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وزارة العمل

قرار رقم ( )4ل�سنة 2014
ب�ش�أن حتديد ال�شروط واالحتياطات الالزمة
حلماية العمال يف �أعمال البناء والإن�شاءات والهند�سة املدنية

وزير العمل:
بعد االطالع على القانون رقم ( )25ل�سنة  2009باملوافقة على ان�ضمام مملكة البحرين �إىل
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( )155ل�سنة  1981ب�ش�أن ال�سالمة وال�صحة املهنيتني وبيئة
العمل،
وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة  ،2012وعلى الأخ�ص
املادة ( )166منه،
وعلى املر�سوم رقم ( )7ل�سنة  1983باملوافقة على االن�ضمام �إىل االتفاقية العربية رقم ()13
ل�سنة  1981ب�ش�أن بيئة العمل،
وعلى املر�سوم رقم ( )2ل�سنة  1994بان�ضمام دولة البحرين �إىل االتفاقية العربية رقم ()7
ل�سنة  1977والتو�صية العربية رقم ( )1لعام  1977ب�ش�أن ال�سالمة وال�صحة املهنية،
وعلى قرار وزير العمل وال�شئون االجتماعية رقم ( )12ل�سنة  1977ب�ش�أن حتديد وتنظيم
االحتياطات الالزمة حلماية العمال يف �أعمال الإن�شاء والهند�سة املدنية وبناء ال�سفن.
وبعد �أخذ ر�أي اجلهات املعنية،
وبنا ًء على عر�ض وكيل وزارة العمل،

قرر الآتي:
املادة ()1

يف تطبيق �أحكام هذا القرار ،يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين ُكل منها،
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
ما مل ِ
�أعمال البناء :عمليات �إن�شاء البنايات وتركيب امل�صانع �أو تغيريها تغيري ًا جوهري ًا �أو ترميمها
�أو �صيانتها وت�شمل عمليات جتديد الطالء وجتديد الزخرفة والتنظيف اخلارجي والهدم وجميع
الأعمال التمهيدية للقيام بالأعمال املذكورة وال ت�شمل الإن�شاءات الهند�سية ح�سب التعريف
الوارد ب�ش�أنها.
�أعمال الإن�شاءات :عمليات �إقامة الإن�شاءات احلديدية �أو اخلر�سانية امل�سلحة عدا البنايات �أو
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تغيريها تغيري ًا جوهري ًا �أو ترميمها (مبا يف ذلك جتديد طالئها) �أو هدمها ،وت�شمل �أعمال
الطرق ومدارج املطارات وحواجز املوج والردم والأعمال النهرية ومد خطوط الأنابيب امل�ستعملة
لأي غر�ض من الأغرا�ض و�إن�شاء املوانئ و�أحوا�ض ال�سفن واملكامن والقنوات اال�صطناعية
واملجاري ومياهها ,كما ت�شمل �أعمال م�ستودعات الغاز والأعمال الهند�سية الإن�شائية �أو املدنية
التي ال تختلف يف طبيعتها عن الأعمال ال�سابقة.
�شخ�ص م�ؤهل� :شخ�ص مدرب كما يجب ولديه خربة كافية بالعمل ولي�س م�صاب ًا ب�أي عيب
ج�سماين �أو عجز مينعه من القيام بالعمل كما يجب.
موقع العمل :املكان الذي هُ يئ من قبل �صاحب العمل لقيام العامل بت�أدية العمل فيه ويكون
�أي�ض ًا من �ضمن مواقع العمل الآتي:
� -1أي مكان من املن�ش�أة ميكن �أن يتواجد فيه العمال.
� -2أي حجرة �أو ممر �أو قاعة �أو غرفة �أو ُ�سلم �أو طريق �أو �أي مكان �آخر داخل املن�ش�أة ُي�ستخدم
من قبل العمال للدخول �أو اخلروج ملوقع العمل.
ال�سقالة :من�صة مرفوعة على �أعمدة وهياكل �أو معلقة ،ت�ستخدم لأداء املهام واالنتقال العمودي
�أو الأفقي وحلمل معدات و�أدوات وخامات العمل يف مكان مرتفع.
الو�صلة الفرعية :هي ما يربط ال�سقالة ربط ًا حمكم ًا بالبناء �أو الهيكل الثابت.

املادة ()2

ت�سري �أحكام هذا القرار على �أعمال البناء ،و�أعمال الإن�شاءات والهند�سة املدنية.

املادة ()3

يتعني �ضمان ما يلي عندما يعهد �إىل جهة �أو جهات �أخرى تنفيذ م�شروع �أو مهمة يف موقع
العمل:
 -1الت�أكد من �أهلية اجلهات املعهود �إليها تنفيذ امل�شروع �أو املهمة وح�صولها على رخ�صة مزاولة
الن�شاط من قبل اجلهة املخت�صة.
 -2اتخاذ الرتتيبات املنا�سبة بغر�ض االلتزام باملتطلبات القانونية اخلا�صة بال�سالمة وال�صحة
املهنية ،ويجب توثيق واعتماد هذه الرتتيبات من قبل كافة اجلهات املعنية ،و�إخطار وزارة
العمل بها فور اعتمادها ،وال يعفي ذلك �صاحب العمل من امل�سئولية عن االلتزام بكافة
اال�شرتاطات القانونية.
 -3توفري كافة املعلومات الالزمة عن الأخطار املحتملة مبوقع العمل كلما كان ذلك ممكن ًا.
 -4التن�سيق الفعال بني اجلهات املعنية املختلفة.
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 -5مراجعة الرتتيبات امل�شار �إليها يف البنود ال�سابقة من هذه املادة ،ب�شكل دوري �أو كلما دعت
احلاجة �إىل ذلك.
 -6تعريف املناطق اخلطرة ،و�ضمان عدم دخول الأ�شخا�ص غري امل�صرح لهم لتلك املناطق،
وذلك عن طريق و�ضع حواجز �أو موانع لتواجد العمال يف هذه املناطق.

املادة ()4

يجب على املقاول الرئي�سي يف موقع العمل التن�سيق مع املقاولني من الباطن فيما يتعلق
بال�سالمة وال�صحة املهنية.

املادة ()5

ي�شرتط يف مواقع العمل ما يلي:
� -1أن تكون جميع منافذ الدخول واخلروج ،واملمرات ،والطرق التي ي�ستخدمها العمال م�أمونة.
� -2أن ي�صمم موقع العمل ب�شكل �آمن بحيث ال ي�شكل �ضرر ًا لأي من العاملني �أو املتواجدين فيه.
� -3أن تتخذ اخلطوات العملية الالزمة ملنع العمال من ا�ستخدام منافذ غري �آمنة.
� -4أن تكون م�ساحة موقع العمل كافية ومالئمة لأداء العمل مع الأخذ بعني االعتبار �أي معدة �أو
جهاز ي�ستخدم يف العمل.

املادة ()6

 -1يتعني تقييم جميع املخاطر يف موقع العمل وخا�صة الأماكن املرتفعة ،وحتليل الإجراءات
املتخذة م�سبق ًا ومدى فاعليتها ،بالإ�ضافة �إىل اتخاذ الإجراءات الالزمة التي تكفل �سالمة
العمال يف موقع العمل.
 -2يجب �أن تكون الأر�ضيات وحواجز الوقاية الدائمة �أو �أي و�سيلة من و�سائل احلماية من
ال�سقوط لأي مكان من الأماكن املرتفعة قد مت فح�صها من قبل �شخ�ص م�ؤهل قبل بدء
العمل يف املكان ،و�أن يتم �ضمان ذلك ب�شكل عملي.

املادة ()7

يتعني مراعاة ما يلي يف موقع العمل:
� -1أن تكون جميع مواقع العمل الإن�شائية مرتبة ويف حالة مقبولة من النظافة.
� -2أن يكون موقع العمل حماط ًا ب�سياج منا�سب و�أن يكون معرف ًا بو�ضع عالمات وا�ضحة عليه.
 -3عدم ترك الألواح التي حتتوي على م�سامري بارزة �أو �أي �أجزاء حادة يف الأماكن التي يحتمل
�أن ت�سبب �إ�صابة لأحد.
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 -4اتخاذ الإجراءات املنا�سبة لتخزين املواد والأج�سام ،بالإ�ضافة �إىل الطرق املنا�سبة للتخل�ص
من النفايات واملخلفات بالطريقة التي من املمكن بوا�سطتها تفادي اخلطورة لأي �شخ�ص
�سواء باال�صطدام �أو �سقوط املواد.

املادة ()8

مع عدم الإخالل بالأحكام الأخرى الواردة بهذا القرار �إذا تعذر �أداء العمل ب�سالمة من
فوق الأر�ض �أو من ق�سم من �إحدى البنايات �أو من �أي بناء ثابت �آخر ،وجب توفري ال�سقاالت
�أو ال�سالمل �إذا �أمكن ا�ستعمالها ب�سالمة وتثبيتها يف موقع العمل و�صيانتها على �أن تكون هذه
ال�سقاالت �أو ال�سالمل كافية ومنا�سبة وم�أمونة لأداء العمل املطلوب.

املادة ()9

 -1ي�شرتط يف ال�سقالة و�أجزائها ما يلي:
�أ� -أن تكون م�صنوعة �صنع ًا جيد ًا.
ب � -أن تكون موادها كافية ومنا�سبة و�سليمة.
ج � -أن تكون قوتها منا�سبة للغر�ض من ا�ستعمالها و�أن تدعم بال�شكل والدعامات
والو�صالت الفرعية �إذا لزم الأمر.
د � -أن تراعى �صيانتها مراعاة تامة ،و�أن ت��زود ببطاقة تبين تاريخ فح�صها من قبل
�شخ�ص م�ؤهل.
 -2حتفظ ال�سقاالت و�أجزا�ؤها يف حالة عدم ا�ستعمالها يف مكان م�أمون مع مراعاة �صيانتها
مراعاة تامة.
 -3مينع الو�صول �إىل ال�سقالة �إذا كان �أحد �أق�سامها ناق�ص ًا �أو خمالف ًا ال�شرتاطات هذا القرار.

املادة ()10

 -1عند تركيب ال�سقاالت يجب �أن يراعى يف القوائم والأعمدة ما يلي:
�أ � -أن تكون عمودية �أو مائلة قلي ًال نحو المبنى.
ب � -أن تكون متقاربة بما يكفل ر�سوخ ال�سقالة واتزانها.
� -2أن تو�صل الأخ�شاب امل�ستعر�ضة والروافد الأفقية ببع�ضها وبالقوائم و�ص ًال حمكم ًا.

املادة ()11

يجب �أن يكون تركيب ال�سقالة �أو تفكيكها حتت �إ�شراف �شخ�ص م�ؤهل مع مراعاة �سالمة
العمال املركبني لل�سقالة من خالل تدريبهم ،ويجب مراعاة االحتياطات التالية عند الرتكيب �أو
التفكيك:
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 -1معرفة القيا�سات واخلطة املعتمدة لتفكيك ال�سقالة �أو تركيبها.
� -2إدراك ل�سالمة العمل يف ال�سقاالت.
 -3اتخاذ التدابري الالزمة ملنع �سقوط العمال �أو املواد.
 -4الأخذ يف االعتبار ظروف الأحوال اجلوية وت�أثريها ومدى �سالمة العمل يف ال�سقاالت.
 -5مراعاة التحميل امل�سموح به.

املادة ()12

ي�شرتط يف ال�سقاالت ذات العجالت ما يلي:
� -1أن يجرى ت�شييدها مع مراعاة ا�ستقرارها وتزويدها بثقل �إ�ضايف يف �أ�سفلها �أو ربطها بو�صالت
فرعية �إذا لزم الأمر.
� -2أن ال ُت�ستعمل �إال فوق �سطح ثابت ومنب�سط.
� -3أن يكون لعجالتها قفل ُيحكم جيد ًا عند ا�ستعمالها.
 -4الت�أكد يف حال حتريكها من مكان �إيل �آخر من عدم وجود �أحد العمال فوقها ،ويجب �أن
حترك من الأ�سفل.

املادة ()13

يحظر تركيب ال�سقاالت �أو متديدها �أو تغيريها �أو فكها �إال ب�إ�شراف �أ�شخا�ص م�ؤهلني يف
تركيب ال�سقاالت وفكها ،ويقوم مالحظ ال�سقالة بفح�ص جميع املواد امل�ستعملة لل�سقالة و�إجازتها
قبل ا�ستعمالها ،ويتوىل ال�شخ�ص امل�ؤهل فح�صها والك�شف عليها فيما بعد مرة واحدة على الأقل
كل �أ�سبوع.

املادة ()14

يف حالة العمل على املن�صات يجب مراعاة ما يلي:
� -1أن تكون ذات �أبعاد كافية ملرور العمال وا�ستخدام املواد الالزمة ب�شكل �آمن ،وتوفري م�ساحة
عمل منا�سبة مع مراعاة العمل اجلاري.
� -2أن تكون ذات �سطح منا�سب ال توجد به فجوات ميكن �أن يقع عامل �أو مواد منها �أو تت�سبب يف
�إ�صابة عامل� ،إال �إذا اتخذت التدابري واالحتياطات الالزمة حلماية العمال من املخاطر.
� -3أن يتم تركيبها و�صيانتها بال�شكل الذي مينع خطر االنزالق �أو التعرث ،ومينع وقوع العامل بني
من�صة العمل واملن�صة الأخرى املجاورة.

املادة ()15

يحظر التحميل على املن�صة ب�شكل ي�ؤدي �إىل انهيارها �أو حدوث ت�أثري فيها قد يفقدها
توازنها.
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املادة ()16

يركب على جانب الدرج المفتوح �أو جانبيه درابزين على طول امتداده ,ويجب �أن يكون قوي ًا
بحيث يقي الأ�شخا�ص من ال�سقوط.

املادة ()17

 -1ال يجوز ا�ستخدام �أي نظام للوقاية من �سقوط الأ�شخا�ص �إال بعد توافر ال�شروط الآتية:
�أ� -إجراء التحليل والتقييم للمخاطر التي تثبت ب�أن ت�أدية العمل با�ستخدام هذا النظام هي
الأجنح عملي ًا للحماية من املخاطر.
ب� -أن يكون كل من ال�شخ�ص امل�ستخدم وباقي الأ�شخا�ص املتواجدين يف موقع العمل قد
ح�صلوا على التدريب املنا�سب واملالئم ملزاولة عملهم بالإ�ضافة �إىل املعرفة الكافية
بخطوات وو�سائل احلماية.
 -2يراعى يف نظام احلماية ال�شخ�صية من �سقوط الأ�شخا�ص:
�أ� -أن يكون منا�سب ًا ومالئم ًا وذا قوة ومتانة كافية للغر�ض الذي �صممت من �أجله وللأحمال
املتوقعة عليه.
ب� -أن يكون منا�سب ًا ومالئم ًا لل�شخ�ص امل�ستخدم.
ج� -أن يكون مثبت ًا ب�شكل �سليم و�صحيح.
د� -أن تكون و�سائل الربط منا�سبة وذات قوة ومتانة كافية ،كما يجب تثبيتها ب�شكل حمكم.
 -3يجب �أن تتوافر يف و�سائل احلماية من ال�سقوط ما يلي:
�أ� -أن تكون ذات قوة مالئمة و�أبعاد كافية للغر�ض امل�ستخدمة له.
ب� -أن تكون ثابتة و�آمنة.

املادة ()18

عند العمل يف االرتفاعات يجب مراعاة الآتي:
� -1أن تكون احلواجز اجلانبية العلوية �أو �أي و�سيلة م�شابهة على ارتفاع مرت واحد على الأقل من
حافة ال�سطح الذي يحتمل منه �سقوط العمال.
� -2أن تكون احلواجز القدمية منا�سبة ومالئمة حلماية الأ�شخا�ص من الوقوع ،و�أي�ض ًا ملنع �سقوط
املواد واملعدات.
� -3أن تكون احلواجز اجلانبية الو�سطية �أو �أية و�سيلة �أخرى م�شابهة بحيث يكون الفراغ بينها
وبني احلواجز اجلانبية العلوية واحلواجز القدمية ال تتجاوز ن�صف مرت.
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 -4يحظر العمل �إذا مل تكن و�سيلة احلماية موجودة �إال �إذا كانت هناك و�سائل �سالمة �أخرى
فعالة وم�أمونة لأداء العمل.

املادة ()19

 -1يراعى يف احلواجز الوقائية ما يلي:
�أ -يف حالة ت�صميم احلواجز الوقائية يجب �أن تكون مت�صلة بو�سائل ربط م�صممة ومربوطة
ب�إحكام وذات قوة وا�ستقرار لغر�ض �سالمة العمال واملواد من ال�سقوط.
ب -يف حالة وجود و�سادة هوائية �أو �شبكة حماية يجب �أن تكون م�ستقرة.
 -2يجب اتخاذ االحتياطات املنا�سبة واملالئمة التي تكفل �سالمة العامل من الإ�صابة يف حال
�سقوطه ،ويجب الت�أكد من مالءمة تلك االحتياطات ب�شكل عملي.

املادة ()20

يراعى يف ا�ستعمال ال�سالمل ما يلي:
 -1يجب على �صاحب العمل عند ا�ستخدام ال�سالمل للعمل يف الأماكن املرتفعة القيام بتحليل
وتقييم املخاطر الذي يثبت ب�أن ا�ستخدامها هي الو�سيلة العملية املنا�سبة.
 -2يجب �أن يكون ال�سطح الذي يو�ضع عليه ال�سلم ثابت ًا وغري قابل لالنزالق ملنع حتركه �أو
ميالنه.
 -3يجب �أن يو�ضع ال�سلم ب�شكل حمكم ل�ضمان ثباته �أثناء ت�أدية العمل.
 -4يجب �أن تكون ال�سالمل املعدة كمدخل ملوقع العمل بارزة بارتفاع مرت واحد �أعلى موقع النزول
�أو املدخل �إال �إذا توافرت و�سيلة منا�سبة للإم�ساك بوا�سطة اليد.
 -5ال يجوز ا�ستخدام ال�سالمل القابلة لالمتداد �إال ب�ضمان عدم نزول �أجزائها �أثناء
اال�ستخدام.
 -6يجب مراعاة عدم حتريك ال�سالمل املتنقلة ذات العجالت �أثناء ال�صعود عليها ،كما يجب
توفري و�سائل للحماية من ال�سقوط �أثناء ا�ستخدامها كمن�صة عمل.
 -7يجب توفري من�صات ا�سرتاحة مالئمة عملي ًا �إىل ال�سالمل التي يزيد ارتفاعها على � 9أمتار
من القاعدة.
 -8مينع ا�ستخدام ال�سلم يف احلاالت الآتية:
�أ� -أن يكون قد جرى �إ�صالحه بوا�سطة دقه بامل�سامري �أو ربط الأجزاء املك�سورة بوا�سطة �سلك
�أو حبل.
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ب� -أن يكون حمتوي ًا على درجة �أو �أكرث مك�سورة �أو مفقودة �أو مو�ضوعة يف غري مكانها.
ج� -أن يكون م�صبوغ ًا على نحو ي�صعب معه اكت�شاف �أية ت�شققات.

املادة ()21

 -1يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة للحيلولة دون قيام �أي �شخ�ص يف موقع العمل بالعمل على
املواد �سهلة االنك�سار �أو باملرور من خاللها �أو بالقرب منها.
 -2يف حال عدم التمكن من جتنب العمل على املواد �سهلة االنك�سار �أو جتنب املرور من خاللها
�أو بالقرب منها ،يجب اتخاذ االحتياطات الآتية:
�أ� -ضمان توفير العدد الكافي والمالئم من من�صات العمل وحواجز الوقاية �أو �أي و�سيلة
�أخرى للوقاية من �سقوط الأج�سام من خالل هذه المواد.
ب -اتخاذ الإجراءات الكافية والمنا�سبة لتقليل الم�سافات والأ�ضرار المحتملة لل�سقوط
عن طريق �شبكات ال�سالمة �أو �أحزمة ال�سالمة.
 - 3يجب تثبيت الفتات حتذيرية و�إر�شادية يف املناطق التي تتواجد بها مواد �سهلة االنك�سار
والتي يحتمل �أن مير العامل من خاللها �أو بالقرب منها �أو يعمل عليها �أو تنبيه العامل بذلك
عن طريق �أية و�سيلة �أخرى مالئمة.

املادة ()22

 -1عند العمل فوق ال�سقوف املنحدرة بزاوية ميل تزيد على  12,5درجة تثبت يف طرف ال�سقف
�أ�سفل موقع العمل من�صات للعمل ويجب �أن تكون هذه املن�صات عري�ضة تكفل حماية
ال�شخ�ص من ال�سقوط على الأر�ض يف حاالت االنزالق.
 -2يحظر القيام بالعمل فوق الأ�سقف املنحدرة �أو احلركة فوقها �إال با�ستعمال ال�سالمل الزحافة
امل�صنوعة �صنع ًا جيد ًا.
 -3يجب عند العمل فوق الأ�سقف مهما كانت درجة ميالنها مراعاة الظروف اجلوية التي قد
ت�ؤثر على ثبات الأج�سام وا�ستقرارها.

املادة ()23

يف حال القيام ب�أي عمل يحتمل معه �أن يقلل �أو ي�ؤثر على ا�ستقرار و�سالمة �أي جزء من مبنى
قائم �أو �إن�شاءات قائمة �أو م�ؤقتة �أو حتت الإن�شاء مبا يعر�ض �أي �شخ�ص للخطر يجب اتخاذ
كافة التدابري العملية الالزمة عن طريق ت�صميم دعامات الإن�شاءات ب�شكل �آمن لتحمل الأوزان
وا�ستخدامها للغر�ض الذي �صممت له فقط ،بحيث يحول ذلك دون تعر�ض �أي �شخ�ص للخطر
نتيجة انهيار املبنى �أو الإن�شاءات �أو �أي جزء منها.
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املادة ()24
 -1يجب �أن تكون عملية الهدم والإزالة �أو �أي جزء منها خمططة ب�شكل مينع اخلطر �أو يقلل منه
وذلك باتخاذ �أي و�سيلة عملية ممكنة.
 -2ي�شرتط يف �أعمال الهدم ما يلي:
�أ� -أن ي�صدر بذلك ت�صريح من اجلهات امل�سئولة.
ب� -أن تكون حتت الإ�شراف املبا�شر والدائم ل�شخ�ص م�ؤهل.
ج� -أن يتم اختيار العمال الذين لديهم دراية �أو خربة �سابقة يف �أعمال الهدم حال
تواجدهم.
د� -أن تتم بعد قيام اجلهات املخت�صة بقطع جميع اخلدمات كاملاء والغاز والكهرباء عن
البناء املراد هدمه و�إ�صدار �شهادة بهذا ال�ش�أن من ال�شخ�ص الذي قام بهذا القطع نيابة
عن اجلهة املخت�صة �إىل ال�شخ�ص امل�سئول عن عملية الهدم.

املادة ()25
 -1يجب اتخاذ كافة الإجراءات املمكنة حلماية الأ�شخا�ص من خماطر احلفريات وانهيارها �أو
انهيار �أي جزء منها وذلك عن طريق اتخاذ الآتي:
�أ -اتخاذ كافة الإجراءات العملية الالزمة ملنع �سقوط العمال �أو املواد �أو املعدات يف مكان
احلفر.
ب -اتخاذ اخلطوات املالئمة والكافية ملنع زيادة حتميل �أطراف احلفريات باملواد �أو
املعدات.
كاف من املداخل واملخارج وو�سائل الو�صول الآمنة للحفر.
ج -توفري عدد ٍ
 -2يحظر البدء يف عملية احلفر �إال بعد اتخاذ الإجراءات الآتية:
�أ�-إحاطة احلفر واخلنادق ب�سياج متني و�آمن مع و�ضع عالمات حتذيرية عليها ،وتوفري �إ�ضاءة
منا�سبة ت�ساعد على معرفة ومتييز تلك احلفر لي ًال بالإ�ضافة �إيل توفري �سرتة عاك�سة
لكل عامل.
ب -فح�ص ال�شدادات امل�ستخدمة يف احلفر بوا�سطة �شخ�ص م�ؤهل قبل بدء النوبة وبعد �أي
حدث ي�ؤثر على متانة احلفر وا�ستقراره �أو �سقوط �أي مواد داخل احلفرة.
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املادة ()26

يراعى يف ال�سدود املائية ما يلي:
� -1أن يكون ت�صميمها منا�سب ًا وقاب ًال للتنفيذ ب�شكل يقلل من املخاطر كل ما كان ذلك ممكن ًا
عملي ًا.
� -2أن تكون جمهزة بطريقة ي�ستطيع من خاللها العامل اخلروج يف حال حدث طارئ كدخول
املاء �أو املواد.
� -3أن تتم �صيانتها ب�شكل دوري.
� -4أن يتم فح�ص ال�سد املائي بوا�سطة �شخ�ص م�ؤهل قبل بدء نوبة العمل وبعد �أي حدث ي�ؤثر
على قوة وا�ستقرار ال�سد املائي وتواجد ال�شخ�ص امل�ؤهل الذي ميلك �صالحية �إيقاف العمل
يف حال وجود خطورة على العمال.
� -5أن تكون عملية �شفط املاء التي جتري بعد �إن�شاء ال�سد املائي بوا�سطة �شخ�ص م�ؤهل ولديه
خربة كافية يف هذا املجال.

املادة ()27
 -1تو�ضع جميع املو�صالت الكهربائية الرئي�سية و�صناديق امل�صاهر والكابالت و�سائر اللوازم
الكهربائية بحيث تكون حممية حماية خا�صة وم�صانة مبا فيه الكفاية لتجنب خطر
ال�صدمات الكهربائية.
 -2قبل بداية �أية �أعمال تخ�ضع لأحكام هذا القرار و�أثناء �سري العمل بها يجب اتخاذ كافة
التدابري ال�ضرورية لوقاية العمال من خطر �أي كابل كهربائي حي �سواء كان حتت �سطح
الأر�ض �أو فوقها� ،أو �أية �أداة ميكن �أن تكون م�صدر ًا ملثل هذا اخلطر نتيجة ت�شغيل �أداة
رفع �أو حفر �أو لأي �سبب �آخر ،ويجب �أن تت�ضمن هذه التدابري تفريغ الكابل �أو اجلهاز من
ال�شحنة الكهربائية �أو �إقامة حواجز منا�سبة ملنع االقرتاب من منطقة اخلطر.

املادة ()28
� -1إذا نقل العامل من مكان عمله �أو �إليه بوا�سطة و�سائل النقل املائي فينبغي اتخاذ الإجراءات
املنا�سبة النتقاله ب�أمان و�سالمة ،ويجب �أن تكون ال�سفن امل�ستعملة لهذا الغر�ض م�صنوعة
�صناعة جيدة ويف حالة عملية �سليمة ،و�أن تكون يف عهدة �أ�شخا�ص م�ؤهلني و�أال حتمل حمولة
فوق طاقتها.
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� -2إذا كان موقع �إحدى العمليات ال�صناعية �أو موقع العمل حماذي ًا ملياه يكون العامل عر�ضة
لل�سقوط والغرق فيها يجب توفري معدات النجاة املنا�سبة واملحافظة عليها يف حالة جيدة
وجاهزة لال�ستعمال ،واتخاذ الإجراءات الكفيلة ب�سرعة �إنقاذ العمال حال تعر�ضهم
للخطر.
و�إذا كان يخ�شى من خطر ال�سقوط يف املاء من حافة �أر�ض �أو بناء جماور له �أو من�صة عائمة
يجب �إحاطة هذه احلافة كلما كان هذا ممكن ًا عملي ُا ب�سياج متني ملنع هذا ال�سقوط ،و�إذا
تطلب العمل انتقال العمال �أو نقل املواد فوق هذه احلافة فيجوز �إزالة ال�سياج �أثناء هذا
االنتقال �أو النقل وبالقدر الذي ي�سمح بذلك.

املادة ()29

يجب تنظيم كل موقع �إن�شائي ب�شكل �آمن عملي ًا ،بحيث ي�ضمن �سالمة العمال عند انتقالهم
يف موقع العمل ،و�أن تكون طرق املرور مالئمة للعمال واملركبات من حيث العدد املنا�سب واملكان
وامل�ساحة ،و�أن تزود بعالمات �إر�شادية.

املادة ()30

ي�شرتط عند ا�ستعمال املركبات اتخاذ الآتي:
 -1اتخاذ اخلطوات املنا�سبة والآمنة لتنظيم حركة املركبات وتوقفها ب�شكل �آمن يف موقع
العمل.
 -2اتخاذ اخلطوات املنا�سبة والكافية لتنظيم حركة العمال بالقرب من املركبات.
� -3أن يكون العامل يف مكان �آمن خالل عمليات ال�شحن والتفريغ ونقل املواد يف موقع العمل.
 -4اتخاذ الإجراءات املنا�سبة ملنع �سقوط املركبات يف احلفريات �أو يف املياه �أو االنقالب عند
اجلوانب.

املادة ()31

يراعى عند ا�ستعمال املركبات امليكانيكية واملرافع ال�شوكية وال�شاحنات واجلرارات
والبولدوزارات الآتي:
� -1أن تكون يف عهدة �شخ�ص م�ؤهل وجماز ب�سياقتها برخ�صة بحرينية �سارية املفعول.
� -2أن تكون يف حالة جيدة و�صاحلة و�سليمة.
� -3أن ت�ستعمل ا�ستعما ًال منا�سب ًا و�أن حتمل بطريقة �صحيحة وللغر�ض الذي �صممت من �أجله،
و�أن ال يتم حتميلها بحيث يخل بت�شغيلها على الوجه ال�سليم.
� -4أن تكون مزودة مبقاعد منا�سبة لعدد الركاب �إن كانت ت�ستعمل لنقل الأ�شخا�ص.
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املادة ()32

ال يجوز مطالبة العمال برفع �أو نقل �أو حتريك حمل ثقيل يحتمل �أن ي�سبب لهم �إ�صابة يف
�أج�سامهم.

املادة ()33

يراعى يف الأماكن املغلقة التي حتتوي على �أبخرة خطرة ما يلي:
 -1يحظر دخول الأ�شخا�ص �أو بقا�ؤهم يف مكان مغلق فيه ما يدعو �إىل اخل�شية من وجود �أبخرة
خطرة يحتمل �أن تعر�ضهم للغثيان ,ما مل يكونوا مرتدين �أجهزة للتنف�س من النوع املنا�سب
امل�صمم لأغرا�ض هذه املادة� ,أو �أن يكون �شخ�ص م�سئول قد �أجاز الدخول فيه بدون �أجهزة
التنف�س ملدة حمدودة و�إن هذه املدة املحددة مل تزل �سارية ،ويف كل الأحوال يحظر دخول
ال�شخ�ص �أو بقا�ؤه يف هذا املكان دون جهاز للتنف�س ما مل يكن على علم تام مبوعد انق�ضاء
هذه املدة املحددة.
 -2ال يجوز الت�صريح بالدخول يف املكان املغلق وفق ًا للفقرة ( )1من هذه املادة �إال بعد الت�أكد
مما يلي:
�أ -اتخاذ اخلطوات الفعالة ملنع دخول الأبخرة اخلطرة.
ب� -إزالة الأوحال �أو غريها من الروا�سب التي يحتمل �أن تنبعث منها �أبخرة خطرة والت�أكد
من عدم احتواء املكان على مواد �أخرى يحتمل �أن تنبعث منها �أبخرة خطرة.
ج -تهوية املكان تهوية منا�سبة والت�أكد من خلوه من الأبخرة اخلطرة واحتوائه على هواء
منا�سب للتنف�س.
وي�ستثنى من تطبيق البند (ب) من الفقرة ( )2الروا�سب �أو املواد الأخرى التي يحتمل �أن
تنبعث منها �أبخرة خطرة بكميات تقل عن احلد الذي ميكن �أن ت�صل �إليه املادة �أو ال�سائل
املعني.
� -3إذا كان �أحد العمال مكلف ًا بعمل داخل مكان مغلق تنطبق عليه �أحكام الفقرة ( )1من هذه
املادة ,فيجب �أن تكون الأجهزة املبينة �أدناه متوفرة ومو�ضوعة يف متناول اليد:
�أ -جهازان على الأقل من �أجهزة التنف�س املنا�سبة وفق ًا لأحكام هذه املادة يف مكان العمل.
ب -جهازان احتياطيان على الأقل من �أجهزة التنف�س يف املخازن القريبة من مكان العمل.
ج -م�صباح يدوي منا�سب وفق ًا لأحكام هذه املادة مع كل جهاز من �أجهزة التنف�س.
د -حزامان �أو حبالن على الأقل منا�سبان للإنقاذ.
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ويجب �أن تراعى �صيانة هذه الأجهزة والأحزمة واحلبال وامل�صابيح ويجرى فح�صها
واختبارها مرة على الأقل يف ال�شهر �أو بني فرتات يحددها �شخ�ص م�ؤهل ,وتثبت نتيجة هذا
الفح�ص يف تقرير يوقعه من يقوم بالفح�ص ويحتوي على البيانات الالزمة ويكون يف متناول يد
املفت�شني عند طلبهم.
 -4يجب �أن ُيدرب عدد كاف من العمال على ا�ستعمال الأجهزة امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة
من هذه املادة وعلى عملية ا�سرتداد النف�س.

املادة ()34

يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة عند وقوع حالة طوارئ وتت�ضمن هذه االحتياطات خطوات
الإخالء من املوقع ،مع مراعاة وجود نقطة لتجمع العمال.

املادة ()35

يجب اتخاذ االحتياطات املالئمة واملنا�سبة ملكافحة �أخطار احلريق يف مواقع العمل.

املادة ()36

يجب توفري الإ�ضاءة املنا�سبة والكافية يف مواقع العمل مع مراعاة توفري �إ�ضاءة ثانوية يف حال
وجود عطل يف الإ�ضاءة قد ي�ؤثر على العامل.

املادة ()37

يجب تزويد كل منطقة عمل مبظلة كافية ومنا�سبة لوقاية العمال يف حاالت ا�ضطراب الطق�س
و�سوء الأحوال اجلوية ،كما يجب توفري االحتياطات الالزمة من �أخطار ال�صواعق يف حال العمل
يف املباين املرتفعة ،ومينع العمل يف حالة عدم و�ضوح الر�ؤية ب�سبب الغبار �أو ال�ضباب مبا ال
ي�سمح بت�أدية العمل.

املادة ()38

يجب �إعداد مكان منا�سب لتناول الطعام واال�سرتاحة بعيد ًا عن �أخطار العمل.

املادة ()39

يجب توفري كمية منا�سبة من املاء ال�صحي ال�صالح لل�شرب يف �أماكن منا�سبة ي�سهل و�صول
العمال �إليها.

املادة ()40

ُيعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القرار بالعقوبات املن�صو�ص عليها يف املادة ( )192من
قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة .2012
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املادة ()41

ُيلغى قرار وزير العمل وال�شئون االجتماعية رقم ( )12ل�سنة  1977ب�ش�أن حتديد وتنظيم
االحتياطات الالزمة حلماية العمال يف �أعمال الإن�شاء والهند�سة املدنية وبناء ال�سفن ،كما ُيلغى
كل حكم يخالف �أحكام هذا القرار.

املادة ()42

على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به بعد ثالثة �أ�شهر من تاريخ ن�شره يف
اجلريدة الر�سمية.
							
�صدر يف 2 :ربيع الآخر 1435هـ
املــوافــق 2 :فب ـ ــرايـ ـ ــر 2014م

وزير العمل
جميل بن حممد علي حميدان
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