بأعداد وثيقة السالمة الحيوية الخاصة بالمواد البيولوجية -11

بالتعاون مع المورد أو المنتج لهذه المواد على أن تتضمن هذه الوثيقة المخاطر الناتجة 

عن استخدام المواد والمركبات البيولوجية والمكونات والتركيب المحدد لكل مادة أو 

حاالت التلوث أو االنسكاب  في( وإجراءات الطوارئ الخاصة  مركب بيولوجي ) حيوي

حاالت التعرض للتلوث والجروح واإلصابات  فيواإلسعافات والرعاية الطبية األولية 

نتيجة التلوث بالمواد الحيوية ونظم التخزين والتداول والمعلومات الخاصة باللوحات 

مات التحذير واألمصال واللقاحات اإلرشادية وبطاقات التعريف والسالمة الحيوية وعال

 ونظم معالجة النفايات والمخلفات الخطرة الناتجة عنها . 

إعداد خطة لمواجهة الطوارئ والحوادث الحيوية وتدريب مجموعة من العاملين -12

على تنفيذ الخطة وإجراء االختبارات الدورية المنتظمة على تنفيذها لتالفى القصور 
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فاءة القائمين على تنفيذها ... وتوفير المعدات واألجهزة الالزمة وتنمية المهارات ورفع ك

 لذلك. 

ئة العمل بي فيتصميم نظم التهوية  فيااللتزام بمراعاة الشروط الفنية والهندسية -13

ة وذلك بتجهيز نظام التهوي )الحيوية(المحتمل تلوثها بالمواد والمركبات البيولوجية 

اء الملوث بالعوامل البيولوجية الى مناطق العمل بمرشحات خاصة لمنع انتشار الهو

على مخاطر بيولوجية عن باقي  تحتوي التيوالمساكن المجاورة مع عزل الوحدات 

أماكن العمل األخرى ومنع دخولها إال لغير العاملين بها خالل اإلجراءات التنظيمية 

 الخاصة بالسالمة الحيوية.

 

 الســـلبيةالمخاطــــــر سادسا: الوقاية من 

 -وهى ما ينشأ عنها الضرر أو الخطر من عدم توافرها ومن أبرزها ما يلى:

 :وسائل اإلسعاف واإلنقاذ 

إن عدم توافر وسائل اإلنقاذ بمختلف أنواعها واإلسعافات األولية يؤدى الى عدم إمكان 

الوقت المناسب إلنقاذ المصابين أو التخفيف من آالمهم  فياتخاذ اإلجراءات الفعالة 

 وعدم زيادة حالتهم سوءا.

 :وسائل النظافة 

 يفوهذا يسبب عضاضة  غالبا ما ينتج عن الصناعة فضالت سواء سائلة أو صلبة،

سام، ومنها وال الكاويفالسوائل منها  النفس باإلضافة الى التأثيرات الضارة على البدن،

ريهة نفاذة أو تتصاعد منها أبخرة ضارة وهذا يؤكد على أهمية النظافة ما له رائحة ك

تقليل اإلصابات. كما يجب العناية بطريقة جمع الفضالت وتصريفها  فيتساهم  والتي

البيئة القائمة بها المنشآت الصناعية  فيبطريقة ال خطر منها وال ضرر حتى ال تؤثر 

 وتؤدى الى تلوث هذه البيئة.
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 :التغذية 

رفع معدالت اإلنتاج والحد من الحوادث واإلصابات  فيغذية العمال لها أهمية قصوى ت

ى الى ونقص التغذية يؤد زيادة القدرات الصحية واإلنتاجية للعاملين، فيلما لها من آثار 

ل للعما الصحيتؤدى بدورها الى ضعف المستوى  وهيأعراض سوء التغذية  انتشار

سرعة اإلجهاد ونقص القدرة على العمل مما يؤدى الى زيادة حدوث  فيويظهر ذلك 

 اإلصابات.  

  -اآلتي: على  2003لسنة  211القرار رقم  فيفقد نص المشرع  وبالتالي

 -اإلنقاذ:وسائل 

تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير أجهزة ومعدات اإلغاثة واإلنقاذ وذلك الستخدامها في 

 -اآلتي: حاالت الطوارئ والكوارث على الوجه 

أجهزة التنفس الذاتي الستخدامها في حاالت األزمات والطوارئ والدخول إلى -1

 األماكن الضيقة والملوثة بالمواد السامة والخطرة عالية التركيز.

ألجهزة الخاصة بإضاءة الطوارئ وتجهيز أبواب ومخارج وممرات وساللم الهروب ا-2

 في حاالت الطوارئ والكوارث واألزمات.

بدل الوقاية من الغازات واإلشعاع الحراري الناتج عن الحرائق واالنفجارات -3

الستخدامها في الدخول إلى المناطق الخطرة المعرضة للنيران وأجراء عملية السيطرة 

إخماد النيران أو الدخول لغلق وفتح صمامات التشغيل واألمان على أن يتم تجهيز هذه و

 البدل بجهاز تنفس مجهز بأسطوانة هواء. 

البطاطين المقاومة للنيران الستخدامها في حاالت الطوارئ واألزمات والكوارث -4

 أة.مع عدد العاملين بالمنشالناتجة عن الحرائق واالنفجارات يتناسب عددها 

قوارب النجاة واإلنقاذ ومعدات الهبوط وجاكيتات وأطواق النجاة وساللم الحبال -5

للهبوط االضطراري في حاالت الطوارئ والكوارث في المنشآت والسفن البحرية بحي  
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تكون ذات مواصفات تعمل تحت الظروف واألحوال الجوية والمناخية السيئة على أن 

 المنشأة.يتناسب عددها مع عدد العاملين ب

حت ت وسائل االتصاالت الالسلكية واإلنذار واالستغاثة وطلب المعونة والتي تعمل-6

 كل الظروف واألحوال الجوية.

 -وسائل اإلسعاف : –ب 

على صاحب العمل توفير وسائل اإلسعاف الطبية للعاملين في أماكن العمل بما يتناسب 

مكان ظاهر وآمن  فيمع طبيعة العمل وعدد العاملين بها مع حفظها بصندوق يوضع 

 العاملين.وبحي  يكون في متناول 

 -وسائل النظافة : -جـ

رضيات من المخلفات تلتزم المنشأة بنظافة مكان العمل نظافة تامة خاصة خلو األ

والعوائق والمواد اللزجة التي تسبب التزحلق مع توفير كافة المرافق الصحية الالزمة 

الستخدام العمل طبقاً لما تنص عليه قوانين التراخيص مع ضرورة حصول العاملين في 

تجهيز وطهو وعرض المواد الغذائية على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من 

 والمعدية.بائية األمراض الو

 -والتنظيم: الترتيب  –د 

يراعى ترتيب العنابر واألقسام واآلالت والعمليات اإلنتاجية ترتيباً سليماً متسلسالً يكفل 

سير عمليات اإلنتاج دون تداخل أو تضارب يؤثر على سير العمل ويتسبب في حوادث 

 عليها.العمل أو يساعد 

 -الشخصية: مهمات الوقاية -هـ

توفير أدوات ومهمات الوقاية الشخصية المناسبة لنوع المخاطر للعامل وتدريبه يجب 

على استخدامها مع التزام المنشأة بإجراء الصيانة الدورية لها بحي  تكون صالحة 

مع إلزام  أداء العمل، فيوأن تكون مماثلة للعامل وال تعوقه  لالستخدام على الدوام،

 يها.العامل باستخدامها والمحافظة عل
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 مهمات السالمة للوقاية الشخصية

ادر أماكن العمل من مص فيتعتبر مهمات الوقاية الشخصية الحل األخير لوقاية العاملين 

وذلك بعد اتخاذ كافة االحتياطات واالجراءات الواجب إتباعها لتالفى  الخطر أو الضرر،

 الخطر أو الضرر.  

 الغرض:

الشخصية ومدي أهميتها في المحافظة علي سالمة تقديم وصف كامل لمعدات الوقاية 

العاملين والطريقة الصحيحة الستعمالها والمحافظة عليها وكيفية اختيار الجهاز أو 

 المعدة المناسبة لتناسب نوع المخاطر التي يتعرض لها الشخص.

 المسئولية:

قاية للو جميع العاملون بالشركة والذين تستدعي طبيعة عملهم ارتداء معدات السالمة

 الشخصية لحمايتهم من مخاطر اإلصابة.

 إرشادات عامة:

  يجب تحديد نوع المخاطر في أماكن العمل أوال ثم يتم بعد ذلك تحديد معدات الوقاية

 المطلوب استعمالها.

  يجب استخدام معدات الوقاية الشخصية المعتمدة من السلطات المحلية وتكون

أو المواصفات  American National Safety Institute (ANSI)متوافقة مع 

 . CE Approvedالقياسية األوربية 

  يجب ارتداء معدات السالمة للوقاية الشخصية بطريقة تالئم الشخص المستعمل لها 

  يجب إجراء فحص طبي للعاملين الذين تستدعي طبيعة عملهم استخدام أجهزة

 التنفس، ويتم تكرار هذا الفحص سنويا.

 لعاملين الذين يطلب منهم استعمال معدات الوقاية الشخصية يجب تدريب جميع ا

هذه المعدات وذلك بواسطة المسئولين المباشرين  الستعمالالطريقة الصحيحة  على

  لهم.
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في حالة عدم استخدام معدات الوقاية الشخصية يتم وضعها في أكياا من البالستيك 

 وحفظها في حالة نظيفة.

 Personal Protective Equipment (PPE) معدات الوقاية الشخصية:

 -الى: يمكن تقسيم مهمات الوقاية الشخصية تبعا ألجزاء الجسم 

 وقاية األذن -3وقاية العين والوجه      -2   وقاية الرأا   -1

 قاية نتيجة سقوط من أماكن مرتفعةالو -5     التنفسيوقاية الجهاز -4

 وقاية الجسم. -8      وقاية القدم والساق -7       وقاية اليد -6

 Head Protection وقاية الرأس:

تستخدم الخوذة الصلبة المعالجة بالبالستيك لحماية الرأا ومقاومة الصدمات الثقيلة 

 دون أن تنكسر كذلك تقاوم االختراق بواسطة األجسام الساقطة.

الخوذة مزودة من الداخل برباط وبطانة بالستيكية يتم ضبطها لتناسب حجم الرأا وفائدة 

الخوذة من الخارج حي  توجد  علىهذه البطانة أنها تمتص صدمة األجسام الساقطة 

 مسافة أمان بين هذه البطانة وجسم الخوذة.

مات بها وأن قبل استخدام الخوذة يجب التأكد من سالمتها وعدم وجود تشققات أو صد

 األربطة والبطانة غير ممزقة.

بعض أنواع الخوذات تكون مصنوعة من األلومنيوم لوقاية الرأا من تطاير المعادن 

ويحظر استخدام هذا النوع عند العمل  المسابك، فيصناعة الحديد  فيالمنصهرة 

 باألجهزة الكهربائية.

إلشعاع وللوقاية من يعكس حرارة ا الذيوتستخدم الخوذ المصنوعة من النحاا 

 التعرض للحرارة الشمسية تستخدم الطبقات المصنوعة من المنسوجات القطنية.
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 Face & Eye Protection: وقاية العين والوجه

لوقاية العين والوجه من المخاطر الكيميائية والميكانيكية يجب ارتداء النظارات الواقية 

Safety Goggles  أو النظارات الزجاجية الواقيةSafety Glasses   أو حامي الوجه

Face Shield 

 ومن أمثلة األعمال التي تتطلب استخدام أجهزة وقاية العين والوجه:

 Chipping / Grinding  الجلخ / التقطيع أعمال-1

 Chemicals Handling  المواد الكيميائية تداول-2

 Furnaces Operations   األفران عمليات-3

 Dust Generation التي ينشأ عنها غبار األعمال-4

 Welding Operations   أعمال اللحام -5

 وسيلة حماية العين المناسبة: اختيار

الوسيلة المقترحة للحماية  المخاطر األعمال

 94حسب الصور ص 

أجزاء صلبة  ضارة،، أشعة شرز أعمال القطع واللحام باألسيتيلين

 معدن منصهر متطايرة،

 9 ،8 ،7نظارة لحام رقم 

أبخرة  كيميائية،تطاير مواد  مناولة المواد الكيميائية

 مواد حارقة ضارة،

الوجه  ، واقي2نظارة رقم 

 ( 10رقم)

 الخطورة،أشعة شديدة  شرزة، الكهربائيأعمال اللحام 

 معدن منصهر

الوجه  واقي ،9نظارة لحام رقم 

 11رقم 

معدن  عالية،حرارة  مبهر،ضوء  أعمال األفران

 منصهر

 9 ،8 ،7نظارة لحام رقم 

 6، 5، 4، 3، 1،2 مواد صلبة متطايرة أعمال الجلخ

 تطاير زجاج كيميائية،تطاير مواد  أعمال المعامل

 مكسور

الوجه  واقي ، أو2نظارة رقم 

 ( 10رقم)
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 Ear Protection واقي األذن:

 85جميع العاملين الذين يعملون في أماكن عالية الضوضاء وتزيد شدتها عن  علىيجب 

ال يتعرضوا لفقد حساسية السمع لديهم تدريجيا  حتىديسيبل ارتداء معدات وقاية األذن 

درجة يفقدوا فيها  إلىيمكن أن يصلوا  حتىمع طول فترة التعرض لهذه الضوضاء 

 سمعهم نهائيا.

والصحة المهنية بقياا درجة الضوضاء في مكان العمل يقوم مسئول قسم السالمة 

 ضوء نتائج القياا يتم اختيار المعدة المناسبة لوقاية األذن. وعلى

 معدات وقاية األذن:

 مكان العمل إلى حد فيمهمات الوقاية الخاصة باألذن تقوم بتخفيض درجة الضوضاء 

شدة  فيويكتب على كل معدة منها قيمة التخفيض  له،أقل من الحد المسموح التعرض 

 يمكنها أن تخفضها. التيالضوضاء 

 Ear Muffsأغطية األذن: -1

تغطي األذن الخارجية وتكون حاجزا للصوت وهي توفر حماية لاذن من خطر 

 35 – 15التعرض للضوضاء العالية حي  تقوم بتقليل شدة الضوضاء في حدود 

 ديسيبل.  120إلي 90كون شدة الضوضاء في مكان العمل من وتستعمل عندما ت ديسيبل،

  Ear Plugs األذن:سدادات -2

توضع داخل قناة األذن وتصنع من البالستيك أو المطاط ويمكنها تقليل الضوضاء التي 

ديسيبل وتستعمل في األماكن التي تبلغ فيها شدة  30 – 20تصل إلي األذن في حدود 

 ديسيبل. 115 – 85الضوضاء من 

ديسيبل  130 إلىفي بعض األماكن التي تكون فيها شدة الضوضاء عالية جدا قد تصل 

يتم ارتداء سدادات األذن مع أغطية األذن حي  يتم تقليل الضوضاء في هذه الحالة 

 ديسيبل. 50بحدود 
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 الخوذ الواقية:-3

اية يجب حموتستخدم هذه الخوذات عند ارتفاع مستوى الضوضاء الى درجة عالية حي  

 ذيوهذه الخوذ مصنوعة من البالستيك  الرأا )عظام الرأا( من األصوات المرتفعة،

 وتكون مزودة بأغطية لاذن. رغويالصالبة العالية وتكون مبطنة من الداخل بمطاط 

 Respiratory Protection وقاية الجهاز التنفسي:

ن تكون ها من العمل في أماكتستعمل أجهزة التنفس المختلفة لتمكين الشخص الذي يرتدي

و أماكن بها أ الحياة، علىنسبة األوكسجين فيها غير كافية لعملية التنفس وتسبب خطر 

ويتم اختيار أجهزة التنفس المناسبة للعمل بعد  غازات سامة أو أتربة تضر بالصحة،

طبيعة المواد التي يتعرض لها العاملون ودرجة خطورتها وبعد إجراء  علىالتعرف 

 قياسات الالزمة لنسبة األوكسجين.ال

 أنواع أجهزة التنفس:

 قسمين: إلىتنقسم أجهزة التنفس 

 Air-Supplying Respiratorsأجهزة التنفس المزودة للهواء -1

 Air-Purifying Respiratorsللهواء أجهزة التنفس المنقية -2

 أجهزة التنفس المزودة للهواء:

 Self-Contained Breathing Apparatusمن أمثلتها أجهزة التنفس الذاتية 

(SCBA)،  ويتكون الجهاز من اسطوانة بها كمية من الهواء المضغوط تكفي لمدة ساعة

أو نصف ساعة )حسب حجم االسطوانة( ويركب عليها منظم للضغط يخرج منه الهواء 

الظهر والتنقل بها من  علىخالل خرطوم متصل بالقناع الواقي ويتم حمل االسطوانة 

االسطوانة جهاز يطلق صفيرا ينبه مستعملها قبل انتهاء  علىمكان ويركب  إلىمكان 

 كمية الهواء بها بخمس دقائق.

توفر هذه األنواع من أجهزة التنفس حماية كاملة لمرتديها ضد الغازات السامة والخطرة 

 وفي األماكن التي تقل بها نسبة األوكسجين الالزم لعملية التنفس. 
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وهذا النوع من أجهزة التنفس يوفر حماية لمدة محدودة ال تزيد عن ساعة واحدة وفى 

مكان العمل يتم استخدام ضاغطة هواء  فيحالة ما يتطلب العمل التواجد لمدد طويلة 

 بالتاليوتوصل بفالتر ومنظمات للضغط ومن ثم خراطيم طويلة تصل إلى قناع التنفس 

 .يستطيع الشخص العمل لمدد طويلة

 أجهزة التنفس المنقية للهواء:

 توجد خمسة أنواع من هذه األجهزة:

 أجهزة التنفس الخاصة باألبخرة والغازات.-1

 أجهزة التنفس الصطياد األتربة. -2

 أجهزة التنفس الخاصة باألبخرة والغازات واصطياد األتربة.-3

 أجهزة التنفس الخاصة بالغازات السامة.-4

 للهواء بواسطة مروحة )شفاط(.أجهزة التنفس المنقية -5

  هذه األنواع من أجهزة التنفس يمكنها تنقية الهواء الذي بتنفسه اإلنسان من المواد

 الخطرة ولكنها ال تستطيع إمداده بالهواء الالزم لعملية التنفس.

  في األماكن التي تقل بها نسبة األوكسجين عن  مطلقاال تستعمل هذه األجهزة

19.5% 

  ال تستعمل هذه األجهزة في األماكن غير المعروف تركيز المواد السامة بها أو

 لىعالحد الوشيك الخطر  إلىحينما تكون تركيزات هذه المواد عالية بحي  تصل 

 .(IDLH)الحياة أو الصحة 

  يجب التأكد من نوع الفاتر المستخدم مع هذه األجهزة وأنه يناسب الخطر الموجود

يتم استخدام الفالتر الخاصة باألتربة في األماكن الموجود بها  بالمكان بحي  ال

 غازات وأبخرة سامة والعكس صحيح.
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  ي حالة وف –يتم التخلص من الفالتر في حالة انتهاء تاريخ الصالحية الخاص بها

فتح الفلتر واستعماله يتم تسجيل تاريخ االستعمال عليه ويتم التخلص منه بعد ستة 

 أشهر.

 االتحهواء ينصح بترك المكان فورا في تخدام أجهزة التنفس المنقية للفي حالة اس:  

 الشعور بصعوبة التنفس.-1

 في حالة شم رائحة أو طعم المواد الموجودة بالمكان.-2

 في حالة الشعور بالدوار.-3

 في حالة حدوث تلف بالجهاز.-4

 Respirator Selectionطريقة اختيار جهاز التنفس المناسب: 

أقل  فإذا كانت هذه النسبة به،يتم أوال قياا نسبة األوكسجين في المكان المراد العمل -1

 يجب في هذه الحالة استخدام جهاز تنفس مزود للهواء.  % 19.5من 

، يتم تحديد نوع المواد السامة  %19.5إذا كانت نسبة األوكسجين في المكان أكثر من -2

 رة أم أتربة سامة.والخطرة بالموقع وهل هي غازات وأبخ

يتم قيـاا درجة تركيز هذه المواد فإذا كانت أقل من النسب المسموح بالتعرض لها -3

(TLV) .يمكن السماح بالعمل في هذه األماكن بدون استخدام أجهزة التنفس 

إذا كانت درجة تركيز هذه المواد السامة في المكان المراد العمل به أكثر من الحد -4

الحياة أو الصحة  علىوأقـل من الجـرعة وشيكـة الخطـر  (TLV)المسموح به 

(IDLH) يتم اختيار جهاز التنفس المناسب والمنقي لابخرة والغازات السامة أو ،

األتربة من جدول أنواع أجهزة التنفس كذلك نوع الفلتر المناسب حسب نوع المادة 

 السامة وذلك بالرجوع إلي جدول أنواع الفالتر.

ا كانت المادة السامة المراد الحماية منها ال تسبب أي حساسية للعين يمكن في حالة م-5

أما إذا كانت المادة تسبب حساسية للعين  Half Maskاستخدام أجهزة التنفس النصفية 
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 Full Face-Piece بالكامل الوجهفيجب في هذه الحالة استخدام جهاز تنفس يغطي 

Mask. 

 Fit Testing: اختبار مالئمة جهاز التنفس للشخص

 يجب إجراء العمل،بعد أن يتم اختبار جهاز التنفس المناسب لنوع الخطر في مكان 

اختبار للتأكد من مالئمة هذا الجهاز للشخص الذي سوف يستعمله والتأكد من عدم دخول 

الوجه  علىوهذه الفحوصات تكون  (Seals)المواد السامة من خالل أربطة القناع 

 قبل الدخول لمكان العمل مباشرة( التالي: )هذه الفحوصات يتم أجراؤها

 Negative Pressure Testing فحص الضغط السالب

يتم إجراء هذا الفحص قبل الدخول لمكان العمل الملوث بالمواد السامة والخطرة ويتم 

ذلك بإغالق فتحتي دخول الهواء في الفلتر براحتي اليد، ويبدأ في التنفس حتي يبدأ القناع 

 ثواني. 10ويتم إيقاف التنفس لمدة (Collapsed) في االنبعاج

،يؤكد ذلك أن الجهاز مربوط (Collapsed)إذا بقي الجهاز علي نفس حالة االنبعاج 

 (.Sealed) جيدا

 Positive Pressure Testing فحص الضغط الموجب

 يتم إغالق فتحة خروج الهواء.

 يتم الزفير بهدوء لتوليد كمية قليلة من الضغط الموجب داخل القناع.

 يعتبر القناع مربوط جيدا إذا لم يحدث تسرب للهواء من بين الوجه والقناع.

اء الوجه وربطه جيدا وإجر علىفي حالة حدوث أي تسرب للهواء يتم تغيير وضع القناع 

 الفحص مرة أخري.
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 Medical Consideration الفحص الطبي

جميع العاملين الذين تستدعي طبيعة عملهم استخدام أجهزة  علىيجب إجراء فحص طبي 

راض أم –التنفس ويتم استبعاد األشخاص الذين يشتكون من )أمراض الصدر المزمنة

 ضعف السمع(. –أمراض ضيق التنفس  –القلب 

يقوم الطبيب وحسب نتيجة الفحص الطبي بتحديد األشخاص الذين يصلحون الستعمال 

 اص الذين ال يصلحون لذلك.أجهزة التنفس واألشخ

  Safety Belts and Life Line الحزام الواقي وحبل اإلنقاذ:

تستخدم أحزمة السالمة وحبل اإلنقاذ عند العمل في أماكن مرتفعة وذلك لتأمين العامل 

 .اديالعالحزام  استخدامحزام الباراشوت بدال من  استخدامويتم حاليا  السقوط،من خطر 

في حالة العمل داخل األماكن المغلقة أو الخزانات يتم استخدام حزام سالمة خاص و

Safety Harness  يمكن إخراج العامل في وضع مستقيم ال  حتىوحبل إنقاذ وذلك

 يعرضه لإلصابة عند إخراجه في حاالت الطوارئ.

 Hand Protectionوقاية اليد: 

 النحو التالي: علىوهناك عدة أنواع منها  Safety Glovesيستخدم لحماية األيدي القفازات الواقية 

القفازات الواقية المصنوعة من القماش والجلد المدبوغ وتستخدم لحماية األيدي من -1

 الشظايا واألجسام الحادة عند مناولة المواد التي بها أطراف حادة.

 PVC OR LATEX Glovesالقفازات الواقية المصنوعة من المطاط أو البالستيك -2

وتستعمل لحماية األيدي أثناء مناولة المواد الكيميائية كاألحماض والقلويات كذلك 

 . NEOPRENEقفازات 

 علىعند العمل  Heat Resistance Glovesتستخدم القفازات المقاومة للحرارة -3

المعدات الساخنة مثل أنابيب البخار أو إلمساك األواني الزجاجية الساخنة بالمعامل 

 وأثناء عمليات اللحام.

تماما من الكربون لوقاية اليد  الخاليتستخدم القفازات المصنوعة من المطاط -4

 فولت. 20000من الكهرباء وتختبر عند 
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 Foot Protection وقاية القدم:

 لقدم،التي يتعرض لها العاملون في األماكن الصناعية هي إصابات من أكثر اإلصابات ا

 لذلك يجب استمرار ارتداء أحذية السالمة لحماية القدم.

 أنواع أحذية السالمة:

أحذية سالمة جلدية تكون مقدمتها مغطاة بالصلب لحماية األصابع من خطر األشياء -1

الساقطة كذلك توجد قطعة من الفوالذ بين النعل للحماية من مخاطر االختراق بواسطة 

 في أماكن العمل. االنزالقالمواد الحادة مثل المسامير وهذه األنواع أيضا تمنع 

لعمل باألماكن المبتلة بالمياه دائما ويستعملها كذلك أحذية سالمة مطاطية طويلة ل-2

 رجال اإلطفاء.

أحذية سالمة مطاطية مخصصة للعاملين في مجال الكهرباء حي  توفر لهم حماية -3

 كبيرة ضد الصعق بالتيار الكهربائي.

وتستعمل  Antistaticأحذية سالمة مطاطية ال تتسبب في حدوث الكهربائية الساكنة -4

 ال تتسبب شحنات الكهربية الساكنة حتىفي األماكن الموجود بها مواد قابلة لالشتعال 

 في حدوث حريق في هذه المواد.

 Body Protection حماية الجسم:

 تستخدم األفروالت والمرايل الواقية عند العمل بالقرب من الماكينات وفي الورش. -1

المصنوعة من البالستيك للحماية من مخاطر المواد تستخدم المعاطف والبدل الواقية -2

 الكيميائية مثل األحماض والقلويات.

 حالة الوقاية من الحرارة. فيتستخدم المرايل المصنوعة من الجلد أو األسبستوا -3

تستخدم بدلة كاملة من األسبستوا المغطى برقائق األلمنيوم حي  تكون هذه الرقائق -4

ة اإلشعاع وذلك فى حالة التعرض الى أشعة إكس أو أشعة ذات سطح المع يعكس حرار

 جاما.
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تستخدم مالبس مبطنة برقائق الرصاص مثل عمل مرايل من المطاط البالستيك أو -5

 الجلد المبطن بالرصاص وذلك فى حالة التعرض الى أشعة إكس أو أشعة جاما.

 

 (5جدول رقم )

 حسب النظام األوروبيجدول يوضح أنواع الفالتر المختلفة واستعمالها 

الحرف  نوع الفلتر م

 المميز

اللون 

 المميز

 مالحظات

 فلتر خاص باألبخرة العضوية 1

Organic Vapors 

A 1000يستعمل حتي تركيز  بني 

PPM 

 Acidفلتر خاص بالغازات الحمضية  2

Gases Filter 

B يستعمل حتي تركيز رمادي 

500 PPM 

 يتالكبرفلتر خاص بغاز ثاني أكسيد  3

SO2 

E يستعمل حتي تركيز أصفر 

 50 PPM 

 فلتر خاص بغاز النشادر 4

Ammonia Filter 

K يستعمل حت تركيز أخضر 

500 PPM 

 فلتر خاص بأبخرة الزئبق 5

Mercury Vapors 

HG  / أحمر

 أبيض

 

 فلتر خاص باألتربة السامة 6

Particulate 

P 

ST 

يستعمل لكل أنواع األتربة  أبيض

 السامة

فلتر لابخرة العضوية + الغازات  7

 الحمضية

AB  / بني

 رمادي

 1000يستعمل حتي تركيز 

PPM   أبخرة عضوية

 500ويستعمل حتي تركيز 

PPM غازات حمضية 

الحرف المميز لكل فلتر  إلى( يتم إضافتها 3رقم ) حتى( 1كذلك توجد أرقام من رقم )

 وهذه األرقام توضح درجة امتصاص كل فلتر:

 Low Absorption درجة امتصاص منخفضة على( يدل 1الرقم )

 Medium Absorption درجة امتصاص متوسطة على( يدل 2الرقم )

     High  Absorption  درجة امتصاص عالية على( يدل 3الرقم )

لذلك يفضل استخدام الفالتر ذات درجات االمتصاص العالية عند العمل في األماكن 

 الموجود بها نسب عالية من المواد الخطرة. 
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 (6جدول رقم )

 حسب النظام األمريكي أنواع الفالتر المختلفة واستعماالتها

 اللون المميز النوع واالستعمال م

 فلتر خاص باألبخرة العضوية 1

Organic Vapors Filter 

 بني غامق

 فلتر خاص باألبخرة العضوية والغازات الحمضية معا 2

Organic Vapor + Acid Gases 

 أصفر

 فلتر خاص بالغازات الحمضية 3

Acid Gases Filter 

 أبيض

 فلتر خاص بغاز النشادر وميثيل أمين 4

Ammonia + Methyl Amine Filter 

 أخضر

 واألجزاء الصلبةفلتر خاص باألتربة  5

Dusts + Mist + Solid Particulates 

 رمادي

 فلتر عالي الكفاءة لحجز األتربة السامة 6

High Efficiency Particulate Filter (HEPA) 

 بنفسجي

كذلك كما في النظام األوروبي ألنواع الفالتر ، يمكن دمج عدة أنواع من الفالتر في   

 فلتر واحد.

تاريخ الصالحية الخاص به بحي  ال يجوز استخدامه بأي حال كل فلتر يكتب عليه 

 من األحوال بعد انتهاء صالحيته.
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 تعليمات السالمة الخاصة بالمكاتب اإلدارية

قد ال تخلو من الحوادث  الظاهرة،مع خلوها من مصادر الخطر  المكاتب،ال شك أن 

التي قد تتراءي بسيطة ولكن قد تكون مسببة ألكثر المضايقات وربما األضرار الخطيرة. 

ومسببات الحوادث قد تكون موجودة ولكن جهلنا بها أو إهمالنا ألخذ الحيطة منها هو 

هذه  علىالمصدر الوحيد ألية حوادث. وهذه اإلرشادات وضعت لمساعدتنا للتعرف 

 تالفي الوقوع فيها. علىات والعمل المسبب

لوضع قواعد وتعليمات للسالمة بالمكاتب ألداء العمل بطريقة آمنة وضمان الغرض:

 سالمة جميع العاملين بالمكاتب.

 جميع الموظفين العاملين في مكاتب الشركة المختلفة.المسئولية:

 يتم اتباع تعليمات السالمة اآلتية:اإلجراءات:

 إرشادات عامة:

إن من أهم الخطوات الالزمة للتحكم في اإلصابات الخاصة بالمكاتب هي تجنب األخطار 

فمن المستحسن في هذا الشأن مراعاة تنسيق  لها،الموجودة أو اإلقالل من التعرض 

وتنظيم المكاتب بطريقة سليمة وذلك عند بدء تجهيزها بالمهمات المكتبية المختلفة 

 مة عند استخدامها.ووضع القواعد والتعليمات الالز

 أنواع الحوادث التي من الممكن أن تقع في المكاتب:

  السقوط: يعتبر السقوط من أكثر أنواع اإلصابات شيوعا في المكاتب ومن أسباب

 -السقوط: حوادث 

 األسطح الملساء أو المبتلة.-أ

 األسطح غير المستوية.-ب

 السقوط من المقاعد.-ج

 أثناء تناول المواد.السقوط من األماكن المرتفعة -د

 األرضيات. علىالتعثر باألسالك الكهربائية الممتدة -هـ
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 :االصطدام باألجسـام الصلبـة 

مثل االصطدام باألبواب المتحركة أو المكاتب والمناضد وخزائن الملفات أو أدراج 

  المكاتب المفتوحة.

  األفـراد: علىسقـوط المعـدات 

األفراد أو وقوع خزائن الملفات عند فقد توازنها مثل اصطدام جسم ساقط من أعلي بأحد 

 لىعكذلك وقوع آالت الطباعة  –نهايته في نفس الوقت  حتىنتيجة فتح أكثر من درج 

 أقدام العاملين.

 انحشـار اليـد 

كما وقد يحدث في حاالت انحشار اليدين في ماكينات التصوير أو بين أدراج المكاتب 

 أو عند قفل األبواب والنوافذ.

 :إصابات مكتبية متنوعة 

 الشخص كذلك علىكالحروق الناتجة من انسكاب الماء الساخن أو المشروبات الساخنة 

 حوادث الكهرباء.

 اإلرشادات الوقائية لتجنب األخطار بالمكاتب:

  يراعي تنظيم وترتيب أثاث المكاتب لسهولة انسياب العمل بحي  يجلس الموظفون

 با من مداخل المكاتب.الذين يستدعون بصفة مستمرة قري

  ال تتعرض  حتىحواف المناضد  علىيراعي عدم وضع األجهزة واآلالت الكاتبة

زة كذلك يجب تثبيت وتأمين األجه لإلصابة،أقدام العاملين وتعرضهم  علىللسقوط 

 التي تزحف أو تتحرك أثناء تشغليها.

 مثل في مواد األرضيات ) يراعي إبالغ قسم الصيانة فورا عند اكتشاف أية تلفيات

يتم إصالح هذه التلفيات قبل أن تتسبب في تعثر  حتىالبالط أو السجاد وخالفه( 

 وسقوط العاملين.

 خلو الممرات من أية عوائق بصفة دائمة. يالممرات: يراع 

  ال تكون سببا في  حتىيجب وضع سالل المهمالت بعيدا عن أماكن مرور األفراد

 تعثرهم وسقوطهم.
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 األبواب مصدرا آخر للحوادث المكتبية: ر: تعتبباألبوا

 لىعفاألبواب الزجاجية الكبيرة يجب أن تميز بلصق عالمة ملفتة للنظر عليها وذلك 

 ال يصطدم بها األفراد. حتىقدم تقريبا من مستوي األرض  4ارتفاع 

كذلك تشكل األبواب الصلبة خطورة كبيرة نظرا ألن األشخاص يقتربون منها من كال 

الجانبين أثناء سيرهم دون أن يري أحدهم اآلخر وقد يصطدم بها أحدهم عندما تفتح 

تلك األوضاع يوصي بالتنبيه لذلك وفتح هذه األبواب ببطء وهدوء مع  فجأة، ولتالفي

 تحها بالكامل.النظر خاللها أثناء فتحها وقبل ف

عدم مواجهة األفراد للنوافذ كما يجب تجنبهم لمصادر  ل: يفضواإلضــاءةالتهـوية 

ون كما يراعي أن تك الضوئي،ال يتعرضوا لإلبهار  حتىاإلضاءة غير المحمية بأغطية 

 األسطح والحوائط المختلفة من النوع الذي يمتص الضوء.

 كان العمل.يجب التأكد من توفر التهوية المناسبة في م

 يفضل استخدام الفالتر الخاصة بشاشات الكمبيوتر لحماية العين.

 األجهزة الكهربائية:

يجب أن تحظي األجهزة الكهربائية باهتمام خاص حي  أن وجودها بالمكاتب قد ينجم 

 عنها بعض المخاطر ولذلك يراعي اإلرشادات اآلتية:

  أنحاء المكاتب للحد من ضرورة توفر عدد كاف من فيشات الكهرباء في جميع

 وتكون سببا في تعثر العاملين تمديد األسالك الكهربائية بالطرقات والممرات

 وسقوطهم.

  ب ذلك ال يتسب حتىضرورة عدم تمرير األسالك الكهربائية خالل األبواب والنوافذ

 في تلفها وقطعها.

  بديلها.يتم ت حتىيجب اإلبالغ فورا عن األجزاء المكشوفة في األسالك الكهربائية 

  ب ذلك في ال يتسب حتىال تحمل مصدر التيار )الفيشات الكهربائية( أكثر من طاقته

 حدوث حريق بالمكاتب.
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 اجهزة الكهربائية وإبالغ المختصين للقيام بذلك.ل يجب عدم القيام بأية إصالحات 

 .يجب إبعاد األسالك الكهربائية عن السوائل والمصادر الكهربائية كالدفايات 

 .يجب فصل التيار الكهربائي عن جميع األجهزة قبل مغادرة مكان العمل 

 المواد والمهمالت:

من المالحظ أن تخزين المواد والمهمات داخل المكاتب قد يتسبب في إيجاد ظروف غير 

 :اآلتي لذلك يجب مراعاة بها،األفراد أو تعثرهم  علىمأمونة كمخاطر سقوطها 

  الكراسي والطاوالت لتناول المواد من الرفوف العليا ويفضل  علىعدم الصعود

 استخدام سلم صغير لهذا الغرض.

  األدراج جميعها ووضع األشياء  علىيفضل توزيع األشياء داخل خزانة الملفات

 الثقيلة في الدرج السفلي.

  ب ال يتسب حتىنهايته  حتىيجب عدم فتح أكثر من درج واحد من خزانة الملفات

 سقوط الخزانة وإصابة الموظف. ذلك في

 أخطار الحريق:

  سالل المهمالت يجب إطفائها  إلىيحظر إلقاء أعقاب السجائر وأعواد الثقاب مباشرة

 أوال في طفايات السجائر.

  يجب عدم إلقاء خرق القماش المستعملة في تنظيف معدات المكاتب والمشبعة

بالسوائل والزيوت في سالل األوراق والمهمالت العادية بل يفضل حفظها في 

ال تتسبب في حدوث حرائق  حتىصندوق معدني خاص والتخلص منها أوال بأول 

 بسبب االشتعال الذاتي.

  أماكن أجهزة اإلنذار ضد الحريق كذلك  علىجميع الموظفين التعرف  علىيجب

 أماكن طفايات الحريق وطرق استعمالها وذلك الستعمالها في حاالت الطوارئ.

  يجب عدم وضع أية مكاتب أو معدات أمام أماكن أجهزة اإلنذار من الحريق

 وطفايات الحريق وأمام أبواب الخروج في حاالت الطوارئ.
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  حاالت الطوارئ ومعرفة أماكن أبواب يجب اإللمام بطرق إخالء المبني في

 الطوارئ وأماكن نقاط التجمع بعد اإلخالء.

 التصرف في حاالت الطوارئ:

  ال تعيق حركة  حتىيراعي عدم وضع أية مواد في الممرات وأمام أبواب الطوارئ

 الموظفين في حاالت إخالء المكان.

  ما يمكن من خالل في حاالت الطوارئ يتم التصرف بهدوء ومغادرة المكان بأسرع

  نقاط التجمع وحسب إرشادات مسئولي اإلخالء بكل موقع. إلىأبواب الطوارئ 

 :بعض الممارسات الخاطئة في المكاتب والتي تتسبب في وقوع الحوادث واإلصابات

  الموظفات. بإحدىفتح الباب بسرعة واالصطدام 

 شار يدفتح أكثر من درج في خزائن الملفات مما يعرضها للسقوط أو انح 

 الموظف بين األدراج.

  حمل عدد كبير من الملفات تغطي الوجه والسير بها بدون استطاعة الرؤية

 مما يعرض الموظف للتعثر والسقوط واإلصابة.

  الكرسي لتناول ملفات من الخزانة العلوية مما يعرض الموظفة  علىالصعود

 للسقوط واإلصابة.

  األرضيات مما يعرض  علىتمديد األسالك الكهربائية الخاصة باألجهزة

 الموظفين للتعثر بها والسقوط.

 .وجود تلف في أرضيات المكتب مما قد يتسبب في تعثر وسقوط الموظفين 

  الموظفات بحمل اآللة الكاتبة بمفردها مما قد يعرضها آلالم شديدة  إحدىقيام

 الكاتبة علي أرجلها وإصابتها. في الظهر أو احتمال سقوط اآللة

  تمرير األسالك الكهربائية الخاصة بالمروحة الصغيرة بجوار الدفاية مما

 يعرضها لالنصهار بسبب الحرارة وحدوث حريق.

  حافة أحد المكاتب مما يعرضها للسقوط علي أرجل  علىوجود بعض الملفات

 الموظفين وإصابتهم.

 ر مما يعرض الموظفين للتعثر وجود بعض الصناديق والكراسي في المم

 كذلك تعيق الحركة في حاالت اإلخالء. والسقوط،
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 االسعافات االولية

 يقافإلموقف البد له فيه من التصرف السريع  فييحدث كثيرا أن يجد المرء نفسه 

طبيب أو  مساعدة منوذلك دون  العمل أو عزيزا عليه، فييهدد زميال  الذيالخطر 

منه االلمام باإلسعافات األولية. فكل منا معرض  يقتضيهذا التصرف السريع  ممرضة،

ليه ع يملى-يعمل بها أو خارج مكان العمل  التيالمنشأة  فيسواء -موقف فيألن يكون 

حالة تولى ال فيالواجب أن يسارع الى نجدة أحد المصابين لحين استدعاء المتخصص 

 ذلك يكون أنقذ حياة كان مصيرها الموت.  وفى-بالرعاية والعالج 

بل تقدم الى المصاب ق التيفاإلسعافات األولية عبارة عن الرعاية الفورية  وبالتالي

 وصول اإلسعاف أو المساعدة الطبية. 

-سقوط من أعلى  السيارة،على المسعف حين يواجه حالة إصابة مثل إصابة  ويجب

 التالية:بالعالمات  االهتمام-عمل  إصابة-حريق

 الدورة الدموية 3-          عملية التنفس2-            مجرى التنفس -1

 كشف المصاب 5-             الحالة العصبية4-

 -هو: والهدف من تقديم اإلسعافات األولية قبل وصول اإلسعاف 

 .إبعاد األخطار المباشرة عن المصاب 

 .اإلقالل من فرصة حدوث العجز الدائم 

 .تجنب المضاعفات 

 -األولية: اإلسعافات  مبادئموجز عن  يليوفيما 

 -األحوال: جميع  فيتعليمات هامة للمسعف 

 الحوادث أو المرضى. فيالقدرة على تقديم الرعاية السريعة للمصابين -1

 القدرة على االحتفاظ بالهدوء.-3.             النفسيتوافر االستعداد -2

 يجب مالحظة عدم توقف التنفس.-5السيطرة التامة على الموقف.   -4

 المصاب. حولمن يجب إبعاد الفضوليين واألشخاص غير المطلوبين للمساعدة -6
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 إصابة. أيحالة حدوث  فييجب استدعاء الطبيب فورا -7

 إصابة. أيحالة حدوث  فييجب إبالغ الشرطة -8

يجب تجهيز كل ما يلزم لإلسعافات األولية مثل الجبائر للكسور واألربطة الضاغطة -9

 والمواد المطهرة للجروح.

 يجب عمل اإلسعافات األولية للمصاب من الصدمة العصبية.-10

فى حالة الغيبوبة التامة يجب ترك المصاب حتى يحضر الطبيب مع مراعاة التدفئة -11

كر أو زيادة الس معدنيفقد يكون السبب من تناول مواد سامة أو النزيف بالمخ أو تسمم 

ن الدم بعد أخذ مقدار كبير م فيحالة البول السكرى أو العكس نقص السكر  فيالدم  في

 مراقبة التنفس.وعلى المسعف  األنسولين،

 فى الحاالت الجنائية يجب استجواب المصاب واالحتفاظ بكل ما يفيد التحقيق.-12

 -يلي: فحص المصاب وإسعافه باتخاذ ما -13

لة حا فيكان  وإن-دقةأخذ تاريخ اإلصابة واستجواب المصاب إن أمكن وفحصه بكل -أ

تى ح حيأن يعمل له اإلسعافات على أنه  يجب-إغماء ال يتبين منها إن كان حيا أو ميتا 

 يثبت عكس ذلك.

 فورا.حالة النزيف يجب العمل على وقف النزيف بكل الطرق  في-ب

 الجبائر المؤقتة.  فيوضع المصاب  يجب-الكسورحالة  في-ج

 وذلك بالتدفئة والسوائل، من الصدمة العصبية يعاني الذياب بالمص العنايةيجب -د

 المصاب منتبها.الساخنة إذا كان 

 يجب تدبير طريقة مريحة لنقل المصاب الى أقرب مستشفى.-هـ

 -اإلسعاف: كيفية استدعاء 

يوجد شبكة كبيرة من مراكز اإلسعاف منتشرة طبقا لنظام المناطق وجميعها متصل 

بغرفة عمليات مركزية الستقبال المكالمات حي  تقوم بإرسال البالغ الى أقرب مركز 

كذلك يمكن  حتى تصل المعونة الطبية الى الحالة بأسرع ما يمكن،لمكان الحادث 
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( هو رقم الخدمة اإلسعافية 123) ممباشرة. ورقمن هذه المراكز بصورة  بأياالتصال 

ساعة  24تعمل على مدار  التيوهو متصل بغرفة العمليات  على مستوى الجمهورية،

 وترسل البالغ فور تلقيه الى أقرب مركز.  يوميا،

 الفردية:في حاالت اإلصابات الجماعية أو 

 الترحيل.يجب إخطار المستشفى قبل بدأ -1

 -عن: شاهد وعاين الحادث إعطاء تقرير كامل  الذييجب على المسعف -2

 وقت حدوث الحادث. -أ

 يعطي تصور عن اإلصابات الممكن حدوثها.كيفية حدوث الحادث حي  -ب

 . يجب استخدام سيارة اإلسعاف المجهزة-3

 حاالت اإلصابات المتعددة يتم عمل فرز للحاالت: في

  -الترتيب: اإلصابات المتعددة تعطى أولوية للحاالت األكثر خطورة حسب 

 الرأا(. الصدر، النزيف، إصابة التنفس، إصابات)إصابات مجرى 

 حاالت إصابات الكوارث تعطى العالمات التالية في

 وفاة اسود

 خطيرة احمر

 سليم اخضر

 مصاب إصابة خفيفة اصفر

 النقل للحاالت الخطيرة ثم األقل خطورة. فيوتكون األولوية 

 -المختلفة: وسائل اإلسعافات  يليوفيما 

 -(: ينشأ االختناق عن األسباب اآلتية)االختناق: حاالت  إسعافات-أوال: 

  بسبب: انسداد المسالك الهوائية- 

 ابتالع أجسام غريبة ودخولها القصبة الهوائية.          -1

 الجلطة الدموية.-2

 تورم غشاء الحنجرة من السوائل الساخنة.           -3

 غشاء الدفتريا.-4
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 من األكسجين.                   خالياستنشاق هواء -5

 الصدمة الكهربائية.-6

 أكسيد الكبريت نيوثاالكربون  اكسيد أول-استنشاق غازات سامة خانقة مثل -7

  االختناق: إسعافات حاالت- 

 إزالة مسببات االختناق.-1

 إبعاد المصاب عن مكان العمل ونقله الى الهواء الطلق.-2

 استخراج الجسم الغريب المسبب لالختناق.-3

 تفتح المالبس الضيقة وخاصة حول الرقبة.-4

 طويلة.ويستمر لمدة  صناعييعمل تنفس -5

 اللسان للخارج ويرقد المصاب على جانبيه.جذب -6

 االتي: حاالت التسمم بأول أكسيد الكربون يتخذ  في- 

 تهوى المالبس حول الرقبة.-1

 يتقل المصاب الى الهواء الطلق.-2

 يضرب على وجهه بفوطة مبللة بالماء.-3

 .صناعييعمل للمصاب تنفس -4

 له.ينقل المصاب الى المستشفى لعمل الالزم ونقل دم -5

 أكسيد الكربون. وثانياستنشاق أكسجين -6

 -الصناعي: التنفس 

بإحدى  الصناعيوفى جميع حاالت االختناق يصبح من المحتم إلنقاذ الحياة عمل التنفس 

 -اآلتية: الوسائل 

 الفم واألنف. فيالنفخ  وهيالحياة:  قبلة-1

 ه ورأسهوضع المصاب على ظهره ووضع لفافة تحت كتفي وهيطريقة طومسون: -2

مع إداراتها الى تحت الجانبين ويركع المسعف خلف رأا المصاب ويثبت  أسفلالى 
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المصاب بين فخذيه واليد األخرى تترك على  زراعيرأا المصاب ويضع إحدى 

على  ىنبمنحالوسط ثم  فياألرض ثم يضع المسعف يديه على الصدر ويكون اإلبهامين 

( الزفيرعملية  )لمساعدةالمصاب مع الضغط على الصدر ويكون الى األسفل واألمام 

 الدقيقة. فيمرة  15هاتين العمليتين بمعدل  موتت

طريقة ضغط الظهر ورفع الذراعين: وهى تتم بوضع المصاب على معدته وإدارة -3

 يأم والحلق من رأسه الى أحد الجانبين مع سند وجنتيه على إحدى يديه ثم ينظف الف

عائق، ويركع المسعف عند الرأا المصاب ثم يفرد يديه ويضعها على ظهر المصاب 

المرفقين  ثنيبتحت ألواح الكتفين تماما بحي  يكون المرفقين مسدودين ثم يوقف الضغط 

الى الخلف وينزلق بيديه الى أعلى  ينحنيدون رفع اليدين من على ظهر المصاب ثم 

نصف المسافة  فيالمصاب  ذراعيالمصاب ثم جذب  ذراعيجاه ات فيالظهر وخارج 

 وفى اتجاه المسعف الى أن يشعر بمقاومة وبين المرفقين والكتفين وسحبهما الى أعلى 

 الدقيقة.  فيمره  12-10تكرر هذه العملية بمعدل 

 -ثانيا: إسعاف الجروح: 

 -الجروح: أنواع 

حادة كالسكين وهو أشد الجروح نزفا ولكن  بآلةمن اإلصابة  وينتج-: قطعيجرح 

 أسرعها شفاء.

اإلصابة بجسم حاد وتكون حافة الجرح ممزقة وغير منتظم  وينتج من-: متهتكجرح 

 ونزفه أقل ولكن شفاءه أبطأ.

 وهذا عادة يكون مصحوبا بالكدم وتورم حافتيه والشفاء يكون فيه بطيئا.-: رضيجرح 

في  أنه أصعب فتحته صغيرة بالنسبة الى عمقه وخطورته، وتكون-: خزيجرح نافذ أو 

التنظيف ولذا فهو سهل التلوث وااللتهاب وغالبا ما يكون مصحوبا بأضرار جسيمة 

لاعضاء المجاورة الداخلية مثل األحشاء واألوعية الدموية واألعصاب والكبد والكلى 

 .كما يكون مصحوبا بنزيف داخلي الخ. …والطحال 
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 -النظيفة: إسعاف الجروح 

يتوقف النزيف أوال ثم يغطى بشاش وينظف حول الجرح بمحلول مطهر أو باألثير -1

 إلزالة المواد الدهنية. 

يغسل الجرح بمحلول معقم وتزال األجسام الغريبة إن وجدت ثم يمس بمحلول بيتادين -2

 أو برش بدرة مطهرة. 1000أو بمحلول فالش 

 -الملوثة: ثة إسعافات الجروح الحدي

 ينظف الجرح وما حوله. -1

 الغريبة ثم يرش ببدرة مطهرة.تزال األنسجة المهلكة والجلطة الدموية واألجسام -2

العضل ومصل مضاد للغرغرينا  فيوحدة  3000 للتيتانوايعطى مصل مضاد -2

 الغازية.

 يحول المصاب للطبيب التخاذ اإلجراءات الالزمة والمناسبة.-3

 -النزيف:إسعاف حاالت -ثالثا: 

من أسباب الوفاة الممكن منعها وذلك بتشخيص النزيف وعالجه في المستشفى -النزيف: 

 .عازل لعدم نقل الفيروا أيأو  يويجب أن يرتدى المسعف جوانت بأسرع ما يمكن.

 يجب اعتبار أي حالة صدمة بعد الحادث صدمه نزيفية حتى يثبت العكس.و

 :عالمات الصدمة النزيفية

 درجة الوعي: تغير درجة الوعي نتيجة نقص األوكسجين الواصل الى المخ . -أ

 مع عرق. بارد-لون الجلد: باهت -ب

 النبض: سريع وضعيف.-ج

 الضغط: منخفض.-د

 (.البول: قليل ومركز )مع تركيب قسطرة بولية-هـ
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 النزيف:أنواع 

لونه نبضات القلب وويتميز بخروج الدم بقوة على دفعات تطابق -: شريانينزيف -1

 احمر فاتح.

 ويتميز بانسياب الدم ببطء ولونه أحمر قاتم. - وريدي:نزيف -2

 ويتميز بانسياب الدم ببطء ولونه أحمر فاتح. -: شقيرينزيف -3

 الى: كما يمكن تقسيم النزيف من حي  موقفه 

أو من  خارجيحي  يخرج الدم الى خارج الجسم عن طريق جرح - خارجي:نزيف 

 الفتحات مثل الفم او األنف أو الشرج.

 طنيالبحي  ال يخرج الدم خارج الجسم ولكن الى الداخل مثل التجويف - داخلي:نزيف 

 نتيجة تهتك الطحال.

 -النزيف: أعراض 

 حسب نوع النزيف كما سبق اإلشارة الى ذلك. - موضعية:أعراض -1

ذلك حدوث صدمه  ويترتب علىتعتمد على كميه الدم المفقود  وهي-: هامةأعراض -2

بهتان ووازدياد سرعة التنفس  الدموي وهبوط الضغطعصبيه مع ازدياد نبضات القلب 

 الجلد واألغشية المخاطية.  لون

 النزيف:مضاعفات 

 الدماغوفاة -4    فشل تنفسي-3فشل كلوي   -2    النزيفيةالصدمة -1

 الوفاة-7م الجروح           بطئ التآ-6         إحتشاء القلب-5

 -النزيف: إسعاف حاالت 

االهتمام بمجرى التنفس والمحافظة عليه مع تثبيت الرقبة أما باليدين أو مخدات رمل -1

 أو طوق رقبة.

 بضماد.وقف النزيف الخارجي -2

 النزيفلغسل مكان الجرح للمساعدة على وقف 1000/1 األدرنالينإضافة مادة -3

 ألعلى.المصاب على األرض مع وضع رأسه أسفل وأرجله  يستلقي-4
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يحدد موضع النزيف مع رفع الطرف المصاب الى أعلى مع استعمال الرباط الضاغط -5

 لحبس الدم أو حشو الجرح باللفافات المعقمة وربطة برباط معقم.

 مستشفى. أقربينقل المصاب فورا الى  الداخليفى حالة النزيف -6

 من المصاب لعمل فحص توافق فصيلة الدم. وأخذ عينهالتبرع بالدم -7

 حاالت الحروق إسعاف-رابعا: 

 درجات الحروق:

عبارة عن  وهيال يتعدى تأثير الحرق طبقات الجلد السطحية  حي -: أولىدرجة -1

 موضع الحروق. فيالجلد  واحتقاناحمرار 

 عبارة عن وهيال يتعدى تأثير الحرق طبقات الجلد القاعدية  حي -: ثانيةدرجة -2

 احمرار مصحوب بفقاقيع مائية مؤلمة.

 تشمل جميع طبقات الجلد ولكن ال تمتد الى األنسجة. وهي-: ثالثةدرجة -3

 األنسجة.تشمل حرق جميع طبقات الجلد وتمتد الى  وهي-: رابعةدرجة -4

قات الجلد والعضالت والعظام ويسمى تشمل حرق جميع طب وهي-: خامسةدرجة -5

 هذا الحريق المتفحم.

 -ومساحتها: النسبة المئوية للحروق 

 البطن- %18 الظهر- %9األيمن  الزراع- %18األيسر  الفخذ- %18الفخذ األيمن 

 .%10الرأا والرقبة  18%

 -الحروق: أعراض 

تتوقف األعراض على درجة ومساحة الحروق وتعتبر حروق البطن والصدر والرأا 

ثر تصيب أك التيأكثر خطورة من حروق األطراف وفى العادة تنتج الوفاة من الحروق 

 من ثل  سطح الجسم.

 -عامة: أعراض 

األطراف  برودة-بالغثيان دوار-التنفسعبارة عن بطء  العصبية: وهيالصدمة -1

 انخفاض ضغط الدم وحرارة الجسم.-سرعة النبض -عرق غزير-شحوب الوجه
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 يفللمخ بسبب اتساع األوعية الدموية  كافيالصدمة الدموية نتيجة عدم وصول دم -2

ضغط الدم ويساعد على هذه الصدمة فقدان كمية  فيالبطن مسببا بذلك انخفاض شديد 

 الحرق. فيكبيرة من بالزما الدم 

 -الحروق: حاالت  إسعاف

 يلقى المصاب على األرض ويغطى بالبطاطين للتدفئة وينقل ألقرب مستشفى.

 -الموضعي: العالج 

الجرح بمحلول مطهر ويغطى بزيت سمك وفالفين  ينظف-البسيطة: الحروق -1

 أو صبغة الجنشيانا أو يرش ببودرة مطهرة. 1000/1محلول برافين  1000/1

إال بعد زوال الصدمة العصبية  الموضعيال يلجأ الى العالج -الشديدة: الحروق -2

ويعطى المصاب أمبول مورفين ويغطى الحرق بفوطة أو مالية نظيفة وينقل بسرعة 

 الى المستشفى.

 هيو عن شرب السوائل الساخنة أو تناول مواد كاوية وتنتج-والبلعوم: حروق الفم -3

 -وإلسعافها: رة لما يصاحبها من تورم وضيق الحنجرة مما يؤدى الى االختناق يخط

 توضع كمادات باردة على الرقبة-ب           خيمة بخار فييوضع المصاب -أ

 بالفمتناول زيت الزيتون أو زين البرافين -ج

 ائل فقط بالفم أو الشرج أو األنفيعطى المصاب سو-د

 القصبة الهوائية فياالختناق تعمل فتحة  في-هـ

 -والبوتاا: الصودا الكاوية  مثل-القلوية:  المحاليلحروق -4

ون الليم حامضيتغسل الحروق لمدة طويلة بالماء ويضع عليها غيار مغموا محلول -أ

 أو الخل الخفيف أو عصير الليمون. 1%

وتعمل كمادات منه ثم يرش  %3-2يرش مكان الحروق بمحلول بيكربونات الصودا -ب

 ودرة مطهرة.بب
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يغسل الحرق بماء ويوضع محلول بيكربونات الصودا  باألحماض:وفى حالة الحروق -ج

 بالمحلول.

زيت  قطةن-بيكربونات الصودا  غسيل-أتريوبين  قطرة-قطرة نوفاكاين  العين:حرق -د

 لاخصائي.المصاب  يحول-خروع

 -الكسور:  حاالت إسعاف-خامسا: 

 -بالجسم: أنواع العظام الموجودة 

 العظام الطويلة مثل عظام الذراعين والساقين واألصابع وتتكون كل عظمة من القصبة،

 النخاع العظمى، الغضاريف. يغلف العظمة، الذي السحائيالغشاء  الطرفين،

 مثل عظام الرأا واألضلع وألواح الظهر وعظام الحوض.-المفرطحة: العظام 

 عظام السلسلة الفقرية. مثل-الصغيرة: العظام 

 -الكسور: أنواع 

 وهو الكسر الغير مصحوب بجروح تصل الى مكان الكسر.-بسيط: كسر -1

 الكسر المصحوب بجرح يصل الى مكان الكسر. وهو-مضاعف: كسر -2

 من موضع. أكثر فيالكسر بإحدى العظام  وهو-مركب: كسر -3

 -الكسور: تشخيص 

 عند تحريك اليد إذا كان الكسر بالذراع.ألم شديد مكان الكسر وخاصة -1

 فقد القدرة على تحريك العضو المصاب.-3كدم مكان الكسر مع وجود تورم.  -2

 قصر العضو المصاب وتغير شكله.-4

 مكان الكسر. فيالعظمة المكسورة  طرفييمكن تحريك -5

 مكان الكسر. فيقشقعة بالسمع أو اإلحساا -6

 يجب أن يكون بعمل صورة أشعة للعضو المصاب. النهائيولكن التشخيص السليم 

 -الكسور: إسعاف 

 عالج الكسر. فيعالج الصدمة العصبية قبل البدء -1

حالة الكسر  فيوالغرغرينا الغازية  المضاد للتيتانوا إعطاء المصاب المصل-2

 المضاعف.

لهذا الغرض مثل الورق  شيء أيجبيرة مؤقتة ويمكن استخدام  فييوضع العضو -3

 األلواح الخشبية. بعض-اليد  مظلة-المقوى 
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 الطبيعيمالحظة وضعه  بعد-مع مالحظة أن تكون الجبيرة أطول من العضو المصاب 

 .كوفية-فوطة-أحزمة-بواسطة منديل 

 يثبت العضو مع اآلخر أو مع الجسم.-4

 متدليا. يكون العضو المصاب أالينقل المصاب على نقالة مع مراعاة -5

دم ع فيفى حالة الكسر المضاعف يوضع غيار معقم على الجروح حتى ال يتلوث -6

 وجود الغيار يوضع منديل نظيف.

أية  فييجب أن تتم اإلسعافات فور وقوع اإلصابة مع أدائها أداء سليم لمنع وقوعه -7

 -مثل: أخطار محتملة 

 قصر العضوازدياد -ب      حويل الكسر البسيط الى كسر مضاعفت-أ

 تهتك األعصاب وحدوث شلل-د        تمزق األوعية الدموية وحدوث نزيف-ج

 لم مما يؤدى الى الصدمة العصبيةتزايد األ-و                 تلوث الجرح-هـ

 العناية بالمصاب أثناء نقله:

 -اآلتي: بالنسبة لحاالت كسور األطراف العليا يتخذ -1

 حالة كسور الترقوة والساعد. فيرباط عالقة الرقبة للذراع -أ

 حالة كسور الذراع توضع مخدة بينه وبين جانب الصدر. في-ب

 يثبت العضو بجانب المصاب.-ج

 -اآلتي: لحاالت الكسور باألطراف السفلى يتخذ  بالنسبة-2

 ذلك.أو ما شابه  خشبييحمل المصاب على نقالة أو لوح -أ

 يغطى المصاب ببطاطين.-ب

حالة كسر عظام الفخذ يجب أن يمتد الجبيرة الى خلف الجذع والفخذ والساق ثم  في-ج

 يثبت الطرف المصاب مع الطرف اآلخر.

 -اآلتي: يتخذ  الفقريبالنسبة الحتمال كسر العمود -3

يتجنب وضع المصاب من كتفيه وساقيه ووجهه الى أعلى حتى ال يضغط العظام على -أ

 .نصفيشلل مما يؤدى الى  الشوكيالنخاع 

 أسفل.توضع النقالة بجوار المصاب ويقلب عليها وجهه الى -ب

حاالت كسر الفقرات الرقبة يحمل المصاب ومستلقى على ظهره ووجهه ممتد  في-ج

 مع شد الرأا الى الخلف. أسفلالى 

 -اآلتي: بالنسبة لحاالت كسر األضالع يتخذ -د

 حالة زفير تام ويربط على الناحية السليمة. فييلف الصدر برباط عريض 

 تعلق الذراع من ناحية األضالع المكسورة بالرقبة.



 

 

-112- 

 -اآلتي: بالنسبة لحاالت كسور الفك السفلى يتخذ 

يربط الفك السفلى بمنديل من تحت الذقن ويثبت بالرأا منعا من حدوث اختناق من -أ

 وقوف اللسان بالحلق.

ا كافة التجهيزات الالزمة للقيام والب توضالالالالالالع بهشالالالالالالنطة أو د هي :شالالالالالالنطة الطوارئ

ومع صالالالالالغر الحجم إال أنها ذات فائدة  مكان، أي فياالسالالالالالتقبال أو  فيبالرعاية العاجلة 

 كبيرة لما تقدمه من خدمات عند الضرورة.

ذ طيع أن ننقفإننا نست فعند التعرض لحادث مفاجئ أو طارئ كجرح أو إغماء أو حرق،

لذلك فإن  كثيرا ما يمنع هذا اإلسعاف حدوث عاهة أو وفاة،و المصاب بإسعاف سريع.

ات المناطق واألوق فيحياتنا وخصوصا  فيوجود هذه الشنطة أو الدوالب شيئا ضروريا 

 يصعب فيها وجود طبيب. التي

 

 

 :محتويات شنطة الطوارئ

المواد الضرورية للجروح البسيطة كالمطهرات والقطن والشاش واألربطة الضاغطة -1

 والمشمع الالصق.

 المواد الضرورية لمواجهة حاالت الحروق البسيطة كالمراهم.-2

 بعض المنبهات لمواجهة حاالت اإلغماء والهبوط المفاجئ.-3

          بعض المسكنات كاألسبرين.-5     اد الملينة لعالج حاالت اإلمساك.بعض المو-4

 للعين والغرغرة للحلق. مواد طبية مثل القطرات-7  سرنجات مقاسات مختلفة.-6

 خيوط جراحية.-مقص-مشرط-آالت جراحية بسيطة مثل ماسك إبر-8

 للشعبموضعى+موسعات +مخدرضغط+ترمومترسماعة+جهاز-9

 الهوائية+جفت+جوانتى معقم.

 يدوى عند اللزوم. صناعيجهاز إنعاش يدوى لعمل تنفس -10 
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 الحرارة 

 مصادرها وطرق انتقالها

، حركة وانطالق أكثرعندما تنتقل الحرارة الى جسم ما فان خاليا هذا الجسم ستصبح 

 حرارة.حرارة الى األجسام األقل  األجسام األكثر وعلى هذا فان الحرارة تنتقل من

 -مصادر الحرارة :

 -: هييمكنا الحصول على الطاقة الحرارية من عدة مصادر 

 الكيمائية التفاعالت-األول: 

وهنا تأخذ الحرارة من عملية األكسدة واالشتعال الذاتي وانفجار المفرقعات وعمليات 

ويحدث أثناء عملية التأكسالالالد انطالق لكمية كبيرة من الطاقة الحرارية مثل ما  اإلذابة،

 الخشب.عمليات احتراق  فييحدث 

يحدث نتيجة عملية تسخين تلقائية نابعة من أساا المادة دون  الذي الذاتيواالشتعال 

 يحدث بالقطن الرطب نتيجة تولد الذيمثل حالة االشتعال  خارجي حراريالتأثر بمؤثر 

 البكتيريا.

 الديناميت.حالة انفجار  فيتنتج من عمليات التحلل كما  التيالحرارة 

تفاعالت كيمائية ينتج عنها طاقة حرارية تختلف شدتها باختالف  وهيعمليات اإلذابة 

 نوع التفاعل وشدته.

 الكهربائية الطاقة-ثانيا: 

 -اآلتي: ويمكننا الحصول على الحرارة هنا من 

ورة ص فيموصل فان جزء من الطاقة يظهر  في( نتيجة لسريان التيار الكهربائي 1)

رارة وتتوقف كمية الحرارة هنا على شدة التيار الكهربائي ومدى درجة الح فيارتفاع 

 يستغرقها مروره. التييمر خاللها وعلى الفترة الزمنية  التيمقاومة األجسام 

التوصيالت الكهربائية فان جزء من الطاقة  في( نتيجة الستعمال مواد عازلة 2)

 ال تقوم بعملية العزل تماما. المواد العازلةالكهربائية يظهر على شكل حرارة نظرا ألن 
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جة تحدث تسبب ارتفاع در التيأسالك الكهرباء فان الشرارة  في( نتيجة حدوث ماا 3)

 الحرارة.

( نتيجة الكهرباء اإلستاتيكية ترتفع درجة الحرارة على أسطح الجسمين المحتكين 4)

 بعضها ببعض.

( نتيجة البرق وهو عملية تفريغ للطاقة الكهربائية من سحابة الى طاقة كهربائية 5)

مضادة لسحابه أخرى أو على األرض فحينما يمر البرق ما بين سحابة واألرض فانه 

 الطوب. مبانيمادة ذات مقاومة عالية مثل الخشب أو  أي فييولد درجة حرارة عالية 

 الميكانيكية الطاقة-ثالثا: 

 -يلي: وهنا نحصل على الحرارة كما  

الحرارة نتيجة االحتكاك كما يحدث  تنتج-الصلبة: ( الحرارة نتيجة احتكاك األجسام 1)

 والمحركات.المولدات  فيمثال نتيجة احتكاك األجزاء المتحركة 

تنطلق حينما يضغط غاز من  التيالحرارة  وهي-الغازات: ( الحرارة نتيجة ضغط 2)

سلندرات ماكينة ديزل ويحق الزيت  فيلهواء فمثال حينما يضغط الهواء الغازات أو ا

هذا الهواء المضغوط على بضغط الهواء تكون كافية الشتعال رزاز الزيت وتتزايد  في

  الهواء.درجة الحرارة كلما زاد ضغط الغاز او 

  الذرية الطاقة-رابعا: 

 فنتيجة لتحطيم نواه الذرة يحدث انطالق لطاقة حرارية كبيرة وكرات لهب ضخمة 

 -طرق انتقال الحرارة :

 -: اآلتيةمن الطرق  أكثرتنتقل الحرارة من مكان آلخر عن طريق واحد او 

 -النقل: ( المالمسة أو التوصيل أو 1)

هذه الحالة تنتقل الحرارة أما بالمالمسالالة المباشالالرة مثل ما يحدث عندما نضالالع ملعقة  في

سالالالالاخن، وانتقال الحرارة ال يمكن إيقافه بأي مادة عازلة أيا كانت إيقافا  شالالالالأىكوب  في

االعتبار ان المواد العازلة للحرارة ذات قدرة توصاليل للحرارة  فيتاما فيجب ان نضالع 
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ال يمكن إيقافه مها كانت كمية  الحرارة( )انتقالن هذا النفاذ ولكن بنسالالالالالبة ضالالالالالئيلة إال أ

 المادة العازلة.

تنتقل بالتوصالالالاليل على مدى قابلية المادة لتوصالالالاليل الحرارة  التيوتتوقف كمية الحرارة 

وقابلية المادة لتوصالالالاليل الحرارة  تنتقل هذه الحرارة عن طريقها، التيوعلى المسالالالالاحة 

يل الحرارة،تتوقف على كثافتها فكلما زاد  ت كثافة المادة كلما زادت قابليتها لتوصالالالالالال

وجميع المعادن تعتبر جيدة التوصالالالالالاليل للحرارة وأقدرها على ذلك هو معدن الفضالالالالالالة 

 الجيريكثافة الفضالالالالالالالة تقريبا( ويعتبر الحجر  ¼واقلها قدرة هو معدن الرصالالالالالالالاص) 

أما  ة،والمياه والزجاج والطوب من المواد المتوسالالالالالالطة القدرة على توصالالالالالاليل الحرار

الخشالالب الجاف والورق والحرير والقطن والصالالوف والهواء فتعتبر ذات قدرة ضالالعيفة 

تجنب تزايد حجم الحرائق بعزل المواد  فيعلى توصالالالالالاليل الحرارة و يفيد معرفة ذلك 

 الموجودة حول موقع الحريق. 

 -الحمل: ( تيارات 2)

قد تكون غازا أو سائال فحينما يسخن الهواء  التيتنتقل الحرارة بواسطة تيارات الحمل 

سيا من مصدر الحرارة الى أعلى ولذلك فان تأثير الحرارة يكون  فان الحرارة نتنقل رأ

األجسالالام الواقعة أعلى مصالالدر الحرارة ما لم يكن هناك مسالاللك محكم يسالاللكه  فيمالئما 

 .مائالويكون  الحراريالتيار 

أماكن الحرائق نتيجة لتيارات  فين ان يحدث ويجب ان يهتم رجال اإلطفاء بما يمك

يمكن ان تصيب األشخاص أو الممتلكات فإذا  التيالحمل هذه حتى يتجنبوا األضرار 

نا فإن –فرضنا وقوع حريق بالدور األول من مبنى عادى مكون من أربعة طوابق مثال 

ف طها أخستصعد ألعلى مخلفة وراءها منطقة ضغ )الخفيفة(نجد أن الغازات الساخنة 

 وتساعد المناور –وهذا األمر يسبب عادة اندفاع الهواء الجديد لموقع الحريق  حولها.مما 

وممرات الساللم والمصاعد على سرعة انتقال الغازات الساخنة الى الطوابق العلوية 
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حي  تتجمع فيها هذه الغازات وقد تؤدى الى نشوب حرائق جديدة فيها إذا لم يتم تصريفها 

  المناسب. الوقت في

كما أنها تسبب  تقريبا.من حرارة الحريق  %75وقد ثبت أن هذه التيارات تحمل معها 

رار مما قد ينتج عنه أض العلوية()فيها تحبس  التيضعفا كبيرا على جدران الطوابق 

 الجدران.بالغة لهذه 

يم طريق شبه مستق فيوالوضع الطبيعي لهذه الغازات الساخنة هو أن تتصاعد راسيا 

ميل اتخاذ طريقا أفقيا يتمشى معه ثم ت فيحتى إذا ما صادفها عائق مثل السقف فإنها تبدأ 

 .األبواببعد ذلك للهروب عن طريق النوافذ أو فتحات 

 -الراجح: التيار 

يصادفها رجال اإلطفاء وقد تسمى بانفجار الدخان  التيوهى ظاهرة من اخطر الظواهر 

وهى عبارة عن اشتعال سريع جدا لمخلوطان من الغازات  اء الساخن،أو انفجار الهو

صورة وميض أو انفجار يتراجع للخلف خالل  فيالقابلة لالشتعال ) أو الغبار ( والهواء 

أماكن الحريق عن دخول  فيوهو ما قد يحدث  –مكان الحريق  فيالموجودة  الفتحات

 التيويجب أن يكون رجال اإلطفاء حذرين جدا من هذه الظاهرة  –الهواء الجديد فجأة 

وأن يعرفوا كيفية إجراء التهوية بالطريقة الفنية السليمة  مخاطر شديدة، فيقد تتسبب 

جب ي تيالوالفترة الزمنية  تقيهم من أضرار التيار الراجح وتمنع حدوث االنفجار، التي

 أن تمر بعد عمل فتحات التهوية وحتى يمكن فتح النافذة أو الباب دون أن يحدث االنفجار. 

 -على: وظاهرة التيار الراجح تتوقف 

 مكان الحريق ودرجة حرارتها وضغطها.  فيالغازات الموجودة  أ( نوع)

 )ب( حجم المكان المحصور فيه هذه الغازات وموقع هذا المكان بالنسبة للمبنى.

 يفتحا رجال اإلطفاء للتهوية. التي)ج( نوع وحجم وموقع الفتحات 

 )د( قوة واتجاه الرياح الخارجية.
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 غاز أول االنفجار( )أويمكنها أن تسبب ظاهرة التيار الراجح  التيالغازات  أشهرومن 

 وغيرها. الطبيعيأكسيد الكربون واأليدروجين والميثان والغاز 

  -الحمل: تأثير الرياح على تيارات 

 -مختلفتين: يؤثر الهواء على تيارات الحمل بطريقتين 

مراحل االحتراق األولى تؤثر الرياح على معدل سرعة االحتراق فإذا كان تيار  ففي-1

خرى ومن جهة أ أيضا.الهواء ضعيفا فان االحتراق يتم ببط ويكون معدل تزايده بطيئا 

 المشالالتعل لدرجة تؤثر على إطالق لابخرةفان الرياح القوية قد تؤدى الى تبريد الجسالالم 

 منها.القابلة لالشتعال والحد 

عندما تكون النيران شديدة التساع الحريق فإن الرياح الشديدة قد تؤدى الى زيادة  أما-2

معدل االشتعال وبالتالي الى زيادة الحرارة الناتجة وهذا يؤدى بالتالي الى ارتفاع نسبة 

مما قد يتسبب معه حدوث حرائق جديدة بعيدة عن  الحمل.رات الحرارة المنقولة بفعل تيا

  األصلي.مكان الحريق 

  -الحمل: تأثير الرطوبة على تيارات 

 يقمكان الحر فيتؤثر الرطوبة على تكوين وارتفاع أعمدة الهواء الساخن ومحتوياته 

كذلك تؤدى رطوبة الجو الى تأخير اشتعال المواد بفعل  حي  تقوم بتبريد تيارات الحمل،

تمتص حرارة الحمل فال  التيتيارات الحمل نظرا ألنها تغطى هذه المواد بذرات المياه 

 نفسها.تصل للمواد 

 -الميكانيكية: تأثير التهوية 

تسبب سرعة انتقال ودفع حرارة الحمل الى  وهيويقصد بها تكييف الهواء أو المراوح 

 لحريق.االمواد القابلة لالشتعال خالل توصيالتها وبذلك تؤدى الى سرعة انتقال وانتشار 

لذلك يجدب اإلسراع بإيقافها مع قفل فتحاتها الخارجية لضمان عدم حدوث االشتعال 

 بداخلها.  
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  -والدخان: تيارات الحمل 

ها يارات الحمل عمل تدل  في تؤدى ت ية  بعض األحيان دون ظهور رأى عالمات مرئ

وأوضح مثال لذلك هو توصيالت التكييف الساخنة  لها.عليها وحتى دون صدور دخان 

 بالمباني فنحن نحس بحرارتها دون مشاهد أي آثار لها أو للدخان. 

ما  ها  فيأ لدخان يعتبر عالمة مميزة ل فان ا وهذا  األحيان.اغلب  فيحوادث الحريق 

الدخان عبارة عن نواتج غازية تكون مملوءة بدقائق صالالالالالالغيرة من الكربون، وتؤدى 

 منطقة حدوثه تختلف فيالحرارة الناجمة عن الحريق الى حدوث عدة تفاعالت كيمائية 

فاعالت اتحاد بعض فيباختالف المواد الموجودة ويتم  ها وفى بعض هذه الت  ببعضالالالالالال

أخرى لتصالالالالبح حرة طليقة وفى النهاية يكون  البعض األخرى تنطلق مواد أو عناصالالالالر

 ومالحظة الناتج الذى يتبقى من هذه التفاعالت هو الدخان وبعض مخلوطات الغازات،

يدهم كثيرا  يارات الحمل تف لدخان وت وكثيرا ما تؤدى هذه  عملهم، فيرجال اإلطفاء ل

 :ييأتخطة اإلطفاء ذاتها إذ أنها تشمل معرفة ما  فيالمالحظة الى التحكم 

 ويتح)أ( نوع المواد المشالالالالتعلة: فالدخان األبيض مثال يدل على أن المواد المشالالالالتعلة 

والدخان األصفر يدل على وجود البارود األسود أو المواد المفرقعة  –مواد فسفورية 

والدخان األسالالالالالالود الكثيف يدل على اشالالالالالالتعال المواد البترولية أو منتجاتها  –األخرى 

 وهكذا.

عمدية الحريق: إذا ما وجدت مواد سريعة االشتعال تكون غريبة على  في)ب( الشك 

 الطبيعية.محتويات المكان 

وذلك بمالحظة مسالالالالالالاحة وحجم عامود أو أعمدة الدخان  )ج( مدى انتشالالالالالالار الحريق:

 الحريق.المرتفعة فوق مكان 

نه كلما زادت درجة حرارة مكان الحريق  )د( مدى قوة نيران وحرارة الحريق: إذ أ

 الحمل.لما زادت سرعة وارتفاع تيارات ك
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أحيان كثيرة تدل أعمدة الدخان على موقع الحريق ولكن  ففي)هـالالالالالالالالالالالال( موقع الحريق: 

 .قد يتصاعد من فتحة بعيدة عن موقع الحريقاالعتبار أن الدخان  فييجب أن نضع 

ويدل على ذلك مدى كثافة واسالالالوداد  )و( ما إذا كانت عملية التهوية سالالالتكون صالالالعبة: 

لدخان، فكلما زاد الدخان كثافة واسالالوداد كلما صالالعبت عملية التهوية واسالالتغرقت وقتا ا

 أطول.

 المجاورة.)ز( مدى تأثير تيارات الحمل على المباني أو األماكن 

)ح( متى تصالالالالالالالل اإلطفاء الى المواد المشالالالالالالتعلة: وذلك عندما يتلون الدخان باللون 

 نفسها.ت بالمواد المشتعلة األبيض فان ذلك يعنى أن هذه المياه قد اصطدم

 -الحمل: فوائد تيارات 

بالرغم من أن تيارات الحمل قد تؤدى الى اتسالالالالالالاع رقعة الحريق أو إشالالالالالالعال حرائق 

نه  فا يدة  عد رجال اإلطفاء  فيجد ها تسالالالالالالالا جد أن ية  فينفس الوقت ن يات التهو عمل

مكان  ذلك أنها تحمل الغازات والدخان السالالالالالاخن بعيدا عن وعمليات اإلطفاء أيضالالالالالا،

الحريق فتفسالالح بذلك المجال لرجال اإلطفاء للتعامل مع المواد المشالالتعلة بطريقة اكثر 

عملية اإلطفاء بامتصالالالاص  فيكما تقوم كميات المياه المسالالالتخدمة  فاعلية ووضالالالوحا،

يارات  يل من حرارة ت بالعمل كوسالالالالالاليط للتقل تالي تقوم  بال جزء حرارة مكان الحريق 

سالالالرعة التخلص من حرارة هذا المكان  فياإلطفاء تسالالالاعد رجال  فهيالحمل وأخيرا 

 األمر الذى يؤدى الى سرعة اإلطفاء .

 -باإلشعاع: انتقال الحرارة 

تنتقل الحرارة باإلشعاع خالل الفضاء كما ينتقل الضوء باألشعة الضوئية. واألشعة 

 الحرارية ال يمتصالالالالالها الهواء بأي نسالالالالالبة فهو يحملها ويسالالالالالمح بنفوذها ومرورها فيه،

سريوهذه اإلشعاعات الحرارية  شر  فيخالل الهواء  ت يع جم فيخطوط مستقيمة تنت

جسام أما األ االتجاهات على هيئة فانه يمتصها ويختزنها وبذلك ترتفع درجة حرارته،

  وتردها.الملساء أو الالمعة فإنها تعكسها 
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ت ولذلك نجد أن رجال اإلطفاء يرتدون مالبس ملسالالالالالالالاء المعة لتعكس هذه الموجا

بينما نجد أن الزجاج والماء لهما قدرة كبيرة على السالالماح  –شالالدتها  موتتقيهالحرارية 

 %15لهذه اإلشالالعاعات بالمرور خاللها دون االحتفاظ إال بجزء بسالاليط منها ال يتعدى 

 منها.

ادت فكلما ز –وبالطبع يكون تأثر المواد باإلشالالالالعاعات مرتبطا بقدر ما تمتصالالالاله منها 

  بها.صاص اإلشعاعات الحرارية كلما زاد تأثرها قدرة المادة على امت

 

 نظريتي االشتعال واإلطفاء وتصنيف الحرائق

THEORY OF COMBUSTION AND CLASSIFICATION OF FIRES 

 (IGNITION) تعريف االشتعال

أو تأكسد يتم بين المادة أو األبخرة المتصاعدة منها وبين أكسجين  كيمائيهو تفاعل 

وعند وصول المادة  خارجي،في وجود مصدر حراري  –وفق نسب خاصة  –الهواء 

الي درجة اشتعالها فأنها تشتعل بلهب مستمر وينتج عن ذلك حرارة دائما وضوء غالبا. 

 هي:فإن االشتعال ببساطة هو اتحاد أو تجمع لثالث عناصر رئيسية  وبالتالي

 .مادة قابلة لالشتعال 

 ة.حرارة كافية الشتعال هذه الماد 

 .أكسجين بكمية كافية ألحداث عملية االشتعال لهذه المادة 

 ويسمى بمثل  االشتعال. الماضي فيوهذا هو ما كان يعرف 

 ولكن حديثا تغير هذا المفهوم لتصبح عناصر االشتعال أربعة عناصر بدال من ثالثة،

 -وهو: وتم إضافة العنصر الرابع 

 . Chain Chemical Reaction))للحريق. المتسلسل  الكيميائيالتفاعل 

بدال من مثل   Fire Tetrahedron))أدى الى تكوين هرم االشتعال  الذياألمر 

 االشتعال.
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 :هيلذلك فإن عناصر االشتعال األربعة 

  Fuel (Combustible Substances) المادة القابلة لالشتعال -1

  Air (Oxygen) الهواء )األوكسيجين( -2

  Heat (Sources of Ignition) االشتعال( الحرارة )مصادر  -3

 Chain Chemical Reaction المتسلسل الكيميائيالتفاعل  -4

 (COMBUSTION) واالحتراق (IGNITION) الفرق بين االشتعال

كل من االشتعال واالحتراق عبارة عن عملية أكسدة سريعة أي اتحاد المادة مع أكسجين 

الفرق بينهما هو ظهور لهب في الحالة األولى وال يفترض ظهوره في  – الجويالهواء 

 الحالة الثانية وعلى ذلك يمكن القول بأن كل اشتعال احتراق وليس كل احتراق اشتعال.

 -هي: صور التأكسد: التأكسد له ثالث صور 

صدأ الحديد وهو اتحاد المادة مع األكسجين بدون  فيكما يحدث  :ءالبطيالتأكسد -1

 حرارة أو ضوء.

وموجات  حرارةالتأكسد السريع: وهو اتحاد المادة مع األكسجين اتحادا ينجم عنه -2

 االنفجار. فيضغط كما 

رة وجود الحرا فيفهو تأكسد متوسط السرعة تتحد المادة مع األكسجين  أما الحريق:-3

 ان.وينجم عنه لهب وضوء ودخ

 مراحل االشتعال:

تبدأ مراحل االشتعال بتسخين للمادة القابل لالشتعال بفعل مصدر حراري خارجي )أشعة 

 إلخ( في وجود أكسجين الهواء.…نيران صناعية  –الشمس 

ترتفع درجة حرارة المادة تدريجيا أو عندما تتصاعد منها أبخرة تتحد مع أكسجين الهواء 

 ( وينتج عن هذا التفاعل تولد حرارة.تتأكسد)وتتفاعل معه كيميائيا 
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 ان المادةفونتيجة الستمرار التسخين باإلضافة الي الحرارة المتولدة من عملية التفاعل 

مادة درجة معينة تشتعل عندها( فتشتعل بلهب  )لكلأو أبخرتها تصل الي درجة اشتعالها 

 مستمر وينتج عن هذا االشتعال تولد حرارة وضوء.

 

 شتعال:عوامل اال

 -ي: لآلتولكي يتحقق االشتعال يجب توافر العوامل األربعة التي سبق ذكرها وفقا 

 :الوقود(المادة  أوال( FUEL 

عادة عنصرين هما الكربون  الكيمائيتركيبها  فيالمواد القابلة لالشتعال يدخل 

صلبة / )الصور إحدى  فيالطبيعة  فيواأليدروجين وهذه النوعية من المواد توجد 

 / غازية(.سائلة

 (SOLID MATERIALS)المواد الصلبة 

لذا تسمى بالمواد الكربونية مثل  الكربون،معظمة من  فييكون  الكيميائيوتركيبها 

 األخشاب والفحم واألوراق.

وعند احتراق هذه النوعية من المواد فانه يتم احتراق الغازات القابلة لالشتعال الموجودة 

 البداية ثم يبدأ بعد ذلك احتراق مباشر للمادة ذاتها. فيبها 

 (LIQUID MATERIALS)المواد السائلة 

ة لذا تسمى بالمواد الهيدروكربوني يكون من الكربون واأليدروجين، الكيمائيوتركيبها 

مثل الكحوالت والنفط بجميع مشتقاته سواء كانت سائلة كالبنزين والسوالر والمازوت 

 متعجنة كالشحومات والزيوت الثقيلة. وغيرها أو كانت

 لجوياوعند بداية تسخين هذه النوعية من المواد فانه ينطلق منها أبخرة تكون مع الهواء 

يشتعل هنا هو األبخرة  الذيأن  أيمخلوطا صالحا لالشتعال  –لاكسجين  الحاوي–

اشتعال عود ثقاب وغمسه داخل بنزين موجود بداخل  )عندالمتصاعدة من هذه السوائل 

أما إذا قربنا عود الثقاب المشتعل من  السائل،وعاء فان عود الثقاب ينطفئ وال يشتعل 



 

 

-125- 

فوهة اإلناء فان البنزين يشتعل فورا مما يدل على أن بخار البنزين المخلوط بالهواء هو 

 (.يصلح لالشتعال الذي

 (GASEOUS MATERIALS)المواد الغازية 

ركيبة ت فييكون أساسا من األيدروجين وان كان البعض منها يدخل  الكيمائيوتركيبها 

 الكربون واأليدروجين معا.

 ثانيا: األكسجين (OXYGEN)  

وكمية األكسجين الالزمة لحدوث عملية االشتعال وضمان استمرارها ال تقل غالبا عن 

جو االشتعال ومن المعلوم ان هواء الجو المحيط بنا به أكسجين تصل نسبته  في 15%

من حجمه بما يعنى أنه صالحا تماما لعملية االشتعال ونحصل على األكسجين  %21الى 

 )الموادأو جزء من المادة وجزء من الهواء او من المادة ذاتها فقط  الجويمن الهواء 

 الحاملة لاكسجين(.

 ةثالثا: الحرار (HEAT) 

وهى العامل الوحيد الذى يمكن التحكم فيه والسيطرة علية حي  أن عنصر المادة القابلة 

 جويالالهواء  فيلالشتعال يصعب تجنب وجوده وكذلك عنصر األوكسجين المتوافر 

يقصد و يبقى عنصر الحرارة الذى يمكن تجنب توفره بالسيطرة أو اليقظة وااللتزام.

بالحرارة هنا الحرارة الالزمة و الكافية لتوصيل درجة حرارة المادة الموجودة الى 

بأنها  إنجلترا فيدرجة االشتعال الخاصة بها واستمرارية عملية االشتعال ذاتها )تعرف 

أقل درجة حرارة تعطى المادة كمية مناسبة من األبخرة لتكون مع األوكسجين مخلوطا 

 538 – 148تقع درجة الحرارة الالزمة الشتعال معظم المواد ما بين قابال لالشتعال(.و

تقل درجة  التيدرجة فهرنهيت( وهناك ببعض المواد  1000 – 309درجة مئويــة ) 

درجات حرارة الجو العادية مما يلزم حفظها  فياشتعالها عن هذا الحد فنجدها تشتعل 
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حتاج الى ت التيتوجد بعض المواد بصفة دائمة تحت سطح المياه مثل الفوسفور بينما 

  -منها: ومصادر االشتعال كثيرة ومتعددة  درجة حرارة أكبر لبدأ اشتعالها.

 عن طريق: وذلك ،الحرائقحدوث من أكثر مصادر االشتعال تسببا ل :الكهرباء

 Overloadingالتحميل الزائد 

         Loose Connectionعدم توصيل األسالك بطريقة سليمة 

 األسالك الكهربائية أو تلف العازل الخاص بهاتلف 

 تلف المعدات واألجهزة الكهربائية

هذه  الحرائق. وتحدث معظم فيبعد الكهرباء تسببا  الثانيالمركز  في يأتي :التدخين

 الحرائق بسبب سقوط السجائر المشتعلة على األثاث أو عند التدخين أثناء النوم.

الحرائق بسبب أعمال اللحام والقطع  ثتحد (:واللحامأعمال القطع )الساخنة األعمال 

نصهر أو المعدن الم لالشتعال بسبب الشرر المتطاير، على مواد قابلة تحتويأماكن  في

 حالة إجراء عمليات اللحام والقطع بدون اتخاذ إجراءات السالمة الالزمة. فيوذلك 

د تسبب ق التيالسخانات والدفايات  الكبريت، الوالعات، السجائر،تشمل  :اللهب المباشر

 إشعال المواد القابلة لالشتعال المجاورة. في

األفران والغاليات واألسطح الساخنة حي  تنتقل الحرارة منها  لمث الساخنة:األسطح 

شتعال ا فيوتتسبب  الحراريإلى المواد القريبة أو المالصقة لها عن طريق التوصيل 

 هذه المواد.

ان تنتج الكهرباء االستاتيكية نتيجة الحتكاك بين شيئين )مثل سري :االستاتيكيةالكهرباء 

أنابيب البترول( وتتراكم هذه الشحنات إلى أن تصل إلى حد تخرج  فيالمواد البترولية 

مواد  أية فيحدوث حريق  فيفيه على هيئة شرر حي  من الممكن أن يسبب هذا الشرر 

 ملتهبة مجاورة. 

هو عملية تسخين تلقائية ناتجة من ذات المادة دون تدخل من أي مؤثرة : الذاتياالشتعال 

 حراري خارجي. 
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الهواء  أكسالالالالالجينوالمعروف أن االحتراق ما هو إال عملية تأكسالالالالالد سالالالالالريعة يتحد فيها 

ية درجات الحرارة العاد فيحالة االحتراق الذاتي تتم عملية التأكسالالد  فيبالمادة، إال انه 

باختالف وقد يقتضالالالالالالي األ فاوتة تختلف  ية مت مر لحدوث االحتراق مرور فترات زمن

مدى اختزانها  فيكذلك  –أنواع المواد العضالالالالالالوية ومدى قابلتها لالتحاد باألكسالالالالالالجين 

 للوحدات الحرارية المتولدة نتيجة لعملية األكسدة. 

نا أن نالحظه عند دهان أسالالالالالالطح  ما اعتد لذاتي  ظاهرة االحتراق ا لة ل وابسالالالالالالط األمث

فبعد تعرضالالالالالالها للهواء لفترات زمنية يحدث أن  نباتية،غالبا  وهيشالالالالالالاب بالزيوت األخ

وقد  لتأكسد،لتتحول طبقة الدهان الى طبقة صلبة متماسكة نتيجة لقابلية الزيوت النباتية 

التصل عملية االحتراق هذه الى درجة اشتعال الخشب بسبب تسرب الحرارة المتولدة 

   البارد. من التأكسد لتعرض السطح للهواء

يحدث من ذات المادة إال أن المصالالالادر والمؤثرات الحرارية  الذاتيورغم أن االحتراق 

إذ أن ارتفاع درجة حرارة  مباشر.الخارجية قد تساعد على سرعة حدوثه بطريقة غير 

ساعد  عمليات التأكسد كما أنه يمنع تسرب الحرارة الى خارج المادة  فيالجو المحيط ي

 الذاتي.االحتراق  حدوثفي مما قد يعجل 

 يفحالة حدوث احتكاك بين أجزاء الماكينات ببعضها قد يحدث ارتفاع  في :االحتكاك

درجات الحرارة من الممكن أن يسبب اشتعال المواد القابلة لالشتعال القريبة من هذه 

 المعدات والماكينات.

  :المتسلسل: الكيميائيالتفاعل رابعا 

ن( واألوكسجي الحرارة، المادة،االشتعال طالما العناصر الثالثة ) فييستمر الحريق  

وينتج من هذه العناصر مواد كيميائية فعالة تعرف بالشقوق  الصحيحة،موجودة بالنسب 

 ل.المتسلس الكيميائيوالحريق يستمر ويعرف بالتفاعل  ،Free Radicalsالطليقة 
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 االطفاءنظرية 

تعال فبينما يتطلب استمرار االش نظرية االشتعال تماما،تبنى نظرية اإلطفاء على عكس 

 الكيميائي)المادة والحرارة واألكسجين والتفاعل مجتمعة توافر عوامله األربعة 

 المتسلسل(. 

عال لالشت الرباعينجد ان نظرية االطفاء تبنى على عزل عامل أو أكثر من عوامل الهرم 

 -اآلتية: من العوامل  أكثراو  إطفاء الحرائق على واحد فيويتم االعتماد 

 ( إزاحة اللهب 4)    ( التجويع3) ( الخنق      2)   ( التبريد1)

 اوال : التبريد:

ة وخاص الكربونية( )العادية،إطفاء حرائق المجموعة األولى  فييعتمد رجال اإلطفاء 

المياه  حي  يؤدى استمرار إلقاء الكبيرة منها على تبريد المواد المشتعلة باستخدام المياه،

من معدل تولدها الى أن تصل  أكبرعلى هذه المواد الى امتصاص حرارة الحريق بمعدل 

 درجة حرارة المواد المشتعلة الى اقل من درجة حرارة اشتعالها فتطفئ النيران.

من استخدام  أفضلمعظم حوادث الحريق يؤدى استخدام رزاز المياه الى نتائج و في 

رات المياه بشرط أن يلقى الرزاز على قاع اللهب ليقوم بتبريد األسطح المشتعلة تيا

 نفسها.

 ثانيا : الخنق :

 يفويعنى منع األكسجين من الوصول الى مادة القابلة لالشتعال أو إفساد نسبة وجود 

 .(%15نسبته ألقل من  )تقليلمحيط االشتعال 

ر أكسيد الكربون وبخا وثانيسبستوا ذلك مواد كثيرة منها الرمل واأل فيويستخدم 

 الماء ورابع كلوريد الكربون والمواد الرغوية الميكانيكية أو الكيميائية. 

إفساد عمليات اإلطفاء حي  يقوم ب فيأكسيد الكربون ذو فائدة كبيرة  ثانيويعتبر غاز 

 فائقة.محيط االشتعال بسرعة  فينسبة األوكسجين 

الصفر( تساعد على امتصاص  )تحتالمخفضة جدا  عالوة على ذلك أن درجة حرارته

 المشتعلة.جزء من حرارة األجسام 
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 انيثمحيط االشتعال تماما كما يفعل  فيويقوم بخار الماء أيضا بإفساد نسبة األوكسجين 

اال انه من الصعب الحصول على كميات كافية من بخار الماء األماكن الكربون. أكسيد 

ده بالقدر الوسائل البحرية حي  يمكن تولي فينجدة يستخدم بكثة وفاعلية  المختلفة. ولذلك

المطلوب لإلطفاء وبسهولة أما المواد األخرى مثل الرمل والجرافيت واألسبستوا 

فتعتمد على منع وصول مدد األوكسجين الى األجسام المشتعلة عن  مسحوق(أو  )أغطية

  منها.طريق تغطيتها بطبقة 

لمواد الرغوية مع السوائل القابلة لالشتعال حي  تقوم بتغطية أسطح وكذلك تستخدم ا

هذه السوائل بطبقة كثيفة منها تمنع وصول األكسجين إليها كما تمنع صعود أبخرة هذه 

 ريدتقوم أيضا بعملية تب الماء فإنهاونظرا الحتواء المواد الرغوية على  ألعلى.السوائل 

واد الرغوية مؤثرة وفعالة فإنها يجب أن تكون تكون الم السوائل. ولكيألسطح هذه 

 متماسكة ومتجانسة وذات قدرة عالية على مقاومة الحرارة

 التجويع: -ثالثا :

ويقصد به منع امتداد النيران الى كميات جديدة من المواد القابلة لالشتعال حتى تتوقف 

  تنطفئ.اشتعلت فيه الى أن  الذيعند الحد 

 -اآلتية: ويمكن الوصول الى إطفاء الحريق بهذه الطريقة باتباع أحد األساليب 

لم تحترق الى مكان آخر مثل تفريغ السائل من  التيالمادة القابلة لالشتعال  د( أبعا1)

و قيام األفراد بتقبل باالت أو رصات المواد الغير مشتعلة بعيدا أالخزان المشتعل  أسفل

 عن النيران.

 د نفس جزء المادة المشتعل عن المواد األخرى. ( إبعا2)

( تفتيت أو تقسيم المادة المشتعلة نفسها الى أجزاء صغيرة حتى يسهل إطفائها 3)

 ال يوجد بجوارها مصادر مياه.  التيالحرائق  فيوطريقة التجويع مهمة جدا 
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 ازاحة اللهب:  -رابعا :

شتعال كما يحدث عن استخدام ويتم ذلك بإزاحة اللهب نفسه أو فصلة عن مركز اال

وهنا يتم إزاحة منطقة اللهب نفسها فجأة  البترول.إطفاء حرائق آبار  فيالمفرقعات 

 بها.عن منطقة تدفق واختالط الغازات 

 المواد تأثرا بها وأكثر الذاتيأسباب االشتعال 

 م السبب أوالعامل المواد تأثرا به أكثر

 1 الرطوبة السماد(–طبقات–لفات–طيات–رصات)الزراعية المنتجات 

 2 النشاط الناجم عن البكتريا السماد(–طبقات–لفات–طيات–رصات)الزراعية المنتجات 

 3 التكاثر الجرثومي السماد(–طبقات–لفات–طيات–رصات)الزراعية المنتجات 

 4 أكوام ضخمة فيالتخزين  المواد الزيتية –الفحم  – الحيوانيالسباخ  –الطباق 

 5 التخفيف البطيء المواد العضوية –الخشب 

 6 محتويات المادة فيوجود البكتريا  السناج –الفحم 

 7 بودرة –الكربون  كبريتورات او كبريتيرات المعادن

 8 المادة فيالدهن او الزيت  االلوان االقمشة –البويات  –االلياف  –المواد العضوية 

 9 االكسجينامتصاص  المعادن –الخ  –الفحم 

 10 الرطوبة الكربيدات –الصوديوم  –الجير الحر البوتاسيوم 

 الزيوت –الدهون  –الغبار  –البرونز  –المعادن 
حوووالوووة  فووويوجوووود الووومووواء 

 مسحوق او رذاذ
11 

 12 التعرض للشمس خراطة الفوسفور

صووووورة بخار او  فيكانت  إذاجميع المواد القابلة لالشووووتعال 

 غاز او هشة

اشوووووووعوووة الشووووووومس تجميع 

بوووالعووودسوووووووووات او بوووالطوب 

 الزجاجي

13 

 جميع المواد القابلة لالنفجار والفرقعة
 الطرقي –االحتكاك الضووووووغطي 

 السقوط –الصدمات 
14 

لة لالشووووووتعال واالنفجار مصوووووووانع  قاب غازات ال مخلوطات ال

 المواد الصمغية –التنظيف الجاف 

 الشرر –الكهرباء 
15 

من تسخين فوسفور مع محلول قوى من  )تنتجالفوسفيتات 

 الصودا الكاوية ومركبات االيثيل والميثيل والبروبيل

 الهواء
16 

 17 التعرض للشمس غاز االكسد ايدروجين –الفوسفور  خراطة
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 مواد اإلطفاء  –أنواع الحرائق 

 إطفاء الحرائق في األجهزة اليدوية المستخدمة 

 أنواع الحرائق

 -وهي: الحياة العملية خمسة أنواع من الحرائق  فييواجه رجال اإلطفاء 

 ( A)النوع  العادية: ق( الحرائ1)

 يوهويقصالالد بها حرائق المواد الكربونية أو المسالالامية مثل الورق والخشالالب والمالبس 

إطفائها على نظرية التبريد بواسطة المياه وال مانع هنا  فيابسط أنواع الحرائق ويعتمد 

 من االستفادة من نظرية التجويع أثناء عملية اإلطفاء هنا لتقليل الخسائر.

 (B) النوع الملتهبة:لسوائل ( حرائق المواد البترولية وا2)
 

عال السريعة التبخر واالشت والسوائل األخرى –ويقصد بها حرائق البترول ومشتقاتها 

عزل أسطح هذه المواد  أيإطفائها على نظرية الخنق  فيويعتمد  كالكحوالت وغيرها،

ماء  %97 رغوي والباقي %3عن األوكسجين باستخدام المواد الرغوية بنسبة تركيز 

وهذا المخلوط عند خروجه خرطوم اإلطفاء يختلط بنسالالالبة الهواء الالزمة فيتكون الفوم 

هنا بثالثة وظائف  الفوم()الرغاوى وتكون كميته عشالالالالالالرة أمثال حجم المخلوط وتقوم 

  -هي: 

 )أ(فصل أبخرة المادة عن سطح السائل المشتعل.

 السائل.)ب(تبريد سطح 

 الجوي.الهواء  كسجينأ)ج( عزل أبخرة السائل عن 

  -البترولية: وهناك ظاهرتان على درجة كبيرة من األهمية تتميز بهما حرائق المواد 

  -الغاليات: انفجار  ظاهرة-أوال: 

با  غال نات  فيوهى تحدث  فة أو درجة  التيالخزا ثا فة الك ئل مختل تحتوى على سالالالالالالوا

  إن تحتوى على الماء حي التيأو بعض الزيوت الثقيلة  –الغليان مثل البترول والخام 
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للقاع  منها فتهبط السالالالوائل الثقيلةالسالالالوائل الخفيفة منها تشالالالتعل وهى على السالالالطح أما 

ويمضالالى الوقت حتى تصالالل درجة حرارة السالالوائل الثقيلة ) الماء (  وأغلبها من الماء ..

مرة من حجمها  1650الى درجة الغليان فتتحول الى بخار ويزداد حجمها الى حوالى 

األصالاللي ونتيجة لذلك تنتج قوة طاردة عظيمة لترتفع هذه السالالوائل الى مسالالافات آلسالالية 

ويمكن تفادى هذه الظاهرة  ،كبيرة ثم تهبط منتشالالالالرة حول منطقة الخزان وهى مشالالالالتعلة

فإذا اسالالتمر الحريق بالخزان اكثر  والقضالالاء عليها عند التأكد من تحديد وقت االشالالتعال،

وقت الحق، مما يحتم مع سالالالالالرعة سالالالالالحب  فيمن سالالالالالاعتين يحتمل وقوع هذه الظاهرة 

 فيالزيت بمضالالالخات الشالالالفط من قاع الخزان بما حوله من مياه سالالالاخنة والتخلص منه 

نقلاله لمنالاطق آمنالة بعيالدة عن موقع الحريق مع مالحظالة أن كالافالة مجالارى أرضالالالالالاليالة ت

ومن  ال يحالالدث فيهالالا هالالذه الظواهر، يتم تكريرهالالا التيالسالالالالالالوائالالل البتروليالالة األخرى 

 العالمات المميزة لقرب هذه الظاهرة زيادة قوة النيران وحدتها وزيادة بريقها فجاه .

 االنسكاب: ظاهرة-ثانيا: 

األولى وغالبا ما تحدث نتيجة لعدم كفاية حجم فراغ  اقل خطورة من الظاهرة وهي

الخزان فوق سطح السائل الملتهب ال استيعاب زيادة حجم السائل نفسه نتيجة تمدده أو 

ولذا يجب الحذر التام عند التعامل مع خزانات الزيوت المملوءة ألكثر من ثالثة  –غليانه 

ويمكن اتباع طريقة  التبريد. عمليات فيأرباع حجمها وخاصة إذا استخدمت المياه 

 الظاهرة.السحب لتفادى وقوع هذه 

 )  C) النوع الكهربائية:التركيبات  ق( حرائ3)

إطفائها على نظرية الخنق باستخدام مواد إطفاء غير موصلة للتيار الكهربي  فيويعتمد 

وفى جميع الحاالت فانه  –أكسيد الكربون أو مسحوق البودرة الكيماوية  ثانيكغاز 

تقع  لتياينصح دائما بعزل التيار الكهربائي عن المبنى قبل التعامل مع حوادث الحريق 

ق بعض هذه الحرائ فيويمكن لبعض رجال اإلطفاء المهرة استخدام تيار المياه  بداخلها،

ينكسر خط سير تيار المياه بعد ذلك للمحمول بتوجيه المقذوف لسقف المبنى حي  
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المشتعل مثال فتنخفض درجة حرارته وتخمد وعموما فان تجهيزات الكهرباء األقل من 

تعتبر قليلة الخطورة بالنسبة لرجل اإلطفاء نظرا للتجهيزات الخاصة مثل الحذاء  7600

  حة.المكافيا ألعمال تجهز أتوماتيك العاليأما محطات ومحوالت الضغط  والقفاز ... الخ.

 )  D)النوع  المعادن: ق( حرائ4) 

 – ومالبوتاسي-الصوديوم –الكالسيوم  –وتشمل جميع حرائق المعادن مثل اليورانيوم 

تنتج من  التيوتتميز حرائق هذه المواد بالحرارة العالية جدا  وغيرها.الماغنسيوم 

درجة مئوية كما أن أبخرتها وأجزائها المعدنية تعتبر  5000تصل الى  والتياشتعالها 

سامة وضارة للغاية مما يستوجب استخدام المالبس واألقنعة الواقية أثناء مكافحة 

هذه  فيحدث ت التيحرائقها، وحتى اآلن لم يتم اكتشاف التغييرات الكيمائية أو الطبيعية 

 الحرائق. 

عادن باستخدام أنواع خاصة من المساحيق الكيمائية الجافة ويتم إطفاء معظم حرائق الم

تتكون من مركبات الجرافيت وكلوريد الصوديوم واألسبستوا ومسحوق  التيالحديثة 

 الجرافيت والرمال الجافة بكميات كبيرة قد تؤدى غالبا الى نتائج مقبولة 

 )  K)الزيوت: النوع  ق( حرائ5) 

 الطهيمليات ع فيتستخدم  التيتنشأ بسبب الزيوت والدهون النباتية  التيالحرائق  وهي

ات سوف نتعرف على أنواع طفاي المختلفة،بالمطابخ.  بعد التعرف على أنواع الحرائق 

 الحريق المختلفة.

 األسباب الرئيسية للحرائق:

وهذا النوع يحدث بقصد احداث االيذاء باألرواح أو -العمد: بفعل فاعل أو الحريق -1

اشعال حريق للتدليس على -دوافع االنتقام)وهي متعددة  وظواهرهالممتلكات أو بهما معا 

 عند مواعيد جرد المخازن(.-شركات التأمين

استخدام الكهرباء، واالهمال  فيوهذا النوع يحدث نتيجة االهمال -االهمال: نتيجة -2

 وسوء استخدام المواقد. التدخين، ترك بقايا في
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وهذا النوع يحدث نتيجة الظواهر الطبيعية مثل الصواعق وما تحمله -والقدر: القضاء -3

 من شحنات كهربائية تؤدى الى اشعال الحرائق واألعاصير والزالزل.

 أنواع طفايات الحريق:

 :هييوجد ستة أنواع لطفايات الحريق 

 طفايات الماء-1

 الرغاوىطفايات -2

 طفايات البودرة الجافة-3

 أكسيد الكربون ثانيطفايات -4

 طفايات الهالون-5

 طفايات البودرة السائلة-6

امه وطرق استخد وخصائصه،سوف نتطرق بالشرح لكل نوع من هذه األنواع  يليوفيما 

 إلطفاء الحرائق.

 : WATER الماء-1

كذلك من السهل الحصول عليه  ة،تكلفال زال الماء هو الوسيلة األكثر فاعلية واألقل 

يجب التعرف على بعض  الماء،لمواجهة الحرائق بصفة عامة. وقبل التطرق لخواص 

 التعريفات الهامة:

 السعرة  CALORIE: 

كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من الماء درجة واحدة  هيالسعرة 

 مئوية.

 وحدة الحرارة البريطانية  BRITISH THERMAL UNIT: 

كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة رطل واحد من الماء درجة واحدة  هي

 فهرنهيتية.

 الحرارة الكامنة للتبخير LATENT HEAT OF VAPORIZATION 
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كمية الحرارة الالزمة لتحويل جرام واحد من السوائل من الحالة السائلة إلى الحالة  هي

 درجة الحرارة. يفالبخارية بدون تغيير 

 مثال على ذلك:

 100عندما يتعرض الماء للحرارة والتسخين فإن درجة حرارته ترتفع حتى تصل إلى 

وعند الوصول إلى هذه الدرجة من  التبخر، فيدرجة مئوية وعندها يغلى الماء ويبدأ 

 الحراريامتصاص الحرارة من المصدر  فيدرجة مئوية( يبدأ الماء  100 أيالحرارة )

 درجة مئوية(. 100درجة حرارته )تظل درجة حرارة الماء ثابتة عند  فيبدون ارتفاع 

سعرة حرارية  540حالة الغليان و فيسعرة حرارية  85ويمتص الجرام الواحد من الماء 

 .(STEAM)حالة تحوله إلى بخار  في

ومن هذه األرقام أعاله يتبين لنا قابلية الماء الكبيرة المتصاص الحرارة من المصدر 

 في)المواد المشتعلة( عند غليان الماء وتحوله إلى بخار ويستمر الماء  الحراري

امتصاص الحرارة من الجسم المشتعل حتى يخفض حرارته إلى ما دون درجة 

 هذه المواد. في النار المشتعلة تنطفئ وبالتالي االشتعال،

 استعماالت الماء:

إطفاء حرائق المواد الصلبة كاألخشاب واألوراق والقماش  فييستعمل الماء -1

حي  يقوم الماء بتبريد هذه المواد إلى درجة حرارة  الحرائق،من  Aالنوع  والكرتون،

 أقل من درجة اشتعالها.

يق حي  يستعمل لمكافحة الحر البترولية،مكافحة حرائق الخزانات  فييستعمل الماء -2

الخزان المشتعل باتحاده مع الرغاوى وعمل غطاء من الرغاوى فوق سطح السائل  في

كذلك يستخدم الماء لتبريد جدران الخزان المشتعل والخزانات المجاورة له  المشتعل،

 حتى ال تنتقل إليها النيران وتشتعل السوائل الموجودة بداخلها.

نظومات مكافحة الحرائق األوتوماتيكية للمخازن والمواقع المختلفة م فييستخدم الماء -3

SPRINKLER SYSTEMS،  مضخة مياه  للمياه،ويتكون هذا النظام عادة من مصدر
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كذلك شبكة من األنابيب من مصدر المياه إلى مضخة  المطلوب،لضخ الماء بالضغط 

 سقف المكان إلى فيوتتفرع شبكة األنابيب  حمايته،المياه ومنها إلى المكان المراد 

برش  تقوم التيالمرشات  رؤواأنابيب فرعية أصغر حجما وتوصل على هذه األنابيب 

 حالة حدوث حريق. فيالمياه 

ت المعدات والتجهيزا فيتنشأ  التيإطفاء الحرائق  فيال يستخدم الماء على اإلطالق 

صعق  يفقد يتسبب  وبالتالي الكهربائي حي  أن الماء موصل جيد للتيار الكهربائية،

 الشخص المستعمل له. 

 :FOAM المواد الرغوية-2

 الرغاوى عبارة عن فقاعات غازية متماسكة تتكون بطرق مختلفة من سوائل مائية

 والرغاوى نوعان هما: للرغوة،مولدة 

 الرغاوى الكيميائية CHEMICAL FOAM: 

 هما:وينتج هذا النوع من الرغاوى من تفاعل مادتين كيميائيتين مع بعضهما البعض 

النوع من الرغاوى قديم جدا وأصبح  وكبريتات األلمونيوم، وهذبيكربونات الصوديوم 

 هذه األيام. فيغير شائع االستعمال 

 الرغاوى الميكانيكية MECHANICAL FOAM: 

تتولد الرغاوى الميكانيكية نتيجة تقليب الرغاوى المركزة بعد تخفيفها بالماء بنسب 

 ولذلك يطلق عليها أحيانا الرغاوى الهوائية. للهواء،مصدر  فيمحددة 

وتقوم  السوائل القابلة لالشتعال فيتحدث  التيوتستعمل الرغاوى أساسا إلطفاء الحرائق 

ائل المشتعلة ومنع وصول األوكسيجين الالزم بإطفاء هذه الحرائق بعزل أسطح السو

 لتياكما تقوم بخفض درجة حرارة منطقة االشتعال بواسطة المياه  االشتعال،الستمرار 

 الرغاوى.تحتويها هذه 

 المعدات والمواد المطلوبة لصنع الرغاوى الميكانيكية:

  ،%1وتوجد عدة تركيزات لهذه السوائل ) بصورة مركزة، الرغوييوجد السائل 
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توجد ثالثة أنواع للرغاوى من حي  درجة التمدد )الرغاوى  (، كذلك6% ،3%

يتم إنتاج  ولكيالرغاوى عالية التمدد(  التمدد،الرغاوى متوسطة  التمدد،منخفضة 

 الرغاوى الميكانيكية يلزم توفر المعدات والمواد اآلتية:

  رطل على البوصة المربعة. 100مصدر للمياه ذو ضغط ال يقل عن 

  خالطة للرغاوى بحي  تقوم بخلط المياه مع الرغاوى المركزة بالنسب

النوع منخفض التمدد على  من %3حالة الرغاوى ذات التركيز  فيالصحيحة )

 Foamلتر من الرغاوى المركزة  3 سبيل المثال تقوم الخالطة بسحب

Concentrate لتر من السائل  100لترا من المياه لتكوين  97وتخلطها مع

  Foam Solution رغويال

به فتحات مناسبة وذلك إلدخال  Foam Making Branch pipeصانع للرغاوى 

لتر( حي  يتمدد ويزيد حجمه حسب  100) الرغويالهواء على خليط الماء والسائل 

لترا من الرغاوى  800ينتج  وبالتالي 8 :1 وهينسبة التمدد للرغاوى منخفضة التمدد 

 الجاهزة )الفقاقيع(. 

 

 كيف تعمل الرغاوى على إطفاء الحرائق:

 :INSULATING EFFECT  التأثير بالعزل-1

عزل أسطح السوائل المشتعلة عن نطاق اللهب والحرارة الخارجية لمقاومتها العالية  أي

 تكون طبقة عازلة فوق الحريق مانعة وصول الهواء له أي للنيران.

 :BLANKETING EFFECT التأثير بالحجب-2

إنتشار المادة الرغوية على سطح السائل المشتعل فإنها تمنع تصاعد أبخرة السوائل نتيجة 

 لتغذية الحريق بالوقود الالزم إلستمرار اإلشتعال.

 : COOLING EFFECT  التبريد-3

 تخفض الرغاوى درجة حرارة السوائل المشتعلة وذلك إلحتوائها على الماء.
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 : EMULSIFYING EFFECT االستحالب-4

يتكون المستحلب على سطح السائل المشتعل من جزيئاته مختلطة بالطبقات األولى من 

الرغاوى المستخدمة فى اإلطفاء ، ويؤدى ذلك اإلستحالب إلى التقليل من حدة اإلشتعال. 

)يحدث جذب ميكانيكى بين مادة الرغوة وجزيئات سطح السائل المشتعل لتكوين 

 مستحلب غير قابل لإلشتعال(.

 : FOAM QUALITY الرغاوى الجيدةخواص 

 حرية الحركة واالنتشار FLOWS FREELY : 

من أهم صفات الرغاوى الجيدة هى أن تكون قادرة على الحركة واإلنتشار بسهولة فوق 

سطح السائل وحول أية عوائق إن وجدت وذلك لتغطية السائل المشتعل بسرعة وإخماد 

 الحريق قبل إنتشاره.

كذلك للرغاوى الجيدة أن تقوم بتكوين طبقة عازلة قوية فوق سطح من الصفات المهمة 

السائل المشتعل ، ال تتفكك بسهولة وذلك لعزل األوكسيجين عن السائل المشتعل وبالتالى 

 إطفاء الحريق.

 يقاوم التكسر بالحرارة RESISTS HEAT : 

م التالى تقاويجب أن تكون الرغاوى على قدرة لمقاومة الحرارة الناتجة من الحريق وب

 التكسر والتفكك نتيجة لهذه الحرارة.

 تقاوم االختالط بالمواد السائلة RESISTS FUEL PICKUP : 

  يجب أن تكون الرغاوى على قدرة لمقاومة اإلختالط بالمواد السائلة التى تقوم بإطفائها

 االحتفاظ بالماء HOLDS WATER : 

كلما كانت قدرة الرغاوى على اإلحتفاظ بالماء داخلها كبيرة )تحتفظ بالماء لمدة طويلة( 

كلما كانت كفاءة الرغاوى عالية. وهناك خاصية للرغاوى تعرف بالوقت الالزم 

، كلما كان هذا الزمن  (Drainage Time % 25)لتصريف ربع كمية المياه منها 

 لجيدكبيرا كلما كانت الرغاوى من النوع ا
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 أنواع الرغاوى الميكانيكية:

 الرغاوى البروتينية  PROTEIN FOAM : 

تتكون أساسا من حوافر وقرون ودم الحيوانات بعد طحنها ، وتخلط معها بعض المواد 

الكيميائية )أمالح معدنية( وتستعمل بصورة أساسية لمكافحة حرائق السوائل النفطية ، 

سم  17 – 15من الرغاوى يبلغ سمكها حوالى  ويتم تغطية سطح السائل المشتعل بطبقة

لكى يتم إطفاء الحريق ، لذلك يعتبر هذا النوع من الرغاوى متوسط الكفاءة لطول الوقت 

 المستغرق فى تغطية السائل المشتعل بهذا السمك وللكمية الكبيرة المستخدمة.

 بروتينية الرغاوى الفلورو FLUORO PROTEIN FOAM : 

بروتينية مضافا إليها أحد مركبات الفلور لرفع وتحسين كفاءتها هى عبارة عن رغاوى 

وزيادة تماسكها ، وتعتبر الرغاوى الفلوروبروتينية أفضل كثيرا من الرغاوى البروتينية 

 العادية.

 رغاوى الماء الخفيف AQUEOUS FILM FORMING FOAM    

عتبر معينة وتهى رغاوى صناعية وتتكون أساسا من عنصرى الكربون والفلور بنسب 

من أكفأ وأجود أنواع الرغاوى ، حي  أنها سريعة اإلنتشار ويكفى سمك قليل منها على 

سطح السائل المشتعل إلطفائه ، ويعود السبب فى ذلك إلى التماسك القوى بين ذرات 

الكربون والفلور . ويمكن لهذا النوع من الرغاوى أن يستخدم لتغطية السوائل القابلة 

ل أن تشتعل لمنعها من اإلشتعال حي  تتكون طبقة من المياه )فيلم رقيق من لإللتهاب قب

 الماء( بين الرغاوى والسائل تمنع إشتعاله.

 الرغاوى المقاومة للكحوليات ALCOHOL TYPE FOAM  

تتعرض الرغاوى العادية للهدم عند تعرضها للمذيبات مثل الكحوليات والكيتونات ، وال 

 غرض إلطفاء الحريق.تؤدى فى هذه الحالة ال

 Alcoholوقد تم إنتاج رغاوى خاصة تستعمل إلطفاء حرائق المذيبات والكحوالت 

Resistant Foam  وتحتوى هذه المواد على مواد إضافية تشكل حاجز فى جدران

 الرغاوى لحمايتها من التكسر بسبب هذه المواد )الكحوالت( .
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 الرغاوى عالية التمدد  HIGH EXPANSION FOAM : 

 . %3،  %1توجد الرغاوى عالية التمدد عادة بتركيز بين 

تتكون الرغاوى عالية التمدد من فقاعات كبيرة الحجم إذا ما قورنت بفقاعات الرغاوى 

، وتكون ما يسمى بالرغاوى ثالثية األبعاد  1000:  1العادية ، حي  تبلغ نسبة التمدد 

3D  ن غالف رقيق من محلول مائى ، ويوجد داخل هذه الفقاعات هواء كما تتكون م

وتقوم هذه الرغاوى بإنقاص نسبة األوكسيجين فى الهواء المحيط بالحريق إلى أقل من 

وأيضا إلى تبريد المواد المراد إطفائها.ويستخدم هذا النوع من الرغاوى عادة  % 9

 لحماية المخازن الكبيرة ، حظائر الطائرات ، أحواض بناء السفن.

 

  DRY CHEMICALS الجافةالكيماويات -3

تعتبر الكيماويات الجافة من أسرع المواد التى تستعمل فى إطفاء الحرائق ، حي  أنها 

التى تسبب إنتشار الحريق  FREE RADICALSتتفاعل مع األيونات والشقوق الطليقة 

 وبالتالى إطفاء الحريق.CHAIN REACTION فتعمل على إيقاف هذا التفاعل المتسلسل 

 لى أهم أنواع الكيماويات الجافة التى تستعمل فى إطفاء الحرائق:وفيما ي

 بيكربونات الصوديوم

 بيكربونات البوتاسيوم

  (ABC)فوسفات األمونيوم + كبريتات األمونيوم 

 بودرة المونيكس )خليط من بيكربونات البوتاسيوم + اليوريا(

زن الجافة لتحسين خواصها كالخكما تتم إضافة بعض المواد الكيميائية لهذه الكيماويات 

 وسرعة اإلنتشار، وعدم التأثر بالرطوبة.

( وبعضها يصلح B تستعمل الكيماويات الجافة فى إطفاء حرائق السوائل المشتعلة )النوع

(،كما تصلح الكيماويات الجافة كذلك إلطفاء Aإلطفاء حرائق المواد الصلبة )النوع 

اليفضل إستعمالها ألنها ات الكهربائية،ولكن الحرائق التى تنشأ فى األجهزة والمعد

 فى تلف هذه األجهزة بما تتركه وتخلفه من جزيئات صلبة عليها. تتسبب
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  DRY POWDER المساحيق الجافة-4

( ، بعضها يمكنه إطفاء Dالمساحيق الجافة التى تستخدم إلطفاء حرائق المعادن )النوع 

حرائق أنواع عديدة من المعادن ، والبعض اآلخر يختص بمعدن معين ، وتركيبات 

 Tertiary Eutecticبعض هذه األنواع معروفة مثل مسحوق الكلوريد الثالثى 

Chloride T.E.C.  كلوريد -كلوريد البوتاسيوم  -ويتكون من : كلوريد الباريوم 

ق يصلح إلطفاء حرائق الفلزات مثل : الماغنيسيوم الصوديوم ، وهذا المسحو

 والصوديوم والبوتاسيوم.

كذلك أمكن اإلستفادة من ملح الطعام )كلوريد الصوديوم( فى إنتاج مسحوق إلطفاء 

حرائق الماغنسيوم ، وذلك بأن يضاف إليه مسحوق فوسفات ثالثى الكالسيوم 

Tricalcium Phosphate . 

يستخدم فى إطفاء حرائق الماغنسيوم والذى يتكون أساسا  كذلك مسحوق البورون الذى

 .  Boron Trioxideمن ثال  أوكسيد البورون 

 :CARBON DIOXIDE  ثانى أوكسيد الكربون-5

ثانى أوكسيد الكربون غاز خامل ال يشتعل وال يساعد على اإلشتعال ، ويمكن تسييل -

وتعبئته فى إسطوانات،حي  رطل على البوصة المربعة  750الغاز تحت ضغط يبلغ 

يتواجد بها على هيئة سائل مضغوط،وعند خروجه من اإلسطوانة يتمدد قدر حجمه 

 درجة مئوية تحت الصفر.80مرة وتصل درجة حرارته إلى450

ومن خصائصه أيضا أنه أثقل من الهواء مرة ونصف،فيمكن إستخدامه ليحل محل الهواء 

 سيجين عن الحريق فيتم اإلطفاء.المحيط بالحريق لفترة تكفى لعزل األوك

 (Bيستعمل غاز ثانى أوكسيد الكربون بكفاءة فى إطفاء حرائق المواد السائلة )النوع -

كذلك نظرا لتميزه بعدم ترك أثر ضار بمكان الحريق،فيمكن إستخدامه فى إطفاء حرائق 

ا يمكن أن ماألجهزة اإللكترونية الدقيقة كأجهزة الكمبيوتر وبالتالى اليعرضها للتلف ك
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تفعله الكيماويات الجافة. كما يصلح هذا الغاز إلطفاء حرائق التجهيزات الكهربائية ألنه 

 غير موصل للتيار الكهربائى.

 أوكسيد الكربون: ثانيالخصائص اإلطفائية لغاز 

له خاصية اإلنتشار داخل األجهزة المحترقة إلطفاء األجزاء الداخلية بها كما يتميز ثانى 

 الكربون بأثر إطفائى مزدوج كاآلتى:أوكسيد 

 أثر خانق:-أ

عند قذف ثانى أوكسيد الكربون على سطح الحريق تتكون طبقة منه فى شكل سحابة 

ثقيلة تغطى هذا السطح المشتعل ، ويؤدى ذلك إلى منع أوكسيجين الهواء من الوصول 

 للحريق فينطفىء بالخنق .

 :تبريديأثر -ب

يال مكونا كرات ثلجية دقيقة تتحول إلى سحب باردة قبل يخرج الغاز المسال باردا ثق

إتصالها باألسطح المشتعلة ، ولكن إمتصاص الحرارة من األجسام المشتعلة يكون 

 محدودا فال يعتمد عليه بصفة أساسية فى اإلطفاء.

 :االستخداممخاطر 

نشاق إست ال يعتبر غاز ثانى أوكسيد الكربون غازا ساما ، إال أنه يسبب اإلختناق عند

كميات كبيرة منه ، فيراعى عند اإلطفاء فى األماكن المغلقة أن يتم الخروج بسرعة منها 

عقب اإلطفاء مباشرة للهواء الطلق. وإذا تطلب األمر إستخدام الغاز بكميات كبيرة أو 

 لوقت طويل فيجب عندئذ إستخدام أجهزة التنفس للوقاية من اإلختناق.

  HALONS نيةأبخرة السوائل الهالوجي-6

السوائل الهالوجينية المتبخرة عبارة عن مواد هيدروكربونية أى يدخل عنصرى 

الكربون والهيدروجين أساسا فى تركيبها مع إستبدال أحد أو كل ذرات الهيدروجين 

بذرات من الهالوجينات أى بذرات من الكلور أو الفلور أو البروم أو اليود. ومن أشهر 

 هذه المركبات :
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  Halon 1211 BCF  برومو كلورو داى فلورو ميثان 

  Halon 1301 BTM برومو تراى فلورو ميثان

 طريقة تسمية أبخرة السوائل الهالوجينية:

 يتم إتباع الخطوات اآلتية عند تسمية هذه المركبات الهالوجينية:

 ترتيب العناصر الداخلة فى تركيب الهالونات على الوجه اآلتى:-1

 اليود-        البروم-       الكلور-الفلور     -الكربون      -

 يتم تحديد عدد الذرات الموجودة فى المركب من كل نوع وكتابة رقمها.-2

يعطى الرقم صفر للذرة الغير موجودة فى حالة وقوعها داخل ترتيب العناصر. أما -3

 ر.ليود( فال يكتب الرقم صف)ذرة اغير موجودة تقع فى نهاية الترتيبإذا كانت الذرة ال

 مثال:

 : 2CBrClFبرومو كلورو داى فلورو ميثان 

 يود بروم كلور فلور كربون

1 2 1 1 0 

نضع عدد ذرات كل عنصر فى المركب تحت العناصر المقابلة لها فى الترتيب 

 السابق.فى هذا المثال يكتب المركب معبرا عنه باألرقام على النحو التالى:

 1211 هالون

HALON 1211 (BCF) 

 

  يتم اإلطفاء بواسطة أبخرة السوائل الهالوجينية نتيجة التفاعل الكيميائى الذى يحدث

،فجزيئات المادة المحترقة التى  FREE RADICALSعند إتصالها بالشقوق الطليقة 

تنشط وتتفاعل مع الجزيئات المعرضة للحريق تسمى بالشقوق الطليقة، ويطلق 

والتى تنتج التغذية  CHAIN REACTIONالتفاعلعلى تلك الحركة النشطة سلسلة 

 المستمرة للحريق وتكفل إستمراره.
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  متحولة  الطليقةوعند تسليط تلك السوائل على سطح الحريق تتفاعل مع الشقوق

 إلى أبخرة ، وبالتالى يتم كسر سلسلة التفاعل وإطفاء الحريق.

  من حجم الموقع  %5فإن التعرض لنسبة التزيد عن  1211بالنسبة لمادة الهالون

فإن هذه النسبة  1301لمدة دقيقة واحدة ال يعتبر خطرا ، وبالنسبة لمادة الهالون 

 .%7تصل إلى 

 ية المتبخرة فى إطفاء حرائق النوع تستعمل السوائل الهالوجينA  وحرائق النوع ،

B  كذلك يتم إستخدامها بكفاءة فى إطفاء حرائق التجهيزات الكهربائية حي  أن ،

هذه المواد غير موصلة للتيار الكهربائى ، أيضا فى إطفاء الحرائق التى تنشأ فى 

ار تترك أى أثر ضاألجهزة اإللكترونية الدقيقة مثل أجهزة الكمبيوتر حي  أنها ال

 بعد اإلطفاء.

 .تستعمل السوائل الهالوجينية المتبخرة بكثرة فى تجهيزات اإلطفاء التلقائية 

  تبين فى األونة األخيرة أن مركبات الهالون ضارة بطبقة األوزون التى تحمى

األرض من مخاطر األشعة فوق البنفسجية إلحتوائها على مركبات الكلور والفلور 

لذلك فقد تم إيقاف إنتاجها وحاليا يتم إستخدام مواد بديلة غير  CFCوالكربون 

وكلها مواد  FM200  ،FE - 13  ،CEA - 614ضارة بطبقة األوزون مثل : 

 بديلة لها نفس كفاءة الهالون ولكن ال تضر بطبقة األوزون .

 استعماالت الطفايات:

 طفايات البودرة:-1

 فيشأ تن التيإطفاء الحرائق  فيتستعمل طفايات البودرة وحسب نوع البودرة داخلها 

 فيتنشأ  التيإطفاء الحرائق  فيكذلك  (B)والسوائل والغازات  ،(A)المواد الصلبة 

وعادة ما يكون موضحا على الطفاية أنواع الحرائق (C) األجهزة والمعدات الكهربائية 

 تصلح إلطفائها. التي
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كهربائية األجهزة ال فيتنشأ  التيإطفاء الحرائق  فيل استخدام طفايات البودرة ال يفض

 تلف هذه األجهزة. فيمثل أجهزة الكومبيوتر حي  أن جزيئات البودرة قد تتسبب 

طفايات البودرة الحرائق بأن تقوم بإحاطة الوقود المشتعل بطبقة من البودرة  تطفئ

لمتسلسل ا الكيميائيكذلك تتداخل مع التفاعل  الهواء، فيتفصل الوقود عن األوكسجين 

لسل توقف هذا التفاعل المتس وبالتاليوتقوم بامتصاص الشقوق الطليقة على السطح 

 الحريق. لذلك تعتبر مادة البودرة من أسرع مواد اإلطفاء. وتطفئ

طفايات البودرة المضغوطة بواسطة الهواء  البودرة، همايوجد نوعان من طفايات 

وسوف  الكربون،أكسيد  ثانيوطفايات البودرة المضغوطة بواسطة اسطوانة لغاز 

 هذه اإلرشادات للنوع المضغوط بواسطة الهواء حي  إنه األكثر انتشارا. فينتطرق 

 طفايات البودرة المضغوطة بالهواء:-أ

تما الطفاية بمادة البودرة )عادة ما تكون: بيكربونات الصوديوم أو بيكربونات 

( وذلك حسب سعة الطفاية ثم بعد ذلك المونيكسأو بودرة  ABCبوتاسيوم أو النوع ال

ساعة الضغط  فييتم ضغط الطفاية بواسطة الهواء المضغوط حتى يشير المؤشر 

 الموجودة عليها إلى اللون األخضر.

دورها ب التييتم نزع مسمار األمان والضغط على يد التشغيل  الطفاية،عند استخدام 

تسمح للهواء المضغوط داخل الطفاية بالخروج بقوة دافعا مادة البودرة إلى خارج الطفاية 

  ( أمتار أو أكثر.6إلى مسافة قد تصل إلى ستة )

 أوكسيد الكربون: ثانيطفايات غاز -ب

 800أوكسيد الكربون تحت ضغط قد يصل إلى  ثانييتم تعبئة الطفاية بواسطة غاز 

وعند االستعمال يتم سحب مسمار األمان والضغط على يد  المربعة،رطل على البوصة 

( فيخرج الغاز مضغوطا إلى علويالتشغيل )أو فتح المحبس للنوع المزود بمحبس 

 خارج الطفاية.
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 طفايات الهالون:-ج

مادة متبخرة لها قدرة كبيرة على إطفاء الحرائق  وهي (BCF)تما الطفاية بمادة الهالون 

تة على ساعة الضغط المثب فيويتم ضغطها بواسطة مادة النيتروجين حتى يشير المؤشر 

وعند االستعمال يتم سحب مسمار األمان والضغط على يد  األخضر،الطفاية إلى اللون 

د تصل طفاية إلى مسافة قالتشغيل فيقوم غاز النيتروجين بدفع مادة الهالون إلى خارج ال

ويقوم الهالون بالتفاعل مع الشقوق الطليقة المكونة للتفاعل  أكثر،أمتار أو  6إلى 

 الحال. فيالمتسلسل للحريق ويطفئه  الكيميائي

نا تحمي التيلها تأثير ضار على طبقة األوزون  التينظرا ألن مادة الهالون من المواد 

من خطر األشعة فوق البنفسجية من الشمس لذلك تم إيقاف استخدامه وحاليا يتم استخدام 

 مواد بديلة غير ضارة باألوزون.

 طفايات البودرة السائلة:-د

  تستخدم بها بودرة سائلة تصلح إلطفاء حرائق النوعA & C & K  

 الحريق بواسطة التبريد وتكوين طبقة عازلة حوله. تطفئ 

 خالت البوتاسيوم مخلوطة مع الماء هيدة الفعالة داخلها الما. Potassium Acetate 
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 تشريعات وقوانين السالمة والصحة المهنية

الحفاظ على األفراد والمنشآت واآلالت، فقد  فينظرا ألهمية السالمة والصحة المهنية 

تضمن ستة  2003لسنة  12قانون العمل رقم  فيأفرد لها المشرع جزء خاص بها 

 أبواب اشتملت على ثالثين مادة سوف نستعرضها بالشرح والتحليل. 

 (202مادة )

 منها: قرين كلالمبينة  المعانييقصد في تطبيق أحكام هذا الكتاب بالمصطلحات اآلتية 

إصابة العمل، واألمراض المهنية، واألمراض المزمنة التعاريف الواردة لها في -( 1)

 قانون التأمين االجتماعي وقراراته التنفيذية.

كل مشالالروع أو مرفق يملكه أو يديره شالالخص من أشالالخاص القانون العام  المنشالالأة:-( 2)

 أو الخاص.

كل مشروع أو مرفق يملكه  هذا الكتاب:المنشأة في تطبيق أحكام الباب الرابع من -( 3)

 أو يديره شخص من أشخاص القانون الخاص.

التوحيد بين أحكام  فيهذه المادة نجد المشالالرع وحرصالالا منه على السالالياسالالة المتبعة  في

قانون  عاريف الواردة ب خذ نفس الت قد أ ماعي  تأمين االجت قانون ال قانون وأحكام  هذا ال

فيما يتعلق بإصابة العمل، واألمراض المهنية،  1975لسنة  79التأمين االجتماعي رقم 

 واألمراض المزمنة.

 يقصد ب 1975لسنة  79وفقا للمادة الخامسة من قانون التأمين االجتماعي رقم 

بجدول األمراض المهنية أو اإلصالالابة نتيجة حادث وقع  اإلصالالابة المبيتة :إصالالابة العمل

وتعتبر اإلصالالابة الناتجة عن اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل  أثناء تأدية العمل أو بسالالببه،

يصالالالالالالدر بها قرار من وزير  التيإصالالالالالالابة عمل متى توافرت فيها الشالالالالالالروط والقواعد 

ادث حكم ذلك كل ح فيوأيضالالا يعتبر  التأمينات االجتماعية باالتفاق مع وزير الصالالحة.

بشرط أن يكون الذهاب  يقع للمؤمن عليه خالل فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه

 .الطبيعيأو اإلياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق 
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بشأن تحديد  1984لسنة  695صدر القرار الجمهورى رقم األمراض المزمنة:

األمراض المزمنة التى يمنح عنها المريض أجازة استثنائية بأجر كامل أو يمنح عنها 

 الى أن يشفى أو تستقر حالته.  تعويضا يعادل أجره كامال طوال مدة مرضه

كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون العام أو  هي المنشأة:

فيستوى أن يكون تجاريا أو صناعيا أو زراعيا أو مهنيا أو  الخاص. وأيا كان نشاطها،

أيضا أن يكون لهذا المشروع أو المرفق الشخصية  يستويكما  اقتصاديا أو غير ذلك،

المعنوية أم ليس له هذه الشالالالخصالالالية. وال تمييز بين مالك أو مدير المشالالالروع أو المرفق 

 فيستوى أن يكون من أشخاص القانون العام أو الخاص. 

مشالالالروع أو مرفق يملكه أو  ل: كالكتابالمنشالالالأة في تطبيق أحكام الباب الرابع من هذا 

شخ شخاص القانون الخاص. ومما هو جدير بالذكر أن القانون العام هو يديره  ص من أ

امة الجماعة أو يتعلق بتنظيم السلطات الع فييحكم العالقات المتصلة بحق السيادة  الذي

أما العالقات القانونية المتصالالالاللة بهذا الحق أو المسالالالالائل غير المتعلقة بهذا التنظيم  فيها،

 فيحكمها القانون الخاص.

 (203دة )ما

جميع مواقع العمل، والمنشالالالآت وفروعها أيا كان نوعها  علىتسالالالري أحكام هذا الكتاب 

 أو تبعيتها سواء كانت برية أو بحرية.

 المسطحات المائية بجميع أنواعها ووسائل النقل المختلفة. علىكما تسري أيضا 

اسالالالتحدث المشالالالرع حكما خاصالالالا راعى فيه التطورات الحديثة والمتعلقة  هذه المادة في

 علىأحكام هذا الكتاب  تسالالالالالالريمن هذا القانون أن  203المادة  فيبحماية البيئة فقرر 

جميع مواقع العمل، والمنشالالآت وفروعها أيا كان نوعها أو تبعيتها سالالواء كانت برية أو 

ة بجميع أنواعها ووسالالالالالالائل النقل المسالالالالالالطحات المائي علىبحرية. كما تسالالالالالالري أيضالالالالالالا 

 حتى يسرى القانون على جميع الوحدات الثابتة والمتحركة. كالمختلفة. وذل
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 (204مادة )

يراعي عند اختيار مواقع العمل والمنشالالالالالالآت وفروعها ومنح التراخيص الخاصالالالالالالة بها 

 مقتضيات حماية البيئة طبقا ألحكام التشريعات الصادرة في هذا الشأن.

اكد المشرع على ضرورة مراعاة البعد البيئى للمنشآت عند الترخيص  المادةفى هذه 

 حتى ال تكون المنشآت الجديدة مصدرا لتلوث البيئة.

 (205مادة )

تشكل في وزارة الصناعة لجنة مركزية برئاسة رئيس اإلدارة المركزية المختصة في 

ين بوزارات القوى هذه الوزارة وعضالالوية كل من رؤسالالاء اإلدارات المركزية المختصالال

والكهرباء والداخلية  والريالعاملة والهجرة واإلسالالالالالالكان والصالالالالالالحة والموارد المائية 

بتشالالالالالالكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص باالتفاق مع  رالبيئة. ويصالالالالالالدوشالالالالالالئون 

 يلي:وتختص هذه اللجنة بما  المعنيين،الوزراء 

معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت الصناعية التي تنشئها  ع( وض1)

أو تديرها الوزارات أو الهيئات العامة والوحدات االقتصالالالالالادية التابعة لها أو شالالالالالركات 

 قطاع األعمال العام أو شركات القطاع العام.

 ىعلها اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشالالآت المشالالار إلي على ة( الموافق2)

مع عدم اإلخالل  أن يكون إصالالالالدار التراخيص من وحدات اإلدارة المحلية المختصالالالالة،

 بأحكام القوانين الصادرة في هذا الشأن. 

ووضالالالع ه اللجنة داخل وزارة الصالالالالناعة حدد المشالالالالرع مكان تشالالالالكيل هذ هذه المادة في

ص يبندين األول خاص بوضالالع المعايير واالشالالتراطات لمنح التراخ في اختصالالاصالالاتها

للمحال والمنشالالالالالالآت الصالالالالالالناعية التي تنشالالالالالالئها أو تديرها الوزارات أو الهيئات العامة 

 والوحدات االقتصالالالالالالادية التابعة لها أو شالالالالالالركات قطاع األعمال العام أو القطاع العام.

اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشالالالالالالآت  علىخاص بالموافقة  الثانيوالبند 

 وحدد مكان إصدار التراخيص من وحدات اإلدارة المحلية المختصة.  المشار إليها،
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 (206مادة )

 الوزارات ممثليتشالالالكل لجنة بكل محافظة برئاسالالالة سالالالكرتير عام المحافظة وعضالالالوية 

 بالمحافظات المختلفة المشار إليها في المادة السابقة.

 ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ المختص وتختص بما يلي 

متابعة اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشالالالالالآت المشالالالالالار إليها في المادة  – أ

 المذكورة ومتابعة تنفيذ االشتراطات التي وضعتها اللجنة المركزية في هذا الخصوص.

منح الموافقات وإصالالدار التراخيص بالنسالالبة لمحال ومنشالالآت القطاع االسالالتثماري  –ب 

 تضعها اللجنة المركزية.  بنفس المعايير واالشتراطات التي

قرر المشرع تشكيل لجنة بكل محافظة وعهد برئاسة اللجنة الى سكرتير  فى هذه المادة

 1981لسنة  137عام المحافظة بدال من وكيل وزارة الصناعة كما كان فى القانون 

ووضع فى عضويتها ممثلى الوزارات بالمحافظات المختلفة المشار إليها في المادة 

تشكيل هذه اللجنة.كما حدد السابقة.وأوكل الى المحافظ المختص اصدار قرار ب

اختصاصات هذه اللجنة فى بندين األول متابعة اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال 

والمنشأت المشار إليها في المادة المذكورة ومتابعة تنفيذ االشتراطات التي وضعتها 

اللجنة المركزية في هذا الخصوص.والبند الثانى منح الموافقات وإصدار التراخيص 

نسبة لمحال ومنشآت القطاع االستثماري بنفس المعايير واالشتراطات التي تضعها بال

 اللجنة المركزية.

 (207مادة )

 ممثليالمركز والمدينة والحي، وذلك من  من:مسالالالالالالتوي كل  علىتشالالالالالالكل لجنة محلية 

شالالالالالئون اإلسالالالالالكان والقوي العاملة والهجرة والصالالالالالحة والكهرباء  علىاألجهزة القائمة 

ويصالالالدر بتشالالالكيل هذه اللجنة قرار من رئيس الوحدة المحلية  حدات المحلية.والبيئة بالو

 يلي:المختص وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما 
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منح الموافقات وإصالالالالالالدار التراخيص للمحال والمنشالالالالالالآت التابعة للقطاع الخاص،  –أ 

ر اوذلك فيما عدا المحال والمنشآت الصغيرة التي يحددها ويبين اشتراطات إنشائها قر

 من وزير اإلسكان.

تحديد االشتراطات الخاصة الواجب توافرها في المحل أو المنشأة موضوع طلب  –ب 

 الترخيص والتأكد من استيفاء هذه االشتراطات قبل إصدارها.

ويتعين موافقة أجهزة السالالالالمة والصالالالحة المهنية التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة 

نشالالالالالآت التي يكون إصالالالالالدار التراخيص لها من جهات منح التراخيص للمحال والم على

 أخري، وذلك قبل إصدار هذه التراخيص وعند إجراء أي تعديل بها.

 137من القانون رقم  112،114بالرغم من أنها تتشابه مع المادتين رقم  فى هذه المادة

إال أننا نجد المشرع قد استحدث تشكيل لجنة محلية علي مستوي كل من :  1981لسنة 

المركز والمدينة والحي، وذلك من ممثلى األجهزة القائمة علي شئون اإلسكان والقوي 

ئة بالوحدات المحلية.وذلك بهدف تسهيل العاملة والهجرة والصحة والكهرباء والبي

االجراءات على راغبى الحصول على التراخيص.وأعطى رئيس الوحدة المحلية حق 

اصدر قرار بتشكيل هذه اللجنة،باالضافة الى أن المشرع حدد اختصاصات هذه اللجنة 

 دون غيرها بما يلي: 

ة للقطاع الخاص، منح الموافقات وإصالالالالالالدار التراخيص للمحال والمنشالالالالالالآت التابع –أ 

وذلك فيما عدا المحال والمنشآت الصغيرة التي يحددها ويبين اشتراطات إنشائها قرار 

 من وزير اإلسكان.

تحديد االشتراطات الخاصة الواجب توافرها في المحل أو المنشأة موضوع طلب  –ب 

 الترخيص والتأكد من استيفاء هذه االشتراطات قبل إصدارها.

وفى الفقرة األخيرة من هذه المادة أكد المشرع على ضرورة موافقة أجهزة السالمة 

منح التراخيص للمحال  علىوالصحة المهنية التابعة لوزارة القوي العاملة والهجرة 

والمنشآت التي يكون إصدار التراخيص لها من جهات أخري، وذلك قبل إصدار هذه 

 التراخيص وعند إجراء أي تعديل بها.
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 (208مادة )

تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في 

 بوجه خاص:  يليأماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما 

 الوطأة الحرارية والبرودة. –أ 

 الضوضاء واالهتزازات. –ب 

 اإلضاءة. –ج 

 اإلشعاعات الضارة والخطرة. –د 

 تغيرات الضغط الجوي. –هـ 

 الكهرباء االستاتيكية والديناميكية. –و 

 مخاطر االنفجار. –ز 

حرص المشرع على وقاية العمال من أخطار العمل وأضراره فألزم  فى هذه المادة

اكن مالمنشأة وفروعها بتوفير وسائل السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أ

العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية والتى تؤثر على سالمة العامل وصحته 

 خطر أو  ضرر طبيعى والناجمة عما يلى بوجه خاص:  نتيجة لعوامل

والمقصالالالالالالود هنا هو اتخاذ االشالالالالالالتراطات واالحتياطات  الوطأة الحرارية والبرودة: –أ 

أجهزة الوقاية الشالالخصالالية وتحديد المسالالتويات الواجب توافرها لتهيئة جو العمل وتوفير 

يمكن العمالالل تحالالت ظروفهالالا دون حالالدوث  التيالمالالأمونالالة لالالدرجالالات الحرارة العالالاليالالة 

يئة ب فيوأيضالالالا عند تعرض العاملين لدرجات حرارة منخفضالالالة  مضالالالاعفات للعاملين.

جميع الظروف مالبس الوقاية المناسالالالبة بحي   فيالعمل يجب مراعاة اسالالالتخدام العامل 

كما يجب بعد التعرض لدرجات الحرارة المنخفضالالالة توفير  تغطى كافة أجزاء الجسالالالم،

 أماكن مزودة بالتدفئة المناسبة. 

والمقصالالالود هنا هو اتخاذ االشالالالتراطات واالحتياطات  الضالالالوضالالالاء واالهتزازات: –ب 

 ذات الخطورة على صحة العاملين. الكفيلة لمنع أو تقليل الضوضاء واالهتزازات
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 الذيوالمقصالالالود هنا هو توفير اإلضالالالاءة الكافية المناسالالالبة لنوع العمل  اإلضالالالاءة: –ج 

 تجرى مزاولته سواء كانت إضاءة طبيعية أو صناعية.

والمقصود هنا هو اتخاذ االشتراطات واالحتياطات  اإلشعاعات الضارة والخطرة: –د 

اية المؤينة والوق تعاواألشالالعاوائح الخاصالالة بالمواد المشالالعة طبقا لما جاء بالقوانين والل

 :اآلتيمنها ويراعى 

ال يجوز استيراد أو تصدير أو تصنيع أو حيازة أو تداول أو نقل أو تخزين أو التخلص -

 من أجهزة أشعة أو مادة مشعة إال بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

ال يجوز اسالالتخدام األشالالعة المؤينة أو العمل بها بأية صالالفة كانت إال بعد الحصالالول على -

ترخيص بذلك من الجهة المختصالالالالالة. وذلك باإلضالالالالالافة الى الشالالالالالروط األخرى الواردة 

 .الوزاريبالقرار 

تغيرات الضالالغط الجوي: والمقصالالود هنا هو اتخاذ االشالالتراطات واالحتياطات  –هـالالالالالالالال 

مكن العمل ي التيالوقاية الشخصية وتحديد المستويات المأمونة المناسبة وتوفير أجهزة 

 تحت ظروفها دون حدوث مضاعفات للعاملين.

الكهرباء اإلسالالتاتيكية والديناميكية: والمقصالالود هنا هو الوقاية من المخاطر الناجمة  –و 

عن الكهرباء اإلسالالالتاتيكية وذلك بعمل توصالالاليلة أرضالالالية مع مراعاة االشالالالتراطات الفنية 

ية من للوقا ةبالكهرباء. وبالنسالالالالبتعمل  التيندسالالالالية الالزمة لجميع اآلالت والمعدات اله

المخاطر الناجمة عن الكهرباء الديناميكية يجب اتخاذ االحتياطات الواقية من أخطار 

محطات توليد  فيبمراعاة االشالالالتراطات الفنية الالزمة هندسالالاليا سالالالواء  العاليالضالالالغط 

رات مع وضع تحذي ائية أو شبكات نقل القوى الكهربائية،الكهرباء أو المحوالت الكهرب

 .  العاليمن وجود الضغط 

حالة تداول  فيمخاطر االنفجار: والمقصالالود هنا هو اتباع أسالالاليب السالالالمة اآلمنة  –ز 

قابلة لالنفجار مع مراعاة اسالالالالالالتعمال أجهزة اإلنذار المبكر  أو نقل أو تخزين المواد ال

 األوتوماتيكية.
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 (209)مادة 

تلتزم المنشالالالالالالالأة وفروعها باتخاذ جميع االحتياطات والتدابير الالزمة لتوفير وسالالالالالالالائل 

السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتي تنشأ 

 األخص: وعلىمن االصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب 

كالالل خطر ينشالالالالالالالالأ عن آالت وأدوات العمالالل من أجهزة وآالت وأدوات رفع وجر  –أ 

 ووسائل االنتقال والتداول ونقل الحركة.

 كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر االنهيار والسقوط.–ب 

حرص المشالالالالالالرع على وقاية العمال من أخطار العمل وأضالالالالالالراره فألزم  هذه المادة في

وعها بتوفير وسائل السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن المنشأة وفر

العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الميكانيكية والتي تنشالالالالأ من االصالالالالطدام بين جسالالالالم 

  األخص: وعلىالعامل وبين جسم صلب 

كالالل خطر ينشالالالالالالالالأ عن آالت وأدوات العمالالل من أجهزة وآالت وأدوات رفع وجر  –أ 

تقال والتداول ونقل الحركة: والمقصالالالالالود هنا هو التأكد عند اسالالالالالتخدام أو ووسالالالالالائل االن

أغراض صناعية أو زراعية أو  فيتركيب األجهزة واآلالت بأماكن العمل سواء كانت 

قاية الو ومزودة بوسائلأغراض أخرى أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة 

ويجب وضع الفتات إرشادية بجوار تلك  ،الذاتية وأن تكون مالئمة لنوع وطبيعة العمل

 اآلالت واألجهزة توضح فيها تعليمات السالمة الفردية للوقاية من مخاطر العمل. 

كل خطر ينشالالالالالأ عن أعمال التشالالالالالييد والبناء والحفر ومخاطر االنهيار والسالالالالالقوط: –ب 

الجهات والمقصالالالالود هنا هو أن تكون أعمال التشالالالالييد والبناء والحفر والهدم معتمدة من 

المختصالالالة وطبقا للمواصالالالفات الفنية والهندسالالالية وعلى أن يراعى فيها توفير احتياطات 

 واشتراطات السالمة والصحة المهنية.
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 (210مادة )

تلتزم المنشالالالالالالأة وفروعها باتخاذ وسالالالالالالائل وقاية العمال من خطر اإلصالالالالالالابة بالبكتريا 

عة ية متي كانت طبيوالفيروسالالالالالالات والفطريات والطفيليات وسالالالالالالائر المخاطر البيولوج

 األخص: وعلىالعمل تعرض العمال لظروف اإلصابة بها 

 التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها. –أ 

 مخالطة اآلدميين المرضي والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية. –ب 

حرص المشرع على وقاية العمال من أخطار العمل وأضراره فألزم  فى هذه المادة

المنشأة وفروعها بتوفير وسائل وقاية العمال من خطر اإلصابة بالبكتريا والفيروسات 

والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متي كانت طبيعة العمل تعرض 

لبعد االنسانى بوضع الحماية العمال لظروف اإلصابة بها،وهنا نجد المشرع يراعى ا

الكافية للعاملين المعرضين للمخاطر البيولوجية حتى يستمر هؤالء العاملين فى تأدية 

 رسالتهم دون خوف أو رهبة.  

 (211مادة )

تلتزم المنشالالالالالالالأة وفروعها بتوفير وسالالالالالالالائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن 

 يلي:والسائلة والغازية مع مراعاة ما التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة 

عدم تجاوز أقصالالي تركيز مسالالموح به للمواد الكيميائية والمواد المسالالببة للسالالرطان  –أ 

 يتعرض لها العمال. التي

 عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها–ب 

ية المنشالالالالالالالأة والعمال عند –ج  ياطات الالزمة لوقا قل وتخزين وتداول  توفير االحت ن

 واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.

االحتفاظ بسالالجل لحصالالر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضالالمنا جميع البيانات  –د 

 الخاصة بكل مادة وبسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.
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الكيميائية المتداولة في العمل موضالالحا بها وضالالع بطاقات تعريف لجميع المواد  –هـالالالالالالال 

االسم العلمي والتجاري والتركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطات السالمة 

البيانات المذكورة في  علىالمنشأة أن تحصل  وعلىالمتعلقة بها،  الطوارئوإجراءات 

 هذه المواد من موردها عند التوريد.

طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسالالالالالالببة  علىتدريب العمال  –و 

 للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق األمان والوقاية من هذه المخاطر.

حرص المشرع على وقاية العمال من أخطار العمل وأضراره فألزم  فى هذه المادة

مع  ئية الناتجة عن التعاملالمنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميا

المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية.وهنا يجب على المنشأة مراعاة توفير 

االحتياطات الالزمة لوقاية العاملين من أخطار التعرض للمواد الكيمائية المستخدمة أو 

ائل والتى تتسرب الى جو العمل كالغازات واألبخرة وما قد يوجد فى بيئة العمل من س

وأحماض وبحي  ال تزيد عن الحدود المأمونة. كما أكد المشرع على تدريب العمال 

علي طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم 

 وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق األمان والوقاية من هذه المخاطر.

 (212مادة )

سلبية والتي تنشأ أو يتف تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل اقم الوقاية من المخاطر ال

الضالالالالالرر أو الخطر من عدم توافرها، كوسالالالالالائل اإلنقاذ واإلسالالالالالعاف والنظافة والترتيب 

ناول األطعمة  بأماكن طهو وت عاملين  تأكد من حصالالالالالالول ال بأماكن العمل وال والتنظيم 

وبائية خلوهم من األمراض ال علىالشالالالالالالهادات الصالالالالالالحية الدالة  علىوالمشالالالالالالروبات 

 والمعدية.

حرص المشالالالالرع على وقاية العمال من المخاطر السالالالاللبية فألزم المنشالالالالأة  هذه المادة في

وفروعها بتوفير وسالالالائل الوقاية من المخاطر السالالاللبية والتي تنشالالالأ أو يتفاقم الضالالالرر أو 

الخطر من عدم توافرها، كوسائل اإلنقاذ واإلسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن 
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 علىالعمل والتأكد من حصالالالالالول العاملين بأماكن طهو وتناول األطعمة والمشالالالالالروبات 

 خلوهم من األمراض الوبائية والمعدية. علىالشهادات الصحية الدالة 

صة تحددها الجهة المخت التييجب توفير معدات وأدوات اإلنقاذ  بالنسبة لوسائل اإلنقاذ:

شأن، في سبة وصالحة لالستعمال كما يجب أن تكون هذه المعدا هذا ال ت واألدوات منا

ستخدامها، باإلضافة الى أنه يجب تدريب عدد من العاملين يتناسب  وفى أماكن يسهل ا

 تجرى مزاولته عن طريق ورديات بالمنشأة.  الذيمع حجم ونوع وطبيعة النشاط 

: يجب على صالالالاحب العمل توفير وسالالالائل اإلسالالالعاف الطبية بالنسالالالبة لوسالالالائل اإلسالالالعاف

 يفأماكن العمل بما يتناسب مع طبيعة العمل وعدد العاملين بها مع حفظها  فيلين للعام

 متناول العاملين. فيمكان ظاهر وآمن بحي  يكون  فيصندوق ويوضع 

-المائيمورد ال)تشمل يجب على المنشأة توفير وسائل النظافة  بالنسبة لوسائل النظافة:

للقرارات الصالالالالالالادرة من  امة( طبقالعاالنظافة -أعمال الصالالالالالالرف-التجهيزات الصالالالالالالحية

 وزارة اإلسكان.

 (213مادة )

يصالالدر الوزير المختص قرارا ببيان حدود األمان واالشالالتراطات واالحتياطات الالزمة 

( من هذا القانون وذلك بعد أخذ 212، 208،209،210،211لدرء المخاطر بالمواد )

 رأي الجهات المعنية.

مادة في يان حدود األمان  هذه ال بالوزير المختص إصالالالالالالالدار قرارا بب ناط المشالالالالالالرع  أ

واالشالالالتراطات واالحتياطات الالزمة لدرء هذه المخاطر وغيرها مما يؤثر في سالالالالمة 

 وذلك بعد أخذ رأي الجهات المعنية. (211الى 208من بيئة العمل والواردة بالمواد )

 (214مادة )

طات واالشالالالالتراطات الالزمة للوقاية من مخاطر تلتزم المنشالالالالأة وفروعها باتخاذ االحتيا

الحريق طبقا لما تحدده الجهة المختصالالالة بوزارة الداخلية وحسالالالب طبيعة النشالالالاط الذي 
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تزاوله المنشالالأة والخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المسالالتخدمة والمنتجة مع مراعاة 

  -يأتي: ما 

أن تكون كافة أجهزة وأدوات اإلطفاء المسالالالالالتخدمة مطابقة للمواصالالالالالفات القياسالالالالالية  –أ 

 المصرية.

تطوير معدات اإلطفاء والوقاية باسالالالالالتخدام أحدث الوسالالالالالائل وتوفير أجهزة التنبيه  –ب 

والتحالالذير واإلنالالذار المبكر والعزل الوقالالائي واإلطفالالاء اآللي التلقالالائي كلمالالا كالالان ذلالالك 

 شأة ونشاطها.ضروريا، بحسب طبيعة المن

ألزم المشرع المنشأة وفروعها باتخاذ االحتياطات واالشتراطات الالزمة  فى هذه المادة

للوقاية من مخاطر الحريق طبقا لما تحدده الجهه المختصة بوزارة الداخلية وحسب 

طبيعة النشاط الذي تزاوله المنشأة والخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة 

فى شأن  1983لسنة  55،وهذه المادة مستوحاة من القرار الوزارى رقم والمنتجة

االشتراطات واالحتياطات الالزمة لتوفير وسائل السالمة والصحة المهنية فى أماكن 

العمل وقد جعلها المشرع فى صلب القانون نظرا لتعدد الحرائق نتيجة االهمال وسوء 

 الة مدربة على اإلطفاء.  أدوات السالمة والصحة المهنية وعدم وجود عم

 (215مادة )

تلتزم المنشالالالأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصالالالناعية والطبيعية 

أن  على الكارثة،لحماية المنشالالالأة والعمال بها عند وقوع  طوارئالمتوقعة وإعداد خطة 

ب كفاءتها وتدرييتم اختبار فاعلية هذه الخطة وإجراء بيانات عملية عليها للتأكد من 

 العمال لمواجهة متطلباتها. 

وتلتزم المنشأة بإبالغ الجهة اإلدارية المختصة بخطة الطوارىء وبأية تعديالت تطرأ 

 عليها،وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها.

وفي حالة امتناع المنشالالأة عن تنفيذ ما توجبه األحكام السالالابقة والقرارات المنفذة لها في 

 علىواعيد التي تحددها الجهة اإلدارية المختصة، وكذلك في حالة وجود خطر داهم الم
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صحة العاملين أو سالمتهم، يجوز لهذه الجهة أن تأمر بإغالق المنشأة كليا أو جزئيا أو 

 تزول أسباب الخطر. حتىبإيقاف آلة أو أكثر 

عدم اإلخالل بحق وينفذ القرار الصالالالالالالالادر باإلغالق أو باإليقاف بالطرق اإلدارية مع 

 العاملين في تقاضي أجورهم كاملة خالل فترة اإلغالق أو اإليقاف.

 لىعوللجهة اإلدارية المختصالالالة أن تقوم بإزالة أسالالالباب الخطر بطريق التنفيذ المباشالالالر 

 نفقة المنشأة.

نجد المشرع استحدث الفقرة األولى منها والتى ألزم فيها المنشأة وفروعها  فى هذه المادة

بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة 

طوارىء لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع الكارثة، وإشترط أن يتم اختبار فاعلية 

عليها للتأكد من كفاءتها وتدريب العمال لمواجهة هذه الخطة وإجراء بيانات عملية 

متطلباتها.كما ألزم المنشأة بإبالغ الجهة اإلدارية المختصة بخطة الطوارىء وبأية 

تعديالت تطرأ عليها،وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها.وقد خول 

نشأة من تنفيذ المالمشرع للجهة االدارية المختصة سلطة الرقابة على المنشآت والتأكد 

اللتزاماتها الخاصة بالسالمة والصحة المهنية،سواء كانت هذه االلتزامات واردة فى 

نصوص القانون أو القرارات الوزارية المنفذة لها.وأعطى المشرع للجهة االدارية 

المختصة فى حالة عدم تنفيذ المنشأة لما أوجبته نصوص القانون أوالقرارات المنفذة 

تنفيذها في المواعيد المحددة، أو في حالة وجود خطر داهم علي صحة لها،أو عدم 

العاملين أو سالمتهم، أن تأمر بإغالق المنشأة كليا أو جزئيا أو بإيقاف آلة أو أكثر حتي 

تزول أسباب الخطر. والغلق المشار إليه آنفا يتم بالطريق االدارى أى دون حاجة الى 

لمشرع على حق العاملين في تقاضي أجورهم استصدار حكم قضائى بذلك.وقد أكد ا

من قانون العمل ألن  41كاملة خالل فترة اإلغالق أو اإليقاف.وهذا يتفق وحكم المادة 

عدم آداء العامل للعمل المنوط به يرجع الى صاحب العمل. وقد أعطى المشرع للجهة 

 قة المنشأة.علي نف اإلدارية المختصة الحق فى إزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر
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 (216مادة )

مع عدم اإلخالل بأحكام قانون التأمين االجتماعي تلتزم المنشالالالالالالأة وفروعها بإجراء ما 

  يلي:

العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سالالالالمته ولياقته الصالالالحية  علىالكشالالالف الطبي  –أ 

 طبقا لنوع العمل الذي يسند إليه.

كشالالالالالالف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسالالالالالالمانية والعقلية  –ب 

 والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.

تأمين الصالالالالالالحي، ويصالالالالالالالدر الوزير    قا لاحكام المنظمة لل وتجري هذه الفحوص طب

المختص باالتفاق مع وزير الصالالحة قرارا بتحديد مسالالتويات اللياقة والسالالالمة الصالالحية 

 أساسها هذه الفحوص علىت العقلية والنفسية التي تتم والقدرا

 على االبتدائيألزم المشالالالالرع المنشالالالالأة وفروعها بإجراء الكشالالالالف الطبي  هذه المادة في

العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سالالالالالالالمته ولياقته الصالالالالالالحية طبقا لنوع العمل الذي 

الة يتم بمقتضالالاه اختبار الح البند )ب( حكما جديدا فياسالالتحدث المشالالرع  دإليه. وقيسالالند 

النفسالالالالية للعامل للتأكد من قدراته الجسالالالالمانية والعقلية والنفسالالالالية بما يناسالالالالب احتياجات 

 العمل لما يمثله ذلك من ضمان لحسن إنتاجيته.

وتجري هذه الفحوص طبقا لاحكام المنظمة للتأمين الصحي،وأناط المشرع للوزير 

م فيه تحديد مستويات اللياقة والسالمة المختص مع وزير الصحة إصدار قرارا يت

 الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم علي أساسها هذه الفحوص.

 (217مادة )

 يأتي:تلتزم المنشأة وفروعها بما 

 األسس السليمة ألداء مهنته. علىتدريب العامل  –أ 

إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باسالالتخدام وسالالائل الوقاية  –ب 

 وال اسالالتخدامها. علىالمقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشالالخصالالية المناسالالبة وتدريبه 



 

 

-165- 

يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أية مبالغ لقاء توفير وسائل 

 الحماية الالزمة له.

 -ألزم المشرع المنشأة وفروعها بإلتزامين هما: فى هذه المادة

وذلك حفاظا على العمل وأيضالالالا  األسالالالس السالالالليمة ألداء مهنته. علىتدريب العامل  –أ 

 بل والمحافظة على المنشأة نفسها. العمال، باقيحفاظا على 

إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باسالالتخدام وسالالائل الوقاية  –ب 

 كوذل استخدامها. علىالمقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه 

يب قد تصالالالاليبه أو تصالالالال التيلكى يعرف العامل بأخطار مهنته وكيفية تجنبها واألخطار 

الة عدم االلتزام بوسائل الوقاية وارتداء األجهزة الواقية ح فيزمالئه أو تصيب المنشأة 

وأكد المشالالالرع على ضالالالرورة تدريب العامل على  إذا كانت ظروف العمل تتطلب ذلك.

 استخدام أدوات الوقاية الشخصية.

أة توفرها المنشالال التيوفى الفقرة األخيرة من المادة أكد المشالالرع على أن جميع الوسالالائل 

العمل من األضالالالالالالرار وأخطار العمل تكون على نفقة المنشالالالالالالأة وال  لحماية العمال أثناء

يجوز لها أن تحمل العامل أية نفقات أو أن تقتطع من أجره أية مبالغ لقاء توفير وسالالائل 

 الحماية الالزمة له.

 (218مادة )

يلتزم العامل بأن يسالالالالالالتعمل وسالالالالالالائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها وبتنفيذ 

صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه أال يرتكب  علىالتعليمات الصادرة للمحافظة 

فعل يقصالالد به منع تنفيذ التعليمات أو إسالالاءة اسالالتعمال الوسالالائل الموضالالوعة لحماية  أي

معه أو تغييرها أو إلحاق ضالالالالالرر أو تلف بها، وذلك دون وسالالالالالالمة العمال المشالالالالالتغلين 

 قانون أخر في هذا الشأن. أياإلخالل بما يفرضه 
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 ألزم المشرع العامل بعدة إلتزامات فى مجال السالمة والصحة المهنية  فى هذه المادة

 -وهى:

 استعمال وسائل الوقاية والعناية والمحافظة على ما بحوزته منها.-1

صالالالالالحته ووقايته من حوادث العمل، وعدم  علىتنفيذ التعليمات الصالالالالالادرة للمحافظة -2

 فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات. أيارتكاب 

ستعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسالمة  أيعدم ارتكاب -3 ساءة ا فعل يقصد به إ

 العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها. 

من هذه االلتزامات يعرضالالالالالاله للمسالالالالالالئولية التأديبية من قبل  أيالعامل بتنفيذ وإذا أخل 

صالالالاحب العمل فضالالالال عن التزامه بقيمة ما أتلف أو فقد أو دمر من وسالالالائل الوقاية إذا 

 من قانون العمل.  73ومادة 3فقرة  69كان ذلك ناشئا عن خطأه طبقا لنص المادة 

 (219مادة )

 يأتي:ما  تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء

في كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصالالالالالالالة الخطرة  اليومي الدوريالتفتيش  –أ 

 منها الكتشاف المخاطر المهنية والعمل على الوقاية منها.

بفحص شكوى العامل المرضية ومعرفة عالقتها  –إن وجد  –قيام طبيب المنشأة  –ب 

 بنوع العمل.

جميع ل الدوري الطبيإلجراء الفحص  الصالالالالحيالتنسالالالاليق مع الهيئة العامة للتأمين  –ج 

لياقتهم الصالالحية وسالالالمتهم بصالالفة مسالالتمرة والكتشالالاف ما  علىعمال المنشالالأة للمحافظة 

مة،  خد هاء ال ند انت ها األولي، وإلجراء الفحص ع ية في مراحل يظهر من أمراض مهن

 هذا الشأن. فيقررة الم الصحيوذلك كله طبقا ألنظمة التأمين 

اسالالالالالالتحدث المشالالالالالالرع حكما بموجبه تلتزم المنشالالالالالالآت وفروعها بالتفتيش  هذه المادة في

في كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصالالة الخطرة منها الكتشالالاف  اليومي الدوري

وأيضالالالالا اسالالالالتحدث المشالالالالرع حكما بموجبه  المخاطر المهنية والعمل على الوقاية منها.
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بفحص شكوى العامل المرضية ومعرفة عالقتها  –إن وجد  –التزام قيام طبيب المنشأة 

 بنوع العمل.

وفى الفقرة األخيرة أكد على ضرورة إلزام المنشأة وفروعها بالتنسيق مع الهيئة العامة 

 ىعللجميع عمال المنشالالالالالأة للمحافظة  الدوري الطبيإلجراء الفحص  الصالالالالالحيللتأمين 

وسالالالمتهم بصالالفة مسالالتمرة والكتشالالاف ما يظهر من أمراض مهنية في لياقتهم الصالالحية 

 تنفيذا التفاقيات يأتيوإلجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وكل ذلك  مراحلها األولي،

 العمل الدولية.

 (220مادة )

 تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل اإلسعافات الطبية.

و بلد واحد أو في دائرة نصالالالالالالف قطرها وإذا زاد عدد عمال المنشالالالالالالأة في مكان واحد أ

خمسين عامال تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهال أو  علىخمسة عشر كيلو مترا 

أكثر ألعمال التمريض أو اإلسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلي طبيب بعيادتهم 

كان  لذيفي الم ل ا ية الالزمة للعالج وذ قدم لهم األدو هذا الغرض، وأن ت عده ل له ت ك ك

 بالمجان.

وإذا عولج العامل في الحالتين المنصالالوص عليهما في الفقرتين السالالابقتين في مسالالتشالالفي 

أو خيرى وجب على المنشالالالالالأة أن تؤدى إلي إدارة المسالالالالالتشالالالالالفى نفقات العالج  حكومي

ويتبع في تحديد نفقات العالج واألدوية واإلقامة المنصالالالالالالوص عليها  واألدوية واإلقامة.

قة الطرق واألوضالالالالالاع التي يصالالالالالدر بها قرار من الوزير المختص في الفقرات السالالالالالاب

 باالتفاق مع وزير الصحة.

هذه المادة نظم المشرع التزامات المنشأة بتوفير الرعاية الطبية للعمال وذلك طبقا  في*

 يليلما 
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إذا كان عدد العمال أقل من خمسالالين عامال: فال يقع على المنشالالأة إال االلتزام بتوفير -1 

ية، عاف الطب ئل االسالالالالالال ية ومطهرات الجروح، وسالالالالالالالا ومراهم  كالقطن واألربطة الطب

 الحروق.

إذا كان عدد العمال أكثر من خمسالالالالالين عامال: في مكان واحد أو بلد واحد أو في -2

 فضالالال عن توفير-كيلو مترا فيجب على المنشالالأةدائرة نصالالف قطرها خمسالالة عشالالر 

أن تسالالتخدم ممرضالالا مؤهال أو أكثر ألعمال التمريض أو  -وسالالائل اإلسالالعاف الطبية

اإلسالالالعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلي طبيب بعيادتهم في المكان الذى تعده 

 الممارا العام الذى أي العاديلهذا الغرض، والمقصالالالالود بالطبيب هنا هو الطبيب 

ال تحتاج الى أطباء أخصائيين ويتحمل صاحب العمل  التييعالج األمراض العادية 

بالمجان ودون أن  له  لك ك ية الالزمة للعالج وذ قدم لهم األدو قات العالج وأن ي نف

 منها. ءبشييرجع على العمال 

تلتزم المنشالالأة إذا عولج العامل في مسالالتشالالفي حكومي أو خيري أن تؤدى إلدارة -3

قابل نفقات العالج واألدوية واإلقامة. ويتبع في تحديد نفقات العالج م المسالالالالالتشالالالالالفى

 يالتواألدوية واإلقامة المنصالالالوص عليها في الفقرات السالالالابقة الطرق واألوضالالالاع 

 من الوزير المختص باالتفاق مع وزير الصحة.يصدر بها قرار 

 (221مادة )

المواصالالالت العادية أن يوفر يلتزم من يسالالتخدم عماال في أماكن ال تصالالل إليها وسالالائل 

 لهم وسائل االنتقال المناسبة.

سبة  وعلى ستخدم عماال في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المنا من ي

 والمساكن المالئمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.

حاد ال فاق مع الوزراء المعنيين ومع االت باالت باتويصالالالالالالالدر الوزير المختص  قا  عام لن

عمال مصر ومنظمات أصحاب األعمال القرارات الالزمة لتحديد المناطق البعيدة عن 
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العمران واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم 

 منها لكل عامل وما يؤديه صاحب العمل مقابال لها.

ق الفقرة السالالالالالابقة األخذ بنظام توافويجوز بالنسالالالالالبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في 

مد من الجهة اإلدارية  ها أو ممثلوهم بشالالالالالالرط أن يعت مال ب يه إدارة المنشالالالالالالالأة والع عل

أال يتضالالالمن هذا النظام االسالالالتعاضالالالة عن تقديم هذه الوجبات كلها أو  وعلىالمختصالالالة، 

 . نقديبعضها مقابل أي بدل 

 -ات هى:ألزم المشرع صاحب العمل بثالث التزام فى هذه المادة

ل إليه مكان ال تصالالال فيااللتزام بتوفير وسالالالائل االنتقال المناسالالالبة: إذا كان العمل يقع -1

المواصالالالالالالالت العالالالاديالالالة كالالالالمترو واألتوبيس والسالالالالالاليالالالارات ذات الخطوط المنتظمالالالة 

يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل االنتقال المناسبة للعمال لتوصيلهم الى  والقطارات،

احب يوفرها صالال التيأن تكون وسالاليلة االنتقال  وينبغي يوميا. منهوإعادتهم مكان العمل 

 العمل مناسبة.

قد ف منطقة بعيدة عن العمران، فيااللتزام بتوفير المسالالالالالكن: إذا كان مكان العمل يقع -2

ألزم المشالالرع صالالاحب العمل أن يوفر لعماله المسالالاكن المالئمة مع تخصالاليص بعضالالها 

باالتفاق مع الوزراء المعنيين للعمال المتزوجين. وفوض المشالالالالالالرع الوز ير المختص 

إصالالالالالالالدار  فيومع االتحاد العام لنقابات عمال مصالالالالالالر ومنظمات أصالالالالالالحاب األعمال 

فات  يد المناطق البعيدة عن العمران واشالالالالالالتراطات ومواصالالالالالال القرارات الالزمة لتحد

 المساكن.

فقد  ان،رمنطقة بعيدة عن العم فيااللتزام بتوفير التغذية: إذا كان مكان العمل يقع -3

حي  تكون وسالالالالالائل  ألزم المشالالالالالرع صالالالالالاحب العمل أن يوفر لعماله التغذية المناسالالالالالبة،

وتفاديا لما قد يلجأ إليه بعض أصالالحاب األعمال  هذه المناطق غير ميسالالرة، فيالمعيشالالة 

من تقديم وجبات غير مناسالالبة من ناحية عدم اشالالتمالها على العناصالالر الغذائية المناسالالبة 

يكون تعيين أصناف الطعام وكمية ما يقدم منها لكل عامل وما  فقد نصت المادة على أن



 

 

-170- 

يؤديه مقابال لها بقرار  يصالالدر من الوزير المختص باالتفاق مع الوزراء المعنيين ومع 

االتحاد العام لنقابات عمال مصالالر ومنظمات أصالالحاب األعمال. وأجاز المشالالرع إلدارة 

اعتماده من الجهة اإلدارية  المنشالالالالالالأة والعمال وضالالالالالالع نظام للوجبات الغذائية بشالالالالالالرط

وعلى أال يتضمن هذا النظام التنازل عن تقديم هذه الواجبات كلها أو بعضها  المختصة،

 مقابل أي بدل نقدي. 

 (222مادة )

تلتزم المنشالالالالالأة التي يبلغ عدد عمالها خمسالالالالالين عامال فأكثر بتقديم الخدمات االجتماعية 

أو مع  –إن وجدت  –والثقافية الالزمة لعمالها، وذلك باالشالالالالالالتراك مع اللجنة النقابية 

 ممثلين للعمال تختارهم النقابة العامة المختصة.

 لنقابات عمال مصر بتحديد ويصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة االتحاد العام

 لهذه الخدمات. األدنىالحد 

ألزم المشالالالرع المنشالالالأة التي يبلغ عدد عمالها خمسالالالين عامال فأكثر بتقديم  هذه المادة في

وأهمها إعانة العاملين عند وقوع كارثة  الخدمات االجتماعية والثقافية الالزمة لعمالها،

عالم لعاملين والندوات الثقافية والنشالالر واإلوتنفيذ الدورات التثقيفية ل ماليلهم أو ضالاليق 

ولم يعطى المشالالالالالرع للمنشالالالالالأة  رعاية العمال اجتماعيا وثقافيا. فيوغير ذلك مماله أثر 

زمها أن بل أل تقدمها للعاملين. التيتحديد الخدمات االجتماعية والثقافية  فياالنفراد 

هم أو مع ممثلين للعمال تختارتحدد هذه الخدمات باالشتراك مع اللجنة النقابية بالمنشأة 

كلف المشالالرع الوزير المختص بإصالالدار قرار بعد موافقة  دالمختصالالة. وقالنقابة العامة 

ات أن الخدم ىالخدمات. بمعنلهذه  األدنىاالتحاد العام لنقابات عمال مصر بتحديد الحد 

ية  قاف ماعية والث قدير  التياالجت ها وت يادة عن ها قرار الوزير المختص يجوز الز حدد ي

 مزايا إضافية ولكن ال يجوز االنتقاص منها ألنها تمثل الحد األدنى.
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 (223مادة )

 علىينشالالالالالالأ بالوزارة المختصالالالالالالة صالالالالالالندوق للخدمات االجتماعية والصالالالالالالحية والثقافية 

لغ ال  فأكثر بدفع مبكل منشالأة يبلغ عدد عمالها عشالرين عامال مالقومي. وتلتزالمسالتوى 

 يقل عن خمسة جنيهات سنويا عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق.

كل  تلتزم الذيويصالالالالدر الوزير المختص قرارا بتحديد الخدمات المشالالالالار إليها والمبلغ 

المذكور، وذلك كله باالتفاق مع االتحاد العام  األدنىمنشالالالالالالأة بأدائه بما ال يقل عن الحد 

 ظمات أصحاب األعمال.لنقابات عمال مصر ومن

كما يصالالالالالدر الوزير المختص قرارا بتشالالالالالكيل مجلس إدارة الصالالالالالندوق مراعيا في هذا 

لوزير يصالالالالالدر ا اكم يمثلها.ترشالالالالاليح كل جهة لمن  علىاء التشالالالالالكيل التمثيل الثالثي وبن

المختص قرارا بالالئحة المالية واإلدارية للصالالالالندوق متضالالالالمنة علي وجه الخصالالالالوص 

 كيفية التصرف في حصيلة المبالغ المشار إليها واإلجراءات الخاصة بذلك.

اسالالالالتحدث المشالالالالرع نصالالالالا ينشالالالالأ بموجبه بالوزارة المختصالالالالة صالالالالندوق  هذه المادة في

دمات توفير الخ فالقومي. بهدالمسالالتوى  ىعلللخدمات االجتماعية والصالالحية والثقافية 

وهذا الصالالالالالالندوق يعتبر إحدى آليات التكافل  الثقافية واالجتماعية للعمالة الغير منتظمة،

كل  مفيه. وألزحرص المشرع على مشاركة جميع العاملين بالمنشآت  الذي االجتماعي

نويا جنيهات س منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عامال فأكثر بدفع مبلغ ال يقل عن خمسة

من الممكن أن يسالالاهم العمال بمبالغ أكثر  وبالتالي عن كل عامل لتمويل هذا الصالالندوق.

 هذه المادة. فيمن المحددة 

وكلف المشرع الوزير المختص بإصدار قرارا يحدد فيه الخدمات المشار إليها والمبلغ 

 المذكور، وذلك كله باالتفاق مع األدنىتلتزم كل منشالالأة بأدائه بما ال يقل عن الحد  الذي

 االتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب األعمال. 

كما كلف المشالالالالرع الوزير المختص بإصالالالالدار قرار بتشالالالالكيل مجلس إدارة الصالالالالندوق 

 اها. وأيضالاليمثلترشالاليح كل جهة لمن  علىمراعيا في هذا التشالالكيل التمثيل الثالثي وبناء 
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بإصدار قرار بإعداد الالئحة المالية واإلدارية للصندوق  كلف المشرع الوزير المختص

على أن تتضمن كيفية التصرف في حصيلة المبالغ المشار إليها واإلجراءات الخاصة 

 بذلك.

 (224مادة )

مع مراعاة األحكام الواردة بالكتاب السالالالالالالالادا من هذا القانون، تلتزم الجهة اإلدارية 

 يأتي:المختصة بما 

المنشالالالالآت يتشالالالالكل من أعضالالالالاء تتوافر فيهم  علىمتخصالالالالص للتفتيش ( إعداد جهاز 1)

 المؤهالت العلمية والخبرة الالزمة في مجاالت الطب والهندسة والعلوم وغيرها. 

الجهاز المشالالالار إليه مراقبة تنفيذ أحكام السالالالالمة والصالالالحة المهنية وبيئة العمل  ويتولى

 ة.أماكن العمل في فترات دورية مناسب علىويتم التفتيش 

( تنظيم برامج تدريبية متخصالالالالالصالالالالالة ونوعية لرفع كفاءة مسالالالالالتوى أداء أفراد جهاز 2)

التفتيش المشار إليه في الفقرة السابقة، وتزويدهم بالخبرات الفنية المتطورة بما يضمن 

 أفضل مستويات السالمة والصحة المهنية وبيئة العمل.

قياا وكافة اإلمكانيات الالزمة ( تزويد جهاز التفتيش المشار إليه بأجهزة ومعدات ال3)

 ألداء مهمته.

المنشالالالالالالالآت المتعلق عملهالا بالاألمن القومي والتي تحالدد بقرار من  علىويكون التفتيش 

 رئيس مجلس الوزراء بمعرفة الجهة التي يحددها هذا القرار.

سادا من هذا  هذه المادة في بدأ المشرع بعبارة )مع مراعاة األحكام الواردة بالكتاب ال

مجال السالالالالمة والصالالالحة المهنية ال  فيالقانون( ويقصالالالد بها أن التفتيش على المنشالالالآت 

هذا الكتاب عند مخالفته حكما من  فييمنع من عقاب صالالالالالالاحب العمل بالعقوبة المقررة 

( باإلضالالافة الى 256ت الصالالادرة تنفيذا لها )مأحكام السالالالمة والصالالحة المهنية والقرارا

منح أفراد جهاز السالالالالمة والصالالالحة المهنية صالالالفة مأموري الضالالالبط القضالالالائي بالنسالالالبة 
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(. وقد 232م )وظائفهم للجرائم التي تقع في دوائر اختصالالاصالالهم وتكون متعلقة بأعمال 

 ة التزامات:ألزم المشرع الجهة اإلدارية القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون بثالث

أفراده المؤهالت العلمية والخبرة الالزمة في  في( إعداد جهاز متخصالالالالالالص تتوفر 1)

 المنشالالآت ومراقبة علىمجاالت الطب والهندسالالة والعلوم وغيرها تكون مهمته التفتيش 

عمل في أماكن ال علىتنفيذ أحكام السالالالالالمة والصالالالالحة المهنية وبيئة العمل ويتم التفتيش 

 ة.فترات دورية مناسب

( تنظيم برامج تدريبية متخصالالالالالصالالالالالة ونوعية لرفع كفاءة مسالالالالالتوى أداء أفراد جهاز 2)

التفتيش وتزويدهم بالخبرات الفنية المتطورة بما يضالالالالمن أفضالالالالل مسالالالالتويات السالالالالالمة 

 والصحة المهنية وبيئة العمل.

( تزويالد جهالاز التفتيش بالأجهزة ومعالدات القيالاا وكالافالة اإلمكالانيالات الالزمالة ألداء 3)

آت المنشالالال علىالفقرة األخيرة من هذه المادة أكد المشالالالرع على أن التفتيش  ىوفمهمته. 

المتعلق عملها باألمن القومي والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء يتم بمعرفة 

 الجهة التي يحددها هذا القرار.

 (225مادة )

 ملهم:عوالصحة المهنية وبيئة العمل في سبيل أداء يكون ألفراد جهاز تفتيش السالمة 

العمال بالمنشالالالالالالآت للتأكد من  علىإجراء بعض الفحوص الطبية والمعملية الالزمة  –أ 

 مالئمة ظروف العمل.

أخذ عينات من المواد المسالالالالالالتعملة أو المتداولة في العمليات الصالالالالالالناعية والتي قد  –ب 

مال أو بيئة العمل، وذلك بغرض تحليلها يكون لها تأثير ضالالار علي سالالالمة وصالالحة الع

اآلثار الناتجة عن اسالالالتخدامها وتداولها وإخطار المنشالالالأة بذلك التخاذ ما  علىوالتعرف 

 يلزم في هذا الشأن 

 استخدام المعدات واألجهزة وآالت التصوير وغيرها لتحليل أسباب الحوادث. –ج 

 بالمنشأة. وتحليل المخاطر الخاصة الطوارئخطة  علىاالطالع  –د 



 

 

-174- 

نتائج التقارير الفنية واإلدارية التي ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث  علىاالطالع  –هـالال 

 الجسيمة وأسبابها.

 كميات المخزون من المواد الخطرة التي تهدد المنشأة.  علىاالطالع  –و

تقرير جهاز تفتيش السالالالالالالالمة والصالالالالالالحة  علىويكون للجهة اإلدارية المختصالالالالالالة بناء  

المهنية وبيئة العمل األمر بإغالق المنشأة كليا أو جزئيا أو إيقاف آلة أو أكثر، وذلك في 

سالمة بيئة العمل  شأة أو صحة العمال أو  سالمة المن  حتىحالة وجود خطر داهم يهدد 

 تزول أسباب الخطر.

الجهة المشالالالالار  راإلدارية. وتصالالالالدرق وينفذ القرار الصالالالالادر باإلغالق أو اإليقاف بالط

 إليها األمر بإلغاء اإلغالق أو اإليقاف عند زوال أسباب الخطر.

وتيسيرا ألفراد جهاز تفتيش السالمة والصحة المهنية وبيئة العمل ألداء  فى هذه المادة

 -المنشود أعطى لهم المشرع الحق فى اآلتى:أعمال وظيفتهم على الوجه 

العمالالال للتالالأكالالد من مالئمالة  علىإجراء بعض الفحوص الطبيالالة والمعمليالالة الالزمالالة  –أ 

 ظروف العمل بهدف حماية العمال المعرضين لمخاطر المهنة والتأكد من سالمتهم.

أخذ عينات من المواد المسالالالالالالتعملة أو المتداولة في العمليات الصالالالالالالناعية والتي قد  –ب 

عمال أو بيئة العمل، وذلك بغرض تحليلها يكون لها تأثير ضالالار علي سالالالمة وصالالحة ال

لك التخاذ ما اآلثار الناتجة عن اسالالالتخدامها وتداولها وإخطار المنشالالالأة بذ علىوالتعرف 

أيضا بهدف حماية العمال المعرضين لمخاطر المهنة والتأكد  اوهذ الشأن.يلزم في هذا 

من سالالالمتهم وكيفية تجنبهم اآلثار السالاللبية عن طريق اسالالتخدام مهمات الوقاية الالزمة 

 أو نقلهم الى أماكن عمل أخرى.

 الفقرة هالحوادث. وهذاألجهزة وآالت التصالالوير وغيرها لتحليل أسالالباب  اسالالتخدام –ج 

 ع منها معرفة األسباب الحقيقية للحوادث وكيفية تجنبها.مستحدثة ويهدف المشر

وهذه الفقرة  وتحليل المخاطر الخاصالالالالالالة بالمنشالالالالالالأة، الطوارئخطة  علىاالطالع  –د 

 الطوارئمسالالالالتحدثة ويهدف المشالالالالرع منها على إلزام المنشالالالالأة بضالالالالرورة عمل خطة 
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شأة وموضحا بها كيفية التصرف  شأة تتناسب مع طبيعة عمل المن حدوث  حالة فيللمن

 خطر على المنشأة.

نتائج التقارير الفنية واإلدارية التي ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث  علىاالطالع  –هـالال 

الجسالالالاليمة وأسالالالالبابها. وهذه الفقرة مسالالالالتحدثة ويهدف المشالالالالرع منها على التأكد من أن 

 دث.اأدت الى الحوادث الجسيمة حتى ال تتكرر هذه الحو التيالمنشأة تالفت األسباب 

كميات المخزون من المواد الخطرة التي تهدد المنشالالالالالالأة. وهذه الفقرة  علىاالطالع  –و

مستحدثة ويهدف المشرع منها على التأكد من وجود أساليب الوقاية والسالمة والصحة 

عد ذلك  قة آمنة. ثم أعطى ب هذه المواد بطري ية لتخزين  باع اإلجراءات الفن ية وإت المهن

تقرير جهاز تفتيش السالالالالالمة والصالالالالحة  علىية المختصالالالالة بناء المشالالالالرع للجهة اإلدار

األمر بإغالق المنشأة كليا أو جزئيا أو إيقاف آلة أو أكثر،  فيالمهنية وبيئة العمل الحق 

وذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد سالالالالمة المنشالالالأة أو صالالالحة العمال أو سالالالالمة بيئة 

 تزول أسباب الخطر. حتىالعمل 

الصالالالالالالادر باإلغالق أو اإليقاف بالطرق اإلدارية حتى يكون القرار  وجعل تنفيذ القرار

مر األ فينفس الوقت أعطى المشرع للجهة اإلدارية المختصة الحق أيضا  ىرادعا. وف

 بإلغاء اإلغالق أو اإليقاف عند زوال أسباب الخطر.

 (226مادة )

الواردة  العمل يكون حق التفتيش بالنسالالبة الشالالتراطات السالالالمة والصالالحة المهنية وبيئة

في التراخيص لمفتشالالالي السالالالالمة والصالالالحة المهنية وبيئة العمل تطبيقا ألحكام القوانين 

 والقرارات المنظمة لها.

سبة الشتراطات السالمة والصحة  هذه المادة في أكد المشرع على أن حق التفتيش بالن

المهنية وبيئة العمل الواردة في التراخيص لمفتشالالالالي السالالالالالمة والصالالالالحة المهنية وبيئة 

لسالالالالالالنة  354القوانين أرقام  لها. وهيالعمل تطبيقا ألحكام القوانين والقرارات المنظمة 

 .1956لسنة  372، 1956لسنة  371، 1954
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 (227ادة )م

يصدر الوزير المختص القرارات الالزمة بتحديد المنشآت وفروعها التي تلتزم بإنشاء 

أجهزة وظيفية للسالالالالمة والصالالالحة المهنية وتأمين بيئة العمل، واللجان المختصالالالة بذلك 

والجهات التي تتولي التدريب في هذه المجاالت وتحدد هذه القرارات القواعد التي تتبع 

 في هذا الشأن.

وتختص اللجان المشالالالالالالار إليها ببح  ظروف العمل وأسالالالالالالباب الحوادث واإلصالالالالالالابات 

واألمراض المهنيالالة وغيرهالالا ووضالالالالالالع القواعالالد واالحتيالالاطالالات الكفيلالالة بمنعهالالا، وتكون 

 قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشآت وفروعها.

ويجب أن يشالالمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسالالالمة والصالالحة المهنية وتأمين 

بيئة العمل وأعضالالالالالاء اللجان المختصالالالالالة بذلك والمسالالالالالئولين عن اإلدارة واإلنتاج بكافة 

 مستوياتهم بما يتفق ومسئولياتهم وطبيعة عملهم.

وقد  1981لسنة  137نجد المشرع قد أدمج ثالث مواد من مواد القانون  فى هذه المادة

ت الالزمة ألزم المشرع المنشآت وفروعها التى يصدر الوزير المختص القرارا

   -بتحديدها باآلتى:

 إنشاء أجهزة وظيفية للسالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. -1

لجان للسالالالالالمة والصالالالالحة المهنية وتأمين بيئة العمل بكل منشالالالالأة وفرع من  تشالالالالكيل-2

 -يأتي: فروعها وتختص هذه اللجان بما 

 ظروف العمل وأسباب الحوادث واإلصابات واألمراض المهنية وغيرها. بح -أ

القواعد واالحتياطات الكفيلة بمنع الحوادث واإلصالالابات واألمراض المهنية.  وضالالع-ب

قرارات ملزمة للمنشالالآت  هيوقرارات هذه اللجان ليسالالت توصالاليات أو توجيهات وإنما 

 وفروعها.

تدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسالالالالمة والصالالالحة المهنية وتأمين بيئة  ضالالالرورة -3

العمل وأعضالالالالالالالاء اللجان المختصالالالالالالالة بذلك والمسالالالالالالئولين عن اإلدارة واإلنتاج بكافة 
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شالالالالك أن التدريب هو الوسالالالاليلة  عملهم. والمسالالالالتوياتهم بما يتفق ومسالالالالئولياتهم وطبيعة 

 خبرتهم المهنية والساللوكية مما ينعكسالمثلى لالرتفاع بمسالتوى مهارة العاملين وزيادة 

العناصالالالر األسالالالاسالالالية لإلنتاج وإحاطتها بوسالالالائل  وسالالاللوكهم وحمايةأثره على إنتاجيتهم 

بشالالالالالالرط أن تكون برامج التالالدريالالب هالالذه جيالالدة اإلعالالداد وأن يكون  الرعالالايالالة واألمالالان،

أناط المشالالالالالالرع بالوزير المختص بإصالالالالالالدار  دالكفاءة. وقالمدربون على مسالالالالالالتوى من 

هذه القرارا هذه المجاالت وتحدد  تدريب في  يد الجهات التي تتولي ال ت الالزمة لتحد

 القرارات القواعد التي تتبع في هذا الشأن.

 (228مادة )

تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بها خمسة عشر عامال فأكثر، وكل منشأة غير صناعية 

المختصالالالالالالة بإحصالالالالالالائية يعمل بها خمسالالالالالالون عامال فأكثر بموافاة مديرية القوى العاملة 

يوليو  شهريوذلك خالل النصف األول من  نصف سنوية عن األمراض واإلصابات،

كما تلتزم كل منشالالالالالالأة من المنشالالالالالالآت الخاضالالالالالالعة ألحكام هذا الباب  األكثر. علىويناير 

بإخطار المديرية المشار إليها بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة وذلك خالل أربع وعشرين 

 ر الوزير المختص قرارا بالنماذج التي تستخدم لهذا الغرض. ساعة من وقوعه. ويصد

ألزم المشالالرع كل منشالالأة بإرسالالال بيانات معينة الى مديرية القوى العاملة  هذه المادة في

مع اختالف هذه البيانات باختالف حجم  دائرتها المنشالالالالالالأة، فييقع  التي أيالمختصالالالالالالة 

  -يلي: المنشأة طبقا لما 

ناعية ويعمل بها خمسالالالالالة عشالالالالالر عامال فأكثر، أو كانت غير كانت المنشالالالالالأة صالالالالال إذا-1

صالالناعية يعمل بها خمسالالون عامال فأكثر، يجب موافاة مديرية القوى العاملة المختصالالة 

بإحصالالائية نصالالف سالالنوية عن األمراض واإلصالالابات، بشالالرط أال يجاوز ميعاد إرسالالالها 

ثان في خامس عشالالالالالالر من شالالالالالالهر يوليو وفى المرة ال بل اليوم المرة األولى اليوم ال ية ق

 الخامس عشر من شهر يناير من كل عام.
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كل منشالالالالالأة من المنشالالالالالآت الخاضالالالالالعة ألحكام هذا الباب بإخطار مديرية القوى  تلتزم-2

العاملة المختصالة بكل حادث جساليم يقع بالمنشالأة وذلك خالل أربع وعشالرين سالاعة من 

وقوعه سالالالالالواء وقع هذا الحادث للمنشالالالالالأة ذاتها أو ألحد العاملين بها. ويصالالالالالدر الوزير 

ا والتي تسالالالالالتخدم لهذا الغرض وما المختص قرارا بنماذج اإلحصالالالالالائيات المشالالالالالار إليه

 عن اإلصابات والحوادث الجسيمة واألمراض. تتضمنه من بيانات 

 

 (229مادة )

يختص المركز القومي لدراسالالالالات األمن الصالالالالناعي بوضالالالالع الخطط المركزية للبحوث 

والدراسالالالات في مجاالت السالالالالمة والصالالالحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ويتابع تنفيذها 

األجهزة المعنية في الوزارة المختصالالالالة، وذلك وفقا للقواعد واإلجراءات بالتنسالالالاليق مع 

 التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

أكد المشرع على إختصاص المركز القومي لدراسات األمن الصناعي  فى هذه المادة

بوضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجاالت السالمة والصحة المهنية 

العمل، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع اإلدارة العامة  للسالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة 

بوزارة القوى العاملة والتشغيل حي  أن هذه الجهات هى المعنية باألمر فى هذا 

المجال،وقد أناط المشرع بالوزير المختص بإصدار قرار يحدد فيه القواعد واإلجراءات 

 التي تحدد هذه االختصاصات.

 

 (230)مادة 

 للسالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل األعلىيصدر بتشكيل المجلس االستشاري 

قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويختص هذا المجلس برسالالالم السالالالياسالالالة العامة في هذه 

 المجاالت واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة.
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 ، وعضالالوية ممثلين منتشالالكيل المجلس أن يكون برئاسالالة الوزير المختص فيويراعى 

الوزارات ذات الصالالالالاللة، وعدد متسالالالالالاو من ممثلي كل من منظمات أصالالالالالحاب األعمال 

الخبرة في مجال السالمة والصحة  ذويواالتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من 

 المهنية وبيئة العمل.

 ويصدر بتنظيم عمل هذا المجلس قرار من الوزير المختص.

رع لرئيس مجلس الوزراء إصالالالالالدار قرار بتشالالالالالكيل المجلس أناط المشالالالالال هذه المادة في

للسالالالالالمة والصالالالالحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسالالالالة الوزير  األعلىاالسالالالالتشالالالالاري 

المختص، وعضوية ممثلين من الوزارات ذات الصلة، وعدد متساو من ممثلي كل من 

الخبرة  ذويمنظمات أصالالحاب األعمال واالتحاد العام لنقابات عمال مصالالر، وعدد من 

هذا المجلس برسالالم السالالياسالالة  صالعمل. ويختفي مجال السالالالمة والصالالحة المهنية وبيئة 

العامة في هذه المجاالت واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة. كما أناط المشرع 

المجلس األعلى  ةالمجلس. ووظيفالالللوزير المختص إصالالالالالالالدار قرار بتنظيم عمالالل هالالذا 

كما يبدو من تسالالالميته اسالالالتشالالالارية ولذلك فإن ما -للسالالالالمة والصالالالحة المهنية وبيئة العمل

 ت وليس له أن يصدر قرارات ملزمة.يصدره ال يعدو أن تكون توصيات أو توجيها

 (231مادة )

تشالالكل في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة اسالالتشالالارية للسالالالمة والصالالحة 

في عضالالالالالالويتها ممثلين للجهات  مالمحافظ. وتضالالالالالالالمهنية وتأمين بيئة العمل برئاسالالالالالالة 

المعنية في المحافظة، وعدد متسالالالالالالاويا من ممثلي منظمات أصالالالالالالحاب األعمال وممثلي 

بتحديد اختصالاصالات هذه اللجان  رصالدالخبرة. ويالعمال في المحافظة، وعدد من ذوي 

 ونظام العمل فيها قرار من الوزير المختص.

أناط المشرع المحافظ المختص في إصدار قرار بتشكيل لجنة استشارية  هذه المادة في

ي ف ممحافظة برئاسالالالالالته. وتضالالالالالكل  فيللسالالالالالالمة والصالالالالالحة المهنية وتأمين بيئة العمل 

عضالالالالالالويتها ممثلين للجهات المعنية في المحافظة، وعدد متسالالالالالالاويا من ممثلي منظمات 
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أصالالالالالالحاب األعمال وممثلي العمال في المحافظة، وعدد من ذوي الخبرة. وتختص هذه 

اللجان بتنسيق الجهود وتنظيم التعاون بين الجهات ذات الصلة بنشاط السالمة والصحة 

 ارياالستشيضعها المجلس  التيار السياسة العامة نطاق المحافظة وفى إط فيالمهنية 

األعلى للسالالمة والصالحة المهنية. ووظيفة هذه اللجان كما يبدو من تسالميتها اسالتشالارية 

المادة السالالابقة ولذلك فإن ما تصالالدره ال يعدو أن  فيالمذكور  االسالالتشالالاريمثل المجلس 

 تكون توصيات أو توجيهات وليس لها أن تصدر قرارات ملزمة.

 يصدر بتحديد اختصاصات هذه اللجان ونظام العمل فيها قرار من الوزير المختص.و
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 .....................  المنشأة:........................... عنوان  المنشأة:اسم 

 /عام/خاصةالقطاع: حكومرقم التليفون.........نوع .االقتصادي: ........النشاط 

 المدير المسئول........................... عدد العاملين.......................... 

يه  *قيمالة الخسالالالالالالالائر المالاديالة المبالدئيالة للحرائق واالنفجالارات واالنهيالارات فقط )بالالجن

 (.المصري

 

 

 م

 

بيان الحاالت المرضية 

 واصابات العمل

عدد 

 الحاالت 

عدد أيام 

 االنقطاع

*قيمة  النتيجة

الخسائر 

 المادية
تحت 

 العالج

 عجز شفاء

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

5 

 اصابات العمل العادية

 الحوادث الجسيمة

 وفاة-

 اصابات بعجز-

 اصابات بدون عجز-

 حريق-

 انفجار وانهيار-

 المواد الخطرة والنفايات-

 األمراض المهنية

 األمراض المزمنة

 األمراض العادية
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 إقـــــــــــرار

 …………………………………………………أقر أنا المصاب / 

 ………………………………………………أعمـل بشركة  الذي

 ………………………بمهنــة /   …………………………رقـم/

 في بيلحقـالالت  والتيالحاليـالالة  إصابتيتقديـالالر نسبـالالـالالة عجـالالـالالز عن  ليبأنـالاله لم يسبـالالق 

 /      تاريــخ: /

 بذلك،وهذا إقرار منى 

 المقـر بما فيـه

 جهة العمل اعتماد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إصابةطلب تقــدير عجز 

 

 ……………………السيد األستاذ / مدير مكتب تأمينات

 وبعــد ,,, تحية طيبة                                

  ياإلصــابرجاء التكرم بالتنبيـه نحو توجيه نسبة العجـز 

 ……………………………………للمؤمن عليـه / 

 يحمل بطاقة شخصية/عائلية رقم ................ والذيوالمرفق صورته أعاله 

 /         بتاريخ: /   ………صادرة من / 

علمـالالالالا بأن المؤمن عليه المذكـالالالالور لم يسبق تقدير وصـالالالالرف التعويض عن اإلصـالالالالابة 

 العجز.المذكورة ومرفق لسيادتـكم المستندات المطلوبة لتقديـر 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحتـرام ,,,

 

 توقيع المديـر المسئـول                                                      
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 شركة 

            الصناعيقسم األمن 

 رقم           لسنة إداريمحضر تحقيق 

 عن حالة إصابة عمل

 بمعرفتي ……………الموافق     /     /         الساعة  ……………يوم  فيانه 

 ...………………………………………………أنا 

  ……… بمهنة: ……………… المصاب:فتحت محضر تحقيق الستجواب 

 ………………………إصابتهوذلك عن ……………………… ورقم:

 فأجاب:سؤاله  فيوبمناسبة وجود المصاب أمامنا فقد شرعنا 

 والمهنة؟ االسم ا:

 .…………………………………………………………… ج:

 اإلصابة؟تفاصيل حدوث  هيما  ا:

 .…………………………………………………………… ج:

 ذلك؟متى وأين حدث  ا:

 .…………………………………………………………… ج:

 إصابتك؟ فيهل تسبب أحد  ا:

 .…………………………………………………………… ج:

 اإلصابة؟أمام من حدثت  ا:

 . …………………………………………………………… ج:

 أخرى؟هل لديك أقوال  ا:

.                                                                                             …………………………………………………………… ج:

 ……………………توقيع المصاب 

  باآلتي:سؤالهم  فيوباستدعاء شهود الحادث فقد شرعنا 
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 األول:الشاهد 

 والمهنة؟ االسم ا:

 …………………………………………………………… ج:

 ؟  ………………………حدثت للعامل /  التيتفاصيل اإلصابة  هيما  ا:

 …………………………………………………………… ج:

 ذلك؟متى وأين حدث  ا:

 …………………………………………………………… ج:

 أخرى؟هل لديك أقوال  ا:

                                                                                                …………………………………………………………… ج:

 ……………………توقيع الشاهد 

 الثاني:الشاهد 

 والمهنة؟االسم  ا:

 …………………………………………………………… ج:

 ؟  ………………………حدثت للعامل /  التيتفاصيل اإلصابة  هيما  ا:

 …………………………………………………………… ج:

 ذلك؟متى وأين حدث  ا:

 …………………………………………………………… ج:

 أخرى؟هل لديك أقوال  ا:

 …………………………………………………………… ج:

 ……………………توقيع الشاهد 

 توقيع المحقق

 

 
 



 

 

-191- 

 قائمة مراجعة تفتيش السالمة والصحة المهنية

 مقدمة

لما كانت الوزارة تسالالالعى إلى ضالالالمان توفير شالالالروط العمل الالئق وتحسالالالين ظروف 

العمل، من خالل تحسين التوافق مع المبادئ والحقوق األساسية في العمل ،فإن أحد 

بُل لتحقيق هذا الهدف يتمثل في تطوير وتحسالالين خدمات التفتيش، وتعزيز كفاءة  السالالُ

ي ة التفتيش على المسالالالالالالتويين: المركزالمفتشالالالالالالين، وتحسالالالالالالين البنية التحتية لمنظوم

لأن من أصالالالالالالحاب  والمحلي، للتأكد من متابعة ظروف العمل الالئق، ومسالالالالالالاعدة ُكمن

األعمال والعمال على تعميق التعاون وتعزيز احترام القوانين ذات الصالاللة وتحسالالين 

ية  بيئة العمل والعالقات الصالالالالالناعيةأ من أجل زيادة االسالالالالالتثمار وتحسالالالالالين التنافسالالالالالُ

ضالالوء جهود تعزيز العمل الالئق وتحسالالين بيئة العمل،  يالمصالالرية. وفت للصالالناعا

تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسالالالالالالية في »تنفذ منظمة العمل الدولية مشالالالالالالروع 

، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة القوى العاملة، «الصناعات التصديرية المصرية

ة، ووزارة االستثمار، ووزارة الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة والمتوسط

 وعدد من الجهات ذات الصلة بأهداف المشروع.

يسالالالهم المشالالالروع في تعزيز فرص العمل الالئق في المناطق الصالالالناعية التصالالالديرية 

المصالالالرية، من خالل تحسالالالين التوافق مع إعالن المبادئ وحقوق العمل األسالالالاسالالالية 

ل وأصحاب األعمال، الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وتعزيز التعاون بين العما

وكذلك تحقيق مسالالالالتويات إنتاجية أعلى في قطاعات التصالالالالدير. إذ يهدف المشالالالالروع 

بشالالالالالالكالالالل عالالالام إلى تعزيز التوافق واالمتثالالالال للوائح العمالالالل الوطنيالالالة، والمعالالالايير 

والمواصالالالالالالفات الدولية ،وتعزيز حقوق العمال، وزيادة اإلنتاجية، وتحسالالالالالالين القدرة 

ية المصالالالالالرية، من خالل تحقيق ثالثة أهداف التنافسالالالالالية في الصالالالالالناعات التصالالالالالدير

الخبرة المتخصالالالالالالصالالالالالالالة في إدارة تفتيش العمالل الوطنيالة لتقييم  ءهي: بنالامرحليالة، 

اًل عن إيجاد آلي ة جديدة  وتحسالالالالين ظروف العمل داخل المصالالالالانع التصالالالالديرية ،فضالالالالً
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لتقديم العون والمساعدة واإلرشاد ألصحاب العمل لتحقيق التوافق مع القوانين ذات 

ومسالالاندة أصالالحاب األعمال وُممثلأ يهم من  صالاللة، وتحسالالين ظروف وشالالروط العملأال

يةأ ودعم تنمية  نافسالالالالالال تاجية وزيادة الت ثال لمعايير العمل واإلن أجل تحسالالالالالالين االمت

العالقات الثنائية السالالالليمة بين العمال وأصالالالحاب األعمال في المصالالالانع التصالالالديريةأ 

 لخلق بيئة مواتية للعمال وممثليهم.

 Occupational Healthئمة مراجعة تفتيش السالالالمة والصالالحة المهنية وتأتي قا

and Safety Inspection Checklist  في إطالالار تنفيالالذ الهالالدف المرحلي األول

للمشالالالالالروع، إذ تحصالالالالالر كافة النقاط التي يجب أن يتحقق منها المفتش خالل زيارته 

والقوانين  ،0032لسالالالالالالنة  21للمنشالالالالالالآت الخاضالالالالالالعة للتفتيش وفقًا لقانون العمل رقم

 والقرارات الوزارية المكملة وذات الصلة.

ويتمثل الغرض من قائمة مراجعة تفتيش السالالالالالالالمة والصالالالالالالحة المهنية في ضالالالالالالبط 

مراجعتها ل اسالالترشالالاديهوَمن هَجة زيارات التفتيش من ناحية حي  توفر للمفتش قائمة 

توضالالالح   عند ملء نماذج التفتيش، وشالالالفافية العملية التفتيشالالالية من ناحية أخرى حي

لمسالالالئول المنشالالالأة األسالالالاا الذي تسالالالتند إليه، كما تتيح للمنشالالالأة الفرصالالالة لتصالالالويب 

 أوضاعها الداخلية بما يتوافق وصحيح القانون.

وتم تطوير قائمة مراجعة تفتيش السالالالمة والصالالحة المهنية باالعتماد على مشالالاركة 

و السالالالمة والصالالحة الم ة هنية بوزاراألطراف المعنية بتنفيذهاأ وعلى رأسالالهم مفتشالالأ 

تنظيم  2014سالالالبتمبر  -القوى العاملة المصالالالرية ،حي  تم خالل شالالالهَري  أغسالالالطس 

مفتََش سالالالمةن وصالالحة مهنية من ديوان  77عمل لهذا الغرض شالالارك فيهما  ورشالالتي  

ها للتنقيح والمراجعة في  بالمديريات، وخضالالالالالالعت ُمخرَجات ها  عام الوزارة ومكاتب

مفتش سالمة وصحة  02بمشاركة  2014ورشة عمل الحقة تم تنظيمها في أكتوبر 

نة بهذه المطبوعة للمراجعة بواسالالطة  دة النهائية المتضالالم  و  مهنية ،فيما خضالالعت المسالالُ

عة من الخبراء المتخصالالصالالين تم ترشالاليحهم من ق بل اإلدارة المركزية لوزارة مجمو

 القوى العاملةأ وذلك قبل التأشير عليها بالموافقة من جانب وزير القوى العاملة.
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 : البياناث األساسيت للمنشأةأواًل

  انعُىاٌ ............................................................. انًُشأة:اسى 

 استثًبري  خبص  أعًبل عبو  عبو  حكىيي  :انقطبع االقتصبدي:انُشبط 
 

   ............................................................. انىرديبت: عدد

 : يانتأييُانرقى         إَبث:  ذكىر: أحداث:  :انعبيهيٍإجًبني عدد 

 اإليًيم /فبكس/ تهيفىٌ:                انعًم:  انًدير انًسئىل /صبحب 

 تهيفىٌ:               يسئىل انسالية وانصحة انًهُية : 
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 : مستندات المنشأةثانيًا

 قرار المنفذ / قانون   مالحظات ال نعم تقييم مخاطر بيئة العمل م

أخذ )مرخصة؟ هل المنشأة  1

كانت تخضع  صورة، إذا

 للترخيص(

   372 / 371/ 453قانون    

هل المنشأة تحتفظ بالرخصة  2

والرسم الهندسي المعتمد 

 االطالع للواقع؟ والمطابق

لسنة  380، قرار 33م    

 المنشآت الصناعية 1975

لسنة  425، قرار 17م 

، قرار 18م  المالهي 1975

المحال  1975لسنة  423

 العامة

هل تم سداد رسوم التفتيش  3

 السنوي على الرخصة؟

   

 

لسنة  453، قانون 10م 

 371، قانون 9 م 1954

، قانون 21م 1956لسنة 

 1956لسنة  372

هل تم أي تعديل في أوضاع  4

 المنشأة أو القوى المحركة؟

لسنة  453من قانون  11م    

 371من قانون  10م 1954

من قانون  11م 1956لسنة 

 1956لسنة  372

هل يوجد تقرير حماية مدنية  5

د يفيد اتخاذ المنشأة معتم

واالشتراطات الالزمة  االحتياطات

 مخاطر الحريق؟ للوقاية من

لسنة  12من قانون  214م    

2003   

هل يوجد رخصة إدارة أو إشراف  6

 على المحل العام أو المالهي؟ 

  أخذ صورة

لسنة  371من قانون ، 12م    

 372من قانون ، 14م 1956

 1956لسنة 

هل يوجد رخصة مذياع وعزف  7

يوجد رخصة مشغل  لموسيقى؟ ه

 آالت عرض سينما؟

لسنة  371من قانون  ٢٢م    

 372من قانون ، 19م 1956

 1956لسنة 

في حالة عدم وجود رخصة وإذن  8

إدارة لآلالت الحرارية والمراجل 

 البخارية؟ 

 أخذ صورة

يتم غلق المنشأة كليًا أو    

، 215جزئيًا طبقًا للمادة 

لوجود  2003لسنة  12قانون

خطر داهم على سالمة 

 وصحة العاملين.

هل يوجد سجل لحصر الكيماويات  9

الخطرة المتداولة متضمنًا جميع 

 مادة؟البيانات الخاصة بكل 

  عاالطال

 

، قانون 211، مادة (د)فقرة    

 2003لسنة  12
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 قرار المنفذ / قانون   مالحظات ال نعم تقييم مخاطر بيئة العمل م

هل يتم تقييم وتحليل المخاطر  10

والكوارث الطبيعية والصناعية 

المتوقعة وإعداد خطة طوارئ 

لحماية المنشأة والعمال عند 

 االطالعوقوع الكارثة؟ 

لسنة  12 ، قانون215م    

2003 

هل تم تشكيل جهاز السالمة  11

والصحة المهنية بالمنشأة تشكيالً 

 (صورة قرار التشكيل)قانونيًا؟ 

لسنة  134، القرار ٢م    

2003 

هل تتفق مؤهالت جهاز السالمة  12

؟ 134والصحة المهنية مع القرار 

 االطالع على المؤهالت

 134، القرار 15، م 14م    

 2003لسنة 

هل تم تدريب جهاز السالمة  13

والصحة المهنية بالمنشأة 

 ذ( أخالتدريب األساسي والمتقدم؟ 

 صورة من شهادات التدريب

لسنة  134، القرار 17م    

2003 

هل تم تشكيل لجنة السالمة  14

والصحة المهنية بالمنشأة تشكيالً 

 قرار التشكيل ة( صور قانونيًا؟

لسنة  134، القرار 5م    

2003 

السالمة  تدريب لجنةهل تم  15

والصحة المهنية وفقًا للقرار 

 صورة ذ( أخ؟ 134

لسنة  134، القرار 17م    

2003 

يوجد سجل اجتماعات لجنة  هل 16

السالمة والصحة المهنية المختوم 

 ع( االطالبواسطة المكتب؟ 

لسنة  134، القرار 10م    

2003 

هل يتم اجتماع لجنة السالمة  17

والصحة المهنية بصفة دورية؟ 

 االطالع على السجل

لسنة  134، القرار 7م    

2003 

هل تم إجراء الكشف الطبي  18

على جميع العاملين  االبتدائي

بالهيئة العامة للتأمين الصحي؟ 

 أخذ صورة

لسنة  12 قانون ،216م    

2003 
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 قرار المنفذ / قانون   مالحظات ال نعم تقييم مخاطر بيئة العمل م

هل تم إجراء الكشف الطبي  19

الدوري على جميع العاملين عن 

طريق الهيئة العامة للتأمين 

 صورة ذ؟( أخالصحي

لسنة  12، قانون 219م    

2003 

هل تم تقديم الشهادات الصحية  20

 ذ( أخللعمال المطلوب منهم ذلك؟ 

 صورة

لسنة  12، قانون212م    

2003 

هل يوجد سجل للصيانة الدورية  21

 االطالعألجهزة اإلطفاء؟ 

لسنة  211، القرار ٢م    

2003 

هل يوجد ترخيص وسجل صيانة  22

 للمصاعد؟ دورية 

لسنة  112القرار  ،29م    

2003 

هل يوجد شهادات فحص ومعايرة  23

 (أخذ صورة)آالت الرفع والجر؟ 

 211، القرار 30، م 29م    

هل يوجد سجل صيانة دورية  24

 ع( االطاللألوناش؟ 

 211، القرار 30، م 29م    

هل يتم تقديم الخدمات االجتماعية  25

 ع( االطالوالثقافية والصحية؟ 

 12، قانون العمل ٢٢٢م    

 2003لسنة 

هل تم سداد مستحقات صندوق  26

الخدمات االجتماعية والصحية 

 صورة ذ( أخوالثقافية؟ 

لسنة  12قانون العمل  223م    

2003 

هل يتم تقديم ما يفيد عمل الصيانة  27

الدورية لآلالت والماكينات 

 والمولدات؟ االطالع

، قانون 211، قرار 27م    

 12العمل 

هل يتم اتخاذ إجراءات تصاريح  28

 ع( االطالالعمل؟ 

 2003لسنة  134، قرار 3م    
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 قرار المنفذ / قانون   مالحظات ال نعم تقييم مخاطر بيئة العمل م

هل تم االطالع على ما يفيد إجراء  29

التفتيش اليومي وفي كل وردية 

 ع( االطالعمل؟ 

 2003 أ لسنة بند 219 م   

هل تلتزم المنشأة بتسليم  30

اإلحصائيات نصف السنوية في 

 المكتب ة( بمعرفمواعيدها؟ 

 لسنة12قانون العمل  228م    

2003 

هل توجد السجالت النوعية  31

لإلحصائية نصف السنوية 

إصابات العمل، األمراض )

المهنية، األمراض العادية 

 ؟(والمزمنة، الحوادث الجسيمة

 2003لسنة  126، قرار 4م    

 

  وصف مختصر للنشاط الرئيسية / األقسام-ثالثًا 

 بيئة العمل مخاطر-رابعًا

 قرار المنفذ / قانون   مالحظات ال نعم تقييم مخاطر بيئة العمل م

أجهزة لقياس  بالمنشأةهل يوجد  

 مخاطر بيئة لعمل؟

 2003 لسنة 134، قرار 3م    

لسنة  12، قانون 208م     لفيزيائيةالمخاطر ا 1

2003 
هل يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة  1-1

لتقليل شدة الضوضاء لمستويات 

للجدول المرفق  ا( طبقً األمان؟ 

 2003لسنة  211بقرار 

 2003لسنة  211، قرار8م    

هل يتم توفير مستويات  2-1

االستضاءة المأمونة في أماكن 

للجدول  ا( طبقً العمل المختلفة؟ 

 2003لسنة  211المرفق بقرار 

 

 2003لسنة  211ر، قرا7م    

هل يتم توفير مستويات  3-1

االستضاءة المأمونة في أماكن 

للجدول  اطبقً  (العمل المختلفة؟ 

 2003لسنة  211ب قرارالمرفق 

 

 

 

 2003لسنة  211، قرار7م    
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 قرار المنفذ / قانون   مالحظات ال نعم تقييم مخاطر بيئة العمل م

هل يتم اتخاذ االحتياطات الالزمة  4-1

للوقاية من مخاطر االهتزازات في 

للجدول  ا( طبقً بيئة العمل؟ 

 2003لسنة  112المرفق بقرار 

 2003لسنة  211، قرار9م    

هل يتم اتخاذ إجراءات الوقاية من  5-1

 المؤينة( طبقًامخاطر اإلشعاعات 

 1960 لسنة. 59لما ورد بقانون 

 

لسنة  211، قرار 10م    

2003 

هل يتم اتخاذ إجراءات الوقاية من  6-1

المؤينَّة( مخاطر اإلشعاعات غير 

 –الليزر  –البنفسجية  فوق

 المجال الكهرومغناطيسي وغيرها

، قرار 13، م 21، م 11م    

 2003لسنة  211

إجراءات الوقاية من  يتم اتخاذهل  7-1

مخاطر التعرض المهني للضغط 

 الغوص والمالحة الجوي( أعمال

لسنة  211، قرار 24م    

2003 

هل يتم اتخاذ االحتياطات الالزمة  8-1

للوقاية من مخاطر االنفجار 

والمواد التي ينشأ عنها مخاليط 

 انفجارية؟

 12، قانون العمل 208م    

 2003لسنة 

 12، قانون العمل 208م     لكهربيةلمخاطر ا 2

 2003لسنة 
هل تُطبَّق إجراءات الوقاية من  1-2

مخاطر الضغط العالي في محطات 

توليد الكهرباء أو المحوالت 

الكهربية أو شبكات نقل القوى 

 الكهربية؟

 

 

لسنة  211، قرار 23م   

2003 

المصادر -اللوحات-هل( الكابالت 2-2

نة وبعيدة  الكهربائية) مغلقة وُمؤمَّ

 عن مصادر الحرارة؟

 

 

 2003 لسنة 211قرار  ،32م   

 التوصيلة األرضية هل تم تأريض 3-2

 للماكينات واألجهزة الكهربائية؟

 2003 لسنة 211قرار  ،32م   

هل يوجد مفاتيح فصل كهربي  4-2

الوصول  والمعدات ويمكنلآلالت 

إليها بسهولة في حاالت 

 الطوارئ؟

 2003 لسنة 211قرار  ،32م   

هل يتـم الفحص الدوري لألسـالك  5-2

 والتوصـيالت الكهربائية؟

 

 

 2003 لسنة 211قرار  ،32م   
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 قرار المنفذ / قانون   مالحظات ال نعم تقييم مخاطر بيئة العمل م

هل يوجد أرضيات عازلة أمام  6-2

لوحات توزيع الكهرباء ذات 

 الجهد العالي؟

 2003 لسنة 211قرار  ،32م   

 تألدوااولعدد المخاطر لميكانيكية  3

 تآلالاو

لسنة  12، قانون 209م    

2003 
هل تتم إحاطة األجزاء المتحركة  1-3

من ُمولدَّات الحركة وأجهزة نقل 

الحركة بحواجز وقائية مناسبة 

 لمنع االصطدام؟

   

 

 2003 لسنة 211قرار  ،27م

هل يتم اتخاذ االحتياطات الالزمة  2-3

لوقاية العاملين من أخطار 

الشظايا المتطايرة أو األجسام 

 ؟الحادة والبارزة

 2003 لسنة 211قرار  ،27م   

هل توجد الفتات إرشادية بجوار  3-3

اآلالت واألجهزة توضح فيها 

تعليمات السالمة الفردية للوقاية 

 من مخاطر العمل؟

 2003 لسنة 211قرار  ،27م   

هل األجـهزة والماكـينات مـزودة  4-3

 بوسـائل الوقـاية الذاتية؟

 2003 لسنة 211قرار  ،27م   

هل يتم إجراء الصيانة الدورية  5-3

الالزمة لآلالت واألجهزة 

والماكينات بما يكفل السالمة 

 واألمان؟

 2003 لسنة 211قرار  ،27م   

لعمل على البناء والتشييد وا 4

  ميكانيكيةرتفاعات ا

لسنة  12، قانون 209م    

2003 
هل تم اعتماد أعمال الحفر والهدم  1-4

 والبناء من الجهات المختصة؟

لسنة  211، قرار 14م    

2003 
 هل تم إخطار المكتب المختص 2-4

 إخطار مقاول من الباطن؟

لسنة 211فقرة ب، قرار 1م    

2003 
هل يتم اتخاذ اإلجراءات والتدابير  3-4

الوقائية الالزمة في حالة استخدام 

 السقاالت والساللم واألفاريز؟

، 18، م 17، م 16، م 15م    

 2003لسنة  211قرار 

هل تم فحص واختبار وإجراء  4-4

عمليات الصيانة لجميع المعدات 

واألجهزة واالآلت قبل 

 استخدامها؟

لسنة  211، قرار 24م    

2003 

هل يتم اتخاذ اإلجراءات والتدابير  5-4

الالزمة للتأمين ضد مخاطر 

السقوط أو االنهيار في أعمال 

 الحفر والهدم؟

 

لسنة  211، قرار 20، م19م    

2003 
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 قرار المنفذ / قانون   مالحظات ال نعم تقييم مخاطر بيئة العمل م

لسنة  12، قانون 210م     لمخاطر لبيولوجية 5

2003 
هل يتم اتخاذ اإلجراءات الوقائية  1-5

الالزمة لدرء المخاطر في نقل أو 

تداول أو تخزين المواد 

 البيولوجية؟

لسنة  211، قرار 33م    

2003 

اإلجراءات الوقائية  يتم تطبيقهل  2-5

في تقييم وتصنيف الملوثات 

البيولوجية طبقًا لدرجة خطورتها 

والتعرض المهني لها وإعداد دليل 

 خاص بطرق المكافحة؟

لسنة  211، قرار 33م    

2003 

هل يتم اتخاذ اإلجراءات التنظيمية  3-5

لعدم تعرض العامالت الحوامل 

والنساء في سن الخصوبة لمصدر 

ثات البيولوجية؟العدوى   بالملوَّ

لسنة  211، قرار 33م    

2003 

هل توجد خطة لتحصين العاملين  4-5

واألمصال  المعرضين باللقاحات

ضد األمراض الُمْعدية والفيروسية 

 والبكتيرية؟

لسنة  211، قرار 33م    

2003 

هل يوجد نظام خاص للتطهير  5-5

لفات  والتعقيم ومعالجة الُمخَّ

 البيولوجية والبيووالنُّفايات 

 كيميائية؟

لسنة  211، قرار 33م    

2003 

هل يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة  6-5

الخاصة بمكافحة ناقالت وحامالت 

المرض والعدوى في أماكن العمل 

 القوارض والحشرات وغيرها؟

 

لسنة  211، قرار 33م    

2003 

هل يتم إعداد وثيقة السالمة  7-5

بالمواد الحيوية الخاصة 

ِّرد أو  البيولوجية بالتعاون مع الُمو 

المخاطر الناتجة  نتج، تتضمنالُم ِّ

عن استخدامها وكيفية التعامل 

 معها وأثناء الطوارئ؟

لسنة  211، قرار 33م    

2003 

لسنة  12، قانون 211م     لمخاطر لكيميائية 6

2003 
هل يتم توفير اشتراطات السالمة  1-6

في تخزين المواد الكيميائية 

والمخلفات الناتجة عنها طبقًا 

 ؟MSDSللتعليمات الواردة بالـ 

 

لسنة  211، قرار 34مادة    

2003 
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 قرار المنفذ / قانون   مالحظات ال نعم تقييم مخاطر بيئة العمل م

هل يتم توفير االحتياطات الالزمة  2-6

لوقاية المنشأة والعمال عند نقل 

وتداول واستخدام المواد 

الكيميائية الخطرة والتخلص من 

نفاياتها طبقًا للتعليمات الواردة 

 ؟MSDSبالـ 

 

لسنة  211، قرار 34مادة    

2003 

هل يوجد تقييم لمخاطر التعامل  3-6

مع المواد الكيميائية ورصد 

وتسجيل درجات تركيزها في 

الهواء طبقًا للجدول المرفق 

والمذكور به الحدود  112بالقرار 

العتبية والسقفية وحدود التعرض 

 الكيميائية،لفترة قصيرة للمواد 

أكانت أتربة أم غازات أو  سواء

 سوائل متطايرة؟

 

 

لسنة  211قرار ، 34مادة    

2003 

ال هل تم وضع بطاقات  4-6

التحذير  وعالمات MSDSتعريف

ورموز الخطورة لكل المواد 

الكيميائية المستخدمة باللغة 

 العربية؟

لسنة  211، قرار 34مادة    

2003 

 هل يتم االلتزام بالكميات العتبية 5-6

للمواد الخطرة التي تجعل المنشأة 

ذات مخاطر كبرى طبقًا للجدول 

 112المرفق بالقرار 

 

لسنة  211، قرار 34مادة    

2003 

لسنة  12، قانون 212م     لمباشرةا لبية غيرالسلمخاطر ا 7

2003 
هل وسائل ومعدات اإلغاثة  1-7

في  متوافرة الستخدامهاواإلنقاذ 

حاالتِّ الطوارئ والكوِّارث أجهزة 

إضاءة َمخارج الطوارئ  –تنفس 

بَدل الوقاية من الغازات  –

قوارب  –واإلشعاع والحرائق 

وسائل اتصاالت أثناء  –النجاة 

 إلخ ؟.الطوارئ ..

لسنة  211، قرار 38مادة    

2003 

هل يتم توفير وسائل اإلسعافات  2-7

الطبية في أماكن العمل بما 

 يتناسب مع طبيعة العمل؟

 

لسنة  211، قرار 39مادة    

2003 
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 قرار المنفذ / قانون   مالحظات ال نعم تقييم مخاطر بيئة العمل م

هل كل األرضيات والممرات  3-7

والساللم نظيفة وخالية من 

العوائق لمنع التزحلق 

 واالصطدام؟

لسنة  211، قرار 40مادة    

2003 

المرافق الصحية هل تتوافر كافة  4-7

 الالزمة الستخدام العمال؟

لسنة  211، قرار 40مادة    

2003 
هل العنابر واألقسام واآلالت  5-7

بًا ترتي اإلنتاجية مرتبةوالعمليات 

سليماً يكفل سير عمليات اإلنتاج 

دون تداخل أو تضارب مما يتسبب 

في حوادث العمل أو يساعد 

 عليها؟

 

لسنة  211، قرار 41مادة    

2003 

هل يوجد أماكن مخصصة لحفظ  6-7

وتناول الطعام والشراب والتدخين 

طبقًا لحجم المنشأة ونشاطها بعيًدا 

عن أماكن، العمل مع حظر تناول 

األطعمة والتدخين في أماكن 

 العمل؟

قرار  33، فقرة ك، م 1م    

 2003لسنة  211

هل يوجد غرف ودواليب كافية  7-7

 لخلع واستبدال المالبس؟

 211، فقرة ى، قرار 1م    

 2003لسنة 
هل يوجد ممرات مجهزة لحركة  8-7

وتنقل المعاقين وذوي االحتياجات 

 العمل؟الخاصة أثناء 

لسنة  211، فقرة م، قرار 1م    

2003 

 مخاطر لحريق 8

 

  2003سنة 12من قانون  214م    

هل تم اتخاذ االحتياطات  1-8

واالشتراطات الالزمة لوقاية 

المنشأة من مخاطر الحريق 

التخلص اآلمن من المخلفات 

والقُمامة حتى ال تكون مصدًرا 

 للحرائق؟

    

هل كافة أجهزة وأدوات اإلطفاء  2-8

المستخدمة مطابقة للمواصفة 

 القياسية المصرية؟

 2003سنة 12من قانون  214م    

هل شبكة الحريق وأدوات اإلنذار  3-8

 بقًاسليمة( طوأجهزة اإلطفاء 

)؟ وهل المدنية لتقرير الحماية 

يتم إجراء تدريبات عمـلية عليها 

 للتـأكد من كفـاءتها بصفة دورية؟

 2003سنة 12من قانون  214م    

هل تم تدريب عدد كاٍف من العمال  4-8

 على مكافحة الحريق؟

لسنة  211من قرار  ٢م    

2003 
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 قرار المنفذ / قانون   مالحظات ال نعم تقييم مخاطر بيئة العمل م

رث الكوا ةوإداررئ الطواخطط  9

 ألزمات او

 لطبيعيةاناعية وصلا

 

لسنة  12، قانون 215م    

2003 

هل يتم اختبار فاعلية الخطة  1-9

وإجراء تدريبات عملية عليها 

 للتأكد من كفاءتها بصفة دورية؟

لسنة  12، قانون 215م    

2003 

السالمة هل تم موافاة مكتب  2-9

والصحة المهنية المختص 

بصورة من خطة الطوارئ 

 لمراجعتها؟

لسنة  12، قانون 215م    

2003 

هل مداخل ومخارج الطوارئ  3-9

والممرات ممهدة ومزودة بوسائل 

اإلضاءة واإلشارات الكافية 

 وتتناسب مع عدد العاملين؟

 2003لسنة  211، قرار ٢م    

ات اس 10 لسنة  12، قانون 217م         يةصلشخالوقاية اتخدم َمهمَّ

2003 
1-

10 
هل تقوم المنشأة بتوفير أدوات 

الشخصية ومهمات الوقاية 

 لطبيعة ومخاطر العمل؟ المناسبة

 

لسنة  12، قانون 217م    

2003 

2-

10 
هل يتم تدريب العامل على 

استخدام مهمات الوقاية 

 الشخصية؟ 

لسنة  12، قانون 217م    

2003 

3-

10 
مزاولة  العامل قبلهل تتم إحاطــة 

 العمل بمخاطر مهنته؟

وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية 

 المقررة؟

   

 

لسنة  12، قانون 217م 

2003 

4-

10 
هل يتم تدريب العامل على األسس 

 السليمة ألداء مهنته؟

لسنة  12، قانون 217م    

2003  
 2003لسنة  134قرار     لتوعيةا 11
1-

11 
هل تتم توعية وتدريب العمال 

بالمخاطر التي يواجهونها؟ من 

 مهام جهاز السالمة

لسنة  134، القرار 3م    

2003 

2-

11 
هل يتم عقد ندوات تثقيفية لرفع 

( الوعي الوقائي لدى العاملين؟ 

 مهام جهاز السالمة نم

لسنة  134، القرار 3م    

2003 

3-

11 
هل توجد ملصقات لرفع الوعي 

العمال بمخاطر  ي وتوعيةالوقائ

بيئة العمل؟ من مهام جهاز 

 السالمة

لسنة  134، القرار 3م    

2003 
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 قرار المنفذ / قانون   مالحظات ال نعم تقييم مخاطر بيئة العمل م

     خدمات أخرى    12
1-

12 
- مسعف-هل يتوافر ممرض 

 ؟طبيب

 

 12، قانون العمل 220مادة    

 2003لسنة 

2-

12 
توفير وسيلة مواصالت هل يتم 

للمنشأة إذا كانت بعيدة عن 

 العمران؟

 12، قانون العمل 221مادة    

 2003لسنة 

لسنة  211، قرار 31م     ولتخزينلمخازن  13

2003 
1-

13 
هل يتم تطبيق إجراءات التخزين 

 اآلمنة؟

لسنة  211، قرار 31م    

2003 
2-

13 
هل يفصل بين المواد القابلة 

والمواد المؤكسدة في لالشتعال 

 التخزين؟

لسنة  211، قرار 31م    

2003 

3-

13 
في المخازن المفتوحة، هل تتم 

تغطية المخزون بأغطية عازلة 

السوائل مقاومة للحرائق ونفاذ 

المخزون مرتفعًا عن  ويكون

 سم؟ 15األرض قرابة 

 

 

لسنة  211، قرار 31م    

2003 

4-

13 
ال تقل عن  توجد ممرات فرعيةهل 

 ؟ الرئيسيةالمخازن  في متر 5,1

لسنة  211، قرار 31م    

2003 
5-

13 
هل توجد الفتات إرشادية في 

 أماكن تخزين المواد؟

لسنة  211، قرار 31م    

2003  
حة صلاالمة وسلا ةإدارنظام  14

 لمهنيةا

 2003لسنة  134القرار    

1-

14 
هل توجد للمنشأة سياسة للسالمة 

 المهنية؟والصحة 

لسنة  134، القرار 3م    

2003 
2-

14 
هل يوجد خطة سنوية للمنشأة 

لتنفيذ سياسة السالمة والصحة 

المهنية بها؟ هل يوجد خطة 

سنوية للمنشأة لتنفيذ سياسة 

 السالمة والصحة المهنية بها؟

لسنة  134، القرار 3م    

2003 

3-

14 
هل يتم التحقيق في كل حوادث 

 العمل وتسجيلها؟

لسنة  134، القرار 3م    

2003 
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 نتيجة التفتيش

 الزمن المقترح القرار/ القانون القسم المخالفات م

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 نتيجة التفتيش

 إجراءات أخرى غلق محضر مع ذكر تاريخ المحضر ُمستوفًى ويُحفظ مهلة

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 توقيع مدير المكتب                                                                    توقيع المفتش
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 وتأمين بيئة العمل السالمة والصحة المهنية

 شرارة *إعداد د. مجدي عبد هللا 

 

 نشر من قبل مؤسسة فريدريش إيبرت )مكتب مصر(

 محفوظة لمؤسسة فريدريش إيبرت 2016 ©حقوق الطبع 

 جميع الحقوق محفوظة

 تمت الطباعة بجمهورية مصر العربية

 )مكتب مصر( إيبرتأصدر من قبل مؤسسة فريدريش 

 

كامل  ويتحمل المؤلفإيبرت رأى مؤسسة فريدريش * هذا الكتاب ال يعبر عن 

 المسؤولية عن محتوى الكتاب

 

 مالحظة للعالمة التجارية:

 

 إيبرت ومؤسسة فريدريشفريدريش إيبرت  وشعار مؤسسةالعالمة التجارية 

 )مكتب مصر(

 .Friedrich-Ebert-Stiftung e.Vمملوكة من قبل: 

 .ترخيص من قبل مالك العالمة التجارية وتستخدم بموجب

 

 2003/  20493 رقم اإليداع:

 .I.S.B.N  977-358-045-8 :الترقيم الدولي
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 حول مؤسسة فريدريش إيبرت في مصر

ً من أهداف تعزيز الديمقراطية والعدالة  والمتمثلة فيالعامة  مؤسسة فريدريش إيبرت استلهاما

االجتماعية، ودعم التنمية االقتصادية واالجتماعية، والدعوة إلى حقوق اإلنسان والمساواة بين 

. يعمل المكتب بالتعاون مع شركاء محليين 1976الجنسين، بدأت المؤسسة عملها في مصر منذ عام 

هذه االتفاقية تم اعتمادها بقرار جمهوري رقم في إطار اتفاقية مبرمة مع الحكومة المصرية. 

بقرار  وتم اعتمادها 1988تجديد هذه االتفاقية عام  وقد تموموافقة البرلمان المصري.  139/1976

 .المصري وموافقة البرلمان 244/1989جمهوري رقم 

نة كانت المطالبة بإحداث تغيير اجتماعي وسياسي جوهري هي المحرك وراء الثورة المصرية س

. وسيكون التعامل مع هذه المطالب هو التحدي األساسي أمام المعنيين والمجتمع المصري بأسره 2011

إيبرت على أتم االستعداد لمساعدة الشعب المصري  ومؤسسة فريدريشعلى مدار السنوات القادمة 

 أثناء هذه العملية االنتقالية

. 

 :في مجاالتتتعاون مؤسسة فريدريش إيبرت مع الشركاء المصريين 
 البيئة والتنمية المستدامة 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية 

  تمكين المجتمع المدني 

 التعاون والحوار الدولي 

 

 مؤسسة فريدريش إيبرت 

 مكتب مصر

 

 شارع الصالح أيوب 4

 مصر  –الزمالك، القاهرة  11211

 

 00202 27371656-8ت: 

 00202 27371659ف: 

 

 
 

E-Mail: fes-egypt.org 
www.fes-egypt.org 
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