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AE-0039/2015 :دليل 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  تربية املوايش

املعرفة
أجل الوقاية

من

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

مخاطر العمل.

عريب

لوقاية من مخاطر العمل

الهيئات الطالبة واملنفذة بتمويل من



الوقاية من مخاطر العمل يف مجال  تربية املوايش
إجراءات وقائيةاملخاطر الشغل

سقوط األشخاص إىل مستوى مامثل عىل أرضيات 

غري عادية أو زلقة أو بسبب تعرث بواسطة عنارص 

موضوعة عىل األرض.

• يجب استعامل أحذية مناسبة لألشغال التي ينبغي إنجازها من أجل تفادي االنزالق 

والوقوع. ولذلك توّجب الحفاظ عىل مناطق املرور والعمل نظيفة. ومن األحسن استعامل 

وسائل ميكانيكية وليس يدوية يف أعامل النظافة.

سقوط أشخاص عىل مستوى مختلف، عندما يتم 

القيام بأعامل وإن كانت طارئة، يف أماكن مرتفعة 

بدون الحامية املناسبة يف مداخلها ويف الثغرات 

التي قد توجد يف أماكن العمل.

• احرتام إجراءات السالمة من اجل تجنب السقوط إىل مستوى آخر.

• عندما يتم القيام بأعامل عىل مستويات مرتفعة يجب استعامل كافة الوسائل املساعدة من 

أجل ضامن سالمتك الجسدية )أحزمة مضادة للسقوط وشبكات سالمة وغريها(.

مخاطر سقوط كرات أو باالت من التنب أو العشب 

أو العلف...

• يجب أن تكون مراكمة املواد مستقرة ومأمونة. يجب احرتام الحمولة القصوى للرفوف وأن 

ال تتجاوز العنارص حدود الرفوف.

• تأهيل العامل يف مجال معاملة الحيوانات. عدم البقاء محصورا مع الحيوانات يف مكان ضيق.حوادث بسبب الحيوانات

• أخذ املواقع املناسبة يف التعامل مع املاشية لتفادي الركالت املمكنة التي متثل املصدر 

الرئييس لإلصابات.

• يجب أن تكون األدوات املستعملة مناسبة يف شكلها وحجمها مع العمليات التي يتم إصابات قطع بسبب األدوات اليدوية 

إنجازها، وأن تتم صيانتها بشكل دائم.

• استعامل قفازات مضادة للقطع والوخز ال تنقص من سالسة العمل ونظارات تقي من 

األشياء الطائشة. استعامل أحذية سالمة تكون مقدمتها مقاومة للصدمات.

مخاطر بسبب األحوال الجوية: الربد والحر 

والعواصف وغريها....

• يوىص باستعامل األحذية واملالب املناسبة لألحوال الجوية، ويوىص بأن ال تكون فضفاضة 

بشكل مفرط لتفادي أن تعلق أو تنحبس بأي شئ.

• تحديد فرتة التعرض للشمس أو الربد بوساطة اإلكثار من فرتات االسرتاحة ومددها.

• يجب تأهيل العامل بخصوص معالجة الحموالت واعتامد حركات أكرث سالمة لتفادي التوعكات.الجهد الجسدي املفرط والحركات املكلّفة

• استعامل معدات حامية مناسبة )حامية جهة الكيل )القطني(، ولبس القفازات وغري ذلك(.

• االستعاضة قدر اإلمكان عن التقنيات اليدوية بأنظمة ميكانيكية تيّس املهمة.

• استعامل قدر اإلمكان، وسائل مساعة لنقل األشياء مثل العربات والناقالت والحامالت 

وغريها، والسيام الشحنات الثقيلة وكبرية الحجم أو شديدة التكرار.

إجراءات وقائيةاملخاطر الشغل
مخاطر انقالب الجرار )إىل الجانب أو إىل الخلف(. 

االنحباس بسبب عنارص متحركة يف آليات.

مخاطر الدهس أو السحق خالل العمليات التي 

ينجزها الجرار.

• يجب تأمني تأهيل مناسب للعاملني املكلفني باستخدام الجرار بشكل آمن. يجب أن يتوفر 

يف اآللية ما يحول دون االنقالب. 

• استعامل رسعة تتناسب مع العملية واألرضية.

عدم املرور قرب املنحدرات أو الخنادق أو األغوار. يوىص بالسري عىل بعد مسافة وقائية.

• السياقة ببطء وبسعة تتناسب مع طبيعة األرض مع مراقبة العراقيل وامللتقيات وغريها.

• يجب أن تشتغل  كافة أجهزة التنبيه و اإلنذار بشكل جيد، مثل  املصابيح املنبهة وغريها.

• مراقبة وجود أشخاص قرب الجرار.

• التحرك دامئا مع وجود اآللة املثبتة بالجرار يف حالة النقل املنخفض

يجب استعامل تعليامت وإشارات بسيطة للتواصل بني األشخاص الذين يقومون بربط آلية ما 

بشكل يسمح بالعمل بتنسيق لتفادي املخاطر املحتملة.

• من الهام التأكد من أن كافة وسائل الوقاية للقطع املتحركة، توجد يف مكانها وحالتها جيدة.

املخاطر البيولوجية، التامس مع املواد املرضة بصحة 

اإلنسان خالل التعاطي مع الحيوانات. 

• يجب حيازة واستعامل معدات الحامية الفردية )ذات االعتامد  وعالمة CE  والتي لها 

كتيب إرشاد(، التي تناسب كل عمل مثل القفازات والنظارات واألحذية ولباس الغطاسني 

والقبعات واملعاطف وحزام التشبث أو املضاد للوقوع وغريها. ومن الهام الحفاظ عليها يف 

أحسن األحوال )نظيفة ويف حالة جيدة(.  

• استعامل أحذية مرتفعة أقىص ما ميك وغري قابلة للتبلل )ويتم سدل السوال عليها وتغطية 

جزئها العلوي(.

• استعامل بزة غري قابلة للتبلل تغطي كامل الجسد وتنسجم مع القفازات واألحذية املرتفعة.

مخاطر ذات طبيعة كياموية، من خالل اللمس 

املبارش أو املعالجة أو االستنشاق للعنارص أو 

املواد التي ميكن استخدامها يف املزارع )املبيدات 

واملطهرات(

• اقتناء مواد مصادق عليها )مؤرش عليها ومعها تعليامت االستعامل املناسب(. ليك يتم 

استعامل أدوية تربية املوايش يجب عىل العامل أن يكون مؤهال وحائزا عىل بطاقة الرخصة 

الرسمية كمعالج للمبيدات املستعملة يف تربية املوايش.

• يجب الحفاظ عىل النظافة الرضورية للعامل قبل وأثناء وبعد معالجة الحيوانات. استعامل 

معدات الحامية الفردية املالمئة.

• يجب الحفاظ عىل الظروف الرضورية من النظافة والوقاية بالنسبة للمنشآت واملاشية.

• ينبغي استعامل السامعات أو أدوات واقية للسمع، مصادق عليها، خالل استعامل معدات التعرض ملستوى ضجيج أشد من الحدود املقبولة.

العمل، مثل الجرارات دون مقصورة مغلقة ) أو املناشري امليكانيكية أو معدات العمل 

)Db58(  التي يصدر عنها ضجيج يتجاوز الحدود التقنية املقررة ،)القدمية وغريها

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.

• احرتام التعليامت الخاصة باملخاطر التي ال يجب أن تتعرض لها املرأة الحامل أو املرضعة. إبالغ املنظور الجنساين

املصالح الطبية يف حال كونك حامل أو  أنك وضعت مولودا حديثا أو  مازلت يف فرتة الرضاعة.

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

مخاطر العمل.
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