
  ٢٠٠٥-٧ ة اإللزامية الفنياتالتعليم

  المالبس

  الهدف  -١

  .االقتصاد الوطنيحماية المستهلك وسالمة يهدف هذا التعليم الفني اإللزامي إلى حماية 

  المجال  -٢

المالبس باستثناء مالبس الوقاية لالستعمال يسري هذا التعليم الفني اإللزامي على مختلف أنواع 

  .المهني

  تتعريف المصطلحا  -٣

هي ما يتم ارتداؤه أو وضعه من قبل االنسان بمختلف فئاته العمرية وفي جميع : المالبس  ١-٣

  .االوقات باستثناء االحذية

مختبر الفحص واالختبار أو المعايرة الذي منح االعتماد وفق قانون : المختبر المعتمد  ٢-٣

  .٢٠٠٠ لسنة ٦المواصفات والمقاييس رقم 

 هي المواد التي تحترق بفعل مصدر حرارة خارجي مطلقة لهبا يعمل :مواد قابلة لالشتعال  ٣-٣

  .على استمرار احتراقها بعد توقف المصدر

هي المواد التي تحترق بفعل مصدر حرارة خارجي وتستمر : مواد مستمرة االشتعال  ٤-٣

  .باالحتراق بسرعة بطيئة بعد توقف المصدر

  المتطلبات الرئيسية  -٤

 في الجسم المخصصة (dimension)سات باالرقام بحيث تعبر عن البعد يجب أن تكون القيا  ١-٤

  .له، وأن توسم على بطاقة مثبتة على قطعة المالبس ويمكن استخدام بطاقة البيان لذلك

  :يجب أن تكون المالبس آمنة لالنسان الذي يستخدمها بحيث تراعي المتطلبات التالية  ٢-٤

  .لة لالشتعالأن ال تكون مصنوعة من مواد قاب  ١-٢-٤

أن ال تكون المالبس المخصصة للنوم ولالطفال مصنوعة من مواد مستمرة   ٢-٢-٤

  .االشتعال

أن ال تكون المالبس المخصصة لالطفال مصنوعة من مواد تلتصق بالجلد عند   ٣-٢-٤

  .احتراقها

  .أن ال تكون مصنوعة من مواد تسبب تهيج أو حساسية لجسم االنسان  ٤-٢-٤

  .تخدم في صباغتها أو معالجتها مواد تضر بصحة االنسانأن ال تس  ٥-٢-٤

أن ال تسبب القطع المضافة لقماش المالبس كالسحابات أو االكسسوارات أي   ٦-٢-٤

  خدوش أو جروح لجسم االنسان



أن يراعى في تصميم المالبس وقياساتها عدم تعريض جسم االنسان الى ضغط   ٧-٢-٤

  .يمكن أن يؤذيه

أن ال تستخدم االزرار أو الخيوط التي يمكن أن تسبب االختناق للطفل أو أي قطع   ٨-٢-٤

معدنية يمكن أن تسبب له التسمم في المالبس المخصصة لالطفال دون أربع 

  .سنوات

أن ال تستخدم السحابات في المالبس المخصصة لالطفال دون عمر سنة واحدة أو   ٩-٢-٤

  . كغم٧أقل من 

بغ المالبس باصباغ مناسبة بحيث ال يتأثر اللون عند معالجتها حسب الطرق يجب أن تص  ٣-٤

  .الموضحة في وسم تعليمات المعالجة أو عند تعريضها لعوامل الجو المختلفة

أن ال تتجاوز نسب التغيير في قياسات المالبس عند معالجتها أكثر من مرة وفق الطرق   ٤-٤

% ٥ و (Woven fabrics) لالقمشة المحاكة %٣الموضحة في وسم تعليمات المعالجة عن 

  .(Knit fabrics)القمشة التريكو 

  .(Recyclable)أن تكون المواد المستخدمة لتغليف المالبس قابلة للتدوير   ٥-٤

 ٢٥١يجب أن ترفق بالمالبس بطاقة بيان وفق المتطلبات الموضحة في المواصفة الفلسطينية   ٦-٤

  لنسيجيةالخاصة ببطاقة بيان المنتوجات ا

يجب أن توسم المالبس بوسم يوضح تعليمات المعالجة وفق المتطلبات الموضحة في   ٧-٤

  . الخاصة بوسم تعليمات المعالجة للمنتوجات النسيجية واأللبسة٢٦٩المواصفة الفلسطينية 

  تقييم المطابقة  -٥

  .تعتمد شهادات المطابقة الصادرة عن المختبرات المعتمدة فقط  ١-٥

 أو الطرق التي عينات وتفحص وتقيم مطابقتها وفق ما ورد في المواصفات الفلسطينيةتؤخذ ال  ٢-٥

  .تحددها مؤسسة المواصفات والمقاييس

  
 


