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  Introductionاملقدمة 

الشن أن أعمال البناء واإلنشاءات من األعمال الهامة التً ال ٌمكن ألي مجتمع 

االستؽناء عنها، وٌمكن اعتبار هذه األعمال كصناعة من الصناعات األساسٌة التً 

تدعم االلتصاد الوطنً، وصناعة اإلنشاءات كؤي صناعة أخرى من الصناعات الخفٌفة 

أو الثمٌلة معرضة للحوادث، وهً تختلؾ باختالؾ طبٌعة العملٌة اإلنشائٌة، وكذلن 

باختالؾ عنصر اإلنتاج المسبب أو المتعرض للحادث فٌها؛ ولذلن فإن النتٌجة المترتبة 

على الحادثة تزداد أو تمل شدة تؤثٌرها المباشر أو ؼٌر المباشر بناء على مدى لوة كل 

من المسبب والمتعرض للحادثة مهما كان إنسانا أو آلة أو أي مادة مستخدمة فً العمل 

ولمد عرفت الحادثة بؤنها كل ما ٌحدث بصورة ؼٌر متولعة وٌإدي إلى . اإلنشائً
 .إلحاق الضرر بالعاملٌن بالدرجة األولى، واألموال، واألجهزة، والمواد بالدرجة الثانٌة

وتختلؾ الحوادث من حٌث الحجم، فمد تكون صؽٌرة أو كبٌرة، ومهما كان حجم 

الحادثة فهً تإثر على المصاب أو المصابٌن وعلى سٌر العمل بشكل سلبً، باإلضافة 

إلى ما لد تسببه من تكالٌؾ باهظة تبلػ أضعاؾ ما ٌلزم إنفاله من أجل توفٌر وسائل 

 .  السالمة من تلن الحوادث
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أما بالنسبة للصحة المهنٌة فهً علم دراسة الحال الصحٌة للعاملٌن بالمهن المختلفة، 

وكذلن دراسة العوامل البٌئٌة المختلفة التً توجد فً بٌئة العمل، والتً ٌتعرض لها 

العاملون بؽرض تشخٌص وعالج األمراض الناتجة عن المهنة، وحوادث العمل 

والتعرؾ على العوامل البٌئٌة الموجودة ولٌاسها، والتحكم فٌها بهدؾ تحمٌك أفضل 

 .ظروؾ صحٌة وذهنٌة واجتماعٌة للعاملٌن
 

 :أنواع األعمال اإلنشائٌة
 

 :ٌشتمل أي مشروع إنشائً على بعض أو كل األعمال التالٌة

 .الحفر والردم

 .التخزٌن

 .النمل والمناولة ٌدوٌا أو آلٌا

 .تجهٌز مولع المشروع

 .البناء

 .الترمٌم والصٌانة

 .الهدم
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    أسباب الحوادث فً المشروعات اإلنشائٌة          

إن أسباب الحوادث كثٌرة ومتنوعة وال ٌستطٌع أي مهندس معرفة تلن األسباب عن     

طرٌك التخمٌن والتمدٌر، بل ٌجب دراسة النشاطات اإلنسانٌة بدلة والتؤكد من تطبٌك أنظمة 

ولوانٌن السالمة فً جمٌع المجاالت، ومعظم أسباب الحوادث فً مولع العمل لمختلؾ 

المشروعات الهندسٌة كان سببها خطؤ بسٌط أو إهمال ؼٌر متعمد، لتحمٌك الولاٌة ٌجب توفٌر 

وسائل السالمة فً مولع العمل، حٌث هذا لد ٌكلؾ الملٌل من المال بالممارنة مع ما ٌكلفه 

 .عند ولوع الحادثة

 

إن توفر األمان فً مولع العمل ٌعنً توفر الكفاءة، ومما الشن فٌه أن كل مهندس      

مشرؾ ٌحاول لصارى جهده لٌجعل مولع العمل الوالع تحت إشرافه ذا كفاءة، لكن الكفاءة 

فً مولع العمل تعنً النظام والدلة والنظافة، وتعنً أٌضا تؤمٌن السالمة واألمان 

 .واالطمئنان
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 أسباب الحوادث التً ٌجب أن تؤخذ فً أي نظام لؤلمان والسالمة

 .السموط من على الساللم أو الصماالت أو األسطح•

 .سموط مواد أو أدوات على العاملٌن بالمشروع•

 .حدوث تماس كهربائً، مما لد ٌإدي إلى حرٌك بالمولع والمخازن•

 .سوء استعمال األدوات التً تستخدم فً أعمال اإلنشاءات•

 .المسامٌر والشفرات والزجاج المكسور•

 .التفجٌرات والحرائك، وخاصة فً أعمال الهدم•

 .عملٌات اللحام وسوء استخدامها•

 .الكوارث الطبٌعٌة من أمطار وفٌضانات وزالزل•

حوادث السٌارات واآلالت؛ بسبب عدم وجود طرق جدٌدة للدخول والخروج •
 .من مولع العمل

 .سوء تخزٌن للمواد واآللٌات المستخدمة فً األعمال اإلنشائٌة•

 .عدم استخدام الروافع بطرٌمة سلٌمة أو تحمٌلها أكثر من الحمولة المحددة لها•
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عدم وضع إشارات تنبٌه كافٌة تشٌر إلى إنشاءات تحت اإلنجاز، كالطرق •
 .والجسور، مما لد ٌإدي إلى حوادث للسٌارات والمارة

السماح باستعمال الطرق والكباري فبل إنجازها بالكامل مما لد ٌسبب حوادث •
 .مروعة

 .عدم الرعاٌة الصحٌة للعاملٌن فً الموالع اإلنشائٌة•

للخرسانة سابمة اإلجهاد مخاطر تختلؾ عن نظٌراتها، إذ إنها لد تتسبب فً •
كارثة إذا ما انفلت حدٌد التسلٌح أو انمطع؛ بسبب سوء وضعٌته أو بشده بؤكثر 

 .من لدرته

 .سوء اإلشراؾ، أو للة خبرة المهندسٌن المشرفٌن لد ٌسبب الحوادث فً العمل•

عدم االلتزام بالمواصفات الخاصة بالمواد، أو طرق التنفٌذ لد ٌإدي إلى •
 .حوادث جمة فً الموالع اإلنشائٌة

إجراء تؽٌٌرات على مبنى لائم أو تحت اإلنجاز لد ٌإدي إلى حوادث كثٌرة، •
 .  إذا ما كان هذا التؽٌٌر أو طرٌمة إجرائه ؼٌر سلٌمة
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 األمراض المهنٌة والمخاطر الصحٌة فً قطاع البناء    

هنان أمراض مهنٌة عدٌدة فً لطاع البناء والتشٌٌد وكذلن مخاطر صحٌة •

 :وأمراض مهنٌة ٌتعرض لها العاملون فً المماوالت ومنها 

مرض السلٌكوزس، وؼالبا ما ٌصاب نحاتً األحجار، والعاملٌن فً تنظٌؾ •

 .األسطح بالرمال المضؽوطة

 .التسمم بالرصاص، وؼالبا ما ٌصاب النماشٌن•

 .أمراض المفاصل والعظام، وٌصٌب العاملٌن على اآلالت الدلالة•

 .األمراض الجلدٌة الناتجة عن استخدام مواد مثل اإلسمنت•

مرض المٌسون، وٌصٌب العاملٌن تحت ضؽط جوي مرتفع، كمواعد الكباري •

 .والمنشآت البرٌة
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 أما بالنسبة ألسباب المخاطر الصحٌة واألمراض المهنٌة فهً 

 
 .التعرض لدرجات الحرارة العالٌة والرطوبة•

 .التعرض لمستوٌات عالٌة من الضوضاء•

 .التعرض لالهتزازات•

 .التعرض لسوء اإلضاءة•

 .التعرض للصعك الكهربائً•

 .التعرض ألمراض الؽبار الرئوي•

 .التعرض لإلصابة باألمراض الجلدٌة المهنٌة•

 .اإلجهاد العضلً والمفصلً•

 .الضؽوط العملٌة والعصبٌة•
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 واجبات إدارة المشارٌع

ٌجب أن ٌعمل المدٌر على سٌادة األمن و متابعة لواعد السالمة أثناء التنفٌذ فً •
المولع وٌضع لواعد السالمة التً تتالءم مع نوع العمل، وٌساعده جمٌع 

المهندسٌن و المرالبٌن فً نملها بصورة واضحة ألنهم هم الذٌن ٌتصلون مباشرة 
 .مع كافة العاملٌن فً المشروع

 :لواعد السالمة الواجب توضٌحها لكل المسإولٌن فً صناعة اإلنشاء •

شرح أسباب الحوادث لكافة العاملٌن فً المولع، ثم إعطائهم التدرٌبات الالزمة •
 .النجاز العمل بؤمان

 .تشجٌع العاملٌن على تمدٌم تمارٌر حدوث األخطاء•

 .التحذٌر من اإلهمال و التهور والمزاح بؤدوات العمل فً المولع•

 .ٌجب إٌصال كافة التعلٌمات الخاصة بمواعد اآلمان•
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حٌث أن فً الشركات الكبرى ٌتم تعٌٌن مهندس السالمة مثل أي مهندس آخر 
 :وٌكون من مهامه 

 

مراجعة طرق التصمٌم و التنفٌذ وتطور مواصفات السالمة؛ لٌتم إضافتها فً •
 .وثائك

 .وضع خطة السالمة التً تتناسب مع متطلبات المشروع•

مراجعة برنامج المماول الخاص بالسالمة على ضوء برنامج مدٌر اإلنشاء •
 .للسالمة، والحصول على موافمة المالن على خطة السالمة الخاصة بالمشروع

 .تخطٌط نظم التمٌد بالخطة من لبل موظفً السالمة•

 .تنظٌـم لجنة سالمة للمشروع•

 .تؤمٌن خدمات اإلسعافات األولٌة فً المولع•

 .تؤمٌن الحماٌة من الحرٌـك و خدمات األمن•
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االحتٌاطات واالشتراطات االساسٌة االتٌة لتوفٌر السالمة والصحٌة المهنٌة على كل 

 :  منشاة

مراعاة اختٌار مولع المنشاة وأماكن العمل بها بما ٌتفك مع احكام البناء   •

ولراراته المنفذة و إال ٌكون لد صدر من اٌة جهة معٌنة بحظر الامة انشطة 

 .  او انواع معٌنة منها بالمولع المختار 
 

االلتزام بإجراءات واشتراطات الولاٌة واإلشعاعات المإذٌة وتجنب  •

اخطارها فعند استعمال اللحام بالكهرباء واألكسجٌن وأشعة اللٌزر والؽازات 

الخاملة البد من استعمال االدوات الولائٌة مثل النظارات الولائٌة ولباس المر 

 .ٌول الؽٌر منفذ لألشعة وؼٌرها 
 

فً حالة استخدام مواد لابلة لالشتعال او االنفجار ٌجب استعمال اجهزة  •

 .  االنذار المبكر االلكترونٌة واألوتوماتٌكٌة 
 

ٌجب اتباع اسالٌب السالمة فً حالة تداول او نمل او تحمٌل او تنزٌل او  •

تخزٌن تلن المواد وان تستعمل عند ذلن وسائل النمل االلً المناسبة وال 

 .كٌلو جراما عن االرصفة الى اعلى 30ٌسمح للعامل برفع اكثر من 
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ان تعد العملٌات التً ٌنجم عنها اتربة او ادخنة او ؼازات ضارة بالعامل •

وزائدة عن المعدل المسموح به فً البٌئة الموجود بها االنسان فً اماكن 

منفصلة وان تزود بوسائل الولاٌة الالزمة التً تكفل عدم انتشارها وٌجب 

   .على العامل استخدام الكمامات 

مراعاة إال ٌمل حجم الفراغ المخصص للشخص الواحد فً االماكن المؽلمة •

 .عن عشرة امتار مكعبة 

مع اخذ كافة احتٌاطات , ان تجهز الساللم و السماالت والممرات المرتفعة •

الولاٌة والسالمة لها مثل االضاءة ومنع االنزالق والتعثر وان تكون درجات 

الساللم المستعملة جٌدة وبعرض كاؾ وان تحاط بحواجز من الجانبٌن ان لم 

 .ٌكن احد جوانبها بجوار الحائط والمبانً

الحاالت التً تكون فٌها طرق الولاٌة ؼٌر مناسبة وؼٌر كافٌة لسالمة •

العاملٌن ٌتم تزوٌدهم بالمالبس الوالٌة واألدوات والوسائل الشخصٌة 

 .كالمفازات والمبعات واألحذٌة واأللنعة وؼٌر ذلن من الوسائل 
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على كل منشاة اتخاذ االحتٌاطات الالزمة للولاٌة ومن مخاطر الحرٌك ، طبما لما  •

 .ٌحدده الدفاع المدنً حسب نوع العمل والمواد المستعملة ومواد االنتاج 

على كل منشاة توفٌر بٌئة عمل امنة من المخاطر المٌكانٌكٌة والطبٌعٌة والكٌمٌائٌة   •

 :  والسلبٌة وؼٌرها من المخاطر الصحٌة 
 

ان تكون اعمال البناء والحفر والهدم معتمدة من الجهات المختصة حسب  1.

المواصفات الهندسٌة وان ٌراعً توفٌر احتٌاطات السالمة والصحة المهنٌة ، 

 .  السماالت بعرض كاؾ وثابتة ال تعرض العامل للسموط مزودة بحوافز جانبٌة 
 

ٌجب وضع سٌاجات االمان على اسمؾ اماكن العمل اذا كانت طبٌعة العمل تمتضً   2.

الصعود الٌها وكذلن حول المصاعد والمناور التً تتخلل هذه االسمؾ او تؽطٌتها 

 .بطرٌمة تمنع سموط االشخاص او االشٌاء علٌها 
 

عمل مظالت والٌة بعرض كاؾ وحوافز بارتفاع مناسب تعمل على ولاٌة العاملٌن 3.

 .والمارٌن اسفلها من خطر سموط اشٌاء 
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وضع اشارات وحوافز حول المبانً المراد هدمها او مناطك الطمً وٌجب البدء فً  4.

 .  عملٌات الهدم من اعلى 

 

ٌجب عدم الماء انماض الهدم ومخلفات البناء والنفاٌات من اعلى والعمل على ازالتها 5.

 .  بواسطة آالت رافعة او مجار مائلة محاطة بؤسوار 

 :االحتٌاطات االزمة عند الحفر : ثانٌا 
 

ٌجب بدء عملٌات الحفر دائما من اعلى الى اسفل ، مع مالحظة ان تكون الجدران   1.

 .بمٌل حسب تربة االرض 

 

ٌجب دعم جوانب الحفر بوسائل الحماٌة االزمة وحسب الدراسة الهندسٌة الخاصة  2.

 .بذلن 

 

 .تجهٌز ممرات امنة للعاملٌن فً عملٌات رفع االتربة  3.
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 .  وضع اشارات والفتات تحذٌرٌة على جوانب الحفر لمنع اخطار السموط  4.

 

ٌجب عدم تراكم االتربة المرفوعة من الحفر بجوارها ووضعها على بعد مناسب من  5.

   .الحفر 
 

 :االحتٌاطات االزمة عند استعمال الآلالت : ثالثا 
 

التروس ، الجنازٌر ، السٌور ، وؼٌرها بحافز : ٌجب تؽطٌة االجزاء المتحركة مثل   •

واق ، بحٌث ٌحول دون وصول العامل او احد اعضاء جسمه الٌها مع ضرورة وضع 

 .  اشارات تحذٌرٌة بعدم االلتراب منها 

 

ٌجب عند استعمال اي جهاز او الة كهربائٌة او اسالن او اٌة توصٌالت او مفاتٌح   •

ان تكون من النوع المسموح باستعماله طبما لمكان االستعمال الخارجً او الداخلً ، 

 .  وطبما للمواصفات العالمٌة وبما تتفك مع ظروؾ العمل 

 

الفحص الدوري على جمٌع الكابالت عند كل استعمال مع ضرورة كون التوصٌالت   •

 .  المتنملة بعٌدة عن كل مصدر رطوبة 

Prevention and occupational safety 



16 

ٌجب التأكد من ان الجهاز او االلة موصلة بطرٌقة امنة وسلٌمة ومطابقة 

 : لمواصفات العٌنة مثل

 .نوع التٌار الكهربائً متؽٌرا او مستمرا  1.
 

 .وصل على ثالثة اوجه او اثنٌن او وجه واحد  2.
 

 .لٌمة الذبذة المطلوبة  3.
 

 . عدم اضافة وصالت او لدرات اضافٌة اكبر من لدرة الشبكة 4.
 

 

 : االحتٌاطات االخرى االزمة  لتوفٌر السالمة والصحٌة المهنٌة:رابعا  
 

 

على المماول ان ٌتخذ جمٌع احتٌاطات السالمة لعماله وعمال وموظفً صاحب   •

العمل والمهندس االستشاري ، وان ٌراعً السالمة بصورة عامة وعلٌه كذلن اتخاذ 

جمٌع االحتٌاطات الالزمة ، لٌمنع ولوع الحوادث فٌما ٌتعلك بتنفٌذ االعمال فً 

 .  مولع العمل 
 

على المماول وضع اشارات التحذٌر وإلامة حوافز مإلتة ووضع انوار عند امكنة  •

 .عبور المشاة او السٌارات فً اللٌل وعلٌه التنسٌك مع ادارة المرور 

Prevention and occupational safety 



17 

ان اتخاذ االحتٌاطات الولائٌة لحماٌة الجمهور والمستخدمٌن ضد الحوادث سٌان •

ال ٌؽفً المماول من . لوكان باختٌار المماول ، او حسب تعلٌمات المهندس 

مسئولٌته فً التعامل مع حاالت االصابة بما ٌفرضه المانون وفً دفع التعوٌضات 

الخ ، فً حالة حدوث حوادث ..............او االضرار او نفمة العجز او الؽرامات 

   .مثل هذه االصابات 

على المماول احتساب تكلفة مثل هذه االجراءات واالحتٌاطات الولائٌة ضمن اسعار •

 .  الوحدات فً جدول الكمٌات 

ساعة من  48ٌجب ابالغ دائرة السالمة والصحة المهنٌة بوزارة العمل خالل •

 .ولوع الحادث حسب المانون 

Prevention and occupational safety 
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Prevention and occupational safety 

  :الحراسة واإلنارة  

على المتعهد ان ٌموم بتامٌن كل ما ٌلزم العمل من انارة وحراسة وسٌاج ورلابة         

حٌثما كان ضرورٌا ، وعلى المهندس او ممثل المهندس ان ٌطلب من المتعهد 

تامٌن ذلن وٌموم المتعهد على نفمته بتامٌن اٌة حراسة او انارة تطلبها اٌة سلطة 

مسئولة ذات اختصاص فً سبٌل حماٌة االشؽال او تامٌن سالمة الجمهور او 

خالفه وفً حالة تخلؾ المتعهد عن المٌام بذلن ٌكون للمهندس الحك بتؤمٌنها على 

   .نفمة المتعهد وعلى حسابه مهما بلؽت 
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   :حماٌة االشغال 

ٌنبؽً على المتعهد ان ٌتحمل كامل المسإولٌة لحماٌة االشؽال المإلتة منذ ابتداء        

العمل وحتى نهاٌته وإذا حصل اي ضرر او خسارة فً هذه االشؽال او اي جزء 

منها او فً االشؽال المإلتة ومهما كان سبب ذلن إال فً حالة الظروؾ الماهرة فان 

على المتعهد ان ٌموم بإصالح ذلن الضرر وتصحٌح اي خلل ، وتكون تكلفة 

اصالح هذه االضرار على حسب المتعهد إال اذا كانت لد ولعت بسبب الظروؾ 

وعندها ٌكون على حساب صاحب العمل وفما لنصوص المانون الخاصة بالظروؾ 

   .الماهرة 
 

  :وتشمل الظروف القاهرة 
 

 حاالت الحرب سواء المعلنة او ؼٌر المعلنة  1.

 حاالت الؽزو من العدو او الثورة  2.

 االضطرابات التً ال ٌكون لمستخدمً وعمال المتعهد ٌد فٌها  3.

حاالت اشؽال صاحب العمل ألي جزء من االشؽال تم تسلٌمه نهائٌا بموجب  4.

 .شهادة استالم 

Prevention and occupational safety 
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 :  االسعافات االولٌة 

على المماول ان ٌإمن وٌحتفظ فً مولع العمل وفً مكان امٌن ٌمكن الوصول 

الٌه بسهولة جمٌع متطلبات االسعافات االولٌة ، كما ٌجب ان ٌكون احد 

مستخدمً المماول مدربا على اعمال االسعافات االولٌة وان ٌكون موجودا فً 

علما بان تكالٌؾ ما ٌتطلبه االسعاؾ االولً على . المولع بصورة مستمرة 

 .حساب المماول 

  :تنظٌم السٌر والطرق 

ٌنبؽً على المتعهد تنظٌم كافة اعماله بشكل ٌتفك وأنظمة السٌر وتعلٌمات 

الدوائر الرسمٌة الخاصة بالطرق وؼٌرها من االنظمة والموانٌن المرعٌة 

وعلٌه ان ٌتجنب احداث اي تعطٌل للسٌر او اٌة اضرار وعطل فً الطرق 

والجسور والممرات التً ٌستعملها لتنفٌذ التزاماته فً هذه االتفالٌة وعلٌه 

تنظٌم تحركات الٌاته وعماله بشكل ٌخفؾ من تعطٌل السٌر على الطرق 

العامة والطرق الخاصة وعلٌه ان ٌعوض صاحب العمل عن اٌة خسارة او 

مطالبة ٌتعرض لها نتٌجة ألي تجاوز او ضرر ٌنجم عن استعمال المتعهد 

 .للطرق العامة والخاصة وعدم التمٌد بموانٌن وأنظمة السٌر 
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وإذا اضطر المتعهد لتحمٌل لطع كبٌرة من معداته وشعر ان بعض الجسور       

والعبارات ال تتحمل تلن االحمال فعلٌه ان ٌراجع بذلن المهندس للتؤكد من 

سالمة المرور على مثل هذه المعابر وٌتحمل كلفة اصالح اٌة اضرار تنجم عن 

   .استعماله للطرق 

 :تنظٌف الموقع عند االنتهاء       

ٌجب على المتعهد عند انتهاء االشؽال ان ٌموم بتنظٌؾ المولع وإزالة كل ما له       

فً المولؾ من معدات او مواد زائدة او فضالت او اوساخ او اشؽال او ؼٌر 

ذلن من االشٌاء التً ال حاجة لوجودها ، بحٌث ٌموم بتسلٌم المولع او ما فٌه من 

اشؽال نظٌفا ومرتبا بشكل ٌوافك علٌه المهندس وإذا لام المتعهد بتسلٌم اجزاء 

من العمل خالل تنفٌذه لهذه االشؽال فعلٌه ان ٌموم هذه االجزاء نظٌفة ومرتبة 

 .  اٌضا 
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