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 مقدمة1-
 بیعهاأو  قلهانأو  تقوم بتخزینهاالتي تستورد مواد خطرة أو و أبوظبي في إمارة  المعنیةعلى كافة الجهات سري هذا الدلیل ی )أ(

 . استعمالهاأو 

 والمجتمع.  نیالعاملعلى صحة وسالمة  المواد الخطرة إلى الحد من مخاطر هذا الدلیلیهدف  )ب(

أو  ،يأبوظبأو حكومة إمارة  االتحادیةالحكومة  تفرضهااألخرى التي  واللوائحالقوانین أي من بدیًال عن لیس هذا الدلیل  )ج(
ه الوثیقة بهذالتأكد من اإللمام مسؤولیة  العمل أصحابتحمل ییئات الحكومیة األخرى باإلمارة. و اإلرشادات التي تضعها اله

ذه الوثیقة بین ه حال وجود تعارض وفي. واإلرشادات ذات الصلة بجهة العمل واللوائح والنظمإلى جانب القوانین وتطبیقها 
 .بینهاالمتطلبات األكثر صرامًة  یتعین على جهات العمل تطبیقأخرى،  تنظیمیة جهة أي ومتطلبات

ي هي والتمم المتحدة، لأل اللوائح التنظیمیة النموذجیةمن السابعة  المجموعةهذا الدلیل على المصادر المشعة ( یسريال  )د(
لوائح  ضمن األولى مواد متفجرة (الفئةكومن بین المواد المصنفة ). 1999لعام  24رقم  االتحاديالقانون ب مشمولةغیر 

هذا الدلیل فقط على المواد  یسري)، واللوائح التنظیمیة النموذجیة لألمم المتحدة 1999لعام  24رقم  القانون االتحادي
 (مثل استخدام نترات األمونیوم كسماد زراعي).  تدخل في استخدامات أخرى هالكنالكیمیائیة التي تمتلك خواص متفجرة و 
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  والكفاءةالتدریب 2-
 :متطلباتتتوافق مع  بالسالمة والصحة المهنیةأنشطة التدریب المتعلقة  التأكد من أنالعمل  أصحاب على )أ(

  والكفاءةوالتوعیة التدریب  – )5(العنصر  – العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةاإلطار  )1(

في الجهات المهنیة العاملة تسجیل  – 7.0)(اآللیة  – العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةاإلطار  )2(
 مجال السالمة والصحة المهنیة.

والصحة السالمة تسجیل ممارسي  – )8.0(اآللیة  – العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةاإلطار  )3(
 المهنیة.

 العمل. ب البدءالمواد الخطرة قبل ب العاملینكافة توعیة الالزم ل توفیر التدریب العمل أصحابعلى  )ب(

 والمتعاقدینن العاملیتدریب كافة  ،بتخزینها أو بیعها أو استخدامها یقومونمواد خطرة أو  یستوردون الذینالعمل  أصحابعلى  )ج(
التدریب یتضمن ى عل ،مسؤولیاتهم مع یتناسبتدریبًا  ،أو نقلها أو تخزینها التعامل معهاالمواد أو  تلكالذین یقومون بتعبئة 
 ما یلي على األقل:

)) و/أو MSDSسم صحف بیانات سالمة المواد (ا) (المعروفة سابقًا بSDSصحف بیانات السالمة (استخدام  )1(
    )Profile Sheets( المواصفاتصحف 

  الالزمة عند التعامل مع المواد الخطرة الشخصیةالوقایة  معدات )2(

 المتعلقة بها  خصائص المواد والمخاطر  )3(

  وصبها وتداولها المواد تخزینالمتعلقة ب متطلباتال )4(

 المواد المتعلقة بالتخلص من متطلباتال )5(

     لهذه المواد أو تسربهادون قصد اإلجراءات الواجبة لمنع التعرض  )6(

   مع بعضها البعض ومتطلبات الفصل بینها غیر المتوافقةالمواد  )7(

   النفایات الخطرةلمواد الخطرة و اب الملصقات الالزمة للتعریف )8(

  العالمات والالفتات يعانم )9(

  وفقًا لمهام الشخص إدارة مواد خطرة بعینها متطلبات بشأنالتدریب المتخصص  )10(

 مواد خطرة یتضمنفي حال وقوع حادث  اتباعها الالزم التحكمإجراءات  )11(

 على األمور التالیة:  المواد تلك في نقل العاملینمواد خطرة تدریب  ونقلنی الذینالعمل  أصحاب على )د(

 )ج(2 القسمكافة التدریبات المدرجة في  )1(

 القیادة اآلمنة أسالیب )2(

 التحمیل والتفریغ الصحیحة طرق )3(

 األسالیب الصحیحة لتأمین الحموالت )4(
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 اتخاذها في حال وقوع أیة حوادث اإلجراءات الواجب )5(

 ب/انسكاب مواد خطرة أثناء النقلفي حال تسر  اتخاذها اإلجراءات الواجب )6(

 ٕاعداد التقاریر والسجالت ذات الصلةو  إلدارة عملیات النقلتطبیقها یجب  متطلباتأي  )7(

 السلطات المعنیة من قبل تم تحدیدهالنقل ل مسارات أي )8(

یقومون أو  ،نقلهاأو تعبئتها أو إعداد وثائق  ملصقاتهاإعداد تصنیف المواد الخطرة أو ب الذین یقومونالعمل  أصحابعلى  )ھـ(
وضع ملیات عیقومون ب، أو نقلال التعامل معها أثناءأو  حملهاب ، أو یقوموننقلال استالمها ألغراضخطرة أو المواد بتسلیم ال

 ذلك غیرن بیقومو أو  ،شحن/حاویات الحاویات الحموالت السائبةالنقل/ مركباتلتفریغ الأو تحمیل ال الفتات أوالعالمات أو ال
على لدیهم  ینالعاملو معهم  المتعاقدینتدریب علیهم أن یقوموا ب، والتعامل معهامن األمور المتعلقة مباشرة بنقل المواد الخطرة 

  ما یلي: 

 ) ج(2سم كافة التدریبات المدرجة بالق )1(

  العالمات والالفتاتبیانات المواد و  ملصقاتالمتعلقة بوضع  متطلباتال )2(

  معاییر تصنیف المخاطر )3(

 ذات الصلة   متطلباتالالهدف من توثیق عملیات النقل و  )4(

  إدارة حاالت الطوارئالخاصة بوثائق التخدام اس )5(

 األمن:   متطلباتبعناصر التوعیة ما یلي من على هم تدریب مدیریهم ومشرفی ، وكحد أدنى،العمل أصحابعلى  )و(

 منیة وكیفیة رصدها والتعرف علیهاالمخاطر األطبیعة  )1(

  التي تم رصدهاللحد من المخاطر  التحكمإجراءات  )2(

 األمنفي حال وجود خرق إلجراءات  اتخاذها اإلجراءات الواجب )3(

 جدیدة أمنیة اإلدارة بوجود مخاطر إبالغ  إجراءات )4(

  . لهم المناسبةلغة البوأن یكون  ،للعاملینالمستویات التعلیمیة عتبار في االیجب أن یأخذ التدریب  )ز(
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  متطلباتال -3
 والمسؤولیات  المهام 3-1

 خطرة المواد المع ة المتعامل العمل أصحابكافة  3-1-1

العام لنظام إمارة أبوظبي تقییمًا للمخاطر وفقًا لإلطار أن یجروا خطرة المواد مع ال الذین یتعاملونالعمل  أصحاب على )أ(
 بهدفالتقییم كافة األنشطة والمنتجات والخدمات یشمل  رة المخاطر، على أناإد – )2(العنصر  – للسالمة والصحة المهنیة

 في موقع العمل والمخاطر المرتبطة بها.  المتداولةالمواد الخطرة الموجودة أو المخزنة أو كافة  تحدید

 ي شأنف القوانین واللوائح والنظم االتحادیة وتلك الخاصة بإمارة أبوظبي كافة متطلبات علىالتعرف العمل  أصحاب على )ب(
 : ما یلي - على سبیل المثال ال الحصر -یشمل هذا و  .هاونتداولیتي الالمواد الخطرة 

 وتنمیتها حمایة البیئة بشأن 1999لعام  24رقم  االتحاديالقانون   )1(

لوزراء ا لنفایات الطبیة، الصادرة عن مجلسالتعامل مع المواد الخطرة والنفایات الخطرة وا بشأن اللوائح االتحادیة )2(
 2001لعام  37قرار رقم الب

 المواد الخطرة فیما یتعلق ب أبوظبي –الصادرة عن هیئة البیئة رشادات اإلجراءات واإل )3(

ربیة دق علیها من اإلمارات العاالمصالدولیة النموذجیة /أدلة الممارسة الفنیة  اللوائح التنظیمیةالحالیة من  اإلصدارات )4(
 ودخلت حیز النفاذ المتحدة

المحلیة أو حادیة االت واللوائحالمنصوص علیها في القوانین اإلصدارات الحالیة من اللوائح التنظیمیة النموذجیة الدولیة  )5(
 المختصةالمحلیة  وأ االتحادیةالسلطات  تحددهاأو  المعمول بها

 ،أدلة الممارسة الفنیة من خالل اتللقطاع المنظمةالسلطات و/أو  السلطات المختصة التي تضعها متطلباتال  )6(
 التدقیقو  التفتیشوتقاریر  ،ونشرات المعلومات والتعامیم، ،وشروط الترخیص ،واإلرشادات

 صحف بیانات السالمة الصادرة عن مصنعي المواد الخطرة  )7(

وعلیهم  أو تقید تداولها،القوانین واللوائح المعمول بها التي تحظرها د الخطرة اعلى قوائم المو التعرف العمل  أصحاب على )ج(
 : ما یليم التأكد

 بأي شكل آخر هاتداولأو  هاأو تصدیر  هاو تخزینأ هاإنتاجأو أي مواد محظورة استیراد  االمتناع عن )1(

  تداولهاد مقید استیراد أیة موابالسلطات المختصة قبل البدء  تشترطهاتي ال الحصول على تصاریح/موافقات االستیراد )2(

 والضوابط الصادرة عن السلطات المختصة متطلباتبالمادة من المواد مقیدة االستخدام  أيالتعامل مع  عندااللتزام  )3(
 . فیما یتعلق بتلك المادة

ع الموق زیارة یرجىالمختصة بكل منها  والسلطات والمقیدة المحظورة الخطرة المواد قوائم على لالطالع: مالحظة
 .www.hazmat.ae اإللكتروني

طلبها تالتي تعلى التصاریح والتراخیص والموافقات وغیرها من الوثائق الالزمة التأكد من حصولهم  العمل أصحاب على )د(
 . ملمزاولة أنشطته اتعللقطا المنظمةالسلطات السلطات المختصة و/أو 

http://www.hazmat.ae/
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 والتخلص منها في موقع هاواستخدامالمواد الخطرة لمراقبة عملیات تخزین  مؤهلینتعیین أشخاص العمل  أصحاب على )ھـ(
 العمل. 

ثار الضارة للمواد الخطرة على صحة اإلنسان للحد من اآلالمعقولة عملیًا  إجراءات التحكمكافة  اتخاذ العمل أصحاب على )و(
 . الخطرة في مصدرهاالنفایات لها وتولید والتعرض تلك المواد  انبعاثاتعبر منع و/أو الحد من 

دوریة للمواد الخطرة المخزنة/المستخدمة واستبدال المواد منتهیة الصالحیة أو  ةمعاینعملیات بالقیام  العمل أصحاب على )ز(
المحلیة و  وفقًا للوائح والنظم االتحادیةالتخلص من المواد منتهیة الصالحیة أو التالفة  ، على أن یتمبأخرى صالحة التالفة

 . سلیمة المواد غیر الواضحة أو التالفة بملصقات أخرىبیانات  بطاقاتاستبدال مع  عمول بها،الم

بالوسائل ومن نفایاتها المواد الخطرة منتهیة الصالحیة الكیماویات و التخلص من التأكد من  العمل أصحاب على )ح(
لإلطار فقًا ، و أبوظبي –النفایات  إدارةمركز  قبلمن  همل المرخصتعهدین المعتمدین/المعن طریق  المعتمدة/المسموح بها أو

 إدارة النفایات.  –) 54.0( الفنيدلیل الممارسة  – العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

متواجدین خطرة أو الالمواد الالمتعاملین مع  العاملینللحفاظ على سالمة وصحة  المناسبةالبرامج تطبیق  العمل أصحاب على )ط(
 بالقرب منها. 

  .)3-3(سم الق راجعخطرة. المواد الحوادث التي تنشأ عن للطوارئ استجابة خطة العمل وضع  أصحاب على )ي(

 لمواد الخطرة ل المصنعةالجهات  2-1-3

(مثال،  لمعمول بهااالنموذجیة الدولیة وائح التنظیمیة لال بالرجوع إلىالمواد وتصنیفها  تلك تقییمعلى مصنعي المواد الخطرة  )أ(
التحالیل /او منظمة األمم المتحدة)، و المنسق لتصنیف ووضع عالمات المواد الكیماویة، الصادر عننظام العالمي ال

 ما إذا كانت هذه المواد تتسبب في:  لتحدید وزن األدلة المتوفرة،و/أو  ،راء الخبراء/أو آو ،المختبریة

 مخاطر مادیة )1(

 مخاطر صحیة )2(

 مخاطر حیویة )3(

 مخاطر أخرى )4(

 ما یلي: بااللتزام المواد الخطرة  يمصنع على )ب(

للمادة ) SDSبیانات السالمة ( ةفیوضع صحفي خالل عملیة التصنیف من استخدام البیانات المتحصل علیها  )1(
 المعمول بهاالنموذجیة الدولیة  للوائحوفقًا الخطرة 

 تغادر الموقع خطرةال ةمادال منمع أي شحنة صحیفة بیانات السالمة من  ةتوفیر نسخ )2(

  وذلك إلى الحد الممكن عملیا ة،ادالمصحیفة بیانات السالمة وٕاتاحتها لمستهلكي نسخة إلكترونیة من  إعداد )3(

 مناسبةجرد سجالت ب االحتفاظ )4(

 سالمة سنویاً الات بیان صحیفةمراجعة وتحدیث  )5(

تحمل العالمات المواد الخطرة  على المحتویةالحموالت السائبة حاویات المنفردة أو عبوات الجمیع  أنالتأكد من  )6(
 . المعمول بها ةالدولیلوائح التنظیمیة النموذجیة و/أو العمول بها والمحلیة الم تحادیةاال واللوائحلقوانین ل وفقاالممیزة 
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 لمواد الخطرةل الجهات المستوردة والموزعة 3-1-3

ة والمحلیة تحادیاال لوائحالقوانین وال المطلوب بموجبإلى الحد ، وذلك على مستوردي وموزعي المواد الخطرة االلتزام بما یلي )أ(
 : اتللقطاع المنظمةالسلطات ة أو المحلیة المختصة و/أو تحادیالسلطات االمن قبل و/أو  المعمول بها

 الالزمة الستیراد اموافقات / ریح احصول على تصالإال في حال  تداولهااالمتناع عن استیراد أي مواد مقید  )1(

 هاإذا كانت معبأة وعلیأو بیعها أو التخلص منها، إال  بهااالمتناع عن تخزین أي مواد خطرة أو نقلها أو التصرف  )2(
 عادلهاصحف بیانات السالمة الخاصة بها أو ما ی بالصورة المناسبة ومرفق بها عالماتها الممیزة

 المناسبة الجردسجالت ب االحتفاظ )3(

 ذات الصلةالمحلیة  متطلباتبالإبالغ مصنعي المواد الخطرة أو موردیها  )4(

 لمواد الخطرةل الجهات الناقلة 3-1-4

خطرة وحملها العند استالم شحنات المواد  ،ن عن عملیات النقلیالمسؤول علىطرق النقل المستخدمة، من  طریقةكل ل )أ(
 :التي تنص علیها متطلباتبالتزام لاال ،وتوثیقها ونقلها وتسلیمها ووضع عالماتها الممیزةوتعبئتها 

  المعمول بهاة والمحلیة تحادیاال لوائحالقوانین وال )1(

ات دق علیها من قبل اإلمار االمصالدولیة النموذجیة /أدلة الممارسة الفنیة التنظیمیة  لوائحالحالیة من ال اإلصدارات )2(
  ودخلت حیز النفاذالعربیة المتحدة 

المحلیة  وأة تحادیاال لوائحالقوانین والفي  علیها المنصوصالنموذجیة الدولیة التنظیمیة  لوائحالنسخ الحالیة من ال )3(
 المحلیة المختصةة أو تحادیالسلطات االتحددها أو  المعمول بها

 ،أدلة الممارسة الفنیة من خالل اتللقطاع المنظمةالسلطات السلطات المختصة و/أو التي تضعها  متطلباتال )4(
 والتدقیق التفتیشوتقاریر  ،ونشرات المعلومات ، والتعامیم،وشروط الترخیص ،واإلرشادات

 لصادرة عن مصنعي المواد الخطرةصحف بیانات السالمة ا )5(

 یة التعامل مع مواد خطرة بعینهاخاصة حول كیفأي تعلیمات  )6(

 وجبالمطلوب بمإلى الحد  كما هو موصوف أدناه، وذلكبأن تكون المواد الخطرة منقولة االلتزام ن عن النقل المسؤولی على )ب(
 : اتللقطاع المنظمةالسلطات و/أو من قبل السلطات المختصة و/أو  المعمول بها لوائحالقوانین وال

 العالمات الممیزة المناسبةتحمل متوافقة و  خزاناتأو  مركباتفي حاویات أو عبوات أو  )1(

 لتفادي التلف أثناء عملیة النقل المركبةمؤمنة (مغلقة ومثبتة) داخل و في عبوات أو حاویات مالئمة  )2(

 مصممة ومصنعة وفقًا لمواصفات معتمدةمركبات باستخدام  )3(

دارة ات الالزمة إلوٕاشارات ضوئیة و/أو غیرها من المعدات والمعلوممناسبة حریق  مجهزة بطفایاتمركبات باستخدام  )4(
 حاالت الطوارئ

 وفي حالة جیدة  المطلوبة لصیانةخدمات ال خاضعةمركبات ام باستخد )5(

 )GPSبنظام تحدید المواقع العالمي ( مزودة مركباتباستخدام  )6(
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 كما ینبغيمرخصة  مركباتباستخدام  )7(

  عملیات النقل والتسلیم توثیق ل یعتمد على استخدام بیان الحمولة تدارة الرحالإلباستخدام نظام  )8(

 بواسطة سائقین/أشخاص مؤهلین )9(

 مناسبة ة أمنیةوجود مرافقب )10(

  أبوظبيالمواد داخل إمارة  تلكمحددة لنقل الطرق العلى  )11(

لخطرة. عملیة نقل المواد ا تحدث أثناءللتعامل مع الحوادث التي قد  ،للطوارئاستجابة ن عن النقل وضع خطة یالمسؤولعلى  )ج(
 .)3-3( القسمراجع 

 المواد الخطرة الجهات التي تستخدم أو تخزن  3-1-5

 نفایات خطرة القیام باآلتي:  ینتجونمواد خطرة أو  ونمزجیالذین  العمل أصحابعلى  )أ(

 أ) )(2-1-3(كما هو منصوص علیه في الفقرة  ة/النفایالمادةیف نوتص تقییم )1(

بیانات  ةفیمعادلة لصحتكون  صحیفة مواصفاتاستخدام البیانات المتحصل علیها من عملیة التصنیف لوضع  )2(
" ةلنفایا اتصحیفة مواصفمخلوطة" أو "اللمادة مواصفات ا صحیفةهذه الوثیقة بصفتها " یجب تعریف هسالمة. إال أنال

  للمادة / النفایةسالمة البیانات كصحیفة  ولیس

 ةنفایال/  من المادةي شحنة " مع أةنفایال صحیفة مواصفاتالمادة المخلوطة" أو " صحیفة مواصفاتإرفاق نسخة من " )3(
 تغادر الموقع خطرةال

ن خدمیستملوٕاتاحتها ل صحیفة مواصفات المادة المخلوطة" أو "صحیفة مواصفات النفایة"“من نسخة إلكترونیة  إعداد )4(
 وذلك إلى الحد الممكن عملیاالمتداولین،  /النهائیین 

  بشكل سنوي"صحیفة مواصفات المادة المخلوطة" أو "صحیفة مواصفات النفایة"  وتحدیث مراجعة )5(

 مناسبة جردسجالت االحتفاظ ب )6(

التأكد من أن جمیع العبوات المنفردة أو حاویات الحموالت السائبة المحتویة على المواد / النفایات الخطرة تحمل  )7(
لدولیة النموذجیة ا لوائحو/أو ال المعمول بهاة والمحلیة تحادیاال لوائحالقوانین وال لمتطلبات وفقا الممیزةالعالمات 

  المعمول بها

التأكد  بعد وذلك ،مالئمة مرافق تخزینفي  ، عندما ال تكون في وضع االستخدام التشغیلي،كافة المواد الخطرة یجب تخزین )ب(
 مع بعضها البعض عند تخزینها الموادتوافق مدى ب المتعلقةللمخاطر مناسب تقییم إجراء من 

والتخلص  ،ونقلها إلى خارج موقع العمل ،ومعالجتهافي موقع العمل،  والتعامل معها/تخزینها ،النفایات الخطرة یجب تحدید )ج(
  . أبوظبي –عن مركز إدارة النفایات  الصادرةلإلرشادات منها طبقًا 

 متطلباتالموقعها وبنائها وتصمیمها مع  من حیثأن تلتزم لمخازن لقبل القیام بتخزین المواد/النفایات الخطرة، یجب  )د(
ل السلطات و/أو من قب المعمول بها لوائحالقوانین وال المطلوبة بموجب/الترخیص عتمادومتطلبات اال واإلرشاداتوالمواصفات 

 كحد أدنى: ما یلي بما في ذلك ، اتللقطاع المنظمةالسلطات المختصة و/أو 
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قرار لاالصادرة عن رئاسة الوزراء بو طبیة النفایات الخطرة و النفایات الخطرة و المواد ال تداول بشأنة تحادیاال لوائحال )1(
 ، 2001لعام  37رقم 

 المواد الكیمیائیة والخطرة تخزینبأبوظبي فیما یتعلق  –اإلرشادات الصادرة عن هیئة البیئة  )2(

 بترولصلة بصناعة الالنفایات ذات المنتجات و المواد و ال بشأنالمجلس األعلى للبترول  متطلبات )3(

اإلمارات للوقایة من الحریق وسالمة كود أحدث اإلصدارات من  (بما في ذلك اإلدارة العامة للدفاع المدني متطلبات )4(
  )األرواح

واد أو مال یقومون بتخزیننفایات خطرة و/أو  معمله نتج عنأو ی/خطرة والمواد المع  یتعاملون الذین العمل أصحاب على )ھـ(
 النظام ما یلي على األقل: یتضمن ، على أن نظام إلدارة المواد/النفایات الخطرةأن یكون لدیهم  ،خطرةالنفایات ال

 ،الحرائق ومكافحةوأماكن معدات الطوارئ  ،أماكن المواد/النفایات الخطرة المخزنة لبیان ،مخزنكل خریطة ل/مخطط )1(
 والهروب منه للمخزنرق الوصول وط

 بمدى توافق المواد عند تخزینها مع بعضها البعضالمتعلقة لمخاطر لإجراء تقییم مناسب  )2(

 المواد/النفایات المخزنة لكمیاتوضع ضوابط  )3(

 إتباعهاجب الوا التخزینإجراءات / شروط  )4(

 یتضمن اآلتي:على ُمحدَّث ودقیق بالمواد/النفایات المخزنة، جرد  سجل )5(

 الخطرة ةاسم المادة/النفای .1

 ُمصنِّع المادة الخطرة .2

 الخطرة ةمكان المادة/النفای .3

 )متوسط حسابيبشكل یمكن أن تكون في المكان (الخطرة  ةفایكمیة المادة/الن .4

  كان الزمارة إن تاریخ انتهاء صالحیة المادة الخط .5

المواد/النفایات الخطرة المخزنة،  لكافةالمواصفات صحف صحف بیانات السالمة /اإلصدار الحالي من نسخ من  )6(
 على أن تتوافر هذه الصحف: 

 الطوارئحاالت ل وللمستجیبین عاملیننسخ ورقیة أو إلكترونیة متاحة لل بشكل .1

 العاملونبلغة/لغات یفهمها  .2

 ). )3-3( القسمخطرة (انظر النفایات المواد/للمخزن  لكلخطة للطوارئ  )7(

 عاملینصحة وسالمة ال 3-2

الصحة لمخاطر واألفراد اآلخرین  العاملین ضیعدم تعر  من – العملي المعقولإلى الحد  –التأكد العمل  أصحاب على )أ(
 . خطرةاللمواد با المرتبطة والسالمة

 التحكم في جراءاتإوتطبیق قیام بوضع الالصحة المهنیة عند التسلسل الهرمي لضوابط السالمة و  إتباع العمل صاحبعلى  )ب(
 إدارة المخاطر.  – )2(العنصر  – العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةاإلطار  وفقا لمتطلبات، المواد الخطرة



 

 أدلة الممارسة الفنیة -المھنیة العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة اإلطار 
 16 من 11  صفحة                                                     2018 یونیو 3 – (3.1)إلصدار ا – المواد الخطرة –) 1.0دلیل الممارسة الفني (

 : لتوفیربرامج فعالة  من خاللمواد خطرة أو تخزین  تداولفیها یتم التي  مناطقالفي  نیالعامل حمایةیجب  )ج(

المعاییر  – العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةاإلطار راجع  – خطرةاللمواد لالوقایة من التعرض الزائد  )1(
 المهنیة والقیم االرشادیة

 )2.0(   الفنيدلیل الممارسة  – إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةالعام لنظام اإلطار راجع  – الشخصیةحمایة ال )2(
 معدات الحمایة الشخصیة –

لممارسة دلیل ا – العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةاإلطار راجع  –األولیة والطبیة  اإلسعافات مرافق )3(
 الطارئ اإلسعاف األولي والعالج الطبي – )4.0( الفني

 الوقایةالتطعیم أو  )4(

 – )5.0( الفنيدلیل الممارسة  – العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةاإلطار راجع  – ةالطبی الرقابة )5(
 مسوحات الصحة المهنیة والرقابة الطبیة

 : ، ما یليعلى سبیل المثال ال الحصر -المالئمة، والتي تتضمن شخصیة الحمایة ال معدات توفیرجب ی )د(

  خوذ واقیة و/أو أغطیة للرأس )1(

 أغطیة واقیة للوجه وأظارات واقیة ن )2(

 للجهاز التنفسي حمایة )3(

 قفازات )4(

 مریول مطاطي أو بالستیكي للتعامل مع المواد )5(

 معاطف سابغة )6(

 أحذیة السالمة )7(

یجب و  .خطرةمواد استخدام أو تخزین فیها التي یتم  األماكنأو تغییر المالبس داخل  األطعمةبتناول  یجب عدم السماح )ھـ(
 أمتار.  10المواد بمسافة ال تقل عن  تلكفصل أماكن تناول الطعام وتغییر المالبس عن أماكن تخزین/استخدام 

 حمایة صحتهم وسالمتهم: بما یلي كحد أدنى من أجل  االلتزام تخزین المواد الخطرة وأفي أماكن استخدام  نیالعامل على )و(

 اللمس للتعرف على طبیعة الموادو عدم استخدام حواس الشم أو التذوق أ )1(

  دخیناالمتناع عن الت )2(

 اللحام أوأعمال القیام بأو ال تتوافق مع طبیعة المواد الخطرة، مثل  تتسم بالمخاطرة ساتاالمتناع عن أي ممار  )3(
  قابلة لالشتعالمخزنة ن بها مواد القداحات في أماكاستخدام 

 بعضها البعض معة غیر متوافقمواد تجنب الخلط بین مواد مجهولة أو  )4(

المواد لك ت مع متوافقةالنقل الاستخدام حاویات (عبوات) الخطرة بنقل حتى الكمیات الصغیرة من المواد االلتزام في  )5(
 . المناسبةبالصورة الممیزة و 
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عند استخدام معدات تتضمن مواد سائلة وذلك اآلتي على األقل،  إلبرازمعًا كالهما استخدام األلوان أو الملصقات أو  )6(
 خطرة: 

 مضخاتالو  التحكم،وصمامات  ،خزاناتال .1

 تعبئة والتفریغفتحات ال .2

  األنابیبمحتوى واتجاه التدفق داخل طبیعة ال .3

 عقب استخدامها شخصیةتنظیف وتعقیم أي معدات حمایة   )7(

 المواد المستخدمةالخاصة بسالمة البیانات  في صحف الواردةمراعاة كافة التحذیرات   )8(

 واإلبالغ عنهاإدارة حاالت الطوارئ  3-3

بأي  زامااللتأو تدیر مواد كیمیائیة أو مواد خطرة تخزن أو تنتج أو تصدر أو تستورد  التيالمنشآت العمل/  أصحابعلى  )أ(
 علقات فیما یتللقطاع المنظمةأو السلطات المختصة و/أو السلطات و/القوانین واللوائح المعمول بها  متطلبات تحددها

 . والتخطیط لمواجهتها اإلبالغ عن الحوادثو  ،جردلوقوائم اسجالت بالاالحتفاظ ب

 لمحتملةا حاالت الطوارئسیناریوهات  ، بتحدیدلمخاطراتقییم أن تقوم، بناء على المواد الخطرة  وتداولنشآت تخزین م على )ب(
إدارة حاالت الطوارئ وغیرها من المختصة بسلطات المالئمة بالتشاور مع الستجابة االوخطط إدارة الطوارئ برامج  ٕاعدادو 

 :متطلباتبهذه البرامج والخطط  تلتزمعلى أقل تقدیر یجب أن و  .عنیةالجهات الم

 حاالت الطوارئ  إدارة – )6(العنصر  – العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةاإلطار  )1(

 والكوارث الطوارئ واألزماتلوطنیة إلدارة الهیئة ا )2(

 اإلدارة العامة للدفاع المدني )3(

 أبوظبي –الصحة  ودائرة أبوظبيخدمات الطوارئ المحلیة، بما في ذلك شرطة  )4(

حسب باألمور التالیة، تضمن توفیر التي یتم تطویرها أن تحدد و طط إدارة الطوارئ برامج وخلیجب على وجه الخصوص،  )ج(
 : االقتضاء

مثال جار، نشوء احتمال لوقوع حریق أو انفبالتالي و  ،ستاتیكیة وحدوث شرراالكهرباء ال تراكملمنع الترتیبات الالزمة  )1(
 مواد قابلة لالشتعال في الهواء  تتواجدحیث قد  ،مواد سائلةلتعبئة أو فتحة حاویة  أنبوببالقرب من منفذ 

 ببعضها البعض توصیلهاأو القابلة لالشتعال مواد الحاویات  لتأریضالالزمة ترتیبات ال )2(

 السامةالمواد أو  قابلة لالشتعالخلیط من المواد الوجود  لكشف عنأو اختبارات، مثًال ل كواشفإنذار أو جهزة أ )3(

تف، (األسماء، أرقام الهوا الجهات الواجب االتصال بها في حاالت الطوارئ المعنیین لدىإلبالغ الالزمة ترتیبات ال )4(
 )وغیرها

 شخصیة الحمایة ال عداتمو  الماصة، مثل المواد الطوارئحاالت لاالستجابة  معدات )5(

، اه األمطارمی مجاري وأشبكة الصرف الصحي  وأترتیبات احتواء المواد المسكوبة ومنع وصولها إلى المیاه الجوفیة  )6(
 من المواد الجاري تخزینها %110الترتیبات احتواء هذه على أن یكون باستطاعة 
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 والتخلص من النفایات والمواد الملوثة  تطهیر الموقعترتیبات  )7(

وغیرها من إجراءات  ،مكافحة الحرائقمیاه ومضخات  وفوهاتومرشات وخراطیم  ،أنواع وأعداد طفایات الحریق )8(
 التحكم

 والرقابة التفتیشمتطلبات  )9(

عن حوادث المواد الخطرة  اتللقطاع المنظمةالسلطات المختصة و/أو السلطات /أو خدمات الطوارئ المعنیة و إبالغیجب  )د(
حة العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصاإلطار لمتطلبات اإلبالغ الواردة في  وفقاً  المواد، تلكفي المنشآت أو أثناء نقل 

 . الرقابة والتحقیق ورفع التقاریر – )7(العنصر  – المهنیة

من قبل المستجیبین للحاالت الطارئة عند طلب منهم ذلك أصحاب العمل الكشف عن مكونات المواد الخطرة عندما یُ على  )ھـ(
الجهات المختصة بتطبیق لمواد خطرة، و  اتعرضو مرضى  عالج عندرخصین وممارسي الطب الماالستجابة لحادث معین، 

  .اتللقطاع المنظمةالسلطات المختصة و/أو السلطات من قبل  المخولین نمسئولیالو  ،القانون
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 المراجع -4

 الذاتي التنظیموالمسؤولیات و  األدوار  - )1(العنصر  – العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةاإلطار  •

 المخاطرإدارة  – )2(العنصر  – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •

 والكفاءة والتوعیة التدریب – )5(العنصر  – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •

 إدارة حاالت الطوارئ – )6(العنصر  – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •

 الرقابة والتحقیق ورفع التقاریر – )7(العنصر  – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •

 تفتیشوال التدقیق – )8(العنصر  – للسالمة والصحة المهنیةاإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي  •

 والقیم االسترشادیة  المهنیةالمعاییر  – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •

 شخصیةمعدات الحمایة ال – )2.0( الفنيدلیل الممارسة  – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •

عالج األولي وال اإلسعاف – )4.0( الفنيدلیل الممارسة  – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •
 الطارئ الطبي

مسوحات الصحة المهنیة  – )5.0( الفنيدلیل الممارسة  – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •
 والرقابة الطبیة

 السالمة وٕاشارات الفتات – ) 17.0( الفنيدلیل الممارسة  – لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةاإلطار العام  •

 إدارة النفایات – )54.0( الفنيدلیل الممارسة  – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •

 إنتاج واستیراد وتداول األسمدة بشأن 1992لعام  39رقم  تحاديالقانون اال •

 المبیدات واألسمدةبشأن تنظیم  1992لعام  41رقم  تحاديالقانون اال •

 وتعدیالته وتنمیتهاحمایة البیئة بشأن  1999لعام  24رقم  تحاديالقانون اال •

كیمیائیة، المعدل بموجب السلحة األتركیب وٕانتاج وتخزین واستخدام حظر الخاص ب 2006لعام  40رقم  تحاديالقانون اال •
 2009لعام  12رقم  تحاديالقانون اال

 السلع الخاضعة للرقابة على الواردات والصادرات  بشأن 2007لعام  13رقم  تحاديالقانون اال •

 األسلحة والذخیرة والمتفجراتشأن ب 2009لعام  3 رقم تحاديالقانون اال •

لعام  37رقم رار قالعن رئاسة الوزراء ب ةوالنفایات الخطرة والنفایات الطبیة، الصادر تداول المواد الخطرة بشأن  ةتحادیاال اللوائح •
2001 

 أبوظبيإدارة النفایات في إمارة بشأن  2005لعام  21 رقم القانون •

 اإلمارات العربیة المتحدةدولة المبیدات المحظورة والمقید تداولها في بشأن  2009لعام  554 رقم القرار الوزاري •

 اإلمارات للوقایة من الحریق وسالمة األرواحكود  •
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 سجل تعدیل الوثیقة -5
 الصفحات المعنیة   وصف التعدیالت تاریخ المراجعة رقم اإلصدار

 ال ینطبق اإلصدار األول باللغة العربیة 2018یونیو  3 3.1
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