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 -1مقدمة
إن اﻷمن الصناعي والسﻼمة المهنية عامﻼن متﻼزمان وتربطهما عﻼقة وثيقة اقتصاديﺎً ٕوانتاجيﺎً ﻓجميع بلدان
العالم التي تسير في طريق التطور والنمو تضع خططاً ﻷعمالها اﻻقتصادية واﻻجتماعية ويكون لها دائماً
هدفين اﻷول هو إعداد الكوادر العمالية المتخصصة الﻼزمة ﻹنجاز هذه الخطط والحفاظ على سﻼمتها
والثاني هو حماية وسائل اﻹنتاج من منشآت وتجهيزات ومواد أوليﺔ.
أثبتت التجارب العملية في معظم الدول المتقدمة أن تحقيق ظروف عمل آمنة من خﻼل تطبيق شروط اﻷمن
الصناعي ﻻ يحقق المحافظة على حياة اﻹنسان العامل وعلى وسائل اﻹنتاج فحسب بل يؤدي وبشكل مباشر
إلى زيادة كبيرة في اﻹنتاج ﻷن النظرة اﻻقتصادية السليمة والصحيحة لﻸمن الصناعي ﻻ تقتصر على
تكاليف وسائل اﻷمن الصناعي بل أيضاً على مردودها اﻹيجابي من حيث خفض الخسائر المتزايدة بشكل
كبير والتي يمكن أن ينجم عنﻬﺎ حوادث العمل واﻷمراض المهنية التي تؤدي إلى نزيف كبير في القوى العاملة
المدربة باﻹضافة للتوقف الذي يصيب وسائل اﻹنتاج من منشآت ومواد وآﻻت نتيجة ﻟﻬذﻩ الحوادث.
ﻟﻘد تناما اﻻهتمام بضرورة تفعيل دور اﻷمن الصناعي والسﻼمة المهنية في اﻵونة اﻷخيرة من قبل جميع
المؤسسات وتم وضعها ضمن اﻷولويات الضرورية للعمل وبشكل متوازي مع التدريب والتأهيل في كافة
المجاﻻت واﻻختصاصات ﻷن التدريب والتأهيل واﻷمن الصناعي يؤدي إﻟﻰ نتيجة واحدة وهي زيادة اﻹنتاج
وبالتالي المردود وبنفس الوقت اتقاء مخاطر العمل المتوقعة الحدوث.
ونظ اًر ﻷهمية تطبيق اﻷمن الصناعي والسﻼمة المهنية في المؤسسات والشركات المختلفة ،من حيث طبيعة
العمل والتوجه وبالتالي تنوع اﻷخطار التي يتعرض لها العاملون ،لذلك أعددنا هذا الدليل ليكون مصدر فائدة
ﻟﻠﻌاملين في الهيئة وفي المؤسسات اﻷخرى وسوف نبين ﻻحقاً أهمية اﻷمن الصناعي ودوره في وقاية
العاملين من أخطار العمل وكذلك سيتم استعراض اﻷخطار العامة والمتوقعة في كافة اﻷعمال وكيفية الوقاية
منها مع اﻷساليب المتبعة لتفادي ﻫذﻩ اﻷخطار واﻹسعافات اﻷولية للمصابين واﻹرشادات اﻟعامة التي يجب
إتباعها في جميع اﻷحوال والمجاﻻت.
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 -2تعريف السﻼمة المهنية
تُعرف السﻼمة المهنية بأنها مجموعة اﻷنظمة واﻹجراءات والتدابير التي من شأنها توفير الحماية
المهنية للعاملين والمحافظة على سﻼمة المنشأة اﻹنتاجية ووسائل اﻹنتاج.

 -3أهداف السﻼمة المهنية
إن الهدف اﻷساسي من تطبيق إجراءات السﻼمة المهنية يكمن في الوصول إلى مردود إنتاج جيد من

دون حوادث أو إصابات وذلك من خﻼل:

• حماية العنصر البشري من اﻹصابات الناجمة عن مخاطر بيئة ومعدات العمل.

• توفير بيئة عمل مناسبة ومﻼئمة وآمنة من حيث اﻹضاءة والرطوبة ودرجة الح اررة المريحة للعمل.
• الحد من وقوع الحوادث من خﻼل تطبيق إجراءات السﻼمة بشكل صارم ودقيق.
•

خفض اﻷضرار والخسائر للمنشآت والتجهيزات.

• الحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات نتيجة
للحوادث.

• تثبيت اﻵمان والطمأنينة في قلوب العاملين أثناء قيامهم بأعمالهم والحد من نوبات القلق والفزع الذي
ينتابهم وهم يتعايشون مع أدوات ومواد وآﻻت يكمن بين ثناياها الخطر الذي يهدد حياتهم.

• توفير وتنفيذ كافة اشتراطات وقوانين السﻼمة والصحة المهنية.
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 -4قواعد السﻼمة المهنية
إن تطبيق قواعد اﻷمن الصناعي بشكل صحيح ومتكامل يعتبر من أهم الوسائل واﻹجراءات الضرورية

لزيادة اﻹنتاج واﻹقﻼل من الهدر وذلك من خﻼل المحافظة على العاملين ووسائل اﻹنتاج المختلفة

ويتحقق ذلك عن طريق:

• حماية العاملين جسدي ًا وصحياً ونفسيًا ووقايتهم من أخطار العمل المختلفة.

• توفير جميع المتطلبات واﻻحتياجات واﻹجراءات لتأمين بيئة عمل مأمونة وصحيحة وموثوقة.

 -5متطلبات السﻼمة المهنية
لتأمين شروط عمل صحيحة وصحية ولتحقيق مردودية عالية في اﻹنتاج ﻻبد من تأمين متطلبات السﻼمة
المهنية بشكل كامل وسليم وذلك من خﻼل:
• تشكيل لجان تخصصية ﻟوضع إجراءات الحماية والوقاية وﻟمتابعة ومراقبة التنفيذ.

• وضع اﻹجراءات والتعﻠيمات العامة بالصحة والسﻼمة المﻬنية التي توضح ﻟلعامﻠين ما يجب عمله
وما يجب اﻻبتعاد عنﻪ.

• تأمين مستﻠزمات الصحة والسﻼمة المﻬنية وتجهيزات الوقاية المختلفة )الفردية والجماعية( من أجﻬزة
وﻋدد وأدوات بما يتناسب مع نوع وطبيعة العمل.

• توعية العاملين في المؤسسات والمنشآت حول طبيعة اﻷعمال المهنية المختلفة من خﻼل إقامة
الدورات والندوات واﻹعﻼنات وورش العمل.

• إحاطة العامل قبل إسناد أي عمل إليه بمخاطر مهنته.
• العمل ﻋﻠﻰ توفير الخدمات اﻻجتماعية للعاملين لتأمين اﻻستقرار النفسي.

• اتخاذ اﻹجراءات الﻼزمة ﻛﺎﻓﺔ ضمن منشأة العمل ﻟتوفير بيئة عمل مناسبة ومﻼئمة وآمنة.
• تأمين أدوات ووسائل اﻹنقاذ السريع واﻹسعافات اﻷولية.
• التقيد بالق اررات النافذة حول السﻼمة المهنية.

• دراسة وتحليل الحوادث باستمرار مع البحث عن أسبابها وشرح أبعادها للعاملين بما يكفل ﻋدم تكرار
تلك الحوادث مرة أخرى.

6

 -6بعض تشريعات اﻷمن والسﻼمة والصحة المهنية ﻓﻲ اﻟﻘطر
• أحكام الفصل الثالث من الباب التاسع من اﻟﻘرار رﻗم  /2907/تاريخ  22/3/2003الصادر ﻋن
رئاسة مجلس اﻟوزراء اﻟذي يحوي اﻷحكام المتعلقة بـ:

 اتخاذ اﻻحتياطات الﻼزمة لحماية العاملين من أخطار العمل وتدريبهم. تأمين وسائل وﻋدد وألبسة الوقاية الﻼزمة. -تأمين ممرض ﻓﻲ موقع العمل.

 -تشكيل لجنة للصحة والسﻼمة المهنية واﻷمن الصناعي مهمتها مراقبة حسن تنفيذ ذﻟك.

• اﻟﻘرار رﻗم  269تاريخ  1/3/1977الصادر ﻋن الشؤون اﻻجتماعية والعمل الذي يفرض على

صاحب العمل اتخاذ الوسائل العملية المناسبة لمنع أو تقليل أو إزالة اﻷخطار الصحية ﻓﻲ أماكن

العمل.

• قانون التأمينات اﻻجتماعية رﻗم  92ﻟﻌﺎم 1959اﻟذي يوجب ﻋﻠﻰ صاحب العمل أن يتبع التعليمات
الكفيلة بوقاية العمال من إصابات العمل ٕواﻻ تعرض لغرامة.
• اﻟﻘرار رﻗم/12/ﻟﻌﺎم  1959بشأن الفحص الطبي للعمال المعرضين لﻸمراض المهنية.

 -7أسباب الحوادث
إن حوادث العمل المختلفة ﻻ يمكن أن تحدث بشكل تلقائي من دون مسببات ﻓﺄسباب الحوادث كثيرة ،ولمنع

حدوثﻬﺎ أثناء العمل ﻻبد أن يتم تﻼفي تلك اﻷسباب والتي تتمثل ﻓﻲ:
 -1-7أسباب سلوكية :تتعلق بالعامل منها:
 إهمال العامل وشرود ذهنﻪ. نقص المهارة أو الخبرة. -الثقة الزائدة ﻓﻲ النفس.

 وجود ﻋﺎﻫﺔ أو نقص بدني. -التعامل الخاطئ مع اﻵﻟﺔ.

 -2-7أسباب ﻓﻲ بيئة العمل :وتتمثل بـ:
 -ﻋدم توفير حواجز واقية باﻵﻻت.

 استعمال أدوات ومعدات غير جاهزة فنياً.7

 عدم توفر النظام والترتيب في بيئة العمل. اﻹضاءة غير السليمة. -التهوية غير المناسبة.

 -الضوضاء أثناء العمل

 -عدم استخدام أو توافر أدوات ومﻼبس الوقاية الشخصية.

-8اﻵثار الناتجة عن اﻹصابة أو المرض المهني
تعتبر الحوادث أو اﻷمراض المرتبطة بالعمل باهظة التكاليف ،وقد يكون لها الكثير من التأثيرات المباشرة
اء على حياة العمال وعائﻼتهم أو على أصحاب العمل.
وغير المباشرة سو ً
 -1-8التأثي ارت المباشرة على العاملين وعائﻼتهم:
• اﻷلم والمعاناة من اﻹصابة أو المرض.
• فقدان الدخل.

• الفقدان المحتمل للعمل.
• نفقات الرعاية الصحية.

 -2-8التأثيرات الغير مباشرة على العاملين وعائﻼتهم:
غالبا ما
قد يكون للمرض أو للحادث المهني الكثير من التأثيرات غير المباشرة التي يتكبدها العمال ،حيث ً
وضوحا هي معاناة عائلة العمال
يكون من الصعب قياسهإ .وان أحد أهم هذه التأثي ارت غير المباشرة واﻷكثر
ً

تع ﱠوض بالمال.
التي ﻻ يمكن أن َ

 -3-8التأثي ارت المباشرة على أصحاب العمل:
نجز.
• تكلفة مدفوعات العمل الذي لم ُي َ

• تكلفة المدفوعات الطبية ومدفوعات التعويض.
• إصﻼح واستبدال اﻵﻻت والمعدات التي أصابها العطب.
• التوقف المؤقت لﻺنتاج أو تقليل ساعات العمل.
• ازدياد نفقات التدريب والنفقات اﻹدارية.
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• اﻹنخفاض المحتمل في جودة العمل.

• التأثير السلبي على معنويات العمال اﻵخرين.
 -4-8التأثيرات غير المباشرة على أصحاب العمل:
• استبدال العامل المصاب أو المريض.
تكيفهم مع طبيعة العمل فعادة ما تمر فترة من الزمن
• استهﻼك زمن لتدريب العمال الحديثين و ٌ
قبل أن يبلغ العامل الحديث معدﻻت إنتاج العامل السابق المصاب أو المريض.

أيضا.
• قد تؤدي الظروف السيئة للسﻼمة والصحة في مكان العمل إلى عﻼقات عامة سيئة ً

-9نتائج العمل بنظام الصحة والسﻼمة المهنية
يؤدي تعريف العامل على الخطر الكامن للعمل ومعرفة سبل تﻼفيه إلى:
• تقليل إصابات العمل واﻷمراض المهنية للعمال.

• ندرة الحوادث والكوارث الناتجة عن اﻷعمال الضارة للمنشأة وآﻻتها.
• المحافظة على اﻷيدي العاملة الماهرة مما يؤدي إلى زيادة اﻹنتاجية وبالتالي منشأة فعالة واقتصاد رابح.
• توفير المصروفات على السﻼمة المهنية في المنشأة.

• تقليل مصروفات إصﻼح اﻵﻻت المتضررة أو شراء آﻻت جديدة وبالتالي تطوير المعمل.

 -10أهمية اﻷمن الصناعي والسﻼمة المهنية
يعتبر اﻷمن الصناعي والصحة والسﻼمة المهنية من أهم الوسائل
التي تساعد على زيادة اﻹنتاج واﻹقﻼل من الهدر من خﻼل
المحافظة على العمال وعلى مقدرتهم على اﻷداء بشكل سليم ومنع
اﻷخطار وحصرها وكذلك تأمين الحياة للعاملين بعيدة عن اﻵﻻم
والضغوط التي تقع على العمال.
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يهدف اﻷمن الصناعي إلى تحقيق سﻼمة العمال من النواحي الصحية والنفسية ووقايتهم من أخطار العمل
ويسعى لتوفير ما يلزم من الشروط والمواصفات الفنية واﻹجراءات التنظيمية في بيئة العمل ليجعلها مأمونة
وصحيحة أي ﻻ يقع فيها حوادث وﻻ تنشأ عنها إصابات مهنية .فاﻷمن الصناعي هو جميع اﻷعمال
واﻹجراءات التي تتخذ لحماية صحة وأمن العاملين والمحافظة علﻰ المواد واﻵﻻت وبما يكفل المحافظة على
حياة اﻹنسان ورفع مستوى اﻹنتاج في آن واحد .تأتي أهمية اﻷمن الصناعي من أنه يقدس حياة اﻹنسان
ويعطي اﻷولوية لحمايته من اﻷخطار ﻷنه يشكل القاعدة اﻷساسية للعمل والعنصر اﻷساسي في اﻹنتاج ،كما
يدقق في مؤهﻼت العامل الجسدية والنفسية ويحاول وضعه في المكان المناسب لكي يكون هناك توافق بينه
وبين العمل الذي يقوم به بأفضل صورة ،كما ينطلق اﻷمن الصناعي من المبدأ الوقائي الذي يعتمد على
حماية العمال من اﻹصابات واﻷمراض المهنية ويبحث في أسبابها ويتحرى مواطن الخطر للوقاية منها
ويتجنبها ويعمل على تحسين شروط العمل الصحية ويرفع اﻷمن الصناعي مستوى اﻹنتاج بزيادة اﻹمكانات
الطبيعية لليد العاملة وتأمين الوسائل الكفيلة والعدد واﻷدوات المناسبة لمتطلبات العمل ،ويهتم اﻷمن الصناعي
أيضاً بتخفيف آﻻم العمال وحماية صحتهم وتقديم المساعدة الطبية في الوقت المناسب ويطالب بإجراء
الفحص الدوري للعمال.

 -11أقسام وﻓروع السﻼمة المهنيﺔ
 -1-11اﻷمن الكهربائي.

 -2-11اﻷمن الميكانيكي )أدوات ﻗطﻊ – معدات .(... -
 -3-11اﻷمن الكيميائي )دهانات – زيوت – رصاص .(......
 -4-11اﻷمن اﻹنشائي )اﻷبنية والمنشآت(.

 -12اﻷخطار المهنية
يمكن أن نلخص اﻷخطار المتوقعة الحدوث أثناء تنفيذ اﻷعمال في حال عدم اﻻلتزام بوسائل الوقاية كمايلي:
 أخطار التماس الكهربائي بالتوترات المختلفة. أخطار السقوط من اﻷعالي مثل )الروافع -اﻷبراج -الجسور.(....... - أخطار حوادث اﻵليات بﺄنواعها)اصطدام -تدهور -تماس كهربائي للروافع مع خطوط توتر.(....10

 إصابات جلدية متنوعة )حساسية – أكزيما – بثور .(...... - إصابات تنفسية ) ربو – تحسس .(...... - -اﻷمراض المهنية المختلفة.

 -1-12أخطار أعمال الدهان
ينتج عن استعمال المواد الداخلة في عملية دهان وطﻼء المعادن أخطار مهنية صحية كبيرة ناتجة عن أبخرة
الدهان المكونة باﻷساس من المذيبات العضوية باﻹضافة إلى مكونات الدهان اﻷساسية .وكذلك فإن
الرصاص الذي يستخدم بشكل واسع في صناعة الدهان يعتبر من المواد الخطرة على الصحة العامة .كما
تتعرض اﻷجزاء المكشوفة من جسم العامل إلى تراكم رذاذ الدهان وﻻ سيما اليدين ودخول الرذاذ مع هواء
التنفس باﻹضافة إلى استنشاقه اﻷبخرة المنطلقة من المذيبات العضوية التي تدخل في تركيب الدهان عند
قيامه بالعمل دون استخدام أجهزة الوقاية الخاصة بعملية التنفس.

للوقاية من أخطار الدهان يجب إتباع الوسائل التالية:
 استخدام ساحبات الهواء لسحب أبخرة رذاذ الدهان المتطاير في حال البخ ضمن غرفة مغلقة.
 استخدام معدات الوقاية الخاصة بحماية التنفس )كمامة( ومنع إجراء عملية الطﻼء بواسطة البخ إﻻ
بعد استخدامها من قبل العامل ،وكذلك القفازات والمﻼبس الخاصة لحماية اليدين والصدر والساقين
من التلوث بمادة الدهان.
 إلزام العمال بالتقيد بالنظافة التامة وغسل اليدين قبل تناول الطعام أو الشراب ٕواجراء حمام يومي
وتخصيص الحمامات والمغاسل الﻼزمة لذلك.
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 استبدال ثياب العمل بأخرى نظيفة خالية من بقع الدهان في نهاية كل يوم عمل.
 إبعاد العمال المصابين باﻷكزيما والبثور والحساسية الجلدية عن العمل بالدهان حتى يتم شفائهم من
هذه اﻹصابات ويتم ذلك من قبل الطبيب المعتمد.
 إجراء الفحوصات الطبية الدورية والضرورية ﻟلتأكد من سﻼمة عمال الدهان ٕوابعاد من يثبت الفحص
الطبي تأثره بأي مادة من مكونات الدهان إما نهائياً أو بشكل مؤقت لفترة يحددها الطبيب المختص.
 تنظيف اﻷدوات الخاصة بأعمال الدهان للمحافظة عليها بالشكل الفني المطلوب.

 -2-12أخطار عمليات اللحام والقطع المعدني
يتعرض العمال في عمليات اللحام والقطﻊ إﻟﻰ حوادث وأخطار صحية متنوعة ناجمة عن التيار الكهربائي
والح اررة المرتفعة والغازات السامة وتطاير الشرر واﻹشعاعات الغير مرئية الناتجة عن اللحام والقطع لذلك
يجب على العامل استخدام وسائل الوقاية مناسبة .يمكن أن نستعرض أساليب اللحام والقطع وأخطارها وسبل
الوقاية منها على الشكل التالي:
أ -اللحام بالضغط
وهو على ثﻼثة أنواع:
 لحام الحدادة :ويتم اللحام بواسطة أسلوب الطرق أو الدرفلة على القطع المعدنية بعد تسخينهاإلى درجة ح اررة عالية مع نثر مادة مساعدة للحام وهذه المواد تؤثر على الجلد والجهاز التنفسي.
 اللحام بالضغط مع التيار الكهربائي :ويستخدم عادة هذا النوع لوصل الصفائح ببعضها. لحام الفلطحة :وهو اﻷسلوب اﻵلي للحام اﻷلواح المعدنية بواسطة الضغط والتيار الكهربائيوالح اررة الناتجة عن المقاومة الكهربائية على السطحين.
ب -اللحام والقطع بالغاز
يتم تسخين المعدن في منطقة الوصلة عن طريق لهب غازي ناتج من احتراق غاز اﻷستيلين مع غاز
اﻷوكسجين وتصل ح اررة اللهب الناتج إلى آﻻف الدرجات المئوية يؤدي إلى صهر المعدن.
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ت -اللحام بواسطة القوس الكهربائي ) سيخ اللحام(
يتم في هذه الطريقة وصل مولد كهربائي ذو قطبين أحدهما يوصل بالقطعة المراد لحمها والثاني مع بانسة
اللحام التي تحمل سيخ اللحام وعند نقطة التﻼمس بين سيخ اللحام والمعدن المراد لحمه ينصهر معدن السيخ
في المناطق المراد لحمها.

ث -اللحام والقص بواسطة البﻼزما
يتم القطع المعدن عن طريق لهب ثاقب موجه من آلة البﻼزما يؤدي إلى صهر المعدن في موقع القطع.

للوقاية من عمليات اللحام والقطع يجب اتخاذ اﻹجراءات التالية:
 عزل اﻷجزاء الحاملة للتيار الكهربائي عزﻻً تاماً وخاصة اﻷجزاء التي يمسكها العامل. التأكد من سﻼمة جميع اﻷجهزة واﻵﻻت واﻷدوات الكهربائية المستعملة وتوصيلها بخط أرضي. وقاية الكابﻼت من التلف وخاصة من مرور المركبات فوقها أو دحرجة اﻷشياء المعدنية عليها وفيحال التلف يجب استبدال اﻷجزاء التالفة مباشرة بأخرى صالحة للعمل.
 الوقاية من اﻷخطار الناتجة عن القطع المعدنية المنصهرة وكذلك الشرر المتطاير لما تسببه منحروق جلدية وحرائق للمواد القابلة لﻼشتعال.
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 استخدام المﻼبس و النظارات الخاصة لحماية الوجه واليدين والصدر من تطاير الشرر ومن اﻷشعةالغير مرئية.
 تغطية صمامات اسطوانات الغاز بأغطية طويلة لحمايتها أثناء النقل والتنزيل وحمايتها من الح اررةالمباشرة.
 تثبيت خراطيم الغازات بشكل جيد وابعادها عن الشحم والزيت وغيرها وأن تكون بطول مناسب ﻻيسبب حوادث.
 عدم تفريغ اسطوانات الغاز بشكل سريع حتى ﻻ يتجمد الغاز على الصمام مما يمنع مرور الغازومن الخطأ استخدام الح اررة ﻹذابة التجمد حيث يمكن استخدام طريقة التسخين بوشيعة كهربائية.

 -3-12أخطار العمل على اﻵﻻت الميكانيكية
تحتوي الشركات اﻹنتاجية على آﻻت ميكانيكية متعددة ومتنوعة مثل المثاقب الكبيرة وآﻻت قص الصاج
وآﻻت اللف الثني الهيدروليكية والمكابس اﻵلية والمخارط.....

يتعرض العامل على هذه اﻵﻻت إلى أخطار عديدة ومتنوعة ناتجة عن تطاير أو انكسار أو سقوط القطع
التي يصنعها واﻷدوات التي يعمل بها والحواف الحادة للمعدن باﻹضافة للضجة التي يتعرض لها ،لذلك يجب
أن يتمتع العامل على هذه اﻵﻻت بخبرة فنية وقدرات جسمية جيدة وسرعة بديهة وانتباه كبيرين كما يجب عليه
استخدام وسائل الوقاية الفردية الخاصة )خوذة – كفوف عازلة – قناع وجه شفاف – لباس عمل مناسب –
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واقية سمع( ووسائل الوقاية الخاصة باﻵلة .ونورد فيما يلي اﻹرشادات العامة الضرورية والتي عادة تكون
مشتركة في استخدام معظم اﻵﻻت:
 ارتداء المﻼبس الخاصة بالمعمل والتأكد بأن ﻻ يكون لها أطراف متدلية أو زيادة طول بأكمامهاوأن ﻻ يكون أي شيء متدلي من الرقبة مثل)لفحة– نقاب سﻼسل – كرافة(.
 ارتداء ألبسة الوقاية المناسبة )خوذة – قفازات – وجه واقي أو نظارات – لباس عمل مناسبوحذاء واقي(.

 التأكد من سﻼمة عمل اﻵلة وأجهزة اﻷمان فيها. التأكد من عمل اﻹضاءة الذاتية لﻶلة إذا كانت مجهزة بها. التأكد من عدم وجود أي عدد أو مواد أخرى على جسم اﻵلة أو قرب أجزائها المتحركة. يجب وضع السرعة المناسبة والضغط المناسب لعمل اﻵلة إن وجد. يجب التأكد من جميع أجهزة القياس من عدادات وساعات)الوقود – الزيوت – التيار( على أنهاسليمة وتعمل بكفاءة.
 عدم محاولة إيقاف أي جزء متحرك في اﻵلة باليد والبقاء دائماً بعيد عن اﻷجزاء المتحركة بمسافةآمنة.
 في حال حدوث أي خلل أو عطل أو ظهور أي صوت غير عادي في اﻵلة يجب إيقاف اﻵلةفو اًر ٕوابﻼغ رئيس الورشة أو رئيس القسم.
 -عدم ترك اﻵلة وهي تعمل ﻷي سبب كان إﻻ بعد إيقافها وفصل التيار الكهربائي عنها.

15

 عند إجراء أي عمل من أعمال القياس أو الضغط أو الصيانة أو اﻹصﻼح يجب التأكد قبل كلشيء من فصل التيار الكهربائي وتوقف أجهزة الحركة تماماً ويحظر رفع أي جزء مغطي لﻸجهزة
المتحركة أثناء عملها.
 يجب فصل الحركة عن اﻵلة )فصل التيار الكهربائي تماماً( والتأكد من وقوف جميع اﻷجزاءالمتحركة قبل رفع المواد التي تم تصنيعها.
 إبﻼغ رئيس الورشة أو رئيس القسم عن أي مﻼحظات أو صوت غريب أو أعطال في اﻵلة تشكلخط اًر على سﻼمة زمﻼئك الذين يعملون في نفس اﻵلة في وقت ﻻحق.
 -يجب إجراء النظافة اليومية حول اﻵلة طبقاً للتعليمات الخاصة بالعمل.

 -4-12أخطار العمل على العدد الكهربائية اليدوية
تستعمل هذه الُعدد بشكل واسع في كافة المجاﻻت بسبب تنوع أعمالها ونورد فيما يلي بعض اﻹرشادات
العامة للحماية من أخطار هذه العدد:

 التأكد من سﻼمة هذه العدد ٕواجراء الصيانة الدورية لها وخاصة اﻷجزاء المعرضة للتلف مثلالكابﻼت الناقلة للكهرباء مع ضرورة كون هذه العدد مزودة بخط أرضي.
 وضع العدد في أماكن خاصة وعدم وضعها على اﻷرض أو على الرفوف بشكل عشوائي منعاًلسقوطها على العاملين أو تأثرهم بها.
 تثبيت أقراص الجلخ أو ريش المثقب بشكل جيد منعاً ﻻنكسارها وتطايرها. -تثبيت القطع المراد شغلها بشكل جيد منعاً ﻻنفﻼتها ٕواصابة العامل.
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 -5-12أخطار اﻷعمال الكهربائية والوقاية منها
يتعرض العاملين في اﻷعمال الكهربائية ﻷخطار متعددة يمكن أن تؤدي إلى خسائر فادحة في اﻷرواح
واﻷموال إذا أهملت قواعد اﻷمن الصناعي والسﻼمة المهنية لها .بشكل عام تحدث الصدمة الكهربائية
للعامل عند كونه جزءا من الدارة الكهربائية المغلقة بحيث يدخل التيار الكهربائي من نقطة بجسمه ويخرج من
نقطة أخرى ما اًر به شأنه بذلك شأن أي موصل كهربائي أما إذا وقف العامل على قاعدة عازلة عن اﻷرض
فإن الدارة ﻻ تكتمل إن تأثير الصدمة الكهربائية يمكن أن يكون كرعشة خفيفة أو قد يصاب العامل بفقدان
الوعي المؤقت أوفي بعض اﻷحيان إلى الجنون وفي الصدمات الكبيرة يتوقف فيها التنفس والقلب ويكون
العامل معرضاً للوفاة إذا لم تبذل جهود سريعة ﻹنقاذ المصاب.

أسباب الصدمة الكهربائية كثيرة نذكر منها :
• لمس أجزاء ناقلة للتيار الكهربائي أو أدوات غير معزولة
• عدم تأريض اﻵﻻت والمعدات الكهربائية أو الخطوط بشكل جيد.
• عدم استخدام العامل أجهزة الوقاية الﻼزمة.
• عدم قطع التيار الكهربائي قبل البدء بإصﻼح اﻵلة أو الجهاز أو الخطوط الكهربائية.
•

وصل التيار الكهربائي لموقع العمل عن طريق الخطأ بوجود عمال يعملون فيه وعدم تعليق
لوحة تدل على قطع التيار الكهربائي.

• جهل بعض العاملين بالدارات الكهربائية والتوصيﻼت في اﻷجهزة أو اﻷدوات أو اللوحات التي
يقومون بالكشف عليها أو إصﻼحها.
تدل اﻹحصائيات على أن معظم اﻹصابات الكهربائية تحدث بسبب استهتار العمال بالقدرة الكهربائية
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 -1-5-12تخليص المصابين من التيار الكهربائي
يجب تخليص العامل المصاب بالصدمة الكهربائية من التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن ﻷنه كلما طالت
فترة تأثير التيار الكهربائي كلما كانت الصدمة الكهربائية أقوى ،وعلى الشخص المنقذ أن يكون مرتدياً ﻷدوات
الوقاية الﻼزمة ﻷن لمسه للمصاب يعرضه لخطر التكهرب أيضاً .إن مرور التيار الكهربائي ضمن جسم
العامل المصاب يجعل عضﻼته تتقلص بشكل عام الناقل بشكل غير إرادي ولذلك فإن عملية إنقاذ المصاب
يجب أن تبدأ بفصل التيار الكهربائي مع اتخاذ اﻹجراءات الكفيلة بحماية المصاب من السقوط وعدم تعريضه
لخطر إضافي وفي حال تعذر فصل التيار الكهربائي يجب اتخاذ اﻹجراءات لفصل المصاب عن اﻷجزاء
الناقلة التي تﻼمسه.
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 -2-5-12الوقاية من وقوع حوادث الصعق الكهربائي
للوقاية من وقوع حوادث الصعق الكهربائي يجب اتخاذ اﻹجراءات التالية:
أ -إجراء الصيانة الدورية للمعدات واﻷجهزة الكهربائية ووقايتها من التلف.
ب -تنبيه العمال الذين يعملون ﻓﻲ اﻷعمال الكهربائية إلى اﻷخطار الناجمة عن التيار الكهربائي
ٕواعطائهم تعليمات اﻷمن الصناعي والوقاية التي يجب مراعاتها بشكل دائم.
ت -يجب أن تكون كافة العدد واﻷدوات مجهزة بغﻼف عازل.
ث -عزل نهايات الكابﻼت والوصﻼت حين إصﻼح المعدات واﻷجهزة الكهربائية وتمديد الكابﻼت.
ج -تأريض هياكل العدد واﻷدوات الكهربائية بواسطة سلك أرضي ذو مقاومة ضعيفة أو تجهيزها
بفيوزات بحيث يحترق الفيوز أو ينفصل قاطع الدارة الكهربائية عندما يزداد التيار الكهربائي عن
الحد المسموح به في حال حدوث دارة قصر مع اﻷرض.
ح -استخدام قواطع تفاضلية للوقاية من التسرب الكهربائي و يقوم القاطع بفصل الدارة عند وجود أي
تسريب ﻟتيار مع اﻷرض.
خ -على العامل الكهربائي أن يذكر دوماً أن التجهيزات أو الخطوط التي انقطع عنها التوتر فجأة
يمكن أن توضع تحت التوتر بدون إعﻼم سابق.
د-

عند تنفيذ بعض اﻷعمال على خطوط التوتر الكهربائي وضرورة العمل دون قطع التيار
الكهربائي يجب استعمال أجهزة الوقاية الﻼزمة باﻹضافة لﻸدوات المساعدة مثل )العصا المعزولة
– مؤشر التوتر_.(......

ذ -في حال مد شبكات جديدة لخطوط التوتر العالي أو المتوسط أو المنخفض وحين تتقاطع هذه
الخطوط مع خطوط فيها تيار كهربائي يجب عدم البدء بالمد إﻻ بعد الحصول على وثيقة تفيد
بقطع التيار الكهربائي هن هذه الخطوط و تصريح عمل محدد بالتاريخ و الزمن و ساعة البداية
و ساعة النهاية إذا أمكن.
ر -فحص خطوط التوتر المحملة بالتيار الكهربائي والتي تم قطع التيار عنها والمراد تمرير الخطوط
الجديدة من فوقها أو تحتها ويجب تفريغ الشحنات الكهربائية وأن يتم تأريض الخطوط في
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المنطقة التي يتم العمل فيها كأمان إضافي منعاً لﻸخطاء التي يمكن أن تحصل بإعادة التيار
الكهربائي على هذه الخطوط فجأة.

 -3-5-12التوصيل اﻷرضي )التأريض(
للتأريض أهمية كبيرة في حماية العمال والحفاظ على التجهيزات الكهربائية وله نوعان:
• تأريض ثابت :يستخدم في المباني والمنشآت والمراكز والمحطات الكهربائية واﻷعمدة الكهربائية
وأبراج التوتر العالي وكافة التجهيزات الكهربائية.
• تأريض مؤقت ومتنقل :يستخدم في تأريض خطوط التوتر العالي التي يتم العمل عليها بعد قطع
التيار الكهربائي عنها ،وتأريض اﻵليات والروافع والتجهيزات التي يتم العمل عليها.
ويتم التأريض بطريقتين:
 باستعمال أنابيب المياه والهياكل المعدنية للمباني أو المنشآت المتصلة باﻷرض ولها مقاومة
صغيرة ولكن هذه الطريقة قليلة اﻻستعمال.
 استعمال مجموعة من اﻷقطاب الكهربائية أو مجموعة من الشرائح أو اﻷوتاد المعدنية تتصل
اتصاﻻً مباش اًر مع اﻷرض وهذه الطريقة كثيرة اﻻستعمال وذلك لسهولة تركيبها واختبارها
وصيانتها.
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يجب العمل على أن تكون مقاومة الدارة اﻷرضية أقل ما يمكن كما ويجب إجراء اختبارات ﻻحقة للتأكد من
صﻼحية مقاومة الوصﻼت اﻷرضية وصﻼحية اﻷرض الموصلة بها بواسطة أجهزة القياس الخاصة وصيانة
الموصﻼت اﻷرضية بشكل دائم.

 -13دور اﻹدارة في اﻷمن الصناعي والسﻼمة المهنية
تعتبر مسألة السﻼمة المهنية ضرورة حتمية من ضرورات العمل ووسائله واﻹدارة مؤتمنة على حياة العاملين
لديهﺎ ورعاية صحتهم من اﻷمراض المهنية واﻷخطار المحتملة ويمكن تلخيص دور اﻹدارة بما يلي:
 تشكيل لجان أمن صناعي وتفعيل دورهم. توفير أفضل الشروط البيئية في العمل وتأمين خدمات للعاملين تساعدهم على التكيف مع العملبدون أي مشاكل أو مخاطر.
 توفير تجهيزات الوقاية الفردية الخاصة لكل مهنة. تجهيز وسائل اﻹنذار والوقاية الجماعية من مختلف الكوارث. تأمين وسائل اﻹنقاذ ومواد اﻹسعافات الطبية اﻷولية الضرورية في كافة المنشآت والقيام بفحوصطبية دورية للعاملين.
 التزام اﻹدراة بالق اررات والتعليمات الخاصة باﻷمن الصناعي والصحة والسﻼمة المهنية التي تصدرهاو ازرة الشؤون اﻹجتماعية والعمل والمؤسسة العامة للتأمينات.

 -14دور لجان اﻷمن الصناعي والسﻼمة المهنية
إن للجان اﻷمن اﻟصناعي والسﻼمة المهنية دور مهم في تحقيق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري
والمادي ،ومن مهام لجنة اﻷمن الصناعي والسﻼمة المهنية:
 وضع خطة متكاملة لﻸمن الصناعية والسﻼمة المهنية في المؤسسة والشركات تشمل تحديد اﻷخطارالموجودة فعﻼً واﻷخطار المتوقعة في العمل على أن تشمل هذه الخطة كافة أنواع العمل في الشركة
أو المؤسسة ويمكن للجنة اﻻستعانة بالخبرات العامة في هذا المجال داخل وخارج الشركة أو المؤسسة
عند الضرورة.
21

 اﻹش ارف على تنفيذ كافة إجراءات اﻷمن الصناعي والسﻼمة المهنية التي من شأنها توفير بيئة عملآمنة وسليمة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي.
 القيام بجوﻻت تفتيشة في المنشآت وأقسامها بشكل دوري والتحقق من تطبيق مبادئ اﻷمن الصناعيوالسﻼمة المهنية.
 تنمية الوعي الوقائي لدى العاملين من خﻼل المحاضرات والنشرات التثقيفية واﻹرشادية وتنظيمالدورات التدريبية لتزويد العاملين بالمهارات والمفاهيم التي تمكنهم من تأدية العمل بكفاءة .

 دراسة اﻷسباب الفنية لحوادث العمل واﻷمراض المهنية التي تقع للعاملين في الشركة مع وضعالتوصيات الﻼزمة لمنع تكرار مثل هذه اﻷخطار واﻹشراف على تطبيقها.
 دراسة التقارير والمﻼحظات واﻻقتراحات التي يتقدم بها اﻷطباء المعتمدين في الشركة عن اﻷمراضوالحوادث المتكررة في أعمال معينة والعمل على تحسين الحالة الصحية للعاملين و الحفاظ على
صحتهم.
 تفوض لجنة اﻷمن الصناعي والسﻼمة المهنية المركزية في المؤسسات والشركات اقتراح فرضالعقوبات الﻼزمة بحق المخالفين لتعليمات اﻷمن الصناعي ومكافأة العاملين الناشطين في التوعية
وتطبيق تعليمات اﻷمن الصناعي.

 -15دور مشرف اﻷمن الصناعي والسﻼمة المهنية
إن مشرف اﻷمن الصناعي والسﻼمة المهنية له دور كبير في المؤسسة والشركات فهو المرجع اﻷساسي
بالنسبة ﻷي معلومات في اﻷمن الصناعي كما يراقب تطبيق أنظمة وتعليمات وقواعد اﻷمن الصناعي
والسﻼمة المهنية ،ومن أبرز المهام التي يقوم بها:
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 متابعة تنفيذ التعليمات التي تصدر عن لجنة اﻷمن الصناعي والسﻼمة المهنية مع رفع المقترحاتمن أجل تامين المستلزمات الضرورية للسﻼمة المهنية لتوزيعها على مختلف فئات العاملين.
 القيام بجوﻻت تفتيشية ميدانية على مختلف مواقع العمل لمراقبة مدى تطبيق تعليمات اﻷمن الصناعيوالسﻼمة المهنية من قبل العاملين والتفتيش على المواد اﻹسعافية والتأكد توفرها وصﻼحيتها مع رفع
التقارير الﻼزمة بذلك.
 اختيار أجهزة ومعدات الوقاية الفردية اﻷكثر مناسبة للعمال وذلك بالتعاون مع الرؤساء المباشرينوالعمال المستخدمين لهذه اﻷجهزة.
 التنسيق والتعاون مع رؤساء اﻷقسام ولجان اﻷمن الصناعي والسﻼمة المهنية لترسيخ اهتمام العاملينباﻷمن الصناعي والسﻼمة المهنية وأهميته وبث روح التعاون والتوعية وحثهم على استخدام أجهزة
قترح إقامة الدورات التدريبية المناسبة
الوقاية بما يتناسب مع طبيعة العمل الذي يقومون به مع ا ا
لتوعية العاملين وتوزيع الكتيبات والنش ارت التثقيفية.
 وضع سجﻼت بالحوادث الحاصلة ومناقشتها مع لجان اﻷمن الصناعي والسﻼمة المهنية لتحليلهاودراستها وكيفية الوقاية منها في المرات اﻷخرى.
 القيا م بتحديد فئات العمال المعرضين ﻷخطار صحية تستدعي إجراء فحوص طبية دورية خاصة لهموذلك بالتعاون مع الطبيب في المؤسسة أو الشركات و لجان اﻷمن الصناعي والسﻼمة المهنية مع
وضع سجﻼت خاصة للفحوصات الدورية للعاملين تسجل فيه نتائج الفحوص الطبية الدورية.
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 -16دور طبيب المنشأة في اﻷمن الصناعي والصحة والسﻼمة المهنية
إن لطبيب المؤسسة أو الشركة دور هام وأساسي يتعدى دوره في القيام بالفحوصات العادية ٕواحالة العمال إلى
اﻷطباء اﻷخصائيين أو المستشفيات .فدوره له عﻼقة بالصحة العامة للعاملين ومطلوب منه إبداء الرأي
وتحديد الشروط الصحية الواجب اتخاذها في المؤسسة والعمل على تحسين ظروف وشروط العمل السيئة
باﻹضافة لضرورة تسميته كعضو في لجان اﻷمن الصناعي والصحة والسﻼمة المهنية ،ويتلخص دوره على
النحو التالي:
 التعاون مع اﻹدارة من أجل ضمان أفضل الوسائل الصحية ﻷداء العمل وتحسينها. التعاون مع لجنة اﻷمن الصناعي والصحة والسﻼمة المهنية لدراسة الظروف المحيطة بالعمل وأنواعالمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العاملين.
 إجراء الكشف الطبي الدوري لفئات العمال المعرضين لﻺصابة باﻷمراض المهنية وتقديم المقترحاتالﻼزمة عند اكتشاف أمراض مهنية سارية أو معدية لدى العاملين.
 تحديد المواد اﻹسعافية في المستوصفات وتحديد المواد اﻹسعافية التي تحتويها الحقيبة اﻹسعافية فياﻷقسام.
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