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 مقدمة   -1
أبوظبي  مركزوهو موضوع بحیث یشمل متطلبات  .إمارة أبوظبيفي  أصحاب العملیسري هذا الدلیل على كافة  )أ(

 في اإلمارة.  اتللقطاع المنظمةوالسلطات  للسالمة والصحة المهنیة

من المادیة بعض األخطار یحدد هذا الدلیل المتطلبات والمعاییر التي من شأنها الوقایة أو الحد من مخاطر  )ب(
 إقامة األسیجة وصیانتها.خالل 

 ،الشرائطو "التسییج" هو مصطلح عام یشیر إلى هیكل یتكون من مكونات عمودیة و/أو أفقیة (مثل: شبكة التسییج،  )ج(
للحیلولة مقیدا، وذلك الدخول إلیها یكون إلنشاء منطقة التي تستخدم وغیرها) أو األغراض المشابهة  ،واأللواح

 منطقة یوجد بها خطر ما.إلى دون دخول أشخاص غیر مصرح لهم إلى منطقة عمل معینة أو 
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 التدریب والكفاءة -2
 تتوافق مع المتطلبات اآلتیة:  ة المهنیةالسالمة والصحمن أن برامج التدریب المتعلقة بالتأكد  أصحاب العملعلى  )أ(

 والكفاءةوالتوعیة التدریب  – )5(العنصر  – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة )1(

تسجیل المؤسسات المهنیة  - )7.0اآللیة ( – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة )2(
  والصحة المهنیةالسالمة  العاملة في مجال

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

المناسب المطالبین بتنفیذ متطلبات هذا الدلیل على التدریب  العاملینمن حصول التأكد  أصحاب العمل على )ب(
 جراءات التحكم المعمول بها.إلللمخاطر المتعلقة باستخدام المعدات و فهمهم من و  ،بشأن كیفیة تسییج األخطار

 إلى الكفاءة وأن یتضمن:أن یستند  العاملینتدریب لیجب  )ج(

 لألسیجةأنظمة العمل الالزمة لضمان االستخدام اآلمن  )1(

 أنواع األسیجة وكیفیة اختیارها بشكل صحیح )2(

 معدات التسییج  )3(

 العنایة بالسیاج وصیانته ومعاینته  )4(

معرفة انحرافات او قصور في  ما یظهر التفتیش الدوري أن هناكتوفیر تدریبات إضافیة عند أصحاب العملعلى  )د(
 الشك في ذلك.تبرز أسباب تؤدي إلى أو  ،بكیفیة تسییج األخطار أي فرد من العاملین

 .تسییج األخطارلإجراء أي تدریبات إضافیة عند فشل توفیر  أصحاب العملعلى  )ه(

 یتضمن السجل المعلومات التالیة: المطلوب توفیره، على أن بسجل للتدریب االحتفاظ  العملأصحاب على  )و(

 العملاالسم ورقم بطاقة  )1(

 رقم بطاقة الهویة اإلماراتیة )2(

 موضوع (موضوعات) التدریب )3(

 تاریخ (تواریخ) التدریب )4(

 لتدریبا مقدم / مقدمياسم  )5(
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 المتطلبات  -3
 المهام والمسؤولیات  3-1
  العملأصحاب  3-1-1

للسالمة  أبوظبي مارةنظام إلالعام وفقًا للمتطلبات العامة لإلطار  مومسؤولیاته ممهامهأداء  أصحاب العملعلى  )أ(
 ). 5-2-3، القسم (األدوار والمسؤولیات والتنظیم الذاتي – )1(العنصر  – والصحة المهنیة

 وفقًا لما یلي: المناطة بهم مسؤولیات المهام و القیام بال أصحاب العملعلى  )ب(

استخدام خالل الخطورة من التحكم في المداخل المؤدیة إلى المناطق أو المعدات الخطیرة أو عالیة دوام  )1(
 األسیجة

 وبحالة مناسبة لالستخدام  هاللغرض من ةمالئماألسیجة كون تأن  )2(

شراف علیها بالصورة واإل تلك األعمال سیجة وتنظیمالتخطیط لكافة األعمال التي تتطلب استخدام األأن یتم  )3(
 الصحیحة

 أن یكون األشخاص الذین یقومون بتسییج األخطار مدربین ومؤهلین )4(

 شخص مؤهل لذلكمن خالل للفحص والمعاینة بشكل دوري أن یتم إخضاع األسیجة  )5(

 نو العامل 3-1-2

أبوظبي للسالمة والصحة لإلطار العام لنظام إمارة مهامهم ومسؤولیاتهم وفقًا للمتطلبات العامة أداء  العاملین على )أ(
 ). 7-2-3، القسم (األدوار والمسؤولیات والتنظیم الذاتي –) 1(العنصر  –المهنیة 

 وفقًا لما یلي:  المناطة بهم مسؤولیاتالمهام و ال على العاملین أداء )ب(

یعرض من المحتمل أن یظنون أنه باألسیجة و اإلبالغ عن أي نشاط أو عطل یتعلق  العاملینعلى  )1(
 أو سالمة اآلخرین إلى الخطرسالمتهم 

 األسیجةتركیب أو إقامة  عند صاحب العملأنظمة العمل اآلمنة وفقًا لتعلیمات اتباع  العاملینعلى  )2(

 التخطیط والتقییم 3-2

وذلك من  ،تقییم معدات التسییجثم  لتحدید إن كان هناك مخاطرتقییم كل موقع أو عملیة  أصحاب العملعلى  )أ(
 اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةفي  امنصوص علیهالإدارة المخاطر خالل إجراءات 

 إدارة المخاطر.  –) 2(العنصر  –

 مما یلي: التأكد  أصحاب العملعلى  )ب(

 والجمهور العامكل من العاملین إجراء تقییم للمخاطر المختلفة ووضع أنظمة عمل آمنة ل )1(

 إلدارة عملیة تسییج المخاطر فعالة راءات تحكم تطبیق إجراءات عمل وٕاجوضع و  )2(
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السالمة قطاع البناء واالنشاء، إدراج متطلبات إدارة عملیة تسییج المخاطر في خطة  أن یتم، ضمن )3(
اإلطار العام لنظام إمارة لمتطلبات وذلك وفقًا  ،لتقدم بالعطاءاتل ضمن وثائق الدعوة والصحة المهنیة

أثناء  السالمة والصحة المهنیةإدارة  –) 53.0دلیل الممارسة الفني ( –یة أبوظبي للسالمة والصحة المهن
 واإلنشاء أعمال البناء

ضمن قطاع البناء واالنشاء، إدراج أنظمة العمل اآلمنة ذات الصلة وقواعد العمل بالموقع  أن یتم، ضمن )4(
لمتطلبات اإلطار العام لنظام  ، وذلك وفقاً واإلنشاءأثناء أعمال البناء  السالمة والصحة المهنیةخطة إدارة 

 السالمة والصحة المهنیةإدارة  –) 53.0دلیل الممارسة الفني ( –إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 
 .واإلنشاء أثناء أعمال البناء

 تقییم الحاجة إلى التسییج 3-3

فإن إدارة المخاطر،  –) 2(العنصر  – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةوفقًا لمتطلبات  )أ(
وتفاصیل الحد األدنى من  ،حتمال ونتائج التعرض لهاالو  ،تقییم لطبیعة المخاطرإجراء  أصحاب العملعلى 

 .المطلوب التسییج

وضع لالحاجة مدى تحدید لمخاطر و لتحدید إن كان هناك أو العملیة /وتقییم للموقع إجراء  أصحاب العملعلى  )ب(
 تتضمن: األسیجةوضع لتحتاج قد مناطق التي الو األسیجة. 

 خطر السقوط قد یتعرض الشخص لحیث  )1(

 حیث یوجد خطر اإلصابة جراء أجسام متساقطة )2(

 الداخلین للموقع المشاة والسیارات )3(

 لمعداتاعمل أو أعمال صیانة المعدات أو آلیات الحیث یوجد خطر اإلصابة بسبب  )4(

 خطر ما أو بها مراقبة الدخول إلى مناطق خطیرةللزم یحیث  )5(

 األسیجة أنواع  3-4

 ةغیر الصلباألسیجة  3-4-1

والمعدات كإجراء للتحكم الفوري وقصیر  العاملیناستخدام السیاج غیر الصلب لمنع دخول  أصحاب العملعلى  )أ(
. من المستوى المنخفض المدى. ویجب استخدام هذا النوع من السیاج حیث یشیر تقییم المخاطر إلى وجود مخاطر

 ما یلي:  -على سبیل المثال ال الحصر   -یتضمن النوع من السیاج  وهذا

 السیاج القابل للفرد والطي )1(

 والسالسل العوامید )2(

 األقماع البالستیكیة واأللواح الخشبیة )3(

 الرایات/األعالم   )4(

 شباك التسییج البالستیكیة  )5(
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 ةالصلباألسیجة  3-4-2

یشیر التي والمعدات إلى المناطق العاملین للحیلولة دون دخول  ةالصلباألسیجة استخدام  أصحاب العملعلى  )أ(
 : ةالصلباستخدام األسیجة أمثلة ومن إلقامة حواجز مادیة.  ةصلبأسیجة تقییم المخاطر إلى ضرورة استخدام فیها 

 التسییجأو ألواح شبك باستخدام  مثال ،مواقع اإلنشاء تسییج )1(

 المستخدمة في بناء السقاالت والوصالت األنابیب التسییج باستخدام  )2(

 التحكم في المرور  أسیجة )3(

 )Aشكل الحرف الالتیني ( األسیجة المكونة من هیاكل قائمة بذاتها لها )4(

 ، ومنشخص مؤهلأن یتم إقامتها من قبل من التأكد  أصحاب العملعند استخدام األسیجة الصلبة، یجب على  )ب(
 موجودة.الاألخطار طبیعة  الدالة علىبالعالمات  اتزویده

إن كان من لدخول والخروج في تصمیم السیاج أو بوابات محددة لنقاط تضمین من التأكد  أصحاب العملعلى  )ج(
 .للرقابةالدخول إلى المنطقة الخاضعة  الالزم

 طرق التسییج  3-5
 المتطلبات العامة  3-5-1

 ما یلي:التأكد م أصحاب العمل على )أ(

لذلك  سیاج وتزویده بالعالمات المناسبةفإنه یجب إحاطته برصد خطر ما في أحد أماكن العمل،  في حال )1(
 الخطر

 استخدامه من أجل:  ، وأن یتمالتسییج بنوع معتمد من السیاجأن یتم  )2(

 توفیر حاجز واضح للعیان .1

 من قبل األشخاص غیر المصرح لهم بذلك دخول إلى مواقع العمل والمناطق المحظورةالتقیید  .2

 مواد المعدات و الاحتواء  .3

 لحیلولة دون التالمس مع المخاطر المرصودةا .4

 مستقل بشكلتها دمجها بالهیاكل القائمة أو بإقاممن خالل المناطق الخطرة عزل أسیجة یتم إقامة أن  )3(

 بطریقة تحول دون إمكانیة الدخول عن طریق الخطأ إلى منطقة مسیجةاألسیجة إقامة أن یتم  )4(

یجب استخدام سیاج مادي و/أو تعیین مراقب للسالمة إنه خطر ما، فلكون الجمهور العام عرضة في حال  )5(
 حیثما یكون ذلك مناسباً 

باتجاه إلى المنطقة المسیجة عند دخولهم  نو العاملیتم تنظیم نقاط الدخول عبر السیاج بحیث ال یسیر أن  )6(
 الخطر مباشرة
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ال یجوز إال أنه ذلك،  بهیاكل سابقة الوجود إن أمكناألسیجة یجوز االستعانة في إقامة بالرغم من أنه  )7(
 أو مثل ذلك بأسالك كهربائیة أو خراطیم هواء مرنة  األسیجة وصل

في المكان الخطر إلى طبیعة تشیر عالمات ب اً یجب أن یكون مصحوبإنه استخدام سیاج صلب، ف في حال )8(
) 17.0الفني ( دلیل الممارسة – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةوفقًا لمتطلبات 

 وٕاشارات السالمة عالمات–

 الخاصة بالسیاج   العالمات 3-5-2

 مما یلي:التأكد  أصحاب العمل على )أ(

في كافة الظروف وفقًا لمتطلبات  لضمان رؤیتهاالخاصة بالسیاج بالعدد المناسب العالمات یتم وضع أن  )1(
 عالمات–) 17.0الممارسة الفني ( دلیل – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 وٕاشارات السالمة

المشرف المسؤول وأرقام /الذي یمكن االتصال به الخاصة بالسیاج اسم الشخصتتضمن العالمات أن  )2(
تكون أن للعالمات باإلضافة إلى الفترة المتوقعة لنصب السیاج. وحیثما یكون مناسبًا، یجب  ،هواتفهم

 أشخاص یعملون باألعلى" –"خطر، ممنوع الدخول  –، مثالً العالقةالخطر ذي معلومات بشأن مصحوبة ب

 شرائط التسییج  3-5-3

 :التأكد من التالي ،عند استخدام شرائط التسییج لحظر الدخول إلى منطقة ما ،أصحاب العملعلى  )أ(

 وأالمتساقطة األجسام  وأ مثل الشرر، الخطرأن تتأثر بالمنطقة التي یحتمل كامل أن یحیط السیاج  )1(
بفعل االرتطام بهیاكل سقوطه عند جسم غیرها، وأن یأخذ في الحسبان احتمالیة انحراف أي  وأالتسریبات 

 منه أسفل

 یحتملحیث  ،استخدام شرائط التسییج للحمایة من خطر االنزالق أو بالقرب من حافة غیر محمیةفي حال  )2(
) على األقل م2سییج على بعد مترّین (یجب وضع شرائط التفإنه )، م2السقوط من ارتفاع أقل من مترّین (

 من الحافة أو الخطر المعني

 في الخطرلتحكم لإجراء كفعالیتها تضمن أن تظل شرائط التسییج بحالة جیدة  )3(

 مواد التسییج  3-5-4

 مما یلي:التأكد  أصحاب العمل على )أ(

بحیث یكون طرفها األعلى مثل شباك التسییج و/أو شرائط التسییج التي تثبیت مواد التسییج أن یتم  )1(
 مم 1200مم و 900على ارتفاع بین 

وتدعیمها بالشكل الصحیح لتفادي تعرضها  الشباك شدأن یتم استخدام شباك التسییج، في حال  )2(
 لالرتخاء
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تثبیت األلواح الخشبیة في أن یتم استخدام األقماع البالستیكیة واأللواح الخشبیة للتسییج، في حال  )3(
 بهاخاصة العائم دالمكانها بواسطة 

اإلطار على أبعد مسافة ممكنة وفقًا لمتطلبات وسائل تسییج أو تحدید طرق المرور وضع أن یتم  )4(
العمل على  –) 33.0دلیل الممارسة الفني ( –العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 أو بالقرب من الطریق

یتم ملؤها بالمیاه في أماكن یحتمل اصطدام البالستیكیة التي التسییج وحدات  في حال استخدام )5(
 متصلة ببعضها البعض ومملوءة بالمیاهأن تكون هذه الوحدات یجب سیارات بها، ال

 اإلضاءة 3-5-5

 مما یلي:التأكد  أصحاب العمل على )أ(

في المواقع التي على مسافات مالئمة  ،مثل المصابیح الوامضة برتقالیة اللون ،توفیر األضواء التحذیریة )1(
 الظالمخالل أوقات وجود سیاج من لتحذیر لتقییم المخاطر إلي الحاجة فیها یشیر 

 األسیجة یجب تزویدإنه خالل ساعات الظالم، فوتركها في موضعها  الطرقعلى  في حال وضع األسیجة )2(
 اإلطار العام لنظام إمارة، وذلك وفقًا لمتطلبات لحركة المرورالعائق لتحدید السیاج / بأضواء وامضة 

 العمل على أو بالقرب من الطریق –) 33.0دلیل الممارسة الفني ( – أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 دون تصریح حظر الدخول 3-5-6

 مما یلي:التأكد  أصحاب العمل علىفیما یتعلق بقطاع البناء واإلنشاء،  )أ(

أشخاص الموقع من قبل أن تكون مواقع البناء واإلنشاء مؤمنة بسیاج للحیلولة قدر اإلمكان دون دخول  )1(
 . غیر مصرح لهم بذلك

 أن یتم تنفیذ متطلبات التسییج وفقًا لما یلي: )2(

 كود البناء ذي الصلة والئحته التنفیذیة .1

 والئحته التنفیذیة 1983) لعام 4قانون أبوظبي رقم ( .2

حیث تزداد مخاطر الدخول  ، وذلكحارس أمن للحفاظ على أمن الموقع خارج أوقات العملتعیین أن یتم  )3(
 :مثال في حال، لهم بذلكغیر المصرح من قبل 

 الموقع في منطقة سكنیة ویتوقع تسلل أطفال إلیهوجود  .1

 الموقعبها تشیر الخبرات السابقة إلى احتمال دخول أشخاص غیر مصرح لهم إلى المنطقة التي یوجد  .2

 األسیجةمعاینة  3-6
 العامةالمعاینة  3-6-1

 مما یلي: التأكد  أصحاب العمل على )أ(
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 وهو األمر الذي یشمل:ا، حالة ال تقلل من فعالیتهاألسیجة في ظل تأن  )1(

 تكون واضحة للعیان وأنالمناسبة بالعالمات تزویدها  .1

 في الحمایة من المالمسة عن طریق الخطأأن تكون فعالة  .2

 خالل ساعات الظالم حیث یلزم ذلكأن تكون واضحة  .3

 إزالة مصدر الخطرعند االنتهاء من العمل أو عند إزالتها على الفور  .4

مع صالحها أو التخلص منها إلإزالة األجزاء المعیبة  ، وأن یتمباستمراراألسیجة فحص مكونات أن یتم  )2(
 بعالمات مثل "خطر، ممنوع االستخدام"تمییزها 

 وفقًا لهذا الدلیلالمقامة إجراء وتوثیق معاینة رسمیة أسبوعیة لكافة األسیجة أن یتم، كحد أدنى،  )3(

استخدام هذه البطاقات حیث یمكن  للمعاینة یتم لصقها باألسیجة،استخدام بطاقات مراعاة  أصحاب العملعلى  )ب(
 (الملصقات) لتسجیل المعلومات التالیة: 

 السیاج  رمز تعریف  /عالمة  )1(

 ول مرةألتاریخ إقامة السیاج  )2(

 تاریخ آخر معاینة  )3(

 نتیجة المعاینة )4(

 اسم الشخص الذي قام بالمعاینة  )5(

 الحادثالمعاینة بعد  3-6-2

 مما یلي: التأكد  أصحاب العملعلى  )أ(

یجب إخضاعه للمعاینة للتأكد من فإنه في حال تعرض السیاج للتلف أو ألي شكل من أشكال الحوادث،  )1(
 همالئمته للغرض مناستمرار 

أنه تالف  ىعلتدل عالمة وتمییزه بالجزء ذلك یجب إزالة فإنه إن تعذر إصالح الجزء التالف من السیاج،  )2(
 التخلص منهثم 

 للعمل فقط ةالصالحأن ال یبقى متاحا لالستخدام إال األسیجة  )3(

 األسیجة إزالة  3-7

 ، عند إتمام(مثالً  استخدامهاسبب التأكد من إزالة كافة وسائل وشرائط التسییج بمجرد انتفاء  أصحاب العملعلى  )أ(
 التحكم في الخطر/انتهاء العمل).

  



 

 أدلة الممارسة الفنیة –لعام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة اإلطار ا

 14من  11صفحة  2019 یولیو 21، 3.1اإلصدار  تسییج األخطار،  – )22.0دلیل الممارسة الفني (

 المراجع  -4
  األدوار والمسؤولیات والتنظیم الذاتي – )1(العنصر  – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •

 إدارة المخاطر – )2 (العنصر  – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •

 التدریب والتوعیة والكفاءة –) 5العنصر ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •

 االلتزام والمراجعة اإلداریة – )9(العنصر  – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •

تسجیل المؤسسات المهنیة العاملة  -) 7.0اآللیة ( –للسالمة والصحة المهنیة  اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي •
 في مجال السالمة والصحة المهنیة 

تسجیل ممارسي السالمة والصحة  -) 8.0اآللیة ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •
 المهنیة

وٕاشارات  عالمات–) 17.0دلیل الممارسة الفني ( – حة المهنیةاإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والص •
 السالمة

العمل على أو بالقرب  –) 33.0دلیل الممارسة الفني ( – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •
 من الطریق

السالمة والصحة إدارة  –) 53.0( دلیل الممارسة الفني – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •
 واإلنشاءأثناء أعمال البناء  المهنیة

 في شأن تنظیم أعمال البناء بإمارة أبوظبي والئحته التنفیذیة 1983) لعام 4القانون رقم ( •
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 سجل تعدیل الوثیقة -5

 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت  تاریخ المراجعة رقم اإلصدار

 ال ینطبق اإلصدار األول باللغة العربیة 2019یولیو  21 3.1
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 2019 أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة مركز© 

للسالمة والصحة المهنیة ودائرة التخطیط العمراني والبلدیات. وتعتبر هذه الوثیقة  تم إعداد هذه الوثیقة من قبل مركز أبوظبي
بشكل غیر من ملكیة المركز، ویجب استخدامها لألغراض التي وضعت من أجلها. لذا یمنع استخدامها أو إعادة إصدارها 

 .مصرح به
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