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 مقدمة .1

 
لقد شهد استخدام أنظمة حبال الوصول زيادة كبيرة في االستخدام نظًرا للتشييد السريع للهياكل وتصميمات البناء األرضية 

للواجهات الخارجية ع�ى مدار الســـنوات الماضـــية. ُيســـتخدم هذا النوع من نظام الوصـــول بشـــكل أســـاســـي خالل مرحلة البناء 

 التشغي�ي للهيكل ألنشطة التنظيف والصيانة.والعمر 

 
الوصـــول باســـتخدام الحبال هي طريقة آمنة للعمل ع�ى ارتفاع حيث يتم اســـتخدام الحبال والمعدات المرتبطة بها للوصـــول 

 إلى وضعية العمل ودعمها. 

 
وصول للعمال من خاللها التكمن ميزة استخدام الوصول باستخدام الحبال بشكل أساسي في السالمة والسرعة التي يمكن 

ا مــا يكون ذلــك بــأقــل تــأثير ع�ى العمليــات األخرى والمنــاطق المحيطــة بهــا.  إلى أو من أمــاكن صــــــــــعبــة للقيــام بعملهم، وغــالبــً

باإلضـــــــافة إلى ذلك، فإن إجمالي ســـــــاعات العمل للعمال، ومســـــــتوى المخاطرة المتوقع لمهمة (ســـــــاعات العمل المعرضـــــــة 

 مصاريف اإلنشاء/التشغيل تكون أقل بالمقارنة مع وسائل الوصول األخرى.للخطر) وما يتصل بها من 

 
ومع ذلك ، ال ينبغي إجراء عمليات الوصـــول باســـتخدام الحبال إال بواســـطة شـــركات وموظفين متخصـــصـــين ومعتمدين من 

جراءات ضمان جودة اإلتخضع الشركات التي تقدم خدمات تشغيلية لفحص الجوانب الفنية و  مركز اإلمارات الدولي لالعتماد.

واألوامر  1980لعام  8والمعدات وتتوافق مع لوائح دولة اإلمارات العربية المتحدة وبلدية دبي مثل القانون االتحادي رقم 

 الذي يتطلب من أصحاب العمل توفير منطقة عمل آمنة. 11/2001و 1991لعام  61المحلية رقم 

 
يوصى بقراءة  الموصى بها للتشغيل اآلمن ألعمال الوصول باستخدام الحبال.يركز هذا الدليل الفني ع�ى ممارسات العمل 

نية المتعلقة بالصــــــــــحة والســــــــــالمة الخاصـــــــــــة ببلدية دبي والمتوفرة في األدلة الفوثيقة اإلرشـــــــــــادات هذه جنًبا إلى جنب مع 

.www.dm.gov.ae 

 

 الهدف .2

المصــــــــلحة من مؤســــــــســــــــات قطاعات الصــــــــناعة والبناء  أصــــــــحاب المصــــــــلحة لدعم جميع المالك والمديرين والموظفين و

 والخدمات في إمارة دبي لمنع / تقليل الحوادث في مكان العمل أثناء استخدام استخدام الحبال في العمل.

 

  المجال .3

 
التي  أصحاب المصلحة) (يشمل جميع المالك والمديرين والموظفين و ينطبق هذا الدليل الفني ع�ى جميع المنشآت

 . أنظمة الوصول باستخدام الحبال في عملها في إمارة دبيتستخدم 
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 التعريفات .4
 

 .يكون للمصطلحات واالختصارات التالية التعاريف الممنوحة لها، ما لم يقتض السياق خالف ذلك

 

    خطاف التثبيت/وحدة التعليق

 .وضع أو تثبيت أو تركيب وصلة يتم بها توصيل خط التثبيت

 

 جهاز التثبيت

كثر أو نقاط ربط متنقلة مخصـــصـــة لالســـتخدام كجزء من يمكن  تجميع العناصـــر المتوافقة، التي تضـــم نقطة ربط واحدة أو أ

 .نظام الحماية الشخصية من السقوط، من الهيكل

 

 خط التثبيت

 عخط مرن متصـــــل بمرســـــاة واحدة موثوقة ع�ى األقل لتوفير وســـــيلة دعم أو تقييد أو حماية أخرى لشـــــخص يرتدي حزاًما م

 .أجهزة أخرى. مالحظة: قد يكون خط التثبيت خط عمل أو خط أمان

 

 نقطة التثبيت

 .هي نقطة في أداة تثبيت تستخدم لتوصيل معدات الحماية الشخصية من السقوط

 

 جهاز الصعود

اســـتخدام بيســـتخدم جهاز الخط الصـــاعد في المقام األول للمســـاعدة في التقدم ع�ى طول خط التثبيت ولوضـــع فني الوصـــول 

يتم قفله تحت الحمل في اتجاه واحد وينزلق بحرية في االتجاه  -عند ربطه بخط تثبيت بقطر مناســــــــــب  -الحبال عليه، والذي 

 .المعاكس

 

 جهاز الدعم

جهاز خط التثبيت الخاص بخط الســـالمة، الذي يصـــاحب المســـتخدم أثناء التغيرات في الوضـــع أو يســـمح بتعديل طول الخط 

 .يقفل تلقائًيا في خط األمان، أو يسمح فقط بحركة تدريجية عليه، عندما يحدث الحمل المفاجئ السالمة والذي

 

 الشخص المختص

 :هو شخص معين مدرب تدريب مناسب أو مؤهل بالمعرفة والخبرة العملية ليتمكن مما ي�ي

 ؛القيام بواجباته المطلوبة ع�ى مستوى المسؤولية المطلوبة منه •

 ؛محتملة تتعلق بالعمل قيد النظر فهم كامل ألي مخاطر •
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كتشــاف أي عيوب فنية أو ســهو في هذا العمل، والتعرّف ع�ى أي اآلثار ع�ى الصــحة والســالمة، والقدرة ع�ى تحديد  • ا

 .اإلجراء التحسيني المناسب حسب الضرورة

كتشــــــــاف العيوب فحســــــــب، بل معرفة التأثي . ر المحتمل لهابمعنى آخر، يجب أن يكون الشــــــــخص المختص غير قادر ع�ى ا

 .تعتمد السالمة في الوصول باستخدام الحبال بشكل كبير ع�ى مستويات عالية من الكفاءة لدى جميع الموظفين

 
 جهاز اإلنزال

يســــــــمح  -عند توصــــــــيله بخط تثبيت من النوع والقطر المناســــــــبين  -جهاز خط يتم تشــــــــغيله يدويًا ومحفز لالحتكاك والذي 

 .به وتوقف مع وضع يديه في أي مكان ع�ى خط التثبيت للمستخدم بتحقيق نزول متحكم

 
 حبل الجهاز

 .حبل يستخدم لتوفير رابط بين حزام المستخدم وجهاز خط التثبيت

 
 االنحراف

كل واألســــــباب المحتملة األخرى للتلف في خطوط الربط أو  إعادة توجيه مســــــار خطوط التثبيت من نقاط التثبيت لتجنب التآ

كثر   .دقة لفني الوصول باستخدام الحباللتوفير وصول أ

 
 حبل ديناميكي

 .حبل مصمم خصيًصا المتصاص الطاقة في السقوط من خالل تمديده، مما يقلل من قوة التأثير

 
 الحمولة القصوى المقدرة

كثر، بما في ذلك األدوات والمعدات المحمولة، والتي يمكن من خاللها اســــــتخدام مكون من نظام  أقصــــــى كتلة لشــــــخص أو أ

 .الوصول باستخدام الحبال، ع�ى النحو المحدد من قبل جهة التصنيع

 
 التحميل الواقي

يتم تطبيق اختبار الحمل للتحقق من أن عنصــــــــــًرا من المعدات ال يبدوا عليه تشــــــــــوًها دائًما تحت الحمل، في ذلك الوقت 

 .المحدد

 
 حمولة العمل اآلمنة

 .في ظل الظروف المحددةالحد األقصى لحمل العمل المخصص لعنصر المعدات 
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  أداة التثبيت اإلضافي

أداة تثبيت مثبتة ع�ى مســــــــافة (غير محددة) من نقطة (نقاط) الربط المســــــــتخدمة في المرفق األول لخط المرســــــــاة، والذي 

يرتبط به خط التثبيت بشــكل إضــافي، وهي ليســت أداة تثبيت انحراف أو أداة تثبيت موضــوعة ببســاطة للحفاظ ع�ى الموضــع 

 .ن خط التثبيتم

 تجهيزات اإلنقاذ

 .إنشاء نظام إنقاذ يتيح استعادة زميل العمل دون الحاجة إلى أن إنقاذ المنقذ أو الصعود إلى موضع الشخص المصاب

 
 تقنية الوصول بالحبال

لى للوصــــول إالتي تقوم بتنزيل المســــتخدم أو صــــعود خط عمل  -بالمصــــاحبة مع األجهزة األخرى  -طريقة اســــتخدام الحبال 

مكان العمل أو الخروج منه، ولتحديد موقع العمل، مع توفير حماية إضـــــــــــافية بواســــــــــطة خط األمان، بحيث يتم ربط كال 

 .الخطين بالحزام المستخدم وتأمينه بشكل منفصل بأداة تثبيت موثوق بها بحيث يتم منع السقوط أو اإلمساك به

 
 خط العمل

 .للوصول والخروج وتحديد موقع العمل وضبط النفس في العمل خط تثبيت ُيستخدم في المقام األول

 
 خط األمان

يتم توفير خط أداة التثبيت كضــــمان للحماية من الســــقوط في حالة انزالق فني الوصــــول باســــتخدام الحبال أو في حالة فشــــل 

 .مرساة الدعم األساسي أو آلية تحديد الموقع

 
 بيان طريقة السالمة

 .ل تصف كيفية القيام بعمل لضمان تقليل أي مخاطر ع�ى صحة وسالمة العمالوثيقة أعدها صاحب العم

 
 تحديد موضع العمل

تقنية تمكن الشــخص من العمل مدعوًما بالشــد أو التعليق بواســطة معدات الحماية الشــخصــية من الســقوط بطريقة تمنع 

 .السقوط من االرتفاع

 
 ضوابط العمل

 المناطق التي يوجد بها خطر السقوط من ارتفاع.تقنية تمنع المستخدم من الوصول إلى 
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 اإلرشادات .5

 
A. أسلوب تخطيط العمل وتقييم المخاطر 

قبل إجراء أي عمل ع�ى ارتفاع، يجب ع�ى صــــــــــاحب العمل إجراء تحديد دقيق للمخاطر وتقييم المخاطر وذلك إلثبات ما إذا 

 كان الوصول إلى الحبل طريقة مناسبة للعمل أم ال.

 
بالنســـــــبة لجميع األعمال المرتفعة، يجب دائًما اعتبار وســـــــائل الوصـــــــول األكثر أمانًا في المقام األول. قد توفر طرق الوصـــــــول 

 األخرى، مثل التنظيف من الداخل أو معدات الوصول المعلقة أو منصات العمل المتنقلة، بديالً موثوًقا به. 

 
لص من المخاطر، وإذا لم يكن ذلك عملًيا بشــــكل معقول، فإنه يجب ع�ى بشــــكل عام، فإن الســــيطرة األكثر فاعلية هي التخ

 صاحب العمل اتخاذ الخطوات واإلجراءات الالزمة للسيطرة ع�ى المخاطر إلى مستوى مقبول. 

عند تقييم المخاطر، يجب ع�ى صــــــــــاحب العمل مراعاة العوامل الدنيا التالية، حيث قد تكون هناك عوامل معينة مرتبطة 

 ل المزمع تنفيذه والتي يجب تضمينها:بالعم

 مدة العمل؛  •

 الحبل واالكسسوارات المستخدمة؛ •

 الخطوط الكهربائية والمخاطر العلوية األخرى؛  •

 حالة الطقس؛ •

 المستخدم.  •

 
يجب أن ُيجرِي تحديد األخطار وتقييم المخاطر ويســجله شــخص (أشــخاص) مختص (مختصــون) وبمعرفة مناســبة بنشــاط 

 العمل.   

 
B. النظام اآلمن للعمل 

بناًء ع�ى تقييم المخاطر الذي تم إجراؤها، ينبغي تأســــــيس نظام آمن للعمل واتباعه لضــــــمان أن مهام العمل يمكن تنفيذها 

 بأمان. يجب تدوين العناصر األساسية للنظام اآلمن للعمل. 

 
 يجب ع�ى النظام اآلمن للعمل أن يحتوي ع�ى ما ي�ي:

 معدات مناسبة لالستخدام؛ •

 بيانات الطريقة؛ •

 التشغيل اآلمن والصيانة؛ •

 فحص واختبار نظام الوصول باستخدام الحبال؛ •

 ترتيبات التحكم واالتصال؛ •
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 توفير اإلشراف المناسب والكافي في موقع العمل؛ •

 اختيار األشخاص ذوي المستوى الالزم من الكفاءة والتدريب؛ •

 ترتيبات للرصد الفعال لسرعة الرياح. •

 مثل تقارير الفحص، وشهادات االختبار، وغيرها من الوثائق الالزمة؛توفير الوثائق  •

 ترتيبات الطوارئ واإلنقاذ.  •

 
يجب تبليغ كافة األشــــخاص المشــــاركين في تخطيط مهام العمل وإدارتها بالنظام اآلمن للعمل. يجب تبليغ هؤالء المشــــرفين 

 ير الرقابية المزمع اعتمادها. ع�ى العمل والمنفذين له باألخطار التي يجرى تحديدها والتداب

يجب ع�ى جميع فنيي الوصــــــول باســــــتخدام الحبال اتباع إرشــــــادات جهة التصــــــنيع الخاصــــــة بالمعدات الموردة لممارســــــات 

 التشغيل اآلمنة.

    
C.  مسؤوليات الموظفين وقدراتهم 

إدارة جميع جوانب أعمال يجب ع�ى صاحب العمل أو إدارة الشركة تعيين شخص (أشخاص) مختصين يكون مسؤوالً عن 

الوصـول باسـتخدام الحبال. يجب أن يحظى الشـخص (األشـخاص) المعين بالخبرة الالزمة والتدريب والتأهيل في نوع العمل 

 الذي تخطط الشركة القيام به. 

وبالمثل، يجب أن يكون مشـــــرفو الوصـــــول باســـــتخدام الحبال المعينون مؤهلين ألنهم ملزمون باإلشـــــراف المباشـــــر وتوجيه 

 العمل الجاري في جميع مواقع العمل. 

 
 فيما ي�ي المسؤوليات والمتطلبات المحددة لعملية الوصول باستخدام الحبال.

 
 مدير الوصول باستخدام الحبال (شخص معين)

يتمتع المديرون بخبرة عملية في أســاليب العمل المختلفة حيث يكونون قادرين ع�ى تحديد أنســب نظام عمل آمن يجب أن 

 في موقع العمل. تشمل المهارات اإلدارية الالزمة ما ي�ي:

إنشاء نظام عام وتشغيله إلدارة عمليات الوصول بالحبال، بما في ذلك االمتثال للمتطلبات المنصوص عليها في هذا  •

 ؛والتشريعات السارية المتعلقة بأنظمة الوصول باستخدام الحبالالدليل، 

 فهم وإدراك المخاطر الناشئة عن مواقف العمل المختلفة؛ •

 إنشاء بيانات الطريقة العامة والمهمة واستخدامها بشكل صحيح؛ •

 ؛تنفيذ اإلجراءات المناسبة لالختيار والفحص والعناية بمعدات الوصول باستخدام الحبال •

 تجميع بيانات الطريقة والتأكد من التطبيق السليم في الموقع؛ •

 اتخاذ قرار بشأن أساليب عمل محددة لتقنيات الوصول باستخدام الحبال ومهام العمل؛ •

 ضمان اإلشراف، ومعدات العمل والموظفين مناسبة للعمل الذي يتعين القيام به؛ •

 رصد ومراجعة فعالية أساليب العمل. •
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 مشرف الوصول بالحبال 

 يجب اإلشراف ع�ى كل موقع عمل بشكل صحيح وكاف من خالل تطبيق نظام عمل آمن لموقع عمل معين؛

يجب أن يكون المشـــــــرفون ملمين تماًما بتقنيات الوصـــــــول المطلوبة لكل وظيفة ويجب أن يكونوا ع�ى دراية بأي قيود ع�ى 

ا في تقنيات اإلنقاذ لكل من المواقف العامة والخاصــــــــــة ويجب أن هذه التقنيات. يجب أن يكون المشــــــــــرفون مؤهلين  أيضــــــــــً

 يتمتعوا بالمهارات الشخصية المناسبة ألداء واجباتهم بفعالية. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يتمتع المشرف بالمهارات التالية:

فني الوصـــــول  3ســـــتوى مثل الم( تم تدريبه وحمل شـــــهادة طرف ثالث معتمدة من مركز اإلمارات الدولي لالعتماد •

 ؛ )إلى الحبل من الرابطة الدولية للوصول باستخدام الحبال

 تنفيذ أساليب العمل التي حددها المدير؛ •

 فهم المخاطر التي تحددها مواقف العمل المختلفة؛ •

 تنفيذ وتوجيه جميع طرق الوصول التي تتطلبها مهمة عمل معينة؛ •

 ضروري لحالة عمل معينة؛التخطيط (والقدرة ع�ى تنفيذ) أي إنقاذ  •

 لديهم خبرة وكفاءة في موقع العمل واإلشراف ع�ى الموظفين؛ •

 محو المخاطر التي يتعرض لها الفنيون أو األطراف الثالثة أو السيطرة عليها؛ •

 إدارة جميع معدات الوصول والعمل في الموقع؛ •

 الحصول ع�ى شهادة إسعافات أولية في العمل سارية المفعول؛ •

ون لديه معرفة كافية عن الصـــــــحة والســـــــالمة المهنية والتشـــــــريعات المعمول بها ذات الصـــــــلة بأنظمة يجب أن يك •

 ؛الوصول باستخدام الحبال

 (رهاب المرتفعات). أال يكون يعا�ي من رهاب القامة •

 
 فني الوصول باستخدام الحبال (عامل)

 كجم كحد أقصى.  100عاًما ويكون وزنه  18يجب أال يقل عمر فني الوصول باستخدام الحبال عن 

يجـب أن يكون الموظفون المشــــــــــتركون في العمـل ع�ى ارتفـاع الئق وأن يتمتعوا بصــــــــــحـة جيـدة وأن يكونوا، بوجـه عـام، غير 

 مصابين بالحاالت/اإلعاقات الطبية التالية:

 ر.أمراض القلب / ألم في الصد •

 ارتفاع ضغط الدم؛ •

 صرع، أو نوبات، أو غشية •

 الخوف من المرتفعات/الدوار؛ •

 دوخة/صعوبة في التوازن. •

 ضعف وظيفة األطراف؛ •

 إدمان الكحول أو المخدرات ؛ •

 مرض نفسي/خاضع لإلرشاد؛ •

 داء السكري. •
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 أن العامل ال يعا�ي من رهاب المرتفعات.  تأكد يتعين ع�ى الفني الخضوع لفحص طبي منتظم لضمان اللياقة البدنية و

 
شـــهادة ســـارية طرف ثالث معتمدة من مركز اإلمارات الدولي يجب أن يضـــمن فنيو الوصـــول باســـتخدام الحبال أنهم يحملون 

ويجب أن يتمتعوا بمستوى الحد األد�ى من ( من الرابطة الدولية للوصول باستخدام الحبال 2أو  1المستوى  مثل) لالعتماد

 المهارات العملية الالزمة للقيام بأعمال الوصول باستخدام الحبال:

 النزول المتحكم فيه •

 استخدام نظام الدعم؛ •

 صعود قصير •

 التغيير من حبل إلى آخر؛ •

 العقد، وحفر السالمة األولي، وإدارة الحبل؛ •

 اختيار نقاط الربط اآلمنة؛ •

 العناية بالمعدات والفحص قبل االستخدام؛ •

 سالمة الغير؛ •

 االنقاذ األولي. •

 
 قبل البدء في أي وظيفة وصول باستخدام الحبال، يكون جميع الفنيين المختصين كما ي�ي:

 الفحص الصحيح لمعدات الوصول قبل كل استخدام. •

 فهم جميع المخاطر الناشئة عن طريقة الوصول ومهمة العمل؛ •

 استخدام جميع تقنيات الوصول المطلوبة من قبل موقع العمل. •

 
D.  اختيار معدات الوصول 

 
يجب أن تكون جميع المعدات مناســبة لتطبيقها. يجب أن تكون جميع معدات الوصــول باســتخدام الحبال التي تم اختيارها 

) و/أو ESMAوشــــــــــراءها موائمة ومتوافقة مع معايير المطابقة المعمول بها في هيئة اإلمارات للمواصــــــــــفات والمقاييس (

 ، وخالفه. ANSI، وISO، وENو، BSالمعايير الدولية مثل 

يجب تزويد جميع معدات الوصـــول بشـــهادة مطابقة صـــالحة، مع توفير المواصـــفات وخصـــائص األداء عند االقتضـــاء. إذا كان 

هناك أي شـــــــك فيما يتعلق بمالءمة المعدات، فاطلب المشـــــــورة الالزمة من الشـــــــخص المختص في الشـــــــركة المصـــــــنعة / 

 المورد.

 
بشكل فردي بطريقة ال تضعف وظيفتها. يجب صيانة المعدات وتخزينها بشكل صحيح ويجب أن يتم يجب تمييز المعدات 

 تتبعها مرة أخرى إلى الشركة المصنعة أو المورد، الذي يجب أن يكون لديه سير التتبع آلخر سجل فحص.

 



 Organization Unit:  الوحدة التنظيمية: إدارة الصحة والسالمة  

Document title: 
دليل اإلرشادات الفنية الستخدام الحبال 

 المعلقة
 عنوان الوثيقة:

Doc Ref. DM-HSD-GU35-URAS1 :رقم الوثيقة 

 

 
 11.1.2021اإلصدار: تاريخ 

OPEN DATA / بيانات مفتوحة 
1.1اإلصدار: رقم   

 19من   11لصفحة ا 2.10.2019اإلصدار السابق: اريخ ت

 

 تالية:باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تتوافق معدات الوصول إلى الحبل مع المتطلبات الرئيسية ال

يجب أن يكون الحزام من نوع الجســــــم بالكامل مطابق للمعايير الدولية المناســــــبة وأن يكون من النوع المناســــــب  •

 للعمليات التي ت�ي نظام عمل الحبل المزدوج؛

يجب أن تكون أجهزة اإلنزال من النوع الذي ســــيتوقف إذا فقد المســــتخدم الســــيطرة عليها أو ســــمح فقط بالهبوط  •

 كم فيه تلقائًيا في وضع عدم التشغيل؛البطيء المتح

يجب أن يكون جهاز الدعم قادًرا ع�ى تحمل أي قوى متوقعة ناتجة عن نشـــــــاط الوصـــــــول باســـــــتخدام الحبال، دون  •

 حدوث أضرار كارثية للخط أو الجهاز ويجب أن يؤدي وظيفته دون أي تدخل فني.

أو ما يعادله. يجب اســـتخدام  EN 12841 Type Aيجب أن يفي جهاز النســـخ االحتياطي للوصـــول بالحبال بمعيار  •

 الجهاز وفًقا لتعليمات مستخدم الشركة المصنعة بدقة.

، من النوع شــــــبه االســــــتاتيكي (منخفض التمدد)، kernmantleيجب أن يكون الحبل مصــــــنوًعا من مادة كرنمانتل  •

 .EN 1891ملم، وفًقا للمواصفة  11.5ملم و 10.5ويبلغ قطره بين 

) مناسًبا للتعليق أو العمل كحبال دعم ولكن يمكن استخدامه للحبال EN 892التسلق الديناميكي ( ال يكون حبل •

 الشخصية (ذيول األبقار).

 
مالحظة: تقدم المتطلبات المذكورة أعاله أمثلة ع�ى المعايير المناســــــبة، والتي تهدف إلى مســــــاعدة المســــــتخدمين في اختيار 

توي هذه المعايير ع�ى معايير اختبار محددة يجب أن تفي بها المعدات كحد أد�ى من المعدات المناســـــــــبة لمهمة معينة. تح
 أجل المطالبة بالتطابق مع هذا المعيار.

 
قد تحتوي بعض المعايير ع�ى معلومات أو متطلبات تختلف عن التوصيات التفصيلية الواردة في هذا الدليل الفني. في حالة 

إلى انخفاض األداء و/أو انخفاض مســــــــــتوى الحماية، يوصــــــــــى المســــــــــتخدمين بمتابعة حدوث هذه االختالفات، مما يؤدي 
المستوى األع�ى من إرشادات الحماية. عندما تتطلب معايير أو تشريعات دولة اإلمارات العربية المتحدة مستوى أع�ى من 

اردة مســتوى األع�ى مصــاحًبا بالتوصــيات الواألداء و / أو الحماية عن المتطلبات المحددة في هذه الوثيقة، فإنه ينبغي اتباع ال
 في هذه المذكرة اإلرشادية.

 

 
E. التشغيل واالستخدام 

تأكد من تحديد طريقة الوصــــــــول المناســــــــبة وأن هناك المســــــــتوى المناســــــــب من اإلشــــــــراف والفنيين المؤهلين، إلى جانب 

 للقيام بأي إجراء إنقاذ بشكل مستقل.المستوى الصحيح من المعدات للقيام بالمهمة وفي حالة حدوث أي حادث، 

 المناسبة لحالة العمل وظروفه. )PPE(يجب أن يرتدي جميع الفنيين معدات الحماية الشخصية الالزمة 

  



 Organization Unit:  الوحدة التنظيمية: إدارة الصحة والسالمة  

Document title: 
دليل اإلرشادات الفنية الستخدام الحبال 

 المعلقة
 عنوان الوثيقة:

Doc Ref. DM-HSD-GU35-URAS1 :رقم الوثيقة 

 

 
 11.1.2021اإلصدار: تاريخ 

OPEN DATA / بيانات مفتوحة 
1.1اإلصدار: رقم   

 19من   12لصفحة ا 2.10.2019اإلصدار السابق: اريخ ت

 

يجب ع�ى صــاحب العمل التأكد من أن حزام كامل الجســم المقدم يناســب العامل، ومزود بشــكل صــحيح عند ارتدائه وقابل 

المســـــتخدم إلى الحد األد�ى في حالة حدوث الســـــقوط، وتم تصـــــميمه وتثبيته واســـــتخدامه لمنع حركة للتعديل لتقليل إصـــــابة 

 المستخدم غير المخططة أو غير المتحكم بها.

 
يجب فحص التثبيت الدائم (مثل الراتينج الكيميائي / مســـــــــــامير التثبيت الميكانيكية) بدقة واعتمادها من قبل شــــــــــركة 

 اإلمارات الدولي لالعتماد عند التثبيت األولي ، مرة كل ستة أشهر ، أو التعديل.خارجية معتمدة من مركز 

 
يجب فحص جميع العناصــــر األخرى لنظام الوصــــول بالحبال (مثل األحزمة ، الكابينات ، الرافعات ، إلخ) بدقة واعتمادها من 

�ى األقل كل ســـــتة أشـــــهر اعتماًدا ع�ى تكرار قبل شـــــركة طرف ثالث معتمدة من مركز اإلمارات الدولي لالعتماد مرة واحدة ع

كل.  االستخدام أو شدة التآ

 
يجب ع�ى الفنيين في نظام الوصــــــول باســــــتخدام الحبال قراءة إرشــــــادات الشــــــركات المصــــــنعة أو بيانات إجراءات التشــــــغيل 

 اآلمن/طريقة الشركة لضمان االستخدام السليم واآلمن.

 
 الوصول باستخدام الحبال وملحقاته وعدم تجاوزها في جميع األوقات. تأكد من فحص أحمال العمل اآلمنة لنظام

يجب دائًما ربط نظام الوصــــــــول باســــــــتخدام الحبال بأمان ع�ى األقل في نظامين مثبتين بشــــــــكل مســــــــتقل ولكل نقطة ربط 

ات متطلبووســـــــائل ربط بها مناســـــــبة وذات قوة وثبات كافيين لغرض دعم أي تحميل متوقع (ع�ى ســـــــبيل المثال المرجع 

. الرجوع إلى القســــــم "و" لمعرفة  BS 8610, BS EN 795(كحد أد�ى KN 15 –الرابطة الدولية للوصــــــول باســــــتخدام الحبال 

 التثبيت.

 
يجب توصــــــيل فني بكل من خط العمل وخط األمان من خالل حزام كامل الجســــــم المناســــــب، حتى لو تم اســــــتخدام مقعد 

 العمل. ينبغي اتخاذ تدابير لتجنب االنفصال غير المقصود عن خطوط العمل والسالمة. 
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كل   وعدم مالمســـة المواد الكيميائية واألســـطحتأكد من ترتيب/حماية الحبال والمكونات األخرى بشـــكل صـــحيح لتجنب التآ

 الساخنة واألجسام الحادة أو التعرض لبيئة رطبة وسخونة ضوء الشمس المباشر.

 
 يجب االحتفاظ بجهاز الدعم قدر اإلمكان لمنع السقوط أو الحد منه (السقوط الحر المحدود).

 
 المناسبة الالزمة أثناء العمل ع�ى مرتفعات.يتم تزويد جميع الفنيين بجميع األدوات أو المعدات أو المواد 

 
يجب اتخاذ خطوات لضــــــــــمان أن أي معدات عمل (مثل أدوات التنظيف، الجرافات، الممســــــــــحات، وغيرها) آمنة ومؤمنة 

كثر من  كجم) ع�ى حبل نقل  8بشكل صحيح. يجب إرفاق جميع العناصر لتجنب السقوط ويجب تعليق العناصر الكبيرة (أ

كياس أو حقائب األدوات مناسبة لبعض األعمال.إضافي. قد تكو  ن أ

 
تأكد من اتخاذ الخطوات المناســـــــــبة والكافية في مكان العمل لمنع أي عامل من الســـــــــقوط أثناء اســـــــــتخدام نظام الوصـــــــــول 

 باستخدام الحبال. 

 
 تأكد من تحديد جميع الحركات الضرورية للفني والمواد واألدوات / المعدات الالزمة ألداء المهمة المخطط لها. 

 

 تأكد من تزويد الفني بوصول آمن إلى موضع العمل والخروج منه، (ع�ى سبيل المثال، سقف مسطح ورصيف نظيف).

 
كثر   غير متقاطعة أو متشابكة.تأكد من أن خطوط أداة التثبيت الخاصة بعاملين أو أ

 
ضع ضوابط للتأكد من أن خطوط الربط ومكونات الوصول باستخدام الحبال تعمل بشكل صحيح وال يتم إعاقتها أو تثبيتها 

 أو عقد بحيث قد يؤثر ذلك ع�ى سالمة الفنيين. 

 
هناك  وط من ارتفاع ما لم تكنيجب أن تكون التوصــيل بنظام الوصــول باســتخدام الحبال في منطقة ال يوجد فيها خطر الســق

 حماية بوسائل أخرى.

 
يجب إنشـــاء مناطق االســـتبعاد حســـب االقتضـــاء. قد يتطلب ذلك مناطق في مواقع أخرى بخالف أعمال الوصـــول باســـتخدام 

 الحبال وأسفلها.

 
ال (ع�ى ســـــبيل المثال، هاتف جوال، راديو ث صـــــافرة،  نائي االتجاه،يجب تزويد جميع الموظفين المعنيين بنظام اتصـــــاالت فع�

 إلخ).

 تأكد من توفير مرفقين ع�ى األقل للهيكل عند التسلق للمساعدة.
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تأكد من أن الفنيين المشــــــاركين في التســــــلق للمســــــاعدة مدربون ومؤهلون ع�ى وجه التحديد، بعد تقييم شــــــامل للمخاطر. 

 يجب توفير الوصول المناسب، وخطط اإلنقاذ والمعدات.

 
جميع التدابير العملية لتجنب التأثير المســــــــــبب لإلصــــــــــابة بالهيكل أو العوائق ولتجنب األخطار ع�ى األطراف تأكد من اتخاذ 

 الثالثة.

 
تأكد من توفر مقياس شدة الريح المعاير في الموقع، وأن يتم مراجعة جميع أنشطة الوصول باستخدام الحبال و/أو تأجيلها 

 ساعة أو كانت هناك عواصف دوامة محلية.كيلومتر في ال 25إذا تجاوزت سرعة الرياح 

 
يجب حفظ جميع المســـــــــتندات ذات الصـــــــــلة مثل أدلة التشـــــــــغيل والفحص واختبار الطرف الثالث والصـــــــــيانة وما إلى ذلك، 

 وستتاح لمفتشي الصحة والسالمة المهنية في بلدية دبي عند الطلب.

 
F. التثبيت 

 

) و/أو تتفق ESMAل بها في هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس (يجب أن تلتزم كل نقطة ربط بجميع المتطلبات المعمو

من  EN 795معايير التثبيت وحماية  - BS 8610مع المعايير الدولية مثل معدات الحماية الشــــــــــخصــــــــــية من الســــــــــقوط 

 المتطلبات واالختبارات.  -السقوط من االرتفاع وأجهزة التثبيت

 
بدقة من قبل شــــــــــركة طرف ثالث معتمدة من مركز اإلمارات الدولي لالعتماد يجب فحص جميع المراســــــــــي واعتمادها كما 

)EIAC ارسات أفضل المم عند التثبيت والتعديل وما إلى ذلك. باإلضافة وكمثال ع�ى  ) مرة واحدة ع�ى األقل كل ستة أشهر

 ، يجب اجراء اختبار وفحص ما قبل االستخدام من قبل شخص مختص داخ�ي.

تثبيت بحيث يتســــــــنى ربط حبل التثبيت الخاص بنظام الوصــــــــول باســــــــتخدام الحبال قبل أن ينتقل يجب وضــــــــع كل نقطة 

 الشخص المستخدم للنظام إلى وضع ُيحتمل السقوط منه.

 
يجب أن يتم التحقق من الميزات أو المعدات الهيكلية الحالية المخطط لها لالستخدام كنقطة ربط من قبل شخص مختص 

 ية ع�ى العمل كنقاط ربط. ومن األمثلة ع�ى ذلك الفوالذ الهيك�ي وعمود الخرسانة المسلحة.ع�ى أنها ذات قدرة كاف

 
يا التي قد تقطع مكونات  عند اســــــــــتخدام الميزات أو المعدات الهيكلية الحالية كنقاط ربط، تأكد من تجنب الحواف أو الزوا

كلها. عند الضرورة، استخدم  أدوات إزالة الرقائق مثل حواجز الخشب وأنابيب بالستيكية/ الحماية من السقوط أو بالئها أو تآ

 ايه بي اس وغيرها لحماية أجهزة التوصيل أو الحبل أو سترات النجاة من التلف.
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 ال تستخدم أبًدا الهياكل أو المعدات التالية كمراسي للتثبيت:

 هوائيات التلفزيون. •

 المداخن المعدنية. •

 األنابيب والقنوات الصغيرة •

 السقف أو البوابات؛ فتحات •

 درابزين الدرج أو الشرفة؛ •

ســـــاللم الوصـــــول الثابتة. وغيرها من الهياكل أو المعدات غير المســـــتقرة أو المنقولة أو غير الكافية لتحمل األحمال  •

 المطلوبة.

 
G. األخطار الكهربائية 

الكهربائية أو معدات الجهد العالي، أو التأكد تأكد من إيقاف تشــغيل هوائيات اإلرســال وإلغاء تنشــيط جميع مزودات الطاقة 

من أنها محمية بالعزل وبتصـــــريح العمل الكهربائي الصـــــادر عن أحد األشـــــخاص أو الجهات المختصـــــة قبل العمل بالوصـــــول 

 باستخدام الحبال.

 
 اية، ويجب اتخاذقد يكون العمل من نظام الوصــــــــــول باســــــــــتخدام الحبال بالقرب من خطوط الجهد العالي العلوية خطيًرا للغ

 االحتياطات األساسية. قد يكون هناك أيًضا قواعد خاصة منصوص عليها بالنسبة إلى مواقع محددة.

 
يجب دائًما االحتفاظ بأد�ى مســــــــافة آمنة بين الخطوط العلوية وأقرب نقطة في الوصــــــــول باســــــــتخدام الحبال. راجع متطلبات 

ي، أو أي جهة معنية حيث يجرى تنفيذ العمل. اطلب من النصــــــــــائح قبل بدء المســــــــــافة اآلمنة الحالية لهيئة كهرباء ومياه دب 

  .العمل

 

يجب أن تعامل جميع الخطوط العلوية واألجهزة الكهربائية األخرى ع�ى أنها نشـــــــــطة ما لم تُعلِن هيئة كهرباء ومياه دبي ديوا 

 (أو مشغل خطوط آخر) أنها "غير نشطة" و"آمنة".

 
في اهتزاز الخطوط الكهربائية العلوية، ومن ثم تقليل المســافة إلى نقطة يكون الفني (الفنيين) فيها قد تتســبب الرياح القوية 

 في خطر.

 
 تأكد من مراعاة الحواجز والعالمات حيث توضع هذه الحواجز والعالمات لتحديد مسافات العمل اآلمنة.

 
محنك عند تحريكه أســــــــفل الخطوط الكهربائية  تأكد من أن الفني ُيجرى توجيهه بطريقة صــــــــحيحة عن طريق عامل إشــــــــارة

 العلوية أو بالقرب منها.
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ال ترفع أي جزء من األداة أع�ى من الحدود المســـموح بها عند العمل (فقط عند وضـــع االحتياطات ذات الصـــلة والســـماح بها 

 تحت إشراف مختص) تحت/بالقرب من الخطوط العامة أو األسالك الحية األخرى. 

 
المشـــورة دائًما من شـــخص مختص إذا كان لديك شـــك في كيفية تنفيذ الوصـــول باســـتخدام الحبال أو العمل تأكد من طلب 

 بأمان.

 
H. التعليمات والتدريب 

 . يعد العمل في االرتفاع نشاًطا خطيًرا، ولذا ينبغي دائًما الحصول ع�ى تدريب معتمد

 
أن يكون لديهم الحد األد�ى من الوعي بالصحة والسالمة يجب أن يكون جميع الموظفين مؤهلين ألداء عملهم بأمان، ويجب 

 C.(ارجع إلى القسم  (بناءا ع�ى ذلك، يجب تدريب كل موظف واعتماده. المهنية

 
، سيجرى تدريب جميع الموظفين المعنيين ع�ى إجراءات التشغيل اآلمن (مثل التدريب التوجيهي)إلى جانب التدريب العام

 .أنشطتهم ذات الصلةللمنظمات بالنسبة إلى 

 
يجب أن تدرك الشركات أن التدريب ال يجب استبداله بالخبرة. يجب اإلشراف عن كثب ع�ى األفراد المدربين حديًثا وإدخالهم 

 في عمل الوصول باستخدام الحبال بشكل تدريجي، في ظل ظروف يتم التحكم فيها بعناية. 

 
 .العمال المشاركين قد تلقوا التعليمات من خالل الحديث حول األدواتتأكد قبل الشروع في أي عمل ع�ى ارتفاع، من أن 

 
يجب حفظ بالســجالت الخاصــة بأي تدريب، بما في ذلك المحادثات التمهيدية والحديث حول األدوات ع�ى نحو صــحيح لمدة 

يمية ي والهيئات التنظأعوام، ويجب إتاحتها بســـهولة لمفتشـــي الصـــحة والســـالمة المهنية في بلدية دب ) 5(ال تقل عن خمســـة 

 .األخرى لمراجعتها وإثبات امتثالها للوائح وثيقة الصلة بدولة اإلمارات العربية المتحدة وبلدية دبي

 
إذا لم يستخدم الفني تقنيات الوصول ألكثر من ستة أشهر، فيجب إجراء تدريب تنشيطي ويجب أن يحصل الفني  مالحظة:

 معتاًدا مرة أخرى ع�ى هذا النوع من العمل.ع�ى مستوى أع�ى من اإلشراف حتى يصبح 
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I. التأهب لحاالت الطوارئ 

 خطط اإلنقاذ

تأكد من وضع خطط مناسبة للتأهب واإلنقاذ في حاالت الطوارئ وهي موجودة عند القيام بأعمال الوصول باستخدام الحبال. 

كان ذلك مناســــــًبا. ع�ى أي حال، يجب  يجب أن تكون هناك خطة إنقاذ محددة لكل موقع عمل، مع ممارســــــة في الموقع إذا

 ع�ى فرق العمل ممارسة تقنيات اإلنقاذ من وقت آلخر.

 
يجب أن يكون الفنيون دائًما قادرين ع�ى اســـتعادة أنفســـهم، أو االســـتعادة بســـرعة وكفاءة بواســـطة فريق العمل الفوري أو  

 من قبل فريق إنقاذ متخصص في الموقع.

اســـــبة لطبيعة مكان العمل، ع�ى ســـــبيل المثال طول الحبال، وتوافر حبال التثبيتاإلضـــــافية، يجب أن تكون معدات اإلنقاذ من

 ومعدات السحب، وما إلى ذلك.

 
بشـــــكل عام، هناك أربع خيارات للتعامل مع حاالت الطوارئ التي تتطلب انتشـــــال شـــــخص مصـــــاب أو عاجز إلى مكان آمن.  

 قرب نقطة أمان، يتعين تطبيق التسلسل الهرمي التالي ألساليب اإلنقاذ:تذكر أن الهدف المباشر هو استرجاع المصاب إلى أ

 
 :  إنزال شخص معلق عن بعد  1الخيار 

 : رفع شخص معلق عن بعد  2الخيار 

 :  اإلخالء الذاتي عن طريق اإلنزال 3الخيار 

 :  انقاذ آخر باإلنزال 4الخيار 

 
 تدريبات الطوارئ

تأكد من إجراء تدريبات الطوارئ الدورية بما في ذلك إنقاذ األشــــــخاص الذين يتحملون مســــــؤولية الموقع عن إنقاذ شــــــخص 

 محاصر. تأكد من إدراج ممارسة ضوابط الطوارئ المحددة في الحفر خالل هذه المواقف. 

  
لنحو المشـــــــــــار إليه في المتطلبات ذات يجب أن تحتفظ المنظمة بعدد كاٍف من المســــــــــعفين األوليين ورجال اإلطفاء ع�ى ا

 الصلة، والخاصة بكل من مؤسسة دبي لخدمات اإلسعاف والدفاع المد�ي في دبي.

 
 .999أو  998 -في حال حدوث أي حاالت طوارئ، اتصل بالرقم 
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J. المراقبة والفحص 

ل سير ويجب أن تستمر خال تأكد من أن الشخص المختص يتفقد بصريًا نظام الوصول باستخدام الحبال قبل كل استخدام

 العمل.

 
كأفضــــل ممارســــة ، يجب أن يكون هناك فحص إضــــافي من قبل عضــــو آخر في الفريق ، ُيعرف باســــم فحص األصــــدقاء (ع�ى 

ســــبيل المثال: للتأكد من أن كل إبزيم تســــخير مثبتة بشــــكل صــــحيح وتعديلها ، وأن شــــرائط التثبيت وحبال التثبيت مثبتة 

 :مثبتة بشكل صحيح). يوصى بمراعاة مبدأ التحقق مدار اليوم ، بما في ذلك بشكل صحيح وأن موصالت

 بعد أن يضع فني الوصول بالحبال أحزمة األمان ويجمع المعدات؛ •

 عندما يعلق فني الوصول بالحبال بخطوط التثبيت؛ •

 في جميع األوقات التي يقوم فيها فني الوصول بالحبال بمناورات للوصول إلى الحبال. •

 
 .أن يكون إجراء الفحص الموثق متاًحا وأن يتم تسجيل جميع عمليات الفحص التييجب 

 
كد من أن إجراء الفحص وأن يتم فحص نظام الوصــــــــــول باســــــــــتخدام الحبال بما يتوافق مع تعليمات الشــــــــــركات  تجري تأ

 المصنعة.

 
يجب التخلص من/إزالة معدات الوصـــــول باســـــتخدام الحبال وملحقاته من الخدمة في حالة وجود أي عيب أو تلف أو تدهور 

 أثناء الفحص، وبعد انقضاء تاريخ العمر المحدد (العمر االفتراضي) للشركة المصنعة. 

 
كد من عدم إجراء أي إصــــــــــالحات أو تعديالت أو تغييرات غير مصــــــــــرح بها. في حالة وجود أي عيب ظاهر، يجب أن تكون  تأ

 المعدات معزولة، وموسومة، وإبالغ الشخص المعني ويجب عدم استخدامها.

 
عندما تســــتخدم شــــركات التنظيف فنيي الوصــــول باســــتخدام الحبال المتعاقد معهم من الباطن، يجب عليهم التأكد من أن 

المقاول من الباطن ينفذ متطلبات الفحص والتفتيش أعاله للتأكد من أن جميع المعدات المستخدمة مناسبة للغرض وفي 

 حالة جيدة. 

 
بشأن النظام اآلمن للعمل وتزويدهم به فيما يتعلق بالنشاط المتوقع منهم التحكم تأكد من توجيه تعليمات إلى المشرفين 

 فيه. 

 
يجب ع�ى المشــــــرفين مراقبة العمل وتقديم المشــــــورة لمراجعة تقييم المخاطر والنظام اآلمن للعمل وتنقيحهما، كلما تقدم 

 العمل.
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ا تدابير الرقابة المناســـــــبة بناًء ع�ى تقييم المخاطر وهذيجوز للمنظمة إجراء عمليات فحص/تدقيق دورية للتحقق من تنفيذ 

 الدليل الفني. 

 
يجب حفظ الســـجالت الخاصـــة بأي فحص ع�ى نحو صـــحيح، وإتاحتها بســـهولة لمفتشـــي الصـــحة والســـالمة المهنية في بلدية 

 بلدية دبي.رات العربية المتحدة ودبي والهيئات التنظيمية األخرى، لمراجعتها وإثبات امتثالها للوائح وثيقة الصلة بدولة اإلما

 

 المراجع .6

 
 )BS 8610:2017(المواصفات  -أنظمة التثبيت  -معدات الحماية الشخصية من السقوط المعيار البريطا�ي: 

 

 )BS EN 795:2012(أجهزة التثبيت  -المعيار البريطا�ي / المعيار األوروبي: معدات الحماية الشخصية من السقوط 

 
 قواعد الممارسة والدليل الفني وإشعارات السالمة ) IRATA(:للوصول باستخدام الحبال الرابطة الدولية

 
 إرشادات بشأن اإلنقاذ أثناء العمل ع�ى ارتفاع.  WAHSA -جمعية العمل ع�ى ارتفاع

 

 

 

 

 ، يمكنكم التواصل مع:من المعلومات لمزيد

 إدارة الصحة والسالمة

 بلدية دبي

 800900: الهاتف

Safety@dm.gov.ae 
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