
 

 توجيهات إدارة الصّحة والساّلمة
 لمتعهّدي الفعاليّ ات

 مقّدمةال

المة حة والسّ حول الصّ إلى توفير اإلرشاد  يرمي( فرع الشرق األوسط هذا المستند الذي ILEAة )ات المباشرة الّدولينشرت منّظمة الفعاليّ 
وآمنة لجميع  ةزم لتوفير بيئة سليمكافّة بذل المجهود الالّ  األطرافالشرق األوسط. ويترتب على  منطقة في اتلمتعّهدي الفعاليّ عالية بمعايير 

 رق األوسط. في كافة أنحاء الشّ  وذلك اتض والمؤتمرات والفعاليّ المشاركين في المعار

تجدر اإلشارة . والمةحة والسّ ن يعنون بالصّ وفي بعض األحيان يوصى باللجوء إلى اختصاصييكما وأنه وال يعتبر هذا المستند مرجعاً شامالً، 
ارسات مالموجيهات تعّد هذه التّ و .على حّد سواء وكاالتالوالفعاليّة والمنّظمين أخرى منفصلة خاّصة بمشغّلي موقع هات إلى أنه هناك توجي

 ( فرع الشرق األوسط. ILEA)ولية ات المباشرة الدّ أيّدها مجلس وأعضاء منّظمة الفعاليّ  ولية التير الدّ يوفقاً للمعايالمثلى 

لوازم ات والّ دّ شغيل اآلمن للمعركة األساسية المسؤولة عن التزويد والتجهيز والتّ ات كما يشار إليه في هذا المستند الشّ الفعاليّ  متعّهدب ويُقصد
 عنىيدين فرعيين كفوئين إلدراة الخدمات الموفّرة. ومن جهة أخرى، ويترتّب على متعّهد الفعاليات تعيين أفراد ومتعهّ والخدمات لكل فعاليّة. 

 بصحة موّظفيه وسالمتهم. ات متعّهد الفعاليّ 

  ات الُمناطة بهالمسؤوليّ و ةدور متعّهد الفعاليّ 

 المطروحة.ة زمة للمهمّ بالمهارات والمعرفة والخبرة الالّ  لهم االضطالع اغبين بتحديد موعدب على المتعّهدين الرّ يترتّ  -
 ركة. بالشّ  ةالخاصّ المة ة والسّ ي مع سياسة الّصحالقانون المحلّ  تماشي التيقّن من -
 فعاليّة. أمين المناسب للحيازة التّ  -
 عامل الّسليم واإلنتاج العملي للفعاليات. الحفاظ على المعّدات على نحو يضمن التّ  -
رسوم البناء وة المطروحة باإلضافة إلى طرق التنفيذ المهمّ  األخطار حولبتقييم عن تزويد متعّهد الفعاليّة  ينبغيفعالية،  كلّ  قبل -

 كان ذلك منطبقاً.  ، إذا ماوحسابات الحمل ألي منشأ مؤّقت قابل للفّك إلخ
حة ة بالصّ المتعلّقو ةالمعتمدة من قبل متعّهد الفعاليّ  ياسات واإلجراءاتالسّ العمل ومراقبة وتنفيذ  يّةمسؤوليتولّى تعيين مشرف  -

 والمحّددة. باالستناد إلى شروط العمل اآلمنةوذلك المة والسّ 
  .يكونون حاضرين في األوقات كافةً مشرفون مسؤوليّة أعمال المتعّهد فيتولّى ال -
 زم والموارد المالئمة للمشروع بغية تقليل المخاطر. الحرص على منح الوقت الالّ  -
سيق صميم والوقت المحّدد أو تنبأي تناقضات على صعيد التّ  الفعاليّةم الفعاليّة والمسؤول عن موقع د أن يعلم منظّ يسعى المتعهّ  -

 األعمال التي تؤّدي إلى شروط عمل غير آمنة.
 . المتّبعة في المكاناإلجراءات  حول هاموقع المسؤولين عنفعاليات وال دين ومنّظميمتعهّ ال مختلف مع نسيقالتّ  -
تي بها هو أو غيره والالحاالت التي يعمل ب موقعالعن مسؤول الة أو منّظم الفعاليّ  إبالغبما في ذلك الموّظفين( د )المتعهّ  من واجب -

 خطر. تعّرضهم لل
 الصحة والساّلمة.  مستلزمات أمينت بمقدورهمهم من أصحاب الكفاءة و الملتزميندين الفرعيين الحرص على أن كافة المتعهّ  -
 مقبولة. هي بدين الفرعيين والتأكد من أن المعلومات التي تحويها المطلوبة من المتعهّ الوثائق جمع كافّة  -
 دبير المناسب أو المعيار الالّزم.خاذ التّ تّ حول ا حة والّسالمة بشأن أي شكّ مالئمة حول الصّ جوء إلى استشارة اللّ  -

 الكفاءات / المؤّهالت 

التوازن  بالكفاءة صدويقُ للقيام بواجباتهم.  الفرعيين على حّد سواء تبيان أنهم ذوو كفاءةٍ وأهل   خرينيترتّب على طاقم عمل المتعّهد واآل
 لالرسمي في ما يختّص بنطاق مسؤولية الفرد ومستواها. ويحّدد مستوى الكفاءة المطلوب لعم المطلوب من الخبرة والتمّرسوالمستوى 



د مستوى رتكاز عليها لتحديا يتعلّق بالعوامل التي يتّم االوفي موطرق التنفيذ المعتمدة.  ق تقييمه للمخاطرعن طريالمتعهد الخاّص واآلمن 
 لكنها ال تقتصر على: حة والّسالمة الالزمة، فهي تشمل وبالصّ  لخاصّ الكفاءة ا

 حجم المشروع وصعوبته. -
 يلة كالرافعة والرافعة الّشوكيّة أو الونش. استخدام معّدات رفع ونقل ثق-
 مخاطر كبرى كعدد األشخاص العاملين على ارتفاعات وحجم األحمال الثّقيلة واألخطار الكهربائيّة والقيام باألعمال الّساخنة.  بروز-
 

 الوثائق

أمراً هاماً للحفاظ على مستوى عاٍل من الصحة والّسالمة.  فعاليّةأي راف المنخرطة في تصميم وإنتاج المعلومات مع كافّة األط تناقليعّد 
 غّليلطات ومشفتكون في متناول يد األطراف المهتّمة كالسّ المة كافّةً في خالل الفعاليّة من جهة أخرى، يجب إتاحة مستندات الّصحة والسّ و

 والمزّودين على سبيل المثال.  الفعاليّة موقع

 موقع بالمستندات التّالية: التزويد منّسق الفعاليّة أو مدير يقوم المتعّهد بو

 خاّص للمخاطر. تقييم طرق التنفيذ وإجراء  -
 والبناء باإلضافة إلى مستندات آخرى تتطلّب الموافقة.  ندات التي تتناول مخّطط التجهيزالمست -
 برنامج عمل مفّصل.  -
 . المكانالمستخدمة في  توفير نسخ عن الّرخص لكافة مشغّلي المعّدات -
 تهم.ووثائق إثبا المكان علىبيانات اتّصال المشرفين  -

ء تحت إشرافهم بالمعلومات واإلرشادات التي يجب أن يمتثلوا لها أثنا العاملين على المتعّهدين تزويد موّظفيهم والمتعهدين الفرعيين وينبغي
 العمل، وهي تشمل التالي: 

 لمكان، في حال لم يقم منّظم الفعاليّة بذلك. الئم لتعريف م -

باإلضافة إلى األخطار  ة والمؤثّرات الخاّصة( في المكان،تلك الناجمة عن األلعاب الناريّ ك) معلومات عن األخطار المحتمل حدوثها -
 . للوقاية منها المرتبطة بها وتدابير الّرقابة المتّخذة

  تعلّق بالصحة والّسالمة. يمحدق  خطراتّباعها لدى مواجهة  الواجباإلجراءات  -

   المسؤوليّةإخالء 

متعّهد الفعاليّة إليه لدى توفير الخدمات الخاّصة بالفعاليّات. وتّم إعداد هذه التوجيهات بهدف  صبويالذي دنى األ المعيارهذه التّوجيهات  تشّكل
الظروف الخاّصة بكّل حالة على على ضمنها ال تعّد مشورةً قانونيّة، فهذه األخيرة ترتكز المعلومات الواردة ، إذ إّن اإلرشاد العام فحسب

 . حدى

ق عمول بها في منطقة الّشرالتشريعات واألنظمة ذات الّصلة والم ضمنمتعّهد واجبات الوالمنّظم و/أو  الفعاليّةمشغّل موقع  عاتق لىويقع ع
 وقد تختلف هذه القوانين واألنظمة من منطقة إلى أخرى ضمن القطر الواحد.  األوسط،

بأن هذه التوجيهات سوف تلّبي مقتضياتكم أو أن مضمونها دقيق أو كامل، إذ إنها ال تشّكل بديالً عن يفيد نحن ال نقّدم أي كفالة أو إقرار 
 جوء إلى المشورة المهنيّة حيثما يكون ذلك مناسباً. المشورة المستقلّة. وبدوركم، يترتب عليكم اللّ 

الحصر الخسارة غير المباشرة أو التبعيّة والضرر، فقدان العمل، ال تقع مسؤوليّة التعويض من أي نوع كان )بما في ذلك على سبيل الذكر ال 
ً ناجميكون يانات والكسب الفائت( بخسارة الفرص وال  اتصال باستخدام هذه التّوجيهات، وذلك إلى أقصى مدى يسمح به القانون. أو على  ا

قوانين ل وامتثالهم تدابير الّصحة والّسالمة الوقائيّة اعاتهممن مرالتأّكد  الفعاليّة موقعل وموّظف لدى مشغّ  متعّهد كل مسؤوليّةوتقع على 
 . لّصحة والّسالمة الّساريةا



 توجيهات إدارة الصّحة والساّلمة
 لمنظّمي الفعاليات

 مقّدمةال

ة حبمعايير عالية حول الصّ ( فرع الشرق األوسط هذا المستند الذي يهدف إلى توفير اإلرشاد ILEAنشرت منّظمة الفعاليات المباشرة الدوليّة )
طراف كافّة ب على األ، والمنّظمين والمتعّهدين والمتعّهدين الفرعيين الذين يعملون في هذه المنطقة. ويترتّ الفعاليّةالمة لمشغّلي موقع والسّ 

 . فة أنحاء الشرق األوسطزم لتوفير بيئة سليمة وآمنة لجميع المشاركين في المعارض والمؤتمرات والفعاليات في كابذل المجهود الالّ 

جوء إلى اختصاصيين يعنون بالصحة والسالمة. وتجدر يوصى باللّ  ،وال يعتبر هذا المستند مرجعاً شامالً، كما وأنه وفي بعض األحيان
ولية اير الدّ اً للمعوفقالمثلى / مشغّلي الموقع، وتعتبر هذه التوجيهات الممارسات  توجيهات أخرى منفصلة خاّصة بمالكياإلشارة إلى أنه هناك 

 ( فرع الشرق األوسط. ILEA)التي أيّدها مجلس وأعضاء منّظمة الفعاليات المباشرة الدولية 

إلشراف على افي التنسيق وتعيين األفراد الكفوئين والتواصل و ة، فيكمن دورهعن تنظيم الفعاليّ  مسؤوالً بشكل تعاقدي ةويعّد منّظم الفعاليّ 
ى منّظم الفعاليّة ينبغي عللذلك و ،هذه العمليات شّكل الّصحة والّسالمة جزًء من. وتوالتفكيك والتّشغيل والتركيبالتخطيط  ة أثناءالعمليّ سير 

 تولّي قيادتها. 

ر قد يؤثّ  ، مايضا اإلدون أي داعٍ بطلبات حجب من وقنوات االتّصال التي تُ  ر في االستجابة وهدر الموارد التأخّ  عنوقد تسفر التناقضات 
 ً  في الّصحة والّسالمة.  سلبا

 ات والمسؤوليات الُمناطة بهدور منّظم الفعاليّ 

 يتحّمل منّظم الفعاليات مسؤوليّة التالي: 

يضمن عدم التعّرض لصّحة وسالمة الحاضرين أثناء الفعاليّة أثناء التخطيط على نحو  متعّهديوموقع الإقامة صلة مع منّسقي  -
 في الفعاليّة من جهة أخرى.من جهة والمشاركين  اإلنتاج

فاع المدني والّطيران المدني وهيئة الّطرق والمواصالت، لطات المحليّة عند االقتضاء، كالدّ تأسيس رابط مع خدمات الّطوارئ والسّ  -
 إلخ. 

 المؤثرات الخاّصة واأللعاب النارية على سبيل المثال. خيص واألذون الالّزمة للفعاليّة بشأن الحصول على الترا -
 حيازة التأمين المناسب للفعاليّة.  -
 سياسة الصّحة والسالمة الخاصة بالشركة. التأّكد من أن تماشي القانون مع  -
 . المقصودةالفعاليّة  يالئمالتيقّن من أّن الموقع المنتقى  -
 لتلبية مستلزمات الّصحة والّسالمة.  بالمهارة المنخرطين في العمل واضطالعهمالمتعّهدين  ضمان كفاءة -
وم ة المطروحة باإلضافة إلى طرق التنفيذ  ورسخطار بشأن المهمّ متعّهد الفعاليّة على تقييم لألقبل الفعاليّة، يترتّب الحصول من  -

للفعاليّة  هلٍ أمتعّهد الفعاليّة عن تأمين هذه المستندات، يعتبر غير  عجزالبناء وحسابات الحمل ألي منشأ مؤقّت قابل للفّك. وفي حال 
 دون تعيينه.  ويحول من 

 مرّخص له. عمل أن تشغيل المعّدات المستخدمة في الموقع يتّم من قبل طاقم  من التأكد -
 مراجعة تقييم المخاطر الخاص بالمتعّهد والموقع.  -
يّة التي وتطبيق مستلزمات مخاطر تقييم الفعال سيرهاحسن و مراقبتهاو هاتنفيذ، فيكون مسؤوالً عن عاليّة ذي كفاءةفللتعيين مدير  -

 . بارزة وقائعوحوادث المنّظم بأي  وإبالغمل اآلمن حّددها المنّظم، باإلضافة إلى االلتزام بشروط الع
 خاّص بالفعاليّة.الالمة أمين السّ إنشاء مخّطط ت -
 لتدبير المالئم أو اعتماد المعيار الالّزم.اللّجوء إلى استشارة متخّصصة حول الّصحة والّسالمة في ما يتعلّق باتخاذ ا -

 

 الكفاءات / المؤّهالت

من  لالّزماويقُصد بالكفاءة التوازن والمستوى  أن يتّسموا بالكفاءة.دين الفرعيين على حّد سواء والمتعهّ  منّظم الفعاليّةيترتّب على طاقم عمل 
 الرسمي في ما يختّص بنطاق مسؤولية الفرد ومستواها.  التمّرسوالخبرة 



الذي يجريه المنّظمون. ويحتفظ منّظم الفعاليّة بحقّه في فرض  لمخاطر من قبل تقييم ا ألي حدث أو جزء منه حّدد مستوى الكفاءة المطلوبويُ 
كاز وفي ما يتعلّق بالعوامل التي يتّم االرتمشغّل الموقع. بعض معايير الكفاءة عندما يلمس نقصاً في تقييم المخاطر الذي أجراه المتعّهد أو 

 ، فهي تشمل ولكنها ال تقتصر على: ها لتحديد مستوى الكفاءة بشأن بالصحة والّسالمة الالزمتينعلي

 . اصعوبتهوالفعاليّة حجم  -
 ونبذة عنهم. حضورهم المتوقّع األشخاص عدد -
 طابقين أو المدّرجات المسقوفة.كالهيكليات المؤلّفة من  المؤقّتة القابلة للفكّ  تالمجّمعات أو المنشأ -
ومشاركة الّزائرين في النشاطات، باإلضافة إلى مخاطر كبرى كعدد األشخاص العاملين على ارتفاعات وحجم األحمال الثّقيلة  بروز -

  استخدام مؤثّرات خاّصة.
 

 تناقل المعلومات / توفير المستندات

ً مهمّ  تصميم الفعالية وإنتاجها أمراً  مع األطراف المنخرطة في قل المعلوماتانت يعتبر توى مرتفع من الّصحة والّسالمة، للحفاظ على مس ا
 تواصلفي الشرق األوسط أمر إلزامي لل اتالفعاليّ وعلى صعيد آخر، إن تعّدد الجنسيات العاملة في يحتّل منّظمو الفعاليّة قلب هذا التناقل. ف

 ميضمن الفهم المطلق للمعلومات المتناقلة للتقليل من أخطار الّصحة والّسالمة. وينبغي على منّظم الفعاليّة التأكد أنه يتّم تلقّي وفه بشكل
 المعلومات الحّساسة بشأن الّصحة والسالمة.

على سبيل  والمزّودين الفعاليّةموقع أي طرف معني كالّسلطات ومشغّلي وضع وثائق الّصحة والّسالمة في متناول  يترتّبفي خالل الفعاليّة، 
 المثال. 

 لفعاليّة: التوثيق مخّطط إدراة الّسالمة ليشّكل هذا توفيرها، ومنّظم الفعاليّة ب التي يجدرالمعلومات  إليكم

 . مخاطر الفعاليّة كّل منها على حدىلييم تق -
 . بيانات االتّصاليشمل هيكل تنظيمي  -
 المتعّهد. تقييم األخطار من قبل  -
 مخّطط مفّصل عن الّطابق يظهر فيه مكان تواجد طقم اإلسعافات األوليّة وأجهزة مكافحة الحريق.  -
 موافق عليها من قبل مهندس إنشاءات معتمد. والمخّططات البناء للمنشآت المؤقّتة القابلة للفّك  -
 والتفكيك.  للتركيبجدول المواعيد وجدول عمل  -
 طات الموقع ذات الّصلة.الخرائط ومخطّ  -
 بيانات مرئيّة تظهر الطرق الرئيسة وقيود المرور للمركبات واألفراد.  -
 والتي تشمل إجراءات الّطوارئ.  الفعاليّةبموقع طات الطوارئ الخاّصة مخطّ  -
 

 بالوثائق التالية:الموقع م الفعاليّة بتزويد مشغّل باإلضافة إلى ما ذكر أعاله، يقوم منظّ 

 األخطار الخاّصة. لدى تقديمالتنفيذ تقييم منفصل للمخاطر وطرق  -
  مختلفاً عن ذاك الخاّص بمعيار المواقع. خ.، إذا ما كان اإلعداد المهيّأ طات الّطابق والجلوس إلمخطّ  -
 مخّطط التركيب الذي يبيّن توزيع األحمال المبتغى.  -
 نظام المرور الذي يظهر قيود الّدخول.  -
 بأسماء المتعّهدين وبيانات االتصال الخاّصة بهم.  قائمة -
 الئحة ببيانات المسؤولين عن العمليات الّطارئة. -
 

 إخالء المسؤوليّة

 )كما ذكر أعاله(

 



 توجيهات إدارة الصّحة والساّلمة
 لمشغّلي موقع الفعاليّة

 

 مقّدمةال

ة ح( فرع الشرق األوسط هذا المستند الذي يهدف إلى توفير اإلرشاد بمعايير عالية حول الصّ ILEAالفعاليات المباشرة الدوليّة )نشرت منّظمة 
آمنة زم لتوفير بيئة سليمة والمة لمشغّلي مواقع الفعاليّات في منطقة الشرق األوسط. ويترتب على األطراف كافّة بذل المجهود الالّ والسّ 

 . شتّىات في أنحاء الشرق األوسط كين في المعارض والمؤتمرات والفعاليّ لجميع المشار

جوء إلى اختصاصيين يعنون بالصحة والسالمة. وتجدر اإلشارة وال يعتبر هذا المستند مرجعاً شامالً، كما وأنه وفي بعض األحيان يوصى باللّ 
فقاً والمثلى الممارسات  هاتومنّظمي الفعاليات، وتعتبر هذه التوجيوكاالت الوبالمتعّهدين إلى أنه هناك توجيهات أخرى منفصلة خاّصة 

 ( فرع الشرق األوسط. ILEA)ولية التي أيّدها مجلس وأعضاء منّظمة الفعاليات المباشرة الدولية ير الدّ يللمعا

ة ل الّصحة والّسالمة في الموقع. أما تغطيفي جميع مسائخاذ القرار النهائي اتّ يعود له ويضطلع مشغّل موقع الفعاليّة بالمسؤوليّة الكاملة و
 .الفعاليّة موقعم الموقع، فتقع على عاتق مشغّل المة لطاقحة والسّ الصّ 

  

  والمسؤوليّات الُمناطة به الفعاليّة موقعأدوار مشغّل 

 مسؤوليّة األمور التالية:  الفعاليّة موقعتقع على عاتق مشغّل 

 ركة. ة بالشّ المة الخاصّ الصّحة والسّ سياسة الحرص على تماشي القانون مع  -
 الحفاظ على الموقع بشكل يضمن اإلنتاج اآلمن والمجدي للفعاليّة.  -
فعاليّات ثناء الأفيه المخاطر المحتمل حدوثها وتدابير الرقابة المتّخذة  ذكرتُ  حيث والحفاظ عليه ةتقييم لألخطار لموقع الفعاليّ  إعداد -

 .   شتّى
 . لموقع الفعاليّةحيازة التأمين المناسب  -
 ضمن مخارج آمنة للحاضرين. والحفاظ عليها على نحو ي خطط اإلجالء إعداد -
 منةآ إلشراف على مستلزمات تقييم المخاطر وتنفيذها، وتعزيز شروطموقع الفعاليّة ذوي كفاءة  بهدف ال التأكد من تعيين مدراء -

 . للعمل
 . كلّهااألوقات  االمتثال لواجب العناية في -
 . العملفيه طيلة فترة  حاضرين ونلإلشراف على حسن سير العمليات في الموقع، فيكون ممثّلينتعيين  -
 المة. لتلبية مستلزمات الّصحة والسّ  بالجدراة اتّسامهمو سطة طرف ثالثالمتعّهدين المستخدمين بشكل مباشر أو بوا التأّكد من كفاءة -
 . ومالءمتهاالمعلومات صّحة  دين الفرعيين والتأكد منمن المتعهّ  الوثائق المطلوبةشتّى جمع  -
 متعّهد الفعاليّة ومنّظمها. هيّأهاطات اإلعداد والتركيب التي نفيذ ومخطّ ة وطرق التّ الخاّصة بالفعاليّ مراجعة تقييم المخاطر  -
 أكثر من فعاليّة فيما كانت تُقام كافّةً إذا المخارج اآلمنة للمشاركين  وتأمينتجاوز قدرة االستيعاب القصوى  من عدمالتيقّن  -

 الموقع في الوقت عينه. 
فاع المدني والّطيران المدني وهيئة الّطرق والمواصالت، لطات المحليّة عند االقتضاء، كالدّ التواصل مع خدمات الّطوارئ والسّ   -

 إلخ. 
 اعتماد المعيار الالّزم. اللّجوء إلى استشارة محترفة في ما يتعلّق باتخاذ التدبير المالئم أو -
متّون إلى والذين ال يواالحتياجات التّشغيليّة األخرى  يانةإطالع األطراف الثالثة والمتعّهدين الذين تّم تعيينهم لإلصالحات والصّ  -

 المة الّدقيقة.لسّ ألنظمة االفعاليّات الجارية في الموقع بحيث يتّم تجنّب إلحاق الّضرر باألداء الوظيفي عن   إنتاج الفعاليّة بصلة

 الكفاءات / المؤّهالت

 .الكفاءةيضطلعوا بأن  دينوقع والمتعهّ عمل المطاقم  يترتّب على



سمي في ما يختّص بنطاق مسؤولية الفرد ومستواها. ويحّدد مستوى الرّ  الالّزم من الخبرة والتمّرسويقُصد بالكفاءة التوازن والمستوى 
عض معايير ب بحقّه في فرضيحتفظ الفعاليّة الذي  موقعمشغّل تقييم المخاطر الذي يجريه  للموقع بواسطةللتشغيل اآلمن الكفاءة المطلوب 

 . هامنّظمأو  الفعاليّة متعّهدفي تقييم المخاطر الذي أجراه  الكفاءة عندما يلمس نقصاً 

 قتصر على: ، فهي تشمل ولكنها ال تتينحة والّسالمة الالزمالصّ بشأن وفي ما يتعلّق بالعوامل التي يتّم االرتكاز عليها لتحديد مستوى الكفاءة 

 . الموقع وصعوبتهحجم  -
 .قدرة االستيعاب القصوى للموقع -
 طابقين أو المدّرجات المسقوفة.تة القابلة للفّك كالهيكليات المؤلّفة من المؤقّ  تاستخدام المجّمعات أو المنشأ -
 . تتّصف بالخطورة والخدمات التيكعدد األشخاص العاملين على ارتفاعات وحجم األحمال الثّقيلة  هاّمةمخاطر  بروز -

 الوثائق

. ةيعّد تناقل المعلومات مع كافّة األطراف المنخرطة في تصميم وإنتاج أي فعاليّة أمراً هاماً للحفاظ على مستوى عاٍل من الصحة والّسالم
الفعاليّة فتكون في متناول يد األطراف المعنيّة كالسلطات ومشغّلي الموقع  أثناءالّصحة والّسالمة كافّةً  مستندات توفيرومن جهة أخرى، يجب 

 والمزّودين على سبيل المثال. 

 يقوم مشغّل الموقع بتزويد منّسق أو متعّهد الفعاليّة بالوثائق التّالية: و

 إجراء تقييم للمخاطر خاّص بالموقع. -
 الستيعاب األقصى.تظهر قدرة ا توفير المخّططات التي -
 الّسقف.  لتجهيزاتمخّططات التركيب التي تحّدد سعة الحمولة القصوى  -
ارتفاعات البناء المسمو  بها وقدرة المبنى على حمل األوزان والمناطق والمخارج الّطارئة  تحويمخّططات الّطابق التي  -

 المحظورة / غير المخّصصة للبناء.
 جالء لحاالت الّطوارئ. اإلمخّطط  -
 لطات المحليّة والمتعّهدين / المزّودين المعتمدين إذا ما دعت الحاجة لذلك.الموقع والسّ  فين علىبيانات اتّصال المشر -

 تقديم المستندات التالية: ، يطلب مشغّل الموقع من منّظم الفعاليّة وفي المقابل
 خاّص بالفعاليّة. تقييم للمخاطرإجراء  -
 األخطار الخاّصة. لدى تقديمالتنفيذ ل للمخاطر وطرق فصّ تقييم مإعداد  -
 ع.  لموقمختلفاً عن ذاك الخاّص بمعيار اإلعداد ل لخ.، إذا ما كان اإلعداد المهيّأطات الّطابق والجلوس إمخطّ  -
 معتمد مخّططات البناء للمنشآت المؤقّتة والقابلة للفّك والموافق عليها من قبل مهندس إنشاءات -
 مخّطط التركيب الذي يبيّن توزيع األحمال المبتغى.  -
 برنامج عمل مفّصل -
 نظام المرور الذي يظهر قيود الّدخول.  -
 الئحة بأسماء المتعّهدين وبيانات االتصال الخاّصة بهم.  -
 ببيانات المسؤولين عن العمليات الّطارئة. قائمة -
 

 الوثائق. شتّى يترتّب على مسؤول الموقع المعّين مراجعة 

 

   المسؤوليّة إخالء

 )كما ذكر أعاله( 

 

 



بتكار االشبكات االجتماعية وإقامة ( بالمهنّيين العاملين في مجال الفعاليّات التواقين للمعرفة وILEAتعنى منّظمة الفعاليّات المباشرة الدولية )
ات اإلبتكاريّة بهدف التواصل مع بعضهم الفعاليّ ن في مجال ( منّصةً ألفضل المهنييّ ILEAالفعاليّات المباشرة الدولية )تؤّمن منّظمة والفعاليّات. 

ات مهني في هذا المجال، باإلضافة إلى الفعاليّ  7000. وتفتح العضويّة نافذةً على شبكة عالميّة تتألّف من فيما بينهم البعض ومشاطرة األفكار
 تسويق المهني لكم ولشركتكم. تعلّقة بإقامة الشبكات ومنّصةً الة واألخرى المويّ الشهرية الترب

ً يضّم آالف المهنييّ  (ILEAمنّظمة الفعاليّات المباشرة الدولية ) وتعدّ  ً عالميا ات ذوي المهارات والخبرات الذين ن في مجال الفعاليّ مجتمعا
 شييدتفي أرجاء العالم كافةً. أما المحترفون في مجال الفعاليات اإلبتكارية والذين يسعون إلى  ووقاراً ات المباشرة األكثر شهرةً الفعاليّ  يتولّون

ً مع روابط أكثر  ً ( فرصILEAتوفّر لكم منّظمة الفعاليّات المباشرة الدولية )فاألفراد الذين يشاطرونكم الرأي، عمقا االجتماعي تواصل لل ا
 جارب االبداعيّة.التي تطلق العنان للتّ  التربوي والتعاونيّ 

 

 

 

 

  


