
1

אאא

2008 

Prevention and occupational safety



2

אIntroduction
ي مجتمع الشك أن أعمال البناء واإلنشاءات من األعمال الهامة التي ال يمكن أل   

اسية التي االستغناء عنها، ويمكن اعتبار هذه األعمال آصناعة من الصناعات األس
ت الخفيفة تدعم االقتصاد الوطني، وصناعة اإلنشاءات آأي صناعة أخرى من الصناعا 

ئية، وآذلك أو الثقيلة معرضة للحوادث، وهي تختلف باختالف طبيعة العملية اإلنشا  
نتيجة المترتبة  باختالف عنصر اإلنتاج المسبب أو المتعرض للحادث فيها؛ ولذلك فإن ال  

 على مدى قوة آل على الحادثة تزداد أو تقل شدة تأثيرها المباشر أو غير المباشر بناء    
خدمة في العمل   من المسبب والمتعرض للحادثة مهما آان إنسانا أو آلة أو أي مادة مست    

ولقد عرفت الحادثة بأنها آل ما يحدث بصورة غير متوقعة ويؤدي إلى    . اإلنشائي
.د بالدرجة الثانية إلحاق الضرر بالعاملين بالدرجة األولى، واألموال، واألجهزة، والموا      

حجم وتختلف الحوادث من حيث الحجم، فقد تكون صغيرة أو آبيرة، ومهما آان  
، باإلضافة الحادثة فهي تؤثر على المصاب أو المصابين وعلى سير العمل بشكل سلبي     

 توفير وسائل إلى ما قد تسببه من تكاليف باهظة تبلغ أضعاف ما يلزم إنفاقه من أجل 
. السالمة من تلك الحوادث 
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لمهن المختلفة،   أما بالنسبة للصحة المهنية فهي علم دراسة الحال الصحية للعاملين با   
لتي يتعرض لها وآذلك دراسة العوامل البيئية المختلفة التي توجد في بيئة العمل، وا      

ل العاملون بغرض تشخيص وعالج األمراض الناتجة عن المهنة، وحوادث العم      
تحقيق أفضل والتعرف على العوامل البيئية الموجودة وقياسها، والتحكم فيها بهدف     

.ظروف صحية وذهنية واجتماعية للعاملين  
:أنواع األعمال اإلنشائية 

:يشتمل أي مشروع إنشائي على بعض أو آل األعمال التالية  
.الحفر والردم 

.التخزين 
.النقل والمناولة يدويا أو آليا   

.تجهيز موقع المشروع
.البناء 

.الترميم والصيانة  
.الهدم 
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  أسباب الحوادث في المشروعات اإلنشائية             

 األسباب عن     إن أسباب الحوادث آثيرة ومتنوعة وال يستطيع أي مهندس معرفة تلك   
أآد من تطبيق أنظمة   طريق التخمين والتقدير، بل يجب دراسة النشاطات اإلنسانية بدقة والت    

عمل لمختلف وقوانين السالمة في جميع المجاالت، ومعظم أسباب الحوادث في موقع ال    
 الوقاية يجب توفير  المشروعات الهندسية آان سببها خطأ بسيط أو إهمال غير متعمد، لتحقيق  

مقارنة مع ما يكلفه وسائل السالمة في موقع العمل، حيث هذا قد يكلف القليل من المال بال  
.عند وقوع الحادثة 

يه أن آل مهندس      إن توفر األمان في موقع العمل يعني توفر الكفاءة، ومما الشك ف
ة، لكن الكفاءة مشرف يحاول قصارى جهده ليجعل موقع العمل الواقع تحت إشرافه ذا آفاء 

مة واألمان في موقع العمل تعني النظام والدقة والنظافة، وتعني أيضا تأمين السال    
.واالطمئنان
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أسباب الحوادث التي يجب أن تؤخذ في أي نظام لألمان والسالمة             

. أو األسطحالصقاالتالسقوط من على الساللم أو   •
.سقوط مواد أو أدوات على العاملين بالمشروع   •
.حدوث تماس آهربائي، مما قد يؤدي إلى حريق بالموقع والمخازن  •
.سوء استعمال األدوات التي تستخدم في أعمال اإلنشاءات •
.المسامير والشفرات والزجاج المكسور     •
.التفجيرات والحرائق، وخاصة في أعمال الهدم      •
.عمليات اللحام وسوء استخدامها •
.الكوارث الطبيعية من أمطار وفيضانات وزالزل      •
حوادث السيارات واآلالت؛ بسبب عدم وجود طرق جديدة للدخول والخروج  •

.من موقع العمل
.سوء تخزين للمواد واآلليات المستخدمة في األعمال اإلنشائية  •
.ددة لهاعدم استخدام الروافع بطريقة سليمة أو تحميلها أآثر من الحمولة المح     •
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عدم وضع إشارات تنبيه آافية تشير إلى إنشاءات تحت اإلنجاز، آالطرق     •
.والجسور، مما قد يؤدي إلى حوادث للسيارات والمارة     

وادث السماح باستعمال الطرق والكباري فبل إنجازها بالكامل مما قد يسبب ح      •
.مروعة

.عدم الرعاية الصحية للعاملين في المواقع اإلنشائية    •
 في للخرسانة سابقة اإلجهاد مخاطر تختلف عن نظيراتها، إذ إنها قد تتسبب  •

ه بأآثر آارثة إذا ما انفلت حديد التسليح أو انقطع؛ بسبب سوء وضعيته أو بشد
.من قدرته

.لعمل سوء اإلشراف، أو قلة خبرة المهندسين المشرفين قد يسبب الحوادث في ا    •
لى  عدم االلتزام بالمواصفات الخاصة بالمواد، أو طرق التنفيذ قد يؤدي إ    •

.حوادث جمة في المواقع اإلنشائية 
رة، إجراء تغييرات على مبنى قائم أو تحت اإلنجاز قد يؤدي إلى حوادث آثي  •

.  إذا ما آان هذا التغيير أو طريقة إجرائه غير سليمة  
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   األمراض المهنية والمخاطر الصحية في قطاع البناء                 

هناك أمراض مهنية عديدة في قطاع البناء والتشييد وآذلك مخاطر صحية   •
:وأمراض مهنية يتعرض لها العاملون في المقاوالت ومنها   

، وغالبا ما يصاب نحاتي األحجار، والعاملين في تنظيف    السليكوزس  مرض •
.األسطح بالرمال المضغوطة  

.النقاشينالتسمم بالرصاص، وغالبا ما يصاب  •
.الدقاقةأمراض المفاصل والعظام، ويصيب العاملين على اآلالت         •
.األمراض الجلدية الناتجة عن استخدام مواد مثل اإلسمنت  •
، ويصيب العاملين تحت ضغط جوي مرتفع، آقواعد الكباري   القيسون مرض •

.والمنشآت البرية 
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أما بالنسبة ألسباب المخاطر الصحية واألمراض المهنية فهي                    

.التعرض لدرجات الحرارة العالية والرطوبة      •
.التعرض لمستويات عالية من الضوضاء  •
.التعرض لالهتزازات  •
.التعرض لسوء اإلضاءة  •
.التعرض للصعق الكهربائي    •
.التعرض ألمراض الغبار الرئوي   •
.التعرض لإلصابة باألمراض الجلدية المهنية     •
.اإلجهاد العضلي والمفصلي  •
.الضغوط العقلية والعصبية   •
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  سيادة القانون وقواعد األمان والسالمة            
ه، فقد من أهم واجبات السلطة المحلية العمل على سيادة القانون بكامل أجزائ      •

اية وضع القانون من قبل أساتذة في المجتمع مختصين بهذا العلم؛ وذلك لحم   
لقد قامت معظم السلطات المختصة     . المجتمع، والحفاظ على أرواحه ومصالحه  

م وحياة  في الدول العربية بوضع النظم وسن التشريعات للمحافظة على الحق العا     
لقوانين األفراد، وذلك بتطبيق قواعد األمان وطرق السالمة، أما فيما يختص با 

دول واللوائح الخاصة صناعة اإلنشاءات، فال زالت هذه السلطات في اغلب ال      
ك ففي العربية لم تقم باإلجراءات الالزمة في هذا المجال، على العكس من ذل     

فة قواعد معظم الدول المتطورة تم وضع القوانين واللوائح، التي تضمن تطبيق آا     
.األمان في المواقع اإلنشائية 

 ولضمان تطبيق قواعد األمان وسبل السالمة في صناعة اإلنشاءات يجب سن •
 في المشروعات  مسؤول من قبل آل بهاالتشريعات لتحديد الواجبات، وااللتزام   

.اإلنشائية وتطبيقها آاملة وبدقة
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واجبات إدارة المشاريع         

التنفيذ في يجب أن يعمل المدير على سيادة األمن و متابعة قواعد السالمة أثناء  •
 الموقع ويضع قواعد السالمة التي تتالءم مع نوع العمل، ويساعده جميع   
 مباشرة المهندسين و المراقبين في نقلها بصورة واضحة ألنهم هم الذين يتصلون      

.مع آافة العاملين في المشروع   
: في صناعة اإلنشاء المسؤولين قواعد السالمة الواجب توضيحها لكل   •
 الالزمة شرح أسباب الحوادث لكافة العاملين في الموقع، ثم إعطائهم التدريبات     •

.النجاز العمل بأمان 
.تشجيع العاملين على تقديم تقارير حدوث األخطاء    •
.التحذير من اإلهمال و التهور والمزاح بأدوات العمل في الموقع     •
.يجب إيصال آافة التعليمات الخاصة بقواعد اآلمان •
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ر حيث أن في الشرآات الكبرى يتم تعيين مهندس السالمة مثل أي مهندس آخ  
:ويكون من مهامه  

 في مراجعة طرق التصميم و التنفيذ وتطور مواصفات السالمة؛ ليتم إضافتها    •
.وثائق

.وضع خطة السالمة التي تتناسب مع متطلبات المشروع     •
 مراجعة برنامج المقاول الخاص بالسالمة على ضوء برنامج مدير اإلنشاء  •

.وعللسالمة، والحصول على موافقة المالك على خطة السالمة الخاصة بالمشر     
.تخطيط نظم التقيد بالخطة من قبل موظفي السالمة   •
.تنظيـم لجنة سالمة للمشروع  •
.تأمين خدمات اإلسعافات األولية في الموقع •
.تأمين الحماية من الحريـق و خدمات األمن •
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الوقاية والسالمة في قطاع غزة       
م متابعة      نظرا لعدم وجود سيادة وسلطة وطنية في ظل االحتالل ال يوجد نظا   

.للوقاية  وسالمة العمال  
ادث آثيرة     و بمقابلة المقاولين وزيارة موقع بناء في غزة اتضح بأن هناك حو

.تحدث اثناء العمل 
:   إرشادات عامة  

لحد  الوقاية خير من العالج لذلك افضل عالج للحوادث يساهم في تجنبها و ا  
.منها،و التي قد تؤدي اليها سواء مادية او بشرية   

 النتائج     لذلك يجب دراسة اسباب الحوادث ،وتحليلها ، و توثيقها ،واستخالص  
.لينوالعبر وثم تعميمها على آافة المسئولين في مواقع العمل وآذلك العام   
المة في      حيث يفتقر قطاع غزة إلى وجود قواعد ولوائح لتنظيم األمان و الس

.المشاريع، وعدم وجود مختصين في تنظيم عوامل السالمة   
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تحقيق اآلمان وهناك عدة توصيات عامة يمكن االستفادة منها إلتمام عمليات البناء ب
: و السالمة ومنها 

.وضع اللوائح والقوانين التي توفر اآلمان والسالمة  •
.مراقبة المقاولين و الشرآات و إلزامهم بتطبيق شروط السالمة    •
نشر المعي بين العاملين في مجال السالمة    •
توفير وسائل االتصال آهواتف الطوارئ   •
.ة العملتزويد العاملين بالمالبس ، االحذية،و أغطية الرأس و غيرها حسب طبيع   •
 الخشبية و المعدنية المستعملة في االعمال      الشدات ، الصقاالتالتأآيد على تصميم  •

.االنشائية، الن ذلك يعمل على تقليل الحوادث الناتجة بسببها 
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م لجنة لوضع اللوائح والشروط الالزمة الستعمال المرافق العامة        1995شكلت السلطة الوطنية الفلسطينية عام        
: و تتكون هذه اللجنة من  

وزارة الصحةوزارة العمل  بلدية غزة  وزارة الحكم   
المحلي

المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية

وزارة التخطيط  وزارة االشغال  

אאא:
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: المقترحات التي توصلت إليها اللجنة 
: اللوائح و الشروط الالزمة الستعمال المرافق العامة     

: اللوائح و الشروط التي تسمح بإغالق الطريق    –أوال 
:طريق داخل المدينة •

البلدية، (عنية وهي  على جميع الجهات المنفذة الحصول على إذن مسبق من جميع الدوائر الم1.
.، قبل البدء في المشروع)المواصالت، التليفونات، الشرطة، المرور، األمن

ة الزمنية ووضع اشارات  على الجهة المنفذة، تقديم مخطط مفصل لعملية إغالق الشوارع بالجدول2.
.مرورية واعتمادها من الجهة المالكة و الدوائر المختصة

 الدوائر المختصة قبل البدء  على الجهة المنفذة، إيجاد طريق بديلة للطرق المغلقة، واعتمادها من  3.
.بالتنفيذ

. ، و الطرق البديلة و تحويل السيراإلغالقات  اإلعالن في الصحف عن هذه 4.

.  أن تقصر من مدة العقد إلى أقصى حد العطاءات  يشترط على الجهات المنفذة في حالة تنفيذ  5.

.اء من االعمال على الجهات المنفذة إعادة الشارع إلى حالته الطبيعية بمجرد االنته 6.

: طريق خارج المدينة•

 اعتماد طرق تصميمية أخرى بديلة يمنع منعا باتا قطع أي شارع خارج المدينة، لذلك على الجهات المنفذة  
.عن قطع اإلسفلت 
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اللوائح والشروط التي تسمح باستعمال الخدمات     : ثانيا

)مجاري،مياه،تليفونات،آهرباء،طرق،أي خدمات أخرى   (

: استخدام الطرق  
حداث أي عطل في   ينبغي على المتعهد تنظيم آافة األعمال بموجب الشروط و عليه تفادي إ  
دي تعطيل السير السير أو أضرار في الطرق و الجسور، و عليه تنظيم حرآة اآلليات لتفا    

.على الطرق العامة ، وعليه ان يعوض صاحب العمل عن أي خسارة    
:استكمال شبكات المياه و المجاري و الخدمات األخرى     

عد الحصول على ال يسمح بعمل التوصيالت الالزمة للمباني مع المناهل الرئيسية إال ب 
.الموافقة من الجهات المختصة، وتحت إشراف المالك     
.يمنع القاء المخلفات في الخطوط الرئيسية او الفرعية    

ير مفوضة من  ال يسمح بفتح او آسر أية مناهل خاصة بالخطوط الرئيسية من الجهة الغ    
.المالك بهذا العمل    
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 اللوائح والشروط التي يجب اتباعها عند اتالف المرافق العامة بواسطة      -ثالثا  
: المقاولين و االفراد  

،وغيرها ...ي،      على الجهة المنفذة األخذ بعين االعتبار وجود خطوط مياه،ومجار    
 بهامن الخدمات فوق تحت سطح األرض، وعليه الحفاظ عليها و في حالة الضر   
حها اصطالحاها فورا على حسابه الخاص، وفي حالة عدم تمكن المالك من إصال 

ت يقوم المالك بإصالحها على حساب المقاول حيث تخصم التكاليف من شهادا    
.الدفع 

 اللوائح والشروط التي يجب أن يطبقها المقاول من أجل المحافظة على        -رابعا 
:المرافق الموجودة أثناء التنفيذ    

حديد الخطوط   على الجهة المنفذة قبل البدء بالعمل و بعد استشارة الجهة المعنية ت      
.المخفية تحت األرض بالحفر اليدوي بدون دفع أي تكاليف   
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الخدمات     
 ، وذلك بتقديم على الجهة المنفذة حماية جميع الخدمات الموجودة بالموقع حماية تامة  

. بل التنفيذ خطة العمل لتنفيذ المقاولة ، واعتمادها من الجهة المالكة للمشروع ق      

: احتياطات السالمة في مشاريع الخدمات العامة        

 للعمل والعمال   1.

 عند الحفر  2.

 عند استعمال االالت 3.

  احتياطات اخرى4.

Prevention and occupational safety



19

: العمل والعمال : اوال 

ل وتشغيلهم  ينبغي على المتعهد ان يوفر آافة الخدمات الالزمة حول استخدام العما      1.
فق ونقلهم وطعامهم وسكنهم وظروف عملهم طيلة سريان هذا العقد وآل ذلك و   

.االنظمة والقوانين الرسمية   
تعماالت  على المتعهد ان يؤمن لعماله ومستخدميه المياه الالزمة للشرب واالس       2.

.االخرى بكميات ونوعيات آافة ومناسبة  
ة الى  ال يسمح للمتعهد ببيع او اعطاء او جلب اية مخدرات او مشروبات روحي  3.

. الموقع ويمنع تعاطيها    
العمل  يمنع للمتعهد من جلب االسلحة والذخائر او التعامل معهما في موقع    4.

 .وآذلك المواد المتفجرة وذلك بحكم القانون   
لطات     يتقيد المتعهد بكافة التعليمات واألنظمة التي تصدرها الهيئات والس   5.

.المختصة في حالة انتشار االوبئة واألمراض السارية    

Prevention and occupational safety
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 دون وقوع يتخذ المتعهد وفي آافة االوقات مختلف االحتياطات المعقولة للحيلولة  6.
خاص حوادث شغب او فوضى بين مستخدميه وذلك لحفظ االمن بينهم وحماية االش

 .والممتلكات في منطقة االشغال وحولها   
ون معه في  يقدم المتعهد جدوال بالعمال والمستخدمين وجهاز االشراف الذين يعمل    •

.تنفيذ المشروع  

خدمهم في   يكون المتعهد مسئوال عن مراعاة آافة المتعهدين الفرعيين الذين يست       8.
. تنفيذ هذا العقد  
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مهنية على آل  االحتياطات واالشتراطات االساسية االتية لتوفير السالمة والصحية ال   
:  منشاة

 بما يتفق مع احكام البناء  بهامراعاة اختيار موقع المنشاة وأماآن العمل       •
نشطة وقراراته المنفذة و إال يكون قد صدر من اية جهة معينة بحظر اقامة ا 

. او انواع معينة منها بالموقع المختار  
 االلتزام بإجراءات واشتراطات الوقاية واإلشعاعات المؤذية وتجنب    •

غازات اخطارها فعند استعمال اللحام بالكهرباء واألآسجين وأشعة الليزر وال      
لباس المر  الخاملة البد من استعمال االدوات الوقائية مثل النظارات الوقائية و     

.يول الغير منفذ لألشعة وغيرها  

زة  في حالة استخدام مواد قابلة لالشتعال او االنفجار يجب استعمال اجه •
. االنذار المبكر االلكترونية واألوتوماتيكية  

 او  يجب اتباع اساليب السالمة في حالة تداول او نقل او تحميل او تنزيل•
ال تخزين تلك المواد وان تستعمل عند ذلك وسائل النقل االلي المناسبة و   

. آيلو جراما عن االرصفة الى اعلى  30يسمح للعامل برفع اآثر من  
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امل ان تعد العمليات التي ينجم عنها اتربة او ادخنة او غازات ضارة بالع     •
 االنسان في اماآن  بها في البيئة الموجود   بهوزائدة عن المعدل المسموح  

جب منفصلة وان تزود بوسائل الوقاية الالزمة التي تكفل عدم انتشارها وي  
 .على العامل استخدام الكمامات     

 مراعاة إال يقل حجم الفراغ المخصص للشخص الواحد في االماآن المغلقة     •
.عن عشرة امتار مكعبة  

مع اخذ آافة احتياطات ،  والممرات المرتفعة   السقاالتان تجهز الساللم و •
درجات الوقاية والسالمة لها مثل االضاءة ومنع االنزالق والتعثر وان تكون   

لم الساللم المستعملة جيدة وبعرض آاف وان تحاط بحواجز من الجانبين ان    
.يكن احد جوانبها بجوار الحائط والمباني  

الحاالت التي تكون فيها طرق الوقاية غير مناسبة وغير آافية لسالمة    •
العاملين يتم تزويدهم بالمالبس الواقية واألدوات والوسائل الشخصية      

.آالقفازات والقبعات واألحذية واألقنعة وغير ذلك من الوسائل 
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 طبقا لما على آل منشاة اتخاذ االحتياطات الالزمة للوقاية ومن مخاطر الحريق ،     •
.ج يحدده الدفاع المدني حسب نوع العمل والمواد المستعملة ومواد االنتا     

ة والكيميائية   على آل منشاة توفير بيئة عمل امنة من المخاطر الميكانيكية والطبيعي    •
: والسلبية وغيرها من المخاطر الصحية      

  ان تكون اعمال البناء والحفر والهدم معتمدة من الجهات المختصة حسب    1.
ية ، المواصفات الهندسية وان يراعي توفير احتياطات السالمة والصحة المهن    

.  بعرض آاف وثابتة ال تعرض العامل للسقوط مزودة بحوافز جانبية   السقاالت 

 االمان على اسقف اماآن العمل اذا آانت طبيعة العمل تقتضي    سياجات  يجب وضع 2.
 تغطيتها   الصعود اليها وآذلك حول المصاعد والمناور التي تتخلل هذه االسقف او  

.بطريقة تمنع سقوط االشخاص او االشياء عليها 

املين   عمل مظالت واقية بعرض آاف وحوافز بارتفاع مناسب تعمل على وقاية الع3.
.والمارين اسفلها من خطر سقوط اشياء  

Prevention and occupational safety
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الب وضع اشارات وحوافز حول المباني المراد هدمها او مناطق الطمي ويجب       4.
. عمليات الهدم من اعلى 

ل على ايجب عدم القاء انقاض الهدم ومخلفات البناء والنفايات من اعلى والعم   5.
. بواسطة آالت رافعة او مجار مائلة محاطة بأسوار   

:االحتياطات االزمة عند الحفر  : ثانيا 

الجدران   يجب بدء عمليات الحفر دائما من اعلى الى اسفل ، مع مالحظة ان تكون   1.
.بميل حسب تربة االرض 

 الخاصة  يجب دعم جوانب الحفر بوسائل الحماية االزمة وحسب الدراسة الهندسية    2.
.بذلك 

. تجهيز ممرات امنة للعاملين في عمليات رفع االتربة   3.
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. وضع اشارات والفتات تحذيرية على جوانب الحفر لمنع اخطار السقوط     4.

مناسب من  يجب عدم تراآم االتربة المرفوعة من الحفر بجوارها ووضعها على بعد  5.
 .الحفر  

:االحتياطات االزمة عند استعمال الآلالت  : ثالثا 
التروس ، الجنازير ، السيور ، وغيرها بحافز : يجب تغطية االجزاء المتحرآة مثل    •

 وضع واق ، بحيث يحول دون وصول العامل او احد اعضاء جسمه اليها مع ضرورة 
. اشارات تحذيرية بعدم االقتراب منها  

ت او مفاتيح   يجب عند استعمال اي جهاز او الة آهربائية او اسالك او اية توصيال •
او الداخلي ،   ان تكون من النوع المسموح باستعماله طبقا لمكان االستعمال الخارجي 

. وطبقا للمواصفات العالمية وبما تتفق مع ظروف العمل   

وصيالت   الفحص الدوري على جميع الكابالت عند آل استعمال مع ضرورة آون الت  •
. المتنقلة بعيدة عن آل مصدر رطوبة   
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ة يجب التأآد من ان الجهاز او االلة موصلة بطريقة امنة وسليمة ومطابق  
 : لمواصفات العينة مثل  

.نوع التيار الكهربائي متغيرا او مستمرا   1.
. وصل على ثالثة اوجه او اثنين او وجه واحد 2.

. المطلوبة   الذبذة قيمة 3.

 . عدم اضافة وصالت او قدرات اضافية اآبر من قدرة الشبكة 4.

 :االحتياطات االخرى االزمة  لتوفير السالمة والصحية المهنية   : رابعا 

حب على المقاول ان يتخذ جميع احتياطات السالمة لعماله وعمال وموظفي صا   •
لك اتخاذ العمل والمهندس االستشاري ، وان يراعي السالمة بصورة عامة وعليه آذ    

العمال في جميع االحتياطات الالزمة ، ليمنع وقوع الحوادث فيما يتعلق بتنفيذ ا    
. موقع العمل 

د امكنة   على المقاول وضع اشارات التحذير وإقامة حوافز مؤقتة ووضع انوار عن •

Prevention and occupational safety
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دث سيان ان اتخاذ االحتياطات الوقائية لحماية الجمهور والمستخدمين ضد الحوا     •
ال يغفي المقاول من .  باختيار المقاول ، او حسب تعليمات المهندس    لوآان

لتعويضات مسئوليته في التعامل مع حاالت االصابة بما يفرضه القانون وفي دفع ا 
الخ ، في حالة حدوث حوادث ..............او االضرار او نفقة العجز او الغرامات   

 .مثل هذه االصابات 

ضمن اسعار على المقاول احتساب تكلفة مثل هذه االجراءات واالحتياطات الوقائية  •
. الوحدات في جدول الكميات    

 ساعة من 48يجب ابالغ دائرة السالمة والصحة المهنية بوزارة العمل خالل     •
.وقوع الحادث حسب القانون 

Prevention and occupational safety
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 : الحراسة واإلنارة        
اسة وسياج ورقابة         على المتعهد ان يقوم بتامين آل ما يلزم العمل من انارة وحر  

هد حيثما آان ضروريا ، وعلى المهندس او ممثل المهندس ان يطلب من المتع     
ها اية سلطة  تامين ذلك ويقوم المتعهد على نفقته بتامين اية حراسة او انارة تطلب 

و مسئولة ذات اختصاص في سبيل حماية االشغال او تامين سالمة الجمهور ا  
مينها على خالفه وفي حالة تخلف المتعهد عن القيام بذلك يكون للمهندس الحق بتأ   

 .نفقة المتعهد وعلى حسابه مهما بلغت  
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  :حماية االشغال     

المؤقتة منذ ابتداء         ينبغي على المتعهد ان يتحمل آامل المسؤولية لحماية االشغال    
جزء العمل وحتى نهايته وإذا حصل اي ضرر او خسارة في هذه االشغال او اي   

القاهرة فان منها او في االشغال المؤقتة ومهما آان سبب ذلك إال في حالة الظروف  
 على المتعهد ان يقوم بإصالح ذلك الضرر وتصحيح اي خلل ، وتكون تكلفة   
وف اصالح هذه االضرار على حسب المتعهد إال اذا آانت قد وقعت بسبب الظر   

ف وعندها يكون على حساب صاحب العمل وفقا لنصوص القانون الخاصة بالظرو 
 .القاهرة  

 :وتشمل الظروف القاهرة   
 حاالت الحرب سواء المعلنة او غير المعلنة     1.
 حاالت الغزو من العدو او الثورة  2.
 االضطرابات التي ال يكون لمستخدمي وعمال المتعهد يد فيها     3.
ب  حاالت اشغال صاحب العمل ألي جزء من االشغال تم تسليمه نهائيا بموج  4.

.شهادة استالم
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: االسعافات االولية      
ول على المقاول ان يؤمن ويحتفظ في موقع العمل وفي مكان امين يمكن الوص  

 اليه بسهولة جميع متطلبات االسعافات االولية ، آما يجب ان يكون احد  
ا في مستخدمي المقاول مدربا على اعمال االسعافات االولية وان يكون موجود  

علما بان تكاليف ما يتطلبه االسعاف االولي على  . الموقع بصورة مستمرة  
.حساب المقاول  

 :تنظيم السير والطرق  

مات ينبغي على المتعهد تنظيم آافة اعماله بشكل يتفق وأنظمة السير وتعلي  
ة الدوائر الرسمية الخاصة بالطرق وغيرها من االنظمة والقوانين المرعي     

وعليه ان يتجنب احداث اي تعطيل للسير او اية اضرار وعطل في الطرق    
 وعليه والجسور والممرات التي يستعملها لتنفيذ التزاماته في هذه االتفاقية      

تنظيم تحرآات الياته وعماله بشكل يخفف من تعطيل السير على الطرق    
العامة والطرق الخاصة وعليه ان يعوض صاحب العمل عن اية خسارة او       
مطالبة يتعرض لها نتيجة ألي تجاوز او ضرر ينجم عن استعمال المتعهد   

.للطرق العامة والخاصة وعدم التقيد بقوانين وأنظمة السير        

Prevention and occupational safety
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وإذا اضطر المتعهد لتحميل قطع آبيرة من معداته وشعر ان بعض الجسور          
د من والعبارات ال تتحمل تلك االحمال فعليه ان يراجع بذلك المهندس للتأآ     

م عن سالمة المرور على مثل هذه المعابر ويتحمل آلفة اصالح اية اضرار تنج  
 .استعماله للطرق    

:      تنظيف الموقع عند االنتهاء   

إزالة آل ما له        يجب على المتعهد عند انتهاء االشغال ان يقوم بتنظيف الموقع و  
ير في الموقف من معدات او مواد زائدة او فضالت او اوساخ او اشغال او غ  

 ما فيه من ذلك من االشياء التي ال حاجة لوجودها ، بحيث يقوم بتسليم الموقع او
يم اجزاء اشغال نظيفا ومرتبا بشكل يوافق عليه المهندس وإذا قام المتعهد بتسل      
ة ومرتبة من العمل خالل تنفيذه لهذه االشغال فعليه ان يقوم هذه االجزاء نظيف 

. ايضا 
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 :الحماية والتعويض            
 عن اية   ينبغي على المتعهد ان يحمي صاحب العمل من اية خسارة ويدفع التعويض    
ل مطالبة تتعلق بأضرار وخسائر تمس اي شخص ، او اية ممتلكات نتيجة لعم    

 او رسوم او المتعهد في تنفيذ التزاماته بموجب هذا العقد وعليه تسوية اية مبالغ     
ل نفقات يتعرض لها صاحب العمل في آافة ما يتعلق بانجاز وصيانة االعما  

 يعملون مع  المطلوبة وتشمل هذه الحماية آافة الحوادث او االصابات للعمال الذين       
يض الالزم المتعهد ، وعلى صاحب العمل ان يؤمن الحماية للمتعهد بان يدفع التعو       

 نتيجة ألي عمل او بسبب اهمال مستخدمي  بهاليه عن آل خسارة او ضرر يلحقان  
 المتعهد  جهاز صاحب العمل او وآالئه او اي متعهد اخر لم يجر استخدامه من قبل  
نت مؤقتة وآما يتحمل صاحب العمل مسؤولية تعارض تنفيذ اعمال المتعهد سواء اآا  

.وية وما شابههااو دائمة مع خطوط الكهرباء او المياه وآذلك الممرات المائية او الج   
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: التامين      

فيها     على المقاول ان يودع لدى صاحب العمل بوالص تامين ،آما هو مفصل   
هندس   بعد ، تغطي المقاول ومقاوليه من الباطن وصاحب العمل والمهندس و الم    
لدى االستشاري بما يتعلق بجميع االشخاص ، الذين يعملون لدى المقاول او    

 لصاحب العمل آما يجب ان تغطي    بهامقاولي الباطن في االعمال التي يقومون  
لقيام مسؤولية المقاول ومقاول الباطن ضد آل ما قد يحصل للجمهور من جراء ا 

.باألعمال 

:   تقدم الشهادات التالية           
تامين صادرة عن شرآة تغطي مسئولية صاحب العمل ) بوليصة ( شهادة  1.

 .1964 لسنة 16تحت قانون رقم 

ا جاء   شهادة تامين تغطي مسئولية المقاول ، وتشمل تامين الطرف الثالث آم 2.
. في القانون اعاله 
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  :التأمينات      
:  تامين االعمال •

ة التامين  بدون تغيير او تحديد لواجبات ومسؤوليات المتعهد ونص العقد على ضرور    
 آافة على االعمال ان يؤمن باسمه وباسم صاحب العمل سوية وبصورة مشترآة ضد 

ويجب ان ) ما عدا الظروف القاهرة  ( الخسائر و االضرار مهما آان مصدرها   
ل وآذلك يكون التامين بشكل يغطي صاحب العمل والمتعهد طيلة مدة تنفيذ االعما    

ة والتي طيلة مدة الصيانة ضد اي خسارة ناتجة عن سبب حدث قبل بدء مدة الصيان 
يشتمل هذا آون المتعهد مسئوال عنها جميعها وفقا لشروط هذه االتفاقية ويجب ان   

 :التامين على   
ين الى اخر  االعمال واألعمال المؤقتة وبالقيمة الفعلية للقسم المنجز منها من ح  1.

 .
قيمة  المواد والمعدات وغيرها والتي يحضرها المتعهد الى موقع العمل وبال        2.

 .الكلية لهذه المواد والمعدات وغيرها    
 عليها وينبغي ان يكون هذا التامين لدى شرآة او مؤسسة وبشروط مقبولة يوافق 

جارية صاحب العمل وعلى المتعهد ابراز شهادة التامين هذه وآذلك الدفعات ال 
طلبها عند ممثله او العمل صاحب الى المستحقة
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 :   استعمال اموال التامين           

ي اعماله      في حالة حدوث اي ضرر او خسائر في االعمال او في جزء منها او ف 
اوال وبأسرع المؤقتة او المواد او المعدات او في اي شي اخر ، فيجب على المقاول      

حب ما يمكن ان يقوم بإصالح وتصحيح هذه االضرار ، او الخسائر ، وعلى صا  
وإذا زادت قيمة المبالغ   . العمل دفع اي مبلغ يستلمه من التأمينات هذه للمتعهد  

 المتعهد فعلى  بهاالمستلمة من التأمينات عن آلفة االصالح والتصحيح ، التي قام     
.صاحب العمل دفع جميع هذه المبالغ الى المتعهد     
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 :      التامين ضد الغير         

لتامين ازاء       يجب على المتعهد اذا طلب منه صاحب العمل ذلك خطيا ان يقوم با   
مل الغير عن آل ضرر او خسارة تلحق باألشخاص بمن فيهم مستخدمو صاحب الع  

تعهد بتنفيذ   او تلحق بالممتلكات بما في ذلك ممتلكات صاحب العمل نتيجة لقيام الم      
شروط ومتطلبات   االعمال المطلوبة منه بموجب العقد او خالل قيامه بالتزاماته وفقا ل  

وافق عليها االتفاقية ويجب ان يكون التامين ضد الغير او الفريق الثالث بشروط ي  
طاء وعلى على ان ال تقل قيمة هذا التامين عن المبلغ المحدد لذلك في ملحق الع    
بشأنه الى المتعهد ابراز شهادة التامين مع ايصاالت الدفعات الجارية المستحقة       

. صاحب العمل 


