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  صورة غالف الكتاب األصلي

  :ل مكتب العمل الدولي، جنيف، تحت عنوانبنُشرت الطبعة األصلية لهذا العمل من قِِ
Safety and Health in agriculture. ILO code of practice  

   منظمة العمل الدولية، جنيف2011 ©حقوق النشر 
   المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية، دمشق2013 ©حقوق النشر للطبعة العربية 

  . بموافقة منظمة العمل الدوليةهوقد تمت ترجمته وإعادة إصدار
  

لتي تتفق مـع تلـك      ال تنطوي التسميات المستخدمة في منشورات منظمة العمل الدولية، ا         
التي تستخدمها األمم المتحدة، وال العرض الوارد فيها للمادة التي تتضمنها، على التعبيـر              
عن أي رأي كان من جانب مكتب العمل الدولي بشأن المركز القانوني ألي بلد أو منطقة                

  .أو إقليم أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها
 في المواد أو الدراسات أو المساهمات األخرى التي تحمـل           ومسؤولية اآلراء المعبر عنها   

توقيعاً هي مسؤولية مؤلفيها وحدهم، وال يمثل النشر مصادقة من جانـب مكتـب العمـل          
  .الدولي على اآلراء الواردة فيها

واإلشارة إلى أسماء الشركات والمنتجات والعمليات التجارية ال تعنـي مـصادقة مكتـب              
كما أن إغفال ذكر شركات ومنتجات أو عمليات تجارية ليس عالمة           . العمل الدولي عليها  

  .على عدم إقرارها
ال يقر مكتب العمل الدولي بالمسؤولية عن صحة الترجمـة العربيـة أو عـدم الدقـة أو                  

  .تعلق بهيالعواقب التي تنشأ عن االستخدام وما أو األخطاء أو الحذف 
  



 V

 

 تقديم
  

عات االقتصادية، وباإلضافة   ايعتبر قطاع الزراعة أحد أهم القط     
إلى أن أكثر من ثلث قوة العمل تُستخدم يف هذا القطـاع عامليـاً، فـإن                

كمـا  . الزراعة هي ثاني أكبر مصدر لالستخدام على املستوى العاملي        
أن الزراعة أهم قطاع تُستخدم فيه النـساء يف بلـدان عديـدة السـيما             

ني هــي مــن  زراعِالناميــة منهــا، وأن النــسبة الكبــرى مــن العمــال الــ      
كــذلك، إن عمــل األطفــال أكثــر انتــشاراً يف الزراعــة مــن أي   . النــساء

  . من عمل األطفال عاملياً٪ 70قطاع اقتصادي آخر، ويشكل حوالي 

تنطوي الزراعة على مجال واسـع مـن أمنـاط مختلفـة مـن اآلالت               
واملـــعدات واألدوات واحليوانــات والنباتــات واملنتجــات، ويُنجــز العمــل  

ل املباني وخارجها يف ظـروف مناخيـة متفاوتـة، وينـشأ عـن ذلـك          داخ
طيف واسع من املخاطر سواء أكانـت كيميائيـة كاملبيـدات، أو غباريـة              
كأغبرة القطن، أو فيزيائية كاحلرارة والبرودة، أو حيويـة كـاألمراض           
حيوانيــــة املــــصدر، أو تالؤميــــة كاالضــــطرابات العــــضلية الهيكليــــة  

ل أو نقلهـا أو سـحبها أو دفعهـا، أو حـوادث             الناجمة عـن رفـع األحمـا      
ــاكن        ــسقوط مــن األم ــر أو ال ــزالق أو التعث ــة عــن االن وإصــابات ناجم

وبالطبع ستسبب تلـك املخـاطر أخطـاراً        .. ، الخ .الشاهقة أو احلرائق  
  .صحية جسيمة لدى العمال يف أعضائهم املختلفة
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ــا        ــدي قرائن ــضع بــني أي ــسرنا أن ن ــة هــذا القطــاع ي ونظــراً ألهمي
عزاء هذه املدونة علها تكون مرجعاً مفيداً ودلـيالً رائـداً يف مجـال      األ

  .الصحة املهنيتني يف القطاع الزراعي والسالمة
وجند لزاماً علينا أن نتوجـه إلـى مكتـب العمـل الـدولي يف جنيـف                 
بخــالص شــكرنا وجزيــل امتناننــا لتكرمــه مبنحنــا املوافقــة والتمويــل    

  .ستمر ألنشطة املعهدلترجمة املنشور األصلي ولدعمه امل
كما نشكر الدكتور بسام أبو الذهب للجهد الذي بذلـه يف ترجمـة             

  .هذا العمل، وله منا كل التقدير
  ..واهللا ولي التوفيق

  
  

  القائم بأعمال مدير المعهد
  الدكتورة رانيا رشدية
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  لـمدخ

وفقاً للقرارات التي اتخذها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في 
، فقد عقد 2007مارس /اجتماعه الثامن والتسعين بعد المئتين في آذار

اجتماع للخبراء بشأن السالمة والصحة في الزراعة في جنيف في الفترة 
 للنظر 2009 ديسمبر/  كانون األول1نوفمبر إلى / تشرين الثاني23من 

شارك . في مسودة مدونة الممارسات حول السالمة والصحة في الزراعة
في االجتماع سبعة خبراء عوا بعد التشاور مع الحكومات، وثمانية خبراء نُي

عنوا بعد التشاور مع مجموعة أصحاب العمل، وثمانية خبراء عينوا بعد ي
  . مكتب العمل الدوليالتشاور مع مجموعة العمال لمجلس إدارة

تعتبر مدونات الممارسات الصادرة عن مكتب العمل الدولي معايير 
إنها غالباً ما .  ومواضيع معينةمحددةتقنية تزود باإلرشاد التقني لقطاعات 

تكمل معايير منظمة العمل الدولية القائمة، خاصة االتفاقيات والتوصيات، 
 لك المدونات تحيثما تتناول. لكنها على النقيض من االتفاقيات، غير ملزمة

موضوع السالمة والصحة المهنيتين، فإنها تزود بإرشاد تقني مفصل بشأن 
المخاطر واألخطار المرتبطة بقطاع محدد أو موضوع معين، وكيفية تدبير 

األخطار والتحكم بها بغية الوقاية من الحوادث واألمراض /تلك المخاطر
  . المهنية

ة والصحة المهنيتين في مدونة الممارسات هذه مكرسة لتحسين السالم
 العمل الدولية بشأن السالمة والصحة في  منظمةالزراعة، وتكمل اتفاقية

، وتزود )192رقم (وتوصيتها الخاصة بها ) 184رقم  (2001الزراعة 
إنها تزود باإلرشاد بشأن . بإرشاد إضافي من أجل تطبيقها عملياً

ر السالمة والصحة االستراتيجيات المالئمة للتصدي لمجال واسع من مخاط
 ما هو ممكن بشكل المهنيتين التي تشاهد في الزراعة بغية الوقاية، بقدر
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تزود أيضاً . ، من الحوادث واألمراض لكافة العاملين في هذا القطاعمعقول
 والعمال ، وأصحاب العمل،دوار السلطات المختصةأباإلرشاد بشان 

ترتكز . من هذا القطاعومنظماتهم في تعزيز السالمة والصحة المهنيتين ض
 الدولية العملمنظمة أحكام هذه المدونة على المبادئ الواردة في اتفاقية 

ثير من الك وغيرها )184رقم  (2001شأن السالمة والصحة في الزراعة ب
ترد جميعها في قائمة في ،  العمل الدولية األخرى منظمةاتفاقيات وتوصيات

  .ونةيا في نهاية هذه المدفلوغرايبقسم الب
ليست الغاية من أحكام هذه المدونة أن تحل مكان التشريعات أو 
الممارسات الوطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين في الزراعة، وعلى 

لى معايير أفضل بما ع  تلك التشريعات والممارساتاألخص عندما تستند
ينبغي أن يكون لالشتراطات الصارمة األولوية . يخص التحكم بالمخاطر

ى اشتراطات هذه المدونة؛ لكن في حال عدم وجود التشريعات عل
 باإلضافة إلى المعايير الوطنية ،واإلرشادات الوطنية، فإن هذه المدونة

المهنيتين في الصحة و السالمة بشأن مفيداً والدولية األخرى، تعتبر إرشاداً
  .الزراعة

قدرهن، إن معايير السالمة والصحة المهنيتين لم تقدر العامالت حق 
ألن تلك المعايير وحدود التعرض للمواد الخطرة ترتكز على الذكور 

من األمور الهامة في هذه المدونة أنها راعت  .واالختبارات المخبرية
المهنيتين في الصحة والسالمة الجوانب المتعلقة بنوع الجنس بما يخص 

 قدماًن هي من النساء، مما يشكل تين غالبية العمال الزراِعالزراعة أل
  .ة حقيقة هذا القطاعاقعيايجابياً يعكس بصورة و
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  األهداف والنطاق . 1

   األھداف.1.1
 هـو   على المـستوى العـالمي     إن الهدف الشامل لهذه المدونة       1.1.1

المساعدة في تعزيز ثقافة الوقاية بما يخص السالمة والصحة المهنيتين في           
  :ه المدونة في على وجه الخصوص، ينبغي أن تساعد هذ.الزراعة

 وكيـف   ،استثارة الوعي بشأن المخاطر واألخطار المرتبطة بالزراعـة         )أ(
   و؛  بفعاليةواألمراض والتحكم بها والوقاية منهاإلمكان تدبير الحوادث با

لياً في مالوقاية من الحوادث واألمراض المهنية، وتحسين بيئة العمل ع ) ب(
  ؛ والمؤسسات الزراعية

صـحاب المـصلحة    أت وأصحاب العمل والعمـال و     تشجيع الحكوما ) ت(
دون وقـوع الحـوادث      اآلخرين على التعاون وبذل الجهود للحيلولة     

   وألمراض لدى العاملين في الزراعة؛وحدوث ا
المهنيتين التي تخـص    الصحة  والسالمة  استثارة الوعي بشأن مسائل     ) ث(

العمـال  عمال األحداث و  فئات معينة من العمال، كالنساء العامالت وال      
   والمهاجرين؛

تعزيز مواقف وسلوكيات أكثر ايجابية بخصوص السالمة والـصحة         ) ج(
  كمله؛ وأالمهنيتين في الزراعة بما يشمل القطاع ب

ضمان أن الممارسات الجيدة في مكـان العمـل المتعلقـة بالـسالمة             ) ح(
 بغض النظر عـن     والصحة تطبق على كافة العمال في مكان العمل       

 العمل الدولية بشأن التمييـز       منظمة س وفقاً التفاقية   ونوع الجن  سنال
  ).111رقم  (1958، )في االستخدام والمهنة(

  النطاق . 2.1
 العمل الدولية بشأن السالمة والصحة       منظمة  في مفهوم اتفاقية   .1.2.1

األنشطة الزراعية  «يشمل تعبير الزراعة     ) 184رقم   (2001في الزراعة،   
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ا في المنشآت الزراعية بما فـي ذلـك إنتـاج           والحراجية التي يضطلع به   
والمعالجـة   المحاصيل، واألنشطة الحراجية وتربية الحيوانات والحشرات،     

ل مشغل المنشأة، أو بالنيابـة      باألولية للمنتجات الزراعية والحيوانية من قِ     
عنه، وكذلك استخدام وصـيانة اآلالت والمعـدات واألجهـزة واألدوات           

 بما في ذلك أي عملية تخزين أو تشغيل أو نقل في            والتجهيزات الزراعية، 
 ال يـشمل    ،مع ذلك ". المنشأة الزراعية، مرتبطة مباشرة باإلنتاج الزراعي     

) ب(زراعـة الكفـاف؛ و    ) أ (:في مفهوم هـذه االتفاقيـة     " الزراعة"تعبير  
ستخدم المنتجات الزراعية كمواد خام والخـدمات       العمليات الصناعية التي تَ   

  .االستغالل الصناعي للغابات) ت(؛ والمرتبطة بها
 هذه المدونة قابلة للتطبيق على نفـس المجـال الواسـع مـن              .2.2.1

ن هـذه   أ  هـو  األنشطة التي وِصفت أعاله، لكن هناك اسـتثناءان، األول        
المدونة ال تطبق على الحراج بسبب وجود مدونة ممارسات أخرى صادرة           

  .)1(المهنيتين لهذا القطاععن مكتب العمل الدولي تخص السالمة والصحة 
نه في حين أن االتفاقية ال تنطبـق علـى          أ االستثناء الثاني هو     .3.2.1

زراعة الكفاف، فإن بعض أحكام هذه المدونة يمكن أن تساعد في الحيلولة            
دون وقوع الحوادث وحدوث األمراض حتى في المؤسسات الصغيرة، بما          

أحكام هذه المدونـة ذات     ، إن بعض    على أي حال  . في ذلك مزارع الكفاف   
  .صلة بالعاملين بزراعة الكفاف

على نفس المنوال، إن القصد هو أن يستفيد كافة العمال من أحكام            . 4.2.1
ـ  موسمين أو عر   هذه المدونة، سواء أكانوا عماالً     ين أو مـؤقتين يعملـون      ِض

  . متعاقدين أو دائمين في المؤسسة الزراعيةلفترات قصيرة فقط، أو كانوا عماالً
 بناء على ذلك، إن المراد من هذه المدونة هو أن تكون قابلـة              .5.2.1

ن تكـون ذات صـلة بكافـة المؤسـسات          أللتطبيق على نطاق واسـع، و     
ن تـوفر   أالزراعية، عدا مؤسسات الحراجة، بغض النظر عن حجمهـا، و         

  .الحماية لكافة العمال بغض النظر عن حالة استخدامهم
                                               

(1) ILO: Safety and health in forestry work, 1998.   
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  سمات السالمة والصحة المهنيتين في الزراعة.  2
  المهنيتينوالصحة  االستخدام والسالمة .1.2

ـ         . 1.1.2 ستخدم فـي هـذا     باإلضافة إلى أن أكثر من ثلث قوة العمل تُ
كبر ثاني مصدر لالستخدام على المستوى أن الزراعة هي    إالقطاع عالمياً، ف  

 تُستخدم فيه النـساء فـي       إنها أيضاً أهم قطاع   . العالمي بعد قطاع الخدمات   
ـ      أسيا، و آسيما في إفريقيا و    بلدان عديدة، ال   ل ان النسبة الكبرى مـن العم

  .ين هي من النساءالزراِع
 تنطوي الزراعة أيضاً على مجال واسع من األنماط المختلفـة           .2.1.2

من اآلالت والحيوانات والنباتات والمنتجات، وينجز العمل داخل المبـاني          
. لسواء في ظروف جغرافية ومناخية متفاوتة بدرجة كبيرة       وخارجها على ا  

ة جداً  نفي حين أن المؤسسات الزراعية في كثير من البلدان المتقدمة ممكن          
 ن الزراعة كثيفة العمالة أكثر شيوعاً في كثيرإ على نطاق واسع، فستخدموتُ

  .من البلدان النامية
 دام والمؤسـسة   لهذه المالمح واسعة المجال، بخصوص االستخ      .3.1.2

صلة هامة بمستويات الوعي تجـاه المخـاطر، وبـالمواقف          ، على السواء 
في . المتعلقة بمنع وقوع الحوادث وحدوث األمراض ضمن قطاع الزراعة        

الحقيقة، إن الزراعة هي إحدى القطاعات األخطر، ويعاني كثير من العمال           
  المساهمة سبابإن األ . ين من الحوادث واالعتالالت الصحية كل عام      الزراِع

  :في تلك الحوادث واالعتالالت الصحية كثيرة، لكن غالباً ما تشمل
   والتعامل مع اآلالت والمركبات واألدوات والحيوانات؛  -
   و التعرض لمستويات مفرطة من الضجيج واالهتزازات؛ -
   واالنزالقات والتعثر والسقوط من أماكن شاهقة؛  -
   وخرى تسبب اضطرابات عضلية هيكلية؛رفع أوزان ثقيلة، وأعمال أ  -
 والعوامل  ، والمواد الكيميائية  ، التعرض للغبار والمواد العضوية األخرى     -

المِدعة؛ وي  



 السالمة والصحة في الزراعة

  6

ظروف عمل أخرى شائعة في البيئات الريفية، كـالتعرض لـدرجات             -
، وللطقس الرديء، وهجوم الحيوانـات       مرتفعة أو منخفضة جداً    حرارة

  .البرية على العمال
أكثر انتشاراً في الزراعة من أي قطاع       أيضاً  إن عمل األطفال     .4.1.2

فـضالً  .  بالمئة من عمل األطفال    70حوالي  عالمياً  اقتصادي آخر، ويشكل    
 من األطفال دون سن االستخدام يعيشون في المـزارع،          اًن كثير عن ذلك، وأل  

عـرض   الت ن الحوادث واألمراض تزداد كثيراً لديهم، بما في ذلك مخـاطر          إف
 .ستخدم فـي الزراعـة    للمبيدات والمواد الكيميائية األخرى التي كثيراً ما تُ       

للتخلص من عمل األطفـال فـي       منذ سنوات عديدة    تستمر الجهود الدولية    
الزراعة، ورغم ذلك ال يزال األطفال دون السن القانوني لالستخدام وفوقه           

  . مميت؛ إن بعض تلك الحوادثيصابون بالحوادث في المزارع
ستخدم أيضاً العمال المهاجرون بشكل واسع في هذا القطاع، وي        يشارك  . 5.1.2

  .كثير منهم على أساس عرضي أو موسمي، أو على أساس العمل بالقطعة
  مواجهة التحديات.  2.2

.  تواجه مهام تحسين السالمة والصحة المهنيتين عدة صعوبات        . 1.2.2
ـ        ة كافيـة لكثيـر مـن العمـال         أوالً، ال توفر قوانين العمل الوطنية حماي

 ين، وتستبعد بعض البلدان القطاع الزراعي من تـشريعات العمـل          الزراِع
 هناك بعـض    ،ثانياً. أو من تشريعات السالمة والصحة المهنيتين     /العامة و 

التشريعات ذات الصلة في بلدان أخرى لكنها سيئة التطبيق عملياً، وإنفاذها           
 وجه الخصوص، غالباً مـا تكـون        على .ل مفتشي العمل  بغير كاف من قِ   

        جـري المفتـشون    موارد إدارات تفتيش العمل وتدريبها غير كافية، وال ي
 ،ثالثـاً . زيارات للمؤسسات الزراعية، كالمزارع، ما لم تتوفر وسائل النقل        

أيضاً إن النظم الوطنية المتعلقة بتحسين السالمة والصحة المهنيتـين فـي            
 البلدان، كما أن النصح المتعلق بالـسالمة        الزراعة غير كافية في كثير من     

  .والصحة المهنيتين غالباً ما يكون نادراً
 كنتيجة لذلك، إن كثيراً من المزارعين والعمـال ال يـدركون            . 2.2.2

التزاماتهم وحقوقهم ومسؤولياتهم، ويخفقون في االمتثال للتشريعات القائمة        
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 إذ أن الزراعـة هـي       وءيزداد األمر س  . بشأن السالمة والصحة المهنيتين   
كبـر  أالعمال، ألسباب عديـدة،      إحدى القطاعات التي تواجه فيها اتحادات     

 بما فـي ذلـك التقييـدات التـشريعية،          ،التحديات بشأن تنظيم قوة العمل    
إن مهام التنظيم بين العمال     . عزلة جغرافياً، والمواقف الثقافية   نوالمناطق الم 

 لموسمي والعرضي والعمالة المهاجرة،   ين صعبة بسبب انتشار العمل ا     الريِف
 والمنـاطق   ، والجهل بحقوق العمال   ،باإلضافة إلى معيقات أخرى كاألمية    

  .المنعزلة
  بناء على ما سبق، يتطلب األمر مواجهة التحديات على جبهات          .3.2.2

ة سياسة وطنية بشأن الموضـوع      مختصينبغي أن تضع السلطات ال    . عديدة
صحة المهنيتين مع األخذ بعين االعتبار صكوك وتطور تشريعات السالمة وال
العمل الدولية بشأن السالمة والصحة في    منظمة  منظمة العمل الدولية كاتفاقية     

أيـضاً، إن   ). 192رقـم    (2001وتوصيتها،  ) 184رقم   (2001 الزراعة،
 العمل الدولية بشأن اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين،          منظمة اتفاقية
،  أيضاً  بالموضوع ذات صلة ) 197رقم (2006وتوصيتها،  ) 187قم  ر (2006

وينبغي أن يؤخذ بعين االعتبار تطوير البرامج الوطنيـة بـشأن الـسالمة             
 باإلضافة إلى   ،ينبغي إلدارات تفتيش العمل   . والصحة المهنيتين في الزراعة   

 أن تعالج مسائل الموارد الالزمة للتفتيش والمعلومـات         ختصة،السلطات الم 
  .والتدريب بما يخص تفتيش السالمة والصحة المهنيتين في الزراعة

 في الوقت نفسه، ينبغي ألصحاب العمل والعمال واألطـراف          .4.2.2
األخرى أن يكونوا أكثر دراية بواجباتهم وحقوقهم فـي مجـال الـسالمة             

 لتدبير المخاطر   محددةوالصحة المهنيتين في الزراعة، ويتخذوا إجراءات       
السالمة والصحة المهنيتين والتحكم بها والحيلولـة دون وقـوع          المتعلقة ب 

 هتمـام يـالء ا  إينبغي  . الحوادث وحدوث األمراض المهنية في هذا القطاع      
 ومجموعات الخطر، دون أن يغرب عن البال أن          محددة مخاطر إلى   خاص

 يـالء إأيـضاً   ينبغي  . ين هي من النساء   النسبة الكبرى من العاملين الزراعِ    
  .ينين والعرِض للعمال الموسِماصخاهتمام 

 لقد نوقشت كافة المواضيع المشابهة بمزيد من التفاصيل فـي           .5.2.2
 .4 و3الفصلين 
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  وضع إطار وطني للسالمة والصحة المهنيتين. 3
  في الزراعة    
   سياسات ونظم وبرامج السالمة والصحة المهنيتين . 1.3

 العمل الدولية بشأن اإلطـار الترويجـي         منظمة تشجع اتفاقية . 1.1.3
رقـم   (2006وتوصـيتها،   ) 187رقم   (2006للسالمة والصحة المهنيتين    

ونظم وطنية وبـرامج وطنيـة بـشأن        على وضع سياسات وطنية     ) 197
السالمة والصحة المهنيتين تشمل كافة القطاعات االقتصادية، بما في ذلـك           

ينبغي أن يكون الهدف الشامل لهذه التدابير تعزيز ثقافة الوقايـة           . الزراعة
بما يخص السالمة والصحة المهنيتين، وتعزيز اإلدارة الفعالـة للـسالمة           

  .على مستوى المؤسسةوالصحة المهنيتين وطنياً و
 بالزراعة، ينبغي أن تعتمد الحكومات      محدد فيما يتعلق بشكل     . 2.1.3

تشريعات شاملة بشان السالمة والصحة المهنيتين توفر الحماية لكافة العمال 
 في القطاع بغض النظر عن نوع جنسهم وحالة استخدامهم، وفقاً التفاقيـة           

رقـم   (2001 في الزراعـة،      العمل الدولية بشأن السالمة والصحة     منظمة
ينبغي أيضاً أن يتوفر للمفتشين حالة وقدرات قانونية، باإلضافة إلى          ). 184

 فـي هـذا      كافٍ ٍومكنوا من إنفاذ التشريعات على نح     الموارد والتدريب ليت  
  .القطاع

 لذلك ينبغي أن تشمل النظم الوطنية المتعلقة بالسالمة والصحة          . 3.1.3
ظمات وآليات تهدف إلى تعزيز السالمة والصحة       المهنيتين في الزراعة من   

  :المهنيتين في الزراعة، بما في ذلك
 السلطات أو الهيئات المسؤولة عن السالمة والصحة المهنيتين وعـن            )أ(

  و ضمان التقيد بالقوانين واللوائح الوطنية، بما في ذلك نظم التفتيش؛
كيفية مواجهتهـا،   المعلومات بشان المخاطر واألخطار في الزراعة و      ) ب(

   ووالخدمات االستشارية ذات الصلة؛



 وضع إطار وطني للسالمة والصحة المهنيتين    

  

 

9

   وتدريب أصحاب العمل والعمال حول السالمة والصحة المهنيتين؛) ت(
توفر خدمات الصحة المهنية في المناطق الريفيـة باإلضـافة إلـى            ) ث(

   والحضرية؛
   وآليات لجمع وتحليل بيانات اإلصابات واألمراض المهنية؛) ج(
اإلصـابات  بون مع نظم التأمين أو الضمان ذات الـصلة          أحكام للتعا ) ح(

  واألمراض المهنية؛ و
جل التحسين التدريجي للسالمة والصحة المهنيتين في       أآليات دعم من    ) خ(

المؤسسات الزراعة الصغير جداً، كمزارع الكفاف، وفي االقتـصاد         
  .غير المنظم

المتعلقـة   ينبغي أن توضع برامج السالمة والصحة المهنيتـين          .4.1.3
العمل الدولية بشان اإلطار الترويجي للسالمة      منظمة  بالزراعة وفقاً التفاقية    

من الممكـن أن تـستهدف هـذه        ). 187رقم   (2006والصحة المهنيتين،   
ة أو يمكن أن تشمل مجاالً أوسع مـن         محددالبرامج قطاع الزراعة بصورة     

الزراعة، علـى   ينبغي للبرامج الوطنية التي تشمل      . القطاعات والمواضيع 
  :وجه الخصوص

تعزز تطوير ثقافة الوقاية بشأن السالمة والصحة المهنيتـين لهـذا     ن  أ  )أ(
   والقطاع؛

تساهم في حماية العمال بواسـطة إزالـة المخـاطر واألخطـار            أن  ) ب(
، وفقاً للقوانين لوق بشكل معالمرتبطة بالعمل، بقدر ما هو ممكن عملياً

حيلولـة دون حـدوث اإلصـابات       والممارسات الوطنية، بهـدف ال    
 وتعزيز السالمة والصحة المهنيتين في      ،واألمراض والوفيات المهنية  

   ومكان العمل؛
   األهداف واألغراض ومؤشرات التقدم؛ و  علىملتتشأن ) ت(
تُدعم، حيثما أمكن، ببرامج وخطط وطنية متممة تساعد تـدريجياً          أن  ) ث(

  .في جعل بيئة العمل مأمونة وصحية
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 كي تكون النظم والبرامج الوطنية المتعلقة بالسالمة والـصحة          .5.1.3
 وأصـحاب   ، للسلطات المختصة  ألساسيةنه من األمور ا   إالمهنيتين فعالة، ف  

نوا و والشركاء اآلخرين أن يعملوا معـاً ويتعـا        ، والعمال وممثليهم  ،العمل
إن هذا التعاون في مجال الزراعة يساعد أيضاً في ضمان أن          . سلوب بناء إب

  .أهداف هذه المدونة سيتم تحقيقها عملياً
   السلطة المختصة.2.3

على ضوء الفقرات السابقة، ينبغي للسلطة المختـصة، بعـد          . 1.2.3
  : التشاور مع ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمل، أن

تضع سياسة وطنية ونظاماً وطنياً وبرنامجـاً وطنيـاً بـشأن الـسالمة               ) أ(
   ون تنفذها وتراجعها دورياً؛أاعة، ووالصحة المهنيتين في الزر

تعزز التحسين المتواصل للسالمة والصحة المهنيتين في الزراعة بغية   ) ب(
الحيلولة دون وقوع الحوادث المهنية وحـدوث األمـراض المهنيـة           

  رة؛ و يواألحداث الخط
تراعي وضع أحكام قانونية جديدة أو تحديث القائم منها بهدف إزالـة            ) ت(

  .راعية أو التحكم بهاالمخاطر الز
 ينبغي أن تضمن السلطة المختصة أن التشريعات ذات الـصلة           .2.2.3

  .ين بفعالية كغيرهم من العمال في القطاعات األخرىتحمي العمال الزراِع
 ين،ة أن تضمن أن كافة العمال الـزراعِ        ينبغي للسلطة المختص   .3.2.3

توى الحماية بمـا    بغض النظر عن حالة استخدامهم، يستفيدون من نفس مس        
.  الوقايـة  متطلبـات يخص السالمة والصحة المهنيتين، ويخضعون لنفس       

ينبغي للسلطة المختصة أن توفر اإلرشـاد لمنظمـات أصـحاب العمـل             
، كالعمال  ضعفينالمستَومنظمات العمال بشان ضمان حماية متكافئة للعمال        

ـ    حـداث، ين والمهـاجرين، والعـامالت، والعمـال األ       المؤقتين والعرِض
سيما العامالت    العمالة، ال  ء توريد وفرهم وكال يوالمتعاقدين، والعمال الذين    

  .والعمال األحداث من تلك الفئات
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 ينبغي أن تشمل األحكام القانونية اللوائح، ومـدونات الممارسـات           .4.2.3
 .المعتمدة، وحدود التعرض، وإجراءات التشاور ونشر المعلومات

  : مختصة أنينبغي للسلطة ال.  5.2.3
ة في الزراعة   جتَنْتضع نظماً ومعايير لتصنيف المواد المستخدمة والم       ) أ(

التي يمكن أن تكون خطرة على الصحة، وفقـاً للمعـايير الوطنيـة             
  ة؛ ويوالدول

لتعريـف للمـواد المتـوفرة      اتضع اشتراطات لوسم واستخدام بطاقات      ) ب(
  اق هذه النظم عالمياً؛ و في الزراعة، مع مراعاة الحاجة التسمةستخدلما

تضع معاييراً لتحديد المعلومات التي ينبغي أن توفرها أوراق بيانات          ) ت(
  السالمة الكيميائية؛ و

تضع نظماً ومعايير لتحديد المخاطر بما يخص الـسالمة والـصحة،           ) ث(
والتدابير المالئمة للتحكم بالمخاطر بمـا يخـص اآلالت والمعـدات           

   اإلنتاج الزراعي؛ و والعمليات المستخدمة في
 بما يتعلـق بالتـصميم والتـصنيع واسـتخدام          ،تضع معايير السالمة  ) ج(

الجرارات واآلليات األخرى المستخدمة في الزراعة، المعتمدة علـى         
انظر أيـضاً الفقـرة     (مة والممارسات المقبولة    يالمعايير العلمية السل  

  ؛ و )3.1.8
المتـوفرة أو    مواد واآلالت والمعدات  تتبنى نُظم مراقبة السوق لضمان أن ال      ) ح(

  .  الوطنية لالستخدام في الزراعة تفي باالشتراطاتالمستوردة
ينبغي أن تضع السلطة المختصة القواعد الالزمة لتحديد هذه المعـايير           

السلطة المختصة   كن ليس من المنتظر بالضرورة أن تتولى      واالشتراطات، ل 
  . بارات المخبريةاالختأن تجري بنفسها المهام التقنية و

في حال وجود مخاطر جسيمة يمكن أن تشكل أخطـاراً غيـر            . 6.2.3
مقبولة على العمال بما يخص السالمة والصحة المهنيتين، فإنه ينبغـي أن            

  : يكون للسلطة المختصة نظماً كي
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تحظر استخدام بعض العمليات أو المواد الخطرة فـي الزراعـة، أو              ) أ(
  وأتقيدها؛ 

 قبل استخدام مثـل تلـك العمليـات         نيقَبسخطاراً وتفويضاً م  شترط إ ت) ب(
  و أوالمواد؛ 

تضمن أن المخاطر التي يواجهها بعض فئات العمـال فيمـا يتعلـق             ) ت(
بعمليات أو مواد محددة قُيمت بشكل كامل بهدف تحديد الظروف التي           
يمكن أن يسمح ضمنها لهؤالء العمال باسـتخدام تلـك العمليـات أو             

  . دالموا
. 6.2.3عندما يؤخذ بعين االعتبار اإلجراء المذكور في الفقرة         . 7.2.3

 مـع المنظمـات     بشكل كامـل  أعاله، ينبغي للسلطة المختصة أن تتشاور       
 ين، ومع األطـراف األخـرى ذات      الممثلة ألصحاب العمل والعمال المعنِ    

  . الصلة
ينبغي أن تضمن السلطة تزويـد أصـحاب العمـل والعمـال            . 8.2.3

  . رشاد والعون لمساعدتهم كي يمتثلوا اللتزاماتهم القانونيةباإل
ـ          . 9.2.3 ص ينبعي أن تعزز السلطة المختصة نهج نظم اإلدارة بما يخ

هج الوارد في كتاب منظمة العمل الدوليـة        السالمة والصحة المهنيتين كالن   
 ،مبادئ توجيهية بشأن نظم إدارة السالمة والـصحة المهنيتـين         «: بعنوان
2001« .  

ينبغي أن تعزز السلطة المختصة وضع سياسـات الـسالمة          . 10.2.3
والصحة المهنيتين وتعيين ممثلي السالمة والصحة المهنيتين على مـستوى      

  . المنشأة
ينبغي أن تعزز السلطة المختصة ثقافة الوقاية بمـا يخـص           . 11.2.3

السالمة والصحة المهنيتين في الزراعة من خالل البرامج الوطنيـة بغيـة            
تحسين السالمة والصحة المهنيتين في المنشآت بالغة الـصغر والمنـشآت           

  .االقتصاد غير المنظمفي الصغيرة والمتوسطة، و
ينبغي للسلطة المختصة أن توطد إنفـاذ القـوانين واللـوائح           . 12.2.3

.  عبر نظم تفتيش كافية ومالئمـة      هالوطنية المتعلقة بالسياسة المذكورة أعال    
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 أن تنص على التدابير التصحيحية وعقوبات كافية بشأن         ينبغي لنظم اإلنفاذ  
  . انتهاك القوانين واللوائح الوطنية ذات الصلة

ينبغي للسلطة المختصة أن تضع وتراجـع وتطبـق نظمـاً           . 13.2.3
لإلبالغ عن الحوادث واألمراض واألحداث الخطيرة المهنية في الزراعـة          

ا ذُكـر أساسـي للرصـد       إن م . )2(وتسجيلها واإلخطار عنها واستقصائها   
  : االستباقي على السواء، وينبغي أن يجرى بغيةواإلرتكاسي 

توفير معلومات موثوقة بشأن الحوادث واألمراض المهنية في مكـان           ) أ(
  العمل وعلى المستوى الوطني، و

  تحديد المشاكل الكبرى للسالمة والصحة الناشئة عن األنشطة الزراعية؛ و ) ب(
  ت اإلجراءات؛ و تحديد أولويا) ت(
  ق فعالة للتصدي للحوادث واألمراض المهنية؛ و ائوضع طر) ث(
  . رصد فعالية التدابير المتخذة لتحسين أداء السالمة والصحة المهنيتين) ج(

 نظاماً للتبليغ ينبغي للسلطة المختصة أن تضع وتطبق وتراجع دورياً   . 14.2.3
. واإلخطار عنها ية وتسجيلها   عن الحوادث واألمراض واألحداث الخطيرة المهن     

 اتفاقيـة منظمـة     عند االضطالع بهذه المهام، ينبغي للسلطة المختصة أن تراعي        
بصيغتها المعدلة، ) 121رقم ( 1964العمل الدولية بشأن إعانات إصابات العمل،       

 الخاص باتفاقية منظمـة العمـل       2002وبروتوكول منظمة العمل الدولية لعام      
، وتوصية منظمـة    )155رقم   (1981 والصحة المهنيتين،    الدولية بشأن السالمة  

 عدلةبصيغتها الم ) 194رقم   (2002العمل الدولية بشأن قائمة األمراض المهنية،       
 ، ومدونة الممارسات الصادرة عن منظمة العمل الدولية بعنـوان         2010في عام   

Recording and notification of occupational accidents and diseases 
(1995).   

                                                
 . من أجل المعاني المحددةانظر المسرد) 2(
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وفقاً التفاقية منظمة العمل الدولية بـشأن خـدمات الـصحة           . 15.2.3
، ينبغـي للـسلطة     )171رقـم   (وتوصـيتها   ) 161رقم   (1985المهنية،  

ر التدريجي لخدمات الصحة المهنية     يالمختصة أن تضع أحكاماً بشأن التطو     
  : لتشمل كافة العمال في الزراعة

  عن طريق التشريعات؛ أو   ) أ(
ل أصحاب  ببواسطة االتفاقات الجماعية أو كما يتم االتفاق عليه من قِ         ) ب(

  ين؛ أو ل المعِناالعمل والعم
أي طريقة تقرها السلطة المختصة بعد التشاور مع المنظمات الممثلة          ) ت(

  .ينالمعِنألصحاب العمل والعمال 
 بشأن مراقبـة صـحة العمـال،        I الملحق   هناك معلومات إضافية في   

  .  بشأن مراقبة بيئة العملIIوالملحق 
  إدارات تفتيش العمل . 3.3

عبر اعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تفتـيش العمـل           . 1.3.3
، تشدد الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية       )129رقم   (1969 )الزراعة(

. على أهمية التفتيش المتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين في هذا القطـاع          
 أن تكون موارد إدارات تفتيش العمل كافية كي         ساسية من األمور األ   لذلك،

يتمكن المفتشون من إجراء زيارات روتينية للمنـشآت الزراعيـة، وكـي            
 كاٍف بشأن السالمة والصحة المهنيتـين فـي          بشكلٍ يحصلوا على التدريب  

  .)3(الزراعة
 ينبغي لمفتشي العمل أن يوطدوا إنفـاذ تـشريعات الـسالمة          .  2.3.3

والصحة المهنيتين ذات الصلة في أماكن العمل الزراعية وفقاً للتـشريعات           
 وعلـى وجـه     ،سلوب يخص الحساسية تجاه نـوع الجـنس       إبالوطنية، و 
  : الخصوص

  إجراء زيارات تفتيشية وقائية روتينية للمنشآت الزراعية؛  ) أ(
                                                

  .المسردفي » إدارة تفتیش العمل« انظر تعریف )3(
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 مـع   استقصاء حوادث وأمراض وشكايات مختارة، لتحديد، ولتعزيز الوقاية       ) ب(
  مراعاة االلتزام باحترام السرية المتعلقة بمصدر الشكايات؛ 

 والعمال  ،التزويد بالمعلومات التقنية وإسداء المشورة ألصحاب العمل      ) ت(
وممثليهم بما يخص مسؤولياتهم وواجباتهم وحقوقهم المتعلقة بالسالمة        

  والصحة المهنيتين؛ 
  ولجـان الـسالمة    ،ليهمين وممث  والعمال المعنِ  ،إخطار أصحاب العمل  ) ث(

  والصحة المهنيتين بنتائج التفتيش لتنفيذ اإلجراءات العالجية الالزمة؛ 
اتخاذ تدابير تتعلق باإلنفاذ، بما في ذلك إصدار أوامر التخاذ إجراءات           ) ج(

 أو تقديم توصـية     ، أو معالجة عدم االمتثال    ،فورية بغية إزالة الخطر   
  . جراءاتإلى السلطة المختصة بما يخص تلك اإل

  : ينبغي تدريب مفتشي العمل على نحو كاٍف كي. 3.3.3
 المسائل التقنية والقانونية المتعلقة بالسالمة والصحة       بحثيتمكنوا من     ) أ(

المهنيتين في الزراعة، ويستطيعوا تقديم الدعم والمـشورة المناسـبة          
  ولكافة األطراف المعنية؛ 

ريعات ذات الـصلة بالـسالمة      يكونوا قادرين على توطيد إنفاذ التـش      ) ب(
  . والصحة المهنيتين وتشريعات الحد األدنى للسن

بما يخص برامج السالمة والصحة المهنيتين المتعلقة بالزراعة        . 4.3.3
على المستوى الوطني أو اإلقليمي أو على مستوى المحافظـات، ينبغـي            

  : إلدارات تفتيش العمل أن
تصة وأصحاب العمـل والعمـال      تتعاون بشكل تام مع السلطة المخ       ) أ(

  واألطراف األخرى؛ و 
تضمن أن برامجها المتعلقة بالتفتيش وأولوياتهـا المتعلقـة باإلنفـاذ            ) ب(

تتماشى مع أولويات البرامج الوطنية واإلقليميـة أو علـى مـستوى            
  المحافظات؛ و 

تزود السلطة المختصة بالمعلومات ذات الصلة، كالثغرات في تـشريعات          ) ت(
مة والصحة المهنيتين والبيانات المصنفة حـسب الجـنس المتعلقـة           السال
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 التي يمكن أن تـساعد فـي المـستقبل فـي تطـوير              أسبابهابالحوادث و 
  . ة لنوع الجنسجيبالتشريعات والسياسات والبرامج المست

ة لمفتشي العمل هي توطيـد إنفـاذ        في حين أن المهمة الرئيس    . 5.3.3
 ينبغي أيـضاً أن يكـون للمفتـشين دور          التشريعات الوطنية ذات الصلة،   

 في البرامج الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين كما هو مرتأى في           أساسي
اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن اإلطار الترويجـي للـسالمة والـصحة            

وبناء على ذلك، ينبغـي إلدارات تفتـيش        ). 187رقم   (2006المهنيتين،  
  : العمل أن

سلطة المختصة في نهجها بغية الوصول إلى المنـشآت          تتعاون مع ال     )أ(
التي عادة ما ال تخضع للتفتيش عملياً، كالمنـشآت بالغـة الـصغر             

بغيـة  والصغيرة، والمزارع العائلية، ومنشآت القطاع غير المنظم، و       
  التأثير على تلك المنشآت؛

تقترح وسائل إبداعية للوصول إلى تلك المنـشآت وهـؤالء العمـال            ) ب(
سفينالمععبـر المعـارض، ووسـائل اإلعـالم،         ، مـثالً   أيضاً تَض 

  والصحف، والتدريب واألنشطة التثقيفية، والوسائل األخرى؛ و
تعمل مع مجال واسع من المنظمـات المعنيـة، كهيئـات التـدريب             ) ت(

م والبحوث، والهيئات االستـشارية بـشأن       ـالزراعي، وهيئات التعلي  
انظر أيـضاً   (ديها  ت والمواد ومور  عي اآلال السالمة والصحة، ومصنِّ  

  ).  بشأن المساعدة في حل المشكلة20الفصل 
ـ     غالبإينبغي  . 6.3.3 سلطة مفتـشي العمـل      كافة األطراف المتأثرة ب

   . وأدوارهم ومسؤولياتهم
  أصحاب العمل.  4.3

وا ويصونوا أماكن العمـل     فرمن واجب أصحاب العمل أن يو     . 1.4.3
ينبغـي  .  العمل األخرى المأمونة والـصحية     والمنشآت واألدوات ومعدات  

أيضاً أن ينظموا العمل كي يحولوا دون وقوع الحوادث المهنية وحـدوث            
، وأن يطبقـوا     بـشكل معقـول    األمراض المهنية بقدر ما هو ممكن عملياً      

ها أو اعتمدتها أو أقرتها     حددتالمعايير والمدونات والمبادئ التوجيهية التي      
  . السلطة المختصة
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ينبغي ألصحاب العمل أن يمنحوا أولوية متقدمة إلدارة السالمة         . 2.4.3
نبغي أيضاً أن تُدمج مع نظم اإلدارة       يوالصحة المهنيتين في الزراعة، التي      

  ).4انظر أيضاً الفصل (األخرى 
  سياسة السالمة والصحة المهنيتين 

ينبغي ألصحاب العمل أن يضعوا سياسات السالمة والـصحة         . 3.4.3
ين التي ينبغي أن تكون مناسبة لمنشآتهم ومالئمة لحجمها وطبيعـة           المهنيت

  . أنشطتها
ينبغي لسياسات السالمة والصحة المهنيتين أن تـشمل، كحـد          . 4.4.3

ة التالية التي ينبغي أن يلتزم بها أصـحاب          المبادئ واألهداف الرئيس   ،أدنى
  : العمل، أال وهي

ة والـصحة المهنيتـين ضـمن       تعزيز ثقافة الوقاية المتعلقة بالـسالم     ) أ(
 اإليجابية بـشأن مـسائل      ياتالمنشآت، بما في ذلك المواقف والسلوك     

  السالمة والصحة المهنيتين؛ و
إدراك االختالفات البيولوجية بين النساء والرجـال، وإدارة الـسالمة          ) ب(

والصحة المهنيتين بطريقة تضمن حماية السالمة والصحة المهنيتـين         
لولة دون وقوع الحوادث المهنية وحدوث األمراض لكافة العمال والحي

  المهنية؛ و
االمتثال للقوانين واللوائح الوطنية ذات الـصلة بالـسالمة والـصحة           ) ت(

المهنيتين، والبرامج الطوعية، واالتفاقات الجماعية بـشأن الـسالمة         
  و ؛ أيدتها المنشأة أو تأمل بتأييدهاوالصحة المهنيتين، ومتطلبات أخرى

يد الموظفين، بما في ذلك كبار المدراء لالضطالع بمـسؤولياتهم          تحد) ث(
   في مجال السالمة والصحة المهنيتين في الزراعة؛ ومحددةال



 السالمة والصحة في الزراعة

 18 

ضمان التشاور مع العمال وممثليهم، وتشجيعهم على المشاركة بفعاليـة          ) ج(
  في كافة عناصر نظام إدارة السالمة والصحة المهنيتين؛ و 

  منتظمة لترتيبات السالمة والصحة المهنيتين؛ والرصد والمراجعة ال) ح(
  التحسين المستمر ألداء نظام إدارة السالمة والصحة المهنيتين؛ و) خ(
مالئم باستمرار لكافة العمال وممثليهم،     التدريب  المعلومات و التوفير    ) د(

وضمان أن العمال تلقوا معلومات الـسالمة والـصحة ذات الـصلة            
  وفهموها؛ و 

 تكون وظيفة هامة ضمن بنيات       كي ار السالمة والصحة المهنيتين    إقر   )ذ(
  .  العمل واإلنتاجيةيةأدتإدارة المنشآت ومتمماً ل

ة إضافية تُدمج في سياسة السالمة والصحة       هناك مكونات رئيس  . 5.4.3
  : المهنيتين، تشمل

   وصحية في الزراعة؛ ةتوفير الموارد الالزمة لضمان بيئة عمل مأمون) أ(
ترتيبات التواصل مع الهيئات األخرى ذات الصلة، مثالً المشرعون،         ) ب(

ومنظمات العمال، والمرافق العامـة كالجهـات المعنيـة بالميـاه،           
  والمنظمات المعنية بالمحافظة على البيئة والرعاية الصحية؛ 

وظيفة لجنة السالمة والصحة المهنيتين وتشكيلها وإدخال العامالت في ) ت(
   تلك اللجان؛

  إجراءات إنفاذ متطلبات السالمة والصحة المهنيتين؛ ) ث(
إجراءات التسجيل وإخطار السلطات الوطنية ذات الصلة عن الحوادث         ) ج(

  واألمراض واألحداث الخطيرة المهنية؛
وسائل تبليغ السياسة إلى كافة العمال، بما في ذلك تـاريخ مراجعـة             ) ح(

  ؛ عند الضرورة، تنقيحها، والسياسة
  . أي إجراءات تتعلق بالطوارئ) خ(
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  التنظيم والترتيبات المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين 
  : ينبغي ألصحاب العمل أن.  6.4.3

يضعوا في وثيقة مكتوبة السياسة والبرامج والترتيبات األخـرى ذات            ) أ(
بة للسالمة والصحة المهنيتين الخاصة بهـم الالزمـة         جيالصلة المست 

  لسالمة والصحة المهنيتين؛ ولتنفيذ سياسة ا
 ومساءلة  اتيحددوا ما يتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين من مسؤولي       ) ب(

ومستويات سلطة المدراء والمشرفين اآلخرين، وتبليغها بوضوح إلى        
عمالهم أو زوارهم أو أي أشخاص آخرين يعملون في مكان العمـل،            

  و؛ كما هو مناسب
ممثليهم بشأن تنفيـذ سياسـة الـسالمة        يضمنوا التشاور مع العمال و    ) ت(

  ووالصحة المهنيتين، ومشاركتهم التامة به؛ 
يحددوا اشتراطات كفاءة السالمة والصحة المهنتين الالزمـة لكافـة          ) ث(

العمال، ووضع ترتيبات تدريبية لضمان أن كافة المدراء والمشرفين         
 وممثلي سالمة العمال متمكنون من القيـام بواجبـاتهم ذات           ،والعمال

    و الصلة بالسالمة والصحة المهنيتين؛
 ، بأسلوب ولغة يفهمها العمال    ،يضمنوا أن لدى العمال معلومات كافية     ) ج(

 إدارتها، بما فـي     اتبشأن مخاطر السالمة والصحة المهنيتين وترتيب     
  وذلك الترتيبات المتعلقة بالطوارئ؛ 

  و يضعوا ويصونوا ترتيبات التوثيق والتواصل المالئمة؛ )ح(
 منها إلى أدنى حـد ممكـن        نيلقلميحددوا المخاطر ويقيموا األخطار،     ) خ(

  و؛ 4 وفقاً للمبادئ المذكورة في الفصل
يتخذوا إجراءات بشأن المعلومات التي يزودهم بها عمالهم أو أي عمال        ) د(

ونة أو غير صحية أو     ير مأم آخرين بشأن أي ممارسات في العمل غ      
  غير قانونية؛ و

ـ     ،ينظموا ترتيبات اإلسعافات األولية   ) ذ( تعداد  والوقاية من الطوارئ واالس
  لمواجهتها واالستجابة لها؛ و
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يضعوا إجراءات لالمتثال لمتطلبات السالمة والصحة المهنيتين أثنـاء         ) ر(
  شراء المعدات واإلمدادات واستئجارها؛ و

متثال لمتطلبات السالمة والـصحة المهنيتـين مـن ِقبـل           يضمنوا اال ) ز(
  المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن العاملين في المنشأة الزراعية؛ و

يضعوا ويطوروا ويراجعوا التدابير الالزمة بغية رصد األداء المتعلق         ) س(
بالسالمة والصحة المهنيتين وقياسه وتسجيله، مـع مراعـاة نتـائج           

نتائج ث واألمراض واألحداث الخطيرة المهنية، و     استقصاءات الحواد 
  التدقيق والمراجعة لنظام السالمة والصحة المهنيتين من ِقبل اإلدارة؛ و

يحددوا وينفذوا اإلجراءات والفرص الواقية والتصحيحية مـن أجـل          ) ش(
  . التحسين المتواصل

  : ينبغي ألصحاب العمل أن يتخذوا الترتيبات الالزمة لتوفير. 7.4.3
ا م كمـا حـددته    تـين  المنتظم مراقبة بيئة العمل والمراقبة الـصحية      ) أ(

  ؛ و)IIو  Iن يانظر الملحق(التشريعات أو الممارسات الجيدة 
  . إشراف كاٍف وواٍف بالغرض على العمل وممارسات العمل) ب(

لسالمة والـصحة   اينبغي ألصحاب العمل أن يضعوا باالعتبار       . 8.4.3
ـ        فينتَضعالمسالمهنيتين للعمال    ين  في الزراعة، بما في ذلك العمال العرِض

ين، والعمال المهاجرين، والعمال الـذين يعملـون بمعـزل عـن            والموسِم
اآلخرين، والعامالت، والعمال األحداث، وأن يتخذوا اإلجراءات المناسـبة         

  . لضمان حمايتهم من الحوادث واألمراض المهنية
مة والصحة المهنيتين أي تكلفة     ال ينبغي أن تشمل تدابير السال     . 9.4.3

  . على العامل
ينبغي ألصحاب العمل أن يوفروا تدابير الـسالمة والـصحة       . 10.4.3

  . المهنيتين لكافة العمال دون تمييز
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  لجان السالمة والصحة المهنيتين
أخذوا بعين االعتبار تشكيل لجان     ينبغي ألصحاب العمل أن ي    . 11.4.3

يامها بعملها بكفاءة، وأن يعترفـوا بممثلـي        السالمة والصحة المهنيتين وق   
ينبغي أن تشمل لجان السالمة والصحة المهنيتين العمال        . العمال المنتَخبين 

أو ممثليهم، وممثلي أصحاب العمل من ذوي المعرفة والخبرة والمهـارات           
ينبغي تشجيع مشاركة النساء فـي      . في مسائل السالمة والصحة المهنيتين    

  . تلك اللجان
ينبغي أن تجتمع لجان السالمة والصحة المهنيتين دوريـاً أو          . 12.4.3

، وأن تشارك في عمليـة اتخـاذ القـرارات          محددةفي حال وجود حاجة     
 12  الفقرة  تتضمن .المتعلقة بالمسائل المرتبطة بالسالمة والصحة المهنيتين     

 1981من توصية منظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة المهنيتين،          
إرشاداً حول تشكيل لجان السالمة والصحة المهنيتين وحقوقها        ) 164رقم  (

  . ومسؤولياتها

  العمال األحداث
 المخاطر المتزايدة  على نحو تام ب     أصحاب العمل   تبليغ ينبغي. 13.4.3
لسالمة والصحة المهنيتين التي يتعرض لها العمال األحداث فـي          المتعلقة با 
 إجراءات العمل   بشأنال األحداث   ينبغي أن يضمنوا تدريب العم    . الزراعة

  ُالعمل  في  المهام بأمان قبل تعيينهم    يةأدتتوا قدراتهم على    ثْبِِالمأمون، وأن ي  .
ينبغي اإلشراف على العمال األحداث بدقة، وتصحيح أي ممارسات عمـل           

ينبغي ألصحاب العمل أن يضمنوا أن األطفـال دون الـسن           . غير مأمونة 
  .  في الزراعة سواء رافقهم أحد أبويهم أم الاخدموالقانوني لالستخدام ال يست

ال ينبغي ألصحاب العمل في أي حال أن يسمحوا للعمال دون   . 14.4.3
  :  عاماً بإنجاز العمل الخطر ما لم تطبق كافة البنود التالية18سن 

 تلك األعمال وفـق مـا نـصت عليـه         يةأدتيسمح للعمال األحداث ب     ) أ(
  طنية أو بقرار تتخذه السلطة المختصة؛ والقوانين واللوائح الو



 السالمة والصحة في الزراعة

 22 

   عاماً على األقل؛ و 16العمال بسن ) ب(
 تلك  يةأدتل يوفر لهم الكفاءة     اًمحددتلقى العمال تعليمات أو تدريباً مهنياً       ) ت(

  األعمال بأمان، أو أنهم يخضعون حالياً لهذا التدريب؛ و
   المهام؛ وءالتقييم المالئم لقدراتهم على أدا) ث(
  . )4(إجراء اإلشراف الكافي على كافة مراحل العمل) ج(

في توصـية منظمـة     » العمل الخطر « إرشاد بشأن تعبير     هناك. 15.4.3
 نبغـي ت). 190رقـم    (1999العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال،        

 إلى تلك التوصية والمصادر األخـرى للمعلومـات التـي تـرد فـي               العودة
  . )5( األخير من هذه المدونةلوغرافيا في الجزءبالبي

  العمـال.  5.3
  : ينبغي أن يتمتع العمال بالحق في. 1.5.3

المهنيتـين  هم والتشاور معهم بشأن مسائل السالمة والـصحة         غالإب) أ(
  و  طر الناشئة عن التكنولوجيا الجديدة؛اخمالتي تنطوي على ال

نيتين و،  تطبيق ومراجعة تدابير السالمة والصحة المه     بالمشاركة  ) ب(
وفقاً للقانون والممارسات الوطنية، اختيـار ممثلـي الـسالمة والـصحة            

  . المهنيتين والممثلين في لجان السالمة والصحة المهنيتين
ينبغي أن يكون من واجب العمال التعاون مع صاحب العمـل           . 2.5.3

 الواردة  إلنجاز الواجبات والمسؤوليات التي تقع على عاتق صاحب العمل        
   .المدونةفي هذه 

ينبغي للعمال أن يبلِّغوا على الفور مشرفهم المباشر أو ممثـل           . 3.5.3
السالمة والصحة والمهنيتين بأي ظروف غير اعتيادية في مكان العمل أو           
تؤثر على التجهيزات والمعدات يعتقدون بأنها يمكن أن تشكل مخـاطر أو            

 اآلخرين،  أخطاراً على سالمتهم أو صحتهم أو سالمة أو صحة األشخاص         
  .  التصدي لها بأنفسهماوالتي ال يستطيعو

                                                
  ).182رقم  (1999انظر اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال، ) 4(
رقم (، 2001 لدولية بشأن السالمة والصحة في الزراعة، العمل ا منظمةانظر اتفاقية) 5(

  .8؛ المادة )184
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عندما يالحظ العمال أو ممثليهم عدم امتثال أي شخص للوائح          . 4.5.3
ءات أو مدونات الممارسات المتعلقة بالسالمة والصحة، ينبغي اتخاذ إجـرا         

ت تلك اإلجراءات، ينبغي علـى الفـور        إذا ما أخفق  . تصحيحية على الفور  
  . ى مستوى أعلى في اإلدارةإحالة المشكلة إل

ينبغي أن يكون من واجب العمال، وفقاً لتدريبهم وللتعليمـات          . 5.5.3
  : والوسائل التي يوفرها صاحب العمل، أن

   ؛ يمتثلوا لتدابير السالمة والصحة المهنيتين  ) أ(
يتخذوا كافة الخطوات إلزالة أو التحكم بالمخاطر أو األخطار علـيهم           ) ب(

ين الناشئة أثناء اإلنتاج الزراعي، بما في ذلـك عبـر           أو على اآلخر  
الرعاية المالئمة واستخدام المالبـس الواقيـة المناسـبة للعـامالت           

المرافق والمعـدات التـي توضـع تحـت         ووالعاملين على السواء،    
   ؛تصرفهم لهذا الغرض

االمتثـال    كي يتمكنـوا   يتعاونوا مع صاحب العمل والعمال اآلخرين     ) ت(
  .المسؤوليات التي تقع على عاتق صاحب العمل والعمالللواجبات و

ينبغي أن يشارك العمال في برامج التعليمات والتدريب التـي          . 6.5.3
يوفرها صاحب العمل أو تُلِزم بها الـسلطة المختـصة، كمـا ينبغـي أن               

ع العمال وممثلـيهم    راِجينبغي أن ي  . يتصرفوا بطريقة تتماشى مع تدريبهم    
ينبغـي أن   .  الـضرورة  تدريب ويقدموا التوصيات عنـد    برامج التعليم وال  

العمـال  يـشعر   حيثما  . تراعي جداول التدريب المسؤولية العائلية للعمال     
 وا صاحب العمل  لِّغب أن ي   لهم ، ينبغي ه في تنفيذ التدريب أو مضمون     باإلخفاق

ة هذا اإلخفاقموا التوصيات لمعالجويقد .  
عاونوا في برامج رصد التعرض     ينبغي للعمال أن يشاركوا ويت    . 7.5.3

والمراقبة الصحية التي تُلِزم بها السلطة المختصة، أو يوفرهـا صـاحب            
  .العمل لحماية صحتهم
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8.5.3 .    العمـال اآلخـرين باألخطـار       بلِّغواينبغي لممثلي العمال أن ي 
التي يواجهها العمال األحداث العاملين في      الصحة  والمتزايدة على السالمة    

  . اعياإلنتاج الزر
ينبغي للعمال وممثليهم أن يشجعوا ويدعموا العمال األحـداث         . 9.5.3

جـراءات  تـام إل  كي تنشأ لديهم عادات العمل المأمون ويمتثلوا على نحو          
  .العمل المأمون

ينبغي للعمال وممثليهم أن يبلغوا اإلدارة عن وجود أطفال في          . 10.5.3
  . موقع العمل دون السن القانوني لالستخدام

ينبغي للعمال وممثليهم أن يـشاركوا فـي عمليـة التـشاور      . 11.5.3
ويتعاونوا مع صاحب العمل بما يتعلق بكافة جوانب السالمة والصحة فـي            

  . الزراعة
  : ينبغي للعمال وممثليهم أن يتمتعوا بالحق في. 12.5.3

التشاور بشأن أي مخاطر أو أخطار على الـسالمة والـصحة فـي               ) أ(
   واإلنتاج الزراعي؛

التحري عن المعلومات والحصول عليها من صاحب العمل بشأن أي          ) ب(
مخاطر أو أخطار على السالمة والصحة تنشأ عن اإلنتاج الزراعي،          

     دينبما في ذلك معلومات من المور .  م تلك المعلومـات    ينبغي أن تُقد
  بأساليب ولغات يفهمها العمال بسهولة؛ و

بالتعاون مع صاحب العمل، لحماية أنفسهم      اتخاذ تدابير وقائية كافية،     ) ت(
والعمال اآلخرين من المخاطر واألخطار على الـسالمة والـصحة          

   عن اإلنتاج الزراعي؛ والناشئة
المطالبة والمشاركة في تحديد المخاطر وتقييم األخطار عندما يضطلع         ) ث(

ينبغي أيـضاً أن يتمتعـوا      . أو السلطة المختصة  /بها صاحب العمل و   
ي المـشاركة فـي مناقـشة تـدابير الـتحكم ذات الـصلة              بالحق ف 

  . واستقصاءات الحوادث واألمراض
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 وتطوير  في إدخالالمشاركةينبغي التشاور مع العمال وممثليهم و. 13.5.3
 ذوي الخبـرة فـي   مراقبة صحة العمال، كما ينبغي أن يشاركوا ويتعاونوا مع      

  . صاحب العمل لتنفيذهاأالصحة المهنية و
 بما   العمال بطريقة مناسبة وموضوعية ومفهومة     تبليغنبغي  ي. 14.5.3

  : يتعلق
 أسباب الفحوص واالستقصاءات المتعلقة بمخاطر السالمة والـصحة           )أ(

  التي ينطوي عليها عملهم؛ و 
نتائج الفحوصات الطبية، بما في ذلك الفحوصات الطبية قبل التعيـين           ) ب(

نبغي تبليغ نتائج الفحوصـات     ي.  والتقييمات الصحية الفردية   ،)البدئية(
ظ علـى نحـو سـري وفقـاً         فَحتُأن   للعامل المعني، و   اًالطبية فردي 

  . ستخدم ضد العمال للتمييزللتشريعات الوطنية، وال ينبغي أن تُ
  : ينبغي أن يتمتع العمال بالحق في. 15.5.3

لفت انتباه ممثليهم أو صاحب العمل أو السلطة المختصة بمـا يتعلـق             ) أ(
 على السالمة والصحة الناشئة عـن اإلنتـاج         راطر أو األخطا  بالمخ

  الزراعي؛ و
إخطار السلطة المختصة إذا ما اعتبروا أن التدابير المتخذة أو الوسائل ) ب(

ل صاحب العمل غير كافية لـضمان بيئـة عمـل           بالمستخدمة من قِِ  
  مأمونة وصحية؛ و

 معقـول لالعتقـاد     االبتعاد بأنفسهم عن خطر إذا ما كان لديهم مبرر        ) ت(
بوجود خطر وشيك وجسيم على سالمتهم وصحتهم وسالمة وصـحة          

أو ممثل السالمة   /وا مشرفهم و  بلِّغينبغي لهؤالء العمال أن ي    . اآلخرين
  والصحة على الفور؛ و

خطر في حال وجود ظرف ذي صلة بالسالمة أو الصحة يضعهم في            ) ث(
هم لهذا الخطر   ض يعر الرر متزايد، المطالبة بالنقل إلى عمل بديل        ضأو  
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 وإذا ما كان لدى العامـل المعنـي         ، إذا ما توفر هذا العمل     ،المتزايد
ينبغي بذل أي   . يداً على هذا العمل البديل    ج هبيدرتالكفاءات أو يمكن    

جهد بغية قبول هذا الطلب دون أن يترتب على ذلك أي نقـص فـي               
  المكاسب، وفقاً للقوانين والممارسات الوطنية؛ و 

ن بما يخص اإلصابات    يض الكافي يالعالج الطبي والتعو  لحصول على   ا) ج(
  . واألمراض المهنية الناجمة عن اإلنتاج الزراعي

فيما يخص العمال الذين يبتعدون بأنفسهم عن الخطـر وفقـاً           . 16.5.3
، ينبغي حمايتهم من النتائج غير المناسبة وفقـاً         )ت (15.5.3ألحكام الفقرة   

  . طنيةللظروف والممارسات الو
فـي  ف  ينبغي حماية العمال الذين يستعملون حقوقهم كما وصِ       . 17.5.3

أو الرد بالمثل، وينبغي االستعانة     /من التمييز و  ) ج(إلى  ) أ (15.5.3 اتالفقر
  .  الوطنيةرد في القوانين والممارساتبتلك الحماية كما تَ

بـين  ينبغي للعمال وممثلي السالمة والصحة المهنيتين المنتخ      . 18.5.3
 إعـادة   ،عند الـضرورة    و، أن يحصلوا على التثقيف والتدريب المالئمين     

ق المتاحة األكثر فعالية، بغية التقليـل مـن مخـاطر           ائالتدريب وفق الطر  
السالمة والصحة المهنيتين إلى أدنى حد ممكن، ال سيما فـي المواضـيع             

  .  من هذه المدونة13-5المذكورة في الفصول 
أو اإلرضاع، ينبغي أن تتمتع العامالت بالحق في أثناء الحمل . 19.5.3

االنتقال إلى عمل بديل ال ينطوي على خطـر علـى صـحة الجنـين أو                
الرضيع، حيثما يتوفر ذلك العمل، بغية الحيلولة دون التعرض للمخـاطر،           
وفي العودة إلى الوظائف السابقة في الوقت المالئم دون نقص في المكاسب            

  .سات الوطنيةن والمماريانووفقاً للق
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6.3 .الموعنِّصن والمون ودر  
عي اآلالت والمعدات والمواد الكيميائية والمنتجات      ينبغي لمصنِّ . 1.6.3

  : األخرى المخصصة لالستخدام في الزراعة أن
، يضمنوا أن منتجاتهم صممت      بشكل معقول  بقدر ما هو ممكن عملياً      ) أ(

إال مخاطر لى نحو صحيح للذين يستخدمونها ع  وصنعت كي ال تسبب     
  دنيا بشأن السالمة والصحة المهنيتين؛ و 

يوفروا التعليمات بلغة المستخدم بما يتعلق بتركيب تلـك المنتجـات           ) ب(
  و وتخزينها واستخدامها وصيانتها على نحو مأمون؛

يوفروا المعلومات بلغة المستخدم بشأن أي مخاطر تراكمية، بما فـي           ) ت(
مع المواد  ينبغي أن تُرفق    . والعالمات األخرى ذلك إشارات التحذير    

أوراق بيانات السالمة الكيميائية، وينبغي أن توضع بطاقـة         الكيميائية  
  . التعريف المناسبة على الحاويات

عين أن يمتثلوا ألي تشريعات ذات صـلة        ينبغي لهؤالء المصنِّ  . 2.6.3
جديدة الستخدامها  بالسالمة والصحة المهنيتين التي تتعلق بالتزويد بمنتجات        

في الزراعة، مع العودة أيضاً إلى أي من المعايير الوطنية أو الدولية ذات             
فيما يتعلق بتصميم آالت ومعدات زراعية جديـدة، ينبغـي    . جالصلة بالمنتَ 

أن يراعوا التطور الحديث المتعلق بالتكنولوجيا الحديثة، وقابلية        عين  للمصنِّ
ل العـامالت والعمـال     ب الستخدامها من قِ   مواءمة اآلالت والمعدات الجديدة   

على السواء، وفيما يتعلق بالمواد الكيميائية الجديـدة، ينبغـي أن يراعـوا             
  . البيانات الحديثة المتعلقة بسمية تلك المواد

3.6.3 . دي المنتجات الزراعية ومستورديها أن يضمنوا، بقدر ما        ينبغي لمور
االشتراطات المذكورة أعـاله، ال     بتفي  هم قادرين على ذلك، أن تلك المنتجات        

  . سيما إرفاق المعلومات والتعليمات ذات الصلة
ينبغي ألصحاب العمل الذين يشترون المنتجات الزراعية أن يضمنوا،         . 4.6.3

بقدر ما هم قادرين على ذلك، أن تلك المنتجات تفي باالشتراطات المذكورة أعاله،             
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لـصاحب العمـل أن      ينبغي أيضاً .  المالئمة ال سيما إرفاق التعليمات والمعلومات    
  . كما هو مناسبيتشاور مع العمال وممثليهم بشأن تلك المواضيع، 

  العمالةيد ر توءالمتعاقدون ووكال.  7.3
  : يد العمالةروت ء ووكال)6(ينبغي للمتعاقدين. 1.7.3

 بـذلك أن يكونوا مسجلين أو حاصلين على ترخيص عنـدما تُلـزم              ) أ(
و اللوائح الوطنية، أو مشتركين في النظم الطوعية المقـرة          القوانين أ 

  في حال وجودها؛
ـ       ) ب( ) 7( التكليـف  فرأن يدركوا ويعملوا وفقاً لسياسات واستراتيجيات ط

بهدف تعزيز السالمة والصحة المهنيتين، وينبغي أن يمتثلوا للتـدابير          
  . والمتطلبات ذات الصلة وأن يتعاونوا بشأنها

  : خدام المتعاقدين، ينبغي لطرف التكليف أن يضمن أنعند است. 2.7.3
معايير السالمة والصحة المهنيتين، كـسجل األداء الجيـد للـسالمة             ) أ(

والصحة المهنيتين ونظام السالمة والصحة المهنيين الكافي، مشمولة        
  في إجراءات تقييم المتعاقدين واختيارهم؛ و

قدين المـسجلين أو الحاصـلين      عند االقتضاء، االستخدام يشمل المتعا    ) ب(
  ؛ وفقط على تراخيص كما يجب

د اشتراطات السالمة والصحة المهنيتين باإلضـافة إلـى         دحالعقود تُ ) ت(
ل العقـود   مينبغي أن تش  . الجزاءات والعقوبات في حال عدم االمتثال     

حق المشرفين المفوضين من ِقبل السلطة المختصة بإيقـاف العمـل           
تعليق العمليات إلـى    بصابة الجسيمة واضحاً، و   ما يكون خطر اإل   حين

ينبغي أن تشمل العقود حـق إنهـاء        . حين إتمام اإلجراءات العالجية   
عقود المتعاقدين الذين يفشلون فـي اإليفـاء باشـتراطات الـسالمة            

  والصحة المهنيتين؛ و 
                                                

  . على السواء من الباطن هنا إلى المتعاقدين والمتعاقدين»المتعاقد«تعبير يشير ) 6(
لى صاحب العمـل أو المنـشأة الـذي         إ» طرف التكليف «في هذا القسم يشير تعبير      ) 7(

  .عمالة ووكيل توريد ال في خدمات المتعاقدينخرط
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ـ طَنفس متطلبات السالمة والتدريب للعمال في المنشأة الزراعية تُ        ) ث( ِق ب
لمتعاقدين وعمالهم، ويتوفر هذا التدريب لهم قبل البدء بالعمـل          على ا 

  وأثناءه، عند الضرورة؛ و 
 بين صـاحب العمـل      التواصل والتنسيق المستمرين الفعالين وطيدان    ) ج(

 ينبغي أن يشمل ذلك أحكامـاً       .والمشرفين والمتعاقد قبل البدء بالعمل    
. دوثها وللتحكم بها  تدابير للحيلولة دون ح   عن ال غ عن المخاطر و   يللتبل

الـسالمة والـصحة    ب  ذات الصلة  مسؤولياتالينبغي إيضاح وتسجيل    
  المهنيتين لطرف التكليف والمتعاقدين؛ و

الترتيبات المتعلقة باإلبالغ عن اإلصابات واألعراض المرتبطة بالعمل        ) ح(
يـة  أدتواالعتالالت الصحية والحوادث بين عمال المتعاقدين أثنـاء         

دالعمل مبوضوح؛ وةحد   
راقَـب  يأداء السالمة والصحة المهنيتين ألنشطة المتعاقد في الموقـع          ) خ(

  دورياً؛ و 
بل ع من قِ  تَّبإجراءات وترتيبات السالمة والصحة المهنيتين في الموقع تُ       ) د(

  ؛ و )ين(المتعاقد
ون بالتزاماتهم الواردة في العقود مـستثنون مـن         لِّخالمتعاقدين الذين ي  ) ذ(

  . في المستقبل) العطاءات أو العروض(يدات المزا
 ينستخدم عماالً مؤقتين أو عرضِ    ينبغي ألطراف التكليف التي تَ    . 3.7.3

  :يد العمالةرتوء وفرهم وكالي
أن توضح في وثيقة مكتوبة على عاتق مـن تقـع مـسؤولية إدارة                ) أ(

  السالمة والصحة المهنيتين واإلشراف والتدريب؛ و 
 العمال الجدد بمخاطر مكان العمل، وممارسات العمل        غتبليأن تضمن   ) ب(

تزويـدهم  أن تـضمن    المأمون، واإلجراءات المتعلقة بـالطوارئ؛ و     
  بمعدات الوقاية الشخصية بقياساتها المناسبة؛ و 
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 العمـل   يـة أدتأن تضمن أن لدى العمال المهارات والكفاءة الالزمة ل        ) ت(
  بأمان؛ و 

 بالسالمة والصحة المهنيتين للعمال الذين ال أن تتخذ الترتيبات المتعلقة) ث(
   اللغة المحلية، أو يتقنوها قليالً؛ و ايتقنو

 العمالة مقداراً كافياً من المال كي تـتمكن مـن          ء توريد تدفع لوكال أن  ) ج(
  . اإليفاء باالشتراطات القانونية المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين
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  نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين .  4
  نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين. 1.4

في الوقت الحاضر أدركت الحكومات وأصحاب العمل والعمال        . 1.1.4
عالمياً األثر اإليجابي إلدخال إدارة السالمة والصحة المهنيتين في المنشأة          

 المخـاطر وتقليلهـا،     على التعرف على المخاطر وإزالتها، والوقاية مـن       
الصحة والسالمة وزيادة اإلنتاجية، على وجه الخصوص، تساعد إدارة نظم         

الـسالمة  والـصحة   المهنيتين في تعزيز المواقف اإليجابيـة بخـصوص         
السالمة المهنيتين علـى مـستوى      والصحة  المهنيتين وثقافة الوقاية بشأن     

  . ما هو أبعد من ذلكعلى المنشأة و
قتضي بأن  ت نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين       في حين أن  . 2.1.4

لزراعة ومالئمة لحجم المنشأة وطبيعـة أنـشطتها، فـإن          با تكون خاصة 
عناصر عديدة من المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية بشأن نظم إدارة           

 عامة ويمكن أن تُستخدم فـي تـصميم         2001السالمة والصحة المهنيتين،    
سالمة والصحة المهنيتين في المنشأة الزراعية مهمـا        وتطبيق نظم إدارة ال   

  . يكن حجمها وطبيعة أنشطتها
نموذجياً، ينبغي أن تحتـوي نظـم إدارة الـسالمة والـصحة            . 3.1.4

  : المهنيتين على العناصر الرئيسة التالية
 إلـى   3.4.3 اتانظـر الفقـر   (سياسة للسالمة والصحة المهنيتـين        ) أ(

  ؛ و)5.4.3
ترسـيخ  المة والصحة المهنيتـين والترتيبـات الالزمـة ل        تنظيم الس ) ب(

المسؤوليات والمساءلة، واشتراطات الكفـاءة والتـدريب، والتوثيـق         
 اتانظر الفقـر  . (واالحتفاظ بالسجالت، واالتصال، والمعلومات، إلخ    

  ؛ و .)10.4.3إلى . 6.4.3
  تحديد المخاطر وتقييم األخطار؛ و) ت(
  تحكم؛ والتخطيط وتنفيذ أساليب ال) ث(
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  . الرصد، والتقييم، وتحسين أداء السالمة والصحة المهنيتين) ج(

   تحديد المخاطر وتقييم األخطار.2.4
ينبغي لصاحب العمل أن يحدد، ويقيم علـى نحـو منهجـي،            . 1.2.4

ويسجل المخاطر واألخطار المتعلقة بسالمة وصحة العمال التي يمكـن أن           
 عوامل عديدة كالجنس والسن واإلعاقة      تنشأ أثناء قيامهم بعملهم مع مراعاة     

  . والصحة اإلنجابية
  : ينبغي لتحديد المخاطر في مكان العمل أن يأخذ بالحسبان. 2.2.4

 القـدرة علـى أن      اظروف معاً له  الوضع أو األحداث أو وجود عدة         )أ(
  تسبب اإلصابة أو المرض؛ و 

و المنـتَج أو    طبيعة اإلصابة أو المرض المحتمل ذي الصلة بالنشاط أ        ) ب(
  والخدمات؛ 

مثالً، العمـال األحـداث، العمـال       (الذين يحتمل أن يصابوا باألذى      ) ت(
  ؛ و )المسنون، العمال المؤقتون، العامالت الحوامل

  . اإلصابات واألحداث واألمراض السابقة) ث(
  : لعملية التحديد أن تأخذ بعين االعتبارأيضاً ينبغي . 3.2.4

م فيه العمل ويدار وينجز وأي تغييـر يحـدث بمـا            األسلوب الذي ينظَّ  ) أ(
  يخص ذلك؛ و 

   وتقييم مكان العمل، والعمليات، والمواد، والمنشأة، والمعدات؛) ب(
التصنيع، وتركيب وتشغيل المنـشأة والمعـدات، ومناولـة المـواد           ) ت(

  والتخلص منها في مكان العمل؛ و
  شراء السلع ومستلزمات الخدمات؛ و) ث(
 بما فـي ذلـك     ،عاقد المتعلق بالمنشأة والمعدات والخدمات والعمل     الت) ج(

  مواصفات العقد ومسؤوليات المتعاقدين وحقوقهم؛ و
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التفتيش والصيانة واالختبارات واإلصالح واستبدال مكونات المنـشأة        ) ح(
 خاص للمخاطر التي تـسببها المهـام        اهتمامينبغي إيالء   . والمعدات

  .إلصالح، أو إزالة العوائق من اآلالتاألقل شيوعاً، كالصيانة وا
ر فحصاً دقيقاً لبيئة العمـل بهـدف تحديـد          اخطيشمل تقييم األ  . 4.2.4
، )التالؤميـة  (رغونوميـة الفيزيائية، الكيميائية، البيولوجية، األ   (المخاطر  
يأخذ تقييم األخطار بعـين     . ، وتقييم الضرر الذي يمكن أن تسببه      )التنظيمية

ـ تمال حدوث المخاطر التي تسبب      االعتبار كالً من اح    رراً لألشـخاص   ض
  . وشدة ذلك الضرر إذا ما حدث

  : يشمل إجراء تقييم األخطار خمس خطوات. 5.2.4
  تحديد المخاطر؛ ) 1(
  تحديد الذين يمكن أن يصابوا بالضرر وكيفية ذلك؛) 2(
  ر وكيفية التحكم بها؛ اخطتقييم األ) 3(
  ات للتحسين؛تسجيل نتائج التقييم ووضع أولوي) 4(
  . مراجعة وتحديث التقييم عند الضرورة) 5(

يـستخدم  . ق وتقنيات عديدة إلجراء تقييم األخطار     ائهناك طر . 6.2.4
ـ تُ. البعض نظام التشغيل الرقمي لتحديد األولويات للبدء بـاإلجراءات         حد د

 من المخاطر ضرراً باإلضافة      محدد قيمة رقمية الحتمال أن يسبب كل نوع      
  : ر عن ذلك بمقياس تصاعدي كما يليبعيمكن أن ي. ة العواقبإلى شد
  االحتمال

  . نادراً ما يحدث: نادر االحتمال) 1(
  . ممكن، لكن من غير المتوقع أن يحدث: غير محتمل) 2(
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  . ة واحدة في السنةمرمن المتوقع أن يحدث : معتدل) 3(
  . من المحتمل أن يحدث، لكن بشكل غير مستقر: محتمل) 4(
  . يحدث على نحو منتظم: د تقريباًمؤكَّ) 5(

   شدة العواقب
  .  ال تحدث إصابة أو اعتالل في الصحة:ضئيلة جداً) 1(
  . أثر قصير األمد: صغرى) 2(
  .إصابة أو اعتالل في الصحة شبه دائم : معتدلة) 3(
  . إصابة أو اعتالل صحي: كبرى) 4(
  . يحتمل أن تكون مميتة: كارثية) 5(

  :  الخطر بالطريقة التالية درجةل شدةيكن تمثيم. 7.2.4
  االحتمال×  الشدة  =  طر  خال

خطر المرتبط بكل نوع من المخاطر      بواسطة تحديد مستوى ال   . 8.2.4
المحددة في بيئة العمل، يمكن ألصحاب العمل والعمال وممثليهم أن يحددوا           

ـ  األ  إن نوعاً مـن     على سبيل المثال،   .مجاالت أولويات اإلجراءات   ر اخط
) 1(تكون أولويته متدنية ) 1(وعواقبه ضئيلة جداً ) 1(الذي نادراً ما يحدث 

ر الذي يحدث على نحو     ِط في حين أن الحدث الخَ     ،)1 = 1 × 1ود  صالمق(
 × 5المقصود  ) (25(كون أولويته   ت) 5(ويحتمل أن يكون مميتاً     ) 5(منتظم  

ية لتطبيق أساليب   إن المستوى األكبر من الخطر هو األكثر أهم       ). 25 = 5
 أو  التحكم التي تزيل التعرض للمخاطر أو تقلل منه إلى أدنى حـد ممكـن             

  . تحد منه
فيما يلي أدناه مصفوفة نموذجية توضح هذا األسلوب الرقمـي          . 9.2.4

   .لتحديد مستوى الخطر
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  االحتمال

  الشدة
  مؤكَد
  5 تقريباً

  محتمل
4  

  معتدل
3  

  غير محتمل
2  

  نادر
1  

  5  10  15    20  25   5  كارثية 
  4  8  12  16  20  4    كبرى
  3  6  9  12  15  3   معتدلة
  2  4  6  8  10  2  صغرى

  1  2  3  4  5  1ضئيلة جداً  

يمكن أيضاً تحديد مجاالت أولويات اإلجراءات بواسـطة تقيـيم          . 10.2.4
.  الجدول التالي ألولويات اإلجـراءات     اعتماداً على المخاطر في مكان العمل     

كـم مـرة يتعـرض      «: االعتبار سؤاالن لكل نوع من المخـاطر      يؤخذ بعين   
في الجـدول   . »لمحتمل؟ما هو الناتج ا   «و» الشخص لهذا النوع من المخاطر؟    

 عبر عن احتمال وقوع الحدث بيومي أو أسبوعي أو شهري أو بنـادر،             التالي ي
إلـى األخـف   )  دائمعجزوفاة أو ( من األشد تختلففي حين أن شدة العواقب    

تمثل المجاالت األقـتم فـي المـصفوفة        ). بة تتطلب إسعافات أولية فقط    إصا(
  . األولويات األهم لإلجراءات

  جدول اإلجراءات المقترحة
ما هو الناتج    أو يتعرض اآلخرون لنوع من المخاطر؟ضرعتَكم مرة 

  نادراً  شهرياً  أسبوعياً  يومياً  المحتمل؟
عجز وفاة أو 

  دائم
  ليةعا  عالية  عالية  عالية

  معتدلة  معتدلة  عالية  عالية  عجز مؤقت
 ة بسيطإصابة

  )إسعافات أولية(
  قليلة  قليلة  معتدلة  عالية
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قد يجد الذين أجروا تقييمات لألخطار أنه من المفيد تـسجيل           . 11.2.4
 النشاط أو مكان العمل الـذي       ا يذكر فيه  استمارة سردية نتائج التقييمات في    

تم تقييمه، والمخاطر الرئيسية، وفئات العمال المعرضين للخطر، ومستوى         
األخطار والتدابير التي يتعين اتخاذها بهدف إزالة التعرض أو التقليل منـه          

  . إلى أدنى حد ممكن
  ستمارةفيما يلي أدناه مثال لال. 12.2.4

  تقييم أخطار السالمة والصحةاستمارة 
  المنشأةسم صاحب العمل وا

  العنوان 
النشاط أو 

مكان العمل 
مالمقي  

تحديد المخاطر الرئيسة، 
والمعرضين لخطر حدوث 
  إصابة أو اعتالالت صحية

خطر وشدة تقييم احتمال ال
اإلصابة أو االعتالالت 

  الصحية

تدابير التقليل من المخاطر 
  التي يتعين اتخاذها

 الجرارات  ينبغي أن تجهز  . 1
بوسائل الحماية من االنقالب    

ينبغي تدريب  . وحزام األمان 
كافة العاملين علـى الجـرار      
بشأن االسـتخدام المـأمون     
للجرارات وال سيما الحيلولة    
دون حدوث االنقالب ويطلب    
منهم اتباع ممارسات العمـل     

ينبغي اإللزام بقاعدة   . المأمون
 الراكــب المقعــد الواحــد،«

  استثناءبدون أي » الواحد
ـاملين      .2  ينبغي تنبيه كافة الع

على الجرارات إلـى وجـود      
ــالء للعــاملين ومــارة،  زم
  .وضمان وجود مسافة مأمونة

ــواق   ــب األب ــي تركي بنبغ
وأضواء وامضة، ال سيما في     
الجرارات الكبيرة، وينبغـي     

   استعمالها في حال وجودها
 سـالمة    ينبغي تثبيت مقصورة     . 3

الممكن أن تكون   مانعة للصوت، ومن    
  أيضاً وسيلة للحماية من االنقالب

استخدام 
  الجرار

ار، ال سيما    انقالب الجر  .1
األفـراد  . على المنحـدرات  

السائق، : ن للخطر المعرضو
ـ      أو الركاب غيـر المصح ر

 الـذين   ، أو  بـالركوب  لهم
  يعملون بالقرب من الجرار

 الدهس بـالجرارات، ال     .2
ــة    ــاء الحرك ــيما أثن س
ــراد   ــسة، األفـ المعاكـ

الـذين  : ن للخطر والمعرض
يعملون بالقرب من الجرار،    

ـ    ال ومشاهدو الحدث كاألطف
  القاطنين في المزارع

ـ مستويات الضجيج ال  . 3 ة عالي
ــرار ــرك الج ــراد .لمح  األف

  السائق : ن للخطروالمعرض
 مـستويات االهتــزازات  .4

ــسم   ــل الج ــة لكام العالي
.  هيكل الجرار  الصادرة عن 

: ن للخطر واألفراد المعرض 
  قالسائ

 يمكــن أن يكــون خطــر .1
ــاة أو حــدوث إصــابة  الوف
جسيمة مرتفعاً فـي بعـض      

  ماكن األ
خطر الدهس مرتفع فـي     . 2

ــة الرؤ ــاطق رديئ ــة، المن ي
  وبالقرب من المباني السكنية

خطر حدوث نقص الـسمع     . 3
المحدث بالضجيج مرتفع علـى     
  مدى فترات طويلة من التعرض

 خطر ألم أسـفل الظهـر       -4
  العضلية الهيكلية  اتواالضطراب

مرتفع علـى مـدى فتـرات       
  طويلة من التعرض

حقق تصميم  ي  أن  ينبغي .4
مكــان جلــوس الــسائق 

 رغونوميـة االشتراطات األ 
  )التالؤمية(
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كجزء من عملية تقييم األخطار، ينبغي لصاحب العمل، بعـد          . 13.2.4
التشاور مع العمال وممثليهم، أن يضع مخططاً انـسيابياً للمـواد الخـام،             

منتجات المتوسطة والنهائية، والمعدات المتنقلة، والعمـال فـي كافـة           وال
  . العمليات، واإلشارة إلى المخاطر المتعلقة بها لكل خطوة

 جوهري في العمـل     بدلينبغي مراجعة التقييم حيثما يوجد ت     . 14.2.4
ـ  لم ي   التقييم ، أو عند وجود سبب لالشتباه بأن      التقييميرتبط ب  . د صـحيحاً  ع

ضمن أن إجراءات يي راجعة في نظام مساءلة اإلدارة الذمج المينبغي أن تد
  . التحكم التي أوصى بها التقييم األولي قد اتخذت فعالً

  تخطيط وتنفيذ أساليب التحكم. 3.4
اعتماداً على نتائج تقييم األخطار والبيانات المتوفرة األخـرى،         . 1.3.4

انظـر  (ة بيئة العمل    ومراقب) Iانظر الملحق   (نتائج مراقبة صحة العمال     ك
  :؛ ينبغي لصاحب العمل أنرتكاسيط واالِش، والرصد النَ)IIالملحق 

يحدد األهداف المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين بما يتعلق بالتقليل           ) أ(
   ممكن؛ وحدمن المخاطر إلى أدنى 

يبتكر وينفذ تدابير الوقاية المناسبة، اعتمـاداً علـى ترتيـب مالئـم             ) ب(
  ات الوقاية؛ وألولوي

  . قبل بدء التشغيل» خطة العمل المأمون«يضع ويعتمد وينفذ ) ت(
يني للتفتـيش علـى      التطبيق الروت   على مل تلك األنشطة  تينبغي أن تش  

  . باإلضافة إلى مبادئ تنظيم العملالموقع والتخطيط 
ينبغي تنفيذ تدابير الوقاية والحماية وفـق ترتيـب األولويـات        . 2.3.4

  : اآلتي
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 ر أو استبداله بآخر أقل خطراً، كمادة كيميائية أقـل         ِط إزالة العامل الخَ   )أ(
خطراً، أو مادة كيميائية غيـر خطـرة، أو اسـتخدام أدوات يدويـة          

  كهربائية منخفضة التوتر؛ و
األخطار في مصدرها عبـر اسـتخدام أسـاليب         /طراالتقليل من المخ  ) ب(

ـ    مقـصورة التحكم الهندسي، كتـوفير      ة للـصوت    الـسالمة المانع
  للجرارات، أو تجهيز اآلالت بوسائل الحماية التشابكية؛ و

األخطار إلى أدنى حد ممكن بواسـطة اسـتخدام         /طراالتقليل من المخ  ) ت(
إجراءات العمل المأمون أو التدابير التنظيمية األخرى، كتقييد الدخول         

   التي رشت بالمبيدات؛ و مطَوقَةإلى المناطق ال
 التعرض  ات الوقاية الشخصية المناسبة في حال استمرار      التزويد بمعد ) ث(

لمخاطر على نحو غير مقبول، كالمالبس الواقية، ومعـدات حمايـة          ل
ـ       وسائل  الجهاز التنفسي، و   ستخدم حماية السمع، الخ، وضمان أنهـا تُ

  . على نحو مالئمعلى السواء وتُصان 
  العملتقليل من المخاطر في مكان مخطط تسلسلي لتدابير التحكم لل

  .  إزالة العامل الخطر أو استبداله بآخر أقل خطراً.1
األخطار في مصدرها عبر اسـتخدام أسـاليب        / التقليل من المخاطر   .2

  . التحكم الهندسي
األخطار إلى أدنى حد ممكن بواسطة اسـتخدام        / التقليل من المخاطر   .3

  . إجراءات العمل المأمون أو التدابير التنظيمية
 ات الوقاية الشخصية المناسـبة فـي حـال اسـتمرار           التزويد بمعد  .4

  . لمخاطر على نحو غير مقبولل التعرض
ينبغي استخدام معدات الوقاية الشخصية حيثما ال يمكن التحكم         . 3.3.4

بالمخاطر واألخطار بواسطة التدابير الجماعية، وفي الوقت نفسه ال ينبغي          
  .ألعلىأن تعتبر بديالً عن أساليب التحكم ذات المستوى ا
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ينبغي  رصد تدابير الـتحكم ومراقبتهـا بفتـرات منتظمـة،            . 4.3.4
ف، أو إذا ما تـوفرت      والظربدل  وتنقيحها عند الضرورة، ال سيما عندما تت      

ينبغـي  . مة تدابير التحكم القائمـة    ءمعلومات جديدة بشأن المخاطر أو مال     
  . ادثةأيضاً مراجعة تدابير التحكم وتنقيحها عند الضرورة بعد وقوع الح

  المراقبة والتقييم والتحسين. 4.4
ينبغي لرصد وتقييم أداء السالمة والصحة المهنيتين أن يعـزز          . 1.4.4

االلتزام بالوقاية من الحوادث أو األمراض ويعزز ثقافة الوقايـة المتعلقـة            
  .  المنشأةفيبالسالمة والصحة المهنيتين 

داء فـي كتـاب    تتوفر معلومات إضافية بشأن رصد وقياس األ      . 2.4.4
مبادئ توجيهية بشأن نظـم إدارة الـسالمة        : منظمة العمل الدولية بعنوان   

 السالمة والـصحة المهنيتـين      –والصحة المهنيتين، منظمة العمل الدولية      
  .11.3، القسم 2011

  



 الكفاءة والتعليم والتدريب

  43

  الكفاءة والتعليم والتدريب. 5
  عموميات. 1.5

ينبغي للسلطات المختصة أن تدعم وضع وتنفيذ نظـام تعلـيم           . 1.1.5
 خاص لرفـع    تمامينبغي إيالء اه  . وتدريب يلبي احتياجات القطاع الزراعي    

مستوى المعرفة والمهارة بما يتعلق بالـسالمة والـصحة المهنيتـين فـي         
  . الزراعة

طة المختصة، بعد التشاور مـع أصـحاب العمـل          تنبغي للسل . 2.1.5
كفاءات يشمل نظاماً موثوقـاً  لل  وطنيوممثلي العمال، أن تدعم وضع إطار    

به لشهادات المهارات المتخصصة، بما في ذلك كفاءات السالمة والـصحة           
  . المهنيتين ذات الصلة بالزراعة

ة ينبغي لصاحب العمل أن يحدد االشتراطات الالزمـة لكفـاء         . 3.1.5
السالمة والصحة المهنيتين اعتماداً على أحكام القوانين أو اللوائح الوطنية،          

ينبغي وضع ترتيبـات التـدريب المالئـم        . بالتشاور مع العمال وممثليهم   
ى تلك  للحصول على كفاءات تدريبية مهنية مميزة، كما ينبغي المحافظة عل         

الـسالمة   جوانـب    يـة أدت لضمان أن كافة األشخاص مؤهلون ل      التدريبات
  . والصحة المهنيتين بما يخص واجباتهم ومسؤولياتهم الحالية والالحقة

ينبغي أن يكون لدى أصحاب العمل الكفاءة الكافية بمـا يخـص            . 4.1.5
السالمة والصحة المهنيتين، أو يسعون للحصول عليها، بغية تحديد وإزلـة أو            

 إدارة الـسالمة    التحكم بالمخاطر واألخطار المرتبطة بالعمل، وتنفيـذ نظـام        
 الخاصة اعتمـاداً علـى     يمكن تحديد االحتياجات التدريبية   . والصحة المهنيتين 

  . تحديد المخاطر، وتقييم األخطار، وتقييم تدابير التحكم
  : ينبغي لبرامج التدريب أن. 5.1.5

 تشمل كافة العمال في مكان العمل، بما في ذلـك المـديرون والمـشرفون،                 )أ(
  ؛ و كما هو مناسب والمتعاقدون، ،ون والمؤقتونوالعمال المهاجر
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  يديرها األشخاص المختصون؛ و ) ب(
توفر تدريباً أساسياً فعاالً ومناسباً وإعادته بفتـرات مالئمـة لـصقل            ) ت(

  المعلومات، وبأسلوب مناسب وبلغة يفهمها العمال؛ و 
   و معلوماته؛تشمل تقييماً للمشاركين بما يخص فهم التدريب وتثبيت) ث(
ل لجنة السالمة والصحة في حال وجودها، أو من         بتُراجع دورياً من قِ   ) ج(

ِقبل صاحب العمل بالتشاور مع العمـال وممثلـيهم، وتعـدل عنـد             
  ؛ و الضرورة

  . توثَّق على نحو كاٍف) ح(
ينبغي استنباط وتنفيذ شكل ومحتوى التدريب، ال سيما للعمـال          . 6.1.5

 وفقـاً    التدريب أو ممثليهم، كما ينبغي أن يكون     الجدد، بالتشاور مع العمال     
  : تمل علىلالحتياجات المحددة، ويمكن أن يش

الجوانب المتعلقة بتشريعات السالمة والصحة المهنيتين وبأي اتفاقـات         ) أ(
جماعية، كحقوق ومسؤوليات وواجبات السلطات المختصة وأصحاب       

  العمل والمتعاقدين والعمال؛ و 
مراجعات، وقياسات التعـرض، وحقـوق وواجبـات        التقييمات، وال ) ب(

  العمال؛ و 
دور المراقبة الصحية، وحقوق وواجبات العمال فـي هـذا الـصدد،            ) ت(

  والحصول على المعلومات؛ و 
التعليمات بشأن معدات الوقاية الشخصية، إذا ما كان ذلك ضـرورياً،           ) ث(

لعوامـل  ، ال سـيما ا    د االستخدام وأهميتها، واستخدامها الصحيح وقيو   
ر عدم كفاية المعدات أو سوء وظيفتها، والتـدابير         ِهظْالتي يمكن أن تُ   

  الالزمة كي يحمي العمال أنفسهم؛ و 
طبيعة وشدة المخاطر أو األخطار على السالمة والصحة التـي قـد            ) ج(

تحدث، بما في ذلك أي عوامل يمكن أن تؤثر على تلـك المخـاطر،              
   وكممارسات القواعد الصحية المالئمة؛
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 فيما يتعلق بالعمل فـي      ،لثاإجراءات التشغيل المأمون، على سبيل الم     ) ح(
 التعامـل مـع      الطاقـة الخطـرة، أو     عزلاألماكن المحصورة، أو    

  لحيوانات؛ و ا
  االستخدام الصحيح والفعـال لتـدابير الوقايـة والـتحكم والحمايـة،          ) خ(

سـتخدام   ا  بشأن ال سيما أساليب التحكم الهندسي، ومسؤوليات العمال      
  تلك التدابير على نحو مالئم؛ و 

الطرق الصحيحة للتعامل مع المواد، وتشغيل العمليـات والمعـدات،          ) د(
  وتخزين النفايات ونقلها والتخلص منها؛ و 

اإلجراءات التي يتعين اتباعها في حاالت الطـوارئ، والوقايـة مـن            ) ذ(
  الحريق ومكافحته، واإلسعافات األولية؛ و 

  اإلبالغ؛ و إجراءات ) ر(
إشارات ورموز التحذير بشأن المخاطر، واالستجابة على نحو مالئـم          ) ز(

  بهدف تمييز المخاطر التي يمكن أن تحدث؛ و
 نقل المواد   ،ممارسات القواعد الصحية المالئمة الالزمة للوقاية، مثالً      ) س(

  الخطرة إلى خارج الموقع؛ و 
لنفايات إلى المدى الـذي     التنظيف والصيانة والتخزين والتخلص من ا     ) ش(

  . ينال تسبب تلك اإلجراءات تعرضاً للعمال المعِن
ينبغي ألصحاب العمل أن يوفروا التدريب لكافـة المـوظفين          . 7.1.5

بدون أي تكلفة على العاملين، كما ينبغي إجراء التدريب ضـمن سـاعات             
ن صاحب العمل وممثلي العمـال بـشأن توقيـت          ينبغي االتفاق بي  . العمل

التدريب والترتيبات األخرى، مع مراعاة رعاية األطفـال والمـسؤوليات          
  . العائلية

بـات   متطل  مراجعـة  ينبغي ألصـحاب العمـل أن يـضمنوا       . 8.1.5
  . ، كجزء من مراجعة التقييم وتوثيقهوإجراءات التدريب والمعلومات
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ين نفس معايير الكفاءة المطبقـة      اِعتطبق على المتعاقدين الزر   . 9.1.5
انظر أيضاً  (ين  على أصحاب العمل والمديرين والمشرفين والعمال الزراعِ      

  ). 7.3الفقرة 

  كفاءة المديرين والمشرفين.  2.5
تقتضي اإلدارة الناجحة دمج السالمة والصحة المهنيتين فـي         .  1.2.5

  . كافة األنشطة، بما في ذلك أنشطة المتعاقدين
 أي  فـي  عندما تقع مسؤولية إدارة السالمة والصحة المهنيتين         .2.2.5

تنظيم على عاتق المديرين والمشرفين في كـل مـستوى مـن المخطـط              
 الكفاءة والتدريب    من ذوي  وا ينبغي أن يكون    فإنه التسلسلي الهرمي للوظيفة،  

المالئمين، أو حصلوا على المعرفة والمهارات والخبرة الكافية كي يتأهلوا          
  :  على أساس الكفاءة، لضمان أنهم قادرون علىللعمل

تخطيط العمليات المأمونة وتنظيمها، بما في ذلك تحديـد المخـاطر،             ) أ(
  وتقييم األخطار، وتنفيذ تدابير الوقاية والحماية؛ و 

ـ         ) ب( ة ـوضع نظام إدارة السالمة والصحة المهنيتين وتنفيـذه والمحافظ
  عليه؛ و 

ن يصحة المهنيتين في تلك العمليات المـسؤول      رصد حالة السالمة وال   ) ت(
  عنها؛ و

  اتخاذ إجراءات تصحيحية في حال عدم االمتثال لالشتراطات؛ و ) ث(
  . ينالتشاور والتواصل بفعالية مع كافة المعِن) ج(

بغي ألصحاب العمل أن يوفروا للمديرين والمشرفين التدريب        ني. 3.2.5
    التقني وأنواع التدريب األخرى المرة ضمن دمسؤوليتهم كي يتـشاوروا     ج 

 اإليفاء بمسؤولياتهم بما يخـص      يتمكن هؤالء من  مع العمل وممثليهم، كي     
  . السالمة والصحة المهنيتين
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  كفاءة العمال.  3.5
يعتبر تعليم العامل وتدريبه المتواصلين من األمور األساسـية         . 1.3.5

 الخبـرة الـسابقة     للعاملين في الزراعة، ال سيما للعمال األحداث أو ذوي        
 فيها معدل اسـتبدال     القليلة، على األخص في المنشآت الزراعية التي يكون       

  . ين بآخرين جدد مرتفعاًالعمال الحاِل
ينبغي لكل صاحب عمل أن يضمن أن كافة العمال العاملين في           . 2.3.5

   : الذين تقع مسؤوليتهم على عاتقه قدمكان العمل
ى مالئـم والتـدريب، ولـديهم شـهادات         حصلوا على التعليم لمستو     ) أ(

  أو الكفاءات المالئمة األخرى؛ و /بالمهارات و
حصلوا بشكل مناسب على التعليمات بشأن المهام الموكلة إلـيهم، ال           ) ب(

سيما قبل استخدام أي معدات أو عمليات غير ملمين بها في عملهـم،             
 بـشأن ووحصلوا على التدريب بهدف تمييز أي مخاطر غير عادية،          

  االحتياطات المناسبة؛ و 
حصلوا على التعليم والتدريب بشكل مناسب عند إدخـال أي مـواد            ) ت(

خطرة جديدة، أو عند تغيير العمليات، أو عند االستعاضة عن معدات           
  العمل أو تعديلها؛ و

أطلعوا على القوانين واللوائح واالشتراطات ومـدونات الممارسـات         ) ث(
 بما يتعلق بالوقايـة مـن الحـوادث         والتعليمات والنصح ذات الصلة   

  واألمراض في الزراعة؛ و
 بمسؤولياتهم الفردية والجماعية، ومسؤولية صاحب العمل بمـا         تبلغوا) ج(

  يخص السالمة والصحة المهنيتين؛ و 
حصلوا على التعليم أو التدريب بشكل كاٍف بشأن االستخدام الـصحيح    ) ح(

  ة المالئمة بها؛ ولمعدات الوقاية الشخصية وآثارها والعناي
ات والحركات السليمة أثناء العمـل، وكيفيـة اختيـار          يضع بشأن الو  تبلغوا) خ(

  األدوات ومناولتها اعتماداً على مبادئ العوامل البشرية؛ و 
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  م محددة؛ و اخضعوا الختبار الكفاءة بما يتعلق بوظائف ومه) د(
ألحدث المتعلقة  ُأعيد تدريبهم دورياً لضمان حصولهم على المعلومات ا       ) ذ(

  بوظائفهم ومهامهم؛ و
ُأجري اإلشراف عليهم إلى المستوى الالزم بهدف الحيلولة دون حدوث ) ر(

اإلصابات واالعتالالت الصحية بواسطة التحقـق مـن  أن العمـال            
  . يتبعون القواعد واإلجراءات
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  معدات الوقاية الشخصية. 6
  أحكام عامة . 1.6

توفر معدات الوقاية الشخصية حماية إضافية مـن التعـرض          . 1.1.6
للظروف الخطرة في اإلنتاج الزراعي حيثما ال يمكن ضمان سالمة العمال           
بالوسائل األخرى، كإزالة المخاطر أو التحكم بها في مصدرها أو التقليـل            

 بالتـشاور مـع العمـال       ،بغي لصاحب العمل  ين. منها إلى أدنى حد ممكن    
 الوقايـة   ، تـوفير معـدات    مراعاة نمط العمل والمخـاطر    مع  وممثليهم، و 

 الشخصية المناسبة والكافية ويصونها بدون أي تكلفة على العمـال، كمـا           
ـ  ينبغي أيضاً أن يتـوفر للعمـال      . ينبغي للعمال أن يستخدموها    ين  العرِض

  . يةين نفس المستوى من الحماوالموسِم
تعتبر معدات الوقاية الشخصية الخط الدفاعي األخير واألقـل         . 2.1.6
ينبغي أن تُستخدم حيثما ال يمكن الـتحكم بالمخـاطر واألخطـار            . فعالية

بواسطة التدابير الجماعية، لكن ال ينبغي مطلقاً اعتبارها كبديل كاٍف عـن            
  . مستوى أعلى من تدابير التحكم

نواع معدات الوقاية الشخصية القـوانين      يجب أن تراعي كافة أ    . 3.1.6
الوطنية، أو أن تكون وفق المعايير التـي تعتمـدها أو تقرهـا الـسلطة               

  . المختصة، وأن تستند على المعايير الوطنية أو الدولية
ينبغي تدريب المسؤولين عن إدارة برامج الوقايـة الشخـصية          . 4.1.6
  : بشأن
  قاية الشخصية للحماية منها؛ و  طبيعة المخاطر التي تُستخدم معدات الو-
 اختيار معدات الوقايـة الشخـصية المناسـبة وتخزينهـا واختيارهـا             -

  واستبدالها؛ و 
مجاالً كافيـاً مـن     أن   التأكد من أنها مالئمة تماماً للذين يستخدمونها، و        -

  المعدات متاح بهدف توفير الراحة الكافية؛ و 
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  و؛ ها أو فشل للمعدات عواقب األداء السيئ-
  .  فهم اإلجراءات المالئمة التي يتعين اتخاذها-

ينبغي اختيار معدات الوقاية الشخصية مع مراعاة خـصائص         . 5.1.6
 ل الفيزيولوجي اإلضافي أو اآلثار الضارة الناجمـة عـن        ِمالمستخِدم، والح

ينبغي أن تُستخدم معـدات الوقايـة الشخـصية         . معدات الوقاية الشخصية  
وفقاً للمعايير واإلرشاد لكل نوع مـن المخـاطر         وتصان وتخزن وتستبدل    

ينبغـي إدارة  . عالمحددة في مكان العمـل، وبحـسب معلومـات المـصنِِّّ          
مخزونات معدات الوقاية الشخصية لضمان أن معدات الوقاية الشخـصية          

  . المناسبة متوفرة دوماً
ينبغي فحص معدات الوقاية الشخصية دورياً وفقاً لتوصـيات         . 6.1.6
  .  مقدار االستخدام بهدف ضمان أنها بحالة جيدةةع، مع مراعاالمصنِِّّ

ينبغي لمعدات الوقاية الشخصية ومكوناتها المختلفة أن تكـون         . 7.1.6
  . ستخدم مع بعضهامتوافقة مع بعضها عندما تُ

ـ تخدم معدات الوقاية الشخصية مـن قِ      ينبغي أن تس  . 8.1.6 ل نفـس   ب
  . خدامم إال إذا نُظفت بعد كل استالمستخِد

ينبغي تقييم معدات الوقاية الشخصية بمـا يخـص التـصميم           . 9.1.6
، ال ينبغي أن تحـد مـن         عملياً ، بالقدر الممكن   و )التالؤمي(رغونومي  األ

م أو مجال رؤيته أو سمعه أو وظائفه الحسية األخرىستخِدحركة الم .  
ينبغي ألصحاب العمل أن يـضمنوا أن العمـال الملـزمين           . 10.1.6
 على نحو تـام باالشـتراطات       ُأبِلغواام معدات الوقاية الشخصية قد      باستخد

واألسباب المتعلقة بها، وحصلوا على التدريب الكافي بشأن اختيـار تلـك            
  . المعدات واستخدامها وصيانتها وتخزينها

يجب أن يستخدم العمال معدات الوقاية الشخصية طيلة الوقت         . 11.1.6
لمخاطر التي تقتضي استخدام تلك المعدات      الذي يمكن أن يتعرضوا خالله ل     

  . بهدف الحماية
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ينبغي تقييم معدات الوقاية الشخصية بفترات منتظمة لضمان        . 12.1.6
 عند االقتضاء، من الممكن أن توفر       .أنها ال تزال تتمتع بمقدرتها الوظيفية     
  . تعليمات المصنِّعين مرجعاً للموضوع

 مـواد    علـى  قاية الشخـصية  وي معدات الو  تال ينبغي أن تح   . 13.1.6
   .)الحرير الصخري أو األميانت(خطرة، كاألسبست 

ينبغي للعمال أن يستخدموا على نحو مالئم معـدات الوقايـة           . 14.1.6
الشخصية التي زودوا بها وأن يحافظوا عليها بحالة جيدة وفقاً لتـدريبهم،            

  .وأن تتوفر لديهم الوسائل المناسبة إلجراء ذلك
للعمال أن يرتدوا المالبس الواقية المالئمة التي يوفرها        ينبغي  . 15.1.6

  .  ذلكصاحب العمل، عندما يقتضي تقييم األخطار
  :  أن يأخذ بعين االعتبار الواقيةمالبسالينبغي الختيار . 16.1.6

 يـة أدتمة المالبس بما يتيح حريـة الحركـة ل        ءكفاية التصميم ومال  ) أ(
  تخدام المخصص لها؛ والمهام، وفيما إذا كانت مناسبة لالس

البيئة التي ستُستخدم فيها تلك المالبس، بما في ذلك قدرة المـادة            ) ب(
التي صغت منها على كل من مقاومة دخول المواد الكيميائية، والتقليل من            

 ،اإلجهاد الحراري وانبعاث الغبار إلى أدنى حد ممكن، ومقاومة االحتراق         
  . وعدم تفريغ الكهرباء الساكنة

ينبغي للمستخِدم أن يفتش على مالبس ومعدات الوقاية قبـل          . 17.1.6
ينبغي أن يشمل ذلك التحقق مـن عـدم وجـود الحـشرات             . كل استخدام 

  .، ال سيما في األحذية الواقية..والقوارض واألفاعي الخ
ينبغي لصاحب العمل أن يضمن أن العامـل نـزع معـدات            . 18.1.6

  .  قبل مغادرة مكان العملالمالبس الواقيةخلع الوقاية الشخصية و
ينبغي تخزين معدات الوقايـة الشخـصية وفقـاً لتوصـيات           . 19.1.6

إذا ما كانت قابلة لالستعمال     (ينبغي أن تُغسل ثياب العمل الملوثة       . صنِّعالم
ال ينبغـي بـأي     . أو يتم التخلص منها في مرافق مكان العمل       ) مرة أخرى 

  . اب العمل إلى منازلهمحال من األحوال أن يسمح للعمال بأخذ ثي
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ينبغي لصاحب العمل أن يوفر ما يلـزم إلجـراءات غـسل            . 20.1.6
مت ويمكن  خِدوتنظيف وتطهير وفحص مالبس أو معدات الوقاية التي استُ        

أن تكون ملوثة بمواد خطرة على الصحة قبل إعادة استخدام المالبـس أو             
  . ينبغي توفير ذلك بدون تكلفة على العامل. المعدات

  الخوذات ومعدات حماية الرأس األخرى. 2.6
ينبغي للعمال المعرضين لمخاطر إصابة الرأس أن يـستخدموا         . 1.2.6
  . ينبغي اختيار الخوذات بحسب المهام التي تؤدى. الخوذات

ال ينبغي استخدام أي خوذة تعرضت لصدمة شديدة حتى ولـو           . 2.2.6
  . لم تتوفر عالمات واضحة للتلف

لى السالمة، ينبغي أيضاً أن تؤخذ بعـين االعتبـار          باإلضافة إ . 3.2.6
ينبغي أن يكون وزن الخوذة خفيفاً      . مالجوانب الفيزيولوجية لراحة المستخدِ   

غي أن يهيج جلد المـستخِدم      ما أمكن، وينبغي أن يكون الحزام مرناً وال ينب        
  . قرينبغي أن تحتوي الخوذة على عصابة العأو يؤذيه، كما 

 تشققات أو شروخ،     فيها بغي استخدام الخوذة إذا ما ظهرت     ال ين . 4.2.6
  . أو إذا ما ظهر على الحزام عالمات التلف

ينبغي فحص الخوذات دورياً للبحث عن التلف النـاجم عـن           . 5.2.6
  . كما هو مناسباإلشعاع فوق البنفسجي، وينبغي أن يستعاض عنها 

 ينبغـي أن    في حال وجود مخاطر التالمس مع أجزاء ناقلـة،        . 6.2.6
  . تستخدم الخوذات المصنوعة من مواد غير ناقلة فقط

7.2.6.   د خوذات األشخاص العاملين في مستويات فوق       ينبغي أن تزو
  . الرأس بحزام الذقن
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ص بفترات منتظمة كافة أغطية الـرأس       ف وتفح نظَّينبغي أن تُ  . 8.2.6
  . الواقية

  حماية الوجه والعينين. 3.6
ستخدم الدروع الوجهية أو وسائل حمايـة العينـين         ينبغي أن تُ  . 1.3.6

للحماية من مخاطر األجزاء المتطـايرة والـدخان والغبـار والمخـاطر            
  . الكيميائية

حام ومساعديهم والـذين يمكـن أن       ينبغي للمشغلين وعمال اللِ   . 2.3.6
يتعرضوا للمخاطر أن يستخدموا النظارات الواقية أو الخوذات أو الـدروع   

  . حام والقطعماية للعينين أثناء عمليات الِلالتي توفر ح
ينبغي إيالء انتباه خاص للراحة والكفاءة على السواء في حال          . 3.3.6

  . استخدام وسائل حماية الوجه والعينين
ينبغي تثبيت وتعديل وسائل الحماية من ِقبل الـشخص الـذي           . 4.3.6

  . حصل على التدريب بشأن ذلك
ل حماية الوجه والعينين حماية كافية فـي        ينبغي أن توفر وسائ   . 5.3.6

  . كافة األوقات حتى أثناء استخدام وسائل تصحيح الرؤية
ينبغي أن تُصنع وسائل حماية العينين، بما في ذلـك عدسـات            . 6.3.6

  . التصحيح، من مادة مالئمة مقاومة للصدمات
  نين والسفليياية الطرفين العلويحم. 4.6

فازات الواقية بحسب المهام التي تـؤدى، وأن        ينبغي اختيار الق  . 1.4.6
، بهدف حماية اليدين مـن المخـاطر الفيزيائيـة          كما هو مناسب  ستخدم،  تُ

  . والكيميائية والمخاطر األخرى
حام وسائل حماية الـساعدين     ستخدم أثناء عمليات اللِ   ينبغي أن تً  . 2.4.6
  .  حماية اليدين من النمط الدرعيلووسائ

 األحذية الواقيـة، ووسـائل      ، عند االقتضاء  ،ستخدمينبغي أن تً  . 3.4.6
  . حماية الظنبوب، ووسائل حماية الساقين األخرى



 السالمة والصحة في الزراعة

  54

ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار خصائص مقاومة االنزالق أثناء         . 4.4.6
  . اختيار األحذية الواقية

يمكن أن تكون وسائل حماية الـركبتين ضـرورية، ال سـيما            . 5.4.6
  .  استخدام وضعية االستناد على الركبتينعندما ينطوي العمل على

ينبغي المحافظة على كافة أحذية الوقاية نظيفة وجافة في حال          . 6.4.6
عدم استخدامها، وتخزينها مقلوبة رأساً على عقـب واالستعاضـة عنهـا            

  .بأسرع ما يمكن إذا لزم األمر

  معدات حماية الجهاز التنفسي . 5.6
ـ        ،لحماية صحة العامل  . 1.5.6 ة ب ينبغـي اسـتخدام الكمامـات المناس

للمخاطر واألخطار التي تستدعي استعمالها إذا ما كانت أسـاليب الـتحكم            
  . يبسالالهندسي الفعالة غير مجدية، أو أثناء تطبيق أو تقييم تلك األ

ينبغي لصاحب العمل أن يلجأ إلى النصح المهني المؤهل إذا لم           . 2.5.6
ر بدقة كافية لتحديد المستوى المالئم لحماية       يستطع تقييم المخاطر واألخطا   

  . الجهاز التنفسي
ينبغي لصاحب العمل أن يوفر وسائل حماية الجهاز التنفسي التي          . 3.5.6

  . تزود بالهواء بضغط إيجابي، إذا ما كانت شدة المخاطر كبيرة
ينبغي أن تتوفر عدة قياسات ونماذج عند اختيـار الكمامـات           . 4.5.6

ينبغي توفر قياسات ونماذج مختلفة كي      . مة التي تفي بالغرض   الختيار الكما 
 وتوفر للعامـل اختيـاراً يحقـق        ينلعاملمجاالً واسعاً من أشكال وجوه ا      تالءم

  .  لهمة الكماماتءينبغي أن يجرى للعامل االختبار لتحديد مدى مال. الراحة له
ينبغي . عملر الكمامات في نهاية يوم ال     هطَف وتُ نظَّينبغي أن تُ  . 5.5.6

ر بعد كـل    طهف وتُ ظَّنَللكمامات المخصصة لالستخدام أثناء الطوارئ أن تُ      
  . استخدام

  ون ـلى التدريب الكافي، وأن يكـب أن يحصل المستخدم عجي. 6.5.6
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على دراية بالكمامة كي يتمكن من التفتيش على الكمامة قبل كل اسـتخدام             
  : يشمل التفتيش ما يلي يمكن أن .ليضمن بأنها تعمل على نحو مالئم

   ؛ والشد المحكم للوصالت ) أ(
  ن؛ ويحالة غطاء المدخل والمخرج التنفسي) ب(
  حزام الرأس؛ و) ت(
  الصمامات؛ و) ث(
  أنابيب الوصل؛ و) ج(
  مجموعات الحزام؛ و) ح(
  الخراطيم؛ و) خ(
  المرشحات؛ و ) د(
   الخرطوشات؛ و )ذ(
  مؤشر نهاية عمر االستخدام؛ و  ) ر(
  المكونات الكهربائية؛ و  ) ز(
  عمر التخزين؛ و) س(
  . ير األخرىحذوسائل اإلنذار، ونظم التومات، الوظيفة المالئمة للمنِظ) ش(

ينبغي أن تخزن الكمامات على نحو مالئم في أمـاكن نظيفـة            . 7.5.6
من الممكن أن يحدث التلف في حال عدم حمايتها من العوامـل            . ومأمونة

كيميائية كاالهتزازات، أو ضـوء الـشمس، أو الحـرارة، أو           الفيزيائية وال 
  . الشديدة، أو المواد الكيميائية الضارةالنَداوة البرودة الشديدة، أو 

 قيود االستخدام اعتماداً     مراعاة م أي كمامة مع   ستخدينبغي أن تُ  . 8.5.6
على عدد من العوامل كنمط العمل وشدته، ومـستويات تركيـز المـواد             

دة التعرض، وخواص المـواد الكيميائيـة،       مة المنقولة بالهواء، و   الكيميائي
  . وعمر استخدام الكمامة
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 للعمال الذين يعانون من ظرف طبـي         إجراء تقييم طبي   ينبغي. 9.5.6
يتأثر باستخدام الكمامات بهدف تحديد قدرتهم على استخدامهم للكمامات قبل          

  . أن يطلب منهم ذلك
  حماية السمع . 6.6

نبغي للعمال استخدام وسائل حماية السمع لحمايتهم مـن اإلصـابة           ي. 1.6.6
بنقص السمع إذا ما كانت أساليب التحكم الهندسي الفعالة غير مجدية، كتخميـد             

 مـن   تعتبر الواقيات األذنيـة   .  تلك الوسائل أو تقييمها    تركيبالضجيج، أو أثناء    
اط الرئيسة لوسائل حماية     األنم  األذنية الواقية المنتجة تجارياً     والسدادات الضجيج
 ينبغـي أن   .صنَّع وفق المواصفات بهدف توفير حماية كافية      ينبغي أن تُ  . السمع

تصمم وسائل حماية السمع كي تقلل من شدة الضجيج، وفي الوقت نفسه تمكـن              
  . العامل من سماع إشارات السالمة

من الممكن أن يسبب التعرض طويل األمد لمستويات الضجيج         . 2.6.6
يوفر استخدام وسـائل حمايـة      . مرتفعة نقصاً في السمع لتواترات الكالم     ال

 بمخاطر وأخطار الـضجيج     ُأبِلغُواالسمع أفضل النتائج للمستخِدمين الذين      
اهتمـام  ينبغي إيـالء    . وحصلوا على التدريب بشأن استخدام تلك الوسائل      

  . الواقيةخاص لتقنية التثبيت المالئم إذا ما استخدمت الِسدادات األذنية 
ينبغي أن تكون وسائل حماية السمع مريحة، وينبغي أن يحصل     . 3.6.6
  . موها على التدريب بشأن استخدامها على نحو مالئممستخِد

ينبغي أن تكون اليدان نظيفتين أثناء إدخال الِسدادات األذنيـة          . 4.6.6
ل لـتالئم   كَّشَالواقية، وأثناء تداول الِسدادات األذنية الواقية التي ينبغي أن تُ         

  . مجرى األذن
ال ينبغي استخدام الِسدادات األذنية الواقية مرة أخرى إذا مـا           . 5.6.6

  . كانت مصممة لتسخدم لمرة واحدة
 خاص الحتمال ازدياد مخـاطر الحـوادث        هتمامينبغي إيالء ا  . 6.6.6

 مـن   تقلـل الواقيـات األذنيـة     . الناجمة عن استخدام وسائل حماية السمع     
القدرة على تحديد مـصادر الـصوت وتحـول دون سـماع             من   الضجيج

إن هذا الموضوع   . إشارات التحذير، ما لم تصمم للتغلب على هذه المشكلة        
  . حقيقي ال سيما للعمال الذين يعانون من نقص شديد في السمع

 ينبغـي أن يكـون      .ال يوجد نموذج يناسب كافة األشـخاص      . 7.6.6
 على االختيار ضمن منتجات بديلـة       مستخدمو وسائل حماية السمع قادرين    
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ال ينبغي أن تكون السدادات األذنيـة  . تفي بمعايير التقليل من شدة الضجيج   
  . الواقية الحل الوحيد، ألنه ال يمكن لكافة األشخاص استخدامها

ينبغي أن تتوفر وسائل حماية الـسمع فـي مـدخل المنطقـة             . 8.6.6
ينبغـي  .  المنطقة الـصاخبة   ستخدم قبل الدخول إلى   الصاخبة وينبغي أن تُ   

  . وضع إشارات مالئمة في المناطق الصاخبة
تقلل وسائل حماية السمع من شدة الضجيج جيداً إذا ما تمـت            . 9.6.6

تتألف الصيانة الجيدة من التنظيف، وتبديل األجزاء القابلـة         . صيانتها جيداً 
  .لالستعاضة كالوسادتين، والرصد الشامل لحالة وسيلة حماية السمع

ينبغي تقييم فعالية وسائل حماية السمع عبر برنامج اختبـار          . 10.6.6
  . قياس السمع للعمال المعرضين

يمكن الستخدام وسئل حماية العينين أن تقلل من فعالية وسائل          . 11.6.6
في تلـك   . مت تلك الوسائل معاً في الوقت نفسه      خِدحماية السمع إذا ما استُ    

يوفروا أنواعاً من معـدات الوقايـة       الظروف، ينبغي ألصحاب العمل أن      
  . الشخصية متوافقة مع بعضها

  الحماية من السقوط من المرتفعات. 7.6
ينبغي أن تجهز أماكن العمل التي تنطوي على مخاطر السقوط          . 1.7.6

 بقضبان الحماية المناسبة    ، كمنصات العمل المرتفعة المتنقلة    ،من المرتفعات 
 وإذا لم تلغِ  ). 4.14انظر القسم   (لى الحواف   أو وسائل الحماية التي تثبت ع     

 الـسقوط   كـبح تلك التدابير مخاطر السقوط، ينبغي تزويد العمال بمعدات         
 كأحزمة السالمة وحبال اإلنقاذ، وينبغي أن يحصل العمال علـى           ،المالئمة

  . التدريب بشأن استخدامها
مها  استخدا كي يتمكن العامل من   ينبغي اختيار أحزمة السالمة     . 2.7.6

مع بعضها فـي     وكي تُستَخدم بأمان مع معدات الوقاية الشخصية األخرى،       
  . الوقت نفسه
تعتبر أحزمة السالمة وحبال اإلنقاذ المـصنعة مـن القمـاش           . 3.7.6

عرضة للتلف باإلشعاع فوق البنفسجي، وينبغي التفتيش عليهـا بفتـرات           
. أي عيـوب  يجب االستعاضة عنها على الفور إذا ما ظهر فيهـا           . منتظمة

  . ينبغي االحتفاظ بالسجالت الخاصة بنتائج التفتيش
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 ذلك، وينبغي أن تعلَّـق      يقتضيينبغي استخدام األحزمة حيثما     . 4.7.6
  . حبال اإلنقاذ على وسائل تثبيت مناسبة

 كبحستخدم معدات   ينبغي أن تتوفر وسائل إنقاذ مناسبة عندما تُ       . 5.7.6
  . عليقالسقوط للحيلولة دون حدوث رضوض الت

 علـى    السقوط األخرى  كبحمعدات  وت حبال اإلنقاذ    بثَحيثما تُ . 6.7.6
، ينبغي التفتيش علـى وسـائل التثبيـت تلـك     وسائل التثبيت على المباني   

  . واختبارها وصيانتها بفترات منتظمة

  إزالة التلوث ومرافق الوقاية الصحية. 8.6
 وفقـاً للقـوانين     ينبغي أن تتوفر في مواقع العمل ذات الصلة،       . 1.8.6

 سـاخن وبـارد أو      افية لالغتسال بما في ذلك ماء جارٍ      الوطنية، مرافق ك  
 ومناشـف أو    ،دافئ، باإلضافة إلى الصابون أو مواد التنظيـف األخـرى         

  . معدات التجفيف األخرى
 يمكن الوصول إليهـا     واقع بم ينبغي أن تكون مرافق االغتسال    . 2.8.6

  .  للتلوث من مكان العملعلى نحو مناسب شريطة أن ال تتعرض
ينبغي أن يكون نمط مرافق االغتسال مرتبطاً بطبيعة التعرض         . 3.8.6
  . وشدته

ينبغي أن تتوفر في مكان العمـل مرافـق لتخـزين الثيـاب             . 4.8.6
 أو في حال وجود مخاطر لتلوث       ،الشخصية عندما تستخدم المالبس الواقية    

  . الثياب الشخصية بالمواد الخطرة
بغي اختيار موقع وتصميم غرف تبديل المالبس على نحـو          ين. 5.8.6

 المالبس الواقيـة إلـى الثيـاب        منمناسب كي تحول دون انتشار التلوث       
  . الشخصية، ومن مكان عمل آلخر
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  االستعداد لألحداث محتملة الوقوع وللطوارئ .  7
  عموميات . 1.7

يجب أن يحتوي أي برنامج شامل للسالمة والصحة المهنيتـين          . 1.1.7
نسكاب الجسيم لمادة كيميائية    العلى خطط لالستجابة للطوارئ، كالتصدي ل     

 أو كتقديم اإلسعافات األولية للعمال المنفردين الذين يعـانون مـن            ،خطرة
  . ابات جسيمة في العملإص

   :ما يلي، كحد أدنى، ينبغي أن تشمل خطط االستجابة للطوارئ. 2.1.7
  ترتيبات التواصل مع أقسام الطوارئ؛  ) أ(
  أدوار العمال المكلفين باالستجابة ومسؤولياتهم؛) ب(
  طرقات وإجراءات النجاة أثناء الطوارئ؛) ت(
 يبقون في المكان     الذين ل العمال باإلجراءات التي يتعين اتباعها من قِ     ) ث(

  إلجراء العمليات الحاسمة قبل المغادرة؛ 
  إخالء موقع العمل؛ ) ج(
  ن؛ يلَوسائل التواصل والتنسيق الداِخ) ح(
وسائل التواصل مع العمال المنفردين أو فرق العمال المنفردة الـذين           ) خ(

  يعملون في أماكن بعيدة؛ 
حدث إلى كافة العمال عقـب إنهـاء        اإلجراءات المتعلقة بتوضيح ما     ) د(

  عملية اإلخالء أثناء الطوارئ؛ 
  واجبات العمال المكلفين بالواجبات الطبية واإلنقاذ والواجبات األخرى؛ ) ذ(
  وسائل اإلبالغ عن الحريق والطوارئ األخرى؛ ) ر(
  ؛ )4.18انظر القسم (تقديم اإلسعافات األولية ) ز(
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ات الصلة لكافة المـوظفين فـي كافـة         توفير المعلومات والتدريب ذ   ) س(
المستويات، بما في ذلك التمارين المنتظمة بشأن إجراءات الحيلولـة          

   .االستعداد واالستجابة لهابشأن دون حدوث الطوارئ، و
ينبغي لصاحب العمل أن يوفر المعلومات الضرورية واألحـدث         . 3.1.7

 ينبغـي أن    .مللحماية كافة األشخاص في حال حدوث الطوارئ في مكان الع         
 ينبغـي لوسـائل     .ل كل شخص  بتُصمم وسائل اإلنذار كي تُرى وتُسمع من قِ       

أو التقنيات المتطورة األخرى أن تكون /اإلنذار واألضواء المستمرة الوامضة و    
ينبغي لصاحب العمل أن ينظم تـدريبات       .  وإنذار كل شخص   بالغقادرة على إ  

  . دورية بشأن الطوارئ
اً للحيلولة دون حـدوث     م خطط مصلعمل أن ي  ينبغي لصاحب ا  . 4.1.7
الستعداد لالستجابة لها بهدف حماية العمال والجمهـور علـى          لوالطوارئ  

  . السواء، وأن يفعل ذلك بالتعاون مع األقسام الخارجية للطوارئ
  النجاة واإلنقاذ. 2.7

يجب إعداد خطة للنجاة واإلنقاذ في كل مكان عمل في وثيقـة            . 1.2.7
  .مكتوبة

ينبغي لتلك الخطط أن تأخذ بالحـسبان الخـواص الجغرافيـة           . 2.2.7
 األخرى ذات الصلة التي يمكن أن تعرقل جهـود           والخواص والجيولوجية

  . اإلنقاذ
  . ينبغي إبالغ العمال بخطط وإجراءات الطوارئ. 3.2.7
في المنشآت الثابتة، ينبغي توفر عـدد كـاٍف مـن مخـارج             . 4.2.7
 ينبغي أن تكون إشارات مخارج الطوارئ مرئية في كافة مناطق           .الطوارئ
ينبغي أن تكون الطرق المؤدية لمخارج الطوارئ خالية من أي من           . العمل
  . المواد

ينبغي اتخاذ الترتيبات الالزمة لإلخالء السريع لشخص مصاب        . 5.2.7
  . أو مريض يحتاج عوناً طبياً
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النقل أو وسائل اإليصال إلـى      ينبغي أن يتوفر في مكان العمل       . 6.2.7
ينبغي التحقـق مـن أداء وظـائف        . أقسام اإلنقاذ في حال حدوث طارئ     

  . رات منتظمةفتترتيبات التواصل ب
7.2.7 .    سيارة اإلسعاف  مقرركبات للنقل إلى    ينبغي أن تتوفر دوماً م . 
وأن ) هيليكـوبتر (ص مناطق لهبوط الطائرات العموديـة       صخَينبغي أن تُ  
ل كافة الموظفين في موقع العمل، إذا ما        بالمناطق معروفة من قِ   تكون تلك   

  . كان ذلك مالئماً وعملياً
 العمال برقم هاتف الوسائل األكثر كفاءة للتواصل        بالغينبغي إ . 8.2.7

مكافحة الـسموم أو    لمركز   وأ رات اإلسعاف سيالمشفى أو مقر     أقرب   مع
ونقطـة  كان موقع العمل    ينبغي أيضاً تزويدهم بالمعلومات بشأن م     . طبيب

  .التجمع من أجل النقل
في مواقع العمل الدائمة، ينبغي توفر مكـان يمـنح الراحـة            . 9.2.7

  . للمصابين أو المرضى إلى حين إخالئهم
 تُستخدمفي بعض مواقع الطوارئ، ينبغي توفر معدات إنقاذ         . 10.2.7

  . إلخراج أو إنقاذ ضحايا الحادث، إذا ما كان ذلك ضرورياً
  :ينبغي أن تشمل معدات اإلنقاذ عدة أنماط، مثالً. 11.2.7

  لمالبس الواقية؛ا  ) أ(
  مطافئ الحريق؛) ب(
  جهاز تنفس ذاتي االكتفاء؛) ت(
  ؛ للرفعوسائل القص، وتجهيزات ميكانيكية أو هيدروليكية) ث(
  أحبال وأحزمة ونقاالت لنقل الضحايا؛) ج(
صبحوا ضحايا أثنـاء تقـديم      معدات الزمة لحماية المسعفين كي ال ي      ) ح(

  اإلسعافات األولية؛ 
  . أي معدات واقية أخرى عادة ما يحتاج العمال إليها في المنطقة) خ(
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  نقـل  رغم أنه ينبغي تقديم اإلسعافات األولية البدئيـة قبـل         . 12.2.7
المريض، فإنه ينبغي أيضاً توفر وسائل لتثبيـت الـشخص المـصاب أو             

  . لنقلها من مكان الحادث/ لنقله، عند الضرورة،المريض
حيثما ال يتوفر العون الطبي ضمن مسافة معقولة، ال سـيما           . 13.2.7

في المناطق البعيدة، ينبغي أن يؤخذ بعين االعتبار تأسيس مـستوصف أم            
  .نون مؤهلون صحيومرافق رعاية صحية ضمن الموقع يتوفر فيها موظف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 االستعداد لألحداث محتملة الوقوع وللطوارئ

  63

  



 السالمة والصحة في الزراعة

  64
  



 أمان اآلالت ومعدات العمل

  65

  أمان اآلالت ومعدات العمل. 8
  مدخل. 1.8

اآلالت تنطوي الزراعة على استخدام مجموعة واسـعة مـن          . 1.1.8
والعمليات الخطرة؛ من أكثرها استخداماً الجرارات، وآالت الحراثة، وأمـشاط      

ـ      ر، والمرشـات، والحـصادات، والجـزازات،       ذْتمهيد التربة، ومعـدات الب
 والِمجرشـات، والـشاحنات، والعربـات،       )تآالت إعداد الباال  (والِمحزمات  

 روث ، ونـاثرات    حفـارات ركبات جميع التـضاريس، وال    والمقطورات، وم
ستخدم مجال واسع من األدوات     عالوة على ذلك، ي   . ت الرفع ا، ومعد الحيوانات

ينبغي أن تؤخـذ بعـين      .  على السواء   اإلنتاج الزراعي وعمليات اإلصالح    في
 واألدوات أثناء الشراء، باإلضافة إلى قابليـة        للمعداتاالعتبار معايير السالمة    

  . التكيف الستخدامها من ِقبل العامالت والعمال على السواء
اإلصابات الرضية، بمـا فـي      على  مل أخطار السالمة الرئيسة     تتش. 2.1.8

 الجروح، والحروق، والصعق الكهربائي، والكسور،       على ، لكن ال تقتصر   ذلك،
اعات، والمـسننات، والـسيور، وأعمـدة        القطَّ التالمس مع  والبتور الناجمة عن  

مـع  مس  التالاإلدارة وأجزاء الحركة األخرى، والخراطيم الهدروليكية الدفْقية، و       
ال تحدث تلك اإلصابات أثناء اإلنتاج فقط، لكن أيضاً أثنـاء           . المعدات الكهربائية 

قد تكون آثار تلك    . الخ... الصيانة واإلصالح، والتنظيف، وتخليص اإلنسدادات    
 ين يعملون وحيدين وقد تكونالحوادث أكثر خطورة ألن كثيراً من العمال الزراِع

  . اإلسعافات األولية والعون الطبي في مكان بعيد
قبل استخدام اآلالت والمعدات الزراعية، ينبغي التحقـق مـن          . 3.1.8

تـصنيع  معايير السالمة التي تضعها السلطة المختصة بما يتعلق بتصميم و         
  . وتركيب واستخدام اآلالت والمعدات الزراعية

2.8 .ركبات جميع التضاريسالجرارات وم  
  وصف المخاطر. 1.2.8

 أهم تجهيزات معدات الطاقـة       من تعتبر الجرارات الزراعية  . 1.1.2.8
بة كبرى من اإلصابات والوفيات     نسالمستخدمة في الزراعة وهي مرتبطة ب     
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 ألنهـا  خاصـاً  اً انتباهتتطلب الجرارات القديمة  . ينالزراِع في اإلنتاج والصيانة  
   ز بمعدات السالمة الحديثة، كوسائل الحماية من االنقـالب،         غالباً ما ال تجه
  . وأحزمة األمان

لمعظم الجرارات إطارات مطاطية، ونظم هيدروليكية، قدرة       . 2.1.2.8
تعـشيق  ستخدم نمطين مشتركين من سرعات المحرك ونـسب         تَاإلقالع، و 
  علـى  مل المخاطر األسوأ المرتبطة بتـشغيل الجـرارات       تتش. المسننات

  . االنقالبات والدهس وتشابك قدرة اإلقالع
ركبات نقل في بلـدان     كبات جميع التضاريس كم   تُستخدم مر . 3.1.2.8

 حيوانـات الجـر فـي بعـض          بعد عتبر الوسيلة كثيرة، إلى حد ما ألنها ت     
تؤدي عمليات كثيرة تـشبه الجـرار       المنشآت، وإلى حد ما ألنها يمكن أن        

ضمن المناطق المغلقة، وداخل المباني الزراعية واألماكن المغلقة األخرى،         
  . وفي العمليات المتعلقة بالماشية

 ركبات جميعة بالجرارات ومطيمكن تصنيف المخاطر المرتب. 4.1.2.8
قـدرة  يلة  انقالع وس لى االنقالب، والدهس، و   إالتضاريس إلى عدم الثبات المؤدي      

نزالق والـسقوط    اال ، ال تقتصر على   اإلقالع، وأخطار مختلفة أخرى تشمل، لكن     
    ها، وإصابات  منركبات جميع التضاريس والنزول     أثناء الصعود إلى الجرارات وم

  . ةيلتدم الناجمة عن التدحرج غير المقصود والقيادة تحت أغصان مهشالت
رارات التي لـم تجهـز      لجألخطار ا ينبغي إجراء تقييم خاص     . 5.1.2.8

بوسائل السالمة والصحة الحديثة كوسائل الحماية مـن االنقـالب، وأحزمـة            
 المجهزة بوسائل ضبط درجات الحرارة، وينبغي إجراء        المقصوراتاألمان و 

  . وسائل السالمة والصحة ما أمكن ذلكبشأن تحسينات حديثة على الطراز القديم 
ركبـات  الجـرارات وم  جم عن    النا يمكن أن يؤدي الضجيج   . 6.1.2.8

  ). 12انظر الفصل (جميع التضاريس الزراعية إلى ضعف في السمع 
ركبـات  لجـرارات وم  لناجمة عن ا  يمكن أن تؤدي االهتزازات ا    . 7.1.2.8

  ). 13انظر الفصل ( إصابات عضلية هيكلية  إلىجميع التضاريس الزراعية
عـن مقعـد    ) تالؤميـة (يمكن أن تنجم إصابات أرغونومية      . 8.1.2.8

ن األجهزة بسبب   ائ وأذرع التوجيه وخز   تضاريسومركبات جميع ال  مشغل  
  ). 9انظر الفصل (تصميمها ومكانها 



 أمان اآلالت ومعدات العمل

  67

  تقييم األخطار. 2.2.8
1.2.2.8 .    قـوائم     ينبغي لصاحب العمل أن ي للجـرارات   جـرد    عـد

دركبات جميع التضاريس المستخدمة في المنشأة، و      ومفيما إذا كانـت     يحد
من االنقالب،  الوسائل الحديثة للسالمة، بما في ذلك وسائل الحماية         مجهزة ب 

ركبات، أثناء تقييم أخطار تلك الم    . إلخ... وع قدرة اإلقالع وأحزمة األمان    رود
ينبغي لصاحب العمل أن يأخذ بالحسبان الحماية التي توفرها وسائل الـسالمة            

     إذا كانت تعمل    فيمات، و ركباالقائمة للسائق، واالستخدامات المصممة لتلك الم 
ينبغي أيـضاً أن تؤخـذ      . على المنحدرات، ومستويات مهارة السائقين أنفسهم     

كية ومصادر الطاقـة    ليبعين االعتبار األخطار الناجمة عن الخراطيم الهيدرو      
  . األخرى، وكذلك األمر األخطار الناجمة عن الصيانة السيئة، كالمكابح المتآكلة

صاحب العمل أن يضع نصب عينيه أي أخطار         ل  أيضاً ينبغي. 2.2.2.8
تخص زمالء العامل، كأخطار الدهس أو أخطـار أي ممارسـات سـيئة             

  ينبغي أيضاً أن   . ركبات دون وجود مقاعد مالئمة للجلوس     كالركوب في الم
تؤخذ بعين االعتبار أخطار إصابات المشاة بجوار مباني المزرعة، ال سيما           

  . األطفال القاطنين هناك
ينبغي لصاحب العمل أن يضع خطة لتنفيذ التحسينات استناداً         . 3.2.2.8

طـار  خ على مثال لتقييم بـسيط لأل      4يحتوي الفصل   . على تقييم األخطار  
  . الناجمة عن استخدام الجرارات

  إزالة المخاطر. 3.2.8
تمثل إزالة المخاطر المتعلقة بصيانة وتشغيل الجرارات في        . 1.3.2.8

 اإلزالـة التامـة      إثبات صعوبة  من الممكن . اً كبيراً البيئات الزراعية تحدي  
ركبـات   المجموعات المختلفة من الجرارات وم     عددباألخذ بعين االعتبار    

جميع التضاريس والمجال الواسع للمهام، ومستوى المخاطر فـي البيئـة           
 هدفـه إزالـة      يكـون  ومع ذلك، ينبغي لصاحب العمل أن     . خارج المباني 

  ات جميع التضاريس بواسـطة اسـتخدام كافـة         ركبمخاطر الجرارات وم
الوسائل المتوفرة، بما في ذلك أساليب التحكم الهندسي، ونظم وإجـراءات           

 لصاحب  ينبغي. العمل المأمون، والتدريب، وحث العمال واإلشراف عليهم      



 السالمة والصحة في الزراعة

  68

ركبات جميـع التـضاريس     مشغلي الجرارات وم  العمل أن يضمن حصول     
  يـضمن أن   ، أن حيثمـا ينطبـق   ،   و ةعلى تدريٍب كاٍف معتمد على الكفاء     

من المتوقع أن يكـون     . نحتدة على الكفاءة قد م    مشهادات المشغلين المعت  
  . على نحو تام للتدريب والشهاداتذعناًًالعامل متعاوناً وم

   أساليب التحكم الهندسي.4.2.8
 ينبغي لصاحب العمـل أن يـضمن، عنـد االقتـضاء، أن             .1.4.2.8
 طلب مـن العمـال تـشغيلها         ركبات جميع   الجرارات ومالتضاريس التي ي

 قدرة   وسيلة مجهزة بوسائل الحماية من االنقالب، وأحزمة األمان، ودروع       
  الوحل لحماية العامل من حركة العجالت، وكاتمات        من واقياتالاإلقالع و 
  . التي تؤدي إلى تخفيض مستويات الضجيج بنجاحالضجيج 

ن المكابح، ومكابح الطـوارئ     ينبغي لصاحب العمل أن يضمن أ     . 2.4.2.8
، واألضواء، وأضواء اإلشارة، ووسائل الـسالمة األخـرى، تـصان           )اليدوية(

  . بفترات منتظمة وتتم المحافظة عليها بحالة عمل مأمون
مجهـزة  اللجـرارات   ل  يضمن أن  ينبغي لصاحب العمل أن   . 3.4.2.8

لتحكم بدرجة الحرارة الداخلية ضمن معيـار مقبـول         ل  وسائل مقصوراتب
  .  بشأن التعرضات الحرارية)2.17ظر القسم ان(

مجهـزة  اللجـرارات   لينبغي لصاحب العمل أن يضمن أن       . 4.4.2.8
 ينبغي لصاحب العمل    .مقصورةوسائل للتحكم بالضجيج في ال    مقصورات  ب

 الشخصية إذا ما تعذر تقليل الضجيج إلـى         وقايةأن يوفر للعامل معدات ال    
  . حدود مقبولة
 العمل أن يضمن أن الجرارات مجهزة بسلم        ينبغي لصاحب . 5.4.2.8

 كي يتمكن العامل من الصعود      )درابزين(  مع سور من القضبان    أو درجات 
  . إلى الجرار والنزول منه بأمان

6.4.2.8 .         ركبـات جميـع    ينبغي لـصاحب العمـل أن يـضمن أن م
التضاريس المعدة لالستخدام في منشآت زراعية ذات أنشطة معينة قد تـم            

ع على األرض وفقاً لتعليمات المـصنِّ     ا كي تكون مناسبة لالستخدام      اختياره
  . المتعلقة بالتشغيل

7.4.2.8 .        ركبات جميع  ينبغي لصاحب العمل أن يضمن الضغط في إطار م
  . عالتضاريس تتم المحافظة عليه في مستوى مالئم وفقاً لمواصفات المصنَِّّ
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ركبات الجرارت وم ينبغي لصاحب العمل أن يضمن أن كافة        . 8.4.2.8
جميع التضاريس مجهزة بمقاعد للجلوس مصممة لتقلل مـن اإلصـابات           

  . العضلية الهيكلية
ينبغي لصاحب العمل أن يـضمن أن الجـرارات مجهـزة           . 9.4.2.8

  . بوسائل التحكم بالتوقف الطارئ
  نظم وإجراءات العمل المأمون. 5.2.8

 صـارمة   ينبغي لصاحب العمـل أن يـضع بروتوكـوالت        . 1.5.2.8
  . للصيانة والتشغيل، وأن يوفر التدريب واإلشراف ليضمن تنفيذها

ينبغي لصاحب العمل أن يقرآ األدلة الموجزة للمشغِّل لـيعلم          . 2.5.2.8
   ركبات جميع التضاريس بأمان، وأن يـضمن أن        كيف يشغِّل الجرارات وم

  ركبة جميع التضاريس حصلوا على التـدريب وعلـى         مشغِّلي الجرار وم
ينبغي أن تتوفر للمشغِّلين األدلة المـوجزة فـي         . راية بتعليمات التشغيل  د

  . مقصورةحفظ في الالجرارات، وأن تُ
3.5.2.8 .       ركبـات جميـع    ينبغي لصاحب العمل أن يضمن أن حجم م

  . التضاريس مناسب لالستخدام من ِقبل المشغِّل والعكس بالعكس
مال ينفـذون إجـراءات     ينبغي لصاحب العمل أن يضمن أن الع      . 4.5.2.8

ركبات جميع التضاريسالعمل المأمون المتعلقة بالجرارات وم .  
 اوهمينبغي لصاحب العمل أن يضمن أن سائقي الجرارات ف        . 5.5.2.8

ثبات الجرار، ومدركون لخطر االنقـالب الجـانبي واالنقـالب الخلفـي            
  . طراخموالدهس، ويعرفون كيف يحولون دون حدوث تلك ال

نبغي ألصحاب العمل ومشغلي الجـرارات أن يـدركوا أن          ي. 6.5.2.8
شوكة مثالً،  (مركز ثقل الجرار مركزي من أجل ثباته؛ وأن إضافة أوزان           

الرفع، ومجرفة التحميل األمامية، والمقعد الجانبي، والخزانات الكيميائيـة         
 وأن مغادرة سطح مستٍو تبدل مركز       ؛، تبدل مركز الثقل   )في القسم الخلفي  

أن القوة النابذة يمكن أن تساهم في االنقالب أثناء انعطاف الجرار؛           الثقل؛ و 
وأن عزم دوران المحور الخلفي يمكن أن يجعل النهاية األمامية للجـرار             
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مـثالً، عنـدما    (ترتفع عن األرض إذا ما فشل المحور الخلفي بالـدوران           
 ؛)ل المشغِّل بع من الدوران من قِ    نَمالجرار الخلفية بالوحل أو تُ    تنغرس إطارات   

مثالً، عندما يـسحب الجـرار       (لساعد الجر أن يمارس فعل الرافعة     وأنه يمكن   
لخلـف  المدار بعجلتين حمالً، فإن اإلطارات الخلفية للجرار تدفع األرض نحو ا          

 حيث يقوم الحمل بقلب الجرار من مؤخرته إلى         واألسفل وتصبح نقطة الدوران،   
  . بالجرار وفقاً لمواصفات التصميمتُعلَّقوأن األحمال ينبغي أن أحد جانبيه؛ 

7.5.2.8 .       ركبـة جميـع    ينبغي لصاحب العمل أن يضمن أن مشغلي م
   ركبة وأنه   التضاريس فهموا ثبات المكَمو   ة؛ وآثـار   ن متمم لآللة المستخدم

 المتعلقة باألجزاء المضافة كوسائل ضبط تـوازن العجـالت،          التكنولوجيا
شات الخلفية، والشفرات الخلفيـة     ر والمِ )القواديس(الء   والدِ وحفارات اآلبار 

 وأثـر   ،نعطـاف إلخ؛ وأنصاف أقطار اال   ) البلدوزر (اتلجرارة شق الطرق  
 ؛القوة النابذة للمشغِّل؛ واالستخدام في الماء وظـروف الوحـل األخـرى           

  . والسرعات المأمونة للمركبة عندما يصادف المشغِّل قطعان الماشية
ب العمل أن يضمن أن العمال الذين يشغلون الجرارات         ينبغي لصاح . 8.5.2.8

 ركبات جميع التضاريس قد حصلوا بشكل تام على المعلومات والتدريب، وتم           أو م
       ركبة جميع التـضاريس بمـا      اإلشراف عليهم بشأن التشغيل المأمون للجرار أو م

ـ   . يتعلق بالمشغِّل، والعمال اآلخرين، والمارة، واألفـراد اآلخـرين         ه علـى وج
         ركبة جميـع   الخصوص، ينبغي لصاحب العمل أن يضمن أن مشغلي الجرار وم

حولون دون حدوث حاالت الدهسالتضاريس والعمال اآلخرين يعرفون كيف ي .  
ينبغي أن يخضع المشغلون واآلخرون المتواجـدون علـى         . 9.5.2.8

األرض لتمارين تيقظ بهدف المحافظة على المارة بعيدين عـن المنـاطق            
ل أن  ينبغـي للمـشغِّ   . ركبات جميع التضاريس  ستخدم الجرارات وم  تُُحيث  

يضمن أن اآلخرين، بما في ذلك العمال والمارة ضمن مسافة مأمونة عندما            
     ينبغي للمشغِّل أن يتحقق من عدم وجود       . لغَّشَيكون الجرار على وشك أن ي

  . األطفال في المواقع التي يكون فيها األطفال في خطر
بغي للمشغِّل أن يستخدم حزام األمان أثناء تشغيل الجرار         ين. 10.5.2.8

  .مقصورةالمجهز بوسائل الحماية من االنقالب أو 
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ينبغي لصاحب العمل أن يضمن أن العمال يعلمون بقاعدة         . 11.5.2.8
»وينفذونها» ب واحد راكب واحدركَم .  

 ومركبات جميع التضاريس    تال ينبغي أن تُستخدم الجرارا    . 12.5.2.8
  .  العمال باستثناء السائقللنق

13.5.2.8 .   ال ينبغي أن يسمشغلو الجرار بوجـود ركـاب علـى         حم 
 في الجرارات المجهزة بمقاعد للمتـدربين، ينبغـي للمتـدرب أن            .الجرار

ل المقعد أثناء إجراء النشاط التدريبي الفعليغَشْي .  
مـل  يجب أن ال يسمح لألطفـال دون الـسن األدنـى للع           . 14.5.2.8

ركبات جميع التضاريسبالركوب على الجرارات أو م .  
 يمكن أن تحدث    هشمينبغي أن يدرك العمال أن إصابات الت      . 15.5.2.8

  . بين الجرارات أو مركبات جميع التضاريس واألشياء األخرى
ينبغي لصاحب العمل أن يضمن أن العمال يعرفـون كيـف           . 16.5.2.8

من الممكن تقليل مخاطر نقطـة       .قالعحولون دون حدوث إصابات قدرة اإل     ي 
اللف باستخدام الحواجز الواقية الرئيسة في قدرات اإلقالع أو إصـالحها أو            

ينبغي اتباع إجراءات العمل المالئمة للحيلولة دون حدوث التشابك         . استبدالها
 لتقليل أخطار إصابات التشابك أثناء العمل مع قـدرات          .في قدرات اإلقالع  

ت األخرى، ال ينبغي أن تكون الثياب فضفاضة، والشعر طويالً  اإلقالع والمعدا 
  . ، كما ال ينبغي استخدام المجوهرات واألشياء الشخصية األخرىأو طليقاً

 العمال إجراءات العمل المـأمون المتعلقـة        عرفينبغي أن ي  . 17.5.2.8
 أن ال ينبغـي أبـداً   . ة لقدرات اإلقالع  بتشغيل الجرار والحواجز الواقية الرئيس    

  .يسير العمال فوق عمود إدارة قدرات اإلقالع أثناء التشغيل
ينبغي للعمال أن يبلِّغوا صاحب العمل بـشأن وجـود أي           . 18.5.2.8

  .ة أو فقدان تلك الحواجزكسور في الحواجز الواقية الرئيس
  اآلالت والمعدات واألدوات الزراعية األخرى. 3.8

  وصف المخاطر. 1.3.8
لعاملون الزراعيون مجموعة واسعة من المعـدات       يستخدم ا . 1.1.3.8

 ،ال تقتصر علـى   واألدوات المصممة إلجراء مجال من المهام تشمل، لكن         
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حراثة التربة، ونثر البذور، وتطبيق المواد الكيميائية الزراعية، وحـصاد          
 وتحزيمه في بـاالت، وجـرش        الميبس المحاصيل وتخزينها، وقطع القش   

  . ، ومهام أخرى عديدةحيواناتروث الاألعالف، ونقل 
تنجم الحوادث التي تنطوي على إصابة جـسيمة أو وفـاة عـن             . 2.1.3.8

مسك معدات الحراثة كالمحراث، وآالت البذر، ومرشات المواد الكيميائية التي تُ         
ت على اآلالت على السواء، وآالت الحش والتكـويم، والحـصادات           بثَباليد أو تَ  

وجراشات األعالف،  ) آالت إعداد الباالت  (الدراسات، والجزازات، والمِحزمات    
، وآالت كبيرة وصغيرة أخرى عديدة بما فـي ذلـك            روث الحيوانات  وناثرات

ـ . الوسائل الهيدروليكية  ادة، تحوي تلك اآلالت مكونات دوارة، وحواف قاطعة ح
وسيور نقل الحركة واإلدارة بالسلسلة، وأسطوانات التغذية، واإلدارة بالمـسننات          
وهي ترتبط، إال إذا تمت حمايتها بشكل مالئم، بأخطار جسيمة تتمثل بالبتر، أو             

  . م، أو التشابك مما يؤدي إلى حدوث العجز الشديد أو الوفاةهشالت
ـ       . 3.1.3.8 تخدام أدوات يدويـة    بالنسبة للحوادث التي تنطوي علـى اس

ب ضقْ، والمعول، والِمدقْ، والمنجل، والمِ   )العتلة(كالِمعزقَِة، والمطرقة، والمخْل    
والمديـة الـضخمة،    ) سيف قصير ثقيل مقـوس    (والقَطْلَس  ) المنجل الكبير (

واألدوات المحمولة المدارة بالطاقة، فإنه يمكن أن تؤدي إلى خدوش أو تهتكات        
تور األصابع أو األطراف، أو أي إصابات أخـرى يمكـن أن            ، أو ب  )تمزقات(

  . يؤدي بعضها إلى عجز جسيم أو وفاة
  .ن اآلالت سبباً هاماً لإلصابة الجسيمةعيعتبر السقوط . 4.1.3.8
يمكن للضجيج المرتبط باستخدام اآلالت الزراعية أن يسبب        . 5.1.3.8

  ). 12انظر الفصل (ضعفاً في السمع 
ستخدام اآلالت الزراعيـة أن     ناشئة عن ا  هتزازات ال يمكن لال . 6.1.3.8

  ). 13انظر الفصل (تسبب إصابات مرتبطة باالهتزازات 
7.1.3.8 .    ركبات الزراعية يمكن لمقاعد المركبة والمكونات األخرى للم

  . أن تسبب اضطرابات عضلية هيكلية
  تقييم األخطار. 2.3.8

المعـايير ذات     يحـصلوا علـى    ينبغي ألصحاب العمل أن   . 1.2.3.8
الصلة، وأن يجروا تقييماً لألخطار بهدف تحديد التدابير الالزمـة إلزالـة            



 أمان اآلالت ومعدات العمل

  73

 استراتيجيات التحكم الالزمة لتقليل تعرض العمال إلى         أو تحديد  المخاطر،
 ينبغي لصاحب العمل أن يدرج في خطته تقييمـاً لحالـة            .أدنى حد ممكن  

 وكفايـة وسـائل     اآلالت موضوع المناقشة بخصوص الصيانة واإلصالح،     
ينبغي لصاحب العمل أن يـضمن أن نقـاط         . الحماية، وإجراءات التشغيل  

ينبغي لصاحب العمل أن يحدد فيمـا إذا كـان          . دية قد حددت  هالتهشم الج 
العمال مدركين للمخاطر التي يواجهونها ويطبقون إجراءات العمل المأمون         

  . على وتيرة واحدة
  إزالة المخاطر. 3.3.8

 اإلزالة التامة للمخاطر واألخطار      الممكن إثبات صعوبة   من. 1.3.3.8
االعتبار طبيعة المهـام واآلالت المتـوفرة       بعين  األخذ  مع  المرتبطة باآللة   
  . إلكمال المهام

  أساليب التحكم الهندسي. 4.3.8
 من الممكن ألساليب التحكم الهندسي أن تقلل مستوى المخـاطر         . 1.4.3.8

ينبغي لـصاحب العمـل أن      . م حيثما أمكن ذلك   ، وينبغي أن تُستخد   بشكل هام 
ت بواسطة حمايـة أجـزاء اآلالت       فِّض بالقدر الممكن، أن المخاطر خُ     ،يضمن

تأكد من أن اآلالت     ال إن الهدف هو  . والمعدات التي يمكن أن تسبب اإلصابات     
ابح للمعـدات   رر، كتركيب مك  ضأصبحت مأمونة عن طريق إزالة مصادر ال      

   .المتنقلة كالمقطورات
ينبغي لصاحب العمل أن يضمن استخدام وسـائل الحمايـة          . 2.4.3.8

 بشكل مالئم في مكانها بمثبتات مالئمـة        ةتثُبمالمثبتة عند الضرورة، وأنها     
) براغـي (ومسامير ملولبة   ) عزقات(بواسطة مسامير لولبية أو صموالت      

  . تتطلب أدوات لنزعها
 فـي تخدام وسيلة حماية    ينبغي لصاحب العمل أن يضمن اس     . 3.4.3.8

مـن  والظروف التي تقتضي من العامل التعامل المنتظم مع أجزاء اآللـة،            
يضمن هذا اإلجراء بـأن اآللـة ال        . غير الممكن استخدام وسيلة حماية مثبتَّة     

يمكن أن تعمل قبل إغالق وسيلة الحماية وستتوقف إذا ما فُتحت وسيلة الحماية             
ف تشغيل اآللة إذا ما تطلبت الظروف التعامل مع         ينبغي إيقا . أثناء تشغيل اآللة  
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 ،قبل إصالح المعدات الزراعيـة    . التشغيل األجزاء المحمية بشكل سوي أثناء    
ينبغي أن تُفصل الطاقة عن المعدات، وأن تتوقف حركة كافة األجزاء الدوارة،            

  .شغَّل أقفال السالمةوأن تُ
فتـيش التـي    ينبغي لصاحب العمل أن يضمن أن نظـم الت        . 4.4.3.8

ِضوت قائمة بغية ضمان صيانة وسائل الحماية بشكل مالئـم وإصـالح            ع
  . األعطال

مـون سـبب    لينبغي لصاحب العمل أن يضمن أن العمال يع       . 5.4.3.8
اعتبار االستخدام المأمون للمعدات واستخدام وسائل الحماية ومعدات الوقاية         

   .ليل اإلصابات الرضيةق لتان أساسينالشخصية إجراءا
ينبغي ألساليب التحكم الهندسي أن تقلل التعرض للـضجيج         . 6.4.3.8

  . )التالؤمية (واالهتزازات والمخاطر األرغونومية
  نظم وإجراءات العمل المأمون. 5.3.8

ال ينبغي لصاحب العمل أن يسمح باستخدام أي معدات غير          . 1.5.3.8
  . مأمونة أو بها خلل

ن توفير المعلومات والتعليمات ينبغي لصاحب العمل أن يضم. 2.5.3.8
والتدريب لمستخدمي تلك المعدات، وإجراء التقيـيم الـدوري لمـستويات           

  . مهارتهم
 .ال ينبغي أن يسمح لألشخاص غير المخولين بتشغيل اآلالت        . 3.5.3.8

ن عن كافة المعـدات     وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن يبقى األطفال بعيد       
  . الزراعية

 العمل أن يضمن حـصول العمـال علـى          ينبغي لصاحب . 4.5.3.8
ينبغـي تـوفير    . التدريب بشأن تشغيل المعدات قبل أن يطلب منهم ذلـك         

المعدات الكافية للعامالت بهدف تفادي الحوادث المرتبطة بالمعدات غيـر          
  ). التالؤمية(المناسبة من الناحية األرغونومية 

ات، بمـا   ينبغي لصاحب العمل أن يضمن أن اآلالت والمعد       . 5.5.3.8
في ذلك وسائل حمايتها ووسائل السالمة األخرى، تُصان بفترات منتظمة،          

  . ينبغي أيضاً االحتفاظ بسجالت الصيانة. وتتم المحافظة عليها بحالة مأمونة
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ينبغي لصاحب العمل أن يضمن المحافظة على األدوات بحالـة        . 6.5.3.8
ة عـن األدوات ذات     ينبغي االستعاض . عمل جيد نظام  إصالح جيد، و  بفعالة، و 

ـ قِِ ذات الـرؤوس الفَ    قاباتثشققة، واألزاميل وال  تالمقابض المكسورة أو الم    ة، ع
  . ة أو المكسورةيِندوات المحواأل

ينبغي لصاحب العمل أن يضمن اختيار اآلالت والمعـدات         . 7.5.3.8
ـ           ساء اسـتخدامها   لكي تكون مناسبة لالستخدام المخصصة له، وأنـه ال ي

المثبتة على الجرار للعمـل فـي المنـاطق         ) القواديس(لدالء،  كاستخدام ا 
  . ات للركائزقَدالمرتفعة أو كِم

 كافة عمليات تخلـيص      أن ينبغي لصاحب العمل أن يضمن    . 8.5.3.8
 األخرى للوصول إلى اآللة الخطرة تجـرى عنـدما          عملياتاالنسدادات وال 
  . تتوقف اآللة

ن العمال يعرفـون كيـف      ينبغي لصاحب العمل أن يضمن أ     . 9.5.3.8
يشغلون اآللة بما في ذلك إجراءات التوقف الطارئ، قبل بدء تـشغيل أي             

  .  عمل عندما يغادرها العامل بحالةال ينبغي أن تبقى اآللة. آلة
ينبغي لصاحب العمل أن يضمن حصول العمال على التـدريب          . 10.5.3.8

شأن عدم اسـتخدام    بشأن المعدات محتملة الخطورة، وحصلوا على التعليمات ب       
  . بشأن االستخدام على التدريب  إال إذا حصلوااآللة

ينبغي لصاحب العمل أن يضمن حـصول العمـال علـى           . 11.5.3.8
الشَبك للمعدات، وبشأن التثبيـت المالئـم       /التدريب بشأن الوصل التقارني   

  .  وأدوات نقل القدرةجهزةأل
ـ        . 12.5.3.8 ال علـى   ينبغي لصاحب العمل أن يضمن حـصول العم

ا بغية تفادي   التدريس الكافي بشأن الحيلولة دون سقوط المعدات أو تحركه        
 أي موقع عندما يقتضي األمر      فيالوفاة المحتملة    وأ حدوث إصابات التهشم  

تحريك مكون ثقيل لآللة أو تعليقه أو إصالحه؛ على سبيل المثـال، أثنـاء              
  . ع في الحصادة الدراسةطْتبديل وحدة القَ
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لوا اآللـة إال إذا كانـت وسـائل          ال ينبغي للعمال أن يشغِّ     .13.5.3.8
  . الحماية في مكانها، وجميع وسائل الوقاية تعمل

ينبغي تفويض العمال بإيقاف اآللة بأمان إذا ما كانت اآللة          . 14.5.3.8
أو أي أداة ال تعمل بأمان أو عند وجود خلل بأي وسيلة حماية أو وقايـة،                

  . رع ما يمكن المشرف بأسبالغوينبغي إ
ينبغي لصاحب العمل ضمان حصول العمال على التدريب        . 15.5.3.8

.  اإلشراف عليهم بما يتعلق بإصالح المعـدات الزراعيـة       ضمانالمالئم، و 
      ل الطاقة عنها، وأن تتوقف     قبل إصالح المعدات الزراعية، ينبغي أن تُفص

  . غَّل أقفال السالمةشَكافة األجزاء الدوارة، وأن تُ
 أثناء تركيب    وسائل مجهزة بمقابض   ينبغي للعمال استخدام  . 16.5.3.8
  . المعدات وفكها
غِّل العمال المعدات فيما إذا كـانوا تحـت          أن يشَ  اًال ينبغي أبد  . 17.5.3.8

تأثير المرات أو أي مواد أخرى يمكن أن تؤثر على قدرتهم على تشغيلهاِكس .  
توكـوالت العمـل    ينبغي لصاحب العمل ضـمان أن برو      . 18.5.3.8

المأمون تضمن الحماية الكافية من الـضجيج واالهتـزازات والمخـاطر           
  ). التالؤمية(األرغونومية 
ينبغي لصاحب العمل ضمان أن المكونات الخطرة التـي         . 19.5.3.8

تشمل نقاط القص، ونقاط القَرص، ونقاط اللف قد حددت ووضعت عليهـا            
خطار الناجمة عنها، وأنهم حصلوا     وسائل الحماية، وأن العمال مدركون لأل     

  . على التدريب وتم اإلشراف عليهم بشأنها لتفادي األخطار الناجمة عنها
  )6انظر أيضاً الفصل ( استخدام معدات الوقاية الشخصية. 6.3.8

في حال وجود بعض المخاطر التي ال يمكن تقليلها بالوسائل          . 1.6.3.8
بدالت كات الوقاية الشخصية،     ينبغي لصاحب العمل أن يوفر معد      ،األخرى
، وأحذيـة الـسالمة ذات       الواقية ، والقفازات، والنظارات  )أوفرول(العمل  

  . ساق الطويلة، ووسائل حماية السمعال
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  زنةت المخ الطاقة عن مصادرالتحكم بالمخاطر الناشئة .4.8
   األخرىة     ومصادر الطاق

  وصف المخاطر. 1.4.8
ن المعدات الزراعية استخدام مصادر     يتطلب تشغيل الكثير م   . 1.1.4.8

الطاقة، كالطاقة الكهربائية والميكانيكية والهيدروليكيـة، وطاقـة الهـواء          
المضغوط، وطاقة الوقود، ومصادر الطاقة األخرى التي تعتبر مخاطر بما          

يمكن لمصادر الطاقة أن تطرح     . يخص السالمة والصحة المهنيتين للعمال    
  . مخاطر جديدة وغير متوقعة

ة ويمكن أن تنبعث علـى      تجززنة هي طاقة مح   تالطاقة المخ . 2.1.4.8
، أو  أجهزة التعليق نحو غير متوقع كالطاقة الصادرة عن نوابض اآلالت و        

األنظمة الهيدروليكية، أو أنظمة الهواء المضغوط، أو الغاز المضغوط، أو          
زنـة  تأنظمة الماء عالي الـضغط، أو المـصادر األخـرى للطاقـة المخ            

  . رياتكالبطا
  تقييم األخطار. 2.4.8

ل إجراء تقييم لألخطار بهدف     ينبغي لصاحب العمل والمشغِّ   . 1.2.4.8
زنة بغيـة   تتحديد األخطار الناجمة عن مصادر الطاقة وانبعاث الطاقة المخ        

  . وضع استراتيجيات التحكم الالزمة لتقليل تعرض العمال إلى أدنى حد ممكن
  إزالة المخاطر. 3.4.8

 صعوبة إزالة المخاطر المرتبطة بالطاقـة       من الممكن إثبات  . 1.3.4.8
في أماكن العمل الزراعية، لكن أساليب التحكم الهندسي والتشبث الـصارم           

  . بإجراءات العمل المأمون تقلل كثيراً من مستويات المخاطر
  أساليب التحكم الهندسي. 4.4.8

سـطة  ينبغي لصاحب العمل أن يضمن تخفيض المخاطر بوا       . 1.4.4.8
وضع وسائل الحماية على أجزاء اآلالت والمعدات التي يمكن أن تـسبب            

  . اإلصابات
ينبغي وضع وسائل الحماية المالئمة على كافة مـصادر الطاقـة         . 2.4.4.8

  . التي يمكن أن تسبب اإلصابات في حال عدم وجود تلك الوسائل
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  في حـاالت    الكهرباء في المزارع   حدوث التالمس مع  يمكن  . 3.4.4.8
 تحت خطـوط    ة بأنابيب الري المنتصبة التي تقاد     حملَركبات الم م، كال عديدة

كمثال على  . حفارات أو ال  ،رافعة المواد المرتفعة جزئياً   ب أو   ،الطاقة المعلقة 
ـ التحكم الهندسي يذكر طمر خطوط الطاقة عالية التوتر، وبالتـالي            زول ت

 كنتيجة لمالمسة المعدات،    إمكانية حدوث الحروق الكهربائية أو الوفاةً     تماماً  
أجهزة تقطيع األخشاب أو القصب أو الحـصادات األخـرى، لألسـالك            ك

  . المعلقة عالية التوتر
  نظم وإجراءات العمل المأمون. 5.4.8

 يتم   بالطاقة ينبغي لصاحب العمل ضمان أن التحكم المأمون      . 1.5.4.8
     ة مصدر الطاقـة    بين وفقاً لطبيع  عبر اإلجراءات وينجز عبر العمال المدر

  . وخصائص بيئة المزرعة
ينبغي لصاحب العمل ضمان أن كافة المعدات الزراعية قيد         . 2.5.4.8

اإلصالح أو التجديد أو الصيانة قد عزلت وقُفلت ووضعت عليهـا بطاقـة             
  . تعريف، وتمت حماية كافة األشخاص

 ينبغي لصاحب العمل أن يحدد وينفذ إجراءات محددة للتحكم        . 3.5.4.8
بمصادر الطاقة الخطرة التي تشمل تـدابير عديـدة كاإلعـداد لإليقـاف،             
واإليقاف الفعلي، وعزل المعدات، وتطبيق اإلغالق أو بطاقـة اإلغـالق،           
والوضعيات المأمونة للعمال، وتحديد مكـان األدوات ومعـدات الوقايـة           

 مكـان   معرفـة زنة، والتحقق من العزل، و    تالمالئمة، وانبعاث الطاقة المخ   
التيار المستمر، وأنابيب الهيدروليك والهواء     /وط الطاقة للتيار المتناوب   خط

  . المضغوط في منطقة العمل
لمعدات الزراعية، ينبغي   اقبل بدء أعمال صيانة أو إصالح       . 4.5.4.8

لصاحب العمل ضمان إغالق مصادر الطاقة أو فـصلها، وإقفـال مفتـاح           
  . التفعيل أو وضع بطاقة تحذير عليه
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ينبغي ألصحاب العمل أن يحددوا وينفذوا إجراءات محـددة         . 5.5.4.8
للتحكم بالطاقة الخطرة ما أن تبدأ أعمال الصيانة أو اإلصالح، ويشمل ذلك            
التخطيط إلعادة وصل الطاقة، وتقديم بيان عن العمال المعرضين، وإعادة          

  . المكونات/الوسائل/وصل الطاقة لآلالت
ن أن العمال الذين يعملون حول      ينبغي ألصحاب العمل ضما   . 6.5.4.8

مصادر ومعدات الطاقة الخطرة حصلوا على التدريب في الموقـع بـشأن            
  .المخاطر وتدابير الوقاية ومجهزين بما يلزم

ينبغي ألصحاب العمل ضمان تركيب وصيانة التجهيـزات        . 7.5.4.8
الغـاز مـن قبـل      /الكهربائية والهيدروليكية وتجهيزات الهواء المضغوط    

  . مؤهلينموظفين 
ينبغي ألصحاب العمال ضمان وضع بطاقة تعريف مالئمـة         . 8.5.4.8

لمصادر ومرافق الطاقة، ووضع خارطة لخطوط الطاقة المعلقة وللكابالت         
  . الممتدة تحت األرض

ون علـى التـدريب بـشأن       نيع العمال الم  لينبغي أن يحص  . 9.5.4.8
دقة شديدة كافة إجـراءات     بعوا ب المعدات التي يشغلونها أو يصلحونها، ويتَّ     

أن بطاقة اإلغـالق، و   / بإجراءات اإلغالق  ايلتزموأن  التشغيل واإلصالح؛   
يعرفوا مكان مناطق السالمة، ويعرفوا مكـان وجـود العمـال اآلخـرين             

  .واألشخاص البدالء
ينبغي أن يعرف العمال اإلجراءات التي يتعين اتخاذها عند         . 10.5.4.8

  ). 7انظر الفصل (حدوث الطوارئ 
 المخولين أن يدخلوا مناطق مـصادر        غير ال ينبغي للعمال  . 11.5.4.8
  . الطاقة الخطرة

  استخدام معدات الوقاية الشخصية. 6.4.8
ينبغي ألصحاب العمل أن يضمنوا تزويد العمـال بمعـدات          . 1.6.4.8

الوقاية وفقاً للمهمة المضطلعين بها، كوسائل حمايـة الوجـه والعينـين،            
 والِطمـاق   ،المهام التي تنجز باليدين، والمـآزر     /ئمة للمهمة والقفازات المال 

  . ، الخ)واقيات الساقين(
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  ومناولة المواد) التالؤم(األرغونومية . 9
  مدخل. 1.9

على النتائج الـصحية    ) التالؤمية(تؤثر العوامل األرغونومية    . 1.1.9
  : تشمل تلك العوامل. ينللعمال الزراِع

الضجيج، الحـرارة، اإلضـاءة، الراحـة       ( طبيعة بيئة العمل الفيزيائية      -
  جازها؛ و المهام الزراعية التي يتعين إن،)الحرارية

يشمل ذلك تصميم مكان العمل،     (ة  حدد التكنولوجيا المطبقة على المهام الم     -
  ؛ و)وتصميم المرافق، ومناولة المواد الزراعية

يشمل ذلـك اسـتخدام العمـل بنظـام النوبـات           ( أسلوب تنظيم المهام     -
  ؛ و))الورديات(
لخطأ ا، وا ييشمل ذلك الجوانب السكانية، والفيزيولوج    ( خصائص العمال    -

  ). البشري، وتحديد ومعالجة العمال المصابين
يمكن أن يشمل العمل الزراعي مجاالً واسعاً من المهـام مـن            . 2.1.9

المرهقة إلى التي تتطلب الجلوس، ومن االنحناء والتمدد والقيام بحركـات           
متكررة في وضعيات مربكة للجسم إلى الجلوس في بيئات هواؤها مكيـف            

يمكن أن يحد من المكننة     . تشغيل المعدات الزراعية المعقدة   أو مدفَّئ أثناء    
عوامل اقتصادية، وطبوغرافية، وتقنية، وقائمة على نوع الجنس، وحتـى          

ية ومثقافية؛ كما يمكن للمكننة حيثما تُنفَّذ أن تدخل مخاطر أرغون         –اجتماعية
يواجـه تـصميم    . جديدة تنجم عن تصميم المعدات واالهتزازات     ) تالؤمية(

 فـي    هائلة خال تكنولوجيا لالستعاضة عن العمل اليدوي تحديات تقنية       وإد
  .ال يزال االعتماد على العمل اليدوي كبيراً. مواقع عمل كثيرة
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  وصف المخاطر. 2.9
  طرق التعرض. 1.2.9

 كثير من بيئات العمل الزراعي بممارسـات العمـل          صفيت. 1.1.2.9
  الطازجة، أو منتجات   ضارخُلنقل غراس الرز، أو ا    (الكثيف كالبذْر اليدوي    

إزالة األعـشاب، أو التقلـيم، أو       (، أو العناية بالمحاصيل     )زراعة البساتين 
  الطازجة ضارالخُجني الفواكه و  (، أو الحصاد    )التطعيم، أو الحراثة اليدوية   

، أو األنشطة ما بعـد الحـصاد        )يدوياً، أو لب النارجيل، أو شجر القابوق      
  ). الشحن/التحميلالتفتيش، أو التعبئة، أو (

أو رطبة، أو باردة، في     / العمل الزراعي في بيئات حارة و      قد ينجز . 2.1.2.9
  ). 17أنظر الفصل (داخل المباني أو خارجها على السواء 

 العمل على أرض زراعية أو ضمن منشآت مبنيـة          قد ينجز . 3.1.2.9
ر المكونة  األسوا في حال غياب األحذية الواقية، و      ،يمكن أن تعرض العمال   

 لمخاطر اإلنزالق،   ، غير الزلوقة  ت، واألرضيا )الدرابزينات(من القضبان   
والسقوط، وزوال توازن كامل الجسم، مما يسبب أو يفاقم إمكانية حـدوث            

  . اإلصابة العضلية الهيكلية
يمكن أن تتناقص اإليعازات والمعلومات البصرية والسمعية       . 4.1.2.9

يائية لبيئة العمل، بما في ذلـك اهتـزازات         للعمال بسبب الخصائص الفيز   
وحدات العرض المرئي ووسائل التحكم باآلالت، ممـا يعـرض العمـال            

  . لقرارات ضعيفة بشأن المهام
الثقيلة قد يطلَب من العمال الرفع والحمل المتكررين لألحمال         . 5.1.2.9

ي  الجنـي اليـدو    مناولة حاويات وأكياس البـذور، أو      ()8() كغ 23أكثر من   (
                                               

ع اليدوي في العمليات الزراعية، يوحد توصيف       بسبب المخاطر المرتبطة بمهام الرف    )  8(
عمليتـا رفـع    (االنطباع بشأن المعدل المنخفض للرفع      » ثقيل«هذه المدونة لمصطلح    

 طيمستوى المفصل المش   (من مستوى األرض إلى ارتفاع البرجمة     ) اثنتان في الدقيقة  
 انية معينـة مـن  في مجموعة سك) 75( لمعظم الرجال   )اءثن بحالة ان  السالمي لألصابع 

ولمزيد من العون في تقييم وتصنيف المهام اليدوية لضمان المحافظـة علـى     . الذكور فقط 
 والعجزيـة   األعمال االستقالبية والضاغطة على القرص بين الفقرتين القطنية الخامـسة         

 المرجع  األولى ضمن حدود التعرض المقبولة، ينبغي لمستعملي هذه المدونة العودة إلى          
  ;S.H. Snook, and V.M. Ciriello: The design of manual handling tasks :التالي

Revised tables of maximum acceptable weights and force, Ergonomics 
       34:1197+, 1991 or later versions . بيانات مستخرجة من العمال توفر ھذه الجداول 
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إن أنظمـة الـدفع     ). للمحاصيل، أو تعبئة ومناولة الحاويات ما بعد الجني       
ؤدي إلى ازدياد إمكانية حدوث التعـب واإلصـابات         تاعتماداً على المهام    

  . لية الهيكليةضالع
 لعمـل    طويلة المـدة   يمكن أن ينخرط العمال في تعرضات     . 6.1.2.9

أو إزالة األعـشاب    نقل غراس الشتالت،    (يتطلب اتخاذ وضعيات االنحناء     
نطوي على تمدد أو انفتال     يي  ذال) قبل الحصاد، أو جني المحاصيل باليدين     

  .دائم أو متكرر لكامل الجسم المنحني
الجـز، أو   (من الممكن أن يؤدي العمال عمالً يدوياً متكرراً للغاية          . 7.1.2.9

غيـر   وضـعية     في الوقت نفسه اتخاذ    يتطلب)  يدوياً النباتالقطع، أو سحب ساق     
إما إلـى   (متجهة نحو األعلى    يدوية  قوة   مع كلٍّ من تطبيق      متعادلة لليد أو المعصم   
  . المعصم/حركة اليدفي سرعة يتطلب و) األداة أو إلى المحصول

تحريك ) 13انظر الفصل   (من الممكن أن يحرض اهتزاز الجسم       . 8.1.2.9
مستخدمة أثنـاء   المعدات والمركبات الزراعية، والمنصات المدارة بالمحركات ال      

الغرس أو الحصاد، والحصادات الميكانيكية التي تستخدم التكنولوجيا الهـزازة،          
ستخدم ميازين للوزن التي يتوضع جزئها الرئيس تحـت         وسطوح العمل التي تُ   

يمكن أيضاً أن يشعر بالحركة االهتزازية المنتقلة العمال الـذين          . سطح األرض 
  . راسلطاقة وآالت الطحن أو الِديقع مكان عملهم بالقرب من مولدات ا

                                                                                              
وتشمل األوزان المقبولة العظمى بشأن مهام      ميم مهام العمل،    صالصناعيين من أجل ت     =

، والقوى األولية والمستمرة المقبولة العظمى بـشأن مهـام الـدفع            )والخفض(الرفع  
إضافة إلى ذلك، إن بيانـات      . شأن مهام الحمل  بوالسحب، واألوزان المقبولة العظمى     

 أيضاً عوامل ت  لَلِّلقد ح . الذكور منفصلة عن بيانات اإلناث، وقد راعت تكرار المهمة        
   القوى األولية والمستمرة، وعت بناء على المسافة من الجسم إلـى الـشيء الـذي            لَد

مـن األرض إلـى ارتفـاع       (، ووضعيات الرفع المختلفة     )المستوى السهمي (سيرفع  
البرمج  ة، من البرجل أيضاً بيانات الوزن المـسموح      ). ة إلى ارتفاع الكتف، الخ    متُعد
لمزيد من اإلرشاد، يمكن لمستخدمي     .  متراً 8.5 مسافة تصل حتى     عظمي من أجل  األ

 في جنيف في    هذه المدونة العودة إلى المرجع التالي الصادر عن منظمة العمل الدولية          
نقـاط  ل المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية بعنـوان         بمترجم من قِ   (1996عام  

ين السالمة والصحة في ظـروف      تفتيش إرغونومية، حلول عملية وسهلة التنفيذ لتحس      
 .W. Karwoski and W. S : ، أو العودة إلى المرجـع التـالي  ) صفحة277 ،العمل

Marras (eds): The occupational ergonomics handbook (Boca Raton, FL,   
CRC Press, LLC. 1999), 2065 pp. 
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يمكن لألدوات اليدوية وأجهزة العمـل األخـرى أن تولـد           . 9.1.2.9
 هذه األدوات واسعة االنتشار في البيئات الزراعيـة،         .اهتزازات ميكانيكية 

وتشمل، على سبيل المثال، مفتاح الربط الصدمي المستخدم في صيانة وإصالح           
ار الشجر الصغير واألعشاب، وحـصادات      المعدات، والمنشار السلسلي، ومنش   

  . ت التربة االهتزازيةاكَِّمدالفواكه أو الجوز أو القابوق القابلة للحمل، و
ن إلنجاز المهام   بشأن الزمن والجهد الالزمي   لتوقعات  ليمكن  . 10.1.2.9

 حمل المهمة وسرعة إنجاز المهمة، مما يؤدي إلـى ازديـاد            فيأن تساهم   
  .  الهيكليةخطر اإلصابة العضلية

التـواتر، والمـدة،    (يمكن لمعدالت إنجاز المهام الزراعيـة       . 11.1.2.9
  .  أن تسبب إصابات عضلية هيكلية لدى العمال)والوضعية غير المتعادلة

، )الـشدة (يمكن لالستياء من الوظائف والمهـام، ولإلجهـاد         . 12.1.2.9
  . أللمحدوث اإلصابات العضلية الهيكلية أو افي وللتعب أن تساهم 

يزداد خطر اإلصابة العضلية الهيكلية لدى العمال الـذين         . 13.1.2.9
  . يعانون من نقص السوائل

  اآلثار الصحية الرئيسة. 2.2.9
الرفـع،  (إن العمال الذين يتعاملون مـع األشـياء الثقيلـة           . 1.2.2.9

 مرات في   3بمعدالت تفوق   )  كغ 23الوزن الذي يفوق    ) (والحمل، والوضع 
كثر من ساعتين معرضون لخطر الشكوى مـن إصـابة أسـفل            الدقيقة أل 

الظهر، وحدوث التعب، وربما اإلجهاد الحراري بسبب اشـتراك عوامـل           
وزن الحمل، وأسلوب المهمة وتواترها ومدتها، ومـؤثرات بيئـة أخـرى            
كالعمل تحت أشعة الشمس مباشرة، وقرب مـصادر الحـرارة كمولـدات            

  . ات االشتعال الداخلي، إلخالكهرباء والضواغط الهوائية ومحرك
إزالة (يمكن للغرس اليدوي للشتالت، والعناية بالمحاصيل       .  2.2.2.9

األعشاب، والتقليم، والتطعـيم، أو الجنـي اليـدوي للفواكـه الطازجـة             
جنيهـا أن   عد  ونخيل الدهن، ومناولة تلك المنتجات ب     خُضار  والجوزيات وال 

ـ        ي العنـق والطـرفين     تسبب اضطرابات رضية تراكمية، واضـطراباً ف
العلوين، واضطراباً في أسفل الظهري .  
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إن االنحناء أثناء العمل هو عامـل خطـر شـائع لتـشنج             . 3.2.2.9
يتأثر بتلك األنشطة أسفل الظهر     . أو اإلصابة العضلية الهيكلية   /العضالت و 
  . بشكل خاص
إن العمل اليدوي المتكرر للغايـة أثنـاء العنايـة والجنـي            . 4.2.2.9

غير متعادلة، والقوة المطبقـة،     اتخاذ عدة وضعيات    ن للمحاصيل، و  يوياليد
وسرعة العمل اليدوي تساهم في خطر حدوث اإلصابات العضلية الهيكلية          

للطرفين العلويني .  
قلـة إلـى اليـد أن       نتتعرض المفرط لالهتزازات الم   لليمكن  . 5.2.2.9

ت والعظـام    األوعية الدموية واألعصاب والعـضال     ييسبب اضطرابات ف  
  . والمفاصل في الطرفين العلويين لإلنسان

يمكن أن تؤدي اهتزازات كامل الجسم، اعتماداً علـى المقـدار           . 6.2.2.9
والمدة، إلى حدوث أمراض األعصاب المحيطية، والتهاب البروستاتة، وإصـابة       

  ). 13انظر الفصل (في الظهر حادة ومزمنة على السواء 
  مراعاتهاتعين يطر خاصة اخم. 3.2.9

يمكن لإلصابات العضلية الهيكلية واالضطرابات التراكميـة       . 1.3.2.9
  . أن تسبب التهاب المفاصل والعظام، ال سيما لدى النساء

في الزراعة ذات العمل الكثيف، يعتبر العمال األحداث، على . 2.3.2.9
 باإلصابات العضلية الهيكلية بسبب     مستَضعفين بما يتعلق  وجه الخصوص،   

  . ثافة العظم ونمو المجموعة العضليةك
تواجه النساء الحوامل والالتي تعتنين بالرضع ازدياداً فـي         . 3.3.2.9

اإلصابات العضلية الهيكلية بسبب التعرض لمهام المناولة اليدوية الـشاقة،          
قطف الفواكه  ( غير متعادلة خاصة     وضعيات/لمهام التي تتطلب وضعيات توازن    لو

 ولفترات طويلة من االسـتلقاء أو الوقـوف أو الجلـوس            ،)والجوز من األشجار  
  . هتزازات اآلالتال، و)الركوب على منصات آلية للقطف أو إلزالة األعشاب(

ت المهام المفرطة أو معدالت القطعة المنخفضة أن        اليمكن لمعد . 4.3.2.9
  . ؤدي إلى ازدياد في االضطرابات العضلية الهيكلية لدى العمال المتعاقدينت
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  )التالؤمي(استراتيجيات التحكم األرغونومي . 3.9
  مبادئ عامة. 1.3.9

ينبغي للسلطة المختصة أن تضع معاييراً بـشأن المناولـة          . 1.1.3.9
 والنقل اليدويينبغي أن  . ن للمنتجات الزراعية، وتصميم األدوات والمعدات     ي

ليـة  ترتكز تلك المعايير على المعايير العلمية الـسليمة والممارسـات الدو          
  . المقبولة، مع مراعاة الظروف التي ينجز فيها العمل الزراعي

ينبغي للسلطة المختصة أن تضع مبـادئ توجيهيـة لتنفيـذ           . 2.1.3.9
معايير السالمة ضمن مواقع العمل الزراعية، مع مراعاة نوع الجنس، بما           

يم وتنظيم عمليات ومواقع العمل، ووضعيات وحركات العمل        صمفي ذلك ت  
 لمهـام العمـل، واختيـار       )تالؤمية (ن، وإجراء تحاليل أرغونومية   المأمو

  . األدوات والمعدات، وتحاليل اآلثار البيئية في مواقع العمل
ينبغي أن يجري أصحاب العمل تقييمات لألخطـار علـى          . 3.1.3.9

. صحة العمال الناجمة عن المناولة اليدوية للمـواد أو األدوات الزراعيـة           
  : سة التي يتعين تقييمهاتشمل العوامل الرئي

  خصائص بيئة مواقع العمل الزراعية وأثرها على العمال؛ و  ) أ(
مواقـع  /التصميم والجريان المستمر الشاملين بما يخص المعـدات       ) ب(

  العمل؛ و
الزراعيـة التـي تـتم      ) األدوات(أو األداة   ) المنتجـات (وزن المنتَج   ) ت(

  مناولتتها؛ و
مناولة المنتجات واألدوات ) عمال في الدقيقةعادة بما يخص األ (تواتر  ) ث(

  الزراعية، وتطبيق القوة؛ و
  المدة التي يتم خاللها مناولة المنتجات أو األدوات، أو تطبيق القوة؛ و ) ج(
  الوضعيات التي يتخذها العمال أثناء مناولة المنتجات، وتطبيق القوة؛ و ) ح(
الطول، البنيـة، نـوع     (صفات جسم العمال المنخرطين في األنشطة       ) خ(

  ؛ و )الجنس، السن
  . ل البيئية لمواقع العملمالعوا) د(
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 األخطـار، أن    تيمايينبغي ألصحاب العمل، اعتماداً على تق     . 4.1.3.9
يضعوا خطة إلزالة المخاطر التي تم تحديدها، وتنفيذ تدابير الوقاية والتحكم 

ينبغي أن تحتل . التي تقلل من خطر اإلصابات واألمراض العضلية الهيكلية
ـ ية األولى، ثم التقليل بواسطة االستبدال باسـتخدام طر        واإلزالة األول  ق ائ

وإذا ما تعذر   . مناولة أو عمليات عمل أو أدوات غير خطرة أو أقل خطراً          
إجراء ذلك؛ يمكن االعتماد على التدابير كنظم وممارسات العمل المحددة،          

  . ة الشخصيةوتوفير المعلومات والتدريب ومعدات الوقاي
ينبغي ألصحاب العمل أن يشِركوا العمال وممثليهم في نشاط         . 5.1.3.9

التقييم، باإلضافة إلى وضع المقترحات المتعلقة بتدابير إزالـة المخـاطر           
الستخدام الخبرات المحلية المتوفرة فوائد كثيرة،      . والوقاية منها والتحكم بها   

ل عمليـة للتعرضـات     بما في ذلك الشمولية والوضع الجمـوعي لحلـو        
  ). التالؤمية(األرغونومية 
ينبغي ألصحاب العمل، اعتماداً على المبـادئ التوجيهيـة         . 6.1.3.9
لتـدابير ذات الـصلة المتعلقـة       اوا  فر المتوفرة، أن يعر   اخطوتقييمات األ 

باإلزالة والوقاية والتحكم، وأن يسعوا إلى اإلرشاد بشأن تنفيذها من السلطة           
خبرة السريرية اإلقليمية أو المحلية، أو أصحاب العمـل         ذات الصلة، أو ال   

  . ين اآلخرينين النموذِجالزراِع
   عبر)التالؤمية( األرغونومية إزالة المخاطر . 2.3.9

  أساليب التحكم الهندسي واالستبدال  
هـو  ) التالؤميـة (إن النهج المفضل للتدخالت األرغونومية      . 1.2.3.9

  .ر مواقع العمل الزراعية في مصدرها مخاطزيلالتحكم الهندسي الذي ي
المختـصة كـي تـوفر      ) الـسلطات (ينبغي إعداد السلطة    . 2.2.3.9

، )التالؤمية(المعلومات التنظيمية، واألدلة الموجزة المرجعية األرغونومية       
  . )اًتالؤمي( أرغونومياً فيدة الم األخرىوالمعلومات التقنية
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ـ      للسلطة المختـصة   ينبغي. 3.2.3.9 عي المعـدات   صنِّ ضـمان أن م
 عون أجهزة النقل والوسائل التقنية    واألدوات ومواقع العمل يصممون ويصنِّ    

 قابلة لالستخدام من ِقبل الرجال والنساء على السواء في مواقـع            كي تكون 
تلغي حاجة العمال لرفع أو خفض أو حمل أو سحب          كي  العمل الزراعية و  

عـالوة علـى ذلـك،      . دوياًأو دفع المنتجات أو المواد األخرى الزراعية ي       
  : عين أنينبغي للمصنِّ

جم والـشكل   ح بالحسبان ال  ينل المناولة، آخذ  سهعوا آالت للتعبئة تُ   يصنِّ) أ(
  إلمساك؛ واوسطوح 

نوا موضع ووظيفة أساليب التحكم باليد ووحدات العـرض المرئـي       يحس) ب(
كمجففـات  ،  نةنممكة ال يلزراعاعلى المعدات ووسائل مواقع العمل الثابتة       

  المنتجات الزراعية، مولدات الطاقة، الضواغط، إلخ؛ و
 معلومات حساسة ثقافياً ولغوياً بشأن متطلبات القوة، ووضعية         واوفري) ت(

المعصم، وتفاصيل االستخدام التقني األخرى، بما يخص المعدات        /اليد
  واألدوات الزراعية، و 

  أو عزلها؛ و/ات ويصمموا وينتجوا أدوات يدوية لتخميد االهتزاز) ث(
يصمموا وينتجوا مواقع عمل زراعية قابلة للتعديل من أجل النساء والرجال           ) ج(

  . على السواء تدعم جسم العامل في وضعية متعادلة للجذع
ينبغي ألصحاب العمل اختيار األدوات وتكنولوجيـا اآلالت        . 4.2.3.9

نوميـة  ومواقع العمل الزراعية التي تُزيـل التعـرض للمخـاطر األرغو          
 ، أو العمل بوضعية مائلة أو     ) كغ 23تفوق  (، كحمل أحمال ثقيلة     )التالؤمية(

ناجم عن تواتر   المرتفعة من التعب    المستويات  ال انحناء الجذع، أو     بوضعية
مفرط من قوة   المقدار  الالمهمة ومدتها وعواملها البيئية، أو االهتزازات، أو        

 متكرر للغايـة  العمل باليد   الو  الوضعيات غير المتعادلة، أ   أو  الزراع،  /اليد
على وجـه   . المعصم/ قوة يد وسرعة كبيرة لحركة اليد       تطبيق  يتطلب الذي

  : الخصوص، ينبغي ألصحاب العمل أن
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يحللوا روتينياً الوظائف ومهمات العمل الزراعيـة، باإلضـافة إلـى            ) أ(
 ين، وموجـودات الـسجالت    األعباء الملقاة على عاتق العمال الزراعِ     

  تخدامها الحقاً؛ وبهدف اس
  يستخدموا هذا التحليل لتخطيط استراتيجيات تقليل المناولة اليدوية؛ و   )ب(
بما في ذلـك    (ركبات والمعدات الزراعية المدارة بالطاقة      يختاروا الم ) ت(

التي تقلل انتقال االهتزازات إلـى المـشغلين        ) الركاب ومواقع العمل  
، وتـسمح   )13انظر الفـصل    (والركاب اآلخرين إلى أدنى حد ممكن       

تتحـرك نحـو    و،  )تالؤمياً(باتخاذ وضعيات عمل مقبولة أرغونومياً      
   و مام بتواتر مالئم للمهمة؛األ

أو تغيير مواقع العمل كي يزال      /يتخذوا كافة التدابير الالزمة إلنشاء و     ) ث(
 مثالً، إزالة الحاجة للعمل فوق    (التعرض لإلصابات العضلية الهيكلية     

  ؛ و) ارتفاع الكتفمستوى
يأخذوا بعين االعتبار المكننة الجزئية أو الكلية للمهـام الزراعيـة، ال            ) ج(

لزيـوت  اغيرة، والقـابوق، والنخيـل و     سيما في جني الحبوب الـص     
، والجوزيات، والمنتجـات    خُضاراألخرى، وجوز الهند، والفواكه، وال    

  األخرى؛ و
زيـل التعـرض للـضجيج،      يوفروا أدوات وتكنولوجيا لآلالت بديلة تُ      )ح(

، واالهتزازات، والغبار، والمـادة     )بما في ذلك الحرارة   (نبعاثات  الاو
أن تؤثر على قابليـة     تعادلة التي يمكن    يات غير الم  ضعالجزيئية، والو 

  العمال للرؤية والسمع واللمس بشكل مالئم؛ و
يصونوا اآلالت واألدوات وسطوح العمل الزراعية وفقـاً لتوصـيات          ) خ(

  المصنِّع؛ و
المكونـات  ألن  من مواقع العمـل     يزيلوا التكنولوجيا واألدوات القديمة     ) د(

  ؛ و)التالؤمي(مي التالفة تزيد امكانية التعرض األرغونو
يأخذوا بعين االعتبار استخدام وسائل نقل الحمل التـي تقلـل خطـر             ) ذ(

إصابات أسفل الظهر واأللم المزمن بواسطة نقل جزء من وزن القسم           
  . العلوي للجسم إلى فخذي العامل وساقيه
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ـ         . 5.2.3.9 ِكرات ينبغي ألصحاب العمل ضمان أن كافة أشـكال المس
مزعوم أنها تحسن األداء غير مسموحة فـي مواقـع          والمنتجات األخرى ال  

العمل، وأن السوائل المناسبة للتعويض عن السوائل المناسبة، بما في ذلك           
  . الماء الصالح للشرب، متوفرة مجاناً

 فحـوص االسـتخدام     ينبغي ألصحاب العمـل ضـمان أن      . 6.2.3.9
بروتوكوالت التوظيف ال تسمح بوضع العمال فـي مواقـع عمـل ذات             و
خاطر خاصة مرتبطة باإلصابات أو األمراض العضلية الهيكلية الناجمـة          م

  . عن التعرض للمخاطر أثناء تنفيذ المهام الزراعية
  عبر) التالؤمية(التحكم بالمخاطر األرغونومية . 3.3.9

  إلى أدنى حد ممكن هندسياً وإدارياً تقليل األثر         
إلرشاد بشأن استراتيجيات   ينبغي للسلطة المختصة أن تقدم ا     . 1.3.3.9

التقييم المستخدمة من ِقبل صاحب العمـل أثنـاء تقيـيم تـدابير الـتحكم               
  ). التالؤمي(ي وماألرغون

ينبغي ألصحاب العمل أن يتخذوا تـدابير الـتحكم الهندسـي           . 2.3.3.9
  :  للعمال، بما في ذلك ما يلي)التالؤمية( ةيوماألرغونالمصممة لتقليل المخاطر 

التي تزيل أو تقلل إلى المصممة هندسياً ة مظَيات أو نظم العمل المنَالعمل) أ(
أدنى حد ممكن العمل بوضعيات االنحناء، ووضعيات العمـل غيـر           

 23تفـوق   التـي   (المتعادلة، ورفع أو حمل أو وضع األحمال الثقيلة         
 وضعيات غيـر     اتخاذ تطلبيي  و العمل باليد المتكرر للغاية الذ     ، أ )كغ

 من قوة يد متجهة نحو      الوقت نفسه لليد أو المعصم مع كلٍ      متعادلة في   
  األعلى وسرعة حركة اليد أو المعصم؛ و

  و لمهام اليدوية؛ المتعلقة باأو األدوات الزراعية/استبدال التكنولوجيا و) ب(
بما أو األدوات الزراعية ذات المستوى األعلى       /استخدام التكنولوجيا و  ) ت(

  تي تستخدم مستوى أدنى من التكنولوجيا؛ و األخرى، اليتعلق بالمهام
اختيار األدوات المناسبة للعمال القائمين بالعمل، كاختيار أدوات يدوية         ) ث(

  و ذان ساق أطول أو أقصر تالءم مستخدمها بشكل أفضل؛
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تعيين المكان المالئم آلليات التهوية الساحبة، أو المراوح، أو الواقيات          ) ج(
  كن العمل الحارة؛ و أما/من الحرارة في مواقع

   مواقع العمل؛ و تصيانة وإصالح منتظمين لمعدا) ح(
توثيق الوظائف، وكافة المهام، والسير باتجاه الحلـول األرغونوميـة          ) خ(

  ). التالؤمية(
ينبغي ألصحاب العمل أن يقيموا تدابير التحكم األرغونومي        . 3.3.3.9

ينبغي أن تكون الفواصل    . الًلضمان أنها تعمل كما حدد لها أص      ) التالؤمي(
 االلتـزام    ذلك، الزمنية ومحتوى التقييم وفقاً للقوانين الوطنية، أو بدالً عن        

الوطنيـة أو الدوليـة     ) التالؤمية(بمعايير محددة في المعايير األرغونومية      
  . التي اعتمدتها أو أقرتها السلطة المختصة

ال وممثليهم في نشاط    ينبغي ألصحاب العمل أن يشِركوا العم     . 4.3.3.9
  . عالجيةالمتابعة الالتقييم، باإلضافة إلى تصميم تدابير 

ينبغي االحتفاظ بسجالت مناسبة للتقييمـات األرغونوميـة        . 5.3.3.9
  . وفقاً للقوانين والممارسات الوطنية) التالؤمية(

المصممة للـتحكم   ) التالؤمي(يمكن لتدابير التحكم األرغونومي     . 6.3.3.9
  : ما يليأن تكون أي مشاركة بين ) التالؤمية(ر األرغونومية بالمخاط

  االستخدام المبرمج لفترات راحة العمال؛ و  ) أ(
الفترة األولية للنشاط التي تسمح للعمال بالتكيف التدريجي مع تـواتر           ) ب(

  وشدة الوظائف قبل وضعهم فعلياً في مواقع العمل؛ و
  ؛ والمهمة/ل على الوظيفةا العماالستخدام الروتيني لتناوب) ت(
   والمهام والنتائج؛ وتتوصيف مكتوب للوظائف يحدد المسؤوليا) ث(
تمييـز  تقليل عدد العمال المعرضين لإلصابات العضلية الهيكلية عبر         ) ج(

ليب الدفع على أساس أجـر القطعـة، عـالوات          اأس(المهام الخطرة   
  اإلنتاج، إلخ؛ و
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أو عمـل  ات العامـل المرتبطـة بال   د مصمم لتحسين مهار   تدريب محد ) ح(
المرتبطة بالمهمة، وتوفير حماية من اإلصابات واألمراض العـضلية         

  . الهيكلية
  لى إ، )التالؤمية(تقليل المخاطر األرغونومية . 4.3.9

   أدنى حد ممكن عبر التزويد بالمعلومات وتدريب العمال        
عرضين لمخاطر  ينبغي ألصحاب العمل ضمان أن العمال الم      . 1.4.3.9

موقع العمل المتعلقة باإلصابات واألمراض العضلية الهيكلية حصلوا على         
التدريب أو التعليمات الكافية بشأن تقنيات العمل المأمون التي تأخذ بعـين            

  : ينبغي. االعتبار االختالفات بين النساء والرجال قبل التعيين في الوظائف
يات الجسم  ضع و ،، على نحو روتيني    العمال بشأن الحاجة التخاذ    إبالغ  )أ(

  ؛ و »المتعادلة«
   و تشجيع العمال على تعديل وضعيات الجلوس والعمل على نحو مالئم؛) ب(
العمال بشأن األخطار المرتبطة بالرفع والخفـض المتكـررين         إبالغ  ) ت(

  لألدوات، المنتجات الزراعية، أقفاص الشحن، إلخ؛ و
مرتبطـة بـدفع أو سـحب األحمـال          العمال بشأن األخطار ال    بالغإ) ث(

  ؛ و) كغ23أكثر من (واألشياء الثقيلة 
 العمال باألخطار المرتبطـة باالسـتخدام المتكـرر والـشديد           بالغإ) ج(

 من قوة اليد المتجهة     ر المتعادلة لليد أو المعصم مع كلٍ      للوضعيات غي 
لألعلى المطبقة إمـا علـى األداة أو المحـصول وسـرعة حركـة              

  المعصم؛ و/اليد
تقديم تعليمات للعمال بشأن إجراءات العمل المأمون المرتبطـة بكـل           ) ح(

  مهمة؛ و 
تقديم تعليمات للعمال بشأن المناولة واالستخدام الصحيحين لـألدوات         ) خ(

  اليدوية بإمساك خفيف لكن مأمون؛ و 
 تشجيع العمال على إبالغ صاحب العمل، دون خوف من التمييز، عن             )د(

  ؛ وزأو نَمل، ونَخْأي ألم أو انزعاج 
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أو / و مسِكرات،أو ال /تشجيع العمال على أن ال يستخدموا منتجات التبغ و         ) ذ(
المنبهات األخرى، ألن معظمها يؤثر كمقبض لألوعية مما يقلل اإلمـداد           

  . بالدم إلى الكتلة العضلية واألصابع والمعصمين واليدين
  إلى ) التالؤمية(تقليل المخاطر األرغونومية . 5.3.9

  استخدام معدات الوقاية الشخصيةأدنى حد ممكن عبر         
  مبادئ عامة. 1.5.3.9

في البداية المخاطر التي  أن يحددوا   ينبغي ألصحاب العمل    . 1.1.5.3.9
تتطلب استخدام معدات الوقاية الشخصية للحماية منها، ثم يوائمـوا بـين            

       فَة ضـمن مواقـع   معدات الوقاية الشخصية وكل نوع من المخاطر المصاد
  . العمل الزراعية
ال تعتبر معدات الوقاية الشخصية بديالً عن استراتيجيات        . 2.1.5.3.9

. التحكم إلزالة المخاطر المحتملة على العامل أو تقليلها إلى أدنى حد ممكن           
  . »الحل األخير«غالباً ما يشار إليها على أنها 

عي معـدات   مع مصنِّ ينبغي ألصحاب العمل أن يتشاوروا      . 3.1.5.3.9
الوقاية الشخصية لضمان أن النوع الصحيح من معدات الوقاية الشخـصية           

 محـدد مـن     خذ بعين االعتبار للحماية من نمط     للرجال وللنساء أيضاً قد أُ    
  . مخاطر مكان العمل

ينبغي ألصحاب العمل توفير التدريب الكافي لكافة المـوظفين         . 4.1.5.3.9
ة بشأن اقتناء معـدات الوقايـة الشخـصية وتركيبهـا           القائمين بالمهام اإلشرافي  

  . واستخدامها ثانية بعد تنظيفها أو إصالحها
ينبغي ألصحاب العمل أن يحددوا ويضعوا عالمات واضـحة         . 5.1.5.3.9

  . في مناطق العمل التي تقتضي استخدام معدات الوقاية الشخصية
مـن  مناسـباً   عاً  داً كافياً ونو  عديجب أن يوفر أصحاب العمل      . 6.1.5.3.9

 ويوفروا قطع التبـديل ومرافـق       ،معدات الوقاية الشخصية لكل عامل يحتاجها     
الصيانة في الموقع الزراعي بغية االستعاضة سريعاً عن األجزاء التالفـة مـن             
معدات الوقاية الشخصية، ويوفروا في الموقع مكاناً للتخزين النظيف والمـأمون           

  . لكافة معدات الوقاية الشخصية
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ينبغي أن يتحقق أصحاب العمل بفتـرات منتظمـة مـن           . 7.1.5.3.9
من معدات الوقاية الشخصية وحالتها أثناء      مناسب  االستخدام المالئم للنوع ال   

  . االستخدام الروتيني
  التقليل من المخاطر إلى أدنى حد ممكن. 2.5.3.9

 اختبار التوافق، من األفضل     إجراءينبغي ألصحاب العمل    . 1.2.5.3.9
بيان فعلي في موقع العمل، لكافة معدات الوقايـة الشخـصية علـى             عبر  

مين الذين من المتوقع أن ينجزوا المهام الزراعية في موقع العملالمستخد .  
ينبغي ألصحاب العمل أن يمنحوا أولوية كبـرى لراحـة          . 2.2.5.3.9

، والصيانة أثناء اختيار معدات الوقاية       في موقع العمل   المستخدم، والتحرك 
  .المحافظة عليها بحالة عملأثناء لشخصية وا

ينبغي ألصحاب العمل اختيار معدات الوقاية الشخـصية        . 3.2.5.3.9
إن فـرق   . التي اختُبرت عبر التجارب المالئمة في موقع العمل الزراعي        

السالمة التي ينخرط فيها العمال مفيدة على وجه الخصوص أثناء تحديـد            
 أن تكون معدات الوقايـة الشخـصية        الظروف غير المأمونة، حيث يمكن    

حتمـل أن   تحديد أنواع معدات الوقايـة الشخـصية التـي ي         أثناء  و ،مفيدة
ستخدمها العمال الزراعيوني .  

كـل عامـل ملـزم       شفهياً أصحاب العمل يبلِّغ    يجب أن  .4.2.5.3.9
أو /أو ببيانات عملية فـي الموقـع و       /باستخدام معدات الوقاية الشخصية، و    

  : كتوب يشأنبنموذج م
  ؛ و؟لماذا من الضروري استخدام معدات الوقاية الشخصية ) أ(
  ؛ و؟متى وأين ينبغي استخدام معدات الوقاية الشخصية) ب(
  و: كيف ينبغي أن تُستَخْدم معدات الوقاية الشخصية؟) ت(
  و كيف تتم العناية بمعدات الوقاية الشخصية في موقع العمل؛) ث(
   .متى تُستبدل؟) ج(

 يجب أن يضمن أصحاب العمل والعمال أن كـل عامـل          . 5.2.5.3.9
رعضم  ستخدم معدات الوقاية الشخصية، بما في ذلك، الواقيـات          للخطر ي
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أو أحذية الـسالمة    /أو القفازات، و  /العادم في موقع العمل، و    /من الحرارة 
 الـواقي   غـالف الأو  /أو وسائل نقـل الحمـل، و      /ذات الساق الطويلة، و   

  . قرأو عصابة الع/كاحل، ولل/للمعصم
ينبغي ألصحاب العمل أن يوفروا مرافق كافيـة لغـسل          . 6.2.5.3.9

المعـصم  /اليدين وأجزاء الجسم األخرى بغية إزالة مخاطر انـزالق اليـد          
  .التسخين/الناجمة عن تلوث الجلد بسوائل التزليق، أو التنظيف، أو التبريد
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  المواد الكيميائية. 10
يتطلب االستخدام واسع االنتشار للمواد الكيميائية الزراعية في الزراعة         

 علـى   على نطاق عالمي تحكماً صارماً لمنع حدوث األخطـار الـصحية          
وللتقليل من التعرضات المهنية إلى أدنى      . أصحاب العمل والعمال والسكان   

د الكيميائية ولنـشر أسـاليب      ة السليمة للموا  رادحد ممكن، هناك حاجة لإل    
  :التحكم المتدرجة، وذلك كما يلي

   اإلزالة؛-
   االستبدال، مثالً استبدال مادة كيميائية خطرة بأخرى أقل خطورة؛-
 تدابير التحكم الهندسي، مثالً نظام جيـد التـصميم لتخـزين المبيـدات              -

  وتوزيعها؛
 التي رشّت   ةطَوقم أساليب التحكم اإلداري، كمنع الدخول إلى المناطق ال        -

  بالمبيدات؛
خصية المناسبة للعامل والمالئمة     كحل أخير، التزويد بمعدات الوقاية الش      -

 ال تعتبـر    ، في استراتيجيات التحكم   . والتي توفر حماية كافية له     هامهلم
معدات الوقاية الشخصية بديالً إلزالة المخاطر التي يمكن أن يتعـرض           

  . إلى أدنى حد ممكنلها العامل أو للتقليل منها
  مدخل. 1.10

 هي المواد الكيميائية التي حظيت باالهتمام األكبـر         ؛المبيدات. 1.1.10
تـصنف المبيـدات بحـسب      . بما يخص السالمة والصحة في الزراعـة      

استخدامها، وتشمل مبيدات الفطريات ومبيدات األعشاب ومبيدات الحشرات      
ومبيـدات  )  مبيدات العثّ  تدعى أيضاً (ومبيدات اليرقات ومبيدات السوس     

  سودات  القواقع ومبيدات المليـات     (مبومبيـدات  ) تدعى أيضاً مبيـدات الح
تصنف مواد كيميائية أخرى . البيوض ومبيدات األسماك ومبيدات القوارض   

كمبيدات، وتشمل الجاذبـات والمعقمـات الكيميائيـة ومـزيالت األوراق           
مونات والجاذبات العلفيـة    والمجففات والمطهرات ومنظمات النمو والفيرو    

يمكن أن تحدث تعرضات كيميائية أخرى، كما سيرد أدناه، لكن . والمنفرات
  .ذلك لن يناقش في هذا الفصل
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؛ وهي مخاطر سامة على العمال، يمكن       )األسمدة(  المخَصبات .2.1.10
أن تسبب تهيجاً في الجلد ومن المحتمل حدوث آثار تنفسية جـسيمة عبـر              

 أثنـاء    توخي الحذر  ينبغي. شكال الغازية من األمونيا ال المائية     استنشاق األ 
  . لتقليل التعرضات إلى أدنى حد ممكن)األسمدة( المخَصبات مناولة

لبعض المنتجات البيطرية؛ بما في ذلك األدويـة البيطريـة،          . 3.1.10
. خواص سامة يمكن أن يتعرض لها العمال أثناء مناولة تلـك المنتجـات            

 أثناء مناولة المنتجات البيطرية لتقليل تعرضات الجلـد         ي الحذر توخينبغي  
  .إلى أدنى حد ممكن

تعتبر االنبعاثات من الحيوانات، كاألمونيا والميثان، مهيجات       . 4.1.10
 أثنـاء دخـول     توخي الحـذر  للعينين والجهاز التنفسي؛ لهذا السبب ينبغي       

  ).16انظر الفصل (العمال إلى األماكن المغلقة 
ل بالفيول، بمـا    شغَّتعتبر العوادم الناجمة عن المعدات التي تُ      . 5.1.10

في ذلك الديزل، مخاطر هامة تؤثر على الجهاز التنفسي، وينبغـي تقليـل             
  ).14انظر الفصل (تعرض العمال إلى أدنى حد ممكن 

يمكن أن تكون الغازات التي تتشكل أثناء تخزين المحاصـيل          . 6.1.10
 ينبغـي .  على العمال في األماكن المحصورة     سامة ويمكن أن تشكل خطراً    

تهوية تلك األماكن قبل الدخول إليهـا واسـتخدام معـدات           توخي الحذر، و  
  ).14انظر أيضاً الفصل (حماية الجهاز التنفسي المناسبة 

من الممكن أن يفيد في تقليل التعرضات اللجوء إلى اإلدارة المتكاملة           . 7.1.10
فيليات التي تسبب اآلفات    ط وسائل عديدة لمكافحة ال    ستخدم اآلفات، حيث تُ   لمسببات

أو أساليب الـتحكم    /أو تقنيات الحراثة، و   /كالعوامل الكيميائية لحماية المحاصيل، و    
  .أو ممارسات أخرى/أو دورات المحاصيل أو المراعي، و/البيولوجي، و
قد تُستخدم المبيدات والمواد الكيميائية الخطرة األخرى بأسـاليب         . 8.1.10

 أيضاً الـسكان    خطر يشمل ال  ماك ، فقط يكمن فيها خطر ال يقتصر على العمال      
 البيئـة    يـشمل  كمـا ،   من أماكن استخدام المواد الكيميائية     ةفي المناطق القريب  

ينبغي التحكم باستخدام تلك المواد الكيميائية وفقاً ألي تدابير واقية بيئية           . العامة
  .ات الوطنية أو المعايير الدوليةلِزم بها القوانين والممارسذات الصلة تُ
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  وصف المخاطر. 2.10
  طرق التعرض. 1.2.10

 للتعرض لمبيـدات    االمتصاص عبر الجلد هو الطريق الرئيس     . 1.1.2.10
الحشرات ومبيدات الفطريات ومبيدات األعشاب األوسع انتشاراً في االسـتخدام          

ـ    الحقد ال ي  . بين أصناف المبيدات األخرى    د أو األعـراض    ظ الضرر في الجل
. األخرى عند مستويات التعرض السوية، لذا يحدث االمتصاص دون علم العامل      

قد يتعرض كامـل    .  التي يقوم بها العامل     العمل د توزع تعرض الجلد مهام    حِدي
 أنالجسم أثناء الرش، ويحدث تعرض اليدين في كافة الحـاالت تقريبـاً، كمـا               

 والـرش اليـدوي،     تعبئةء المزج وال  تعرض الساعدين والجذع والوجه شائع أثنا     
ومن المحتمل أن يحدث تعرض الجذع عندما يحمل العامل المواد الكيميائية على            
ظهره كما هو الحال في المرشات التي توضع على الظهر، ويمكن أن يحـدث              
تعرض الساقين عبر مالمسة أوراق النباتات التي رشت حديثاً كما هو شائع في             

ن فيها المسافة بين صفوف المحصول      وو  في الحقول التي تك      أ الدفيئات الزراعية 
 أو النشاط، وبتركيز المادة الفعالة      سالمتتُحدد شدة تعرض الجلد بتكرار ال     . قليلة

على نحـو   – بما في ذلك معدات الوقاية الشخصية     - المعدات    وباستخدام للمبيد،
اص عبـر الجلـد،      بما يتعلق باالمتص   ةتَضعفَ المس هناك بعض الفئات  . صحيح

ويشمل ذلك النساء ال سيما الحوامل، واألحداث، واألطفال، وأولئك الذين تحتوي           
  .أجسامهم على مزيد من الدهون

يعتبر االستنشاق طريقاً هاماً للتعرض أثناء العمل فـي بيئـة           . 2.1.2.10
. كالـدفيئات الزراعيـة   تحتوي على مركبات متطايرة أو في األماكن المغلقة         

ص الغازات واألبخرة بسرعة إلى الجهاز التنفـسي، ويمكـن أن   متَق وتُ تنشَستُ
، بما في ذلك قطيرات     ) ميكرون أو أقل   10(ص أيضاً الجسيمات الصغيرة     تَمتُ

 مما يشكل    بها يمكن للمبيدات أن تتطاير من األوراق والتربة التي رشت        . الماء
  .خطراً على العمال أثناء الدخول مرة أخرى

بتالع طريق آخر للتعرض للمبيدات، ويمكن أن يـساهم         اال. 3.1.2.10
 س مـع  المالـت ة إذا ما تم تناول الطعام أو التدخين بعد          عرجبشكل هام بال  

  ).1.6.3.10انظر (المبيدات أو قبل االغتسال 
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  اآلثار الصحية الرئيسية. 2.2.10
  اآلثار الصحية الحادة. 1.2.2.10

 حادة عندما تحدث عالمات     تسبب المبيدات آثاراً صحية   . 1.1.2.2.10
التسمم وأعراضه بعد فترة قصيرة من التعرض، وغالباً ما تبلغ تلك الفترة            

تحـدث اآلثـار    . قد تكون تلك اآلثار إما موضعية أو جهازية       .  ساعة 24
، كما هو الحـال فـي      التالمس مع المبيدات   الصحية الموضعية في موضع   

فتتطلب امتصاصاً وتوزعاً مـن     تهيج الجلد والعينين؛ أما اآلثار الجهازية       
  .موضع الدخول إلى األجزاء األخرى من الجسم

بناء على خطر جرعة وحيدة أو عدة جرعات على مدى فترة           . 2.1.2.2.10
 مجموعـات   3ف المبيدات السامة على نحو حاد ضمن        صنَّقصيرة من الزمن، تُ   

  ة للغايـة   خطر: وفقاً لتصنيف منظمة الصحة العالمية للمبيدات بحسب المخاطر       
(I-a)    ًوخطرة جدا ،(I-b)      وخطرة على نحو معتدل ،(II) .   تندرج معظم مبيدات

الحشرات في هذه المجموعات، في حين أن معظم مبيدات الفطريات ومبيـدات            
، (III)خطرة على نحو خفيـف  : األعشاب تندرج في المجموعات األقل خطورة 

ت أعشاب كثيـراً مـا      مع ذلك، هناك مبيدات فطريات ومبيدا     . (IV)واألخرى  
عموماً، تعتبر مبيدات القوارض سـامة      . ميهاخدم وتشكل خطراً على مستخدِ    ستَتُ

من األهمية بمكان اإلشارة إلى أن التصنيف يعتمـد علـى           . جداً لجميع الثدييات  
الخطر الحاد على الصحة الذي يمكن أن يصادف عرضـاً لـدى أي شـخص               

ن أو وفقاً للقواعد التي وضعتها الهيئـات        يعستخدم المنتج وفقاً لتوجيهات المصنِّ    ي
  ).1.10انظر الجدول . (الدولية المختصة بما يتعلق بالتخزين والنقل

نتج أغلبية التسممات المهنية الحـادة بالمبيـدات عـن          تَ. 3.1.2.2.10
ـ              ةمبيدات الحـشرات مـن مجموعـة الفوسـفورية العـضوية ومجموع

ئية إنزيم أستيل كولين إستراز المسؤول      ط هذه المواد الكيميا   بثَتُ. الكاربامات
عن الوظيفة السليمة للجهاز العصبي، باإلضـافة إلـى إنزيمـات أخـرى      

يمكن أن تتراوح اآلثار من أعـراض شـبيهة         .  وكاربوكسيالز سترازكاإل
باألنفلونزا، كالصداع وزيادة إفراز اللعاب والغثيان، إلى شعور بالـضيق          

يمكـن أن تـزداد الحـساسية تجـاه         . ألمرأثناء التنفس والوفاة في نهاية ا     
   تحدث معظم. العضويةالتعرض لمبيدات الحشرات من مجموعة الفوسفورية
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  تصنيف منظمة الصحة العالمية للمبيدات بحسب مستوى المخاطر. 1.10الجدول 
  األمثلة  درجة المخاطر  الصنف

a I-   المادة  خطرة للغاية
الدرجة ( الفعالة للمبيد 

  )التقنية

وبوفوس، هكزاكلـوروبنزين، ميفينفـوس،     إيثوبر
فعليـاً،  (فوتيب، تيربوفوس   لميثيل، س  - باراثيون

كافة هذه المبيدات هي مبيدات حـشرات، تـشكل         
مجموعة الفوسفورية العضوية معظم مبيدات هـذا       

  )الصنف
I-b   ًًالمـادة   خطرة جدا

الدرجة (الفعالة للمبيد   
  )التقنية

، أرسنات  ميثيل، كومافوس، ديكلورفوس  -أزينفوس
الرصاص، ميثاميدوفوس، ميثيوكارب، نيكـوتين،     

إن معظـم   (أوكساميل، بنتاكلورفينول، وارفارين    
هذه المبيدات هي أيضاً مبيدات حـشرية، تـشمل         

 من مجموعة الفوسفورية العضوية     اتمبيدات حشر 
وعدد منها من مجموعة الكاربامـات، رغـم أن         

  )حافظ لألخشاب/بنتاكلورفينول هي مبيد فطريات
II نحـو   على خطرة

المادة الفعالة  معتدل  
ــد  ــة ( للمبي الدرج

  )التقنية

بنـــديوكارب، كارباريـــل، كاربوســـولفان، 
د، -4-2كلوروبيريفوس، سيفلوثرين، سيبرمثرين،    

صوديوم، باراكوات،   - ديازينون، دايكوات، ميتام  
تشتمل على كاربامات، وبعض مبيدات     (بيرمثرين  

ة العـضوية،   الحشرات من مجموعة الفوسـفوري    
ومبيدات الحشرات من مجموعـة بايريثروييـد،       

ــد   ــشاب كمبي ــدات األع ــض مبي د -4-2وبع
  )وباراكوات

III     خطرة على نحو
المادة الفعالة   خفيف

  )الدرجة التقنية(

ون، يديكوفول، دينوكاب، مـاالث   ،  أالكلور، ديكامبا 
معظمهـا مبيـدات    (بروبارجيت، ثيرام، زيـرام     
ون قليل  ين مبيد ماالث  أعشاب ومبيدات فطريات، لك   

  )السمية من مجموعة الفوسفورية العضوية
IV      مواد فعالة أخـرى ال

ــشكل   ــل أن ت يحتم
مخاطر حـادة أثنـاء     

   االعتيادياالستخدام

أميترول، أترازين، بينوميل، بـوراكس، كابتـان،       
 بيكلـورام،   ،انكوزيب، مانيـب، ميثوكـسيكلور    م

  وزينلسبينوزاد، الكبريت، تيميفوس، فينك

  :مصدرال
World Health Organization. The WHO recommended classification of 
pesticides by hazard and guidelines to classification: 2004. World Health 
Organization, 2005. 
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كثيراً مـا   . التسممات المهنية بتلك المركبات بسبب االمتصاص عبر الجلد       
ء التدبير السريري للتـسممات الناجمـة عـن         رياقات عديدة أثنا  تتستخدم  

 بـشأن المعلومـات المتعلقـة       4.7.10 قسمانظر ال . مبيدات الحشرات تلك  
  .برصد إنزيم كولين إستراز

يمكن أن تـسبب مبيـدات الحـشرات مـن مجموعـة            . 4.1.2.2.10
    مع  المس الجلد تبعد  ) تشوش الحس (ل  ذَبايريثروييد أثراً حاداً يتظاهر بالم 

 أو وخز مستمرين، أو إحـساس       زخْتشتمل األعراض على نَ   . اتتلك المبيد 
عادة ما تنصرف تلك األعراض خـالل       . بالحرق في الحاالت األكثر شدة    

  . ساعة24
يمكن أن تسبب مبيدات الحشرات من مجموعة الكلورية        . 5.1.2.2.10

العضوية متالزمة سمية حادة تتظـاهر باضـطرابات حـسية وحركيـة،            
. يط عقلي، وفي نهاية األمر سبات وخمود تنفـسي        وصداع، ودوار، وتخل  

  .ص هذه المركبات بسهولة عبر الرئتين والجهاز الهضمي والجلدتَمتَ
من الممكن أن تسبب الملوثات العضوية الثابتـة، مـثالً          . 6.1.2.2.10

 الجلد تتظاهر   ها مع المستباراكوات ودايكوات، أثاراً موضعية حادة بسبب       
يمكن أن يسبب االبتالع ضرراً ال      .  لون األظافر  بفقاعات وتقرحات وتبدل  

  .يتراجع في الرئتين وهو مميت
 كارثية ومميتـة إذا     اًيمكن أن يكون لمبيد باراكوات آثار     . 7.1.2.2.10

 إبـالغ ينبغـي   . ر هذا المبيد في معظم البلدان     ظِّلقد ح . ما استنشقه العامل  
         ـ العمال بأن من حقهم رفض تطبيق أي مادة كيميائية ح . ر اسـتخدامها  ظِّ

ينبغي أن تفعل السلطة المختصة ما بوسـعها لتـضمن تطبيـق الحظـر،              
، وأن أصحاب العمل أزالوا تلك المـواد        التخلص المأمون من المخزونات   و

  .من أماكن العمل
ترتبط التسممات والوفيات المهنية بالمبيدات باسـتخدام       . 8.1.2.2.10

أللمنيـوم وفوسـفيد المغنزيـوم،      ر كبروميد الميثيل، وفوسفيد ا    يمواد التبخ 
كما يرتبط استخدام الكبريت العنـصري فـي        . وكلوروبيكرين، والفوسفين 

  .الزراعة بحدوث التهاب في الجلد
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  )طويلة األجل(اآلثار الصحية المزمنة . 2.2.2.10
تُلِزم معظم بلدان أمريكا الـشمالية والبلـدان األوربيـة          . 1.2.2.2.10

بما يخص المبيدات، وينبغي أن يـشمل ذلـك         بإجراء اختبارات السرطان    
ل اآلن في ت       .  أخرى من العالم   أجزاءلك البلدان مواد   نتيجة لذلك لم تعد تسج

 بوضوح بأنها مسرطنة، وسحبت من االسـتخدام فـي          تَبثَكيميائية كثيرة   
ارتبطت التعرضات المهنيـة للمبيـدات، السـيما مبيـدات          . أماكن أخرى 

ورم النقـي   وكين  دجكابيضاض الدم ولمفومة هو   األعشاب، بعدة سرطانات    
هناك أيضاً دليل وبائي يقترح وجود ارتباط بين التعرض للمبيدات          . ددتعالم

بروميد الميثيل، سـامة    وف أن مواد التبخير، ك    من المعر . وسرطان الرئة 
  .رثات، وقد سببت سرطانات لدى حيوانات المختبروللم

نجابية بسبب إما تعرض األب     يمكن أن تحدث اآلثار اإل    . 2.2.2.2.10
من الممكن أن يؤثر التعرض علـى الوظيفـة الجنـسية           . أو األم للمبيدات  

قد يؤثر بشكل سيء على تطـور       . والخصوبة للرجال والنساء على السواء    
النسل إما تعرض أحد األبوين قبل الحمل أو تعرض أألم أثناء الحمـل أو              

  .اإلرضاع
ي إلى طريقة في التأثير بمقتضاها      يشير التمزيق الصماو  . 3.2.2.2.10

تؤثر جزيئات المبيد أو نواتج تفككها على الجملة الهرمونيـة مـثالً، ألن             
بحد ذاتها تطلق أفعاالً عادة . الجسم يستجيب لوجودها كما لو أنها هرمونات   

 ما تطلقها الهرمونات، مما يؤثر على تطور األعضاء في مراحل خاصـة           
نظر إلـى   الأن  ش متزايد ب  اهتمام  هناك  ). باكرةالحمل، الجنين، الطفولة ال   (

  .التمزيق الصماوي كأثر صحي مزمن جسيم
 ترتبط اآلثار الـصحية المزمنـة       يرد في اإلبالغات،  كما  . 4.2.2.2.10

األخرى بالمبيدات، ويشتمل ذلك على األثر السام على الجهـاز العـصبي،            
تميل ). ن الحساسية الناتج ع (وأمراض الكبد والدرق والتهاب الجلد األرجي       

تلك اآلثار إلى أن تكون نوعية لبعض المبيدات، لهذا، ومن أجـل أي مـادة               
كيميائية، ينبغي الرجوع إلى المعلومات التي توفرها أوراق بيانات الـسالمة           

  .السالمة والصحة األخرى المتعلقة بموادالالكيميائية وبطاقات التعريف و
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  السكانفئات خاصة من لدى األخطار . 3.2.10
 فئـات الـسكان      بعين االعتبـار   أخذيينبغي لتقييم األخطار أن     . 1.3.2.10
  .، ويشمل ذلك األطفال، والعمال األحداث، والنساء في سن اإلنجابالمستَضعفين

.  خطر عـاٍل بمـا يخـص المبيـدات         ييعتبر األطفال ذ  . 2.3.2.10
غين، بـسبب   للجرعات األصغر لدى األطفال أثر أكبر بالمقارنة مع البـال         
، )األيـضية (صغر الحجم، والنمو السريع، وقلة تطور الجملة االستقالبية         

يمكن أن يشتمل األثر على التطـور علـى         .  والسلوكيات ،والنظام الغذائي 
من . اضطراب الجهاز العصبي، والتمزيق الصماوي، وحدوث السرطانات      

راعـي، أو    ما تواجدوا في مكان العمل الز      إذاالممكن أن يتعرض األطفال     
إذا ما عاد أفراد العائلة إلى المنزل وكانت ثيابهم وجلدهم ملوثة بالمبيدات،            

بغية المحافظة على   توخي الحذر   يجب  . أو إذا ما تلوثت وسائل نقل العائلة      
         األطفال بعيداً عن المبيدات، سواء أكانـت بـشكلها المـ ر ـ ز أو الم  كَّ مد، د

أن تلك المواد الكيميائية لم تُـدخل       وعبوات المبيدات أيضاً، وبغية ضمان      
  .إلى المنزل وفقاً لتوصيات بطاقة التعريف

 خطر عاٍل نسبياً ألنهم غالباً مـا        ييعتبر العمال األحداث ذ   . 3.3.2.10
يمكن أيضاً  . ال يحصلون على التدريب الكافي بما يخص السالمة والصحة        

ال تـشاهد عـادة     أن يطلب منهم القيام ببعض األعمال التي تسبب أخطاراً          
  .لدى العمال البالغين بسبب اختالف إدراكهم وسرعة تأثرهم

يمكن للنساء أن يعرضن الجنين أثناء الحمل للمبيدات أثناء         . 4.3.2.10
.  المبيدات، أو أثناء العمل في مناطق رشّت حـديثاً بالمبيـدات           التعامل مع 

دخولها إلى   إلى    عبره ومن ثم امتصاصها  المبيدات   تالمس الجلد مع     ؤديي
ضمن تلك الظروف، مـن الممكـن أن تكـون          . الدم، وعبره إلى الجنين   

الجرعات التي تصل إلى الجنين أكبر من الجرعات التي تحـصل عليهـا             
 بالتعرض في بعـض مراحـل       فاً بما يتعلق  عضتَسميعتبر الجنين   . الحامل

 للنساءينبغي  . التطور، ويمكن أن يتباين مجال سرعة التأثير بحسب المبيد        
 أثناء الحمل أو اإلرضاع لتجنب التعرضات للمبيدات أو لتقليل          توفير الحذر 

  .التعرضات إلى أدنى حد ممكن
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يمكن لألطفال الذين يرضعون من أمهـاتهم أن يمتـصوا          . 5.3.2.10
يجـب علـى    . المبيدات المتواجدة في حليب الثدي بسبب تعرض األمهات       

 لتجنب التعرضات للمبيدات أو     حذرتوخي ال النساء الالتي يرضعن أطفالهن     
  .لتقليل التعرضات إلى أدنى حد ممكن

  تعـرض  ينبغي للعمال الذكور في سن اإلنجاب أن يتجنبوا       . 6.3.2.10
  .الصفن بسبب ازدياد خطر العقم

  استراتيجيات التحكم. 3.10
  مبادئ عامة. 1.3.10

ينبغي للسلطة المختصة أن تعتمد التـشريعات وتـضعها         . 1.1.3.10
وضوع التنفيذ بما ينسجم مع المعايير الدولية، أن تضمن أن المعايير قـد             م

وضعت بما يخص السالمة أثناء استخدام المواد الكيميائية الخطـرة فـي            
  .الزراعة، بما في ذلك المبيدات

النظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد     « من   4يزود الملحق   . 2.1.3.10
 باإلرشاد بشأن إعـداد أوراق    ) 2004تحدة،  األمم الم (» )ن م ع   (الكيميائية

ـ           ين بمكـان  بيانات السالمة الكيميائية، وتوفير المعلومات إلى كافـة المعِن
 السالمة والصحة،   والعمل، بما في ذلك العمال، وأصحاب العمل، ومسؤول       

 الطوارئ، والهيئات الحكومية ذات الصلة، باإلضافة إلى أعضاء         ووموظف
ب أوراق بيانات السالمة الكيميائية بلغـة بـسيطة         تَكْينبغي أن تُ  . المجتمع

:  عنوان، وهـي   16ينبغي أن تحتوي على معلومات تحت       . واضحة دقيقة 
معلومات بشأن  /ف بالمخاطر، والتركيب  يالتعريف بالمادة الكيميائية، والتعر   

المكونات، وتدابير اإلسعافات األولية، وتدابير مكافحة الحريـق، وتـدابير          
 االنبعاث العالحماية /ضي، والمناولة والتخزين، وأساليب التحكم الهندسي     ر

الشخصية، والخواص الفيزيائية والكيميائية، والثبات والتفاعلية، ومعلومات       
السمومية، والمعلومات البيئية، واعتبارات التخلص، ومعلومـات النقـل،         

باإلضافة إلـى ذلـك ينبغـي        .ومعلومات أخرى . ،والمعلومات التنظيمية 
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اق بيانات السالمة الكيميائية وألي مادة كيميائيـة أن تحتـوي علـى             ألور
  .موجز مختصر واستنتاج بشأن المادة الخطرة أو مزيجها

ينبغي أن تتاح بسهولة أوراق بيانات الـسالمة الكيميائيـة          . 3.1.3.10
التي تحتوي على النصح بشأن المناولة المأمونة للمواد الكيميائية لـضمان           

ـ ينبغي تدريب كافة    . ية الكافيتين الوقاية والحما    بتخـزين المـواد    ينالمعِن
الكيميائية ومناولتها، وبالترتيب والتنظيف، كما ينبغي اعتماد نظم مأمونـة          

  .للعمل في كافة األوقات
تزود بطاقات التعريف والنـشرات المطبوعـة المتعلقـة         . 4.1.3.10

 تعبئـة ج وال بالمبيدات بمعلومات هامة بشأن اإلجـراءات المالئمـة للمـز         
إنها تحتوي أيضاً على    . والتطبيق، وينبغي اتباع تعليماتها في كافة األوقات      

      حتمل حدوثها وتدابير التخفيف    معلومات نوعية بشأن اآلثار الصحية التي ي
ينبغي أن تكون تلك المعلومات متاحة بسرعة للعمال بشكل         .  تلك اآلثار  من

 بطاقات التعريف بخـط كبيـر       ينبغي أن تُطبع  . ولغة مالئمة ويمكن فهمها   
وقابل للقراءة بسهولة، وأن تحتوي على صور توضيحية لمساعدة القـراء           

  .الذين ال يستطيعون قراءة اللغة المستخدمة في بطاقة التعريف
ينبغي أن تكون بطاقات التعريف المتعلقة بالمبيدات متينـة         . 5.1.3.10

علومات متاحة للمدراء   وغير قابلة للنزع عن عبوات المبيدات كي تبقى الم        
  .والعمال في كافة مراحل سلسلة اإلمداد للمنتَج وخالل مدة حياة المنتَج

بعد إجراء مراجعة للمبيدات والمواد الكيميائيـة األخـرى         . 6.1.3.10
المستخدمة في العمل، والحصول على المعلومات بشأن مخاطرها، وإجراء         

فإنه ينبغي ألصحاب العمل أن  تقييم ألخطارها المحتملة التي تنطوي عليها،       
يتخذوا خطوات للحد من تعرض العمال للمواد الكيميائية الخطرة آخـذين           

 ة أن ذَخَتَّينبغي للتدابير الم  . آلفاتا  لمسببات بعين االعتبار اإلدارة المتكاملة   
تزيل األخطار أو تقلل منها إلى أدنى حد ممكن، ومن األفضل أن يتم ذلك              

ام منتجات غير خطرة أو أقل خطورة، أو باختيـار          استخدعبر  باالستبدال  
عندما يتعذر إجراء ذلك، ينبغي إزالة المخاطر أو التقليل منها          . التكنولوجيا
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 ،أما أساليب الـتحكم   . إلى أدنى حد ممكن باستخدام أساليب التحكم الهندسي       
كنظم وممارسات العمل المأمون، والتزويد بالمعلومات وإجراء التـدريب،         

 فإنها تساهم بشكل إضافي في التقليـل        ؛م معدات الوقاية الشخصية   واستخدا
من المخاطر، ومن الممكن االعتماد عليها بما يخص بعض األنشطة التـي            

  .تستوجب استخدام المواد الكيميائية
بالنسبة ألنشطة العمل الجديدة التي تنطوي على اسـتخدام         . 7.1.3.10

ر وتقييم األخطار في أبكر مرحلـة    مواد كيميائية، فإنه ينبغي تحديد المخاط     
ينبغي تحليل األخطار بما    . عندما تؤخذ بعين االعتبار أنشطة العمل الجديدة      

يخص كامل دورة حياة المادة الكيميائية المعنية، ويشمل ذلك، على سـبيل            
المثال، النقل والتخزين والمزج والتطبيق وتنظيـف المعـدات والـتخلص           

راجع المخاطر واألخطار في كـل      غي أن تُ  ينب. ومصير الحاويات الفارغة  
  .عملية الحقة أثناء تطوير العملية الجديدة

يهدف التقييم إلى تمكين صاحب العمل من اتخاذ القرار بـشأن           . 8.1.3.10
صحة التدابير المتعلقة بإزالة مخاطر المواد الكيميائية أو التقليل منها إلى أدنى حد 

 أن التقييم أخذ بعين االعتبار كافة جوانب        ينبغي لصاحب العمل أن يظهر    . ممكن
 وحيثما يحدد صاحب العمل المخاطر التـي يمكـن أ         . استخدام المواد الكيميائية  

ينبغي إزالتها أو التقليل منها إلى أدنى حد ممكن، فإنه ينبغي إزالتهـا أو التقليـل         
منها إلى أدنى حد ممكن بأسرع ما يمكن عن طريق أفضل الوسائل وفق ترتيب              

  .6.1.3.10أفضليات التدابير الموجزة في الفقرة 
ينبغي إعداد البرنامج ليصف اإلجراءات الالزمة إلزالـة        . 9.1.3.10

يشير إلى الـزمن الـالزم      لالمخاطر أو التقليل منها إلى أدنى حد ممكن، و        
  .الستكمالها

  االستبدال/اإلزالة. 2.3.10
ير إلـى مـا إذا      ينبغي أن يشمل تقييم صاحب العمل ما يش       . 1.2.3.10

باإلمكان إزالة مخاطر المبيدات والمواد الكيميائية األخـرى المـستخدمة           
بواسطة التوقف عن استخدامها، أو تقليلها بواسطة االستعاضة عنها بمواد          
كيميائية أقل خطورة أو بأشكال من نفس المادة أقل خطورة أو باستخدامها            
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مخـاطر المعروفـة للبـدائل      ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار ال     . لفترات أقل 
المقترحة، واإلجراءات التي يتعين اتخاذها بشأن التدابير االحتياطية قبـل          

  .استخدام عملية بديلةعبر االستبدال 
ينبغي اتباع تدابير التحكم الموجزة في الفقـرات الـواردة          . 2.2.3.10

  .أدناه حيثما تستخدم المبيدات والمواد الكيميائية الخطرة األخرى
  أساليب التحكم الهندسي واإلداري. 3.3.10

من الممكن تعريف أساليب التحكم الهندسي بأنهـا الـتحكم     . 1.3.3.10
ينبغي . بالمخاطر وإزالتها بواسطة األجهزة أو اإلنشاءات أو مفاتيح اآلالت        

لصاحب العمل أن يوفر تدابير التحكم الهندسي المناسبة لحمايـة العمـال،            
  : يلي ما التدابيريمكن أن تشمل

  قة تماماً؛طوعمليات ونظم مناولة م  ) أ(
  فصل العملية الخطرة عن المشغلين أو عن العمليات األخرى؛) ب(
المنشآت أو العمليات أو نظم العمل التي تقلل مـن تولـد العوامـل              ) ت(

 تحتجزها، والتي تحد    و أو تخمدها أ   ،الخ... الخطرة كالغبار والدخان  
  دث انسكاب أو تسرب؛من مساحة التلوث إذا ما ح

  .، مع وجود تهوية ساحبة موضعيةتطويق جزئي) ث(
ينبغي للشخص المختص أن يفحص ويختبر بدقـة تـدابير         . 2.3.3.10

التحكم الهندسي بفترات مناسبة أو محددة لضمان استمرار عملهـا وفـق            
ينبغي لفترات الفحص الشامل ومضمونه أن تكون .  مسبقاًلهاالهدف المحدد 

قوانين أو المعايير الوطنية الدولية التي تقرها أو تعترف بها السلطة           وفقاً لل 
  .اطر إذا ما فشلت تدابير التحكمخالمختصة، مع مراعاة اتساع الم

إذا ما أظهر الفحص أو االختبار أي عيوب، فإنـه ينبغـي      . 3.3.3.10
لصاحب العمل أن يعالجها بأسرع ما يمكن أو ضمن الزمن الـذي يحـدده              

  .الفاحص
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سجل مناسب لكل فحـص شـامل وفقـاً         ب ينبغي االحتفاظ . 4.3.3.10
  .للقوانين والممارسات الوطنية

أساليب التحكم اإلداري هي نظم أو ممارسات عمل تـوفر          . 5.3.3.10
  : التدابير التاليةشاركة بينالحماية للعمال، ويمكن أن تكون أي م

   وين؛األساِستخفيض عدد العمال المتعرضين، ومنع الدخول لغير   ) أ(
   وتخفيض فترة تعرض العمال؛) ب(
   وتنظيف منتظم للمعدات الملوثة؛) ت(
   وصيانة مالئمة ألساليب التحكم الهندسي؛) ث(
  تنظيف فوري ألي تلوث عارض ناجم عن االنسكاب أو التسرب؛ و) ج(
التزويد بما يلزم للتخزين المأمون للمبيدات وللـتخلص منهـا ومـن            ) ح(

  .مونأرغة على نحو محاوياتها الفا
ينبغي ألصحاب العمل أن يتخذوا اإلجراءات ليـضمنوا أن         . 6.3.3.10

  .العامالت الحوامل أو المرضعات ال يتعرضن للمبيدات عمداً

  المعلومات والتدريب. 4.3.10
  مبادئ عامة. 1.4.3.10

1.1.4.3.10 .     العمال بالمخـاطر    بلِّغوايجب على أصحاب العمل أن ي 
تبطة بالمبيدات والمواد الكيميائية األخرى المـستخدمة فـي         المعروفة المر 

  .مكان العمل
2.1.4.3.10 .        د مـواده   ينبغي لصاحب العمل أن يحصل مـن مـور

الكيميائية على نسخ من أوراق بيانات السالمة الكيميائيـة لكافـة المـواد             
  .الكيميائية المستخدمة في منشآته

)i (        يحوي النـسخ األصـلية مـن       ينبغي لصاحب العمل أن يحتفظ بملف
أوراق بيانات السالمة الكيميائية لكافة المواد الكيميائية المستخدمة في         

  .ته، وأن يضع هذا الملف في مكان يمكن الوصول إليه بسرعةآمنش
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)ii(   ينبغي لصاحب العمل أن ي خطة استجابة للطوارئ توضع في موقع عد 
 السريعة، بما في ذلـك      ينبغي لتلك الخطة أن تصف االستجابة     . العمل

اإلسعافات األولية الفورية فيما إذا حدثت أوضاع طارئة، كتناثر المادة          
ينبغـي  . الكيميائية على الجلد أو العينين، أو استنشاقها، أو ابتالعهـا         

  .لخطة االستجابة للطوارئ أن تحتوي على أرقام الهواتف ذات الصلة
3.1.4.3.10 .    دينبغي ألصحاب العمل أن يبالتعليمـات    العمـال  وازو 

 كيفية الحصول على المعلومات التـي توفرهـا بطاقـات التعريـف             بشأن
ـ وأوراق بيانات السالمة الكيميائية التي تخص المبيـدات، و          كيفيـة   شأنب

  .استخدام تلك البطاقات واألوراق
 االستخدام  بشأنل أن يدربوا العمال     مينبغي ألصحاب الع  . 4.1.4.3.10

ابير التحكم، السيما تدابير التحكم الهندسـي وتـدابير         الصحيح والفعال لتد  
  .الحماية الفردية، كما ينبغي أن يدركوا أهميتها

ينبغي ألصحاب العمـل أن يـستخدموا أوراق بيانـات          . 5.2.4.3.10
السالمة الكيميائية، باإلضافة إلى المعلومات النوعية في بطاقة التعريـف،          

ينبغـي أن تكـون مكتوبـة، عنـد         كأساس إلعداد التعليمات للعمال التي      
  .االقتضاء

ينبغي ألصحاب العمل أن يدربوا العمال علـى أسـاس          . 6.1.4.3.10
االسـتخدام المـأمون     المتعلقـة ب   ممارسات العمل الوقائية  شأن  بمتواصل  

  .كيفية التصدي للطوارئبشأن للمبيدات، و
  المراجعة. 2.4.3.10

مات الالزمة والتي تـم     مجال التدريب والتعلي  ما يتعلق ب  ب. 1.2.4.3.10
ث في الوقت نفسه مـع مراجعـة نظـم          حدراجع وتُ تلقيها، فإنه ينبغي أن تُ    

  .وممارسات العمل
  :ينبغي أن تشمل المراجعة الفحوصات التالية. 2.2.4.3.10

فيما إذا فهم العمال االستخدام األكثر فعالية لتدابير التحكم الهندسـي             ) أ(
   والمتوفرة؛
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هم العمال متى يحتاجون إلى استخدام معدات الوقاية، ومـا          فيما إذا ف  ) ب(
  قيود استخدامها؛ وهي 

فيما إذا كان العمال على دارية بممارسـات العمـل الوقائيـة بـشأن              ) ج(
  .االستخدام المأمون للمبيدات، وبكيفية التصدي للطوارئ

  ية الشخصيةحماال. 5.3.10
  )9(معدات الوقاية الشخصية. 1.5.3.10

ال ينبغي أن ينظر إلى استخدام معدات الوقاية الشخصية         . 1.1.5.3.10
كبديل عن أساليب التحكم الهندسي، أو ممارسات المناولـة المأمونـة، أو            

ينبغي أن تعتبر معدات الوقاية الشخـصية       . تدابير التحكم المناسبة األخرى   
ما ال  ستخدم عند الخيار األقل تفضيالً، بيد أنه ينبغي توفيرها وصيانتها كي تُ         

ينبغي لصاحب العمـل أن     . تستطيع تدابير التحكم الجماعية ضمان الحماية     
يستمر باتخاذ اإلجراءات الفعالة ليضمن أن تدابير التحكم طورت وطُبقـت           
بغية إزالة المخاطر أو تقليلها إلى مستوى من الممكن أن تكـون الحمايـة              

 معـدات   تشمل معدات الوقاية الشخـصية    . الشخصية عنده غير ضرورية   
حماية الجهاز التنفسي، ومالبس الوقاية من المواد الكيميائية بما في ذلـك            

  .، ومعدات حماية العينين والوجه الواقيةالقفازات واألحذية
ينبغي أن توفر معدات الوقاية الشخصية حماية كافية مـن          . 2.1.5.3.10

م أثناءها  ستلزات يتعرض لها المستخدم طيلة فترة ي      المخاطر الناجمة عن مبيد   
  .استخدام تلك المعدات، مع األخذ بعين االعتبار أنواع العمل

يجب أن تتوافق معدات الوقاية الشخصية المتوفرة مـع         . 3.1.5.3.10
القوانين الوطنية أو أن تكون وفقاً للمعايير التي أقرتها أو اعترفـت بهـا              

  .السلطة المختصة وتعتمد على المعايير الوطنية أو الدولية
ينبغي أن تكون المعدات التي تم التزويد بها مناسبة للغاية          . 4.1.5.3.10

ستخدم من أجلها، كما ينبغي أن تتوفر بسرعة في مكان العمل بكميـة             تُالتي  
  .كافية وبمقاسات مالئمة للعمال والعامالت الذين يحتاجون إليها

                                               
 .6انظر أيضاً الفصل ) 9(
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ينبغي تدريب العمال الذين يحتاجون إلى معدات الوقاية        . 5.1.5.3.10
 استخدامها، كما ينبغي للعمال أن يستخدموا المعدات طيلة الفترة التي           شأنب

  .يتعرضون فيها للمخاطر التي تستدعي استخدامها بهدف الوقاية
ينبغي ألصحاب العمل أن يوفروا اإلشراف ليضمنوا أن        . 6.1.5.3.10

  .ستخدم على نحو مالئمالمعدات تُ
يصون كافـة معـدات     ل أن يوفر و   مينبغي لصاحب الع  . 7.1.5.3.10

الوقاية الشخصية الالزمة لتوفير السالمة أثناء استخدام المواد الكيميائيـة،          
  .وذلك دون أي تكلفة على العامل

ية فـي   ي تنظيف وتخزين معدات الوقاية الشخـص      ينبغ. 8.1.5.3.10
  .مكان العمل
  مالبس الوقاية من المواد الكيميائية. 2.5.3.10

العمل أن يسعوا للحصول على النـصح       ينبغي ألصحاب   . 1.2.5.3.10
  .المهني المختص بشأن انتقاء مالبس الوقاية من المواد الكيميائية

ينبغي لمالبس الوقاية من المواد الكيميائيـة أن تكـون          . 2.2.5.3.10
ينبغي التشاور مع العمـال وممثلـيهم       . مناسبة تماماً للفرد الذي يستخدمها    

  .دات الوقاية الشخصيةمة بما يخص معءبشأن الراحة والمال
قابلية ) أ: (ينبغي النتقاء مالبس الوقاية أن يأخذ بالحسبان     . 3.2.5.3.10

  مـة  ءمال) ب(نعت منها لمقاومة دخول المبيدات المعنيـة؛        المادة التي ص
       ت(نعت مـن أجلـه؛      التصميم، وما إذا كانت مناسبة لالستخدام الذي ص (

ه من حرارة أو حساسية أثناء فترة       ما تسبب ) ث(ستخدم فيها؛   البيئة التي ستُ  
  .االستخدام

ستخدم مالبس الوقاية من المواد الكيميائية      ال ينبغي أن تُ   . 4.2.5.3.10
  .كبديل عن أساليب التحكم الهندسي أو اإلداري

  معدات حماية الجهاز التنفسي. 3.5.3.10
يجب انتقاء معدات حماية الجهاز التنفسي تمـشياً مـع          . 1.3.5.3.10

ين الوطنية أو المعايير الوطنيـة أو الدوليـة، وبمـا يتوافـق مـع               القوان
  .االشتراطات الواردة في بطاقة التعريف المتعلقة بالمبيد



 السالمة والصحة في الزراعة

  120

ينبغي أيضاً أثناء انتقاء معدات حماية الجهاز التنفسي أن         . 2.3.5.3.10
، كما ينبغي أن تـالءم       سينْجز أثناء استخدامها   يؤخذ بالحسبان العمل الذي   

  .مالمستخِد
اية الجهاز  حممة على معدات    ءينبغي إجراء اختبار المال   . 3.3.5.3.10

  .التنفسي لكل عامل قبل استخدامها، ومن ثم على نحو دوري
ستخدم معدات حماية الجهاز التنفسي كتـدبير       ينبغي أن تُ  . 4.3.5.3.10

إضافي، أو استثنائي، أو مؤقت، أو أثناء الطوارئ فقـط، وال ينبغـي أن              
  .بديل عن أساليب التحكم الهندسي أو اإلداريستخدم كتُ

  تنظيف معدات الوقاية الشخصية وصيانتها وتخزينها واستبدالها. 4.5.3.10
خزن وتُبحالة جيدة   ينبغي أن تُصان كافة معدات الوقاية       . 1.4.5.3.10

ستبدل، بدون أي تكلفة على العامـل،       على نحو مالئم في مكان نظيف، وتُ      
  .ستخدم من أجلهابة للغاية التي تُعندما تصبح غير مناس

ينبغي أن يوفر صاحب العمل مخزوناً كافياً من معـدات          . 2.4.5.3.10
الوقاية الشخصية كي يؤخذ بالحسبان استبدالها وفقاً لجـدول يوصـي بـه             

  .مصنِّع معدات الوقاية الشخصية
ستخدم معدات الوقاية لفتـرة أطـول مـن         يجب أن ال تُ   . 3.4.5.3.10

حدده المصنِّع، كما يجب التقيد بالمؤشرات التي حددها المصنِّع         الزمن الذي   
  أو يحددها التعرض أو االستخدام؟

يجب على العمال أن يستخدموا معدات الوقايـة التـي          . 4.4.5.3.10
بحوذتهم على نحو مالئم، كما يجب عليهم المحافظة عليها بحالـة جيـدة             

  .طالما أنها بحوزتهم
ات حماية الجهاز التنفسي، عـدا الكمامـات   بالنسبة لمعد . 5.4.5.3.10

نظَّـف  العمل، فإنه ينبغي أن تُ    ) وردية(ة واحدة أثناء نوبة     رستخدم لم التي تُ 
في كل مرة يعاد فيها توزيـع الكمامـة علـى           ) أ: (ص بدقة فحطهر وتُ وتُ

بعد فترة تحددها القوانين الوطنية أو المعـايير الوطنيـة أو           ) ب(العامل؛  
ا أو اعترفت بها السلطة المختصة، أو محددة كجزء من تدابير           الدولية أقرته 

  .التحكم الخاصة بصاحب العمل، أيهما أسبق
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 خدمات غـسل وتنظيـف       توفير ينبغي ألصحاب العمل  . 6.4.5.3.10
وتطهير وفحص مالبس الوقاية من المـواد الكيميائيـة والمعـدات التـي             

لكيميائية الخطـرة علـى     مت ومن الممكن أن تكون ملوثة بالمواد ا       ِدخْاستُ
ينبغي اتباع بروتوكوالت مالئمة بما يخص غسل المالبس التـي          . الصحة

من المحتمل أن تكون ملوثة لـضمان عـدم تلـوث المالبـس األخـرى               
 تدفقات الميـاه     تدبير باإلضافة إلى ذلك، ينبغي   . المستخدمة في موقع العمل   

  .المياهالناتجة عن غسل المالبس الملوثة لتفادي تلوث مصادر 
 التـي قـد     شخصيةينبغي حظر غسل معدات الوقاية ال     . 7.4.5.3.10

تكون ملوثة بالمواد الكيميائية الخطرة على الصحة، كمـا ينبغـي حظـر             
  .االحتفاظ بها في منازل العمالحظر تنظيفها و

حيثما يتم غسيل المالبس بموجب عقـد، فإنـه ينبغـي           . 8.4.5.3.10
 أن المتعاقـد فهـم بـشكل كامـل          ا توخي الحذر ليضمنو   ألصحاب العمل 

  . المالبس الملوثة للتعامل معاالحتياطات الالزمة
ل أن يتخلص من معـدات الوقايـة        مينبغي لصاحب الع  . 9.4.5.3.10

  . في نهاية العمر المتوقع الستخدامهاشخصيةال
  مكان العمل والعاملب  المتعلقةالقواعد الصحية. 6.3.10

سال كافية كي يتمكن العمـال مـن        ينبغي توفر مرافق اغت   . 1.6.3.10
اإليفاء بالمعايير التي تخص القواعد الصحية الشخصية تمشياً مع الـتحكم           
الكافي بالتعرض والحاجة لتفادي انتشار المواد الكيميائية الخطـرة علـى           

  .الصحة
ينبغي أن تكون مرافق االغتسال في موقع يمكن الوصول         . 2.6.3.10

  .تلك المرافق مصدراً لتلوث العمالإليه بشكل مناسب وأن ال تكون 
طبيعـة التعـرض    بينبغي أن يرتبط نمط مرافق االغتسال       . 3.6.3.10

  .وشدته، وسمية المواد الكيميائية المستخدمة
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ينبغي أن تتوفر للعمال الذين تلوثوا عن طريق تناثر المواد          . 4.6.3.10
ومـاء نظيـف   ات الـسالمة،  شَّ مرافق لغسل الوجه والعينين، ود الكيميائية
  .للشرب

ينبغي توفر مرافق منفصلة لتبديل المالبس لكٍل من الرجال         . 5.6.3.10
والنساء، كما ينبغي أن يحول موقعها وتصميمها دون انتشار التلوث مـن            

  .مالبس الوقاية إلى مالبس الخروج
ينبغي لصاحب العمل أن يوفر للعمال العاملين في أمـاكن          . 6.6.3.10

على وجـه الخـصوص،     .  لتناول الطعام أو الشراب    ملوثة فرصاً مأمونة  
عندما تقتضي الضرورة حظر تناول الطعام والشراب، فإنه ينبغي لـصاحب           
العمل توفير مرافق مناسبة بالتشاور مع العمال وممثليهم للقيام بتلك األنـشطة            

ينبغـي أن   . في منطقة غير ملوثة، وفقاً لالشتراطات التنظيمية عند االقتضاء        
  .مناسبعلى نحو هاب من تلك المرافق إلى مكان العمل ممكناً يكون الذ

المبيدات، ينبغي للعامل أن يضمن أنه غسل  التعامل مع بعد. 7.6.3.10
ال ينبغي أيضاً للعمال أن يتناولوا      . وجهه ويديه قبل تناول الطعام والشراب     

  .الطعام أو الشراب أو يدخنوا في منطقة العمل الملوثة بالمبيدات
  )10(اإلسعافات األولية وإجراءات الطوارئ. 7.3.10

  إجراءات الطوارئ. 1.7.3.10
يجب اتخاذ الترتيبات للتصدي للطوارئ والحوادث التي       . 1.1.7.3.10

يمكن أن تنجم عن استخدام المبيدات والمواد الكيميائية الخطرة األخرى في           
الـسلطة  العمل، وذلك في كافة األوقات ووفقاً لالشتراطات التي وضـعتها         

ينبغي أن يحصل قسم الخدمات     . يم األخطار يالمختصة أو كما أوصى بها تق     
الصحية على أوراق بيانات السالمة الكيميائية التي تخـص كافـة المـواد     

ينبغـي  . الكيميائية المستخدمة في المنشآت التي تقع في منطقة ذلك القـسم          
  .اتخاذ الترتيبات لضمان توافر الترياقات المالئمة

                                               
 .حداث محتملة الوقوع وللطوارئ االستعداد لأل:7انظر الفصل ) 10(
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ينبغي تحديث الترتيبات، بما في ذلك اإلجراءات التـي         . 2.1.7.3.10
يتعين اتباعها، وفقاً للقوانين والممارسات الوطنية على ضوء المعلومـات          
الحديثة التي تتوفر في بطاقات التعريف، وأوراق بيانات السالمة الكيميائية، 

  .طة العملوالخبرة المكتسبة بما يخص المواد الكيميائية، وأي تغيير في أنش
بـشأن  ينبغي ألصـحاب العمـل أن يـدربوا العمـال           . 3.1.7.3.10

) أ: (ينبغي أن تشمل تلك اإلجـراءات مـا يلـي         . اإلجراءات ذات الصلة  
ترتيبات طلب المساعدة الطبيـة المالئمـة       ) ب(و ترتيبات إصدار اإلنذار؛  

 استخدام معدات الحماية الشخصية المالئمة وتقييدات     ) ت(وأثناء الطوارئ؛   
إخالء منطقة العمـل  ) ج(وإزالة تلوث العمال ومعداتهم؛    ) ث(واالستخدام؛  

إجراءات التقليل من الحدث إلى أدنى حد ممكن، مثالً التحكم          ) ح(والملوثة؛  
 الحـدث قـرب     يإخالء المقيمين ومشاهد  ) خ(بالتسربات واالنسكابات؛ و  

دليل االسـتجابة   «يوجد في نهاية هذا الفصل نموذج بعنوان        . موقع العمل 
  .يمكن تطويره بغية استخدامه في موقع العمل» للطوارئ

حيثما يمكن أن يؤثر الحدث على األشخاص والممتلكات        . 4.1.7.3.10
خارج موقع العمل، فإنه ينبغي وضع ترتيبـات مالئمـة بالتـشاور مـع              

أقسام الخدمات التي تتمتع بمسؤوليات ذات صلة، مثالً أقـسام          السلطات أو   
توجد مبادئ توجيهية بشأن    . خدمات الطوارئ الخارجية والسلطات المحلية    

إعداد خطة االستجابة للطوارئ عند وقوع مثل هذه األحداث في كل مـن             
  1991  عامفي الصادرة عن منظمة العمل الدولية في جنيف اتمدونة الممارس

 ILO Code of practice Prevention of major industrial: نبعنـوا 
accidents (Geneva, 1991) ،الكتيب الصادر عن برنامج األمم المتحدة و 

  : بعنوان1988 عام فيللبيئة في باريس 
 Awareness and preparedness  for emergencies at local level 
(APELL): A process for responding to technological accidents 
(Paris, 1988). 

  )11(اإلسعافات األولية. 2.7.3.10
يجب أن تتوفر في مواقع العمل الترتيبات المالئمة بما يخص          . 1.2.7.3.10
ستخدم في العمـل  ينبغي أن تأخذ تلك الترتيبات بالحسبان ما ي . اإلسعافات األولية 

                                               
 . اإلسعافات األولية والرعاية الطبية:4.18 سمر أيضاً القنظ) 11(
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 وسـهولة    ،التي تؤثر بشكل حاد   من المبيدات والمواد الكيميائية الخطرة األخرى       
ينبغي أن تكون تلـك     . االتصاالت، وأقسام خدمات الطوارئ، والمرافق المتاحة     

  .الترتيبات وفقاً ألي اشتراطات وضعتها السلطات ذات الصلة
، وسـائل مالئمـة وموظفـون       اً عملي  ممكن بقدر ما هو  . 2.2.7.3.10

وفروا في كافة األوقات    متدربون على تقديم اإلسعافات األولية ينبغي أن يت       
في العمل أثناء استخدام المبيدات والمواد الكيميائية الخطرة األخرى التـي           

علـى سـبيل المثـال      » موظفون مدربون «يشمل تعبير   . تؤثر بشكل حاد  
األشخاص المدربون على اإلسعافات األولية، أو الممرضات المسجالت، أو         

  .الممارسون الطبيون
ستخدم المبيدات والمواد الكيميائية الخطرة األخرى      حيثما تُ . 3.2.7.3.10

التي تؤثر بشكل حاد، فإنه ينبغـي تـدريب مقـدمي اإلسـعافات األوليـة               
المخاطر المرتبطة بالمواد الكيميائية وكيفية حماية أنفسهم من        ) أ: (بخصوص

أي إجـراءات   ) ت(كيفية اتخاذ إجراء فعال على الفور؛       ) ب(تلك المخاطر؛   
  .بط بإرسال المصاب إلى المشفىذات صلة ترت

ينبغي لصاحب العمل أن يجـري تقييمـاً الحتياجـات          . 4.2.7.3.10
تعتمـد قابليـة التطبيـق      . اإلسعافات األولية بالتشاور مع العمال وممثليهم     

طبيعة أنشطة  ) ب(عدد العمال؛   ) أ: (المعقولة لتوفير موظفين مدربين على    
 أنشطة  حالة) ث(ل في موقع العمل؛     حجم المنشأة وتوزع العما   ) ت(العمل؛  

العمل فيما يتعلق بأقرب مستشفى أو أقسام الخدمات الطبية األخرى التـي            
  . أثناء الطوارئ يمكن أن تكون ضرورية

ينبغي أن تكون معدات اإلسـعافات األوليـة ومرافقهـا          . 5.2.7.3.10
ائيـة  مالئمة للتصدي للمخاطر المرتبطة باستخدام المبيدات والمواد الكيمي        

ينبغي أن يتوفر للعمال مرافق مناسبة كـي يـستخدموها          . الخطرة األخرى 
ينبغي اختيار موقـع    . ات الطوارئ أو موقع غسل العينين     بأنفسهم، مثالً دشَّ  

تلك المرافق استراتيجياً كي يتمكن المعنيون من إزالة التلوث على الفور إذا  
  .ما حدثت الطوارئ

ة على معدات اإلسعافات األوليـة      ينبغي الحصول بسرع  . 6.2.7.3.10
  .في كافة األوقات وإمداداتها
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  نقل المبيدات وتخزينها والتخلص منها. 4.10
ماً وينبغي اعتبار المبيدات مواداً خطرة أثناء نقلها، وينبغي د        . 1.4.10

ح بنقـل المبيـدات إلـى       سمال ينبغي أن ي   . ل في حاوياتها األصلية   نقَن تُ أ
 التعريف بهدف التوزيع أو النقل، ألن ذلك يـسبب          حاويات تخلو من بطاقة   
  .لعمال وعائالتهم ومجتمعاتهما  علىمخاطر صحية جسيمة

نة ومحمية من الريـاح     أمون المبيدات في أماكن م    زخَينبغي أن تُ  . 2.4.10
 لهم  حرَصح بالدخول إليها للم   سميأن  وسوء األحوال الجوية، وجيدة التهوية؛ و     

 يسمح للعامالت الحوامل أو األطفال أو الحيوانات بالوصول         ال ينبغي أن  . فقط
 على األخـشاب    ينبغي أن توضع حاويات المبيدات    . إلى مناطق تخزين المبيدات   

 ذلك، على منصات ثابتة أو منصات مجهـزة          على ، ومن المفضل  أو المنصات 
وم  مرافق تخزين المبيدات لهذه الغاية، وأن تقا       بنىينبغي أن ت  . بعجالت صغيرة 

م لتمنع التسربات إذا ما حدثت انسكابات، كما ينبغي أن تحـاط            مصالنيران، وأن تُ  
ينبغي حظر التدخين في مناطق تخـزين المـواد         . مناطق التحزين بحاجز ترابي   

  .الكيميائية أو بالقرب منها، كما ينبغي وضع إشارات التحذير المتعلقة بهذا الخطر
 وفقاً للتعليمات الواردة في بطاقة      ينبغي التخلص من المبيدات   . 3.4.10

التعريف أو وفقاً لممارسات السالمة المطبقة بما يخص المواد الخطرة، كما           
  .ينبغي أن يتم التخلص تمشياً مع القوانين والممارسات الوطنية

 بالماء  شطفَل حاويات المبيدات المستخدمة، وتُ    سغْينبغي أن تُ  . 4.4.10
ـ     رهب أو تُ  قَثْغط، وتُ  تحت الض  شطفَثالث مرات أو تُ    ستخدم س كـي ال تُ

ثانية، ويتم التخلص منها على نحو مالئم، ويستحسن عـن طريـق نظـام              
ة للتخلص من   دمتَعق الم ائالتجميع، أو إذا ما تعذر ذلك، بواسطة بعض الطر        

ل الحاويات ثانية لتخـزين أي مـواد أخـرى،    معستَيجب أن ال تُ   . النفايات
  .شروباتالسيما األغذية والم

  التعرض أثناء مناولة المبيدات. 5.10
  تعبئةالمزج وال. 1.5.10

  وصف المخاطر. 1.1.5.10
  ز ـدات الزراعية على تراكيـتحتوي مستحضرات المبي. 1.1.1.5.10
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إن المبيدات التي تركيز مكونهـا الفعـال    . متباينة من المكون الفعال للمبيد    
  .كيز أعلى من ذلك بالمئة شائعة، ويمكن أن تكون الترا40-50

يرجح أن يحصل تالمس مباشر بين المكون الفعال للمبيد         . 2.1.1.5.10
بشكله المعبئونهاز والعمال الذين يمزجون المبيدات ويكَّر.  

3.1.1.5.10 .   يمكن أن تنشأ سب من الغبار أمام العامل أثناء إخراج       ح
د الحبيبية، مـن    المستحضرات الجافة، كالمساحيق القابلة لالبتالل أو الموا      

إضافة إلى مخاطر االستنشاق الناشئة     . العبوات ونقلها إلى معدات التطبيق    
عن ذلك، فإنه يمكن للغبار أن ينتشر على جلد العامل ومالبـسه، ويلـوث              

  .معدات التطبيق والمنطقة المحيطة بمنطقة العمل
ــة  . 4.1.1.5.10 ــاء مناول ــرة أثن ــشاق األبخ ــاطر استن ــشأ مخ تن
  .ة أو مزجهازكَّرلسائلة المالمستحضرات ا

من الممكن أن تحدث االنسكابات والتناثرات أثناء مناولة        . 5.1.1.5.10
يمكـن أن تـؤدي   . المستحضرات السائلة، كالركازات القابلة لالسـتحالب    

 القـسم الـسفلي مـن       فياالنسكابات إلى تعرض الجلد والمالبس، وغالباً       
 تؤدي التناثرات إلى تعرض الوجه      يمكن أن .  القدمين واليدين  فيالجسم، و 

  .والعنق والقسم العلوي من الجذع
يمكن أيضاً أن تحدث التناثرات أثناء مزج مستحضرات        . 6.1.1.5.10

المبيدات مع الماء، السيما عندما تكون أوعية المزج أو معـدات التطبيـق             
  .ممتلئة بشكل كامل

مزج أو معدات يمكن أن يسبب االمتالء المفرط ألوعية ال  . 7.1.1.5.10
التطبيق تلوث السطوح الخارجية، وينجم عن ذلك مخاطر تالمس العمـال           

  .تعبئةمع المبيدات إلى ما بعد فترة المزج وال
تظل حاويات مستحضرات المبيـدات مـصدراً كامنـاً         . 8.1.1.5.10

ف تحت الـضغط، أو     طَشْف بالماء ثالث مرات، أو تُ     طَشْ تُ  أن للتعرض إلى 
  .تلوثها، وذلك كله على نحو مالئمزال ل أو يسغْتُ
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 تعبئـة  أو ال  مزجتظل أجزاء المالبس التي تلوثت أثناء ال      . 9.1.1.5.10
  .مصدراً لتعرض الجلد إلى أن يزال تلوثها وتُغسل على نحو مالئم

  استراتيجيات التحكم. 2.1.5.10
ينبغي أن تستخدم في جميع أمـاكن العمـل الزراعيـة           . 1.2.1.5.10

 لمسببات اآلفات بغية تقليل االعتمـاد علـى         ة المتكامل ةراداإلاستراتيجيات  
 وبالتـالي تقليـل التعـرض       ،المبيدات، وإلغاء أي استخدام غير ضروري     

  .للمبيدات
 ، على أسـاس متواصـل    ،ينبغي أن يؤخذ بعين االعتبار    . 2.2.1.5.10

  .رة بمبيدات أقل خطورةواستبدال المبيدات شديدة الخط
 المغلقة أعلـى مـستوى مـن        تعبئةالمزج وال توفر نظم   . 3.2.1.5.10

ستخدم كلما أمكن   الحماية للعمال الذين يتعاملون مع المبيدات، وينبغي أن تُ        
تنقل النظم المغلقة مستحضرات المبيدات من حاوياتها األصلية إلـى          . ذلك

أوعية المزج أو معدات التطبيق، وتسمح بتحضير مـزيج الـرش بـدون             
 الحذر أثناء تنظيف النظم المغلقة أو        توخي نبغيي. تالمس مباشر مع العامل   

  .إصالحها بغية تقليل التعرض إلى أدنى حد ممكن
 بنظام مكشوف، فإنه    حيثما يلزم إجراء المزج أو التعبئة     . 4.2.1.5.10

 الحذر لتفـادي     توخي ، كما ينبغي  تعريفينبغي اتباع كافة تعليمات بطاقة ال     
  .ات أو مزيج الرش النهائيالتالمس المباشر مع مستحضرات المبيد

ينبغي ألصحاب العمل أن يضمنوا، قبل بدء العمـل، أن          . 5.2.1.5.10
تعبئتها كافة المعدات بحالة مالئمة، وأن كافة عمال مزج المواد الكيميائية و          

) ب(و بالمبيـد؛     التعريف الخاصة   بطاقة وافهمي) أ(تلقوا تدريباً مالئماً كي     
) ث(قية المالئمة؛ و  ا التدابير الو  واستخدمي) ت(و المعدات؛    آلية عمل  وافهمي
  . تدابير الطوارئ إذا ما حدث تعرض مفِرطوافهمي

ينبغي ألصحاب العمل أن يوفروا تدريباً دورياً لعمال المزج         . 6.2.1.5.10
التعامل بشكل مالئم مع المبيدات لتقليل خطر التعـرض         بشأن   تعبئةوعمال ال 

  . الدوليةير التي تحددها المعايير الوطنية أووفقاً للقوانين الوطنية أو المعاي
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 عندما  تعبئةينبغي حماية الجهاز التنفسي أثناء المزج وال      . 7.2.1.5.10
ستخدم الكمامات في معظم الحاالت     ينبغي أن تُ  . تقتضي بطاقة التعريف ذلك   

المبيدات، ويجب أن تـوفر مـستوى الحمايـة         ب  الخاصة خرطوشاتالمع  
؛ أما األقنعة   )5.3.10 انظر أيضاً القسم   (ع المبيدات الالزمة من التالمس م   

الجراحية أو القماش الذي يغطي األنف والفم فإنه ال يحمي من استنـشاق             
  .أبخرة المبيدات

 لنظارات الواقية أثناء المزج والتعبئة    ستخدم ا ينبغي أن تُ  . 8.2.1.5.10
  .بهدف حماية العينين من التناثرات

خدم القفازات الواقية من المواد الكيميائية      ستينبغي أن تُ  . 9.2.1.5.10
ـ ينبغي إزالة تلوث القفازات قبل نزعها من ال       . تعبئةأثناء المزج وال   دين ي
ينبغي نزع القفازات أثناء فترات الراحة لتفادي تالمـس         . كلما أمكن ذلك  

ينبغي استبدال القفازات عند ظهور     . الجلد مع السطوح الخارجية للقفازات    
  . مةيللى أن خواص العزل لم تعد سيشير إأي تلف 

 فـي   تعبئةغالباً ما يحدث تعرض الجلد أثناء المزج وال       . 10.2.1.5.10
 من الممكن أن توفر القفازات طويلة الكم        .المسافة بين القفازات والمالبس   

ويمكن أن يوفر تثبيت المالبس بالقفاازات بشريط       . حماية إضافية للساعدين  
  .تمرحاجزاً واقياً على نحو مس

ائيـة  ينبغي توفير األحذية الواقية مـن المـواد الكيمي        . 11.2.1.5.10
ينبغي إزالة التلوث عن تلك األحذية قبل       . واستخدامها أثناء المزج والتعبئة   

ينبغي استبدال هذه األحذية عند ظهور أي تلف يـشير          . نزعها من القدمين  
ذية العاديـة،   ال يوصى باستخدام األح   . إلى أن خواص العزل لم تعد سليمة      

مـتص  بما في ذلك األحذية طويلة الساق المصنوعة من الجلـد، ألنهـا تَ            
صبح مصدراً للتعرض لفترة طويلة بعد االنتهاء مـن المـزج           المبيدات وتُ 

  .تعبئةوال
ينبغي اتباع االشتراطات الواردة في بطاقة التعريـف        . 12.2.1.5.10

 كانت المالبس الواقية    إذا ما . بما يخص حماية الذراعين والساقين والجذع     
 الحذر لتفادي الظروف     توخي من المواد الكيميائية ضرورية، عندئٍذ ينبغي     
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إذا مـا   .  حدوث اإلجهـاد الحـراري     فيحيث يمكن أن يساهم استخدامها      
اشترطت بطاقة التعريف حماية دنيا فقط، كالقميص طويل الكم والبنطـال           

الثياب االعتيادية للعامـل،    الطويل، عندئذ ال ينبغي أن تكون تلك المالبس         
  .عملالوينبغي أن تُنزع وتُغسل في نهاية فترة 

ينبغي أن تُغسل بدقة في نهاية فترة العمل أوعية المزج          . 13.2.1.5.10
شطف حاويات المبيـدات ثـالث مـرات أو         ينبغي أن تُ  . ومعدات التطبيق 

. شطف تحت الضغط، وتُغسل وأن يتم التخلص منها على نحـو مـأمون            تُ
  .بغي تدبير البقايا على نحو مالئمين

  التطبيق. 2.5.10
  وصف المخاطر. 1.2.5.10

عادة ما ينطوي تطبيق المبيدات على إمكانية الـتالمس         . 1.1.2.5.10
، تعبئةمع مواد أكثر تمديداً من المواد التي يتم التعامل معها أثناء المزج وال            

 طبيق في خطر كبيـر    ولكن مدة التالمس أطول كثيراً، لهذا يعتبر عمال الت        
  .لتعرض لالستنشاق والتالمس الجلدي على السواءبما يتعلق با

يؤدي اسـتخدام عمـال التطبيـق لـبعض المعـدات،           . 2.1.2.5.10
كالمرشات التي تعمل بالطاقة أو المرشات التي توضع علـى الظهـر أو             
المرشات ذات الزناد اليدوي، إلى ازدياد المخاطر بدرجة كبيـرة عنـدما            

اتجاه الرياح وتتجه مادة الرش نحو الخلف باتجاه عامل الـرش، أو            يتبدل  
يـؤدي  . ركبة في منطقة رشت حـديثاً     رش أو يقود م   لعندما يسير عامل ا   

 إلى ازدياد احتمال تعرض الجلد بسبب        لمدة طويلة  التالمس مع رذاذ الرش   
 في انتقـاء معـدات       التطور التكنولوجي  يساعد. االمتصاص عبر المالبس  

  .ية الشخصية المناسبةالوقا
ة قيادة مغلقـة    رجحإن عمال التطبيق الذين يعملون في       . 3.1.2.5.10

لوث، عـن غيـر     طالهم الت محميون من انجراف المبيدات، لكن يمكن أن ي       
  .قصد، داخل الحجرة أثناء القيام باإلجراءات العادية ألنشطة العمل

4.1.2.5.10 .  ات ركبات جميع التـضاريس علـى وحـد       قد تحتوي م
  .للرش، مما يسبب مخاطر مختلفة لمن فيها
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فـي  يمكن أن يتعرض العمال للمبيدات أثنـاء الـرش          . 5.1.2.5.10
يمكـن  .  بسبب حركة الهواء الناجمة عن نظم التهويـة        الدفيئات الزراعية 

  .أيضاً أن يستخدم العمال التهوية لتقليل التعرض إلى أدنى حد ممكن
لتسربات التي تحصل مـن نقـاط       من الممكن أن تؤدي ا    . 6.1.2.5.10

مسك باليد، كالوصالت بين الخرطوم والخزان،      الوصل في المعدات التي تُ    
تؤدي التسربات  . إلى تساقط قطرات مزيج المبيدات على الجلد أو المالبس        

من نقاط الوصل في معدات التطبيق التي تُشغل بالجرارات إلـى تعـرض           
ات المناسـبة لتفـادي تلـك    الجلد، وينبغي إجراء الـصيانة أو اإلصـالح    

  .التسربات
غالباً ما يؤدي السير بين النباتات التـي رشـت حـديثاً            . 7.1.2.5.10

بالمبيدات إلى تالمس الجلد أو المالبس مع أوراق النباتات المتدلية، ومـن            
  .الممكن أن ينجم عن ذلك تعرضات جسيمة

رض إلى  تظل مكونات معدات التطبيق مصدراً كامناً للتع      . 8.1.2.5.10
زال التلوث عنها على نحو مالئمأن تُغسل أو ي.  

تظل أجزاء المالبس التي تلوثت أثناء التطبيق مـصدراً         . 9.1.2.5.10
  .غسل على نحو مالئملتعرض الجلد إلى أن تُنزع وتُ

  استراتيجيات التحكم. 2.2.5.10
 لمـسببات   اإلدارة المتكاملة ينبغي استخدام استراتيجيات    . 1.2.2.5.10

فات في كافة أماكن العمل الزراعية بغية تقليل االعتماد على المبيـدات            اآل
وإلغاء أي استخدام غير ضروري، وبناء على ذلـك تخفـيض التعـرض             

  .المحتمل للمبيدات
ينبغي أن يؤخذ بعين االعتبار، على أسـاس متواصـل،         . 2.2.2.5.10

  .استبدال المبيدات ذات الخطورة العالية بمبيدات أقل خطورة
ينبغي استخدام حجرات القيادة المغلقة أو أنماط أخرى مـن          . 3.2.2.5.10

  .، حيثما أمكن، بغية التقليل من تعرض المشغِّل إلى أدنى حد ممكنالتطويق
فيما يتعلق بمعدات الرش التـي يتعـين تثبيتهـا علـى            . 4.2.2.5.10

أيضاً ركبات، فإنه ينبغي  الم          ركبة  أن توضع بحيث أن ال تؤثر على ثبات الم
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ت المعدات بحيث أن ال     ي مع ذلك، ينبغي أيضاً تثب     .).6.5.2.8 فقرةانظر ال (
  .يقود المشغِّل المركبة عبر االنجراف أثناء الرش

فيما يتعلق بتطبيق المبيدات خارج المباني، فإنه ينبغـي         . 5.2.2.5.10
الظروف التي تكون فيها سرعة الرياح في أدنى قيمهـا، أو           جري في   أن ي 

كن استخدام اتجاه الرياح لتقليل تعرض عمال التطبيق والـسكان          عندما يم 
  .إلى أدنى حد ممكن

أو األماكن المغلقة   الدفيئات الزراعية   ينبغي التطبيق في    . 6.2.2.5.10
 حركة الرياح لتقليـل تعـرض        مع األخذ بعين االعتبار استخدام     المشابهة،

  .عمال التطبيق والسكان إلى أدنى حد ممكن
 ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار الرطوبة المحيطة ودرجة         .7.2.2.5.10

  . الرش ومدتهوقتالحرارة أثناء انتقاء 
  اتباع كافة التعليمات الواردة في بطاقات التعريف        أيضاً ينبغي. 8.2.2.5.10

  . الحذر لتفادي التالمس المباشر مع مواد الرش توخيأثناء التطبيق، وينبغي
 تـسربات    عدم وجود   يضمنوا ينبغي ألصحاب العمل أن   . 9.2.2.5.10

  .من معدات الرش وأن قطع الغيار الالزمة لصيانتها متوفرة
 ينبغي ألصحاب العمل أن يـضمنوا       ،قبل البدء بالعمل  . 10.2.2.5.10

أن كافة المعدات بحالة عمل مالئمة وأن كافة العمال الذين يطبقون المـواد      
طاقة التعريف التي تخص    ب فهمواي) أ: (الكيميائية تلقوا التدريب المالئم كي    

 تـدابير الوقايـة     واستخدمي) ت( المعدات؛ و   آلية عمل  وافهمي) ب(المبيد؛ و 
  . تدابير الطوارئ إذا ما حدث تعرض مفرطوافهمي) ث(المالئمة، و

ينبغي ألصحاب العمل أن يوفروا تدريباً حول التعامل        . 11.2.2.5.10
قاً للقوانين الوطنيـة أو     المالئم مع المبيدات بغية تقليل مخاطر التعرض وف       

  .المعايير المحددة في المعايير الوطنية أو الدولية
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ينبغي ألصحاب العمل أن يدربوا عمال تطبيق المبيدات . 12.2.2.5.10
إن ذلـك ال    . معدات تطبيق المبيدات قبل كل استخدام     ) ضبط(حول معايرة   

كانيـة  يقلل من تعرض اإلنسان فقط، بل أيضاً من تعرض البيئة، ومـن إم           
مقاومة مسببات اآلفات للمبيدات، وأخيراً من استخدام المبيدات، مع اإلشارة          

  .لى ما ينجم عن ذلك من فوائد اقتصاديةإ
يجب حماية الجهاز التنفسي أثنـاء التطبيـق عنـدما          . 13.2.2.5.10

ينبغي أن تستخدم في معظم     . جتقتضي بذلك بطاقة التعريف الخاصة بالمنتَ     
المبيدات، حيث يجـب أن      خاصة ب  ة بخرطوشات د المزو الحاالت الكمامات 

 مستوى الحماية الالزم أثناء الـتالمس مـع المبيـدات            تلك الكمامات  وفرت
ستخدم األقنعـة الجراحيـة أو      ال ينبغي أن تُ   ). 5.3.10 فقرةانظر أيضاً ال  (

  .القماش الذي يغطي األنف والفم ألنها ال تحمي من استنشاق أبخرة المبيدات
ينبغي استخدام النظارات الواقية لتقليل مخاطر تلـوث        . 14.2.2.5.10

  ).الشابورة (مالعينين بالسدي
ينبغي استخدام القفازات الواقية من المواد الكيميائيـة        . 15.2.2.5.10

أثناء تطبيق المواد الكيميائية بمرشات تعمل بالطاقة، أو المرشـات التـي            
     توضع على الظهر، أو المرشات المزوينبغي إزالة التلوث   . بزناد إطالق ة  د

ينبغـي للعمـال أن ينزعـوا       . عن القفازات قبل نزعها، كلما أمكن ذلـك       
القفازات في فترات الراحة لتفادي تالمس الجلد مع الـسطوح الخارجيـة            

تي تـشير   ينبغي استبدال القفازات عندما تظهر عالمات التلف ال       . للقفازات
  .مةيلإلى أن خواص العزل لم تعد س

غالباً ما يحدث تعرض الجلد أثناء التطبيق في المسافة         . 16.2.2.5.10
 حمايـة   كممن الممكن أن توفر القفازات طويلة ال      . بين القفازات والمالبس  

إضافية للساعدين، ويمكن أن يوفر تثبيت المالبس بالقفازات بشريط حاجزاً          
  .واقياً على نحو مستمر

لواقية من المـواد الكيميائيـة      ينبغي استخدام األحذية ا   . 17.2.2.5.10
. ينبغي إزالة التلوث عن تلك األحذية قبل نزعها من القدمين         . أثناء التطبيق 

ينبغي استبدال هذه األحذية عند ظهور أي تلف يشير إلى أن خواص العزل             
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ال يوصى باستخدام هذه األحذية العادية، بما في ذلك األحذية          . لم تعد سليمة  
من الجلد، ألنها تمتص المبيدات وتصبح مـصدراً     طويلة الساق المصنوعة    

  .للتعرض لفترة طويلة بعد انتهاء التطبيق
ينبغي اتباع االشتراطات الواردة في بطاقة التعريـف        . 18.2.2.5.10

إذا ما كانت المالبس الواقية     . بما يتعلق بحماية الذراعين والساقين والجذع     
 الحذر لتفادي الظروف    وخي ت من المواد الكيميائية ضرورية، عندئذ ينبغي     

إذا ما اشترطت بطاقـة     . ساهم في حدوث اإلجهاد الحراري    ت يمكن أن    التي
التعريف حماية دنيا فقط، كالقميص طويل الكم والبنطال الطويل، عندئذ ال           
ينبغي أن تكون تلك المالبس الثياب االعتيادية للعامل، وينبغـي أن تُنـزع             

  .غسل في نهاية فترة العملوتُ
  .ينبغي أن تُغسل معدات التطبيق بدقة في نهاية فترة العمل. 19.2.2.5.10
شطف ينبغي أن تُغسل حاويات المبيدات المستخدمة، وتُ      . 20.2.2.5.10

ستخدم ثانية،   ال تُ  يهشم ك ثقب أو تُ  بالماء ثالث مرات أو تحت الضغط، وتُ      
ستحـسن عـن طريـق نظـام         التخلص منها على نحو مالئم، وي      ويجري
ة للتخلص من   دمتَعق الم ائ، أو إذا ما تعذر ذلك، بواسطة بعض الطر        التجميع
ال ينبغي بأي حال من األحوال استخدام الحاويات ثانية لتخـزين           . النفايات

  .أي مواد أخرى، ال سيما األغذية والمشروبات
فيما يتعلق بالسائل الناتج عن غسل معدات الرش، فإنه         . 21.2.2.5.10

  .ون أن يلوث مصادر المياهينبغي التخلص منه د
ينبغي أن يعلم عمال اإلصالح بأن المعدات المستخدمة        . 22.2.2.5.10

لتطبيق المبيدات، والمعدات المستخدمة في مناطق تطبيق المبيـدات مـن           
ينبغي للعمال الذين ينظفون المعدات قبل إصالحها       . الممكن أن تكون ملوثة   

فيما يتعلق بالمعدات التي    . ئمةأن يستخدموا معدات الوقاية الشخصية المال     
نظف بدقة قبل إصالحها، فإنه ينبغـي لعمـال إصـالح المعـدات أن              لم تُ 

  .يستخدموا معدات الوقاية الشخصية المناسبة أثناء عمليات اإلصالح
 أثنـاء    الدفيئات الزراعية توخي الحـذر     ينبغي لمدراء . 23.2.2.5.10

 للمبيدات، وأن يـضمنوا أن      تطبيق المبيدات لتقليل الحركة غير المقصودة     
  .العمال في المناطق المجاورة لم يتعرضوا لمقادير هامة من المبيدات
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  التعرض أثناء الدخول مرة أخرى. 6.10
  الفترة المأمونة للدخول مرة أخرى إلى مناطق الرش. 1.6.10

  وصف المخاطر. 1.1.6.10
نباتـات  من الممكن أن تظل بقايا المبيدات على سـطوح ال         . 1.1.1.6.10

يمكن لتالمس الجلد مع    . وسطح التربة لفترات طويلة من الزمن بعد الرش       
تلك البقايا، أو استنشاق البقايا المتطايرة أن يؤدي إلى تعرض العمال الذين            

  .يدخلون إلى المناطق التي رشت
يمكن للتالمس المتكرر مع المبيدات السامة بشكل حـاد،         . 2.1.1.6.10

 الفوسـفورية العـضوية أو مجموعـة        ةلمجموعكمبيدات الحشرات من ا   
الكاربامات، المتوضعة على النباتات أثناء أنشطة العمل االعتيادية أن تؤدي    
إلى تسممات جسيمة تتطلب تقديم اإلسـعافات األوليـة أو اإلدخـال إلـى              

  .المستشفى
 عندما تتحول مبيدات الحـشرات      استثنائييحدث خطر   . 3.1.1.6.10

 سـمية، يـدعى     أكثررية العضوية إلى أشكال منها      من المجموعة الفوسفو  
مـثالً،  (الشكل أوكسون، حيث يتم هذا التحول على سطح النبات والتربـة            

  على نحـو   ون إلى باراأوكسون، مما يشكل خطراً صحياً      ييتحول مبيد باراث  
  .حاد على العمال

  استراتيجيات التحكم. 2.1.6.10
 لمـسببات   ة المتكامل إلدارةينبغي استخدام استراتيجيات ا   . 1.2.1.6.10

اآلفات في كافة أماكن العمل الزراعية لتقليل االعتماد على المبيدات وإلغاء           
أي استخدام غير ضروري، وبناء على ذلك تقليـل التعـرض المحتمـل             

  .للمبيدات
 ، على أسـاس متواصـل    ،ينبغي أن يؤخذ بعين االعتبار    . 2.2.1.6.10

  .ةروات أقل خطاستبدال المبيدات الخطرة جداً بمبيد
فترات  المحصول/د لكافة مجموعات المبيد   دح أن تُ  ينبغي. 3.2.1.6.10

ـ ح يً الذيأي الزمن بعد التطبيق     (مالئمة لتقييد الدخول      علـى    خاللـه  رظَّ
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 أسـاس   ويـتم التحديـد علـى   ). العمال دخول المناطق التي رشت حديثاً  
 على أسـاس معـايير      تقييمات األخطار التي تجريها السلطات الوطنية، أو      

  .حددتها المعايير الوطنية أو الدولية
ينبغي أن توضع في المناطق المعالجة بالمبيدات إشارات        . 4.2.1.6.10

فهـم  تُينبغي أن   أو رموز تحذير من المخاطر تتضمن فترة تقييد الدخول، و         
  .ل كافة األشخاص بما في ذلك العمال والسكانببسهولة من ِق

خص المعلومـات المتعلقـة بـالتطبيق، وسـمية         فيما ي . 5.2.1.6.10
المبيدات، وفترة تقييد الدخول، فإنه ينبغي أن توضع في مكان العمل أو أن             

  .تكون متاحة للعمال
 مخـاطر   بشأنينبغي تدريب العمال عند توظيفهم ثم دورياً        . 6.2.1.6.10

  .المبيدات والممارسات المأمونة التي تقلل التعرضات إلى أدنى حد ممكن
   على نحو مبكرالدخول مرة أخرى إلى مناطق الرش. 2.6.10

  وصف المخاطر. 1.2.6.10
تتطلب بعض المهام دخول العمال إلى المناطق المعالجة        . 1.1.2.6.10

  .يد الدخولقيقبل انقضاء فترة ت
من المرجح أن يؤدي دخول العمال مرة أخـرى علـى           . 2.1.2.6.10

ات والتربة والمعدات التي تحتوي     نحو مبكر إلى التالمس مع سطوح النبات      
  .عاليةعلى بقايا من المبيدات بتراكيز 

  استراتيجيات التحكم. 2.2.6.10
ينبغي للعمال الذين يدخلون مرة أخرى على نحو مبكـر          . 1.2.2.6.10

أن يستخدموا معدات واقية وفقاً الشتراطات بطاقة التعريف بمـا يخـص            
  .هؤالء العمال

لقى العمال الذين يدخلون مرة أخرى علـى        ينبغي أن يت  . 2.2.2.6.10
نحو مبكر نفس التدريب الذي يتلقاه العمال اآلخرون، وتدريباً إضافياً خاصاً  

المهام الخاصة التي يؤدونهـا     بويتعلق بمخاطر التالمس مع بقايا المبيدات       
  .في المناطق المعالجة
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  )12(ة للعماليالمراقبة الطبية والصح. 7.10
  ةمبادئ عام. 1.7.10

 الفحـوص    علـى  ،عند االقتضاء مل المراقبة الطبية،    تتش. 1.1.7.10
 ،عند االقتضاء تشمل أيضاً،   . الدوريةالفحوص الطبية   الطبية قبل التعيين و   

الفحوصات الطبية بعد حادث، وعنـدما يـشكو العامـل مـن أعـراض              
التسممات، وعند استئناف العمل بعد غياب لفترة طويلة ألسباب صـحية،           

  .االنتهاء من عمل ينطوي على التعرض للمواد الكيميائيةوعند وبعد 
ستخدم المراقبة الطبية، التي يجريهـا ممـارس        ينبغي أن تُ  . 2.1.7.10

 مد، كجزء من المراقبة الصحية الشاملة وفقاً ألهـداف ومبـادئ           عتَطبي م
رقـم   (1985 العمل الدولية بشأن خدمات الصحة المهنية،         منظمة توصية

 التقنيـات   عند االقتـضاء،  اً أن تشمل المراقبة الصحية،    ينبغي أيض ). 171
يمكن أن تشمل تلـك التقنيـات       . البسيطة لالكتشاف المبكر لآلثار الصحية    

  .الفحوص واالستفسار عن الشكوى الصحية
، ينبغـي لـصاحب العمـل أو المؤسـسة          عند الضرورة . 3.1.7.10

رتيبـات، عبـر    المختصة وفق القوانين والممارسات الوطنية، أن يتخذ الت       
أسلوب متوافق مع القوانين والممارسات الوطنية، إلجراء المراقبة الطبيـة          

بهدف تقييم صحة العمال، المختلف تبعاً لنوع الجـنس، فيمـا           ) أ: (للعمال
بهـدف  ) ب(يتعلق باألخطار الناجمة عن التعرض للمـواد الكيميائيـة؛ و         

 الناجمـة عـن     التشخيص المبكر لألمراض واإلصابات المرتبطة بالعمـل      
 بـشأن    قابلية العمال  بهدف تقييم ) ت(التعرض للمواد الكيميائية الخطرة؛ و    

 وقايـة استخدام المعدات الالزمة لحماية الجهـاز التنفـسي أو معـدات ال           
  .الشخصية األخرى

، فإنه ينبغي أن تشمل     محددةإذا ما تعرض العمال لمخاطر      . 4.1.7.10
، أي فحص أو استقصاء يمكن أن       اءعند االقتض المراقبة الطبية والصحية،    

                                               
  .المراقبة الصحية للعمال: Iانظر أيضاً الملحق ) 12(
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، ف مستويات التعرض واآلثار واالستجابات المبكـرة      شيكون ضرورياً لك  
  .االختالف البيولوجي بين النساء والرجالمع األخذ بعين االعتبار أيضاً 

في حال وجود منهج صحيح ومقبـول عمومـاً للمراقبـة           . 5.1.7.10
لآلثار الصحية الناجمة عن    البيولوجية لصحة العمال بهدف الكشف المبكر       

، فإنه يمكن استخدام هذا المنهج لتحديد العمـال         محددةالتعرض للمخاطر ال  
  .الذين يحتاجون فحوصاً طبية إضافية مفصلة، مع مراعاة موافقة العامل

لِزم بهـا القـوانين     تُ) أ: (المراقبة الطبية ضرورية حيثما   . 6.1.7.10
رض العمال للمواد الكيميائية الخطرة     الوطنية طالما أنه من المحتمل أن يتع      

تنصح أقسام خدمات الصحة المهنية أصحاب العمل       ) ب(على الصحة؛ أو    
بشأن ضرورة إيالء اهتمام خاص للحوامل والمرضعات وفئات أخرى من          

يظهـر التعـرض الشخـصي أو       ) ت(العمال أكثر عرضة لإلصابة؛ أو      
ة العامل بسبب التعـرض      آثار على صح    إمكانية وجود  المراقبة البيولوجية 

للمواد الكيميائية في العمل وستساعد المراقبة الطبية في الكـشف المبكـر            
  .لالعتالالت الصحية

  استخدام النتائج. 2.7.10
ر نتائج االختبارات أو االستقصاءات الطبية آثاراً ظِهحالما تُ. 1.2.7.10

بية المالئمة  ضارة سريرية أو قبل سريرية، فإنه ينبغي توفير المعالجة الط         
واتخاذ التدابير لتحسين ظروف العمل وبيئته بهدف الحيلولة دون تعـرض           

وبغية منع حدوث تدهور إضافي فـي       . ين أو تقليل تعرضهم   يالعمال المعن 
صحتهم، ينبغي أن تشمل هذه التدابير إعادة تقييم المخاطر وتدابير الـتحكم            

ما ينبغي إجـراء إعـادة      المتعلقة بالمواد الكيميائية الخطرة ذات الصلة، ك      
  .التقييم السريري المالئم للحالة الصحية للعمال على نحو دوري

م نتائج الفحوص الطبية لتحديـد الحالـة        خدستَينبغي أن تُ  . 2.2.7.10
م تلـك   خدستَالصحية بما يخص التعرض للمواد الكيميائية، وال ينبغي أن تُ         

  .النتائج كأداة للتمييز ضد العمال
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يما يتعلق بنتائج الفحوص الطبية ومراقبة التعرض، فإنـه         ف. 3.2.7.10
 ين ذي خبـرة، وينبغـي أن      ل موظفين صحِ  بينبغي أن تُفسر بوضوح من قِ     

  .ن بناء على اختيار العمالويعلم بها العمال المعنيون أو أشخاص آخر
  االحتفاظ بالسجالت الطبية. 3.7.10

لطبية للعمـال وفقـاً     ينبغي التعامل مع سجالت المراقبة ا     . 1.3.7.10
للقوانين أو الممارسات الوطنية المبنية على مبادئ توجيهية أخالقية معترف 

، ويشمل ذلك ظروف االحتفاظ بتلك السجالت ومدتـه، وظـروف           )13(بها
تبليغها ونقلها إلى اآلخرين، والتدابير الالزمة لالحتفاظ بها مـع مراعـاة            

  .الخصوصية
ل الحصول علـى سـجالتهم الطبيـة        ينبغي أن يتاح للعما   . 2.3.7.10

  .ونتائج مراقبة تعرضهم، سواء شخصياً أو عبر أطبائهم
مثليهم الحـصول علـى نتـائج       مينبغي أن يتاح للعمال و    . 3.3.7.10

عدت اعتماداً على الـسجالت الطبيـة ونتـائج مراقبـة           الدراسات التي أُ  
. لنتـائج  على تلـك ا    طالعالتعرض، حيثما ال يستطيع العمال بحد ذاتهم اإل       

وفقاً للمبادئ التوجيهية األخالقية المعترف بها، ينبغـي مراعـاة الـسرية            
الصارمة بما يتعلق بمعلومات المراقبة الصحية والطبية للعمال أثناء إجراء          

  .تلك الدراسات
 التعـرض   رصـد ينبغي أن تكون نتائج السجالت الطبية و      . 4.3.7.10

سـات الوبائيـة المالئمـة،      متاحة بغية إعداد اإلحصاءات الصحية والدرا     
شريطة مراعاة عدم ذكر األسماء، ألنها من الممكن أن تساعد في تمييـز             

  .األمراض المهنية والتحكم بها
                                               

  :  انظر الكتابین التالیین)13(
ILO code of practice Protection of workers' personal data (Geneva, 1998) 
and Technical and ethical guidelines for workers' health surveillance, 
Occupational Safety and Health Series, No. 72 (Geneva, 1998). 
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   إنزيم كولين إسترازرصد. 4.7.10
   إلنزيم كولين إسترازصدراتخاذ القرار بشأن إجراء . 1.4.7.10

ات مـن   لعمل الذين يستخدمون مبيـد    ينبغي ألصحاب ا  . 1.1.4.7.10
ميثيل كاربامات أن يضعوا    -مجموعة الفوسفورية العضوية أو مجموعة ن     

 كولين إستراز لدى العمال الذين يتعـاملون مـع تلـك            نزيمإ لرصد   خطة
  .المبيدات

 كافـة العمـال الـذين       صدينبغي أن يشمل برنامج الر    . 2.1.4.7.10
أو / و يتعاملون مع مقادير كبيرة من المبيدات سواء أكانت العمليـة مزجـاً           

  .أو تطبيقاً/ وتعبئةً
3.1.4.7.10 .        ضـعت  ينبغي للسلطة المختصة أن تضمن أن الـنظم و

 وفق معـايير    ىجر إلنزيم كولين إستراز، وأن االختبارات تُ      صدإلجراء ر 
ينبغـي للـسلطة    . دقيقة للقواعد الصحية، وأن خطر التلوث من الدم أزيل        

  .وفقاً للممارسات الدوليةالمختصة أن توفر إرشاداً واضحاً في هذا الصدد 
  رصدإجراءات ال. 2.4.7.10

ينبغي أن تضمن الفحوص التي تجرى قبل التوظيف أن         . 1.2.4.7.10
األشخاص الذين لديهم مستويات متدنية من إنزيم كولين إستراز على نحـو            

 يضطلعون بأعمال تعرضهم لمبيدات من مجموعة الفوسـفورية          ال متأصل
  .العضوية أو الكارباماتية

) أي قبل التعـرض   ( كخط قاعدي    ينبغي جمع عينات دم   . 2.2.4.7.10
يتعاملون مع المبيدات لتحديد المستويات السوية إلنزيم كـولين         سمن الذين   

  .إستراز لكل فرد
3.2.4.7.10 .  قاس في كل عينة دم إنزيم كولين إستراز في         ينبغي أن ي

نزيم كولين إستراز   إو) بوتيريل أو كولين إستراز   ) (صل الدم مأي  (البالزما  
  .على السواء) أسيتيل كولين إستراز(في كريات الدم الحمراء 

ينبغي أن تؤخذ عينات الدم دورياً لتحديد ما إذا انخفضت          . 4.2.4.7.10
 إعادة القياس عنـدما     ، كما ينبغي  مستويات إنزيم كولين إستراز بمقدار هام     

  .يشكو العمال من أعراض
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مستويات إنزيم كولين إستراز سـواء      في حال انخفاض    . 5.2.4.7.10
 فإن الوضع يتطلب    20 منفي البالزما أو كريات الدم الحمراء إلى أكثر         

إجراء تفتيش على مكان العمل وبذل الجهود لتخفيف تعرض العمال الذين           
  .يتعاملون مع المبيدات

في حال انخفاض مستويات إنزيم كولين إسـتراز فـي          . 6.2.4.7.10
 أو في كريات الدم الحمراء إلـى        40 إلى أكثر من     )صلأي الم  (البالزما

، فإن الوضع يتطلب إبعاد العمال الذين يعاملون مع المبيدات          30أكثر من   
عن التعرض للمبيدات وإعادة تعيينهم في عمل آخر إلى أن تعود مستويات            

  . القاعدي الخطقيمة إنزيم أستيل كولين إستراز إلى
احب العمل التكلفة المرتبطة بمراقبـة      تقع على عاتق ص   . 7.2.4.7.10

  .سترازإإنزيم أستيل كولين 
ينبغي االحتفاظ بسجل المراقبة وفقاً للقوانين والممارسات    . 8.2.4.7.10

  .الوطنية
  مكافحة تلوث الهواء والبيئة. 8.10

  الرش الجوي وحركة المبيدات خارج المناطق المستهدفة. 1.8.10
  وصف المخاطر. 1.1.8.10

من الممكن أن تنتقل المبيدات إلى مـا بعـد المنـاطق            . 1.1.1.8.10
يدعى انتقال قطيرات مـادة الـرش إلـى         . المستهدفة أثناء التطبيق وبعيده   

من الممكن أن يـشكل     حيث  خارج المناطق المستهدفة بانجراف المبيدات،      
  .خطراً على العمال أو القاطنين أو المارة في المناطق المجاورة

 للمبيدات المتوضعة في المنطقة المستهدفة أن تنتقل        يمكن. 2.1.1.8.10
. في وقت الحق إلى خارج الموقع عبر التطاير أو على الجزيئات الـصغيرة          
. من الممكن أن تنتقل البقايا إلى مسافات بعيدة قبل أن تتوضع على السطوح            

  .ال يعلم الذين يالمسون تلك السطوح بتوضع البقايا عليها
 فـي الـدفيئات    كن أن يكون استخدام المبيـدات     من المم . 3.1.1.8.10

 من أجل بعض المحاصيل مستمراً تقريباً، مما يشكل خطراً على           الزراعية
إن انتقال المبيدات خـارج المنـاطق       . العمال في مناطق العمل المجاورة    

  .المستهدفة شائع ويعرض العمال للبقايا
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  )14(استراتيجيات التحكم. 2.1.8.10
 ألصحاب العمل أن يضمنوا أن الـرش الجـوي          ينبغي. 1.2.1.8.10

      وفقـاً للـوائح والممارسـات    ىجـر سواء أجراه العمال أو المتعاقـدون ي 
 في كافة األوقات بأسلوب مشابه بغيـة        ىجرالوطنية، وينبغي أن ي   /المحلية

  .حماية صحة العمال والقاطنين والمواشي واألحياء البرية
جرون الـرش   متعاقدين الذين ي   العمال أو ال   إبالغينبغي  . 2.2.1.8.10

 ينبغي أن تحـصل     .الجوي أن يحصلوا على التدريب والشهادات المالئمة      
  .البروتوكوالت والمعدات على موافقة من السلطة المختصة

 العمـال علـى األرض بتوقيـت الـرش          إبالغينبغي  . 3.2.1.8.10
  .مرة أخرى الدخول  المتعلقة بتقييدوطبيعته، باإلضافة إلى الفترات المالئمة

ال ينبغي بأي حال من األحوال استخدام العمال كمراقبين         . 4.2.1.8.10
  .على األرض أثناء إجراء الرش الجوي

من مسؤولية صاحب العمل إجراء الرش الجوي عنـدما         . 5.2.1.8.10
       صـاحب  بلِّـغ تكون الرياح مالئمة لتفادي حدوث االنجراف الجوي، وأن ي 

لمجاورة بتوقيت الرش وطبيعته، وأن يستخدم      العمل القاطنين في المناطق ا    
صاحب العمل كافة الوسائل للحيلولة دون تلوث مـا يقـع فـي المنـاطق               

ال ينبغي أن   . وغاباتغارقة   أراٍضلمجاورة من حقول ومراعي وحدائق و     ا
الرش الجوي عندما تؤدي الرياح إلى انجراف شديد للمبيداتىجري .  

مل ضمان االحتفاظ بالـسجالت     من مسؤولية صاحب الع   . 6.2.1.8.10
  .الكافية

ينبغي للسطات الوطنية أو الهيئات األخرى ذات الـصلة         . 7.2.1.8.10
المعدات ومستحضرات المبيدات التـي تقلـل مـن         تطوير  أن تشجع على    

  .االنجراف
                                               

حتوي الكتاب التالي الصادر عن منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة على مزيد ي) 14(
  :من اإلرشاد المفصل

Guidelines on good practice for aerial application of pesticides, 2001. 



 السالمة والصحة في الزراعة

  142

  حماية مصادر المياه والبيئة العامة. 2.8.10
ه المجاورة من   حماية مصادر الميا  توخي الحذر بغية    ينبغي  . 1.2.8.10

  .االنجراف والجريان السطحي للمبيدات
  .ال ينبغي أن تُشطف معدات التطبيق في المياه المكشوفة. 2.2.8.10
  .ال ينبغي أن تُغسل المالبس الملوثة في المياه المكشوفة. 3.2.8.10
ستخدم المبيدات السامة جداً لألسماك بالقرب      ال ينبغي أن تُ   . 4.2.8.10

  .وفةمن المياه المكش
نشئت لحماية المناطق    التي أُ  فاصلةينبغي مراعاة المناطق ال   . 5.2.8.10
  .البيئية الحساسة
ينبغي تدبير تدفقات المياه المـستخدمة لغـسل حاويـات           . 6.2.8.10

  .المبيدات لتفادي تلوث التربة ومصادر المياه
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  دليل االستجابة للطوارئ
  : التاريخ                                       : ويةاسم المادة الكيما

  :االسم الشائع
خَمالرقم بحسب خدمات المستخلصات الكيميائية  .............. .:ة فينَز(CAS): .........   
  : )المظهر، الخ/الرائحة: خواصلا

  :  الشخصية الالزمةالوقاية
  :  األولية الخاصةاإلسعافات

  
  
  
  
  
  

  :افعل ما يلي  : دث ما يليإذا ح
    حريق

    المادة لكيميائية المست الجلد
    المادة الكيميائية تناثرت على العينين

    ابتالع المادة الكيميائية
    استنشاق المادة الكيميائية
    انسكاب المادة الكيميائية

    :الشخص المسؤول/رقم هاتف

 : CSDS) ألوراق السالمة الكيميائية الرقم الرئيس
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  الغبار والمواد الجسيمية األخرى. 11
       والتعرضات البيولوجية األخرى

  ملخص. 1.11
ينطوي اإلنتاج الزراعي على تولد مجموعة من أنواع الغبار         . 1.1.11

تشمل . ة على صحة العمال   منوالتعرضات البيولوجية التي تشكل مخاطر كا     
وفضالت الحيوانات،  هذه المخاطر أنواع الغبار والمواد الجسيمية األخرى،        

واألمراض حيوانية المصدر، وإصـابات الـوخز بـاإلبر، والعـضات،           
. واللدغات، باإلضافة إلى األمراض المنقولة بالنواقل في البيئة الزراعيـة         

  : يناقَش كل نوع من هذه المخاطر أدناه تحت العناوين الرئيسة التالية
   وصف المخاطر؛ و.1
   تقييم األخطار؛ و.2
   المخاطر؛ و إزالة.3
 التحكم بالمخاطر في مصدرها عبر أساليب التحكم الهندسي أو التدابير           .4

  التنظيمية؛ و
ميم نظـم وإجـراءات     ص تقليل المخاطر إلى أدنى حد ممكن بواسطة ت        .5

  العمل المأمون؛ و
  . استخدام معدات الوقاية الشخصية.6

  الغبـار. 2.11
  وصف المخاطر. 1.2.11

بقوليـات  اع الغبـار أثنـاء إنتـاج الحبـوب وال         تتولد أنو . 1.1.2.11
إن أكثر مصادر تولد أنواع الغبار شيوعاً هـي         . ومحاصيل الحقل األخرى  

  وتنظيفهـا   المحاصـيل  دداد البذور لغرسـها، وحـصا     عالعمليات كإ تلك  
يمكـن أن   . ومعالجتها بشكل أولي وتعبئتها في أكياس ونقلها إلى الـسوق         

، وبفل قصب السكر، وقشور الحب    تقش، و  أنواع الغبار مكونات كال    حتويت
ات البيولوجيـة، والـذيفان     ـوالعفن، وبقايا الفطريات والجراثيم، والضبوب    
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إن ما ذكر   . الداخلي، وبقايا المبيدات، ومواد التبخير، وجزيئات من السيليكا       
  . أعاله توضيحي وغير مستفيض

 ترتبط أشكال أخرى من أنواع الغبـار بإنتـاج الطيـور          . 2.1.2.11
والخنازير وأنواع الماشية األخرى التي يمكن أن تحدث في مرافق اإلنتاج           

 هذا الغبار جزيئات من     حتوييمكن أن ي  . أو داخل المباني  /خارج المباني و  
القش والحبوب، والمادة البرازية، والجراثيم، والذيفانات الدقيقة، والـذيفان         

، والطلع، ومـواد    الداخلي، والعفن، والفطريات، وشعر الحيوانات وريشها     
  . أخرى

 حجمها  –يمكن أن تكون الجزيئات المستنشَقة صغيرة جداً        . 3.1.2.11
 ولذلك يمكن أن تكون قادرة على الـدخول إلـى           – ميكرون   100أقل من   

من .  التنفسية ضطراباتالمستويات األعمق للرئتين وتسبب مجموعة من اإل      
ـ         ضارة عبـر اإلصـابة     الممكن أن تتأثر رئتا العامل بالتعرض للعوامل ال

للرئتين، أو ظهور إصابة طويلة األمد كالداء الرئوي        ) قصيرة األمد (الحادة  
االنسدادي المزمن، والربو، والمتالزمة السمية الغبارية العضوية، والتهاب        

الذي يعرف أيضاً بـ (جي الحاد األسناخ الرئوية األر»زارعرئة الم«.(  
شخاص الذين يعملون وهـم     سحار القدم مرض يصيب األ    . 4.1.2.11

حفاة ال سيما على التراب الصلصالي األحمر قرب البراكين، على األخص           
 السيليكا من تـراب   منتدخل عبر الجلد جزيئات دقيقة جداً       . في المرتفعات 

الوقاية باستخدام األحذية يمكن . ث التهاباً في الجهاز اللمفاويحِدتُالبراكين و
  . في القدمين

ن أن يكون للمستويات العالية من أنواع الغبار العضوي يمك. 5.1.2.11
مة واإلصابات  يفي أماكن العمل الزراعية عالقة بمخاطر اإلنفجارات الجس       

  . الناجمة عنها أو الوفاة الناجمة عن الحريق
  تقييم األخطار. 2.2.11

ينبغي للسلطة المختصة أن تضع معاييراً للسالمة بما يتعلق        . 1.2.2.11
ينبغي أن ترتكز تلك المعايير     . لمهني للغبار في البيئة الزراعية    بالتعرض ا 

  . على المعايير العلمية السليمة والممارسات الدولية المقبولة
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 للسالمة بما يتعلق   اًينبغي للسلطة المختصة أن تضع معايير     . 2.2.2.11
بتركيز الغبار العضوي في المنشآت المحصورة بغية الحيلولة دون حدوث          

  . واألحداث اإلنفجاريةالحريق 
 علـى المعـايير ذات      اولينبغي ألصحاب العمل أن يحص    . 3.2.2.11

 ار لتحديد التدابير الالزمة إلزالة المخـاطر أو        طخ تقييماً لأل  اجروالصلة وي
. استراتيجيات التحكم الالزمة لتقليل تعرض العمال إلى أدنى حـد ممكـن           

اء قياسات ألنواع الغبـار     كجزء من هذا التقييم، ينبغي لصاحب العمل إجر       
في بيئة العمل لتحديد تركيز أنواع الغبـار فـي المنـشآت المحـصورة،              

. ومستوى التعرض في مناطق العمل المختلفة، واألخطـار لـدى العمـال          
ينبغي لتقييم األخطار أن يأخذ بالحسبان أثر تبدالت الطقـس والظـروف            

  . يميةالمناخية على اآلثار الصحية للتعرضات للمادة  الجس
  إزالة المخاطر. 3.2.11

 مـن   .تمثل إزالة الغبار من البيئة الزراعية تحدياً هـائالً        . 1.3.2.11
من . اإلزالة التامة، ال سيما في البيئات خارج المبانيإثبات صعوبة  الممكن

الممكن ألساليب التحكم الهندسي أن تقلل كثيراً مـستوى الغبـار والمـادة             
  . ال سيما في البيئات المحصورةة األخرى، علقالجسيمية الم

ينبغي ألصحاب العمل ضمان أن مرافق تخزين فـضالت         . 2.3.2.11
.  مفصولة تماماً عن أماكن عزل الحيوانـات والطيـور         تجميعهاالماشية و 

ينبغي تصميم تلك المرافق وبناؤها بأسلوب يحول دون  تشكل الـضبوبات            
  . خرىمن المادة المائية، أو الغبار، أو الجسيمات األ

ينبغي ألصحاب العمل ضمان أن مرافق التعريض للهواء        . 3.3.2.11
البطاطا، الجـزر،   (فيف وتخزين الحبوب واألعالف والنباتات الدرنية       جوت

 أو  ،لعفـن امصممة ومبنية بأسلوب يحول دون تـشكل        ) القلقاس، الشمندر 
  .  ودون التعرض لها، والنباتات الدرنية المتعفنة أوالحبوب
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 ينبغي ألصحاب العمل ضمان أن مرافق وتكنولوجيا النقل         .4.3.2.11
مصممة ومبنية كي تزيل التعرضات للغبار المعلـق والـذيفان الـداخلي            

  . والعفن
  أساليب التحكم الهندسي. 4.2.11

فـي  ينبغي ألصحاب العمل ضمان أن مستويات الغبـار         . 1.4.2.11
 التي تـضعها    مرافق تخزين ونقل الحبوب هي ضمن أو أدنى من المعايير         

السلطة المختصة بهدف حماية صحة العامل، وبهدف الحيلولة دون حدوث          
  . مخاطر االنفجارات الجسيمة واإلصابات أو  الوفيات الناجمة عن الحريق

ينبغي ألصـحاب العمـل ضـمان أن مـستويات الغـاز            . 2.4.2.11
  الماشية والدواجن والمرافق المشابهة متماشية مـع       حظائروالجسيمات في   

ر في الجدول التالي، إن مستويات      هظْكما ي . المعايير والممارسات الوطنية  
        التعرض المسموحة العظمى لغازات األمونيا وسلفيد الهيدروجين قد حدت د

ر في  هظْأيضاً أن ي  يمكن  . جيداً وهي متسقة إلى حد ما مع الحدود القانونية        
ر الحبـوب التـي     الجدول أن مستويات التعرض المسموحة العظمى لغبـا       

ِضوكمعدل متوسط التعرض فـي كنـدا واإلدارة         3م/ ملغ 10ت وكانت   ع 
 3م/ ملـغ  4 أو   3يوصى حالياً بـ    و،  تيناألمريكية للسالمة والصحة المهني   

 يل مؤتمر أخصائِ  بل والية كاليفورنيا ومن قِِ    بكمعدل متوسط التعرض من قِ    
 اإلشارة إلى أن المـستوى      أيضاً ينبغي. ين الحكومِ مهنيةالقواعد الصحية ال  

إضافة إلى ذلـك،    . األعظمي للذيفان الداخلي ُأخذ بعين االعتبار في هولندا       
قد ال تكون مستويات التعرض العظمى لغبار الحبوب مالئمة لمرافق إيواء           
الحيوانات ألن الغبار في تلك األماكن يحوي، باإلضافة إلى غبار الحبوب،           

الذيفان الداخلي والنواتج الجرثومية التي     تراكيز مهمة من المواد األخرى ك     
لقد ظهرت آثار   . يمكن أن تتفاقم آثارها بوجود األمونيا وسلفيد الهيدروجين       

 2مهمة على الجهاز التنفسي لإلنسان عند مستويات للغبار الكلـي قيمتهـا             
  .3م/ملغ
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  المستقلة/مستويات الغاز والغبار التي توصي بها الوكاالت الوطنية. 1.11جدول 

 سلفيد  األمونيا  
الذيفات   غبار الحبوب  الهيدروجين

  الداخلي
إدارة العمل في 

  كندا
 جزء بالمليون 25

معدل متوسط 
   أ ساعات8/التعرض

 معدل 3م/ ملغ10   جزء بالمليون10
 8/متوسط التعرض

  بساعات

  

اإلدارة األمريكية 
للسالمة والصحة 

  تينالمهني

 معدل 3م/غ مل10   جزء بالمليون20   جزء بالمليون50
 8/متوسط التعرض

  ب تساعات

  

المؤتمر األمريكي 
  القواعديألخصاِئ

الصحية المهنية 
  الحكوميين

 جزء بالمليون 25
معدل متوسط 

  أ ساعات8/التعرض

 معدل 3م/ ملغ4   جزء بالمليون10
 8/متوسط التعرض

  ب ثساعات

  

 جزء بالمليون 20  االتحاد األوروبي
معدل متوسط 

   أ ساعات8/التعرض

       جزء بالمليون10

 جزء بالمليون 20  الدانمارك
معدل متوسط 

  أ ساعات 8/التعرض

 معدل 3م/ ملغ3   جزء بالمليون10
 8/متوسط التعرض

  ب ثساعات

  

 جزء بالمليون 25  السويد
معدل متوسط 

   أ ساعات8/التعرض

 معدل 3م/ ملغ5   جزء بالمليون10
 8/متوسط التعرض

  ب ثساعات

  

 معدل 3م/ملغ 4      والية كاليفورنيا
 8/متوسط التعرض

  ب تساعات

  

المجلس الصحي 
  في هولندا

 3م/ ملغ135      
تؤخذ حالياً بعين (

  )االعتبار
  .  ساعات8 قيمة حد العتبة معدل متوسط التعرض لمدة  أ 
  . الجسيمات الكلية ب
  . ساعات8معدل متوسط التعرض لمدة  ت
  .الغبار العضوي ث

 ضـمان أن كافـة تقنيـات الترشـيح       ينبغي ألصحاب العمل  . 3.4.2.11
  . البيولوجي وتقنيات التهوية الفاعلة والمنفعلة األخرى تعمل وفق المواصفات
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لكل حيوان   ينبغي ألصحاب العمل ضمان توفير حيز كافٍٍ      . 4.4.2.11
وارتفاع كاٍف للسقف وفقاً للمعايير والممارسات الوطنية بغية تقليل تركيز          

انظر الفصل  ( الطيور والحيوانات    حظائرمعلقة في   المادة الجسيمية ال  /الغبار
  ).  بشأن المنشآت الزراعية14

ينبغي أن تُجهز الجرارات والمعدات األخرى المستخدمة في العمليات         . 5.4.2.11
  . ل من الغبار المنبعثالتي تطلق الغبار بحجرة ذات نظم ترشيح تحمي المشغِّ

  نظم وإجراءات العمل المأمون. 5.2.11
ينبغي ألصحاب العمل ضمان أن نظم وإجراءات العمل في         . 1.5.2.11

موضعها المالئم بغية تقليل المخاطر التي يتعرض لها العمال كأنواع الغبار           
  . والتعرضات البيولوجية

2.5.2.11 .  جري أصحاب العمل قياسات ألنواع الغبار في بيئـة         ينبغي أن ي
.  المخاطر إلى أدنى حـد ممكـن       العمل بفواصل زمنية مالئمة للتحقق من تقليل      

  . ينبغي ألصحاب العمل اتخاذ إجراءات تصحيحية إذا ما كانت الحالة عكس ذلك
  . ينبغي ألصحاب العمل ضمان التنظيف الكافي لمكان العمل. 3.5.2.11
ينبغي ألصحاب العمل ضمان أن المعدات التـي تُـستخدم          . 4.5.2.11

  . ٍفلتقليل التعرضات تُنظَّف وتُصان بشكل كا
ينبغي لصاحب العمل أن يأخذ بعين االعتبار الحاجة لتقليل         . 5.5.2.11

ب العمال على المهام باالشتراك     وان ت عبرزمن التعرض، على سبيل المثال      
  . مع اإلجراءات العالجية األخرى

 ينبغي لصاحب العمل أن يوفر للعمال المعلومات والتدريب       . 6.5.2.11
 التعرض ألنواع الغبار والحاجة لمراعـاة        األخطار الناجمة عن   كي يفهموا 

  . إجراءات العمل المأمون
  استخدام معدات الوقاية الشخصية. 6.2.11

ينبغي استخدام معدات الوقاية الشخصية في الظروف التي        . 1.6.2.11
ر اسـتراتيجيات   عبتكون فيها إزالة أو تقليل المخاطر إلى أدنى حد ممكن           

ال تعتبر معـدات الوقايـة      .  أو غير عملية   التحكم المذكورة أعاله مستحيلة   
الشخصية بديالً عن استراتيجيات التحكم إلزالة المخاطر المحتملة المتعلقة         

  . بتعرض العمال ألنواع الغبار أو للتقليل منها إلى أدنى حد ممكن
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ينبغي لصاحب العمل تزويد العمال بمعدات الوقاية الشخصية        . 2.6.2.11
تشتمل معدات الوقايـة الشخـصية الخاصـة        . لهمب قِ المالئمة الستخدامها من  

بالتعرض للغبار على وسائل حماية الجهاز التنفسي والمالبس الواقية المالئمة          
انظر، علـى   (كبدلة العمل والقفازات والنظارات واألحذية ذات الساق الطويلة         

  ).  بشأن معدات حماية الجهاز التنفسي5.6وجه الخصوص، القسم 
 الناجمة  بغي لصاحب العمل ضمان أن العمال فهموا األخطار       ين. 3.6.2.11

عن التعرض ألنواع الغبار، وحصلوا على التدريب الكافي بـشأن اسـتخدام            
  .  اإلشراف عليهم بشأن ضمان امتثالهميجريمعدات الوقاية الشخصية، و

ينبغي للعمال أن يستخدموا على نحو مالئم معدات الوقاية         . 4.6.2.11
  .  عليها بحالة جيدةواحافظأن ي زودوا بها، والشخصية التي
ينبغي لصاحب العمل أن يضمن أن معدات حماية الجهـاز          . 5.6.2.11

متوفرة كي يستخدمها العامل، وأن ) األقنعة، المرشِّحات، الكمامات(التنفسي 
     د العمال بها مناسبة للتعـرض، وأن       معدات حماية الجهاز التنفسي التي زو

يلخـص الجـدول   .  على التدريب المالئم بشأن اسـتخدامها  العمال حصلوا 
  . التالية استخدام أنماط عديدة من معدات حماية الجهاز التنفسي

  معدات حماية الجهاز التنفسي. 2.11جدول 
  المساوئ  المحاسن  الكمامات المنقية للهواء

ـ     ستخدم لمـرة   قناع أو مرشح ي
  واحدة

يرشح الجزيئات كغبار الحبـوب     
  . ع السديم والدخانوبعض أنوا

يقلل صمام الزفير االختباري من     
  . تشكل الضباب على النظارات

  . الصيانة مجانية
  .جيد للمشاريع القصيرة األمد

  

كمامة نصف الوجـه المجهـزة      
  بخراطيش ومرشحات مزدوجة

ترشح الجزيئات وأنـواع الـسديم      
والدخان؛ تمتص وتعيـق األبخـرة      

  .الكيميائية والغازات 
  .ستخدام إلى حد ماسهلة اال

حليـق  م  ينبغي أن يكون المـستخدِِ    
  .اًنظيف الوجه

م بـالحر فـي     قد يشعر المستخدِ  
  .الطقس الدافئ

كمامة كامل الوجـه المجهـزة      
  بخراطيش ومرشحات مزدوجة 

ترشــح الجزيئــات وأنــواع الــسديم 
والدخان؛ تمـتص وتعيـق األبخـرة       

  . الكيميائية والغازات
نصف  من كمامة  أفضل منع التسرب 

 إلـى  الوجه تحمي العينين باإلضافة   
  .األنف والرئتين

  حليق الوجه  مينبغي أن يكون المستخدِ   
  . اًنظيف

  . قد يشعر المستخدم بالحر في الطقس الدافئ
لو النظارات وسـيلة    يحتاج مستعمِ 

ت علـى القـسم     بثَعينية خاصة تُ  
  . الداخلي للقطعة الوجهية للكمامة
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  المساوئ  لمحاسنا  الكمامات المنقية للهواء
كمامة القلنسوة الهوائية المدارة    
بالبطاريات والمجهزة بخراطيش   

  ومرشحات

ترشح الجزيئات وأنواع السديم     
والدخان؛ تمتص وتعيث األبخرة    

 تتطلـب   .الكيميائية والغـازات  
المقارنة مع الكمامات   بجهداً أقل   

التي يديرها المستخدم؛ يمكن أن     
 ةيتمكن العامل الذي لديه مـشكل     

فــي القلــب أو الــرئتين مــن 
  . االستمرار بالعمل

مرهقة، يمكن أن تعيق الحركة،     
يشعر المـستخدم بـالبرد فـي       

  . الشتاء عند هبوب الهواء

كمامة كامل الوجه الموصـولة     
  بأنبوب هواء

 نظيفاً مـن مـصدر      توفر هواء 
  مركزي

تتطلب تدريباً خاصـاً واختبـار      
ــةءالمال ــون . م ــي أن يك ينبغ

  .  نظيفاًيق الوجه حلمالمستخِد
 ستخدمو النظارات وسيلة   يحتاج م

عينية خاصة تثبت علـى القـسم       
  . الداخلي للقطعة الوجهية للكمامة

من الممكـن ألنبـوب الهـواء       
  . الموصول بها أن يقيد الحركة

كمامة كامل الوجه الموصـولة     
  بعلبة هواء أو أوكسجين

 نظيفاً مـن مـصدر      توفر هوٍاء 
  مستقل 

 خاصـاً واخنبـار     تتطلب تدريباً 
ــة ــون . المالئم ــي أن يك ينبغ
  . نظيفاً حليق الوجهالمستخدم 

يحتاج مستخدمو النظارات وسيلة    
عينية خاصة تثبت علـى القـسم       

  . الداخلي للقطعة الوجهية للكمامة
  .العلبة ثقيلة وكبيرة الحجم

  فضالت الحيوانات. 3.11
  وصف المخاطر. 1.3.11

نتاج الحيوانـات والطيـور علـى       من الممكن أن ينطوي إ    . 1.1.3.11
مخاطر التعرض لفضالت الحيوانات كروث الحيوانات والفضالت السائلة،        
ومخاطر التعرض لألمونيا وسـلفيد الهيـدروجين والميثـان والجـراثيم           

  . واألمراض حيوانية المصدر
 األمونيا عاليـة فـي العمليـات         تكون مستويات  غالباً ما . 2.1.3.11

من الممكن أن   . لدواجن، وهي تنجم عن البول والبراز     المتعلقة بالماشية وا  
  علـى  مل األعراض الناجمة عن التعرض لمستويات عالية من األمونيا        تتش

  .  الجهاز التنفسيهيجأو ت/دماع العينين و
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عادة ما تكون المستويات المرتفعـة مـن ثنـائي أكـسيد            . 3.1.3.11
ؤدي المستويات المرتفعـة    عادة ما ال ت   . الكربون مؤشراً لعدم كفاية التهوية    

لهذا الغاز إلى حدوث األعراض رغم أن االختناق يمكن أن يحـدث فـي              
  . المستويات العالية من الغاز

دروجين كنتيجة للهضم ال الهـوائي      ييتشكل غاز سلفيد اله   . 4.1.3.11
يعتبـر  .  التجميـع  للمادة العضوية وفي خزانات الصرف الصحي ومرافق      

. للغاية ومن الممكن أن يؤدي إلى وفاة مفاجئـة        التعرض لهذا الغاز خطير     
 أكـسيد الكربـون     ييصنَّف هذا الغاز كخانق كيميائي مماثل لغازي أحاد       

يثبط غاز سلفيد الهيدروجين امتصاص األكسجين فـي الجـسم          . والسيانيد
لعينين والحلق في التراكيز    هيج في ا  حدث ت ي. ويسبب الوفاة يسبب االختناق   

 جزء بالمليون تحدث    50-10ن؛ وفي التراكيز من      جزء بالمليو  10-2من  
الدوخة، والصداع، والغثيان واإلقياء، والسعال وصعوبة في التنفس؛ وفـي          

 جزء بالمليون تحـدث مـشاكل تنفـسية شـديدة،           50التراكيز التي تفوق    
تسوء اآلثـار الكارثيـة     . وصدمة، واختالجات، ومن الممكن حدوث الوفاة     

الهيدروجين ألن العامل ال يدرك الرائحة المميـزة        الكامنة الستنشاق سلفيد    
بب تلـف   في التعرض لتراكيـز عاليـة بـس       » البيض الفاسد «لهذا الغاز   

  . هذا الغاز ويفشل العامل في إدراك الخطراألعصاب الشمية في األنف ب
.  الحيوانات العمليات المتعلقة بروث  يتشكل غاز الميثان في     . 5.1.3.11

ر روث الحيوانـات إلـى      فَعرض لهذا الغاز في ح    من الممكن أن يؤدي الت    
  . حدوث الوفاة بسبب االختناق

حدث األخماج لدى العمال، ال سيما العمال       من الممكن أن تَ   . 6.1.3.11
يم اإلشريكية ثراجاألحداث واألطفال، كنتيجة للتلوث الثانوي للمياه الجوفية ب      

لوث مياه الشرب في    من الممكن أن يؤدي ت    . القولونية والقولونيات األخرى  
اآلبار ومصادر المياه األخرى بالجراثيم اإلشريكية القولونية والقولونيـات         

لويـة  كاألخرى إلى حدوث أمراض معدية معوية كاإلسـهاالت ومـشاكل         
  . جسيمة ومشاكل أخرى وقد تحدث الوفاة

 الحيـوان إلـى   مـن  األمراض دد منمن الممكن انتقال ع  . 7.1.3.11
 4.11انظر الجدول   ( في قسم األمراض حيوانية المصدر       اإلنسان كما ذُِكر  

  ). في قسم األمراض حيوانية المصدر
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  طة بتخزين وتدبير روث الحيواناتالغازات الشائعة المرتب. 3.11جدول 
أخف من   الغـاز

  اآلثار الصحية  التصنيف  الرائحة  الهواء
 للعينين والحلق بمستويات مهيج  مهيج  الذعة  نعم  األمونيا

   جزء بالمليون25تفوق 
ثنائي أكسيد 

  الكربون
تؤدي التراكيز المتزايدة إلى حـدوث        خانق  عديم الرائحة  ال

الصداع والنعاس في التراكيـز التـي       
  . جزء بالمليون5000تفوق 

سلفيد 
  الهيدروجين

صداع، دوخة، غثيان عند التراكيز التي        سام  البيض الفاسد  ال
 جزء بالمليون، ومميت عـد      10تفوق  

   جزء بالمليون 500اكيز التي تفوق التر
خانق، قابل   عديم الرائحة  نعم  الميثان

  لاللتهاب
 5000صداع عند التراكيز التي تفوق      

جزء بالمليون؛ حدوث حريق انفجاري     
 25000عند المستويات التي تفـوق      

  جزء بالمليون

  تقييم األخطار. 2.3.11
يير السالمة بما   ينبغي للسلطة المختصة أن تضمن وضع معا      . 1.2.3.11

ينبغي . يتعلق بالتعرض المهني لمنتجات روث الحيوانات في البيئة الزراعية        
  . أن ترتكز تلك المعايير على المعايير العلمية والممارسات الدولية المقبولة

 على المعلومات المتعلقة   اولينبغي ألصحاب العمل أن يحص    . 2.2.3.11
   لألخطار لتحديد التدابير الالزمة إلزالة     جروا تقييماً   بالمعايير ذات الصلة وي

المخاطر أو لتحديد استراتيجيات التحكم الالزمة لتقليل تعرض العمال إلـى   
كجزء من هذا التقييم، ينبغي ألصـحاب العمـل إجـراء           . أدنى حد ممكن  

قياسات للغازات في بيئة العمل لتحديد مستوى التعرض في مناطق العمـل            
  . لى العمالر عاخطاأل  لتحديدالمختلفة

حيثما يقطن األطفال والمجموعات المستضعفة األخرى في       . 3.2.3.11
  . د التقييم األخطار الناجمة عن تعرضهمحد يجب أن ي،المزرعة
  إزالة المخاطر. 3.3.11

تعتبر إزالة الغازات السامة من روث الحيوانات في البيئة         . 1.3.3.11
ـ    .الزراعية هدفاً أساسياً   ى اإلزالـة التامـة لغـاز سـلفيد          ينبغي النظر إل

  من الممكن إثبـات    .الهيدروجين من البيئة التي يتنفس فيها العمال كأولوية       
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ـ صعوبة اإلزالة التامة للغازات األحرى كاألمونيـا، فـي البي          ات داخـل   ئ
يمكن ألساليب التحكم الهندسي أن تقلل كثيراً مستوى الغازات في          . المباني

  . حصورةالبيئات الم
ينبغي ألصحاب العمل أن يضمنوا فصل مرافق تخزين فضالت         . 2.3.3.11

  .  عن شبكات الصرف الصحي المستخدمة للبشر تجميعهاالماشية ومرافق
 العمليـات   ينبغي ألصحاب العمل أن يضمنوا أن هندسـة       . 3.3.3.11
 الحيوانات تهدف إلى إزالة مخاطر تعرض العمال لـسلفيد          المتعلقة بروث 

  .  تفوق الحدود المقبولةالهيدروجين في تراكيز
ينبغي ألصحاب العمل أن يضمنوا أن هندسـة حاويـات          . 4.3.3.11

 التجميعوسائل   و روث الحيوانات السائل، كحفر روث الحيوانات وخزانات      
 بحيث أن ارتجاج الفضالت الـسائلة، وسـحب سـدادة            مصممة األخرى،

ـ       سائلة ال المصرف، واألنشطة األخرى التي تشتمل على نقل الفـضالت ال
  . تؤدي إلى تعرض العمال لمستوى يفوق الحدود المقبولة

  أساليب التحكم الهندسي. 4.3.11
ينبغي إنشاء المباني أو البحيرات أو الخزانات التي يخزن         . 1.4.3.11

فيها روث الحيوانات للمحافظة على مـستوى تعـرض العمـال ضـمن             
  . المستويات المقبولة

 الحيوانات كافية   ظائرالتهوية في مرافق ح   ينبغي أن تكون    . 2.4.3.11
بغية حماية العمال من التعرض لمستويات غير مأمونـة مـن الغـازات،             

  . كاألمونيا وسلفيد الهيدروجين
ينبغي إنشاء مرافق تربية الحيوانات بأسلوب للتحكم بالتعرضات        . 3.4.3.11

لها الـسائل    بشك روث الحيوانات التعامل مع   لغاز سلفيد الهيدروجين في مواقع      
  . الحيوانات في حفر الروث روث   وحيثما يجمعتحت أرضية مبلَّطة

ال ينبغي السماح بوضع وصالت الصرف الـصحي بـين          . 4.4.3.11
  . شبكات الفضالت المنزلية وشبكات فضالت الحيوانات
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ينبغي إنشاء المرافق المحتوية على الفضالت السائلة مـن         . 5.4.3.11
 للمعايير الوطنية أو المحلية أو، في حال عدم وجـود           روث الحيوانات وفقاً  

  . تلك المعايير أو عدم وضوحها، وفقاً للممارسات الدولية الجيدة
  نظم وإجراءات العمل المأمون. 5.3.11

ينبغي ألصـحاب العمـل ضـمان أن مـستوى سـلفيد            . 1.5.3.11
ء  جـز 10الهيدروجين في مكان العمل ال يتجاوز الحد المعيـاري البـالغ         

  . بالمليون في أي وقت من األوقات
بسبب اضطراب وظيفة األعصاب الشمية في األنف الناجم        . 2.5.3.11

عن سلفيد الهيدروجين فإن قياس مقدار هذا الغاز في الهواء هو الطريقـة             
ينبغي ألصحاب العمل أن يضمنوا إجـراء تلـك         . الموثوقة الوحيدة لكشفه  

ن أنظمة اإلنذار قادرة علـى      أضة، و القياسات باستمرار في المواقع المعر    
  . اإلشارة إلى تراكيز سلفيد الهيدروجين التي تقترب من المستوى الخطير

ينبغي ألصحاب العمل أن يضمنوا اختيار العمال وتدريبهم        . 3.5.3.11
. كي يدخلوا ويعملوا بأمان في األماكن المحصورة قبل تكليفهم بإجراء ذلك          

والتدريب االستخدام المالئم لمعدات الوقايـة      ينبغي أن يشمل هذا االختيار      
  . الشخصية في األماكن المحصورة

ينبغي لصاحب العمل أن يوفر معدات كشف الغـاز التـي           . 4.5.3.11
تُقْرأ مباشرة بغية تقييم مستويات سلفيد الهيدروجين قبل دخول العامل إلـى            

       خزن روث  األماكن المحصورة، كفتحات الدخول والخزان والحفرة حيث ي
  . الحيوانات

ينبغي لصاحب العمل أن يضمن عدم دخول أي عامل إلى          . 5.5.3.11
حفرة روث الحيوانات أو مرفق مشابه دون استخدام قناع هوائي يشغل في            
الخارج باإلضافة إلى حزام السالمة وعاملين اثنين في السطح قادرين على           

  . إلبالغإخراج العامل المعرض، إذا اقتضى الحال ذلك، بمجرد ا
ينبغي لصاحب العمل أن يضمن وجود خطة إنقاذ كاملة في         . 6.5.3.11

حال تأثر العامل بسلفيد الهيدروجين في حفرة روث الحيوانات أو مرفـق            
  . مشابه
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ينبغي أن يحصل العمال على التعليمات بشأن عدم دخـول          . 7.5.3.11
 دون حماية   األماكن المحصورة إلنقاذ عامل آخر متأثر بسلفيد الهيدروجين       

وجود عاملين اثنين على السطح قادرين على إخراج العامـل          ن  ودوكافية  
  . المتأثر من الحفرة

ينبغي لصاحب العمل أن يضمن حصول المستخدمين على        . 8.5.3.11
  . التدريب الكافي بشأن عمليات اإلنقاذ واستخدام معدات الوقاية الشخصية

مال بحقهـم فـي رفـض       العبالغ  ينبغي لصاحب العمل إ   . 9.5.3.11
راً، كالدخول إلى حفرة روث ييحتمل أن يكون خط  تجميع  لى موقع   إالدخول  

  .  تحامل أيدونلك  روث الحيوانات، وذ تجميعالحيوانات أو مرفق
  استخدام معدات الوقاية الشخصية .6.3.11

ينبغي استخدام معدات الوقاية الشخصية في الظروف حيثما        . 1.6.3.11
ير عملي إزالة المخـاطر عبـر اسـتراتيجيات الـتحكم           يكون صعباً أو غ   

ال تعتبر معدات الوقاية الشخصية بديالً عن استراتيجيات        . المذكورة أعاله 
 الـسامة،   تالتحكم إلزالة أو تقليل المخاطر على العامل الناجمة عن الغازا         

  . بل إنها الحل األخير فقط
 الشخـصية   ينبغي لصاحب العمل توفير معـدات الوقايـة       . 2.6.3.11

 ينبغـي لمعـدات الوقايـة الشخـصية      .ل العمال بالمالئمة لالستخدام من قِ   
الخاصة بالتعرضات للغازات السامة جداً كسلفيد الهيدروجين أن تتألف من          

  قد يلزم في بعض الظـروف اسـتخدام بدلـة           .ل خارجياً شغَّقناع هوائي ي 
  . ق الطويلةل، والقفازات، والنظارات، وأحذية السالمة ذات الساعمال

ينبغي لصاحب العمل أن يضمن أن العمال فهموا األخطار         . 3.6.3.11
 التعرض للغازات السامة، وحصلوا على التدريب       نعلى صحتهم الناجمة ع   

جريت الزيارات  ُأالكافي بشأن استخدام معدات الوقاية الشخصية المالئمة، و       
  . اإلشرافية عليهم لضمان امتثالهم

تخدم العمال معدات الوقاية الشخصية على نحو       يجب أن يس  . 4.6.3.11
مالئم، ويحافظوا عليها بظروف جيدة وفقاً لتدريبهم، وأن يحـصلوا علـى            

  . الوسائل المالئمة إلجراء ذلك
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  األمراض حيوانية المصدر. 4.11
  وصف المخاطر. 1.4.11

من الممكن أن يحدث لدى العمال مرض حيواني المصدر         . 1.1.4.11
 حيوان مصاب بمرض معٍد أو أحد منتجات الحيوان الثانوية   التعامل مع بعد  

 أو  )الحليب، اللحم غير المطهي جيداً    (، وتناول منتجات الحيوانات     )الجلود(
مياه شرب ملوثة، واألنسجة أو المادة البرازية المِدعةي .  

من الممكن لألمراض حيوانية المصدر أن تقلد األمـراض         . 2.1.4.11
  . ين نموذجياًهاِئندي واألنفلونزا، ويعتبر البشر األثوياء العالماألخرى كاإلسهال 

تشمل األمثلة لألمراض حيوانية المصدر الجمرة الخبيثـة        . 3.1.4.11
 أنسجة حيوانات مصابة بمرض معٍد وتؤدي إلى        التعامل مع التي تنجم عن    

 التي تـنجم  ) الحمى المالطية  (آفات جلدية لدى اإلنسان؛ وداء البروسيالت     
 أنسجة ماشية مصابة بمرٍض معٍد كنسيج المشيمة وتـؤدي          عن التعامل مع  

وأوالـي  ) رتكامبيلوباك (ةَطيفَعإلى حمى لدى العمال؛ واألخماج بجراثيم ال      
الناجمة بشكل رئيس عن الماشـية عبـر        ) كريبتوسبوريديوم(خفية األبواغ   

ال لـدى   ية معوية كاإلسـه   عِدلى أعراض م  إتلوث الغذاء أو المياه وتؤدي      
الناجم عن القوارض والماشـية   ) لولبية ليبتوسبيرا (العمال؛ وداء البريميات    

 الماء الملوث للجلد ويؤدي إلى حمى لـدى العمـال؛ والـداء        مالمسة عبر
الببغائي الناجم عن الدواجن والطيور عبر استنشاق المادة البرازية ويؤدي          

جم عن عـضات الكـالب      إلى التهاب رئوي لدى العمال، وداء الكَلَب النا       
الخ، المصابة بالمرض ويؤدي إلى مشاكل      .. والحيوانات البرية والخفافيش  
 164فـي الـصفحة     . 4.11يحوي الجدول   . عصبية جسيمة تنتهي بالوفاة   

  . تفاصيل عن تلك األمراض واألسباب األخرى لألمراض حيوانية المصدر
  تقييم األخطار. 2.4.11

صة أن تضع معاييراً للسالمة بما يتعلق      ينبغي للسلطة المخت  . 1.2.4.11
 البيئة  فيبالتعرض المهني لمنتجات الحيوانات الميتة أو المصابة بالمرض         

مة ي ينبغي أن ترتكز تلك المعايير على المعـايير العلميـة الـسل            .الزراعية
  . ة المقبولةيوالممارسات الدول
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 علـى المعـايير ذات      اولحصيينبغي ألصحاب العمل أن     . 2.2.4.11
 جروا تقييماً لألخطار لتحديد التدابير الالزمة إلزالة المخاطر، أو         الصلة وي

لتحديد استراتيجيات التحكم الالزمة لتقليل تعرض العمال إلى أدنـى حـد            
كاً  كجزء من هذا التقييم، ينبغي لصاحب العمـل أن يكـون مـدر             .ممكن

خطار األمراض حيوانية المصدر على العمال فـي مواقـع التعـرض            أل
  . المختلفة، والنساء في سن اإلنجاب، وعلى األخص العامالت الحوامل

  إزالة المخاطر. 3.4.11
ينبغي أن توفر السلطة المختصة المعلومات بشأن الوقايـة         . 1.3.4.11

الئم بمـا يتعلـق     من األمراض حيوانية المصدر، وتوفر خدمات الدعم الم       
  . بتدابير الصحة العامة والصحة البيطرية والصحة المهنية

 حـدوث األمـراض     منعينبغي لصاحب العمل أن يتكفل ب     . 2.3.4.11
حيوانية المصدر عبر تشارك تدابير استئصال المرض، وتلقيح الحيـوان،          

 وصيانة اإلمداد بالميـاه المأمونـة للبـشر وللحيوانـات،           ،وتلقيح اإلنسان 
تخلص المالئم من فضالت اإلنسان والحيوان، وإصحاح بيئـة العمـل،           وال

وإصحاح معسكرات العمل، وتنظيف الجروح المفتوحة وحمايتها، والتقنيات 
، )كبسترة الحليب والطهي الكامل للحم    (المالئمة للتعامل مع الطعام وإعداده      
 حقول  كاألحذية ذات الساق الطويلة في    (واستخدام معدات الوقاية الشخصية     

، واالستخدام الحصيف للمضادات الحيوية لتقليل نمو ذريات الجراثيم         )الرز
 بعـين    أن تأخـذ    التحكم والسلوكيات الواقيـة    تكنولوجيالينبغي  . المقاومة
السبل والعوامل واألثوياء، وأن تستهدف بـشكل محـدد طـرق            االعتبار

  ). االستنشاق، االبتالع، االمتصاص، الحقن(االنتقال األربعة 
  أساليب التحكم الهندسي. 4.4.11

حيثما يكون ذلك ممكناً، ينبغي لصاحب العمـل اسـتخدام          . 1.4.4.11
أساليب التحكم الهندسي لتقليل احتمال ظهور مرض حيواني المـصدر، أو           

كأمثلة على أساليب التحكم الهندسي يذكر آالت الغسيل        . إزالة هذا االحتمال  
ـ اآللي لمعدات صناعة اآلل    ـ األخمـاج بجـراثيم الع   ب الـتحكم     أو ناب ة طيفَ
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بواسطة ضمان  ) كريبتوسبوريديوم(أو األوالي خفية األبواغ     ) كامبيلوباكتر(
  . ياة المأمونةماإلمداد بال

  نظم وإجراءات العمل المأمون. 5.4.11
ينبغي لصاحب العمل أن يتكفل بتقليـل تعـرض العمـال           . 1.5.4.11

 ممكن بواسطة التدابير كالقواعـد      لى أدنى حد  إلألمراض حيوانية المصدر    
الصحية األساسية وممارسات اإلصحاح؛ وهي تشمل تلقـيح الحيوانـات،          
والمعالجة الفورية أو التخلص المالئم من الحيوانات واألنـسجة المـصابة           

 بالمرض المدي، وتنظيف وتطهير المواقع الملوثة علـى نحـو مالئـم،           ع
  . خصيةواالستخدام المالئم لمعدات الوقاية الش

ينبغي لصاحب العمل أن يمنح العمال الفرصـة لتلقـيحهم          . 2.5.4.11
  . بدون أي تكلفة على العامل

ينبغي لصاحب العمل تدريب العمال بشأن التدابير المالئمة        . 3.5.4.11
للحيلولة دون حدوث فاشية أو انتقال األمراض حيوانيـة المـصدر إلـى             

قيح الماشية ضد داء البروسـيالت      األحياء المستهدفة، على سبيل المثال، تل     
  ). الحمى المالطية(

ينبغي لصاحب العمل أن يؤسس ممارسات غـسل اليـدين         . 4.5.4.11
ويعززها كتدبير فعال ضد كثير من العوامل الممرضـة المرتبطـة بنقـل      

ينبغي أن يتوفر الماء والصابون والمطهـرات       . األمراض حيوانية المصدر  
واحدة في األماكن التي تُعزل فيها الحيوانات       ستعمل لمرة   والمناشف التي تُ  

  .تبهة بذلكشالمصابة بمرض معٍد أو الم
، أن يكفـل إجـراء      نطبـق  حيثما ي  ،ينبغي لصاحب العمل  . 5.5.4.11

  : تدريب محدد، للعمال بشأن
   التعامل مع الحيوانات الحية؛ و  )أ(
  فتح جثة الحيوانات المصابة بمرض معٍد؛ و) ب(
  ؛ واتحيوانلكافة المنتجات الثانوية لالتعامل مع ) ت(
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ق صحية مالئمة للتخلص من جيف الحيوانات الميتة، كأسـاس          ائطر) ث(
  للتحكم باألمراض حيوانية المصدر في مكان العمل؛ و

  . االستخدام المالئم لمعدات الوقاية الشخصية) ج(
ينبغي التعامل مع جيف الحيوانات المـصابة بـاألمراض         . 6.5.4.11

  .  منها وفقاً للوائح الرسميةوالتخلص
7.5.4.11 .        يجب أن يبلِّغ صاحب العمل عن فاشيات األمراض المدية ع

السارية وفقاً ألي متطلبات للسلطات الصحية اإلقليمية والوطنية واللـوائح          
الدولية ذات الصلة، كاللوائح الصحية الدولية الصادرة عن منظمة الصحة           

  . 2005العالمية في عام 
  استخدام معدات الوقاية الشخصية. 6.4.11

ينبغي لصاحب العمل أن يكون مدركاً لمعـايير الـسالمة          . 1.6.4.11
     معدات بوصادفة في مكان العمل،     العملية بما يتعلق بالعوامل الممِرضة الم

من الممكن أن تشمل تلك المعـدات القفـازات،         . الوقاية الشخصية الالزمة  
) الـوزرات (لـى العبـاءات     إ باإلضافة   واألقنعة، ووسائل حماية العينين،   

  .والمآزر واألحذية ذات الساق الطويلة المالئمة
ينبغي لصاحب العمل أن يوفر معدات الوقاية الشخـصية،         . 2.6.4.11

م تدريب محدد للعمال الذين هم علـى         .ب العمال بشأن استخدامها   ويدرلْزي 
رضون إلجراءات  تماس مع سوائل جسم الحيوانات والطيور، أو الذين يتع        

تتعلق بجلد الحيوان، أو الذين يقومون بفتح الجثة، أو الذين يتخلصون مـن             
الحيوانات الميتة المصابة بمرض مٍدع .  

  بر والتعرضات لألدوات الحادةاإلإصابات الوخز ب. 5.11
  وصف المخاطر. 1.5.11

ينطوي العمل الزراعي على خطر اإلصابة الناجمة عـن         . 1.1.5.11
لد باإلبر أو التعرضات لألشياء الحادة األخرى أثناء إنجاز المهام          وخز الج 

  .التي تتطلب استخدام وسائل حادة
لمهام المرتبطة بخطر إصابات الوخز بـاإلبر       لمن األمثلة   . 2.1.5.11

داخل الوريد، داخل العـضالت، تحـت       (هي إعطاء األدوية أو المعالجات      
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حة أو الخزعات أو الخياطة، وأخذ      ، والقيام بإجراءات بيطرية كالجرا    )الجلد
  . عينات األنسجة والدم

تنطوي اإلصابة الناجمة عن وخزات اإلبـر أو األشـياء          . 3.1.5.11
  . لى خطر الخمج من حقن العوامل الممرضة المنقولة بالدمعالحادة 

تنطوي اإلصابة الناجمة عن اإلبر المحتوية على األدويـة         . 4.1.5.11
ميائية أو اللقاحات أو المواد المخدرة أو مـضادات         أو عوامل المعالجة الكي   

الميكروبات على خطر التعرض لجرعات ضـارة كامنـة مـن العامـل             
  . موضوع المناقشة

  تقييم األخطار. 2.5.11
ينبغي للسلطة المختصة أن تضع معاييراً للسالمة بما يتعلق        . 1.2.5.11

 على المعايير العلمية     ينبغي أن ترتكز تلك المعايير     .باإلبر واألشياء الحادة  
  . السليمة والممارسات الدولية المقبولة

 علـى المعـايير ذات      اولصيحينبغي ألصحاب العمل أن     . 2.2.5.11
 جروا تقييمات لألخطار لتحديد التدابير الالزمة إلزالة المخـاطر،         الصلة وي

 استراتيجيات التحكم الالزمة لتقليل تعرض العمال إلى أدنى حـد            لتحديد أو
  . كنمم

  إزالة المخاطر. 3.5.11
على صاحب العمل في كافة األوقات أن يـسعى إلزالـة           . 1.3.5.11

إمكانية إصابة العمال بوخزات اإلبر بواسطة اختيـار طريقـة لمعالجـة            
  . لحيوانات ال تشمل اإلبر أو األشياء الحادة

  أساليب التحكم الهندسي. 4.5.11
سي وسائل السالمة المتعلقـة     أساليب التحكم الهند   يعتبر من . 1.4.5.11

باألشياء الحادة، ووسائل السالمة المتعلقة باإلبر، وحاويات التخلص مـن          
  . األشياء الحادة
ينبغي لصاحب العمل أن يوفر للعامـل وسـائل الـسالمة           . 2.4.5.11

المتعلقة باألشياء الحادة واإلبر بغية استخدامها في الظروف المناسبة، تلك          
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ع أن تقلل أو تزيل أخطار إصابة الجلد قبـل اسـتخدام     الوسائل التي تستطي  
تشمل وسائل السالمة تلك    . األشياء الحادة واإلبر أو أثناءه أو بعده مباشرة       

 داخل الوريد الخالية من اإلبر، واإلبر التي تـوفر الحمايـة مـن              الوسائل
اإلصابة بأسلوب هندسي كاإلبر التي ترتد تلقائياً بعد االسـتخدام أو اإلبـر            

يمكـن لوسـائل    . لمجهزة بغمد مفصلي معلق يغطي اإلبر بعد االستخدام       ا
  . قلل خطر الخمجتتطهير اإلبر أن 

ينبغي لصاحب العمل أن يتعهد بأن يكون واسع االطـالع          . 3.4.5.11
  . بشأن التقييم التقني المتطور لتلك الوسائل، وينقل تلك المعرفة للعمال

 توفير حاويات الـتخلص     ينبغي لصاحب العمل أن يضمن    . 4.4.5.11
  بـشكل تـام    يمتثلـون موضوع و ال مِلمين ب  من األشياء الحادة، وأن العمال    

  . الستخدامها
ينبغي لصاحب العمل أن يضمن أن حاويات التخلص مـن          . 5.4.5.11

عبئ إلى ما يفوق خط االمـتالء،       األشياء الحادة مقاومة لالنثقاب، وأنها ال تُ      
ليها تشير إلـى أنهـا نفايـة خطـرة، وأن         وأن بطاقة التعريف الملصقة ع    

  . التخلص منها يتم بأسلوب مأمون وفقاً لإلجراءات المعتمدة
بالنسبة للعمال الذين يقتضي عملهم إعطاء حقن للحيوانات،        . 6.4.5.11

ينبغي ألصحاب العمل أن يضمنوا توفير أساليب التحكم الهندسـي بغيـة            
  . التحكم في الحيوان بشكل كاٍف

  ظم وإجراءات العمل المأمونن. 5.5.11
1.5.5.11 .    ب العمال بشأن اإلجـراءات     ينبغي لصاحب العمل أن يدر

المالئمة إلنجاز المهام التي تنطوي على أخطار إصابات الوخز باإلبر قبل           
  . أن يطلب منهم إنجاز تلك المهام

ينبغي لصاحب العمل أن يوفر تدابير الوقاية والتحكم بغية         . 2.5.5.11
. ولة دون حدوث التعرض لوخزات اإلبر وإصابات األشـياء الحـادة          الحيل

ر القيام يدوياً بوضع قلنسوة اإلبر أو       حظ) أ: (ينبغي أن تشمل تلك التدابير    
الـتحكم  ) ب(األشياء الحادة الملوثة، أو حنيها، أو كـسرها، أو قـصها؛ و           
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مفاجئـة  المالئم بالحيوانات أثناء تطبيق اإلجراءات لتقليل خطر الحركـة ال         
وإصابات األشـياء الحـادة؛      لعامل بوخزات اإلبر  اوما يتلوها من إصابة     

  . إجراءات مناولة والتخلص اآلمنين من حاويات األشياء الحادة الممتلئة) ت(و
ينبغي ألصحاب العمـل أن يحتفظـوا بـسجل إصـابات           . 3.5.5.11

 تـدابير    تقيـيم فعاليـة     لهم إعادة  الوخزات باإلبر واألشياء الحادة، وينبغي    
  . الوقاية والتحكم بفترات منتظمة

  استخدام معدات الوقاية الشخصية. 6.5.11
ينبغي استخدام معدات الوقاية الشخـصية، كالقفـازات أو         . 1.6.5.11

األقنعة، حيثما يتواجد خطر التعرض للعوامـل الـضارة البيولوجيـة أو            
ألشياء الحـادة أو    الكيميائية، رغم أنها ال توفر الوقاية الكافية من إصابات ا         

يحتوي فصل آخر على مواضيع استخدام معـدات الوقايـة         . وخزات اإلبر 
  .الشخصية للحماية من المواد أو األحياء الدقيقة أو المواد الكيميائية الضارة

  اإلصابات الناجمة عن الحيوانات البرية. 6.11
ل يتناول هذا القسم مجاالً واسعاً من اإلصابات التي تشمل، ولـيس بـشك            
  .كامل، العض كعضات األفاعي واللسع كلسعات الحشرات والعناكب والعقارب

  وصف المخاطر. 1.6.11
 كثيـراً مـا تـدخل       ،في المناطق المدارية وشبه المدارية    . 1.1.6.11

الخنازير الوحشية اإلفريقية والفيلة والرئيسات وفرس النهر في المـزارع          
جت تلك الحيوانات على نحو إذا ما ُأزع. ضمن المحاصيل باحثة عن الغذاء

غير مقصود أو طلب من العامل أن يقودها بعيداً، فإن هناك خطر جـسيم،              
حيث ستصبح تلك الحيوانات بحالة هياج وتهاجم البشر بجوارها مما يسبب           

في أفريقيا يعتبر فرس النهر السبب الرئيس للوفاة بـسبب           .إصابات شديدة 
  .الحيوانات البرية

ات األفاعي األكثر شيوعاً بين العمال الزراعيين       تعتبر عض . 2.1.6.11
 .الذين يقضون أوقاتهم في الحقول، والغابات، واألدغال والكهوف المدارية        

تتفاوت العالمات واألعراض المرتبطة بعضات الحيوانات، وتعتمد علـى         
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تفـاعالت  : ف األعراض عموماً ضـمن مجمـوعتين      صنَّنوع األفعى، وتُ  
تشمل التفاعالت الموضعية نموذجياً احمرار     . الت جهازية عافموضعية وت 

ترتبط اآلثـار الجهازيـة     . وانتفاخ حول زوج من الثقوب في مكان الجرح       
تشمل تلك األعراض الهلع، والغثيان واإلقياء، وازديـاد        . باألفاعي السامة 

دي في آخر األمـر     ؤإفراز اللعاب والعرق، والتنفس بجهد الذي يمكن أن ي        
 يمكن ألثر الـسم علـى       .ب شلل العضالت التنفسية   إلى قصور تنفسي بسب   

 نزفاً خارجياً من فتحات الجـسم ونزفـاً داخليـاً فـي             تخثر الدم أن يسبب   
  . يمكن أن تحدث الوفاة بسبب فقدان الجسم للدم. األعضاء

 ولسعات الحشرات والعناكب والعقارب شـائعة       لدغاتإن  . 3.1.6.11
 عة المحاصيل، أو جني الفواكـه     ين المنخرطين في زرا   لدى العمال الزراعِ  

أو النباتات الدرنية أو حصاد الحبـوب، أو تخـزين ومناولـة المنتجـات              
من الممكن أن تنجم تلك اإلصابات عـن الالفقاريـات          . الزراعية الشبيهة 
ات اولَم، ورتبة الح  )عقارب وعناكب الشمس  العنكبوت وال (كصنف العناكب   

أم أربـع   «الحـريش أو    (رجـل ، وصنف شـفويات األ    )القُراد، والسوس (
). النحل، والزنابير، والفراشات، والقَمعات    (، وسداسيات األرجل  )»وأربعين

 هي مخاطر مهنية للمعرضـين    ) التأثر بزعاف الحشرات  (إن اآلثار السامة    
 اً وانتفاخ اًاللسع المدفونة واحمرار  ، ومن الممكن أن تشمل دليالً ألداة        بوضوح
من الممكـن أن    .  موضعيةً  وتشكل فقاعات، وحكةً   ،اًع اللسعة، وألم  ضحول مو 

بسبب حساسية َأرجية معروفة أو عـدد       (تشمل اآلثار الجهازية األخرى الهلع      
، وازدياد إفراز اللعاب والعرق، وللعمـال       )ع لسعات الحشرات  ضكبير من موا  

تكزز، ورعشات، وشلل النهايـات، ومـن       : الذين يعانون من حساسية َأرجية    
صدمة مميتة أو قصور تنفسي في نهاية األمر بـسبب انتفـاخ            الممكن حدوث   

  . المري وشلل العضالت التنفسية
  تقييم األخطار. 2.6.11

ينبغي ألصحاب العمل أن يقيموا األخطار الناجمـة عـن          . 1.2.6.11
المخاطر المماثلة، واضعين نصب أعينهم البيئة المحلية واحتمـال إصـابة       

  .برية أثناء عملهمل الحيوانات البالعمال من ِق
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  أساليب التحكم الهندسي. 3.6.11
ينبغي ألصحاب العمل، بالقـدر الممكـن، أن يـستخدموا          . 1.3.6.11

 ينبغي أن تراعي أساليب الـتحكم       .أساليب هندسية للتحكم بتعرض العمال    
  . تلك المعايير المحلية والوطنية للسالمة ووفقاً للممارسات الدولية المقبولة

غي ألصحاب العمل ضمان أن المباني التي تأوي العمال         ينب. 2.3.6.11
،  جيـداً وذات إضـاءة كافيـة       أو المنتجات الزراعية والماشية مصممة    /و

جريان هواء تحول دون دخول الحشرات والعناكب       لأخرى  وأبواب وآليات   
واألفاعي والحيوانات األخرى، وتكنولوجيا مالئمـة لتخـزين األعـالف          

دخول وبناء العش، وآليات تقنطر وتدعيم تعيـق        والحبوب ال تشجع هذا ال    
  . إيواءها أو تطوير أماكن بناء عشها وراحتها وإطعامها

تخـزين المـأمون    لينبغي ألصحاب العمل توفير مكـان ل      . 3.3.6.11
 والقفازات والمالبس التي تخـص العمـال كـي ال           قلألحذية طويلة السا  

  .  مأوى لهاتستطيع الحيوانات السامة الدخول إليها واتخاذها
ينبغي ألصحاب العمل ضمان أن الكهوف، سواء أكانـت         . 4.3.6.11

طبيعية أو اصطناعية، مجهزة بإضاءة وصيانة كافيتين وفقـاً للممارسـات           
  . الجيدة المتعلقة بالترتيب والتنظيف والزراعة

 لزيينبغي ألصحاب العمل أن يوفروا بيئة داخل المباني تُ        . 5.3.6.11
 حد ممكن أخطار العضات بواسطة التزويد ببنيات إنشائية         أو تقلل إلى أدنى   

من الممكن تقليل أخطار لسعات الحـشرات بواسـطة وضـع           . مغلقة مالئمة 
  .  والنومالعمل والراحةأماكن   فيكاٍف على األبواب والنوافذ) منْخُل(غربال 

عندما يقتضي الوضع إجراء العمل خـارج المبـاني فـي       . 6.3.6.11
  : حيوانات السامة، ينبغي ألصحاب العملمناطق تعج بال

  ؛ وبالقدر الممكن إخالء منطقة العمل خارج المباني من األنقاض والبقايا ) أ(
  العمل أثناء فترات الظالم؛ و) ورديات(  نوباتلغاءمراعاة إ) ب(
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توفير إضاءة من أجل العمل الليلي في المناطق التـي تنتـشر فيهـا              ) ت(
  الحيوانات؛ و 

 المخاطر المرتبطة بدخول العمال إلى بيئـات ليليـة، وإعـداد            تحديد) ث(
  العمال لهذا الدخول؛ و

ق األخـرى للـتحكم أو التخفيـف، مراعـاة          ائعندما تفشل كافة الطر   ) ج(
استخدام المعالجة بالمبيـدات لمواقـع العمـل، أو منـاطق انتـشار             
الحيوانات، أو مناطق الراحة الليليـة األخـرى، مـع اتخـاذ كافـة       

إلى لحيوانات  تياطات الواجبة لتقليل تعرض العمال الكامن لتلك ا       االح
  . أدنى حد ممكن

  نظم وإجراءات العمل المأمون. 4.6.11
ينبغي ألصحاب العمل أن يضعوا بروتوكـوالت مكتوبـة         . 1.4.6.11

إلدارة الطوارئ الستخدامها في حال حدوث إصابات لدى العمال ناجمـة           
 المـسعفين والعمـال اآلخـرين بـشأن         ينبغي تدريب . عن حيوانات سامة  

 حيثما أمكن، ينبغي أن تحـوي       ،بروتوكول التدبير األولي لعضات األفاعي    
صناديق اإلسعافات األولية مضادات السموم، وأمونيا ممـددة، ومحاليـل          

  . ، إلعطائها للعمال المتأثرينناسبالبرمنغنات وهيبوكلوريت، كما هو م
الذين عانوا   مكتوبة تخص العمال     ينبغي االحتفاظ بسجالت  . 2.4.6.11

،  التفاعالت األليرجية والتحسسية الشديدة للسعات الحشرات وعـضاتها        من
ينبغـي تـشجيع    .  خيارات المعالجة الموصى بها    يكتَب في تلك السجالت   و

 على حمل حقنـة     تاعالعمال الذين يعانون من تحسس تجاه العضات واللس       
  . رينفذاتية من اإليبين
 وتمييـز  بغي تدريب العمال بشأن أخطار التعرض للعضات     ين. 3.4.6.11

  .  السامةعالمات وأعراض عضات الحيوانات باإلضافة إلى لسعات العناكب
ينبغي تدريب العمال بشأن تمييز أماكن انتـشار األفـاعي          . 4.4.6.11

بغية تحديد األفاعي السامة وغير السامة، وبشأن االستجابة على نحو مالئم           
  .عدم محاولة قتلهابشأن أفعى وفي حال رؤية 
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ينبغي ألصحاب العمل أن يسعوا لضمان أن تمنيع العمـال          . 5.4.6.11
  . بشأن الكزاز ال يزال يحتفظ بالمستوى نفسه

  استخدام معدات الوقاية الشخصية. 5.6.11
 الشخصية   معدات شبكات حماية   ينبغي ألصحاب العمل توفير   . 1.5.6.11

 الوجـه   حمايةشبكاتذلك األحذية، مالبس العمل،المالئمة لكل عامل، بما في   
. لتغطية كافة مناطق الجـسم المعرضـة      .. والعنق، القفازات المالئمة، إلخ   

  . ينبغي للعمال استخدام معدات الوقاية الشخصية كما يطلب صاحب العمل
مة معدات الوقاية الشخصية التي     ءينبغي إجراء اختبار مال   . 2.5.6.11

  .  بين وسيلة الوقاية الشخصية وجسم اإلنسانتتطلب إغالقاً محكماً
ينبغي ألصحاب العمل توفير مكـان لتخـزين المالبـس          . 3.5.6.11

  . ومعدات العمل خارج المباني في أكياس بالستيكية مغلقة بإحكام
  .  طاردة للحشراتاًينبغي ألصحاب العمل أن يوفروا مواد. 4.5.6.11

  قولة بالنواقل في البيئة الزراعيةاألخماج الطفيلية واألمراض المن. 7.11
  وصف المخاطر. 1.7.11

األمـراض المنقولـة بالنواقـل      واألخماج الطفيلية   تشكل  . 1.1.7.11
  .مخاطر كبرى على صحة العمال ورفاهم وإنتاجيتهم

اد هي نواقل قـادرة      رإن البعوض والذباب والبرغوث والق    . 2.1.7.11
يروسات والعوامل الطفيليـة إلـى      على نقل األحياء الدقيقة كالجراثيم والف     
 تنتشر إلى   أنمن الممكن للنواقل    . أثوياء من الفقاريات، بما في ذلك البشر      
بر أنظمـة نقـل، ممـا يـسمح         عمسافات طويلة على تيارات الهواء أو       

  . لألمراض التي تحملها بالتوضع في مناطق جديدة في ظروف مواتية
 التي تحملهـا األكثـر      تشمل الحشرات الناقلة واألمراض   . 3.1.7.11

حمى الضنك، حمـى غـرب النيـل، حمـى الـوادي            (مصادفة البعوض   
التهاب الدماغ، حمـى الجبـال الـصخرية        ( والقراد   ،)المتصدع، البرداء 
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بقَّالموالذباب )الطاعون(، والبراغيث )ة، التوالريمية، حمى كيو، داء اليم ع ،
  ). داء شاغاس(، وحشرات أخرى )داء المثقبيات، داء الليشمانيات(

واقع المياه العذبة نواقل الطفيلي الـذي يـسبب داء          قتعتبر  . 4.1.7.11
منشقات الجسم الذي يعرف أيضاً بداء البلهارسيات؛ ويحتل هذا المـرض           
من بين األمراض الطفيلية المرتبة الثانية بعد البرداء  بما يتعلـق بـأثره              

مسة مياه ملوثـة     يحدث التعرض المهني عبر مال     .االقتصادي–االجتماعي
 ساعد  .بالطفيليات، على سبيل المثال أثناء الري أو أثناء العمل في حقول الرز           

داء (انتشار السدود وأنظمة وقنوات الري على انتشار داء منشقات الجـسم            
وتعتبر اإلمدادات بالميـاه    . إلى مناطق جديدة وازدياد حدوثه    ) البلهارسيات

 الصرف الصحي عوامل مـساهمة      غير الصحية والتخلص غير الكافي من     
  ). 6انظر الفصل (

تعتبر الديدان الطفيلية مصدراً لألخماج المـشابهة كـداء         . 5.1.7.11
وداء التُّنَينات وداء الفيل وداء الديدان الشَّـصية        ) داء األسكاريس (الصفَر  

ـ (وداء الفيالريات اللمفـاوي وداء كُالَّبيـة الـذنب          ) داء الملْقُوات ( ى العم
 هناك أمراض .وداء المسلَّكات) داء البلهارسيات (وداء منشقات الجسم    ) النهري

 الديـدان   على سبيل المثـال، إن داء     . شائعة للغاية في المناطق الريفية الفقيرة     
هو خمج ناجم عن ديدان منقولة بالتربة وهو سبب         ) داء الملْقُوات (الشصية  

  فـي   المناطق الريفية  من ٍل ك ين في رئيسي لفقر الدم وسوء التغذية بالبروت     
  .  وأمريكا الالتينية وجنوب شرق آسيا والصينأفريقيا جنوب الصحراء

  تقييم األخطار. 2.7.11
ينبغي للسلطة المختصة أن تراجع األمـراض واألخمـاج         . 1.2.7.11

 عضين، وت الطفيلية المنقولة بالنواقل الرئيسة التي تؤثر على العمال الزراعِ        
حية إلزالتها أو تخفيفها، وتوفر المعلومـات ألصـحاب العمـل           تدابيراً ص 

والعمال بشأن التدابير التي يمكن أن يتخذوها للحيلولة دون حدوث األخماج           
  . ولتعزيز الصحة

خمـاج الطفيليـة    ينبغي ألصحاب العمل أن يدركوا أثر األ      . 2.2.7.11
  . المنقولة بالنواقل على صحة العمال وإنتاجيتهمواألمراض 

ٍٍ   
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ينبغي ألصحاب العمل أن يلتمسوا اإلرشاد من الـسلطات         . 3.2.7.11
المختصة بما يتعلق بتدابير الوقاية والحماية المالئمة، وبـإبالغ الـسلطات           

   المختصة عن األمراض المية السارية لدى العمال وفقـاً ألي متطلبـات         ِدع
يـضاً   ينبغـي أ   .)7.5.4.11  الفقرة أنظر أيضاً (إقليمية أو وطنية أو دولية      

  . لصاحب العمل أن يضع خطة لتنفيذ هذا اإلرشاد
  إزالة المخاطر. 3.7.11

داء (في المناطق التي ينتشر فيهـا داء منـشقات الجـسم            . 1.3.7.11
، ينبغي للسلطات المختصة أن تضع معـاييراً بمـا يتعلـق            )البلهارسيات

  . ثرها أو تثبيط تكابتصميم السدود وأنظمة وأقنية الري بغية إزالة القواقع
ينبغي ألصحاب العمل أن يأخذوا بعـين االعتبـار تنفيـذ           . 2.3.7.11

تشتمل تلك التـدابير، علـى      . التدابير الالزمة إلزالة النواقل أو التحكم بها      
إطارات الـسيارات أو    (سبيل المثال، على إزالة البيئة الطبيعية في الموقع         

ناطق المنخفضة في   الشاحنات المرمية، برك أو أحواض المياه الراكدة، الم       
الطرق، تراكمات األعالف أو أكياس المنتجات ، أكوام الفاكهة أو نـواتج            

 وتحسين الصرف في منـاطق      ؛..)تقليم أشجار الجوزيات، األغصان، إلخ    
المباني، وممرات السيارات، والطرقات، واألقنية، والمسطحات؛ وتغطيـة        

ياه األخرى  ويات الم القسم العلوي ألحواض تجميع مياه األمطار وأنماط حا       
؛ وضمان أن نظم الري المستخدمة مصممة وتعمـل         بشبكات دقيقة الفتحات  

 القواقع، بواسطة، على سبيل المثال، السماح بالتـدفق          تكاثر بغرض تثبيط 
السريع للمياه والصرف المالئم، واستخدام شبكات دقيقـة الفتحـات عنـد            

  . مداخل المياه لمنع انتقال القواقع الناضجة
  أساليب التحكم الهندسي. 4.7.11

ينبغي ألصحاب العمل تـوفير شـبكات دقيقـة الفتحـات           . 1.4.7.11
كافية للنوافذ واألبواب حيثما يسبب البعوض والنواقـل األخـرى          ) مناِخل(

أخطاراً صحية كامنة على العمال، وتشجيع استخدام الناموسيات المعالَجـة          
  .بالمبيدات
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ختيار مكونات إنشائية لألبواب لمناطق ينبغي ألصحاب العمل ا. 2.4.7.11
  . سكن العمال ومناطق العمل داخل المباني تحول دون دخول النواقل

  نظم وإجراءات العمل المأمون. 5.7.11
ينبغي لصاحب العمل أن يتشاور مع الـسلطة المختـصة          . 1.5.7.11

  . ع بروتوكوالت الوقاية من األمراض وتخفيضهاضعندما ي
رة حياة نواقل البرداء والعوامـل الجرثوميـة أو         لقطع دو . 2.5.7.11

الطفيلية األخرى، يمكن استخدام أدوية الوقاية الكيميائية للوقاية من المرض          
  . أو عالجه، أو الوقاية منه وعالجه على السواء

بالنسبة للقاحات التي يتعين اسـتخدامها سـواء للبـشر أو           . 3.5.7.11
اقل، ينبغي تخزينها على نحـو كـاٍف        للحيوان المؤثرة في دورة انتقال الن     

ينبغي توخي الحذر عند استخدام أدوية الوقاية       . وإعطاؤها على نحو مالئم   
الكيميائية، ألن ذريات من العوامل الممرضة مقاومة لألدوية التي كثيراً ما           

  . ستعمل للعالج بدأت بالظهورتُ
نـه  ينبغي للسلطة المختصة وألصحاب العمل أن يدركوا أ       . 4.5.7.11

باستخدام جرعـة   ) دار البلهارسيات (من الممكن عالج داء منشقات الجسم       
عندما يكون خطر انتشار    .  برازيكوانتيل ىفموية وحيدة سنوياً من دواء يدع     

عالياً، فإنه يمكن لبـرامج الترصـد       ) داء البلهارسيات (داء منشقات الجسم    
لقـة انتقـال    الروتيني أن تحدد األفراد المصابين بغية معالجتهم وقطـع ح         

ينبغي أن يتشاور أصحاب العمل مع السلطة المختصة بشأن تقديم          . المرض
  . المساعدة بما يتعلق بتصميم برامج ترصد المرض

ينبغي ألصحاب العمل أن يأخذوا بعين االعتبـار تنظـيم          . 5.5.7.11
 بأسلوب يجنب التعرضات عالية الشدة عنـدما        )الورديات(النوبات  بالعمل  

  .  في ذروة نشاطها أو أثناء مواسم ذروة االنتقال المعديتكون النواقل
إن البحث المنتظم عن  القـراد واإلزالـة الفوريـة همـا             . 6.5.7.11

ينبغي ألصحاب  . وسيلتان فعالتان إلنقاص انتقال األمراض المنقولة بالقراد      
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العمل أن يوفروا للعمال المعلومات المتعلقة بكيفية إجراء البحث المنـتظم           
  . ن القراد وكيفية إزالتهع

 تفتيـشاً منتظمـاً بـشأن        أن يجروا  ينبغي ألصحاب العمل  . 7.5.7.11
، كما ينبغـي للعمـال      أو مناطق تكاثرها في مواقع العمل     أعشاش النواقل   

ينبغي ألصحاب العمل وللعمال    . إجراء هذا التفتيش ضمن المناطق السكنية     
ة عند  م ونشر السلوكيات المالئ   أن يبقوا متيقظين بما يتعلق بحركة النواقل،      

  . التصدي للنواقل
ينبغي ألصحاب العمل توفير مراحيض متاحة فـي كافـة          . 8.5.7.11

  . مواقع العمل، ونهي العمال عن التغوط أو التبول في المياه المكشوفة
  استخدام معدات الوقاية الشخصية. 8.11

مل بمعدات  ينبغي ألصحاب العمل تزويد العمال في مواقع الع       . 1.8.11
البنطال الطويل، مالبـس    (الوقاية الشخصية، بما في ذلك المالبس الواقية        

باإلضـافة إلـى    ) طويلة األكمام وذات سوارات ضيقة للمعصم والكاحـل       
  .لصد البعوض في المناطق السكنية ) مناِخل(كات دقيقة الفتحات بش

 ينبغـي  حيثما يتعرض العمال لمياه ملوثة أو تعج بالطفيليات،      . 2.8.11
   دوا العمال باألحذيـة المطاطيـة طويلـة الـساق          ألصحاب العمل أن يزو

حيثمـا يكـون    . والقفازات المطاطية التي تحول دون مالمسة الجلد للمياه       
العمال معرضين لخطر التناثر، من الممكن النصح باستخدام معدات الوقاية          

يـات  الشخصية التي تغطي مساحة أكبر من الجسم، بمـا فـي ذلـك الواق             
  . رزالمطاطي، والمآ)  الساقواقية(الوجهية والِطماق 
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  )الضوضاء(الضجيج . 12
  لـدخم. 1.12

مة التي يتعـرض    ييعتبر الضجيج من المخاطر المهنية الجس     . 1.1.12
يمكـن  . إن التعرض لضجيج أقل هو األفـضل      . لها العاملون في الزراعة   

يد للضجيج أو تعرض تراكمي     حلنقص السمع أن ينجم عن تعرض شديد و       
ـ       . له ة، بمـا فـي ذلـك       هناك مصادر كامنة كثيرة للضجيج في المزرع

 والبنادق، والتماس مع    ،الجرارات، والمناشير السلسلية، ومجففات الحبوب    
يعتبر التعرض لمعدات المزرعة أو اإلنتاج الحيواني       . الحيوانات كالخنازير 

    المصدر الرئيس لنقص السمع المحظهـر  . ث بالضجيج فـي الزراعـة     دي
ـ      1-12الجدول   بالمقارنـة، إن   . ة أدناه بعض مستويات الضجيج النموذجي

  .  ديسيبل60-50مستوى ضجيج المحادثة العادية هو 

  
إن الخيار األفضل لتقليل الضجيج الناجم عـن اآلالت هـو           . 2.1.12

تخفيضه في مصدره عبر التصميم الجيد، على سـبيل المثـال، صـممت             
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ها مـستويات منخفـضة مـن       مننبعث  تجرارات جديدة ومعدات زراعية     
 الثاني فهو تقليل الضجيج بواسـطة إنـشاء وسـائل           أما الخيار . الضجيج
وفي حال عـدم    .  أو مواد مقاومة للصوت، أو تدابير هندسية أخرى        تطويق

، وإنقاص الوقت الذي    سمعكفاية تلك الوسائل، ينبغي توفير وسائل حماية ال       
 أيضاً  سمع أن تلزم  يمكن لوسائل حماية ال   . يمضيه العامل في بيئات صاخبة    

  . اعية األخرى، كالعمليات المتعلقة بالماشيةللعمليات الزر
  وصف المخاطر. 2.12

 السمع على مدى فترات أطـول        في حاسة  عادة ما يحدث ضرر   . 1.2.12
 مـن   . لمستويات عالية من الـضجيج      طويل المدة  من الزمن بسبب التعرض   

الممكن أن يكون نقص السمع مؤقتاً فقط بعد فترات قصيرة من التعـرض             
ص السمع سيصبح دائماً إذا ما استمر العامل بـالتعرض          للضجيج، لكن نق  

أن ينجم الـضرر الـدائم بعـد        أيضاً  يمكن  .  من الضجيج  عاليةلمستويات  
  . التعرض لضجيج مفاجئ مستوياته مرتفعة للغاية كالناجم عن المسدسات

ة أن تكـون أحـد      عاليلمستويات الضجيج ال  أيضاً  من الممكن   . 2.2.12
ل بسبب تأثر التواصل، وتصبح القدرة على سماع        مخاطر السالمة في العم   

 أن تسبب ازديـاداً فـي تعـب          أيضاً أصوات التحذيرات أصعب، ويمكن   
  .  مما ينقص أداء العامل،العامل، وتسبب انفعاالً

يقاس الضجيج عموماً على مدى زمن تعرض فـي العمـل           . 3.2.12
طـارات   ينبغي إنقاص مستويات الضجيج المسموحة لإل      . ساعات 8مقداره  

  .  ساعات8الزمنية الالحقة إذا ما تعرض العامل أثناء العمل لفترة تفوق 
  تقييم األخطار. 3.12

ينبغي ألصحاب العمل تقييم األخطار على العمـال المتعلقـة         . 1.3.12
  : بنقص السمع المحدث بالضجيج، وعلى وجه الخصوص

  تعرض؛ وتحديد اآلالت والعمليات الزراعية التي تسبب هذا ال  ) أ(
  تقييم أخطار ضعف السمع الناجمة عن تلك المعدات والمهام؛ و) ب(



 السالمة والصحة في الزراعة

  182

تقييم درجة التأثير على التواصل الذي هو مكون أساسي ألغـراض           ) ت(
  ة؛ ومالسال

ل العمـل العقلـي     متقييم أخطار التعب مع إيالء االعتبار الواجب لحِ       ) ث(
  . ي والمخاطر أو اآلثار غير السمعية األخرىوالبدن
أثناء إجراء تقييمات األخطار، ينبغي ألصحاب العمل، بعـد         . 2.3.12

  : التشاور مع العمال وممثليهم، أن
 الـصحة المهنيـة     أقسامأو  /يلتمسوا النصح من السلطات المختصة و       ) أ(

  بشأن حدود التعرض والمعايير األخرى التي يتعين تطبيقها؛ و 
عـدات بـشأن انبعاثـات      دي العمليـات والم   يلتمسوا النصح من مور   ) ب(

  الضجيج المتوقعة؛ و
إذا ما كان هذا النصح ناقصاً أو أن قيمتـه موضـع شـك، يتخـذوا                ) ت(

ل أشخاص مؤهلين إلجراء تلك     بالترتيبات بشأن إجراء القياسات من قِ     
  القياسات وفقاً للقوانين والممارسات الوطنية السائدة، و

العـامالت الحوامـل،    (مـل   قـوة الع  مكونات  يعطوا اعتباراً واجباً ل   ) ث(
  ). العامالت، العمال األحداث، إلخ

  : ينبغي استخدام قياسات الضجيج بغية. 3.3.12
دة تعرض العمال ومقارنتها مع حدود التعرض، كما   متحديد مستوى و    ) أ(

وضعتها السلطة المختصة أو المعايير المقَرة دولياً التي يتعين تطبيقها          
  ؛ و)6، القسم IIIانظر أيضاً الملحق (

  تحديد مصادر الضجيج والعمال المعرضين وصفاتها؛ و ) ب(
  هدف تحديد مناطق وأنشطة المخاطر؛ ووضع خارطة ضجيج ب) ت(
تقييم الحاجة للوقاية الهندسية من الضجيج والتحكم به على الـسواء،           ) ث(

  لتدابير المالئمة األخرى وتنفيذها الفعال؛ ولو
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  .  من الضجيج والتحكم به القائمة المتعلقة بالوقايةرتدابيالتقييم فعالية ) ج(

  أساليب التحكم الهندسي. 4.12
اعتماداً على قياسات تعـرض العمـال للـضجيج، ينبغـي           . 1.4.12

ألصحاب العمل أن يضعوا برامج لتقليل تلك التعرضات إلى المـستويات           
 حـددتها  ال ينبغي لتلك التعرضات أن تفوق الحدود التـي           .العملية األدنى 

  . أو الدولية/القوانين والمعايير الوطنية و
في حال إدخال آالت ومعدات جديدة، ينبغي ألصحاب العمل         . 2.4.12

  : أن
دين كي  يعتبروا انبعاثات الضجيج المنخفضة شرطاً للشراء من المور         ) أ(

تتماشى اآلالت والمعدات مع القوانين والمعايير الوطنية أو الدوليـة          
  ؛ و)IIIانظر الملحق (ة كمعايير المنظمة الدولية للتقييس ذات الصل

 الترتيبات بشأن تصميم مكان العمل وإسناد الوظـائف بهـدف     واتخذي) ب(
  . تقليل تعرض العمال للضجيج إلى أدنى حد ممكن

في حال أن تعرض العمال للضجيج ال يـزال أعلـى مـن             . 3.4.12
الوطنية، ينبغي ألصحاب العمل    ها القوانين والمعايير    حددتالمستويات التي   

تقليل تلك التعرضات عبر وسائل هندسية أخرى بقدر ما هي ممكن عملياً،            
مقاومة للـصوت أو اسـتخدام مـواد        تطويق  مثالً بواسطة تركيب وسائل     

  . للصوتأخرى مقاومة 
ينبغي ألصحاب العمل صيانة اآلالت والمعدات كجزء مـن         . 4.4.12

ن المكونات المعطوبة يمكن أن تسبب ازدياداً       البرنامج المخطط للصيانة، أل   
ينبغي إبعاد المعـدات واألدوات المعطوبـة عـن         . في مستويات الضجيج  

  . االستخدام واالستعاضة عنها بتكنولوجيا جديدة
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  نظم وإجراءات العمل المأمون، . 5.12
  واستخدام معدات الوقاية الشخصية       

كم الهندسي وبقيت مستويات تعرض     إذا ما نُفِّذَت أساليب التح    . 1.5.12
العمال للضجيج عالية بشكل غير مقبول عما حددتها القـوانين والمعـايير            

  : الوطنية، ينبغي ألصحاب العمل، بالتشاور مع العمال ومثليهم، أن
يقللوا التعرض إلى أدنى حد ممكن عبر التدابير التنظيميـة المالئمـة             ) أ(

  ال في بيئة صاخبة؛ والتي تقلل الوقت الذي يمضيه العم
 المناسبة كسدادة األذنين وواقية األذنـين       السمعيوفروا وسائل حماية    ) ب(

  . من الضجيج واختيارها بالتشاور مع العمال وممثليهم
، ينبغي ألصـحاب العمـل      سمعحيثما تتوفر وسائل حماية ال    . 2.5.12

جـة  ستعاض عنها كلما اقتضت الحا    صان على نحو مالئم وي    ضمان أنها تُ  
  . ذلك

، ينبغـي   الـسمع حيثما توجد حاجة الستخدام وسائل حمايـة        . 3.5.12
السمع  حيثما يكون استخدام وسائل حماية       لسمعالداللة على مناطق حماية ا    

إلزامياً، وينبغي وضع إشارات مالئمة في األماكن التي ينبغي استخدام تلك           
  . ناطق الحمايةفي مداخل مالسمع ينبغي توفر وسائل حماية . الوسائل فيها

   والمعلومات؛ والتدريب؛مراقبة صحة العمال. 6.12
ينبغي أن يجرى للعمال بفترات منتظمة اختبـارات لقيـاس          . 1.6.12

السمع حيثما يحتَمل أن يتعـرض العمـال للـضجيج بمـستويات تفـوق              
  . المستويات التي تسمح بها القوانين والمعايير الوطنية

ل ضمان أن هؤالء العمال حصلوا على       ينبغي ألصحاب العم  . 2.6.12
  : التدريب بشأن

  ؛ و السمعاالستخدام الفعال لوسائل حماية ) أ(
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تحديد مصادر جديدة أو غير عادية للضجيج التـي تثيـر االنتبـاه،             ) ب(
  وواإلبالغ عنها؛ 

  . دور اختبار قياس السمع) ت(
ـ           . 3.6.12 وية إذا ما أظهر اختبار قياس السمع المنتظم نتائج غيـر س

  . ذات شأن، فإنه ينبغي تحديد األسباب واتخاذ اإلجراءات المالئمة
  :  بشأنُأبِلغُواينبغي ألصحاب العمل ضمان أن العمال . 4.6.12

  نتائج اختبارات قياس السمع الخاصة بهم؛ و) أ(
العوامل المؤدية إلى نقص السمع المحدث بالضجيج ونتائجـه علـى            ) ب(

ثار غير السمعية والعواقب االجتماعية، ال سيما       العمال، بما في ذلك اآل    
  على العمال األحداث؛ و

االحتياطات الالزمة، ال سيما تلك التي تتطلـب تـدخل العمـال أو             ) ت(
  سمع؛ واستخدام وسائل حماية ال

  اآلثار الممكنة للبيئة الصاخبة على سالمتهم وصحتهم العامتين؛ و) ث(
  .  لمستويات عالية للضجيجاألعراض واآلثار الضارة للتعرض) ج(

ينبغي أن يكون بوسع العمال التواصل مع أقـسام الـصحة           . 5.6.12
، حيثما تتوفر، كي يتمكنوا من مناقشة األعراض        )Iانظر الملحق   (المهنية  

  . الممكنة للتعرض للضجيج مع الممارسين المؤهلين
و  عامـاً أ   40ينبغي االحتفاظ بسجل اختبار قياس السمع لمدة        . 6.6.12

  . وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية
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  االهتزازات. 13
  لـدخم. 1.13

  : تُصنَّف االهتزازات في مكان العمل إلىعموماً . 1.1.13
اهتزازات كامل الجسم، التي تنتقل عبر الجلوس أو الوقـوف علـى              ) أ(

مـن  . سطوح هزازة، كقيادة الجرارات واآلالت الزراعية األخـرى       
الممكن أن يؤدي التعرض طويل المدة إلى ألم شـديد فـي الظهـر              

  واضطرابات عضلية هيكلية أخرى؛ و
ة بالطاقـة   اردالذراع، التي تنتقل عند استخدام المعدات الم      -اهتزازات اليد ) ب(

الممسوكة باليد كالمناشير السلسلية، وقاطعـات األغـصان ومـشذِّبات          
 من الممكن أن يؤدي التعرض إلى ضرر في عضالت اليـد            .السياجات
  .  والمفاصل واألعصاب)الذراع-متالزمة اهتزازات اليد(والذراع 

من الممكن أن يؤدي التعرض لفترة قصيرة الهتزازات كامل         . 2.1.13
الذراع إلى عجز مؤقت، لكن التعرض طويـل        -الجسم أو الهتزازات اليد   

لذلك، إن المسائل الرئيـسة هـي       . المدة أو المتكرر يؤدي على ضرر دائم      
من غير المحتمل أن يسبب     . مقدار االهتزازات المنقولة ومدة التعرض لها     

التعرض الهتزازات كامل الجسم بحد ذاته إصابات، لكنه يمكن أن يفـاقم            
  .  تسبب األلم يمكن أنإصابات الظهر الموجودة مسبقاً التي

كما هو الحال بالنسبة للضجيج، إن تقليـل االهتـزازات أو           . 3.1.13
يم الجيـد   إزالتها في مصدرها هما األسلوبان األفضل، وذلك عبر التـصم         

على سبيل المثال، من الممكن تقليل مستويات االهتزازات بشكل         . للمعدات
 القيادة المعلقة المدموجة أو المناشـير       مقصوراتمهم في الجرارات ذات     

  ِكالسلسلية التي رمـن الممكـن    . ت عليها الوسائل المضادة لالهتـزازات     ب
عادة ما تكـون أقـل      ألساليب التحكم الهندسي أن تقلل االهتزازات، لكنها        

ال تعتبر معدات الوقاية الشخصية، كالقفازات الخاصة باالهتزازات        . فاعلية
بديالً عن أساليب التحكم الهندسي، وينبغي النظر إليها علـى أنهـا الحـل              

 رغم ذلك، تنخفض مستويات التعرض عندما يمضي العامـل          .األخير فقط 
  . وقتاً أقصر أثناء العمل بالمعدات الهزازة
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  وصف المخاطر. 2.13
تشتمل المصادر الشائعة الهتزازات كامل الجسم على قيـادة أو          . 1.2.13

    ركبات جميع التضاريس، واآلالت األخرى إلنجاز      الوقوف على الجرار، أو م
تـزداد  . المهام كالتحزيم والحفر وجمع العلف والرش والحراثة وتمشيط التربة        

دة فوق أرض غير مستوية أو فوق       سوء آثار اهتزازات كامل الجسم عبر القيا      
تحدث االهتزازات أيضاً أثناء الوقوف علـى منـصات         . المطبات أو األخاديد  

هزازة كالحصادات الميكانيكية ومنصات جني الفاكهة التي تعمل بمحـرك، أو           
  . العمل بجانب اآلالت كبيرة الحجم كآالت الطحن أو الدرس

الذراع في الزراعة   - اليد تشتمل المصادر الشائعة الهتزازات   . 2.2.13
على استخدام أدوات ومعدات هزازة تعمل باليد، كالمناشير السلـسلية، أو           

تشتمل المصادر األخرى على مفاتيح     . نطحقطاعات األغصان، ومعدات ال   
الربط الصدمية المستخدمة في صـيانة وإصـالح المعـدات، والمناشـير            

 والمعـدات المحمولـة     شاب،خالسلسلية، ومناشير األغصان، ومناشير األ    
  . كات الهزازةدلجني الفاكهة أو الجوزيات أو القابوق، والِم

  تقييم األخطار. 3.13
ينبغي ألصحاب العمل تقييم األخطار على عمالهم الناجمة عـن    . 3.13

الذراع على السواء، وعلى وجـه      -اهتزازات كامل الجسم واهتزازات اليد    
  : الخصوص

ات والمهام التي تتسبب في التعـرض ، مـع           تحديد مصادر االهتزاز     )أ(
األخذ بعين االعتبار أنماط المعدات المستخدمة، والظروف التي تُستخدم         

  فيها، ومدة التعرض؛ و 
تقييم أخطار اإلصابات العضلية الهيكلية واإلصابات األخرى الناجمة        ) ب(

  عن المهام والعمليات المشابهة؛ و 
عب، مع األخذ بعين االعتبار الواجـب بـشأن         تقييم األخطار المتعلقة بالت   ) ت(

  . ي، والمخاطر واآلثار غير العضلية األخرىندبِحمل العمل العقلي وال
أثناء إجراء تقييمات المخاطر، ينبغـي ألصـحاب العمـل،          . 2.3.13

  : بالتشاور مع العمال وممثليهم، أن
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نيـة   الصحة المه  أقسامأو  /يلتمسوا النصح من السلطات المختصة و       ) أ(
  بشأن حدود التعرض والمعايير األخرى التي يتعين تطبيقها؛ و

دي العمليات والمعدات بـشأن االهتـزازات       يلتمسوا النصح من مور   ) ب(
  المتوقعة؛ و

إذا ما كان هذا النصح ناقصاً أو أن قيمته موضـع شـك، يتخـذوا               ) ت(
ل أشخاص مؤهلين إلجراء تلك     بالترتيبات بشأن إجراء القياسات من قِِ     

  القياسات وفقاً للقوانين والممارسات الوطنية السائدة؛ و
العـامالت الحوامـل،    ( قـوة العمـل      يعطوا اعتباراً واجباً لمكونات   ) ث(

  ..). العامالت، العمال األحداث، إلخ

  : ينبغي استخدام قياسات االهتزازات بغية. 3.3.13
مال ومقارنتها مع حدود التعـرض،      تحديد مستوى ومدة تعرض الع      ) أ(

كما وضعتها السلطات المختصة أو المعايير المقَرة دولياً التي يتعين          
  ؛ و)7، القسم IIIانظر أيضاً الملحق (تطبيقها 

  تحديد مصادر االهتزازات والعمال المعرضين وصفاتها؛ و) ب(
 علـى   تقييم الحاجة للوقاية الهندسية من االهتزازات والـتحكم بهـا         ) ت(

  تنفيذها الفعال؛ وألخرى والسواء، وللتدابير المالئمة ا
  . من االهتزازات والتحكم بها القائمة المتعلقة بالوقايةتدابيرالتقييم فعالية ) ث(

  أساليب التحكم الهندسي. 4.13
اعتماداً على قياسات تعرض العمال لالهتـزازات، ينبغـي         . 1.4.13

ل تلك التعرضات إلى المـستويات      ألصحاب العمل أن يضعوا برامج لتقلي     
 ال ينبغي لتلك التعرضات أن تفوق الحدود التي وضـعتها           .دنىالعملية األ 

  . أو الدولية/القوانين والمعايير الوطنية و
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في حال إدخال آالت ومعدات جديدة، ينبغي ألصحاب العمل         . 2.4.13
دين يعتبروا مستويات االهتزازات المنخفضة كشرط للشراء من المـور         أن

كي تتماشى اآلالت والمعدات مع القوانين والمعايير الوطنية أو الدولية ذات           
  ). 7، القسم IIIانظر الملحق (الصلة كمعايير المنظمة الدولية للتقييس 

في حال أن تعرض العمال لالهتزازات ال يزال أعلـى مـن            . 3.4.13
ألصحاب العمل   القوانين والمعايير الوطنية، ينبغي      حددتهاالمستويات التي   

تقليل تلك التعرضات عبر تخميد االهتزازات، بقدر ما هو ممكن عمليـاً،            
مثالً بواسطة تركيب وسائل مـضادة لالهتـزازات أو االستعاضـة عـن             

  .  قيادة الجرار غير المعلقة بأخرى معلقةمقصورات
ينبغي ألصحاب العمل صيانة اآلالت والمعدات كجزء مـن         . 4.4.13

للصيانة، ألن المكونات المعطوبة يمكن أن تسبب ازدياداً        البرنامج المخطط   
ينبغي إبعاد المعدات واألدوات المعطوبة عـن       . في مستويات االهتزازات  

  . االستخدام واالستعاضة عنها بتكنولوجيا جديدة
  نظم وإجراءات العمل المأمون، واستخدام معدات الوقاية الشخصية. 5.13

تعرض  مستويات   تب التحكم الهندسي وبقي   إذا ما نُفِّذَت أسالي   . 1.5.13
العمال لالهتزازات عالية بشكل غير مقبول كما حددتها القوانين والمعايير          

  : الوطنية، ينبغي ألصحاب العمل أن
 يقللوا التعرض إلى أدنى حد ممكن عبر التدابير التنظيمية المالئمـة              )أ(

  هزازة؛ والدات معالالتي تقلل الوقت الذي يمضيه العمال مع اآلالت و
 الشخصية المناسبة كالقفـازات     معدات الوقاية  يوفروا   ،عند االقتضاء ) ب(

  . الخاصة باالهتزازات، واختيارها بالتشاور مع العمال وممثليهم
 الشخصية، ينبغي ألصحاب العمل     معدات الوقاية حيثما تتوفر   . 2.5.13

  .رةستعاض عنها عند الضروصان على نحو مالئم ويضمان أنها تُ



 مة والصحة في الزراعةالسال

  190

   والمعلومات ؛ والتدريب؛مراقبة صحة العمال. 6.13
ينبغي أن يحصل العمال على المعلومات والتدريب المالئمـة         . 1.6.13

      مل أن يتعرض العمـال     حتَبشأن األخطار التي تسببها االهتزازات حيثما ي
لالهتزازات بمستويات تفوق المستويات التي تسمح بها القوانين والمعـايير          

  : لى وجه الخصوص، ينبغي للعمال أن يعرفوا كيفالوطنية، ع
لـى  إيستخدمون اآلالت والمعدات بغية تقليل التعرض لالهتـزازات           ) أ(

  أدنى حد ممكن؛ و
يميزون األعـراض الناجمـة عـن التعـرض المفـرط لمـصادر             ) ب(

  االهتزازات؛ و 
يحددون المصادر الجديدة أو غير االعتيادية لالهتزازات التي تثيـر          ) ت(

  . غون عنهاانتباههم، ويبلِّ
 الصحة المهنية أقسامينبغي أن يتمكن العمال من التواصل مع   . 2.6.13

ـ ، في حال توفرها، كي يـستطيعوا مناقـشة األ         )Iانظر الملحق   ( راض ع
الزراع مـع   -المتعلقة بالتعرض الهتزازات كامل الجسم أو الهتزازات اليد       

  . الممارسين المؤهلين
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  منشآت الزراعيةال. 14
  لخصم. 1.14

1.1.14 .   تشمل المنشآت الزراعية وش المزرعة، وأماكن إيواء الحيوانات،     ر
المحاصـيل،  ب  اآلالت والعناية  ومرافق التخزين، واآلبار والمضخات، ومنشآت صيانة     

  .  مختلفةوالحظائر، وساحات التخزين، ومنشآت أخرى بأنماط وحجوم
 كثير من المخاطر وتقليلها إلى أدنى حد ممكن عبر من يمكن الوقاية. 2.1.14
ومن الممكن أن يؤدي الخلل في أي من تلك الجوانب . ء والصيانةنشاالتصميم واإل

  . إلى تعرضات خطيرة للعمال
والصيانة المأمونة   إلنشاءواينبغي أن يؤخذ بعين االعتبار التصميم       . 3.1.14

. اءشنتفي المرافق باللوائح المتعلقة باإل    ينبغي أن   . بما يخص دورة حياة كل مرفق     
تشمل االعتبارات الكبرى تحديد الموقع، والسالمة المعمارية، والتخطـيط العـام           

  . والترتيب والتنظيف، والتهوية، والتدفئة، وأماكن التخزين، والتجهيزات الكهربائية
لوقت إصابات ا «الترتيب والتنظيف الجيدان يقلالن كثيراً من أخطار        . 4.1.14

مل تدابير الترتيب والتنظيف    تتش.  اإلنتاجية تزدادفي المنشآت وبناء عليه     » المفقود
  : بنود كثيرة كَـ على،قتصرالجيدين، ولكن ليس بشكل م

   تنظيف الورش وإزالة النفايات في نهاية كل يوم؛ و-
رفـوف   وأ التخزين المالئم للسلع والمواد والمعدات علـى رفـوف مرتبـة        -

ال ينبغي للمواد المخزنة أن تعيق المرور في الممرات أو          . ميلمنصات التح 
  تعترض اإلضاءة ؛ و

غونوميـاً  رل، ومناطق العمـل المـضبوطة أ      مكافية في مناطق الع   الضاءة  اإل -
  ؛ و )تالؤمياً(

ش، ومطليـة   رر لألشخاص والمعدات المتحركة على أرضيات الو      ي طرق س  -
  بوضوح ومنفصلة؛ و
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بمشاركة العمال وممثليهم   » الترتيب والتنظيف «ظمة بشأن    عقد اجتماعات منت   -
  . ين ممارسات الترتيب والتنظيفحسية الراجعة بهدف تغذواإلدارة لمناقشة الت

فيما يلي أدناه وصف لممارسات التـصميم واإلنـشاء والـصيانة           . 5.1.14
للمنشآت الزراعية، باإلضافة إلى ممارسات سـلوكية هامـة تتعلـق بالـسالمة             

وصف ) 1: (عناوين رئيسة ) 4(ب العمل والعمال، تُناقَش المخاطر ضمن       ألصحا
نظـم  ) 4(أسـاليب الـتحكم الهندسـي؛ و      ) 3(تقييم األخطار؛ و  ) 2(المخاطر؛ و 

  .وإجراءات العمل المأمون

  تقييم األخطار. 2.14
ينبغي أن تضمن السلطة المختصة وضع معايير للسالمة بما يتعلق          . 1.2.14

 ينبغي أن ترتكز تلك المعايير علـى المعـايير          .رافق الزراعية بإنشاء وصيانة الم  
  . ة والممارسات الدولية المقبولةمالعلمية السلي
 علـى المعـايير ذات الـصلة،        حصلواينبغي ألصحاب العمل أن ي    . 2.2.14

  لتحديـد  وإجراء تقييم لألخطار لتحديد التـدابير الالزمـة إلزالـة المخـاطر أو            
  . مة لتقليل تعرض العمال إلى أدنى حد ممكن استرتيجيات التحكم الالز

  التصميم واإلنشاء والصيانة. 3.14
  وصف المخاطر. 1.3.14

تشتمل مكونات التصميم الكبرى الشائعة في كثير من المنـشآت          . 1.1.3.14
الزراعية على مواد البناء والتصميم العام، واإلنارة، والتهوية، وتخـزين المـواد            

  . كهربائيةالخطيرة، والتجهيزات ال
ينشأ عن الخلل أو عدم كفاية تلك البنود مخاطر وأخطار تـشمل            . 2.1.3.14

حركة العمال، ومخاطر الحريق، ومخاطر الصعق الكهربـائي، باإلضـافة إلـى            
  . اضطرابات في الرؤية واضطرابات تنفسية
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  وسائل التحكم الهندسي . 2.3.14
 ن والمهندسين ضـمان أن    ين والمستثمري ينبغي للعمالء والمعمارِ  . 1.2.3.14

كافة متطلبات السلطة المختصة مدرجة في وثائق المواصفات وينبغي أن يحتفظوا           
أماكن استخدام مواد البناء وأنماطها كي تتوفر المعلومات الـضرورية    بوبسجالت  

  .  لها في المستقبل يحتاجواألولئك الذين يمكن أن
ومـاً  ئيسين أن يـستخدموا د    البناء والمتعاقدين الر  عمالء  ينبغي ل . 2.2.3.14

  . ثل للمتطلبات حيثما تضعها السلطة المختصةتمالشركات المتعاقدة التي ت
حام مثالً، الطليات الواقية وسبيكة اللِ    (ينبغي لمصنعي مواد البناء     . 3.2.3.14

إعداد أوراق بيانـات الـسالمة الكيميائيـة وبطاقـات          ) زلعالرصاصية وأصواف ال  
ج األخرى بـشأن الـسالمة والـصحة وفقـاً           معلومات المنتَ  التعريف، باإلضافة إلى  

         دين والمستخِدمين لمتطلبات السلطة المختصة، كما ينبغي أن تتوفر تلك الوثائق للمور .
  . أوراق بيانات السالمة الكيميائية على شكل الكترونيصدارينبغي تشجيع إ
4.2.3.14 . عين ن المـصنِّ  دين والمستوردين، كما هي العالقة بي     ينبغي للمور

ينبغـي أن   . عين إلى زبائنهم  والمستخِدمين، ضمان نقل معلومات وتعليمات المصنِّ     
عين بشأن التغليف، د بالمتطلبات الخاصة بالمصنِّ   ل المور بتفي أي إعادة تعبئة من قِِ     

والتخزين، والنقل، ووضع بطاقة التعريف، وأوراق بيانات الـسالمة الكيميائيـة،           
  . ومعلومات المنتَج

ينجم عن المباني والمنشآت المصنوعة من الفوالذ أو الحديـد أو           . 5.2.3.14
ينبغي أن تكون مواد العزل غير قابلـة        . الفلزات مخاطر أقل بما يتعلق بالحريق     

ينبغي أن يؤخذ بعين االعتبار التولد المحتمـل لألليـاف          . لالحتراق وغير سامة  
شوفة لمـسافات طويلـة مـصدات        المك ينبغي أن يكون للمباني   . والغبار الخطرة 
 متراً للمباني ذات    76 في مسافات ال تزيد عن       طق السقف والسطح  اللنيران في من  

 متراً للمباني ذات االنبعاثات     30االنبعاثات الحرارية المنخفضة أو المتوسطة، و       
  . الحرارية العالية
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غي ينب.  منفصلة للعمال والمعدات المتحركة    اتينبغي توفير طرق  . 6.2.3.14
د لحماية العمال الذين يطلب منهم إنجاز العمل في مناطق سير           صاستخدام وسائل   

ينبغـي أن   . ينبغي وضع عالمات واضحة لمخارج العمال وإضاءتها      . ركباتالم
ينبغي .  المعدات المتحركة وارتفاعها ومسافة انعطافها كافية      اتيكون عرض طرق  

قدام مناسباً للعمال كـي يتحركـوا       أن يكون ارتفاع مناطق العمل والسير على األ       
منخفضة أو دعامات إنـشائية أو      ) جوائز(في حال وجود عوارض     . دون انحناء 

أسقف، ينبغي وضع عالمات مميزة عليها تشير إلى المخاطر، وينبغـي تزويـد             
  .  الحماية من الصدماتاتخوذبالعمال 

 بأمان، كما   ينبغي تهيئة الرفوف والحوامل كي توضع عليها السلع       . 7.2.3.14
    ينبغي أن تخـضع ترتيبـات تكـديس        . ركبات بها ينبغي حمايتها من ارتطام الم

  .األكياس والحزم ألنظمة التصميم بغية ضمان عدم سقوطها
تختلف متطلبات اإلنارة كثيراً وتعتمد على مهام العمل وعوامـل          . 8.2.3.14

اً ماهتمي يتطلب ا  مستوى أعلى من اإلضاءة يلزم للعمل الذ      . اإلنسان على السواء  
ينبغـي  . لتفاصيل الدقيقة، كقراءة بطاقة تعريف المنتَج أو تعليمات تشغيل اآللة         با

  . استخدام مدونات البناء الوطنية لإلرشاد بشأن اختيار مستويات اإلضاءة
ينبغي تصميم نظم التهوية بغية التصدي للتعرضـات المتوقعـة          . 9.2.3.14
لتي ينبغي أن تؤخذ بعـين االعتبـار علـى          تشتمل التعرضات ا  . األكثر خطورة 

الغازات والسوائل السامة والقابلة لاللتهاب وأنـواع الغبـار العـضوي وغيـر             
 مراجع القواعد الصحية المهنية ومعـايير الـسالمة          من ترد في كثير  . العضوي

والصحة المهنيتين استراتيجيات وتوصيات التهوية المأمونة بـشأن التعرضـات          
  . الخطرة

ينبغي تصميم التجهيزات الكهربائية بهدف حماية األسالك مـن         . 10.2.3.14
التلف الناجم عن البيئة المسببة للتآكل أو الحارة؛ وحماية األسالك من القوارض؛            
وإدخال قاطعات الدارات أثناء األعطال األرضية في المناطق المبللـة أو عاليـة             

 اإلضاءة والمحركـات     وعزل المعدات عالية التوتر؛ وضمان استخدام      ؛الرطوبة
والمعدات الخالية من الشرر في المناطق المعرضة للـسوائل القابلـة لاللتهـاب؛      
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 المأمونين لكافة األجهزة الكهربائية؛ وتمكين التفتيش والصيانة» اإلغالق «مبدأوتوفير 
  . لمكونات الجهاز؛ والسماح بالتوسع في المستقبل بمستويات التوتر والشدة

  والتعثر والسقوطاالنزالق . 4.14
  وصف المخاطر. 1.4.14

يشكل االنزالق والتعثر والسقوط نسبة مهمة من األحداث التـي          . 1.1.4.14
قـد   أي ارتفاع خطير  من  إن السقوط   . تقع في مباني المزارع والمباني والمرافق     

  . يسبب الوفاة
مفاصـل   ال رض على ي، ال ثاإلجهاد، الو (غالباً ما تحدث اإلصابة     . 2.1.4.14

ـ بسبب سوء التصميم والصيانة األول    )  واألربطة واألوتار والعظام   لعضالتوا ين ي
يشمل ذلك عدم وجود ممرات للمشي، ووجود مواد في مماشي الـسير،            . السيئين

طَوع ب الدحوسطوسوء صيانة الساللم،    وغير محمية،   فتحات  جات واألدراج، و  ر 
. ات أو القش أو مواد أخـرى المشي زِلقة بسبب األمطار أو الوحل أو روث الحيوان 

 أن ينجم السقوط من أماكن مرتفعة عن العمل على أسقف هشة، وعلـى            أيضاً يمكن
ركبات المرتفعة دون حماية كافيةالصوامع، أو على القسم العلوي من الم .  

لإلضاءة غير الكافية أو القدرة السيئة على الرؤية أن          أيضاً   يمكن. 3.1.4.14
لى سبيل المثال، يمكن أن تزداد مخاطر االنزالق والتعثـر          ع. تكون عامالً مهماً  

والسقوط أثناء الدخول من مناطق مضاءة جيداً إلى منـاطق سـيئة اإلضـاءة أو               
تزداد مخاطر الحوادث لدى العمال الذين يحملون أشـياء تعيـق           . العكس بالعكس 

  . ثقيلة جداً أو صعبة اإلمساك وأالرؤية 
  تقييم األخطار. 2.4.14

ينبغي ألصحاب العمل تقييم مخاطر االنزالق والتعثر والـسقوط،         . 1.2.4.14
  . الصيانة ألن المخاطر من الممكن أن تكون أعلىعمليات ال سيما أثناء 

  أساليب التحكم الهندسي. 3.4.14
ستخدم مواد غير قابلـة     ينبغي أن تكون األرضيات متينة، وأن تُ      . 1.3.4.14

  .لالحتراق
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 الحفر والفتحات األرضية األخـرى، أو تطويقهـا         ينبغي تغطية . 2.3.4.14
 إضاءة تلك المناطق     دوماً ينبغي. بعالمات تحذير واضحة في حال عدم استخدامها      

  . جيداً
ينبغي الوصول إلى المنصات والممرات عبر مـصاعد أو أدراج          . 3.3.4.14

  . أو ساللم دائمة مقاومة للحريق
ت واألدراج مفتوحة الجوانـب     ينبغي أن يكون للمنصات والممرا    . 4.3.4.14

مع ألواح حتى ارتفاع السور، بدالً من ذلك، ) درابزين( من القضبان المعدنية سور
 ولوحات استناد اليد المثَبتَة على القسم العلوي        ينبغي أن يكون لها مصدات الركل     

   .للدرابزين الممتدة على كامل الدرابزين ولمسافة قليلة بعده
ن تُنشأ الممرات أو المنصات ذات الشبكة المفتوحة علـى          ينبغي أ . 5.3.4.14

أن تكون أي فتحات في الشبكة صغيرة لتحول دون سقوط األشياء عبرها وتسبب             
  . إصابات لألشخاص المتواجدين أسفلها، وينبغي أن تُثَبت على نحو مأمون

ينبغي تجهيز أماكن العمل المؤقتـة، كمنـصات العمـل المرتفعـة            . 6.3.4.14
زيـل  تحركة، بقضبان حماية مناسبة أو وسائل أخرى لحماية الحواف، وحيثما ال تُ           الم

تلك التدابير مخاطر السقوط، ينبغي تزويد العمال بمعدات مالئمـة  لمنـع الـسقوط،               
  ). 7.6انظر القسم (كحزام السالمة وحبال اإلنقاذ، وتدريبهم بشأن استخدامها 

معدات كبح الـسقوط األخـرى علـى        حيثما تُثبت حبال اإلنقاذ و    . 7.3.4.14
وسائل التثبيت على المباني، فإنه ينبغي التفتـيش علـى وسـائل التثبيـت تلـك                

  . واختيارها وصيانتها بفترات منتظمة
  نظم وإجراءات العمل المأمون. 4.4.14

ممارسات الترتيب والتنظيف الجيدة أن تساهم في سـالمة         ليمكن  . 1.4.4.14
  .دون حدوث االنزالق والتعثر والسقوطالعمال من خالل الحيلولة 

على صاحب العمل ضمان توفير إنارة كافية في سطوح المـشي           . 2.4.4.14
 أو زِلقة خشنة؛ والمحافظة على      مبللةجعل الممرات المعرضة لمواد     وواألدراج؛  

؛ )درابـزين (األدراج والساللم بحالة جيدة، وتزويد األدراج بسور من القـضبان           
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الح ألواح األرضيات المعطوبة وعيوب الخرسانة؛ والتجهيز بسور        ، إص حاجةوعند ال 
 ات استناد اليد المثَبتَة على القسم العلـوي للـدرابزين         ، ولوح )درابزين(من القضبان   

  . وفتحات تنظيف أماكن إقامة الحيوانات ،لعشب الميبس ومزلَق ا،لحماية فتحات السلم
أن العمال حصلوا على التعليمـات      ينبغي لصاحب العمل ضمان     . 3.4.4.14

بوضوح بشأن تدابير الترتيب والتنظيف الجيدين التي يمكن أن تحول دون حدوث            
تشتمل تلك  . االنزالق والتعثر والسقوط، وضمان اإلشراف عليهم بهذا الخصوص       

التدابير على وجود مماشي أو ممرات محددة بوضوح؛ والمحافظة علـى األدراج            
لخ، والمحافظة على المباني    االء والمواد الزِلقة    ألدوات والدِ والممرات خالية من ا   

  . خالية من تراكم القمامة واألشياء األخرى التي ال حاجة لها في مكان العمل
فيما يتعلق باستخدام الساللم وصيانتها، ينبغي لصاحب العمل أن         . 4.4.4.14

ـ نْة للمهام التي تُ    جيداً، وأنها مناسب    والمصانة يضمن توفر المعدات المالئمة    زج .
ينبغي أن يحصل العمال على التعليمات على نحو مالئم بشأن استخدام الـساللم،             

تشمل ممارسات العمـل المـأمون      . وأن يجري اإلشراف عليهم أثناء استخدامها     
، وتفادي العمل على الـساللم أثنـاء هبـوب          موجود شخص آخر عند قاعدة السل     
سائل ميكانيكية لرفع أو إنزال األشياء الثقيلـة،        الرياح أو العواصف، واستخدام و    

  .زنجوممارسات أخرى مالئمة للمهام التي تُ
عل يحول  نينبغي لصاحب العمل أن يضمن تجهيز الساللم النقالة ب        . 5.4.4.14

نتوءات معدنية في النعل لمنع االنزالق، أو كالبات، أو         بدون حدوث اإلنزالق، أو     
  . ى تحول دون حدوث االنزالقوسائل مباعدة، أو وسائل أخر

ينبغي لصاحب العمل أن يضمن تزويد العمال الـذين يتـسلقون           . 6.4.4.14
 الخ، حيث   ، ومطاحن العلف  ، وحفر الحبوب  ،ساللم اإلنشاءات، كالصوامع القائمة   

ساللم بارتفاعات كما حددتها اللوائح العرضـية أو المحليـة أو تفوقهـا،             التكون  
  . ط، وينبغي حصول العمال على تعليمات استخدامهابوسائل كاملة لمنع السقو

ينبغي على صاحب العمل ضمان أن للساللم قفـصاً واقيـاً وأن            . 7.4.4.14
يمكن ألصحاب  . منصات هبوط )  قدماً 30( أمتار   9للساللم التي يتجاوز ارتفاعها     

 المتعلق بالساللم (ASAE S412.1)العمل أن يستخدموا كدليل المعيار الهندسي 
  . قفاص والممرات واألدراجواأل
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ينبغي التفتيش على كافة الـساللم بفواصـل زمنيـة مناسـبة،            . 8.4.4.14 
  .ينبغي استبدال السلم غير القابل لإلصالح. وإصالح أي عيوب على الفور

  المخاطر التي تؤثر على الجهاز التنفسي. 5.14
  وصف المخاطر. 1.5.14

 أن تسبب مخاطر تـؤثر علـى        يمكن لألنشطة اليومية للزراعة   . 1.1.5.14
الجهاز التنفسي تنجم عن مجال واسع من المصادر، بما في ذلك أنـواع الغبـار               

  . حام والسامة، والدخان، والغازات، واألبخرة، بما في ذلك دخان الِل،يالعضو
ش رت الزراعية، كمخازن الحبوب والـو     نشآالعمل داخل الم  إن  . 2.1.5.14

فـاقم المخـاطر    ين األعالف والمحاصيل، غالباً ما      وحظائر الماشية ومباني تخزي   
، والتهوية السيئة في مناطق محددة، وعدم استخدام        حصورةبسبب أماكن العمل الم   

  . وسائل حماية الجهاز التنفسي
يمكن للتعرض المستمر للمخاطر التي تؤثر على الجهاز التنفسي         . 3.1.5.14

» زارعرئة الم «هاب القصبات و  أن يسبب مشاكل صحية طويلة األمد كالربو والت       
  . ومتالزمة سمية الغبار العضوي

للتنفس أن يسبب أخطاراً مهـددة      الزم  يمكن لنقص األوكسجين ال   . 4.1.5.14
 للفاكهـة    كالحجرات الهوائية المـضبوطة المـستخدمة      للحياة في بعض المرافق   

  .  وأماكن تخزين روث الحيوانات،ضار، وصوامع بعض المحاصيلوالخُ
  تقييم األخطار. 2.5.14

ينبغي ألصحاب العمل أن يقيموا األخطار الناجمـة عـن كافـة            . 1.2.5.14
المخاطر التي تؤثر على الجهاز التنفسي واضعين نصب أعينهم الظروف الخاصة           

  . للتعرض المحتمل
  وسائل التحكم الهندسي واستخدام معدات الوقاية الشخصية  . 3.5.14

ل ضمان أن إنشاء البناء وإجراءات التهويـة        ينبغي لصاحب العم  . 1.3.5.14
  .تقليل تعرض العمال للغبار إلى أدنى حد ممكنى لإتهدف 
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 ينبغـي    فإنـه  ،حـاالت ألن إزالة الغبار صعبة في كثير مـن ال        . 2.3.5.14
ألصحاب العمل أن يقيموا المخاطر التي تؤثر على الجهاز التنفسي التي يمكن أن             

، وأن يتخذوا اإلجراءات المناسبة إلزالة      ت الزراعية يتعرض لها العمال في المنشآ    
  . تلك المخاطر أو التحكم بها عبر التهوية الكافية

ينبغي لصاحب العمل ضمان توفير وسائل حماية الجهاز التنفسي         . 3.3.5.14
 كتفاءللعمال، كأقنعة الغبار، والكمامات ذات الخرطوش، وأجهزة التنفس ذاتية اال         

  ).5.6انظر القسم (
  ش المزرعةرسالمة في وال. 6.14

  وصف المخاطر. 1.6.14
1.1.6.14 . إن وش المزرعة هي مكان رئيس لعمليات اإلصالح، ويمكـن         ر

  . ةملتلك األنشطة أن تؤدي إلى إصابة جسي
تشتمل المخاطر على التعثر واالنـزالق والـسقوط، والحرائـق          . 2.1.6.14

ـ      الناجمة عن السوائل والزيوت القابلة لاللت      ل شغَّهاب، ومخاطر األدوات التـي تُ
، والضجيج، والـصدمات    ) اليدين والعينين  فيالخ  .. التهتكات، السحجات (بالطاقة  

حـام ومنتجـات    الكهربائية، والدخان واألبخرة والغازات الناجمة عن الطالء واللِ       
  . التنظيف
  تقييم األخطار. 2.6.14

ر الناجمة عن الـصيانة     ينبغي ألصحاب العمل أن يقيموا األخطا     . 1.2.6.14
     والمهام األخرى التي تُجرى في الوإن الكثير من المخـاطر الـشائعة فـي         . شر

المرآبات والوش الهندسية األخرى تتواجد في الورش الزراعية أيضاًر .  
   وأساليب التحكم الهندسي؛إزالة المخاطر. 3.6.14

1.3.6.14 .ينبغي لصاحب العمل ضمان أن وصانة ش المزرعة مصرممة وم
بأمان مع ترتيب فعلي لألدوات والمعدات، وأن الممرات نظيفة وخالية من األشياء            

  . بغية تقليل حدوث إصابات التعثر والسقوط



 السالمة والصحة في الزراعة

  200

ينبغي لصاحب العمل ضمان أن العمال حصلوا علـى التـدريب           . 2.3.6.14
قبـل  . ن اإلشراف يجرى بهـذا الخـصوص  وأبشأن إصالح المعدات الزراعية،   

ل الطاقة عن المعدات، وتتوقف حركة       المعدات الزراعية، ينبغي أن تُفص     إصالح
  . األجزاء الدوارة، وتتشابك أقفال السالمة

ينبغي لصاحب العمل أن يوفر وسائل لدعم األحمال أو المعـدات           . 3.3.6.14
وفقاً للقوانين والمعايير الوطنية، ينبغي تقيـيم معـدات         . التي يجري العمل عليها   

  .  فشلهامال على نحو مأمون، بغية التحري عنمستخدمة لرفع األحالرفع ال
ينبغي لصاحب العمل ضمان أن العمال حصلوا علـى التـدريب           . 4.3.6.14

 بهـذا    علـيهم  جري اإلشراف دار بالطاقة وي  المالئم بشأن استخدام األدوات التي تُ     
لمعـدات  الخصوص، وأن كافة وسائل الحماية والوقاية موجودة في مكانها على ا          

  .ستخدم للغرض المخصص لها فقطدار بالطاقة، وأن األدوات اليدوية تُالتي تُ
5.3.6.14 .ينبغي لصاحب العمل ضمان أن الوش مجهزة بقاطعات التيار بسبب ر

  . األعطال األرضية بهدف المساعدة في الحيلولة دون حدوث الصدمة الكهربائية
ـ      . 6.3.6.14 ش مـضاءة جيـداً، وأن      روينبغي لصاحب العمل ضمان أن ال

التهوية مالئمة إذا ما كانت الوفَّأةردش م.  
ينبغي لصاحب العمل أن يضمن إزالة مخاطر محددة أو تقليلهـا           . 7.3.6.14

إذا ما استمرت المخاطر،    .  للسطوح الزِلقة   غير زِلقَة  قدر اإلمكان، كتوفير طبقات   
ينبغي . قاية الشخصية المالئمةمعدات الو الشارات وينبغي لصاحب العمل أن يوفر

      أن تشتمل معدات الوقاية الشخصية المعيارية لور زارع على قفازات جلدية،    ش الم
وقفازات مقاومة للمواد الكيميائية، ونظارات السالمة، وواقيات الوجه، وسـدادات          

، واألحذية طويلـة الـساق ذات المقدمـة          من الضجيج  األذنين أو واقيات األذنين   
  . ة، والكمامات، والخوذات القاسية، والمآزر الواقية، وواقيات الِلحامالفوالذي

ج الدخان  ِرخْينبغي لصاحب العمل ضمان أن التهوية كافية كي تُ        . 8.3.6.14
  . واألبخرة الناجم عن المحركات والِلحام والطالءات

ينبغي لصاحب العمل أن يضمن أن حقيبة اإلسـعافات األوليـة           . 9.3.6.14
فاء الحريق الحديثة المالئمة متوفرة في الورشة، وأن العمال حـصلوا           ووسيلة إط 

  . على التدريب بشأن استخدامها
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  . ينبغي لصاحب العمل ضمان أن كافة المخارج واضحة. 10.3.6.14
  وأصواف العزل) الحرير الصخري(األسبستوس . 7.14

  وصف المخاطر. 1.7.14
ـ  سيرتبط التعرض أللياف األسبستو   . 1.1.7.14 ي المنـشآت الزراعيـة      ف

من الممكن  . إن كافة أنواع األسبستوس خطيرة    . مخاطر جسيمة جداً على العمال    ب
أن يسبب التعرض لألسبستوس أمراضاً في الطرق التنفـسية والهـضمية عبـر             

اً ثانوياً في عـدد مـن األعـضاء         االستنشاق أو االبتالع، ويمكن أن يسبب مرض      
يمكـن أن   .  المرض جلياً لعقدين أو ثالثـة      ة، ومن الممكن أن ال يصبح هذا      الهام

سببها التعرض لألسبستوس على داء األسبـستوس وورم        يتشتمل األمراض التي    
الذي ما أن يشخص يكون غير عكوس، ويـسبب         ) ميزوثليوما(الطبقة المتوسطة   

  . عجزاً، وكثيراً ما يكون مميتاً
عية، ال سـيما    من الممكن أن يكون لدى كثير من المنشآت الزرا        . 2.1.7.14

ألسقف والجدران ومـا    لالمرافق القديمة، ألياف األسبستوس التي تُستخدم كعازل        
يرتبط صوف األسبستوس غير المغطى بمخاطر جـسيمة        . حول معدات التسخين  

  . على العمال في المنطقة
ميكانيكية، ومن الممكن أن ترتبط     هيجة  ألصواف العزل خواص م   . 3.1.7.14
 والجلد والطرق التنفسية العليا التي من       نينرض في العي  بحدوث م تلك األصواف   

  . الممكن أن ال تصبح جلية لعقدين أو أكثر
  تقييم األخطار. 2.7.14

يشكل وجود األسبستوس في األبنية أخطاراً جسيمة جـداً علـى           . 1.2.7.14
ينبغي ألصحاب العمـل ضـمان      . العمال في حال انبعاث األسبستوس واستنشاقه     

  . مكن أن ينطوي على األسبستوسيشامل لألخطار قبل أي عمل إجراء تقييم 
  إزالة المخاطر؛ وأساليب التحكم الهندسي. 3.7.14

. يجب أن ال يستخدم األسبستوس حيثما تحظره القوانين واللوائح        . 1.3.7.14
في البلدان التي يسمح فيها باستخدام األسبستوس، ينبغي لصاحب العمـل، رغـم             

  . ه بمواد أقل خطورةذلك، أن يستعيض عن
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أن ،  ينبغي ألصحاب العمل الذين يـستخدمون أصـواف العـزل         . 2.3.7.14
بغية تقليل  بقدر ما هو ممكن عملياً،      ق المناولة المالئمة    ائيختاروا المنتجات أو طر   

 على المعلومات المتعلقـة     حصلواتولد األلياف والغبار إلى أدنى حد ممكن، وأن ي        
  . بديلةبتطور تكنولوجيا العزل ال

ينبغي لصاحب العمل أن يضمن إعداد وتحديث قوائم جرد لكافة          . 3.3.7.14
المواد المحتوية على األسبستوس في مكان العمـل؛ وأن تلـك المـواد حـِددت               

.  عندما ال يكون ذلك عملياً، بوسائل فعالة أخرى        ،بإشارات، أو بطاقات تعريف أو    
.  اختبار على المادة قبل تداولها     عندما ال يعرف وجود األسبستوس، ينبغي إجراء      

  . في حال الشك، تُعالج المادة وكأنها اسبستوس
ل شـخص   بألخطار من قِ  اينبغي لصاحب العمل أن يضمن تقييم       . 4.3.7.14
ينبغي إيـالء   .  المحتوية على األسبستوس التي حددتها قوائم الجرد       مختص، للمادة 

ليها، واحتمال الـضرر،    إنية الوصول   االنتباه لحالة المادة، وسهولة تفتيتها، وإمكا     
 العمـال بـشأن وجـود       بـالغ ينبغي إ . وإمكانية انبعاث األلياف وتعرض العمال    

االسبستوس والخطر الكامن للتعرض، وتزويدهم بكافة المعلومـات ذات الـصلة           
  ).6انظر الفصل (المتعلقة بوجوده وحمايتهم من التعرض 

م بالمـادة المحتويـة علـى        العمل التحك   صاحب يجب أن يضمن  . 5.3.7.14
ها أو، عنـد  هـا أو كَبـسلَتِ   قويسطة إزالتها أو التخلص منها أو تط      االسبستوس بوا 

االقتضاء، حفظها بأمان فـي المكـان المالئـم للحيلولـة دون انبعـاث أليـاف                
بـذلك وفقـاً   ن خَـولي ن ميل متخصصبينبغي إجراء هذا العمل من قِ    . األسبستوس

  . الوطنيةللقوانين والممارسات 
يجب أن ال يسمح صاحب العمل بأي عمل يمكن أن يبعثر المادة            . 6.3.7.14

  . توس، ما لم تُتَّخذ االحتياطات الالزمة لحماية العمالسالمحتوية على األسب
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  نظم وإجراءات العمل المأمون. 4.7.14
عمال المنطوية على التعرض لألسبـستوس      يجب إجراء كافة األ   . 1.4.7.14

تختلف من بلد آلخر التـشريعات      . لهم بذلك   صرح  مختصين  متعاقدين  ل م بمن قِ 
المتعلقة بتلك األعمال، بما في ذلك الترخيص للمتعاقدين إلزالـة األسبـستوس،            

يجـب أن ال    . م به التـشريعات   لِْزتُوينبغي أن يكون أصحاب العمل مدركين لما        
ى انبعـاث أليـاف     ين إجراء أي عمل يمكن أن ينطوي عل       يحاول العمال الزراعِ  

  . األسبستوس إلى بيئة العمل العامة
  السالمة المتعلقة بالحرائق. 8.14

  وصف المخاطر. 1.8.14
يمكن للحرارة ودخان الحرائق، باإلضافة إلى الغـازات الـسامة          . 1.1.8.14

  . والفقد السريع لألكسجين، أن تقتل العمال بسرعة
تي يمكـن أن تحـدث فـي        هناك ثالثة أصناف كبرى للحرائق ال     . 2.1.8.14

قابل لالحتراق، مثالً الخـشب، القـش، العـشب         ) (أ(الصنف  . المرافق الزراعية 
السوائل القابلـة   ) (ب(؛ والصنف   )الميبس، المنتجات الورقية، المواد البالستيكية    

) ت(، والـصنف    )لاللتهاب، مـثالً، الغـازولين، الـديزل، الوقـود، الميثـانول          
  ). حام، المحركات الكهربائيةات األسالك، الحبال، الِلالكهربائية، مثالً شبك(

تشتمل المصادر الكبرى للحرائق والعوامل المـساهمة بحـدوثها         . 3.1.8.14
نفايـات  (على التدخين، واإلضاءة، والتخزين المفرط للنفايات القابلة لالحتـراق          

ـ           ، )خاألخشاب، نفايات األدغال والغابات، اإلطارات، قشور ثمرة الجوزيـات، ال
واألجهزة الكهربائية سيئة الصيانة، والتخزين غيـر المالئـم للـسوائل القابلـة             

 الحريق يقاتعملاللتهاب، واالستخدام الجسيم لمواد البناء القابلة لالحتراق، ونقص 
  . في المباني الواسعة والمكشوفة

ر  مخاط كنيترات اليوريا واألمونيوم  ) األسمدة(ات  بصخَتسبب الم ال  . 4.1.8.14
  . نفجارات ينجم عنها أخطار كبيرة تنشأ من اإل أيضاًالحريق الكبرى فحسب، بل

إن المرافق المبنية من الخشب فقط أكثر عرضة للحرائـق          أيضاً  . 5.1.8.14
  . من المنشآت المبنية من مواد غير قابلة لاللتهاب
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  تقييم األخطار. 2.8.14
ر المتعلقـة بـالحرائق   ينبغي ألصحاب العمل أن يقيموا األخطـا  . 1.2.8.14

الناشئة عن كافة المصادر ذات الصلة، بما في ذلك المواد القابلة لاللتهـاب فـي               
  . أماكن التخزين

  أساليب التحكم الهندسي وإجراءات العمل المأمون. 3.8.14
ينبغي لصاحب العمل، حينما يكون ذلك ممكناً، استخدام مواد بناء          . 1.3.8.14

  . غير قابلة لالحتراق
ينبغي لصاحب العمل أن يـضمن القيـام بـإجراءات الترتيـب            . 2.3.8.14

جراءات األهم التـي    اإلوالنظافة والصيانة الجيدة للمنشآت بفترات منتظمة، ألنها        
  . يمكن اتخاذها بغية تقليل احتمال حدوث الحريق

ينبغي لصاحب العمل أن يحظر التدخين في المنشآت الزراعيـة          . 3.3.8.14
  . سةوينفذ تلك السيا
ينبغي لصاحب العمل ضمان أن مواد النفايات اللينة التي تـساعد           . 4.3.8.14

  . على حدوث الحرائق وتَفاقُمها غير موجودة في المنشآت الزراعية 
ينبغي لصاحب العمل أن يضمن تركيب نظام كفء لإلنذار عـن           . 5.3.8.14

أن يكـون   ينبغـي   . الحريق في مباني المزرعة التي يحتمل حدوث الحريق فيها        
صـوتية  صوت األجراس وصفارات اإلنذار ودرجة نغمتها مميزة عن أي وسائل           

أخرى، وال ينبغي أن تُستخدم ألي غرض آخر باستثناء إطالق الصوت لإلنـذار             
يمكن استخدام األضواء   . عن الحريق أو االستدعاء إلجراء تمارين إطفاء الحريق       

  . لةالوامضة إذا ما كانت األجهزة الصوتية غير فعا
ينبغي لصاحب العمل ضمان توفر وسائل إطفاء الحريـق مـن           . 6.3.8.14

ينبغي .  متراً من المبنى15في كل طابق من المبنى أو ضمن مسافة    ABCالنمط  
        أل بالكامل وأن يالتفتيش عليهـا سـنوياً   ىرجأن تُركَّب وسائل إطفاء الحريق وتُم 

 كـغ لمعظـم     5 بوزن   ABCيوصى بوسيلة إطفاء حريق من النمط       . على األقل 
 بعـض   فيفقط يمكن أن تَلْزم      BCالتطبيقات الزراعية، لكن األكبر أو من نمط        

 ينبغـي   .الحاالت، مثالً بجانب أماكن التخزين الواسعة للمواد الكيميائية أو الوقود         
  . تدريب العمال بشأن استخدامها المالئم
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المعـدات  ينبغي لصاحب العمـل أن يـضمن أن التجهيـزات و          . 7.3.8.14
الكهربائية تستوفي المعايير المناسبة، وأنها ركِّبتْ أو ضـِبطَت أو ُأصـِلحت أو             

ال ينبغـي للمـوظفين غيـر المـؤهلين أن          . ل عامل كهرباء مؤهل   بُأزيلت من قِ  
  .  محمية غيريستخدموا لوحات المفاتيح الكهربائية أو أي أجهزة كهربائية

أن أجهزة حماية اإلضاءة ركِّبتْ من      ينبغي لصاحب العمل ضمان     . 8.3.8.14
  . ل شخص مختصبِق

ينبغي لصاحب العمل أن يضمن تخزين السوائل القابلة لاللتهاب         . 9.3.8.14
في خزائن معدينة، ذاتية اإلغالق، مقفلة، وتخزين الـسوائل والغـازات القابلـة             

         ة في الهواء الطلق وبعيداً عن مناطق الوعمجلاللتهاب المضغوطة مينبغـي  . شر
اتخاذ االحتياطات لتفادي مصادر االشتعال، مثالً ينبغي تزويد الخراطيم للغـازات        

  . حامالقابل لاللتھاب المضغوطة بالواقیات من الَوْمَض الخلفي كما ھو الحال في الِل

  االحتراق التلقائي. 9.14
  وصف المخاطر. 1.9.14

المادة العضوية التي هـي     سخن  يحدث االحتراق التلقائي عندما تَ    . 1.1.9.14
  . على تماس مع الهواء إلى درجة تكفي لالحتراق

يمكن أن يحدث الحريق عندما تصبح درجة حرارة مـادة ذاتيـة            . 2.1.9.14
  . التسخين كافية
فيما يتعلق بالعشب الميبس، والحبوب، والبذور الزيتية، والخشب        . 3.1.9.14

 من فعل الكائنات العضوية الدقيقـة       شأ ين  مصدر الحرارة  فإنوالحبات المتشققة،   
  .  ودرجة الحرارة المناسبتين النَداوةعلى المواد ذات) الجراثيم، الفطريات(

  تقييم األخطار. 2.9.14
ينبغي ألصحاب العمل أن يقيموا أخطار االحتراق التلقائي الناجم         . 1.2.9.14

  . عن مصادر مختلفة
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   م الهندسيالمخاطر؛ وأساليب التحكإزالة . 3.9.14
 التخلص من النفايـات      حاويات ينبغي لصاحب العمل ضمان أن    . 1.3.9.14

مصنوعة من المعدن وذات أغطية ذاتية اإلغالق، وأن المحتويـات ال تتجـاوز             
حدود االمتالء بغية التخلص على نحو صحيح من األقمـشة والـورق والمـواد              

مـثالً  (والقابلـة لالحتـراق     الصلبة األخرى التي تبللت بالسوائل القابلة لاللتهاب        
  ). الزيوت، والطالءات ذات األساس الزيتي، والمِحالَّت

ينبغي لصاحب العمل ضمان أن تصميم مرافق التخـزين مالئـم           . 2.3.9.14
ينبغي المحافظـة علـى درجـة الحـرارة والرطوبـة           . ن فيها زخَللمواد التي تُ  

  .نزخَواألكسجين في مستوى مالئم للمواد التي تُ
ينبغي لصاحب العمل ضمان التصميم المالئم لتخـزين وتهويـة          . 3.3.9.14

  . المحاصيل في مخازن الحبوب والحفر والصوامع
يم الصوامع بتركيـز محـدد      صمينبغي لصاحب العمل ضمان ت    . 4.3.9.14

إن الفشل في ذلك يسمح     . لألكسجين كي تُغْلَق بإحكام، إال أثناء التحميل أو التفريغ        
  . تراكيز تكفي لحدوث االحتراق التلقائيلألكسجين بلوغ 

   الحيواناتالتعامل مع. 10.14
  وصف المخاطر. 1.10.14

 أنواع مختلفة من الحيوانـات،       التعامل مع  تختلف كثيراً مخاطر  . 1.1.10.14
  . وتتعلق بالظروف

  تقييم األخطار. 2.10.14
قـائي  ينبغي ألصحاب العمل أن يقيموا أخطـار االحتـراق التل         . 1.2.10.14

 في مرافـق  كبرعموماً، إن مخاطر اإلصابات أ    .  الحيوانات  التعامل مع  الناجم عن 
  . صممة أو المبنية أو المصانة على نحو سيءمالماشية ال

 نمن الممكن حدوث إصابات  تهشم شديدة في الساقين والذراعي         . 2.2.10.14
لى الحيوانـات   ز المهام ع  جنْ عندما تُ  يٍن خطر اإلصابات عال   إوالرأس والجسم، و  

  . كبيرة الحجم في أماكن عمل ضيقة كالحظائر أو المنحدرات الصغيرة
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إن مستوى التعرض للملوثات المنقولـة بـالهواء ومـستويات          . 3.2.10.14
  . حصورةالضجيج الضارة أعلى في المرافق الم

  أساليب التحكم الهندسي. 3.10.14
دات ومرافق التعامل   ينبغي ألصحاب العمل أن يضمنوا أن المع      . 1.3.10.14

  . لتلك العملية) أو وحدات الحيوان(المتوفرة مالئمة لنمط العملية ولعدد الحيوانات 
ينبغي لصاحب العمل أن يضمن تقييم وصيانة المعدات ومرافق         . 2.3.10.14

التعامل بفترات منتظمة، وأنه ينبغي عزل وإقفال ووضع بطاقة تعريف على نحو            
  . إلصالح أو التجديد أو الصيانةمالئم للمرافق الخاضعة ل

  : ينبغي لصاحب العمل ضمان أن. 3.3.10.14
   السياجات والبوابات متينة وقاسية كي تحتوي الحيوانات؛ و  )أ(
الممرات واسعة بما يكفي للسماح للحيوانات بالمرور، لكن غير واسعة بمـا            ) ب(

  يكفي النعطاف الحيوانات؛ و
   وبجدران صلبة بمواد مختلفة عن مواد السياجات؛الممرات والمنحدرات مبنية ) ت(
مرافق الحصر، كمنحدرات الحشر، تُستخدم أثناء إنجاز األنشطة التي تتطلب          ) ث(

  ).مثالً، تشذيب الحوافر، التمنيع(تماساً صميمياً مع الحيوانات كبيرة الحجم 
  :  أن ضمانينبغي لصاحب العمل. 4.3.10.14

جات خـشنة للحيلولـة دون حـدوث        ررات والد سطوح األرضيات والمنحد    ) أ(
  ؛ و بتاللاالنزالقات أثناء ظروف اإل

  سطوح المشي أو العمل خالية من مسببات التعثر واالنزالق؛ و) ب(
األرضيات وأماكن العمل والممرات خالية من المسامير الناتئة، والـشظايا،          ) ت(

  والثقوب، والزوايا الحادة، واأللواح اللينة؛ و
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جات أو األرضيات غير المستوية معلَّمة بشريط       رخفضة أو الد  نعوارض الم ال) ث(
  تحذير عاكس؛ و

 القـضبان   مـن لألدراج ومناطق المشي العالية والساللم وفتحات السلم سور         ) ج(
  وأعمدة حماية؛ و) درابزين(

  . اإلضاءة متعادلة ومنتشرة بغية إزالة السطوع) ح(
 الحيوانـات   التعامل مع ضمان أن مرافق     ينبغي لصاحب العمل     .5.3.10.14

التي تشتمل على تربية الحيوانات داخلها مبنية وفقاً للمواصفات التـي تتـضمن             
ارتفاعاً كافياً للسقف لمراعاة العالقة بين كثافة التخزين والِحمل المتوقع للجسيمات           

  . اء المحليةالناشئة عن أنواع الغبار والمواد األخرى في البيئة، وفقاً لمعايير البن
ابل لفتحات التهويـة     المق زيحينبغي لصاحب العمل ضمان أن ال     . 6.3.10.14
 ـ صان على نحو مالئـم وتُن  من العوائق، وأن تلك المراوح تُوالمراوح خالي ف ظََّ

  . بشكل متكرر
ينبغي لصاحب العمل ضمان أن مواقع المياه التي تشكل خطراً          . 7.3.10.14

ـ    برك  كالخنادق و  على األطفال والجمهور،   مياه الصرف الصحي مسية بـشكل   ج
مالئم، وأن مواقع المياه المعرضة لخطر التلوث من الماشية أو روث الحيوانات،            

كالجداول أو األنهار أو البرك، مسية أيضاًج.  
  األماكن المحصورة. 11.14

  وصف المخاطر. 1.11.14
ماكن المحـصورة خطـراً     من الممكن أن يشكل الدخول إلى األ      . 1.1.11.14

ينبغي لصاحب العمل أن    . جسيماً جداً على العمال، بما في ذلك االختناق والغرق        
يقيم بشكل كامل أخطار الدخول إلى أي مكان محصور، ويتخذ التـدابير الواقيـة              

لصاحب العمل ضمان أن العمـال أدركـوا تمامـاً    أيضاً ينبغي  . المالئمة وينفذها 
إقراره بأن للعمال الحق برفض الـدخول إلـى         ضمان  ية، و األخطار وتدابير الوقا  

  . ذ فيه التدابير المالئمة للسالمةخَتَمكان محصور لم تُ
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المكان المحصور هو مكان واسع بما يكفي لـدخول العمـال،           . 2.1.11.14
ولمدخله ومخرجه وسائل محدودة أو مقيدة، وغير مصمم لمكوث العامل فيه بشكل 

عن نفاد األكسجين أو وجـود      . نشأ أخطار االختناق، الخ   من الممكن أن ت   . مستمر
األخطار في حـال دخـول كامـل        شد  مادة سامة و، رغم أنه من الممكن أن تحدث أ         

  . الجسم، من الممكن أن يحدث االختناق الشديد في حال دخول الرأس والكتفين فقط
تتطلب األماكن المحصورة احتياطات سالمة وصحة إضـافية        . 3.1.11.14

 الهندسية تعيق األنشطة ألي عامل يقتضي عملـه الـدخول إليهـا             ها تكوينات ألن
عالوة على ذلك، وفيات كثيرة تحدث للمنِقذين الذين        . والعمل فيها والخروج منها   

يستجيبون لحاالت طوارئ تنطوي على إنقاذ العمال ضمن المكان المحصور دون           
دى القوانين واللوائح الوطنية     لتلك األسباب، غالباً ما تتص     .نييتخطيط وحماية كاف  

  . للعمل في األماكن المحصورة
إن حفر تخزين روث الحيوانات، والصوامع، والهاضـمات ال         . 4.1.11.14

  الهوائية المضبوطة المستخدمة   الهوائية، ومغاطس غمر الماشية، وأماكن التخزين     
أمثلة لألماكن  ضار، هي    ولب النَّارجيل والفاكهة والخُ    بللجوزيات والبذور والحبو  

  . المحصورة الزراعية
، أو  )الِمرجل(إن إجراء الصيانة في األقسام الداخلية من الغالية         . 5.1.11.14

بئر التجميع، أو ضاغط التبريد، أو خزان الحليب، أو الصومعة، هو مثال للمكوث 
  . المؤقت للعامل

   تقييم األخطار. 2.11.14
  . قيموا أخطار األماكن المحصورةينبغي ألصحاب العمل أن ي. 1.2.11.14

  أساليب التحكم الهندسي وإجراءات العمل المأمون . 3.11.14
ينبغي لصاحب العمل ضمان أن األماكن المحصورة الخطـرة         . 1.3.11.14

لينموسومة بعبارات تحذيرية تحظر دخول غير المخَو.  
األقفـال،  ينبغي استخدام نظام مالئم، بما في ذلك البطاقـات و         . 2.3.11.14

لضمان عدم دخول أي موظف إلى مكان محصور دون تفويض، وعدم بقـاء أي              
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        موظف أو معدات في المكان المحصور بعد اإلغالق المم ألي فتحات أو إعادة     كَح
  . إن اإلذن بالعمل هام في هذا السياق. وصل الطاقة أو شبكة األسالك

طوارئ فـي المكـان     ينبغي توفر وسائل التواصل المتعلقة بـال      . 3.3.11.14
  . المالئم

4.3.11.14 .  قة  بالنسبة لألماكن المبـشكل كامـل، كأمـاكن التخـزين       طَو 
ينبغي تجهيز كافة نقـاط الـدخول       فإنه  ضار،   للفاكهة والخُ  المضبوطة المستخدمة 

وسائل إنذار أوتوماتيكية للتحذير إذا ما فُِتح المدخل وكان الدخول إلى المكان ال              ب
  . زال غير مأمون
ينبغي لصاحب العمل أن يضمن التهوية الكافية قبل الدخول إلى          . 5.3.11.14

   قة  األماكن المحصورة غير المفر روث الحيوانات والصوامع    حبشكل كامل، ك  طَو
  .ينبغي استمرار التهوية طالما أن العامل موجود في الداخل. القائمة

عامل إلى حفرة   ينبغي لصاحب العمل أن يضمن عدم دخول أي         . 6.3.11.14
        دار خارجياً، وحزام الـسالمة     روث الحيوانات أو مرفق مشابه دون قناع هوائي ي

  . وعاملين اثنين على السطح قادرين على إخراج العامل المعرض بمجرد اإلبالغ
ينبغي لصاحب العمل أن يضمن اختيار وتدريب العمال بـشأن          . 7.3.11.14

 ينبغـي أن    .يه بأمان قبل تكلـيفهم بـذلك      الدخول إلى المكان المحصور والعمل ف     
يشتمل التدريب على االستخدام المالئم لمعدات الوقاية الشخـصية فـي األمـاكن           

  .المحصورة
قبل دخول العامل إلى مكان محصور، ينبغي لصاحب العمـل          . 8.3.11.14

، إلزالة المخاطر أو التحكم     ضرورةضمان أن المكان نُظِّفَ وتمت تهويته، عند ال       
ت لضمان عدم دخـول مـواد خطـرة ومـصادر           ذَِخوأن التدابير الكافية اتُّ   بها،  

ينبغي اسـتخدام معـدات     . االشتعال إلى المكان المحصور أثناء وجود العمال فيه       
  . كشف الغازات واألكسجين

ينبغي لصاحب العمل أن يوفر للعمال معدات الوقاية الشخصية،         . 9.3.11.14
ضمان الحماية الكافية للعمال، كما ينبغي للعمال       بما في ذلك وسائل اإلنقاذ، بهدف       

  .تلك المعداتخدام است
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ينبغي مراقبة العمال في المكان المحصور الخطر عن كثـب          . 10.3.11.14
. ل موظفين في خارج المكان لضمان استمرار ظروف الـدخول المأمونـة           بمن قِ 

قاذ على نحو ينبغي أن يحصل هؤالء الموظفون على التدريب والمعدات بهدف اإلن 
  . مأمون أو البدء مع اآلخرين باإلنقاذ الفوري والمأمون

 اثنـان فـي بعـض       وأن يتواجد شخص واحد أ    دوماً  ينبغي  . 11.3.11.14
قد يكـون مـن الـضروري       .  على أهبة االستعداد في حاالت الطوارئ      الظروف
مـن   لحماية العامـل، وقـد يكـون          القناع المدار بالهواء ذاتي اإلغالق     استخدام

  . الضروري وجود حزام إلخراج العامل عند الضرورة
  اآلالت والمعدات. 12.14

  وصف المخاطر. 1.12.14
ستخدم اآلالت المتنقلة، كالجرارات ومجارف التحميل      غالباً ما تُ  . 1.1.12.14

 وآالت مناولة المواد والروافع الـشوكية، داخـل وخـارج            وقاطرات الجر  األمامية
تاج أو األعمال الروتينية اليومية أو أنشطة الصيانة التي تُجرى          المنشآت الزراعية لإلن  

  . على نحو متقطع
ـ تُشغَّل معظم هذه اآلليات بمحركات االحتراق الـداخلي وتُ        . 2.1.12.14 ج ِتنْ

أحادي أكسيد الكربون ومستويات ضارة من الـضجيج عنـدما تُـستخدم داخـل              
لرائحة، وحيثما تعمل محركات    ألن أحادي أكسيد الكربون عديم اللون وا      . المباني

االحتراق الداخلي داخل المباني؛ ينبغي لصاحب العمل ضـمان تـوفير التهويـة             
المالئمة لسحب الغازات، وتوفر أجهزة رصد أحادي أكسيد الكربون بغية كـشف            

  . أي مستويات عالية لهذا الغاز في المبنى
مة فـي المنـشآت     ستخدم اآلالت المستخد  من الممكن أيضاً أن تَ    . 3.1.12.14

  أو الشوكات أو النصول لمناولة روث الحيوانـات أو         )القواديس( الء الدِ الزراعية
  . األعالف أو المواد األخرى

 التهشم النـاجم     على من الممكن أن تشتمل أخطار تلك األنشطة      . 4.1.12.14
والروافع، أو دهـس زمـالء       )القواديس( الِدالءعن سقوط األشياء أو المواد من       

  . المبنىانهيارمل أو  المارة، أو انزالق اآلليات خارج حواف المنحدرات، أو العا
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أو معدات   )قواديس( بِدالءمن الممكن لآلليات الكبيرة المجهزة      . 5.1.12.14
معلقة أخرى، عندما تعمل في خارج المباني، أن تالمس خطـوط نقـل الطاقـة               

  . المعلقة، وينجم عن ذلك مخاطر الصعق الكهربائي

  تيجيات التحكماإزالة المخاطر؛ واستر. 2.12.14
بغية تقليل المخاطر واألخطار المرتبطة بـاآلالت والمعـدات         . 1.2.12.14

ينبغي ألصحاب العمل ضـمان       فإنه مة في المباني والمنشآت وما حولها،     المستخد 
 بـِدالء  الحماية من االنقالب في كافة اآلليات ذاتية الدفع المجهزة           مقصورةوجود  

  . لحماية من تساقط األشياءبغية الرفع المواد،  )ديسقوا(
لمنـشآت  اينبغي لصاحب العمل ضمان أن التهوية داخل كافـة          . 2.2.12.14

كافية للتحكم بتراكيز أحادي أكسيد الكربون، أو أن الوقت الذي تُشَغَّل فيه اآللـة              
  . داخل المنشأة محدود بغية الحيلولة دون تراكم أحادي أكسيد الكربون

إذا . بغية تخفيف التعرض للـضجيج    مقصورات  ميم ال صينبغي ت . 3.2.12.14
ما كان الحال غير ذلك، ينبغي لصاحب العمل أن يضمن استخدام وسائل حمايـة              

ينبغي لزمالء العامل استخدام وسائل حماية      .  لحمايتهما من ضجيج المحرك    السمع
 ينبغـي لمـشَغِّل اآللـة    . إذا ما اقتضى العمل مساعدة زميلهم إلتمام المهام   السمع

  . وزمالئه استخدام اإلشارات اليدوية للتواصل
ركبات لتفادي منـاطق     الم اتينبغي لصاحب العمل تنظيم طرق    . 4.2.12.14

  . الضجيج العالي، ولتخفيف تعرض العمال للضجيج
ينبغي لصاحب العمل ضمان أن العمال حصلوا على التـدريب          . 5.2.12.14

  . ت اليدوية في المواقع الصاخبةبشأن استخدام اإلشارا
ينبغي لصاحب العمل ضمان أنه ال يسمح بتواجد أي من المارة           . 6.2.12.14

  . فق عندما تكون اآلالت بحالة تشغيلرفي الم
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ينبغي لصاحب العمل ضمان أن مرافق التخزين مبنية وتعمـل          . 7.2.12.14
  ).التالؤمية(حمي العامل من اإلصابات الرضية واألرغونومية بأسلوب ي
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  نقل األشخاص والمعدات والمواد. 15
  عموميات. 1.15

يعتبر نقل المعدات والمواد واألشخاص وظيفة رئيـسة فـي          . 1.1.15
يشتمل النقل على تحميل وتثبيت ونقل وتفريغ المعـدات         . اإلنتاج الزراعي 

. والمواد واألشخاص في منشآت صاحب العمل وخارجها علـى الـسواء          
 فصل وسائل النقل، لكن يسلَّط الضوء في هذا اليمكن أن تُستخدم كافة أنماط

 ركبات ذات المحرك، بمـا فـي ذلـك الـشاحنات، والحـافالت             على الم
والشاحنات المغلقة، والمعدات والمقطورات الزراعيـة المـستخدمة لنقـل          

  . األشخاص والمعدات واإلمدادات والبضائع والماشية والدواجن والنفايات
قدم هنا مخاطر النقل التي يمكن أن تسبب        يخص اإلرشاد الم  . 2.1.15

ـ        ولإصابات للعمال    ثرات بـين   أآلخرين، وأن تسبب تلفاً للمواد بـسبب الت
تركبات النقل والمعـدات واألحمـال واألشـياء األخـرى والحيوانـا           م 

 آخر مـن مدونـة      قسميتناول  . واألشخاص والبنية التحتية والبيئة المحيطة    
ركبات، كالمخـاطر   بط مباشرة بالنقل بالم   الممارسات المخاطر التي ال ترت    

  . المناولة اليدوية لألحمال وأالتي تنطوي على تشابك األجزاء المتحركة 
  تحديد المخاطر. 2.15

1.2.15 .       ركبـات نقـل المعـدات      من الممكن أن يـصاب مـشغلو م
ومساعدوهم بسبب سقوط المعدات أو انزياحها أثناء تحميلها أو تفريغها أو           

. صابوا أيضاً أثناء ربط المعدات أو ضمها إلى ناقل رئيس         ن أن ي  يمك. نقلها
من الممكن أن يسقطوا أثناء تثبيت المعدات، أو يـصابوا أثنـاء تركيـب              

 يمكن أن يصابوا عندما تصدم المركبة أو المعدات .الوسائل لتثبيت المعدات
ين األشياء أثناء النقل، ويمكن أيضاً أن يسبب ذلك ضرراً لألشخاص اآلخر          

  .  الممتلكات فيباإلضافة إلى أضرار
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2.2.15 .   ركبات تقـل المـواد باإلضـافة إلـى         من الممكن لمشغلي م
    روا أو يتأثروا تأثراً شـديداً أثنـاء          مساعديهم أن يسقطوا أو يغْمصابوا أو ي

تعتبـر  . ل أو تفريغ الحيوانات أو النفايات أو اإلمدادات أو البـضائع          يتحم
. خطرةمضافات التربة والوقود الزراعة، كالمبيدات والمواد المستخدمة في    

من الممكن أن تتسرب المواد من األحمال أو تنسكب منها أو مـن ناحيـة               
ل انبعاثات  أثناء النقل، ال سيما عنـد االنقـالب أو            كأخرى تنطلق على ش   

ل فقط بل أيضاً ضرراً     االصطدام، مما يسبب ضرراً ال يقتصر على المشغِّ       
  . ين وللبيئةلألشخاص اآلخر

3.2.15 .ي        ركبـات  ستخدم العمال الزراعيون مجموعة متنوعـة مـن الم
لغرض النقل، بما في ذلك الحافالت والـشاحنات والمقطـورات والـسيارات            

من الممكـن أن    . ركبات جميع التضاريس والدراجات والمعدات الزراعية     وم
يمكـن  . لنزول منها ركبات أو ا  الصعود إلى الم   لون والركاب أثناء  يسقط المشغِّ 

التمـاس   عبر   صابوايمكن أن ي  . أن يسقطوا ضمن المركبة أو منها أثناء النقل       
مع األلواح أو المكونات الداخلية، أو األشخاص اآلخرين، أو األشـياء أثنـاء             

من الممكـن  . التوقفات واالنطالقات المفاجئة، أو بسبب االنقالب أو االصطدام      
  . أن يتعرضوا للمواد الخطرة

غالباً ما تستخدم بهائم التحميل، كالثيران والحمير والبغـال،         . 4.2.15
  مخـاطر  16ش الفـصل    نـاقِ ي. كوسائل لنقل األشخاص والمعدات والسلع    

  . العناية بتلك البهائم
  استراتيجيات التحكم. 3.15

  التدريب والمعلومات. 1.3.15
تعاقدين لين والم  العمل أن لدى المشغِّ     أصحاب يجب أن يضمن  . 1.1.3.15

واآلخرين المؤهالت والتدريب والمهارات المطلوبة بما يتعلق بظروف التشغيل 
 ركبات، والحمولة الني يتعين نقلها، وإجراءات التحميل والتفريـغ،         المأمون للم

 ، والتقييدات المناسبة، وكافة المخاطر واألخطـار، كـي         مأموناً لمالِح وجعل
  . نقل المعدات والمواد واألشخاصليكونوا قادرين على اإلدارة المأمونة 

ينبغي أن يحصل السائقون على التدريب بشأن المخاطر ومقومات         . 2.1.3.15
  . السالمة وممارسات التشغيل المأمون لمعدات النقل التي يتعين استخدامها
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ينبغي أن يحصل السائقون علـى التـدريب الكـافي وأن           . 3.1.3.15
ة على أساليب   بقطتطلبات والتقييدات المن  يستمروا بهذا التدريب المرتبط بالم    

  .محددة للنقل واألحمال
ينبغي أن يحصل السائقون على التدريب بشأن اإلشـارات         . 4.1.3.15

ينبغي أن يحصل السائقون على التدريب بشأن المتطلبات المتعلقة         . اليدوية
  . بالحدود المسموحة لسرعة المركبات وعرضها ووزنها وارتفاعها

كافة المتطلبات الـسارية بـشأن   لثل السائقون تنبغي أن يم ي. 5.1.3.15
  . التدريب والشهادات والترخيص

  اعتبارات التصميم. 2.3.15
 والبنى التحتية التي يتعـين      اتينبغي تصميم وإنشاء الطرق   . 1.2.3.15

استخدامها لنقل األشخاص أو المعدات أو المواد كي تالءم على نحو مأمون            
المستخدم لهذا الغرضل أن تُحتمركبات التي ي .  

ينبغي تصميم وإنشاء مركبات النقل والمرافق والوسائل المتعلقة        . 2.2.3.15
 إلـى   ةبتحميلها وتفريغها بغية زيادة القدرة على التحميل والنقل والتفريغ المأمون         

  . أعلى حد ممكن سواء أكانت الحمولة معدات أو مواداً أو أشخاصاً
 السالمة، بما فـي     يها المعدات التي تعتمد عل    بالنسبة لكافة . 3.2.3.15

ذلك الحماية من االنقـالب، واإلضـاءة، والـرقم المميـز، والمكـابح،             
أصوات «َـواإلطارات، ووسائل التوجيه، واألبواق، وتجهيزات التحذير ك       

، ومساحاتها، ونظـم الوقـود،      ، والمرايا، ومصدات الريح   » الحركة عكس
 ينبغـي أن تتماشـى مـع        نـه فإ وتجهيزات الجر، ونظم العادم، والتهوية،    

  . المتطلبات السارية بما يتعلق بالمكونات واألجهزة
ينبغي تصميم مكونات وأجهزة جر الحمل وربطه كي تفي         . 4.2.3.15

  . كي تُستخدم وتعمل بأمانوبمعايير األداء من أجل تطبيقها المحدد، 
ركبـات  المينبغي تصميم وإنشاء وسائل الوصـول إلـى         . 5.2.3.15

والخروج منها، ومواقع العمل، ومناطق الشحن بغية تقليل اإلنزالق والتعثر          
  . والسقوط
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ينبغي توفير حزام المقعد لكل سائق ومسافر واسـتخدامه،         . 6.2.3.15
تقييد التي تحتوي أصالً على وسائل ركباتباستثناء الم .  

7.2.3.15 .      ركبات غيـر   ينبغي تزويد السائقين بخوذات مناسبة في الم
ركبات جميع التضاريسالمجهزة بوسائل الحماية من االنقالب كم .  

ركبات للحيلولة دون ركوب األشخاص إال     ميم الم صينبغي ت . 8.2.3.15
  . في مناطق الجلوس المصممة لمنحهم الراحة

ميم وإنشاء األقسام المخصـصة للـشحن فـي         صينبغي ت . 9.2.3.15
األحمال أو اهتزازها أو سقوطها أو خروج       ركبات للحيلولة دون انزياح     الم

  . المواد منها أو من ناحية أخرى زوال وسائل تثبيتها أثناء النقل
لين والمسافرين من   ركبات لحماية المشغِّ  ميم الم صينبغي ت . 10.2.3.15

التعرض النزياح األحمال واالنبعاثات السامة والمخاطر األخرى المرتبطة        
  . دام أو انقالبباألحمال في حال حدوث اصط

ميم وسائل التحكم فـي الرافعـات الـشوكية         صينبغي ت . 11.2.3.15
  . والمعدات األخرى بهدف التوقف إذا ما استخدمت تلك الوسائل يدوياً

ميم وإنشاء المرافـق الثابتـة لتـوفر النقـل          صينبغي ت . 12.2.3.15
ـ     غوالتخزين المأمونين في مواقع التحميل والتفري      دعم ، وعند االقتـضاء، ل

  . تحميل الماشية وتفريغها المأمونين
ينبغي أن يتشاور أصحاب العمل مع العمال وممثليهم بما         . 13.2.3.15

        ركبات أو المعدات   يتعلق بالتعديالت التي يتعين إجراؤها في المرافق أو الم
  . أو مواقع العمل

  الوقاية والتحكم. 3.3.15
ـ   صينبغي ت . 1.3.3.15 خـل المنـشآت     النقـل دا   اتميم وإنشاء طرق

ماط األخرى  نالزراعية كي تأخذ في الحسبان المماشي أو المنعطفات أو األ         
  .من مناطق التحكم

ينبغي أن تخلو طرق النقل من العوائق و، حيثمـا يكـون            . 2.3.3.15
  . ممكناً، السطوح غير المنتظمة
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 النقل ومناطق العمل المحتوية على      اتينبغي أن تكون طرق   . 3.3.3.15
لَّمة على نحو مرئي ومفصولة عن ممرات المشي بالقدر          ركبات ال معنقل م

  . الممكن
4.3.3.15 .    لَّق في المعركبة ما يشير إلى سرعة التـشغيل       ينبغي أن ي

  . المأمونة، وينبغي التقيد بتلك السرعة
5.3.3.15 .  ركبات وصيانتها وفقاً للقوانين وتوصيات     ينبغي استخدام الم

، أن تُجهز بوسائل الـسالمة كمعـدات        ناسبما هو م  المصنِّع السارية و، ك   
  . ير أثناء عمليات عكس الحركةحذمكافحة الحريق ووسائل الت

6.3.3.15 .      ركبـات تُـصان    ينبغي ألصحاب العمل أن يضمنوا أن الم
جيداً وفق جدول زمني محدد، وأن يجري التفتيش عليهـا بـشأن أدائهـا              

ات السالمة وصـيانتها والتفتـيش      ينبغي تركيب كافة أجهزة ومكون    . دورياً
  . عليها بفترات منتظمة على نحو مالئم

ينبغي ألصحاب العمل أن يأخذوا بعين االعتبار أهمية آليـات          . 7.3.3.15
  .  أو قاطرات الجرمأمونية اإلخفاق أثناء شراء المعدات كالرافعات الشوكية

 محفوف بالمخاطر في    صينبغي للعمال اإلبالغ عن أي نق     . 8.3.3.15
المعدات أو المكونات أو األجهزة التي ترتكز عليهـا الـسالمة، وينبغـي             

  . اإلبالغات ومعالجتها قبل استئناف االستخدامكألصحاب العمل تسجيل تل
ينبغي ألصحاب العمل ضمان المحافظة على المعدات على        . 9.3.3.15

  . لمفرط واألنقاضم، وخالية من الشحوم والطين والتشابك اظَّنحو منَ
ينبغي ألصحاب العمل ضمان أن إشـارات وتعليمـات         . 10.3.3.15

  . السالمة بشأن المعدات واآلالت موضوعة في مكان مالئم ومقروءة بيسر
الوسائل المستخدمة لنقل أن ينبغي ألصحاب العمل ضمان . 11.3.3.15

ة الحموالت مصممة ومخصصة لهذا الغرض وتلك الحموالت، وأنها مالئم        
  . للبنى التحتية المتعلقة بالنقل
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ينبغي تصميم أو تعديل المقطـورات المـستخدمة لنقـل          . 12.3.3.15
ما يتفق وهذا الغرض، وتجهيزها بوسـائل الكـبح والجلـوس           باألشخاص  

  .لوحات جانبية وسقف وينالمأمون
ينبغي ألصحاب العمل ضمان أن اإلضاءة والرقم المميز        . 13.3.3.15
ات والسرعة والـوزن والمكـابح والتوجيـه والمكونـات          وإرسال اإلشار 

واألجهزة األخرى تفي بالمتطلبات، وأنها تُستخدم لزيـادة احتمـال النقـل            
  .المأمون إلى أكبر حد ممكن

وا وضع بطاقات تعريف    ضمنينبغي ألصحاب العمل أن ي    . 14.3.3.15
ـ             ة، وأن  مالئمة للمواد الخطرة التي تُنقل بحالة عبور، وأن ال تُتـرك مهمل

تُنقل بأسلوب يحول دون حدوث االنسكابات وتعـرض األشـخاص غيـر            
  . ين والبيئةالمحِم

حيثما توجد مخاطر محددة، ينبغي ألصحاب العمـل أن         . 15.3.3.15
يضمنوا أن وسائل التواصل تعمل جيداً أثناء نقل الحموالت إلـى منـاطق             

  . بعيدة، أو حمل المواد الخطرة، أو نقل األشخاص
16.3.3.15 .  ينبغي لسائق الم     ركبة عند  ركبة أن يجري تفتيشاً على الم

، كما هو مناسب  ينبغي،  . ، وينبغي االحتفاظ بالسجل   )وردية(نوبة  بداية كل   
  . إبالغ المدير أو المشرف بشأن األعطال

لين أن يضمنوا أن الحموالت منظمة من أجل        ينبغي للمشغِّ . 17.3.3.15
  . صان في مخازن مأمونة وثابتةن توضع وتُالتحميل، و، في حال التفريغ، أ

18.3.3.15 .    ركبات أو تفريغهـا،    بالنسبة للعاملين المكلفين بتحميل الم
ينبغي أن يعرفوا كيفية اختيار واستخدام المعدات المناسـبة للمهـام، وأن            

عوا اإلجراءات المقررة المتعلقـة بتحميـل وتفريـغ الحمـوالت، وأن            ِبتَّي
ت الوقاية الشخصية التي يوصى بها بشأن تلك المهام،         يستخدموا كافة معدا  

وينبغي تفادي التحميل والتفريغ اليدوين، حيثما يكون ذلك ممكناًي .  
ينبغي تثبيت األحمال للحيلولة دون اهتزازها أثناء النقل،        . 19.3.3.15

  . وللحيلولة دون وقوع الحوادث أثناء التفريغ
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نوا أن التحميل والتفريغ والوصل     لين أن يضم  ينبغي للمشغِّ . 20.3.3.15
مثالً مقفلة، المكـابح    (ركبة على نحو مالئم     بت الم ثَوالجر يبدأ فقط عندما تُ    

فـصل الطاقـة، ويبتعـد الموظفـون        ، وتُ ..)مستخدمة، مسنَدة بدعائم، الخ   
ال . اآلخرون عن المنطقة أو أنهم محميون، وأن إجراء المهام أصبح مأموناً

 ن على نحو كاٍف، أن يكون قريباً مـن        ي ما عدا المحمِ   ينبغي ألي شخص،  
  . منصة التحميل طالما أن عملية التحميل مستمرة

21.3.3.15 .   ركبات والمعدات مأمونـة بواسـطة      ينبغي أن تكون الم
، وتثبيت وسائل نقل ، وتخفيض األحمال المرفوعةإيقاف المحرك عن العمل

  .اد في المكان المالئمالحركة، ووضع وسائل التثبيت ودعائم اإلسن
لين أن يضمنوا نقل األحمال ببطء، ووضعها       ينبغي للمشغِّ . 22.3.3.15

         ركبـة  بسالسة، وتوزيعها على نحو مالئم، ومراقبتها بطريقة مناسـبة للم
  . والطريق الذي يتعين اتباعه

  . ينبغي حماية السائقين من الحموالت والدخان والمخاطر األخرى. 23.3.3.15
ينبغي للسائقين ضمان أن ال ينقَل مع المواد الخطـرة أي           . 24.3.3.15

شخص أو غذاء أو ماشية أو أعالف أو ممتلكات شخـصية أو أي شـيء               
  . يمكن أن تلوثه تلك المواد الخطرة

25.3.3.15 .    ركبات النقـل إال إذا كـان مجـال         ينبغي أن ال تنطلق م
ل نبيـه، أو أن المـشغِّ   وإلى جاهل واضحاً باتجاه مساره وفوق    الرؤية للمشغِّ 

  . متواصل مع شخص آخر يفعل ذلك
26.3.3.15 .   ركبات النقل بهدوء وسالسة أثناء النقل     ينبغي أن تسير م .

     ركبات مراِفقة لـضمان النقـل المـأمون        قد يكون من الضروري وجود م
وتقليل المخاطر على اآلخرين وتقليل الضرر في البنية التحتية، ال سـيما            

  . كةة والمرِبلألحمال الطويل
ال ينبغي أن تتعرض المواد في أسفل القسم المكشوف من          . 27.3.3.15

ركبة لتيارات الهواء عالية السرعةالم .  
 ين بالجلوس ال ينبغي للسائقين أن يسمحوا ألشخاص إضافِ      . 28.3.3.15

 تفويض بذلك وفي مواضـع       وجود على األحمال أو مكان آخر إال في حال       
  .ة لهذا االستخداممعينة مصممة ومخصص
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ينبغي أن يـضمن الـسائقون أن المـسافرين جالـسون           . 29.3.3.15
ينبغي خلو المماشي والمخارج من  . قبويستخدمون حزام األمان، حيثما ينط    

  . العوائق
30.3.3.15 .       ركبـات قبـل    ينبغي أن ينزع السائقون المفاتيح مـن الم

ـ استخدامها مـن قِِ   مغادرتها في حال عدم استخدامها بغية الحيلولة دون          ل ب
خَغير الملينو .  
  تنظيم العمل. 4.3.15

ينبغي ألصحاب العمل الذين يضطلعون بنقل األشـخاص        . 1.4.3.15
ركبـات   التـي ستـسلكها الم     اتوالمعدات والمواد أن يحددوا مسبقاً الطرق     

     ينبغي للتخطـيط   . ركبات النقل وحموالتها  ويختاروا منها ما هو مناسب لم
التداخل مـع    النقل إلى أدنى حد ممكن ك      اتيقلل تداخالت طرق  المسبق أن   

. خطوط الطاقة المعلقة، األسالك والمباني، حركة المرور، الجسور، الـخ         
  . ينبغي أن تكون الخرائط متاحة، وأن تتوفر عند الطلب

ينبغي ألصحاب العمل أن يخططوا مسبقاً بشأن إجـراءات         . 2.4.3.15
  . د واألشخاصتحميل وتفريغ المعدات والموا

يـالء االعتبـار الواجـب    إينبغي إجراء عمليات النقل مع    . 3.4.3.15
  . العمل وحركة المرور وظروف الطقس) ورديات(نوبات لتوقيت 

   العامةاتالنقل المأمون على الطرق. 4.15
 العامـة والبنـى     اتينبغي للسلطات المختصة المعنية بالطرق    . 1.4.15

  : بعضها بشأن مسائل السالمة مع مراعاة أنالتحتية والنقل أن تتعاون مع 
 والبنى التحتية، كالجسور والجـسور القنطريـة، مـصممة         اتالطرق  ) أ(

ركبات النقل بأمان؛ وومبنية كي تستخدمها المعدات الزراعية وم  
كافيـة وشـبكة    أكتـاف   الطرقات مبنية بأساس متين وسطح منتظم و      ) ب(

  صرف فعالة؛ و
ر األخرى موضوعة في المكان المالئـم للحيلولـة         الحواجز أو التدابي  ) ت(

ركبة أو المعدات في الخنادق أو المياه؛ ودون سقوط الم  
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   بالمئة؛ و10بالقدر الممكن، معدالت انحدار الطريق ال تفوق ) ث(
ا م السـتخدامه  ان وإلزاميان  كافة أشكال النقل ضروري     ووسم اإلضاءة) ج(

  تحت ظروف مالئمة؛ و
ركبات ووزنها وعرضـها وارتفاعهـا      متعلقة بسرعة الم  المتطلبات ال ) ح(

  ق؛ وبطَمصاغة بنص مكتوب، وتُ
ل، بما يتعلق بالتدريب، والترخيص، وتسجيل المشغِّل       متطلبات المشغِّ ) خ(

صاغة بنص مكتوب، والمطَوتُركبة موق؛ب   
ق بطَوتُركبة على نحو صحيح،     ة في الم  قَلَّعسرعات التشغيل المأمونة م   ) د(

  بشكل مالئم؛ و
العوائق، والمنحنيـات، والمنحـدرات،      المتعلقة ب  البنى التحتية شارات  ) ذ(

والتقاطعات، ووجود الماشية أو األشخاص أو الحياة البرية، ومقومات         
السالمة األخرى مة ضمن خط الرؤية لمشغِّقَلَّعركبة؛ ولي الم  

باالرتفاع أو الـوزن أو     البنى التحتية بشأن أي تقييدات تتعلق       شارات  ) ر(
  العرض هي في المكان المالئم ومرئية بوضوح؛ و

، كما هو مناسب  البنى التحتية والمنحنيات والتقاطعات مضاءة ومعلَّمة،       ) ز(
  من أجل الظروف منخفضة اإلضاءة أو الظروف المناخية العاصفة؛ و

نظم مراقبة حوادث المركبات ومراقبة إصابات المـشاة موضـوعة          ) س(
مصانة على مدى الزمن كي يتشكل دليل تجريبي بـشأن الحاجـة            و

إلجراء تحسينات للبنى التحتية، أو الحاجة لتنفيـذ أوسـع لـسالمة            
  .  تعزيز الصحة مكونات، أو الحاجة لتسريعاتالطرق
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  اإلنتاج الحيواني. 16
   الحيواناتالتعامل مع. 1.16

الحيوانات على عدد كبير مـن       التعامل مع    نطويييمكن أن   . 1.1.16
وإعطـاء  ) إزالة الخـصيتين  ( اإلطعام والِخصاء    إلىاألنشطة، من التوليد    

حقن الحيوانات المنوية (األدوية وقيادة قطعان الحيوانات والتدريب واإلمناء   
 علـى    تلك األنشطة  والذبح، ويمكن أن تشتمل   )  أو عنق الرحم   داخل المهبل 

عدد كبير من األنواع تشمل الخيـول، وحيوانـات الحراثـة، والثيـران،             
واألبقار، والخنازير، وطيور الدواجن، والغنم، والماعز، والسالالت الدخيلة     

  . كالنعَامة والالَّمة، باإلضافة إلى الحيوانات البرية
. اإلنتاج الزراعي على عدد من المخاطر على العمال       ينطوي  . 2.1.16

تشتمل األخطار الناتجة على إصابات التهشم أو الجروح بالقرون واإلصـابات           
. كنتيجة لنقل الحيوانات أو العناية بها أو إعطائها العالج      ) غير الجارحة (الكليلة  

ـ  ) 1: (تُناقَش تلك المواضيع ضمن العناوين الرئيسة التالية       اطر، وصف المخ
التحكم بالمخاطر عبر أساليب ) 4(إزالة المخاطر، و) 3(ر، واخطتقييم األ) 2(و

تقليل المخاطر إلى أدنى حد ممكن عن طريق األنظمة         ) 5(التحكم الهندسي، و  
  . استخدام معدات الوقاية الشخصية) 6(والبروتوكوالت، و

  وصف المخاطر. 2.16
ة يجدة في المنشأة الزراع   إن معرفة سلوكيات الحيوانات المتوا    . 1.2.16

تعتمد السلوكيات علـى،    .  المأمون  التعامل ة من أجل تطوير إجراءات    هام
ساللته ومزاجه وغرائـزه الطبيعيـة      : لكن ال تقتصر على، نمط الحيوان     

بعض السالالت أكثر عدوانية أو تصبح هائجة بـسهولة         . وخواصه الحسية 
  . أكثر من السالالت األخرى

إذا ما أصـبح الحيـوان      . ات الهائجة جداً خطيرة   إن الحيوان . 2.2.16
 دقيقة كي تعود سرعة قلبه      30-20  قد يحتاج   التعامل معه  هائجاً جداً، فإن  
 الحيـوان   حِنيمكن الحيلولة دون حدوث اإلصابة إذا ما م       . إلى الحد السوي  

  .  التعامل معهالهائج وقتاً كافياً كي يهدأ قبل
ض لها العمال عن هياج الحيوانـات       تنجم المخاطر التي يتعر   . 3.2.16

  .لسلوكياتها الغريزيةي أو خوفها أو هلعها أو عدوانها إذا ما حدث تحد
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تحدث اإلصابات الشائعة لدى العمال عندما يطأ الحيوان العامَل أو يرميـه            
يمكن أيضاً أن تحدث    . على األرض أو يركله أو يحشره على سطح صلب        

  . لنقرات والنطح والجرح بالقروناإلصابات من الخدوش والعضات وا
لمعظم الحيوانات غريزة أقليمية قوية وتبدي تعلق بالمنـاطق         . 4.2.16

التي تتردد عليها، كالحظائر والمراعـي وأحـواض الميـاه والمـسارات            
 علـى   سبب االنتزاع القسري للحيونات من تلك المناطق ارتكاساً       ي .الترابية

  .عنحو غير متوقَّ
ن أن تكون إناث الحيوانات عدوانيـة أكثـر مـن           من الممك . 5.2.16

تزداد العدوانيـة   . التعامل معها ذكورها، ويقتضي ذلك حذراً إضافياً أثناء       
  .  التزاوجمأو أثناء موس/عندما تتحدى حيوانات أخرى الذكور و

 من إناث الحيوانات بغريزة األمومة، مما يمنحها        يتمتع الكثير . 6.2.16
 عندما تكـون ذريتهـا       التعامل معها   من الصعب  قدرة دفاعية أكبر ويجعل   

عندما تنضج تلك الذرية يقل الميـل العـدواني للحيوانـات           . حديثة الوالدة 
  . األمهات التي تُعنى بذريتها

دة مع الحيوانات السائدة التي     حدللحيوانات مرتبة اجتماعية م   . 7.2.16
 إن دفع حيوان    .رلها الخيار األول بما يتعلق باإلطعام والمكان واتجاه السي        

 يمكـن أن يمـزق الهيكـل        التعامـل تابع ليتقدم على حيوان سائر أثنـاء        
  . االجتماعي ويسبب استجابة خطيرة وغير متوقعة

تحتاج حيوانات العمل، كالحمير والبغال، عناية خاصة كـي         . 8.2.16
هناك احتمال أكبر بـأن يكـون لـدى تلـك           . يكون أدائها أفضل ما يمكن    

ل مزاجية يتوجب على العامل العمل معها، وهـي تـشمل           الحيوانات مشاك 
ض للخطـر العامـل     الفرار المفاجئ يعر  . الركل والعض والفرار المفاجئ   

  . الذي يتعامل مع الحيوان والعمال اآلخرين
كنتيجة للعوامل البيئية أو الوراثية، من الممكن أن تبدي الحيوانات          . 9.2.16

  . العض، تشكل مخاطر على العمالأنماطاً سلوكية فردية، كالركل أو 
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من الممكن أن تحدث رضوض أخـرى كنتيجـة لتخـزين           . 10.2.16
النفايات، ودرجة الحرارة، والكهرباء، واآلالت، والمخـاطر الكيميائيـة،         
والضجيج، والملوثات المنقولة بالهواء والداء الناجم عن األمراض حيوانية         

  .  من مدونة الممارسات تُعالج تلك المسائل في أقسام أخرى.المصدر
آلالت واألدوات المتعلقـة    تشتمل مصادر الضجيج علـى ا     . 11.2.16

تختلـف  . الحيوانات، باإلضافة إلى الحيوانـات نفـسها      بعملية التعامل مع    
مستويات الضجيج تبعاً للمهمة التي تؤدى ونمط الحيوان الذي يتم التعامـل           

لخنازير مستويات عاليـة    على سبيل المثال، سجلت في وقت إطعام ا       . معه
  ). 12انظر الفصل  ( من ذلك ديسيبل وأعلى120مقدارها 

  راخط األيمتقي. 3.16
ينبغي للسلطة المختـصة أن تـضمن أن معـايير الـسالمة            . 1.3.16

ينبغي أن ترتكز تلك    . وضعتْ بشأن التعرض للحيوانات وتربية الحيوانات     
  . مارسات الدولية المقبولةمة والميالمعايير على المعايير العلمية السل

 على المعايير ذات الصلة     حصلواينبغي ألصحاب العمل أن ي    . 2.3.16
ويجروا تقييماً لألخطار لتحديد التدابير الالزمة إلزالة المخاطر، أو لتحديد          

  . استراتيجيات التحكم الالزمة لتقليل تعرض العمال إلى أدنى حد ممكن
بشأن تقييم األخطار المتعلقة بإنتاج     ينبغي إيالء عناية خاصة     . 3.3.16

  . الحيوانات في أماكن غير تقليدية
من الممكن ألوقات العمل الطويلة لحيوانات الجر أن تزيد من      . 4.3.16

  . سلوكيات غير متوقعة ذلك  ينجم عن حيثالمخاطر المتعلقة بالمزاج
  إزالة المخاطر. 4.16

بات العاملين في إنتاج    إن إزالة المخاطر التي تؤدي إلى إصا      . 1.4.16
 مـن الممكـن     .الحيوانات كبيرة وصغيرة الحجم والطيور تمثل تحدياً هاماً       

من الممكن .  اإلزالة التامة، ال سيما في البيئات خارج المبانيإثبات صعوبة
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 العمال والحيوانات، وبالتـالي      بين ألساليب التحكم الهندسي أن تقلل التماس     
  . تقلل احتمال حدوث اإلصابات

ينبغي ألصحاب العمل أن يضمنوا أن مرافق احتواء الماشية         . 2.4.16
  . ل بما يحقق إزالة المخاطر على العمالغَّشَمبنية وتُ

ينبغي ألصحاب العمل أن يأخذوا بعين االعتبار استراتيجيات        . 3.4.16
) إزالة الخـصيتين  (التحكم بالمخاطر في مرافق تربية الحيوانات كَِخصاء        

. ت الفتية كوسيلة لتقليل العدوانية في سـلوكيات الحيوانـات         ذكور الحيوانا 
  . ينبغي استقصاء استراتيجيات أخرى للتحكم في مرافق تربية الحيوانات

حيثما أمكن، ينبغي ألصحاب العمل أن يختـاروا حيوانـات          . 4.4.16
ينبغي إجراء فحوص بيطرية لحيوانات الجـر       . الجر اعتماداً على مزاجها   

ينبغي االستعاضة عـن الحيـوان عنـدما        . تع بصحة جيدة  لضمان أنها تتم  
  . يصبح صعب االنقياد

  التحكم بالمخاطر عبر أساليب التحكم الهندسي . 5.16
ينبغي أن يضمن صـاحب العمـل أن مخـازن الحبـوب،            . 1.5.16

ومنحدرات التخزين، وحظائر الخيول أو الماشية، والـسياجات ومرافـق          
  . عزل األقصى للعمال عن الحيوانات بقصد ال مبنيةاالحتواء األخرى

حيثما يوجد تماس بين العامل والحيوان، ينبغـي لـصاحب          . 2.5.16
  .  العامل من اإلصابات الرضيةلحمايةالعمل ضمان وجود وسائل تقييد 

ينبغي لصحاب العمل ضمان أن الدعائم العمودية والبوابـات         . 3.5.16
 حدوث إصابات الهرس    ووسائل االحتواء األخرى مبنية بحيث تحول دون      

  . والركل والعض لدى العمال
ينبغي لصاحب العمل ضمان أن السياجات والبوابات متينـة         . 4.5.16

ينبغي أن يكون عرض الممـرات      . وصلبة بشكل كاٍف الحتواء الحيوانات    
والمنحدرات كافياً كي تتمكن الحيوانات من المرور، وبالوقـت نفـسه ال            
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ن تُجهز بقضبان خـشبية أو فوالذيـة، أو         ينبغي أ . تتمكن من االنعطاف    
  . ألواح قائمة بدالً من األسالك أو مواد السياج

فإنـه  لب األبقار الحلوبـة،     ححيثما تؤدى المهام المتكررة ك    . 5.5.16
 مراعاة كافة الجوانب الفيزيائية في المرفق       ينبغي لصاحب العمل أن يضمن    

  . ية لدى العمال دون حدوث اإلصابات العضلية الهيكلللحيلولة
، تخفض مرابط الحلـب المرتفعـة     نابفيما يتعلق بمرافق األل   . 6.5.16

 يقلـل   .حدوث الركل، بالمقارنة مع المرابط القائمة على مـستوى األرض         
 كي يجري الحلب بين      على غير متوازٍ   لمرابطاحدوث الركل أيضاً وضع     

بلي لغرفة الحلـب    نمط سن ب إن التصميم التقليدي     .الساقين الخلفيتين للحيوان  
  . مع الحلب من الجانب يزيد من احتمال حدوث الركل

ينبغي لصاحب العمل أن يضمن استخدام مرافق االحتـواء،         . 7.5.16
 األنشطة التي تتطلب تماسـاً شـديداً مـع          يةأدتدرات الحشر، أثناء    نحكم

  ). مثالً تشذيب الحوافر، التمنيع(الحيوانات كبيرة الحجم 
  :ينبغي لصاحب العمل أن يضمن. 8.5.16

جات خـشن للحيلولـة دون      رأن سطح األرضيات والمنحدرات والد      ) أ(
  ؛ وبتاللحدوث االنزالق في ظروف اإل

المحافظة على الممرات وسطوح العمل خالية من مخـاطر التعثـر           ) ب(
  واالنزالق؛ و 

 مـن   المحافظة على األرضيات وأماكن العمـل والممـرات خاليـة         ) ت(
  ة؛ ونالمسامير الناتئة والشظايا والثقوب والزوايا الحادة واأللواح اللي

جات رمنخفضة أو د  ) جوائز(وضع عالمات في حال وجود عوارض       ) ث(
  أو أرضيات غير مستوية؛ و

 ألدراج ومناطق المـشي العاليـة       )درابزين( سور من القضبان     وجود) ج(
  ساللم؛ و الوالساللم وفتحات 

  ضاءة منتظمة ومنتشرة بغية إزالة السطوع؛ و أن اإل) ح(
  . تطويق الحفر وفتحات األرض األخرى) خ(
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  عن طريق تقليل المخاطر إلى أدنى حد ممكن. 6.16
  األنظمة والبروتوكوالت    

ينبغي لصاحب العمل أن يضمن أن العمال حـصلوا علـى           . 1.6.16
تي يتعامل معهـا    التدريب بشأن تفادي اإلصابات الناجمة عن الحيوانات ال       

ينبغي تدريب العمال بشأن إدراك الخصائص السلوكية للحيوانـات         . العمال
التي يتعاملون معها ليفهموا الحاجة إلدارة الهدوء، ال سيما تفادي الحركات           

 والحاجة   الرايات أو األدوات األخرى،    بسبب رؤية  ارتباك الحيوان المفاجئة أو   
  . بغية تقليل الخوف الغريزي للحيوانات الحيوانات التعامل معللتعود بشأن 
2.6.16 .          جونعـالِ ينبغي لصاحب العمـل أن يـضمن أن العمـال ي 

 مـن  .الحيوانات بأسلوب رؤوف، ألن ذك هو وسيلة لضمان سالمة العامل 
المحتمل أن تصبح الحيوانات هائجة بسهولة أكثـر إذا مـا طـوِردت أو              

  . ى ازدياد خطر إصابات العمالصِفعت أو رِكلَت أو ضِربت، مما يؤدي إل
3.6.16 .   للحيـوان   بدنيـة زوا الخصائص ال  ينبغي تدريب العمال ليمي 

       غـضب أو  عندما يكون الحيوان على وشـك أن ي تـشتمل تلـك    . مهـاجِ ي
رفع الذيل، وانتصاب شـعر     والخصائص على انتصاب األذنين وثباتهما،      

  . رض بالحوافرالظهر، وإظهار األسنان ورفرفة الجناحين، وضرب األ
ينبغي لصاحب العمل أن يضع نظماً للتحكم لتقليل المخـاطر          . 4.6.16

من الممكن أن يشتمل ذلـك      . التي يتعرض لها العمال إلى أدنى حد ممكن       
على التخلص من الحيوانات التي تبدي أنماطاً سلوكية خطيرة بغية إيجـاد            

ة الحيوانـات   رداإقطيع من الحيوانات سهل االنقياد، أو من ناحية أخـرى           
  . عبر أساليب تحكم مناسبة

ينبغي لصاحب العمل أن يضمن وضع بروتوكوالت السالمة        . 5.6.16
.  الحيوانات التي سينخرط العمال فيهـا   التعامل مع التي تغطي كافة جوانب     

ينبغي أن تشتمل تلك البروتوكوالت على التخطيط بشأن طريـق النجـاة،            
  . مناطق مكتظة بالحيوانات كبيرة الحجم العمل في من العاملحيثما يطْلَب
ينبغي أن يضمن صاحب العمل أن بروتوكـوالت الـسالمة          . 6.6.16

 بتعاد كبيرة الحجم تشتمل على فهم منطقة اال       ات الحيوان بالتعامل مع المتعلقة  
منطقـة   « لتـشير إلـى    »منطقة االبتعـاد  «أحياناً عبارة   م  ستخدتُللحيوان،  
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محيطة بالحيوان التي، عند الدخول إليها، تجعـل        ؛ إنها المنطقة ال   »االهتياج
تختلف تلك المنطقـة    . الحيوان يتحرك كي تتشكل مسافة بينه وبين العامل       

بناء على أنواع الحيوانات وسالالتها، باإلضافة إلى مقدار ونمط التعامـل           
من الممكن أن تنتقل الحيوانات أثناء الـدخول بهـدوء إلـى            . مع الحيوان 

ينبغي تدريب العامل بشأن عـدم الـدخول إلـى          . بتعادالأطراف منطقة ا  
  . المنطقة المظلمة للحيوان، ألنه من الممكن للحيوان أن يجفَل ويركل

 التعامل مع ينبغي لصاحب العمل أن يدرب العمال، في حال         . 7.6.16
قطعان الحيوانات على نحو فردي، بشأن استخدام نقطة التوازن في كتـف            

 لتحريك الحيوان نحـو     . الحركة بانقياد أكثر سهولة    الحيوان لتشجيعه على  
األمام، ينبغي أن يتوضع العامل خلف كتف الحيوان؛ ولتحريـك الحيـوان            

  . نحو الخلف، ينبغي أن يكون العامل أمام كتف الحيوان
ينبغي أن يضمن صاحب العمـل أن الخنـازير تُقـاد فـي             . 8.6.16

ستخدم لوح تبعيـد خفيـف      مجموعات صغيرة سهلة االنقياد، وأن العامل ي      
ستخْالوزن، يم أيضاً كحاجز بين الخنازير والعاملد .  

ينبغي أن يضمن صاحب العمل أن استخدام الكالب مقتـصر          . 9.6.16
على الحظائر الواسعة والمراعي حيث يمكن للحيوانات أن تنتقل إلى مكان           

انات من  دت الحيو وِريزداد احتمال الركل أو العض إذا ما طُ       . آخر بسهولة 
  .ل الكالب في األماكن المحصورةبقِِ

 أن يــضمن تحديــد المخــاطر  لــصاحب العمــلينبغــي. 10.6.16
والمشاكل المتعلقة باإلصابات العضلية الهيكليـة      ) التالؤمية(األرغونومية  

 بـشأن الحيلولـة دون      يالكامنة، وأن العمال حصلوا على التدريب الكـاف       
. إصابات اإلجهاد المتكـرر، إلـخ     حدوث تلك المخاطر كإجهاد الظهر، و     

  . ))التالؤم( بشأن األرغونومية 9انظر الفصل (
أن العمـال يـدركون أن      ن  اضمأن  صاحب العمل   لينبغي  . 11.6.16

 الماشية الحلوبة يضعهم في خطر متزايـد بـشأن اإلصـابات            التعامل مع 
 والتمـاس   التعامـل  ماشية اللحوم بسبب ازدياد زمـن        بالتعامل مع مقارنة  
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 هناك عامل آخر مشارك بشأن المخاطر بناء علـى          .ديد مع الحيوانات  الش
للماشـية  .  أن الماشية الحلوبة يمكن أن تجفل بـسهولة        الحقيقة التي مفادها  

  . قدرة على الركل إلى الخلف والجانبين
ينبغي لصاحب العمل ضمان أن العمال يدركون أنه ينبغـي       . 12.6.16

المصابة بالحلَمات أو بأماكن أخرى، ألن       مع األبقار الحلوبة     حذرالتعامل ب 
أن العمال حصلوا على التدريب     ضمان  االحتمال بأن تركل العامل أكبر، و     

  . الكافي بشأن تفادي اإلصابة
أن العمال يدركون أنـه مـن       ن  اضمصاحب العمل   لينبغي  . 13.6.16

ينبغـي  . الممكن أن تكون األبقار الحلوبة أكثر عدوانية من ماشية اللحـوم          
وفر مرافق محددة حيث من الممكن أن يطْعم فيها الثور ويتدرب ويـسقى             ت

 عمال علـى تمـاس مباشـر مـع           وجود ويستخدم  من أجل التربية دون     
  . ينبغي تدريب العمال بشأن االستخدام المأمون لتلك المرافق. الحيوانات

ن أن العامل حصل على التدريب اينبغي لصاحب العمل ضم. 14.6.16
 الـذكر   التعامل مـع   فحول الخنازير، وأنه ينبغي      التعامل مع ي بشأن   الكاف

 من الممكن للسائد أن يشم    فإنه   التابع أوالً،     التعامل مع  إذا ما تم  . السائد أوالً 
  .  التابع على العامل، ويمكن أن يتجه بعدوانه نحو العاملرائحة

 أن العامل يدرك أنه في حـين   ن  اضمينبغي لصاحب العمل    . 15.6.16
أن الطيور األهلية المستأنسة غير ضارة نسبياً، فإنه من الممكن أن يبـدي             

 تـوخي الحـذر   ، وأنه ينبغي    اً عدواني  سلوكاً اإلوز والديك الرومي والديوك   
  .  الطيور األهلية األكبر حجماً كالنعامالتعامل معأثناء 

 المخاطر  أن العمال يدركون أن   ضمان  صاحب العمل   لينبغي  . 16.6.16
ى التي يتعرض لها العمال الناجمة عـن إنتـاج الـدواجن مرتبطـة          الكبر

) األمونيا وأنواع الغبار  (بالتعرض للمخاطر التي تؤثر على الجهاز التنفسي        
 ذات  المرافق المحصورة، وأنه من الممكن أن تكـون تلـك المخـاطر        في

 على موضوع إدارة 11يحتوي الفصل.  إذا ما كان العامل مدخناًأهمية أكبر
  . عرض ألنواع الغبار والجسيمات األخرىالت
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  استخدام معدات الوقاية الشخصية. 7.16
ينبغي لصاحب العمل أن يضمن تجهيـز العمـال بمعـدات           . 1.7.16

األحذية طويلة الساق، واألقنعـة،     (الوقاية الشخصية المناسبة، بما في ذلك       
 للرجـال   والسراويل الجلدية المتينة، والقفازات، وبدالت العمل، المالئمـة       

 المتعلق باإلرشاد العام بشأن معـدات       6انظر الفصل   (والنساء على السواء    
  ). الوقاية الشخصية

ينبغي أن يضمن صاحب العمل تزويد العمـال المعرضـين          . 2.7.16
   للحيوانات المصابة بأمراض مِدعة بمعدات الوقاية الشخصية المالئمة، بما      ي

القفازات، والنظـارات، والنظـارات     في ذلك بدالت العمل الكتيمة للماء، و      
انظر القسم المتعلـق بـاألمراض      (الواقية، واألقنعة وفقاً للمهام التي تؤدى       

  ). 11حيوانية المصدر في الفصل 
ينبغي أن يضمن صاحب العمل رصد مستويات الضجيج في         . 3.7.16

 الخنازير داخل المباني، وأنه يتوفر       حظائر مواقع الضجيج العالي كمرافق   
حصلوا على التدريب يـشأن     أنهم  ، و سمعمال الوسائل المالئمة لحماية ال    للع

 بقـصد ضـمان      وأن التفتيش يجرى على العمـال      استخدام تلك الوسائل،  
  ). 12انظر الفصل (االمتثال 
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  الطقس والبيئة. 17
  الطقس والعوامل البيئية. 1.17

تعرض األنشطة الزراعية العمال لعوامل الطقـس والبيئـة         . 1.1.17
إن المخاطر الكامنة الهامة هي درجة حرارة الهـواء         . عندما يؤدون عملهم  

فـي  . المحيط والرطوبة والرياح والعواصف الغبارية واإلشعاع الشمـسي       
ـ      حين أن بعض المنشآت الز      دفيئاتراعية تتحكم بتلك العوامل باستخدام ال

 ، فإن معظم األنشطة الزراعية تـؤدى       المكَيفَة نفاق والكهوف  واأل الزراعية
. ظروف الحرارة والبيئة واإلضاءة المحيطـة      عرضة ل   وهي خارج المباني 

هناك اعتقاد في الوقت الحاضر بأن يؤثر تبدل المناخ على الزراعة، ممـا             
  . قس غير ثابتة على نحو متزايديؤدي إلى ظروف ط

  التعرض للحرارة. 2.17
  وصف المخاطر. 1.2.17

 هـام  هـي أمـر      ين العمال الزراعِ  تعرضاتإن المعرفة ب  . 1.1.2.17
تنجم المخاطر الرئيسة التي يتعـرض لهـا        . لسالمة وصحة العمال الشاملتين   

لـك  العمال عن التعرض طويل المدة لبيئات عمل حارة أو باردة، بما فـي ذ             
يرتبط اإلجهاد الحراري بـضربة الحـرارة       . مرافق الرعاية ومناطق الراحة   
ـ الم(الحـر   معص  واإلنهاك الحراري واإلغماء و    والطفـح  ) ص العـضلي  ع

يمكن أن تكون أخطار اإلجهاد الحراري أو البرد الشديد، انخفاض          . الحراري
ـ        .  إلخ ،الحرارة س واقيـة   شديدة عندما يرافقها أحوال الطقس القاسية، أو مالب

غير مالئمة، أو وجود فرص غير كافية للتأقلم أو عدم وجودهـا، أو العمـل               
ينبغي مالحظة أن   . فترات الراحة أو فترات العودة للعمل      عدم كفاية    وأالشاق،  

درجات الحرارة الشديدة تؤثر أيضاً على الضبط الحركي الدقيق للقسم السفلي           
كون التعرض لدرجات الحـرارة     من الممكن أن ي   . من الذراع واليد واألصابع   

  . الشديدة خطراً ال سيما على العامالت الحوامل والجنين
 ين وقد يكـون   يعتبر التجفاف مشكلة كبرى للعمال الزراعِ     . 2.1.2.17

يمكن أن يؤدي في مراحله األولية إلى أعراض كتعرق أدنـى مـن             . مميتاً
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 الحـراري  الحد الطبيعي واإلغماء والتخليط والدوخة والـصداع والطفـح        
رغـم  . ص العضلي واإلنهـاك   ع التناسق والم  ى ونقص القدرة عل   واالنفعال

ذلك، قد يكون التجفاف الشديد مميتاً وعندما تظهر أعراض أخرى، كنقص           
  . هامةالعطش، فإن اإلجراءات العالجية 

  تقييم األخطار. 2.2.17
ينبغي ألصحاب العمل إجراء تقييم لألخطار وتحديد وسائل        . 1.2.2.17

 ين يؤدون كافة مهامهم أو جـزء      التحكم الالزمة إذا ما كان العمال الزراعِ      
 ولم يكـن باإلمكـان      1.2.17 رةقفمنها في أي من الظروف الواردة في ال       

  .إزالة مخاطر الحر
ينبغي ألصحاب العمـل، بمـا يتعلـق بتقيـيم المخـاطر            . 2.2.2.17
  : واألخطار، أن

لية وقياسات  فصموذجية والتبدالت ال   يأخذوا بالحسبان أنماط الطقس الن       )أ(
 المتعلقـة بـدرجات الحـرارة والرطوبـة          األدنى واألعلـى   الحدين

  والهطوالت والرياح؛ و
إذا كانت تلك القياسات غير معروفة، يتخذوا الترتيبات بشأن إجـراء           ) ب(

القياسات على الواقع من ِقبل شخص قادر تقنياً باسـتخدام المعـدات            
َعاية على نحو مالئم؛ و المالئمة والمر  

  يأخذوا بالحسبان أنشطة العمل التي تؤدى خارج المباني وداخلها على السواء؛ ) ت(
 أو اإلقليمي    القسم المحلي   الصحة المهنية، أو   قسم من   صحيلتمسوا الن ) ث(

لخدمات الصحة العامة، أو هيئة مختـصة أخـرى بـشأن معـايير             
انظـر  (ة الشديدة   يحرارظروف ال الالتعرض التي يتعين تطبيقها في      

  ؛ و ) يشأن حدود التعرض المهنيIII من الملحق 5أيضاً القسم 
يضعوا خطة لتقديم اإلسعافات األولية ونقل العمال المصابين باإلجهاد         ) ج(

الحراري إلى مراكز العون الطبي، بما في ذلك تكليـف المـشرفين            
  . ةبمسؤوليات محدد

ارية أن يأخذ بالحـسبان المخـاطر       ينبغي لتقييم البيئة الحر   . 3.2.2.17
  . الناجمة عن العمل الذي يتطلب استخدام معدات الوقاية الشخصية
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من الممكن لبيئة العمل الحارة أو الباردة أن تجعل وسائل حماية الجهـاز              
التنفسي والرداء الواقي وأنماط معدات الوقاية الشخصية األخـرى غيـر           

  . مريحة وتقلل من احتمال استخدامها
  استراتيجيات التحكم . 3.2.17

  التدريب والمعلومات. 1.3.2.17
ينبغي ألصحاب العمل أن يدربوا المـشرفين والعمـال         . 1.1.3.2.17

  : المتعرضين لبيئات عمل حارة أو باردة جداً أو ألحوال الطقس القاسية
هدف إدراك األعراض التي يمكن أن تؤدي إلى اإلجهاد الحراري أو           ب  ) أ(

ارة لديهم أو لدى اآلخرين، والخطوات التـي يتعـين          انخفاض الحر 
  أو حدوث الطوارئ؛ و/اتخاذها للحيلولة دون بدء الحالة و

  المهام؛ و التناوب على بشأن أهمية فترات الراحة الكافية و) ب(
   األولية؛ واتبشأن استخدام تدابير اإلنقاذ واإلسعاف) ت(
ل ازدياد خطر اإلصابات    بشأن اإلجراءات التي يتعين اتخاذها في حا      ) ث(

  و واعتالل الصحة بسبب درجات الحرارة  العالية أو المنخفضة؛
 كافة معـدات الوقايـة الشخـصية بغيـة تقليـل            ءمةبشأن أهمية مال  ) ج(

درجات حرارة إما عالية أو     ل ، عبر الجلد والجهاز التنفسي    ،التعرض
  . منخفضة

 العمال مـن    ينبغي منح المشرفين التفويض بشأن سحب     . 2.1.3.2.17
  . منطقة العمل، عند الضرورة

ينبغي ألصحاب العمـل أن يأخـذوا بعـين االعتبـار           . 3.1.3.2.17
  : ـاحتياجات التدريب والمعلومات للمشرفين في الخط األول بما يتعلق ِب

  تحديد اإلجهاد الحراري؛ و   ) أ(
 أهمية اللياقة البدنية للعامل من أجل العمل الزراعـي فـي البيئـات            ) ب(

  الزراعية الحارة أو الباردة، بما في ذلك الحاجة للتأقلم؛ و 
أهمية التزويد بكميات كافية من السوائل والملح والبوتاسيوم والعناصر ) ت(

  النادرة األخرى التي تتناقص بسبب التعرق؛ و 
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  أهمية اللجوء إلى الظل؛ و) ث(
فـي بيئـات     الكافي من الطاقة من أجل الجهد البدني         دخولأهمية الم ) ج(

  درجة حرارتها منخفضة؛ و 
ضمان العناية واالستخدام المالئمين لمعدات الوقاية الشخـصية فـي          ) ح(

  . البيئات الحارة أو الباردة
  تنظيم العمل. 2.3.2.17

 الشعور بأن المناخ ليس حاراً كثيـراً        –الراحة الحرارية   . 1.1.2.3.2.17
ل بيئية، كدرجة حرارة الهـواء       تنجم عن تشارك عدة عوام     –وال بارداً كثيراً    

 عـزل كعوامل شخصية،   وودرجة الحرارة المِشعة وسرعة الهواء والرطوبة؛       
المالبس والحرارة االستقالبية، المقصود الحرارة التي ينتجها الجـسم عنـدما           

ؤدي عمالً، وحجم الفرد ووزنه وسنه ونوع جنسه ومستوى لياقتهي .  
2.2.3.2.12 . يم أن العمال أصبحوا في خطر بـسبب       ر التقي ظِهعندما ي 

 ينبغـي لـصاحب العمـل أن         فإنه اإلجهاد الحراري أو انخفاض الحرارة،    
  : يسعى لتنظيم العمل؛ مثالً

  تقليل التعرض لدرجات الحرارة الشديدة؛ و   ) أ(
  تعديل سرعة العمل وفقاً للبيئة الحرارية؛ و) ب(
   و المهام بين العديد من العمال؛التناوب على) ت(
ها تينبغي أن تكون فترات الراحة كما حـدد       . منح فترات راحة كافية   ) ث(

، وفي أي حال كافية ليتمكن العامـل        ءالسلطة المختصة، عند االقتضا   
  من العودة للعمل؛ و 

  . توفير مياه الشرب قريباً من موقع العمل) ج(
إذا ما اقتضى الحال استخدام معدات الوقاية الشخـصية،         . 3.2.3.2.17

 المـصممة    الشخـصية  ينبغي ألصحاب العمل توفير معدات الوقايـة      نه  فإ
  .خصيصاً لالستخدام في البيئات الحارة أو الباردة
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  اإلجهاد الحراري: الراحة الحرارية. 4.2.17
  وصف المخاطر. 1.4.2.17

إن التعرض لبيئة عمل حارة، أو لبيئة عمل يتشارك فيها          . 1.1.4.2.17
 عمـل   يةأدتأثناء   معاً   ) بالمئة أو أكثر   80(الية  الحر والرطوبة المحيطة الع   

ن  يمك ، فإنه  ارتفاع مفاجئ في درجة حرارة الجسم       إلى بدني يمكن أن يؤدي   
.  على آليات الجسم المسؤولة عن التنظيم الحـراري        لهذا االرتفاع أن يؤثر   

من الممكن أن يؤدي ذلك إلى اإلجهاد الحراري أو ضـربة الحـر ومـن               
  :تجعل العوامل البيئية الوضع أكثر سوء عندما .ياةالممكن أن يهدد الح

 مالبس غير نفوذة، وبدون فتحات تهوية، وخالية مـن           العمال يرتدي ) أ(
  الخيوط القطنية المتصاص العرق؛ أو

  وأيعمل العمال على نحو مكثَّف؛ ) ب(
يكون العمال غير قادرين على بلوغ الظل أو البيئات المكَيفة األخرى؛           ) ت(

  أو
  ال تتاح للعمال مياه الشرب؛ أو) ث(
  ال يحصل العمال على فترات راحة بمدة كافية؛ أو ) ج(
يستخدم العمال معدات الوقاية الشخـصية التـي ال تـوفر التهويـة             ) ح(

  والتخلص من غاز ثاني أكسيد الفحم والتخلص من العرق؛ أو 
 معـدات   مصادر ذات حرارة مشعة عالية ويـستخدمون      ليتعرض العمال   ) خ(

  الوقاية الشخصية غير المالئمة للظروف الحرارية التي يتعرضون لها؛ أو 
  يؤدي العمال العمل بالقطعة؛ أو ) د(
 أثناء العمل وفترات    مسِكراتيستعمل العمال منتجات التبغ ويتعاطون ال     ) ذ(

  .الراحة
   استراتيجيات التحكم. 2.4.2.17

الظروف غير الصحية أو غير   لى أن   إحيثما يشير التقييم    . 1.2.4.2.17
المريحة ناشئة عن الحرارة، ينبغي لصاحب العمل أن يسعى لتقليل درجـة            

  . حرارة الهواء، بما في ذلك التهوية أو تبريد الهواء
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 يةحيثما ينشأ جزء من المخاطر عن الحرارة االسـتقالب        . 2.2.4.2.17
زالة المخاطر غير   ق األخرى إل  ائالتي تُتْتَج أثناء العمل، وحيثما تكون الطر      

عملية؛ ينبغي ألصحاب العمل أن يمنحوا فترات كافية للراحة، من المفضل           
  . قضاءها تحت الظل أو في منطقة باردة

ينبغي أن يضمن أصحاب العمل توفر وسائل ميكانيكيـة         . 3.2.4.2.17
مالئمة مساعدة بغية تقليل ِحمل العمل، وأن المهام التي تؤدى في بيئـات             

لى إي  نبهدف تقليل اإلجهاد البد   ) تالؤمياً(ة مصممة أرغونومياً    زراعية حار 
  . أدنى حد ممكن

ق األخرى للتحكم بمخاطر الحر، بمـا       ائ حيثما تكون الطر   4.2.4.2.17
 ينبغـي    فإنـه   الراحة في موقع العمل غير عملية،      –في ذلك دورة العمل     

فإنه  الواقية،   أثناء اختيار المالبس  . لصاحب العمل أن يوفر المالبس الواقية     
  : ين االعتبار ما يليعينبغي أن يؤخذ ب

عاكسة وغطاء للرأس خاصة بالمناطق المداريـة عنـدما         المالبس  ال  ) أ(
ِشتكون الحرارة المَوأة المصدر الرئيس؛ ع  

عاكسة أثناء التعرض في الوقت نفسه      السطوح  العازلة ذات   المالبس  ال) ب(
ر كالمنـاطق المحيطـة بالمعـدات       لحرارة مِشعة عالية وهواءها حا    

 ينبغـي أن تـسمح تلـك        . أثناء التشغيل  ..الضواغط، إلخ  الزراعية،
   المهام؛ أويةأدت الحركة بحرية ل لتأديةالمالبس

 مكَملَـة    ممكنـة  مبردة بالهواء أو الماء أو الجليد كوسـيلة       المالبس  ال) ت(
المالبس الواقية   لفشلحيثما يمكن   . الواردين أعاله ) ب(و  ) أ(للبندين  

ينبغي توفير آلية لضمان     فإنه   أن يعرض العامل لدرجات حرارة شديدة،       
  .  العملاكتشاف ذلك الخلل على الفور، وإبعاد العامل عن موقع

في حال استمرار خطر اإلجهاد الحراري حتى بعد اتخاذ         . 5.2.4.2.17
 كـي   مالئـم  ينبغي اإلشراف على العمال بـشكل         فإنه كافة تدابير التحكم،  

  .  عن ظروف التعرض عند حدوث األعراضيبِعدوا
  . ينبغي توفير مناطق مظللة للراحة. 6.2.4.2.17
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ينبغي لصاحب العمل أن يوفر كميات كافية مـن ميـاه           . 7.2.4.2.17
. ، عنـد االقتـضاء  )الـشوارد (الشرب النظيفة مع مراعاة إضافة الكَهاِرل    

 للعمـال   ينبغي أن يكون  . منتظمةل للمياه ضمن مسافات     هينبغي توفر منا  
 على معلومات مفـصلة     2.1.18 فقرةشتمل ال ت(مطاعم خاصة بهم    /قوارير
  .  بشأن جدول المدخول من السوائلVIانظر أيضاً الملحق ). إضافية

 مـسِكرات  ال يطاينبغي ألصحاب العمل أن يحظروا تع     . 8.2.4.2.17
يثـبط القـدرة علـى       اتمسِكرالأثناء العمل وفترات الراحة، ألن تعاطي       

اإلدراك وتناسق العضالت، وينزع الماء من الجسم ويجعله أكثر عرضـة           
  . لإلجهاد الحراري

  البرد الشديد: الراحة الحرارية. 5.2.17
  وصف المخاطر. 1.5.2.17

من الممكن أن ينجم انخفاض الحرارة عن التعرض لبيئة         . 1.1.5.2.17
 تتجلى بدرجات حرارة منخفضة مع رياح عاليـة     عمل عمل باردة، أو بيئة   

أي المطـر   (المطر، أو الِقطِقط     (نَداوةأو ال ) ثانية/ متر 5أكثر من   (السرعة  
  . مؤشر برودة الرياح: VIانظر الملحق ). ، أو الثلج)المتجمد جزئياً

2.1.5.2.17 .في أحد الحاالت التاليةهذه العوامل تزداد سوء  :  
   المهام لفترات طويلة من الزمن؛ أويةأدتمال أثناء تعرض جلد الع  ) أ(
  ألبسة العمال وأحذيتهم غير مناسبة؛ أو) ب(
  عدم حماية العمال بواسطة ألبسة وأحذية مالئمة مقاومة للماء؛ أو) ت(
استخدام العمال لمعدات الوقاية الشخصية التي ال تحمي الجلـد مـن            ) ث(

 تكـون   ن ثانيـة أ   90  بحدود من الممكن لفترات التعرض   . التعرض
  خطيرة في الظروف القاسية؛ أو 

  . أو العقاقير التي تثبط القدرة  على اإلدراكللمسِكراتتعاطي العمال ) ج(
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  استراتيجيات التحكم. 2.5.2.17
  التدريب والمعلومات. 1.2.5.2.17

ينبغي تدريب العمال المتعرضين للبرودة، باإلضـافة       . 1.1.2.5.2.17
هم، بشأن أهمية متطلبات النظام الغذائي المولد للطاقة في         إلى المشرفين علي  

  . الجسم الالزمة للجهد البدني في بيئات درجة حرارتها منخفضة
  العزل واالستبدال وأساليب التحكم الهندسي. 2.2.5.2.17

حيثما يكون العمال معرضين لخطر البـرد الـشديد         . 1.2.2.5.2.17
  :  فإنه،بب تعرض الجلدوانخفاض الحرارة وإصابات البرودة بس

ينبغي لصاحب العمل أن يضمن حماية العمال عبر استخدام وسـائل             ) أ(
عديدة الطبقات وكافية من المالبس وأغطية الرأس واألحذية طويلـة          

  الساق والقفازات؛ و 
ينبغي توفير معدات الوقاية الشخصية المصممة لالستخدام مـن ِقبـل         ) ب(

  جداً؛ والعمال في البيئات الباردة 
ينبغي توفير واقيات وحواجز لتقليل سرعة الرياح أو تغييـر اتجـاه            ) ت(

  تدفقها؛ و 
ر عندما يطلب من العمال     ذ مزيد من الح   توخيينبغي ألصحاب العمل    ) ث(

االنتقال من منطقة العمل أو الراحة الدافئة إلى بيئة أكثر بـرودة، ال             
 )15(»بـرودة الريـاح   «سيما أثناء التعرض للرياح الشديدة ألن عامل        

  يمكن أن يؤدي إلى إصابة جلدية في أجزاء الجسم المعرضة؛ و
أة، ومرافـق المرحـاض،     فَّينبغي ألصحاب العمل توفير حجرات مد     ) ج(

ومناطق للراحة وتناول الطعام، وميـاه الـشرب، والميـاه النظيفـة            
  األخرى ألغراض الغسل ولألغراض الصحية؛ و

 فترات راحة كافية عندما يتعرضون لـدرجات        ينبغي أن يمنح العمال   ) ح(
  .حرارة شديدة أو ظروف الطقس القاسية

                                               
 ، وكثيراً ما يفهـم بأنهـا      »برودة الرياح «وجد معيار متفق عليه عالمياً لحساب       ال ي )  15(

تشير إلى درجة الحرارة الجلية التي يحدث الشعور بها على الجلد المعرض بسبب             
 .على درجة الحرارة وسرعة الرياح» برودة الرياح«تعتمد . أو النَداوة/الرياح و
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ينبغــي أن يكــون للمالبــس الــواردة فــي الفقــرة . 2.2.2.5.2.17
المذكورة أعاله أساور للمعصم قابلة للتعديل، ورداء قابل        ) أ (2.2.5.2.17

؛ وأن تُصنَّع )عميقة الطية(للتعديل يحيط بكامل العنق، وخلفية ثنائية الجناح 
ينبغي أن يكون مقاس الحذاء مناسباً للقدم تماماً        . من نسيج يوفر عزالً جيداً    

ـ ، وله هيكل عازل وأن    )الجوارب واألحذية طويلة الساق على السواء     ( ال ع
بالنسبة لألحذية المقـواة ذات     . جيدة الثبات على االرض ومقاومة لإلنزالق     

  .  مقدمتها فوالذيةال ينبغي أن تكونفإنه الساق الطويلة، 
ينبغي أن يكون للرداء المطري المقاوم للماء الميزات        . 3.2.2.5.2.17

 وسدالت  ،بدلة مطرية ثنائية القطعة ذات درزات ملحومة إلكترونياً       : التالية
، للجيوب قالبة نحو الداخل والخارج، وفتحات في القسم الخلفـي للـرداء           

ء ذات ياقة مبطنـة بالقمـاش،       وفتحات تحت الذراع، وقلنسوة معلقة بالردا     
ينبغـي أن   . وأساور لألكمام قابلة للتعديل، وأساور للساقين، وإسوار للجذع       

  . تكون األحذية مقاومة للماء
ن عدم المقـدرة    عمن الممكن أن تنشأ المخاطر جزئياً       . 4.2.2.5.2.17

 يـة أدتعلى إنتاج الحرارة االستقالبية الكافية لضمان السالمة والصحة أثناء          
 حجـرات   يالعمل خارج المباني في فصل الشتاء، ف      (العمل في بيئات باردة     

في تلـك   .). التبريد، المبردات المبردة، مستودعات الحبوب غير المدفَّأة، إلخ       
الحاالت، ينبغي ألصحاب العمل أن يؤقلموا العمال وأن يوفروا المـشروبات           

ة من السوائل لديهم، ومعدات     الساخنة للعمال للمحافظة على مستويات مناسب     
الوقاية الشخصية المناسبة لتلك البيئات، وفترات راحة للعمال المعرضين في          

ينبغي أن تكون فترات الراحة كما حددتها السلطة المختـصة،          . منطقة مدفَّأة 
 ينبغي  .مل باستعادة نشاطه  اعند االقتضاء، وفي أي حال كافية كي تسمح للع        

  . خنة بغية تعويض السوائلتوفير المشروبات السا
ينبغي ألصحاب العمل أن يـضمنوا تـوفير وسـائل          . 5.2.2.5.2.17

 مهام العمل على نحو تام، وأن المهام التي تـؤدى           يةأدتكانيكية ل يمساعدة م 
بغيـة  ) التالؤميـة (في بيئات باردة مصممة جيداً من الناحية األرغونومية         

  . إلى أدنى حد ممكنتقليل اإلجهاد البدني واإلصابات المحتملة 
عندما يظهر التقييم أنه من الممكن أن يكون العمـال          . 6.2.2.5.2.17

معرضين لخطر انخفاض الحرارة أثناء استخدام معدات الوقاية الشخصية،         
  : ينبغي ألصحاب العملفإنه 
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تنظيم المهام كي تشتمل أنشطة العمل المؤداة في ظروف باردة على              )أ(
لجسم أو تالءم تلك األنشطة حركة الجسم أثناء        ا قابلية تحريك أطراف  

  استخدام معدات الوقاية الشخصية؛ و 
التزويد بمعدات الوقاية الشخصية التي تشتمل على التدفئة باسـتعمال          ) ب(

  . مصدر للطاقة
  التعرضات البيئية األخرى. 3.17

  إشعاع الضوء فوق البنفسجي. 1.3.17
راعية روتينياً تحت ضوء الـشمس      تُنْجز معظم المهام الز   . 1.1.3.17

  . الجزئي أو الكلي، مما يعرض العمال إلشعاع الضوء فوق البنفسجي
  وصف المخاطر. 2.1.3.17

يسبب التعرض إلشعاع الضوء فوق البنفسجي الـصادر        . 1.2.1.3.17
إن الـضرر الجلـدي غيـر       . عن أشعة الشمس ضرراً في الجلد والعينين      

كمي للشمس والتعرض الشديد المتقطـع      لقد ارتبط التعرض الترا   . عكوس
على السواء بازدياد أخطار سرطان الجلد، والساد فـي العـين، والتجعـد             

يكون التعرض على أشده في أيام الصيف       . المبكر في الجلد، وآفات جلدية    
ة ومن السطوح العاكسة التي يغطيها الثلج بين الساعة العاشرة قبل           سِمشْمال

إن الضرر الجلدي غير عكوس عموماً، وهناك       . رالظهر والثانية بعد الظه   
  .  فقط لتجعد الجلد ولون الجلد وإزالة اآلفة،إمكانية للتأهيل السريري

  راخطتقييم األ. 3.1.3.17
 الحـدود   ادته أن يتجاوز  ممستوى التعرض و  لال ينبغي   . 1.3.1.3.17

للتقيـيم،  ينبغي  . خرىألامقَرة  المعايير  الالتي حددتها السلطة المختصة أو      
  : ، أن يأخذ بعين االعتباركما هو مناسب

  أخطار إصابة الجلد والعين؛ و   ) أ(
   مهام العمل؛ ويةأدتأخطار االنزعاج الناجم عن تلك اإلصابة أثناء ) ب(
  . معايير التعرض القابلة للتطبيق في ظروف اإلشعاع فوق البنفسجي) ت(
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الضارة لإلشعاع فـوق    بغية الحيلولة دون حدوث اآلثار      . 2.3.1.3.17
  :  ينبغي ألصحاب العمل أن فإنهالبنفسجي على العمال،

   يحددوا المهام التي تزيد التعرض لإلشعاع فوق البنفسجي؛ و  )أ(
 الصحة المهنية، أو وكاالت خدمات الصحة        أقسام يلتمسوا النصح من  ) ب(

العامة المحلية أو اإلقليمية، أو هيئات مختصة أخرى بشأن معـايير           
   ولتعرض التي يتعين تطبيقها بشأن التعرض لإلشعاع فوق البنفسجي؛ا

 مستوى ومدة تعرض العمـال لإلشـعاع فـوق البنفـسجي            واحددي) ت(
ومقارنتهما بحدود التعرض، كما حددتها السلطة المختصة أو المعايير         

  و  ؛)16(المقرة دولياً التي يتعين تطبيقها
استخدام غطاء واٍق للرأس أو إعـادة       (دسية  يقيموا الحاجة لألساليب الهن   ) ث(

  ؛ و)تصميم المهام الزراعية
، بواسطة تنظيم العمـل     مثالً،   تدابير مالئمة أخرى وتنفيذها الفعال     وامقيي) ج(

   و  العمال بين المهام؛اوبالتعرض أو يستخدم تن ليقَلَّ المحسن الذي بمقتضاه
أن الحماية من اإلشعاع فوق البنفسجي      فعالية التدابير القائمة بش    وامقيي) ح(

  .والتحكم به
  استراتيجيات التحكم. 4.1.3.17

  التدريب والمعلومات. 1.4.1.3.17
ينبغي تدريب العمال المتعرضـين لإلشـعاع فـوق         . 1.1.4.1.3.17

  : البنفسجي، وكذلك المشرفين عليهم، بشأن
جي، واتخاذ  إدراك إصابات الحروق الناجمة عن اإلشعاع فوق البنفس         ) أ(

 ومعرفة متى يتعـين إبعـاد     الخطوات الالزمة للحيلولة دون حدوثها،    
  و  العامل؛

                                               
  : منظمة الصحة العالمية بعنوانعن الكتاب الصادر هذه المعايير من ) 16(

Ultraviolet Radiation, Environmental Health Criteria, No. 14 (Geneva, 1979).  
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  استخدام حاجبات األشعة الشمسية؛ و ) ب(
استخدام النظارات الشمسية التي ترشح بفعالية اإلشعاع فوق البنفسجي         ) ت(

   على السواء؛ و عوالسطو) ب(و ) أ(
 الحافة العريضة بقـصد     يشمس ذ استخدام غطاء الرأس الواقي من ال     ) ث(

حماية العنق والجبهة واألنف وقمتي األذنين من التعـرض المباشـر           
  ال يوفر واقي الوجه في الخوذة الحماية الكافية؛ و . ألشعة الشمس

  . )17( للجلداتإجراء فحوص) ج(
ينبغي لصاحب العمل أن يـوفر المنتجـات الحاجبـة       . 2.1.4.1.3.17

 بغية اسـتخدامها روتينيـاً؛ ومعـدات الوقايـة          ألشعة الشمس كالمحاليل،  
الشخصية المناسبة المستخدمة على نحو سليم، بما فـي ذلـك النظـارات             
الشمسية؛ ورداء العمل المناسب، كغطاء الرأس الواقي من الشمس؛ وذلـك          

  . بدون أي تكلفة على العامل
  العزل واالستبدال وأساليب التحكم الهندسي . 2.4.1.3.17

1.2.4.1.3.17 . يتعرض العمال  ظهر التقييم أنه من الممكن أن     عندما ي  
، إذا كان ذلك عمليـاً    نبغي ألصحاب العمل،     ي  فإنه لإلشعاع فوق البنفسجي،  

أن ينظموا العمل بغية إلغاء التعرض في منتصف النهار أو تقليله، أو، في             
ـ               باوحال أن ما سبق لم يكن مجدياً، اتخاذ التدابير لتقييد التعرض عبر تن

  .  المهام واستخدام العمال لمعدات الوقاية الشخصيةعلىالعمال 
إذا ما استمر جزء من األخطار الناجمة عن التعرض         . 2.2.4.1.3.17

 ينبغي اإلشراف على العمال بشكل كاٍف كي         فإنه لإلشعاع فوق البنفسجي،  
  .يكون باإلمكان إبعاد العمال عن التعرض قبل حدوث إصابات الحروق

                                               
یتوفر اإلرشاد العملي بشأن كیفیة إجراء ما سبق ذكره في المراجع التالیة، على س بیل        ) 17(

  : المثال
K. J. Donham and A. Thelin, "Agricultural Skin Diseases", In K. 
J. Donham and A. Thelin (eds): Agricultural Medicine: 
Occupational and environmental health for the health 
Professions (Oxford, England Blackwell Publishing Ltd, 2006), 
pp. 145-156. S. B. Tucker and M. K. Marcus, "Occupational skin 
disease", in W. N. Rom, (ed.): Environmental and occupational 
medicine, 2nd  edition (Boston, MA, Little, Brown and 
Company, 1992), pp. 551-560. 
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  مرافق الرعاية. 18
تشتمل مرافق الرعاية على وسائل الراحة األساسية التي ينبغي لصاحب  

  . العمل أن يوفرها للعمال في المنشآت الزراعية
  الميـاه. 1.18

ية والعقليـة، لـذلك تقـل       بدنيقلل التجفاف بسرعة المقدرات ال    . 1.18
ر صـاحب   لهذا السبب، يجب أن يـوف     . اإلنتاجية وتزداد مخاطر الحوادث   

ينبغي . العمل ما يكفي من ماء الشرب في أماكن يصل إليها العمال بسهولة           
توفير المياه بكميات كافية كي تلبي احتياجات كافة العمال في موقع العمل،            

        بالنسبة . ىمع مراعاة درجة حرارة الهواء والرطوبة وطبيعة العمل المؤد
حد أو أكثر في كل ساعة لكـل        م لينر وا  زلْفي مناخ حار، قد ي    للعمل البدني   

  ). اإلجهاد الحراري بشأن 4.2.17فقرة انظر ال(عامل 
ميم وإنشاء وصيانة وسائل التزويد بمياه الـشرب        صينبغي ت . 2.1.18

 كمـا   ،ينبغي المحافظة عليها مغلقـة    . المتنقلة بما يضمن الشروط الصحية    
، كالخزانات  ال ينبغي استخدام الحاويات المكشوفة    . ينبغي تجهيزها بصنبور  

ينبغي اسـتخدام فنـاجين الـشرب       . الء، للتزويد بالمياه  أو البراميل أو الدِ   
  . واألدوات األخرى شخصياً

ينبغي لصاحب العمل أن يوفر الميـاه ألغـراض الـشرب،           . 3.1.18
والقواعد الصحية الشخصية، والطهي، وغسل المـواد الغذائيـة، وغـسل           

كما اول الطعام، وغسل الثياب،     أدوات الطهي والطعام، وتنظيف مناطق تن     
  .هو مناسب

4.1.18 .      ِلغينبغي لصاحب العمل أو المشرف أن يالعمال بمكان مياه    ب 
  . الشرب، ويمنح كل عامل فرصاً معقولة أثناء يوم العمل الستخدام المياه

ينبغي وضع عالمات واضحة على منافذ المياه غير الـصالحة          . 5.18
م للـشرب، أو    ستخدير مأمونة وال ينبغي أن تُ     لى أن المياه غ   إللشرب تشير   
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القواعد الصحية الشخصية، أو الطهي، أو غسل المواد الغذائية، أو غـسل            
  . أدوات الطهي والطعام، أو تنظيف الثياب

  المراحيض. 2.18
ينبغي ألصحاب العمل أن يوفروا المراحيض وفقاً للتشريعات        . 1.2.18
ياً ويمكن للعمال الوصول إليها بسهولة      دهاً كاف عدينبغي أن يكون    . الوطنية

  . من كافة مواقع العمل
ينبغي ألصحاب العمل أن يوفروا مراحيض منفـصلة لكـل          . 2.2.18

ميم حجـرة المرحـاض   صينبغي ت. جنس مع مراعاة الخصوصية المناسبة    
  . لشاغل واحد، وأن تجهز بقفل من الداخل

 مواقع  فينقلة  ينبغي ألصحاب العمل أن يوفروا مراحيض مت      . 3.2.18
  . لمرافق القريبة إلى االعمل البعيدة، أو أن يتوفر النقل مباشرة

ينبغي ألصحاب العمل أن يحافظوا على مرافق المرحـاض         . 4.2.18
ينبغي إضاءة وتهوية   . نظيفة وبحالة صحية، وأن يوفروا المناديل الصحية      

  .مرافق المرحاض جيداً
نب المـراحيض مرافـق     ينبغي أن يتوفر بشكل مناسب بجا     . 5.2.18

لغسل اليدين مع مورد كاٍف لمياه الشرب، والصابون، وفوط تستعمل لمرة           
  . واحدة أو مجففات هوائية

6.2.18 .    ـ ينبغي لصاحب العمل أو المشرف أن ي  العمـال بمكـان   غبِل
المرافق الصحية ويمنح كل عامل فرصـاً معقولـة أثنـاء يـوم العمـل               

  . الستخدامها
 العمـال بأهميـة الممارسـات       بِلغحب العمل أن ي   ينبغي لصا . 7.2.18

الصحية بغية تقليل التعرض للمخاطر المتعلقة بالحرارة واألمراض السارية     
  . واحتباس البول والبقايا الكيميائية

ال ينبغي أن تشكل شبكات التخلص من مياه المجاري خطراً          . 8.2.18
  . على صحة العمال أو تسبب تلوثاً لمصادر المياه



 مرافق الرعاية

  261

  . ينبغي للعمال المحافظة على المرافق المتوفرة لهم. 9.2.18
  خدمات الغذاء. 3.18

لى مشاكل صحية ونقصاً    إيمكن للتغذية غير الكافية أن تؤدي       . 1.3.18
في حال توفير الطعام من ِقبل أصحاب العمل، ينبغي لهم أن           . في اإلنتاجية 

مل البدني الـشاق     الع يةأدت من أجل    يدخول من الطاقة كاف   ميضمنوا أن ال  
والدسـم  ) الـسكريات (وأن الطعام متوازن جيداً بما يتعلق بالكربوهيدرات        

  . والبروتين
عندما تتوفر للعمال وجبات الطعام واألغذية األخرى مباشرة        . 2.3.18

من ِقبل صاحب العمال، أو جهة مختصة بالتزويد بالطعام أو متعاقد، فإنـه          
اره معقولة بـدون أن يجنـي صـاحب         ينبغي أن تكون نوعية الغذاء وأسع     

ينبغي توفر مكان مناسب لتخزين الطعام للعمـال        . العمل أي ربح من ذلك    
  . الذين يجلبون طعامهم من منازلهم

ينبغي مراعاة أعلى المعايير الصحية في كافة مرافق خدمات         . 3.3.18
  . الغذاء

ينبغي لألشخاص المسؤولين عن خدمات الغذاء أن يكونـوا         . 4.3.18
ؤهلين بشأن التغذية والشؤون الصحية والتعامل مع الغـذاء، وحاصـلين           م

  . على الترخيص من السلطة المختصة، وأن يجرى التفتيش عليهم دورياً
ينبغي إعداد الغذاء والتعامل معه وتخزينه في ظروف صحية         . 5.3.18

  . بهدف حمايته من التلوث
وعية وخالياً من الفساد    ينبغي أن يكون الغذاء الموزع جيد الن      . 6.3.18
  . والتلوث

ينبغي أن يكون مكان مرافق خدمات الغذاء، بما فـي ذلـك            . 7.3.18
مطاعم العمال، بعيداً بمسافة مأمونة عن مناطق تخزين المواد الخطـرة أو            

ال ينبغي للعمال أن يتناولوا الطعام أو الشراب، أو يدخنوا فـي            . استخدامها
  .ي وضع إشارات تحذيرينبغ. مناطق ملوثة بمواد خطرة
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في الحاالت التي يتوزع فيها العمال في أماكن عمل واسعة،          . 8.3.18
ينبغي اتخاذ الترتيبات، حيثما يكون عملياً، لتوفير مطاعم للعمال متنقلة، أو           
لنقل الطعام والشراب إلى مواقع العمل الستهالكه أثنـاء فتـرات الراحـة             

 موضع العمال غير مناسب بما      المخصصة لتناول الطعام، أو، في حال أن      
يتعلق بالسالمة والصحة، إلى مرافق في مناطق غير ملوثة يمكن الوصول           

ينبغي أن يتوافق تقييم مطعم العمال مـع التـشريعان          . إليها بشكل مناسب  
  . الوطنية، في حال توفرها

  )18(اية الطبيةناإلسعافات األولية والع. 4.18
 لتنفيذ برنامج فعال لإلسعافات     هود تتضافر كافة الج   ينبغي أن . 1.4.18

األولية، يشمل ذلك أصحاب العمل، والعمال وممثليهم، ومنظمات الـصحة          
  . المهنية والصحة العامة، وإدارة تفتيش العمل

 في كل مكان عمل، بما في       ةينبغي أن تتوفر اإلسعافات األولي    . 2.4.18
بينذلك توفير الموظفين المدر .  

  مـع األخـذ بعـين االعتبـار        ،دقة المسعفين ب  ينبغي اختيار . 3.4.18
الصفات المميزة كاالعتمادية واالنـدفاع والمقـدرة علـى التعامـل مـع             

  . األشخاص في مواقع األزمات
ينبغي تدريب العمال بشأن اإلسعافات األولية األساسية بسبب        . 4.4.18

 ين في مجموعات صغيرة في مواقع منفصلة عـن        شيوع عمل العمال الزراعِ   
ينبغي أن يشتمل ذلك التدريب علـى معالجـة الجـروح المفتوحـة             . هابعض

 المنـاطق   ع مجال التدريب بشأن اإلسعافات األولية في      يينبغي توس . واإلنعاش
 الدخان، أو التي ينطوي العمل فيها على مخاطر التسممات بالمواد الكيميائية أو
  .لدغات األفاعي أو الحشرات أو العناكب، أو مخاطر محددة أخرى

                                               
 . بشأن الترتيبات المتعلقة بالمواد الكيميائية الخطرة2.7.3.10 انظر أيضاً الفقرة )18(



 مرافق الرعاية

  263

ينبغي تدريب المسعفين بهدف تقديم معالجـات اإلسـعافات         . 5.4.18 
األولية بأمان للذين يعانون من التهاب الكبد والسل وفيروس نقص المناعة           

  . متالزمة نقص المناعة المكتسب واألمراض السارية األخرى/البشرية
ينبغي تكرار التدريب بشأن اإلسعافات األولية بفترات منتظمة        . 6.4.18

ضمان تحديث المعرفـة والمهـارات      لوفقاً للممارسات والقوانين الوطنية     
  . والتذكير بها
ينبغي دوماً وضع عالمات واضحة على صناديق اإلسعافات        . 7.4.18

ليهـا بـسهولة    إولية، وأن توضع تلك الصناديق بأماكن يمكن الوصول         األ
ينبغي الـتمكن مـن     . وقريباً من المناطق التي يمكن أن تقع فيها الحوادث        

 تلـك   ينبغي أن تُـصنَع   . الوصول إليها في غضون دقيقة واحدة أو دقيقتين       
 من مواد مناسبة، وينبغي حمايـة مـا بـداخلها مـن الحـرارة       الصناديق

  . والرطوبة والغبار وسوء االستخدام
كون محتوى صناديق اإلسعاف مالئماً لألخطـار       ينبغي أن ي  . 8.4.18

ـ فْلدى العمال ومن أجل حماية المسعفين، كما ينبغـي أن تُ           ص بفتـرات   ح
ال ينبغـي أن    . ضرورةد ال ن ع ،منتظمة والتعويض عما نقص من المحتوى     

  . تحتوي صناديق اإلسعافات األولية إال معدات اإلسعافات األولية فقط
أن يظِْهر في أماكن اسـتراتيجية فـي        ينبغي لصاحب العمل    . 9.4.18

  . مكان العمل التعليمات المكتوبة بشأن اإلسعافات األولية
فيمـا  . ينبغي لصاحب العمل أن ينظم موجزاً لكافة العمال       . 10.4.18

  : يلي أجزاء أساسية من الموجز
تنظيم اإلسعافات األولية في مكان العمل، بما في ذلـك اإلجـراءات              ) أ(

  صول على عناية إضافية؛ والالزمة للح
  التعريف بالزمالء الذين عينوا كمسعفين؛ و ) ب(
  مكان صندوق اإلسعافات األولية؛ و) ت(
  مكان حجرة اإلسعافات األولية؛ و) ث(
  ما ينبغي أن يفعله العمال في حال وقوع حادث ما؛ و) ج(
  .وسائل دعم المسعفين في مهمتهم) ح(
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اية الطبية، ينبغي تأسـيس تلـك الخـدمات          العن حيثما تَلْزم . 11.4.18
  .  الطوارئأقسامبالتعاون مع 

  المأوى المؤقت. 5.18
ينبغي أن تتوفر في مكان العمل أو بقربـه أمـاكن لإليـواء             . 1.5.18

للحماية من أحوال الطقس القاسية، وقضاء فترات الراحة، وتناول وجبات          
  . الطعام، وتجفيف المالبس وتخزينها

توفر في كافة مواقع العمـل      تمناخات الحارة، ينبغي أن     في ال . 2.5.18
ينبغي للعمال والمشرفين إيالء انتباه شديد لألعراض       . مناطق مظللة للراحة  

ينبغي أن يكـون للعمـال   . التي تسبق اإلنهاك الحراري أو ضربة الحرارة  
الحق بالحصول على فترة معقولة من الراحة في الظل عندما يشعرون ببدء            

  .  مناقشات بشأن استراتيجيات إضافية للتحكم17تضمن الفصل  ي.المرض
  اإلسكان. 6.18

يساهم اإلسكان واإليواء الالئقين وبيئة المعيشة المناسبة فـي         . 1.6.18
ينبغي أن تشجع سياسة اإلسكان الوطنيـة       . صحة ورفاه العمال وعائالتهم   

وبيئة معيشة  على بناء وصيانة أماكن للسكن كافية والئقة وبأسعار معقولة،          
  . ينمناسبة للعمال الزراِع

سكن مل صاحب العمل، ينبغي لل    بسكن من قِ  مفي حال توفير ال   . 2.6.18
كن التي وضعتها السلطة المختصة على ضوء اسمأن يمتثل للمعايير الدنيا لل

ين ينبغي أن تستوفي اإلقامة التي تتوفر للعمال الموسـمِ        . الظروف المحلية 
  . كناسملالدنيا لوالمهاجرين المعايير 

 على الحيـز األدنـى لكـل    نينبغي أن تشتمل معايير اإلسكا  . 3.6.18
شخص أو لكل عائلة، والتزويد بمياه الشرب في منازل العمـال، ونظـم             
التخلص من النفايات ومياه الصرف الصحي، والحماية من الحرارة والبرد          

سـيما  والرطوبة والضجيج والحرائق والحيوانـات الحاملـة للمـرض ال           
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مرافـق  القوارض والحشرات، ومرافق للغسل صحية وكافية، والتهوية، و       
الطهي والتخزين، واإلضاءة الطبيعية واالصطناعية، والدرجة الدنيا مـن         

  . الخصوصية، وفصل المناطق السكينة عن أماكن إيواء الحيوانات
 يتوفر اإلسكان الجماعي للعمال العازبين أو المنفصلين        ماحيث. 4.6.18

 لإلسـكان   اً ينبغي للسلطة المختصة أن تـضع معـايير         فإنه  عائالتهم، عن
تشتمل على توفير سرير منفصل لكل عامل، وخزانة منفـصلة لالحتفـاظ            

 وإقامة منفصلة للجنسين، والتزويـد الكـافي بميـاه       بالممتلكات الشخصية، 
 فق صحية كافية، وتهوية كافية، و، عند ومرافق كافية للغسيل ومراالشرب،

  .  ومرافق للراحة والترفيه،قتضاء، التدفئة ومطاعم للعمالاال
، ينبغي أن تكون مـساكن العمـال        اً عملي  ممكن بقدر ما هو  . 5.6.18

ضمن مسافة قريبة من مرافق المجتمـع، كالمـدارس ومراكـز التـسوق             
  . ومرافق الرياضة ومناطق الترفيه

فإنـه  اجة لذلك،   حيثما ال تتوفر مرافق الترفيه، وحيثما توجد الح       . 6.6.18
  . ينبغي اتخاذ التدابير للتشجيع على توفير تلك المرافق في أماكن مناسبة للعمال

حيثما توجد حاجة لمرافق نقل العمال، لكنها ال تتوفر أو أنها           . 7.6.18
 ينبغي أن تأخذ المنشأة بعين االعتبار الترتيبات لتوفير النقل  فإنهغير كافية،

  . توفيره مباشرة أو ،إلى مكان العمل ومنه
ينبغي أن توفر المنشأة نقل العمال إلى مواقع العمل ومنهـا،           . 8.6.18
  . عند الحاجة
ينبغي إجراء أي تطبيق للمـواد الكيميائيـة يـؤثر علـى            ال  . 9.6.18

  . المناطق السكنية للعمال
  مرافق رعاية أطفال العامالت. 7.18

ضانة ولرعايـة   ينبغي ألصحاب العمل أن يوفروا مرافق للح      . 1.7.18
  . األطفال ولإلرضاع، ال سيما في المنشآت التي تعمل فيها العامالت

 تبين أنها تقلـل معـدالت       فقديمكن أن تساهم تلك المرافق بإنتاجية أعلى،        
 أحـد األبـوين      أن يأخذ  تلك المرافق تقلل أيضاً احتمال    . التغيب عن العمل  
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فال من اإلصابة واعـتالل     أطفالهم إلى مناطق اإلنتاج، وبالتالي حماية األط      
ينبغـي  . فية من عمل األطفال   خالصحة، وتقلل كثيراً من انتشار األشكال ال      

اختيار مكان تلك المرافق بحيث أن تحول دون التعرض لمخـاطر مكـان             
  . ينبغي المحافظة على تلك المرافق بحالة صحية. العمل
   الصحة المهنيةأقسامدور . 8.18

ة المهنية أن تشرف على المرافق الصحية     الصحينبغي ألقسام   . 1.8.18
ومرافق العمال األخرى، كمياه الشرب ومطاعم العمال والمساكن ومرافق         

  . رعاية أطفال العامالت، إذا ما وفرها صاحب العمل
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   في مكان العملعافيةالمرافق . 19
 عالوة علـى ذلـك،      .ينبغي أن تتوفر الحماية االجتماعية لكافة العمال      

مكان العمل أن يكون مصدراً هاماً للمعلومات للعمال مـن نـوعي            ليمكن  
الجنس على  السواء بشأن الرفاه، وكيفية المحافظة علـى أنمـاط الحيـاة              

عد الـصحة الشخـصية والراحـة       الصحية، عبر نظام غذائي مالئم وقوا     
ينبغي ألصحاب العمل أن يأخذوا بعين االعتبار وضـع بـرامج           . والترفيه

للرفاه في المنشأة باإلضافة إلى وضع سياسات واضحة بما يتعلق بالمشاكل           
، وفيروس نقص المناعة البشرية،     المسِكرات والمخدرات المرتبطة بتعاطي   

  . ستقواء، والتدخينوالعنف في مكان العمل، والتحرش واال
  الحماية االجتماعية. 1.19

  : ين أنوفقاً للقوانين واللوائح الوطنية، ينبغي للعمال الزراِع. 1.1.19
  يعملوا بموجب عقود استخدام؛ و  ) أ(
يكون لهم الحق بالحصول على تعويض كاٍف في حال حدوث إصابة           ) ب(

ـ             ات أو مرض مهني، وأن يكون لهم الحق في الحصول علـى إعان
لين؛المو  الحياة؛ والتأمين علىعو   

  يحصلوا على الخدمات المالئمة بما يتعلق بالتأهيل والعودة للعمل؛ و) ت(
  . يستفيدوا من التغطية بالضمان االجتماعي) ث(

 حيث ال يستفيد كافة العاملين الزراعيين حالياً من         نفي البلدا . 2.1.19
ب العمـل  تلك الحماية، ينبغي للسلطة المختـصة أن تعمـل مـع أصـحا       

 اهتمام ومنظمات العمال ليبتكروا أساليب متجددة لضمان التغطية، مع إيالء          
  . ين والمهاجرينخاص الحتياجات العمال المؤقتين والعرِض
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  ساعات العمل. 2.19
لقد ازدادت سرعة خطى العمل الزراعي باسـتخدام أسـعار          . 1.2.19

ال سـيما العمـل      تساهم ساعات العمل الطويلـة،       .المهام والعمل بالقطعة  
اليدوي الشاق، بحدوث تعب لدى العمال وتؤدي إلى وقوع الحـوادث فـي          

  . العمل
غية تـوفير   ينبغي ترتيب ساعات العمل اليومية واألسبوعية ب      . 2.2.19

 كما تحددها القوانين واللوائح الوطنية أو تقرهـا         ،فترات كافية من الراحة   
ينبغي أن تشتمل   حيثما ينطبق،    إدارات تفتيش العمل أو االتفاقات الجماعية،     

  :علىتلك الترتيبات 
يرة من الراحة، خالل ساعات العمل، ال سيما عندما يكون          قص فترات     )أ(

 استعادة اليقظة   منالعمل شاقاً أو خطيراً أو رتيباً، كي يتمكن العمال          
  واللياقة البدنية؛ و 

  فترة كافية من الراحة لتناول وجبات الطعام؛ و) ب(
   ساعة؛ و24 ساعات خالل فترة 8ة نهارية أو ليلية ال تقل عن راح) ت(
  . راحة أسبوعية لمدة يوم واحد كامل على األقل) ث(

 8أكثـر مـن     (ينبغي بحث موضوع زيادة مدة يوم العمـال         . 3.2.19
  : في الحالتين التاليتين فقط) ساعات

نجـز دون   إذا ما كانت طبيعة  العمل وِحمل العمل تسمح للعمل بأن ي             ) أ(
  ازدياد المخاطر المتعلقة بالسالمة والصحة؛

مصمماً بهدف تقليل تراكم التعب     ) الورديات(إذا ما كان نظام النوب      ) ب(
  . إلى أدنى حد ممكن

   المسِكرات والمخداراتالمشاكل المرتبطة بتعاطي . 3.19
 المسِكرات والمخدرات ينبغي أن يكون مكان العمل خالياً من        . 1.3.19

  .فقاً للقوانين والممارسات الوطنيةو
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أو  أن تسمح سياسة المنـشأة بتعـاطي المـسِكرات           ال ينبغي . 2.3.19
  .  غير الطبية في مكان العملالعقاقير

المـسِكرات  ينبغي التصدي للمـشاكل المرتبطـة بتعـاطي         . 3.3.19
تبحث بهذه  .  العمل فيبنفس الطريقة كأي مشكلة صحية أخرى        والمخدرات

لة بشكل محدد مدونة الممارسات الصادرة عن مكتب العمل الـدولي           المسأ
  : بعنوان1996في عام 

«Management of alcohol - and drug – related issues in work-
place, 1996.  

المـسِكرات  ينبغي لـسياسات وبـرامج مكافحـة تعـاطي          . 4.3.19
المـسِكرات  ي  أن تعزز الوقاية من المشاكل المرتبطة بتعـاط        والمخدرات
 ينبغي ألصحاب العمـل    . في مكان العمل، وتدبير تلك المشاكل      والمخدرات

والعمال وممثليهم أن يتعاونوا في سبيل تطوير تلك البرامج الخاصة بمكان           
  . العمل، بما في ذلك اإلجراءات التأديبية

المسِكرات ينبغي تطبيق نفس التقييدات والحظر بشأن تعاطي        . 5.3.19
  .  على موظفي اإلدارة والعمال على السواءراتوالمخد

إن إجراء اختبارات على عينات من الجسم لتحري تعـاطي          . 6.3.19
في سياق االستخدام ينطوي على مـسائل معنويـة          المسِكرات والمخدرات 

ل وأخالقية وقانونية ذات أهمية جوهرية، وهو يتطلب تحديد متى من المعقو
  . راتوالمالئم إجراء تلك االختبا

ال ينبغي لصاحب العمل معاقبة العمال الذين يلتمسون العالج         . 7.3.19
، كما  المسِكرات والمخدرات والتأهيل المتعلقين بالمشاكل المرتبطة بتعاطي      

ال ينبغي لصاحب العمل استخدام التمييز ضدهم، وينبغي أن يتمتع هـؤالء            
ـ     . العمال بأمان طبيعي في العمل     ع أي معلومـة    ينبغي التعامل بـسرية م

  . متصلة بهذا الموضوع
ينبغي إدراك أن لصاحب العمل السلطة لتأديب العمال بسبب         . 8.3.19

رغم . المسِكرات والمخدرات سوء السلوك المتعلق بالعمل المتمثل بتعاطي       
  . ذلك، ينبغي تفضيل المشورة والعالج والتأهيل على اإلجراء التأديبي
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  )اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسب /يةفيروس نقص المناعة البشر. 4.19
متالزمة نقـص   /ينبغي عالج فيروس نقص المناعة البشرية     . 1.4.19

  . مة أخرى في مكان العمليحالة جس/كأي داء) اإليدز(المناعة المكتسب 
المناعة ينبغي لتوصية منظمة العمل الدولية بشأن فيروس نقص         . 2.4.19

رقـم   (2010 وعالم العمل،    )اإليدز(مكتسب  متالزمة نقص المناعة ال   /ةالبشري
  فيـروس   ولمدونة الممارسات الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن        ؛)200

فعالة  أن تكون    )اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسب     /المناعة البشرية نقص  
في المساعدة بغية الحيلولة دون انتشار الجائحة، وتخفيف أثرها على العمـال            

  .  وتوفير الحماية االجتماعية بهدف المساعدة في مواجهة المرضوعائالتهم،
ينبغي أن تكون بيئة العمل صحية ومأمونة، بهدف الحيلولـة          . 3.4.19

ـ       ينبغي ألصح . دون انتقال هذا الفيروس    وات اب العمـل أن يتخـذوا خط
للحيلولة دون انتقال هذا الفيروس والعوامـل الممرضـة المنتقلـة بالـدم             

ينبغي تطبيق االحتياطات   .  للطوارئ ما يخص االستجابة  بما  األخرى، ال سي  
الشاملة بخصوص اإلسعافات األوليـة واإلجـراءات الطبيـة األخـرى،           

وبخصوص التعامل مع المواد المِدعاألخرىمنة بشكل كاي  .  
ال ينبغي اتخاذ اإلجراء التأديبي أو التمييز ضد العمال علـى           . 4.4.19

  . تمرة، أو حالة هذا الفيروس الواقعية أو المدركةأساس العناية الطبية المس
مكان العمل سياسة وبرنامج بشأن فيروس      ليوصى بأن يكون    . 5.4.19

 يقتـضي   .)اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسب     /نقص المناعة البشرية  
 والثقة بين أصحاب العمـل      التنفيذ الناجح لتلك السياسة والبرنامج التعاون     

  . والعمال وممثليهم
ال ينبغي التمييز ضد العمال الذين يعانون من فيروس نقص           . 6.4.19

بما يتعلق بالحصول   ) اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسب     /المناعة البشرية 
  . الصحة المهنيةأقسام على اإلعانات من برامج الضمان االجتماعي و

    واالستقواء في مكان العملالتحرشالعنف و. 5.19
 واحترام، والحـق بـأن      رلكل شخص الحق في العالج بوقا     . 1.5.19

  . يكون بمنأى عن كافة أشكال العنف والتحرش واالستقواء في مكان العمل
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 تسهل بيئة العمل المأمونة والصحية، وفقاً ألحكـام اتفاقيـة         . 2.5.19
) 155رقم   (1981مهنيتين،  الصحة ال وسالمة  ال  بشأن ةمنظمة العمل الدولي  

الحصول على الصحة البدنية والعقلية المثالية بما يتعلق بالعمل ويمكـن أن      
 .تساعد تلك البيئة في الحيلولة دون حدوث العنف والتحرش في مكان العمـل            

 العنـف   من الممكن أن يساعد تعزيز المساواة بين الجنسين في تقليل حـدوث           
إن التحرش الجنسي في    . في مكان العمل  الجنس  والتحرش المعتمد على نوع     

العمل هو مسألة تتعلق بحقوق اإلنسان والتمييز الجنسي، ووفقاً لهذا درست في            
فـي االسـتخدام    (ضوء متطلبات اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييـز          

يتعرض لتلك الممارسات على وجه الخصوص      و،  )111رقم (1958،  )والمهنة
إن . ين بسبب سنهم وأوضاعهم في العمـل      ِفعضتَسغرار الم الذكور واإلناث األ  

التحرش الجنسي شكل من أشكال المخاطر التي تقلل جودة الحيـاة المهنيـة،             
وتعرض رفاه الرجال والنساء للخطر، وتقوض المساواة بين الجنسين، ومـن           

  . الممكن أن يكون لها آثار جسيمة تتعلق بالتكلفة على الشركات والمنظمات
يجب توجيه السياسة أو اإلجراءات المتعلقة بالعنف والتحرش        . 3.5.19

في مكان العمل نحو تعزيز العمل الالئق واالحترام المتبـادل، ومكافحـة            
 بـشأن   111التمييز في مكان العمل وفقاً التفاقية منظمة العمل الدولية رقم           

  ). في االستخدام والمهنة(التمييز 
أن، بقدر   صة وأصحاب العمل والعمال وممثليهم    ينبغي للسلطة المخت  . 4.5.19

ووضع  التشريعات   وا في سبيل وضع   ـ بشكل معقول، يتعاون   اًـممكن عملي ما هو   
وتنفيذ السياسات واإلجراءات والممارسات المالئمة التي تساعد في إزالـة          

  . كافة أشكال العنف والتحرش في مكان العمل
العمال وممثليهم لوضع وتنفيذ    ينبغي ألصحاب العمل التشاور مع      . 5.5.19

السياسات واإلجراءات المالئمة بهدف إزالة مخاطر العنف والتحرش في مكان          
ينبغـي أن تـشتمل تلـك الـسياسات         . العمل أو تقليلها إلى أدنى حد ممكـن       

واإلجراءات على تقييم األخطار واسـتراتيجيات الـتحكم، وإدراج األحكـام           
ف والتحرش في مكان العمل في االتفاقيات       المتعلقة بالحيلولة دون حدوث العن    

 تعزيز االحتـرام    الوطنية والقطاعية للمنشأة، واستراتيجيات الموظفين بهدف     
  . والوقار المتبادل في العمل، واإلجراءات المتعلقة بالشكاوي والتأديب
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 بشأن الحيلولة   يتوخوا الحذر الشديد  ينبغي للعمال وممثليهم أن     . 6.5.19
 .العنف والتحرش في مكان العمل، أو تقليلها أو إزالتهادون حدوث مخاطر   

  : ينبغي لهم أن
 يتعاونوا مع أصحاب العمل في لجان السالمة والصحة المهنيتين وفقـاً            -

، 1981لتوصية منظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة المهنيتين،         
  ؛ و)164رقم (

مة لتقييم األخطـار     يتعاونوا مع أصحاب العمل لوضع استراتيجيات مالئ       -
   و خاص للعمال المستضعفين؛تماموسياسات الوقاية، مع إيالء اه

 يضمنوا تصدي العمال وممثليهم بما يتعلق بالسالمة والصحة بالتـشاور           -
مع أصحاب العمل للعوامل التي تزيد مخاطر العنف والتحرش في مكان           

   أنشطة محددة؛ و يةأدتالعمل في مواقع عمل خاصة أو أثناء 
  .  يقدموا تقارير عن حوادث العنف والتحرش في مكان العمل-

أثناء إجراء تقييم لألخطار بشأن العنف والتحرش في مكـان          . 7.5.19
 ينبغي أن يؤخذ في الحسبان العالمات التالية التي تـشير إلـى              فإنه العمل،

   :إمكانية وجود توتر في مكان العمل
   ضرر فعلي؛ و  أحداث االعتداء البدني الذي يؤدي إلى-
 اإلساءة باأللفاظ على نحو مستمر أو شديد، بما في ذلك التلميح الجـارح       -

 المهدد الذي يتضمن    بيرالجنسي، ولغة الجسد العدوانية، والسلوك أو التع      
  النية بإحداث ضرر؛ و 

ومعدالت استبدال العمال    مستويات عالية من معدالت التغيب عن العمل،         -
 في األقسام المختلفة، وهي مؤشرات للمشاكل فـي         جددين بآخرين   الحاِل

  . مكان العمل
  : ينبغي للتدابير الوقائية بشأن ممارسات العمل أن تأخذ بعين االعتبار. 8.5.19

   مستويات التوظيف ومكونات أفرقة العمل؛ و-
   ِحمل العمل؛ و -
   الجدولة؛ و -
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   موضع مواقع العمل؛ و-
  . ن أجل العمال الذين يعملون في مناطق منعزلة القرب من وسائل التواصل م-

ينبغي توفر العالج الطبي المالئم للعمال المتأثرين بالعنف في مكان . 9.5.19
  .العمل، حيثما يقتضي الحال ذلك

ينبغي للسلطة المختصة وأصحاب العمل والعمال وممثليهم       . 10.5.19
ديـب بغيـة بحـث       والتأ ىأن يتعاونوا لوضع اإلجراءات المتعلقة بالشكاو     

ينبغي أن تشتمل تلك    . الشكاوي المتعلقة بالعنف والتحرش في مكان العمل      
 وإيجاد  ىاإلجراءات على عملية عادلة ومنِْصفة من أجل استقصاء الشكاو        

  . حلول لها
وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية، ينبغي ضـمان سـرية أي          . 11.5.19

 أو التحرش في مكان العمل      معلومات تتعلق بالعمال الذين تعرضوا للعنف     
  .)19(أو الذين يعانون منه

  التدخين في مكان العمل. 6.19
 بالتـشاور   »أماكن العمل بدون تدخين   «ينبغي وضع سياسات    . 1.6.19

ل صـاحب   بينبغي إنفاذ تلك السياسات وتنفيذها من قِ      . مع العمال وممثليهم  
  . العمل تمشياً مع القوانين واللوائح السارية

 األماكن التي يمكـن أن      ددح ينبغي لتلك السياسات أيضاً أن ت      .2.6.19
يسمح بالتدخين فيها أثناء فترات الراحة شريطة أن ال يسبب ذلك مخـاطر             

  . للعمال اآلخرين أو حدوث الحرائق في المنشأة
 منـاطق ال من ينبغي منع التدخين منعاً باتاً في أو بجانب أي        . 3.6.19

م أو يمكن أن تتراكم فيها المواد القابلة لاللتهـاب أو           دخْستَن أو تُ  زخَ تُ التي
مثالً، مناطق تخزين المـواد     (االنفجارية أو السامة، أو الدخان أو الغازات        

الكيميائية، الصوامع، الوينبغي وضع .). ش، محطات التزويد بالوقود، إلخر
  . عالمات تحذير بشأن منع التدخين

                                               
 . التحرش الجنسي مكافحة نموذجية بشأن إجراءاتVIIيتوفر في الملحق ) 19(
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  المساعدة في حل المشكلة. 20
  مدخل. 1.20

من منظور السالمة والصحة المهنيتـين، يعنـي مـصطلح          . 1.1.20
ارة وعي عامة الناس بشأن أهمية الوقاية       ثاست» المساعدة في حل المشكلة   «

تعزيـز ثقافـة الوقايـة      أهمية   و ،من الحوادث المهنية واعتالالت الصحة    
، »المساعدة في حل المـشكلة    «عبر  . نالمتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتي   

 كثيرة وتحفيزها لتولي اهتماماً بالسالمة والصحة       آتيمكن التأثير على منش   
   .المهنيتين أكثر مما يمكن أن تفعله زيارات مفتشي العمل

بشأن الـسالمة   » المساعدة في حل المشكلة   «فإذاً، إن أسلوب    . 2.1.20
 وطنـي متعلـق بالـسالمة        ألي نظام  أساسيوالصحة المهنيتين هو جزء     

في الزراعة،  . والصحة المهنيتين في الزراعة كما هو في قطاعات أخرى        
يفيد هذا األسلوب على وجه الخصوص مزارع كثيـرة التـي نـادراً مـا             
يزورها مفتش ولها تماس مباشر محدود مع اإلدارات االستشارية المتعلقة          

غيرة ومزارع العاملين   بالسالمة والصحة المهنيتين، كمزارع  العائالت الص      
ارة الـوعي بـشأن     ث اسـت  في  يساعد هذا األسلوب أيضاً    .لحسابهم الخاص 

السالمة والصحة المهنيتين بين فئات معينة من العمال، كالعمال المهاجرين          
 اهتمـام ينبغي إيالء   . ين وأولئك العاملين في االقتصاد غير المنظم      والموسِم

  . لعمال والعامالت على السواءخاص بشأن إيصال المعلومات المالئمة ل
ال يشمل هذا األسلوب المفتـشين والوكـاالت المدعومـة مـن       . 3.1.20

الحكومات كمراكز المعلومات واإلرشاد بشأن السالمة والصحة المهنيتين فقط،         
لكن يشمل أيضاً القطاع الخاص، بما في ذلـك أصـحاب العمـل، والعمـال               

 مـن   .دي المعدات والمنتجات  ومورعي  ، ومنظمات التجارة، ومصنِّ   مومنظماته
الممكن أيضاً للمنظمات الحكومية الدولية كمنظمة األغذية والزراعة ومنظمـة          
الصحة العالمية، والمنظمات غير الحكومية كاتحـادات الـسالمة والـصحة           
المهنيتين والمنظمات المجتمعية أن تمارس دوراً هاماً في تطبيق هذا األسلوب،           

  .  التعليمية والتدريسية عبر مناهجها ودوراتهامثلما تفعل المنظمات
أن مشاركة القطاع الخاص والمنظمـات غيـر الحكوميـة          . 4.1.20

التدريب في هذا األسلوب هي أكثر أهمية فـي البلـدان           /ومنظمات التعليم 
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إن نقص مرافـق النقـل      . النامية، حيث موارد تفتيش العمل ضئيلة للغاية      
 هنا، لكن عالوة على     أحد العوامل ريفية هو   الالزمة للتفتيش في المناطق ال    

 بشأن السالمة والصحة المهنيتين تغطي      ضعيفةذلك، حيثما توجد تشريعات     
القطاع الزراعي أو حيثما ال توجد تلك التشريعات، فإن تفـويض إدارات            

  . تفتيش العمل يقتصر على المنشآت الصناعية إلى حد بعيد
عمل الدوليـة بـشأن التفتـيش       ، تقترح توصية منظمة ال    لذلك. 5.1.20

ه ينبغي للسلطات المختصة أن تـضطلع   أن،  )133رقم   (1969،  )الزراعة(
 تأو تشجع الحمالت التعليمية بشأن الحاجة لتطبيق األحكـام القانونيـة ذا           

الصلة، والتعريف بأخطار العمل في المنشآت الزراعية، وأنسب الوسـائل          
وصية بأنه مـن الممكـن أن        على وجه الخصوص، تقترح تلك الت      .لتجنبها

  : تشتمل الحمالت التعليمية على
  ين؛ و استخدام خدمات المرشدين والمعلمين الريِف-
   توزيع الملصقات والكتيبات والدوريات والصحف؛ و-
   تنظيم عروض األفالم والبرامج اإلذاعية والتلفزيونية؛ و -
  و الصحة؛ و السالمة  ترتيبات المعارض والعروض العملية عن-
وغيرها من الموضوعات المناسبة    الصحة  والسالمة   إدراج موضوعات    -

  في برامج التعليم في المدارس الريفية والزراعية؛ و 
 تنظيم المؤتمرات للعاملين في الزراعة الذين يتأثرون بإدخـال أسـاليب            -

  عمل جديدة أو مواد جديدة؛ و 
  العمالية؛ و  مشاركة مفتشي العمل في الزراعة في برامج الثقافة -
 ترتيبات المحاضرات والمناقشات والحلقات الدراسية وإجراء مـسابقات         -

  . ذات جوائز
6.1.20 .  دت تلك التوصية أصبحت اإلذاعـة والتلفزيـون        ِمتُمنذ أن اع

تُشجع إدارات تفتيش العمل لجعـل اسـتخدام        . واالنترنيت واسعة االنتشار  
ية نشر الرسائل الهامـة بـشأن       تكنولوجيات االتصاالت المتطورة جيداً بغ    

  . أوسع جمهور السالمة والصحة المهنيتين إلى
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تعزز أيضاً اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة بـشأن اإلطـار            . 7.1.20
رقـم   (وتوصيتها) 187رقم   (206الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين،     

 على وجه الخصوص، تشجع البلـدان علـى         . تلك األساليب األوسع   )197
 بشأن السالمة والصحة المهنيتـين التـي مـن          وطنيةامج ونظم   وضع بر 

كانت تلك البـرامج وسـائل      . الممكن أن تستهدف قطاعاً بأكمله كالزراعة     
للمنشآت غير الخاضعة للتفتيش، حيـث      » للمساهمة في حل المشكلة   «هامة  

شجعتها على إدارة السالمة والصحة المهنيتين بفعالية أكثر وساعدتها على          
افة الوقاية بشأن السالمة والصحة المهنيتين علـى نحـو أكثـر            تعزيز ثق 
  . اتساعاً
  السلطة المختصة. 2.20

بالتعاون مع وزارات التعليم، ينبغي للسلطات المختـصة أن         . 1.2.20
  : تأخذ بعين االعتبار جدوى إدراج التعليم المتعلق بالسالمة والصحة ضمن

  ن؛ ويعيمناهج مؤسسات التعليم والتدريب الزرا  ) أ(
واجب التالميذ الذين   الاالعتبار  بعين  المناهج الوطنية للمدارس، آخذة     ) ب(

يتَحفي المستقبل ل أن يعملوا في الزراعةم .  
يبغي للسلطات المختصة أن تطور مبادرات تدريسية محـددة         . 2.2.20

بشأن السالمة والصحة للقطاع الزراعي، بالتعـاون مـع إدارات تفتـيش            
سات التدريسية الوطنية ذات الصلة، ومنظمـات أصـحاب         العمل، والمؤس 

من الممكن أن ترتكز تلـك      . العمل والعمال، وأصحاب المصلحة اآلخرين    
المبادرات على برامج دولية نموذجية وينبغي أن ترتكز تلـك المبـادرات            

  المنشآت التـي    مستهدفةٌ اًه عملي وجعلى برامج دولية نموذجية وينبغي أن تُ      
  . لتفتيش العملة عاد تخضع ال
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يشجع مفتشو العمل على زيارة كليات ومـدارس التـدريب          . 3.2.20
الزراعية من وفت آلخر للتحدث بـشأن المخـاطر المرتبطـة بالـسالمة             

  . والصحة في الزراعة، باإلضافة إلى مواضيع عامة
ينبغي للسلطة المختصة أن تشجع نـشر واسـتخدام مدونـة           . 4.2.20

المزارع العائلية، والعمال الذين يعملـون لحـسابهم        الممارسات بين عمال    
ين، وأولئك العاملين في االقتصاد غير      الخاص والعمال المهاجرين والموسمِ   

  . المنظم
  الشركاء االجتماعيون. 3.20

في الوقت الحاضر توفر العديد من منظمات أصحاب العمـل          . 1.3.20
بـشأن الـسالمة    ين ألعضائها برامج تدريـسية أساسـية        والعمال الزراعِ 

  . والصحة المهنيتين
أخـذ بعـين    تينبغي لمنظمات أصحاب العمل والعمـال أن        . 2.3.20

االعتبار جدوى التطوير المشترك لنظم تدريبية معتمدة لممثلـي الـسالمة           
والصحة الذين يخصون أصحاب العمل والعمال لتوفير النصح ألصـحاب          

سالمة والصحة المهنيتين   العمل والعمال بشأن كيف يمكن تحسين معايير ال       
  . أو صونها

 أخـذ تين أن   ينبغي لمنظمات أصحاب العمل والعمال الزراعِ     . 3.3.20
 على  ا استخدام قنوات التواصل الخاصة به     ابعين االعتبار بشأن كيف يمكنه    

 ينبغـي  .نحو أمثل بغية تعزيز السالمة والصحة في الزراعة لجمهور أكبر       
ق اإلبداعية لتعزيز الـسالمة     ائتبار الطر  بعين االع   تلك المنظمات  أخذتأن  

والصحة المهنيتين في كافة المنشآت الزراعية، وال سيما بـين المـزارع            
العائلية، والعمال الذين يعملون لحسابهم الخـاص والعمـال المهـاجرين           

  . ين، وأولئك العاملين في االقتصاد غير المنظموالموسِم
  : ينبغي ألصحاب العمل أن يأخذوا بعين االعتبار. 4.3.20

دي سلعهم وخدماتهم بغية تعزيز السالمة والصحة بـين         تشجيع مور   ) أ(
دين؛ و عمال المور  



 السالمة والصحة في الزراعة

  278

لهـؤالء  ر النصح المتعلق بالـسالمة والـصحة        يوفكما هو مناسب، ت   ) ب(
دين  المور      في ذلك  ميهم، بما   كما هو متوفر في الوقت الحاضر لمستخد

  . أي تدريب ذي صلة بالسالمة والصحة
شجع ممثلـيهم   تينبغي لمنظمات أصحاب العمل والعمال أن       . 5.3.20

المدربين بما يتعلق بالسالمة والصحة بهدف اسـتثارة وعـي مجموعـات           
 ين خـارج المنـشأة بمـا يتعلـق        ل الزراعِ اصغيرة من المزارعين والعم   

ة المهنيتين في الزراعة وتزويدهم     بالممارسات الجيدة بشأن السالمة والصح    
  . باإلرشاد كي يتمكنوا من إجراء التحسينات

  ون ثالثيا األطرافالمشاركة والتعا. 4.20
ينبغي للسلطة المختصة ومنظمات أصحاب العمل والعمال أن        . 1.4.20

يتعاونوا مع بعضهم كي يستطيعوا عبر جهودهم المشتركة استثارة الوعي          
الصحة المهنيتين في المنشآت الزراعية، ويساعدوا      بشأن أخطار السالمة و   

في تحسين السالمة والصحة المهنيتين في تلك المنشآت، ويعـززوا ثقافـة            
الوقاية المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين على المستويات الوطنية والمحليـة          

  . وعلى مستوى المناطق، ال سيما في المنشآت الصغيرة والمتوسطة
ممكن للتعاون ثالثي األطـراف أن يـوفر الظـروف          من ال . 2.4.20

» ةالمساعدة في حل المـشكل    «اإلطارية لألساليب اإلبداعية الرامية إلى زيادة       
لضمان حصول العمل في الزراعة على نفس مستوى الوقاية المتعلقة بالسالمة           

  . والصحة المهنيتين كغيرهم من العمال في القطاعات األخرى
 يكون أحد األساليب اإلبداعية تأسـيس نظـام         من الممكن أن  . 3.4.20

لممثلي السالمة والصحة الجوالين الذين يخصون العمال، وهـم مـدربون           
دون بغية مساعدة أصحاب العمل والعمال في تحسين معايير السالمة          ومعتم

  . والصحة المهنيتين في المزارع
ل الحوادث  إن الهدف الشامل هو حث الجهود التعاونية بقصد تقلي        . 4.4.20

 ومهاراتهم، يمكن لممثلي السالمة     برتهم عبر معرفتهم وخ   .واعتالالت الصحة 
والصحة الذين يخصون العمال استثارة وعي أصحاب العمل والعمال بـشأن           

  . مخاطر وأخطار محددة في المزارع، وتعزيز قدرتهم على مواجهتها
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 يمكن أن يكون لممثلي السالمة والـصحة الجـوالين نفـس          . 5.4.20
وظائف ممثلي العمال بشأن السالمة والصحة وفقاً للقوانين والممارسـات          

  . وطنيةال
 مكان المنشآت والمباني الزراعية وفقـاً       يمكن الحصول على  . 6.4.20

  . للقوانين والممارسات الوطنية، بعد اتفاق مسبق مع صاحب العمل المعني
   . الخزراعية، اتحادات المزارعين، المعارض ال:الشركاء اآلخرون. 5.20

ينبغي للسلطات المختصة وإدارات تفتيش العمـل أن تأخـذ          . 1.5.20
بعين االعتبار كيفية انخراط شـركاء آخـرين، كاتحـادات المـزارعين،            
ومنظمات التنمية الزراعية، والمؤسسات المالية، وحمالت التأمين، والمنظمات        

 أخرى يـشأن    غير الحكومية، والمنظمات التي ترتكز على المجتمع، وجهات       
  . تعزيز سالمة وصحة مهنيتين أكثر اتساعاً ضمن القطاع الزراعي

ينبغي للسلطات المختصة وإدارات تفتيش العمـل أن تأخـذ          . 2.5.20
، عبـر تقـديم    أمثالًلمعارض الزراعيةابعين االعتبار كيفية جعل استخدام     

 علـى   .المعلومات والمواد الترويجية، وعروض األفالم، وأنشطة أخـرى       
  :وجه الخصوص

 حيثما يكون عملياً، ينبغي تواجد المفتشين في تلك المعارض التجارية             )أ(
بقصد تقديم المعلومات المتعلقة باإلصابات واعتالالت الـصحة فـي          

  الزراعة، وكيفية الحيلولة دون حدوثها؛ و
من الممكن تنظيم مسابقات لألطفال بقصد تشجيعهم للتفكير بأخطـار          ) ب(

حة المهنيتين في المزارع حيث يعمل أبويهم، وحيـث         السالمة والص 
  . يمكن أن يعلموا في المستقبل

  الحمالت اإلعالمية. 6.20
ينبغي للسلطات المختصة ومفتشي العمل أن يسعوا للوصول        . 1.6.20

لى جزء منه ويؤثروا عليه عبر الحمـالت        إ أو   هإلى القطاع الزراعي بأكمل   
  :  على وجه الخصوص.نيجتماعياإلعالمية بالتعاون مع الشركاء اال
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من الممكن أن تستهدف البرامج التلفزيونية واإلذاعية أنماطاً محـددة            ) أ(
أو /من عمال المزارع، والعمال الذين يعملون لحـسابهم الخـاص و          

العمال المتَسضن، مع ون والمهاجروفين، بما في ذلك العمال الموسميع
مـا يتعلـق    بهها العمـال    تسليط الضوء على أخطار يمكن أن يواج      

ينبغي لتلك البرامج أن تشتمل علـى األصـوات         . بالسالمة والصحة 
  والممثلين من الذكور واإلناث على السواء؛ و

يمكن أن تشتمل تلك البرامج على التعليم والترفيه معاً، وتسعى لتغيير           ) ب(
بشرية األساسـية   المواقف والسلوكيات من خالل تلبية االحتياجات ال      

  دي للمخاوف؛ ووالتص
 للبرامج اإلذاعية والتلفزيونيـة      مواداً ينبغي لمفتشي العمل أن يوفروا    ) ت(

 في الزارعـة وكيفيـة      حدثبشأن أنواع الحوادث واألمراض التي ت     
  الوقاية منها من خالل تقديم أمثلة من خبراتهم؛ و

ينبغي للسلطات المختصة ومفتشي العمل أن يستخدموا صحف العمال         ) ث(
 استثارة الوعي بشأن مواضيع السالمة والصحة المهنيتـين          سبيل في

ضمن القطاع الزراعي مع تسليط الضوء على االهتمامات الخاصـة          
  . لوصول إلى المنشآت التي ال تخضع للتفتيش بشكل اعتياديل
  )20(البرامج الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين. 7.20

راعة أن تسعى لتعزيـز     الوطنية المتعلقة بالز  ينبغي للبرامج   . 1.7.20
ثقافة الوقاية بشأن السالمة والصحة المهنيتين التي تتـصدى لالحتياجـات           
الخاصة للرجال والنساء، ولتحسين السالمة والصحة المهنيتين في كامـل          

  : ينبغي لتلك البرامج، على وجه الخصوص.يدريج على نحو تعالقطا
                                               

 2001كما ارتأتها اتفاقيتا منظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة في الزراعة،            ) 20(
رقـم   (2006وبشأن اإلطار الترويجي للسالمة والـصحة المهنيتـين،         ) 184رقم  (

187.(  
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  ضحة؛ وأن  تكون محددة الزمن وذات أهداف ومؤشرات وا  ) أ(
أن تستهدف المخاطر المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين التي تشغل         ) ب(

بال عمال مزارع العائالت الصغيرة، والعاملين لحـسابهم الخـاص،          
  ين والمهاجرين؛ ووالعمال الموسِم

ال من األنشطة المختلفة في المستويات الوطنيـة        مجأن تشتمل على    ) ت(
لك المـؤتمرات رفيعـة المـستوى،       والمحلية على السواء، بما في ذ     

وحلقات البحث، واالجتماعات بهـدف االسـتمرار بـالتركيز علـى       
المشاكل والتفتيش واإلنفاذ، وأنشطة التعلـيم والتـرويج، والتغطيـة          
اإلعالمية الشعبية واسعة االنتـشار، والمعلومـات عبـر المواقـع           

  .االلكترونية، إلخ
دارتها، ينبغـي للـسلطات     أثناء إعداد خطط تلك البرامج وإ     . 2.7.20

 ك مجاالً واسعاً من أصحاب المصلحة وأن تكفل التزامهم        المختصة أن تُشرِ  
ينبغي للوزارات الحكومية المختلفة، ال سيما المسؤولة عـن         . التام بالبرامج 

العمل والصحة والتعليم، أن تنخرط في تلك البـرامج وأن تتعـاون مـع              
 وأصحاب المصلحة اآلخرين،    منظمات أصحاب العمل والعمال ذات الصلة     

دين، إلخكالمؤسسات التعليمية والتدريسية، واإلعالم، والمصنَّعين، والمور.  
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  مسـرد
  

  : في مدونة الممارسات هذه، للتعابير التالية المعاني المحددة بجانبها
 وتقيـيم   ،األنشطة المستمرة التي تتحقق من أن تحديد المخـاطر         :رصد فاعل 

 باإلضافة  إلى الترتيبات الالزمة لتنفيذ       ،األخطار وتدابير الوقاية والحماية المناسبة    
  .  تُطاِبق المعايير المحددة،يننظام إدارة السالمة والصحة المهنيت

م فيها صاحب العمل عامالً     ستخد مزرعة أو مؤسسة زراعية ي     :منشأة زراعية 
  . واحداً أو أكثر

يمكـن  .  مادة تسبب إصابة عبر إنقاص مقدار األكسجين المتاح للجسم         :خانق
للخانقات أن تؤثر عندما تحل محل الهواء في المكان المحصور، أو عندما تتدخل             

  .  مقدرة الجسم على امتصاص األكسجين أو نقلهفي

حصول على دليل وتقييمه موضوعياً     لقة ل ثَّو عملية منهجية ومستقلة وم    :تدقيق
ري التدقيق أشـخاص    جينبغي أن ي  .  االلتزام بالمعايير المحددة   ىبهدف تحديد مد  

  . ققَّ أو خارجه ومستقلون عن النشاط المد العملمختصون من داخل مكان

 أفعال غير معقولة متكررة بقصد التهديد أو اإلهانة أو المـضايقة أو             :تقواءاس
  . اإلذالل، غالباً ما تنطوي على سوء استخدام القوة

 وزير أو قسم حكومي أو سلطة عامة أخـرى قـادرة علـى              :سلطة مختصة 
تحت لـواء القـوانين     . إصدار لوائح أو أوامر أو تعليمات أخرى لها قوة القانون         

ح الوطنية، من الممكن تعيين السلطات المختصة وإناطة المسؤوليات إليهـا    واللوائ
  . ينألنشطة محددة، كتنفيذ السياسة والتدابير الوطنية بشأن حماية العمال الزراِع
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 شخص مدرب بشكل مناسب، وذو معرفة وخبـرة ومهـارة           :شخص مختص 
دكافية من أجل أداء عمل محد .  

 خدمات  لصاحب العمل في مكان العمل وفقـاً           شخص أو منشأة تقدم    :متعاقد
ـ ل. ق عليها للقوانين واللوائح الوطنية، أو لمواصفات وشروط وظروف متفَ        رض غ

 مـن   مدونة الممارسات هذه، يشتمل المتعاقدون على المتعاقد الرئيس والمتعاقدين        
  . يد العمالةرتوين ووكاالت الباطن ووكالء توريد العمالة الفرِع

 القوانين واللـوائح     بحسب ما تحدده    قابل للتحديد بسرعة،    حدث :حدث خطير 
  . الوطنية، من الممكن أن يسبب إصابة أو مرضاً لألشخاص في العمل أو للعموم

 )الـخ .. هيئة، مؤسسة،  ( أو قانوني  )إنسان ( أي شخص حقيقي   :صاحب عمل 
  . م عامالً واحداً أو أكثريستخِد

 والتهوية قويطت ميكانيكية أو تقنية، كالاستخدام تدابير: أساليب التحكم الهندسي
  . ميم مكان العمل بقصد تقليل التعرض إلى أدنى حد ممكنصوت

ل مادة سائبة، على سبيل المثال أثنـاء        ب ابتالع شخص أو اجتياحه من قِ      :غمر
   دععادة مـا يـسبب      ؛م أو أثناء تفريغ الحبوب في الصومعة      انهيار خندق غير م 

  . االختناق أو التهشمالغمر إصابات عن طريق 
الحد بغية   مستوى تعرض تحدده أو توصي به السلطة المختصة          :حد التعرض 

ـ تختلف العبارات التي تعتمدها السلطة المختصة من        . من األضرار الصحية   د بل
التراكيـز المـسموحة    «؛ و »مـستويات الـتحكم اإلداري    «: خر وتشتمل على  آل

قـيم  «؛ و »د التعرض المهنـي   حدو«؛ و »حدود التعرض المسموحة  «، و »العظمى
  . »التعرض العتبية

م فيها صاحب العمل عامالً واحـداً       ستخِد منشأة أو مؤسسة زراعية ي     :مزرعة
  . أو أكثر
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 إن الدخول إليها يجعل الحيـوان       ؛المحيطة بالحيوان المنطقة   :البتعادمنطقة ا 
  .يبتعد

في  أي نوع من سوء االسـتخدام أو االضـطهاد أو الجـور العـاط              :تحرش
 مختلفـة مـن     ضمن التحرش والضغط في العمـل أشـكاالً       تيمكن أن ي  . والبدني

هجمات سلبية مستمرة ذات طبيعة بدنية أو       بيتميز التحرش   . السلوكيات المزعجة 
  مين؛ هذه الهجمات غيـر متوقعـة،           نفسية على مستخدم أو مجموعة من المستخد

  . وغير منطقية، وجائرة
وث ضـرر بـدني أو نفـسي فـي صـحة            ة بشأن حد  من إمكانية كا  :مخاطر
  . األشخاص

انظـر  .  العملية المنهجية لتحديد المخاطر في مكان العمـل        :تحديد المخاطر 
  .  من أجل وصف العملية التي ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار4الفصل 

كن، فـي بعـض أو كافـة        يم في مكان العمل     مؤثر أي   :عامل محيط خَِطر  
 ضارة على سالمة وصحة العامل أو شخص        الظروف الطبيعية، أن يؤثر بصورة    

  . آخر
حالة من اكتمال السالمة بدنياً وعقلياً واجتماعيـاً، ال مجـرد انعـدام              :صحة

  . المرض أو العجز
مح الجسيمات في الهواء عالي الكفاءة     شِّر: م ح قادر على ترشيح الجزيئات     شِّر

ــيس  ــي تق ــالجراثيم  0.3الت ــل ك ــرون أو أق ــرف باإلنجليز( ميك ــة يع   ي
  ).HEPAـ ِب

مبـادئ   :2001منظمة العمل الدولية    -نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين    
 بـشأن نظـم إدارة الـسالمة        2001توجهية صادرة عن منظمة العمل الدولية عام        

  ).ILO – OSH 2001ـ تعرف باإلنجليزية ِب(والصحة المهنيتين 
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حبب إصابة شخصية حادث خطير ينشأ عن العمل أو أثناءه حيث ال يس:ثد .  
 مجموعة من المنتجات تشتمل علـى الـصوف الزجـاجي           :أصواف العزل 

والصوف الصخري وألياف الخزف الحراريـة واألليـاف الحراريـة األخـرى            
  . واأللياف الزجاجية المستخدمة ألغراض محددة

 لكافـة   اعتبارات شـديدة الحـرص     :)الهوام(آلفات   لمسببات ا  إدارة متكاملة 
والتكامل الالحق للتدابير المالئمة    ) الهوام(اآلفات  مسببات  احة للتحكم ب  التقنيات المت 

بقي المبيدات والتدخالت األخرى فـي      وتُ) الهوام( اآلفات   مسببات التي تحبط نمو  
مستويات مبررة اقتصادياً وتقلل األخطار على صحة اإلنسان والبيئة إلى أدنى حد            

على نمو محاصيل صحية    ) لهواما(آلفات  مسببات ا ز اإلدارة المتكاملة ل   تركِّ. ممكن
الزراعية، وتشجع على اآلليـات الطبيعيـة       -بأقل ضرر ممكن على النظم البيئية     

  ). الهوام(اآلفات مسببات للتحكم ب
  ). أدناه( انظر إدارة تفتيش العمل :مفتش العمل

 الهيئة المؤسسة بموجب التشريعات الوطنية لتكفل إنفـاذ         :إدارة تفتيش العمل  
. قانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال أثناء انخراطهم بعملهـم         اإلحكام ال 

يشمل المصطلح أيضاً إدارة التفتيش المتخصصة بالسالمة والـصحة المهنيتـين،           
مفتـشي الـسالمة والـصحة      » مفتش العمل «وعلى نفس المنوال يشمل مصطلح      

  . المهنيتين وموظفي السالمة والصحة المهنيتين وما يشابه ذلك
  .  مورد للعمال أو مزود بهم:العمالة يدر تويلكو
  : ق التي من خاللهاائ إجراء تحدده القوانين واللوائح الوطنية يتضمن الطر:خطاراإل

  يقدم صاحب العمل معلومات بشأن الحوادث أو األحداث الخطيرة المهنية؛ أو) أ(
عنيـة مباشـرة    يقدم صاحب العمل أو مؤسسة التأمين أو الجهات األخـرى الم          ) ب(

، وكمـا حـددتها الـسلطة       كما هو مناسـب   معلومات بشأن األمراض المهنية،     
  . المختصة
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ث غير متوقع، بما في ذلك أعمال العنف، ينشأ عن العمل أو            د ح :حادث مهني 
  . أثناءه ويؤدي إلى إصابة مهنية مميتة أو غير مميتة

شأ عن التعرض    مرض يعرف، وفقاً للظروف المحددة، بأنه ين       :مرض مهني 
 ال  لمواد أو ظروف خطيرة في العمليات أو األعمال أو المهن، بما في ذلك، لكن             

د في توصية منظمة العمل الدوليـة بـشأن األمـراض            ما هو محد   ،يقتصرعلى
  ). 194رقم  (2002المهنية، 

يعهد إليها وظائف تتعلق بالوقاية     ) أقسام( إدارات   : الصحة المهنية  )أقسام (إدارات
بشكل أساسي، وهي مسؤولة عن تقديم النصح لصاحب العمل والعمال وممثلـيهم فـي              

  : المرافق بشأن
ـ            ) أ( ل بلـوغ   سهمتطلبات تأسيس بيئة عمل مأمونة وصحية وصونها التـي تُ

  الصحة البدنية والعقلية المثلى بما يتعلق بالعمل؛ 
  . ية والعقليةلعمل لمقدرات العمال في ضوء حالة صحتهم البدنمالءمة ا) ب(

  ).OSHتُعرف باإلنجليزية بـ  (:الصحة المهنيتينة والسالم
متفاعلـة أو    مجموعة من العناصر ال    :نظام إدارة السالمة والصحة المهنيتين    

بغية  وضع سياسة وأهداف للسالمة والصحة المهنيتين، وذات عالقات متبادلة بغية
  . تحقيق تلك األهداف

  على يتحرك الحيوان اعتماداً  .  تقع هذه النقطة في كتف الحيوان      :نقطة التوازن 
عندما يكون المتعامـل مـع      . وضعية المتعامل مع الحيوان بالنسبة لنقطة توازنه      

الحيوان خلف نقطة توازن الحيوان، فإن الحيوان سوف، فـي معظـم األحيـان،              
توازن الحيوان،  يتحرك نحو األمام؛ وعندما يكون المتعامل مع الحيوان أمام نقطة           

  . فإن الحيوان يتحرك نحو الخلف
 عملية تحديد الثغرات أو الفشل في تدابير الوقاية، بما في ذلك            :رصد تفاعلي 

نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين، التي تنـشأ عـن الحـوادث واإلصـابات              
  . تصحيح هذا النقصعملية واألمراض واعتالالت الصحة واألحداث، و
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 تحدده القوانين واللوائح الوطنية، من أجل ضـمان احتفـاظ            إجراء، :تسجيل
  : صاحب العمل بالمعلومات بشأن

  الحوادث واألمراض المهنية؛   ) أ(
  . األحداث والحوادث الخطيرة) ب(

 إجراء، يحدده صاحب العمـل، وفقـاً للقـوانين واللـوائح الوطنيـة              :إبالغ
مشرفهم المباشر أو الـشخص     ال ل موالممارسات في المنشأة، من أجل أن يقدم الع       

  : المختص أو أي شخص محدد آخر معلومات بشأن
  أي حادث أو إصابة تؤثر على الصحة تنشأ أثناء العمل أو ترتبط به؛ ) أ(
  ها؛ بحاالت أمراض مهنية مشتبه ) ب(
  . حوادث وأحداث خطيرة) ت(

 جزء من خطر كلي يبقى بعـد أن اتخـذت اإلدارة إجـراءات              :ر متبقي طَخَ
  .الخطر بغية تدبير دةمضا
وث حدث خَِطر مع شدة اإلصابة أو الضرر علـى          داشتراك احتمال ح   :رطَخَ

  . األشخاص الذي يسببه ذلك الحدث
ـ م لتحديد مستوى خَ    عملية تُستخد  :ار والتحكم به  اخطتقييم األ  ر إصـابة أو    طَ

ينبغـي تقيـيم كافـة      . مرض مرتبط مع أي من المخاطر المحددة، بهدف التحكم        
انظـر  . خطار وتحديد أولويات للتحكم اعتماداً على المستوى المؤسس للخطر        األ

  .  لوصف العملية التي ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار4الفصل 
 لجنة يمثَّل فيها ممثلو السالمة والصحة الذين يخصون         :لجنة السالمة والصحة  

 على مـستوى    العمال وممثلو أصحاب العمل؛ تؤسس تلك اللجنة وتؤدي وظائفها        
  . مكان العمل وفقاً للقوانين واللوائح والممارسات الوطنية
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 عمل غير مرغوب فيه ذو طبيعة جنسية في مكان العمل أو            :التحرش الجنسي 
  :،مرتبط بالعمل، الذي، وفق الرأي المعقول للشخص المعني

م كأساس للقرار الذي يؤثر على استخدام ذلك الـشخص أو موقعـه              يستخد   )أ(
  هني؛ أو الم

يوِجد بيئة عمل يسود فيها التهديد أو العـداءات أو اإلذالل بالنـسبة لـذلك               ) ب(
  . الشخص

 حماية يوفرها المجتمع لألفراد واألسر لـضمان الحـصول          :ضمان اجتماعي 
على الرعاية الصحية والدخل، ال سيما في حاالت التقدم بالـسن أو البطالـة أو               

  . و األمومة أو فقدان عائل األسرةالمرض أو العجز أو إصابات العمل أ
 رد فعل غير مرغوب بسبب وجـود ضـغوط مفرطـة علـى              ):كرب(شدة  

  . األشخاص أو أنماط أخرى من المطالب تقع على عاتقهم في العمل
ج عائداً  ِتنْ نشاط زراعي على نطاق ضيق من الممكن أن ال ي          :زراعة الكفاف 

  . لحياة لعائلة متوسطة الحجم في اقتصاد محددأسرياً كافياً لتلبية االحتياجات األساسية ل
  .  شخص مسؤول عن تخطيط وتنظيم ومراقبة الوظائف يومياً:مشرف

 مصطلح عام يشتمل على تحديد وتقييم العوامل البيئية التي          :مراقبة بيئة العمل  
تشمل المراقبة تقييمـات الظـروف الـصحية        . يمكن أن تؤثر على صحة العمال     

هنية، وعوامل تنظيم العمل التي يمكن أن تشكل أخطاراً على          العامة والصحية الم  
ض العمـال للعوامـل     رعصحة العمال، ومعدات الوقاية الشخصية والجماعية، وتُ      

   الخطرة، ونظم التحكم المصانطالقاً من وجهـة    . مة إلزالة تلك العوامل وتقليلها    م
على، ال تقتصر   ى، لكن   ز عل نظر صحة العمال، يمكن لمراقبة بيئة العمل أن تركِّ        

، والوقاية من الحوادث واألمراض، وقواعد الصحة المهنية        )التالؤم(ية  وماألرغون
  . في مكان العمل، وتنظيم العمل، والعوامل النفسية االجتماعية في مكان العمل
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كـشركاء  ) عبر ممثليهم( تآثر الحكومة وأصحاب العمل والعمال  :هيكل ثالثي 
  . اد حلول للمسائل ذات االهتمام المشتركمتساوين ومستقلين إليج

م لتعزيـز الرفـاه األساسـي       مص إجراء قانوني أو جهد اجتماعي م      :الرعاية
  . بمكونيه البدني والمادي لألشخاص المحتاجين

، إما على نحو منتظم أو      لصالح صاحب العمل    أي شخص يؤدي عمالً    :عامل
  .على نحو مؤقت

يشمل إجراءات واستقصاءات لتقييم صحة      مصطلح عام    :مراقبة صحة العمال  
ينبغي استخدام نتائج المراقبـة بغيـة       . العمال بقصد كشف وتحديد أي اضطراب     

حماية وتعزيز صحة الفرد وصحة المجموعة في مكان العمل وصحة العـاملين            
ال تقتصر  من الممكن أن تشتمل إجراءات التقييم الصحي على، لكن          . المتعرضين

ية أو المراقبة البيولوجيـة أو الفحوصـات الـشعاعية أو            الفحوصات الطب  ،على
  . االستبيانات أو مراجعة السجالت الصحية

 حيثما يشار إلى العمال وممثليهم في هذه المدونة، فإن القصد هو            :عمال وممثليهم 
أنه، حيثما يوجد ممثلون، ينبغي التشاور معهم كوسيلة للوصول إلى مشاركة مالئمـة             

  . ألمثلة، قد يكون من المالئم انخراط كافة  العمال وكافة الممثلينفي بعض ا. للعمال
 1971 وفقاً التفاقية منظمة العمل الدولية بشأن ممثلي العمـال،           :ممثل العمال 

األشخاص الذين يعتَـرف لهـم بهـذه        » ممثلو العمال « تعني عبارة    ،)135رقم  (
   :كانواأاء الصفة بموجب القوانين أو الممارسات الوطنية، وذلك سو

 النقابـات أو أعـضاء هـذه        نهم أو تنتخـبهم   يعين، أي ممثلين تُ    نقابِ ممثلين  ) أ(
  وأالنقابات؛ 

 أي ممثلين ينتخبهم عمال المؤسسة بحرية وفقـاً ألحكـام           ممثلين منتَخبين، ) ب(
القوانين أو اللوائح الوطنية أو االتفاقيات الجماعية، وال تتـضمن مهـامهم            

  .ختصاص النقابات وحدها في البلد المعنيأنشطة تعتبر من ا
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ـ    :ممثل سالمة وصحة يخص العمال     ن وفقـاً   ب أو معـي    ممثل للعمال منتخَ
للقوانين واللوائح والممارسات الوطنية لتمثيل اهتمامات العمال في مسائل السالمة          

  . والصحة المهنيتين في مكان العمل
ونوا هناك، أو أن يذهبوا إلى ب من العمال أن يكلَطْ منطقة حيث ي:مكان العمل

ليس مـن الـضروري أن      .  عملهم يةأدتهناك، بناء على تعليمات صاحب العمل ل      
  . يكون موقع العمل ثابتاً

ث أو سلوك غير معقول، حيث يهـاجم        د أي فعل أو ح    :عنف في مكان العمل   
  هدصاب بضرر أو تحدث       دالشخص أو يو إصابة أثناء عمله أو عملها أ     لديه   أو ي

في مكان العمل، سواء أحدث العنف بين العمال، بما في ذلك المدراء والمشرفين،             
  . أو بين العمال وأي شخص آخر يتواجد في مكان العمل

 آثار سلبية على الصحة     : واعتالالت صحية وأمراض مرتبطة بالعمل     باتإصا
  . العملتنشأ عن التعرض لعوامل كيميائية وبيولوجية وفيزيائية وتنظيمية في مكان

 منطقة محددة حيث يطْلَب من العمال أن يكونوا هناك أو يذهبوا            :موقع العمل 
  . إلى هناك بسبب عملهم، هذه المنطقة هي تحت سلطة صاحب العمل
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  بيبليوغرافيا
  

العمـل   منظمـة    اعتمد مؤتمر العمل الدولي عدداً كبيراً من اتفاقيـات        
 وتوصياتها المتعلقة بها والمرتبطـة بمـسائل الـسالمة والـصحة            ةالدولي

  .المهنيتين
 مكتب العمل الدولي أيضاً كثيـراً مـن مـدونات الممارسـات             أصدر

يانـاً مـن التعـاريف      إنها تمثل ك  . والمطبوعات التقنية المتعلقة بالزراعة   
شاد التقنـي،   والمبادئ وااللتزامات والواجبات والحقوق، باإلضافة إلى اإلر      

ـ ل المكونات الثالثيـة     بتفق عليها من قِ   وهي تعكس وجهات نظر م     ة لمنظم
ـ  عـضواً    183العمل الدولية التي يبلغ عدد دولها األعضاء         شأن معظـم   ب

  . جوانب السالمة والصحة المهنيتين
   العمل الدولية ذات الصلة منظمةت وتوصياتاتفاقيا. 1

   العمل الدولية األساسية منظمةاتفاقيات وتوصيات. 1.1
 اتفاقيات في إعالن منظمة العمل الدولية       8 وضع مؤتمر العمل الدولي   

 تغطي تلك االتفاقيات المجاالت     .ي العمل فبشأن المبادئ والحقوق األساسية     
  : األربعة التالية

  الحرية النقابية
 العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظـيم،           منظمة  اتفاقية -

  ) 87رقم  (1948
العمل الدولية بشأن حق التنظيم والمفاوضـة الجماعيـة،          منظمة اتفاقية   -

  ) 98رقم  (1949
  إلغاء العمل الجبري

  ) 29رقم  (1930 العمل الدولية بشأن العمل الجبري،  منظمة اتفاقية-
  )105رقم  (1957 العمل الدولية بشأن إلغاء العمل الجبري،  منظمةقية اتفا-
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  إلغاء عمل األطفال  
) 138رقـم   ( العمل الدولية بشأن الحد األدنـى للـسن،          منظمة  اتفاقية -

   1973، )146رقم (وتوصيتها 
) 182رقم  ( العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال          منظمة  اتفاقية -

   1999، )190رقم (وتوصيتها 
  إزالة التمييز

رقم ) (في االستخدام والمهنة  (العمل الدولية بشأن التمييز      منظمة اتفاقية   -
   1958، )111رقم (وتوصيتها ) 111

) 100رقـم   ( العمل الدولية بشأن المساواة فـي األجـور          منظمة  اتفاقية -
  1951، )90رقم (وتوصيتها 

بشأن الـسالمة والـصحة     العمل الدولية   منظمة  اتفاقيات وتوصيات   . 2.1
  المهنيتين وظروف العمل

) 81قـم   ر (1947 العمل الدولية بشأن تفتـيش العمـل،         منظمة  اتفاقية -
   1947، )81رقم (وتوصيتها 

  )97رقم  (1953 العمل الدولية بشأن صحة العمال، منظمة  توصية-
رقم (وتوصيتها  ) 110رقم  (زارع   العمل الدولية بشأن الم    منظمة  اتفاقية -

110( ،1958  
رقم  (1962 العمل الدولية بشأن تخفيض ساعات العمل،        منظمة  توصية -

116(  
) 119 رقـم ( العمل الدولية بشأن الوقايـة مـن اآلالت          منظمة  توصية -

   1963، )118رقم (وتوصيتها 
) 121رقـم   ( العمل الدولية بشأن إعانات إصابات العمل        منظمة  اتفاقية -

   1964، )121رقم (وتوصيتها 
ـ ) (الزراعة( العمل الدولية بشأن تفتيش العمل       منظمة  اتفاقية - ) 129م  رق

   1969، )133رقم (وتوصيتها 
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  ) 135رقم  (1971 العمل الدولية بشأن ممثلي العمال،  منظمة اتفاقية-
) 139رقـم   ( العمل الدولية بـشأن الـسرطان المهنـي،          منظمة  اتفاقية -

   1974) 147(وتوصيتها رقم 
 ،تلـوث الهـواء   ( العمل الدوليـة بـشأن بيئـة العمـل           ظمة من  اتفاقية -

   1977، )156رقم (وتوصيتها ) 148رقم  ()والضوضاء، واالهتزازات
رقـم  ( العمل الدولية بشأن السالمة والـصحة المهنيتـين           منظمة  اتفاقية -

   1981، )164(وتوصيتها رقم ) 155
دث تـسجيل الحـوا    (2002 بروتوكول منظمة العمـل الدوليـة لعـام          -

المتعلق باتفاقيـة منظمـة العمـل       ) واألمراض المهنية واإلخطار عنها   
  )155رقم  (1981الدولية بشأن السالمة والصحة المهنيتين، 

) 161 رقـم ( العمل الدولية بشأن خدمات الصحة المهنية        منظمة  اتفاقية -
  1985، )171رقم (وتوصيتها 

رقم  ()األسبستوس(  العمل الدولية بشأن الحرير الصخري     منظمة  اتفاقية -
  1986، ) 172رقم (وتوصيتها ) 162

) 170رقـم   ( العمل الدوليـة بـشأن المـواد الكيميائيـة            منظمة  اتفاقية -
   1990، )177رقم  (وتوصيتها

وتوصـيتها  ) 171 رقم( العمل الدولية بشأن العمل الليلي        منظمة  اتفاقية -
  1990) 178رقم (

وتوصيتها ) 183 رقم(ماية األمومة    العمل الدولية بشأن ح     منظمة  اتفاقية -
   2000 ،)191رقم (

 رقـم ( العمل الدولية بشأن السالمة والصحة في الزراعة         منظمة  اتفاقية -
   2001، )192رقم (وتوصيتها ) 184

  ) 194رقم  (2002 العمل الدولية بشأن قائمة األمراض المهنية،  منظمة توصية-
العمل الدولية بشأن اإلطار الترويجي للسالمة والـصحة         منظمة اتفاقية   -

   2006، )197رقم (وتوصيتها ) 187رقم (المهنيتين 
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العمل الدولية بشأن فيروس نقـص المناعـة البـشرية           منظمة توصية   -
  )200رقم  (2010واأليدز وعالم العمل، 

  توصيات أخرى لمنظمة العمل الدولية ذات صلة. 3.1
  )102رقم  (1956 الدولية بشأن تسهيالت الرعاية،  توصية منظمة العمل-
  ) 115رقم  (1961 توصية منظمة العمل الدولية بشأن إسكان العمل، -
 مدونات الممارسات المختارة الصادرة عن منظمـة العمـل الدوليـة          . 2

  تطبيق فيها ل أحكاماً ذات صلة بالزراعة وقابلة لةضمنالمت
- Protection of workers against noise and vibration in the 

working environment, 1977  
- Guide to health and hygiene in agricultural work, 1979  
- Safety in the use of asbestos, 1984  
- Safety, health and working conditions in the transfer of 

technology to developing countries, 1988  
- Safety in the use of chemicals at work, 1993  
- Management of alcohol- and drug-related issues in the 

workplace, 1996  
- Recording and notification of occupational accidents and 

diseases, 1996  
- Protection of workers’ personal data, 1997  
- Safety and health in forestry work, 1998  
- Ambient factors in the workplace, 2001 

عة المكتـسبة وعـالم     متالزمة نقص المنا  / فيروس نقس المناعة البشرية    -
  2001العمل، 

  مطبوعات ذات صلة. 3
إعالن بشأن المبادئ والحقوق األساسـية فـي        . 1998 .منظمة العمل الدولية  

  ). جنيف(لدولي، االجتماع السادس والثمانون مؤتمر العمل ا. العمل ومتابعته
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- 1998. Encyclopaedia of occupational health and safety, fourth 
edition (Geneva) (four-volume print version and CDROM).  

- 1998. Technical and ethical guidelines for workers’ health 
surveillance, Occupational Safety and Health Series, No. 72 
(Geneva).  

مبادئ توجيهية بشأن نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين،  .2001 -
 .)جنيف (2001 منظمة العمل الدولية

- 2006. Tackling hazardous child labour in agriculture:        
 Guidance on policy and practice, User guide (Geneva).  

- IUF. 2006. Health, Safety and Environment: A Series of Trade  
 Union Education, Manuals for Agricultural Workers, International 
Training Center of the ILO, Turin, Italy. 

مدونة السلوك الدولية عن    . 2005 .منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة    
  ).روما(، النسخة المنقحة تعمالهاتوزيع المبيدات واس

النظام المنسق عالمياً لتصنيف المـواد الكيميائيـة        . 2009 .األمم المتحدة 
  ).جنيف(، الطبعة المنقحة الثالثة )ن م ع (اووسمه

World Health Organization. 2004. Recommended Classification of 
Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification (Geneva). 

   مطبوعات.4
  المرفق الدولي للسالمة الكيميائية

 حة الوطنية لتقييم البنية األساسية الوطنية إلدارة المـواد الكيميائيـة          لمال -
   ) (UNITAR)د األمم المتحدة للتدريب والبحثمتاح على موقع معه(

  البرنامج الدولي للسالمة الكيميائية
- Concise International Chemical Assessment Documents 
- Environmental Health Criteria 



 السالمة والصحة في الزراعة

  296

- Health and Safety Guides 
- International Chemical Safety Cards 
- Pesticide Data Sheets 
- The WHO Recommended Classification of Pesticides by 

Hazard 
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 I ملحق

  مراقبة صحة العمال
)معلة عن الكتاب الصادر عن منظمة العمل الدولية بعنواند:  

 ILO Technical and ethical guidelines for workers' health 
surveillance, 1998) 

  مبادئ عامة. 1
ينبغي للسلطات المختصة ضمان تطبيق القوانين واللوائح التـي تـنظم           . 1.1

  . عمالمراقبة صحة ال
  : أو ممثليهم/ينبغي إجراء مراقبة صحة العمال بالتعاون مع العمال و. 2.1

مع مراعاة الهدف المركزي للوقاية األولية من اإلصابات واألمراض المهنية   ) أ(
  والمرتبطة بالعمل؛ 

في ظروف مسيطر عليها وضمن إطار منظم، كما تحدده القوانين واللـوائح            ) ب(
فاقية منظمة العمل الدولية بشأن خدمات الصحة المهنيـة،         الوطنية ووفقاً الت  

والكتاب الـصادر عـن     ) 171رقم   (1985وتوصيتها،  ) 161رقم   (1985
  :منظمة العمل الدولية بعنوان

Technical and ethical guidelines for workers' health 
surveillance, occupational Safety and Health Series, No. 72 
(Geneva, 1998).  

  التنظيم. 2
وطنـي،  (ينبغي لتنظيم مراقبة صحة العمال فـي مـستويات مختلفـة            . 1.2

  :أن يأخذ بالحسبان) صناعة، منشأة
الحاجة الستقصاء شامل لكافة العوامل المرتبطة بالعمل وطبيعة المخـاطر            ) أ(

  واألخطار المهنية في مكان العمل التي يمكن أن تؤثر على صحة العمال؛
   المتطلبات الصحية للعمل والحالة الصحية للعاملين؛ )ب(
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  القوانين واللوائح ذات الصلة والموارد المتاحة؛ ) ت(
  وعي العمال وأصحاب العمل بشأن وظائف هذه المراقبة وأهدافها؛) ث(
  . حقيقة أن تلك المراقبة ليست بديالً عن رصد بيئة العمل والتحكم بها) ج(

الموارد المتاحة، ينبغي إجراء مراقبة صحة العمـال        وفقاً لالحتياجات و  . 2.2
أو /المنـشأة، و  على مـستوى    الصناعة، و على مستوى   في المستويات الوطنية، و   

يمكن إجراء تلك المراقبة من قبل الجهات التاليـة،         . المستويات المالئمة األخرى  
  محترفين مؤهلين في مجال الـصحة      لبِقشريطة إجرائها أو اإلشراف عليها من       

  :،المهنية كما حددتها القوانين واللوائح الوطنية
 أقسام الصحة المهنية التي ُأِسست في مواقع مختلفة، مثالً ضمن منشأة واحدة   )أ(

  أو بين عدة منشآت؛
  مستشاري الصحة المهنية؛) ب(
أو الصحة العامة المتاحة في المجتمع حيـث تقـع          /مرافق الصحة المهنية و   ) ت(

  المنشأة؛
  ت الضمان االجتماعي؛مؤسسا) ث(
  هيئات إدارة مشاريع العمال؛) ج(
  ل السلطة المختصة؛بة من ِقضوفَمؤسسات مهنية متعاقدة أو جهات أخرى م) ح(
  . اشتراك عدة بنود مما سبق) خ(

  : ينبغي للنظام الشامل لمراقبة صحة العمال أن. 3.2
 اإلصابات واألمراض   يشتمل على تقيمات الصحة الفردية والجماعية، وتسجيل      ) أ(

المهنية واإلخطار عنها، واإلخطار عـن أحـداث الحراسـة؛ والمـسوح،            
  واالستقصاءات، والتفتيش؛ 
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لتحليل والتقيـيم   اأن يشتمل على مجموعة المعلومات من مصادر مختلفة، و        ) ب(
  بما يتعلق بالجودة واالستخدام المنشود؛ 

  :تحديد اإلجراءات والمتابعة، بما في ذلك) ت(
)i(  اإلرشاد بشأن السياسات الصحية وبرامج السالمة والصحة المهنيتين؛   
)ii (           ،قدرات اإلنذار المبكر بغية تنبيه السلطة المختصة، وأصـحاب العمـل

  إلـى  ألبحاثاوالعمال وممثليهم، ومحترفي الصحة المهنية، ومؤسسات       
  . المشاكل الموجودة أو المستجدة بشأن السالمة والصحة المهنيتين

  التقييم. 3
ينبغي للفحوصات واالستشارات الطبية بصفتها أكثر الوسائل استخداماً        . 1.3

س عند الحاجة، اللتقييم الصحي للعمال، سواء كجزء من برامج الكشف أو على أس
  : أن تفي باألغراض التالية

 خـاص   ق بالمخاطر واألخطار، مع إيالء اهتمام     تقييم صحة العمال بما يتعل      ) أ(
ذوي االحتياجات الخاصة من أجل الحمايـة بمـا يتعلـق بحـالتهم             للعمال  

  الصحية؛
كشف االضطرابات قبل السريرية والسريرية في مرحلـة يكـون التـدخل            ) ب(

  أثناءها مفيداً لصحة األفراد؛ 
  الوقاية من تدهور إضافي لصحة العمال؛ ) ت(
  تقييم فعالية تدابير التحكم في مكان العمل؛) ث(
  ون الصحة؛تعزيز الطرائق المأمونة للعمل وص) ج(
 االعتبار الواجـب     األخذ بعين  تقييم اللياقة من أجل نمط خاص من العمل مع        ) ح(

  . مة مكان العمل للعامل، مع األخذ بالحسبان االستعداد الفرديءمال
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جرى قبـل   ينبغي للفحوصات الطبية قبل التعيين، عند االقتضاء، التي تُ        . 2.3
  : ده أنيدام أو التعيين أو بعاالستخ

  م كخط أساسي لمراقبة الصحة في المستقبل؛تجمع المعلومات التي تُستخد  ) أ(
  . تُعدل تبعاً لنمط العمل ومعايير اللياقة المهنية ومخاطر مكان العمل) ب(

أثناء االستخدام، ينبغي إجراء الفحوصات الطبية بفترات زمنية منتظمة،         . 3.3
القوانين واللوائح الوطنية، وأن تكون مالئمة للمخاطر المهنيـة فـي           كما حددتها   

  : ينبغي أيضاً تكرار تلك الفحوصات. المنشأة
  عند العودة إلى العمل بعد غياب لمدة طويلة ألسباب صحية؛    )أ(
بناء على طلب العمال، على سبيل لمثال في حال تغيير العمل، وعلى وجـه              ) ب(

  . سباب صحيةالخصوص، تغيير العمل أل
كنتيجـة لـذلك، هنـاك      ،  بالنسبة لألشخاص الذين تعرضوا للمخاطر و     . 4.3

ينبغـي اتخـاذ الترتيبـات      فإنه  أخطار جسيمة على صحتهم في الفترة الالحقة،        
الالزمة إلجراء المراقبة الطبية بعد االستخدام بغية ضمان التـشخيص والعـالج            

  . المبكرين لتلك األمراض
 االختبارات البيولوجية واالستقصاءات األخـرى كمـا        ينبغي أن تكون  . 5.3

بقَة وأن  غي أن تخضع لموافقة العامل المـس      ينب. حددتها القوانين واللوائح الوطنية   
ال ينبغـي أن يـنجم   . جرى وفقاً ألعلى المعايير المهنية وبأقل األخطار المحتملة      تُ

  .  العمالعلى ضرورية  غيرعن تلك االختبارات واالستقصاءات مخاطر جديدة
ينبغي حظر الكشف الوراثي أو أن يقتصر على الحاالت التـي نـصت            . 6.3

عليها التشريعات الوطنية بوضوح، وفقاً لمدونة الممارسات الصادرة عن منظمـة        
  : العمل الدولية بعنوان

Protection of workers' personal data. 
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  استخدام البيانات وسجالتها. 4
  : الطبية الشخصية للعمال أنينبغي للبيانات . 1.4

عـن   تُجمع وتُخزن طبقاًَ للسرية الطبية، وفقاً لمدونة الممارسات الـصادرة              )أ(
  ؛ «Protection of workers' personal data»:منظمة العمل الدولية بعنوان

) اكتمال الصحة بدنياً وعقلياً واجتماعيـاً     (م بغية حماية صحة العمال      تُستخد) ب(
:  وجماعياً، وفقاً للكتاب الصادر عن منظمة العمـل الدوليـة بعنـوان            فردياً

Technical and ethical guidelines for workers' health   
  : ينبغي للنتائج والسجالت المتعلقة بمراقبة العمال أن. 2.4

ين، ولألشخاص ين، للعمال المعِنِنين مهشْرح بوضوح من ِقبل موظفين صِحتُ   )أ(
  ختارونهم؛الذين ي

ال تُستَخْدم للتمييز، حيث ينبغي أن يلْحظ ذلك فـي القـوانين والممارسـات              ) ب(
  الوطنية؛

ـ  السلطة المختصة، ألي طرف آخر متفق عليه مـن قِ          بهم  ما تُلْزِ بتُتاح  ) ت( ل ب
أصحاب العمل والعمال على السواء، بغية إعـداد اإلحـصاءات الـصحية            

ما ثيحريطة الحرص على عدم ذكر األسماء،       والدراسات الوبائية المالئمة ش   
  . يمكن أن يساعد ذلك في تمييز اإلصابات واألمراض المهنية والتحكم بها

يحتفظ بها لفترة من الزمن وفي ظروف تحددها القوانين واللوائح الوطنيـة،            ) ث(
مع الترتيبات المالئمة لضمان االحتفاظ بأمان بسجالت مراقبة صحة العمال          

  . تقَِلغْلمؤسسات التي ُأالتي تخص ا
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 II ملحق

  مراقبة بيئة العمل
  بحسب توصية منظمة العمل الدولية بشأن (

  ))171رقم  (1985خدمات الصحة المهنية، 
  : ينبغي أن تشمل مراقبة بيئة العمل. 1

  تحديد وتقييم العوامل البيئية التي قد تؤثر على صحة العمال؛  )أ(
د تنشأ عنها   تقييم ظروف الصحة المهنية وعوامل تنظيم العمل التي ق        ) ب(

  مخاطر على صحة العمال؛
  الجماعية؛ و  الشخصيةتقييم معدات الوقاية) ت(
تقييم تعرض العمال للعوامل الخطرة، عند االقتضاء، بطرائق رصـد          ) ث(

  صحيحة ومقبولة عموماً؛
  . تقييم نظم المراقبة  الموضوعة إلزالة التعرض أو الحد منه) ج(

عن طريق االتصال المتبـادل مـع       جرى هذه المراقبة    ينبغي أن تُ  . 2
ـ األقسام التقنية األخرى في المؤسسة بالتعاون مع العمال المع         ين، ومـع   ِن

الـصحة فـي حـال       و السالمةممثليهم في المؤسسة أو في اللجنة المعنية ب       
  . وجودهم

ـ         . 3 ل البيانـات   جسوفقاً للقوانين والممارسة الوطنيـة، ينبغـي أن تُ
تاح االطالع عليها   العمل بطريقة سليمة، وأن ي    المستخلصة من مراقبة بيئة     

 وللعمال، ولممثليهم في المؤسسة المعنية، أو فـي لجنـة           ،لصاحب العمل 
  . السالمة والصحة في حال وجودهم
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ينبغي مراعاة السرية في اسـتخدام هـذه البيانـات، وأن يقتـصر             . 4
ذ لتحسين بيئة   خَتَّاستخدامها على تقديم التوجيه والنصح بشأن التدابير التي تُ        

  . صحتهمالعمال وسالمة و العمل
. ينبغي أن تتمكن السلطة المختصة من االطالع على هذه البيانـات          . 5

      وال يجوز لقسم الصحة المهنية أن يبموافقـة   الغ هذه البيانات آلخـرين إ     لَّب 
صاحب العمل والعمال، أو ممثليهم في المؤسسة أو فـي لجنـة الـسالمة              

  . دهموالصحة في حال وجو
6 .          ينبغي أن تستوجب مراقبة بيئة العمل قيام العاملين الذين ي مون قـد

    لْخدمات الصحة المهنية بما يم من زيارات لفحص ما قد يوجد في بيئـة          ز
العمل من عوامل قد تؤثر على صحة العمال، وعلى ظروف صحة البيئـة             

  .في موقع العمل وعلى ظروف العمل
ل صاحب عمل بشأن سـالمة وصـحة        دون اإلخالل  بمسؤولية ك    . 7

العمال أثناء االستخدام، ومع االعتبار الواجب بـشأن ضـرورة مـشاركة            
العمال في مسائل السالمة والصحة المهنيتين، ينبغي أن يكـون للعـاملين            

 قَالذين يمون خدمات الصحة المهنية الوظائف التالية الكافية والمالئمة تبعاً         د
  : للمخاطر المهنية للمنشأة

 العمال لمخـاطر صـحية خاصـة عنـد          االضطالع برصد تعرض    ) أ(
  ؛ الضرورة

اإلشراف على اإلنشاءات الصحية وعلـى غيرهـا مـن المرافـق            ) ب(
 عنـدما   المخصصة للعمال، كمياه الشرب، والمقاصف، والمـساكن،      

   ؛يكون صاحب العمل هو الذي يوفرها
إسداء النصح بشأن ما يمكن الستخدام التكنولوجيات أن يحدث من أثر           ) ت(

  على صحة العمال؛ 
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الضرورية لحماية العمال من    الشخصية  المشاركة في اختيار المعدات     ) ث(
  في هذا الشأن؛ الشخصية  النصح إسداءالمخاطر المهنية، و

 تحليل الوظائف وفي دراسة تنظيم وطرائق العمل بغيـة          المساعدة في ) ج(
  ؛تأمين تكييف العمل بصورة أفضل مع العمال

نية واألمراض المهنية وفي بـرامج      ه في تحليل الحوادث الم    المشاركة) ح(
  . الوقاية من الحوادث

تاح للعاملين الذين يقدمون خدمات الصحة المهنية، بعـد         ينبغي أن تُ  . 8
   والعمال وممثليهم، عند االقتضاء؛ إبالغ صاحب العمل

إمكانية الدخول بحرية إلى جميع مواقع العمل وإلى المرافـق التـي               )أ(
  تقيمها المؤسسة من أجل العمال؛ 

إمكانية االطالع على المعلومات المتعلقة بطرائق العمـل، وبمعـايير    ) ب(
مـع  األداء، وبالمنتجات ، وباألدوات والمواد المستعملة أو التـي يز         

استعمالها، شريطة أن يحافظوا على سرية أي معلومات سـرية قـد            
  عون عليها وال يكون لها تأثير على صحة العمال؛ِليطَّ

إمكانية أخذ عينات من المنتجات واألدوات والمـواد المـستعملة أو           ) ت(
  . المعالجة يدوياً بغرض تحليلها

 بشأن التعديالت العاملين في أقسام الصحة المهنيةلتشاور مع ينبغي ا. 9
سالمة المقترحة في طرائق أو ظروف العمل التي من شأنها أن تؤثر على             

  . صحتهمالعمال و
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 III ملحق
  

  معايير بخصوص حدود التعرض المهني
  ،والضجيج، واالهتزازاتللمواد الخطرة، والحرارة والبرودة، 

  وتقييم ورصد المخاطر الزراعية المتعلقة باآلالت
   الهدف.1

يقدم هذا الملحق مدخالً عاماً لحدود التعرض من أجل استخدامها          . 1.1
 ذا الملحق إلى أماكن الحصول    ل أصحاب العمل واآلخرين، ويشير ه     بمن قِ 

عض القيم التوضيحية، فإن هذا     بد ب رغم أنه يستشه  . على معلومات إضافية  
الملحق ال يهدف إلى تقديم قائمة بالقيم، ألن تلك القيم تتغير باستمرار بسبب    
توفر معلومات تقنية أحدث، وإن من مسؤولية السلطة المختـصة تحديـد            

  . م وكيفية استخدامهاستخدحدود التعرض التي ينبغي أن تُ
تعتمد بعض الجهات التي تضع المعايير على الخبرة التقنية فقط؛          . 2.1

 ين كاتحـادات   االجتمـاعِ  ءلكن ذلك ال يعكس بدقة وجهات نظر الـشركا        
ذ ذلك بالحسبان أثناء اإلشارة إلى المعايير الـواردة         ينبغي أن يؤخَ  . العمال

  . في هذا الملحق
  عموميات. 2

ده السلطة المختصة،   حدالتعرض هو مستوى التعرض الذي تُ     حد  . 1.2
ة مهنية، كمؤشر للمستوى الـذي يمكـن أن         هأو منظمة رسمية أخرى كج    

» حـد التعـرض   «م  ستخدي. يتعرض له العمال دون حدوث إصابة جسيمة      
     ـ    كتعبير عام ويشمل تعابير مختلفة مستخد التركيز «مة في القوائم الوطنية ك

القيمة «و» المستوى المسموح «، و »ةبتَقيمة حد الع  «، و »المسموح األعظمي 
الحدو »ةي ،» القيمة الحدحد التعرض  «، و »الحد المسموح «، و »ة المتوسطة ي

 يختلف التعريف الـدقيق     . وهكذا ،»معايير الصحة الصناعية  «، و »المهني
والتطبيق المنشود لحدود التعرض بشكل واسع من سلطة ألخـرى؛ وفـي            

دامها، ينبغي أن يؤخذ بالحـسبان التعـاريف واآلراء األساسـية    حال استخ 
ضع بعـض الـسلطات     على سبيل المثال، ت   . ومتطلبات السلطة المختصة  

مـسموحة قانونيـاً    » مأمونة«م كمستويات تعرض    ستخدحدوداً للتعرض لتُ  
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تـضع  . وهي تهدف إلى الحماية من اإلصابة بها من كـل أثـر صـحي             
ثابة مبادئ توجيهية أو توصيات بشأن الـتحكم        السلطات األخرى حدوداً بم   

  . بالمخاطر الصحية المحتملة في مكان العمل
هذه . في اليابان، تضع السلطة المختصة مستويات للتحكم اإلداري  . 2.2

المستويات ليست حدوداً للتعرض الفردي، إنها تشكل مؤشراً لتحديـد صـنف            
 يعتمـد   .التحكم في بيئة العمـل    ، ولتقييم كفاية تدابير     )مستوى النظافة (التحكم  

  . رى في منطقة العملجصنف التحكم على نتائج قياسات بيئة العمل التي تُ
3.2 .      تَهناك مثال هام بشأن الحيطة التي ين اتخاذها أثناء اسـتخدام     عي

   حدود التعرض في مل الدليل السنوي الذي يصدره المؤتمر األمريكـي        خَد
  :  بعنوان(ACGIH) الحكوميين هنيةمي القواعد الصحية الألخصاِئ

«Threshold limits values for chemical substances and physical 
agents and biological exposure indices».  

      يشير هذا الدليل إلى أن القيم الحدة العتبية   ي(TLVs)    عتَقَدتمثل ظروف ي 
ا بشكل متكرر يوماً بعـد      أنه ضمنها يمكن لكافة العمال تقريباً أن يتعرضو       

بسبب التباين الشاسع فـي االسـتعداد    . يوم دون حدوث آثار صحية ضارة     
            عـانوا مـن    الفردي، مع ذلك، إن نسبة مئوية قليلة من العمال يمكـن أن ي

انزعاج بسبب بعض المواد بتراكيز بمستوى الحد العتبي أو أدنى منه، كما            
. عاني من أعـراض أشـد     ثر وتُ أن نسبة مئوية أقل من العمال يمكن أن تتأ        

   بناء على ذلك، يل أي حد للتعرض خطراً يبدو أن يكون مقبوالً اعتمـاداً           ثِّم
حيثما توضع تلك الحدود فإن هناك عـادة متطلبـات          وعلى معيار خاص،    

إضافية للمحافظة على التعرض منخفضاً بدالً من أن يكون ببساطة أدنـى            
  . التعرضمن حد

 أيضاً أن يؤخذ بالحسبان متوسط مدة الفترة التـي          من األمور الهامة  . 4.2
» سـقفية  «إن بعض الحدود هي قيم عظمـى      .  التعرض من أجلها    حد وضع

تَيعن تطبيقها باستمرار؛ ويطبق بعضها اآلخر على متوسط التعرضـات          ي
يتطلب حد التعرض قصير المدة     . على مدى فترة تصل إلى سنوات عديدة      

. التعرض طويل المدة لنفس قيمـة التعـرض       ة من حد    متحكماً أكثر صرا  
     طَعلى سبيل المثال، يمكن للحد المق لشهر أن يسمح بـالتعرض لمجـال        ب
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يفوق القيمة لعدة أيام في كل مرة شريطة التعويض عـن ذلـك بوجـود               
في حال تطبيق نفـس     . تعرضات أقل بغية المحافظة على المعدل الشهري      

ن أن يكون التحكم جيداً بما يكفـي        عيتَ دقيقة، فإنه ي   15القيمة على معدالت    
  .  دقيقة أدنى من القيمة15للمحافظة على كل معدل 

عموماً، تحد حدود التعرض من تعرض الفرد، لذلك ينبغـي أن           . 5.2
تعـرض  «(تؤخذ قياسات المقارنة مع حد التعرض بـالقرب مـن الفـرد             

طبيـق  ر بوضوح أن حد التعرض المقصود قابـل للت        ِكإال إذا ذُ  ) »شخصي
تعتمد نتيجة القياس أحيانـاً علـى       . على القيمة العامة في بيئة مكان العمل      

طريقة القياس، وإن ضبط جودة القياسات غالباً ما يكـون هامـاً؛ ينبغـي              
 الصحة المهنية، بما في ذلك السلطة       أقسام مع   واألصحاب العمل أن يتشاور   

  . المختصة، بشان تلك المسائل
ـ تَائم ي ضع بعض السلطات قو   ت. 6.2 عن اسـتخدامها فـي المراقبـة       ي

كما هو الحال بالنسبة لحدود التعرض،      . البيولوجية والمراقبة البيولوجية لآلثار   
وضعت قوائم مختلفة مستخرجة من اآلراء المختلفة وهي مخصصة لالستخدام          

م  إنها تشتمل على قوائم للقيم التي يعتَقَد أن تكون مأمونة، وللقي           .ق مختلفة ائبطر
  . غير المأمونة بالضرورة لكنها تمثل معياراً مقبوالً للتحكم

  المصادر العامة. 3
إن من مسؤوليات السلطة المختصة تحديد حدود التعرض التـي          . 1.3

ينبغي استخدامها، ومن مسؤوليات صاحب العمل الحـصول علـى تلـك            
المعلومات من السلطة المختصة بشأن مخاطر خاصـة ومقارنـة حـدود            

بغية التأكد من التحكم     تلك مع مستويات التعرض في مكان العمل      التعرض  
أصدرت العديد من السلطات الدولية والوطنيـة       . بالتعرض على نمو مالئم   

والسلطات األخرى أنواعاً من القوائم التي تتضمن حدوداً قانونية أو يوصى           
ن إ. بها بشأن التعرض، لكنها عادة ما تقتصر على المواد الكيميائية فقـط           

 المجال األوسع بشأن قيمة حد العتبة هو الصادر عـن المـؤتمر             ذاالدليل  
، وهـو   ACGIH) الحكوميين   مهنيةاألمريكي ألخصائي القواعد الصحية ال    

 حدث سنوياً ويشتمل على قيم لحد التعرض التي يوصى بهـا بـشأن              دليل ي
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، واإلشـعاع   المواد الكيميائية المنتقلة بالهواء، وحدود المراقبة البيولوجيـة       
ين والبـصري، واإلجهـاد الحـراري، والـضجيج،         ين وغير المـؤَ   المَؤ

 التـابع   (IPCS) أصدر البرنامج الدولي للسالمة الكيميائيـة        .واالهتزازات
 بطاقات دولية للسالمة الكيميائية، وهـي       (WHO)لمنظمة الصحة العالمية    

، كالمنظمـة   أصدرت منظمات دولية  . وثائق تقييم يراجعها مجموعة خبراء    
 معايير تقنية بشأن قياس عوامـل محيطـة كثيـرة           (ISO)الدولية للتقييس   

  . التحكم بها بغية إدراجها في التشريعات اإلقليمية أو الوطنيةو
بالنسبة لكافة العوامل المحيطـة التـي نوقـشت فـي مدونـة             . 2.3

الممارسات، هناك إرشاد مفصل بشأن حدود التعرض والجوانب األخـرى          
م والتحكم في موسوعة السالمة والصحة المهنيتـين الـصادرة عـن            للتقيي

  : منظمة العمل الدولية بعنوان
ILO Encyclopaedia of occupational health and safety 
(Geneva, fourth edition, 1998). 

تتضمن األقسام القادمة بعض المراجع بشأن حدود التعـرض لعوامـل           
  . محيطة خاصة

  المواد الخطرة. 4
عادة ما تقاس حدود التعرض للمواد الـصلبة والـسوائل غيـر            . 1.4

 متـر   فيعدد الميليغرامات من المادة الكيميائية       (3م/المتطايرة بوحدة ملغ  
وعادة ما تقاس حدود التعـرض للغـازات واألبخـرة          ). مكعب من الهواء  

عدد أجزاء المادة في مليون جزء من الهواء، تبعاً         (بوحدة جزء من المليون     
هنـاك  .  في درجة حرارة وضغط محـددين      3م/بوحدة ملغ أيضاً  ، و )للحجم

  . عدد أقل من قوائم حدود التعرض بشأن المراقبة البيولوجية
أصدرت سلطات كثيرة قوائم لحدود التعرض للمواد الكيميائيـة         . 2.4

لدى المركز الدولي للمعلومات    . المنتقلة بالهواء بناء على مقترحات مختلفة     
 قاعدة بيانات لحدود التعـرض      (CIS)السالمة والصحة المهنيتين    المتعلقة ب 

 بطاقـة دوليـة     1650يتوفر حالياً حـوالي     . من أجزاء مختلفة من العالم    
  . (IPCS) للسالمة الكيميائية صادرة  عن البرنامج الدولي للسالمة الكيميائية
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  :بية بشأنوهناك معايير أور. 3.4
  : المنتقلة بالهواءطرق قياس المواد الكيميائية  ) أ(

EN 482: Workplace atmospheres – General requirements for the 
performance of procedures for the measurement of chemical 
agents (2006); 

  : مقارنة النتائج مع حدود التعرض) ب(
EN 689: Workplace atmospheres – Guidance for the assessment 
of exposure by inhalation to chemical agents for comparison 
with limit values and measurement strategy (1995). 

 القواعد الـصحية    يدليل صادر عن المؤتمر األمريكي ألخصائِ     . 4.4
  ): أعاله3.2انظر الفقرة (ة العتبية  الحكوميين بشأن القيم الحديالمهنية

Threshold limit values for chemical substances and physical 
agents and biological exposure indices. 

  : معايير وطنية مشهورة. 5.4
  : بشأن حدود التعرض المهني) ع سنوياًراجتُ(ر يمعاي) أ(

EH 40: Occupational exposure limits (United Kingdom, Health 
and Safety Executive (HSE); 

  :ة للهواءيدبشأن القيم الح) ع سنوياًراجتُ(تقنية للممارسات مدونة ) ب(
Technical code of practice TRGS 900 (Technische Regeln für 
Gefahrstoffe): Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz [Limit 
values relating to air in the workplace] (Germany) (revised 
annually); 

  : مدونة اللوائح الفدرالية األمريكية بشأن المواد السامة والخطرة) ت(
Code of Federal Regulations, 1910. Subpart Z: Toxic and 
hazardous substances (United States Department of Labor, 
Occupational Safety and Health Administration, 2001). 

  الحرارة والبرودة. 5
1.5 .صتدسلسلة من المعايير الدولية، بما في ذلك الـصادرة عـن     ر
، وهي مفيدة فـي تقيـيم ورصـد البيئـة      (ISO) الدولية للتقييس     المنظمة
 وهـو   الهناك دليل مفيد بشأن تطبيق المعايير الدولية ذات الصلة، أ         . ةيالحرار

 )التالؤم (األرغونومية بشأن   1995: 11399المواصفة القياسية الدولية إيزو     «
. » مبادئ وتطبيق المعايير الدولية ذات الـصلة       –المتعلقة بالبيئة الحرارية    



 السالمة والصحة في الزراعة

  310

اسـتراتيجية  » 2004: 15265المواصفة القياسية الدولية إيـزو      «تتضمن  
لتقييم وتفسير خطر المعيقات الفيزيولوجية أو االنزعاج أثناء العمل في بيئة           

خ أو معـدل    مناخية محددة بظروف ثابتة أو متبدلـة بمـا يتعلـق بالمنـا            
هذه المواصفة موجهة نحو الحيلولة دون حـدوث        . االستقالب أو المالبس  

  . أو التحكم بها/تلك المشاكل أثناء الحرارة أو البرودة و
المواصفة القياسية الدوليـة إيـزو      «في البيئات الحارة، تتضمن     . 2.5
 تقدير اإلجهاد الحراري لدى رجـل       –بشأن البيئات الحارة     1989: 7243

طريقـة  » ل، اعتماداً على مشعر درجة الحرارة الرطبـة اإلشـعاعية         يعم
سريعة اعتماداً على مشعر درجة الحرارة الرطبة اإلشعاعية الذي سـيفي           

من الممكن أن ال تتوفر حماية كافية أثنـاء         . بالغرض في معظم الظروف   
          ِشالعمل إذا ما كانت المالبس كتيمة، أو في درجات الحرارة المة العالية ع ،

 ضـمن تلـك   . أو بوجود درجة حرارة عالية مع سرعة هواء عاليـة معـاً           
المواصـفة القياسـية    «إرشاد لتقييم االستجابة الفردية في       ، يتوفر الظروف

 التحديد التحليلي وتفـسير     –البيئات الحارة    بشأن   2004: 7933  إيزو الدولية
المواصـفة  «و» المتوقع الحراري   اإلجهاد الحراري باستخدام حساب اإلجهاد    

 تقيـيم   –) الـتالؤم (األرغونومية    بشأن 2004: 9886  إيزو القياسية الدولية 
  . »اإلجهاد الحراري عن طريق القياسات الفيزيولوجية

  : أيضاً أن المواصفة التالية ذات صلة. 3.5
EN 563: Safety of machinery – Temperatures of touchable surfaces – 
Ergonomics data to establish temperature limit values for hot surfaces 
1994). 

  إيـزو  بيئات الباردة، تتضمن المواصفة القياسية الدولية     لبالنسبة ل . 4.5
  استراتيجية وأدوات عملية لتقييم وإدارة أخطار البـرودة        2008: 15743

: علـى  مواقع العمل داخل المباني وخارجها على السواء، كما تحتوي           في
نماذج وطرائق لتقييم أخطار البرودة وإدارتهـا، وقائمـة تحقـق لتحديـد             
المشاكل المرتبطة بالبرودة في العمل، ونموذج وطريقة واستبيان مخصص         

ل محترفي الرعاية الصحية المهنية، وإرشـاد وتعليمـات         بلالستخدام من قِ  
ق المعـايير   للحماية الفردية من البرودة، ومبادئ توجيهية بشأن كيفية تطبي        

 .الحرارية، وطرائق صالحة أخرى أثناء تقييم األخطار المرتبطة بالبرودة        
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 طرائـق   2007: 11079  إيـزو  تتضمن المواصـفة القياسـية الدوليـة      
واستراتيجيات لتقييم اإلجهاد الحراري المرتبط بالتعرض للبيئات البـاردة؛         

ض الذي يحدث تُطبق تلك الطرائق على التعرض المستمر والمتقطع والتعر    
  . أحياناً، على نمط العمل داخل المباني وخارجها

 القواعد  يصادر عن المؤتمر األمريكي ألخصائِ    يتضمن الدليل ال  . 5.5
  :  بعنوان(ACGIH)ين ة الحكوِممهنيالصحية ال

«Threshold limits values for chemical substances and 
physical agents and biological exposure indices».  

 3.2انظر الفقرة   (ع سنوياً   راجالراحة، وهو ي  /تفاصيل بشأن نظم العمل   
  ). من هذا الملحق

  )الضوضاء (الضجيج. 6
ألن . يقاس الضجيج تقليدياً اعتماداً على ضغط موجـة الـصوت       . 1.6

لوغاريتم الضغط عوضاً عن القيمة الخطية، فإن شدة        لاألذن تستجيب بشدة    
يسيبل التي تتعلق بلوغاريتم نسبة ضغط الـصوت        الضجيج تقاس بوحدة د   

إن األذن أكثر اسـتجابة     أيضاً  . إلى ضغط أقل صوت عياري قابل للكشف      
لبعض التواترات بالمقارنة مع االستجابة للتواترات األخرى، لذا إن وحـدة           

التـي تأخـذ بالحـسبان تثقيـل        ) أ(ل  بالقياسات وحدود التعرض هي ديسي    
طات حداً للتعرض بوحـدة ديـسيبل لتعرضـات          تحدد كافة السل   .التواتر

 ساعات، مع صيغة لفترات التعرض األخـرى، وفـي معظـم            8مقدارها  
ق بعض السلطات معايير    بطَ تُ أيضاً) األعظمي(الحاالت حد التعرض القمي     

 ينبغي للمستخِدمين تطبيق المعـايير التـي        .أكثر صرامة في بيئات خاصة    
تشمل تلك المعايير سلسلة من معايير      . تصةاعتمدتها أو أقرتها السلطة المخ    

  إيزو المواصفات القياسية الدولية  (المنظمة الدولية للتقييس بشأن الصوتيات      
1999 :1990   ،4871 :1996   ،9612 :2009   ،7196 :1995 ،

11690 :1996 .(  
  االهتزازات. 7

عادة ما تكون حدود التعرض لالهتزازات بناء على تسارع جذر          . 1.7
عادة ما  . ربعات ويثَقَّل التواتر ليأخذ بالحسبان االستجابة البشرية      متوسط الم 
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طبساعات مع صيغة تأخـذ بعـين        8ق المعيار من أجل تعرضات مدتها       ي 
  . االعتبار فترات تعرض أقصر أو أطول

ق الحـدود علـى مكـون       بطَبالنسبة الهتزازات كامل الجسم، تُ    . 2.7
على محورين في الزوايا اليمنى إلى      ، و )عبر الرأس والقدمين  (لوغاريتمي  

المواصفة القياسية الدولية إيـزو     (ثالثة معاً   لالمكون، وعلى مشاركة مثَقَّلَة ل    
2631-1 :1997.(  

ق الحدود على تسارع مثَقَّل     بطَبالنسبة لالهتزازات المنتقلة باليد، تُ    . 3.7
ليد مـع   التواتر على طول ثالثة محاور عمودية متمركزة في نقطة تماس ا          

» 2001: 1 – 5349المواصفة القياسية الدوليـة إيـزو       «تتضمن  . األداة
  . إرشادات بشأن القياس والتقييم

  اآلالت. 8
هناك سلسلة من التقارير الدولية، بما في ذلـك الـصادرة عـن             . 1.8

منظمة العمل الدولية، تفيد في تقييم ورصد المخاطر الزراعيـة المتعلقـة            
تشتمل على مدونة الممارسات الصادرة عن منظمة       باستخدام اآلالت؛ وهي    

  : العمل الدولية بعنوان
«ILO code of practice Safe construction and operation of 
tractors (Geneva, 1967)». 

  : وأقسام بشأن سالمة اآلالت في موسوعة منظمة العمل الدولية
«Encyclopaedia of occupational safety and health (Geneva, 
ILO, 1998)». 

  : ومدونة الممارسات الصادرة عن منظمة العمل الدولية بعنوان
«Safety and health in the iron and steel industry (2005). 

 الدولية، بما في ذلك الـصادرة عـن         هناك عدد من المواصفات   . 2.8
ـ  ا، تفيد في تقييم ورصـد       (ISO) المنظمة الدولية للتقييس   دات آلالت والمع
 بـشأن   23.140المواصفة القياسية الدولية إيزو     «: الزراعية، وهي تشمل  

المواصفة القياسية الدولية إيـزو     «، و »الضواغط وآالت الهواء المضغوط   
، »خــصائص وتــصميم اآلالت واألجهــزة والمعــدات بــشأن 21.020

أعمدة اإلدارة ووصالت    بشأن   21.120المواصفة القياسية الدولية إيزو     «و
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المفَـصالت   بـشأن    21.080، والمواصفة القياسية الدولية إيـزو     »نالتقار
المواصفة القياسية الدوليـة    «، و »والعروات والوصالت المفصلية األخرى   

، » وأجـزاء اآلالت   ويقطتإطارات التثبيت ووسائل ال    بشأن   21.180إيزو  
وسائل التـدوير ونقـل      بشأن   21.220المواصفة القياسية الدولية إيزو     «و

السالمة  بشأن   13.110المواصفة القياسية الدولية إيزو     «، و »ة اللينة الحرك
الضجيج بما   بشأن   13.140، والمواصفات القياسية الدولية إيزو      »واآلالت

بـشأن   13.160المواصفة القياسـية الدوليـة إيـزو        «، و »يتعلق بالبشر 
شأن المواصفة القياسية الدولية ب   «و» االهتزازات والصدمة بما يتعلق بالبشر    

 13.240 وولية إيز دالمواصفة القياسية ال  «، و »الحماية من الضغط المفرط   
هناك عدد من المعايير الخاصة باآلالت الزراعية،       . »معدات الوقاية بشأن  

  65.060المواصفة القياسية الدولية إيزو     «: وقد صدرت وهي قيد التحديث    
لدوليـة إيـزو    الموافقة القياسـية ا   «، و »اآلالت والمعدات الزراعية  بشأن  

المواصـفة  «؛ و»اآلالت والمعدات الزراعيـة عمومـاً    بشأن   65.060.11
ركبات المقطـورة   الجرارات والم  بشأن   65.060.10القياسية الدولية إيزو    

معـدات   بشأن   65.060.20المواصفة القياسية الدولية إيزو     «، و »الزراعية
ـ  65.060.25المواصفة القياسية الدولية إيزو     «، و »التربة معـدات  شأن   ب

 خَتخزين المالمواصفة القياسية   «، و »وتحضيرها وتوزيعها ) األسمدة(ات  بص
المواصـفة  «، و »معدات الري والتصريف    بشأن 65.060.35الدولية إيزو   

، »معـدات العنايـة بالنباتـات      بـشأن    65.060.40القياسية الدولية إيزو    
، »ت الحـصاد  معدا بشأن   60.060.50المواصفة القياسية الدولية إيزو     «و
اآلالت والمعـدات    بـشأن    65.060.99المواصفة القياسية الدولية إيزو     «و

  .)21(»الزراعية األخرى
  

                                               
  : انظر المصادر التالية بشأن المعايير األخرى) 21(

BS: http://www.bsigroup.com/ 
EN: http://www. cen.eu/cen/pages/default/aspx 
ISO: http://www. Iso.org/iso/home.html 

http://www.bsigroup.com/
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  IV ملحق
  معلومات إضافية

يتوفر إرشاد إضافي بشأن تطوير وتنفيذ برامج رصد إنـزيم كـولين            
  : قسم واشنطن للعمل والصناعةلإستراز في الموقع التالي 

(http://lni.wa.gov/Safety/Topics/AtoZ/Cholinesterase/). 

http://lni.wa.gov/Safety/Topics/AtoZ/Cholinesterase/)
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  V ملحق

  الصكوك الدولية المتعلقة بالمواد الخطرة
عبـر   لنفايات الخطرة والتخلص منها    في نقل ا    التحكم اتفاقية بازل بشأن  

  1989، الحدود
 لتضع إطاراً بغية التحكم بحركـة       1989اعتُِمدت اتفاقية بازل في عام      

ة هو تعزيـز    إن أحد أهدافها الرئيس   . النفايات الخطرة عبر الحدود الدولية    
ارة السليمة  تشتمل اإلد . اإلداة السليمة بيئياً بهدف حماية صحة البشر والبيئة       

بيئياً على نهج متكامل لدورة الحياة، حيث يسعى هذا النهج لتقليـل إنتـاج              
النفايات الخطرة إلى أدنى حد ممكن كلما أمكن ذلك، كما يشتمل هذا النهج             
على أساليب تحكم صارمة بدء من تولد النفايات الخطـرة إلـى تخزينهـا              

ها واالسـتخالص منهـا     ونقلها ومعالجتها وإعادة استخدامها وإعادة تدوير     
تشتمل جهود التنفيذ الحالية على التركيـز علـى         . التخلص النهائي منها  و

الوقاية من أخطار النفايات الخطرة والنفايات األخرى وتقليل تلك النفايـات           
إلى أدنى حد ممكن وإعادة تدويرها واالستخالص منها والتخلص النهـائي           

 لتكنولوجيـا وطرائـق اإلنتـاج       منها، وعلى التعزيز واالستخدام الفاعلين    
األنظف، وعلى تحسين القدرات المؤسساتية والتكنولوجية، ال سـيما فـي           

  . البلدان النامية والبلدان في طور االنتقال
 بالنسبة لبعض   اتفاقية روتردام بشأن إجراءات الموافقة المسبقة عن علم       

ارة الدوليـة،    في التج   المتداولة  الخطرة  اآلفات  ومبيدات المواد الكيميائية 
1998   

ـ     1998اعتُِمدت اتفاقية روتردام في عام       :  همـا  ينس؛ إن هـدفيها الرئ
تعزيز جهود التعاون والمسؤولية المشتركة في التجـارة الدوليـة لـبعض            
المواد الكيميائية الخطرة بهدف حماية صحة البشر والبيئـة، والمـساهمة           
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لخطرة عن طريـق تـسهيل      باالستخدام السليم بيئياً لتلك المواد الكيميائية ا      
يشمل طيف االتفاقيـة المبيـدات والمـواد الكيميائيـة          . تبادل المعلومات 

هناك حالياً  . الصناعية التي حِظرت أو قُيدت بشدة ألسباب صحية أو بيئية         
40      مادة كيميائية مشمولة بإجراءات الموافقة الم س25ة عن علم، منهـا      قَب 

 من المتوقع أن يـضاف فـي        .جداً مستحضرات لمبيدات خطرة     4مبيد و   
تعزز االتفاقية تبادل المعلومات بشأن مجال      . المستقبل مواد كيميائية كثيرة   

التزام الطرف فـي االتفاقيـة      : إنها تعمل عبر  . واسع من المواد الكيميائية   
ر أو تقييد وطنـي علـى المـادة         حظبإبالغ األطراف األخرى بشأن كل      

 أو بلد في طور     يالكيميائية؛ وإمكانية الطرف في االتفاقية الذي هو بلد نام        
  االنتقال، أن يغ األطراف األخرى بظهور مشاكل ناجمة عن مستحـضر         لِّب

 أراضيه؛ والتزام الطـرف الـذي   ىر جداً ضمن ظروف االستخدام عل    ِطخَ
ت أو قُيدت بشدة فـي أراضـيه بـإبالغ          ينوي تصدير مادة كيميائية حظِّر    

ل تصدير الشحنة األولـى     ستورد بأن هذا التصدير سيحدث، قب     الطرف الم 
     وسنوياً بعد ذلك؛ والتزام الطرف المصِر، عند تـصدير مـواد كيميائيـة        د

ستستخدم ألغراض مهنية، بضمان إرسال بيانات السالمة الكيميائية الحديثة         
طلبات بطاقات التعريـف للمـواد الكيميائيـة        إلى المستورد؛ وتضمين مت   

المصد    رة في إجراءات اإلعالم المسق عن علم باإلضافة للمواد الكيميائية      ب
  . األخرى التي حظِّرت أو قُيدت بشدة في البلد المصدر

   2001 الملوثات العضوية الثابتة، اتفاقية ستوكهولم بشأن
، وتهدف إلى حمايـة صـحة       2001 ت اتفاقية ستوكهولم في عام    دِمتُاع

البشر والبيئة من مواد كيميائية خطرة جداً وتدوم في البيئة لفترة طويلة من             
ها واستخدامها وتجارتهـا     إنتاج و، في نهاية األمر، التوقف عن      خالل تقييد 
كبـات ذات   ر الملوثات العضوية الثابتة هي مجموعـة مـن الم         .وتخزينها

تنتقل عن طريـق الهـواء      . تراكم بيولوجياً خواص سامة وتقاوم التفكك وت    
والماء واألنواع المهاجرة عبر الحدود الدولية وتتوضع بعيداً عـن مكـان            
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تـشتمل المـسائل    . انبعاثها حيث تتراكم في النظم البيئية البرية والمائيـة        
الصحية المرتبطة بالملوثات العضوية الثابتة على حقيقة أنها تتـراكم فـي            

 تسبب سرطاناً وعيوباً خلقية،     عضويات الحية، ويمكن أن   األنسجة الدسمة لل  
ن إ. ث اضطرابات فـي الجهـازين المنـاعي واإلنجـابي         ِدح تُ ويمكن أن 

المالمشمولة باالتفاقية هي ألدرين، وكلوردان،      ىي عشر األول  تكبات االثن ر 
وديإلدرين، وإندرين، وسباعي كلور، وسداسي كلـوروبنزين، وميـركس،         

ت، وديوكسين،  .د.كبات ثنائية الفنيل عديدة  الكلور، و د       رموتوكسافين، وال 
  . ومركبات الفوران
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  )*(VI ملحق
  جدول المدخول من السوائل. أ

  1
 .

في حال استخدام مالبس بهدف الوقاية في الصنف 
4

، تضاف 
6
° م

 إلى درجة الحرارة اإلشعاعية والرطبة
.  

2
 .

ضاف         
صمم للجسم، تُ

صي م
في حال استخدام درع شخ

3
° م 

 إلى درجة الحرارة اإلشعاعية والرطبـة فـي         
المناخ الرطب

.  
3

 .
ال ينبغي أن يتجاوز الدخل اليومي من السوائل 

12
 ليتراً

 .  
4

 .
تحذير

 :
ال ينبغي أن يتجاوز المدخول الساعي من السوائل ليتراً واحداً

 .  
5

 .
صد بالراحة نشاط بدني

يق
 أدنى 

)
جلوس أو وقوف

 (
ينْجز في الظل إذا أمكن ذلك

 .  
6

 .
ل ح

 :
ال يوجد حد لزمن العمل في الساعة

.  
7

 .
إن وقت العمل  

/
صون األداء والسوائل في الجسم لمدة           

ضة ت
الراحة وحجوم السوائل المعي

4
 سـاعات علـى     

صنف عمل محدد
األقل من العمل في 

 .
قد تختلف الحاجات الفردية من الماء بمق

دار 
± 1

/4
 ليتر

.  
  )*

 (
هذه الجداول ذات طبيعة دليلية فقط

.  
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  مؤشرات برودة الرياح. ب
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  الرطوبة النسبية. ت
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  مخطط الرطوبـة. ث
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  يمشعر اإلجهاد الحرار. ج

  
  :التفسير

  خطر اإلصابة الحرارية الحس بالحرارة
  ص الحرعإمكانية حدوث م  °م40.6-32.2 

  ° م54.4-40.6
  ص الحر أو اإلنهاك الحراري محتملعم

  الحر ممكنةةضرب
  ر واضحطَ الحر خَةضرب  أو أكثر°  م54.4
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  VII ملحق

  نموذج لسياسات مكافحة التحرش الجنسي
ـ التحرش الجنسي للعمال وطالبي العمل من قِ      ) س( تحظر شركة    .1 ل أي  ب

من الممكن أن يؤدي هذا الفعـل       . عامل أو غير عامل أو طالب للعمل      
  . إلى إجراء تأديبي أقصاه الصرف من الخدمة

شركة بموضوع التحرش لن تتساهل ال.  تشمل هذه السياسة كافة العاملين   .2
كان الفاعلون زمـالء العمـل أو       أالجنسي أو تعفو أو تسمح به سواء        

  . المشرفين أو غير العاملين الذين تربطهم بالشركة عالقات عمل

 التحرش الجنسي هو أي سلوك يشتمل على أفعال جنسية غير مرغوب            .3
   :فيها وأي إجراء شفهي أو بدني آخر ذي طبيعة جنسية عندما

- يم الرفض أو القبول كأساس للترقية في العمل أو لقرارات          ستخد
  أخرى تتعلق بالعمل؛

 الفرد للعمـل أو     تأديةل بشكل غير معقول مع      عيتداخل هذا الف   -
  .يخلق بيئة عمل تتصف بالرعب أو العدوانية أو المضايقة

الحق في العمل في بيئة خالية من التحرش الجنسي         ) س(لعمال شركة   
نحن نقر بأن التحرش الجنسي     .  خالية من العدوانية أو المضايقة     وبيئة عمل 

ل يستخف بالفرد أو يحط من قدره على أساس         عتمييز محظور وأن هذا الف    
العرق أو الدين أو المنشأ أو التفضيل الجنسي أو الـسن أو العجـز أو أي                

  . سمات أو ظروف مشابهة أخرى
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أداة تهديد بيـد أي     لن يكون رفض الشخص الرضوخ لألفعال الجنسية        
 على عمل ذلك الـشخص أو تعويـضاته أو           أو أداة تأثير   مدير أو مشرف  

   أو أي تعبير أو ظرف آخر ذي صلة بالعمل          اف به لَّكَترقيته أو واجباته الم 
ر المزاح الجنسي والـصور الخليعـة وأي        ظَّحي. أو تطوير المسلك المهني   

اً ضـيع موا «عي الجـنس   أحد نو   من مستخدمين إلى أن يجعل ال    يرميفعل  
  .»للجنس

 ينبغي للعمال الذين لديهم شكاوى تتعلق بالتحرش الجنـسي أن يبلغـوا             .4
غ بالـشكوى، هـو سـبب       لَّب في حال أن الشخص الذي سـي       .مشرفهم

يمكن هنا أن يكون أحـد      [غ مباشرة   المضايقة، فإنه يمكن للعامل أن يبلِّ     
رية، المـدير المكلـف     ، مدير الموارد البـش    مثالً(ين  الموظفين الرسمِ 
صان سرية   ستُ .صى فوراً وبشكل كامل   قْستَشكواك ستُ )]. بالتواصل، إلخ 
لـى أقـصى حـد      قصاءات المتعلقة بالتحرش الجنسي إ    التقارير واالست 

  . ممكن
 فيما إذا ثبت بعد االستقصاء المالئم انخراط أي مـدير أو مـشرف أو               .5

 كون عرضـة  شخص آخر، فـإن األول سـي      بعامل بالتحرش الجنسي    
  . لإلجراءات التأديبية التي تصل إلى حد الفصل من الخدمة

 إذا استاء من النتيجة أو القرار أي طرف منخرط مباشرة في استقصاء             .6
ـ        التحرش الجنسي، فإنه يمك    ل ن لهذا الطرف الطعـن بـالقرار، ويرِس

يمكن هنا أن يكون أحد الجهـات الرسـمية،         [اعتراضه المكتوب إلى    
  )]. نوع الجنس، المدير المكلف بالتواصلمثالً، لجنة(
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 لن تنتقم الشركة في أي حال من األحوال من أي فرد أبلغ عن التحرش               .7
إن االنتقام انتهاك جسيم لهذه     . الجنسي، ولن تسمح ألي عامل باالنتقام     

في حال انتقام أي شخص     . السياسة وينبغي اإلبالغ عن ذلك على الفور      
 الجنـسي، فـإن األول سيخـضع        من شخص آخر أبلغ عن التحرش     

  . لإلجراءات التأديبية التي تصل إلى الفصل من الخدمة
ـ ت هذه المعلومات اإلرشادية مـن قِ      روطُ: المصدر   المبـادرة  «ل  ب

لقـد  . بالتشاور مع أعضاء لجنتها ثالثيـة األطـراف       » التجارية األخالقية 
ِلخْتُاستْص      هذه المعلومات من دليل تدريبي م رميرفين والمدراء ي   للمش عد 

 معالجة مشكلة التحرش الجنسي      في إلى مساعدة أصحاب العمل واالتحادات    
  : لمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى الموقع التالي. في قطاع الزراعة

http://www.ethicaltrade.org/in-action/projects/eti-supervisor-
training-project 

  :  المعلومات التدريسية من الموقع التالييمكن الحصول مجاناً على تلك
www.ethicaltrade.org/resources/key-eti-resources/supervisor-
training-programme-materials#downloads. 

http://www.ethicaltrade.org/in-action/projects/eti-supervisor
http://www.ethicaltrade.org/resources/key-eti-resources/supervisor
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