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 مقدمة  -1

المتعلقة مخاطر لالتي تتعرض ل أبوظبيیسري هذا الدلیل على كافة جهات وأماكن العمل في إمارة  )أ (
 أو تفاقم في حدوثوالتي قد تتسبب  ،العمل مكان بهندسةوالمخاوف المتعلقة  الیدوي بالتعامل

. ذات العالقة العمل أو غیرها من اإلصابات واألمراضبمرتبطة ال الهیكلیةعضلیة ال االضطرابات
تنص  عن أي متطلبات أخرى أكثر صرامة في هذه الوثیقة بدیالً  الواردةوال تعد المتطلبات الخاصة 

تعارض بین متطلبات هذا الدلیل  وجودأو اإلمارة. وفي حال  للدولةة یعلیها السلطات التنظیم
 صرامًة.  األكثربتطبیق المتطلبات  أصحاب العمللتزم یومتطلبات أي سلطة تنظیمیة أخرى، 

ما على أیة أنشطة في مكان العمل  تستلزم إستخدام القوة من قبل شخص  ینطبق الیدوي تعبیر التعامل )ب (
شيء أو حمولة أو تقیید أي  أو تثبیت، سحب) أو نقل (رفع، انزال، دفعأو تحریك أو رمي أو حمل إلمساك 

 .أو جزء من الجسم

الیدوي الخطرة وتصمیم بیئة  التعاملتجنب القیام بعملیات بالطریقة األساسیة للحد من هذه المخاطر هي  إن )ج (
بالشكل الذي یؤدي إلى الحد من المخاطر أو القضاء علیها تمامًا. وٕان  أي من العاملینفیما یتعلق بعمل ال

في  أصحاب العملأخذ یتعذر القضاء على المخاطر بشكل تام، یجب أن یتم تقییمها بدقة وٕامعان، على أن 
 للتأكد من ،وغیرها من العوامل ،والقدرات الفردیة ،وبیئة العمل طبیعة المهمة، وطبیعة الحمولة،الحسبان 

 .والحمایة یةألغراض الوقا وضع إجراءات التحكم الالزمة
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 التدریب والكفاءة -2
تتوافق مع المتطلبات  السالمة والصحة المهنیةمن أن برامج التدریب المتعلقة بالتأكد  أصحاب العمل على )أ (

 اآلتیة: 
التدریب والتوعیة  – )5(العنصر  – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  )1(

 والكفاءة
تسجیل المؤسسات ، )7.0(اآللیة  – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة )2(

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

 السالمة والصحة المهنیة

 ستوفي احتیاجات مجموعات مهنیة محددة أو فرق عملالبرامج التدریبیة بالشكل الذي ی وضع وٕاعداد یجب )ب (
 . بعینها

 على یقومون بالتعامل الیدويالذین  والمتعاقدین العاملینكافة  حصولمن التأكد  أصحاب العمل على )ج (
 العناصر التالیة كحٍد أدنى: بشأن الالزم التدریب

 لمتبعة في موقع العملممارسات العمل اآلمن واإلجراءات ا )1(
عمل واختیار الحلول المالئمة (إدارة المخاطر أو إجراء مهمة أي كیفیة رصد المشاكل المتعلقة ب )2(

 األساسیة)
وأسبابها والعالمات المبكرة  الجاري تنفیذها، الیدوي التعاملمهام أنواع إصابات العمل المرتبطة ب )3(

 الخطورةلإلصابة وعوامل 
 أن یكونوا لعاملینل)، یجب غیرها وأالدفع  وأ الحمل وأالرفع بطریق (عند تحریك أغراض ثقیلة  )4(

 على درایة باآلتي:

 المساعدة طلبمتى یجب  .1
 المیكانیكیة واألجهزة المساعدة ةالمساعد أدوات كیفیة االستخدام اآلمن لكافة .2
 وفعالةبطریقة آمنة  الیدوي التعامل مهاموٕاعداد منطقة العمل ألداء  تجهیزكیفیة  .3
 من (فیما یتعلق باألعمال البدنیة)اآل الیدوي التعاملتطبیق مبادئ  كیفیة .4

 :حول الموضوعات التالیة المتعلقة بهندسة مكان العملالعاملین  یجب تدریب )د (

 طلب إجراء تقییم لهندسة مكان العمل كیفیة )1(
 التأكد من تماشي مكان العمل مع متطلبات هندسة مكان العمل كیفیة )2(
 بشأن اإلصابات واألمراض المتعلقة بهندسة مكان العمل یةالتحذیریة األولالعالمات  )3(
 إجراءات اإلبالغ عن اإلصابات واألمراض المتعلقة بهندسة مكان العمل )4(
 أنواع المساعدة المتوفرة في حال وقوع اإلصابات واألمراض المتعلقة بهندسة مكان العمل )5(

 یجب توفیر التدریب الالزم: )ه (
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أو یتعرض  ،الیدوي التعاملأو نقله إلى مهمة عمل تستلزم أي فرد تعیین  عندقبل بدایة العمل  )1(
 المرتبطة بهندسة مكان العملمخاطر اإلصابة لبسببها 

المرتبطة أو تزید من مخاطر اإلصابة  الیدوي التعاملجدیدة تتطلب عمل مهام  استحداث عند )2(
 بهندسة مكان العمل

(أغراض قابلة للتحریك جدید  أثاثأو جدیدة أو أدوات (مساعدات میكانیكیة) معدات  إدخالعندما  )3(
 والتعدیل)

 النقاط التالیة:  بشأنالتدریب  على المدیرین والمشرفین المباشرین من حصولالتأكد  أصحاب العمل على )و (

مضبوطة الیدوي غیر اآلمنة و/أو متى تكون محطة العمل غیر  التعامل ممارساترصد  كیفیة )1(
 من حیث هندسة مكان العمل الستخدام شاغلها

 بأمان الیدوي التعامل مهامأداء  الخاصة بكیفیةالسیاسات واإلجراءات  )2(
التعامل المستخدمة في  األدوات/المعداتب للتعرف على المخاطر المرتبطة الالزمة المعرفة األساسیة )3(

 جهة التصنیعواإلجراءات المتبعة الستخدام/ضبط المعدات وفقًا لتعلیمات الیدوي 
استیفاء متطلبات هندسة مكان محطة العمل/مناطق العمل من أجل المعرفة األساسیة بكیفیة إعداد  )4(

 العمل
 بهندسة مكان العملاإلجراءات المتبعة لإلبالغ عن اإلصابات أو األمراض المرتبطة  )5(
 مرتبط بهندسة مكان العمل ما مرض وجودفي حال  للعاملینحة آلیات المساعدة المتا )6(

 وعاملو صاحب العمل لدىالمشتریات والمهندسون والمصممون العاملون  القائمون على یحصلیجب أن  )ز (
 المفاهیم األساسیة التدریب على على عن اختیار وصیانة المعدات نو المسؤول نو العاملالصیانة و/أو 

تحسین بیئة العمل والوقایة في وأهمیة استغالل هذه المعرفة  وهندسة مكان العملالتعامل الیدوي الخاصة ب
 من اإلصابات واألمراض.

 كل عام. لتحدیث المعلومات یجب تقدیم دورات تدریبیة )ح (

أو المستخدمة، معدات الیجب أن تخضع البرامج التدریبیة للمراجعة والتحدیث حینما یطرأ تغییر على  )ط (
 .ذات العالقةأو التشریعات/المعاییر  ،یئة العملأو ب، إجراءات التحكم

 : التالیة المعلومات السجل یتضمنعلى أن  الالزم للتدریب بسجلاالحتفاظ  العمل على صاحب )ي (
 الهویة بطاقة ورقم االسم )1(
 اإلماراتیة الهویة بطاقة رقم )2(
 التدریب) موضوعات( موضوع )3(
 التدریب) تواریخ( تاریخ )4(
  للتدریب المقدم الشخص اسم )5(
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 المتطلبات  -3

 المهام والمسؤولیات  3-1

 أصحاب العمل 3-1-1

إلطار العام لنظام إمارة أبوظبي لوفقًا للمتطلبات العامة  مومسؤولیاته ممهامه أداء أصحاب العملعلى  )أ (
 .)5-2-3( ، القسماألدوار والمسؤولیات والتنظیم الذاتي – )1(العنصر  – للسالمة والصحة المهنیة

 لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةإجراء تقییم للمخاطر وفقًا  أصحاب العمل على  )ب (
 .التعامل الیدوي وهندسة مكان العملبلتحدید المخاطر المرتبطة  ،إدارة المخاطر – )2(العنصر  –

للتأكد من وضع  ا،مهیالتنسیق لتقی أو ،تقییم لمحطات العمل/مناطق العملإجراء  أصحاب العمل على )ج (
 .تصامیم وهیاكل عمل آمنة من ناحیة هندسة مكان العمل

التعرض إلى من وممارسات للعمل اآلمن وتطبیقها للحد  تحكموضع إجراءات  أصحاب العمل على )د (
 .التعامل الیدوي وهندسة مكان العملبالمخاطر المرتبطة 

الیدوي وفقًا مهام التعامل في  المستخدمةمن إجراء الصیانة الالزمة للمعدات التأكد  أصحاب العملعلى  )ه (
 .لتعلیمات جهة التصنیع

ومخاطر الصحة  ،واألحمال ،همبمعلومات عن بیئة عملتزوید العاملین لدیهم  أصحاب العملعلى  )و (
من أجل الوقایة من األمراض وذلك  ،التحكمو جراءات المتبعة ألغراض الوقایة والحمایة واإل ،والسالمة

 واإلصابات.

مهام على أداء  أي فرد من العاملینتقییمًا لقدرة  -احتاج األمر إن  -أن یجروا  أصحاب العملعلى  )ز (
 .الصحة والسالمة علىقد تترتب علیها مخاطر  الیدوي التيالتعامل 

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة متطلبات ل -اللزومعند  –االمتثال  أصحاب العمل على )ح (
 .المهام الیدویة التي تتضمن التعامل مع األشخاص –) 14.1دلیل الممارسة الفني ( – المهنیة

 .للغرض منها الیدويالتعامل  مهامالمعدات المستخدمة في  من مالئمةالتأكد  أصحاب العمل على )ط (

واختبارها  الیدويمهام التعامل المعدات المستخدمة في ومعاینة من فحص التأكد  أصحاب العملعلى  )ي (
 .جهة التصنیعواعتمادها وصیانتها وفقًا لتعلیمات 

 العاملینللتأكد من أن  الیدويمهام التعامل مراقبة استخدام المعدات المستعملة في  أصحاب العمل على )ك (
 یستخدمونها بالشكل الصحیح.

 نوالعامل 3-1-2

العام لنظام إمارة أبوظبي المهام والمسؤولیات الموكلة إلیهم وفقًا للمتطلبات العامة لإلطار أداء ن العاملی على )أ (
 .)7-2-3( ، القسماألدوار والمسؤولیات والتنظیم الذاتي – )1(العنصر  –للسالمة والصحة المهنیة 

الیدوي وهندسة مكان التعامل  بمهامإصابة تتعلق  أوخلل (عطل) ن اإلبالغ عن أي نشاط أو العاملی على  )ب (
 لخطر.لو/أو یتوقعون أن تعرض سالمتهم أو سالمة أي شخص آخر  العمل
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 بممارسات العمل اآلمن وٕاجراءات التشغیل القیاسیة.االلتزام  العاملین على )ج (

وفقًا ألیة  صاحب العملوفرها لهم یأو أجهزة السالمة المناسبة التي العمل استخدام معدات  العاملینعلى  )د (
 .جهزةاألمعدات أو تلك الق باستخدام أو تعلیمات یتلقونها فیما یتعلتدریبات 

 أداء أیة مهام تستلزم التدریب إال بعد تلقیهم التدریب الالزم علیها وتوثیق ذلك. للعاملینال یجوز  )ه (

لیسوا على درایة بكیفیة تشغیلها أو لم یتلقوا التدریب المناسب على  معداتتشغیل أیة  للعاملینال یجوز  )و (
 .ستخدامهاا

 التخطیط والتقییم  3-2

 بمهامالمخاطر المرتبطة  لرصد وجود عملیة/منطقة عمل/عمل تقییم كل محطة أصحاب العمل على )أ (
المتبعة والمعدات المستخدمة من  إجراءات التحكم، كما یجب تقییم التعامل الیدوي وهندسة مكان العمل

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة  وفقا لمتطلباتممارسات إدارة المخاطر  إتباعخالل 
 إدارة المخاطر.  – )2(العنصر  – المهنیة 
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 المراجع  -4
األدوار والمسؤولیات والتنظیم  –) 1(العنصر  – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •

 الذاتي

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

 التدریب والتوعیة والكفاءة – )5(العنصر  –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة   •
یل المؤسسات المهنیة ، تسج)7.0(اآللیة  – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •

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

 والصحة المهنیة

الیدویة المهام  –) 14.1دلیل الممارسة الفني ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •
 األشخاص.التعامل مع التي تتضمن 

، هیئة الصحة والسالمة في مكان أعمال المناولة الیدویةفیما یتعلق ب 2010دلیل الممارسة الفني لعام  •
 العمل بكوینزالند، وزارة العدل والنیابة العامة، حكومة كوینزالند، أسترالیا
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 سجل تعدیل الوثیقة-5

 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت  المراجعةتاریخ  رقم اإلصدار

 ال ینطبق اإلصدار األول 2012فبرایر  2.0

 ال ینطبق لم یتم اصدار الوثیقة باللغة العربیة 2016یولیو   1 3.0

 2017یو نیو  18 3.1

 جمیع الصفحات تغییر الشعار 

مركز أبوظبي للبیئة والصحة والسالمة إلى  مسمى تغییر
 مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 في كل الوثیقة

الوثیقة من اإلطار التشریعي لنظام إدارة  عنوانتغییر 
مارة أبوظبي إلى اإلطار العام إلالبیئة والصحة والسالمة 

 لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 
 في كل الوثیقة

 ال ینطبق حذف الشكر والتقدیر

 ال ینطبق حذف التمهید

لسالمة الى إ لبیئة والصحة والسالمةا مصطلح تغییر
 والصحة المهنیة

 في كل الوثیقة

 5 لتدریبا تسجال(ي) بشأن 2 إضافة البند

 6 (ل)) بشأن الدلیل اإلرشادي الفني1-1-3إلغاء البند (

من قائمة  الدلیل اإلرشادي الفني اإلشارة إلىإلغاء 
 8و  7واآللیات  5المراجع، وٕاضافة اإلشارة إلى العنصر 
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 في كل الوثیقة تعدیالت لغویة لتوضیح المتطلبات دون تغییرها

 
 



 

  
 

 

 

 
 2017 مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة© 

أبوظبي. وتعتبر هذه الوثیقة من  -أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة وهیئة الصحة تم إعداد هذه الوثیقة من قبل مركز 
ملكیة المركز، ویجب استخدامها لألغراض التي وضعت من أجلها. لذا یمنع استخدامها أو إعادة إصدارها بشكل غیر 

 .مصرح به.
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