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  مقدمة -1
العام جهات تصمیم بموجب اإلطار  على أنهم ینالمصنفالعمل  أصحابأو  األفرادُیلزم هذا الدلیل الفني  )أ(

، بالحد الذاتي التنظیمو والمسؤولیات  األدوار – )1(العنصر  – لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة
االستعمال النهائي عن أو أي هیكل أو معدات بناء من أو القضاء على المخاطر التي قد تنشأ عن أعمال 

من  أن تتأكد میجب على جهات التصمی ،في كل مرحلة من مراحل التصمیم. و اتمعدتلك الأو  هیكلذلك الل
 . عملیاً  ممكناألدنى المستوى إلى ال ذلك لخفض المخاطرو  ،المتوقعةكافة المخاطر وتحلیل رصد 

في حین أنه  ،وأماكن العمل الهیاكلو لمباني اتشغیل وتفكیك لبناء و التصمیم  یشمل متطلباتنطاق هذا الدلیل  )ب(
مثل وفقًا للمعاییر الدولیة أو المحلیة المناسبة ( تصمیمهاأن یتم  ینبغيالتي و  ،یشمل تصمیم المنتجات ال

 ). "EC "يإي سوالمعروفة بعالمة  ،المطابقة لالتحاد األوروبيعالمة 

تدفق و أماكن العمل هندسة المتعلقة بعتبارات اال دمجأماكن / مواقع للعمل أن تصمم ي تتالجهات ال یجب على )ج(
 . عملیة التصمیمفي  المواد

 البناء بأنشطة السالمة والصحة المتعلقة جوانبعلى تأثیر حاسم لجهات التصمیم  المبكرةلقرارات ل إن )د(
یحتاج األمر وقد  ا،الحقم التي یمكن أن تتاح التصمی خیاراتعلى  تؤثرس هذه القرارات نوذلك ألوالتشغیل، 

لذا من الضروري االهتمام بقضایا  .سابقةالقرارات ال لتراجع عنا يالضرور أنه من جد إن وُ  مجهود كبیرل
 . بدایةالمنذ  السالمة والصحة
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 والكفاءة التدریب -2
تتوافق مع المتطلبات  بالسالمة والصحة المهنیةمن أن برامج التدریب المتعلقة التأكد العمل  أصحاب على )أ(

 اآلتیة: 

 والكفاءة والتوعیة التدریب – )5(العنصر – العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةاإلطار  )1(

 المؤسساتتسجیل  - )7.0(اآللیة  – العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةاإلطار  )2(
 المهنیةمجال السالمة والصحة المهنیة العاملة في 

السالمة تسجیل ممارسي  - )8.0(اآللیة  – العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةاإلطار  )3(
 المهنیةوالصحة 

. ذات العالقةمسؤولیات المهام و التولى ل ینص مؤهلاشخأن یتم المشروع من خالل أمن  التأكد العمیل على )ب(
أو الكیان  لشخصلوالمؤهالت والموارد المالیة والبشریة خبرات ال تقییم مستوىویجب أن یتم ذلك من خالل 

 . )3-3(كما هو موضح في القسم لمعني ا

الالزمة فیما یخص الفنیة الخبرة التجربة و تمتلك  یتم االستعانة بهامن أن كل جهة تصمیم التأكد العمیل  على )ج(
 إلیها. العمل الموكل
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 المتطلبات -3
 التعریفات   3-1

 جهات التصمیم: )أ(

 فیما یلي:  یتطلب مشاركتهم عمالً تجارة أو الجهات التي تملك جهات التصمیم هي  )1(

ت تعدیالإعداد البما في ذلك  ،التشغیللتصمیم وتوزیع عملیات و  البناءإعداد التصامیم ألعمال  .1
 ،میماالتصومواصفات وتفاصیل  ،المخططاتیتضمن إعداد هذا و  .التصامیم التغییرات على /

 عملیات التحلیل)، وكافة ةر و حظتحدید المواد الم(أو المواد ومواصفات  ،وجداول الكمیات
 والحسابات واألعمال التحضیریة ذات الصلة 

إعداد التصامیم  من رهم من األشخاص الخاضعین لرقابتهمغی وأ أو تمكین العاملین لدیهم .2
 بهیكل أو جزء منه المتعلقة

 موثقال یؤثر فیما تقدم إن كان التصمیم موثقا (مثال، بشكل مطبوع أو على جهاز حاسوب) أو غیر  )2(
 (مثال، من خالل التعلیمات الشفهیة)

 :تشمل جهات التصمیموعلیه، ف )3(

 ،المناظر الطبیعیة ومنسقي البناء، ومساحي ،المعماریین والمدنیین واإلنشائیینالمهندسین  .1
ممارسات والقائمین على  ،والمصنعین ،العملیاتومهندسي تصمیم اآلخرین،  االستشاریینو 

المسؤولیة عن أي جزء من  یتحملونأو  یساهمون الذین) التخصصات في أي منالتصمیم (
الذین یصممون نظامًا الصحي مهندسي الصرف  ،على سبیل المثال، یشملهو ما و التصمیم، 
 جدید مشروعضمن للصرف 

معین  أسلوبأو یحدد استخدام  ،تصمیم على أو یدخل تعدیالتصمیما معینا أي شخص یحدد  .2
الذي یصر على استخدام مادة الكمیات  مقیمأو مثل مدیر التصمیم معینة، مواد للعمل أو 

 مبنى جدیدلمعینًا  توزیعاً أو العمیل الذي یشترط  ،معینة

اآلالت  مصمميمن  ذلك غیر وأ ،الهندسیة والشركات ،نىاجهات تصمیم خدمات المب .3
وأنظمة التدفئة والتهویة  ،الدائم (بما في ذلك المصاعد المبنىالتي تشكل جزءًا من والتجهیزات 
 ق ائإطفاء الحر  أنظمةتوفیر المتخصصة في  اتالجه مثلوالكهرباء)، 

الطابوق شراء ب مثل من یقومون، تكون لدیهم حریة اختیارهاحیث  شراء الموادالقائمین على  .4
 الطابوق المبنیة من ذلك جدران الالتي یجب أن تتحملها  یقررون األحمال وبذلك

المقاولین الذین یتولون أعمال التصمیم كجزء من مساهمتهم في المشروع، مثل المقاول  .5
 عملیات البناء ٕادارةو  والشراءالهندسي الذي یوفر خدمات التصمیم 

المساعدة، مثل القوالب المؤقتة لصب  الهیاكل مصممي، بما في ذلك األعمال المؤقتةمهندسي  .6
 ،والسقاالت ،واجهات المباني ومتطلبات الحفاظ على البناء،والدعامات المؤقتة أثناء  ،اإلسمنت

 المستخدمة لبناء الجدران المؤقتة األلواحو 
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إن كانوا بقومون  المحالفي تجهیزات العرض بإعداد القائمین الدیكور، بما في ذلك  يمهندس .7
 كذلك بتصمیمها

 وضع من خالل مثال، المطلوب التي تحدد تفاصیل العملو  یةالتراثصیانة المباني مؤسسات  .8
 قائمةالبنیة األتثبیت  لكیفیة التفصیلیةالمتطلبات 

 مثال أثناء، القائمة هیاكلالمباني أو العلى المطلوبة التغییرات  /د التعدیالت یتحدب المعنیین .9
أو  حدوث انهیار جزئي أو كلي للمبنىبأن تتسبب لها والتي یحتمل ، الترمیم والتأهیلعملیات 

 الهیكل المعني

 مهام جهات التصمیم  3-2

 على جهات التصمیم: )أ(

إلى المتوقع  السالمة والصحة المهنیةمسائل  للتعامل معالتأكد من كفاءتها وامتالكها للموارد الالزمة  )1(
 التصمیم یراعیهاأن حد معقول 

 كافة التشریعات وكودات البناء المعمول بهالمتطلبات التصمیم  تحقیقالتأكد من  )2(

 بمسؤولیاتهم العمالءالتأكد من معرفة  )3(

، مستقبالً وفي استخدامه  بناء المبنى / الهیكلفي  ركوناالمشیتعرض لها  أنتفادي المخاطر المحتمل  )4(
 األخطار على المترتبة المخاطروالحد من  ،عملیاً  بالقدر المستطاع األخطار القضاء علىومن ثم 
 المتبقیة

، عملیاً  ممكنالقصى األ متطلبات السالمة إلى الحدتحقق الداخلیة مخططات الو  التصامیمالتأكد من أن  )5(
 من العواملوتدفق المواد وغیرها  العملیات وهندسة مكان العملتصمیم  بعین االعتبارمع األخذ 

 ذات صلة بالتصمیم هامةبخصوص أیة مخاطر  المناسبةالمعلومات ب المعنییناألشخاص  تزوید )6(

  والتحكم بهاالتنسیق بین أعمالها وأعمال الجهات األخرى لتحسین الطریقة التي تتم بها إدارة المخاطر  )7(

األشخاص المخاطر التي قد یتعرض لها األخطار و  تراعيأن جهات التصمیم  على، أعاله المهامبأثناء قیامها  )ب(
 الذین: 

 أعمال البناء بما في ذلك أعمال الهدمبیقومون  )1(

 المرافق الصناعیة /العملیاتتشغیل بیقومون  )2(

أو فوقه،  المبنىتنظیف أیة نوافذ أو جدران أو أسقف أو أسطح شفافة أو شبه شفافة داخل بیقومون  )3(
 الدائمة والتركیبات صیانة التجهیزاتأو ب

 للعمل اً مكانلیكون مصمم المبنى الاستخدام بیقومون  )4(

 أو الجمهور العام، مثل العمالء عمالمثل هذه األب تأثرال یمكن لهم )5(
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 الكفاءةعملیات تقییم   3-3

كفاءات ل امتالكهامسبق للتأكد من  لتأهیلكافة جهات التصمیم  یتم إخضاعأن  قبل التعیین من الضروري )أ(
 .العمل المطلوب منهاب الالزمة للقیامالسالمة والصحة المهنیة 

 – أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةالعام لنظام إمارة اإلطار  ضمن الموضحةباإلضافة إلى المتطلبات  )ب(
 . عملیات تقییم إضافیة لمستوى الكفاءةلجهات التصمیم إخضاع یجب فإنه  ،المتعاقدینإدارة  – )3(العنصر 

 :اآلتيیراعي أن  علىالمشروع،  تعقید ومناسبًا لمستوى خاصاَ أن یكون تقییم الكفاءة لیجب  )ج(

 مخطط ال تعقیددرجة  )1(

 المخططحجم  )2(

 القائمة المبانيو  ةالمحیط المنطقة )3(

 )السریعتنفیذ للمثل الحاجة متطلبات البرنامج ( )4(

خبراتهم مراجعة وب الجهةلدى داخلیًا أعمال التصمیم ب سیقوموناص الذین األشخكفاءة ب االهتمامیجب  )د(
 منهم. المطلوبالعمل ب للقیام المناسبینلخبرة والفهم لامتالكهم للتأكد من  ،الشخصیة

 التصمیم إعداد   3-4

 التخطیط   3-4-1

السالمة اعتبارات  ها. حیث یجب مراعاةإعداد تصامیم عندعوامل ال العدید منمراعاة جهات التصمیم  على )أ(
واالعتبارات  ،للغرضالئمة الممدى و  ،ذلك التكلفة بما فيخرى، األعتبارات االإلى جانب  والصحة المهنیة

 .ةالبیئعلى تأثیر الو  ،تنفیذ البناء وٕامكانیة صیانته وٕامكانیة ،الجمالیة

 .في التصمیمامل السالمة و ع النظر فيعند  الموثوقیة عاملتراعي التصمیم أن  اتعلى جه )ب(

 ).تتشغیل على األبنیة المجاورة (إن وجدالالبناء و  أعمال تأثیرأن تأخذ في الحسبان التصمیم  اتجه على )ج(

 .ذات العالقة األخرىوالصحة المهنیة متطلبات السالمة تأخذ في االعتبار أن التصمیم  اتجه على )د(

 المتطلبات التشریعیة األخرى. التأكد من مراعاةالتصمیم  اتجهعلى  )ه(

 المتعلقة بالتصمیم مخاطر التقییم   3-4-2

االعتبارات  مراعاةمع  الممكن عملیااألقصى  إلى الحدالمتوقعة  المخاطرعلى جهات التصمیم تفادي  )أ(
أو الحد  ااالهتمام بالقضاء علیه ةادیز جب كلما و ، المخاطر ازدادتفكلما  ،التصمیمیة األخرى ذات الصلة

لهم المخاطر التي ال یمكن مراعاة أو التعامل مع متوقعًا من جهات التصمیم  أنه لیسمن رغم بالو . امنه
ال  شكلبها أو تشغیلها أو صیانتها أو هدمها إنشاؤ یمكن ال وضع تصامیم عدم  یتوجب علیهمإال إنه توقعها، 
 . ممكن من السالمةال الحد األقصىیحقق 
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 عملیة على امتدادثم ومن لمقترحات التصمیم في مرحلة مبكرة،  نقديتقییم على جهات التصمیم إجراء   )ب(
ومن  ،التصمیم عملیةمجمل ودمجها في  بالسالمة والصحة المسائل المتعلقة تحدیدمن  لتأكدوذلك ل ،التصمیم
 المضي قدمًا في العمل. أثناء المسائلهذه  ثم مراعاة

كما  لضوابط السالمة والصحة المهنیة التسلسل الهرمي إتباعم ، على جهات التصمیأخطارأیة رصد في حال  )ج(
 المخاطر.إدارة  – )2(العنصر  – العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةهو محدد في اإلطار 

  على المواضیع التالیة:  أن تركزجهات التصمیم  تقوم بهاعملیة تقییم المخاطر التي ل یجب )د(

 ذات الصلةتقییم اآلثار لأیة دراسات المتطلبات الواردة في  )1(

(مثل: اإلضاءة والضوضاء واالهتزازات والحرارة والرطوبة  المحیطةلبیئة لالخصائص الطبیعیة  )2(
 التهویة)و 

والمواد  ،الصحیة الظروفثل مللبیئة المحیطة،  (Biological)الكیمیائیة و/أو الحیویة  الخصائص )3(
 والدخان واألتربة واأللیاف وغیرها من الملوثات ،الخطرة

 ،نابیباألب المنقولةوالغازات/السوائل  ،وبخار الماء الساخن ،والكهرباء ،األنظمة الخطرة (مثل الغاز )4(
 التخزین) وأماكن ،واألسطح الساخنة

واستخدام  ،المركباتواستخدام  ،والمناولة الیدویة(مثل: وضعیة الجسد  الیومیة االعتیادیةاألنشطة  )5(
 المتحركة) الممراتو واستخدام المصاعد والساللم الكهربائیة  یها،تركیب الزجاج علو  األبواب والنوافذ

 ،والمعداتاستخدام اآلالت الثقیلة  (مثل الروتینیة (المعتادة) وغیر الروتینیةالخاصة، العملیات  )6(
 )والعملیات الصناعیة

وأثناء استخدام  ،أثناء التحرك على األرضیات والمنحدرات ،لامثعلى سبیل ال( والتعثرمخاطر االنزالق  )7(
 أو الساللم الكهربائیة) الدرج

 (مثل الساللم الكهربائیة)نظمة التشغیل اآللیة الطارئ ألیقاف اإلالحاجة إلى  )8(

والعمل على حواف غیر والمعدات المشابهة، (مثل استخدام الساللم  في األماكن المرتفعةالعمل  )9(
 )الهشةبالقرب من األسطح العمل و  ،محمیة

 )وغیرهااالنهیارات، و  ساقطةمتال ألجساموا االنفجاراتو  غیر الطبیعیة (مثل: الحرائق األحداث )10(

ذوي األشخاص ( أصحاب الهمم، بما في ذلك همن شاغلی ئهوٕاخال المبنى اتاستخدامب االهتمام )11(
 والنساء الحوامل واألطفال )االحتیاجات الخاصة

على جهات التصمیم العمل،  صاحبوفرها یاإلقامة المؤقتة التي  أماكنو  العمالیة في حال المدن السكنیة )ه(
) 18.0الممارسة الفني (دلیل  – العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةاإلطار متطلبات ب االلتزام

 المتطلبات العامة للسكن المقدم من صاحب العمل. –
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 واإلنشاءقطاع البناء ل المنظمةالتصمیم إلى السلطة  معللمخاطر وتقدیمه  جهة التصمیم استكمال سجلٍ على  )و(
هذا السجل على  بأن تطلعألطراف المعنیة بالمشروع ل السماحجب بناء". ویالرخصة ا وٕاصدار "مللموافقة علیه

 التصمیم. الخاصة بعملیةجتماعات االوٕادارة المشاكل من خالل  حللو  لتقدیم مالحظاتهمأثناء إعداده، وذلك 

 التصمیمفي سالمة جوانب المراجعة   3-4-3

تتم المراجعة األولى بحیث ، مختلفتینالتصمیم على مرحلتّین في لسالمة لجوانب اإجراء مراجعة مستقلة  یجب )أ(
. ویجب توثیق هاتّین المراجعتّین للتصمیمالثانیة عند االنتهاء من المسودة النهائیة تتم مبكرة، و في مرحلة 

 ). البلدیة المختصة من قبلا مع التصمیم للموافقة علیه (موتقدیمه

إیالء االهتمام المناسب للتأكد من  ،تضم كافة أعضاء فریق التصمیم للتصمیم یجب إجراء مراجعات منتظمة  )ب(
حضور باالجتماعات  تتم. وفیما یتعلق بقابلیة البناء، یجب أن واالستخدام والصیانة قابلیة التصمیم للبناءب

عند أما حلول قبل بدایة العمل. ال واالتفاق علىالبناء أعمال مناقشة الصعوبات المتعلقة بلتمكین من المقاول ل
صحة وسالمة اعتبارات وبشكل مناسب بخذ األیجب إنه ف ،والصیانةلالستخدام  التصمیممناقشة قابلیة 

العمیل مشاركة وذلك من خالل  ،األشخاص الذین سیعملون على صیانة وتشغیل المنشأة بعد استكمال بنائها
 .في االجتماعات الهیكلأو األشخاص الذین سیتولون مسؤولیة تشغیل المبنى أو 

 توفیر المعلومات   3-5

ن في فریق عمل المشروع أو غیرهم من یاألعضاء اآلخر من  المتوقعجهات التصمیم توفیر المعلومات  على )أ(
 المخاطر وٕادارتها. لتحدید وهاأن یحتاجاألشخاص المعنیین 

 لمستخدميال تكون واضحة  قدالتي  الهامةتركز على المخاطر أن بالمشروع و أن تكون خاصةً  اتلمعلوملیجب  )ب(
 لتصمیم.ا

أثناء  هامةمخاطر  تتسبب فيالتصمیم الذي قد  جوانبمعلومات بخصوص التصمیم أیضًا توفیر على جهات  )ج(
 أعمال البناء أو الصیانة المستقبلیة.

أعمال تضمن تي یجب أن تإدارة سالمة األصول"، وال یةجهات التصمیم توفیر معلومات بشأن "منهج على )د(
 للمنشأة/المرفق. االفتراضي العمر على مدار الموثوقیةعامل تركز على الصیانة التي 

 :مخاطر صحیةتلك التي تشمل  ها، ولكناألشدالمخاطر  هيبالضرورة  تلیسالمخاطر الهامة  )ه(

 لمقاول المؤهل أو جهات التصمیم األخرىا من غیر المحتمل أن یالحظها )1(

 غیر معتادة )2(

 بفعالیة صعب إدارتها ال من المحتمل أن یكون من )3(

من  هتحقیقیمكن هذا . و للمستخدمینمالئمة  وبصیغةوواضحة ودقیقة  مختصرةأن تكون لمعلومات لیجب  )و(
 :خالل اآلتي



 

 أدلة الممارسة الفنیة  - إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیةم العام لنظااإلطار 

 14من10صفحة                             2019 أغسطس 4، )3.1(اإلصدار  (اإلنشاء)، السالمة في التصمیم  – )20.0دلیل الممارسة الفني (

ستكون متوفرة على  المالحظاتألن هذه  ،هو األمر المفضلو  –على الرسومات  مالحظاتوضع  )1(
إلى وثائق أخرى عند أن تشیر  للمالحظاتیمكن كما  ،یقومون بتنفیذ العملسالذین  لألشخاصالفور 

 ویمكن اإلضافة علیها كي تعكس آخر التطورات باستمرار ،إلى المزید من التفاصیلالحاجة 

فقط تتضمن وأن بالمشروع،  خاصة وهذه یجب أن تكون – معلومات كتابیة مع التصمیمتوفیر  )2(
 بناء المنشأة أو صیانتهاعلى معلومات ذات فائدة للقائمین 

ال یكون ذلك عندما ح كیفیة تنفیذ التصمیم بأمان یوضوذلك لت ،مراحل البناءالمقترح لتسلسل بیان ال )3(
 یمكنة الجاهزة. ومن ثم یالخرسان هیاكلال ألواح لتركیبالتسلسل المقترح  مثال لتوضیحواضحًا، 
 طریقتهم الخاصة تباع إأو هذا التسلسل المقترح تبني  للمقاولین

أعمال التصمیم  تستمرعندما سیما  الفي نفس الوقت، توفیر كافة المعلومات المتاح دومًا من  قد ال یكون )ز(
ولكن  ،عملیة التصمیم مع تقدمالمعلومات  توزیع، یجب هذه الظروفمثل عملیات البناء. وفي  تجري بینما

 كافة المعلومات الالزمة إلتمام العمل بأمان. یكن قد تم توفیرأعمال البناء ما لم  ببدءالسماح  مع عدم

سبیل المثال على  في ذلك اآلتي،بما  ،والصحة المهنیةالسالمة  ملفلجهات التصمیم توفیر معلومات  على )ح(
 ال الحصر: 

أو غیرها من المعلومات  اتمسوحالالتعامل معها (مثل:  تموكیف  موجودةمازالت متبقیة  أخطارأیة  )1(
 تحتالمدفونة  الخدماتأو  ،لمیاه الجوفیةالحاملة لطبقات الأو  ،الملوثة التربةأو  ،األسبستوس بشأن

 )وغیرها ،األرض

الخرسانة  مثل طاقة الكامنةلالكبیرة لمصادر الو  المناسب، التدعیممثل المبادئ اإلنشائیة األساسیة ( )2(
واألحمال اآلمنة المسموح بها على األرضیات واألسقف، ال سیما  ،)الخاضعة للشد اإلجهادسابقة 

ماكینات ثقیلة فوقها، والمواد الخطرة عندما ال تتحمل هذه األرضیات واألسقف بناء سقاالت أو وضع 
یحظر الخاصة التي  الكساءومواد  ،والمبیدات ،المستخدمة (مثل: مواد الطالء المحتویة على الرصاص

 )وغیرها ،إزالتها بالحرق

 ،رفعللخاصة أي ترتیبات (مثل  سبق تركیبهاة بإزالة أو تفكیك أیة مرافق أو معدات الخاصالمعلومات  )3(
 )وغیرها ،لتفكیكلخاصة أخرى تعلیمات أو أي أوامر أو 

 الهیكل تنظیف أو صیانة التي یتم توفیرها لبشأن المعدات  السالمة والصحةمعلومات  )4(

، بما في ذلك األسالك األرضیة الخدماتتلك  والعالمات التي تحملها المهمة الخدمات موقعو طبیعة  )5(
 وغیرها  مكافحة الحرائق وخدماتالغاز  وتمدیدات

ها، والخروج منإجراء الصیانة  نقاطلدخول اآلمنة طرق الومرافقه ومعداته (مثل،  الهیكلمعلومات بشأن  )6(
 )وغیرها ،العالقة ة ذاتالداخلی اتوالتقسیمالحریق منع انتشار وأبواب 

 التعاون والتنسیق   3-6

. وتكون عملیة التصمیم لتولي قیادة تحدید إحداهایجب إنه عند تعیین أكثر من جهة تصمیم لمشروع واحد، ف )أ(
 إدارة عملیات التصمیم. وعلیهاالمعنیة الرئیسیة  الجهةهذه الجهة القائدة هي 
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 تصمیمب القائمین، بما في ذلك والمتعاقدینعلى جهات التصمیم التعاون مع العمیل وجهات التصمیم األخرى  )ب(
لتأكد كذلك لبین التصامیم وحلها مبكرًا بالقدر المستطاع، و  للتأكد من رصد أي تضاربوذلك  ،مؤقتةاألعمال ال

 من توفیر المعلومات الصحیحة في مرحلة ما قبل البناء.
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