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تســتخدم الصناعــات اإلنشــائية نســبة عاليــة مــن القــوى العاملــة يف البلــدان الصناعيــة والناميــة عــى حــد ســواء.  
وتتميّــز بتغــّر طبيعــة األعــامل الجاريــة يف مواقــع البناء بشــكل مســتمر؛ وتوّســع دائــرة املشــاركني يف عقــود البناء مع 
مــا يســودها يف أغلــب األحيــان مــن ضبابيــة عــى مســتوى العاقــات القامئــة بــني املتعاقديــن الرئيســيني واملتعاقديــن 
مــن الباطــن والعاملــني لحســابهم الخــاص؛ وتتميّــز أيضــاً بتعــدد األنشــطة التــي تتوالّهــا عــدة رشكات يف آٍن واحــد؛ 
واالســتخدام الكبــر للعــاّمل األجانــب؛ وتعــرّض حقــوق العمل النتهــاكات فاضحــة؛ وصوالً إىل شــّدة املخاطــر املحيطة 

مبعظــم أعــامل البنــاء. لذلــك، يــأيت هــذا القطــاع يف طليعــة اهتاممــات مفتــيش العمــل يف كافــة أنحــاء العــامل.

غالبــاً مــا تكــون عاقــات العمــل )الرابــط القانــوين القائــم بــني أصحــاب العمــل والعــاّمل( غــر واضحــة يف  قطــاع 
البنــاء والتشــييد، مــام يــؤدي  باســتمرار إىل حرمــان العــاّمل مــن بعــض الحقــوق واملنافــع العائــدة إليهــم، فضــاً 
عــن أّن هــذا الحرمــان غالبــاً مــا يقــرتن بتعــرّض العــاّمل ألخطــار كثــرة بســبب التقصــر يف تطبيــق التدابــر الازمــة 
ــاء »الئقــة«، يف ظــّل  ــع البن ــرب ظــروف العمــل يف عــدة مواق ــذا التقصــر ال تُعت للتحكــم يف املخاطــر.١ نتيجــة له

غيــاب الضامنــات التــي تكفــل للعــاّمل حصولهــم عــى بيئــة عمــل عادلــة وآمنــة وســليمة.

تبعــاً ملــا نّصــت عليــه املــادة 3 مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة )رقــم ٨١( لعــام ١9٤٧بشــأن تفتيــش العمل،٢ 
يضطلــع مفتشــو العمــل بــدور محــوري يخّولهــم توفــر بيئــة عمــل الئقــة للعــاّمل يف مختلــف القطاعــات، مبــا يف 

ذلــك قطــاع البنــاء، مــن خــال:

 تأمــني إنفــاذ األحــكام القانونيــة املتعلقــة بظــروف العمــل وحاميــة العــاّمل أثنــاء قيامهــم •
بهذا العمل؛

ــة  • ــة واملشــورة ألصحــاب العمــل والعــاّمل بشــأن الوســائل األكــر فعالي ــم املعلومــات التقني تقدي
ــة؛ ــزام باألحــكام القانوني لالت

التعريف بجوانب النقص أو التعّسف التي ال تغطيها تحديداً األحكام القانونية النافذة. •

يتازم »الخطر« مع احتامل تعرّض الشخص إلصابة أو إلحاق الرضر بصحته.  ١

راجع اتفاقية منظمة العمل الدولية )رقم ٨١( لعام ١9٤٧ بشأن تفتيش العمل، املتوافرة عرب:  ٢ 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C081

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C081
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ــي،  ــادة الوع ــة لزي ــات الرامي ــاق الحم ــاء، وإط ــع البن ــش يف مواق ــراءات التفتي ــال إج ــن خ ــك م ــق ذل ويتحق
وتضافــر الجهــود املبذولــة مــع هيئــات أصحــاب العمــل والعــاّمل، وســواهم مــن األطــراف املعنيــني بهــذا القطــاع.

يهــدف هــذا الدليــل إىل مســاعدة مفتــيش العمــل يف أداء مهامهــم مــن خــال تزويدهــم مبعلومــات عمليــة عــن 
منهجيــة عمــل مقرتحــة لتطبيــق إجــراءات التفتيــش عــى أعــامل البنــاء، بصيغــٍة يســهل عليهــم فهمهــا. تنطلــق 
ــا،  ــؤول إليه ــي ت ــج الت ــر بشــأن النتائ ــم التقاري ــش وصــوالً إىل تقدي ــة مــن التحضــر ألعــامل التفتي ــك املنهجي تل
مــزّودًة املفتشــني مبعلومــات تقنيــة مفيــدة والتــي ميكنهــم أن يضعوهــا يف متنــاول أصحــاب العمــل والعــاّمل معــاً 

بهــدف تأمــني ظــروف "العمــل الائــق".

يتنــاول الدليــل بالتفصيــل جوانــب متعــددة مــن ظــروف العمــل التــي يهتــّم بهــا املفتشــون، ونذكــر منهــا تحديــداً 
عاقــات العمــل، وحقــوق التمثيــل، فضــاً عــن األجــور، وســاعات العمــل وأيــام الُعطـَـل، وتشــغيل عنــر الشــباب 
ــر  ــل أيضــاً تداب ــق الدلي ــم. يوثّ ــاء عمله ــا العــاّمل أثن ــد يتعــرّض له ــي ق ــب، وأخــراً املخاطــر الت ــا األجان والرعاي
ــاً، والتــي مــن شــأنها أن تحــّد مــن احتــامالت إصابــة العــاّمل بحــوادث وأمــراض  الســامة املتعــارف عليهــا دولي

مهنيــة يف حــال تطبيقهــا.

أناعــى ثقــة بــأّن مفتــيش العمــل وســواهم مــن املســؤولني ســيجدون يف هــذا الدليــل مرجعــاً مفيــداً للمعلومــات 
التــي تســاعدهم يف توفــر ظــروف العمــل الائــق يف مواقــع البنــاء.

 السيدة نانيس لبينك
 رئيسة فرع
 إدارة شؤون العمل، فرع تفتيش العمل والسامة والصحة املهنيتني
شعبة الحوكمة والهيكل الثايث
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كلمة شكر وتقدير

LABADMIN/( تولـّـت إعــداد هــذا الدليــل إدارة شــؤون العمــل، فــرع تفتيــش العمل والســامة والصحــة املهنيتــني
OSH(، ضمــن شــعبة الحوكمــة والهيــكل الثــايث )GOVERNANCE(، بــإرشاٍف وتوجيــٍه تقنــي مــن الســيد يواكيــم 

ــدرو  ــيد آن ــني؛ والس ــة املهنيت ــامة والصح ــل والس ــش العم ــؤون تفتي ــني يف ش ــر املختص ــزس، كب ــادو نيون بينت
كريســتيان، املســؤول عــن دائــرة العمــل وتفتيــش العمــل؛ والســيد خافيــر باربــرو، كبــر الخــرباء املتخصصــني يف 

إدارة شــؤون العمــل وتفتيــش العمــل والســامة والصحــة املهنيتــني.

تقــّر منظمــة العمــل الدوليــة بــأّن هــذا الدليــل يحتــوي عــى معلومــات خاصــة بالقطــاع العــام، نرتهــا الهيئــة 
3.v1.0 التنفيذيــة الربيطانيــة للصحــة والســامة مبوجــب الرتخيــص الحكومــي املفتــوح بنســخته

تقــّر املنظمــة أيضــاً بأنهــا حصلــت عــى بعــض الصــور الــواردة يف الدليــل مــن مدونــة املامرســات املتعلقــة بســامة 
العمــل يف األماكــن املرتفعــة )النســخة الثانيــة املنقحة، ٢٠١3، مجلس الســامة والصحــة يف مكان العمل، ســنغافورة(.

وقــد تيــّر إعــداد هــذا الدليــل بفضــل املســاهمة املاليــة التــي تقّدمــت بهــا وزارة الشــؤون الخارجيــة يف مملكــة 
الرنويــج، ضمــن إطــار مــروع »تعزيــز االلتــزام باملعايــر يف مــكان العمــل مــن خــال إجــراءات التفتيــش«.

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/  3
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Occupational Safety and Health
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Personal Protective Equipment
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Respirable Crystalline Silica
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مقّدمة  .1
تنــّص املــادة 3٥ )ب( مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة )رقــم ١٦٧(١ لعــام ١9٨٨ بشــأن الســامة والصحــة يف 
مواقــع البنــاء، بــأن تقــوم »كل دولــة عضــو... بتوفــر أقســام تفتيــش مامئــة لــإرشاف عــى تطبيــق التدابــر التــي 
ســتُتخذ عمــاً بهــذه االتفاقيــة، وتزويــد هــذه األقســام مبــا تحتاجــه مــن مــوارد ألداء مهمتهــا، أو التحقــق مــن 

إجــراء تفتيــش مناســب«.

تــّم إعــداد هــذا الدليــل مــن أجــل تزويــد مفتــيش العمــل باملهــارات الازمــة ملعاينــة ظــروف العمــل يف مواقــع 
ــة  ــروف املحلي ــة والظ ــات الوطني ــاً للتريع ــاالت تبع ــدة مج ــل ع ــش العم ــي تفتي ــال. ويغطّ ــكل فّع ــاء بش البن
الســائدة، متنــاوالً عــى األرجــح مواضيــع تتعلــق مثــاً بالعاقــات الصناعيــة والحريــة النقابيــة، وعمــل األطفــال، 
والعمــل القــري، باإلضافــة إىل األجــور وظــروف العمــل العامــة، والســامة والصحــة املهنيتــني، ومــا شــابهها مــن 

مســائل تتمحــور حــول العمــل والضــامن االجتامعــي.

يطــرح الدليــل منهجيــة عمــل إلجــراءات التفتيــش التــي تطــال أعــامل البنــاء – انطاقــاً مــن مرحلــة التخطيــط 
ــاء  ــة األوىل إىل إعط ــدف بالدرج ــا. ويه ــّد ذاته ــش بح ــة التفتي ــن عملي ــة ع ــر الناتج ــداد التقاري ــوالً إىل إع وص
ــا املفتشــون  ــارات االســتباقية، كــام هــي محــددة الحقــاً يف النــص. أّم التوجيهــات املتعلقــة بطريقــة إجــراء الزي
املشــاركون يف زيــارات التحقيــق التــي ترمــي إىل تحديــد أســباب حــوادث العمــل قــد يطيــب لهــم االطّــاع عــى 
ــة -  ــوان: التحقيــق يف الحــوادث واألمــراض املهني ــة يف العــام ٢٠١٥ بعن دليــل صــدر عــن منظمــة العمــل الدولي

دليــل عمــي ملفتــيش العمــل.٢

يتبــنّي أّن حادثــاً مــن أصــل ســّت حــوادث عمــل مميتــة تقريبــاً يقــع يف قطــاع البنــاء، مــا ميثّــل ٦٠,٠٠٠ حــادث 
ــن باإلجــامل يف  ــة الخطــرة فتكم ــاء بالصناع ــف قطــاع البن ــؤّدي إىل توصي ــي ت ــا األســباب الت ــت ســنوياً. أّم ممي
طبيعــة هــذا العمــل املحفــوف أصــاً باملخاطــر، مــن ناحيــة مامرســات التعاقــد مــن الباطــن أو االســتعانة مبصــادر 
خارجيــة، وتنــّوع مواقــع البنــاء، وتغــّر بيئــة العمــل، وارتفــاع معــدالت تبديــل العــاّمل. فمــن البديهــي أن تثــر 
ــواد مســتخدمة  ــا وأدوات وم ــة وتكنولوجي ــه مــن مامرســات مهني ــا تنطــوي علي ــاء املتنوعــة، مــع م ــع البن مواق
ــوادث  ــادي الح ــن تف ــك، ميك ــم ذل ــني. رغ ــة املهنيت ــامة والصح ــم إدارة الس ــام نُظ ــة أم ــات جّم ــة، تحدي مختلف
واملشــاكل الصحيــة بفضــل عمليــات التفتيــش التــي يقــوم بهــا مفتشــو العمــل، والتــي لهــا دور حيــوي  يف تحقيــق 

هــذا الهــدف.

تذكــراً بحــّق جميــع العــاّمل يف التنّعــم »ببيئــة عمــل آمنــة وصحيــة«،3 وعــى صعيــد الســامة يف أماكــن العمــل، 
»ورضورة اتخــاذ جميــع االحتياطــات املناســبة لضــامن أن تكــون جميــع أماكــن العمــل آمنــة وخاليــة مــن املخاطــر 
التــي تهــدد  ســامة العــاّمل وصحتهــم«،٤ يقــّدم الدليــل معلومــات عــن بعــض املخاطــر الشــائعة يف مواقــع البنــاء، 
ــة القــادرة عــى الحــّد مــن املخاطــر٥ التــي قــد يتعــرّض لهــا العــاّمل وســواهم بســبب أعــامل  والتدابــر الوقائي

البنــاء، يف حــال االلتــزام بهــا.

ــز  إّن املخاطــر الناشــئة عــن عــدم االلتــزام بقانــون العمــل أصبحــت ظاهــرة شــائعة يف هــذا القطــاع الــذي يتميّ
باتّســاع دائــرة التعاقــد، وطبيعــة مواقــع البنــاء املؤقتــة، وكــرة تنّقــل القــوى العاملــة وتنّوعهــا، وتغــّر طبيعــة 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C167 :متوافر عرب  ١

https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_406397/lang--ar/index.htm :متوافر عرب  ٢

راجع اإلطار الرتويجي التفاقية منظمة العمل الدولية )رقم ١٨٧( لعام ٢٠٠٦، يف مادتها 3 )٢(، واملتوافر عرب:  3 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C187

راجع املادة ١3 من االتفاقية رقم ١٦٧.  ٤

الخطر هو  احتامٌل، كبر أو ضئيل، أن يلحق بأحدهم رضر معنّي مع اإلشارة إىل درجة خطورة هذا الرضر.  ٥

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C167
https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_406397/lang--ar/index.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C187
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األعــامل الجاريــة يف تلــك املواقــع. أّمــا االنتهــاكات املتكــررة املبلـّـغ عنهــا فتشــمل عــدم االعــرتاف بعقــود العمــل، 
والتخلّــف عــن دفــع الحــّد األدىن لألجــور وغرهــا مــن املســتحقات، واالمتنــاع عــن تســجيل العــاّمل يف الضــامن 
ــوق أساســية يف  ــاك لحق ــم تســجيل حــاالت انته ــد ت ــك فق ــة إىل ذل ــل؛ إضاف ــي واحــرتام ســاعات العم االجتامع

العمــل، نذكــر منهــا الحــّد األدىن لســّن االســتخدام إىل جانــب العمــل القــري أو عمــل الســخرة.

المعارف والمهارات المطلوبة  .2 
من مفتشي العمل

ألّن مفتــيش العمــل مخّولــون مــن التحقــق مــن مــدى االلتــزام بالتريعــات الوطنيــة، فاألجــدر  بهــم أن يكونــوا 
ــذا  ــة يف ه ــات الدولي ــّوع التريع ــراً إىل تن ــن، نظ ــم.٦ ولك ــاق صاحياته ــات وبنط ــك التريع ــاً بتل ــني متام ملّم

ــة توضيحيــة يف معــرض هــذا الدليــل.٧ ــا اســتعراض إالّ بضــع أمثل ــاح لن ــن يُت املجــال، ل

مــن املرّجــح أن تشــمل تلــك الصاحيــات جملــة أمــور مــن بينهــا: الحــق يف دخــول أماكــن العمــل من دون  إشــعار 
ــد مــن مراعــاة األحــكام القانونيــة ذات الصلــة؛ واســتجواب الشــهود؛  مســبق؛ والتدقيــق بالشــكل املناســب للتأكّ
وجمــع املعلومــات املوثقــة والتدقيــق فيهــا؛ وجمــع املــواد وفحصهــا مخربيــا؛ واتخــاذ اإلجــراءات املطلوبــة إلنفــاذ 
القوانــني )الطلــب مــن الجهــات التــي تقــع عليهــا املســؤولية اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة، مبــا فيهــا اإلجــراءات التــي 

ترتـّـب إجــراءات فوريــة يف حــال تعــرّض ســامة العــاّمل أو صحتهــم لخطــر وشــيك، وفــرض العقوبــات(.

يتعــنّي عــى مفتــيش العمــل املوكلــني مبهمــة التفتيــش عــى مواقع البنــاء أن يكونــوا ملّمــني باإلجراءات واملامرســات 
املرعيــة داخــل هيئــة التفتيــش )إجــراءات العمــل(. قــد تختلــف هــذه األخــرة ولكنهــا تشــمل بــني جملــة أمــور 
مــا يــي: تشــكيلة فريــق التفتيــش )كالحاجــة مثــاً إىل مفتشــني يتمتعــون بكفــاءات معيّنــة عــى غــرار املهندســني 
املدنيــني(؛ والتعــاون مــع جهــات أخــرى؛ والتــزّود مبعــدات الوقايــة الشــخصية واســتخدامها؛ باإلضافــة إىل إرشاك 
ممثــي العــاّمل وأصحــاب العمــل أثنــاء عمليــات التفتيــش؛ واالطّــاع عــى مدونــة آداب العمــل املعتمــدة لــدى 
٨ واملبــادئ املتّبعــة التخــاذ القــرار بإنفــاذ القوانــني9 )فــرض عقوبــات(، كالسياســات التــي تعالــج  هيئــة التفتيــش؛
مســألة اإلخــال بالتريعــات؛ وأصــول إعــداد التقاريــر املتعلقــة بعمليــات التفتيــش؛ واإلعــان عــن النتائــج التــي 

تتوّصــل إليهــا.

يف إطــار املســاعي الراميــة إىل ترســيخ مفاهيــم العمــل الائــق وثقافــة الوقايــة مــن الحــوادث، مــن املفيــد جــداً 
للمفتشــني يف إطــار مهامهــم أن يوطـّـدوا معرفتهــم بالجهــات املعنيــة بقطــاع البنــاء وبطريقــة تركيزهــا عــى توفــر 
ظــروف العمــل الائــق؛ ومــن املهــم أيضــاً أن يعاينــوا كيــف جــرى توجيــه ســلوكيات تلــك الجهــات نحــو ظــروف 

العمــل، مبــا فيهــا مســألة الصحــة والســامة املهنيتــني.

دت صاحيات مفتيش العمل يف املادة ١٢ من اتفاقية تفتيش العمل )رقم ٨١( لعام ١9٤٧، املتوافرة عرب:  ٦  ُحدِّ
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C081

٧  قد  يهّم القراء االطّاع عى قاعدة البيانات العاملية بشأن الترشيعات املتعلقة بالسالمة والصحة املهنيتني، العائدة ملنظمة العمل الدولية، 

والتي تعطي فكرة عامة عن اإلطار التنظيمي ألبرز عنارص تلك التريعات، مبا يف ذلك إدارة السامة والصحة املهنيتني وتنظيم شؤونها، 

وواجبات أصحاب العمل والتزاماتهم، وحقوق العاّمل وواجباتهم، والتفتيش يف مجال السامة والصحة املهنيتني وإنفاذ القوانني التي 

http://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=14100:1:0::NO :ترعاها. ميكن االطّاع عى قاعدة البيانات هذه عرب

 ٨  االتحاد الدويل لتفتيش العمل )IALI(: املدونة العاملية للنزاهة يف مجال تفتيش العمل، متوافرة عرب:
http://www.iali-aiit.org/resources/code-of-integrity.pdf

9  يشّكل منوذج إدارة عملية اإلنفاذ إطار عمل يساعد املفتشني يف اتخاذ قرارات اإلنفاذ طبقاً لبيان سياسات اإلنفاذ الصادر عن الهيئة 

www.hse.gov.uk/enforce/emm.pdf :التنفيذية للصحة والسامة، واملتوافر عرب

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C081
http://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=14100:1:0::NO
http://www.iali-aiit.org/resources/code-of-integrity.pdf
http://www.hse.gov.uk/enforce/emm.pdf
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ــوا عــى معرفــة  ــاء، يتعــنّي عــى املفتشــني أن يحيطــوا مبختلــف جوانــب القطــاع ويكون ــد مواقــع البن ــد تفّق عن
واســعة مبــا يــي:

كيفيــة تنظيــم العمــل وإدارة مــروع وموقــع بنــاء عــادي؛ والتحديــات التــي تواجههــا كافــة الجهــات املشــاركة يف 
مــروع البنــاء، أي كّل مــن ترتتـّـب عليــه مســؤوليات قانونيــة محتملة كالعمــاء واملتعاقديــن الرئيســيني واملتعاقدين 

مــن الباطــن والعــاّمل؛ إضافــًة إىل مامرســات العمــل الســليمة يف القطــاع، الســائدة محليــاً واملعــرتف بهــا دوليــاً.

ملعاينة مواقع البناء بشكل فّعال، يتوجب أيضاً عى مفتيش العمل امتاك املهارات التالية:

املهــارات الشــخصية – القــدرة عــى التفاعــل بشــكل فّعال مــع العاّمل وأصحــاب العمــل وممثليهم،  •
ــن  ــعة م ــة واس ــاول رشيح ــش يف متن ــة التفتي ــج عملي ــع نتائ ــى وض ــن، وع ــني آخري ــع مفتش وم

األفــراد واملنظــامت؛

مهارات إجراء املقابات – القدرة عى استخاص املعلومات من خال طرح األسئلة املفيدة؛ •

اإلقــرار باملخاطــر – القــدرة عــى تحديــد ظــروف العمــل املحفوفــة بالخطــر، حرصــاً عــى اتخــاذ  •
اإلجــراءات التــي تضمــن ســامة العــاّمل وســامة املفتشــني أيضــاً.

الكفــاءات التقنيــة –الوعــي تجــاه إجــراءات العمــل الســليمة املطلــوب تبّنيهــا، مــع إيــاء اهتــامم  •
خــاص لألعــامل الخاضعــة للتفتيــش؛

املهــارات التنظيميــة – القــدرة عــى التحضــر لعمليــات التفتيــش، باإلضافــة إىل تســجيل املعلومــات  •
املســتمّدة منهــا وترتيبها؛

ــراف  • ــلة األط ــاء وسلس ــع البن ــم موق ــة تنظي ــم طريق ــى تقيي ــدرة ع ــة – الق ــارات التحليلي امله
املتعاقــدة، وكيفيــة توزيــع القــوى العاملــة مــن جهــة، وتحديــد أصحــاب العمــل وترتيبــات العقــود 
املربمــة بــني املتعاقديــن الرئيســيني واملتعاقديــن مــن الباطــن مــن جهــة أخــرى، والتــي تؤثـّـر عــى 

إدارة املوقــع وتنســيق األعــامل الجاريــة فيــه؛

األهليــة القانونيــة – اإلملــام بالتريعــات التــي تنظــم عاقــات العمــل وظــروف العمــل والســامة  •
والصحــة املهنيتــني، وأي مجــاالت أخــرى تقــع ضمــن نطــاق صاحيــات هيئــة تفتيــش العمــل.

مــن شــأن تلــك املهــارات أن تتيــح للمفتشــني التحقــق مــن مــدى االلتــزام )أو عــى العكــس اإلخــال( بالتريعــات 
الوطنيــة وعقــود العمــل الجامعيــة، عنــد تطبيقهــا، متهيــداً لتحديــد اإلجــراءات املطلــوب اتخاذهــا بهــذا الخصوص.

1۔2  دورة البناء
مــن الــرضوري أن يلــّم مفتشــو العمــل يف قطــاع البنــاء بــدورة البنــاء، نظــراً للواجبــات التــي قــد ترتّبهــا التريعات 
ــدورة و/أو عــى امتدادهــا. فقــد يتعــنّي عــى  ــك ال ــة يف مراحــل مختلفــة مــن تل ــات املعني ــة عــى الجه الوطني
ــار املســافات التــي تفصــل بــني أماكــن التصنيــع وأماكــن الســكن،  ــاً أن يأخــذ بعــني االعتب فريــق التخطيــط مث
فيــام ينبغــي باملهندســني املعامريــني البحــث يف ســبل تنظيــف واجهــة املبنــى أو تصميــم ممــرات آمنــة للوصــول 

إىل الرتكيبــات الجاريــة  عــى ســطح املبنــى، إىل غــر ذلــك. 

متّر دورة البناء عادًة بخمس مراحل:

املرحلة ١: التخطيط – ويشمل التحقق ماّم إذا كانت مطالب العماء مقبولة وقابلة للتطبيق؛



٤

املرحلة ٢: التصميم١٠ – ويشمل وضع رسومات املروع فضًا عن تحديد مواصفاته والتكاليف املتوقعة؛

املرحلــة 3: طــرح املناقصــات – ويشــمل إعطــاء تفاصيــل عــن الخطــط والطلــب مــن الــركات تقديــم عروضهــا، 
وصــوالً إىل اختيــار املتعاقــد الرئيــي؛

املرحلة ٤: مرحلة البناء بحّد ذاتها. وهي تشمل:

تجهيز املوقع  أوالً: 

األساسات ثانياً: 

اإلنشاءات العلوية  ثالثاً: 

الواجهة  رابعاً: 

البناء الداخي  خامساً: 

اختبار التشغيل سادساً: 

أعامل التسوية، التحسني، تنسيق املناظر الطبيعية؛ سابعاً: 

املرحلــة ٥: التســليم والتقييــم عنــد االنتهــاء مــن أعــامل البنــاء. حيــث يتــّم تســليم البنــاء إىل العميــل الــذي يقــوم 
بتقييــم جــودة البنــاء والخدمــات املقّدمــة.

ــارة، يجــدر مبفتــيش  ــارة التفتيــش واملواضيــع املطلــوب التوقــف عندهــا يف معــرض تلــك الزي عنــد التحضــر لزي
العمــل أن يكونــوا عــى علــٍم باملرحلــة التــي بلغهــا املــروع. فــإذا كانــوا يعتزمــون مثــاً تفّقــد األعــامل الجاريــة 
ــن دورة  ــة م ــة والرابع ــني الثالث ــع يف املرحلت ــزوروا املوق ــا أن ي ــم حينه ــاء يجــدر به ــن البن ــة م ــن مرتفع يف أماك
البنــاء؛ وإذا كانــوا يرغبــون يف معاينــة أعــامل املنشــآت املتنقلــة، قــد يكــون مــن األنســب لهــم زيــارة املوقــع يف 
ــد مــن عــدم اســتخدام األطفــال أو مــن أّن جميــع العــاّمل مــّرح  املرحلتــني األوىل والثانيــة؛ أّمــا إذا املــراد التأكّ
بهــم ويتقاضــون األجــر الــذي يســتحقونه، فمــن األفضــل رمبــا أن يقــوم املفتشــون بزيارتهــم يف املرحلتــني الخامســة 
أو الســابعة، باعتبــار أّن األعــامل يف موقــع البنــاء تســتدعي اســتقدام عــدد أكــرب مــن العــاّمل يف هاتــني املرحلتــني.

يُستحســن أن يخضــع كل موقــع بنــاء لــإرشاف يف مرحلــة مبكــرة حتــى يتســّنى للمفتشــني االســتعام مبــا يكفــي 
عــن املؤسســات التــي ســتتوىّل تنفيــذ املــروع، وعــدد العــاّمل املعنيــني، وكيفيــة التعاطــي مــع مســألة ســامة 
ــت  ــن توقي ــل أن يتزام ــن األفض ــك، م ــيق. لذل ــات والتنس ــط والضامن ــتوى التخطي ــى مس ــم ع ــاّمل وصحته الع
ــن يف  ــاّمل املتواجدي ــدد املؤسســات والع ــك لرصــد ع ــة، وذل ــن األعــامل الجاري ــة م ــع مراحــل دقيق ــارات م الزي

موقــع البنــاء.

١٠  تستمّد املرحلتان ١ و٢ أهميتهام البالغة من أنهام تضمنان توفر ظروف عمل مأمونة يف موقع البناء. فتبعاً للامدة 9 من اتفاقية رقم 

١٦٧: »يراعي املعنيون بتصميم وتخطيط أّي مروع للبناء سامة وصحة عاّمل البناء وفقاً للقوانني واللوائح واملامرسات املحلية«. 

فكم من الحوادث تقع بسبب إهامل السامة والصحة املهنيتني يف مرحلة تصميم املروع. لهذا السبب، كُُر هم مفتشو العمل الذين 

يستهلّون نشاطهم بعقد اجتامعات مع أصحاب املروع واملتعاقدين الرئيسيني قبل مبارشة العمل يف موقع البناء، من أجل تقييم مدى 

مراعاة األشغال املقرر تنفيذها ملبادئ السامة والصحة وتحديد التدابر الواجب اتخاذها يف هذه املرحلة. وكانت ديباجة التوجيه الصادر 

عن مجلس االتحاد األورويب EEC/92/57 قد أملحت مثاً إىل أهمية مرحلة التخطيط عى النحو اآليت »...كان للخيارات املعامرية و/أو 

التنظيمية غر املرضية أو سوء تخطيط األشغال يف مرحلة إعداد املروع دور يف أكر من نصف حوادث العمل التي وقعت ضمن مواقع 

البناء يف املجتمع املحي«.
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عملية التفتيش  .3
متّر عملية التفتيش بأربع مراحل أساسية:

التخطيط/التحضري للتفتيش. ١

إجراء التفتيش. ٢

تحديد اإلجراءات املطلوب اتخاذها. ٣

تقديم تقارير حول نتائج التفيش. ٤

1۔3  التخطيط/التحضير للتفتيش
ــد  ــال يُفِق ــذا املج ــر يف ه ــش ألّن كّل تقص ــة التفتي ــب لعملي ــكل املناس ــتعداد بالش ــكاٍن االس ــة مب ــن األهمي م
ــد بالتريعــات  التفتيــش فعاليتــه عــى األرجــح، ويفــي باألحــرى إىل نتائــج عكســية. ومبــا أّن التأكــد مــن التقيّ
الوطنيــة هــي مــن مســؤولية مفتــيش العمــل، يتوجــب عليهــم اإلحاطــة بــكل املســائل ذات الصلــة متهيــداً ألداء 
مهمتهــم، مســهمني بذلــك يف تشــديد االلتــزام بتلــك التريعــات وتحســني ظــروف العمــل بطبيعــة الحــال. تبــدأ 
ــاء، إذ قــد تتوافــر  ــة املحتمــل تواجدهــا يف موقــع البن ــة برســم خريطــة كافــة الجهــات املعني ــة التحضري املرحل
لديهــا معلومــات هامــة توضــح كيفيــة تنظيــم العمــل يف املوقــع أو توفــر معلومــات عــن العوامــل التــي تؤثّــر 
ــيني  ــن الرئيس ــل واملتعاقدي ــة العمي ــات املعني ــة الجه ــّم قامئ ــات. وتض ــورة بالتريع ــات املذك ــزام الجه ــى الت ع
ــن  ــح الرتاخيــص الازمــة واملوردي ــي متن ــة إىل الســلطات الت ــن مــن الباطــن ومــدراء املــروع؛ باإلضاف واملتعاقدي

ــاً(؛ وأخــراً العــاّمل.  ــن مث ومقدمــي الخدمــات )كاألمــن والتموي

عنــد التخطيــط للتفتيــش، ال بــّد مــن التأكّــد مــاّم إذا كانــت هنــاك ســلطات أخــرى يجــب أن ترافــق مفتــيش العمل 
يف الزيــاة املقــرر إجراؤهــا. ومــن تلــك الســلطات نذكــر مصلحــة الرضائــب أو جهــاز الرطــة أو أّي هيئــات تفتيــش 
أخــرى، كتلــك املعنيّــة بعاقــات العمــل والضــامن االجتامعــي  أو  املفتشــني املهتمــني بشــؤون البيئــة أو املكلّفــني 
ــع  ــة املواضي ــة بطبيع ــى مرهون ــني فتبق ــق املفتش ــرى إىل فري ــامم وكاالت أخ ــألة انض ــا مس ــاين. أّم ــة املب مبراقب
املطلــوب البحــث فيهــا أثنــاء عمليــة التفتيــش وباملعلومــات املتوافــرة ســابقاً عــن املوقــع. عندمــا تقتــي الحاجــة 
القيــام بعمليــات تفتيــش مشــرتكة بالتعــاون مــع جهــات أخــرى، ال بــّد مــن إرشاك كل جهــة يف مرحلــة التخطيــط 
ــة، و  ــل املتّبع ــات العم ــة، ومنهجي ــارة، ودور كّل جه ــن أهــداف الزي ــرة واضحــة ع ــات بفك ــة الهيئ ــد كاف وتزوي

الشــخص أو الجهــاز الــذي ميســك بزمــام األمــور، والوســائل املعتمــدة لتبــادل املعلومــات وتقديــم التقاريــر.

بالتايل، ميكن أن تتوّزع عملية التخطيط عى عدة مراحل:

1۔1۔3    تحديد المواضيع المطلوب تغطيتها أثناء التفتيش
قــد تتطــرّق تلــك املواضيــع مثــاً إىل عمــل األطفــال وســاعات العمــل واألجــور املدفوعــة، إىل جانــب العمــل غــر 
املــّرح بــه والســامة والصحــة املهنيتــني. فأهــداف هيئــة التفتيــش، املدرجــة ضمــن خطتهــا، هــي التــي تحــدد 
عــادًة املواضيــع املفــرتَض البحــث فيهــا أثنــاء عمليــات التفتيــش كلهــا، واملواضيــع املحــددة املطلــوب أخذهــا بعــني 

االعتبــار خــال زيــارات التفتيــش القطاعيــة، وأعــامل التفتيــش االســتباقي التــي ســيجري تنفيذهــا.

ستســاعد تلــك األهــداف يف تحديــد املواعيــد املناســبة للزيــارات. فــإذا كانــت هيئــة التفتيــش مثــاً تنــوي معالجــة 
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مســألة العمــل غــر املــّرح بــه، فمــن األفضــل لهــا أن تــزور مــكان العمــل عندمــا يتواجــد فيــه أكــرب عــدد ممكــن 
مــن العــاّمل أو حــني يبلــغ التعاقــد مــن الباطــن ذروتــه. ولعــّل هــذا االحتــامل يكــون وارداً أكــر يف موقــع البنــاء 
بعــد االنتهــاء مــن بنــاء األساســات، و- رمبــا - إنشــاء الهيــكل )بنــاء العظــم(. أّمــا إذا كان الهــدف هــو الحــّد مــن 
حــوادث العمــل يف موقــع البنــاء أثنــاء أعــامل الحفــر، فينبغــي أن يعاينــه املفتشــون بُعيــد انطــاق األشــغال فيــه.

2۔1۔3    تحديد المنشآت المطلوب تفتيشها ومواعيد التفتيش )متى(
ــاً مــاّم إذا كانــت املنشــآت مســّجلة، ومــا إذا كانــت الســلطات  تحــّدد املؤسســات خياراتهــا بهــذا الشــأن انطاق
بالتــايل عــى علــٍم بوجودهــا. عنــد تحديــد املنشــآت املطلــوب زيارتهــا، قــد تأخــذ هيئــات التفتيــش أيضــاً بعــني 
ــا  ــرف عــن ظــروف العمــل يف الركــة عــى مــّر تاريخهــا، وموقعه ــار عــدد العــاّمل املســتخدمني، ومــا يُع االعتب

ــاب املفتشــني بوجــود منشــآت غــر مســّجلة. الجغــرايف، ومــدى ارتي

لعــّل أحــد التحديــات التــي تواجههــا هيئــات التفتيــش املكلفــة مبهمــة تفتيــش أعــامل البنــاء يكمــن يف أنهــا ال 
ــة١١ عــى  ــات املحلي ــرض التريع ــدان، تف ــع عمــل محــدد. يف بعــض البل ــٍم بوجــود موق ــاً عــى عل تكــون أحيان
صاحــب موقــع البناء/العميــل أن يقــوم قبــل انطــاق ورشــة البنــاء بإطــاع الســلطات خطيــاً )مقّدمــاً معلومــات 
محــددة(١٢ عــى موعــد بــدء العمــل باملوقــع. تســتفيد هيئــة التفتيــش تحديــداً مــن هــذا الــرط، كونــه ال يُعلمهــا 
وحســب باألعــامل املقــررة بــل يخّولهــا أيضــاً وضــع األطــر الزمنيــة إلجــراء التفتيــش. ويف بلــدان أخــرى، تقــوم 
هيئــات تفتيــش العمــل باســتعراض املناطــق بحثــاً عــن مواقــع البنــاء قبــل أن تحــّدد مواعيــد الزيــارات. وبنــاًء 
عليــه، تطــال الزيــارات بالدرجــة األوىل املواقــع التــي رصدهــا املفتشــون ومل تكــن هيئــة التفتيــش عــى علــٍم بهــا، 

إذ قــد تشــهد الكــّم األكــرب مــن االنتهــاكات للقوانــني.

3۔1۔3    تحديد أنواع الزيارات المطلوب القيام بها 
تتخــذ زيــارات مفتــيش العمــل إّمــا صفــة اســتباقية )بغــرض التفتيــش( أو ارتداديــة / اســتجابية )بغــرض التحقيق(؛ 
ــة عنــد إبــاغ األشــخاص القيّمــني عــى مــكان العمــل مســبقاً  ــا تكــون تلــك الزيــارات معلَن يف كلتــا الحالتــني، إّم
بإجــراء عمليــة التفتيــش يف يوم/موعــد محــدد، أو غــر معلَنــة حينــام ال يتلّقــى املســؤولون عــن املوقــع أّي إخطــار  

مســبق بشــأنها.١3

لعــّل الحســنة األساســية للزيــارات املعلَنــة تكمــن يف أّن املؤسســة مُتنــح الوقــت الــكايف لـــتأمني كافــة املســتندات 
ــح  ــا متن ــل هــي أنه ــارة. لكــّن الســيئات األساســية يف املقاب ــاء الزي ــار املــدراء أثن ــة، وتضمــن حضــور كب الرضوري
ــون يف إخفائهــم  ــة، وإبعــاد أّي مســتندات أو  عــاّمل يرغب ــكايف إلخفــاء أّي مخالفــات مرتكب املؤسســة الوقــت ال
عــن املفتشــني، ناهيــك عــن ذريعــة اســتدعاء املــدراء “بصــورة مفاجئــة” ألداء مهمــة خــارج أماكــن عملهــم. قــد 
يظــّن العــاّمل أيضــاً أّن املفتشــني ال ياحظــون ظــروف العمــل الفعلية/العاديــة يف املؤسســة، وبأنهــم يترفــون 
بطريقــة غــر حياديــة حــني يعطــون أربــاب العمــل إشــعاراً مســبقاً بالزيــارة.  مــن جهــة أخــرى، تكمــن الحســنة 
الرئيســية يف الزيــارات غــر املعلَنــة يف أنهــا تســمح للمفتشــني أن يــروا بــأم العــني ظــروف العمــل الســائدة عــى 
أرض الواقــع، مبــا يف ذلــك األعــداد الفعليــة للعاملــني يف املوقــع، حتــى العــاّمل غــر املــّرح بهــم. ويف النهايــة، قــد 

يــؤّدي اإلعــان املســبق عــن زيــارة التفتيــش، تبعــاً ألهدافهــا، إىل تقويــض نجاحهــا. 

رغــم مــا تقــّدم، ال تنقــص الحجــج املقّدمــة تأييــداً للزيــارات االســتباقية واالرتداديــة املعلَنــة وغــر املعلَنــة عــى 

١١  االتحاد األورويب: التوجيه الصادر عن املجلس EEC/92/57 يف حزيران/يونيو 1992 بشأن تطبيق الحّد األدىن من رشوط السالمة والصحة 

يف مواقع البناء املؤقتة أو املتنقلة. 

 https://www.hse.gov.uk/forms/notification/f10.htm :١٢  لاطّاع عى منوذج لإباغ عن مروع بناء يف بريطانيا، راجع 

http://www.madrid.org/ICMdownload/MDCJYDL.pdf وآخر يف إسبانيا، راجع

١3  تنّص املادة ١٢ )١( )أ( من االتفاقية رقم ٨١ عى اآليت: »يُخّول... مفتشو العمل.... الدخول بحرية ودون إخطار سابق إىل أّي موقع عمل 

خاضع للتفتيش يف أّي ساعة من ساعات النهار أو الليل«.

https://www.hse.gov.uk/forms/notification/f10.htm
http://www.madrid.org/ICMdownload/MDCJYDL.pdf
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الســواء، لكنهــا تبقــى مرهونــة إىل حــّد كبــر باملســائل املوضوعــة قيــد التفتيــش.

تندرج الزيارات االستباقية بوجه عام ضمن الفئات التالية:

الزيــارات الروتينيــة )املقــررة، الدوريــة، االعتياديــة، االحرتازيــة( قــد تــأيت يف إطــار خطــة موضوعــة  أوالً. 
ــاّمل  ــل والع ــاب العم ــزام أصح ــدى الت ــن م ــق م ــا إىل التحق ــون مبوجبه ــعى املفتش ــبقاً يس مس
بالقوانــني، مزّوديــن إياهــم باملشــورة الازمــة لتحســني ســبل االلتــزام بهــا. نظــراً لتنــّوع التريعــات 
املُبــاح إنفاذهــا و/أو لضخامــة موقــع العمــل أو القيــود الناشــئة عــن املــوارد األخــرى، فقــد يعجــز 
املفتشــون عــن تغطيــة كامــل مســاحة موقــع العمــل أو اإلحاطــة بكافــة جوانــب التريعــات عنــد 
إجــراء التفتيــش.  ال يجــوز تفســر هــذا العجــز ضمنــاً عــى أنــه تغــايض عــن األعــامل املخالِفــة التي 
ــد  مل يتســنَّ لهــم إخضاعهــا للتفتيــش، ولتكــن هــذه املســألة واضحــًة متامــاً لــكّل مــن عليــه التقيّ

بالقوانــني.

ــن  ــق م ــدف التحق ــة، به ــارات الروتيني ــادًة الزي ــي ع ــي ت ــارات الت ــي الزي ــة ه ــارات املتابع زي ثانياً. 
ــزام  ــة لضــامن االلت ــارة الروتيني ــب املفتشــون باتخاذهــا يف الزي ــي طال ــر الت ــق التداب مــدى تطبي
بالقوانــني. ال تجــري تلــك الزيــارات وفــق إطــار زمنــي محــدد ســلفاً ألّن مواعيدهــا تكــون مرتبطــة 

ــوب اتخاذهــا. ــر املطل بالتداب

ــذ  ــو تنفي ــه نح ــي موّج ــي أو إقليمي/مح ــج وطن ــار برنام ــري يف إط ــد تج ــة ق ــارات الخاص الزي ثالثاً. 
أنشــطة معيّنــة، كالتحقــق مــن الحــّد األدىن لألجــور، أو مكافحــة ظاهــرة العمــل القــري أو عمــل 

األطفــال، أو ضــامن معايــر الســامة عنــد تشــغيل وســائل النقــل التابعــة ملــكان العمــل.

ــاً  ــاً معيّن ــا منطقة/موقع ــا يســتهدف املفتشــون إّم ــارات الخاطفــة تحصــل بوجــه عــام عندم الزي رابعاً. 
أو موضوعــاً محــدداً ضمــن فــرتة زمنيــة مكثّفــة. تهــدف تلــك الزيــارات إىل تحقيــق أقــى مفعــول 
ورصــد أعــامل غــر مــّرح بهــا يف أغلــب األحيــان، أو تــأيت يف إطــار حملــة للحفــاظ عــى الســامة 
والصحــة املهنيتــني. وغالبــاً مــا تجــري بالتشــارك مــع ســلطات أخــرى. تعمــد هيئــات تفتيــش كثــرة 

إىل نــر اإلجــراءات التــي اتخذتهــا أثنــاء تلــك الزيــارات مــن أجــل تعزيــز مفعــول الحملــة. 

تُصّنف الزيارات االرتدادية / االستجابية بوجه عام ضمن الفئة التالية:

الزيــارات بهــدف التحقيــق. قــد يــدور التحقيــق حــول مابســات حــوادث العمــل أو األمــراض املهنية، أو الشــكاوى 
الــواردة مــن العــاّمل حــول ظــروف عملهم.

4۔1۔3    التحضير لزيارة التفتيش
فــور انتهــاء هيئــات التفتيش/مفتــيش العمــل مــن تحديــد املواضيــع املطلــوب البحــث فيها أثنــاء التفتيــش ومواقع 

العمــل املطلــوب وضعهــا قيــد التفتيــش، يتعــنّي عليهــم القيــام بالتخطيــط الواجــب للزيــارة الفعلية.

صحيــٌح أّن مســتوى التخطيــط يكــون مرتبطــاً باملواضيــع املطلــوب تناولهــا، لكــّن املفتشــني ملزمــني بالحصــول عــى 
مراجعة: و/أو 

ســجات هيئــة التفتيــش املتعلقــة باملؤسسات/املنشــآت املطلــوب إخضاعهــا للتفتيــش، إذ تفيدهــم  •
ــإذا كان صاحــب العمــل  ــون يف إقرارهــا. ف ــأّي إجــراءات قــد يرغب يف اتخــاذ القــرارات املتعلقــة ب
مثــاً قــد تلّقــى إنــذاراً ســابقاً ملعالجــة مســألة معيّنــة، دون أن يتخــذ أّي إجــراء لتشــديد االلتــزام 
ــاذ  ــني اتخ ــا للمفتش ــق رمب ــن األوف ــدد، فم ــذا الص ــدودة به ــراءات مح ــذ إج ــني، أو اتخ بالقوان
اإلجــراءات الازمــة إلنفــاذ القوانني/تطبيــق العقوبــات لضــامن حســن إنفاذهــا. هــذا فضــاً عــن 
أّن تلــك الســجات ســتزّود املفتشــني عــى األرجــح مبعلومــات عــن عــدد العــاّمل، وحجــم موقــع 
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العمــل، واألشــغال املحتمــل أن تكــون قيــد التنفيــذ، ومواقــف أصحــاب العمــل والعــاّمل مــن هيئــة 
ــد بالقوانــني؛ التفتيــش واملفتشــني ومســألة التقيّ

نُســخ عــن التريعــات املحليــة املرتبطــة باملواضيــع املطلــوب البحــث فيهــا، للرجــوع إليهــا عنــد  •
االرتيــاب بــأّي مســألة. مــن املستحســن أيضــاً الحصــول عــى نســخة عــن أّي عقــد جامعــي )للقطاع 

أو املؤسســة( تــري أحكامــه عــى العــاّمل وأصحــاب العمــل املتواجديــن يف املوقــع؛

تصميــم املنشــآت املــراد وضعهــا قيــد التفتيــش )عنــد توافــره(. قــد يكــون مفيــداً يف مواقــع البنــاء  •
ألنــه يســاعد يف معاينــة حركــة الخــروج والدخــول وتحديــد إمــدادات )الغــاز والكهربــاء وامليــاه( 

فــوق األرض أو تحتهــا؛

خطــة العمــل املطبّقــة يف موقــع البنــاء مــع جــدول زمنــي لتنفيــذ األشــغال. أّمــا يف البلــدان التــي  •
ــا  ــا أنه ــق مب ــك الوثائ ــوع إىل تل ــون بالرج ــح املفتش ــامة،  يُنَص ــط الس ــة خط ــى إلزامي ــّص ع تن
تزّودهــم بــكل املعلومــات ذات الصلــة عــن الخطــوات التحضريــة التــي يتخذهــا املتعاقــد الرئيــي 

للحفــاظ عــى ســامة األشــغال عنــد تنفيذهــا؛

أّي مــواد ترويجيــة متوافــرة حــول املواضيــع املطلــوب تناولهــا أثنــاء التفتيــش. ال تشــّكل تلــك املواد  •
ــا نحــو  ــع أصحــاب العمــل والعــاّمل املطّلعــني عليه ــل تدف ــاً للمفتشــني وحســب، ب مصــدراً هام

تحســني ظــروف العمــل بعــد عمليــات التفتيــش؛

الوثائــق املطلوبــة مبوجــب السياســات واإلجــراءات املعمــول بهــا يف هيئــة التفتيــش. وقــد تشــمل  •
ــب  ــي يج ــات الت ــارات( أو املعلوم ــر الزي ــا )تقاري ــني تعبئته ــى املفتش ــنّي ع ــي يتع ــق الت الوثائ
تقدميهــا ألصحــاب العمــل والعــاّمل. وقــد توفّــر أيضــاً معلومــات عامــة عــن اإلجــراءات املتوقعــة 
مــن املفتشــني و/أو رشحــاً لصاحياتهــم، إلــخ. وتكــون تلــك املنشــورات١٤ مفيــدًة لكافــة األطــراف 
ــآت  ــول إىل املنش ــات يف الدخ ــون صعوب ــا يواجه ــاً عندم ــون مث ــا املفتش ــتعني به ــة، إذ يس املعنيّ

ــة حقهــم يف الدخــول؛ مربزيــن إياهــا كمســتند رســمي يثبــت للجهــات املعرِقل

أّي توجيــه يصــدر عــن هيئــات التفتيــش يف مــا يخــص املواضيــع املــراد تغطيتهــا. قــد يتخــذ هــذا  •
ــّدم  ــات تُق ــش و/أو معلوم ــا للتفتي ــروض إخضاعه ــائل املف ــة باملس ــة مرجعي ــكل قامئ ــه ش التوجي
ملفتــيش العمــل بشــأن اإلجــراءات املتوقــع منهــم اتخاذهــا يف أوضــاع معيّنــة. تجــدر اإلشــارة إىل أّن 
الهيئــة التنفيذيــة الربيطانيــة للصحــة والســامة تضــع يف متنــاول مفتشــيها وعمــوم النــاس مجموعة 
مواضيــع التفتيــش، التــي تتحــدث عــن التفتيــش يف مســائل متنوعــة وتدعــم آلياتــه.١٥ ومــن األمثلة 
األخــرى نذكــر الربوتوكــوالت واألدلــة التــي تســتخدمها هيئــة تفتيــش العمــل والضــامن االجتامعــي 

يف إســبانيا، واملنشــورة عــرب صفحــة املؤسســة عــى اإلنرتنــت.١٦

إىل جانــب الحصــول عــى املعلومــات املذكــورة أعــاه، بإمــكان مفتــيش العمــل أيضــاً وضــع خطــة ألعــامل التفتيش 
)علــامً أّن املعلومــات التــي تتضّمنها ليســت شــاملة(.

 What to expect when a health and safety inspector calls: A brief guide for businesses, employees and their  ١٤ 
representatives (HSE, United Kingdom(, available at: http://www.hse.gov.uk/pubns/hsc14.pdf

 Topic Inspection Packs (English( (HSE, United Kingdom(, available at:  ١٥ 
 http://www.hse.gov.uk/foi/internalops/fod/inspect/index.htm

 http://www.empleo.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/Normativa/RIESGOS_LABORAL/index.html  ١٦

http://www.hse.gov.uk/pubns/hsc14.pdf
http://www.hse.gov.uk/foi/internalops/fod/inspect/index.htm 
http://www.hse.gov.uk/foi/internalops/fod/inspect/index.htm 
http://www.empleo.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/Normativa/RIESGOS_LABORAL/index.html
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الجدول ٣.١   مثال عن خطة لتفتيش موقع بناء

خطة التفتيش
موقع البناء املطلوب إخضاعه للتفتيش/املكان.

يتعنّي إجراء التفتيش: التاريخ واملوعد.

املوارد املطلوبة )عدد املوظفني والكفاءات املحددة(.

تفتيش مشرتك مع وكاالت أخرى؟ يف حال كان مشرتكاً، تحديد الوكاالت واملوظفني.

االنتقال إىل املوقع عرب؟

من املتوقع أن تتوافر يف املوقع سجات هيئة التفتيش عن الجهات املسؤولة.

هــل تتضّمــن تلــك الســجات تعليــامت بشــأن اإلجــراءات املفــروض أن تتخذهــا الجهــات 
املســؤولة يف أعقــاب عملية/عمليــات التفتيــش الســابقة؟

يف حال اإلجابة بـنعم، أِعّد جدوالً باملسائل املطلوب التحقق منها.

املواضيع املطلوب تناولها )مثاً(:

السامة والصحة املهنيتان وظروف العمل؛. ١

الســامة والصحــة املهنيتــان مــن كامــل جوانبهــا أو مواضيــع معيّنــة )العمــل يف أماكــن . ٢
مرتفعــة، النقــل، بنــاء األساســات، إلخ.(

ظروف العمل بكاملها أو مواضيع معيّنة )العقود، األجور، ساعات العمل، إلخ.(. 3

نوع التفتيش؟ عى سبيل املثال:

التفتيش قبل مبارشة األعامل للتداول مع العميل حول طريقة تشغيل/إدارة املوقع؛

تفتيش املوقع لاطّاع عى ظروف العمل الفعلية.

التريعــات الوطنية/املعايــر التقنيــة يف مــا يخــص املواضيــع املطلــوب تناولهــا، واملعلومــات 
املستمّدة.

يف مــا يخــص املواضيــع املطلــوب تناولهــا، الحصــول عــى السياســات واإلجــراءات العائــدة 
إىل هيئــة التفتيــش أو أّي إرشــادات أخــرى موّجهــة ملفتــيش العمــل.

ــا يف  ــق فيه ــوب التدقي ــق املطل ــد الوثائ ــا، تحدي ــوب تناوله ــع املطل ــص املواضي ــا يخ يف م
ــب؛ جــداول الدوام/ســاعات العمــل،  ــود العمــل؛ إيصــال الدفع/كشــف الرات ــع، كعق املوق

ــخ. ــوادث، إل ــجات الح ــامة، س ــط الس خط

........

باإلضافــة إىل املــواد والوثائــق املشــار إليهــا أعــاه، ينبغــي عــى مفتــيش العمــل التأكّــد مــن حصولهــم عــى اآليت 
قبــل أن يغــادروا مكاتبهــم:

بطاقة هوية رسمية أو مذكرة للتثبّت من أمر تفويضهم؛ •

دفاتر ماحظات ومواد للكتابة من أجل تسجيل املعلومات؛ •

آلــة تصويــر ذات قــدرة ثابتــة ومــزّودة رمبــا بفيديــو تصلــح لتســجيل الوثائــق والظــروف الســائدة  •
يف املوقــع )مــع التنبّــه إىل التــزّود ببطاريــات إضافيــة وبطاقــة ذاكرة/أرشطــة(؛

معــدات الوقايــة الشــخصية، كخــوذة األمــان، واألحذيــة الواقيــة املــزّودة مبقدمــة معدنيــة لحاميــة  •
أصابــع وأخمــص القدمــني، وســرتة التحذيــر العاكســة للضــوء، والبــدالت املناســبة للعمــل يف الخــارج 

للوقايــة مــن األحــوال الجويــة، واملعــدات الواقيــة للعينــني واألذنــني واليديــن؛ وغرهــا.
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ــرات  • ــّم املذك ــد تض ــا ق ــة لكنه ــات الوطني ــادًة بالتريع ــط ع ــة. ترتب ــة الرضوري األوراق القانوني
ــح،  ــاذج التصاري ــينات، ومن ــداث تحس ــة إلح ــذارات املوّجه ــامل، واإلن ــر األع ــادرة لوقف/حظ الص
واألوراق الثبوتيــة للعــاّمل، واالســتبيانات التــي تحــدد عاقــة عمــل، باإلضافــة إىل الوســائل التــي 

ــا؛ ــة وترميزه ــجيل األدل ــاعد يف تس تس

ــة  • ــق أو هيئ ــن الفري ــن ضم ــني آخري ــال مبفتش ــرضورة االتص ــي ال ــد تقت ــوي، إذ ق ــف خل هات
التفتيــش أو الرطــة – إّمــا لــدواٍع تتعلــق بســامة املفتــش شــخصياً أو بعرقلــة عملــه أثنــاء أداء 
واجباتــه. يُستحَســن أيضــاً الحصــول عــى معلومــات إضافيــة عــن املؤسســات والعــاّمل مــن قاعــدة 
بيانــات هيئــة التفتيــش يف حــال عــدم توافرهــا يف املوقــع، أو التــامس النصــح واإلذن يف مــا يتعلــق 

باتخــاذ اإلجــراءات الازمــة إلنفــاذ القوانــني؛

أجهزة القياس ومصباح يدوي. •

2۔3  إجراء التفتيش
1۔2۔3    الوصول إلى الموقع

ــه  ــة أوضاع ــت ملعاين ــض الوق ــوا بع ــاء أن يخصص ــع البن ــم إىل موق ــد وصوله ــل عن ــيش العم ــب ملفت ــن األنس م
ومراقبــة األعــامل الجاريــة فيــه قبــل الدخــول إىل منشــآته. وتحظــى هــذه الخطــوة بأهميــة خاصــة عنــد تفّحــص 
مســتوى الســامة والصحــة املهنيتــني، ســيّام وأّن أنظمــة العمــل قــد تتغــّر عندمــا يكــون أصحــاب العمــل والعــاّمل 
عــى علــٍم بــأّن املوقــع ســيخضع للتفتيــش – ويُصــار إىل إبعــاد العــاّمل غــر املــّرح بهــم عنــد دخــول املفتشــني 
إىل املوقــع. يُستحســن باملفتشــني أن يلتقطــوا صوراً/يصــّوروا فيديوهــات لســر األعــامل الجاريــة أمامهــم، نظــراً 

إلمكانيــة مناقشــتها أثنــاء جولــة التفتيــش أو االســتعانة بهــا لدعــم أّي إجــراء يعتزمــون اتخــاذه.

عند تفتيش املوقع، قد يصادف املفتشون الفتات السامة التي تدعو إىل رضورة استعامل معدات الوقاية الشخصية

الصــورة ١. مثــال عــن الفتــات للســامة تــرح بالصــورة معــدات الوقايــة 
الشــخصية املطلوبــة.

ــة  ــاح للمفتشــني التحقــق مــن معــدات الوقاي ــات، يُت ــة الافت ــد معاين عن
الشــخصية املفــروض أن يتــزّود بهــا األشــخاص املتواجــدون يف املوقــع. حتى 
يف ظــّل غيــاب تلــك الافتــات، عــى املفتشــني أنفســهم أن يرتــدوا معــدات 
الوقايــة الشــخصية املطلوبــة عــادًة يف مواقــع البنــاء، والتــي تشــمل خــوذة 
األمــان وأحذيــة واقيــة وســرتة التحذيــر العاكســة للضــوء، عــى أن يحصلــوا 
ــى كل  ــاً ع ــنّي أيض ــة.١٧ ويتع ــدون أّي كلف ــش ب ــة التفتي ــن هيئ ــا م عليه
ــداء  ــرى( ارت ــات أخ ــن مؤسس ــؤولني م ــخص يرافــق املفتشــني )كمس ش

معــدات الوقايــة املناســبة.

أثنــاء مشــاهداتهم األوىل يف جولتهــم التفقديــة للموقــع، قــد ياحــظ املفتشــون مــكان اســتقبال الــزّوار الــذي يتعنّي 
عليهــم التوّجــه إليــه. رغــم تــزّود املفتشــني مبعــدات الوقايــة الشــخصية املناســبة، ال يجــدر بهــم التجــّول يف أرجــاء 

املوقــع دون مرافقــني ألنهــم قــد يعرّضــون أنفســهم للخطــر لعــدم علمهــم باألشــغال املقــررة.

املادة ١٦ )3( من اتفاقية منظمة العمل الدولية )رقم ١٥٥( لعام ١9٨١ بشأن السامة والصحة املهنيتني، واملتوافرة عرب:  ١٧ 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
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بإمــكان املفتشــني التثبّــت مــن مــدى االلتــزام بقــرار ارتــداء معــدات الوقايــة الشــخصية أو اإلخــال بــه. صحيــٌح أّن 
وجــود الفتــات الســامة يــدّل عــى وعــي مــدراء املوقــع ألهميــة التدابــر االحرتازيــة املطلوبــة للحــّد مــن املخاطــر 
ــامة  ــؤون الس ــإدارة ش ــم ب ــدى التزامه ــر إىل م ــا يش ــس يف إنفاذه ــّن التقاع ــاّمل، لك ــا الع ــرّض له ــي يتع الت

والصحــة املهنيتــني. 

ــد  ــا، يتعــنّي عــى املفتشــني - عن ــة التفتيــش وخاله ــد تدويــن ماحظاتهــم بشــأن أنظمــة العمــل، قبــل جول عن
اإلمــكان – أن يســّجلوا )تصويــراً وتوثيقــاً( أنظمــة العمــل اآلمنــة وغــر اآلمنــة عــى الســواء. فكــم مــن املواقــع 
يديرهــا عــدة متعاقديــن، منهــم مــن يتمّســك مبعايــر الســامة ومنهــم مــن يســتهرت  بهــا. لذلــك، عندمــا يســّجل 
املفتشــون مشــاهداتهم عــن أنظمــة العمــل، يتســّنى لهــم االستفســار مــن القامئــني عــى إدارة املوقــع و/أو تنفيــذ 

أشــغال معيّنــة عــن أســباب قبولهــم بأنظمــة مختلفــة و/أو اعتامدهــا. 

بعــد االنتهــاء مــن مشــاهداتهم األوليــة، يصبــح املفتشــون جاهزيــن لدخــول املوقــع. عنــد وجــود عنــارص أمنيــة 
ــن أمامهــم مذكــرة  ــارص، ُمربزي ــك العن ــوا عــن أنفســهم ألولئ ــاء، يجــدر باملفتشــني أن يعرّف يف بعــض مواقــع البن
ــد  ــم املتعاق ــن فيه ــع؛ مب ــن املوق ــؤولني ع ــاء باملس ــم االلتق ــني منه ــمية، وطالب ــة الرس ــم الثبوتي التفتيش/أوراقه
ــن  ــني م ــع املفتش ــن من ــارص األم ــاول عن ــد يح ــاالت، ق ــض الح ــواهام. يف بع ــع أو س ــب املوق ــي أو صاح الرئي
الدخــول، مــا يضطرهــم إىل رشح الصاحيــات القانونيــة التــي تخّولهــم دخــول املوقــع مــن دون ســابق إنــذار.١٨ 
ــة  ــة ألداء واجباتهــم، وهــذه العرقل ــارة املوقــع يشــّكل عرقل تجــدر اإلشــارة إىل أّن عــدم الســامح للمفتشــني بزي
تســتوجب العقوبــة مبوجــب التريعــات املحليــة.١9 وبالتــايل، قــد يســتنجد املفتشــون بعنــارص الرطــة لدخــول 
ــع  ــم إعــام املســؤولني عــن املوق ــنّي عليه ــم، يتع ــور دخوله ــك. ف ــة بذل ــا تســمح الظــروف املحلي ــع، عندم املوق
بالعرقلــة التــي حصلــت والتدابــر التــي ســتُتخذ نتيجــة ذلــك )يف بعــض البلــدان، تعتــرب العرقلــة مبثابــة جــرم(. 

ــة أمنهــم. ــاج املفتشــون إىل مــؤازرة مــن الرطــة لحامي وقــد يحت

بعــد التمّكــن مــن دخــول املوقــع، يعقــد املفتشــون عــادًة اجتامعــاً مفتوحــاً مــع املســؤولني عــن املوقــع - أصحــاب 
ــون يف  ــي يرغب ــع الت ــن املواضي ــارة، معّددي ــع( – إليضــاح الغــرض مــن الزي العمــل أو مــن ميثّلهــم )مــدراء املوق
تناولهــا وشــارحني كيــف ينــوون الســر يف عملهــم. مــن املهــم يف معــرض هــذا االجتــامع إعــام الحضــور إذا كان 
ــع أّن األشــغال أو األجــزاء غــر الخاضعــة  ــي بالطب ــه. هــذا ال يعن ــة من ــه أو عيّن التفتيــش ســيطال املوقــع بكامل
ــق  ــى عات ــع ع ــة يق ــات الوطني ــزام بالتريع ــع أّن االلت ــة؛ والواق ــات الوطني ــة للتريع ــرب مراعي ــش تعت للتفتي
أصحــاب املســؤولية القانونيــة، كالعميــل أو صاحــب العمــل املبــارش أو املتعاقــد الرئيــي أو املتعاقــد مــن الباطــن. 
كذلــك يجــب أن يحــرض هــذا االجتــامع منســقو تدابــر الســامة )مرفــو الســامة والصحــة املهنيــة( إذا كانــت 

التريعــات الوطنيــة تشــرتط وجودهــم.

يتوجــب عــى مفتــيش العمــل أيضــاً إعــام الحارضيــن يف االجتــامع أنهــم ســيضطرون/قد يضطــرون إىل التحــدث 
ــاً  ــا تبع ــة إدارته ــش وكيفي ــة التفتي ــد ســر عملي ــم تحدي ــراد. ومــن واجبه ــم عــى انف ــن ميثّله ــع العــاّمل أو َم م

ــة التفتيــش. ــدى هيئ ــة املعمــول بهــا أو تلــك املتّبعــة ل للتوجيهــات الوطني

ــني أو  ــقني املعني ــع املنس ــاون م ــة بالتع ــامة والصح ــة الس ــل خط ــاً بتحلي ــم أيض ــون زيارته ــتهّل املفتش ــد يس ق
الشــخص املســؤول عــن هــذا املوضــوع، ليعرفــوا منهــم كيــف يتعاملــون مــع املخاطــر الناشــئة يف املوقــع، قبــل 
االنتقــال إىل معاينــة مامرســات العمــل الفعليــة للتثبّــت مــن النتائــج. ويف هــذا اإلطــار، ســينظرون يف طريقــة إدارة 
شــؤون الســامة والصحــة املهنيتــني والتحقــق مــاّم إذا كانــت املــوارد املخصصــة ملعالجتهــا كافيــة ووافيــة بالغــرض.

قــد يطلــب املفتشــون أيضــاً معلومــات مفّصلــة عــن ســائر املتعاقديــن واملتعاقديــن مــن الباطــن القيّمــني عــى 
املوقــع، وطبيعــة العاقــات التعاقديــة القامئــة بينهــم، والعــاّمل املعنيــني. يف الحــاالت التــي يرصــد فيهــا املفتشــون 

املادة ١٢ من اتفاقية رقم ٨١.  ١٨

املادة ١٨ من املصدر ذاته.  ١9



١٢

ــداً، ســيطلبون الحصــول عــى الئحــة  ــد بالتريعــات املتعلقــة بالعمــل والضــامن االجتامعــي تحدي درجــة التقيّ
ــل  ــة( والتفاصي ــة )األوراق القانوني ــم الثبوتي ــع أوراقه ــش، م ــوم التفتي ــع ي ــن يف املوق ــاّمل املتواجدي ــل الع بكام
ــّم  ــم، وأجورهــم. ث ــم إىل العمــل، ونظــام دوامه ــخ انضاممه ــة، وتاري ــم املهني ــواع عقودهــم، وفئاته ــة بأن املتعلق
يقومــون مبقارنــة تلــك املعلومــات باألقــوال التــي يــديل بهــا العــاّمل يف املوقــع وبعــض الوثائــق كعقــود العمــل 

وســجات الضــامن االجتامعــي وكشــوفات الرواتــب.

3۔3  المسائل المطلوب تناولها أثناء معاينة الجوانب المتعلقة 
بالسالمة والصحة المهنيتين 

تتحــدث هــذه الفقــرة عــن املســائل التــي قــد يرغــب مفتشــو العمــل يف معالجتهــا عنــد معاينــة معايــر الســامة 
والصحــة املهنيتــني يف املوقــع. يف البدايــة، ال بــّد مــن اإلشــارة إىل أّن املســائل التــي يتناولهــا النقــاش أدنــاه ال تشــّكل 
قامئــة شــاملة بــكّل األشــغال املمكــن إخضاعهــا للتفتيــش، أو املخاطــر وأنظمــة العمــل الســليمة التــي قــد تغطيهــا 

ــة التفتيش.  جول

قــد تشــرتط التريعــات الوطنيــة عــى أصحــاب العمــل أو املســؤولني عــن مواقــع العمــل الحــرص عــى تأمــني 
ــة  ــا. ال مجــال لتعــداد كل املســتندات املطلوب ــني( وتحديثه ــق )املرتبطــة بالســامة والصحــة املهنيت بعــض الوثائ
ــون  ــنّي( تك ــب مع ــا )دون أّي ترتي ــة أو جميعه ــتندات التالي ــض املس ــّن بع ــة؛ لك ــات الوطني ــب التريع مبوج

ــة عــادًة: مطلوب

السياسات املوثّقة حول معاير السامة والصحة املهنيتني؛ •

املذكرات املقّدمة إىل السلطات، والتي تتضّمن معلومات عن مروع البناء؛ •

خطط املوقع؛ •

ساعات العمل يف املوقع؛ •

خطط السامة والصحة املهنيتني؛ •

ســجات العمــل الخاصــة بالعامــل كالعقــود، وتفاصيــل االتصــال بــه؛ وســاعات العمــل، وســجات  •
التدريب؛

تعليامت حول تنفيذ األشغال؛ •

تقييم املخاطر؛ •

سجات الحوادث واألمراض املهنية؛ •

سجل فحص السقاالت الذي يتناول إجراءات تركيبها وتفتيشها؛ •

سجات إدارة عمليات التفتيش للتحقق من معاير السامة يف املوقع؛ •

محارض اجتامعات لجنة السامة والصحة يف املوقع؛ •

محارض االجتامعات لوضع خطط املوقع؛ •

أدلةاستخدام املعدات/سجات الصيانة/سجات املعاينة؛ •

وثيقة بيانات السامة بشأن املواد الكيامئية الخطرة املستخدمة؛ •



١3

تغطية الضامن االجتامعي أو ما عداه من برامج التأمني - مبا يف ذلك التأمني ضد إصابات العمل؛ •

شهادات طبية إلثبات أهلية العاّمل. •

قد يرتأي املفتشون التدقيق يف تلك الوثائق والتأكّد مثاً من أنه تّم:

التقيّد فعلياً بتعليامت العمل التي تغطّي طريقة تنفيذ األشغال؛. ١

تطبيق التدابر الوقائية التي جرى تحديدها عى النحو املطلوب يف تقييم املخاطر؛. ٢

ــر . 3 ــد التداب ــر التفتيــش للمســاعدة يف تحدي اســتخدام ســجات الحــوادث واألمــراض املهنية/تقاري
املناســبة لضبــط املخاطــر، منعــاً لتكرارهــا؛

تدريب العاّمل يف مجاالت تتعلق باملخاطر القامئة والتدابر الوقائية؛. ٤

إيــاء اهتــامم لواجــب التعــاون بــني جميــع املتعاقديــن يف املوقــع مــن أجــل تنســيق إدارة األشــغال . ٥
ــد مّمــن يتحّمــل كامــل املســؤولية  وتدابــر الســامة والصحــة املهنيتــني.٢٠ فهــل جــرى مثــًا التأكّ
عــن احــرتام معايــر الســامة والصحــة يف املوقــع، وَمــن يحــدد قواعــد الســامة يف املوقــع، كحــدود 
الرعــة ومعــدات الوقايــة الشــخصية املطلوبــة والوثائــق املطلوبــة للتجهيــزات الــواردة إىل املوقــع؟

إذا مل يتــّم التطــرق للمســائل املشــار إليهــا أعــاه، فهــذا يــدّل عــى عــدم وجــود نظــام فاعــل إلدارة شــؤون الســامة 
والصحــة املهنيتــني يف املوقــع، ويســتدعي اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة ملعالجــة هــذا النقــص. لكــّن الخطــوات التــي 
يتخذهــا املفتشــون ألخــذ تلــك املســائل بعــني االعتبــار فتبقــى مرهونــًة بحجــم املامرســات املِخلّــة بالتريعــات 

الوطنيــة، ودرجــة خطورتهــا، والسياســات التــي تنتهجهــا كّل هيئــة تفتيــش.

أثنــاء الزيــارة، يتعــنّي عــى املفتشــني تقييــم أســاليب العمــل التــي تــّم اتباعهــا، عــى أن تــأيت هــذه الخطــوة قبــل 
التدقيــق يف أوراق العمــل املطلوبــة مبوجــب التريعــات الوطنيــة أو بعدهــا. أّمــا يف الحــاالت التــي ياحــظ فيهــا 
املفتشــون وجــود خلــٍل يف الرتكيبــات أو التخطيطــات أو أســاليب العمــل، ويكــون لديهــم ســبب وجيــه لاعتقــاد 
ــداً مبــارشاً عــى ســامة العــاّمل أو صحتهــم، فــا يجــدر بهــم أن يبــارشوا بالتدقيــق يف تلــك  بأنهــا تشــّكل تهدي
األوراق؛ بــل مــن األحــرى بهــم عنــد ماحظــة تلــك العيــوب أن يبــادروا أوالً إىل اتخــاذ الخطــوات املتاحــة لهــم 

ملعالجــة النواقــص،٢١ يك يضمنــوا ســامة العــاّمل وحاميــة صحتهــم، قبــل االنتقــال إىل دراســة امللفــات.

1۔3۔3    ضبط المخاطر في مواقع البناء 
ــؤون  ــق إلدارة ش ــام متّس ــاء نظ ــن إنش ــلة املتعاقدي ــن سلس ــن ضم ــل املنضوي ــاب العم ــة أصح ــى كاف ــنّي ع يتع
الســامة والصحــة املهنيتــني. صحيــٌح أّن أصحــاب العمــل يتحّملــون باســتمرار مســوؤلية تطبيــق التدابــر الازمــة 
ــي أو الشــخص  ــد الرئي ــّن املتعاق ــة، لك ــم وســامتهم املهني ــني لديه ــّدد صحــة العامل ــي ته ــط املخاطــر الت لضب
القيّــم أو املســؤول األول عــن موقــع البنــاء هــو ملــزٌم إجــامالً بــأن يكفــل حســن التنســيق بــني ســائر املؤسســات 

واألشــخاص العاملــني لحســابهم الخــاص يف املوقــع.٢٢

املادة ٨ من اتفاقية رقم ١٦٧.  ٢٠

املادة ١3 من اتفاقية )رقم ٨١( لعام ١9٤٧ بشأن تفتيش العمل.  ٢١

٢٢  ميكن االطّاع عى واجبات أصحاب العمل، والتوجيهات العملية بشأن اإلطار القانوين واإلداري والتقني والتعليمي للسامة والصحة يف 

 قطاع البناء، يف مدونة املامرسات ملنظمة العمل الدولية تحت عنوان: السالمة والصحة يف قطاع البناء، واملتوافرة عرب:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/

wcms_107826.pdf

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinst
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinst


١٤

يف بلــدان كثــرة، يعــرّف أصحــاب العمــل والعــاّمل بأنظمــة العمــل اآلمنــة عنــد إجــراء عمليــات تقييــم للمخاطــر، 
وإن كانــت هــذه األخــرة تهــدف باألصــل إىل تحديــد املخاطــر٢3 التــي يتعــرّض لهــا العــاّمل والعــاّمل الذيــن هــم 
ــا إذا مل يكــن مســتوى الخطــورة  ــوالً. أم ــة مقب ــة؛ وتحــدد أيضــاً إذا كان مســتوى الخطــورة الحالي عرضــًة لإصاب
مقبــوالً، عــى املُقيّــم أن يســتعرض املزيــد مــن التدابــر الوقائيــة التــي ســتخّفض مســتوى الخطــورة إىل معــدالت 
ــط  ــر ضب ــاروا تداب ــم أن يخت ــزون التقيي ــن ينج ــخاص الذي ــدر باألش ــة، يج ــر إضافي ــرتاح تداب ــد اق ــة.  عن مقبول

املخاطــر وفــق التسلســل الهرمــي التــايل: 

اإلزالة: استبعاد الخطر، كانتفاء الحاجة إىل العمل يف األماكن املرتفعة؛. ١

االستبدال: كاالستعاضة عن املادة أو طريقة العمل التي هي موضع بحث بواحدة أقل خطورة؛. ٢

الضوابط الهندسية: كالحيلولة دون وقوع الخطر؛. 3

الضوابط اإلدارية: كتحديد اإلجراءات/التعليامت لضامن السامة يف العمل وأساليب اإلرشاف؛. ٤

معدات الوقاية الشخصية: عندما يتبّي أّن كافة التدابري املتخذة أعاله غري فّعالة.. ٥

ال أحــد ينفــي أّن اســتعامل معــدات الوقايــة الشــخصية لتخفيــف املخاطــر يف موقــع البنــاء يشــّكل أحــد التدابــر 
الوقائيــة الهامــة )راجــع الفقــرة 3.3.3(. لكــّن هــذا الخيــار يــأيت بعــد دراســة الخيــارات األربــع األخــرى املشــار 
إليهــا أعــاه: اإلزالــة واالســتبدال والضوابــط الهندســية واإلداريــة. والواقــع أّن معــدات الوقايــة هــي شــخصية وال 
تحمــي إالّ صاحبهــا. أّمــا التدابــر الوقائيــة األخــرى فتوفـّـر حاميــة جامعيــة مــن األخطــار، وتحّصــن جميــع العــاّمل 

ضدهــا، مــا يزيــد بالتــايل مــن فعاليتهــا. 

تتضّمــن الفقــرة 3.3.٤.١ بعنــوان »العمــل يف األماكــن املرتفعــة« مثــاالً عمليــاً عــن هــذا التسلســل الهرمــي املتّبــع 
يف تدابــر ضبــط املخاطــر. 

2۔3۔3    تفتيش الموقع 
يعايــن فريــق التفتيــش مامرســات العمــل املتّبعــة للتحقــق فعليــاً مــن ســامتها. أثنــاء الزيــارة، ال يكتفي املفتشــون 
بالتحقــق مــن مــدى االلتــزام بالقوانــني واإلجــراءات التنظيميــة الوطنيــة بــل يقّدمــون أيضــاً نصائــح تقنيــة حــول 
كيفيــة االلتــزام بهــا. تجــدر اإلشــارة إىل أّن التدابــر الوقائية/تدابــر ضبــط املخاطــر املفّصلــة يف الفقــرات التاليــة 
ــف نســبة  ــا يف تخفي ــد تطبيقه ــا تنجــح عن ــامالت التعــرّض لألخطــار، ألنه ــل احت ــاً؛ وهــي تقل ــا دولي معــرتف به

الحــوادث واألمــراض التــي يُحتمــل أن تصيــب العــاّمل.

1۔2۔3۔3    حدود الموقع
ال يتعــرّض العــاّمل وحدهــم للخطــر جــرّاء أعــامل البنــاء؛ بــل املواطنــون، مبــن فيهــم األطفــال، هــم أيضــاً معرضون 
ــد مــن أّن املســؤولني عــن املوقــع قــد أْولــوا االهتــامم الــازم لتلــك  للخطــر. لذلــك، يجــدر مبفتــيش العمــل التأكّ

املســألة عنــد إنشــاء املوقــع.

تجد املزيد من املعلومات حول آليات تقييم املخاطر يف مجموعة املواد التدريبية الصادرة عن منظمة العمل الدولية تحت عنوان:  ٢3 
Training package on workplace risk assessment and management for small and medium-sized enterprises 

http://www.ilo.org/safework/info/instr/WCMS_215344/lang--en/index.htm:واملتوافرة عرب 

 وكذلك يف دليل الخطوات الخمس الصادر عن املنظمة تحت عنوان:
A 5 Step Guide for employers, workers and their representatives on conducting workplace risk assessments 

http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_232886/lang--en/index.htm :واملتوافر عرب

http://www.ilo.org/safework/info/instr/WCMS_215344/lang--en/index.htm 
http://www.ilo.org/safework/info/instr/WCMS_215344/lang--en/index.htm 
http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_232886/lang--en/index.htm
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ــر  ــاً لدخــول األشــخاص غ ــه منع ــم مبداخل ــي التحّك ــاء، ينبغ ــع بن ــكل موق ــة ب ــار املحدق ــّوع األخط نظــراً إىل تن
املــرح لهــم بذلــك. ال شــّك أّن مســتوى الضوابــط املطلوبــة ملنــع دخــول األشــخاص غــر املــرح لهــم يتوقــف 
ــل  ــاً مقاب ــع مث ــاء يق ــإذا كان البن ــاء. ف ــع البن ــه موق ــام في ــذي يُق ــكان ال ــار املوجــودة وامل ــة األخط ــى طبيع ع
مدرســة، فمــن املحتمــل كثــراً أن يــزوره األطفــال، لذلــك مــن األفضــل تســييجه، عــى النحــو املبــنّي يف الصــورة ٢.

الصورة ٢. موقع بناء ُمحاط بسياج.

تجــري بعــض أعــامل البنــاء عــى الطرقــات 
أو ممــرات املشــاة، أو عــى ســقاالت فــوق 
ــؤولني  ــى املس ــنّي ع ــك، يتع ــوارع. لذل الش
عــن تلــك األعــامل التحقــق مــن اتخــاذ 
ــني  ــرّض املواطن ــع تع ــة مبن ــر الكفيل التداب
لخطــر تلــك األعــامل. قــد تشــمل تلــك 
ــاة  ــيّجة للمش ــرات مس ــني مم ــر تأم التداب
بعيــداً عــن منطقــة األعــامل، أو إحاطــة 
ــب  ــن أن تصي ــاً م ــة منع ــقاالت بأرشع الس
املاّريــن  املتســاقطة رؤوس  البنــاء  مــواد 
ــل  ــت أق ــدم ليس ــامل اله ــا. وألّن أع تحته
ــه. ــول إلي ــن الدخ ــخاص م ــع األش ــة ملن ــر الازم ــاذ التداب ــل اتخ ــع العم ــن موق ــؤولني ع ــدر باملس ــورة، يج خط

عنــد تعــّذر تســييج املوقــع بكاملــه، ال بــّد مــن اتخــاذ خطــوات أخــرى لتحذيــر املواطنــني مــن األخطــار الكامنــة 
فيــه. ففــي الحــاالت التــي يدخــل فيهــا الشــخص إىل مــكان غــر خاضــع للمراقبــة، قــد يعرّضــه للســقوط عــى 
مســافٍة تتســبّب لــه بإصابــة شــخصية، يجــب عــى املســؤولني عــن املوقــع اتخــاذ التدابــر الازمــة للحــؤول دون 

ســقوط األشــخاص وإصابتهــم.

ــرّض األشــخاص  ــامالت تع ــن احت ــوم العمــل للحــّد م ــة ي ــة يف نهاي ــر املتّبع يجــدر باملفتشــني أن يحــددوا التداب
-مبــن فيهــم االطفــال- الذيــن يدخلــون املوقــع إلصابــات. فهــذه الخطــوة تضمــن اتخــاذ التدابــر الازمــة أو إعــام 
الســلطات املختصــة بوجــوب اتخاذهــا إن مل يكــن هــذا الجانــب خاضعــاً لصاحيــات هيئــة تفتيــش العمــل. ولهــذه 

الغايــة، يجــوز اتخــاذ التدابــر التاليــة:

إقامة حاجز فاصل أو تغليف الردم والُحَفر، وما إليها؛ •

عزل املركبات والتجهيزات ووقف تشغيلها؛ وتجميعها يف مكان مغلق عند اإلمكان؛ •

وضــع مــواد البنــاء يف مخــزن )كاألنابيــب والحلقــات الخرســانية للــرف الصحــي، وأكيــاس  •
اإلســمنت، وغرهــا( منعــاً لســقوطها أو تدحرجهــا؛

إبعاد السامل عن الحفريات والسقاالت؛ •

حفظ املواد الخطرة يف مكان مأمون. •

2۔2۔3۔3    مرافق الرعاية
ميــي العــاّمل طــوال يومهــم يف املوقــع، منّفذيــن األشــغال التــي غالبــاً مــا تتطلّــب منهــم جهــداً جســدياً هائــاً، 

واملهــام التــي تتســبّب أيضــاً باتّســاخ أياديهــم وأجســادهم.

مــن هنــا تــأيت رضورة توفــر مرافــق الرعايــة للحــّد مــن املخاطــر الناجمــة عــن تلــك  األعــامل، عــى أن تضــّم تلــك 
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املرافــق مكانــاً لاســرتاحة وتنــاول وجبــات الطعــام؛ ولحفــظ معــدات الوقايــة الشــخصية؛ فضــاً عــن دورات امليــاه 
ومــكان االســتحامم؛ والنــوم.

عنــد تجهيــز مــكان للنــوم، مــن البديهــي أن يتــّم تزويــده مبرفــق مائــم لاســتحامم. ينبغــي الحفــاظ عــى النظافــة 
يف تلــك الوحــدات املخصصــة لســكن العــاّمل، عــى أن تكــون واســعة كفايــة الســتيعاب كافــة األشــخاص املتوقــع 
أن يتواجــدوا فيهــا. مــن األفضــل إقامــة تلــك الوحــدات بعيــداً عــن املنطقــة الرئيســية التــي يجــري العمــل فيهــا 

يك يُتــاح للعــاّمل االســرتاحة مــن دون أن تتســبّب لهــم أعــامل البنــاء باإلزعــاج. 

ــاه ومرافــق مامئــة لغســل أياديهــم، ويتســّنى لهــم أخــذ قســٍط مــن  ــن تتوفــر لديهــم دورات مي إّن العــاّمل الذي
الراحــة يف مــكان نظيــف أثنــاء تنــاول وجباتهــم، يســتعيدون نشــاطهم برعــة أكــرب بعــد املجهــود الــذي يقومــون به؛ 
ناهيــك عــن أّن العامــل املنهــك الــذي يفقــد طاقتــه عــى العمــل معــرّض ألن يكــون أكــر تشــتتاً وعرضــًة للحــوادث.

ــات  ــزّودة يف بعــض الحــاالت مبكيّف ــة؛ كأن تكــون م ــة املحلي ــق الراحــة الظــروف املناخي ينبغــي أن تراعــي مراف
الهــواء أو وســائل التدفئــة يك يتمتــع العــاّمل باألجــواء املناســبة للراحــة. إضافــة إىل ذلــك، مــن الــرضوري توفــر 
كميــة كافيــة مــن ميــاه الــرب بشــكل مســتمر لــكّل مــن يُتوقـّـع تواجــده يف املوقــع، مــع الحــرص عــى أن تكــون 

خاليــة مــن امللوثــات.

عندمــا تتوافــر يف مرافــق الرعايــة أيضــاً غرفــة لحفــظ معــدات الوقايــة الشــخصية التــي توزّعهــا الركــة، ســيتمّكن 
العــاّمل مــن االحتفــاظ بهــا يف املوقــع، حتــى تكــون دامئــاً جاهــزة لاســتعامل عنــد الحاجــة.

الصورة ٣. مرافق الراحة مزّودة بحجرة لحفظ معدات الوقاية الشخصية.

3۔2۔3۔3    خدمات النظافة والترتيب
ــع.  ــم يف املوق ــب والتنظي ــاظ عــى حســن الرتتي ــع أن يضعــوا الخطــط املامئــة للحف يجــدر بالقامئــني عــى املوق
ــة مــن املــواد التــي قــد تذهــب هــدراً. لذلــك، حــني يخّصــص  ــة هائل ــاء كمي بشــكل عــام، يتســلّم أّي موقــع بن
املوقــع مســاحًة الســتام البضائــع أو معــّدة خصيصــاً لحفظهــا عــى مقربــة مــن األماكــن املفــرتض أن تســتعمل 
فيهــا، فمــن شــأن ذلــك أن ميّكــن مــدراء املوقــع مــن ضبــط عمليــات التســليم باســتمرار ويســاعدهم يف تجّنــب 
مناولتهــا ملرتــني أوثــاث مــرات )أي نقــل املــواد عــدة مــرات بــا داٍع(. فكلــام تكــّررت أعــامل املناولــة اليدويــة، 
ارتفعــت إمكانيــة إصابــة العــاّمل بجــروح يف أياديهــم جــرّاء تلــك األعــامل؛ ويف املقابــل، عنــد نقــل تلــك  املــواد 

ــاب الضوابــط الازمــة. ــد احتــامالت حــوادث االصطــدام باملركبــات يف ظــّل غي ــة، تزي بوســائل ميكانيكي



١٧

إّن تخصيــص مســاحة الســتيعاب مخلّفــات البنــاء، ال ســيام النفايــات القابلــة لاشــتعال، يســهم يف الحــّد مــن خطــر 
نشــوب الحرائــق، مــا دام خــزّان الوقــود )وهــي مــادة قابلــة لاشــتعال( ســيوضع يف مــكان بعيــد، قــدر اإلمــكان، 

عــن مصــادر املــواد املحتمــل اشــتعالها.

الصــورة ٤. خــر مثــال عــن خدمــات الرتتيــب يف املوقــع، يُظِهــر 
املســاحة املخصصــة لجمــع املخلّفــات.

كّل موقــع تســوده الفــوىض ينطــوي عــى عــدة أخطــار. فمــن 
غــر املســتبعد أن يتعــرّض العــاّمل للتعــّر واالنــزالق جــرّاء 
ــة  ــك الوضعي ــد تل ــل متّه ــى األرض؛ ال ب ــرًة ع ــياء٢٤ املبع األش
ــد يســقط  ــع. ق ــكاٍن مرتف ــن م لحــوادث أخطــر، كالســقوط م
العــاّمل عــى مــواد حــادة، كقضبــان التســليح الحديديــة. لذلك، 
يُستحســن تغطيــة تلــك القضبــان ذات الــربوزات الحــادة كــام 

يجــب )راجــع الصــورة ٥ و ٦(.

الصورة 6. قضبان حديدية محمية   الصورة 5. قضبان حديدية غر محمية 
تخّفف من خطر اخرتاق.  يُخىش من أن تخرتق الجسم. 

يُظهــر  ترتيــب يف مشــهٍد  قلّــة   .7 الصــورة 
مخلّفــات البنــاء التــي قــد تتســاقط عــى 
رؤوس العــاّمل املاريــن تحتهــا، وموقــع ُمهَمــل 

يعرّضهــم لخطــر التعــّر أثنــاء املــيش.

باإلضافة إىل أّن املواد واألغراض األخرى التي ال تُوضع جانباً برتتيب قد تتساقط عى رؤوس املاّرين تحتها.

٢٤  ملزيٍد من املعلومات، راجع الفقرة ٤.٧.3.3.
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4۔2۔3۔3    إجراءات الطوارئ 
ــاالت  ــّل ح ــوارئ. ولع ــاالت الط ــة ح ــة ملواجه ــراءات الازم ــاذ اإلج ــن اتخ ــد م ــع التأكّ ــدراء املوق ــى م ــنّي ع يتع
الطــوارئ األكــر شــيوعاً التــي قــد تشــهدها مواقــع البنــاء تتمثـّـل بالحرائــق والحــوادث التــي يتعــرض لهــا العــاّمل. 
يف مطلــق األحــوال، يجــدر بهــؤالء املــدراء التحّســب لــكّل الحــاالت الطارئــة املحتملــة )علــامً أّن أنــواع الطــوارئ 
التــي قــد تحــدث تتوقــف عــى طبيعــة األعــامل الجــاري تنفيذهــا وموقــع ورشــة البنــاء(. هــذه املســائل ال تقبــل 

املامطلــة والتأجيــل بــل يجــب معالجتهــا قبــل بــدء العمــل بالورشــة. 

للتاكــد مــاّم إذا كانــت تلــك املســائل القــت املعالجــة الكافيــة، يُتــاح ملفتــيش العمــل االســتعام مــن مــدراء املوقــع 
عــن اإلجــراءات املتخــذة ملواجهــة الحــاالت الطارئــة يف املوقــع بطــرح األســئلة التاليــة:

كيــف يتــّم إعــام العاملــني يف املوقــع بحالــة طارئــة؟ عــى ســبيل املثــال، كيــف يتــّم تنبيــه كافــة  •
العــاّمل بوجــود حريــق عنــد اندالعــه؟ كيــف يتــّم إخراجهــم مــن املــكان؟ كيــف يُبلّغــون بتلــك 
املعلومــة؟ كيــف يتحقــق املــدراء مــن أّن جميــع العــاّمل أخلــوا املــكان وأُحصــوا جميعــاً؟ هــل يتــم  

مناداتهــم باألســامء؟ مــاذا يجــري عنــد وقــوع حــادث؟

مــا اإلجــراء املتّبــع إلبــاغ خدمــات الطــوارئ )اإلطفاء/خدمــات اإلســعاف(؟ َمــن املســؤول عــن  •
هــذا اإلجــراء؟

هل تم تنظيم أّي تدريب عى إطفاء الحرائق؟ •

كيف يتحقق مدراء املوقع من اطّاع املتعاقدين من الباطن عى اإلجراءات املرعية؟ •

يتوجــب التحقــق مــن العاملــني يف املوقــع عــن مــدى صحــة اإلجابــات التــي يــديل بهــا املــدراء رّداً عــى األســئلة 
الــواردة أعــاه وغرهــا.

3۔3۔3    معدات الوقاية الشخصية 
مــا دام اســتخدام معــدات الوقايــة الشــخصية كإجــراء احــرتازي يجّنــب العــاّمل التعــرّض لألخطــار هــو أمــر شــائع 

يف مواقــع البنــاء، فمــن الطبيعــي أن يتوقـّـع مفتشــو العمــل إيجــاد مــا يــي يف تلــك املواقــع: 

خوذات األمان– لحامية رؤوس العاّمل من، مثاً: أ( 

املواد امللقاة يف الهواء لتستقر يف الحفرة؛ •

املواد املتساقطة من منصة السقالة؛ •

املــواد املتســاقطة مــن حمولــة مرفوعــة برافعــة أو مصعــد لرفــع مــواد البنــاء، أو منقولــة بعربــة  •
قابــة أو شــاحنة التفريــغ؛

الِقطع املتساقطة من يد عامل عند تركيب السقالة أو فّكها. •

أحذيــة )مضــادة للــامء( ذات املقدمــة واألحذيــة املصّنعــة مــن مــواد معدنيــة )صلبــة( – لحاميــة أقــدام  ب( 
العــاّمل مــن، مثــاً:

األجسام املتساقطة؛ •

املسامر أو املواد الحادة األخرى التي قد تخرق نعل الحذاء؛ •

الحروق الجلدية الناتجة عن صّب الخرسانة.  •
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النظارات الواقية ونظارات السامة لحامية عيون العاّمل من، مثاً: ج( 

الجزئيــات املتناثــرة  يف الهــواء، عنــد اســتخدام مســدس تثبيــت املســامر مثــاً )مبــا أّن النظــارات  •
ــات  ــن مواصف ــق م ــب التحق ــامة، يج ــر الس ــة ملعاي ــظايا ومطابق ــادة للش ــون مض ــب أن تك يج

ــة املصّنعــة(؛ الرك

الرر املتطاير، عند استخدام املنشار الدائري مثاً؛ •

ــه  • ــة الوج ــتعامل دروع  وقاي ــام )رضورة اس ــامل اللح ــن أع ــة ع ــجية الناتج ــوق البنفس ــعة ف األش
ــن حــروق اللحــام(؛ ــة م الخاصــة والنظــارات الواقي

الرذاذ الكيميايئ – يجب استعامل أقنعة الوجه للوقاية من أرضار الرذاذ الكيميايئ. •

ــة العــاّمل بشــكل واضــح ومنعــاً لوقــوع حــوادث  ــر العاكســة للضــوء حرصــاً عــى رؤي بــدالت التحذي د( 
ــي: ــاالت الت ــًة يف الح ــاً خاص ــراًء هام ــدالت إج ــك الب ــّد تل ــات. تع ــدام باملركب االصط

قــد يتعــرّض فيهــا العــامل لحــادث صــدم، عنــد إعطــاء إشــارات للســائقني الذيــن يقــودون املركبات  •
أو أثنــاء قيامهــم بأشــغال عــى الطرقــات مثــاً ؛

يجب أن يراهم فيها اآلخرون بوضوح تام، وهم يعطون إشارات لسائقي الرافعات مثاً. •

ــة  ــاً أترب ــم مث ــتخدمون يف عمله ــا يس ــد عندم ــاب الجل ــن الته ــاّمل م ــدي الع ــة أي ــازات لحامي القف ه( 
اإلســمنت واإلســمنت املخلــوط واملذيبــات، ومن الجــروح والتقرحــات والتشــققات الناتجة عن اســتعامل 
مــواد كالطــوب والحديــد والخشــب. ويف هــذا اإلطــار، يتوجــب عــى املفتشــني التحقــق مــاّم إذا كانــت 
القفــازات املوزّعــة عــى العــاّمل مامئــة للمهــام املطلوبــة منهــم )فعــى ســبيل املثــال، ال تعتــرب القفــازات 
املصنوعــة مــن القــامش مامئــة للحاميــة ضــد الســوائل، ولــن تحــول القفــازات الرقيقــة املضــادة للميــاه 

عــى األرجــح دون تعــرّض العامــل لجــروح عندمــا يحمــل بيديــه قوالــب الطــوب واألحجــار(. 

ــاح  ــة )كالري ــات املناخي ــن التقلب ــاّمل م ــة الع ــامن حامي ــارج لض ــل يف الخ ــة للعم ــدالت املخصص الب و( 
والشــمس(. واألمطــار 

ــد مــن أّن أصحــاب العمــل يــزّودون العــاّمل مبعــدات الوقايــة الشــخصية ويحرصــون  يتعــنّي عــى املفتشــني التأكّ
باســتمرار عــى صيانتهــا، ومــن أّن تلــك املعــدات مــا زالــت صالحــة لاســتعامل، ويحســن العــاّمل اســتخدامها. 
فضــاً عــن ذلــك، ال يجــوز أن يتحّمــل العــاّمل أيــة تكاليــف مرتتبــة عــى اتخــاذ تدابــر الســامة والصحــة املهنيتــني، 

مبــا يف ذلــك الحصــول عــى معــدات الوقايــة الشــخصية.٢٥

٢٥  املادتان ١٦ و٢١ من اتفاقية رقم ١٥٥.
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 4۔3۔3    األعمال واألخطار الشائعة في موقع البناء
والتدابير الوقائية المتعارف عليها

1۔4۔3۔3    العمل في األماكن المرتفعة ۔ 
يشــر العمــل يف مــكان مرتفــع إىل العمــل عــى مســافٍة يُحتمــل أن تتســبّب للعامــل بإصابــة شــخصية إذا ســقط 
منهــا. مثــاالً عــى ذلــك نذكــر: العمــل عــى الســطح، أو يف طوابــق مــا زالــت قيــد اإلنشــاء، أو يف طابــق أريض قــد 

يســقط منــه العامــل يف حفريــة، والعمــل وقوفــاً عــى الســامل. 

قــد يقــع العامــل يف الصــورة 9 عــى مســافة أقــرب مــن العامــل يف الصــورة ٨، ولكــن يُخــىش أن تخــرتق األعمــدة 
الرأســية للســقالة جســده. 

تســّجل حــوادث الســقوط معــدالت عاليــة بــني الحــوادث الشــائعة يف قطــاع البنــاء، ونظــراً لطبيعتهــا الخاصــة، 
ــى كافــة العــاّمل  ــة. لهــذا الســبب، ينبغــي أن يتلّق يتســبّب الجــزء األكــرب منهــا بإصابــات خطــرة أو حتــى مميت
واملــدراء املرفــني عــى املواقــع املعلومــات والتدريــب حــول مفهــوم الخطــر ومامرســات العمــل الســليمة عنــد 
العمــل يف األماكــن املرتفعــة. ومــن جهتهــم، يتوجــب عــى املفتشــني التحقــق مــن أنظمــة العمــل التــي يتّبعهــا 

ــد مــن مــدى ســامتها.  العــاّمل فعليــاً عندمــا يعملــون عــى مــكان مرتفــع، والتأكّ

الصورتان ٨ و9. عاّمل معرّضون للوقوع من مسافٍة يُحتمل أن تتسبّب لهم بإصابة شخصية.

مثّــة تسلســل هرمــي للتدابــر الوقائيــة املتبعــة عنــد العمــل يف األماكــن املرتفعــة، نفّصلهــا يف مــا يــي )مرفقــة 
بأمثلــة عمليــة(.
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التسلسل الهرمي للتدابير الوقائية المتعلقة بالعمل في األماكن المرتفعة

تجّنــب العمــل يف أماكــن مرتفعــة إالّ عنــد اللــزوم )كإقامــة حواجــز الحاميــة عــى أطــر حديديــة عــى مســتوى 
ــل  ــذ باســتخدام عصــا طوي ــف النواف ــا؛ أو تنظي ــة يف موضعه ــة لوضــع هــذه الرتكيب ــّم االســتعانة برافع األرض، ث

ــاً لصعــود الســامل؛ أو مــّد الشــبك باســتخدام عصــا قابلــة للتطويــل(. تفادي

اتّــِق الســقوط باللجــوء إىل مــكان عمــل آمــن ال يتطلّــب منــك اســتعامل أو إضافــة معــدات عمــل للوقايــة مــن 
الســقوط )كســطح مســتٍو ومحــاط بســياج حاميــة دائــم(.

اتـّـِق الســقوط باســتخدام معــدات عمــل توفـّـر الحاميــة لجميــع األشــخاص املعرضــني للخطــر )كاســتخدام معــدات 
الوصــول املجّهــزة بحواجــز حاميــة، عــى مثــال الســقاالت املســتقلة والســقاالت الربجيــة ومنصــات الرفــع املتحركــة 

ومنصــات العمــل متســلقة الصــواري(.

ــر الحاميــة لألفــراد )كحــزام األمــان القصــر الحبــل لدرجــة يتعــّذر  ــِق الســقوط باســتخدام معــدات عمــل توفّ اتّ
ــاء العمــل(، أو اســتخدام  ــع حــوادث الســقوط أثن ــرف بنظــام من ــا يُع عــى أيٍّ كان التعــرض للســقوط )هــذا م

ــدي. منصــة ذات قفــص حدي

خّفــف مــن احتــامالت الســقوط باســتخدام معــدات عمــل لتقصــر مســافة الســقوط وعواقبــه، وحاميــة األشــخاص 
ــت  ــكان تح ــرب م ــع يف أق ــي توض ــن الت ــوط اآلم ــة الهب ــباك أو أنظم ــي )كالِش ــكل جامع ــر بش ــني للخط املعرّض

مســاحة العمــل(.

خّفــف مــن احتــامالت الســقوط باســتخدام معــدات عمــل لتقصــر مســافة الســقوط وعواقبــه، وحاميــة األشــخاص 
املعرّضــني للخطــر بشــكل فــردي )كنظــام الوســائل الشــخصية ملنــع الســقوط مــع تثبيــت نقطــة الهبــوط فــوق 

الــرأس، أو نظــام الوصــول باســتخدام الحبــال(. 

خّفــف مــن احتــامالت الســقوط باســتخدام معــدات عمــل لتخفيــف عواقــب الســقوط إىل أقــى حــّد )كالِشــباك 
املمــدودة عــى مســتوى أدىن أو  الوقايــة مــن اإلصابــات باســتخدام أدوات قابلــة للنفــخ(.

ــد مــن  خّفــف مــن احتــامالت الســقوط مــن خــال التدريــب أو اإلرشــاد أو ســواهام مــن الوســائل )مثــاً التأكّ
خضــوع الســامل ملعاينــة دوريــة واســتخدامها مــن قبــل أشــخاص مؤّهلــني، وتحديــد املناطــق املطلــوب التحذيــر 
ــاع تدابــر ملموســة لتنظيــف املوقــع وترتيبــه، وتوفــر األحذيــة املناســبة  بشــأنها، وتوفــر اإلضــاءة الكافيــة، واتّب

للعمــل، وغــر ذلــك(.

كلــام تقّدمنــا نــزوالً بهــذه الهرميــة، يتبــنّي لنــا أّن التدابــر املقرتحــة تتحــّول مــن تدابــر »للوقايــة« مــن العواقــب 
ــد كل  ــة ض ــل محّصن ــع العم ــت مواق ــإذا كان ــا. ف ــف« منه ــر »للتخفي ــقوط إىل تداب ــوادث الس ــن ح ــة ع الناتج
أشــكال الســقوط، فمــن املســتحيل أن يتعــرّض العــاّمل إلصابــات جــرّاء الســقوط. وإذا كانــت مواقــع العمل تســعى 
إىل تخفيــف العواقــب الناجمــة عــن الســقوط، فهــذا يعنــي أّن حــوادث الســقوط مــا زالــت تحصــل والعــاّمل ال 

يزالــون عرضــًة لإصابــة بهــا، مــع فــرق واحــد وهــو أّن اإلصابــات يُفــرتض أن تكــون باإلجــامل أقــل خطــورة.

ــد مــن اإلجــراءات الوقائيــة التــي تــّم اتخاذهــا  عــى املفتشــني تفّقــد ظــروف العمــل يف األماكــن املرتفعــة والتأكّ
بهــذا الشــأن. فمــن الــرضوري توفــر الحاميــة عنــد الحــواف املفتوحــة خشــية ســقوط األشــخاص منهــا. قــد تنــّص 
التريعــات الوطنيــة عــى معايــر الحاميــة )كعــدد حواجــز الحاميــة، واملســافة الفاصلــة بينهــا ومــدى صابتهــا، 
والتدابــر الكفيلــة مبنــع األجســام مــن الســقوط( الواجــب اعتامدهــا، فيــام يتوجــب عــى املفتشــني التحقــق مــن 

مــدى االلتــزام بتلــك املعايــر.
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مــن شــأن تثبيــت حاجــزَْي حاميــة عــى مســافة متســاوية أن يســاعد يف الحــّد مــن إمكانيــة ســقوط العــاّمل مــن 
الحــواف واألســطح والســقاالت ومنصــات العمــل املتحركــة غــر املحّصنــة بحاميــات ومعــدات الوصــول املعلّقــة، 
وســواها )أنظــر الصــورة ١٠(. وســتخفف العــوارض أو حواجــز الحاميــة الســفلية مــن احتــامالت ارتطــام األجســام 
ــوارض أو  ــك الع ــون تل ــن أن تك ــذا، يُستحس ــا. ل ــن تحته ــاّمل املاّري ــرؤوس الع ــل ب ــة العم ــن منص ــاقطة م املتس

الحواجــز املامثلــة عــى األقــل بعلــو املــواد املرتاكمــة يف تلــك املنصــة، منعــاً لتســاقطها. 

ــب العامــل الســقوط  ــة لدرجــة أن تجّن ــة ومتين ــةأو ســواها مــن الحواجــز صلب ــان الحامي يجــب أن تكــون قضب
ــرة،  ــة كب ــر حامي ــال والساســل ال تفــي بالغــرض ألنهــا ال توفّ ــه. لكــّن الحب ــكأ علي يف حــال تعــّر بالحاجــز أو اتّ

ــاً باألمــان. ــح العامــل شــعوراً خاطئ ــة بالشــكل املناســب متن والحــواف غــر املحّصن

الصورة ١٠. الروط األساسية املطلوبة لحواجز الحامية الجانبية.

ــة –يجــب أن تعتمــد حواجــز  ــرٌة هــي مواقــع العمــل التــي تســتعمل الســقاالت لتوفــر منصــات عمــل آمن كث
الحاميــة الجانبيــة املطابقــة للمعايــر املبيّنــة يف الصــورة ١٠. باإلضافــة إىل ذلــك، ينبغــي أن تكــون منصــة العمــل 
ــن  ــل. م ــبة للعم ــن ومســاحة مناس ــر الوصــول اآلم ــرت، وأن توفّ ــرض ٦٠٠ ملليم ــات، وبع ــن كل الجه مســيّجة م
الــرضوري أن تكــون ألــواح الحاميــة بحالــة جيــدة عــى أالّ تتجــاوز الدعائــم بأكــر مــن أربعــة أضعــاف ســامكتها، 
ألّن األلــواح التــي تتجــاوز هــذا الحــد هــي قابلــة لانقــاب إذا مــىش العــاّمل عــى أطرافهــا، مــا يتســبّب بوقوعهــم 

أو ســقوط أجســام أخــرى.

يجــب أن ترتكــز الســقاالت عــى أرضيــة مســتوية وثابتــة، قــادرة عــى تحّمــل ثقــل الســقالة واألحــامل املحتمــل أن 
تُرفــع عليهــا. وينبغــي أن تكــون مربوطــة بإحــكام بالهيــكل أو بنقطــة تثبيــت أخــرى )أنظــر الصــورة ١١(.
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مــن جهــة أخــرى، ال بــّد مــن االســتعانة بوســيلة آمنــة للوصــول إىل الســقالة، مــا يعنــي أن تكــون الســامل املؤديــة 
إليهــا مربوطــة بإحــكام مــن الجهتــني منعــاً النزالقهــا، وأن تكــون أعــى مــن موضــع الهبــوط مبقــدار مــرت واحــد 
عــى األقــل لتوفــر ســند آمــن يتمّســك بــه العامــل )أنظــر الصــورة ١٢(.  يُنَصــح بإقامــة بوابــة ذاتيــة اإلغــاق )أنظر 

الصورتــني ١٢ و١3( عنــد مواضــع وصــول الســامل.

الصورة ١١. سقالة مستقلة مكتملة مزّودة بحواجز جانبية،  وقاعدة التثبيت، ورباطات.

الصورة ١٢. سلّم مثبت بإحكام يف املوضع املناسب بالقرب من منصة الوصول.
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الصورة ١٣. بوابة ذاتية اإلغاق عند نقطة الوصول إىل السقالة.

يعمــل الكثــر مــن العــاّمل عــى األســطح، مشــاركني إّمــا يف أعــامل خاصــة باألســطح يف مراحــل البنــاء األوليــة أو يف 
أعــامل الصيانــة العامــة، علــامً بــأّن الحــوادث املميتة/الخطــرة غالبــاً مــا تحصــل عــى هــذا املســتوى يف ظــّل غيــاب 
ــتعانة  ــة، كاالس ــر الوقائي ــاع التداب ــن ويجــب اتّب ــذا الســبب، ميك ــع حــوادث الســقوط. له ــة مبن ــر الكفيل التداب
مبنصــات الرفــع املتحركــة أو الســقاالت املــزّودة بالحواجــز الجانبيــة، لحاميــة العــاّمل مــن الســقوط أثنــاء القيــام 

بعملهــم عــى الســقوف املائلــة.

الصورة ١٤. حواجز جانبية منوذجية لسقف مائل. 
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أثنــاء القيــام برتكيــب الســقاالت وتفكيههــا، يجــدر بالعــاّمل التأكّــد مــن اتخــاذ التدابــر االحتياطيــة الازمــة تافيــاً 
ــيلة  ــزّودة بوس ــان امل ــة األم ــة أو أحزم ــز الحامي ــتخدام حواج ــر اس ــك التداب ــمل تل ــد تش ــقوط؛ ق ــوادث الس لح
لوقــف الســقوط. ال يجــوز أن تتصــادف تلــك األعــامل مــع مــرور بعــض العــاّمل أو املــارة تحتهــا بــل املفــروض 

اتخــاذ اإلجــراءات التــي متنــع الجميــع مــن دخــول منطقــة العمــل، كأن يتــم تســييجها أو تطويقهــا.

بعــد تركيــب منصــات العمــل أو الســقاالت أو منصــات العمــل املتحركــة أو الســقاالت الربجيــة أو معــدات الوصول 
ــاح الشــديدة(، يتعــنّي عــى  ــا )كالري ــة، وســواها، وإن حصــل أن تعرّضــت إىل أّي ظواهــر أّدت إىل زعزعته املعلّق
املســؤولني عــن املوقــع التحقــق مــن ســامة منصــات العمــل وســامة تركيبهــا. ولعــّل إخضاعهــا للتفتيــش عــى يــد 
الشــخص املختــص٢٦ يعتــرب مــن الســبل الكفيلــة لضــامن ســامتها. والشــخص املختــص هــو الــذي ميلــك املؤهــات 
الكافيــة، كالتدريــب املناســب واملعرفــة الكافيــة والخــربة واملهــارة، ألداء هــذه املهمــة تحديــداً بشــكل مأمــون. يف 
بعــض البلــدان، قــد تضــع الســلطات املختصــة املعايــر املناســبة لتعيــني هــؤالء األشــخاص، محــددًة املهــام املوكَلـَـة 
ــوا ملــدراء املوقــع  ــدان أخــرى عــى األشــخاص املعنيــني بإنشــاء منصــات العمــل أن يثبت إليهــم، فيــام تشــرتط بل

بشــكل موثـّـق تطابــق املنصــات مــع املعايــر املناســبة وســامة اســتعاملها.

الصورة ١5. سقالة متحركة مبنية حسب  املعاير.

ــاً أو  ــيّدة حديث ــاين املش ــواء يف املب ــاء، س ــع البن ــتعامل يف مواق ــائعة االس ــي ش ــة( ه ــة )الربجي ــات املتحرك املنص
ــوم  ــع )مــن األملني ــع هــذه املنصــات باســتخدام وحــدات جاهــزة التصني ــّم تصني املرّممــة عــى حــد ســواء، ويت
عــادًة(. وتشــّكل منصــات عمــل آمنــة عنــد تركيبهــا بالشــكل الصحيــح )ألّن إغفــال بعــض أجزائهــا يــرّض مبتانتهــا 

املادة ٢ من اتفاقية رقم ١٦٧.  ٢٦
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وثباتهــا( واســتخدامها بطريقــة ســليمة. مــن األوفــق أن يكــون العــاّمل املعنيــني  برتكيــب منصــات برجيــة مختصني 
بهــذا املجــال بالــذات ومدّربــني عليــه. وفــور االنتهــاء مــن تركيبهــا، يُصــار إىل فحصهــا للتثبّــت مــن أنهــا صالحــة 
للعمــل. يف مــا يتعلــق باملنصــات املتحركــة، يجــب أن تُقــام عــى أرضيــة مســتوية وثابتــة، وتـُـزّود دواليبهــا مبكابــح، 
وصفائــح قاعديــة مدّعمــة بإحــكام، وأن تخضــع لضوابــط تضمــن عــدم وجــود كابــات علوية/خطــوط كهربــاء يف 
جوارهــا. ال بــّد مــن تركيــب املثبتــات وفــق التعليــامت الــواردة يف دليــل اســتخدامها، وتزويــد منصــات العمــل أو 
مواضــع التخزيــن بالحواجــز الجانبيــة )حواجــز الحاميــة والحواجــز الســفلية(، مــع الحــرص عــى توفــر ممــّر آمــن 

للوصــول إليهــا، باســتخدام الســامل الداخليــة مثــاً. 

عنــد العمــل عــى املنصــات املتحركــة، ال يجــوز للعــاّمل اســتعاملها لدعــم ســامل أخــرى أو الوصــول إىل املعــدات، 
ألّن ذلــك ســيؤثّر عــى ثباتهــا. يتزعــزع ثباتهــا أيضــاً عنــد تعليــق أغطيــة عليهــا أو اســتخدام املنصــة لــرش امليــاه 
أو الجلــخ بالصــاروخ أو رفــع مــواد أو تنزيلهــا. وعنــد نقــل املنصــة املتحركــة، مــن الــرضوري تفّقــد الطريــق املقــرر 
ســلوكها لضــامن خلــّوه مــن خطــوط كهربــاء أو أي عراقيــل أخــرى، والتأكّــد مــن أّن املمــر مســتٍو ومتــني. ال يجــوز 
أن تتجــاوز الســقالة األربعــة أمتــار كحــّد أقــى مــن حيــث االرتفــاع ومــن غــر املســتحب أن يكــون عــى متنهــا 

عــاّمل عنــد نقلهــا.

ــة  ــتعامل، مبني ــد االس ــة قي ــقالة متحرك ــورة ١6. س الص
ــر. ــب املعاي حس

ــيش  ــدر مبفت ــات. يج ــدة وضعي ــن يف ع ــول آم ــر وص ــاء لتوف ــع البن ــتخَدم يف موق ــة تُس ــع املتحرك ــات الرف منص
العمــل التحقــق مــن أّن القامئــني عــى تشــغيل تلــك املنصــات تلّقــوا التدريــب املناســب لتشــغيل معــدات مامثلــة. 
ــد مــن أّن املعــدات ال تُشــّغل بالقــرب مــن خطــوط  أّمــا املســائل املطلــوب أخذهــا بعــني االعتبــار فتشــمل التأكّ
الكهربــاء )الكابــات( العلويــة؛ وأن تكــون األرضيــة مجّهــزة ملــرور املعــدات )أرض مســتوية وصلبــة وكل خدمــات 
الــرف الصحــي قــادرة عــى تحّمــل ثقلهــا(؛ وأن اآللــة مــزّودة بــزر التوقــف الطــارئ القابل تشــغيله مــن قاعدتها؛ 
وكذلــك مــن تحديــد رسعــة الريــاح القصــوى التــي ال تعرقــل تشــغيل اآللــة؛ وارتــداء العــاّمل حــزام األمــان املــزّود 
بحبــل قصــر منعــاً لســقوطهم، واملربــوط بنقطــة التثبيــت املناســبة لتجنيبهــم كّل وضعيــة تعرّضهــم للســقوط )إالّ 

عنــد انقــاب اآللــة(.
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الصورة ١7. أمثلة عن منصات الرفع املتحركة )مع اإلشارة إىل الحواجز الجانبية واستعامل حزام األمان(.

املتحركــة  الرفــع  منصــة   .١٨ الصــورة 
تركيبــات  لتغيــر  مكتــٍب  يف  املســتخدمة 

اإلضــاءة. 

الســقاالت املعلّقــة هــي شــائعة االســتعامل يف مواقــع البنــاء، واملفــروض أن يتــوىّل أشــخاص مختصــون تركيبهــا، 
ــن  ــة م ــز حامي ــزة بحواج ــون مجّه ــرضوري أن تك ــن ال ــتعامل. م ــد االس ــا قي ــل وضعه ــش قب ــا للتفتي وإخضاعه
الجهــات األربــع وفــق املعايــر ذاتهــا املطبّقــة عــى منصــات العمــل األخــرى. فضــاً عــن ذلــك، يجــب عــى العــاّمل 
ارتــداء حــزام أمــان لكامــل الجســم مقرونــاً بوســيلة شــخصية ملنــع الســقوط موصولــة بحبــل الســامة العمــودي 
ــه إىل  املنفصــل عــن الســقالة. كــام يتوجــب عليهــم التحقــق مــن أّن الســقالة غــر مثقلــة بحمولــة زائــدة، والتنبّ
حمولتهــا التشــغيلية املأمونــة ومــا عداهــا مــن إجــراءات التشــغيل الســليمة الســتخدام تلــك املعــدات. وتشــمل 
تلــك اإلجــراءات، عــى ســبيل املثــال ال الحــر، إخضاعهــا للمعاينــة قبــل وضعهــا قيــد االســتعامل للمــرة األوىل، 
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كأن يُصــار إىل رفــع الســقالة املعلّقــة عــن األرض ملســافة قصــرة فقــط، حتــى يتســّنى للعــاّمل التحقــق مــن أّن 
الوصــات األساســية مربوطــة بإحــكام وأن الســقالة تعمــل دون عوائــق. مــن املعلــوم أّن ركــوب الســقالة عــى 
مســتوى األرض هــو الســبيل األســلم؛ ولكــن، إذا تعــّذر ذلــك، فيتــم تثبيــت الســقالة باملبنــى ملنعهــا مــن التحــرك 

عنــد الصعــود عليهــا.

ــة مجهــزّة بالحواجــز الجانبيــة املناســبة والعامــل مــزّود مبعــدات الحاميــة الشــخصية  الصــورة ١9. ســقالة معلّق
الازمــة منعــاً لســقوطه

ــن  ــا م ــة أو غره ــقاالت املعلّق ــة أو الس ــع املتحرك ــات الرف ــاع منص ــى إخض ــة ع ــات الوطني ــص التريع ــد تن ق
ــد مــن صحــة  ــاع عــى تقاريرهــا للتأكّ ــب مفتشــو العمــل االطّ ــة، عــى أن يطل ــات دوري ــع ملعاين معــدات الرف
تنفيذهــا. كذلــك يتعــنّي عليهــم االســتعام عــاّم إذا كانــت التقاريــر املطلوبــة املوثّقــة بشــأن أعــامل الصيانــة قــد 

ــة املحــددة.  أُنجــزت ضمــن املهــل الزمني

ــى  ــث يلق ــاً لحــوادث الســقوط )حي ــا أعــاه منع ــة املشــار إليه ــة الجامعي ــة الجانبي ــات الحامي ــاف إىل ترتيب تُض
جميــع العاملــني يف منصــة العمــل الحاميــة الواجبــة(، أجهــزة الحاميــة الشــخصية التــي تقتــر عــى حاميــة الفــرد 
الواحــد مــن الســقوط )فيــام ال تطــال األشــخاص اآلخريــن املتواجديــن يف املوقــع(. يُعــّد نظــام تقييــد التنقــل أحــد 
تلــك األنظمــة التــي تُســتخدم مبعــزٍل عــن األخــرى )الصــورة ٢٠( أو بالتزامــن معهــا )الصــورة ٢١(. وهــو يتطلـّـب 
اســتعامل حــزام أمــان مقرونــاً بحبــل الســامة/حبل محــدد الطــول، يُربــط بــدوره بنقطــة التثبيــت. يحــول هــذا 
النظــام دون وصــول العامــل إىل حافــة غــر محميــة يُخــىش أن تعرّضــه لخطــر الســقوط. مبــا أّن هــذه الوســيلة 
تؤّمــن الحاميــة للعامــل الــذي يســتخدمها فقــط، فــا يجــوز اســتخدامها إالّ بعــد النظــر يف كافــة أشــكال حواجــز 

الحاميــة الجانبيــة األخــرى، واعتبارهــا غــر قابلــة للتنفيــذ، تبعــاً لعمليــة تقييــم املخاطــر. 

حزام أمان مانع للسقوط

حبل نجاة مستقل
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الصورة ٢٠. حبل قصر مينع العامل من بلوغ الحافة غر املحمية.

الصورة ٢١. نظام الحبل املقيِّد للتنقل مستخَدم بالتزامن مع حواجز الحامية.

مسافة الحركة املقيدة

نقطة التثبيت

حبل النجاة
حزام التقييد
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تُضــاف إىل كافــة التدابــر املشــار إليهــا أعــاه والتــي تحــول دون ســقوط العامــل، تدابــر أخــرى تخّفــف مــن اآلثــار 
الناجمــة عــن تلــك الحــوادث. وتشــمل هــذه األخــرة ِشــباك األمــان وأنظمــة الهبــوط اآلمــن والوســائل الشــخصية 
ملنــع الســقوط، لكنهــا ال تُســتعمل كبديــل عــن تدابــر الحاميــة مــن الســقوط إمنــا بالتزامــن معهــا يف الحــاالت التي 

يتعــّذر فيهــا إزالــة كّل احتــامالت خطــر الســقوط. 

يعتــرب تركيــب ِشــباك األمــان مهمــة معقــدة يُستحســن عــدم إســنادها إالّ لعــاّمل مختصــني مدّربــني عــى هــذا 
النــوع مــن األعــامل، وإمتــام تركيبهــا عــى مســتوى األرض، عنــد اإلمــكان، للحــّد مــن الخطــر املحــدق مبــن يتــوىّل 
تركيبهــا؛ فعــى ســبيل املثــال، ميكــن ربــط الشــباك بــني الهيــاكل الحديديــة قبــل رفعهــا إىل املوضــع املخصــص لهــا.  
يف جميــع األحــوال، مــن الــرضوري تعليــق الشــباك يف املــكان األقــرب قــدر اإلمــكان مــن موضــع العمــل لتقصــر 
املســافة التــي يُحتمــل أن يســقط منهــا العامــل. بعــد االنتهــاء مــن الرتكيــب، يتعــنّي عــى الشــخص املختــص أن 
ــك الشــباك،  ــد اســتخدام تل ــج الفحــص. عن ــة، وإصــدار شــهادة بنتائ ــا مأمون ــت مــن أنه يتفّحــص الشــباك للتثبّ
يجــدر مبفتــيش العمــل االســتعام عــن األنظمــة املعتمــدة إلنقــاذ األشــخاص الذيــن يســقطون فيهــا، ألّن العــاّمل 
ــد ســقوطهم، فيحتاجــون إىل إســعافات  ــة عن ــد يرتطمــون بأجســام معيّن ــة ق ــون لحــوادث مامثل ــن يتعرّض الذي

أوليــة وهــم يف الشــباك. 

يجــدر باملفتشــني أن يســتعلموا مــن مــدراء املوقــع عــاّم يفعلونــه لضــامن اســتيفاء الشــباك للمعايــر املطلوبــة، 
وعــن املعاينــات التــي يجرونهــا يف املوقــع لضــامن بقائهــا عــى هــذا املســتوى. قــد تكــون املعاينــات األســبوعية 

التــي يجريهــا األشــخاص املختصــون كافيــة لهــذا الغــرض.

الصورة ٢٢. تركيب شباك األمان.

ــا  ــا؛ لكنه ــن يرتديه ــع الســقوط ال تحــول دون ســقوط َم ــة الشــخصية ملن ــاه مجــدداً إىل أّن األنظم ــت االنتب نلف
تقلــص املســافة املحتمــل أن يســقط منهــا، عنــد تثبيتهــا واســتعاملها بالشــكل الصحيــح. وتشــمل تلــك األنظمــة 
نقطــة التثبيــت، وأحزمــة األمــان، وأجهــزة قــادرة عــى امتصــاص الصدمــات، والحبــال )التــي تربــط أحزمــة األمــان 
ــاً بالشــكل املناســب، وملــاّمً  بنقطــة التثبيــت(. يجــدر بالشــخص الــذي يســتخدم تلــك األنظمــة أن يكــون مدرب
بطريقــة ارتــداء األحزمــة وتعديلهــا مبــا يتناســب مــع مقاســه وطريقــة ربطهــا بنقطــة التثبيــت املامئــة. ويتوجــب 
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عــى العــاّمل أيضــاً التحقــق مــن وجــود مســافة أمــان كافيــة )فســحة كافيــة( تخّولهــم تشــغيلها ووقــف ســقوطهم 
قبــل ارتطاهم بــاألرض. 

الصورة ٢٣. العوامل التي تؤثّر عى حسن تشغيل أنظمة وقف السقوط للحؤول دون ارتطام العامل باألرض.

يجــب أن تُحــدد نقطــة التثبيــت، عنــد اإلمــكان، أعــى مــن رأس العامــل تقليصــاً ملســافة الســقوط وحركــة التأرجح 
»كالبنــدول« التــي تواكبــه.  عنــد تعــّذر تحديدهــا أعــى مــن رأس العامــل، مــن األنســب األخــذ بإرشــادات الركــة 

املصّنعــة، نظــراً إىل مراعــاة عوامــل إضافيــة يف حــوادث الســقوط عنــد تحديــد نقــاط التثبيــت عــى مســافة أدىن. 

يتوجــب عــى العــاّمل الحــرص عــى معاينــة جميــع عنــارص أنظمــة وقــف الســقوط مــن التلــف والتمــزّق قبــل 
وضعهــا قيــد االســتخدام، عــى أن يُخضعوهــا دوريــاً ملعاينــات إضافيــة دقيقــة.

ــا  ــدى خضوعه ــن م ــد م ــني التأكّ ــل للمفتش ــن األفض ــقوط، م ــف الس ــخصية لوق ــائل الش ــتخدام الوس ــد اس عن
ملعاينــات يوميــة وضــامن توفــر التدريــب الــازم ملســتخدميها. ويجــدر بهــم أيضــاً التحقــق مــاّم إذا كانــت أنظمــة 

العمــل املأمــون املشــار إليهــا أعــاه موضوعــة قيــد التطبيــق.

يبة( الساللم العادية وساللم ورش البناء )السِّ
يعتــرب ســوء اســتخدام الســامل بنوعيهــا يف أكــر األحيــان مــن العوامــل املســبّبة لوقــوع الحــوادث. لذلــك، يجــدر 
بالقامئــني عــى العمــل، قبــل االختيــار بــني هــذه أو تلــك، التأكّــد مــن أّن املعــدات األخــرى األنســب، مثــل منصــات 
الرفــع املتحركــة، غــر قابلــة لاســتعامل، خاصــًة وأّن تلــك املنصــات تكــون مأمونــة أكــر نظــراً لشــدة ثباتهــا، وأكــر 
فعاليــة يف أغلــب األحيــان. عنــد اســتخدام الســامل العاديــة منهــا والخاصــة بــورش البنــاء، مــن واجــب العــاّمل 
التأكّــد مــن أنهــا بحالــة جيــدة، وأّن عوارضهــا العموديــة ليســت تالفــة أو ملتويــة أو معوجــة، وال درجــات فيهــا 

تالفــة أو مفقــودة، وأقدامهــا متينــة.

يجــدر مبســتخدمي الســامل بنوعيهــا التأكّــد مــن أنهــا غــر مثقلــة باألحــامل )للســامل أوزان تشــغيلية مأمونــة، قــد 
يتخطاهــا العــاّمل أحيانــاً باملعــدات التــي يحملونهــا(. ال يجــوز للعــاّمل تخطــي تلــك األوزان خشــية انــزالق الســلّم 

طول حبل النجاة

امتداد امتصاص الطاقة

طول العامل

مسافة األمان
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ــاً مبنصــة  ــة واإلمســاك دوم ــوارض العمودي ــان مربوطــة ضمــن الع ــة األم ــاء أحزم ــم أيضــاً إبق أو ســقوطه. عليه
العمــل مــن ثــاث نقــاط )كلتــا القدمــني ويــد واحــدة أو كلتــا اليديــن وقــدم واحــدة( )الصــورة ٢٥(.

الصــورة ٢5. وضعيــة عمــل غر ســليمة عى الســلّم. الصورة ٢٤. وضعية عمل سليمة عى السلّم. 

يجــب تثبيــت الســامل بوضعيــة صحيحــة، أي »١ مــرت أفقيــاً لــكل ٤ أمتــار عموديــاً« )الصــورة ٢٦(، وضــامن ســامة 
مســتخدميها، عنــد اإلمــكان، مــن خــال ربــط كا العارضتــني )الصــورة ٢٧(. حيثــام يتعــّذر ربــط العارضتــني، يتعــنّي 
اتخــاذ تدابــر أخــرى للحــؤول دون انــزالق الســامل مــن الجانبــني، كماقط تثبيــت الســامل أو األدوات املانعــة لانزالق. 

 الصورة ٢6. سلّم مثبّت بإحكام عند أعى               الصورة ٢7.  تثبيت السلّم يف وضعية سليمة )١ لكل ٤(.
     العارضتني )يصلح استخدامه

               للتسلق ال للوصول( وعند القاعدة.
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ــة مســاحة العمــل  ــة قبال ــد مــن أّن أرجلهــا األربعــة مثبت ــاء، عــى العــاّمل التأكّ ــد اســتخدام ســامل ورش البن عن
ــا غــر مصممــة  ــم بالســقوط كونه ــوازن ويتســبّب له ــد يفقدهــم الت ــة 9٠ درجــة ق ــا بوضعي )ألّن العمــل عليه
للتحميــل الجانبــي(؛ فيُتــاح لهــم االســتعانة مبختلــف األجهــزة املانعــة للســقوط؛ وتكــون كّل آليــات الربــط قابلــة 
ــكا  ــم، أي ب ــام بعمله ــاء القي ــاط أثن ــاث نق ــن ث ــامل م ــاً بالس ــاك دوم ــاّمل اإلمس ــى الع ــب ع ــتعامل. يج لاس
القدمــني ويــد واحــدة، أو يتعــنّي عليهــم عنــد االضطــرار إىل إفــات اليديــن معــاً لفــرتة وجيــزة وضــع القدمــني عــى 
الدرجــة ذاتهــا مــن الســلّم وثقــل الجســم )الركبتــني أو الصــدر( مدعــوم بالســلّم )الصورتــان ٢٨ و٢9(. وليبحثــوا 

أيضــاً عــن مســند آمــن ميســكون بــه.

الصــورة ٢٨. عاملــة متســك بثــاث نقــاط عنــد اســتخدام 
الســلم.

وعنــد اســتخدام ســامل ورش البنــاء أيضــاً، يُستحَســن بالعامــل 
ــكان  ــول إىل م ــاث، للوص ــني أو ث ــى درجت ــى أع ــف ع أالّ يق
أعــى، إذ ال يعــود ممكنــاً لــه اإلمســاك بثــاث نقــاط، ويصبــح 

أكــر عرضــًة لفقــدان التــوازن عنــد العمــل بهــذه الوضعيــة.

الصورة ٢9. عامان يقفان بوضعية سليمة عى السلّم.
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استخدام المركبات في العمل 2۔4۔3۔3  
غالبــاً مــا تتســبّب مركبــات النقــل بإصابــات للعــاّمل يف مواقــع البنــاء. وتتخــذ تلــك املركبــات عــدة أشــكال نذكــر 
منهــا املركبــات املســتخدمة لتســليم البضائــع، وشــاحنات التفريــغ التــي تنقــل ركام الحفــر، والحّفارات املســتخدمة 
يف أعــامل الحفــر، واملركبــات التــي تنقــل العــاّمل. تلحــق اإلصابــات بالعــاّمل نتيجــة تعرّضهــم لحــوادث الصــدم 
ــة عــى  ــة، أو ســقوط حمــوالت مــن املركب ــداً(، أو ســقوطهم مــن املركب ــوراء تحدي ــات إىل ال ــد رجــوع املركب )عن

رؤوســهم، أو انقــاب املركبــة بهــم. 

عنــد معاينــة موقــع البنــاء، عــى مفتــيش العمــل التحــّري عــن كيفيــة إدارة حركــة املركبــات يف املوقــع. ولعــّل خــر 
ســبيل إىل ذلــك يكــون بالبحــث يف الجوانــب الثاثــة التاليــة: موقــع آمــن، مركبــة مأمونــة، وســائق حــِذر.

موقــع آمــن: هــل وضــع مــدراء املوقــع خطــة واضحــة بشــأن كيفيــة تنّقــل املركبــات يف املوقــع؟ ألّن طريقــة تنظيم 
األشــغال ســتؤثّر بالطبــع عــى أعــداد املركبــات الازمــة يف املوقــع. هــل حــّدد املــدراء مثــاً كميــة أتربــة الحفريــات 
الرضوريــة لتنســيق الحدائــق يف نهايــة املــروع؟ يجــوز حفــظ تلــك املــواد يف املوقــع نفســه، تافيــاً لــرضورة نقلهــا 

إىل مــكان بعيــد وإعادتهــا عنــد اللــزوم، والحــّد مــن عــدد املركبــات املتنقلــة.

يتســلّم كّل مــروع كــاّمً هائــاً مــن املــواد. فــام اإلجــراءات املتخــذة مــن جانــب مــدراء املوقــع لضــامن اســتام 
ــق باملمــرات التــي تســلكها املركبــات، هــل هــي مســاحات مســتوية ومتينــة  تلــك املنتجــات بأمــان؟ يف مــا يتعلّ
وخاليــة مــن أي عوائــق؟ مــا الجهــود التــي بُذلــت مــن أجــل إبعــاد املشــاة عــن املركبــات؟ هــل املشــاة واملركبــات 
يســلكون الطريــق ذاتهــا، وهــل تتوافــر الحواجــز املناســبة للفصــل بــني هــؤالء وتلــك؟ هــل تُخّصــص نقــاط عبــور 

للمشــاة مــزّودة بإشــارات واضحــة وإنــارة جيــدة )الصــورة 3٠(، فيتنبّــه الســائقون إىل العابريــن وبالعكــس؟

الصورة ٣٠. نقطة عبور للمشاة واملركبات مصّممة بشكل مدروس.

هــل حــدود الرعــة واضحــة؟ هل مثّة 
ــائقني  ــه الس ــع توّج ــارات يف املوق إش
ــم  ــنّي عليه ــي يتع ــات الت ــو الطرق نح
املنطقــة  تقــع  أيــن  يســلكوها؟  أن 
البضائــع؟ هــل  املخصصــة الســتام 
ــن،  ــاه؟ وإن مل تك ــة االتج ــي أحادي ه
فكيــف وأيــن تنعطــف املركبــات فــور 
ــل؟  ــغ أو التحمي ــن التفري ــاء م االنته
ــاً  ــاً خالي ــم يف املوقــع منعطف هــل أقي
إمتــام  يتســّنى  حتــى  املشــاة  مــن 
ــان؟  ــوراء بأم ــات الرجــوع إىل ال عملي
ــذة  ــر املتخ ــا التداب ــك، م ــاً لذل خاف
ــوراء؟  ــوع إىل ال ــامة الرج ــامن س لض

هــل يتواجــد يف املوقــع عــاّمل مدربــني عــى إعطــاء اإلشــارات، ويرتــدون ســرتات التحذيــر املناســبة؟

ــدي  ــب أن يرت ــن األنس ــع؟ م ــة يف املوق ــراءات املرعي ــد واإلج ــى القواع ــزوار ع ــائقني ال ــاع الس ــّم إط ــف يت كي
جميــع املشــاة )الســائق يُعــّد أيضــاً مــن املشــاة فــور خروجــه مــن املركبــة( ســرتات التحذيــر حتــى يتنبّــه مشــّغلو 

ــات أكــر إىل وجودهــم. املركب

يف مــا يخــّص مناطــق العمــل الفعليــة،  مــا التدابــر املتخــذة ملنــع املركبــات، مبــا فيهــا املعــدات، مــن االصطــدام 
بالهيــاكل املؤقتــة أو منصــات العمــل أو تجّنــب محــارصة العــاّمل؟ هــل أُقيمــت حواجــز مامئــة لتقليــص احتامالت 
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وقــوع حــوادث مامثلــة؟ ال بــّد مــن إيــاء اهتــامم خــاص لهــذا الجانــب يف الحــاالت التــي يتــّم فيهــا اســتخدام 
آليــات دّوارة )كالرافعــات والحّفــارات(، خشــية أن يجــد العــاّمل أنفســهم عالقــني يف زوايــا معيّنــة عنــد دورانهــا 

إذا مل يتــّم تفريــغ مســاحة كافيــة حــول املركبــات.

عنــد قيــام معــدات معيّنــة، كشــاحنات التفريــغ وســيارات النقــل، بتفريــغ حمولتهــا يف منطقــة الحفريــات، هــل 
تُقــام حواجــز حاميــة عنــد الحفريــات منعــاً لتهاويهــا؟ )انظــر الصــورة 3١(.

الصورة 3١. كتلة صخرية منعاً لسقوط الشاحنة يف الحفرة.

مركبــة مأمونــة: مــا هــي تدابــر املراقبــة التــي يتّبعهــا مــدراء املوقــع عنــد اختيــار املعــدات، ليــس معداتهــم فقــط 
بــل املعــدات املســتخدمة مــن قبــل اآلخريــن؟ هــل يُشــرتط أن تكــون جميــع املعــدات مــزّودة بنظــام الحاميــة 
مــن االنقــاب، وعنــد الــرضورة نظــام الحاميــة مــن األجســام املتســاقطة؟ إذا كان املتعاقــد مــن الباطــن هــو الــذي 
يــزّود املوقــع مبعداتــه الخاصــة، هــل يشــرتط مــدراء املوقــع أن تتوافــر فيهــا رشوط معيّنــة، مــن حيــث حجمهــا أو 
رضورة صيانتهــا أو شــهادات التفتيــش الدقيقــة الصــادرة بشــأنها، قبــل الســامح بإدخالهــا إىل املوقــع؟ هــل يشــرتط 
ــة يف  ــادة الخلفي ــاعدة للقي ــزة املس ــزّودة بأجه ــة م ــات معيّن ــات أو مركب ــع املركب ــون جمي ــع أن تك ــدراء املوق م
املوقــع، كأنظمــة الكامــرا أو اإلنــذار للقيــادة الخلفيــة، أو أن تكــون املركبــات مجّهــزة مبرايــا إضافيــة )بحالــة جيــدة 
عــى الــدوام(؟ فمــن شــأن املواقــع املراعيــة لــروط الســامة يف تصميمهــا واملجّهــزة بتلــك الوســائل املســاِعدة أن 

تعــّزز قــدرة الســائق عــى التمييــز، وتخّفــف املخاطــر التــي يتعــرّض لهــا العــاّمل اآلخــرون.



3٦

ــة  ــرة التلفزيوني ــة ذات الدائ ــرات املراقب ــة وكام ــا املحّدب ــبة، كاملراي ــة املناس ــزة الرؤي ــزّود بأجه ــورة ٣٢. الت الص
ــز. ــى التميي ــدرة الســائقني ع ــّزز ق ــة، يع املغلق

ــدوري حفاظــاً عــى  ــا للكشــف ال ــاء يف ظــروف شــاقة، تســتدعي إخضاعه ــع البن ــدة ملوق ــات العائ تعمــل املركب
حالتهــا الجيــدة وانتظــام عملهــا. هــل يجــري الســائقون تفتيــش يومــي أو أســبوعي للمركبــات ويوثّقــون نتائجــه؟ 
ــا  ــة، مب ــركات املصّنع ــامت ال ــاً لتعلي ــة للمعــدات وفق ــام بأعــامل صيان ــن القي ــع م ــدراء املوق ــق م ــف يتحق كي
يف ذلــك صيانــة املقــود، والفرامــل، واألضــواء، وأجهــزة الرؤيــة، فضــاً عــن نظــام الحاميــة مــن االنقــاب ونظــام 
ــرر  ــا يتق ــررة )عندم ــة املق ــة الوقائي ــة الصيان ــات لخط ــع املركب ــل تخض ــاقطة؟ ه ــام املتس ــن األجس ــة م الحامي
الكشــف عليهــا تحّســباً لألعطــال، مــا يضمــن عــى األرجــح الحفــاظ عــى ســامتها(، أو لربنامــج الصيانــة العاجيــة 

ــل املعــدات(؟ )عنــد القيــام بأعــامل الصيانــة إثــر تعطّ

ســائق حــِذر: كثــرٌة هــي الحــوادث التــي تقــع نتيجــة قيــام ســائقني غــر مدربــني أو عدميــي الخــربة بقيــادة مركبــات 
موقــع البنــاء. لذلــك، يتعــنّي عــى املفتشــني االســتعام عــن التدابــر املتّبعــة لــدى مــدراء املوقــع للتأكّد مــن أّن جميع 
ســائقي املركبــات مدربــني ومؤهلــني. هــل يشــرتطون عــى مشــغّي املركبــات أن يحملــوا رخصــة لتشــغيل مركبــات 
معيّنــة؟ هــل يحتفظــون بســجات التدريــب؟ هــل يحتفظــون بســجات عــن العــاّمل املرّخــص لهــم تشــغيل مركبات 
معيّنــة؟ مــا الضوابــط املتبعــة للتأكّــد مــن أّن العــاّمل غــر املرخصــني ال يحــق لهــم تشــغيلها؟ فعــى ســبيل املثــال، 
هــل يُطلــب مــن مشــّغليها إخــراج املفاتيــح مــن املركبــات عندمــا ال تكــون قيــد االســتعامل؟ هــل يخضــع ســلوك 
الســائق إلرشاف فعــي، كأن يجــري التحقــق مــن مــدى تقيّــده بحــدود الرعــة والــوزن اآلمــن للحمولــة؟ ويف حــال 

التحقــق مــن ذلــك، هــل تحتفــظ اإلدارة بســجات عــن املســائل التــي رُصــدت وخضعــت للنقــاش؟

مرايا
محدبة

مرايا
عادية

تسمح شاشة مراقبة يف غرقة
السائق برؤية املنطقة الخلفية

كام�ا مراقبة
عىل املركبة للسائق

�كن رؤية املشاة
عىل شاشة املراقبة

منطقة الرؤية خلف الســائق
تغطيها وســائل املساعدة عىل

الرؤيــة من الناحية النظرية مرايا عادية وبدون كام�ا مراقبةمرايا محدبة، كام�ا مراقبة وشاشة مراقبة

ال �كن رؤية املشاة
من قبل السائق
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3۔4۔3۔3    األشغال التحضيرية 
ــكاك بشــبكة  ــات الحفــر مثــل االحت ــاء عملي ــاء أثن تشــمل األخطــار الرئيســية التــي قــد يتعــرّض لهــا عــاّمل البن
الخدمــات املمــدودة تحــت األرض، مــن كابــات كهربائيــة وأنابيــب غــاز وميــاه؛ واالنهيــارات التــي تتســبّب بهــا 
ــم  ــاّمل وه ــى الع ــقط ع ــي تس ــام الت ــات؛ واألجس ــات يف الحفري ــاّمل واملركب ــقوط الع ــوادث س ــات؛ وح الحفري
ــاه أو تــّرب الغــازات، وهــي  ــاق جــرّاء تدفــق املي ــات. باإلضافــة إىل حــاالت الغــرق واالختن يعملــون يف الحفري

تعتــرب عــى التــوايل مــن األخطــار الناشــئة عــن أعــامل الحفــر.

الصورة ٣٣. عاّمل يعملون يف حفرية.

ببنــاء األساســات، يتعــنّي عــى  الــروع  قبــل 
املســؤولني عــن املوقــع اتخــاذ كّل التدابــر العملية 
شــبكة  وجــود  إمكانيــة  مــن  للتأكّــد  الازمــة 
ــور  ــا. ف ــد مواقعه ــت األرض، وتحدي ــات تح خدم
االنتهــاء مــن تحديدهــا، ينبغــي وضــع مــا يكفــي 
ــات  ــك الخدم ــراز تل ــة إلب ــارات الواضح ــن اإلش م
ــي  ــا. ينبغ ــاّمل لوجوده ــع الع ــه جمي ــى يتنبّ حت
ــا املــواد  ــي تتواجــد فيه ــد املواقــع الت أيضــاً تحدي
ــاء. ــل انطــاق ورشــة البن ــة قب واملعــدات املطلوب

عنــد حفــر الخنــادق، تُتخــذ التدابــر االحتياطيــة 
املطلوبــة عــى أســاس نــوع الحفريــات، وطبيعــة 
األرض، وأوضــاع امليــاه الجوفيــة. فتُقــام الدعائــم، 
ــة،  ــاحة كافي ــا مس ــر له ــا تُحف ــت حامل ــي تُثبّ الت
منعــاً ألّي انهيــارات مــن جانبــي الحفريــات. عنــد 
اســتخدام تلــك الدعائــم، يجــدر بجميــع العاملــني 
فيهــا البقــاء ضمــن حدودهــا. كذلــك، يجــب 
ــاً  ــادق منع ــارج الخن ــم خ ــك الدعائ ــّد تل أن متت
لســقوط األجســام املتســاقطة داخلهــا وعــى 

ــا. ــني فيه رؤوس العامل
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الصورة ٣٤. تثبيت صناديق الحامية يف الخنادق دون الحاجة لدخول العاّمل إىل الحفرة.

يف بعــض الحــاالت، يجــوز للعامــل دخــول خنــدق غــر مدّعــم، إمّنــا فقــط إذا كان متدرّجــاً عــى الجانبــني بزاويــة 
تكفــي ملنــع انهيارهــام إىل الداخــل. وتحــدد الزاويــة املطلوبــة عــى أســاس طبيعــة األرض ونوعيــة امليــاه الجوفيــة 
)مــدى رطوبــة األرض(. يعــود إىل الشــخص املختــص تحديــد الزاويــة املطلوبــة، عــى أن يخضــع الخنــدق للكشــف 

قبــل دخــول أّي شــخص إليــه للتأكّــد مــن عــدم حصــول انهيــارات مســتقبلية عــى جانبيــه.

ينبغــي أن تقتــر تنقــات املركبــات بجانــب مناطــق الحفــر إىل الحــّد األدىن، ليــس مــن بــاب تقليــص احتــامالت 
ــاً عــى  ــد تشــّكل ثق ــات ق ــن الحفري ــرب م ــّر بالق ــي مت ــات الت ــل ألّن املركب ــات وحســب ب ســقوطها يف الحفري
جانبيهــا، وتزيــد  مــن خطــر انهيارهــا. وينبغــي أيضــاً اتخــاذ التدابــر االحتياطيــة الازمــة للحــؤول دون ســقوط 
العــاّمل فيهــا. لعــّل الســبيل األفضــل إىل ذلــك يكــون بإقامــة حواجــز شــبيهة بتلــك املســتخدمة لحاميــة العاملــني 
ــق  ــك الحواجــز عــى صنادي ــام تل ــني. يجــوز أن تُق ــن الجانب ــة م ــة حواجــز الحامي ــة، أي بإضاف ــن مرتفع يف أماك

ــه )الصــورة 3٦(. ــة( )الصــورة 3٥( أو إىل جانب ــدق )الحفري الخن

الصورة ٣5. صندوق )ميتّد إىل خارج الخندق منعاً لتساقط األجسام يف الخندق(، أُقيمت عليه حواجز حامية.
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الصــورة ٣6. حفــرة مدّعمــة بألــواح خشــبية ودعائــم أخــرى، ومــزّودة بحواجــز حاميــة )ال تظهــر إآل مــن الجانــب 
األميــن(. متتــّد األلــواح الخشــبية إىل خــارج الحفــرة كحواجــز ســفلية؛ وبســلّم مأمــون ميكــن الوصــول إىل الخنــدق، 

حيــث تــّم تدعيــم شــبكة الخدمــات املكشــوفة.

4۔4۔3۔3    نقل المواد/البضائع بوسائل مأمونة
سيشــارك عــاّمل مواقــع البنــاء يف نقــل كميــات هائلــة مــن البضائع/املــواد، إّمــا باســتخدام معــدات آليــة أو يدويــة. 
ــك  ــذ تل ــد تنفي ــر الســامة عن ــون للمــوت أو لحــوادث خطــرة حــني يســتهرتون مبعاي ــم يتعرّض ــراً منه لكــّن كث
ــال، قــد تقــع بعــض الحــوادث جــرّاء انقــاب الرافعــات وســواها مــن معــدات الرفــع،  املهــام. فعــى ســبيل املث
وتســاقط مــواد مــن املرافــع )hoist(، أو اإلخفــاق يف رفــع بعــض الحمــوالت. مــن جهــة أخــرى، قــد تلحــق بالعــاّمل 
ــا، واملــواد  ــة وخطــرة كبــاط األرصفــة وحوافه ــام يضطــرون إىل رفــع حمــوالت ثقيل ــة األمــد حين ــات طويل إصاب

ــأة بأكيــاس كاإلســمنت والحــى. املعبّ

ــّل  ــع. ولع ــل البضائ ــة لنق ــن ســامة الخطــط املوضوع ــد م ــع التأكّ ــن املوق ــنّي عــى املســؤولني ع ــا، يتع ــن هن م
هــذه الخطــوة تبــدأ بتحديــد املــواد املطلــوب نقلهــا )بــأّي شــكل/طريقة التعبئــة(، باإلضافــة إىل ســبل ومواعيــد 
نقلهــا. عنــد تســليم املــواد عــى الطبــايل، يجــوز رفعهــا إىل املوضــع املحــدد لهــا بواســطة شــاحنات مــزّودة برافعــة 
ــة فعاليــة  شــوكية. أّمــا اســتام املــواد قبــل املوعــد املحــدد فقــد يســتدعي مناولتهــا مرتــني، مــا ال يــدّل عــى قلّ

وحســب بــل يزيــد املخاطــر املحيطــة بالعــاّمل.

ينبغــي أن تضمــن تلــك الخطــط، عنــد اإلمــكان، إمكانيــة نقــل البضائــع مــن دون اضطــرار العــاّمل إىل حملهــا عــى 
اإلطــاق. يُطــرح عــادًة عــى املفتشــني الســؤال التــايل: »مــا هــو الــوزن املـــأمون أو الحــّد األقــى الــذي يتحّمــل 
العامــل رفعــه؟« لســوء الحــظ أّن هــذا الســؤال ال يلقــى جوابــاً شــافياً، ألّن درجــة الخطــورة الناشــئة عــن رفــع 
الحمــوالت تختلــف باختــاف طبيعــة الحمولــة ووزنهــا، والظــروف املحيطــة برفعهــا، ووتــرة رفعهــا. هــذا فضــاً 
عــن أّن الخطــر الاحــق بــكّل عامــل يبقــى مرتبطــاً مبواصفاتــه الشــخصية )الحجــم والقــوة(. لهــذا الســبب، ينبغــي 

أن تُبــذل كل الجهــود املمكنــة لتقليــص الحاجــة إىل نقــل الحمــوالت يدويــاً.

ــني االحتــامالت املتاحــة لتخفيــف  ــة، فمــن ب ــة اليدوي ــا االســتغناء عــن املناول ــي يتعــّذر فيه ــا يف الحــاالت الت أّم
اإلصابــات نذكــر االكتفــاء برفــع مــواد أخــّف ثقــاً، وإيــداع الحمولــة املنقولــة باملاكينــة يف أقــرب نقطــة ممكنــة 
ــداً لرفعهــا. يجــوز أيضــاً فــرض قيــود عــى وزن املــواد املطلــوب  ــة وعــى ارتفــاع أقــّل متهي مــن وجهتهــا النهائي
ــب  ــم أيضــاً تدري ــن امله ــاً. م ــد عــن ٢٠ كيلوغرام ــع أحــامل تزي ــن أّي أحــد رف ــب م ــاً، كعــدم الطل ــا يدوي رفعه
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العــاّمل عــى اســتخدام تقنيــات الرفــع الســليمة، واألجهــزة امليكانيكيــة التــي توازيهــا أهميــة، كرافعــات التفريــغ 
الهــوايئ ملناولــة حــواف األرصفــة.

الصورتان ٣7 و٣٨: رافعة التفريغ الهوايئ لرفع حواف األرصفة.

ــا  ــد اســتخدامها، ينبغــي تثبيته ــاً. عن ــة يدوي ــع األحــامل واألدوات الخفيف ــة لرف ــتخدم أيضــاً البكــرات اليدوي تُس
بإحــكام مبنصــة عمــل مأمونــة لعمليــات التحميل/التفريــغ. فضــاً عــن ذلــك، ينبغــي أن يُحــدد عليهــا بوضــوح 
الحــّد األقــى لحمولــة العمــل املأمونــة، وأن يحــرص العــاّمل عــى معاينــة آليــات الرفــع والِحبــال والبكــرات قبــل 

ــد مــن أنهــا بحالــة جيــدة وصالحــة لاســتعامل. اســتخدامها، للتأكّ

الصورة ٣9. بكرة يدوية.



٤١

ــزال  ــع وإن ــتخدم لرف ــث تُس ــاء، حي ــع البن ــة يف مواق ــن املشــاهد املألوف ــع هــي أيضــاً م ــد البضائ ــع ومصاع رواف
العــاّمل واملــواد عــى الســواء. لذلــك، يجــدر باملســؤولني عــن املوقــع التحقــق مــن تثبيتهــا بإحــكام وبشــكل مأمون 
بالهيــكل الــذي تُســَند إليــه عــى يــد أشــخاص مدربــني ومختصــني بتشــغيلها وتبعــاً لتعليــامت الركــة املصّنعــة. 
ــل املــواد  ــح اســتخدامها لتحمي ــا، كأن يصل ــات املحــددة له يجــب أن تُلصــق عــى املرافــع بطاقــة تحــدد العملي
فقــط أو املــواد واألشــخاص ، وعامــًة تــدل عــى أوزان حمولتهــا املأمونــة. فــور تركيبهــا، يُكلـّـف الشــخص املختــص 
ــت  ــا إذا كان ــة م ــات الوطني ــر التريع ــد تذك ــا صالحــة لاســتعامل. ق ــن أنه ــد م ــق للتأكّ ــا بشــكل دقي مبعاينته
ســجات املعاينــة مطلوبــة قبــل وضــع املرافــع قيــد االســتعامل. ال يتوقــف األمــر عنــد هــذا الحــّد، بــل يتوجــب 
عــى الشــخص املختــص إخضــاع املرافــع لكشــف دوري للتأكّــد باســتمرار مــن أنهــا مــا زالــت بحالــة جيــدة تســمح 
بتشــغيلها؛ يكفــي إجــراء هــذا الكشــف مــرة كّل أســبوع. ال يحــق إالّ لألشــخاص املدربــني واملختصــني تشــغيل تلــك 

املاكينــات، وال يجــوز رفــع الــركّاب باملرافــع املخصصــة لرفــع البضائــع. 

يتــّم تشــغيل مصعــد البضائــع املثبّــت بإحــكام مــن موضــعٍ واحــد فقــط، يتيــح للمشــّغل أن يتابــع عمليــة التفريــغ 
عــى كافــة املســتويات، عــى أن يتــّم تجهيــز مواضــع الهبــوط ببوابــة منزلقــة ال تفتــح إالّ عنــد وقــوف املصعــد عى 
نقطــة الهبــوط وتغلــق قبــل إقاعــه. يجــب تقليــص املســافة الفاصلــة بــني املرفــاع ومنطقــة الهبــوط إىل أقــى 
حــّد، تافيــاً لســقوط العــاّمل يف تلــك املســافة أثنــاء عمليــات التحميل/التفريــغ. كــام يجــب إقامــة ســياج عنــد 

مســتوى األرض، منعــاً لدخــول العــاّمل داخــل الســياج ومخافــة تعرّضهــم للســحق تحــت املصعــد الهابــط.

مــن واجــب العــاّمل املرفــني عــى حمولــة املرفــاع الحــرص بشــدة عــى أالّ تتخطــى األوزان املأمونــة؛ وأن تكــون 
املــواد موزّعــة بالتســاوي عــى منصتــه؛ والتأكّــد مــن أّن الحمولــة مأمونــة وال خــوف مــن أن تســقط عــى العــاّمل 
املاريــن تحتهــا أو تتحــرّك عنــد رفعهــا أو إنزالهــا. فعــى ســبيل املثــال، يتعــنّي تثبيــت الدواليــب يف مكانهــا منعــاً 

لتحــرك املرفــاع ووضــع املــواد الرخــوة يف حاويــات مضبوطــة بإحــكام.

ــز  ــغ بوضــوح، ومجّه ــة تفري ــم يف موضــع يســمح للمشــّغل مبتابعــة كّل عملي ــع أقي الصــورة ٤٠. مصعــد للبضائ
ــة.  ــك أحيطــت قاعــدة املصعــد بقفــص مراعــاة للحامي ــة منزلقــة. كذل ببواي
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تشــمل معظــم أعــامل البنــاء قــدراً معيّنــاً مــن عمليــات الرفــع، ســواء أكانــت تنطــوي عــى تفريــغ شــاحنة يُســتكمل 
تفريغهــا بآليــات الرفــع العائــدة للمركبــة، أو االســتعانة برافعــات ثابتــة أو متحركــة لرفــع أحــامل ضخمــة يف املوقــع.

يتعــنّي عــى املســؤولني عــن املوقــع التحقــق مــن أّن اآلليــات املرّخــص لهــا إنجــاز عمليــات الرفــع يف املوقــع هــي 
دومــاً يف وضعيــة فّعالــة للتشــغيل، وتعمــل بانتظــام، ويــرف عــى تشــغيلها عامــل مــدرّب ومختــص. قــد تشــرتط 
ــة  ــات دقيقــة )تفتيــش( ضمــن الجــداول الزمني ــا ملعاين ــة إخضــاع معــدات الرفــع وملحقاته التريعــات الوطني
املحــددة - أو عنــد إصــاح األعطــال الطارئــة عــى معــدات الرفــع بعــد تركيبهــا – ولتوثيــق تلــك املعاينــات. يف 
ــدى  ــن م ــت م ــاء، التثبّ ــع البن ــم إىل مواق ــام بزياراته ــد القي ــل، عن ــيش العم ــة، يتوجــب عــى مفت حــاالت مامثل

ــد مــن إجــراء عمليــات الرفــع بطريقــة ســليمة.  اإليفــاء بتلــك الــروط والتأكّ

ــا العامــل املختــص، وتحــت إرشاف عامــل  ــي يضعه ــة رفــع وفــق الخطــة املامئــة الت يجــب أن تجــري كّل عملي
ــوىّل تنفيذهــا كّل مــن مشــّغل الرافعــة  ــة يف هــذا املجــال )إىل جانــب مشــّغل الرافعــة(، ويت ــع بخــربة كافي يتمتّ
واملــرف عــى الحمولــة وعامــل اإلشــارات. ومــن واجــب املفتشــني التأكّــد مــن أّن املشــاركني يف عمليــات الرفــع 

قادريــن عــى إثبــات جدارتهــم يف هــذا املجــال.

يعتمــد مســتوى التخطيــط عــى مــدى صعوبــة عمليــة الرفــع املقــرر تنفيذهــا، ســيّام وأّن عمليــات الرفــع ليســت 
باألمــر الهــنّي حتــى تـُـرتك للصــدف. 

الصــورة ٤١. رافعــة متحركــة قامئــة عــى ركائــز تحــول دون انغراســها يف األرض عنــد رفــع حزمــة خشــب. وقــد 
ُوضعــت الرافعــة بطريقــة تســمح بــرتك فــراٍغ كاٍف يفصــل بــني الجــدار والثقــل املقابــل. وتوخيــاً للحاميــة، تلتــّف 

ِحبــال الرافعــة حــول الحمولــة، التــي يتــّم وســمها بعامــة لتســهيل تعّقبهــا.

يف إطــار التخطيــط، يتــّم التأكّــد مــن اختيــار الرافعــة املامئــة إلمتــام املهمــة – أي مــن قدرتهــا عــى رفــع الحمولــة 
األشــّد ثقــاً عنــد نصــف الِقطــر املطلــوب )تخــّف قــدرة الرافعــة كلــام كانــت الحمولــة املطلــوب حملهــا عــى 
مســافة أبعــد مــن الرافعــة(. مــن األفضــل أيضــاً أن يُتــاح للرافعــة الوصــول إىل موقــع البنــاء وموضــع الرفــع بحــّد 
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ذاتــه والخــروج منهــام بشــكل مأمــون. عنــد تركيــب الرافعــة، يتعــنّي عــى املشــاركني يف عمليــة الرفــع التحقــق مــن 
أّن: مشــّغل الرافعــة قــادر عــى متابعــة عمليــة الرفــع بــكّل وضــوح مــن الزاويــة التــي يقــف فيهــا )وإالّ يتوجــب 
وجــود مســاعد/عامل إشــارات مختــص عنــد إمتــام عمليــات الرفــع، يك يتواصــل مــع مشــّغل الرافعــة إّمــا مــن خال 
اإلشــارات املتفــق عليهــا أو عــرب جهــاز الســليك(؛ غالبــاً مــا تنــّص التريعــات الوطنيــة عــى تثبيــت الرافعــة بعيــداً 
عــن األســاك الكهربائيــة والحفريــات وخطــوط الســكك الحديديــة؛ وكذلــك عــى رضورة أن تكــون األرض مســتوية 
وقــادرة عــى تحّمــل ثقــل الرافعــة مــع األحــامل املنــوي رفعهــا(. )عنــد التحقــق مــن ذلــك، عــى املفتشــني التأكّــد 
مــن عــدم وجــود أّي فراغــات أو شــبكات الــرف يف املنطقــة التــي ســيتّم فيهــا تثبيــت الرافعــة، مبــا أنهــا قــد 

تُحــدث هبوطــاً أو تتســبّب بتحــرّك الرافعــة أو انقابهــا(.

ــة. يف  ــة املأمون ــيك للحمول ــؤرش أوتوماتي ــات مب ــد الرافع ــى تزوي ــداً ع ــة تحدي ــات الوطني ــّص التريع ــد تن ق
ــد مــن أنــه بحالــة جيــدة ويعمــل بانتظــام أثنــاء عمليــات الرفــع،  حــاالت مامثلــة، يتعــنّي عــى املفتشــني التأكّ
وبــأّن العــاّمل قــد حــددوا أنــواع امللحقــات الازمــة لضــامن تثبيــت ُخطـّـاف الرافعــة فــوق مركــز ثقــل الحمولــة 

مبــارشة )الصــورة ٤٢(.

ال يجــوز رفــع األحــامل فــوق منطقــة العمــل، تــداركاً إلصابــات قــد يتعــرّض لهــا الشــخص الــذي يعمــل تحتهــا 
جــرّاء األجســام املتســاقطة مــن الحمولــة.

الصورة ٤٢. يجب تثبيت ُخطّاف الرافعة فوق مركز الثقل.

5۔4۔3۔3    الكهرباء
يتعــنّي مــّد شــبكات الكهربــاء يف كّل مواقــع البنــاء تقريبــاً، مــا يســتدعي اتخــاذ كل التدابــر االحرتازيــة الازمــة 
ــة«(، ورد موضــوع شــبكات  ــة العــاّمل مــن أخطارهــا. ففــي الفقــرة 3.3.٤.3 )»األشــغال التحضري لضــامن حامي
الخدمــات الكهربائيــة تحــت ســطح األرض، ورضورة تحديــد مواقعهــا وتنبّــه العــاّمل إليهــا قبــل الــروع بأعــامل 
الحفــر. هــذا فضــاً عــن أّن االحتــكاك بالخطــوط الكهربائيــة العلويــة يشــّكل أيضــاً خطــراً عــى حيــاة العــاّمل، 
إذ غالبــاً مــا يتســبّب لهــم بإصابــة أو وفــاة. مبــوازاة ذلــك، قــد تــؤّدي أي أعــامل متصلــة بإمــدادات الكهربــاء أو 

املعــّدات العاملــة عــى الكهربــاء إىل إصابــات خطــرة أو مميتــة.

الخطاف فوق
مركز الجاذبية

سيتحرك الحمل حتى
يصبح مركز الجاذبية

تحت الخطاف

الخطاف ليس فوق
مركز الجاذبية

مركز الجاذبية أعىل
من نقاط الحمل

غ� ثابتغ� ثابتغ� ثابتثابت

مركز الجاذبية
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أّما األعامل األكر شيوعاً التي تحدث احتكاكاً بخطوط الكهرباء العلوية هي:

تشغيل الرافعات وغرها من معدات الرفع؛ •

رفع هيكل الشاحنات القاّبة أو حاوياتها املائلة؛ •

تشغيل الحّفارات وغرها من معدات الحفر؛ •

مناولة القطع الطويلة، كأنابيب السقاالت، وصفائح السقوف املعدنية، والسامل، وما شابهها؛ •

استخدام منصات الرفع املتحركة. •

يتوجــب عــى مفتــيش العمــل التأكّــد مــن التدابــر االحتياطيــة التــي يتخذهــا املســؤولون عــن املوقــع، حرصــاً عــى 
عــدم احتــكاك العــاّمل املشــاركني يف األعــامل املشــار إليهــا أعــاه بخطــوط الكهربــاء العلويــة. 

ينبغــي عنــد اإلمــكان تنفيــذ كّل األعــامل التــي قــد تــؤّدي إىل احتــكاٍك بخطــوط الكهربــاء العلويــة بعيــداً عــن 
تلــك الخطــوط بالــذات. وحيثــام يتعــّذر ذلــك، يجــب القيــام بــكّل مــا يلــزم لتعطيــل تلــك الخطــوط، أي قطــع 
ــة الطلــب مــن مــورّد  ــاً، يجــب دراســة إمكاني ــار عملي ــاء عــن موقــع العمــل. حيثــام ال يكــون هــذا الخي الكهرب

الطاقــة أن يغــّر خــط الكابــات.

يف الحــاالت التــي يُحتمــل أن يتواجــد فيهــا أشــخاص أو آليــات عــى مقربــة مــن الخطــوط الكهربائيــة، ميكــن تخفيف 
الخطــر بإقامــة حواجــز فاصلــة قويــة. ومــن الجائــز أيضــاً وضــع تحذيــرات إضافيــة عــى املســتوى األدىن.

الصورة ٤٣. إقامة حواجز عى مستوى األرض للتحذير من وجود خطوط كهربائية علوية.

باإلضافــة إىل التدابــر االحتياطيــة املشــار إليهــا أعــاه، واملطلــوب اتّباعهــا عنــد العمــل عــى مقربــة مــن خطــوط 
الكهربــاء العلويــة، يجــدر باملســؤولني عــن املوقــع النظــر يف إمكانيــة إقامــة حواجــز بــارزة للعيــان عــى بعــد ســتة 
أمتــار عــى األقــل مــن خطــوط الكهربــاء، منعــاً القــرتاب املركبــات منهــا دون انتبــاه. عنــد اضطــرار املركبــات إىل 
املــرور تحــت الخطــوط، يتعــنّي عندئــٍذ تحديــد نقــاط العبــور الســالكة بالتعــاون مــع أصحــاب تلــك الخطــوط، 
لضــامن وجــود مســاحة كافيــة تفصــل بــني خطــوط الكهربــاء واالرتفــاع األقــى املســموح بــه عنــد نقطــة العبــور. 
ويتوجــب عــى مــدراء املوقــع التحقــق دوريــاً مــن هــذا األمــر، حرصــاً عــى عــدم تخزيــن أّي مــواد يف  املســاحة 
ــد  ــواد ق ــك امل ــون تل ــن يجمع ــاّمل الذي ــو، ألّن الع ــاء يف الج ــوط الكهرب ــة وخط ــز األرضي ــني الحواج ــة ب الفاصل

يتعرّضون/ســيتعرّضون لخطــر االحتــكاك بتلــك الخطــوط.

 بي ٣ و 6
أمتار
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الصورة ٤٤. أمثلة عن األبعاد املفروض مراعاتها لنقاط العبور والحواجز.

ــاء أو أدوات يدويــة مل  ميكــن أن يتعــرّض العــاّمل إلصابــات خطــرة أو مميتــة عنــد تشــغيل آالت تعمــل بالكهرب
ــة يف ظــروف قاســية،  ــرض تشــغيل املعــدات الكهربائي ــاء تف ــع البن ــة مواق ــة. وألّن طبيع ــة الازم تخضــع للصيان
فــا بــّد مــن إخضاعهــا جميعــاً لكشــف دوري )يوميــاً(. رغــم تحصــني األدوات الحديثــة بعــزٍل مــزدوج، ال تــزال 

ــة( عرضــًة لألعطــال، مــا يســتوجب فحصهــا بانتظــام.  الكابــات )األســاك الكهربائي

إّن القضــاء عــى احتــامالت التعــرّض ألخطــار )الكهربــاء(، أو التخفيــف منهــا، يــأيت يف طليعــة التدابــر الوقائيــة 
املفــرتض اتخاذهــا. فمــن شــأن اســتخدام معــدات بــا أســاك أو تعمــل بالطاقــة املســتمدة مــن إمــدادات كهربائية 

متدنيــة الفولتيــة )١١٠ فولــت(، عنــد اإلمــكان، أن يخّفــف احتــامالت الخطــر. 

ســيتمّكن األشــخاص املدربــون بالشــكل املناســب عــى إجــراء معاينــات بريــة للمعــدات الكهربائيــة املتحركــة 
العاملــة عــى الطاقــة الكهربائيــة )كخاطــات اإلســمنت( واألدوات املشــّغلة يدويــاً )آالت قطع الخرســانة/املثاقب(، 

ســيتمّكنون مــن الكشــف عــن حــوايل 9٥% مــن األعطــال التــي تزيــد احتــامالت تعــرّض مســتخدميها للخطــر. 

عى األشخاص الذين يقومون بفحص بري التحقق من:

عدم بروز أساك عارية؛ •

أّن غاف الكابل ليس تالفاً وهو خاٍل من كّل عامات القطع أو التآكل ؛ •

أّن القابــس بحالــة جيــدة، أي أّن الغــاف غــر متصــّدع، والدبابيــس غــر مثنيــة، ومســلك املفتــاح  •
غــر مســدود مبــواد رخــوة؛

املوصالت العلوية

يحدد مزود الكهرباء اإلرتفاع
اإلرتفاع ٣-٦ مرت

يحدد العرض من
خالل ظروف املوقع
(١٠ مرت كحد أقىص)

اإلرتفاع

٦ مرت كحد أد�

٦ مرت كحد أد�

الخطة

خطر
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خلّو الكابل من وصات غر مغلّفة بريط أو سواها من الوصات غر االعتيادية؛ •

أّن الغاف الخارجي للكابل مثبت بإحكام بالقوابس أو املعدات؛ •

عدم بروز أرشطة العزل امللّونة داخل األساك؛ •

أّن الغاف الخارجي للجهاز غر تالف وجميع املسامر يف مكانها؛ •

خلّو الكابل أو القابس أو الجهاز من كل آثار الحاموة أو االحرتاق؛ •

أّن جهاز الفصل والوصل يعمل بشكل فّعال، من خال الضغط عى زر »االختبار«. •

عنــد الكشــف عــن وجــود أعطــال، يُصــار فــوراً إىل وضــع املعــدات الكهربائيــة خــارج الخدمــة، وتبقــى عــى هــذه 
الحــال إىل حــني قيــام العامــل املختــص املــدرب بإصــاح تلــك األعطــال. 

ــج  ــن برام ــة ضم ــات دقيق ــة لفحوص ــدات الكهربائي ــة املع ــاع كاف ــب إخض ــة، يج ــات البري ــًة إىل املعاين إضاف
الصيانــة الوقائيــة املقــررة، املنّفــذة بــإدارة العامــل املختــص، لضــامن خلــّو املعــدات مــن األعطــال غــر املرصــودة 

ــل نظــام العــزل، وتوقــف التوصيل/التأريــض (. باملعاينــات البريــة، واملقــدرة نســبتها بــــ٥%، )كتعطّ

لــن يتمّكــن مفتشــو العمــل عــى األرجــح مــن معاينــة جميــع املعــدات الكهربائيــة املوضوعــة قيــد االســتعامل 
ــق  ــه للتحق ــذي يجرون ــري ال ــش الب ــار التفتي ــاروا، يف إط ــم أن يخت ــل له ــن األفض ــك، م ــاء. لذل ــع البن يف موق
مــن املســائل املشــار إليهــا أعــاه، عيّنــة مــن تلــك املعــدات. فضــاً عــن ذلــك، يجــدر باملفتشــني االســتعام مــن 
ــة  ــر املتخــذة للتحقــق مــن ســامة املعــدات العامل املســؤولني عــى املوقــع، والعــاّمل عــى الســواء، عــن التداب

ــاء.  ــة إدارة أخطــار الكهرب ــة عــن كيفي ــاء، مــا يتيــح لهــم تكويــن فكــرة جلي بالكهرب

ــة  ــرة الريع ــر األبخ ــة لخط ــق املعرّض ــغال يف املناط ــذ األش ــد تنفي ــة عن ــة إضافي ــر احتياطي ــاذ تداب ــنّي اتخ يتع
ــد  ــار معــدات كهربائيــة مصّممــة خصيصــاً للتوقــف عــن العمــل عن ــٍذ، تدعــو الحاجــة إىل اختي االشــتعال. عندئ
وجــود مصــادر اشــتعال ناتجــة عــن انــدالع رشارة أو شــّدة حــاموة. يف حــاالت مامثلــة، يتوجــب عــى املفتشــني 

ــار عنــد االقتضــاء.   ــد مــن أّن تلــك املســائل قــد أخــذت بعــني االعتب التأكّ

6۔4۔3۔3    األخطار الناشئة عن استخدام آالت/معدات أخرى
ــل،  ــذا الدلي ــات ه ــن طيّ ــّذر، ضم ــي يتع ــدات الت ــن اآلالت واملع ــعة م ــة واس ــاء رشيح ــع البن ــتخدم يف مواق تُس
ــي يتعــنّي عــى مفتــيش العمــل  ــة مــن أخطارهــا، والت ــة املتخــذة بشــأنها للوقاي ــر الوقائي ــع التداب ــة جمي تغطي

ــن وجودهــا. ــق م التحق

رغــم ذلــك، يبقــى عــى املفتشــني التحقــق مــن أّن كافــة العــاّمل الذيــن يســتخدمون تلــك املعــدات قــد تلّقــوا 
التدريــب الــازم للحفــاظ عــى ســامتهم وصحتهــم. وهنــا، يجــب أن يتناولــوا يف جوالتهــم التدريــب عــى أســاليب 
ــة  ــر االحتياطي ــتخدامها؛ والتداب ــن اس ــم ع ــد تنج ــي ق ــر الت ــدات؛ واملخاط ــغيل املع ــد تش ــدة عن ــل املعتم العم
ــي  ــاآلالت الت ــاء ب ــامل عــى ســبل االعتن ــة الّع ــاء بإطــاع كاف ــى آخــر، ال يجــدر االكتف ــا. مبعن ــوب اتخاذه املطل
يســتخدمونها وحســب، بــل عــى األســباب التــي تســتوجب االعتنــاء بهــا وكيفيــة تشــغيلها أيضــاً. مــن هنــا رضورة 
وضــع التعليــامت املكتوبــة املتعلقــة بســامة اســتخدام املعــدات يف متنــاول كّل القامئــني عــى تشــغيلها، وباللغــة 

التــي يفهمونهــا.

ــاع عــى ســبل توفــر الحاميــة الازمــة  يتوجــب عــى ســائر املرفــني و/أو القامئــني عــى املنشآت/األشــغال االطّ
للمعــدات؛ ويجــدر بهــم أيضــاً أن يكونــوا ملّمــني بأنظمــة العمــل الســليمة التــي يجــب اتّباعهــا عندمــا توضــع 

املعــدات قيــد االســتعامل.
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عندمــا ياحــظ املفتشــون وجــود تقصــر يف تزويــد املعــدات الجــاري تشــغيلها بالحاميــة الازمــة، عليهــم التأكّــد 
مــن معالجــة أوجــه التقصــر. وال يشء مينعهــم أيضــاً مــن االســتعام عــن مــدى تدريــب وكفــاءة العــاّمل املهيّئــني 

لتشــغيل املعــدات يف ظــّل تلــك الظــروف غــر املأمونــة.

تُظهــر الصــور ٤٥-٥٠ اآلالت واملعــدات املســتخدمة عــادًة يف مواقــع البنــاء، مبيّنــًة بعــض املعــدات التــي تعــاين 
مــن اإلهــامل وســوء الصيانــة، مــع مــا متثّلــه مــن أخطــار غــر املســيطر عليهــا بشــكل فّعــال.

الصورة ٤5. آلية تشغيل محرّك خاّطة إسمنت بدون حامية.

تُظهــر الصــورة ٤٥ خاطــة إســمنت تفتقــر إىل واقــي القشــاط  
ــر أن  ــؤرّش إىل خط ــي ي ــاب الواق ــة. وغي ــير محــرك اآلل ــرة تس وبك
تصبــح أصابــع العامــل أو يــده أو  ذراعــه عالقــة بــني قشــاط محــرّك 

ــة والبكــرة. اآلل

الصورة ٤6. منشار دائري غر محمي.
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         الصورة ٤7. منشار دائري مزّود بالواقي املناسب.

تبــنّي الصــورة ٤٦ منضــدة عليهــا منشــار دائــري محمــول يفتقــر إىل الواقــي العلــوي وغطــاء الســّكني. لكــن، مــن 
الــرضوري اســتعامل الواقــي العلــوي وغطــاء الســكني، عــى النحــو املبــنّي يف الصــورة ٤٧، يف كّل حــني للوقايــة مــن 

شــفرات املنشــار.

الصورة ٤٨. آلة قطع/جلخ يدوية غر محمية.

تظهــر الصــورة ٤٨ آلــة قطــع يدويــة غــر مــزّودة بواقــي الحاميــة. مــن الــرضوري تزويــد تلــك األدوات املســتخدمة 
ألغــراض القطــع والجلــخ والصقــل بــواٍق )عــى النحــو املبــنّي يف الصــورة ٤9(، للوقايــة مــن قــرص القطــع أو الجلــخ أو 

الصقــل، والحــّد أيضــاً مــن خطــر الشــظايا  املتناثــرة مــن القــرص.

ــة  ــزّودة بالحامي ــة م ــخ يدوي ــة قطع/جل        الصــورة ٤9. آل
       الازمة.

الواقي

غطاء السكين

 تزويد قرص آلة القطع بغطاء
 واق، للحد من خطر االحتكاك
به أو باألجسام المتطايرة منه



٤9

ــة  ــا بحاج ــل عجلته ــة حام ــة يدوي ــورة 5٠. عرب الص
ــة. إىل الصيان

تظهــر الصــورة ٥٠ عربــة يدويــة تفتقــر إىل الصيانــة، 
ويُاحــظ أّن عجلتهــا ما عادت مســتقيمة بســبب ســوء 
حاملهــا. وهــذا يــدّل عــى أّن العــاّمل ســيضطرون إىل 
القيــام مبجهــود أكــرب لنقــل املــواد يف العربــة، مــا يزيــد 
احتــامالت تعرّضهــم إلصابــات جــرّاء املناولــة اليدويــة. 
لذلــك، مــن الــرضوري إخضــاع كافــة املعــدات للصيانة 

حفاظــاً عــى ســامة تشــغيلها. 

7۔4۔3۔3    حوداث االنزالق والتعّثر
تتســبّب حــاالت االنــزالق والتعــّر عــادًة بوقــوع حــوادث، قــد ترتـّـب بدورهــا عــدة  عواقــب أخــرى– فعــى ســبيل 
املثــال، ال خشــية مــن أن يفقــد العامــل توازنــه عــى منصــة عمــل غــر محميــة بســبب تعــّره أو انزالقــه وحســب، 

إمنــا األخطــر مــن ذلــك هــو أن ينتهــي بــه األمــر بالســقوط مــن مــكان مرتفــع نتيجــة ذلــك. 

تعود األسباب الرئيسية لحوادث االنزالق والتعّر إىل:

ــا العامــل  • ــي يحمــل فيه ــة غــر مســتوية، خاصــة يف الحــاالت الت االضطــرار إىل الســر عــى أرضي
ــة وضخمــة؛ أجســاماً ثقيل

التعّر مبواد أو مخلفات البناء التي تُركت بكل بساطة مبعرة عى األرض؛ •

التعّر بالكابات املبعرة أينام كان؛ •

االنزالق عى أرضية مبلّلة أو وعرة؛ •

التعّر بسبب تغّر طفيف يف مستويات األرض؛ •

ــد اتخــذوا  ــا ق ــع العمــل، يتعــنّي عــى املفتشــني التحقــق مــن أّن املســؤولني عنه ــش يف مواق ــة التفتي ــاء جول أثن
ــة:  ــر التالي ــزالق، كالتداب ــّر واالن ــن حــوادث التع ــاء م ــة لاتق اإلجــراءات الازم

الحفاظ عى ترتيب مناطق العمل والتخزين؛ •

تنظيم عمليات التسليم للحّد من كمية املواد املوجودة يف املوقع إىل أقى حّد؛ •

إبقــاء املمــرات والســامل وطــرق املشــاة التــي يســلكها املــارّة خاليــة مــن أّي عوائــق تعرقــل ســرهم  •
م يف كّل حــني؛

ــة  • ــت مليئ ــّوى إذا كان ــوح )تُس ــددة بوض ــدة و مح ــة جي ــاة ذات أرضي ــرات للمش ــص مم تخصي
ــدة(؛ ــون متجلّ ــا تك ــرش عندم ــة، وتُج ــت موحل ــارة إذا كان ــف بالحج ــر، وتُرص بالحف

ــل  • ــاً )كاملداخ ــهاً وآمن ــوالً س ــر وص ــليمة تّوف ــة س ــدرات مؤقت ــتخدام منح ــة اس ــر يف إمكاني النظ
ــه؛ ــتحيل تفادي ــة يس ــتوى األرضي ــف يف مس ــّر طفي ــود تغ ــد وج ــاين( عن ــة إىل املب املؤدي

اتخــاذ التدابــر املناســبة للتخلــص مــن مخلفــات البنــاء، كتوفــر مناطــق محــددة بوضــوح ميكــن  •
وضــع النفايــات فيهــا متهيــداً لجمعهــا الحقــاً. وال تقــّل تلــك التدابــر أهميــة عــن األعــامل الجاريــة 



٥٠

داخــل املبــاين؛ لذلــك، يتوجــب دراســة إمكانيــة توفــر براميــل أو صناديــق بدواليــب لرمــي فيهــا 
العــاّمل نفاياتهــم؛

إبقاء مناطق العمل الداخلية والخارجية مضاءة بالشكل املناسب؛ •

إياء اهتامم خاص إلبقاء أقدام األدارج والسامل التي تقود إىل مناطق العمل بحالة جيدة؛ •

الحرص عى أن ينتعل كّل العاملني يف املوقع أحذية توفّر لهم دعسة ثابتة عى األرض؛ •

اســتخدام أدوات بــدون أســاك عنــد اإلمــكان خوفــاً مــن التعــّر بالكابــات التــي يجرّهــا العــاّمل  •
يف كل االتجاهــات؛

ــر  • ــد الحاجــة إىل اســتخدامها لتوف ــرات بشــكل خــاص، عن ــاً، عــى طــول املم ــات عالي ــّد الكاب م
ــة؛ ــة الكهربائي ــي للتغذي ــدر رئي ــاً أو كمص ــاءة مؤقت اإلض

عنــد اســتعامل أغطيــة مؤقتــة لحاميــة األرضيــة التــي انتهــى العمــل فيهــا، الحــرص عــى أألّ تعــرّض  •
العــاّمل لخطــر التعــّر أو االنــزالق. 

ــن املناســبة ملواضــع اســتخدامها، ألّن  • ــع إىل مناطــق التخزي ــة لنقــل البضائ اســتخدام معــدات آلي
ذلــك ســيقلّص الحاجــة إىل نقلهــا عــى أرضيــة رديئــة؛

التأكّد من بناء الدرجات التي تقود إىل حجرات املوقع بشكل متني؛ •

ــّم باملهــام املطلوبــة منهــم لحســن إدارة املــواد واملعــدات والنفايــات  • ــد مــن أّن الجميــع مل التأكّ
ــاً والحــّد مــن خطــر التعــّر. العائــدة إليهــم، طمعــاً بإبقــاء املوقــع مرتّب

8۔4۔3۔3    األخطار المهنية وما يرتبط بها من مخاطر صحية
مبــا أّن األخطــار التــي متــّس بســامة العاملــني يف ورش البنــاء باتــت مــن املســلاّمت منــذ فــرتة طويلــة، بــادر أصحــاب 
العمــل والعــاّمل يف بلــدان كثــرة إىل اتخــاذ التدابــر الوقائيــة الكفيلــة بالحــّد مــن مخاطــر الحــوادث املهنيــة. لكــّن 
هــذا القــول ال يصــّح بعــد يف الظــروف املؤديــة إىل تزايــد خطــر إصابــة العــاّمل بأمــراض مهنيــة. ولعــّل الســبب يف 

ذلــك يعــود إىل عــدم وضــوح األخطــار، أو إىل قلّــة املعرفــة باألخطــار ومــا يرتبــط بهــا مــن مخاطــر.

وأبرز املخاطر عى صحة العاملني يف ورش البناء تتمثّل باآليت: 

ــات العضــات واملفاصــل )راجــع  • أمــراض الجهــاز العضــي: أوجــاع الظهــر ومــا عداهــا مــن إصاب
ــة(؛ ــائل مأمون ــع بوس ــل املواد/البضائ ــرة 3.3.٤.٤ – نق الفق

خطــرة، • ملــواد  التعــرّض  عــن  الناشــئة  الجلديــة  وااللتهابــات  االحمــرار  الجلــد:   التهــاب 
كاإلسمنت واملذيبات؛

األمراض التنفسية الناتجة عن استنشاق مواد خطرة، كغبار السيليكا البلورية؛ •

فقــدان الســمع نتيجــة الضجيــج: الصمــم أو الشــعور بطنــني يف األذنــني جــرّاء التعــرّض ملســتويات  •
عاليــة مــن الضوضــاء؛

اســتخدام • نتيجــة  واليديــن  األصابــع  أمل وخــدر يف  )متازمــة هافــس(:  اليد-الــذراع   اهتــزاز 
أدوات ارتجاجية؛

ــال  • ــق خ ــض املناط ــص يف بع ــرارة ، باألخ ــن الح ــة م ــات عالي ــرّض لدرج ــمس: التع ــة الش رضب
ــف؛ ــهر الصي أش



٥١

اإلرهاق الناتج عن أعباء العمل املضنية وساعات العمل الطويلة لالتزام باملواعيد. •

قــد يتعــرّض العــاّمل ملــواد خطــرة يســتعملونها يف نطــاق عملهــم، كاملذيبــات واإلســمنت؛ أو ملــواد منبعثــة مــن 
طبيعــة األشــغال الجاريــة. وخــر أمثلــة عــى تلــك االنبعاثــات تتجــّى يف التعــرّض للغبــار املتطايــر مــن تقطيــع 
األحجــار أو صقلهــا؛ والتعــرّض ملــادة الرصــاص نتيجــة حــّف األســطح التــي كانــت مطليــة يف الســابق بدهانــات 

تحتــوي عــى الرصــاص؛ أو التعــرّض للدخــان املتصاعــد مــن عمليــات اللحــام.

يجــدر باملفتشــني التأكّــد مــن أّن أصحــاب العمــل واعــني لــكل املــواد الخطــرة التــي يتعــرّض لهــا، أو قــد يتعــرّض 
لهــا العــاّمل؛ وإذا كانــوا واعــني لهــا، فــا بــّد مــن االســتعام منهــم عــن التدابــر الوقائيــة التــي يتخذونهــا للحــّد 
ــه العــاّمل  ــوب؛ ومــدى تنبّ ــات املتخــذة عــى النحــو املطل ــت مــن مــدى تطبيــق االحتياطي مــن خطرهــا، والتثبّ
ألســباب أهميتهــا. ويف الواقــع إن العــاّمل املطّلعــني عــى مخاطــر التعــرّض لتلــك املــواد الخطــرة يكونــون أكــر 

ــاع التدابــر الوقائيــة املطلوبــة. اســتعداداً التّب

يتعــرّض العــاّمل ملــواد خطــرة إّمــا نتيجــة استنشــاقها، أي تنّفــس املــواد املنبعثــة عــى شــكل دخــان أو غبــار أو 
ــد أو الجــروح أو  ــرب الجل ــادة، أي ع ــارش بامل ــكاك املب ــن خــال االحت ــد م ــق الجل ــن طري ــا ع ــار؛ أو امتصاصه بخ

ــة.  ــواد فاســدة وملوث ــاول م ــا، أي تن الخــدوش؛ أو ابتاعه

عنــد القيــام بجولــة التفتيــش يف املوقــع، قــد ياحــظ املفتشــون عــاّمالً ينفــذون االشــغال يف محيــط مــيء بالغبــار 
أو الدخــان. ومــن غــر املســتبعد يف حــاالت مامثلــة أن يكونــوا قــد تعرّضــوا ملــواد تشــّكل خطــراً عــى صحتهــم، 
ــد  ــى املفتشــني تحدي ــنّي ع ــايل، يتع ــا. وبالت ــرّض له ــتمرار يف التع ــد االس ــة عن ــراض مهني ــم بأم ــد تتســبّب له وق

طبيعــة تلــك املــواد، والتدابــر الوقائيــة املطلــوب اتخاذهــا منعــاً ألخطارهــا. 

ــات  ــف الستنشــاق حبيب ــار كثي ــاء املســبّبة لغب ــون بأشــغال البن ــن يقوم ــاّمل الذي ــرّض الع ــن املحتمــل أن يتع م
الســيليكا البلوريــة، وهــي إحــدى املــواد األشــّد خطــورة صحيــاً عــى الجهــاز التنفــي للعاملــني يف ورش البنــاء، 
ــني يف  ــك، فمــن شــأن العامل ــرة يف األحجــار والصخــور والرمــال والطــني. لذل ــات كب ــا توجــد بكمي عــدا عــن أنه
تقطيــع تلــك املــواد أو تكســرها أو تفتيتهــا أو حفرهــا أو جلخهــا أو كشــطها، أن يتعرّضــوا يف ظــّل غيــاب التدابــر 
الازمــة لكميــات مــن تلــك املــادة قــد ترتتـّـب عليهــا عواقــب صحيــة وخيمــة، عــى ســبيل املثــال الســحار الرئــوي 

ومــرض االنســداد الرئــوي املزمــن ورسطــان الرئــة. 

يف تريــن األول/أكتوبــر ٢٠١٦، أصــدرت لجنــة كبــار مفتــيش العمــل التابعــة للمفوضيــة األوروبيــة وثيقــة بعنــوان: 
إرشــادات ملفتــيش العمــل الوطنيــني بشــأن مواجهــة املخاطــر الناشــئة عــن تعــرّض العــاّمل الستنشــاق غبــار الســيليكا 
البلوريــة يف مواقــع البنــاء.٢٧ يقــّدم الجــزء الثــاين مــن هــذه الوثيقــة معلومــات عــن التدابــر الوقائية املمكــن تطبيقها 

يف عمليــات معيّنــة للحــّد مــن حجــم التعــرّض لتلــك املــادة وبالتــايل تخفيــف مخاطرهــا عــى العــاّمل. 

عنــد رشاء أّي منتــج، ينبغــي بالدليــل الصــادر عــن الركــة املصنِّعــة بشــأن هــذا املنتــج أن يــزّود أصحــاب العمــل 
والعــاّمل ومفتــيش العمــل مبعلومــات وافيــة عــن املخاطــر الناجمــة عــن استنشــاق املــادة أو االحتكاك بهــا مبارشة. 
قــد يســتعرض الدليــل أيضــاً التدابــر الوقائيــة املمكــن اتّباعهــا لضبــط الخطــر. أّمــا يف مــا يتعلــق بالعبــوات التــي 

تحتــوي عــى مــواد كيامئيــة، فيتحتـّـم متييزهــا بالشــكل املناســب. 

عنــد الســعي إىل احتــواء املخاطــر التــي تُلحقهــا املــواد الخطــرة بصحــة األشــخاص، يتعــنّي عــى املفتشــني التأكّــد 
مــن أّن أصحــاب العمــل اتّبعــوا التسلســل الهرمــي للتدابــر الوقائيــة، وهــي تحديــداً:

اإلزالة: كاستبعاد الخطر و/أو احتامالت التعرّض للمواد؛ •

متوافر عرب:  ٢٧ 
https://osha.europa.eu/en/guidance-national-labour-inspectors-on-addressing-risks-from-worker-exposure-to-respira-

ble-crystalline-silica

https://osha.europa.eu/en/guidance-national-labour-inspectors-on-addressing-risks-from-worker-exposu
https://osha.europa.eu/en/guidance-national-labour-inspectors-on-addressing-risks-from-worker-exposu
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االستبدال: كاالستعاضة عن املادة أو طريقة العمل بأخرى أقّل خطراً؛ •

الضوابط الهندسية: كالحؤول دون الوصول للخطر؛ •

الضوابط اإلدارية: كتحديد اإلجراءات/التعليامت لضامن سامة العمل؛ ووسائل اإلرشاف؛ •

معدات الوقاية الشخصية: استخدامها عندما تثبت كّل التدابر املشار إليها أعاه عدم جدواها. •

ــد مــن اتّبــاع أصحــاب العمــل تلــك الهرميــة باالســتعام أوالً عــن مــدى ســعيهم إىل تجّنــب  عــى املفتشــني التأكّ
ــا مــن خــال االســتغناء عنهــا أو باســتخدام مــواد أقــّل خطــورة. يف الحــاالت التــي  التعــرّض للمــواد الخطــرة، إّم
تكــون فيهــا املــادة الخطــرة ناتجــة عــن طبيعــة األشــغال الجاريــة، فــا يعــود مــن الســهل آنــذاك الوقايــة منهــا، مــا 
يحتّــم اللجــوء إىل الضوابــط الهندســية للحــّد مــن أخطارهــا، كأن تـُـدرس مثــاً إمكانيــة اســتعامل معــدات شــفط 

الغبــار أو احتوائــه. 

صحيــٌح أّن الضوابــط اإلداريــة ال تزيــل األخطــار لكنهــا تقلّــص أو تتــاىف إمكانيــة التعــرّض لهــا، مــا يســهم عــادًة 
ــداورة يف  ــام امل ــامد نظ ــار )باعت ــاّمل لألخط ــرّض الع ــدة تع ــص م ــط: تقلي ــك الضواب ــمل تل ــا. وتش ــّد منه يف الح
ــادة الفتــات الســامة؛  ــة يف املناطــق املحفوفــة باألخطــار؛ وزي ــاً(؛ وحظــر اســتخدام الهواتــف الخلوي العمــل مث
باإلضافــة إىل توســيع نطــاق التدريــب للموظفــني؛ وتخفيــض عــدد األشــخاص املعرّضــني لألخطــار بإبعــاد العــاّمل 

غــر املعنييــني باألشــغال الجاريــة مــن منطقــة العمــل. 

يتخــذ أيضــاً اإلرشاف الصحــي أحــد أشــكال التدابــر الوقائيــة، رشط إجرائــه بشــكل دوري واســتخدامه لرتّصــد أوىل 
ــراض،  ــة باألم ــاّمل اإلصاب ــب الع ــر يف تجني ــك التداب ــة تل ــه لضــامن فعالي ــح أيضــاً تطبيق ــات املــرض. ويصل عام
ــة إجــراء اإلرشاف  ــد تشــرتط التريعــات الوطني ــت مــن تشــخيص املــرض. يف بعــض الحــاالت، ق ال بهــدف التثبّ
ــل قــد تفرضــه رشطــاً مســبقاً عــى العــاّمل قبــل مبــارشة العمــل، ومــن واجــب  الصحــي مبواعيــد محــددة، ال ب

ــه إىل هــذا التفصيــل.  املفتشــني العمــل التنبّ

ال يجــوز اللجــوء إىل معــدات الوقايــة الشــخصية كتدبــر وقــايئ إالّ كخيــار أخــر، إذا ثبُــت أّن كل التدابــر األخــرى، 
كيفــام اجتمعــت، لــن تفلــح يف التحّكــم بالخطــر. وإذا كانــت الضوابــط الهندســية توفّــر الحاميــة الجامعيــة، كأن 
يســهم تجميــع الغبــار عنــد املصــدر يف عــدم تعريــض العــاّمل للخطــر، فمعــدات الوقايــة الشــخصية يف املقابــل ال 

تحمــي إالّ العامــل الــذي يرتديهــا. 

ــار األنســب  ــأّن اســتعامل معــدات الوقايــة الشــخصية قــد يشــّكل يف ظــروف معيّنــة الخي ال حاجــة إىل القــول ب
لتــايف التعــرّض للمخاطــر. فعــى ســبيل املثــال، عنــد انتعــال أحذيــة مضــادة للــامء، يجّنــب العاملــون يف صــّب 

الباطــون أطرافهــم الســفلية مــن مامســة اإلســمنت ويتجنبــون اإلصابــة بحــروق كيامئيــة. 

مــن واجــب املفتشــني التأكّــد مــن أّن معــدات الوقايــة الشــخصية التــي تــّم اختيارهــا واســتخدامها توفّــر القــدر 
املطلــوب مــن الحاميــة، مــع التذكــر بــأّن الرجــوع إىل املعلومــات التــي تقّدمهــا الركــة املصّنعــة بهــذا الشــأن 
ســتكون مفيــدة حتــامً. قــد يرتــأي املفتشــون رصــد معايــر أجهــزة التنّفــس، ألّن الكاممــات املســتخدمة ضــّد الغبار 
قــد ال تحمــي صاحبهــا مــن األدخنــة املتصاعــدة والعكــس صحيــح. ليــس هــذا وحســب، بــل يتوجــب عليهــم أيضــاً 
التحقــق مــن فاتــر أقنعــة الوجــه األخــرى حرصــاً عــى إيفائهــا باملعايــر الســليمة وعــدم اســتخدامها بعــد انتهــاء 
مــدة صاحيتهــا. مــن الــرضوري لهــم أيضــاً التأكّــد مــن أّن تلــك املعــدات هــي مناســبة للعامــل؛ إذ يتبــنّي أّن أقنعــة 
الوجــه غــر املضبوطــة بإحــكام لــن توفـّـر الحاميــة الكافيــة للعامــل طويــل اللحية ألنهــا ال متنع تــّرب الغبــار كلياً. 

يُستحسن أيضاً استشارة العامل عند اختيار معدات الوقاية الشخصية، مبا يف هذه الخطوة من ضامنة الرتدائها. 

ــك املعــدات عــى خطــورة التعــرّض لألخطــار  ــم اســتعامل تل ــع منه ــة مبــكاٍن إطــاع العــاّمل املتوقّ مــن األهمي
ــا.  ــا وحفظه ــم عــى حســن اســتعاملها وصيانته ــا يف معــرض هــذا البحــث، وتدريبه املشــار إليه
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ــة الشــخصية،  قــد يســتفر املفتشــون مــن العــاّمل عــن األســباب التــي تدعوهــم إىل اســتعامل معــدات الوقاي
مــن بــاب التأكّــد أنهــم واعــني متامــاً للمخاطــر املحيطــة بهــم. عــدا عــن ذلــك، ســيتحققون مــن مــدى خضوعهــا 
للصيانــة الواجبــة وتوافــر األمكنــة املخصصــة لحفظهــا. ال حاجــة إىل التذكــر بــأّن املعــدات التــي ال تلقــى الصيانــة 
الفعليــة، عــى مثــال األجهــزة الواقيــة لألذنــني ذات الســدادات املمزقــة أو التالفــة )الصورتــان ٥١ و٥٢(، لــن تؤّمــن 
ــوث،  ــرّض للتل ــد تتع ــخ ق ــط متّس ــة يف محي ــدات املرتوك ــن أّن املع ــك ع ــة. ناهي ــن الحامي ــوب م املســتوى املرغ

معــّززة بذلــك احتــامالت تعــرّض العــاّمل ملــواد خطــرة عــى صحتهــم.

الصورتان 5١ و5٢. واٍق لألذنني ذو سدادات ممزّقة وتالفة. 

ــدان  ــم بفق ــامالت إصابته ــت احت ــة، ارتفع ــى مســتويات عالي ــج وع ــل للضجي ــرّض العام ــدة تع ــت م ــام طال كل
الســمع الناتــج عــن هــذا العامــل بالــذات. فــإذا كان يعمــل يف منطقــة أو يســتخدم معــدات ترغمــه عــى الــراخ 
عندمــا يريــد التواصــل مــع أحــد يتواجــد عــى بعــد مرتيــن منــه، فمــن املرّجــح بالطبــع أن يفقــد ســمعه جــرّاء 
ــك  ــن اآلالت – ال ســيام تل ــاء م ــع البن ــادًة يف مواق ــج ع ــج. ويصــدر الضجي ــن الضجي ــذا املســتوى م ــرّض له التع
املســتخدمة يف أعــامل الهــدم – بــدءاً بضواغــط الهــواء )الكومربيســورات( مــروراً بخاطــات اإلســمنت وصــوالً إىل 

األدوات املّدعمــة بخراطيــش، كمسدســات املســامر. 

عندمــا يلحــظ املفتشــون ظــروف العمــل تلــك، مــن واجبهــم التحقــق مــن التدابــر التــي يتخذهــا املســؤولون عــن 
املوقــع للحــّد مــن املخاطــر املحيطــة بالعــاّمل. 

يجــدر بهــم مثــاً االســتعام عــن مــدى إخضــاع كافــة املعــدات التــي يســتخدمها العــاّمل للصيانــة الازمــة، ألّن 
املعــدات التــي تحظــى بحســن الصيانــة تكــون عــادًة أقــّل ضجيجــاً. ويف هــذا اإلطــار، ميكنهــم طــرح عــدة أســئلة: 
ــر املســؤولون عــن  هــل ميكــن إنجــاز العمــل بطريقــة مختلفــة، وباســتخدام معــدات مختلفــة رمبــا؟ هــل يفّك
املوقــع يف رشاء معــدات أقــّل إزعاجــاً مــن حيــث الصــوت، أو يدرســون احتــامالت حجــب الضوضــاء عنــد املصــدر 
ــم العمــل  ــداً عــن مناطــق العمــل؟ هــل ميكــن تنظي ــه العــوادم بعي ــم صــوت للعــوادم أو توجي ــب كات – كرتكي

بطريقــة تســمح بتخفيــف عــدد العــاّمل املعرضــني للضجيــج؟ 

إذا تعــّذر حجــب الصــوت عنــد املصــدر، يتعــنّي عــى املفتشــني، طبقــاً للتريعــات الوطنيــة، التحقــق مــن مــدى 
ــن  ــئة ع ــر الناش ــى املخاط ــم ع ــن إطاعه ــاً م ــد أيض ــمع، والتأكّ ــة الس ــة لحامي ــزة الازم ــاّمل باألجه ــد الع تزوي

ــة الشــخصية.  تعرّضهــم لهــذا القــدر مــن الضجيــج، وتدريبهــم عــى اســتعامل معــدات الوقاي

غالبــاً مــا يُصــاب العــاّمل يف مواقــع البنــاء باهتــزاز اليد/الــذراع )متازمــة هافــس(، الســتعاملهم معــدات كهربائيــة 
مُتَســك باليــد، مــن شــأنها أن تؤثـّـر عــى أصابعهــم ويديهــم وذراعيهــم، وتتســبّب لهــم بعطــب دائــم عــى املــدى 
البعيــد. ال شــّك أّن احتــامالت اإلصابــة بتلــك الحالــة املرضيــة يتوقــف مبــارشة عــى فــرتة التعــرّض لتلــك اآلالت 

االرتجاجيــة )االهتزازيــة(، إذ كلــام طــال أمــد اســتعاملها زادت احتــامالت إصابتهــم بتلــك الحالــة. 
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وتشــمل قامئــة األدوات التــي تعــرّض العــاّمل عــادًة لدرجــة عاليــة مــن االهتــزاز: املثاقــب املســتخدمة لتكســر 
اإلســفلت والخرســانة؛ والهــزّازات املســتخدمة لتامســك الخرســانة ورّصهــا؛ والهــزّازات املســتخدمة لدمك اإلســفلت؛ 
واألزاميــل )الهوائيــة أو الكهربائيــة(؛ ومسدســات ضغــط الهــواء؛ ومثاقــب القــدح والعاملــة عــى الضغــط الهــوايئ؛ 
ــب  ــة”؛ والدوالي ــة “دوراني ــة بحرك ــن األدوات العامل ــابهها م ــا ش ــط وم ــا؛ وآالت الكش ــخ الزواي ــاروج تجلي وص

الكاشــطة؛ وعجــات وإســطوانات القــص والقطــع واملطــارق واألزاميــل الكهربائيــة. 

عندمــا يلحــظ املفتشــون عــاّمالً يســتخدمون تلــك األدوات، عليهــم التأكّــد مــن مــدى تطبيــق الضوابــط التــي تحــّد 
مــن تعــرّض هــؤالء العــاّمل للخطــر، أو تحــول دون تعرّضهــم لــه. ال بــل تذهــب بعــض التريعــات الوطنيــة إىل 

حــّد املطالبــة بتقييــم حجــم الخطــر الــذي يتعرّضــون لــه. 

ــة. هــل بحــث املســؤولون عــن املوقــع يف  ويف هــذا اإلطــار، يتعــنّي عــى املفتشــني مجــدداً طــرح األســئلة التالي
ــآالت  ــاً ب ــزاز، كاالســتعانة مث ــة إمتــام األعــامل باســتخدام معــدات أخــرى ال تعــرّض العــاّمل لكــرة االهت إمكاني
أخــرى تعمــل عــى الطاقــة الكهربائيــة؟ هــل يضمــن القيّمــون عــى املعــدات إخضاعهــا للصيانــة الازمــة؟ هــل 
ــة تضمــن للمعــدات الحفــاظ عــى توازنهــا،  يجــري تغيــر الشــفرات/القواطع عندمــا تتلــف؟ ألّن أعــامل الصيان
ــن،  ــت ممك ــل وق ــل بأق ــاز العم ــاّمل إنج ــّول الع ــادة تخ ــت ح ــا زال ــي م ــن أّن الشــفرات والقواطــع الت ــدا ع ع

ــك فــرتة تعرّضهــم للخطــر.  ــًة بذل مقلّص

مــن شــأن الحفــاظ عــى دفء اليديــن مــن خــال ارتــداء القفــازات وتدليك األصابــع وتنــاول املأكــوالت واملروبات 
الســاخنة، أن يضمــن للعــاّمل اســتمرار تدفــق الــدم إىل أصابعهــم، والحــّد بالتــايل مــن إصابتهــم باألمــراض. كذلــك 

ال يُنَصــح بالتدخــني كونــه يســهم يف تضييــق الرايــني.

يجــدر باملفتشــني أيضــاً التحقــق مــن الضوابــط التــي يتّبعهــا املســؤولون عــن املواقــع للحــّد مــن خطــر التعــرّض 
لإعيــاء الحــراري، أي عندمــا يعــاين العــاّمل مــن نقــص األمــاح والســوائل مــن أجســامهم بســبب التعــرّض املفــرط 
لشــدة الحــرارة، مــا ينعكــس عــى صحتهــم وحتــى يتســبّب لهــم برضبــة شــمس؛ ورضبــة الشــمس هــي الحالــة 
ــة، مــا يعــرّض الدمــاغ والقلــب والرئتــني والكبــد والكليتــني  ــى فيهــا حــرارة الجســم ٤٠ درجــة مئوي التــي تتخطّ
لضغــط كبــر قــد يهــّدد حيــاة العامــل. أّمــا الضوابــط املناســبة لتــايف الحــاالت املامثلــة فتشــمل: حظــر العمــل يف 
الخــارج حــني ترتفــع درجــات الحــرارة أو الرطوبــة فــوق معــدالت معيّنــة، أو يف فــرتات معيّنــة مــن النهــار )قــد 
تكــون محــددة يف التريعــات الوطنيــة(؛ وتوفــر مــا يكفــي مــن مرافــق الراحــة يف أماكــن تنعــم بالظــّل؛ فضــاً 
عــن الســامح للعــاّمل بأخــذ قســٍط مــن الراحــة يف أوقــات منتظمــة، والتــزّود بكميــات كافيــة مــن ميــاه الــرب 

دون أّي قيــد أو رشط. 

يجــدر باملفتشــني أيضــاً التحقــق مــن مــدى اتّبــاع التدابــر الوقائيــة الراميــة إىل الحــّد مــن خطــر اإلرهــاق الناتــج 
عــن كــرة العمــل. وتشــمل تلــك الضوابــط: تنظيــم أوقــات العمــل واعتــامد نظــام املــداورة يف العمــل؛ وتجّنــب 

اإلفــراط يف العمــل اإلضــايف أو أعبــاء العمــل؛ وأخــراً االلتــزام مبهــل تســليم واقعيــة. 

4۔3  المسائل المطلوب تناولها عند تفّقد ظروف العمل۔
ــب  ــك تكتس ــاّمل. لذل ــق الع ــة بح ــاكات املرتكب ــن االنته ــرب م ــّم األك ــاء الك ــع البن ــهد مواق ــرة، تش ــدان كث يف بل
زيــارات مفتــيش العمــل لتلــك املواقــع أهميــة مضاعفــة. فمــن جهــة، يجــب أن تركّــز عــى ظــروف العمــل لرصــد 
جملــة أمــور مــن بينهــا االلتــزام بالتريعــات املتعلقــة باألجــور، وســاعات العمــل، وعمــل األطفــال. ومــن جهــة 
أخــرى، ينبغــي أن تأخــذ بعــني االعتبــار مــا ترتّبــه ظــروف العمــل الســيئة مــن انعكاســات مبــارشة عــى الســامة 

والصحــة املهنيتــني، قــد تتســبّب بدورهــا يف وقــوع حــوادث عمــل أو بــروز أمــراض مهنيــة. 

ــًة  ــّد عرض ــون األش ــة يكون ــف مؤقت ــغلون وظائ ــن يش ــم الذي ــّرح به ــر امل ــني وغ ــر النظامي ــاّمل غ ــّن الع لك
للحــوادث. فهــم األكــر اســتعداداً لقبــول األعــامل الخطــرة، واألقــل إملامــاً باألخطــار التــي تنطــوي عليهــا وبالتدابــر 
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الوقائيــة التــي تســتدعيها، باعتبــار أّن أصحــاب العمــل يدرجونهــم يف ِعــداد القــوى العاملــة غــر األساســية التــي 
ــة بوجــه خــاص،  ــة غــر قانوني ــن هــم يف وضعي ــد يواجــه العــاّمل املهاجــرون، الذي ــا”. ق “ميكــن االســتغناء عنه
ــًة يف فهــم التعليــامت الصــادرة عــن املــدراء املرفــني فهــامً  مشــاكَل يف التواصــل مــع العــاّمل اآلخريــن وصعوب
دقيقــاً، أو قــد ال يتقنــون قــراءة املعلومــات املتعلقــة مبعايــر الســامة. لذلــك، يــرزح هــؤالء العــاّمل تحــت ســاعات 
العمــل املفرطــة وغــر املنتظمــة، يف الليــل تحديــداً، التــي تتســبّب لهــم باإلرهــاق الجســدي وتقلـّـص قدرتهــم عــى 
االنتبــاه إىل املخاطــر التــي يواجهونهــا. لعــّل الرتابــط القائــم بــني ظــروف العمــل االجتامعيــة والســامة والصحــة 
املهنيتــني هــو الــذي يحتـّـم عــى املفتشــني أن ينتهجــوا، عنــد اإلمــكان، مقاربــة متكاملــة أو منهجيــة لرصــد ظــروف 
العمــل، عــن طريــق نــر ِفــرَق متعــددة االختصاصــات يف موقــع البنــاء. وإذا تعــّذر انتهــاج مقاربــة مامثلــة، فليتــّم 
تزويــد املفتشــني عــى األقــل مبعرفــة أوليــة متكّنهــم مــن رفــع تقريــر إىل الجهــة املختصــة بشــأن أّي مســألة تلفــت 

انتباههــم وتســتلزم بحثــاً معّمقــاً. 

أّمــا املســائل املطلــوب التوقــف عندهــا أثنــاء جولــة التفتيــش فرتتبــط بالهــدف الرئيــي مــن الزيــارة. بشــكل 
ــر العمــل ملَــن. لهــذه  ــن يوفّ عــام، تقتــي الخطــوة األوىل التحــّري عــن عاقــة العمــل بحــّد ذاتهــا ملعرفــة َم
الخطــوة أهميتهــا، إذ تختلــف واجبــات رّب العمــل والعامــل بحكــم طبيعــة العاقــة التــي تحكمهــا التريعــات 
املتعلقــة بــرّب العمــل أو العامــل، أو بهــام معــاً. فــور االنتهــاء مــن تكويــن فكــرة عــن تلــك العاقــة، يتمّكــن 
ــة. يف عــدة  ــاة التريعــات الوطني ــة مــن كا الفريقــني ملراع ــد الخطــوات املطلوب ــامً مــن تحدي املفتشــون حت
حــاالت، تدعــو الحاجــة إىل تثبيــت عاقــة العمــل بينهــام، خاصــًة يف الحــاالت التــي يُصّنــف فيهــا العــاّمل زوراً 
ــة وتطبيــق أحــكام  ــاً مــن تســديد اشــرتاكات الضــامن االجتامعي ــة “عامــل لحســابه الخــاص”، تهّرب تحــت خان

قانــون العمــل. 

عنــد التحــري عــن مســائل مرتبطــة بظــروف العمــل، يحــق للمفتشــني مناقشــتها مــع أصحــاب العمــل والعــاّمل 
وأّي شــخص آخــر قــد يزّودهــم مبعلومــات متصلــة مبوضــوع التفتيــش. ويجــدر بهــم التأكّــد، عنــد الــرضورة، مــن 
تبــادل النقــاش مــع العامــل مــن دون حضــور رّب العمــل أو َمــن ميثّلــه، حتــى يشــعر العامــل باالرتيــاح ويتحــدث 
براحــة عــن املوضــوع الــذي يشــغله دون خــوف مــن ردود فعــل محتملــة. وأخــراً يتعــنّي عليهــم التثبّــت مــن 

األقــوال التــي يــديل بهــا العامــل مبقارنتهــا مــع كل اإلثباتــات املوثّقــة واملعطيــات األخــرى. 

يجــدر باملفتشــني أيضــاً التحــدث مــع أكــرب عــدد ممكــن مــن العــاّمل حتــى ال يتســّنى لصاحــب العمــل التعــرّف 
عــى العامــل الــذي زّودهــم مبعلومــات معيّنــة، مجّنبــني إيــاه أّي إجــراءات ارتداديــة محتملــة. 

1۔4۔3    معرفة هوية صاحب )أصحاب( العمل
يشــّكل تحديــد العاقــة التــي تربــط العامــل بصاحــب العمــل أحــد التحديــات الجّمــة التــي تعــرتض املفتشــني 
عنــد تفتيــش مواقــع البنــاء. ال بــل يُاَحــظ يف كثــر مــن األحيــان أّن العــاّمل أنفســهم ال يعرفــون بالتحديــد ألّي 
رشكــة يعملــون، خاصــًة عندمــا يقيمــون لفــرتة وجيــزة يف املوقــع، ويتــّم اســتقدامهم عــى يــد طــرف مــن خــارج 
الركــة. غالبــاً مــا تكــون عاقــات العمــل مشــوبة بالغمــوض، لعــدم معرفــة َمــن هــو صاحــب العمــل فعليــاً ضمن 
سلســلة املؤسســات. لهــذا الســبب، يجــدر باملفتشــني الحصــول عــى تلــك املعلومــات، عنــد اإلمــكان، قبــل البــدء 

بجوالتهــم التفقديــة مــن خــال التدقيــق يف ســجات الضــامن االجتامعــي وســواها. 

ــع، واالســتعام مــن املــدراء  ــني يف املوق ــة للعامل ــاع عــى الســجات اليومي ــم االطّ ــم، يجــدر به ــة زيارته يف بداي
عــن العاملــني لــدى كّل متعاقــد مــن الباطــن؛ وجديــر بهــم التثبّــت مــن طبيعــة العاقــة التعاقديــة القامئــة بــني 
الطرفــني، وتاريــخ قبــول كّل عامــل، ومهنتــه، ووضعــه يف الضــامن االجتامعــي، عــى أن يدققــوا مجــدداً يف تلــك 
املعلومــات لــدى العــاّمل عنــد اســتكامل زيارتهــم. غالبــاً مــا ترتّصــد الزيــارات الهادفــة إىل معالجــة مســألة العــاّمل 

غــر املــّرح بهــم نقــاط الدخــول إىل املوقــع، والخــروج منــه.

ــل تشــر أيضــاً إىل  ــن وحســب، ب ــة تلــك املعلومــات يف أنهــا تتصــّدى لظاهــرة العمــل غــر املعلَ ال تكمــن أهمي
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حــاالٍت يتحّمــل فيهــا املتعاقــدون الرئيســيون واملتعاقــدون مــن الباطــن مبوجــب التريعــات الوطنيــة مســؤولية 
مشــرتكة تجــاه إنفــاذ تلــك التريعــات، مبــا فيهــا القوانــني املتعلقــة بالســامة والصحــة املهنيتــني.  

2۔4۔3    عالقات العمل
ــة  ــل” وصف ــة “العام ــن يحمــل صف ــة مبــكاٍن اإلشــارة بوضــوح إىل م ــن األهمي ــش، م ــارة التفتي ــام بزي ــد القي عن
“صاحــب العمــل” وصفــة “العامــل مبهنــة حرة/العامــل لحســابه الخــاص” ضمــن عاقــة العمــل، علــامً أّن القوانــني 
التــي تنظـّـم عاقــات العمــل تختلــف مــن بلــٍد إىل آخــر. بغــّض النظــر عــن ذلــك، يجــب التأكّــد مــن وجــود عاقــة 
عمــل أصــاً عــى ضــوء املعطيــات الفعليــة املتوافــرة حــول أداء العمــل وأتعــاب العامــل، أيــاً كان التوصيــف الــذي 

يُطلــق عــى العاقــة ضمــن الرتتيبــات، التعاقديــة أو خافهــا، التــي يتوافــق عليهــا الطرفــان.

يــدرس مفتشــو العمــل عــادًة مــؤرشات املرؤوســية أو التبعيــة االقتصاديــة التــي تنــّص عليهــا القوانــني الوطنيــة أو 
االجتهــادات القضائيــة. ويف هــذا اإلطــار، تســتعرض توصيــة منظمــة العمــل الدوليــة )رقــم ١9٨( لعــام ٢٠٠٦ ٢٨ 
بعــض املــؤرشات التــي قــد يسرتشــد بهــا املفتشــون، مــع أنهــم يبقــون ملزمــني بالرجــوع إىل األحــكام املنصــوص 

عليهــا يف املنظومــة القانونيــة الوطنيــة.٢9

قد تشمل تلك املؤرشات: 

حقيقة أّن العمل  أ( 

يُنَجز تبعاً للتعليامت الصادرة عن طرف آخر وتحت إدارته؛ •

يقتي إدراج العامل يف الهيكلية التنظيمية للمؤسسة؛ •

يُنّفذ فقط أو أساساً لصالح شخص آخر؛ •

يُنجزه حكامً العامل شخصياً؛ •

يُنَجــز ضمــن ســاعات عمــل محــددة أو يف مــكان العمــل املحــدد أو املتفــق عليــه مــن قبــل الطــرف  •
الــذي يطلــب العمل؛

يجري ملدة معيّنة ويستمّر لبعض الوقت؛ •

يستدعي أن يكون العامل متوافراً؛ •

أو يستلزم من الطرف الذي يطلب العمل توفر األدوات واملواد واآلالت الازمة له. •

دفع أجر العامل دورياً  ب( 

كون هذا اإلجر يشّكل مصدر الدخل الوحيد أو الرئيي للعامل؛ •

تسديد املدفوعات العينية، كاملأكل أو املسكن أو النقل؛ •

االعرتاف بحق العامل يف الحصول عى الراحة األسبوعية والُعطَل السنوية؛  •

ــا العامــل مــن أجــل  • ــي يقــوم به ــب العمــل بتســديد املواصــات الت ــذي يطل ــزام الطــرف ال الت
إنجــاز العمــل؛ 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R198 :املتوافرة عرب  ٢٨

Bignami et al: Labour inspec- :لاستعام عن املامرسات الوطنية املعتمدة لدى هيئات التفتيش الوطنية لتحديد عاقة العمل، راجع  ٢9

 )tion and employment relationship, Working Document No. 28, LAB/ADMIN (Geneva, ILO, 2013، املتوافر عرب:

http://www.ilo.org/labadmin/info/pubs/WCMS_217603/lang--en/index.htm

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R198
http://www.ilo.org/labadmin/info/pubs/WCMS_217603/lang--en/index.htm
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عدم تعريض العامل ملخاطر مالية. •

لتثبيت وجود عاقة العمل، يقتي القيام بإجراء بسيط عى النحو اآليت:

إحصــاء العــاّمل عنــد اســتعراضهم بشــكل أويل، الحتســاب متوســط عــدد األشــخاص املتواجديــن يف  •
مــكان العمــل تقريبــاً؛

االستعام من حارس املوقع عن مداخل املوقع كلها؛ •

الحصــول عــى جــداول دوام العــاّمل )عنــد توافرهــا(، للتحقــق مــن عددهــم الفعــي ودوام عملهــم  •
وفــق املعلومــات املوثّقة؛

ــا  • ــة أو م ــة الوطني ــة الهوي ــاع عــى بطاق ــن خــال االطّ ــاّمل م ــة الع ــق بهوي ــا يتعل ــق كّل م توثي
ــا؛ يعادله

إجــراء مقابلــة مــع جميــع العــاّمل، والحصــول منهــم عــى معلومــات عــن اآليت )عــى أن تجــري  •
مقارنتهــا مــع املعلومــات التــي يقّدمهــا أصحــاب العمــل(:

صاحــب العمــل )سيســتعلم املفتشــون مــن العامــل عّمــن يدفــع لــه أو مّمــن يأمتــر، باعتبــار أّن  ■
اإلجابــة عــن تلــك األســئلة تكشــف لهــم عــن هويــة “صاحــب العمــل” الفعــي – أو الشــخص 

الــذي يعمــل لديــه املديــر املــرف عــى العامــل(؛

أعامرهم )معلومات مهمة عند االرتياب بتشغيل األطفال(؛  ■

تاريخ بدء عاقة العمل )عندما بارشوا العمل لدى صاحب العمل(؛ ■

الفئة املهنية التي تندرج تحتها عاقة العمل )طبيعة العمل الذي ينجزه العامل(؛ ■

أجورهم وفرتات/مواعيد استحقاقها )يومياً، أسبوعياً، شهرياً(؛ ■

دوام عملهم، يومياً/أسبوعياً )الساعات اإلضافية، فرتات الراحة، ُعطَل األعياد...(. ■

جميــع البيانــات املتعلقــة بهــم وتســجيلها، حتــى ولــو رّصح العامــل أنــه يعمــل لحســابه الخــاص،  •
يك يُصــار إىل مقارنــة تلــك املعلومــة مــع حقيقــة الواقــع؛

ــاّمل  • ــن الع ــني – ع ــأّم الع ــني ب ــاّمل املرئي ــل الع ــى كام ــرّف ع ــن التع ــاء م ــور االنته ــري – ف التح
ــل  ــرة تبدي ــن يف حج ــوا متواجدي ــم، كأن يكون ــن رؤيته ــة ع ــة محجوب ــا يف أمكن ــن رمب املتواجدي
املابس/الخزانــات أو املطابــخ أو دورات املياه/الحاممــات أو غــرف االســرتاحة أو الباحــات أو غــرف 
ــن  ــون م ــع املفتش ــة. إذا ُمن ــل الرك ــن ممثّ ــاً ع ــّري الحق ــواها، والتح ــازن وس ــات أو املخ املاكين
ــة التــي تخّولهــم الدخــول  ــة املذكــورة، عليهــم االســتناد إىل النصــوص القانوني الدخــول إىل األمكن
إليهــا؛ وعنــد منعهــم مجــدداً مــن الدخــول بقــراٍر مــن صاحــب العمــل، يجــدر بهــم عندهــا تطبيــق 
إجــراءات التفتيــش املتعلقــة بهــذا الشــأن، كأن يطلبــوا مثــاً إصــدار مذكــرة بإعاقــة مســار عملهــم 

وإبــاغ صاحــب العمــل بهــا أو طلــب الحصــول عــى مــؤازرة مــن عنــارص الرطــة. 

بعــد االنتهــاء مــن تحديــد عــدد العاملــني يف موقــع البناء وجمــع بياناتهــم، يعمــد املفتشــون إىل مقارنــة املعلومات 
التــي حصلــوا عليهــا باألدلــة املوثّقــة، كعقــود العمــل الفرديــة أو كشــوفات الدفــع أو األوراق املــّرح بهــا للضــامن 
االجتامعــي أو أوراق التأمــني ومــا شــابهها. )قــد يعايــن املفتشــون هــذا الشــق يف مرحلــة الحقــة يف ختــام زيــارة 

التفتيــش، أو حتــى يف مكاتبهــم( للتأكّــد مــن إيفــاء رّب العمــل بــكل االلتزامــات التعاقديــة. 
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3۔4۔3    نوع عقد العمل ومضمونه
يخضــع عقــد العمــل لألحــكام اإللزاميــة التــي ينــّص عليهــا القانــون الوطنــي املعمــول بــه واملطبّــق عنــد توقيــع 

العقــد أو التــي ورد ذكرهــا يف النصــوص القانونيــة املعياريــة )املعايــر اإللزاميــة(.

ــود العمــل  ــواع عق ــع صاحــب العمــل عــى أن ــي تُطلِ ــة الت ــة األحــكاَم التوجيهي ــُة األطــر القانوني ــن غالبي تتضّم
الجائــز تطبيقهــا يف مختلــف الظــروف، كعقــود العمــل املؤقتــة والعقــود القصــرة األجــل وســواها. لذلــك، يتحقــق 
ــه، ومــدة  ــة مــن حيــث طبيعت ــات القانوني املفتشــون مــاّم إذا كان العقــد املــربم بــني الطرفــني مطابقــاً للمقتضي

ــه املكتــوب.  تنفيــذه، وتجديــده، والحــّد األدىن مــن مضمون

نقول ونكرر أّن عقود العمل، وتبعاً للتريعات الوطنية التي تخضع لها، تشر عادًة إىل األمور التالية:

تعريف كامل بالعامل؛ •

تعريف كامل بصاحب العمل؛ •

تقسيم هيكلية العمل )عند توافرها(؛  •

تاريخ توقيع العقد ومبارشة العمل تحديداً )قد ال يتطابقان(؛ •

تحديد الوظيفة و/أو الدرجة املهنية )الفئة املهنية(؛ •

وصف املهام؛  •

الراتب و/أو طريقة احتسابه؛ •

امللحقات وأّي مبالغ مالية أو مستحقات تُدفَع إىل العامل عى النحو املنصوص عليه؛ •

مدة تطبيق عقد العمل )عند االقتضاء(؛ •

يف حال وجود فرتة اختبار )تجربة(، الفرتة املنصوص عليها والروط الخاضعة لها؛ •

دوام العمل؛ •

نوع اإلجازة السنوية )الدنيا، اإلضافية، املمددة(، ومدتها؛ •

وظيفة الشخص الذي وقّع عى العقد، باإلضافة إىل اسمه وشهرته.  •

4۔4۔3    حقوق تمثيل مصالح العّمال
ال منــوذَج “موّحــداً” يــري عــى كافــة البلــدان يحــدد دور هيئــات تفتيــش العمــل يف صــون الحريــة النقابيــة. بــل 
يختلــف دورهــا تبعــاً للمتغــرات واألوضــاع املحليــة واإلقليميــة. وهــذه األخــرة ال تؤثّــر عــى هيكليــة منظومــة 
تفتيــش العمــل ووظائفهــا وحســب، بــل يطــال تأثرهــا أيضــاً اإلطــار القانــوين ملامرســة الحريــة النقابيــة والحــق يف 

االســتفادة مــن عقــد العمــل الجامعــي. 

ــع مــن هيئــة تفتيــش العمــل بشــكل واضــح، وبحكــم صاحياتهــا ومهامهــا، أن تضطلــع بــدور  رغــم ذلــك، يُتوقّ
ــش األساســية يف  ــة وإجــراءات التفتي ــر الروتيني ــق بعــض التداب فاعــل يف هــذا املجــال، أي أن تعمــل عــى تطبي

مــكان العمــل. وتشــمل هــذه األخــرة:

التحقق من وجود وفعالية دور )دون أّي متييز(: •

ممثلو العاّمل؛ ■
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اللجان الثنائية؛ ■

وانعدام كّل أشكال التمييز ضد العاّمل من ناحية مامرسة حريتهم النقابية.

إســداء املشــورة الفنيــة ملمثــي العــاّمل )ولصاحــب العمــل( بشــأن واجباتهــم وحقوقهــم، والنواحــي  •
التقنيــة التــي قــد تثــر جــدالً يف مــكان العمــل؛ 

رضورة أن يجــري املفتشــون زيارتهــم، يف جــزء منهــا أو بكليتهــا، برفقــة ممثــل عــن العــاّمل وآخــر  •
عــن صاحــب العمــل؛

أخــذ التعليقــات الصــادرة عــن ممثــي العــاّمل بعــني االعتبــار، وإطاعهــم عــى مــا تفــي إليهــم  •
جولــة التفتيــش مــن نتائــج وإجــراءات؛

لفــت انتبــاه الســلطة املختصــة عــى الفــور إىل أّي واقعــة تشــّكل، بــرأي املفتــش، مامرســًة مخالِفــة  •
ــادئ النقابية.  للمب

5۔4۔3    المعاش )الرواتب واألجور(
لعــّل أحــد األهــداف البــارزة لزيــارات التفتيــش يف مواقــع البنــاء يكمــن يف إنفــاذ التريعــات املتعلقــة باألجــور أو 
عقــود العمــل الجامعيــة املعمــول بهــا بهــذا الخصــوص. ويف هــذا اإلطــار، يتحقــق مفتشــو العمــل مــاّم إذا كانــت 
قيمــة األجــور باإلضافــة إىل وتــرة ووســيلة دفعهــا متطابقــة مــع األحــكام املنصــوص عليهــا يف عقــد العمــل الفــردي 

ــات القانونية: واملقتضي

ــن  • ــد م ــم، للتأكّ ــداول دوام عمله ــاّمل بج ــب الع ــوفات روات ــة كش ــون إىل مقارن ــيعمد املفتش س
حصولهــم عــى األجــر الــذي يســتحقونه بالســاعة واألجــر املنصــوص عليــه يف عقــد العمــل، و/أو 

ــد العمــل الجامعــي. ــون، و/أو عق القان

ــن  • ــاً ع ــة األجــور، بحث ــاّمل لجه ــق الع ــارس بح ــي مُت ــز الت ــكال التميي ــد املفتشــون أيضــاً أش يرص
أّي انتهــاكات محتملــة ملبــدأ املســاواة يف األجــر بــني الرجــل واملــرأة مقابــل العمــل “ذي القيمــة 
املتســاوية”، أو تحريــاً عــن أّي معاملــة متييزيــة أخــرى تشــر إليهــا التريعــات الوطنيــة وتنشــأ عن 
أســباب كالجنســية أو العــرق أو لــون البــرة أو الديــن أو الــرأي الســيايس أو األصــل االجتامعــي. 
لكنهــم يدرســون بالطبــع إذا كانــت معــدالت األجــور املتفاوتــة تنطبــق عــى بعــض فئــات العــاّمل، 

كاملبتدئــني مثــاً.

غالبــاً مــا يســتعلم املفتشــون مــن العــاّمل عــن مــدى اطّاعهــم عــى الــروط واألحــكام الســارية  •
ــور  ــدالت األج ــة مبع ــل املتعلق ــة التفاصي ــم بكاف ــل، وإملامه ــارشة العم ــل مب ــم قب ــى أجوره ع
املدفوعــة، وطريقــة احتســابها، وزمــان ومــكان دفعهــا، والظــروف التــي تســتوجب اقتطــاع مبالــغ 
ــت العــاوات  ــة، وإذا كان ــة املتداول ــع بالعمل ــت األجــور تُدف ــاّم إذا كان ــون أيضــاً م ــا. يتحقق منه

ــة املنصــوص عليهــا.  ــر القانوني ــى الحــدود واملعاي ــد الســامح بهــا، ال تتخطّ ــة، عن العيني

يتعــنّي عــى املفتشــني، وبــذات األهميــة، التحقــق مــن حســن تطبيــق املعــدالت القانونيــة الوطنيــة  •
املحــددة لــكّل نــوع مــن أنــواع الحســومات )كرضيبــة الدخــل أو اشــرتاكات الضــامن االجتامعــي( 
ــق  ــم التدقي ــد تســتدعي منه ــامً أّن بعــض الظــروف ق ــب، عل بالتناســب مــع األجور/كشــف الرات
الكامــل يف كل كشــف راتــب، عــى ســبيل املثــال مــا يحصــل إثــر تلقيهــم شــكاوى معيّنــة أو أثنــاء 

الحمات/التحقيقــات ومــا إليهــا.
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6۔4۔3    بيان األجور 
يتعــنّي إطــاع العــاّمل عنــد اســتام كّل أجــر عــى كامــل التفاصيــل املتعلقــة بفــرتة الدفــع تلــك تحديــداً، ويُطلــب 
مــن أصحــاب العمــل عــادًة االحتفــاظ بســجات تبــنّي املعلومــات الازمــة لــكّل عامــل. ويتــّم ذلــك عــادًة عــن 

طريــق تزويــد العــاّمل بكشــف الراتــب واحتفــاظ أصحــاب العمــل بســجات عــن تلــك الكشــوفات.

رغــم اختــاف الوضــع مــن بلــٍد إىل آخــر، يجــب أن يتضّمــن كل كشــف راتــب كامــل التفاصيــل املتعلقــة بــه عــى 
النحــو اآليت:

مجموع األجر املحّصل عن فرتة الدفع؛ •

الراتب األسايس؛ •

تاريخ الدفع والفرتة املشمولة باألجر املدفوع؛ •

كل املبالغ املضافة إىل األجر أو املحسومة منه؛ •

مجموع املبلغ املحّصل من ساعات العمل اإلضافية؛ •

مجموع ساعات العمل لفرتة الدفع؛ •

وسيلة الدفع )نقداً أو مبوجب شيك أو حوالة مرفية(. •

ــد مــن أّن العامــل يتقــاىض الحــّد األدىن لألجــور، طبقــاً  يُستحســن أن يدقــق املفتشــون يف تلــك الســجات للتأكّ
لألحــكام والــروط املنصــوص عليهــا يف عقــود العمــل الفرديــة والتريعــات الوطنيــة وعقــود العمــل الجامعيــة.

7۔4۔3    ساعات العمل وفترات الراحة والعمل اإلضافي
يشــّكل دوام العمــل أحــد مقومــات عقــود العمــل والتفاصيــل التــي يجــدر التوافــق عليهــا قبــل مبــارشة العمــل. عند 

التحقــق مــن أّن العمــل نُظـّـم ضمــن الثوابــت القانونيــة املتعــارف عليهــا، ســيتنبّه املفتشــون بوجه خــاص إىل:

الجوانب الكمية لدوام العمل:

ساعات العمل اليومية واألسبوعية؛ •

ساعات العمل اإلضافية )وما تستوجبه من بدل إضايف(؛ •

فــرتات الراحــة )فــرتات الراحــة اليوميــة، أو االســرتاحة مــا بــني دوامــني، أو فــرتات الراحــة األســبوعية  •
أو لــكل أســبوعني، أو التدابــر املرعيــة بشــأن الُعطــل(.

الجوانب النوعية لدوام العمل:

تنظيم ساعات العمل: •

العمل باملناوبة؛ ■

العمل الليي؛ ■

ساعات العمل املرِنَة؛ ■

العمل بدوام جزيئ. •

يســتدعي التدقيــق يف دوام العمــل مــن املفتشــني أن يعاينــوا جــداول الــدوام، مقارنــني إياهــا بالجــداول الزمنيــة 



٦١

لاشــغال الجاريــة يف املوقــع، وعــدد اليــد العاملــة املطلوبــة بحســب التقديــرات، وســجات الدخــول والخــروج، 
واملقابــات التــي جــرت مــع العــاّمل.

عنــد ارتيــاب املفتشــني بتنفيــذ عمــل إضــايف عــى نحــٍو مخالــف للقانــون )تجــاوز الحــدود القانونيــة املســموح بها، 
االمتنــاع عــن دفــع العمــل اإلضــايف أو التريــح بــه(، يجــدر بهــم عندئــٍذ القيــام بجــوالت تفتيــش خــارج دوام 

العمــل العــادي.

8۔4۔3    عمل األحداث أو األطفال
تبعــاً التفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة )رقــم ١3٨( لعــام ١9٧3 بشــأن الحــّد األدىن لســّن االســتخدام، ال يجــوز أن 
يقــّل الحــّد األدىن عــن ١٨ ســنة لقبــول الشــخص يف أّي نــوع مــن أنــواع االســتخدام أو العمــل، التــي يحتمــل أن 

تعــرض للخطــر صحــة أو ســامة أو أخــاق األحــداث، بســبب طبيعتهــا أو الظــروف التــي يــؤّدى فيهــا.3٠ 

تشــّدد معايــر دوليــة أخــرى عــى هــذه النقطــة، إذ تشــر إىل رضورة اتخــاذ التدابــر الفّعالــة لضــامن حظــر أســوأ 
أشــكال عمــل األطفــال والقضــاء عليهــا، مبــا يف ذلــك “...األعــامل التــي يرّجــح أن تــؤدي، بفعــل طبيعتهــا أو بفعــل 

الظــروف التــي تـُـزاول فيهــا، إىل اإلرضار بصحــة األطفــال أو ســامتهم أو ســلوكهم األخاقــي”.3١

ــة، ويتعــرّض فيهــا العــاّمل لظــروف عمــل  ــة كثيفــة للغاي ــان يــد عامل ــاء يف كثــر مــن األحي ــب أعــامل البن تتطلّ
قاســية ومجهــود جســدي هائــل. لذلــك، فــإّن هــذا النــوع مــن العمــل مرّجــٌح، بحكــم طبيعتــه والظــروف التــي 

مُيــارس فيهــا، أن يعــرّض صحــة األحــداث للخطــر. 

ويشــّكل عمــل األطفــال انتهــاكاً لحقــوق اإلنســان األساســية، إذ ثبُــت أنــه يعيــق منــو الطفــل ويتســبّب لــه عــى 
األرجــح بــأرضار جســدية أو نفســية تازمــه مــدى الحيــاة؛ لذلــك، ال يجــوز التغــايض عــن تلــك املامرســات تحــت 

أّي ظــرف كان، بــل يتعــنّي عــى املفتشــني التثبّــت مــن أّي دليــل عــى عمــل األطفــال أثنــاء جولتهــم. 

عنــد اشــتباه املفتشــني بعمــل األطفــال يف أّي موقــع، عليهــم التوّجــه رسيعــاً إليــه والرتكيــز عــى  •
ــب  ــق حج ــن طري ــة ع ــك األدل ــاء تل ــار إىل إخف ــتبعد أن يُص ــر املس ــن غ ــن، م ــة. لك ــش األدل نب

ــني املفتشــني؛ ــن أع ــال واألحــداث ع ــاّمل األطف الع

عنــد التدقيــق يف مســألة الحــّد األدىن لســّن االســتخدام يف املوقــع، يطلــب املفتشــون عــادًة االطـّـاع  •
عــى األوراق الثبوتيــة للعــاّمل. وللحصــول عــى كامــل املعلومــات ذات الصلــة مــن العــاّمل 
ــاالً  ــاّمل أطف ــاع الع ــة إلقن ــارات معيّن ــل ومه ــى التواص ــدرة ع ــوا بق ــب أن يتمتع ــهم، يج أنفس

ــم؛  ــاون معه ــاً بالتع وأحداث

عندمــا يتأكّــد املفتشــون مــن وجــود أطفــال يف موقــع العمــل، أو تعــرّض العــاّمل الذيــن مل يبلغــوا  •
بعــد الســّن القانونيــة لظــروف عمــل خطــرة، عليهــم أن يأمــروا فــوراً بإخــراج األشــخاص املعنيــني 
مــن العمــل – عمــاً بالتريعــات الوطنيــة – ومتابعــة القضيــة مــع املؤسســات املختصــة للحــؤول 

دون عودتهــم إىل العمــل.

متوفرة عرب:  3٠ 
 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312283:NO

اتفاقية منظمة العمل الدولية )رقم ١٨٢( لعام ١999 بشأن حظر اسوأ أشكال عمل األطفال. متوافرة عرب:   3١ 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312327:NO

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312283:NO 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312283:NO 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312327:NO
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9۔4۔3    الهجرة واستخدام الرعايا األجانب
ــا  ــاً م ــاء. غالب ــي قطــاع البن ــني ق ــة مــن مجمــوع العامل ــرة نســبة عالي ــدان كث يشــّكل العــاّمل املهاجــرون يف بل
يكونــون يف وضعيــة أشــّد ضعفــاً مــن عــاّمل البلــد، مــا دامــوا ال يتشــاطرون الثقافــة ذاتهــا، وال يتقنــون لغتهــم 
ــات تأشــراتهم. ــون مرتبطــني بصاحــب العمــل بحكــم مقتضي ــح، أو يكون ــة أو يفهمونهــا بالشــكل الصحي الوطني

ــاليب  ــل أس ــاّمل لتعدي ــن الع ــة م ــك الفئ ــدى تل ــة ل ــف الكامن ــن الضع ــه إىل َمواط ــل التنبّ ــيش العم ــريٌّ مبفت ح
تدخلهــم بالطريقــة التــي تراعــي احتياجاتهــم الخاصــة. فعنــد معاينــة موقــع بنــاء ضخــم يضــّم عــدداً هائــاً مــن 

ــد مــن أّن: العــاّمل املهاجريــن، يتعــنّي عــى املفتشــني التأكّ

املفتشني املختارين قادرون عى التواصل مع أولئك العاّمل بلغة يفهمونها جميعاً؛ •

املواد اإلعامية املوزّعة عى العاّمل يف املوقع هي مرتجمة؛ •

املفتشــني مدركــون متامــاً ألّي اختافــات ثقافيــة تدعوهــم إىل تعديــل أســلوب املقابــات أو التفاعــل  •
مــع العــاّمل مراعــاًة لتلــك االختافات. 

ــق  ــة حقوقهــم ال إىل تطبي ــٍد معــنّي يهــدف بالدرجــة األوىل إىل ضــامن حامي ــم بوضــع العــاّمل يف بل لكــّن التحّك
قوانــني الهجــرة عليهــم وحســب. ومــن هــذا البــاب، يتعــنّي عــى املفتــش بصفتــه موظــف دولــة أن يبلّغ الســلطات 

املعنيــة بشــؤون الهجــرة بوجــود أّي عــاّمل مهاجريــن غــر مســّجلني.

ــل أو  ــية العام ــن جنس ــر ع ــّض النظ ــد بغ ــائعة يف البل ــون ش ــد تك ــربي3٢ ق ــل الج ــرة العم ــوم أّن ظاه ــن املعل م
وضعــه. لذلــك، ينبغــي عــى املفتشــني إيــاء اهتــامم خــاص ألّي مــؤرشات محتملــة بشــأن العمــل الجــربي واالتجــار 

بالبــر.33

وتشمل تلك املؤرشات ما يي: 

العنف الجسدي؛ •

تقييد حرية التنّقل؛ •

التهديدات؛ •

استعباد املَدين أو ما عداها من أشكال االسرتقاق؛ •

الحجز عى األجر أو االمتناع عن دفعه؛ •

احتجاز األوراق الثبوتية. •

يبحــث املفتشــون أيضــاً عــن معلومــات بشــأن أّي حــوادث أو حــاالت مســّجلة حديثــاً، يُســتدّل منهــا عــى مامرســة 
ــل الجربي. العم

3٢  تبعاً للامدة ٢ من اتفاقية منظمة العمل الدولية )رقم ٢9( لعام ١93٠، »... يُقَصد بتعبر العمل الجربي أو اإللزامي كّل أعامل أو خدمات 

 تُغتَصب من أّي شخص تحت التهديد بأّي عقوبة ومل يتطّوع هذا الشخص بأدائها مبحض إرادته«. متوافرة عرب:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029

33  يُقَصد بتعبر االتجار بالبر مبوجب بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، املكّمل التفاقية األمم 

املتحدة ملكافحة الجرمية املنظّمة عرب الوطنية اآليت: »تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم، بواسطة التهديد 

بالقوة أو استعامل القوة أو غر ذلك من أشكال القر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغال السلطة أو استغال حالة 

استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة عى شخص آخر لغرض االستغال. ويشمل االستغال، 

كحّد أدىن، استغال دعارة الغر أو سائر أشكال االستغال الجني أو السخرة أو الخدمة قراً، أو االسرتقاق أو املامرسات الشبيهة بالرق، 

أو االستعباد أو نزع األعضاء«. )املادة 3، الفقرة أ(.

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
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ال يكفــي أن يرتّصــد املفتشــون حــاالت العمــل الجــربي وإبــاغ الســلطات املختصــة بهــا، بــل عليهــم أن يكونــوا 
ــوا  ــا يف أن يكون ــر. وتشــمل هــذه األخــرة حــق الضحاي ــا االتجــار بالب ــة عــى ضحاي ــوق املنطبق ــني بالحق ملّم
عــى علــٍم تــام بالخيــارات املتاحــة أمامهــم للتعــاون مــع الســلطات الوطنيــة؛ والحــق الــذي يخّولهــم البقــاء يف 
البلــد، عــى األقــل طــوال الفــرتة الازمــة ملقاضــاة مرتكبــي تلــك املامرســات؛ وحقهــم يف معرفــة قيمــة التعويضــات 

املســتحقة لهــم مبوجــب العمــل. 

10۔4۔3    الضمان االجتماعي
تُعنــى أكــر مــن دائــرة حكوميــة إجــامالً بــاإلرشاف عــى الضــامن االجتامعــي، فيــام تتّبــع هيئــات التفتيــش عــادًة 
آليتــني رئيســيتني ملراقبــة مــدى االلتــزام بقانــون الضــامن االجتامعــي، وهــام جهــاز تفتيــش العمــل ونظــام الضــامن 

االجتامعــي بحــّد ذاتــه. لذلــك، مــن الــرضوري تعزيــز التعــاون بــني هاتــني اآلليتــني.

تُســتخدم زيــارات التفتيــش ملواقــع العمــل وملفــات أصحــاب العمــل املدقــق فيهــا ملراقبــة مــدى االلتــزام بنظــام 
ــه  ــّرح ب ــر امل ــل غ ــكال العم ــن كّل أش ــف ع ــة للكش ــك أدوات هام ــذه وتل ــّكل ه ــي، وتش ــامن االجتامع الض
ــال  ــيني يف مج ــني رئيس ــل باتجاه ــني العم ــاح للمفتش ــي. ويُت ــامن االجتامع ــّص الض ــا يخ ــال يف م ورضوب االحتي

الضــامن االجتامعــي:

ــرة تكمــن يف متابعــة مســألة  ــدان كث ــا املفتشــون يف بل ــع به ــي يضطل لعــّل املهمــة األكــر شــيوعاً الت أ( 
تســجيل العــاّمل يف منظومــة الضــامن االجتامعــي، وســداد اشــرتاكات العــاّمل وأصحــاب العمــل بانتظــام 
يف الضــامن االجتامعــي، يف ظــّل عاقــة العمــل القامئــة بــني الطرفــني. وقــد أثبتــت آليــة املراقبــة تلــك 

ــه.  ــال يف إطــار مكافحــة العمــل غــر املــّرح ب فعاليتهــا يف منــع مامرســات االحتي

عند إنجاز هذه املهمة، عى املفتشني التحقق من اآليت:

تسجيل الركة يف مؤسسة الضامن االجتامعي؛ •

قيام صاحب العمل بتسجيل العاّمل يف مؤسسة الضامن االجتامعي؛ •

تسجيل العاملني لحسابهم الخاص لدى مؤسسة الضامن االجتامعي؛ •

سداد اشرتاكات العاّمل؛ •

ســداد مجمــوع االشــرتاكات من قبل صاحــب العمل أو العامل لحســابه الخاص •

ــا املهمــة األخــرى التــي يضطلــع بهــا املفتشــون عــادًة فتتعلــق بتســديد التعويضــات الناشــئة عــن  أّم ب( 
إصابــات العمــل. ففــي الحــاالت التــي يجــري فيهــا املفتشــون تحقيقــات حــول حــوادث العمــل و/أو 

ــي: ــا ي ــرار م ــق إلق ــج التحقي ــة، قــد يســتندون إىل نتائ األمــراض املهني

تحديد املسؤوليات يف إطار الحوادث/الحاالت املرضية التي وضعت قيد التحقيق؛ •

اقرتاح رفع نسبة االشرتاكات لدى الركات املعروفة بإخالها باملعاير؛ •

11۔4۔3    التأهيل والتدريب
يعتــرب تأهيــل اليــد العاملــة وتدريبهــا مــن املقومــات الرئيســية التــي تحــدد مــدى ماءمــة أّي عامــل إلنجــاز عمــل 
ــد  ــا يف عق ــة املشــار إليه ــة املهني ــل والفئ ــني مؤهــات العام ــارش ب ــاط مب ــاك رضورة لوجــود ارتب ــنّي. هن مع
العمــل والنشــاط الفعــي الــذي ميارســه العامــل )تدعــو اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة )رقــم ١٤٢( لعــام ١9٧٥ 
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بشــأن تنميــة املــوارد البريــة3٤ الــدول األعضــاء إىل وضــع سياســات وبرامــج يف التدريــب املهنــي كافيــة ملراعــاة 
احتياجــات العمــل(. 

ــوادث  ــايف الح ــة لت ــر فعالي ــبل األك ــد الس ــا أح ــة وتدريبه ــوى العامل ــل الق ــب لتأهي ــام مناس ــر نظ ــرب توف يعت
واألمــراض املهنيــة وأنظمــة العمــل غــر املأمونــة، عــدا عــن كونــه واجبــاً قانونيــاً تلتــزم بــه بلــدان كثــرة. ال بــل 
ــد العــاّمل  ــات الازمــة لتزوي ــد باتخــاذ الرتتيب ــداً مــن )أصحــاب العمــل( التعّه ــة رقــم ١٥٥ تحدي تشــرتط اتفاقي

ــني. ــة حــول الســامة والصحــة املهنيت ــات وافي ــات وتدريب ــم مبعلوم وممثليه

ــمية  • ــادات رس ــود إف ــرتاط وج ــد اش ــة عن ــادات ذات الصل ــة اإلف ــني معاين ــى املفتش ــب ع يتوج
ــي؛ ــاط املعن ــا النش ــث نطاقه ــن حي ــي م ــا تغطّ ــن أنه ــد م ــا والتأكّ ــاً بصحته ــق أيض ــارات، والتدقي بامله

يقيّــم املفتشــون مــدى ماءمــة املــواد والخطــوات التدريبيــة وفعاليتهــا، مــن خــال مراقبــة األفــراد يف  •
مــكان العمــل. ويتحــرّون حتــامً عــاّم إذا كانــت املؤسســة تعتمــد نظامــاً لتقييــم فعاليــة أّي تدريــب؛

يجــدر باملفتشــني أيضــاً التحقــق مــن مــدى كفــاءة املــدراء املرفــني )متتعهــم باملهــارات واملؤهــات  •
والخــربات( لتخطيــط أعــامل البنــاء وتنظيمها.

إذا كانــت التريعــات الوطنيــة تشــرتط توافــر كفــاءات معيّنــة لــدى املتعاقديــن، فحــريٌّ باملفتشــني أن يكونــوا 
عــى علــٍم بالكفــاءات املطلوبــة والتأكّــد مــن اإليفــاء بهــا، رشط أن يقــع هــذا الشــق ضمــن حــدود صاحياتهــم. قد 
تســتدعي منهــم هــذ املهمــة االطّــاع عــى كافــة الرتاخيــص والشــهادات، وضــامن حصــول املســؤولني عــن موقــع 

العمــل عــى نَُســخ عنهــا.

12۔4۔3    تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة )دون تمييز(
تبعــاً التفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة )رقــم ١١١ لعــام ١9٥٨( بشــأن التمييــز يف االســتخدام واملهنــة، والتوصيــة 
ــة يف  ــاواة يف املعامل ــرص واملس ــؤ الف ــز بتكاف ــع، دون متيي ــخص التمت ــكّل ش ــدر ب ــا )١١١(،3٥ يج ــة له املرافق

املجــاالت التاليــة:

الحصول عى التوجيه املهني وخدمات التوظيف؛

الحصــول عــى التدريــب واالســتخدام اللذيــن يختارهــام بنفســه عــى أســاس صاحيتــه الفرديــة  •
لهــذا التدريــب أو االســتخدام؛

الرتقية وفقاً لصفاته الفردية، وخربته، وقدرته، واجتهاده؛ •

تأمني االستمرار يف االستخدام؛ •

األجر املتساوي عن العمل املتساوي؛ •

ظــروف العمــل، مبــا فيهــا ســاعات العمــل وفــرتات الراحــة واإلجــازات الســنوية املدفوعــة األجــر  •
وتدابــر الصحــة والســامة املهنيتــني، فضــاً عــن تدابــر الضــامن االجتامعــي وتســهيات الرعايــة 

واإلعانــات املقّدمــة مــع االســتخدام.

غالبــاً مــا يكــون املفتشــون مســؤولني أيضــاً عــن إنفــاذ التريعــات الوطنيــة التــي تحظــر رصاحــًة أشــكال التمييــز 

متوافرة عرب:  3٤ 
 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312287:NO

اتفاقية منظمة العمل الدولية )رقم ١١١ لعام ١9٥٨( بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة، والتوصية املرافقة لها:  3٥ 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C111 

 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312449:NO

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312287:NO 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312287:NO 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C111 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C111 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312449:NO 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312449:NO 
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املبــارشة وغــر املبــارشة املرتكبــة عــى أســاس العــرق أو الجنــس أو اللــون أو الديــن أو الــرأي الســيايس أو األصــل 
ــق بكافــة جوانــب االســتخدام واملهنــة، عــى أن تشــمل مســؤوليتهم  الوطنــي أو األصــل االجتامعــي، يف مــا يتعلّ

هــذه ســائر العــاّمل.

ملتابعــة مســألة االلتــزام بالتريعــات الوطنيــة التــي تنــّص عــى مراعــاة مبــدأ تكافــؤ الفــرص واملســاواة يف املعاملة 
- رشط أن تقــع ضمــن حــدود صاحياتهــم - ســينظر املفتشــون يف: 

البيانــات الكميــة )حــاالت انعــدام املســاواة(؛ قــد يلحظــون وجــود مســتويات متفاوتــة أو فروقــات  •
هائلــة مبجــرد إجــراء تحليــل ريــايض بســيط نســبياً؛

البيانــات النوعيــة )اإلجــراءات والتدابــر واملعايــر واملامرســات املعتمــدة لــدى الركــة والتحليــل  •
املوثّــق(؛ وهنــا تعكــس مســتوياُت التفــاوت أو الفروقــات الســلوكيَة اإلداريــة لصاحــب العمــل:

بشأن الحصول عى الوظيفة: آليات التوظيف والتعاقد والتدريب السابق؛ ■

بشــأن تحديــد الفئــات املهنيــة: نظــم رســمية وغــر رســمية لتقييــم الوظائــف وتحديــد الراتــب  ■
لــكل وظيفــة؛

بشــأن األجــور: سياســات األجــور ككل، مــع الرتكيــز عــى األجــور غــر القانونيــة )الرواتــب غــر  ■
املحــددة يف اتفــاق العمــل(؛

بشأن الرتقيات: إجراءات الرتقية وما عداها، فضاً عن االستفادة من التدريب مدى الحياة؛ ■

بشــأن مســألة العقــود املؤقتــة: مامرســات االســتخدام املرتبطــة مبهــام الوظيفــة ونوعهــا،  ■
واحتــامالت العمــل بــدوام جــزيئ، وأنــواع العقــود.

املــربرات املقبولــة واملرفوضــة؛ يجــب أخــذ عنــارص املاءمــة والــرضورة والتناســبية بعــني االعتبــار  •
عنــد تحليــل الوقائــع املســتخلَصة مــن البيانــات الكميــة والنوعيــة.  وتشــر عبــارة “املقبولــة” إىل 
أّن املامرســات يجــب أن تفــي باحتياجــات اإلنتــاج املــربرة بشــكل واضــح لــدى الركــة، واملتناميــة 
ضمــن اإلطــار القانــوين. أّمــا املامرســات النفعيــة أو االستنســابية أو االنتهازيــة أو املخالِفــة للقانــون 

بــكل بســاطة فتوضــع تحــت خانــة املامرســات التمييزيــة.

5۔3  اختتام زيارة التفتيش
ــد  ــني عق ــى املفتش ــنّي ع ــق، يتع ــق يف الوثائ ــاء والتدقي ــع البن ــل يف موق ــروف العم ــد ظ ــن تفّق ــاء م ــور االنته ف
اجتــامع ختامــي مــع ممثــي أصحــاب العمــل والعــاّمل عــى الســواء، ليناقشــوا معهــم املســائل التــي الحظوهــا 
يف حصيلــة أعــامل التفتيــش. وإذا كان بديهيــاً أن يتطــرق املفتشــون إىل القضايــا التــي تســتدعي اتخــاذ إجــراءات 
لتشــديد االلتــزام بالتريعــات، فــا ضــر أيضــاً مــن أن ينّوهــوا أمــام ممثــي أصحــاب العمــل والعــاّمل باملســائل 

املراعيــة للتريعــات وفــق مشــاهداتهم. 

ليــس املــراد مــن االجتــامع الختامــي فتــح بــاب املواجهــة بــني الفريقــني إمّنــا توفــر الفــرص املناســبة للدخــول يف 
نقــاش رصيــح؛ مــن هنــا، يتعــنّي عــى املفتــش أن يــوازن يف إطــار مهمتــه املزدوجــة بــني إنفــاذ القانــون وتقديــم 
ــد  املشــورة واملعلومــات. مــن واجبــه بالطبــع أن يشــر بوضــوح إىل اإلجــراءات املطلــوب اتخاذهــا لضــامن التقيّ
بالتريعــات الوطنيــة، واإلطــار الزمنــي املســموح بــه التخاذهــا. قــد يرتــأي املفتــش أيضــاً اإلفصــاح عــن نيّتــه يف 
ــد مــن اتخــاذ اإلجــراءات التــي أوىص بهــا.  إجــراء زيــارة متابعــة ضمــن مهلــة زمنيــة معيّنــة تُحــدد ســلفاً للتأكّ
ســيُعلن أيضــاً، عنــد اإلمــكان، عــن اإلجــراءات التــي ســتُتخذ إلنفــاذ القانــون مــا مل يتحتـّـم التوســع يف التحقيقــات 
ــة.  ــل إىل القــرارات النهائي ــل التوّص ــم عقــود العمــل وجــداول الدفــع، قب ــال تقيي ــارة، عــى ســبيل املث بعــد الزي
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ــن الرئيســيني  ــني املتعاقدي ــة ب ــة القامئ ــات التعاقدي ــع العاق ــرضوري إيضــاح جمي ــن ال ــع، م ــادرة املوق ــل مغ قب
واملتعاقديــن مــن الباطــن لتطبيــق مفاعيــل املســؤولية املبــارشة واملشــرتكة. 

ــول. يف  ــامح أط ــرتة س ــم بف ــد تنع ــرى ق ــاالت أخ ــاً لح ــة خاف ــراءات فوري ــاذ إج ــنّي اتخ ــاالت، يتع ــض الح يف بع
ــد املشــاركني يف االجتــامع مبعلومــات عــن اإلجــراءات املقرتحــة لضــامن  مطلــق األحــوال، يجــدر باملفتشــني تزوي
التــزام أصحــاب العمــل و/أو العــاّمل بواجباتهــم. أّمــا اإلجــراءات املتــاح للمفتشــني اتخاذهــا فإّمــا تكــون واردة يف 
التريعــات الوطنيــة أو يســتمدونها مــن السياســات املعتمــدة لــدى هيئــة التفتيــش. تجــدر اإلشــارة إىل أّن الفقــرة 

3.٥.١ قــد تناولــت تلــك املســألة. 

مــن الــرضوري أن يبــدي املفتــش حســن إدراك ومهــارات تواصــل، خــال زيــارة التفتيــش وحتــى ختامهــا؛ واألهــم 
أن يكــون قــادراً عــى تلخيــص النتائــج الرئيســية التــي تفــي إليهــا الزيــارة. عنــد إتقــان هــذا الــدور، ســيُتاح لــه 

تِبيــان أهميــة أّي تدبــر إصاحــي مطلــوب، وضــامن التــزام أصحــاب العمــل والعــاّمل باإلجــراء املتخــذ.

يهدف املفتشون من خال االجتامع الختامي إىل:

تلخيــص املعايــر العامــة لظــروف العمــل يف موقــع البنــاء، مشــددين عــى الجوانــب املرضيــة مــع  •
اإلشــارة بوضــوح إىل الجوانــب املطلــوب تحســينها لضــامن االلتــزام بالقانــون؛

مناقشــة األوضــاع املخالفــة للقانــون التــي رصدوهــا، موجزيــن كافــة املخالفــات املرصــودة،  •
والعواقــب القانونيــة املحتملــة الناجمــة عنهــا؛

اقرتاح األولويات لتحسني ظروف العمل وبيئة العمل؛ •

ذكر التدابر املطلوب تطبيقها دون إبطاء؛ •

إعام صاحب العمل بالفرتة املسموح بها لتطبيق التدابر األخرى؛ •

إعــام الحارضيــن بــدور املفتشــني والغايــة مــن عمليــات تفتيــش العمــل، متحدثــني عــن الخدمــات  •
التــي تقّدمهــا إىل صاحــب العمــل والعــاّمل؛

اإلعان عن أّي إجراءات يتعنّي اتخاذها إلنفاذ القانون. •

1۔5۔3    تحديد اإلجراءات المطلوب اتخاذها
ال يكفــي أن تحــدد التريعــات الوطنيــة اإلجــراءات املتــاح للمفتشــني اتخاذهــا، بــل يجــب متكينهــم مــن اتخــاذ 
الخطــوات الهادفــة إىل معالجــة النواقــص امللحوظــة يف الرتكيبــات أو املعــدات أو التصاميــم أو أســاليب العمــل، 
والتــي يظنــون عــن وجــه حــق أنهــا تشــّكل تهديــداً لصحــة العــاّمل وســامتهم. رغــم ذلــك، يعــود للمفتشــني أن 
يقــرروا مبــلء إرادتهــم إّمــا توجيــه إنــذار أو نصيحــة إىل األشــخاص الذيــن يخالفــون األحــكام القانونيــة، أو اتخــاذ 

إجــراءات بحقهــم إلنفــاذ القانــون.3٦

رغــم أهميــة املســائل املشــار إليهــا أعــاه، تهتــّم هيئــة التفتيــش وبالقــدر ذاته بجملــة أمور أخــرى نذكر منهــا رضورة 
أن تكــون إجــراءات املفتشــني متناســقة ومتناســبة مــع حجــم املخاطــر. ويجــوز لهيئــات التفتيــش أن توثّقسياســاتها 

بشــأن إنفــاذ القوانــني،3٧ لكــّن تلــك السياســات والبيانــات3٨ قــد تكــون متاحــة أو غــر متاحــة للجميــع.

املواد ١3 و١٧ من االتفاقية رقم ٨١.   3٦

A tool kit for labour inspectors: A model enforcement policy; :تتوافر معلومات إضافية ضمن مجموعة األدوات  3٧ 

A training and operations manual; A code of ethical behaviour (Budapest, ILO, 2016) 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalma-  املتوافرة عرب:
terial/wcms_110153

http://www.hse.gov.uk/pubns/hse41.pdf :مثال عن بيان حول سياسات اإلنفاذ  3٨

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructional
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructional
http://www.hse.gov.uk/pubns/hse41.pdf
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يُتاح ملفتيش العمل اتخاذ عدة إجراءات ترتاوح بني اآليت:

توجيه إنذار شفهي؛ •

توجيه إنذار خطي؛ •

إصدار مذكرة إلدخال تحسينات، تفّصل اإلجراءات املطلوبة ضمن إطار زمني معنّي؛ •

إصــدار مذكــرة بوقف/حظــر العمــل، تطالــب بوقــف األشــغال عــى الفــور حيثــام يُاَحــظ وجــود  •
خطــر وشــيك عــى صحــة العــاّمل أو ســامتهم. يف بعــض البلــدان، قــد تقتــي تلــك املذكرة االســتغناء 

فــوراً عــن عمــل األطفــال أو وقــف األشــغال بســبب الكشــف عــن حــاالت عمــل غــر مــّرح بهــا؛

فرض عقوبات عى شكل غرامات، أو إحالة القضية إىل املحكمة ملاحقة املخالفني قضائياً؛ •

فــرض عقوبــات تبعيــة، كالحرمــان مــن حــق االشــرتاك يف مناقصــات عامــة، أو إلغــاء ترخيــص، أو  •
فضــح املخالفــني علنــاً عــرب اإلعــام أو املواقــع اإللكرتونيــة املؤسســية.

تشّكل درجة الخطر عاماً هاماً يف تحديد اإلجراءات التي سيتخذها املفتشون، عى النحو املبنّي أدناه.

إذا اعتـُـرب الوضــع عــى درجــة عاليــة أو غــر مقبولــة مــن الخطــورة، يُصــار فــوراً إىل اتخــاذ التدابــر . ١
الوقائية/الازمــة لضبــط الخطــر، ووقــف األشــغال إىل حــني الســر بهــا. يجــوز للمفتشــني أن يصدروا 
مذكــرة بوقف/حظــر العمــل، أو يقــرروا اســتناداً إىل عوامــل أخــرى مثــل تجاهــل مذكــرة ســابقة 

اتخــاذ إجــرءات قانونيــة أخــرى كفــرض عقوبــات عــى املخالفــني.

ــزال مرفوضــاً بشــكل عــام دون . ٢ ــا ال ي ــرب الوضــع عــى درجــة متوســطة مــن الخطــورة، إمّن إذا اعتُ
ــأي املفتشــون إصــدار مذكــرات تدعــو إىل التحســني. الحاجــة بعــد إىل اتخــاذ إجــراء فــوري، قــد يرت

ــاذ أّي . 3 ــن اتخ ــام، ميك ــكل ع ــوالً بش ــورة، ومقب ــن الخط ــة م ــة متدني ــى درج ــع ع ــرب الوض إذا اعتُ
إجــراء ضمــن فــرتة زمنيــة أطــول. يستحســن عندئــٍذ أن يوّجــه املفتشــون إنــذاراً شــفهياً أو خطيــاً 

ــني.  إىل املخالف

6۔3  تقديم التقارير حول أعمال التفتيش
ــاف  ــراً إىل اخت ــأنها. نظ ــر بش ــداد تقري ــن إع ــني م ــني املعني ــاء املفتش ــد انته ــش إالّ بع ــامل التفتي ــل أع ال تكتم
التريعــات كــام السياســات واإلجــراءات املتّبعــة لــدى هيئــات التفتيــش مــن بلــٍد إىل آخــر، فــا مجــال الســتعراض 
ــة  ــرب بشــكل عــام وثيقــة داخلي ــر يعت ــل. لكــّن التقري ــر يف هــذا الدلي ــا التقري ــارص املفــرتَض أن يتضّمنه كّل العن
تُســتخدم لتســجيل املســائل امللحوظــة يف معــرض جولــة التفتيــش، اإليجابيــة منهــا والســلبية، ويجــب أن يوثّــق 

بالتــايل أّي إجــراءات يطلــب املفتشــون/هيئة التفتيــش مــن أصحــاب العمــل أو العــاّمل اتخاذهــا.

ال شــّك أّن تلــك املعلومــات املوثّقــة تصلــح كدليــل عــى التحســينات التــي يواصــل أصحــاب املســؤولية القانونيــة 
ــارات  ــم بزي ــن يســتكملون مهمته ــل الذي ــيش العم ــداً ملفت ــدة تحدي ــون مفي ــل؛ وتك ــة العم ــا إىل منظوم إدخاله
الحقــة إىل املنشــآت. يجــوز إعــداد التقاريــر عــى شــكل مســتند ورقــي، لكــّن هيئــات التفتيــش باتــت تلجــأ اليــوم 
إىل الوســائل الحديثــة لتكنولوجيــا املعلومــات إلعــداد التقاريــر واالحتفــاظ بســجات عــن املؤسســات والزيــارات 

املنفــذة. 

تختلف صيغة هذا التقرير من بلٍد إىل آخر إىل حّد كبر. وقد يعتمد:

صيغــة موّحــدة يقــّدم فيهــا املفتــش معلومــات رّداً عــى سلســلة أســئلة مدرجــة ضمــن منــوذج  •
معــّد لهــذا الغــرض؛
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ــة  • ــة تحــت جمل ــل وفقــرات كامل ــش معلومــات باســتعامل ُجَم ــا املفت ــّدم فيه ــة يق صيغــة رسدي
ــن عريضــة؛ عناوي

الصيغتني املوّحدة والردية مجتمعتني؛ •

ِصيَغ أخرى. •

ــرب  ــد يعت ــال، ق ــع” و”اآلراء”. فعــى ســبيل املث ــني “الوقائ ــز ب ــر، يتعــنّي عــى املفتشــني التميي ــد وضــع التقري عن
املفتشــون “برأيهــم” أّن حواجــز الحاميــة املحيطــة بالســقالة ليســت عــى مســتوى االرتفــاع املطلــوب، ولكــن لــو 
قامــوا بقيــاس مســتوى ارتفاعهــا لكانــوا أثبتــوا ذلــك بالدليــل القاطــع، ولــكان أُتيــح لهــم أن يســّجلوا “بوقائــع” 
مثبتــة أّن تلــك الحواجــز غــر مطابقــة للــروط املطلوبــة. مــن املهــم أن يتضّمــن تقريــر التفتيــش وقائــع وآراء 

عــى الســواء؛ عــى أن يذكــر بوضــوح إذا كانــت املســألة املوثّقــة تُصّنــف ضمــن خانــة الوقائــع أو اآلراء. 

ــة يف أذهــان املفتشــني. هــذا  ــر مــا دامــت املاحظــات حيّ مــن الــرضوري اإلرساع قــدر اإلمــكان يف إنجــار التقري
فضــاً عــن أّن الصــور والقياســات التــي يســّجلونها أثنــاء جولتهــم التفقديــة تســاعدهم أيضــاً يف تذكّــر مــا عاينــوه 

بــأّم العــني، وميكــن إدراجهــا بالطبــع ضمــن التقريــر.

يف مــا يــي أمثلــة عــن املعلومــات املمكــن إيرادهــا ضمــن تقريــر التفتيــش. لكــّن تلــك القامئــة ليســت شــاملة، 
نظــراً إىل إمكانيــة طلــب املزيــد مــن املعلومــات تبعــاً ألغــراض الزيــارة.

معلومات عامة عن المؤسسة
أخــرى  • بكيانــات ورشكات  وعاقتهــا  )رشكــة، رشاكــة(  القانونيــة  وصفتهــا  املؤسســة،  إســم 

التابعــة(؛ )كالــركات 

املوقع والعنوان؛ •

طبيعة نشاطها ووصف أعاملها؛ •

مسؤول االتصال، وتفاصيل عن وسائل االتصال: أرقام الهاتف والفاكس والربيد اإللكرتوين؛ •

عدد املوظفني )مصّنفني بحسب الجنس، والعاّمل األحداث، والفئات املهنية(؛ •

عمليات خاصة )كاستخدام املواد الكيامئية( أو “ظروف خاصة” )عالية املخاطر/خِطرة(؛  •

عقد العمل الجامعي املعمول به. •

شروط العمل
دوام العمل والساعات اإلضافية )عند توافرها(؛ •

الحّد األدىن لألجور والعاوات املدفوعة؛ •

فرتات الراحة األسبوعية والُعطل؛ •

املقتضيات القانونية األخرى لروط االستخدام؛ •

نظام إدارة تدابر السامة والصحة املهنيتني؛ •

منظومة أخطار العمل املوجودة والتدابر الوقائية لدرء الخطر؛  •

خدمات ترتيب املوقع؛ •
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خدمات الرعاية الطبية واالجتامعية.  •

العالقات الصناعية
وجود نقابة؛ •

اعتامد عقد عمل جامعي أو عدمه؛ •

عدد ممثي العاّمل ووظيفتهم؛ •

ــة  • ــة املعني ــاّمل أو اللجن ــؤون الع ــة ش ــغال أو لجن ــة األش ــة، كهيئ ــارية فاعل ــة استش ــود لجن وج
ــني. ــة املهنيت ــامة والصح بالس

تفاصيل عن زيارة التفتيش
تاريخ زيارة التفتيش وموعدها؛ •

طبيعة زيارة التفتيش )روتينية أو خاصة، للمتابعة أو للتحقيق( واملسائل الخاضعة للمعاينة؛ •

طبيعة املخالفات املرصودة؛ •

مجاالت ذات أولوية مطلوب االهتامم بها؛ •

تفاصيل عن إجراءات التفتيش املتخذة يف كّل مجال من املجاالت ذات األولوية. •

أّي معلومات أو بيانات أخرى تعتبر مفيدة

إسم المفتش ووظيفته

توقيع المفتش وتاريخ إنجاز التقرير

مــن حيــث املبــدأ، يجــب أن يقــّدم التقريــر معلومــات عــن طريقــة تنظيــم العمــل يف موقــع البنــاء، وعــن صاحــب 
ــش  ــارات التفتي ــون بزي ــون املكلف ــون املفتش ــن، يك يك ــن الباط ــن م ــيني واملتعاقدي ــن الرئيس ــع واملتعاقدي املوق

املســتقبلية عــى بيّنــٍة مــن أدوار مختلــف املؤسســات العاملــة يف املوقــع، ومســؤولياتها.

تجــدر اإلشــارة بوجــه خــاص إىل أنــه، تبعــاً للتريعــات الوطنيــة، يجــوز إدراج تقريــر التفتيــش ضمــن اإلجــراءات 
الجزائيــة – الخاضعــة يف أكــر األحيــان لقانــون العقوبــات، عــى أن يتخــذ يف تلــك الحالــة صفــة الوثيقــة الرســمية.
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الملحق األول
 قائمة مرجعية بشؤون السالمة والصحة

المهنيتين في مواقع البناء

تســتعرض هــذه القامئــة املرجعيــة بعــض األخطــار امللحوظــة يف مواقــع البنــاء. وقــد أعــّدت أســئلتها لحــّث املعنيني 
عــى النظــر يف التدابــر الوقائيــة املحتمــل اتخاذهــا مــن أجــل الحــّد مــن التهديــدات الناشــئة عــن تلــك األخطــار، 

مــع التشــديد بالطبــع عــى أّن تلــك القامئــة مبــا تنطــوي عليــه مــن أســئلة أو تدابــر ليســت شــاملة.

الوصول إلى الموقع

هل يُتاح للجميع الوصول إىل مكان العمل بأمان؟

هل املمرات املؤدية إىل املوقع خالية من العوائق ومزّودة بإشارات واضحة؟

هل الفجوات محاطة بإشارات واضحة ومحمية بأغطية ثابتة تافياً لحوادث السقوط؟

هل الهياكل املؤقتة مثبتة بإحكام وغر مثقلة باألحامل؟

هل الهياكل الدامئة تبقى صامدة يف وجه أعامل الرتميم أو الهدم؟

هل املوقع مرتّب واملواد محفوظة بشكل سليم؟

هل اإلضاءة كافية، خاصًة عند تنفيذ األشغال بعد حلول الظام يف الخارج أو داخل األبنية؟

خدمات الرعاية 

هل دورات املياه متوفرة، ونظيفة باستمرار، ومزّودة بإضاءة كافية؟

هل تتوافر فيها مغاسل، مع مياه جارية باردة وساخنة )دافئة( وصابون ومناشف؟

هل تتوافر مغاسل واسعة إىل حّد السامح لألشخاص بغسل اليدين حتى الكوع، وتكون نظيفة باستمرار؟

هل ُخصصت حجرة لتبديل املابس، وتنشيفها، وتعليقها؟

هل ُخصص للعاّمل مكان للجلوس و تحضر مروب ساخن وإعداد الطعام؟
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هل تتوافر مياه الرب واألكواب؟

هل كل من يحتاج إىل مرافق الرعاية يصل إليها بسهولة وبشكل آمن؟

هل يتوافر مكان للنوم بعيداً عن مناطق العمل؟

Scaffolds السقاالت

هل يتوىّل العاّمل املختصون تركيب السقاالت وتغيرها وفّكها؟

هل جميع األعمدة مزّودة بصفائح عند القاعدة )وألواح خشبية عند اللزوم(؟

هل جميع األعمدة والعوارض والشدادات مركّبة يف موضعها؟

هل السقالة مربوطة بأماكن كافية من البناء أو هيكل البناء منعاً لسقوطها؟

هــل أُقيمــت حواجــز الحاميــة والحواجــز الســفلية أو مــا عداهــا مــن الحواجــز الازمــة لتــايف حــوادث الســقوط 
عنــد كل جانــب مــن جوانــب الســقالة؟

هل تتوافر حواجز الصّد ملنع تساقط املواد من السقالة؟

هل منصات العمل مسيّجة من كل الجهات، والسياج مركّب بطريقة تحول دون حوادث التعّر أو االنزالق؟

هــل توضــع حواجــز فعليــة أو الفتــات تحذيريــة ملنــع العــاّمل مــن اســتخدام ســقالة غــر مكتملــة، حيــث ال تكــون 
منصــات العمــل مثــاً مســيّجة بالكامل؟

هل السقالة متينة إىل حّد أن تتحّمل أوزان املواد امللقاة عليها، وهل املواد موزّعة بطريقة متوازية؟

ــت منصــة العمــل عــى  ــل إذا كان ــرة يف األســبوع عــى األق ــن الســقالة بانتظــام، م ــل يعاي هــل الشــخص املؤّه
ارتفــاع مرتيــن أو مــا فــوق، أو بفواصــل زمنيــة مناســبة إذا كانــت دون املرتيــن، أو هــل تُعايــن الســقالة باســتمرار 

إثــر تعرّضهــا لتعديــل أو أرضار أو أحــوال جويــة قاســية؟

هى تُسّجل نتائج التفتيش وتُحفظ يف ملف؟

هل تخضع السقاالت الربجية الخاصة امللكية للمعاينة، وهل تُستخدم وفقاً لتعليامت الركة املورّدة؟

هــل تثبــت دواليــب الســقالة الربجيــة بإحــكام، وتُبســط دعاماتهــا عنــد اســتخدام الســقالة، وهــل تكــون منصاتهــا 
خاليــة عنــد نقلهــا؟ 

الساللم

هل السامل بحالة جيدة؟

هل تُسَند السامل إىل مكان ثابت ال متزعزع أو عى مواضع آمنة؟

هل هي آمنة لدرجة الحؤول دون انزالقها عى أحد الجنبني أو سقوطها؟

هل السامل مثبتة بالوضعية السليمة؟

ــك فهــل  ــوط )نحــو خمــس درجــات(، وإن مل تكــن كذل ــوق موضــع الهب ــّو كاٍف ف ــت الســامل عــى عل هــل تثب
ــا؟ ــر ملســتخدميها مســاند ميســكون به يتواف

هل السامل مثبتة بطريقة ال تجرب مستخدمها عى مّد أجسادهم )التمطي( كثراً؟
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العمل على األسطح

هل تتوافر حواجز الحامية للحؤول دون سقوط العاّمل أو تساقط املواد؟

أثنــاء التســقيف بصفائــح صناعيــة، هــل يتــّم تركيــب ِشــباك منعــاً لســقوط العــاّمل مــن الحافــة األماميــة للســطح 
والصفائــح املثبتــة جزئيــاً؟

عند استخدام الِشباك، هل يجرى تركيبها بشكل سليم تحت إرشاف الشخص املختص؟

هل يتّم تحديد أرضية األسطح غر املتينة، كالصفائح املصنوعة من ألياف اإلسمنت، ونوافذ اإلنارة يف السقف؟

هــل تُتخــذ التدابــر االحتياطيــة الازمــة لتــايف ســقوط العــاّمل مــن عــى األســطح الهّشــة أثنــاء قيامهــم باألشــغال 
عليهــا، مــن خــال توفــر الحواجــز أو األغطيــة أو منصــات العمــل اآلمنــة مثــاً؟

هــل يتــّم إبعــاد العــاّمل عــن املناطــق الواقعــة تحــت األســقف الجــاري العمــل عليهــا، أو خافــاً لذلــك يتــّم اتخــاذ 
احتياطــات إضافيــة ملنــع تســاقط الحطــام عــى رؤوســهم؟

معدات الوصول التي تعمل بالكهرباء

هل يتوىّل الشخص املختص تركيب املعدات؟

هل مشّغل املعدات مدرّب ومختص بتشغيلها؟

هل يُشار بوضوح إىل الحمل التشغيي املأمون؟ 

هل يقوم الشخص املختص مبعاينة املعدات؟

ــأّي  ــة، أو ب ــفلية آمن ــز س ــة وحواج ــز حامي ــدات بحواج ــك املع ــدة إىل تل ــل العائ ــة العم ــد منص ــّم تزوي ــل يت ه
ــا؟ ــاّمل واألجســام عنه ــقوط الع ــع س ــرى ملن ــز أخ حواج

هل تُتخذ التدابر االحتياطية الازمة لوقاية العاّمل من التعرّض إلصابة بسبب: 

منصة العمل املتحركة؛ –

األجسام املتطايرة من البناء؛ –

أو املواد املتساقطة؟ –

المارة والمركبات والمعدات

هل يُصار دوماً إىل إبعاد املارة واملركبات؟ وعند التخلّف عن ذلك، هل يقوم املسؤولون عن املوقع بـ :

إبعادهم قدر اإلمكان باستخدام الحواجز الازمة؟ –

إعام العاّمل بأّي مشكلة قد تقع، والخطوات املطلوب اتخاذها ملعالجتها؟ –

نر الفتات تحذيرية؟  –

هــل يتــّم االمتنــاع كليــاً عــن اســتخدام الحفــارات ذات الحركــة الخلفيــة الدورانيــة أو يتقــرر إخــاء مســاحة كافيــة 
حــول املركبــات ذات الحركــة الدورانيــة؟

هــل يتــّم تــايف الرجــوع الخلفــي باعتــامد نظــام االتجــاه الواحــد مثــاً، أو خافــاً لذلــك االســتعانة بعــاّمل إشــارات 
مدربــني بالشــكل املناســب؟ 
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هــل تخضــع املركبــات والتجهيــزات للصيانــة الواجبــة، وهــل تعمــل املصابيــح التنبيهيــة وفرامــل اليــد ومكابــح 
القــدم بانتظــام؟ 

هل تلّقى السائقون التدريب الازم وهل هم مؤهلون لتشغيل املركبات أو التجهيزات املوضوعة بترّفهم؟ 

هل األحامل مأمونة بالقدر املطلوب؟

هل يتّم نقل الركاب باملركبات املخصصة لهم فقط؟

ما التدابر املتخذة لضامن عدم استخدام املعدات واملركبات يف املنحدرات الخطرة؟

Hoists مرافع البضائع

هل يتوىّل الشخص املختص تركيب املعدات؟

هل مشّغل املرافع مدرّب ومختص بتشغيلها؟

هل تُحدد زِنة الحمولة املسموح بها بشكل واضح؟ 

هل يقوم الشخص املختص مبعاينة املرافيع؟

هل يتّم االحتفاظ بتقرير فحص املرفاع وسجل معاينته؟

ــا العــاّمل جــرّاء الِقطــع  ــد يتعــرض له ــات ق ــباً ألّي رضب ــاع تحّس ــد قاعــدة املرف ــام منطقــة مســيّجة عن هــل تُق
ــه؟  ــة في املتحرك

هل تبقى البوابة مغلقة إىل حني وقوف املنصة عند موضع التفريغ أو الوصول؟

هل تُتخذ الرتتيبات الازمة لتشغيل املرفاع من موضع واحد فقط؟

 Cranes )الرافعات )الكرين

هل تُستخدم الرافعة املناسبة لتنفيذ األشغال؟

هل ينظّم الشخص املختص رفع الحمولة بطريقة سليمة؟

هل تستقر الرافعة عى أرضية صلبة ومستوية؟ وهل أنظمة الرفع مربوطة بإحكام؟

من “املرف” الذي يكون مسؤوالً عن مراقبة عمليات الرفع يف موقع العمل؟

هل سائق الرافعة وعامل اإلشارات مدّربان ومؤّهان للمهمة؟

هل الحمولة مأمونة؟

ــق  ــارات وتعلي ــاء اإلش ــم إعط ــذي يخّوله ــب ال ــوالت للتدري ــارات/معلّق الحم ــل اإلش ــن عام ــع كّل م ــل يخض ه
ــليمة؟ ــرق الس ــامل بالط األح

هــل تُتخــذ الرتتيبــات الازمــة لتمكــني الســائق مــن رؤيــة الحمولــة، أو يتــّم تعيــني عامــل إشــارات ليســاعده 
ــه؟ يف مهمت

هل مُينع العاّمل من التنقل أو العمل تحت الحمولة املرفوعة؟ 

هل يتّم االحتفاظ بتقرير فحص الرافعة وسجل معاينتها؟
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الحفريات

هل تُسَند الحفرية بالدعائم الازمة، أو تكون منحدرة أو متدرجة بشكل مأمون؟

هل تعتمد وسائل سليمة  لتدعيمها، دون السامح للعاّمل العمل يف خنادق غر مدّعمة؟ 

هل تُستخدم وسائل سليمة للوصول إىل الحفرية، كسلّم مأمون وطويل كفايًة لتسهيل الوصول؟

هل تُقام حواجز أو تُستخدم أّي أدوات حامية أخرى تافياً لسقوط العاّمل واملركبات فيها؟

هل تُستخدم عوائق مأمونة كفاية تافياً لسقوط املركبات القابة فيها؟

هل ميكن أن تؤثّر الحفرية عى ثبات الهياكل أو شبكة الخدمات املجاورة لها؟ 

هل تُحفظ املواد ومخلفات الحفرية واملعدات بعيداً عن حافتها لتقليص احتامالت تهاويها؟

هل تخضع الحفرية لكشف دوري عى يد الشخص املختص؟

المناولة اليدوية

هــل تتســبّب بعــض األحــامل الثقيلــة، كدعامــات األســطح أو العتبــات الخرســانية أو حــواف األرصفــة أو مــواد 
البنــاء املعبّــأة يف أكيــاس، مبشــاكل عنــد نقلهــا يدويــاً؟ إذا كانــت املناولــة اليدويــة تتســبّب مبشــاكل، هــل يعمــد 

املســؤولون عــن املوقــع إىل:

اختيار مواد أخّف وزناً؛ –

ــزات أو معــدات،  – ــة ومــا عداهــا مــن تجهي ــات املناول ــع وماكين ــد واملرافي ــات الي اســتخدام عرب
ــاً إىل أدىن مســتوياتها؛ ــة يدوي ــة األحــامل الثقيل مــن أجــل تقليــص املناول

رشاء بعض مواد البناء، كاإلسمنت والحى، بأكياس زِنَة  ٢٥ كيلوغرام؛ –

و/أو تجّنب نقل بلوكات البناء الثقيلة التي تزِن أكر من ٢٠ كيلوغرام عدة مرات؟ –

هل يتّم إطاع العاّمل عى وسائل الرفع السليمة، وتدريبهم عليها؟

المواد الخطرة

هل تُحّدد كافة املواد املرضة، كاألسبستوس والرصاص واملذيبات والدهانات واإلسمنت والغبار؟

هل يتّم التخلّص من املواد الخطرة طبقاً للتريعات الوطنية؟

هل تُحدد وتُتخذ التدابر االحتياطية الازمة للوقاية من املواد الخطرة أو عدم التعرّض لها من خال:

تنفيذ األشغال بطريقة مختلفة إلزالة أسباب الخطر كلياً؛ –

استعامل مواد أقّل خطورة؛ –

أو استخدام أدوات مزّودة بجهاز لشفط الغبار؟ –

هــل يحصــل العــاّمل عــى املعلومــات والتدريبــات الازمــة للتعــرّف عــى األخطــار الناشــئة عــن املــواد املســتخدمة 
واملنتجــة يف املوقــع، والخطــوات املطلــوب منهــم اتّباعهــا تجّنبــاً للمخاطــر؟

هل تُتخذ اإلجراءات التي تحول دون االحتكاك باإلسمنت )كون هذا االحتكاك يتسبّب بالتهاب الجلد وحروق(؟
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هــل تُتخــذ الرتتيبــات الازمــة لــإرشاف صحيــاً عــى العــاّمل املعرضــني ملــواد خطــرة معيّنــة )كالرصــاص(، وفــق مــا 
تنــّص عليــه التريعــات الوطنيــة؟

الضجيج

ــج يف املوقــع،  ــات الازمــة ملعرفــة املخاطــر الناشــئة عــن الضجي هــل يحصــل العــاّمل عــى املعلومــات والتدريب
ــك املخاطــر؟ ــاً لتل ــا تفادي ــوب منهــم اتّباعه والخطــوات املطل

هل يتّم تحديد مصادر الضجيج التي يتعرّض لها العاّمل وتقييم خطورتها؟

هــل ميكــن تخفيــف الضجيــج مــن خــال اعتــامد أســاليب عمــل مختلفــة أو اختيــار آالت أقــّل ضجــًة، كتجهيــز 
القواطــع ومــا عداهــا مــن ماكينــات ومعــدات بكاتــم صــوت؟

هل يتّم إبعاد العاّمل غر املشاركني يف األشغال عن مصادر الضجيج؟

هل يتّم توفر األجهزة املناسبة لحامية السمع واستعاملها يف األمكنة الصاخبة؟

هل توضع الفتات إىل جانب املناطق التي يكون العاّمل فيها ملزمني باستخدام أجهزة حامية السمع؟ 

هــل تُتخــذ الرتتيبــات الازمــة لــإرشاف صحيــاً عــى العــاّمل املعرضــني لدرجــات عاليــة مــن الضجيــج، وفــق مــا 
تنــّص عليــه التريعــات الوطنيــة؟

اهنزاز اليد-الذراع

هــل يحصــل العــاّمل عــى املعلومــات والتدريبــات الازمــة ملعرفــة املخاطــر الناشــئة عــن اهتــزاز اليد-الــذارع يف 
املوقــع، والخطــوات املطلــوب منهــم اتّباعهــا تفاديــاً لتلــك املخاطــر؟

هــل يتــّم تحديــد املخاطــر التــي يتعــرض لهــا العــاّمل جــراء اســتخدام أدوات ارتجاجيــة لفــرتات طويلــة كقواطــع 
الخرســانة أو أدوات تجليــخ الزوايــا أو املثاقــب ، وتقييــم تلــك املخاطــر؟

هــل يتــّم تقليــص حجــم التعــرض الرتجــاح اليد-الــذراع قــدر اإلمــكان مــن خــال اعتــامد أســاليب العمــل واآلالت 
املناسبة؟

هل تُستخَدم األدوات األقل ارتجاجاً عند اإلمكان؟

هل تخضع األدوات االرتجاجية للصيانة الواجبة؟

هــل تُتخــذ الرتتيبــات الازمــة لــإرشاف صحيــاً عــى العــاّمل املعرضــة أيديهــم وأذرعهــم ملســتويات عاليــة مــن 
االرتجــاج )االهتــزاز(، ولفــرتات طويلــة بوجــه خــاص، وفــق مــا تنــّص عليــه التريعــات الوطنيــة؟

خدمات الكهرباء وما عداها

هــل يتــّم تركيــب كافــة الخدمــات الرضوريــة للموقــع قبــل بــدء األشــغال وتعيــني مناطــق إمداداتهــا )كاألســاك 
الكهربائيــة أو أنابيــب الغــاز ومــا إليهــا(، وتُتخــذ الخطــوات الفّعالــة )عنــد اللــزوم( للوقايــة مــن مخاطرهــا؟

هــل يتــّم اســتخدام األدوات واملعــدات ذات الفولتيــة املنخفضــة، كاألدوات العاملــة عــى البطاريــات أو األنظمــة 
املنخفضــة الفولتيــة؟

ــد كافــة املعــدات بأجهــزة الفصــل والوصــل  ــّم تزوي ــاء، وهــل يت ــن يجــب اســتخدام املصــدر الرئيــي للكهرب أي
ــار املتبقــي(؟ ــي تعمــل بالتي )كاألجهــزة الت
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هل يُخِضع املستخدمون األدوات العاملة بالتيار املتخلّف للفحص يومياً وللصيانة الواجبة؟

هل الكابات واألساك محمية من التلف؟

هل يتّم مّد جميع الوصات الكهربائية بطريقة آمنة واستخدام املقابس املناسبة؟

ــاً يف  ــا بري ــوىّل الشــخص املختــص فحصه هــل يتحقــق املســتخدمون مــن ســامة األدوات واملعــدات، وهــل يت
ــاً؟ ــار دوري ــش واالختب ــا للتفتي ــع وإخضاعه املوق

عنــد وجــود خطــوط كهربــاء يف الجــو، هــل يتــّم قطــع التيــار الكهربــايئ أو اتخــاذ احتياطــات أخــرى، كتحديــد 
ــري؟ “مرمــى الهــدف” )أي األبعــاد املفــروض مراعاتهــا( أو إحاطــة املوضــع بريــط تحذي

هــل يتــّم تحديــد مواقــع األســاك الكهربائيــة غــر املرئيــة واإلمــدادات األخــرى )بواســطة جهــاز وخطــط مثــاً( 
فتوضــع الفتــات بجانبهــا، وهــل تُتخــذ االحتياطــات الازمــة لســامة العمــل؟

األدوات واآلالت

هل تُستخدم األدوات واآلالت املناسبة لتنفيذ األشغال؟

ــل أو  ــة بالساس ــل الحرك ــننات أو ناق ــة، كاملس ــة الازم ــزة الوقاي ــرة بأجه ــا الخط ــائر قطعه ــد س ــّم تزوي ــل يت ه
ــرة؟ ــركات الناف ــاور املح مح

هل الواقيات مأمونة وبحالة جيدة؟

هل األدوات واآلالت محفوظة بحالة جيدة وجميع أجهزة السامة تعمل بانتظام؟

هل كافة مشّغليها مدربون ومؤّهلون الستعاملها؟

الحرائق وحاالت الطوارئ

بشكل عام

ــاذ األشــخاص العالقــني يف  ــق أو إنق ــد نشــوب حري ــع عن ــة الطــوارئ، كإخــاء املوق ــع إجــراءات ملواجه هــل تُتّب
مــكان ضيــق؟

هل العاملون يف املوقع عل علٍم بتلك اإلجراءات؟

هل يتوافر يف املوقع جرس إنذار وهل هو صالح لاستعامل؟

هل تتوافر يف املوقع وسيلة اتصال بخدمات الطوارئ؟

هل تتواجد يف املوقع ممرات مناسبة للهروب وهل تبقى سالكة؟

هل تتوافر يف املوقع اإلسعافات األولية املناسبة؟

الحرائق

هل يُحرص عى إبقاء كمية املواد والسوائل والغازات الريعة االشتعال بأدىن مستواها؟

هل يتّم تخزينها بشكل سليم؟

هل تُحفظ السوائل الريعة االشتعال يف الحاويات املامئة؟
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عند انتهاء مناوبة العمل، هل يُعاد حفظ اسطوانات الغاز القابلة لاشتعال يف مكان جيد التهوئة؟

ــر التدخــني ومــا عــداه مــن مصــادر االشــتعال يف املناطــق التــي تُحَفــظ أو تُســتخدم فيهــا غــازات أو  هــل يحظّ
ســوائل رسيعــة االشــتعال؟ 

هل تُحَفظ اسطوانات الغاز، كام الخراطيم واملعدات املرتبطة بها، بطريقة سليمة وبحالة جيدة؟

هل تُغلق الصاممات بإحكام عندما ال تكون اسطوانات الغاز قيد االستعامل؟

هل يُصار إىل إبعاد مخلفات البناء القابلة لاشتعال واالحرتاق وحفظها بانتظام يف الصناديق أو الحاويات املامئة؟

هل تتوافر يف املوقع طفايات الحريق املناسبة؟

حماية المارة

هل يتّم تسييج منطقة العمل إلبعاد املارة عنها؟

هل ترتافق أشغال الطرق بالحواجز واإلضاءة املناسبة، مع توفر مسالك بديلة آمنة؟

هل املارة محميون من املواد املتساقطة؟

هــل تتوافــر لألشــخاص الذيــن يجــَرون عربــات األطفــال واملتنقلــني يف كــرايس متحركــة وذوي اإلعاقــة البريــة 
ــة لتســهيل عبورهــم وســط أشــغال الطــرق أو الســقاالت املرفوعــة فــوق األرصفــة؟ مســالك آمن

عند توقف األشغال يف نهاية يوم العمل:

هل تكون املنطقة املحيطة مبكان العمل آمنة وغر مترضرة؟ –

هل يتّم إبعاد السامل كلها أو إقفالها، منعاً الستخدامها؟ –

هل يتّم تغطية الحفريات والفتحات أو تسييجها بطريقةآمنة؟ –

هل يتّم وقف تشغيل كافة املعدات يك ال يتسّنى ألحد استخدامها؟ –

هل حجارة الطوب ومواد البناء مرصوفة بطريقة آمنة؟ –

هل املواد الخطرة أو الريعة االشتعال تُحَفظ يف أماكن بعيدة آمنة؟ –
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الملحق الثاني
قائمة مرجعية بظروف العمل األخرى

تحديد هوية صاحب )أصحاب( العمل. 1

التحقق من:

إسم صاحب العمل/الركة، املؤسسة؛ •

املتعاقد الرئيي واملتعاقدين من الباطن. •

عالقات العمل. 2

التحقق من:

عدد العاّمل؛ •

األسامء، بطاقات الهوية؛ •

عقود العمل. •

حقوق تمثيل مصالح العّمال. 3

التحقق من:

ممثلو العاّمل؛ •

اللجان الثنائية؛ •

األجور. 4

يتقاىض العامل األجر الذي يستحقه. التحقق من:

الحّد األدىن لألجور؛ •

مراعاة مبدأ املساواة يف دفع األجور )عدم التمييز(: •



٨٠

ــر  # ــاواة يف األج ــية... )“املس ــن، الجنس ــس، الدي ــر، الجن ــة: العم ــدواٍع متييزي ــاوت ل ــود تف وج
ــاوية”(. ــة متس ــل ذي قيم ــل عم مقاب

رشوط األجر: •

تحديد األجر يف عقد العمل؛ #

ــرة  # ــد العــاّمل باملعلومــات الازمــة: معــدالت األجــور املدفوعــة، طريقــة احتســابها، وت تزوي
ــغ املقتطعــة؛ ــا تتحــدد املبال ــا؛ مــكان الدفــع، والــروط التــي مبوجبه دفعه

الدفع: #

ــات( أو  ▫ ــائم أو الكوبون ــاالت أو القس ــتعامل الكمبي ــر اس ــة )حظ ــة املتداول ــط بالعمل فق
ــة(؛ ــة ومعقول ــة )عادل ــاوات عيني بع

مبارشًة إىل العامل املعني؛ ▫

وفق األصول املرعية ويف حينه )مستند يثبت الدفع(. ▫

الحسومات: •

حسن تطبيق املعدالت املحددة مبوجب القانون: #

رضيبة الدخل؛ ▫

اشرتاكات الضامن االجتامعي. ▫

تظهر الحسومات يف كشف الراتب.

بيان األجور: •

كشف الراتب #

الذي يُسلّم للعامل؛ ▫

السجات املحفوظة لدى أصحاب العمل. ▫

يتضّمن كشف الراتب كامل التفاصيل املتعلقة باألجر عى الشكل اآليت:  #

مجموع الراتب املدفوع لفرتة العمل؛ ▫

أساس الراتب؛ ▫

تاريخ الدفع والفرتة املشمولة بالراتب؛ ▫

كل اإلضافات إىل الراتب أو الحسومات منه؛ ▫

مجموع املبلغ املحّصل من العمل اإلضايف؛ ▫

مجموع ساعات العمل لفرتة العمل؛ ▫

وسيلة الدفع )نقداً، مبوجب شيك، أو حوالة مالية(. ▫



٨١

ساعات العمل وفترات الراحة والعمل اإلضافي . 5

يشّكل دوام العمل أحد مقومات عقود العمل والتفاصيل التي يجدر التوافق عليها قبل مبارشة العمل. 

الجوانب الكمية لدوام العمل املفروض التحقق منها:

ساعات العمل •

يومياً؛ –

أسبوعياً. –

العمل اإلضايف. •

فرتات الراحة: •

فرتات الراحة اليومية؛ –

فرتة االسرتاحة بني دوامني؛ –

فرتات الراحة األسبوعية أو نصف الشهرية. –

ترتيبات اإلجازة. •

الجوانب النوعية:

تنظيم ساعات العمل: •

العمل باملناوبة؛ –

العمل الليي؛ –

ساعات العمل املرِنة. –

العمل بدوام جزيئ.  •

عمل األطفال. 6

التحقق من السّن القانونية لقبول الشخص يف العمل:

األعامل الخطرة لألطفال، عى مثال:

العمــل تحــت األرض أو تحــت املــاء، أو يف أماكــن ضيقــة قــد يجــد الطفــل نفســه فيهــا عالقــاً  •
أو محــارصاً؛

العمــل عــى ســقاالت أو ســامل أو منصــات عمــل أو أدراج أو أعمــدة ســامل قــد ال تكــون مأمونــة  •
أو ثابتــة؛

العمل عى ارتفاع خطر، كاألسطح؛ •

العمل يف محيط خنادق أو فتحات أو حفريات قد يسقط فيها العامل. •
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الهجرة واستخدام الرعايا األجانب. 7

الجوانب املطلوب التحقق منها:

وضعهم القانوين يف البلد. •

عند وجودهم يف وضع غر قانوين )من دون إجازة عمل )تريح عمل( صالحة(:

اتخاذ اإلجراءات الازمة واإلباغ عنهم إىل املؤسسات والسلطات املختصة األخرى؛ •

تقديم معلومات وتنبيه العاّمل األجانب إىل: •

الحقوق والواجبات؛ ▫

الوضعية يف برنامج الضامن االجتامعي؛ ▫

التأمينات والتعويضات املحتملة؛ ▫

الخطوات والخيارات واإلجراءات التي يتسّنى للعامل اتخاذها؛ ▫

املؤسسات التي يجوز أن تقّدم املساعدة والدعم للعامل؛ ▫

معلومات معيّنة بشأن التحقيقات أو اإلجراءات القضائية أو الجنائية. ▫

اشتراكات الضمان االجتماعي. 8

التحقق من:

تسجيل الركة لدى مؤسسة الضامن االجتامعي؛ •

قيام صاحب العمل بتسجيل العاّمل لدى مؤسسة الضامن االجتامعي؛ •

تسجيل العاملني لحسابهم الخاص لدى مؤسسة الضامن االجتامعي؛ •

سداد اشرتاكات العاّمل؛ •

سداد مجموع االشرتاكات من قبل صاحب العمل أو العامل لحسابه الخاص. •

التأهيل والتدريب. 9

التحقق من:

مهارات العاّمل واملتعاقدين ومعارفهم؛ •

صحة اإلفادات املطلوبة؛ •

فعالية املواد التدريبية واإلجراءات من خال رصد األفراد يف ميدان عملهم؛ •

مهارات املدراء املرفني ومؤهاتهم وخرباتهم لتخطيط عمليات البناء وتنظيمها؛ •

إخضاع كافة العاّمل لتدريب كاٍف؛ •

توافر الكفاءات املطلوبة الختيار املتعاقدين؛ والتعامل مع املتعاقدين املعتمدين عند اإلمكان؛ •

إخضاع كافة الرتاخيص واإلفادات الرضورية للتدقيق قبل حفظها يف امللفات. •
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تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة )دون تمييز(. 10

التحقق من:

استخدام العاّمل وترقيتهم عى أساس مهاراتهم، ومؤهاتهم، وخرباتهم؛ •

اعتــامد املؤسســة سياســة تكافــؤ الفــرص التــي تغطــي، بالحــّد األدىن، آليــات االســتخدام والرتقيــة  •
وتوزيــع املهــام ورصف املوظفــني؛

اتخاذ اإلجراءات التي تضمن إطّاع الجميع عى تلك السياسة وحسن تطبيقها؛ •

ــام  • ــّدر مه ــل أن يق ــرّب العم ــا يجــوز ل ــة. ف ــل املتســاوي يف القيم ــاء العم ــه لق ــر ذات ــع األج دف
ــرأة”(؛ ــام امل ــن “مه ــراً م ــى أج ــل” أع ــام الرج ــرب “مه ــواها )كأن يعت ــر دون س ــث األج ــن حي ــة م معيّن

ــا  • ــنني، م ــني أو املس ــاّمل املعوق ــات الع ــع احتياج ــل، وم ــات العام ــع مواصف ــل م ــة العم مطابق
يخّولهــم االســتمرار يف عملهــم دون أن يتعرّضــوا شــخصياً أو يعرّضــوا اآلخريــن ألي خطــر.
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لمزيد من المعلومات، الرجاء اإلتصال:
منظمة العمل الدولية

المكتب اإلقليمي للدول العربية

أريسكو سنتر - شارع جوستنيان - القنطاري
ص.ب .٤٠٨٨ – ١١ رياض الصلح ٢١٥٠ – ١١٠٧

بيروت – لبنان 
هاتف: ٤٠٠ ٧٥٢ ١ ٩٦١+

فاكس: ٤٠٥ ٧٥٢ ١ ٩٦١+
beirut@ilo.org :البريد اإللكتروني

ilo.org/arabstates :الموقع اإللكتروني
 @iloarabstates :تويتر

يضطلــع قطــاع البنــاء بــدور محــوري فــي جهــود التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي 
تشــهدها عــدة بلــدان لعــدة أســباب، ليــس آخرهــا ضخامــة الكتلــة العّماليــة التــي تشــارك 
فــي أشــغال البنــاء. رغــم هــذا الســبب الجوهــري، غالبــًا مــا تكــون عالقــة العمــل، وهــي الرابــط 
القانونــي القائــم بيــن العّمــال وأصحــاب العمــل، فــي هــذا المجــال ضبابيــة، مــا يفضــي باســتمرار 
إلــى حرمــان العّمــال مــن بعــض الحقــوق والمنافــع، ناهيــك عــن األخطــار الجّمــة التــي يتعــّرض 
لهــا العّمــال فــي أغلــب األحيــان. فــي المحّصلــة، مــن الصعــب اعتبــار ظــروف العمــل الســائدة 
فــي مواقــع بنــاء كثيــرة بالظــروف “الالئقــة”، مــا دامــت ال تضمــن للعّمــال بيئــة عمــل تراعــي 

ــة.  ــالمة والصح ــة والس ــاف والعدال ــادئ اإلنص مب

ــان  ــة ضم ــًا لجه ــزًا هام ــل حّي ــو العم ــا مفتش ــوم به ــي يق ــش الت ــال التفتي ــغل أعم ــك، تش لذل
االلتــزام بالتشــريعات، والعمــل بالتالــي علــى توفيــر ظــروف العمــل الالئــق للعّمــال فــي شــّتى 
القطاعــات، بمــا فيهــا قطــاع البنــاء. ويهــدف هــذا الدليــل إلــى مســاعدة المفتشــين علــى أداء 
ــول  ــا، ح ــم فهمه ــهل عليه ــٍة يس ــة، بصيغ ــات عملي ــم بمعلوم ــالل تزويده ــن خ ــم م وظيفته
منهجيــة عمــل مقترحــة إلجــراء عمليــات تفتيــش علــى أشــغال البنــاء. تنطلــق تلــك المنهجيــة 
مــن التخطيــط الــالزم لزيــارة التفتيــش بحــّد ذاتهــا وصــواًل إلــى رفــع التقاريــر حــول النتائــج التــي 
آلــت إليهــا، باإلضافــة إلــى أنهــا تــزّود المفتشــين بمعلومــات تقنيــة، يضعونهــا بدورهــم فــي 

متنــاول أصحــاب العمــل والعّمــال، حرصــًا علــى ترســيخ معاييــر “العمــل الالئــق”.

ــن  ــاًل ع ــا، فض ــين معاينته ــى المفتش ــن عل ــل يتعّي ــروف عم ــدة ظ ــل ع ــل بالتفصي ــاول الدلي يتن
األخطــار التــي قــد يتعــرض لهــا العّمــال. ويوّثــق تدابيــر الســالمة المعتــرف بهــا دوليــًا، والتــي 
تســهم عنــد تطبيقهــا فــي الحــّد مــن احتمــاالت تعــّرض العّمــال للحــوادث واألمــراض المهنيــة.




