
دلیل عامل البناء
لتعلیمات األمان والسالمة في العمل

 العمالية
ً
إصدار نقابة معا



عّمر بأمان وارجع بسالم 

أخي عامل البناء،
فرع البن���اء هو األخطر على اإلطالق بين 
مجاالت العمل بسبب التغيرات المستمرة 
ف���ي موق���ع العم���ل وبي���ن طواق���م العمال، 
ويتطل���ب األم���ر توخ���ي الح���ذر وتطبيًق���ا 
أكث���ر صرام���ة لوس���ائل الوقاي���ة لحماي���ة 
العم���ال م���ن التع���رض للح���وادث الخطرة 
نض���ع بي���ن يدي���ك كتّيب���ًا يوجز  والقاتل���ة. 
المخاط���ر الرئيس���ية التي ق���د يتعرض لها 
عام���ل البن���اء أثن���اء العمل، وبعض ُس���ُبل           

الوقاية منها. 

أنت في خطر!

أيها العامل

اّت���ب���ع���ه���ا ل���ت���ح���اف���ظ ع��ل��ى 
ينتظر  م��ن  ه��ن��اك  حياتك! 

عودتك لعائلتك بسالم!



للحد من الح���وادث المؤلمة، بادرت نقابة 
العم���ال  بتنظي���م  المهتم���ة  العمالي���ة  مًع���ا 
تنظي���م  إل���ى  حقوقه���م،  ع���ن  والدف���اع 
مش���روع رائد ف���ي الوس���ط العربي بهدف 
توعي���ة عم���ال البناء لوس���ائل الوقاية في 
العم���ل. يت���م المش���روع برعاي���ة صن���دوق 
»من���وف« التابع لمؤسس���ة التأمين الوطني 

وبمرافقة المس���ؤول ع���ن األمان والوقاية 
المختص بموضوع األمان والس���المة في 

ورشات البناء المهندس محمد جيوسي.
المب���ادرة للمش���روع ج���اءت عل���ى خلفية 
القاتل���ة،  العم���ل  ح���وادث  نس���بة  ارتف���اع 
علم���ًا أنه في ع���ام 2016 قتل 48 عامالً في 
ح���وادث عم���ل في ف���رع البن���اء وهو رقم 

قياسي يدل على خطورة الوضع.

 لحوادث العمل 
ً
لنضع حدا

القاتلة والخطيرة 



ح���وادث العم���ل الخطي���رة والقاتل���ة ف���ي 
ف���رع البن���اء يمك���ن منعه���ا إذا كان هن���اك 
تطبيق صارم لقواني���ن وتعليمات الوقاية 

والسالمة. 
نقاب���ة معًا العمالية تهت���م بحقوق العمال 
في  وبالحف���اظ عل���ى حياته���م وكرامتهم. 
إطار برنامج التوعية لعمال البناء نتوجه 
هن���اك  وُننظ���م  العربي���ة  التجمع���ات  إل���ى 
حلقات إرش���اد تهدف إلى تشجيع جمهور 
العم���ال لالهتمام بموض���وع الوقاية ولمنع 

حوادث العمل. 

التصرف الحِذر وتطبيق إرشادات 
الوقاية يمنع الحوادث وينقذ 

حياتكم



ما لك وما عليك!

م���ن حق���ك الحصول م���ن صاح���ب العمل 
على معلومات كامل���ة، دقيقة وكافية عن 
األخط���ار والمخاط���ر المهني���ة ف���ي موق���ع 
العمل، وإرش���ادك حول ُسُبل الوقاية منها 

وواجبك بتطبيقها.
عل���ى صاح���ب العم���ل تزوي���دك ب���أدوات 
كما علية أن يوفر  عمل مالئمة وصالح���ة. 
ل���ك مع���دات الحماي���ة الش���خصية، الت���ي 
ع���ن حياة  تعتب���ر »خ���ط الدف���اع األخي���ر« 
العامل، وتشمل خوذة واقية، حذاء عمل 
مناس���ب، ح���زام أم���ان مالئ���م للعم���ل في 
أماكن مرتفعة، نظ���ارات واقية، صمامات 
وكمام���ات حس���ب  واقي���ة  قف���ازات  أذن، 

الحاجة. 



ال تقبل العمل في بيئة خطرة 
وأبلغ مدير العمل عن أي خطر 

تالحظه في موقع العمل.

م���ن واجب���ك المش���اركة ف���ي كّل إرش���اد 
يدع���وك إليه صاح���ب العم���ل والتصرف 
الت���ي  والتوجيه���ات  التعليم���ات  حس���ب 

ذكرت في اإلرشاد.
علي���ك إب���اغ مدي���ر العم���ل ع���ن أي خطر 
تالحظ���ه ف���ي موقع العم���ل، أو ف���ي حالة 

عدم تطبيق إحدى التعليمات أعاله.



كل حادث عمل 
يمكن تجنب وقوعه!

السقوط من األماكن المرتفعة 
يعتبر الس���قوط م���ن األماكن المرتفع���ة العامل 
ويش���مل:  الرئيس���ي في حوادث العمل القاتلة. 
س���قوط العام���ل م���ن موق���ع مرتف���ع يزي���د عن 
أدوات عم���ل  أو  أو س���قوط أجس���ام  متري���ن، 
عليه من مكان مرتفع. في المواقع التي يتعذر 
تس���ييجها يجب اس���تخدام ح���زام أمان مالئم 
موص���ول بنقط���ة ثابت���ة أو خ���ط مثب���ت لمن���ع 

السقوط.
س���قايل آمن���ة يج���ب أن تش���مل 3   الس���قايل: 
حواج���ز أم���ان ويت���م تركيبه���ا من قب���ل مهني 
االرضي���ه  ارتف���اع حاج���ز  بتركيبه���ا.  مخت���ص 
اليق���ل ع���ن 15 س���م ، الحاجز االوس���ط بارتفاع  
بي���ن45 -50 س���م والحاج���ز العلوي بعل���و 115-90 
سم وذلك لمنع سقوط العامل الذي يعمل على 
السقالةوكذلك لمنع س���قوط المعدات وأدوات 

العمل الموجودة على سطح السقالة.



انتبه إلى أماكن يعمل بها 
أشخاص في أماكن مرتفعة

يج���ب االبتعاد عن األماكن التي يعمل بها 
أش���خاص ف���ي أماكن مرتفعة. ع���دم إلقاء 
مع���دات أو م���واد من األعلى، ع���دم تنفيذ 
عم���ل إذا تواج���د عمال غي���ر محميين في 

األسفل، واعتمار خوذة.
الس���اللم مع���دة للصع���ود والن���زول وليس 
ح���ال  وف���ي  عليه���ا  المتواص���ل  للعم���ل 
استخدامها لعمل يتطلب جهدًا متواصالً، 
يجب التأكد من تثبيتها بالزاوية المالئمة 
لمن���ع انزالقها )76 درجة، ونس���بة 1:4(، كما 

يجب استخدام حزام أمان مالئم. 



 يجب 
ً
خطوط الكهرباء تعتبر خطرا

معالجته بالطريقة المالئمة 

حافظ على بيئة العمل نظيفة ومرتبة. قم 
بإزال���ة المس���امير البارزة والزواي���ا الحادة 
م���ن موق���ع العم���ل، وخ���زن األدوات ف���ي 

خزانة خاصة بذلك.
الكهرباء: عدم اس���تخدام أدوات كهربائية 
غير صالح���ة أو غير محمي���ة بغطاء واٍق. 
عدم استخدام كوابل كهربائية مكشوفة، 
المي���اه،  بق���ع  ع���ن  إبعاده���ا  م���ن  والتأك���د 

واالبتعاد عن كوابل ذات تيار عاٍل.
األدوات الكهربائية يجب أن تكون حسب 
مواصفات معهد المواصفات اإلسرائيلي، 

وثانيًا حسب متطلبات قانون الكهرباء. 



العمل بحذر 
وعدم حمل المواد الثقيلة 

حم���والت ثقيل���ة: ال تحم���ل وح���دك مواد 
يك���ون ثقله���ا أكث���ر م���ن نصف وزن���ك، بل 
أو  للحم���ل  خاص���ة  بماكين���ات  اس���تعن 
بأح���د زمالء العمل. ال تق���ف تحت حمولة 
مرفوع���ة، وح���ذر زمالئ���ك م���ن أي حمولة 

ترفع بال مراقبة، وبّلغ مدير العمل باألمر.
احذر الشمس:

التع���رض المباش���ر والمتواص���ل للش���مس 
أن  يمك���ن  البنفس���جية(،  ف���وق  )األش���عة 
ي���ؤدي لس���رطان الجلد بأنواع���ه، أو الهرم 
المبك���ر، لذا يجب ارت���داء مالبس مالئمة، 
تغطي معظم أعضاء الجس���م، واستعمال 

الكريمات الواقية من أشعة الشمس.



الوقاية حق وحياة حافظ عليها

المس���ؤولية القانونية عن تأمين وس���ائل 
الوقاي���ة تقع على صاح���ب العمل ومدير 
بالتعليم���ات  التقّي���د  وواجب���ك  العم���ل، 
وإب���الغ مدي���ر العم���ل عن وج���ود أي خلل 
أو خط���ر على صحتك أو حياتك أو حياة 

زمالئك وسالمتهم. 
من حقك أن تقول "ال للعمل بظروف غير 

آمنة!" فالحياة أغلى من أن نضيعها. 
لك عائل���ة وأصدق���اء ينتظ���رون عودتك، 

فُعد إليهم سالًما.



صدر دلیل عامل البناء في إطار مشروع "حقك بالعمل بكرامة وأمان" 
بإشراف نقابة معًا العمالیة وجمعیة "عنوان العامل" والتلفزیون اإلجتماعي.

دلیل عامل البناء 
لتعلیمات األمان والسالمة في العمل

تق���دم نقابة معًا العمالیة ھذا الدلیل لعمال البناء 
كمس���اھمة منھ���ا لتوعی���ة العم���ال عل���ى حقوقھم 
وتش���جیعھم عل���ى المطالب���ة بھ���ا للحف���اظ عل���ى 

كرامتھم وحیاتھم. 
تفتح نقابة معًا أبوابھا أمام كافة العمال – العرب 
والیھ���ود  لإلنضم���ام إلیھ���ا لنعم���ل س���ویة لضمان 
أماك���ن عم���ل آمنة ولضم���ان العدال���ة اإلجتماعیة 

لكافة العمال.
إتصل الیوم بمكاتب نقابة معًا: 04-6386134

arb.wac-maan.org.il – موقعنا على اإلنترنت
صفحتنا في الفیسبوك 

.WAC MAAN - ארגון העובדים מען - نقابة معًا العمالیة 

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من االتحاد األوروبي. محتويات هذه النشرة من مسؤولية نقابة معًا العمالية 
و ال تعكس بأي حال من األحوال وجهات  نظر او آراء االتحاد االوروبي.

بدعم من
 االتحاد االوروبي

Harnessing Civil Society for Construction Workers’ Safety


