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ال تنطــوي التســميات املســتخدمة يف منشــورات مكتــب العمــل الــدويل ،التــي تتــاىش مــع تلــك التــي تســتعملها
األمــم املتحــدة ،وال املــواد املعروضــة فيهــا ،عــى التعبــر عــن رأي مكتــب العمــل الــدويل بــأي شــكل بشــأن الوضــع
القانــوين ألي بلــد أو منطقــة أو إقليــم ،أو لســلطات أي منهــا ،أو بشــأن تعيــن حدودهــا.
إن مســؤولية اآلراء املعــر عنهــا يف املقــاالت أو الدراســات أو املســاهامت األخــرى التــي تحمــل توقيعــاً ،هــي
مســؤولية مؤلفيهــا وحدهــم ،وال ميثــل النــر مصادقــة مــن جانــب مكتــب العمــل الــدويل عــى اآلراء الــواردة فيها.
كــا أن اإلشــارة إىل أســاء الــركات واملنتجــات والعمليــات التجاريــة ال تعنــي مصادقــة مكتــب العمــل الــدويل
عليهــا ،كذلــك إغفــال ذكــر أي رشكات أو منتجــات أو عمليــات تجاريــة ليــس عالمــة عــى عــدم إقرارهــا.
ميكــن الحصــول عــى معلومــات عــن منشــورات منظمــة العمــل الدوليــة واملنتجــات الرقميــة مــن خــال زيــارة
موقعنــا االلكــروين عــى العنــوان التــايلwww.ilo.org/publns :
وللحصول عىل مطبوعات مكتب منظمة العمل الدولية اإلقليمي للدول العربية ،االتصال عىل العنوان التايل:
منظمة العمل الدولية  /املكتب اإلقليمي للدول العربية
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شبكة اإلنرتنتwww.ilo.org/arabstates :
طبع يف لبنان.

تســتخدم الصناعــات اإلنشــائية نســبة عاليــة مــن القــوى العاملــة يف البلــدان الصناعيــة والناميــة عــى حــد ســواء.
وتوســع دائــرة املشــاركني يف عقــود البناء مع
وتتميّــز بتغـ ّـر طبيعــة األعــال الجاريــة يف مواقــع البناء بشــكل مســتمر؛ ّ
مــا يســودها يف أغلــب األحيــان مــن ضبابيــة عــى مســتوى العالقــات القامئــة بــن املتعاقديــن الرئيســيني واملتعاقديــن
مــن الباطــن والعاملــن لحســابهم الخــاص؛ وتتم ّيــز أيضـاً بتعــدد األنشــطة التــي تتوالّهــا عــدة رشكات يف آنٍ واحــد؛
واالســتخدام الكبــر للعـ ّـال األجانــب؛ وتعـ ّرض حقــوق العمل النتهــاكات فاضحــة؛ وصوالً إىل شـ ّدة املخاطــر املحيطة
مبعظــم أعــال البنــاء .لذلــك ،يــأيت هــذا القطــاع يف طليعــة اهتاممــات مفتــي العمــل يف كافــة أنحــاء العــامل.
غالبـاً مــا تكــون عالقــات العمــل (الرابــط القانــوين القائــم بــن أصحــاب العمــل والعـ ّـال) غــر واضحــة يف قطــاع
البنــاء والتشــييد ،مــا يــؤدي باســتمرار إىل حرمــان العـ ّـال مــن بعــض الحقــوق واملنافــع العائــدة إليهــم ،فضـاً
عــن أ ّن هــذا الحرمــان غالبـاً مــا يقــرن بتعـ ّرض العـ ّـال ألخطــار كثــرة بســبب التقصــر يف تطبيــق التدابــر الالزمــة
للتحكــم يف املخاطــر 1.نتيجــة لهــذا التقصــر ال تُعتــر ظــروف العمــل يف عــدة مواقــع البنــاء «الئقــة» ،يف ظـ ّـل
غيــاب الضامنــات التــي تكفــل للعـ ّـال حصولهــم عــى بيئــة عمــل عادلــة وآمنــة وســليمة.
نصــت عليــه املــادة  3مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة (رقــم  )81لعــام 1947بشــأن تفتيــش العمل،
تبعـاً ملــا ّ
يضطلــع مفتشــو العمــل بــدور محــوري يخ ّولهــم توفــر بيئــة عمــل الئقــة للعـ ّـال يف مختلــف القطاعــات ،مبــا يف
ذلــك قطــاع البنــاء ،مــن خــال:
2

العــال أثنــاء قيامهــم
• •تأمــن إنفــاذ األحــكام القانونيــة املتعلقــة بظــروف العمــل وحاميــة
ّ
بهذا العمل؛
• •تقديــم املعلومــات التقنيــة واملشــورة ألصحــاب العمــل والعـ ّـال بشــأن الوســائل األكــر فعاليــة
لاللت ـزام باألحــكام القانونيــة؛
التعسف التي ال تغطيها تحديدا ً األحكام القانونية النافذة.
• •التعريف بجوانب النقص أو ّ
 1يتالزم «الخطر» مع احتامل تع ّرض الشخص إلصابة أو إلحاق الرضر بصحته.
 2راجع اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم  )81لعام  1947بشأن تفتيش العمل ،املتوافرة عرب:

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C081

iii

ويتحقــق ذلــك مــن خــال إجــراءات التفتيــش يف مواقــع البنــاء ،وإطــاق الحمــات الراميــة لزيــادة الوعــي،
وتضافــر الجهــود املبذولــة مــع هيئــات أصحــاب العمــل والعـ ّـال ،وســواهم مــن األطـراف املعنيــن بهــذا القطــاع.
يهــدف هــذا الدليــل إىل مســاعدة مفتــي العمــل يف أداء مهامهــم مــن خــال تزويدهــم مبعلومــات عمليــة عــن
منهجيــة عمــل مقرتحــة لتطبيــق إجـراءات التفتيــش عــى أعــال البنــاء ،بصيغـ ٍة يســهل عليهــم فهمهــا .تنطلــق
تلــك املنهجيــة مــن التحضــر ألعــال التفتيــش وصــوالً إىل تقديــم التقاريــر بشــأن النتائــج التــي تــؤول إليهــا،
مــز ّود ًة املفتشــن مبعلومــات تقنيــة مفيــدة والتــي ميكنهــم أن يضعوهــا يف متنــاول أصحــاب العمــل والعـ ّـال معـاً
بهــدف تأمــن ظــروف "العمــل الالئــق".
يتنــاول الدليــل بالتفصيــل جوانــب متعــددة مــن ظــروف العمــل التــي يهتـ ّم بهــا املفتشــون ،ونذكــر منهــا تحديــدا ً
عالقــات العمــل ،وحقــوق التمثيــل ،فضـاً عــن األجــور ،وســاعات العمــل وأيــام ال ُعطَــل ،وتشــغيل عنــر الشــباب
والرعايــا األجانــب ،وأخ ـرا ً املخاطــر التــي قــد يتع ـ ّرض لهــا العـ ّـال أثنــاء عملهــم .يوثّــق الدليــل أيض ـاً تدابــر
الســامة املتعــارف عليهــا دولي ـاً ،والتــي مــن شــأنها أن تح ـ ّد مــن احتــاالت إصابــة العـ ّـال بحــوادث وأم ـراض
مهنيــة يف حــال تطبيقهــا.
أناعــى ثقــة بــأ ّن مفتــي العمــل وســواهم مــن املســؤولني ســيجدون يف هــذا الدليــل مرجعـاً مفيــدا ً للمعلومــات
التــي تســاعدهم يف توفــر ظــروف العمــل الالئــق يف مواقــع البنــاء.
السيدة نانيس لبينك
رئيسة فرع
إدارة شؤون العمل ،فرع تفتيش العمل والسالمة والصحة املهنيتني
شعبة الحوكمة والهيكل الثاليث
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الوصف

مثال عن الفتات للسالمة ترشح
بالصورة معدات الوقاية الشخصية املطلوبة
موقع بناء ُمحاط بسياج
مرافق الراحة مز ّودة بحجرة لحفظ معدات الوقاية الشخصية
خري مثال عن خدمات الرتتيب يف املوقع،
يُظهِر املساحة املخصصة لجمع املخلّفات
قضبان حديدية غري محمية يُخىش أن تخرتق الجسم
قضبان حديدية محمية تخفّف من خطر اخرتاق الجسم
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تولّــت إعــداد هــذا الدليــل إدارة شــؤون العمــل ،فــرع تفتيــش العمل والســامة والصحــة املهنيتــن (LABADMIN/

 ،)OSHضمــن شــعبة الحوكمــة والهيــكل الثــايث ( ،)GOVERNANCEبــإرش ٍ
اف وتوجيـ ٍه تقنــي مــن الســيد يواكيــم
بينتــادو نيونــزس ،كبــر املختصــن يف شــؤون تفتيــش العمــل والســامة والصحــة املهنيتــن؛ والســيد آنــدرو
كريســتيان ،املســؤول عــن دائــرة العمــل وتفتيــش العمــل؛ والســيد خافيــر باربــرو ،كبــر الخـراء املتخصصــن يف
إدارة شــؤون العمــل وتفتيــش العمــل والســامة والصحــة املهنيتــن.
تق ـ ّر منظمــة العمــل الدوليــة بــأ ّن هــذا الدليــل يحتــوي عــى معلومــات خاصــة بالقطــاع العــام ،نرشتهــا الهيئــة
3
التنفيذيــة الربيطانيــة للصحــة والســامة مبوجــب الرتخيــص الحكومــي املفتــوح بنســخته .v1.0
تقـ ّر املنظمــة أيضـاً بأنهــا حصلــت عــى بعــض الصــور الــواردة يف الدليــل مــن مدونــة املامرســات املتعلقــة بســامة
العمــل يف األماكــن املرتفعــة (النســخة الثانيــة املنقحة ،2013 ،مجلس الســامة والصحــة يف مكان العمل ،ســنغافورة).
ـر إعــداد هــذا الدليــل بفضــل املســاهمة املاليــة التــي تق ّدمــت بهــا وزارة الشــؤون الخارجيــة يف مملكــة
وقــد تيـ ّ
الرنويــج ،ضمــن إطــار مــروع «تعزيــز االلتـزام باملعايــر يف مــكان العمــل مــن خــال إجـراءات التفتيــش».

3

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/
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مقدمة
.1
ّ
ـص املــادة ( 35ب) مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة (رقــم  1)167لعــام  1988بشــأن الســامة والصحــة يف
تنـ ّ
مواقــع البنــاء ،بــأن تقــوم «كل دولــة عضــو ...بتوفــر أقســام تفتيــش مالمئــة لــإرشاف عــى تطبيــق التدابــر التــي
س ـتُتخذ عم ـاً بهــذه االتفاقيــة ،وتزويــد هــذه األقســام مبــا تحتاجــه مــن مــوارد ألداء مهمتهــا ،أو التحقــق مــن
إجـراء تفتيــش مناســب».
ت ـ ّم إعــداد هــذا الدليــل مــن أجــل تزويــد مفتــي العمــل باملهــارات الالزمــة ملعاينــة ظــروف العمــل يف مواقــع
البنــاء بشــكل ف ّعــال .ويغطّــي تفتيــش العمــل عــدة مجــاالت تبعــاً للترشيعــات الوطنيــة والظــروف املحليــة
الســائدة ،متنــاوالً عــى األرجــح مواضيــع تتعلــق مث ـاً بالعالقــات الصناعيــة والحريــة النقابيــة ،وعمــل األطفــال،
والعمــل القــري ،باإلضافــة إىل األجــور وظــروف العمــل العامــة ،والســامة والصحــة املهنيتــن ،ومــا شــابهها مــن
مســائل تتمحــور حــول العمــل والضــان االجتامعــي.
يطــرح الدليــل منهجيــة عمــل إلج ـراءات التفتيــش التــي تطــال أعــال البنــاء – انطالق ـاً مــن مرحلــة التخطيــط
وصــوالً إىل إعــداد التقاريــر الناتجــة عــن عمليــة التفتيــش بحــ ّد ذاتهــا .ويهــدف بالدرجــة األوىل إىل إعطــاء
التوجيهــات املتعلقــة بطريقــة إج ـراء الزيــارات االســتباقية ،كــا هــي محــددة الحق ـاً يف النــص .أ ّمــا املفتشــون
املشــاركون يف زيــارات التحقيــق التــي ترمــي إىل تحديــد أســباب حــوادث العمــل قــد يطيــب لهــم االطّــاع عــى
دليــل صــدر عــن منظمــة العمــل الدوليــة يف العــام  2015بعنــوان :التحقيــق يف الحــوادث واألم ـراض املهنيــة -
2
دليــل عمــي ملفتــي العمــل.
ـت حــوادث عمــل مميتــة تقريب ـاً يقــع يف قطــاع البنــاء ،مــا ميثّــل  60,000حــادث
يتبـ ّـن أ ّن حادث ـاً مــن أصــل سـ ّ
مميــت ســنوياً .أ ّمــا األســباب التــي تــؤ ّدي إىل توصيــف قطــاع البنــاء بالصناعــة الخطــرة فتكمــن باإلجــال يف
طبيعــة هــذا العمــل املحفــوف أصـاً باملخاطــر ،مــن ناحيــة مامرســات التعاقــد مــن الباطــن أو االســتعانة مبصــادر
خارجيــة ،وتن ـ ّوع مواقــع البنــاء ،وتغـ ّـر بيئــة العمــل ،وارتفــاع معــدالت تبديــل العـ ّـال .فمــن البديهــي أن تثــر
مواقــع البنــاء املتنوعــة ،مــع مــا تنطــوي عليــه مــن مامرســات مهنيــة وتكنولوجيــا وأدوات ومــواد مســتخدمة
مختلفــة ،تحديــات ج ّمــة أمــام نُظــم إدارة الســامة والصحــة املهنيتــن .رغــم ذلــك ،ميكــن تفــادي الحــوادث
واملشــاكل الصحيــة بفضــل عمليــات التفتيــش التــي يقــوم بهــا مفتشــو العمــل ،والتــي لهــا دور حيــوي يف تحقيــق
هــذا الهــدف.
تذكـرا ً بحـ ّـق جميــع العـ ّـال يف التن ّعــم «ببيئــة عمــل آمنــة وصحيــة» 3،وعــى صعيــد الســامة يف أماكــن العمــل،
«ورضورة اتخــاذ جميــع االحتياطــات املناســبة لضــان أن تكــون جميــع أماكــن العمــل آمنــة وخاليــة مــن املخاطــر
التــي تهــدد ســامة العـ ّـال وصحتهــم» 4،يقـ ّدم الدليــل معلومــات عــن بعــض املخاطــر الشــائعة يف مواقــع البنــاء،
والتدابــر الوقائيــة القــادرة عــى الح ـ ّد مــن املخاطــر 5التــي قــد يتع ـ ّرض لهــا العـ ّـال وســواهم بســبب أعــال
البنــاء ،يف حــال االلتـزام بهــا.
إ ّن املخاطــر الناشــئة عــن عــدم االلت ـزام بقانــون العمــل أصبحــت ظاهــرة شــائعة يف هــذا القطــاع الــذي يتم ّيــز
باتّســاع دائــرة التعاقــد ،وطبيعــة مواقــع البنــاء املؤقتــة ،وكــرة تن ّقــل القــوى العاملــة وتن ّوعهــا ،وتغـ ّـر طبيعــة
متوافر عربhttp://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C167 :

1
2
 3راجع اإلطار الرتويجي التفاقية منظمة العمل الدولية (رقم  )187لعام  ،2006يف مادتها  ،)2( 3واملتوافر عرب:
متوافر عربhttps://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

 4راجع املادة  13من االتفاقية رقم .167
ٌ
معي مع اإلشارة إىل درجة خطورة هذا الرضر.
 5الخطر هو
احتامل ،كبري أو ضئيل ،أن يلحق بأحدهم رضر ّ

١

األعــال الجاريــة يف تلــك املواقــع .أ ّمــا االنتهــاكات املتكــررة املبلّــغ عنهــا فتشــمل عــدم االعـراف بعقــود العمــل،
والتخلّــف عــن دفــع الح ـ ّد األدىن لألجــور وغريهــا مــن املســتحقات ،واالمتنــاع عــن تســجيل العـ ّـال يف الضــان
االجتامعــي واح ـرام ســاعات العمــل؛ إضافــة إىل ذلــك فقــد تــم تســجيل حــاالت انتهــاك لحقــوق أساســية يف
العمــل ،نذكــر منهــا الح ـ ّد األدىن لس ـ ّن االســتخدام إىل جانــب العمــل القــري أو عمــل الســخرة.

 .2المعارف والمهارات المطلوبة
من مفتشي العمل
أل ّن مفتــي العمــل مخ ّولــون مــن التحقــق مــن مــدى االلتـزام بالترشيعــات الوطنيــة ،فاألجــدر بهــم أن يكونــوا
مل ّمــن متامــاً بتلــك الترشيعــات وبنطــاق صالحياتهــم 6.ولكــن ،نظــرا ً إىل تنــ ّوع الترشيعــات الدوليــة يف هــذا
7
املجــال ،لــن يُتــاح لنــا اســتعراض إالّ بضــع أمثلــة توضيحيــة يف معــرض هــذا الدليــل.
مــن املر ّجــح أن تشــمل تلــك الصالحيــات جملــة أمــور مــن بينهــا :الحــق يف دخــول أماكــن العمــل من دون إشــعار
مســبق؛ والتدقيــق بالشــكل املناســب للتأكّــد مــن مراعــاة األحــكام القانونيــة ذات الصلــة؛ واســتجواب الشــهود؛
وجمــع املعلومــات املوثقــة والتدقيــق فيهــا؛ وجمــع املــواد وفحصهــا مخربيــا؛ واتخــاذ اإلجـراءات املطلوبــة إلنفــاذ
القوانــن (الطلــب مــن الجهــات التــي تقــع عليهــا املســؤولية اتخــاذ اإلجـراءات الالزمــة ،مبــا فيهــا اإلجـراءات التــي
ترتّــب إجـراءات فوريــة يف حــال تعـ ّرض ســامة العـ ّـال أو صحتهــم لخطــر وشــيك ،وفــرض العقوبــات).

يتعـ ّـن عــى مفتــي العمــل املوكلــن مبهمــة التفتيــش عــى مواقع البنــاء أن يكونــوا مل ّمــن باإلجراءات واملامرســات
املرعيــة داخــل هيئــة التفتيــش (إجـراءات العمــل) .قــد تختلــف هــذه األخــرة ولكنهــا تشــمل بــن جملــة أمــور
مــا يــي :تشــكيلة فريــق التفتيــش (كالحاجــة مثـاً إىل مفتشــن يتمتعــون بكفــاءات مع ّينــة عــى غـرار املهندســن
املدنيــن)؛ والتعــاون مــع جهــات أخــرى؛ والتــز ّود مبعــدات الوقايــة الشــخصية واســتخدامها؛ باإلضافــة إىل إرشاك
ممثــي العـ ّـال وأصحــاب العمــل أثنــاء عمليــات التفتيــش؛ واالطّــاع عــى مدونــة آداب العمــل املعتمــدة لــدى
هيئــة التفتيــش؛  8واملبــادئ املتّبعــة التخــاذ القـرار بإنفــاذ القوانــن( 9فــرض عقوبــات) ،كالسياســات التــي تعالــج
مســألة اإلخــال بالترشيعــات؛ وأصــول إعــداد التقاريــر املتعلقــة بعمليــات التفتيــش؛ واإلعــان عــن النتائــج التــي
تتوصــل إليهــا.
ّ
يف إطــار املســاعي الراميــة إىل ترســيخ مفاهيــم العمــل الالئــق وثقافــة الوقايــة مــن الحــوادث ،مــن املفيــد جــدا ً
للمفتشــن يف إطــار مهامهــم أن يوطّــدوا معرفتهــم بالجهــات املعنيــة بقطــاع البنــاء وبطريقــة تركيزهــا عــى توفــر
ظــروف العمــل الالئــق؛ ومــن املهــم أيضـاً أن يعاينــوا كيــف جــرى توجيــه ســلوكيات تلــك الجهــات نحــو ظــروف
العمــل ،مبــا فيهــا مســألة الصحــة والســامة املهنيتــن.
6

ُحدِّدت صالحيات مفتيش العمل يف املادة  12من اتفاقية تفتيش العمل (رقم  )81لعام  ،1947املتوافرة عرب:

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C081

 7قد يه ّم القراء االطّالع عىل قاعدة البيانات العاملية بشأن الترشيعات املتعلقة بالسالمة والصحة املهنيتني ،العائدة ملنظمة العمل الدولية،
والتي تعطي فكرة عامة عن اإلطار التنظيمي ألبرز عنارص تلك الترشيعات ،مبا يف ذلك إدارة السالمة والصحة املهنيتني وتنظيم شؤونها،
العمل وواجباتهم ،والتفتيش يف مجال السالمة والصحة املهنيتني وإنفاذ القوانني التي
وواجبات أصحاب العمل والتزاماتهم ،وحقوق ّ
ترعاها .ميكن االطّالع عىل قاعدة البيانات هذه عربhttp://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=14100:1:0::NO :
 8االتحاد الدويل لتفتيش العمل ( :)IALIاملدونة العاملية للنزاهة يف مجال تفتيش العمل ،متوافرة عرب:
http://www.iali-aiit.org/resources/code-of-integrity.pdf

 9يشكّل منوذج إدارة عملية اإلنفاذ إطار عمل يساعد املفتشني يف اتخاذ قرارات اإلنفاذ طبقاً لبيان سياسات اإلنفاذ الصادر عن الهيئة
التنفيذية للصحة والسالمة ،واملتوافر عربwww.hse.gov.uk/enforce/emm.pdf :

٢

عنــد تف ّقــد مواقــع البنــاء ،يتعـ ّـن عــى املفتشــن أن يحيطــوا مبختلــف جوانــب القطــاع ويكونــوا عــى معرفــة
واســعة مبــا يــي:
كيفيــة تنظيــم العمــل وإدارة مــروع وموقــع بنــاء عــادي؛ والتحديــات التــي تواجههــا كافــة الجهــات املشــاركة يف
كل مــن ترتتّــب عليــه مســؤوليات قانونيــة محتملة كالعمــاء واملتعاقديــن الرئيســيني واملتعاقدين
مــروع البنــاء ،أي ّ
مــن الباطــن والعـ ّـال؛ إضافـ ًة إىل مامرســات العمــل الســليمة يف القطــاع ،الســائدة محليـاً واملعــرف بهــا دوليـاً.
ملعاينة مواقع البناء بشكل ف ّعال ،يتوجب أيضاً عىل مفتيش العمل امتالك املهارات التالية:

العمل وأصحــاب العمــل وممثليهم،
• •املهــارات الشــخصية – القــدرة عــى التفاعــل بشــكل ف ّعال مــع ّ
ومــع مفتشــن آخريــن ،وعــى وضــع نتائــج عمليــة التفتيــش يف متنــاول رشيحــة واســعة مــن
األف ـراد واملنظــات؛
• •مهارات إجراء املقابالت – القدرة عىل استخالص املعلومات من خالل طرح األسئلة املفيدة؛
• •اإلق ـرار باملخاطــر – القــدرة عــى تحديــد ظــروف العمــل املحفوفــة بالخطــر ،حرص ـاً عــى اتخــاذ
اإلج ـراءات التــي تضمــن ســامة العـ ّـال وســامة املفتشــن أيض ـاً.
• •الكفــاءات التقنيــة –الوعــي تجــاه إجـراءات العمــل الســليمة املطلــوب تب ّنيهــا ،مــع إيــاء اهتــام
خــاص لألعــال الخاضعــة للتفتيــش؛

• •املهــارات التنظيميــة – القــدرة عــى التحضــر لعمليــات التفتيــش ،باإلضافــة إىل تســجيل املعلومــات
املســتم ّدة منهــا وترتيبها؛
• •املهــارات التحليليــة – القــدرة عــى تقييــم طريقــة تنظيــم موقــع البنــاء وسلســلة األطــراف
املتعاقــدة ،وكيفيــة توزيــع القــوى العاملــة مــن جهــة ،وتحديــد أصحــاب العمــل وترتيبــات العقــود
املربمــة بــن املتعاقديــن الرئيســيني واملتعاقديــن مــن الباطــن مــن جهــة أخــرى ،والتــي تؤثّــر عــى
إدارة املوقــع وتنســيق األعــال الجاريــة فيــه؛
• •األهليــة القانونيــة – اإلملــام بالترشيعــات التــي تنظــم عالقــات العمــل وظــروف العمــل والســامة
والصحــة املهنيتــن ،وأي مجــاالت أخــرى تقــع ضمــن نطــاق صالحيــات هيئــة تفتيــش العمــل.
مــن شــأن تلــك املهــارات أن تتيــح للمفتشــن التحقــق مــن مــدى االلتـزام (أو عــى العكــس اإلخــال) بالترشيعــات
الوطنيــة وعقــود العمــل الجامعيــة ،عنــد تطبيقهــا ،متهيــدا ً لتحديــد اإلجـراءات املطلــوب اتخاذهــا بهــذا الخصوص.

1۔ 2دورة البناء

مــن الــروري أن يلـ ّم مفتشــو العمــل يف قطــاع البنــاء بــدورة البنــاء ،نظـرا ً للواجبــات التــي قــد ترتّبهــا الترشيعات
الوطنيــة عــى الجهــات املعنيــة يف مراحــل مختلفــة مــن تلــك الــدورة و/أو عــى امتدادهــا .فقــد يتعـ ّـن عــى
فريــق التخطيــط مث ـاً أن يأخــذ بعــن االعتبــار املســافات التــي تفصــل بــن أماكــن التصنيــع وأماكــن الســكن،
فيــا ينبغــي باملهندســن املعامريــن البحــث يف ســبل تنظيــف واجهــة املبنــى أو تصميــم ممـرات آمنــة للوصــول
إىل الرتكيبــات الجاريــة عــى ســطح املبنــى ،إىل غــر ذلــك.
مت ّر دورة البناء عاد ًة بخمس مراحل:

مم إذا كانت مطالب العمالء مقبولة وقابلة للتطبيق؛
املرحلة  :1التخطيط – ويشمل التحقق ّ

٣

فضال عن تحديد مواصفاته والتكاليف املتوقعة؛
املرحلة  :2التصميم – 10ويشمل وضع رسومات املرشوع ً
املرحلــة  :3طــرح املناقصــات – ويشــمل إعطــاء تفاصيــل عــن الخطــط والطلــب مــن الــركات تقديــم عروضهــا،
وصــوالً إىل اختيــار املتعاقــد الرئيــي؛
املرحلة  :4مرحلة البناء بح ّد ذاتها .وهي تشمل:
أوالً:

تجهيز املوقع

ثانياً :األساسات
ثالثاً:

اإلنشاءات العلوية

رابعاً :الواجهة
خامساً :البناء الداخيل
سادساً :اختبار التشغيل
سابعاً :أعامل التسوية ،التحسني ،تنسيق املناظر الطبيعية؛
املرحلــة  :5التســليم والتقييــم عنــد االنتهــاء مــن أعــال البنــاء .حيــث يتـ ّم تســليم البنــاء إىل العميــل الــذي يقــوم
بتقييــم جــودة البنــاء والخدمــات املق ّدمــة.
عنــد التحضــر لزيــارة التفتيــش واملواضيــع املطلــوب التوقــف عندهــا يف معــرض تلــك الزيــارة ،يجــدر مبفتــي
العمــل أن يكونــوا عــى علـ ٍـم باملرحلــة التــي بلغهــا املــروع .فــإذا كانــوا يعتزمــون مثـاً تف ّقــد األعــال الجاريــة
يف أماكــن مرتفعــة مــن البنــاء يجــدر بهــم حينهــا أن يــزوروا املوقــع يف املرحلتــن الثالثــة والرابعــة مــن دورة
البنــاء؛ وإذا كانــوا يرغبــون يف معاينــة أعــال املنشــآت املتنقلــة ،قــد يكــون مــن األنســب لهــم زيــارة املوقــع يف
رح
املرحلتــن األوىل والثانيــة؛ أ ّمــا إذا امل ـراد التأكّــد مــن عــدم اســتخدام األطفــال أو مــن أ ّن جميــع العـ ّـال م ـ ّ
بهــم ويتقاضــون األجــر الــذي يســتحقونه ،فمــن األفضــل رمبــا أن يقــوم املفتشــون بزيارتهــم يف املرحلتــن الخامســة
أو الســابعة ،باعتبــار أ ّن األعــال يف موقــع البنــاء تســتدعي اســتقدام عــدد أكــر مــن العـ ّـال يف هاتــن املرحلتــن.
يُستحســن أن يخضــع كل موقــع بنــاء لــإرشاف يف مرحلــة مبكــرة حتــى يتسـ ّنى للمفتشــن االســتعالم مبــا يكفــي
ـتتول تنفيــذ املــروع ،وعــدد العـ ّـال املعنيــن ،وكيفيــة التعاطــي مــع مســألة ســامة
عــن املؤسســات التــي سـ ّ
العــال وصحتهــم عــى مســتوى التخطيــط والضامنــات والتنســيق .لذلــك ،مــن األفضــل أن يتزامــن توقيــت
ّ
الزيــارات مــع مراحــل دقيقــة مــن األعــال الجاريــة ،وذلــك لرصــد عــدد املؤسســات والعـ ّـال املتواجديــن يف
موقــع البنــاء.

 10تستم ّد املرحلتان  1و 2أهميتهام البالغة من أنهام تضمنان توفري ظروف عمل مأمونة يف موقع البناء .فتبعاً للامدة  9من اتفاقية رقم
عمل البناء وفقاً للقوانني واللوائح واملامرسات املحلية».
أي مرشوع للبناء سالمة وصحة ّ
« :167يراعي املعنيون بتصميم وتخطيط ّ
فكم من الحوادث تقع بسبب إهامل السالمة والصحة املهنيتني يف مرحلة تصميم املرشوع .لهذا السبب ،ك ُُث هم مفتشو العمل الذين
يستهلّون نشاطهم بعقد اجتامعات مع أصحاب املرشوع واملتعاقدين الرئيسيني قبل مبارشة العمل يف موقع البناء ،من أجل تقييم مدى
مراعاة األشغال املقرر تنفيذها ملبادئ السالمة والصحة وتحديد التدابري الواجب اتخاذها يف هذه املرحلة .وكانت ديباجة التوجيه الصادر
عن مجلس االتحاد األورويب  92/57/EECقد أملحت مثالً إىل أهمية مرحلة التخطيط عىل النحو اآليت «...كان للخيارات املعامرية و/أو
التنظيمية غري املرضية أو سوء تخطيط األشغال يف مرحلة إعداد املرشوع دور يف أكرث من نصف حوادث العمل التي وقعت ضمن مواقع
البناء يف املجتمع املحيل».

٤

 .3عملية التفتيش
مت ّر عملية التفتيش بأربع مراحل أساسية:
١.١التخطيط/التحضري للتفتيش
٢.٢إجراء التفتيش
٣.٣تحديد اإلجراءات املطلوب اتخاذها
٤.٤تقديم تقارير حول نتائج التفيش

1۔ 3التخطيط/التحضير للتفتيش

كل تقصــر يف هــذا املجــال يُف ِقــد
مــن األهميــة مبــكانٍ االســتعداد بالشــكل املناســب لعمليــة التفتيــش أل ّن ّ
التفتيــش فعاليتــه عــى األرجــح ،ويفــي باألحــرى إىل نتائــج عكســية .ومبــا أ ّن التأكــد مــن التق ّيــد بالترشيعــات
الوطنيــة هــي مــن مســؤولية مفتــي العمــل ،يتوجــب عليهــم اإلحاطــة بــكل املســائل ذات الصلــة متهيــدا ً ألداء
مهمتهــم ،مســهمني بذلــك يف تشــديد االلتـزام بتلــك الترشيعــات وتحســن ظــروف العمــل بطبيعــة الحــال .تبــدأ
املرحلــة التحضرييــة برســم خريطــة كافــة الجهــات املعنيــة املحتمــل تواجدهــا يف موقــع البنــاء ،إذ قــد تتوافــر
لديهــا معلومــات هامــة توضــح كيفيــة تنظيــم العمــل يف املوقــع أو توفــر معلومــات عــن العوامــل التــي تؤثّــر
عــى التــزام الجهــات املذكــورة بالترشيعــات .وتضــ ّم قامئــة الجهــات املعنيــة العميــل واملتعاقديــن الرئيســيني
واملتعاقديــن مــن الباطــن ومــدراء املــروع؛ باإلضافــة إىل الســلطات التــي متنــح الرتاخيــص الالزمــة واملورديــن
ومقدمــي الخدمــات (كاألمــن والتمويــن مث ـاً)؛ وأخ ـرا ً العـ ّـال.
عنــد التخطيــط للتفتيــش ،ال بـ ّد مــن التأكّــد مـ ّـا إذا كانــت هنــاك ســلطات أخــرى يجــب أن ترافــق مفتــي العمل
أي هيئــات تفتيــش
يف الزيــاة املقــرر إجراؤهــا .ومــن تلــك الســلطات نذكــر مصلحــة الرضائــب أو جهــاز الرشطــة أو ّ
أخــرى ،كتلــك املعن ّيــة بعالقــات العمــل والضــان االجتامعــي أو املفتشــن املهتمــن بشــؤون البيئــة أو املكلّفــن
مبراقبــة املبــاين .أ ّمــا مســألة انضــام وكاالت أخــرى إىل فريــق املفتشــن فتبقــى مرهونــة بطبيعــة املواضيــع
املطلــوب البحــث فيهــا أثنــاء عمليــة التفتيــش وباملعلومــات املتوافــرة ســابقاً عــن املوقــع .عندمــا تقتــي الحاجــة
القيــام بعمليــات تفتيــش مشــركة بالتعــاون مــع جهــات أخــرى ،ال بـ ّد مــن إرشاك كل جهــة يف مرحلــة التخطيــط
كل جهــة ،ومنهجيــات العمــل املتّبعــة ،و
وتزويــد كافــة الهيئــات بفكــرة واضحــة عــن أهــداف الزيــارة ،ودور ّ
الشــخص أو الجهــاز الــذي ميســك بزمــام األمــور ،والوســائل املعتمــدة لتبــادل املعلومــات وتقديــم التقاريــر.
بالتايل ،ميكن أن تتوزّع عملية التخطيط عىل عدة مراحل:
1۔1۔ 3تحديد المواضيع المطلوب تغطيتها أثناء التفتيش

قــد تتطـ ّرق تلــك املواضيــع مثـاً إىل عمــل األطفــال وســاعات العمــل واألجــور املدفوعــة ،إىل جانــب العمــل غــر
رح بــه والســامة والصحــة املهنيتــن .فأهــداف هيئــة التفتيــش ،املدرجــة ضمــن خطتهــا ،هــي التــي تحــدد
املـ ّ
عــاد ًة املواضيــع املفـ َرض البحــث فيهــا أثنــاء عمليــات التفتيــش كلهــا ،واملواضيــع املحــددة املطلــوب أخذهــا بعــن
االعتبــار خــال زيــارات التفتيــش القطاعيــة ،وأعــال التفتيــش االســتباقي التــي ســيجري تنفيذهــا.
ستســاعد تلــك األهــداف يف تحديــد املواعيــد املناســبة للزيــارات .فــإذا كانــت هيئــة التفتيــش مثـاً تنــوي معالجــة

٥

رح بــه ،فمــن األفضــل لهــا أن تــزور مــكان العمــل عندمــا يتواجــد فيــه أكــر عــدد ممكــن
مســألة العمــل غــر املـ ّ
مــن العـ ّـال أو حــن يبلــغ التعاقــد مــن الباطــن ذروتــه .ولعـ ّـل هــذا االحتــال يكــون واردا ً أكــر يف موقــع البنــاء
بعــد االنتهــاء مــن بنــاء األساســات ،و -رمبــا  -إنشــاء الهيــكل (بنــاء العظــم) .أ ّمــا إذا كان الهــدف هــو الحـ ّد مــن
حــوادث العمــل يف موقــع البنــاء أثنــاء أعــال الحفــر ،فينبغــي أن يعاينــه املفتشــون بُعيــد انطــاق األشــغال فيــه.
2۔1۔ 3تحديد المنشآت المطلوب تفتيشها ومواعيد التفتيش (متى)

تح ـ ّدد املؤسســات خياراتهــا بهــذا الشــأن انطالق ـاً مـ ّـا إذا كانــت املنشــآت مس ـ ّجلة ،ومــا إذا كانــت الســلطات
بالتــايل عــى علـ ٍـم بوجودهــا .عنــد تحديــد املنشــآت املطلــوب زيارتهــا ،قــد تأخــذ هيئــات التفتيــش أيضـاً بعــن
االعتبــار عــدد العـ ّـال املســتخدمني ،ومــا يُعــرف عــن ظــروف العمــل يف الرشكــة عــى م ـ ّر تاريخهــا ،وموقعهــا
الجغ ـرايف ،ومــدى ارتيــاب املفتشــن بوجــود منشــآت غــر مس ـ ّجلة.
لعـ ّـل أحــد التحديــات التــي تواجههــا هيئــات التفتيــش املكلفــة مبهمــة تفتيــش أعــال البنــاء يكمــن يف أنهــا ال
تكــون أحيان ـاً عــى علـ ٍـم بوجــود موقــع عمــل محــدد .يف بعــض البلــدان ،تفــرض الترشيعــات املحليــة 11عــى
صاحــب موقــع البناء/العميــل أن يقــوم قبــل انطــاق ورشــة البنــاء بإطــاع الســلطات خطيـاً (مق ّدمـاً معلومــات
محــددة) 12عــى موعــد بــدء العمــل باملوقــع .تســتفيد هيئــة التفتيــش تحديــدا ً مــن هــذا الــرط ،كونــه ال يُعلمهــا
وحســب باألعــال املقــررة بــل يخ ّولهــا أيض ـاً وضــع األطــر الزمنيــة إلج ـراء التفتيــش .ويف بلــدان أخــرى ،تقــوم
هيئــات تفتيــش العمــل باســتعراض املناطــق بحث ـاً عــن مواقــع البنــاء قبــل أن تح ـ ّدد مواعيــد الزيــارات .وبنــا ًء
عليــه ،تطــال الزيــارات بالدرجــة األوىل املواقــع التــي رصدهــا املفتشــون ومل تكــن هيئــة التفتيــش عــى علـ ٍـم بهــا،
إذ قــد تشــهد الك ـ ّم األكــر مــن االنتهــاكات للقوانــن.
3۔1۔ 3تحديد أنواع الزيارات المطلوب القيام بها

تتخــذ زيــارات مفتــي العمــل إ ّمــا صفــة اســتباقية (بغــرض التفتيــش) أو ارتداديــة  /اســتجابية (بغــرض التحقيق)؛
يف كلتــا الحالتــن ،إ ّمــا تكــون تلــك الزيــارات معلَنــة عنــد إبــاغ األشــخاص الق ّيمــن عــى مــكان العمــل مســبقاً
أي إخطــار
بإجـراء عمليــة التفتيــش يف يوم/موعــد محــدد ،أو غــر معلَنــة حينــا ال يتل ّقــى املســؤولون عــن املوقــع ّ
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مســبق بشــأنها.
لعـ ّـل الحســنة األساســية للزيــارات املعلَنــة تكمــن يف أ ّن املؤسســة تُ نــح الوقــت الــكايف لـــتأمني كافــة املســتندات
الرضوريــة ،وتضمــن حضــور كبــار املــدراء أثنــاء الزيــارة .لك ـ ّن الســيئات األساســية يف املقابــل هــي أنهــا متنــح
أي مســتندات أو عـ ّـال يرغبــون يف إخفائهــم
أي مخالفــات مرتكبــة ،وإبعــاد ّ
املؤسســة الوقــت الــكايف إلخفــاء ّ
عــن املفتشــن ،ناهيــك عــن ذريعــة اســتدعاء املــدراء “بصــورة مفاجئــة” ألداء مهمــة خــارج أماكــن عملهــم .قــد
يظ ـ ّن العـ ّـال أيض ـاً أ ّن املفتشــن ال يالحظــون ظــروف العمــل الفعلية/العاديــة يف املؤسســة ،وبأنهــم يترصفــون
بطريقــة غــر حياديــة حــن يعطــون أربــاب العمــل إشــعارا ً مســبقاً بالزيــارة .مــن جهــة أخــرى ،تكمــن الحســنة
الرئيســية يف الزيــارات غــر املعلَنــة يف أنهــا تســمح للمفتشــن أن يــروا بــأم العــن ظــروف العمــل الســائدة عــى
رح بهــم .ويف النهايــة ،قــد
أرض الواقــع ،مبــا يف ذلــك األعــداد الفعليــة للعاملــن يف املوقــع ،حتــى العـ ّـال غــر املـ ّ
يــؤ ّدي اإلعــان املســبق عــن زيــارة التفتيــش ،تبع ـاً ألهدافهــا ،إىل تقويــض نجاحهــا.
رغــم مــا تقـ ّدم ،ال تنقــص الحجــج املق ّدمــة تأييــدا ً للزيــارات االســتباقية واالرتداديــة املعلَنــة وغــر املعلَنــة عــى
 11االتحاد األورويب :التوجيه الصادر عن املجلس  92/57/EECيف حزيران/يونيو  1992بشأن تطبيق الح ّد األدىن من رشوط السالمة والصحة
يف مواقع البناء املؤقتة أو املتنقلة.
 12لالطّالع عىل منوذج لإلبالغ عن مرشوع بناء يف بريطانيا ،راجعhttps://www.hse.gov.uk/forms/notification/f10.htm :
وآخر يف إسبانيا ،راجع http://www.madrid.org/ICMdownload/MDCJYDL.pdf
أي موقع عمل
إىل
سابق
إخطار
ودون
بحرية
الدخول
تنص املادة ( )1( 12أ) من االتفاقية رقم  81عىل اآليت« :يُخ ّول ...مفتشو العمل....
ّ 13
ّ
أي ساعة من ساعات النهار أو الليل».
خاضع للتفتيش يف ّ

٦

الســواء ،لكنهــا تبقــى مرهونــة إىل حـ ّد كبــر باملســائل املوضوعــة قيــد التفتيــش.
تندرج الزيارات االستباقية بوجه عام ضمن الفئات التالية:
أوالً .الزيــارات الروتينيــة (املقــررة ،الدوريــة ،االعتياديــة ،االحرتازيــة) قــد تــأيت يف إطــار خطــة موضوعــة
والعــال
مســبقاً يســعى املفتشــون مبوجبهــا إىل التحقــق مــن مــدى التــزام أصحــاب العمــل
ّ
بالقوانــن ،مز ّوديــن إياهــم باملشــورة الالزمــة لتحســن ســبل االلتـزام بهــا .نظـرا ً لتنـ ّوع الترشيعــات
امل ُبــاح 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 الترشيعــات عنــد
إجـراء التفتيــش .ال يجــوز تفســر هــذا العجــز ضمنـاً عــى أنــه تغــايض عــن األعــال املخالِفــة التي
ـكل مــن عليــه التقيّــد
مل يتس ـ َّن لهــم إخضاعهــا للتفتيــش ،ولتكــن هــذه املســألة واضح ـ ًة متام ـاً لـ ّ
بالقوانــن.
ثانياً .زيــارات املتابعــة هــي الزيــارات التــي تــي عــاد ًة الزيــارات الروتينيــة ،بهــدف التحقــق مــن
مــدى تطبيــق التدابــر التــي طالــب املفتشــون باتخاذهــا يف الزيــارة الروتينيــة لضــان االلت ـزام
بالقوانــن .ال تجــري تلــك الزيــارات وفــق إطــار زمنــي محــدد ســلفاً أل ّن مواعيدهــا تكــون مرتبطــة
بالتدابــر املطلــوب اتخاذهــا.
ثالثاً .الزيــارات الخاصــة قــد تجــري يف إطــار برنامــج وطنــي أو إقليمي/محــي مو ّجــه نحــو تنفيــذ
أنشــطة مع ّينــة ،كالتحقــق مــن الحـ ّد األدىن لألجــور ،أو مكافحــة ظاهــرة العمــل القــري أو عمــل
األطفــال ،أو ضــان معايــر الســامة عنــد تشــغيل وســائل النقــل التابعــة ملــكان العمــل.
رابعاً .الزيــارات الخاطفــة تحصــل بوجــه عــام عندمــا يســتهدف املفتشــون إ ّمــا منطقة/موقع ـاً مع ّين ـاً
أو موضوعـاً محــددا ً ضمــن فــرة زمنيــة مكثّفــة .تهــدف تلــك الزيــارات إىل تحقيــق أقــى مفعــول
رح بهــا يف أغلــب األحيــان ،أو تــأيت يف إطــار حملــة للحفــاظ عــى الســامة
ورصــد أعــال غــر مـ ّ
والصحــة املهنيتــن .وغالبـاً مــا تجــري بالتشــارك مــع ســلطات أخــرى .تعمــد هيئــات تفتيــش كثــرة
إىل نــر اإلجـراءات التــي اتخذتهــا أثنــاء تلــك الزيــارات مــن أجــل تعزيــز مفعــول الحملــة.
ت ُص ّنف الزيارات االرتدادية  /االستجابية بوجه عام ضمن الفئة التالية:
الزيــارات بهــدف التحقيــق .قــد يــدور التحقيــق حــول مالبســات حــوادث العمــل أو األمـراض املهنية ،أو الشــكاوى
الــواردة مــن العـ ّـال حــول ظــروف عملهم.
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فــور انتهــاء هيئــات التفتيش/مفتــي العمــل مــن تحديــد املواضيــع املطلــوب البحــث فيها أثنــاء التفتيــش ومواقع
العمــل املطلــوب وضعهــا قيــد التفتيــش ،يتعـ ّـن عليهــم القيــام بالتخطيــط الواجــب للزيــارة الفعلية.

ـح أ ّن مســتوى التخطيــط يكــون مرتبطـاً باملواضيــع املطلــوب تناولهــا ،لكـ ّن املفتشــن ملزمــن بالحصــول عــى
صحيـ ٌ
و/أو مراجعة:
• •ســجالت هيئــة التفتيــش املتعلقــة باملؤسسات/املنشــآت املطلــوب إخضاعهــا للتفتيــش ،إذ تفيدهــم
ـأي إج ـراءات قــد يرغبــون يف إقرارهــا .فــإذا كان صاحــب العمــل
يف اتخــاذ الق ـرارات املتعلقــة بـ ّ
أي إجـراء لتشــديد االلتـزام
مثـاً قــد تل ّقــى إنــذارا ً ســابقاً ملعالجــة مســألة مع ّينــة ،دون أن يتخــذ ّ
بالقوانــن ،أو اتخــذ إجــراءات محــدودة بهــذا الصــدد ،فمــن األوفــق رمبــا للمفتشــن اتخــاذ
اإلج ـراءات الالزمــة إلنفــاذ القوانني/تطبيــق العقوبــات لضــان حســن إنفاذهــا .هــذا فض ـاً عــن
أ ّن تلــك الســجالت ســتز ّود املفتشــن عــى األرجــح مبعلومــات عــن عــدد العـ ّـال ،وحجــم موقــع
٧

العمــل ،واألشــغال املحتمــل أن تكــون قيــد التنفيــذ ،ومواقــف أصحــاب العمــل والعـ ّـال مــن هيئــة
التفتيــش واملفتشــن ومســألة التق ّيــد بالقوانــن؛
• •نُســخ عــن الترشيعــات املحليــة املرتبطــة باملواضيــع املطلــوب البحــث فيهــا ،للرجــوع إليهــا عنــد
أي عقــد جامعــي (للقطاع
ـأي مســألة .مــن املستحســن أيضـاً الحصــول عــى نســخة عــن ّ
االرتيــاب بـ ّ
أو املؤسســة) تــري أحكامــه عــى العـ ّـال وأصحــاب العمــل املتواجديــن يف املوقــع؛

• •تصميــم املنشــآت املـراد وضعهــا قيــد التفتيــش (عنــد توافــره) .قــد يكــون مفيــدا ً 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 .أ ّمــا يف البلــدان التــي
نصــح املفتشــون بالرجــوع إىل تلــك الوثائــق مبــا أنهــا
تنــص عــى إلزاميــة خطــط الســامة ،يُ َ
ّ
تز ّودهــم بــكل املعلومــات ذات الصلــة عــن الخطــوات التحضرييــة التــي يتخذهــا املتعاقــد الرئيــي
للحفــاظ عــى ســامة األشــغال عنــد تنفيذهــا؛

أي مــواد ترويجيــة متوافــرة حــول املواضيــع املطلــوب تناولهــا أثنــاء التفتيــش .ال تشـكّل تلــك املواد
• • ّ
مصــدرا ً هام ـاً للمفتشــن وحســب ،بــل تدفــع أصحــاب العمــل والعـ ّـال املطّلعــن عليهــا نحــو
تحســن ظــروف العمــل بعــد عمليــات التفتيــش؛
• •الوثائــق املطلوبــة مبوجــب السياســات واإلجـراءات املعمــول بهــا يف هيئــة التفتيــش .وقــد تشــمل
يتعــن عــى املفتشــن تعبئتهــا (تقاريــر الزيــارات) أو املعلومــات التــي يجــب
الوثائــق التــي
ّ
تقدميهــا ألصحــاب العمــل والعـ ّـال .وقــد توفّــر أيضـاً معلومــات عامــة عــن اإلج ـراءات املتوقعــة
مــن املفتشــن و/أو رشحـاً لصالحياتهــم ،إلــخ .وتكــون تلــك املنشــورات 14مفيــد ًة لكافــة األط ـراف
املعن ّيــة ،إذ يســتعني بهــا املفتشــون مثــاً عندمــا يواجهــون صعوبــات يف الدخــول إىل املنشــآت
مربزيــن إياهــا كمســتند رســمي يثبــت للجهــات املعر ِقلــة حقهــم يف الدخــول؛
أي توجيــه يصــدر عــن هيئــات التفتيــش يف مــا يخــص املواضيــع املـراد تغطيتهــا .قــد يتخــذ هــذا
• • ّ
التوجيــه شــكل قامئــة مرجعيــة باملســائل املفــروض إخضاعهــا للتفتيــش و/أو معلومــات ت ُقــ ّدم
ملفتــي العمــل بشــأن اإلجـراءات املتوقــع منهــم اتخاذهــا يف أوضــاع معيّنــة .تجــدر اإلشــارة إىل أ ّن
الهيئــة التنفيذيــة الربيطانيــة للصحــة والســامة تضــع يف متنــاول مفتشــيها وعمــوم النــاس مجموعة
مواضيــع التفتيــش ،التــي تتحــدث عــن التفتيــش يف مســائل متنوعــة وتدعــم آلياتــه 15.ومــن األمثلة
األخــرى نذكــر الربوتوكــوالت واألدلــة التــي تســتخدمها هيئــة تفتيــش العمــل والضــان االجتامعــي
16
يف إســبانيا ،واملنشــورة عــر صفحــة املؤسســة عــى اإلنرتنــت.
إىل جانــب الحصــول عــى املعلومــات املذكــورة أعــاه ،بإمــكان مفتــي العمــل أيضـاً وضــع خطــة ألعــال التفتيش
(علـاً أ ّن املعلومــات التــي تتض ّمنها ليســت شــاملة).

14

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

15

Topic Inspection Packs (English) (HSE, United Kingdom), available at:

16

٨

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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خطة التفتيش

موقع البناء املطلوب إخضاعه للتفتيش/املكان.
يتعي 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 سجالت هيئة التفتيش عن الجهات املسؤولة.
هــل تتض ّمــن تلــك الســجالت تعليــات بشــأن اإلج ـراءات املفــروض أن تتخذهــا الجهــات
املســؤولة يف أعقــاب عملية/عمليــات التفتيــش الســابقة؟
يف حال اإلجابة بـنعم ،أ ِع ّد جدوالً باملسائل املطلوب التحقق منها.
املواضيع املطلوب تناولها (مثالً):
١.١السالمة والصحة املهنيتان وظروف العمل؛
٢.٢الســامة والصحــة املهنيتــان مــن كامــل جوانبهــا أو مواضيــع مع ّينــة (العمــل يف أماكــن
مرتفعــة ،النقــل ،بنــاء األساســات ،إلخ).
٣.٣ظروف العمل بكاملها أو مواضيع مع ّينة (العقود ،األجور ،ساعات العمل ،إلخ).
نوع التفتيش؟ عىل سبيل املثال:
التفتيش قبل مبارشة األعامل للتداول مع العميل حول طريقة تشغيل/إدارة املوقع؛
تفتيش املوقع لالطّالع عىل ظروف العمل الفعلية.
الترشيعــات الوطنية/املعايــر التقنيــة يف مــا يخــص املواضيــع املطلــوب تناولهــا ،واملعلومــات
املستم ّد ة.
يف مــا يخــص املواضيــع املطلــوب تناولهــا ،الحصــول عــى السياســات واإلج ـراءات العائــدة
أي إرشــادات أخــرى مو ّجهــة ملفتــي العمــل.
إىل هيئــة التفتيــش أو ّ
يف مــا يخــص املواضيــع املطلــوب تناولهــا ،تحديــد الوثائــق املطلــوب التدقيــق فيهــا يف
املوقــع ،كعقــود العمــل؛ إيصــال الدفع/كشــف الراتــب؛ جــداول الدوام/ســاعات العمــل،
خطــط الســامة ،ســجالت الحــوادث ،إلــخ.
........

باإلضافــة إىل املــواد والوثائــق املشــار إليهــا أعــاه ،ينبغــي عــى مفتــي العمــل التأكّــد مــن حصولهــم عــى اآليت
قبــل أن يغــادروا مكاتبهــم:
• •بطاقة هوية رسمية أو مذكرة للتث ّبت من أمر تفويضهم؛

• •دفاتر مالحظات ومواد للكتابة من أجل تسجيل املعلومات؛
• •آلــة تصويــر ذات قــدرة ثابتــة ومــز ّودة رمبــا بفيديــو تصلــح لتســجيل الوثائــق والظــروف الســائدة
يف املوقــع (مــع التن ّبــه إىل التــز ّود ببطاريــات إضافيــة وبطاقــة ذاكرة/أرشطــة)؛
• •معــدات الوقايــة الشــخصية ،كخــوذة األمــان ،واألحذيــة الواقيــة املــز ّودة مبقدمــة معدنيــة لحاميــة
أصابــع وأخمــص القدمــن ،وســرة التحذيــر العاكســة للضــوء ،والبــدالت املناســبة للعمــل يف الخــارج
للوقايــة مــن األحــوال الجويــة ،واملعــدات الواقيــة للعينــن واألذنــن واليديــن؛ وغريهــا.
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• •األوراق القانونيــة الرضوريــة .ترتبــط عــاد ًة بالترشيعــات الوطنيــة لكنهــا قــد تضــ ّم املذكــرات
الصــادرة لوقف/حظــر األعــال ،واإلنــذارات املو ّجهــة إلحــداث تحســينات ،ومنــاذج التصاريــح،
واألوراق الثبوتيــة للعـ ّـال ،واالســتبيانات التــي تحــدد عالقــة عمــل ،باإلضافــة إىل الوســائل التــي
تســاعد يف تســجيل األدلــة وترميزهــا؛
• •هاتــف خلــوي ،إذ قــد تقتــي الــرورة االتصــال مبفتشــن آخريــن ضمــن الفريــق أو هيئــة
التفتيــش أو الرشطــة – إ ّمــا لــدوا ٍع تتعلــق بســامة املفتــش شــخصياً أو بعرقلــة عملــه أثنــاء أداء
ستحســن أيضـاً الحصــول عــى معلومــات إضافيــة عــن املؤسســات والعـ ّـال مــن قاعــدة
واجباتــه .يُ
َ
بيانــات هيئــة التفتيــش يف حــال عــدم توافرهــا يف املوقــع ،أو التــاس النصــح واإلذن يف مــا يتعلــق
باتخــاذ اإلج ـراءات الالزمــة إلنفــاذ القوانــن؛
• •أجهزة القياس ومصباح يدوي.

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

مــن األنســب ملفتــي العمــل عنــد وصولهــم إىل موقــع البنــاء أن يخصصــوا بعــض الوقــت ملعاينــة أوضاعــه
ومراقبــة األعــال الجاريــة فيــه قبــل الدخــول إىل منشــآته .وتحظــى هــذه الخطــوة بأهميــة خاصــة عنــد تف ّحــص
مســتوى الســامة والصحــة املهنيتــن ،سـيّام وأ ّن أنظمــة العمــل قــد تتغـ ّـر عندمــا يكــون أصحــاب العمــل والعـ ّـال
رح بهــم عنــد دخــول املفتشــن
عــى علـ ٍـم بــأ ّن املوقــع ســيخضع للتفتيــش – ويُصــار إىل إبعــاد العـ ّـال غــر املـ ّ
إىل املوقــع .يُستحســن باملفتشــن أن يلتقطــوا صورا ً/يص ـ ّوروا فيديوهــات لســر األعــال الجاريــة أمامهــم ،نظ ـرا ً
أي إجـراء يعتزمــون اتخــاذه.
إلمكانيــة مناقشــتها أثنــاء جولــة التفتيــش أو االســتعانة بهــا لدعــم ّ
عند تفتيش املوقع ،قد يصادف املفتشون الفتات السالمة التي تدعو إىل رضورة استعامل معدات الوقاية الشخصية
الصــورة  .1مثــال عــن الفتــات للســامة تــرح بالصــورة معــدات الوقايــة
الشــخصية املطلوبــة.
عنــد معاينــة الالفتــات ،يُتــاح للمفتشــن التحقــق مــن معــدات الوقايــة
الشــخصية املفــروض أن يتــز ّود بهــا األشــخاص املتواجــدون يف املوقــع .حتى
يف ظـ ّـل غيــاب تلــك الالفتــات ،عــى املفتشــن أنفســهم أن يرتــدوا معــدات
الوقايــة الشــخصية املطلوبــة عــاد ًة يف مواقــع البنــاء ،والتــي تشــمل خــوذة
األمــان وأحذيــة واقيــة وســرة التحذيــر العاكســة للضــوء ،عــى أن يحصلــوا
17
ويتعــن أيضــاً عــى كل
أي كلفــة.
عليهــا مــن هيئــة التفتيــش بــدون ّ
ّ
شــخص يرافــق املفتشــن (كمســؤولني مــن مؤسســات أخــرى) ارتــداء
معــدات الوقايــة املناســبة.

يتعي
أثنــاء مشــاهداتهم األوىل يف جولتهــم التفقديــة للموقــع ،قــد يالحــظ املفتشــون مــكان اســتقبال الــز ّوار الــذي ّ
عليهــم التو ّجــه إليــه .رغــم تــز ّود املفتشــن مبعــدات الوقايــة الشــخصية املناســبة ،ال يجــدر بهــم التجـ ّول يف أرجــاء
املوقــع دون مرافقــن ألنهــم قــد يع ّرضــون أنفســهم للخطــر لعــدم علمهــم باألشــغال املقــررة.
 17املادة  )3( 16من اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم  )155لعام  1981بشأن السالمة والصحة املهنيتني ،واملتوافرة عرب:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
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ـح أ ّن
بإمــكان املفتشــن التث ّبــت مــن مــدى االلتـزام بقـرار ارتــداء معــدات الوقايــة الشــخصية أو اإلخــال بــه .صحيـ ٌ
وجــود الفتــات الســامة يـ ّ
ـدل عــى وعــي مــدراء املوقــع ألهميــة التدابــر االحرتازيــة املطلوبــة للحـ ّد مــن املخاطــر
العــال ،لكــ ّن التقاعــس يف إنفاذهــا يشــر إىل مــدى التزامهــم بــإدارة شــؤون الســامة
التــي يتعــ ّرض لهــا
ّ
والصحــة املهنيتــن.
عنــد تدويــن مالحظاتهــم بشــأن أنظمــة العمــل ،قبــل جولــة التفتيــش وخاللهــا ،يتعـ ّـن عــى املفتشــن  -عنــد
اإلمــكان – أن يس ـ ّجلوا (تصوي ـرا ً وتوثيق ـاً) أنظمــة العمــل اآلمنــة وغــر اآلمنــة عــى الســواء .فكــم مــن املواقــع
يتمســك مبعايــر الســامة ومنهــم مــن يســتهرت بهــا .لذلــك ،عندمــا يسـ ّجل
يديرهــا عــدة متعاقديــن ،منهــم مــن ّ
املفتشــون مشــاهداتهم عــن أنظمــة العمــل ،يتسـ ّنى لهــم االستفســار مــن القامئــن عــى إدارة املوقــع و/أو تنفيــذ
أشــغال مع ّينــة عــن أســباب قبولهــم بأنظمــة مختلفــة و/أو اعتامدهــا.
بعــد االنتهــاء مــن مشــاهداتهم األوليــة ،يصبــح املفتشــون جاهزيــن لدخــول املوقــع .عنــد وجــود عنــارص أمنيــة
يف بعــض مواقــع البنــاء ،يجــدر باملفتشــن أن يع ّرفــوا عــن أنفســهم ألولئــك العنــارصُ ،مربزيــن أمامهــم مذكــرة
التفتيش/أوراقهــم الثبوتيــة الرســمية ،وطالبــن منهــم االلتقــاء باملســؤولني عــن املوقــع؛ مبــن فيهــم املتعاقــد
الرئيــي أو صاحــب املوقــع أو ســواهام .يف بعــض الحــاالت ،قــد يحــاول عنــارص األمــن منــع املفتشــن مــن
18
الدخــول ،مــا يضطرهــم إىل رشح الصالحيــات القانونيــة التــي تخ ّولهــم دخــول املوقــع مــن دون ســابق إنــذار.
تجــدر اإلشــارة إىل أ ّن عــدم الســاح للمفتشــن بزيــارة املوقــع يش ـكّل عرقلــة ألداء واجباتهــم ،وهــذه العرقلــة
تســتوجب العقوبــة مبوجــب الترشيعــات املحليــة 19.وبالتــايل ،قــد يســتنجد املفتشــون بعنــارص الرشطــة لدخــول
املوقــع ،عندمــا تســمح الظــروف املحليــة بذلــك .فــور دخولهــم ،يتعـ ّـن عليهــم إعــام املســؤولني عــن املوقــع
بالعرقلــة التــي حصلــت والتدابــر التــي س ـتُتخذ نتيجــة ذلــك (يف بعــض البلــدان ،تعتــر العرقلــة مبثابــة جــرم).
وقــد يحتــاج املفتشــون إىل مــؤازرة مــن الرشطــة لحاميــة أمنهــم.
بعــد التم ّكــن مــن دخــول املوقــع ،يعقــد املفتشــون عــاد ًة اجتامعـاً مفتوحـاً مــع املســؤولني عــن املوقــع  -أصحــاب
العمــل أو مــن ميثّلهــم (مــدراء املوقــع) – إليضــاح الغــرض مــن الزيــارة ،مع ّدديــن املواضيــع التــي يرغبــون يف
تناولهــا وشــارحني كيــف ينــوون الســر يف عملهــم .مــن املهــم يف معــرض هــذا االجتــاع إعــام الحضــور إذا كان
التفتيــش ســيطال املوقــع بكاملــه أو ع ّينــة منــه .هــذا ال يعنــي بالطبــع أ ّن األشــغال أو األج ـزاء غــر الخاضعــة
للتفتيــش تعتــر مراعيــة للترشيعــات الوطنيــة؛ والواقــع أ ّن االلتــزام بالترشيعــات الوطنيــة يقــع عــى عاتــق
أصحــاب املســؤولية القانونيــة ،كالعميــل أو صاحــب العمــل املبــارش أو املتعاقــد الرئيــي أو املتعاقــد مــن الباطــن.
كذلــك يجــب أن يحــر هــذا االجتــاع منســقو تدابــر الســامة (مرشفــو الســامة والصحــة املهنيــة) إذا كانــت
الترشيعــات الوطنيــة تشــرط وجودهــم.
يتوجــب عــى مفتــي العمــل أيضـاً إعــام الحارضيــن يف االجتــاع أنهــم ســيضطرون/قد يضطــرون إىل التحــدث
مــع العـ ّـال أو َمــن ميثّلهــم عــى انف ـراد .ومــن واجبهــم تحديــد ســر عمليــة التفتيــش وكيفيــة إدارتهــا تبع ـاً
للتوجيهــات الوطنيــة املعمــول بهــا أو تلــك املتّبعــة لــدى هيئــة التفتيــش.
يســتهل املفتشــون زيارتهــم أيضــاً بتحليــل خطــة الســامة والصحــة بالتعــاون مــع املنســقني املعنيــن أو
ّ
قــد
الشــخص املســؤول عــن هــذا املوضــوع ،ليعرفــوا منهــم كيــف يتعاملــون مــع املخاطــر الناشــئة يف املوقــع ،قبــل
االنتقــال إىل معاينــة مامرســات العمــل الفعليــة للتث ّبــت مــن النتائــج .ويف هــذا اإلطــار ،ســينظرون يف طريقــة إدارة
شــؤون الســامة والصحــة املهنيتــن والتحقــق مـ ّـا إذا كانــت املــوارد املخصصــة ملعالجتهــا كافيــة ووافيــة بالغــرض.
مفصلــة عــن ســائر املتعاقديــن واملتعاقديــن مــن الباطــن الق ّيمــن عــى
قــد يطلــب املفتشــون أيض ـاً معلومــات ّ
املوقــع ،وطبيعــة العالقــات التعاقديــة القامئــة بينهــم ،والعـ ّـال املعنيــن .يف الحــاالت التــي يرصــد فيهــا املفتشــون
 18املادة  12من اتفاقية رقم .81
 19املادة  18من املصدر ذاته.
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درجــة التق ّيــد بالترشيعــات املتعلقــة بالعمــل والضــان االجتامعــي تحديــدا ً ،ســيطلبون الحصــول عــى الئحــة
العــال املتواجديــن يف املوقــع يــوم التفتيــش ،مــع أوراقهــم الثبوتيــة (األوراق القانونيــة) والتفاصيــل
بكامــل
ّ
املتعلقــة بأنــواع عقودهــم ،وفئاتهــم املهنيــة ،وتاريــخ انضاممهــم إىل العمــل ،ونظــام دوامهــم ،وأجورهــم .ث ـ ّم
يقومــون مبقارنــة تلــك املعلومــات باألقــوال التــي يــديل بهــا العـ ّـال يف املوقــع وبعــض الوثائــق كعقــود العمــل
وســجالت الضــان االجتامعــي وكشــوفات الرواتــب.

3۔ 3المسائل 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 املهنيتــن يف املوقــع .يف البدايــة ،ال بـ ّد مــن اإلشــارة إىل أ ّن املســائل التــي يتناولهــا النقــاش أدنــاه ال تشـكّل
ـكل األشــغال املمكــن إخضاعهــا للتفتيــش ،أو املخاطــر وأنظمــة العمــل الســليمة التــي قــد تغطيهــا
قامئــة شــاملة بـ ّ
جولــة التفتيش.

قــد تشــرط الترشيعــات الوطنيــة عــى أصحــاب العمــل أو املســؤولني عــن مواقــع العمــل الحــرص عــى تأمــن
بعــض الوثائــق (املرتبطــة بالســامة والصحــة املهنيتــن) وتحديثهــا .ال مجــال لتعــداد كل املســتندات املطلوبــة
معــن) تكــون
مبوجــب الترشيعــات الوطنيــة؛ لكــ ّن بعــض املســتندات التاليــة أو جميعهــا (دون ّ
أي ترتيــب ّ
مطلوبــة عــادةً:
• •السياسات املوث ّقة حول معايري السالمة والصحة املهنيتني؛
• •املذكرات املق ّدمة إىل السلطات ،والتي تتض ّمن معلومات عن مرشوع البناء؛

• •خطط املوقع؛

• •ساعات العمل يف املوقع؛
• •خطط السالمة والصحة املهنيتني؛
• •ســجالت العمــل الخاصــة بالعامــل كالعقــود ،وتفاصيــل االتصــال بــه؛ وســاعات العمــل ،وســجالت
التدريب؛
• •تعليامت حول تنفيذ األشغال؛
• •تقييم املخاطر؛
• •سجالت الحوادث واألمراض املهنية؛
• •سجل فحص السقاالت الذي يتناول إجراءات تركيبها وتفتيشها؛
• •سجالت إدارة عمليات التفتيش للتحقق من معايري السالمة يف املوقع؛
• •محارض اجتامعات لجنة السالمة والصحة يف املوقع؛
• •محارض االجتامعات لوضع خطط املوقع؛
• •أدلةاستخدام املعدات/سجالت الصيانة/سجالت املعاينة؛
• •وثيقة بيانات السالمة بشأن املواد الكيامئية الخطرة املستخدمة؛

١٢

• •تغطية الضامن االجتامعي أو ما عداه من برامج التأمني  -مبا يف ذلك التأمني ضد إصابات العمل؛
العمل.
• •شهادات طبية إلثبات أهلية ّ
قد يرتأي املفتشون التدقيق يف تلك الوثائق والتأكّد مثالً من أنه ت ّم:
١.١التق ّيد فعلياً بتعليامت العمل التي تغطّي طريقة تنفيذ األشغال؛

٢.٢تطبيق التدابري الوقائية التي جرى تحديدها عىل النحو املطلوب يف تقييم املخاطر؛
٣.٣اســتخدام ســجالت الحــوادث واألم ـراض املهنية/تقاريــر التفتيــش للمســاعدة يف تحديــد التدابــر
املناســبة لضبــط املخاطــر ،منع ـاً لتكرارهــا؛
العمل يف مجاالت تتعلق باملخاطر القامئة والتدابري الوقائية؛
٤.٤تدريب ّ
٥.٥إيــاء اهتــام لواجــب التعــاون بــن جميــع املتعاقديــن يف املوقــع مــن أجــل تنســيق إدارة األشــغال
وتدابــر الســامة والصحــة املهنيتــن 20.فهــل جــرى مثـ ًـا التأكّــد م ّمــن يتح ّمــل كامــل املســؤولية
عــن احـرام معايــر الســامة والصحــة يف املوقــع ،و َمــن يحــدد قواعــد الســامة يف املوقــع ،كحــدود
الرسعــة ومعــدات الوقايــة الشــخصية املطلوبــة والوثائــق املطلوبــة للتجهيـزات الــواردة إىل املوقــع؟
إذا مل يتـ ّم التطــرق للمســائل املشــار إليهــا أعــاه ،فهــذا يـ ّ
ـدل عــى عــدم وجــود نظــام فاعــل إلدارة شــؤون الســامة
والصحــة املهنيتــن يف املوقــع ،ويســتدعي اتخــاذ اإلجـراءات الالزمــة ملعالجــة هــذا النقــص .لكـ ّن الخطــوات التــي
يتخذهــا املفتشــون ألخــذ تلــك املســائل بعــن االعتبــار فتبقــى مرهون ـ ًة بحجــم املامرســات ِ
املخلّــة بالترشيعــات
كل هيئــة تفتيــش.
الوطنيــة ،ودرجــة خطورتهــا ،والسياســات التــي تنتهجهــا ّ
أثنــاء الزيــارة ،يتعـ ّـن عــى املفتشــن تقييــم أســاليب العمــل التــي تـ ّم اتباعهــا ،عــى أن تــأيت هــذه الخطــوة قبــل
التدقيــق يف أوراق العمــل املطلوبــة مبوجــب الترشيعــات الوطنيــة أو بعدهــا .أ ّمــا يف الحــاالت التــي يالحــظ فيهــا
املفتشــون وجــود خلــلٍ يف الرتكيبــات أو التخطيطــات أو أســاليب العمــل ،ويكــون لديهــم ســبب وجيــه لالعتقــاد
بأنهــا تش ـكّل تهديــدا ً مبــارشا ً عــى ســامة العـ ّـال أو صحتهــم ،فــا يجــدر بهــم أن يبــارشوا بالتدقيــق يف تلــك
األوراق؛ بــل مــن األحــرى بهــم عنــد مالحظــة تلــك العيــوب أن يبــادروا أوالً إىل اتخــاذ الخطــوات املتاحــة لهــم
ملعالجــة النواقــص 21،يك يضمنــوا ســامة العـ ّـال وحاميــة صحتهــم ،قبــل االنتقــال إىل دراســة امللفــات.
1۔3۔ 3ضبط المخاطر في مواقع البناء

يتعـ ّـن عــى كافــة أصحــاب العمــل املنضويــن ضمــن سلســلة املتعاقديــن إنشــاء نظــام متّســق إلدارة شــؤون
ـح أ ّن أصحــاب العمــل يتح ّملــون باســتمرار مســوؤلية تطبيــق التدابــر الالزمــة
الســامة والصحــة املهنيتــن .صحيـ ٌ
لضبــط املخاطــر التــي ته ـ ّدد صحــة العاملــن لديهــم وســامتهم املهنيــة ،لك ـ ّن املتعاقــد الرئيــي أو الشــخص
الق ّيــم أو املســؤول األول عــن موقــع البنــاء هــو ملــز ٌم إجــاالً بــأن يكفــل حســن التنســيق بــن ســائر املؤسســات
22
واألشــخاص العاملــن لحســابهم الخــاص يف املوقــع.

 20املادة  8من اتفاقية رقم .167
 21املادة  13من اتفاقية (رقم  )81لعام  1947بشأن تفتيش العمل.
 22ميكن االطّالع عىل واجبات أصحاب العمل ،والتوجيهات العملية بشأن اإلطار القانوين واإلداري والتقني والتعليمي للسالمة 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
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يف بلــدان كثــرة ،يعـ ّرف أصحــاب العمــل والعـ ّـال بأنظمــة العمــل اآلمنــة عنــد إجـراء عمليــات تقييــم للمخاطــر،
وإن كانــت هــذه األخــرة تهــدف باألصــل إىل تحديــد املخاطــر 23التــي يتعـ ّرض لهــا العـ ّـال والعـ ّـال الذيــن هــم
عرض ـ ًة لإلصابــة؛ وتحــدد أيض ـاً إذا كان مســتوى الخطــورة الحاليــة مقبــوالً .أمــا إذا مل يكــن مســتوى الخطــورة
مقبــوالً ،عــى امل ُقيّــم أن يســتعرض املزيــد مــن التدابــر الوقائيــة التــي ســتخفّض مســتوى الخطــورة إىل معــدالت
مقبولــة .عنــد اقــراح تدابــر إضافيــة ،يجــدر باألشــخاص الذيــن ينجــزون التقييــم أن يختــاروا تدابــر ضبــط
املخاطــر وفــق التسلســل الهرمــي التــايل:
١.١اإلزالة :استبعاد الخطر ،كانتفاء الحاجة إىل العمل يف األماكن املرتفعة؛
٢.٢االستبدال :كاالستعاضة عن املادة أو طريقة العمل التي هي موضع بحث بواحدة أقل خطورة؛
٣.٣الضوابط الهندسية :كالحيلولة دون وقوع الخطر؛
٤.٤الضوابط اإلدارية :كتحديد اإلجراءات/التعليامت لضامن السالمة يف العمل وأساليب اإلرشاف؛
يتبي أنّ كافة التدابري املتخذة أعاله غري ف ّعالة.
٥.٥معدات الوقاية الشخصية :عندما ّ
ال أحــد ينفــي أ ّن اســتعامل معــدات الوقايــة الشــخصية لتخفيــف املخاطــر يف موقــع البنــاء يشـكّل أحــد التدابــر
الوقائيــة الهامــة (راجــع الفقــرة  .)3.3.3لك ـ ّن هــذا الخيــار يــأيت بعــد دراســة الخيــارات األربــع األخــرى املشــار
إليهــا أعــاه :اإلزالــة واالســتبدال والضوابــط الهندســية واإلداريــة .والواقــع أ ّن معــدات الوقايــة هــي شــخصية وال
وتحصــن جميــع العـ ّـال
تحمــي إالّ صاحبهــا .أ ّمــا التدابــر الوقائيــة األخــرى فتوفّــر حاميــة جامعيــة مــن األخطــار،
ّ
ضدهــا ،مــا يزيــد بالتــايل مــن فعاليتهــا.
تتض ّمــن الفقــرة  3.3.4.1بعنــوان «العمــل يف األماكــن املرتفعــة» مثــاالً عمليـاً عــن هــذا التسلســل الهرمــي املتّبــع
يف تدابــر ضبــط املخاطــر.
2۔3۔ 3تفتيش الموقع

يعايــن فريــق التفتيــش مامرســات العمــل املتّبعــة للتحقــق فعليـاً مــن ســامتها .أثنــاء الزيــارة ،ال يكتفي املفتشــون
بالتحقــق مــن مــدى االلتـزام بالقوانــن واإلجـراءات التنظيميــة الوطنيــة بــل يق ّدمــون أيضـاً نصائــح تقنيــة حــول
املفصلــة يف الفق ـرات التاليــة
كيفيــة االلت ـزام بهــا .تجــدر اإلشــارة إىل أ ّن التدابــر الوقائية/تدابــر ضبــط املخاطــر ّ
معــرف بهــا دولي ـاً؛ وهــي تقلــل احتــاالت التع ـ ّرض لألخطــار ،ألنهــا تنجــح عنــد تطبيقهــا يف تخفيــف نســبة
الحــوادث واألمـراض التــي يُحتمــل أن تصيــب العـ ّـال.

1۔2۔3۔ 3حدود الموقع

ال يتعـ ّرض العـ ّـال وحدهــم للخطــر جـ ّراء أعــال البنــاء؛ بــل املواطنــون ،مبــن فيهــم األطفــال ،هــم أيضـاً معرضون
للخطــر .لذلــك ،يجــدر مبفتــي العمــل التأكّــد مــن أ ّن املســؤولني عــن املوقــع قــد أ ْولــوا االهتــام الــازم لتلــك
املســألة عنــد إنشــاء املوقــع.

 23تجد املزيد من املعلومات حول آليات تقييم املخاطر يف مجموعة املواد التدريبية الصادرة عن منظمة العمل الدولية تحت عنوان:
Training package on workplace risk assessment and management for small and medium-sized enterprises
واملتوافرة عربhttp://www.ilo.org/safework/info/instr/WCMS_215344/lang--en/index.htm:

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
واملتوافر عربhttp://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_232886/lang--en/index.htm :
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نظ ـرا ً إىل تن ـ ّوع األخطــار املحدقــة بــكل موقــع بنــاء ،ينبغــي التح ّكــم مبداخلــه منع ـاً لدخــول األشــخاص غــر
املــرح لهــم بذلــك .ال شـ ّـك أ ّن مســتوى الضوابــط املطلوبــة ملنــع دخــول األشــخاص غــر املــرح لهــم يتوقــف
عــى طبيعــة األخطــار املوجــودة واملــكان الــذي يُقــام فيــه موقــع البنــاء .فــإذا كان البنــاء يقــع مث ـاً مقابــل
مدرســة ،فمــن املحتمــل كثـرا ً أن يــزوره األطفــال ،لذلــك مــن األفضــل تســييجه ،عــى النحــو املبـ ّـن يف الصــورة .2
الصورة  .2موقع بناء ُمحاط بسياج.
تجــري بعــض أعــال البنــاء عــى الطرقــات
أو مم ـرات املشــاة ،أو عــى ســقاالت فــوق
يتعــن عــى املســؤولني
الشــوارع .لذلــك،
ّ
عــن تلــك األعــال التحقــق مــن اتخــاذ
التدابــر الكفيلــة مبنــع تعــ ّرض املواطنــن
لخطــر تلــك األعــال .قــد تشــمل تلــك
التدابــر تأمــن ممــرات مســ ّيجة للمشــاة
بعيــدا ً عــن منطقــة األعــال ،أو إحاطــة
الســقاالت بأرشعــة منعــاً مــن أن تصيــب
مــواد البنــاء املتســاقطة رؤوس املا ّريــن
تحتهــا .وأل ّن أعــال الهــدم ليســت أقــل
خطــورة ،يجــدر باملســؤولني عــن موقــع العمــل اتخــاذ التدابــر الالزمــة ملنــع األشــخاص مــن الدخــول إليــه.
عنــد تعـذّر تســييج املوقــع بكاملــه ،ال بـ ّد مــن اتخــاذ خطــوات أخــرى لتحذيــر املواطنــن مــن األخطــار الكامنــة
فيــه .ففــي الحــاالت التــي يدخــل فيهــا الشــخص إىل مــكان غــر خاضــع للمراقبــة ،قــد يع ّرضــه للســقوط عــى
مســاف ٍة تتسـ ّبب لــه بإصابــة شــخصية ،يجــب عــى املســؤولني عــن املوقــع اتخــاذ التدابــر الالزمــة للحــؤول دون
ســقوط األشــخاص وإصابتهــم.
يجــدر باملفتشــن أن يحــددوا التدابــر املتّبعــة يف نهايــة يــوم العمــل للح ـ ّد مــن احتــاالت تع ـ ّرض األشــخاص
مبــن فيهــم االطفــال -الذيــن يدخلــون املوقــع إلصابــات .فهــذه الخطــوة تضمــن اتخــاذ التدابــر الالزمــة أو إعــامالســلطات املختصــة بوجــوب اتخاذهــا إن مل يكــن هــذا الجانــب خاضعـاً لصالحيــات هيئــة تفتيــش العمــل .ولهــذه
الغايــة ،يجــوز اتخــاذ التدابــر التاليــة:
• •إقامة حاجز فاصل أو تغليف الردم وال ُحفَر ،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 ،وغريهــا) منعــاً لســقوطها أو تدحرجهــا؛
• •إبعاد السالمل عن الحفريات والسقاالت؛
• •حفظ املواد الخطرة يف مكان مأمون.

2۔2۔3۔ 3مرافق الرعاية

ميــي العـ ّـال طــوال يومهــم يف املوقــع ،منفّذيــن األشــغال التــي غالبـاً مــا تتطلّــب منهــم جهــدا ً جســدياً هائـاً،
واملهــام التــي تتسـ ّبب أيضـاً بات ّســاخ أياديهــم وأجســادهم.
مــن هنــا تــأيت رضورة توفــر مرافــق الرعايــة للحـ ّد مــن املخاطــر الناجمــة عــن تلــك األعــال ،عــى أن تضـ ّم تلــك
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املرافــق مكانـاً لالسـراحة وتنــاول وجبــات الطعــام؛ ولحفــظ معــدات الوقايــة الشــخصية؛ فضـاً عــن دورات امليــاه
ومــكان االســتحامم؛ والنــوم.
عنــد تجهيــز مــكان للنــوم ،مــن البديهــي أن يتـ ّم تزويــده مبرفــق مالئــم لالســتحامم .ينبغــي الحفــاظ عــى النظافــة
يف تلــك الوحــدات املخصصــة لســكن العـ ّـال ،عــى أن تكــون واســعة كفايــة الســتيعاب كافــة األشــخاص املتوقــع
أن يتواجــدوا فيهــا .مــن األفضــل إقامــة تلــك الوحــدات بعيــدا ً عــن املنطقــة الرئيســية التــي يجــري العمــل فيهــا
يك يُتــاح للعـ ّـال االسـراحة مــن دون أن تتسـبّب لهــم أعــال البنــاء باإلزعــاج.
إ ّن العـ ّـال الذيــن تتوفــر لديهــم دورات ميــاه ومرافــق مالمئــة لغســل أياديهــم ،ويتس ـ ّنى لهــم أخــذ قسـ ٍ
ـط مــن
الراحــة يف مــكان نظيــف أثنــاء تنــاول وجباتهــم ،يســتعيدون نشــاطهم برسعــة أكــر بعــد املجهــود الــذي يقومــون به؛
ناهيــك عــن أ ّن العامــل املنهــك الــذي يفقــد طاقتــه عــى العمــل معـ ّرض ألن يكــون أكــر تشــتتاً وعرضـ ًة للحــوادث.
ينبغــي أن تراعــي مرافــق الراحــة الظــروف املناخيــة املحليــة؛ كأن تكــون مــز ّودة يف بعــض الحــاالت مبكيّفــات
الهــواء أو وســائل التدفئــة يك يتمتــع العـ ّـال باألجــواء املناســبة للراحــة .إضافــة إىل ذلــك ،مــن الــروري توفــر
ـكل مــن يُتوقّــع تواجــده يف املوقــع ،مــع الحــرص عــى أن تكــون
كميــة كافيــة مــن ميــاه الــرب بشــكل مســتمر لـ ّ
خاليــة مــن امللوثــات.

عندمــا تتوافــر يف مرافــق الرعايــة أيضـاً غرفــة لحفــظ معــدات الوقايــة الشــخصية التــي توزّعهــا الرشكــة ،ســيتمكّن
العـ ّـال مــن االحتفــاظ بهــا يف املوقــع ،حتــى تكــون دامئـاً جاهــزة لالســتعامل عنــد الحاجــة.
الصورة  .3مرافق الراحة مز ّودة بحجرة لحفظ معدات الوقاية الشخصية.

3۔2۔3۔ 3خدمات النظافة والترتيب

يجــدر بالقامئــن عــى املوقــع أن يضعــوا الخطــط املالمئــة للحفــاظ عــى حســن الرتتيــب والتنظيــم يف املوقــع.
يخصــص
أي موقــع بنــاء كميــة هائلــة مــن املــواد التــي قــد تذهــب هــدرا ً .لذلــك ،حــن ّ
بشــكل عــام ،يتس ـلّم ّ
املوقــع مســاح ًة الســتالم البضائــع أو مع ـ ّدة خصيص ـاً لحفظهــا عــى مقربــة مــن األماكــن املفــرض أن تســتعمل
فيهــا ،فمــن شــأن ذلــك أن مي ّكــن مــدراء املوقــع مــن ضبــط عمليــات التســليم باســتمرار ويســاعدهم يف تج ّنــب
مناولتهــا ملرتــن أوثــاث م ـرات (أي نقــل املــواد عــدة م ـرات بــا داعٍ) .فكلــا تك ـ ّررت أعــال املناولــة اليدويــة،
ارتفعــت إمكانيــة إصابــة العـ ّـال بجــروح يف أياديهــم ج ـ ّراء تلــك األعــال؛ ويف املقابــل ،عنــد نقــل تلــك املــواد
بوســائل ميكانيكيــة ،تزيــد احتــاالت حــوادث االصطــدام باملركبــات يف ظـ ّـل غيــاب الضوابــط الالزمــة.

١٦

إ ّن تخصيــص مســاحة الســتيعاب مخلّفــات البنــاء ،ال ســيام النفايــات القابلــة لالشــتعال ،يســهم يف الحـ ّد مــن خطــر
نشــوب الحرائــق ،مــا دام خـ ّزان الوقــود (وهــي مــادة قابلــة لالشــتعال) ســيوضع يف مــكان بعيــد ،قــدر اإلمــكان،
عــن مصــادر املــواد املحتمــل اشــتعالها.
الصــورة  .4خــر مثــال عــن خدمــات الرتتيــب يف املوقــع ،يُظ ِهــر
املســاحة املخصصــة لجمــع املخلّفــات.
كل موقــع تســوده الفــوىض ينطــوي عــى عــدة أخطــار .فمــن
ّ
ّ
للتعــر واالنــزالق جــ ّراء
العــال
غــر املســتبعد أن يتعــ ّرض
ّ
األشــياء 24املبعــر ًة عــى األرض؛ ال بــل مت ّهــد تلــك الوضعيــة
لحــوادث أخطــر ،كالســقوط مــن مــكانٍ مرتفــع .قــد يســقط
العـ ّـال عــى مــواد حــادة ،كقضبــان التســليح الحديديــة .لذلك،
يُستحســن تغطيــة تلــك القضبــان ذات الــروزات الحــادة كــا
يجــب (راجــع الصــورة  5و .)6
الصورة  .5قضبان حديدية غري محمية
يُخىش من أن تخرتق الجسم.

الصورة  .6قضبان حديدية محمية
تخفّف من خطر اخرتاق.

ٍ
مشــهد يُظهــر
الصــورة  .7قلّــة ترتيــب يف
مخلّفــات البنــاء التــي قــد تتســاقط عــى
رؤوس العـ ّـال املاريــن تحتهــا ،وموقــع ُمه َمــل
ّ
التعــر أثنــاء املــي.
يع ّرضهــم لخطــر

باإلضافة إىل أ ّن املواد واألغراض األخرى التي ال تُوضع جانباً برتتيب قد تتساقط عىل رؤوس املا ّرين تحتها.
ٍ
ملزيد من املعلومات ،راجع الفقرة .3.3.4.7
24
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4۔2۔3۔ 3إجراءات الطوارئ

ولعــل حــاالت
ّ
يتعــن عــى مــدراء املوقــع التأكّــد مــن اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة ملواجهــة حــاالت الطــوارئ.
ّ
الطــوارئ األكــر شــيوعاً التــي قــد تشــهدها مواقــع البنــاء تتمثّــل بالحرائــق والحــوادث التــي يتعــرض لهــا العـ ّـال.
ـكل الحــاالت الطارئــة املحتملــة (علـاً أ ّن أنــواع الطــوارئ
التحســب لـ ّ
يف مطلــق األحــوال ،يجــدر بهــؤالء املــدراء
ّ
التــي قــد تحــدث تتوقــف عــى طبيعــة األعــال الجــاري تنفيذهــا وموقــع ورشــة البنــاء) .هــذه املســائل ال تقبــل
املامطلــة والتأجيــل بــل يجــب معالجتهــا قبــل بــدء العمــل بالورشــة.
للتاكــد مـ ّـا إذا كانــت تلــك املســائل القــت املعالجــة الكافيــة ،يُتــاح ملفتــي العمــل االســتعالم مــن مــدراء املوقــع
عــن اإلجـراءات املتخــذة ملواجهــة الحــاالت الطارئــة يف املوقــع بطــرح األســئلة التاليــة:
• •كيــف يتـ ّم إعــام العاملــن يف املوقــع بحالــة طارئــة؟ عــى ســبيل املثــال ،كيــف يتـ ّم تنبيــه كافــة
العـ ّـال بوجــود حريــق عنــد اندالعــه؟ كيــف يت ـ ّم إخراجهــم مــن املــكان؟ كيــف يُبلّغــون بتلــك
املعلومــة؟ كيــف يتحقــق املــدراء مــن أ ّن جميــع العـ ّـال أخلــوا املــكان وأُحصــوا جميعـاً؟ هــل يتــم
مناداتهــم باألســاء؟ مــاذا يجــري عنــد وقــوع حــادث؟
• •مــا اإلج ـراء املتّبــع إلبــاغ خدمــات الطــوارئ (اإلطفاء/خدمــات اإلســعاف)؟ َمــن املســؤول عــن
هــذا اإلج ـراء؟
أي تدريب عىل إطفاء الحرائق؟
• •هل تم تنظيم ّ

• •كيف يتحقق مدراء املوقع من اطّالع املتعاقدين من الباطن عىل اإلجراءات املرعية؟

يتوجــب التحقــق مــن العاملــن يف املوقــع عــن مــدى صحــة اإلجابــات التــي يــديل بهــا املــدراء ر ّدا ً عــى األســئلة
الــواردة أعــاه وغريهــا.
3۔3۔ 3معدات الوقاية الشخصية

مــا دام اســتخدام معــدات الوقايــة الشــخصية كإجـراء احـرازي يج ّنــب العـ ّـال التعـ ّرض لألخطــار هــو أمــر شــائع
يف مواقــع البنــاء ،فمــن الطبيعــي أن يتوقّــع مفتشــو العمــل إيجــاد مــا يــي يف تلــك املواقــع:
العمل من ،مثالً:
أ) خوذات األمان– لحامية رؤوس ّ
• •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
قالبــة أو شــاحنة التفريــغ؛
• •ال ِقطع املتساقطة من يد عامل عند تركيب السقالة أو فكّها.
ب) أحذيــة (مضــادة للــاء) ذات املقدمــة واألحذيــة املص ّنعــة مــن مــواد معدنيــة (صلبــة) – لحاميــة أقــدام
العـ ّـال مــن ،مثـاً:
• •األجسام املتساقطة؛

• •املسامري أو املواد الحادة األخرى التي قد تخرق نعل الحذاء؛
صب الخرسانة.
• •الحروق الجلدية الناتجة عن ّ

١٨

العمل من ،مثالً:
ج) النظارات الواقية ونظارات السالمة لحامية عيون ّ

• •الجزئيــات املتناثــرة يف الهــواء ،عنــد اســتخدام مســدس تثبيــت املســامري مث ـاً (مبــا أ ّن النظــارات
يجــب أن تكــون مضــادة للشــظايا ومطابقــة ملعايــر الســامة ،يجــب التحقــق مــن مواصفــات
الرشكــة املص ّنعــة)؛
• •الرشر املتطاير ،عند استخدام املنشار الدائري مثالً؛
• •األشــعة فــوق البنفســجية الناتجــة عــن أعــال اللحــام (رضورة اســتعامل دروع وقايــة الوجــه
الخاصــة والنظــارات الواقيــة مــن حــروق اللحــام)؛
• •الرذاذ الكيميايئ – يجب استعامل أقنعة الوجه للوقاية من أرضار الرذاذ الكيميايئ.

د) بــدالت التحذيــر العاكســة للضــوء حرص ـاً عــى رؤيــة العـ ّـال بشــكل واضــح ومنع ـاً لوقــوع حــوادث
االصطــدام باملركبــات .تعــ ّد تلــك البــدالت إجــرا ًء هامــاً خاصــ ًة يف الحــاالت التــي:
• •قــد يتعـ ّرض فيهــا العــال لحــادث صــدم ،عنــد إعطــاء إشــارات للســائقني الذيــن يقــودون املركبات
أو أثنــاء قيامهــم بأشــغال عــى الطرقــات مثـاً ؛
• •يجب أن يراهم فيها اآلخرون بوضوح تام ،وهم يعطون إشارات لسائقي الرافعات مثالً.
العــال مــن التهــاب الجلــد عندمــا يســتخدمون يف عملهــم مثــاً أتربــة
ه) القفــازات لحاميــة أيــدي
ّ
اإلســمنت واإلســمنت املخلــوط واملذيبــات ،ومن الجــروح والتقرحــات والتشــققات الناتجة عن اســتعامل
مــواد كالطــوب والحديــد والخشــب .ويف هــذا اإلطــار ،يتوجــب عــى املفتشــن التحقــق مـ ّـا إذا كانــت
القفــازات املوزّعــة عــى العـ ّـال مالمئــة للمهــام املطلوبــة منهــم (فعــى ســبيل املثــال ،ال تعتــر القفــازات
املصنوعــة مــن القــاش مالمئــة للحاميــة ضــد الســوائل ،ولــن تحــول القفــازات الرقيقــة املضــادة للميــاه
عــى األرجــح دون تعـ ّرض العامــل لجــروح عندمــا يحمــل بيديــه قوالــب الطــوب واألحجــار).

العــال مــن التقلبــات املناخيــة (كالريــاح
و) البــدالت املخصصــة للعمــل يف الخــارج لضــان حاميــة
ّ
واألمطــار والشــمس).

يتعـ ّـن عــى املفتشــن التأكّــد مــن أ ّن أصحــاب العمــل يــز ّودون العـ ّـال مبعــدات الوقايــة الشــخصية ويحرصــون
باســتمرار عــى صيانتهــا ،ومــن أ ّن تلــك املعــدات مــا زالــت صالحــة لالســتعامل ،ويحســن العـ ّـال اســتخدامها.
فضـاً عــن ذلــك ،ال يجــوز أن يتح ّمــل العـ ّـال أيــة تكاليــف مرتتبــة عــى اتخــاذ تدابــر الســامة والصحــة املهنيتــن،
25
مبــا يف ذلــك الحصــول عــى معــدات الوقايــة الشــخصية.
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4۔3۔ 3األعمال واألخطار الشائعة في موقع البناء
والتدابير الوقائية المتعارف عليها

1۔4۔3۔ 3العمل في األماكن المرتفعة ۔

يشــر العمــل يف مــكان مرتفــع إىل العمــل عــى مســاف ٍة يُحتمــل أن تتسـبّب 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 وقوفـاً عــى الســامل.
قــد يقــع العامــل يف الصــورة  9عــى مســافة أقــرب مــن العامــل يف الصــورة  ،8ولكــن يُخــى أن تخــرق األعمــدة
الرأســية للســقالة جســده.
تس ـ ّجل حــوادث الســقوط معــدالت عاليــة بــن الحــوادث الشــائعة يف قطــاع البنــاء ،ونظ ـرا ً لطبيعتهــا الخاصــة،
يتس ـ ّبب الجــزء األكــر منهــا بإصابــات خطــرة أو حتــى مميتــة .لهــذا الســبب ،ينبغــي أن يتل ّقــى كافــة العـ ّـال
واملــدراء املرشفــن عــى املواقــع املعلومــات والتدريــب حــول مفهــوم الخطــر ومامرســات العمــل الســليمة عنــد
العمــل يف األماكــن املرتفعــة .ومــن جهتهــم ،يتوجــب عــى املفتشــن التحقــق مــن أنظمــة العمــل التــي يتّبعهــا
العـ ّـال فعلي ـاً عندمــا يعملــون عــى مــكان مرتفــع ،والتأكّــد مــن مــدى ســامتها.
عمل مع ّرضون للوقوع من مساف ٍة يُحتمل أن تتس ّبب لهم بإصابة شخصية.
الصورتان  8وّ .9

نفصلهــا يف مــا يــي (مرفقــة
مثّــة تسلســل هرمــي للتدابــر الوقائيــة املتبعــة عنــد العمــل يف األماكــن املرتفعــةّ ،
بأمثلــة عمليــة).

٢٠

التسلسل الهرمي للتدابير الوقائية المتعلقة بالعمل في األماكن المرتفعة

تج ّنــب العمــل يف أماكــن مرتفعــة إالّ عنــد اللــزوم (كإقامــة حواجــز الحاميــة عــى أطــر حديديــة عــى مســتوى
األرض ،ث ـ ّم االســتعانة برافعــة لوضــع هــذه الرتكيبــة يف موضعهــا؛ أو تنظيــف النوافــذ باســتخدام عصــا طويــل
تفادي ـاً لصعــود الســامل؛ أو م ـ ّد الشــبك باســتخدام عصــا قابلــة للتطويــل).
ـق الســقوط باللجــوء إىل مــكان عمــل آمــن ال يتطلّــب منــك اســتعامل أو إضافــة معــدات عمــل للوقايــة مــن
اتّـ ِ
الســقوط (كســطح مســت ٍو ومحــاط بســياج حاميــة دائــم).
ـق الســقوط باســتخدام معــدات عمــل توفّــر الحاميــة لجميــع األشــخاص املعرضــن للخطــر (كاســتخدام معــدات
اتّـ ِ
الوصــول املج ّهــزة بحواجــز حاميــة ،عــى مثــال الســقاالت املســتقلة والســقاالت الربجيــة ومنصــات الرفــع املتحركــة
ومنصــات العمــل متســلقة الصــواري).
ـق الســقوط باســتخدام معــدات عمــل توفّــر الحاميــة لألف ـراد (كح ـزام األمــان القصــر الحبــل لدرجــة يتع ـذّر
اتّـ ِ
أي كان التعــرض للســقوط (هــذا مــا يُعــرف بنظــام منــع حــوادث الســقوط أثنــاء العمــل) ،أو اســتخدام
عــى ٍّ
منصــة ذات قفــص حديــدي.
خ ّفــف مــن احتــاالت الســقوط باســتخدام معــدات عمــل لتقصــر مســافة الســقوط وعواقبــه ،وحاميــة األشــخاص
املع ّرضــن للخطــر بشــكل جامعــي ِ
(كالشــباك أو أنظمــة الهبــوط اآلمــن التــي توضــع يف أقــرب مــكان تحــت
مســاحة العمــل).
خ ّفــف مــن احتــاالت الســقوط باســتخدام معــدات عمــل لتقصــر مســافة الســقوط وعواقبــه ،وحاميــة األشــخاص
املع ّرضــن للخطــر بشــكل فــردي (كنظــام الوســائل الشــخصية ملنــع الســقوط مــع تثبيــت نقطــة الهبــوط فــوق
الــرأس ،أو نظــام الوصــول باســتخدام الحبــال).
خ ّفــف مــن احتــاالت الســقوط باســتخدام معــدات عمــل لتخفيــف عواقــب الســقوط إىل أقــى حـ ّد ِ
(كالشــباك
املمــدودة عــى مســتوى أدىن أو الوقايــة مــن اإلصابــات باســتخدام أدوات قابلــة للنفــخ).
خ ّفــف مــن احتــاالت الســقوط مــن خــال التدريــب أو اإلرشــاد أو ســواهام مــن الوســائل (مث ـاً التأكّــد مــن
خضــوع الســامل ملعاينــة دوريــة واســتخدامها مــن قبــل أشــخاص مؤ ّهلــن ،وتحديــد املناطــق املطلــوب التحذيــر
بشــأنها ،وتوفــر اإلضــاءة الكافيــة ،وات ّبــاع تدابــر ملموســة لتنظيــف املوقــع وترتيبــه ،وتوفــر األحذيــة املناســبة
للعمــل ،وغــر ذلــك).
كلــا تق ّدمنــا نــزوالً بهــذه الهرميــة ،يتبـ ّـن لنــا أ ّن التدابــر املقرتحــة تتحـ ّول مــن تدابــر «للوقايــة» مــن العواقــب
محصنــة ضــد كل
الناتجــة عــن حــوادث الســقوط إىل تدابــر «للتخفيــف» منهــا .فــإذا كانــت مواقــع العمــل ّ
أشــكال الســقوط ،فمــن املســتحيل أن يتعـ ّرض العـ ّـال إلصابــات جـ ّراء الســقوط .وإذا كانــت مواقــع العمل تســعى
إىل تخفيــف العواقــب الناجمــة عــن الســقوط ،فهــذا يعنــي أ ّن حــوادث الســقوط مــا زالــت تحصــل والعـ ّـال ال
يزالــون عرضـ ًة لإلصابــة بهــا ،مــع فــرق واحــد وهــو أ ّن اإلصابــات يُفــرض أن تكــون باإلجــال أقــل خطــورة.
عــى املفتشــن تف ّقــد ظــروف العمــل يف األماكــن املرتفعــة والتأكّــد مــن اإلج ـراءات الوقائيــة التــي ت ـ ّم اتخاذهــا
ـص
بهــذا الشــأن .فمــن الــروري توفــر الحاميــة عنــد الحــواف املفتوحــة خشــية ســقوط األشــخاص منهــا .قــد تنـ ّ
الترشيعــات الوطنيــة عــى معايــر الحاميــة (كعــدد حواجــز الحاميــة ،واملســافة الفاصلــة بينهــا ومــدى صالبتهــا،
والتدابــر الكفيلــة مبنــع األجســام مــن الســقوط) الواجــب اعتامدهــا ،فيــا يتوجــب عــى املفتشــن التحقــق مــن
مــدى االلتـزام بتلــك املعايــر.

٢١

مــن شــأن تثبيــت حاجـ َز ْي حاميــة عــى مســافة متســاوية أن يســاعد يف الحـ ّد مــن إمكانيــة ســقوط العـ ّـال مــن
املحصنــة بحاميــات ومعــدات الوصــول املعلّقــة،
الحــواف واألســطح والســقاالت ومنصــات العمــل املتحركــة غــر
ّ
وســواها (أنظــر الصــورة  .)10وســتخفف العــوارض أو حواجــز الحاميــة الســفلية مــن احتــاالت ارتطــام األجســام
العــال املا ّريــن تحتهــا .لــذا ،يُستحســن أن تكــون تلــك العــوارض أو
املتســاقطة مــن منصــة العمــل بــرؤوس ّ
الحواجــز املامثلــة عــى األقــل بعلــو املــواد املرتاكمــة يف تلــك املنصــة ،منع ـاً لتســاقطها.
يجــب أن تكــون قضبــان الحاميــةأو ســواها مــن الحواجــز صلبــة ومتينــة لدرجــة أن تج ّنــب العامــل الســقوط
يف حــال تعـ ّـر بالحاجــز أو اتّــكأ عليــه .لك ـ ّن الحبــال والسالســل ال تفــي بالغــرض ألنهــا ال توفّــر حاميــة كبــرة،
املحصنــة بالشــكل املناســب متنــح العامــل شــعورا ً خاطئ ـاً باألمــان.
والحــواف غــر
ّ
الصورة  .10الرشوط األساسية املطلوبة لحواجز الحامية الجانبية.

اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ
ﺣﺎﺟﺰGuard
rail
ﻛﺤﺪNot
ﻣﻠﻢmore
than٤٧٠
أﻗﴡ
mm 470

ﻣﻠﻢmore
than٤٧٠
ﻛﺤﺪNotأﻗﴡ
mm 470

ﻟﻮح
Slab

إﻃﺎر
Frame

اﻷﻗﻞ
ﻋﲆ
At least
 950ﻣﻠﻢ
٩٥٠
mm

اﻟﺴﻔﲇ
اﻟﺤﺎﺟﺰ
Toe
board

اﻷﺳﻔﻞ
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻦ
Bolt
down

كثــر ٌة هــي مواقــع العمــل التــي تســتعمل الســقاالت لتوفــر منصــات عمــل آمنــة –يجــب أن تعتمــد حواجــز
الحاميــة الجانبيــة املطابقــة للمعايــر املب ّينــة يف الصــورة  .10باإلضافــة إىل ذلــك ،ينبغــي أن تكــون منصــة العمــل
مس ـ ّيجة مــن كل الجهــات ،وبعــرض  600ملليمــر ،وأن توفّــر الوصــول اآلمــن ومســاحة مناســبة للعمــل .مــن
الــروري أن تكــون ألــواح الحاميــة بحالــة جيــدة عــى أالّ تتجــاوز الدعائــم بأكــر مــن أربعــة أضعــاف ســاكتها،
أل ّن األلــواح التــي تتجــاوز هــذا الحــد هــي قابلــة لالنقــاب إذا مــى العـ ّـال عــى أطرافهــا ،مــا يتسـبّب بوقوعهــم
أو ســقوط أجســام أخــرى.
يجــب أن ترتكــز الســقاالت عــى أرضيــة مســتوية وثابتــة ،قــادرة عــى تح ّمــل ثقــل الســقالة واألحــال املحتمــل أن
ت ُرفــع عليهــا .وينبغــي أن تكــون مربوطــة بإحــكام بالهيــكل أو بنقطــة تثبيــت أخــرى (أنظــر الصــورة .)11

٢٢

مــن جهــة أخــرى ،ال بـ ّد مــن االســتعانة بوســيلة آمنــة للوصــول إىل الســقالة ،مــا يعنــي أن تكــون الســامل املؤديــة
إليهــا مربوطــة بإحــكام مــن الجهتــن منع ـاً النزالقهــا ،وأن تكــون أعــى مــن موضــع الهبــوط مبقــدار مــر واحــد
نصــح بإقامــة بوابــة ذاتيــة اإلغــاق (أنظر
يتمســك بــه العامــل (أنظــر الصــورة  .)12يُ َ
عــى األقــل لتوفــر ســند آمــن ّ
الصورتــن  12و )13عنــد مواضــع وصــول الســامل.
الصورة  .11سقالة مستقلة مكتملة مز ّودة بحواجز جانبية ،وقاعدة التثبيت ،ورباطات.

الصورة  .12سلّم مثبت بإحكام يف املوضع املناسب بالقرب من منصة الوصول.

٢٣

الصورة  .13بوابة ذاتية اإلغالق عند نقطة الوصول إىل السقالة.

يعمــل الكثــر مــن العـ ّـال عــى األســطح ،مشــاركني إ ّمــا يف أعــال خاصــة باألســطح يف مراحــل البنــاء األوليــة أو يف
أعــال الصيانــة العامــة ،علـاً بــأ ّن الحــوادث املميتة/الخطــرة غالبـاً مــا تحصــل عــى هــذا املســتوى يف ظـ ّـل غيــاب
التدابــر الكفيلــة مبنــع حــوادث الســقوط .لهــذا الســبب ،ميكــن ويجــب اتّبــاع التدابــر الوقائيــة ،كاالســتعانة
مبنصــات الرفــع املتحركــة أو الســقاالت املــز ّودة بالحواجــز الجانبيــة ،لحاميــة العـ ّـال مــن الســقوط أثنــاء القيــام
بعملهــم عــى الســقوف املائلــة.
الصورة  .14حواجز جانبية منوذجية لسقف مائل.
ﺣﺎﺟﺰ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ

ﺣﺎﺟﺰ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ
ﺣﺎﺟﺰ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﻮﺳﻄﻲ

ﺣﺎﺟﺰ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﻮﺳﻄﻲ

اﻟﺤﺎﺟﺰ اﻟﺴﻔﲇ

٢٤

ﻟﻮح
اﻟﺴﻘﺎﻟﺔ

أثنــاء القيــام برتكيــب الســقاالت وتفكيههــا ،يجــدر بالعـ ّـال التأكّــد مــن اتخــاذ التدابــر االحتياطيــة الالزمــة تالفيـاً
لحــوادث الســقوط؛ قــد تشــمل تلــك التدابــر اســتخدام حواجــز الحاميــة أو أحزمــة األمــان املــز ّودة بوســيلة
لوقــف الســقوط .ال يجــوز أن تتصــادف تلــك األعــال مــع مــرور بعــض العـ ّـال أو املــارة تحتهــا بــل املفــروض
اتخــاذ اإلج ـراءات 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
أي ظواهــر أ ّدت إىل زعزعتهــا (كالريــاح الشــديدة) ،يتعـ ّـن عــى
املعلّقــة ،وســواها ،وإن حصــل أن تع ّرضــت إىل ّ
املســؤولني عــن املوقــع التحقــق مــن ســامة منصــات العمــل وســامة تركيبهــا .ولعـ ّـل إخضاعهــا للتفتيــش عــى يــد
الشــخص املختــص 26يعتــر مــن الســبل الكفيلــة لضــان ســامتها .والشــخص املختــص هــو الــذي ميلــك املؤهــات
الكافيــة ،كالتدريــب املناســب واملعرفــة الكافيــة والخــرة واملهــارة ،ألداء هــذه املهمــة تحديــدا ً بشــكل مأمــون .يف
بعــض البلــدان ،قــد تضــع الســلطات املختصــة املعايــر املناســبة لتعيــن هــؤالء األشــخاص ،محــدد ًة املهــام املوكَلَــة
إليهــم ،فيــا تشــرط بلــدان أخــرى عــى األشــخاص املعنيــن بإنشــاء منصــات العمــل أن يثبتــوا ملــدراء املوقــع
بشــكل موثّــق تطابــق املنصــات مــع املعايــر املناســبة وســامة اســتعاملها.
الصورة  .15سقالة متحركة مبنية حسب املعايري.
ﺣﺎﺟﺰ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ
ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻔﻞ

ﺣﺎﺟﺰ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﻮﺳﻄﻲ
ﺣﺎﺟﺰ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺴﻔﲇ
ﺳﻠﻢ ﻣﺎﺋﻞ

ﻣﺠﻤﻮع
ﻗﻔﻞ اﻟﻌﺠﻼت

دﻋﺎﻣﺔ أﻓﻘﻴﺔ
اﳌﻨﺼﺔ

اﳌﺜﺒﺖ

ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﺔ

دﻋﺎﻣﺔ ﻋﺎﻣﻮدﻳﺔ

املنصــات املتحركــة (الربجيــة) هــي شــائعة االســتعامل يف مواقــع البنــاء ،ســواء يف املبــاين املشــ ّيدة حديثــاً أو
املر ّممــة عــى حــد ســواء ،ويت ـ ّم تصنيــع هــذه املنصــات باســتخدام وحــدات جاهــزة التصنيــع (مــن األملنيــوم
ر مبتانتهــا
عــادةً) .وتشـكّل منصــات عمــل آمنــة عنــد تركيبهــا بالشــكل الصحيــح (أل ّن إغفــال بعــض أجزائهــا يـ ّ
 26املادة  2من اتفاقية رقم .167
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وثباتهــا) واســتخدامها بطريقــة ســليمة .مــن األوفــق أن يكــون العـ ّـال املعنيــن برتكيــب منصــات برجيــة مختصني
بهــذا املجــال بالــذات ومد ّربــن عليــه .وفــور االنتهــاء مــن تركيبهــا ،يُصــار إىل فحصهــا للتث ّبــت مــن أنهــا صالحــة
للعمــل .يف مــا يتعلــق باملنصــات املتحركــة ،يجــب أن تُقــام عــى أرضيــة مســتوية وثابتــة ،وتُــز ّود دواليبهــا مبكابــح،
وصفائــح قاعديــة مد ّعمــة بإحــكام ،وأن تخضــع لضوابــط تضمــن عــدم وجــود كابــات علوية/خطــوط كهربــاء يف
جوارهــا .ال بـ ّد مــن تركيــب املثبتــات وفــق التعليــات الــواردة يف دليــل اســتخدامها ،وتزويــد منصــات العمــل أو
مواضــع التخزيــن بالحواجــز الجانبيــة (حواجــز الحاميــة والحواجــز الســفلية) ،مــع الحــرص عــى توفــر ممـ ّر آمــن
للوصــول إليهــا ،باســتخدام الســامل الداخليــة مثـاً.
عنــد العمــل عــى املنصــات املتحركــة ،ال يجــوز للعـ ّـال اســتعاملها لدعــم ســامل أخــرى أو الوصــول إىل املعــدات،
أل ّن ذلــك ســيؤث ّر عــى ثباتهــا .يتزعــزع ثباتهــا أيضـاً عنــد تعليــق أغطيــة عليهــا أو اســتخدام املنصــة لــرش امليــاه
أو الجلــخ بالصــاروخ أو رفــع مــواد أو تنزيلهــا .وعنــد نقــل املنصــة املتحركــة ،مــن الــروري تف ّقــد الطريــق املقــرر
ســلوكها لضــان خلـ ّوه مــن خطــوط كهربــاء أو أي عراقيــل أخــرى ،والتأكّــد مــن أ ّن املمــر مســت ٍو ومتــن .ال يجــوز
أن تتجــاوز الســقالة األربعــة أمتــار كحـ ّد أقــى مــن حيــث االرتفــاع ومــن غــر املســتحب أن يكــون عــى متنهــا
عـ ّـال عنــد نقلهــا.
الصــورة  .16ســقالة متحركــة قيــد االســتعامل ،مبنيــة
حســب املعايــر.

منصــات الرفــع املتحركــة ت ُســتخ َدم يف موقــع البنــاء لتوفــر وصــول آمــن يف عــدة وضعيــات .يجــدر مبفتــي
العمــل التحقــق مــن أ ّن القامئــن عــى تشــغيل تلــك املنصــات تل ّقــوا التدريــب املناســب لتشــغيل معــدات مامثلــة.
أ ّمــا املســائل املطلــوب أخذهــا بعــن االعتبــار فتشــمل التأكّــد مــن أ ّن املعــدات ال ت ُش ـغّل بالقــرب مــن خطــوط
الكهربــاء (الكابــات) العلويــة؛ وأن تكــون األرضيــة مج ّهــزة ملــرور املعــدات (أرض مســتوية وصلبــة وكل خدمــات
الــرف الصحــي قــادرة عــى تح ّمــل ثقلهــا)؛ وأن اآللــة مــز ّودة بــزر التوقــف الطــارئ القابل تشــغيله مــن قاعدتها؛
وكذلــك مــن تحديــد رسعــة الريــاح القصــوى التــي ال تعرقــل تشــغيل اآللــة؛ وارتــداء العـ ّـال حـزام األمــان املــز ّود
كل وضعيــة تع ّرضهــم للســقوط (إالّ
بحبــل قصــر منعـاً لســقوطهم ،واملربــوط بنقطــة التثبيــت املناســبة لتجنيبهــم ّ
عنــد انقــاب اآللــة).

٢٦

الصورة  .17أمثلة عن منصات الرفع املتحركة (مع اإلشارة إىل الحواجز الجانبية واستعامل حزام األمان).

الصــورة  .18منصــة الرفــع املتحركــة
مكتــب لتغيــر تركيبــات
املســتخدمة يف
ٍ
اإلضــاءة.

ـول أشــخاص مختصــون تركيبهــا،
الســقاالت املعلّقــة هــي شــائعة االســتعامل يف مواقــع البنــاء ،واملفــروض أن يتـ ّ
وإخضاعهــا للتفتيــش قبــل وضعهــا قيــد االســتعامل .مــن الــروري أن تكــون مج ّهــزة بحواجــز حاميــة مــن
الجهــات األربــع وفــق املعايــر ذاتهــا املطبّقــة عــى منصــات العمــل األخــرى .فضـاً عــن ذلــك ،يجــب عــى العـ ّـال
ارتــداء حـزام أمــان لكامــل الجســم مقرونـاً بوســيلة شــخصية ملنــع الســقوط موصولــة بحبــل الســامة العمــودي
املنفصــل عــن الســقالة .كــا يتوجــب عليهــم التحقــق مــن أ ّن الســقالة غــر مثقلــة بحمولــة زائــدة ،والتن ّبــه إىل
حمولتهــا التشــغيلية املأمونــة ومــا عداهــا مــن إجـراءات التشــغيل الســليمة الســتخدام تلــك املعــدات .وتشــمل
تلــك اإلج ـراءات ،عــى ســبيل املثــال ال الحــر ،إخضاعهــا للمعاينــة قبــل وضعهــا قيــد االســتعامل للمــرة األوىل،
٢٧

كأن يُصــار إىل رفــع الســقالة املعلّقــة عــن األرض ملســافة قصــرة فقــط ،حتــى يتس ـ ّنى للعـ ّـال التحقــق مــن أ ّن
الوصــات األساســية مربوطــة بإحــكام وأن الســقالة تعمــل دون عوائــق .مــن املعلــوم أ ّن ركــوب الســقالة عــى
مســتوى األرض هــو الســبيل األســلم؛ ولكــن ،إذا تعـذّر ذلــك ،فيتــم تثبيــت الســقالة باملبنــى ملنعهــا مــن التحــرك
عنــد الصعــود عليهــا.
الصــورة  .19ســقالة معلّقــة مجه ـ ّزة بالحواجــز الجانبيــة املناســبة والعامــل مــز ّود مبعــدات الحاميــة الشــخصية
الالزمــة منع ـاً لســقوطه
ﺣﺰام أﻣﺎن ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻠﺴﻘﻮط

ﺣﺒﻞ ﻧﺠﺎة ﻣﺴﺘﻘﻞ

قــد تنــص الترشيعــات الوطنيــة عــى إخضــاع منصــات الرفــع املتحركــة أو الســقاالت املعلّقــة أو غريهــا مــن
معــدات الرفــع ملعاينــات دوريــة ،عــى أن يطلــب مفتشــو العمــل االطّــاع عــى تقاريرهــا للتأكّــد مــن صحــة
تنفيذهــا .كذلــك يتعـ ّـن عليهــم االســتعالم عـ ّـا إذا كانــت التقاريــر املطلوبــة املوث ّقــة بشــأن أعــال الصيانــة قــد
أُنجــزت ضمــن املهــل الزمنيــة املحــددة.
ت ُضــاف إىل ترتيبــات الحاميــة الجانبيــة الجامعيــة املشــار إليهــا أعــاه منع ـاً لحــوادث الســقوط (حيــث يلقــى
جميــع العاملــن يف منصــة العمــل الحاميــة الواجبــة) ،أجهــزة الحاميــة الشــخصية التــي تقتــر عــى حاميــة الفــرد
الواحــد مــن الســقوط (فيــا ال تطــال األشــخاص اآلخريــن املتواجديــن يف املوقــع) .يُعـ ّد نظــام تقييــد التنقــل أحــد
تلــك األنظمــة التــي تُســتخدم مبعــز ٍل عــن األخــرى (الصــورة  )20أو بالتزامــن معهــا (الصــورة  .)21وهــو يتطلّــب
اســتعامل حـزام أمــان مقرونـاً بحبــل الســامة/حبل محــدد الطــول ،يُربــط بــدوره بنقطــة التثبيــت .يحــول هــذا
النظــام دون وصــول العامــل إىل حافــة غــر محميــة يُخــى أن تع ّرضــه لخطــر الســقوط .مبــا أ ّن هــذه الوســيلة
تؤ ّمــن الحاميــة للعامــل الــذي يســتخدمها فقــط ،فــا يجــوز اســتخدامها إالّ بعــد النظــر يف كافــة أشــكال حواجــز
الحاميــة الجانبيــة األخــرى ،واعتبارهــا غــر قابلــة للتنفيــذ ،تبعـاً لعمليــة تقييــم املخاطــر.

٢٨

الصورة  .20حبل قصري مينع العامل من بلوغ الحافة غري املحمية.
ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﳌﻘﻴﺪة

ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ

ﺣﺒﻞ اﻟﻨﺠﺎة

ﺣﺰام اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ

الصورة  .21نظام الحبل املقيِّد للتنقل مستخ َدم بالتزامن مع حواجز الحامية.

٢٩

ت ُضــاف إىل كافــة التدابــر املشــار إليهــا أعــاه والتــي تحــول دون ســقوط العامــل ،تدابــر أخــرى تخ ّفــف مــن اآلثــار
الناجمــة عــن تلــك الحــوادث .وتشــمل هــذه األخــرة ِشــباك األمــان وأنظمــة الهبــوط اآلمــن والوســائل الشــخصية
ملنــع الســقوط ،لكنهــا ال ت ُســتعمل كبديــل عــن تدابــر الحاميــة مــن الســقوط إمنــا بالتزامــن معهــا يف الحــاالت التي
كل احتــاالت خطــر الســقوط.
يتعـذّر فيهــا إزالــة ّ
يعتــر تركيــب ِشــباك األمــان مهمــة معقــدة يُستحســن عــدم إســنادها إالّ لعـ ّـال مختصــن مد ّربــن عــى هــذا
ـول
النــوع مــن األعــال ،وإمتــام تركيبهــا عــى مســتوى األرض ،عنــد اإلمــكان ،للحـ ّد مــن الخطــر املحــدق مبــن يتـ ّ
تركيبهــا؛ فعــى ســبيل املثــال ،ميكــن ربــط الشــباك بــن الهيــاكل الحديديــة قبــل رفعهــا إىل املوضــع املخصــص لهــا.
يف جميــع األحــوال ،مــن الــروري تعليــق الشــباك يف املــكان األقــرب قــدر اإلمــكان مــن موضــع العمــل لتقصــر
املســافة التــي يُحتمــل أن يســقط منهــا العامــل .بعــد االنتهــاء مــن الرتكيــب ،يتعـ ّـن عــى الشــخص املختــص أن
يتف ّحــص الشــباك للتث ّبــت مــن أنهــا مأمونــة ،وإصــدار شــهادة بنتائــج الفحــص .عنــد اســتخدام تلــك الشــباك،
يجــدر مبفتــي العمــل االســتعالم عــن األنظمــة املعتمــدة إلنقــاذ األشــخاص الذيــن يســقطون فيهــا ،أل ّن العـ ّـال
الذيــن يتع ّرضــون لحــوادث مامثلــة قــد يرتطمــون بأجســام مع ّينــة عنــد ســقوطهم ،فيحتاجــون إىل إســعافات
أوليــة وهــم يف الشــباك.
يجــدر باملفتشــن أن يســتعلموا مــن مــدراء املوقــع عـ ّـا يفعلونــه لضــان اســتيفاء الشــباك للمعايــر املطلوبــة،
وعــن املعاينــات التــي يجرونهــا يف املوقــع لضــان بقائهــا عــى هــذا املســتوى .قــد تكــون املعاينــات األســبوعية
التــي يجريهــا األشــخاص املختصــون كافيــة لهــذا الغــرض.
الصورة  .22تركيب شباك األمان.

نلفــت االنتبــاه مجــددا ً إىل أ ّن األنظمــة الشــخصية ملنــع الســقوط ال تحــول دون ســقوط َمــن يرتديهــا؛ لكنهــا
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
بنقطــة التثبيــت) .يجــدر بالشــخص الــذي يســتخدم تلــك األنظمــة أن يكــون مدرب ـاً بالشــكل املناســب ،وملـ ّـاً
بطريقــة ارتــداء األحزمــة وتعديلهــا مبــا يتناســب مــع مقاســه وطريقــة ربطهــا بنقطــة التثبيــت املالمئــة .ويتوجــب

٣٠

عــى العـ ّـال أيضـاً التحقــق مــن وجــود مســافة أمــان كافيــة (فســحة كافيــة) تخ ّولهــم تشــغيلها ووقــف ســقوطهم
قبــل ارتطاهم بــاألرض.
الصورة  .23العوامل التي تؤث ّر عىل حسن تشغيل أنظمة وقف السقوط للحؤول دون ارتطام العامل باألرض.

ﻃﻮل ﺣﺒﻞ اﻟﻨﺠﺎة

اﻣﺘﺪاد اﻣﺘﺼﺎص اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻃﻮل اﻟﻌﺎﻣﻞ

ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻷﻣﺎن

يجــب أن تُحــدد نقطــة التثبيــت ،عنــد اإلمــكان ،أعــى مــن رأس العامــل تقليصـاً ملســافة الســقوط وحركــة التأرجح
«كالبنــدول» التــي تواكبــه .عنــد تعـذّر تحديدهــا أعــى مــن رأس العامــل ،مــن األنســب األخــذ بإرشــادات الرشكــة
املص ّنعــة ،نظـرا ً إىل مراعــاة عوامــل إضافيــة يف حــوادث الســقوط عنــد تحديــد نقــاط التثبيــت عــى مســافة أدىن.
يتوجــب عــى العـ ّـال الحــرص عــى معاينــة جميــع عنــارص أنظمــة وقــف الســقوط مــن التلــف والتم ـ ّزق قبــل
وضعهــا قيــد االســتخدام ،عــى أن يُخضعوهــا دوري ـاً ملعاينــات إضافيــة دقيقــة.
عنــد اســتخدام الوســائل الشــخصية لوقــف الســقوط ،مــن األفضــل للمفتشــن التأكّــد مــن مــدى خضوعهــا
ملعاينــات يوميــة وضــان توفــر التدريــب الــازم ملســتخدميها .ويجــدر بهــم أيضـاً التحقــق مـ ّـا إذا كانــت أنظمــة
العمــل املأمــون املشــار إليهــا أعــاه موضوعــة قيــد التطبيــق.
(السيبة)
الساللم العادية وساللم ورش البناء
ِّ

يعتــر ســوء اســتخدام الســامل بنوعيهــا يف أكــر األحيــان مــن العوامــل املسـبّبة لوقــوع الحــوادث .لذلــك ،يجــدر
بالقامئــن عــى العمــل ،قبــل االختيــار بــن هــذه أو تلــك ،التأكّــد مــن أ ّن املعــدات األخــرى األنســب ،مثــل منصــات
الرفــع املتحركــة ،غــر قابلــة لالســتعامل ،خاصـ ًة وأ ّن تلــك املنصــات تكــون مأمونــة أكــر نظـرا ً لشــدة ثباتهــا ،وأكــر
فعاليــة يف أغلــب األحيــان .عنــد اســتخدام الســامل العاديــة منهــا والخاصــة بــورش البنــاء ،مــن واجــب العـ ّـال
التأكّــد مــن أنهــا بحالــة جيــدة ،وأ ّن 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 باألحــال (للســامل أوزان تشــغيلية مأمونــة ،قــد
يتخطاهــا العـ ّـال أحيانـاً باملعــدات التــي يحملونهــا) .ال يجــوز للعـ ّـال تخطــي تلــك األوزان خشــية انــزالق السـلّم
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أو ســقوطه .عليهــم أيض ـاً إبقــاء أحزمــة األمــان مربوطــة ضمــن العــوارض العموديــة واإلمســاك دوم ـاً مبنصــة
العمــل مــن ثــاث نقــاط (كلتــا القدمــن ويــد واحــدة أو كلتــا اليديــن وقــدم واحــدة) (الصــورة .)25
الصورة  .٢٤وضعية عمل سليمة عىل السلّم.

الصــورة  .25وضعيــة عمــل غري ســليمة عىل السـلّم.

يجــب تثبيــت الســامل بوضعيــة صحيحــة ،أي « 1مــر أفقيـاً لــكل  4أمتــار عموديـاً» (الصــورة  ،)26وضــان ســامة
مســتخدميها ،عنــد اإلمــكان ،مــن خــال ربــط كال العارضتــن (الصــورة  .)27حيثــا يتعـذّر ربــط العارضتــن ،يتعـ ّـن
اتخــاذ تدابــر أخــرى للحــؤول دون انــزالق الســامل مــن الجانبــن ،كمالقط تثبيــت الســامل أو األدوات املانعــة لالنزالق.
الصورة  .26سلّم مثبّت بإحكام عند أعىل	
العارضتني (يصلح استخدامه
للتسلق ال للوصول) وعند القاعدة.

٣٢

الصورة  .27تثبيت السلّم يف وضعية سليمة ( 1لكل .)4

عنــد اســتخدام ســامل ورش البنــاء ،عــى العـ ّـال التأكّــد مــن أ ّن أرجلهــا األربعــة مثبتــة قبالــة مســاحة العمــل
(أل ّن العمــل عليهــا بوضعيــة  90درجــة قــد يفقدهــم التــوازن ويتس ـ ّبب لهــم بالســقوط كونهــا غــر مصممــة
كل آليــات الربــط قابلــة
للتحميــل الجانبــي)؛ فيُتــاح لهــم االســتعانة مبختلــف األجهــزة املانعــة للســقوط؛ وتكــون ّ
العــال اإلمســاك دومــاً بالســامل مــن ثــاث نقــاط أثنــاء القيــام بعملهــم ،أي بــكال
لالســتعامل .يجــب عــى
ّ
القدمــن ويــد واحــدة ،أو يتعـ ّـن عليهــم عنــد االضطـرار إىل إفــات اليديــن معـاً لفــرة وجيــزة وضــع القدمــن عــى
الدرجــة ذاتهــا مــن السـلّم وثقــل الجســم (الركبتــن أو الصــدر) مدعــوم بالس ـلّم (الصورتــان  28و .)29وليبحثــوا
أيض ـاً عــن مســند آمــن ميســكون بــه.
الصــورة  .28عاملــة متســك بثــاث نقــاط عنــد اســتخدام
الســلم.
ستحســن بالعامــل
وعنــد اســتخدام ســامل ورش البنــاء أيضـاً ،يُ
َ
أالّ يقــف عــى أعــى درجتــن أو ثــاث ،للوصــول إىل مــكان
أعــى ،إذ ال يعــود ممكنـاً لــه اإلمســاك بثــاث نقــاط ،ويصبــح
أكــر عرض ـ ًة لفقــدان التــوازن عنــد العمــل بهــذه الوضعيــة.

الصورة  .29عامالن يقفان بوضعية سليمة عىل السلّم.
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2۔4۔3۔ 3استخدام المركبات في العمل

غالبـاً مــا تتسـبّب مركبــات النقــل بإصابــات للعـ ّـال يف مواقــع البنــاء .وتتخــذ تلــك املركبــات عــدة أشــكال نذكــر
منهــا املركبــات املســتخدمة لتســليم البضائــع ،وشــاحنات التفريــغ التــي تنقــل ركام الحفــر ،والحفّارات املســتخدمة
يف أعــال الحفــر ،واملركبــات التــي تنقــل العـ ّـال .تلحــق اإلصابــات بالعـ ّـال نتيجــة تع ّرضهــم لحــوادث الصــدم
(عنــد رجــوع املركبــات إىل الــوراء تحديــدا ً) ،أو ســقوطهم مــن املركبــة ،أو ســقوط حمــوالت مــن املركبــة عــى
رؤوســهم ،أو انقــاب املركبــة بهــم.
عنــد معاينــة موقــع البنــاء ،عــى مفتــي العمــل التحـ ّري عــن كيفيــة إدارة حركــة املركبــات يف املوقــع .ولعـ ّـل خــر
ســبيل إىل ذلــك يكــون بالبحــث يف الجوانــب الثالثــة التاليــة :موقــع آمــن ،مركبــة مأمونــة ،وســائق حـ ِـذر.
موقــع آمــن :هــل وضــع مــدراء املوقــع خطــة واضحــة بشــأن كيفيــة تن ّقــل املركبــات يف املوقــع؟ أل ّن طريقــة تنظيم
األشــغال ســتؤث ّر بالطبــع عــى أعــداد املركبــات الالزمــة يف املوقــع .هــل حـ ّدد املــدراء مثـاً كميــة أتربــة الحفريــات
الرضوريــة لتنســيق الحدائــق يف نهايــة املــروع؟ يجــوز حفــظ تلــك املــواد يف املوقــع نفســه ،تالفيـاً لــرورة نقلهــا
إىل مــكان بعيــد وإعادتهــا عنــد اللــزوم ،والحـ ّد مــن عــدد املركبــات املتنقلــة.
كل مــروع كـ ّـاً هائـاً مــن املــواد .فــا اإلجـراءات املتخــذة مــن جانــب مــدراء املوقــع لضــان اســتالم
يتسـلّم ّ
تلــك املنتجــات بأمــان؟ يف مــا يتعلّــق باملم ـرات التــي تســلكها املركبــات ،هــل هــي مســاحات مســتوية ومتينــة
وخاليــة مــن أي عوائــق؟ مــا الجهــود التــي بُذلــت مــن أجــل إبعــاد املشــاة عــن املركبــات؟ هــل املشــاة واملركبــات
ُخصــص نقــاط عبــور
يســلكون الطريــق ذاتهــا ،وهــل تتوافــر الحواجــز املناســبة للفصــل بــن هــؤالء وتلــك؟ هــل ت ّ
للمشــاة مــز ّودة بإشــارات واضحــة وإنــارة جيــدة (الصــورة  ،)30فيتنبّــه الســائقون إىل العابريــن وبالعكــس؟
الصورة  .30نقطة عبور للمشاة واملركبات مص ّممة بشكل مدروس.

هــل حــدود الرسعــة واضحــة؟ هل مث ّة
إشــارات يف املوقــع تو ّجــه الســائقني
يتعــن عليهــم
نحــو الطرقــات التــي
ّ
أن يســلكوها؟ أيــن تقــع املنطقــة
املخصصــة الســتالم البضائــع؟ هــل
هــي أحاديــة االتجــاه؟ وإن مل تكــن،
فكيــف وأيــن تنعطــف املركبــات فــور
االنتهــاء مــن التفريــغ أو التحميــل؟
هــل أقيــم يف املوقــع منعطف ـاً خالي ـاً
مــن املشــاة حتــى يتســ ّنى إمتــام
عمليــات الرجــوع إىل الــوراء بأمــان؟
خالفــاً لذلــك ،مــا التدابــر املتخــذة
لضــان ســامة الرجــوع إىل الــوراء؟
عــال مدربــن عــى إعطــاء اإلشــارات ،ويرتــدون ســرات التحذيــر املناســبة؟
هــل يتواجــد يف املوقــع ّ
كيــف يتــ ّم إطــاع الســائقني الــزوار عــى القواعــد واإلجــراءات املرعيــة يف املوقــع؟ مــن األنســب أن يرتــدي
جميــع املشــاة (الســائق يُعـ ّد أيضـاً مــن املشــاة فــور خروجــه مــن املركبــة) سـرات التحذيــر حتــى يتن ّبــه مشـغّلو
املركبــات أكــر إىل وجودهــم.
ـص مناطــق العمــل الفعليــة ،مــا التدابــر املتخــذة ملنــع املركبــات ،مبــا فيهــا املعــدات ،مــن االصطــدام
يف مــا يخـ ّ
بالهيــاكل املؤقتــة أو منصــات العمــل أو تج ّنــب محــارصة العـ ّـال؟ هــل أُقيمــت حواجــز مالمئــة لتقليــص احتامالت
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وقــوع حــوادث مامثلــة؟ ال ب ـ ّد مــن إيــاء اهتــام خــاص لهــذا الجانــب يف الحــاالت التــي يت ـ ّم فيهــا اســتخدام
آليــات د ّوارة (كالرافعــات والح ّفــارات) ،خشــية أن يجــد العـ ّـال أنفســهم عالقــن يف زوايــا مع ّينــة عنــد دورانهــا
إذا مل يتـ ّم تفريــغ مســاحة كافيــة حــول املركبــات.
عنــد قيــام معــدات مع ّينــة ،كشــاحنات التفريــغ وســيارات النقــل ،بتفريــغ حمولتهــا يف منطقــة الحفريــات ،هــل
ت ُقــام حواجــز حاميــة عنــد الحفريــات منعـاً لتهاويهــا؟ (انظــر الصــورة .)31
الصورة  .31كتلة 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 يُشــرط أن تكــون جميــع املعــدات مــز ّودة بنظــام الحاميــة
مــن االنقــاب ،وعنــد الــرورة نظــام الحاميــة مــن األجســام املتســاقطة؟ إذا كان املتعاقــد مــن الباطــن هــو الــذي
يــز ّود املوقــع مبعداتــه الخاصــة ،هــل يشــرط مــدراء املوقــع أن تتوافــر فيهــا رشوط معيّنــة ،مــن حيــث حجمهــا أو
رضورة صيانتهــا أو شــهادات التفتيــش الدقيقــة الصــادرة بشــأنها ،قبــل الســاح بإدخالهــا إىل املوقــع؟ هــل يشــرط
مــدراء املوقــع أن تكــون جميــع املركبــات أو مركبــات مع ّينــة مــز ّودة بأجهــزة املســاعدة للقيــادة الخلفيــة يف
املوقــع ،كأنظمــة الكامـرا أو اإلنــذار للقيــادة الخلفيــة ،أو أن تكــون املركبــات مج ّهــزة مبرايــا إضافيــة (بحالــة جيــدة
عــى الــدوام)؟ فمــن شــأن املواقــع املراعيــة لــروط الســامة يف تصميمهــا واملج ّهــزة بتلــك الوســائل املســا ِعدة أن
تعـ ّزز قــدرة الســائق عــى التمييــز ،وتخ ّفــف املخاطــر التــي يتعـ ّرض لهــا العـ ّـال اآلخــرون.
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الصــورة  .32التــز ّود بأجهــزة الرؤيــة املناســبة ،كاملرايــا املح ّدبــة وكامــرات املراقبــة ذات الدائــرة التلفزيونيــة
املغلقــة ،يع ـ ّزز قــدرة الســائقني عــى التمييــز.
ﻣﺮاﻳﺎ
ﻋﺎدﻳﺔ

ﻣﺮاﻳﺎ
ﻣﺤﺪﺑﺔ

ﺗﺴﻤﺢ ﺷﺎﺷﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﰲ ﻏﺮﻗﺔ
اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑﺮؤﻳﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ

ﻛﺎﻣريا ﻣﺮاﻗﺒﺔ
ﻋﲆ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ

ميﻜﻦ رؤﻳﺔ اﳌﺸﺎة
ﻋﲆ ﺷﺎﺷﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ
ﻣﺮاﻳﺎ ﻣﺤﺪﺑﺔ ،ﻛﺎﻣريا ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺷﺎﺷﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺧﻠﻒ اﻟﺴــﺎﺋﻖ
ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ وﺳــﺎﺋﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﲆ
اﻟﺮؤﻳــﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ

ﻻ ميﻜﻦ رؤﻳﺔ اﳌﺸﺎة
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺎﺋﻖ
ﻣﺮاﻳﺎ ﻋﺎدﻳﺔ وﺑﺪون ﻛﺎﻣريا ﻣﺮاﻗﺒﺔ

تعمــل املركبــات العائــدة ملوقــع البنــاء يف ظــروف شــاقة ،تســتدعي إخضاعهــا للكشــف الــدوري حفاظ ـاً عــى
حالتهــا الجيــدة وانتظــام عملهــا .هــل يجــري الســائقون تفتيــش يومــي أو أســبوعي للمركبــات ويوث ّقــون نتائجــه؟
كيــف يتحقــق مــدراء املوقــع مــن القيــام بأعــال صيانــة للمعــدات وفق ـاً لتعليــات الــركات املص ّنعــة ،مبــا
يف ذلــك صيانــة املقــود ،والفرامــل ،واألضــواء ،وأجهــزة الرؤيــة ،فض ـاً عــن نظــام الحاميــة مــن االنقــاب ونظــام
الحاميــة مــن األجســام املتســاقطة؟ هــل تخضــع املركبــات لخطــة الصيانــة الوقائيــة املقــررة (عندمــا يتقــرر
تحســباً لألعطــال ،مــا يضمــن عــى األرجــح الحفــاظ عــى ســامتها) ،أو لربنامــج الصيانــة العالجيــة
الكشــف عليهــا ّ
(عنــد القيــام بأعــال الصيانــة إثــر تعطّــل املعــدات)؟
ســائق حـ ِذر :كثــر ٌة هــي الحــوادث التــي تقــع نتيجــة قيــام ســائقني غــر مدربــن أو عدميــي الخــرة بقيــادة مركبــات
موقــع البنــاء .لذلــك ،يتعـ ّـن عــى املفتشــن االســتعالم عــن التدابــر املتّبعــة لــدى مــدراء املوقــع للتأكّد مــن أ ّن جميع
ـغل املركبــات أن يحملــوا رخصــة لتشــغيل مركبــات
ســائقي املركبــات مدربــن ومؤهلــن .هــل يشــرطون عــى مشـ ّ
مع ّينــة؟ هــل يحتفظــون بســجالت التدريــب؟ هــل يحتفظــون بســجالت عــن العـ ّـال املر ّخــص لهــم تشــغيل مركبات
مع ّينــة؟ مــا الضوابــط املتبعــة للتأكّــد مــن أ ّن العـ ّـال غــر املرخصــن ال يحــق لهــم تشــغيلها؟ فعــى ســبيل املثــال،
هــل يُطلــب مــن مش ـغّليها إخ ـراج املفاتيــح مــن املركبــات عندمــا ال تكــون قيــد االســتعامل؟ هــل يخضــع ســلوك
الســائق إلرشاف فعــي ،كأن يجــري التحقــق مــن مــدى تق ّيــده بحــدود الرسعــة والــوزن اآلمــن للحمولــة؟ ويف حــال
التحقــق مــن ذلــك ،هــل تحتفــظ اإلدارة بســجالت عــن املســائل التــي ُرصــدت وخضعــت للنقــاش؟

٣٦
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تشــمل األخطــار الرئيســية التــي قــد يتع ـ ّرض لهــا عـ ّـال البنــاء أثنــاء عمليــات الحفــر مثــل االحتــكاك بشــبكة
الخدمــات املمــدودة تحــت األرض ،مــن كابــات كهربائيــة وأنابيــب غــاز وميــاه؛ واالنهيــارات التــي تتسـبّب بهــا
العــال وهــم
العــال واملركبــات يف الحفريــات؛ واألجســام التــي تســقط عــى ّ
الحفريــات؛ وحــوادث ســقوط ّ
رب الغــازات ،وهــي
يعملــون يف الحفريــات .باإلضافــة إىل حــاالت الغــرق واالختنــاق ج ـ ّراء تدفــق امليــاه أو ت ـ ّ
تعتــر عــى التــوايل مــن األخطــار الناشــئة عــن أعــال الحفــر.
عمل يعملون يف حفرية.
الصورة ّ .33
يتعــن عــى
قبــل الــروع ببنــاء األساســات،
ّ
كل التدابــر العملية
املســؤولني عــن املوقــع اتخــاذ ّ
الالزمــة للتأكّــد مــن إمكانيــة وجــود شــبكة
خدمــات تحــت األرض ،وتحديــد مواقعهــا .فــور
االنتهــاء مــن تحديدهــا ،ينبغــي وضــع مــا يكفــي
مــن اإلشــارات الواضحــة إلبــراز تلــك الخدمــات
العــال لوجودهــا .ينبغــي
حتــى يتنبّــه جميــع ّ
أيض ـاً تحديــد املواقــع التــي تتواجــد فيهــا املــواد
واملعــدات املطلوبــة قبــل انطــاق ورشــة البنــاء.
عنــد حفــر الخنــادق ،تُتخــذ التدابــر االحتياطيــة
املطلوبــة عــى أســاس نــوع الحفريــات ،وطبيعــة
األرض ،وأوضــاع امليــاه الجوفيــة .فتُقــام الدعائــم،
التــي تُث ّبــت حاملــا ت ُحفــر لهــا مســاحة كافيــة،
ألي انهيــارات مــن جانبــي الحفريــات .عنــد
منعـاً ّ
اســتخدام تلــك الدعائــم ،يجــدر بجميــع العاملــن
فيهــا البقــاء ضمــن حدودهــا .كذلــك ،يجــب
أن متتــ ّد تلــك الدعائــم خــارج الخنــادق منعــاً
لســقوط األجســام املتســاقطة داخلهــا وعــى
رؤوس العاملــن فيهــا.

٣٧

العمل إىل الحفرة.
الصورة  .34تثبيت صناديق الحامية يف الخنادق دون الحاجة لدخول ّ

يف بعــض الحــاالت ،يجــوز للعامــل دخــول خنــدق غــر مد ّعــم ،إنّ ــا فقــط إذا كان متد ّرجـاً عــى الجانبــن بزاويــة
تكفــي ملنــع انهيارهــا 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
أي شــخص إليــه للتأكّــد مــن عــدم حصــول انهيــارات مســتقبلية عــى جانبيــه.
قبــل دخــول ّ
ينبغــي أن تقتــر تنقــات املركبــات بجانــب مناطــق الحفــر إىل الحـ ّد األدىن ،ليــس مــن بــاب تقليــص احتــاالت
ســقوطها يف الحفريــات وحســب بــل أل ّن املركبــات التــي مت ـ ّر بالقــرب مــن الحفريــات قــد تش ـكّل ثق ـاً عــى
جانبيهــا ،وتزيــد مــن خطــر انهيارهــا .وينبغــي أيض ـاً اتخــاذ التدابــر االحتياطيــة الالزمــة للحــؤول دون ســقوط
العـ ّـال فيهــا .لعـ ّـل الســبيل األفضــل إىل ذلــك يكــون بإقامــة حواجــز شــبيهة بتلــك املســتخدمة لحاميــة العاملــن
يف أماكــن مرتفعــة ،أي بإضافــة حواجــز الحاميــة مــن الجانبــن .يجــوز أن تُقــام تلــك الحواجــز عــى صناديــق
الخنــدق (الحفريــة) (الصــورة  )35أو إىل جانبــه (الصــورة .)36
الصورة  .35صندوق (ميت ّد إىل خارج الخندق منعاً لتساقط األجسام يف الخندق) ،أُقيمت عليه حواجز حامية.

٣٨

الصــورة  .36حفــرة مد ّعمــة بألــواح خشــبية ودعائــم أخــرى ،ومــز ّودة بحواجــز حاميــة (ال تظهــر إآل مــن الجانــب
األميــن) .متتـ ّد األلــواح الخشــبية إىل خــارج الحفــرة كحواجــز ســفلية؛ وبسـلّم مأمــون ميكــن الوصــول إىل الخنــدق،
حيــث تـ ّم تدعيــم شــبكة الخدمــات املكشــوفة.
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سيشــارك عـ ّـال مواقــع البنــاء يف نقــل كميــات هائلــة مــن البضائع/املــواد ،إ ّمــا باســتخدام معــدات آليــة أو يدويــة.
لك ـ ّن كث ـرا ً منهــم يتع ّرضــون للمــوت أو لحــوادث خطــرة حــن يســتهرتون مبعايــر الســامة عنــد تنفيــذ تلــك
املهــام .فعــى ســبيل املثــال ،قــد تقــع بعــض الحــوادث ج ـ ّراء انقــاب الرافعــات وســواها مــن معــدات الرفــع،
وتســاقط مــواد مــن املرافــع ( ،)hoistأو اإلخفــاق يف رفــع بعــض الحمــوالت .مــن جهــة أخــرى ،قــد تلحــق بالعـ ّـال
إصابــات طويلــة األمــد حينــا يضطــرون إىل رفــع حمــوالت ثقيلــة وخطــرة كبــاط األرصفــة وحوافهــا ،واملــواد
املع ّبــأة بأكيــاس كاإلســمنت والحــى.
مــن هنــا ،يتعـ ّـن عــى املســؤولني عــن املوقــع التأكّــد مــن ســامة الخطــط املوضوعــة لنقــل البضائــع .ولعـ ّـل
ـأي شــكل/طريقة التعبئــة) ،باإلضافــة إىل ســبل ومواعيــد
هــذه الخطــوة تبــدأ بتحديــد املــواد املطلــوب نقلهــا (بـ ّ
نقلهــا .عنــد تســليم املــواد عــى الطبــايل ،يجــوز رفعهــا إىل املوضــع املحــدد لهــا بواســطة شــاحنات مــز ّودة برافعــة
شــوكية .أ ّمــا اســتالم املــواد قبــل املوعــد املحــدد فقــد يســتدعي مناولتهــا مرتــن ،مــا ال يـ ّ
ـدل عــى قلّــة فعاليــة
وحســب بــل يزيــد املخاطــر املحيطــة بالعـ ّـال.
ينبغــي أن تضمــن تلــك الخطــط ،عنــد اإلمــكان ،إمكانيــة نقــل البضائــع مــن دون اضطـرار العـ ّـال إىل حملهــا عــى
اإلطــاق .يُطــرح عــاد ًة عــى املفتشــن الســؤال التــايل« :مــا هــو الــوزن املـــأمون أو الحـ ّد األقــى الــذي يتح ّمــل
العامــل رفعــه؟» لســوء الحــظ أ ّن هــذا الســؤال ال يلقــى جواب ـاً شــافياً ،أل ّن درجــة الخطــورة الناشــئة عــن رفــع
الحمــوالت تختلــف باختــاف طبيعــة الحمولــة ووزنهــا ،والظــروف املحيطــة برفعهــا ،ووتــرة رفعهــا .هــذا فض ـاً
ـكل عامــل يبقــى مرتبطـاً مبواصفاتــه الشــخصية (الحجــم والقــوة) .لهــذا الســبب ،ينبغــي
عــن أ ّن الخطــر الالحــق بـ ّ
أن تُبــذل كل الجهــود املمكنــة لتقليــص الحاجــة إىل نقــل الحمــوالت يدويـاً.
أ ّمــا يف الحــاالت التــي يتع ـذّر فيهــا االســتغناء عــن املناولــة اليدويــة ،فمــن بــن االحتــاالت املتاحــة لتخفيــف
اإلصابــات نذكــر االكتفــاء برفــع مــواد أخـ ّـف ثق ـاً ،وإيــداع الحمولــة املنقولــة باملاكينــة يف أقــرب نقطــة ممكنــة
مــن وجهتهــا النهائيــة وعــى ارتفــاع أقـ ّـل متهيــدا ً لرفعهــا .يجــوز أيض ـاً فــرض قيــود عــى وزن املــواد املطلــوب
أي أحــد رفــع أحــال تزيــد عــن  20كيلوغرام ـاً .مــن املهــم أيض ـاً تدريــب
رفعهــا يدوي ـاً ،كعــدم الطلــب مــن ّ
٣٩

العـ ّـال عــى اســتخدام تقنيــات الرفــع الســليمة ،واألجهــزة امليكانيكيــة التــي توازيهــا أهميــة ،كرافعــات التفريــغ
الهــوايئ ملناولــة حــواف األرصفــة.
الصورتان  37و :38رافعة التفريغ الهوايئ لرفع حواف األرصفة.

تُســتخدم أيض ـاً البك ـرات اليدويــة لرفــع األحــال واألدوات الخفيفــة يدوي ـاً .عنــد اســتخدامها ،ينبغــي تثبيتهــا
بإحــكام مبنصــة عمــل مأمونــة لعمليــات التحميل/التفريــغ .فض ـاً عــن ذلــك ،ينبغــي أن يُحــدد عليهــا بوضــوح
الحـ ّد األقــى لحمولــة العمــل املأمونــة ،وأن يحــرص العـ ّـال عــى معاينــة آليــات الرفــع ِ
والحبــال والبكـرات قبــل
اســتخدامها ،للتأكّــد مــن أنهــا بحالــة جيــدة وصالحــة لالســتعامل.
الصورة  .39بكرة يدوية.

٤٠

روافــع ومصاعــد البضائــع هــي أيض ـاً مــن املشــاهد املألوفــة يف مواقــع البنــاء ،حيــث تُســتخدم لرفــع وإن ـزال
العـ ّـال واملــواد عــى الســواء .لذلــك ،يجــدر باملســؤولني عــن املوقــع التحقــق مــن تثبيتهــا بإحــكام وبشــكل مأمون
بالهيــكل الــذي تُسـ َند إليــه عــى يــد أشــخاص مدربــن ومختصــن بتشــغيلها وتبعـاً لتعليــات الرشكــة املص ّنعــة.
يجــب أن تُلصــق عــى املرافــع بطاقــة تحــدد العمليــات املحــددة لهــا ،كأن يصلــح اســتخدامها لتحميــل املــواد
فقــط أو املــواد واألشــخاص  ،وعالمـ ًة تــدل عــى أوزان حمولتهــا املأمونــة .فــور تركيبهــا ،يُكلّــف الشــخص املختــص
مبعاينتهــا بشــكل دقيــق للتأكّــد مــن أنهــا صالحــة لالســتعامل .قــد تذكــر الترشيعــات الوطنيــة مــا إذا كانــت
ســجالت املعاينــة مطلوبــة قبــل وضــع املرافــع قيــد االســتعامل .ال يتوقــف األمــر عنــد هــذا الحـ ّد ،بــل يتوجــب
عــى الشــخص املختــص إخضــاع املرافــع لكشــف دوري للتأكّــد باســتمرار مــن أنهــا مــا زالــت بحالــة جيــدة تســمح
كل أســبوع .ال يحــق إالّ لألشــخاص املدربــن واملختصــن تشــغيل تلــك
بتشــغيلها؛ يكفــي إجـراء هــذا الكشــف مــرة ّ
املاكينــات ،وال يجــوز رفــع الــركّاب باملرافــع املخصصــة لرفــع البضائــع.
يتـ ّم تشــغيل مصعــد البضائــع املث ّبــت بإحــكام مــن موضـعٍ واحــد فقــط ،يتيــح للمشـغّل أن يتابــع عمليــة التفريــغ
عــى كافــة املســتويات ،عــى أن يتـ ّم تجهيــز مواضــع الهبــوط ببوابــة منزلقــة ال تفتــح إالّ عنــد وقــوف املصعــد عىل
نقطــة الهبــوط وتغلــق قبــل إقالعــه .يجــب تقليــص املســافة الفاصلــة بــن املرفــاع ومنطقــة الهبــوط إىل أقــى
ح ـ ّد ،تالفي ـاً لســقوط العـ ّـال يف تلــك املســافة أثنــاء عمليــات التحميل/التفريــغ .كــا يجــب إقامــة ســياج عنــد
مســتوى األرض ،منعـاً لدخــول العـ ّـال داخــل الســياج ومخافــة تع ّرضهــم للســحق تحــت املصعــد الهابــط.

مــن واجــب العـ ّـال املرشفــن عــى حمولــة املرفــاع الحــرص بشــدة عــى أالّ تتخطــى األوزان املأمونــة؛ وأن تكــون
املــواد موزّعــة بالتســاوي عــى منصتــه؛ والتأكّــد مــن أ ّن الحمولــة مأمونــة وال خــوف مــن أن تســقط عــى العـ ّـال
املاريــن تحتهــا أو تتحـ ّرك عنــد رفعهــا أو إنزالهــا .فعــى ســبيل املثــال ،يتعـ ّـن تثبيــت الدواليــب يف مكانهــا منعـاً
لتحــرك املرفــاع ووضــع املــواد الرخــوة يف حاويــات مضبوطــة بإحــكام.
كل عمليــة تفريــغ بوضــوح ،ومج ّهــز
الصــورة  .40مصعــد للبضائــع أقيــم يف موضــع يســمح للمش ـغّل مبتابعــة ّ
ببوايــة منزلقــة .كذلــك أحيطــت قاعــدة املصعــد بقفــص مراعــاة للحاميــة.

٤١

تشــمل معظــم أعــال البنــاء قــدرا ً مع ّينـاً مــن عمليــات الرفــع ،ســواء أكانــت تنطــوي عــى تفريــغ شــاحنة يُســتكمل
تفريغهــا بآليــات الرفــع العائــدة للمركبــة ،أو االســتعانة برافعــات ثابتــة أو متحركــة لرفــع أحــال ضخمــة يف املوقــع.
يتعـ ّـن عــى املســؤولني عــن املوقــع التحقــق مــن أ ّن اآلليــات املر ّخــص لهــا إنجــاز عمليــات الرفــع يف املوقــع هــي
دومـاً يف وضعيــة ف ّعالــة للتشــغيل ،وتعمــل بانتظــام ،ويــرف عــى تشــغيلها عامــل مــد ّرب ومختــص .قــد تشــرط
الترشيعــات الوطنيــة إخضــاع معــدات الرفــع وملحقاتهــا ملعاينــات دقيقــة (تفتيــش) ضمــن الجــداول الزمنيــة
املحــددة  -أو عنــد إصــاح األعطــال الطارئــة عــى معــدات الرفــع بعــد تركيبهــا – ولتوثيــق تلــك املعاينــات .يف
حــاالت مامثلــة ،يتوجــب عــى مفتــي العمــل ،عنــد القيــام بزياراتهــم إىل مواقــع البنــاء ،التثبّــت مــن مــدى
اإليفــاء بتلــك الــروط والتأكّــد مــن إج ـراء عمليــات الرفــع بطريقــة ســليمة.
كل عمليــة رفــع وفــق الخطــة املالمئــة التــي يضعهــا العامــل املختــص ،وتحــت إرشاف عامــل
يجــب أن تجــري ّ
كل مــن مش ـغّل الرافعــة
ـول تنفيذهــا ّ
يتمتّــع بخــرة كافيــة يف هــذا املجــال (إىل جانــب مش ـغّل الرافعــة) ،ويتـ ّ
واملــرف عــى الحمولــة وعامــل اإلشــارات .ومــن واجــب املفتشــن التأكّــد مــن أ ّن املشــاركني يف عمليــات الرفــع
قادريــن عــى إثبــات جدارتهــم يف هــذا املجــال.
يعتمــد مســتوى التخطيــط عــى مــدى صعوبــة عمليــة الرفــع املقــرر تنفيذهــا ،سـ ّيام وأ ّن عمليــات الرفــع ليســت
باألمــر الهـ ّـن حتــى تُــرك للصــدف.
الصــورة  .41رافعــة متحركــة قامئــة عــى ركائــز تحــول دون انغراســها يف األرض عنــد رفــع حزمــة خشــب .وقــد
ُوضعــت الرافعــة بطريقــة تســمح بــرك فـرا ٍغ ٍ
كاف يفصــل بــن الجــدار والثقــل املقابــل .وتوخيـاً للحاميــة ،تلتـ ّـف
ِحبــال الرافعــة حــول الحمولــة ،التــي يتـ ّم وســمها بعالمــة لتســهيل تعقّبهــا.

يف إطــار التخطيــط ،يتـ ّم التأكّــد مــن اختيــار الرافعــة املالمئــة إلمتــام املهمــة – أي مــن قدرتهــا عــى رفــع الحمولــة
األش ـ ّد ثق ـاً عنــد نصــف ال ِقطــر املطلــوب (تخـ ّـف قــدرة الرافعــة كلــا كانــت الحمولــة املطلــوب حملهــا عــى
مســافة أبعــد مــن الرافعــة) .مــن األفضــل أيضـاً أن يُتــاح للرافعــة الوصــول إىل موقــع البنــاء وموضــع الرفــع بحـ ّد

٤٢

ذاتــه والخــروج منهــا بشــكل مأمــون .عنــد تركيــب الرافعــة ،يتعـ ّـن عــى املشــاركني يف عمليــة الرفــع التحقــق مــن
ـكل وضــوح مــن الزاويــة التــي يقــف فيهــا (وإالّ يتوجــب
أنّ :مشـغّل الرافعــة قــادر عــى متابعــة عمليــة الرفــع بـ ّ
وجــود مســاعد/عامل إشــارات مختــص عنــد إمتــام عمليــات الرفــع ،يك يتواصــل مــع مشـغّل الرافعــة إ ّمــا مــن خالل
ـص الترشيعــات الوطنيــة عــى تثبيــت الرافعــة بعيــدا ً
اإلشــارات املتفــق عليهــا أو عــر جهــاز الســليك)؛ غالبـاً مــا تنـ ّ
عــن األســاك الكهربائيــة والحفريــات وخطــوط الســكك الحديديــة؛ وكذلــك عــى رضورة أن تكــون األرض مســتوية
وقــادرة عــى تح ّمــل ثقــل الرافعــة مــع األحــال املنــوي رفعهــا)( .عنــد التحقــق مــن ذلــك ،عــى املفتشــن التأكّــد
أي فراغــات أو شــبكات الــرف يف املنطقــة التــي ســيت ّم فيهــا تثبيــت الرافعــة ،مبــا أنهــا قــد
مــن عــدم وجــود ّ
ت ُحــدث هبوطـاً أو تتسـ ّبب بتحـ ّرك الرافعــة أو انقالبهــا).
تنــص الترشيعــات الوطنيــة تحديــدا ً عــى تزويــد الرافعــات مبــؤرش أوتوماتيــي للحمولــة املأمونــة .يف
قــد ّ
حــاالت مامثلــة ،يتعـ ّـن عــى املفتشــن التأكّــد مــن أنــه بحالــة جيــدة ويعمــل بانتظــام أثنــاء عمليــات الرفــع،
وبــأ ّن العـ ّـال قــد حــددوا أنــواع امللحقــات الالزمــة لضــان تثبيــت ُخطّــاف الرافعــة فــوق مركــز ثقــل الحمولــة
مبــارشة (الصــورة .)42
ال يجــوز رفــع األحــال فــوق منطقــة العمــل ،تــداركاً إلصابــات قــد يتع ـ ّرض لهــا الشــخص الــذي يعمــل تحتهــا
ج ـ ّراء األجســام املتســاقطة مــن الحمولــة.
الصورة  .42يجب تثبيت ُخطّاف الرافعة فوق مركز الثقل.
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ﻏري ﺛﺎﺑﺖ

ﺳﻴﺘﺤﺮك اﻟﺤﻤﻞ ﺣﺘﻰ
ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ
ﺗﺤﺖ اﻟﺨﻄﺎف

ﻏري ﺛﺎﺑﺖ

ﻏري ﺛﺎﺑﺖ

اﻟﺨﻄﺎف ﻟﻴﺲ ﻓﻮق
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ أﻋﲆ
ﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﺤﻤﻞ

5۔4۔3۔ 3الكهرباء

كل مواقــع البنــاء تقريب ـاً ،مــا يســتدعي اتخــاذ كل التدابــر االحرتازيــة الالزمــة
يتعـ ّـن م ـ ّد شــبكات الكهربــاء يف ّ
لضــان حاميــة العـ ّـال مــن أخطارهــا .ففــي الفقــرة «( 3.3.4.3األشــغال التحضرييــة») ،ورد موضــوع شــبكات
الخدمــات الكهربائيــة تحــت ســطح األرض ،ورضورة تحديــد مواقعهــا وتنبّــه العـ ّـال إليهــا قبــل الــروع بأعــال
الحفــر .هــذا فض ـاً عــن أ ّن االحتــكاك بالخطــوط الكهربائيــة العلويــة يش ـكّل أيض ـاً خط ـرا ً عــى حيــاة العـ ّـال،
إذ غالبـاً مــا يتسـ ّبب لهــم بإصابــة أو وفــاة .مبــوازاة ذلــك ،قــد تــؤ ّدي أي أعــال متصلــة بإمــدادات الكهربــاء أو
املع ـ ّدات العاملــة عــى الكهربــاء إىل إصابــات خطــرة أو مميتــة.

٤٣

أ ّما األعامل األكرث شيوعاً التي تحدث احتكاكاً بخطوط الكهرباء العلوية هي:
• •تشغيل الرافعات وغريها من معدات الرفع؛

• •رفع هيكل الشاحنات القالّبة أو حاوياتها املائلة؛
• •تشغيل الحفّارات وغريها من معدات الحفر؛
• •مناولة القطع الطويلة ،كأنابيب السقاالت ،وصفائح السقوف املعدنية ،والسالمل ،وما شابهها؛
• •استخدام منصات الرفع املتحركة.
يتوجــب عــى مفتــي العمــل التأكّــد مــن التدابــر االحتياطيــة التــي يتخذهــا املســؤولون عــن املوقــع ،حرصـاً عــى
عــدم احتــكاك العـ ّـال املشــاركني يف األعــال املشــار إليهــا أعــاه بخطــوط الكهربــاء العلويــة.
كل األعــال التــي قــد تــؤ ّدي إىل احتـ ٍ
ـكاك بخطــوط الكهربــاء العلويــة بعيــدا ً عــن
ينبغــي عنــد اإلمــكان تنفيــذ ّ
ـكل مــا يلــزم لتعطيــل تلــك الخطــوط ،أي قطــع
تلــك الخطــوط بالــذات .وحيثــا يتع ـذّر ذلــك ،يجــب القيــام بـ ّ
الكهربــاء عــن موقــع العمــل .حيثــا ال يكــون هــذا الخيــار عملي ـاً ،يجــب دراســة إمكانيــة الطلــب مــن مــو ّرد
الطاقــة أن يغـ ّـر 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 أيضـاً وضــع تحذيـرات إضافيــة عــى املســتوى األدىن.
الصورة  .43إقامة حواجز عىل مستوى األرض للتحذير من وجود خطوط كهربائية علوية.

بني  ٣و ٦
أمتار

باإلضافــة إىل التدابــر االحتياطيــة املشــار إليهــا أعــاه ،واملطلــوب ات ّباعهــا 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 ،منعـاً القـراب املركبــات منهــا دون انتبــاه .عنــد اضطـرار املركبــات إىل
املــرور تحــت الخطــوط ،يتعـ ّـن عندئـ ٍـذ تحديــد نقــاط العبــور الســالكة بالتعــاون مــع أصحــاب تلــك الخطــوط،
لضــان وجــود مســاحة كافيــة تفصــل بــن خطــوط الكهربــاء واالرتفــاع األقــى املســموح بــه عنــد نقطــة العبــور.
أي مــواد يف املســاحة
ويتوجــب عــى مــدراء املوقــع التحقــق دوريـاً مــن هــذا األمــر ،حرصـاً عــى عــدم تخزيــن ّ
العــال الذيــن يجمعــون تلــك املــواد قــد
الفاصلــة بــن الحواجــز األرضيــة وخطــوط الكهربــاء يف الجــو ،أل ّن
ّ
يتع ّرضون/ســيتع ّرضون لخطــر االحتــكاك بتلــك الخطــوط.

٤٤

الصورة  .44أمثلة عن األبعاد املفروض مراعاتها لنقاط العبور والحواجز.
اﳌﻮﺻﻼت اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ

ﻳﺤﺪد ﻣﺰود اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻹرﺗﻔﺎع

اﻹرﺗﻔﺎع  ٦-٣ﻣﱰ

خطر

اﻹرﺗﻔﺎع

ﻳﺤﺪد اﻟﻌﺮض ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻇﺮوف اﳌﻮﻗﻊ
) ١٠ﻣﱰ ﻛﺤﺪ أﻗﴡ(

 ٦ﻣﱰ ﻛﺤﺪ أدىن

 ٦ﻣﱰ ﻛﺤﺪ أدىن

اﻟﺨﻄﺔ

ميكــن أن يتع ـ ّرض العـ ّـال إلصابــات خطــرة أو مميتــة عنــد تشــغيل آالت تعمــل بالكهربــاء أو أدوات يدويــة مل
تخضــع للصيانــة الالزمــة .وأل ّن طبيعــة مواقــع البنــاء تفــرض تشــغيل املعــدات الكهربائيــة يف ظــروف قاســية،
فــا ب ـ ّد مــن إخضاعهــا جميع ـاً لكشــف دوري (يومي ـاً) .رغــم تحصــن األدوات الحديثــة بعــز ٍل مــزدوج ،ال ت ـزال
الكابــات (األســاك الكهربائيــة) عرض ـ ًة لألعطــال ،مــا يســتوجب فحصهــا بانتظــام.
إ ّن القضــاء عــى احتــاالت التع ـ ّرض ألخطــار (الكهربــاء) ،أو التخفيــف منهــا ،يــأيت يف طليعــة التدابــر الوقائيــة
املفــرض اتخاذهــا .فمــن شــأن اســتخدام معــدات بــا أســاك أو تعمــل بالطاقــة املســتمدة مــن إمــدادات كهربائية
متدنيــة الفولتيــة ( 110فولــت) ،عنــد اإلمــكان ،أن يخ ّفــف احتــاالت الخطــر.
ســيتمكّن األشــخاص املدربــون بالشــكل املناســب عــى إج ـراء معاينــات برصيــة للمعــدات الكهربائيــة املتحركــة
العاملــة عــى الطاقــة الكهربائيــة (كخالطــات اإلســمنت) واألدوات املشـغّلة يدويـاً (آالت قطع الخرســانة/املثاقب)،
ســيتمكّنون مــن الكشــف عــن حــوايل  %95مــن األعطــال التــي تزيــد احتــاالت تعـ ّرض مســتخدميها للخطــر.
عىل األشخاص الذين يقومون بفحص برصي التحقق من:
• •عدم بروز أسالك عارية؛
كل عالمات القطع أو التآكل ؛
• •أ ّن غالف الكابل ليس تالفاً وهو خا ٍل من ّ
• •أ ّن القابــس بحالــة جيــدة ،أي أ ّن الغــاف غــر متصـ ّدع ،والدبابيــس غــر مثنيــة ،ومســلك املفتــاح
غــر مســدود مبــواد رخــوة؛

٤٥

• •خل ّو الكابل من وصالت غري مغلّفة برشيط أو سواها من الوصالت غري االعتيادية؛

• •أ ّن الغالف الخارجي للكابل مثبت بإحكام بالقوابس أو املعدات؛
• •عدم بروز أرشطة العزل املل ّونة داخل األسالك؛

• •أ ّن الغالف الخارجي للجهاز غري تالف وجميع املسامري يف مكانها؛
• •خل ّو الكابل أو القابس أو الجهاز من كل آثار الحاموة أو االحرتاق؛

• •أ ّن جهاز الفصل والوصل يعمل بشكل ف ّعال ،من خالل الضغط عىل زر «االختبار».

عنــد الكشــف عــن وجــود أعطــال ،يُصــار فــورا ً إىل وضــع املعــدات الكهربائيــة خــارج الخدمــة ،وتبقــى عــى هــذه
الحــال إىل حــن قيــام العامــل املختــص املــدرب بإصــاح تلــك األعطــال.
إضافــ ًة إىل املعاينــات البرصيــة ،يجــب إخضــاع كافــة املعــدات الكهربائيــة لفحوصــات دقيقــة ضمــن برامــج
الصيانــة الوقائيــة املقــررة ،املن ّفــذة بــإدارة العامــل املختــص ،لضــان خلـ ّو املعــدات مــن األعطــال غــر املرصــودة
باملعاينــات البرصيــة ،واملقــدرة نســبتها بــــ( ،%5كتعطّــل نظــام العــزل ،وتوقــف التوصيل/التأريــض ).
لــن يتم ّكــن مفتشــو العمــل عــى األرجــح مــن معاينــة جميــع املعــدات الكهربائيــة املوضوعــة قيــد االســتعامل
يف موقــع البنــاء .لذلــك ،مــن األفضــل لهــم أن يختــاروا ،يف إطــار التفتيــش البــري الــذي يجرونــه للتحقــق
مــن املســائل املشــار إليهــا أعــاه ،ع ّينــة مــن تلــك املعــدات .فض ـاً عــن ذلــك ،يجــدر باملفتشــن االســتعالم مــن
املســؤولني عــى املوقــع ،والعـ ّـال عــى الســواء ،عــن التدابــر املتخــذة للتحقــق مــن ســامة املعــدات العاملــة
بالكهربــاء ،مــا يتيــح لهــم تكويــن فكــرة جليــة عــن كيفيــة إدارة أخطــار الكهربــاء.
يتعــن اتخــاذ تدابــر احتياطيــة إضافيــة عنــد تنفيــذ األشــغال يف املناطــق املع ّرضــة لخطــر األبخــرة الرسيعــة
ّ
االشــتعال .عندئـ ٍـذ ،تدعــو الحاجــة إىل اختيــار معــدات كهربائيــة مص ّممــة خصيص ـاً للتوقــف عــن العمــل عنــد
وجــود مصــادر اشــتعال ناتجــة عــن انــدالع رشارة أو ش ـ ّدة حــاوة .يف حــاالت مامثلــة ،يتوجــب عــى املفتشــن
التأكّــد مــن أ ّن تلــك املســائل قــد أخــذت بعــن االعتبــار عنــد االقتضــاء.
6۔4۔3۔ 3األخطار الناشئة عن استخدام آالت/معدات أخرى

تُســتخدم يف مواقــع البنــاء رشيحــة واســعة مــن اآلالت واملعــدات التــي يتعــذّر ،ضمــن طيّــات هــذا الدليــل،
تغطيــة جميــع التدابــر الوقائيــة املتخــذة بشــأنها للوقايــة مــن أخطارهــا ،والتــي يتعـ ّـن عــى مفتــي العمــل
التحقــق مــن وجودهــا.
رغــم ذلــك ،يبقــى عــى املفتشــن التحقــق مــن أ ّن كافــة العـ ّـال الذيــن يســتخدمون تلــك املعــدات قــد تل ّقــوا
التدريــب الــازم للحفــاظ عــى ســامتهم وصحتهــم .وهنــا ،يجــب أن يتناولــوا يف جوالتهــم التدريــب عــى أســاليب
العمــل املعتمــدة عنــد تشــغيل املعــدات؛ واملخاطــر التــي قــد تنجــم عــن اســتخدامها؛ والتدابــر االحتياطيــة
املطلــوب اتخاذهــا .مبعنــى آخــر ،ال يجــدر االكتفــاء بإطــاع كافــة ال ّعــال عــى ســبل االعتنــاء بــاآلالت التــي
يســتخدمونها وحســب ،بــل عــى األســباب التــي تســتوجب االعتنــاء بهــا وكيفيــة تشــغيلها أيضـاً .مــن هنــا رضورة
كل القامئــن عــى تشــغيلها ،وباللغــة
وضــع التعليــات املكتوبــة املتعلقــة بســامة اســتخدام املعــدات يف متنــاول ّ
التــي يفهمونهــا.
يتوجــب عــى ســائر املرشفــن و/أو القامئــن عــى املنشآت/األشــغال االطّــاع عــى ســبل توفــر الحاميــة الالزمــة
للمعــدات؛ ويجــدر بهــم أيض ـاً أن يكونــوا مل ّمــن بأنظمــة العمــل الســليمة التــي يجــب اتّباعهــا عندمــا توضــع
املعــدات قيــد االســتعامل.

٤٦

عندمــا يالحــظ املفتشــون وجــود تقصــر يف تزويــد املعــدات الجــاري تشــغيلها بالحاميــة الالزمــة ،عليهــم التأكّــد
مــن معالجــة أوجــه التقصــر .وال يشء مينعهــم أيضـاً مــن االســتعالم عــن مــدى تدريــب وكفــاءة العـ ّـال امله ّيئــن
لتشــغيل املعــدات يف ظـ ّـل تلــك الظــروف غــر املأمونــة.
ت ُظهــر الصــور  50-45اآلالت واملعــدات املســتخدمة عــاد ًة يف مواقــع البنــاء ،مب ّين ـ ًة بعــض املعــدات التــي تعــاين
مــن اإلهــال وســوء الصيانــة ،مــع مــا متثّلــه مــن أخطــار غــر املســيطر عليهــا بشــكل ف ّعــال.
الصورة  .45آلية تشغيل مح ّرك خالّطة إسمنت بدون حامية.

ت ُظهــر الصــورة  45خالطــة إســمنت تفتقــر إىل واقــي القشــاط
ـؤش إىل خطــر أن
وبكــرة تســيري محــرك اآللــة .وغيــاب الواقــي يـ ّ
تصبــح أصابــع العامــل أو يــده أو ذراعــه عالقــة بــن قشــاط محـ ّرك
اآللــة والبكــرة.

الصورة  .46منشار دائري غري محمي.

٤٧

						

الصورة  .47منشار دائري مز ّود بالواقي املناسب.

الواقي
غطاء السكين

تبـ ّـن الصــورة  46منضــدة عليهــا منشــار دائــري محمــول يفتقــر إىل الواقــي العلــوي وغطــاء السـكّني .لكــن ،مــن
كل حــن للوقايــة مــن
الــروري اســتعامل الواقــي العلــوي وغطــاء الســكني ،عــى النحــو املبـ ّـن يف الصــورة  ،47يف ّ
شــفرات املنشــار.
الصورة  .48آلة قطع/جلخ يدوية غري محمية.

تظهــر الصــورة  48آلــة قطــع يدويــة غــر مــز ّودة بواقــي الحاميــة .مــن الــروري تزويــد تلــك األدوات املســتخدمة
ألغـراض القطــع والجلــخ والصقــل بــواقٍ (عــى النحــو املبـ ّـن يف الصــورة  ،)49للوقايــة مــن قــرص القطــع أو الجلــخ أو
الصقــل ،والحـ ّد أيضـاً مــن خطــر الشــظايا املتناثــرة مــن القــرص.
الصــورة  .49آلــة قطع/جلــخ يدويــة مــز ّودة بالحاميــة
الالزمة.
تزويد قرص آلة القطع بغطاء
واق ،للحد من خطر االحتكاك
به أو باألجسام المتطايرة منه

٤٨

الصــورة  .50عربــة يدويــة حامــل عجلتهــا بحاجــة
إىل الصيانــة.
تظهــر الصــورة  50عربــة يدويــة تفتقــر إىل الصيانــة،
ويُالحــظ أ ّن عجلتهــا ما عادت مســتقيمة بســبب ســوء
حاملهــا .وهــذا يـ ّ
ـدل عــى أ ّن العـ ّـال ســيضطرون إىل
القيــام مبجهــود أكــر لنقــل املــواد يف العربــة ،مــا يزيــد
احتــاالت تع ّرضهــم إلصابــات جـ ّراء املناولــة اليدويــة.
لذلــك ،مــن الــروري إخضــاع كافــة املعــدات للصيانة
حفاظـاً عــى ســامة تشــغيلها.
ّ
والتعثر
7۔4۔3۔ 3حوداث االنزالق

تتسـ ّبب حــاالت االنــزالق والتعـ ّـر عــاد ًة بوقــوع حــوادث ،قــد ترتّــب بدورهــا عــدة عواقــب أخــرى– فعــى ســبيل
املثــال ،ال خشــية مــن أن يفقــد العامــل توازنــه عــى منصــة عمــل غــر محميــة بســبب تعـ ّـره أو انزالقــه وحســب،
إمنــا األخطــر مــن ذلــك هــو أن ينتهــي بــه األمــر بالســقوط مــن مــكان مرتفــع نتيجــة ذلــك.
ّ
والتعث إىل:
تعود األسباب الرئيسية لحوادث االنزالق
• •االضط ـرار إىل الســر عــى أرضيــة غــر مســتوية ،خاصــة يف الحــاالت التــي يحمــل فيهــا العامــل
أجســاماً ثقيلــة وضخمــة؛
• • ّ
التعث مبواد أو مخلفات البناء التي تُركت بكل بساطة مبعرثة عىل األرض؛
• • ّ
التعث بالكابالت املبعرثة أينام كان؛
• •االنزالق عىل أرضية مبلّلة أو وعرة؛
• • ّ
تغي طفيف يف مستويات األرض؛
التعث بسبب ّ

أثنــاء جولــة التفتيــش يف مواقــع العمــل ،يتعـ ّـن عــى املفتشــن التحقــق مــن أ ّن املســؤولني عنهــا قــد اتخــذوا
اإلج ـراءات الالزمــة لالتقــاء مــن حــوادث التعـ ّـر واالنــزالق ،كالتدابــر التاليــة:
• •الحفاظ عىل ترتيب مناطق العمل والتخزين؛
• •تنظيم عمليات التسليم للح ّد من كمية املواد املوجودة يف املوقع إىل أقىص ح ّد؛
أي عوائــق تعرقــل ســرهم
• •إبقــاء املمـرات والســامل وطــرق املشــاة التــي يســلكها املــا ّرة خاليــة مــن ّ
كل حــن؛
م يف ّ
• •تخصيــص ممــرات للمشــاة ذات أرضيــة جيــدة و محــددة بوضــوح (تُســ ّوى إذا كانــت مليئــة
بالحفــر ،وت ُرصــف بالحجــارة إذا كانــت موحلــة ،وتُجــرش عندمــا تكــون متجلّــدة)؛
• •النظــر يف إمكانيــة اســتخدام منحــدرات مؤقتــة ســليمة ت ّوفــر وصــوالً ســهالً وآمنــاً (كاملداخــل
تغــر طفيــف يف مســتوى األرضيــة يســتحيل تفاديــه؛
املؤديــة إىل املبــاين) عنــد وجــود ّ

• •اتخــاذ التدابــر املناســبة للتخلــص مــن مخلفــات البنــاء ،كتوفــر مناطــق محــددة بوضــوح ميكــن
وضــع النفايــات فيهــا متهيــدا ً لجمعهــا الحقـاً .وال تقـ ّـل تلــك التدابــر أهميــة عــن األعــال الجاريــة

٤٩

داخــل املبــاين؛ لذلــك ،يتوجــب دراســة إمكانيــة توفــر براميــل أو صناديــق بدواليــب لريمــي فيهــا
العـ ّـال نفاياتهــم؛
• •إبقاء مناطق العمل الداخلية والخارجية مضاءة بالشكل املناسب؛
• •إيالء اهتامم خاص إلبقاء أقدام األدارج والسالمل التي تقود إىل مناطق العمل بحالة جيدة؛
كل العاملني يف املوقع أحذية توفّر لهم دعسة ثابتة عىل األرض؛
• •الحرص عىل أن ينتعل ّ
• •اســتخدام أدوات بــدون أســاك عنــد اإلمــكان خوف ـاً مــن التعـ ّـر بالكابــات التــي يج ّرهــا العـ ّـال
يف كل االتجاهــات؛
• •م ـ ّد الكابــات عالي ـاً ،عــى طــول املم ـرات بشــكل خــاص ،عنــد الحاجــة إىل اســتخدامها لتوفــر
اإلضــاءة مؤقتــاً أو كمصــدر رئيــي للتغذيــة الكهربائيــة؛
• •عنــد اســتعامل أغطيــة مؤقتــة لحاميــة األرضيــة التــي انتهــى العمــل فيهــا ،الحــرص عــى أألّ تعـ ّرض
العـ ّـال لخطــر التعـ ّـر أو االنــزالق.
• •اســتخدام معــدات آليــة لنقــل البضائــع إىل مناطــق التخزيــن املناســبة ملواضــع اســتخدامها ،أل ّن
ذلــك ســيقلّص الحاجــة إىل نقلهــا عــى أرضيــة رديئــة؛
• •التأكّد من بناء الدرجات التي تقود إىل حجرات املوقع بشكل متني؛
• •التأكّــد مــن أ ّن الجميــع مل ـ ّم باملهــام املطلوبــة منهــم لحســن إدارة املــواد واملعــدات والنفايــات
العائــدة إليهــم ،طمع ـاً بإبقــاء املوقــع مرتّب ـاً والح ـ ّد مــن خطــر التعـ ّـر.
8۔4۔3۔ 3األخطار المهنية وما يرتبط بها من مخاطر صحية

ـس بســامة العاملــن يف ورش البنــاء باتــت مــن املسـلّامت منــذ فــرة طويلــة ،بــادر أصحــاب
مبــا أ ّن األخطــار التــي متـ ّ
العمــل والعـ ّـال يف بلــدان كثــرة إىل اتخــاذ التدابــر الوقائيــة الكفيلــة بالحـ ّد مــن مخاطــر الحــوادث املهنيــة .لكـ ّن
ـح بعــد يف الظــروف املؤديــة إىل تزايــد خطــر إصابــة العـ ّـال بأمـراض مهنيــة .ولعـ ّـل الســبب يف
هــذا القــول ال يصـ ّ
ذلــك يعــود إىل عــدم وضــوح األخطــار ،أو إىل قلّــة املعرفــة باألخطــار ومــا يرتبــط بهــا مــن مخاطــر.
وأبرز املخاطر عىل صحة العاملني يف ورش البناء تتمثّل باآليت:
• •أم ـراض الجهــاز العضــي :أوجــاع الظهــر ومــا عداهــا مــن إصابــات العضــات واملفاصــل (راجــع
الفقــرة  – 3.3.4.4نقــل املواد/البضائــع بوســائل مأمونــة)؛
• •التهــاب الجلــد :االحمــرار وااللتهابــات الجلديــة الناشــئة عــن التعــ ّرض ملــواد خطــرة،
كاإلسمنت واملذيبات؛
• •األمراض التنفسية الناتجة عن استنشاق مواد خطرة ،كغبار السيليكا البلورية؛
• •فقــدان الســمع نتيجــة الضجيــج :الصمــم أو الشــعور بطنــن يف األذنــن جـ ّراء التعـ ّرض ملســتويات
عاليــة مــن الضوضــاء؛
• •اهتــزاز اليد-الــذراع (متالزمــة هافــس) :أمل وخــدر يف األصابــع واليديــن نتيجــة اســتخدام
أدوات ارتجاجية؛
• •رضبــة الشــمس :التعــ ّرض لدرجــات عاليــة مــن الحــرارة  ،باألخــص يف بعــض املناطــق خــال
أشــهر الصيــف؛

٥٠

• •اإلرهاق الناتج عن أعباء العمل املضنية وساعات العمل الطويلة لاللتزام باملواعيد.
قــد يتع ـ ّرض العـ ّـال ملــواد خطــرة يســتعملونها يف نطــاق عملهــم ،كاملذيبــات واإلســمنت؛ أو ملــواد منبعثــة مــن
طبيعــة األشــغال الجاريــة .وخــر أمثلــة عــى تلــك االنبعاثــات تتجـ ّـى يف التع ـ ّرض للغبــار املتطايــر مــن تقطيــع
األحجــار أو صقلهــا؛ والتع ـ ّرض ملــادة الرصــاص نتيجــة حـ ّـف األســطح التــي كانــت مطليــة يف الســابق بدهانــات
تحتــوي عــى الرصــاص؛ أو التع ـ ّرض للدخــان املتصاعــد مــن عمليــات اللحــام.

يجــدر باملفتشــن التأكّــد مــن أ ّن أصحــاب العمــل واعــن لــكل املــواد الخطــرة التــي يتعـ ّرض لهــا ،أو قــد يتعـ ّرض
لهــا العـ ّـال؛ وإذا كانــوا واعــن لهــا ،فــا ب ـ ّد مــن االســتعالم منهــم عــن التدابــر الوقائيــة التــي يتخذونهــا للح ـ ّد
مــن خطرهــا ،والتثبّــت مــن مــدى تطبيــق االحتياطيــات املتخــذة عــى النحــو املطلــوب؛ ومــدى تنبّــه العـ ّـال
ألســباب أهميتهــا .ويف الواقــع إن العـ ّـال املطّلعــن عــى مخاطــر التع ـ ّرض لتلــك املــواد الخطــرة يكونــون أكــر
اســتعدادا ً التّبــاع التدابــر الوقائيــة املطلوبــة.
يتع ـ ّرض العـ ّـال ملــواد خطــرة إ ّمــا نتيجــة استنشــاقها ،أي تن ّفــس املــواد املنبعثــة عــى شــكل دخــان أو غبــار أو
بخــار؛ أو امتصاصهــا عــن طريــق الجلــد مــن خــال االحتــكاك املبــارش باملــادة ،أي عــر الجلــد أو الجــروح أو
الخــدوش؛ أو ابتالعهــا ،أي تنــاول مــواد فاســدة وملوثــة.
عنــد القيــام بجولــة التفتيــش يف املوقــع ،قــد يالحــظ املفتشــون عـ ّـاالً ينفــذون االشــغال يف محيــط مــيء بالغبــار
أو الدخــان .ومــن غــر املســتبعد يف حــاالت مامثلــة أن يكونــوا قــد تع ّرضــوا ملــواد تشـكّل خط ـرا ً عــى صحتهــم،
وقــد تتس ـ ّبب لهــم بأم ـراض مهنيــة عنــد االســتمرار يف التع ـ ّرض لهــا .وبالتــايل ،يتعـ ّـن عــى املفتشــن تحديــد
طبيعــة تلــك املــواد ،والتدابــر الوقائيــة املطلــوب اتخاذهــا منع ـاً ألخطارهــا.
مــن املحتمــل أن يتع ـ ّرض العـ ّـال الذيــن يقومــون بأشــغال البنــاء املس ـ ّببة لغبــار كثيــف الستنشــاق حبيبــات
الســيليكا البلوريــة ،وهــي إحــدى املــواد األش ـ ّد خطــورة صحي ـاً عــى الجهــاز التنفــي للعاملــن يف ورش البنــاء،
عــدا عــن أنهــا توجــد بكميــات كبــرة يف األحجــار والصخــور والرمــال والطــن .لذلــك ،فمــن شــأن العاملــن يف
تقطيــع تلــك املــواد أو تكســرها أو تفتيتهــا أو حفرهــا أو جلخهــا أو كشــطها ،أن يتع ّرضــوا يف ظـ ّـل غيــاب التدابــر
الالزمــة لكميــات مــن تلــك املــادة قــد ترتتّــب عليهــا عواقــب صحيــة وخيمــة ،عــى ســبيل املثــال الســحار الرئــوي
ومــرض االنســداد الرئــوي املزمــن ورسطــان الرئــة.

يف ترشيــن األول/أكتوبــر  ،2016أصــدرت لجنــة كبــار مفتــي العمــل التابعــة للمفوضيــة األوروبيــة وثيقــة بعنــوان:
إرشــادات ملفتــي العمــل الوطنيــن بشــأن مواجهــة املخاطــر الناشــئة عــن تعـ ّرض العـ ّـال الستنشــاق غبــار الســيليكا
البلوريــة يف مواقــع البنــاء 27.يقـ ّدم الجــزء الثــاين مــن هــذه الوثيقــة معلومــات عــن التدابــر الوقائية املمكــن تطبيقها
يف عمليــات مع ّينــة للحـ ّد مــن حجــم التعـ ّرض لتلــك املــادة وبالتــايل تخفيــف مخاطرهــا عــى العـ ّـال.
أي منتــج ،ينبغــي بالدليــل الصــادر عــن الرشكــة املص ِّنعــة بشــأن هــذا املنتــج أن يــز ّود أصحــاب العمــل
عنــد رشاء ّ
والعـ ّـال ومفتــي العمــل مبعلومــات وافيــة عــن املخاطــر الناجمــة عــن استنشــاق املــادة أو االحتكاك بهــا مبارشة.
قــد يســتعرض الدليــل أيضـاً التدابــر الوقائيــة املمكــن ات ّباعهــا لضبــط الخطــر .أ ّمــا يف مــا يتعلــق بالعبــوات التــي
تحتــوي عــى مــواد كيامئيــة ،فيتحتّــم متييزهــا بالشــكل املناســب.
عنــد الســعي إىل احتــواء املخاطــر التــي ت ُلحقهــا املــواد الخطــرة بصحــة األشــخاص ،يتعـ ّـن عــى املفتشــن التأكّــد
مــن أ ّن أصحــاب العمــل اتّبعــوا التسلســل الهرمــي للتدابــر الوقائيــة ،وهــي تحديــدا ً:
• •اإلزالة :كاستبعاد الخطر و/أو احتامالت التع ّرض للمواد؛
 27متوافر عرب:

https://osha.europa.eu/en/guidance-national-labour-inspectors-on-addressing-risks-from-worker-exposure-to-respirable-crystalline-silica
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أقل خطرا ً؛
• •االستبدال :كاالستعاضة عن املادة أو طريقة العمل بأخرى ّ
• •الضوابط الهندسية :كالحؤول دون الوصول للخطر؛
• •الضوابط اإلدارية :كتحديد اإلجراءات/التعليامت لضامن سالمة العمل؛ ووسائل اإلرشاف؛
كل التدابري املشار إليها أعاله عدم جدواها.
• •معدات الوقاية الشخصية :استخدامها عندما تثبت ّ
عــى املفتشــن التأكّــد مــن ات ّبــاع أصحــاب العمــل تلــك الهرميــة باالســتعالم أوالً عــن مــدى ســعيهم إىل تج ّنــب
التع ـ ّرض للمــواد الخطــرة ،إ ّمــا مــن خــال االســتغناء عنهــا أو باســتخدام مــواد أقـ ّـل خطــورة .يف الحــاالت التــي
تكــون فيهــا املــادة الخطــرة ناتجــة عــن طبيعــة األشــغال الجاريــة ،فــا يعــود مــن الســهل آنــذاك الوقايــة منهــا ،مــا
يحتّــم اللجــوء إىل الضوابــط الهندســية للحـ ّد مــن أخطارهــا ،كأن تُــدرس مثـاً إمكانيــة اســتعامل معــدات شــفط
الغبــار أو احتوائــه.
ـح أ ّن الضوابــط اإلداريــة ال تزيــل األخطــار لكنهــا تقلّــص أو تتــاىف إمكانيــة التعـ ّرض لهــا ،مــا يســهم عــاد ًة
صحيـ ٌ
العــال لألخطــار (باعتــاد نظــام املــداورة يف
يف الحــ ّد منهــا .وتشــمل تلــك الضوابــط :تقليــص مــدة تعــ ّرض
ّ
العمــل مث ـاً)؛ وحظــر اســتخدام الهواتــف الخلويــة يف املناطــق املحفوفــة باألخطــار؛ وزيــادة الفتــات الســامة؛
باإلضافــة إىل توســيع نطــاق التدريــب للموظفــن؛ وتخفيــض عــدد األشــخاص املع ّرضــن لألخطــار بإبعــاد العـ ّـال
غــر املعنييــن باألشــغال الجاريــة مــن منطقــة العمــل.
لرتصــد أوىل
يتخــذ أيضـاً اإلرشاف الصحــي أحــد أشــكال التدابــر الوقائيــة ،رشط إجرائــه بشــكل دوري واســتخدامه ّ
عالمــات املــرض .ويصلــح أيض ـاً تطبيقــه لضــان فعاليــة تلــك التدابــر يف تجنيــب العـ ّـال اإلصابــة باألم ـراض،
ال بهــدف التث ّبــت مــن تشــخيص املــرض .يف بعــض الحــاالت ،قــد تشــرط الترشيعــات الوطنيــة إج ـراء اإلرشاف
الصحــي مبواعيــد محــددة ،ال بــل قــد تفرضــه رشط ـاً مســبقاً عــى العـ ّـال قبــل مبــارشة العمــل ،ومــن واجــب
املفتشــن العمــل التن ّبــه إىل هــذا التفصيــل.
ال يجــوز اللجــوء إىل معــدات الوقايــة الشــخصية كتدبــر وقــايئ إالّ كخيــار أخــر ،إذا ث ُبــت أ ّن كل التدابــر األخــرى،
كيفــا اجتمعــت ،لــن تفلــح يف التح ّكــم بالخطــر .وإذا كانــت الضوابــط الهندســية توفّــر الحاميــة الجامعيــة ،كأن
يســهم تجميــع الغبــار عنــد املصــدر يف عــدم تعريــض العـ ّـال للخطــر ،فمعــدات الوقايــة الشــخصية يف املقابــل ال
تحمــي إالّ العامــل الــذي يرتديهــا.
ال حاجــة إىل القــول بــأ ّن اســتعامل معــدات الوقايــة الشــخصية قــد يش ـكّل يف ظــروف مع ّينــة الخيــار األنســب
ـب
لتــايف التع ـ ّرض للمخاطــر .فعــى ســبيل املثــال ،عنــد انتعــال أحذيــة مضــادة للــاء ،يج ّنــب العاملــون يف صـ ّ
الباطــون أطرافهــم الســفلية مــن مالمســة اإلســمنت ويتجنبــون اإلصابــة بحــروق كيامئيــة.
مــن واجــب املفتشــن التأكّــد مــن أ ّن معــدات الوقايــة الشــخصية التــي تـ ّم اختيارهــا واســتخدامها توفّــر القــدر
املطلــوب مــن الحاميــة ،مــع التذكــر بــأ ّن الرجــوع إىل املعلومــات التــي تق ّدمهــا الرشكــة املص ّنعــة بهــذا الشــأن
ســتكون مفيــدة حتـاً .قــد يرتــأي املفتشــون رصــد معايــر أجهــزة التن ّفــس ،أل ّن الكاممــات املســتخدمة ضـ ّد الغبار
قــد ال تحمــي صاحبهــا مــن األدخنــة املتصاعــدة والعكــس صحيــح .ليــس هــذا وحســب ،بــل يتوجــب عليهــم أيضـاً
التحقــق مــن فالتــر أقنعــة الوجــه األخــرى حرصـاً عــى إيفائهــا باملعايــر الســليمة وعــدم اســتخدامها بعــد انتهــاء
مــدة صالحيتهــا .مــن الــروري لهــم أيضـاً التأكّــد مــن أ ّن تلــك املعــدات هــي مناســبة للعامــل؛ إذ يتبـ ّـن أ ّن أقنعــة
رب الغبــار كلياً.
الوجــه غــر املضبوطــة بإحــكام لــن توفّــر الحاميــة الكافيــة للعامــل طويــل اللحية ألنهــا ال متنع تـ ّ
يُستحسن أيضاً استشارة العامل عند اختيار معدات الوقاية الشخصية ،مبا يف هذه الخطوة من ضامنة الرتدائها.
مــن األهميــة مبــكانٍ إطــاع العـ ّـال املتوقّــع منهــم اســتعامل تلــك املعــدات عــى خطــورة التع ـ ّرض لألخطــار
املشــار إليهــا يف معــرض هــذا البحــث ،وتدريبهــم عــى حســن اســتعاملها وصيانتهــا وحفظهــا.
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قــد يســتفرس املفتشــون مــن العـ ّـال عــن األســباب التــي تدعوهــم إىل اســتعامل معــدات الوقايــة الشــخصية،
مــن بــاب التأكّــد أنهــم واعــن متامـاً للمخاطــر املحيطــة بهــم .عــدا عــن ذلــك ،ســيتحققون مــن مــدى خضوعهــا
للصيانــة الواجبــة وتوافــر األمكنــة املخصصــة لحفظهــا .ال حاجــة إىل التذكــر بــأ ّن املعــدات التــي ال تلقــى الصيانــة
الفعليــة ،عــى مثــال األجهــزة الواقيــة لألذنــن ذات الســدادات املمزقــة أو التالفــة (الصورتــان  51و ،)52لــن تؤ ّمــن
املســتوى املرغــوب مــن الحاميــة .ناهيــك عــن أ ّن املعــدات املرتوكــة يف محيــط متّســخ قــد تتع ـ ّرض للتلــوث،
معـ ّززة بذلــك احتــاالت تعـ ّرض العـ ّـال ملــواد خطــرة عــى صحتهــم.
الصورتان  51و .52واقٍ لألذنني ذو سدادات مم ّزقة وتالفة.

كلــا طالــت مــدة تع ـ ّرض العامــل للضجيــج وعــى مســتويات عاليــة ،ارتفعــت احتــاالت إصابتهــم بفقــدان
الســمع الناتــج عــن هــذا العامــل بالــذات .فــإذا كان يعمــل يف منطقــة أو يســتخدم معــدات ترغمــه عــى الـراخ
عندمــا يريــد التواصــل مــع أحــد يتواجــد عــى بعــد مرتيــن منــه ،فمــن املر ّجــح بالطبــع أن يفقــد ســمعه ج ـ ّراء
التع ـ ّرض لهــذا املســتوى مــن الضجيــج .ويصــدر الضجيــج عــاد ًة يف مواقــع البنــاء مــن اآلالت – ال ســيام تلــك
املســتخدمة يف أعــال الهــدم – بــدءا ً بضواغــط الهــواء (الكومربيســورات) مــرورا ً بخالطــات اإلســمنت وصــوالً إىل
األدوات امل ّدعمــة بخراطيــش ،كمسدســات املســامري.
عندمــا يلحــظ املفتشــون ظــروف العمــل تلــك ،مــن واجبهــم التحقــق مــن التدابــر التــي يتخذهــا املســؤولون عــن
املوقــع للحـ ّد مــن املخاطــر املحيطــة بالعـ ّـال.
يجــدر بهــم مث ـاً االســتعالم عــن مــدى إخضــاع كافــة املعــدات التــي يســتخدمها العـ ّـال للصيانــة الالزمــة ،أل ّن
املعــدات التــي تحظــى بحســن الصيانــة تكــون عــاد ًة أقـ ّـل ضجيجـاً .ويف هــذا اإلطــار ،ميكنهــم طــرح عــدة أســئلة:
هــل ميكــن إنجــاز العمــل بطريقــة مختلفــة ،وباســتخدام معــدات مختلفــة رمبــا؟ هــل يف ّكــر املســؤولون عــن
املوقــع يف رشاء معــدات أقـ ّـل إزعاجـاً مــن حيــث الصــوت ،أو يدرســون احتــاالت حجــب الضوضــاء عنــد املصــدر
– كرتكيــب كاتــم صــوت للعــوادم أو توجيــه العــوادم بعيــدا ً عــن مناطــق العمــل؟ هــل ميكــن تنظيــم العمــل
بطريقــة تســمح بتخفيــف عــدد العـ ّـال املعرضــن للضجيــج؟
إذا تعـذّر حجــب الصــوت عنــد املصــدر ،يتعـ ّـن عــى املفتشــن ،طبقـاً للترشيعــات الوطنيــة ،التحقــق مــن مــدى
العــال باألجهــزة الالزمــة لحاميــة الســمع ،والتأكّــد أيضــاً مــن إطالعهــم عــى املخاطــر الناشــئة عــن
تزويــد ّ
تع ّرضهــم لهــذا القــدر مــن الضجيــج ،وتدريبهــم عــى اســتعامل معــدات الوقايــة الشــخصية.
غالبـاً مــا يُصــاب العـ ّـال يف مواقــع البنــاء باهتـزاز اليد/الــذراع (متالزمــة هافــس) ،الســتعاملهم معــدات كهربائيــة
تُ َســك باليــد ،مــن شــأنها أن تؤثّــر عــى أصابعهــم ويديهــم وذراعيهــم ،وتتسـ ّبب لهــم بعطــب دائــم عــى املــدى
البعيــد .ال شـ ّـك أ ّن احتــاالت اإلصابــة بتلــك الحالــة املرضيــة يتوقــف مبــارشة عــى فــرة التع ـ ّرض لتلــك اآلالت
االرتجاجيــة (االهتزازيــة) ،إذ كلــا طــال أمــد اســتعاملها زادت احتــاالت إصابتهــم بتلــك الحالــة.

٥٣

وتشــمل قامئــة األدوات التــي تع ـ ّرض العـ ّـال عــاد ًة لدرجــة عاليــة مــن االهت ـزاز :املثاقــب املســتخدمة لتكســر
ورصهــا؛ والهـ ّزازات املســتخدمة لدمك اإلســفلت؛
اإلســفلت والخرســانة؛ والهـ ّزازات املســتخدمة لتامســك الخرســانة ّ
واألزاميــل (الهوائيــة أو الكهربائيــة)؛ ومسدســات ضغــط الهــواء؛ ومثاقــب القــدح والعاملــة عــى الضغــط الهــوايئ؛
وصــاروج تجليــخ الزوايــا؛ وآالت الكشــط ومــا شــابهها مــن األدوات العاملــة بحركــة “دورانيــة”؛ والدواليــب
الكاشــطة؛ وعجــات وإســطوانات القــص والقطــع واملطــارق واألزاميــل الكهربائيــة.
عندمــا يلحــظ املفتشــون عـ ّـاالً يســتخدمون تلــك األدوات ،عليهــم التأكّــد مــن مــدى تطبيــق الضوابــط التــي تحـ ّد
مــن تعـ ّرض هــؤالء العـ ّـال للخطــر ،أو تحــول دون تع ّرضهــم لــه .ال بــل تذهــب بعــض الترشيعــات الوطنيــة إىل
حـ ّد املطالبــة بتقييــم حجــم الخطــر الــذي يتع ّرضــون لــه.
ويف هــذا اإلطــار ،يتعـ ّـن عــى املفتشــن مجــددا ً طــرح األســئلة التاليــة .هــل بحــث املســؤولون عــن املوقــع يف
إمكانيــة إمتــام األعــال باســتخدام معــدات أخــرى ال تع ـ ّرض العـ ّـال لكــرة االهت ـزاز ،كاالســتعانة مث ـاً بــآالت
أخــرى تعمــل عــى الطاقــة الكهربائيــة؟ هــل يضمــن الق ّيمــون عــى املعــدات إخضاعهــا للصيانــة الالزمــة؟ هــل
يجــري تغيــر الشــفرات/القواطع عندمــا تتلــف؟ أل ّن أعــال الصيانــة تضمــن للمعــدات الحفــاظ عــى توازنهــا،
عــدا عــن أ ّن الشــفرات والقواطــع التــي مــا زالــت حــادة تخ ـ ّول العـ ّـال إنجــاز العمــل بأقــل وقــت ممكــن،
مقلّص ـ ًة بذلــك فــرة تع ّرضهــم للخطــر.
مــن شــأن الحفــاظ عــى دفء اليديــن مــن خــال ارتــداء القفــازات وتدليك األصابــع وتنــاول املأكــوالت واملرشوبات
الســاخنة ،أن يضمــن للعـ ّـال اســتمرار تدفــق الــدم إىل أصابعهــم ،والحـ ّد بالتــايل مــن إصابتهــم باألمـراض .كذلــك
نصــح بالتدخــن كونــه يســهم يف تضييــق الرشايــن.
ال يُ َ
يجــدر باملفتشــن أيضـاً التحقــق مــن الضوابــط التــي يتّبعهــا املســؤولون عــن املواقــع للحـ ّد مــن خطــر التعـ ّرض
لإلعيــاء الحـراري ،أي عندمــا يعــاين العـ ّـال مــن نقــص األمــاح والســوائل مــن أجســامهم بســبب التعـ ّرض املفــرط
لشــدة الحـرارة ،مــا ينعكــس عــى صحتهــم وحتــى يتسـبّب لهــم برضبــة شــمس؛ ورضبــة الشــمس هــي الحالــة
التــي تتخطّــى فيهــا ح ـرارة الجســم  40درجــة مئويــة ،مــا يع ـ ّرض الدمــاغ والقلــب والرئتــن والكبــد والكليتــن
لضغــط كبــر قــد يهـ ّدد حيــاة العامــل .أ ّمــا الضوابــط املناســبة لتــايف الحــاالت املامثلــة فتشــمل :حظــر العمــل يف
الخــارج حــن ترتفــع درجــات الح ـرارة أو الرطوبــة فــوق معــدالت مع ّينــة ،أو يف ف ـرات مع ّينــة مــن النهــار (قــد
تكــون محــددة يف الترشيعــات الوطنيــة)؛ وتوفــر مــا يكفــي مــن مرافــق الراحــة يف أماكــن تنعــم بالظـ ّـل؛ فض ـاً
عــن الســاح للعـ ّـال بأخــذ قسـ ٍ
ـط مــن الراحــة يف أوقــات منتظمــة ،والتــز ّود بكميــات كافيــة مــن ميــاه الــرب
أي قيــد أو رشط.
دون ّ
يجــدر باملفتشــن أيضـاً التحقــق مــن مــدى اتّبــاع التدابــر الوقائيــة الراميــة إىل الحـ ّد مــن خطــر اإلرهــاق الناتــج
عــن كــرة العمــل .وتشــمل تلــك الضوابــط :تنظيــم أوقــات العمــل واعتــاد نظــام املــداورة يف العمــل؛ وتج ّنــب
اإلفـراط يف العمــل اإلضــايف أو أعبــاء العمــل؛ وأخـرا ً االلتـزام مبهــل تســليم واقعيــة.

4۔ 3المسائل المطلوب تناولها عند ّ
تفقد ظروف العمل۔

يف بلــدان كثــرة ،تشــهد مواقــع البنــاء الك ـ ّم األكــر مــن االنتهــاكات املرتكبــة بحــق العـ ّـال .لذلــك تكتســب
زيــارات مفتــي العمــل لتلــك املواقــع أهميــة مضاعفــة .فمــن جهــة ،يجــب أن تركّــز عــى ظــروف العمــل لرصــد
جملــة أمــور مــن بينهــا االلتـزام بالترشيعــات املتعلقــة باألجــور ،وســاعات العمــل ،وعمــل األطفــال .ومــن جهــة
أخــرى ،ينبغــي أن تأخــذ بعــن االعتبــار مــا ترت ّبــه ظــروف العمــل الســيئة مــن انعكاســات مبــارشة عــى الســامة
والصحــة املهنيتــن ،قــد تتس ـبّب بدورهــا يف وقــوع حــوادث عمــل أو بــروز أم ـراض مهنيــة.

رح بهــم الذيــن يشــغلون وظائــف مؤقتــة يكونــون األشــ ّد عرضــ ًة
لكــ ّن
ّ
العــال غــر النظاميــن وغــر املــ ّ
للحــوادث .فهــم األكــر اســتعدادا ً لقبــول األعــال الخطــرة ،واألقــل إملامـاً باألخطــار التــي تنطــوي عليهــا وبالتدابــر
٥٤

الوقائيــة التــي تســتدعيها ،باعتبــار أ ّن أصحــاب العمــل يدرجونهــم يف ِعــداد القــوى العاملــة غــر األساســية التــي
“ميكــن االســتغناء عنهــا” .قــد يواجــه العـ ّـال املهاجــرون ،الذيــن هــم يف وضعيــة غــر قانونيــة بوجــه خــاص،
ـاكل يف التواصــل مــع العـ ّـال اآلخريــن وصعوب ـ ًة يف فهــم التعليــات الصــادرة عــن املــدراء املرشفــن فه ـاً
مشـ َ
دقيقـاً ،أو قــد ال يتقنــون قـراءة املعلومــات املتعلقــة مبعايــر الســامة .لذلــك ،يــرزح هــؤالء العـ ّـال تحــت ســاعات
العمــل املفرطــة وغــر املنتظمــة ،يف الليــل تحديــدا ً ،التــي تتسـبّب لهــم باإلرهــاق الجســدي وتقلّــص قدرتهــم عــى
االنتبــاه إىل املخاطــر التــي يواجهونهــا .لعـ ّـل الرتابــط القائــم بــن ظــروف العمــل االجتامعيــة والســامة والصحــة
املهنيتــن هــو الــذي يحتّــم عــى املفتشــن أن ينتهجــوا ،عنــد اإلمــكان ،مقاربــة متكاملــة أو منهجيــة لرصــد ظــروف
العمــل ،عــن طريــق نــر ِفـ َرق متعــددة االختصاصــات يف موقــع البنــاء .وإذا تعـذّر انتهــاج مقاربــة مامثلــة ،فليتـ ّم
أي مســألة تلفــت
تزويــد املفتشــن عــى األقــل مبعرفــة أوليــة متك ّنهــم مــن رفــع تقريــر إىل الجهــة املختصــة بشــأن ّ
انتباههــم وتســتلزم بحثـاً مع ّمقـاً.
أ ّمــا املســائل املطلــوب التوقــف عندهــا أثنــاء جولــة التفتيــش فرتتبــط بالهــدف الرئيــي مــن الزيــارة .بشــكل
عــام ،تقتــي الخطــوة األوىل التح ـ ّري عــن عالقــة العمــل بح ـ ّد ذاتهــا ملعرفــة َمــن يوفّــر العمــل ملَــن .لهــذه
رب العمــل والعامــل بحكــم طبيعــة العالقــة التــي تحكمهــا الترشيعــات
الخطــوة أهميتهــا ،إذ تختلــف واجبــات ّ
ـرب العمــل أو العامــل ،أو بهــا مع ـاً .فــور االنتهــاء مــن تكويــن فكــرة عــن تلــك العالقــة ،يتم ّكــن
املتعلقــة بـ ّ
املفتشــون حت ـاً مــن تحديــد الخطــوات املطلوبــة مــن كال الفريقــن ملراعــاة الترشيعــات الوطنيــة .يف عــدة
حــاالت ،تدعــو الحاجــة إىل تثبيــت عالقــة العمــل بينهــا ،خاصـ ًة يف الحــاالت التــي يُص ّنــف فيهــا العـ ّـال زورا ً
تحــت خانــة “عامــل لحســابه الخــاص” ،ته ّرب ـاً مــن تســديد اشــراكات الضــان االجتامعيــة وتطبيــق أحــكام
قانــون العمــل.
عنــد التحــري عــن مســائل مرتبطــة بظــروف العمــل ،يحــق للمفتشــن مناقشــتها مــع أصحــاب العمــل والعـ ّـال
وأي شــخص آخــر قــد يز ّودهــم مبعلومــات متصلــة مبوضــوع التفتيــش .ويجــدر بهــم التأكّــد ،عنــد الــرورة ،مــن
ّ
رب العمــل أو َمــن ميثّلــه ،حتــى يشــعر العامــل باالرتيــاح ويتحــدث
ـور
ـ
حض
دون
ـن
ـ
م
ـل
ـ
العام
ـع
ـ
م
ـاش
ـ
النق
ـادل
تبـ
ّ
برصاحــة عــن املوضــوع الــذي يشــغله دون خــوف مــن ردود فعــل محتملــة .وأخـرا ً يتعـ ّـن عليهــم التث ّبــت مــن
األقــوال التــي يــديل بهــا العامــل مبقارنتهــا مــع كل اإلثباتــات املوث ّقــة واملعطيــات األخــرى.
يجــدر باملفتشــن أيضـاً التحــدث مــع أكــر عــدد ممكــن مــن العـ ّـال حتــى ال يتسـ ّنى لصاحــب العمــل التعـ ّرف
أي إج ـراءات ارتداديــة محتملــة.
عــى العامــل الــذي ز ّودهــم مبعلومــات معيّنــة ،مج ّنبــن إيــاه ّ
1۔4۔ 3معرفة هوية صاحب (أصحاب) العمل

يش ـكّل تحديــد العالقــة التــي تربــط العامــل بصاحــب العمــل أحــد التحديــات الج ّمــة التــي تعــرض املفتشــن
ألي
عنــد تفتيــش مواقــع البنــاء .ال بــل يُال َحــظ يف كثــر مــن األحيــان أ ّن العـ ّـال أنفســهم ال يعرفــون بالتحديــد ّ
رشكــة يعملــون ،خاصـ ًة عندمــا يقيمــون لفــرة وجيــزة يف املوقــع ،ويتـ ّم اســتقدامهم عــى يــد طــرف مــن خــارج
الرشكــة .غالبـاً مــا تكــون عالقــات العمــل مشــوبة بالغمــوض ،لعــدم معرفــة َمــن هــو صاحــب العمــل فعليـاً ضمن
سلســلة املؤسســات .لهــذا الســبب ،يجــدر باملفتشــن الحصــول عــى تلــك املعلومــات ،عنــد اإلمــكان ،قبــل البــدء
بجوالتهــم التفقديــة مــن خــال التدقيــق يف ســجالت الضــان االجتامعــي وســواها.
يف بدايــة زيارتهــم ،يجــدر بهــم االطّــاع عــى الســجالت اليوميــة للعاملــن يف املوقــع ،واالســتعالم مــن املــدراء
كل متعاقــد مــن الباطــن؛ وجديــر بهــم التث ّبــت مــن طبيعــة العالقــة التعاقديــة القامئــة بــن
عــن العاملــن لــدى ّ
كل عامــل ،ومهنتــه ،ووضعــه يف الضــان االجتامعــي ،عــى أن يدققــوا مجــددا ً يف تلــك
الطرفــن ،وتاريــخ قبــول ّ
ترتصــد الزيــارات الهادفــة إىل معالجــة مســألة العـ ّـال
املعلومــات لــدى العـ ّـال عنــد اســتكامل زيارتهــم .غالبـاً مــا ّ
رح بهــم نقــاط الدخــول إىل املوقــع ،والخــروج منــه.
غــر امل ـ ّ
ال تكمــن أهميــة تلــك املعلومــات يف أنهــا تتص ـ ّدى لظاهــرة العمــل غــر املعلَــن وحســب ،بــل تشــر أيض ـاً إىل
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حـ ٍ
ـاالت يتح ّمــل فيهــا املتعاقــدون الرئيســيون واملتعاقــدون مــن الباطــن مبوجــب الترشيعــات الوطنيــة مســؤولية
مشــركة تجــاه إنفــاذ تلــك الترشيعــات ،مبــا فيهــا القوانــن املتعلقــة بالســامة والصحــة املهنيتــن.
2۔4۔ 3عالقات العمل

عنــد القيــام بزيــارة التفتيــش ،مــن األهميــة مبــكانٍ اإلشــارة بوضــوح إىل مــن يحمــل صفــة “العامــل” وصفــة
“صاحــب العمــل” وصفــة “العامــل مبهنــة حرة/العامــل لحســابه الخــاص” ضمــن عالقــة العمــل ،علـاً أ ّن القوانــن
ـض النظــر عــن ذلــك ،يجــب التأكّــد مــن وجــود عالقــة
التــي تنظّــم عالقــات العمــل تختلــف مــن بلـ ٍـد إىل آخــر .بغـ ّ
عمــل أصـاً عــى ضــوء املعطيــات الفعليــة املتوافــرة حــول أداء العمــل وأتعــاب العامــل ،أيـاً كان التوصيــف الــذي
يُطلــق عــى العالقــة ضمــن الرتتيبــات ،التعاقديــة أو خالفهــا ،التــي يتوافــق عليهــا الطرفــان.
ـص عليهــا القوانــن الوطنيــة أو
يــدرس مفتشــو العمــل عــاد ًة مــؤرشات املرؤوســية أو التبعيــة االقتصاديــة التــي تنـ ّ
االجتهــادات القضائيــة .ويف هــذا اإلطــار ،تســتعرض توصيــة منظمــة العمــل الدوليــة (رقــم  )198لعــام 2006
بعــض املــؤرشات التــي قــد يسرتشــد بهــا املفتشــون ،مــع أنهــم يبقــون ملزمــن بالرجــوع إىل األحــكام املنصــوص
29
عليهــا يف املنظومــة القانونيــة الوطنيــة.
28

قد تشمل تلك املؤرشات:
أ) حقيقة أ ّن العمل
• •يُن َجز تبعاً للتعليامت الصادرة عن طرف آخر وتحت إدارته؛
• •يقتيض إدراج العامل يف الهيكلية التنظيمية للمؤسسة؛
• •يُنفّذ فقط أو أساساً لصالح شخص آخر؛
• •يُنجزه حكامً العامل شخصياً؛

• •يُن َجــز ضمــن ســاعات عمــل محــددة أو يف مــكان العمــل املحــدد أو املتفــق عليــه مــن قبــل الطــرف
الــذي يطلــب العمل؛
• •يجري ملدة معيّنة ويستم ّر لبعض الوقت؛
• •يستدعي أن يكون العامل متوافرا ً؛

• •أو يستلزم من الطرف الذي يطلب العمل توفري األدوات واملواد واآلالت الالزمة له.
ب) دفع أجر العامل دورياً
• •كون هذا اإلجر يشكّل مصدر الدخل الوحيد أو الرئييس للعامل؛
• •تسديد املدفوعات العينية ،كاملأكل أو املسكن أو النقل؛
• •االعرتاف بحق العامل يف الحصول عىل الراحة األسبوعية وال ُعطَل السنوية؛

• •الت ـزام الطــرف الــذي يطلــب العمــل بتســديد املواصــات التــي يقــوم بهــا العامــل مــن أجــل
إنجــاز العمــل؛
28
29

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

لالستعالم عن املامرسات الوطنية املعتمدة لدى هيئات التفتيش الوطنية لتحديد عالقة العمل ،راجعBignami et al: Labour inspec� :

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

http://www.ilo.org/labadmin/info/pubs/WCMS_217603/lang--en/index.htm
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• •عدم تعريض العامل ملخاطر مالية.
لتثبيت وجود عالقة العمل ،يقتيض القيام بإجراء بسيط عىل النحو اآليت:
• •إحصــاء العـ ّـال عنــد اســتعراضهم بشــكل أويل ،الحتســاب متوســط عــدد األشــخاص املتواجديــن يف
مــكان العمــل تقريبـاً؛
• •االستعالم من حارس املوقع عن مداخل املوقع كلها؛
• •الحصــول عــى جــداول دوام العـ ّـال (عنــد توافرهــا) ،للتحقــق مــن عددهــم الفعــي ودوام عملهــم
وفــق املعلومــات املوث ّقة؛
كل مــا يتعلــق بهويــة العـ ّـال مــن خــال االطّــاع عــى بطاقــة الهويــة الوطنيــة أو مــا
• •توثيــق ّ
يعادلهــا؛
• •إج ـراء مقابلــة مــع جميــع العـ ّـال ،والحصــول منهــم عــى معلومــات عــن اآليت (عــى أن تجــري
مقارنتهــا مــع املعلومــات التــي يق ّدمهــا أصحــاب العمــل):
■

■صاحــب العمــل (سيســتعلم املفتشــون مــن العامــل ع ّمــن يدفــع لــه أو م ّمــن يأمتــر ،باعتبــار أ ّن
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 عالقة العمل (عندما بارشوا العمل لدى صاحب العمل)؛

■

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

■

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

■

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

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

• •التحــري – فــور االنتهــاء مــن التع ـ ّرف عــى كامــل العـ ّـال املرئيــن بــأ ّم العــن – عــن العـ ّـال
املتواجديــن رمبــا يف أمكنــة محجوبــة عــن رؤيتهــم ،كأن يكونــوا متواجديــن يف حجــرة تبديــل
املالبس/الخزانــات أو املطابــخ أو دورات املياه/الحاممــات أو غــرف االسـراحة أو الباحــات أو غــرف
املاكينــات أو املخــازن وســواها ،والتحــ ّري الحقــاً عــن ممثّــل الرشكــة .إذا ُمنــع املفتشــون مــن
الدخــول إىل األمكنــة املذكــورة ،عليهــم االســتناد إىل النصــوص القانونيــة التــي تخ ّولهــم الدخــول
إليهــا؛ وعنــد منعهــم مجــددا ً مــن الدخــول بقـرا ٍر مــن صاحــب العمــل ،يجــدر بهــم عندهــا تطبيــق
إجـراءات التفتيــش املتعلقــة بهــذا الشــأن ،كأن يطلبــوا مثـاً إصــدار مذكــرة بإعاقــة مســار عملهــم
وإبــاغ صاحــب العمــل بهــا أو طلــب الحصــول عــى مــؤازرة مــن عنــارص الرشطــة.
بعــد االنتهــاء مــن تحديــد عــدد العاملــن يف موقــع البناء وجمــع بياناتهــم ،يعمــد املفتشــون إىل مقارنــة املعلومات
رح بهــا للضــان
التــي حصلــوا عليهــا باألدلــة املوث ّقــة ،كعقــود العمــل الفرديــة أو كشــوفات الدفــع أو األوراق املـ ّ
االجتامعــي أو أوراق التأمــن ومــا شــابهها( .قــد يعايــن املفتشــون هــذا الشــق يف مرحلــة الحقــة يف ختــام زيــارة
رب العمــل بــكل االلتزامــات التعاقديــة.
التفتيــش ،أو حتــى يف مكاتبهــم) للتأكّــد مــن إيفــاء ّ
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ـص عليهــا القانــون الوطنــي املعمــول بــه واملطبّــق عنــد توقيــع
يخضــع عقــد العمــل لألحــكام اإللزاميــة التــي ينـ ّ
العقــد أو التــي ورد ذكرهــا يف النصــوص القانونيــة املعياريــة (املعايــر اإللزاميــة).
تتض ّمــن غالبي ـ ُة األطــر القانونيــة األحــكا َم التوجيهيــة التــي تُطلِــع صاحــب العمــل عــى أنــواع عقــود العمــل
الجائــز تطبيقهــا يف مختلــف الظــروف ،كعقــود العمــل املؤقتــة والعقــود القصــرة األجــل وســواها .لذلــك ،يتحقــق
املفتشــون مـ ّـا إذا كان العقــد املــرم بــن الطرفــن مطابق ـاً للمقتضيــات القانونيــة مــن حيــث طبيعتــه ،ومــدة
تنفيــذه ،وتجديــده ،والح ـ ّد األدىن مــن مضمونــه املكتــوب.
نقول ونكرر أ ّن عقود العمل ،وتبعاً للترشيعات الوطنية التي تخضع لها ،تشري عاد ًة إىل األمور التالية:
• •تعريف كامل بالعامل؛
• •تعريف كامل بصاحب العمل؛
• •تقسيم هيكلية العمل (عند توافرها)؛
• •تاريخ توقيع العقد ومبارشة العمل تحديدا ً (قد ال يتطابقان)؛
• •تحديد الوظيفة و/أو الدرجة املهنية (الفئة املهنية)؛
• •وصف املهام؛
• •الراتب و/أو طريقة احتسابه؛
وأي مبالغ مالية أو مستحقات تُدفَع إىل العامل عىل النحو املنصوص عليه؛
• •امللحقات ّ
• •مدة تطبيق عقد العمل (عند االقتضاء)؛

• •يف حال وجود فرتة اختبار (تجربة) ،الفرتة املنصوص عليها والرشوط الخاضعة لها؛
• •دوام العمل؛
• •نوع اإلجازة السنوية (الدنيا ،اإلضافية ،املمددة) ،ومدتها؛
• •وظيفة الشخص الذي وقّع عىل العقد ،باإلضافة إىل اسمه وشهرته.
العمال
4۔4۔ 3حقوق تمثيل مصالح
ّ

ـوذج “مو ّحــدا ً” يــري عــى كافــة البلــدان يحــدد دور هيئــات تفتيــش العمــل يف صــون الحريــة النقابيــة .بــل
ال منـ َ
يختلــف دورهــا تبع ـاً للمتغ ـرات واألوضــاع املحليــة واإلقليميــة .وهــذه األخــرة ال تؤثّــر عــى هيكليــة منظومــة
تفتيــش العمــل ووظائفهــا وحســب ،بــل يطــال تأثريهــا أيضـاً اإلطــار القانــوين ملامرســة الحريــة النقابيــة والحــق يف
االســتفادة مــن عقــد العمــل الجامعــي.
رغــم ذلــك ،يُتوقّــع مــن هيئــة تفتيــش العمــل بشــكل واضــح ،وبحكــم صالحياتهــا ومهامهــا ،أن تضطلــع بــدور
فاعــل يف هــذا املجــال ،أي أن تعمــل عــى تطبيــق بعــض التدابــر الروتينيــة وإج ـراءات التفتيــش األساســية يف
مــكان العمــل .وتشــمل هــذه األخــرة:
أي متييز):
• •التحقق من وجود وفعالية دور (دون ّ
■

٥٨

العمل؛
■ممثلو ّ

■

■اللجان الثنائية؛
العمل من ناحية مامرسة حريتهم النقابية.
وانعدام ّ
كل أشكال التمييز ضد ّ

• •إســداء املشــورة الفنيــة ملمثــي العـ ّـال (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 العـ ّـال وآخــر
عــن صاحــب العمــل؛
• •أخــذ التعليقــات الصــادرة عــن ممثــي العـ ّـال بعــن االعتبــار ،وإطالعهــم عــى مــا تفــي إليهــم
جولــة التفتيــش مــن نتائــج وإج ـراءات؛
أي واقعــة تشـكّل ،بــرأي املفتــش ،مامرسـ ًة مخالِفــة
• •لفــت انتبــاه الســلطة املختصــة عــى الفــور إىل ّ
للمبــادئ النقابية.
5۔4۔ 3المعاش (الرواتب واألجور)

لعـ ّـل أحــد األهــداف البــارزة لزيــارات التفتيــش يف مواقــع البنــاء يكمــن يف إنفــاذ الترشيعــات املتعلقــة باألجــور أو
عقــود العمــل الجامعيــة املعمــول بهــا بهــذا الخصــوص .ويف هــذا اإلطــار ،يتحقــق مفتشــو العمــل مـ ّـا إذا كانــت
قيمــة األجــور باإلضافــة إىل وتــرة ووســيلة دفعهــا متطابقــة مــع األحــكام املنصــوص عليهــا يف عقــد العمــل الفــردي
واملقتضيــات القانونية:
العــال بجــداول دوام عملهــم ،للتأكّــد مــن
• •ســيعمد املفتشــون إىل مقارنــة كشــوفات رواتــب
ّ
حصولهــم عــى األجــر الــذي يســتحقونه بالســاعة واألجــر املنصــوص عليــه يف عقــد العمــل ،و/أو
القانــون ،و/أو عقــد العمــل الجامعــي.
• •يرصــد املفتشــون أيض ـاً أشــكال التمييــز التــي تُ ــارس بحــق العـ ّـال لجهــة األجــور ،بحث ـاً عــن
أي انتهــاكات محتملــة ملبــدأ املســاواة يف األجــر بــن الرجــل واملــرأة مقابــل العمــل “ذي القيمــة
ّ
أي معاملــة متييزيــة أخــرى تشــر إليهــا الترشيعــات الوطنيــة وتنشــأ عن
املتســاوية” ،أو تحريـاً عــن ّ
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 العـ ّـال،
كاملبتدئــن مثـاً.
• •غالبـاً مــا يســتعلم املفتشــون مــن العـ ّـال عــن مــدى اطّالعهــم عــى الــروط واألحــكام الســارية
عــى أجورهــم قبــل مبــارشة العمــل ،وإملامهــم بكافــة التفاصيــل املتعلقــة مبعــدالت األجــور
املدفوعــة ،وطريقــة احتســابها ،وزمــان ومــكان دفعهــا ،والظــروف التــي تســتوجب اقتطــاع مبالــغ
منهــا .يتحققــون أيض ـاً مـ ّـا إذا كانــت األجــور تُدفــع بالعملــة املتداولــة ،وإذا كانــت العــاوات
العينيــة ،عنــد الســاح بهــا ،ال تتخطّــى الحــدود واملعايــر القانونيــة املنصــوص عليهــا.
• •يتعـ ّـن عــى املفتشــن ،وبــذات األهميــة ،التحقــق مــن حســن تطبيــق املعــدالت القانونيــة الوطنيــة
ـكل نــوع مــن أنــواع الحســومات (كرضيبــة الدخــل أو اشـراكات الضــان االجتامعــي)
املحــددة لـ ّ
بالتناســب مــع األجور/كشــف الراتــب ،عل ـاً أ ّن بعــض الظــروف قــد تســتدعي منهــم التدقيــق
الكامــل يف كل كشــف راتــب ،عــى ســبيل املثــال مــا يحصــل إثــر تلقيهــم شــكاوى مع ّينــة أو أثنــاء
الحمالت/التحقيقــات ومــا إليهــا.

٥٩

6۔4۔ 3بيان األجور

كل أجــر عــى كامــل التفاصيــل املتعلقــة بفــرة الدفــع تلــك تحديــدا ً ،ويُطلــب
يتعـ ّـن إطــاع العـ ّـال عنــد اســتالم ّ
ـكل عامــل .ويت ـ ّم ذلــك عــاد ًة عــن
مــن أصحــاب العمــل عــاد ًة االحتفــاظ بســجالت تبـ ّـن املعلومــات الالزمــة لـ ّ
طريــق تزويــد العـ ّـال بكشــف الراتــب واحتفــاظ أصحــاب العمــل بســجالت عــن تلــك الكشــوفات.
رغــم اختــاف الوضــع مــن بلـ ٍـد إىل آخــر ،يجــب أن يتض ّمــن كل كشــف راتــب كامــل التفاصيــل املتعلقــة بــه عــى
النحــو اآليت:
املحصل عن فرتة الدفع؛
• •مجموع األجر
ّ
• •الراتب األسايس؛

• •تاريخ الدفع والفرتة املشمولة باألجر املدفوع؛
• •كل املبالغ املضافة إىل األجر أو املحسومة منه؛
املحصل من ساعات العمل اإلضافية؛
• •مجموع املبلغ
ّ
• •مجموع ساعات العمل لفرتة الدفع؛

• •وسيلة الدفع (نقدا ً أو مبوجب شيك أو حوالة مرصفية).
يُستحســن أن يدقــق املفتشــون يف تلــك الســجالت للتأكّــد مــن أ ّن العامــل يتقــاىض الح ـ ّد األدىن لألجــور ،طبق ـاً
لألحــكام والــروط املنصــوص عليهــا يف عقــود العمــل الفرديــة والترشيعــات الوطنيــة وعقــود العمــل الجامعيــة.
7۔4۔ 3ساعات العمل وفترات الراحة والعمل اإلضافي

يشـكّل دوام العمــل أحــد مقومــات عقــود العمــل والتفاصيــل التــي يجــدر التوافــق عليهــا قبــل مبــارشة العمــل .عند
التحقــق مــن أ ّن العمــل نُظّــم ضمــن الثوابــت القانونيــة املتعــارف عليهــا ،ســيتن ّبه املفتشــون بوجه خــاص إىل:
الجوانب الكمية لدوام العمل:

• •ساعات العمل اليومية واألسبوعية؛
• •ساعات العمل اإلضافية (وما تستوجبه من بدل إضايف)؛
• •فـرات الراحــة (فـرات الراحــة اليوميــة ،أو االسـراحة مــا بــن دوامــن ،أو فـرات الراحــة األســبوعية
أو لــكل أســبوعني ،أو التدابــر املرعيــة بشــأن ال ُعطــل).
الجوانب النوعية لدوام العمل:
• •تنظيم ساعات العمل:
■

■العمل باملناوبة؛

■

■العمل اللييل؛

■

■ساعات العمل امل ِرنَة؛

• •العمل بدوام جزيئ.
يســتدعي التدقيــق يف دوام العمــل مــن املفتشــن أن يعاينــوا جــداول الــدوام ،مقارنــن إياهــا بالجــداول الزمنيــة

٦٠

لالشــغال الجاريــة يف املوقــع ،وعــدد اليــد العاملــة املطلوبــة بحســب التقدي ـرات ،وســجالت الدخــول والخــروج،
واملقابــات التــي جــرت مــع العـ ّـال.
عنــد ارتيــاب املفتشــن بتنفيــذ عمــل إضــايف عــى نحـ ٍو مخالــف للقانــون (تجــاوز الحــدود القانونيــة املســموح بها،
االمتنــاع عــن دفــع العمــل اإلضــايف أو الترصيــح بــه) ،يجــدر بهــم عندئـ ٍـذ القيــام بجــوالت تفتيــش خــارج دوام
العمــل العــادي.
8۔4۔ 3عمل األحداث أو األطفال

تبعـاً التفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة (رقــم  )138لعــام  1973بشــأن الحـ ّد األدىن لسـ ّن االســتخدام ،ال يجــوز أن
أي نــوع مــن أنــواع االســتخدام أو العمــل ،التــي يحتمــل أن
يقـ ّـل الح ـ ّد األدىن عــن  18ســنة لقبــول الشــخص يف ّ
30
تعــرض للخطــر صحــة أو ســامة أو أخــاق األحــداث ،بســبب طبيعتهــا أو الظــروف التــي يــؤ ّدى فيهــا.
تشـ ّدد معايــر دوليــة أخــرى عــى هــذه النقطــة ،إذ تشــر إىل رضورة اتخــاذ التدابــر الف ّعالــة لضــان حظــر أســوأ
أشــكال عمــل األطفــال والقضــاء عليهــا ،مبــا يف ذلــك “...األعــال التــي ير ّجــح أن تــؤدي ،بفعــل طبيعتهــا أو بفعــل
31
الظــروف التــي ت ُـزاول فيهــا ،إىل اإلرضار بصحــة األطفــال أو ســامتهم أو ســلوكهم األخالقــي”.
تتطلّــب أعــال البنــاء يف كثــر مــن األحيــان يــد عاملــة كثيفــة للغايــة ،ويتع ـ ّرض فيهــا العـ ّـال لظــروف عمــل
ـح ،بحكــم طبيعتــه والظــروف التــي
قاســية ومجهــود جســدي هائــل .لذلــك ،فــإ ّن هــذا النــوع مــن العمــل مر ّجـ ٌ
ُيــارس فيهــا ،أن يع ـ ّرض صحــة األحــداث للخطــر.
ويشـكّل عمــل األطفــال انتهــاكاً لحقــوق اإلنســان األساســية ،إذ ث ُبــت أنــه يعيــق منــو الطفــل ويتسـ ّبب لــه عــى
األرجــح بــأرضار جســدية أو نفســية تالزمــه مــدى الحيــاة؛ لذلــك ،ال يجــوز التغــايض عــن تلــك املامرســات تحــت
أي دليــل عــى عمــل األطفــال أثنــاء جولتهــم.
أي ظــرف كان ،بــل يتعـ ّـن عــى املفتشــن التث ّبــت مــن ّ
ّ
أي موقــع ،عليهــم التو ّجــه رسيع ـاً إليــه والرتكيــز عــى
• •عنــد اشــتباه املفتشــن بعمــل األطفــال يف ّ
نبــش األدلــة .لكــن ،مــن غــر املســتبعد أن يُصــار إىل إخفــاء تلــك األدلــة عــن طريــق حجــب
العـ ّـال األطفــال واألحــداث عــن أعــن املفتشــن؛
• •عنــد التدقيــق يف مســألة الحـ ّد األدىن لسـ ّن االســتخدام يف املوقــع ،يطلــب املفتشــون عــاد ًة االطّــاع
العــال
للعــال .وللحصــول عــى كامــل املعلومــات ذات الصلــة مــن
عــى األوراق الثبوتيــة
ّ
ّ
العــال أطفــاالً
أنفســهم ،يجــب أن يتمتعــوا بقــدرة عــى التواصــل ومهــارات معيّنــة إلقنــاع
ّ
وأحداث ـاً بالتعــاون معهــم؛
• •عندمــا يتأكّــد املفتشــون مــن وجــود أطفــال يف موقــع العمــل ،أو تعـ ّرض العـ ّـال الذيــن مل يبلغــوا
بعــد السـ ّن القانونيــة لظــروف عمــل خطــرة ،عليهــم أن يأمــروا فــورا ً بإخـراج األشــخاص املعنيــن
مــن العمــل – عمـاً بالترشيعــات الوطنيــة – ومتابعــة القضيــة مــع املؤسســات املختصــة للحــؤول
دون عودتهــم إىل العمــل.

 30متوفرة عرب:

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

 31اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم  )182لعام  1999بشأن حظر اسوأ أشكال عمل األطفال .متوافرة عرب:

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312327:NO

٦١

9۔4۔ 3الهجرة واستخدام الرعايا األجانب

يش ـكّل العـ ّـال املهاجــرون يف بلــدان كثــرة نســبة عاليــة مــن مجمــوع العاملــن قــي قطــاع البنــاء .غالب ـاً مــا
يكونــون يف وضعيــة أش ـ ّد ضعف ـاً مــن عـ ّـال البلــد ،مــا دامــوا ال يتشــاطرون الثقافــة ذاتهــا ،وال يتقنــون لغتهــم
الوطنيــة أو يفهمونهــا بالشــكل الصحيــح ،أو يكونــون مرتبطــن بصاحــب العمــل بحكــم مقتضيــات تأش ـراتهم.
ـري مبفتــي العمــل التنبّــه إىل َمواطــن الضعــف الكامنــة لــدى تلــك الفئــة مــن العـ ّـال لتعديــل أســاليب
حـ ٌّ
تدخلهــم بالطريقــة التــي تراعــي احتياجاتهــم الخاصــة .فعنــد معاينــة موقــع بنــاء ضخــم يضـ ّم عــددا ً هائـاً مــن
العـ ّـال املهاجريــن ،يتعـ ّـن عــى املفتشــن التأكّــد مــن أنّ:
العمل بلغة يفهمونها جميعاً؛
• •املفتشني املختارين قادرون عىل التواصل مع أولئك ّ
العمل يف املوقع هي مرتجمة؛
• •املواد اإلعالمية املوزّعة عىل ّ

ألي اختالفــات ثقافيــة تدعوهــم إىل تعديــل أســلوب املقابــات أو التفاعــل
• •املفتشــن مدركــون متامـاً ّ
مــع العـ ّـال مراعــا ًة لتلــك االختالفات.
لك ـ ّن التح ّكــم بوضــع العـ ّـال يف بلـ ٍـد معـ ّـن يهــدف بالدرجــة األوىل إىل ضــان حاميــة حقوقهــم ال إىل تطبيــق
قوانــن الهجــرة عليهــم وحســب .ومــن هــذا البــاب ،يتعـ ّـن عــى املفتــش بصفتــه موظــف دولــة أن يبلّغ الســلطات
أي عـ ّـال مهاجريــن غــر مسـ ّجلني.
املعنيــة بشــؤون الهجــرة بوجــود ّ
ـض النظــر عــن جنســية العامــل أو
مــن املعلــوم أ ّن ظاهــرة العمــل الجــري 32قــد تكــون شــائعة يف البلــد بغـ ّ
ألي مــؤرشات محتملــة بشــأن العمــل الجــري واالتجــار
وضعــه .لذلــك ،ينبغــي عــى املفتشــن إيــاء اهتــام خــاص ّ
33
بالبــر.
وتشمل تلك املؤرشات ما ييل:
• •العنف الجسدي؛
• •تقييد حرية التنقّل؛
• •التهديدات؛
• •استعباد امل َدين أو ما عداها من أشكال االسرتقاق؛
• •الحجز عىل األجر أو االمتناع عن دفعه؛
• •احتجاز األوراق الثبوتية.
أي حــوادث أو حــاالت مسـ ّجلة حديثـاً ،يُسـ ّ
ـتدل منهــا عــى مامرســة
يبحــث املفتشــون أيضـاً عــن معلومــات بشــأن ّ
العمــل الجربي.
كل أعامل أو خدمات
قصد بتعبري العمل الجربي أو اإللزامي ّ
 32تبعاً للامدة  2من اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم  )29لعام  ...« ،1930يُ َ
بأي عقوبة ومل يتط ّوع هذا الشخص بأدائها مبحض إرادته» .متوافرة عرب:
ت َ
أي شخص تحت التهديد ّ
ُغتصب من ّ
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029

قصد بتعبري االتجار بالبرش مبوجب بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال ،املك ّمل التفاقية األمم
 33يُ َ
املتحدة ملكافحة الجرمية املنظ ّمة عرب الوطنية اآليت« :تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم ،بواسطة التهديد
بالقوة أو استعامل القوة أو غري ذلك من أشكال القرس أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة
استضعاف ،أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة عىل شخص آخر لغرض االستغالل .ويشمل االستغالل،
كح ّد أدىن ،استغالل دعارة الغري أو سائر أشكال االستغالل الجنيس أو السخرة أو الخدمة قرسا ً ،أو االسرتقاق أو املامرسات الشبيهة بالرق،
أو االستعباد أو نزع األعضاء»( .املادة  ،3الفقرة أ).
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يرتصــد املفتشــون حــاالت العمــل الجــري وإبــاغ الســلطات املختصــة بهــا ،بــل عليهــم أن يكونــوا
ال يكفــي أن ّ
مل ّمــن بالحقــوق املنطبقــة عــى ضحايــا االتجــار بالبــر .وتشــمل هــذه األخــرة حــق الضحايــا يف أن يكونــوا
عــى علـ ٍـم تــام بالخيــارات املتاحــة أمامهــم للتعــاون مــع الســلطات الوطنيــة؛ والحــق الــذي يخ ّولهــم البقــاء يف
البلــد ،عــى األقــل طــوال الفــرة الالزمــة ملقاضــاة مرتكبــي تلــك املامرســات؛ وحقهــم يف معرفــة قيمــة التعويضــات
املســتحقة لهــم مبوجــب العمــل.
10۔4۔ 3الضمان االجتماعي

تُعنــى أكــر مــن دائــرة حكوميــة إجــاالً بــاإلرشاف عــى الضــان االجتامعــي ،فيــا تتّبــع هيئــات التفتيــش عــاد ًة
آليتــن رئيســيتني ملراقبــة مــدى االلتـزام بقانــون الضــان االجتامعــي ،وهــا جهــاز تفتيــش العمــل ونظــام الضــان
االجتامعــي بحـ ّد ذاتــه .لذلــك ،مــن الــروري تعزيــز التعــاون بــن هاتــن اآلليتــن.

تُســتخدم زيــارات التفتيــش ملواقــع العمــل وملفــات أصحــاب العمــل املدقــق فيهــا ملراقبــة مــدى االلتـزام بنظــام
رح بــه
الضــان االجتامعــي ،وتشــكّل هــذه وتلــك أدوات هامــة للكشــف عــن ّ
كل أشــكال العمــل غــر املــ ّ
يخــص الضــان االجتامعــي .ويُتــاح للمفتشــن العمــل باتجاهــن رئيســيني يف مجــال
ورضوب االحتيــال يف مــا
ّ
الضــان االجتامعــي:
أ) لعـ ّـل املهمــة األكــر شــيوعاً التــي يضطلــع بهــا املفتشــون يف بلــدان كثــرة تكمــن يف متابعــة مســألة
تســجيل العـ ّـال يف منظومــة الضــان االجتامعــي ،وســداد اشـراكات العـ ّـال وأصحــاب العمــل بانتظــام
يف الضــان االجتامعــي ،يف ظـ ّـل عالقــة العمــل القامئــة بــن الطرفــن .وقــد أثبتــت آليــة املراقبــة تلــك
رح بــه.
فعاليتهــا يف منــع مامرســات االحتيــال يف إطــار مكافحــة العمــل غــر امل ـ ّ
عند إنجاز هذه املهمة ،عىل املفتشني التحقق من اآليت:
• •تسجيل الرشكة يف مؤسسة الضامن االجتامعي؛
العمل يف مؤسسة الضامن االجتامعي؛
• •قيام صاحب العمل بتسجيل ّ

• •تسجيل العاملني لحسابهم الخاص لدى مؤسسة الضامن االجتامعي؛
العمل؛
• •سداد اشرتاكات ّ

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

ب) أ ّمــا املهمــة األخــرى التــي يضطلــع بهــا املفتشــون عــاد ًة فتتعلــق بتســديد التعويضــات الناشــئة عــن
إصابــات العمــل .ففــي الحــاالت التــي يجــري فيهــا املفتشــون تحقيقــات حــول حــوادث العمــل و/أو
األم ـراض املهنيــة ،قــد يســتندون إىل نتائــج التحقيــق إلق ـرار مــا يــي:
• •تحديد املسؤوليات يف إطار الحوادث/الحاالت املرضية التي وضعت قيد التحقيق؛
• •اقرتاح رفع نسبة االشرتاكات لدى الرشكات املعروفة بإخاللها باملعايري؛
11۔4۔ 3التأهيل والتدريب

أي عامــل إلنجــاز عمــل
يعتــر تأهيــل اليــد العاملــة وتدريبهــا مــن املقومــات الرئيســية التــي تحــدد مــدى مالءمــة ّ
معـ ّـن .هنــاك رضورة لوجــود ارتبــاط مبــارش بــن مؤهــات العامــل والفئــة املهنيــة املشــار إليهــا يف عقــد
العمــل والنشــاط الفعــي الــذي ميارســه العامــل (تدعــو اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة (رقــم  )142لعــام 1975
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بشــأن تنميــة املــوارد البرشيــة 34الــدول األعضــاء إىل وضــع سياســات وبرامــج يف التدريــب املهنــي كافيــة ملراعــاة
احتياجــات العمــل).
يعتــر توفــر نظــام مناســب لتأهيــل القــوى العاملــة وتدريبهــا أحــد الســبل األكــر فعاليــة لتــايف الحــوادث
واألمـراض املهنيــة وأنظمــة العمــل غــر املأمونــة ،عــدا عــن كونــه واجبـاً قانونيـاً تلتــزم بــه بلــدان كثــرة .ال بــل
تشــرط اتفاقيــة رقــم  155تحديــدا ً مــن (أصحــاب العمــل) التع ّهــد باتخــاذ الرتتيبــات الالزمــة لتزويــد العـ ّـال
وممثليهــم مبعلومــات وتدريبــات وافيــة حــول الســامة والصحــة املهنيتــن.
• •يتوجــب عــى املفتشــن معاينــة اإلفــادات ذات الصلــة عنــد اشــراط وجــود إفــادات رســمية
باملهــارات،والتدقيــقأيضــاًبصحتهــاوالتأكّــد مــنأنهــا تغطّــي مــنحيــثنطاقهــاالنشــاط املعنــي؛
• •يقيّــم املفتشــون مــدى مالءمــة املــواد والخطــوات التدريبيــة وفعاليتهــا ،مــن خــال مراقبــة األفـراد يف
أي تدريــب؛
مــكان العمــل .ويتحـ ّرون حتـاً عـ ّـا إذا كانــت املؤسســة تعتمــد نظامـاً لتقييــم فعاليــة ّ

• •يجــدر باملفتشــن أيضـاً التحقــق مــن مــدى كفــاءة املــدراء املرشفــن (متتعهــم باملهــارات واملؤهــات
والخـرات) لتخطيــط أعــال البنــاء وتنظيمها.

ـري باملفتشــن أن يكونــوا
إذا كانــت الترشيعــات الوطنيــة تشــرط توافــر كفــاءات معيّنــة لــدى املتعاقديــن ،فحـ ٌّ
عــى علـ ٍـم بالكفــاءات املطلوبــة والتأكّــد مــن اإليفــاء بهــا ،رشط أن يقــع هــذا الشــق ضمــن حــدود صالحياتهــم .قد
تســتدعي منهــم هــذ املهمــة االطّــاع عــى كافــة الرتاخيــص والشــهادات ،وضــان حصــول املســؤولني عــن موقــع
العمــل عــى ن َُســخ عنهــا.
12۔4۔ 3تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة (دون تمييز)

تبعـاً التفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة (رقــم  111لعــام  )1958بشــأن التمييــز يف االســتخدام واملهنــة ،والتوصيــة
بــكل شــخص التمتــع ،دون متييــز بتكافــؤ الفــرص واملســاواة يف املعاملــة يف
املرافقــة لهــا ( 35،)111يجــدر ّ
املجــاالت التاليــة:
الحصول عىل التوجيه املهني وخدمات التوظيف؛
• •الحصــول عــى التدريــب واالســتخدام اللذيــن يختارهــا بنفســه عــى أســاس صالحيتــه 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 وف ـرات الراحــة واإلجــازات الســنوية املدفوعــة األجــر
وتدابــر الصحــة والســامة املهنيتــن ،فض ـاً عــن تدابــر الضــان االجتامعــي وتســهيالت الرعايــة
واإلعانــات املق ّدمــة مــع االســتخدام.
غالبـاً مــا يكــون املفتشــون مســؤولني أيضـاً عــن إنفــاذ الترشيعــات الوطنيــة التــي تحظــر رصاحـ ًة أشــكال التمييــز
 34متوافرة عرب:
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املبــارشة وغــر املبــارشة املرتكبــة عــى أســاس العــرق أو الجنــس أو اللــون أو الديــن أو الــرأي الســيايس أو األصــل
الوطنــي أو األصــل االجتامعــي ،يف مــا يتعلّــق بكافــة جوانــب االســتخدام واملهنــة ،عــى أن تشــمل مســؤوليتهم
هــذه ســائر العـ ّـال.
ـص عــى مراعــاة مبــدأ تكافــؤ الفــرص واملســاواة يف املعاملة
ملتابعــة مســألة االلتـزام بالترشيعــات الوطنيــة التــي تنـ ّ
 رشط أن تقــع ضمــن حــدود صالحياتهــم  -ســينظر املفتشــون يف:• •البيانــات الكميــة (حــاالت انعــدام املســاواة)؛ قــد يلحظــون وجــود مســتويات متفاوتــة أو فروقــات
هائلــة مبجــرد إجـراء تحليــل ريــايض بســيط نســبياً؛
• •البيانــات النوعيــة (اإلج ـراءات والتدابــر واملعايــر واملامرســات املعتمــدة لــدى الرشكــة والتحليــل
املوثّــق)؛ وهنــا تعكــس مســتوياتُ التفــاوت أو الفروقــات الســلوكي َة اإلداريــة لصاحــب العمــل:
■
■

■

■
■

■بشأن الحصول عىل 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 ،فضالً عن االستفادة من التدريب مدى الحياة؛
■بشــأن مســألة العقــود املؤقتــة :مامرســات االســتخدام املرتبطــة مبهــام الوظيفــة ونوعهــا،
واحتــاالت العمــل بــدوام جــزيئ ،وأنــواع العقــود.

• •املــررات املقبولــة واملرفوضــة؛ يجــب أخــذ عنــارص املالءمــة والــرورة والتناســبية بعــن االعتبــار
عنــد تحليــل الوقائــع املســتخلَصة مــن البيانــات الكميــة والنوعيــة .وتشــر عبــارة “املقبولــة” إىل
أ ّن املامرســات يجــب أن تفــي باحتياجــات اإلنتــاج املــررة بشــكل واضــح لــدى الرشكــة ،واملتناميــة
ضمــن اإلطــار القانــوين .أ ّمــا املامرســات النفعيــة أو االستنســابية أو االنتهازيــة أو املخالِفــة للقانــون
بــكل بســاطة فتوضــع تحــت خانــة املامرســات التمييزيــة.

5۔ 3اختتام زيارة التفتيش

فــور االنتهــاء مــن تفقّــد ظــروف العمــل يف موقــع البنــاء والتدقيــق يف الوثائــق ،يتعـ ّـن عــى املفتشــن عقــد
اجتــاع ختامــي مــع ممثــي أصحــاب العمــل والعـ ّـال عــى الســواء ،ليناقشــوا معهــم املســائل التــي الحظوهــا
يف حصيلــة أعــال التفتيــش .وإذا كان بديهيـاً أن يتطــرق املفتشــون إىل القضايــا التــي تســتدعي اتخــاذ إجـراءات
لتشــديد االلتـزام بالترشيعــات ،فــا ضــر أيضـاً مــن أن ين ّوهــوا أمــام ممثــي أصحــاب العمــل والعـ ّـال باملســائل
املراعيــة للترشيعــات وفــق مشــاهداتهم.
ليــس املـراد مــن االجتــاع الختامــي فتــح بــاب املواجهــة بــن الفريقــن إنّ ــا توفــر الفــرص املناســبة للدخــول يف
نقــاش رصيــح؛ مــن هنــا ،يتعـ ّـن عــى املفتــش أن يــوازن يف إطــار مهمتــه املزدوجــة بــن إنفــاذ القانــون وتقديــم
املشــورة واملعلومــات .مــن واجبــه بالطبــع أن يشــر بوضــوح إىل اإلج ـراءات املطلــوب اتخاذهــا لضــان التقيّــد
بالترشيعــات الوطنيــة ،واإلطــار الزمنــي املســموح بــه التخاذهــا .قــد يرتــأي املفتــش أيضـاً اإلفصــاح عــن ن ّيتــه يف
إج ـراء زيــارة متابعــة ضمــن مهلــة زمنيــة مع ّينــة تُحــدد ســلفاً للتأكّــد مــن اتخــاذ اإلج ـراءات التــي أوىص بهــا.
سـ ُيعلن أيضـاً ،عنــد اإلمــكان ،عــن اإلجـراءات التــي سـتُتخذ إلنفــاذ القانــون مــا مل يتحتّــم التوســع يف التحقيقــات
التوصــل إىل الق ـرارات النهائيــة.
بعــد الزيــارة ،عــى ســبيل املثــال تقييــم عقــود العمــل وجــداول الدفــع ،قبــل ّ
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قبــل مغــادرة املوقــع ،مــن الــروري إيضــاح جميــع العالقــات التعاقديــة القامئــة بــن املتعاقديــن الرئيســيني
واملتعاقديــن مــن الباطــن لتطبيــق مفاعيــل املســؤولية املبــارشة واملشــركة.
يتعــن اتخــاذ إجــراءات فوريــة خالفــاً لحــاالت أخــرى قــد تنعــم بفــرة ســاح أطــول .يف
يف بعــض الحــاالت،
ّ
مطلــق األحــوال ،يجــدر باملفتشــن تزويــد املشــاركني يف االجتــاع مبعلومــات عــن اإلج ـراءات املقرتحــة لضــان
التـزام أصحــاب العمــل و/أو العـ ّـال بواجباتهــم .أ ّمــا اإلجـراءات املتــاح للمفتشــن اتخاذهــا فإ ّمــا تكــون واردة يف
الترشيعــات الوطنيــة أو يســتمدونها مــن السياســات املعتمــدة لــدى هيئــة التفتيــش .تجــدر اإلشــارة إىل أ ّن الفقــرة
 3.5.1قــد تناولــت تلــك املســألة.
مــن الــروري أن يبــدي املفتــش حســن إدراك ومهــارات تواصــل ،خــال زيــارة التفتيــش وحتــى ختامهــا؛ واألهــم
أن يكــون قــادرا ً عــى تلخيــص النتائــج الرئيســية التــي تفــي إليهــا الزيــارة .عنــد إتقــان هــذا الــدور ،سـيُتاح لــه
أي تدبــر إصالحــي مطلــوب ،وضــان التـزام أصحــاب العمــل والعـ ّـال باإلجـراء املتخــذ.
تِبيــان أهميــة ّ
يهدف املفتشون من خالل االجتامع الختامي إىل:
• •تلخيــص املعايــر العامــة لظــروف العمــل يف موقــع البنــاء ،مشــددين عــى الجوانــب املرضيــة مــع
اإلشــارة بوضــوح إىل الجوانــب املطلــوب تحســينها لضــان االلتـزام بالقانــون؛
• •مناقشــة األوضــاع املخالفــة للقانــون التــي رصدوهــا ،موجزيــن كافــة املخالفــات املرصــودة،
والعواقــب القانونيــة املحتملــة الناجمــة عنهــا؛
• •اقرتاح األولويات لتحسني ظروف العمل وبيئة العمل؛
• •ذكر التدابري املطلوب تطبيقها دون إبطاء؛
• •إعالم صاحب العمل بالفرتة املسموح بها لتطبيق التدابري األخرى؛
• •إعــام الحارضيــن بــدور املفتشــن والغايــة مــن عمليــات تفتيــش العمــل ،متحدثــن عــن الخدمــات
التــي تق ّدمهــا إىل صاحــب العمــل والعـ ّـال؛
يتعي اتخاذها إلنفاذ القانون.
• •اإلعالن عن ّ
أي إجراءات ّ

1۔5۔ 3تحديد اإلجراءات المطلوب اتخاذها

ال يكفــي أن تحــدد الترشيعــات الوطنيــة اإلجـراءات املتــاح للمفتشــن 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 تشـكّل تهديــدا ً لصحــة العـ ّـال وســامتهم .رغــم ذلــك ،يعــود للمفتشــن أن
يقــرروا مبــلء إرادتهــم إ ّمــا توجيــه إنــذار أو نصيحــة إىل األشــخاص الذيــن يخالفــون األحــكام القانونيــة ،أو اتخــاذ
36
إجـراءات بحقهــم إلنفــاذ القانــون.
رغــم أهميــة املســائل املشــار إليهــا أعــاه ،تهتـ ّم هيئــة التفتيــش وبالقــدر ذاته بجملــة أمور أخــرى نذكر منهــا رضورة
أن تكــون إجـراءات املفتشــن متناســقة ومتناســبة مــع حجــم املخاطــر .ويجــوز لهيئــات التفتيــش أن توث ّقسياســاتها
بشــأن إنفــاذ القوانــن 37،لكـ ّن تلــك السياســات والبيانــات 38قــد تكــون متاحــة أو غــر متاحــة للجميــع.

 36املواد  13و 17من االتفاقية رقم .81
37

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

)A training and operations manual; A code of ethical behaviour (Budapest, ILO, 2016
املتوافرة عرب http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalma� :
terial/wcms_110153

38

٦٦

مثال عن بيان حول سياسات اإلنفاذhttp://www.hse.gov.uk/pubns/hse41.pdf :

يُتاح ملفتيش العمل اتخاذ عدة إجراءات ترتاوح بني اآليت:
• •توجيه إنذار شفهي؛
• •توجيه إنذار خطي؛
معي؛
• •إصدار مذكرة إلدخال تحسيناتّ ،
تفصل اإلجراءات املطلوبة ضمن إطار زمني ّ

• •إصــدار مذكــرة بوقف/حظــر العمــل ،تطالــب بوقــف األشــغال عــى الفــور حيثــا يُال َحــظ وجــود
خطــر وشــيك عــى صحــة العـ ّـال أو ســامتهم .يف بعــض البلــدان ،قــد تقتــي تلــك املذكرة االســتغناء
رح بهــا؛
فــورا ً عــن عمــل األطفــال أو وقــف األشــغال بســبب الكشــف عــن حــاالت عمــل غــر مـ ّ
• •فرض عقوبات عىل شكل غرامات ،أو إحالة القضية إىل املحكمة ملالحقة املخالفني قضائياً؛
• •فــرض عقوبــات تبعيــة ،كالحرمــان مــن حــق االش ـراك يف مناقصــات عامــة ،أو إلغــاء ترخيــص ،أو
فضــح املخالفــن علن ـاً عــر اإلعــام أو املواقــع اإللكرتونيــة املؤسســية.
املبي أدناه.
تشكّل درجة الخطر عامالً هاماً يف تحديد اإلجراءات التي سيتخذها املفتشون ،عىل النحو ّ

١.١إذا اعتُــر الوضــع عــى درجــة عاليــة أو غــر مقبولــة مــن الخطــورة ،يُصــار فــورا ً إىل اتخــاذ التدابــر
الوقائية/الالزمــة لضبــط الخطــر ،ووقــف األشــغال إىل حــن الســر بهــا .يجــوز للمفتشــن أن يصدروا
مذكــرة بوقف/حظــر العمــل ،أو يقــرروا اســتنادا ً إىل عوامــل أخــرى مثــل تجاهــل مذكــرة ســابقة
اتخــاذ إجــرءات قانونيــة أخــرى كفــرض عقوبــات عــى املخالفــن.
٢.٢إذا اعتُــر الوضــع عــى درجــة متوســطة مــن الخطــورة ،إنّ ــا ال ي ـزال مرفوض ـاً بشــكل عــام دون
الحاجــة بعــد إىل اتخــاذ إج ـراء فــوري ،قــد يرتــأي املفتشــون إصــدار مذك ـرات تدعــو إىل التحســن.

أي
٣.٣إذا اعتُــر الوضــع عــى درجــة متدنيــة مــن الخطــورة ،ومقبــوالً بشــكل عــام ،ميكــن اتخــاذ ّ
إجـراء ضمــن فــرة زمنيــة أطــول .يستحســن عندئـ ٍـذ أن يو ّجــه املفتشــون إنــذارا ً شــفهياً أو خطيـاً
إىل املخالفــن.

6۔ 3تقديم التقارير حول أعمال التفتيش

ال تكتمــل أعــال التفتيــش إالّ بعــد انتهــاء املفتشــن املعنيــن مــن إعــداد تقريــر بشــأنها .نظــرا ً إىل اختــاف
الترشيعــات كــا السياســات واإلجـراءات املتّبعــة لــدى هيئــات التفتيــش مــن بلـ ٍـد إىل آخــر ،فــا مجــال الســتعراض
كل العنــارص املف ـ َرض أن يتض ّمنهــا التقريــر يف هــذا الدليــل .لك ـ ّن التقريــر يعتــر بشــكل عــام وثيقــة داخليــة
ّ
ت ُســتخدم لتســجيل املســائل امللحوظــة يف معــرض جولــة التفتيــش ،اإليجابيــة منهــا والســلبية ،ويجــب أن يوثّــق
أي إج ـراءات يطلــب املفتشــون/هيئة التفتيــش مــن أصحــاب العمــل أو العـ ّـال اتخاذهــا.
بالتــايل ّ
ال شـ ّـك أ ّن تلــك املعلومــات املوث ّقــة تصلــح كدليــل عــى التحســينات التــي يواصــل أصحــاب املســؤولية القانونيــة
إدخالهــا إىل منظومــة العمــل؛ وتكــون مفيــدة تحديــدا ً ملفتــي العمــل الذيــن يســتكملون مهمتهــم بزيــارات
الحقــة إىل املنشــآت .يجــوز إعــداد التقاريــر عــى شــكل مســتند ورقــي ،لكـ ّن هيئــات التفتيــش باتــت تلجــأ اليــوم
إىل الوســائل الحديثــة لتكنولوجيــا املعلومــات إلعــداد التقاريــر واالحتفــاظ بســجالت عــن املؤسســات والزيــارات
املنفــذة.
تختلف صيغة هذا التقرير من ٍ
بلد إىل آخر إىل ح ّد كبري .وقد يعتمد:
• •صيغــة مو ّحــدة يق ـ ّدم فيهــا املفتــش معلومــات ر ّدا ً عــى سلســلة أســئلة مدرجــة ضمــن منــوذج
مع ـ ّد لهــذا الغــرض؛
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• •صيغــة رسديــة يق ـ ّدم فيهــا املفتــش معلومــات باســتعامل ُج َمــل وفق ـرات كاملــة تحــت جملــة
عناويــن عريضــة؛
• •الصيغتني املو ّحدة والرسدية مجتمعتني؛
• • ِص َيغ أخرى.

عنــد وضــع التقريــر ،يتعـ ّـن عــى املفتشــن التمييــز بــن “الوقائــع” و”اآلراء” .فعــى ســبيل املثــال ،قــد يعتــر
املفتشــون “برأيهــم” أ ّن حواجــز الحاميــة املحيطــة بالســقالة ليســت عــى مســتوى االرتفــاع املطلــوب ،ولكــن لــو
قامــوا بقيــاس مســتوى ارتفاعهــا لكانــوا أثبتــوا ذلــك بالدليــل القاطــع ،ولــكان أُتيــح لهــم أن يس ـ ّجلوا “بوقائــع”
مثبتــة أ ّن تلــك الحواجــز غــر مطابقــة للــروط املطلوبــة .مــن املهــم أن يتض ّمــن تقريــر التفتيــش وقائــع وآراء
عــى الســواء؛ عــى أن يذكــر بوضــوح إذا كانــت املســألة املوث ّقــة تُص ّنــف ضمــن خانــة الوقائــع أو اآلراء.
مــن الــروري اإلرساع قــدر اإلمــكان يف إنجــار التقريــر مــا دامــت املالحظــات ح ّيــة يف أذهــان املفتشــن .هــذا
فضـاً عــن أ ّن الصــور والقياســات التــي يسـ ّجلونها أثنــاء جولتهــم التفقديــة تســاعدهم أيضـاً يف تذكّــر مــا عاينــوه
بــأ ّم العــن ،وميكــن إدراجهــا بالطبــع ضمــن التقريــر.
يف مــا يــي أمثلــة عــن املعلومــات املمكــن إيرادهــا ضمــن تقريــر التفتيــش .لك ـ ّن تلــك القامئــة ليســت شــاملة،
نظ ـرا ً إىل إمكانيــة طلــب املزيــد مــن املعلومــات تبع ـاً ألغ ـراض الزيــارة.
معلومات عامة عن المؤسسة

• •إســم املؤسســة ،وصفتهــا القانونيــة (رشكــة ،رشاكــة) وعالقتهــا بكيانــات ورشكات أخــرى
(كالــركات التابعــة)؛
• •املوقع والعنوان؛
• •طبيعة نشاطها ووصف أعاملها؛
• •مسؤول االتصال ،وتفاصيل عن وسائل االتصال :أرقام الهاتف والفاكس والربيد اإللكرتوين؛
والعمل األحداث ،والفئات املهنية)؛
• •عدد املوظفني (مص ّنفني بحسب الجنسّ ،

ِ
املخاطر/خطرة)؛
• •عمليات خاصة (كاستخدام املواد الكيامئية) أو “ظروف خاصة” (عالية
• •عقد العمل الجامعي املعمول به.

شروط العمل

• •دوام العمل والساعات اإلضافية (عند توافرها)؛
• •الح ّد األدىن لألجور والعالوات املدفوعة؛
• •فرتات الراحة األسبوعية وال ُعطل؛

• •املقتضيات القانونية األخرى لرشوط االستخدام؛
• •نظام إدارة تدابري السالمة والصحة املهنيتني؛
• •منظومة أخطار العمل املوجودة والتدابري الوقائية لدرء الخطر؛
• •خدمات ترتيب املوقع؛

٦٨

• •خدمات الرعاية الطبية واالجتامعية.
العالقات الصناعية

• •وجود نقابة؛
• •اعتامد عقد عمل جامعي أو عدمه؛
العمل ووظيفتهم؛
• •عدد ممثيل ّ

العــال أو اللجنــة املعنيــة
• •وجــود لجنــة استشــارية فاعلــة ،كهيئــة األشــغال أو لجنــة شــؤون
ّ
بالســامة والصحــة املهنيتــن.
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؛
كل مجال من املجاالت ذات األولوية.
• •تفاصيل عن إجراءات التفتيش املتخذة يف ّ

أي معلومات أو بيانات أخرى تعتبر مفيدة
ّ
إسم المفتش ووظيفته

توقيع المفتش وتاريخ إنجاز التقرير

مــن حيــث املبــدأ ،يجــب أن يقـ ّدم التقريــر معلومــات عــن طريقــة تنظيــم العمــل يف موقــع البنــاء ،وعــن صاحــب
املوقــع واملتعاقديــن الرئيســيني واملتعاقديــن مــن الباطــن ،يك يكــون املفتشــون املكلفــون بزيــارات التفتيــش
املســتقبلية عــى بيّن ـ ٍة مــن أدوار مختلــف املؤسســات العاملــة يف املوقــع ،ومســؤولياتها.

تجــدر اإلشــارة بوجــه خــاص إىل أنــه ،تبعـاً للترشيعــات الوطنيــة ،يجــوز إدراج تقريــر التفتيــش ضمــن اإلجـراءات
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 أعـ ّدت أســئلتها لحــثّ املعنيني
عــى النظــر يف التدابــر الوقائيــة املحتمــل اتخاذهــا مــن أجــل الحـ ّد مــن التهديــدات الناشــئة عــن تلــك األخطــار،
مــع التشــديد بالطبــع عــى أ ّن 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 ومز ّودة بإشارات واضحة؟
هل الفجوات محاطة بإشارات واضحة ومحمية بأغطية ثابتة تالفياً لحوادث السقوط؟
هل الهياكل املؤقتة مثبتة بإحكام وغري مثقلة باألحامل؟
هل الهياكل الدامئة تبقى صامدة يف وجه أعامل الرتميم أو الهدم؟
هل املوقع مرتّب واملواد محفوظة بشكل سليم؟
هل اإلضاءة كافية ،خاص ًة عند تنفيذ األشغال بعد حلول الظالم يف الخارج أو داخل األبنية؟
خدمات الرعاية

هل دورات املياه متوفرة ،ونظيفة باستمرار ،ومز ّودة بإضاءة كافية؟
هل تتوافر فيها مغاسل ،مع مياه جارية باردة وساخنة (دافئة) وصابون ومناشف؟
هل تتوافر مغاسل واسعة إىل ح ّد السامح لألشخاص بغسل اليدين حتى الكوع ،وتكون نظيفة باستمرار؟
هل ُخصصت حجرة لتبديل املالبس ،وتنشيفها ،وتعليقها؟
للعمل مكان للجلوس و تحضري مرشوب ساخن وإعداد الطعام؟
هل ُخصص ّ

٧١

هل تتوافر مياه الرشب واألكواب؟
هل كل من يحتاج إىل مرافق الرعاية يصل إليها بسهولة وبشكل آمن؟
هل يتوافر مكان للنوم بعيدا ً عن مناطق العمل؟
السقاالت Scaffolds

العمل املختصون تركيب السقاالت وتغيريها وفكّها؟
هل ّ
يتول ّ
هل جميع األعمدة مز ّودة 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 الالزمــة لتــايف حــوادث الســقوط
عنــد كل جانــب مــن جوانــب الســقالة؟
هل تتوافر حواجز الص ّد ملنع تساقط املواد من السقالة؟
هل منصات العمل مس ّيجة من كل الجهات ،والسياج مركّب بطريقة تحول دون حوادث ّ
التعث أو االنزالق؟

هــل توضــع حواجــز فعليــة أو الفتــات تحذيريــة ملنــع العـ ّـال مــن اســتخدام ســقالة غــر مكتملــة ،حيــث ال تكــون
منصــات العمــل مثـاً مسـ ّيجة بالكامل؟
هل السقالة متينة إىل ح ّد أن تتح ّمل أوزان املواد امللقاة عليها ،وهل املواد موزّعة بطريقة متوازية؟
هــل الشــخص املؤ ّهــل يعايــن الســقالة بانتظــام ،مــرة يف األســبوع عــى األقــل إذا كانــت منصــة العمــل عــى
ارتفــاع مرتيــن أو مــا فــوق ،أو بفواصــل زمنيــة مناســبة إذا كانــت دون املرتيــن ،أو هــل تُعايــن الســقالة باســتمرار
إثــر تع ّرضهــا لتعديــل أو أرضار أو أحــوال جويــة قاســية؟
هىل تُس ّجل نتائج التفتيش وتُحفظ يف ملف؟
هل تخضع السقاالت الربجية الخاصة امللكية للمعاينة ،وهل تُستخدم وفقاً لتعليامت الرشكة املو ّردة؟
هــل تثبــت دواليــب الســقالة الربجيــة بإحــكام ،وتُبســط دعاماتهــا عنــد اســتخدام الســقالة ،وهــل تكــون منصاتهــا
خاليــة عنــد نقلهــا؟
الساللم

هل السالمل بحالة جيدة؟
هل ت ُس َند السالمل إىل مكان ثابت ال متزعزع أو عىل مواضع آمنة؟
هل هي آمنة لدرجة الحؤول دون انزالقها عىل أحد الجنبني أو سقوطها؟
هل السالمل مثبتة بالوضعية السليمة؟
هــل تثبــت الســامل عــى عل ـ ّو ٍ
كاف فــوق موضــع الهبــوط (نحــو خمــس درجــات) ،وإن مل تكــن كذلــك فهــل
يتوافــر ملســتخدميها مســاند ميســكون بهــا؟
هل السالمل مثبتة بطريقة ال تجرب مستخدمها عىل م ّد أجسادهم (التمطي) كثريا ً؟
٧٢

العمل على األسطح

العمل أو تساقط املواد؟
هل تتوافر حواجز الحامية للحؤول دون سقوط ّ
أثنــاء التســقيف بصفائــح صناعيــة ،هــل يتـ ّم تركيــب ِشــباك منعـاً لســقوط العـ ّـال مــن الحافــة األماميــة للســطح
والصفائــح املثبتــة جزئيـاً؟
عند استخدام ِ
الشباك ،هل يجرى تركيبها بشكل سليم تحت إرشاف الشخص املختص؟
هل يت ّم تحديد أرضية األسطح غري املتينة ،كالصفائح املصنوعة من ألياف اإلسمنت ،ونوافذ اإلنارة يف السقف؟
هــل ت ُتخــذ التدابــر االحتياطيــة الالزمــة لتــايف ســقوط العـ ّـال مــن عــى األســطح الهشّ ــة أثنــاء قيامهــم باألشــغال
عليهــا ،مــن خــال توفــر الحواجــز أو األغطيــة أو منصــات العمــل اآلمنــة مثـاً؟
هــل يتـ ّم إبعــاد العـ ّـال عــن املناطــق الواقعــة تحــت األســقف الجــاري العمــل عليهــا ،أو خالفـاً لذلــك يتـ ّم اتخــاذ
احتياطــات إضافيــة ملنــع تســاقط الحطــام عــى رؤوســهم؟
معدات الوصول التي تعمل بالكهرباء

يتول الشخص املختص تركيب املعدات؟
هل ّ
هل مشغّل املعدات مد ّرب ومختص بتشغيلها؟
هل يُشار بوضوح إىل الحمل التشغييل املأمون؟
هل يقوم الشخص املختص مبعاينة املعدات؟
ـأي
هــل يت ـ ّم تزويــد منصــة العمــل العائــدة إىل تلــك املعــدات بحواجــز حاميــة وحواجــز ســفلية آمنــة ،أو بـ ّ
حواجــز أخــرى ملنــع ســقوط العـ ّـال واألجســام عنهــا؟
العمل من التع ّرض إلصابة بسبب:
هل ت ُتخذ التدابري االحتياطية الالزمة لوقاية ّ
– –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 الالزمة؟
بأي مشكلة قد تقع ،والخطوات املطلوب اتخاذها ملعالجتها؟
– –إعالم ّ
العمل ّ
– –نرش الفتات تحذيرية؟
هــل يتـ ّم االمتنــاع كليـاً عــن اســتخدام الحفــارات ذات الحركــة الخلفيــة الدورانيــة أو يتقــرر إخــاء مســاحة كافيــة
حــول املركبــات ذات الحركــة الدورانيــة؟
هــل يتـ ّم تــايف الرجــوع الخلفــي باعتــاد نظــام االتجــاه الواحــد مثـاً ،أو خالفـاً لذلــك االســتعانة بعـ ّـال إشــارات
مدربــن بالشــكل املناســب؟
٧٣

هــل تخضــع املركبــات والتجهي ـزات للصيانــة الواجبــة ،وهــل تعمــل املصابيــح التنبيهيــة وفرامــل اليــد ومكابــح
القــدم بانتظــام؟
رصفهم؟
هل تلقّى السائقون التدريب الالزم وهل هم مؤهلون لتشغيل املركبات أو التجهيزات املوضوعة بت ّ
هل األحامل مأمونة بالقدر املطلوب؟
هل يت ّم نقل الركاب باملركبات املخصصة لهم فقط؟
ما التدابري املتخذة لضامن عدم استخدام املعدات واملركبات يف املنحدرات الخطرة؟
مرافع البضائع Hoists

يتول الشخص املختص تركيب املعدات؟
هل ّ
هل مشغّل املرافع مد ّرب ومختص بتشغيلها؟
هل تُحدد زِنة الحمولة املسموح بها بشكل واضح؟
هل يقوم الشخص املختص مبعاينة املرافيع؟
هل يت ّم االحتفاظ بتقرير فحص املرفاع وسجل معاينته؟

ألي رضبــات قــد يتعــرض لهــا العـ ّـال ج ـ ّراء ال ِقطــع
تحســباً ّ
هــل ت ُقــام منطقــة مس ـ ّيجة عنــد قاعــدة املرفــاع ّ
املتحركــة فيــه؟
هل تبقى البوابة مغلقة إىل حني وقوف املنصة عند موضع التفريغ أو الوصول؟
هل تُتخذ الرتتيبات الالزمة لتشغيل املرفاع من موضع واحد فقط؟

الرافعات (الكرين) Cranes

هل ت ُستخدم الرافعة املناسبة لتنفيذ األشغال؟
هل ينظّم الشخص املختص رفع الحمولة بطريقة سليمة؟
هل تستقر الرافعة عىل أرضية صلبة ومستوية؟ وهل أنظمة الرفع مربوطة بإحكام؟
من “املرشف” الذي يكون مسؤوالً عن مراقبة عمليات الرفع يف موقع العمل؟
هل سائق الرافعة وعامل اإلشارات مد ّربان ومؤ ّهالن للمهمة؟
هل الحمولة مأمونة؟
كل مــن عامــل اإلشــارات/معلّق الحمــوالت للتدريــب الــذي يخ ّولهــم إعطــاء اإلشــارات وتعليــق
هــل يخضــع ّ
األحــال بالطــرق الســليمة؟
هــل تُتخــذ الرتتيبــات الالزمــة لتمكــن الســائق مــن رؤيــة الحمولــة ،أو يت ـ ّم تعيــن عامــل إشــارات ليســاعده
يف مهمتــه؟
العمل من التنقل أو العمل تحت الحمولة املرفوعة؟
هل ُينع ّ
هل يت ّم االحتفاظ بتقرير فحص الرافعة وسجل معاينتها؟

٧٤

الحفريات

هل تُس َند الحفرية بالدعائم الالزمة ،أو تكون منحدرة أو متدرجة بشكل مأمون؟
للعمل العمل يف خنادق غري مد ّعمة؟
هل تعتمد وسائل سليمة لتدعيمها ،دون السامح ّ
هل ت ُستخدم وسائل سليمة للوصول إىل الحفرية ،كسلّم مأمون وطويل كفاي ًة لتسهيل الوصول؟
العمل واملركبات فيها؟
أي أدوات حامية أخرى تالفياً لسقوط ّ
هل تُقام حواجز أو تُستخدم ّ
هل تُستخدم عوائق مأمونة كفاية تالفياً لسقوط املركبات القالبة فيها؟
هل ميكن أن تؤث ّر الحفرية عىل ثبات الهياكل أو شبكة الخدمات املجاورة لها؟
هل تُحفظ املواد ومخلفات الحفرية واملعدات بعيدا ً عن حافتها لتقليص احتامالت تهاويها؟
هل تخضع الحفرية لكشف دوري عىل يد الشخص املختص؟
المناولة اليدوية

هــل تتس ـ ّبب بعــض األحــال الثقيلــة ،كدعامــات األســطح أو العتبــات الخرســانية أو حــواف األرصفــة أو مــواد
البنــاء املع ّبــأة يف أكيــاس ،مبشــاكل عنــد نقلهــا يدويـاً؟ إذا كانــت املناولــة اليدويــة تتسـ ّبب مبشــاكل ،هــل يعمــد
املســؤولون عــن املوقــع إىل:
أخف وزناً؛
– –اختيار مواد ّ
– –اســتخدام عربــات اليــد واملرافيــع وماكينــات املناولــة ومــا عداهــا مــن تجهي ـزات أو معــدات،
مــن أجــل تقليــص املناولــة األحــال الثقيلــة يدوي ـاً إىل أدىن مســتوياتها؛
– –رشاء بعض مواد البناء ،كاإلسمنت والحىص ،بأكياس ِزنَة  25كيلوغرام؛
– –و/أو تج ّنب نقل بلوكات البناء الثقيلة التي تزِن أكرث من  20كيلوغرام عدة مرات؟
العمل عىل وسائل الرفع السليمة ،وتدريبهم عليها؟
هل يت ّم إطالع ّ
المواد الخطرة

هل ت ُح ّدد كافة املواد املرضة ،كاألسبستوس والرصاص واملذيبات والدهانات واإلسمنت والغبار؟
هل يت ّم التخلّص من املواد الخطرة طبقاً للترشيعات الوطنية؟
هل ت ُحدد وت ُتخذ التدابري االحتياطية الالزمة للوقاية من املواد الخطرة أو عدم التع ّرض لها من خالل:
– –تنفيذ األشغال بطريقة مختلفة إلزالة أسباب الخطر كلياً؛
أقل خطورة؛
– –استعامل مواد ّ

– –أو استخدام أدوات مز ّودة بجهاز لشفط الغبار؟
هــل يحصــل العـ ّـال عــى املعلومــات والتدريبــات الالزمــة للتعـ ّرف عــى األخطــار الناشــئة عــن املــواد املســتخدمة
واملنتجــة يف املوقــع ،والخطــوات املطلــوب منهــم ات ّباعهــا تج ّنبـاً للمخاطــر؟
هل ت ُتخذ اإلجراءات التي تحول دون االحتكاك باإلسمنت (كون هذا االحتكاك يتسبّب بالتهاب الجلد وحروق)؟

٧٥

هــل ت ُتخــذ الرتتيبــات الالزمــة لــإرشاف صحيـاً عــى العـ ّـال املعرضــن ملــواد خطــرة مع ّينــة (كالرصــاص) ،وفــق مــا
ـص عليــه الترشيعــات الوطنيــة؟
تنـ ّ
الضجيج

هــل يحصــل العـ ّـال عــى املعلومــات والتدريبــات الالزمــة ملعرفــة املخاطــر الناشــئة عــن الضجيــج يف املوقــع،
والخطــوات املطلــوب منهــم اتّباعهــا تفادي ـاً لتلــك املخاطــر؟
العمل وتقييم خطورتها؟
هل يت ّم تحديد مصادر الضجيج التي يتع ّرض لها ّ

هــل ميكــن تخفيــف الضجيــج مــن خــال اعتــاد أســاليب عمــل مختلفــة أو اختيــار آالت أقـ ّـل ضج ـةً ،كتجهيــز
القواطــع ومــا عداهــا مــن ماكينــات ومعــدات بكاتــم صــوت؟
العمل غري املشاركني يف األشغال عن مصادر الضجيج؟
هل يت ّم إبعاد ّ
هل يت ّم توفري األجهزة املناسبة لحامية السمع واستعاملها يف األمكنة الصاخبة؟
العمل فيها ملزمني باستخدام أجهزة حامية السمع؟
هل توضع الفتات إىل جانب املناطق التي يكون ّ
هــل تُتخــذ الرتتيبــات الالزمــة لــإرشاف صحي ـاً عــى العـ ّـال املعرضــن لدرجــات عاليــة مــن الضجيــج ،وفــق مــا
ـص عليــه الترشيعــات الوطنيــة؟
تنـ ّ

اهنزاز اليد-الذراع

هــل يحصــل العـ ّـال عــى املعلومــات والتدريبــات الالزمــة ملعرفــة املخاطــر الناشــئة عــن اهتـزاز اليد-الــذارع يف
املوقــع ،والخطــوات املطلــوب منهــم اتّباعهــا تفاديـاً لتلــك املخاطــر؟
هــل يتـ ّم تحديــد املخاطــر التــي يتعــرض لهــا العـ ّـال جـراء اســتخدام أدوات ارتجاجيــة لفـرات طويلــة كقواطــع
الخرســانة أو أدوات تجليــخ الزوايــا أو املثاقــب  ،وتقييــم تلــك املخاطــر؟
هــل يتـ ّم تقليــص حجــم التعــرض الرتجــاح اليد-الــذراع قــدر اإلمــكان مــن خــال اعتــاد أســاليب العمــل واآلالت
املناسبة؟
هل ت ُستخ َدم األدوات األقل ارتجاجاً عند اإلمكان؟
هل تخضع األدوات االرتجاجية للصيانة الواجبة؟
هــل تُتخــذ الرتتيبــات الالزمــة لــإرشاف صحي ـاً عــى العـ ّـال املعرضــة أيديهــم وأذرعهــم ملســتويات عاليــة مــن
ـص عليــه الترشيعــات الوطنيــة؟
االرتجــاج (االهت ـزاز) ،ولف ـرات طويلــة بوجــه خــاص ،وفــق مــا تنـ ّ
خدمات الكهرباء وما عداها

هــل يتـ ّم تركيــب كافــة الخدمــات الرضوريــة للموقــع قبــل بــدء األشــغال وتعيــن مناطــق إمداداتهــا (كاألســاك
الكهربائيــة أو أنابيــب الغــاز ومــا إليهــا) ،وت ُتخــذ الخطــوات الف ّعالــة (عنــد اللــزوم) للوقايــة مــن مخاطرهــا؟
هــل يتـ ّم اســتخدام األدوات واملعــدات ذات الفولتيــة املنخفضــة ،كاألدوات العاملــة عــى البطاريــات أو األنظمــة
املنخفضــة الفولتيــة؟
أيــن يجــب اســتخدام املصــدر الرئيــي للكهربــاء ،وهــل يت ـ ّم تزويــد كافــة املعــدات بأجهــزة الفصــل والوصــل
(كاألجهــزة التــي تعمــل بالتيــار املتبقــي)؟
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هل يُ ِ
خضع املستخدمون األدوات العاملة بالتيار املتخلّف للفحص يومياً وللصيانة الواجبة؟
هل الكابالت واألسالك محمية من التلف؟
هل يت ّم م ّد جميع الوصالت الكهربائية بطريقة آمنة واستخدام املقابس املناسبة؟
ـول الشــخص املختــص فحصهــا برصي ـاً يف
هــل يتحقــق املســتخدمون مــن ســامة األدوات واملعــدات ،وهــل يتـ ّ
املوقــع وإخضاعهــا للتفتيــش واالختبــار دوري ـاً؟
عنــد وجــود خطــوط كهربــاء يف الجــو ،هــل يت ـ ّم قطــع التيــار الكهربــايئ أو اتخــاذ احتياطــات أخــرى ،كتحديــد
“مرمــى الهــدف” (أي األبعــاد املفــروض مراعاتهــا) أو إحاطــة املوضــع برشيــط تحذيــري؟
هــل يت ـ ّم تحديــد مواقــع األســاك الكهربائيــة غــر املرئيــة واإلمــدادات األخــرى (بواســطة جهــاز وخطــط مث ـاً)
فتوضــع الفتــات بجانبهــا ،وهــل تُتخــذ االحتياطــات الالزمــة لســامة العمــل؟
األدوات واآلالت

هل تُستخدم األدوات واآلالت املناسبة لتنفيذ األشغال؟
هــل يتــ ّم تزويــد ســائر قطعهــا الخطــرة بأجهــزة الوقايــة الالزمــة ،كاملســننات أو ناقــل الحركــة بالسالســل أو
محــاور املحــركات النافــرة؟
هل الواقيات مأمونة وبحالة جيدة؟
هل األدوات واآلالت محفوظة بحالة جيدة وجميع أجهزة السالمة تعمل بانتظام؟
هل كافة مشغّليها مدربون ومؤ ّهلون الستعاملها؟
الحرائق وحاالت الطوارئ
بشكل عام

هــل تُتّبــع إج ـراءات ملواجهــة الطــوارئ ،كإخــاء املوقــع عنــد نشــوب حريــق أو إنقــاذ األشــخاص العالقــن يف
مــكان ضيــق؟
علم بتلك اإلجراءات؟
هل العاملون يف املوقع عل ٍ
هل يتوافر يف املوقع جرس إنذار وهل هو صالح لالستعامل؟
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 عىل إبقاء كمية املواد والسوائل والغازات الرسيعة االشتعال بأدىن مستواها؟
هل يت ّم تخزينها بشكل سليم؟
هل تُحفظ السوائل الرسيعة االشتعال يف الحاويات املالمئة؟
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عند انتهاء مناوبة العمل ،هل يُعاد حفظ اسطوانات الغاز القابلة لالشتعال يف مكان جيد التهوئة؟
هــل يحظّــر التدخــن ومــا عــداه مــن مصــادر االشــتعال يف املناطــق التــي تُح َفــظ أو ت ُســتخدم فيهــا غــازات أو
ســوائل رسيعــة االشــتعال؟
هل ت ُحفَظ اسطوانات الغاز ،كام الخراطيم واملعدات املرتبطة بها ،بطريقة سليمة وبحالة جيدة؟
هل ت ُغلق الصاممات بإحكام عندما ال تكون اسطوانات الغاز قيد االستعامل؟
هل يُصار إىل إبعاد مخلفات البناء القابلة لالشتعال واالحرتاق وحفظها بانتظام يف الصناديق أو الحاويات املالمئة؟
هل تتوافر يف املوقع طفايات الحريق املناسبة؟
حماية المارة

هل يت ّم تسييج منطقة العمل إلبعاد املارة عنها؟
هل ترتافق أشغال الطرق بالحواجز واإلضاءة املناسبة ،مع توفري مسالك بديلة آمنة؟
هل املارة محميون من املواد املتساقطة؟
هــل تتوافــر لألشــخاص الذيــن يج ـ َرون عربــات األطفــال واملتنقلــن يف ك ـرايس متحركــة وذوي اإلعاقــة البرصيــة
مســالك آمنــة لتســهيل عبورهــم وســط أشــغال الطــرق أو الســقاالت املرفوعــة فــوق األرصفــة؟
عند توقف األشغال يف نهاية يوم العمل:
– –هل تكون املنطقة املحيطة مبكان العمل آمنة وغري مترضرة؟
– –هل يت ّم إبعاد السالمل كلها أو إقفالها ،منعاً الستخدامها؟
– –هل يت ّم تغطية الحفريات والفتحات أو تسييجها بطريقةآمنة؟
– –هل يت ّم وقف تشغيل كافة املعدات يك ال يتس ّنى ألحد استخدامها؟
– –هل حجارة الطوب ومواد البناء مرصوفة بطريقة آمنة؟
– –هل املواد الخطرة أو الرسيعة االشتعال تُحفَظ يف أماكن بعيدة آمنة؟
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الملحق الثاني
قائمة مرجعية بظروف العمل األخرى

١ .١تحديد هوية صاحب (أصحاب) العمل

التحقق من:
• •إسم صاحب العمل/الرشكة ،املؤسسة؛
• •املتعاقد الرئييس واملتعاقدين من الباطن.
٢ .٢عالقات العمل

التحقق من:
العمل؛
• •عدد ّ

• •األسامء ،بطاقات الهوية؛
• •عقود العمل.
العمال
٣.٣حقوق تمثيل مصالح
ّ

التحقق من:
العمل؛
• •ممثلو ّ

• •اللجان الثنائية؛

٤ .٤األجور

يتقاىض العامل األجر الذي يستحقه .التحقق من:
• •الح ّد األدىن لألجور؛
• •مراعاة مبدأ املساواة يف دفع األجور (عدم التمييز):
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#

#وجــود تفــاوت لــدوا ٍع متييزيــة :العمــر ،الجنــس ،الديــن ،الجنســية“( ...املســاواة يف األجــر
مقابــل عمــل ذي قيمــة متســاوية”).

• •رشوط األجر:
#
#

#

#تحديد األجر يف عقد العمل؛
#تزويــد العـ ّـال باملعلومــات الالزمــة :معــدالت األجــور املدفوعــة ،طريقــة احتســابها ،وتــرة
دفعهــا؛ مــكان الدفــع ،والــروط التــي مبوجبهــا تتحــدد املبالــغ املقتطعــة؛
#الدفع:
▫

▫فقــط بالعملــة املتداولــة (حظــر اســتعامل الكمبيــاالت أو القســائم أو الكوبونــات) أو
بعــاوات عينيــة (عادلــة ومعقولــة)؛

▫

▫مبارش ًة 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:
#

#

٨٠

#كشف الراتب
▫

▫الذي يُسلّم للعامل؛

▫

▫السجالت املحفوظة لدى أصحاب العمل.

#يتض ّمن كشف الراتب كامل التفاصيل املتعلقة باألجر عىل الشكل اآليت:
▫

▫مجموع الراتب املدفوع لفرتة العمل؛

▫

▫أساس الراتب؛

▫

▫تاريخ الدفع والفرتة املشمولة بالراتب؛

▫

▫كل اإلضافات إىل الراتب أو الحسومات منه؛

▫

املحصل من العمل اإلضايف؛
▫مجموع املبلغ
ّ

▫

▫مجموع ساعات العمل لفرتة العمل؛

▫

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

٥.٥ساعات العمل وفترات الراحة والعمل اإلضافي

يشكّل 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 اللييل؛
– –ساعات العمل املرِنة.
• •العمل بدوام جزيئ.
٦ .٦عمل األطفال

التحقق من الس ّن القانونية لقبول الشخص يف العمل:
األعامل الخطرة لألطفال ،عىل مثال:
• •العمــل تحــت األرض أو تحــت املــاء ،أو يف أماكــن ضيقــة قــد يجــد الطفــل نفســه فيهــا عالق ـاً
أو محــارصا ً؛
• •العمــل عــى ســقاالت أو ســامل أو منصــات عمــل أو أدراج أو أعمــدة ســامل قــد ال تكــون مأمونــة
أو ثابتــة؛
• •العمل عىل ارتفاع خطري ،كاألسطح؛
• •العمل يف محيط خنادق أو فتحات أو حفريات قد يسقط فيها العامل.
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٧ .٧الهجرة واستخدام الرعايا األجانب

الجوانب املطلوب التحقق منها:
• •وضعهم القانوين يف البلد.
عند وجودهم يف وضع غري قانوين (من دون إجازة عمل (ترصيح عمل) صالحة):
• •اتخاذ اإلجراءات الالزمة واإلبالغ عنهم إىل املؤسسات والسلطات املختصة األخرى؛
العمل األجانب إىل:
• •تقديم معلومات وتنبيه ّ
▫

▫الحقوق والواجبات؛

▫

▫الوضعية يف برنامج الضامن االجتامعي؛

▫

▫التأمينات والتعويضات املحتملة؛

▫

▫الخطوات والخيارات واإلجراءات التي يتس ّنى للعامل اتخاذها؛

▫

▫املؤسسات التي يجوز أن تق ّدم املساعدة والدعم للعامل؛

▫

▫معلومات مع ّينة بشأن التحقيقات أو اإلجراءات القضائية أو الجنائية.

٨ .٨اشتراكات الضمان االجتماعي

التحقق من:
• •تسجيل الرشكة لدى مؤسسة الضامن االجتامعي؛
العمل لدى مؤسسة الضامن االجتامعي؛
• •قيام صاحب العمل بتسجيل ّ
• •تسجيل العاملني لحسابهم الخاص لدى مؤسسة الضامن االجتامعي؛
العمل؛
• •سداد اشرتاكات ّ

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

٩ .٩التأهيل والتدريب

التحقق من:
العمل واملتعاقدين ومعارفهم؛
• •مهارات ّ
• •صحة اإلفادات املطلوبة؛

• •فعالية املواد التدريبية واإلجراءات من خالل رصد األفراد يف ميدان عملهم؛
• •مهارات املدراء املرشفني ومؤهالتهم وخرباتهم لتخطيط عمليات البناء وتنظيمها؛
العمل لتدريب ٍ
كاف؛
• •إخضاع كافة ّ

• •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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١٠١٠تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة (دون تمييز)

التحقق من:
العمل وترقيتهم عىل أساس مهاراتهم ،ومؤهالتهم ،وخرباتهم؛
• •استخدام ّ

• •اعتــاد املؤسســة سياســة تكافــؤ الفــرص التــي تغطــي ،بالح ـ ّد األدىن ،آليــات االســتخدام والرتقيــة
وتوزيــع املهــام ورصف املوظفــن؛
• •اتخاذ اإلجراءات التي تضمن إطّالع الجميع عىل تلك السياسة وحسن تطبيقها؛
ـرب العمــل أن يق ـ ّدر مهــام
• •دفــع األجــر ذاتــه لقــاء العمــل املتســاوي يف القيمــة .فــا يجــوز لـ ّ
مع ّينــة مــن حيــث األجــر دون ســواها (كأن يعتــر “مهــام الرجــل” أعــى أجــرا ً مــن “مهــام املــرأة”)؛

العــال املعوقــن أو املســنني ،مــا
• •مطابقــة العمــل مــع مواصفــات العامــل ،ومــع احتياجــات
ّ
يخ ّولهــم االســتمرار يف عملهــم دون أن يتع ّرضــوا شــخصياً أو يع ّرضــوا اآلخريــن ألي خطــر.

٨٣

يضطلــع قطــاع البنــاء بــدور محــوري فــي جهــود التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي

العماليــة التــي تشــارك
تشــهدها عــدة بلــدان لعــدة أســباب ،ليــس آخرهــا ضخامــة الكتلــة
ّ

فــي أشــغال البنــاء .رغــم هــذا الســبب الجوهــري ،غالبــاً مــا تكــون عالقــة العمــل ،وهــي الرابــط
العمــال وأصحــاب العمــل ،فــي هــذا المجــال ضبابيــة ،مــا يفضــي باســتمرار
القانونــي القائــم بيــن
ّ

الجمــة التــي يتعـ ّـرض
العمــال مــن بعــض الحقــوق والمنافــع ،ناهيــك عــن األخطــار
إلــى حرمــان
ّ
ّ
المحصلــة ،مــن الصعــب اعتبــار ظــروف العمــل الســائدة
العمــال فــي أغلــب األحيــان .فــي
لهــا
ّ
ّ

للعمــال بيئــة عمــل تراعــي
فــي مواقــع بنــاء كثيــرة بالظــروف “الالئقــة” ،مــا دامــت ال تضمــن
ّ
مبــادئ اإلنصــاف والعدالــة والســامة والصحــة.

حيــزاً هامــاً لجهــة ضمــان
لذلــك ،تشــغل أعمــال التفتيــش التــي يقــوم بهــا مفتشــو العمــل ّ

للعمــال فــي شـ ّـتى
االلتــزام بالتشــريعات ،والعمــل بالتالــي علــى توفيــر ظــروف العمــل الالئــق
ّ
القطاعــات ،بمــا فيهــا قطــاع البنــاء .ويهــدف هــذا الدليــل إلــى مســاعدة المفتشــين علــى أداء
بصيغــة يســهل عليهــم فهمهــا ،حــول
وظيفتهــم مــن خــال تزويدهــم بمعلومــات عمليــة،
ٍ

منهجيــة عمــل مقترحــة إلجــراء عمليــات تفتيــش علــى أشــغال البنــاء .تنطلــق تلــك المنهجيــة
ـوال إلــى رفــع التقاريــر حــول النتائــج التــي
ـد ذاتهــا وصـ ً
مــن التخطيــط الــازم لزيــارة التفتيــش بحـ ّ

ـزود المفتشــين بمعلومــات تقنيــة ،يضعونهــا بدورهــم فــي
آلــت إليهــا ،باإلضافــة إلــى أنهــا تـ ّ
والعمــال ،حرصــاً علــى ترســيخ معاييــر “العمــل الالئــق”.
متنــاول أصحــاب العمــل
ّ

فضــا عــن
يتعيــن علــى المفتشــين معاينتهــا،
يتنــاول الدليــل بالتفصيــل عــدة ظــروف عمــل
ً
ّ

ّ
ويوثــق تدابيــر الســامة المعتــرف بهــا دوليــاً  ،والتــي
العمــال.
األخطــار التــي قــد يتعــرض لهــا
ّ

العمــال للحــوادث واألمــراض المهنيــة.
ـد مــن احتمــاالت تعـ ّـرض
ّ
تســهم عنــد تطبيقهــا فــي الحـ ّ
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