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  :مقدمة 
  

من المخاطر التي ينبغي  إلى ظهور العديدالتطور التقني الذي شهده العالم  لقد أدى    
 منالمتعددة والمختلفة فأماكن العمل  ، الوقوع في مسبباتهاوتجنب على اإلنسان إدراكها 

تكثر فيها العديد من المخاطر المهنية عمل تعتبر بيئات ومعامل ورش ومصانع ومختبرات 
واألجهزة  الدوارة اآلالتمخاطر و، درجات الحرارة العالية  مثلالتي يتعرض لها العاملين 

وما والغازات المتصاعدة  المواد السامة مخاطر التفاعالت السريعة، ومخاطر و، الحساسة 
  .من المخاطر  إلى ذلك

مليون عامل  110 اإلحصائيات السنوية الصادرة عن المنظمات الدولية بأن وتدل   
إصابات عمل  4 معدلوب ألف إصابة تؤدي للوفاة  180امختلفة منهإلصابات  يتعرضون
  .دقائق 3حادث خطير كل و كل ثانية

من مخاطر الصناعات المختلفة ورفع مستوى كفاءة  إن توفير بيئة عمل آمنةلذلك ف   
وحماية العاملين  ،وسائل الوقاية سيؤدي بال شك إلى الحد من اإلصابات واإلمراض المهنية

  .من الحوادث

دليل للسالمة  إعدادومن هذا المنطلق فان المركز الوطني للمعلومات حرص على   
وكيفية المختلفة المنشات بمخاطر العمل  وإداراتالمهنية مساهمة منه في توعية العاملين 

  .تجنبها أو الحد من خطورتها 
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  :ةالتاليالعناوين يتضمن المبحث 
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 : تعريف السالمة املهنية
واإلجراءات والتدابير التي تؤدي لتوفير  مجموعة األنظمةتُعرف السالمة المهنية بأنها      

ومحاولة  المعدات واآلالت على العمال والمنشأة خطرالحماية المهنية للعاملين والحد من 
سليم الذي يساعد العمال حدوثها، وتوفير الجو المهني ال منع وقوع الحوادث أو التقليل من

  1.لعلى العم
بأنها العلم الذي يهتم بالحفاظ على سالمة وصحة كما تُعرف السالمة والصحة المهنية     

آمنة خالية من مسببات الحوادث أو اإلصابات أو  وذلك بتوفير بيئات عمل، اإلنسان 
األمراض المهنية ، أو بعبارة أخرى هي مجموعة من اإلجراءات والقواعد والنظم في 
إطار تشريعي تهدف إلى الحفاظ على اإلنسان من خطر اإلصابة والحفاظ على الممتلكات 

  2.من خطر التلف والضياع 
هنية بأنها مجال يهدف إلى حماية العاملين من كما تم تعريف السالمة والصحة الم   

المخاطر المرتبطة بالعمل أو شروطه من خالل معالجة العوامل التقنية أو   مختلف 
الشخصية المؤدية إلى هذه المخاطر وتحسين بيئة العمل وشروطه ، بشكل يوفر تمتع 

  .3العمال الدائم بصحة بدنية وعقلية واجتماعية مناسبة 
 

  :مة املهنيةالسال فاهدأ
الوصول إلى إنتاج جيد في السالمة المهنية  من تطبيق إجراءاتيكمن الهدف األساسي   

 :طريق عن ، من دون حوادث وإصابات
  :ويتمثل ذلك في  حماية األفراد -1
 :الحماية من المخاطر -أ

 . منطقة العمل نهائياً إزالة الخطر من 
 .إزالتهتقليل الخطر إلى الحدود الدنيا إذا لم تتم  
 .توفير معدات الوقاية الشخصية للعمال عند استحالة تقليل الخطر  

                                                            
1 http://aleppo‐eng.org/vb/showthread.php  

 http://www.education.gov.bh -موقع دليل السالمة والصحة المهنية  2

 http://www.salama‐libya.org - السالمة المهنيةالمركز العالي للصحة و 3
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من حيث اإلضاءة والرطوبة ودرجة الحرارة المريحة  :المهني السليم توفير الجو -ب
على العامل  اولو أن هذه األمور ال تتجاوز الحد الذي يمكن اعتباره خطر للعمل حتى
  .)درجة 26ينصح بوجودها في مكان العمل هي فمثالً درجة الحرارة التي ( والمنشأة

تثبيت اآلمان والطمأنينة في قلوب العاملين أثناء قيامهم بأعمالهم والحـد من نوبات  -ج
القلق والفزع الذي ينتابهم وهم يتعايشون بحكم ضروريات الحياة مع أدوات ومواد وآالت 

ر مأمونة تعرض حياتهم يكمن بين ثناياها الخطر الذي يتهـدد حياتهم وتحت ظروف غي
  .بين وقت وآخر ألخطار فادحة 

 بما في ذلك اآلالت ومواد العمل من المخاطر الممكن حدوثها كالصدم :حماية المنشأة -2

  .وغيرها... والحريق
 ةأهـداف الصـح   1950عام  يحددت منظمة الصحة العالمية ومكتب العمل الدولكما    

  :1المهنية بأنها
درجات اللياقة البدنية والنفسية واالجتماعية للعاملين  في كل  ىأعلالعمل على تحقيق  

  .قطاعات العمل والمحافظة عليها 
 .ضمان عدم حرمان العمال من أسباب الصحة بسبب ظروف عملهم  

 .بصحتهم  حماية العمال في عملهم من األخطار الناتجة عن وجود عوامل تضر 

ده البدني والنفسي لتحقيق االنسجام بـين  العامل بالعمل الذي يتالئم مع استعدا إلحاق 
 .العامل وعملة 

 

  :نتائج العمل بنظام الصحة والسالمة املهنية
 

من خالل تعرف العامل على الخطر الكامن في العمل ومعرفة سبل تالفيه  :مباشرة نتائج
 :إلى يؤدي

  .تقليل إصابات العمل واألمراض المهنية للعمال- 1
 .الناتجة عن العمل الضارة المنشأة وآالتها موادهاوالكوارث  ندرة الحوادث - 2
  

  :يؤدي تالفي حوادث العمل إلى  : مباشرة نتائج غير
 
زيادة اإلنتاجية وبالتالي منشأة إلى  على األيدي العاملة الماهرة مما يؤدي ةحافظالم - 1

  .فعالة واقتصاد رابح
                                                            

1 www.mohp.gov.eg  
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  .على السالمة المهنية في المنشأة  اتالمصروف توفير - 2
 شراء آالت جديدة وبالتالي تطوير أوإصالح اآلالت المتضررة  تقليل مصروفات - 3

  .المعمل
  

  :إصابات العمل واملرض املهني

 تعرضهميتعرض العاملين في المرافق المختلفة إلى العديد من اإلصابات باإلضافة إلى  
  .التي ينفذوها  األعمالتتعلق بطبيعة مهنية أيضا إلصابات بأمراض 

  :ابة العمل إصتعريف 
أي أن )) إصابة (( الضرر الذي يصيب العامل بسبب وقوع حادث معين بأنه  يعرفُ  

اإلصابة هي النتيجة المباشرة للحادث الذي يتعرض له العامل ، وتعرف إصابة العمل بأنها 
وكذلك تعتبر اإلصابات التي تقع  ،اإلصابة التي تحدث للعامل في مكان العمل أو بسببه

طريق ذهابهم إلى العمل أو طريق الرجوع من العمل إصابات عمل بشرط أن  للعمال في
يكون الطريق الذي سلكه العامل هو الطريق المباشر دون توقف أو انحراف، وتعتبر 

  .1األمراض المهنية من إصابات العمل
  

  : األمراض المهنية  تعريف
فمثال قد يصاب   رة العملهي األمراض التي تنشأ بسبب المهنة والتي تظهر أثناء فت    

العاملين بالمستشفيات باألمراض الصدرية والتدرن الرئوي نتيجة الحتكاكهم بالمرضى 
  .2ويعتبر في هذه الحالة مرضا مهنيا 

المرض الذي ينشأ بسبب التعرض لعوامل البيئة كما ُيعرف المرض المهني بأنه     
الخطرة أو   الفيزيولوجية  أو  ميائيةمثل العوامل الفيزيائية أو الكي  المصاحبة للعمل

المضرة بالصحة وبمستويات ولفترات تعرض تزيد عن الحدود المسموح بها مما قد يؤدى 
  .3إلى الوفاة أو اإلصابة بمرض مزمن 

                                                            
1 www.arabsys.net 

2 http://www.libyanmedicalwaste.com – النادي الليبي للمخلفات الطبية.  

للجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدریب والتشغيلا  -  http://www.smpt.gov.ly-3  
  



 
 

8 
 

التعرض لغبار  أوالتعرض في العمل لمخاطر مثل التسمم  نتيجة المهنيالمرض ينشأ و   
ارة كاالسبستوس والزئبق والرصاص أو التعرض بعض المواد الض أبخرة أورذاذ  أو

، واختالف الضغط أو التعرض للوهج  المهنيتصيب العامل بالصمم  التيللضوضاء 
وداخل  األفرانالمباشر أو ارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة كما يحدث بالقرب من 

ناتج عنه والتعرض بعض العاملين لمخاطر التعامل الطويل مع الحاسوب ، كذلك الثالجات 
الرقبة والكتف وخدر  واآلالمشيوعاً تصلب الظهر  أكثرهاالمهنية  األمراضعدد من 

  .واإلصابة بإجهاد العينيين األيدي
  

   :أسباب الحوادث 
يمكن أن تحدث حوادث العمل بشكل تلقائي ولكنها تحدث بمسببات ، لذلك يمكن منع  ال

  :والتي تتمثل في  الحوادث بتالفي أسبابها
 :)تتعلق بالعامل (  سلوكية ابأسب -

  .  العامل وشرود ذهنه  إهمال 
  .الخبرة  أونقص المهارة  
  .  النفس  فيالثقة الزائدة  
  .نقص بدني  أوعاهة وجود  
 . اآللةالتعامل الخاطئ مع  

 :بيئة العمل  في أسباب -

  .  باآلالتعدم توفير حواجز واقية  
  .ومعدات معيبة  أدواتاستعمال  
  .بيئة العمل  فيظام والترتيب عدم توفر الن 
  .غير السليمة  اإلضاءة 
  . التهوية غير المناسبة  
  .الضوضاء أثناء العمل  
 .عدم استخدام أو توافر أدوات ومالبس الوقاية الشخصية  
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 :ةياملهن أهم األمراضيوضح ) 1(جدول 

 األعمال المسببة لهذا المرض أمراض المهنة م
 الرصاصالتسمم ب 1

                  هومضاعفات
                             

     

أو مركباته أو   أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الرصاص،
  .المواد المحتوية عليه

وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص أو 
  :وتشمل ذلك .مركباته

  .تداول الخامات المحتوية على الرصاص -
في ) الخردة( لقديم والزنك القديم صهر وصب الرصاص ا -

  .سبائك للصناعة
تحضير واستعمال ميناء الخزف المحتوية على رصاص  -

التلميع بواسطة برادة الرصاص أو المساحيق المحتوية على 
  .الرصاص

استخدام الرصاص ومركباته في الطباعة وتصليح الخزانات  -
 الرصاصية والطالء رشاً بمانع الرصاص وصنع الحوامض
... وأمالح الرصاص ومباشرتها وتحضير واستعمال البويات

 .الخ
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد  ومضاعفاته  التسمم بالزئبق 2

  .المحتوية عليه 
أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو  لكوكذ

  :ويشمل ذلك. مركباته أو المواد المحتوية عليه
العمل في صناعة مركبات الزئبق وصناعة آالت المعامل  -

والمقاييس الزئبقية وعمليات التذهيب واستخراج الذهب وصناعة 
  .المفرقعات الزئبقية الخ

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو  التسمم بالزرنيخ  ومضاعفاته 3
  .مستحضراته أو المواد المحتوية عليه 

يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو أي عمل  لكوكذ
  :ويشمل ذلك .مركباته أو المواد المحتوية عليه

العمليات التي يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته وكذا العمل في  −
  .إنتاج أو صناعة الزرنيخ أو مركباته 
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 األعمال المسببة لهذا المرض أمراض المهنة م

صنع واستعمال العقاقير المبيدة للحشرات والمحتوية على  −
  .تهالزرنيخ أو مركبا

  .صنع واستعمال األصباغ المحتوية على مركبات الزرنيخ −
  .استعمال الزرنيخ في إعداد ودباغة الجلود −
   . الخ...استعمال الزرنيخ في صناعة البلور −

  باألنتيمون التسمم 4
 ومضاعفاته

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول األنتيمون أو مركباته أو 
   .المواد المحتوية عليه 

يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة األنتيمون أو ل أي عم لكوكذ
  .مركباته أو المواد المحتوية عليه

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو  ومضاعفاته  التسمم بالفسفور 5
   .مستحضراته أو المواد المحتوية عليه 

يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الفسفور أو أي عمل  لكوكذ
   .ته أو المواد المحتوية عليهمركبا

ميثيل  التسمم بالبنزول أو 6
البنزول أو مركباته االميدية 

مشتقاتها  أو اآلزوتية أو
 ومضاعفات ذلك التسمم 

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل 
  .يستدعي التعرض ألبخرتها أو غبارها

  

مل يستدعي استعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو كل ع  التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته 7
المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعي التعرض ألبخرة أو 

  .غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه
العمل في استخراج أو تحضير المنجنيز أو : ويشمل ذلك

   .الخ...مركباته وطحنها وتعبئتها 
كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو  ومضاعفاته تالتسمم بالكبري 8

المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعي التعرض ألبخرة أو 
 .غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه

التأثير بالكروم وما ينشأ عنه  9
 من قرح ومضاعفات 

ال أو تداول الكروم كل عمل يستدعي تحضير أو تولد أو استعم
أو حمض الكروميك، أو كرومات أو بيكرومات الصوديوم أو 

 . البوتاسيوم أو الزنك أو أي مادة تحتوي عليها



 
 

11 
 

 األعمال المسببة لهذا المرض أمراض المهنة م
10  

  
التأثير النيكل وما ينشأ عنه 

 من قرح ومضاعفات 

كل عمل يستدعي تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول النيكل 
اته ويشمل ذلك التعرض أو أي مادة تحتوي علي النيكل أو مركب

 . لغبار كربونيل النيكل
التسمم بأول أكسيد الكربون  11

 وما ينشأ عنه من مضاعفات

كل عمل يستدعي التعرض ألول أكسيد الكربون ويشمل ذلك 
استعماله أو تولده كما يحدث في الجراحات   عمليات تحضيره أو

   .الخ... وقمائن الطوب والجير والمناجم وحاالت لحرائق 
 

التسمم بحامض السيانور  12
ومركباته وما ينشأ عنه من 

 مضاعفات

كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول حامض السيانور 
أو مركباته وكذا كل عمل يستدعي التعرض ألبخرة أو رذاذ 

 .الحامض أو مركباته أو أتربتها أو المواد المحتوية عليها
التسمم بالكلور أو الفلور أو  13

مركباتها  أو لبروما
  .ومضاعفاتها

أو تداول الكلور  كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال الكلور 
أو الفلور أو البروم أو مركباتها وكذا أي عمل يستدعي التعرض 

 .لتلك المواد أو أبخرتها أو غبارها
التسمم البترول  أو غازاته أو  14

 مشتقاته ومضاعفاته

مال البترول أو غازاته أو كل عمل يستدعي تداول أو استع
مشتقاته وكذا أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد صلبة كانت 

 .أو سائلة أو غازية
التسمم بالكلوروفورم ورابع  15

 كلوريد الكربون

أي عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول الكلوروفورم أو 
رابع كلوريد الكربون وكذا أي عمل يستدعي التعرض ألبخرتها 

 .و األبخرة المحتوية عليهاأ
التسمم برابع كلوريد اإليثيلين  16

وثالث كلوريد اإليثيلين 
والمشتقات الهالوجينية 

األخرى للمركبات 
الهيدروكربونية من المجموعة 

 .األليفاتية

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد أو التعرض 
 .ألبخرتها أو األبخرة تحتوي عليها

لجلد األولي سرطان ا 17
والتهابات وتقرحات الجلد 

والعين المزمنة نتيجة التأثر 

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض ألية مادة 
مهيجة صلبة أو سائلة أو غازية تحدث أذى مزمناً على الجلد أو 
العين كالقطران أو الزفت أو البتومين أو الزيوت المعدنية أو 
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 األعمال المسببة لهذا المرض أمراض المهنة م

 .كذلك أعمال الطلي بالكهرباءالفلور و بالمواد المخرشة 
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض للبريليوم أو  التسمم البريليوم  18

 .مركباتها أو أبخرتها أو غباره أو المواد المحتوية عليه
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض للسيلينيوم أو  التسمم بالسيلينيوم  19

 .أو غباره أو المواد المحتوية عليه مركباتها أو أبخرتها
ويشمل . أي عمل يستدعي التعرض ألبخرة أو غبار الكاديوم التسمم بالكادميوم  20

  :ذلك
  .أعمال الخالئط المعدنية -
  .األصباغ -
  .المفاعالت الذرية -
  .دخان الكادميوم الساخن -
 .الخ ... أعمال التغليف الواقي به  -

  -:ي عمل يستدعي التعرض للبالتين ويشمل ذلكأ التسمم بالبالتين  21
  .العمليات الكيميائية الوسيطة -
  .العمل في مصافي البترول -
  .صناعة األحماض الكبريتية واآلزوتية -
 .الخ... صناعة الخالئط -

يستدعي التعرض لهذا العنصر أو مركباته ويشمل  عمل أي التسمم بالفاناديوم  22
   - :ذلك
  .ئية والبتر وكيميائيةالصناعة الكيما -
  .صناعة الخالئط الفوالذية-
 .الخ... أعمال الطالء والتصوير -

  - :أي عمل يستدعي التعرض لغاز األوزون ويشمل ذلك  التسمم باألوزون  23
  .صناعة الورق والزيوت -
  .كم 10الطيران على ارتفاع يتجاوز  -
  .العمل قرب األشعة فوق البنفسجية -
 الخ ... باألوزون أعمال التعقيم  -

أي عمل يستدعي التعرض للراديوم أو أية مادة ذات نشاط األمراض واألعراض  24
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 األعمال المسببة لهذا المرض أمراض المهنة م

الباثولوجية التي تنشأ عن 
الراديوم أو المواد ذات 

النشاط اإلشعاعي أو أشعة 
 إكس 

  :ويشمل ذلك، إشعاعي أو أشعة إكس
إجراء بحوث أو عمليات قياس تتعلق بالمواد ذات النشاط -

  .إكس في المختبرات وغيرها وبأشعةعي اإلشعا
األعمال التي تجعل المباشرين لها عرضة لمفعول اإلشعاع في  -

 . المراكز الطبية وغيرها
األمراض الرئوية المزمنة  25

 .الناتجة عن التعرض للغبار

أي عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أو 
وكذا ، % 5ليكا بنسبة تزيد عن المواد التي تحتوي على مادة الس

أي عمل يستدعي التعرض لغبار األسبستوس وغبار القطن 
. وغبار الكتان وبودرة التلك لدرجة ينشأ عنها هذه األمراض

  : ويشمل ذلك
  .العمل في المناجم والمحاجر -
  .تلميع المعادن بالرمل -
صنع ومباشرة العقاقير السحجية والمساحيق المستعملة  -

  . للتنظيف
  .صنع الزجاج والخزف -
صنع األسمنت والجير والجبس باستثناء استعمال هذه المواد  -

  .في البناء
  .صناعة المسنات الحجرية -
  .نحت الصخور وصقلها -
أشغال التذويب التي تجعل صاحبها عرضة لغبار الرمل  -

  .وإخراج القطعة من القالب وإزالة الرمل
  .محبس الرمل أشغال التسطيح أو الصقل بواسطة -
  .عمال التهيئة في مغازل القطن-
األعمال التي يتعرض فيها الستنشاق األغبرة الناجمة عن  -

  ) الخ... شعير –قمح ( تخزين وطحن الحبوب الغذائية 
  .العمليات الزراعية التي يتعرض العمال فيها للقش والتبن -
 .الخ... أعمال تربية الطيور  -

( األعمال التي يتعرض فيها العامل الستنشاق الغازات المهيجة  أمراض الجهاز التنفسي 26
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 األعمال المسببة لهذا المرض أمراض المهنة م

الناتجة عن التعرض للغازات 
 . واألبخرة المهيجة

ويشمل ) الخ ... الغازات الكبريتية، الكلورين، أكاسيد اآلزوت 
  :ذلك
  .عمليات التعدين -
  .العمل في المختبرات التي تتعامل مع هذه المواد -
 الخ .. .الصناعات الكيميائية -

األعراض واألمراض الناتجة  27
عن التعرض لتغيرات الضغط 

 الجوي 

كل عمل يستدعي التعرض المفاجئ أو العمل تحت ضغط جوي 
مرتفع أو التخلخل المفاجئ في الضغط الجوي أو العمل تحت 

 .ضغط جوي منخفض لمدة طويلة
ذا المرض أو كل عمل يستدعي االتصال بحيوانات مصابة به الجمرة الخبيثة  28

ويشمل . تداول رممها أو أجزاء منها ومنتجاتها الخام أو مخلفاتها
  :ذلك
  .التعامل مع الجلود والحوافر والقرون والشعر والصوف -
العمل في شحن وتفريغ البضائع المحتوية على منتجات  -

 .الحيوانات الخام ومخلفاتها
بهذا المرض كل عمل يستدعي االتصال بحيوانات مصابة  السقاوة 29

 .كالخيول وتداول رممها أو أجزاء منها
العمل في المستشفيات والمصحات ودور العالج والتشخيص التي  ) السل ( مرض الدرن 30

 .للتماس مع هذا المرض  تعرض بحكم المهنة
الحميات واألمراض المعدية  31

 األخرى

 العمل في المستشفيات والمعامل ومراكز األبحاث المختصة بهذه
 النوعية من األمراض 

األعراض واألمراض التي  32
تنشأ عن الهرمونات 

 ومشتقاتها 

 .كل عمل يستدعي التعرض للهرمونات أو مشتقاتها 

العمل في الصناعات أو األعمال في األماكن التي يتعرض فيها  تأثر الجهاز السمعي  33
 85العمال لتأثير الضوضاء التي تزيد فيها شدة الصوت عن 

 .سيبلدي
مرض البريمات اليرقاني  34

 النزفي 

العمل في المجاري واألنفاق والمناجم والمسالخ وغيرها من 
األعمال التي يتعرض فيها العمال لتماس لحوم الحيوانات و 
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 األعمال المسببة لهذا المرض أمراض المهنة م

 األسماك أو المياه القذرة 
 .العمل في األنفاق والمجاري والمناجم مرض االنكلوستوما  35
.الخ...فاق والمجاري والتعامل مع روث الحيواناتالعمل في األن الكزاز 36
اآلفات العظيمة والمفصلية  37

المهنية وااللتهاب المزمن 
لألوتار وأغمادها وأغشيتها 

  .وأربطة المفاصل 

جميع األعمال التي تستعمل فيها المطارق الهوائية أو األدوات 
 المماثلة ذات االرتجاجات منخفضة التوتر وكذا األعمال التي

عمال اآللة الكاتبة، ضاربي : تتطلب حركة بنمط واحد مثل 
 .الخ...البيانو والكمان، عمال صياغة الذهب

أعمال صناعة التبغ بمراحلها المختلفة من فرزه وتنقيته وتعبئته  التسمم بالتبغ 38
 .وتخميره وصنع منتجاته

 تقل مدة العمل األعمال التي تستدعى الوقوف المديد على أن ال دوالي الساقين  39
عمال : في المهنة المذكورة عن خمس سنوات، ويشمل ذلك 

الطباعة، الحمالين، عمال اآلالت التي تستدعي الوقوف المديد، 
أطباء األسنان والعاملين في أقسام العمليات من أطباء 
وممرضين، موزعي البريد،عمال المطاعم والفنادق 

 .الخ...والحالقين
العمل في وسط شديد البرودة مثل عمال البرادات واألماكن  يان السادالتهاب باطن الشر 40

 .الخ... المستنقعية الباردة 
األمراض التي تنجم عن  41

 األمواج القصيرة جدا

  :أي عمل يستدعي التعرض لهذه الموجات مثل
  .أعمال ذات عالقة بالراديو والرادار -
  .بعض عمليات المعالجة الطبية -
  .الغذائية عمال األفران -
 الخ...بعض عمليات التجفيف -

أمراض الجلد والعيون التي  42
تنجم عن الحرارة والضوء 

 .واإلشعاعات المختلفة

أي عمل يستدعي التعرض ألي من اإلشعاعات المختلفة في 
  :المجاالت الصناعية والطبية وغيرها ويشمل ذلك

  :األشعة فوق البنفسجية مثل. أ
  .رة المصابيح الزئبقية أشعة الاليزرأبخ -مصابيح التنغستن -
  درجة مئوية) 3000(المعادن المسخنة فوق -
استعماالت األشعة فوق البنفسجية في الطب والصناعة  -
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 األعمال المسببة لهذا المرض أمراض المهنة م

  . الخ... والطباعة 
   -:األشعة الاليزر مثل . ب
  .استعماالتها العسكرية والطبية -
استعماالتها في أعمال البناء والحفر واالتصاالت وأعمال  -

  الخ...التنقيب
  : األشعة تحت الحمراء مثل . ج
  عمال األفران  -عمليات صهر المعادن -
  عمال صهر الزجاج –أشعة الاليزر  -
  .العمل على األجهزة اإللكترونية -
 التعرض المديد للشمس  -

  .عمال المسالخ - الحمي المالطية ومضاعفاتها  43
 .منتجاتها وفضالتها عمال تربية األبقار واألغنام والتعامل مع -

  www.facb.gov.ps/down/amel.doc: المصدر 

  :املواد املسببة للسرطان املهني  حيوض) 2(جدول

 األعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض المادة المسببة م
  سرطان الرئة األمينت 1

  ورم الطبقة المتوسطة
 ) ميزوتليوما (   

مينت العمل في مناجم األمينت عمليات طحن األ
  .ونسجه

 . صناعة األسمنت األمينتي وعملية التغلف به
  النيكل المكرر 2

 بكربونيل النيكل 

عمليات السباكة و الخالئط والشواء للنيكل أعمال  سرطان القصبات والرئة
 .التحليل الكهربائي

كرومات سداسي  3
 التكافؤ

به  عمليات إنتاج الكروم وتصنعيه والطالءسرطان القصبات والرئة 
واستعماالته، العمل في األستلين واألنيلين، صناعة 
البطاريات، صناعة الزجاج والخزف والسجاد 

 . البالستيكي
 . العمل في صناعة واستعمال زيت األيزويروبين سرطان الجيوب األنفية زيت األيزوبروبيل 4
رول، العمل في صناعة المتفجرات، صناعة البتسرطان الدم للكريات  )البترول( البنزين  5
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 األعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض المادة المسببة م

صناعة األسمنت المطاطي، العمل في صناعة  البيضاء والحمراء
واستعمال األصبغة والدهانات، صناعة األحذية، 

 . أعمال التقطير
سرطان الجلد سرطان  الزرنيخ 6

 الرئة 

العمل في مناجم استخراج الزرنيخ، عمليات 
السباكة والدباغة وصناعة مبيدات الحشرات، 

الشعر، العمليات الكيميائية صناعة مصففات 
  .صناعة الخمور، العمل في تكرير النفط 

 
اإلشعاعات المئوينة  7

 )x(وأشعة 

سرطان الجلد والعظام 
 والرئة والدم

استعماالت هذه اإلشعاعات في الزراعة والطب 
التشخيصي والعالجي وفي مجاالت العمل 

 .المختلفة
خرة وغبار الكادميوم، أعمال الخالئط التعرض ألب سرطان البروستات  الكادميوم 8

المعدنية، المدخرات القلوية، األصبغة، المفاعالت 
الذرية، دخان الكادميوم المسخن، أعمال التغليف 

 الواقي به 
الشحوم المائية  9

المتعددة الحلقات 
بتربرين برانزاسين 

سرطان الجلد والخصية 
 .والرئة 

 موادالعمليات التي تعرض للتماس مع هذه ال

بيتانا فتيل آمين  10
ألفانا فتيل أمين 

بتريدين دي 
 كلوربتريدين 

سرطان المثانة والجهاز 
 البولي

  .العمل في صناعة مواد الصباغة واستعماالتها
  )المضاغط( صناعة المطاط −
  .العمل في صناعة األقمشة −
 صناعة الدهانات  −

  www.facb.gov.ps/down/amel.doc: المصدر 

  : عن اإلصابة أو املرض املهنياآلثار الناجتة 
إن الحوادث أو األمراض المرتبطة بالعمل باهظة التكاليف جداً، وقد يكون لها الكثير من   

أو على مستوى  حياة العمال وعائالتهم سواء علىالتأثيرات المباشرة وغير المباشرة 
  . أصحاب العمل



 
 

18 
 

  :التأثيرات على العاملين وعائالتهم -1
  :التأثيرات المباشرة 

   .األلم والمعاناة من اإلصابة أو المرض •
   .فقدان الدخل •
   .الفقدان المحتمل للعمل •
 . نفقات الرعاية الصحية •

 :التأثيرات الغير مباشرة 

غير مباشرة التي يتكبدها التأثيرات القد يكون للمرض أو للحادث المهني الكثير من    
غير مباشرة األكثر ال التاثيراتا إن أحد. العمال، حيث غالباً ما يكون من الصعب قياسها

  .وضوحاً هي معاناة عائلة العمال التي ال يمكن أن تَُعوَّض بالمال
  :التأثيرات على أصحاب العمل -2

  :التأثيرات المباشرة 
   .مدفوعات العمل الذي لم ُينَْجزتكلفة  •
   .المدفوعات الطبية ومدفوعات التعويضتكلفة  •
   .ي أصابها العطبإصالح واستبدال اآلالت والمعدات الت •
   .التناقص أو التوقف المؤقت لإلنتاج •
  .ازدياد نفقات التدريب والنفقات اإلدارية •
   .التناقص المحتمل في جودة العمل •
  . التأثير السلبي على معنويات العمال اآلخرين •

  :التأثيرات الغير مباشرة 
   .استبدال العامل المصاب أو المريض •
   .زمن لتكييفهم تدريب العمال الحديثين واستهالك •
عادة ما تمر فترة من الزمن قبل أن يبلغ العامل الحديث معدالت إنتاج العامل السابق  •

   .المصاب أو المريض
قد تؤدي الظروف السيئة للسالمة والصحة في مكان العمل إلى عالقات عامة سيئة  •

 . أيضاً
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  خماطر بيئة العمل: املبحث الثاني 
  :ةاليالتالعناوين يتضمن المبحث 

  المخاطر البيولوجية 

  مخاطر العنصر البشري       

  المخاطر الكيميائية 

  المخاطر الطبيعية 

  المخاطر الهندسية  
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  : )احليوية(املخاطر البيولوجية  -1

التعرض المهني للكائنات الدقيقة الحية المعدية ، تنشا المخاطر البيولوجية نتيجة   
 :عن طريقالفيروسات والجراثيم وتنتقل  ، وإفرازاتها السامة والطفيليات

 .العدوى من المرضى  −

 .الطعام أو من المكان الملوث  −

عن في مجال العمل الطبي للمخاطر البيولوجية  يتعرض العاملين:  مخاطر العمل الطبي 
 : طريق

 .الحادة الملوثة وخز البر واألدوات −

 .العدوى المباشرة عن طريق التنفس −

 : كن أن يتعرض العامل للتلوث من خالليم: العادي مخاطر العمل 

 .أدوات العمل الحادة التي عادة ما تكون ملوثة الوخز والجروح من  -    

 .ملوثة نتيجة العمل أو بأيدي ملوثة األكل في أماكن غير مخصصة −

مريض استعملها ولم يتم تنظيفها بشكل  العدوى في الحمامات والمغاسل من عامل −
 .جيد

 .والخزانات غير النظيفة المستعملة للشرب أو التنظيف لمياهالتلوث من مصادر ا −
 

 المهن المعرضة لألمراض المعدية والطفيلية

  .المهن الزراعية  −
  .البالد الحارة والبالد النامية  فيبعض المهن  −
بنوك  - حجرات التشريح  -المعامل  -العيادات  -المستشفيات :الخدمات الصحية  −

  .من المخلفات الطبية التخلص  فيالعاملين  -الدم 
أسواق وتصنيع  -السلخانات :التعامل مع الحيوانات ومنتجاتها : الخدمات البيطرية  −

 - العيادات -مصانع منتجات األلبان -مزارع الدواجن والماشية  -األسماك  -اللحوم 
  .المدابغ –والمستشفيات البيطرية 

حظائر الحيوانات مثل عمال المجازر و(المتعاملون مع المخلفات الحيوانية −
  .) واإلسطبالت والمدابغ

،  الموانئ،عمال أرصفة  الصحيالبرك والمصارف المائية والصرف  فيالعاملون  −
  0وعمال المزارع 
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  : خماطر العنصر البشري -2

الخبر في العمل من أساسيات الحماية من المخاطر ويمكن أن  تعتبر :الخبرة -2-1
ية وحلقات تدريب على العمل تجرى للعمال قبل توع تكتسب الخبرة من خالل ندوات

  .تسليمهم العمل
إن إهمال العامل في عمله قد ال يعرضه للخطر لوحده إنما يعرض  :اإلهمال -2-2

ويمكن أن يكون بشكل اكبر من العامل نفسه حيث أن العامل المهمل قد يقوم  زمالئه معه
  .عليه زميله بعمله بعمل يعتمد

النفسية المتعبة للعامل على أدائه  تؤثر الحالة الصحية أو: والنفسيةالحالة الصحية  -2-3
 .للمخاطر وكفاءته في تنفيذ العمل مما قد يعرضه

طويلة دون راحة قد  إن إرغام العامل على العمل المضني والشاق لفترات :التعب -2-4
 .يؤثر على أدائه ويعرضه للمخاطر

األساسية األخرى حيث أن العمل الخطر عامل السن من العوامل  يعتبر :السن -2-5
ال ) الحدث(حيث أن العامل صغير السن ، بأعمار متوسطة يجب أن يعتمد على عمال
يلهو بتجربة شيء ما يؤدي لحدوث كارثة ، أما العامل المسن  يدرك طبيعة المخاطر وقد
  .لتجنب الخطر فتصبح رّدات فعله بطيئة

  :املخاطر الكيميائية-3 

مواد كيميائية على شكل أبخرة ، غازات ،  استنشاقالمخاطر الصحية تنتج من معظم        
تعتمد درجة الخطورة للتعرض للمواد  ،  أتربة ، أدخنة ، أو من مالمسة الجلد لهذه المواد

  .الكيميائية على درجة تركيز المادة ، ومدة التعرض لها
  :هيطرق تدخل المواد الكيميائية لجسم اإلنسان عن طريق أربعة   

  .هو أسرع طريق لدخول المواد الكيميائية الضارة إلى جسم اإلنسان:  االستنشاق 
   . خالل الجلد والعينين من االمتصاص 
  .البلع  
 . الخاطئالحقن  
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  : أنواع الملوثات الكيميائية بالهواء

 :إلىوتنقسم   صلبةالمواد ال -1

لعضوية وغير العضوية ،  مواد صلبة تنتج من عمليات تفتيت وطحن المواد ا: أتربة 
وهى ضارة جدا بالصحة حيث من الممكن أن تترسب في الحويصالت الهوائية 

  .داخل الرئتين وتسبب السيليكوزيس
تنتج  تتكون نتيجة تعرض المواد الناتجة من تبخر المواد الصلبة للتكثيف ،  :أدخنة 

الغازات من هذا ال تعتبر األبخرة و،  من عمليات اللحام نتيجة إلنصهار المعادن
  .النوع من األدخنة

هي عبارة عن قطرات من السوائل العالقة بالجو وتنتج من تكثيف األبخرة : رزاز 
الناتجة من السوائل ومن أمثلتها رزاز األحماض في عمليات الطالء الكهربائي 

  .وعمليات رش الدهان
ا ألياف مواد صلبة طولها يبلغ عدة مرات أكثر من قطرها ومن أمثلته :ألياف 

  .األسبستوس والفايبر جالس
تعرض  إلىتقدم الصناعات وخاصة الصناعات الكيميائية  أدي :بخرة األغازات وال -2

التي تؤثر على صحة العامل ما لم تتخذ  واألبخرةالعديد من الغازات  إلىالعاملين 
  .وقائية سليمة  إجراءات

  :الصناعة  في واألبخرةمصادر الغازات 
العملية الصناعية مثل   في أوليةكمواد  لألبخرةالمواد المنتجة  أواستخدام الغازات  

  .استخدام الكلور ورابع كلوريد الكربون في صناعة المبيدات الحشرية 
العملية الصناعية مثل استخدام  في استخدام الغازات أو المواد المنتجة لألبخرة 

 .التنظيف  فيالمذيبات العضوية 

العملية الصناعية مثل تصاعد  أثناء أوع المنتج النهائي م واألبخرةتتصاعد الغازات  
 .تكرير البترول في الهيدروجينالكبريت وكبريتيد  أكسيدالكربون وثاني  أكسيد أول

 أكثر وأبخرةالهواء منتجة غازات  فيغير الخطرة  واألبخرةتفاعل بعض الغازات  
 .يد السمية الهيدروكربونات المكونة غاز الفوسيجين شد أكسدةخطورة مثل 

  : إليمن حيث تأثيرها الفسيولوجي  واألبخرةتنقسم الغازات و
الكربون  أكسيدخانقة بسيطة مثل ثاني  وأبخرةومنها غازات  :خانقة  وأبخرةغازات   

تسبب التي الغازات المسببة لاللتهابات و ، منهااألكسجينوضررها فقط الحد من تركز 
  . واألوزونالكلور والنشادر التهاب العين والجهاز التنفسي ، مثل 
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الجسم المختلفة ومنها  بأجهزةوهي ذات تأثير ضار  :السامة  واألبخرةالغازات السامة  
 أولخانقة كيميائيا مثل  وأبخرةوغازات ، الرصاص والخارصين والفسفور أبخرة
. وظيفته أداءمن  األكسجينالكربون الذي يتحد مع هيموجلوبين الدم ويمنع  أكسيد

 .الجسم  أنسجة إليمن الدم  األكسجيننقل  أنزيماتغاز السيانور الذي يثبط وكذلك 

تؤثر على الجهاز الهضمي  أنولها تأثير مخدر ويمكن :المخدرة  واألبخرةالغازات  
 .مثل الكلوروفورم وكبريتيد الهيدروجين 

  .يناالنيلين والهيدرازين والبنزيد أبخرةمثل : المسببة للسرطان  واألبخرةالغازات  

  :تنقسم إلي   :املخاطر الطبيعية -4

هي إحدى أشكال الطاقة ويمكن أن تنتج الحرارة في بيئة العمل من  :الحرارة  -4-1
حيث يتم تبادل . مصادر طبيعية مثل أشعة الشمس أو صناعية مثل األفران وغيرها

رة الحرارة بين هذه المصادر واألجسام الموجودة في حيز العمل بطرق تبادل الحرا
  .) حمل  –تماس  –إشعاع ( المعروفة 

  :العوامل المؤثرة على التوازن الحراري
يعتبر التوازن الحراري حالة شخصية وتعبر عن الحياد اتجاه الشعور بالحرارة أو   

  :البرودة وتؤثر عدة عوامل على تحقيق التوازن الحراري وهي
  مستويات الحرارة 
  االستقالب وحريرات العمل 
  حركة الهواء 
  التأقلم 
  اللباس 
 زمن التعرض 

  :الحرارة الشديدة تأثيرات 
  :تتمثل في التالي : تأثيرات فيزيولوجية ونفسية 
  .نقص الفعالية  −
  .التهيج  −
 . الغضب −
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  :تأثيرات مرضية 
إن ارتفاع الرطوبة النسبية أو ارتفاع درجة الحرارة بشكل : الصدمة الحرارية -

في الجسم مما يسبب نقص التبادل الحراري يؤدي إلى فشل التنظيم الحراري   مفاجئ
  .ويحدث اضطرابات في الدورة الدموية) بالتعرق(عن طريق التبخر 

عند العمل في أجواء ذات درجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة : اإلجهاد الحراري  -
تحدث حالة انهيار للجسم نتيجة زيادة توسع األوعية الدموية ونقص فعالية الدوران 

الدم ونقص فعالية القلب ونقص الدم الوارد إلى الكلية وزيادة نسبة  ونقص ضغط
  .األمالح في الدم

ورطوبة   عند العمل في أجواء ذات درجات حرارة مرتفعة: التقلص الحراري - 
نسبية منخفضة فإن التعرق يزداد مما يؤدي إلى فقدان الجسم لكميات كبيرة من األمالح 

  .تقلصات غير إرادية في العضالتوهذا ما يسبب )  NacL(وخاصة 
  

  :مبادئ السيطرة على الحرارة
  :تتم السيطرة على الحرارة من خالل 

  .أتمتة العمل 
  .مشاركة العمل بين األفراد 
  .زيادة فترات الراحة 
  :فانه يتم التخفيف من الحرارة من خالل  انتقال الحرارة باإلشعاع  حالة في 
  .عزل مصدر الحرارة  −
  . )تغطية الجسم(الواقية من الحرارة ارتداء المالبس  −

فانه يتم )  36ْإذا كانت درجة الحرارة فوق (انتقال الحرارة بالحمل في حالة 
  :التخفيف من الحرارة من خالل 

  .إنقاص درجة الحرارة  −
  . زيادة سرعة الهواء −
  . تخفيف المالبس −

  :الل فانه يتم التخفيف من الحرارة من خ انتقال الحرارة بالتبخر  في حالة 
  . زيادة التعرق بزيادة سرعة الهواء −
 . إنقاص الرطوبة −
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  :تأثيرات الحرارة المنخفضة 

  .اضطرابات عصبية ووعائية في األطراف 
  .عند الدخول لمكان بارد جداً والتي قد تؤدي لتقلصات عضلية: الصدمة الباردة  
 .هاالبرد وغير نزالتوهناك األمراض المزمنة مثل  

  
  :لى البرودةمبادئ السيطرة ع

حيث أن مناطق العمل الباردة هي مناطق عمل إجبارية ال يمكن زيادة درجات الحرارة  
  :فيها كالبرادات لذا نلجأ إلى

  .تأمين األلبسة الواقية المناسبة ألماكن العمل 
  .تأمين غرف وسيطة بين الغرف المنخفضة درجة الحرارة والجو الخارجي 
  .ل سهلة الفتح من الداخلذات أقفا لباردةأن تكون الغرف ا 
  .تأمين فتحات مراقبة لمراقبة العمال داخل الغرف الباردة 

عبارة عن الجزء المرئي من الطيف الكهرطيسي الذي تتحسس له العين    :الضوء-4-2
  .لترى األشياء من حولها

  :تأثير اإلنارة على العين
إنارة عالية فذلك يؤدي  عند وجود إنارة ضعيفة مع حاجة العمل إلى :اإلنارة الضعيفة -

  :إلى إرهاق العين ولكن عند العمل لفترات طويلة قد يسبب تأثيرات حادة مثل
  .الصداع 
  . ألم العين الدائم 
  . احتقان حول القرنية 

يؤدي تعرض العين للضوء المبهر مثل عمال لحام المعادن إلى أمراض  :اإلنارة القوية -
  :عينية خطيرة مثل

  . التهاب العين الضوئي 
  . ساد العين 
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  :يوضح مستوى اإلضاءة المطلوب لتنفيذ األعمال المختلفة )3( جدول

 أمثلة Lxمستوى اإلضاءة  مهمة العمل

 غرف التخزين والمستودعات 170 – 80 عامة

 خراطة –ورشات نجارة  –تحزيم  300 – 200 متوسط الدقة

 المخابر –الدقيقة  تركيب التجهيزات –قراءة وكتابة  700 – 500 أعمال دقيقة

 -صيانة الساعات  –الرسم الفني والهندسي  2000 – 1000 أعمال دقيقة جداً

 .موقع السالمة والصحة المهنية – http://www.safety-eng.com: المصدر 

  . هو الصوت المرتفع غير المرغوب فيه :الضجيج  -4-3
لزمن الذي يمكن تصنيف الضجيج المهني إلى عدة أنواع أساسية وذلك بحسب ا

  :يستغرقه الضجيج
ويكون مستوى الضجيج ثابت أو أن التغيرات فيه خالل فترة : الضجيج المستمر 

  .المولد الكهربائيالمراقبة شبه معدومة، مثل محرك 
ويكون مستوى الضجيج على شكل دفعات متكررة الحدوث، كما : الضجيج النبضي 

  .في المطرقة الهدروليكية
ويرتفع هنا مستوى الضجيج فجأة ثم ما يلبث أن : در حدوثهالضجيج المتقطع أو النا 

 .يعود للوضع الطبيعي دون تكرار، مثل صوت تفجير الصخور في مقلع حجر

  :العمل العربية ةفيما يلي جداول الحدود العتبية المعتمدة من قبل منظم

  الحدود العتبية للضجة المستمرةيوضح ) 4(ل وجد
 80 85 90 95 100 105 110 115 (db)مستوى الضجيج 

 0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 16 )ساعة( فترة التعرض

  الحدود العتبية للضجة المتقطعةيوضح ) 5(لوجد

 150 145 140 135 130 125 120 110 (db)مستوى الضجيج 
 30000 10000 10003000 300 100 30 10 )یوم(التكرار المسموح 

 .وقع السالمة والصحة المهنيةم – http://www.safety-eng.com: المصدر 
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  :التأثيرات الصحية للضجيج

  .فقدان السمع المؤقت أو الدائم 
  .التأثير على نفسية العامل وسلوكه 
  .النوم إضرابات 
كما دلت بعض الدراسات على وجود تأثير للضجيج على إرتفاع ضغط الدم  

 .وإمكانية تأثر القلب

  
  :السيطرة على الضجيج

اختيار موقع المنشأة بحث ال يكون هناك ضجيج : الصحيحاختيار التصميم   -1
 –خارجي مرتفع ووضع مولدات الكهرباء في غرفة خاصة بعيدة عن المنشأة 

  .شراء آالت ذات ضجيج منخفض
يتم تحديد مصدر الضجيج وإصالح العطل في حال وجوده : السيطرة من المصدر  -2

استبدال  –ماكن االحتكاك أو تعديل اآللة بحيث يتم تخفيض الضجيج كتزييت أ
  .أطراف جهاز الحدف في آالت النسيج بمواد مطاطية بدالً من البيكاليت

عزل اآللة التي تصدر ضجيج في غرفة خاصة بعيدة عن صالة : العزل واالحتواء  -3
العمل وعند عدم إمكانية عزلها يتم احتواء اآللة أو جزء اآللة الذي يصدر 

   .الضجيج بواسطة حاجز
إن تغطية الجدران بمواد ماصة للضجيج مثل المطاط : مواد الماصة للضجيجال  -4

  .يمكن أن يخفف الضجيج 
وتعتبر خط الدفاع األخير المتوجب استخدامه عند استحالة السيطرة : واقيات السمع  -5

  :على الضجيج وفيما يلي أمثلة عنها
o  سدادات األذن.  
o  كاتمات الضجيج القوسية.  
o جيج الخوذة الواقية للض. 

  
هو إصدار طاقة على شكل أمواج أو جسيمات من مصادر طبيعيـة أو   : اإلشعاع-4-4

  .عيةاصن
  :مصادر اإلشعاع

  :التالية  األنواع إلىوتنقسم  :مصادر طبيعية -
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التي تنشأ بين النجوم وفي الفضاء الخارجي ومن اإلنفجارات  :أشعة كونية 
  .الشمسية

سطحها بفعل وجود بعض المواد منبعثة من باطن األرض و :أشعة أرضية 
المشعة في الصخور كالبوتاسيوم واليورانيوم وغاز الرادون المشع الذي 
يتسرب من األرض في كل أنحاء العالم بفعل تفكك بعض الفلزات المشعة 

  .كاليورانيوم
  :وتنقسم إلى األنواع التالية  :عيةامصادر صن -

  أجهزة توليد األشعة السينية 
مخابر الفيزياء النووية، بحوث الصيدلة : والبحث العلميفي مجال التعليم  

  اإلشعاعية، التطبيقات الزراعية
  :المصادر الطبية 

  تطبيقات إشعاعية تشخيصية وتداخلية −
  معالجة إشعاعية −
  طب نووي −

  المفاعالت والتفجيرات النووية 
  المسرعات 
  الممارسات اإلشعاعية في المجال الصناعي والزراعي 

  يتصوير إشعاعي صناع −
  سبر آبار −
  مقاييس نووية −
 مقاييس رطوبة وكثافة −

  
  :تنقسم اإلشعاعات من حيث تأثيرها على اإلنسان والبيئة إلى نوعين هما :أنواع اإلشعاع

تحمل شحنات موجبة وسالبة ذات نشاط كيميائي عالي يدفعها  :اإلشعاعات المؤينة   -1 
  :ا وموتها، وأنواعها هيللتفاعل مع مكونات الخاليا الحية مما يسبب تأذي الخالي

  أشعة غاما 
  النترونات –بتا  –جسيمات ألفا : األشعة النووية 
  األشعة السينية 

  :إلى اإلشعاعات المؤينة المهن المنطوية على خطر التعّرض 
  .عمال مناجم اليورانيوم ومطاحنه 
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  .العاملون في المفاعالت الذرية ومنشآت الطاقة النووية 
  .اءاألطقم الجوية ورواد الفض 
بمن فيهم القائمين بأعمال حقلية تشمل عمليات (عمال التصوير باألشعة صناعياً  

  .)لحام األنابيب
، الطب النووي، التعامل مع ناإلشعاعييالمصورين (بعض العاملين الصحيين  

  .)النفايات الطبية المشعة
  .عمال إنتاج النيوكليدات المشعة 
  .ألغراض البحوث العلماء الذين يستخدمون مواد نشطة إشعاعياً 
  .عمال الدهانات المضيئة 
في الحوادث الجسيمة يمكن أن يتعّرض العاملون في المنشآت النووية وعمال  

 . اإلنقاذ والقاطنون في الجوار من عموم المواطنين إلى تعّرضات إشعاعية مفرطة

  
  : الوقاية من اإلشعاعات المؤينة

فان إجراءات الوقاية تتمثل في  ألفا جسيماتفي حالة التعامل مع إشعاعات من  
  :التالي

خطرها الخارجي سطحي  لكون لجسيمات بطبقة رقيقة من الورقايمكن إيقاف هذه  −
لذا يتوجب الحذر عند العمل مع مواد مشعة مصدرة لهذه الجسيمات لئال تحدث أي 

  .تلوث
أما إذا دخلت عن طريق الفم فالخطر منها كبير جداً وخاصة إذا كان نصف عمر  −

  .مواد المشعة طويالًال
يجب االبتعاد ما أمكن عن استخدام هذه المواد وارتداء األلبسة الواقية المناسبة   −

  .أثناء العمل
فان إجراءات الوقاية تتمثل في  بتا جسيماتفي حالة التعامل مع إشعاعات من  

  :التالي
  .يجب االبتعاد ما أمكن عن استخدام هذه المواد واالبتعاد عن مكان وجودها  −
  تقليل فترة التعرض أو الوقوف بجانبها ألقل مدة ممكنة −

  :فان إجراءات الوقاية تتمثل في التالي أشعة غامافي حالة التعامل مع  
يتوجب استخدام درع من  ، لذا يكمن خطرها في إمكانية اختراقها داخل الجسم −

  .الرصاص
  :في التاليفان إجراءات الوقاية تتمثل  األشعة السينيةفي حالة التعامل مع  
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  .مشغلو األجهزة خلف حجز رصاصي يجب أن يقف −
  .ارتداء ألبسة واقية −

  
  :وتنقسم إلى األنواع التالية: الغير مؤينة اإلشعاعات -2

  .األشعة فوق البنفسجية 
  .األشعة المرئية والليزر 
  .األشعة تحت الحمراء 
  .ةيالموجات المكرو 
 .الموجات الالسلكية 

  
  :ع ومصدره وإجراءات الوقاية من أخطارهايوضح نوع اإلشعا )6( جدول  
 الوقاية اآلثار املصدر نوع اإلشعاع

األشعة فوق 
  البنفسجية

UV 

القوس الكهربائي  –أشعة الشمس 
المصابيح المبيدة  –اللحام  –

الضوء األسود  - للجراثيم
 - المستخدم في الطباعة الزرقاء

مؤسسات تنظيف وغسل المالبس 
 بنفسجيةمصابيح األشعة فوق ال –

 –التهاب الملتحمة 
  - تصلب عدسة العين
  - حروق شمس مؤلمة

 سرطان الجلد

ارتداء النظارات الشمسية 
  ذات النوعية الجيدة
وقاية لاستخدام زيوت ل

  من الشمس
لمالبس التي اارتداء 

 تغطي الجسم

األشعة 
المرئية 
 والليزر

تستخدم في صناعة البناء كخطوط 
 - الطب الجراحي –توجيه 

 - تصاالت وكتابة المستندات اال
أعمال  –أعمال صناعية مختلفة 

 التنقيب

خطرة على العين 
بسبب تركيز الضوء 

 على الشبكية

االبتعاد عن مسار حزمة 
الليزر وعدم النظر إليها 
 وارتداء النظارات الواقية

األشعة تحت 
  الحمراء

IR 

  تنطلق من جميع األجزاء المسخنة
ة يتعرض لها عمال للحام وصناع
  الفوالذ وعمال صناعة الزجاج
 –عمليات تجفيف وشي الطالء 

 عمليات الصقل والتلميع

يمكن أن تؤذي بعض 
وتسبب  أجزاء العين

للعمال ما يعرف بالساد 
 الحراري للعين

ارتداء النظارات الواقية 
أو الشمسية الجيدة 

واالبتعاد عن المصدر ما 
 أمكن

الموجات 
 المكروية

عسكرية تستخدم في األغراض ال
   - واالتصاالت وأجهزة الرادار

تعتبر العينين 
والخصيتين أكثر 

التقليل قدر اإلمكان من 
  استخدام هذه األجهزة
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 الوقاية اآلثار املصدر نوع اإلشعاع

أفران الطهي وعمليات التجفيف 
 والعالج الطبي باإلنفاذ الحراري

  المناطق تأثراً
 

االبتعاد عن مصادرها ما 
 أمكن

الموجات 
  الالسلكية

RF 

 تستخدم في معدات التسخين
العاملة بالموجات الالسلكية في 

  .تقسية المعادن ولحامها
وتستخدم في أعمال النجارة 

  .والتصفيح والتغرية

تشغيل المعدات بشكل 
خاطئ يمكن أن يسبب 

صدمات كهربائية 
 وحروق

تجنب االستخدام لفترات 
 طويلة

 
        

 .موقع السالمة والصحة المهنية – http://www.safety-eng.com: المصدر 
  

التي تولدها اآللة ويشعر بهـا  ) التذبذبات ( االرتجاجات هي عبارة عن  :االهتزازات -4-5
  .اإلنسان

  : ويمكن لهذه االهتزازات أن تؤثر
وهو االهتزاز الذي يدخل الجسم عن طريق األيدي : عن طريق يد العامل فقط  - 1

آللة فقط بيد أي عندما تهتز القطعة المشغولة أو ا ، )... -الفارزات  –المخارط (
  .العامل

كمقعد ( ويحدث عندما يستند العامل على أرض مهتزة : على كامل جسم العامل  - 2
العمل جانب بعض اآلالت  –على آلة تصدر اهتزاز مثل اآلليات بكافة أنواعها 

  )كالمطارق الهيدروليكية

  :تأثير االهتزازات

  :مثل اإلنسانجسم  تشير معظم المنظمات الدولية إلى تأثير االهتزاز الضار على

حيث أنه لالهتزاز على كامل الجسم األثر الشديد على : تأثر الروابط الفقرية 
 5 - 4العمود الفقري والجملة العصبية لدى تعرض العامل الهتزاز يتراوح بين 

  .هرتز
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هرتز  5 - 4يتراوح بين  ذيلا تأثر األحشاء الداخلية باالهتزاز على كامل الجسم 
هرتز مما قد  30 - 20ند الوصول إلى اهتزاز يتراوح بين وتتأثر الجمجمة ع

  .يسبب القدرة على التركيز والرؤية الجيدة
ويحدث هذا األمر بشكل واسع للعمال الذين يمسكون : ِاضطرابات األوعية الدموية 

دقيقة دون  15بأداة مهتزة وخاصة إذا ما تجاوزت فترة مسك القطعة ألكثر من 
  راحة

يؤثر االهتزاز على العظام والمفاصل ويضعفها وخاصة عظام  حيث: تأثر العظام 
  .المفصل لدى التعرض الهتزاز األيدي

على القطع المهتزة  ةللسيطرِاضطرابات عضلية نتيجة الجهد الذي تبذله العضالت  
  .وتأذي األنسجة الرقيقة

  :السيطرة على االهتزازات 

  : د االهتزاز على كامل الجسماالعتماد على مخمدات الحركة الجيدة النوعية لتخمي 
  .استعمال مخمدات أصلية لكل نوع من اآلليات −
  .استعمال مخمدات هوائية للمطارق الهيدروليكية −
  .الصيانة المستمرة لآلالت لضمان عملها بشكل جيد مما يخفف اإلهتزازات 
  .استعمال قفازات واقية ذات نوعية جيدة يخفف من تأثير االهتزاز على األيدي 
  :تخفيف اإلهتزاز إمكانيةم عند عد 

توفير درجات حرارة ورطوبة مثالية لكونه يساعد على بقاء الجسم بالحالة  −
  .المثلى

  .وجود فترات راحة كافية −
   .لحركات الرياضية الخفيفة للجزء المعرض لإلهتزازاإجراء بعض  -        

   :املخاطر اهلندسية -5  

  :ليةإلى المخاطر التا لهندسيةالمخاطر اتنقسم 

  .الناتجة من تشغيل العدد واآلالت والماكينات :المخاطر الميكانيكية -5-1
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 :مخاطر العدة واألدوات -1-1- 5

  :تتم الحوادث في هذه الحالة غالباً من  : العدة أسباب حوادث 
  .استخدام العدة غير المناسبة لنوع العمل •
  .إساءة استخدام العدة •
  .استخدام عدة مصنوعة بمواصفات سيئة •
  .لعدم حفظها في أماكن صحيحة سقوط العدة •
  .عدم استخدام أدوات الوقاية المناسبة •

  :لتجنب الحوادث الناجمة عن استخدام العدة وأدوات العمل: العدةالوقاية من حوادث 
  اختيار العدة المناسبة للعمل من حيث الشكل والوظيفة •
  .اختيار عدة مصنوعة بمواصفات جيدة •
  .لوصول إليها وتمنع سقوطهاحفظ العدة في أماكن مناسبة يسهل ا •
 .منع استخدام العدة التي تطلق الشرر كالجلخ واللحام جانب المواد القابلة لالشتعال •

 : مخاطر اآلالتالوقاية من 

  :تتوقف الوقاية من حوادث اآلالت على 
  .الصيانة الدائمة والمستمرة لآلالت وبقائها في وضع جاهز دوماً  •
  .شغيل الخاصة بكل آلةمراعاة تعليمات وإرشادات الت  •
  .تأهيل العمال بشكل جيد فنياً وعلى الطريقة الصحيحة للتشغيل  •
  .عدم تعطيل وسائل التحكم واألمان الموجودة على اآللة •
  .ارتداء أدوات الوقاية المناسبة •
  .عدم تبديل المشغوالت إال بعد توقف اآللة عن الدوران وفصل الحركة •
 .تعمل بالتتابعالتنسيق بين العمال لآلالت التي  •

  :مخاطر المواد المضغوطة
قد تؤدي أنابيب المواد المضغوطة مثل أنابيب الغاز أو ضواغط الهواء إلى خطر كبير من 

  :جراء انفجارها لذلك 
  :بالنسبة ألنابيب المواد المضغوطة  - 
حفظها في أماكن بعيدة عن تواجد العمال وفي حال استخدامها في العمل مد أنابيب  •

  .تتحمل هذا الضغطتوصيل 
  .حفظها بعيداً عن مصادر الحرارة مثل الشمس واألفران •
  .إجراء كشف دوري لها للتأكد من عدم تصدعها •
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  :بالنسبة للضواغط  - 
  .وضعها في غرفة مستقلة خارج المنشأة  •
  .تمديد أنابيب تتحمل الضغط لموقع العمل   •
  .إجراء صيانة دورية لساعات الضغط  •
  : بيةالمخاطر الكهر -5-2

  :تكمن األخطار الكهربية في 
  التمديدات والتجهيزات الكهربائية −
  الكهرباء الساكنة −

 : إتباع مايلي ونتيجة أخطار الكهرباء فانه يجب 

أخذ االحتياطات الالزمة في التمديدات الكهربائية والمفاتيح والمنصهرات  - 
بة لخطر التسرب والتركيبات الكهربائية وأجهزة التحكم الكهربائي وكذلك بالنس

  ).االستاتيكية ( الكهربــائي والعمـل علي تصريف شحنات الكـهرباء الساكنـة 
  .تنشأ من عدم مالئمة ظروف العمل للعاملين: اإليرجنومكس -5-3

، إن موقع العمل ووضع وترتيب اآلالت فيه يلعب دوراً كبيراً في تخفيف حوادث العمل 
  :لذا يجب مراعاة ما يلي 

  .وقع العمل مبني على أرض متينة منعاً للتصدع واالنهيارأن يكون م •
  .أن تكون شروط اإلنارة والتهوية جيدة لتأثيرها الجيد على أداء العمل •
وقريباً من المواد ... ) ماء  –بترول  –كهرباء ( أن يكون قريباً من مصادر الطاقة  •

  .األولية
  .قي لإلنتاجترتيب اآلالت داخل الصاالت بحيث يراعى التسلسل المنط •
  .ترك فراغات بين اآلالت حسب نوع العمل لتسهيل حركة العمال والمواد الخام والمنتج •
 .نظافة وسالمة الممرات والمخارج •

واألجزاء المتحركة ... )  -الحفر  –الساللم واألدراج ( تسوير مناطق الخطر   •
  .المكشوفة
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  لية والعربيةالقوانني واالتفاقيات الدو: املبحث الثالث 

  :ةمن المبحث العناوين التاليضيت

 .قانون العمل اليمني 

  .االتفاقيات العربية 

  .الدوليةاالتفاقيات  
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  :اليمني  قانون العمل-1
على المواد  السالمة والصحة المهنيةفيما يخص  -م 1995الصادر عام قانون العمل نص 
 :التالية

  ):113(مادة
عند تشغيل أي منشأة أن يوفر شروط السالمة والصحة المهنية فيها  على صاحب العمل

وعلى الوزارة المختصة التأكد من توافر الشروط والظروف المالئمة للسالمة والصحة 
  .المهنية
  ):114(مادة

  -:على صاحب العمل مراعاة القواعد التالية
  .والصحة المهنيةحفظ موقع العمل في حالة صحية ومأمونة تقتضيها شروط السالمة - 1
تهوية أماكن العمل وإنارتها بصورة كافية خالل ساعات العمل وفق المستويات - 2

  .والمقاييس التي تقررها الجهات القائمة بالسالمة والصحة المهنية
اتخاذ االحتياطات الضرورية لوقاية العمال من األضرار الناشئة عن أي غاز أو غبار - 3

  .ادم للصناعةأو دخان أو أية نفايات أو عو
ومخاطر  اآلالتاتخاذ االحتياطات الضرورية لوقاية العمال من مخاطر األجهزة أو - 4

  .وسائل االنتقال أو التداول بما في ذلك مخاطر االنهيار
الطبيعية كالحرارة والرطوبة  واألضراراتخاذ االحتياجات الالزمة ضد المخاطر - 5

  .والبرودة
الشديدة أو الضوضاء أو  اإلضاءةوقاية من مخاطر اتخاذ االحتياطات الكفيلة بال- 6

الضارة أو الخطرة أو ا الهتزازات أو زيادة أو نقص في الضغط الجوي داخل  اإلشعاعات
  .مقر العمل بما في ذلك مخاطر االنفجار

تشييد دورات للمياه في أماكن يسهل الوصول إليها مع تخصيص دورات منفصلة - 7
  .ساءللنساء في حالة استخدام الن

  .توريد المياه الكافية الصالحة للشرب والستخدام العمال وتسهيل استعمالها- 8
اتخاذ االحتياطات الالزمة لمواجهة الحرائق وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحتها بما في - 9

  .ذلك تأمين منافذ للنجاة وجعلها صالحة لالستعمال في أي وقت
بالغ الجهات المختصة بها ووضع مسك سجل لحوادث العمل وأمراض المهنة وإ- 10

  .العمل واألمراض المهنية وتقديمها للوزارة عند طلبها إصاباتاإلحصائيات عن 
  ):115(مادة 
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 األخطارعلى صاحب العمل أن يتخذ االحتياطات الالزمة لحماية العمال وسالمتهم من 
  -:ما يليالناجمة عن العمل ووسائله وال يجوز أن يخصم من أجورهم أية مبالغ لقاء 

 لإلصاباتتوفير األجهزة والمعدات والمالبس الواقية لحماية العمال من التعرض - 1
  .واألمراض المهنية

ما يصرف للعمال مقابل ظروف عمل مضرة بالصحة ووجبات غذائية حسبما تقتضيها - 2
  .ظروف السالمة والصحة المهنية

ان للعمال كما تقتضيها ما يصرف مقابل إجراء الكشف الطبي دورياً وفي أي وقت ك- 3
  .ظروف السالمة والصحة المهنية

  .األولية في موقع العمل اإلسعافاتتوفير وسائل - 4
  ):116(مادة 

  -:تتولى الوزارة تنفيذ المهام التالية
  .تقديم المشورة والنصح ألصحاب األعمال في مجال السالمة المهنية-أ 
  .قة بالوقاية من الحوادثتنظيم وتنفيذ برامج التدريب والتثقيف المتعل-ب 
تنظيم تبادل المعلومات الفنية والخبرات بين أقسام السالمة والصحة المهنية في -ج 

  .المنشآت
  .تحديد وتقييم وسائل وحدات الوقاية من الحوادث- د 
  .المساعدة في تصميم الوسائل اإليضاحية في مجال السالمة المهنية-ه 
ت في مجال السالمة المهنية ورصد حاالت اإلصابات دراسة وتحليل البيانات والمعلوما-و 

  .واألمراض المهنية واقتراح التدابير الالزمة لمنع تكرارها
  .المهنية واإلصاباتتحديد وتقييم وسائل ومعدات الوقاية من الحوادث -ز 

  ):117(مادة 
حة تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير لجنة عليا للسالمة والص - 1

المهنية يمثل في عضويتها الجهات ذات العالقة ويحدد القرار مهامها والقواعد المنظمة 
  .لعملها

يجوز بقرار من الوزير تشكيل لجان فرعية للسالمة والصحة المهنية في المحافظات  - 2
وفي القطاعات والصناعات التي يراها على أن تشمل هذه اللجان في عضويتها الجهات 

  .يحدد قرار التشكيل مهام هذه اللجان واختصاصاتها والقواعد المنظمة لعملهاذات العالقة و
  ):118(مادة 
  -:على صاحب العمل القيام بما يلي - 1
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وإحاطة العامل قبل تشغيله بمخاطر العمل والمهنة ووسائل الوقاية منها التي يجب  إرشاد-أ 
  .أثناء العمل إتباعهاعليه 

  .والرقابة على مراعاة العمال للسالمة والصحة المهنيةالقيام باستمرار بالتوجيه -ب 
التوجيهات واإلرشادات والملصقات الموضحة لمخاطر العمل والمهنة وأساليب  إبراز-ج 

  .الوقاية منها في أماكن ظاهرة واستخدام كافة وسائل اإليضاح األخرى
الصحية والعمل على العمال فيما يخص السالمة المهنية والوقاية  أوساطنشر الوعي بين - د 

  .في الدورات التدريبية والندوات المتعلقة بهذه الجوانب إشراكهم
السالمة  في حالة امتناع صاحب العمل عن تنفيذ قواعد حماية العمل والعمال وتعليمات - 2

حتى  المهنية للمفتش استصدار أمر من الوزير بإيقاف اآللة مصدر الخطر لمدة أسبوع
حالة  على الوزير إحالة األمر إلى اللجنة التحكيمية المختصة فيتزال أسباب الخطر ن و

صاحب  تمديد فترة اإليقاف الجزئي أو طلب اإليقاف الكلي ، إذا تبين بقاء الخطر وأن
  . أجورهم العمل لم يقم بإزالته ويستحق العمال الذين توقفوا عن العمل بسبب ذاك كامل

تبين له  الصادر باإليقاف الجزئي أو الكلي إذا لصاحب العمل الحق في استئناف القرار -3
   . أن القرار كان تعسفياً

    العربية االتفاقيات -3

توافق الدول العربية على : (الرابعة من ميثاق العمل العربي على أن  نصت المادة   
وتطبيقاً لما جاء في الميثاق , )العمل بالنسبة لعمالها كلما أمكن ذلك توحيد شروط وظروف

منظمة العمل العربية العديد من االتفاقيات تضمنت في بنودها ما يتعلق  أصدرت فقد
    .حقوق العاملين واالهتمام بمسائل السالمة والحماية من أخطار العمل والوفاة بالحفاظ على

 المتعلقة بالمستوى األدنى للتأمينات 1971لعام  )3(االتفاقية العربية رقم  -1
االتفاقية بالدورة األولى لمؤتمر العمل العربي وذلك شعوراً  صدرت هذه   :االجتماعية

هدفاً أساسياً لتحقيق العدالة االجتماعية وباعتبار أن التأمينات هي  بأهميتها باعتبارها
لهذا طورت تشريعات العمل التأمينات في الدول , األساسية لتحقيق هذه العدالة الدعامة
 :حتوت علىحيث ا   .لبلوغ هذه األهداف العربية

يحدد التشريع الوطني المقصود  :الثامنة حول إصابات العمل ما يلي جاء في المادة 
المهني بحيث ال يقل عدد األمراض المهنية عن خمسة  بإصابة العمل والمرض

    .مرضاً مهنياً 33االتفاقية جدول يتضمن  وجاء في نهاية هذه, عشر مرضاً
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دمه التشريعات للعامل الذي تعرض إلصابة المادة التاسعة ما يجب أن تق ورد في 
طبية حتى يتم الشفاء أو ثبوت العجز أو الوفاة إضافة إلى  العمل من خدمات

التعويضية والمعونات المالية التي تقدم خالل فترة  الخدمات التأهيلية واألجهزة
    .العمل العجز المؤقت الناتج عن إصابة

دد التشريع الوطني إجراءات اإلبالغ عن يح: العاشرة من االتفاقية نصت المادة 
عن العالج والجهات  المسئولةواألمراض المهنية إلى الجهات  إصابات العمل

كما يحدد األسس , في ذلك تبسيط اإلجراءات عن المهنة ويراعى المسئولة
    .نسبة العجز والقواعد الالزمة التي يقوم عليها تقدير

 1966االتفاقية عام  صدرت هذه   :تعلقة بمستويات العملالم )6(االتفاقية العربية رقم  -2
 :م ، حيث احتوت على   1975وتم تعديلها عام 

يجب أن يتضمن قانون العمل في كل دولة موضوع : (السادسة على نصت المادة 
    ).ووقايتهم من أخطار العمل الرعاية الصحية للعمال

قررها تشريعات العمل على أن الثامنة على ضرورة الحماية التي ت نصت المادة  
إمكاناتها تضمين تشريعات العمل التأمينات ما يكفل استفادة  تسعى كل دولة حسب
    .مواطنيها من العمال

التاسعة المتعلقة بمستويات العمل أنه يعتبر باطالً كل شرط يرد  نصت المادة 
    .التفاقيةهذا الشرط إذا كان أكثر فائدة مما ورد في ا مخالفاً لها وال يسري

العاشرة الفقرة الثالثة أنه يجب إصدار قانون مستقل للتأمينات  نصت المادة 
    .األحكام المتعلقة مع نصوص تنظيم ذاتية وقواعده الخاصة االجتماعية يضم جميع

االتفاقية تنظيم إجراءات وقائية لحماية صحة العمال وسالمتهم وعدم  كما تضمنت 
ت العمل والراحة واإلجازات واالحتياطات المتخذة بتحديد ساعا إرهاقهم وذلك

األضرار الصحية وأخطار العمل واآلالت وإجراءات الكشف  لحماية العمال من
    .الطبي الدوري

على األخطار في حاالت إصابات العمل  56حتى  53المواد من  كما نصت 
لخاص في ال تمس أحكام هذه االتفاقية التشريع ا) على أنه/ 110/ونصت المادة 

    ).الثنائية والدولية إذا كانت أكثر فائدة للمستفيدين كل دولة والمعاهدات واالتفاقيات

االتفاقية  صدرت هذه   :المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية )7(االتفاقية العربية رقم  -3
 :، حيث احتوت على    1977عام 
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ام الخاصة بالسالمة المهنية يجب أن تشمل التشريعات العربية األحك: األولى المادة 
    .على العمال من حوادث العمل وأمراض المهنة والتأمين

يجب مساواة جميع العمال العرب بالعمال المحليين في تطبيق أحكام : الثانية المادة 
    .المهنية والتأمين من حوادث العمل وأمراض المهنة الصحة

    .من جميع أخطار العمل تتضمن أحكاماً خاصة بالوقاية: الثالثة المادة 

    .تتضمن أحكاماً متعلقة بالوقاية من حوادث وأخطار العمل: الخامسة المادة 

 .وتتضمن أحكاماً خاصة بتسجيل حوادث العمل وأمراض المهنة: العاشرة المادة 

،    1981االتفاقية عام  صدرت هذه   :ببيئة العملالمتعلقة  )13(االتفاقية العربية رقم  - 4
 :توت على حيث اح

 :تلتزم كل دولة عربية تصدق على االتفاقية : المادة األولى  

حماية وتحسين بيئة العمل وجعل محيطة أكثر إنسانية ومالئمة للقدرات البشرية  - أ
 .للعاملين، وذلك وفقا لألحكام العامة المنصوص عليها في هذه االتفاقية

في بيئة العمل ، وضع معايير خاصة بها للحدود القصوى للعوامل المؤثرة  - ب
  .مستعينة في ذلك بالخبرات واإلمكانيات التي يوفرها مكتب العمل الدولي

المعنية  األجهزةمنشات جديدة التنسيق بين كافة  إقامةينبغي عند : المادة الثالثة  
 .الضرورية لحماية بيئة العمل واألسسشروط المن توافر  للتأكد

العمل الشروط الصحية ، خاصة من  كنأماتتوافر في  أنيجب : المادة الرابعة  
، كالجراثيم ،  لألمراضالحية المسببة  لبالعوامحيث النظافة والسالمة من التلوث 

 ).الفيروسات(الحمات الراشحة 

 :تنص على : المادة الحادية عشر  

السالمة والصحة المهنية العاملة في كل دولة بمهام  أجهزة إلىيعهد  - أ
 .علب بيئة العمل  اإلشراف

 إحداثللسالمة والصحة المهنية ينبغي  أجهزةلم تتوافر في دولة معينة  إذا - ب
 .خاصة تتولى مهام اإلشراف على بيئة العمل أجهزة

ينبغي العمل على تشجيع التخصص ، وعلى تكوين الكوادر الفنية   - ت
 .المتخصصة بحماية بيئة العمل
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    الدولية االتفاقيات - 3

ى إصدار العديد من االتفاقيات التي تضمنت اإلجراءات منظمة العمل الدولية إلسعت    
وما , التي تضمن سالمة العمال في مختلف الجوانب المتعلقة ببيئة وظروف عملهم الوقائية
    .االتفاقيات المتعلقة بالتعويضات الخاصة باألمراض المهنية وإصابات العمل هويهمنا 

تمت  1921بات في العمل الزراعي لعام المتعلقة بتعويض اإلصا) 12(رقم  التفاقيةا -1
،    1922عام من  أصبحت نافذة المفعول اعتباراً و 1921هذه االتفاقية عام  الموافقة على

نصت االتفاقية على تعويض إصابة العمل إذا كانت , دولة 53عليها من قبل  م التصديقت
    .أثناء تأديته بسبب العمل أو

تمت الموافقة عليها  1925بتعويض إصابات العمل لعام  المتعلقة) 17(رقم  التفاقيةا- 2
    .دولة 52تم التصديق عليها من قبل  ،1927نافذة المفعول عام  وأصبحت 1925عام 

    :المتعلقة بالتعويض عن أمراض المهنة) 18(رقم  االتفاقية- 3

تحقين وتقضي بتعويض المصابين بأمراض المهنة أو المس 1925عليها عام  تمت الموافقة
نتيجة حادث عمل على أال تقل قيمة التعويض بالمنصوص عنه بالتشريع  عنهم بعد وفاتهم
    .األضرار الناتجة عن إصابة العمل الوطني بتعويض

    :أمراض المهنة الموجبة التعويض بثالثة أمراض حددت االتفاقية

    .بالرصاص ومشتقاته ومركباته التسمم 

    .مركباتهبالزئبق ومشتقاته و التسمم 

    .الخبيثة عدوى الجمرة 

المتعلقة بتعويض العمال عن أمراض المهنة تعديل لالتفاقية رقم ) 42(رقم  االتفاقية -4
وافقت  1936عمل بها عام  1934صدرت عام ) 18(االتفاقية تعديل لالتفاقية  هذه):18(

) 18(قية رقم هذا التعديل تضمن إضافة أمراض مهنية إضافة لالتفا, دولة 45عليها 
    :وتتضمن

    .بالرصاص أو سبائكه أو مركباته ومضاعفاته التسمم 

    .بالزئبق ومركباته ومضاعفاته التسمم 

    .الخبيثة الجمرة 

غير المصحوب بالدرن الرئوي شريطة أن يكون هو  الرئوي المصحوب أو التسمم 
    .العجز المؤقت السبب الرئيسي في

    .باته أو مضاعفاتهبالفوسفور أو مرك التسمم 

    .بالبنزين ونظائره ومشتقاته النتروجينية واألحينية التسمم 
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    :المرضية الناتجة عن األعراض 

    .والمواد المشعة األخرى الراديوم −

    .وسرطان الجلد) أشعة أكس(السينية  األشعة −

ب في مجال تأمين المتعلقة بالمساواة بين العمال المحليين واألجان) 19(رقم  االتفاقية- 5
   . 1926عمل بها عام  1925تمت الموافقة عليها عام , العمل إصابات

المتعلقة بالمستوى األدنى للضمان االجتماعي في مجال تأمين ) 102(رقم  االتفاقية- 6
صدقت  1955وأصبحت نافذة المفعول عام 1952عليها عام  تمت الموافقة،  إصابة العمل

    .دولة 22عليها 

    :المتعلقة بالمزايا في حالة إصابات العمل) 121(رقم  تفاقيةاال- 7

تسري أحكامها على جميع العاملين بما :وتتلخص أحكامها 1964عليها عام  تمت الموافقة
تحت التمرين في القطاع العام والخاص والتعاوني ويجوز تطبيق أحكام  فيهم من يعملون
   :االتفاقية على

  - أ   
    .بما فيهم صيادو األسماكوالبحارة  المالحين 

    .العموميين الموظفين 

هذه الفئات تتمتع بالحماية بمقتضى أنظمة خاصة توفر على األقل متوسط  وذلك إذا كانت
    .االتفاقية ما تقدمه هذه

   - ب 
    .في أعمال عرضية ال تدخل بطبيعتها في مهنة صاحب العمل العاملين 

    .المنازل العاملين في 

صاحب العمل الذين يعيشون معه ويعملون له ولم تستثن االتفاقية  سرةأفراد أ 
    .العاملين بالزراعة

    :صرف المزايا في األحوال اآلتية واالتفاقية تقرر

    .المرضية الناتجة عن اإلصابة الحالة 

    .أداء العمل العجز عن 

    .الوفاة 

    .المستديم العجز الكلي 

مهنة التي ينبغي أن يتضمنها تشريع كل دولة تصدق على االتفاقية أمراض ال تحدد االتفاقية
    .مرضاً 15وعددها 

    .الطبية التي تقدم في حالة اإلصابة تتضمن الرعاية
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    :والتعويضات وفي المعاشات

    .من األجر% 60مالية في حالة العجز المؤقت تعادل  صرف معونة 

    .الة العجز الكلي المستديممن األجر في ح% 60شهري يعادل  صرف معاش 

    .من األجر في حالة الوفاة% 50شهري يعادل  صرف معاش 

عام  ةصدرت هذه االتفاقي   :بخدمات الصحة المهنية المتعلقة ) 161(رقم  االتفاقية - 8
تعزيز الصحة البدنية والعقلية لجميع العمال بالمحافظة على بيئة عمل مأمون ،  م1985

من خالل أقسام الصحة المهنية التي يجب  طريق خدمات وقائية وصحية مالئمة، عن
  .إنشائها في كل مؤسسة 
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  :املصادر
− http://aleppo‐eng.org/vb/showthread.php 
− http://www.education.gov.bh  
− http://www.salama‐libya.org  
− http://www.alhandasa.net/forum 
− http://www.safety‐eng.com 
− www.mohp.gov.eg/environment/statistics 
− www.facb.gov.ps/down/amel.doc 
− http://www.reefnet.gov.sy/health/hygienic‐publications 
− http://www.arabsys.net/vb/showthread.php 
− http://www.najaat.com/page.php 
− http://www.libyanmedicalwaste.com 
− http://www.wfrt.org/dtls.php 
− http://thawra.alwehda.gov.sy 

− http://www.pgftu.ps/page.php 

− http://www.alolabor.org 

− http://www.ilo.org/public/arabic 

  
 


