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تقديم
إرشاك املوظفني يف عملية تحديد املخاطر يف أماكن العمل ومعالجتها وفقاً للتعاليم األوربية
يف مجال السالمة أدى بالعامل إىل االضطالع بدور رئييس يف الوقاية من املخاطر ويف اختيار التدابري
الخاصة مبختلف أنواع العمل.
لقد أدت التوعية األمنية الناجمة عن تطوير الترشيعات األوربية وكذلك الحمالت
اإلعالمية والتأهيلية التي قامت بها الحكومة والجمعيات ذات الصلة إىل انخفاض تدريجي
يف عدد اإلصابات والوفيات يف أماكن العمل يف عام  2012بنسبة  8.89 %و8.78 %
بالرتتيب مقارنة بالعام السابق وبنسبة  23 %و 27 %مقارنة بعام .2008
أما اإلحصائيات التي أجريت يف السنني األخرية فتشري إىل أن عددا ً كبريا ً من ضحايا
حوادث العمل يتمثل يف العامل القادمني من خارج االتحاد األوريب وذلك لقلة إملامهم
باملوضوع واختالف مامرساتهم يف البلدان األصل ،وهو ما أدى بقسم اإلطفاء لإلغاثة
العامة والدفاع املدين إلعداد مشاريع ترمي إىل نرش الثقافة األمنية بني هذه
الفئة من العامل.
ويتمثل الهدف اآلخر من هذا الكتيب يف التوجه ألصحاب العمل ،الذين يوظفون العامل
األجانب ،لتمكينهم من التوجه الصحيح ضمن القوانني اإليطالية واملقدرة عىل اتخاذ
التدابري الالزمة للسالمة يف العمل يف رشكاتهم ،وهو متطلب إسرتاتيجي من أجل زيادة
اإلنتاج عرب مسار الصحة والسالمة ،ومسار ذي قيمة اجتامعية وإنسانية.
رئيس قسم رشطة اإلطفاء
لإلغاثة العامة والدفاع املدين
ألبريتو دي باتيش

 1اإلطار القانوني
 1.1اإلطار التنظيمي للمرسوم 08/81

ميكن تقسيم الترشيعات السارية حالياً بشأن مواضيع السالمة والصحة يف أماكن العمل إىل
قسمني رئيسيني:
•قسم عام (الدستور ،القانون املدين ،القانون الجنايئ)؛
•قسم تقني متعلق بالظروف الخاصة للعمل.
ينص دستورنا عىل
• ...حامية الصحة بوصفها حقاً أساسياً للفرد ومصلحة للمجتمع ( ...املادة )32؛
•...املبادرة االقتصادية الخاصة تتميز بأنها حرة وال ميكن أن تقوم ضد منفعة
املجتمع أو بطريقة ترض باألمن والحرية والكرامة اإلنسانية( ...املادة .)41
كام أن القانون الجنايئ يحتوي عىل مواد عدة ترمي إىل حامية السالمة والصحة:
•املادة  ... << :40عدم منع حدث يف حال توجب منعه ،فإن هذا مبثابة التسبب فيه>>.
•املادة  :437اإلزالة أو التقصري املتعمد للحذر من حوادث العمل؛
•املادة  :451السهو واإلهامل يف الحامية أو الدفاع ضد الكوارث أو حوادث العمل؛
•املادة  :589القتل بالخطأ؛
•املادة  :590اإلصابة البدنية بالخطأ.
أما القانون املدين ،فاملادة “الشهرية” رقم  ، 2087التي يعتربها الكثريون دالة عىل

7

اإلغالق ،فقد متت صياغتها بحيث ال ميكن ألي قرار يف مجال حامية السالمة
والصحة أن يتهرب من تنفيذ نصوصها:
•املادة  ... << :2087يتخذ صاحب العمل التدابري التي تقتضيها خاصية وتجربة
وتقنية العمل لضامن الصحة البدنية وكرامة القامئني بالعمل .> >...
•املادة  :2050كل من ميارس عمالً خطريا ً ،ملزم باتخاذ كافة أنواع االحتياطات
لتفادي التسبب يف أرضار بحق اآلخرين>> .

التعمق
القصد من عبارة “خاصية العمل” ،هو الدراية الخاصة التي يجب على صاحب العمل أن يمتلكها
أو يسعى للحصول عليها مع الخبراء في مجال العمل لتهيئة بيئة العمل المناسبة والحصول على
معدات واختيار المساعدين بالشكل المناسب لتحسين اإلنتاج وضمان سالمة العمال وأولئك الذين
يتضررون من عمل الشركة.
أما القصد من عبارة “تجربة” فهو عناية صاحب العمل ومساعديه بما يحدث خالل ممارسة
العمل ،كل في مجال عمله ،بإشارة خاصة إلى الحوادث واإلصابات واألمراض المهنية.
والقصد من عبارة "تقنية"هو اتخاذ صاحب العمل ومساعديه تدابير الحيطة والحذر المناسبة
منذ البداية لضمان سالمة العمال ،وذلك بمتابعتهم للتطورات التقنية والعلمية في مجال عملهم.
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وقد نص القانون عىل أن القصد من التحديث التقني هو أقىص ما ميكن تقنياً :ليس
،االبتكار األخري ولكن التكنولوجيا الشائعة املتناسبة مع نوعية ومخاطر العمل.
إن انتهاك املبادئ الثالثة الواردة يف املادة  ، 2087كام يف حال انتهاك معايري السالمة ،يؤدي
إىل تشديد أحكام املواد  589و  ، 590الفقرة ب ( القتل بالخطأ – اإلصابات البدنية غري
املتعمدة) بسبب الترصف املهمل للشخص املرتكب للجناية.
وفيام يتعلق بالشأن التقني ،فاإلشارة إىل مجموعة القوانني التقنية التي تعود إىل الخمسينات (قرار
رئيس الجمهورية  ،55/547قرار رئيس الجمهورية  ،56/303قرار رئيس الجمهورية التي أنشأت ما
يدعى مبنهج القوانني التقنية ،املبني عىل احرتام القوانني ذات الطابع التقني .باعتبار العامل شخصاً
خاضعاً وكأنه جزء من اآللة ،مدرب عىل األداء املتكرر.
ومنذ نهاية السبعينيات صدرت سلسلة من القوانني االجتامعية األوربية ،تم استيعابها فيام بعد
يف نظامنا القانوين ،وهي ذات نهج جديد يف مجال السالمة وتطورت بإصدار القانون CEE/39/89
بتاريخ  12يونيو " 1989تحسني سالمة وصحة العامل يف أماكن العمل" ،الذي أصبح جزءا ً من املرسوم
الترشيعي  1994/626عىل الصعيد اإليطايل.
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وميثل املرسوم الترشيعي  626قفزة نوعية هامة ،حيث يحول األنظار من الوقاية التقنية
نحو قانون أكرث شموالً ،بوضعه اإلنسان يف مركز النظام الوقايئ :االهتامم بالتنظيم والتأهيل واإلعالم
وتوعية ومشاركة العامل.
وألول مرة يحكم القانون برضورة تنظيم السالمة يف الرشكة وإدارتها مبوجب القانون .94/626
بتاريخ  30أبريل  2008تم نرش املرسوم الترشيعي رقم " 81تنفيذ املادة  1من قانون 3
أغسطس  2007رقم  123يف مجال حامية الصحة والسالمة يف أماكن العمل"(ما يسمى
"بالنص املوحد") .ويقوم املرسوم الجديد بتنسيق وتنظيم وإصالح القوانني الرئيسية
السارية ومعامل الترشيعات يف مجال

قبل سريان مفعول األنظمة
األوربية...
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الصحة والسالمة يف أماكن العمل وذلك بتعويضها "بقانون موحد".
 94حيث يشري بصورة دقيقة إىل املشمولني بااللتزامات األمنية  /ما تضمنه القانون 626
وآليات نقل املسؤوليات ويحدد قواعد شديدة .بشأن حفظ الوثائق املتعلقة بحامية العامل.
ويشمل النص  360مادة مقسمة إىل  13فصالً و  51مرفقاً .وال مجال للحديث ،كام حدث
عام  ، 1994عن “الثورة التي أحدثها كوبرنيكوس” ،بل وببساطة عن تطور ترشيعي مرتتب
 94ويف إطار النطاق  /يف معظمه عىل التوجيهات األوربية التي أوحت باملرسوم الجديد .94/626
فمن الواضح أن تنظيم الرشكة  /الواسع لتطبيق املرسوم  ،08/81بشأن تأمني السالمة ،يجب أن يتنوع
بتنوع الظروف لكل رشكة مع البقاء يف ظل تعليامت
املرشع وخاصة يف الفصل  I.من املرسوم.

بعد سريان مفعول األنظمة
األوربية...
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 1.2أصحاب المصلحة :المهام والوظائف

فيام ييل تحديد لألشخاص مبوجب املرسوم ،08/81
أي الجهات الفاعلة الرئيسية لتنفيذ بنود القوانني
الخاصة بالسالمة والصحة يف أماكن العمل مع
مناصبهم داخل الرشكة.
وتجدر اإلشارة إىل أن توزيع األعباء )املحكوم عليها
جنائياً( يتناسب واألدوار املحددة هرمياً داخل
الرشكة :ترتتب إلزامية السالمة وفق ترتيب تنازيل
،بدءا ً من صاحب العمل ،فاملدير
فالمكلف ،فالعامل.

صاحب العمل ().D.L

المدير

تتمثل اإلشارة األوىل يف املرسومات الترشيعية األوربية
يف مركزية صاحب العمل .وليس هذا مبفهوم
جديد ،فقبل املرسوم  ،94/626كان صاحب
العمل يأيت يف املركز األول ،من بني األشخاص

المدير

صاحب العملالمادة  ،2الفقرة  ،1الحرف ب) -
المرسوم << 08/81الشخص المسؤول عن عالقة
العمل مع العامل أو الشخص المسؤول عن
تنظيم الشركة أو عن الوحدة اإلنتاجية ،حيث يمتلك
صالحية القرار واإلنفاق .في اإلدارات العامة كما
في المادة  ،1الفقرة 2 ،من مرسوم  30مارس
 2001رقم  165يقصد بصاحب العمل ،اإلداري
الذي يمتلك الصالحيات اإلدارية أو المسؤول
غير اإلداري في حال كان هذا يتبع مكتباً ذا إدارة
مستقلة بقرار من هيئة اإلدارة مع األخذ بعين
االعتبار محل وإطار المسؤولية للمكاتب التي
يجري فيها العمل والتي تتمتع باستقاللية اتخاذ
القرارات واإلنفاق .في حال عدم الكشف أو التحديد
غير الملتزم بالمعايير المشار إليها أعاله ،يمثل
صاحب العمل هيئة اإلدارة نفسها>>.

المادة  ،2الفقرة  ،1الحرف د)  -المرسوم
التشريعي :08/81
<<الشخص الذي بحكم الصالحيات المهنية
والسلطات الهرمية والوظيفية
المناسبة لطبيعة المهمة المناط بها ،ينفذ توجيهات
صاحب العمل>> .

صاحب العمل
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المكلف

المادة  ،2الفقرة  ،1الحرف د)  -المرسوم :08/81
<<المكلف هو الشخص الذي بموجب قدراته
المهنية وفي حدود المهام الهرمية والوظيفية
المناسبة لطبيعة المهام ،يشرف على العمل ويؤمن
تنفيذ التوجيهات التي استلمها ،ويراقب دقة
وصحة تنفيذها من قبل العمال ويتمتع بصالحية
اتخاذ المبادرات>>.

مسؤول خدمات الوقاية والحماية

المادة  ،2الفقرة  ،1الحرف ف)  -المرسوم
08/81
<<الشخص ذو القدرة والمتطلبات المهنية كما في
المادة  ، 32الذي يعينه
صاحب العمل ،والذي يقوم بتنسيق الوقاية والحماية
من المخاطر>>.

السالمة،

املسؤولني عن تنفيذ معايري
وبذلك مل يتغري موقعه يف هذا الشأن.
وميثل املرسوم الترشيعي  626قفزة نوعية هامة،
حيث يحول األنظار من الوقاية التقنية نحو
قانون أكرث شموالً ،بوضعه اإلنسان يف مركز النظام
الوقايئ :االهتامم بالتنظيم والتأهيل واإلعالم وتوعية
ومشاركة العامل.
ال ميكن لصاحب العمل تفويض أي شخص آخر
باملهام التالية (املادة :)17
•تقييم كافة املخاطر وإعداد الوثيقة املنصوص
عليها يف املادة ( 28انظر الفصل )2؛

•تعيين مسؤول عن خدمة الوقاية والحماية من

المسؤول عن خدمات الوقاية والحماية

المادة  ،2الفقرة  ،1الحرف ج)  -المرسوم
:08/81
<<الشخص ذو القدرة والمتطلبات المهنية كما في
المادة  ، 32الذي يكون جزءاً
من المهام كما في الحرف ي>>.

املخاطر ،وتنظيم العمل واإلرشاف عليه.
أما االلتزامات بحسب املرسوم  ،08/81فهي

العامل
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المكلف

ذاتها يف حال التوكيل بالنسبة للمهام املرتتبة عىل
اإلداريني ،باستثناء العالقة مع خدمات الوقاية
والحامية والطبيب املختص.
ومن املهم توضيح أن نقل املهام ال يلغي أبدا ً
واجب املراقبة من قبل صاحب العمل فيام يخص
األداء السليم.
يتم اإلشارة إىل الواجبات التي
حددها املرشع بحق صاحب العمل يف املادة  18من
املرسوم .08/81
المدير

املؤهالت اإلدارية تتسم يف سلطة اتخاذ القرار
والتمثيل ،القادر عىل التأثري يف أداء وحياة الرشكة أو
جزء منها .فاملدير يف ظل احرتام التوجيهات العامة،
قادر عىل
اعتامد الخيارات العملية وتوجيه العمل يف القسم
الذي يرأسه.
أما عبارة “املدير” فيام يخص
السالمة فال تشري إىل مؤهل تعليمي بل إىل وظيفة.
املرسوم  08/81يقتيض من صاحب
العمل االستخدام األمثل
ملوارد الرشكة من أجل تنظيم
الوقاية والتشجيع عىل اكتساب
املعرفة املهنية املناسبة بني
مختلف األشخاص املضطلعة.

الطبيب المختص

المادة  ،2الفقرة  ،1الحرف ه)  -المرسوم :08/81
>>الطبيب الذي يتوفر فيه أحد الشروط
والمؤهالت التعليمية والمهنية كما في المادة ، 38
ويتعاون بموجب المادة  29الفقرة  ،1مع صاحب
العمل في تقييم المخاطر ويعينه صاحب العمل
لإلشراف الصحي واألمور التي ينص عليها هذا
المرسوم>>.

العامل

المادة  ،2الفقرة  ،1الحرف أ)  -المرسوم :08/81
<<الشخص الذي ،بغض النظر عن نوعية العقد،
يؤدي العمل ضمن اإلطار
التنظيمي لصاحب العمل ،الحكومي أو األهلي،
بأجر أو بدونه ،وإن كان بهدف
تعلم الحرفة أو المهنة ،باستثناء العاملين في نطاق
العمل المنزلي .ويتساوى مع هذا العامل ،العامل
الشريك في التعاونية أو الشركة الذي يقدم خدمته
لحساب
الشركة أو الهيئة ذاتها ،وأيضاً الشريك كما في
المادة  2549وما تبع بموجب القانون
المدني :الشخص المنتفع من مبادرات التدريب
والتوجيه ،كما في المادة  18من
قانون  24يونيو  1997رقم  196والقوانين
اإلقليمية الرامية إلى خلق فرص التناوب
بين الدراسة والعمل أو الخيارات المهنية عن
طريق اإللمام المباشر بعالم العمل؛
الطالب في معاهد التعليم والجامعات والمشارك في
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دورات التدريب المهنية حيث
يتم االستفادة من ورشات العمل ووسائط العمل
بشكل عام ،والمواد الكيميائية والفيزياوية
والعضوية ،بما في ذلك المعدات المزودة بشاشات
العرض خالل فترة الدورة؛
المتطوعون في الهيئة الوطنية لشرطة اإلطفاء
والدفاع المدني؛ العامل كما في
المرسوم التشريعي رقم  468بتاريخ  1ديسمبر
 ، 1997والتعديالت الالحقة >>.

المسؤولون عن خدمة مكافحة الحريق

المادة  6من المرسوم الجديد تنص على أن صاحب
العمل>> ،نتيجة تقييم مخاطر
الحريق وبناء على خطة الطوارئ ،يقوم صاحب
العمل بتعيين العمال المكلفين
بتنفيذ تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحة الحريق
وإدارة الطوارئ ،الذين
يسمون فيما بعد “المسؤولون عن مكافحة ،
الحرائق” ،بموجب المادة  18الفقرة 1
الحرف ب( من المرسوم التشريعي رقم
 ، 81/2008أو في الحاالت التي تنص عليها
المادة  34من المرسوم المذكور>>.
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المكلف المسؤول

املكلف هو املسؤول عن اإلرشاف ومراقبة
عمل وأداء مجموعة من العامل العاملني
تحت إرشافه ،له صالحية التفوق عليهم
وبدوره يخضع ألوامر وتوجيهات رؤسائه
(مثالً مسؤول األرشيف ،مسؤول الورشة ،إلخ).
يضطلع املكلف مبهمة مراقبة تنفيذ العمل
بحسب الربنامج املحدد ويف ظل احرتام معايري
السالمة التي يحددها الرؤساء واحرتام قراراتهم
وتدابري الحيطة والتعقل ،ويطلب من العامل
احرتام القوانني واستخدام املعدات وأجهزة
الحامية الفردية ،إن كانت متوفرة والتأكد
من جهوزيتها .وبذلك ميكن التأكد تلقائياً من
كفاءة املكلف املسؤول ،أي من خالل مامرسته
الفعلية للمهام بناء عىل توزيع املسؤوليات
داخلياً (املسؤول الواقعي) وهو الشخص
املقتدر تقنياً .أما االلتزامات التي يفرضها املرشع
عىل املسؤول املكلف فهي متضمنة يف املادة  19من
املرسوم .08/81

المسؤول عن خدمة الوقاية والحماية وخدمة الوقاية والحماية

تم تحديد "املواقف واملهارات املناسبة" ،التي يجب أن يتمتع
بها املسؤول عن خدمة الوقاية والحامية ،وهو الشخص املتميز
بخربات موثقة ،ويجب أن يكون قد حصل عىل التأهيل وفق
برامج محددة وملزم بالتحديث كل  5أعوام.
وكام سلف فإن تعيينه واجب.
وميكن أن يكون شخصاً ضمن الرشكة أو من خارجها
– باستثناء حاالت معينة  -وميثل املستشار املتخصص
لصاحب العمل ويحظى بثقته .وإضافة إىل املهارة والرشوط
املهنية التي تحددها املادة  ، 32عليه أن يعرف حق املعرفة
واقع العمل ويتمتع بقدرة جيدة عىل بناء العالقات ويحظى
باحرتام العامل(املادة  50الفقرة  1الحرف ت).
كام أن خدمة الوقاية والحامية باعتبارها مجموعة أشخاص وأنظمة
ووسائل داخلية
بالرشكة ،الخاصة بخدمة الوقاية والحامية ،فهي نظام موحد قادر عىل
تقديم العون ألصحاب أعامل مختلفني.
أما واجباتها ،فهي مذكورة يف املادة  33من املرسوم .08/81
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الطبيب المختص

يتم تعيينه فقط يف الحاالت التي تكون فيها املراقبة
الصحية ملزمة مبوجب املادة  41من املرسوم ،08/81
لخدمة األشخاص املعرضني للمخاطر الخاصة ،يف ظل
استمرار وتكرار العمل املعرض للمخاطر .ويقوم الطبيب
املختص مبراقبة وتحديث قامئة األشخاص املعرضني للخطر
وكذلك الحفاظ عىل صندوق اإلسعافات األولية وتحديد
املخاطر) يف حدود اختصاصه) .أما االلتزامات التي حددها املرشع
للطبيب املختص فهي مذكورة يف املادة  25من املرسوم .08/81

ممثل العمال لشؤون السالمة

منذ صدور املرسوم  ،94/626يشكل الشخص الذي ميثل العامل أحد األركان الرئيسية املفهوم الجديد
لنظام إدارة السالمة ،املبني عىل مقاسمة كافة العامل لألهداف والوسائل الالزمة لصالحية أماكن
العمل واحرتامها لرشوط وقواعد السالمة وحامية الصحة.
كام أن املرسوم  08/81قام بتعزيز هذا املنصب فيام يخص الوظائف التي ميكنه تأديتها.
ويشكل ممثل العامل الشخص الجامع الحتياجات العامل من حيث السالمة والصحة يف
أماكن العمل ،فيعرب عنها يف املكان املناسب الذي يحدده املرشع ،كاالجتامعات الدورية الهامة عىل
سبيل املثال.
وتتضمن املادة  50من املرسوم  08/81وظائف ممثل العامل.
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العامل

العامل هو املحاور الرئييس للمسؤولني عن تنفيذ السالمة
الفردية ،حيث ال يتم اعتباره شخصاً
سلبياً يجب حاميته ،بل قامئاً بدور فعال للمحافظة عىل صحته وصحة غريه.
ومثة التزام من قبل القانون واملدير برضورة إعالم وتكوين
العامل الذي يتمتع بحق تقديم املشورة
من خالل ممثيل العامل املنتخبني أو املعينني يف الحاالت
التي ينص عليها القانون.
كام أن املرسوم الترشيعي ملزم بتزويد العامل بالوسائل
الرضورية واملناسبة لحامية سالمته وسالمة اآلخرين .وعىل كل عامل
االعتناء بسالمته وصحته وكذلك باألشخاص اآلخرين املتواجدين يف مكان
العمل ،الذين قد يتعرضون آلثار عمله أو مهامه.
ومن جهة أخرى ،فالعامل ملزم باحرتام قواعد محددة كام يف
املادة  20من املرسوم  08/81الخاصة بواجبات العامل التي سيتم
ذكرها.
المسؤولون عن خدمة مكافحة الحريق

املسؤولون عن خدمة مكافحة الحريق يف العادة أشخاص
يعملون يف الرشكة ،ويقومون باإلرشاف عىل خدمة
مكافحة الحريق بعد إجراء دورات تدريبية وتحديث،
كام يف املادة  7من املرسوم الجديد ،ويقدمون املساعدات
األولية يف الطوارئ بانتظار فرق اإلغاثة .وبخالف األشخاص
اآلخرين الذين سبق ذكرهم ،فاملسؤولون عن مكافحة
الحريق ملزمون بالحضور الدائم خالل مامرسة العمل ،وخاصة
يف ظروف الخطر بالنسبة
للعامل واألشخاص املتواجدين ألي سبب كان.
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نظام السالمة للشركات
الطبيب
المختص

مسؤول خدمة الوقاية والحماية

صاحب
العمل

خدمة
الوقاية
والحماية
ممثلو
العمال
للسالمة

إدارة

المسؤولون
عن مكافحة
الحريق واإلسعاف

عمال

تقييم مخاطر

المراقبة
الصحية

التدريب
والمعلومات

اجتماعات
دورية
سنوية

وثيقة
(خطة السالمة)

تحديث
(سير خطة
السالمة)
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 1.3العقوبات

يف حال وقوع مخالفات يف مجال السالمة والصحة يف مكان العمل (عىل سبيل املثال ،غياب
املرشفني عىل مكافحة الحريق أو العالمات التي تشري إىل املخاطر) فإن هيئات املراقبة
(عىل سبيل املثال ،رشطة اإلطفاء) تصدر قرارات بهدف إزالة االنتهاكات وتبلغ باالنتهاك
إىل السلطات القضائية .ولكن ،إذا امتثل املسؤول إىل القرارات يف الوقت املناسب ،فتمحى الجرمية.
ويف هذه الحالة ،ينص الترشيع (املرسوم  )94/758عىل إمكانية إلغاء املخالفة رشيطة أن يدفع
املسؤول غرامة يتم تقليصها إىل الربع من الحد األقىص املحدد من قبل القانون .كام أن هذا املفهوم
مذكور أيضاً يف املرسوم .08/81
 1.4المادة  - 301تطبيق القرارات المذكورة في المادة  20وما يتبع في مرسوم 19
ديسمبر  ،1994رقم758  

<< بشأن االنتهاكات يف مجال الصحة والسالمة يف مكان العمل ،املذكورة يف هذا املرسوم،
ويف قرارات أخرى لها صالحية القانون ،والتي تتواجد لها إمكانية العقوبة البديلة للسجن
أو الغرامة ،أو عقوبة الغرامة وحدها ،يتم تطبيق قرار التقادم واإللغاء كام يف املادة  20وما
<<يتبع من املرسوم  19ديسمرب  1994رقم .>> 75
وفيام ييل رسم تخطيطي لإلجراء الخاص بإلغاء املخالفات يف مجال الصحة والسالمة يف العمل.
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عملية إلغاء المخالفات
التحقيق من المخالفة

تبليغ المدعى العام

تبليغ التقادم

(المادة  347قانون اإلجراءات الجنائية)

(صاحب العمل ،المكلف ،العامل)

مدى التقادم

(أقصاها  6أشهر)

تمديد آخر لمدى التقادم
(أقصاها  6أشهر)

التحقق من االمتثال
للتعليمات
(خالل  60يوما)

إيجابيا

سلبيا

دفع
المخالف للغرامة

تبليغ المدعي العام والمخالف
(خالل  30يوما)

( 4/1كحد أقصى غرامة ،ج  /س مكتب السجل
المسؤولة عن المنطقة في غضون  30يوما)

تبليغ المدعي العام عن إتمام العملية ودفع
الغرامة
( 4/1كحد أقصى للغرامة ،عناية :مكتب التسجيل
المختص بالمنطقة ،خالل  30يوما)

تبقى الجرائم املتعمدة ،التي ال عالقة لها بآلية التقادم ،التي قد تنجم عن خرق للقواعد التي
يحددها املرسوم الترشيعي:08/81 .
•القتل غري املتعمد (املادة  589الفقرة ب)
• اإلصابات الشخصية غري املتعمدة (املادة  ، 590الفقرة ب)
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 2تقييم خطر الحرائق
من بين الواجبات المختلفة التي تقع على عاتق صاحب العمل ،يتعلق أهمها بلزوم إعداد
وثيقة لتقييم المخاطر الخاصة بالسالمة في أماكن العمل وبالتالي اتخاذ قرار تقليص الخطر.
 2.1ما هو التقييم؟

يتمثل تقييم خطر الحريق يف عملية التخطيط والتنفيذ واملراقبة واستعراض مخاطر الحريق.

ظ يم
التن
و

ال ت

خ

طيط

ا
الختب
ار ا

ألو
لي

إعادة

ا
لنظر

وعية
الت

وا
لتح
س
ين

دورة
تقييم المخاطر

المراقبة
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تسمح هذه العملية لصاحب العمل باتخاذ التدابري الفعلية الرضورية للمحافظة عىل سالمة العامل
واألشخاص املتواجدين يف مكان العمل ،وتشمل:
•الوقاية من خطر الحريق؛
•إعالم العامل واألشخاص املتواجدين؛
•تدريب العامل؛
•اإلجراءات التقنية-التنظيمية بهدف القيام بالتدابري الالزمة.
ويرتبط تقييم خطر الحريق بنوعية العمل واملواد املخزونة واملستخدمة ،وأيضاً باملعدات املتوفرة
وبينها األثاث ،وبالبنية الهيكلية ملكان العمل ومواد الطالء .ومن الواضح إذا ً أنه من أجل تقييم
املخاطر ،ال بد من تحليل العنارص التي تتميز بها عملية اإلحراق.
اإلحراق ظاهرة مركبة قد يشارك فيها أنواع عدة من الوقود ويف ظروف بيئية متنوعة.
ً
حني تبدأ عملية االحرتاق وخالل متددها بطريقة عرضية ،فهذا يعترب حريقاً .الحريق إذا عبارة عن
عملية احرتاق غري مقصودة وغري مسيطر عليها ،وميكن أن يتطور يف حال وجود ،يف نفس املوقع
والوقت ،مادة أو أكرث قابلة للحريق أو مادة قابلة لالحرتاق (قد تشارك يف الحريق) مثالً ،األكسجني
املتواجد يف الهواء (أو أحد عوامل اإلشعال) (مصادر الطاقة التي تفعل عملية االحرتاق).

االحتراق

أكسجني
23

أي مكان تتوفر فيه هذه الرشوط ،و ميثل خطرا ً للحريق .وبصفة عامة ،يف أماكن العمل ميكن مالحظة
أن املواد واملعدات واألنشطة العملية توفر العنارص الالزمة لالحرتاق (الوقود وعنرص االشتعال) وإذا
متت إضافة املساعد عىل عملية االشتعال ،املوجود يف الهواء ،فتتشكل الظروف الرضورية لحدوث
الحريق ،ولكن ،ملعرفة احتاملية تحقق ذلك يف مكان محدد للعمل (فندق أو مطعم أو مصنع ،عىل
سبيل املثال) ،وأي رضر سيحدث وكيفية الوقاية واملواجهة ،فال بد من تقييم خطر الحريق لذلك
املكان املخصص للعمل بالتحديد.

التعمق

االحتراق ومنتجاته
االحتراق عبارة عن تفاعل كيميائي لألكسدة ،حيث أن المادة المشتعلة ،وهي عبارة عن مادة قابلة لألكسدة،
تتفاعل مع عنصر مساعد لالشتعال ،وهي عبارة عن مادة التأكسد ،وذلك بإنتاج طاقة في هيئة سعرات
حرارية في أغلب األحيان .ويبدأ التفاعل حين يتم توفير الطاقة لنظام الحرائق المحتملة .تتفاعل جزيئات
المواد المتفاعلة إلى أن يكون التصادم كافياً .تتفاعل ذرات الوقود والمؤكسدات حتى يصبح التصادم فعاال.
إن تفاعالت االحتراق إكسوثرمية إلنها تطلق الحرارة .في الواقع ،تكتسب المواد المتفاعلة المزيد من
الطاقة من منتجات التفاعل ،وفرق الطاقة المواد المتفاعلة والمنتجات هو فقط الحرارة التي تنبعث من
التفاعل .أثناء االحتراق تؤدي عملية االحتراق إلى إنتاج مواد تتسبب في الخطر وفي األضرار لألشخاص
والممتلكات.
وتؤدي الحرارة الناتجة إلى ارتفاع درجة الحرارة للمواد المشاركة في التفاعل إلى أن تتحول

العامل المساعد

الوقود
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إلى طاقة .وفي هذه الحاالت ،تكون مناطق التفاعل مضاءة ويكون ثمة لهب .وبالتالي ،فإن
اللهب متكون من انبعاث الضوء الناتج عن عملية احتراق الغاز المنبعث خالل الحريق.
االحتراق يرافقه دائما وتقريبا تشكيل الدخان؛ عادة يتم إنتاجه بهذه الكميات ليضعف الرؤية ويعيق
عمل عمال اإلنقاذ وتشريد الناس .وفي العادة تترافق عملية االحتراق مع تكوين الدخان بكمية تحجب
الرؤية وتعرقل عمل المغيثين وحركة األشخاص .والدخان يتكون من جزيئات صلبة صغيرة (الهباء
الجوي) وأخرى سائلة (الضباب أو البخار المتكثف) ويكون موزعاً بين الغازات المنتجة خالل االحتراق.
وتتكون الجزيئات الصلبة للدخان من مواد غير مشتعلة ،كالقطران والرماد ،وتتسبب في الدخان الداكن.
أما الجزيئات السائلة ،فتتكون من بخار الماء الصادر من رطوبة مواد االحتراق ،وخاصة من احتراق
الهيدروجين .تحت درجة الحرارة  100حين يبرد الدخان ،يتكثف بخار الماء ويتكون الدخان األبيض.
غازات االحتراق عبارة عن منتجات االحتراق التي تبقى في الحالة الغازية حتى إذا فقدت الحرارة وبلغت
( 15درجة) .ويعتمد إنتاج الغازات على نوعية المواد المحترقة ونسبة األكسجين ودرجة الحرارة التي
يبلغها الحريق.

االحتراق
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 2.2كيف يتم التقييم؟

يسمح تقييم املخاطر بتقييم مخاطر الحريق بتحديد مستوى التعرض للخطر يف كل البيئات
الخاصة بأماكن العمل .وخاصة يشري املستوى إىل إمكانية وقوع الحدث واألرضار املحتملة الناجمة
لألشخاص واملمتلكات.
تحديد مستوى التعرض لخطر الحريق ،يتيح تحديد اإلجراءات والتدابري الالزمة لتقليص
أسباب انطالق الحريق وانتشاره.
ويتم تقييم مخاطر الحريق عرب مختلف املراحل الخاصة بتحديد اإلسرتاتيجية األفضل
ملكافحة الحريق ،الواجب اعتامدها يف مكان العمل.

تحديد مخاطر
الحريق

تعريف الظروف البيئية للمخاطر

2

تقييم نوعية خطر الحريق

3

خطر منخفض
خطر متوسط
خطر عال
تدابير الوقاية
تدابير الحماية الفعالة
تدابير الحماية السلبية

1

تعويض خطر
الحريق
(إستراتيجية مكافحة الحريق)

إدارة الطوارئ
(تعويض المخاطر المتبقية)

4
5

مراحل تقييم خطر الحريق
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 2.3التصنيف

يجب القيام بتصنيف مخاطر الحريق عرب تعيني كافة املواد القابلة لالحرتاق وااللتهاب،
املتوفرة يف مكان العمل وحولها .ويجدر الذكر بأن املواد القابلة لالحرتاق تنقسم إىل مواد صلبة ،مواد
سائلة ومواد غازية بحسب الحالة الفيزيائية يف درجة حرارة وضغط بيئيني.
وبغرض تقييم مخاطر الحريق ،يجب تحديد املواد التي تسهل نشوب الحريق ،كاملواد
البالستيكية   واألخشاب ومواد الطالء واملذيبات امللتهبة والغازات إلخ.
ويف نفس الوقت ،يجب دراسة الظروف البيئية الخاصة مبكان العمل فيام يتعلق باملخاطر الحالية للحريق.
فمن املحتمل تواجد مصادر مساعدة لالشتعال ومصادر حرارية متثل أسباب ممكنة للحريق وتساعد عىل
انتشاره .وميكن التعرف الفوري عىل تلك املصادر يف بعض الحاالت ،أما يف حاالت أخرى،
فقد تكون نتيجة خلل آيل أو كهربايئ .وال بد من تحديد مصادر الحرارة التي قد تتسبب يف نشوب
الحريق)عىل سبيل املثال ،استخدام اللهب ،االحتكاك ،أجهزة ومعدات مل يتم (تركيبها وفق معايري
السالمة ،أو العمل يف وجود اللهب أو الرشارة) القطع ،التحديد واللحام.
وأخريا ً ،فعند تقييم مخاطر الحريق ،ال بد من اإلشارة إىل العامل واألشخاص اآلخرين املتواجدين فيام يتعلق
بخطر التعرض للحرائق .ففي الحاالت التي ليس فيها أشخاص معرضون بصورة خاصة (أماكن العمل
صغرية الحجم) ،فيكفي اتباع املعايري العامة لضامن السالمة من الحريق .ولكن يجب عدم
نسيان الحاالت الخاصة ،حيث األشخاص عاجزون عن الترصف الفوري يف حال نشوب
الحريق ،وذلك ألنهم ال يعرفون البيئة التي يراودونها نادرا ً (كالجمهور الحارض خالل االحتفاالت ،أو
ألنهم منشغلون يف أنشطة تقلص إحساسهم) (بالحدث ) ساعات االسرتاحة يف محالت اإلقامة أو يف
النهاية ذوي اإلدراك الحيس املنخفض (األطفال واملعاقني).
يف ختام التحليالت التي متت ،فإن التقييم النوعي للعنارص يسمح بتصنيف مكان العمل برمته من
حيث مستوى مخاطر الحريق :منخفض؛ متوسط أو عال.
وبناء عىل مستوى الخطر ،ميكن تحديد معايري الوقاية والحامية من الحريق ،األكرث صالحية
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ملواجهة الخطر (انظر الفصلني الثالث والرابع) .وهو ما يتيح تقليص خطر الحريق إىل مستوى مقبول
يف مكان العمل.

التعمق

أنواع الوقود
الوقود الصلب يحظى باستخدام وحضور واسع في
األماكن العامة للعمل .ومن بين أهم أنواع هذا
الوقود الطبيعي من حيث انتشار استخدام مشتقاته،
الخشب .حرارة اشتعال الخشب ليست عالية وتصل
إلى ما يقارب  250درجة مئوية ،وهو ما يجعل من
الخشب سهل االشتعال ويوسع الحريق .وهناك عامل آخر
يساعد في انتشار الحريق ،وهو تجزئة الوقود (الصلب أو
السائل) الذي يسهم في اختالط أسهل مع الهواء (العامل
المساعد لالشتعال) وذلك برفع سرعة االشتعال (على سبيل المثال ،قطعة خشب تحترق) ببطء أكبر مما
لو كانت مجزئة إلى نشارة.
خالل تقييم المخاطر المرتبطة بالوقود الصلب ،يجب االنتباه إلى هذه الخاصية المتعلقة
بتجزئة المواد ،التي تؤثر في تحديد مستوى خطر الحريق.
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الوقود السائل وقد يكون اصطناعياً أو طبيعياً.
ومن ضمن الوقود السائل الطبيعي ،مشتقات النفط
(البنزين والكحول وغيره) األكثر استخداماً مقارنة
بغيرها من الوقود السائل االصطناعي .ويحدث االشتعال
بالنسبة لهذه األنواع من الوقود في حضور مادة مشتعلة
وعامل مساعد على االشتعال وطاقة التفعيل في نفس الوقت
(حرارة االلتهاب) .السائل الذي يمتزج باألكسجين في الهواء
بتركيز ضمن نطاق االلتهاب .وهو ما يشير إلى العالقة بين
المادة المشتعلة والمادة المساعدة على االشتعال ،حيث يشتعل
الخليط .ويتم تحديد نطاق االلتهاب بين الحد األقصى لاللتهاب
والحد األدنى ،وهو متغير بحسب المواد.
المعايير الخاصة بتقييم خطورة السوائل الملتهبة مرتبطة بنطاق االلتهاب وحرارة االلتهاب .حرارة
االلتهاب المنخفضة تشير إلى خطورة أكبر لالشتعال:
•حرارة تقل عن  20درجة تشير إلى المادة المتفجرة (البنزين والكحول)؛
•حرارة تتراوح بين  21و  65درجة ،تشير إلى مادة متفجرة عند التسخين؛
•درجة حرارة أكبر من  65درجة ،تشير إلى وقود (عادي )وقود الديزل،
الزيت ،مواد التشحيم.

من بين الغازات المشتعلة الطبيعية األكثر
انتشاراً ،الهيدروكربونات الغازية والميثان واإليثان
والبروبان والبوتان) الميثان هو الغاز العادي المعبأ
في قناني غاز المطبخ أو في المخازن الخارجية ،خليط
البروبان والبوتان يكون غاز الـ  .)gplالغازات المشتعلة
في العادة تكون نقية ،ممتزجة بالهواء (أي مع األكسجين)
وتحترق دون إنتاج مواد مشتعلة أو دخان.

29

وحتى باستخدام أفضل اإلسرتاتيجيات يف مكافحة الحريق ،ال ميكن إلغاء خطر الحريق كلياً:
يبقى جزء يتوجب معالجته عرب إجراءات إدارية يجب اتخاذها خالل الطوارئ (انظر الفصل
السادس).
ونذكر ،كام أسلفنا يف الفصل األول ،بتقييم الخطر وإعداد الوثيقة ،وهو جزء من االلتزامات الخاصة
بصاحب العمل الذي يتحمل املسؤولية الكاملة.

التعمق
مكان العمل ذو خطر الحريق المنخفض :وهو مكان العمل أو جزء منه ،حيث توجد مواد ذات معدل
منخفض من االلتهاب وتكون الظروف المحلية وظروف العمل متميزة بإمكانية منخفضة لتطوير الحريق،
وفي حالة نشوب الحريق ،ال تتوفر إمكانيات كبيرة النتشاره.
مكان العمل ذو خطر الحريق المتوسط :وهو مكان العمل أو جزء منه ،حيث يتواجد مواد قابلة لالشتعال و/
أو ظروف محلية و/أو ظروف العمل ،متميزة بإمكانية المساهمة في نشوب الحريق ،ولكن في حالة نشوب
الحريق ال تتوفر إمكانيات كبيرة النتشاره.
مكان العمل ذو خطر الحريق العالي :وهو مكان العمل أو جزء منه  -لوجود مواد سريعة االشتعال و/أو
لوجود ظروف محلية و/أو أنشطة فهناك فرص كبيرة لنشوب حرائق ،وفي المرحلة األولية تكون هناك
فرص كبيرة النتشار اللهب ،أو يمكن أن يُصنف على أنه مكان ذو خطر حريق منخفض أو متوسط.
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2.4أنشطة ومتطلبات الوقاية من الحرائق

تنفيذ منشآت مخصصة ملختلف األنشطة (الفنادق ،املسارح ،املخازن الضخمة ،املراكز
الرياضية ،املراقص وغريها) يعتمد عىل ترخيصات ومنها الرتاخيص يف مجال السالمة ضد
الحرائق.
ويدخل ذلك ضمن صالحية رشطة اإلطفاء مبوجب القواعد الرسمية التي تنظر يف املشاريع
وتتحقق يف مطابقة تلك األنشطة مع القوانني الخاصة مبكافحة الحريق.
يف عام  ، 2011وعرب القرار رقم  ، 151تم اعتبار قامئة األنشطة الخاضعة لتدابري الوقاية من
الحرائق .ويشمل التصنيف ثالث فئات :أ – ب – ت ،تخضع لنظام الوقاية من الحريق
بحسب الخطر املحتمل ،الذي يعتمد أساساً عىل حجم املنشأة ،قطاع األنشطة (مباين
مدنية ،مرائب ،منشآت ،محالت مخصصة للحفالت وغريها) ،وعىل توفر أنظمة تقنية ومتطلبات
السالمة للجمهور.

أنشطة وإجراءات الوقاية من الحريق

الفئة ب

الفئة ت

أنشطة ذات احتمال عال
للمخاطر

الفئة أ

منشآت سياحية في الهواء الطلق
أنشطة متوسطة الخطورة
يجب الحصول على تقييم
الصالحية خالل  60يوماً

أنشطة قليلة الخطورة

تلغى المصادقة على صالحية
المشروع

بدء العمل عن طريق شرطة اإلطفاء

مراقبة وزيارة
الموقع

مراقبة وزيارة

(خالل  60يوما)
إصدار شهادة
الوقاية من الحرائق

الفئة ت
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(خالل  60يوما)
وصورة من
التفتيش التقني عند الطلب

الفئة ب

الفئة أ

أ) أنشطة ذات “نظام تقني ملكافحة الحريق” ،متميزة مبستوى غري معقد للنشاط
وغري معرضة لالزدحام وال يتوفر فيها كم هائل من املواد؛
ب) األنشطة املتواجدة يف (أ) من حيث النوعية ،ولكن بتعقيد أكرب وغياب نظام
تقني خاص ومبستوى تعقيد أقل من حيث املعايري املعتمدة يف الفئة "األعىل".
ت) األنشطة ذات املستوى العايل من التعقيد ،بغض النظر عن وجود نظام تقني.
يف الجدول أ ،يف نهاية هذا الفصل ،مثة بعض األنشطة املدنية األكرث انتشارا ً يف البلد ،وهي
مصنفة إىل الفئات أ ،ب ،ت يف املرفق وترقيمه.
قبل القيام بأي نوع من األنشطة (أ ،ب ،ت) يجب تقديم شهادة بدء النشاط إىل رشطة
( ).S.C.I.Aاإلطفاء باملحافظة مرفقة بالوثائق املطلوبة (ميكن تنزيلها من .)www.vigilfuoco.it
وبالنسبة لألنشطة الخاصة بالفئتني أ ،ب ،فإن قيادة رشطة اإلطفاء ،وخالل  60يوماً اعتبارا ً
من تسلمها للطلب ،تقوم بتفتيش للتحقق من احرتام املعايري التي تحددها القوانني بشأن
الوقاية من الحرائق وتوفر متطلبات السالمة ومكافحة الحرائق.
وعىل الهيئات واألهليني املسؤولني عن األنشطة كام يف الفئتني ب ،ت ،أن يطلبوا من
القيادة املحلية لرشطة اإلطفاء باملحافظة تقييم مشاريع املنشآت الجديدة أو املباين
ومشاريع التعديل للمباين املوجودة (والتي تحمل أعباء جديدة لظروف السالمة واألمن
السابقة) .وتقوم رشطة اإلطفاء بدراسة املشاريع ولها أن تطلب خالل  30يوماً الوثائق
اإلضافية املكملة .خالل  60يوماً من تاريخ تقديم الوثائق الكاملة ،تعلن قيادة رشطة
اإلطفاء رأيها حول صالحية املرشوع ومطابقتها للقانون واملعايري التقنية الخاصة مبكافحة
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التعمق
اإلبالغ المصدق ببدء العمل يجب أن يتضمن:
بيانات وعنوان مقدم الطلب ،أو في حال
كان المقدم عبارة عن هيئة أو شركة ،بيانات
المحامي الممثل لها؛
ذكر نوعية النشاط الرئيسي والثانوي
المحتمل،؛
إعالن االلتزام باحترام الواجبات المتعلقة
بممارسة النشاط بحسب القانون.
ويرفق باإلبالغ:
أ) ختم وتوقيع التقني المخول الذي يعلن
صالحية النشاط وتوفيته لمعايير السالمة
ومكافحة
الحرائق ،ويرفق الشهادات والبيانات المطلوبة
بحسب القرار (بتاريخ  7أغسطس .)2012
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الحرائق .ومبوجب املوافقة ،ميكن تنفيذ املرشوع ،وتحرض
رشطة اإلطفاء.
بالنسبة لألنشطة الخاصة بالفئة ت ،تقوم رشطة
اإلطفاء بتفقد املكان خالل  60يوماً للتحقق من
احرتام القوانني الخاصة مبكافحة الحريق وتوفر متطلبات
السالمة ومكافحة الحرائق .وخالل  60يوماً ،يف حال تم
التأكد من نقص املؤهالت ورشوط مامرسة العمل بحسب
القوانني ذات الصلة ،تعتمد قيادة رشطة اإلطفاء إجراءات
منع استمرار النشاط واألمر بإزالة األخطاء الضارة.
خالل  15يوماً من تاريخ إجراء التفتيش التقني ،إذا
كانت النتيجة إيجابية ،تصدر قيادة رشطة اإلطفاء
شهادة مكافحة الحرائق
يجب عىل الهيئات واألهايل املسؤولني عن األنشطة
أ ،ب ،ت ،تقديم طلب إىل قيادة رشطة اإلطفاء كل
 5أعوام ،للتجديد الدوري لصالحية مكافحة الحرائق،
عرب بيان يشري إىل عدم تغري ظروف السالمة
ومكافحة الحرائق.

أمثلة عن األنشطة المدنية الخاضعة إلجراءات الوقاية من الحرائق ،المرفق من المرسوم 11/151

تصنيف األنشطة بهدف الوقاية من الحرائق
(مرسوم رقم  151بتاريخ  1أغسطس )2011

رقم

مجموعات إنتاج الطاقة الكهربائية
بمحركات ومنشآت توليد مشترك للطاقة بقدرة إجمالية
تفوق  25ك و.
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محالت عروض ،منشآت رياضية عامة أو أهلية ،تزيد
قدرة استيعابها عن  100شخص ومساحة تزيد عن 200
متر مربع.

الفئة
ت

أ

ب

لغاية  350ك و

فوق  350ك و
لغاية  700ك و

فوق
 700ك و

لغاية 200
شخص

فوق 200
شخص

66

لغاية 50
سريرا

منشآت سياحية
اإلقامة في الهواء الطلق
(التخييم في الهواء الطلق)
مخيمات،
قرى سياحية ،الخ).

فوق 100
سرير

كافة المدارس ،بجميع النظم والصفوف واألنواع،
والكليات واألكاديميات
ذات حضور يفوق  100شخص
دور حضانة ذات حضور يفوق  30شخص.
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لغاية 150
شخص

يفوق  150ولغاية 300
شخص؛
دور الحضانة

فوق 100
شخص

محالت عرض و/أو بيع بالجملة والمفرق ،معارض
وأسواق محلية بمساحة  400متر مربع بما فيها
المرافق والمخازن ،باستثناء المناسبات الوقتية المقامة في
محالت أو أماكن مفتوحة على الجمهور
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لغاية  600م

يفوق  600ولغاية
2
 1،500م

فوق
2
 1،500م

مستودعات تزيد مساحتها عن  1000متر مربع وكمية
بضائع ومواد قابلة لالشتعال تتجاوز  5000كغم.
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فنادق ،محالت إقامة ،قرى فندقية ،محالت إقامة سياحية،
محالت إقامة الطالب ،قرى سياحية ،مالجئ جبلية ،بيد
أند بريكفاست ،منازل عطالت فوق  25سرير.
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2

يفوق 3،000
2
متر

لغاية  3،000م

2

منشآت ذات مكاتب بحضور يزيد عن  300شخص
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لغاية 500
شخص

يفوق  500ولغاية
 800شخص

فوق 800
شخص

منشآت إنتاج حرارة عن طريق الوقود الصلب أو
السائل أو الغازي بقدرة
تفوق  116ك و.
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لغاية  350ك و

فوق  350ك و
لغاية  700ك و

فوق
 700ك و

مرائب عامة وخاصة ومرائب ذات طوابق متعددة وآلية،
بمساحة تفوق  300متر مربع
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لغاية 1،000
2
متر

فوق  1،000متر
2
لغاية  3،000م

مباني الستخدام مدني بارتفاع
يفوق  24متر من حيث مكافحة الحريق

77

لغاية  32م

فوق  32م لغاية  54م

2

فوق
 3000م;2
فوق
 54م
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مالحظات
خطر الحريق خاصية أو ميزة بعض المواد أو المعدات ،أو طرق وممارسات العمل أو استخدام بيئات
العمل ،التي قد تسبب الحريق.
خطر الحريق إمكانية بلوغ مرحلة نشوب حريق وتداعيات الحريق على األشخاص الموجودين.
تقييم مخاطر الحريق عملية تقييم مخاطر الحرائق في بيئة العمل ،بهدف تحديد التدابير المناسبة للوقاية
والحماية من الحريق وإعداد برنامج لضمان تحسين مستويات السالمة.
درجة حرارة االشتعال :درجة الحرارة الدنيا التي يصدر الوقود السائل فيها البخار الكافي لتكوين
خليط مع الهواء ،بحيث يكون مستعداً لالشتعال.
حرارة االشتعال :درجة الحرارة الدنيا التي يصدر الوقود السائل فيها البخار الكافي لتكوين
خليط مع الهواء ،بحيث يكون مستعداً لالشتعال.
مجال االشتعال :المنطقة بين الحد األدنى والحد األقصى لالشتعال المعبر عنها بنسبة الوقود في
الخليط هواء – وقود .ويمثل الحد األدنى لالشتعال التركيز األدنى للوقود في الخليط ،الذي يسمح
بالتفاعل وإصدار لهب قادر على االنتشار في كافة الخليط.
الحد األقصى لالشتعال يمثل التركيز األقصى للوقود حيث يمكن للعامل المساعد (أي الهواء) إصدار
لهب قابل لالنتشار في كافة الخليط.
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 3كيف أقلل من خطر الحرائق؟
 3.1تدابير الوقاية والحماية

صاحب العمل ،بعد القيام بتقييم مخاطر الحرائق وتحديد املواقف الخطرة غري املقبولة،
عليه اتخاذ تدابري السالمة الكفيلة مبواجهتها.
العنرص األسايس الذي يجب االنتباه إليه يف القيام بهذه العملية ،هو أن الخطر ال ميكن أبدا ً إلغاؤه
لدرجة الصفر .سيبقى هناك خطر يجب تحييده وجعله مقبوالً.

حالة مثالية:
ثمة فوضى في المكان.
الممرات ليست شاغرة.
األسالك الكهربائية في
الطريق .يمكن رؤية إشارة
منع التدخين بوضوح
واألجهزة تحمل عالمة
االتحاد األوربي
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ميكن تقليص خطر الحريق عرب إجراءات وقائيةبهدف تقليل احتامل نشوب الحريق وتدابري
الحامية ،الرامية إىل احتواء آثار الحريق.

الوقاية من الحرائق
الحماية

الوقاية من الحرائق
(الوقاية الفعلية)

أنظمة تعدل
شروط حدود
االنتشار

أنظمة تعدل شروط نظام االحتراق

احتواء األضرار
المتسببة من الحريق

الوقاية من نشوب الحريق

حالة مثالية:
ثمة ترتيب جيد.
األسالك مجتمعة وال عائق
على األرض .يمكن رؤية
إشارة منع التدخين بوضوح
واألجهزة تحمل عالمة
االتحاد األوربي.
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 3.2تدابير رامية إلى تقليص إمكانية نشوب الحرائق

نشوب

الحرائق

بحسب

املعايري

ميكن تقليص إمكانية
يف املرفق  2من املرسوم الجديد.
يجب القيام بالتدابري التقنية كام ييل:
•إنتاج منشآت وفقاً لألحكام؛
•إيصال املنشآت والبنى والكتل املعدنية بشكل آمن باألرض بهدف تفادي تكوين
الشحنات الكهربائية؛
•إنتاج أجهزة الحامية ضد الصاعقة وفقاً لألحكام؛
•تهوية البيئات التي يتوفر فيها البخار والغاز أو الغبار القابل لالحرتاق؛
•اعتامد معدات السالمة للوقاية من الحريق أو التفجري؛
•تدابري تنظيمية/إدارية؛
•احرتام النظام والنظافة؛
•اعتامد نظام داخيل بشأن مراقبة تنفيذ تدابري السالمة؛
•اإلعالم وتدريب العامل حول املخاطر املوجودة يف العمل

املذكورة
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بطبيعة الحال ،من أجل اتخاذ تدابري السالمة ضد الحريق ،يجب معرفة األسباب واملخاطر
،العادية التي قد تتسبب يف نشوب الحريق وانتشاره ،والتي يجب االهتامم بها
عىل سبيل املثال:
أ) خزن املواد القابلة لالحرتاق أو رسيعة االشتعال يف مكان غري مناسب أو
استخدامها دون إجراءات احتياطية؛
ب) جمع النفايات ،الورق أو غريه ،التي قد تحرتق بشكل عريض أو مقصود؛
ج) اإلهامل يف استخدام اللهيب وأجهزة مولدة للحرارة؛
د) النظافة غري املناسبة ملكان العمل وعدم إزالة بقايا العمل؛
ه) استخدام أجهزة كهربائية معيبة أو غري محمية بشكل مناسب؛
و) التصليحات أو التعديالت عىل أجهزة كهربائية من قبل أشخاص غري مؤهلني.

**
FLAMMABLE

* خطر
** سريع االشتعال
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*

ز) وجود أجهزة كهربائية نشطة حتى دون استعاملها (باستثناء تلك املربمجة
للعمل الدائم)؛
ح) االستخدام غري السليم ألجهزة التدفئة النقالة؛
ط) عرقلة فتحات التكييف ألجهزة التدفئة واملعدات واألجهزة الكهربائية
واملكاتب؛
ي) وجود لهب حر يف أماكن ممنوعة ،مبا يف ذلك منع التدخني أو عدم استخدام
املنافض؛
ك) إهامل املقاولني أو املسؤولني عن الصيانة؛
ل) التكوين املهني غري املناسب بشأن استخدام املواد واملعدات الخطرية يف مجال
الحريق؛
م) قلة الصيانة بالنسبة لألجهزة واملعدات.

VIETATO
ممنوعالتدخني
FUMARE
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خزن واستخدام المواد القابلة لالشتعال وسريعة االحتراق
كلما أمكن ذلك ،يجب أن تكون كمية المواد القابلة
لالحتراق أو سريعة االشتعال التي تسهم في
تهيئة أجواء متفجرة ،أقل ما يمكن ،أي الحد األدنى
الضروري لسير العمل ،على أن يتم االحتفاظ بها
بعيداً عن المخرج .كما يجب تبديل المواد القابلة
لالحتراق بغيرها أقل خطورة ،حين أمكن ذلك.
يجب خزن هذه المواد في مكان منعزل أو عزلها
في مكان عن طريق بنى ذات مواصفات خاصة
مقاومة للحريق.
العمال الذين يتعاملون مع هذه المواد أو مع المواد
الكيميائية الخطيرة ،يجب أن يحصلوا على المعلومات
المناسبة والتدريب والتأهيل بشأن تدابير السالمة .كما
يجب أن يكونوا على علم بخواص المواد والظروف التي قد ترفع من مستوى خطر الحريق.
أما مواد التنظيف ،إن كانت قابلة لالحتراق ،فيجب االحتفاظ بها في خزانات مناسبة .وفي نهاية عملية
التنظيف ،يجب إبعاد هذه المواد خارج مكان العمل ،أي وضعها في مكانها المناسب.

األجهزة واألنظمة الكهربائية
يجب صنع األجهزة والمعدات والمكونات الفردية وفقاً للتقنيات الخاص لضمان احترام اللوائح .ويجب أن
يحصل العمال على المعلومات بشأن االستخدام السليم لألجهزة والمعدات الكهربائية .وفي حال التغذية
المؤقتة ألحد األجهزة الكهربائية ،يجب أن يكون السلك الكهربائي بالطول الضروري فقط وأن يكون
موضوعاً بحيث ال يسبب ضرراً .التصليحات الكهربائية يجب أن يقوم بها اإلخصائيون والمؤهلون.
المواد سهلة االحتراق أو االشتعال أو المساعدة في تهيئة أجواء متفجرة ،ال يجب أن توضع قريباً من
أجهزة اإلنارة ،وخاصة حيث يتم نقل السوائل.
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استخدام مصادر الحرارة
يجب استخدام مولدات الحرارة وفقاً لتعليمات الصانعين .األماكن التي تجري فيها عملية اللحام أو القطع
باللهب أو بحضور اللهب ،يجب أن تخلو من المواد القابلة لالحتراق ،وأن تكون الشرارات المنبعثة تحت
السيطرة .كما يجب أداء هذه العمليات في مناطق تتوفر فيها التهوية ،وال بد من تقييم المخاطر العرضية
ً
(مثال ،الطالء استخدام المواد المشتعلة).
والتفاعل المحتمل مع غيرها من األعمال
ً
يجب الحفاظ على نظافة أنابيب الشفط والفرن والمنشار وآالت القطع في المطبخ تفاديا لتراكم الزيوت
والغبار.
في حال وجود صمام إيقاف الوقود للطوارئ ،يجب أن يكون الصمام في موضع يسهل الوصول إليه
وخاضعاً للصيانة والمراقبة بانتظام.

أجهزة التدفئة الشخصية والنقالة
األسباب األكثر شيوعاً للحريق المتعلق بأجهزة
التدفئة الشخصية والنقالة تتمثل بشكل عام في
عدم احترام معايير الحيطة ،ومنها على سبيل المثال:
أ) عدم احترام تعاليم السالمة عند استخدامها أو gpl
لدى تبديل حاويات الغاز؛
ب) ترك مواد قابلة لالحتراق فوق أجهزة التدفئة؛
ج) ترك أجهزة التدفئة الشخصية قرب المواد القابلة
لالحتراق؛
د) اإلهمال في عملية تزويد األجهزة بالكيروسين.
يجب على أجهزة التدفئة احترام الضوابط العامة وأن يتم
استخدامها وفقاً لتعليمات الصانعين.
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حضور المدخنين
يجب تحديد األماكن التي يشكل التدخين فيها خطراً
للحريق ومنع التدخين في هذه األماكن .في المناطق
التي يسمح فيها بالتدخين ،يجب أن تتوفر فيها النفاضات
وإفراغها بانتظام.
يجب أال تفرغ النفاضات في حاويات مصنوعة من
مواد سريعة االشتعال أو مزج محتوياتها بنفايات
أخرى .ويجب أن تتوفر في تلك األماكن التدابير
الالزمة للسالمة بحيث يمنع نشوب الحريق .يجب
أال يسمح بالتدخين في المستودعات واألماكن التي
تتوفر فيها المواد القابلة لالحتراق أو االشتعال أو
التي تسهم في خلق أجواء متفجرة.

أعمال الصيانة والترميم
تتمثل بعض اإلشكاليات التي يجب أخذها بعين االعتبار فيما يتعلق بأعمال الصيانة والترميم في:
أ) تراكم المواد القابلة لالحتراق؛
ب) عرقلة المنافذ؛
ج) عطل فتح األبواب المقاومة للحريق؛
د) إنشاء فتحات في الجدران أو األرضيات مقاومة للحريق .إنشاء المنافذ على أرض أو جدار مقاوم
للحريق.
مالحظة :في بداية نهار العمل ،يجب التأكد من إمكانية خروج األشخاص من مكان العمل .وفي
نهاية العمل ،يجب التأكد من تأمين تدابير مكافحة الحريق واألجهزة والمعدات والمواد القابلة
لالحتراق وغياب إمكانية نشوب حريق .يجب تفقد كل مكان تم فيه العمل للتأكد من غياب مواد مشتعلة حتى
بعد االنتهاء من العمل (على سبيل المثال ،القار) .في أماكن العمل التي تتوفر فيها أجهزة كشف الحريق
التلقائية ،يجب أخذ االحتياطات الالزمة لتفادي اإلنذارات الكاذبة خالل أعمال الصيانة والترميم .وفي نهاية
العمل ،يجب اختبار نظام اإلنذار .وأخذ االحتياطات الالزمة في أعمال الصيانة والترميم بشأن األجهزة
الكهربائية وأجهزة توصيل الغازات.
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النفايات ومخلفات أعمال معالجة الوقود
يجب عدم ترك النفايات ،ولو مؤقتاً ،على الطريق المؤدي للمخرج (الممرات ،الساللم  )..أو حين
يمكن أن تكون على صلة مع مصادر االشتعال .يجب عدم السماح بتراكم مخلفات العمل والتخلص منها
يومياً وإيداعها خارج المبنى.

األماكن غير المرتادة
األماكن التي ال يرتادها األشخاص في العادة (السرداب ،المستودعات) وأي مكان قد ينشب فيه
حريق دون إمكانية تحديده بسرعة ،يجب أن تخلو من مواد قابلة لالحتراق وغير أساسية ويجب اتخاذ
احتياطات لحماية تلك األماكن من دخول األشخاص غير المرخص لهم.

*

ممنوع الدخول *
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 3.3التدابير الرامية الحتواء آثار الحرائق

من أجل تقليص واحتواء اآلثار الضارة التي تسببها الحرائق ،ميكن لصاحب العمل استخدام
خطوط توجيهية تتمثل يف تدابري آلية وهيكلية:
•اعتامد تقسيم املكان إىل قطاعات ومخارج لتأمني خروج األشخاص يف حال نشوب
الحريق؛
•اعتامد تدابري لإلبالغ الرسيع بالحريق لضامن تفعيل أنظمة اإلنذار وإجراءات
التدخل؛
•اعتامد وتوفري األجهزة واملعدات الالزمة إلطفاء الحريق.
 3.3.1التدابير المتعلقة بالتقسيم والمخارج في حال نشوب الحريق

يجب أن يضمن نظام املخارج بأن يتمكن األشخاص ،دون تدخل ومساعدة من الخارج ،من
استخدام املسار الذي ميكن التعرف عليه بسهولة والوصول إىل مكان آمن.
ومن أجل التأكد من صالحية نظام املخارج ،يجب تقييم:
•عدد األشخاص ومعرفتهم مبكان العمل وقدرتهم عىل التحرك دون دعم خارجي؛
•أين ميكن أن يتواجد األشخاص يف حال نشوب الحريق؛
•مخاطر الحريق املتوفرة يف مكان العمل؛
•عدد املخارج البديلة املتوفرة.
للحد من انتشار الحريق يف الطرق املؤدية للمخارج ،يجب التحقق مام ييل:
•وجود منافذ يف الجدران و/أو عىل األرض .املنافذ أو املمرات أو
األنابيب عىل األرض والجدران والسقف ،قد تساهم يف االنتشار الرسيع
للدخان واللهب والحرارة ومتنع االستخدام اآلمن للمخارج.
•مواد الطالء .تعتمد رسعة انتشار الحريق عىل مواد الطالء عىل الجدران والسقوف
وتؤثر يف خروج األشخاص.
•السالمل يف األقبية ..يجب أن يُصمم السلم إىل الطابق األريض بحيث مينع دخول
الدخان والحرارة.
•السالمل الخارجية .يف حال وجود سلم خارجي ،يجب التأكد من إمكانية استخدامه
بحيث ال مينع ذلك اللهب والدخان والحرارة التي قد تخرج من املنافذ املوجودة
عىل الجدران الخارجية التي تقع عليها السالمل.
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عىل طول الطرق املؤدية للخارج ،يجب منع
تركيب األجهزة التي قد تشكل خطرا ً أو تعرقل
املسار.
عندما يشكل استخدام األبواب املقاومة للحريق ،املركبة
عىل طول املسارات ،واملزودة بأنظمة اإلغالق الذايت،
عرقلة للحركة ،ميكن االحتفاظ باألبواب مفتوحة عن
طريق أنظمة كهربائية تتيح فتحها يف حال:
•تفعيل كاشفات الدخان املوضوعة قرب األبواب؛
•تفعيل نظام اإلنذار ضد الحريق؛
•انقطاع التيار الكهربايئ عن نظام اإلنذار ضد
الحريق؛
•جهاز تحكم يدوي.

التعمق
يجب أن يتأكد صاحب العمل أو الشخص المكلف
في بداية نهار العمل
من أن األبواب عند المخارج أو تلك التي يتم
استخدامها على طول المسار ،مقفلة بالمفتاح أو
في حال توفر أجهزة منع التسلل ،يجب أن يمكن
فتح األبواب بسهولة من الداخل دون الحاجة إلى
مفاتيح.

 3.3.2تدابير الكشف واإلنذار في حال نشوب الحريق

الهدف من تدابري الكشف واإلنذار من الحريق يتمثل يف التعرف الرسيع عىل نشوب الحريق قبل أن
يهدد سالمة األشخاص الحارضين يف مكان العمل .يجب أن يكون اإلنذار إشارة لبدء عملية األخالء
يف أماكن العمل وتفعيل إجراءات اإلغاثة.
يجب أن يكون سامع إشارة اإلنذار ممكناً بوضوح يف كافة أماكن العمل أو يف تلك األماكن
التي قد يكون فيها العامل أو األشخاص ولو بشكل غري مألوف .يجب اتخاذ إجراءات خاصة بالنسبة
لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.
يف أغلب أماكن العمل ،قد يكفي وجود نظام آيل لكشف الحرائق ،ولكن ،مثة ظروف يكون
فيها توفر نظام كشف تلقايئ أساسياً .الهدف من الكشف التلقايئ للحريق هو تحذير األشخاص يف
الوقت املناسب لرتك منطقة الحريق.
قد يكون من املفيد تركيب جهاز الكشف التلقايئ يف األماكن التي ال يرتادها األشخاص.
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 3.3.3أجهزة ومعدات مكافحة الحريق

يتم تصنيف الحرائق وفق طبيعة الوقود الذي ينتج الحريق ،وهو ما يسهل
اختيار املواد املناسبة لإلطفاء:
•الفئة أ :حريق مواد صلبة يف العادة عضوية ،وتؤدي إىل تكوين الجمرات؛
•الفئة ب :حريق مواد سائلة أو صلبة مسيلة مثل النفط والبارافني ومواد الطالء
والزيوت والشحوم املعدنية وغريها؛
•الفئة ت :حريق الغازات؛
•الفئة ث :حريق مواد معدنية؛
•الفئة ج :حريق زيوت وشحوم نباتية أو حيوانية (عىل سبيل املثال
يف أجهزة الطبخ).
تم تخصيص مواد إطفاء خاصة لكل نوع من الحرائق:
•حرائق الفئة أ:مواد اإلطفاء األكرث شيوعاً هي املاء ،الرغوة واملساحيق؛
•حرائق الفئة بالرغوة ،املساحيق وثاين أكسيد الكربون؛
•حرائق الفئة ت :املساحيق وثاين أكسيد الكربون .وعىل أية حال ،يجب ضد هذه
الحرائق أن مننع تدفق الغاز وذلك بإغالق الصامم أو سد الثقب .عند إطفاء حريق الغاز
قبل منع تدفق الغاز ،مثة خطر االنفجار؛
•حرائق الفئة ث :ال يصلح أي من مواد اإلطفاء املستعملة للفئات السابقة إلطفاء
الحرائق املعدنية (األملنيوم ،املغنسيوم ،البوتاسيوم ،الصوديوم) .يف هذه الحاالت يجب
استعامل مساحيق خاصة من قبل أشخاص مدربني؛
•حرائق الفئة ج :مواد اإلطفاء الخاصة بهذه الفئة تعمل كيميائياً عىل املنتجات الوسطية
لحريق الزيوت النباتية والحيوانية (الحفز السلبي).
املعدات املستخدمة إلطفاء الحرائق هي:
•الطفايات املحمولة وذات العجالت؛
•أجهزة اإلطفاء الثابتة ،اليدوية واألوتوماتيكية.
يجب أن يتم تحديد خيار الطفايات وفقاً لنوع الحريق ومستوى الخطر يف مكان العمل .ويجب

47

تحديد عدد وقدرة الطفايات عىل اإلطفاء مبوجب:
•عدد الطوابق التي يشملها الحريق (عىل األقل،
طفاية لكل طابق)؛
•مساحة الطابق؛
•خطر الحريق (فئة الحريق)؛
•املسافة التي يجب أن يقطعها الشخص (للوصول
إىل الطفاية) ال تزيد عن  30مرتا ً.

التعمق
يجب وضع الطفايات المحمولة على طرق الخروج
قرب المخارج وفي مركز منطقة الخطر ،ثابتة
على الجدار ومشار إليها بشكل مناسب .يجب أن
تكون صنابير وخراطيم
المياه في أماكن سهلة الوصول على مسار
الخروج .ويجب أن يسمح توزيعها بالوصول
لكل بقعة بواسطة الضخ ،لمسافة رمح على
األقل .يجب اإلشارة بوضوح إلى وجود
وسائل اإلطفاء اليدوية.

بالنسبة لتقييم املخاطر ،باإلضافة إىل الطفايات يجب
تركيب أجهزة إطفاء ثابتة ،يدوية وآلية.
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 4الرقابة على التدابير الوقائية ضد الحريق
 4.1الحراسة ،الرقابة ،الصيانة واالختبار

الهدف من الحراسة والرقابة والصيانة هو كشف وإزالة أي سبب أو
خلل أو رضر أو عرقلة قد متنع العمل واالستخدام السليم ألجهزة مكافحة الحرائق.
املادة  4من املرسوم الجديد (الرقابة والصيانة لألجهزة واملعدات الخاصة مبكافحة الحريق)
تنص عىل أن <<أعامل الصيانة والرقابة عىل األنظمة واألجهزة واملعدات وغريها من
إجراءات السالمة ضد الحريق ،يجب أن تكون وفق القوانني واألنظمة السارية وقواعد
حسن سري العمل ،الصادرة من هيئات التطبيع الوطنية واألوربية ،أو ،يف ظل غياب معايري املامرسة
الجيدة والتعاليم التي يصدرها الصانع والذي يقوم برتكيب تلك األجهزة ،أو كليهام>>.
عىل صاحب العمل أن يقوم بالرقابة وصيانة املعدات واألجهزة الخاصة بالوقاية من الحريق طبقاً
للقوانني املشار إليها أعاله ،عرب منوذج تنظيمي وإداري طبقا للامدة  30من املرسوم .08/81
ويجب اإلشارة إىل أن الرقابة وصيانة األجهزة الخاصة مبكافحة الحريق يجب ذكرها يف وثيقة تقييم
املخاطر.
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 4.2ما هي الحراسة والرقابة الدورية والصيانة؟

الحراسة تدبري وقايئ يتمثل يف املراقبة املرئية للتأكد من الظروف السليمة لألجهزة
واملنشآت يف مكافحة الحرائق ،وأنها جاهزة للعمل ومن السهل الوصول إليها وليس بها
أرضار مادية مرئية .وميكن القيام بالحراسة من قبل املسؤولني عن خدمة مكافحة الحرائق
املوجودين يف املناطق اآلمنة بعد تسلمهم للتعليامت بهذا الشأن .وتجري الحراسة بشكل دوري
وبوترية أرسع من الرقابة الدورية ،وتسمح بتحديد النواقص يف الوقت املناسب .كام أن املسؤول عن
خدمة مكافحة الحريق ،يكتسب وعياً ومعرفة أكرب بأهمية دوره يف نظام الوقاية يف الرشكة .ويجب
اإلبالغ عن النواقص فورا ً.
الرقابة الدورية تدبري وقايئ يهدف إىل التحقق كل  6أشهر يف العادة من صالحية األجهزة
واملنشآت وذلك من خالل التحقيقات الالزمة .يجب أن تجرى الرقابة الدورية والصيانة من
قبل أشخاص مؤهلني ومخولني .ويجب إزالة العطب والخلل فورا ً.
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الصيانة عبارة عن عملية تهدف إىل الحفاظ عىل كفاءة وحالة املعدات واألجهزة .وتنقسم إىل صيانة
عادية وصيانة استثنائية.
وتتم الصيانة الروتينية للخروج يف املوقع ،مع األدوات واملعدات املستخدمة حاليا .الصيانة العادية
تجري يف مكان العمل بوسائل وأجهزة تستخدم يومياً ،وتقترص عىل تصليح األرضار الطفيفة
والتصليحات التي تحتاج إىل تدخل بسيط ومواد استهالكية وتغيري بعض األجزاء،
أما الصيانة االستثنائية ،فهي عملية ال ميكن القيام بها محلياً ،وحتى لو متت يف مكان العمل ،فإنها
بحاجة إىل وسائل هامة أو أجهزة خاصة ويجب عندها تغيري أجزاء من اآللة أو الفحص الكامل أو
تبديل املعدات التي ال ينفع تصليحها.
 4.3مراقبة طرق الخروج

الكثري من الحوادث ومنها الخطرية يتمثل يف عرقلة طرق الخروج املتسببة فيها بشكل
حاسم .وهو سلوك خاطئ جدا ً وخاضع للعقوبة الجنائية التي يجب تفاديها .كافة أجزاء
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الطرق املخصصة للخروج ،كاملمرات وأماكن العبور والسالمل ،التي يجب أن تتم مراقبتها
دورياً للتأكد من خلوها من العراقيل واملخاطر.
كام يجب مراقبة األبواب املطلة عىل طرق الخروج للتأكد من أنها تفتح بسهولة .والعناية الكبرية
يجب أن توجه إىل تجهيزات األبواب وأقفالها .ويجب مراقبة األبواب املقاومة للحريق للتأكد من
خلوها من األرضار ومن أنها تغلق بشكل سليم .يجب إجراء املراقبة الدورية عىل األبواب املزودة
بنظام اإلغالق اآليل ،للتأكد من صالحيتها ،كام يجب التحقق من وجود إشارات االتجاهات واملخارج،
لسهولة رؤيتها عند الطوارئ .كافة التدابري الوقائية من الحريق لتحسني سالمة طرق الخروج ،كأجهزة
إخالء الدخان ،يجب التأكد من أنها تتوافق وحسن التقنية وتخضع للصيانة من قبل أشخاص مؤهلني
ومخولني.
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 4.4أجهزة ومعدات الوقاية من الحرائق

عىل سبيل املثال ال الحرص ،نذكر بعض عمليات املراقبة التي يجب عىل املسؤول القيام بها بانتظام:
•تأكد من إغالق األبواب املقاومة للحريق؛
•التأكد من أن وسائل اإلطفاء موضوعة يف املكان املناسب ،مع اإلشارات إليها ،وميكن
رؤيتها بوضوح والوصول إليها بسهولة ،وأنها مل تتعرض للعبث.
بالنسبة للطفايات املحمولة ،يجب التأكد من:
•الشحن؛
•وجود صيانة بطاقة مستوفاة؛
•غياب أي رضر؛
•غياب أي عطب ،كعرقلة الثقوب ،خروج الغاز ،آثار التآكل رشوخ يف األنابيب
املطاطية.
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 5التدريب واإلعالم والتحديث
 5.1تحديد المسؤولين عن مكافحة الحريق

تدابري الوقاية والحامية من الحريق ليست لوحدها كافية لتأمني رد ناجع يف حال وقوع حدث طارئ.
وبالفعل ،الكثري من الحرائق ميكن الوقاية منها حني ينتبه املسؤول إىل أسباب ومخاطر الحريق
العادي ،وميكن تحقيق ذلك عرب التدريب واإلعالم والتحديث.
تنص املادة  36و 37من املرسوم رقم  08/81عىل واجب صاحب العمل لتوفري التدريب واإلعالن
املناسبني للعامل فيام يتعلق بـ:
أ) مخاطر متعلقة بنشاط الرشكة بشكل عام وباملهامت الخاصة؛
ب) تدابري الوقاية والحامية من الحريق التي تتخذها الرشكة وخاصة
فيام يتعلق بـ :
•محل تواجد أجهزة مكافحة الحريق؛
•محل تواجد طرق الخروج؛
•طريقة فتح أبواب املخارج؛
•طرق ترصف سليمة يف حال نشوب الحريق ،عىل سبيل املثال ،إغالق
أبواب مقاومة للحريق؛
•منع استخدام املصاعد إلخالء األشخاص أثناء الحريق.
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ج) إجراءات يجب اتخاذها يف حال نشوب الحريق (تتعلق باإلسعافات األولية ،مكافحة
الحرائق ،اإلخالء من مكان العمل) ،وخاصة:
•تدابري تتخذ عند اكتشاف الحريق؛
•كيفية تشغيل جهاز اإلنذار؛
•ما العمل عند سامع صفارة اإلنذار؛
•إجراءات اإلخالء والتحشيد يف مكان آمن؛
•طريقة االتصال برشطة اإلطفاء.
صاحب العمل ،وبناء عىل نتيجة عملية تقييم مخاطر الحريق وبناء عىل خطة الطوارئ ،يقوم
بتحديد وتعيني العامل املكلفني بتنفيذ إجراءات الوقاية من الحريق ومكافحة الحريق وإدارة
الطوارئ ،ويدعى هؤالء املسؤولون "مسؤولون عن مكافحة الحرائق" .ويجب عىل العامل املسؤولني
عن مكافحة الحرائق القيام بـ :

ADDETTO
ANTINCENDIO
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•دورات تدريبية والتحديث ،مبوجب املرسوم؛
•الحصول عىل شهادة التأهيل التقني ،الصادرة عن رشطة اإلطفاء بعد نجاحه يف
اختبار تقني (منصوص عليه يف املادة  3من القانون رقم  609لعام  ،)1996إذا كانوا
يعملون يف أماكن عمل كام يف املرفق.
عىل خدمة مكافحة الحرائق أن تكون موجودة دامئاً خالل مامرسة املهمة ،وخاصة يف وجود مخاطر
للعامل واألشخاص املتواجدين ألي سبب كان ،إال إذا أثبت تقييم خاص بأن اإلجراء المعتمد ال

يعرض العمال واألشخاص ألي خطر حريق.

مالحظة:
مراقبة وصيانة األجهزة والمعدات لمكافحة الحرائق (المادة  ،6الفقرة  1الحرف ج ،والمرسوم ،)08/81
واإلعالم والتأهيل وتدريب الموظفين واختبارات الطوارئ ،كل ذلك يجب أن يتم ذكره في وثيقة تقييم
المخاطر.
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 5.2التدريب ومعدالت مخاطر الحريق

الحد األدىن من محتويات دورات التدريب للمسؤولني عن خدمة مكافحة الحرائق ،يجب أن يشمل
نوعية األنشطة ومعدل مخاطر الحريق والواجبات الخاصة التي يكلف بها العامل.
وأخذا ً باالعتبار هذه املعايري املشار إليها أعاله ،تم تحديد تصنيف لألنشطة التي تدخل ضمن
معدالت املخاطر العالية واملتوسطة واملنخفضة ،وأيضاً ،الحد األدىن للمحتويات ومدة دورات التأهيل
والتحديث ذات الصلة:
الدورة أ :دورة خاصة باملسؤولني عن مكافحة الحريق يف األنشطة ذات املخاطر املنخفضة من
الحريق (مدة ال تقل عن  4ساعات)؛
الدورة ب :دورة خاصة باملسؤولني عن مكافحة الحريق يف األنشطة ذات املخاطر املتوسطة من
الحريق (مدة ال تقل عن  8ساعات)؛
الدورة ت :دورة خاصة باملسؤولني عن مكافحة الحريق يف األنشطة ذات املخاطر العالية من الحريق
(مدة ال تقل عن  16ساعة).
املحتويات الفردية ميكن تكميلها فيام يتعلق بحاالت خاصة من املخاطر.
الدورة أ:
 )1الحريق والوقاية
(املدة  1ساعة)
•مبادئ عملية االحرتاق؛
•نتائج االحرتاق؛
•املواد املستخدمة يف اإلطفاء املتعلقة بنوعية الحريق؛
•آثار الحريق عىل اإلنسان؛
•املنع والتحديد من مامرسة العمل؛
•تدابري سلوكية.
 )2الحامية من الحريق واإلجراءات املتخذة خالل نشوب الحريق
(املدة  1ساعة)
•التدابري األساسية للحامية من الحرائق؛
•اإلخالء أثناء نشوب الحريق؛
•طلب اإلغاثة.
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 )3التامرين العملية
(املدة  2ساعة)
•فحص ورشح طفايات الحريق املحمولة؛
•إرشادات االستخدام لطفايات الحريق
املحمولة التي تقدم بالرشح العميل.
الدورة ب:
 )1الحريق والوقاية من الحريق (املدة  2ساعة)
•مبادئ عن االحرتاق والحريق؛
•مواد اإلطفاء؛
•مثلث االحرتاق؛
•األسباب الرئيسية للحريق؛
•الخطر عىل األشخاص يف حال نشوب
الحريق؛
•اإلجراءات الرئيسية وتدابري وقائية ضد
الحريق.

مثال عملي يتم اعتباره ذا خطر حريق
متوسط:
أ) أماكن العمل الخاصة بالفئتين أ – ب ،من
المرفق  1للمرسوم
رقم  151بتاريخ  1أغسطس .2011
ب) أماكن عمل مؤقتة ومتحركة حيث يتم
استخدام واالحتفاظ بمواد قابلة لالشتعال ويتم
استخدام اللهب باستثناء تلك المتواجدة في الهواء
الطلق.
وتشمل الفئة ذات الخطر المنخفض تلك األنشطة
التي ال يتم تصنيفها ذات خطر متوسط أو عال،
وحيث تتواجد مواد قليلة الميل لالشتعال وتوفر
ظروف العمل إمكانية منخفضة لنشوب حرائق
وال إمكانية
النتشار الحريق.

 )2الحامية من الحريق واإلجراءات أثناء الحريق
(املدة  3ساعات)
•التدابري الرئيسية للوقاية من الحريق؛
•طرق الخروج؛
•اإلجراءات املتخذة عند اكتشاف حريق أو يف
حال اإلنذار؛
•إجراءات اإلخالء؛
•العالقة مع رشطة اإلطفاء؛
•أجهزة ومعدات اإلطفاء؛
•أنظمة اإلنذار؛
•إشارات السالمة؛
•اإلنارة يف حال الطوارئ.
 )3التدريبات العملية
(املدة  3ساعات)
•االطالع والحصول عىل توضيحات بشأن وسائل
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اإلطفاء األكرث شيوعاً؛
•االطالع والحصول عىل توضيحات بشأن أجهزة الحامية من الحرائق؛
•متارين حول استخدام الطفايات املحمولة وطرق استخدام الخراطيم وأنابيب املياه.
الدورة ت
   )1الحريق والوقاية من الحريق
(املدة  4ساعات)
•األسباب الرئيسية للحرائق؛
•األسباب الرئيسية للحرائق املتعلقة ببيئة العمل؛
•مواد اإلطفاء؛
•املخاطر نحو األشخاص والبيئة؛
•تدابري وقائية خاصة ضد الحريق
مثال على األنشطة التي تعتبر ذات
وإجراءات سلوكية للوقاية من الحريق؛
خطر حريق عال:
•أهمية مراقبة مكان العمل؛
•أهمية اختبار وصيانة أجهزة اإلطفاء.

أ) مصانع ومستودعات كما في المواد  6و8
من المرسوم رقم  334وتعديالته الالحقة
بتاريخ  17أغسطس .1999

ب) األنشطة الواقعة ضمن الفئة ت من المرفق
ض للمرسوم رقم  151بتاريخ  1أغسطس
2011؛
ج) أماكن عمل مؤقتة أو متحركة تحت األرض
للبناء والصيانة وترميم
األنفاق والكهوف واآلبار وما شابه ،ذات طول
يزيد عن  50متراً؛
د) أماكن عمل مؤقتة أو متحركة حيث يتم
استخدام مواد متفجرة.

 )2الحامية من الحرائق
(املدة  4ساعات)
•تدابري الوقاية السلبية؛
•طرق الخروج ،التقسيم وإبعاد املواد بعضها
عن بعضها؛
•أجهزة ومعدات اإلطفاء؛
•أنظمة اإلنذار؛
•إشارات السالمة؛
•أجهزة السالمة الكهربائية؛
•اإلنارة اآلمنة.
 )3اإلجراءات الواجب اتخاذها يف حال نشوب
الحريق
(املدة  4ساعات)
•إجراءات يجب اتخاذها عند اكتشاف
الحريق؛
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•إجراءات يجب اتخاذها عند اإلنذار؛
•طريقة اإلخالء؛
•كيفية االتصال باإلسعافات؛
•التعاون مع رشطة اإلطفاء عند التدخل؛
•تقديم منوذج عن حالة طوارئ واإلجراءات العملية.
 )4التامرين العملية
(املدة  4ساعات)
•االطالع والتوضيحات بشأن املعدات واألجهزة الرئيسية ومعدات اإلطفاء؛
•االطالع عىل أجهزة الوقاية الشخصية (األقنعة ،وسائل الحامية الذاتية ،املالبس الرياضية،
وغريها)؛
•متارين حول استخدام أجهزة اإلطفاء والحامية الشخصية.
املسؤولون عن خدمة مكافحة اإلطفاء يجب عليهم املشاركة يف دورات خاصة للتحديث عىل األقل
كل  3سنوات أو  5سنوات ،بحسب الربنامج ومدة الدورة ومستوى الخطر العايل ،املتوسط أو
املنخفض:
الدورة أ :دورة تحديث للمسؤولني عن خدمة مكافحة الحرائق بالنسبة ملستوى الخطر املنخفض
(ساعتان).
الدورة ب :دورة تحديث للمسؤولني عن خدمة مكافحة الحرائق بالنسبة ملستوى الخطر املتوسط
( 5ساعات).
الدورة ت :دورة تحديث للمسؤولني عن خدمة مكافحة الحرائق بالنسبة ملستوى الخطر العايل (8
ساعات).
دورة تحديث أ:
 )1التامرين العملية
(املدة  2ساعة)
•االطالع عىل تدابري املراقبة كام يف املرفق  6من هذا املرسوم وتوضيحات بشأن الطفايات
املحمولة؛
•تعليامت حول استخدام الطفايات املحمولة عرب الدروس العملية؛
•االختبار واملامرسة.
دورة تحديث ب:
 )1الحريق والوقاية
(املدة  1ساعة)
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•مبادئ عملية االحرتاق؛
•نتائج عملية االحرتاق؛
•مواد اإلطفاء الخاص بنوع الحريق؛
•آثار الحرائق عىل اإلنسان؛
•منع وتحديد مامرسة العمل؛
•التدابري السلوكية.
 )2الوقاية من الحريق واإلجراءات الواجب اتخاذها أثناء الحريق
(املدة  1ساعة)
•التدابري األساسية للحامية من الحرائق؛
•اإلخالء أثناء نشوب الحريق؛
•طلب اإلسعافات.
 )3التامرين العملية
(املدة  3ساعات)
•االطالع عىل تدابري املراقبة وتوضيحات بشأن الطفايات املحمولة؛
•متارين حول استخدام الطفايات املحمولة وطرق استخدام الخراطيم وأنابيب املياه.
دورة تحديث ت:
   )1الحريق والوقاية منه
(املدة  2ساعة)
•مبادئ عن االحرتاق والحريق؛
•مواد اإلطفاء؛
•مثلث االحرتاق؛
•األسباب الرئيسية للحريق؛
•الخطر عىل األشخاص يف حال نشوب الحريق؛
•اإلجراءات الرئيسية وتدابري وقائية ضد الحريق.
 )2الوقاية من الحريق واإلجراءات الواجب اتخاذها أثناء الحريق
(املدة  3ساعات)
•التدابري الرئيسية للوقاية من الحريق؛
•طرق الخروج؛
•اإلجراءات الواجب اتخاذها عند اكتشاف الحريق أو عند اإلنذار؛
•إجراءات اإلخالء؛
•العالقة مع رشطة اإلطفاء؛
•أجهزة ومعدات اإلطفاء؛

61

•أنظمة اإلنذار؛
•إشارات السالمة؛
•اإلنارة يف حال الطوارئ.
 )3التمارين العملية

(المدة  3ساعات)

•االطالع عىل تدابري املراقبة وتوضيحات بشأن وسائل اإلطفاء الشائعة؛
•االطالع وتوضيحات حول أجهزة الوقاية الشخصية؛
•متارين حول استخدام الطفايات املحمولة وطرق استخدام الخراطيم وأنابيب املياه.

مالحظة:
يمكن االستفادة من التعليم اإللكتروني  e-learningفيما يخص التعليم النظري لدورة التأهيل في مجال مخاطر
الحريق المنخفضة والتحديث ،بحسب الطرق المذكورة في المرفق  1بين الحكومة واألقاليم والمحافظات ذات الحكم
الذاتي في ترينتو وبولزانو بتاريخ .2011/12/21
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 5.3المدربون

دورات التدريب والتحديث يف الفصول السابقة يجب القيام بها من قبل أشخاص
تتوفر فيهم متطلبات خاصة .يجب عىل املدربني أن يربطوا الحد األدىن من مضمون
الدورات مبا ييل:
•نوع العمل؛
•مستوى خطر الحريق؛
•الواجبات الخاصة املعهودة بالعامل.
ويصدر املدرب شهادة دوام بعد النجاح يف االختبار.
عىل املدربني االحتفاظ بوثيقة االختبار وتزويد هيئات املراقبة بنسخة عن دورة التدريب والتحديث
وتاريخها والبيانات الشخصية للمرشحني املشاركني يف الدورة وتوقيعاتهم وتوقيعات املدرسني ومادة
االختبار واملكان الذي أقيمت فيه الدورة والتدريب العميل.

CORSO
الحريق
دورة مكافحة
ANTINCENDIO

ATTESTATO
شهادة حضور
DI FREQUENZA
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 6خطة الطوارئ
كام رأينا يف الفصل الثاين ،عن طريق تقييم املخاطر ،يتم تحديد تدابري الوقاية والحامية من أجل
بلوغ معايري السالمة من الحريق.
وبهذه الطريقة ،ميكن تقليص خطر الحريق ولكن دون إمكانية إزالته كلياً .وبالتايل ،يجب تحديد
كافة حاالت الحريق املمكنة ،وتحديد تدابري إدارية ملواجهة كل حالة.
هذا النظام الخاص بالحاالت التي ميكن أن تحدث يف مكان العمل ،وتحديد اإلجراءات الالزمة
ملواجهتها ،وهي ،باختصار ،خطة الطوارئ.

USCITA
DI EMERGENZA
طوارئ
مخرج

64

 6.1األهداف

الهدف الرئييس من خطة الطوارئ يتمثل يف تقليص األرضار الناتجة عن الحريق ،والتي تعتمد
إمكانية حدوثها عىل الجزء املتبقي من التعرض للخطر الذي مل يتم إزالته عن طريق تدابري الوقاية
والحامية التي تم اتخاذها.
ولبلوغ الهدف املنشود ،يجب أن تتضمن الخطة حاالت ممكنة من الحريق وتنظيم جملة إجراءات
ملواجهة كل حدث ،يقوم العامل واملغيثون الخارجيون باتخاذها.
وميكن التأكد من صالحية الخطة عن طريق املحاكاة القريبة من الواقع ،أي بطريقة عملية مصطنعة
لحالة الطوارئ .متسح مرحلة املحاكاة باختبار ما كان مخططا ،من حيث إجراءات اإلنذار ،وقت
الخروج ،واملهام التي يقوم بها رجال األمن ،وإدارة الطوارئ ،واالستجابة لحاالت الطوارئ االفرتاضية،
ووقوع الحريق ،وميكن أن تحد كثريا من األرضار التي قد تحدث.

إنذار
ALLARME

المراحل الرئيسية لخطة الطوارئ في األماكن ذات األبعاد المحدودة:
السير في طرق الخروج؛ التعرف على أبواب مقاومة للحريق إن وجدت؛ التعرف على موقع أجهزة اإلنذار؛ التعرف على معدات مكافحة الحريق؛
إبالغ شرطة الحريق باإلنذار المحتمل.
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التعمق
يطلب من األنشطة التي تجري في مكان العمل (*) إعداد خطة للطوارئ .وهذا يشمل التدريبات المفتوحة
للجمهور والتي تتميز باالزدحام ألكثر من  50شخصا .باستثناء التدريبات المفتوحة للجمهور والتي تضم
حشدا يزيد عن  50شخصا ،يتعين على أصحاب العمل إعداد خطة الطوارئ المبسطة المشار إليها في
النقطة  8.4من الملحق الثامن ،وكذلك الشركات المشار إليها في المادة  ،3الفقرة  2من هذا المرسوم،
وبالنسبة ألماكن العمل التي يعمل فيها أقل من  10عمال ،ال يُطلب من صاحب العمل إعداد خطة طوارئ،
ولكن يجب اعتماد ما يلزم من اإلجراءات اإلدارية و التنظيمية والتي سيتم تنفيذها في حالة نشوب الحريق،
ومع ذلك ،يجب ذكر هذه التدابير في وثيقة تقييم المخاطر.
* تحدد المادة  62من المرسوم التشريعي رقم  81بتاريخ  9أبريل  2008أماكن العمل على أنها "أماكن مخصصة
للعمل داخل الشركة أو في الوحدة اإلنتاجية ،وأي مكان عمل تابع للشركة أو للوحدة اإلنتاجية ،الذي يمكن للعامل الدخول
إليه في نطاق عمله".

 6.2المضمون

املحتويات الرئيسية يف خطة الطوارئ ،تربط حدث الحريق باألعامل التي يجب عىل العامل القيام
بها ،بإرشاك األشخاص املتواجدين واألماكن املشمولة بالخطة ونوع النشاط.
ميكن توقع الحرائق التي قد تنشب يف مكان العمل عن طريق تقييم املخاطر .فإن تم تحديد
املخاطر يف مكان العمل كام يف الفصل الثاين ،تسمح وثيقة تقييم املخاطر بتحديد الحوادث العرضية
وفقاً للبيئة واملواد ونوع العمل وأخطار الحريق التي تتضمنها الوثيقة ذاتها.
وبالتايل ،يجب عىل صاحب العمل تحديد مشهد الطوارئ وتقييمه آخذا ً باالعتبار املواصفات الخاصة
ملكان العمل .وأهمها الخصائص الطوبوغرافية والتوزيع يف مكان العمل .وترتبط مبارشة بإخالء
املبنى واحتواء الحريق .اآلثار الناجمة عن املواصفات الخاصة ملكان العمل واملوقع هي عىل سبيل
املثال تلك املتعلقة باملساحة واالرتفاع وعدد الطوابق والهيئة الداخلية.
تؤثر هذه املواصفات يف إمكانية نجاح رشطة اإلطفاء يف بلوغ البيئة التي حدث فيها الحريق ،من
حيث صالحية سيارة اإلطفاء والسلم واستخدام أجهزة الوقاية الشخصية.
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املوقع الذي يتواجد فيه مكان العمل له تأثري عىل خطة الطوارئ :هناك فرق بني مركز سكني
ومنطقة صناعية أو الريف من حيث الحركة ودخول وسائل اإلغاثة.
هناك طريقة محددة ملواجهة كل حالة طوارئ من حيث اإلنذار واإلخالء ونقاط التجمع وتفعيل
املسؤولني والتعاون مع رشطة اإلطفاء .ويف املامرسة العملية ،علينا تحديد سلسلة من اإلجراءات

•األنشطة الحالية
•األماكن المعرضة للخطر
•طرق الخروج؛
•نظام كشف الحريق
•الصالون
•حجرة المؤن
•المطبخ
•المخزن
•الطباخ
•المكلفون
•المسؤولون عن الطوارئ (النوادل ،الموظفين ،إلخ).
•اإلنذار
•تفعيل المسؤولين
•استدعاء إدارة اإلطفاء
•اإلخالء
• مساعدة شخص ضعيف يعاني من ضعف القدرة
(الحركية ،السمعية ،الخ).
•مكان تحشيد
•إجراءات ألماكن معرضة لخطر محدد

رسم تخطيطي لخطة الطوارئ ألحد المطاعم.
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وصف
المحل

طوارئ الحريق
مدروسة

أدوار
المكلفين بالطوارئ

تدابير يتم
اتخاذها في الطوارئ

التي من شأنها أن تطق ناقوس الخطر ،واإلخالء ،ونقاط التجمع ،وتنشيط املوظفني ودعم فرق .VF
وبالتايل ،يجب عىل صاحب العمل تقييم عدد العامل الرضوريني ملواجهة حالة الطوارئ.
للتنفيذ الفعال سيتم تحديد توجهات الخطة بشكل فردي و بشكل واضح ،واألشخاص الذين ستُعهد
إليهم األدوار املختلفة لإلجراءات املقررة .كام يجب تحديد العامل الذين يقومون مبختلف األدوار
من حيث اإلجراءات املتبعة من أجل أن يتضح "من يفعل ماذا" دون تكرار العمل من قبل شخصني.
وأخريا ً ،يجب تحديد هوية األشخاص الذين قد يكونون متواجدين أثناء الحريق .وهذا ينعكس خالل
الحدث الطارئ عىل قدرة التعرف عىل الخطر وتخطيط القطاعات واالستعداد لتنفيذ التعليامت.

من المهم أن يعلم كل
شخص ماذا يفعل ،وتحديد
األشخاص الذين سيكون
لهم دور فعال في خطة
الطوارئ.
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تعليمات إجرائية وسلوكية يجب ذكرها في
خطة الطوارئ
•واجبات المسؤولين عن المهمات
الخاصة المتعلقة بالسالمة ضد
الحريق ،كالمسؤولين عن الهاتف
األقسام
ورؤساء
والحراس
والمسؤولين عن الصيانة؛
•واجبات المكلفين بمسؤوليات خاصة
عند نشوب الحريق؛
•اإلجراءات الضرورية إلعالم
الجميع عن المهام التي يجب أن
يؤديها؛
•إجراءات خاصة يتم تنفيذها بحق
العمال المعرضين ألخطار خاصة؛
•إجراءات خاصة بالنسبة لألماكن
المعرضة لمخاطر جسيمة؛
•إجراءات طلب تدخل شرطة اإلطفاء
والتعاون معها.

مثال على خطة ليتم
تضمينها في خطة
الطوارئ.
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ويجب عىل خطة الطوارئ أن تقدر نوع
العمل وحجم مكان العمل .وميكن لخطة
الطوارئ فيام يخص األماكن الصغرية أن تقترص
عىل إعالنات مكتوبة تتضمن القواعد السلوكية.
أما بالنسبة ألماكن العمل املختلفة املوجودة يف نفس
املبنى ،فيجب أن يتم إعداد خطة الطوارئ بالتعاون
بني مختلف أصحاب العمل.
وبالنسبة ألماكن العمل كبرية الحجم ،يجب أن تشمل خطة
الطوارئ خريطة مساحية تتضمن:
•مواصفات مفصلة للمكان وإشارة خاصة إىل الوجهة
من مختلف املساحات وطرق الخروج والتقسيم إىل
قطاعات ضد الحريق؛

•نوع وعدد وموقع أجهزة ومعدات اإلطفاء؛
•موقع جهاز اإلنذار ومركز املراقبة؛
•موقع املفتاح الرئييس واملولد الكهربايئ وصاممات إيقاف املياه والغاز
وسوائل االحرتاق األخرى.

محتويات الخطة
•األعمال التي يجب أن يقوم بها العمال عند الحريق؛
•إجراءات اإلخالء التي يجب أن يقوم بها العمال واألشخاص اآلخرين ،المتواجدين؛
•تعليمات لطلب تدخل شرطة اإلطفاء لتقديم المعلومات الضرورية؛
•تدابير إغاثة األشخاص المعوقين.

 6.3الحاالت الحرجة
عند إعداد خطة الطوارئ ،من املناسب دراسة بعض الحاالت الحرجة التي قد تحصل أثناء الحريق
والتي تؤثر بشكل كبري عىل تنفيذ الخطة .الجانب األول الذي يجب تقييمه هو التأثري النفيس املرتبط
بالحدث.
فالطارئ ظرف مفاجئ خطري يضطر املرء إىل الرد عليه فورا ً من خالل تفعيل سلسلة من املهارات
التقنية والذهنية.
وبالتايل ،الرد الشخيص ،فضالً عن كونه فورياً ،يجب أن يضمن تنفيذ أعامل سليمة دون ذعر .ولذلك،
فمن املهم معرفة خطة الطوارئ واملشاهد التي تتضمنها ،وتعلم تعديل السلوك للرد بأفضل شكل
خالل حالة الطوارئ.
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وهناك عنرص آخر يجب أن يؤخذ بعني االعتبار ،ويتعلق مبا ينتج من عملية االحرتاق
(الدخان ،الحرارة ،اللهب ،الغاز) .وهو ما يعرقل اإلجراءات الخاصة بخطة الطوارئ وخاصة
فيام يتعلق بالوقت الالزم للقيام باإلجراءات الرضورية.
ويؤثر هذا يف البنية التوزيعية ملكان العمل ،وخاصة يف املسارات واملخارج اآلمنة .وعادة
ما يكون توزيع املسارات واملخارج عشوائياً وال ميكن تحديد أماكنها برسعة يف حالة عدم

العوامل المؤثرة في خطة الطوارئ
•مواصفات أماكن العمل وخاصة بالنسبة لطرق الخروج؛
•نظام الكشف واإلنذار بالحرائق؛
•عدد ومكان األشخاص المتواجدين؛
•العمال المعرضين لمخاطر معينة؛
•وجود عمال معاقين؛
•عدد المسؤولين على تنفيذ ومراقبة خطة الطوارئ وتقديم اإلغاثة لإلخالء؛
•مستوى اإلعالم والتدريب لدى العمال.

توفر الرؤية الالزمة .ويف هذه الحاالت ،ثبت أن اتجاه األشخاص يكون ،بشكل غريزي
بعكس تواجد املخارج ،أي بعكس املسار الذي قطعوه عند الدخول ،وهو ما يلغي كفاءة املسارات
املحددة لطرق الخروج.
وأخريا ً ،الجانب األسايس يف إعداد خطة الطوارئ يتعلق بتقدير اإلجراءات الهادفة إىل تقديم
العون لألشخاص املعاقني ،وخاصة يف األماكن املزدحمة أو البعيدة عن املخارج اآلمنة أو يف
الطوابق العلوية .وبالتايل ،يجب أن تضمن التدابري اإلدارية ما ييل:
•عدد مناسب لألشخاص أو الفرق الداعمة للمعاقني؛
•التمييز بني متطلبات اإلغاثة (املكفوفني ،املعاقني حركياً ،وغريهم)؛
•تدريب املسؤولني عن السالمة؛
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•توفري املعدات ووسائل اإلخالء (مقاعد ذات عجالت ،عىل سبيل املثال ،).وتحديد
مكان معني لجمع املعاقني.
،وتجدر اإلشارة إىل رضورة جعل خطة الطوارئ وسيلة معروفة ومتقاسمة .ومن أجل ذلك عىل
صاحب العمل تزويد العامل مبعلومات مناسبة وتدريب عىل:
•مخاطر الحريق املتعلقة باألنشطة التي يقومون بها؛
•مخاطر الحريق املتعلقة باملهام؛
•تدابري الوقاية والحامية املتخذة يف مكان العمل؛
•أماكن تواجد املخارج اآلمنة؛
•إجراءات يجب اعتامدها يف حال نشوب الحريق؛
•أسامء العامل املكلفني بتنفيذ تدابري السالمة؛
•اسم املسؤول عن األنشطة.

PUNTO
التجمع
مكان
RACCOLTA
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