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الخالصة

عندما بدأ عصر النيضة الصناعية واالنشائية في العالـ الحديث كاف االىتماـ األكبر يتجو نحو ْاآلالت والمعدات عمى اساس انيا الوسيمة االولى

 وبعد اف استقرت الصناعة بدأت األنظار تتجو الى القوى العاممة التي يعتمد عمييا االنتاج وثبت بأنيا تمثؿ الجزء األساسي في جميع العمميات،لالنتاج

وكانت وقاية ىؤالء االفراد مف اخطار المعدات والصناعة وحوادثيا مف اولى االمور التي خضعت لألبحاث العديدة حتى تبمورت في مبادئ عامة لكؿ
.الصناعات واخرى تيتـ بكؿ صناعة عمى حدة
تعتبر السالمة المينية المانع الذي ييدؼ الى الحفاظ عمى المقومات البشرية والمادية وكذلؾ الى رفع انتاجية ىذه المقومات في اطار السالمة
والصحة وتوفير الجو المناسب الصحي لمعامؿ فيشعر باالماف والثقة واالستقرار النفسي وىذا سوؼ يؤدي الى زيادة االنتاج وبغية المحافظة عمى االيدي
العاممة مف مخاطر العمؿ وتمكيناً ليا في اداء دورىا بصورة افضؿ لزيادة االنتاج وتحسيف نوعيتو والمحافظة عمى اآللة ودعـ االقتصاد الوطني ومواكبة

لمتطورات الصناعية والتكنموجية ف قد جاءت فكرة البحث في التركيز عمى اىمية دراسة موضوع السالمة المينية وذلؾ بإجراء المسح الميداني لإلطالع
عمى واقع السالمة المينية في الدوائر المعنية ومواقع العمؿ ومف خالؿ إجراء استبياف حوؿ ىذا الموضوع واجراء المقابالت الشخصية مع المعنييف في
 الماؿ ) في المواقع االنشائية والدوائر، المواد، اآلليات،ىذا المجاؿ والتوص ؿ الى إعداد برنامج لتطبيؽ قواعد السالمة المينية لكؿ الموارد ( العمالة
.المعنية
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ABSTRACT

When industrial and

constructional renaissance started in the world, the great interest was
going on towards the equipment’s, which was the first mean for production. After industry was
settled the interest was going on towards the men ship which manpower on which the production
depends. It was approved that it represents the basic part in all of the processes and the protection
of those individuals against dangers of these equipment’s, industry and its accidents was the
basic things which was studied in many researches until it crystallized in general principles for
all industries and other take care in each industry.
The professional safety is concerned as restrict which aims to take care of humanitarian and
material principles also to raise the production of these principles, in the aspect of safety, health
and providing the suitable healthy condition to the worker so he can feel safety, confidence and
sociological settle, this will increase the production. So In order to maintain the manpower of
business risks and to enable them to fulfill their role better to increase production and improve
the quality and maintain the machine and supporting the national economy and keep pace with
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industrial developments and technological came the idea of research to focus on the importance
of studying the subject of occupational safety by conducting a field survey to see the reality of
professional safety in the relevant departments and work sites and through a questionnaire on
the subject and conduct personal interviews with those concerned in this area and to prepare a
program for the application of professional safety for each resource (labor, machines, materials,
money) in construction sites and departments concerned.

 .1المقدمة:
اف اي عمؿ ميما كاف يقترف بالمخاطر وتسمى ىذه المخاطر بالمخاطر المينية وستبقى ىذه المخاطر محيطة بالعمؿ
ماداـ االنساف يعمؿ ويدير عممية االنتاج ولكف ىذه المخاطر يمكف السطرة عمييا وتقميميا الى الحد االدنى وخمؽ بيئة صحية
وأمينة لمعامميف.
اف الحوادث ليست حتمية الوقوع بؿ ىي كأي ظاىرة في العالـ ليؿ مسبباتيا وطرؽ معالجتيا وتفادييا ومف ىنا اصبح

موضوع الصحة والسالمة المينية موضوعاً اساسياً في الدراسات والبحوث وذلؾ مف أجؿ كسب الفني والميندس وكؿ العامميف
في المنشآت الخبرة الكافية لموقاية مف الحوادث ويحقؽ االستفادة مف االساليب الفنية لألماف واستعماؿ وسائؿ ومعدات األماف

المتاحة واالعتناء بيا بحيث تكوف صالحة وفعالة في وقت الحاجة ليا.
وبما اف القوى العاممة المدربة تعتبر أىـ مقومات االنتاج وزيادة الدخؿ القومي لذا وجب إعداد ىذه العممية ورفع مستواىا
الثقافي في ىذا المجاؿ مف خالؿ فتح الدورات التدريبية نظرياً وعممياً لغرض تنفيذ البرنامج الذي يحقؽ زيادة الدخؿ ،وكما حمؿ

القائموف عمى الصناعة مسؤولية إعداد ىذه العمالة فيـ اليوـ يحمموف مسؤولية المحافظة عمى المقومات األساسية لالنتاج
واالنتاجية وىي االنساف ،اآللة ،المواد وذلؾ باتحاذ الوسائؿ الكفيمة بمنع وقوع الحوادث واالصابات والتعرض لألمراض المينية
التي تؤثر عمى الثروة االقتصادية والتي لـ يعد ىناؾ شؾ في انيا خسارة يمكف تالفييا لما تضيفو مف أعباء عمى نفقات

االنتاج.

ىدؼ البحث :
اف مشكمة الحوادث واالصابات تعتبر مف المشاكؿ الرئيسية التي تواجو المسؤوليف عمى كافة المستويات في العالـ
والمنشآت وبالتالي تنعكس عمى االقتصاد الوطني .مف ىنا جاءت فكرة البحث ليكوف ىدفو الرئيسي إلقاء نظرة عمى واقع
السالمة المينية في الدوائر المعنية بقطاع التشييد والمواقع االنشائية ومعرفة المشاكؿ في ىذا المجاؿ بغية التوصؿ الى قواعد
السالمة المينية ووضع برنامج في كيفية تطبيؽ ىذه القواعد.

منيجية البحث :

لقد تضمف البحث جانبيف ىما:
االوؿ  :الجانب النظري ،حيث تـ االطالع عمى االدبيات والكتب والبحوث السابقة التي تناولت موضوع السالمة المينية مف
اجؿ الوقوؼ عمى المفيوـ النظري لمسالمة المينية وىدفيا وأىميتيا ومعرفة ماتوصؿ اليو الباحثوف في ىذا المضمار.
الثاني  :الجانب العممي ،فقد تـ التركيز عمى المسح الميداني وجمع المعمومات مف المعنييف في الدوائر والمواقع االنشائية مف
خالؿ استبيانيـ وكذلؾ إجراء المقابالت الشخصية معيـ لغرض إغناء البحث بمعمومات تفيد في التوصؿ الى استنتاجات

لتحسيف واقع السالمة المينية في قطاع التشييد في القطر.
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مفيوـ السالمة المينية (المشيداني:)1988 ،

اف المقصود بالسالمة المينية ىو تقديـ خدمات وقائية واحتياطات كفيمة لحماية ووقاية عناصر االنتاج وىي:
 1-1-1القوى البشرية
 2-1-1اآلالت والمعدات واألبنية
 3-1-1المواد األولية والمصنعة

حيث تحمي القوى البشرية مف مخاطر العمؿ والتي تشمؿ اصابات العمؿ واالمراض المينية اليومية لغرض المحافظة
عمييا ألطوؿ فترة بالطاقة االنتاجية الكمية والنوعية اضافة لذلؾ حماية المواد عف طريؽ الخزف والنقؿ السميـ كما تيدؼ
السالمة المينية الى حماية امواؿ الدولة.
لقد عرفت منظمة العمؿ الدولية(عبد الكريـ )2000 ،السالمة المينية عمى انيا جميع االنشطة اليادفة الى حماية القوى

العاممة والمكائف مف التعرض لمحوادث الناجمة عف ظروؼ العمؿ واألداء السيء.
2-1

ىدؼ السالمة المينية (المشيداني:)1988 ،

تيدؼ السالمة المينية الى:
 1-2-1حماية العامميف مف االصابات اثناء العمؿ وذلؾ بعدـ تعرضيـ الى الحوادث واالصابات واالمراض المينية.
 2-2-1تخفيؼ كمفة االنتاج وذلؾ عف طريؽ رفع الكفاءة االنتاجية لمعامؿ.
 3-2-1المحافظة عمى المكائف واآلالت مف التمؼ واالستيالؾ.

 4-2-1تدريب العامميف عمى طرؽ العمؿ الفنية الصحيحة واالشراؼ عمييا.
 5-2-1التفتيش الدوري المستمر عمى مسائؿ العمؿ واالجيزة المستعممة والمطبقة اضافة الى االدوات.
 6-2-1دراسة اسباب الحوادث واالصابات داخؿ المنشأة ووضع الحموؿ المناسبة لتأميف عدـ تكرارىا ثانيةً.

 7-2-1تييئة بيئة لمعمؿ صحيحة وسميمة دوف اي ضرر (التيوية ،االضاءة ،الرطوبة ،االشعاعات ،الضوضاء،
االىت اززات).
 8-2-1اختبار اجيزة الوقاية المناسبة.

ثانياً  :نسبة اتباع وسائؿ السالمة المينية في ادارة المشاريع اليندسية (:الجار اهلل وآخروف)1984 ،

تعتبر السالمة المينية المانع الذي ييدؼ الى الحفاظ عمى المقومات البشرية والمادية وكذلؾ الى رفع انتاجية ىذه

المقومات في اطار السالمة والصحة وتوفير الجو الصحي المناسب لمعامؿ فيشعر باألماف والثقة واإلستقرار النفسي وبالتالي
يؤدي ىذا الى زيادة االنتاج وتعود الفائدة عميو وعمى البمد.
يتسبب وقوع الحوادث اثناء العمؿ في ضياع االرواح واالمواؿ واالجيزة والمعدات كما يتسبب في تعطيؿ االعماؿ واضافة
اعباء مادية ومعنوية عمى كاىؿ المقاوؿ ىو في غنى عنيا ،وميما كاف حجـ الحادثة فيي تؤثر عمى المصاب وعمى سير
العمؿ باالضافة الى ما تسببو مف تكاليؼ باىظة تبمغ اضعاؼ ما يمزـ إنفاقو لتوفير وسائؿ السالمة مف تمؾ الحوادث ،كما اف
بعض المقاوليف يستكثر النفقات التي يجب صرفيا في سبيؿ اتباع اصوؿ وقواعد السالمة.
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لقد وجد مف تحميؿ احصائيات الحوادث في المشاريع االنشائية بأف توزيع تمؾ الحوادث ىو كما يمي (الجار اهلل

وآخروف:)1984 ،
1-2
2-2

السقوط والتعثر واالنزالؽ %22
االجيزة واآلالت والمكائف

%20

3-2

سقوط المواد واالدوات

%20

4-2

اآلليات واالدوات االحتياطية

%13

5-2

المسامير واألدوات الحادة

ما يسببو القطع والبرـ والموي

%12

%7

7-2

اسباب اخرى متنوعة

%6

6-2

أما بالنسبة الى مخاطر السالمة المينية في العمؿ فقد تـ تصنيفيا كما يمي (عبد الكريـ:)2000 ،
1-2

المخاطر الكيمياوية

2-2

المخاطر الميكانيكية

4-2

المخاطر الفيزياوية

5-2

المخاطر الصحية والبايولوجية

6-2

المخاطر النفسية

3-2

المخاطر الكيربائية

تؤدي ىذه المخاطر الى الحوادث واالصابات في حالة تجاوز الحدود المسموح بيا .وىناؾ عدة عوامؿ تؤدي الى حدوث
الحوادث (الشيخمي )1997 ،و (مقابمة مع مسؤوؿ )2003 ،منيا إطالة العمؿ والسرعة وكذلؾ ظروؼ العمؿ غير الجدية
كالح اررة والرطوبة واالضاءة غير المناسبة وكذلؾ نقص خبرة العامؿ وعدـ التزامو بالتعميمات المطموبة .اف واجبات ادارة
المشروع يمثميا مدير المشروع ويساعده جميع الميندسيف والمراقبيف وعميو اف يضع قواعد السالمة االساسية التي تتالئـ ونوع

العمؿ الذي يشرؼ عميو.

ثالثاً  :االحصائيات والسالمة :

تمعب االحصائيات الخاصة بحوادث واصابات العمؿ واالمراض المينية دو اًر ىاماً في ىذا المجاؿ باعتبارىا مصد اًر ميماً

لممعمومات المستخدمة في التقييـ والتخطيط والمتابعة وبالتالي فيي تساىـ في تطوير وتوجيو عمؿ المؤسسات الوطنية ذات

الصمة بحوادث واصابات العمؿ واالمراض المينية وتقدير الحاجة لتطوير الخدمات التي تقدميا كما تساىـ عمى مستمى الشركة
في تطوير الخدمات المتعمقة بصحة وسالمة العامميف .تشير االحصائيات العالمية الحديثة الى وقوع ( )250مميوف اصابة

عمؿ سنوياً في العالـ بيف اصابة عمؿ وحادثة ووفاة ،واستناداً لدراسة لعشرات اآلالؼ مف الحوادث واالصابات وجد اف

( )%88مف الحوادث واالصابات سببيا االشخاص واف ( )%10سببيا االشياء المحيطة بالعمؿ (الثويني.)1991 ،
تقسـ احصائيات اصابات العمؿ الى االنواع التالية (عمي:)1991 ،
1-3
2-3

احصائية عدد ونتيجة االصابات

احصائية اسباب االصابات وتشمؿ:
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 1-2-3االسباب االجمالية الصابات

 2-2-3االسباب التفصيمية لالصابات
 3-3احصائية انواع الحوادث
 4-3احصائية وقت وقوع الحوادث
 5-3احصائية موضوع االصابة في الجسـ

 6-3احصائية االصابة ( واسطة االصابو ونوعيا)
 7-3معدالت التكرار أو الشدة
 8-3نسبة المصابيف الى المعرضيف لالصابة
عادة ما تقترف احصائيات اصابة العمؿ برسوـ بيانية تبيف االصابات كما في االشكاؿ (( )5-1عمي.)1991 ،

رابعاً  :االسعافات األولية (:الثويني)1991 ،

ىي التدابير والخطوات التي يقوـ بيا المعالج أو المسعؼ الى المصابيف بالحوادث الطارئة قبؿ وصوليـ الى المراكز الطبية

أو المستشفيات .تعتبر االسعافات األولية في مواقع العمؿ خط الدفاع لعالج اصابات العمؿ سواء البسيطة أو المعقدة أو
المرض المفاجئ لحظة وقوعو مف قبؿ المسعؼ الصحي الميني.
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شكؿ رقـ ( :)1يبيف النسبة المؤية الجزاء الجسـ المعرضة لالصابة

شكؿ رقـ ( :) 2يبيف احصائية الصابات العمؿ بالنسبة لوقت العمؿ وواجبات العمؿ (شفتات) حيث

يظير بأف نسبة عدـ الحوادث في الوجبة االولى ( % 77.6مف الساعة  10-6صباحاً ومف
الساعة  14-10ظي اًر) ونسبة عدد الحوادث لموجة الثانية  % 20.6والثالثة .% 1.8
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شكؿ رقـ (:)4احصائية نسبة االصابات بالنسبة لمجنس

شكؿ رقـ (:)5احصائية نسبة االصابات بالنسبة الياـ االسبوع
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اجراء اإلستبياف
 -1حجـ العينة :

لما كاف مف الصعب استبياف كؿ مجتمع المعنييف بموضوع السالمة المينية لذا تـ أخذ عينة مف ىذا المجتمع ممثالً بػ

( )38مستبيناً بموجب المواصفة األمريكية (  ،) ASTM – E – 122 -79لقد كانوا مف الميندسيف والفنييف ومسؤولي
السالمة مف ذوي الخبرة الطويمة (اكثر مف  10سنوات).
 -2تصميـ استمارة االستبياف :

مف خالؿ مراجعة المصادر والبحوث المذكورة في الجانب النظري ومف خالؿ المقابالت الشخصية التي اجريت مع عدد

مف المسؤوليف عف السالمة المينية في دوائر الدولة والمشاريع االنشائية تـ استخالص اسئمة معينة تضمنتيا استمارة االستبياف
والموضح نموذجاً منيا في الممحؽ رقـ ( .)1لقد تـ جمع االستمارات وتفريغ االجابات في الجدوؿ في الممحؽ رقـ(.)2
 -3جمع االجابات وتحميميا :

لقد تـ احتساب التكرار لالجابات ومف ثـ احتساب النسبة المئوية كأسموب بسيط وشائع في الدراسات االحصائية (ابو

صالح وآخروف .) 1983 ،لقد لوحظ اف اجابة اكثر المستبينيف عمى عدد كبير مف االسئمة باإلجابة (كال) مقارنة باإلجابة (نعـ)
وىذا يؤكد عدـ توفر التعميمات الخاصة بموضوع السالمة في اغمب دوائر قطاع التشييد ومواقع العمؿ االنشائية والى عدـ
وجود قواعد رئيسية واجبة التطبيؽ في ىذا الموضوع ولقمة عدد المسؤوليف عف السالمة المينية.

خامساً  :البرنامج المقترح لتطبيؽ قواعد السالمة المينية :

مف اجؿ تحقيؽ اليدؼ الرئيسي وىوسالمة العامميف والمعدات واألبنية وبعد االطالع عمى نتائج تحميؿ اجابات االستبياف

والمقابالت الشخصية واعتماداً عمى الدراسات والبحوث حوؿ موضوع السالمة المينية تـ التوصؿ الى اقتراح برنامج لتطبيؽ
قواعد السالمة المينية وبالمحاور التالية:

المحور األوؿ  :وضع السياسة العميا لمسالمة المينية :
وضع السياسة العميا لمسالمة المينية يجب اف يبدأ مف الجيات العميا في الدولة ونزوالً الى االمؤسسات والدوائر االخرى

عمى اف تكوف ىنالؾ جية مركزية تأخذ عمى عاتقيا عممية التطبيؽ وتكوف ليا صالحيات ممزمة وكما يمي:
 -1مياـ االدارات العميا عند وضع سياسة السالمة المينية :
1-1

اف قسـ السالمة المينية يجب اف يرتبط مباشرة بمدير عاـ الشركة لالسباب التالية:
 1-1-1اف قسـ السالمة المينية يعد مف االقساـ الميمة جداً بسبب سعيو المستمر لمنع وقوع الحوادث
واالصابات ومف ثـ تقميؿ الخسائر البشرية والمادية.

 2-1-1اف االجراءات التي يتخذىا قسـ السالمة مف حيث عدـ مالئمة محؿ العمؿ أو معاقبة المخالفيف
أو اية ق اررات اخرى تخص تطبيؽ السالمة اليمكف اف تتحقؽ اذا كاف ارتباط ىذا القسـ بغير مدير
عاـ الشركة.
 3-1-1اف ق اررات قسـ السالمة سيكوف ليا اث اًر واقعاً ممموساً وبأقرب فرصة مقارنةً بما لو كاف ارتباط
القسـ مع غير المدير العاـ.
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2-1

يجب اف يكوف لالدارة العميا دور فعاؿ وجدي واجب التحقيؽ بخصوص تأميف سالمة وصحة جميع

3-1

تكوف المسؤولية تضامنية تشترؾ فييا جميع المديريات واالقساـ لتحقيؽ مستمزمات الصحة والسالمة

العامميف.
المينية.

4-1

عدـ اىماؿ السالمة المينية أو جعؿ مياميا مشاعة غير محددة المفيوـ وال واضحة األىداؼ أو فكرة

مسؤوليتيا عبئاً ثقيالً عمى مسؤوؿ السالمة أو لجنة السالمة بؿ يجب تحديد ىذه المسؤوليات وتحديد
المعنييف بيا.

5-1

تحمؿ المسؤوليات التي قد تظير في الظروؼ غير االعتيادية ومايتبعيا ومعالجتيا منيا:
 1-5-1مخاطر تتصؿ بالحروب.
 2-5-1مخاطر تتصؿ بتأميف أماكف العمؿ.

 3-5-1مخاطر تتصؿ بحسف اختيار مقومات االنتاج البشرية والمادية.
 4-5-1مخاطر تتصؿ بتدريب ونوعية العامميف.
 5-5-1مخاطر تتصؿ بتنظيـ االجيزة الفنية المعاونة كأجيزة السالمة والصحة المينية والدفاع المدني
وغيرىا.

 6-5-1خاطر تتصؿ بمستوى العالقات االنسانية بيف مختمؼ مستويات العامميف.
 7-5-1مخاطر تتصؿ بتخطيط برامج السالمة ومتابعة التنفيذ وتقديـ النتائج.
 8-5-1مخاطر تتصؿ بتنظيـ العمؿ وعدـ تحديد المسؤوليات.

 -2مسؤوليات االدارة العميا :

 1-2مسؤوليات تتصؿ بتخطيط الشركة أو التوسع فييا.
 2-2مسؤليات تتصؿ بسياسة الشركة في تنفيذ التزاماتيا ومتابعة التفيذ.
 3-2مسؤوليات تتصؿ بتنظيـ العمؿ وتحديد العالقات بيف مختمؼ الوحدات.
 4-2مسؤوليات اتخاذ االجراءات الالزمة التي تضمف حماية العامميف اضافة الى االجراءات المتعمقة بتنظيـ خدمات
الصحة والسالمة المينية كالقوانيف والنظـ والموائح ذات اعالقة.

 -3دور االدارة في منع الحوادث بالتركيز عمى مايمي :

 1-3توجيو اقساـ السالمة واالطفاء وتحديد مسؤولية كؿ قسـ منيا.
 2-3االشراؼ الفعمي عمى تدريب المنتسبيف بما يخص السالمة.
 3-3اختيار منتسبي اقساـ السالمة واالطفاء.

 4-3االشراؼ عمى تطبيؽ قوانيف وانظمة السالمة.
 5-3رفع مستوى الوعي الوقائي لمعامميف.
 6-3تشكيؿ لجاف السالمة والصحة المينية وتحديد مياميا وواجباتيا.
 7-3تشجيع المقترحات واعماؿ المجاف واألخذ بيا ومناقشة المقترحات واألعماؿ التي يتـ رفضيا قبؿ اتخاذ قرار
الرفض لكي تكوف المجنة عمى عمـ بذلؾ ولكي تتجاوز تمؾ المقترحات في حالة كونيا التخدـ الشركة أو العامميف.
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المحور الثاني  :المياـ الرئيسية لمسالمة :
 -1قواعد السالمة التي يجب تطبيقيا مف قبؿ كؿ مسؤوؿ في موقع العمؿ :
1-1

شرح اسباب الحوادث لكافة العامميف في موقع العمؿ ثـ إعطائيـ التعميمات والتدريبات الالزمة عمى كيفية

انجاز العمؿ بأماف.
2-1

يجب اف يييئ كافة العامميف في موقع العمؿ بحيث يتمكنوا مف رؤية كافة المخاطر المحتممة ،كما يشجعوف
عمى تقديـ التقارير عف حدوث الخمؿ أو األخطاء والعيوب.

3-1

المنع الشديد مع شرح االسباب لعدـ االعتناء واالىماؿ.

4-1

ايصاؿ التعميمات الجديدة وقواعد السالمة الى كافة األفراد العامميف في موقع العمؿ كمما سنحت الفرصة.

 -2مياـ ميندس السالمة :
 1-2مراجعة طرؽ التصميـ والتنفيذ وتطوير مواصفات السالمة ايتـ تضمينيا في وثائؽ عقود االنشاء.
 2-2وضع خطة السالمة التي تتناسب مع متطمبات المشروع.

 3-2مراجعة برنامج المقاوؿ الخاص بالسالمة عمى ضوء خطة االنشاء لمسالمة والحصوؿ عمى موافقة المالؾ عمى
خطة السالمة الخاصة بالمشروع.
 4-2تخطيط نظـ التقيد بالخطة مف قبؿ موظؼ السالمة والمفتشيف ومنسقي االنشاء لممناطؽ المختمفة بالمشروع.
 5-2تنظيـ لجنة سالمة المشروع.

 6-2عقد اجتماع لموضوع السالمة مع رؤساء العماؿ وحضور اجتماعات لمناقشة السالمة.
 7-2مراقبة نظاـ تقارير الحوادث ووضع التوصيات الخاصة بتحسيف برنامج السالمة.
 8-2تأميف خدمات المستشفى واإلسعاؼ.
 9-2تاميف الحماية مف الحريؽ وخدمات األمف.

 -3مياـ مسؤوؿ السالمة :

 1-3تجييز وسائؿ أمينة لموصوؿ الى نقاط األعماؿ مع اوضاع أمينة لمعمؿ مبنية عمى نظاـ متكامؿ لمعمؿ في جو
السالمة.
 2-3تجييز وصيانة االجيزة والمكائف واآلليات األمينة لمعمؿ.
 3-3جعؿ موقع العمؿ مرتباً منظماً نظيفاً بصورة دائمة.

 4-3التفكير قبؿ القياـ بأي عمؿ في معرفة اسباب الحوادث مع توقع المخاطر واتخاذ االحتياطات لمنعيا.
 5-3اختيار الطريقة األكثر سالمة واماناً عند اتخاذ قرار القياـ بعممية معينة.

 6-3عدـ التسرع في استغالؿ الفرص المحفوفة بالمخاطر وفي حالة مالحظة شئ غير أميف يجب اتخاذ االجراءات
الفورية إلزالة الخطر.

 7-3إسداء النصح الى كافة العامميف في الموقع عف اسباب الحوادث واعطائيـ االرشادات والتعميمات بوضوح ثـ
التأكد مف تنفيذىا.
 8-3المحافظة عمى أرضية الممرات آمنة ضد التزلؽ وخالية مف العوارض المؤدية الى التعثر.
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 9-3التأكيد عمى كافة العامميف في الموقع بالنظر الى األماـ والى ماحوليـ عند المشي.

 10-3يجب اف يكوف مسؤوؿ السالمة وبقية الميندسيف أسوة يقتدى بيـ في تطبيؽ قواعد وأصوؿ السالمة.

المحور الثالث  :المتطمبات الفنية لتطبيؽ انظمة السالمة :
 -1اإليعاز بشراء مستمزمات السالمة الخاصة.
 -2رفع األنقاض.

 -3وضع العالمات الدالة واإلرشادية والتحذيرية وتعميمات السالمة والبوسترات .
 -4صيانة التأسيسات الكيربائية في مكاتب الميندسيف وغرؼ العامميف.
 -5صيانة منظومات التيوية والساحبات اليوائية واإلضاءة.
 -6توفير معدات الوقاية الفردية العامة والمتخصصة ووفؽ جدوؿ اإلعمار.
 -7إقامة دورة متخصصة في السالمة لمدة يوـ في الشير.
 -8ايقاؼ عمؿ الماكنة في حالة عدـ صدور أو وجود شيادات السالمة بالمنظومات والكرينات الجسرية.
 -9الفحص الطبي الدوري لمعامميف.

 -10تطبيؽ تعميمات السالمة العامة والخاصة.
 -11متابعة سجؿ الكشؼ اليومي قبؿ التشغيؿ مف قبؿ السالمة.
 -12متابعة التجاوزات في الطاقات أو اليدر بيا وكما يمي:


الطاقة الخزنية داخؿ المخزف.



طاقات الخدمات الفنية (الكيرباء ،الماء ،الوقود) واالدوات االحتياطية.



ساعات العمؿ وفترات استراحة العامميف المحددة.



عدد العامميف لكؿ فترة عمؿ.

 -13متابعة إدامة اآلليات بعد انتياء وجبة العمؿ.
 -14مدى توفر معدات وادوات المناقمة والرفع المناسبة.
 -15التأكيد عمى مايمي:


تعريؼ العامميف بمواقع الخطر ومسببات الخطورة في عمميـ.



توفر صيدلية لالسعافات األولية وديمومة المحتويات.



عدـ البدء بتشغيؿ اآللية بعد صيانتيا اال بتأييد مسؤوؿ السالمة.



إدامةالمواقع الخدمية لمعامميف (الحمامات والمغاسؿ).



تحقيؽ متطمبات التعبئة والتغميؼ الجيد.



نظافة شبكات المجاري مف المخمفات وتأميف األغطية لممانيوالت والشبكات المفتوحة.



تأميف حاويات لجمع المخمفات وتأميف التأريث األرضي ذات الجيد العالي.



وضع ممصقات التحذير المناسبة.



عدـ عمؿ العامميف بدوف الوقاية الشخصية المحددة.
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 -16السعي لتوفير اذاعة داخمية مع موسيقى تساعد العامميف عمى تجاوز الممؿ والكآبة.

 -17اف تطبيؽ ومتابعة االنظمة الفنية يتطمب التوثيؽ وفؽ مراحؿ لالنجاز إلزالة المالحظات لدى مسؤوؿ نشاط السالمة.

المحور الرابع  :المتطمبات االدارية لتطبيؽ انظمة السالمة :

 -1تكميؼ ممثمي السالمة مف حممة شيادة الدبموـ أو االعدادية ومف لدييـ خبرة جيدة في السالمة لغرض تطبيؽ المياـ
والواجبات اليومية الخاصة بعمؿ السالمة.
 -2عمى الشركات اف تحقؽ األعداد المطموبة لممثمي السالمة وحسب كادر كؿ شركة أو موقع عمؿ.

 -3العمؿ ضمف الييكمية االدارية لكؿ شركة مف حيث ارتباط نشاط السالمة ارتباطاً مباش اًر بمدير عاـ الشركة.
 -4تأميف تغطية مستمزمات انشطة السالمة واعطاء االىتماـ الكبير ليا.

 -5منح مدير السالمة بعض الصالحيات االدارية والمالية مف قبؿ ادارة الشركة.
 -6تكميؼ مسؤولي السالمة بفتح السجالت الخاصة لغرض التوثيؽ والكشؼ اليومي ويؤخذ بالحسباف بأف ىذه السجالت
خاضعة لمتفتيش والكشؼ عمييا مف خالؿ فرؽ السالمة لمشركة الرئيسية.

 -7يتـ رفع موقؼ شيري مف قبؿ مسؤولي السالمة في المواقع الى مدير عاـ الشركة ومف المدراء الى المسؤوؿ األعمى
في الو ازرة.
 -8يطبؽ مبدأ الثواب والعقاب لممتميزيف والميمميف مف مسؤولي السالمة في تطبيقات اجراءات السالمة فصمياً.

 -9يعاقب ممثؿ السالمة في حالة ثبوت استغاللو لمصالخيات الممنوحة لو عمى اف تكوف العقوبة مف مجمس ادارة
الشركة.

المحور الخامس  :دور االحصائيات في السالمة المينية :
أوالً  :تحديد اىداؼ ووظائؼ احصائيات حوادث العمؿ واالمراض المينية :
 -1عمى المستوى الوطني :
1-1

تحديد مصادر الخطورة في كؿ نشاط اقتصادي أو قطاع ميني.

3-1

تقدير الحاجة الى تطوير عمؿ الدوائر الحكومية المسؤولة عف تطبيؽ معايير حماية وحفظ صحة العامميف

2-1

تقدير االحتياجات التقنية والعممية لمتحكـ بمخاطر العمؿ ومعالجة نتائجو.

وسالمتيـ.
4-1

مراجعة وتطوير الجداوؿ الخاصة بحدود التعرض وداوؿ االمراض المينية.

 -2عمى مستوى الشركة :
1-2

التقييـ االولي لفعالية قسـ السالمة المينية وتقدير احتياجات تطويره.

2-2

التحديد الدقيؽ ألسباب الحوادث واالمراض المينية التي تقع نتيجة لظروؼ العمؿ وسبؿ معالجتيا ومنع

تكرارىا.
3-2
4-2

المساىمة في الكشؼ عف مصادر خطورة غير محددة أو معروفة.

تحديد حجـ الخسائر البشرية واالقتصادية الناجمة عف االصابات والحوادث.
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تقدير الحاجة لتقديـ أو تطوير خدمات اضافية (صحية أو تدريبية) تساىـ في مجاؿ حماية العامميف

والمحافظة عمى صحتيـ.

ثانياً  :تغطية احصائيات الحوادث واالمراض المينية في مختمؼ قطاعات العمؿ لمؿ يمي:
1-2

جميع الحوادث المينية سواء أدت الى اصابات أـ لـ تؤدي الى ذلؾ.

2-2

جميع االصابات التي تؤدي الى غياب المصاب عف العمؿ لمدة يوـ واحد عمى األقؿ.

4-2

جميع االصابات الناتجة عف حوادث الطريؽ مف والى موقع العمؿ.

5-2

اصابات العامميف مف األحداث.

3-2

جميع االصابات المينية التي تؤدي الى الوفاة.

يجب اعتماد مبدأ اإلبالغ عف االصابات بممئ استمارات تتضمف المعمومات التي تساعد في اجراء احصائيات الحوادث
وكنماذج ليا في الممحؽ رقـ ( )3وىي:


معمومات عف الشركة أو صاحب العمؿ.



معمومات عف المصاب.



صفات الحادث.



كيفية وقوع الحادث.

يجب االستفادة مف جمع وتحميؿ البيانات الخاصة بحوادث واصابات العمؿ واالمراض المينية في :
 -1تحديد االنشطة االقتصادية والمينية التي تقع فييا الحوادث واالمراض المينية مع بياف درجة خطورتيا وطرؽ وقوعيا
بغية وضع قاعدة لالجراءات الوقائية.
 -2استكشاؼ التغيرات في نمط الحوادث واالصابات المينية ومعدالت وقوعيا.

 -3تحديد األولويات في مجاؿ الوقاية مف المخاطر ومتطمبات التدخؿ والمعالجة.
 -4تقدير الخسائر االقتصادية وكمفة االصابات المينية وأىميا اياـ العمؿ المفقودة.
 -5توفير قاعدة بيانات مف اجؿ تصميـ أو إعادة النظر في برامج السالمة.
 -6إطالع اإلدارات واصحاب العمؿ والعامميف ومنظماتيـ عمى المخاطر المرتبطة بعمميـ.
 -7توفير قاعدة بيانات موثوقة إلجراء بحوث مستقبمية في مجاؿ الوقاية.

 -8إعداد تقرير سنوي أو نصؼ سنوي عف احصائيات اصابات العمؿ واالمراض المينية.

سادساً  :االستنتاجات:

يمكف تمخيص ماتـ التوصؿ اليو بما يمي :
 -1تفتقر أغمب دوائر قطاع التشييد ومواقعيا االنشائية الى انظمة وقواعد السالمة.
 -2عدـ االلتزاـ الصحيح بتعميمات السالمة المينية في حالة توفرىا ،أو ضعؼ شديد في تطبيقيا.
 -3عدـ وجود قسـ خاص وبالعدد الكافي مف المنتسبيف المعنييف بأمور السالمة.

 -4عدـ إعطاء الصالحيات المناسبة والكافية لمسؤوسـ السالمة المينية في حالة وجود ىكذا قسـ.
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 -5عدـ اىتماـ االدارات العميا بشكؿ جدي بموضوع السالمة المينية مع استكثار النفقات التي يجب صرفيا عمى اتباع
اصوؿ وقواعد السالمة وعدـ تقديرىا لمتكاليؼ وخسائر الحوادث التي تيبط المعنويات وتزرع الخوؼ والفوضى وتزيد

مف تبذير المواد وتؤدي الى عطب اآلليات واالجيزة وتؤخر سير العمؿ وتزيد تكاليؼ البناء والتشغيؿ والصيانة اضافة
الى التكاليؼ غير المباشرة.
 -6ضرورة اف يبدأ االىتماـ بالسالمة المينية مف الجيات العميا لمدولة ونزوالً الى المؤسسات والدوائر االخرى عمى اف
تكوف ىنالؾ جية مركزية تأخذ عمى عاتقيا عممية التطبيؽ وتكوف ليا صالحيات ممزمة.

 -7تـ التوصؿ الى برنامج لتطبيؽ قواعد السالمة في دوائر قطاع التشييد وقد شمؿ البرنامج خمسة محاور لضمف سالمة
العامميف والمواد واآلليات والماؿ.

المصػػػادرالعربية:
 المشيداني ،أزىر عبد الرحمف " ،الصحة والسالمة المينية " ،بغداد ،دار الحرية لمطباعة.1988 ،

 عبد الكريـ ،عبد المنعـ " ،السالمة المينية في مواقع العمؿ "  ،الجمعية العراقية لمحة والسالمة المينية ،الدورة
االساسية لمعمؿ في اقساـ السالمة والصحة المينية ،لمفترة .2000/3/9 – 2/26
 الجار اهلل ،د .محمد ابراىيـ ونوارة ،د .جماؿ محمد " ،ادارة المشاريع اليندسية"  ،المممكة العربية السعودية ،الناشر
جامعة الممؾ سعود ،مطبعة جوف وايمي وأوالده ،نيويورؾ.1984 ،

 الشيخمي ،د .سامي " ،صحة العامؿ " مديرية البيئة البشرية العامة  ،مديرية الصحة المينية ،دار الحرية لمطباعة
والنشر ،بغداد.1979 ،
 مقابمة شخصية مع مسؤوؿ السالمة المينية ،شركة الفاو اليندسية لممقاوالت ،آذار 2003
 الثويني ،د .ىالؿ جاسـ " ،احصاء حوادث واصابات العمؿ واالمراض المينية " ،محاضرة الجمعية العراقية لمصحة
والسالمة المينية ،بغداد.1991 ،

 عمي ،رحيـ تركي " ،المبادئ االساسية لمسالمة المينية " ،بغداد ،ىيئة المعاىد الفنية.1991 ،
 الثويني ،د .ىالؿ جاسـ " ،االسعافات االولية في مواقع العمؿ " ،محاضرة الجمعية العراقية لمصجة والسالمة المينية،
بغداد1991 ،
 ابو صالح ،محمد صبحي وعوض ،عدناف محمد " ،مبادئ اإلحصاء " ،جامعة اليرموؾ ،إربد ،األردف ،الناشر  :جوف
وايمي وأوالده ،نيويورؾ .1983

المصادر االجنبية:


ASTM – E122 – 79, “Standard Recommended Practice for choice of Sample Size to
Estimate the Average Quality of a Lot or Process “.

14

Volume 22 April 2016

Journal of Engineering

Number 4

ممحؽ رقـ ()1
نموذج استمارة االستبياف
اسـ الدائرة :
نوع اعماؿ الدائرة :

تأريخ تأسيس الدائرة :

يرجى وضع اشارة ( √ ) أمام الجواب الذي تختاره:
السؤاؿ

ت
-1

ىؿ يوجد قسـ لمسالمة ؟

-2

في حالة وجود قسـ لمسالمة ،متى تأسس.

-3

ىؿ يوجد ميندس لمسالمة ؟

-4

ىؿ يوجد مسؤوؿ لمسالمة ؟

-5

ىؿ يتـ استعماؿ معدات الوقاية الشخصية أدناه ؟

-6

-

واقيات الوجو والعيوف

-

واقيات السمع

-

واقيات اليد والذراع

-

واقيات الرأس

-

واقيات القدـ والساؽ

-

واقيات الجسـ

-

واقيات مخاطر السوؽ

-

واقيات الجياز التنفسي

ىؿ يتـ احتساب معدؿ وقوع االصابة كمقياس مقارنة لوقوع الحوادث بيف المواقع المتماثمة وكما يمي:
عدد االصابات خالؿ الفترة الزمنية

معدؿ الوقوع = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ * 1000
العدد االجمالي لمعامميف خالؿ نفس الفترة
-7

ىؿ يتـ احتساب تكرار وقوع االصابات كمقياس مقارنة مع عدد ساعات العمؿ الفعمية وكما يمي :
عدد االصابات خالؿ الفترة الزمنية
معدؿ تكرار االصابا ت = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ* 1000000
عدد العامميف * عدد االياـ الفعمية خالؿ الفترة الزمنية * عدد ساعات العمؿ اليومي

-8

ىؿ يتـ احتساب شدة خطورة االصابات الناجمة عف حوادث العمؿ وكما يمي:

عدد اياـ العمؿ المفقودة نتيجة لالصابات خالؿ فترة معينة

معدؿ الخطورة=ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ* 1000000
عدد العامميف*عدد اياـ العمؿ الفعمية خالؿ الفترة الزمنية * عدد ساعات العمؿ اليومي

-9

ىؿ يتضمف نموذج االبالغ عف اصابات العمؿ البيانات التالية:
-

معمومات عف الشركة او صاحب العمؿ

-

اسـ وعنواف الشركة  /موقع العمؿ

15

نعـ

كال
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-

النشاط االقتصادي

-

فعاليات العمؿ
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ىؿ تسجؿ المعمومات أدناه عمى المصاب:
-االسـ – العمر – الجنس – العنواف – الوضع الميني – موظؼ – عامؿ – أجير بعقد – المينة – مدة الخدمة – خبرة

التدريب
-11

-12

-13

-14

ىؿ يتـ وصؼ االحداث :
-

حادث مميت

-

حادث أدى الى عجز دائـ أو مؤقت

-

طبيعة اإلصابة

-

مكاف اإلصابة

ىؿ يتـ وصؼ كيفية وقوع الحادث :
-

مكاف وقوع الحادث

-

زمف  /تأريخ وقوع الحادث

-

العمؿ  /النشاط الذي أدى الى الحادث

-

نوع الحادث

-

العامؿ المادي المسبب

-

العوامؿ االخرى

ىؿ تتوفر خدمات االسعاؼ األولي أدنا في مواقع العمؿ :
-

توفر المسعؼ الصحي الميني لحيف قدوـ الطبيب أو لنقؿ المصاب

-

تأميف صندوؽ اإلسعاؼ األولي بكؿ مواده إلجراءات اإلسعاؼ األولي

ىؿ يتـ تطبيؽ الواجبات والمياـ أدناه لمسالمة والصحة المينية :
-

وضع واعتماد برنامج لمسالمة بحيث ينسجـ والطموحات

-

جمع البيانات واإلحصائيات عف الحوادث واإلصابات وتنظيـ استمارات اإلصابات وتصنيفيا وترصيدىا ورفعيا بمواقؼ
فعمية الى المسؤوليف

-

تحقيؽ في الحوادث واالصابات ومعرفة اسبابيا وتثبيتيا في سجؿ خاص واقتراح اإلجراءات الكفيمة بمنع تكرارىا

-

مراقبة ومتابعة تنفيذ التشريعات القانونية والتعميمات واألوامر الصادرة مف الجيات المختصة والسالمة المينية

-

نشر الوعي الوقائي لكافة العامميف مف خالؿ اصدار النشرات ووسائؿ اإليضاح وفتح الدورات التدريبية لمعامميف

-

المشاركة في دراسة المشاريع في مرحمة التخطيط واإلشراؼ عمى التنفيذ لضماف مراعاة قواعد الصحة والسالمة

-

التنسيؽ والتعاوف مع الدوائر المختصة في مجاؿ الصحة المينية كالمركز القومي لمصحة والسالمة المينية ،حماية

المينية

البيئة ،الدفاع المدني ،مركز البحوث وغيرىا
-

متابعة التأميف عمى العامميف ضد الحوادث واالصابات واستحصاؿ التعويضات لممتضرريف بما يضمف حقوقيـ

-

متابعة اجراء الفحوصات الدورية لمعامميف وحسب طبيعة عمؿ كؿ شركة وفتح سجالت خاصة بذلؾ

-

متابعة الفحوصات الدورية لمعامميف والمعدات ومتابعة تطبيؽ نظـ الصيانة الوقائية المبرمجة لمنع وقوع الحوادث
واالصابات

-

متابعة نظافة المكائف واآلالت واالقساـ الفنية بصورة مستمرة وكذلؾ مرافؽ الشركة

-

متابعة التأميف عمى المكائف والمعدات ضد اخطار االنفجار والحريؽ والكوارث الطبيعية

16
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-

العمؿ عمى توفير المعدات الشخصية لحماية العامميف مف اخطار العمؿ وحسب المواصفات العالمية ومتابعة

-

العمؿ عمى اتخاذ كافة احتياطات السالمة لممكائف والمعدات الخاصة فيما يتعمؽ بالحواجز الواقية لألجزاء المتحركة

استخداميا
واألغطية

-

مراقبة االعماؿ العرضية ذات الصمة مثؿ تفريغ الحموالت الثقيمة خاصة الخطرة منيا لتالفي حدوث الحرائؽ
واالنفجارت واصابة العامميف

-

المشاركة في المجاف التحقيقية في الحوادث الخطرة مثؿ التسمـ ،الحرائؽ ،االصابة باالمراض المينية

-

متابعة اعماؿ الطبابة في الشركة ومواقع العمؿ التابعة ليا والتأكد مف تقديميا الخدمات الطبية وتوفير كافة
المستمزمات الطبية والبشرية

ممحؽ رقـ()2
جدوؿ تحميؿ اجابات المستبينيف
السؤاؿ

ت
-1

ىؿ يوجد قسـ لمسالمة ؟

-2

في حالة وجود قسـ لمسالمة ،متى تأسس.

نعـ
%

60

كال
%

40

-3

ىؿ يوجد ميندس لمسالمة ؟

54

45

-4

ىؿ يوجد مسؤوؿ لمسالمة ؟

58

42

-5

ىؿ يتـ استعماؿ معدات الوقاية الشخصية أدناه ؟

-6

-

واقيات الوجو والعيوف

30

70

-

واقيات السمع

33

67

-

واقيات اليد والذراع

20

80

-

واقيات الرأس

60

40

-

واقيات القدـ والساؽ

38

62

-

واقيات الجسـ

35

65

-

واقيات مخاطر السوؽ

30

70

-

واقيات الجياز التنفسي

22

78

32

68

ىؿ يتـ احتساب معدؿ وقوع االصابة كمقياس مقارنة لوقوع الحوادث بيف المواقع المتماثمة وكما يمي:
عدد االصابات خالؿ الفترة الزمنية

معدؿ الوقوع = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ * 1000
العدد االجمالي لمعامميف خالؿ نفس الفترة
-7

ىؿ يتـ احتساب تكرار وقوع االصابات كمقياس مقارنة مع عدد ساعات العمؿ الفعمية وكما يمي :
عدد االصابات خالؿ الفترة الزمنية
معدؿ تكرار االصابات = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ* 1000000
عدد العامميف * عدد االياـ الفعمية خالؿ الفترة الزمنية * عدد ساعات العمؿ اليومي

17

30

70
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ىؿ يتـ احتساب شدة خطورة االصابات الناجمة عف حوادث العمؿ وكما يمي:

عدد اياـ العمؿ المفقودة نتيجة لالصابات خالؿ فترة معينة

25

75

معدؿ الخطورة=ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ* 1000000
عدد العامميف*عدد اياـ العمؿ الفعمية خالؿ الفترة الزمنية * عدد ساعات العمؿ اليومي

-9

-10

ىؿ يتضمف نموذج االبالغ عف اصابات العمؿ البيانات التالية:
-

معمومات عف الشركة او صاحب العمؿ

60

40

-

اسـ وعنواف الشركة  /موقع العمؿ

55

45

-

النشاط االقتصادي

25

75

-

فعاليات العمؿ

65

35

ىؿ تسجؿ المعمومات أدناه عمى المصاب:
-االسـ – العمر – الجنس – العنواف – الوضع الميني – موظؼ – عامؿ – أجير بعقد – المينة – مدة الخدمة – خبرة

67

33

التدريب

72

28

40

60

57
-11

-12

-13

-14

43

ىؿ يتـ وصؼ االحداث :
-

حادث مميت

34

66

-

حادث أدى الى عجز دائـ أو مؤقت

41

59

-

طبيعة اإلصابة

30

70

-

مكاف اإلصابة

39

61

ىؿ يتـ وصؼ كيفية وقوع الحادث :
-

مكاف وقوع الحادث

36

64

-

زمف  /تأريخ وقوع الحادث

45

55

-

العمؿ  /النشاط الذي أدى الى الحادث

28

72

-

نوع الحادث

37

63

-

العامؿ المادي المسبب

20

80

-

العوامؿ االخرى

22

78

ىؿ تتوفر خدمات االسعاؼ األولي أدنا في مواقع العمؿ :
-

توفر المسعؼ الصحي الميني لحيف قدوـ الطبيب أو لنقؿ المصاب

70

30

-

تأميف صندوؽ اإلسعاؼ األولي بكؿ مواده إلجراءات اإلسعاؼ األولي

64

38

ىؿ يتـ تطبيؽ الواجبات والمياـ أدناه لمسالمة والصحة المينية :
-

وضع واعتماد برنامج لمسالمة بحيث ينسجـ والطموحات

40

60

-

جمع البيانات واإلحصائيات عف الحوادث واإلصابات وتنظيـ استمارات اإلصابات وتصنيفيا وترصيدىا ورفعيا بمواقؼ

37

63

فعمية الى المسؤولي
-

تحقيؽ في الحوادث واالصابات ومعرفة اسبابيا وتثبيتيا في سجؿ خاص واقتراح اإلجراءات الكفيمة بمنع تكرارىا

30

70

-

مراقبة ومتابعة تنفيذ التشريعات القانونية والتعميمات واألوامر الصادرة مف الجيات المختصة والسالمة المينية

34

66

-

نشر الوعي الوقائي لكافة العامميف مف خالؿ اصدار النشرات ووسائؿ اإليضاح وفتح الدورات التدريبية لمعامميف

27

73

-

المشاركة في دراسة المشاريع في مرحمة التخطيط واإلشراؼ عمى التنفيذ لضماف مراعاة قواعد الصحة والسالمة

75

25

18
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المينية
-

التنسيؽ والتعاوف مع الدوائر المختصة في مجاؿ الصحة المينية كالمركز القومي لمصحة والسالمة المينية ،حماية

35

65

البيئة ،الدفاع المدني ،مركز البحوث وغيرىا
-

متابعة التأميف عمى العامميف ضد الحوادث واالصابات واستحصاؿ التعويضات لممتضرريف بما يضمف حقوقيـ

60

40

-

متابعة اجراء الفحوصات الدورية لمعامميف وحسب طبيعة عمؿ كؿ شركة وفتح سجالت خاصة بذلؾ

30

70

-

متابعة الفحوصات الدورية لمعامميف والمعدات ومتابعة تطبيؽ نظـ الصيانة الوقائية المبرمجة لمنع وقوع الحوادث

37

63

واالصابات
-

متابعة نظافة المكائف واآلالت واالقساـ الفنية بصورة مستمرة وكذلؾ مرافؽ الشركة

41

59

-

متابعة التأميف عمى المكائف والمعدات ضد اخطار االنفجار والحريؽ والكوارث الطبيعية

30

70

-

العمؿ عمى توفير المعدات الشخصية لحماية العامميف مف اخطار العمؿ وحسب المواصفات العالمية ومتابعة

34

66

-

العمؿ عمى اتخاذ كافة احتياطات السالمة لممكائف والمعدات الخاصة فيما يتعمؽ بالحواجز الواقية لألجزاء المتحركة

31

69

استخداميا
واألغطية

-

30

مراقبة االعماؿ العرضية ذات الصمة مثؿ تفريغ الحموالت الثقيمة خاصة الخطرة منيا لتالفي حدوث الحرائؽ

70

واالنفجارت واصابة العامميف
-

المشاركة في المجاف التحقيقية في الحوادث الخطرة مثؿ التسمـ ،الحرائؽ ،االصابة باالمراض المينية

40

60

-

متابعة اعماؿ الطبابة في الشركة ومواقع العمؿ التابعة ليا والتأكد مف تقديميا الخدمات الطبية وتوفير كافة

20

80

المستمزمات الطبية والبشرية

ممحؽ رقـ ()3
نماذج استمارات معمومات احصائيات الحوادث
نموذج – أ – بيانات اصابات العامميف
ت

اسـ

المصاب

العمر

المينة

تأريخ

االصابة

االصابة موقعيا تسببيا

االجازة

أدت

الممنوحة

الى

المجموع

19

الخسائر

المادية

التعويضات

المالية

الحالة

االجتماعية

عدد

االطفاؿ

موقع

العمؿ
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نموذج – ب -ادخاؿ بيانات اصابات العمؿ واالمراض المينية
اسـ الشركة :

مقدار التعويض مف التأميف

موقع العمؿ :

مقدار التعويض مف الوزارة

اسـ المنتسب :

مقدار التعويض مف الشركة

العمر :

مقدار التعويض مف صندوؽ دعـ الموظفيف :

المينة :

الخسائر المادية لتوقؼ االنتاج لممصاب :

سبب االصابة :

الخسائر المادية العالجات الطبية :
الخسائر المادية لممكائف والمعدات واالبنية :
الحالة االجتماعية :

عدد اياـ االجازة المرضية :

موقع السكف :

االصابات ادت الى :

موقع االصابة بالشركة :

عدد االطفاؿ :

موقع االصابة مف الجسـ

نموذج – جػ  -بيانات حوادث الحريؽ
ت

اسـ

وظيفة

الشخص

الشخص

الذي

الذي

قاـ

قاـ

بالعمؿ

اليوـ

والساعة

التأريخ

موقع

الحريؽ

اسباب

الحريؽ

المسؤوليف
عف

نوع

الحريؽ

االجراءات

المتخذة

الخسائر
المادية

الحريؽ

بالعمؿ

الدروس المستنبطة مف الحريؽ

التدابير االحت ارزية المتخذة

الدروس المستنبطة مف الحريؽ

التدابير االحت ارزية المتخذة

الدروس المستنبطة مف الحريؽ

التدابير االحت ارزية المتخذة

20

الخسائر

البشرية

مدة

المواد

الجية

استغراؽ

المستخدمة

الساندة

الحريؽ

في

في

االطفاء

اخماد

الحريؽ
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نموذج – د – ادخاؿ بيانات حوادث الحريؽ في الشركات
اسـ الشركة :

اليوـ والساعة :

التأريخ :

موقع الحريؽ :

سبب الحريؽ :

نوع الحريؽ :

خسائر مالية :

خسائر بشرية :

مدة استغراؽ الحريؽ :

المسؤوليف عف الحريؽ :

المواد المستخدمة في االطفاء :

اسـ الشخص الذي قاـ باالطفاء :

وظيفة الشخص الذي قاـ باالطفاء :

الجية الساندة في عممية اخماد الحريؽ :

التدابير االحت ارزية :

الدروس المستنبطة مف الحريؽ :

21

