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 مقدمة
عائالتهمتتســـبب   مـــن  والمقربيـــن  للضحايـــا  والمعانـــاة  األلم  مـــن  كثيـــر  فـــي   . الحـــوادث 

اإلدارات   تتحمـل  أن  الضـروري  مـن  فأنـه  والممتلـكات  لألشخاص  إصابـات  وقـــوع  مـــن  وللحـــد 
 .واألشخاص مسـؤولية تحقيـق هـذا الهــدف

 

ا بالنسبة  يعد إنشاء نظام فعال إلدارة الصحة   ا حاسما والسالمة المهنية في أماكن العمل أمرا
للمنظمات لتقليل من حوادث العمل واألمراض المهنية، فضالا عن الثار القتصادية واألخالقية  

 . واإلنسانية

 

بالصحة والسالمة ألن سوء الصحة واإلصابات الناجمة عن      كلية الكوت الجامعةانطلق اهتمام  
باإلضافة إلى ذلك، تؤدي الحوادث   . العمل تسبب معاناة وفقدان لألفرادنظام العمل أو ظروف  

 . والغياب الناتجة عن اعتالل الصحة أو اإلصابات إلى حدوث خسائر وأضرار للمنظمة

 

 الجزاء   من  جزءهذا الدليل ليكون كمرجع يتمكن القارئ من الرجوع بسهولة إلى أي    اعدادتم  
المطلوب    الجزءوسوف تساعد قائمة المحتويات في إيجاد    . المناسبة للعمل المطلوب تنفيذه

 . بالتحديد

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الصحة والسالمة املهنية يف العراق 
مديرية الصحة المهنية   داثبدأت حركة الصحة والسالمة المهنية في العراق عند استح     

عام   الصحة  وزارة  العمل   م  ت    ثم   . 1964في  وزارة  في  المهنية  السالمة  معهد  استحداث 
عام   الجتماعية  عام    1971والشؤون  البيئة  وتحسين  بدائرة حماية  المركز  ارتبط    . 1977ثم 

باسم    1981بعدها دمج نشاط الصحة المهنية ونشاط السالمة المهنية في مركز واحد عام  
تم استحداث وزارة البيئة وارتبط    2003والسالمة المهنية في عام    الوطني للصحةالمركز  

بنقل المركز الى مستوى مديرية عامة    44رقم    المؤقتة صدر قرار سلطة الئتالف    . المركز بها
حاليا المركز مديرية عامة مرتبطة بوزارة العمل والشؤون   2006لسنة    8رقم  بموجب قانون  

المركز  أ ومن    . الجتماعية عمل  في  المضيئة  المحطات  العالمية  ن  أهم  الشبكة  في  عضو  ه 
العمل   لمنظمة  التابعة  المهنية  والسالمة  الصحة  اعالن   الدولية، لمعلومات  على  التوقيع 

فتح النقاط في كافة وزارات    ,  2008المهنية المنعقد عام    ن الصحة والسالمة أل بشُؤو  سي  
 استحداث قسم لمعلومات الصحة والسالمة المهنية وشعبة للحوكمة اللكترونية   م  وت    الدولة،

الجدول الجمهورية   ( 1)   يوضح  قامت  التي  المهنية  والسالمة  بالصحة  الخاصة  التفاقيات 
 . العراقية بالمصادقة عليها

 اتفاقيات الصحة والسالمة المهنية في العراق  ( 1) جدول 

 مضمون االتفاقية  رقم االتفاقية  السنة ت
 . اتفاقية بشأن استعمال الرصاص األبيض في الطالء 13 1921 1
 . اتفاقية خاصة بالتعويض عن إصابات العمل  17 1925 2
 . اتفاقية متعلقة بتعويض العمال عن المراض المهنية 42 1934 3
 . اتفاقية خاصة بحماية العمال من الشعاعات اليونية 115 1960 4
 . اتفاقية بشأن الوقاية من اآللت 119 1963 5
 . اتفاقية بشأن الشروط الصحية في المنشأة التجارية والمكاتب 120 1964 6
 . اتفاقية خاصة بالحماية من مخاطر التسمم الناشئة عن البنزين 136 1971 7

8 1974 139 
اتفاقية الوقاية من مخاطر المهنية الناتجة عن المواد المسببة  

 . للسرطان
 . اتفاقية خاصة بحماية العمال من مخاطر تلوث الهواء والضوضاء 148 1977 9

 . اتفاقية خاصة بالسالمة والصحة المهنية في عمال أرصفة الموانئ 152 1979 10

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اإلجراءات اإلدارية   :الجزء األول

 متطلبات التوظيف : اولا 

   اإلدارية  المتطلبات

 . قبل بدء العمل الالزمةيجب على الموظفين إكمال جميع النماذج  •
الصحة و • دليل  والتوقيع على قراءته    السالمةيجب على كل موظف قراءة  المهنية، 

 .به واللتزاموفهمه 

 المظهر والسلوك 

  . األوقاتيجب أن يلتزم الموظفون بالنظافة في جميع  •
 . يجوز للموظفين مغادرة موقع العمل دون إذن من المشرف عليهم ل •
 . يجب أن يكون الموظفون مستعدين للعمل في جميع أنواع الطقس •
 .التقيد بارتداء الزي المعتمد للعمل •

 والمركبات واألدواتالمعدات 

 .من موقع العمل دون إذن  األدواتيجب على الموظفين عدم إزالة  •
يجــوز للموظفيــن تشــغيل أي أجهــزة أو مركبــات دون فحصهــا والموافقــة عليهــا    ل •

 .مــن قبــل المشــرف

 السالمة 

 .  للمشرفينفوراا  واإلصابات  الضرارعن جميع  البالغيجب على الموظف  •
 .المعتمدة السالمةيجب على الموظفين ارتداء أحذية  •
 .يجب على الموظفين ارتداء معدات سالمة أخرى حسب التوجيه أو متطلبات العمل •
يجـوز للموظفيـن تشـغيل المعـدات أو المركبـات أو التعامـل مـع المـواد الكيميائيـة    ل •

 . مـا لـم يـؤذن لهـم بذلـك 
 .في المزاح النخراطيجب على الموظفين عدم  •
 .التي تعتبر ضرورية األخرى السالمة يجب على الموظفين إتباع جميع قواعد  •

يــؤدي إلــى اتخــاذ إجــراءات تأديبيــة تصــل إلــى   السالمةبسياســة وإجــراءات  اللتزامعــدم 
   !الفصــل مــن العمــل



 

 

 العام النطباع : ثانياا 

العمـل فـي بيئـة مهنيـة ايجابيـة و وديـة يسـهم فـي وجـود إدارة احترافيـة متمكنـة تعمـل 
 . بنجـاح

 اللباس والمظهر

الرسمي   السالمةيجب على جميع الموظفين الحضور لمقر العمل والتقيد بارتداء زي   •
 .لقطاع التشغيل والصيانة

 .نظيفة وخالية من الثقوب والشقوق والمزع المالبسيجب إبقاء  •
 .المناسبة حسب الطقس ويجب أن تبدو مرتبة المالبسيجب ارتداء  •

 السلوك وطريقة العمل

 .العمل كفريق واحد •
التي    األشياءتتردد في التعبير عن رأيك حول طريقة مختلفة للقيام بالعمل أو عن    ل •

 .تزعجك 
 .لن يتم معاقبتك  . عن أي حوادث أو أخطاء الفصاحيرجى  •
تفعـل أي شـيء تشـعر بأنـه غيـر آمـن أو غيـر مريـح بالنسـبة لـك، كل شـخص لديـه    ل •

 . منطقـة الراحـة الخاصـة بـه
آمنـة،    لزمالئك انتبـه   • بالعمـل بطريقـة غيـر  أنهـم يقومـون  تـرى  إذا كنـت  الموظفيـن، 

 .هـممهمت إلكمال  اآلمنةاسـمح لهـم بإبـداء آرائهـم واقتراحاتهـم للوسـيلة 
فـي    المتناعيرجـى   • التدخيـن  فـي  )المحظـورة    األماكنعـن  بالتدخيـن    األماكن يسـمح 

، ينبغــي تجنــب البصــق، إظهــار الغضــب والســلوك العدوانــي، المــزاح باليــد،  )المحـددة 
 . أو أي ســلوكيات مثبطــة أخـرى فـي أوقـات العمـل

 التدخين في أماكن العمل : ثالثاا 

الذيـن   الموظفيـن  علـى  يجب  ذلـك،  ومع  للموظفيـن،  التدخيـن  مـن  خاليـة  عمـل  بيئـة  نفضـل 
، ومـع ذلـك،  الستراحاتيختارون التدخيـن الحـد مـن فواصـل التدخيـن لفتـرات محـددة أو فـي  

 .ال يسـمح بـأي حـال التدخيـن فـي المركبـات الرسـمية

 

 



 

 

 العملية األمانة : رابعاا 

وبالتالي سيكون الموظف    للثقةاا  السرقة وتسريب المعلومات أو أي عمل مخل خارقتعتبر  
الفوري عن العمل، وإحالته للجهات الرسمية والقانونية    لإليقافالمرتكب لذلك التصرف عرضة  

 .القضائية والمالحقاتالمناسب بحقه بموجب القانون الجنائي  اإلجراء لتخاذ

 

 

 

 

 

 

 الجودة : خامساا 

تــم ضبــط مســتوى الجــودة علــى أســس عاليــة، وبــدون هــذا المســتوى العالــي لــم نتمكــن  
 .التــي نقــوم بهــا الستثنائيةمــن تقديــم الخدمــات 

نتمنى من جميع الموظفين أن يسعوا إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة ، وأن يتجاوزوا ذلك،  
لسكان   أفكار  وهذا يضمن  عن  للبحث  الموظفين  الممكنة، ويشجع  الخدمات  أفضل  المدينة 

 .جديدة وتطوير معارفهم الخاصة

 !جزء من فريق الجودة بالتأكيدأنت موظف فأنت  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مة املهنيةالالصحة والس  وإجراءات سياساتالجزء الثاني: 

 المهنية السالمة سياسات الصحة و: اولا 

و   اللتزاميجـب   تقـدم    السالمةبالصحـة  ومـن  الموظفيـن  أن حمايـة  كمـا  الموظفيـن،  لجميـع 
تكريـس الطاقـات   .المهنيـة هـو هـدف رئيسـي مسـتمر  اإلصاباتأو    األمراضلهـم الخدمـة مـن  

التعلـم   إلى  باسـتمرار  والعمال  المشـرفين  جميـع  وسـعي  وصحيـة،  آمنـة  عمـل  بيئـة  لتوفيـر 
منـع خطـر   بهـدف  معـا  مـع  اإلصابةوالعمـل  والقوانيـن    اللتزام،  التشـريعات  بجميـع  بالتقيـد 

 . المهنيـة السالمةالمعنيـة بالصحـة و

يجــب علــى كل موظــف حمايــة صحتــه وســامته مــن خــال العمــل وفقــا للقوانيــن وممارســات  
وظـف بصحـة وسـامة  ويجـب أن يهتـم كل م   . اإلدارةالتـي وضعتهـا    واإلجراءات   اآلمنالعمـل  
 .الموظفيــن زمالئه

ويجــب   . المهنيــة فــي كل نشــاط  السالمةبالصحــة و  الهتماميجــب    األطرافلمصلحــة جميــع  
المهنيـة جـزءا ال يتجـزأ مـن هـذه المنظمـة، مـن المديـر    السالمةبالصحـة و  اللتزامأن يشـكل  

 .المسـؤول إلـى العمـال فـي المواقـع

 قواعد السالمة العامة : نياا ثا

 .المهنية السالمةالصحة و اا إلجراءاتيجب على الموظفين العمل وفق •
بتشغيل   • فقط  المؤهلون  العاملون  يقوم  أن  المعدات  اآللتيجب  في   أو  واألجهزة 

 . المختبرات
 .العمل مجالتبالمزاح اليدوي في ل يسمح مطلقاا  •
 .ساعات العمل خالل (والعقاقير األدوية)باستخدام المواد المخدرة اا يسمح مطلق ل •
معــدات الوقايــة الشــخصية المناســبة بنــاء علــى   ارتداءيجــب علــى جميــع الموظفيــن،   •

 .المهمــة المناطــة بهــم، أو أثنــاء تواجدهــم فــي موقــع تلــك المهمــة 
جميــع    اإلبالغيجــب   • أو    اإلصاباتعــن  بالممتلــكات  أضــرار  عــن  الناجمــة  والحــوادث 

 .المناســبة حيالهــا اإلجراءات علــى الفــور، حتــى يمكــن تنفيــذ األشخاص
 نوزارة العمــل والشــؤو)مة المهنيــة المحــددة مــن  التعتبــر إجــراءات الصحــة والسـ  •

 . رئيســاا  مرجعــاا  جمهورية العراق والمعتمــدة فــي  (الجتماعية 

 



 

 

 مة المهنية في مختبرات المؤسسات التعليميةالأهمية الس: ثالثاا 

اقسام،       ثالثة  إلى  المهنية  السالمة  واهداف  معنى  تفسير  في  الختصاصيون  ينقسم 
بالصحة   النشاط  ولرتباط  الخر  القسم  يرى  بينما   ، بذاته  قائم  علم  بأنه  البعض  فيعرفها 

ثالث يعدها انشطة ومهارات وفعاليات    المهنية فأنه يعد جزء من طب المجتمع وهناك فريق
يعها إلى حماية العاملين  مفنية مختلفة ذات اتصال وثيق بين العلوم المختلفة، حيث تهدف ج

القوانين   من  مظلة  توفير  خالل  من  نفسيا  أو  كان  بدنيا  عنهم  اإلصابة  أو  األذى  ومنع 
شرو وتؤمن  بل  العمل  في  السالمة  تؤمن  التي  واإلجراءات  العمل  والتعليمات  وظروف  ط 

المطلوب تحقيقها ليكون الفرد بعيدا عن كل العوامل المؤثر سلبا في مجال عمله وتامين  
كما أن صيانة األجهزة والمعدات في المختبر ضمن المؤسسات    . بيئة عمل نظيفة وسليمة  

خل  عن محيط بيئة العمل دا  والبيولوجية  والفيزيائيةالتعليمية وعزل مصادر التلوث الكيميائية  
المختبر أو الورشة سوف يكون جزءا أساسية للتخلص من الثار المتراكمة التي قد يتعرض 
األبخرة   هي  والمكونات  المؤثرات  هذه  ومن  الطلبة  وكذلك  المختبر  في  العاملون  لها 

 . وغيرها  البيولوجيةالكيمياوية والشعاعات والضوضاء والحرارة والملوثات 

من كل ما تقدم يتضح أن السالمة المهنية في مختبرات وورش المؤسسات التعليمية       
والثاث  والمواد  واألجهزة  المعدات  وكذلك  العاملين  حماية  إلى  األولى  بالدرجة  تهدف 

 .  أيضاالمختبري 

فمن حيث محافظتها على سالمة العاملين والطلبة في المختبر والورشة فأنها تسعى       
الطرق والسبل الكفيلة بتحقيق جودة أداء الفرد داخل المختبر بحيث ل تؤثر األجهزة  إلى إيجاد  

والمعدات والثاث على الفرد بل تطلب تهيئة اجواء عمل خالية من الغازات والبخرة والغبار 
كالضوضاء التي تسبب األمراض المهنية عند تعرض الفرد لها لفترة    الفيزيائيةوالمؤثرات  

 . طويلة 

اما من حيث المحافظة على األجهزة والمعدات فان ذلك يتحقق من خالل التفتيش الدوري       
على وفاق العمل وتنفيذ برامج الصيانة الدورية والوقائية والعالجية من خالل مراقبتها من  
قبل مفتش السالمة المهنية في إدارة المؤسسة التعليمية على مدار السنة لمنع حصول 

بات فضال عن وضع تعليمات تشير إلى خطوات تشغيل األجهزة أو المعدات  الحوادث أو اإلصا 
 . داخل المختبر أو الورشة کي تحفظ دائما بطاقتها التشغيلية لفترة أطول 

 

 



 

 

 مة المهنية في المختبرات الهداف المتحققة من تطبيق السال: رابعاا 

  تطبيق متطلباتمن المؤكد ان هنالك مجموعة من األهداف الرئيسة والثانوية في 
 : السالمة المهنية في المختبرات ولكن يمكن أن نوجزها بالتي  وتعليمات

حماية العاملين والطلبة من حدوث اإلصابات في أثناء العمل داخل المختبرات وضمن   •
التعليمية المختلفة أو تعرضهم إلى األمراض المهنية بفعل العينات والية   المجالت

 . ي المختبرف أخذ النماذج المستخدمة 
تساعد على رفع األداء حيثما وجدت تعلیمات دقيقة وواضحة وشفافة في تامين   •

 . السالمة قبل إجراء التجربة متطلبات
المحافظة على األجهزة المختبرية والمعدات من التلف وسرعة الستهالك نتيجة    •

 . الستخدام سوء 
المساهمة في رفع المستوى التدريبي العملي داخل المختبر للطلبة من خالل   •

التطبيق الفاعل اإلجراءات السالمة واللتزام بمعدات الحماية الفردية و تامين 
 . متطلبات الحماية الجماعية

حقيق دراسات عملية وقائية للحد من اسباب الحوادث واإلصابات للطلبة أو العاملين ت •
 . داخل المختبرات في المؤسسات كافة

تهيئة بيئة عمل صحية وصحيحة وسليمة دون أي ضرر على العاملين والطلبة من   •
 الخ.... خالل رصد وقياس جودة التهوية والضاءة والرطوبة والحرارة 

اإلدارة العليا في المؤسسة التعليمية في رصد ميزانية مناسبة لتامين  الزام   •
 . الحماية الفردية والجماعية متطلبات ومستلزمات

بناء قاعدة بيانات وتقارير تمثل حجر الزاوية في تقييم جودة ممارسات المختبر الجيد   •
في المؤسسة التعليمة وضمن مجالت انشطة مختبراتها العلمية والصحية 

 . اإلنسانيةو
رفع مستوى الثقافة والوعي بدور وأهمية تنفيذ إجراءات والتعليمات الالزمة لدى   •

 . وتعويدهم على العمل بها خالل حياتهم العملية مستقبال الطلبة

 

 

 

 



 

 

   سس برامج السالمة المهنية أ : خامساا 

برنامج السالمة المهنية يجب ان يرتكز على أسس معينة وبغض النظر عن عدد  أن تحقيق 
 :الفراد العاملين أو طبيعة العمل في مكان العمل وهذه السس هي

 

 
 

 موقع اإلدارة  

السالمة       برامج  تنفيذ  نجاح  بان  العالم  انحاء  مختلف  في  العلمية  الدراسات  اثبتت  لقد 
على مقدار اهتمام الدارة العليا بالموضوع حيث وجد انه آلما أنيطت   باألساسالمهنية يعتمد  

البرامج   تنفيذ  تحقق  آلما  الداري  الموقع  في  أعلى  مسؤول  الى  البرامج  تنفيذ  مسؤولية 
لك لكونه يمكن من خالل موقعه الداري في الدارة العليا من فرض خطط وذ  . بشكل أفضل

القرار يتمكن من متابعة تنفيذه بشكل دقيق ومعالجة ما قد    اتخاذالسالمة المهنية، وبعد  
يعترض ذلك من عقبات، آما يتمكن من خالل موقعه من تكليف ذوي الختصاص وعلى مختلف 

 .لضمان نجاحهاالمستويات من تنفيذ خطة البرنامج 

 

 

برنامج 
السالمة 
املهنية 

االدارة 

التدريب 
واالرشاف 

البيئة 
السليمة 

للعمل

ارشاك 
االفراد 
املوظفني



 

 

 سليمة للعمل البيئة ال

السالمة   • وإجراءات  العمل  طبيعة  العتبار  بعين  أخذ  قد  المنشأة  تصميم  يكون  أن 
 .المهنية

العاملين بالتدابير الوقائية    لألفرادتحديد مخاطر العمل من قبل الدارة وإفهام ذلك   •
 .أو المرض لإلصابةالمتخذة والتي تتضمن عدم تعرض العاملين 

 .من قدرتهم بأداء العمل بشكل صحيح وسليم  التأكدبعد  ضمان عدم تشغيل الفراد إل   •
توفير وسائل الوقاية من الحريق والنفجارات في مواقع العمل مع تدريب العاملين   •

 .استخدامهاعلى أسلوب 
مما يضمن عملها  • والجهزة  المعدات  على  ومحافظة  إدامة وصيانة  يكون هناك  أن 

 .بشكل سليم دائماا 
نظافة   • يعني  العامة، وهذا  النظافة  والدوات    األمانتأمين  حسن    وكذلك والجهزة 

 .ترتيبها وصيانتها
 .ذلك عند تداول المواد الخطرةكأن يتم توفير الوسائل السليمة عند البدء بالعمل و •

 التدريب والشراف 

دث هو عدم تشير معظم الدراسات في العالم إلى أن أحد السباب الرئيسية في وقوع الحوا
اتخاذ تدابير السالمة من قبل الفرد اثناء العمل، ويعزى ذلك إما لعدم معرفته بها أو عدم  
تدريبه عليها قبل المباشرة بالعمل أو لعدم استمرار الشراف المباشر من قبل المشرف على 

التدريب د على أن أسس  كتنفيذ تدابير الوقاية من قبل الفرد نفسه اثناء العمل ولهذا يؤ
  :والشراف يجب ان تتضمن ما يلي

 . تعيين الفرد الجديد في الموقع المناسب له •
  .تدريب الفرد الجديد على أسلوب العمل الصحيح •
العمل    استمرار • أداء  على حسن  المشرف  قبل  من  العامل  الفرد    وباألسلوب مراقبة 

 .السليم

 اشراك الفراد العاملين في وضع وتحقيق السالمة المهنية

مسؤولية تحقيق السالمة المهنية في موقع العمل تقع على الدارة إل أن الفراد   رغم أن
الولى   بالدرجة  والسالمة  الصحة  برنامج  من  المستفيدة  المجموعة   باعتبارها العاملين هم 

تحمل   في  الدارة  مع  العاملين  الفراد  اشراك  وجب  لذا  العمل،  مخاطر  من  الفرد  تحمي 
 .امجمسؤولية تنفيذ هذه البر



 

 

 مخاطر المختبرات في المؤسسة التعليمية إلدارة وضع خطة : سادساا 

حدد خبراء السالمة في مختبرات المؤسسات التعليمية ثالث خطوات في إدارة المخاطر      
داخل المختبر تتمثل بوصف والتحليل والتقييم لكل حالة من حالت العمل والتي قد ينجم أو 
تسبب في حدوث اصابة أو ضرر مادي أو معنوي وعليه فقد وجدوا من األهمية الشروع في 

تكون موضع التنفيذ وفق بيانات ودراسات وإجراءات سابقة في إدارة  وضع خطة علمية معينة  
والدراسات أو اليضاحات التي    باألبحاثالمخاطر داخل المختبر والتي من الممكن أن تتمثل  

من خاللها يتم تحقيق الشفافية والوضوح والتصور الدقيق للمشاكل والصعوبات أثناء إجراء 
وح التعليمية  المختبرية  العليا  التجارب  الدراسات  لطلبة  العلمية  البحوث  فان    . تى  وعليه 

 : التخطيط لتامين السالمة يقع في عاملين مهمين هما 

 القوى البشرية

 األهداف المختبرية  

المشرف       من  بدءا  المختبر  داخل  بالعاملين  المتمثلة  البشرية  للقوى  التخطيط  فان 
الطلبة يحتاج العمل من خاللهم إلى تجسيد  والمسؤول والتقني الفني في المختبر وكذلك  

وتعليمات  بمتطلبات  اللتزام  وأهمية  ودور  مفهوم  في  والدراك  المعارف  مستوى  ورفع 
السالمة في المختبرات وكما هو الحال في مختبرات الدول المتقدمة حيث من الممكن أن  

لثقافة والوعي في ينشأ مختبر نموذجي ولكن من الصعوبة احيانا أن يؤمن مستوى عال من ا
 . السالمة المهنية والصحية للعاملين داخل المختبر

التخطيط        عامل  في  يتعلق  فيما  المهنية    لألهدافاما  السالمة  مجالت  في  المختبرية 
في  المتقدمة  التعليمية  المؤسسات  في  به  معمول  ما  مقياس  وفق  ايجازها  فيمكن 

الذي يكمن في احد عناصر التجربة سواء   المختبرات و هو تحقيق عنصر القتصاد المعرفي
األمن   عوامل  وتامين  القتصادي  الجانب  بين  الطردية  العالقة  على  البحثية  أو  التعليمية 

بل أن دل  التعليمي  المختبر  الجيد في أحد بنود   ل یوالسالمة داخل  المختبر  جودة ممارسات 
يتها عن العوامل األخرى متطلباته يشير إلى هذا الجانب بفاعلية وأهمية ل تقل في أهم

 . المطلوب تحقيقها في المختبر التعليمي

 الجانب التشريعي

الحتياطات       وضع  ضرورة  على  التعليمية  المؤسسات  في  المهنية  السالمة  علماء  اكد 
تد في  األساسية  المقومات  ضياع  لمنع  األمان  ومتطلبات  داخل الالزمة  عمليا  الطلبة  ريب 



 

 

وقوانين  تشريعات  إيجاد  خالل  ومن  العلمي  البحث  أو  التجربة  إجراء  برنامج  ونجاح  المختبر 
تبادل   أو دولية وبضمنها  أن تكون محلية  المختبر ويمكن  العمل داخل  لمقومات  وتعليمات 

يترت الجانب  هذا  وان  العلمية  المؤتمرات  في  والتوصيات  التفاقيات  عبر  عليه  الخبرات  ب 
والمالية والفنية المطلوب العمل بها من قبل اإلدارة العليا    اإلداريةمجموعة من اإلجراءات  

بأهميتها والعمل على تنفيذها بكل   المطلق  التعليمية وان اولها اليمان  المؤسسة  في 
دقة ورصد ومراقبة حالت عدم التنفيذ أو المطابقة ناهيك انها احد متطلبات نظام إدارة  

دة على مستوى انشطة وفعاليات المؤسسة التعليمية المختلفة في مجالتها العلمية  الجو
 . والتعليمية

 التنفيذ

يعتبر الجانب التنفيذي هو أهم عناصر بناء نظام السالمة في المختبرات حيث تتوفر في هذا 
  : العنصر المقومات اآلتية 

المادية   • يت   : اإلمكانيات  النجاح  له  يراد  برنامج  اإلمكانيات حيث كل  تتوفر فيه  أن  عين 
المادية ومن هذا يتطلب توفير معدات الوقاية الشخصية ولتوفير أجهزة القياس أو  
إلجراء البحوث والدراسات والتجارب التعليمية للطلبة وفق مناهج المقررات الدراسية 
في  والطلبة  للعاملين  والسالمة  األمان  وسائل  تطوير  على  ستعمل  حتما  التي 

 ت  المختبرا
من الطبيعي أن نجد ان أي مشروع تعليمي وخاصة فيما إذا لوكان مشروع    : التدريب   •

تدريبي عملي من خالل ورش عمل تعليمية أو ميدانية بحيث يتعين أن يشمل العاملين 
في   السالمة  مفاهيم  ثقافة  وزرع  نشر  وبضمنها  المختبرات  في  كافة  والطلبة 

نفوسهم   في  ل    ألنهالمختبرات  بذل   يتجزأجزء  يتطلب  وعليه  المهنة  أخالقيات  من 
 جهود مضاعفة بهذا المحور المهم من قبل اإلدارات العليا في المؤسسات التعليمية  

 
يجب أن تكون توعية واعالم العاملين كافة وكذلك الطلبة برسائل    : التوعية والعالم   •

رية أو من خالل افالم  الرشاد والتوجيه من خالل النشرات والعالمات اإلرشادية والتحذي
تعزيز   مع  المختبرات  في  تحصل  أن  يمكن  التي  الحوادث  أنواع  بعض  توضح  فيدوية 
تعليمات إرشادية تعلق في اركان المختبر وقريبة من انظار الطلبة فضال عن الكراريس  

    التوضيحية
 



 

 

ويعنى بها الدراسات التي تمس حياة وسلوك وواجبات ومهام    : األكاديمية    الدراسات •
العاملين والطلبة داخل المختبرات في جانب الممارسات العملية وفق ما مخطط لها  
والتي عادة تبدا في المراحل األولى على ان يراعى في هذا المحور شروع المؤسسات  

بي  والمشاورات  الخبرات  تبادل  في  المؤسسات  التعليمية  مختبرات  من  نظيراتها  ن 
 . التعليمية األخرى

 

 مة المهنية داخل المختبراتالتعليمات وشروط وضوابط الس: سابعاا 

 . توفير العالمات اإلرشادية والتحذيرية في المختبر وفق طبيعة العمل •
 . نظافة األجهزة والمعدات والمناضد والزجاجيات وأرضية المختبر تامين •
وضع تعليمات السالمة داخل كل مختبر وكذلك تعليمات تشغيل الجهاز بشكل واضح   •

 . وشفاف للطلبة

تامين أبواب طوارئ تفتح إلى الخارج في المختبرات ووضع عالمات إرشادية في  •
 . الطوارئ أو ساللم الطوارئ أبواب اتجاهات

وفير حاويات للمخلفات العادية وحاوية للمخلفات الكيماوية وحاوية للمخلفات  ت •
 . خطة وبرنامج لرفعها واتالفها وضعالبيولوجية و

  التأكد من كفاءة عمل ساحبات الهواء داخل الهوت وكذلك مفرغات الهواء مع •
 . للتبريد والتدفئة كفؤة تامين منظومة

خزن   األرضي التأريضالتحقق من سالمة وجودة منظومة الضاءة وكذلك منظومة  •
المواد الكيمياوية المحاليل في األماكن المناسبة والمخصصة لها بعيدا عن ضوء  

 . األخرى كالحرارة أو عوامل البيئة والمؤثرات الشمس
ادنى   توفير مستلزمات الحماية الفردية للطلبة والعاملين في المختبرات وكحد •

الواحد والكمامات الورقية والنظارة الشفافة   الستخدامالصدرية والكفوف ذات  
 . وأخرى تتضمن ضرورة الرتداء

 . تحديد اسماء العاملين والمهام والواجبات لهم ومعلنة داخل المختبر •
 . بعد انتهاء العمل في المختبرات وتأمينهاتوفير األغطية المناسبة لكل جهاز   •
 . واألجهزة والمختبرية لألثاث لتنظيمي الذي يسر الناظر يراعي الجانب ا •
 . يجب التأكد من غلق نقاط الكهرباء عند مغادرة المختبر •
 . فاصل دورة كهرباء لكل مختبر تامين •
 . إجراء الفحص الطبي للعالمين في المختبر •
 . معدات الحماية الفردية واستخدامالزام العاملين والطلبة بارتداء  •



 

 

 . عدم المزاح داخل المختبر بين العاملين أو الطلبة •
وجود دوش غسل عام خاص للطوارئ في خارج المختبر وفي مكان مناسب   تامين •

 يستخدم 
حالة الطوارئ في خارج المختبر وفي مكان مناسب يستخدم في حالة انسكاب   في •

 ة كيماوية ماد
 . الوجه أو الرأس أو اليدين على •
وغسل الزجاجيات من قبل الطلبة بعد انتهاء التجارب   استخدامالحذر الشديد من  •

 وبإشراف 
 . المختبر مسؤول •
 . المطافئ  استخداميجب تدريب العاملين في المختبر على  •
مختبر  زجاجيات ال استخدامل يسمح بتناول الطعام أو شرب الشاي داخل المختبر أو  •

 . لذلك 
 . باتاا  يمنع التدخين داخل المختبرات منعاا  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مخاطر بيئة العمل ومعدات الوقايةالجزء الثالث: 

 المخاطر المحتملة في بيئة العمل : اولا 

لكي نستطيع تحديد مستوى المخاطر يجب التعرف عليها وبالتالي تصميم تدخالت تتناسب     
،  ه المخاطر طبيعة هذ يجب تصنيفها في فئات مختلفة مبنية على  .  مع تخفيـف هـذه المخاطر

 . فئات للمخاطر الفعلية أو المحتملة بأماكن العملست  هناك

 فئات المخاطر 

، أدوات  المستويةمثل الحوادث الناجمة عن األسطح المبتلة أو غیر  : مخاطر الحوادث  •
 .، والمركبات أو الماكناتالكهربائية والمعدات   اآللتالقطع أو 

والعوادم وغبار المعادن أو المواد   المحاصيلمثل التعرض لغبار   : المخاطر الكیمیائیة •
 .الكیمیائیة السامة

 .وسوء التھویة والكهرباءالبرودة   •
مثل رفع وحمل ونقل األشیاء الثقیلة، والحركة المتكررة، واألوضاع    : الحمال المخاطر  •

 .التصميم سيئةالخاطئة، واألدوات واآللت الحادة أو 
 .والنباتات الحيواناتأو  البيولوجيةمثل التالمس مع المخلفات   : البيولوجيةالمخاطر  •
، قصور األمن، قصور الجوانب  الطويلةمثل ساعات العمل   : مخاطر ظروف العمل •

 .والسكنية الصحية
  التعليمأو العزلة، ونقص فرص  اإلهانةمثل سوء المعاملة أو   : النفسيةالمخاطر  •

 .أو الضغوط واإلجهاد

 مخاطر الكهرباء 

 متطلبات عامة 

مطابقة لمواصفات السالمة  جميع الجهزة والمعدات الكهربائية يجب ان تكون  •
 .والصحة المهنية

  .يجب ان تكون العالمات المثبتة عليها واضحة وسهلة القراءة •
لوحة الكهرباء حتى يسهل   فييجب ترقيم جميع الفيوزات والقواطع الكهربائية  •

المواصفات  قاطع بكل معدة وهذا طلب ملزم من جانب  التعرف على كل فيوز أو
   .نيةالدولية للصحة والسالمة المه



 

 

 الصدمة الكهربائية

  : ىالصابة بالصدمة الكهربائية على جسم النسان يتوقف عل تأثيرمدى 

 .التيار يسلكهكمية التيار المار خالل الجسم والمسار الذى  •
  ونوعهوقت بقاء التيار بالجسم والحالة الصحية ووزن الشخص المعرض للصدمة  •

  .وسنة
 .درجة رطوبة الجلد •

 الفرقعة 

 .يحدث عند تفريغ الشحنات الكهربائية الساكنة •
أثناء تشغيل أو إيقاف  ألخرمن موصل    عاليحدث ايضا الفرقعة عندما يقفز تيار ت •

 .الدائرة

 والنفجارات الحرائق 

الكهربائية   في     ترتفع درجة حرارة األسالك  الكهربائية  الدوائر  الزائد على  التحميل  حالة 
العازلة  في    وقد يتسبب ذلك  المادة  البالستيكية    احتراق   وبالتالي  واحتراقهاصهر  األجزاء 

 .المحيطة باألسالك والمعدات الكهربائية األمر الذى يؤدى لحدوث حريق 

 حوادث الكهرباءالوقاية من 

قبل إجراء أعمال صيانة به مع وضـع لفتـة عنـد   جهاز  معدة أو أييجب فصل التيار عن   •
 .شخص أيإعادة التيار بواسطة   مل يت مكـان الفـصل حتـى 

 .قرب الدوائر الكهربائية معدني شيء أيعدم لمس  •
الجهزة    فيالساللم المعدنية أو العدد اليدوية غير المعزولة عند العمل    استخدامعدم   •

 .الكهربائية
 .حيث يؤدى ذلك لحدوث حريق طاقتهل تحمل مصدر التيار بأكثر من  •
تقوم بفحص الفيوزات وقواطع التيار لفصل الدائرة الكهربائية ول تحاول إعادة التيار   •

 .وتبديل الفيوز بأخر وإعادة التيار لوضعة األولإل بعد إصالح العيب وسبب العطل 
تمرر أسالك الكهرباء عبر النوافذ أو األبواب أو تحت السجاد وكذلك ل تعلق على ل   •

 .مسامير أو بالقرب من مصدر حرارة
  لالستعمال الطفايات المناسبة    استخداممجال الكهرباء على    فييجب تدريب العاملون   •

تحتوى مادة موصلة للتيار    التيطفايات الماء أو    استخدامحرائق الكهرباء وعدم    في



 

 

بودرة   طفايات  إما  الكهرباء  طفاياوطفايات  الكربون    ثاني  تأو  يات  طفا  –اكسيد 
 .هالون

 الحرائق وكيفية مكافحتها

تبدأ الحرائق عادة على نطاق ضيق ألن معظمها ينشأ من مستصغر الشرر بسبب إهمال      
إتباع طرق الوقاية من الحرائق ولكنها سرعان ما تنتشر إذا لم يبادر بإطفائها مخلفة    في

فادحة   ومخاطر  وال  فيخسائر  كميات    ممتلكاتاألرواح  لتواجد  ونظرا  والمنشآت،  واألموال 
كل ما يحيط بنا من أشياء وفى مختلف مواقع تواجدنا    في  لالشتعاللة  كبيرة من المواد القاب
مكان العمل وفى أماكن النزهة  الجامعة و البيت والشارع والمدرسة و  فيوالبيئة المحيطة بنا  

بنا    والستجمام أللحقت  الحريق  عناصر  بقية  لها  توفرت  لو  والتي  المواقع،  من  وغيرها 
التكاليف  اوبممتلكاتن الباهظة  علينا    . الخسائر  أخطار    اتخاذلذلك يجب  من  الوقائية  التدابير 

قد تنتج   التيأسرع وقت ممكن بأقل الخسائر، ويمكن تلخيص المخاطر    فينشوبها وإخمادها  
 :الثالث أنواع التالية فيعن الحريق 

ألفراد لإلصابات  تعرض حياة ا التيوهى المخاطر  (الخطر على األفراد) : الخطر الشخصي    
 .مما يستوجب توفير تدابير للنجاة من اإلخطار عند حدوث الحريق

المباني والمنشآت   فيالمقصود بالخطر التدميري هو ما يحدث من دمار   : الخطر التدميري     
قابلة   مواد  من  نفسه  المبنى  مايحويه  باختالف  التدمير  هذا  شدة  وتختلف  للحريق  نتيجة 

حالة المباني   فيالمبنى المخصص للتخزين يكون غير المنتظر    ي، فالخطر الناتج فلالنتشار
المستخدمة مكاتب أو للسكن، هذا باإلضافة إلى أن المباني المخصصة لغرض معين يختلف  
درجة تأثير الحريق فيها نتيجة عوامل كثيرة منها نوع المواد الموجودة بها ومدى قابليتها  

هذا كله يعنى أن    القتصاديةداخل المبنى إلى جانب قيمتها    فيلالحتراق وطريقة توزيعها  
مدى خطورة الحريق واستمراره واألثر    فيتتحكم    التيكمية وطبيعة مكونات المبنى هي  

 .ينتج عنه التدميري الذى

تهدد المواقع القريبة لمكان   التيوهى المخاطر    (الخطر على المجاورات)  : ي الخطر التعرض    
مباشر بين الحريق    اتصالالحريق ولذلك يطلق عليه الخطر الخارجي ول يشترط أن يكون هناك  

  لالحتراق هذا وتنشأ هذه الخطورة عادة نتيجة لتعرض المواد القابلة    . والمبنى المعرض للخطر
يحويها المبنى لحرارة ولهب الحريق الخارجي لذلك فعند التخطيط   التي  يتكون منها أو  التي

ة أو تكون  منطقة غير سكني  فيإلنشاء محطة للتزود بالوقود يراعى عند انشائها أن تكون  



 

 

  في المباني السكنية على بعد مسافة معينة حيث يفترض تعرض هذه المباني لخطر كبير  
 .حالة إذا ما وقع حريق بهذه المحطة وهذا هو ما يطلق عليه الخطر التعرضى

 أسباب الحرائق

 :المواقع الصناعية ما يلى فيتؤدى إلى حدوث الحرائق وخاصة  التيمن أهم األسباب 

 .مال والالمبالة والتخريب الجهل واإله •
 .أو النفجار لالشتعالالتخزين السيء والخطر للمواد القابلة  •
وجود سوء  في لالشتعالتشبع مكان العمل باألبخرة والغازات والتربة القابلة  •

 .التهوية
األجزاء  في الحتكاكدرجة الحرارة نتيجة  فيغير عادى  ارتفاعشرر أو  ثحدو •

 .الميكانيكية
بالقرب من أجهزة كهربائية   الشتعالاألعطال الكهربائية أو وجود مواد سهلة  •

 .تستخدم ألغراض التسخين
 .العبث وإشعال النار بالقرب من األماكن الخطرة أو بحسن النية أو رمى بقايا السجائر •
تشتعل ذاتيا  بمنطقة التصنيع والتي  لالشتعالترك المهمالت والفضالت القابلة  •

 .بوجود الحرارة
 . على أرضيات منطقة التصنيع لالشتعالوجود النفايات السائلة والزيوت القابلة  •

 

 أنواع الحرائق

يتم تقسيم الحرائق إلى أنواع حسب نوع الوقود المشتعل، وتوجد خمسة أنواع للحرائق  
 :هي  األمريكيحسب النظام 

 A))   حرائق النوع

الصلبة    فيتنشأ    التيوهى       عـضوية    التيالمواد  طبيعـة  ذات  غالبـا  مركبـات )تكـون 
كـالورق والخـشب واألقمشة والمطاط وبعض أنواع البالستيك وهى عاده تحتـرق    ( الكربـون

جمـرات   هيئـة  أن  متوهجةعلـى  عليها  ويسهل  مسامية  المواد  هذه  غالبيـة  بـأن  وتتميـز   ،
م لـذلك  الـداخل  مـن  تبريـدها  إلـى  يـؤدى  مما  الماء  اإلطفاء  تتشرب  مـواد  أفـضل    التي ـن 

 . ( ABC ) الماء، البودرة الجافة نوع هيتستخدم إلطفاء هذا النوع من الحرائق 

 



 

 

 
 

    (B) النوع حرائق

السيارات،    فيتحدث    التيالحرائق    هي     بنزين  مثل  الملتهبة  والغازية  السائلة  المواد 
ومـن أفضل مواد اإلطفاء المستخدمة إلطفاء هذا النوع من    . الكيروسين، المذيبات، الكحولت

الماء   استخدامول يفضل   .البودرة،  الهالوجينات،  أوكسيد الكربون  ثاني،  الرغاوى  : هيالحرائق  
 .الحريق انتشارزيادة  فيلمكافحة هذا النوع من الحرائق حيث يتسبب 

 
 C))  حرائق النوع

 ثاني المعدات واألجهزة والتجهيزات الكهربائية، ويستخدم    فيتنشأ    التيالحرائق    هي    
ول يستخدم الماء أو   .إلطفاء هذه الحرائق (ABC) نوع والبودرة والهالوجين أوكسيد الكربون

النوع من   الرغاوى على اإلطالق إلطفاء هذا  الماء مثل  تحتوى على  أخرى  أية مواد إطفاء 
صعق الشخص    فيالحرائـق، حيث أن الماء موصل جيد للكهرباء لذلك من الممكن أن يتسبب  

 .المستعمل للطفاية

 



 

 

 

 :ويجب لمواجهة حرائق التجهيزات الكهربائية إتباع ما يلى

 .التيار الكهربائي قبل إجراء عملية الطفاءفصل  •
 .تتناسب مع نوعيه المواد المشتعلة فيها النار التيوسائل اإلطفاء  استخدام •

 ( D) حرائق النوع

والماغنيسيوم  فيتنشأ    التيالحرائق    هي     والبوتاسيوم  الصوديوم  مثل  ول    . المعادن 
بودرة أو الرمل أو أنوع أخرى  الإطفاء هذا النوع من الحرائق ويستعمل    فييستخدم الماء  

 .من البودرة الجافة إلطفاء هذا النوع من الحرائق

 
 k))  حرائق النوع

هو نوع حديث من الحرائق تم إضافته حديثا ألنواع الحرائق ويختص بالحرائق التى تحدث  
 .بالزيوت النباتية بالمطابخ

 

 

 

 

 

 



 

 

 أجهزة ومعدات مكافحة الحريق : ثانياا 

 معدات إطفاء الحريق اليدوية المتنقلة

 فيتستعمل لمكافحة الحريق    والتي  "المكافحة األولية"المعدات اليدوية المتنقلة    هي    
المتواجدين   العاديين  أن تكون    فيأول مراحلة من قبل األشخاص  الطفاية  . المبنى، ويجب 

اليدوية مطابقة للمواصفات القياسية والمعتمدة من الجهات المختصة، وتعد طفاية البودرة  
ت المستخدمة إلطفاء حرائق المركبات على اإلطالق لكونها ل تسبب  الجافة أفضل الطفايا

 :، وتنقسم أنواع الطفايات اليدوية إلىا إطفاءه أضرارا مادية ومعنوية من جراء

 (A) المضغوط طفاية الماء 

معبأة بالماء تحت ضغط غاز خامل، وتستخدم إلطفاء حرائق األخشاب    أسطوانةعبارة عن      
النوع إلطفاء حرائق األجهزة    نل يمك .. انتبه  .. واألوراق والنسيج والبالستيك   طفاية هذا 

 . الحى أو حرائق الزيوت والشحوم أو المعادن  الكهربائيوالمعدات الكهربائية المتصلة بالتيار  
 .خفيض درجة حرارة المواد المشتعلةالماء تعمل على ت وطفاية

  

 

 
 

  (B) طفاية الرغوة

وتستخدم الطفاية إلطفاء حرائق    (الفوم )معبأة بالماء ومواد عضوية تنتج الرغوة    أسطوانة
عن   المشتعلة  المادة  سطح  عزل  على  الرغوة  تعمل  واألصباغ،  والشحم  والبترول  الزيوت 

والتبريد   التجهيزات    ..   انتبه  .. الماء  لحتوائهاألكسجين  حرائق  مع  الطفاية  طفاية  يمكن  ل 
 .يالح الكهربائيالكهربائية المتصلة بالتيار 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (BC) أكسيد الكربون ثاني طفاية 
غاز    أسطوانة تحتوى على  الصلب  لدرجة اإلسالة    ثانيمن  الذى تم ضغطه  الكربون  أكسيد 

سريعة  والسوائل  الكهرباء  وحرائق  واألصباغ  والشحوم  الزيوت  حرائق  إلطفاء  وتستخدم 
أكسيد الكربون على خنق اللهب وتبريد درجة الحرارة، ينطلق بدرجة   ثانييعمل غاز    . الشتعال
الهواء الطلق، تتبدد بفعل الريح، تصدر    في، الطفاية ضعيفة التأثير  ( تحت الصفر  76)حرارة  

 .صوتاا قوياا عند الطفاية

 

 

 

 

 

 (D)  طفاية البودرة الكيماوية الجافة 

والبترول    أسطوانة الكحول  حرائق  إلطفاء  وتستخدم  الجافة  الكيماوية  بالبودرة  معبأة 
، تعمل على (سيوم بوتا  –  صوديوم  –  ماغنيسيوم)واألصباغ والمواد سريعة الشتعال والمعادن  

 .عزل سطح المادة المشتعلة
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 حرائقإطفاء ال

التي تسبب الحريق؛    األربعة  لطفاء أي نوع من أنواع الحرائق يجب إزالة عامل من العوامل    
الحرارة  الوقود،  :وهي الهرم    التفاعل   ،الوكسجين،  تكون  والتي  المتسلسل  الكيميائي 

   : األربعة التية  الرباعي للحريق، ويتم ذلك باتباع إحدى الطرق 

حرمانه من المواد القابلة لالشتعال التي تعتبر وقودا مغذيا للحريق،  بمعنى    : تجويع الحريق 
المتوافرة والمواد  البضائع  بنقل  واللهب   وذلك  الحرارة  تأثير  بعيدا عن  الحريق  كما   . بمكان 

 . يمكن سحب السوائل القابلة لالشتعال من الصهاريج الموجود بها الحريق

الحريق الحريق    : خنق  بتغطية  إما  ذلك  ويتم  لها،  األوكسجين  وصول  ومنع  النيران  كتم  أي 
الكربون الذي يحل محل األوكسجين؛ كذلك باستخدام   أو استعمال غاز ثاني أوكسيد  بالرغاوى

 . الهالون أو البودرة

أي تخفيض درجة الحرارة وتعتبر هذه الطريقة الكثر شيوعا في إطفاء الحرائق   : تبريد الحريق 
على قدرة امتصاص الماء لحرارة المواد    ساا الطريقة أسا  وذلك باستخدام المياه، وتعتمد هذه

 .. المشتعلة

للحريق  المتسلسل  التفاعل  التفاعل   : إيقاف  إيقاف  على  المقدرة  اإلطفاء  مواد  لبعض 
والهالون، فحبيبات البودرة تمتص الشقوق    المتسلسل للحريق، وهذه المواد هي البودرة 

 . للتفاعل المتسلسل للحريق وتوقفهالطليقة 

 قواعد عامة لطفاء الحرائق

 . عكسهايجب أن تكافح الحريق مع اتجاه الريح وليس  •
 . مترا وابدأ بالمكافحة ۵ - ۳يجب البتعاد عن الحريق بقرابة  •
 . ل يتم مكافحة الحريق من منتصفه بل من المام للخلف •
 . المكافحةحرك الطفاية لليمين واليسار أثناء  •
 . كافح الحريق دائما من أسفل إلى أعلى •
 . ل تترك مكان الحريق قبل التأكد من إطفائه تماما •

 

 

 



 

 

 طفاية الحريق تعمالاسطريقة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 الحريقالخرطوم إلى قاعدة  هوج إسحب مسمار األمان

 حرك الطفایة من جانب آلخر إضغط على المفتاح



 

 

 الوقاية الشخصية : ثالثاا 

متهم  التحــدث معظــم الحــوادث بســبب عــدم اهتمــام العامليــن بالموقــع بصحتهــم وســ    
ويمكـــن لكافـــة العامليـــن حمايـــة أنفســـهم بـــكل بســـاطة عـــن طريـــق   .بالشــكل الكافــي

وارتـــداء   المتوفـــرة  المـــواد  الوقايــة    المالبسمعرفـــة  أجهــزة  واســتخدام  المناســبة 
يجــب علــى أصحــاب العمــل تزويــد   .الشــخصية المناســبة للوظائــف التــي يقومــون بتنفيذهــا

المــواد التاليــة مــن أجهــزة الوقايــة الشــخصية بــدون مقابــل عندمــا يكــون هنــاك ظــروف  
  :تســتوجب اســتخدامها 

 . الخارجية األعمالهزة وقاية شخصيه مناسبة لكافة أج •
 .ارتدائها  تستلزمواقيات للعين أو أقنعه عندما يتم تنفيذ عمليات معينة  •
 .الضارة األبخرة أو  األتربةأجهزة تنفس لمنع استنشاق  •
 .التي يصعب توفير منصات عمل لها األماكنأحزمة أو أطقم سالمة في  •
 .التي يصعب فيها تقليل مستوى شدة الضوضاء األماكنفي  لألذنينواقيات  •
 .التي قد يحدث بها سقوط أجسام األماكنواقيات للرأس في  •

 اليدين 

 :التالية على سبيل المثال الحالتجب استخدام واقيات مناسبة لليدين في ي

 الخ ...  لتعامل مع أجسام تحوي حافات حادة أو خشنة الملمس أو الطابوق ا •
 .التعامل مع الحبال التي قد تحتوي على نتوءات غير منتظمة •
 . حادة األربطةالمربوطة عندما تكون  األحمالفتح  •
 .الغير نظيفة أو الملوثة األماكنالعمل في  •
 . استعمال مواد كيماوية أو مواد أخرى خطره •
 . اعمال المصانع •

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 العينين 

لغرض وقاية العينين من الحرارة تستعمل النظارات المعتمة وتعتمد درجة العتمة على      
الحراري كما ان اختيار نوع الزجاج للنظارات يعتمد على نوع العملية   لإلشعاعشدة التعرض 

الورشة ودرجة الوهج ويمكن كذلك استعمال نظارات الوقاية   (المستخدمة داخل المختبر 
تطايرة والتي تكون على شكل كاسي مزودة برباط حول الرأس وكاسين الم األشياءمن 

 . مستقرين على عظام الوجه حول العينين

  :يجب ارتداء واقيات مناسبة للعيون عند عمل ما يلي •
 . استخدام أدوات تثبيت  •
 . تثبيت مسامير البناء •
 . مةاللواقيات الحماية والس الستخدامكل ما يستدعي  •

 

 

 

 

 

 

 

 مة الالسخوذ 

معـــرض       عـــادة  فـــي    لإلصابةالـــرأس  مميتـــة  الـــرأس  تصيـــب  التـــي  الحـــوادث  وتعتبـــر 
 .الغالـــب أو تكـــون بالغـــة الخطـــورة مثـــل تضـــرر المـــخ أو كســـر بالجمجمـــة

الســـ  خـــوذ  ارتـــداء  العمـاليجـــب  فـــي كافـــة مناطـــق  يكـــون فيهـــا  مة  التـــي  ــل وخصوصـــا 
، ولكـي نضمـن بـان الخـوذة سـوف توفـر الحمايـة الضروريـة فانـه  األجسامخطـــر مـــن تســـاقط  

 :بهـذه الحالـة يجـب مراعـاة النقـاط التاليـــة

 .يجب تعديل رباط الرأس لتناسب حجم الرأس •
 .بحالة جيدهواألربطة  يجب التأكد من أن الغطاء الخارجي  •
 .على جسم الخوذة  األصباغالخوذة حيث تؤثر بعض  طالءيجب عدم  •
 . لى السفليجب استخدام أربطة الذقن لمنع سقوط الخوذة عند انحناء الجسم إ •

 



 

 

 .يجب عدم عمل ثقوب بغطاء الخوذة لتعليق أجهزة غير مسموح بها •
  .إذا تعرضت لصد ارتطام شديديجب استبدال الخوذة  •

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األذنين حماية 

مـن الممكـن أن تـؤدي الضوضـاء الشـديدة بالعمـل فـي حـدوث أضـرار خطـره لجهـاز السـمع 
وبهـــذا فانـــه مـــن الضـــروري    . اســـتعادت قابليـــة الســـمع  ل يمكنومتـى مـا حـدث ذلـــك فانـــه  

التـــي زودت بهــا متــى مــا وعندمــا ي كــون ذلــك ضروريــا لحمايــة  ارتـــداء واقيـــات الســـمع 
 .جهــاز الســمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مةالسأحذية ال

وتعتبـــر إصابـــة القدميـــن عنـــد المشـــي علـــى أجســـام حـــادة مثـــل المســـامير أو ســـقوط      
الســـنوية    األرقاممـــواد ثقيلـــة علـــى القدميـــن مـــن الحـــوادث ذات المعـــدل المرتفـــع ضمـــن  

 .بنـــاءللحـــوادث التـــي تقـــع فـــي مواقـــع ال

أحذيـــة       حمايـــة    السالمةتعتبـــر  علـــى  تقـــوم  إنهـــا  حيـــث  البنـــاء  فـــي مواقـــع  ضروريـــة 
 .الشـــائعة مـــن حـــوادث الموقـــع األنواعالخطـــرة فـــي معظـــم  اإلصابات القدميـــن مـــن 

عـــن    اإلصاباتربـــع       ناتجـــة  حـــوادث  وقـــوع  تســـببها  العمـــل  فـــي مواقـــع  تحـــدث  التـــي 
مـــع   اليـــدوي  معظـــم    . األشياءالتعامـــل  والقدميـــن    اإلصاباتوتقـــع    واألرجل باليديـــن 

 .ي إعاقـــة دائمـــةالتـــي تحـــدث بالظهـــر بشـــكل خـــاص فـــ  اإلصاباتوتـــؤدي بعـــض    . والظهـــر

 : التالية اإلرشاداتيرجى توخي الحذر والعناية بالنفس عن طريق اتباع 

التعامـل مـع معـدات ميكانيكيـة فـان ذلـك يجـب ان يتـم عـن طريـق   األمرعندمـا يتطلـب  •
 . شـخص مـدرب ومصـرح لـه باسـتخدامها

 الخ ... مه، قفازاتالالمناسبة للعمل مثل أحذية س األجهزةيجب ارتداء  •
 .هامعيمكن التعامل  بأعماليجب معرفة القدرة الجسمانية وان يكون التعامل   •

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

   الكمامات

 : اآلتية األنواعويمكن ان تقسم الكمامات إلى 

 الكمامات الشاشية  

والفم بشوكل جيد    األنفتصنع الكمامات في هذا النوع من ورق الترشيح وتغطي منطقة      
  والورش   المصانعويستعمل في المختبرات وحتى في    . من المطاط يحيط بالرأس    رطوبةوذو  
 . غير السامة األتربةأو الطلبة داخل المختبرات من  العاملين لحماية

 الكمامات الشاشية ذات الغطاء المعدني

  المبطن من الشواش  ووتتكون هذه الكمامة الشاشية من غطاء معدني ومن عدة طبقات       
تثبيت    ويربط  بالقطن في  يفيد  الغطاء  بجانبي  يحيط  المطاط  من  المعدني شريط  بالغطاء 
منطقة    الشاشية  الكمامة  على  جيد  نفس    األنفبشكل  في  ويستخدم  نوع    مجالتوالفم 
 . الشاشية الكمامات

 والصوفية   اإلسفنجية الكمامات 

ا     األتربة  إلى  العامل  فيها  يتعرض  التي  الصناعات  في  في  ويستخدم  ضيق  تسبب  لتي 
اإلسمنت واإلسبست وغبار اللمنيوم وغبار الفحم وفحم الكوك ونشارة الخشب    التنفس مثل

 . ومقالع الحجر  والجبس الجبري

 كمامات الوقاية من الغازات والبخرة ذات المرشح الواحد

الجهاز       حماية  في  لكفاءتها  والورش  المختبرات  في  أيضا  تستخدم  أن  التنفسي  يمكن 
وعادة تتكون من اطار مطاطي يحتوي على ماسكين من المطاط لتثبيت الكمامة على منطقة  
األنف والفم لمنع دخول البخرة والغازات وتوجد فتحة خاصة أمام األنف لوضع المرشح كما  

 . توجد فتحة أخرى صغيرة أمام الفم تعمل على اخراج الزفير

 أقنعة الغازات

يغطي العينين واألنف والفم ويرتبط مباشرة بمستودع علبة وتتكون من قناع كامل للوجه  
تحتوي في داخلها على حبيبات لها القابلية على امتصاص الغازات والبخرة وهذه    معدنية

أنواع كال حسب نوع الغازات والبخرة المراد الوقاية منها وعادة تستخدم في   الفالتر على
التي الطوارئ  المختبر    حالت  داخل  يمنع  تحدث في  انه  غاز   استخدامهاال  قلة  حالت  في 

 أو في حالة وجود غازات   . من الحجم الكلي    % 16اي اقل من    األوكسجين في داخل المختبر



 

 

من الحجم الكلي    % 3من الحجم الكلي أو وجود غاز المونيا بنسبة    %5اقل من   ( ph4) النوسفين
 . فما فوق 

 

 

 

 
 

 

 

 عن الحوادث  اإلبالغ: رابعاا 

  األماكن يجـــب علـــى صاحـــب العمـــل أن يضمـــن توفيـــر منفـــذ آمـــن للدخـــول والخـــروج لكافـــة  
كمــا يجــب عليــه صيانتهــا حســب الضــرورة والمحافظــة    الجزءوالخدمـــات المذكــورة فــي هــذا  

 .ــادائمـ  لالستخدامعليهــا لكــي تكــون آمنــة 

 

 الخطوط الساخنة في العراق 

 خط االتصال  الجهة  ت
 130 وزارة الداخلية  1

 497 الشرطة المجتمعية  2

 115 الدفاع المدني  3

 122 السعاف  4

 104 النجدة  5

 533 مكافحة اجرام بغداد  6

 139 حماية السرة والطفل 7

 178 مكافحة المخدرات  8

 

 

 



 

 

 عالمات السالمة والصحة المهنية: خامساا 

 مجموعة من العالمة الواجب توفرها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة سالمألوان ال

وتعد هذه األلوان بمثابة    . هناك معان محددة لأللوان المستخدمة في عالمات السالمة
 .مؤشرات قياسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

عالمات السالمة الدولية األكثر شيوعا، المستخدمة في بيئات المكاتب في مختلف بعض 
 :  أرجاء العالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  األولية  اإلسعافات: سادساا 

 األوليين المسعفين 

بتوفيــر مســعف أولــي واحــد مــدرب بشــكل جيــد فــي   صاحب العمليجــب أن يقــوم   •
توفيـــر    صاحب العملكمـــا يجـــب علـــى    . الا عامـــ   50كل موقــع يعمــل فيــه مـــا يزيـــد عـــن  

 .الا عامــ 150مســـعف أولـــي إضافـــي عندمـــا يزيـــد عـــدد العمـــال عـــن  
قــد أكمــل دورة تدريبيــه معتــرف بهــا كتلــك التــي    األولىيجــب أن يكــون المســعف   •

ويجـــب    . هـــاأو أيـــة هيئـــة عالميـــه أخـــرى معتـــرف ب  األحمريقــوم بتنظيمهــا الهـــال  
تلقـــي دورة تنشـــيطية كل عـــام وكذلـــك الحصـــول علـــى إعـــادة تقييـــم   هؤلءعلـــى 

 .حســـب المـــدة المحـــددة او . للشـــهادة بعـــد مـــرور ثالثـــة ســـنوات
ف أولـــي مـــدرب كامـــل  فانـــه ال يطلـــب توفيـــر مســـع  الا عامــ  50عنـــد وجـــود اقـــل مـــن   •

العمـــل أن يضمـــن وجـــود شـــخص    صاحب التدريـــب للقيـــام بهـــذا العمـــل وانمـــا علـــى  
إصابـات   حدثـت  لـو  فيمـا  المسـؤولية  يتولـى  بحيـــث  التدريـــب  مـــن  مســـتوى  علـــى 

  باإلسعافات أجهـــزة خاصـــة  للعنايـة بأيـة    مسؤولكمـا يكـون هـذا    . خطيـرة أو مـرض
 .األولية

 وليةلا اإلسعافأجهزة 

بمـكان واضـح ومناسـب علـى أن تحمـل إشـارة   األولية  اإلسعافاتيجـب وضـع صناديـق   •
 . علـى خلفيـة بيضـاء األحمر اللالهـ

الموجــودة    واألدوات  األولي  اإلسعافيجــب أن يتــم بانتظــام فحــص محتويــات صنــدوق   •
 .باألدواتفيــه وان يتــم تعويــض النقــص  

 الطارئة  للحالت األولي  اإلسعاف

  اإلرشادات وفيمـــا يلـــي    . بأنـــه مســـاعدة مبدئيـــة تعطـــى ألي اصابـــه  األولي  اإلسعافيعـــرف  
 :بشـــكل عـــام  األولي باإلسعافالرئيســـية بخصـــوص المعالجـــة  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

  دائمــــــاا 

 .األولييجب أن تعلم من هو مسعفك  •
 .األولي اإلسعافبصندوق  الحتفاظمعرفة أين يتم  •

 البسيطة  اإلصاباتمعالجة 

 .أقرب مسعف أولي إعالميجب  •
 .مكانليجب تقديم المساعدة قدر ا •

 الخطرة اإلصاباتمعالجة 

 .اإلسعافلطلب   122بالرقم  بالتصالبالمكتب والطلب منهم القيام  التصاليجب  •
 .مكانلأقرب مسعف أولي وتقديم المساعدة قدر ا إعالميجب  •
 .ضيقه  مالبسيجب العمل على إبقاء المصاب هادئ وارخاء أية  •
 .يجب العمل على إبقاء المصاب دافئا ومغطى •

 

إعطـاء   -إذا كان المـكان يهـدد حياتـه  إل  المصـاب الشـخص تحريـك  –بالذعـر   اإلصابةعـــن  البتعاد
 .الطعـام أو الشــراب أو ســيجاره 

 

 النزيف

 . يجب الضغط فورا على الجزء المصاب •
 . يجب عمل ضمادات مناسبة ورفع الطرف المصاب فوق مستوى القلب  •

 الحـــروق

 .قلل دقائق على ا 10يجب تبريد الجلد بدفق مستمر من الماء البارد لمدة  •
 . يجب عمل ضمادات نظيفة للمنطقة المصابة •

 

 

 



 

 

 الصحة والسالمة المهنية    إدارة شهادة المواصفة الدولية لنظام : سابعاا 

 كلية الكوت الجامعة على شهادة نظام إدارة السالمة والصحة المهنية  حصلت 

ISO 45001:2108  من سويسرا ... 
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