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 مقدمة -1
، حوادث الطرقمواقع متطلبات إدارة العمل في إمارة أبوظبي فیما یخص  أصحابیسري هذا الدلیل على كافة  )أ(

متطلبات  یتضمنموضوع بحیث هذا الدلیل و  .سحبهااألنشطة المتعلقة بتعطل المركبات أو  ذلك فيبما 
وفي حال تعارض المتطلبات الواردة في السلطات المنظمة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة وٕامارة أبوظبي. 

مل إتباع المتطلبات العأصحاب على  فإنأخرى،  منظمةهذا الدلیل مع المتطلبات التي وضعتها أي سلطة 
 األكثر صرامة من بینها.

 .ت المدنیةآأصحاب المنشالشرطیة أو العسكریة، بل یسري على كافة ال یسري هذا الدلیل على العملیات  )ب(

  هذا الدلیل األنشطة التالیة:  یغطي )ج(

ومنها تعطل المركبات وسقوط األشجار وسقوط الالفتات  ،التعامل مع كافة أنواع حوادث الطرق )1(
الطرق السریعة الرئیسیة  في ذلكبما  ،اإلعالنیة وغیرها من الحوادث التي تقع على كافة أنواع الطرق

 .  حارة للطوارئ التي لدیها أو لیس لدیها

الطرق السریعة  في ذلكبما  ،سحب أو إبعاد المركبات و/أو األشیاء األخرى من كافة أنواع الطرق )2(
 .  لدیها حارة للطوارئالرئیسیة التي لدیها أو لیس 

 في ذلكبما  ،تعطل المركبات أو غیرها من حاالت الطوارئ في موقعاإلدارة المروریة المؤقتة  مهام )3(
 لدیها حارة للطوارئ.الطرق السریعة الرئیسیة التي لدیها أو لیس 

طریق سریع، حیث إن ذلك یجب على  ة أمام المركباتمفتوح ةمروری حارةال یشمل هذا الدلیل سحب المركبات من  )د(
  شرطة أبوظبي. حصرًا تحت إشراف ورقابةأن یتم 
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 التدریب والكفاءة -2
 متطلبات التدریب  1-2

 المتطلبات التالیة: معالتدریب على السالمة والصحة المهنیة  توافقمن التأكد العمل أصحاب على  )أ(

 .) التدریب والتوعیة والكفاءة5العنصر ( –إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام لنظام  )1(

ن یالمطلوب منهم تنفیذ األنشطة الواردة في هذا الدلیل مدرب العاملین كونمن التأكد العمل أصحاب على  )ب(
 ومؤهلین لتنفیذ تلك األنشطة. 

 موثقًا یفصل ما یلي:  تدریبیاً  برنامجاً أن یضع العمل  صاحب على )ج(

 متطلبات التدریب األولي  )1(

 متطلبات التدریب المستمر أو التنشیطي  )2(

تعطل حالة للمخاطر عند التعامل مع  دینامیكيإجراء تقییم الخاصة بمتطلبات الأن یتضمن للتدریب یجب  )د(
 مركبة أو حادث. 

من كون األشخاص المسؤولین عن وضع و/أو تنفیذ المحتوى التدریبي مؤهلین التأكد العمل أصحاب  على )ه(
 لذلك.  

 ) من هذا الدلیل. 3في القسم رقم ( الواردة بالتفصیلأن یشمل كافة العناصر المطلوبة للتدریب یجب  )و(

 على المعلومات التالیة: السجل حتوي یبسجل لكافة التدریبات المقدمة، على أن االحتفاظ العمل  صاحب على )ز(

 ورقم هویته المتدرباسم  )1(

 لمتدربلرقم بطاقة الهویة اإلماراتیة  )2(

 موضوعات التدریب  )3(

 تاریخ ومدة التدریب  )4(

 المدرب  بیانات  )5(

  ات یتم إجراؤهاامتحانات أو تقییمالخاصة بأي سجالت ال )6(
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 التدریب األولي 2-2

 حوادث عاملین الذین یتعاملون معیستهدف المنهج تدریبي أولي بوضع وتنفیذ أن یقوم العمل  صاحب على )أ(
تقییم مفصل لالحتیاجات على أن یعتمد هذا التدریب حیث یجب لطرق، المركبات وغیرها من حوادث ال

 ویجب أن یشمل ما یلي على األقل:  ،التدریبیة

التأكد من كون المركبة بحالة  في ذلك، بما التدریب الالزم لضمان التشغیل اآلمن لكافة أنواع المركبات )1(
   عمل آمنة وفعالة عالوة على نظافتها وترتیبها.  

إلبالغ عن األعطال أو اوآلیة  ،السالمة في المركباتمعدات و لفحص الیومي ألنظمة ا اتإجراء )2(
 .المفقودةالمعدات 

ومعدات  ،مصابیح اإلنارةالمعدات (مثل تلك تشغیل  في ذلكبما  ،التدریب على معدات المركبات )3(
 وغیرها).   ،والرافعات ،القطر

 . االتصال وبروتوكوالت االتصالالتدریب على معدات  )4(

واإلبالغ الطریقة الصحیحة الستخدامها والعنایة بها  في ذلكبما  ،متطلبات معدات الحمایة الشخصیة )5(
  المفقودة. المتعطلة أو عن المعدات 

 انسكاب المواد.وحاالت  الخطرةلتعامل مع المواد اإجراءات  )6(

كبار السن أو األشخاص الضعفاء (مثل  وأالصغار  في ذلكبما  ،إجراءات مساعدة أفراد الجمهور )7(
 ذوي االحتیاجات الخاصة/أصحاب الهمم).  

التقییم  في ذلك، بما اأو بجانبه ةق السریعات الالزمة للعمل بأمان على الطر اإلجراءات والمتطلب )8(
وضعیة معدات السالمة (مثل المخاریط) ومعدات اتخاذ و  ،وضعیة المركبةاتخاذ و  ،للمخاطر الدینامیكي

 التنبیه ومصابیح اإلنارة وغیرها. 

 إبعاد المركبات ونقل األشخاص إلى مكان آمن.  )9(

 ومنها المتطلبات الواردة في هذا الدلیل.  ،ذات العالقة المتطلبات التشریعیة )10(

أو فترات السیئة  الظروف الجویة في ذلك(بما  لقة بهاالمتعالتحكم  وٕاجراءاتاألنشطة عالیة المخاطر  )11(
    ضعف الرؤیة). 

 أنظمة العمل اآلمن وٕاجراءات التشغیل القیاسیة.  )12(

(مثل  التضاریس الصعبة) أو القیادة على الظروف الجویة السیئة(مثل لسیئة اظروف الالقیادة في  )13(
   الطرق الوعرة). 
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 ادث. و واإلبالغ عن الح ،واستدعاء المساعدة ،التعامل مع حاالت الطوارئ )14(

و/أو التمارین العملیة التي یشرف علیها  اتالتدریب األولي عن طریق االختبار استیعاب التحقق من  یجب )ب(
  نتائج تلك االختبارات/التمارین. المدرب، مع االحتفاظ بسجالت 

 
 التدریب التنشیطي  3-2

 . )2)(ج)(1-2حدیثي وفقًا لمتطلبات القسم (التنشیطي أو التللتدریب آلیة أن یضع العمل  صاحبعلى  )أ(

على جداول زمنیة مفصلة للتدریب التنشیطي الخاص بكل عنصر تدریبي تشتمل التدریبیة أن آللیة یجب ل )ب(
، على تنظیم التدریب التنشیطي دواعيأن تحدد آللیة لیجب كما مع توثیق المتطلبات ذات الصلة، مطلوب، 

 ما یلي: ذلك یشمل  أن

 إعادة التدریب بعد مضي فترة زمنیة محددة  )1(

 لعالج ضعف األداء  لالزم التدریب ا )2(

 تغییر األنظمة أو تعدیلها أو تغییر المعدات  في حالتحدیث التدریب  )3(

    .أو حوادث أو تغییر في المخاطرأحداث وقوع نتیجة ل )4(

و/أو التمارین العملیة التي یشرف علیها  اتعن طریق االختبار  التنشیطيالتدریب استیعاب التحقق من  یجب )ج(
 المدرب، مع االحتفاظ بسجالت نتائج تلك االختبارات/التمارین. 

  



 

 دلة الممارسة الفنیةأ –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 
 20من  7فحة ص                        2019 فبرایر 10 -(3.0) اإلصدار  -إدارة مواقع الحوادث المروریة  –) 33.1الممارسة الفني ( دلیل

 المتطلبات -3
 والمسؤولیات المهام 3-1

   العمل أصحاب 3-1-1

   عام 1- 3-1-1

إمارة أبوظبي للسالمة نظام ل لإلطار العاموفقاً للمتطلبات العامة  مومسؤولیاته ممهامهأداء العمل أصحاب  على )أ(
 ). 5-2-3الذاتي، القسم ( والتنظیموالمسؤولیات  األدوار –) 1العنصر ( –والصحة المهنیة 

لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة لمخاطر وفقًا لمن إجراء تقییم التأكد العمل أصحاب  على )ب(
 هذا الدلیل. من) 4-3ومتطلبات القسم (، إدارة المخاطر –) 2العنصر ( -المهنیة 

تنفیذ األنشطة التي ینظمها هذا الدلیل مناسبة في  المستعملةمن إن المركبات التأكد العمل أصحاب على  )ج(
بما  ،) من هذا الدلیل2-3بالتفصیل في القسم ( ةلالستخدام وتمتثل للحد األدنى من متطلبات المركبات الوارد

 ما یلي:  في ذلك

 نظام موثق لفحوصات ما قبل استخدام المركبات وكذلك لتسجیل وٕاصالح األعطال.   )1(

 في ذلكبما  ،لسالمة أو تشغیل المركباتالضروریة معدات النظام موثق للتأكد من توفیر وصیانة  )2(
  . معدات المعیبة أو المفقودةعن الاإلبالغ 

  االحتفاظ بها لمدة ستة أشهر. مع ،السجالت الخاصة باألنظمة )3(

 العملإجراءات إتباع بمن وضع وتطبیق األنظمة الالزمة لمراقبة التزام العاملین التأكد العمل أصحاب  على )د(
في حال ضعف األداء (ومن  الواجب اتخاذها التصحیحیةاإلجراءات  في ذلكبما  ،القیاسیة والمعاییر التشغیلیة

 ). النواقص لمعالجةأمثلتها توفیر التدریب 

ر معدات االتصال المناسبة (مثل الالسلكي والهاتف وغیرها) لتمكین یمن توفالتأكد العمل أصحاب على  )ه(
 العاملین من طلب المساعدة في حاالت الطوارئ. 

الكافیة في حاالت الحریق ر معدات اإلسعاف األولي المناسبة وطفایات یمن توفالتأكد العمل أصحاب على  )و(
للتفتیش الدوري على معدات اإلسعاف األولي وطفایات تأكد أیضاً من وجود نظام موثق والاإلصابة أو الحریق، 

 الحریق. 

من توفیر كافة معدات الحمایة الشخصیة المطلوبة واستخدامها بصورة صحیحة، التأكد العمل أصحاب على  )ز(
كما التالفة أو المعیبة. الشخصیة ن اإلبالغ عن معدات الحمایة أیضًا من وجود نظام یتیح للعاملی والتأكد
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إلطار امتطلبات وفقًا لمن اختیار وٕادارة وصیانة معدات الحمایة الشخصیة التأكد العمل أصحاب  علىیجب 
 معدات الحمایة الشخصیة.  –) 2.0دلیل الممارسة الفني ( - العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

من شمول العاملین الذین تكون القیادة جزءًا أساسیًا من مهامهم الوظیفیة ضمن التأكد العمل أصحاب على  )ح(
إلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة المتطلبات وفقًا  ،إرهاق السائقینب المتعلقة مخاطرالبرنامج إدارة 

 رهاق.اإلمن السائق وقایة  –) 25.0(دلیل الممارسة الفني  - والصحة المهنیة

كافة الحوادث، على أن تتضمن تلك لاالحتفاظ بسجالت  لضمانمن وضع نظام التأكد العمل أصحاب على  )ط(
 العملومتطلبات إجراءات  ،(تحدیث تقییمات المخاطر العامة)لمخاطر ل الدینامیكيتقییم الالسجالت نتائج 
  من المعلومات ذات الصلة بالسالمة والصحة المهنیة.  القیاسیة، وغیرها

 
 العاملون 3-1-2

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

 ما یلي: العاملین یجب على  )ب(

 العمل حول استخدام المعدات. أصحاب وفرها یإتباع المعلومات والتعلیمات التي  )1(

 العمل. أصحابفرضها یوٕاجراءات التشغیل التي اآلمن إتباع ممارسات العمل  )2(

 التأكد من عدم تسبب تصرفاتهم في تعریض سالمة مستخدمي الطریق أو الجمهور للخطر.  )3(

العمل أصحاب وفرها یأجهزة السالمة التي  واألخرى أمعدات ال وأالشخصیة  الحمایةاستخدام معدات  )4(
 . الحاصلین علیهاوالتعلیمات  اتمع التدریببما یتماشى ألغراض العمل 

سالمة  وأاإلبالغ عن أي نشاط أو عطل یتوقعون بصورة منطقیة أن یتسبب في تعریض سالمتهم  )5(
 اآلخرین للخطر. 

 قیادة أي مركبة غیر آمنة أو استخدام أي معدات معیبة.عدم  )6(

 
 متطلبات المركبات 3-2

، مع مراعاة االمركبات المطلوب استخدامهالمنسب من نوع التقییم للمخاطر لتحدید إجراء العمل أصحاب  على )أ(
 : في إجراء التقییم ما یلي

 االستخدام المقصود منها.  حسبوتوزیع حمل المركبة الصافي وزن الحمولة  )1(
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 القدرة على حمل وتخزین المعدات المطلوبة بأمان.  )2(

 المركبة والخروج منها ویفضل أن یكون ذلك من جانب الراكب األمامي.إلى دخول السهولة  )3(

 القاسیة.  الجویةظروف الإمكانیة الحفاظ على درجة حرارة مریحة في  )4(

لتنبیه لمصابیح  تركیبإمكانیة  في ذلكبما  ،للرؤیة هاوضوح الالزمة إلبراز المركبة وضمان العالمات )5(
 .وقضبان لإلضاءة

 المقاعد أو المعدات األخرى الالزمة لضبط حركةوعند الضرورة تركیب  ،تركیب أحزمة األمان للمقاعد )6(
  لمقاعد األطفال). ُمثبتات أیزوفیكسألطفال (مثل ا

 تركیب المعدات اإلضافیة المساعدة مثل الرافعات وحلقات السحب.  )7(

 االعمل وضع وتطبیق عملیة موثقة للفحوصات والمعاینات الیومیة للمركبات للتحقق من قدرتهأصحاب على  )ب(
مثل  ،على أن تشمل تلك الفحوصات سالمة عمل كافة معدات السالمةعلى السیر على الطرق بأمان، 

المخاریط، مع االحتفاظ بسجالت مثل  ،المطلوبةلتنفیذ المهام الالزمة عالوة على المعدات  ،قضبان اإلضاءة
 الفحوصات الیومیة لمدة ستة أشهر على األقل. 

 من عدم استخدام المركبات المعیبة إلى إن یتم إصالحها. التأكد العمل أصحاب  على )ج(

من صیانة المركبات والمعدات المرتبطة بها (مثل الرافعات ومعدات السحب التأكد العمل أصحاب  على )د(
مع االحتفاظ بسجالت ، الموضوع من قبلهاالجدول الزمني و  الجهة الصانعةوغیرها) بما یتماشى مع تعلیمات 

  الصیانة. 

بصورة  بحیث یعمالنللتنبیه بالضوء العالي األصفر بمصباحین على األقل تزوید مركبات السحب  یجب )ه(
قادرة على بث شعاع ضوء أن تكون التنبیه لمصابیح  ویجب .مستقلة عن نظام اإلضاءة العادي في المركبة

تتسبب أیة معدات أخرى محمولة في المركبة أو  وذلك دون أندرجة،  360 على مدى تهدوار یمكن رؤی
     فیها في حجب ضوء تلك المصابیح.  ةمستخدم

لمالبس العاكسة االمستخدم في بلون أساس واضح مخالف للون األصفر أن تكون مركبات العمل ل یجب )و(
المركبات بناء على في  المستخدمة العالماتنمط ونوع من التفاوت في رغم بالو  .للضوء التي یرتدیها العاملون

وضوح المركبة إال إن أي مواد عاكسة للضوء یتم تركیبها لتحسین  ،نوع المركبة وطبیعة العمل المطلوب تنفیذه
حسبما هو منصوص علیه في المعیار  )RA2(یجب أن تكون مواد منشوریة دقیقة عاكسة للضوء من فئة 

)EN 12899-1 ،(  أو بما یتماشى على األقل مع النوع)IV(   من المعیار) ASTM D4956-01.( 
جانبي اللون األصفر على بإظهار العاكسة للضوء  العالمات تقومأن علمًا بأن المبدأ العام في هذا السیاق هو 

    مؤخرة المركبة.   علىواللون األحمر  المركبة
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أو قضیب مصباح تنبیه هو أقل مستوى للعالمات  فإن حارة مروریة،تتوقف على سالمركبة التي في حال  )ز(
 إضافة ،یمكن رؤیته من كافة الجهات المحیطة بالمركبةو  هامثبت على سطحو  عرض المركبةبكامل إضاءة 

  وشرائط عاكسة للضوء على الجانبین بطول المركبة.  ،المؤخرة علىشرائط عاكسة للضوء ل

مادة عاكسة للضوء باللون من إما أن تتكون مؤخرة المركبة الموضوعة على العاكسة للضوء  لعالماتل یجب )ح(
 Chevronرؤوس السهام ( عالماتأو سلسلة من  ،مؤخرة المركبة بالكامل قدر اإلمكاناألحمر تغطي 

markings(  بینها  یفصلو  ،مم على األقل75تتألف من شریط الصق عاكس للضوء باللون األحمر بعرض
في مركبة لونها األساسي هو  الشرائط وفي حال تركیب .باتجاه األعلى عالمةل وتتجه قمة ك ،مم 50مسافة 
یجب  ، فإنهأما في حال كانت المركبة بلون آخر .ال یتطلب ملء الفراغات بین الشرائطاألمر  فإن األصفر

الشریط عند خفوت هذا على أن یتم استبدال غیر عاكس للضوء، متأللئ  أصفرالصق ملء الفراغ بشریط 
   درجة لونه بهدف الحفاظ على درجة الوضوح المطلوبة. 

أن تتكون على األقل طنًا)  3.5العاكسة للضوء على جانبي المركبات الصغیرة (التي تقل عن  لعالماتلیجب  )ط(
على كامل  ، ویمتدمم على األقل50بعرض باللون األصفر، و عاكس للضوء غیر متقطع، من شریط واحد 

الواردة بالتفصیل في عالمات التطبیق مبادئ  األكبر، فیجبأما في المركبات  .طول المركبة قدر اإلمكان
 على جانبي المركبة.  )UN ECE104(المعیار 

المصابیح في كافة األوقات، مع استبدالها عند نظافة العاكسة للضوء و  العالماتیجب الحفاظ على نظافة  )ي(
 درجة وضوحها.  خفوتانخفاض أو 

 Workingالتشغیلي (أو حد الحمل ) Safe Working Load, SWL(الحمل التشغیلي اآلمن  بیانیجب  )ك(
Load Limit, WLL( -  بوضوح في مكان بارز على أي معدة رفع.  –حسبما ینطبق 

 
 االتصال 3-3

من المركبات  االتصال هم منتمكن التي أجهزة االتصال المناسبةیوفروا ویحافظوا على  أنالعمل على أصحاب  )أ(
  جانب الطریق.  ومنعلى الطریق  التي

 ما یلي: لاالتصال الصحیحة  المعدات وبروتوكوالتیجب تدریب العاملین على استخدام  )ب(

 االتصال في حاالت الطوارئ  )1(

 في حال تعطل أنظمة االتصال أو عدم عملها   الالزم اتباعهاالبروتوكوالت  )2(

 استخدامها  الالزماللغة ومصطلحات التواصل الصحیحة  )3(

 قیادة. ح باستخدام الهواتف المحمولة في الید أثناء الاسمالتسبب أو الطلب أو على أصحاب العمل عدم  )ج(
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  لمخاطرلالدینامیكي تقییم ال 3-4

عمل سریع التغیر  مكان "التقییم المستمر للمخاطر في ظل لمخاطر" على أنهلالدینامیكي تقییم الیمكن تعریف " )أ(
 ".المخاطرمن  مقبول مستوىً  لضمانالالزمة بهدف تطبیق إجراءات التحكم 

  .لمخاطرل الدینامیكيتقییم المن تدریب العاملین على إجراء عملیة التأكد العمل أصحاب  على )ب(

 لمخاطر، یجب مراعاة ما یلي: لالدینامیكي تقییم العند إجراء  )ج(

 المخاطر التي تهدد العاملین أنفسهم  )1(

 المخاطر التي تهدد الجمهور وغیرهم من مستخدمي الطریق وبصفة خاصة أصحاب الهمم  )2(

وسرعة الطریق  ،ي)أو منحن ،هبوطاً مائل أو  ،صعوداً مائل أو  ،مستوي(وطبیعته تصمیم الطریق  )3(
 وغیرها   ،واإلضاءة ،وكثافة الزحام

  السائدة الظروف الجویة )4(

  ةلمناطق العمل وأفضل وضعیة لصف المركب كیفیة الوصول )5(

أو توجیهات  تواصال تستلزمظروف المخاطر العالیة التي أن تحدد لمخاطر لالدینامیكي تقییم العملیة لیجب  )د(
 . أكثر تصاریحأو 

 
 ب الهمم)أصحا في ذلكالمسؤولیات تجاه الجمهور (بما  3-5

األولویة لسالمة الجمهور والعمالء واألشخاص اآلخرین  إعطاءمسؤول عن التأكد من ال صاحب العمل هو )أ(
 حوادث الطرق. أصحاب الهمم) عند التعامل مع  في ذلك(بما 

لمخاطر، توجیه العمیل إلى أكثر األماكن ل الدینامیكيتقییم ال، بعد إجراء العاملین عند صاحب العملعلى  )ب(
 نصح العمیل بفعل ما یلي:  وكإجراء اعتیادي، یجب .انتظار سحب المركبة أو إصالحهابمنا للوقوف أ

 لمركبات). ل ةالمفتوح للحارةالخروج من المركبة من الناحیة اآلمنة (الجانب المعاكس  )1(

وأي حاجز  ةالمفتوح الحارةأو بین  ،لمركباتل ةالمفتوح والحارةعدم الوقوف بین المركبة المعطلة  )2(
     تفادي وضعیة السندوتش). ل(

 الوقوف على الحافة خلف أي حاجز للحمایة.  )3(

 ، یجب نصحهم بربط حزام األمان. داخل المركبة األشخاص/في حال كان من األفضل أن یظل الشخص )ج(
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عدم قدرة الشخص األصم على  مثلأصحاب الهمم، مخاطر إضافیة تتعلق ب ستكون هناكل بطبیعة الحا )د(
تقییم الالمخاطر من خالل  هذهویجب التعامل مع  .سماع صوت المركبات أو وجود مشكلة في التواصل معه

 أداة التحكم األكثر آمنًا.أن یحدد على ممثل صاحب العمل یجب حیث  لمخاطر،ل الدینامیكي
 

 جانبه (حوادث المركبات)بالعمل على الطریق أو  3-6

الموضوعة من قبل صاحب القیاسیة  العملومسؤولیاتهم بما یتماشى مع إجراءات  مهامهمتأدیة ن یالعامل على )أ(
 . العمل

مركبتهم بصورة صحیحة، بحیث تتخذ أنسب وضعیة إیقاف ن یالعامل علىیجب عند الوصول إلى الموقع،  )ب(
 ). )1("وقائیة" ممكنة (انظر الملحق 

طریق سریع رئیسي ما على لمركبات لفي الحارة المروریة المفتوحة أن تصطف مركبات السحب على یحظر  )ج(
 دوریة "ساعد".من شرطة أبوظبي أو محددة من وفقًا لتوجیهات لم یكن ذلك 

 ةالمفتوح للحارة المعاكسالجانب اآلمن (الجانب الخروج من مركبتهم من یجب على العاملین، عند اإلمكان،  )د(
 ).لمركباتل

 مة.دامركبات القلا النظر باتجاهالمشي مع یجب على العاملین عند اإلمكان،  )ه(

 صف مركبة االستجابةبسبب ظروف الحادث وكان من الضروري في حال تعذر اتخاذ وضعیة الصف الوقائي  )و(
 مخاریط والالفتات. التنبیه المروري مثل األضواء وال أدواتیجب استخدام فإنه ، الحادثأمام مركبة 

وضع مخاریط حول مكان العمل إلنشاء منطقة لمدى الحاجة د ییجب تحد ،المخاطر تقییمعملیة من خالل  )ز(
 . آمنة

 
 )األخرىحوادث الجانبه (بالعمل على الطریق أو  3-7

الموضوعة من قبل صاحب القیاسیة  العملومسؤولیاتهم بما یتماشى مع إجراءات  مهامهمتأدیة ن یالعامل على )أ(
 . العمل

منطقة التلك یجب عزل كما مركبتهم بصورة صحیحة، إیقاف ن یالعامل على یجب عند الوصول إلى الموقع، )ب(
 ،أو الركاممثل الشجرة أو اللوحة اإلعالنیة الساقطة  ،(حارة أو حارتین) التي بها ما یعیق المرورمن الطریق 

 مع توجیه المركبات بعیدًا عن تلك المنطقة. 

توجیهات شرطة أبوظبي أو  وفقًا لتوجیهاتأن تصطف في الموقع المتواجدة  الرفع) أو(مركبات السحب لجب ی )ج(
 دوریة "ساعد". 
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 معلومات موقع الحادث 3-8

من مراجعة التأكد العمل أصحاب على و  .لمخاطرلالدینامیكي تقییم الیجب تسجیل نتائج ومخرجات عملیات  )أ(
إجراءات العمل اآلمن  مثللمخاطر والوثائق ذات الصلة، ل العامتقییم التحدیث  عندتلك السجالت وٕادراجها 

 ومواصفات المركبات والتدریب وغیرها. 
 

 معدات الحمایة الشخصیة 3-9

بما  ،جانب الطرق علىعند تنفیذ أي أنشطة وعالة الوضوح على كافة العاملین ارتداء مالبس عاكسة للضوء  )أ(
 األنشطة التدریبیة.  في ذلك

المالبس العاكسة للضوء بحالة نظیفة وعاكسة للضوء وغسلها بما یتفق مع تعلیمات كافة یجب الحفاظ على  )ب(
 . الجهة الصانعة

ویحظر السماح ألي عامل بتنفیذ أي مهام عمل  .معدات حمایة شخصیة تالفة یجب على الفور استبدال أي )ج(
   باستخدام معدات الحمایة التالفة. 

العمل مع األخذ في االعتبار درجات الحرارة  لمكانمناسبة أن تكون كافة معدات الحمایة الشخصیة لیجب  )د(
 . والظروف الجویة

 )ISO EN 20471( معیارالعلى األقل متطلبات الفئة الثالثة من أن تلبي لمالبس العاكسة للضوء لیجب  )ه(
 أو ما یعادلها. 

 
 والعاملون في المواقع النائیة بمفردهمالعاملون  3-10

توفیر  واضمنیأو  واوفر یو/أو في المواقع النائیة أن  من یعملون بمفردهم ملدیه الذینالعمل أصحاب على  )أ(
ین من تقدیم للتمكین العامل/العامبحسب الظروف التدریب ومعدات اإلسعاف األولي المناسبة والكافیة 

كما یجب أن یتوفر لدى العاملین وسائل اتصال مناسبة وبیانات  .اإلسعافات األولیة لنفسه/أنفسهم أثناء العمل
  االتصال بخدمات الطوارئ المحلیة. 
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 المراجع -4
 الذاتي والتنظیمالمهام والمسؤولیات  –) 1العنصر ( –نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام ل •

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

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

معدات الحمایة  –) 2.0دلیل الممارسة الفني ( –نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة ل العام اإلطار •
 الشخصیة

 وٕاشاراتالفتات  –) 17.0( الممارسة الفنيدلیل  –ة المهنیة اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصح •
 السالمة

من السائق وقایة  –) 25.0( دلیل الممارسة الفني –ة المهنیة اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصح •
 رهاقاإل

من االستخدام اآل –) 34.0(دلیل الممارسة الفني  –نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة ل العام اإلطار •
 لمعدات الرفع وملحقاتها

  1980) لسنة 8قانون العمل االتحادي رقم ( •

الدلیل الفني إلدارة التحویالت المروریة إلمارة   -إمارة أبوظبي  في المشتركة للسالمة والحلول المروریة اللجنة •
 أبوظبي 

 )PAS 43:2015( المعیار - المعهد البریطاني للمعاییر •

• Survive – Best Practice Guidelines V3.15 

  )BS7901:2002( المعیار - مواصفات سحب المركبات •

والصناعات الصحة والسالمة في مجال إصالح المركبات  – (المملكة المتحدة) الهیئة التنفیذیة للصحة والسالمة •
  الصلة  ذات

 Traffic Safety Measures & Signs for( عالمات أعمال الطرقو إجراءات السالمة المروریة  •

Roadworks( -  "الجزء الثاني  -"الفصل الثامن 
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 ةسجل تعدیل الوثیق -5

 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت  تاریخ التعدیل رقم اإلصدار

3.0 
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 الوضعیات الوقائیة لصف المركبات: )1(الملحق 
 الخطوة األولى: 

 مترًا.  50الحادث بمسافة ال تقل عن  مركبةصف المركبة خلف 

 الخطوة الثانیة: 
صف المركبة وفقًا ألفضل وضعیة وقائیة مناسبة لظروف الموقع، بحیث تكون المصابیح والمناطق الخلفیة العاكسة للضوء 

 لمركبات القادمة. امواجهة بمركبة السحب في 

 الخطوة الثالثة:
 مركبة الحادث.البارز من جانب الن لحركة المرور ممركبة السحب أقرب البارز من جانب الیكون صف المركبة بحیث 

 وهذا یزید من حیز السالمة عند العمل عند الجانب البارز من مركبة الحادث. 

 الخطوة الرابعة: 
 وضع مخاریط حول الموقع إلنشاء منطقة آمنة.  لالحاجة مدى حدد 
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 : لصف المركبة الوقائیةالوضعیات 

  ومقدمة المركبة أقرب لحركة المرورصف الوضعیة  -1

 
 :اــــزایــــالم

 للمركبة المتعطلة.  حمایةالحارة المروریة وتمثل حائط تشغل المركبة  •

 إلى كون المركبة متوقفة.  مبكراً تنبه  •

 لقائدي المركبات القادمة كما لو أنها أكبر حجمًا كلما اقتربوا منها. المركبة تبدو  •

وبالتالي  كتف الطریق،من  السیركما لو كانت تدخل  على كتف الطریق فإنها تبدوعند صف المركبة  •
 . درجًة أكبر من الحذرقائدي المركبات األخرى  یتوخىاحتمال أن یزداد 

 أفضل للمركبات القادمة عند الخروج من المركبة.    تمنح شاغلي المركبة رؤیةً  •

ألي  المعنیینللمركبات القادمة وبالتالي تزید من إدراك غطاء المحرك  من فوقتتیح مستوى رؤیة أفضل  •
 خطر یقترب منها.  

 : العیوب

 واضحة بصورة كبیرة.   الخلفیة ال تكون األضواء والعالمات  •

شجع المركبات األخرى على تهدئة السرعة أو تغییر تقد فإنها  على كتف الطریق،عند صف المركبة  •
 .  تدخل السیر من كتف الطریقالحارة الفتراض أن المركبة 

 یكون السائق معرضًا لالصطدام المباشر في حال وقوع حادث تصادم.  •

شغولة الملحارات إلى الدخول إلى ا هاقد یدفعأي حادث تصادم فإن ، على كتف الطریقعند صف المركبة  •
 المركبات.  بحركة
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 حركة المرورأبعد عن ومقدمة المركبة صف الوضعیة  -2

 
 :المزایا

 للمركبة المتعطلة.  حمایةالحارة المروریة وتمثل حائط تشغل المركبة  •

 إلى كون المركبة متوقفة.  مبكراً تنبه  •

 أفضل للمركبات القادمة عند الخروج من المركبة.    تمنح شاغلي المركبة رؤیةً   •

احتمالیة من  لتقل ، فإن هذه الوضعیةفي حال وقوع حادث تصادمو ، على كتف الطریقعند صف المركبة  •
 المركبات.   المشغولة بحركةإلى الحارات المركبة  دفع

 : العیوب

 واضحة بصورة كبیرة.   الخلفیة ال تكون األضواء والعالمات  •

 لقائدي المركبات القادمة كما لو أنها أصغر حجمًا كلما اقتربوا منها. تبدو المركبة  •

فإن ، ع حادث تصادمو وق ، وفي حالبالقرب من حاجز أو حائط على كتف الطریقعند صف المركبة  •
   الحاجز. ذلك بمحاذاة  على امتداد كتف الطریقثم تندفع بالحاجز قد تصطدم المركبة 
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 حركة المروربموازاة المركبة و صف الوضعیة  -3

 
 

 المزایا: 

 . أكثر وضوحاً تكون عالمات المركبة  •

 الخروج منها.  دالصطدام المباشر عنلال یتعرض سائق المركبة  •

 : العیوب

 تتحرك.  المركبة لقائدي المركبات القادمة كما لو أن یبدوقد  •

 من الحمایة.  اً محدود اً قدر  فقطبالتالي توفر و  ،الحارة المروریةال تشغل المركبة  •

 سوف تتحرك لألمام وتخترق منطقة األمان.    ، فإنهافي حال تعرض المركبة لحادث تصادم •
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