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

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

 إتباع المتطلبات األكثر صرامة من بینها. العمل

، للعاملین السالمة والصحة المهنیة متطلبات تعزیز على وحرصاً  ،2030 أبوظبيخطة ب االلتزامفي إطار  )ب (
سیاسات الدولة واالتفاقیات الدولیة بشأن حقوق  مع یتماشى بمامفهوم السكن المؤقت للعاملین  ونشر تعزیزول

الشؤون قام مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة ودائرة العمال في وقف الحوادث واإلصابات، فقد 
ئیسیة للحصول على رخصة السكن أحد المستندات الر  اعتبارهیجب الذي و  ،دلیلال هذا بوضع البلدیة والنقل
 .من دائرة الشؤون البلدیة والنقل المؤقت للعمال

هي المعاییر الرئیسیة لتصمیم وبناء وٕادارة وتشغیل على أنها  الدلیل هذا في الواردة المتطلبات یجب اعتبار )ج (
من  ذلكیستلزم و  ،المحلیة وأفضل الممارسات الدولیة واللوائحالسكن المؤقت للعمال بموجب القوانین 

 .المتطلبات هذه بتطبیق االلتزام والمطوریناألطراف المعنیة مثل المكاتب االستشاریة وشركات المقاوالت 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 أدلة الممارسة الفنیة –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 
 26 من 4 صفحة               2017یولیو 2 - )3.1 (اإلصدار -السكن المؤقت المقدم من صاحب العمل - )18.1(دلیل الممارسة الفني 

 

   العامة المتطلبات -2
 امـــع 2-1

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة  متطلبات بتطبیق االلتزام أصحاب العملعلى  یجب )أ (
 للسكن المقدم من صاحب العملالعامة  المتطلبات -)18.0(دلیل الممارسة  -المهنیة

 للعمال المؤقت السكن ترخیص متطلبات 2-2

 .رخصة ساریة لبناء أو تشیید مشروع ما صاحب العمل لدى یكون أن یجب )أ (

 بالمدة ترتبط والتي السكن المؤقت للعمالرخصة علیها في  المنصوصفترة الب صاحب العمل لتزمی أن یجب )ب (
 .البناء مشروعمن  لالنتهاء الالزمة

رخصة السكن المؤقت للعمال وااللتزام  وشروط هذا ممارسةال دلیل بتطبیق االلتزام صاحب العمل على یجب )ج (
 عقد اإلیجار. وبنود بشروط

موافقة جهة الترخیص  دون الحصول علىلسكن المؤقت للعمال ل اإلنشائیة األعمالتنفیذ بالبدء یجوز  ال )د (
 . واستالم الرخصة

 . المؤقت السكن إنجاز شهادةبعد الحصول على  إالوشغله  للعمال المؤقت السكن استخدام یجوز ال )ه (

أي تغییرات  إجراءأو  السكنیةوحدات ال عددزیادة ل، في حالة التقدم بطلب صاحب العملعلى  یجب )و (
الترخیص من أجل الحصول على  عن المسئولة للجهةوالمستندات  المخططاتقدم جمیع یهندسیة، أن 

 الموافقات الالزمة.

 أخرى. او استعماالت یحظر استعمال السكن المؤقت للعمال في أي أغراض )ز (

في حال توقیع  استعمال السكن المؤقت للعمال فترة، في حال التقدم بطلب لتمدید صاحب العملعلى  یجب )ح (
الترخیص من أجل الحصول على  عن المسئولة للجهةقدم جمیع المستندات یعقد مشروع جدید، أن 

 الموافقات الالزمة.

أو في حال  ،اإلیجار عقدإخالء السكن المؤقت للعمال عند انتهاء مدة االلتزام ب صاحب العملعلى  یجب )ط (
 في عقد اإلیجار. ددةالمحالفترة  خاللألسباب غیر رسمیة  ذلك خیصالتر  جهة تطلب

السكن المؤقت للعمال إلى حالته األولى وٕازالة جمیع  /أرضإعادة مكانااللتزام ب صاحب العملعلى  یجب )ي (
 . أبوظبي -مركز إدارة النفایات منالغرض  لهذاإلى األماكن المعتمدة  ونقلها اتالمتبقی

من أجل  المعنیةالرسمیة  الجهاتالحصول على كافة شهادات عدم الممانعة من  صاحب العملعلى  یجب )ك (
 إجراءات الترخیص والحصول على شهادة إیجار. استكمال

للسكن المؤقت للعمال مع عدد العمال واألفراد الذین  المخصصة المطلوبة المساحة تتناسبأن  یجب )ل (
 یستخدمونه.
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قدم یأن  ،في السكن المؤقت للعمال استخدام وحدات سكنیة من طابقین ، في حالصاحب العملعلى  یجب )م (
 وفقامن أجل الحصول على الموافقات المطلوبة  الترخیص لجهةوالدراسات اإلنشائیة  اتالمخططجمیع 

 لقانون المنظم ألعمال البناء.ل

 للعمال المؤقت للسكن المخصصة للمواقع التخطیط معیار 2-3

 كم. 5بمسافة ال تقل عن  العائالت مساكنعن  یجب أن یكون الموقع بعیداً  )أ (

 .عن الطرق العامة والرئیسیة یجب أن یكون الموقع بعیداً  )ب (

 األماكن السیاحیة أو األثریة. وأعن التجمعات االستثماریة أو التجاریة  یجب أن یكون الموقع بعیداً  )ج (

 میاه تجمیعمحطات و  ،والمستنقعات ،عن مصادر التلوث (مثل مقالب القمامة یجب أن یكون الموقع بعیداً  )د (
 عن مزارع تربیة الطیور والحیوانات بناءً  وبعیداً  ،ومصارف األمطار والفیضانات والسیول ،الصرف الصحي)

 المحلیة المعنیة. الجهاتمن  المعتمدعلى المعیار 

أو آبار المیاه المیاه المحلیة والعامة  بشبكاتالخاصة  المیاه مصادرعن  یجب أن یكون الموقع بعیداً  )ه (
 الجوفیة.

 المؤقت لاالعم سكن اءلبن الهندسي المعیار 2-4

 المعیار العام 2-4-1
ویجب أن تنص  ،لسكن المؤقت للعمالا قامة% من المساحة المؤجرة إل65إلى  60یجب أن یغطي المبنى  )أ (

 .على ذلك الترخیص لجهةالهندسیة المقدمة المخططات 
 في الجدول اآلتي: المبینةللسكن المؤقت للعمال  االستیعابیة بالطاقةااللتزام یجب على المبنى  )ب (

 للعمال االستیعابیة الطاقة (بالمتر المربع) المساحة م
 الً عام 700 مترًا مربعاً  13.000 1
 الً عام 600 مترًا مربعاً  10.000 2
 الً عام 500 مترًا مربعاً  9.500 3
 الً عام 300 مترًا مربعاً  5.000إلى  4.000 4

 للسكن المؤقت للعمال. والمخصصةاألرض المستخدمة  حول نزاع هناك یكون ال أن یجب )ج (
 .أمتار 5یجب أال تقل المسافة الفاصلة بین الوحدات السكنیة عن  )د (
الخدمات مثل المستودعات والمطبخ والحمامات وغرف  ومبانيالمرافق عن الوحدات السكنیة أن تبعد یجب  )ه (

 .أمتار 10 عن تقل ال مسافةب الطعام
ترخیص  دائرةیجب تصمیم وبناء جمیع الوحدات وفقا للمعیار المعتمد والمواصفات الهندسیة المعتمدة من  )و (

 البناء.
 .لكل عامل مربعة أمتار 3سكنیة ال تقل عن  مساحة تخصیصیجب  )ز (
 استخدامها یتمالصحة والسالمة لكي  ومتطلبات شروطجمیع الوحدات والخدمات والمرافق  تستوفيیجب أن  )ح (

 .الوحدات تلك فيمالئم یوفر الحمایة لألشخاص المقیمین  بشكل
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 . السكن شغلفترة  طوال الشرط  ذلك استیفاءیضمن  بما دوریةالصیانة ال إجراءیجب  )ط (
 .للعمال المؤقت السكنحفر اآلبار في  یحظر )ي (

 وادــالم 2-4-2

 .للعمال المؤقت السكنیجب استخدام مواد مستدامة في بناء  )أ (

 الدفاع المدني. إدارةمطابقة لمعاییر و  مقاومة للحریق كارافاناتیجب استخدام  )ب (

سواء في الجدران أو األرضیات أو األسقف أو  الكرافانات مواد فيقابلة لالشتعال  خاماتاستخدام  یحظر )ج (
 الدعامات الداخلیة مثل األخشاب.

ذات  الطبقتین ذات األلواح(المقاومة العالیة، مثل  ذاتأو  لالشتعال قابلةال غیراستخدام الخامات  یجوز )د (
أو  الجبسیة أو سیلیكات الكالسیوم  األلواحبالصوف الصخري أو مشتقاته أو  المحشوة) داخليال حشوال

 قابلةال غیرالخامات  من مناسبمقترح  اخرالمصنوعة من ألیاف األسمنت أو أي نوع  األسمنتیة األلواح
 .لالشتعال

غازات سامة  الحراري، یحظر استخدام المواد سریعة االشتعال أو التي تنتجلعزل ا خاماتفي حال استخدام  )ه (
 مااستخدام الصوف الصخري أو الصوف المعدني أو  ویجوزیثان. ر یو  ليالبو  رین أوایالبولي ست مادتيمثل 

وتكون مطابقة  والسالمةوالتي ال تؤثر بشكل سلبي على الصحة  لالشتعال قابلة غیر خامات من یشابهها
 الدفاع المدني. إدارةلمعاییر 

 قوالبأو  خرسانیةیجب أن یتم بناء الوحدات الخدمیة (المطبخ والكهرباء والغاز واالتصاالت) من حوائط  )و (
 المباني كافة اءإنش طرق تتوافقاألرضیات من الخرسانة. ومن الضروري أن  تكون أنیجب  كماخرسانیة 

 ترخیص البناء. جهاتوتشریعات ومعاییر  لوائح مع

 اإلنارة 2-4-3

 نافذة واحدة.على األقل طبیعیة لكل وحدة سكنیة من خالل عمل نافذتین أو  إضاءةیجب أن تكون هناك  )أ (

وحدات إنارة ثابتة في المناطق المشغولة وفي جمیع جوانب الوحدة السكنیة والخدمات والمرافق  توفیر یجب )ب (
 :السالمة عتباراتال ووفقاً و  التالي لجدولا على بناءً نارة اإلمستوى  لمتطلبات االدنى بالحد للوفاء وذلك

 (لوكس) المتوسط/األدنى الحد المنطقة/النشاط الموقع

 عام
 العمومي والسلمالممرات والممشى والبهو 

 وغیرها ..االستقبال ومنطقةوالمدخل 
100 

 الوحدات السكنیة

 100 غرف النوم
 150 المطبخ

 100 مستودعات التبرید
 100 منطقة العمل المشتركة

 150 الترفیهمناطق 
 100 منطقة الوضوء
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 (لوكس) المتوسط/األدنى الحد المنطقة/النشاط الموقع
 100 /المستودعات غرف التخزین الوحدات السكنیة

  المغسلة
 150 االستقبال/الفرز/الغسیل/التجفیف منطقة

 150 الجاف التنظیف
 200 إصالحها/هااختبار كي المالبس/

 .للطاقة موفرةاستعمال لمبات  یجب )ج (
بأن یمیز المشاة حدود منطقة المشي وتغییر االتجاه  المشاة لمناطقیجب أن یسمح مستوى اإلنارة الخارجیة  )د (

 أو مخاطر محتملة. عراقیلالممرات وأي  وتقاطعات
 تعوق حركة المشاة أو خدمات الطوارئ. ال بحیث مناسب بشكلاإلنارة وحدات  / قواعد یجب تثبیت أعمدة )ه (

 الهواء وتكییف التهویة 2-4-4

 الصرف أنابیبب ومزودةهواء مناسبة  وتكییفحدات تهویة بو  والخدمات یجب تزوید جمیع الوحدات السكنیة )أ (
 .المیاه تصریفالخاصة بتكییف الهواء (الماء الناتج عن المكیف) وتوصیلها بنظام 

 .منها%  50 فتح إمكانیةمع أرضیة الغرفة  مساحة% من 10النافذة عن  مساحةیجب أال تقل  )ب (

والمطابخ  التخزین وغرفتهویة مناسبة في وحدات الخدمات والمرافق مثل الحمامات  أنظمةیجب تثبیت  )ج (
 وتزویدهلمحافظة على جودة الهواء الداخلي لذلك و  ،لتلوثلتحتوي على مصادر  التيمناطق ال من غیرهاو 
 على المعدالت المذكورة في الجدول اآلتي: الهواء الخارجي بناءً ب

 فرد/ثانیة/لتر اإلشغال فئة فرد/ثانیة/لتر اإلشغال فئة
 5.0 غرفة الغسیل 5.0 غرف الطعام

 25.0 الحمامات 25.0 المطابخ
 25.0 المراحیض 5.0 غرف النوم

 5.0 مكتب األمن 5.0 الممرات/الصاالت
 5.0 (المسجد) المصلى 5.0 المكاتب

 5.0 غرفة اإلسعافات األولیة 7.5 صالة التلفاز والتسلیة

 :التاليیجب تجدید هواء المطابخ والحمامات والمراحیض بمعدل ال یقل عن ما هو مذكور في الجدول  )د (

 الموقع
 معدل التهویة

 الوحدة /ثانیة/لترات
 معدل التهویة
  المربع/المتر باللتر/الثانیة

 3.5  المطابخ
  25/35 الحمامات
  25/35 المراحیض

 مكیفة الهواء.المناطق  % في جمیع60% و30 بین المصاحبمعدل الرطوبة  یتراوحیجب أن  )ه (
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 للعمال المؤقت سكنلل الرئیسي المخطط وتوزیع تصمیم 2-4-5

وتوزیع جمیع  تحدیدكما یجب  ،للعمال المؤقت للسكن المخطط الرئیسيخرائط التصمیم و  تقدیم یجب )أ (
 .الفني هذا الدلیلالمذكورة في  متطلباتالوحدات والخدمات والمرافق المقترحة بناء على المعاییر وال

 .علیها راتأي تغیی إجراءخیص ودون التر  جهاتبعد موافقة  والتصامیم المخططاتتنفیذ جمیع  یجب )ب (

 .جهات الترخیصحة من أجل الموافقة علیها من یجب تقدیم أي تغییرات أو تعدیالت مقتر  )ج (

 ةالغیتعتبر الترخیص  جهات منعلیها الموافقة  یتملم  السكن المؤقت للعمالأي تغییرات أو إضافات في  )د (
 ویجب إزالتها.

 الحرائق ومكافحة الحریقضد  نذاراإل و  الحمایة أنظمة وتوزیع تصمیم 2-4-6

 مطابقاً الحریق ومكافحة الحرائق ضد نذار اإلالحمایة و  أنظمةوتركیب  توریدو تصمیم  یكونیجب أن  )أ (
لمتطلبات إدارة  ووفقاً  واحالحریق وسالمة األر كود اإلمارات للوقایة من اإلصدار األحدث من لمتطلبات 

 الدفاع المدني.

 .خیص البناء)االدفاع المدني (تر  إدارةلتصمیم من ل الضروریةحصول على الموافقات ال یجب )ب (

الدفاع المدني إلمارة أبوظبي بالنسبة لمعدات  إدارة من" صالحیةشهادة "حصول على العلى مقدم الرخصة  )ج (
 .السكن المؤقت للعمال یتم شغل أنقبل  وطفایات الحریقالحمایة واإلنذار 

 جمیع جوانب المباني.لالمدني  الدفاع معداتدخول یضمن سهولة  بمایجب تنظیم السكن المؤقت للعمال  )د (

وسیارة اإلسعاف في حالة  الحریق إطفاءمعدات  لدخول) أمتار 3معقولة ( محددة مسارات توفیریجب  )ه (
 .الطوارئ

وضع مع وآمنة لالستخدام أثناء الطوارئ العراقیل  منیجب أن تظل مداخل ومخارج الطوارئ خالیة  )و (
 .علیها الالزمةعالمات ال

 ي الرئیسي.ائفصل التیار الكهرب عندتعمل  مناسبةنارة  طوارئ بإیجب إنارة طرق وممرات الطوارئ  )ز (

 سهولة مع مراعاة حاالت الطوارئ في كي یتجمعوا فیها السكن المؤقت للعمالفي نقاط  تحدیدیجب  )ح (
 .فیها العمال سالمة وضمان إلیها الوصول

یلزم لضمان  مامهرب الطوارئ وموقع نقاط التجمع و  مسارتوفیر وتوزیع لوحات وٕارشادات بشأن  یجب )ط (
 .للعیان واضحة تكون بحیث المناسبة األماكن فيفي جمیع الوحدات ووضعها  عرضها معالسالمة 

 الحریق والوقایة من الحریق في كل وحدة.ضد نذار اإلو دخان ال استشعار أجهزةیجب توفیر  )ي (

حدث إصدار أل وفقاً الوحدات  مختلفمع توزیع واستخدامات  یتناسب بماحریق التوفیر وتوزیع طفایات  یجب )ك (
 .واحكود اإلمارات للوقایة من الحریق وسالمة األر من 

 اإلمارات كودحدث إصدار من أل وفقاً  ةمطاطی بخراطیممزودة الإطفاء الحریق  صنابیرتوفیر وتوزیع  یجب )ل (
 .األرواح وسالمة الحریق من للوقایة



 

 أدلة الممارسة الفنیة –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 
 26 من 9 صفحة               2017یولیو 2 - )3.1 (اإلصدار -السكن المؤقت المقدم من صاحب العمل - )18.1(دلیل الممارسة الفني 

 

الطوارئ  تالحریق من خالل مكبرات الصوت في حاال ضدونظام إنذار تنبیه عام   توفیر نظام یجب )م (
 واإلخالء.

 الحریق.ضد نذار إلتوفیر جهاز آلي أو یدوي ل یجب )ن (

 .لإلبالغ عن حاالت الطوارئتوفیر وسائل اتصال مناسبة  یجب )س (

لنظام من خالل لوحة الوحدة  داخل به التحكم یتمتزوید الوحدات والخدمات والمرافق بنظام إنذار  یجب )ع (
 أو مكتب األمن). للعمال المؤقت السكنوالتي یجب تثبیتها في موقع آمن (مكتب إدارة  ،الحریقضد نذار اإل

 حریقال طفاءإل نظامب، وغیرهاالكهرباء واالتصاالت  غرفغرف الخدمات الخاصة، مثل  كافةتزوید  یجب )ف (
 .األرواح وسالمة الحریق من للوقایة اإلمارات كودخر إصدار من آل وفقاً  بالغاز

غاز للحفاظ على  ، بالغاز الحریق طفاءإل نظام بها التي، الخاصة یجب عزل جمیع وحدات الخدمات )ص (
 .تصمیم مناسب من خالل وذلك دقائق 10لمدة ال تقل عن  المعزولةفي المنطقة  اإلطفاء

أحدث إصدار من متطلبات ل وفقاً ومكافحة الحرائق  الطوارئ بحاالتخاصة المیاه الیجب توفیر صهاریج  )ق (
 .للعمال المؤقت السكنب والمتعلقة األرواح وسالمة الحریق من للوقایة اإلمارات كود

 الرئیسي. الكهربائيل في حال انقطاع التیار لطوارئ وتشغیلها بالدیز ا لحاالتات میاه یجب توفیر مضخ )ر (

 واإلخالء الطوارئ ومخارج مداخل وتوزیع تصمیم 2-4-7

 مع السكن المؤقت للعمالتناسب مع حجم ت بحیثالطوارئ و خالء اإلیجب تصمیم وتوزیع مداخل ومخارج  )أ (
 .العراقیل من خلوها ضمان

 .اثنین ومخرجین اثنین مدخلینعن لإلخالء والطوارئ  المخصصةوالمخارج  یجب أال یقل عدد المداخل )ب (

 .معدات اإلطفاء وسیارة اإلسعاف في حالة الطوارئ لدخولمتر)  3(مناسبة  یجب تخصیص مسارات  )ج (

 .من دون إعاقة من العراقیل وآمنة لالستخدام أثناء الطوارئ یجب أن تظل مداخل ومخارج الطوارئ خالیة )د (

 الرئیسي. الكهربائيتعمل أثناء فصل التیار  مناسبةطوارئ  إنارة بیجب إنارة طرق وممرات الطوارئ  )ه (

  الصحیة المرافق وتوزیع تصمیم 2-4-8

من الوحدات السكنیة  أمتر  30تكون على مسافة ال تقل عن  بحیثیجب تصمیم وتوزیع المرافق الصحیة  )أ (
 وغرف الطعام والمطبخ.

 .إلیها الوصول ویسهل من العراقیل لممرات المؤدیة إلى المرافق الصحیة خالیةیجب أن تكون الطرق وا )ب (

 المشاة وطرق الداخلیة الطرق وتوزیع تصمیم 2-4-9

 تراعيو  للعمال المؤقت السكنتتناسب مع حجم  بحیثیجب تصمیم وتوزیع الطرق الداخلیة وطرق المشاة  )أ (
 السالمة. متطلبات

 تصمیم وتوزیع الطرق الداخلیة وطرق المشاة.عند  الطوارئ حاالت متطلبات مراعاةیجب  )ب (
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 .للعمال المؤقت السكنالسالمة في توفیر مساحة مناسبة للحركة بما یضمن  یجب )ج (

 یجب وضع اللوحات اإلرشادیة بشكل واضح على  الطرق الداخلیة وطرق المشاة. )د (

 والكهرباء المیاه شبكات وتوزیع تصمیم 2-4-10

أن تكون وفق المواصفات القیاسیة الواردة في المیاه والكهرباء  توزیع وعملیاتتصمیم ال یجب لمخططات )أ (
تعلیمات توصیل خدمات و العامة لشركات التوزیع (شركة أبوظبي للتوزیع، شركة العین للتوزیع)  اإلرشادات

. ویجب أن یتم اعتماد والرقابة التنظیم مكتبالصادرة عن  تعلیمات التركیبات الكهربائیةو  الكهرباء
 . الكهرباء توزیعب المخططات من قبل الشركة المعنیة

 ) على(شركة أبوظبي للتوزیع، شركة العین للتوزیعموافقة شركة التوزیع التأكد من  صاحب العمل على )ب (
مع و اإلرشادات العامة لشركات التوزیع أنها تتوافق مع  ، ومنالمیاه والكهرباءشبكات  وتشغیلتصمیم 
إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  نظامل، كما هو مبین في اإلطار العام والرقابة التنظیم مكتبتعلیمات 

 .المتطلبات العامة للسكن المقدم من صاحب العمل -) 18.0دلیل الممارسة الفني ( -

 المیاه والكهرباء ما یلي:المتعلقة ب رسوماتالیجب أن تشمل  )ج (

 ؛السالمة والصحة المهنیةب المتعلقة المسؤولیاتو  المهام وتبلیغ لتحدیدنظام منهجي  استخدام ضمان )1(
  ؛)Single-Line Diagramمبسط للمسارات ( توضیحي رسم )2(
 ؛الحریقضد نذار نظام اإل فيتحكم لالوحة  )3(
 الطوارئضد الحرائق وأنظمة اإلنارة في حاالت  اإلنذار أجهزة  توزیع )4(
 ؛الطوارئ أنوار توزیع رسومات )5(
   والهاتف؛ الكهربائیة الطاقة بمصدرالموقع الخاص  مخطط )6(
 ؛االضاءة نقاطمواقع  )7(
 ،مفاتیح اإلنارة توزیعرسومات  )8(
 ل وغرفة الكهرباءیعمل بالدیز  الذيمولد الطاقة  )9(
میاه  مكتب التنظیم والرقابة/هیئة متطلباتل وفقاً  )voltageیة (الفولت خفضوحسابات  األحمالجدول  )10(

 أبوظبيوكهرباء 

مكتب بوالمعاییر الخاصة  للوائح وفقات و الكهربائیة وجمیع المحوالت بالزییجب تبرید المحطات الفرعیة  )د (
 .أبوظبيمیاه وكهرباء  التنظیم والرقابة/هیئة

والتي  السكن المؤقت للعمالغرفة الكهرباء عن الوحدات السكنیة داخل  بعد منالتأكد  صاحب العمل على )ه (
 الدفاع المدني. إدارة متطلباتل وفقالوقایة من الحریق لیجب تزویدها بمعدات 

مكتب التنظیم والرقابة/هیئة میاه  لمتطلبات وفقاً  واألدوات الالزمة یجب تزوید غرفة الكهرباء بكافة المعدات )و (
 .وكهرباء أبوظبي

مكتب التنظیم  ومعاییر متطلبات مع یتوافق بمایجب توزیع المعدات ولوحات التوزیع وحساب العمل  )ز (
 .وظبيوالرقابة/هیئة میاه وكهرباء أب

 لجمیع الوحدات. األوتوماتیكيیجب توفیر العزل الكهربائي  )ح (
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 .األقطابیجب تزوید وحدات تكییف الهواء ووحدات التبرید بمصادر كهربائیة ثالثیة  )ط (

 أمبیر في جمیع الوحدات السكنیة والخدمات والمرافق حسب الحاجة. 13 بطاقة بالجدران مقابس توفیریجب  )ي (

 .ذلك عملیا أمكن ما في وحدات الخدمات والمرافق یجب استعمال الطاقة الشمسیة )ك (

 . الطقس لحاالتالخارجیة مقاومة  التوزیع لوحاتیجب أن تكون جمیع  )ل (

 ل وحدة.بك الخاص الطاقة لمصدر توزیع لوحةیجب توفیر  )م (

 یجب استخدام سخانات مركزیة في المرافق. )ن (

التوزیع (شركة أبوظبي للتوزیع، شركة اإلرشادات العامة لشركات  وفقیجب تركیب مضخات وصهاریج میاه  )س (
 .العین للتوزیع)

تعلیمات توصیل و  ،التوزیع شركةاإلرشادات العامة لبناء على عدد وحجم صهاریج المیاه  یكونیجب أن  )ع (
 . والرقابة التنظیم الصادرة عن مكتب المیاهخدمات 

 ترشید استهالك المیاه.یضمن  بما المیاه وتوفیریجب تصمیم شبكة المیاه  )ف (

وفقا  المیاه وشبكةصهاریج لالمناسبین  الدوریین ختباراالو صیانة ال إجراء منالتأكد  صاحب العمل على )ص (
دلیل  -إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة نظام لاإلطار العام و والرقابة،  التنظیم تعلیمات مكتبل

 .العملالمتطلبات العامة للسكن المقدم من صاحب  - )18.0الممارسة الفني (

في هذا یحظر و  خط توصیل المیاه. علىأو أي جهاز لتنقیة المیاه مباشرة تركیب مرشحات عدم یجب  )ق (
تركیب أي جهاز لمعالجة المیاه باستخدام مواد التعقیم الكیماویة أو أیة عملیة معالجة یمكنها تغییر الصدد 

 لمعالجةفي حال الحاجة یجب استشارة شركة التوزیع المعنیة و  ادات القیاس،خصائص نوعیة المیاه قبل عد
ودلیل تعلیمات جودة المیاه لوفقا  جودة المیاه مستوىل اتاختبار ألغراض محددة. كما یجب إجراء إضافیة 

عن مكتب التنظیم  ینلدى العمالء، الصادر الممارسة الفني بشأن التفتیش وتنظیف صهاریح تخزین المیاه 
 . والرقابة

ستخدام خزانات أرضیة للمیاه، فإنه یحظر تخصیص خزان ال الحاجةعند  :الطوارئ لحاالتصهاریج المیاه  )ر (
الجزء  حجز ینبغيمنفصل ألغراض مكافحة الحرائق إال بموافقة مسبقة من شركة التوزیع المعنیة. بل 

ى مستوى ثابت األخفض من صهریج المیاه األرضي ألغراض فرق مكافحة الحریق من خالل المحافظة عل
للمیاه باستخدام آلیة معتمدة لهذا الغرض. ویجب أن یتواجد كامل المخصص ألغراض مكافحة الحریق 

إلى إدارة الدفاع المدني بشأن تحدید كمیة المیاه فقط الرجوع یجب  كماضمن سعة صهریج المیاه األرضي، 
 .المخصصة ألغراض مكافحة الحریق وأي استخدام لتلك المیاه

اإلرشادات العامة لشركات التوزیع (شركة أبوظبي للتوزیع، شركة وفق الشرب  میاه تكون خزانات أنیجب  )ش (
ودلیل الممارسة الفني بشأن التفتیش وتنظیف صهاریح المیاه تعلیمات توصیل خدمات وفق و  ،العین للتوزیع)

 .والرقابة التنظیم عن مكتب الصادرینتخزین المیاه لدى العمالء، 

 یجب اعتماد موقع خزان المیاه من البلدیة المعنیة.  )ت (
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 الغاز ةكشب وتوزیع تصمیم 2-4-11

 الدفاع المدني. إدارة معاییرل وفقاً على وحدات الخدمات  هاعوتوزییجب تصمیم شبكة الغاز  )أ (

 .یجب أن یوافق الدفاع المدني على شبكة الغاز )ب (

(في  موقع آمن خارج المطبخ في الهواء الطلقیجب وضعها في  إنهغاز، فالفي حال استخدام اسطوانات  )ج (
 .المدني الدفاع إدارة لمعاییر وفقاوأن تكون محاطة بشبكة معدنیة  الخارج)

الموقد بطریقة آمنة وتزویدها بفاصل آلي في حالة أو  الفرنالغاز من االسطوانات إلى  أنابیبیجب مد  )د (
 داخل المطبخ. زحدوث أي تسرب للغا

 الصحي الصرف شبكة وتوزیع تصمیم 2-4-12

 شركة لمواصفات وفقاتحدید مقاسات صهاریج الصرف  بما في ذلكیجب تصمیم شبكة الصرف الصحي  )أ (
وكود التمدیدات الصحیة الموحد الخاص بإمارة أبوظبي، الصادر عن  ،أبوظبي لخدمات الصرف الصحي

 .دائرة الشؤون البلدیة والنقل

كود التمدیدات الصحیة لیة أن یتوافقا مع متطلبات الداخ الصرف الصحي شبكةتصمیم وتوزیع لیجب  )ب (
 .، وأن یتم اعتمادها من البلدیة المعنیةالموحد الخاص بإمارة أبوظبي

 بإحدى الطرق اآلتیة: الصحي میاه الصرف تصریفیجب  )ج (

بخدمات الصرف الصحي العامة  السكن المؤقت للعمالب الخاصةتوصیل خطوط الصرف الصحي  )1(
 ؛توفرتإن  )أبوظبي لخدمات الصرف الصحي شركة(شبكة 

ومركز أبوظبي إلدارة لخدمات الصرف الصحي  أبوظبيشركة قبل التعاقد مع شركة معتمدة من  )2(
 أو /و ؛التجمیع المؤقتمن أجل إزالة میاه الصرف من صهریج النفایات 

المیاه المعاد تدویرها تعلیمات تحقق المتطلبات الواردة في بناء وحدة معالجة لمیاه الصرف الصحي  )3(
، الصادرة عن مكتب التنظیم والرقابة. وفي هذه الحالة، على المالك مراجعة والمواد الصلبة الحیویة
 خدمات الصرف الصحي. لترخیص للحصول على  مكتب التنظیم والرقابة

 المقترحة والمرافق والخدمات الوحدات وتوزیع تصمیم متطلبات 2-5

 السكن إدارة مكتب 2-5-1

عن الوحدات السكنیة والخدمات  ویجب أن یكون منفصالً  السكن المؤقت للعمالیجب توفیر مكتب لمدیر  )أ (
 وأن یتم تجهیزه بشكل كامل.

 یجب توفیر مكان لالستقبال في مكتب اإلدارة. )ب (

 السكنیة الغرف/الوحدات 2-5-2

یستمتع المقیمون فیها بالراحة واألمان في بیئة صحیة  بحیثیجب بناء وٕاعداد الوحدات/الغرف السكنیة  )أ (
 ونظیفة.
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 یجب أال تقل المساحة المخصصة لكل عامل عن ثالثة أمتار مربعة. )ب (

 المساحة یراعي وبماأشخاص كحد أقصى،  10إلى  8 بینالعدد المسموح به للعمال في كل غرفة  یتراوح )ج (
 المخصصة لكل عامل.

 .أقدام 7النوم عن  غرفةیجب أال یقل ارتفاع سقف  )د (

 .لكل شخص ومزودة بقفل مترین ایبلغ ارتفاعه ةصغیر  مالبس وخزانةیجب توفیر سریر فردي  )ه (

ویجب أال  ،المقدمة والمؤخرةمن بوصة من كال الجانبین و  36سریرین عن  كلیجب أال تقل المسافة بین  )و (

فیجب  ،من طابقین ةسر أوفي حال استخدام  .الغرفة یةرضاأ مستوى فوقبوصة  12یقل ارتفاع السریر عن 
المسافة بین الخلف، بشرط أال تقل من الجانبین و  بوصة من كالً  48عن  كل سریرین أال تقل المسافة بین

 المزدوجویحظر السریر المكون من ثالثة طوابق وكذلك السریر  .بوصة 27السریر العلوي والسفلي عن 
 الذي یحمل فردین.

 ذیة خارج الوحدات السكنیة عند المداخل.أرفف األح وضعیجب  )ز (

 السكنیة قابلة للغسل والتنظیف./ الغرف یجب أن تكون أرضیات الوحدات  )ح (

 .% منها50% من مساحة أرضیة الغرفة مع إمكانیة فتح 10یجب أن تكون مساحة النوافذ  )ط (

 المسجد 2-5-3

 .للعمال مصلى لیكون یلزم بماوتجهیزه  السكن المؤقت للعمالمتطلبات  یلبيمسجد مؤقت  اختیاریجب  )أ (

 .المسجد مداخل / لمدخل ةجهاالمو الجهة / الجهات أبواب طوارئ على  باب/ یجب توفیر )ب (

 العیادة/ األولیة اإلسعافات غرفة 2-5-4

 .للعمال المؤقت السكن في المقیمینعدد  معتناسب ت عیادةلإلسعافات األولیة/  غرفةیجب توفیر  )أ (

 .إلیها الوصول یسهلاإلسعافات األولیة بحیث  غرفةأو  عیادةالیجب اختیار مكان  )ب (

إمارة أبوظبي للسالمة نظام إلطار العام لل وفقااإلسعافات األولیة بجمیع اللوازم  غرفةعیادة أو الیجب تجهیز  )ج (
 . اإلسعاف األولي والعالج الطبي الطارئ - )4.0( الفنيدلیل الممارسة  -والصحة المهنیة 

 :التاليالجدول  بحسو لعدد األفراد  وفقاً  األولیةاإلسعافات  لتقدیم أولیین مسعفینیجب توفیر  )د (

 في المؤسسة العاملینعدد 
 جزئي بدوام أولي مسعف

(یؤدي وظائف أخرى ویتواجد 
 بشكل جزئي في الموقع)

 أولي مسعف
 كامل بدوام

 --- 1 عامالً  50اقل من 
 1 1 عامالً  50-250

 2 2 عامالً  250-500
 3 3 عامالً  500-1000



 

 أدلة الممارسة الفنیة –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 
 26 من 14 صفحة               2017یولیو 2 - )3.1 (اإلصدار -السكن المؤقت المقدم من صاحب العمل - )18.1(دلیل الممارسة الفني 

 

اإلسعافات األولیة بجمیع المستلزمات الطبیة حسب عدد األفراد وفقا  غرفةعیادة/الیجب إعداد وتجهیز  )ه (
 :التاليللجدول 

 البنود
 العاملینعدد 

1-10 11-25 26-50 51-100 101-150 

 1 1 1 1 1 (بطاقة إرشادیة) نموذج
 450 300 150 75 40 ضمادة بالستیكیة لإلسعافات

 3 2 1 1 1 یاردة 10×بوصة 5شریط الصق 
 3 2 1 1 1 یاردة 10×بوصة 1شریط الصق 
 2 1 1 1 1 )حزمةقطن ماص (

 6 4 2 1 1 بوصة 1 شاش ضمادة
 10 8 4 2 1 بوصة 2 شاش ضمادة
 10 8 4 2 1 بوصة 3 شاش ضمادة
 15 10 5 2 1 بوصة 3×3 شاش ضمادة

 9 6 3 3 1 وسائد بیضاویة معقمة للعین 
 6 4 2 2 1 الشكل مثلثة ضمادة
 2 2 1 1 1 أمونیا (زجاجة)  نشوق

 أوقیة 4 أوقیة 4 أوقیة 4 أوقیة 4 أوقیة 2 غسول للعین
 2 1 1 1 1 كریم إسعافات أولیة

 أوقیة 6 أوقیة 4 أوقیة 2 أوقیة 2 أوقیة 1 دهان كاالمین 
 300 200 100 50 25 بوصة 6 -قطنيذو طرف  عود

 1 1 1 1 - التنفس الصناعي  جهاز
 1 1 1 1 1 مقص جراحة
 مل 1000 مل 500 مل 500 مل 500 مل 250 محلول مطهر

 

 المحتویات
 العاملینعدد 
250-1000 1001-3000 3001-5000 

 3 2 1 نقالة
 3 2 1 كرسي متحرك

 3 2 1 باردة وساخنة  جاریة مغطس به میاه
 3 2 1 شرب میاه

 3 2 1 ظافراأل تنظیفل اتوفرشصابون ورق حمام و 

 3 2 1 على األمن  وناعمة للماء منفذة غیرأسطح عمل 
 3 2 1 ونالمسعفمالبس نظیفة لیستعملها 
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 3 2 1 مقیاس حرارة طبي
 3 2 1 زجاجة غسول 

 3 2 1 تنظیفها باستمرار   یتمبوسادة وبطاطین  أریكة
 اثنین برفین مزودة( الضمادات تجهیز عربة

  )الحركة بأي اتجاهالدوران تسمح بحرة  وعجالت
1 2 3 

 مقاس(متوسطة الحجم  كلیةال شكل على حاویة
 ))2(رقم

1 2 3 

 3 2 1 قاساتمالشرائح جبیرة مختلفة 
 3 2 1  محمول كاملصندوق إسعافات أولیة 

مدار الساعة وفي كل یوم من أیام األسبوع  علىتعمل  بحیثاإلسعافات األولیة  غرفة/ عیادةالیجب إعداد  )و (
 والمناسبات الدینیة والوطنیة. واألعیاد الرسمیة والعطالتبما في ذلك العطالت األسبوعیة 

 لوسیلة نقل المرضى إلى أقرب مركز طبي أو مستشفى. مسبقاً  معد جدول وضعیجب  )ز (

 المطبخ 2-5-5

 .جهاز أبوظبي للرقابة الغذائیة متطلباتل وفقاً بمطبخ  السكن المؤقت للعمال تجهیزیجب تصمیم و  )أ (

 30من غرفة الطعام بحوالي  عن الوحدات السكنیة وقریباً  یكون بعیداً  بحیثیجب اختیار موقع المطبخ  )ب (
 . اً متر 

 السالمة والصحة والنظافة. متطلبات تحقیق یضمن بمایجب تجهیز المطبخ  )ج (

 یجب توفیر التهویة واإلنارة المناسبة للمطبخ. )د (

 الروائح. لسحبمدخنة مناسبة ب المطبخ تزویدیجب  )ه (

 یسبب الذيكون من النوع تأال  یجبو سهولة التنظیف  ضمانلیجب أن تكون أرضیة المطبخ من السیرامیك  )و (
 االنزالق.

 لماء البارد والساخن.لیجب تزوید المطبخ بنظام  )ز (

 .المطبخ بنظام الصرف بالصورة المناسبة ربطیجب  )ح (

وأن تحاط بشبكة  (في الخارج) في مكان آمن خارج المطبخ في الهواء الطلقیجب وضع اسطوانات الغاز  )ط (
 .المدني الدفاع إدارة لمعاییر وفقامعدنیة 

 .لمعاییر إدارة الدفاع المدنيغاز وفقا الیجب تركیب نظام  )ي (

 .المبیدات الحشریة المناسبة في المطبخ توفیریجب   )ك (

 یجب تشغیل المطبخ من خالل أشخاص یحملون بطاقات صحیة ساریة.  )ل (

 دلیل الممارسة - إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة نظامإلطار العام لل وفقایجب توفیر مخزن لألغذیة  )م (
 .التعامل المهني مع األغذیة وأماكن اعداد الطعام - )19.0( الفني
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دلیل  - إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة نظامإلطار العام للیجب تخزین المواد الغذائیة وحفظها وفقا  )ن (
 .التعامل المهني مع األغذیة وأماكن اعداد الطعام - )19.0الممارسة الفني (

 في المطبخ. تماماً  التدخین یحظر  )س (

 .األوقاتیجب المحافظة على نظافة وترتیب المطبخ في جمیع  )ع (

  الطعام غرفة 2-5-6

 .العاملین% من إجمالي 40% إلى 35یجب توفیر غرفة للطعام لخدمة  )أ (

 عن الوحدات السكنیة. یجب بناء غرفة الطعام بطریقة مناسبة وبعیداً  )ب (

 األخرى الالزمة. واألغراضیجب تزوید غرفة الطعام بجمیع المستلزمات مثل المناضد والكراسي  )ج (

 عید الوجبات.مواب للتذكیریجب وضع إشعارات  )د (

 بشكل دوري. یجب أن یقوم بتشغیل غرفة الطعام أفراد یتم فحصهم طبیاً  )ه (

 .في كافة األوقات یجب المحافظة على نظافة غرفة الطعام )و (

 تتناسب مع حجمها. بحیثیجب توفیر مخارج طوارئ لغرفة الطعام  )ز (

 االجتماعیة الصالة  2-5-7

 مزودة بجمیع وسائل الراحة والتسلیة. مناسبة للعاملیناجتماعیة  صاالتیجب تخصیص  )أ (

 .الصاالت االجتماعیة یحظر التدخین في  )ب (

 .االجتماعیة الصالةیجب توفیر مخارج للطوارئ تتناسب مع حجم  )ج (

 .األوقات كافة في االجتماعیة الصالةیجب المحافظة على نظافة  )د (

  المالبس مغسلة 2-5-8

 .للعاملینلعدد اإلجمالي ا مع تتناسب بحیثالوحدات الخدمیة  ضمنیجب توفیر مغسلة  )أ (

 یجب توفیر مخزن لمواد الغسیل في موقع مناسب والمحافظة علیه بانتظام. )ب (

 .في كافة األوقات یجب المحافظة على نظافة المغسلة )ج (

 المغسلة بشبكة الصرف الخاصة بالسكن المؤقت للعمال. میاه تصریفیجب توصیل شبكة  )د (

 )الحمامات( الصحیة المرافق 2-5-9

وفقا لمتطلبات كود التمدیدات الصحیة الموحد الخاص بإمارة أبوظبي  یم وبناء المرافق الصحیةیجب تصم )أ (
 .أو الكود الدولي ألعمال التمدیدات الصحیة وشبكات المیاه

إلى  8لكل غسیل واحد  وحوض واحد المرافق الصحیة بمعدل مرحاض واحد وحوض استحمام توفیریجب  )ب (
 موظفین. 10
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 .اً شخص 25واحدة لكل  مبولةتوفیر مبولة ال تحتاج إلى میاه بمعدل  یجب )ج (

 ).كبدیل یجب توفیر میاه باردة وساخنة من خالل وحدة التسخین المركزیة (أو استخدام الطاقة الشمسیة )د (

 یمكن تنظیفها بسهولة.و  االنزالق في تتسبب الیجب بناء أرضیات المرافق الصحیة من مواد  )ه (

 منها. %50 یمكن فتحو أرضیة الحمام  مساحة% من 10تقل عن یجب توفیر نوافذ ال  )و (

 .الالزمةالمرافق الصحیة بجمیع المواد والمستلزمات  تزویدیجب  )ز (

 المناسبة. والتطهیر التنظیف مواد استخدامیجب المحافظة على بیئة ونظافة المرافق الصحیة بشكل مستمر ب )ح (

 الصحیة. في المرافقمناسبة یجب توفیر تهویة طبیعیة وصناعیة  )ط (

 وصیانتها بشكل منتظم. السكن المؤقت للعمالمرافق الصحیة بشبكة الصرف الخاصة بال ربطیجب  )ي (

 الترفیه مرافق 2-5-10

الطائرة وكرة  الكرةمثل كرة القدم و  ریاضة أنواعممارسة بتسمح لهم  للعاملینیجب توفیر مرافق ترفیه معقولة  )أ (
 مراعاة اللوائح المعمول بها.  معبعیدة عن الوحدات السكنیة  تلك المرافق ویجب أن تكون وغیرها،السلة 

 . باستمرار یجب صیانة مرافق الترفیه والمحافظة على نظافتها )ب (

 المستودعات/المخازن 2-5-11

 .متراً  30عن الوحدات السكنیة بحوالي  اً داخل موقع الخدمات وبعید ؤهازن وبناایجب تصمیم المخ )أ (

كود اإلمارات للوقایة من حدث إصدار من أل وفقاً  الالزمةزن بجمیع إجراءات الحمایة ایجب تزوید المخ )ب (
 .واحالحریق وسالمة األر 

 .باستمرار یجب المحافظة على سالمة ونظافة المخزن )ج (

 یجب تنظیم واستخدام المخزن بطریقة آمنة. )د (

 االتصال خدمات 2-5-12

 تنظیم هیئةمعاییر ل وفقاً  السكن المؤقت للعمالداخل  تصاالتالالشبكة  معقولة تغطیة توفیریجب  )أ (
 االتصاالت.

مع عدد  یتناسب بمایجب توفیر عدد معقول من الهواتف العامة داخل أكشاك في وحدات الخدمة  )ب (
 المستخدمین.

 الشرب میاه 2-5-13

للتوزیع، وشركة للتعلیمات العامة لشركات التوزیع (شركة أبوظبي  وفقا أن تكونالشرب صهاریج میاه لیجب  )أ (
ودلیل الممارسة الفني بشأن التفتیش وتنظیف صهاریح  تعلیمات توصیل خدمات المیاهالعین للتوزیع)، و 

 .تخزین المیاه لدى العمالء، الصادرة عن مكتب التنظیم والرقابة

 .بصورة دوریة الصیانة واالختبار الفني أعمال یجب تنفیذ )ب (
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 ةدوری اتاختبار  وٕاجراءالسكن المؤقت للعمال في  المقیمینفراد ألاوفقا لعدد یجب توفیر میاه الشرب النقیة  )ج (
 .الصلة ذاتجودة المیاه واالحتفاظ بالتقاریر  مستوىل ةومستمر 

 )الدیزل مولدات( الكهربائي المولد غرفة 2-5-14

 عن الوحدات السكنیة. ةتكون بعید بحیثعمل بالدیزل ی الذيیجب تصمیم وبناء غرفة المولد الكهربائي  )أ (

 الدفاع إدارة لمعاییر وفقاً  من الحریق یجب تزوید غرفة المولد الكهربائي بجمیع وسائل الحمایة والوقایة )ب (
 .)واحكود اإلمارات للوقایة من الحریق وسالمة األر آخر إصدار من ( المدني

 .المدني الدفاع إدارة لمعاییر وفقاً المولدات الكهربائیة بطریقة آمنة  توصیالتیجب تركیب جمیع  )ج (

 .العربیة المتحدة وفقا للمواصفات المعتمدة في دولة اإلماراتالمستخدم  دیزلوقود ال أن یكونیجب  )د (

 .وفقا للمعاییر واللوائح المعمول بهامن التشغیل  ةالمتولد اتالتحكم في االنبعاث یجب )ه (

 )دیزلال مضخات( الطوارئ میاه مضخات غرفة 2-5-15

 عن الوحدات السكنیة. ةتكون بعید بحیثها ؤ مضخات میاه الطوارئ وبنایجب تصمیم غرفة  )أ (

 الدفاع إدارة لمعاییر وفقاً  والوقایة منها قائمضخات میاه الطوارئ بجمیع وسائل منع الحر غرفة یجب تزوید  )ب (
 .المدني

 .المدني الدفاع إدارة لمعاییر وفقاً یجب تركیب جمیع وصالت المولدات الكهربائیة بطریقة آمنة  )ج (

 .العربیة المتحدة وفقا للمواصفات المعتمدة في دولة اإلماراتالمستخدم  دیزلوقود ال أن یكونیجب  )د (

 .وفقا للمعاییر واللوائح المعمول بهامن التشغیل  ةالمتولد اتالتحكم في االنبعاث یجب )ه (

 والغاز الوقود صهاریج 2-5-16

 وفقاً عن الوحدات السكنیة والخدمیة  ةتكون بعید بحیثوالغاز  (الدیزل) یجب تصمیم وبناء صهاریج الوقود )أ (
 .واحكود اإلمارات للوقایة من الحریق وسالمة األر حدث إصدار من أل

 إدارة لمعاییر وفقاً  منها والوقایة الحرائق لمنع الالزمة الوسائل بكافة والغاز الوقود صهاریج تزوید یجب )ب (
 .المدني الدفاع

كود حدث إصدار من أل وفقاً  أمنة بطریقة والغاز الوقود بصهاریج الخاصة الوصالت كافة تركیب یجب )ج (
 .واحاإلمارات للوقایة من الحریق وسالمة األر 

 بدون توقف. ساعة 24مدى لتشغیل المولدات على  دیزلیجب توفیر وقود ال )د (

% من 110 الحوض یعادل بحیثمن الصهاریج  دیزلیجب بناء حوض أسمنتي الحتواء أي تسرب لوقود ال )ه (
 وتوفیر الوصالت الالزمة لتفریغه في حالة التسرب. ،الحجم اإلجمالي للوقود السائل

 .الشاطئمن  اً متر  100في حدود  مواد الكیماویة أو المواد الخطرةتخزین أي نوع من الوقود أو ال یحظر )و (
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 )والحافالت السیارات( المركبات مواقف  2-5-17

 .السكن المؤقت للعمالللسیارات والحافالت خارج مناسبة  مواقفیجب تخصیص  )أ (

 عن مداخل ومخارج معسكر العمال المؤقت. بشكل كافٍ المركبات والحافالت بعیدة  مواقفیجب أن تكون  )ب (

 .السكن المؤقت للعمالألفراد في اأعمال الطوارئ ونقاط تجمع  یعوقأال السیارات  موقفلیجب  )ج (

مناسبة من خالل وضع لوحات إرشادیة وتنظیم و  واضحة صورةیجب تخصیص ممرات آمنة لألفراد ب )د (
 .المواقفاألفراد في منطقة  بتجمع الخاصةاألماكن 

 .السیارات مواقفألفراد في منطقة ایجب تحدید أماكن النتظار  )ه (

 القمامة مقلب 2-5-18

 ،في السكن المؤقت للعمال المقیمینعدد  مع یتناسب بمایجب بناء مقلب قمامة لجمع وتخزین النفایات  )أ (
 . عن الوحدات السكنیة والوحدات الخدمیة بعیداً  المقلب ویجب أن یكون

 جمیع الوحدات السكنیة والخدمات والمرافق. على هاوتوزیعیجب توفیر حاویات لجمع النفایات  )ب (

دلیل  - ةلإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنی وفقاً یجب التخلص من النفایات  )ج (
 إدارة النفایات. - )54.0(الممارسة 

 والمخارج المداخل 2-5-19

السكن المؤقت وحجم  العمالها وتوزیعها بشكل یتناسب مع عدد ؤ جب تصمیم المداخل والمخارج وبنای )أ (
 .للعمال

 أمتار. 3یجب أال یقل عرض المداخل والمخارج عن  )ب (

 .األوقات كافة فيالمداخل والمخارج من أي عوائق  تخلو أنیجب  )ج (

 یجب فصل المداخل والمخارج الرئیسیة عن مداخل ومخارج الطوارئ. )د (

 .للعیان سالمة عند المداخل والمخارج بطریقة واضحةللیجب وضع دلیل  )ه (

 أخرى خدمات 2-5-20

الصحة  متطلباتتنفیذ إلى  باإلضافة بقالةحالقة أو لل نمناسبة مثل صالو الخرى األخدمات الیجب توفیر  )أ (
 العامة.

 األماكنوداخل حدود  السكن المؤقت للعمالالخدمات على مستخدمي  االستفادة من تلك أن تقتصریجب  )ب (
 لخدمات.لالمخصصة 
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 واألمنوالسالمة  الصحة معیار -3
 األمن معیار 3-1
 المؤقت السیاج 3-1-1

 لقانون المنظم ألعمال البناء.ل وفقاً  للعمال المؤقت للسكنمؤقت  سیاجیجب بناء  )أ (

 والمخارج المداخل ةمراقب 3-1-2

وتزویدها بكامیرات مراقبة  للعمال المؤقت السكنیجب توفیر حراسة على مدار الساعة عند مداخل ومخارج  )أ (
 مناسبة.

 العمال خالفات 3-1-3

، إلى الجهات األمنیة السكن داخلیجب إحالة جمیع خالفات ونزاعات العمال، إذا لم یكن في اإلمكان حلها  )أ (
 المختصة.

 للعمال المؤقت السكن إدارة معیار 3-2

 للعمال المؤقت السكن مدیر 3-2-1

 .السكن المؤقت للعمالإلدارة  مؤهل / مسؤول یجب تعیین مدیر )أ (

 .السكن المؤقت للعمالب المتعلقة واللوائحبكافة القوانین  السكن المؤقت للعمال / مسؤولیجب أن یلتزم مدیر  )ب (

 متطلباتل وفقاً  وفعالةبطریقة سلیمة  السكن المؤقت للعمالأن یدیر ویشغل  مسؤولال/ على المدیر  یجب )ج (
 . هذا الدلیلوٕاجراءات 

 للعمال المؤقت للسكن واألمنالسالمة والصحة  معاییرأن یحافظ على سكن ال / مسؤولعلى مدیر  یجب )د (
 .للعمالوأن یوفر جمیع وسائل الراحة واألمان 

 تنفیذ الصیانة الدوریة.  یتأكد منالسكن أن  / مسؤولعلى مدیر  یجب )ه (

 الالزمة اتیقوم بالتدریبأن السكن أن یتأكد من فعالیة خطة الطوارئ واإلخالء و  / مسؤولعلى مدیر  یجب )و (
 .دوریة بصورة

 مناسبة.التصحیحیة الجراءات اإلدوري وتنفیذ التفتیش الالسكن إجراء  / مسؤولعلى مدیر  یجب )ز (

 والتعلیمات النظم 3-3

في مواقع مناسبة. ویجب  وعرضهاوشرحها لجمیع األفراد  للعمال المؤقت للسكننظم وتعلیمات  وضعیجب  )أ (
 أن تشمل تلك التعلیمات:

 ؛السكن في به المعمولنظام الدخول والخروج  )1(
 ؛في الوحدات السكنیة والخدمات والمرافق السالمة والصحة المهنیةإجراءات مراقبة  )2(
 ؛الحریقنظام الطوارئ واإلخالء في حال  )3(
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 ؛غسیل داخل الوحدات السكنیةال معداتطهي أو الحظر استعمال مواقد  )4(
 ؛األماكن المخصصة لذلكفي یسمح به فقط أن و  ،الخدمیةو حظر التدخین في الوحدات السكنیة  )5(
 ؛حیوانات إلى السكن المؤقت للعمالالاصطحاب  حظر )6(
 .الموسیقى بصوت مرتفع یزعج اآلخرین تشغیل حظر )7(

 للعمال المؤقت السكنب الخاص رشیفاأل و  مستنداتال 3-4

تحدیثها أن یتم و  ،السكن المؤقت للعمالإدارة  مكتب فيوحفظها جمیع المستندات والتقاریر ب االحتفاظیجب  )أ (
 .بانتظام

 الكحولیة المشروبات حظر 3-5

 .السكن المؤقت للعمالیحظر جلب المشروبات الكحولیة أو تعاطیها داخل  )أ (

 النساء دخول حظر 3-6

 .لسكن المؤقت للعماللدخول النساء  یحظر )أ (

 المواصالت وسائل 3-7

السكن لنقل األشخاص من والى  المرور مدیریةمعاییر ل وفقاً توفیر وسائل مواصالت آمنة ومناسبة  یجب )أ (
 .المؤقت للعمال

 الصحة معیار 3-8

 والمرافق الغرف نظافة 3-8-1

السكن المؤقت في   وتعمیمها على المقیمینفي هذا الشأن  توفیر تعلیمات ولوحات إرشادیة وتحذیریة یجب )أ (
 .للعمال

 العامة لصحةبا الضارة الحشرات مكافحة 3-8-2

السكن ونشرها بین جمیع األفراد في والتأكد من تنفیذها الصحة العامة الخاصة برشادات اإلتوفیر  یجب )أ (
 .المؤقت للعمال

 السالمة معیار 3-9

 الحریق ومكافحة الطوارئ فریق 3-9-1

فریق للطوارئ ومكافحة الحریق من األشخاص الذین لدیهم خبرة وقدرة على التعامل مع أي  تشكیل یجب )أ (
 حالة طوارئ أو حریق.

 ذاتدوریة لرفع كفاءة واستعداد الفریق ألي طوارئ واالحتفاظ بالسجالت التمارین الو  اتتدریبال توفیر یجب )ب (
 .الصلة
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 الحریق على مدار الساعة.فریق الطوارئ ومكافحة  یتوفریجب أن  )ج (

 .المطلوبشكل الیجب توفیر جمیع األدوات والمعدات واألجهزة المناسبة لفریق الطوارئ لكي یؤدي مهامه ب )د (

  الكهربائیة والتوصیالت األدوات 3-9-2

ن تركیب أبشمكتب التنظیم والرقابة عن  الصادرة تعلیمات التركیبات الكهربائیة بتطبیق االلتزام یجب )أ (
 .ةالكهربائی والوصالتوتوصیل األدوات 

في الكهربائیة الت یوصتوالألدوات ا لجمیع الالزمةالصیانة  إجراءالتأكد وبشكل دوري ومتواصل من  یجب )ب (
 الوحدات السكنیة والخدمات والمرافق.

 تركیب وتوصیل واستعمال األدوات الكهربائیة.الخاصة ب سالمةالتوفیر إرشادات  یجب )ج (

 الغاز اسطوانات 3-9-3

 .للعمال المؤقت للسكنالمطبخ الرئیسي  علىاستخدام اسطوانات الغاز  یقتصریجب أن  )أ (

لألدوات الكهربائیة والوصالت في الوحدات  الالزمةالصیانة  إجراءالتأكد وبشكل دوري ومتواصل من  یجب )ب (
 السكنیة والخدمات والمرافق.

 ربط شبكة الغاز باسطوانات الغاز من خالل صمام یغلق بشكل آلي عند حدوث تسرب للغاز. یجب )ج (
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 المراجع -4
المتطلبات  - )18.0الفني ( دلیل الممارسة -إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة نظام اإلطار العام ل •

 العامة للسكن المقدم من صاحب العمل

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

 :(اإلصدار األحدث المنشور) مكتب التنظیم والرقابة لوائح •

o تعلیمات جودة المیاه 
o تعلیمات توصیل خدمات المیاه 
o تعلیمات توصیل خدمات الكهرباء 
o  الكهربائیةتعلیمات التركیبات 
o  المیاهتعلیمات توزیع 
o تعلیمات نقل المیاه 
o تعلیمات توزیع الكهرباء 
o تعلیمات نقل الكهرباء 
o تعلیمات المیاه المعاد تدویرها والمواد الصلبة الحیویة 
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 سجل تعدیل الوثیقة -5

 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت تاریخ المراجعة رقم اإلصدار

 ینطبق ال لم تصدر الوثیقة باللغة العربیة 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  اإلصدار األول باللغة العربیة 2017یولیو  2 3.1
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