
AE-0038/2015 مزارع

عريب

تعود مسؤولية مضمون هذا املطبوع بشكل حرصي إىل الهيئة التنفيذية، وهو ال يعكس بالرضورة رأي مؤسسة الوقاية من 

مخاطر العمل.

اجتناب حوادث الشغل بواسطة الوقاية، هي مسؤولية الجميع

ينظم القانون 1995/31 بتاريخ 8 نوفمرب/ترشين الثاين للوقاية من مخاطر الشغل، إىل جانب لوائحه والنظام الخاص، كيفية 

تحسني ظروف العمل للجميع. وتشمل املادة 14 من قانون الوقاية من مخاطر الشغل، واجبات وحقوق أرباب العمل 

والعاملني.

الواجبات الخاصة الرئيسية لرب العمل يف مجال الزراعة/وتربية املاشية:

• إجراء تقييم للمخاطر يف مكان العمل

• أن يقدم للعاملني معدات عمل ووسائل حامية تتناسب مع طبيعة العمل الذي سيقومون به.

• إرشاد العاملني وتأهيلهم، مام يسمح مبشاركتهم.

• فحص حاالت الطوارئ املمكنة واتخاذ اإلجراءات الرضورية يف مجال اإلسعافات األولية ومكافحة الحرائق وإجالء العاملني،

• اتخاذ اإلجراءات املناسبة بالنسبة لحاالت املخاطر الشديدة والوشيكة

• مراقبة صحة العاملني بواسطة نظام مراقبة يتناسب مع املخاطر املمكنة.

• يجب أن تكون بحوزة رب العمل الوثائق الرضورية التي تثبت تطبيق واجباته يف مجال الوقاية من مخاطر الشغل.

• كام يجب عىل رب العمل حامية العاملني وال سيام الذين لهم ضعف خاص تجاه بعض املخاطر )الكياموية أو البيولوجية(، 

والنساء الحوامل أو املرضعات والعاملني من صغار السن ومن ذوي اإلعاقات.

الواجبات الخاصة الرئيسية بالنسبة للعامل يف مجال الزراعة/وتربية املاشية:

• التعاون مع رب العمل يف مجال الوقاية

• االستعامل املناسب لآلليات واألدوات

• االعتناء مبعدات الحامية التي يقدمها رب العمل والحفاظ عليها بناء عىل التعليامت املتلقاة.

• اإلبالغ عن أي حالة خطر.

• تطبيق إجراءات الحامية والواجبات املنصوص عليها.

• التعاون مع رب العمل من أجل ضامن سالمة ظروف العمل.

الوقاية من مخاطر 
العمل يف مجال  
الزراعات املغطاة

املعرفة
أجل الوقاية

من
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إجراءات وقائيةمخاطر الشغل
السقوط من مستوى مامثل أو مختلف، عىل 

أرضيات زلقة أو بها وحل أو  بها عوائق يف املمرات 

أو  وجود مداخل أو سواقي أو  قنوات يف أماكن 

مرور أو سقوط من مرتفع من السطح عىل األرض...

• استعامل أحذية مناسبة للعمل الذي يتم القيام به، مضادة للتزحلق.

• الحفاظ عىل أرضيات مناطق العمل عىل أحسن حال من الصيانة .

• وضع إشارات للتنبيه عىل وجود مستويات طبيعية غري محمية.

• احرتام اإلجراءات األمنية املطلوبة يف األعامل عىل ارتفاع.

• استعامل سالمل ووسائل صعود مالمئة ويف أحسن حال من الصيانة واملقاومة املناسبة لالستعامل.

حوادث االنحباس والصدم والقطع بسبب اآلليات. 

يحصل هذا بسبب اآلليات واألدوات التي ليست لها 

دروع أو حاميات سالمة مناسبة.

• من الهام جدا، احرتام قوانني السالمة التي تحددها الجهة الصانعة واستعامل اآلليات 

واألدوات التي عليها عالمة CE  لالستعامل التي صنعت من أجله.  يجب تزويد العاملني 

باملعلومات والتعليامت الرضورية.

• حامية األجزاء املتحركة من اآللية.

• استعامل معدات حامية فردية مناسبة للعمل الذي يتم القيام به مثل القفازات والنظارات.

حوادث قطع ووخز خالل استعامل أدوات يدوية 

مثل السكاكني واملقصات واألسالك واملسامري....

• استعامل معدات وقاية فردية مناسبة مثل قفازات جلدية ونظارات حامية. استعامل أحذية 

سالمة مناسبة مقاومة للوخز بسبب شوك األسالك.

دهس العربات مثل ما يحصل عندما تستعمل 

العربات الزراعية أو خالل أشغال جني الفواكه يف 

علب بواسطة الجرار.

• ال يستعمل العربات إال األشخاص الذين لهم تأهيل كاف بناء عىل قوانني السالمة التي 

تحددها الجهة الصانعة. 

• يجب تطبيق قانون السري/املرور واحرتام اإلشارات الصوتية والضوئية للعربات.

الحرائق واالنفجارات التي قد تحصل بسبب وجود 

أعطاب يف عربات أو  وقوع حوادث، قد تنجم أيضا 

عن تراكم غري سليم للمحروقات واملواد القابلة 

لالشتعال، قرب مصادر اشتعال.

• اإليداع السليم للمواد القابلة لالشتعال، يف مكان منعزل.

• يجب توفر معدات لإلطفاء تتناسب مع املكان والقيام بصيانتها بشكل دوري. يجب تأهيل 

العاملني عىل استعامل قنينات اإلطفاء.

• ممنوع التدخني يف مناطق العمل.

إنارة مكان العمل، التي غالبا ما تكون غري كافية، 

حسب أي ساعة يف اليوم أو حالة الجو.

• يجب أن تكون قوة اإلنارة مناسبة مع الحاجة إىل الرؤية وال سيام يف األماكن التي قد تكون 

فيها مخاطر ميكانيكية )مثل حوادث القطع أو القبض وغريها...(

• استعامل أنظمة تخفف من شدة أو نقص الضوء الطبيعي

التعرض للعوامل البيولوجية.  ميكن أن يتم داخل 

خيام الزراعات املغطاة، استعامل املواد الكياموية 

املختلفة مثل أدوية الخرض واألسمدة وما شابهها 

واملحروقات والبنزين والسوائل املذيبة والالزقة 

وغريها...

• يجب حرص استعامل املواد املكافحة لآلفات عىل العاملني املرخص لهم، أو أن يتم ذلك تحت 

إرشاف مسؤول مؤهل.

• يجب توفر تهوية جيدة طبيعية أو اصطناعية يف املنشآت.

• استعامل معدات الحامية الفردية الكاملة )النظارات والقناع واألحذية املرتفعة والقفازات 

ولباس العمل(، بشكل مناسب للمعالجة واملواد املستعملة.

• احرتام قوانني النظافة األساسية عند معالجة األغذية وخالل تطهري الجروح.

• يجب توفر صندوق أدوية لإلسعافات األولية.

الوقاية من مخاطر العمل يف مجال  الزراعات املغطاة
إجراءات وقائيةمخاطر الشغل

التعرض لعوامل فيزيائية، مثل مخاطر التوتر 

الحراري )درجات حرارة مرتفعة يف الصيف 

ومنخفضة يف الشتاء مع وجود الرطوبة(، والتعرض 

للضجيج.

• استعامل مالبس وأحذية مناسبة سواء للحر أو الربد، وذات تهوية.

• استعامل حاميات للسمع عليها إشارة  CE عندما يتجاوز الضجيج مستوى 85  ديسيبيل.

الحمولة الجسدية. هناك حركات فيها تكلف خالل 

األعامل الزراعية )مثال عند الزرع أو الجني أو 

الشذب وغريها(، وأعامل مكررة.

• يجب تأهيل العامل عىل تقنيات املعالجة اليدوية لعمليات الشحن، ليك يتخذوا الحركات 

املناسبة.

التوتر يف العمل، بسبب عدم التوازن بني ما يطلب 

من العامل القيام به وقدرته عىل ذلك يف ظروف قد 

ينجم عن التقصري فيها نتائج سلبية.

• تخطيط وتنسيق األعامل من خالل تحديد األولويات. تبني تنظيم جيد للعمل من خالل 

توزيع واضح لألشغال والصالحيات.

املخاطر الناجمة عن غياب املنظور الجنساين وجود 

عدم عناية باملخاطر التي تهدد بشكل خاص النساء 

العامالت يف خيام الزراعات املغطاة.

• يجب اإلرشاد حول اآلثار الناجمة عن املواد الدوائية للمزروعات، بالنسبة للرجال والنساء مع 

توضيح العواقب بالنسبة لكل جنس. 

• يجب تكييف املواد واإلجراءات الوقائية ومعدات الحامية مع مواصفات النساء العامالت.

تعود مسؤولية مضمون هذا املطبوع بشكل حرصي إىل الهيئة التنفيذية، وهو ال يعكس بالرضورة رأي مؤسسة الوقاية من 

مخاطر العمل.
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