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 مقدمة .1

 
المتنقلة حيث يتم التعرف ع�ى فوائد اإلنتاجية والســالمة. هذا النوع من منصــات العمل يتزايد اســتخدام منصــات االرتفاعات 

ُمعترف به من قبل الكثيرين باعتباره الوســــــــــيلة األكثر أماًنا واألكثر كفاءة لتوفير الوصــــــــــول المؤقت إلى االرتفاع للعديد من 

 ناء استخدام هذا الجهاز.أنشطة العمل. ومع ذلك، يجب توخي الحذر والعناية لضمان السالمة أث

 
كد القانون االتحادي رقم  ، بوضوح ع�ى 1991لعام  61، وقانون العمل اإلماراتي، واألمر المح�ي لبلدية دبي رقم 1980لعام  8أ

دور أرباب العمل في اتخاذ كافة االحتياطات الالزمة لحماية عمالهم وضــــــمان ســــــالمتهم من أي مرض مهني أو حوادث عمل 

يتعين ع�ى صـــاحب العمل الشـــروع في اتخاذ التدابير الرقابية المناســـبة لتحســـين ظروف العمل، ومن ثَّم توفير  كما. محتملة

 .عامالته/ مكان عمل صحي لعماله 

 
يركز هذا المبدأ التوجيهي الفني ع�ى الجوانب المتعلقة بالصـــــحة والســـــالمة ألنواع مختلفة من منصـــــات االرتفاعات المتنقلة 

لمتعلقة نية ااألدلة الفيوصــى بقراءة وثيقة اإلرشــادات هذه جنًبا إلى جنب مع مثل رافعة العمال، والرافعة المقصــية، وخالفه. 

 www.dm.gov.ae.دبي والمتوفرة في  بالصحة والسالمة الخاصة ببلدية

  

 الهدف .2

 
لدعم جميع المالك والمديرين والموظفين وأصــحاب المصــلحة في مؤســســات وقطاعات الصــناعة والبناء والخدمات في إمارة 

 .(MEWP)دبي لمنع / تقليل حوادث مواقع العمل أثناء استخدام منصة العمل المتنقلة المرتفعة 

 

  المجال .3

 
  .المبدأ التوجيهي الفني ع�ى جميع المنشآت التي تستخدم منصات االرتفاعات المتنقلة في أعمالها في إمارة دبيينطبق هذا 

 

 التعريفات .4

 

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

 
MEWP - منصة العمل المتنقلة المرتفعة 

DCAS -  لخدمات اإلسعافمؤسسة دبي 

DHA - هيئة الصحة بدبي  

DCD -  الدفاع المد�ي في دبي 
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SSW - نظام آمن للعمل 

SWL - حمل العمل اآلمن 

PPE -  معدات الحماية الشخصية 

BS - المعيار البريطا�ي  

EN - (قياسي) المعايير األوروبية  

CSA -  الرابطة الكندية القياسية 

 

 اإلرشادات .5

 
A. وتقييم المخاطر أسلوب تخطيط العمل 

 
قبل القيام بأي عمل، يجب ع�ى صــــــــاحب العمل أن يأخذ بعين االعتبار أوالً ما إذا كانت هناك حاجة للقيام بعمل ع�ى ارتفاع 

ُيطلب من أصحاب العمل أيًضا تحديد المخاطر وإجراء تقييم . وإذا كان من الممكن تنفيذ العمل بأمان ع�ى مستوى األرض

معدات العمل األكثر أمانًا واألكثر عملية لنوع العمل الذي ســــــــــيتم تنفيذه مع مراعاة ظروف منطقة العمل للمخاطر لتحديد 

 .التي سيتم استخدامها فيها

 
كثرها عملية للنشاط الذي سيجرى  كثر معدات العمل أمانًا وأ إذا جرى تحديد استخدام منصات االرتفاعات المتنقلة لتكون أ

متســلســلة لتجنب وجود عوائق قد تســبب التعثر، والســقوط من المنصــة، وغيرها من المخاطر تنفيذه، يجب تخطيط أنشــطة 

 .من خالل اعتماد أساليب عمل بديلة تتجنب أو تقلل من المخاطر عند استخدام منصات االرتفاعات المتنقلة

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

 بالعمل المزمع تنفيذه والتي يجب تضمينها:

 هل المشغلون مدربون ع�ى استخدام الحبل والشريط؟ •

 ما نوع منصات االرتفاعات المتنقلة األنسب للعمل الذي يتعين القيام به؟ •

 هل حددت منصات االرتفاعات المتنقلة المحددة نقاط الربط؟ •

 قيام به؟ما نوع العمل الذي يجب ال •

 ما الذي توصي به جهة الصنع لمنصات االرتفاعات المتنقلة؟ •

 هل لديك خطة إنقاذ؟ •

 
يجب ع�ى أصــــــــحاب العمل والموظفين والمســــــــؤولين اآلخرين عن اســــــــتخدام منصــــــــات االرتفاعات المتنقلة تقييم المخاطر 

 واتخاذ االحتياطات الالزمة للقضاء ع�ى تلك المخاطر أو السيطرة عليها.
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 ة ع�ى ذلك، يجب أن يشمل تقييم المخاطر ما ي�ي:عالو 

 التنقل من منطقة العمل وإليها؛ •

 الوصول إلى منطقة العمل، •

 مستويات إضاءة منطقة العمل وإمداداتها؛  •

 العمل ع�ى ارتفاع؛ •

 

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

 العمل. 

 

B.  تحديد منصات االرتفاعات المتنقلة 

 

إن تحديد منصــات االرتفاعات المتنقلة ذات خصــائص التشــغيل الصــحيحة يمكن أن يقلل إلى حد كبير من خطر الوقوع. عند 

االرتفاعات المتنقلة، ينبغي أن تؤخذ في االعتبار تعليمات جهة التصنيع، وال سيما معلمات التشغيل والحدود  تحديد منصات

 المحددة. انظر الملحق أ.

 

تتيح آالت الرفع العمودي وذراع الرافعة المفصــــــلية وذراع الرافعة التلســــــكوبية لمنصــــــات االرتفاعات المتنقلة تنوًعا واســــــًعا 

حركات المنصـــة. ســـتســـاعد المعلومات التي يقدمها تقييم المخاطر حول طبيعة مخاطر التشـــابك ومتى وتتابعات مختلفة ل

 تحدث المخاطر في اتخاذ القرارات بشأن نوع ونموذج منصات االرتفاعات المتنقلة األنسب لتجنب مخاطر الوقوع. 

   

C. نظام اآلمن للعمل 

 

) لضـــــمان تنفيذ مهام العمل بأمان. يجب تدوين العناصـــــر األســـــاســـــية للنظام اآلمن SSWيجب وضـــــع النظام اآلمن للعمل (

 للعمل. 

 

 يجب أن يستند النظام اآلمن للعمل إلى تقييم المخاطر لتحديد ما ي�ي:

 نوع منصات االرتفاعات المتنقلة التي يتعين استخدامها؛ •

 التدابير الرقابية التي سيجرى اعتمادها؛ •

 تدريب للمشاركين في العمل؛متطلبات الكفاءة وال •

 ترتيبات الطوارئ.  •

 

 يتعين ع�ى الشخص الذي يصوغ النظام اآلمن للعمل ما ي�ي: 

 فهم خصائص منصات االرتفاعات المتنقلة وطبيعة العمل المطلوب تنفيذه؛  •
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 القدرة ع�ى تحديد مخاطر الموقع التي يمكن أن تؤدي إلى حوادث االشتباك؛ •

 نتائجهم إلى المسؤولين عن إدارة أنشطة منصات االرتفاعات المتنقلة. القدرة ع�ى توصيل نتائج  •

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

 ا. ع�ى العمل والمنفذين له باألخطار التي يجرى تحديدها والتدابير الرقابية المزمع اعتماده

 
 يجب ع�ى جميع مشغ�ي منصات االرتفاعات المتنقلة اتباع إرشادات جهة التصنيع للممارسات التشغيلية اآلمنة.

 
D. توريد منصات االرتفاعات المتنقلة وتسليمها والتعريف بها 

 

يجب ع�ى الشـــــــركة المصـــــــنعة أو مورد منصـــــــات االرتفاعات المتنقلة ضـــــــمان ما ي�ي قبل وضـــــــع هذا النوع من المعدات في 

 الخدمة:  

 أن الجهاز يفي بالمتطلبات األساسية للصحة والسالمة ذات الصلة؛ •

 أن المعلومات الالزمة، مثل التعليمات، متاحة؛  •

 يجرى تنفيذها؛أن اإلجراءات المناسبة لتقييم المطابقة  •

 المعدات مرفقة بإعالن المطابقة األوروبي؛  •

 ع�ى المعدات. CE يتم وضع عالمة •

 

ُيطلب من مورد منصــــــــــات االرتفاعات المتنقلة إجراء عرض توضــــــــــيحي للجهاز الذي يجرى تســــــــــليمه في الموقع للمشــــــــــغل 

ا (ع�ى ســـــــــبيل الم ثال يحمل رخصـــــــــة مقدم عرض المتدرب. يجب أن يكون الشـــــــــخص الذي يقوم بالعرض مدربًا ومختصـــــــــً

 منصات االرتفاعات المتنقلة). 

 
 .N)ارجع إلى القسم  (يجب أن يخضع المشغل لتدريب رسمي ألثبات الكفاءةال ُيعد العرض التوضيحي المقدم تدريًبا. 

 
E. التحريك والتموضع واإلعداد 

 

 وإعداد العمل والتحريك اآلمن:فيما ي�ي األمور التي يجب مراعاتها والتحقق منها لضمان تحديد المواقع 

 نوع المعدات ووزنها؛ •

 المعدات في وضع موقف التحريك. •

 خطوات يجب اتباعها قبل البدء. •

 تأثير الرؤية المحدودة للمشغل؛ •

 حركة المرور األخرى أو العمل في المنطقة؛ •

 أرض رديئة أو خشنة أو مغمورة بالمياه أو مجمدة؛ •
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 لبالطة؛المناطق المعبدة والحمولة اآلمنة ل •

 ردم غير متراص؛ •

 خنادق ومصارف وفتحة تفتيش وأغطية تفتيش؛ •

 حفريات وأقبية وسراديب. •

 منحدرات ومزالق •

 الخدمات فوق األرض وتحتها بما في ذلك المخاطر العامة؛ •

 المناطق والعوائق الخطرة أو الضيقة؛ •

 الوعي المستمر بالوضع والبيئة المحيطة؛ •

تحقق دائًما من العوائق الموجودة أع�ى وأسفل، أو األشخاص  -أو خفض المنصة قبل وأثناء رفع  -الحظ باستمرار  •

 المتضررين أو نقاط السحق؛

 تحقق من السرعة وصوت البوق قبل الدخول إلى المدخل. •

 آثار الطقس ع�ى الناس، والمعدات والظروف األرضية؛ •

 التسوية واستخدام منصات الموزع والمثبتات والرافعات؛ •

 ت؛تسوية المعدا •

 الموقف الصحيح للوصول إلى سطح العمل؛ •

 تطويق منطقة العمل؛ •

 مخاطر االصطدام المحتملة والسقوط من المنصة. •

 
F. حالة األرضية 

 

أثناء العمل، من األهمية بمكان أن يســـــــتخدم المشـــــــغلون مؤشـــــــرات المســـــــتوى الموجودة ع�ى المنصـــــــات وأن يالحظوا أي 

تم تجاوز حدود التشغيل، فإنه يجب ع�ى المشغل خفض المنصة أو الماكينة  تحذيرات مقدمة. إذا أظهر مؤشر المستوى أنه

ثم إعادة ضـــــبط الجهاز في موضـــــع مســـــتوي. إذا كان هناك اشـــــتباه في إمكانية غرق أذرعة االمتداد ألي ســـــبب من األســـــباب، 

 صير، وما إلى ذلك.فيجب إجراء فحوصات منتظمة لمستوى المعدات والتعديالت ع�ى أذرعة التمديد والناثرات، والح

 

قد يختلف تقييم القوة األرضــــــــية بدًءا من الفحص البصــــــــري لســــــــطح األرض إلى مســــــــح جيوتقني كامل. في حالة منصــــــــات 

االرتفاعات المتنقلة، يكون الفحص البصــــــري في كثير من األحيان مناســــــًبا ألن أحمال الركيزة تكون منخفضــــــة نســــــبًيا مقارنة 

 المتحركة.بالمعدات األخرى مثل الرافعات 

 
ومع ذلك، من الضــــروري إجراء التقييم من قبل شــــخص لديه معرفة كافية وتجربة لمعرفة متى تكون هناك حاجة إلى مزيد 

 من مشورة الخبراء والتقييم.
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 فيما ي�ي مخاطر الحالة األرضية النموذجية

كم التربة أو مواد التعبئة األخرى ع�ى طول خط  -الردم غير المرصوص  • خندق الردم دون رصه. يعتبر تشقق قد تترا

 األرض ع�ى طول خط الخندق مؤشًرا ع�ى الردم غير المنضبط.

يجــب عــدم وضــــــــــع منصـــــــــــات االرتفــاعــات المتنقلــة بــالقرب من حــافــة الخنــادق وغيرهــا من  -القرب من الحفريــات  •

من حافة الحفريات حيث من المحتمل أن تنهار دون سابق إنذار. إذا كانت هناك حاجة الستخدام المعدات بالقرب 

فإنه يجب إجراء تقييم هندســـــــــي بواســـــــــطة المنحدر أو الحفريات، مع أدوات الرفع أو العجالت في "منطقة الخطر"، 

 مهندس جيوتقني مختص قبل إعداد منصات االرتفاعات المتنقلة وتشغيلها.
العديد من الطوابق والســــــــراديب واألقبية غير قادرة ع�ى تحمل وزن منصــــــــات  -األرضــــــــيات والســــــــراديب واألقبية  •

ذ قوة األرضــــيات وموقع األقبية والســــراديب في االرتفاعات المتنقلة ويمكن أن تنهار دون ســــابق إنذار. يجب أن تؤخ

 االعتبار عند تحديد موقع منصات االرتفاعات المتنقلة.
يمكن أن تبدو المناطق المعبدة قوية بشـــــــكل مخادع ولكن قد تكون ضـــــــعيفة أســـــــفل األرض.  -المناطق المعبدة  •

 فل السطح مباشرة.يجب اعتبار ممرات المشاة مشبوهة حيث قد يكون هناك مواد أو خدمات أضعف أس
في حالة اســــــتخدام الطريق بانتظام بواســــــطة مركبات تجارية ثقيلة ولم تظهر عليه أي عالمات تدهور، فهذا  -الطرق  •

 يكون أقل مخاطرة من موقف السيارات أو الطريق الذي يتم المرور عليه بشكل خفيف.
لتفتيش وأنابيب الغاز والمياه وما قد تتضـــرر شـــبكات المجاري والصـــرف الصـــحي وغرف ا -الخدمات تحت األرض  •

إلى ذلك بســـبب وزن منصـــات االرتفاعات المتنقلة أو قد تنهار وتتســـبب في أن تصـــبح منصـــات االرتفاعات المتنقلة 

 غير مستقرة أو تنقلب.
يمكن لألمطار الغزيرة أو المطولة أن تغير ظروف األرض وتتســــــــــبب في غرق عجالت التمديد أو  -الظروف الجوية  •

ت. في حالة وجود شـــــــــــك في أن األرض التي تدعم منصـــــــــــات االرتفاعات المتنقلة تزداد ليونة، فيجب إجراء العجال

فحوصــات منتظمة ع�ى مســتوى المعدات وإجراء التعديالت المناســبة ع�ى أدوات الرفع وحصــوات التعبئة وما إلى 

 ذلك.

 
كثر صالبة مما هي عليه بالفعل.يجب إجراء الفحوصات المنتظمة بعد حدوث العواصف الرملية حيث قد ت  بدو األرض أ

 
G. أسس ذراع التمديد 

 

مســــاحة القدم المتصــــلة بطبقة منصــــات االرتفاعات المتنقلة صــــغيرة نســــبًيا وبالتالي تنتج ضــــغوًطا عالية ع�ى األرض. تكون 

هذه الضغوط وكثيراً ما معظم التربة واألرض غير المصّنعة وبعض المناطق المغطاة بالطرق والممرات غير قادرة ع�ى دعم 

 تكون هناك حاجة إلى شكل من أشكال األساسات أو لوحة الموزع لتقليل الضغط إلى مستوى مقبول.

 
 لذلك يوصى بشدة باستخدام لوحات الموزع المناسبة دائًما تحت أذرع التدوير بغض النظر عن ظروف األرض الواضحة.
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 السيئة للغاية التحضير المسبق ألساسات إضافية، مثل الحصائر الخشبية أوباإلضافة إلى ذلك، قد تتطلب الظروف األرضية 

المســــــجلة أو الشــــــوايات الفوالذية أو منصــــــات الخرســــــانة، قبل نشــــــر أذرع منصــــــات االرتفاعات المتنقلة. في حالة اســــــتخدام 

 األخشاب، يجب أن تكون في حالة جيدة وسمك مناسب (بدون ألواح سقالة).

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
H. األخطار الكهربائية 

 

في حالة الطوارئ، يجب عدم االقتراب من الجهاز وإبعاد اآلخرين. حافظ ع�ى الهدوء، وعندما تكون داخل المنصـــــــــة، ال تنزل وال 

 تقفز. اتصل بخدمات الطوارئ.

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

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

 االرتفاعات المتنقلة.

 
قد يكون العمل من منصــــــــــات االرتفاعات المتنقلة أو تحريكها بالقرب من خطوط الجهد العالي العلوية خطيًرا للغاية، ويجب 

 ذ االحتياطات األساسية. قد يكون هناك أيًضا قواعد خاصة منصوص عليها بالنسبة إلى مواقع محددة.اتخا
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في المواقع التي يتم التحكم فيها، حيث يتعين ع�ى منصــــــــــات االرتفاعات المتنقلة المرور تحت الخطوط الكهربائية العلوية، 

المكان الذي قد تمر فيه المعدات تحت الخطوط فإنه يجب وضــــــــــع حواجز ع�ى مســــــــــتوى األرض ووضــــــــــع "نقاط هدف" في 

 العلوية.

 
إذا لم تكن هناك حاجة للمرور تحت الخطوط العلوية، فســــــــــيجرى وضــــــــــع كل من حاجز مســــــــــتوى األرض والعالمات عالية 

 المستوى (الرايات عادًة) إلبقائك ع�ى مسافة آمنة.

 ا ع�ى دراية بأخطار الخطوط الكهربائية العلوية.ليست جميع المواقع خاضعة للسيطرة، ويجب أن يكون المشغل دائمً 

 
يجب دائًما االحتفاظ بأد�ى مســــــــــافة آمنة بين الخطوط العلوية وأقرب نقطة من منصــــــــــات االرتفاعات المتنقلة عند تمديدها 

ثبتة ع�ى أمتار مع الخطوط الم 9متًرا مع الخطوط العلوية المثبتة ع�ى أبراج من الصــــــلب، و 15بالكامل. هذه المســــــافة هي 

أعمدة خشبية أو خرسانية أو فوالذية. راجع أيًضا متطلبات المسافة اآلمنة الحالية لهيئة كهرباء ومياه دبي، أو أي جهة معنية 

 حيث يجرى تنفيذ العمل. يجب اتباع المتطلبات األكثر صرامة. اطلب المزيد من النصائح قبل بدء العمل 

 
ســـطح األرض، من وضـــع عمودي أســـفل الموصـــل الخارجي عند موضـــع البرج أو تقاس هذه المســـافات أفقًيا عند مســـتوى 

 العمود. ارجع إلى الشكل أدناه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 
 قد تتسبب الرياح القوية في اهتزاز الخطوط الكهربائية العلوية، ومن ثم تقليل المسافة إلى نقطة تكون فيها في خطر.
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 يجب إعادة فحص الحد األد�ى الموصى به من مسافة العمل اآلمنة وتأكيده إذا جرى نقل منصة العمل من الموقع األص�ي.

 
 والعالمات حيث توضع هذه الحواجز والعالمات لتحديد مسافات العمل اآلمنةتأكد من مراعاة الحواجز 

 
تأكد من أن الجهاز يجرى توجيهه بصـــــــورة صـــــــحيحة عن طريق جهاز إشـــــــارة ُمجر�ب، عند تحريكه أســـــــفل الخطوط الكهربائية 

 العلوية أو بالقرب منها.

 
 ية أو بين مجموعتين من ركائز الهدفال ترفع أي جزء من أجزاء الجهاز عند التنقل تحت الخطوط العلو 

 
تأكد من طلب المشــورة دائًما من شــخص مختص إذا كان لديك شــك في كيفية تنفيذ حركة منصــات االرتفاعات المتنقلة أو 

 العمل بأمان.

 
I. سرعة الرياح 

 

يجب تحديد المعلومات القصــــوى لســــرعة الرياح التصــــميمية (لجميع معدات منصــــات االرتفاعات المتنقلة المســــتخدمة في 

 الهواء الطلق) بشكل بارز ع�ى الجهاز ويجب أن تكون متاحة أيًضا في إجراء التشغيل اآلمن. 

 
 تأكد من عدم تشغيل الجهاز بما يتجاوز السرعة القصوى المخططة للرياح.

 
 أكد من أن سرعة الرياح يجرى قياسها قبل العمل في االرتفاع. يوصى باستخدام مقياس شدة الرياح للقياس الموثوق. ت

 
 يجب مراعاة التدابير الوقائية اآلمنة عند العمل حول المبا�ي، أو خطوط األسطح أو زوايا األشياء بسبب تسرب الرياح. 

 
اســــــتخدام ألواح كبيرة من المواد أو أي شــــــيء له مســــــاحة ســــــطح كبيرة في منصــــــة  يجب مراعاة التدابير الوقائية اآلمنة عند

 العمل ألنها ستؤثر ع�ى استقرار منصات االرتفاعات المتنقلة.

 
يجب مراعاة التدابير الوقائية اآلمنة عند العمل في المناطق التي قد تتأثر بســــــــــرعة الرياح المحلية العالية، مثل تيارات الهواء 

 الطائرات في المطارات، والمركبات عالية الجوانب ع�ى الطرق السريعة. المندفعة من

 
 لن يتم ربط منصة عمل منصات االرتفاعات المتنقلة أبًدا في هيكل. 

 
 متًرا فوق مستوى سطح األرض. 20ع�ى ارتفاع  %50تزداد سرعة الرياح مع االرتفاع، وقد تزيد بنسبة  مالحظة:
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J. حمولة العمل اآلمنة 

 

ال يجب تحميل منصــــــــــات االرتفاعات المتنقلة بحمولة زائدة بخالف حمولة العمل اآلمنة الخاصــــــــــة بها، وال يجب إخضــــــــــاعها 

للتحميل المفاجئ (أي الزيادة أو النقص المفاجئ في الوزن المحمول) في جميع األوقات، حيث أن هذه الممارســــات الســــيئة 

 حادث و ضرر للعامل. قد تتسبب في انقالب منصة العمل مما يؤدي إلى 

 
 عند تحميل الجهاز، ُيرجى الرجوع دائًما إلى مخطط التحميل الخاص بالشركة المصن�عة ودليله.

 
ا وضــــــــــع عالمــة حمولــة العمــل اآلمنــة ( ) ع�ى المعــدات بشــــــــــكــل بــارز وعرضــــــــــهــا بــالكيلوغرامــات (والرطــل) SWLيجــب دائمــً

األشــــــــخاص الذين يمكن نقلهم. التوزيع غير المتكافئ للحمل ع�ى  والمخططات البيانية التي تشــــــــير إلى الحد األقصــــــــى لعدد

منصــة العمل واألحمال المفاجئة (الصــدمة) من األجســام الســاقطة، وتفكيك الهياكل، وما إلى ذلك يمكن أن يزعزع اســتقرار 

 المعدات.

 
K. التحميل والتفريغ 

 

تفريغها قبل أو بعد النقل ًابر من وإلى موقع يجب تحميل منصـــــــــات االرتفاعات المتنقلة بشـــــــــكل صـــــــــحيح وآمن، وتأمينها و 

 العمل. 

 
تأكد من أن الموظف المختص مســـــــؤول عن تخطيط عمليات التســـــــليم والتوصـــــــيل والنقل الخاصـــــــة بمنصـــــــات االرتفاعات 

 المتنقلة. 

 
L. معدات الحماية الشخصية 

 

يشـــــــمل ذلك: أحذية بأصـــــــبع قدم يجب ع�ى جميع الموظفين المعنيين ارتداء معدات الحماية الشـــــــخصـــــــية المناســـــــبة. قد 

 فوالذي، وقبعة صلبة، وأحزمة تشمل الجسم كله، وسترة عاكسة للضوء، وما إلى ذلك. سيتحدد ذلك وفق تقييم المخاطر. 

 
يجب أن يســــتخدم جميع األشــــخاص الذين ســــيعملون ع�ى مســــتوى مرتفع باســــتخدام منصــــات االرتفاعات المتنقلة نظاًما 

مناســًبا لمنع الســقوط والذي يشــتمل ع�ى أحزمة تشــمل الجســم كله وأشــرطة تعليق وحبال نجاة مثبتة بشــكل آمن بنقطة 

 تثبيت مناسبة. 

 
ون قصـــير قدر اإلمكان إلبقاء المشـــغل داخل الســـلة أو المنصـــة. يوصـــي هذا تأكد من أن الحبل الذي ســـيتم اســـتخدامه ســـيك

 المبدأ التوجيهي التقني باستخدام تقييد قابل للتعديل.



 Organization Unit:  الوحدة التنظيمية: إدارة الصحة والسالمة  

Document title: 
لمنصة العمل المتنقلة  دليل اإلرشادات الفنية

  (MEWP)المرتفعة
 عنوان الوثيقة:

Doc Ref. DM-HSD-GU67-MEWP1 :رقم الوثيقة 

 

 
 2021يناير  11اإلصدار: تاريخ 

OPEN DATA / بيانات مفتوحة 
1.1اإلصدار: قم ر   

 20من   13الصفحة   2019سبتمبر  19اإلصدار السابق: اريخ ت

 

 
 تأكد من أن نقطة التثبيت المعتمدة يجب أن تكون قريبة قدر اإلمكان من أرضية المنصة. 

 ثناء العمل ع�ى ارتفاع.تأكد من توفير الحماية الالزمة للمشغل ضد قشعريرة الرياح أ

 
 منصات من نوع ذراع الرافعة

 
عند العمل من منصــــــات االرتفاعات المتنقلة من نوع ذراع الرافعة، يوصــــــى بشــــــدة باســــــتخدام حزام كامل الجســــــم مع حبل 

 نتقييد قابل للتعديل لتوفير مانع للسقوط. يجب ضبط الحبل ليكون قصير بأقصى قدر ممكن وذلك لمنع خروج مرتديه م

الســـــلة في حالة االســـــتخدام القاذف أو القاســـــي وقد تحتوي ع�ى جهاز المتصـــــاص الطاقة. يتضـــــمن ذلك فئات أذرع التطويل 

). للحصــــول ع�ى مزيد من التفاصــــيل بشــــأن جهاز امتصــــاص الطاقة، يرجى 3B) وأذرع التطويل الثابتة المتنقلة (1Bالثابتة (

 طلب إرشادات من جهة التصنيع.

 
 المصاعد العمودية 

 
)، بخالف الظروف PFPEال يوصـــــى عادًة للعاملين في المصـــــعد العمودي بارتداء معدات الحماية الشـــــخصـــــية من الســـــقوط (

) 3A)، والعمودي المتنقل (1Aاالســــــــــتثنائية التي يراها تقييم المخاطر ضــــــــــرورًيا. يتضــــــــــمن ذلك الفئات العمودي الثابت (

 ). PAVوالعمودي الدافعي (

 
ون الحاجة إلى نظام الحماية الشــخصــية من الســقوط نتيجة لتقييم المخاطر الخاصــة بالوظيفة الذي تم إجراؤه قبل بدء ســتك

 العمل ومع مراعاة دليل المشغل الخاص بجهة التصنيع. 

 
 العمل بالقرب من المياه أو فوقها

 
الجســـــم للتصـــــدي لخطر الســـــقوط، أو ســـــترة النجاة يجب أن يحدد تقييم المخاطر ما إذا كان من األنســـــب ارتداء حزام كامل 

  للتصدي لخطر الغرق.

 
ســتكون الحاجة إلى نظام الحماية الشــخصــية من الســقوط نتيجة لتقييم المخاطر الخاصــة بالوظيفة الذي تم إجراؤه قبل بدء 

 العمل ومع مراعاة دليل المشغل الخاص بجهة التصنيع.
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M. ت االرتفاعات المتنقلةتركيب أجهزة أو معدات إضافية ع�ى منصا 

 
يجب إجراء تقييم للمخاطر المحددة للمهمة قبل تركيب أي معدات أو أجهزة إضافية ع�ى منصات االرتفاعات المتنقلة. تأكد 

من طلب المشورة من شخص مختص أو هيئة مهنية لتقييم ما إذا كان هذا التغيير في منصات االرتفاعات المتنقلة سيضر 

 بسالمتها أم ال. 

 

يجب ع�ى صـــــــاحب العمل اســـــــتشـــــــارة جهة تصـــــــنيع منصـــــــات االرتفاعات المتنقلة، ولكن يجب أن يالحظ أن لوائح الصـــــــحة 

 والسالمة ال تلزم المصنعين بتقديم المشورة بشأن تركيب معدات أو أجهزة إضافية ع�ى منتجاتهم. 

ات االرتفاعات المتنقلة متوافقة/مناســــبة مع تأكد من أن المعدات أو الجهاز (األجهزة) اإلضــــافية التي ســــيتم تزويدها لمنصــــ

الجهاز، بما يتوافق مع جميع متطلبات الصـــــــــحة والســـــــــالمة الســـــــــارية والضـــــــــرورية، لن تزيد من المخاطر اإلجمالية المرتبطة 

 باستخدامها ولن تعرض صحة وسالمة األشخاص الذين قد يتأثرون بالخطر.

 

صـــــات االرتفاعات المتنقلة ســـــيتم فحصـــــها واعتمادها من قبل شـــــركة طرف تأكد من أن التعديالت التي تم إجراؤها ع�ى من

 ثالث معتمدة من مركز اإلمارات الدولي لالعتماد. 

 
N.  التعليمات والتدريب 

 

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

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

 . المهنية

 
قبل شــركة طرف ثالث معتمدة للتدريب ع�ى الكفاءة من  يجب أن يخضــع جميع مشــغ�ي لمنصــة العمل المتنقلة المرتفعة

ليها في اإلصــــــــــدار الحالي من . يجب أن يعتمد كل التدريب ع�ى المتطلبات المنصــــــــــوص عمن مركز اإلمارات الدولي لالعتماد

 ).IPAF(مثل  ISO 18878معيار 

 
، سيتم تدريب جميع الموظفين المعنيين ع�ى إجراءات التشغيل (مثل التدريب التوجيهي) بصرف النظر عن التدريب العام

مة، وأجهزة الســــالألنشــــطتهم، والتعرف ع�ى التحكم في منصــــات االرتفاعات المتنقلة، والخصــــائص، ) SOP(اآلمن للمنظمات 

 . والشارات واالستعداد للطوارئ واالستجابة لها بما في ذلك اإلنقاذ

 
تأكد من إطالع كافة الموظفين الذين ســـــيشـــــاركون في نشـــــاط منصـــــات االرتفاعات المتنقلة من خالل الحديث حول األدوات 

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

أعوام، ويجب إتاحتها بســـهولة لمفتشـــي الصـــحة والســـالمة المهنية في بلدية دبي والهيئات التنظيمية ) 5(ال تقل عن خمســـة 

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

 
 إدارة الموقع 

حيث يكون األشـــخاص ع�ى منصـــة العمل محاصـــرين بين  -يجب أن يكون لدى المديرين الذين يتحملون مســـؤولية العمل 

معرفـة العوامـل التي يجـب مراعـاتهـا قبـل اختيـار منصـــــــــــات االرتفـاعـات المتنقلة  -المنصـــــــــــة واألجســـــــــــام في منطقـة العمـل 

ـــــــــ "منصات االرتفاعات المتنقلة للمديرين" من التحاد الدولي لمعدات لالستخدام (ع�ى سبيل المثال، يوصى بدورة تد ريبية لـ

 الوصول اآللية). 

 
 المشرفون 

يجب توجيه تعليمات إلى المشــرفين بشــأن األخطار، والعوامل الســببية، والتدابير الرقابية المحددة في تقييم المخاطر الخاص 

أن يكونوا ع�ى درايــة بخطط العمــل وأن يشـــــــــــاركوا في تــدريبــات خفض بــالمهمــة فيمــا يتعلق بــالعمــل المزمع تنفيــذه. يجــب 

 الطوارئ العادية في الموقع. 

 
 مشغ�ي منصات االرتفاعات المتنقلة 

 ينبغي أن يكونوا مؤهلين لتشغيل منصات االرتفاعات المتنقلة في ظروف العمل التي يتعرضون لها؛ •

 ينبغي أن يتلقوا تعليمات بشأن األخطار المحلية وقواعد الموقع؛  •

 ينبغي أن يكونوا قد حضروا دورة تدريبية معتمدة؛ •

تأكد من المهم الينبغي أن يكونوا ع�ى دراية بنوع منصـــــات االرتفاعات المتنقلة  المصـــــرح لهم بتشـــــغيلها وطرازها.  •

 من منصات االرتفاعات المتنقلة الذي سيستخدمها.من أن المشغل قد تلقى تدريًبا ع�ى النوع الصحيح 

 
 عمال اإلنقاذ 

أن يكونوا مختصـــــين لخفض منصـــــات االرتفاعات المتنقلة باســـــتخدام أدوات التحكم في األرض/الطوارئ في حاالت  •

 العمل التي يتعرضون لها؛ 

 ينبغي أن يتلقوا تعليمات بشأن األخطار المحلية وقواعد الموقع؛  •

 دراية بإجراءات اإلنقاذ الخاصة بنوع منصات االرتفاعات المتنقلة المصرح له بالعمل؛أن يكونوا ع�ى  •

ينبغي أن يكونوا ع�ى دراية بما يجب فعله إذا تعطل التحكم في الحمل و/أو جرى تنشـــــــــيط التحكم في الطوارئ في  •

 المنصة. 
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ت االرتفاعات المتنقلة، ولكن يجب ع�ى ال يحتاج عمال اإلنقاذ ع�ى مســــــتوى األرض إلى التدريب بوصــــــفهم مشــــــغ�ي منصــــــا

أرباب عملهم تدريبهم، وأن يكونوا مؤهلين لتنفيذ عمليات اإلنقاذ. يجب أن يكونوا ع�ى دراية بأجهزة الســــــالمة ع�ى منصــــــات 

االرتفاعات المتنقلة المســـتخدمة، وأنظمة خفض الطوارئ والضـــوابط األرضـــية الخاصـــة بها. يجب عليهم التحقق من وظائف 

 الطوارئ مع المشغل أثناء عمليات الفحص اليومية السابقة لالستخدام. خفض 

 
يجب تدريب عمال اإلنقاذ ع�ى اإلجراءات الواجب اتباعها عند إنقاذ األشــــخاص، كما ينبغي لهم المشــــاركة في تدريبات خفض 

 الطوارئ في الموقع. 

 

 مقدمو التدريب

, أن يكونوا قادرين ع�ى إثبات نشــــــــــاطهم  (MEWP)ينبغي لمن يقومون بالتدريب ع�ى منصــــــــــة العمل المتنقلة المرتفعة 

وعدد المدرب / المتدربين كما يجب ان يخضــــــــــع  CPDالتدريبي من خالل توفير المرافق والمعدات ومؤهالت المدربين و 

يجب االحتفاظ بســــــجالت  .ISO 18878ع�ى المعيار الدولي  محتوى الدورة لتقييم مســــــتقل وعمليات تدقيق مســــــتمرة بناءً 

 التدريب المتلقى.

 
ومع ذلك، يمكن أن يكون لدى المنظمات دورية أفضــل لضــمان تحديث . يجب أن تتكرر كافة التدريبات كل عامين بحد أد�ى

 .معرفة الموظفين في جميع األوقات، مع مراعاة التغييرات

 
 المتنقلة ولياقتهم البدنيةصحة مشغ�ي منصات االرتفاعات 

نظًرا إلى أن االســتخدام اآلمن لمنصــات االرتفاعات المتنقلة يتطلب فهًما دقيًقا وشــامًال إلشــعارات الســالمة وكتيب تعليمات 

 الشركة المصنعة، فإن معرفة القراءة والكتابة وفهم اللغة هي متطلبات مهمة ألي مستخدم لمنصات االرتفاعات المتنقلة.

 
ل، نظًرا إلى أن تجميع منصــــــــــات االرتفاعات المتنقلة واســــــــــتخدامها قد يتطلب جهًدا بدنًيا، فيجب أن يكون الموظفون وبالمث

الئقين بدنًيا ويتمتعون بصـــحة جيدة، كما يجب بوجه عام أال تكون لديهم مشـــكالت بصـــرية أو ســـمعية، أو مرض من أمراض 

ن المرتفعات أو الدوار، أو الدوخة أو الصــــــــعوبة في التوازن، أو ضــــــــعف القلب، أو ارتفاع ضــــــــغط الدم، أو الصــــــــرع، أو الخوف م

 وظائف األطراف، أو إدمان الكحول أو المخدرات، أو مرض نفسي.

 
إذا كـان العـامـل يعـا�ي من أي مشــــــــــكالت في معرفـة القراءة والكتـابـة أو فهم اللغـة، أو كـانـت هنـاك أي شــــــــــكوك حول مـدى 

 االرتفاعات المتنقلة، فيجب توجيه انتباه صاحب العمل / المشرف بشأن هذا.  مالءمته/ مالءمتها الستخدام منصات

 
ال يلزم أن يمنع هذا العامل من اســــتخدام منصــــات االرتفاعات المتنقلة، شــــريطة أن يجري صــــاحب العمل تقييًما وأن يكون 

 . قادًرا ع�ى اتخاذ التدابير المناسبة، من أجل مراعاة أي صعوبات قد يواجهها العامل
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 يجب ع�ى صاحب العمل االحتفاظ ببطاقة الصحة المهنية حسب االقتضاء، وفق ما تنص عليه هيئة الصحة بدبي. 

 
O. التأهب لحاالت الطوارئ 

 
 خطط اإلنقاذ 

يجب وضـع خطة إنقاذ مناسـبة لضـمان إمكانية إجراء اإلنعاش في حاالت الطوارئ بأمان وبسـرعة، في حال علق أي مشـغل أو 

 أي شخص آخر بين المنصة وشئ مجاور. 

 

تأكد من أنه ينبغي أن يكون هناك دائًما شــــــــخص مدرب ع�ى مســــــــتوى األرض، يكون قادًرا ع�ى اتخاذ إجراء في حال حدوث 

 ت الطوارئ أثناء استخدام منصات االرتفاعات المتنقلة، ووجود مخاطر االصطياد. حالة من حاال

 

يجب إطالع مشـــغ�ي منصـــات االرتفاعات المتنقلة والمشـــرفين وغيرهم من المشـــاركين ع�ى إجراءات الطوارئ وممارســـتها، 

 التباعها إذا علق أحدهم. 

 

تى يتمكن األشــــــخاص المصــــــرح لهم بتشــــــغيل الضــــــوابط يجب تحديد موقع كتيب تعليمات المشــــــغل في خطة الطوارئ ح

 األرضية وضوابط الطوارئ من الرجوع إليها. 

 

يمكن اســــــتخدام هذا بالتزامن مع رموز الشــــــركة المصــــــنعة الحالية ع�ى منصــــــات االرتفاعات المتنقلة، للمســــــاعدة في تحديد 

 موقع ضوابط حاالت الطوارئ. 

 
 تدريبات الطوارئ

طوارئ دورية بما في ذلك اإلنقاذ. تأكد من تضــــمين ممارســــة اســــتخدام الضــــوابط األرضــــية وضــــوابط  تأكد من إجراء تدريبات

 الطوارئ الخاصة بالمعدات المستخدمة، في التدريب.

  

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

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

 

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

 

 

 



 Organization Unit:  الوحدة التنظيمية: إدارة الصحة والسالمة  

Document title: 
لمنصة العمل المتنقلة  دليل اإلرشادات الفنية

  (MEWP)المرتفعة
 عنوان الوثيقة:

Doc Ref. DM-HSD-GU67-MEWP1 :رقم الوثيقة 

 

 
 2021يناير  11اإلصدار: تاريخ 

OPEN DATA / بيانات مفتوحة 
1.1اإلصدار: قم ر   

 20من   18الصفحة   2019سبتمبر  19اإلصدار السابق: اريخ ت

 

P. المراقبة والفحص 

 

تأكد من فحص المعدات بالكامل قبل االســـــــتخدام وبعده وهذا يشـــــــمل المنصـــــــة أو القفص ومصـــــــدر الطاقة وجميع أجزاء 

 (عند االقتضاء) باالقتران مع دليل جهة التصنيع.العمل والهيكل وتركيب المركبة 

 

تأكد من أن كافة منصـــــات االرتفاعات المتنقلة  يجرى فحصـــــها كل ســـــتة أشـــــهر من جانب شـــــركة خارجية معتمدة من مركز 

 اإلمارات العالمي لالعتماد. 

 

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

 فيه.

  

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

 العمل.
 

م المخاطر ييجوز للمنظمة إجراء عمليات فحص/ تدقيق دورية للتحقق من تنفيذ التدابير الرقابية المناســــــــــبة بناًء ع�ى تقي

 وهذا الدليل الفني. 
 

تأكد من عدم إجراء أي إصــــالحات أو تعديالت غير مصــــرح بها. في حال وجود أي عيب ظاهر، يجب عزل الجهاز ووضــــع عالمة 

 عليه وإبالغ الشخص المعني بذلك. يجب عدم استخدام منصات االرتفاعات المتنقلة واإلبالغ عن أن الجهاز معيب.
 

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

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

 

 المراجع .6
 

 المعيار البريطا�ي: مدونة قواعد الممارسة الخاصة بتقديم التدريب والتعليم للعمل في المرتفعات واإلنقاذ 

)BS 8454:2006.( 

 

 ).BS 8460:2017المعيار البريطا�ي: مدونة قواعد الممارسة لالستخدام اآلمن لمنصات االرتفاعات المنتقلة (

 

الختيار واســــــتخدام وصــــــيانة أنظمة ومعدات الحماية الشــــــخصــــــية من الســــــقوط  المعيار البريطا�ي: مدونة قواعد الممارســــــة

 )BS 8437:2005 +A1:2012لالستخدام في مكان العمل (
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 حســـابات التصـــميم ومعايير االســـتقرار والبناء والســـالمة -المعيار البريطا�ي / المعيار األوروبي: منصـــات االرتفاعات المتنقلة 

 )BS EN 280:2013 +A1:2015واالمتحانات واالختبارات (

 

 التصميم والحسابات ومتطلبات السالمة وطرق االختبار -المعيار الكندي: منصات االرتفاعات المتنقلة 

 )CSA B354.6:2017.( 
 

 ).ISO 18878:2013تدريب المشغلين (سائق) ( -المعيار الدولي: منصات االرتفاعات المتنقلة 

 

 ).ISO 18893:2014مبادئ السالمة والتفتيش والصيانة والتشغيل ( -المتنقلة المعيار الدولي: منصات االرتفاعات 

 

االتحاد الدولي للوصـــــــــول المدعوم بالطاقة (آي بي إيه إف): دليل ســـــــــالمة مشـــــــــغ�ي منصـــــــــات االرتفاعات المنتقلة (المرجع: 

UKC01/15008.( 

 فئات منصات االرتفاعات المنتقلة: Aالملحق 

 
 المنتقلة المتنقلة إلى مجموعتين:تنقسم منصات االرتفاعات 

 

 الوصف المجموعة

 Aالمجموعة 
منصــــــات االرتفاعات المنتقلة حيث يكون اإلســــــقاط العمودي لمركز منطقة المنصــــــة عند أقصــــــى 

 ميل للهيكل المحدد من قبل الشركة المصنعة داخل خطوط المنحدر دائًما.

 جميع منصات االرتفاعات المنتقلة األخرى Bالمجموعة 

 

 وإلى ثالثة أنواع:

 

 الوصف النوع

 ُيسمح بتحريك منصات االرتفاعات المنتقلة عند وجودها في حالة تسمح بذلك. 1النوع 

 يتم التحكم في التحريك باستخدام منصة العمل المرتفعة من نقطة تحكم في الهيكل. 2النوع 

 تحكم في منصة العمل.يتم التحكم بالتحريك باستخدام منصة عمل مرتفعة من نقطة  3النوع 
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 : أجزاء من منصات االرتفاعات المنتقلةBالملحق 

 

 توضح األشكال أدناه األجزاء المختلفة من منصات االرتفاعات المنتقلة:
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 ، يمكنكم التواصل مع:من المعلومات لمزيد

 والسالمةإدارة الصحة 

 بلدية دبي

 800900: الهاتف

Safety@dm.gov.ae 
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