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لمحة عاّمة 

فــي أّيــار/ مايــو 2021، صــدر عــن وزارة التنميــة اإلداريــة والعمل والشــؤون االجتماعية 
فــي دولــة قطــر1 قــراٌر وزاريٌّ جديــد )رقــم 1٧( بشــأن تحديــد ســاعات العمــل وتدابيــر 
ــد القــرار  ــوزاري الجدي ــال مــن اإلجهــاد الحــراري. وُيلغــي القــرار ال ــة العّم أخــرى لحماي
الــوزاري رقــم 16 لســنة 200٧. أّمــا أبــرز اإلجــراءات المبتكــرة التــي اشــتمل عليهــا 

التشــريع الجديــد فهــي:

تمديــد ســاعات العمــل المحظــورة فــي أماكــن العمــل المكشــوفة )حيــث . 1
يتعــّرض العّمــال للظــروف الجّويــة: أشــّعة الشــمس والرطوبــة والحــرارة(، 
ل مــن شــهر حزيران/يونيــو حّتــى 15 ســبتمبر، بيــن العاشــرة  مــن اليــوم األوَّ

صباًحــا والثالثــة والنصــف مــن بعــد الظهــر. 

إلــزام أصحــاب العمــل بإعــداد تقييــم للمخاطــر مــن أجــل التخفيــف مــن . 2
خطــر اإلجهــاد الحــراري. 

المفروضــة . 	 التدابيــر  تنســيق  بمســؤولية  الرئيســي  الُمقــاِول  تكليــف 
عــّدة  وجــود  صــوِدَف  حــال  فــي  الحــراري  اإلجهــاد  آثــار  مــن  للتخفيــف 
أصحــاب عمــل )إثنــان أو أكثــر( يضطلعــون باألعمــال فــي موقــٍع واحــٍد فــي 

الوقــت نفســه، وإلزامهــم بالتنســيق والتعــاون مًعــا بهــذا الصــدد.

	 . )WBGT( »اعتمــاد مؤّشــر »درجــة الحــرارة بمقيــاس ذي ُبصيلــة مخّضلــة
يجــب  بحيــث  العمــل،  فــي  الحــراري  اإلجهــاد  مســتوى  ورصــد  لتقييــم 
إيقــاف جميــع األعمــال إذا تجــاوَزت الحــرارة 2.1	 درجــة مئويــة علــى هــذا 

المقيــاس وذلــك علــى مــدار الســنة. 

تحديد شــروط متعّلقة بإحاطة وتدريب العّمال والموّظفين المســؤولين . 5
لة  عــن الســامة والصّحــة، وتوفيــر ميــاه الشــرب وأماكن االســتراحة الُمظلَّ

ومعّدات الحماية الشــخصية المناســبة. 

األمــراض . 6 وإدارة  لتشــخيص  إلزاميــة  اعتمــاد كشــوفات صّحيــة ســنوية 
المزمنــة التــي قــد ُتســاِهم فــي خطــر اإلجهــاد الحــراري. 

ــال فــي إبعــاد أنفســهم عــن أوضــاع محــّددة فــي حــال وجــود . ٧ حــّق العّم
د  ســامتهم  ســبب يدفعهــم إلــى االعتقــاد بــأنَّ اإلجهــاد الحــراري ُيهــدِّ

أو صّحتهــم. 

يســتند الدليــل الخــاص بأصحــاب العمــل حــول اإلجهــاد الحــراري وهــو وثيقــٌة غيــر 
ُملِزمــة، إلــى المعلومــات التــي نشــرتها وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون 
االجتماعيــة فــي العــام 2019، وتهــدف إلــى تقديــم المزيــد مــن الدعــم إلــى أصحــاب 
العمــل فــي قطــر حــول كيفيــة حمايــة العّمــال مــن اإلجهــاد الحــراري فــي بيئــٍة حــاّرة 

مــع المحافظــة علــى ســير األعمــال.   

مــن شــأن الحلــول العمليــة والقائمــة علــى األدّلــة التــي يتضّمنهــا هــذا الدليــل أن 
ُتســاِعد فــي التخفيــف مــن خطــر اإلجهــاد الحــراري فــي مــكان العمــل، انســجاًما مــع 
التشــريع الصــادر علــى المســتوى الوطنــي والممارســات الفضلــى الُمعتَمــدة علــى 

ــي. المســتوى الدول

1 في تشرين األول/ أكتوبر 2021، أعيد هيكلة وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية فجرى 
إنشاء وزارة للعمل ووزارة للتنمية االجتماعية واألسرة.
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 1. األسئلة التي يتكرر
طرحها حول التشريع الجديد

ما هو اإلجهاد الحراري؟

عندمــا يقــوم الشــخص بعمــل َبَدنــي شــاّق، ُيفــِرز الجســم كميــات كبيــرة مــن الحــرارة التــي يجــب 
تحريرهــا فــي الُمحيــط للحفــاظ علــى اســتقرار حــرارة الجســم. يحصــل ذلــك بالدرجــة األولــى 
مــن خــال إفــراز الَعــَرق علــى الجلــد حّتــى يتبّخــر، ومــن خــال ضــّخ كميــة أكبــر مــن الــدم إلــى 
المناطــق األكثــر بــرودًة، مثــل الجلــد والذراَعْيــن والســاَقْين. إذا كاَن الشــخص يعمــُل فــي بيئــٍة 
حــاّرة، يصبــح مــن الصعــب التخّلــص مــن الحــرارة التــي يفرزهــا الجســم داخلــه. وإذا لــم يســتطع 
الجســم التخّلــص مــن الحــرارة المفرطــة، ترتفــع درجــة حــرارة الجســم األساســية ويــزداد معــّدل 
نبــض القلــب. وفيمــا يســتمّر الجســم فــي تخزيــن الحــرارة، تبــدأ حالــة التشــّتت لــدى الشــخص 
ــًكا،  ــًرا أو متوّع ويواجــه صعوبــة فــي التركيــز علــى العمــل الــذي يقــوم بــه، وقــد يصبــح متوّت
وغالًبــا مــا يفقــد الرغبــة فــي شــرب الميــاه. والمرحلــة التاليــة هــي اإلغمــاء فــي األغلــب، أو قــد 

َيِصــل األمــر إلــى الوفــاة إذا لــم يبــرد الشــخص بســرعة.

هل يمكن تفادي األمراض المرتبطة بالحّر؟

نعــم! ممارســاُت العمــل هــي إحــدى أفضــل الطــرق للحــّد مــن خطــر األمــراض المرتبطــة بالحــّر، 
مثــل الســماح للعامــل بضبــط وتيــرة عملــه بنفســه، وشــرب الميــاه بشــكل متكــّرر، وارتــداء 
التكييــف والتهوئــة، وتوفيــر مناطــق  العمــل بواســطة  بيئــة  المناســبة، وتبريــد  المابــس 

ا. لــة لاســتراحة وإجــراء فحوصــات طبّيــة ســنويًّ ُمظلَّ

هل صاحب العمل مسؤول عن حماية صّحة العّمال؟ 

نعــم! مــن مســؤولية أصحــاب العمــل توفيــر أماكــن عمــل صّحيــة وآمنــة. ينبغــي علــى أصحــاب 
العمــل تحديــد األخطــار واّتخــاذ التدابيــر الازمــة لمعالجــة المشــاكل قبــل أن تتســّبب بحــادث 
أو مــرض. وينبغــي علــى أصحــاب العمــل إدراج كافــة اإلجــراءات الوقائيــة ضمــن عمليــة تقييــم 
المخاطــر. ]قانــون العمــل، المــواد 99 إلــى 10٧ والقــرار الــوزاري رقــم 1٧ لســنة 2021، المــاّدة 	[

متى ُيحَظر العمل في أماكن العمل المكشوفة؟ 

ــة:  ــال للظــروف الجّوي ال يمكــن العمــل فــي أماكــن العمــل المكشــوفة )حيــث يتعــّرض العّم
أشــّعة الشــمس والرطوبــة والحــرارة( مــن 01 حزيران/يونيــو إلــى 15 ســبتمبر، بيــن العاشــرة 
ــوزاري رقــم 1٧ لســنة 2021، المــاّدة 2[ ــة والنصــف مــن بعــد الظهــر. ]القــرار ال ــا والثالث صباًح

	



	

ما هو تعريف »مكان العمل المكشوف«؟ 

أماكــن العمــل المكشــوفة هــي أماكــن العمــل التــي يتعــّرض فيهــا العّمــال للظــروف المناخّيــة )مثــل أشــّعة 
الشــمس أو الرطوبــة أو الحــرارة(. ]القــرار الــوزاري رقــم 1٧ لســنة 2021، المــاّدة 1[

مكان عمل مكشوف يتعّرض فيه العّمل لظروف مناخّية

دة بالتهوئة؟  لة وُمزوَّ هل يمكن العمل في أماكن خارجية ُمظلَّ

دة بالتهوئــة، يمكــن عندئــٍذ العمــل فــي  لــة وُمــزوَّ ــذ حصــًرا فــي أماكــن ُمظلَّ نعــم! إذا كاَن العمــل ُينفَّ
الخــارج، شــرط أن يكــون مؤّشــر درجــة الحــرارة بمقيــاس ذي ُبصيلــة مخّضلــة )WBGT(، الُمســتخَدم لتقييــم 
مســتوى اإلجهــاد الحــراري فــي العمــل، أقــّل مــن 2.1	 درجــة مئويــة. ]القــرار الــوزاري رقــم 1٧ لســنة 2021، 

المــاّدة 8.	[
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دة بالتهوئة«؟  لة والُمزوَّ ما هو تعريف »أماكن العمل الُمظلَّ

ــر نظــاٌم  تشــمل جميــع أماكــن العمــل الخارجيــة حيــث ال يتعــّرض العّمــال ألشــّعة الشــمس، وحيــث يتوّف
ض لحــرارة  كاٍف ومناســب للتهوئــة االصطناعيــة )َمــراِوح و/أو مكّيــف للهــواء(، وحيــث ال يوجــد تعــرُّ

إضافيــة مــن اآلالت الشــّغالة ومــن مصــادر أخــرى. ]القــرار الــوزاري رقــم 1٧ لســنة 2021، المــاّدة 1[

مكان عمل مظّلل ومزّود بالتهوئة

ما هي درجة الحرارة بمقياس ذي ُبصيلة مخّضلة )WBGT(؟ 

درجــة الحــرارة بمقيــاس ذي ُبصيلــة مخّضلــة )WBGT( هــو مؤّشــر ُمعتَمــد علــى نطــاق واســع لتقييــم 
اإلجهــاد الحــراري فــي العمــل. يأخــذ فــي الحســبان درجــة الحــرارة والرطوبــة وســرعة الريــاح وأشــّعة 
الشــمس. تماشــًيا مــع القــرار الــوزاري الجديــد، ينبغــي وضــع جهــاز لقيــاس هــذا المؤّشــر بالقــرب مــن 
العّمــال، مــن دون أن يتســّبب بالحــوادث و/أو عرقلــة ســير عملهــم الطبيعــي. وهــذا يضمــن أن تعكــس 

لة مســتوى اإلجهــاد الحــراري الفعلــي لــدى العّمــال.  البيانــات الُمســجَّ

يمكن االّطاع على مزيٍد من المعلومات حول هذا المؤّشر في القسم 5 من هذا الدليل.
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مــا هــي التدابيــر المحــّددة المتعّلقــة بتوفيــر المعلومــات والتدريــب، وتوفيــر ميــاه الشــرب وأماكــن 
الشــخصية؟   الحمايــة  ومعــّدات  لــة  الُمظلَّ االســتراحة 

الوقايــة مــن  للعّمــال والمســؤولين عــن الســامة والصّحــة حــول كيفيــة  ينبغــي توفيــر المعلومــات 
األمــراض المرتبطــة بالحــّر وتأميــن التدريــب الــّازم لهــم. ويجــب علــى أصحــاب العمــل تزويــد العّمــال 
لــة تكــون متوّفــرة بســهولة للعّمــال  بميــاه شــرب مجانيــة وبدرجــة بــرودة مناســبة، وأماكــن اســتراحة ُمظلَّ
وفّعالــة فــي حمايتهــم مــن أشــّعة الشــمس أثنــاء االســتراحات، باإلضافــة إلــى معــّدات الحمايــة الشــخصية 

ــوزاري رقــم 1٧ لســنة 2021، المــاّدة 	[.  المائمــة للطقــس الحــاّر. ]القــرار ال

كيف يمكن ألصحاب العمل أن ُيساِعدوا في عملية تأقلم العّمال؟ 

ــل اإلجهــاد الحــراري عــن طريــق  ــن قــدرة العّمــال علــى تحمُّ ــٌف فيزيولوجــي تدريجــي ُيحسِّ التأقلــم هــو تكيُّ
ــز االســتجابات البشــرية الحرارية-الفيزيولوجيــة فــي الحــّر. ينبغــي علــى أصحــاب العمــل أن يســمحوا  تعزي
للعّمــال بالتأقلــم مــع الظــروف مــن خــال زيــادة عــبء العمــل بشــكل تدريجــي أو إعطــاء المزيــد مــن 
االســتراحات للعّمــال الُجــُدد وللعّمــال العائديــن إلــى الوظيفــة بعــد فتــرة انقطــاع عــن العمــل. واســتناًدا 
ــا  ــُدد تدريجًي ــال الُج ــة العّم ــٍل للظــروف الســائدة خــال فصــل الصيــف فــي قطــر، يوصــى بتهيئ إلــى تحلي

لمــّدة أســبوَعْين قبــل إســناد كامــل المهــام إليهــم.  

ُيرجــى االّطــاع علــى المزيــد مــن المعلومــات حــول التوجياهــات واألدوات الخاّصــة بالتأقلــم فــي القســم 
	 أدنــاه. 

هل العمل في الليل آمن؟ 

ب ذلــك بآثــار  ض العّمــال لإلجهــاد الحــراري. ولكــْن، قــد يتســبَّ ــل مــن تعــرُّ مــن شــأن الــدوام الليلــي أن ُيقلِّ
ســلبية علــى ســامة العّمــال وإنتاجيتهــم وصّحتهــم. فقــد يــؤّدي نقــص النــوم المتراكم طيلة أّيــام متتالية 
إلــى إرهــاق حــاّد أو مزمــن، وقــد يزيــد مــن خطــر الحــوادث. إالَّ أّن تحليــًا للظــروف خــال فصــل الصيــف فــي 
قطــر، بّيــن دوام العمــل الممتــّد مــن الســاعة الرابعــة مــن بعــد الظهــر حّتــى الثانيــة فجــًرا يقــّدم المزيــج 

األمثــل الــذي يجمــع بيــن انخفــاض اإلجهــاد الحــراري فــي العمــل ومحدوديــة خطــر نقــص النــوم.

ــة التــي قــد ُتســاِهم فــي خطــر  ــة الازمــة لتشــخيص وإدارة األمــراض المزمن مــا هــي الفحوصــات الطّبي
اإلجهــاد الحــراري؟ 

ــة قــد تزيــد خطــر اإلجهــاد الحــراري، ومنهــا ارتفــاع الضغــط  ــة إلــى أنَّ بعــض األمــراض المزمن ُتشــير األدّل
وداء الســّكري. باإلضافــة إلــى الفحــص الطبــي الــذي يتــّم إجــراؤه قبــل المغــادرة، ينبغــي إجــراء الفحوصــات 
ــع المهــام  ــن مــن إدارتهــا، ويمكــن إعــادة توزي ــة ســنوًيا لتشــخيص هــذه األمــراض مــن أجــل التمكُّ الطّبي

ضيــن للخطــر فــي ظــّل اإلجهــاد الحــراري.  وإســناد مهــام مختلفــة إلــى العّمــال الُمعرَّ
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ما هي العقوبات في حال عدم االمتثال للقرار الوزاري رقم 1٧ لسنة 2021؟ 

فــي حــال عــدم االمتثــال ألّي مــن الشــروط الــواردة فــي القــرار الــوزاري رقــم 1٧ لســنة 2021،ُيغلــق مــكاُن 
العمــل جزئيــًا أو كليــًا. ]القــرار الــوزاري رقــم 1٧ لســنة 2021، المــاّدة ٧[. 

أين يمكنني التبليغ عن حاالت عدم االمتثال؟ 

ُيرجــى االّتصــال بــإدارة تفتيــش العمــل لــدى وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة علــى 
ــب مــن  ــن ُيطَل ــه ل ــي أّن ــد علــى أّن االّتصــال ســُيعاَمل بســّرية، وهــذا يعن ــي: 16008.مــع التأكي الرقــم التال

المّتصــل أّي مــن تفاصيــل شــخصية ولــن يتــّم إبــاغ الشــركة بالشــكوى. 

ال يستطيع العّمال العمل في 
الخارج عند تعّرضهم للظروف 

المناخّية )مثل أشّعة الشمس أو 
الرطوبة أو الحرارة(

من األّول من يونيو حّتى 15 
سبتمبر من الساعة العاشرة 

صباًحا حّتى الساعة الثالثة 
والنصف من بعد الظهر
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يستطيع العّمال العمل في 
األماكن المكشوفة المظّللة 

والمزّودة بالتهوئة في حال 
عدم تعّرضهم لحرارة إضافّية 

من المعّدات المشّغلة.

ال بّد من وقف كّل األعمال 
في حال زادت الحرارة عن 

C°32.1 حسب مؤشر الحرارة  
ذو الُبصيلة المخّضلة 

هذا المكان مظّلل ولكّنه 
غير مزّود بالتهوئة

من األّول من يونيو حّتى 15 
سبتمبر من الساعة العاشرة 

صباًحا حّتى الساعة الثالثة 
والنصف من بعد الظهر

r

a
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والنصف من بعد الظهر

هذا المكان مظّلل ولّكنه 
غير مزّود بالتهوئة. 

تشغيل المعّدات يوّلد حرارة 
إضافّية.
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2. إجراء تقييم للمخاطر

منــذ اعتمــاد القــرار الــوزاري رقــم 1٧ لســنة 2021، أصبــَح إجــراُء تقييــٍم للمخاطــر للتخفيــف مــن خطــر 
اإلجهــاد الحــراري شــرًطا قانونًيــا فــي قطــر. وُيعتَبــر هــذا التقييــم مــن الممارســات الفضلــى الشــائعة فــي 

قطــر وحــول العالــم. ولكــْن، قــد ال تكــون بعــض المؤّسســات الصغيــرة علــى درايــة بهــذه األداة.

ما هو تقييم المخاطر في هذا اإلطار؟

تقييــُم المخاطــر هــو أداة أساســية ُمســتخَدمة علــى نطــاٍق واســع إلدارة الســامة والصّحــة 
األمــور وتحديــد  للمنشــآت طريقــًة الســتباق  م  ُتقــدِّ المؤّسســات. فهــي  فــي  المهنيَتْيــن 
األخطــار واّتخــاذ اإلجــراءات الازمــة لمعالجــة المشــاكل قبــل أن تتســّبب بحادثــة أو مــرض مــن 
ــد المخاطــر والحلــول  ــّم تحدي ــر الّازمــة. وينبغــي أن يت خــال الرصــد المســتمّر واّتخــاذ التدابي
انطاًقــا مــن تعــاوٍن مشــترك بيــن اإلدارة والعّمــال، واســتناًدا إلــى معرفتهــم الوثيقــة بمــكان 

العمــل.

يمكن ألصحاب العمل االستعانة باألدوات التالية لمعرفة كيفية إجراء تقييم للمخاطر:

مخّطط تقييم المخاطر	. 

نموذج تقييم المخاطر	. 

مصفوفة تقييم المخاطرج. 

توجيهات وأدوات إضافية

1	



1	

مخّطط تقييم المخاطر	. 

الخطوة الرابعة
تسجيل المسؤول عن تنفيذ كّل تدبير، 

وتحديد اإلطار الزمني

الخطوة الخامسة
تسجيل النتائج، ورصد تقييم المخاطر 

ومراجعته، وتحديثه عند الضرورة

الخطوة الثالثة
تقييم الخطر – تحديد التدابير الازمة 

لضبط المخاطر المتعّلقة بالصّحة 
والسامة، واّتخاذ قرار بشأن هذه التدابير 

الخطوة الثانية
تحديد األشخاص الذين قد يتضّررون

الخطوة األولى
تحديد الخطر

 1. تحديد إسم الشركة/المشروع،
والموقع، ومّدة العمل/المهّمة

 4. تحديد عدد األشخاص
الذين قد يتأّثرون بهذا الخطر

6. تحديد احتمال خطر اإلجهاد 
الحراري

8. تقييم نسبة الخطر

 2. تحديد طبيعة الخطر
من ِقَبل فريق مختّص

 5. تحديد األشخاص
الذين قد يتضّررون

7. تحديد خطورة اإلجهاد 
الحراري

9. التدابير الحالية لضبط المخاطر

ال نعم

نعم

ال

10. التدابير اإلضافية للتخفيف من 
المخاطر/من ِقَبل َمن ومتى + تعميم 

جميع تقييمات المخاطر  

3. وصف الخطر
1.	 وصف ملّخص العمل/المهّمة

2.	 قياس/وصف المؤّشرات

مراجعة

 هل التدابير الحالية فّعالة
في ضبط المخاطر؟ 

هل يتّم رصد الخطر وهل هو تحت 
السيطرة؟ 
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نموذج تقييم المخاطر	. 

الخطوة األولى
تحديد الخطر

الخطوة الثانية
تحديد األشخاص الذين قد 

يتضّررون

الخطوة الثالثة
تقييم الخطر – تحديد التدابير الازمة لضبط المخاطر المتعّلقة بالصّحة والسامة، واّتخاذ قرار بشأن هذه التدابير 

الخطوة الرابعة
تسجيل المسؤول عن تنفيذ كّل 

تدبير، وتحديد اإلطار الزمني

الخطوة الخامسة
تسجيل النتائج، ورصد تقييم 

المخاطر ومراجعته، وتحديثه عند 
الضرورة

ما هو االحتمال، وما هي درجة َمن قد يتضّرر وكيف؟ما هي األخطار؟
الخطورة، وما هي نسبة الخطر؟ 

َمن يجب أن يقوم بهذه اإلجراءات؟ ما هي اإلجراءات اإلضافية التي قد تكون ضرورية؟ما اإلجراءات التي تقومون بها وفًقا للقرار الوزاري رقم 1٧ لسنة 2021؟

متى يجب القيام بهذه اإلجراءات؟

تقييم المخاطر ليس عملّية يتّم 
إجراؤها لمّرة واحدة بل ينبغي 
مراجعتها من وقت آلخر، أقّله 

مّرة كّل سنة أو أكثر في حال طرأ 
تغيير كبير.

جميع العّمال المعّرضين للحّر. اإلجهاد الحراري

تشمل األمراض المرتبطة بالحّر:
اإلرهاق، الطفح الجلدي، اإلغماء، 

التشّنجات، اإلعياء، وضربة الحّر. 

إنَّ العّمال المتأّثرين بالحّر قد 
يفقدون التركيز والسيطرة، ما قد 

يؤّدي إلى حوادث في الموقع.

يتّم تقييم الخطر بواسطة 
مصفوفة تأخذ في الحسبان 

نسبة احتمال الخطر وحّدته.

إيقاف العمل من العاشرة صباًحا حّتى الثالثة والنصف من بعد الظهر من 01 حزيران/يونيو إلى 15 سبتمبر، 
وفًقا للقرار الوزاري رقم 1٧ لسنة 2021.  رصد الحرارة والرطوبة وعوامل أخرى في الموقع باستخدام مؤّشر 

درجة الحرارة بمقياس ذي ُبصيلة مخّضلة ( WBGT )، وإيقاف جميع األعمال في حال بلغت الحرارة 2.1	 
درجة ( »الحّد األقصى «) أو أكثر.

تحديد الجهة المسؤولة من بين 
هؤالء األشخاص: 

مسؤول المشروع 
مدير المشروع 

مدير البناء
مدير الورشة/المهندس

مهندس الموقع
مدير شؤون الصّحة والسامة 

موّظف الصّحة والسامة 
رئيس العّمال/الُمشِرف
مسؤول شؤون العّمال

الطبيب 
الممّرض 

الموّظفون 
المتعاقدون من الباطن 

رئيس المجّمع السكني للعّمال

ترتيب جدول العمل بحيث يتّم تنفيذ األعمال الشاّقة: )أ( مع فريق أكبر من العّمال؛ و)ب( في الساعات نشر جدول الدوامات المختلفة في أماكن ظاهرة حول موقع العمل والمطعم ومكان سكن العّمال.
األكثر برودة نسبًيا/األقّل رطوبة خال النهار.

وضع بّرادات المياه )المعزولة أو المثّلجة للحفاظ على برودة المياه(، في أقرب نقطة ممكنة إلى أماكن توفير مياه الشرب للعّمال.
العمل )على مسافة ال تستغرق أكثر من 5 دقائق سيًرا على األقدام( وتزويد العّمال بزجاجات مياه 

شخصية. 

توفير معلومات للعّمال حول تناول الملح في نظامهم الغذائي واستهاك السوائل، مع مراعاة المشورة 
الطّبية للعّمال الذين ُيعانون من مشاكل صّحية في القلب أو ضغط الدم أو غيرها من الحاالت الطّبية التي 

تستوجب تناول األدوية. 

تعليق مقياس لون الَبْول في جميع المراحيض في موقع العمل وفي أماكن سكن العّمال.

إنشاء أماكن مظّللة لاستراحة، بحيث تكون متوّفرة بسهولة للعّمال وفّعالة في حمايتهم من أشّعة 
الشمس.

ض ألشّعة الشمس المباشرة.  وضع ِشباك على جميع جوانب أماكن االستراحة للتقليل من التعرُّ

صنع أماكن االستراحة من الخشب والمواد التي ال تمتّص الحرارة. 

وضع َمراِوح رّذاذة في أماكن االستراحة. 

تأمين التظليل في بعض أماكن العمل، عند اإلمكان.

الطلب من الُمشِرفين إعطاء العّمال فترات استراحة منتظمة والتحلي بالمرونة بالنسبة إلى الوصول إلى 
األهداف المبتغاة والسماح للعّمال بضبط وتيرة عملهم بنفسهم. 

تنظيم االستراحات بشكل منتظم، بناًء على مشاورات مع العّمال. 

المتابعة للتأّكد من تنفيذ هذه االستراحات.

د من أنَّ معّدات الحماية الشخصية مناسبة لظروف الطقس الحاّر. تزويد العّمال بمابس فاتحة اللون، وفضفاضة، ومسامية.التأكُّ

تشجيع العّمال على التخفيف من المابس التحتانية. 

تقييم ماءمة معّدات الحماية الشخصية وفًقا للِمَهن، ألنَّ بعض معّدات الحماية قد تؤّدي إلى تفاقم 
اإلجهاد الحراري.

تدريب العّمال والتوعية حول اإلجهاد الحراري من خال حلقات النقاش والملصقات وغيرها من الوسائل، 
باللغات الخاّصة بالعّمال. 

تنظيم حلقات نقاش حول اإلجهاد الحراري قبل فصل الصيف وخاله.  

قد تشمل مواضيع التدريب على سبيل المثال ال الحصر: فهم اإلجهاد الحراري وأعراضه، وكيفية تأثيره على 
الصّحة والسامة، وضربة الحّر وكيفية تفاديها. 

ف إلى عامات اإلنذار المبكر لإلجهاد الحراري لديهم  إنشاء نظام مراقبة بين الزماء، وتدريب العّمال للتعرُّ
ولدى اآلخرين.

ض، إلخ.( وُغَرف تبريد متاحة لجميع تركيب معّدات لتأمين التهوئة في األماكن المغلقة. توفير التهوئة والتبريد الموضعي في أماكن مختارة )وفًقا للمهنة، التعرُّ
العّمال. 

تأمين التكييف والوصول إلى المياه في الحافات )التي تنقل العّمال من وإلى العمل( والمركبات الثقيلة 
وحجرات األمن، إلخ.

إجراء كشوفات صّحية سنوية لتشخيص وإدارة األمراض المزمنة التي قد ُتساِهم في خطر اإلجهاد الحراري. 
ُتجرى الفحوصات الطّبية من دون أن تترّتب أّي كلفة على العامل.   

االحتفاظ بسجّات عن هذه الفحوصات الطّبية.

إجراء فحوصات طّبية منهجية وتحديد العّمال األكثر ُعرضة لإلعياء الحراري. 

ًضا للحّر للعّمال الذين ُيعانون من مشاكل صّحية  إعادة توزيع المهام وإسناد أدوار أقّل صعوبًة وأقّل تعرُّ
مزمنة؛ ألّنهم أكثر ُعرضة لإلجهاد الحراري.

ض وعبء العمل.  زيادة عدد العّمال للتقليل من التعرُّ

نة للتأقلم للعّمال الُجُدد، وتهيئتهم تدريجًيا للعمل في ظّل درجات حرارة مرتفعة.  إتاحة فترة معيَّ

م الفترة الممتّدة بين الرابعة عصًرا والثانية فجًرا المزيج األمثل الذي يجمع بين انخفاض اإلجهاد الحراري  ُتقدِّ
ض العّمال  ل من تعرُّ في العمل ومحدودية خطر نقص النوم. فعلى الرغم من أنَّ الدوامات الليلية قد ُتقلِّ

لمستويات مرتفعة من اإلجهاد الحراري، إالَّ أنَّ الظروف تبقى مع ذلك صعبة. عاوًة على ذلك، ثّمة 
مخاطر مرتبطة بعدم حصول العّمال على قسط كاٍف من النوم.
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مصفوفة تقييم المخاطرج. 

مصفوفــة المخاطــر هــي أداة يمكــن اســتخدامها فــي معالجــة مســتوى المخاطــر المرتبــط بمســألة معينــة. فهــي 
تســمح بتصنيــف احتمــال وقــوع الضــرر ومــدى خطورتــه. ثــم يتــّم ترجمــة ذلــك فــي مصفوفــة، كمــا هــو موضــح أدنــاه.

يســاهم مســتوى المخاطــر فــي تحديــد المخاطــر التــي يجب معالجتها أواًل، بدًءا باألكثر خطــورة. ويمكن للمصفوفة 
أن تكــون مفيــدًة لتحديــد األولويــات بالنســبة إلجــراءات التحكــم فــي المخاطــر وهــي مناســبة للعديــد مــن عمليــات 
التقييــم ال ســيما للحــاالت األكثــر تعقيــدا. غيــر أّنهــا تتطّلــب مهــارة وخبــرة فــي توّقــع احتماليــة وقــوع ضــرر بدّقــة. 
وقــد يــؤدي وقــوع خطــأ علــى هــذا المســتوى إّمــا إلــى عــدم اتخــاذ تدابيــر مهمــة للحــّد مــن المخاطــر أو إلــى تطبيــق 

تدابيــر غيــر ضروريــة.

تتوّفــر مجموعــة واســعة مــن مصفوفــات المخاطــر التــي صّمــم العديــد منهــا  للمنشــآت الكبــرى فــي حيــن أّن 
معظــم المنشــآت الصغيــرة لــن تحتــاج إلــى اســتخدام مصفوفــة المخاطــر.2

2 منظمة العمل الدولية، حقيبة تدريبية بشأن تقييم الخطر وإدارته في مكان العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

االحتمال

حّدة المخاطر

الخطر

مرتفع

5

4

3

2

1

1

مرتفع جًدا 5

متوّسط 3

مرتفع 4

منخفض 2

منخفض جًدا 1

10

8

6

4

2

2

15

12

9

6

3

3

20

16

12

8

4

4

25

20

15

10

5

5

متوّسط

منخفض

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_732306.pdf
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	. التحّكم الذاتي بوتيرة العمل 
والحّق في التوقف عن العمل

يتأّثــر مقــدار الوقــت الــذي يقضيــه العّمــال فــي تنفيــذ العمــل إلــى حــدٍّ كبيــر بمســتوى اإلجهــاد الحــراري 
الــذي يعانونه)والعكــس صحيــٌح أيًضــا(.

ال بــّد أن يشــّكل تعزيــز قــدرة العّمــال علــى ضبــط وتيــرة عملهــم بنفســهم عنصــًرا أساســًيا فــي أّي خطــة 
فّعالــة هدفهــا تخفيــف اإلجهــاد الحــراري. وقــد أظهــرت االختبــارات التــي أجريــت فــي ظــروف مناخّيــة 
قاســية أّن العّمــال قــادرون علــى تجّنــب المســتويات العاليــة مــن اإلعيــاء الحــراري المتوقــّع مــن خــال 

التحكــم الذاتــي بوتيــرة عملهــم وأداء مهامهــم بجهــٍد منخفــض.

ــااًل وكذلــك  ــا وفّع لذلــك، ُيعتبــر الســماح للعّمــال بضبــط وتيــرة الجهــد المبــذول فــي عملهــم أمــًرا آمًن
ذلــك مناســًبا.  يــرون  التلقائيــة عندمــا  االســتراحات  وأخــذ  المبتغــاة  األهــداف  تحديــد  فــي  المرونــة 

)باســتثناء فتــرات الراحــة التــي تحّددهــا اإلدارة  مثــل الفتــرات المخصصــة للوجبــات(.

إضافــة إلــى ذلــك، يحــّق للعّمــال أن ينــأوا بأنفســهم عــن وضــع معّيــن إذا توّفــرت أســباب وجيهة تدفعهم 
إلــى االعتقــاد بــأّن اإلجهــاد الحــراري يهــّدد ســامتهم أو صحتهــم.  وفــي الحــاالت التــي يتوّقــف فيهــا 
العّمــال عــن العمــل، ال يجــوز لصاحــب العمــل فصــل العامــل أو تعريضــه للتمييــز أو حرمانــه مــن حقوقــه. 

فــي الوقــت نفســه، يتعّيــن علــى العّمــال إبــاغ المشــرفين عنهــم بمجــّرد ابتعادعهــم عــن الخطــر.
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	. التأقلم

ــل اإلجهــاد الحــراري عــن طريــق  ــن قــدرة العّمــال علــى تحمُّ ــٌف فيزيولوجــي تدريجــي ُيحسِّ التأقلــم هــو تكيُّ
ض  تعزيــز االســتجابات البشــرية الحرارية-الفيزيولوجيــة فــي الحــّر )الرســم »أ«(. بعــد أســبوَعْين مــن التعــرُّ

اليومــي، يمكــن اعتبــار العامــل الجديــد متأقلًمــا.

ف اإلنسان مع اإلجهاد الحراري )مقتبس من »بيريارد« مع التعديل(.	 الرسم 	. الدورة الزمنية لتكيُّ

ــادة  ــاع بروتوكــول للتأقلــم يّتصــف بالزي ــُدد، اّتب ــال الُج بحســب الرســم البيانــي أعــاه، ينبغــي علــى العّم
التدريجيــة لإلجهــاد الحــراري الــذي يتعّرضــون لــه فــي العمــل. بحســب المعهــد الوطنــي األميركــي 
ض ال تزيــد عــن  للســامة والصّحــة المهنيــة،	 يشــتمل الجــدول الزمنــي للعّمــال الُجــُدد علــى نســبة تعــرُّ

20% فــي اليــوم األّول، ثــّم تــزداد النســبة بمعــّدل ال يتعــّدى 20% فــي كّل يــوم إضافــي.

ومــن المهــّم اإلشــارة إلــى أنَّ اإلجــراء نفســه ُيعتَمــد للعّمــال العائديــن مــن عطلــة أو إجــازة طويلــة، 
وكذلــك األمــر بالنســبة إلــى العّمــال الذيــن يغّيــرون بيئــة مــكان العمــل )مثــًا: عنصــر األمــن الــذي ُينَقــل 
د بمكّيــف للهــواء إلــى عمــٍل خارجــي(. وبالنســبة إلــى العّمــال الذيــن يملكــون خبــرة  مــن مكتــٍب ُمــزوَّ
ض ال تزيــد عــن 50% فــي اليــوم األّول، و%60  ســابقة فــي عملهــم، يشــمل بروتوكــول التأقلــم نســبة تعــرُّ

فــي اليــوم الثانــي، و80% فــي اليــوم الثالــث، و100% فــي اليــوم الرابــع.

 Adaptations and mechanisms of human heat acclimation: applications for competitive .)2015( بيريارد وآخرون 	
athletes and sports عمليات التكّيف وآليات تأقلم اإلنسان مع الحّر: تطبيقات للمتبارين الرياضيين والرياضات التنافسية. المجّلة 

االسكندينافية للطّب والعلم في الرياضة؛ 25: 20 – 8	.

 	  مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها )2018(. المعهد الوطني للسامة والصّحة المهنية. متوّفر عبر الرابط التالي:
 www.cdc.gov/niosh/topics/heatstress/acclima.html. تاريخ زيارة الرابط: 8 سبتمبر، 2019. 
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وبنــاًء علــى تحليــل الظــروف خــال فصــل الصيــف فــي قطــر، يوصــى بــأن يتهّيأ العّمــال الُجــُدد تدريجًيا لمّدة أســبوَعْين 
ــرة بمهامهــم الكاملــة بعــد اليــوم  ــال ذوي الخب قبــل تكليفهــم بمهامهــم الكاملــة، فــي حيــن يمكــن تكليــف العّم
الرابــع. يوِضــح الرســم »ب« هــذه العمليــة، فــي حيــن يعــرض الرســم »ج« مثــااًل عــن كيفيــة ترجمــة هــذه العمليــة 

إلــى صــورة توضيحيــة يمكــن نشــُرها فــي موقــع العمــل لكــي يّطلــع عليهــا الموّظفــون علــى جميــع المســتويات.

الرسم 	. مثال عن بروتوكول التأقلم، باالستناد إلى توصيات المعهد الوطني للسامة والصّحة المهنية.
َيِصف المحوران العمودي واألفقي مقدار وقت العمل الُمقتَرح وأّيام التأقلم، على التوالي. ُتشير القضبان 

الزرقاء إلى التوصيات الخاّصة بالعّمال الذين يملكون خبرة سابقة في الوظيفة. أّما القضبان البرتقالية فُتشير 
إلى التوصيات الخاّصة بالعّمال الُجُدد.
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الرسم ج. مثال على كيفية ترجمة عملية التأقلم إلى صورة توضيحية يمكن نشُرها في موقع العمل لكي 
يّطلع عليها العّمال الوافدون حديًثا على جميع المستويات
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 5. درجة الحرارة بمقياس
)WBGT( ذي ُبصيلة مخّضلة

مؤّشــر درجــة الحــرارة بمقيــاس ذي ُبصيلــة مخّضلــة )WBGT( هــو أداة ُمعتَمــدة علــى نطــاٍق واســع، 
ُتســتخَدم لتقييــم اإلجهــاد الحــراري فــي العمــل. يأخــذ هــذا المؤّشــر في الحســبان درجة الحــرارة والرطوبة 
وســرعة الريــاح وأشــّعة الشــمس. ينبغــي وضــع جهــاز لقيــاس درجــة الحــرارة بمقيــاس ذي ُبصيلــة مخّضلــة 
ب بحــوادث و/أو عرقلــة ســير العمــل الطبيعــي. وهــذا  )الرســم »أ«( بالقــرب مــن العّمــال، بــدون التســبُّ
لة مســتوى اإلجهــاد الحــراري الــذي يتعــّرض لــه العّمــال فعلًيــا أثنــاء  يضمــن أن تعكــس البيانــات الُمســجَّ
ــص  العمــل. ُتحتَســب درجــة الحــرارة بمقيــاس ذي ُبصيلــة مخّضلــة باالســتناد إلــى ثاثــة مقاييــس ُتلخِّ

جميــع العوامــل البيئيــة األربعــة: 

الحرارة الطبيعية للُبصيلة المخّضلة )أي حرارة الهواء والرطوبة النسبية(.  	

حرارة المقياس الكروي )أي أشّعة الشمس وسرعة الهواء وحرارة الهواء(.  	

حرارة الُبصيلة الجاّفة )أي حرارة الهواء(. 	

على سبيل المثال:

فــي بيئــٍة خارجيــة، إذا كانــت الحــرارة الطبيعيــة للُبصيلــة المخّضلــة تبلــغ 0	 درجــة مئوية، وحــرارة المقياس 
الكــروي تبلــغ 50 درجــة مئويــة، وحــرارة الهــواء تبلــغ 0	 درجــة مئويــة، ُتحتَســب درجــة الحــرارة بمقيــاس 

ذي ُبصيلــة مخّضلــة )WBGT( علــى النحــو التالــي:

درجة الحرارة بمقياس ذي ُبصيلة 
)WBGT( مخّضلة

= 0.٧ الحرارة الطبيعية للُبصيلة المخّضلة + 0.2 حرارة 
المقياس الكروي + 0.1 حرارة الهواء

= 0.7 * 30 درجة مئوية + 0.2 * 50 درجة مئوية + 
0.1 * 40 درجة مئوية

= 21 درجة مئوية + 10 درجات مئوية + 4 درجات 
مئوية

= 35 درجة مئوية

.)WBGT( . مثال عن جهاز محمول بالَيد لتقييم درجة الحرارة بمقياس ذي ُبصيلة مخّضلة	الرسم 

درجة الحرارة بمقياس ذي ُبصيلة مخّضلة 
للبيئات الخارجية

= 0.٧ الحرارة الطبيعية للُبصيلة المخّضلة 
+ 0.2 حرارة المقياس الكروي + 0.1 حرارة 

الهواء 

درجة الحرارة بمقياس ذي ُبصيلة مخّضلة 
للبيئات الداخلية

= 0.٧ الحرارة الطبيعية للُبصيلة المخّضلة + 
	.0 حرارة المقياس الكروي

)الحرارة الطبيعية للُبصيلة المخّضلة، 
ُمقتِرنًة بحرارة الهواء، ُتشير إلى الرطوبة(
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إنَّ مســتويات خطــر اإلجهــاد الحــراري فــي العمــل وفًقــا لدرجــة الحــرارة بمقيــاس ذي ُبصيلــة مخّضلــة )WBGT( هــي 
علــى النحــو التالــي:

درجة الحرارة بمقياس ذي ُبصيلة مخّضلةمستوى اإلجهاد الحراري في العمل

أقّل من 27.8 درجة مئويةال إجهاد حراري 

27.8 درجة مئوية إلى 29.4 درجة مئويةمنخفض

29.5 درجة مئوية إلى 31.0 درجة مئويةمتوّسط

31.1 درجة مئوية إلى 32 درجة مئويةمرتفع

أعلى من 32.1 درجة مئويةشديد

في ما يلي بعض األمثلة حول كيفية ترجمة المعلومات الواردة أعاه إلى صور توضيحية يمكن نشُرها في موقع العمل لكي يّطلع 
عليها العّمال على جميع المستويات. 
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 6. إرشادات حول
برامج العمل واالستراحة

ُيشــير العمــل الميدانــي الــذي ُأجــرَي فــي ُأُطــر مختلفــة إلــى فوائــد برامج العمــل واالســتراحة. فلقد أظهَر 
ــون بجهــد منخفــض، بســبب الظــروف  ــاء والزراعــة يعمل ــْي البن ــال فــي مجاَل البحــث فــي قطــر أنَّ العّم
وبســبب قدرتهــم علــى ضبــط وتيــرة العمــل بأنفســهم. فالضبــط الذاتــي لوتيــرة العمــل )التعديــل الذاتــي 

لمعــّدل العمل/جهــد العمــل( هــي اســتراتيجية مهّمــة للتخفيــف مــن آثــار اإلعيــاء الحــراري. 

ينبغــي تثقيــف العّمــال حــول الرصــد الذاتــي والســماح لهــم بأخــذ اســتراحات كّلمــا شــعروا بالحاجــة إلــى 
ل مــن خــال النقــاش بيــن أصحــاب العمل/الُمشــِرفين  ذلــك. ويمكــن أيًضــا وضــع جــدول زمنــي ُمعــدَّ

ــال حــول أفضــل برنامــج للعمــل.  والعّم

 )WBGT( ســاعة  كّل  الحــرارة  درجــة  بقياســات  المتعّلــق  الجــدول  يســتخدموا  أن  للُمشــِرفين  يمكــن 
ــدة. مــن خــاِل تحليــٍل  لاســتدالل إلــى االســتراحات التــي ينبغــي أن يأخذهــا عّمالهــم للبقــاء بصّحــة جّي
د  للدراســات العالميــة بتفويــٍض مــن وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة، لــم ُتحــدَّ
أّي طريقــة عمليــة وصالحــة كبديــٍل عــن »الِقَيــم الحّديــة القصــوى« التــي أعّدهــا المؤتمــر األميركــي 
لعلمــاء الصّحــة الصناعيــة الحكومييــن. ُتشــير الوثيقــة التوجيهيــة التــي تقتــرح هــذه الطريقــة إلــى أنَّ 
حــرارة الجســم األساســية »... قــد تتجــاوز ]8	 درجــة مئويــة[ فــي ظــّل ظــروف معّينــة مــع فئــات معّينــة، 
ومــع الرصــد البيئــي والفيزيولوجــي وغيــره مــن الضوابــط. بالتالــي، يكتســب التقديــر المهنــي أهميــًة 
خاّصــة فــي تقييــم مســتوى اإلجهــاد الحــراري واإلعيــاء الحــراري الفيزيولوجــي لتوفيــر توجيهــات مناســبة 
مــن أجــل حمايــة معظــم العّمــال األصّحــاء، مــع أخــذ العوامــل الفرديــة ونــوع العمــل فــي االعتبــار.« 
وُتشــير المبــادئ التوجيهيــة نفســها بوضــوح إلــى أنَّ »تقييــم اإلجهــاد الحــراري واإلعيــاء الحــراري يمكــن 

أن ُيســتخَدم لتقييــم الخطــر علــى ســامة العامــل وصّحتــه«. 

يســمح تقييــم درجــة الحــرارة بمقيــاس ذي ُبصيلــة مخّضلــة بمعرفــة مقــدار االســتراحات التــي ينبغــي أن 
يأخذهــا العّمــال، علــى النحــو التالــي: 

مّدة االستراحة 
بالدقائق خالل 
ساعة من دوام 

العمل

درجة الحرارة بمقياس ذي ُبصيلة مخّضلة بحسب نوع عبء العمل )بالدرجة المئوية(

عمل بمجهود عاٍل جًداعمل بمجهود عاٍلعمل بمجهود متوّسطعمل خفيف

العّمال المتأقلمون

------ 28.2 أو أقّل0.8	 أو أقّل0 – 15

 	0 – 15 	1.2 – 	0.9 29.0 – 28.	 2٧.6 – 26.٧---

 	5 – 	0 	1.8 – 	1.	 	0.1 – 29.1 28.8 – 2٧.٧ 2٧.9 – 26.6

أكثر من 2٧.9 أكثر من 28.8 أكثر من 0.1	 أكثر من 1.8	 5	 – 60 

العّمال غير المتأقلمين

------25.0 أو أقّل 28.1 أو أقّل 0 – 15 

 	0 – 15 28.٧ – 28.2 26.0 – 25.1 2	.2 – 2	.1---

 	5 – 	0 29.	 – 28.8 2٧.2 – 26.1 25.٧ – 2	.	 2	.6 – 2	.0

أكثر من 6.	2 أكثر من 25.٧ أكثر من 2٧.2 أكثر من 	.29 5	 – 60 

---: ال تتوّفر ِقَيم حّدية قصوى. ينبغي استخدام التحليل التفصيلي و/أو الرصد الفيزيولوجي.

2	
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فــي ســيناريو افتراضــي، إذا كاَن العامــُل المتأقلــم يقــوُم بعمــٍل خفيــف )انظــر الجــدول أدنــاه( فــي بيئــٍة حيــث تبلــغ 
ــع منــه تخصيــص مــا ال يُقــّل عــن 15 إلــى 0	  الحــرارة 1	 درجــة مئويــة بمقيــاس ذي ُبصيلــة مخّضلــة، ُيفتــَرض أن ُيتوقَّ
دقيقــة لاســتراحة فــي كّل ســاعة مــن دوام عملــه )أي ال يعمــل فــي هــذا الوقــت(. خــال البحــث الــذي ُأجــِرَي فــي 
هــم يقومــون بعمــل خفيــف لمــّدٍة ُتســاوي 1	-2	% مــن الوقــت  ــَن أنَّ قطــر، تــمَّ رصــد العّمــال فــي موقــٍع للبنــاء، وَتبيَّ
تقريًبــا، ويســتريحون لحوالــى 61-62% مــن الوقــت. وكاَن هــؤالء العّمــال فــي حالــٍة آمنــة )اســتناًدا إلــى درجــة حــرارة 
جســمهم األساســية وقياســات أخــرى(، وكانــوا محمّييــن بعــدٍد مــن تدابيــر التخفيــف مــن اإلجهــاد الحــراري، بمــا فــي 

ذلــك إعطاؤهــم الحــّق فــي ضبــط وتيــرة العمــل بأنفســهم. 

فــة اســتناًدا إلــى مجهــود »األيــض« وفًقــا لمعيــار آيــزو 5	8996:200.  فــي مــا يلــي أمثلــة عــن المهــام اليدويــة الُمصنَّ
يمكــن اســتخدام هــذا التصنيــف لتنظيــم عــبء العمــل لــدى العّمــال:

أمثلة عن مهام العمل معّدل األيض

و/م2الفئات 

65االستراحة
)٧0 to 55(االستراحة، الجلوس بشكل ُمريح

100العمل الخفيف
)1	0 to ٧0(

عمل يدوي خفيف )كتابة، طباعة، رسم، خياطة، مسك سجّات(؛ العمل باليَدْين والذراَعْين )األدوات 
الصغيرة التي ُتستخَدم على طاولة، معاينة، تجميع أو فرز مواد خفيفة(؛ العمل بالذراَعْين والساَقْين 

)قيادة مركبة في ظروف عادية، تشغيل مفتاح َقَدم أو دّواسة(؛ الحفر وقوًفا )قطع صغيرة(؛ آلة 
ات؛ لّف جهاز دائر صغير؛ العمل اآللي بأدوات منخفضة الطاقة؛  التفريز )قطع صغيرة(؛ لّف الِمَلفَّ

المشي العادي )سرعة المشي ال تتعّدى 2.5 كلم/الساعة(.

العمل 
المعتدل 

165
)200 to 1	0(

العمل المستمّر باليَدْين والذراَعْين )الدّق بالمسامير، البْرد(؛ العمل بالذراَعْين والساَقْين )تشغيل 
الشاحنات أو الجّرارات أو معّدات البناء على الطرقات الوعرة(؛ العمل بالذراَعْين وبجذع الجسم )العمل 
باستخدام المطرقة الهوائية، تجميع الجّرارات، التجصيص، العمل المتقّطع بالمواد المتوّسطة الِثقل، 
إزالة األعشاب، جرف األرض، قطف الفواكه أو الخضار، دفع أو سحب العربات ذات الوزن الخفيف أو 

عربات اليد، المشي بسرعة تتراوح بين 2.5 كلم في الساعة و5.5 كلم في الساعة، التطريق(.

0	2العمل الشاّق
)260 to 200(

العمل الشديد باستخدام الذراَعْين وجذع الجسم؛ حمل المواد الثقيلة؛ الحفر؛ العمل بالمطرقة الثقيلة؛ 
العمل بالمنشار؛ تسوية أو أزملة الخشب الصلب؛ جّز العشب بالَيد؛ التنقيب؛ المشي بسرعة تتراوح 

بين 5.5 كلم في الساعة و٧.0 كلم في الساعة؛ دفع أو سحب العربات ذات الحمولة الثقيلة؛ تقطيع 
القوالب؛ صّب الُكَتل الخرسانية.

العمل الشاّق 
جًدا 

290
)260(

النشاط الكثيف جًدا بوتيرة سريعة إلى قصوى؛ العمل بالفأس؛ الحفر أو التنقيب الشديد؛ صعود 
األدراج أو المنحدرات أو السالم؛ المشي السريع بُخطى صغيرة؛ الركض؛ المشي بسرعة تزيد عن 0.٧ 

كلم في الساعة.  

5 آيزو 	8996:200. إرغونوميا البيئة الحرارية – تحديد معّدل األيض. المنّظمة الدولية لتوحيد المقاييس. جنيف، سويسرا. 
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٧. استراتيجيات للوقاية من التجفاف

يؤّثــر التجفــاف علــى قــدرة اإلنســان علــى المحافظــة علــى فتــرة عمــل ســليمة وُمنِتجــة. لذلــك، ينبغــي 
علــى العّمــال أن يحرصــوا علــى ترطيــب جســمهم عنــد وصولهــم إلــى العمــل عــن طريــق شــرب ٧50-500 
مــل )كوبــان أو 	 أكــواب( مــن الميــاه قبــل المباشــرة بالعمــل. كذلــك، ينبغــي علــى العّمــال اســتهاك 
ــال بالحفــاظ  ــذ فــي النهــار. وفــي الليــل، ُينَصــح العّم ــاء العمــل الُمنفَّ ٧50 مــل )	 أكــواب( كّل ســاعة أثن

علــى ترطيــب أجســامهم مــن خــال شــرب كميــة كافيــة مــن الميــاه إلرواء عطشــهم. 

فــي المقابــل، ينبغــي علــى العّمــال تفــادي فــرط الترطيــب الــذي قــد يســّبب أمراًضــا حــاّدة ومميتــة 
)مثــًا: نقــص الصوديــوم فــي الــدم(. لذلــك، ُينَصــح العّمــال باســتكمال اســتهاكهم للميــاه بإضافــة 
ملعقــة واحــدة مــن الملــح كمجمــوع )دوام العمــل بأكملــه(، تفادًيــا لنقــص الصوديــوم فــي الــدم. ولكــْن، 
ينبغــي علــى العّمــال المصابيــن بأمــراض القلــب أو ضغــط الــدم أو غيرهــا مــن الحــاالت الطّبيــة، أو الذيــن 

يتناولــون األدويــة، اعتمــاد هــذه المشــورة فقــط بعــد مراجعــة طبيبهــم.

أخيــًرا، ُينَصــح العّمــال أيًضــا بــرّش الميــاه علــى وجههــم وعنقهــم وذراَعْيهــم )إذا كانــوا يرتــدون قميًصــا 
ــري والحــّد مــن نســبة التجفــاف. قصيــر األكمــام( للمســاعدة علــى زيــادة التبريــد التبخُّ

ــة لنشــرها فــي  ــواردة أعــاه إلــى صــورة توضيحي ــة ترجمــة المعلومــات ال ــاٌل عــن كيفي فــي مــا يلــي مث
ــع المســتويات. ــى جمي ــال عل ــع عليهــا العّم موقــع العمــل كــي يّطل

في ما يلي مثاٌل عن كيفية ترجمة المعلومات الواردة أعاه إلى صورة توضيحية لنشرها في موقع العمل كي يّطلع 
عليها العّمال على جميع المستويات
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8. المابس

للحــّد مــن اإلعيــاء الحــراري فــي العمــل، ينبغــي تزويــد العّمــال بمعــّدات حمايــة شــخصية مائمــة، بمــا 
ــادة  ــة، المصنوعــة مــن أقمشــة مســامية لزي فــي ذلــك المابــس الفضفاضــة والفاتحــة اللــون والمتين

ــر الَعــَرق.  تبخُّ

ض للحــّر باالســتناد إلــى درجــة الحــرارة بمقيــاس ذي ُبصيلــة مخّضلــة – واالســتراحات  إنَّ تقييــم التعــرُّ
التــي ينبغــي أن يأخذهــا العّمــال – الــذي تناوَلــه القســم الســابق، قــد ُأِعــّد لــزّي العمــل العــادي )قميــص 
بأكمــام طويلــة وســروال(. بالتالــي، إذا كاَن ُيعــَرف أنَّ العّمــال يرتــدون مابــس مختلفــة، ينبغــي تعديــل 

قيمــة درجــة الحــرارة مــن خــال إضافــة عامــل اللبــاس، كمــا يوِضــح الجــدول أدنــاه:6

 اإلضافة إلى درجة الحرارة بمقياس ذي ُبصيلة مخّضلةنوع المابس
))درجة مئوية

0)مابس عمل )قميص بأكمام طويلة وسروال

0 )مآزر مصنوعة من قماش )مواد منسوجة

SMS(*0.5( مآزر مصنوعة من البوليبروبيلين

1مآزر مصنوعة من البولي أليفينات

	مابس منسوجة بطبقة مزدوجة

11المآزر العازلة للبخار المحدودة االستخدام

ــا مــا ُتعــَرف بـ«المســتوى أ«. وال يمكــن إضافــة  ماحظــة: ال يجــب اســتخدام هــذه الِقَيــم للبــدالت التــي تغّلــف الجســم بالكامــل والتــي غالًب
»عوامــل التعديــل« فــي حــال ارتــداء طبقــات متعــّددة. فارتــداء المــآزر يفتــرض أّنــه ال يوجــد تحتهــا ســوى مابــس بســيطة، وليــس طبقــة ثانيــة 

مــن المابــس.

.Spunbond Meltblown Spunbond = * :المفتاح

 TLVs and BEIs Based on the Documentation of the Threshold .)2012( 6 المؤتمر األميركي لعلماء الصّحة الصناعية الحكوميين
Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents, and Biological Exposure Indices ]الِقَيم الحّدية القصوى 

ومؤّشرات التعّرض البيولوجية باالستناد إلى توثيق الِقَيم الحّدية القصوى للمواد الكيميائية والعوامل الفيزيائية، ومؤّشرات التعّرض 
البيولوجية[. المؤتمر األميركي لعلماء الصّحة الصناعية الحكوميين؛ سينسيناتي، الواليات المّتحدة األميركية.
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في ما يلي مثاٌل عن كيفية ترجمة المعلومات الواردة أعاه إلى صورة توضيحية لنشرها في موقع العمل كي يّطلع 
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