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 مقدمة -1
 المهامیسري هذا الدلیل على كافة جهات وأماكن العمل في إمارة أبوظبي والتي قد تتعرض إلى المخاطر نتیجة  )أ (

وهو ما قد یتسبب في  ،(مثل المرضى في المستشفیات)أو رفعهم أشخاص التعامل الیدوي مع التي تتطلب 
وفي حال  .حدوث أو تفاقم االضطرابات العضلیة الهیكلیة المرتبطة بالعمل أو غیرها من اإلصابات واألمراض

عمل بتطبیق لتزم أصحاب الیوجود تعارض بین متطلبات هذا الدلیل ومتطلبات أي سلطة تنظیمیة أخرى، 
 صرامًة. كثر األالمتطلبات 

لحمل أو إسناد أو ما أیة أنشطة في مكان العمل تستلزم إستخدام القوة بواسطة شخص یسري هذا الدلیل على  )ب (
 زلق) أو إمساك أي شخص آخر في مكان العمل. وأسحب  وأدفع  وأحمل  وأخفض  وأنقل (رفع 

وٕان تعذر القضاء على  .الیدویة الخطرة بالمهامتجنب القیام بالطریقة األساسیة للحد من هذه المخاطر هي  إن )ج (
طبیعة أخذ أصحاب العمل في الحسبان یالمخاطر بشكل تام، یجب أن یتم تقییمها بدقة وٕامعان، على أن هذه 

للتأكد من وضع وتطبیق إجراءات  ،وغیرها من العوامل ،والقدرات الفردیة ،وبیئة العمل وطبیعة األحمال، ،مهامال
 لتحكم الالزمة. ا
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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  – لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةاإلطار العام  )2(

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

 السالمة والصحة المهنیة

وضع وٕاعداد البرامج التدریبیة بالشكل الذي یستوفي احتیاجات مجموعات مهنیة محددة أو فرق عمل  یجب  )ب (
 بعینها. 

بالتعامل غیرهم من األشخاص المعنیین الذین یقومون أو  العاملین من أن كافة التأكد  أصحاب العمل على )ج (
 التدریب على النقاط التالیة كحٍد أدنى:  آخرین قد تلقواأشخاص  یدویا مع

 ممارسات العمل اآلمن واإلجراءات المتبعة في موقع العمل )1(
محدد واختیار الحلول المالئمة (إدارة  إجراءمهمة عمل أو أي المرتبطة بكیفیة رصد المشاكل   )2(

 األساسیة) رالمخاط
بها في مكان العمل وأسبابها والعالمات أنواع إصابات العمل المرتبطة بالمهام الیدویة التي یتم القیام  )3(

 المبكرة لإلصابات وعوامل الخطورة
على درایة بالنقاط  واأن یكون لعاملینل)، یجب غیره وأ دفعه أو حملهأو  عند نقل شخص ما (رفعه )4(

 التالیة: 

 متى یجب علیهم طلب المساعدة .1
 كیفیة االستخدام اآلمن للمساعدات المیكانیكیة واألجهزة المساعدة .2
 وفعالةبطریقة آمنة  بالمهام الیدویةكیفیة تحضیر وٕاعداد منطقة العمل للقیام  .3
 بدنیة)استخدام القوة ال(عند اآلمن  التعامل الیدويامتالك القدرة على تطبیق مبادئ  .4

یتلقون التدریب لتمكینهم من تنفیذ ومراقبة  المدیرین والمشرفین المباشرین من أنالتأكد  أصحاب العمل على )د (
 .بهاالممارسات اآلمنة المعمول 

 كل عام. المعلومات لتحدیثدورات تدریبیة یجب توفیر   )ه (

أو  التعامل الیدويیجب أن تخضع البرامج التدریبیة للمراجعة والتحدیث عندما یطرأ تغییر على معدات  )و (
 .المعمول بهاأو التشریعات/المعاییر  إجراءات التحكم

 على صاحب العمل االحتفاظ بسجل للتدریب الالزم على أن یتضمن السجل المعلومات التالیة:  )ز (
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 االسم ورقم بطاقة الهویة )1(
 رقم بطاقة الهویة اإلماراتیة )2(
 موضوع (موضوعات) التدریب )3(
 تاریخ (تواریخ) التدریب )4(
 اسم الشخص مقدم التدریب )5(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أدلة الممارسة الفنیة   -اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة   
 10 من 6 صفحة     2017 نیویو  18 - )3.1(اإلصدار  -المهام الیدویة التي تتضمن التعامل مع األشخاص –) 14.1دلیل الممارسة الفني (

 

 المتطلبات  -3
 المهام والمسؤولیات  3-1
  أصحاب العمل 3-1-1

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

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة الواردة في  ذات العالقةلمتطلبات االمتثال ل أصحاب العمل على  )ب (
 .التعامل الیدوي وهندسة مكان العمل - )14.0دلیل الممارسة الفني ( – والصحة المهنیة

وممارسات للعمل اآلمن من أجل الحد من تعرض  تحكموضع وتنفیذ إجراءات  أصحاب العمل على )ج (
 .التعامل الیدوي وهندسة مكان العملبة على لمخاطر المترتل العاملین

 ،الهندسیة إجراءات التحكم، بما في ذلك وضع وتطبیق إجراءات التحكم الالزمةمراعاة  أصحاب العمل على )د (
 . التعامل الیدوي وهندسة مكان العملالمترتبة على لمخاطر ل العاملینللقضاء تمامًا أو الحد من تعرض 

الموكلة والتي قد تمثل  الیدوي مهام التعاملعلى أداء  العاملینتقییم لقدرات إجراء  أصحاب العمل على )ه (
 خطورة على سالمتهم وصحتهم.

للغرض األشخاص مع الیدوي مهام التعامل من مالئمة المعدات المستخدمة في التأكد  أصحاب العملعلى  )و (
 .منها المراد

 هاواختبار  هافحصیتم رفع/حمل األشخاص مهام المعدات المستخدمة في أن من التأكد  أصحاب العمل على )ز (
 .جهة التصنیعوفقًا لتعلیمات  وصیانتها هاواعتماد

أخذوا بعین قد أنهم من عند تطویر إجراءات إلخالء المبنى أثناء الطوارئ التأكد  أصحاب العمل على )ح (
 .العاملیناألشخاص على  التعامل الیدوي معاإلعتبار تأثیر 

لتعلیمات جهة  ̋األشخاص وفقا للتعامل معلمعدات المستخدمة امن صیانة التأكد  أصحاب العمل على )ط (
 التصنیع وخطة الصیانة الوقائیة.

 العاملینشخاص للتأكد من أن في التعامل مع األالمعدات المستخدمة استخدام مراقبة  أصحاب العمل على )ي (
 یستخدمونها بالشكل الصحیح. 

  نوالعامل  3-1-2

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

یتوقعون أن و شخاص، األمع الیدوي التعامل ب اإلبالغ عن أي نشاط أو خلل (عطل) مرتبط العاملین على  )ب (
 لخطر.ل آخرشخص أي عرض سالمتهم أو سالمة ی

 ممارسات العمل اآلمنة وٕاجراءات التشغیل القیاسیة.تنفیذ بااللتزام  العاملین على  )ج (
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لهم وفقًا ألیة  صاحب العملوفرها یوأجهزة السالمة المناسبة التي العمل معدات  إستخدام العاملینعلى  )د (
 .األجهزةمعدات أو تلك الإستخدام  وها حول كیفیةتدریبات أو تعلیمات تلق

 أداء أیة مهام تتطلب التدریب قبل تلقي التدریب الالزم وتوثیق ذلك. للعاملینال یجوز   )ه (

یة بكیفیة تشغیلها ولم یتلقوا التدریب المناسب على كیفیة الیسوا على در  معداتتشغیل أیة  للعاملینال یجوز  )و (
 استخدامها.

 التخطیط والتقییم 3-2

 – لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةتقییم للمخاطر وفقًا  إجراء أصحاب العمل على )أ (
تطبیق إجراءات و  ألشخاصا مع الیدوي بالتعامل المتعلقةلمخاطر، لتحدید المخاطر إدارة ا – )2(العنصر 
 لمهام قد تعرضهم إلصابات. العاملیناآلمن للحد من أداء  العمل ممارساتالتحكم و 
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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  •
تسجیل المؤسسات المهنیة ، )7.0(اآللیة  – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •

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

 والصحة المهنیة

التعامل الیدوي  –) 14.0دلیل الممارسة الفني ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •
 وهندسة مكان العمل

، هیئة الصحة والسالمة في مكان العمل  لألشخاص بشأن المناولة الیدویة 2001دلیل الممارسة الفني لعام •
 بكوینزالند، وزارة العدل والنیابة العامة، حكومة كوینزالند، أسترالیا

، قسم الصحة والسالمة المناولة الیدویة لألشخاص في خدمات الرعایة الصحیة، دلیل الیدویةاألعمال  •
 العمل، حكومة جمهوریة الصین الشعبیة إدارةالمهنیة، 
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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  3.0

 2017 یونیو 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

 5-4 لتدریبا تسجال(ز) بشأن 2 إضافة البند

 الینطبق (ج)) بشأن الدلیل اإلرشادي الفني1-1-3إلغاء البند (

من قائمة  الدلیل اإلرشادي الفني اإلشارة إلىإلغاء 
 8و  7واآللیات  5المراجع، وٕاضافة اإلشارة إلى العنصر 

8 

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

 مصرح به..


	Approved Cover Page
	14.1 - Manual Tasks Involving the Handling of People v3.1 Arabic
	1- مقدمة
	2- التدريب والكفاءة
	3- المتطلبات
	3-1 المهام والمسؤوليات
	3-2 التخطيط والتقييم

	4- المراجع
	5- سجل تعديل الوثيقة


