
 لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة عاماإلطار ال
 

 أدلة الممارسة الفنیة
 
 

 )27.0دلیل الممارسة الفني (
 المحصورة األحیاز

 
 
 )3.1(اإلصدار 

 2019 مارس



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important Note:  

(Document Republished for Continued Implementation 

under Abu Dhabi Public Health Center) 

 

العامة(الستمرار التطبيق بإشراف مركز أبوظبي للصحة الوثيقة نشر )إعادة   



 

 أدلة الممارسة الفنیة - اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 
 16 من 2 صفحة 2019مارس  3، )3.1(المحصورة، اإلصدار األحیاز  –) 27.0دلیل الممارسة الفني (

 

 المحتویات

 3 ............................................................................................................................ مقدمة -1

 4 ................................................................................................................ التدریب والكفاءة -2

 4 ..................................................................................................................... العام التدریب 2-1
 4 ............................................................................ المحصورة األحیاز إلى للدخول الالزم التدریب 2-2

 6 ....................................................................................................................... المتطلبات -3

 6 ............................................................................................................. والمسؤولیات المھام 3-1
 6 ................................................................................................................ قییموالت التخطیط 3-2

 7 .......................................................................................................................... التعریف 3-3

 7 ...................................................................................................... المحصورة األحیاز تحدید 3-4

 8 ................................................................................................. المحصورة األماكن في العمل 3-5

 8 ................................................................................................................... المخاطر تقییم 3-6

 9 .......................................................................................................... اآلمن العمل إجراءات 3-7

 10 ............................................................................................. الطوارئ حاالت في اإلجراءات 3-8

 10 ........................................................................................................................ اصلالتو  3-9

 11 ..................................................................... العمل تصریح المحصور/ الحیز بدخول التصریح 3-10

 12 ........................................................................................................................ المراجع -4

 13 .......................................................................................................... سجل تعدیل الوثیقة -5

 

  



 

 أدلة الممارسة الفنیة - اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 
 16 من 3 صفحة 2019مارس  3، )3.1(المحصورة، اإلصدار األحیاز  –) 27.0دلیل الممارسة الفني (

 

  مقدمة -1
 مركزیشمل متطلبات  بحیث موضوعوهو  .في إمارة أبوظبي العمل أصحابهذا الدلیل على كافة  یسري )أ(

 داخل اإلمارة.  اتللقطاع المنظمةوالسلطات  المهنیة والصحة للسالمة أبوظبي

في حیز تتم التي  باألنشطةالمخاطر المتعلقة  تقییمبهدف  الالزمةهذا الدلیل المتطلبات والمعاییر  یحدد  )ب(
تطبیق و  ،للتحكم في هذه المخاطر وفقًا للتدرج الهرمي إلجراءات التحكمالالزمة جراءات اإل وتحدید ،محصور

جراء التعرض للمخاطر الناتجة عن  األشخاص لهااإلجراءات لمنع اإلصابات واألمراض التي قد یتعرض تلك 
 األنشطة.  تلك

معلومات إضافیة حول كیفیة امتثال  "المحصورةاألحیاز العمل اآلمن في  –اإلرشادي الفني  الدلیل" یوفر )ج(
 تعد، إال أنها لیست إلزامیةالدلیل اإلرشادي  ذلكفي المعلومات المدرجة و هذا الدلیل.  متطلباتل العمل أصحاب

 الوفاء على العمل أصحابالمعلومات سوف یساعد  تلك تباعاو  ،فیما یتعلق بموضوعها المثلىالنصیحة 
 .الدلیل هذا متطلباتب
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 والكفاءة التدریب -2
  العام التدریب 2-1

 العمل صاحب فإن على ،العمل صاحبالتابعة ل المشاریع أو مرافقضمن المحصورة  أحیاز وجودرصد  عند )أ(
والحاجة األحیاز المخاطر التي تشكلها هذه  بشأن المناسبالمعنیین قد تلقوا التدریب  العاملینمن أن كافة التأكد 

 .لدیهم تصریح بذلكهم إلیها إن لم یكن منع دخولل

 المحصورةاألحیاز  إلى لدخولل الالزم التدریب 2-2

تتوافق مع المتطلبات  السالمة والصحة المهنیةمن أن برامج التدریب المتعلقة بالتأكد  أصحاب العمل على )أ(
 اآلتیة: 

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

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

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

 أيإلى  بالدخولالمعنیین  العاملینوضع وتطبیق برنامج تدریبي مالئم للتأكد من أن كافة  العمل صاحب على )ب(
بالفهم والمعرفة والمهارات الالزمة ألداء مهام عملهم بشكل  یتمتعون، تصریحإال ب دخوله یحظرمحصور  حیز
 .المحظور دخولها إال بتصریح المحصورةاألحیاز لبرنامج  وفقاً آمن 

 الموضوعات التالیة كحٍد أدنى: یشملأن لبرنامج التدریبي ل یجب )ج(

 لمخاطرا تحدید )1(

 واختبارها المعدات اختیار )2(

 العمل تصاریح )3(

 حیز محددبدخول  الخاصة أو العامة سواء –العمل اآلمن  إجراءات )4(

 العامة  الصحة )5(

 ومراقبتها الغازات رصد )6(

 )المخاطر لتقییم وفقاً  استخدامها لزم(إن في الحاالت الطارئة  المؤقتة التنفس أجهزة استخدام كیفیة )7(

 واستخدامها اختیارها وكیفیة الشخصیة الحمایة أدوات أنواع )8(

 الطوارئ وحاالت للحوادث االستجابة إجراءات )9(

 :من العاملین المعنیینمن توفیر التدریب لكل التأكد  العمل أصحاب على )د(
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 یحتاج دخوله لتصریح محصورلحیز  لدخولا تستلزم عمل مهمة أولبأداء  تكلیفه قبل )1(

 إلیه المسندة العمل مهام على تغییرأي  إدخال قبل )2(

، بشكل تصریحل یحتاج دخولها التي المحصورةاألحیاز یطرأ تغییر على األعمال القائمة داخل  عندما )3(
 تلقي التدریب علیه.  العامل فردلل لم یسبقیمثل خطرًا 

 التي المحصورةاألحیاز لدخول  المنظمةبوجود انحراف عن اإلجراءات  العمل صاحبعتقد ی عندما )4(
 تطبیق كیفیةفي  أو المتبعة باإلجراءات العامل فردال إلمامأو بوجود قصور في ، تصریحل یحتاج دخولها

 تلك اإلجراءات. 

 التالیة:  المعلوماتالمطلوبة یشتمل على  لتدریباتلبسجل االحتفاظ  العمل أصحاب على )ه(

 ورقم بطاقة الهویة اإلماراتیة  المتدرب اسم )1(

 التدریب(موضوعات)  موضوع )2(

 للتدریب الموفرة الجهة )3(

 التدریب(تواریخ)  تاریخ )4(

 التدریب قدم الذي الشخص )5(
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  المتطلبات -3
  والمسؤولیات المھام 3-1
  العمل أصحاب 3-1-1

لسالمة ل مارة أبوظبيإ نظامل عاموفقًا للمتطلبات العامة لإلطار ال مومسؤولیاته ممهامهأداء  العمل أصحاب على )أ(
  ).5-2-3(القسم  ،األدوار والمسؤولیات والتنظیم الذاتي – )1(العنصر  –والصحة المهنیة

 : یلي لما وفقاً  م ذات العالقةومسؤولیاته ممهامهتأدیة  العمل أصحاب على )ب(

 داخلالعمل  أشخاصٍ  من تستلزم التي األنشطة كافة وتسجیل تحدیدمن التأكد عمل على أصحاب ال )1(
 .محصور حیز

إنجاز المطلوب دون دخول  متعذر علیهفقط إن حیز محصور السماح بدخول  العمل أصحاب على )2(
 . المحصور الحیزذلك 

إلى حیز محصور مؤهلون  الدخولمنهم  المطلوبمن أن كافة األشخاص التأكد  العمل أصحاب على )3(
 . الطوارئ حاالت في هاإتباع الواجبلذلك وعلى درایة تامة باإلجراءات 

  نو العامل 3-1-2

لسالمة مارة أبوظبي لنظام إل عامال لإلطار العامة للمتطلبات وفقاً  ومسؤولیاتهم مهامهمتأدیة  العاملین على )أ(
 .)7-2-3( القسم ،والتنظیم الذاتياألدوار والمسؤولیات  – )1(العنصر  –ةوالصحة المهنی

 :یلي لما وفقاً  ذات العالقةمهامهم ومسؤولیاتهم تأدیة  العاملین على )ب(

 تحدیدأن یتم بعد فقط و  ،تمامًا عن الدخول إلى حیز محصور ما لم یحصلوا على تصریح بذلك االمتناع )1(
 وتطبیق إجراءات التحكم المناسبة

 الفور علىعن أیة مخاطر أو أعطال  اإلبالغ )2(

  والتقییم التخطیط 3-2

 :یلي ما إتباعمن التأكد  العمل أصحاب على )أ(

بما في  المتأثرةأنظمة العمل اآلمنة لكافة األطراف المعنیة أو  وٕارساءلمخاطر مختلف اتقییم ل إجراء )1(
 ذلك الجمهور العام

 إلدارة األنشطة بأمان ودون مخاطر على الصحة  الفعالةالتحكم  ٕاجراءاتو  آلیات وتطبیق وضع )2(

 السالمةخطة  ضمن المحصورةاألحیاز یجب إدراج متطلبات إدارة  ،واإلنشاء البناء بقطاع یتعلق فیما )3(
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي لمتطلبات وفقًا  ،لعطاءاتل المدرجة في وثائق الدعوة المهنیة والصحة
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أعمال  أثناء المهنیة والصحة السالمةإدارة  – )53.0(دلیل الممارسة الفني  – للسالمة والصحة المهنیة
 البناء

تغطي أن البناء  في أعمال المهنیة والصحة السالمةإدارة خطة یجب ل، واإلنشاءیتعلق بقطاع البناء  فیما )4(
لمتطلبات وذلك وفقًا  ،أنظمة العمل اآلمنة وقواعد العمل في الموقع المحصورة مناألحیاز بما یتصل 

إدارة  – )53.0(دلیل الممارسة الفني  – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 
 البناءأعمال  أثناء المهنیة والصحة السالمة

 تعریفال 3-3

 وأ ،الصوامع وأالصرف،  قنوات وأ المواسیر، وأ ،ریجاالصه وأ الخزانات، مكان مثل أيهو  "حصورمال الحیز" )أ(
لمثل هذه  فتحات الدخول وأالحفریات،  وأ، الحفر وأالخزائن، أو الصوامع المخروطیة،  وأصنادیق التخزین، 

 بشكل معقول. خطورة محددة یمكن توقعهایتسبب بفعل طبیعته المغلقة بنشوء و ، األماكن

 :فيالمتمثلة تعني الخطورة  بشكل معقول ایمكن توقعهي الت ةمحددال الخطورة  )ب(

 بسبب حریق أو انفجار. أثناء العملخطیرة ألي شخص الصابة اإل )1(

 :)1دون اإلخالل بالبند ( )2(

 . الجسم حرارةبسبب ارتفاع درجة أثناء العمل فقدان الوعي ألي شخص  .1

أو بسبب  دخان أو بخاروجود غاز أو بسبب أثناء العمل ألي شخص أو االختناق فقدان الوعي  .2
 .األوكسجین نقص

 .مستوى السوائل بسبب ارتفاعأثناء العمل غرق أي شخص  )3(

عدم القدرة على الوصول بسبب الحركة، أو صلبة حرة  ةادبفعل مأثناء العمل اختناق أي شخص  )4(
 مادة صلبة حرة الحركة.  التنفس بسبب االنحباس فيب تسمحلمنطقة 

  المحصورةاألحیاز  تحدید 3-4

 ازأحی داخل أشخاص عمل تستلزم التي األنشطة كافة وتسجیل رصد منالتأكد  عمل صاحب كل على )أ(
 .محصورة

 ، وذلكرصدها تمالتي  المحصورةاألحیاز األشخاص بكافة  جمیعمن تعریف التأكد عمل  صاحبكل  على  )ب(
كافة عالمات السالمة ل ویجب. "ممنوع الدخول –الدخول بتصریح  –محصور  حیز" نصهابواسطة عالمة 

دلیل الممارسة  – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة متطلبات ل وفقاً أن تكون المستخدمة 
 .الفتات وٕاشارات السالمة –) 17.0الفني (
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 العاملینوأیة لغة أخرى مالئمة لفهم واستیعاب  ،العربیة واإلنجلیزیةكل من بالعالمة لغة أن تكون  یجب )ج(
 ز.ااألحی هذهل المعرضین

بالمخاطر العامة التي  المعنیینإبالغ كافة األشخاص  ،الدلیل هذامن  )2-2(وفقًا للقسم  ،العمل صاحبعلى  )د(
 .زااألحی هذه دخول لدى هاإتباعرصدها وٕاجراءات العمل اآلمن الالزم تم التي  المحصورةاألحیاز تشكلها 

 المحصورة األماكن في العمل 3-5

 ألغراض محصور حیز إلى أشخاص دخول من الضروريأنه  ،(أ))4-3(وفقًا لمتطلبات القسم في حال رؤي،  )أ(
 . المحصورة المحظور دخولها إال بتصریحاألحیاز  دارةإل اً برنامجأن یضع  العمل صاحب علىیجب فإنه  ،العمل

 :تقدیر أقل على التالیة البنود یتضمن أنالمحظور دخولها إال بتصریح  المحصورةاألحیاز  إدارة برنامجل یجب )ب(

 المحظور دخولها إال بتصریح المحصورةاألحیاز ما تم تحدیده من بكافة  قائمة )1(

 المحصور الحیز داخل ،العادیة تحت الظروف ،التي یتم القیام بها المهام )2(

 المحصورةاألحیاز باألشخاص المؤهلین لدخول  قائمة )3(

 المحصورةاألحیاز ب المتعلقةباألشخاص المؤهلین لإلنقاذ في حاالت الطوارئ  قائمة )4(

 معایرة ال، بما في ذلك متطلبات ذات العالقةبكافة المعدات  قائمة )5(

بما في ذلك األشخاص الذین یقومون بالدخول  ،المحصورةاألحیاز بكافة حاالت الدخول إلى  سجل )6(
 تنفیذهاو/أو اإلشراف على المهام التي یتم 

 )2-3(للقسم لعمل اآلمن لكل حیز محصور یتم رصده وفقًا خاصة لخاص للمخاطر وٕاجراءات  تقییم )7(
 الدلیل هذامن 

 العاملین بواسطة والتفتیش للمعاینةتكون متاحة  أنالمحظور دخولها إال بتصریح  المحصورة ألحیازل یجب )ج(
 . و/أو السلطات التنظیمیة المعنیة

  المخاطر تقییم 3-6

 .محصور حیز إلى دخول حالة كلب المرتبطةللمخاطر  مناسب تقییمإجراء عمل  صاحبكل  على )أ(

 وبوقت وتاریخ الدخول إلى الحیز المحصور. تنفیذه الجارينشاط بال یكون خاصاً أن تقییم المخاطر لیجب  )ب(

 – المهنیة والصحة للسالمة أبوظبي إمارة لنظام العام اإلطار وفقًا لمتطلباتأن یكون تقییم المخاطر یجب ل )ج(
 إدارة المخاطر. – (2)العنصر
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لها األشخاص الذین یدخلون  یتعرض أن یمكن التيكافة المخاطر المتوقعة أن یرصد تقییم المخاطر ل یجب )د(
 تستجد علىأیة مخاطر إضافیة  یراعي أنتقییم المخاطر كما یجب ل ،هداخلأو یعملون ب الحیز المحصور

 داخل الحیز المحصور. تنفیذهنظرًا لطبیعة العمل الذي یتم  نیآخر  أشخاص

 .المحصور الحیز داخل متبقیة أو رواسبسابقة أیة محتویات أن یراعي تقییم تقییم المخاطر ل ویجب )ه(

 .تنفیذهأیة حاالت طوارئ قد تحدث جراء العمل الذي یتم  یغطيأن تقییم المخاطر ل ویجب )و(

المحظور دخولها إال  المحصورةاألحیاز  إدارةبرنامج  المستكملة ضمنالمخاطر  اتتقییمب االحتفاظ یجب )ز(
 .محصور حیز إلى دخول عملیةكل ل والسجلالمرجع  ابصفتهبتصریح 

 اآلمن العمل إجراءات 3-7

إال  دخوله یحظرحیز محصور ما تم تحدیده على أنه إجراءات للعمل اآلمن لكل وضع  العمل صاحب على )أ(
 دخول إلیه.على عاملیه الویتعین بتصریح 

 .المحصور وبوقت وتاریخ الدخول إلى الحیز تنفیذه الجارينشاط أن یكون خاصًا بالجراء العمل اآلمن إل یجب )ب(

إال  دخوله المحظورمحصور الحیز البالعمل داخل  ونمن أن األشخاص الذین یقومالتأكد  العمل صاحب على )ج(
 .ذي العالقة یتفهمون ویستوعبون تمامًا إجراء العمل اآلمن ،بتصریح

 :تقدیر أقل على التالیة المعلومات تضمنی أن اآلمن العمل جراءإل یجب )د(

 )السالمة(مراقبة  العمل على اإلشراف توفیر )1(

 المحصور الحیز في العاملین كفاءة )2(

 التواصل وٕاجراءات طرق )3(

 االستجابة في حاالت الطوارئ وخطة (خطط) اإلنقاذ إجراءات )4(

 المحصور الحیز) جو( بیئة ومراقبة فحص )5(

 الرواسبوٕازالة  التهویة )6(

 الخطرة المواد من وغیرها الغازات الوقایة من )7(

 المتدفقة المواد من وغیرها السوائل )8(

 والكهربائیة المیكانیكیة المعدات الوقایة من )9(

 المناسبة المعدات واستخدام اختیار )10(

 التنفسي الجهاز حمایةواستخدام أدوات الحمایة الشخصیة وأدوات  اختیار )11(

 الداخلي االحتراق ومحركات المحمولة الغاز اسطوانات استخدام )12(
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 والخروج الدخول )13(

 علیها   والسیطرةالحرائق  من الوقایة )14(

 المحصور الحیز داخل اإلضاءة )15(

 )المحصور الحیز في(العمل  التعرض مدة تحدید (تقصیر) )16(

 الطوارئ حاالت في اإلجراءات 3-8

ما لم یتم اتخاذ  به،أو العمل  ،إال بتصریح دخوله المحظورمحصور الحیز ال دخولیجوز ألي شخص  ال )أ(
 محدد معروففي حال وقوع حالة طوارئ، سواء كانت ناتجة عن خطر ذلك الشخص الترتیبات المناسبة إلنقاذ 

 أو لم تكن كذلك.

وبوقت وتاریخ الدخول  تنفیذه الجارينشاط البأن تكون خاصة الطوارئ  حاالتترتیبات االستجابة في ل یجب )ب(
 إلى الحیز المحصور.

 ما لم: مناسبةً  الدلیل هذا في لیهاإ المشارالطوارئ  حاالتاعتبار ترتیبات االستجابة في  یجوز ال )ج(

ترتیبات  تطبیقالبدء ب یتعین علیهصحة وسالمة أي شخص  علىمن المخاطر  ،اإلمكان قدر ،تحد )1(
 إلنقاذ ا

أن یتم نعاش شخص جراء تعرضه لخطر بعینه، إلحاجة هناك تنشأ  من المحتمل أن حیث تستلزم، )2(
 إجراءات اإلنعاش المطلوبة.لتطبیق التي ستلزم المعدات تلك  وصیانةإتاحة 

 التواصل 3-9

 دخوله یحظرقبل الدخول إلى أي حیز محصور  المناسبة أنظمة التواصل توفیرمن التأكد  العمل صاحب على )أ(
 .إال بتصریح

 عدم انقطاع االتصال:أن یضمن نظام التواصل  على )ب(

 المحصور الحیز داخل المتواجدین األشخاص بینما  )1(

 خارجه الموجودین واألشخاص المحصور الحیز داخل المتواجدین األشخاص بین )2(

 الطوارئ حاالت في المساعدة لطلب )3(

 لمتواجدین داخل الحیزل نذاراإل لتوجیه ،المحصور الحیز خارج المتواجدین األشخاص بینما  )4(

 تطبیق إجراءات االستجابة في حاالت الطوارئبللبدء المحصور، المتواجدین خارج الحیز  األشخاص من )5(

 .متكرر بشكل لالختبار تخضعأن و  وفعالة آمنة ذاتها حد في تكون أن التواصل نظمةأل یجب )ج(
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 العمل تصریح /المحصور الحیز بدخول التصریح 3-10

الالزم تصریح ال إجراءات ستكمالا من المحصور، الحیز إلى الدخول قبل ،التأكد عمل صاحبكل  على )أ(
 لدخول.ل

تصریح  یحددهاالتي  الشروطیتم استیفاء والتحقق من كافة  أنإلى یجب حظر الدخول إلى الحیز المحصور  )ب(
 الدخول إلى الحیز المحصور.

 اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  متطلباتل یكون وفقاً  أننظام تصریح الدخول ل یجب )ج(
 .أنظمة التصریح بالعمل –) 21.0دلیل الممارسة الفني ( –

 وبوقت وتاریخ الدخول. تنفیذه الجارينشاط البأن یكون خاًصا كل تصریح بالدخول/العمل ل یجب )د(

للوقایة  أدناه االحتیاطات تخاذمن ا ،الحیز المحصور داخلالعمل بقبل الشروع التأكد،  العمل أصحاب على )ه(
 أداء العمل داخل الحیز المحصور: أثناءالحریق أو االنفجار أو اإلصابة أو أي خطر آخر حدوث من 

المناسبة لمنطقة العمل داخل الحیز المحصور، بما في ذلك التأكد من أن  التهویة توفرمن  التأكد )1(
 %23.5و% 19.5 بین ما تراوحت في الهواءمستویات األوكسجین 

 جاهز للمساعدة  احتیاطي شخص ووجود العمل على اإلشراف استمراریة من التأكد )2(

 الحرائق مكافحة معدات ذلك في بما ،المناسب بالشكل المعدات وضع )3(

 الحیز المحصور عمل منطقة عزل )4(

   المحصور الحیز منطقةلمن توفیر مدخل ومخرج آمن  التأكد )5(

 المحصور الحیز داخل العمل منطقة في لالشتعال قابلة أبخرة أو غازات أیة وجود اختبار )6(

 نسبةب یقل ،المطلوب الختبارل وفقاً  ، عند قیاسهلالشتعال قابل بخار أو غاز أي تركیز أن من التأكد )7(
 هالنفجار  دنىالحد األ عن% 5

منطقة المراقب للحریق في  على ذلك، فإنه یجب وضعتصریح العمل داخل الحیز المحصور  نص إذا )8(
لتأكد من عدم نشوء ظروف قد لو المحصور، لتأمین العمل داخل الحیز وذلك لعمل، منطقة امجاورة لال

 تؤدي إلى وضع خطیر في منطقة العمل داخل الحیز المحصور

 ،الحیز في العمل تصریح انتهاء وعند اللیل ساعات خالل المحصور الحیز عمل منطقة تأمین یجب )9(
 بذلك لهم مصرح غیر أشخاص دخول عدم من للتأكد

إعادة معدات  یجب ، كمااآلمن المعتاد وضعهاالمعدات إلى  إعادةالعمل، یجب  من االنتهاء لدى )10(
 ةالمعتاد هاتخزین أماكنمكافحة الحریق التي سبق إحضارها إلى منطقة عمل الحیز المحصور إلى 

 ".المحصور بالحیز العمل"تصریح  إنهاءالتوقیع ب یجب العمل،من  االنتهاء لدى )11(
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  المراجع -4
 األدوار والمسؤولیات والتنظیم الذاتي – )01(العنصر  –المهنیة والصحة للسالمة أبوظبي إمارة لنظام العام اإلطار •

 إدارة المخاطر – )02(العنصر رقم  –المهنیة والصحة للسالمة أبوظبي إمارة لنظام العام اإلطار •

 االلتزام والمراجعة اإلداریة  – )09(العنصر رقم  –المهنیة والصحة للسالمة أبوظبي إمارة لنظام العام اإلطار •

والعالج اإلسعافات األولیة  –) 4.0دلیل الممارسة الفني ( –أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةاإلطار العام لنظام إمارة  •
 الطبي الطارئ

 الفتات وٕاشارات السالمة –) 17.0دلیل الممارسة الفني ( –یةاإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهن •

 أنظمة التصریح بالعمل –) 21.0دلیل الممارسة الفني ( –هنیةة أبوظبي للسالمة والصحة الماإلطار العام لنظام إمار  •

الغلق / وضع عالمات  –) 24.0دلیل الممارسة الفني ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •
 المنع (العزل)

أعمال الحرارة العالیة  –) 28.0دلیل الممارسة الفني ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •
  (مثل اللحام والقطع)

  أو /المنفرد و العمل –)30.0دلیل الممارسة الفني ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •
 في األماكن النائیة

 اآلالت الثقیلة والمعدات–) 36.0دلیل الممارسة الفني ( – لسالمة والصحة المهنیةاإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي ل •

التهویة بأجهزة الشفط  –) 52.0دلیل الممارسة الفني ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •
  الموضعیة

 والصحة السالمةإدارة  –) 53.0دلیل الممارسة الفني ( – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •
 البناءأعمال  أثناء المهنیة

 السالمةإدارة خطة  –) 53.1دلیل الممارسة الفني ( – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •
 البناءأعمال  في المهنیة والصحة

ز األحیاالعمل اآلمن في  – الفني اإلرشادي الدلیل - اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •
 المحصورة

• L101–Safe Work in Confined Spaces – HSE Books – ISBN 97871766233 3 
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 سجل تعدیل الوثیقة -5
 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت  تاریخ اإلصدار رقم اإلصدار

 ال ینطبق باللغة العربیة  اإلصدار األول 2012فبرایر  2.0

 ال ینطبق لم تصدر الوثیقة باللغة العربیة  2015إبریل  2.01

 ال ینطبق لم تصدر الوثیقة باللغة العربیة 2016یولیو  1 3.0

مارس  3 3.1
2019 

 جمیع الصفحات تغییر الشعار 

تغییر مسمى مركز أبوظبي للبیئة والصحة والسالمة إلى 
 في كل الوثیقة مركز أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة

تغییر عنوان الوثیقة من اإلطار التشریعي لنظام إدارة 
البیئة والصحة والسالمة إلمارة أبوظبي إلى اإلطار العام 

 لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة 
 في كل الوثیقة

 (في اإلصدار السابق) 2 حذف صفحة الشكر والتقدیر

 (في اإلصدار السابق) 5-4 حذف التمھید

تغییر مصطلح "البیئة والصحة والسالمة" إلى "السالمة 
 في كل الوثیقة والصحة المھنیة"

 ) كي ینص على ما یلي: 2)(ب)(1-1-3تحدیث البند (
على أصحاب العمل السماح بدخول حیز محصور فقط إن 

تعذر علیھم إنجاز المطلوب دون دخول ذلك الحیز 
 المحصور.

6 

 7 )3-3البند ( -المحصورة  تحدیث تعریف األحیاز 

)(أ) كونھ تكرار للبند الجدید 5-3إلغاء البند السابق رقم (
 )2)(ب)(1-1-3أعاله رقم (

8 

(المراجع) إلى دلیل  4إلغاء اإلشارة ضمن القسم 
) (كونھ ألغي).، وإضافة اإلشارة إلى 6.0الممارسة رقم (
 ).53.1) و (53.0أدلة الممارسة (

13 

لغویة وتحریریة لتوضیح المتطلبات دون تعدیالت 
 تغییرھا

 في كل الوثیقة
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 2019 مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة© 

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


	Approved Cover Page
	27.0- Confined Spaces v 3.1 - Arabic
	1- مقدمة
	2- التدريب والكفاءة
	2-1 التدريب العام
	2-2 التدريب اللازم للدخول إلى الأحياز المحصورة
	3- المتطلبات
	3-1 المهام والمسؤوليات
	3-1-1 أصحاب العمل
	3-1-2 العاملون
	3-2 التخطيط والتقييم
	3-3 التعريف
	3-4 تحديد الأحياز المحصورة
	3-5 العمل في الأماكن المحصورة
	3-6 تقييم المخاطر
	3-7 إجراءات العمل الآمن
	3-8 الإجراءات في حالات الطوارئ
	3-9 التواصل
	3-10 التصريح بدخول الحيز المحصور/ تصريح العمل
	4- المراجع
	5- سجل تعديل الوثيقة


