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  :نُِشَرتْ الطبعة األصلية لهذا العمل من قبل مكتب العمل الدولي ، جنيف ، تحت عنوان 

Safety and health in agricultural work    

  منظمة العمل الدولية ، جنيف – ١٩٧٩ ©حقوق النشر

  وزارة الصحة ، دمشق -٢٠٠١ ©عربية حقوق النشر للطبعة ال
  .وقد تمت ترجمته وإعادة إصداره بموافقة مكتب العمل الدولي 

ال تنطوي التسميات المستخدمة في منشورات مكتب العمل الدولي ، التي تتفق مع تلك التـي تسـتخدمها األمـم         
عن أي رأي كان من جانب مكتب العمل الدولي  المتحدة ، وال العرض الوارد فيها للمادة التي تتضمنها ، على التعيير

  . بشأن المركز القانوني ألي بلد أو منطقة أو إقليم أو لسلطات أي منها ، أو بشأن تعيين حدودها 
ومسؤولية اآلراء المعبَّر عنها في المواد أو الدراسات أو المساهمات األخرى التي تحمل توقيعاً هـي مسـؤولية        

  . يمثل النشر مصادقة من جانب مكتب العمل الدولي على اآلراء الواردة فيها مؤلفيها وحدهم ، وال
كمـا  . واإلشارة إلى أسماء الشركات والمنتجات والعمليات التجارية ال تعني مصادقة مكتب العمل الدولي عليها      

  .أن إغفال ذكر شركات ومنتجات أو عمليات تجارية ليس عالمة على عدم إقرارها 



  شكر
  

تتقدم وزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية بالشكر إلى مكتب العمـل  
الدولي الذي منح الموافقة على ترجمة هذا الكتـاب ونشـره باللغـة العربيـة      
وتعرب الوزارة عن استعدادها الدائم لتقديم العون وخدمة اإلنسان العامل فـي  

  .أي موقع 
المكتـب اإلقليمـي   ( منظمة الصحة العالمية كذلك تتقدم الوزارة باالمتنان إلى 

الذي قدم الدعم الالزم إلصدار هذا الكتاب وقد قام بالترجمة ) لشرق المتوسط 
 –مديرية الرعاية الصحية األوليـة   –الدقيقة مشكوراً الدكتور بسام أبو الذهب 
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  مقدمـة
  

تهدف توصيات مدونة الممارسة هذه إلى توجيه السـلطات والمجموعـات       
المهنية وأولئك المسؤولين عن النهوض بالسالمة والصحة المهنية في الزراعة 

يقصد بالزراعة هنـا  . ، بمن فيهم المزارعين الذين يعملون لحسابهم الخاص 
لكن ذلك ال يتضـمن   ؛شية الفالحة ، بما في ذلك زراعة األشجار وتربية الما

  .وتصنيع المنتجات الغذائية في المصانع ) زراعة الحراج(الحراجة 
قد يتعرض العاملون في الزراعة ألخطار متنوعة وكثيرة جـداً ، تواجـه       

البلدان هذه األخطار بواسطة القوانين أو األنظمة أو المعايير حيث يشمل كـل  
لمزرعـة والجـرارات والمبيـدات وآالت    مثالً أبنية ا(منها موضوعاً محدداً 

وليس الهـدف  . ، وهي ال تشمل مواضيع شاملة وجامعة .) …النجارة وهكذا 
من هذه المدونة أن تحل مكان القوانين أو األنظمة أو المعايير المقبولة الوطنية 
، وسوف تحدد الظروف واإلمكانيات التقنية المحلية مدى إتباع أحكـام هـذه   

من هذا المنظور، فقد تم األخذ بعـين االعتبـار   . حية العملية المدونة من النا
  .االحتياجات الخاصة للبلدان النامية 

إن بعض األخطار المهنية ، كتلك الناجمة عن المركبـات ذات المحـرك       
والمواد المتفجرة  والمنشار القرصي والكهرباء والحريـق والمـواد السـامة    

ي الزراعة ؛ لكن بسبب الظروف الزراعية المختلفة ، هي أخطار غير نوعية ف
  فإن اإلجراءات الضرورية لمنع هذه األخطار قد ال تـكون دائماً مماثلة تماماً 

  لقد صممت هذه المدونة لتبحث .لتلك اإلجراءات في الصناعات األخرى 



  

  السالمة والصحة في العمل الزراعي                 ٢     
  

من جانب آخر، فإن األخطار الصناعية . لزراعة بتفاصيل األخطار الخاصة با
الشائعة ، كتلك الناتجة عن آالت الرفع واسطوانات الغاز وأقراص الجلخ ، قد 
تمت اإلشارة إليها بإيجاز أو أحيلت إلى القـوانين أو األنظمـة الوطنيـة ذات    
الصلة بالموضوع الصادرة عن السلطة المختصة أو إلى أي معايير معتـرف  

  .ة للتطبيق بها قابل
كقاعدة عامة ، ال تتضمن هذه المدونة مواصفات مفصـلة لمـواد اآلالت       

مع ذلك ، فـإن  . واألجهزة والمعدات المستعملة في العمل الزراعي وبتصنيعها
المدونة تحتوي على أحكام عامة قليلة تتعلق بمواد بعـض أنـواع المعـدات    

  .وبتصنيعها 
التي تستعمل عادة في الصناعة ، فإنه يمكـن  فيما يتعلق باآلالت والمعدات     

إحالة المواضيع المتعلقة بها إلى الكتاب الذي أصدره مكتب العمل الدولي عام 
  بعنوان ١٩٥٠

 “Model Code of safety regulations for industrial establishments 
for guidance of governments and industry.  

ونة تنفيذاً لقرارين ُأِقرَّا من قبل هيئات مكتب العمل لقد تم إصدار هذه المد    
جذب القرار األول االنتباه إلى الحاجة إلجـراء دراسـات إضـافية    . الدولي 

لمشاكل السالمة والصحة المرتبطة بالمكننة واستعمال المواد الكيماويـة فـي   
  لمؤتمرالعمل الزراعي ، حيث ُأِقرَّ هذا القرار في الجلسة الثالثة والثالثين 



  

              ٣مقدمة                                                                 
  

أما القرار الثاني فقد أيد القرار األول وأعرب عن .  ١٩٥٠العمل الدولي عام 
ي ، حيـث  الرغبة في وضع معايير دولية للسالمة والصحة في العمل الزراع

ُأِقرَّ هذا القرار من قبل اللجنة الزراعية الدائمة لمكتب العمل الدولي في دورته 
اجتمـاع   ١٩٦٤وتنفيذاً لهذه القرارات ، ُعِقَد في عـام  .  ١٩٥٥الخامسة عام 

ضم تسعة خبراء من البلدان المتقدمة والنامية لدراسة مسودة مدونة الممارسـة  
وقد ُأِقـرَّت هـذه المسـودة    . لعمل الزراعي المتعلقة بالسالمة والصحة في ا

  .باإلجماع وُأِعيَدت كتابتها بالشكل النهائي بحجمها الحالي 
وفي نفس االجتماع ، قام الخبراء بصياغة النص النهائي لـدليل السـالمة       

  ١٩٦٩المهنية في الزراعة الذي نُِشَر من قبل مكتب العمل الدولي عام 
  " " guide to safety in agricultureبعنوان 

ويقدم هذا الدليل حلوالً عملية لتطبيق اإلجراءات الوقائية المختلفـة التـي       
لقد نوقشت مسألة الصحة المهنية في العمل .تمت التوصية بها في هذه المدونة 

  .١٩٧٩الزراعي بعمق أيضاً في دليل مكتب العمل الدولي الذي نشر عام 



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  الفصل األول
  

  أحكام عامة
  

  الواجبات العامة ألصحاب العمل والعمال
  

ينبغي لصاحب العمل أن يوفر األبنية والمنشـأة والمعـدات وأن   ) ١(-١     
يصونها ويفتش عليها دورياً ، وأن ينظم العمل بهـدف حمايـة العمـال مـن     

  .الحوادث واإلصابات 
ات أو معدات أخرى ، فإنه عند الحصول على آالت أو تجهيزات أو مركب) ٢(

ينبغي ألصحاب العمل أن يضمنوا أنها مطابقة ألنظمة السالمة أو، في حـال  
  .عدم وجود هذه األنظمة ، أنها مجهزة بوسائل حماية أو مصممة لتعمل بأمان 

ينبغي لصاحب العمل أن يوفر اإلشراف ليضمن أن العمـال يـؤدون   ) ١(-٢
  . عملهم في أفضل ظروف السالمة والصحة

ينبغي أن يقوم شخص كفء باإلشراف على العمل الذي ينجزه عدة أفراد ) ٢(
  .بشكل مشترك ويتطلب تفاهماً متبادالً 

ينبغي لصاحب العمل أن يضمن أنه تم إعالم العمـال بمخـاطر مهنـتهم    ) ٣(
بشكل مالئم وباالحتياطات الالزمة لتجنب الحـوادث واإلصـابات ، ال سـيما    

  .وأن يضمن أنه يتم اإلشراف عليهم بشكل كاف  ؛يين العمال الجدد أو األم



  

  السالمة والصحة في العمل الزراعي                      ٦
  

ينبغي ألصحاب العمل أن يضعوا على الجدران ، بشكل ثابت وفي أماكن ) ٤(
مناسبة وبشكل واضح ، األنظمة والتعليمات والبالغات الوطنيـة أو المحليـة   

وينبغي لهذه أن تُكْتََب بلغـة  . العمال من الحوادث واإلصابات المتعلقة بحماية 
أو لغات العمال وعلى مواد مقاومة للظروف المناخية المختلفة أو أن توضـع  

  .في مكان محمي من الغبار والرياح واألمطار وما إلى ذلك 
قبل البدء بالعمل ؛ فإنه ينبغي للعامل أن يفحص مكان العمل والمنشـأة  ) ١(-٣

عدات التي سوف يستعملها ، وينبغي له أن ُيْبِلغَ فوراً المشرف أو صاحب والم
العمل و،عند الضرورة ، السلطة المختصة عن أي خلل يمكن أن يسبب خطراً 

بالنسبة للخلل الذي يمكن أن يسبب خطراً ، فإنه ينبغي أن ال ُيْسَمح للعامل ) ٢(
  . بعد االنتهاء من معالجة الخللباستعمال مكان العمل أو المنشأة أو المعدات إال 

ينبغي للعمال أن يستعملوا بشكل مالئم جميع تجهيزات الحماية والسـالمة   -٤
  .والمعدات األخرى التي توفر الحماية لهم أو لآلخرين 

أن ينزع أو يبدل أو يحرك  –باستثناء المرخص لهم – ال ينبغي ألي عامل  -٥
آلخرين ، أو يبدل أي طريقـة أو عمليـة   أي أداة للسالمة توفر الحماية له أو ل
  .مصممة لتَُجِنَبه الحوادث واإلصابات 

ينبغي للعمال أن ُيلِمّوا بجميع تعليمات السالمة والصحة المتعلقة بعملهـم   -٦
  .وأن يتقيدوا بها 



  

        ٧أحكام عامة                                                      
  

يمتنعوا عن القيام باألعمال أو الممارسات غير المتقنة أو ينبغي للعمال أن  -٧
  .المتهورة التي من المحتمل أن تؤدي إلى حوادث أو إصابات
  التزامات أصحاب المصانع والبائعين

بهدف منع وصول المعدات الخطرة إلـى المسـتعملين ولضـمان اتخـاذ      -٨
عين أن ُيِقـّروا  االحتياطات الضرورية ، فإنه ينبغي ألصحاب المصانع والبـائ 

  :التزامهم بما يضمن 
  أن المعدات واألجهزة والمواد الكيميائية وكل ما يسـتعمل فـي الزراعـة    ) أ(

  مصممة ومتوفرة بحيث تكون المخاطر التي قد تنشأ عن اسـتعمالها أو        
  ؛ وتشغيلها في الحدود الدنيا       

  و ؛يتطلب ذلك أن الحماية المناسبة متوفرة على اآلالت حيثما ) ب(
  في حال المعدات ، أن التعليمات الضـرورية المتعلقـة باالسـتعمال و     )  ج(

  الصيانة المالئمة متوفرة بطريقة تجذب انتباه المشغل إلـى المخـاطر          
  و؛ المحتملة        

  .أن التعليمات المتعلقة باالستعمال المأمون للمواد الخطرة متوفرة ) د ( 
  هذه االلتزامات أن تُطَبَّقَ أيضاً على الذين يـؤجرون اآلالت أو     ينبغي ل       
  .الذين يتنازلون عنها في أي حال أخرى        



  

  السالمة والصحة في العمل الزراعي                        ٨
  

  اختيار العمال وتعيينهم
عيين وأثنـاء  ينبغي أن تتم مراعاة المبادئ التالية أثناء اختيار العمال الزرا -٩

  :تعيينهم في العمل الزراعي 
  قبل تعيين العمال قليلي الخبرة أو األميين في عمل معين ، فإنـه ينبغـي   )  أ(

  إعالمهم بالمخاطر المحتملة لهذا العمل وتدريبهم على االستعمال المأمون       
  و؛ لآلالت والمعدات واألدوات ، وبشكل عام األداء المأمون لواجباتهم       

  من األفضل تعيين العمال في األعمال تبعاً للتدريب السـابق ولألهليـة      )  ب(
  ) .الجسمية(وللخبرة والمقدرة الفيزيائية         

  ينبغي أن ال يتم تعيين أي فرد في عمل غير مناسـب لـه فيزيائيـاً    ) ١(-١٠
  ) .عقلياً(وفكرياً ) جسمياً(
  أو ) فكريـاً (و عقليـاً  ) جسـدياً (يائياً ينبغي أن ال يتم تعيين المعاقين فيز) ٢(

  الكحوليين أو الذين لديهم حالة ضعف مؤقت في أعمال يمكـن أن تشـكل       
  خطراً عليهم أو في األعمال التي يمكن أن تشكل خطراً على زمالئهم فـي      
  .العمل     

  ٩     أحكام عامة                                                            



  

  

  استخدام الناشئة
ينبغي أن ال يتم السماح باالستخدام في الحاالت التالية إال عندما تضـع   -١١

  :السلطة المختصة الشروط الالزمة لذلك 
  ؛عاماً بجميع الحاالت  ١٤األشخاص بعمر أقل من   )أ(  
  عاماً في حاالت العمل على آالت معتمـدة   ١٦األشخاص بعمر أقل من )  ب(

  ؛طاقـة وقيادة الجرارات وتداول السوائل القابلـة لالشتعال على ال      
  عاماً في حاالت استعمال المواد المتفجرة أو  ١٨األشخاص بعمر أقل من )  ج(

  ، وفي حـاالت تشـغيل الغاليـات    ) المسببة للتآكل(السامة أو الكاشطة       
ـ   ) المراجل(         ل مـع  البخارية والمناشير القرصية وفـي حـاالت التعام
  .الحيوانات الخطرة       

  استخدام النساء
ينبغي أن يتم استخدام النساء بما يتفق مع القوانين واألنظمـة الوطنيـة    -١٢

  :وذلك بما يتعلق بـ 
  .العمل قبل الوالدة وبعدها )  أ(
  .العمل الليلي )  ب(
  .رفع األحمال أو حملها أو نقلها ) ج(
  .أداء العمليات الخطرة )  د(

  السالمة والصحة في العمل الزراعي                        ١٠



  

  
  

  اإلضـاءة
عندما ال تتوفر اإلضاءة الطبيعية بشكل كاف ، فإنه ينبغـي أن تتـوفر    -١٣

اإلضاءة  بشكل فعال في جميع األماكن في األبنية أو بجانبها أو بجانب اآلالت 
  .عمال أثناء تشغيلها ، وحيث تكون اإلضاءة ضرورية لسالمة ال

  .ينبغي أن ال تُشَكلَّ وسائل اإلضاءة خطراً على سالمة أو صحة العمال  -١٤
  ترتيب وتنسيق مكان العمل

ينبغي أن تكون جميع األماكن في أبنية المزرعة والفنـاء حيـث ينجـز     -١٥
العمل نظيفة بشكل كاف وخالية من األشياء التي يمكن أن تسـبب انزالقـاً أو   

  .سقوطاً أو تعثراً 
ينبغي أن تكون المخازن واألماكن األخرى في األبنية والفناء حيث ينجز  -١٦

  .العمل نظيفة وخالية من النفايات 
  .ينبغي أن تُزاَل المعدات والتجهيزات غير الالزمة من أماكن العمل  -١٧
ينبغي أن تُنَظَّفَ األماكن المستعملة من قبل العمـال الـزراعيين التـي     -١٨

المطر أو الثلج أو الجليد أو الشحوم أو الجلود ومـا إلـى    أصبحت زلقة بسبب
ذلك ، أو أن يتم جعل تلك األماكن مأمونة بواسطة نثر مواد مناسبة مثل الرمل 

 .أو الرماد أو النشارة أو الملح أو بأي وسائل مناسبة أخرى  



  الفصل الثاني
  أبنيـة المزرعة
  أحكام عامة

  

  التشييد
عند تشييد أبنية جديدة أو إجراء تعديالت أو إصالحات جوهريـة علـى    -١٩

أبنية قائمة ، فإنه ينبغي ألصحاب العمـل أن يضـمنوا أن هـذه األبنيـة أو     
التعديالت أو اإلصالحات أو العمل متوافقة مع أنظمة السالمة ، أو في حـال  

مثل هذه األنظمة، مع المعايير الوطنية أو مع معايير أخـرى تـم    عدم وجود
  .التشاور مع السلطة المختصة إذا كان ذلك مناسباً  كما ينبغي أن يتم؛ إقرارها 

ينبغي أن تكون جميع األبنية ، سواء كانت دائمة أو مؤقتة ، مأمونـة و   -٢٠
  .سليمة من الناحية اإلنشائية 

ذات متانة كافية لتقـاوم اإلجهـادات الطبيعيـة     ينبغي أن تكون األسقف -٢١
االعتيادية الناتجة عن الثلج والجليد واألمطـار ، وعنـد الضـرورة لتتحمـل     

  .األحمال المعلقة 
واألرضيات ذات متانة كافية لتتحمل ) القواعد(ينبغي أن تكون األساسات  -٢٢

  .بأمان األحمال التي ُصِمَمتْ ألجلها 
  
  
  



  العمل الزراعيالسالمة والصحة في  ١٢
  

ينبغي أن يتم الوصول إلى أماكن العمل المرتفعة بواسطة األدراج وليس  -٢٣
وفي الحاالت التي ال يمكن فيها إال استعمال الساللم ، فإنه ينبغي أن . بالساللم 

  .تتوافق هذه الساللم مع اشتراطات السالمة الواردة في الفصل الثاني عشر
غي أن تتوفر وسائل خروج للطوارئ بما يتفـق  عند الضرورة ، فإنه ينب -٢٤

مع اشتراطات األنظمة الوطنية أو المحلية ، وذلـك باإلضـافة إلـى وسـائل     
  .الخروج االعتيادية 

ينبغي أن تُتَخَذَ جميع الخطوات العملية لتأمين التهوية الكافية فـي أبنيـة    -٢٥
أو الملوثات المزرعة بهدف حماية األشخاص من استنشاق األغبرة أو الدخان 

األخرى التي من المحتمل أن تكون مؤذية أو ضـارة ، وذلـك بهـدف منـع     
  .تراكمها 

  الصيانة
ينبغي أن تتم صيانة األبنية بحالة مأمونة ، وعند وجود أي ظرف خطر  -٢٦

، فإنه ينبغي أن يتم إصالحها على الفور أو أن يتم منع الوصول إلى المكـان  
  .الخطر إلى حين إصالحه 

  بزينات والسياجاتالدرا
ينبغي أن تكون جميع الدرابزينات المصـممة لتسـييج الفتحـات أو    ) ١(-٢٧

  :الممرات أو أماكن العمل المرتفعة وما إلى ذلك 



  ١٣أبنية المزرعة                                                      

  
  

  من مواد متينة ومشيدة بشكل جيد وذات متانة كافية ؛)  أ(
  :وإذا لم ُيَحدَّد ذلك بشكل آخر من قبل السلطة المختصة         
  على األقل ؛ و) إنش٣قدم و ٣(ذات ارتفاع متر واحد ) ب(
  مؤلفة من قضيبين معدنيين أو حبليين أو سلسلتين مشدودتين بإحكام مـع  ) ج(

  دعامات عمودية ؛ ومع ، عند الضرورة ، حافة سفلية لمنع األشخاص من      
  .االنزالق أو لمنع تساقط األشياء      

ينبغي أن يكون ارتفاع القضبان المعدنية أو الحبال أو السالسل المتوضعة ) ٢(
  ) .إنش ٨قدم واحد و(سم ٥٠في المنتصف حوالي 

 ٦قدم و ٦(م ٢ينبغي أن ال تكون المسافة بين الدعامات العمودية أكثر من ) ٣(
  .نقلع بشكل غير مقصود ، وينبغي أن تكون متينة بحيث ال ت) إنش

على األقل ، وينبغي ) إنش٦(سم ١٥ينبغي أن يكون ارتفاع الحافة السفلية ) ٤(
  .أن يتم تثبيتها بإحكام 

  .ينبغي أن ال تكون حواف القضبان المعدنية حادة  -٢٨
  .ينبغي أن تتم صيانة القضبان المعدنية وإصالحها جيداً  -٢٩
المؤقت لفتحات األرض وألماكن العمـل  ينبغي أن يكون ارتفاع السياج  -٣٠

علـى األقـل ، وينبغـي أن    ) إنش٣قدم و٣(المرتفعة وما إلى ذلك متراً واحد 
  :يتألف هذا السياج من إما 



  السالمة والصحة في العمل الزراعي                      ١٤
  

  حبلين أو سلسلتين مشدودتين بإحكام مع دعامات عمودية ؛ أو  ) أ(
  .تانة كافية ومشدودة بإحكام ومترابطة ببعضها بشكل مالئم شبكة ذات م)  ب(

ينبغي أن تكون أغطية فتحات األرض مأمونة أثناء المشـي عليهـا؛   ) ١(-٣١
  .وعند الضرورة ، مأمونة أثناء مرور المركبات عليها 

  :بشكل خاص ، فإنه ينبغي أن تكون هذه األغطية ) ٢(
  يد أو مصدات أو وسـائل فعالـة     مأمونة بواسطة توفر مفصالت أو أخاد)  أ(

  أخرى لمنع انزالقها أو سقوطها لألسفل أو انقالعها مـن مكانهـا أو أي        
  انزياح آخر غير مقصود ؛ و     

  .غير معيقة لحركة المرور ، وبمحاذاة األرض )  ب(
في حال إنشاء األغطية على شكل شبكة متصالبة ، فإنـه ينبغـي أن ال    -٣٢

  ) .إنش٢(سم  ٥بين أجزائها عن تزيد المسافات 
ينبغي أن تُغْلقَ أغطية أجهزة رفع األكياس و ما شابه ذاتياً وبإحكام بعـد   -٣٣

  .مرور األكياس أو المواد 
  األرضيات والممرات
  مخاطر التعثر واالنزالق

ينبغي أن تكون األرضيات متينة ومتصلة ، بحيث يكون السير عليها ) ١(-٣٤
  .رة ، نقل المواد عليها مأموناً مأموناً ؛ وعند الضرو
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  :بشكل خاص ) ٢(
  ينبغي أن تكون األرضيات خالية مـن الحفـر أو النـواتئ  أو أغطيـة     )  أ(

   المجاري غير المالئمة أو المسامير البـارزة أو الدسـامات أو شـبكات        
  األنابيب البارزة  أو أي نواتئ وعوائق أخرى يمكن أن تسبب تعثراً ؛ و     

  ينبغي أن توضع األلواح  والقطع الخشبية وأغطيـة األرض األخـرى   )  ب(
  بشكل متين ومحكم تجنباً لحدوث الميل أو االنقالب  أو أي تبـدل غيـر         
  مقصود في المكان ؛ و      

  لفجوات بين األلواح الخشبية أو األجزاء األخرى مـن  ينبغي أن ال تزيد ا)  ج(
  ؛ و) إنش٢(سم ٥أغطية األرض عن       

  ينبغي أن تكون العوارض الداعمـة الخشـبية والمعدنيـة ذات األسـقف     )  د(
  المستعارة أو كتل األحجار أو اللبن ، أو ما شابه مكسوة بألواح أو أن تتم      
  .ونة أخرى تغطيتها  مغطاة بطريقة مأم     
ينبغي أن ال تكون األرضيات زلقة ، وعند الضرورة ، فإنه ينبغـي أن   -٣٥

ينبغي أن يـتم تزويـد   . تكون غير ملساء أو ذات سطوح غير زلوقة خاصة 
األرضيات بمجاري لتصريف المياه بشكل مناسب وأن تتم صـيانتها بشـكل   

  .مالئم 
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ينبغي أن ال تنحدر األرضيات نحـو األمـاكن الخطـرة مثـل أبـواب       -٣٦
  .الحجرات وفتحاتها وكوى األسقف 

) السـقاالت (ينبغي أن يتم بناء وإزالة األرضيات المؤقتة مثل المنصات  -٣٧
  .والمهابط من قبل شخص كفء حصراً 

ه ينبغـي أن يـتم   ينبغي تجنب األرضيات االحتياطية ، وفي أي حال فإن -٣٨
  .إنشاؤها في أماكن التخزين كمخازن الحبوب 

ينبغي أن تكون ألواح الصعود إلى أمـاكن التخـزين المرتفعـة أو    ) ١(-٣٩
  :األلواح داخلها 

  متينة بكاملها وليس فقط في الجزء المخصص لمسير المركبات ؛ و  ) أ(
 ١عـن   إذا كان ذلك ممكناً بحسب طبيعة األرض ، ذات انحدار ال يزيد)  ب(

  . ١٠إلى
ينبغي أن تُْحَدثَ فتحات في ألواح الصعود ، فقط في حال إمكانية حمايتها ) ٢(

 ٢٩-٢٧ذاتياً عندما تفتح بواسطة درابزين متوافق مع اشـتراطات الفقـرات   
  .المذكورة أعاله أو بواسطة أي طريقة فعالة أخرى 

ا يشـير إلـى   ينبغي أن يوَضَع في أماكن بارزة في أماكن التخزين م) ١(-٤٠
  مقدار الحمل األعظمي في وحدة المساحة الذي يمكن أن يوضع على 
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األرضيات ، وكذلك مقدار الحمل األعظمي للمركبات التي يمكن أن تقف على 
  .تلك األرضيات 

  .حمال األعظمية تلك ينبغي عدم تجاوز األ) ٢(
  الفتحات في األرض والفناء

حيثما يكون ذلك قابالً للتطبيق ، فإنه ينبغي أن تُْستَْعَمَل الفتحات العمودية  -٤١
  .لألبواب األرضية بدالً من الفتحات األفقية 

بالنسبة لفتحات الساللم واألدراج واألبواب األرضية واألرض أو الفنـاء   -٤٢
أن يصل إليها األشخاص ، فإنه ينبغي أن تتم حمايتها مـن  األخرى التي يمكن 

  :جميع الجوانب المعرضة بواسطة 
  وحتـى   ٢٧درابزينات ثابتة أو غير ثابتة بما يتفق مع اشتراطات الفقرات )  أ(

  ؛ أو٢٩     
  ؛ أو ٣٣وحتى  ٣١أغطية بما يتفق مع اشتراطات الفقرات   ) ب(
  .وسائل فعالة أخرى )  ج(

لدرابزينات أو األغطية أو وسائل الحمايـة األخـرى وذلـك    عند إزالة ا -٤٣
للسماح بمرور األشخاص أو البضائع ، فإنه ينبغي إعادتها إلى مكانها مباشرة 

  .بعد مرور األشخاص والبضائع 
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نه ينبغي أن تكون مأمونة عند استعمال أغطية مقلقلة لحماية الفتحات ، فإ -٤٤
  .في موضعها 

ينبغي حماية جميع حفر الحبوب أو فتحات إيقاد األفران أو حفر األفران  -٤٥
  :بواسطة ) قدم ٥(م ١.٥التي يمكن أن يسقط فيها العامل لعمق أكثر من 

  غطاء ؛ أو  ) أ(
  ؛ أو) إنش٣قدم و ٣(سياج بارتفاع ال يقل عن متر واحد   ) ب(
 ٣( ع عن مستوى األرض ال يقل عن متر واحـد  حاجز حماية ذي ارتفا)  ج(

، وحاجز حماية أدنى منه ذي ارتفاع عن مسـتوى األرض ال  ) إنش  ٣قدم و
  ) .إنش٨قدم واحد و(سم ٥٠يقل عن 

  الفتحات في الجدار
بالنسبة للفتحات في الجدار التي ال يزيد ارتفاعها عن األرض عن  متر  -٤٦

) إنـش ٦قدم و ٢(سم  ٧٥ال يقل عن وذات بعد شاقولي) إنش٣قدم و ٣(واحد 
التي يمكن أن يسقط منهـا  ) إنش٦قدم و ١(سم ٤٥وذات بعد أفقي ال يقل عن 

، فإنه ينبغي حمايتها الرتفاع ال يقل عن ) قدم ٥( م ١.٥العمال لعمق أكثر من 
بواسطة درابزينات أو سـياجات أو أبـواب أو   ) إنش  ٣قدم و ٣( متر واحد 

  .وسائل فعالة أخرى 
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ينبغي حماية الفتحات األضيق في الجدار بواسطة حافة سـفلية إذا كـان     -٤٧
  ) .إنش٦(سم  ١٥ارتفاع الحرف السفلي عن األرض أقل من

م و قـد ٢(سم ٧٥إذا كانت وسائل حماية الفتحات التي يزيد عرضها عن  -٤٨
  :قابلة لإلزالة فإنه ) إنش ٦
  ينبغي تثبيت مقبض مالئم على كل جانب ؛ أو  ) أ(
  .ينبغي وضع مزالج مالئم عبر الفتحة عند ارتفاع الصدر )  ب(

  األدراج
ينبغي أن تكون األدراج ذات متانة كافية لتتحمل األحمال التي يمكـن أن   -٤٩

  .تطبق عليها بأمان 
  .على األقل ) قدم٣(سم ٩٠ينبغي أن يكون عرض األدراج  -٥٠
كقاعدة ، فإنه ينبغي أن ال يزيد عرض الفتحات في األدراج المصـنوعة   -٥١

  ) .إنش٠.٥(مم ١٢.٥من مواد مثقبة عن 
ينبغي أن ال تعتمد أي درجة من الدرج بشكل مفرد علـى المسـامير أو    -٥٢

أن ال البراغي أو أي وسيلة تثبيت مشابهة أخرى كوسيلة لدعمها ؛ كذلك ينبغي 
يكون الدرج فاقداً ألي درجة أو يحتوي على أي خلل يمكن أن يضعفه ، حيث 

  .يمكن اكتشاف ذلك بإجراء فحص مالئم 
  :بالنسبة لألدراج التي تتألف من ستة درجات فأكثر  -٥٣
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  بـدرابزينات بمـا يتفـق مـع      فإنه ينبغي تزويدها في أي جانب مفتوح)  أ(
  ؛ و٢٩وحتى ٢٧اشتراطات الفقرات      

  ، فإنه ينبغي وجـود درابـزين   ) قدم٤(م ١.٢إذا كان العرض أكثر من )  ب(
  حبل مالئم    –إذا لم يكن ذلك قابالً للتطبيق  –مالئم على كال الجانبين أو       
  لليد ؛ و      

  ، فإنه ينبغي وجـود درابـزين   ) م قد ٤(م ١.٢إذا كان العرض أقل من )  ج(
  حبل مالئـم   –إذا لم يكن ذلك قابالً للتطبيق  -مالئم على أحد الجانبين أو      
  . لليد       
ينبغي وجود درابزين واحد على األقل لكل درج يرتفع عن األرض أكثر  -٥٤

وفي حال وجود جانب مفتوح فإنه ينبغـي  ) . إنش  ٣قدم و ٣(من متر واحد 
الدرابزين في ذلك الجانب ؛ وفي حال وجود جانبين مفتـوحين ، فإنـه    وجود

ينبغي وجود درابزين في كل جانب ؛ أما إذا كان الدرج مغلق من الجـانبين ،  
  . فإنه يمكن أن يكون الدرابزين في أحد الجانبين 

درجة  ٣٠بالنسبة ألي درج يشكل مع المستوي الشاقولي زاوية أقل من  -٥٥
تزويده بدرابزين مأمون الستعماله من قبل العمال فـي النقطـة    ، فإنه ينبغي

  األعلى التي يتوجب عليهم الصعود إليها أو النزول منها ، سواء بتمديد معبر 
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النقطة أو بوسـائل   من تلك) إنش  ٣قدم و  ٣(واحد ال يقل عن المتر الواحد 
  .أخرى 
بالنسبة لألدراج المتحركة والقابلة لإلزالة ، فإن ينبغي أن تكون مأمونـة   -٥٦

  .في الوضع الذي ستستعمل فيه 
  األبواب والبوابات

ينبغي حماية األبواب والبوابات من الفتح واإلغـالق السـريع أو مـن     -٥٧
و مسارها ، وينبغي كـذلك  خروجها خارج وسائل التثبيت الجانبية أو العلوية أ

  .حمايتها من سقوطها أو انقالبها 
بالنسبة لألبواب والبوابات التي تُفْتَح بالدوران أو بالسحب نحو األعلى أو  -٥٨

نحو األسفل ، فإنه ينبغي حمايتها بوسيلة فعالة تمنع انغالقهـا بشـكل غيـر    
  .مقصود 

  .خلها ينبغي توفر وسائل لفتح أبواب غرف التبريد من دا -٥٩
  أماكن العمل المرتفعة

 ٥(متر  ١.٥ينبغي حماية أماكن العمل المرتفعة التي يزيد ارتفاعها عن  -٦٠
عن سطح األرض بدرابزينات من جميع الجوانب المفتوحة وذلـك بمـا   ) قدم 

  . ٢٩وحتى  ٢٧يتفق مع اشتراطات الفقرات
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ينبغي توفر وسائل وصول مأمونة إلى أماكن العمـل المرتفعـة مثـل     -٦١
، أو السـاللم   ٥٦وحتـى   ٤٩األدراج وذلك بما يتفق مع اشتراطات الفقرات 

  . ٤١٣وحتى  ٤٠٠وذلك بما يتفق مع اشتراطات الفقرات 
  . ينبغي توفر مقابض كافية أو وسائل استناد مالئمة أخرى في قمم الساللم -٦٢

 



  الفصل الثالث
  الحفر واألقبية والصوامع

  

بالنسبة لحفر األسمدة السائلة وحفر األعالف والحفر األخرى واآلبار ) ١(-٦٣
والخزانات وأوعية التخمر وما شابهها ، والقمم التي ال يزيد ارتفاعها عن متر 

فوق سطح األرض ؛ فإنه ينبغي حمايتها بدرابزينات ) إنش  ٣قدم و  ٣( واحد 
أو بأغطية بما يتفـق   ٢٩وحتى  ٢٧تفق مع األحكام ذات الصلة بالفقرات بما ي

  . ٣٣وحتى  ٣١مع األحكام ذات الصلة بالفقرات 
ينبغي المحافظة على الدرابزينات أو األغطية بمكانها ؛ وعند االضطرار ) ٢(

  .إلى إزالتها ، فإنه ينبغي وضع عالمة تحذير مالئمة ومرئية 
ينبغي توفر فتحات تهوية في األغطيـة ، وعنـدما    عند الضرورة ، فإنه) ٣(

فإنه ينبغي أن تُْملََأ بقضبان ال يزيـد  ) إنش٢(سم ٥تكون هذه الفتحات أكبر من 
  ) .إنش٢(سم ٥الفاصل بينها عن 

على قدر اإلمكان ، فإنه ينبغي تجنب دخول األشخاص إلى حفر األسمدة  -٦٤
  .مثل المضخات  السائلة ، ويمكن في هذه الحال استعمال معدات
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قبل دخول أي شخص إلى حفرة األسمدة السائلة أو حفرة أعالف أو قبو  -٦٥

أو أوعية الخمر أو أي مكان يمكن أن يؤدي إلى خطر حـدوث فقـد الـوعي    
  :بسبب االختناق أو خطر التسمم فإنه 

  مكان بشكل كاف بواسطة مروحة أو أي وسائل فعالة أخرى؛ينبغي تهوية ال) أ(
  باستثناء حاالت حفر األسمدة السائلة ، ينبغي اختبار المكان للتحري عن )  ب(

  الهواء الفاسد وللتأكد من أنه مأمون وذلك بواسطة اللهب أو أي وسـائل        
  مناسبة أخرى ؛      

  حبل يمسكه بإحكام شـخص   ينبغي أن يرتدي الشخص حزام األمان مع)  ج(
  آخر ، وذلك بهدف المحافظة على سالمة الشخص الذي يدخل المكان ؛      

  .ينبغي استعمال جهاز تنفس عند الضرورة ) د( 
  :بسبب أخطار االنفجار في حفر األسمدة السائلة فإنه  -٦٦

  ينبغي عدم اختبار الهواء بواسطة اللهب ؛ و  ) أ(
  ن أو بوجود مصادر مكشوفة للهب فـي تلـك   ينبغي عدم السماح بالتدخي)  ب(

  .الحفر أو بالقرب منها      
، فإنه ينبغـي  ) ١(٦٣طالما أن الشخص ال يزال في المكان العائد للفقرة  -٦٧

  .أن يمسك الشخص اآلخر بالحبل بإحكام وأن ُيراِقب ما يجري 
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إذا فقد الشخص وعيه في المكان أو أصبح مضطرباً ؛ فإنـه ينبغـي   ) ١(-٦٨

إخراجه على الفور ، وينبغي أن ال تُْبذََل أي محاولة لتقديم المسـاعدة داخـل   
  .المكان 

ينبغي أن  يتم البدء بإنعاش الشخص فاقد الوعي على الفور، كما ينبغـي  ) ٢(
  .استدعاء الطبيب مباشرة 

  :عند تطبيق الطالء الواقي في غرف التخمر ، فإنه  -٦٩
  ينبغي التقيد بتعليمات الشركة الُمَصنَِّعة ؛ و  ) أ(
  بسبب خطر االنفجار ، ينبغي عدم السماح بالتدخين أو بوجود مصـادر  )  ب(

  مكشوفة للهب أثناء العمل ؛ و      
  الناجم عن ينبغي تطبيق الطالء من األسفل باتجاه األعلى إلنقاص الخطر )  ج(

  .الغازات الضارة عندما تكون أثقل من الهواء       
  .ينبغي تنظيف غرف تخمر العلف عند تفريغها  -٧٠
ينبغي توفر التهوية الكافية في المباني التي يوجد فيها أوعية الخمـر  ) ١(-٧١

  .أو في األقبية التي تحوي أوعية التخمر 
بية أوعية التخمـر وحجـرات   ينبغي عدم وجود أي اتصال مباشر بين أق) ٢(

  .الجلوس 
  



  

  السالمة والصحة في العمل الزراعي                    ٢٦
  

ينبغي توفر فتحات ذات ارتفاع مناسب عن سطح األرض مزودة بأنابيب ) ٣(
تهوية متجهة نحو الخارج ، وذلك لضمان اإلطراح المستمر لغاز ثاني أوكسيد 

  .الفحم 
ية التخمر أو داخل أقبية أوعية التخمر ، فإنه ينبغي أثناء العمل داخل أوع) ٤(

عن سطح األرض ) قدم١(سم ٣٠المحافظة على شعلة لهب متقدة على ارتفاع 
  .للتحري عن وجود غاز ثاني أوكسيد الفحم 

ُيْسَمُح فقط لألشخاص الذين يستعملون أجهزة التزويد بالهواء بالدخول إلى ) ٥(
لتخمر حيث يمكن أن يكون تركيز غـاز ثـاني   أوعية التخمر أو أقبية أوعية ا

  .أوكسيد الفحم خطراً 
أثناء تنظيف أوعية التخمر التي ) النشادر(ينبغي استعمال محلول األمونيا ) ٦(

  .تم تفريغها 
ينبغي وضع سياج مالئم حول قمة الصوامع البرجية بما يتفق مع أحكام  -٧٢

ة للوصول إلى الصـومعة  ينبغي توفر وسائل مأمون.  ٢٩وحتى  ٢٧الفقرات 
ينبغي تجهيز الساللم بأقفاص حماية بما يتفق مـع  . وإلى أي منصة متوسطة 

كما ينبغي أن تُوَضع بشكل واضح التحذيرات المتعلقة ) . د (٤١٠أحكام الفقرة 
  .باحتمال التعرض للغازات ولنقص األوكسجين 



  الفصل الرابع
  الحماية من الحريق

  أحكام عامة
  

  اختيار موقع األبنية
في المزارع الجديدة ، وبالنسبة لألبنية المعرضة ألخطـار الحريـق   ) ١(-٧٣

مثل محالت التصليح حيث يستعمل اللحام وأبنية تجفيـف الحبـوب والقـش    
متراً  ٤٥ا وأماكن تخزين السوائل القابلة لالشتعال ؛ فإنه ينبغي أن يبعد موقعه

  .على األقل عن مساكن المزرعة ومخازنها ) قدم ١٥٠(
ينبغي أن تخلو المسافة بين األبنية من المواد شديدة االحتـراق كالعشـب   ) ٢(

وينبغي أن تكون هذه المواد على بعـد  . اليابس واألغصان المقطوعة والقمامة 
  .على األقل عن األبنية ) قدم ٤٠(متراً  ١٢

أبنية متصلة ببعضها بواسطة ممرات ذات غطـاء واقـي   في حال وجود ) ٣(
  :للحماية من تبدالت الطقس ، فإنه بالنسبة لكل ممر 

  في هذا الفصل ينبغي أن يتفـق  ( ينبغي أن ُيشَيََّد من مواد مقاومة لالحتراق )  أ(
  مع التعريف الـذي تحـدده المعـايير      " مواد مقاومة لالحتراق " معنى مصطلح     
  ؛ أو) ية أو أي معايير معتمدة أخرى الوطن    
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  ينبغي أن يكون مفصوالً عن األبنية بواسطة جدار مقاوم للحريق بارتفاع )  ب(
  ينبغي وجود باب مقاوم . عن رصيف الممر ) إنش٣قدم و  ٣(متر واحد       
  .ممر للحريق في طريق ال      

  .ينبغي أن ال تكون األبنية على خط موازي التجاه الرياح السائدة ) ٤(
  

  تشييد األبنية
في المزارع الجديدة ، فإنه ينبغي استعمال مواد مقاومة للحريـق عنـد    -٧٤

  .تشييد المباني المعرضة ألخطار الحريق 
شتعال ينبغي عزل المداخن وأقنية تصريف الغازات عن المواد القابلة لال -٧٥

  .بشكل مالئم 
ينبغي تجهيز المداخن بمانعات الشرر ، وذلك عند وجـود مـواد قابلـة     -٧٦

  .لالشتعال بجوارها 
  أجهزة إنذار الحريق

  .ينبغي توفر أنظمة إنذار الحريق في المشاريع الزراعية الواسعة ) ١(-٧٧
  .ينبغي أن يكون العاملون على علم بإشارات اإلنذار ) ٢(

  :إعالنات في أماكن مناسبة تشير إلى  ينبغي وضع -٧٨
  مكان أقرب هاتف ، ورقم قسم إطفاء للحريق بجانب الهاتف ؛) أ(
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  .مكان تواجد سيارات اإلطفاء في حال وجود صعوبة في العثور عليها )  ب(
  الحماية من الصواعق

ينبغي تزويد أبنية المزرعة بوسائل الحماية من الصواعق ، وذلك في ) ١(-٧٩
  :المناطق التي يكثر فيها حدوث العواصف الرعدية وكذلك في  

  أماكن تخزين المواد القابلة لالشتعال ؛ أو  ) أ(
  أماكن تواجد األجزاء الشامقة نحو األعلى كالمداخن وتجهيزات التهويـة  )  ب(

  الغازات وقمم وحواف األسقف التي تتألف من سـطحين   وأقنية تصريف      
  .أو ثالثة أسطح       

  ينبغي تركيب أنظمة الحماية من الصواعق من قبل شخص مختص وبما   )  ٢(
  .يتفق مع المعايير المعتمدة       

  مرآب المركبات وحجرات المحركات
  :ينبغي  بالنسبة للمرآب وحجرات محركات االحتراق الداخلي ، فإنه -٨٠

  أن تُشَيََّد من مواد مقاومة للحريق ؛ و  ) أ(
  أن تكون ذات تهوية كافية ؛ و  ) ب(
  .أن تكون ذات جدار خارجي واحد على األقل ) ج(

يجب أن تستوفي التجهيزات الكهربائية في المرآب وحجرات محركـات   -٨١
  .االحتراق الداخلي ما يرد في األنظمة المتعلقة بالكهرباء 
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ينبغي عدم وجود لهب مكشـوف أو أجـزاء متوهجـة فـي إنشـاءات       -٨٢
  .وتجهيزات التدفئة للمرآب ولحجرات محركات االحتراق الداخلي 

  :ينبغي أن تكون حفر الفحص في المرآب  -٨٣
  ؛ و ٥٦وحتى  ٤٩ذات درجات مستوفية الشتراطات الفقرات   ) أ(
  ، حيـث يوضـع    ٣٢و  ٣١اء مستوفي الشترطات الفقرتين ذات غط)   ب(

  .هذا الغطاء أثناء حاالت عدم االستعمال       
ينبغي أن يتضمن نظام تصريف المياه في األرض مصـفاه لوقـود    ) ١(-٨٤

  .السيارات وللزيوت 
  .ينبغي تفريغ المصفاة بفواصل زمنية مالئمة ) ٢(

لداخلي ، فإنه ينبغي أن ال ُيخَـزََّن  بالنسبة لحجرات محركات االحتراق ا -٨٥
  .فيها إال المواد الالزمة لخدمة أو تشغيل المحرك 

ينبغي عدم تخزين كميات مفرطة من الوقود والزيوت في المرآب أوفـي  -٨٦
  .حجرات محركات االحتراق الداخلي 

ينبغي عدم إنجاز أعمال اللحام أو األعمال التي تسبب انطالق الشرر في  -٨٧
  .أو في حجرات محركات االحتراق الداخلي  المرآب

  .ينبغي حفظ نفايات الزيوت والشحوم في وعاء معدني ذاتي اإلغالق  -٨٨
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ينبغي أن تتم المحافظة بحالة جاهزية تامة لالستعمال أو بمكـان يمكـن    -٨٩
  :ول إليه بسهولة على الوص

  جهاز مالئم إلطفاء الحريق ؛ أو  ) أ(
  .كمية كافية من الرمل الجاف مع رفش )  ب(

بالنسبة للحجرات المجاورة للمرآب ولحجـرات محركـات االحتـراق     -٩٠
  :الداخلي ، فإنه ينبغي 

  أن تُشَيََّد من مواد مقاومة للحريق ؛ و  ) أ(
  .لتبن أو القش أو العلف أن ال تحتوي على مواد قابلة لالحتراق كا)  ب(

ينبغي أن تكون أرضية حجرات المحركات التي تعمل بالوقود منخفضـة   -٩١
، أو أن تكون ذات عتبة بحيث يتشكل حوض يحتجـز فـي الحجـرة جميـع     

  .السوائل القابلة لالشتعال 
يفضل نقل الطاقة من محركات االحتراق الداخلي بواسطة أعمـدة إدارة   -٩٢

مطبقـة  ) وصلة بـين ماسـورتين   ( المحرك في ُجلَْبة  تمر عبر جدار حجرة
  .بإحكام 

بالنسبة ألنبوب تصريف الغازات لمحركات االحتراق الـداخلي ، فإنـه    -٩٣
  :ينبغي 

  أن ُيَزوَِّد بعازل عند الضرورة وبمانع للشرر؛ و  ) أ(
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  رات المحرك إلى الهواء الطلق مباشرة بعيداً عن أن يسير عبر جدار حج)  ب(
  النوافذ واألبواب ؛ و       

  .أن ينفث الغازات بعيداً عن المواد القابلة لالحتراق بمسافة مأمونة )  ج(
ينبغي توفر حوض لتجميع القطرات من محركات االحتراق الداخلي في  -٩٤

  .حال تساقط قطرات سائل قابل لالشتعال 
تشغيل محركات االحتراق الداخلي من قبل أشخاص مدربين على ينبغي  -٩٥

  .استعمالها 
  :ينبغي عدم تزويد محركات االحتراق الداخلي بالوقود  -٩٦

  عندما تكون بحالة عمل ؛ أو  ) أ(
  .عند وجود لهب متقد وأضواء مكشوفة وسجائر مشتعلة وما شابه )  ب(

  التدخين واألضواء المكشوفة والنيران
ماكن المغلقة أو المكشوفة أو بجوارها حيث يـتم تخـزين أو   في األ) ١(-٩٧

تداول المواد القابلة لالحتراق كالتبن أو القش أو السوائل شديدة االشتعال ، فإنه 
  :ينبغي 

  منع التدخين ؛ و  ) أ(
  منع األضواء المكشوفة أو اللهب المتقد ؛ و  ) ب(
  .ام منع بعض األعمال مثل التجليخ حيث ينطلق الشرر ، وكذلك اللح) ج(
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  .ينبغي إظهار تلك التحذيرات بشكل واضح في مداخل تلك األماكن ) ٢(
على األقل عن ) قدم  ٤٠( م ١٢ينبغي أن تبعد مصادر النيران المكشوفة ) ٣(

  .لقابلة لالشتعال األبنية أو األماكن حيث يتم تخزين المواد ا
ينبغي عدم إلقاء السجائر وأعواد الثقاب المشتعلة وما شابه على العشـب   -٩٨

  .اليابس أو األغصان المقطوعة أو األماكن حيث يمكن أن تندلع الحرائق 
حيثما يكون ذلك ممكناً ، فإنه ينبغي تواجد واسـتعمال أدوات يدويـة ال    -٩٩

  .ة من الغازات والسوائل القابلة لالشتعال تطلق الشرر وذلك في األماكن القريب
  تخزين السوائل القابلة لالشتعال

ينبغي أن تستوفي مرافق تخزين السوائل القابلة لالشتعال ما يرد فـي   -١٠٠
األنظمة الوطنية أو المحلية أو ، في حال عدم وجود مثل هذه األنظمة ، ما يرد 

  .في المعايير المعتمدة األخرى 
وقـود  ( خزين سوائل قابلة لالشـتعال بشـدة كالكـازولين    في حال ت -١٠١

فـي الحجـرة   ) المازوت(مع سوائل أقل قابلية لالشتعال كالديزل ) السيارات 
نفسها أو في حجرات ال يوجد بينها حاجز مصنوع من مواد مقاومة للحريق ، 

تعال فإن إجمالي كمية السوائل المخزنة ينبغي أن ُيعاَمَل وكأنه سوائل قابلة لالش
  .  بشدة 
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  :ينبغي نقل السوائل القابلة لالشتعال بشدة ) ١(-١٠٢
  بواسطة مضخات ، أو بواسطة نظم الثقالة األرضية ؛ و  ) أ(
  فقط في الهواء الطلق ؛ و  ) ب(
  وفة فقط بمسافة مأمونة عن محرك يعمل أو نار مكشوفة أو أضواء مكش)  ج(

  .أو ما شابه       
عند سكب كميات قليلة من سائل من حاوية إلى أخرى ، فإنـه ينبغـي أن   ) ٢(

  .تكون الحاويتان على تماس مع موصل كهربائي 
بالنسبة للكميات القليلة من السوائل القابلة لالشتعال بشدة التي ستستعمل  -١٠٣

ت معتمدة مـن قبـل   مباشرة ، فإنه ينبغي حفظها في حاويات مغلقة ذات صفا
  .السلطة المختصة أو من قبل هيئة معترف بها 

  التجهيزات الحرارية
بالنسبة لألفران والمواقد وأنابيب الدخان وأقنيـة تصـريف الغـازات     – ١٠٤

  .والمداخن ، فإنه ينبغي عزلها بشكل كاف عن المواد القابلة لالحتراق 
نـد الضـرورة ،   ينبغي حماية مصـادر النيـران المكشـوفة و ، ع    – ١٠٥

التجهيزات الحرارية األخرى بواسطة حواجز من المعدن أو من مادة مناسـبة  
  .على األقل ) قدم  ١( سم  ٣٠أخرى بحيث أن توضع على مسافة 
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ء الثابتة أو المتنقلـة ، مـع   ينبغي أن تتوافق أجهزة حرق الغاز ، سوا -١٠٦
  .القوانين أو األنظمة الوطنية أو المعايير المعتمدة 

ينبغي وضع أجهزة حرق الغاز على أرض صلبة ، كمـا ينبغـي أن    -١٠٧
  .تكون تمديداتها قاسية وليست لينة قابلة للثني 

ينبغي صيانة التجهيزات الحرارية بحالة جيدة ، وينبغـي أن تُنَظَّـفَ    -١٠٨
  .صل زمنية مناسبة بفوا
  :ينبغي إزالة الرماد  -١٠٩

  بعد أن يبرد ؛ و  ) أ(
  .في حاويات مناسبة )  ب(

  )المراجل ( التجهيزات البخارية وأجهزة الطبخ والغاليات 
ينبغي أن ال تُْستَْعَمَل التجهيزات البخاريـة المتنقلـة وأجهـزة طـبخ      -١١٠

  :ء الطلق األعالف وغاليات الغسيل وما شابه الموجودة في الهوا
  عن األبنية والمخازن التي يكمـن  ) قدم  ٥٠( متراً  ١٥ضمن مسافة تبعد )  أ(

  فيها خطر الحريق ؛ و     
  . عند وجود هواء مرتفع الضغط) قدم ١٠٠(متراً  ٣٠ضمن مسافة تبعد )  ب(
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تستعمل التجهيزات البخارية وأجهزة طبخ العلف  بالنسبة لألماكن حيث -١١١
وغاليات الغسيل وما شابه ، فإنه ينبغي المحافظة عليها خالية من المواد القابلة 

  .لالحتراق بشدة كالعشب والقش الجاف وذلك لمسافة كافية 
ينبغي اتخاذ االحتياطات الكافية لمنع الحرائق الناجمـة عـن اللهـب     -١١٢

  .والشرر والرماد 
ينبغي اتخاذ احتياطات خاصة عندما يكون مصدر الوقود مواد مهلهلـة   -١١٣

  .كالقش والتبن ونواتج الحالقة ونشارة الخشب واألنسجة النباتية المتفسخة 
  محركات االحتراق الداخلي

ينبغي أن ال تستعمل محركات االحتراق الداخلي في العـراء ضـمن    -١١٤
  .المخازن التي يكمن فيها خطر الحريق  عن األبنية أو) قدم ٢٠( متر ٦مسافة 
ينبغي المحافظة على األماكن التي تستعمل فيها محركـات االحتـراق    -١١٥

الداخلي خالية من المواد القابلة لالحتراق بشدة كالعشب والقش الجاف وذلـك  
  .لمسافة كافية 

  أجهزة نقل الحركة وآالت العمل
شبية باستثناء حالة آالت العمل ينبغي عدم استعمال أسطح االرتكاز الخ -١١٦

  .دقيقة / دورة  ١٠٠التي ال تزيد سرعة دورانها عن 
  :ينبغي تركيب أجهزة نقل الحركة وآالت التشغيل بحيث  -١١٧
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  ؛ وأن تكون جميع األجزاء خالية من األجسام الثابتة   ) أ(
  أن تكون بعيدة عن أماكن حفظ المواد القابلة لالحتراق بشـدة والتـي ال   )  ب(

  .تستعمل لتشغيل اآلالت ، وذلك لمسافة مأمونة        
ينبغي إجراء الفحوصات الحرارية ألجهزة نقل الحركـة وآلالت  ) ١( -١١٨

  .العمل وذلك بفواصل زمنية مناسبة 
أو آالت العمل عند وجـود مسـتويات    ينبغي إيقاف أجهزة نقل الحركة)  ٢(

  .خطرة من الحرارة 
  االشتعال التلقائي للتبن

، وكذلك  ٪٢٥ينبغي عدم تخزين التبن السائب الذي تزيد رطوبته عن  -١١٩
  . ٪٢٠التبن المفروم والمحزم الذي تزيد رطوبته عن 

  .ينبغي قياس درجة حرارة التبن المخزن بفواصل زمنية مناسبة  -١٢٠
نبغي اتخاذ االستعدادات الالزمة لمواجهة الحريق واستدعاء سيارات ي -١٢١

  ) .ف١٤٠ْ(م ٦٠ْاإلطفاء إذا تجاوزت درجة حرارة التبن المخزن 
ينبغي عدم كشف أو إزالة األعالف الموجودة  ضمن الجيوب المحترقة  -١٢٢

  .أو الحارة أو الموجودة حولها إال بعد ترطيبها بكاملها بالماء 
  السالمة والصحة في العمل الزراعي                         ٣٨



  

  

  مكافحة الحريق
حيثما يمكن تطبيق ذلك ؛ فإنه ينبغـي إيصـال الشـبكة المضـغوطة      -١٢٣

  .الرئيسية للمياه إلى المزارع ، كما ينبغي توفر الصنابير والخراطيم المناسبة 
ينبغي أن يكون في حال عدم توفر شبكة مضغوطة رئيسية للمياه ؛ فإنه  -١٢٤

لعدة مزارع أو للمزارع المعزولة ، إذا أمكن تطبيق ذلك ، بركة ماء ذات سعة 
وعنـد  كافية تستعمل مياهها إلطفاء الحريق و يمكن الوصول إليهـا بسـهولة   

  .الضرورة ، فإنه ينبغي توفر مانعات تجمد لهذه البركة 
ق بشكل أولي مثـل  ينبغي تزويد المزارع بوسائل كافية لمكافحة الحري -١٢٥

المضخات اليدوية و األوعية وبراميل المياه والطفايات المختلفـة والمرشـات   
  .والرمل والساللم 

ينبغي حفظ معدات مكافحة الحريق ضمن أو بجوار جميع األماكن التي  -١٢٦
  . يكمن فيها خطر الحريق 

  :بالنسبة لمعدات مكافحة الحريق ، فإنه ينبغي  -١٢٧
  يمكن الوصول إليها بسرعة من أجل استعمالها ؛ و حفظها بحيث أنه  ) أ(
  صيانتها بشكل مالئم ؛ و  ) ب(
  .التفتيش عليها بفواصل زمنية مناسبة )  ج(
  



  

  ٣٩الحماية من الحريق                                                       
  

ينبغي تدريب عدد كاف من األشخاص على استعمال معدات مكافحـة   -١٢٨
 .ق الحري



  الفصل الخامس
  اآلالت

  أحكام عامة
  

بالنسبة لألجزاء المتحركة ألجهزة الحركة وأجهزة نقـل الحركـة   ) ١( -١٢٩
وجميع األجزاء الخطرة لآلالت بما في ذلك وسائل التشـغيل ، فإنـه ينبغـي    
حمايتها بشكل فعال إال إذا تم تصنيعها أو تركيبها أو وضعها بطريقـة تكـون   

  .سائل السالمة المناسبة فيها مأمونة عند تطبيق و
  :بشكل خاص ) ٢(
  بالنسبة لجميع عجالت االتزان وأجهزة نقل الحركة بالمسننات ومجموعات )  أ(

  اإلدارة باالحتكاك المخروطية واألسـطوانية وحـدبات تحويـل الحركـة         
ــات(     ــغيرة   ) كام ــروس الص ــل والت ــيور والسالس ــرات والس   والبك
  ) البكـرات (واللقـم  ) أذرع التـدوير (المرافـق  والتروس الدودية وأذرع     
  المنزلقة وإلى المدى الذي تصفه السـلطة المختصـة ، وكـذلك بالنسـبة         
  وآالت نقـل  ) بما في ذلك طرفي مرتكز العمـود (لمجموعة أعمدة اإلدارة     
  الحركة األخرى التي تعرض للخطر أي شخص على تماس معها عنـدما      
  كـذلك ينبغـي   . غي تصميمها وحمايتها لدرء هذا الخطر تعمل ؛ فإنه ينب    
  تصميم وحماية  مجموعات التحكم لدرء الخطر ؛ و    



  

  ٤١اآلالت                                                                    
  

  بالنسبة لجميع المسامير ذاتية اللولبة والمسامير والخوابير وإلى المـدى  )  ب(
  الذي تصفه السلطة المختصة ، وكذلك بالنسبة لألجزاء البارزة األخـرى        
  ألي جزء متحرك من اآللة التي تعرض للخطر أي شخص على تمـاس        
  معها عندما تعمل ؛ فإنه ينبغي أن تكون مصممة أو غـائرة أو محميـة         
  لدرء هذا الخطر ؛      

  عات التكسير والقـص واألطـراف   ينبغي أن تتوفر حماية كافية لمجمو)  ج(
  المقطوعة ؛     

ينبغي أن يتوفر سياج لمسالك األثقال الموازِِنة واألثقال النواسية وما شابه؛ ) د(
  :ينبغي أيضاً أن يؤخذ بالحسبان األحكام التالية ) هـ(

I.      بالنسبة لجميع أجزاء اآلالت التي يمكـن أثنـاء تشـغيلها أن تطلـق  
  ه ينبغي حمايتها بشكل كاف لضـمان سـالمة     جسيمات متطايرة ، فإن  
  المشغل ؛  

II.  بالنسبة لجميع أجزاء اآلالت التي تخضع لضغط كهربائي خطر ، فإنه  
  .ينبغي حمايتها لتأمين الحماية التامة لألشخاص   
ينبغي توفر حماية كافية لآلالت حتى في حال اتخاذ قرار بإيقافها عـن   -١٣٠

  .تم التخلي عنها واعتبرت خارج الخدمة العمل لفترة زمنية إال إذا 
  



  

  السالمة والصحة في العمل الزراعي                    ٤٢
  

ينبغي أن ال تزيد الفتحات في وسائل الحماية عن اإلبعاد التالية ، وذلك  -١٣١
  :تبعاً للمسافة الفاصلة بين وسائل الحماية واألجزاء المتحركة لآلالت 

  ؛) إنش٤( سم ١٠تكون المسافة أقل من عندما ) شنإ٠.٢٥ (مم  ٦  ) أ(
  إنش ،  قدم  ٤(سم ٤٠و ١٠عندما تكون المسافة بين )  نشإ ٠.٥ ( مم ١٢) ب(

  ؛) إنش  ٤واحد و     
  ) .إنش ٤قدم واحد و ( سم ٤٠عندما تتجاوز المسافة ) إنش ٢( مم  ٥٠) ج(

بالنسبة لحيز العمل المخصص لعمـال اآلالت وللممـرات المحاذيـة     -١٣٢
  :الت واألجسام الثابتة كالجدران والقوائم واألعمدة ، فإنه ينبغي لآل
  أن تكون ذات عرض وارتفاع كاٍف للسماح بالعمل أو المرور المأمون ؛ و) أ(
  .أن تكون خالية من أي عوائق ) ب(

  الحصول على اآلالت وتركيبها
نة وذلك ينبغي الحصول على التعليمات الكافية المتعلقة بالتشغيل والصيا -١٣٣

  .عند الحصول على آالت جديدة 
  :بالنسبة لمنصات مشغل اآللة ) ١( -١٣٤

  فإنه ينبغي أن يتم الوصول إليها بسهولة وأمان ؛ و  ) أ(
  إنه ينبغي أن تكون فسيحة بشكل كاٍف ؛ و   ) ب(
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  ن تكون مصممة ومشيدة بحيث أن تتيح تشغيالً مأموناً لآللة   إنه ينبغي أ)  ج(
  وأن ال تسبب تعباً أو إنزاعجاً للمشغل ، وأن ال تسبب ضجيجاً واهتزازاً       
  مفرطاً ؛ و      

  عند الضرورة لدرء الخطر ، فإنه ينبغـي أن تكـون مـزودة بسـياج أو     ) د(
  درابزينات أو حواف سفلية أو ما شابه ؛ و    

  إنه ينبغي أن تتم صيانتها بشكل مالئم وأن يتم الحفاظ عليها خالية مـن  ) هـ(
  . العوائق       

عند الضرورة لدرء الخطر ، فإنه ينبغي توفر وسائل خاصـة للوصـول   ) ٢(
  .أو المقابض / كالدرجات و

  . فيما إذا كانت منصة المشغل مغلقة ، فإنه ينبغي توفر وسائل تهوية كافية) ٣(
ينبغي تصميم وتركيب وسائل تحكم اآلالت بحيث أنه يمكن تشغيلها من  -١٣٥

  .منصة المشغل بثقة وبأمان وبسهولة 
عندما يكون ذلك مالئماً، فإنه ينبغي اإلشارة إلـى السـرعة المأمونـة     -١٣٦

  . العظمى لآلالت التي تعمل بالطاقة وإلى اتجاه دورانها 
بالطاقة ، فإنه ينبغي عدم تشغيلها  بالنسبة لآلالت غير المصممة لتعمل -١٣٧

بالطاقة إال إذا تمت موأمتها من قبل تقني مؤهل وذلك كي تعمل بالطاقة بشكل 
  .  مأمون 



  

  السالمة والصحة في العمل الزراعي                  ٤٤
  

بالنسبة لألدوات المحملة بنابض على آالت الحقل ، فإنه ينبغي تـوفر   -١٣٨
  .اير غير المقصود لألدوات أجهزة تحول دون التط

  إعداد وتهيئة اآلالت
ينبغي فحص اآلالت قبل تشغيلها لضمان أنها بحالة تشغيل مأمونة وأنه  -١٣٩

  :بشكل خاص 
  تم ضبطها بشكل مالئم ؛ و  ) أ(
  أجزاء التشغيل بشكل مالئم ؛ و) تشحيم ( تم تزليق   ) ب(
  تم شد العزق والمسامير الملولبة وما شابه بإحكام ؛ و  ) ج(
  وضع جميع أجهزة الحماية في مكانها وأنه تم التأكد من حمايتها بشكل  تم)  د(

  .مالئم      
  البدء بتشغيل اآلالت وإيقافها

بالنسبة ألي آلة تعمل بالطاقة ، فإنه ينبغي تزويـدها بوسـائل كافيـة     -١٤٠
إليقافها بسرعة ولمنعها من العمل العارض ثانية بحيث أن يكون مـن السـهل   

  .ه الوسائل من قبل المشغل وتمييزها بسرعة من قبله الوصول إلى هذ
إذا لم تكن وسائل التحكم بكاملها بمتناول اليد عنـدما تبـدأ أداة نقـل     -١٤١

الحركة أو اآللة بالعمل ، فإنه ينبغي قبل البدء مباشرة إعطاء إشـارة تُْسـَمع   
  .بوضوح في مكان وجود أداة نقل الحركة أو اآللة 



  

  ٤٥اآلالت                                                                    
  

إذا تم استخدام عدة أشخاص معاً على آلة تبدأ بالعمل بواسطة محـرك   -١٤٢
رئيسي ، فإنه ينبغي أن ال تبدأ اآللة بالعمل إال بعد أن يتحقق الشخص الـذي  

  .سيقوم بتشغيلها من أن ال أحد من األشخاص في خطر 
سبة ألجهزة نقل الحركة وآالت العمل التي يمكن أن تُفَْصَل ، فإنـه  بالن -١٤٣

ينبغي فصلها عندما تكون متوقفة عن العمل وينبغي أن تبقى مفصولة طالمـا  
  .أنها ال تزال خارج الخدمة 

عند الضرورة لدرء الخطر ، فإنه ينبغي تزويد اآلالت الحقليـة بـأداة    -١٤٤
  . األجزاء المتحركة بسرعة  فصل بوسائل تمكن المشغل من إيقاف

  تشغيل اآلالت
ينبغي أن ال يستعمل أي شخص اآلالت دون وجود أجهزة الحمايـة  ) ١(-١٤٥

الخاصة بها في مكانها ، وينبغي أن ال ُيطْلََب من أي شخص اسـتعمال هـذه   
  .اآلالت 

ينبغي ألي شخص يستعمل اآلالت أن ال يقوم بتعطيل أو بنـزع وسـائل   ) ٢(
صة بها ، وينبغي عدم تعطيل أو نزع أي وسائل حمايـة خاصـة   الحماية الخا

  .باآلالت التي يستعملها األشخاص 
بالنسبة ألي جزء من اآلالت غير محمي بشكل كامل ، فإنه ينبغي عدم  -١٤٦

  صيانته أو تنظيفه أو تزليقه أو ضبطه أثناء الحركة إال إذا أمكن أداء هذه 



  

  صحة في العمل الزراعيالسالمة وال                    ٤٦
  

األعمال بما يتوافق مع المعايير المقبولة للسالمة ، وأن يتم ذلـك مـن قبـل    
  .شخص مؤهل بشكل مناسب 

بالنسبة للسيور والحبال والسالسل وأوتار أجهزة نقل الحركـة ، فإنـه    -١٤٧
  .ينبغي عدم تثبيتها أو نزعها باليدين عندما تكون اآللة بحالة حركة 

إيقاف آلة عن العمل لصيانتها أو إصالحها ، فإنه ينبغـي اتخـاذ   عند  -١٤٨
تدابير مالئمة بما يضمن أن اآللة لن تبدأ بالعمل ثانية بشكل غير مقصـود أو  

  .بشكل آخر إال من قبل الشخص المسؤول عن صيانتها أو إصالحها 
عند االضطرار إلجراء إصالح أو صيانة أو أي عمل آخر على مسافة  -١٤٩
  .خطرة من اآللة ، فإنه ينبغي إيقاف اآللة أثناء القيام بهذه األعمال  قريبة
ينبغي أن ال تُتَْرَك اآلالت أثناء الحركة دون أن يالزمها أحد فيمـا إذا   -١٥٠

  .كان ذلك سيسبب خطراً 
  .ينبغي توفر مقعد لكل شخص سيرافق اآللة أثناء نقلها ) ١(-١٥١

ومريحة ومن الممكن الصعود إليها بسهولة ينبغي أن تكون المقاعد مأمونة ) ٢(
  .ومزودة بنوابض كافية ومحمية بشكل مناسب 

ينبغي أن ال يجلس أي مسافر على آلة يتم نقلها ، لكن يمكنه أن يجلس  -١٥٢
  .على مقعد أو منصة مأمونة 

  



  

  ٤٧اآلالت                                                                    
  

عند الضرورة ، فإنه ينبغي اتخاذ تدابير خاصة لدرء الخطر أثناء ) ١( -١٥٣
  .نقل اآلالت 

  .أثناء نقل اآلالت ، فإنه ينبغي فصل وسائلها الناقلة للحركة ) ٢(
ينبغي أن يتجنب األشخاص مشغلي اآلالت ارتداء ألبسة وأشياء غيـر   -١٥٤

رات ، وينبغـي أن ال  وربطات العنق والمجوه) اللفاحات (مناسبة كالوشاحات 
يكون الشعر طويالً فضفاضاً حراً حيث أنه يمكن لألجزاء المتحركة من اآلالت 

  .أن تلتقط الشعر 
عند الضرورة ولدرء الخطر ، فإنه ينبغي تزويد األشـخاص مشـغلي    -١٥٥

اآلالت بمعدات الوقاية الشخصية المناسبة ، كما ينبغـي لهـؤالء األشـخاص    
  .استعمال تلك المعدات 

  كفاءة المشغلين
بالنسبة للتشغيل المستقل ألجهزة الحركة األساسية وأجهزة نقل الحركة  -١٥٦

وآالت العمل ، فأنه ينبغي أن يعهد بـه فقـط إلـى األشـخاص الموثـوقين      
 .والمختصين الذين حصلوا على التعليمات الكافية 



  الفصل السادس
  المحركات
  أحكام عامة

  

ينبغي أن تكون المحركات ، عدا المحركات  التي تعمـل بطاقـة   ) ١ ( -١٥٧
  :الرياح 

  مصممة ومركبة بحيث أن تبدأ بالعمل بشكل مأمون ؛ و  ) أ(
  مصممة ومركبة بحيث أنه ال يمكن تجاوز السرعة المأمونة العظمى ؛ و) ب(
  على السرعة ؛ و ذات أجهزة تحكم عن بعد للسيطرة) ج(
  ذات أجهزة بحيث أنه يمكن إيقاف المحرك من مكان مأمون أثناء حاالت )  د(

  .الطوارئ      
  .ينبغي تدريب المشغلين على الطرق المأمونة لبدء تشغيل المحركات ) ٢(

  محركات االحتراق الداخلي
ة ينبغي أن تكون مرافق بدء اإلدارة لمحركات االحتراق الداخلي محمي -١٥٨

  .ضد االرتداد باالتجاه المعاكس 
ينبغي توجيه الغازات المنطلقة من أنابيب تصريف غازات محركـات   -١٥٩

االحتراق الداخلي بعيداً بحيث أن ال يتعـرض إليهـا المشـغلون واآلخـرون     
  .القريبون من المحركات 
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  المحركات البخارية
أذرع (ينبغي حماية عجالت االتزان وبكرات السيور القائدة والمرافـق   -١٦٠

  .ووصالت ذراع المرفق واألجهزة المتحركة األخرى ) التدوير 
  المحركات التي تعمل بطاقة الرياح

ينبغي أن يتم إنجاز العمل على عمـود اإلدارة المسـتعرض وقـرص     -١٦١
ل التي يكون فيها العامل مربوطاً بحبل السـالمة وعنـدما   الرياح فقط في الحا

  .يكون قرص الرياح مقفالً وعندما تكون اآللة متوقفة 
  )الهيدروليك ( المحركات المائية 

بالنسبة للقنوات الرئيسية والطرفية لمنشآت الطاقة المائيـة والنـواعير    -١٦٢
طَّى تجنباً لسقوط األشخاص والعنفات المائية وحفر النواعير ، فإنه ينبغي أن تُغَ

  .والمواد فيها 
بالنسبة ألجهزة اإليقاف كبوابات التحكم بتدفق المياه ، فإنه ينبغـي أن   -١٦٣

  .تغلق بإحكام 
  .ينبغي اتخاذ التدابير الكافية إلزالة المياه التي تسربت  -١٦٤
  .ينبغي إزالة الجليد عن المحركات المائية من مكان غير زلوق فقط) ١(-١٦٥

  .القرص ) ريش( ينبغي أن ال يقف عمال إزالة الجليد على نصالت ) ٢(



  المحركات                                ٥٠
  

  الرحى التي تدار بالحصان وإدارة المعدات  بالحيوانات
  .ينبغي أن تتم تغطية وسائل إدارة الرحى عند قمتها وجوانبها  -١٦٦
  :اة اإلدارة عند وجود مقعد للسائق فوق أد -١٦٧

  فإنه ينبغي أن يكون المقعد مرتكزاً بشكل مأمون على منصة دوارة ، بحيث ) أ(
  أنه في جميع الوضعيات تبرز هذه المنصة إلى ما بعد الجانـب المسـيج       
  على األقل ؛ و) إنش٤(سم ١٠   
  إنه ينبغي أن تتم حماية المنصة جيداً وأن تكون مأمونة أثناء السير عليها )  ب(

ينبغي وضع عمود اإلدارة ضمن مجموعة أنابيب ثابتة تحـت سـطح    -١٦٨
األرض وينبغي حمايته لمنع الدوران العـارض بواسـطة وسـائل مناسـبة     

  .كتجهيزات  الفصل أو المكابح 
الرحى دون نزع األغطية ) تشحيم( ينبغي أن يكون من الممكن تزليق  -١٦٩

  .الواقية 
  :بغي  بالنسبة لألشخاص ، فإنه ين -١٧٠

  أن ال يجلسوا على عارضة الجر وحواف المنصة ؛  ) أ(
  أن ال يقفوا على قمة الرحى إال عند وجود منصة تتوافق مع اشتراطات )  ب(

  . ١٦٧الفقرة       
  .ينبغي عدم استخدام الحيوانات العنيفة إال عند ضمان سالمة المشغل  -١٧١
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  :ينبغي عدم استخدام الحيوانات العنيفة  -١٧٢
  عند حدوث أي خلل في عمل الرحى ؛ و  ) أ(
 .في حال عدم استعمال الرحى )   ب(



  الفصل السابع
  تهيئة األرض وإعداد التربة والمحصول

  تهيئة األرض
  أحكام عامة 

بالنسبة لألشجار الخطرة والميتة واألحجار والنواتئ الصخرية التـي   – ١٧٣
يمكن أن تتواجد في أماكن العمل أو الطرق المؤدية إليها ، فإنه ينبغي نزعهـا  

  .قبل أن يبدأ التشغيل المنتظم 
لألدوات اليدوية والتجهيزات المستعملة فـي تهيئـة األرض ،   بالنسبة  – ١٧٤

  . ٣٩٩وحتى  ٣٨٤فإنه ينبغي أن تتوافق مع الفقرات 
  تسلق األشجار

ينبغي أن يتسلق األشجار أو يقلمها أو يقطع األغصان المرتفعة فقـط   – ١٧٥ 
  .األشخاص ذوي الخبرة الذين تلقوا تعليمات مناسبة 

األشجار بمعدات مناسبة ، ال سيما حزام األمـان  ينبغي تزويد متسلقي  – ١٧٦
  .وحبل سليم متين 

عندما يكون المتسلق على الشجرة ، فإنه ينبغي أن يكون األشـخاص   – ١٧٧
  .اآلخرون يقظين خشية تساقط األشياء عليهم 

بالنسبة لألدوات التي يستعملها المتسلق ، فإنه ينبغـي ربطهـا بشـكل     -١٧٨
  .أو إلى المتسلق نفسه مأمون إلى حزام األمان 
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  : عند استعمال سلم لتسلق األشجار ، فإنه ينبغي  – ١٧٩
  ؛ و ٤١٣وحتى  ٤٠٠أن يتوافق مع اشتراطات الفقرات   ) أ(
  أن يكون محمياً بأحكام ؛ و  ) ب(
  كون محمياً عند مـرور األشـخاص   عند الضرورة لدرء الخطر ، أن ي)  ج(

  .أو المركبات       
  قطع األشجار وتقليم األغصان

بالنسبة للمناطق التي ستقطع فيها األشجار ، فإنه ينبغي اإلشارة إليهـا   – ١٨٠
  .بإشارات تحذير ، أو أنه ينبغي حماية الطرق المؤدية إليها 

أو المحمية إال إذا  ينبغي أن ال يدخل أي شخص المناطق المشار إليها – ١٨١
  .كان معنياً مباشرة بعمليات القطع 

بالنسبة للمسافة المأمونة الدنيا بدء من منطقة القطع ، فإنه ينبغـي أن   – ١٨٢
  .تكون ضعف طول الشجرة التي ستقطع 

  :قبل البدء بالقطع  – ١٨٣
  فإنه ينبغي أن تكون المنطقة حول األشجار خالية من األغصان المقطوعة )  أ(

  والثلج والعوائق أو المخاطر األخرى ؛ و     
  إنه ينبغي تحديد طريق النجاة ، كما ينبغي أن يكون هذا الطريق خاليـاً  )  ب(

  من العوائق الخطرة ؛ و      
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  نه ينبغـي  عند وجود أشجار قرب وحدات الوصل الكهربائية المعلقة ، فإ)  ج(
  . إبالغ السلطات المسؤولة عن التزويد بالكهرباء لتتخذ التدابير الضرورية     
ينبغي التحكم باتجاه سقوط الشجرة ما أمكن تطبيق ذلك بواسطة قطـع   – ١٨٤

الجزء السفلي و ، بواسطة القطع الخلفي و ، عند الضرورة ، بواسطة إدخـال  
  . إسفين في القطع الخلفي 

  : ستعمال المنشار، فإنه ينبغي لمشغل المنشار الذي يعمل بالطاقة عند ا – ١٨٥
  أن يحمي موطئ قدميه جيداً ؛ و  ) أ(
  أن يزيل جميع العوائق على مسار المنشار ؛ و  ) ب(
  أن يتحقق من خلو مكان سقوط الشجرة من أي شخص ، وأن يتواصـل  )  ج(

  ية الخاصة مع األشخاص اآلخرين باإلشارات ، وأن يتخذ التدابير اإلضاف      
  .بالضجيج       
عند وجود شخص واحد يقوم بتشغيل عدة أجهزة للنشر معـاً ، فإنـه    – ١٨٦

  .ينبغي وضع هذه األجهزة بوضع ال يؤدي إلى انزالقها 
بالنسبة للمنشار الذي يعمل بالطاقة ، فإنه ينبغي عدم تنظيفه أو صيانته  – ١٨٧

ربائي ، عند وصله بمصدر أثناء عمل المحرك أو ، في حال المنشار الكه
  .الطاقة الكهربائية 
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ينبغي التفتيش على المنشار الذي يعمل بالطاقة من قبل المشغل مـرة   – ١٨٨
واحدة على األقل في وردية العمل ، كما ينبغي التفتيش عليه بشكل دوري من 

  .بل شخص مختص ق
ينبغي أن يرتدي مشغلو المنشار الذي يعمـل بالطاقـة ألبسـة غيـر      – ١٨٩

  .فضفاضة 
حيثما يمكن تطبيق ذلك ، فإنه ينبغي تحرير الشجرة المائلـة بربطهـا    – ١٩٠

  : ، ولكن ينبغي أن ال يتم تحريرها بواسطة ) كبل ( بحبل أو سلك 
  تسلق الشجرة المائلة ألرخائها ؛   ) أ(
  ة التي تستند إليها الشجرة المائلة ؛ قطع الشجر  ) ب(
  . قطع األشجار األخرى الكائنة مقابل الشجرة المائلة )  ج(

بالنسبة للشجرة التي قُِطَعتْ من جزئها السفلي ، فإنه ينبغـي قطعهـا    – ١٩١
  .دون تأخير وينبغي عدم إبقائها منتصبة دون حماية أثناء الليل 

يقلمون األشجار أماكن عملهم من نشارة ينبغي أن ينظف العمال الذين  – ١٩٢
  .الخشب والعوائق األخرى قبل البدء بالعمل 

على المنحدرات الشديدة ؛ فإنه ينبغي ، عند الضرورة لدرء الخطر ،  – ١٩٣
  .حماية األشجار الساقطة من االنزالق أو التدحرج 
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فإنه ينبغي أن يقف العمال الـذين يقلمـون    على المنحدرات الشديدة ، – ١٩٤
  .األشجار على الجزء الصاعد من الجذع 

حيثما يكون ذلك قابالً للتطبيق ، فإنه ينبغي أن يتخـذ عمـال تقلـيم     – ١٩٥
األغصان المتسلقون وضعية مناسبة وبحيث أن يكون جذع الشجرة  بينهم وبين 

  .األغصان التي تُقَلَّم 
على الجانب القريب من الجذع ، فإنه ينبغي أن تـتم   عندما يتم القطع – ١٩٦

  .عملية القطع بعيداً عن الجسم 
  نزع األرومات والجذور 

ينبغي أن يقوم بعمليات التفجير لنزع األرومات أو الجذور عمـال ذي   – ١٩٧
خبرة بتداول المتفجرات ، كما ينبغي أن يتم ذلك بإشراف مباشـر مـن قبـل    

  .النار أشخاص ذي خبرة في إطالق 
بالنسبة للجرارات أو التجهيزات ذات البكرات أو الروافـع أو أي  ) ١( – ١٩٨

معدات أخرى تستعمل لسحب األرومات أو الجذور ، فإنه ينبغي أن تتوافق مع 
  والفصل العاشر ) المركبات ( األحكام ذات الصلة من الفصل الثالث عشر 

  ) .معدات الرفع والنقل ( 
لقص المستعملة الستخالص جذور األشجار ، فإنه ينبغـي  بالنسبة لقوائم ا) ٢(

  أن تُْصنَع بشكل أساسي من مادة متينة ؛ وكما هو الحال بالنسبة للروافع 
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الفصـل   والبكرات والحبال فإنه ينبغي أن تتوافق مع األحكام ذات الصلة مـن 
  .العاشر 
عند استئصال أشجار منتصبة من جذورها بواسطة نصل جرافة ، ) ١( – ١٩٩

متينة ، كما ينبغي أن يرتـدي  ) حجرة قيادة ( فإنه ينبغي حماية السائق بقمرة 
  . واقية رأس صلبة 

ينبغي سحب األشجار المنتصبة بواسطة جرار شـريطة أن يكـون هـذا    ) ٢(
لهذا الغرض فقط ، وأن يكون مثبتاً بمكان مأمون   الجرار مزود برافعة تستعمل

  .وأن ال يشكل سقوط األشجار أي خطر 
ينبغي عدم استعمال جرار متحرك لنزع األرومـات ولسـحب األشـجار    ) ٣(

  . المنتصبة 
  سحب األشجار

عند سحب األشجار بالجرارات ؛ فإنه ينبغي ربط الحمل بإحكام ، ) ١( – ٢٠٠
ن إضافية في الجزء األمامي من الجرار لمنع حدوث كما أنه ينبغي وضع أوزا

  .انقالب الجرار باتجاه الخلف 
ينبغي توفر التجهيزات المالئمة للنقل بالسـحب بحيـث أن تكـون تلـك     ) ٢(

  .التجهيزات قادرة على التغلب على العوائق في الطريق أثناء النقل 
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  تقطيع األغصان
بالنسبة لمشغلي أدوات تقطيع األشجار النقالة التي تعمل بمحرك ، ) ١( – ٢٠١

على ) قدم ١٧(م  ٥فإنه ينبغي لهم أن يتحققوا من عدم تواجد أحد على مسافة 
  . األقل من منطقة التقطيع 

بالنسبة آلالت تقطيع األغصان الدوارة المشغلة بـالجرار ؛ فإنـه ينبغـي    ) ٢(
تها عند استعمالها بغطاء صلب ، كما ينبغي عدم السماح ألحد بـاالقتراب  حماي

  ) .قدم  ٦٦(م  ٢٠من المنطقة حتى مسافة 
  تهيئة التربة والمحصول

  الِمسلَفات الدوارة
  )أدوات تَُبْعِثر ذرات التراب وتسوي سطحه وتقلع األعشاب الضارة ( 

فات الـدوارة التـي تعمـل    بالنسبة لعمود إدارة الشوكة في الِمْسلَ) ١( – ٢٠٢
  :بالطاقة ، فإنه ينبغي أن تُغَطَّى بغطاء وبحيث 

  أن يغطي هذا الغطاء مسار الشوكة خارج األرض بشكل تام ؛ و  ) أ(
  أن يكون هذا الغطاء صلباً بشكل كاف الحتجاز األحجـار والشـوكات   )  ب(

  .واألشياء المتطايرة األخرى       
يف الشوكات ، فإنه ينبغي حمايـة الغطـاء   عند رفع الغطاء لتبديل أو تنظ) ٢(

  .منعاً لسقوطه بشكل عارض 
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الجرارات ذات محـور دوران  ( بالنسبة للِمْسلَفات الدوارة ذاتية الدفع  – ٢٠٣
يلة بشكل كـاٍف بحيـث أن   ، فإنه ينبغي أن تكون قضبان التوجيه طو) وحيد 

يتمكن السائق من البقاء ضمن مسافة بعيدة مأمونة عن الشوكات حتـى أثنـاء   
  .االنعطاف 

عند الضرورة لدرء الخطر أثناء االنعطاف ، فإنه ينبغـي أن تكـون    – ٢٠٤
  :العجالت األرضية للِمْسلَفات الدوارة ذاتية الدفع 

  ذات ناقل حركة تفاضلي ؛ أو  ) أ(
  .ل بواسطة جهاز على قضبان التوجيه قابلة للفص)  ب(

ينبغي أن يتوفر في الِمْسلَفات الدوارة ذاتية الدفع أداة ربط يمكـن  ) ١( – ٢٠٥
  :تشغيلها من قضبان التوجيه ، وبحيث أن يكون موقع هذه األداة  

  بين المحرك وعجالت الجر ؛ و  ) أ(
  .بين عجالت الجر وعمود إدارة الشوكة )  ب(
  .ت الربط من التشابك العارض ينبغي حماية أدوا) ٢(

  المحاريث واألمشاط
ينبغي أن ال يقف العمال على المعدات عند وجود ضـرورة لتطبيـق    – ٢٠٦

  .وفي هذه الحال ، فإنه يمكن استعمال أوزان خاصة بذلك . أوزان عليها 
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  )البذارات ( المبذارات 
ينبغي أن ال يضع أي شخص يده داخل صندوق البـذور عنـدما   ) ١( – ٢٠٧

  .تكون اآللة بحالة عمل 
عند تثبيت منصة على المبذار مخصصة لوقوف العامـل عليهـا ، فإنـه    ) ٢(

عند وجود أداة . ينبغي تجهيز المنصة بمقبض لليد وبقطعة عند الحافة األمامية 
ون للمنصة سـياج فـي المـؤخرة ذي    تتدلى خلف المبذار ، فإنه ينبغي أن يك

  . على األقل ) إنش ٣قدم و  ٣(م  ١ارتفاع 
  ناثرات األسمدة

ينبغي عدم ضم األسمدة إلى بعضها بالوقوف أو السير عليهـا أثنـاء    – ٢٠٨
  .  عمل اآللة ، وينبغي أن ال يقف أحد ضمن حدود الناثرة عندما تعمل 

ينبغي إيقاف المحرك أو فصـل  إذا تطلب تشغيل الناثرة ضبطاً ، فإنه  -٢٠٩
  .عمود إدارة الطاقة 

 



  الفصل الثامن
  آالت حصاد وتخزين المحصول
  الحصادات والحصادات الدراسات

ينبغي عدم تنظيف قضبان القطع للحصادات وللحصـادات الدراسـات    -٢١٠
ينبغي أن ال يقـف أحـد أمـام    . باليد ، و لكن يمكن أن يتم ذلك بأداة مالئمة 

اآللـة  قضبان القطع للحصادات وللحصادات الدراسات إلجراء أي  عمل على 
أو كانت الحيوانات العنيفة تحـت  ) ال تعمل ( إال إذا كانت اآللة خارج الترس 

  .التحكم 
ينبغي حماية قضبان القطع للحصادات وللحصادات الدراسات بواسطة  -٢١١

  .وسيلة حماية مناسبة وذلك أثناء نقل اآللة من الحقل وإليه 
  الدراسات
  أحكام عامة

ن الدراسة ، فإنه ينبغي أن يكـون محميـاً   بالنسبة ألي جزء متحرك م -٢١٢
  .بوسيلة تمنع حدوث أي تماس بين العامل أو ثيابه والجزء المتحرك 

  :عند الحصول على دراسة جديدة ، فإنه يوصى بأن يتم التحقق  -٢١٣
  من أنها مجهزة بجهاز تلقيم آلي إذا كانت طريقة التلقيم هي من األعلى ؛ و) أ(
  اة استخراج الغبار ؛ ومن أنها مجهزة بأد) ب(
  من أنها ذات اسطوانات فوالذية متوازية بشكل مالئم لمنع االهتزاز ؛ و) ج( 
  



  

  آالت حصاد وتخزين المحصول                        ٦٢
  

  الَمْضرِب ، من أن المضارب مشـدودة   –إذا كانت من نموذج االسطوانة ) د(
  سـامير السـالمة الملولبـة أو    بأحكام لالسطوانة بواسطة عدد كاٍف من م    
  .بواسطة لحام تم تطبيقه بشكل مالئم     

  التلقيم اليدوي
عند استعمال أنبوب مائل لتلقيم الدراسات ، فإنه ينبغي اتخاذ احتياطات  -٢١٤

  .كافية للحيلولة دون سقوط األشخاص داخل األنبوب 
فإنه ينبغي حمايتهـا  بالنسبة لفتحات التلقيم للدراسات التي تلقم يدوياً ،  -٢١٥

  :بواسطة واحد أو أكثر من الوسائل التالية ، وذلك تبعاً لتصميم اآللة 
  تغطية تامة لمسار التلقيم بدء من نقطة التلقيم وحتى األجـزاء المتحركـة   )  أ(

  .لآللة      
  ؛) قادوس ( التزويد بمنضدة تلقيم أو صندوق تلقيم قمعي ) ب(
  .متصل مع غطاء مسار التلقيم سياج على فتحات التلقيم ) ج(

  :ينبغي تزويد فتحات التلقيم بغطاء بحيث  -٢١٦
  على األقل فوق ) إنش٤(سم ١٠أنه يحمي الفتحة على الجوانب والقمة حتى ) أ(

  الحافة الداخلية لمنضدة التلقيم أو فوق حافة صندوق التلقيم القمعي ؛ و    
  أن يكون مثبتاً بإحكام في مكانه ؛ و) ب(
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  أن يحصر مسار التلقيم في حال تأرجحه أو انزالقه عن الوضعية الواقيـة  ) ج(
  .الطبيعية      
  :عند وجود منضدة تلقيم  -٢١٧

   فإنه ينبغي أن تكون المسافة بين الحافة الخارجية للمنضـدة واالسـطوانة  )  أ(
  على األقل ؛ و) إنش٨قدم و ٣(م ١.١     

  إنه ينبغي أن ال تنزلق المنضدة نحو األسفل باتجاه االسطوانة ؛ و)  ب(
  سـم  ١٥إنه ينبغي أن يكون ارتفاع وسائل الحماية الجانبيـة للمنضـدة   )  ج(

  على ؛ و) إنش٦(     
  قـدم و   ٣(م ١إنه ينبغي أن تكون الحافة األمامية للمنضدة على ارتفـاع  )  د(

  على األقل عن األرض حيث يقف العامل الملقم ؛ و) إنش٣     
  .إنه ينبغي أن تُْرَبطَ المنضدة بالدراسة بشكل مأمون ) هـ(

  :عند تصميم المنضدة من أجل التلقيم الجانبي  -٢١٨
  علـى  ) إنش٨(سم ٢٠فإنه ينبغي أن يكون ارتفاع وسائل الحماية الجانبية )  أ(

  األقل ؛ و     
  بالنسبة لوسيلة الحماية الجانبية ، فإنه ينبغي أن تمتـد بحيـث أن تكـون    ) ب(

  .على األقل ) إنش٦قدم و٢(سم ٧٥المسافة بين حافتها األمامية والمضارب    
  :على الدراسات داخلية التلقيم  -٢١٩
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  الطرفي بحيث أن تسقط الحبوب والقش وما إلى فإنه ينبغي تصميم الجزء )  أ(
  ذلك من تلقاء نفسها إلى االسطوانة ؛ و    

  إنه ينبغي أن ال تزيد المسافة بين الطرف البعيد لقمـع التلقـيم ومحـيط    ) ب(
  ؛ و) قدم واحد(سم ٣٠االسطوانة عن      

  ال تزيد  إنه ينبغي أن يكون في فتحة التلقيم وسيلة حماية معلقة ، بحيث أن) ج(
  سـم  ٥المسافة بين الجزء السفلي منها والجزء السفلي من فتحة التلقيم عن      
  ) .إنش٢(     

  أجهزة التلقيم الذاتي
ينبغي تزويد أجهزة التلقيم الذاتي بأداة فصل بحيث أنه يمكن إيقاف ) ١( -٢٢٠

  .عملية التلقيم بسرعة وبشكل مأمون من مكان وقوف الملقم 
جهاز التلقيم الذاتي ، فإنه ينبغي أن ال يكون من الممكن أن يبدأ  عند توقف) ٢(

  .الجهاز بالعمل ثانية بشكل عارض 
  :عند وجود جهاز تلقيم ذاتي  -٢٢١

  بواسطة منضدة تلقيم بما يتفق مع ) الشفرات ( فإنه ينبغي حماية النصول )  أ(
  يتفـق  أو بواسطة غطاء بما  ٢١٨و٢١٧االشتراطات ذات الصلة للفقرتين     
  ؛ و ٢١٦مع االشتراطات ذات الصلة للفقرة     
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  إنه ينبغي أن تكون المسافة بين األجزاء القاطعة للنصول وحافة غطـاء  ) ب(
  .على األقل  ) قدم٢(سم ٦٠التلقيم أو منضدة التلقيم      

  األرضيات
بالنسبة ألرضية أي دراسة ، حيث يعمل العامل عليها وحيث يمكن أن  -٢٢٢

؛ فإنه ينبغي تزويد هذه األرضـية  ) قدم٥(متر  ١.٥يسقط من ارتفاع أكثر من 
بقضيب أو حبل أو سلسلة أو سياج حماية على كـل طـرف وعلـى جانـب     

تفـاع  ينبغي أن ال يكون ار. األرضية الذي ال يستعمل من أجل حركة المادة 
 ٣(متر ١.١وأن ال يزيد عن ) إنش٣قدم و٣(متر ١وسيلة الحماية تلك أقل من 

، وينبغي أن تُْدَعَم األرضية بقوائم ال يزيد الفاصل بينهـا عـن   ) إنش ٨قدم و 
قـدم واحـد   (سم ٥٠شريطة وجود فجوة ال تزيد عن ) إنش٣قدم و ٨(متر٢.٥
  .ليصل العامل من خاللها إلى األرضية ) إنش٨و

ل إلى منصة الدراسة ، فإنه ينبغي توفر سلم بما يتوافـق مـع   للوصو -٢٢٤
أو درج بما يتوافق مع االشتراطات ذات  ٤١٣وحتى  ٤٠٠اشتراطات الفقرات 

  . ٥٦وحتى  ٤٩الصلة للفقرات 
  :ينبغي توفر ساللم مثبتة وبحيث  -٢٢٤

  سـم  ١٥أن تكون المسافة بين الدرجات والجزء الجانبي مـن الدراسـة   )  أ(
  على األقل ؛ و)نشإ٦(    
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  فوق )  إنش٣قدم و٣(متر ١أن يتم تزويدها بمرقى درجي واحد يمتد حتى ) ب(
  .األرضية      

  التشغيل
بالنسبة لكل جهاز إليقاف أداة تحريك رئيسية تقود الدراسة ولكل جهاز  -٢٢٥

غي أن يكون مصمماً ومصاناً بحيث أن ال يسـبب  لفصل الطاقة آللة ، فإنه ينب
  .االهتزاز إعادة وصل الطاقة 

عندما يتم التحكم بأداة تحريك رئيسية أو بأداة التحريك الرئيسية التـي   -٢٢٦
هي جزء تكاملي من الدراسة بواسطة مفتاحين أو أكثر تشغل يـدوياً ، فإنـه   

أنه إذا فصلت الطاقة عـن   ينبغي أن تَُصَمَم وتوَصل هذه األداة بطريقة بحيث
أي مفتاح فإنه لن يكون باإلمكان إعادة وصل الطاقة إال إذا تم تشغيل المفتـاح  

  .يدوياً 
  :ينبغي أن تَُصمَّم الدراسة بحيث  -٢٢٧

  أن تكون أفقية ؛ و ) أ(
  أن تكون ثابتة في مكانها ؛ و  ) ب(
  أن أن تكون على نسق واحد مع أداة التحريك الرئيسية ، ومحمية بحيث )  ج(

  .يتم تشغيل مجموعة نقل الحركة بشكل مأمون       
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ينبغي أن يتم اإلشراف على العمل على الدراسة أو حولها مـن قبـل    -٢٢٨
شخص مختص ، كما ينبغي أن ال يتم البدء بتشغيلها إال بعد إعطـاء إشـارة   

  .واضحة إلى جميع المعنيين 
ينبغي أن ال يسير األشخاص على منضدة التلقيم أو غطـاء التلقـيم أو    -٢٢٩

  .أغطية األجزاء المتحركة عندما تكون الدراسة بحالة تشغيل 
عند توقف المادة التي ستدرس ، فإنه ينبغي عدم دفعها باليد أو بالقـدم   -٢٣٠

  .بل بأداة لينة 
لمادة على منصة الدراسة بكميات أو بطريقة تعيـق  ينبغي عدم وضع ا -٢٣١

  .الحركة المأمونة لألشخاص 
ينبغي عدم استعمال خطاف أو مسمار حاد أو أي أداة لتعليق كـيس أو   -٢٣٢

  . حقيبة على الدراسة
  أجهزة تقطيع العلف والقش

  أحكام عامة
ينبغي تصميم وإنشاء أجهزة تقطيع العلف والقش بحيث أن ال تسـبب   -٢٣٣

  :خطراً 
  لمشغل اآللة ؛ و ) أ(
  .لألشخاص الذين يأتون بالمادة أو الذين يأخذونها )  ب(
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بالنسبة لآلالت الجديدة ، فإنه ينبغي أن تكون أداة حماية أجهزة التقطيع  -٢٣٤
الحماية عندما تكون  ذات قفل داخلي مع أداة اإلدارة بحيث أنه ال يمكن فتح أداة

اآللة بحالة عمل وأن اآللة ال يمكن أن تبدأ بالعمل عندما تكـون أداة حمايـة   
  .األجزاء المتحركة مفتوحة 

ينبغي أن ُيكْتَب على اآللة بوضوح السرعة المأمونة العظمى لـدوران   -٢٣٥
  .قرص القطع أو اسطوانة القطع ، كما ينبغي عدم تجاوز هذه السرعة 

  التلقيم
  :ينبغي أن يكون تلقيم أجهزة تقطيع العلف والقش  -٢٣٦

  مصمماً بحيث أن ال تتوقف أو تتشابك المادة التي ستقطع ؛ أو) أ(
  مزوداً بأداة تقوم بتحرير اآللة أو بعكس حركتها عند توقـف المـادة أو   )  ب(

  .تشابكها        
بالطاقة ، فإنـه   بالنسبة لمناضد التلقيم في أجهزة تقطيع القش التي تدار -٢٣٧

ينبغي تزويدها بغطاء صلب فوقها وعلى جانبيها على طول مسـافة مقـدارها   
قـدم واحـد   (سـم  ٥٠على األقل بدء من نقطـة التقطيـع أو   ) قدم ٢(سم ٦٠
  .على األقل من مركز درفيل التلقيم السفلي )إنش٨و

فإنـه  بالنسبة لمناضد التلقيم في أجهزة تقطيع القش التي تشغل يدوياً ،  -٢٣٨
  :ينبغي أن تكون 
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  ذات طول كاٍف لدرء الخطر ؛ و ) أ(
  .مزودة بغطاء صلب فوقها وعلى جانبيها ) ب(

  :ينبغي أن يكون صندوق التلقيم القمعي  -٢٣٩
  على األقل ؛ و) مقد٤(متر ١.٢مصمماً بحيث أن ترتفع قمته عن األرض ) أ(
  ومزوداً بأداة حماية على شكل ركاب أو ما شابه ؛ و) ب(
  مزوداً بعبارة تحذير واضحة ودائمة تشير إلى عـدم وضـع اليـد فـي     ) ج(

  .الصندوق القمعي      
ينبغي تغطية درافيل التلقيم بحيث أن يؤمن هذا الغطاء حماية للعمـال   -٢٤٠

  .من التماس الخطر أثناء التشغيل 
  :ينبغي حماية الناقالت والسالسل لمنع التماس العارض مع األشخاص  -٢٤١

  في نقاط التحميل ؛ و ) أ(
  في نقاط التصريف وذلك عند تصميمها من أجل االنقالب ؛ و ) ب(
  .على مدى طولها الكامل ، وذلك عند الضرورة لدرء الخطر ) ج(

  أقراص واسطوانات أجهزة التقطيع
ات أجهزة التقطيع بأغطية صلبة بحيـث  ينبغي تزويد أقراص واسطوان -٢٤٢

  .أن تحول بشكل فعال دون التماس العارض لألشخاص مع األجزاء المتحركة 
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  دواسات التشغيل
عند الضرورة لمنع اإلصابة ، فإنه ينبغي تزويد الدراسات بأداة حماية  -٢٤٣

  .صلبة 
  القاطعة –النافخة األجهزة 

ينبغي تصميم االسطوانات بحيث أن ال يحصل تماس بين أي شـخص   -٢٤٤
  .القاطعة والنافخة ) الشفرات(والنصول 

ينبغي أن يكون الغطاء صلباً بشكل كاٍف ليقاوم الحجـارة المتطـايرة    -٢٤٥
  .والقطع المتطايرة من اآللية وما شابه 

دة صلبة ، كما ينبغي تركيبها جيـداً  ينبغي تصنيع شبكة األنابيب من ما -٢٤٦
  .وتثبيتها في مكانها بشمل مأمون 

  أجهزة تقطيع العلف والقش المستعملة مع الحصادات الدراسات
ينبغي عدم استعمال أجهزة تقطيع العلف والقش مع الدراسات إال عنـد   -٢٤٧

  .تزويدها بأداة فصل فعالة 
لمستعملة مـع الحصـادات   ينبغي تصميم أجهزة تقطيع العلف والقش ا -٢٤٨

  :الدراسات بحيث 
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  إنه عندما يتم سحبها بواسطة الحصادة الدراسة ، فإنه ينبغي توفير حماية )  أ(
   كافية للمسافة الفاصلة بين قمة جهاز تقطيع العلف والقش والفـظ القـش       
  للحصادة الدراسة ؛     

  عند تثبيت جهاز تقطيع العلف والقش على الحصـادة الدراسـة ، فإنـه    )  ب(
  .ينبغي تثبيت الصندوق القمعي بإحكام على الحصادة الدراسة        

  التشغيل
  .ينبغي أن ال يتم وطء أو ضغط المادة التي ستقطع بالقدمين  -٢٤٩
خال عصا أو قضيب أو ما شابه  داخل ينبغي أن ال يقوم األشخاص بإد -٢٥٠

  .اآللة وهي بحالة تشغيل 
ينبغي استعمال مفاتيح مناسبة لحل المسامير الملولبة ولضـبط أجهـزة    -٢٥١

  .التقطيع 
  المكابس وآالت الحزم وأدوات الربط

  أحكام عامة
بالنسبة آلالت الكبس أو حزم أو ربط القش والعلـف ، فإنـه ينبغـي     -٢٥٢

ها بحيث أن األشخاص الـذين يعملـون عليهـا أو يمـرون     تصميمها وتركيب
  :بجوارها 
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  ال يمكن أن يسقطوا داخل الصناديق القمعية أو مسارات التلقيم أو مسارات )  أ(
  الكابس ؛ أو    

ليات التلقـيم أو  ال يمكن أن يحصل تماس بينهم وبين األجزاء الخطرة آل) ب(
  .الربط واألجزاء المتحركة األخرى 

عند بدء تشغيل هذه اآلالت أو إيقافها ، فإنه ينبغـي أن تـتم مراعـاة     -٢٥٣
 ٢٢٥والفقـرتين   ١٤٤وحتـى   ١٤٠االحتياطات التي وردت في الفقرات من 

  . ٢٢٦و
  األغطية وأجهزة التلقيم

م بحيـث أن يـتم منـع     ينبغي تصميم أو حماية األغطية وأجهزة التلقي -٢٥٤
  .إصابة العمال عندما تكون اآللة بحالة تشغيل 
  آلية الَعقْد

  :ينبغي حماية آلية العقد بأداة حماية بحيث  -٢٥٥
  أن تكون ذات قوة كافية ؛ و ) أ(
  أن تمتد إلى ما بعد الالفظ وأسفل مستوى اإلبرة ؛ و ) ب(
  أن تسمح بمراقبة عملية الربط ؛ و)   ج(
  ؛ و) إنش٢(سم  ٥عرض الفتحة أن ال يتجاوز )    د(
  أن تكون قابلة للفتح و لكن غير قابلة للنزع ؛ و) هـ(
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  :ينبغي أن يكون لناقل حركة العاقد أداة للفصل بحيث  -٢٥٦ 
  دخل الخيط في اإلبـرة و  أنه يمكن تشغيلها بسهولة وبشكل مأمون عندما ي)  أ(

  عندما يعمل العاقد ؛ و    
  أن تمنع بشكل فعال إعادة التشابك ؛ و) ب(
  .أن تشكل قفالً مع أداة حماية العاقد ) ج(

  :بالنسبة لإلبر ، فإنه ينبغي ) ١(-٢٥٧
  أن يكون الوصول إليها سهالً من أجل دخول الخيط فيها ؛ و) أ(
  أن تكون مرئية بكاملها ؛ و) ب(
  .أن يتم تزويدها بأداة حماية في أحد جانبيها ) ج(
  .ينبغي عدم إدخال الخيط باإلبر إال عند فصل آلية العقد ) ٢(

  الالفظات
  :ينبغي حماية آلية اللفظ بأداة حماية بحيث  -٢٥٨

  أن تكون ذات صالبة كافية ؛ و ) أ(
  ؛ و) إنش٢(سم ٥أن ال يزيد عرض الفتحة عن  ) ب(
  نزعها ؛ و أنه يمكن فتحها ولكن ال يمكن ) ج(
  .أن تمنع العامل من االقتراب ضمن منطقة اذرع التصريف ) د(
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  التشغيل
  :إذا لم يتم إيقاف اآللة أو فصل أداة اإلدارة ، فإنه ينبغي لألشخاص  -٢٥٩

  أن ال يدخلوا في فتحة التلقيم ؛ أو) أ(
  الغطاء ؛ أو أن ال يسيروا على) ب(
  .أن ال يفتحوا الغطاء ) ج(

  آالت التقطيع والتمزيق والسحق والطحن
بالنسبة آلالت التقطيع والتمزيق والسحق والطحن ولآلالت المشـابهة ،   -٢٦٠

  :فإنه ينبغي تصميمها بحيث أن األشخاص الذين يقومون بتعبئة وتفريغ اآلالت 
  كة ؛ ولن يكونوا على تماس مع األجزاء المتحر)  أ(
  .لن يتداولوا المادة بأيديهم ) ب(

عندما ال يضمن التصميم سالمة األشخاص ، فإنه ينبغي الحيلولة دون  -٢٦١
التماس العارض مع األجزاء المتحركة بواسطة أجهزة واقية مثـل الصـناديق   

  .القمعية والشبكات المعدنية والدرابزين 
د المـدكات بطـوق ، أو   عند الضرورة لدرء الخطر؛ فإنه ينبغي تزوي -٢٦٢

ينبغي تصميمها بحيث تحول دون تماس يد العامل مع األجزاء المتحركة مـن  
  .اآللة 
  : ما أمكن تطبيق ذلك ، فإنه ينبغي أن تكون الصناديق القمعية  -٢٦٣



  

  ٧٥السالمة والصحة في العمل الزراعي                                      
  

  ف المادة ؛ و مصممة إلنقاص خطر توق) أ(
  مصنوعة من المعدن أو من مادة مناسبة أخرى ؛ و) ب(
  على األقل ؛ و)قدم  ٤(م ١.٢ذات حواف علوية ترتفع عن األرض ) ج(
  .مزودة بأغطية بشكل كاٍف ) د(

عند الضرورة لدرء الخطر ، فإنه ينبغي أن يتم تزويد فتحات تصريف  -٢٦٤
  .ية مناسبة هذه اآلالت واآلالت المشابهة بأجهزة حما

إذا تم تصميم فتحة تلقيم هذه األجهزة بحيث أن تكون تحت األرض أو  -٢٦٥
على سويتها ، فإنه ينبغي حماية هذه الفتحـة بـدرابزين بمـا يتوافـق مـع      

أو بغطاء بمـا يتوافـق مـع     ٢٩و حتى ٢٧االشتراطات ذات الصلة للفقرات 
  . ٣٣وحتى  ٣١االشتراطات ذات الصلة للفقرات 

  
 



  الفصل التاسع
  آالت النجارة والمعادن
  منشار األخشاب القرصي

  أحكام عامة 
ينبغي تصنيع المناشير من مواد صلبة ، كما ينبغي صـيانتها بشـكل    – ٢٦٦

  .مالئم 
  :ينبغي تزويد مناشير األخشاب القرصية بأغطية حماية بحيث  – ٢٦٧

  أن تغطي الجزء المكشوف من المنشار ما أمكن ذلك ؛ و  ) أ(
  ن تجعل مسحاج نصل المنشار مرئي بوضوح من خاللها ، أو أ) ب(

  أن تسمح برؤية عملية القطع ؛ و     
  أن تكون ذات متانة كافية لتحول دون التماس العارض للمشغل ) ج(

  مع المنشار ولتحميه من الشظايا المتطايرة أو من أسنان المنشار      
  المكسورة ؛ و     

  .لمنشار دون عرقلة أن تسمح بتصريف غبار ا) د(
ينبغي توفر حماية ألجزاء مناشير األخشاب القرصية الكائنـة تحـت    – ٢٦٨

  .المناضد 
عند استعمال سكاكين تمزيق على مناشير األخشاب القرصـية ، فإنـه    -٢٦٩

  :ينبغي 



  

  ٧٧آالت النجارة والمعادن                                           

  
  

  يالً من القطع وأثخن قليالً من النصل ؛ وأن تكون أرق قل)  أ(
  أن تكون ذات مقاومة كافيـة لالنحنـاء واالنفتـال واالنزيـاح     ) ب(

  والتطاير ؛ و     
  أسفل قمة ) إنش   ٣( ملم  ٥أن تمتد من المنضدة إلى مسافة )  ج(

   ١٦نصل المنشار ؛ و                           
  ؤخرة المنشار وأن يكون تراصـفها  أن تُْرَبطَ بشكل مأمون في م)  د(

  دقيقاً مع المنشار ؛ و     
  أن تكون قابلة للضبط بحيث أن المسافة بين المنشار وسـكين  ) هـ(

  ) .إنش  ١( ملم  ٣التمزيق فوق المنضدة ال تزيد عن       
                                                 ٨  

ى مناشير األخشاب القرصية ، فإنه ينبغي بالنسبة لسكاكين التمزيق عل - ٢٧٠
  .حنيها إلى محيط المناشير التي تستعمل عليها 

( بالنسبة لمناشير األخشاب القرصية التي تقطع األخشاب بشكل طولي  – ٢٧١
، فإنه ينبغي تزويدها بسكين التمزيق بما يتوافـق مـع   ) باتجاه تجزع األلياف 
  .دها بأداة فعالة مضادة لالرتداد أو تزوي ٢٧٠و  ٢٦٩اشتراطات الفقرتين 



  

بالنسبة لمناشير القطع المستعرض المستعملة لقطع الحطب واألعمـدة   – ٢٧٢
  الخشبية المستديرة وما شابه ، فإنه ينبغي أن تكون ذات أجهزة للتلقيم ، مثل 

  السالمة والصحة في العمل الزراعي                     ٧٨
  

سطوانية الشكل ، يتم تزويدها بمسامير ناتئـة أو  اإلطار المتأرجح أو منضدة ا
  .تجهيزات أخرى بحيث أنها تثبت األخشاب بمكانها بشكل مأمون 

  :بالنسبة لمناشير المنضدة الدوارة ، فإنه ينبغي  – ٢٧٣
  أن تكون ذات متانة كافية ومصنوعة من مادة صلبة ؛ و  ) أ(
  قـدم الـذي   أن يتم تزويدها بأداة معيقة للحركة تمنعها مـن الت )  ب(

  يسبب خطراً للمشغل ؛ و      
  أن تعود تلقائياً إلى وضع البدء بعد كل شوط ؛ و) ج(          
  ١.٥( سـم   ٤أن تكون ذات مسار للمنشار ال يزيد عرضه عن ) د(

  مغطى بأداة حماية صلبة ؛ و) إنش     
  ) إنش  ٢( سم  ٥أن تكون ذات حافة داخلية لدعم الخشب تبعد ) هـ(

  .على األقل عن أسنان المنشار       
  :بالنسبة للمناضد األسطوانية ، فإنه ينبغي  – ٢٧٤

  أن تكون متانتها كافية ؛ و  ) أ(
  أن تكون مأمونة بحيث أن ال تتحرك نحـو األعلـى أو تنفتـل    ) ب(

  خارج مكانها ؛ و      



  

  أن تكون ذات أداة معيقة للحركة تمنعها من التقدم نحـو األمـام   ) ج(
  أن ال تصبح أسنان مؤخرة المنشار مكشوفة ؛ وبحيث      

  ٧٩آالت النجارة والمعادن                                           

  
  .أن تعود تلقائياً إلى وضع البدء بعد كل شوط ) د(

بالنسبة لمناشير األخشاب القرصية المستعملة لقطع األخشاب القرصية  – ٢٧٥
طولي ومستعرض معاً ، فإنه ينبغي أن تتوافق المستعملة لقطع األخشاب بشكل 

  .مع اشتراطات كال النموذجين للقطع 
  التشغيل 

ينبغي أن يقف العامل الذي يقوم بتشغيل المنشار القرصي على أرض  – ٢٧٦
  .خالية من أي عوائق وتؤمن له موطئ قدم مناسباً 

نبغـي أن ال  و الشظايا وما شابه ، فإنه ي) الرايش ( بالنسبة للشرائح  – ٢٧٧
  .تُنَْزَع باليد من النصل أو المنضدة عندما يكون المنشار بحالة عمل 

ينبغي أن ال تنشر حزم األعواد وما شابه إال إذا ربطت فـي جـانبي    – ٢٧٨
  .القطع 
ينبغي أن ال تستعمل نصالت المناشير المكسورة أو المنفتلة أو التـي   – ٢٧٩

  .وب أخرى أو التي ُأْصِلَحتْ باللحام فقدت أسنانها أو التي ظهر عليها أي عي



  

عند نشر قطع الخشب الصغيرة بشكل طولي ، فإنه ينبغي أن ال تُـْدفََع   – ٢٨٠
  .باليد ، بل ينبغي دفعها بأداة دفع ذات أبعاد كافية 



  

  السالمة والصحة في العمل الزراعي                     ٨٠
  

   المنشار الشريطي
شريط وأجزاء الشريط غير المستعملة في القطـع ،  بالنسبة ألقراص ال – ٢٨١

فإنه ينبغي تغطيتها بأدوات حماية ذات متانة كافية الحتجاز األجزاء المتطايرة 
  .من الشريط 

ينبغي أن تكون أداة حماية الشريط قابلة للضبط بما يتناسب مع مقاس  – ٢٨٢
تغطيـة  ينبغـي  . الخشب وذلك في جانب الشريط الذي يحتوي على األسنان 

لكـائن  جميع أجزاء نصل المنشار بأداة حماية بشكل مأمون عدا جزء النصل ا
  . ه بين المنضدة وأعلى الُمَوجِّ

. حيثما يمكن تطبيق ذلك ، فإنه ينبغي تزويد اآلالت الجديدة بمكابح  – ٢٨٣
  أقراص وأحجار الجلخ

ح عدد ينبغي أن ال يستعمل قرص الجلخ إال إذا كُِتَب عليه بشكل واض – ٢٨٤
  .الدورات األعظمي المسموح 

  :قبل تركيب أقراص الجلخ فإنه ينبغي  – ٢٨٥
  أن يتم التفتيش عليها بشكل دقيق للتأكد من عدم وجود أي خلـل  ) أ(

  فيها ؛    
  بَّت بشريط بشكل خفيف للتأكد من أنها تأخذ شـكل  قَ وتُثَلَّأن تَُع) ب(

  .حلقة بوضوح      



  

  ٨١ت النجارة والمعادن                              آال                      
  

ينبغي أن ال تُْستَْعَمَل أقراص وأحجار الجلخ التي يظهر عليها أي خلل  – ٢٨٦
  .أو عيب 

عند تركيب أقراص وأحجار الجلخ ؛ فإنه ينبغي وضع حشوة من مادة  – ٢٨٧
جلد ، بين القرص مرنة ، مثل المطاط أو الورق المقوى األملس أو اللباد أو ال

  .أو الحجر والحواف الناتئة 
  : عند تركيب أقراص الجلخ ، فإنه  – ٢٨٨

  ينبغي أن ال تُْدخََل بعنف إلى محور الدوران ، وكذلك فإنه ينبغي )  أ(
  أن ال تُطَْرقَ ؛ و    

  ينبغي وضعها بشكل مأمون ومحكم على محور الدوران ؛ و)  ب(
  .هزية جيدة ، كما ينبغي صيانتها ينبغي المحافظة عليها بجا)  ج(

ينبغي عدم تركيب أقراص الجلخ على عمود إدارة المنشار القرصـي   – ٢٨٩
  .أو أي عمود إدارة أو محور دوران آخر غير مخصص لهذا الغرض 

  .ينبغي وضع غطاء واقي على أقراص الجلخ  – ٢٩٠
اً ما أمكـن  أثناء تشغيل أقراص الجلخ ، فإنه ينبغي ضبط المسند قريب – ٢٩١

) .                  إنش  ( ملـم   ٣من القرص وبحيث أن ال تزيد المسافة عن 
  :أثناء تشغيل أقراص الجلخ فإنه  – ٢٩٢



  

  السالمة والصحة في العمل الزراعي                     ٨٢
  

  ن علـى  ينبغي التقيد بعدد الدورات األعظمي المسـموح المـدو  ) أ(
  القرص ؛ و   

  ينبغي ارتداء قلنسوات واقية ؛ و) ب(         
  ينبغي حماية عيني المشغل بشكل كاٍف باستعمال النظـارات أو  )  ج(

  .الساترات       
ينبغي أن ال يتم تشغيل أحجار الجلخ بسرعة تزيد عن تلك التي يمكن  – ٢٩٣

  .الحصول عليها أثناء التشغيل باليد 
  .  أن ال توَضَع أحجار الجلخ في الماء  ينبغي – ٢٩٤

 



  الفصل العاشر  
  معدات الرفع والنقل

  أحكام عامة
  :ينبغي أن تكون جميع أجزاء معدات الرفع والنقل  - ٢٩٥

  مصنوعة بشكل جيد من مواد صلبة و ذات متانة كافية ؛)  أ(
  .بحالة تشغيل جيدة ، كما ينبغي صيانتها جيداً ) ب(

  :ينبغي أن تكون معدات الرفع والنقل الثابتة   –٢٩٦
  زودة بتجهيزات لمنع تجاوز المجال المخصص لها ؛ وم)   أ(
  مزودة بتجهيزات سالمة بما يضمن أنه في حال وجود)  ب(

  فإن الحمل) قصور أو عطل ( خلل بالتزويد بالطاقة       
  . سيبقى في مكانه       

  :ينبغي أن يتم تركيب معدات الرفع والنقل  – ٢٩٧
  من قبل شخص معني ؛ و   ) أ(
   يحصل انزياح مـن مكانهـا بتـأثير الحمـل أو            بحيث أن ال)  ب(

  االهتزاز أو المؤثرات األخرى ؛ و      
  بحيث أن ال يتعرض المشغل لخطر يـنجم عـن األحمـال أو    )  ج(

  الحبال أو االسطوانات ؛ و      



  

  معدات الرفع والنقل                             ٨٤
  

  ن يرى على امتداد منطقةبحيث أن المشغل يستطيع إما أ)  د(
  العمليات أو أن يتواصل مع اآلخرين في جميع نقاط        
  التحميل والتفريغ بواسطة اإلشارات أو بأي وسائل كافية      
  .أخرى       

بعد االنتهاء من تركيب معدات الرفع والنقل الثابتة وقبـل تشـغيلها ؛    - ٢٩٨
ة لدرء الخطر ، اختبارها من قبـل  فإنه ينبغي التفتيش عليها و، عند الضرور

  . هيئة أو شخص معترف به رسمياً 
ينبغي توفر مسافة كافية بين المركبات واألجزاء المتحركـة وأحمـال    – ٢٩٩

  :معدات الرفع والنقل و 
  بين األشياء الثابتة كالجدران واألعمدة ؛ و    ) أ(
  .بين الموصالت الكهربائية )  ب(

  ) يكية الهيدرول( آالت الرفع المائية 
ينبغي استعمال مواد ُمْعتََمَدة في تصنيع أو إصالح األجهزة المائية ، ) ١(-٣٠٠

  .كما ينبغي أن ُيكْتََب على اآلالت بشكل واضح الحمل األعظمي المأمون 
ينبغي تزويد آالت الرفع المائية بتجهيزات سالمة منظمة للتـدفق لمنـع   ) ٢(

  : تحدث بسبب  العمليات التي ال يمكن التحكم فيها التي



  

  ٨٥السالمة والصحة في العمل الزراعي                             
  

  التماس العارض مع وسائل التحكم بالتشغيل ، أو ) أ(
  .فشل جهاز التزويد بالضغط )  ب(

ينبغي وجود صمامات تخفيف مناسبة في جميع األجهزة لمنـع التحميـل   ) ٣(
  . يمكن أن تسبب إصابة للمشغلالمفرط لآللة أو فشل المعدات التي 

  اآلالت الكهربائية
  :ينبغي تصميم معدات الرفع والنقل التي تعمل بالطاقة الكهربائية بحيث -٣٠١

  أنه ينبغي أن تعود أداة البدء إلى وضعية عدم التشغيل عند)  أ(
  تحريرها ؛     

  جهاز أنه عند التزويد بتيار إضافي ، فإن الـدارة القصيرة في)  ب(       
  التيار اإلضافي لن تكون قادرة على البدء بتشغيل المحـرك أو                  
  .استمرار تشغيله أو إلى تحرير المكابح أو إبقائها متحررة                

  آالت الرفع
  بالنسبة آلالت الرفع والمصاعد والبكرات وجميع التروس ) ١(-٣٠٢

لتفتيش عليها بشكل كامل من قبل شخص  ، فإنه ينبغي ا) العجالت المسننة (  
شهراً أو بفواصل زمنية  ١٤مؤهل على أن يتم إجراء التفتيش مرة واحدة كل 

  . أخرى تحددها السلطة المختصة 
  



  

  معدات الرفع والنقل ٨٦
  

عن الحمـل   ٪٢٥ينبغي أن يشمل تفتيش آالت الرفع على رفع حمل يزيد ) ٢(
  .المأمون 

نبغي منح شهادة اختبار من قبل شـخص معنـي ،   بعد كل تفتيش ، فإنه ي) ٣(
  .وينبغي توفر هذه الشهادة في المنشأة 

إن ( ينبغي أن تصف الشهادة حالة آلة الرفـع و اإلصـالحات الالزمـة    ) ٤(
  .والحمل األعظمي المأمون ) وجدت 

ينبغي اختبار السالسل والحبال السلكية والحبال الليفية بشكل كامـل كـل   ) ٥(
ندما تعمل بشكل مستمر وفي كل مرة يتم فيهـا إخراجهـا مـن    ثالثة أشهر ع

  .التخزين 
  :ينبغي أن ال تُْستَْعَمَل في الرافعات ذات البكرات ) ٦(

  الحبال السلكية التي تأثرت متانتها بسبب انقطاع األسالك) أ(        
  أو التمزق أو التآكل ؛            

  تلف جوهري ؛الحبال الليفية التي أصابها ) ب(        
  السالسل والحلقات والخطافـات وحلقـات الـربط والوصـالت     ) ج(        

  المتراوحة ، عندما يظهر عليها عالمات الـتمطط أو التلـف أو                  
  .التشقق أو عند ظهور شقوق في لحمات اللحام              

  



  

  ٨٧               السالمة والصحة في العمل الزراعي                       
  

ينبغي األخذ بعين االعتبار القوانين أو األنظمـة أ والمعـايير المعتمـدة    ) ٧( 
  .المتعلقة بالسالمة ألجهزة الرفع 

ينبغي أن يدون على جميع معدات الرفع والنقـل عنـد شـرائها وقبـل     ) ٨(
استعمالها الحمل األعظمي المأمون وذلك في مكان بـارز وبطريقـة صـعبة    

  .ة وبحيث أن تستعمل عبارات واضحة سهلة القراءة اإلزال
  نظم التحكم 

  : بالنسبة لنظم التحكم بمعدات الرفع والنقل ، فإنه ينبغي ) ١(-٣٠٣
  أن يتم انتقاء مكانها بحيث أن يكون للسائق في مكان وقوفه أو جلوسه ) أ(

  لحمل   حجرة فسيحة للتشغيل وللرؤية غير المقيدة ، وأن يبقى بعيداً عن ا    
  والحبال ، وأن ال يمر فوقه أي حمل ؛ و    

  أن يتم تزويدها ، عند الضرورة ، بأداة إقفال مناسبة لمنع الحركة أو  ) ب(
  .االنزياح العارض      

  .ينبغي تحريك مقابض أجهزة التحكم باتجاه حركة الحمل الناتجة ) ٢(
  ) .قدم  ٢( سم  ٦٠ينبغي أن ال يتجاوز شوط الرافعات اليدوية ) ١(-٣٠٤

  ) .إنش  ٦( سم  ١٥ينبغي أن ال يتجاوز شوط الدواسات ) ٢(
  .ينبغي أن يكون للدواسات سطح غير زلوق ) ٣(
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  االسطوانات 
مرة على األقل من  ٣٠ينبغي أن يكون قطر اسطوانات الرفع أكبر بِـ  – ٣٠٥

  .فع السلكي قطر حبل الر
ينبغي تزويد اسطوانات الرفع بحافة ناتئة على كل جانب ذات ارتفاع  - ٣٠٦

  .مناسب لمنع انزالق الحبل خارج األسطوانة 
  المكابح 

ينبغي تزويد معدات الرفع والنقل بمكابح قادرة بشكل فعال على إيقاف  – ٣٠٧
كما ينبغـي  . مرة على األقل عن الحمل المأمون  ١ر٥واإلمساك بحمل يزيد 

  .توفر أداة إقفال عند الضرورة 
  :بالنسبة للمكابح ، فإنه ينبغي – ٣٠٨

  أن تعمل دون ارتجاج و تلكؤ ؛ و) أ(
  .تزويدها بوسائل ضبط بسيطة من الممكن الوصول إليها  بسهولة ) ب(

  كغ  ١٦ينبغي أن ال تتطلب المكابح التي تشغل باليد قوة أكبر من ) ١(-٣٠٩
  .المقبض عند ) رطل  ٣٥( 
 ٧٠(كـغ   ٣٢ينبغي أن ال تتطلب المكابح التي تشغل بالقدم قوة أكبر من )  ٢(

  .على الدواسة ) رطل 



  

  ٨٩السالمة والصحة في العمل الزراعي                                      
  

  تخزين المعدات السائبة
السـائبة  عند عدم الحاجة لالستعمال ، فإنه ينبغي تخـزين المعـدات    – ٣١٠

كالسالسل والحبال السلكية والحبال الليفية في أماكن نظيفـة وجافـة وجيـدة    
  .التهوية ومعتدلة الحرارة ومحمية ضد التآكل 

عند تخزين المعدات السائبة ، فإنه ينبغي رفعهـا عـن األرض وأن ال   – ٣١١
تكون على تماس مع العوامل التي تتلفها كالرماد أو خبث المعادن أو نفايـات  

  .لفحم ا
  البكرات 

الذي يتم قياسـه فـي محـيط الـدائرة     ( ينبغي أن يكون قطر البكرة  – ٣١٢
  .مرات على األقل من محيط الحبل المستعمل  ٦أكبر بِـ ) الخارجي 

  .صندوق البكرة ) تشحيم ( ينبغي تزليق  – ٣١٣
ينبغي تصميم البكرات وصناديقها بحيث أن ال ينحصر الحبل بين ثلـم   – ٣١٤
ة وجانبي الصندوق ، كما ينبغي وضع الحبل بشكل مالئم على الثلم لمنع البكر

  .االلتواء 
  الحبال السلكية 

ينبغي تصنيع الحبال السلكية لمعدات الرفع والنقل من أسالك فوالذية  – ٣١٥
.صلبة مناسبة للعمل الذي ستستعمل من أجله 
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ينبغي أن يكون للحبال السلكية لمعدات الرفع والنقل قوة كبح أكبر بِـ  – ٣١٦
مرات في حـال تشـغيل   ٤مرات من الشدة المتوقعة على الحبل وأكبر بِـ  ٥

  .التجهيزات يدوياً 
  .ينبغي أن تتألف الحبال السلكية لمعدات الرفع والنقل من امتداد واحد  – ٣١٧
كية لمعدات الرفع والنقل خالية من  العقـد  ينبغي أن تكون الحبال السل – ٣١٨

  .وااللتواءات 
ينبغي تثبيت نهايات الحبال السلكية بإحكام أو حمايتها بطريقة أخـرى   – ٣١٩

  .لمنع التجدالت التي تحدث بسبب األرتخاء 
ينبغي فحص أدوات تثبيت الحبال السلكية بدقة بفواصل زمنية منتظمة  – ٣٢٠

  .و القامطات عند ظهور أي ارتخاء فيها ، كما ينبغي شد المشابك أ
ينبغي معالجة الحبال السلكية بمواد مزلقة مناسبة خالية من الحمـوض   – ٣٢١

والقلويات و بحيث أن يتم ذلك بفواصل زمنية منتظمة بهدف المحافظة عليهـا  
  .مرنة ولحمايتها من الصدأ 

تعاكسـة فـي   ما أمكن تطبيق ذلك ، فإنه ينبغي تجنب االنحناءات الم – ٣٢٢
  . الحبال السلكية 
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  الحبال الليفية
ينبغي تصنيع الحبال الليفية لمعدات الرفع والنقـل مـن نبـات قنـب      – ٣٢٣

  .عالي الجودة أو من ألياف أخرى لها على األقل نفس الجودة ) األبق(المانيلية 
ينبغي فحص الحبال الليفية لمعدات الرفع والنقل قبـل وضـعها فـي     – ٣٢٤

االستعمال وأثناء االستعمال و بحيث يتم ذلك بشكل كامل وبفواصـل زمنيـة   
  .أشهر  ٣تحدَّد تبعاً لطبيعة العمل على أن ال تزيد الفواصل عن 

  .ينبغي أن ال ُيعاد وصل الحبال الليفية بالجدل أو بالتراكب  – ٣٢٥
ينبغي أن ال يتم تعريض الحبال الليفية للسجح بواسطة سطوح خشـنة    – ٣٢٦

أو الحصى أو الرمل وما إلى ذلك  أو للتآكل بالحموض والقلويـات والـدخان   
  .وما إلى ذلك 

  السالسل
ينبغي أن ال تُْستَْعَمل سالسل معدات الرفع والنقل عند ظهور أي خلل  – ٣٢٧

  .أو عيوب خارجية فيها 
نبغي إصالح السالسل من قبل أشخاص مؤهلين بشكل مالئم ولـديهم  ي – ٣٢٨

  .معدات مناسبة لهذا الغرض 
السالسل التي تدور على اسطوانات أو التـي  ) تشحيم ( ينبغي تزليق  – ٣٢٩

  .تمر فوق بكرات وبحيث أن يتم ذلك بفواصل زمنية منتظمة وعديدة 
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  :بالنسبة للسالسل ، فإنه ينبغي  – ٣٣٠
  أن ال تُطَْرق لتعديل الحلقات أو إلدخالها بعنف إلى مكانها ؛ أو   ) أ(
  أن ال تُصالَب ، أو تُفْتَل ، أو تُْعقَد أو تُطَْرق ؛ أو ) ب(          
  أن ال تُْسَحب من تحت األحمال ؛ أو ) ج(
  أن ال تُرمى من شاهق ؛ أو ) د(
  تُْستَْعَمل بهدف دحرجة األحمال عليها ؛ أو أن ال )هـ(
  أن ال تُْعرَّض لصدمات األحمال ؛ أو ) و(
  ، ما  ) إنش  ٦قدم و  ٦( م  ٢أن ال تُْستَْعَمل لرفع حمل أكثر من ) ز(

  .أمكن ذلك      
ينبغي أن ال ُيعاد وصل السالسل المقطوعة بواسطة حلقة أسـالك أو   – ٣٣١

لبة بين الحلقات أو بواسطة إمرار حلقة عبر أخرى بواسطة إدخال مسامير ملو
  .وإدخال مسمار أو مسمار ملولب لتثبيتها 

ينبغي فحص السالسل والحلقات والخطافات وحلقات الربط والحلقـات   – ٣٣٢
المتراوحة بفواصل زمنية عديدة بهدف البحث عن التمطط والتلف وعالمـات  

  .التقعر والشقوق والتشققات في لحمات اللحام 
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ينبغي نزع أي حلقة من سالسل الرفع والنقل واستبدالها بأخرى عنـد   – ٣٣٣
  .ظهور تلف أو التواء أو تقعر أو تشقق 

  التشغيل
يمات ينبغي تشغيل معدات الرفع والنقل من قبل فقط أشخاص تلقوا تعل – ٣٣٤

  .حول االستعمال 
ينبغي اتخاذ االحتياطات الكافية لمنع تشغيل معدات الرفع والنقل مـن   – ٣٣٥

  .قبل أشخاص غير مفوضين بذلك 
ينبغي استعمال معدات الرفع والنقل من أجل األغراض المناسبة لهـا   – ٣٣٦
  .فقط 
  .ينبغي تعليق األحمال بشكل مأمون  – ٣٣٧
حمل على معدات الرفع والنقل إال إذا تم ينبغي عدم تحريك أي ) ١( – ٣٣٨

  .إعطاء إشارات الموافقة إلى المشغل وتم قبولها منه 
  .ينبغي تعليق رموز اإلشارات بأماكن مناسبة وكتابتها بشكل واضح ) ٢(

  .ينبغي رفع وتنزيل األحمال بهدوء وذلك تجنباً للرعشات المفاجئة  -٣٣٩
ء رفعها أو تنزيلها فوق األشـخاص ،  ينبغي أن ال تمر األحمال أثنا) ١(-٣٤٠

  .كما ينبغي أن ال تبقى معلقة فوقهم 
  .ينبغي أن ال يقف أو يمر أي شخص الحمل المعلق ) ٢(
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ينبغي أن ال يغادر السائقون معدات الرفع والنقل طالما أن الطاقة غير  -٣٤١
  .ن الحمل ال يزال معلقاً مفصولة وطالما أ

  الصيانة
ينبغي فحص معدات الرفع والنقل بفواصل زمنية مناسبة بما يتوافق مع  -٣٤٢

القوانين أو األنظمة الوطنية أو المعايير المعتمدة ؛ وفي حال اكتشاف أي خلل 
  .أو عيوب ، فإنه ينبغي عالجها قبل استعمالها ثانية 

   دون سكةالمتحركة ب) كرين ( أجهزة الرفع  
ينبغي عدم استعمال أجهزة الرفع المتحركة بدون سكة على سطوح لينة  -٣٤٣

  .أو غير مستوية أو على منحدر إال إذا تم ضمان ثباتها 
ينبغي إخضاع الشاحنات التي ركب عليها جهاز رفع لفحـوص ثبـات    -٣٤٤

  .معتمدة رسمياً قبل إدخالها إلى الخدمة 
  )األوناش ( أجهزة الرفع 
  م عامةأحكا

  .ينبغي تصنيع جميع أجزاء الهيكل من المعدن  -٣٤٥
  .ينبغي تثبيت هياكل أجهزة الرفع بشكل مأمون على أساسات صلبة   -٣٤٦

ينبغي وجود موضع تثبيت للحبل في كل طرف من اسطوانة جهـاز   -٣٤٧ 
  الرفع ، وينبغي تثبيت الحبل باألسطوانة بشكل مأمون ، كما ينبغي وجود لفتين 
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تامتين على األقل من حبل الرفع على األسطوانة وذلك عندما يكـون خطـاف   
  .الحمل في أدنى وضعية له 

بالنسبة ألجهزة الرفع مزدوجة السرعة ، فإنه ينبغي توفر وسائل ثابتة  - ٣٤٨
  .السرعة إلقفال أداة تبديل 

  التي تشغل يدوياً) األوناش ( أجهزة الرفع 
كقاعدة عامة ، فإنه ينبغي تصميم أجهزة الرفع التي تشـغل يـدوياً   ) ١(-٣٤٩

بحيث أن الجهد األعظمي الذي يجب تطبيقه من قبـل شـخص واحـد علـى     
عندما يقوم جهاز الرفع ) رطل  ٢٢( كغ  ١٠المقبض أو المقابض ال يزيد عن 

  .عظمي المأمون برفع حمله األ
بـأي حـال مـن    ) رطـل  ٣٥(كغ  ١٦ينبغي أن ال يزيد هذا الجهد عن ) ٢(

  .األحوال 
  :ينبغي تزويد أجهزة الرفع التي تشغل يدوياً   – ٣٥٠

  بتروس السقاطة على أعمدة إدارة األسطوانة وسقاطات  ) أ(
  اإلقفال ، أو بتروس دودية ذاتية اإلقفال ، وذلك لمنع حدوث      
  معاكسة أثناء رفع األحمال ؛ وحركة      

  .بتجهيزات كبح فعالة للتحكم بتنزيل األحمال ) ب(
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ألجهزة الرفع التي تشـغل  ) المرافق ( بالنسبة لمقابض أذرع التدوير  – ٣٥١
  : يدوياً ، فإنه ينبغي إما 

  تدور أثناء تنزيل األحمال بواسطة  أن تكون مصممة بحيث أن ال) أ(
  المكابح ؛ أو     

  .أن تُنَْزع قبل تنزيل األحمال ) ب(
بالنسبة لمقابض أذرع التدوير القابلة للفصل الخاصة بـأجهزة الرفـع    - ٣٥٢

  .التي تشغل باليد ، فإنه ينبغي حمايتها ضد االنفصال العارض 
  المصاعد 

ا مصـاعد المسـتودعات ولتصـميمها    بالنسبة للمواد التي تصنع منه – ٣٥٣
ولتركيبها وللتفتيش عليها ولتشغيلها ، فإنه ينبغـي أن تتوافـق مـع األنظمـة     

  .الوطنية المتعلقة بالمصاعد في المنشآت الصناعية 
  ناقالت الحبوب والعلف

بالنسبة للناقالت ذات السيور المزودة بنواتئ أو أسنان أو ما شـابه ،   – ٣٥٤
  :فإنه ينبغي 
  ها بشكل كاف في النقطة السفلية لعكس الحركة ؛ و حمايت  ) أ(
  عند الضرورة لدرء الخطر ، أن تكون ذات حـواف بارتفـاع     ) ب(          

  .كاف لحجب النواتئ واألسنان وما إلى ذلك أثناء  شوط العودة                
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بالنسبة للناقالت القابلة للتوسيع التي تعمل بالهواء المضـغوط ، فإنـه    – ٣٥٥
ينبغي تزويدها بأداة موثوقة تمنع الجزء القابل للتوسيع من السقوط بشكل غير 

  .مقصود 
بالنسبة آلليات الشريط القاطع الموجودة على الناقالت ، فإنـه ينبغـي    – ٣٥٦

  .حمايتها بشكل كاٍف 
  .غي اتخاذ االحتياطات لمنع حدوث انهيار الناقالت أو انقالبها ينب – ٣٥٧

  السكك الحديدية الضيقة 
ينبغي إنشاء مسارات السكك الحديدية الضـيقة تبعـاً للسـرعة    ) ١( – ٣٥٨

واالنحدارات والمنحنيات واألحمال واستطاعة التحميل لألرض وبحيـث أن ال  
بين حواف المركبات ) قدم  ٢( سم  ٦٠تسبب خطراً وبما يضمن توفر مسافة 

  .وأي جسم ثابت 
) االنعتاق ( ينبغي لمسارات السكك الحديدية أن ال تسبب مخاطر الفصل ) ٢(

  .في الساحات أو المستودعات 
  .ينبغي أن تكون المناضد الدوارة قابلة للتثبيت  – ٣٥٩
د ينبغي اتخاذ االحتياطات الكافية لمنع التصادمات عند التصالبات وعن – ٣٦٠

  .األماكن األخرى التي تتواجد فيها حركة مرور منتظمة 
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عند الضرورة لدرء الخطر ، فإنه ينبغي تزويد المركبات التي تتحرك  – ٣٦١
  .بمفردها بمكابح كافية 

عـن  ينبغي تصميم العربات بحيث أن يتم وصلها ببعضها وفصـلها   - ٣٦٢
  .بعضها بشكل مأمون 

  .ينبغي أن يكون للمركبات القالبة تجهيزات تثبيت للدالء أو لألحواض  -٣٦٣
  الناقالت الكبلية المعلقة

  التجهيزات 
و  ٣٤٥ينبغي أن تتوافق أجهزة الرفع بالجر مع اشتراطات الفقـرات   – ٣٦٤
  . ٣٤٨حتى 
 ٣١٥للفقـرات   ينبغي أن تتوافق الحبال مع االشتراطات ذات الصـلة  – ٣٦٥

  . ٣٢٢وحتى 
ينبغي إيصال الهاتف أو أي وسائل أخرى من االتصال إلى جميع ) ١( – ٣٦٦

  .أماكن التحميل والتفريغ 
إذا تم االتصال باإلشارات ، فإنه ينبغي تدوين معنى اإلشـارات بشـكل   ) ٢(

  .واضح في كل مكان 
  :فإنه ينبغي بالنسبة لمنصات تشغيل الناقل الكبلي واالعتناء به ،  – ٣٦٧

  أن تكون من مادة صلبة ؛ و   ) أ(
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  أن يتم تجهيزها بوسائل مأمونة للوصول ؛ و) ب(          
  أن تكون مأمونة أثناء السير عليها ؛ و ) ج(
  ع اشتراطاتأن تكون ذات أطراف مفتوحة مسيجة بما يتوافق م) د(

  . ٢٩وحتى  ٢٧الفقرات     
  التشغيل 

ينبغي أن ال يتم تشغيل الناقل الكبلي المعلق  أثنـاء هبـوب الريـاح     – ٣٦٨
  .الشديدة والعاصفة الكهربائية 

  الجر بالحبال
  . ٣٤٨وحتى  ٣٤٥ينبغي أن تتوافق أجهزة الرفع مع أحكام الفقرات  – ٣٦٩
  . ٣٢٢وحتى  ٣١٥كام الفقرات ينبغي أن تتوافق الحبال مع أح – ٣٧٠
عند الضرورة لدرء الخطر ، فإنه ينبغي حماية العربات المسحوبة من  – ٣٧١

  .االرتداد نحو الخلف بواسطة لجام العجالت أو بأدوات مناسبة أخرى 
أو تجهيـزات  ) اسـطوانات  ( ينبغي توجيه الحبال بواسطة بكـرات   – ٣٧٢

  .لك بيدين عاريتين مناسبة أخرى ، لكن  ينبغي أن ال يتم ذ
  .ينبغي أن ال يقف أحد ضمن الزاوية التي تشكلها حبال الجر  – ٣٧٣

  
 



  الفصل الحادي عشر 
  أوعية الضغط
  أحكام عامة 

بالنسبة ألوعية الضغط ، ذات اللهب أو بـدون لهـب ، المخصصـة     – ٣٧٤
  :للسوائل أو الغازات أو األبخرة ؛ فإنه ينبغي 

  أن تُْصنَع من مادة صلبة ، وأن تُشَيَّد جيـداً ، وأن تكـون ذات   )  أ(
  متانة كافية ؛ و      

  معايير وطنيـة قابلـة للتطبيـق ، أو مـع       أن تتوافق مع أي)  ب(
  :محتويات المرجع التالي       

          “  I.L .O. Model Code of Safety  
Regulations for Industrial Establishment for  

the Guidance of Governments and Industry ” و؛ 
  جيدة للعمل ؛ وأن تتم صيانتها بشكل جيد وأن تكون بحالة ) ج(          
          ١٤أن يتم التفتيش عليها بشكل شامل وكامل مرة واحدة كل )  د(

  شهراً على األقل من قبل شخص مختص أو كما هو معتمد     
  .في األنظمة الوطنية      

  الغازات المضغوطة 
بالنسبة لألسطوانات والبراميل والحاويات األخرى التي تحتوى علـى   – ٣٧٥

  :أو ُمذاب تحت الضغط ، فإنه ينبغي  ُمَسيَّلو غاز مضغوط أ



  ١٠١أوعية الضغط                             
  

  حمايتها من الحرارة والبرودة غير المالئمة ؛ و   ) أ(
  أن تكون مثبتة لمنع األذية الميكانيكية الناجمة عـن السـقوط        )  ب(

  كانت قيد االسـتعمال أو بحالـة    والعواصف وما شابه ، سواء       
  .تخزن       

في حال عدم االستعمال ، فإنه ينبغي أن يكون السطوانات الغـاز  ) ١( – ٣٧٦
  .قلنسوة واقية تغطي الصمامات 

ينبغي تخزين االسطوانات الفارغة بشـكل منفصـل عـن االسـطوانات     ) ٢(
  .المحتوية على الغاز 

  معدات اإلرذاذ المضغوطة 
بة لتصنيع واختبار وصيانة وإصالح معدات اإلرذاذ المضـغوطة  بالنس – ٣٧٧

  .، فإنه ينبغي أن تتوافق مع األنظمة الوطنية أو المعايير المعتمدة 
ينبغي أن تُْصنَع معدات اإلرذاذ المضغوطة من مادة مقاومـة للتآكـل    – ٣٧٨

بواسطة المواد التي تحتوي عليها ، كما ينبغي أن تستعمل لألغـراض التـي   
  .ِنَعت من أجلها فقط ُص

ينبغي أن يدون على هذه المعدات الضغط األعظمي المـأمون وذلـك    – ٣٧٩
بشكل واضح ، كما ينبغي تزويدها بمقـاييس مناسـبة للضـغط وبصـمامات     

  .السالمة 
  



  السالمة والصحة في العمل الزراعي                  ١٠٢
  

القابلـة للنـزع لهـذه        ينبغي أن ال يكون من الممكن نزع األجـزاء   – ٣٨٠
  .المعدات كفوهات اإلرذاذ إال إذا تم تخفيض الضغط 

بالنسبة لتركيب صمامات السالمة وصمامات التخفيض ، فإنه ينبغـي   – ٣٨١
  .أن يتم من قبل شخص مفوض بذلك 

ينبغي أن ال يتم تعريض علب اإلرذاذ الضبوبي المعدنية إلى درجـات   – ٣٨٢
  . مرتفعة من الحرارة 

ينبغي التخلص من علب االرذاذ الضبوبي المعدنية بدفنها باألرض ،  – ٣٨٣
 .وال يجوز حرقها بأي حال من األحوال 



  الفصل الثاني عشر 
  األدوات والمعدات اليدوية والساللم 

  األدوات والمعدات اليدوية
ينبغي أن تكون األدوات والمعدات اليدوية ذات نوعية جيدة ومالئمـة   – ٣٨٤

ينبغي تصميم المعدات بحيـث أن ال تسـبب   . للعمل الذي ستستعمل من أجله 
  .تعملة من قبلها إصابة أو تعب مفرط للمشغل أو حيوانات الجر المس

ينبغي أن تستعمل األدوات والمعدات اليدوية للغرض النـوعي الـذي    – ٣٨٥
  .صممت من أجله فقط 

بالنسبة لتعليمات التشغيل المأمون المالئم لألدوات والمعدات اليدوية ،  – ٣٨٦
ولتلبية احتياجات البلدان النامية ، فإنه ينبغي . فإنه ينبغي تقديمها إلى المشغلين 

ينبغـي اسـتعمال   . وفر كتب إرشادية موضحة جيداً ومكتوبة بلغة بسـيطة  ت
تمام بموضوع إتبـاع تعليمـات   الوسائل البصرية عند الضرورة ، وينبغي االه

  .ع المتعلقة بالتشغيل المالئم للمعدات وبصيانتها  الُمصنِّ
ينبغي تصنيع المقابض الخشبية لألدوات والمعدات اليدوية من خشـب   – ٣٨٧
  .مستقيم األلياف خاٍل من التشققات والعقد  قاسي
، كما ينبغي األدوات الخشبية بدقة على الرؤوسينبغي تركيب مقابض  – ٣٨٨

  .أن يتم تثبيتها بشكل مأمون فيها وصقلها بحيث أن تكون ملساء أثناء مسكها 
ينبغي تزويد مقابض السـكاكين الكبيـرة والمناجـل وأدوات القطـع      – ٣٨٩

  .اة بارزة للحيلولة دون انزالق اليد نحو النصل المشابهة بأد



  

  السالمة والصحة في العمل الزراعي                   ١٠٤
  

ينبغي فحص األدوات والمعدات اليدوية بفواصـل زمنيـة مناسـبة ،     – ٣٩٠
  .وينبغي أن ال تستعمل عند اكتشاف عيوب فيها 

نبغـي تصـنيعها وتهيئتهـا    بالنسبة لألدوات والمعدات اليدوية ، فإنه ي – ٣٩١
  .وإصالحها من قبل أشخاص مختصين 

بالنسبة للحواف القاطعة ألدوات القطع ، فإنه ينبغي المحافظة عليهـا   – ٣٩٢
  .حادة 
بالنسبة لرؤوس أدوات الصدمات ، فإنه ينبغي تهيئتها وشـحذها إلـى    – ٣٩٣

  .مدى مناسب من الحافة حالما تتفلطح أو تنقلع 
استعمال األدوات والمعدات اليدوية ، فإنه ينبغـي أن ال   في حال عدم – ٣٩٤

تُتَْرك مرمية في الحقول أو الزرائـب أو الممـرات أو األدراج أو األمـاكن    
األخرى حيث يعمل أو يمر األشخاص ، أو في أماكن مرتفعة حيث يمكـن أن  

  .تسقط على األشخاص في األسفل 
ة ذات الحـواف الحـادة أو   بالنسبة لحواف أو رؤوس األدوات اليدوي – ٣٩٥

الرؤوس الحادة ، مثل الفؤوس ، أو المعدات اليدوية ، مثل المناجل والشوكات 
والمحطبات واألمشاط ؛ فإنه ينبغي وضعها في غمدها أو وضعها بحيث أن ال 

  .تسبب خطراً أثناء نقلها 
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ينبغي أن ال تُنْقَل األدوات الحادة على الدراجات الهوائيـة إال إذا تـم    – ٣٩٦
  .حمايتها و تثبيتها على الدراجة بحيث أن ال تسبب خطراً 

بالنسبة لألدوات والمعدات ذات الحواف الحادة والرؤوس الحادة ، فإنه  – ٣٩٧
  : ينبغي 

  أن ال تُقْذَف من شخص آلخر ؛ أو   ) أ(
  تُْستَْعَمل قرب أشخاص آخرين أو آالت متحركة ، وذلك  أن ال) ب(

  ضمن المسافة التي يمكن أن ينجم عنها خطراً ؛ أو       
  أن ال تستعمل كوسائل استناد أو مدكات أو منخسات أو ما ) ج(

  .شابه      
ينبغي أن يستعمل العمال أدوات القطع بحيث أن تتم عملية القطع بعيداً  – ٣٩٨

  .عن الجسم 
ينبغي تخزين األدوات والمعدات اليدوية ذات الحواف الحادة والرؤوس  – ٣٩٩

  :الحادة بحيث 
  أنه ال يمكن الوصول إلى الحواف والرؤوس ، أو أن تتم)  أ(

  حمايتها بحيث أن ال تسبب خطراً ؛ و     
  أن ال تسقط ؛ و)  ب(
  .   أن ال تسبب خطراً للشخص الذي يحركها  ) ج(



  

  ة في العمل الزراعيالسالمة والصح ١٠٦
  

  الساللم 
بالنسبة لجميع الساللم المعدنية أو الخشبية أو السـاللم األخـرى   ) ١( – ٤٠٠

المستعملة من قبل العمال ، فإنه ينبغي أن تُْصنََع من مادة صلبة بشكل جيـد ،  
  .وأن تكون ذات متانة كافية مناسبة للغرض الذي صممت من أجله 

جات الساللم الخشبية بحيث يكون اتجـاه أليـاف   ينبغي تصنيع قوائم ودر) ٢(
  .الخشب طولياً  

ينبغي تركيب الدرجات الخشبية داخل القوائم بواسطة فـرزات أو  ) ١( – ٤٠١
أثالم أو نقرات ، إال إذا تم تزويد الدرجات بلسان تعشيق وتم تثبيتها بأسفين في 

  .القوائم 
ربط بحيث أن ال تزيد المسافة إذا لزم األمر ، فإنه ينبغي تركيب قضبان ال) ٢(

متر  ٢ر٤وأن ال تزيد المسافة بينها عن ) قدم  ٢(سم  ٦٠عن كل طرف عن 
  ) .قدم  ٨( 

  :بالنسبة للمسافات بين الدرجات ، فإنه ينبغي  – ٤٠٢
  أن تكون متساوية ؛ و  ) أ(
  ٣٥وأن ال تزيد عن ) إنش  ١٠( سم  ٢٥أن ال تقل عن ) ب(

  . )إنش  ٢قدم و ١(سم      
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 ٣(متـر   ١حيثما أمكن ذلك ، فإنه ينبغي أن تمتد الساللم إلى مسافة  – ٤٠٣
فوق السطح الذي يتم الصعود إليه إال إذا ُوجِـَدت أداة لمسـك   )  إنش ٣قدم و 

  .اليد ممتدة إلى ارتفاع مكافئ 
. ة للساللم النقالة ، فإنه ينبغي أن توضع في مكانها بشكل مأمون بالنسب -٤٠٤

ينبغي أن ال توضع على مرتكز لـين أو زلـوق إال إذا تـم تزويـدها بأحـد      
  :التجهيزات التالية التي تحمي من االنزالق 

  خطافات معدنية تثبت بشكل مأمون على القوائم وترتكز)  أ(
  مسـتوى الـذي سـيتم         على قضيب مثبت بشكل مأمون علـى ال     
  الوصول إليه ؛      

  نعالت أو نواتئ غير زلوقة مثبتة بشكل مـأمون فـي أسـفل         ) ب(
  القوائم ؛     

  عند جني الثمار والعمليات المتشابهة ، فإنه ينبغي استعمال ساللم ) ج(
  .لتجنب تطبيق الثقل على الشجرة نفسها ) قوائم ٤ذات (مزدوجة     
  يتعذر ذلك ، فإنه ينبغي تثبيت صفيحة معدنية عرضـها    وحيثما    
  وينبغي أن تشكل هـذه  . على النهاية العلوية ) إنش  ٤( سم  ١٠    
  الصفيحة قوساً بين القائمتين وأن يكون سطحها خشناً ذي نـواتئ      
  .تدخل في لحاء الشجرة تجنباً لالنزالق الجانبي     



  

  مة والصحة في العمل الزراعيالسال                      ١٠٨
  

  :ينبغي أن ال يستعمل أي سلم  – ٤٠٥
  ذي قائمة واحدة ؛ أو ) أ(          
  فقد درجة أو أكثر من درجاته ؛ أو)  ب(         

  . ذي درجة أو أكثر أو ذي قائمة أو أكثر بها عيب أو خلل )  ج(
مسـافة األفقيـة   ينبغي أن توضع الساللم النقالة بزاويـة بحيـث أن ال  –  ٤٠٦

  .الفاصلة بين أسفل السلم والجسم الذي يستند إليه تساوي ربع طول السلم 
  ) :قوائم  ٤ذات ( ينبغي تطبيق األحكام التالية على الساللم المزدوجة  – ٤٠٧

  ينبغي المحافظة بشكل ثابت على الفاصل األعظمي بين)  أ(
  السالسل الجزئين المكونين بواسطة الوصالت المفصلية أو     
  ذات الطول والمتانة المناسبة ؛    

  ينبغي أن يتجنب العمال المباعدة بين الطرفين السفليين عند )  ب(
  .قمة السلم أو العمل أثناء الوقوف على الدرجة األخيرة       

ينبغي إجراء صيانة مالئمة لجميع الساللم مهما تكن المادة المصنوعة  – ٤٠٨
  : منها 

  ال تُطلَى الساللم الخشبية بالدهان بل ينبغي معالجتهـا  ينبغي أن )  أ(
  بمادة حافظة مثل زيت بذر الكتان ؛      
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  ينبغي طلي الساللم المصنوعة من الفوالذ بالدهان المقاوم للصدأ )  ب(    
  .وذلك بشكل دوري               

ينبغي تخزين الساللم الخشبية النقالة في مكان جاف وجيد التهوية ،  – ٤٠٩
ويفضل تعليقها على سنادات مثلثة الشكل ؛ كما ينبغي تجنب التعرض المديد 

  .لعوامل الطقس ما أمكن ذلك 
، فإنه ينبغي أن تحقق  ٥٦وحتى  ٤٩بغض النظر عن أحكام الفقرات  – ٤١٠

درجة مـع المسـتوى الشـاقولي     ٣٠الثابتة التي تشكل زاوية أقل من الساللم 
  :  الشروط التالية 

  المسافة الكائنة بين الجزء الخلفي للدرجات إلى أقرب جسم ثابت )  أ(
  على األقل ؛ ) إنش  ٦( سم  ١٥هي      

  المسافة الكائنة بين الجزء األمامي للدرجات إلى أقرب جسـم  )  ب(
  إنش  ٦قدم و  ٢(سم  ٧٥جانب االرتقاء للسلم هي  مثبت على       
  على األقل ؛ )         

  ) إنش  ٣قدم واحد و (سم  ٣٨يجب أن تُتَْرك فسحة ال تقل عن )  ج(
  من الخط المركزي للسلم على كال الجانبين عبر مقدمة السلم ؛     

   ، فإنـه ) قدم  ١٦( متر  ٥بالنسبة للساللم التي يزيد طولها عن )  د(
  سم  ٧٥إلى  ٦٠ينبغي تزويدها بقفص يبلغ قطره األعظمي من      



  

  السالمة والصحة في العمل الزراعي                   ١١٠
  

  متر    ٢.٥ومثبت على ارتفاع قدره )إنش  ٦قدم و  ٢قدم إلى  ٢(       
  عن األرض أو عن نقطة االنطالق ؛   ) قدم  ٨(     

 متـر          ٩ي تستعمل لالرتقاء لمسافة تزيد عن بالنسبة للساللم الت)  هـ(
  ، فإنه ينبغي تركيبها في أجزاء متعاقبة تنتهي عند ) قدم  ٣٠(        
  .منصة الهبوط        

بالنسبة لمنصات الهبوط لساللم الصوامع البرجية أو ما شابه ، فإنـه   – ٤١١
  ) .قدم  ١٠( متر  ٣ينبغي أن تُفَْصل عن بعضها بمسافة ال تزيد عن 

  :بالنسبة للعمال الذين يستعملون الساللم ، فإنه ينبغي  – ٤١٢
  أن تكون اليدين خاليتين من أي شيء مـن أجـل اسـتعمالهما أثنـاء     )  أ(   

  االرتقاء والهبوط ؛ و        
  أن يستعملوا رباط السالمة عند حمل أي شيء ثقيل أو كبير الحجم ؛ و)  ب( 
  .ل جزمات أو أحذية مطاطية زلوقة أن يتجنبوا استعما) ج( 

  وعند االرتقاء أو الهبوط ، فإنه ينبغي أن يكون الوجه        
  .باتجاه السلم       

ينبغي إجراء فحص للساللم بفواصل زمنية منتظمة وينبغي أن ال ) ١( – ٤١٣
  .تستعمل عند وجود أي عيب أو خلل فيها 

 .بحالة سيئة بعد اإلصالح  ينبغي التخلص من الساللم التي تكون ) ٢( 



  الفصل الثالث عشر
  المركبات  

  أحكام عامة 
  التصنيع 

ينبغي تزويد المركبات بمكابح للتحكم بالحمل بشكل فعال وينبغـي أن   – ٤١٤
  .تتوافق مع القوانين أو األنظمة الوطنية أو المعايير المعتمدة 

عند وجود مكابح على المقطورة ، فإنه ينبغـي تصـنيعها بحيـث أن     – ٤١٥
  .طبيقها دون أن يستدير يستطيع العامل ت

ينبغي تزويد المركبات المستعملة ليالً بمصابيح أمامية وخلفية مناسـبة   – ٤١٦
  .أو الحقول  / للطرق العامة و

بالنسبة للمركبات التي تسير على الطرق العامـة ، فإنـه ينبغـي أن     – ٤١٧
  .تتوافق مع أنظمة المرور الرسمية 

عليها السائقون أو عمال المكابح ، فإنـه  بالنسبة للمركبات التي يسافر  – ٤١٨
  .ينبغي أن يتوفر فيها مقعد مأمون لكل شخص 

  :بالنسبة لمقاعد السائقين وعمال المكابح ، فإنه ينبغي  – ٤١٩
  أن تؤمن وضعية مريحة ؛ و   ) أ(
  أن تكون ذات مسند خلفي و ممسك حماية أمامي لليد ومسند)  ب(

  الخطر ، مساند جانبية ؛ و للقدمين و ، عند الضرورة لتجنب       
  .أن تكون ذات درجات مأمونة تستعمل لالرتقاء والنزول )  ج(
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ينبغي أن تتوافق المركبات المستعملة لنقل العمال مع األنظمة المطبقة  – ٤٢٠
عند الضـرورة ، بسـلم أو    ينبغي تزويدها بمقاعد لجميع العمال و ،. عليها 

  .    درجات كي يستعملها العمال أثناء االرتقاء و النزول 
ينبغي تزويد جسم الشاحنة القالبة بأداة لتثبيته بشكل مأمون فـي  ) ١( – ٤٢١

  .وضعية الرفع أو التنزيل 
  : بالنسبة ألدوات التثبيت ، فإنه ينبغي ) ٢(

  أن تكون سهلة التشغيل ؛ و  ) أ(
  تتطلب انحناء األشخاص تحت أسفل الجسم أثناء التثبيـت    أن ال) ب(

  .أو تحرير التثبيت      
الخطر ، فإنه ينبغي حمايـة المركبـات مفـردة     لدرءعند الضرورة  – ٤٢٢

  .المحور لتجنب انقالبها العارض 
بالنسبة للدراجات الهوائية والنارية التي تُنْقَل عليها األدوات والمعدات  – ٤٢٣

واألحمال المشابهة ، فإنه ينبغي تزويدها بتجهيزات تجعـل األحمـال   اليدوية 
  . مأمونة بحيث أن ال تسبب إصابة أو إعاقة أثناء التوجيه والكبح 

عند وجود تجهيزات لربط المركبات ببعضها أسـفل الهيكـل ، فإنـه     – ٤٢٤
  .ينبغي أن يتم الوصول إليها بشكل مأمون 
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ينبغي تزويد المساند المتحركة الخلفية أو الجانبية بتجهيـزات تحـول    – ٤٢٥
  .دون تحركها بشكل عارض 

عند وجود دعامات على المركبات ، فإنـه ينبغـي أن ال تكـون ذات     – ٤٢٦
  .حواف حادة 

  التشغيل 
وسائل التحكم بـالجرار أو المركبـة    ينبغي أن ال يبتعد الشخص عن – ٤٢٧

  .ذاتية الدفع ، وذلك عندما تكون بحالة عمل 
  :أثناء تحرك المركبة ، فإنه ينبغي ألي  شخص  – ٤٢٨

  أن ال يجلس أو يقف في مكان غير مأمون كالجذع أو السـلم  أو  ) أ(
  أو السـطح أو عمـود جـر    ) األجنحـة  ( الغطاء أو األطراف     
  أو الحمل الطويل ؛ أو الواقيات من الوحل  المقطورة  أو    

  أن ال يثب من مركبة إلى أخرى ؛ أو  ) ب(         
  أن ال يقفز منها أو إليها ؛ أو ) ج(          
  .أن ال يستعمل ألواح الدحرجة )  د(

  :عند الضرورة لدرء الخطر ، فإنه ينبغي تثبيت المركبات المتوقفة  – ٤٢٩
  ح أو بوضع مساند للعجـالت أو بوسـائل فعالـة    بتطبيق المكاب)  أ(

  أخرى ؛ و     
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  . أيضاً بعقد العنان في حال المركبات التي تجرها الحيوانات )  ب(
  :عند ربط المركبات ببعضها  – ٤٣٠

  ، فإنه ينبغي  عند إرجاع المركبة التي تعمل بمحرك نحو الخلف)  أ(
  تثبيت المقطورة بالمكابح أو مساند العجالت ؛ و     

  عند دفع المقطورة باتجاه المركبة التي تعمل بمحـرك ؛ فإنـه   )  ب(
  ينبغي ، عند الضرورة لدرء الخطـر ، الـتحكم بـالمقطورة          
  بواسطة المكابح أو مساند العجالت ؛ و        

  ص بين المركبة التي تعمل بمحرك إنه ينبغي أن ال يقف أي شخ) ج(
  والمقطورة و ، إذا أمكن ذلك ، ينبغي اإلمساك بسـاعد الجـر        
  بواسطة جهاز رفع السيارات أو خطاف أو وسيلة مناسبة أخرى      

عند فصل المركبات عن بعضها ، فإنه ينبغي تثبيت كـال المـركبتين    – ٤٣١
  .بالمكابح أو بمساند العجالت 

  :غادرة المركبات التي تعمل بمحرك ، فإنه ينبغي عند م – ٤٣٢
  إيقاف المحرك ؛ و  ) أ(
  تطبيق المكابح ؛ و  ) ب(
  وضع مجموعة نقل الحركة في وضعية السرعة الـدنيا أو فـي   ) ج(

  .وضعية إرجاع المركبة نحو الخلف      
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  الجرارات 
  صنيعالت

ينبغي تزويد الحجرات بمدوسة أو درجات ، وبمقابض لليدين للوصول  – ٤٣٣
بشكل مأمون ومناسب إلى منصة أو حجرة المشغل ؛ وما سبق ذكـره ، فإنـه   

ينبغي تزويد الجرارات بمقاعد للسائق . ينبغي أن يتوافق مع األنظمة الوطنية 
نه ينبغي توفر مقاعد عند وجود حجرة  ، فإ. وألي شخص ُيْسَمح له بالركوب 

  .إضافية داخل الحجرة  
ينبغي أن تكون مقاعد السائق ذات نوابض أو مثبتة بشـكل كـاف ،    – ٤٣٤

  .وذات مسند للظهر مصمم بحيث أنه يوفر وضعية مريحة وأن ال يسبب تعباً 
ينبغي أن يكون كل من المقعد ومسند الظهر قـابالً للتعـديل بحسـب     – ٤٣٥

  . ارتفاع السائق ووزنه
  :ينبغي تزويد الجرارات بحجرة أو هيكل مهيأ بحيث  – ٤٣٦

  أن يكون حقل رؤية السائق غير مقيد ما أمكن ذلك ؛ و  ) أ(
  أن يستطيع السائق النزول من الجرار بسهولة ؛ و   ) ب(
  أن تتم تهوية الحجرة بشكل مناسب وكذلك طلي السـقف بلـون   ) ج(

  .براق ليعكس أشعة الشمس      



  السالمة والصحة في العمل الزراعي                       ١١٦
  

ينبغي أن تكون حجرات أو هياكل الجرارات ذات متانة كافية ومثبتـة   – ٤٣٧
بشكل كاف على الجرار لتؤمن الحماية الكافية للسائق ومن معه داخل الحجرة 

  .في حال انقالبه على جانبه أو نحو الخلف 
  :ينبغي تزويد حجرات الجرارات  – ٤٣٨

  واقية من الرياح ونوافذ من مادة شـفافة نقيـة ال تتجـزأ إلـى     ب )أ(
  قطع حادة في حال حدوث تصادم ؛ و     

  . ماسحات للزجاج تعمل بالطاقة ب) ب(         
  : بالنسبة ألنبوب تصريف غازات الجرار ، فإنه ينبغي  – ٤٣٩

  ة حول أن يتم تثبيته بحيث أن ال ينتشر الدخان والغازات الضار)  أ(
  سائق الجرار ؛ و     

  .أن يتم تزويده بمانع للشرر )  ب(
ينبغي اتخاذ جميع الخطوات القابلة للتطبيـق لتخفـيض الضوضـاء     - ٤٤٠

على أية حال ، فإنه ينبغي إضـافة  . واالهتزازات الناتجة عن تشغيل المحرك 
  .ُمخَمِّد للصوت إلى مجموعة أنبوب تصريف الغازات 

  :دواسات ، فإنه ينبغي بالنسبة لل – ٤٤١
  أن تكون ذات عرض كاٍف ؛ و  ) أ(
  أن يتم تزويدها بإطار لمنع انزالق القدم جانباً ؛ و) ب(
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  أن تكون ذات سطح خشن بحيث أن توفر موطئ جيد للقدم ؛ و) ج(
  عبرها قطع التراب ؛ وأن تكون ذات ثقوب بحيث أن تمر ) د(
  .أن تكون ذات مسند للقدمين في أسفلها ) هـ(

ينبغي أن يكون من الممكن ربط مكـابح العجلـة اليسـرى واليمنـى      – ٤٤٢
  .المفصولة ، إال إذا تم التزويد بدواسة ثالثة تؤثر على كال العجلتين 

ينبغي أن تكون دواسة الربط على اليسار ودواسـات المكـابح علـى     – ٤٤٣
  .ليمين ا

،  ساكناًكن إقفال المكابح عندما يكون الجرار ينبغي أن يكون من المم - ٤٤٤
  .سواء باستعمال دواسة الربط أو بواسطة ذراع مكبح اإليقاف 

بالنسبة لبكرات سيور الجرار ، فإنه ينبغـي أن توضـع أو أن تـتم     – ٤٤٥
  :حمايتها بحيث 

  زالقها ؛ وأن ال يصاب السائق في حال تمزق السيور أو ان  ) أ(
  .أن ال يتواجد خطر التماس العارض مع نقاط القرض ) ب(

  : ينبغي تزويد الجرارات بالواقيات من الوحل بحيث  – ٤٤٦
  أنها تحمي السائق بشكل كاٍف من التماس مع العجالت الخلفية ؛ و) أ(         
  .أنها تمنع تلوث مقعد السائق ) ب(        
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ما أمكن تطبيق ذلك ، فإنه ينبغي أن يكون للجـرارات ذات العـرض    – ٤٤٧
  .القابل للتعديل عجالت تبدأ بالعمل بشكل منفصل عن بعضها 

بالنسبة لترس السحب، بما في ذلك مسامير الوصل؛ فإنه ينبغي أن ) ١( –٤٤٨
  .األثقل الذي يمكن أن يسحبه الجرار يكون ذو متانة كافية كي يتحمل الحمل 

ينبغي أن يكون لمسامير الوصل أداة تمنعها من الخروج العـارض مـن   ) ٢(
  .منطقة الوصل وينبغي عند الضرورة توفر واستعمال سلسلة جسرية 

ينبغي أن يتوافق موضع الربط إلى عربـة أخـرى مـع مواصـفات      – ٤٤٩
  .الُمَصنِّع 
ق الطاقة في الجرار ، بحيث أنه أثناء عمـل  ينبغي حماية نقاط انطال – ٤٥٠

  : المحرك 
  أثناء استعمال نقطة انطالق الطاقة ، فإنها تُغَطَّـى فـي قمتهـا    ) أ(

  وجانبيها بساتر معلق على الجرار ليحول دون تماس أي شخص     
  مع نقطة انطالق الطاقة ؛ و     

  غي تغطيتها في حال عدم استعمال نقطة انطالق الطاقة ، فإنه ينب) ب(
  .بالكامل بغطاء معلق على الجرار      

ينبغي أن يتحمل كل من الساتر وغطاء نقطة انطالق الطاقة وزناً قدره  – ٤٥١
  .عند تعليقهما على الجرار ) رطل  ٢٦٥(كغ  ١٢٠
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لجذع نقطة انطالق الطاقة ، بما في ذلك الوصلة عامة الحركة بالنسبة  - ٤٥٢
؛ فإنه ينبغي ، عندما يكون بحالة عمل ، أن ُيغَطَّى كامالً بأداة حمايـة تحـول   

  .دون تماس أي شخص مع عمود اإلدارة 
بالنسبة ألداة حماية نقطة انطالق الطاقة وجذع نقطة انطالق الطاقة ،  – ٤٥٣

  :فإنه ينبغي 
  في وحدة واحدة ، ما أمكن ذلك ؛ وأن تكون   ) أ(
  أن تكون مصنوعة من مادة صلبة ؛ و) ب(          
  أن يتم وضعها في مكانها بشكل محكم ومأمون ؛ و)  ج(          
  .أن تتم صيانتها بحالة جيدة ) د( 

ينبغي تزويد الجرارات بوسائل إضاءة بما يتوافـق مـع أنظمـة    ) ١( – ٤٥٤
  .المرور العامة 

بغي أن تشمل تلك الوسائل على مصابيح أمامية على كل مـن الجـرار   ين) ٢(
والمعدات التي يتم سحبها ، حيث ترسل الضوء باتجاه األمام علـى الطـرق   

  .وباتجاه األسفل أيضاً على الحقول 
بالنسبة للجرارات التي تستعمل في الحقل ليالً ، فإنه ينبغي تزويدها بشكل ) ٣(

  .غيل المأمون مالئم بأضواء لتسمح بالتش
بالنسبة لمفاتيح البدء في الجرارات ، فإنه ينبغي التحكم بها بواسـطة   – ٤٥٥

  مفاتيح دوارة أو سحب ، وينبغي أن ال يتم التحكم بمفاتيح قالبة بهدف إنقاص 
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ة البدء متشـابكة مـع التـرس    ينبغي أن تكون آلي. خطر االنطالق العارض 
  .بطريقة تمنع المحرك من البدء إذا تركت تلك اآللية في الترس 

  .ينبغي تزويد الجرارات بمعدات بدء ذاتي ) ١( – ٤٥٦
عند وجود ذراع تدوير يدوية للجـرار ، فإنـه ينبغـي أن تتوافـق مـع      ) ٢(

  . ١٥٨اشتراطات الفقرة 
ف أولي وبجهاز مناسب إلطفاء ينبغي تزويد الجرارات بصندوق إسعا – ٤٥٧

  .الحريق معلق في مكان مناسب بشكل مأمون 
  .ينبغي تزويد الجرارات بإشارات صوتية كهربائية  – ٤٥٨
ينبغي التجهيز بحواجز شبكية أو تجهيزات مشـابهة يمكـن نزعهـا     – ٤٥٩

  .بسهولة لتسهيل تنظيف باطن جهاز التبريد 
  التشغيل 

  .ت األشخاص المدربين بشكل كاٍف فقط ينبغي أن يقود الجرارا – ٤٦٠
ينبغي أن ال يتم تشغيل الجرارات أو انطالقها في األبنية إال عند توفر  – ٤٦١

  .ظروف تؤدي إلى زوال خطر نشوب الحريق أو تلوث الهواء 
ينبغي أن ال تتم قيادة الجرارات بسرعة تزيد عن الحد المأمون وتبعـاً   – ٤٦٢

  .للظروف السائدة 
بغي أن ال تسحب الجرارات أحماالً ثقيلة كي يتم التحكم الفعال بهـا  ين – ٤٦٣

  .عند السير على أرض زلوقة أو غير مستوية لينة أو غير مأمونة 
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يلة عند السـير  ينبغي أن ال تسحب الجرارات المركبات أو اآلالت الثق – ٤٦٤
  .على المنحدرات إال عند توفر مكابح لهذه المركبات تعمل بشكل كاف 

عند القيادة بمحاذاة الخنادق أو الضفاف أو المنحدرات ، فإنـه ينبغـي    – ٤٦٥
وجود مسافة كافية بينها وبين الجرارات لتجنب األرض اللينة وذلـك تفاديـاً   

  .لخطر االنقالب 
  :ات بحذر شديد ينبغي قيادة الجرار – ٤٦٦

  عند السير على األرض المنحدرة أو غير المستوية أو اللينـة أو  ) أ(
  الزلوقة أو غير المأمونة ؛ و    

  عند السير بمحاذاة الخنادق أو الضفاف ؛ و) ب(
  أثناء اإلنعطاف ؛ و)  ج(
  ُأثناء العودة للخلف ؛ و) د(
  ثقل الجرار عند القيادة بوجود شيء معلق يرفع أو يغير مركز ) هـ(

  .  بشكل كبير                  
ينبغي أن ال يوَضع ذراع الترس في الوضعية الوسطى عنـد هبـوط    – ٤٦٧

ينبغي أن يختار المشغل المجموعة اليمنى قبل محاولة الصعود . منحدر شديد 
  .أو النزول 

عند تخفيض السرعة أو التوقف ، فإنه ينبغي تطبيق المكـابح بشـكل    – ٤٦٨
  .على العجلتين الخلفيتين  متساوٍ
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عند الضرورة لمنع االنقالب نحو الخلف ، فإنه ينبغي وضع أثقال في  – ٤٦٩
  .الجزء األمامي من الجرار 

عند استعمال جرار مع جهاز رفع لسحب األشياء ، فإنه ينبغي توجيه  – ٤٧٠
  .كل مالئم بنفس اتجاه السحب الجرار بش

  :ينبغي أن ال يتواجد على الجرار  – ٤٧١
  أي شخص ال يتوفر له مقعد مأمون ؛ أو) أ(
  األطفال ؛ أو) ب(
  .األشياء السائبة إال إذا توفر مكان مأمون لها ) ج(

  .٩٦ينبغي أن تتوافق تعبئة خزان الوقود مع اشتراطات الفقرة  – ٤٧٢
جهاز التبريد بحيث أن ال يسبب ذلك حروقاً بسبب  ينبغي نزع أغطية – ٤٧٣

وعند استعمال وسائل ميكانيكية للـتحكم بدرجـة   . البخار أو الماء الذي يغلي 
  .حرارة المحرك ، ، فإنه ينبغي التحكم بهذه الوسائل من مقعد السائق 

ينبغي أن ال تدفع الجرارات الشاحنات واآلالت وما إلى ذلك ، إال عند  -٤٧٤
ال قضيب رفع مخصص لهذا الغرض بحيث أن يتم تثبيته بشكل محكـم  استعم

  .ومأمون 
  : ينبغي أن ال يغادر األشخاص الجرارات إال إذا  – ٤٧٥

  كانت بحالة ساكنة ؛ و  ) أ(
  .كانت مساحة الهبوط كافية ومأمونة   ) ب(

  :سائقو الجرارات  يرتديينبغي أن  -٤٧٦



  ١٢٣                 المركبات                                     
  

  أحذية مناسبة للقدم ؛ و)  أ(
  .ألبسة مالئمة ومريحة ) ب(

ينبغي أن تتوافق مرآبات الجرارات مع األحكام ذات الصلة للفقـرات   – ٤٧٧
  . ٩٦وحتى  ٨٠
ينبغي صيانة الجرارات والمحافظة عليها بحالة تشغيل جيدة ، وينبغي  – ٤٧٨

ينبغـي اسـتبدال   . التوجيـه واإلطـارات    إيالء انتباه خاص للمكابح و ترس
  .اإلطارات واألجزاء المتآكلة 

ينبغي التفتيش على مكابح الجرار و ، عنـد الضـرورة ، ضـبطها     – ٤٧٩
  .بفواصل زمنية عديدة 

ينبغي ضبط المكابح اليمنى واليسرى بحيث أن يكون الكـبح متسـاوٍ    – ٤٨٠
  .على العجلتين الخلفيتين 

والدواسات ومسـاند األقـدام وتـرس التوجيـه فـي       بالنسبة للحجرة – ٤٨١
  .الجرارات ، فإنه ينبغي المحافظة عليها نظيفة 

 



  الفصل الرابع عشر 
   الحيوانات

  أحكام عامة 
ينبغي أن يتم التعامل مع الحيوانات بلطف واإلمساك بها برقة ، كمـا   – ٤٨٢

  .ينبغي أن ال يقوم أحد بمضايقتها 
ينبغي أن ال يتم إزعاج إناث الحيوانات أثناء فترات الحمـى والحمـل    – ٤٨٣

  .واإلرضاع 
نبغي أن ال يوضع المقود حول المعصم أو عند قيادة الحيوانات ، فإنه ي – ٤٨٤

  .الخصر 
ينبغي أن ال تقاد الحيوانات من قبل أشخاص يقودون دراجات هوائيـة   – ٤٨٥

  .أو مركبات شبيهة 
ينبغي أن تكون األحزمة مريحة و ، بشكل خاص ، أن ال تسـحج أو   – ٤٨٦

  .تجرح جلد الحيوان 
حزمة ، فإنه ينبغـي للقـائم   عند وضع أو إزالة اللجام أو الرسن أو األ – ٤٨٧

  :بهذه األعمال 
  أن يقيد الحيوان أوالً ؛ و)  أ(
  أن ينظف الرأس والقدمين ؛ و) ب(
  .أن يترك لنفسه مسافة واسعة كي يتمكن من القفز بعيداً ) ج(

  .ينبغي أن تُنْذَر الحيوانات الضخمة بالصراخ عليها  – ٤٨٨
  



  

  ١٢٥نات                              الحيوا                                 
  

عندما تكون الحيوانات التي تمكن أن تعض خارج اإلسـطبل ، فإنـه    – ٤٨٩
  .ينبغي أن توضع لها الِكمامة 

بالنسبة للحيوانات المتأذية والحيوانات التي تحتاج إلى عـالج ، فإنـه    – ٤٩٠
  .ينبغي حمايتها بشكل موثوق قبل معالجتها 

معقول ؛ فإنه ينبغي أن تُنَْزع قرون الماشية ، كما ينبغـي أن  إلى حد  – ٤٩١
  .تُنَْزع أنياب الخنازير البرية 

  .ينبغي أن ال يمتطي  الماشية أي شخص  – ٤٩٢
بما يتوافق مع القوانين أو األنظمة الوطنية ، فإنه ينبغـي أن تُفَْحـص    – ٤٩٣

الطيـة والتـدرن   الماشية بفواصل زمنية مناسبة لتحري إصابتها بـالحمى الم 
  .واألمراض األخرى التي يمكن أن تنتقل إلى اإلنسان 

بالنسبة لألماكن التي تُْعَزل فيها الحيوانات المصابة بمرض سـارٍ أو   – ٤٩٤
التي يشتبه بإصابتها به ، فإنـه ينبغـي أن يتـوفر فيهـا المـاء والصـابون        

  .والمطهرات والمناشف 
صابات جلديـة ، فإنـه ينبغـي أن ال    بالنسبة لألشخاص الذين لديهم إ – ٤٩٥

  .يتعاملوا مع الحيوانات المصابة بمرض سارٍ أو التي يشتبه بإصابتها به 
  
  



  

  السالمة والصحة في العمل الزراعي                      ١٢٦
  

بالنسبة لألشخاص الذين يتعاملون مع حيوانات مصابة بمرض سارٍ أو  – ٤٩٦
ينبغي أن يطهروا أيديهم وألبستهم بعد كل تماس  التي يشتبه بإصابتها به ، فإنه

  .مع الحيوانات 
بالنسبة لألشخاص الذين يشكون من الحكة أو لديهم لطخات حارقة في  – ٤٩٧

الجلد أو نفطات مؤلمة ، فإنه ينبغي أن يستشيروا طبيباً دون تباطؤ للتحقق من 
  .إصابتهم بمرض الجمرة 

ن في توليد المهر والعجل والخنزيـر  بالنسبة لألشخاص الذين يساعدو – ٤٩٨
والحمل والذين يقومون بعمليات مشابهة ، فإنه ينبغـي أن يرتـدوا قفـازات    
مطاطية وأن يتخذوا أي احتياطات مناسبة أخرى لحمايتهم من اإلصابة بمرض 

  .سارٍ 
بالنسبة لحثيث الحيوانات التي ذُبَِحت بسبب إصابتها بمرض داخلـي ،   – ٤٩٩

  . يتم التعامل معها والتخلص منها بما يتوافق مع األنظمة الرسميةفإنه ينبغي أن 
  الثيران  

  .ينبغي أن يتم التعامل مع الثيران على أنها حيوانات خطرة  – ٥٠٠
إزالة القـرون  ( ينبغي أن تُقَّص رؤوس القرون بحيث أن تبقى كليلة  – ٥٠١

  ) .جزئياً 
  



  

  ١٢٧                              الحيوانات                                 
  

 ١٨ينبغي أن يتم التعامل مع الثيران من قبل أشخاص أقويـاء بعمـر    -٥٠٢
  .سنة ومدربين بشكل مالئم على التعامل معها   ٦٠وحتى 
أشهر ، فإنه ينبغي أن توَضـع فـي    ١٠قبل بلوغ الثيران عمر ) ١( – ٥٠٣

  . أخرى ال تنكسر أو تتشقق بسهولةأنوفها حلقات متينة من النحاس أو من مادة 
  .ينبغي أن تُْستَْبدَل الحلقات التي تصبح صغيرة جداً أو التي تبلى ) ٢(

  :بالنسبة إلى إسطبالت الثيران ، فإنه ينبغي  – ٥٠٤
  أن تكون جيدة التهوية واإلضاءة ومحمية من الحرارة والبـرودة  )  أ(

  الشديدة ؛ و    
  يف من التبن ؛ وأن يتم تزويدها بفراش نظ) ب(
  أن تكون أرضها غير زلوقة ؛ و) ج(
  أن تكون ذات أبواب وأقفال محمية ضد الرفع وقوية بشكل كاف ) د(

  لتقاوم أي قوة يمكن أن يطبقها الثور عليها ؛ و    
  أن تكون ذات وسائل مأمونة للنجاة ، كالممرات أو الحـواجز ،   ) هـ(        

  بالثور ؛ ويعتنون صصة لألشخاص الذين هذه الوسائل مخ              
  أن تَُهَيئ بحيث أنه يمكن للثور أن يتناول طعامه وأن يكون بمأمن ) و(        

  .من العوامل الخارجية              
  



  

  السالمة والصحة في العمل الزراعي                      ١٢٨
  

بل قوي مربوط بالرسن ينبغي أن تُقاد الثيران بواسطة سلسلة أو ح) ١( – ٥٠٥
  .وبواسطة عارضة أو عمود متين معلق بحلقة األنف

لَّق العارضة أو العمود بالحلقة بواسـطة القطـة أو خطـاف    ينبغي أن تَُع) ٢(
  .إطباق أو أداة أخرى بحيث أن ال يضطر العامل لالقتراب من الثور كثيراً 

خط الـربط مـن   عند ربط الثيران ببعضها ، فإنه ينبغي أن يمر ) ١( – ٥٠٦
  .حلقة األنف وينبغي أن ال ُيْرَبط بها 

ينبغي أن تسمح خطوط ربط الثيران بالحركة بحريـة ودون حـدوث أي   ) ٢(
  .خطر للتشابك 

  : ينبغي أن توضع األبقار في حظائر منيعة بحيث  - ٥٠٧
  أنه يمكن مراقبة الحيوانات من الخارج ؛ و  ) أ(
  .حظيرة أن يوجد مخرج مأمون ألي شخص يدخل ال)  ب(

بالنسبة ألي شخص يسعى لعزل ثور عن قطيع األبقار ، فإنه ينبغـي   – ٥٠٨
  .أن يرافقه شخص آخر لتقديم المساعدة عند الضرورة 

ينبغي أن تبقى الكالب بعيدة عن الثيران ألنها تغضب وتقـاوم عنـد    – ٥٠٩
  .رؤيتها 
ـ   – ٥١٠ ع في حال وجود ثور طليق ضمن القطيع ، فإنه ينبغي أن يـتم وض

  .سياجات وبوابات لمنع الحيوانات من الخروج 



  

  ١٢٩الحيوانات                                                               
  

  :بالنسبة للشخص الذي يقود ثوراً ، فإنه ينبغي  – ٥١١
  أن يقود ثوراً واحداً فقط ؛ و  ) أ(
  .بسارية  أن ُيَزوَّد بقضيب لين و ، عندما يكون ذلك مالئماً ،) ب(

 



  

  الفصل الخامس عشر 
  المواد الخطرة 

  أحكام عامة 
بالنسبة للمواد التي تسبب التآكل أو القابلـة لالشـتعال أو السـامة أو     – ٥١٢

المتفجرة بما في ذلك جميع المبيدات ؛ فإنه ينبغي أن يتم تداولها واستعمالها من 
يمكـن  قبل فقط األشخاص الذين تلقوا تعليمات حول استعمالها واألخطار التي 

  .أن تسببها واالحتياطات التي ينبغي اتخاذها لتجنب هذه األخطار 
بالنسبة للمواد التي تسبب التآكل أو القابلـة لالشـتعال أو السـامة أو     – ٥١٣

المتفجرة وجميع المبيدات ، فإنه ينبغي أن تُخَزَّن في مخـازن أو صـناديق ،   
بوضوح إلى الطبيعة الخطرة  وينبغي أن ُيَدوَّن على أبوابها أو أغطيتها ما يشير

  .للمواد المخزنة فيها 
بالنسبة لجميع حاويات المواد الخطرة ، فإنه ينبغي أن يدون عليها مـا   – ٥١٤

يشير بوضوح إلى طبيعة المحتويات ورموز منظمة العمل الدوليـة المالئمـة   
  .لهذه المواد 

غلقة ومقفلـة  ينبغي أن تتم المحافظة على المخازن أو الصناديق م) ١( – ٥١٥
  .بحيث أنه ال يمكن أن يصل إليها األشخاص غير المفوض لهم بذلك 

  
  



  

  ١٣١المواد الخطرة                                                           
  

ومهمـا تكـن   . ينبغي أن تحفظ المواد الخطرة في حاوياتهـا األصـلية   ) ٢(
زجاجات أو األوعية التـي عـادة مـا    الظروف ، فإنه ينبغي أن ال تُنْقَل إلى ال

  .تحتوي على غذاء أو شراب 
بالنسبة للمخازن أو الصناديق التي تُخَزَّن فيها المواد الخطـرة ، فإنـه ال   ) ٣(

الكيميائية  ) المخصبات ( يمكن أن يخزن بها أي مواد أخرى باستثناء األسمدة 
  .كما ينبغي أن ال ُيخَزَّن فيها أي مالبس أو معدات 

بالنسبة لألوعية واألواني التي تُْستَْعَمل لتخزين المـواد الكيميائيـة أو    – ٥١٦
قياس كميتها ، أو مزجها أو إعدادها ، فإنه ينبغي أن ال تُْستَْعَمل ألي غـرض  

ينبغي أن تكون هذه األوعية واألواني قابلة للتمييز بوضوح عن األوعية . آخر 
  .واألواني األخرى ذات االستعمال المنزلي 

عند ظهور دخان أو غازات أو غبار ضار في حجرات مغلقة ، فإنـه   – ٥١٧
وفي حال تعذر التخلص مـن  . ينبغي أن تتم تهوية هذه الحجرات بشكل كاف 

العوامل تلك ، فإن ينبغي أن يكون عدد العمال في الحجرة أقل ما يمكن ، كما 
  .ينبغي أن يتم تزويدهم بمعدات الوقاية المناسبة 



  

  السالمة والصحة في العمل الزراعي                      ١٣٢
  

بالنسبة للمواد السامة أو التي تسبب التآكل ، فإنه ينبغـي أن ال يـتم    – ٥١٨
تداولها من قبل العمال الذين ُيْعَرف عنهم أنهم يتأثرون منها أو اللذين يتوقع أن 

  .يتأثروا منها 
  المواد السامة 
  أحكام عامة 

أن ال ُيْعَهد بالمبيدات واألسمدة السامة والمواد السامة األخرى ينبغي  – ٥١٩ 
إلى األشخاص قليلي النضج أو المصابين بمرض عقلي أو ذوي الذكاء المتدني 
أو مدمني الكحول أو المرضى حيث أن ذلك يمكن أن يسبب خطـراً لهـم أو   

  .لألشخاص اآلخرين 
  .في العمل مع مواد سامة ينبغي أن ال يتم استخدام النساء الحوامل  – ٥٢٠
ينبغي أن ُيْجَرى لألشخاص الذين يعملون مع المواد السامة الفحـوص   – ٥٢١

  .الطبية البدئية والدورية من قبل طبيب مدرك للمخاطر التي يتعرضون لها 
ينبغي أن ينقص األشخاص الذين يستعملون مواداً كيميائية ما يتناولونه  – ٥٢٢

شخاص الذين يستعملون مواداً يمكن أن تثير تفـاعالً  من الكحول ؛ وبالنسبة لأل
قوياً للكحول كمادة سياناميد الكالسيوم ، فإنه ينبغي أن يمتنعـوا عـن تنـاول    
الكحول نهائياً قبل التعامل مع هذه المواد بعشرة ساعات وبعد التعامل معها بـ 

  .ساعة  ١٢



  

  ١٣٣                   المواد الخطرة                                        
  

بالنسبة لجميع حاويات المواد السامة ، فإنه ينبغي أن ُيـذْكَر فـي   ) ١( – ٥٢٣
  :بطاقة بيانها 

  احتياطات السالمة التي ينبغي اتخاذها أثناء التداول واالستعمال ؛ و) أ(        
  طبيعة األعراض الباكرة التي تشير إلى التسمم ؛ و) ب(      
  اإلسعاف األولي المباشر الذي يمكن إجراءه عند حـدوث تعـرض   ) ج(      

  مفرط ، والترياقات المناسبة ؛ و           
  .ما يشير إلى طرق التخلص المأمون من الحاويات ) د(      

  .ينبغي أن تُقَّر بطاقات التعريف هذه من قبل السلطة الوطنية المختصة ) ٢(
فإنه ينبغي أن ال تُتْـَرك دون شـخص    عند استعمال مواد كيميائية ، – ٥٢٤

  .مسؤول 
بالنسبة للجزء الخارجي لجميع الخزانات والحاويات األخرى للمـواد   – ٥٢٥

السامة و ، عندما ال تكون بحالة استعمال ، ولتجهيزات االرذاذ أو نشر المواد 
  .السامة ؛ فإنه ينبغي إزالة التلوث عنها ، وذلك بقدر ما يمكن تطبيق ذلك 

بالنسبة لفتحات جميع الخزانات والحاويات األخرى التي تُْحفَـظ فيهـا    – ٥٢٦
المواد السامة ، فإنه ينبغي المحافظة عليها مغلقة بشكل مأمون باستثناء حاالت 

  .التعبئة والتفريغ 
  :بالنسبة لخزانات المواد السامة وتمديداتها ، فإنه ينبغي  – ٥٢٧



  

  ة في العمل الزراعيالسالمة والصح                   ١٣٤
  

  أن تتم حمايتها من األذيات الميكانيكية ؛ و  ) أ(
  عند الضرورة لدرء الخطر ، أن تَُزوَّد بصـمامات إيقـاف أو   )  ب(

  .بأجهزة أخرى تمنع أو تحد من تسرب المواد       
بقدر ما يمكن تطبيق ذلك ، فإنه ينبغي أن يتم إعداد المـواد السـامة    – ٥٢٨

  .وسائل ميكانيكية في أوعية مغلقة لالستعمال بواسطة 
  :في حال عدم إمكانية تطبيق اإلعداد الميكانيكي فإنه  – ٥٢٩

  ينبغي أن تُْستَْعَمل أوعية طويلة وأدوات ذات مقـابض طويلـة   )  أ(
  إلنقاص خطر التناثر ؛ و    

  ينبغي أن ال تُْملَأ األوعية إلى المستوى الذي يمكن أن ينشأ عنه ) ب(
  .لتناثر خطر ا     

عندما يكون ذلك قابالً للتطبيق ، فإنـه ينبغـي أن تكـون األوعيـة      – ٥٣٠
  .المستعملة في إعداد المواد الكيميائية مقاومة للكسر 

بالنسبة لألشخاص الذين يقومون بمزج السوائل والمساحيق السـامة و    – ٥٣١
رات أو تمديدها ، فإنه ينبغي أن يرتدوا مالبس وجزمات واقية وقفازات ونظـا 

واقي وجهي ؛ وأثناء مزج الباراثيون أو المواد السامة جداً األخـرى ، فإنـه   
ينبغي أن يرتدوا مالبس كتيمة وأجهزة تنفس مالئمة باإلضافة إلـى معـدات   

  .الوقاية التي سبق ذكرها 
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  النقل 
ينبغي أن تُْبذَل عناية خاصة لمنع انسكاب المواد السامة والتلوث بها ،  – ٥٣٢

وينبغي أن يتم النقل بواسطة مركبات مناسبة فقـط لضـمان حمايـة السـائق     
  .واآلخرين الذين يستعملون المركبات 

  االستعمال 
  :عند استعمال مبيدات الفطريات الزئبقية العضوية لمعالجة البذور فإنه  -٥٣٣

  ينبغي أن تُتَخَذ تدابير وقائية كافية حتى في حالة إجراء العمليـة   )أ(
  في الخارج ؛ و    

  ينبغي أن يتم توفير تهوية كافية باإلضافة إلى التدابير الوقائيـة  ) ب(
  .األخرى عند إجراء العملية في الداخل      

ان مهما تكن الظروف ، فإنه ينبغي أن ال يتناول اإلنسـان أو الحيـو   – ٥٣٤
البذور المعالجة بإفراط ، بل ينبغي أن يتم إتالفها بطريقة بحيث أن ال يـؤدي  

  .ذلك إلى تماس اإلنسان و الحيوان مع البقايا أو الدخان الناشئ عن اإلتالف 
عند الضرورة ، فإنه ينبغي أن يعمل األشخاص الذين يستعملون مواد  – ٥٣٥

ينبغي أن يتم تخفيض زمـن  سامة بشكل متعاقب للحد من أمد التعرض ، كما 
  .العمل 
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عندما يكون ذلك قابالً للتطبيق ، فإنه ينبغي أن تُنْشَر األسمدة السـامة   – ٥٣٦
  .بوسائل ميكانيكية 

ينبغي أن يرتدي األشخاص الذين يقومون برذ أو نشر المواد السـامة   – ٥٣٧
س واقية وجزمات أو قفازات أو نظارات أو واقـي وجهـي ؛ وعنـد رذ    مالب

الباراثيون أو المواد السامة جداً األخرى ، فإنه ينبغي أن يرتدوا مالبس كتيمة 
  .وجهاز تنفسي مالئم باإلضافة إلى معدات الوقاية التي سبق ذكرها 

نـه  بالنسبـة لألشخاص الذين يستعملون معدات إرذاذ بالضـغط ، فإ  – ٥٣٨
  :ينبغي 

  أن يتبعوا تعليمات الُمَصنِّع المتعلقة باالستعمال اآلمن ؛ و  ) أ(
  أن تتم مناولة األجهزة بحذر وأن تتم حمايتهـا مـن األذيـات    ) ب(

  .الميكانيكية       
  :بالنسبة للعمال الذين يستعملون مواٍد سامة ، فإنه ينبغي – ٥٣٩

  اطيم الرذ عند انسدادها؛ أوأن ال ُيْستَْعَملوا الفم لنفخ أنابيب أو خر) أ(
  أن ال يتم رذها أو نشرها أثناء هبوب الرياح الشـديدة حتـى ال     ) ب(

  .يتساقط تيار االرذاذ عليهم       
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تم رذهـا بـالمواد   بالنسبة لألشخاص الذين يتداولون المحاصيل التي  – ٥٤٠
السامة ، فإنه ينبغي أن يرتدوا مالبس ومعدات واقيـة مناسـبة طالمـا أنهـا     

  .ضرورية لدرء الخطر 
؛ فإنه ينبغي أن ) البيوت الزجاجية ( عند رذ المواد السامة في الدفيئة  – ٥٤١

يعلق صاحب العمل ، بعد اإلرذاذ مباشرة و علـى جميـع أبـواب الدفيئـة ،     
تحظر دخول أي شخص ال يرتدي المالبس الواقية كما تقتضي التعليمات التي 

ينبغي أن تتضمن التعليمات ما يشير إلى المدة الزمنيـة الـذي   .  ٥٣٧الفقرة 
يجب أن تظل األماكن مغلقة خاللها قبل السماح لألشخاص بالـدخول بـدون   

  .وسائل الحماية تلك 
  ) الهايجين ( اإلصحاح 

  : ل لألشخاص الذين يستعملون مواد سامة ينبغي أن يوفر صاحب العم – ٥٤٢
  المالبس والمعدات الواقية الضرورية التي تتم صـيانتها بحالـة   )  أ(

  جيدة ؛ و     
  أماكن مناسبة منفصلة لحفظ المالبس والمعدات الواقية ولحفظ )  ب(

  مالبس األشخاص العادية ؛ و      
ـ   ) ج(   ابون مرافق مناسبة لالغتسال تحتوي على مـاء نظيـف وص

  ومناشف فردية ؛ و     
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  ماء شرب نظيف وأوعية نظيفة لتناول الماء ؛ و) د(
  مرافق مناسبة لحفظ الطعام و الماء كـي ال تتلـوث بـالمواد    ) هـ(

  السامة ؛ و       
  الواقيـة   مرافق مناسبة لغسل وتنظيـف المالبـس والمعـدات   ) و(

  عند استعمال مواد سامة جداً ، فإنه ينبغي أن تُغَْسـل  . الشخصية     
  .من قبل عمال تم تدريبهم على ذلك بشكل خاص      

بالنسبة لألشخاص الذين يستعملون مواد سامة ، فإنه ينبغي أن يمتنعوا  – ٥٤٣
  :عن تناول الطعام أو الشراب أو التدخين إال إذا 

  سهم الواقية ؛ وقاموا بخلع مالب  ) أ(
  قاموا بغسل أيديهم ووجوههم وأفواههم ؛ و) ب(         

  كانوا خارج المنطقة التي يمكن أن يتـأثروا ضـمنها بـالمواد    )  ج(
  .السامة       

  : بالنسبة لألشخاص الذين يستعملون مواد سامة ، فإنه ينبغي  – ٥٤٤
  ساعات العمل  أن يضعوا مالبسهم الخاصة التي ال يرتدونها أثناء) أ(

  في أماكن يوفرها صاحب العمل لهذا الغرض ؛ و    
  في نهاية كل يوم عمل ، أن يخلعوا جميع مالبسهم الواقيـة وأن  ) ب(

  يضعوها في أماكن خاصة متوفرة لهذا الغرض ؛ و     
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  م عمل ، أن يغسلوا أيديهم ووجوههم وأعنـاقهم  في نهاية كل يو) ج(
  .عند استعمال مواد سامة جداً ) دوش ( وأن يغتسلوا بالمسماح     

ينبغي أن تُغَْسل المالبس الواقية أو أن تُنَظَف بكاملها مرة واحـدة  ) ١( – ٥٤٥
على األقل كل أسبوع أو أكثر من مرة وذلك تبعاً لطبيعة التلوث والمادة التـي  

  .َعت منها تلك األلبسة ُصِن
  . ينبغي أن ُيغَْسل كل من الوجه الداخلي والخارجي للقفازات بعد استعمالها) ٢(
ينبغي أن يتم تنظيف وتهوية أجهزة التنفس وأقنعة الغبار في نهاية كل يوم ) ٣(

ينبغي أن تُْستَْبَدل خراطيش أجهزة التنفس عنـد اكتشـاف أي رائحـة    . عمل 
  .عمالها وفي جميع الحاالت تبعاً لمواصفات الُمَصنِّع كيميائية أثناء است

ينبغي أن ال ُيْعتََمد على الكريمات الواقية كوسيلة وحيدة للحماية مـن   – ٥٤٦
  .المواد السامة 

  صيانة األجهزة 
ينبغي أن ال يتم إصالح التجهيزات التي تستعمل لـرذ أو نشـر   ) ١( – ٥٤٧

  : المواد السامة إال إذا 
  بالماء وأزيل عنها التلوث بشكل كامل ؛ تم غسيلها   ) أ(
  قام الشخص المسؤول عن اإلصالح بارتداء المالبس والمعدات  ) ب(

  .الواقية الالزمة لرذ ونشر المواد السامة      
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الشخص المشـغل   لتنظيف فوهة الخرطوم المسدودة ، فإنه ينبغي أن يقوم) ٢(
  .بإيقاف االرذاذ 

عند غسيل أجهزة رذ أو نشر المواد السامة ، فإنه ينبغـي إبـالء   ) ١( – ٥٤٨
  .عناية خاصة كي ال يحدث أي تلوث في اآلبار والبرك والجداول 

عند تعبئة هذه األجهزة ، فإنه ينبغي أن يتم منع حدوث االرتداد الخلفـي  ) ٢(
  .باتجاه مورد المياه 

النسبة لألشخاص الذين يقومون بغسيل أو تنظيـف األجهـزة التـي    ب – ٥٤٩
اْستُْعِملَت فيها مادة سامة ، فإنه ينبغي أن يرتدوا مالبـس كتيمـة وجزمـات    

  .ونظارات أو واقي وجهي 
  التخلص من المادة غير المرغوبة 

بالنسبة للمواد السامة غيـر المرغوبـة والعبـوات والصـناديق     ) ١( – ٥٥٠
لحاويات األخرى الفارغة التي كانت تحتوي على مواد سـامة ،  والزجاجات وا

  :فإنه ينبغي  
  أن تتم إعادتها إلى الُمَورِّد ، إذا كان ذلك ممكناً ؛ أو  ) أ(
  أن تُْدفَن عميقاً في األرض بعيداً عن الينابيع والمجاري المائيـة  ) ب(

  األخرى ؛ أو     
  



  

  ١٤١                           المواد الخطرة                                
  

  أن تُْحَرق بطريقة بحيـث أن الـدخان ال ُيَعـرِّض األشـخاص      ) ج(
  .للخطر      

مهما تكن الظروف ، فإنه ينبغي أن ال تُْرمى المواد السامة أو الحاويـات  ) ٢(
  . الفارغة في الحقول والحظائر والمراعي وما إلى ذلك 

مواد السامة في البرك أو الجـداول أو  شـبكات   ينبغي أن ال تُْرَمى ال – ٥٥١
  .الصرف الصحي 

  .ينبغي أن يتم إتالف المواد السامة التي فقدت فعاليتها ) ١( – ٥٥٢
ينبغي أن يتم التشاور مع السلطة المختصة عند وجود كميات كبيرة مـن  ) ٢(

  .تلك المواد التي تحتاج إلى إتالف 
  النشادر الالمائي

زَّن النشادر الالمائي أو أن يستعمل مع معدات مصـممة  ينبغي أن ُيخَ – ٥٥٣
خصيصاً لهذا الغرض ، كما ينبغي أن تكون هذه المعدات خالية من التركيبات 

  .النحاسية 
  :قبل البدء باستعمال معدات النشادر الالمائي ، فإنه  – ٥٥٤

  ينبغي أن يتم اختبار ثبات الوصالت وتشغيل الصمامات وإمكانية   ) أ(
  ياه بشكل عام ؛ نفوذ الم 

  .ينبغي أن يتم اتباع تعليمات الُمَصنِّع  ) ب(        
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ينبغي أن يكون لشبكة أنابيب النشادر الالمـائي صـمامات لتفـريج     – ٥٥٥
  .ينبغي أن يكون للخراطيم صمامات تصريف . الضغط 
  : نات النشادر الالمائي ، فإنه ينبغي بالنسبة لخزا – ٥٥٦

  أن تبعد مسافة مأمونة عن األبنية و أخطـار الحريـق وحركـة    ) أ(
  المرور ؛ و    

  أن تتم حمايتها من أشعة الشمس واألذيات الميكانيكية ؛ و) ب(
  .أن ال تتم تعبئتها إلى أكثر من أربع أخماسها ) ج(

لنشادر الالمائي من قبـل فقـط   ينبغي أن يتم لحام وإصالح خزانات ا – ٥٥٧
  .أشخاص مختصين 

ينبغي أن تتم صيانة معدات النشادر الالمائي بشكل مالئم ؛ كما ينبغي  – ٥٥٨
  :بشكل خاص 

  أن تتم صيانة مجموعة صمامات السالمة بشكل صحيح ؛ و  ) أ(
  أن يتم تفريغ الخراطيم الخالية من صمامات السـالمة ، وذلـك    ) ب(

  بعد استعمالها ؛ و     
  أن يتم تخزين الخراطيم المطاطية في مكان بارد وجاف ؛ و) ج(
  أن يتم االحتفاظ بالصمامات مغلقة بأحكام وأن تتم حمايتها مـن  ) د(

  .األذيات الميكانيكية     



  

  ١٤٣المواد الخطرة                                                           
  

  المواد التي تسبب التآكل 
بالنسبة للزجاجات والحاويات الهشة األخرى للسـوائل التـي تسـبب     – ٥٥٩

التآكل ، فإنه ينبغي أن توضع داخل سلل أو أن تتم حمايتها من الكسر بشـكل  
  .مناسب 
عندما يكون ذلك قابالً للتطبيق ، فإنه ينبغي أن تُنْقَل السوائل المسـببة   – ٥٦٠

اطات الكافية لمنع االنسـكاب  للتآكل بواسطة الضخ ، كما ينبغي أن تتخذ االحتي
  .والتناثر 
أثناء تداول السوائل التي تسبب التآكـل ، فإنـه ينبغـي أن يرتـدي      – ٥٦١

  .األشخاص الذين يقومون بذلك معدات واقية مقاومة للتآكل 
حمض ُمَركَّز ، فإنه ينبغي أن ُيْسكَب الحمض ) تمديد(عند تخفيف ) ١( – ٥٦٢

  .في الحمض  في الماء ال أن ُيْسكَب الماء
  .ينبغي أن يتم المزج ببطء وأن ُيَحرَّك المحلول بلطف ) ٢(

  المواد المتفجرة 
بالنسبة لنقل وتخزين ومناولة واستعمال المـواد المتفجـرة لتنظيـف     – ٥٦٣

األرض وحفر الخنادق وغرس األشجار بنسف التربة ونزع األشـجار أو أي  
افق مع األنظمة الوطنية أو مـع  استعمال آخر في الزراعة ، فإنه ينبغي أن يتو

  .المعايير المعتمدة أو المعترف بها 
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و تمديدات األسـالك  ) فيوز (بالنسبة للمفجرات الصاعقة والمصاهر  – ٥٦٤
ومعدات النسف األخرى ، فإنه ينبغي أن تتوافق مع المواصفات التـي وردت  

  . القوانين الوطنية والمعايير المعترف بها في 
ينبغي أن يتم تداول المواد المتفجرة من قبل فقط أشـخاص مـدربين    – ٥٦٥

  .وذي خبرة 
  المواد المشعة 

بالنسبة لمستويات تعرض العمال لجميع المصادر الخارجية أو الداخلية  – ٥٦٦
اصها إلى أدنى مسـتوى  لإلشعاعات المؤينة ، فإنه ينبغي أن تُْبذَل الجهود إلنق

ينبغي أن ال ُيَعرِّض أي شخص نفسه أو أن ال يـتم تعريضـه   . ممكن تطبيقه 
لإلشعاعات المؤينة بشكل متعمد أو غير ضروري ، وذلك دون توفر الحمايـة  

  .الكافية 
بالنسبة للجرعات المسموحة العظمى من اإلشعاعات المؤينة التي يمكن  – ٥٦٧

ارج أو داخل الجسم وبالنسبة للمقادير المسـموحة  أن يتم تلقيها من مصادر خ
العظمى من المواد المشعة التي يمكن أن تدخل إلى الجسم ، فإنه ينبغي أن يتم 
تحديدها تمشياً مع توصيات اللجنة الدولية للحماية من اإلشعاع أو المنظمـات  

  .المختصة األخرى 
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عاماً فـي   ١٨ينبغي أن ال يتم استخدام العمال الذين تقل أعمارهم عن  – ٥٦٨
ومع ذلك ، فإنـه يمكـن   . العمل الزراعي المنطوي على اإلشعاعات المؤينة 

عاماً في ذلـك العمـل    ١٨و  ١٦استخدام العمال اللذين تتراوح أعمارهم بين 
  .بل مختصين بغرض التدريب شريطة توفر إشراف من ق

ينبغي أن تُْستَْعَمل تحذيرات مناسبة للداللة على وجود مخـاطر مـن    – ٥٦٩
ينبغي أن يتم تزويد العمـال بالمعلومـات ذات الصـلة    . اإلشعاعات المؤينة 

وبالنسبة للعمال الذين يشاركون في العمل مع اإلشعاعات بشـكل  . الضرورية 
الستخدام وأثناءه ، باالحتياطات التي مباشر ؛ فإنه ينبغي أن يتم تعريفهم ، قبل ا

  .يجب عليهم اتخاذها لحماية صحتهم وسالمتهم وبأسباب ذلك 
ينبغي أن يتم إجراء رصد مالئم للعمال وأماكن العمل وذلـك بهـدف    – ٥٧٠

قياس تعرض العمال لإلشعاعات المؤينة والمواد المشعة ، وذلك لضمان التقيد 
  .بالمستويات المطبقة 

سبة للعمال الذين يشاركون في العمل مع اإلشعاعات بشكل مباشر بالن – ٥٧١
، فإنه ينبغي أن ُيْجَرى لهم فحص طبي مالئم قبل استخدامهم بمثل هذه األعمال 
أو بعد توقفهم عنها بقليل ، كما ينبغي أن ُيْجَرى لهم فحوصات طبيـة أخـرى   

  . بفواصل زمنية مالئمة 
 



  الفصل السادس عشر 
  الكهرباء 
  أحكام عامة 

ينبغي أن ال تستعمل في المزارع أي أجهزة كهربائية تـم الحصـول    – ٥٧٢
عليها حديثاً إال إذا تم إبداء الرأي بشأنها من قبل السلطة المختصة أو شـخص  
مختص بحيث أن يتضمن هذا الرأي نوع الكهرباء ومالءمتها لمصدر الكهرباء 

  .ف الذي ستستعمل من أجله المتوفر والهد
بالنسبة لجميع المعدات الكهربائية ، مثالً المحـوالت ومجموعـة   ) ١( – ٥٧٣

المفاتيح الكهربائية والدارات المستعملة في العمل الزراعي ؛ فإنـه ينبغـي أن   
تَُصَمم وتَُصنَّع وتَُركَّب وتتم حمايتها وصيانتها بحيث أن تمنع الخطر ، وذلـك  

  .شتراطات األنظمة الوطنية والسلطة المختصة بما يتوافق مع ا
بالنسبة للمعدات الكهربائية المعرضة لعوامل الطقس ، فإنه ينبغي أن تـتم  ) ٢(

  . حمايتها بشكل كاٍف من الرطوبة أو التآكل 
عند الضرورة ، فإنه ينبغي أن تكون المعدات والدارات قادرة على مقاومة ) ٣(

ر وأبخرة الحموض ودخان الفحم وأبخرة النفط الرطوبة والبخار وأبخرة النشاد
وأبخرة الكبريت والمؤثرات الكيمائية األخرى والشحوم والحـرارة وعوامـل   

  .الطقس 
بالنسبة للمعدات التي تستعمل في أماكن حيث خطر االنفجار قائم فيهـا ،  ) ٤(

فإنه ينبغي أن تكون من النوع المقاوم للهب ومناسبة لظروف منـاخ المكـان   
  .تستعمل فيه  الذي
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ينبغي أن ُيْسَمح فقط للتقنيين الكهربائيين المؤهلين بشكل كاٍف بتركيب  – ٥٧٤
  .المعدات أو الدارات الكهربائية وضبطها وفحصها وتغيير مكانها ونزعها 

ام التجهيزات الكهربائية ، فإنه ينبغي أن يتم التفتيش قبل تشغيل واستخد – ٥٧٥
عليها وفحصها من قبل تقني كهربائي لضمان توافقها مع األنظمة أو المقاييس 

  .الوطنية 
ينبغي أن تتم صيانة التجهيزات الكهربائية والمحافظة عليها بظـروف   – ٥٧٦

  . عمل مأمونة 
هيزات الكهربائية ، فإنـه  عند اكتشاف أي خلل أو عيب في التج) ١( – ٥٧٧

  .ينبغي أن ُيَعالج  بأسرع ما يمكن 
  .ينبغي أن يعالج الخلل والعيوب الخطرة على الفور ) ٢(

بالنسبة للتجهيزات الكهربائية وتجهيزات التأريض ، فإنه ينبغي أن يتم  – ٥٧٨
  .التفتيش عليها وفحصها بفواصل زمنية مناسبة من قبل تقني كهربائي 

أن يتوفر وسائل فعالة متوضعة في مكان مناسب إلزالة جميـع   ينبغي – ٥٧٩
  .الضغوط عن أي جزء من األجهزة 

عند الضرورة لدرء الخطر ، و بالنسبة لألجزاء التي يسري فيها التيار  –٥٨٠
  :الكهربائي ؛ فإنه ينبغي أن ال تُنَظَّف أو ُيْجَرى عليها أعمال أخرى إال إذا 
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  تم فصل التيار عن تلك األجزاء في جميـع األقطـاب وجميـع    )  أ(
  في الـدارة أو  ) فيوز ( األطوار ، وذلك بواسطة نزع المصاهر      
  بواسطة وسائل موثوقة أخرى ؛ و     

  تم اتخاذ التدابير الفعالة بما يضمن أن الشـخص الـذي قـام    )  ب(
  .إلصالحات فقط هو الذي سوف يقوم بوصل التيار ثانية با      

  التجهيزات  
  أحكام عامة 

بالنسبة لمستعملي المعدات الكهربائية ، فإنه ينبغي أن تتم حمايتهم من  – ٥٨١
الصدمة الكهربائية بواسطة طرق معتمدة كالتأريض أو العزل المضـاعف أو  

  .المعايير المعتمدة المالئمة أساليب أخرى بما يتوافق مع األنظمة الوطنية أو
عندما يكون ذلك قابالً للتطبيق ، فإنه ينبغي أن يـتم حفـظ األسـالك     – ٥٨٢

بعيداً عن األماكن التي يتواجد فيها دخان يسبب التآكـل  ) الكابالت ( المعزولة 
  .كغازات االحتراق الناتجة عن الحبوب وأفران التجفيف 

آالت الحقل ، فإنـه ينبغـي أن تثبـت     بالنسبة لناقالت الكهرباء إلى – ٥٨٣
  .باآلالت بشكل مأمون بواسطة الالقطات أو القامطات

  محوالت تدفئة التربة
  : بالنسبة لمحوالت تدفئة التربة ، فإنه ينبغي  – ٥٨٤
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  ل وخرج منفصلة كهربائياً بحيـث أنـه   أن تكون ذات لفائف دخ)  أ(
  عند حدوث فشل في العزل فإن لفائف التوتر شديد االنخفاض لن      
  ترتفع إلى جهد خطر فوق األرض ؛ و     

  أن تكون ذات لفائف وأطراف توصيل للباطن وللدخل بحيث أن ) ب(
  يتم إحاطتها بغالف معدني ؛ وينبغي أن يتم إغالق هذا الغالف ،      
  إذا أمكن تطبيق ذلك ؛ و     

  أن تتم حمايتها من الرطوبة وعوامل الطقس ؛ و) ج(
  أن تكون ذات أطراف توصيل للخرج بحيـث أن يـتم وضـعها      ) د(

  أو حمايتها لمنع الدارات القصيرة العارضة ؛ و    
  .أن يتم تأريضها بشكل كاٍف ) هـ(

  المحركات
يسبب التآكل ، كما هو الحال في  بالنسبة للمحركات المعرضة لدخان – ٥٨٥ 

األماكن التي يتم فيها تجفيف الحبوب بدخان االحتراق ؛ فإنه ينبغي أن تكـون  
  .من نمط التهوية باألنابيب 

بالنسبة للمحركات المعرضة لألبخرة ، فإنه ينبغي أن تكون من النمط  – ٥٨٦
  .المحاط بشكل كامل أو من نمط التهوية باألنابيب 
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ينبغي عدم تركيب المحركات على مجموعات إدارة اآلبـار ، إال إذا   – ٥٨٧
  .كانت من النمط القابل للغمر  

  آالت الحلب 
بالنسبة للمضخات الكهربائية التي تدار بالمحركات المسـتعملة آلالت   – ٥٨٨

ها أو حمايتها بطريقة أخرى كما ُوِصفَ في الحلب ، فإنه ينبغي أن يتم تأريض
كما ينبغي أن ُيفَْصل خط التفريغ الهوائي عن المضخة بواسـطة  .  ٥٨١الفقرة

  .قطعة من أنبوب مطاطي  
  الناقالت 

بالنسبة للمواقع الرطبة ، كمنشآت الضخ وإنتـاج الحليـب وتجفيـف     – ٥٨٩
ولة سدادات تمنع نفاذ المحاصيل ؛ فإنه ينبغي أن يكون لمداخل األسالك المعز

  . الماء 
حيث يمكن أن تَُرذَّ بشكل منتظم ) البيوت الزجاجية ( في الدفيئات ) ١( – ٥٩٠

سوائل تسبب التآكل ، فإنه ينبغي استعمال أسالك معزولة ذات غمد رصاصي 
  .و تجهيزات تمنع نفاذ الماء 

ن على األقل من ينبغي أن تُطْلَى هذه األسالك المعزولة والتجهيزات بطبقتي) ٢(
  .الطالء المقاوم للتآكل 
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فإنه ينبغي أن تُْستَْعَمل أسالك معزولـة   ؛في دفيئات محصول الفطور  – ٥٩١
ة مقاومة ألبخرة النشادر ، على سبيل المثال أسالك معزولة ذات غمد من مـاد 

أو أسالك معزولة صلبة ذات غمد   Polychloropreneبولي كلوروبرين 
  .مطاطي 
ينبغي أن يتم تركيب خطوط معلقة إلنقاص خطر إصابة األشـخاص   – ٥٩٢

بالصدمة ، لكن ينبغي أن ال ُيْستَْعَمل هذا األسلوب في األماكن التي يتواجد فيها 
  .مصاعد ومركبات تحميل 

ت إلى آالت الحقل ، كالدراسات ومكـابس القـش   بالنسبة إلى الناقال – ٥٩٣
وأدوات ربط القش والمعدات األخرى المنتجة للغبار ؛ فإنه ينبغي أن تُقاد إلـى  

  .داخل العلب أو األغطية الطرفية للمحركات عبر تجهيزات مقاومة لألغبرة 
  السياجات الكهربائية 

   أحكام عامة
هربائية في األبنيـة إال إذا تـم   ينبغي أن ال يتم تركيب السياجات الك – ٥٩٤

  .السماح بذلك من قبل السلطة المختصة 
ينبغي أن تتم المحافظة على جميع أجزاء تجهيزات السياج الكهربائي  – ٥٩٥

  .خالية من المواد القابلة لالحتراق كالقش والعلف والخشب 
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الضرورة لدرء الخطر ، فإنه ينبغي تزويـد تجهيـزات السـياج     عند – ٥٩٦
  .الكهربائي بوسائل حماية من الصواعق 

ينبغي أن يسري في السياج الكهربائي تيار ال يمنع الشـخص الـذي    – ٥٩٧
  .أمسك بالسياج من أن يلقي بنفسه بعيداً عنه على الفور 

الكهربائيـة ضـمن    ينبغي أن تُثََّبت عبارات تحذير على السـياجات  – ٥٩٨
  .مسافات بفواصل مناسبة 

ينبغي أن ال ُيْرَبط أكثر من سياج كهربائي واحد ، بما في ذلك خطوط  – ٥٩٩
  .إمداده ، إلى أي عمود أو نسق من األعمدة 

ينبغي أن ال تُْرَبط السياجات الكهربائية وخطوط إمدادها إلى عمود أو  – ٦٠٠
أو خطوط االتصاالت المعلقة إال إذا تـم   سارية عائدة لخطوط التغذية الرئيسية

  .إمداد وسيلة التحكم من مأخذ على العمود أو السارية 
ينبغي أن تتوفر مسافة مأمونة بين كل من السياجات الكهربائيـة  ) ١( – ٦٠١

وخطوط إمدادها وبين خطوط التغذية الرئيسية المعلقة وذلك بما يتوافـق مـع   
  .المعايير المعتمدة 

مرور الخطوط المعلقة فوق السياج ، فإنه ينبغي أن تَُحدَّد المسافة في حال ) ٢(
  .الشاقولية الفاصلة بين الخطوط والسياج تبعاً لتوتر الخطوط المعلقة 
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  وسائل التحكم 
إنه ينبغي أن يتم تركيـب وسـائل   حيثما يكون ذلك قابالً للتطبيق ، ف – ٦٠٢

  .لحماية السياجات الكهربائية في المباني 
  :ينبغي أن يتم تركيب وسائل التحكم في األماكن  – ٦٠٣

  التي توفر حماية من اإلصابة الميكانيكية ؛ و  ) أ(
  الخالية من الغبار ؛ و) ب(
  .الخالية من أخطار الحريق ) ج(

لة تحكـم واحـدة بـأي سـياج     ينبغي أن ال يتم وصل أكثر من وسي – ٦٠٤
  .كهربائي 

بالنسبة لوسائل التحكم التي تُشَغَّل بالتيار الرئيسي ، فإنـه ينبغـي أن    – ٦٠٥
تحتوي أداة فصل في دارة السياج ، كما ينبغي أن يتم وصـلها إلـى التيـار    

  : الرئيسي بواسطة 
  شبكة أسالك ثابتة تؤخذ من مفتاح ؛ أو  ) أ(
  .للقابس والمقبس شريط قابل للثني مع مخرج )  ب(

بالنسبة لكل وسيلة تحكم تُشَغَّل بالتيار الرئيسي وتتواجد في الخارج ،  – ٦٠٦
فإنه ينبغي أن تفصل تلك الوسيلة الدارة بشكل مستقل بواسطة مفتـاح ثنـائي   

  .القطب قريب جداً من وسيلة التحكم 
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ينبغي أن ال يكون ممكناً وصول تيار وسيلة التحكم إلى السياج بـأي   – ٦٠٧
  .مسار غير مخصص لهذا الغرض 

، فإنـه  ) البطاريـات  ( عند استعمال وسائل تحكم تعمل بالمدخرات  – ٦٠٨
  .ينبغي فصل المدخرات عن السياج من أجل شحنها 

   األرضية) االلكترودات ( األقطاب 
ين األقطاب األرضية للسياجات الكهربائية وأي قطب بالنسبة للمسافة ب – ٦٠٩

 ٣أرضي آخر مستعمل للتأريض الواقي ، فإنه ينبغي أن تكون تلك المسـافة  
  .على األقل ) قدم  ١٠( متر 
ينبغي أن تُفَْصل الوصالت األرضية للسياج الكهربائي عـن أقطـاب    – ٦١٠

  .الهاتف أو البرق وعن وحدات التغذية الرئيسية 
   ت اإلضاءة الكهربائيةتجهيزا

ما أمكن تطبيق ذلك ، فإنه ينبغي استعمال تجهيزات اإلضاءة الثابتـة   – ٦١١
  .فقط 
في مخازن الحبوب ومخازن العلف واألماكن األخرى حيث أن خطر  – ٦١٢

  . الحريق قائم ، فإنه ينبغي أن تَُزوَّد المصابيح بكرة واقية 
فإنه ينبغي أن يتوفر مقابس كافية عند استعمال مصابيح يدوية ، ) ١( – ٦١٣

  .لتجنب استعمال أسالك لينة طويلة 
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أمبير ، فإنه ينبغي أن تكـون   ١٠بالنسبة لمقابس التيارات التي تزيد عن ) ٢(
  .من نمط المفتاح أو المصراع 

  ين الكهربائيةتجهيزات التسخ
بالنسبة لمعدات التسخين الكهربائية في المزرعة ، فإنه ينبغي أن ) ١( – ٦١٤

  .تَُصمَّم وتُْصنَع وتَُركَّب بحيث أن يؤخذ بعين االعتبار أخطار الحريق 
بشكل خاص ، فإنه ينبغي إيالء انتباه خاص في المنشآت التي تحتوي على ) ٢(

أو التي يمكن أن تنتج درجات حرارة  تجهيزات درجات حرارة سطحها مرتفعة
  .مرتفعة بواسطة اإلشعاع 

ينبغي أن تزود تجهيزات التسخين بوسائل حماية تحول دون التمـاس   – ٦١٥
  .مع مواد قابلة لالحتراق 

  تجهيزات وحدات
  تربية الدواجن والحيوانات األليفة

  : بغي بالنسبة لجميع أجزاء تجهيزات المصابيح الحرارية ، فإنه ين – ٦١٦
  أن تكون مقاومة للحرارة ؛ و  ) أ(
  أن تتم حمايتها من الرطوبة واألذيات الميكانيكية ؛ و) ب(
  .أن تتم المحافظة عليها خالية من المواد القابلة لالحتراق ) ج(
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ن تصبح مشـحونة ،  بالنسبة لألجزاء المعدنية المكشوفة التي يمكن أ – ٦١٧
  . كأغطية التأرجح واألجزاء الساخنة ، فإنه ينبغي أن يتم تأريضها 

  : بالنسبة لدارات المصابيح الحرارية تحت الحمراء ، فإنه ينبغي  – ٦١٨
  أن يتم تركيبها بشكل دائم ؛ و  ) أ(
  أن تتكون من سلك معزول ذي غمـد غيـر معـدني مقـاوم     ) ب(

  .للحموض      
كون األسالك المعزولة اللينة من شريط معزول باالسبست ينبغي أن تت – ٦١٩

  .وذي غمد مطاطي ) االميانت أو الحرير الصخري ( 
بالنسبة للجزء الواصل بين السلك المعزول الدائم والسـلك المعـزول    – ٦٢٠

اللين ، فإنه ينبغي أن تتم حمايته بمادة مقاومة للحرارة مثل خيوط االسبست أو 
  .ياف الزجاجية بشريط عازل من األل

  المعدات المحمولة والقابلة للنقل 
  . ٥٨١ينبغي أن تتوافق التجهيزات التي تمسك باليد مع الفقرة  – ٦٢١
بالنسبة للمعدات المحمولة والقابلة للنقل التي تمسـك باليـد باسـتثناء     – ٦٢٢

  .المصابيح اليدوية ، فإنه ينبغي أن يتم تزويدها بمفتاح داخلي 
للوصالت الكهربائية الثابتة بين المعدات المحمولة أو القابلـة   بالنسبة – ٦٢٣

  .للنقل والناقالت المتحركة ، فإنه ينبغي أن يتم تخفيف إجهاد الشد بشكل فعال 
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  .من النمط المغطى بشكل كامل ينبغي أن تكون المحركات القابلة للنقل - ٦٢٤
ينبغي أن تتم حماية الناقالت المحمولـة مـن األذيـات الميكانيكيـة       – ٦٢٥

واإلجهاد الميكانيكي واالنثناء المفرط ، وينبغي أن تُْستَْبَدل عنـد ظهـور أول   
 .عالمة تدل على أنها أصبحت بالية 



  الفصل السابع عشر 
  مناولة السلع 
   رفع وحمل المواد

عندما يكون ذلك معقوالً وقابالً للتطبيق ، فإنه ينبغـي أن يـتم تـوفر     – ٦٢٦
  .واستعمال األجهزة الميكانيكية لرفع وحمل األحمال 

ينبغي أن يتم تدريب العمال المكلفين بمناولة األحمـال علـى رفعهـا     – ٦٢٧
  .وحملها بشكل مأمون 

ينبغي أن ال ُيْستَخَْدم أي شخص لرفع أو حمل أو نقل أي أحمـال ذات   – ٦٢٨
  .مستوى من الوزن يمكن أن يسبب إصابة له 

  المخازن واألكوام 
ينبغي أن يتم تنظيم المخازن بحيث أن السلع المخزنة لـن تسـقط أو    – ٦٢٩

  .تتدحرج 
ه ينبغي اتخاذ عند تخزين قطع خشبية مستديرة وبراميل وما شابه ، فإن – ٦٣٠

  .تدابير كافية لمنعها من التدحرج 
ينبغي أن توضع األكوام على أرض ثابتة مسـتوية أو علـى قاعـدة     – ٦٣١

  .مأمونة أخرى 
عند الضرورة لدرء الخطر ، فإنه ينبغي أن يتم نقل السلع بدًء من قمة  – ٦٣٢

  .األكوام 
االستقرار إال إذا تـم   عند تخزين مادة سائبة ، فإنه ينبغي التقيد بزاوية -٦٣٣

  .اتخاذ التدابير الكافية للحيلولة دون تدفق المادة 
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بالنسبة لمقدار الحمل األعظمي لوحدة المساحة الذي يمكن أن يوضـع   – ٦٣٤
عظمي ألي مركبة تسـتعمل  على أرض المخازن ، وبالنسبة لمقدار الحمل األ

على األرض؛ فإنه ينبغي أن يتم تدوينهما ووضعهما في أماكن واضحة ، كمـا  
  . ينبغي عدم تجاوز تلك األحمال العظمى 

   تحميل وتفريغ المركبات
عند الضرورة ، وبالنسبة للمركبات التي يتم تحميلها أو تفريغها ؛ فإنه  – ٦٣٥

  .مكابحها ينبغي أن يتم تثبيتها أو استعمال 
عندما يكون ذلك قابالً للتطبيق ، فإنه ينبغي أن تكون أرض أو منصة  – ٦٣٦

  .التحميل أو التفريغ على نفس مستوى منصة المركبة 
عندما يكون ذلك معقوالً و قابالً للتطبيق ؛ فإنـه ينبغـي أن تُْسـتَْعَمل     – ٦٣٧

  .ال أجهزة ، كالساللم المحمولة على عربات ، لرفع وتنزيل األحم
  .ينبغي أن ال يتم تحميل المركبات بأكثر مما تستطيع ) ١( – ٦٣٨

  :ينبغي أن يتم ترتيب األحمال بحيث) ٢(
  أن ال يضطرب ثبات المركبة ؛ و  ) أ(
  أن ال تسبب األحمال أو أجزائها خطراً على األشخاص في حال ) ب(         

  .انزياحها من مكانها أو سقوطها               



  الفصل الثامن عشر 
   معدات الوقاية الشخصية

عندما تكون الوسائل التامة للحماية مـن العوامـل أو المعـدات    ) ١( – ٦٣٩
الضارة غير كافية ، فإنه ينبغي أن يتم تزويد العمـال الـزراعيين بمالبـس    

  .ومعدات وقاية شخصية كافية لحمايتهم من تأثيرات هذه المخاطر 
بس ومعدات الوقاية الشخصية مع األنظمة الوطنية أو ينبغي أن تتوافق مال) ٢(

  .المعايير المعترف بها 
ينبغي أن يتم تدريب العمال على استعمال مالبس ومعـدات الوقايـة     – ٦٤٠

  .الشخصية التي زوِّدوا بها 
ينبغي أن يستعمل العمال مالبس ومعدات الوقاية الشخصية المتـوفرة   -٦٤١

  .غي أن يعتنوا بها لديهم بشكل مالئم ، كما ينب
ينبغي أن يتم تنظيف مالبس ومعدات الوقاية الشخصية بفواصل زمنية  – ٦٤٢

  .مناسبة ، كما ينبغي أن تتم صيانتها بشكل مالئم 
حيثما يمكن أن تتلوث مالبس ومعدات الوقاية الشخصية بمواد سامة أو  – ٦٤٣

 يمكن أن تلوث خطرة أخرى ، فإنه ينبغي أن تُخَزَّن في مكان منفصل حيث ال
  .ثياب العمال 

بالنسبة لمعدات الوقاية الشخصية التي تكون على تماس مـع الجلـد ،    – ٦٤٤
  .فإنه ينبغي أن تُغَْسل وتُطَهَّر قبل استعمالها للمرة األولى 

ينبغي أن تتم حماية الجلد بشكل مناسب عندما يكون الجلد على تماس  – ٦٤٥
  . بره أو أن يكون لها تأثيرات ضارة عليه مع مواد ُيْحتََمل أن تُْمتََص ع
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عند مناولة حيوانات أو أجزاء منها يمكن أن تكون مصابة بمرض سارٍ  -٦٤٦
؛ فإنه ينبغي أن تتم حماية الجلد بشكل مناسب من خطر المـرض السـاري ،   

  .لمطهرات واألغطية الجلدية كاستعمال ا
ينبغي أن تتوفر معدات وقاية تنفسية مناسـبة مقبولـة مـن السـلطة      -٦٤٧

المختصة ، وذلك للحماية من استنشاق الغازات أو البخار أو الدخان أو الغبار 
  .السام أو المسبب للتآكل 

ينبغي أن يرتدي عمال مناولة أو رذ أو نشر المواد السـامة مالبـس    -٦٤٨
ات وقاية مستوفية لألحكام ذات الصلة للفصل الخامس عشـر المـذكور   ومعد

  .أعاله 
ينبغي أن يتم التزويد بمعدات مناسـبة ، كالنظـارات أو الواقيـات أو     -٦٤٩

األقنعة ، لحماية العين من البخار أو الغازات أو الدخان أو الغبار أو األجـزاء  
  ) .حامالل(أو الوميض الحارق الضار ) الرايش(المتطايرة 

بالنسبة للعمل الذي ينطوي على خطر التآكل أو الحروق الحراريـة ،   -٦٥٠
فإنه ينبغي أن يتم تزويد العمال بمعدات واقية مناسبة كالقفـازات والنظـارات   

  .وواقيات القدم والمآزر 
ما أمكن تطبيق ذلك ، فإنه ينبغي أن يرتدي العمال أحذية أو جزمـات   -٦٥١

  .اء تواجدهم في العمل سالمة مناسبة وذلك أثن
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عند الضرورة ، فإنه ينبغي أن يتم ارتـداء القفـازات االعتياديـة أو     -٦٥٢
  :القفازات الدرعية أثناء 

  قص سياجات شائكة ؛ و  ) أ(
  تقليم األشجار بواسطة الشوكات أو المسامير الضخمة ؛ و) ب(        

  استخدام الحيوانات في العمل ؛ و) ج(        
  مناولة الحيوانات المصابة بمرض سارٍ أو التي مـن المتوقـع أن   ) د(        

  .تكون مصابة به             
ينبغي أن يرتدي العمال الذين يعملون تحت الشمس في أمـاكن حـارة    -٦٥٣

  .غطاء مناسباً للرأس 
النسبة للعمال الذين يعملون في أمـاكن  عند الضرورة لدرء الخطر ، وب -٦٥٤

مرتفعة كاألشجار أو األكوام المرتفعة ، فإنه ينبغي أن تتم حمـايتهم بواسـطة   
  .حزام السالمة وتثبيتهم بشكل مأمون بواسطة حزام النجاة 

  .ينبغي أن يتوفر مالبس واقية مناسبة أثناء العمل في األماكن الباردة  -٦٥٥



  الفصل التاسع عشر
  )الهايجين ( اإلصحاح 

  أحكام عامة
ما أمكن تطبيق ذلك ، وبالنسبة لمرافق المرحاض ومرافق الغسيل ) ١( – ٦٥٦

  :وحجرات حفظ األلبسة وحجرات الخدمة الشخصية األخرى ، فإنه ينبغي 
  أن يكون موقعها وأبعادها وإقامتها وإحاطتها وتجهيزها مناسـباً  )  أ(

  ها ؛ وألغراض     
  أن تكون ذات أرض وجدران وأسقف سهلة التنظيف ؛ و) ب(          
  أن تتم المحافظة عليها بحالة نظيفة وصحية ، وأن تتم حمايتهـا  ) ج(

  من الحشرات والجرذان وأي كائنات ضارة أخرى ؛ و     
  .أن تتم تهويتها وإضاءتها جيداً ، وأن تتم تدفئتهاعند الضرورة ) د(

  .التخلص من فضالت هذه المرافق بشكل مالئم أن يتم ) ٢(
   مرافق المرحاض

بقدر ما يكون ذلك ممكن عملياً ، فإنه ينبغي أن يتوفر للعمال مرافـق   – ٦٥٧
  .المرحاض لكال الجنسين بشكل منفصل عن اآلخر 

  .ينبغي أن يتوفر ورق المرحاض والماء من أجل النظافة الشخصية  – ٦٥٨
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ينبغي أن يتوفر مرافق غسيل مزودة بالماء والمناشف ، وذلـك فـي    – ٦٥٩
  .مرافق المرحاض أو بالقرب منها 

ينبغي أن تستوفي مرافق المرحاض اشـتراطات السـلطة الصـحية     – ٦٦٠
  .المختصة 

  مرافق الغسيل 
نبغـي أن يتـوفر للعمـال    بقدر ما يكون ذلك ممكن عمليـاً ، فإنـه ي   – ٦٦١

الزراعيين مرافق غسيل مناسبة وكافية ، إال إذا تيسر الوصول إلى مثل هـذه  
  .المرافق في منازلهم أو في مكان آخر 

  :ينبغي أن تحتوي مرافق الغسيل على  – ٦٦٢
  تدفق كاف من الماء النظيف ؛ و  ) أ(
  كمية كافية من الصابون غير المخرش ؛ و) ب(         
  .مناشف لالستعمال الشخصي ) ج(         

بقدر ما يكون ذلك ممكن عملياً ، وخاصة حيثما يتعرض العمال لتلوث  – ٦٦٣
الجلد بمواد سامة أو عوامل حيوية أو مخرشة ؛ فإنه ينبغي أن يتوفر للعمـال   

  .لالغتسال ) مرشات( مساحيح 
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  حجرات حفظ المالبس
عامالً أو أكثر بشكل منـتظم ، فإنـه    ٢٥كقاعدة ، عندما يتم استخدام  – ٦٦٤

ينبغي أن يتوفر لهم حجرة لحفظ المالبس تقام قرب مرافق الغسـيل وتَُجهَّـز   
  .لتخزين مالبسهم الشخصية ومالبسهم الخاصة بالعمل 

  .ظ المالبس ألي غرض آخر ينبغي أن ال تُْستَخَْدم حجرات حف – ٦٦٥
عند الضرورة لدرء الخطر ، فإنه ينبغي اتخاذ الترتيبـات المناسـبة    – ٦٦٦

لتطهير غرف حفظ المالبس بما يتوافق مـع اشـتراطات السـلطة الصـحية     
  .المختصة 

  ماء الشرب 
ينبغي أن يتوفر لجميع العمال الزراعيين مورد كاف لماء شرب بـارد   – ٦٦٧

  .أن يتيسر الوصول إلى المورد بسرعة وصحي ، كما ينبغي 
بالنسبة إلى المياه التي يتم تمديدها ألغراض الشرب ، فإنه ينبغي ) ١( – ٦٦٨

أن تكون من مصدر تقر به السلطة الصحية المختصة وأن تُراقَـب بالطريقـة   
  .التي تحددها تلك السلطة 

سلطة الصـحية  في حال عدم توفر مثل هذه المياه ، فإنه ينبغي أن تقوم ال) ٢(
المختصة باتخاذ التدابير الضرورية لجعل الماء مأموناً من أجل استهالكه مـن  

  .قبل اإلنسان 
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عند التزويد بالماء من حاويات ، فإنه ينبغي أن يكون لجميـع الحاويـات   ) ٣(
  .غطاًء مناسب 

ع استعمال أكواب الشرب المشتركة إال عند وجـود مرافـق   ينبغي أن ُيْمنَ) ٤(
  .لغسلها قبل استعمالها 

ينبغي أن ال يتم الحصول على ماء الشرب الستعماله من العموم بتغطيس ) ٥(
األوعية في البراميل أو الدالء أو الخزانات أو الحاويات األخرى سـواء تـم   

  .تزويدها بغطاء أم ال 
موارد مياه الشرب مـن التلـوث وارتشـاح الميـاه      ينبغي أن تتم حماية) ٦(

  .السطحية 



  الفصل العشرون 
  العون الطبي
  اإلسعاف األولى
  أحكام عامة 

باستثناء حاالت الطوارئ ، فإنه ينبغي أن ُيقَدَّم اإلسعاف األولي فـي   – ٦٦٩
حالة حادث أو مرض مفاجئ من قبل طبيب ممارس أو ممرضـة مسـجلة أو   
شخص مدرب على اإلسعاف األولي ولديه شهادة إسعاف أولي مقبولـة مـن   

  . ختصة السلطة الم
بقدر ما يكون ذلك ممكن عملياً ، وبالنسبة للوسائل الكافية واألشخاص  – ٦٧٠

المدربون على تقديم اإلسعاف األولي ؛ فإنه ينبغي أن تتـوفر هـذه الوسـائل    
  .واألشخاص بسرعة خالل ساعات العمل في أماكن إنجاز األعمال الزراعية 

هم إصابات شديدة قبل وصـول  ينبغي أن ال ُينْقَل األشخاص الذين لدي – ٦٧١
طبيب أو شخص مؤهل آخر ، عدا الحالة التي يكون فيها الغرض من النقـل  

  .إخراج المصاب من مكان خطر 
ينبغي أن يتم اإلبالغ عن جميع اإلصابات ، حتى البسيطة منها ، إلى  – ٦٧٢

أقرب شخص أو حجرة لإلسعاف األولي ؛ كما ينبغي أن تُعالَج هذه اإلصابات 
  .ما يكون ذلك ممكناً عملياً حال

   صناديق اإلسعاف األولي
ينبغي أن يتوفر صندوق إسعاف أولي واحد أو اكثر في أماكن مناسبة  – ٦٧٣

  قرب أماكن العمل وعلى المركبات التي تعمل بمحرك واآلالت الحقلية 



  

  العون الطبي                               ١٦٨
  

ت والجرارات ، وينبغي أن تتم حمايـة تلـك   كالدراسات والحصادات الدراسا
  .الصناديق من التلوث بالغبار والرطوبة ، وما إلى ذلك 

ينبغي أن تحتوي صناديق اإلسعاف علـى مـواد كافيـة لتقـديم     ) ١( – ٦٧٤
  .اإلسعاف األولي للعمال 

ينبغي أن تستوفي محتويات صناديق اإلسعاف األحكام ذات الصلة لألنظمة ) ٢(
  .الوطنية  أو المعايير

ينبغي أن ال تحتوي صناديق اإلسعاف األولي على أي شيء باستثناء مواد ) ٣(
  .اإلسعاف األولي 

ينبغي أن ُيْوَضع على صناديق اإلسعاف األولي عالمات واضحة خاصـة  ) ٤(
  .أو الرمز المناسب " إسعاف أولي " كعبارة 
بسـيطة   ينبغي أن تشمل صناديق اإلسعاف األولـي علـى تعليمـات    – ٦٧٥

  .وواضحة بشأن ما يمكن اتباعه في حاالت الطوارئ 
عند الضرورة ، فإنه ينبغي أن يتم تزويد صناديق اإلسعاف األولي بما  – ٦٧٦

  .تم استعماله في كل حالة ، وذلك بعد االستعمال مباشرة 
ينبغي أن ُيْعَهد بصناديق اإلسعاف األولي إلى شـخص مسـؤول   ) ١( – ٦٧٧

  .عاف األولي مؤهل بتقديم اإلس
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ينبغي أن يتم التفتيش على محتويات وحالة كل صندوق إسعاف مرة واحدة ) ٢(
  . على األقل كل شهر من قبل شخص مسؤول عن ذلك 
  حجرات اإلسعاف األولي

عامل أو أكثـر ؛ فإنـه ينبغـي أن     ١٠٠كقاعدة ، عند استخدام ) ١( – ٦٧٨ 
تتوفر حجرة إسعاف أولي واحدة على األقل مجهزة بشكل مناسـب ويتيسـر   
الوصول إليها سريعاً لمعالجـة اإلصـابات الصـغيرة والسـتعمالها كمكـان      

  .الستراحة العمال الذين لديهم أمراض أو إصابات خطيرة 
مسؤول مؤهـل فـي    ينبغي أن ُيْعَهد بحجرة اإلسعاف األولي إلى شخص) ٢(

تقديم اإلسعاف األولي ، كما ينبغي تواجد ذلك الشخص بحالة جاهزية خـالل  
  .ساعات العمل 

  .ينبغي أن تكون حجرة اإلسعاف األولي بإشراف طبيب ) ٣(
  سيارات اإلسعاف 

ينبغي أن تُتَخَذ اإلجراءات لضمان النقل السريع ،عند الضرورة ، ) ١( – ٦٧٩
  .ابين إلى المشفى أو إلى مركز عالجي مشابه آخر للعمال المرضى أو المص

ينبغي أن تتضمن تلك اإلجراءات التسهيالت المتعلقة بالحصـول سـريعاً   ) ٢(
  .على سيارة إسعاف من موقع قائم ضمن مسافة معقولة عن منطقة العمل 

  



  

  العون الطبي                                ١٧٠
  

  الناقالت 
يتوفر في المواقع التي ال يمكن فيها الحصـول علـى   ينبغي أن ) ١( – ٦٨٠

  :سيارة إسعاف خالل زمن قصير مناسب 
  مرافق خاصة بالنقاالت ؛ و ) أ(
  وسائل ذات عجالت مناسبة لنقـل األشـخاص المصـابين أو    ) ب(

  .المرضى مجهزة بمسكات أو وسائل مناسبة لحمل النقالة      
  .نظيفتين ) بطانية ( ينبغي أن يتم تزويد كل نقالة بدثارين ) ٢(

  المالحظات
ينبغي أن يتم عرض المالحظات بوضوح في أماكن مناسبة بحيث أن  – ٦٨١

  :تتضمن 
  مكان أقرب صندوق إسعاف أولي وحجـرة اإلسـعاف األولـي     ) أ(

  وسيارة اإلسعاف والنقالة ، وكذلك المكان الذي يمكن أن يتواجـد      
  فيه الشخص المسؤول ؛ و    

  ب هاتف الستدعاء سيارة اإلسعاف ، ورقـم هـاتف   مكان أقر) ب(
  واسم الشخص أو المركز التي يجب استدعاؤه ؛ و      

  اسم وعنوان ورقم هاتف الطبيب الذي يجب استدعاؤه في حاالت ) ج(
  .الطوارئ      



  

  ١٧١السالمة والصحة في العمل الزراعي                                     
  

  سعاف األوليالتدريب على اإل
ينبغي أن تُتَخَذَ الخطوات لتعليم اإلسعاف األولي لعـدد معقـول مـن     – ٦٨٢

  .العمال 
ينبغي أن ُيَدرَّب موظفو اإلسعاف األولي بشكل كـاٍف علـى تـدابير     – ٦٨٣

اإلنعاش وعلى جهاز اإلنعاش ؛ وفي حال توفره ، فإنه ينبغي أن ُيْستَْعَمل مـن  
  .استعماله  قبل فقط األشخاص المدربين على

  .ينبغي أن ُيشََجَع العمال على أن يصبحوا ماهرين في اإلسعاف األولي – ٦٨٤
  السجل 

ينبغي أن يتم االحتفاظ بسجل إسعاف أولي في كل حجرة إسعاف ) ١( – ٦٨٥
أولي لتسجيل أسماء األشخاص الذين قُدِّم لهم اإلسـعاف األولـي وتفاصـيل    

  .اإلصابات والمعالجة 
تيسر الوصول إلى السجل من قبل فقط األشخاص المصرح لهم ينبغي أن ي) ٢(

  .بذلك 
  الفحوصات الطبية 

ينبغي أن ُيْجَرى للعمال الذين يتعرضون للمخاطر الصـحية المهنيـة    – ٦٨٦
  .فحصاً طبياً بفواصل زمنية مناسبة 

  :بالنسبة لجميع الفحوصات الطبية ، فإنه ينبغي  – ٦٨٧



  

  العون الطبي                               ١٧٢
  

  أن تكون تامة ومجانية للعمال ؛ و) أ(        
  .حيثما تعتبر ضرورية ، أن تتضمن فحوصات شعاعية ومخبرية ) ب(       
بالنسبة للعمال الذين يتعرضون بشكل متواصل إلى مخـاطر صـحية    – ٦٨٨

مهنية خاصة ، فإنه ينبغي أن تتضمن الفحوصـات الطبيـة الدوريـة جميـع     
  .قصيات الخاصة التي تعتبر ضرورية لتشخيص األمراض المهنية الت

بالنسبة للمعطيات التي يتم الحصول عليها من الفحوصـات الطبيـة ،    – ٦٨٩
فإنه ينبغي أن تَُسجَّل بشكل مناسب من قبل أقسام الخدمات الطبية المسؤولة عن 

  .ام للمراجعة القيام بتلك الفحوصات ، وأن يتم االحتفاظ بها من قبل هذه األقس
عندما ينطوي العمل على خطر خاص على صحة العامل ، فإنه ينبغي  – ٦٩٠

  .أن ال يستخدم هذا العامل في ذلك العمل 
عندما يتم االكتشاف من خالل الفحص الطبي أن لدى العامـل خطـر    – ٦٩١

مرض سارٍ أو لديه خطر على سالمة العمال اآلخـرين ؛ فإنـه ينبغـي أن ال    
بالعمل طالما أن الخطر قائم ، ولكن ينبغي أن تُْبذَل الجهـود إليجـاد   ُيْسَمح له 

  .عمل بديل له ال ترتبط به تلك األخطار 
  خدمات الصحة المهنية 

ينبغي أن تتوفر خدمات الصحة المهنية لجميع العمال الزراعيين فـي   – ٦٩٢
  .المناطق الزراعية 



  

  ١٧٣زراعي                 السالمة والصحة في العمل ال                    
  

ينبغي أن يكون للخدمات الطبية المتوفرة للعمال الزراعيين الوظـائف   – ٦٩٣
  :التالية 

  اإلسعاف األولي ومعالجة حاالت الطوارئ ؛ و) أ(
  فحوص طبية بدئية ودورية وخاصة ؛ و) ب(
  تدريب دوري لموظفي اإلسعاف األولي ؛ و) ج(
  ف في مكان العمل ومرافق تؤثر على صـحة  تقديم النصح حول أي ظرو) د(

  العمال ؛ و   
  تعزيز التثقيف الصحي بين العمال ؛ و) هـ(
  التعاون مع السلطة المختصة في اعتيان وتحليل الهواء و المواد التي مـن  ) و(

  .المتوقع أن تكون ضارة     
 خاصـة  (ينبغي أن يتعاون قسم الخدمات الطبية مع قسم تفتيش العمل  – ٦٩٤

واألقسام المعنية بالمعالجة والتعيين في العمل والوقايـة مـن   ) التفتيش الطبي
  .الحوادث والرعاية 

ينبغي أن ُيدير قسم الخدمات الطبية طبيب متخصـص فـي الصـحة     – ٦٩٥
المهنية ؛ كما ينبغي تزويد هذا القسم بعدد كاف مـن الممرضـين و ، عنـد    

  .الضرورة ، العاملين المخبريين والكتبة 
  



  

  العون الطبي                              ١٧٤
  

ينبغي أن يتم االحتفاظ في قسم الخدمات الطبية بسجالت عن نشـاطاته   -٦٩٦
  :ألنه سيوفر المعلومات الكافية عن 

  حالة العمال الصحية ؛ و ) أ(
  طبيعة وظروف ونتيجة اإلصابات المهنية ؛ و ) ب(          
  ألماكن العمل ، وما إلى ذلك حيث ) نالهايجي(الحالة اإلصحاحية ) ج(

  .أنه ال يمكن للجهات األخرى أن توفر مثل هذه المعلومات     
 



  الفصل الحادي والعشرون 
  اإليواء واإلطعام 
  أماكن المعيشة 

  . ينبغي أن تستوفي أماكن المعيشة اشتراطات السلطة الصحية المختصة –٦٩٧
ينبغي أن يكون موقع مكان المعيشة مناسباً لهذا الغـرض ؛ وبشـكل    – ٦٩٨

  :خاص ، فإنه ينبغي 
  ئم ؛ وأن يتم التخلص من الصرف الصحي الناتج عنه بشكل مال  ) أ(
  أن يبعد مسافة كافية عن حظائر وإسطبالت الحيوانـات وأمـاكن   ) ب(       

  تجميع القمامة أو األسمدة السائلة أو المواد الضارة ؛ و             
  .أن تتم المحافظة عليه خالياً من النباتات المتطفلة غير المرغوبة ) ج(       
  : اً ، و بشكل خاص ، فإنه ينبغي أن يكون المسكن كافياً ومناسب – ٦٩٩

  ينبغي أن تتم حمايته بشكل فعال من عوامل الطقـس ورطوبـة   )  أ(
  األرض والحشرات والكائنات الضارة ؛ و     

  ينبغي أن يتم تزويده بموارد مياه الشرب ومياه الغسيل ؛ و) ب(       
   ينبغي أن يتم تزويده باإلضاءة والتهويـة واإلصـحاح ؛ وعنـد   )  ج(       

  الضرورة ، التدفئة ؛ و             
  ينبغي أن يتم تزويده بوسائل لتخزين المواد سريعة التلف ، و)  د(        
  ينبغي أن يتم تزويده بما يلزم لتجفيف المالبس عند الضرورة ؛ و)  هـ(      



  

  السالمة والصحة في العمل الزراعي                      ١٧٦
  

  تزويده بما يلزم للتخلص السـليم مـن فضـالت المطـبخ      ينبغي أن يتم)  و(
  وبشبكة تصريف المياه ألقسام تناول الطعـام والغسـيل ومرافـق                
  المراحيض ؛ و            

  ينبغي أن يتم تزويده بما يلزم للحماية من البعوض عند الضرورة ؛ و  )  ز(  
  .طهي الطعام في ظروف صحية ينبغي أن يتم تزويده بما يلزم إلعداد و) ح(  

) قدم مكعب ٥٠٠( ٣م١٤ينبغي أن يتوفر في أقسام النوم حيزاً مقداره  – ٧٠٠
علـى  ) قدم مربع  ٦٠(  ٢م ٥ر  ٧٥على األقل لكل شخص ومساحة مقدارها 

على ) إنش  ٣قدم و  ٨(متر  ٢ر٥األقل لكل شخص وأن يبلغ ارتفاعه األدنى 
  .األقل 
ة أماكن المعيشة بشكل مالئم ، وأن تتم المحافظـة   ينبغي أن تتم صيان  -٧٠١

  .عليها نظيفة 
   حجرات تناول الطعام

عند توفر حجرات يستطيع العمال أن يتناولوا طعامهم فيها ، فإنه ينبغي  -٧٠٢
  :أن يتم تزويدها 

  بماء الشرب ؛   ) أ(
  بمرافق كافية للغسيل ، إال إذا كانـت متـوفرة فـي المنطقـة     ) ب(

   المجاورة ؛     



  

  ١٧٧اإليواء واإلطعام                                                         
  

  . بمرافق كافية لتنظيف األوعية والمناضد وما إلى ذلك ) ج(
ينبغي أن يتوفر وأن تُْستَْعَمل أوعية بغطاء للتخلص من فضـالت  ) ١( – ٧٠٣

  .الطعام والقمامة 
  .ومياً ، وأن يتم غسيلها وتطهيرها بالكامل ينبغي أن يتم تفريغ األوعية ي) ٢(

  اإلطعام 
بالنسبة للعمال الذين يقدم إليهم الطعام من قبل صاحب العمل ، فإنـه   – ٧٠٤

  .ينبغي أن يتوفر لهم غذاًء صحياً متنوعاً بكميات كافية 



  الفصل الثاني والعشرون 
   تنظيم الصحة والسالمة في المزارع

ينبغي أن تَتَِخذَ السلطة المختصة جميع الخطوات الضرورية لتعزيـز   – ٧٠٥
تعاون أصحاب العمل والعمال والهيئات ذات المصلحة األخرى بهدف بلـوغ  
ظروف مثلى للصحة والسالمة في العمل الزراعي ، وذلك عالوة علـى مـا   

ن األنظمة والتعليمات المتعلقة بالصحة والسالمة تتم مراعاتها بواسطة يضمن أ
  .أنظمة كافية من التفتيش أو الوسائل األخرى 

في حين أنه أساساً من واجب صاحب العمل أن يأخذ على عاتقـه  ) ١( – ٧٠٦
مسؤولية وقيادة شؤون الصحة والسالمة في منشأته ؛ فإنه ينبغي ، عندما يكون 

  :وقابالً للتطبيق ، أن ُيْؤخَذَ بعين االعتبار  ذلك معقوالً
  تعيين أحد العمال كمشرف سالمة أو كموظف سالمة ؛ و  ) أ(
  والوقايـة   ) هـايجين (تشكيل لجنة مشتركة للسالمة واإلصحاح ) ب(

  .الصحية      
بقدر ما يكون ذلك قابالً للتطبيق ، فإنه ينبغي لمشرفي السالمة أو موظفي ) ٢(

  :السالمة 
  لتأكد من أنه يتم المحافظة على األبنية والمعدات بحالة مأمونة ، ا) أ(

  وأنه يتم القيام بالعمل بأسلوب مأمون ؛ و    
  إبالغ صاحب العمل عن أي أخطار مهنية يتم اكتشافها ؛ و) ب(         

  .السعي لتصحيح الممارسات غير المأمونة بين زمالئه العمال )  ج(
  



  

  ١٧٩ة والصحة في العمل الزراعي                     السالم                
  

تبعـاً  )  الهـايجين (ينبغي أن يتم تحديد تنظيم لجان السالمة واإلصـحاح  ) ٣(
ينبغي أن تهدف وظائف تلك اللجان إلى تعزيـز ظـروف   . للظروف المحلية 

وممارسات العمل المأمونة بوسائل مالئمة ؛ وكذلك أن تهدف ، بشكل خاص ، 
  :إلى 

  صياغة قواعد لتوجيه العمال للقيام بالعمليات بأسلوب مأمون ، و )  أ(
  تعديل هذه القواعد على ضوء التجربة ؛ و     

  األخذ بعين االعتبار االقتراحات لتحسين طرائق العمل لضـمان  ) ب(
  سالمة أكبر ، وفي لفت انتباه األشخاص المعنـين إلـى تلـك         
  نفيذها ؛ والمقترحات عسى أن يتم ت     

  األخذ بعين االعتبار التقارير التي تُقَدَّم بعد تقصي الحوادث ؛ و) ج(         
  التأكد من أن جميع العمال الجدد قـد حصـلوا علـى التـدريب     ) د(         

  والتعليمات والتوجيه المتعلق بالسالمة ؛ و             
  ها المتعلقة بالسـالمة ،  إعداد النشرات والملصقات الجدارية وغير) هـ(      

  .حيث يتم من خاللها لفت االنتباه للمخاطر الخاصة               
حيثما يوجد عدد من المنشآت التي ُيْستَخَْدم فيها عـدد مـن العمـال     – ٧٠٧

  يعملون في مجال واحد أو في نفس المجال ، فإنه ينبغي أن يؤخَذ بعين 
  



  

  والسالمة في المزارع تنظيم الصحة                      ١٨٠
  

  . االعتبار تشكيل تنظيم مركزي للسالمة لهذا المجال تتبع له جميع تلك المنشآت
ينبغي أن ُيَعزَِّز هذا التنظيم المركزي الصحة والسالمة المهنيـة بـين    – ٧٠٨

العمال الزراعيين في نفس المجال بجميع الوسائل العمليـة ؛ كمـا ينبغـي ،    
وينسق أنشطة تنظيمات الصـحة والسـالمة فـي     بصورة خاصة ، أن يحث

منشآت هذا المجال ، وكذلك ينبغي أن ينسق أنشطتها مع أنشـطة المنظمـات   
  .الوطنية والدولية 



  الفصل الثالث والعشرون
  اإلبالغ عن الحوادث واألمراض المهنية وتقصيها

ينبغي أن يتم إبالغ السلطة المختصة على الفور بجميع الحـوادث   – ٧٠٩
وحاالت األمراض أو التسممات المهنية التي تسبب وفاة أو إصابة فادحـة  

  .للعمال الزراعيين 
مهنية األخرى التي تسبب أما اإلصابات واألمراض أو التسممات ال – ٧١٠

عدم القدرة على العمل لمدة ثالثة أيام أو اكثر ، فإنه ينبغي أن يتم اإلبـالغ  
عنها إلى السلطة المختصة خالل مدة وبأسلوب تحددهما القوانين واألنظمة 

  .الوطنية 
ينبغي أن تقوم السلطة المختصة بتقصي أسباب وظروف أي حالة  – ٧١١

  . ٧٠٩لفقرة أو حادث أشير إليه في ا
عند حدوث حادث قاتل ، فإنه ينبغي أن تتم المحافظة على مكـان   – ٧١٢

الحادث دون تبديل إلى حين زيارته من قبل السلطة المختصة ، وذلك بقدر 
  .ما يمكن تطبيق ذلك 

ينبغي أن يتم االحتفاظ  بسجالت جميع الحـوادث وحـاالت   ) ١( – ٧١٣
  .زراعيين األمراض المهنية التي تصيب العمال ال

  : ينبغي أن يتم تصميم هذه السجالت بحيث أن تَُبيِّن ) ٢(
  الحادث والمرض المهني الذي يحدث لكل مهنة ولدى كل فرد ؛ و) أ(     
  .توزع الحوادث تبعاً للسبب بأسلوب ييسر معرفة تدابير الوقاية ) ب(    

  



  

  السالمة والصحة في العمل الزراعي                  ١٨٢
  

ينبغي أن يتم تقديم المساعدة والتشجيع الضـروريين إلـى لجـان     – ٧١٤
السالمة والصحة وذلك فيما يتعلق بجهودها الموجهة نحو تعزيز السـالمة  

  . والصحة في الزراعة 
  

 



  الفصل الرابع والعشرون
  أحكام متفرقة
  األسلحة النارية

ينبغي أن تُْستَخَْدم فقط األسلحة النارية ذات الحالة ووضـع التشـغيل    – ٧١٥
  .الجيدين 
  .ينبغي أن يتم تلقيم األسلحة بالذخيرة المعدة لها فقط  – ٧١٦
  ينبغي أن يتم االحتفاظ بالخردق بشكل منفصل عن الخراطيش األخرى – ٧١٧
ينبغي أن ال يتم تلقيم  المسدسات بالذخيرة إال قبيل اسـتعمالها ، كمـا    – ٧١٨

  . ينبغي أن ال يتم تلقيمها بالذخيرة أثناء تخزينها 
ينبغي أن ال تُنْقَل المسدسات الملقمة بالذخيرة بالمركبات أو علـى أي   – ٧١٩

  .سطح بطريقة تسبب خطراً للشخص الذي ينقلها أو لآلخرين 
بغي أن ال تُطْلَق الطلقات إذا كان ذلك يعرض أي شـخص للخطـر   ين – ٧٢٠

  .سواء باإلصابة المباشرة أو باالرتداد 
  عمليات الحفر 

أثناء حفر اآلبار أو الحفر أو قنوات الـري أو حفـر الحصـى ، أو     – ٧٢١
مستنقعات الخث وما إلى ذلك ؛ فإنه ينبغي أن تُتَخَذَ التدابير الوقائية الكافيـة ،  

ينبغي أن تُتَخَـذَ التـدابير   . عيم ، لمنع االنخساف أو التجوف أو االنهيار كالتد
الوقائية لألخطار التي من المحتمل أن يواجهها شخص يعمل في أماكن مشابهة 

  .لتلك التي ذُِكَرتْ في الفصل الثالث 



  

  أحكام متفرقة                               ١٨٤
  

  :فإنه  عندما يعمل شخص في بئر ، – ٧٢٢
  ينبغي أن يتم تزويده بحزام أمان وبحبال نجاة ُيْمِسُك بها شخص )  أ(

  آخر يقف في القمة مجهز بشكل كاٍف لسحب الشـخص بهـدف       
  إنقاذه ؛ و     

  ينبغي أن يرتدي خوذة قاسية ؛ و)  ب(
  ينبغي أن تُتَخَذَ التدابير الوقائية لمنع األدوات واألشياء األخرى )  ج(

  .السقوط عليه  من     
أثناء حفر أكوام اللفت المجمد أو البطاطا ، فإنه ينبغي أن تتم مراعـاة   – ٧٢٣

  .عدم تعريض أي شخص للخطر بسبب التقويض 
  

  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  
فهرست



  

  فهرست
  تشير األرقام إلى الفقرات

  
  أ                              

  ٦٣اآلبار ، 
       ٧١٤– ٧٠٩اإلبالغ عن الحوادث واألمراض ، 

  ٦٢-١٩األبنية ، 
  ٧٣اختيار الموقع ،        
   ٧٦-٧٤، ٦٢-١٩التشييد ،        
  ٦٢-١٩المزرعة ،        

  ٥٩-٥٧األبواب ، 
   ٢٥١-٢٣٣أجهزة تقطيع العلف والقش ، 

    ٦٤٧،  ٥٤٥، ٥٧٣أجهزة التنفس ، 
  ٣٥٢-٣٤٥، ) األوناش(أجهزة الرفع 

  ٣٤٤-٣٤٣، ) كرين(أجهزة الرفع المتحركة 
  ١١٣-١١٠أجهزة الطبخ ، 

  ١١٨-١١٦أجهزة نقل الحركة ، 
  ٢٩٤-٢٩٣أجهزة الجلخ ، 
  ١٠-٩اختيار العمال ، 



  

  الصحة في العمل الزراعي                    السالمة و                ١٨٨ 
  

  ١٧٢-١٦٦إدارة المعدات بالحيوانات ، 
  ٥٦-٤٩األدراج ، 

  ٣٩٩-٣٨٤األدوات اليدوية ، 
  ٤٥-٣٤، ٢٢األرضيات 

  )انظر أشجار(أرومات 
  ٢٢، ) القواعد(األساسات 

  ٦٨٥-٦٦٩اإلسعافات األولية ، 
  ٢١األسقف ، 

  ٧٢٠-٧١٥األسلحة النارية ، 
  ٦٨-٦٣األسمدة السائلة ، حفر ، 

  ٢٠٩-٢٠٨ناشرو ،                   
   ٥٢٢-٥١٩، السامة ، ) المخصبات( األسمدة 

  ١٢٢-١١٩االشتعال التلقائي للتبن ، 
  ١٧٩-١٧٥األشجار ، تسلق ، 

  ٢٠٠سحب ،           
  ١٩٩-١٨٠قطع ،           

   ١٠األشخاص المعاقين ، 



  

  ١٨٩                           فهرست                                    
  

  ٦٦٨ – ٦٥٦، ) الهايجين(اإلصحاح 
  ٦١٣-٦١١،  ١٤-١٣اإلضاءة ، 
  ٧٠١-٦٩٧اإلقامة ، 
  ٧٢-٦٣،  األقبية

  ٢٩٢-٢٨٤أقراص الجلخ ، 
  ٧٥أقنية تصريف الغازات ، 

  ٦٣٤-٦٢٩األكوام ، 
  ١٥٦-١٢٩اآلالت ، 

  ٢٦٥-٢٦٠آالت التقطيع ، 
  ٢٦٥-٢٦٠آالت التمزيق ، 
  ٢٥٩-٢٥٢آالت الحزم ، 

  ٢٦١-٢٦٠آالت الحصاد ، 
  ٥٨٨آالت الحلب ، 
  ٢٦٥-٢٦٠آالت السحق ، 
  ٢٦٥-٢٦٠آالت الطحن ، 
  ١١٨-١١٦آالت العمل ، 

  ٣٩ألواح الصعود ، 



  

  السالمة والصحة في العمل الزراعي                                  ١٩٠
  

  ٢٥٥د ، قْآلية الَع
  ٢٣أماكن العمل المرتفعة ، 

  ٧٠١-٦٩٧أماكن المعيشة ، 
  ٧١٤-٧٠٩األمراض ، اإلبالغ والتقصي ، 

  ٢٠٦األمشاط ، 
  ٤٤٠-٤٣٩أنابيب تصريف الغازات ، الجرارت ، 

  ٩٣محرك االحتراق الداخلي ،                
  ٦٣،٧١أوعية التخمر ، 

  )انظر أوعية التخمر(أوعية الخمر 
  ٣٨٣-٣٧٤أوعية الضغط ، 

  ب                            
  ٨البائعين ، التزامات ، 

  ٥٩-٥٧البوابات ، 
  ٣١٤-٣١٢البكرات ، 

  ت                       
  ١١٣-١١٠ البخارية ،التجهيزات 
  ١٠٩-١٠٤الحرارية ، التجهيزات 



  

  ١٩١                           فهرست                                     
  

  ٦١٣-٦١١التجهيزات ، اإلضاءة ، 
  ٦١٥-٦١٤التسخين ،              
  ٥٨٨-٥٨١الكهربائية ،              

  ٦٢٠-٦١٦تجهيزات وحدات تربية الدواجن والحيوانات األليفة ، 
  ٦٣٨-٦٣٥تحميل وتفريغ المركبات ، 

  ١٨-١٥ترتيب وتنسيق مكان العمل ، 
  ٧٦-٧٤،  ٢٦-١٩تشييد ، أبنية المزرعة ، 

  ١٠-٩تعيين العمال ، 
  ١٩٩-١٩٧تفجير أرومات األشجار ، 

  )انظر تحميل(تفريغ 
  ٧١٤-٧٠٩تقصي الحوادث واألمراض ، 

  ٢٠١تقطيع األغصان ، 
  ٧٠٨-٧٠٥تنظيم السالمة ، 
  ٧٠٨-٧٠٥تنظيم الصحة ، 

  ٢٥التهوية ، 
  ٢٠٩-١٧٣تهيئة األرض ، 

  



  

  السالمة والصحة في العمل الزراعي                                     ١٩٢
                         

  ث                             
  ٥١١-٥٠٠الثيران ، 

  ج                             
         ٤٨١-٤٣٣الجرارات ، 

  ح                            
  ٣٧٣-٣٦٩،  بِـ ل ، الجرالحبا

  ٣٢٢-٣١٥الحبال السلكية ، 
  ٣٢٦-٣٢٣الحبال الليفية ، 

  ٧٠٣-٧٠٢حجرات تناول الطعام ، 
  ٦٦٦-٦٥٦،٦٦٤حجرات حفظ المالبس ، 

  ٩٦-٨٠حجرات المحركات ، 
  ٧٨-٧٧الحريق ،أجهزة اإلنذار ، 

  ١٢٧-٧٣الحماية من ،          
  ١٢٨-١٢٣مكافحة ،          

  ٢٣٢-٢١٠الحصادات ، 
  ٢٥١-٢١١،٢٤٧-٢١٠الحصادات الدراسات ، 

  ٧٢-٦٣الحفر، 



  

    ١٩٣                            فهرست
  

  ٤٥حفرة الحبوب ، 
  ٤٥حفرة الفرن ، 

  ٨٣حفرة الفحص في المرآب ، 
  ٧٩الحماية من الصواعق ، 

  ٦٢٨-٦٢٦حمل المواد ، 
  ٧١٤-٧٠٩الحوادث ، اإلبالغ والتقصي ، 

  ٥١١-٤٨٢الحيوانات ، 
  خ                             

  ٦٩٦-٦٩٢الخدمة الصحية ، 
  ٦٣الخزانات ، 

  د                             
  ٣٣-٢٧الدرابزينات ، 

  ٢٣٢-٢١٢الدراسات ، 
  ر                             
  ١٧٢-١٦٦الرحى التي تدار بالحصان ، 

  ٦٢٨-٦٢٦الرفع ، مواد ، 
  ٣٧٣-٢٩٥معدات ،       



  

  السالمة والصحة في العمل الزراعي                                     ١٩٤
  

  س                           
  ٣٦٣-٣٥٨السكك الحديدية الضيقة ، 

  ٣٣٣-٣٢٧السالسل ، 
  ٤١٣-٤٠٠الساللم ، 

  ١٠٣-٩٧السوائل القابلة لالشتعال ، 
  ٣٣-٢٧السياجات ، 

  ٦٠١-٥٩٤الكهربائية ،          
  ش                            

  ٨٧الشرر ، 
  ص                           

  ٨الصانعين والبائعين ، التزامات ، 
  ٧٢-٦٣الصوامع ، 

  ٢٦الصيانة ، أبنية المزرعة ، 
  ع                             

  ٧٢٣-٧٢١عمليات الحفر ، 
  ٦٩٦-٦٦٩العون الطبي ، 

  



  

  ١٩٥                             فهرست
           

  غ                              
  ٣٧٦-٣٧٥غوطة ، الغازات المض

  ١١٣-١١٠، ) المراجل(الغاليات 
  ف                              

           ٤٥-٤١الفتحات ، في األرض والفناء ، 
  ٣٩في ألواح الصعود ،           
  ٤٨-٤٦في الجدار ،           

  ٤٥فتحة إيقاد الفرن ، 
  ٦٩١-٦٨٦،  الفحوصات الطبية

  ك                             
  ٦٢٥-٥٧٢الكهرباء ، 

  ل                             
  ٢٥٨الالفظات ، 

  ٨٧اللحام ، 
  م                             

  ٦٦٨-٦٦٧ماء الشرب ، 
  )انظر الحيوانات(الماشية 



  

  السالمة والصحة في العمل الزراعي                                     ١٩٦
  

  ٢٠٧، ) البذارات(المبذارات 
  ٥٥٢-٥١٩المبيدات ، 

  ٥٣٣، الزئبقية العضوية ،  مبيدات الفطريات
  ٢٠٦المحراث ، 

  ١٧٢-١٥٧المحركات ، 
  ١٥٩-١٥٨محركات االحتراق الداخلي ، 

  ١٦٠المحركات البخارية ، 
  ١٦١المحركات التي تعمل بطاقة الرياح ، 

  ٥٨٧-٥٨٥المحركات الكهربائية ، 
  ١٦٥-١٦٢، ) الهيدروليكية(المحركات المائية 

  ٣٠آالت الرفع ،              
  ٥٨٤محوالت ، تدفئة التربة ، 

  ٦٣٤-٦٢٩المخازن ، 
  ٤٠-٣٤مخاطر االنزالق ، 

  ٤٠-٣٤مخاطر التعثر ، 
  ٧٦-٧٥المداخن ، 
  ٩٦-٨٠المرآب ، 



  

     ١٩٧                            فهرست
  

  ٦٦٣-٦٦١، ٦٥٦فق الغسيل ، مرا
  ٦٦٠-٦٥٦مرافق المرحاض ، 

  ٤٨١-٤١٤المركبات ، 
  ٦٣٨-٦٣٥تحميل وتفريغ ،         

  ١٥٢المسافرون ، أثناء نقل اآلالت ، 
  ٢٠٥-٢٠٢فات ، الدوارة ، لَْسماِل

  ٣٥٣المصاعد ، 
  ٥٣٨، ٣٨٣-٣٧٧معدات االرذاذ ، المضغوطة ، 

  ٦٢٤-٦٢١المعدات الكهربائية ، المحمولة ، 
  ٦٢٤-٦٢١، القابلة للنقل  ،          

  ٣٧٣-٢٩٥معدات النقل ، 
  ٦٥٥ – ٦٣٩معدات الوقاية الشخصية ، 

  ٣٩٩ -٣٨٤المعدات اليدوية ، 
  ٤٣٥-٤٣٤ ، ٤٢٠-٤١٨، ١٦٧، ١٥١مقاعد المركبات ، 

  ٤٤٤ ، ٤٤٢، ٤١٤،  ٣٠٩-٣٠٧المكابح ، 
  ٢٥٩-٢٥٢المكابس ، 
  ١٥٤المالبس ، 



  

  السالمة والصحة في العمل الزراعي                                     ١٩٨
  

  ٦٤٣-٦٣٩ ، ٥٤٥ ، ٥٣٧ ، ٥١٣الواقية ، 
  ٤٥-٣٤،  الممرات

  ٦٣٨-٦٢٦مناولو السلع ، 
  ١٨٩-١٨٥المنشار ، الذي يعمل بالطاقة ، 

  ٢٨٣-٢٨١، الشريطي ،                
  ٢٨٠-٢٦٦، القرصي ،                

  ٥٦٢-٥٥٩ ، ٥١٨-٥١٢المواد التي تسبب التآكل ، 
  ٥٧١-٥١٢المواد الخطرة ، 
  ٥٥٨-٥١٢المواد السامة ، 

  ١٠٣-٩٧المواد القابلة لالحتراق ، 
  ٥٦٥-٥٦٣،  ٥١٨-٥١٢المواد المتفجرة ، 
  ٥٧١-٥٦٦،  ٥١٥-٥١٤المواد المشعة ، 

  ن                             
  ١١تخدام ، الناشئة ، اس

  ٣٥٧-٣٥٤ناقالت ، الحبوب والعلف ، 
  ٣٦٨-٣٦٤المعلقة ،  الناقالت الكبلية ،

  ٥٩٣-٥٨٩الناقالت ، الكهربائية ، 



  

  ١٩٩                          فهرست   
  

  ١٢النساء ، استخدام ، 
  ٥٥٨-٥٥٣النشادر الالمائي ، 

  ٤٥٣-٤٥٠نقطة انطالق الطاقة ، 
  و                             

  ٧-١الواجبات ، العامة ، 
  ٦٠٧-٦٠٢وسائل التحكم ، الكهربائية ، 

  ٢٤وسائل خروج للطوارئ ، 
  ١٣٢-١٢٩الوسائل الواقية في اآلالت ، 

  

  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  



�هي ؛ عدلايرد� 
بـلد� �خ�� معرفة على هذ� �ملمچا�سـة مد�هنة توصيا� تعتمچد

عن �ملسـؤ�لني ,�لئك �.يع �ملهنية ��1مچوعا� ، �لسلطا� توجيه 67 9د8


لايرعمچلو �لذلايرن �ملز��عني فيهم مبن ، �لز��عة = �ملهنية ��لصحة بالسالمة Aلنهو�

. Cخلا� حلساEم


	البداية
	شكر
	المحتويات
	مقدمـة
	Binder1
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	الفهرست

