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 ملخص تنف�ذي .1
النموذج�ةلتوجيهات  التق��ر  " العيوب  المهمة  تقي�م و�صالح  المرحلة    الثان�ة" هو  ي إطار 

إنج�كون، �ف كة  المسندة ل�ش
ا قطاع  ي 

�ف العمال  لمسا�ن  اله�كل�ة  السالمة  "تع��ز  عنوان  تحت  (األردن)،  أفضل  وع عمل  من م�ش ي    األلبسةالثان�ة 
�ف

 الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة". 

 و 
�
"تق��ر تحد�د العيوب النموذج�ة" المتعلق بالظروف المع�ش�ة للعمال (السالمة ، أال و�ي  1من نتائج المهمة    انطالقا
ي ثبت أنها  لمسا�ن العمالاله�كل�ة   ، بالفائدة ع� األعمال التجار�ة تعود )، واليت

�
اما ف وع، وهو  وال�ت وضع  بأحد أهداف الم�ش

؛ �ساعد مسا�ن العمالبعض تداب�ي الصحة والسالمة داخل  ب   مقارنةالعيوب    معالجةلمبادئ التوجيه�ة المتعلقة بتقي�م و ا
،هذا التق��ر األعضاء  ي والمؤثرة    والمخاطر الصح�ة المتعلقة بها   تحد�د العيوب النموذج�ةع�    ، غ�ي ذوي االختصاص الفيف

  4إ�    االستناد بوضع خطة لإلجراءات التصح�ح�ة وأعمال اإلصالح المطل��ة،  كما �ساعدهم ع�  ع� سالمة العّمال،  
المهن�ة  معاي�ي رئ�س�ة : تتعلق بالسالمة والصحة  اله�كل�ة    ، أال و�ي ال�ه��ائ�ة واو السالمة  الحرائق    لوقا�ةالسالمة  من 

ي تتبع والصحة العامة ي ال�ودات والمعاي�ي المحل�ة والعالم�ةمتطلبا، اليت
 . ت محددة �ف

 و 
�
ي تق��ر المهمة األو�) وتصن�ف العيوب النموذج�ة المحددة    والتقي�م  المعاينةقوائم  تعبئة    من  اندراجا

  حسب (الواردة �ف
المصاحبة  المخاطر  ي    لها   شدة 

�ف �ع�شون  الذين  العمال  ، ضئ�لة(  رئ�س�ةفئات    5تحت    مسا�نالع� صحة وسالمة 
ىمتوسطة،  طف�فة،   ي هذا    التوجيهاتاستخدام    مختلف االختصاصاتمن    المعاينة  لمسؤول  ، قاتلة)؛ �مكنك�ب

الواردة �ف
التق��ر لتسل�ط الضوء ع� أعمال اإلصالح الالزمة ل�ل ع�ب تم تحد�دە، وتوثيق اإلجراءات التصح�ح�ة الالزمة بط��قة 

ف  ومناسبةفعالة     �ة من أجل تحد�د األول��ات لإلجراءات التصح�ح�ة المطل��ة، و�عداد خطة تنف�ذ،  للمدي��ن التنف�ذيني
ان�اتمع ا تتناسب ف عةتالم لم�ي

ّ
رة وشدة المخاطر الُمتوق

ّ
 . وف

ي هذا التق��ر  و 
ي (المهندس  قائمة ع�تجدر اإلشارة إ� أن أعمال اإلصالح والتوص�ات الواردة �ف ة ف��قنا الفيف ي  و خ�ب

ن) �ف
كة المستشار للهندسة (  فُقّد�ة والمعايناتوال��ارات التَّ   لفحوصاتم��د من اإجراء ال حاجة إ�    ثمة، ومع ذلك  )Engicon�ش

ف من قبل ال اح الم��د من أعمال  مختّصني حة، أو الق�ت ف لدعم القرارات المتعلقة بالتحسينات المق�ت ف أو المقاولني  أو الحرفيني
لها  اإلصالح   الحاجة  تدعو  ي  ال  ةالخاص  معاينتهم  بحسباليت العّمال  قائمةللظروف  التكال�ف  وأل ،  لمسا�ن  تحد�د  جل 

حةالمُ  ة بتنف�ذ اإلجراءات التصح�ح�ةالمتعلق  . ق�ت
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 اإلختصارات  .2

 امةقائمة اإلختصارات والرموز الع 1.2

BWJ  (األردن) برنامج عمل أفضل 

EHS الصحة والسالمة البيئ�ة 

GoJ حكومة الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة 

HR ة موارد ال�  الب�ش

IEQ جودة البيئة الداخل�ة 

ILO  مة العمل  الدولّ�ة ُمنظ�

JEA  ف ف نقابة المهندسني  األردنيني

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

OSH 

 

 ةالسالمة والصحة المهن�
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 منظمة العمل الدول�ة 
 

 اإلختصارات والرموز الفن�ة قائمة  2.2

AC  تكي�ف الهواء 

ACI  المعهد األم���ي للخرسانة 

ANSI  ي األم���ي للمعاي�ي  المعهد الوطيف

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

BS  طان�ة�  المعاي�ي ال�ب

CCTV  ات المراقبة  نظام كام�ي

DB  درجة حرارة الجافة 

FACP  لوحة تحكم إنذار الح��ق 

FFL  ي
 منسوب التشطيبات الطاب�ت

FR  مقاوم للح��ق 

HVAC  التدفئة والته��ة وتكي�ف الهواء 

IBC  كود البناء الدو�ي 

ICC  مجلس ال�ود (  الدو�ي (األم���ي

ID  التصم�م الداخ�ي 

IRS الدول�ة  نظام المسؤول�ة 

JBC  ي
 كود البناء األرديف

LPG  ول المسالغاز  الب�ت

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

NFPA الرابطة الوطن�ة للحما�ة من الحرائق 

RCD  ي
 جهاز الت�ار المتب�ت

UBC  كود البناء الموحد 

WC  دورة م�اە 
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 منظمة العمل الدول�ة 
 

 مقدمة .3
األردن أفضل  برنامج عمل  ف    )BWJ( �جمع  لتحسني األردن  ي 

المال�س �ف المصلحة من جميع مست��ات صناعة  أصحاب 
ام حقوق العمال، وتع��ز القدرة التنافس�ة   القطاع.  لذلكظروف العمل، وتع��ز اح�ت

ي  وتخضع  
من خالل    وتحصل ع� االستشارات الالزمة  للمراقبة(BWJ)   برنامج عمل أفضل األردنالمصانع المشاركة �ف

 ال��ارات االستشار�ة وخدمات التدر�ب. تقي�مات المصانع و 
ف  هذا و  نامج إ� تحسني ا، ال س�ما ف�ما يتعلق بالسالمة والصحة المهن�ة ع�ب  عمل�ة  �ــهدف ال�ب

�
توف�ي ظروف عمل أ��� أمان

ي جميع أنحاء 
 . الممل�ة األردن�ة الهاشم�ةمؤسسات التصنيع �ف

ي إثبات أن ظرو كما و 
نامج �ف ي الالئق �مكن أن �ساعد المالئمةف العمل �تمثل الهدف الرئ��ي لهذا ال�ب ي   ا واالستثمار التقيف

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

ال من كل ما سبق   وع  ينبثق هذا  ي قطاع األ "تع��ز السالمة اله�كل�ة  تحت عنوان  م�ش
ي الممل�ة    لبسةلمسا�ن العمال �ف

�ف
 ". األردن�ة الهاشم�ة

 

 المسندة المهام  1.3
ي   تم تكل�ف 

ي قطاع األلبسة �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

 :  الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة" و�ي

 إعداد تق��ر تحد�د العيوب النموذج�ة.   .1

د بهذا التق��ر).  تقي�م و�صالح العيوب النموذج�ة.  توجيهاتتقد�م تق��ر  .2  (المتجسِّ

 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  رئ�س�ةاألهداف ال 2.3  للم�ش
وع إ�    التال�ة:  الرئ�س�ة تحقيق األهداف األر�عةيهدف الم�ش

ف أصحاب المصانع �شأن متطلبات سالمة المبيف 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 •  دول�ة ج�دة.  مارساتمُ إلشارة ل باالوطن�ة  تحد�د قضا�ا السالمة اليت
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 منظمة العمل الدول�ة 
 

 المراجع .4
ر �صالح العيوب النموذج�ة". لذلك،  و تقي�م    توجيهاتتق��ر    عنوان " تحت  �مثل هذا التق��ر المهمة الثان�ة   ف��ق    سخَّ

اتهم  عداد هذا التق��ر إل   إنج�كون    مختلفةال   �وداتوالالمعاي�ي    حول  دراساتوأجروا    خ�ب
�
،  المسندة إليهمقة بالمهمة  المتعل

ي المهمة األو�    لتسل�ط الضوء ع�   وذلك  
ي تم تحد�دها �ف باإلضافة للمخاطر الواردة والمرتبطة  العيوب النموذج�ة اليت

التصح�ح�ة    ع� دل�ل (وضع  ، و بكل ع�ب أعمال اإلصالح والتحسينات واإلجراءات  ح  �ق�ت تصن�ف    وفق شكل جدول) 
ي    حددةالم نموذج�ة  العيوب  ال

العمال�ف المصاحبة  شدة  من ح�ث ،  مسا�ن  لسالمة ل   معينة  معاي�ي   مقابل  لها،  المخاطر 
 . (*) والصحة المهن�ة

   المهن�ةالوثائق واإلجراءات المتعلقة بالسالمة والصحة  1.4
للحد من انتشار الوقائ�ة الصحة و إجراءات العمل الخاصة بتدابیر السالمة  تحت عنوانوزارة العمل لالدلیل الشامل 

قید مناطق اللمؤسسات وشر�ات تصن�ع المنسوجات واألل�سة في   الق�اس�ةتطبیق دلیل إجراءات العمل فیروس �ورونا: 

 والمناطق الصناع�ة المؤهلة.  التطو�ر

 .) BWJ، برنامج عمل أفضل (األردن) MoH وزارة الصحة، Mol دلیل معاینة/ تقی�م مساكن العمال (وزارة العمل  

 قانون الصحة العامة

 

 والمعاي�ي الفن�ة الوطن�ة والدول�ة  �واد األ  2.4
 )NFPAالرا�طة الوطن�ة للحما�ة من الحرائق (

 (ASHRE) األمر�ك�ة لمهندسي التبر�د والتدفئة وتكی�ف الهواءالجمع�ة 

 كود البناء الوطني األردني

 المعاییر البر�طان�ة

 المعاییر األمر�ك�ة 

 (األمر�كي)  (ICC) الصادر عن مجلس الكود الدولي )IBC�ود البناء الدولي ( 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
لمعاي�ي المحل�ة والدول�ة المستخدمة، تحقق من الملحق أ (قائمة  �ودات واالمتعلقة بالمراجع وال  اتللحصول ع� التوض�ح (*) 

 .المراجع) المرفق بهذا التق��ر 
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 منظمة العمل الدول�ة 
 

ات�ج�ةالخطة  .5 حة لتقي�م المُ  االس�ت وط السالمة  وتع��ز ق�ت والصحة  �ش
 ال مّ لمسا�ن العُ  ةالمهن�ّ 

حة   ات�ج�ة المق�ت ي التا�ي الخطة اإلس�ت
ف المستمر  واإلجراءات المو� باتباعها لضمان ا�مثل الرسم الب�ايف لنظام إدارة  لتحسني

ها للعمال  السالمة والصحة المهن�ة   ي �جب توف�ي وط الع�ش المالئمة واليت    ،ضمن المسا�نوضمان �ش
�
ق بالسالمة  ف�ما يتعل

 لب�ة مست��ات مناسبة للسالمة والصحة المهن�ة: اله�كل�ة لمسا�ن العمال، ما �ضمن ت

 
 : الخطة اإلسترات�ج�ة المقترحة للتحسین المستمر (نظام إدارة السالمة والصحة المهن�ة)1-5الشكل

 منهج�ة التقي�م .6

 إجراءات التقي�م 1.6
ي مسا�ن العمال، لتقي�م  المتعلقة  ل�وداتا األساس�ة التال�ة بناًء ع� كافة اعتماد المعاي�ي تم 

بالسالمة والصحة المهن�ة �ف
 : قائمةظروف مسا�ن العمال ال

 السالمة اله�كل�ة (اإل�شائ�ة) -
 السالمة ال�ه��ائ�ة  -
 الوقا�ة من الح��ق  -
  ة العاّمةالصّح  -

المشار�ة/ رفع  

الوعي/ التحسین/  

 إعادة االستخدام

تحدید األهداف /  

تعر�ف األهداف  

 الرئ�س�ة

لعوائد/  ا مستوى رفع 

  التي تحققهاالفوائد 

 الصناعة 

تخص�ص  

استشاري/ مقاول/  

 فر�ق فني

أداء معاینة/ جمع  

ب�انات/ تعبئة  

قائمة مراجعة/  

 توثیق تقار�ر 

تحدید المستفیدین 

وأصحاب 

 المصالح 

تنفیذ إجراءات  

تصح�ح�ة وتدابیر 

 وقائ�ة 

عقد اجتماعات/  

معاینة/ ز�ارة  

 استشار�ة

 /تحدید التحسینات

مراجعة الُمخرجات  

ُمحّددات/ الدروس  وال

 الُمستفادة

وضع استرات�ج�ة 

تقی�م/ الئحة تقی�م/  

ى مراجع  الرجوع إل

 و�ودات 
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 التقی�م المتعلقة �الصحة والسالمة المهن�ة في مساكن العمال  معاییر :1-6الشكل 

 التطب�قات  .7
ح    ي مسا�ن الُعّمال  فحص لغرضكإجراء عام ُمق�ت

 التقي�م الُموضحة  معاي�ي   يرا�ي فحص نظري دقيق    من فإنه ال بّد ،  مبايف
ا  ف�قوم به  والوقا�ة من الح��ق والصّحة العاّمة)    اإلمشائ�ة، السالمة ال�ه��ائ�ة (السالمة    سابق�

�
  �شكل دوري  ،شخص ُم�ل

ي ال بُ والحوادث الممكن  لتحد�د نقاط الضعف ل و ة، اليت ف ّض توُ د� أن ُ�سج� ف بالشأن.  واإل   ح للمسؤولني ف المعنيني مع اإلشارة  دار�ني
تدخل   �ستد�ي  قد  التصح�ح�ة  اإلجراءات  بعض  أن  ف  إ�  ومقاولني ف  وفنيني اختصاص  الوارد  أصحاب  الع�ب  ي 

�ف للبحث 
 
�
ف االعتبار شدة المخاطر  قة بهواإلصالحات الُمًتًعل  الُمتوقعة. ، مع األخذ بعني

 
حةمة مقابل معاي�ي التقي�م المُ ، و�ــهدف �سه�ل عمل�ة تقي�م أوضاع المسا�ن القائلذلك، وكجزء من المهمة األو�      ، ق�ت

حت   تقي�م  إنج�كوناق�ت ال��ارةتها  تعبئ   تتم   قائمة  عند  مسكن  المعاي�ي   ،ل�ل  إ�  بالرج�ع  النموذج�ة  العيوب    لتحد�د 
حة  اإلجراءات التصح�ح�ة   ، وإلعطاء توجيهات حولوال�ودات الدول�ة والمحل�ة المصّنفة بحسب شدة الخطر  و   المق�ت

ي المسا�ن الُمستهدفة. سالمة وصحة    بما يؤثر ع�  طف�ف، خف�ف، متوسط، شد�د، قاتل)(إ�    بالع�برتبط  الم
ف �ف  العاملني

 

 

 

 مالحظة 
حة  التقي�مُير�ب الرج�ع إ� التق��ر األول بعناوان "تق��ر تحد�د العيوب النموذج�ة" واالطالع ع� قائمة   لفهم منهج�ة  المق�ت

ي المسا�ن تحد�د  و  القائمة  ظروف لللمعاينة واالتقي�م 
 .العيوب النموذج�ة �ف

التقییم  معاییر  

 أة القائمة المنشمخططات  •
 مقاومة الزالزل  •
 اة منشعمر ال •
 تقّوسات التشققات/ ال •
 ساللم النجاة من الحر�ق  •
 أعمال الص�انة  •
 

  األردن�ة كودات الإشارة إلى  •
 والدول�ة المتعلقة �ما یلي:

 نظام الطاقة  •
 نارة نظام اإل •
 نظام التكی�ف  •
 نظام األمان  •
 نشائ�ة اإلالسالمة  السالمة الكهر�ائ�ة  

من   وقا�ةال

 األردن�ة  األكوادإشارة إلى  • �ق الحر 

 :والدول�ة المتعلقة �ما یلي

 الهندسة المعمار�ة  •
الم�كان�ك�ة  األعمال  •

 والكهر�ائ�ة والصح�ة 
 

 كودات إلى ال إشارة •

 والدول�ة المتعلقة �ما یلي: األردن�ة 

 الهندسة المعمار�ة  •
والكهر�ائ�ة  الم�كان�ك�ة األعمال  •

 والصح�ة 
 قضا�ا الصحة العامة  •
 

 العامةالصحة 
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للسابق،   توجيهات  إضافة  توف�ي  و�ي  الثان�ة،  المهمة  أعمال  من  للعيوب  وكجزء  الالزمة  واإلصالحات  بالتقي�م  متعلقة 
فقد   والدول�ة  النموذج�ة،  المحل�ة  ال�ودات  دراسة  وتم  تمت  الّصلة  الرئ�س�ةاستخالص  ذات  وتم  منها،    المتطلبات 

اله�كل�ة للمنشأة ذوي  لمساعدة غ�ي    وأشكال رسومات  صور و توض�حها باستخدام     االختصاص ع� تقي�م السالمة 
وط   عيوب  كن حدوثه نت�جة وجود  المم   است�عاب مقدار الخطرو والمتطلبات الرئ�س�ة،  وتحد�د النقاط المخالفة لل�ش

ي المسا�ن، 
از�ة وتصنموذج�ة �ف ي هذە األخطا ح�حات الزمةمما �شجعهم ع� اتخاذ إجراءات اح�ت

 ر. لتال�ف
 

  ذات الصلة ألي مبنى سكن كوداتالة وفًقا للقوانین و ختّص صول على جم�ع التراخ�ص من السلطات المُ الحُ  دُّ عَ تقی�م ، �ُ قبل إجراء أي 
مختومة لرسومات التصم�م النسخ ال، و  قائمالمرّخص الى مبن ال�جب أن تكون جم�ع المخططات ، �رسومات  حیث ا،إلزام�ً  ُعّمال

عتبر  و�ناًء على ذلك، فإن أي طوابق و/أو ملحقات إضاف�ة یتم مالحظتها تُ  .الُمستخدم للمبنى القائم األصلي متاحة ومطا�قة للوضع
أو   انتهاًكا خطیًرا وقد �كون لها عواقب وخ�مة على السالمة والصحة، لذلك �جب الحصول على الموافقات والتراخ�ص الجدیدة للتوسعة

 . )و الدفاع المدني ناألردنی  المهندسین نقا�ةالبلد�ات ، الوزارات، ة (عن�ّ ممن السلطات ال التغییرات
 

 التوض�حات  1.7
ا  ي تمت  (بقوائم التقي�م    ةالب�انات المرتبطفقد تم تجميع  ،  من المهمة األو�  استدراج� لمجموعة من المسا�ن القائمة اليت
كة المستشار للهندسة  معاينتها  خراج العيوب النموذج�ة  تحل�ل هذە الب�انات ودراستها الست   وتم،  )من قبل مهند�ي �ش

ي �شكل   ا واليت ي مخاطر بمست��ات متوسطة، شد�دة أو قاتلة  األ��� تكرار�
ف لهذە المبايف ف السا�نني   . ُتهدد سالمة وصحة العاملني

ي   َقّ�ممُ أي ا وأشكال توض�ح�ة �ساعد فإن ما ��ي �حتوي صور� وعل�ه 
    : ةد�ّ تحد�د مثل هذە العيوب خالل ز�اراته التفقُّ �ف

 اله�كل�ة:  بالسالمة المتعلقة العيوب  .1.1.7

 :بالطات االسطحعزل سوء  .1.1.1.7
ا    جّ�د ال �عد العزل ا ع� السطح أمر� للمبيف    اال�شائ�ةالعنا�  ع�  فقط    �شكل خطورة، ألن الماء ال  أساس��

ما 
ّ
ر ع�و�ن

ّ
ء تحته أو داخله يؤث ي

ا  أي �ش ي ذلك األشخاص والشبكات. أ�ض�
 ، بما �ف

التسليح    إذ  تآ�ل قضبان  ي و�سبب 
الخرسايف السطح  الماء  ق    حجم   ز�ادةالناتج عن  الخرسانة    وتك� �خ�ت

ي النها�ة إ� فشل وانه�ار العن� 
 )*  II(م. الشقوق، مما يؤدي �ف

 

 
 

 

ي ا#م (*)
ف �ف منه الق�م أو المتطلبات   تالذي اسُتخلص  الئحة المراجع ، :  لُملحق أ : ُ�َمّثل رقم المرجع أو ال�ود الُمبنيّ

قة بالسالمة والصّحة المهنّ�ة. 
�
 الرئ�س�ة ذات الصلة بمعاي�ي التقي�م المتعل

 

 لسطحل العزل السيءمقابل  جید العزل ال:  1- 7 الشكل
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ي  القصارة و  سقوط .2.1.1.7
 : حقضبان التسليل الغطاء الخرسايف

ي    التك� لوحظ ال�ث�ي من  
ي الغطاء الخرسايف

�شكل عام    التك� ، ول�ن تجدر اإلشارة إ� أن  والقصارة�ف
العد�د من األسباب  ناجم قل�لة  استخداممنها:    عن  البناء  لغطاءل  سما�ة  أثناء  ي 

التصم�مالخرسايف ،  أو 
مثل   أسباب أخرى   ناجمة عناألحمال واالنحراف، وارتفاع مست��ات الرط��ة أو ��ب الم�اە (  ز�ادة

ي األنظمة الم�كان�ك�ة أو سوء الته��ة). 
 األعطال �ف

درة العن� ع� دعم األحمال المفروضة و�ؤدي إ� تآ�ل قضبان ق  تخف�ض�ؤدي �شقق الخرسانة إ�  و 
ي النها�ة إ� م ،التسليح

 ) 5وم   4م( العن� وانه�ارە.  خللما يؤدي �ف

  
 

 
 

 أو الجدران:  تالبالطا داخل ��ب الم�اە   .3.1.1.7

ار جس�مة للعنا�  ي حدوث أ�ف
ي شبكات الم�اە �ف

 اال�شائ�ة�مكن أن تتسبب مشكلة ��ب طف�فة �ف
ي حالة مالحظة ��ب م�اە، 

ي أنه �ف ، ما �عيف  . شكلةتلك الم حلو ، ه�جب عدم تجاهلفالداعمة للمبيف
     

 

 

 قضبان التسلیحل المھدد تكسر الغطاء الخرساني: 3- 7الشكل 

 يالخرسان فقدان الغطاءبسبب  حدید التسلیح: تآكل 2- 7الشكل 

 : مشاكل التسرب الشائعة 4- 7الشكل 

 ) المتشققة دخول األنواع المسببة للتآكل (في الخرسانة 

 ر وتشقق الغطاء الخرساني تكسُّ 

التآكل  نواتجتراكم 
 الضخمة 

 حدید التسلیح تآكل 
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 منظمة العمل الدول�ة 
 

ات الستعمال المبيف  اإلضافات، بالطات االسطحالتحم�ل الزائد ع�  .4.1.1.7  : أو التغي�ي

اله�كل  لو كان  حيت  أنه  إ�  اإلشارة  ي   تجدر 
من    اال�شايئ ا  مصنوع� أو  ا،  صلب� الخرسانة   الفوالذ يبدو  أو 

،  ُمعتمدةحسب ال�ودات ال   وزان ثابتة و متحركة محس��ةأ  ليف لتحمُّ مب  أي  تصم�م   فإنه يتمالمسلحة،  
ي ع�  

، ونت�جة لذلك  شاةالمن ��ف �سالمة واستقرار  األسطح  أو    البالطاتو�التا�ي فإن أي حمل إضا�ف
 ) 8وم 3(م  عرض ح�اة العمال الذين �ع�شون تحت هذە األسطح للخطر. �

 
 

 

 

 

 

 
بدقة �الرجوع إلى الُمخّططات المختومة للبناء القائم وحسا�ات األحمال األول�ة المتوافقة  همعاینت العیب السابق �مكن 

فرها.   وتصم�م البناء األصلي، في حال تزو�دها أو توَّ

 بالسالمة ال�ه��ائ�ة:  العيوب المتعلقة .2.1.7

 حالة سيئة: بالخروج  شاراتطوارئ/  مصابيحعدم وجود  .1.2.1.7

ي    الطوارئ  مصابيحتعت�ب  
ي حاال   مخارجال مسارات الهروب و ل  المّ العُ   األهم�ة إلرشاد   غا�ة�ف

الطوارئ.    ت�ف
ك�ب، فستتعرض سيئة      تالفة أو   إذا كانتأو    �ودات،ال إذا كان توز�ــــع مصابيح الطوارئ ال يتوافق مع  ف ال�ت

ي المبيف يتيهون قد  ألنهم، ر ال للخطمّ ح�اة العُ 
 ) 21مو  19،م  18م( . ر خطال وقتأو ُ�حا�ون �ف

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 الطوارئ  لمصاب�ح: التوز�ع المناسب 6-7الشكل 

 االنھیار  واحتمالیة بالطات االسطح: التحمیل الزائد على 5- 7الشكل 
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 منظمة العمل الدول�ة 
 

ات تركيبات . 2.2.1.7 ف ي حالة عمل سيئة:  �ةمراوح السقفالاإلضاءة و  وتجه�ي
 مثبتة �شكل غ�ي صحيح/ �ف

أن    انفصال�مكن  عن    �كون  السقف  قاعدتها  مروحة 
   �ةالسقف

�
توص�ل    بعلبة�جب دعم المراوح    لك، لذمميتا

ي  
لذلككه��ايئ ل�ود    معتمد  ا  وفق�   ل�ه��اء ا االستخدام 

ي  ف ترك�ب  الوطيف ورغم أن  للمروحة.    حا�ة  علبة، و�تعني
،  مروحة مجمعة بال�امل  ترك�ب علبة توص�ل قد �دعم

تفرض   س�ما   التشغ�لأثناء  فقد  (ال  إضاف�ة    قوة   قوى 
ي  ي�مكن أن ما االلتواء) 

 الدعم.  زوالتسبب �ف
ء نفسه ع� تركيبات    ي ا، فقد    المصابيح و�نطبق ال�ش أ�ض�
ات اإلضاءة  ترك�ب  مخاطر سوء  ؤدي  ت ف إ� سقوط تجه�ي

ات ف التجه�ي ع�    ،تلك   
�
سلبا ينعكس  العمال. ما    سالمة 

 ) 11(م

 : نظام التأر�ضأو سوء حالة  قصانن .3.2.1.7

ي األنظمة ال�ه��ائ�ة ألنه �حافظ ع� سالمة الناس من خالل منع الصدمات 
التأر�ض عن� أسا�ي �ف

 ) 10و م 9(م الت�ار الزائد ع�ب الدارة. مرور ل همنعب ال�ه��ائ�ة  واآلالتال�ه��ائ�ة ومنع تلف األجهزة  
 . الت�ار  ��ُّب كما أنه �منع خطر �شوب ح��ق �سبب

 
 المنقطع مقابل التأر�ض  تصلالم: التأر�ض 7- 7الشكل 

 للتخ��ب:  أو خروجها عن الس�طرة أو تعرضها  اللوحاتانكشاف و  بلوحة التوز�ــــعاتصال غ�ي آمن   .4.2.1.7

إ�    تتسببقد   المكشوفة  ال�ه��ائ�ة  علب  التوص�الت 
ارة  تولدنشوب ح��ق �سبب  ب  التوز�ــــع )    �ش ي

(قوس كه��ايئ
عن   ت�ار  ناجمة  سبب  �قد  ما  ،  ال�ه��ائ�ة  لدارة ا ق� 

ي 
ال�ه��ايئ الصعق  أو  الصدمة  �سبب  و�عرض  ،  إصابة 

ي �مر الت�ار   التالمس مع األسالكخطورة  ل  األشخاص اليت
ها   . ع�ب

 ) 13و م  12م، 11(م 
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 داخل المطابخ أو المناطق الرطبة أو الخارج�ة: فقدانها  مقاومة للماء أو ال منافذ سوء حالة ال .5.2.1.7

ي المناطق الرطبة إ�  
للماء �ف �مكن أن يؤدي استخدام منتجات كه��ائ�ة غ�ي مصممة لتكون مقاومة 

يؤدي إ�  قد ما  التكاثف،التعرض لصدمة كه��ائ�ة �سبب الماء أو �شك�ل خطورة المنافذ أو تلف تلك 
. االتصال ال  ز�ادةو  انخفاض مقاومة الجسم ي

 ) 13وم 12، م11(م �ه��ايئ

 إمداد الطاقة من العمال:  كابالتأعمدة أو   قرب .6.2.1.7

قد �سبب  و إمدادات الطاقة ال�ه��ائ�ة الق��بة من العمال ع� سالمة العمال؛    كابالتتؤثر أعمدة أو  
أنه بال�ه��اء. كما  الصعق  أو  الح��ق  أو  ال�ه��ائ�ة  الصدمات  �سبب  مخاطر  ت  ا إصابات  ع�  نطوي 

ها مالمسة   الت�ار ع�ب ي �مر  اليت أدناە    . األسالك  ف  و (انظر األشكال  بني للمسافات  الحد األديف  ي توضح  اليت
 ) 13و م 12، م 11(م  المبيف واألسالك واألعمدة)

 
بمخاطر العمل    علم�جب أن �كون أر�اب العمل والعمال ع�  

إذ  أو تحتها.  لعا�ي ا ذات الضغط خطوط ال�ه��ائ�ة  البالقرب من 
رها �مكن أن  اآلالت أو  عدم مالمسة ، ع� الرغم من �صيبهم �ش
 . لها المعدات 

 

 

 عال�ةالحد األدنى للمسافة اآلمنة بین الم�اني وه�اكل دعم الخطوط الكهر�ائ�ة ال

 )العمود البرج (  العمود  ت�ار الدارة 

11 kV   إلىkV 2 م6 م 

 م 9 م kV 6  66إلى  kV  33بین 

 م 12 م kV 8  66فوق 
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 األغط�ة المفقودة للمآخذ أو المنافذ: األسالك المكشوفة/ . 7.2.1.7

العمال؛   المكشوفة ع� سالمة  ال�ه��ائ�ة  التوص�الت  قد  و تؤثر 
�سبب إصابات �سبب الصدمات ال�ه��ائ�ة أو الح��ق أو الصعق  

ي 
 �سبب ، فإن استخدام قا�س أما�ي مفت�ح  كذلك األمر .  ال�ه��ايئ

ها خطر مالمسة   ي �مر الت�ار ع�ب ا بمأخذ  عند توص�له   األسالك اليت
 . ي

 ) 13و م 12، م11(م كه��ايئ
 

ي التحم�ل   .8.2.1.7
 الزائد: ال�ه��ايئ

ع�   الزائدة  األحمال  للحرائق،   الدارةتعت�ب  ا  مهم� ا  سبب� ال�ه��ائ�ة 
ي الحذر  

وري تو�ف عالمات التحذير ومعرفة ل  نتباەواال لذلك من ال�ف
 ك�ف�ة إدارة استهالك الطاقة. 

ألسالك  و  المقدر  الحمل  تجاوز  القاطع،   فصلإ�    الدارة�ؤدي 
�دون قاطع، يؤدي الحمل الزائد إ� ز�ادة  و بأ�ملها.    الدارةو�غالق  

ارة  و ، ما قد يؤدي إ� إذابة العزل  الدارةدرجة حرارة أسالك   تول�د �ش
   ) 13وم  12، م 11(م ح��ق.  نشوب�سبب ب

 

 

 

 

 : الح��قبالوقا�ة من العيوب المتعلقة  .3.1.7

بالفو�ف   .1.3.1.7 الطوارئ  مسارات  واألغراض  إعاقة   ،
 واألثاث المتناثر:   الشخص�ة وأحذ�ة الُعّمال

 

إذا كانت طرق الخروج مسدودة أو غ�ي خال�ة، فإن  
الناس الوصول إ�   ذلك س�جعل من الصعب ع� 

 ) 16(م  المخارج. 
  

ف    بني الفرق  ف  ال�مني ع�  الموجود  الشكل  يوضح 
وخاٍل   آمن  مسار  ي 

�ف المقطوعة  المسافة  الطول/ 
(الخطة أ)، والمسار غ�ي المعزول �شكل صحيح أو  

 المسدود (الخطة ب). 
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 : ات الخراط�متوز�ــــع خزانات بكر سوء  .2.3.1.7

 
 ات الخراط�م�كر  ات: التوز�ع المناسب لخزان8 -7الشكل 

 

، ما  الطابقمناطق  كافةإ� عدم وصول بكرة الخرطوم إ�   ات الخراط�متوز�ــــع خزانات بكر   سوء يؤدي
 إذا امتد الح��ق إ� طرق �عيق قد 

ً
، خاصة      الخروج. األشخاص من الهروب من المبيف

 ) 22و م 21، م20(م
والمتعّلق �استخدام الغرف، مرت�طة بنوع الخطر التمتوقع المساحة األكبر التي �مكن أن �غطیها الخرطوم 

 ) 20(م : كما هو مبین �الجدول التالي

 

 الخطورة : المساحة التي یمكن للخرطوم أن یغطیھا بالتناسب مع فئة : 1جدول 

 قطر الخرطوم (مم) )2المساحة (م فئة الخطورة 

 25و  19 800 منخفضة 

 25و  19 600 عاد�ة 

 40 400 عال�ة 

 

 الم�كان�ك�ة عرضة للتخ��ب:  الخزانات  .3.3.1.7

   نقصإ�  الخراط�م    اتخزانات بكر تخ��ب  ؤدي  يقد  
ُّ
ق  التدف

ي بكرة الخرطوم، ما  
إطفاء   يتسبب بعدم فعال�ةوالضغط �ف

 ) 30و م  28، م 27(م . ئهأو بطح��ق ال
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 توز�ــــع أجهزة اإلطفاء المحمولة: سوء   .4.3.1.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات ) NFPA )2018من  10القسم  ال�عد األقصى طفا�ة ال فئة
 مواد عاد�ة

 
 قابلة لالحتراق 

 6.2.1.1الجدول  قدم  75

  الخطر نوع  حسب الوصول مسافة تغییر �مكن

 لطفا�ة A ِ من فئة العددي والتصن�ف المتوقع

 . الحر�ق

 سوائل 

 
 لالشتعالقابلة 

 6.3.1.1الجدول  دقم  50أو  30
  الخطر نوع  حسب الوصول مسافة تغییر �مكن

 .  الحر�ق لطفا�ة B لفئة  الرقمي والتصن�ف المتوقع

 كهر�ائ�ة  معدات

 
 

 6.4.3 ال یوجد

  C الفئة من تصن�فها یتم ال  الحر�ق طفا�ات ألن نظًرا

 من التصن�ف متطل�ات ات�اع عل�كم، فقط وحدها

 .B الفئة أو  A الفئة

 معادن

 
 االحتراق  ةسر�ع

  6.5.2 قدم  75

 أدوات الطهي

 

 أدوات الطهي: طالصنف  6.6.2 قدم  30

موقع الطفا�ات)   �ش�ي إ� ت ارشاد�ةالفتاتوز�ــــع طفا�ات الح��ق (أو عدم وجود يتسبب سوء 
ا صعإليها  لوصول اجعل ب رة أثناء الحرائق.   ب�

ّ
ي مواقع واقعة  �جب أن تكون طفا�ات الح��ق متوف

�ف
 المخارج من مختلف المساحات.  ضمن مسارات الحركة، المتضّمنة

 حریق الإلى طفایة الحد األقصى للوصول 

 والعودة إلى النار طفایة الحریق إلحضارالحد األقصى 

 حریق الطفایة تعلیق  ارتفاع

 طفایات الحریق  أنواع 
  BS EN 3: 1996استخداماتھا وترمیزھا اللوني وفقًا للمواصفة تُنظم 

 بلون ھیكلھا الخارجي محتویات مطفأة الحریق  یُعتبر عن

 البودرة
للحرائق الناشبة عن 

 ء السوائل والكھربا 
  حرائقالال تستخدم في 

 المعادن  من الناشبة

 الرغوة 
 للحرائق الناشبة عن

 السوائل 
ال تستخدم في  

 من الناشبة  حرائقال
 أو الكھرباء المعادن

 ثاني أكسید الكربون 
عن   الناشبة  للحرائق 

 ء والكھربا السوائل 
حرائق یال   في    ستخدم 

 المعادن  من الناشبة

 الماء 
من الخشب    للحرائق الناشبة 

والمنسوجات   والورق 
 والمواد الصلبة 

في   تستخدم    حرائق الال 
أو    المعادن  من  الناشبة

 الكھرباء 
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، ما قد يؤدي إ� انتشار الح��ق  ها استخدام   سوء  االخت�ار الخا�ئ لن�ع مطفأة الح��ق إ�  يؤديكما  
ي توضح  و أو إتالف بعض المعدات. (تحقق من األشكال أعالە   الطفا�ات   وأنواع  المناسب  تباعد ال اليت

ي �جب استعمالها بالتناسب مع ن�ع  .)الوارد حدوثهالح��ق  المختلفة اليت
�عتمد   وحجمها  وعددها  المحمولة،  الح��ق  طفا�ات  حدوثه ن�ع  ع 

ّ
المتوق الح��ق  نون  ع� 

الغرفة استعمال  مع  لطفا�  بالتناسب  حجم  أصغر  فيها.  اإلشغال  المحمولة وسعة  الح��ق  ات 
: لدرجاات األخطار  ي الجدول التا�ي

 المختلفة �جب أن تتما�ش والمتطلبات المذكورة �ف
 

 معیار اختیار أقل حجم لطفایة حریق بحسب فئة الخطورة النتوقّعة: 2جدول 

 فئة الخطورة عال�ة  فئة الخطورة عاد�ة فئة الخطورة منخفضة  المع�ار
التصن�ف األدىف لمطفأة 

 واحدة
) (2-A ) (2-A )4-A ( 

ي تغطيها   المساحة الُعظ�
اليت

    Aوحدة من فئة
ع) (  بالم�ت الُم��ــّ

280 140 90 

 
ي غرف ال�ه��اء. 

ي �جب تواجد طفا�ات ح��ق �ف
، �جب توف�ي طفا�ات مرجل (الب��لر)ل غرف ا أما �ف

 معلقة بالسقف فوق الحارق.  بودرة 
 ) 22و م 21، م20(م

 
مساكن الُعّمال تحتاج و�شكل رئ�سي إلى نظام �شف و�نذار للحر�ق، على أن �كون ُموَّزع على الممرات واألدراج  

م لتحدید مكان التهدید/ منشأ  ومر�وطالخدمات األخرى، غرف الكهر�اء والم�كان�ك و والمطا�خ وغرف  بلوحة تحكُّ
أو الحر�ق حیث انطلق اإلنذار. �جب أن تكون لوحة التحكم موضوعة في مكان قر�ب للمدخل الرئ�سي للمبنى  

 ساعة.  24مكان مأهول على مدار ضمن
 

ي حالة سيئة:   .5.3.1.7
 منطقة التجميع غ�ي كاف�ة أو �ف

ي حالة �شوب ح��ق أو ح
ض أن �كون لدى �ف الة طوارئ، من المف�ت

ي نها�ة ط��ق  
العمال توجيهات واضحة نحو منطقة تجمع آمنة (�ف

ي  
�ف معظمها  الخارج�ة الخارجالخروج)،  الحدود  من  بالقرب   ،

 للمنشأة/ المسكن. 
 

ض أن تكون مناطق التجمع كاف�ة الست�عاب جميع السكان، وخال�ة من الفو�ف أو العوائق   من المف�ت
ي جميع األوقات، وأال ُ�ستخدم �شكل غ�ي صحيح لر�ي  

(�جب أن تكون فارغة ونظ�فة وآمنة وجاهزة �ف
 )16(م األثاث غ�ي المرغوب ف�ه أو المكسور ... إلخ). 

 
متًرا على األقل من المبنى في  15�جب تحدید موقع بدیل، و�جب أن تكون المساحات المخصصة على �عد 

 ار المبنى.ب الحر�ق في انه� حالة تسبَّ 
 

نقطة  
ع   تجمُّ
 الطوارئ
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ي للموقع:  .6.3.1.7
 صع��ة وصول س�ارات الإلسعاف والدفاع المديف

ي الوصول �سهولة إ� مناطق الطوارئ أو الح��ق 
ا إ� أنه ينب�ف س�ارات اإلسعاف  من قبلوتجدر اإلشارة أ�ض�

)، ح�ث �جب أن �كون عرض الشارع المؤدي للمنشأة ال �قل عن ( وس�ارات اإلطفاء ي
  )16(م . م9آل�ات الدفاع المديف

 (انظر الشكل أدناە)

 
 إطفاء)  وس�ارة: الوصول إلى س�ارات الطوارئ (س�ارة إسعاف 9-7الشكل 

 

ال .7.3.1.7 والص�انة)الفتحات  التمد�دات  (ألغراض  المبيف  ي 
�ف أو   عمود�ة 

الخ��ن   لمتطلبات غرف  ا 
�
وفق للح��ق  مقاومة  بأبواب  مزودة  غ�ي 

ي 
 : ال�ود الوطيف

ا  خطر  من  �قلل  للح��ق  المقاومة  األبواب  ي  وجود 
�ف الح��ق  نتشار 

. ولذلك فإنه �جب أن تكون هذە األبواب  الم ُمحكمة العزل، ومثبتة بيف
ا  األ�سسوارات   ج�د� بكافة  مزودة  تكون  أن  �جب  (كما  وفّعالة 

ي تعمل بصورة صح�حةوال  ) 16(م)  معدات الالزمة واليت

للح��ق المقاومة  األبواب  أن تكون جميع  بدَّ   المُ   ال 
�
�لزم،  رك بة ح�ث 

قبل  زوّ مُ  من  خاص  بختم  خصائص  الدة  لتحد�د  المقاومة ُمَوّرد 
 للح��ق. 

 

طول  افتقار   .8.3.1.7 ع�  الهروباألبواب  األجهزة    أو   معداتلل  مسارات 
، أو سوء حالتها �شكل عام (األبواب  ي

الخاصة وآل�ات اإلغالق الذايت
يتم  لم  أو  صحيح  �شكل  تركيبها  يتم  لم  أو  مكسورة،  األجهزة  أو 

أو   عزلها تأمينها  االمتثال    إحكام  (عدم  كاٍف)   لل�ودات �شكل 
 الوطن�ة): 

 
جاە الهروب. وتجدر اإلشارة �جب أن تكون سهلة الفتح بات  جميع األبواب ع� طول مسارات الهروب

خروج، ح�ث تكون هذە األبواب عادًة قابلة لإلغالق إ� أهم�ة فهم آل�ة الفتح المستخدمة ل�ل باب  
واألمان) الحما�ة  (لدوا�ي  مفاتيح  باستخدام  الخارج  الحاجة من  وعند  الطوارئ  حاالت  ي 

�ف ول�ن   ،
مقبض من الداخل فإنه �مكن فتحها من الداخل، من خالل الضغط ع�    الستخدامها والخروج منها 

 ) 16(م. �ستطيع فتح القفل من الداخل دون الحاجة للمفاتيح
 
 

 4الطابق نافذة 
 سیارة االطفاء 

 3الطابق

 2الطابق

 1الطابق

 م 10

 شارع عام  م بحد أقصى10

 حافة الرصیف
 الحدود
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كاٍف  .9.3.1.7 �شكٍل  معزولة  غ�ي  أو  مؤمنة  غ�ي  المخارج  أو  الهروب  الممرات مسارات  ذلك  ي 
�ف (بما 

 ): للمخارجوالساللم/بيوت األدراج الُمؤدّ�ة 

ي حاالت  مسارات  إذا لم تكن  
ا ، فلن يتمكن االهروب �ف كانلالطوارئ مؤمنة ومعزولة ج�د� من الوصول    سُّ

 (R16) . إ� المخارج بأمان أو بال�عة ال�اف�ة

   
 ُمغلقة. عادة ما �كون الهروب العمودي إ� مستوى األرض من الطوابق العل�ا ع�ب ساللم مفتوحة أو  

ف عندما �صل الدرج  ف ، ف�جب فصله عن المناطق المجاورة ب بني  .  مقاوم للح��ق  مح�طأ��� من طابقني
 

، كما    راغات الفوأبواب مقاومة للح��ق عند الفتحات المؤد�ة إ� هذە    جدران�جب حما�ة الساللم ب
ا بعد االستخدام  ؤد�ة لها األبواب الم  �جب تزو�د  ي لضمان إغالق األبواب تلقائ��

�جب  .بأجهزة إغالق ذايت
 .للخارج ع� مستوى األرض  المنافذ  حيت   مسار الهروبحما�ة ساللم الهروب ع� طول 

 

 عزل حیز بیوت األدراج (إذا �انت جزًءا من مسارات الهورب) : 10-7الشكل 

 
إ�   ة  مبا�ش تؤدي  إذا كانت  الخارج�ة  الهروب  باستخدام ساللم  ا  أ�ض� ي الطابق  توى  مس ُ�سمح 

 األر�ف
ا  عوازل    و أمقاومة للح��ق    وأبواب  تم فصلها عن الجزء الداخ�ي للمبيف بواسطة جدرانع� أن ي،    خارج�

اق   .مصنوعة من مواد غ�ي قابلة لالح�ت
 

ع�  لحما�ة من الحرائق لمنع انتشار اللهب والدخان  ل  محدد �جب تزو�د الساللم الخارج�ة بمستوى  
ا والتأث�ي  أواجهة المبيف  طول  .ع� األشخاص الذين �ستخدمون الساللم للهروبسلب�
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 منظمة العمل الدول�ة 
 

أبعاد أو �شطيبات غ�ي مناسبة للساللم (دعسات    .10.3.1.7
درجات زلقة / حواف متشققة / عدم وجود دراب��ن أو  

 سوء حالته): 

 

�جب أن تكون الساللم آمنة، ومزودة بحواف أو �شطيبات  
  75(ال تقل عن  غ�ي زلقة ومحم�ة بدراب��ن بارتفاعات كاف�ة  

الحاجة) لمنع    ح�ث تدعو (سطح األرض�ة الُمشّطبة)  سم من  
 حوادث التع�� أو االنزالق أو السقوط. 

ي �شكل جزء من مسارات الهروب مناسبة ،بح�ث ال تقل عرض   �جب أن تكون أبعاد األدراج اليت
 . فيها   والح��ق   نتشار الدخانام ، و�جب أن تكون بيوت األدراج محم�ة من  1.1دعسات عن  ال

 ) 16و م I(م 

 

 األول�ة التال�ة من أجل السالمة من الحرائق: قائمة المهام �شكل عام، �جب ات�اع 

 

 لفحص مع�ار الوقا�ة من الحر�ق في أي منشأةالئحة التدقیق األول�ة : 11-7الشكل 

 
  

على   موظفیك ھل یتم تدریب 
إجراءات اإلخالء أثناء  

 ؟ الحریق بشكل منتظم

  احتیاطات   من   مجموعة   لدیك  ھل
 لموظفیك؟   عنھا معلن  الحریق 

على   البناء  یحتوي  ھل 
طوارئ خالیة    مسارات 

 ومفتوحة؟ 

إطفاء    تتوفرھل   معدات 
 ؟ حریق في المبنى كلھ

ھل لدیك جھاز إنذار من الحرائق  
 ؟ مجرب ویعمل

على    كھل تم تدریب جمیع موظفی
 خطة اإلخالء؟ 

لدیك   خاص    قسمھل 
 ؟ بالمدخنین في البناء

یتم و  ھل  طفایات  تخدیم  تغییر 
 الحریق بشكل منتظم؟ 

الكھربائي   النظام  فحص  یتم  ھل 
 ؟ وصیانتھ بشكل منتظم 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 
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 منظمة العمل الدول�ة 
 

 : باألنظمة الم�كان�ك�ةالعيوب المتعلقة  .4.1.7

ب والغس�ل)، أو سوء حالتها:  .1.4.1.7 ل�ة (م�اە ال�ش ف  شح تور�د الم�اە الم�ف

ل�ة العد�د من المشا�ل، ع� سب�ل المثال:  ف  �مكن أن �سبب سوء نظام إمدادات الم�اە الم�ف
 

ي �شوب ح��ق إذا وصل إ�  قد  -
يتسبب ���ب أناب�ب الم�اە �ف

ي 
ي أو تفكك األسالك، و�مكن أن يتسبب �ف

مصدر الت�ار ال�ه��ايئ
 . ة للمبيف ار ه�كل�ة خط�ي  أ�ف

 
قد يؤدي انكشاف أو عدم ص�انة خزانات الم�اە إ� تلوث   -

  الم�اە مما يؤدي إ� اإلصابة باألمراض. 
 

 ) 27(م
 

 (ا�سداد شبكة ال�ف الص�ي الداخل�ة)ال�ف الص�ي سوء  .2.4.1.7

، ما قد   يؤدي ا�سداد شبكة ال�ف الص�ي الداخل�ة إ� ف�ضان م�اە ال�ف الص�ي داخل المبيف
ي تم  يتسبب ب  ) 27(م . ف�ما ��ي بعضها  ب�انانزالق األشخاص واألمراض، واليت
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 منظمة العمل الدول�ة 
 

ي الحمامات وغرف النوم): نقص الته��ة (سوء ال  .3.4.1.7
 ته��ة �ف

 
 
سوء  سوء  ؤدي  ي إ�  الته��ة 

والروائح   الط�ي  دخان  استخالص 
ي  

ال���ــهة، ما يؤدي إ� ترا�م العفن �ف
  ، مست��ات المبيف وانخفاض 

 . ، وأمراض الجهاز التنف�ي ف  األ�سجني
 
 

ال الطب�ع�ة)  (الته��ة  الطلق  للهواء  ي 
ال�ا�ف لتحص�ل التعّرض  ا  جد� مهم  الشباب�ك  فتحات  من  قادم 

ي حال عدم القدرة ع� تزو�د المساحة بفتحات خارج�ة/ته��ة    الدرجات المقبولة والالزمة للته��ة. 
(�ف

ف ح  ف وأصحاب االختصاصمُ  لول م�كان�ك�ةطب�ع�ة، فإنه �لزم تأمني حة من المهندسني لتوف�ي الته��ة   ق�ت
 ) 30(ملمستعم�ي هذە المساحات).   ال�اف�ة بدرجات م��حة

 

 : سوء حالتها تكي�ف أو المرك��ة/ التدفئة ال غ�اب .4.4.1.7

 ) 28(م  درجات الحرارة.  ناجمة عن انخفاضيؤدي عدم وجود نظام تدفئة إ� أمراض 
 

غ�ي    .5.4.1.7 و درجات  الحرارة  من  أما�ن  المناسبة  ي 
�ف رط��ة 

 مختلفة: 

األسود   العفن  ترا�م  إ�  المرتفعة  الرط��ة  مست��ات  تؤدي 
، ما قد يؤدي إ� بعض المشكالت الصح�ة، مثل   داخل المبيف

 . ف  السعال المزمن والعطس وتهيج العينني
 

% أو أقل، أّما بالنسبة  65�صّمم ع� أساسه أي فراغ �عادل  معدل الرط��ة المقبول والذي �جب أن  
ف   بني اوح  ت�ت فإنها  والم��حة  المناسبة  الحرارة  فهرنها�ت  82و  67لمست��ات  درجة   27و    19(  درجة 

 ) 28(مسلسيوس). 
 

�ي نظام    انعدامخلل أو    .6.4.1.7
ف (عدم االمتثال لمتطلبات    الغاز الم�ف

الموقع عن  د  عبُ السالمة /عدم وجود كاشفات ��ب الغاز/  
             ): عال�ة اإلشغالالمناطق 

السالمة لمتطلبات  االمتثال  عدم  يتسبب  أن    )29(م  �مكن 
الغاز    ونقص ال�شف عن ��ب  من  بأجهزة  العد�د  حدوث 

 ، ع� سب�ل المثال: المشا�ل
ي حال وجود  -

ي نظام  �ف
�ي ��ب �ف ف ي االختناق أو �شوب   دون الغاز الم�ف

ا�تشافه، يتسبب ذلك �ف
 ح��ق. 

�ي إذا كان نظام   - ف ي مناطق    الغاز الم�ف
أو بالقرب من طرق الخروج، فقد �كون    شد�دة اال�تظاظ�ف

ي حالة �شوب ح��ق. 
 من الصعب الهروب من هذە المناطق �ف

 التھویة ضعف نتائج

 الربو 

 الصداع 

 األمراض التنفسیة

 واإلرھاق وجفاف الحلق، إخ تحسس العین 

یسبب التلوث مثل أحادي أكسید الكربون أمراضاً 
 قد تصل إلى الوفاة خطیرة 
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 نظام ت��ف م�اە األمطار: سوء  .7.4.1.7

لنظام ت��ف م�اە األمطار إ�  سوء  يؤدي  
�
برك ع�    �شك

يؤدي ذلك بمرور الوقت إ� ��ب م�اە األمطار ما السطح، 
 ،    العفن وتلف ه�كل السقف.  ومن ثم �شكلداخل المبيف

 ) 27و م  II(م 

 

 

 �شكل عام:  تصم�م الداخ�ي بالجوانب المعمار�ة وال  العيوب المتعلقة .5.1.7

 ص�انة دور�ة:  إجراءعدم   .1.5.1.7

 
والشبكات  ُتعت�ب  كيبات  وال�ت البناء   خدمات 

منها  مفروغ  أساس�ة  عادة.  أمورا�  الناس    ومن 
ي 

  قبلالص�انة و�صالح أي عن�  عن    التغا�ف
ال   الص�انة  أن  إ�  اإلشارة  تجدر  ول�ن  تلفه. 
بل  فحسب،  حدوثها  قبل  المخاطر  تمنع 
ا عمر أي عن� أو نظام أو تركيبات،   تط�ل أ�ض�

ع�  ل  يؤديمما   اإلصالحات  تكال�ف  خفض 
 المدى الط��ل. 

 

 

ر  .2.5.1.7
ُّ
ب عدم توف دات ال�ش  : المشارب / م�ب

ر  
ُّ
الج�دة    توف النوع�ة  ذات  ب  ال�ش له  م�اە 

لتوف�ي  أهم�ة   ى  ينعمك�ب عمال  ال  ف�ه  مكان 
ب الم�اە الملوثة أو   بصحة ج�دة، و�ال فإن �ش

ب ال�ث�ي  يؤدي إ� المرض.    من الماء   عدم �ش
الذي �حتوي ع� مست��ات  و�ن   الماء  ب  �ش

ا  غ�ي آمنة من الملوثات �مكن أن �سبب  ار� أ�ف
صح�ة، مثل أمراض الجهاز الهض�ي أو الجهاز 

أو   ي  واألمراض   األجهزةالعصيب التناسل�ة، 
  المزمنة مثل ال�طان. 

 
 

وتوّ  الن��ات  مثل  ة،  إ� مضاعفات خط�ي الجفاف  يؤدي  أن  �مكن  ال�لوي  ر بينما  والفشل  الدماغ  م 
   والصدمة والغيب��ة وحيت الموت. 

 
ي اليوم،   ل�ت 60قل عن �للفرد ال �جب أن الم�اە  استهالك معّدل 

 �ف
ً

ب. االستهالك  شام�  لم�اە ال�ش
 ) 26و م  25(م

 األمراض التي تحدث نتیجة شرب المیاه الملوثة

 لدوریةاالصیانة  فوائد

 تقلیل وقت التوقف

 زیادة األمان

 تحسین الخطیط 

 تقلیل الصیانة االطضراریة

 الكولیرا 

 التسمم 

 اإلسھال

 الجیاردیة

 التفیوئید

 داء البریمیات 
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 األبواب والنوافذ واألقفال والمزالج: حالة سوء  .3.5.1.7

توفر  تلب�ة  تعمل ج�دا�  أبواب ونوافذ    �جب  لضمان 
واألمان الخصوص�ة  حدوث   ،تداب�ي  عدم  ولضمان 

ي حالة ك�ها 
  أو    ، إصابات �ف

�
ي حالة  أن تقف عائقا

(�ف
ي حاال 

 الطوارئ.  تسدها) �ف
 

كما أن األبواب والنوافذ محكمة اإلغالق تمنع دخول  
ات. الشاردة الحيوانات   أو الح�ش

 ) II(م 

 

ف  .4.5.1.7  : منشأة �شكل كاٍف ال حدود عدم تأمني

ي    العمال  ينعكس رضا 
ي  ؤ أداالذي ينعمون به ع� تحسن  األمان  عن مستوى األمن و مسا�نهم  �ف

هم �ف
 العمل. 

حركة   مسارات  توف�ي  �جب  و�واولذلك  حما�ة  وأبواب  وأسوار  المنشأةآمنة،  بموقع  تح�ط   بات 
ات مراقبة   و�د المبيف بكام�ي ف ضمن مسارات الحركة العامة، واألدراج، والمخارج والمداخل (باإلضافة ل�ت

، باإلضافة ألهم�ة وجود نظام دخول  الرئ�س�ة والمساحات المح�طة بالم ، ع� أن خاضع للمراقبةبيف
 )   I(مة بصورة صح�حة. تعمل جميع هذە األنظم

 

ي الجدران والشبكات المكشوفة ال  غ�ي   الفتحاتالغرف �شكل عام. (و المبيف    سوء مح�ط .5.5.1.7
مدروسة �ف

رة):   واألسطح المت�ف

تؤدي   أن  مدروس  فتحة�مكن  ي غ�ي 
�ف تع��ض    ة  إ�  األسطح)  أو  األرض�ات  أو  (الجدران  المبيف  ه�كل 

تلحق ي  اليت ار  األ�ف أو  االنه�ار  (مثل  للخطر  األسالك    �شبكات  سالمته  أو  التدفئة  شبكات  أو  الم�اە 
 ال�ه��ائ�ة) ما �عرض سالمة العمال للخطر نت�جة لذلك. 
ف وتحص�ل الموافقات دون دراس  ال �سمح بأي تغي�ي ع� التصم�م األص�ي للمبيف وشبكاته ة من مختصني

 )   I(م. من الجهات المعنّ�ة
ق ه�كل المبيف    أن ُتعالج بصورة مناسبة ( إن لزمت). بهدف تمد�دات م�كان�ك�ة أو كه��ائ�ة �جب  أي فتحة تخ�ت

 

 : ة المساراتسوء حاللممرات أو ا ضيق .6.5.1.7

ا الستخدام المساحة  معاي�ي �جب تحقيق  ي تؤدي لها معينة تتعلق بعرض الممرات / المسارات وفق�   اليت
ي ت��ط بينها ومعدالت اإلشغال   والدول�ة. وطن�ة البناء ال  كوداتبما يتناسب ومتطلبات  ، للغرف اليت

 
وسغة اإلشغال للفراغات الُمختلفة ، كما  وأ��� بما يتناسب     سم90عرض الممرات ال �جب أن �قل عن  
.  �جب أن تكون خال�ة من المعوقات   للس�ي

 )   I(م
 
 

 

على إقفال األبواب والتأكد من أن النوافذ    دائماً   احرص •
 مغلقة �طر�قة ال تسمح لسارق �الدخول 

 احترس من اللصوص  •

 الحما�ة واألمان
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�ا / ا موقع أو حالة سوء  .7.5.1.7 ف�ما يتعلق ب�جراءات معاي�ي السالمة ناقصة ( / المطبخ  المطعمل�افت�ي
 : ) تحض�ي الطعام

ە أو تناوله نظ�فة وج�دة الته��ة للوقا�ة  ي يتم فيها تخ��ن الطعام أو تحض�ي �جب أن تكون الغرف اليت
. من  ي

 ) 26و م  25، م 24(م حاالت التسمم الغذايئ
 

 
 

ي كل ما يتعلق 
، لمنع مخاطر الح��قب �جب اتخاذ جميع تداب�ي السالمة �ف من خالل عزل (  الط�ي

ي قد �سبب االختناق  الحما�ة من أو  ضد الح��ق)مح�ط المطبخ  (من خالل   حاالت ��ب الغاز اليت
 . وضمان عملها بصورة ج�دة) ترك�ب أجهزة كشف لت��ب الغاز 

�ا) �جب اخت�ار أما�ن مناسبة ، ح�ث �مكن وجودها  مخّصصة للطبخ أو تقد�م الطعام (مطبخ/كافت�ي
ي مكان واحد ذو سعة است�عاب�ة لمناأو    ع� طوابق المبيف �شكل متكرر 

، بما  �ف سبة لشاغ�ي المبيف
 يتناسب والمتطلبات التال�ة: 

 
ام�ك  -  . م2بارتفاع ال �قل عن  (سهل التنظ�ف) بالط جدران س�ي

ب الم�اە،  -  وتوف�ي حوض لغسل األطبلق. مصدر آمن ل�ش

فات. وحدات منفصلة لتخ��ن ال -  طعام والمنظ�

 بّراد لحفظ األطعمة.  -

ي يتواجد فيها مح�ة ضد الح��قطّباخ (فرن غاز) لطبخ الطعام (ع� أن تكون  - ،  الغرفة اليت

 . )و�تواجد فيها كاشفات لت��ب الغاز

ي لألبواب.  -
 جهاز إغالق ذايت

 شفط وته��ة م�كان�ك�ة.  و أقن�ة مراوح -

 كه��ائ�ة لل  أجهزة -
�
اتم بالتحك  . قوارض و�بادة الح�ش

 ذات أغط�ة.  وأنواع مناسبة توز�ــــع مناسب لسالت المهمالت ، بأحجام مناسبة ، -

ةً  - ع� المطبخ أو صالة الطعام، ح�ث �لزم أن  ال �جوز أن تفتح أبواب دورات الم�اە مبا�ش

   من المطابخ وصاالت تقد�م الطعام. م  4تكون هذە الوحدات وأبوابها ع� ُبعد ال �قل عن 

 غذائي التسمم ال

أغسل یدیك  
واألسطح 
 بشكل دائم 

 

 مغص

إذا شككت  
بشيء فتخلص  

 منھ

  المنتجات افصل بین
 والجاھزة  الخام

 

  الفواكھ اغسل
  والخضروات

 جیًدا

 

أطبخ تحت  
درجة الحرارة  

 المناسبة 

 

من  یرجى التأكد 
تاریخ  

 الصالحیة 

 غثیان  إقیاء إسھال صداع  تعب حمى  تشنجات

 الوقایة 

 األعراض 
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 لموقع: ل  أو عدم استقرارە أو عدم مالءمته �شكل صحيحاألثاث أو عدم تثبيته حالة سوء  .8.5.1.7

 
�كون أن  و�حالة    �جب  ا  سل�م� المستخدم  األثاث 

ا لوظ�فة   .  موقعهج�دة ومناسب�
(إذا   المكسور إ� إصابات  األثاث  �مكن أن يؤدي 

أو   للسقوط)  عرضة  عن الجروح  الكان  ناجمة 
إذا    ،الشظا�ا  الموت  مخارج أو حيت  �عرقل  /    كان 
 . ات الهروبمسار أو كان �عيق  ،الطوارئأبواب 

 
كانت  إذا  النوم،  غرف  ي 

الُمستعملةاأل�ّ   �ف �ي  ف  بطابقني ف  ة  للشخصني الُمخصصة  المساحة  فإن   ،
ف  ف للتختني ف مع� المستعملني ونصف م�ت م��ــع. كما �جب أن ال تقل المسافة األفق�ة  3�ي ا  ع� المست��ني

ف التخو  وط السالمة بح�ث تكون ثابتة وسل�مةسم، و�جب أن تم70ت عن  بني . كما تثل هذە األّ�ة ل�ش
ف األّ�ة لتو�ُ   �جب توف�ي وحدات تخ��ن ل�ل عامل (خزائن) وف�ي عن� الخصوص�ة فضل وضعها بني

ف األفراد.  ي الغرفة بني
 الالزم �ف

 ُ� فإنه  الطعام،  غرف  ي 
�ف ال أّما  استخدام  الثابتةفّضل  متنامقاعد  عددها  �كون  بح�ث  و ،  سعة سب 

مثبتة و   سل�مة من أي ك� أو تلفذات أسطح ُم��حة و  ن تكون، كما �جب أاالست�عاب/�سب اإلشغال
ا و�صورة صح�حة وآمنة    باالمتثال إ� التباعد الُمناسب بينها ةالذي �سمح بمسارات حركة م��حة   ج�د�

ي حاالت الطوارئ. ، تضمن سهولة اإلخالء  
 �ف

 )25و م 24، م I(م 
 

 تشط�ب: المواد سوء  .9.5.1.7

المطابخ   �جب تزو�د   ،ع� سب�ل المثال ،�جب أن تتوافق التشطيبات المختارة ل�ل غرفة مع وظ�فتها 
الغس�ل الم�اە   و   وغرف  للماء وغ�ي   ت الصح�ةالوحداغرف    / دورات  التنظ�ف ومقاومة  بمواد سهلة 

ف مسام�ة   ،  و�جب أن تكون مسارات وساللم الطوارئ من بالط أرض�ات غ�ي زلق   ،مثل بالط البورسلني
صفات  غرف ال�ه��اء والم�كان�ك بمواد ذات  غرف الخ��ن، و جدران  مح�طات/ بينما �جب �شط�ب  

 ق...إلخ مقاومة للح��
حة ذات الصلة باستخدام  راجع( ي  المكانمواصفات مواد التشط�ب المق�ت

 المحل�ة)  ال�ودات �ف
 )25وم 24، م I(م 

 

 البيئة الداخل�ة:  نوع�ة سوء .10.5.1.7

ف للعوامل المؤثرة ع�  : البيئة الداخل�ة جودة هنالك فئتني
ف  -  �ائ�ة عوامل ف�ي
�ائ�ة  - ف  عوامل غ�ي ف�ي

 
ف أنظر الشكل التا�ي الموّضح  (  )لتفاص�ل العوامل المؤثرة ع� جودة البيئة الداخل�ة من الفئتني
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 یئة الداخل�ة ؤثرة على جودة البالعوامل الفیز�ائ�ة وغیر الفیز�ائ�ة المُ : 11-7الشكل 

ف�ي أجواء مناسبة ع� البيئة الداخل�ة لضمان تو   معاي�ي المتعلقة بالعوامل المؤثرة �جب مراعاة كافة ال 
ف   )30و م 28، م26( موالعالم�ة. لمحل�ة متطلبات ال�ودات ا ، بما يتوافق و للعاملني

ق بالعفع� سب�ل المثال، 
�
ف و�ما يتعل ام بالمعاي�ي التال�ة: �ائ�ةوامل الف�ي ف  ، �جب االل�ت

ا تحت خانة ال - ف اندراج� اوح بني ي يرتاح فيها اإل�سان ت�ت   22راحة الحرار�ة، فإن درجة الحرارة اليت

ف  ا بالنسبة لمست��ات الرط��ة الُمحتملةدرجة مئ��ة، أمّ  27و اوح ما بني  %. 60-40 ف�ي ت�ت

س  ل�50ا �ساوي  عادًة م  ت اإلنارة المناسبةبراحة النظر وجودة اإلنارة، فإن معدال �ما يتعلق  ف -

و    لمسارات النوم ل�س    300الحركة،  واماوالحمّ   لغرف  الغس�ل،  وغرف  ي    400ت 
�ف ل�س 

ي المطابخ.   500، والمكاتب
 ل�س �ف

هذا  ، و   dBA  70إن شدة األصوات ال �جوز أن تتجاوز  لصوت/ الراحة السمع�ة، فا بالنسبة ل أمّ  -

ي المناطق السكن�ة  
ف  الق�اس �عت�ب آمن للسمع (�ف ُمفّضلة    dB  45و    55تعت�ب الدرجات ما بني

)ساعات النهار والل�ل  خالل   ُتعت�ب مزعجة ،    dB  85. أي أصوات ت��د شدتها عن  ع� التوا�ي

 �سبب ضجة، وتؤثر ع� سالمة السمع ع� المدى الط��ل. 

 
: طلبات السابقةتول�ي �مكن تحقيق الم  ، �جب تطبيق التا�ي

ا عن مصادر إز   �جب أن �كون موقع السكن -  آالت صاخبة. أو  عاجبع�د�

ي �عمل فيها الُعّمال محم�ة ، آمنة   - ف المسا�ن والمصانع اليت �جب أن تكون الممرات الرابطة بني

 . )من الحوادث (لحما�ة مستخدميها  وسل�مة

ا� - انبعاث  مصادر  عن  بع�دة  المسا�ن  تكون  أن  واللجب  والدخان  غازات  ال��م�ائ�ة  عوادم 

م  500ال �جوز أن �قل بعد مسا�ن العّمال عن    ر تلّوث آخر. و أي مصد أالناتجة من المصانع  

ي تتضّمن   ي أ�س�د ال�أعن مصادر التلوث، اليت
ف  ول أ�س�د ال���ون وثايف وجني �ت وأ�اس�د الني�ت �ب

ي  ،م�اە ال�ف الص�ي  ،أو انبعاثات العادم 
 .والتلوث الضوضايئ

 لفیزیائیة العوامل غیر ا

 

 ئیة الفیزیا العوامل

 
 تخطیط المساحة 

 الخصوصیة 

 الراحة الحرار�ة
 درجة حرارة الهواء  •
 الرطو�ة النسب�ة •
 درجة حرارة الكرة األرض�ة •
 سرعة الهواء •

 جودة الهواء في الداخل 
 تر�یز ثاني أكسید الكر�ون  •
 PM2.5تر�یز  •
 الفورمالدیهاید  •
 العضو�ة المتطایرة المر��ات  •

 التأثیث 

 النظافة 

 المرافق 

 المنظر واإلطاللة 

 بیئة الصوت 

 (د�سبل)  مستوى الصوت •

 جودة اإلضاءة 
 مستوى اإلنارة •
 مؤشر الوهج  •
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المبيف  - توج�ه  ف�ه  دراسة  مقبولة    والفتحات  لق�م  التعّرض  /أشعة لضمان  النهار  ضوء  من 

  . طل عليها المنشأةتُ  مناسبة مناظر و  الشمس

لضمان توف�ي  مأهولة مناسبة ضمن الغرف ال حات  ساالتأ�د من توف�ي الفتحات/ الشباب�ك بم -

 . الطب�ع�ة واإلنارة  من الته��ةق�م مقبولة  

 
أي عامل  ب تجاهل  فإن  ذلك،   خالف 

�
بظهور يتج� البيئة    سوء   بب�س   العمال آثار ضارة ع� صحة     

ا ع� راحة ورضا و�نتاج�ة بدورە ، ما ينعكس  للمسكن  الداخل�ة ف ف�ه العمالسلب�  . القاطنني
 

 : ��ش الغس�لوأسالك  المال�س غس�ل ظروف منطقةأو سوء  وجود عدم  .11.5.1.7

زة  جّه مُ و غس�ل  صة لل ُمخّص �جب توف�ي منطقة   
باإلضافة   بال�امل (غس�ل أوتومات��ي أو �دوي)

،  ّصصة لن�ش المال�س المغسولةخلمساحات مُ 
ي   ا اليت خارج� تكون  أن  غ،  �فضل  عن  ا  رف  بع�د�
حبل  طو�ي  م  1�معدل  و ،  والمطبخ  النوم  من 

عامل ل�ل  الغس�ل  مراعاة  ��ش  مع   ،  : ��ي ما 
 )25(م
 

ي حال توف�ي غّساال  -
د  ال أتومات�ك�ة، فإنه ال بّد من  افات  و�ّش ت  �ف

�
  اآلالت   كافةترك�ب    ه قد تم أنتأ�

ا   م. لالستخدا آمنسل�م و �شكل ووصلها كه��ائ��

و  - ال��م�ائ�ة  للمواد  والغس�ل،بالنسبة  للتنظ�ف  المستخدمة  األحماض    المساحيق  مثل 

ها، فإنه �جب حفظها  ي مكان آمن ل  وغ�ي
اق�ف ف   حما�ة العّمال من حوادث االح�ت .  وخاصة للعني

ي حاو�ات بالست�ك�ة ذا 
 لنفا�ات. لجمع ا ت�ة اإلغالق�جب تخ��ن هذە المواد �ف

 ون زلقة. ال �جوز أن تك فأرض�ة غرف الغس�ل والتنش� -

 

 : وت��ف م�اە األمطار اإلضاءة والعزل أو سوء حالته من ح�ث السقف طابق استخدام سوء  .12.5.1.7

ال�َ السقف    طابقكون  ��فضل أال   من توفر آل�ة    ال بّد (  له  شخ�ي سمح بدخول العّمال واستعمالهم 
المخوّ تح لدخولهّدد  ف   ،  )  قفلمُ   / لني

ّ
إذا كانت إ� و     الغس�ل  لن�ش  المخّصصة  ن�ش  الأسالك    المساحة 

 . قطابع� هذا ال متوفرة 
لهذا    المناسبة  ت��ف م�اە األمطار شبكات  وعزل األسقف و   ال�ه��ائ�ة  �شكل عام ، �جب توف�ي اإلضاءة 

ي  ا ا�سداد� سّبب قد �ُ ع� سطحه، أو فضالت  فو�ف  ود وج  �جوز  (ال  الطابق
 ). مجاري م�اە األمطار�ف

ف إذا كان من الممكن الوصول إ� السقف خزانات الم�اە أو أي معدات أو   حما�ة/احتواء/ ، ف�جب تأمني
ف مُ مثبتة أعالە ( كه��ائ�ة أو م�كان�ك�ة  بكاتأو ش تركيبات ّ من �مكن الدخول له  /  قفلوضعها ضمن ح�ي

ف لذلك فقط   ) IIو مI(م . ، لتجنب تخ��ب هذە العنا� )قبل المخّولني
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 بالصحة العامة:  العيوب المتعلقة .6.1.7

كيبات الصح�ةسوء حالة  .1.6.1.7  الحمامات / المراح�ض / ال�ت

كيبات الصحّ�ة �جب أن تكون تعمل بصورة ج�دة، ومُ   جميع ال�ت
�
ورة صح�حة دون وجود كسور بة بص رك

ُ�سبّ  قد  فيها  خراب  أو  ب  أو  للم�اە،  خسارة/ته��ب  أو  للُعّمال  ا  للمتطلبات  جروح� إ�فاء  مقابل عدم 
 . الحاجة

 

 هااستخدام أنواع غ�ي مناسبة من أو  صناديق القمامةسوء توز�ــــع  .2.6.1.7

 . وتوف�ي التوز�ــــع المناسب لصناديق القمامة ،ع القمامةيجمُمخّصصة لت �جب تحد�د منطقة
ي كل مرفق ص�ي / مرحاض

  .�جب أن تتوفر سلة مهمالت بحجم مناسب �ف
 ق. �جب استخدام الحاو�ات البالست�ك�ة ذات�ة اإلغال

 . ل�ت / عامل)  3�جب أن �حتوي كل طابق ع� حاو�ة واحدة أو أ��� للنفا�ات الصلبة (
ا�جب    )25(م.  إفراغ سلة المهمالت مرة واحدة ع� األقل يوم��

 

 سوء حالتها  /  توافر األدو�ة فيها عدم  / �شكل كاٍف ول�ة األسعافات اإل صناديق توز�ــــع عدم  .3.6.1.7

ي حالة ج�دو�جب أن تكون صناديق اإلسعافات األول�ة متوفرة  
قابلة للقفل ، ومصنوعة من مواد   ة�ف

ا ع� الجدران ع  . ع� األقل من بالط األرض�ةم�ت  1 � ارتفاعمتينة ومثبتة ج�د�
أن تحتوي   �لزم من  كما �جب  مُ ما  إ� جنب مع  ا  الصح�ةقّد األدو�ة (جنب� الرعا�ة   ُمسعف/ طب�ب/ م 

ي 
  فيها.  المختلفة شغال للغرفاستخدام المنشأة وسعة اإل  بما يتناسب و ع�ادة إذا لزم األمر ،  متواجد �ف

ط أن �كونوا  �(  جةمفاتيح فتح الصناديق عند الحادين  مَ عتَ �جب أن �كون لدى بعض األعضاء المُ  �ش
ي جميع األوقات)مُ 

ف و�مكن الوصول إليهم �ف  )25(م. تاحني
 

 الحيوانات الضالة داخل المنشأة  افحةمكعدم  .4.6.1.7

الُمنشأة  س�طرة ع� للحاجة    هناك الّضالة ضمن  الحيوانات  من خالل  دور�ة  ال بد من رقابة  (  وجود 
ات ال رةز�ارات التفت�ش المتكررة أو مراقبة ال�ام�ي

ّ
 ). متوف

ي منع 
ي ع� األبواب ، للمساعدة �ف

ي السكن  هذە ال�ائنات دخول �جب تثب�ت أجهزة اإلغالق الذايت
  . مبايف

 

ات / أنظمة التحك�  نقص أو سوء حالة .5.6.1.7 ي (المنا  شبك الألواح  /  واإلبادة  مقاتالت الح�ش
   خل)المعديف

ي المبيف ب
ات  )ناعمة  (مناخل  معدن�ة  بكألواح ش�جب تزو�د النوافذ والفتحات �ف  .تمنع دخول الح�ش

ال  تكون  أن  حالة   مناخل�جب  ي 
�ف ومثبتة �شكل صحيحج�دة  (إن وجدت)  أو  ،  الثقوب  ، وخال�ة من 

  .التلف
 
�
ات  توف�ي أجه�جب  ،  حل آخر لهذە المسألةوك ي ُمختلف المناطق   كاٍف   بتوز�ــــع   زة كه��ائ�ة قاتلة للح�ش

�ف
ي األما�ن ا  حسب الحاجة

ي يتم فيها ط�ي الطعام أو تناوله ،  ، خاصة �ف ، مناطق تجميع القمامةوحول  ليت
ي 
ا �ف ور�� ي �ك�� فيها الذباب  و�عت�ب هذا األمر �ف  )25(م. المناطق الحارة اليت

 
 وال�عوض الحشرات والقوارض كثر حولهات  التي والم�اه الراكدة �جب أن تكون الم�اني نظ�فة وخال�ة من النفا�ات

 .ة، مثل المالر�ا وحمى الضنك ، والتي تعتبر من أكبر مخاطر الم�اه الراكد اأمراًض  الذي �مكن أن ینقل
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 النظام نقص عدم النظافة و  .6.6.1.7

التال�ة التاءات الخمس خطة  العمال للخطر، لذلك �جب ات�اع وسالمة  صحة ُتعّرضان القذارة والفوضى

 لضمان مستو�ات تنظ�م�ة مناس�ة وممارسات جیدة للتدبیر المنزلي:

 
 والترتیب للتنظ�م التاءات الخمس: خطة 12-7الشكل 

 

أي من العيوب النموذج�ة المذكورة    ا�تشاف، إذا تم  هذە  تقي�م و�صالح العيوب النموذج�ة"   توجيهاتوكجزء من مرحلة "
ا أو لوحظ أي ع�ب آخر (باتباع قائمة   ي التق��ر    الواردة   المعاينةسابق�

إلجراءات  ل توجيهات  عرض�َ   الجدول التا�ي فإن  )،  1�ف
تتوافق مع  واإلصالحات  التصح�ح�ة   ي  تحد�دها، واليت تم  ي  اليت للعيوب  حة  المصاحبة  شدةالمق�ت   بما   للعيوب  المخاطر 

ا: لمهن�ة المحّد الصحة والسالمة ا يتناسب ومعاي�ي   دة مسبق�
  

2. 
ةئالتھی

لكل شيء مكانھ
كل و،المخصص

شيء موضوع
في مكانھ

1.
الترتیب

الضروري فصل
عن غیر 
الضروري

4. 
التأكد

من تجنب 
ةاألخطاء السابق

5.
التمرس

اجعل ھذه الخطة 
جزًءا من الحیاة 

ةللمحافظالیومیة 
على التحسن

خطة 
التاءات 
الخمس

3.
قوالتحقالتنظیف 

ف المرفقینظت
تحقق من فرصالو

التحسین
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 منظمة العمل الدول�ة 
 

 و�صالح العيوب النموذج�ة  توجيهات تقي�م
 1نموذج رقم  

 

اتدل�ل تصن�ف العيوب   للصحة والسالمة المهن�ة  الق�اس�ة بناًء ع� المؤ�ش

ات الع�ب قاتلة  مرتفعة �سب� مؤ�ش
�
ر الأو  دائمةال �ل�ةالعاقة اإل ومجمعة بط��قة �سبب أو �مكن أن تؤدي إ� الوفاة أو  ا   عالج لهالذي ال �ف

�
ل�ود أو  ل  خالفا

 . معاي�ي ال

ى ات ك�ب ي قد يؤدي إ� دخول ثالثة أفراد ع� الع�ب مؤ�ش أو    األقل إ� المستش�ف عند مستوى يؤدي أو سينتج عنه إعاقة جزئ�ة دائمة أو إصابات أو مرض مهيف
ر قابل   . معاي�ي ال�ود أو ال�خالف   للعالج�ف

ات متوسطة ها عند مست��ات �مكن  الع�ب مؤ�ش ف ي يؤدي  تمي�ي ر دون  إ� ض�اع يوم عمل واحد أو أ���  وقد تؤدي إ� إصابة أو مرض مهيف   �ود ال ب اإلخالل أو حدوث �ف
 . اتخاذ إجراءات عالج�ةح�ث �مكن  معاي�ي لأو ا

اتالبعض  ف�فة ط ها مست��ات �مكن  عند  مؤ�ش ف �مكن  و . معاي�ي ال�ود أو الب  اإلخالل عدم  عمل أو ة أو مرض ال يؤدي إ� ض�اع يوم و�مكن أن تؤدي إ� إصاب تمي�ي
 . إصالح الع�ب �سهولة

اتالأي من  مستوىال �مكن ل  ضئ�لة  . سبب اإلصابة أو المرض� أنذات الصلة  مؤ�ش
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 منظمة العمل الدول�ة 
 

 : جدول التوجیھات لتقییم وإصالح العیوب النموذجیة3جدول 

موض�ع   / مجال
 التقي�م 

  ال�ود / المع�ار 
 المرج�ي 

ي   تصن�ف   تحد�د الع�ب النموذ�ب
 الع�ب 

ح  تصح��ي الجراء اإل   المق�ت

متطلبات عامة/  
 معمار�ةهندسة 

    

البناء الوطن�ة  كودات 
 األردن�ة 

  طرقإمكان�ة الوصول ( -
عروض  ممرات ذات و 

 وظروف مناسبة)

األثاث داخل الممر المتقاطع مع عروض كاف�ة من الممرات/   / إزالة العوائق ضئ�ل 
  الخروجطرق 

�
 لل�ود.  وفقا

 . ت تجم�ل�ةإصالحا و�جراء  العوائق. إزالة  ف�ف ط

أعمال الص�انة واإلصالح الخاصة بالتشطيبات و�جراء   العوائق. إزالة  متوسط 
كيبات.  ي معدالت اإلشغال داخل الطوابق المتعلقة و وال�ت

�عادة النظر �ف
 )األ�واد بناًء ع� بعرض الممرات (

 . و��جاد بد�ل إخالء العقار  كب�ي 

 قاتل

 

 ال يوجد 

البناء الوطن�ة كودات  
 األردن�ة 

دل�ل متطلبات البناء  
الخاصة بذوي  

 االحت�اجات الخاصة

ذوي  إمكان�ة وصول  -
توف�ي  (االحت�اجات الخاصة 

لذوي االحت�اجات   مرحاض
التصم�م �عتمد  ) (الخاصة

ف ذوي   متطلبات المستخدمني
 االحت�اجات الخاصة)

ي تعتمد  ضئ�ل  متطلبات تصم�م خاصة تتعلق بذوي  تنظ�ف وص�انة المرافق اليت
 االحت�اجات الخاصة

را�ي متكررة ومسارات الست�عاب ال�ص�انة و�صالح  أعمال اعتماد  ف�ف ط
 . المتحركة وخال�ة من العوائق

ي عمال من ذوي االحت�اجات الخاصة  مكان الست�عاب  ال يوجد  متوسط 
 المسكن  �ف

 ال يوجد  كب�ي 

 ال يوجد  قاتل
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 منظمة العمل الدول�ة 
 

تفت�ش/ تقي�م دل�ل  
 )2019( المسكن 

ضمان معدالت إشغال مناسبة 
 . لمختلف المناطق

 م�ت م��ــع ل�ل عامل) 3.5(

ف    (إذا تم استخدام أ�ة بطابقني
ف   �ال لم�ت م��ــع   3.5 خصص� العاملني

ي ال��ر السف�ي والعلوي. المسافة 
�ف

ف ال����ن  سم و�جب أن  70 ≥ بني
 السالمة) لمتطلبات تمتثل

ف األ�ةاالمتثال للدل ضئ�ل   . �ل المتعلق بالمسافات بني

أعمال إصالح األثاث داخل الغرف. توز�ــــع العمال ع� غرف مختلفة  ف�ف ط
 . للوفاء بمعدالت اإلشغال المناسبة

ي توز�ــــع العمال ع� الغرف للوفاء بمعدالت اإلشغال  إعادة متوسط 
النظر �ف

 . . أعمال إصالح األثاث داخل الغرفالمعتمدة

نقل بعض العمال إ� مسا�ن أخرى للوفاء بمعدالت اإلشغال  محاولة كب�ي 
المعتمدة. إعادة توز�ــــع األثاث داخل الغرفة. است�عاب جميع أعمال 

 . صالح والص�انة الالزمةاإل 

 ال يوجد.  قاتل

دل�ل تفت�ش/ تقي�م  
 )2019المسكن ( 

يتم توف�ي غرفة غس�ل ومنطقة 
م�ت من األسالك    1تجف�ف. (طول 

 المعلقة ل�ل عامل بالخارج) 

كيبات ضئ�ل  وصناب�ي الم�اە وكذلك   واآلالت تأ�د من االستخدام السل�م لل�ت
)  أسالك ف  الغس�ل المتوفرة. (توع�ة العاملني

كيبات  ف�ف ط ي حالة ج�دة.   التواآل الم�اە وصناب�ي تأ�د من أن جميع ال�ت
  الق�ام�ف

 متكررة. أعمال ص�انة و�صالح  ب

ي الممرات أو الساللم أو الغرف.  ��ش �حظر  متوسط 
منطقة  تحد�د المال�س �ف

الالزمة  ص�انة  الصالح و اإل أعمال  إجراء . والن�ش للتنش�فمعينة للغس�ل 
كيبات  لم�اە. حنف�ات ا / اآلالت/ لجميع ال�ت

 ال يوجد  كب�ي 

 ال يوجد  قاتل

دلیل تفتیش/ تقییم   
المسكن 

)2019 ( 

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

 م�ت كحد أق�)

.  ضمان ضئ�ل   بقاء الحالة كما �ي

ف الالمستوى العلوي من  كاٍف فوق  تفاعار وجود  ضمان ف�ف ط  . ��ر بطابقني
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 منظمة العمل الدول�ة 
 

).   خفض متوسط  ف ي األّ�ة بطابقني
  توز�ــــععدد العمال داخل الغرفة (أعد النظر �ف

ام باالعمال ع� الغرف األخرى   ف  .  ل�وداتلالل�ت

ي استخدام المساحة (ال �ستخد إعادة كب�ي 
م كغرف نوم). نقل العمال  النظر �ف

 مسا�ن أخرى.  / إ� غرف

 ال يوجد  قاتل

دل�ل   - 
تفت�ش/ 

تقي�م  
المسكن  

)2019 ( 

  الحماماتعدد كاٍف من  -
بناًء  وأحواض الغس�ل  ودش

معدالت اإلشغال.  ع�
، ودش واحد  (مرحاض واحد 

  15 �لوحوض غس�ل ل
 ) عامل

 . ها وتأ�د من استخدامها �شكل صحيحع� نظافت حفاظ ضئ�ل 

.  تكرار  ف�ف ط  أعمال التنظ�ف واإلصالح التجم��ي

ات.   �طلب متوسط  ف كيبات والتجه�ي  تنظ�ف متكرر. أعمال إصالح واستبدال ال�ت

ي تتعلق بهدم و�صالح بعض التشطيبات  كب�ي  أعمال الص�انة واإلصالح اليت
كيبات والشبكات ال�ه��ائ�ة والم�كان�ك�ةالمح�طة  والعنا�   والصح�ة وال�ت

ة معينة (توف�ي بد�ل حيت يتم حل   اإل�شائ�ة. ال �جوز استخدام المنشأة لف�ت
 المشكلة)

 ال يوجد  قاتل

دل�ل السخان  - 
برنامج  من  المقدم

عمل أفضل 
 (األردن) 

البناء   كودات -
 الوطن�ة األردن�ة 

عادة  إل سهولة الوصول  -
تعبئة خزانات الغاز والديزل.  

(خزانات غاز منفصلة 
كذلك  وج�دة الته��ة وآمنة  

تخ��ن الديزل وغرف   لغرف
 ) الب��لر / الغال�ات

 الفحص والص�انة �شكل متكرر.  ار استمر  ضئ�ل 

 تكرار أعمال الص�انة واإلصالح المطل��ة.  ف�ف ط

. تطبيق إجراءات المتكررةأعمال الص�انة واإلصالح تنف�ذ و�سج�ل  متوسط 
 . ح الباب والمغلف المقاوم للح��قالسالمة من الحرائق. إصال 

حدود  أبواب مقاومة للح��ق و  ترك�ب اتباع تداب�ي السالمة من الحرائق.  كب�ي 
 . مقاومة للح��ق لغرفة المرجل

ي إخالء  قاتل
 . الخطر وتنف�ذ تداب�ي السالمة االنتهاء منحيت يتم   المبايف
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 منظمة العمل الدول�ة 
 

  حراسة. (لمراقبة غرفتوف�ي  -  - 
 ) دخولاألمن/ ال / السالمة

ي حالة عمل ج�دة وأن الحارس يتمتع  تكون  أن  ضمان ضئ�ل 
ات المراقبة �ف كام�ي

 و�قظ بصحة ج�دة 

كيبات والتشطيبات داخل  ف�ف ط ات وال�ت   غرفأعمال ص�انة و�صالح ال�ام�ي
 الحراسة. 

ات   غرفةجدران  إصالحأعمال  متوسط  كيبات وكام�ي الحراسة واألرض�ات وال�ت
 المراقبة 

ات المراقبة غرفةتحد�د  / بناء  كب�ي   الحراسة وترك�ب كام�ي

 ال يوجد  قاتل

مداخل  للمؤمنة  فوالذ�ة بّوابات  - 
 .رئ�س�ةلا
ي ذلك  حدود مؤمنة للمنشأة (

بما �ف
الجدران الحدود�ة و�وابات الدخول  

 )رئ�س�ةلا

 صحيح لألقفال واألبواب والبوابات الحد�د�ة �شغ�ل ضمان ضئ�ل 

 آل�ة مناسبة لألبواب والبوابات.  / األقفال والتأ�د من �شغ�ل ص�انة ف�ف ط

وارات واألجهزة  األبواب الحد�د�ة واال�سس  ولوحاتأعمال إصالح األقفال  متوسط 
 . و�شطيبات األبواب

ك�ب وتثب�ت األبواب والبوابات   كب�ي  أعمال االستبدال واإلصالح المتعلقة ب�ت
 واإل�سسوارات.  واللوحاتواإلطارات والجدران المح�طة وآل�ات الفتح 

أن األبواب والبوابات الحد�د�ة مثبتة �شكل سل�م (بح�ث ال   ضمان قاتل
، وتق��ة اله�ا�ل ترك�ب أبواب جد�دةالحركة). �سقط فوق أي عامل عند 

 والجدران المح�طة. 

لبيئة  ل مناسبة  جودة -  - 
الداخل�ة (مست��ات الروائح  

درجة الحرارة والرط��ة و 
 م��حة وفق
�
 للمعاي�ي الدول�ة  ا

.  ضمان ضئ�ل  ي
 فتح النوافذ �شكل متكرر للسماح بدخول الهواء الن�ت

ي حالة عمل ج�دة ضمان ف�ف ط
كيبات/ المراوح الم�كان�ك�ة �ف مثبتة  / أن جميع ال�ت

ي حالة ج�دة.  ضمانموزعة �شكل كاٍف.  / �شكل صحيح
 أن جميع النوافذ �ف
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 منظمة العمل الدول�ة 
 

مراوح/ أنظمة ته��ة م�كان�ك�ة. إصالح النوافذ  استبدال/ توف�ي   / إصالح متوسط 
تحد�د   الهواء.  لتغي�ي �شكل متكرر  الفتحأنها قابلة للتشغ�ل و ضمان و 

 . لحل المشكلةغ�ي المناسبة  مست��ات الحرارة  / الرط��ة / مصدر الروائح 

ك�ب كب�ي  نظمة الته��ة الم�كان�ك�ة. إصالح/  الص�انة الخاصة بأ / أعمال ال�ت
ي النوافذ لضمان التشغ�ل  / توف�ي الفتحات

 حالة ج�دة.  وأن تكون �ف

 عن سكن بد�ل.  افراغ المبيف والبحث منشأة غ�ي مناسبة للع�ش فيها.  قاتل

 مواد التشط�ب -   - 

 )سب الستخدام الغرفةاالخت�ار المنا (

 

  

 الحفاظ ع� نظافة التشطيبات ضئ�ل 

 التشطيبات عند الحاجة إصالح  ف�ف ط

 ل التشطيبات المستخدمة ببدائل تناسب استخدام المساحة. ااستبد متوسط 

ي قد تحتاج إ� إخالء  لبعض التشطيباتستبداالت ا / إصالحات كب�ي  ، واليت
 مؤقت للغرفة المعن�ة (نقل العمال إ� مكان بد�ل حيت يتم حل المشكلة)

 ال يوجد  قاتل

المبيف (من الخارج)   سور  -  - 
ومح�ط الغرفة (الجدران 
واألرض�ات والسقف من  

ي حالة آمنة  
الداخل) �ف

 وج�دة. 

 الحفاظ ع� نظافتها و�جراء ص�انة دور�ة  ضئ�ل 

 إجراء ص�انة متكررة و�صالحات تجم�ل�ة عند الحاجة.  ف�ف ط

 واألسقف واألرض�ات. الص�انة المتعلقة بالجدران  / أعمال اإلصالح متوسط 

سقف وألواح األرض�ات  الص�انة للجدران واأل  / أعمال اإلصالح كب�ي 
كيبات  إخالء بعض   يتطلب. قد المثبتةوالتشطيبات والفتحات وجميع ال�ت

 المناطق (نقل إ� مواقع بد�لة). 

 ال يوجد  قاتل
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 منظمة العمل الدول�ة 
 

ي ظروف مناسبة (عزل،   -  - 
السطح �ف

 ، وت��ف م�اە األمطار) إضاءة 
عوائق تجاە مصارف م�اە   عدم وجود . وترتيبه ة السطحالحفاظ ع� نظاف ضئ�ل 

 األمطار. 

 مصارف م�اە األمطار.  مقابلفو�ف  / تنظ�ف وتنظ�م و�زالة أي عوائق  ف�ف ط

عدم تخ��ب المعدات المثبتة ع�  ضمان.  متكرر للسطحتنظ�ف وتنظ�م  متوسط 
إصالح   / ترك�بضمان ألمطار. مصارف م�اە ا مقابلاألسطح. إزالة الفو�ف 

 . شكل صحيح عند الحاجة. حواجز آمنةطبقات العزل �

ات المراقبة.  سقف مؤمن. للسطحتوف�ي إضاءة   كب�ي  وترك�ب ومراقبة كام�ي
العزل  توف�ي  / الحواجز. إصالحترك�ب  و باإلشارة إ� األسالك ال�ه��ائ�ة،  

ي  الحراري
مصارف م�اە األمطار.  مقابلع� السطح. إزالة أي عوائق  والمايئ

. رفع مستوى الو�ي تجاە االستخدام السل�م   إصالح أنظمة ال�ف الص�ي
 . للسطح

ف السطح قاتل ات المراقبة وتوف�ي الدراب��ن والحواجز ذات و  تأمني ترك�ب كام�ي
اإلصالح   / نمعدات األما  ثب�تت. ف�ة وتوف�ي اإلضاءة االرتفاعات ال�ا

مثبتة ع� الجزء  ال مكشوفة و ال ال�ه��ائ�ة والم�كان�ك�ة والصح�ة شبكةلل
الشبكات  خزانات الم�اە الملوثة/  / علوي من السطح (األسالك المكشوفةال

 السطحمنع أي إساءة استخدام لمستوى أرض�ة ألناب�ب التالفة). أو ا
التنظ�ف  مصارف م�اە األمطار ( من(الوصول المتحكم ف�ه). إزالة العوائق 

ت�ب و  )وال�ت  �زالة الفو�ف

ي ظروف   ضمان -  - 
أن األثاث �ف

  ا�تظاظمناسبة (�جب عدم 
ف  و الغرف) ( �جب تأمني

)  ابتةالثوالخزائن  الرفوف
المقاعد �جب أن تكون (

�ا كاف�ة   الثابتة ي ال�افت�ي
�ف

 العيوبذو استبدال/ إصالح األثاث  ضئ�ل 

 العيوب ذو إصالح واستبدال األثاث   / توف�ي  ف�ف ط

والخزائن   الرفوف توف�ي أثاث مطابق للمتطلبات. �جب أن تكون  / استبدال متوسط 
ي موقع 

ي حالة ج�دة و�ف
مثبتة �شكل سل�م. �جب أن �كون األثاث �ف

ف تجاە االستخدام السل�م.  ف العاملني  مناسب. رفع مستوى الو�ي بني
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 منظمة العمل الدول�ة 
 

إذا كانت   و�حالة ج�دة 
 ) متوفرة

ي الموقع    توف�ي قطع أثاث جد�دة  / إصالح / استبدال / إزالة كب�ي 
بحالة مناسبة �ف

 . المناسب

 ال يوجد  قاتل

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

.  ضئ�ل   الحفاظ ع� الحالة كما �ي

 ضمان امتثال استخدام الغرف مع التصم�مات األصل�ة  ف�ف ط

ي االستخدام  ضمان متوسط 
إ� التصم�مات األصل�ة.  بالرج�ععدم وجود تغي�ي �ف

ة بجميع المتطلبات المطل��ة.  ف مناطق جد�دة من المناطق المتغ�ي  تجه�ي

ف المساحات و�عادة   إزالة كب�ي  ات ذات الصلة بالتصام�م األصل�ة. تجه�ي التغي�ي
ي  

تصم�مها والحصول ع� موافقات السلطات المتعلقة بأي تغي�ي �ف
هذا ب�خالء   يتسببد  استخدام أي مساحة ذات صلة بالتصام�م األصل�ة. ق

 المساحة مؤقت
�
ف إ� مواقع بد�لة حيت يتم حل  ا ونقل المستخدمني

 المشكالت. 

ي بها عيوب.  قاتل ف يتوافق مع   البحثاخالء المنطقة اليت عن مكان بد�ل للعاملني
ات ذات الصلة بالتصام�م   إزالةمتطلبات الصحة والسالمة المهن�ة.  التغي�ي

ف المساحات و�عادة تصم�مها والحصول ع� موافقات  األصل�ة. تجه�ي
ي االستخدام ألي مساحة 

ذات السلطات المتعلقة بأي تغي�ي مطلوب �ف
 صلة بالتصام�م األصل�ة. 

ف (مقدم   ضمان ضئ�ل  توف�ي ع�ادة داخل المنشأة أو بالقرب منها   -  ف المعينني تزو�د الع�ادة بجميع المعدات الالزمة والموظفني
 الرعا�ة الصح�ة) 

. أعمال اإلصالح والص�انة  ف�ف ط ف ف المعينني   مراقبة ساعات عمل الموظفني
 واألثاث والمعدات داخل الع�ادة. للتشطيبات 
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المتعلقة بالتشطيبات واألثاث و  ل اإلصالح الالزمة داخل الع�ادةأعما متوسط 
ي حالة عمل ج�دة  ضمانوالمعدات. 

كيبات والمعدات �ف أن جميع ال�ت
 (مجهزة بال�امل). توف�ي جميع أدوات الدواء بالداخل. 

ها بكافة األدوات  ضمانلبات. موقع يتوافق مع المتط  تحد�د  كب�ي  ف تجه�ي
ي قد تتعلق بالعنا� اله�كل�ة   . أعمال اإلصالح اليت ي

واألثاث الدوايئ
كيبات الم�كان�ك�ة وال�ه��ائ�ة  والتشطيبات  والصح�ةوالشبكات وال�ت

عن موقع آخر   البحثمؤقت حيت يتم حل المشكلة أو  إخالءالداخل�ة. 
 متوافق. 

ل�امل وق��ب من منطقة المتطلبات مجهز باتوف�ي مكان يتوافق مع جميع  قاتل
 . نوم العمال

�ا/ غرفة  توف�ي   -  -  كافي�ت
داخل  مطبخ / طعام

المنشأة أو بالقرب منها  
ي ظروف عمل ج�دة  

و�ف
 . وآمنة

ف العمال تجاە   ضئ�ل  الحفاظ ع� المنشأة منظمة ونظ�فة ورفع مستوى الو�ي بني
 االستخدام السل�م لألجهزة المختلفة. 

. إصالحات تجم�ل�ة للتشطيبات أو المعدات أو ومنظمةمنشأة نظ�فة  ف�ف ط
 األجهزة المح�طة بالغرفة. 

  لمتكررة المتعلقة بمح�ط الغرفةمراقبة أعمال التنظ�ف والص�انة ا / تنف�ذ  متوسط 
وشبكات وتركيبات الهندسة ال�ه��ائ�ة  واألجهزة واألثاث  والتشطيبات
 توف�ي اإلضاءة ال�اف�ة ومست��ات الته��ة) ضمان( والصح�ة والم�كان�ك�ة

ي أو  كب�ي 
منشأة نظ�فة (إجراءات الصحة والسالمة المهن�ة ضد أي تلوث غذايئ

ا�  ف بجميع األثاث واألجهزة    كام�ً   مخاطر التسمم). أن تكون مجهزة تجه�ي
 الالزمة وج�دة الته��ة

مجهز بال�امل وق��ب من و مكان يتوافق مع جميع المتطلبات  توف�ي  قاتل
 العمال. مسا�ن 
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دات / توف�ي مصدر  -  -    م�ب
ب ي  م�اە ال�ش

  حالةو�ف
 عمل ج�دة. 

دات الم�اە وحالةفحوصات متكررة تتعلق بجودة الم�اە المقدمة  ضئ�ل    / م�ب
ب.  صادر م�اەم  ال�ش

دات ف�ف ط ب مصادر  / توز�ــــع م�ب ب   م�اە ال�ش �شكل كاف. فحص جودة م�اە ال�ش
ف العمال تجاە االستخدام السل�م   المقدمة. رفع مستوى الو�ي بني

دات/ صناب�ي الم�اە.   للم�ب

دات / إصالح / استبدال متوسط  ب اإلضاف�ة أو الجد�دة   مصادر  / توف�ي م�ب م�اە ال�ش
ة.  ب المخت�ب  بم�اە ال�ش

ب.  تو  / استبدال كب�ي  توف�ي  توز�عها �شكل كاٍف. ف�ي مصادر جد�دة لم�اە ال�ش
ي جودة  

 الم�اە (اختبارها ومراقبتها). �ف

 ال يوجد  قاتل

(اسم المنشأة،  توفرةالالفتات الم  
، االتجاە أو الغرف أو رقم استخدام

أخرى مطل��ة بجميع  عالماتأي 
 .( ف  لغات العمال المق�مني

 ثابتة وموزعة �شكل صحيح. أن تكون  / التأ�د من سالمة الالفتات ضئ�ل 

�شكل صحيح.  تتثب�م مواد متينة. الا. استخداتالفتإصالح ال / استبدال ف�ف ط
 �شكل كاف.   توز�ــــع

ثابتة �شكل صحيح إصالح/ توف�ي الفتات من مواد متينة.  / استبدال متوسط 
 وموزعة �شكل كاف. 

 ال يوجد  كب�ي 

 ال يوجد  قاتل

ف الصحة والسالمة     ف م�ش تعيني
�ة  المهن�ة ومسؤول الموارد الب�ش

(المكاتب اإلدار�ة الق��بة من  
 السكن) 

ف العمال حول قائمة جهات االتصال الخاصة  ضئ�ل  بهم  رفع مستوى الو�ي بني
ف السالمة والصحة المهن�  �ة.  ةلم�ش ف ومسؤول الموارد الب�ش  المعني

ف  توز�ــــع قوائم االتصال. مراقبة ساعات عمل و  ز�ادة التوع�ة ف�ف ط المسؤولني
 . ف  المعينني
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 (تتوفر أرقام االتصال الخاصة بهم
ي  

الستخدامها بعد ساعات العمل �ف
 حالة الطوارئ.) 

ف   / ز�ــــع قوائم االتصال. مراقبة العملز�ادة التوع�ة. تو  متوسط  ف تعيني .  المسؤولني
 . ف ف ومسؤولني فني ف أعضاء مح�ت  ضمان تعيني

 ال يوجد  كب�ي 

 ال يوجد  قاتل

األبواب والنوافذ واألقفال والمزالج   
 .بحالة ج�دة

اهتمام خاص بآل�ة األبواب ع�  
 . هروبال مساراتطول 

 ص�انة المتكررة لألبواب والنوافذ واألقفال والمزالج.  ضئ�ل 

. أعمال الص�انة واإلصالح الخاصة بألواح األبواب �س�طةإصالحات  ف�ف ط
 والنوافذ واألقفال والمزالج. 

  ةثابت  ا أنه ضمانإصالح األبواب والنوافذ واألجهزة والملحقات.  / استبدال متوسط 
 �شكل صحيح.  ةومعزول

 وضمانترك�ب أبواب ونوافذ جد�دة مع جميع األجهزة والملحقات الالزمة  كب�ي 
 . يتها �شكل سل�م ومعزول �شكل صحيحتثب

 ال يوجد  قاتل

تحقق من الجداول الزمن�ة    
بأعمال الص�انة  والسجالت الخاصة 
ي تج��ــ  . ها إدارة المنشأة واإلصالح اليت

التشطيبات   إصالح (أعمال 
كيبات الم�كان�ك�ة وال�ه��ائ�ة   وال�ت

والمعدات واألثاث    والصح�ة
وأجهزة النوافذ   والملحقات

واألبواب). (�فضل إجراؤها و�سج�لها 
ر)  6كل   أشهر وعند ا�تشاف ال�ف

 �سج�ل الص�انة الدور�ة والمتكررة.  استمرار  ضئ�ل 

إجراء أعمال الص�انة واإلصالح �شكل متكرر. االحتفاظ �سجالت لجميع   ف�ف ط
ي أج��ت.   األعمال ذات الصلة اليت

المتكررة والمراقبة الدور�ة لألنظمة المختلفة المطل��ة. يتم  الص�انة  متوسط 
ف ف��ق الص�انة و   . الجداول الزمن�ةتحد�د �سج�ل جميع األعمال. تعيني

ف ف��ق ص�انة لمراقبة األنظمة  كب�ي  أعمال الص�انة واإلصالح الالزمة. تعيني
ي يتم   . إجراؤها المختلفة و�سج�ل أعمال الص�انة واإلصالح المتكررة اليت

 ال يوجد  قاتل
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     اال�شائ�ةالسالمة 

     ب�انات عامة

الوثائق المتوفرة (دقة   -  
بناء المبيف وفق  ضمان المخططات؛ 

المخططات التصم�م�ة المعتمدة  
 بدون اختالفات.)

 

 ال يوجد إجراء مطلوب.  ضئ�ل 

 ال يوجد إجراء مطلوب.  ف�ف ط

، ق مع وظ�فة التصم�م. و�ناًء عل�هالمبيف لغرض ال يتطابيتم استخدام  متوسط 
تحمل  �جب استشارة مهندس متخصص لتحد�د ما إذا كان المبيف �مكنه 

 . األحمال الجد�دة

، ق مع وظ�فة التصم�م. و�ناًء عل�هيتم استخدام المبيف لغرض ال يتطاب كب�ي 
المبيف �مكنه تحمل  �جب استشارة مهندس متخصص لتحد�د ما إذا كان 

 األحمال الجد�دة. 

 . نطبقال ي قاتل

 ال يوجد إجراء مطلوب.  ضئ�ل  ). اال�شائ�ةالص�انة الدور�ة (  

  بس�طةتحد�د العيوب ال الدوري من قبل المسؤول لال�شف �جب إجراء  ف�ف ط
ي قدم

 والم�ف
�
ي اإلصالحات ا

 . �ف

ف    ال�شف الح�ي  �جب إجراء  متوسط  ي متخصص لتمي�ي
من قبل مهندس إ�شايئ

 العيوب وكتابة تق��ر الفحص و�عادة التأه�ل الذي �جب اتباعه. 

ف    ال�شف الح�ي  �جب إجراء  كب�ي  ي متخصص لتمي�ي
من قبل مهندس إ�شايئ

 العيوب وكتابة تق��ر الفحص و�عادة التأه�ل الذي �جب اتباعه. 

 الموقع الذي �حدث ف�ه ع�ب كب�ي حيت يتم إصالحه.  إخالءقد يتم 

 ال ينطبق.  قاتل
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    من الزالزل السالمة اله�كل�ة 

  ( كود البناء (الدو�ي
 UBC( الموحد 
1997 ( 

ي   كود البناء الوطيف
ي 
 األرديف

ي المقاومة  -
المبايف
 للزالزل 

 ال يوجد إجراء مطلوب.  ضئ�ل  انتظام الشكل -

 ال ينطبق.  ف�ف ط

 ال ينطبق.  متوسط 

 ال ينطبق.  كب�ي 

 ال ينطبق.  قاتل

  ( كود البناء (الدو�ي
 UBC( الموحد 
1997 ( 

ي   كود  البناء الوطيف
ي 
 األرديف

ي المقاومة  -
المبايف
 للزالزل 

التحقق من وجود جدران  - -
قص وانها منشاة من 

مستوى األرض. والتحقق  
 من وجود طابق مرن. 

 مطلوب ال يوجد إجراء  ضئ�ل 

 ال يوجد  ف�ف ط

إجراء مسح جد�د إن لم �كن   (سيتم التنف�ذ�ةالمخططات �جب تقد�م  متوسط 
ي  ال�شف الح�ي ) باإلضافة إ� ا� موجود

الذي �قوم به المهندس اإل�شايئ
 
�
ي قدما

ي   المتخصص للم�ف
 .للمبيف الحا�ي  الحسابات اال�شائ�ة�ف

 التأه�ل وتق��ة المبيف وفق يتم تحد�د ن�ع إعادة
�
 اال�شائ�ةللحسابات  ا

 فقط.   التحل�لونتائج 

إجراء مسح جد�د إن لم �كن   (سيتم المخططات التنف�ذ�ة�جب تقد�م  كب�ي 
ي  ال�شف الح�ي ) باإلضافة إ� ا� موجود

الذي �قوم به المهندس اإل�شايئ
 
�
ي قدما

ي   المتخصص للم�ف
 .للمبيف الحا�ي  الحسابات اال�شائ�ة�ف

 التأه�ل وتق��ة المبيف وفق يتم تحد�د ن�ع إعادة
�
 اال�شائ�ةللحسابات  ا

 فقط.   التحل�لونتائج 

 . ال �مكن عمل تق��ة أو إعادة تأه�ل قاتل

 .سكن�ة غا�ات  �جب عدم استخدام المبيف ألي 

ي الهدم و�عادة اإلعمار �جب اعادة 
 . النظر �ف
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األحمال والقوى   كود  
ي 

 . 2006األرديف
 ( كود البناء (الدو�ي

 UBC( الموحد 
1997 ( 

ي   كود  البناء الوطيف
ي 
   األرديف

ي المقاومة  -
المبايف
 للزالزل 

ي   - -
فرط الحمولة. (خاصة �ف

 الطوابق العل�ا). 
 

 ال يوجد إجراء مطلوب  ضئ�ل 

ي �جب أن �قوم بها المسؤول إلعادة توز�ــــع أو تقل�ل  ف�ف ط ت�ب اليت إعادة ال�ت
ور�ة.   األحمال غ�ي ال�ف

ي �جب أن �قوم بها المسؤول إلعادة توز�ــــع أو تقل�ل  متوسط  ت�ب اليت إعادة ال�ت
ور�ة.   األحمال غ�ي ال�ف

إجراء مسح جد�د إن لم �كن   (سيتم المخططات التنف�ذ�ة�جب تقد�م  كب�ي 
ي  ال�شف الح�ي ) باإلضافة إ� ا� موجود

الذي �قوم به المهندس اإل�شايئ
 
�
ي قدما

ي   المتخصص للم�ف
 .للمبيف الحا�ي  الحسابات اال�شائ�ة�ف

 التأه�ل وتق��ة المبيف وفق يتم تحد�د ن�ع إعادة
�
 اال�شائ�ةللحسابات  ا

 فقط.   التحل�لونتائج 

 ينطبق. ال  قاتل

تحم�ل التصم�م  
 العام

    

كود األحمال   - 
ي لعام  

والقوى األرديف
2006 

 ال يوجد إجراء مطلوب  ضئ�ل  . تحم�ل بالطات الطوابق -

ي �جب أن �قوم بها المسؤول إلعادة توز�ــــع أو تقل�ل  ف�ف ط ت�ب اليت إعادة ال�ت
ور�ة.   األحمال غ�ي ال�ف

ي �جب أن  متوسط  ت�ب اليت �قوم بها المسؤول إلعادة توز�ــــع أو تقل�ل إعادة ال�ت
ور�ة.   األحمال غ�ي ال�ف

إجراء مسح جد�د إن لم �كن   (سيتم المخططات التنف�ذ�ة�جب تقد�م  كب�ي 
ي  ال�شف الح�ي ) باإلضافة إ� ا� موجود

الذي �قوم به المهندس اإل�شايئ
 
�
ي قدما

ي   المتخصص للم�ف
 .للمبيف الحا�ي  الحسابات اال�شائ�ة�ف
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 التأه�ل وتق��ة المبيف وفق يتم تحد�د ن�ع إعادة
�
 اال�شائ�ةللحسابات  ا

 فقط.   التحل�لونتائج 

 ال ينطبق.  قاتل

األحمال   كود  - 
ي لعام  

والقوى األرديف
2006 

 ال يوجد إجراء مطلوب  ضئ�ل  السطح. ا اتتحم�ل بالط -

لمسؤول إلعادة توز�ــــع أو تقل�ل األحمال غ�ي  من قبل اإعادة ترت�ب إجراء  ف�ف ط
ور�ة.   ال�ف

ي نطاق األحمال  متوسط 
�جب تقل�ل العدد اإلجما�ي لخزانات الم�اە ل�كون �ف

 .المسم�ح بها

�مكن استخدام ط��قة م�كان�ك�ة أخرى (خزانات ع� مستوى األرض +  
 مضخات) لتقل�ل عدد خزانات الم�اە ع� السطح 

الطلب ع� خزانات  ز�ادة إذا كان هذا اإلجراء ال �مكن الق�ام به �سبب 
الم�اە. �جب استشارة مهندس متخصص لتقد�م توص�ة �شأن تق��ة 

 . السطحبالطة 

ي (الحالة الاتباع  كب�ي 
) باإلضافة إ� متوسطةاإلجراءات التصح�ح�ة الموضحة �ف

األسا�ي الذي �قوم به متخصص لإلشارة إ� جميع   ال�شف الح�ي 
 العيوب الناتجة وتوص�ات اإلصالح. 

ي (الحالة ال قاتل
  ) باإلضافة إ� متوسطةاتباع اإلجراءات التصح�ح�ة الموضحة �ف

�قوم به متخصص لإلشارة إ� جميع  األسا�ي الذي   ال�شف الح�ي 
 العيوب الناتجة وتوص�ات اإلصالح. 

فحص العنا� 
مقارنة ة  اله�كل�

النموذج�ة   بالعيوب
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 / (الخرسانة
 ) الفوالذ

دل�ل إصالح و�عادة   - 
ي  

تأه�ل مبايف
الخرسانة  
 .المسلحة

ي للعزل   -
ال�ود األرديف

 2009الحراري، 
-  

ي ال -
طوابق  ��ب الم�اە �ف

 االرض�ة. 
 ال يوجد إجراء مطلوب  ضئ�ل 

�جب تحد�د مصدر الت�ب و�صالحه ع� الفور. ثم �مكن إجراء   ف�ف ط
 إصالحات �س�طة عند الحاجة. 

جميع  �جب تحد�د مصدر الت�ب و�صالحه ع� الفور. ثم �مكن إجراء  متوسط 
 صالحات عند الحاجة. اإل 

كشف  �جب تحد�د مصدر الت�ب و�صالحه ع� الفور. ثم �جب إجراء   كب�ي 
ي و�جب اتباع التوص�ات المقدمة إلصالح العيوب  ح�ي 

من قبل أخصايئ
 الناتجة. 

 ال ينطبق.  قاتل

دل�ل إصالح و�عادة   - 
ي  

تأه�ل مبايف
 .الخرسانة المسلحة

ي والقصارة.  -
ي الغطاء الخرسايف

 مطلوب ال يوجد إجراء  ضئ�ل  تفتت �ف

 للعن�.  لقصارة�جب إجراء إصالحات �س�طة  ف�ف ط

عامل ال��ط مع الخرسانة الجد�دة إذا كانت قضبان التسليح  وضع �جب متوسط 
 مكشوفة و�مكن رؤ�تها بوض�ح. 

ي الحالة المتوسطةباإلضافة إ� اإلجر  كب�ي 
هناك حاجة   قد تكون اء التصح��ي �ف

 إ� تق��ة العن� وفق
�
 . لتوص�ة المهندس  ا

 ال ينطبق.  قاتل

ي   - 
ال�ود األرديف

للخرسانة العاد�ة  
ي العن -

ا� غ�ي  �شققات �ف
تص��نات  اإل�شائ�ة و 

 االسطح. 

 ال يوجد إجراء مطلوب  ضئ�ل 

تحد�د العيوب الطف�فة  من قبل المسؤول ل ال�شف الح�ي �جب إجراء  ف�ف ط
ي قدم

 والم�ف
�
ي اإلصالحات التجم�ل�ة البس�طة.  ا

 �ف
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-JBC5والمسلحة 
 (جميع األجزاء) 93

ي قدم المتوسطةلتحد�د العيوب    ال�شف الح�ي  �جب إجراء  متوسط 
 والم�ف

�
ي    ا

�ف
ي �قوم بها عمال متخصصوناإلصال   . حات اليت

 العن� و�عادة بنائه. �جب هدم  كب�ي 

 العن� و�عادة بنائه. �جب هدم  قاتل

ي   - 
ال�ود األرديف

للخرسانة العاد�ة  
-JBC5والمسلحة 

(جميع   93
 األجزاء))

متطلبات كود البناء   -
للخرسانة اإل�شائ�ة 

(الدول�ة) 
ACI318M-19 . 

�طان� اي�ي المع -   ةال�ب
  (   –(الدو�ي

ي 
االستخدام اال�شايئ

للخرسانة  
BS8110 . 

ي   - -
�شققات وعالمات تآ�ل �ف

 العنا� اإل�شائ�ة. 
 ال يوجد إجراء مطلوب  ضئ�ل 

حد�د العيوب البس�طة من قبل المسؤول لت    ال�شف الح�ي  �جب إجراء  ف�ف ط
ي قدم

 والم�ف
�
ي اإلصالحات البس�طة.  ا

 �ف

من قبل مهندس متخصص لتحد�د العيوب     ال�شف الح�ي   إجراء �جب  متوسط 
 وتقد�م توصيته  المتوسطة

وع باإلصالحات. عمال   متخصصون لل�ش

ف     ال�شف الح�ي  �جب إجراء  كب�ي  ي متخصص لتمي�ي
بواسطة مهندس إ�شايئ

ي �جب  العيوب وكتابة تق��ر الفحص و�عادة التأه�ل (أو التوص�ة) اليت
 .اتباعها

 حدث ف�ه ع�ب كب�ي حيت يتم إصالحه. الموقع الذي   إخالءقد يتم 

ف     ال�شف الح�ي  �جب إجراء  قاتل ي متخصص لتمي�ي
بواسطة مهندس إ�شايئ

ي �جب  العيوب وكتابة تق��ر الفحص و�عادة التأه�ل (أو التوص�ة) اليت
 .اتباعها

 حدث ف�ه ع�ب كب�ي حيت يتم إصالحه. الموقع الذي   إخالءقد يتم 

ي   - 
ال�ود األرديف

 للمنشآت الفوالذ�ة. 
وط العامة لله�ا�ل  - ال�ش

 الفوالذ�ة
 

 يوجد إجراء مطلوب ال  ضئ�ل 

 إلجراء إصالحات �س�طة.  الثان��ة�جب وضع عالمة ع� العيوب   ف�ف ط
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 منظمة العمل الدول�ة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ف     ال�شف الح�ي  �جب إجراء  متوسط  ي متخصص لتمي�ي
من قبل مهندس إ�شايئ

 العيوب وكتابة تق��ر الفحص و�عادة التأه�ل الذي �جب اتباعه. 

ف    ال�شف الح�ي  �جب إجراء  كب�ي  ي متخصص لتمي�ي
من قبل مهندس إ�شايئ

 .العيوب وكتابة تق��ر الفحص و�عادة التأه�ل الذي �جب اتباعه

 الموقع الذي �حدث ف�ه ع�ب كب�ي حيت يتم إصالحه.  إخالءقد يتم 

  هدم اله�كل قاتل
�
 المتطلبات الجد�دة.  / �وداتلل   و�عادة بنائه وفقا

ي   - 
ال�ود األرديف

للخرسانة العاد�ة  
-JBC5والمسلحة 

 (جميع األجزاء) 93
) متطلبات  - (دو�ي

كود البناء  
للخرسانة اإل�شائ�ة 

ACI318M-19 . 

موقع المحطات الق��بة   - -
(مثل: غرف الب��لرات) 

و�مكان�ة انفجارها وق��ــها من  
 العنا� اإل�شائ�ة الحرجة. 

 ال ينطبق.  ضئ�ل 

 ال ينطبق.  ف�ف ط

 ال ينطبق.  متوسط 

 �وداتال�جب مراعاة األحمال الناتجة عن الح��ق واالنفجار حسب  كب�ي 
ي مرحلة ا

ي �ف
ي القائمةوالغطاء الخرسايف

، �جب أن لتصم�م. بالنسبة للمبايف
ي المتخصص بط��قة 

التق��ة والتأه�ل الواجب  يو�ي المهندس اإل�شايئ
 . اتباعها 

 ال ينطبق.  قاتل

ي   - 
ال�ود األرديف

للخرسانة العاد�ة  
-JBC5والمسلحة 

 (لجميع األجزاء)  93
) متطلبات  - (دو�ي

كود البناء  

التهب�طات ع� مستوى   - -
االرض�ات, حركة فواصل  

د (إن وجدت).  التمدُّ
ف االعمدة و   والتهب�طات بني

 االساسات. 
 

 ال يوجد إجراء مطلوب  ضئ�ل 

 ال يوجد إجراء مطلوب  ف�ف ط

البالط   دحل و دمك الطمم اسفلالحا�ي (البالط)، و  التشط�ب�جب إزالة  متوسط 
 التشط�بمن الخرسانة المسلحة قبل وضع كمدة ارض�ة  سم   10 ووضع

 المعماري الجد�د. 
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 منظمة العمل الدول�ة 
 

للخرسانة اإل�شائ�ة 
ACI318M-19 . 

ي   -
�طايف المع�ار ال�ب

 (  –(الدو�ي
ي 

االستخدام اإل�شايئ
  –للخرسانة 
BS8110 . 

دحل و دمك الطمم اسفل البالط  الحا�ي (البالط)، و  التشط�ب�جب إزالة  كب�ي 
 التشط�بمن الخرسانة المسلحة قبل وضع كمدة ارض�ة  سم   10 ووضع

 المعماري الجد�د. 

 ال ينطبق.  قاتل

ي للعزل   - 
ال�ود األرديف

 2009الحراري 
 ال يوجد إجراء مطلوب  ضئ�ل  عزل بالطة السطح. 

 ترك�ب العزل المناسب من قبل مزود متخصص. �جب  ف�ف ط

 �جب ترك�ب العزل المناسب من قبل مزود متخصص.  متوسط 

 �جب ترك�ب العزل المناسب من قبل مزود متخصص.  كب�ي 

 ال ينطبق.  قاتل

ي   - 
ال�ود األرديف

للخرسانة العاد�ة  
-JBC5والمسلحة 

 (لجميع األجزاء)  93
متطلبات كود البناء   -

للخرسانة اإل�شائ�ة 
ACI318M-19  

 (  (الدو�ي
�طان� اي�ي المع -   ةال�ب

 (  –(الدو�ي
ي 

االستخدام اإل�شايئ
  –للخرسانة 
BS8110 . 

ي   -
المنشات الخرسان�ة �ف

 الموقع العام. 
 

 ال يوجد إجراء مطلوب  ضئ�ل 

 إلجراء إصالحات �س�طة.  الثان��ة�جب وضع عالمة ع� العيوب   ف�ف ط

ف   النظريل�شف �جب إجراء ا متوسط  ي متخصص لتمي�ي
من قبل مهندس إ�شايئ

 العيوب وكتابة تق��ر الفحص و�عادة التأه�ل الذي �جب اتباعه. 

ف   النظري�شف �جب إجراء ال  كب�ي  ي متخصص لتمي�ي
من قبل مهندس إ�شايئ

 العيوب وكتابة تق��ر الفحص و�عادة التأه�ل الذي �جب اتباعه. 

 حيت يتم إصالحه.   كب�ي الموقع الذي �حدث ف�ه ع�ب   إخالءقد يتم 

 �جب هدم العن� و�عادة بنائه  قاتل
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 منظمة العمل الدول�ة 
 

  ال�ودات  (راجع السالمة ال�ه��ائ�ة
 األردن�ة والدول�ة) 

   

    نظام الطاقة ال�ه��ائ�ة

ي   
�طايف المع�ار ال�ب

)BS7671( 
كيبات   كود ال�ت

ال�ه��ائ�ة المحل�ة  
ي 
 األرديف

فحص دوري للتأ�د من عدم استخدام العمال ألسالك تمد�د ال�ابالت   ضئ�ل  ضمان عدم وجود حمل زائد 
 بط��قة غ�ي مناسبة. 

للتأ�د من عدم استخدام العمال ألسالك تمد�د ال�ابالت  فحص دوري  ف�ف ط
 .بط��قة غ�ي مناسبة

ورة. استخدم أسالك    تمد�د ثابتة للحد من عدد التوص�الت عند ال�ف

ور�ة متوسط   .إزالة جميع األحمال اإلضاف�ة وأسالك التمد�د غ�ي ال�ف

الجد�دة من لوحة  توص�ل جميع منافذ المقا�س اإلضاف�ة بقواطع الدائرة 
 .التوز�ــــع

الحمل اإلجما�ي عن ط��ق استبدال المصابيح المتوهجة أو  تخف�ض
ف بمصابيح   موفرة للطاقة (�فضل) أو مصابيح  ل�د مصابيح الهالوجني

 . CFL فلور�ة)(

ىإزالة جميع األحمال ال  كب�ي   .اإلضاف�ة ��ب

ي ذلك 
القواطع وال�ابالت ترق�ة الشبكة ال�ه��ائ�ة عند الحاجة بما �ف

 ولوحات التوز�ــــع. 

، عداد الطاقة) إ� كل لوحة توز�ــــع  متعددة أداة المراقبة (عدادات إضافة قاتل
 الالزم عند الحاجة.  اإلجراء فحصها �شكل دوري وأخذ و نهائ�ة 

ي   
�طايف المع�ار ال�ب

)BS7671( 
أسالك وعلب  عدم وجود  -

توز�ــــع مكشوفة / عدم 
ة وجميع األغط�ة مثبتة فحص دوري للتأ�د من عدم وجود أسالك مكشوف ضئ�ل 

 . �شكل صحيح
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كيبات   كود ال�ت
ال�ه��ائ�ة المحل�ة  

ي 
 األرديف

فقدان أغط�ة لمآخذ/ منافذ  
 ال�ه��اء. 

ي قنوات أو  ف�ف ط
 مسارات. �جب وضع جميع ال�ابالت المكشوفة �ف

 . السحبوص�الت ال�ه��ائ�ة وصناديق �جب تغط�ة جميع الت

 . �جب تغط�ة لوحات التوز�ــــع غ�ي المغطاة متوسط 

ع و�ع�دا� عن  �جب تغط�ة جميع الوصالت المكشوفة داخل لوحات التوز�ــــ
 . اإل�سان أو متناوله

 . �جب استبدال جميع األسالك غ�ي المحم�ة كب�ي 

ي  
�جب استبدال جميع ال�ابالت غ�ي المحم�ة بكابالت محم�ة ومغلقة �ف

 . لمنع حدوث صدمة كه��ائ�ة مساراتقنوات أو 

ف الزائد أو الت�ار بال�امل�جب استبدال ال�ابالت التالفة �سبب ا قاتل  . لتسخني

 

ي   
�طايف المع�ار ال�ب

)BS7671( 
كيبات   كود ال�ت

ال�ه��ائ�ة المحل�ة  
ي 
 األرديف

داخل   توف�ي منافذ مقاومة للماء
  / المطابخ أو المناطق الرطبة

 الخارج�ة. 

ي  ضئ�ل 
ي المناطق الرطبة بجهاز الت�ار المتب�ت

 . توص�ل جميع الدوائر �ف

 . ماء التالفة بمنافذ مغطاة مناسبة�جب استبدال جميع المنافذ المقاومة لل ف�ف ط

كيبات   متوسط   والمنافذ الخارج�ة بمنافذ مقاومة للماء. �جب استبدال جميع ال�ت

ي المناطق الرطبة أو الق��بة من 
كيبات والمنافذ �ف �جب استبدال جميع ال�ت

 مقاومة للماء.  بمنافذ أي مصدر للم�اە 

ي قبول لوحات تو  كب�ي 
ز�ــــع الطاقة داخل المناطق الرطبة و�نصح بنقلها  ال ينب�ف

 . مناسبمكان إ� 

كيبا قاتل ي مناطق  �جب استبدال جميع ال�ت
قابلة ت والمنافذ ال�ه��ائ�ة �ف

ي تحتوي ع� مخازن ل �ي النفجار مثل الغرف اليت ف (أسطوانة غاز  الغاز الم�ف
 . السائل) بمنافذ مقاومة لالنفجار  الضغط
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 منظمة العمل الدول�ة 
 

ي   
�طايف المع�ار ال�ب

)BS7671( 
كيبات   كود ال�ت

ال�ه��ائ�ة المحل�ة  
ي 
 األرديف

اتصال غ�ي آمن بلوحة  
التوز�ــــع وانكشاف اللوحات  
أو خروجها عن الس�طرة أو  

 . تعرضها للتخ��ب

 . فحص دوري لجميع لوحات التوز�ــــع�جب تنف�ذ  ضئ�ل 

�ــــع المكشوفة والمفتوحة �شكل و�غالق لوحات التوز �جب تغط�ة  ف�ف ط
 . صحيح

عن أي أناب�ب ��ب أو  ا� لوحات التوز�ــــع إ� مكان آمن بع�د�جب نقل  متوسط 
 . مناطق رطبة

 . النوم �ة إ� مكان آمن خارج غرف�جب نقل لوحة التوز�ــــع النهائ

مزودة   مغطاة جد�دة بجميع القضبان والقواطع المكشوفة   استبدال كب�ي 
 . بحما�ة مناسبة

عن  ا� بع�د الرئ�س�ة�ــــع ولوحات التوز�ــــع نقل واستبدال جميع لوحات التوز  قاتل
 . مصادر الم�اە

 

ق   كود التأر�ض وال�ب
ي المح�ي 

 األرديف
 . للمقاومة الشاملة لنظام التأر�ض اختبار دوري ضئ�ل  توف�ي نظام تأر�ض 

 . توص�ل جميع الدوائر الفرع�ة بنظام التأر�ض ف�ف ط

 . حفر تأر�ض لتحقيق المقاومة المطل��ة إضافة

ي المناسبة وفقل جميع كابالت التأر�ض بمنااستبد
 اطق المقطع العر�ف

�
  ا

�طان�ة والمحل�ة  . للمعاي�ي ال�ب

. للمبيف إذا لم �كن موجود تأر�ض توف�ي نظام   متوسط   ا�

 ال يوجد  كب�ي 

 ال يوجد  قاتل
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     نظام اإلضاءة

ي كود اإلضاءة ال     وطيف
 . ي

 األرديف
توز�ــــع تركيبات   / إضاءة مناسبة

 اإلضاءة. 
 ال يوجد إجراء مطلوب  ضئ�ل 

كيبات واستبدال جميع اللمبات التالفة.  ف�ف ط  ص�انة جميع ال�ت

ي المناطق غ�ي المضاءة أو المظلمة إضاءة توف�ي توز�ــــع  متوسط 
 .مناسب �ف

 غطاء. �جب أن تزود جميع اللمبات بنا�ش أو 

 ال يوجد  كب�ي 

 ال يوجد  قاتل

كيبات   -  كود ال�ت
ال�ه��ائ�ة المحل�ة  

 األردن�ة 

تركيبات اإلضاءة وتثب�ت   -
مراوح السقف �شكل 

ي حالة عمل  
صحيح و�ف

 ج�دة. 

كيبات اإلضاءة ومراوح السقفالص�انة الدور� ضئ�ل  ب اتباع وتنف�ذ ، �جة ل�ت
 . عمل�ات االستبدال

 . �جب إصالح جميع تركيبات اإلضاءة ومراوح السقف بط��قة صح�حة ف�ف ط

ي تثب�ت
، و�جب أن تتناسب جميع فتحات �جب عدم قبول فقدان برا�ف

ي مناسب 
 . المسام�ي مع حجم بر�ف

ي مراوح السقف ع� الفور. �جب  متوسط 
 إزالة العنا� المعلقة �ف

 ال يوجد  كب�ي 

 ال يوجد  قاتل

     نظام الحما�ة

ات   -  كود كام�ي
المراقبة (مجلس  

ي   البناء الوطيف
( ي

 األرديف

ات عند الحاجة  و�د بكام�ي ف ات مراقبة  ضئ�ل  ال�ت  والحدود الخارج�ة.  خارجوالم الساللم  عند توف�ي كام�ي

ات المراقبة  ف�ف ط  مبيف السكن ل توف�ي نظام كام�ي

 ال يوجد  متوسط 
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 ال يوجد  كب�ي 

 ال يوجد  قاتل

     الحما�ة من الحرائق

     هندسة معمار�ة

ي   - 
ال�ود األرديف

 ��ق من الح وقا�ةلل
مسدود ال  تذو النها�اأطوال الممرات 

. (ال ي��د طوله عن �وداتحسب ال
 توف�ي رشاشات). أمتار إذا لم يتم   10

 النظافة والتنظ�م حافظ ع�  ضئ�ل 

ي ت��د عن األطوال المعتمدة ضمان ف�ف ط  عدم استخدام/ إشغال المناطق اليت
 لطرق المسدودة. ل

ي تتجاوز األطوال المعتمدة   ضمان متوسط  ط��ق  للعدم استخدام المنطقة اليت
 مسدود. ال

.   / اإل�شاء قد تكون هناك حاجة لبعض أعمال  كب�ي  ف البناء لالمتثال للقوانني
ي تتجاوز األطوال المعتمدة أو استخدام المساحة  �جب حظر المناطق اليت

 مع السلطات ذات الصلة.  ة المسألةيتم مناقش �شكل مختلف. 

 ال يوجد  قاتل

ي   - 
ال�ود األرديف

 ��ق من الح وقا�ةلل
أن تكون عروض و�شطيبات ممرات/  

الطوارئ كاف�ة وآمنة مع مراعاة  طرق
 معدالت اإلشغال وخال�ة من العوائق. 

 ال يوجد إجراء مطلوب  ضئ�ل 

نقل/ إزالة األثاث أو أي عنا� ع� جانب الممرات، لتوف�ي العرض  ف�ف ط
ف المناسب للممر وضمان سالمة  ي حاالت  الشاغلني

عند محاولة الهروب �ف
 الطوارئ. 

توف�ي عروض مناسبة  ضماننقل أي عائق ع� طول طرق الطوارئ.  / إزالة متوسط 
ف  تقل�ل محاولةذات صلة بمعدالت اإلشغال.  ي كل طابق    الشاغلني

�ف
ف (  ي طوابق متعددة) توز�ــــعلالمتثال للقوانني

ي غرف مختلفة �ف
 العمال �ف
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توف�ي عروض   ضمانع� طول طرق الطوارئ.  اتعقب / إزالة/ نقل أي أثاث كب�ي 
بعض الغرف أو إعادة توز�ــــع    إخالءمناسبة ذات صلة بمعدالت اإلشغال. 

ي طوابق متعددة ع� غرف إضاف�ة لضمان أن معدالت اإلشغال 
العمال �ف

 ق مع عروض الممرات المعتمدة وفقل�ل طابق تتواف
�
ي حالة  لأل�واد   ا

. �ف
 . كن آخر توفر مكان شاغر داخل نفس العقار يتم نقل العمال إ� س عدم 

 ال يوجد  قاتل

ي   - 
ال�ود األرديف

 �ق من الح�  وقا�ةلل
ي  / ألدراجا

الساللم والمنحدرات �ف
ظروف آمنة/ ذات أبعاد مناسبة/ 

 حّصنةأسطح غ�ي قابلة لالنزالق/ م
عند   بارتفاعات مناسبة بدراب��ن
 . الحاجة

(�جب حما�ة الساللم والممرات ع�  
من الح��ق    مسار الط��ق اآلمنطول 

ي  والدخان وصوً� 
إ� المخ�ج النهايئ

(  من المبيف

 �شكل متكرر.  الدرابز  / التشطيبات تنظ�ف و�صالح  ضمان ضئ�ل 

ص�انة الزمة لمناطق معينة (مواد �شط�ب للجدران والسقف أعمال  طف�ف 
ي حالة ج�دة (ارتفاعات  ضمانواألرض�ات/ الدرجات). 

وجود الدراب��ن �ف
 مناسبة). 

والدراب��ن أو  واألسقفوالجدران واألرض�ات  للدرج صالح الالزمة  اإل أعمال  متوسط 
ء آخر ي ي

 . تعلق بالحما�ة من الح��ق والدخانأي �ش

والجدران واألرض�ات واألسقف والدراب��ن أو   إصالح متعلقة بالدرجأعمال  كب�ي 
ء آخر يتعأي  ي

لق بالحما�ة من الح��ق والدخان. بحث عن مخ�ج  �ش
 سلم.  / بد�ل/ ط��ق هروب

 إ�شاء مسار/ سلم بد�ل للهروب.  / استخدام قاتل

ي   - 
ال�ود األرديف

 ق ��من الح وقا�ةلل
ف  قواطعالارتفاعات  النوم   غرف  بني

 / تصل إ� السقف (ارتفاع كامل)
ف الغرف   من  لحما�ة  ل  الفصل بني

 لح��ق  ل  الواسع نتشار اال 

 ال يوجد إجراء مطلوب  ضئ�ل 

ف الغرف لمنع انتشار الح��ق  ضمان طف�ف   الفصل التام بني

 . قواطعارتفاعات ال ز�ادة / توف�ي فصل كامل متوسط 

ف الغرف  جد�دة لضمان الفصل ال�امل  قواطع داخل�ةبناء  كب�ي  لمنع انتشار   بني
 الح��ق ع� نطاق واسع.  
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إذا كانت هناك   ةالمعن�ّ  لطاتقد تحتاج إ� الحصول ع� موافقات السُّ 
ات ع�   التصم�م األصل�ة. قد تكون هناك   مخططاتحاجة إلجراء تغي�ي
 أو نقل العمال إ� موقع بد�ل.  سكنحاجة إ� إخالء مؤقت للم

التصم�م. إخالء المسكن حيت يتم   مخططاتأعمال البناء الالزمة. تعد�ل  قاتل
المشكلة. الرج�ع إ� السلطات للحصول ع� الموافقات الالزمة   معالجة

ات التصم�م.   المتعلقة بتغي�ي

ي   - 
ال�ود األرديف

للحما�ة من  
 الحرائق 

ع� طول  �جب أن تكون األبواب 
  تعمل بصورة ج�دة  الهروب  مسارات

ي  
ومجهزة بأجهزة اإلغالق الذايت

 المناسبة راتفّصاالت واإل�سسواالو 
 . �ود حسب ال

ي حالة عمل ج�دة والمعداتاألجهزة و بواب األ أن جميع  ضمان ضئ�ل 
 المثبتة �ف

 المثبتة حيثما دعت الحاجة.  والمعداتمع جميع األجهزة بواب األ إصالح  طف�ف 

المطل��ة حسب  والمعداتمع جميع األجهزة بواب األ إصالح  / ترك�ب متوسط 
 حيثما دعت الحاجة.  �ود ال

المطل��ة  والمعداتمع جميع األجهزة  مضادة للح��ق تثب�ت أبواب  كب�ي 
قد تكون هناك حاجة إ� بعض أعمال  عند الحاجة.  �ود حسب ال
إطار الباب لضمان تثب�ت  إصالح جد�دة.   أبواب البناء لفتح / اإلصالح

 . مح�ط البابإغالق �حكام الباب �شكل صحيح و 

قة دراسة جميع المناطق بالرج�ع إ� متطلبات ال�ود المتعل إعادة قاتل
 نقل العمال حيت يتم حل المشكلة.  / بمتطلبات تصن�ف الح��ق. إخالء 

ي   - 
ال�ود األرديف

للحما�ة من  
 الحرائق 

رأس�ة وغرف  ال مناور ال زو�د ت -
 قاومة وأبواب م  مح�طتخ��ن ب ال

  
�
 لل�ود للح��ق وفقا

 ال يوجد إجراء مطلوب  ضئ�ل 

. (تتعلق �شكل خاص للح��ق مضاد  مح�طأعمال الص�انة الالزمة لضمان  طف�ف 
 للح��ق)  المقاومة بواباأل الغرفة و  جدرانب

عمل  بحاو�ات مضادة للح��ق (حاالتص�انة/ إصالح متعلقة أعمال  متوسط 
ذات الصلة، وكذلك   والمعداتمع جميع األجهزة   مضادة للح��قأبواب 
 . جدران واألسقف واألرض�ات المح�طةال حاالت
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ف ضد الح��ق حسب متطلبات ال�ود (حدود  كب�ي  ف تأمني متعلقة بالجدران  تأمني
مجهزة    مضادة للح��قوالسقف و�شطيبات األرض�ات). ترك�ب أبواب 

 الخاصة.  والمعداتبكافة األجهزة 

ات أو تخ��ن. ال �ستخدم. قد تتعلق   مقبضفراغ/ إغالق إ قاتل  / أعمالتغي�ي
ي تحتاج البناء  تصم�م   . إ� الحصول ع� موافقات السلطات اليت

دل�ل تفت�ش/ تقي�م   - 
 )2019للمسا�ن (

مخارج  واضحة نحو  جيه�ةتو الفتات 
خالء وقوائم  اإل مخططات /  الطوارئ

بجميع لغات مزّودة اتصال الطوارئ  
ف   . العمال المق�مني

 إجراء مطلوب ال يوجد  ضئ�ل 

 �شكل صحيح  الالفتات وتثبيتها . اصالح توضيح النص طف�ف 

توف�ي النص الموجود   ضمانم مواد متينة لالفتات. ا. استخدالفتات إضافة متوسط 
ي يتحدث بها العمال ي  ع� الالفتة بجميع اللغات اليت

ف �ف المسكن. المق�مني
ي المواقع المرئ�ة �شكل ج�د.   ضمان ثباتها 

 �شكل صحيح �ف

 ال يوجد  كب�ي 

 ال يوجد  قاتل

ع واضحة  منطقة تجمّ تحد�د    - 
 وآمنة. 

 آمنة ونظ�فة) ع� المنطقة محددة  الحفاظ( ال يوجد إجراء مطلوب ضئ�ل 

(أن تكون   منطقةال  ع� نظافة الحفاظ. بالالفتاتتحد�د حدود المنطقة  طف�ف 
 . شاغرة)

. تحد�د  فيها منطقة نظ�فة ومنظمة. إزالة الفو�ف أو العنا� المتناثرة  متوسط 
 . مناسبةال الالفتاتالحدود/ الموقع باستخدام 

وط منطقة   �د تحد كب�ي   توافق مع المتطلبات وفقتمناسبة ذات حجم و�ش
�
  ا

 أن الط��ق المؤدي إ� المنطقة آمن وخا�ي من العوائق.  ضمان. ل�وداتل

ي التصم�م. الحصول ع� موافقات السلطات. نقل   �طلب قاتل
ات معينة �ف تغي�ي

العمال أو البحث عن بد�ل حيت يتم حل المشكلة. قد تحتاج مناطق معينة 
 إ� اإلخالء لتوف�ي منطقة تجميع معينة. 
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ي   - 
ال�ود األرديف

 �ق من الح� وقا�ة لل
المخارج   / الهروب مساراتأطوال 

 . �وداتال) حسب التنقل(مسافات 
 عوائق.) ع� الطرق نظ�فة بدون  الحفاظ( ال يوجد إجراء مطلوب ضئ�ل 

 . مسارات الهروب نظافة  ع� والمحافظةالعوائق  إزالة طف�ف 

ي تتجاوز األطوال  متوسط   . المقبولة لطرق الهروبمنع الوصول إ� المناطق اليت

تغي�ي  مساحات تتجاوز األطوال المقبولة لطرق الهروب. إخالء   / إغالق كب�ي 
األحمال اله�كل�ة المقبولة و�جراءات الحما�ة من   بناًء ع� االستخدام 

ي حالة حدوث  
الح��ق. قد تكون هناك حاجة إ� موافقات من السلطات �ف

ي التصم�م. 
ات �ف  تغي�ي

تغي�ي  مساحات تتجاوز األطوال المقبولة لطرق الهروب. إخالء   / إغالق قاتل
األحمال اله�كل�ة المقبولة و�جراءات الحما�ة من   بناًء ع� االستخدام 

ي حالة حدوث  
الح��ق. قد تكون هناك حاجة إ� موافقات من السلطات �ف

ي التصم�م. 
ات �ف  تغي�ي

ي   - 
ال�ود األرديف

 �ق من الح� وقا�ة لل
  بناًء ع�مناسب  عدد المخارج 

. إلشغالمساحة الغرفة وسعة ا
�ل لوفرة  ت(وسائل بد�لة للهروب م

 طابق)

ي حالة عمل آمنة.   ضمان ضئ�ل 
 أن المخارج �ف

 ضمانجميع المخارج (األبواب واألجهزة بحالة عمل ج�دة).   ضمان أن طف�ف 
 . الطوارئ نحو المخارج من العوائق خلو ط��ق

المتعلقة بعدد المخارج   ل�ودات ل تقل�ل اإلشغال داخل المنطقة لالمتثال  متوسط 
 . متوفرةال

ي (مجهز بجميع األبواب واألجهزة  / توف�ي مخ�ج بد�ل كب�ي 
 والمعداتإضا�ف

 . المتوفرةالمخارج معدالت إشغال ذات الصلة بعدد دراسة الالزمة). 

ي التصم�م. �طلب موافقات  قاتل
ات �ف إخالء الغرفة. أعمال البناء. تغي�ي

 . �ةات المعنالسلط

ي   - 
ال�ود األرديف

 �ق من الح�  للوقا�ة
الدفاع  لس�اراتسهولة الوصول 

ي وس�ارات اإلسعاف. 
 المديف

 ال يوجد إجراء مطلوب  ضئ�ل 

 ضمان توف�ي وصول سهل  طف�ف 
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ي  س�اراتالحفاظ ع� وصول  متوسط 
من   وتكون الط��ق خال�ة الدفاع المديف

 العوائق. 

. قد تكون هناك حاجة لتغي�ي التصم�م.  كب�ي  ي
 توف�ي وصول الدفاع المديف

 وافقة السلطات. �طلب مول مطلوب. مطلوب تغي�ي التصم�م. الوص قاتل

     م�كان�ك ال  مد�داتت

 - NFPA14 /  مع�ار
ك�ب نظام   ل�ت

 األناب�ب والخرطوم 
دة أنظمة  كو  -

 مكافحة الحرائق 

 . إجراء ال �لزم اتخاذ أي  ضئ�ل  توز�ــــع خزائن بكرة الخرطوم.  -

، و�جب إعادة  ا� رطوم كاٍف ول�نها ل�ست موزعة ج�د بكرات الخ  خزائنعدد  طف�ف 
 . بكرات الخرطوم خزائنتوز�ــــع  

إضاف�ة  خزائنغ�ي كاف�ة، �جب إضافة   الخرطومبكرات  خزائنعدد  متوسط 
ي 

 . لضمان تغط�ة مناطق السكن بأ�مله المسا�نلبكرات الخرطوم �ف

،  تم توز�عها �شكل ج�د غ�ي كاف�ة ولم ي الخرطومبكرات   خزائن عدد  كب�ي 
بكرات  خزائن ، و�جب إضافة الخرطومبكرات  خزائن  و�جب إعادة توز�ــــع  

 بأ�مله. لضمان تغط�ة مناطق السكن  إضاف�ة   الخرطوم

ي  الخرطوم �جب ترك�ب نظام بكرة  قاتل
 . المسكن�ف

 - NFPA14 /  مع�ار
ك�ب نظام   ل�ت

 األناب�ب والخرطوم 
كودة أنظمة   -

 مكافحة الحرائق 

 ص�انة دور�ة فقط.  ضئ�ل  عدم حدوث تخ��ب للخزائن -

 بكرة خرطوم الح��ق.  خزائنإجراء أعمال ص�انة �س�طة ع�   طف�ف 

ىأعمال الص�انة ال  إجراء متوسط   بكرة خرطوم الح��ق.   خزائنع�  ��ب

  خزائن عمل لضمانبكرة خرطوم الح��ق    خزائنإجراء أعمال الص�انة ع�   كب�ي 
 بكرة خرطوم الح��ق. 

ىإجراء أعمال الص�انة ال  قاتل  عمل لضمانبكرة خرطوم الح��ق   خزائنع�   ��ب
 بكرة خرطوم الح��ق.  خزائن
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الرابطة الوطن�ة  - 
للحما�ة من  

مع�ار   / 17الحرائق  
لنظام اإلطفاء 

ي الجاف 
 ال��م�ايئ

كودة أنظمة   -
 مكافحة الحرائق 

توز�ــــع طفا�ات ح��ق محمولة   -
ي أ�س�د ال���ون)

 (بودرة وثايف
 ص�انة دور�ة فقط.  ضئ�ل 

الوصول إليها  �جب أن تكون مواقع مطفأة الح��ق معروفة و�مكن  طف�ف 
 �سهولة. 

ي ب أن تكون أنواع طفا�ات الح��ق �ج متوسط 
(طفا�ات   المسا�نمناسبة متوفرة �ف

ي أ�س�د ال���ون للغرف ال�ه��ائ�ة وطفا�ات ح��ق بودرة لجميع  
ح��ق ثايف

ي 
 )المسا�نالمناطق األخرى �ف

و�جب أن تكون كاف�ة من  �جب ص�انة طفا�ات الح��ق كل ستة أشهر  كب�ي 
 . ح�ث العدد 

ي  قاتل
 المسا�ن. �جب إضافة طفا�ات ح��ق �ف

الرابطة الوطن�ة  - 
للحما�ة من  

 الحرائق 
كودة أنظمة   -

 مكافحة الحرائق 

، مع  توز�ــــع الرشاشات حسب ال�ود 
 بنظام إنذار الح��ق.   االتصال

 ، ال يوجد إجراء مطلوب. نظام الرش غ�ي مطلوب ضئ�ل 

 ص�انة دور�ة فقط.  طف�ف 

 أعمال ص�انة للنظام.  �طلب إجراء متوسط 

ة للنظام لضمان  كب�ي   عمل النظام. مطلوب أعمال ص�انة كب�ي

ي المس  قاتل
 ال�ود.  وفق�ن إذا طلب ذلك ا ترك�ب نظام رشاشات الح��ق �ف

الرابطة الوطن�ة  - 
للحما�ة من  

 الحرائق 
كودة أنظمة   -

 مكافحة الحرائق 

 ال يوجد إجراء مطلوب.  ،إطفاء الح��ق غ�ي مطلوب خرطوم ضئ�ل  وجود خرطوم إطفاء للح��ق 

 ص�انة دور�ة فقط.  طف�ف 

 إطفاء الح��ق. خرطوم ل  �جب عمل ص�انة  متوسط 

 . ها بصورة ج�دةعمل  لضمانإطفاء الحرائق   لخرطوم�جب عمل ص�انة  كب�ي 

 إطفاء الحرائق إذا تطلب ذلك ال�ود.  خراط�متثب�ت نظام   قاتل
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     ال�ه��اء أنظمة 

الرابطة الوطن�ة  - 
للحما�ة من  

 الحرائق 
ي  -

 كود اإلطفاء األرديف

ص�انة مستمرة/ دور�ة  ضمان 
 مطبقة ع� األنظمة المختلفة. 

 ، واالحتفاظ �سجالت الص�انةتطبيق خطة الص�انة الدور�ة ضئ�ل 

 �جب تطبيق خطة الص�انة الدور�ة، واالحتفاظ �سجالت الص�انة.  طف�ف 

 ال يوجد  متوسط 

 ال يوجد  كب�ي 

 ال يوجد  قاتل

كود نظام ال�شف   - 
 عن الح��ق واإلنذار 

ي   - (المجلس الوطيف
ي للبناء) 

 األرديف
ي   - الرابطة الوطيف

للحما�ة من  
 BSالحرائق و
5839-1 

توف�ي نظام إنذار الح��ق  
(صفارات اإلنذار المسموعة 

 لإلخالء). 

 دور�ةالص�انة الخطة  ةمتابع ضئ�ل 

 دور�ة. ص�انة �جب تطبيق خطة  طف�ف 

ي  متوسط 
  ال�ود �جب تغط�ة جميع المناطق بأجهزة ال�شف كما هو مطلوب �ف

ي 
ي ومتطلبات الدفاع المديف

 . األرديف

ي طرق الخروج نقطة استدعاء إضافة
 .�دو�ة �ف

التكي�ف  نظام والمصاعد (إن وجدت) و  ر�ط جميع األبواب األوتومات�ك�ة
ي الدخول ... إلخ حسب كود 

ي بنظام  مدي��ة ا ونظام التحكم �ف
لدفاع المديف

 . إنذار الح��ق

  كب�ي 
�
ي متضمنا

كافة   توف�ي نظام إنذار ح��ق معتمد من إدارة الدفاع المديف
نقطة و لوحة تحكم  و صفارات إنذار و المستلزمات المطل��ة (كاشفات 

 . )وجميع األجهزة األخرى حسب الحاجةاستدعاء �دو�ة 

 ال يوجد  قاتل

من   وقا�ةالكود  - 
الح��ق (كود البناء  

 ( ي
ي األرديف  الوطيف

توف�ي إضاءة الطوارئ وعالمات  
 خروج مضاءة وخال�ة من التلف 

ال  ،ع� تركيبات اإلضاءة والبطار�اتخطة ص�انة دور�ة وفحص مطبق  ضئ�ل 
 يوجد إجراء مطلوب 

 . توص�ل جميع عالمات الخروج و�ضاءة الطوارئ �شكل صحيح ضمان طف�ف 
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�طان�ة   - المعاي�ي ال�ب
)BS5266( 

ة بلوحة التوز�ــــع بدون مأخذ   �جب أن تكون عالمات الخروج متصلة مبا�ش
ي الحاالت الطارئة. 

 توص�ل لضمان عمل عالمات الخروج �ف

تزو�د عالمات الخروج المضيئة و�ضاءة الطوارئ ببطار�ات مدمجة  متوسط 
ي طرق ومخارج الهروبالمناطق الملتغط�ة جميع 

 . فقودة �ف

تزو�د عالمات الخروج المضيئة و�ضاءة الطوارئ ببطار�ات مدمجة  كب�ي 
 لتغط�ة جميع مسارات الهروب والمخارج و�كرات الخراط�م. 

 ال يوجد  قاتل

     الصحة العامة 

     التك��ن المعماري 

�ن (باإلشارة إ�  ا موقع المس  -  - 
للمصنع والتعرض   مجاورة ال

للتلوث أو أي مخاطر صح�ة 
 أخرى.)

 ال يوجد إجراء مطلوب  ضئ�ل 

ي حالة ج�دة/ معزولة ج�دا�  / أن جميع الفتحات ضمان طف�ف 
ضد   حدود المبيف �ف

 . أي مصدر للتلوث

لضمان العزل    المبيف  أبواب ونوافذ  / متعلقة بحدود ص�انة و�صالح أعمال  متوسط 
 المناسب ضد أي مصدر للتلوث. 

 نقل العمال إ� موقع بد�ل.  كب�ي 

. البحث عن مسا�ن بد�لة.  قاتل  إخالء المبيف

بناًء  �ن (ا فتحات وتوج�ه المس  -  - 
ي لضوء النهار   ع�

التعرض ال�ا�ف
 والته��ة) 

 ال يوجد إجراء مطلوب  ضئ�ل 

ي حالة عمل ج�دة.   و  قابلة للفتحأن النوافذ  ضمان طف�ف 
 �ف

ك�ب أنظمة  أو لنوافذ   فتح دعت الحاجة إ�  �ذا و ص�انة و�صالح أعمال  متوسط  �ت
 . الته��ة الم�كان�ك�ة
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ع� موافقات ترك�ب أنظمة ته��ة م�كان�ك�ة. الحصول   / توف�ي فتحات كب�ي 
ات التصم�م. السلطات المتعلقة ب  تغي�ي

. أعمال البناء الالزمة. الحصول ع� موافقات السلطات المبيف إخالء  قاتل
ات التصم�م.   المتعلقة بتغي�ي

     أنظمة م�كان�ك�ة

كود الصح�ة   - 
 الموحدة 

ة الموحدة  �ود ال -
ي  

و�د المبايف ف ل�ت
بالم�اە وال�ف  

 الص�ي 

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

 ص�انة روتين�ة فقط.  ضئ�ل 

.  طف�ف   �جب الق�ام بأعمال ص�انة �س�طة ع� شبكة ال�ف الص�ي

�جب أن تتم أعمال الص�انة ع� شبكة ال�ف الص�ي الداخل�ة   متوسط 
كيبات الصح�ة.   والخارج�ة وال�ت

كيبات الصح�ة �شبكة ال�ف الص�ي  التأ�د من صحة كب�ي   . ال�ت

 . اال�سداد �جب ص�انة شبكة ال�ف لحل جميع مشا�ل 

رج�ع  بال وخزانات ال�ف الص�ي والتحقق منها �جب فحص أحواض 
 . والمعاي�ي  لمتطلبات ال�ودات

 ال يوجد  قاتل

كود الصح�ة   - 
 الموحدة 

ال�ودة الموحدة   -
ي  

و�د المبايف ف ل�ت
بالم�اە وال�ف  

 الص�ي 

ل�ة (م�اە   ف ب إمدادات الم�اە الم�ف لل�ش
 والغس�ل) 

 روتين�ة فقط. ص�انة  ضئ�ل 

 �جب عمل ص�انة لخزانات الم�اە.  طف�ف 

 استبدال خزانات الم�اە الموجودة ع� السطح. .أعمال ص�انة لشبكة الم�اە متوسط 

 .خزانات الم�اەل�جب إضافة أغط�ة . عمال ص�انة واستبدال�طلب أ كب�ي 

 شبكة الم�اە. �جب إجراء فحوصات الت�ب ع� 

 ال يوجد  قاتل
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كود الصح�ة   - 
 الموحدة 

ال�ودة الموحدة   -
ي  

و�د المبايف ف ل�ت
بالم�اە وال�ف  

 الص�ي 

(توف�ي خالطات ألنظمة الم�اە  
 / إغالق ضمانالساخنة والباردة) (

ي خزانات الم�اە) 
 التحكم �ف

 ص�انة روتين�ة فقط.  ضئ�ل 

ي  طف�ف 
 .المسا�ن�جب ترك�ب خالطات م�اە �ف

 �جب ص�انة خزانات الم�اە وتغطيتها. 
 �جب ص�انة خزانات الم�اە لضمان عدم وجود ��ب.  متوسط 

 ال يوجد  كب�ي 

 ال يوجد  قاتل

الجمع�ة مع�ار  - 
األم��ك�ة لمهند�ي  

�د والتدفئة   الت�ب
 62 وتكي�ف الهواء 

ي  الته��ة (مثل الته��ة غ�ي 
ال�اف�ة �ف

المراح�ض والحمامات وغرف  
 النوم) 

 ص�انة روتين�ة فقط.  ضئ�ل 

 �جب إجراء أعمال ص�انة �س�طة ع� نظام الته��ة.  طف�ف 

ى�جب إجراء أعمال ص�انة   متوسط   ع� نظام الته��ة.   ك�ب

ي حالة   كب�ي 
ي المطبخ والمراح�ض أو استبدالها �ف

�جب ترك�ب مراوح الته��ة �ف
 تلفها. 

 ال يوجد  قاتل
 

الجمع�ة مع�ار  - 
األم��ك�ة لمهند�ي  

�د والتدفئة   الت�ب
 62 وتكي�ف الهواء 

  / تدفئة مرك��ة -
 تكي�ف 

 ص�انة روتين�ة فقط.  ضئ�ل 

 أعمال ص�انة �س�طة ع� نظام التدفئة والتكي�ف.  إجراء �جب  طف�ف 

 .ص�انة لنظام التدفئة والتكي�ف إجراء �جب  متوسط 

 �جب إجراء فحوصات الت�ب ع� شبكة التدفئة. 

 �جب ترك�ب نظام التدفئة.  كب�ي 

عدم وجود  لضمان �جب فحص خزانات الوقود واستبدالها إذا لزم األمر   قاتل
 ��ب. 
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الجمع�ة مع�ار  - 
األم��ك�ة لمهند�ي  

�د والتدفئة   الت�ب
 62 وتكي�ف الهواء 

درجات حرارة   -
ومست��ات رط��ة 

ي أما�ن  
مناسبة �ف
 مختلفة. 

 يوجد إجراء مطلوب. ، ال درجات حرارة ورط��ة مناسبة ضئ�ل 

ي م طف�ف 
 %. 65ست��ات الرط��ة لتكون أقل من  �جب التحكم �ف

ي م متوسط 
 %. 65ست��ات الرط��ة لتكون أقل من  �جب التحكم �ف

ي م كب�ي 
 %. 65الرط��ة لتكون أقل من  ست��ات �جب التحكم �ف

 ال يوجد  قاتل

  ة تمد�داتكود - 
ي 
ي المبايف

 الغاز �ف
�ي نظام  - ف (تحقق من   الغاز الم�ف

متطلبات السالمة/ أجهزة  
ال�شف عن ��ب الغاز/ الموقع 

عال�ة  عن المناطق  دا� بع�
 ) إلشغالا

�ي نظام   دا�ي لوجود ال  ضئ�ل  ف  ال يوجد إجراء مطلوب.  ، الغاز الم�ف

 ص�انة روتين�ة فقط.  طف�ف 

�ي أعمال ص�انة �س�طة ع� نظام  إجراء �جب  متوسط  ف  . الغاز الم�ف

�ي (صمامات  ص�انة ع� جميع معدات نظامجراء أعمال �جب إ كب�ي  ف الغاز الم�ف
 المعدات �شكل صحيح.  لضمان عمل ، منظمات ...) عزل

ي غرف النوم  �جب عدم  قاتل
السماح للعمال باستخدام مواقد الغاز المحمولة �ف

ي مناطق الط�ي و�دً� من ذلك �جب ع� العمال استخدام 
المواقد �ف

 .المخصصة

 .�جب ترك�ب نظام كشف ��ب الغاز

�ي �جب أن يتوافق ترك�ب نظام  ف  .مع ال�ود الغاز الم�ف

ي نظام 
�ي الغاز �جب إجراء فحص الت�ب �ف ف عدم وجود   لضمان  الم�ف

 ��ب. 

كود الصح�ة   - 
 الموحدة 

ت��ف م�اە   -
 األمطار

 ص�انة روتين�ة فقط.  ضئ�ل 

م�اە األمطار لضمان   ت��ف   �جب إجراء أعمال ص�انة �س�طة ع� نظام طف�ف 
 عدم وجود ��ب. 
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ال�ودة الموحدة   -
ي  

و�د المبايف ف ل�ت
بالم�اە وال�ف  

 الص�ي 

 م�اە األمطار. ت��ف �جب ص�انة أناب�ب   متوسط 

�جب تنظ�ف المنطقة المح�طة بمخ�ج ت��ف م�اە األمطار وترك�ب   كب�ي 
 .األناب�ب الموجودة ع� السطح ع� دعامات األناب�ب

 م�اە األمطار.   ت��ف �جب ص�انة منافذ 

 ال يوجد  قاتل

قضا�ا الصحة  
 العامة 

  ل�وداتمتطلبات ا
 وزارة الصحة و الدول�ة 

   

 وجودة حالته سكنمنظافة ال ع�  الحفاظ ضئ�ل  . النظافة والنظام -  

 تنظ�ف وتنظ�م متكررة ضمان أعمال  طف�ف 

ف تتعلق بأعمال التنظ�ف والتنظ�م.  متوسط  ف مهام ألعضاء معينني يتم إجراؤها  تعيني
 �شكل متكرر 

. ل متكرر لتنظ�مها وتنظ�فها ج�دالمساحات والغرف المختلفة �شك إخالء كب�ي   ا�

 ال يوجد  قاتل

 نظافةإعداد الطعام و سالمة إجراءات   
ي  والمواقعالمطبخ   ُ�قّدم فيها  اليت
معدات كاف�ة تزو�د المطبخ ب( الطعام

 تعمل �شكل صحيح)

 تخ��ن وط�ي الطعام �شكل صحيح. األطباق ونظافة المرافق و غسل  ضئ�ل 

منطقة تناول الطعام واألطباق.    / اقبة تحض�ي الطعام. تنظ�ف المطبخمر  طف�ف 
ي حالة ج�دة.  ضمان

 أن األغذ�ة المخزنة المستخدمة �ف

ف الظروف داخل المطبخ (المتعلقة بالط�ي وتخ��ن الطعام   متوسط  تحسني
 والتنظ�ف) 

ص�انة ونظافة و�صالح الالزمة لجميع المعدات واألثاث والمنشآت أعمال  كب�ي 
رة ي   وضمان. توف�ي جميع معدات طبخ وتخ��ن الطعام الالزمة  المت�ف

أنها �ف
 حالة عمل ج�دة. مراقبة إعداد ط�ي الطعام. 
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ف أعضاء جدد للتعامل مع خدمات الط�ي  قاتل والتنظ�ف. توف�ي موقع  تعيني
م بكافة اجراءات الصحة والسالمة.  ف  بد�ل �ل�ت

ات تقاتال ع  �ــــتوز  -    ال�ه��ائ�ة الح�ش
 توف�ي شبكات سل��ةح�ث تلزم و 

 للنوافذ

ي من   توز�ــــع ضئ�ل 
ات تقاتال ما �ك�ف ال�ه��ائ�ة وص�انة الشبكات السل��ة   الح�ش
 . ع� النوافذ 

/ إصالح توف�ي   طف�ف  ات وتوز�عها بكفاءة. توف�ي كم�ة كاف�ة من مب�دات الح�ش
 السل��ة لجميع النوافذ.  الشبكات

/ إصالح/ استبدال ل  سل��ة شبكاتإصالح/ استبدال   / توف�ي  متوسط  لنوافذ. توف�ي
ات قاتالت  . حيثما دعت الحاجة إليها  ال�ه��ائ�ة الح�ش

ات لتوف�ي المواد ال��م�ائ�ة إ�   تحد�د  كب�ي  األنواع الضارة من اآلفات والح�ش
ات   وشبكات سل��ة لجميع النوافذ. المناسبة جانب مب�دات الح�ش

ي  قاتل
   إخالء المبايف

�
حيت يتم حل المشكلة وطلب مساعدة السلطات ف�ما   مؤقتا

ات  وكك�ماو�ات استخدام  يتعلق بمكافحة اآلفات.  ذلك مب�دات الح�ش
 سكن بد�ل. م / جميع النوافذ. نقل العمال لمنشأةوشبكات سل��ة ل

وجود الحيوانات الضالة داخل  مراقبة  
  / نشأة (المراقبة والتفت�ش المتكرر الم

ي لألبواب). أجهزة اإلغالق 
 الذايت

 . �ة)رات تفقّد (ز�ا مراقبة وجود الحيوانات الضالة داخل المنشأة ضئ�ل 

  ب�ت الحفاظ ع� جميع األبواب/ النوافذ مغلقة/ مؤمنة. �جب أن ت ضمان طف�ف 
ي مبع�� ع� األرض) حيت ال تجذب 

المنشأة نظ�فة (ال يوجد طعام متب�ت
 الحيوانات الضالة. 

ي ع� جميع أبواب  متوسط 
  . توف�ي المداخل الرئ�س�ةتوف�ي أجهزة اإلغالق الذايت

ف العمال الذين �ستخدمون  ات المراقبة. رفع مستوى الو�ي بني كام�ي
 تكرار المنشأة حول الخطر المحتمل لوجود حيوانات ضالة داخل المنشأة. 

 التنظ�ف. 

ات  كب�ي  ي مكافحة الحيوانات الضالة. ترك�ب كام�ي
إبالغ السلطات للمساعدة �ف

 . ف ف العاملني ع� نظافة المنشأة.  الحفاظالمراقبة ومراقبتها. رفع الو�ي بني
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ف النوافذ واألبواب. تزو   ذات� إغالقد األبواب بأجهزة � تأمني
�
إغالق  وضمان ا

وتأمينها   تها إحاطالرأس�ة ( لمناور الفتحات. الص�انة والتفت�ش المتكرر ل 
 لمنع أي حيوان ضال من الدخول أو الع�ش داخلها) 

  إخالء المبيف  قاتل
�
سكن  م / ل المشكلة (نقل العمال إ� منشأةحيت يتم ح  مؤقتا

تعلق بمكافحة الحيوانات الضالة.  ، وطلب مساعدة السلطات ف�ما ي�ل)بد
ف   ي (تأ�د من ص�انتها   المبيف وأبواب  نوافذ تأمني

  و�حكام بآل�ات إغالق ذايت
ي المستقبل. إغالقها

ات لمراقبة أي حادث مشابه �ف  ). ترك�ب كام�ي

 أول�ة معتوز�ــــع صناديق إسعافات   
 األدو�ة. ب تزو�دها 

توف�ي جميع   وضمانتوز�ــــع صناديق إسعافات أول�ة �شكل صحيح  / إصالح ضئ�ل 
 األدو�ة الالزمة داخلها. 

ف  طف�ف  ي   / إصالح / توف�ي   / تأمني
استبدال صناديق اإلسعافات األول�ة. التوز�ــــع ال�ا�ف

 داخلها. توف�ي جميع األدو�ة الالزمة  وضمان

ف  متوسط  ي   / إصالح / توف�ي   / تأمني
استبدال صناديق اإلسعافات األول�ة. التوز�ــــع ال�ا�ف

 داخلها. توف�ي جميع األدو�ة الالزمة  وضمان

إسعافات أول�ة حيثما دعت الحاجة وتزو�دها بجميع  ترك�ب صناديق  كب�ي 
 األدو�ة الالزمة. 

 ال يوجد  قاتل

توف�ي منطقة لجمع القمامة   -  
 القمامة. وتوز�ــــع مناسب لصناديق 

ي   -
سلة مهمالت بحجم مناسب �ف

 كل مرحاض. 
عبوات بالست�ك�ة ذات�ة اإلغالق  -

 جمع النفا�ات. ل�ستخدم 

 ف�غ �شكل متكرر ت ضئ�ل 

ي  أن جميع صناديق القمامة المستخدمة من  ضمان طف�ف 
ن�ع اإلغالق الذايت

 .  ف�غ �شكل متكرر تالبالست��ي

توف�ي عدد كاٍف من صناديق القمامة ومن الن�ع المعتمد. ليتم إفراغها  متوسط 
ي المعتمد.   حسب الجدول الزميف

 ال يوجد  كب�ي 
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 مالحظة: 

حة  عتمد ت ف وتتعلق  ع�اإلجراءات التصح�ح�ة المق�ت ف المعني ة الفن�ة لف��ق المهندسني ي تمت خالل بالمالحظات والتحق�قات والتحل�التالخ�ب ز�ارات  اليت
ف لضمان المعاينةحاجة لم��د من ز�ارات ثمة قد تكون و . المعاينة والتفت�ش  ف أو المقاولني ف والحرفيني فني تطبيق اإلجراءات   والتقي�م من قبل األعضاء المح�ت

ان�ة الالزمة لإلجراءات التصح�ح�ة المو� بها والتحسينات المتعلقة ف اح م��د من التحسينات) ولتحد�د الم�ي حة (أو اق�ت بالسالمة   التصح�ح�ة المق�ت
 . القائمة  للمسا�ن اال�شائ�ة

 

�جب تزو�د كل طابق بحاو�ة   -
  3واحدة أو أ��� للنفا�ات الصلبة (

 ل�ت ل�ل عامل). 
�جب إفراغ سلة المهمالت مرة   -

ي اليوم. 
 واحدة ع� األقل �ف

 ال يوجد  قاتل

كافة  ب  دورات الم�اە تزو�د  -  
ات   ف كيبات والتجه�ي ال�ت

والملحقات الصح�ة الالزمة  
  بح�ث تعمل �شكل مناسب

 . ظ�فةن  وتكون

كيبات  وضمانع� نظافة المناطق الرطبة  الحفاظ ضئ�ل  استخدام سل�م لل�ت
ات ف  والتجه�ي

كيبات أو تنظ�ف  طف�ف  اتمتكرر واستبدال أو إصالح ال�ت ف  التالفة.  التجه�ي

كيبات التالفة. أعمال تصليح   تكرار  متوسط  أعمال التنظ�ف والص�انة. استبدال ال�ت
ي الشبكات. 

 الت�ب �ف

بهدم التشطيبات والم��د من أعمال الص�انة   إصالح تتعلق أعمال  كب�ي 
ي ذلك التشطيبات المح�طة المتأثرة أو الشبكات ال�ه��ائ�ة  

واإلصالح بما �ف
ة معينة.  رة لف�ت  أو العنا� اله�كل�ة. إخالء المناطق المت�ف

 ال يوجد  قاتل
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 المسؤول�ة عن اإلجراءات التصح�ح�ة . 8
تقي�م و�صالح العيوب    توجيهات"  الذي �حمل عنوان  لسابقجدول اال

 فئات   4تصن�ف العيوب النموذج�ة المحددة إ�    ُيوّضحالنموذج�ة"،  
: قاتلة،    السلب�ة   بناًء ع� شدة آثارها  ىع� النحو التا�ي   ، متوسطة،  ك�ب

 . لةضئ�طف�فة و 
األر�ــع  اعتماد  تم  وقد    الفئات  هذە  الضوء ع�  لتسل�ط  ي 

اللويف ف  م�ي ال�ت
إ�   الشكل  ال�ت �سهل  ).  ال�سار(انظر  المدي��ن  هذا  ع�  ي 

اللويف ف  م�ي
ف اإلشارة إ�   ىال  المشا�لالتنف�ذيني ي �جب معالجتها والمساعدة    ��ب اليت

التصح�ح�ة  اإلجراءات  أول��ات  تحد�د  مع  تنف�ذ  خطة  وضع  ي 
�ف

ي تتعلق  المطل��ة   ي     بخطورة العيوبواليت هدد سالمة وصحة العمال  ت  اليت
ي 

 . مسا�ن العمال الذين �ع�شون �ف
 

والبيئة والسالمة  الصحة  إلدارة  المستمر  ف  التحسني �جب    ، ولضمان 
نظام المسؤول�ة الداخل�ة للحفاظ ع� السالمة اله�كل�ة داخل   تطبيق

ف العمال وأصحاب العمل    ،مسكنأي   وز�ادة الو�ي تجاە ثقافة السالمة بني
ف   فني ف والم�ش موضح  ال  (IRS)  نظام المسؤول�ة الداخل�ةباتباع إجراءات    ،المهن�ة المعينةلجنة السالمة والصحة  و والموظفني

 . ي الشكل التا�ي
 �ف
 

 
 مهن�ة ال: إجراءات نظام المسؤول�ة الداخل�ة المتعلقة �السالمة والصحة 2-8الشكل 

 

:1الخطوة 
التحدید

محتمالً اً خطریشكل عیبًا ُمدققیحدد ال•
)ةتحدید العیوب النموذجیتقریر : 1التقییم من التقریر الئحة استخدم (•

:2الخطوة 
اإلخطار

.متوقّغالخطر ال/ العیب على مشرفھ المباشر إطالعُمدققیجب على ال•
)لوباإلصالح المطتحدید المخاظر واستخدم ھذا التقریر للحصول على توجیھات حول أعمال التقییم و(•

:3الخطوه 
رد الفعل

.الخطر المحدد/ یجب على المشرف المباشر التحقیق واالستجابة للعیب •
.ضع خطة تنفیذ لإلجراءات التصحیحیة الالزمة لتعدیل الوضعو•
)استخدم ھذا التقریر للحصول على توجیھات لإلقرار وتحدید أولویات أعمال اإلصالح المطلوبة(•

:4الخطوة 
المتابعة

.عقد اجتماع مع األعضاء المسؤولین لمتابعة الموقف•
.تقییم مستویات الرضا عن النتائج•
)إذا لم یتم اتخاذ أي إجراء لمنع المخاطر، فیجب إبالغ السلطات العلیا(•

 المخاطر  : تصنیف1- 8الشكل 

قاتلة

كبرى

متوسطة

طفیفة

ةضئیل
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ي هذا التق��ر ، �جب ع� المفتش جمع ب�انات التفت�ش ، ومراجعة بعد ا
النتهاء من تقي�م العيوب النموذج�ة الموضحة �ف

الالزمة ذات   التصح�ح�ة  ، لتحد�د اإلجراءات  النموذج�ة  العيوب  لتقي�م و�صالح  التق��ر كدل�ل  ي هذا 
الوارد �ف الجدول 
 . ومخاطرە المصاحبة  ع�بال الصلة بخطورة

ف ع� إحاطة نتائج التقي�م ومساعدة �مكن إعاد ح التا�ي لمساعدة المفتشني ة تنظ�م هذە الب�انات باستخدام النموذج المق�ت
ف ع� فهم   .المطل��ة وتحد�د أول��اتها صح�ح�ةجراءات التاإل المدي��ن التنف�ذيني

 

 الستخالص نتائج التقییم واإلصالحات الالزمة  النموذج الُمقترح: 4جدول 

 الع�ب الُمحّدد (*)  شدة الخطورة
  اإلجراء التصح��ي 

 الالزم (**) 
  رةقّد التكلفة الم

 (***) 

ة الزمن�ة   الف�ت
لتطبيق  قدرة المُ 

 اإلصالحات 
  (***) 

 / مالحظات
  المعوقات/ 

 العواقب 
 (****) 

 قاتل
    1ء اإلجرا  الع�ب األول 
ي 
    2اإلجراء  الع�ب الثايف

 كب�ي 
     
    ) (***** 
     

      متوسط
      طف�ف 
      ضئ�ل 

 
 

ي هذ (*)
ي أن ��د العيوب المُ خانةال ە �ف

ي للمفتش الم�دايف
لمتوقعة  لخطورة اا بحسب شدةدة تحت كل فئة حّد ، ينب�ف

 .للع�ب

ي (**) 
حةخانةال ەهذ  �ف ي أن �ذكر اإلجراءات التصح�ح�ة المق�ت

ي للمفتش الم�دايف
، كما �ي مشتقة من الجدول ، ينب�ف

 . لتقي�م و�صالح العيوباالمعنون "إرشادات 

ف عقد اجتماعات مع المهن ب�ج  (***) ف المسؤولني ف أو األعضاء المعينني ف التنف�ذيني ف /  ع� المسؤولني ف / المهندسني يني
ان�ة لإلصالحات ف ف لتحد�د المدة المقدرة والم�ي  . المقاولني

ف أو األعضاء   (****) ف التنف�ذيني ف �د العقبات أو التحد�ات المتوقعة �جب ع� المسؤولني   جراء تطبيق المسؤولني
ي  ةالمطل�� صالحاتاإل  ي حال، مثل الصع��ات اليت

ي  �مكن مواجهتها �ف
 . الحاجة إ� إخالء مؤقت للمبايف

تحت كل  والُمصنفة مع عدد العيوب النموذج�ة المحددة  ضمن الجدولأن يتطابق عدد الصفوف  ب�ج  (*****) 
 .فئة من فئات المخاطر
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ي ال
ي قطاع األلبسة �ف

 الثان�ةالمرحلة   –ممل�ة األردن�ة الهاشم�ة تع��ز السالمة اله�كل�ة لمسا�ن الُعّمال �ف

 

 ملحق أ ال 
 

 ئمة المراجع قا 
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 معاي�ي التقي�م الُمعتمدة  موض�ع التقي�م  رقم القسم / سم المرجعا رقم المرجع 

 Iم 

ي األ ي (وزارة األشغال كود البناء الوطيف
رديف

ي  متطلبات الفراغ كود   -سكان) العامة واإل 
�ف

ي 
 المبايف

 

متطلبات الغرف والمساحات 
 وخصائصها 

 متطلبات عامة 

 IIم 

ي األ ي (وزارة األشغال كود البناء الوطيف
رديف

ي كود   -) 2002( سكان)العامة واإل 
العزل المايئ

ي 
ي المبايف

 والرط��ة �ف
 

ي ومست��ات الرط��ة 
 العزل المايئ

 1م 
ي األ ي كود البناء الوطيف

مقاومة  كود   -رديف
 الزالزل 

 
ي انتظام اله�كل اإل 

ة ومقدار مقاوم�شايئ
 للزالزل  المبيف 

ي 
 سالمة اله�كل اإل�شايئ

 2م 
) ( وّحد (الكود البناء المُ   )UBC 1997عال�ي

 

ي لألحمال والقوى 3م 
ي األرديف  2006  ال�ود الوطيف

ي  ال�ل�ة األحمال
 ع� اله�كل اإل�شايئ

   الحد األديف للتحم�ل حسب الوظ�فةو 

 4 م
ي ال�ود  ي للخرسانة العاد�ة  الوطيف

األرديف
 والمُ 

�
  JBC5-93 حةسل

  

حة  تصم�م
�
 اإل�شاءات الخرسان�ة الُمسل

 و استعماالتها 
 5م 

الخرسانة متطلبات  –دو�ي كود البناء ال
 ACI 318M-19 اله�كل�ة

 

 6م 
�طان�ةالمعاي�ي  ي االستعمال  –  ال�ب

اإل�شايئ
 BS 8110للخرسانة 

 

 7م 
ي للمنشآت المعدن�ةال

ي األرديف  �ود الوطيف
 

 صم�م المنشآت المعدن�ة ت

 8م 

ي الخرسان�ة �ل دل
إصالح و�عادة تأه�ل المبايف

حة
�
 ، حكومة(وزارة األشغال العامة  الُمسل
   )2002، الهند 

 

 ت التحديث�ة ه�ل والتعد�ال إعادة التأ

 9م 
ي  �ود ال

ي األرديف ق لـل الوطيف  تأر�ض وال�ب
 

ق   التأر�ض والحما�ة من صعق ال�ب

 السالمة ال�ه��ائ�ة 

 10م 
�طان�ة (   كود ) BS7430المعاي�ي ال�ب

 تطب�قات التأر�ض 
 

 11م 
ي للتمد�دات ال�ه��ائ�ة 

ي األرديف  ال�ود الوطيف
 

 التمد�دات ال�ه��ائ�ة (ال�وابل
 ) لقوا�سلمنافذ واوا

 12م 
 .(IEC) اللجنة ال�هرتقن�ة الدول�ة

 

 13م 

�طان�ة ) متطلبات BS7671( المعاي�ي ال�ب
 IEE Wiring( التمد�دات ال�ه��ائ�ة

Regulations( إلصدار السابعا 
 

 ) CIBSE 2012 SLLكود اإلنارة (  14م 



 المرحلة الثان�ة   -في المملكة األردن�ة الهاشم�ة  ل�سةتعز�ز السالمة اله�كل�ة لمساكن العمَّال في قطاع األ  
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 15م 
�طان�ة ( الممارسة  كود    )BS526المعاي�ي ال�ب

 إلضاءة الطوارئ 

  ضاءةمست��ات اإل ، نظام اإلنارة
 IP Rating  و� بها المو 

 ة اإلنارةلوحد

 16م 
من كودات  2004وقا�ة من الح��ق كود ال

ي 
ي األرديف  البناء الوطيف

 تقس�ماتتطب�قات معمار�ة و 
بدا�ي  محددة  داخل�ةو�شطيبات 

 الوقا�ة من الح��ق 

 الح��ق الوقا�ة من 

 17م 
ي 
ي األرديف كود ال�شف   -كود البناء الوطيف

 2004ر من الح��ق واإلنذا

األنظمة ال�هروم�كان�ك�ة  تطب�قات 
 المستخدمة للوقا�ة من الح��ق 

 18م 
ي الدو�ي لإلنذار والح��ق  2019  ال�ود الوطيف

)NFPA 72( 

 19م 
ي  ظام ال�شف عن الحرائق و�نذار الن

ح��ق �ف
ي 
�طان�ة  -المبايف    2017من المعاي�ي ال�ب

)BS 5839-1( 
ي األر  20م  ي لمكدال�ود الوطيف

 افحة الح��ق يف

ي األ 21م  ي ال�ود الوطيف
 قلوقا�ة من الح��ل رديف

 22م 
ك�ب األناب�ب الر المقاي�س ال أس�ة عالم�ة ل�ت

 ونظام خراط�م الم�اە 
 )NFPA 10 and NFPA 14 ( 

 23م 
المرجل المزود  / كت�ب إرشادات غرف الب��لر 

 BWJمن 

 24م 

إجراءات  -وزارة العمل  -الدل�ل الشامل 
العمل إلجراءات السالمة والوقا�ة الصح�ة 

وس كورونا: تطبيق دل�ل   للحد من انتشار ف�ي
كات  إجراءات العمل المع�ار�ة لمؤسسات و�ش

ي مناطق 
تصنيع المنسوجات واأللبسة �ف

 التنم�ة والمناطق الصناع�ة المؤهلة 

التطب�قات المعمار�ة والتقس�مات 
ق  والظروف الداخل�ة للغرف 

�
ف�ما يتعل

 للصحة العامة بالمتطلبات الرئ�س�ة 

 حة العامةصال

 25م 
  2019 دل�ل تفت�ش/تقي�م مسا�ن الُعّمال

)MoL, MoH and BWJ( 
ف الصحة العامة  26م   قوانني
 2018 الموّحد  السبا�ة كود  27 م

واألنظمة ال�هروم�كان�ك�ة   التمد�دات
ي وظروفها التشغ�ل�ة

ي المبايف
ف�ما  �ف

ق بالمتطلبات الرئ�س�ة للصّحة  
�
يتعل

 العامة

 ASHRAE 2009�ار مع 28م 

 29م 
ي 

ي لتمد�دات الغاز �ف
ي األرديف ال�ود الوطيف

ي 
 المبايف

 30م 
ي تتضمن ي ( اليت

ي األرديف : كودات البناء الوطيف
، الته��ة ا ي

ي المبايف
 لطب�ع�ةمتطلبات الفراغ �ف
 ، اإلنارة الطب�ع�ة) والمعاي�ي الصح�ة
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