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 الملخص التنف�ذي 
كةتق��ر  " وع عمل  تحد�د العيوب النموذج�ة" هو المهمة األو� المسندة ل�ش ي إطار المرحلة الثان�ة من م�ش

إنج�كون، �ف

ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة". 
ي قطاع األلبسة �ف

 أفضل (األردن)، تحت عنوان "تع��ز السالمة اله�كل�ة لمسا�ن الُعّمال �ف

 من إ�ماننا بأن الظروف المع�ش�ة ال
�
الئقة �ي حق لجميع العمال، وأنها تتناسب مع ز�ادة إنتاجيتهم، ما �عود  وانطالقا

وع يهدف إ� وضع إرشادات تتعلق بتقي�م العيوب والتخف�ف   بالتا�ي بالنفع ع� األعمال التجار�ة ككل، لذلك فإن الم�ش
الحال�ة، وكذلك   المسا�ن  الصحة والسالمة داخل  ببناء   تط��ر معاي�ي من حدتها مقابل بعض معاي�ي  تصم�م متعلقة 

ي �مكن أن   والئت
�
ي تمت مالحظتها سابقا ي المستقبل، لضمان تجاوز األخطاء والعيوب الئت

مسا�ن الُعمال ليتم اعتمادها �ف
 . ف  �شكل مخاطر ع� صحة وسالمة العمال المق�مني

ف ع� محا�اة التم��ن الذي تم تنف�ذە من قبل ف��ق  ي المتعلق بالمهمة إ  �ساعد هذا التق��ر األعضاء غ�ي الفنيني نج�كون الفئف
ي المسا�ن القائمة مقابل بعض المعاي�ي للسالمة والصحة المهن�ة، 

والتوص�ة  األو�، والمتمثل بتحد�د العيوب النموذج�ة �ف
ف ظروف المسا�ن الخاضعة للتقي�م.   ب�جراءات تصح�ح�ة لتحسني

ە   ز�ارة تفت�ش�ة إ� المسا�ن الحال�ة،  14و�لخص هذا التق��ر نتائج   ي "تق��ر تقي�م المسا�ن القائمة" الذي أعدَّ
موثقة �ف

ي تم َجمُعها من الّ��ارات الم�دان�ة والمعاينة المرئ�ة   ع� الب�انات األساس�ة الئت
�
ُمقّدمو خدمات المرحلة األو�. و�عتمد أ�ضا

ي أجراها ف��ق ي  الئت
ي الممل�ة    إنج�كون (مزودو خدمات المرحلة الثان�ة) ألر�ــع عينات إضاف�ة من مبايف

السكن الموجودة �ف
الممل�ة   ي 

�ف والمال�س  واال�سسوارات  المنسوجات  بالتعاون مع جمع�ة مصدري  تحد�دها  تم  ي  والئت الهاشم�ة  األردن�ة 
 األردن�ة الهاشم�ة، و�عرض نتائج ومالحظات التقي�مات. 

 :وف�ما ��ي خطوات تقي�م المسا�ن القائمة الُمعتمدة

ف المرجع�ة و  - ي  اإلشارة إ� قوانني
ي مبايف

 ومعاي�ي البناء الوطن�ة والدول�ة المرتبطة بمتطلبات السالمة والصحة المهن�ة �ف
ي المسا�ن. 

 السكن، العتمادها كأساس لتحد�د الحد األديف من المتطلبات �ف

ي المرحلة األو�.  -
 مراجعة تق��ر التقي�م الذي تم إعدادە �ف

ي تقي�م ظروف المسا  -
�ن من ح�ث أر�عة مقاي�س تقي�م رئ�س�ة: السالمة اله�كل�ة، تط��ر قائمة المعاينة؛ للمساعدة �ف

 والسالمة ال�ه��ائ�ة، والحما�ة من الحرائق، والصحة العامة. 

واال�سسوارات   - المنسوجات  مصدري  جمع�ة  ِقَبل  من  تحد�دها  تم  ي  الئت القائمة  السكن�ة  لألبن�ة  معاينة  ز�ارات 
ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة. 

 والمال�س �ف

ت ز�ارته.  -  َتعِبئة قوائم الُمعاينة وتدو�ن المالحظات خالل الّ��ارات ل�ّل َمسكن َتمَّ

المخاطر   - شدة  ع�  بناًء  العيوب  تصن�ف  وتم  أعالە.  المذكورة  ال�ودات  مع  بالمقارنة  التقي�م  نتائج  تحل�ل  تم 
ومعالجتها   لمراجعتها  والفعال�ة،  بال�فاءة  تتسم  بط��قة  وتوث�قها  لها،  ، المصاحبة  ف التنف�ذيني المدراء  قبل  من 

ان�ات.  ف  لمساعدتهم ع� تحد�د األول��ات لإلجراءات التصح�ح�ة الالزمة، و�عداد خطة تنف�ذ بناًء ع� الم�ي

المخاطر  ، وشدة  تكرارا� بأ��� األخطاء  المتعلقة  التق��ر وتمت ص�اغة االستنتاجات  نها�ة هذا  ي 
النتائج �ف تم استخالص 

ي المسا�ن. المصاحبة للعيوب 
ف �ف ر ع� صحة وسالمة الُعّمال الُمق�مني

ّ
ي ُتؤث  النموذج�ة الئت
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أي  و  أن �خضع  الُعّمال، �جب  ص لسكن  ُمَخصَّ مبئف  أي  ي 
�ف المناسبة  المهن�ة  والسالمة  الصحة  معاي�ي  لضمان تحقيق 

 مسكن ألر�عة مقاي�س تقي�م رئ�س�ة: 

 السالمة اال�شائ�ة:  -

ي سكن العمال للتقي�م اإل 
ي تخضع مبايف

ف  بحسب�شايئ  :فئتني

القوى   • العادي   الزلزال�ة؛مقاومة  الشكل  ل�ّن   ، ي
المبايف ه ال �مكن تحد�دها لمعظم 

ّ
أن الّرغم من  ع� 

ي وكذلك الحالة اال�شائ�ة الج�دة لساللم النجاة من الح��ق �مكن أن تجعل سلوك  
المنتظم للمبايف

ي التخ 
ف�ف من أي مخاطر ذات صلة �سالمة  المبئف ضد القوى الجانب�ة للزالزل أقل خطورة و�ساعد �ف

كان  .السُّ

ي الغالب سل�مة، ول�ن �جب إجراء ص�انة دور�ة لها. كما �جب تجنب السالمة اله�كل�ة •
ي تكون �ف ؛ والئت

ة   أي عيوب صغ�ي معالجة  العقدات، و�جب  الم�اە فوق  الناجم عن وضع خزانات  الزائد  التحم�ل 
 كل حالة. الخاصة بوشقوق من خالل اتباع التوص�ات اال�شائ�ة 

 السالمة ال�ه��ائ�ة:  -

ي  �جب إلقاء نظرة عامة  
ي مبايف

ع� األنظمة ال�ه��ائ�ة (نظام الطاقة ونظام اإلنارة وأنظمة الت�ار المنخفض) �ف
ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة والدول�ة. و�جب إجراء ص�انة دور�ة لها. 

 السكن حسب متطلبات ال�ودات �ف

 الوقا�ة من الحرائق:  -

ا لثالث فئات  :تخضع المسا�ن لتقي�م السالمة من الحرائق وفق�

المعماري التك  • عبور ��ن  ومسافة  المسدودة  الطرق  وحدود  الممرات  أطوال  إذا كانت  مما  ق  التحقُّ  :
ي كودات الوقا�ة من الحرائق. و�جب أن تكون طرق   المسم�حمسارات النجاة قد تجاوزت الحد  

به �ف
مّ�ة  النجاة خال�ة من العوائق والُمعرِقالت، وآمنة، ومزودة بالفتات توجيه�ة وطوارئ مناسبة، وَمح 

مخارج  أبواب  تكون  أن  �جب  آمنة. كما  ع  َتجمُّ ومناطق  مخارج  إ�  وتؤدي  والدخان،  الح��ق  من 
. عالوة ع� ذلك،  ال�ود  بات 

�
ي حسب متطل

الذايت دة بأجهزة اإلغالق  الطوارئ مقاومة للح��ق ومزوَّ
 لل�ودات   أن تكون أبواب وحدود المناور  �جب 

�
 .وغرف التخ��ن مقاومة للح��ق وفقا

؛ إلقاء نظرة عامة ع� متطلبات نظام مكافحة الحرائق الم�كان�ك�ة الحرائق الم�كان�ك�ة   مكافحةأنظمة   •
المطل��ة من قبل كودات الجمع�ة الوطن�ة األم��ك�ة للحما�ة من الحرائق، وكود الوقا�ة من الحرائق  

ي األر  البناء الوطئف ي ( من كودات 
المسا�ن، يتكون هذا النظام �شكل أسا�ي من كبائن 2004ديف ي 

). �ف
ي أ�س�د ال���ون)، باإلضافة إ� صنبور ح��ق 

خراط�م ح��ق وطفا�ات ح��ق محمولة (مسحوق وثايف
 .  ومرشات حسب حاجة المبئف

ي  •
ال�ه��ايئ الح��ق  إنذار  ا نظام  ي (مصابيح 

ال�ه��ايئ الح��ق  إنذار  إلقاء نظرة عامة ع� نظام  لطوارئ ؛ 
الغاز   ��ب  وكاشفات  اإلنذار  من  والدخانوصفارات  الحرائق  من  الوقا�ة  ِقبل كود  من  المطل��ة   (

ي وكودات الجمع�ة الوطن�ة األم��ك�ة للحما�ة من الحرائق. و�جب التأ�د 
ي األرديف كودات البناء الوطئف

 من الص�انة المستمرة للنظام. 
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 الصحة العامة:  -

ا لثالث   تخضع المسا�ن لتقي�م الصحة  فئات: العامة وفق�

المعمار�ة • أن الجوانب  اض  باف�ت الصناع�ة،  األ�شطة  من  ق��بة  إذا كانت  المسا�ن؛  مواقع  دراسة   :
 من االتجاهات 

�
ق أ�ضا ضوا لمخاِطر ِصّحّ�ة أخرى. والتحقُّ ث الهواء أو يتعرَّ روا بتلوُّ

َّ
ال �مكن أن يتأث الُعمَّ

ي  
لضمان دخول كم�ات كاف�ة من ضوء النهار والته��ة الطب�ع�ة للغرف الجغراف�ة والفتحات للمبايف

التنظ�ف ومناسبة الستخدام كل غرفة داخل   التشط�ب سهلة  المختلفة. كما �جب أن تكون مواد 
ي �جب أن �كون بالط  ق بمسارات الخروج الئت

�
 ف�ما يتعل

ً
ق مع كودات الح��ق، خاصة

ُ
واف المسكن (بالتَّ

ي حاالت الطوارئ). األرض�ات فيها غ�ي زل
 ق لمنع مخاطر االنزالق أثناء عمل�ات الهروب واإلخالء �ف

ل�ة والته��ة األنظمة الم�كان�ك�ة • ف : معاينة األنظمة الم�كان�ك�ة (ال�ف الص�ي و�مدادات الم�اە الم�ف
ي السكن، لضمان توافقها 

ي مبايف
مع    والتدفئة المرك��ة وأنظمة تكي�ف الهواء والغاز الطب��ي الُمسال) �ف

د من عدم ا�سداد شبكة ال�ف الص�ي ووجود ته��ة 
�
متطلبات ال�ودات المحل�ة والدول�ة.  والتأ�

قة بأنظمة الغاز 
�
ي دورات الم�اە والحمامات وغرف النوم واالمتثال لمتطلبات السالمة الُمتعل

كاف�ة �ف
 الطب��ي المسال. 

لمختلفة ودورات الم�اە ومناطق إعداد : �جب التأ�د من النظافة داخل الغرف اقضا�ا الصحة العامة  •
ات والحيوانات  �ا أو غرف الطعام، باإلضافة إ� مكافحة الح�ش ي المطبخ أو ال�افي�ت

وتقد�م الطعام �ف
ة. كما �جب توز�ــــع حاو�ات القمامة الُمناسبة وصناديق اإلسعافات األول�ة �شكل كاف. 

�
 الضال

ي هذا التق��ر استندت فقط ع� ما تمَّ مالحظته وتحل�له بعد ز�ارات المعاينة تجدر اإلشارة إ� أن نتائج التقي�م  
الواردة �ف

الُمخ قبل  من  المعاينات  من  الم��د  إجراء  و�جب  المهندسون.  أجراها  ي  لتحد�د تالئت  ، ف المقاولني أو  ف  الحرفيني أو  ف  ّصني
حة والمتعلقة بالسالمة   اله�كل�ة للمسا�ن القائمة (التشغ�ل السل�م  التكال�ف الالزمة لتنف�ذ إجراءات التصحيح الُمق�ت

 لألنظمة المختلفة). 

) الع�ب  تصن�ف  بناًء ع�  التصح�ح�ة  اإلجراءات  أول��ات  تحد�د  و�مكن  وقاتل)  ضئ�لهذا   ، متوسط، كب�ي ، طف�ف، 
ي السكحدة  بحسب  

ي مبايف
ي تم تحد�دها �ف ي تم المخاطر المصاحبة له ومقدار تكرار العيوب (العيوب النموذج�ة) الئت ن الئت

 .
�
حة سابقا  فحصها، بناًء ع� معاي�ي التقي�م الموضَّ

ي تم تحد�دها ف�ما يتعلق بعدم االمتثال لمتطلبات الصحة والسالمة:  ، العيوب النموذج�ة الرئ�س�ة الئت  وف�ما ��ي

 .االفتقار للنظافة والتنظ�م -

، أو إضاف - ة غ�ي مدروسة لغرف معّينة إ� المبئف  استخدام الغرفة أو المبئف لغرض ال يتوافق مع التصم�م األص�ي
 .( . (عدم االمتثال للمخططات األصل�ة للمبئف  األص�ي

 عدم االمتثال ل�ودات الوقا�ة من الحرائق الوطن�ة والدول�ة.  -

كيبات الصح�ة وخزائن شبكات  - ب والحّمامات (ال�ت دات م�اە ال�ش الظروف غ�ي المالئمة للمطابخ وغرف الطعام وم�ب
ة أعمال إصالح للعنا� المكسورة). الم�اە) واألثا  ث واألبواب والنوافذ ومناطق ��ش المال�س المغسولة. (ل�س ثمَّ

 سوء ال�ف والعزل واالستخدام للسطح ودورات الم�اە.  -

كيبات واألنظمة ال�ه��ائ�ة.  -  ز�ادة التحم�ل وعدم ص�انة ال�ت

ة حاجة إ� ز�ادة الو�ي بأ ه ثمَّ
َّ
،ال بدَّ لإلشارة بأن ا� ف مختلف األطرافوأخ�ي  هم�ة مراعاة معاي�ي الصحة والسالمة المهن�ة بني

ف المستمر إلدارة البيئة والصحة والسالمة والحفاظ ع� السالمة اله�كل�ة للمسا�نذات الّصلة،    . لضمان التحسني
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 . برنامج عمل أفضل (األردن) -منظمة العمل الدول�ة
 

 اإلختصارات 

 قائمة اإلختصارات والرموز العامة 
BWJ  (األردن) برنامج عمل أفضل 

EU  ي االتحاد  األورويب

EHS  الصحة والسالمة البيئ�ة 

FTA  اتفاق�ة التجارة الحرة 

GoJ الحكومة األردن�ة 

IFC  مؤسسة التم��ل الدول�ة 

ILO  ة مة العمل الدول�َّ  منظ�

JCI  ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة
 غرفة صناعة �ف

JEA  ف ف األردنيني  نقابة المهندسني

JRP  ي الممل�ة
 األردن�ة الهاشم�ة خطة االستجابة �ف

JTUCU  ي صناعة الغزل والنسيج واأللبسة
ف �ف  النقابة العامة للعاملني

MoE ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة
��ة والتعل�م �ف  وزارة ال�ت

MoH ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة
 وزارة الصحة �ف

MoL  ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة
 وزارة العمل �ف

MoPWH  ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة وزارة
 األشغال العامة واإلسكان �ف

MoSD  ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة
 وزارة التنم�ة االجتماع�ة �ف

MoU  مذكرة تفاهم 

OSH السالمة والصحة المهن�ة 

PAC  وع  اللجنة االستشار�ة للم�ش

PPE  معدات الحما�ة الشخص�ة 

QIZ  المنطقة الصناع�ة المؤهلة 

RoO قواعد المنشأ 

SEZs  المناطق االقتصاد�ة الخاصة 
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 . برنامج عمل أفضل (األردن) -منظمة العمل الدول�ة
 

 قائمة اإلختصارات والرموز الفن�ة  
ANSI  ي األم���ي للمعاي�ي  المعهد الوطئف

ASHRAE د والتدفئة وتكي�ف الهواء�  الجمع�ة األم��ك�ة لمهند�ي الت�ب

BS طان�ة�  المعاي�ي ال�ب

DB  درجة حرارة اللمبة الجافة 

FACP  إنذار الح��ق لوحة تحكم 

FFL  ي
 منسوب التشطيبات الطاب�ت

FR  مقاوم للح��ق 

HVAC التدفئة والته��ة وتكي�ف الهواء 

ID  التصم�م الداخ�ي 

IMRF  إطار متوسط مقاوم للعزوم 

MCB قواطع دوائر مصغرة 

MEP  األعمال الم�كان�ك�ة وال�ه��ائ�ة والصح�ة 

MMRWF  ي مقاوم للعزوم  إطار جدار مبئف

NFPA  الرابطة الوطن�ة للحما�ة من الحرائق 

OMRF إطار عادي مقاوم للعزوم 

SMRF  إطار خاص مقاوم للعزوم 

TN System  نظام التأر�ض المحا�د 

TT System  نظام التأر�ض المبا�ش 

UL ات الضامنة للمواصفات  المخت�ب

U Values الموصل�ة الحرار�ة 

WB حوض غس�ل 

WC دورة م�اە 

SEZs  المناطق االقتصاد�ة الخاصة 
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 . برنامج عمل أفضل (األردن) -منظمة العمل الدول�ة
 

 مقدمة 

وع   نبذة عن الم�ش
ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة عام  (BWJ) تم إطالق برنامج عمل أفضل (األردن)

بناًء ع� طلب من الحكومة  2008�ف
مة العمل الدول�ة ف منظ� ا�ة بني وع �ش ومؤسسة التم��ل الدول�ة   )ILO( األردن�ة. و�رنامج عمل أفضل (األردن) هو م�ش

(IFC) ف ي األردن لتحسني
ف أصحاب المصلحة من جميع مست��ات صناعة األلبسة �ف نامج الشامل بني . و�جمع هذا ال�ب

ي 
ام حقوق العمال ودعم القدرة التنافس�ة للقطاع. وتخضع المصانع المشاركة �ف برنامج عمل  ظروف العمل وتع��ز اح�ت

  االستشارة من خالل تقي�مات المصانع وال��ارات االستشار�ة وخدمات التدر�ب. أفضل (األردن) للمراقبة وتحصل ع�

ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة ع� المدى الط��ل 
ي المرونة االقتصاد�ة واالجتماع�ة �ف

 بالمساهمة �ف
�
ما ف نامج مل�ت و�ب�ت ال�ب

 من خالل برمجة سبل الع�ش وتع��ز العمل الالئق للجميع. 

ف انطالقا من ا و  ي القطاع، امالل�ت
ع برنامج   بتع��ز قدرة أصحاب المصلحة ع� الحفاظ ع� ظروف العمل الالئقة �ف

َّ
فقد وق

ي أغسطس   (SSC)عمل أفضل (األردن) والمؤسسة العامة للضمان االجتما�ي 
ي أقامت 2017ع� مذكرة تفاهم �ف ، والئت

 خاصة ف�ما يتعلق بالسالمة والصحة المهن�ة ع�ب المؤسسات 
�
ف إمكان�ة توف�ي ظروف عمل أ��� أمانا  لتحسني

�
تعاونا

ي جميع أنحاء الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة. وستتعاون الجهات بموجب االتفاق�ة ع� رفع مستوى الو�ي 
الصناع�ة �ف

ي تحسينها والتثق�
ي مجاالت القطاع كافة، والتحقق من تنف�ذها، والمساعدة �ف

ف �شأن السالمة والصحة المهن�ة �ف
ي عام 

ات الفن�ة. باإلضافة لذلك، �ف ع برنامج عمل أفضل (األردن) 2020حسب الحاجة باإلضافة إ� تبادل الخ�ب
ّ
، وق

ف لتطبي ف الطرفني  أحكام القانون�ة مُ  قاتفاق�ة مع وزارة العمل تهدف لدعم التعاون بني
�
قة بأعمال التفت�ش وظروف تعل

 هم.  العمل من أجل حما�ة العمال أثناء ق�امهم بعمل

ي الالئق �مكن أن �ساعد   ي إثبات أن ظروف العمل الج�دة واالستثمار التقئف
نامج �ف هذا و�تمثل الهدف الرئ��ي من هذا ال�ب

ي جعل المصانع والوحدات التابعة لها أ��� إنتاج�ة. 
 �ف

ي عالم العمل من خالل ضمان ظروف �
نامج وهو " تع��ز البيئة المع�ش�ة �ف ستنتج مما سبق الهدف الرئ��ي لهذا ال�ب

ي قطاع األلبسة 
وع الفر�ي " تع��ز السالمة اله�كل�ة لمسا�ن الُعّمال �ف المسا�ن الالئقة للُعّمال " والذي انبثق عنه الم�ش

ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة ". 
 �ف
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 . برنامج عمل أفضل (األردن) -منظمة العمل الدول�ة
 

 ام الُمسندة المه 
ي قطاع األلبسة  تم تكل�ف

وع "تع��ز السالمة اله�كل�ة لمسا�ن الُعّمال �ف إنج�كون ب�نجاز أر�ــع مهام رئ�س�ة تتعلق بم�ش
 : ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة" و�ي

 �ف

د بهذا التق��ر).  .1  إعداد تق��ر تحد�د العيوب النموذج�ة. (المتجسِّ

 يوب النموذج�ة. تقد�م تق��ر إرشادات لتقي�م و�صالح الع .2

 ط�ح منهج�ة لتحد�د العيوب غ�ي النموذج�ة األخرى.  .3

ي سكن جد�دة.  .4
ن الُعّمال القائمة وتصم�م مبايف

�
ي َسك

ي مبايف
ي تصحيح العيوب �ف

اح معاي�ي الستخدامها �ف  اق�ت

 

وع    األهداف الرئ�س�ة للم�ش
وع إ� تحقيق األهداف األر�عة التال�ة:   يهدف الم�ش

ف  •  أصحاب المصانع �شأن متطلبات سالمة المبئف النموذج�ة. رفع مستوى الو�ي بني

ة الالزمة لتصح�حها.  •  وضع إرشادات لتحد�د عيوب السالمة ومستوى الخ�ب

 تحد�د متطلبات ال�ودات الوطن�ة للمسا�ن.  •

ي ال �شملها ال�ودات الوطن�ة مع اإلشارة إ� الممارسات الدول�ة الج�دة.  •  تحد�د قضا�ا السالمة الئت
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 . برنامج عمل أفضل (األردن) -منظمة العمل الدول�ة
 

 ع المراج 
 �مثل هذا التق��ر المهمة األو� بعنوان "تق��ر تحد�د العيوب النموذج�ة". لذلك، وإلعداد هذا التق��ر قام ف��ق

ي المعاي�ي وال�ودات الُمختلفة المتعلقة بالُمهّمة الُمسندة، لوضع قائمة تدقيق ُ�سَتخدم كمرجع  
إنج�كون بالتحقيق �ف

ي المسا�ن القائ
 مة. لتقي�م العيوب النموذج�ة �ف

 

 الوثائق واإلجراءات المتعلقة بالسالمة والصحة المهن�ة  
 

وس كورونا: تطبيق دل�ل   -وزارة العمل  -الدل�ل الشامل  إجراءات العمل الخاصة بتداب�ي السالمة والوقا�ة الصح�ة للحد من انتشار ف�ي
ي 

كات تصنيع المنسوجات واأللبسة �ف  مناطق التنم�ة والمناطق الصناع�ة المؤهلة. إجراءات العمل المع�ار�ة لمؤسسات و�ش

ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة، وزارة الصحة
ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة معاينة المسا�ن/ دل�ل التقي�م (وزارة العمل �ف

،  �ف
 . برنامج عمل أفضل (األردن))

 

 . قانون الصحة العامة

 

 ال�ودات والمعاي�ي الفن�ة الوطن�ة والدول�ة  
 (NFPA)الرابطة الوطن�ة للحما�ة من الحرائق  •

�د والتدفئة وتكي�ف الهواء •  (ASHRAE)الجمع�ة األم��ك�ة لمهند�ي الت�ب

ي  •
ي األرديف  كودات البناء الوطئف

�طان�ة •  ال�ودات ال�ب

 ال�ودات األم��ك�ة •

 Inc (ICC) 2015) الصادر عن مجلس ال�ود الدو�ي IBCكود البناء الدو�ي ( •
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 . برنامج عمل أفضل (األردن) -منظمة العمل الدول�ة
 

 عوامل المؤثرة ال 

 جائحة كورونا  
 ع� قطاع األ

�
 ومال�ا

�
�ا ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة. فقد أص�ب أ��� من  لبسةأل�ت انتشار جائحة كورونا بظالله ��ش

�ف
اير  6,000 ف عمال ومدراء) بكورونا اعتبارا� من ف�ب ي   2021موظف (بني

مصنع. و�ينما بق�ت المصانع خال�ة من   46�ف
ي أغلب أ�ام عام 

وسات �ف ت حاالت اإلصابة، تم �شخ�ص بعض 2020الف�ي ي الخ��ف وانت�ش
ي  بعدها  ��عة الحاالت  �ف

 �ف
 المصانع ع� الرغم من الجهود المبذولة للس�طرة عليها. 

ف أوساط القوى العاملة، واجهت المصانع مشا�ل أخرى  باإلضافة إ� الجهود المبذولة للتعامل مع حاالت كورونا بني
ي فرضتها الحكومة والحظر الشامل �سبب عمل�ات اإلغالق �ن.  ،الئت ي ذلك تأج�ل أو إلغاء الطلبات من المش�ت

 بما �ف

ي 
ا�د نحو  الحظر الشامل،مسا�ن �سبب الكان ع� العمال قضاء الم��د من الوقت �ف ف لذلك تم توج�ه االهتمام الم�ت

 صحة الموجودة هناك. مخاطر السالمة وال

 
�
، تطورت متطلبات معدات الحما�ة الشخص�ة ��عة للتخف�ف من مخاطر كورونا، وتم تقي�م المصانع وفقا و�التا�ي

ي مختلف المرافق وأما�ن  ةواإلجراءات العامة للسالمة والصحة المهن� األنظمةلهذە اإلرشادات الصارمة. تم تنف�ذ 
�ف

ي العمل للتخف�ف من المخاطر المرت
ي إجراء ذلك �ف

 �حدث بعد.  �كن ذلك مسا�ن ول�ن لمالبطة بال��اء. كان ينب�ف

ي التا�ي ك�ف أدت بعض اإلجراءات العامة المتعلقة بكورونا إ� ز�ادة الحاجة ل
متطلبات بعض يوضح الرسم الب�ايف

 مسا�ن. الالتشغ�ل والتصم�م داخل 
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 الشاغلین.  -
  

 .للُمنظفات توفیر غرفة/ مخزن 
توفیر آل�ة  توز�ع صنادیق القمامة/

 .لقمامةا تجم�علمناطق و
ورق التوالیت والمناشف حامالت توفیر 

ر الصابون والمطّه ُموّزعات الورق�ة و
 حیثما �كون ضرور�ًا.

 توفیر غرفة غسیل.

الشرب/ المبردات   م�اهتوفیر  -
 .�أكواب �مكن التخلص منها

 . منطقة إعداد طعام نظ�فة وفعالة -
 

 .قلیل االتصال الجسديت -
 .شرب �م�ة �اف�ة من الماء -

  / احت�اطات صح�ة

 المناعة  جهاز تقو�ة

توفیر تهو�ة طب�ع�ة (نوافذ قابلة للفتح) 
 حسب الحاجة. /أینما أمكن

توفیر نظام تهو�ة م�كان�كي حسب -
 الحاجة.
 أجهزة إغالق ذاتي لألبواب.تر�یب 

 توفیر �اشفات دخان وتسرب الغاز. 

توفیر اإلسعافات األول�ة/ 
 .األدو�ةمع الصنادیق 

تعیین مسؤول / مشرف 
 .الصحة والسالمة المهن�ة

 
تنفیذ إجراءات الصحة 

 والسالمة المهن�ة العامة

 

 
 تهو�ة جیدة

 هواء غیر ملوث
منع التدخین في الداخل/ توفیر 

صة مناطق  .للتدخین ُمخصَّ

 

توفیر مكاتب إدار�ة لموظفي الصحة 
 .والسالمة المهن�ة والموارد ال�شر�ة

رعا�ة صح�ة  يأخصائیمع توفیر ع�ادة 
 .عند الضرورة

 

 النظافة

 
 
 

توفیر جم�ع معدات النظافة داخل 

 السكن

 

 
 
 

 جیدةهواء داخل�ة  نوع�ة

 

 الت�اعد االجتماعي

 متطلبات التصم�م والتشغ�ل المتعلقة بكورونا: 1-5 الشكل

 
معدالت إشغال مناس�ة (عدم 

 والحمامات)ازدحام الغرف 

مساحة الغرف متناس�ة مع عدد 
 الشاغلین.

عدد الحمامات والمغاسل متناس�ة مع 
 . الشاغلینعدد 
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 جودة البيئة الداخل�ة 
ي تؤثر ع� السالمة والصحة المهن�ة داخل المنشأة �ي  ي   جودة البيئةأحد العوامل الرئ�س�ة الئت

ف �ف الداخل�ة، كما هو مبني
 الشكل أدناە. 

 

 

 

 

 

 

 

ي تؤثر ع� جودة البيئة الداخل�ة 2-5الشكل   : الجوانب الئت

ر ع�  
ِّ
ة جوانب مختلفة تؤث ي تحدد بالتا�ي مست��ات الراحة لشاغ�ي المسكن. لذلك �جب  جودة البيئةثمَّ ة، والئت الداخل�َّ

 : ي ذلك ع� سب�ل المثال ال الح� ما ��ي
 اتخاذ تداب�ي معينة لضمان كفا�ة ومالءمة تلك الجوانب، بما �ف

ف الته��ة الطب�ع�ة والم�كا  • ي بني
ن�ك�ة) للوصول إ� درجة حرارة مناسبة للغرفة وأجواء غ�ي الته��ة (توازن كا�ف

 ملوثة وخال�ة من الروائح. 

ي أن تكون  •
مسا�ن مجاورة لآلالت الصاخبة أو حركة المركبات  الالعوازل الصوت�ة (ع� سب�ل المثال، ال ينب�ف

).  ،الضخمة
�
ازات غ�ي المرغوب فيها أ�ضا ف  وذلك لتقل�ل االه�ت

•  
�
 الوطن�ة والدول�ة. لل�ودات أنظمة األعمال الم�كان�ك�ة وال�ه��ائ�ة والصح�ة المصممة وفقا

•  .( ف  معدالت اإلشغال/ السعة (مساحة الغرفة بالنسبة لعدد الشاغلني

 الطوارئ.  �نارةالغرفة و الراحة الب��ة واإلنارة والرؤ�ة المناسبة ف�ما يتعلق باستخدام  •

للح��ق ...   مقاومةة من الح��ق (طرق طوارئ واضحة وآمنة وكاشفات الدخان والغاز وأبواب حم�ّ المَ مناطق ال •
 إلخ)

 النظافة (ف�ما يتعلق بالروائح والهواء والطعام وجودة الم�اە والنظافة داخل دورات الم�اە والغرف)  •

ف التَ   ف مَ الرابط بني ُّ البيئة الداخل�ة و�دارة البيئة والصحة   التشغ��ي وجودة  �ي
 والسالمة 

ف متطلبات أيزو  ي التداخل بني
ف الصحة والسالمة والجودة �ف ل العالقة بني لإلدارة   14001إلدارة الجودة وأيزو   9001تتمثَّ

 . للصحة والسالمة المهن�ة 45001البيئ�ة وأيزو 

 جودة
 البیئة 

 الداخل�ة 

البیئة  أثر 
على مكان 

 العمل

 نوع�ة 
 الهواء

نوع�ة  
 الصوت

الكائنات 
 الدق�قة

 النظافة  اإلنارة الرائحة

اإلشعاعات 
اإللكترو  
 مغناط�س�ة 

 الراحة الحرار�ة

 االهتزاز

 نوع�ة 
 الم�اه 



ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة 
ي قطاع األلبسة �ف

 المرحلة الثان�ة  –تع��ز السالمة اله�كل�ة لمسا�ن العمال �ف

 01-| رقم اإلصدار تقي�م المسا�ن القائمة-تق��ر تحد�د العيوب النموذج�ة
12 

 . برنامج عمل أفضل (األردن) -منظمة العمل الدول�ة
 

 ب
�
 وث�قا

�
ف التشغ��ي ارتباطا ُّ الداخل�ة وأداء البيئة والصحة والسالمة. وال �مكن للعمال إنتاج سلع  جودة البيئةيرتبط التم�ي

ي ظروف غ�ي آمنة أو غ�ي صح�ةعال�ة،  جودة  ذات
ي أن إدارة الصحة والسالمة المهن�ة م ؛أثناء العمل أو الع�ش �ف ما �عئف

ي الشكل أدناە. عمال، كما �ُ ع� األ  معينة تعود بفوائد تجار�ة
  ظهر �ف

 

 : الفوائد التجار�ة إلدارة السالمة والصحة المهن�ة 5-5 الشكل

إشارة إ� الفوائد التجار�ة المحققة من تنف�ذ 
ي اعتماد 

إدارة السالمة والصحة المهن�ة، ينب�ف
ف لضمان استمرار�ة  نظام إدارة جودة معني

ي الشكل
 .  إ� ال�سار  الجودة، كما هو موضح �ف

 

ات�ج�ة   ي التا�ي الخطة اإلس�ت
�مثل الرسم الب�ايف

ف المستمر ف�ما يتعلق  حة للتحسني المق�ت
مسا�ن، ما �ضمن تلب�ة لبالسالمة اله�كل�ة ل
 للسالمة والصحة المهن�ة: مست��ات مناسبة 

 

ف المستمر (نظام إدارة السالمة والصحة المهن�ة): 5-5الشكل  حة للتحسني ات�ج�ة المق�ت  الخطة اإلس�ت

  

 �ة إلدارة السالمة والصحة المهن�ةالفوائد التجار

 استمرار�ة الجودة 
 التجاري التمیُّز 

تطبیق مجموعة من  

ممارسات إدارة  أبرز 

العمل   فيالجودة 

التجاري في محاولة  

 إلى "التفوق" للوصول

  

 ضمان الجودة 

  التر�یز على أنظمة

ادارة الجودة على 

  -مستوى الشر�ة

 الموجهة للوقا�ة 

طو�ل   لضمانو 

   المدى

 الجودة  ض�ط

   ممارسة الضوا�ط

المشار�ة/ رفع 

الوعي/ التحسین/  

 إعادة االستخدام 

تحدید األهداف /  

تعر�ف األهداف  

 الرئ�س�ة

وضع مستوى أعلى  

للعوائد/ الفوائد  

 على الصناعة 

تخص�ص  

استشاري/ مقاول/  

 فر�ق فني 

أداء معاینة/ جمع 

ب�انات/ تعبئة  

قائمة مراجعة/  

 تقار�ر توثیق  

تحدید المستفیدین  

 وأصحاب المصالح 

تحدید التحسینات/  

استعراض النتائج  

والعوائق/ الدروس 

 المستفادة 

تنفیذ إجراءات  

تصح�ح�ة وتدابیر  

 وقائ�ة

عقد اجتماعات/  

معاینة/ ز�ارة 

 استشار�ة

وضع مع�ار 

تقی�م/ قائمة  

تدقیق/ اإلحالة  

 إلى المقای�س 

 المعاینة 

 احتواء العیوب 

 خطوات ضمان استمرار�ة الجودة: 4-5الشكل 

حوادث 
 أقل

إنتاج�ة 
 عال�ة

تكال�ف 
 أقل

مرونة 
 محسنة

 
 التزام أعلى

تحسین 
 السمعة

االمتثال 
 القانوني

 

میزة  
 تنافسیة 
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 منهج�ة التقي�م 

 التقي�م  معاي�ي  
ي وال�ودات إشارة إ� جميع اإلجراءات والوثائق 

 اتباع، تم  المسا�نذات الصلة المتعلقة بالسالمة والصحة المهن�ة �ف
 القائمة: األساس�ة التال�ة لتقي�م ظروف مسا�ن العمال  المعاي�ي 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  األردن�ةالكودات إشارة إلى   •

 والدول�ة المتعلقة �ما یلي: 

 نظام الطاقة  •
 نظام اإلنارة  •
 المك�ِّفات  •
 نظام األمان •
 

 للمنشأ  االنشائ�ةمخططات  ال •
 مقاومة الزالزل  •
 المنشاةعمر   •
 تقّوسات التشققات/ ال •
 أدراج الهروب •
 أعمال الص�انة  •

 

 الكودات األردن�ة إشارة إلى   •

 المتعلقة �ما یلي:   والدول�ة

 الهندسة المعمار�ة •
 األعمال الم�كان�ك�ة والكهر�ائ�ة والصح�ة •
 الصحة العامة قضا�ا  •
 

 الكودات األردن�ة إشارة إلى   •

 :والدول�ة المتعلقة �ما یلي
 الهندسة المعمار�ة •
األعمال الم�كان�ك�ة والكهر�ائ�ة   •

 والصح�ة
 

 االنشائ�ةالسالمة  السالمة الكهر�ائ�ة

ة   من الحرائق  وقا�ةال العامَّةالصحَّ

 معاییر التقی�م

ي مسا�ن العمال : 1-6الشكل 
 معاي�ي التقي�م المتعلقة بالصحة والسالمة المهن�ة �ف
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 اال�شائ�ةالسالمة  

 المعاي�ي  

ي تم الحصول عليها ، إلخ ...)   • مراجعة جميع وثائق التصم�م المتاحة (المخططات والتقار�ر والحسابات الئت
 . القائمة للمنشآت

 للتأ�د   وظ�فة استخدامهالتحقق من وظ�فة المبئف المصمم ألجلها (حسب المخططات) ومقارنتها مع   •
�
حال�ا

ي المساحات (عدم   زائدة أحمال وجود من عدم 
ي حدوث أو اختالفات �ف

  استخدامأو  مبئف وظ�فة ال تغي�ي �ف
 ). المساحة

ف األعمدة متوافقة مع المخططات.  •  من أن المسافة بني
�
 التأ�د أ�ضا

:  للمنشاة النظري  ال�شف •  للتحقق من كل ما ��ي

o ن�ة انتظام الشكل ووجود جدران قص من الخرسانة المسلحة (ع� سب�ل المثال: ساللم خرسا
 من ح�ث مسلحة أو أي جدار قص فردي) والسالمة 

�
 المعتمدة.  لل�وداتمقاومة الزالزل وفقا

o لل العقداتالتحم�ل ع�  التا�د من أن 
�
 بالنسبة ألحمال  �وداتالموجودة وفقا

ً
المعتمدة خاصة

 . ةاألرض� العقداتع�  الح�ةاألسطح واألحمال  خزانات الم�اە ع�

o  �عن الشقوق �مرات، الالبالطات(العقدات/  �ة اال�شائفحص جميع العنا 
�
، األعمدة، إلخ ...) بحثا

ي   الغطاء تتوتفت
 وتآ�ل قضبان التسليح وأبعاد اله�ا�ل الفوالذ�ة واللحام والوصالت.  الخرسايف

o  .ي الخرسانة �سبب ��ب الم�اە
 فحص عزل أرض�ات األسطح وأي تلف �ف

o  جدران االستناد�ة، الخزانات الخرسان�ة، إلخ الخارج�ة للموقع (الساللم، ال المنشاتفحص جميع
 .(... 

o  ي ال �مكن تحد�دها إال من خالل الفحص النظري ل�ل  منشأ إدراج جميع العيوب غ�ي النموذج�ة الئت
 ع� حدة. 

تحد�د الحد األديف من المتطلبات لجميع الموضوعات المذكورة أعالە بالرج�ع إ� آخر ال�ودات  الصادرة مع  •
 �شاء المنشأة/ اله�كل الذي تم فحصه. مراعاة تار�ــــخ إ

 أو تعد�الت ع� التصم�مات/ اله�ا�ل األصل�ة.  إضافاتالتا�د اذا تم عمل أي  •

 مراجعة بح�ث تتم تعبئتها بحاالت جميع العنا� واالمور المذكورة أعالە.  قائمةإعداد  •

 المراجع  

 السالمة اله�كل�ة:  لمعاينةوالمعاي�ي الوطن�ة والدول�ة التال�ة  ال�ودات يتم اتباع 

 بالنسبة النتظام اله�كل ومقاومة الزالزل:  •

o  كود  البناء الموحد(UBC)  لعام (  . 1997(الدو�ي

o  ي
ي األرديف ي المقاومة للزالزل.   -كودات  البناء الوطئف

 كودة المبايف
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 األديف من التحم�ل حسب الوظ�فة: بالنسبة لجميع األحمال ع� المنشات والحد  •

o  ي لعام
 . 2006كودة  األحمال والقوى األرديف

 بالنسبة لتصم�م اله�ا�ل الخرسان�ة المسلحة وخدميتها:  •

o  ي
 (جميع األقسام).  JBC5-93كودة  الخرسانة العاد�ة والمسلحة األرديف

o   كودة   ( وط البناء للخرسانة اله�كل�ة (الدو�ي  .ACI318M-19�ش

o طان�ةالمواصفات ال� ي  –) ة دول�ال( �ب
�طان�ة –للخرسانة  االستخدام اإل�شايئ  . BS 8110  المعاي�ي ال�ب

 بالنسبة لتصم�م اله�ا�ل الفوالذ�ة:  •

o  . ي
 كودة  المنشآت الفوالذ�ة األرديف

 بالنسبة إلعادة التأه�ل واإلصالح:  •

o  ي
المدير العام (لألشغال)، . المنشور من قبل: الخرسانة المسلحةدل�ل إصالح و�عادة تأه�ل مبايف

مان بهاوان،    . 2002اإلدارة العامة لألشغال المرك��ة، حكومة الهند، ن�ي

 السالمة ال�ه��ائ�ة 

 المعاي�ي  

ي تم الحصول  (المخططات والتقار�ر والحسابات للمبئف القائم وثائق التصم�م المتاحةمراجعة جميع  • الئت
 ، إلخ ...) (إذا كانت متوفرة). عليها 

ي كل ز�ارة للموقع. لالستعمال جاهزة  ة بح�ث تكونال�ه��ائ�لألعمال مرجع�ة تدقيق داد قائمة تحد�د و�ع  •
 �ف

ي (معاينة بالتصم�م والتعد�الت الحال�ة  األصل�ةمقارنة المخططات  •
ي النهايئ

ي الحمل ال�ه��ايئ
، لأي ز�ادة �ف لمبئف

 للمخططات المُ وُحْسن 
�
 . )لخ ... عتمدة، إتنف�ذ جميع األنظمة ال�ه��ائ�ة وفقا

د خطة • واستبدال قواطع الدارة   اإلنارة وحداتل�ل مسكن مثل: استبدال  دور�ةال�ه��ائ�ة ال ص�انةال َتَفقُّ
والفحص النظري للحالة العامة لل�ابالت  ،لنظام التأر�ضوق�اس الق�مة المنتظمة الفعل�ة  المعطلة،

 ال�ه��ائ�ة، إلخ ... 

 وأنظمة التأر�ض.  اإلنارةالوطن�ة والدول�ة المتعلقة بالطاقة و  لمعاي�ي واال�ودات  متطلبات التوافق مع ضمان •

 المراجع  

 الوطن�ة والدول�ة التال�ة لفحص السالمة ال�ه��ائ�ة:  عاي�ي والم ال�وداتتم اتباع 

 : والوقا�ة من الصواعق بالنسبة ألنظمة التأر�ض  •

o  ي  ال�ود ي للتأر�ض و  الوطئف
 . الوقا�ة من الصواعقاألرديف

o ي  معاي�ي ال
�طايف �طان�ة (كود أعراف التأر�ض ال�ب  . )BS 7430ال�ب
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كيبات ال�ه��ائ�ة "ال�ابالت و  •  ": سمنافذ المقا�بالنسبة لل�ت

o ي ل
ي األرديف كيبات ال�ه��ائ�ة. ال�ود الوطئف  ل�ت

o اللجنة ال�هرتقن�ة الدول�ة  )IEC .( 

o طان�ة (ال عاي�ي الم� ي  �ود ال�ب
�طايف كيبات ال�ه��ائ�ة.  7671BSال�ب وط ال�ت معهد ومواصفات ل�ش
ون�ات  ة_  )IEE( مهند�ي ال�ه��اء واإلل��ت  لوائح األسالك). _لالطبعة السابعة ع�ش

للمصباح أو وحدة   (IP) العالم�ةالحما�ة عالمة لنظام اإلنارة "مستوى االنارة المو� به وتصن�ف  بالنسبة •
 اإلنارة: 

o  وكود اإلنارة الخاص بجمع�ة اإلنارة 2012ء مؤسسة �شارترد لمهند�ي خدمات البنا كود ،
 والمصابيح. 

o ي  عاي�ي الم
�طايف �طان�ة (ال�ود ال�ب ي حاالت ا 526ال�ب

 لطوارئ). ألعراف اإلنارة �ف

 من الحرائق  لوقا�ةا 

 معاي�ي ال 

 العمال من الحرائق وتركيبها لمسا�ن  وقا�ة�جب تصم�م أنظمة ال
�
ي البناء (مجلس  ةاألردن� لل�وداتوفقا ي  الوطئف

 ،)األرديف
للحما�ة من  الرابطة الوطن�ة  معاي�ي و ) مكافحة واإلنذار من الح��قالأنظمة ( وسالمة الح�اة  الوقا�ة من الحرائق وكودات
.  )NFPA(الحرائق ي

أثناء  عاي�ي المتلك ال�ودات و �جب مراعاة و المعمول بها، وكذلك متطلبات مدي��ة الدفاع المديف
 مراحل التقي�م والتصم�م والتنف�ذ. 

 ة من الحرائقوقا�المتعلق بال المعماريالتقي�م  

ي ذلك ة من الحرائق الوطن�ة والدول� وقا�ومعاي�ي ال كوداتضمان التوافق مع  
 : التال�ة الرئ�س�ة النقاطة بما �ف

ف من طوابقهم  ضمان إمكان�ة خروجالمسدودة: (  لنها�اتوامسارات الخروج  أطوال • باتباع مسار جميع الشاغلني
ي متعددة الطوابق)  بيوت أدراجمسافة مقبولة ثم الدخول إ� منطقة محم�ة (عادة  هروب/خروج ذو 

ي المبايف
�ف

ة إ� منطقة تجمع ي تؤدي مبا�ش  من الدخان والح��ق.  ةمحم�،ع� أن تكون ممرات ومسارات الخروج والئت

دةأبواب مقاومة للح��ق  • ي جميع األجهزة ذات الّص ب مزوَّ
التأ�د  . (�جب ح�ث َتلَزملة وملحقات اإلغالق الذايت

 األبواب المقاومة للح��ق تعمل �شكل ج�د وتُ  من أنَّ 
ُ
ها طر واغلق �شكل صحيح وأن األ

�
 سل�مة).  لعوازل حول

ر منافذ �سب اإلشغال. (و  مساحة الغرفة بما يتناسب مععدد كاٍف من المخارج وجود  •
ّ
ي كل  نجاةبد�لة لل توف

�ف
 طابق) 

ي حالةمساراعروض و�شطيبات مناسبة (مواد غ�ي زلقة) للممرات المستخدمة ك  •
لطوارئ (طرق ا ت خروج �ف

ف�ه.   و أ المطبخأو مثل غرف تناول الطعام  تجّمع عاّمة أما�نعوائق) (ال تمر ع�ب ال خال�ة منآمنة   )غرف ال�ت

ي موقع خزانة اسطوانات الغاز (الالزمة للط الالزمة االحت�اطاتجميع   اتخاذ  •
ي  ضد مخاطر الح��ق �ف

�ي �ف
 المطابخ). 
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انتشار درجة  إ� فئات تحدد  الداخ�ي  ف مواد التشط�بصنَّ لمساحات المختلفة (تُ ل الداخل�ةتشطيبات مواد ال •
ن  و  لهبال والسعة واستخدام   ، ح�ث يتم اخت�ار المناسب منها بما يتناسب مع ن�ع االشغالخانالّد تكوُّ

 الخروج).  مسار المساحة أو إذا كانت المنطقة جزءا� من 

 �جب الط اإلخالء) (خّط مُ تجاە مخارج الطوارئ (ال إرشادات/ الفتات واضحة  •
�
د من إمكان�ة قراءة جميع  تأ�

 الفتات و�شعارات السالمة). ال

ي وتعل�مات التعامُ  الفتات •
 بلغة شاغ�ي المسا�ن.  ،لحوادثل مع اعليها أرقام الطوارئ والدفاع المديف

 :�جب أن �جري مسؤول السالمة الفحص اليو�ي ع� النحو التا�ي  •

ي حالة  حرة الحركة ع� طول مسارات الهروب والمخارجالتأ�د من أن األبواب  •
 . سل�مةوتغلق بال�امل و�ف

الصحيح. (�جب أال للتأ�د من التشغ�ل  (المنافذ) �جب فحص أجهزة األمان عند تركيبها ع� مخارج الح��ق •
).  األبواب تعرقل أجهزة األمان سهولة فتح ي اتجاە الس�ي

 من الداخل �ف

 ة من الحرائقلوقا�التقي�م الم�كان��ي المتعلق با 

ي ضمان التوافق مع 
ي األرديف من الحرائق (الرابطة الوطن�ة  للوقا�ة وال�ودات الدول�ةالحرائق  للوقا�ة من ال�ود الوطئف

ي ذلك التوز�ــــع المناسب ووجود العنا� أدناە: NFPAللحما�ة من الحرائق 
 )، بما �ف

 الح��ق.  خزائن بكرة خرطوم •

 . المحمولة طفا�ات الح��ق  •

ي تحتاج لذلك ( • ي األما�ن الئت
 اإلشغال).  حملمساحة الغرفة و  بما يتناسب معمرشات �ف

ي تحتاج لذلك. حدرجة حساسات أنظمة الته��ة و  • ي األما�ن الئت
 رارة الغرفة/ أنظمة مراقبة �ف

 كاشفات ��ب الغاز.  •

ي المتعلق بال 
 من الحرائق وقا�ةالتقي�م ال�ه��ايئ

ي ضمان التوافق مع ( ي  ال�ود الوطئف
من الحرائق (الرابطة الوطن�ة  وقا�ةالدول�ة لل وال�وداتق) �الح� لإلنذار من األرديف

: 101 و NFPA 72 للحما�ة من الحرائق  ف ع� ما ��ي ك�ي  )، مع ال�ت

 ). لمسارات الهروبالمناسبة  نارة(اإل  نارةالتوز�ــــع المناسب لإل  •

ها الطوارئ ( مصابيح • ي للمبئف  ةالنهائ� المخارج والمنافذ إ�   ةالمؤد� مسارات الهروبع� طول توف�ي
): (�ف

 
�
ف ع� مسؤول السالمة التحقق نظ��ا   نارة/ �شكل يو�ي من أن وحدات اإل األما�ن المحتاجة لذلك، يتعني

ي حالة ج�دة وتعمل �شكل صحيح).  مصابيح
 الطوارئ �ف

جب ع� مسؤول السالمة إجراء اختبارات شه��ة لجميع أنظمة اإلنارة عند حاالت الطوارئ للتأ�د من أنها �
ي والتأ�د من اإلنارة وفقا� لمتطلبات العنا�ة الواجبة تجاە العم�ل 

ف أو تعل�مات  مشحونة بما �ك�ف والمصنعني
 المورد. 
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ي حالة �شوب ح��ق  
ا (منطقة مالذ) �ف �جب أن يتمكن شاغلو المسا�ن من إ�جاد ط��قهم إ� مكان آمن تمام�

 باستخدام مسارات الهروب المضاءة �شكل كاٍف 

لص�انة عند الحاجة إ� ا التنب�هعند حدوث حاالت طارئة (أو  إلصدار إنذار ن  اتثب�ت أنظمة المراقبة واألم •
ار جس�مة).  تفاديل  حدوث أ�ف

 االتصال بكاشفات الدخان والغاز.  •

 أنظمة إنذار.  •

ي الممرات   و�يوت  
تحتاج المسا�ن �شكل أسا�ي إ� نظام آ�ي لل�شف عن الحرائق واالنذار، يتم توز�عه �ف

ها من المرافق مع لوحة تحكم  �مكنها تحد�د المنطقة أو األدراج والمطبخ والغرف ال�ه��ائ�ة والم�كان�ك�ة وغ�ي
الموقع الذي تم إطالق اإلنذار ف�ه. و�جب وضع لوحة التحكم بالقرب من مدخل المبئف أو ح�ث �كون هناك 

 .ساعة 24إشغال للمبئف ع� مدار 

 : ألمانطفاء واترك�ب واختبار وص�انة نظام اإل  •

ي مكافحة الحرائق. 
مسؤول السالمة ع�  �عملن �جب أو �جب تثب�ت احت�اطات الح��ق من قبل متخصص �ف

ي المسا�ن إبقاء
مثل  ،من أجل سالمة الناس بحالة �شغ�ل فعالة أي معدات أو أجهزة أو مرافق موجودة �ف

بواب  األ مخارج و الو  اإلرشاد�ة  توالالفتا نارةأنظمة ال�شف عن الحرائق واإلنذار وطفا�ات الح��ق واإل 
 . مسارات الهروبة لمنع الح��ق والدخان من دخول فصل مصمم والحفاظ ع� عنا�  ،لح��قالمقاومة ل

�جب ع� مسؤول السالمة التأ�د من إجراء الفحوصات الدور�ة والخدمة الدور�ة والص�انة مهما كان حجم 
ي أ�ع وقت ممكن.  تص��ب األوضاع هذە العيوب و 

 �ف

 من أن النظام  الح��ق للتأ�د  من نذار اإل (�لزم إجراء فحوصات يوم�ة ع� لوحة 
ّ
                                                           .)بط��قة سل�مةو�عمل  عالف
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ي يتم �شغ�لها  إلنذار �جب إجراء االختبارات الخاصة بأنظمة ال�شف عن الحرائق وا  منها وأجهزة التحذير الئت
كات المُ   �شكل أسبو�ي عن ط��ق اتباع تعل�مات ال�ش

�
ك�بعة أو نّ َص �دو�ا ي ال�ت

. و�جراء فحص لبطار�ات أخصايئ
ي مكانها الصحيح وتعمل �شكل واضح. التأ�د من و  ، مصابيح األمان

أن طفا�ات الح��ق و�كرات الخراط�م �ف
ا دق�قة  30محركات الديزل االحت�اط�ة لمدة �جب اختبار مضخات الح��ق و و   . أسبوع��

ف إلجراء الص�انة. وعندما ُ�ستعان بمقاول، ُتعّد شهادة طرف ثالث، كضابط من  قد تكون ثمة حاجة إ� مقاولني
ي �مكن من خاللها ضمان تحقيق لجودة العمل وال�فاءة.  ي إحدى الطرق الئت

 الدفاع المديف

 مراجع ال 

 تعلقة بالعمارة والتصم�م الداخ�ي من الحرائق الم وقا�ةال 

ي لعام  الوقا�ة من الحرائق كود  •
 2004األرديف

 باألعمال الم�كان�ك�ة وال�ه��ائ�ة والصح�ة من الحرائق المتعلقة  وقا�ةال 

ي ن الح��ق/ كود اإلنذار م •
ي األرديف  2004 / مجلس البناء الوطئف

ي / 72الرابطة الوطن�ة للحما�ة من الحرائق  •
ي األرديف  2019الح��ق/ من لإلنذار  ال�ود الوطئف

ي  •
�طايف / اإل نظام ال�شف عن الحرائق و   /  1BS-5839المع�ار ال�ب ي

 2017نذار للمبايف

ي  كود  •
 مكافحة الحرائق األرديف

ي  كود الوقا�ة •
 من الح��ق األرديف

 الرأس�ة ونظام الخرطوم المواس�ي مع�ار ترك�ب  / 14الرابطة الوطن�ة للحما�ة من الحرائق •

 الصحة العامة 

 معاي�ي ال 

ف نوع�ة الح�اة من  ، فتساهم بتم تع��ف الصحة العامة ع� أنها "علم وفن الوقا�ة من األمراض"  �طالة العمر وتحسني
ة للمجتمع والمنظمات (العامة والخاصة) وال  واألفراد.  جمع�اتخالل الجهود المنظمة واالخت�ارات المستن�ي

  مةثكل يوم و 
ّ
مع  شدةَ أصبحت بعض هذە المخاوف المتعلقة بالصحة العامة أ��� ، و كانر ع� الّس أو�ئة صح�ة تؤث

وس كورونا ظهور   . جائحة ف�ي

 لمرا�ز و 
�
ف يمة الصحة العالم�ة، فإن ما ��ي األمراض والوقا�ة منها ومنظ�  مكافحة وفقا ي  أهم مشا�ل الّص بنيّ

حة العامة �ف
  حوادثوسالمة الغذاء والعدوى المرتبطة بالرعا�ة الصح�ة وأمراض القلب والسكتة الدماغ�ة و  كورونا الع� الحد�ث:  

     الس�ارات. 

ف وز�ادة  و�ــــج لغسل ال�دين وتقد�م اللقاحات واألدو�ة واإلقالع عن التدخني �شمل مبادرات الصحة العامة الشائعة ال�ت
 الرعا�ة الصح�ة والتعل�م المتعلق بالتغذ�ة.  الحصول ع�إمكان�ة 

ي جميع المسا�ن لضمان تلب�ة   التطب�قاتلذلك �جب أن تكون هذە 
مثل   ،لصحة العامةلالرئ�س�ة  المعاي�ي موجودة �ف

 النظافة والته��ة المناسبة وجودة البيئة الداخل�ة وسالمتها. 



ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة 
ي قطاع األلبسة �ف

 المرحلة الثان�ة  –تع��ز السالمة اله�كل�ة لمسا�ن العمال �ف

 01-| رقم اإلصدار تقي�م المسا�ن القائمة-تق��ر تحد�د العيوب النموذج�ة
20 

 . برنامج عمل أفضل (األردن) -منظمة العمل الدول�ة
 

ة وال�ودات الدول�ة والوطن�ة المتعلقة بالسالمة  �جب أن تتوافق أوضاع المسا�ن مع جميع متطلبات وزارة الصح
 والصحة المهن�ة لضمان مراعاة الصحة العامة، مما سيؤدي إ� ز�ادة إنتاج�ة العمال و�فادة القطاع الصنا�ي �شكل عام. 

 التقي�م المعماري المتعلق بالصحة العامة  

ْتها  العمال�ن ا قع مسامو  •
�
 بالمصانع:  وِصل

o ال�ة لآلالت. االبتعاد عن األصوات الع 

o  ف المسا�ن والمصانع/ أما�ن العمل مؤمنة و ي ت��ط بني تجنب (ل سالمة�جب أن تكون الممرات الئت
 الحوادث أو اإلصابات).  وق�ع

o  ي ناتجة أخرى غازات أي  المواد ال��م�ائ�ة أو الدخان أو انبعاثات تكون بع�دة عن �جب أن
مكان  �ف

 العمل أو أي مصدر للتلوث. 

ي ذلك ع� سب�ل المثال  500�جب أن تكون المسا�ن ع� بعد 
م�ت ع� األقل من أي مصدر للتلوث، بما �ف

ف أو انبعاثات العادم وأنظمة ال�ف الص�ي  وجني �ت وأ�اس�د الني�ت ي أ�س�د ال��ب
أول أ�س�د ال���ون وثايف

. وم�اە ال�ف الص�ي والتلوث  ي
 الضوضايئ

ي دراسة  •
ي لضوء النهار واإلطالالت الجد�دة لضمان التعرُّ  لإل�شاءات التوج�ه الجغرا�ف

 . المناسبةض ال�ا�ف

ي  •
ي المبايف

ي لضوء النهار والته��ة الطب�ع�ة �ف
 الغرف المشغولة.  / القائمة ضمان التعرض ال�ا�ف

ي لضمان الته��ة الطب�ع�ة.  •
ي حدود المبايف

 دراسة النوافذ والفتحات �ف

): تو  •
�
 أو آل�ا

�
 ف�ي مناطق الغس�ل (�دو�ا

o جب ع� المق�ّ  آل�ة إذا تم توف�ي غساالت ومجففات� 
�
ف التأ� د مما إذا كانت جميع الغساالت مني

ة بأمان. باإلضافة إ� ذلك �جب تخ��ن المواد  وصولوالمجففات والمكاوي ال�ه��ائ�ة (إن وجدت) م 
ي التنظ�ف مثل األحماض و 

مواد التنظ�ف األخرى بأمان لتجنب الحروق  ال��م�ائ�ة المستخدمة �ف
ي حاو�ة بالست�ك�ة ذات�ة اإلغالق لجمع النفا�ات. 

. �جب تخ��ن هذە المواد �ف ف  خاصة للعني

o  .جب أال تكون منطقة الغس�ل والتجف�ف زلقة� 

o مع عالقات وحبال ل ،(
�
 أو آل�ا

�
المال�س  ن�ش �جب أن �كون للمسا�ن مكان مخصص للغس�ل (�دو�ا

 من حبل الغس�ل ل�ل عامل.  طو�ي  م�ت  1النوم والمطبخ بمتوسط  خارج أما�ن

/   ودورات الم�اە غ�ار المال�سالتأ�د من وجود عدد كاٍف من غرف  • والحمامات ومناطق الغس�ل وصناب�ي
ب مع مراعاة  دات م�اە ال�ش ع�  ةواحد دورة م�اەاإلشغال. (�جب أن �حتوي المرفق الص�ي ع�  أحمالم�ب

 . عامل) 15ومغسلة واحدة ل�ل  األقل ودش واحد 

د من وجود  •
�
ي   تحض�ي أما�ن مناسبة مخصصة ل التأ�

ي المسكن أو �ف
ي كل طابق �ف

�ا) �ف الطعام (المطبخ/ ال�افت�ي
: توف�ي  مع مراعاةلمسا�ن بأ�ملها ا لخدمةمكان واحد   ما ��ي

o ام�ك  بالط .  2ال �قل عن بارتفاع جدران ع� الالس�ي  م�ت
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o  ب و مصدر آمن لم�اە  لغسل األطباق.  أحواضال�ش

o  �فات. خزائن منفصلة لتخ��ن الطعام والمنظ 

o  .ثالجة لحفظ الطعام 

o  ي اخ/ فرن لط�ي الطعام (طبّ َموِقد
 من مخاطر الح��ق أو ��ب الغاز)  محم�ةمنطقة �ف

o  منخلباب  .
�
 �غلق ذات�ا

o  .مراوح / قنوات شفط 

o  .ات والقوارض  أجهزة مكافحة الح�ش

o  اء. نفا�ات مناسبة بغط تسال 

ف  ة ع� المطبخ أو غرفة الطعام، و�جب أال تقل المسافة بني ال �جوز فتح أبواب المرافق الصح�ة مبا�ش
 أمتار.  4باب المرفق الص�ي والمطبخ أو باب غرفة الطعام عن 

ة. (ع� سب�ل المثال ال غرفالتأ�د من استخدام مواد التشط�ب المناسبة مع اإلشارة إ� وظ�فة/ استخدام ال •
 ). المرافق الصحّ�ةأو داخل  مسارات الهروبد بالط زلق لو وج�جوز 

 التقي�م الم�كان��ي المتعلق بالصحة العامة  

المساحات  اتاستخدام بما يتناسب مع ،والمعاي�ي الوطن�ة والدول�ة المتعلقة بما ��ي  �وداتضمان التوافق مع ال
ي األنظمة:  خلللضمان عدم حدوث أي  ،اإلشغال وأحمالالمختلفة 

 أو تلوث ناتج عن أي ��ب أو تلف �ف

 الصح�ة/ ت��ف الم�اە/ م�اە المجاري التمد�دات  •

ل�ة • ف  إمدادات الم�اە الم�ف

 التدفئة والته��ة وتكي�ف الهواء •

ول المسال (مع أجهزة كشف ��ب الغاز/ نظام األمان) •  غاز الب�ت

 مهن�ة تقي�م الصحة والسالمة ال 

 والمعاي�ي الوطن�ة والدول�ة المتعلقة بالسالمة والصحة المهن�ة:  �وداتضمان التوافق مع ال

ت�ب / الصحة والنظافة الشخص�ة / نظافة المكان �شكل عام •  ال�ت

ل�ة): �جب أال تقل الم�اە المتاحة لالستهالك للفرد عن   • ف ب والم�اە الم�ف ي اليوم  60جودة الم�اە (م�اە ال�ش
ل�ت �ف

ب. لالست ي ذلك م�اە ال�ش
 هالك الشخ�ي بما �ف

 جودة الغذاء (نظافة المطبخ وعمل�ة تحض�ي الطعام)  •

جودة الهواء الداخ�ي (مستوى مناسب من درجة الحرارة والرط��ة والته��ة/ جو خاٍل من الروائح والتلوث   •
 الناجم عن المواد السامة أو األبخرة أو الدخان أو الغاز أو الغبار)
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ات •   ،معدن�ة ملساء ع� النوافذ واألبواب ترك�ب مناخل( مكافحة الح�ش
ُ ي المناطق الحارة ح�ث �ك��

 خاصة �ف
 
ّ

ي  أجهزة قتل توز�ــــع و  ،بابالذ
ات �ف  ) َحَسب الحاجةاألما�ن ُمخَتلف الح�ش

ات مراقبة وعمل�ات تفت�ش  • لضمان عدم وجود  دور�ةمراقبة الحيوانات الضالة (أبواب ذات�ة اإلغالق) (كام�ي
ي الداخل)

 حيوانات ضالة �ف

مزود الرعا�ة الصح�ة/ ع�ادة طب�ب/ صناديق اإلسعافات األول�ة مع األدو�ة الالزمة بداخلها (إ� جانب توف�ي  •
 ) وحمل اإلشغالم المرفق استخدا بما يتناسب معإذا لزم األمر 

ف الص�ي  •  مكتب الم�ش

 مساحتها واستخدامها.  بما يتناسب معاإلشغال داخل الغرفة  حمل •

اإلشغال  حمل مناطق الغس�ل والمراح�ض والحمامات وغرف تغي�ي المال�س وغرف الطعام متوافقة مع  •
كيبات   الالزمة.  والملحقاتومجهزة بجميع ال�ت

 تجميع القمامة وتوز�ــــع مناسب لصناديق القمامة: ل وآل�ة منطقةتحد�د  •
o  ستخدم الحاو�ات البالست�ك�ة ذات�ة� . ي كل مرفق ص�ي

�جب توف�ي سلة نفا�ات بالحجم المناسب �ف
 اإلغالق لجمع النفا�ات. 

o ) ل�ت ل�ل عامل) و�جب تف��غها مرة   3�جب تزو�د كل طابق بحاو�ة واحدة أو أ��� للنفا�ات الصلبة
ا ل واحدة ع� األق  . يوم��

ي نظ�فة وخال�ة من النفا�ات واألنقاض والم�اە الرا�دة. إذ �مكن أن تؤدي الم�اە الرا�دة  
�جب أن تكون المبايف

ي تعت�ب من أ��ب  ات والقوارض إ� أمراض ينقلها البعوض مثل المالر�ا وح� الضنك والئت والنفا�ات والح�ش
 مخاطر الم�اە الرا�دة. 

 فرها مصادر طب�ع�ة واصطناع�ة) كاف�ة تو   إنارة ( إنارة ج�دة •

جو خاٍل من الضوضاء (�جب أن تكون المسا�ن بع�دة عن أي مصدر لآلالت الصاخبة/ �جب أن تكون حدود  •
 الصوت) منالمنشأة معزولة ج�دا� 

ي المتعلقة بالعمال ذوي االحت�اجات  •
ي الطابق األر�ف

ف االعتبار بعض متطلبات التصم�م �ف �جب األخذ بعني
ثة (دل�ل متطلبات البناء الخاصة بذوي االحت�اجات حّد البناء الوطن�ة األردن�ة المُ  كودات�ع إ�  الخاصة، بالرج

 الخاصة). 

 المراجع  

 2018السبا�ة الموحد/  كود  •

�د وتكي�ف الهواء/  معاي�ي الجمع�ة األم��ك�ة لمهند�ي  •  2009التدفئة والت�ب

ي  ال�ود  •
ي المبايف

ك�ب نظام الغاز �ف ي ل�ت
 األرديف

، و  كود البناء الوطن�ة األردن�ة ( كودات • ي
ي المبايف

الته��ة الطب�ع�ة واألصول الصح�ة،  كود متطلبات المساحة �ف
)  كود و   الضوء الطب��ي



ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة 
ي قطاع األلبسة �ف

 المرحلة الثان�ة  –تع��ز السالمة اله�كل�ة لمسا�ن العمال �ف

 01-| رقم اإلصدار تقي�م المسا�ن القائمة-تق��ر تحد�د العيوب النموذج�ة
23 

 . برنامج عمل أفضل (األردن) -منظمة العمل الدول�ة
 

 التطب�قات 
 موزع مس 14إنج�كون بمراجعة تق��ر التقي�م الذي أعدە مقدمو خدمات المرحلة األو� لـ  تم تكل�ف

�
 قائما

�
ف ع� كنا ني

 إضاف�ة للمرحلة الثان�ة.  قائمة أخرىمسا�ن   4 لـ تقي�م ، باإلضافة إلجراءأنحاء الممل�ة كافة

ا؛ عرضت وحة سابق�  قائمة إنج�كون وألجل �سه�ل عمل�ة المعاينة والتقي�م ألوضاع المسا�ن بحسب المنهج�ة الم�ش
ي �مكن فيها تعبئة و  ،بالرج�ع إ� المعاي�ي  ،�د العيوب النموذج�ةل�ل مسكن عند ال��ارة لتحد تتم تعبئتها  معاينة الئت
اح  . إلجراءات تصح�ح�ة اتاق�ت

َ المُ الُمعاينة �مثل الجدول التا�ي قائمة و  ي المسا�ن: تحد�د الظروف و  لتقي�محة ق�تَ
 العيوب النموذج�ة �ف
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 صحة وسالمة المساكنالمعاینة ل قائمة  
 1رقم.نموذج 

 
 الموقع:  اسم المسكن/ المعمل:  رقم المسكن: 

 

 اسم الُمفتش:   تار�ــــخ المعاينة: 

 

ات الق�اس�ة للصحة والسالمة المهن�ة   دل�ل تصن�ف العيوب بالرج�ع إ� المؤ�ش

ا وموجودة بط��قة �سبب أو �مكن أن تؤدي إ� الوفاة أو العجز ال��ي  قاتلة  ات الع�ب مرتفعة �سب�� ر غ�ي القابل لإلصالح، الذي ينتهك القانون أو األنظمة. مؤ�ش  الدائم أو ال�ف

ى  ي قد يؤدي إ� دخول ثالثة أفراد ع� األقل  ك�ب ات الع�ب توجد ع� مستوى يؤدي أو سينتج عنه إعاقة جزئ�ة دائمة أو إصابات أو مرض مهئف ر ف�ه مؤ�ش ، أو �ف إ� المستش�ف
 انتهاك للقانون و األنظمة. 

ات الع�ب عند مست��ات  متوسطة  ر دون انتهاك القانون أو األنظمة،  ملحوظةمؤ�ش ، أو حدوث �ف ي يؤدي إ� خسارة يوم عمل واحد أو أ��� ، قد تؤدي إ� إصابة أو مرض مهئف
ر منها.   وُ�مكن إصالح  وعكس ال�ف

ات بمست��ات ملحوظة و�مكن أن تؤدي إ� إصابة أو مرض ال  طف�فة   يؤدي إ� خسارة يوم العمل أو انتهاك القانون أو األنظمة. و�مكن إصالح الع�ب �سهولة. توجد بعض المؤ�ش

ات ذات الصلة ع� مستوى �مكن أن �سبب اإلصابة أو المرض.  ضئ�لة   ال توجد أي من المؤ�ش
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تصن�ف الع�ب / اإلجراء   ز�ارة المعاينة صور من  تحد�د العيوب / المالحظات  النقاط الواجب التحقق منها  المرجع/موض�ع التقي�م 
ح   التصح��ي المق�ت

 المتطلبات العامة /  
 المعمار�ة 

 ال�ود المرج�ي / المع�ار 
ي 

ي األرديف الوصول لمختلف المرافق  الحركة و سهولة  - كودات البناء الوطئف
والمخارج (الممرات والمخارج ذات عروض  

 وظروف مناسبة)
 

  

دل�ل متطلبات البناء  
الخاص لذوي االحت�اجات  

 الخاّصة 

توف�ي متطلبات التصم�م الخاصة بذوي   -
الوصول  الحركة و االحت�اجات الخاصة (إمكان�ة 

 لمختلف المرافق وتوف�ي دورة م�اە بأبعاد وتركيبات
 )مناسبة

 

  

الدل�ل اإلرشادي الخاص  
بتفت�ش/تقي�م السكنات  

 )2019الُعّمال�ة ( 

 لمختلف المناطق. معدالت إشغال مناسبة   -
ا ل�ل عامل)   3.5(  ا م��ع� �  م�ت
 

 (التأ�د من عدم حدوث ازدحام)
 

، �جب تخص�ص   ف (إذا تم استخدام أّ�ة بطابقني
ي   3.5مساحة 

ف �ف ا ل�ل من العاملني ا م��ع� � م�ت
ال����ن السف�ي والعلوي. و�جب أن تكون 

ف ال����ن≥  ي   70المسافة بني
سم و�جب أن ت�ف

 السالمة)بمعاي�ي 
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تصن�ف الع�ب / اإلجراء   صور من ز�ارة المعاينة  تحد�د العيوب / المالحظات  النقاط الواجب التحقق منها  المرجع / موض�ع التقي�م 
ح   التصح��ي المق�ت

الدل�ل اإلرشادي الخاص  
بتفت�ش/تقي�م السكنات  

 )2019الُعّمال�ة ( 

توف�ي غرفة غس�ل ومنطقة تجف�ف. (أحبال   -
قة   1الغس�ل بطول ��ش 

�
م�ت ل�ل عامل ُمعل

ا)  خارج�
 

   

م�ت كحد أديف   2.8ارتفاعات مناسبة للغرفة (  -
 م�ت كحد أق�) 3.2 -
 

   

توف�ي عدد كاٍف من دورات الم�اە وغرف  -
االستحمام وأحواض الغس�ل بناًء ع� ِحمل  

اإلشغال. (مرحاض واحد، ودش واحد، وحوض  
 عامل) 15غس�ل ع� األقل لـكل 

 

   

كتّ�ب غرفة المرجل/ الّسّخان  
والخّزانات، الُمقّدم من برنامج  

 عمل أفضل (األردن) 
ي  كودات

ي األرديف  البناء الوطئف

سهولة الوصول إلعادة تعبئة خزانات الغاز   -
والديزل. (خزانات الغاز وصهار�ــــج تخ��ن  
الديزل وغرف السخانات معزولة وج�دة  

 الته��ة وآمنة)

   

توف�ي بيوت حراسة. (لمراقبة السالمة / األمن   - 
 ضوابط الدخول والخروج) / 
 

   

أبواب حد�د�ة/ مؤمنة للبوابات والمداخل   - 
ي ذلك  

ف حدود المنشأة بما �ف الرئ�س�ة. (تأمني
 الجدران الحدود�ة و�وابات الدخول الرئ�س�ة)

 

   

جودة مناسبة للبيئة الداخل�ة (الروائح ودرجة   - 
ا   الحرارة و مست��ات الرط��ة م��حة وفق�

 للمعاي�ي الدول�ة)
 

   



ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة 
ي قطاع األلبسة �ف

 المرحلة الثان�ة  –تع��ز السالمة اله�كل�ة لمسا�ن العمال �ف

 01-| رقم اإلصدار تقي�م المسا�ن القائمة-تق��ر تحد�د العيوب النموذج�ة
27 

 . برنامج عمل أفضل (األردن) -الدول�ةمنظمة العمل 
 

تصن�ف الع�ب / اإلجراء   صور من ز�ارة المعاينة  تحد�د العيوب / المالحظات  النقاط الواجب التحقق منها  المرجع / موض�ع التقي�م 
ح   التصح��ي المق�ت

مواد التشط�ب. (االخت�ار المناسب لمختلف   - 
 األ�شطة واستخدامات الغرف)

 

   

ه�كل المبئف (من الخارج) ومح�ط الغرفة   - 
(الجدران واألرض�ات والسقف من الداخل)  

 بحالة آمنة وج�دة. 
 

   

ي ظروف مناسبة  طابق السطح وما  - 
�علوە �ف

 (عزل، إنارة، وت��ف م�اە األمطار)
 

   

ي ظروف مناسبة (�جب   - 
التأ�د من أن األثاث �ف

ي غرف  
ف األرفف والخزائن وضمان ثباتها �ف تأمني

�ا إذا   ي ال�افي�ت
ف مقاعد ثابتة �ف النوم) (كذلك تأمني
 توفرت بعدد كاٍف و�حالة ج�دة)

 

   

المساحة. (االمتثال  عدم تغي�ي استخدام  - 
(  للتصم�م األص�ي

 

   

 ع�ادة داخل المنشأة أو بالقرب منها.  - 
 

   

�ا/ غرفة طعام/ مطبخ داخل   -  توف�ي كافيت�ي
ي ظروف ج�دة  

المنشأة أو بالقرب منها و�ف
 وسل�مة. 

 

   

ب بحالة   -  دات م�اە �ش ف حنف�ات/ م�ب تأمني
 عمل ج�دة. 
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ي �ش�ي  توف�ي الالفتات   -  واللوحات االرشاد�ة الئت
إ�: اسم المنشأة، استخدام أو رقم الغرفة،  

االتجاهات أو أي إشارات أخرى مطل��ة بجميع  
 .( ف  لغات العمال المق�مني

 

   

ف الصحة والسالمة المهن�ة   -  ف م�ش تعيني
�ة (موقع المكاتب   وموظف الموارد الب�ش
أرقام  اإلدار�ة ق��ب من مسا�ن العمال) (توفر 
 ، ف ف المعنيني االتصال الخاصة بالمسؤولني
ي حالة  

الستخدامها بعد ساعات العمل �ف
 الطوارئ.)

 

   

األبواب والنوافذ واألقفال والممقابض بحالة   - 
 ج�دة. 

 
اهتمام خاص بآل�ة األبواب ع� طول  -

 مسارات الخروج/ الهروب. 
 

   

مراجعة الجداول الزمن�ة والسجالت الخاصة   - 
ي تج��ــها إدارة   بأعمال الص�انة واإلصالح الئت

 المنشأة. 
كيبات  - (أعمال إصالح التشطيبات وال�ت

الم�كان�ك�ة وال�ه��ائ�ة والسبا�ة والمعدات  
واألثاث واإل�سسوارات وأجهزة النوافذ  

واألبواب). (�فضل إجراء أعمال الص�انة  
ر) 6وتوث�قها كل   أشهر وعند ا�تشاف ال�ف
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 �شائ�ةالسالمة اال 
 الب�انات العامة 

الوثائق المتوفرة (دقة المخططات؛ بناء   - 
المبئف وفق المخططات التصم�م�ة المعتمدة  

 بدون اختالفات.)
 

   

 الص�انة الدور�ة (إ�شائ�ة فقط).  - 
 

   

 السالمة اال�شائ�ة لمقاومة القوى الزلزال�ة 
 انتظام الشكل.  - 

 
   

جدران قص وانها منشاة  التحقق من وجود  - 
من مستوى األرض. والتحقق من وجود طابق  

 مرن. 

   

ي الطوابق العل�ا).  - 
 فرط الحمولة. (خاصة �ف

 
   

 االحمال التصم�م�ة العامة 
 تحم�ل بالطات الطوابق.  - 

 
   

 تحم�ل بالطة السقف.  - 
 

   

 (الخرسانة/ الحد�د)فحص العنا� اال�شائ�ة ضد العيوب النموذج�ة  
ي األرض�ة.  - 

 ��ب الم�اە �ف
 

   

ي ال�سوة الخرسان�ة والقصارة.  - 
 تفتت �ف
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ي العنا� غ�ي اإل�شائ�ة وتص��نات   - 
�شققات �ف

 األسطح. 
   

ي العنا�   - 
�شققات وعالمات تآ�ل �ف

 اإل�شائ�ة. 
   

موقع المحطات الق��بة (مثل: غرف   - 
و�مكان�ة انفجارها وق��ــها من  الب��لرات) 

 العنا� اإل�شائ�ة الحرجة. 
 

   

وط العامة للمنشآت الفوالذ�ة.  -   ال�ش
 

   

التهب�طات ع� مستوى االرض�ات, حركة   - 
ف   د (إن وجدت). والتهب�طات بني فواصل التمدُّ

 االعمدة و االساسات. 

   

 عزل االسقف.  - 
 

   

ي  - 
 الموقع العام. المنشات الخرسان�ة �ف

 
   

 (ارجع ا�  ال�ودات األردن�ة والدول�ة)السالمة ال�ه��ائ�ة  
 أنظمة الطاقة ال�ه��ائ�ة 

�طان�ة (   )BS7671المعاي�ي ال�ب
كيبات ال�ه��ائ�ة   كود ال�ت

 المحل�ة األردن�ة 

 ضمان عدم التحم�ل الزائد.  -
 

   

عدم وجود أسالك وعلب توز�ــــع مكشوفة /   -
 فقدان أغط�ة لمآخذ/ منافذ ال�ه��اء. عدم  

 

   

مآخذ كه��اء مقاومة للماء داخل المطابخ أو   -
 المناطق الرطبة/ الخارج�ة. 
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ضمان عدم انكشاف االتصال اآلمن بعلب   -
التوز�ــــع واللوحات / مس�طر عليها/ موضوعة  

 بط��قة تمنع التخ��ب. 
 

   

الوقا�ة من  كود التأر�ض و 
ي المح�ي  الصواعق

 األرديف
    توفر نظام التأر�ض.  -

 أنظمة اإلنارة 
 . ي

 إنارة / توز�ــــع تركيبات إنارة مالئمة.  - كود اإلنارة المح�ي األرديف
 

   

كيبات ال�ه��ائ�ة   كود ال�ت
 المحل�ة األردن�ة. 

تركيبات اإلنارة ومراوح السقف مثبتة �شكل   -
ي حالة عمل ج�دة. 

 صحيح و�ف
   

 األمان أنظمة  
ات المراقبة (مجلس   كود كام�ي

ي الممل�ة األردن�ة  
ي �ف البناء الوطئف

 الهاشم�ة)

ات مراقبة عند الحاجة.  -     توفر كام�ي

 السالمة من الحرائق
 ( ي

 التطب�قات المعمار�ة (حسب كود الوقا�ة من الحرائق األردىف
أطوال الممرات والنها�ات المسدودة حسب   - 

ي حالة   10طولها عن ال�ودات (ال ي��د  
أمتار �ف

 عدم وجود مرشات). 
 

   

أن تكون مسارات الخروج/ ممرات الطوارئ   - 
ذات عروض كاف�ة وآمنة مع مراعاة أحمال  

 اإلشغال وخال�ة من العوائق والعراق�ل.  
 م عرض) 0.9(≥ 
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�شطيبات المساحات المختلفة تتوافق مع   - 
ال�ودات (تصن�ف مواد التشط�ب الداخ�ي  
حسب فئات تتعلق بمقدار انتشار الح��ق  
والدخان المتكّون بناًء ع� وظ�فة وسعة  

ا  واستخدام المساحة، أو إذا كانت المنطقة جزء�
 من ط��ق الخروج)

 

   

األدراج والساللم بظروف وأبعاد مناسبة   - 
) / أسطح الدعسات   1.1(عرض الشاحط ≥ م�ت

غ�ي زلقة / محاطة بدراب��ن حسب الحاجة /  
محم�ة ضد الح��ق والدخان ع� طول 

 ت الخروج مسارا
 

   

ف غرف النوم تصل إ� السقف   -  الفواصل بني
(ارتفاع كامل للجدران أو القواطع) / الفصل  

ف الغرف للحما�ة من انتشار الح��ق   ال�امل بني
 �شكل واسع. 

 

   

�جب أن تكون أبواب مخارج الح��ق مقاومة   - 
ي حسب  

للح��ق ومجهزة بمعدات إغالق ذايت
م�ت   0.8الصاف�ة ≥ ال�ودات. (عرض الفتحة 

م�ت للباب    1.6للباب ذي الدرفة الواحدة و≥ 
( ف  ذي الدرفتني

 

   

تزو�د المناور الرأس�ة وغرف التخ��ن بمح�ط   - 
 وأبواب مقاومة للحرائق حسب ال�ودات. 
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الفتات وعالمات اتجاە واضحة لمخارج     - 
الطوارئ/ مخططات اإلخالء وقوائم االتصال  

ي حاالت 
الطوارئ المكت��ة بلغات جميع  �ف

 . ف  العمال المق�مني
 

   

أطوال مسارات الخروج حسب ال�ودات (أقل   - 
ا من أبعد نقطة/ باب غرفة عن باب   15من  � م�ت

ي نفس الطابق). (مسافة  
الدرج/ المخ�ج �ف

 م)  55انتقال كاملة إ� الخارج <
 

   

توافق عدد المخارج مع ال�ودات بما يتناسب   - 
 مساحة الغرفة وأحمال السعة. مع 

 

   

ي كل   - 
طرق نجاة/ مخارج بد�لة متوفرة �ف

 طابق. 
ف   ف بد�لني ف مخرجني (�جب أال تقل المسافة بني

ي الغرفة  
ف �ف ف أبعد نقطتني عن نصف المسافة بني

 أو المساحة)
 

   

ي   - 
سهولة وصول مركبات الدفاع المديف

 وس�ارات اإلسعاف للموقع
 

   

 الم�كان�ك�ة (حسب كود مكافحة الحرائق للرابطة الوطن�ة للحما�ة من الحرائق وال�ودات األردن�ة) األنظمة  
الرابطة الوطن�ة للحما�ة من  

مع�ار ترك�ب   / 14الحرائق
المواس�ي الرأس�ة ونظام  

 الخرطوم 

 توز�ــــع خزائن الخراط�م.  -
 

   

 عدم حدوث تخ��ب للخزائن.  -
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للحما�ة من  الرابطة الوطن�ة 
مع�ار نظام    /17الحرائق

ي الجاف
 اإلطفاء ال��م�ايئ

 

توز�ــــع طفا�ات الح��ق المحمولة (بودرة   -
ي أ�س�د ال���ون) 

 وثايف
   

نظام الوقا�ة من الحرائق   كود
ي القسم 

والقسم   5/ 1/ 2األرديف
6/3/55 

توز�ــــع الرشاشات وأجهزة كشف الدخان   -
 الح��ق. حسب ال�ود. واتصالها بنظام إنذار 

 

   

 وجود صنبور إطفاء -
 
 

   

)  األنظمة ال�ه��ائ�ة ي
  (حسب كود الرابطة الوطن�ة للحما�ة من الحرائق وكود مكافحة الحرائق األردىف

ضمان الص�انة المستمرة/ الدور�ة الموثقة   - 
 والمطبقة ع� األنظمة المختلفة 

 

   

 ة أنظمة االنذار من الحرائقكود
ي  (مجلس 

ي �ف البناء الوطئف
الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة)،  
الرابطة الوطن�ة للحما�ة من  

�طان�ة           72الحرائق  والمعاي�ي ال�ب
5839-1 

توف�ي نظام إنذار الح��ق �شمل أجهزة   -
ال�شف، وصفارات اإلنذار، وك� الزجاج ع�  
طول الممرات، والساللم، والغرف ال�ه��ائ�ة  

ازن، والمطابخ،  والم�كان�ك�ة، والمخ
�ات، واألعمدة، وحيثما دعت الحاجة   وال�افي�ت

ي ومتطلبات العنا�ة  
حسب ال�ود األرديف

 الواجبة. 

   

الوقا�ة من الح��ق (كود   كود 
( ي

ي األرديف  البناء الوطئف
�طان�ة (   )BS5266والمعاي�ي ال�ب

ف بطار�ات مدمجة لمصابيح الطوارئ   - تأمني
ع� طول الممرات والساللم والغرف  

ال�ه��ائ�ة والم�كان�ك�ة عندما تدعو الحاجة  
ا للمتطلبات األردن�ة ومتطلبات العنا�ة   وفق�

ي   المخارجالواجبة، باإلضافة إ� إشارات 
�ف

 مسارات الهروب. 
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 الصحة العامة 
 التك��ن المعماري

موقع المسكن (باالشارة ا� القرب من   - الصّحة العامةقانون 
المصنع والحما�ة من التلوث أو الضوضاء أو  

 أي مخاطر صح�ة أخرى.)
 

   

ي واجهات المسكن   - 
توج�ه المبئف والفتحات �ف

ي لضوء النهار والته��ة)
ض ال�ا�ف  (لضمان التعرُّ

 

   

 األنظمة الم�كان�ك�ة  
وكود  كود السبا�ة الموحد 

ي 
 السبا�ة األرديف

ال�ف الص�ي (مثل ا�سداد شبكة ال�ف   -
 الص�ي الداخل�ة)

   

كود السبا�ة الموحد وكود  
ي 

 السبا�ة األرديف
ب  - ل�ة (م�اە ال�ش ف اإلمداد بالم�اە الم�ف

 والغس�ل)
 

   

توف�ي خالطات ألنظمة الم�اە الساخنة   -
والباردة (التأ�د من إحكام إغالق ِخزانات 

 الم�اە)

   

معاي�ي الجمع�ة األم��ك�ة  
�د   لمهند�ي التدفئة والت�ب

 62وتكي�ف الهواء

ي   -
ر الته��ة ال�اف�ة �ف

ُّ
الته��ة (مثل عدم توف

 دورات الم�اە والحمامات وغرف النوم)
   

معاي�ي الجمع�ة األم��ك�ة  
�د   لمهند�ي التدفئة والت�ب

 62وتكي�ف الهواء

 تدفئة مرك��ة/ تكي�ف  -
 

   

درجات الحرارة والرط��ة مناسبة داخل   -
 المساحات المختلفة. 
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ك�ب نظام الغاز   ي ل�ت
ال�ود األرديف

ي 
ي المبايف

 �ف
نظام غاز مسال (التحقق من متطلبات   -

السالمة/ أجهزة ال�شف عن ��ب الغاز/ بعد  
 ( ف  الموقع عن المناطق المزدحمة بالقاطنني

 

   

كود السبا�ة الموحد وكود  
ي 

 السبا�ة األرديف
 

    ت��ف م�اە األمطار -

ف ومتطلبات وزارة الصحة)قضا�ا الصحة العامة ( ا لل�ودات والقوانني  وفق�
ت�ب.  -   النظافة وال�ت

 
   

سالمة ونظافة طرق تحض�ي الطعام و   - 
المطبخ و أما�ن تقد�م الطعام (معدات كاف�ة  

 وتعمل �شكل صحيح)
 النوم. ال �سمح بالط�ي داخل غرف  -
 

   

ات توزع حيثما دعت   -  توز�ــــع مب�دات الح�ش
 الحاجة. 

 توف�ي مناخل أسالك ست�ل للنوافذ.  -
 

   

مراقبة وجود الحيوانات الضالة داخل   - 
المنشأة (المراقبة والتفت�ش المتكرر/ أجهزة  

ي لألبواب). 
 اإلغالق الذايت

 

   

صناديق اإلسعافات األول�ة مع األدو�ة   - 
 المقدمة. 

 

   

منطقة لتجميع القمامة والتوز�ــــع المناسب   - 
 لصناديق القمامة. 
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ي كل مرحاض.  -
 سلة مهمالت بحجم مناسب �ف

 
 عبوات بالست�ك�ة ذات�ة الغلق الستخدامها.  -
 
�حتوي كل طابق ع� حاو�ة واحدة أو أ���   -

/ عامل). 3للنفا�ات الصلبة (   ل�ت
 
ا. إفراغ القمامة مرة واحدة ع�  -  األقل يوم��
 

ظروف عمل ج�دة ونظافة لدورات الم�اە   - 
ات   ف كيبات والتجه�ي والمرافق الصحّ�ة بكافة ال�ت

 والملحقات الالزمة لها. 
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 النتائج  
ف األو� والثان�ة):  18تلّخص المالحق التال�ة نتائج التقي�م للمسا�ن الـ  ي خضعت للمعاينة (من كال المرحلتني  الئت

ي ذلك قوائم المعاينة لـ  •
القوائم من قبل ف��ق مسا�ن تمت معاينتها. تمت تعبئة تلك  4الملحق أ: بما �ف

ي يوليو 
ي �ف  (المرحلة الثان�ة).   2021انج�كون الفئف

ي يوليو   14الملحق ب: يتضمن نتائج معاينة  •
ا، تم تقي�مها من قبل مزودي خدمات المرحلة األو� �ف مسكن�

حة) من قبل ف��ق انج�كون بناءً 2020 ا للقائمة السابقة المق�ت ع�  ، ول�ن، تمت تعبئة قوائم المعاينة (وفق�
 التقار�ر المزّودة من برنامج عمل أفضل (األردن). 

 لخصوص�ة المسا�ن ، فإن نتائج التقي�م (قوائم ال
�
اما ف (أ و ب) ل�ست المملوءة) المُ  ُمعاينةاح�ت ي الملحقني

درجة �ف
 .مخصصة لالستخدام العام 
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 خاتمة  
ي الختام، �مكن تصن�ف العيوب المحددة إ�  

: مجموعات بناًء ع� شدة  4�ف اتها ع� النحو التا�ي  تأث�ي

ا ومجتمعة بط��قة �سّبب، أو �مكن أن تؤدي إ� الوفاة، أو العجز ال��ي  ات الع�ب/ الخطر مرتفعة �سب�� قاتلة: مؤ�ش
ر غ�ي القابل لإلصالح الذي ينتهك القانون أو األنظمة.   الدائم، أو ال�ف

ات الع�ب/ الخطر ع� مستوى يؤدي أو سينتج عنه إ • ى: مؤ�ش ي ك�ب عاقة جزئ�ة دائمة أو إصابات أو مرض مهئف
ي انتهاك القانون أو 

ر غ�ي قابل للعكس يتسبب �ف قد يؤدي إ� دخول ثالثة أفراد ع� األقل إ� المستش�ف أو �ف
 األنظمة. 

ي يؤدي إ�   • متوسطة: جميع معاي�ي الخلل/ الخطر بمست��ات ملحوظة و�مكن أن تؤدي إ� إصابة أو مرض مهئف
ر أو   خسارة يوم عمل ر دون انتهاك القانون أو األنظمة ح�ث �مكن عكس ال�ف ، أو حدوث �ف واحد أو أ���

 إصالحه. 

ي مست��ات ملحوظة و�مكن أن تؤدي إ� اإلصابة أو المرض، ل�ن ال تؤدي إ�   •
طف�فة: توجد بعض المعاي�ي �ف

ر �سهو  ي منه، وال يوجد ض�اع يوم العمل أو انتهاك القانون أو األنظمة. �مكن عكس تأث�ي هذا ال�ف
لة أو التعا�ف

 تأث�ي دائم. 

 ضئ�لة: ل�ست العيوب ذات الصلة ع� المستوى الذي �مكن أن �سبب اإلصابة أو المرض.  •

 مالحظة

ي  تم إجراء التقي�مات بناًء ع� ما تم مالحظته والتحقيق ف�ه وتحل�له بالمعاينة النظ��ة فقط خالل ال��ارات الئت
األعضاء المهنيون والحرفيون أو المقاولون إ� إجراء الم��د من ز�ارات التفت�ش أجراها المهندسون. وقد �ضطر 

ان�ة الالزمة لإلجراءات التصح�ح�ة المو� بها والتحسينات  ف ر والم�ي والتقي�م لتحد�د المستوى الدقيق لمقدار ال�ف
 المتعلقة بالسالمة اله�كل�ة للمسا�ن القائمة. 
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ي المسا�ن الحال�ة، المتعلقة  تمثل الرسوم الب�ان�ة التال�ة
شدة وتكرار العيوب (العيوب النموذج�ة) الُم�تشفة �ف

ا:   ب�جراءات التقي�م الموضحة سابق�

 

 مساكن  ال في    االنشائ�ةتتعلق �السالمة  نموذج�ة  عیوب
 خارجي الموقع سیئة في الخرسانة مسلحة  منشات

 

 سوء عزل السقف

 التهب�طات في االرض�ات

 الصلب له�اكلعامة سیئة  حالة

 شقوق في العناصر اإلنشائ�ة

 االنشائ�ة شقوق في العناصر غیر 

 والقصارة ةالخرسان�الكسوة في  تفتت

 الجدران /البالطاتتسرب الم�اه في 

 االسطح التحمیل الزائد على

 األرض�ات  ز�ادة تحمیل على بالط 

 وجود جدران قصعدم  

 عدم انتظام الشكل 

 عدم وجود ص�انة دور�ة

 / المخططات  الوثائقنقص 

 قاتلة   �برى    متوسطة    طف�فة   ضئیلة   

 

   مساكنال�السالمة الكهر�ائ�ة في تتعلق نموذج�ة   عیوب
 نقص أو تلف إضاءة الطوارئ وعالمات الخروج  

 

ي نظام اإلنذار من الح��ق (صفارات إنذار غ�ي مسموعة / توز�ــــع غ�ي  
خلل �ف

 مناسب للسماعات) 
ال يتم تطبيق عمل�ات الفحص / الص�انة الدور�ة أو �سج�لها ع� أساس  

 مستمر لألنظمة مختلفة

ات المراقبة غ�ي متوفرة �شكل كاف   كام�ي

ي حالة  
كيبات ومراوح السقف غ�ي مثبتة �شكل صحيح / �ف تركيبات اإلضاءة وال�ت

 سيئة. 

كيبات اإلضاءة / اإلنارة.   توز�ــــع غ�ي مناسب ل�ت

ي حالة سيئة 
 نظام التأر�ض مفقود / �ف

 

 لوحات مكشوفة / غ�ي مضبوطة / معرضة للتخ��ب. 

ي المطابخ أو المناطق الرطبة أو 
ي حالة سيئة /مفقودة �ف

المنافذ المقاومة للماء �ف

 الخارج�ة. 

 من العمال. 
�
 جدا

�
 أعمدة / كابالت تزو�د طاقة تقع ق��با

 

 أسالك ولوحات توز�ــــع مكشوفة / أغط�ة مآخذ أو منافذ قوا�س مفقودة. 

 التوز�ــــع والتوص�الت. تحم�ل زائد يتعلق بالطاقة والمحوالت ولوحات  

ى    متوسطة   طف�فة  ضئ�لة    قاتلة   ك�ب
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  عیوب نموذج�ة تتعلق �األنظمة الم�كان�ك�ة

ئ   نظام ت��ف م�اە أمطار سئي
 

 

متطلبات السالمة/ عدم وجود كاشفات ال يتوافق نظام الغاز المسال مع 
 ��ب الغاز /اسطوانات الغاز تقع بالقرب من مناطق شد�دة اإلشغال 

 

ي أما�ن مختلفة. 
 درجات الحرارة والرط��ة غ�ي مناسبة �ف

 

 عدم وجود تدفئة مرك��ة / تكي�ف أو أنها بحالة سيئة
 

ي الحمامات 
 وغرف النوم)ته��ة سيئة (مثل عدم كفا�ة الته��ة �ف

 

 ال توجد خالطات ألنظمة الم�اە الساخنة والباردة أو أنها بحالة سيئة
 

ب والغس�ل) أو أنها بحالة سيئة ل�ة (م�اە لل�ش ف  ال توجد إمدادات م�اە م�ف
 

ئ (مثل ا�سداد شبكة ال�ف الص�ي الداخل�ة)    نظام �ف ص�ي سئي
 

ي تتطلب ذلك ي المواقع الئت
 ال يوجد صنبور إطفاء �ف

 توز�ــــع المرشات ال يتوافق مع ال�ود / غ�ي متصل بنظام االنذار. 
 

ي أ�س�د ال���ون)
 نقص وجود طفا�ات ح��ق محمولة (مسحوق وثايف

 

 تخ��ب خزانات الم�اە. 
 

 توز�ــــع غ�ي مناسب لخزائن بكرة الخرطوم. 

ى   متوسطة   طف�فة   ضئ�لة    قاتلة   ك�ب

 

  عیوب نموذج�ة تتعلق �الوقا�ة من الحرائق 

ي إمكان�ة الوصول لمركبات االسعاف والدفاع 
 المديف

 

ي ال تمتثل   عدد المخارج باإلشارة إ� مساحة الغرفة والسعة الئت

 لل�ودات

 أطوال مسارات الهروب ال تمتثل لل�ودات
 

 أوضاع منطقة التجمع ال تمتثل لل�ودات 

ال توجد خ��طة إخالء أو أسهم توجيه�ة للمخارج أو قائمة جهات  

 اتصال للطوارئ  

 حسب ال�ودات.  مقاومة للح��قالمناور والمخازن غ�ي مزودة بأبواب 

نقص األبواب المقاومة للح��ق ع� المخارج مع أجهزة اإلغالق 
ا لل�ودات/ أو وجودها بحالة سيئة ي وفق�

 الذايت
ف الغرف (عرضة النتشار الح��ق) ال يوجد فصل    كامل بني

أبعاد و�شطيبات األدراج غ�ي مناسبة (زلقة، غ�ي آمنة وغ�ي مزودة  

 بدراب��ن) 

ي الط��ق)
 عروض و�شطيبات غ�ي كاف�ة لمسارات الهروب (عوائق �ف

ي  15تتجاوز أطوال الممرات عند النها�ات المسدودة 
ي المبايف

ا �ف � م�ت

) القائمة (عدم  ف  االمتثال للقوانني

ى   متوسطة   طف�فة   ضئ�لة    قاتلة   ك�ب

 
ي ومعاي�ي الصحة 

ي األرديف المحل�ة   والسالمة المهن�ة مالحظة : تم تقي�م كافة العيوب النموذج�ة بالتوافق مع كودات البناء الوطئف
 والدول�ة. 
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 عيوب نموذج�ة تتعلق بالجوانب المعمار�ة والداخل�ة  
 )األعمال الم�كان�ك�ة وال�ه��ائ�ة والصح�ةال توجد ص�انة متكررة (تتعلق به�كل المبئف أو 

 

 

 األبواب والنوافذ واألقفال والمقابض بحالة سيئة. 
 

�ة) مكاتب إدار�ة بع�دة عن   المنشأة (موظفو الصحة والسالمة المهن�ة والموارد الب�ش

 الالفتات المتوفرة بحالة سيئة

ب غ�ي متوفرة دات ال�ش  م�ب

�ا / منطقة تناول الطعام / المطبخ  موقع أو حالة غ�ي مناسبة لل�افت�ي
 عدم توفر ع�ادة داخل المنشأة أو بالقرب منها

 المساحة. تغي�ي استخدام أو وظ�فة 
 أثاث  غ�ي مناسب و�حالة سيئة

 السقف بحالة سيئة (من ح�ث العزل واإلنارة وت��ف م�اە األمطار)

ي حالة سيئة
 ظروف ه�كل المبئف من الخارج والغرف من الداخل �ف

 مواد �شط�ب غ�ي مناسبة

 جودة البيئة الداخل�ة سيئة

 حدود المنشأة غ�ي مؤمنة

 توف�ي ب�ت حراسة / مراقبة أمن�ة لم يتم 
 غرفة المرجل/السخان ومخازن الغاز ال تتوافق مع متطلبات السالمة

 مرافق صح�ة غ�ي كاف�ة

 م�ت كحد أق�)  3.2م�ت كحد أديف و  2.8ارتفاع الغرفة غ�ي مناسب (
 منطقة غس�ل وتجف�ف غ�ي مناسبة 

 عامل) م�ت م��ــع ل�ل  3.5معدالت اإلشغال (أقل من 

 اعتبارات تصم�م خاصة للعمال ذوي اإلعاقة
 

 عروض وظروف الممرات غ�ي المالئمة

ى    متوسطة  طف�فة   ضئ�لة   قاتلة  ك�ب

 

 
 عيوب نموذج�ة تتعلق بالصحة العامة  

ي حالة سيئة.  
ات الصح�ة �ف ف كيبات والتجه�ي  دورات الم�اە / الحمامات / ال�ت

 

 صناديق القمامة موزعة �شكل غ�ي كاٍف. استخدام أنواع غ�ي مناسبة. 

عدم وجود صناديق إسعافات أول�ة موزعة بكفاءة / عدم تقد�م دواء / حالة 
 سيئة

 س�طرة ع� وجود الحيوانات الضالة داخل المنشأة ال توجد 

ات / أنظمة التحكم / مناخل النوافذ   نقص أجهزة قاتالت الح�ش

 لم يتم اتخاذ تداب�ي سالمة إلعداد الطعام أو داخل المطبخ

 قلة النظافة (المنشأة متسخة) 

 والته��ة الطب�ع�ة) توج�ه غ�ي صحيح لمبئف السكن (عدم كفا�ة ضوء النهار 
ازات أو التلوث أو أي  ف موقع المسكن (بالقرب من مصادر الضوضاء أو االه�ت
ق بالصحة أو السالمة)

�
 خطر آخر ُمَتعل

ى   متوسطة   طف�فة   ضئ�لة    قاتلة   ك�ب
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بناًء ع� تصن�ف العيوب، �مكن تحد�د أول��ات اإلجراءات التصح�ح�ة، و�مكن وضع خطة تنف�ذ بالتوافق مع 
ان�ات المتوفرة.  ف  الم�ي

وحظ أن العيوب الرئ�س�ة تتعلق �سوء الص�انة وعدم االمتثال لمتطلبات الصحة والسالمة العامة (نقص النظافة 
�
لقد ل

ء لألبواب المقاومة للح��ق، وضعف عزل بيوت  أو التنظ�م أو اإلهمال لتطب�قات ال وقا�ة من الحرائق أو األداء ال�ي
دات م�اە  ، وغرف الطعام، وم�ب األدراج والمناور، وغرف السخانات والمطابخ، والظروف غ�ي المالئمة لمناطق الط�ي

ب، والمناطق الرطبة واألسالك المعلقة لن�ش الغس�ل، فضً� عن سوء العزل والت��ف  ي واالستعمال غ�ي ال�ش
المايئ

 المناسب للسطح). 

ي الختام، ُتعت�ب اإلجراءات التصح�ح�ة 
ف الظروف الحال�ة  ذاتو�ف ة لمعالجة العيوب كخطوة أو� أساس�ة لتحسني أهم�َّ

ة حاجة إلجراء ص�انة متكررة وز�ادة الو�ي لمنع حدوث مشا�ل جد�دة ع� المدى الط��ل. كما   غ�ي المقبولة، ول�ن ثمَّ
ورة ز�ادة الو�ي  ثمة ح اجة إ� إجراء تحسينات مستمرة للحفاظ ع� السالمة اله�كل�ة داخل أي منشأة، فضً� عن �ف

ف مختلف األطراف وأصحاب المصلحة  ف بني لضمان باتباع خطوات مدروسة بأهم�ة جودة السالمة والصحة المهنيتني
ف المستمر إلدارة الصحة والسالمة والبيئة داخل المسا�ن ) (ك  التحسني ي الشكل التا�ي

 . م هو موضح �ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي إدارة الصحة والسالمة1-8الشكل 
ف الُمستمر �ف  : خطوات التحسني

 

 

أنظمة الصحة 
والسالمة المھنیة

التخطیط

التنفیذ والتشغیل

التحقّق واإلجراءات 
التصحیحیة

تدقیق اإلدارة

التحسین الُمستمر

التحسین 
الُمستمر في 
إدارة الصحة 

 والسالمة
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