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 مقدمة -1
أبوظبي، وهو موضوع بحیث یشمل المتطلبات التي  في إمارة أصحاب العملیسري هذا الدلیل على كافة  )أ (

وضعتها السلطات التنظیمیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة وٕامارة أبوظبي، على أنه في حالة تعارض 
أصحاب خرى، یجب على المتطلبات الواردة في هذا الدلیل مع المتطلبات التي حددتها أي سلطة تنظیمیة أ

 إتباع المتطلبات األكثر صرامة من بینها. العمل

المستند  ، علمًا بأنصاحب العملوفره یالدائم أو المؤقت الذي  السكنعلى جمیع أشكال  هذا الدلیل یسري  )ب (
 –)18.1( الفني الممارسة دلیل - سالمة والصحة المهنیةلل اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي" –المصاحب

 .اإلضافیة ذات الصلة یتضمن المتطلبات " صاحب العملالمقدم من   المؤقتالسكن 

رئیسیة لتصمیم وبناء وٕادارة وتشغیل المعاییر ال على أنها الدلیل هذاالمتطلبات الواردة في  یجب اعتبار )ج (
 المحلیة وأفضل الممارسات الدولیة. واللوائحبموجب القوانین  صاحب العمل وفرهیالذي  السكن

 المقدم من سكنالعبارة " فإن، إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةنظام العام لاإلطار  تطبیق ألغراض )د (
أي دفع أجرته بنفسه لصالح یبطریقة مباشرة أو  صاحب العملوفره یالذي  سكنإلى ال " تشیرصاحب العمل

 ذلك وال یشمل ،ینالعاملمجموعة من صالح ل) أو المعتمدین(بما في ذلك أعضاء األسرة لدیه  من العاملین
أو  صاحب العملدفعه یالذي  "سكنبدل ال"باستخدام  أي فرد من العاملین أو یشتریه یستأجرهالذي  سكنال

 حیث یقتصر دور صاحب العمل على دفع ذلك البدل للسكن الذي یختاره ذلك الفرد. 

 :العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار تطبیق  ألغراض التالیةالتعریفات  اعتمادیتم  )ه (

المصممة أو المبنیة لتوفیر السكن  المرافقهي المباني أو  -صاحب العمل المقدم منالمؤقت  سكنال )1(
 األمد ةقصیر أعمال أو  "أعمال إنشائیة"مشروع/واألشخاص اآلخرین المشتركین في  للعاملینالمؤقت 
 بجدول زمني محدود؛ مرتبطة 

المصممة أو المبنیة لتوفیر السكن  المرافقهي المباني أو  -صاحب العمل المقدم مندائم ال سكنال )2(
 على سبیل المثال ال الحصر: ذلك یشملو . اآلخریناألشخاص و  للعاملین الثابت 

 وغیرهاوالوحدات  السكنیة والشقق والمجمعاتفیالت ال .1
 )منخفضة االرتفاع عالیة أو(المؤجرة  ذات األغراض المتعددة  /المباني  .2
 المدن السكنیة .3
  الثابتةاألخرى  الوحدات السكنیةالفنادق والشقق المفروشة و  .4
 الثابتةاألخرى  السكنیة المرافق/ المباني .5
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 المتطلبات العامة -2

 الجهة المسؤولة 2-1

على النحو الذي یتفق مع المتطلبات العامة لإلطار  مومسؤولیاته مبمهامه القیام أصحاب العملعلى  یجب )أ (
  -األدوار والمسؤولیات والتنظیم الذاتي – )1(العنصر  – سالمة والصحة المهنیةلل العام لنظام إمارة أبوظبي

 ).5-2-3(القسم 

 یقومونالذي  سكنال تصمیم وصیانة وتشغیل وٕادارةأن من قدر اإلمكان التأكد  أصحاب العملعلى  یجب  )ب (
 الصحة.و السالمة مخاطر لعرض ساكنیه یال  بتوفیره

 اآلتیة: المتطلباتااللتزام ب صاحب العملوفره یالذي  سكنمالك/مصمم/مشغل/مدیر ال على یجب )ج (

دلیل المعاییر العامة لسكن العمال  باعتمادالخاص  2009 لعام) 13رقم ( قرار مجلس الوزراء )1(
 ذات الصلةالجماعي والخدمات 

 أبوظبي  - الشئون البلدیة دائرةالصادرة عن  للبناء الدولیةكودات ال )2(
 لدفاع المدني إلمارة أبوظبيإدارة االصادرة عن  یةتنظیمال اللوائح )3(
 األرواح وسالمةكود اإلمارات للوقایة من الحریق أحدث إصدار من  )4(
 اللوائح التنظیمیة الصادرة عن مكتب التنظیم والرقابة:أحدث إصدار من  )5(

 تعلیمات جودة المیاه.  .1
 تعلیمات توصیل خدمات المیاه .2
 تعلیمات توصیل خدمات الكهرباء .3
 الكهربائیةتعلیمات التركیبات  .4
 تعلیمات توزیع المیاه .5
 تعلیمات نقل المیاه .6
 تعلیمات توزیع الكهرباء .7
 تعلیمات نقل الكهرباء .8
 تعلیمات المیاه المعاد تدویرها والمواد الصلبة الحیویة .9

 -)20.0( الفني الممارسة دلیل - سالمة والصحة المهنیةلل لنظام إمارة أبوظبي اإلطار العام )6(
 (اإلنشاء)السالمة في التصمیم 

 ).http://estidama.orgلمجلس أبوظبي للتخطیط العمراني ( إطار االستدامة )7(

 السالمة والصحة المهنیةمخاطر ل المالئمللتقییم  للعاملینكسكن  المخصصةالمباني  یجب أن تخضع  )د (
 الصحة والسالمة.تها لمتطلبات مالئممدى من أجل تحدید  شغلهاوقبل  اختیار المبانيواألمن أثناء مرحلة 

واألمن  السالمة والصحة المهنیةفي مجال مؤهلین أفراد  بواسطةلمخاطر ا عملیات تقییم أن تتمیجب  )ه (
 .قدر اإلمكانالمخاطر  الحد منمن أجل  التحكم الالزمةإجراءات لضمان تنفیذ 

 

 

http://estidama.org/
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 معیار الصحة 2-2

 على نظافة الغرف والمرافق /الحفاظالنظافة 2-2-1

وبوضع فة ینظ یهاالحفاظ علو  ذات الصلةالمرافق والخدمات  كافةصیانة ضمان  أصحاب العملعلى  یجب )أ (
 من خالل برنامج موثق. سلیم، صحي

 لیجیونیرالوقایة من مرض  2-2-2

الماء  توزیعأو  تخزینأو  استخدامیتم فیها معدات  یوجد بهاالتي  المباني/المرافقتخضع كافة یجب أن  )أ (
) .012دلیل الممارسة الفني ( - لسالمة والصحة المهنیةل اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي لمتطلبات الدافئ

 .الوقایة والحد من مرض اللیجونیر –

والسبا (مسابح  ،وأحواض المیاه الساخنة ،المسابحعلى سبیل المثال ال الحصر  المباني/المرافقتشمل هذه  )ب (
ومرافق  ،وأنظمة تكییف الهواء الضخمة ،وصهاریج المیاه الساخنة ،وأبراج التبرید ،)الساخنة المیاه المعدنیة
 إطفاء وأنظمة ،ومحطات غسل العیون ،تشمل رشاشات السالمةو ( الطوارئمیاه  وأنظمة ،معالجة المیاه

والمعدات المشابهة التي  ،والمسطحات المائیة ،المیاه الصناعیة / مساقطوالنوافیر ،)برش المیاه الحریق
 أو تخزن كمیات ضخمة من الماء. و/ تستخدم

 بالمباني  يداخلالجودة الهواء  2-2-3

إمارة نظام ل العاملإلطار  وفقا الداخليالمناسبة لنوعیة الهواء لمعاییر ل المباني/المرافق تخضع كافة یجب أن )أ (
 .المهنیة المعاییر والقیم اإلرشادیة -أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 

 العامة ومكافحة اآلفات الصحة 2-2-4

أبوظبي،  -مركز إدارة النفایات كافة متطلبات بما یلبي الحشرات لمكافحةبرنامج مناسب  وتنفیذ وضع یجب )أ (
المعتمدة في مجال مكافحة  والعملیات ةالمواد الكیماویوالخامات/  كیاناتالمن خالل  التعاملبما في ذلك 

 .اآلفات

 .ذات الصلةبالسجالت االحتفاظ  أصحاب العملعلى  )ب (

 الرقابة الغذائیة 2-2-5

ذات  المنشآت كافةفي  للرقابة الغذائیةأبوظبي  جهازقواعد وقوانین  تطبیق یجبفإنه ، نطبق ذلكا في حال )أ (
 هاوتخزینالمواد الغذائیة بما في ذلك شراء و  ،ةالطعام والمرافق المشابه وقاعات تناولبخ امثل المط ،الصلة
 .هاوتقدیم هاوٕاعداد

 -)19.0الفني ( الممارسة دلیل -مة والصحة المهنیةالللساإلطار العام لنظام إمارة  انظرملحوظة: 
 .التعامل المهني مع األغذیة وأماكن اعداد الطعام



 

 أدلة الممارسة الفنیة –لسالمة والصحة المهنیة أبوظبي لارة ملنظام إ عاماإلطار ال
 12 من 6 صفحة  2017یولیو 2 - )3.1(اإلصدار -المتطلبات العامة للسكن المقدم من صاحب العمل -)18.0( دلیل الممارسة الفني

 

 معیار السالمة 2-3

 الطوارئ واإلخالءحاالت إدارة  2-3-1

والحفاظ على لطوارئ واإلخالء احاالت دارة إل المناسبة جراءاتاإل وتنفیذ وضعضمان  أصحاب العملعلى  )أ (
 - )6( العنصر  - إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة لنظام  لإلطار العام وفقاً فاعلیة تلك اإلجراءات، 

   .الطوارئحاالت  إدارة

 وأدوات التحكمالوقایة من الحریق والتخطیط  2-3-2

تطبیق الخطط و وضع للوقایة من الحرائق و المناسبة الوسائل وتنفیذ  وضعضمان  أصحاب العملعلى  )أ (
إمارة أبوظبي لنظام  لإلطار العام وفقاً  الوسائل، ة تلكوالحفاظ على فاعلی إجراءات التحكم ذات الصلة

 . إدارة حاالت الطوارئ - )6العنصر (  -للسالمة والصحة المهنیة 

 من مخاطر الكهرباءالسالمة  2-3-3

 للسالمة من المخاطر المتعلقة بالكهرباءاإلجراءات المناسبة وتنفیذ  وضعضمان  أصحاب العملعلى  )أ (
 - سالمة والصحة المهنیةمارة أبوظبي للإطار العام لنظام لإل وفقاً والحفاظ على فاعلیة تلك اإلجراءات، 

المتطلبات األخرى ذات الصلة كافة و ، السالمة من الكهرباءمتطلبات  -)15.0الفني ( الممارسة دلیل
 مكتب التنظیم والرقابة / هیئة میاه وكهرباء أبوظبي. ل

 الغاز ات/ إمدادالغازاسطوانات  2-3-4

والحفاظ الغاز/ اسطوانات الغاز  اتإمداد المتطلبات الالزمة بشأنوتنفیذ  وضعضمان  أصحاب العملعلى  )أ (
 دلیل - السالمة والصحة المهنیة إمارة أبوظبي لنظام لإلطار العام وفقا ة تلك المتطلبات،على فاعلی

مكتب التنظیم والمتطلبات األخرى ذات الصلة ل ،الهواء والغازات المضغوطة – )49.0( الفني الممارسة
 والرقابة / هیئة میاه وكهرباء أبوظبي. 

 سالمة إمدادات المیاه – 2-3-5

تعلیمات جودة حدث إصدار من وآمنه للعاملین، وفقا ألصحیة  میاهى أصحاب العمل التأكد من توفیر عل ) أ(
، ودلیل الممارسة الفني بشأن التفتیش وتنظیف صهاریح تخزین تعلیمات توصیل خدمات المیاهو ، المیاه

 المیاه لدى العمالء، الصادرة عن مكتب التنظیم والرقابة. 

 إدارة النفایات 2-4

ة تلك والحفاظ على فاعلی دارة النفایاتإل المتطلبات الالزمةوتنفیذ  وضعضمان  أصحاب العملعلى  )أ (
الفني  الممارسة دلیل  - سالمة والصحة المهنیةإمارة أبوظبي لللنظام  لإلطار العام وفقا المتطلبات

 إدارة النفایات. -)54.0(

، صاحب العملوفرها یعلى جمیع المساكن التي نفایات التدویر مناسبة ل /مرافقحاویات وتوزیع یجب توفیر )ب (
 .هاوٕاعادة تدویر  هاوجمعالنفایات فصل غراض أل وذلك
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 العملصاحب  المقدم منالدائم  سكنال -3

 إضافیة متطلبات 3-1

التي  متطلباتالبیلتزم  أن العمل صاحبوفره یالدائم الذي  سكنعلى مالك/مصمم/مشغل/مدیر ال یجب )أ (
 .الدلیل هذامن ) 2( القسمتنطبق علیه من تلك الواردة في 

 :للعمال بالمدن السكنیةالخاصة  للمتطلبات یجب تطبیق القائمة اآلتیة فإنه تطلب األمر،  في حال )ب (

الفني ممارسة الدلیل  -القطاع الصناعيفي  السالمة والصحة المهنیةمتطلبات ل المنظمة السلطة )1(
لمرافق سكن العمال (مرحلة  السالمة والصحة المهنیةإدارة  - )14(المهنیة  الصحةو لسالمة ل

 ؛التشغیل)

االقتصادیة الصادر عن المؤسسة العلیا للمناطق لعمال لالمدن السكنیة إرشادات تصمیم  دلیل )2(
 :وتعدیالته 2011 لعام المتخصصة

 إلقامة العمال دائمة ینة سكنیة مد .1
 مدینة سكنیة لعمال البناء  .2

المؤسسة العلیا للمناطق  الخاصة بإدارة المرافق الصادر عن مواصفاتالرشادات و اإلدلیل  )3(
 وتعدیالته 2007لعام  االقتصادیة المتخصصة

مدن العمال السكنیة صادرة عن إدارة  والصحة المهنیة السالمةب خاصة أخرىمتطلبات محددة أي  )4(
 سكن/البمدن العمال السكنیةالمختصة  الجهة( بالمؤسسة العلیا للمناطق االقتصادیة المتخصصة

  ).صاحب العملوفره یالدائم الذي 
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 المراجع -4
 المخاطرإدارة  -)2(العنصر  - لسالمة والصحة المهنیةل إمارة أبوظبينظام اإلطار العام ل •

 الطوارئ حاالتإدارة  -)6( العنصر - المهنیةلسالمة والصحة ل اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي •

 المهنیة رشادیةاإلمعاییر القیم و ال - سالمة والصحة المهنیةلل إمارة أبوظبينظام ل اإلطار العام •

الوقایة والحد  –) .012( الفني الممارسةدلیل  - لسالمة والصحة المهنیةل اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي •
 من مرض اللیجونیر

السالمة من  -)15.0( الفني دلیل الممارسة - لسالمة والصحة المهنیةل اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي •
 الكهرباء

التعامل  -)19.0(  الفني دلیل الممارسة - لسالمة والصحة المهنیةل اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي •
 المهني مع األغذیة وأماكن اعداد الطعام

السالمة في  -)20.0(دلیل الممارسة الفني   - لسالمة والصحة المهنیةلل اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي •
 (اإلنشاء) التصمیم

الهواء  - )49.0(  الفني دلیل الممارسة - لسالمة والصحة المهنیةل اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي •
 المضغوطة والغازات

 إدارة النفایات - )54.0( الفني دلیل الممارسة - لسالمة والصحة المهنیةل اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي •

 البلدیة) الشؤون دائرة( كودات أبوظبي الدولیة للبناء •

 لدفاع المدني إلمارة أبوظبيدارة اإل یةتنظیمال اللوائح •

 2011واح لعام األر كود اإلمارات للوقایة من الحریق وسالمة  •

 ).http://estidama.orgلمجلس أبوظبي للتخطیط العمراني ( إطار االستدامة •

دلیل المعاییر العامة لسكن العمال الجماعي  باعتمادالخاص  2009 لعام) 13رقم ( قرار مجلس الوزراء •
 ذات الصلة والخدمات 

لمرافق سكن العمال  السالمة والصحة المهنیةإدارة  -)14( للسالمة والصحة المهنیةدلیل الممارسة الفني  •
 ؛)للقطاع الصناعي السلطة المنظمة(

 لمناطق االقتصادیة المتخصصةالصادر عن المؤسسة العلیا لعمال لنیة لسكالمدن ال دلیل •

 األحدث، الصادرة عن مكتب التنظیم والرقابة، اإلصدار تعلیمات جودة المیاه •

 ، اإلصدار األحدثةالصادرة عن مكتب التنظیم والرقاب ،اهالمی خدمات توصیل تعلیمات •

 الصادرة عن مكتب التنظیم والرقابة، اإلصدار األحدث، الكهرباء خدمات توصیل تعلیمات •

 الصادرة عن مكتب التنظیم والرقابة، ، اإلصدار األحدث، تعلیمات التركیبات الكهربائیة •

 ، اإلصدار األحدثالصادرة عن مكتب التنظیم والرقابة، المیاه توزیع تعلیمات •

http://estidama.org/
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  الصادرة عن مكتب التنظیم والرقابة، اإلصدار األحدث ،المیاه نقل تعلیمات •

  الصادرة عن مكتب التنظیم والرقابة، اإلصدار األحدث ،الكهرباء توزیع تعلیمات •

  األحدث والرقابة، اإلصدارالصادرة عن مكتب التنظیم  ،الكهرباء نقل تعلیمات •

الصادرة عن مكتب التنظیم والرقابة، اإلصدار ، الحیویة الصلبة والمواد تدویرها المعاد المیاه تعلیمات •
 األحدث 
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 سجل تعدیل الوثیقة -5

 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت تاریخ المراجعة رقم اإلصدار

 ال ینطبق العربیةلم تصدر الوثیقة باللغة  2012فبرایر  2.0
 ال ینطبق لم تصدر الوثیقة باللغة العربیة 2015إبریل  2.1
 ال ینطبق لم تصدر الوثیقة باللغة العربیة 2016یولیو  1 3.0

 ال ینطبق باللغة العربیةاإلصدار األول  2017یولیو  2 3.1
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م إعداد هذه الوثیقة من قبل مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة ودائرة الشؤون البلدیة والنقل (قطاع البناء واإلنشاء). ت
وتعتبر هذه الوثیقة من ملكیة المركز، ویجب استخدامها لألغراض التي وضعت من أجلها. لذا یمنع استخدامها أو إعادة 

 .إصدارها بشكل غیر مصرح به
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