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 مقدمة  -1
لقطاعات في ل المنظمةوالسلطات  سالمة والصحة المهنیةلل أبوظبيینص هذا الدلیل على متطلبات مركز  )أ (

السلطات داخل إمارة  تلكلرقابة  أصحاب العمل الخاضعینسري على كافة متطلباته تو  .أبوظبيإمارة 
 . أبوظبي

یتلقون  العاملین، للتأكد من أن والعودة إلى العمل المهنيتأهیل الینص هذا الدلیل على متطلبات إعادة  )ب (
ح أو و بما في ذلك المساعدة على العودة إلى أداء مهامهم الطبیعیة بعد اإلصابة بجر والمزایا الالزمة، العالج 
 . مهنیةض امر أأو  اتاضطراب

خدمات الدعم المناسبة تقدیم لتشمل التدخل المبكر  منظمةعملیة  المهني إلى تأهیلالمصطلح إعادة  یشیر )ج (
المصابین أو  العاملینهدف إبقاء وذلك ب، التي تم تقییمها في الوقت المناسب استنادًا إلى االحتیاجات

نظام یركز بشكل أساسي على  مناسبة. وهو یعتبر بمثابة أعمالأو إعادة تعیینهم في  عملهمالمرضى في 
المصاب و/أو فرد ذلك المعقولة إلعادة المحاوالت الكافة  ویتضمن بذلالمریض،  المصاب أو فرد العاملال

 المریض إلى الحالة التي كان علیها قبل اإلصابة.

، استنادًا إلى توفر جهات التدریب المسجلة والبرامج التدریبیة بشكل تدریجيیتم تنفیذ متطلبات هذا الدلیل  )د (
  . أبوظبيداخل إمارة  المناسبة
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 الكفاءةالتدریب و  -2
تتوافق مع المتطلبات  بالسالمة والصحة المهنیةمن أن برامج التدریب المتعلقة التأكد  أصحاب العمل على )أ (

 اآلتیة: 
التدریب والتوعیة  - )5.0(العنصر  – والصحة المهنیةلنظام إمارة أبوظبي للسالمة  اإلطار العام )1(

 والكفاءة
تسجیل المؤسسات 7.0) ( اآللیة – سالمة والصحة المهنیةلل لنظام إمارة أبوظبي اإلطار العام )2(

 المهنیة العاملة في مجال السالمة والصحة المهنیة
تسجیل ممارسي السالمة  )8.0اآللیة ( – لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام )3(

 والصحة المهنیة

العودة إلى العمل  لعملیاتكمنسقین لعمل ل لدیهم من العاملین أشخاص مناسبین تكلیف أصحاب العمل على )ب (
 من أجل تنفیذ برنامج/إجراءات إعادة التأهیل والعودة إلى العمل.

إعادة التأهیل والعودة إلى العمل في أسرع وقت الالزم بشأن التدریب ن المعنیو  نو العاملیتلقى یجب أن  )ج (
 . لمهام العمل هموقبول ترشیحهمممكن بعد 

 أن یشمل ما یلي على األقل: على إعادة التأهیل والعودة إلى العملالتدریب  یجب لبرنامج )د (
 دور منسق عملیات العودة إلى العمل )1(
 ختصاصات الطبیة)أدوار ومسؤولیات ذوي العالقة الرئیسییین (بما في ذلك ذوي اال )2(
 اإللمام باإلصابات الشائعة والمصطلحات الطبیة )3(
 إعداد خطط التأهیل المهني )4(
 كیفیة تحدید احتیاجات الشخص المصاب  )5(
 كیفیة تسهیل عملیة العودة للعمل )6(
 متطلبات التواصل داخلیا وخارجیا بشأن إجراءات العودة للعمل )7(
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 المتطلبات -3
 المهام والمسؤولیات  3-1
  أصحاب العمل 3-1-1

لنظام إمارة أبوظبي  لإلطار العاموفقًا للمتطلبات العامة  مومسؤولیاته ممهامهأداء  أصحاب العمل على )أ (
 . )5-2-3(، القسم األدوار والمسؤولیات والتنظیم الذاتي –)1(العنصر  – للسالمة والصحة المهنیة

 – لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة العاملإلطار تقییم للمخاطر وفقًا إجراء  أصحاب العمل على )ب (
عملیة ل همإلى العمل و/أو خضوع العاملینإدارة المخاطر، لتحدید المخاطر المرتبطة بعودة  –)2(العنصر 

  مستوى ممكن. إلى أدنى  للحد من المخاطر إجراءات التحكم الالزمة إتباعتأكد من الإعادة التأهیل، و 

منسق كعمل لل تكلیف أحد العاملین المؤهلین أو أكثر فرد 1000 لدیهمیعمل  الذین أصحاب العملعلى  )ج (
وبناء ، فرد 1000أقل من  لدیهمیعمل  الذین أصحاب العملأما إعادة التأهیل والعودة إلى العمل.  عملیات

 ،والمسبوكات والبناء، ،(مثل: الهدم عالیة المخاطر األعماللى أصحاب فإنه یجب ععلى تقییم المخاطر، 
ن منسق إلجراءات إعادة التأهیل والعودة إلى العمل إن كان یتعییتم أن )، وغیرها ،ٕاصالح السفنو بناء و 

 أو أكثر.  عامال 250یبلغ  العاملینعدد 

المتعاقد من أن  أصحاب العملتأكد یفي حال تعهید برنامج إعادة التأهیل والعودة إلى العمل، یجب أن  )د (
  من هذا الدلیل.   )2(یستوفون متطلبات القسم البرنامج  لتنفیذ معهم

 ، على أن یستوفي هذا البرنامجعادة التأهیل والعودة إلى العملبرنامج إل وضع وتنفیذ أصحاب العمل على )ه (
 من هذا الدلیل.) 2-3(، متطلبات القسم حد أدنىك

 عملالمنسق إجراءات إعادة التأهیل والعودة إلى  3-1-2

صابة أو اإل ودرجةالستیضاح طبیعة من العاملین بالتواصل مع المصاب أو المریض  ةبادر علیه الم )أ (
 . الخاصة باإلخطار األوليمعلومات ال وجمع، ضأو المر  اتاالضطراب

 إلى العمل المعنيفرد اللعودة  كافة الترتیبات الالزمة علیه تنسیق )ب (

 ، وذلكعادة التأهیل والعودة إلى العملكجزء من خطة إ للفرد المعنيمهام العمل المناسبة  علیه تحدید )ج (
 والمشرف علیه واألخصائي الطبي الذي یتولى عالجه.فرد ذلك البالتشاور مع 

 :التنسیق مع علیه )د (

 إلى العمل موٕاعادته العاملینللمساعدة في إعادة تأهیل  صاحب العمل كلفهیأي شخص  )1(
 في حال، في أقرب وقت ممكن، واإلشارة، المعنيفرد الحالة بمدى تقدم لتأمین فیما یتعلق اجهة  )2(

 شركة التأمینحاجة لمساعدة أو تدخل ال
إلقرار اإلجازة الطبیة والتعویض في من أجل التقییم الطبي أبوظبي  -الصحة  اللجنة الطبیة بهیئة )3(

 حاالت اإلصابة بالعجز
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 برنامج إعادة التأهیل والعودة إلى العمل 3-2

 ادة التأهیل والعودة إلى العمل، یجب: فیما یتعلق ببرنامج/إجراءات إع )أ (
 صاحب العملل اعتماده من قبل اإلدارة العلیاأن یتم  )1(
 وفهمه  استیعابه العاملینأن یكون واضحًا ویسهل على كافة  )2(
التغطیة التأمینیة بشأن  العاملینافة توفر لك تأمین صحي معتمدة شركةدى ل وثیقة تأمینأن یتضمن  )3(

كافة سداد للشركة وجود سیاسة لمكان العمل، أو في المحتملة إلصابات واالضطرابات واألمراض ا
 مباشرة النفقات

شأن أن یتضمن آلیة إلخطار المنسق المسؤول عن إجراءات إعادة التأهیل والعودة إلى العمل ب )4(
 اإلصابات/األمراض التي تقع في مكان العمل

 الممارس الطبي المعالجبو  من العاملینمصاب  أيأن یتضمن آلیة لالتصال المبكر ب )5(
 ینالمعالج ینالطبیالتفاعل/ التواصل مع الممارسین أن یتضمن  )6(
 مهام ومسؤولیات منسق إجراءات إعادة التأهیل والعودة إلى العملأن یحدد  )7(
 الزمالء العاملین مهام ومسؤولیات المدیرین/المشرفین/أن یحدد  )8(
 مهام العمل المناسبة لتحدیدآلیة أن یتضمن  )9(
 لتظلم والشكوىلإجراءات أن یتضمن  )10(
 العاملینالتعمیم المناسب للبرنامج/اإلجراءات على كافة  أن یضمن )11(
رابات أو األمراض طالتي قد تفضي فیها اإلصابات أو االضإلحالة الحاالت  اً أن یتضمن إجراء )12(

اللجنة ، إلى لى العجز أو الوفاةالناشئة في مكان العمل إلى اإلصابة بالعجز، أو أفضت بالفعل إ
 أبوظبي -صحة الالطبیة بهیئة 

فقط بسبب إصابته، وفقًا  عملهالمصاب من فرد ال تسریح/فصل  أن یتضمن آلیة لضمان أال یتم )13(
 1980لعام  8والتي تشمل القانون االتحادي  وزارة الموارد البشریة والتوطینللوائح 

 توفیر مهام العمل المناسبة 3-3

 عملیة إعادة التأهیل والعودة إلى العمل. للعاملین أثناءمهام عمل مناسبة توفیر  أصحاب العمل على )أ (

فرد المهام العمل المناسبة (المعروفة أیضًا باسم المهام الخفیفة أو البدیلة) إذا كان  لتطبیقاللجوء  یجب )ب (
 الیومیة المعتادة. عملهقادرًا على أداء بعض المهام لكنه یعجز عن أداء كافة مهام  المصاب

للفرد المصاب عمل المعتادة المهام  بین من وأن یتم اختیارها فائدةالمهام المناسبة ذات  تلكیجب أن تكون  )ج (
 أو غیرها من المهام المشابهة.

ذلك  یؤدیهاستنادًا إلى العمل المعتاد الذي  صاحب العملو المعني فرد الالمهام بین  تلكیجب االتفاق على  )د (
المفروضة علیه  في العمل وطبیعة اإلصابة والقیودوالتدریب الذي تلقاه وخبرته  التعلیمي اهومستو  وعمرهفرد ال

 بالشهادة الصحیة. الواردةبسبب اإلصابة وغیرها من المعلومات 

في مرحلة  المعني أو تزویده بما یلزمفرد الكافة اإلجراءات المعقولة لمساعدة اتخاذ  أصحاب العمل على )ه (
 ل والعودة إلى العمل.إعادة التأهی
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 المراجع  -4
األدوار والمسؤولیات والتنظیم  – )1(العنصر  – لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام •

 الذاتي

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

 التدریب والتوعیة والكفاءة - )5.0(العنصر  –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •
تسجیل المؤسسات المهنیة 7.0) ( اآللیة – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •

 العاملة في مجال السالمة والصحة المهنیة
تسجیل ممارسي السالمة ) 8.0اآللیة ( – بوظبي للسالمة والصحة المهنیةلنظام إمارة أ اإلطار العام •

 والصحة المهنیة

رقم القانون االتحادي و  ،الوزاریة المنفذة لمواد القانون القراراتو اإلمارات العربیة المتحدة لدولة قانون العمل  •
 2007) لعام 8المعدل بموجب القانون االتحادي رقم ( 1980) لعام 8(

) الصادر 2010ج/ 4، رقم (أبوظبيقرار اللجنة التنفیذیة التابعة لألمانة العامة للمجلس التنفیذي إلمارة  •
حاالت اإلصابات واألمراض الناتجة ب المرتبطة"إضافة خدمات الرعایة الصحیة  بشأن 24/2/2010 بتاریخ
 سیاسة (التأمین الصحي) الرئیسیة"ب الخاصة المزایاالعمل إلى عن 

إضافة خدمات بشأن " 22/3/2010) الصادر بتاریخ CO/014/10رقم (أبوظبي  -هیئة الصحة قرار  •
الرعایة الصحیة المرتبطة بحاالت اإلصابات واألمراض الناتجة عن العمل إلى المزایا الخاصة بسیاسة 

 )24/3/2010الصادر بتاریخ  29رقم أبوظبي  -هیئة الصحة  تعمیم" ((التأمین الصحي) الرئیسیة

كوینزالند. متاح على الموقع اإللكتروني:  -2003لعام  العاملینتعویض وٕاعادة  لوائح •
http://www.legislation.qld.gov.au/legisltn/current/w/employeescompa03.pdf 

 NOHSC:302 1, 1995ألسترالیة للصحة والسالمة المهنیة، اللجنة الوطنیة ا •

 

  

http://www.legislation.qld.gov.au/legisltn/current/w/workerscompa03.pdf
http://www.legislation.qld.gov.au/legisltn/current/w/workerscompa03.pdf
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 سجل تعدیل الوثیقة -5

 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت تاریخ المراجعة رقم اإلصدار

 ال ینطبق اإلصدار األول 2012فبرایر  2.0
 ال ینطبق لم تصدر الوثیقة باللغة العربیة  2016یولیو  1 3.0

 2017یولیو  2 3.1

 جمیع الصفحات تغییر الشعار 
مركز أبوظبي للبیئة والصحة والسالمة إلى مركز  مسمى تغییر

 أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة
 في كل الوثیقة

الوثیقة من اإلطار التشریعي لنظام إدارة البیئة  عنوانتغییر 
مارة أبوظبي إلى اإلطار العام لنظام إمارة إلوالصحة والسالمة 

 أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 
 في كل الوثیقة

 ال ینطبق حذف الشكر والتقدیر

 ال ینطبق حذف التمهید

المسجلة) بنص  التدریب جهاتبشأن ((د) 2البند  استبدال
 یحدد نوعیة التدریب المطلوب 

4 

) إلى قائمة 8.0) و (7.0) واآللیات (5إضافة العنصر (
 المراجع

7 

 الوثیقة كلفي  تعدیالت لغویة لتوضیح المتطلبات دون تغییرها
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