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 مقدمة  -1 .2
لطات السها تبحیث یشمل المتطلبات التي وضع وقد تم إعدادهفي إمارة أبوظبي،  أصحاب العملیسري هذا الدلیل على كافة  )أ(

في حالة تعارض المتطلبات الواردة في هذا الدلیل مع المتطلبات ٕامارة أبوظبي. في دولة اإلمارات العربیة المتحدة و  المختصة
 إتباع المتطلبات األكثر صرامة من بینها. أصحاب العملأخرى، یجب على  سلطة مختصةأي  وضعتهاالتي 

 
ل ك :هو 2006لسنة ) 29كما ورد في القانون االتحادي رقم ( )االحتیاجات الخاصة الشخص ذي(صاحب الهمة تعریف إن  )ب(

شخص یعاني من قصور أو اختالل كلي أو جزئي دائم أو مؤقت في قدراته الجسدیة أو الحسیة أو العقلیة أو االتصالیة أو 
  .صةاالحتیاجات الخائه من غیر ذوي مدى الذي یحد من إمكانیة تلبیة متطلباته العادیة كنظراالالتعلیمیة أو النفسیة إلى 

 
حتیاجات االي و ذاألشخاص (أصحاب الهمم من تم تحدیده على أنه بإصدار بطاقة خاصة لكل شخص  وزارة تنمیة المجتمع تقوم  )ج(

، باإلضافة إلى في شأن حقوق ذوي االحتیاجات الخاصة 2006 لسنة) 29وفقًا لمتطلبات القانون االتحادي رقم ( ،)خاصةال
 .للرعایة اإلنسانیة وذوي االحتیاجات الخاّصة مؤسسة زاید العلیامن  تصدروالتي  "خدمتى"بطاقة 
 

ة ض مراعابغر  ،أصحاب الهممأحد عند تعیین حسبما یلزم تطبیقها  أصحاب العملیحدد هذا الدلیل المتطلبات التي یجب على  )د(
في  ون لهایتعرضتضمن خفض أو منع الحوادث المهنیة التي قد  بطریقة مناسبة أصحاب الهممالمخاطر المتعلقة بتوظیف  وٕادارة

 . عملالأماكن 
 
مكنه ی صاحب الهمةالتأكد قدر اإلمكان من أن واجب  :هو "التعدیالت المعقولة"ألغراض تطبیق هذا الدلیل یكون تعریف  )ه(

حاب أصمن غیر شخص الوظیفة كأي تلك أداء مهام  في ستمراراالأداء مهام وظیفة ما و له عالقة بكل شيء  الوصول إلى
وٕازالة الحواجز المادیة و/أو توفیر أنواع الدعم اإلضافي الالزمة  الوظائفأسلوب هیكلة ، ویمكن أن یشمل ذلك تغییر الهمم

 للشخص ذي االحتیاجات الخاصة.
 
 2006 لسنة) 29بتطبیق المتطلبات القانونیة المعمول بها وخاصة القانون االتحادي رقم (االلتزام  أصحاب العمل یجب على )و(

بشأن دلیل تصنیف أصحاب الھمم (دلیل تصنیف  2017) لسنة 7رقم ( والتعمیم في شأن حقوق ذوي االحتیاجات الخاصة
 . یة) إلمارة أبوظبيالصادر عن المجلس التنفیذي (اللجنة التنفیذ، )2016 –اإلعاقة في إمارة أبوظبي 
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 التدریب والكفاءة -2 .3
 لمتطلبات التالیة:ایتوافق مع السالمة والصحة المهنیة على التدریب  أن من  التأكد أصحاب العملیجب على  )أ(

 .) التدریب والتوعیة والكفاءة5العنصر ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  )1(
المهنیة العاملة في  المؤسسات) تسجیل 7.0اآللیة ( –إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام لنظام  )2(

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

 .المهنیة

عمل لاي شخص آخر قد یتأثر بترتیبات أو متطلبات وأل أصحاب الهمملتدریب الالزم لكافة ار یتوف أصحاب العملعلى  )ب(
 .صاحب الهمةفي إطار تعیین الالزم تطبیقها ة نمعیال

وأي شخص آخر یتأثر به أو یقدم  صاحب الهمةتوفیر تدریب محدد إلى  ضمان  أصحاب العمل كحد أدنى، یجب على  )ج(
 التالیة: حول المسائل ، وذلكله دعم معین

  صاحب الهمةنتیجة لتعیین التي تستحدث خاصة بالعمل المعینة التعلیمات ال  )1(
 إجراءات اإلخالء في حاالت الطوارئ  2(
 التدریب التعریفي    )3(

ي ف العاملینج) أعاله إلى التدریب االعتیادي الذي یتم توفیره لكافة -2تضاف المتطلبات التدریبیة المذكورة في القسم ( )د(
 .مكان العمل

 .الذي یتم توفیره تدریبات نظریة وعملیة یشمل التدریبیجب أن  )ه(

یغة یستطیع المواد التدریبیة بصأن تكون و ، صاحب الهمةلیتم تقدیم التدریب والمواد التدریبیة بلغة وطریقة مناسبة یجب أن  )و(
 استیعابها بسهولة.صاحب الهمة 

 المطلوب یشمل المعلومات التالیة:بسجل للتدریب االحتفاظ  أصحاب العمل على )ز(

  بطاقته الوظیفیةاسم الموظف ورقم  )1(
 للمتدربرقم بطاقة الهویة اإلماراتیة  )2(
 التدریب  مواضیع )3(
 تاریخ/تواریخ التدریب  )4(
 بیانات المدرب  )5(
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 المتطلبات  -3 .4
  والمسؤولیاتالمهام  3-1

  أصحاب العمل 3-1-1
 

وفقًا للمتطلبات العامة الواردة في اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة  مومسؤولیاته ممهامهتأدیة  أصحاب العمل على )أ(
 ). 5-2-3الذاتي، القسم ( والتنظیموالمسؤولیات  األدوار –) 1العنصر ( –والصحة المهنیة 

للشخص المراد االحتیاجات المحددة یراعي  للمخاطر إجراء تقییم أصحاب العمل على ،أحد أصحاب الهممقبل تعیین  )ب(
 أیة مخاطر إضافیة قد تظهر عقب تعیین كما یغطي، األنشطة التي یشارك بها أو یمكن أن یشارك بها ویغطي ،تعیینه

  ذلك الشخص.  

بة وأیة تعدیالت معقولة مطلو  المعني الشخصبه سوف یعمل في الحسبان مكان العمل الذي أن یأخذ تقییم المخاطر  على )ج(
 من غیر ذوي االحتیاجات الخاصة. شخصي استخدام كافة المرافق العادیة التي تتوفر أللتمكین ذلك الشخص من 

أي شخص آخر قد و  صاحب الهمةع مأثناء عملیة تقییم المخاطر التشاور الكامل ضمان اجراء  أصحاب العملیجب على  )د(
 .صاحب الهمةتعیین التي تم وضعها لالخاصة عمل الیتأثر بترتیبات أو متطلبات 

حة في اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصتسلسل أدوات التحكم كما هو وارد أن تتبع عملیة تقییم المخاطر ل یجب )ه(
درته قتؤثر فعلیا على  إذا كانت حالة الشخص كذلك فیمایجب أن تراعي  اإدارة المخاطر، إال إنه –) 2العنصر ( –المهنیة 

  أداء المهام/األعمال بطریقة آمنة.على 

 –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  یتماشى معتوثیق عملیة تقییم المخاطر بما تنفیذ و یجب  )و(
 .إدارة المخاطر –) 2العنصر (

تكن مطلوبة بغرض ، ما لم صاحب الهمةمن الحفاظ على سریة أیة معلومات طبیة تتعلق بالتأكد  أصحاب العمل على )ز(
 .المتأثریناآلخرین سالمة وصحة الشخص أو ذلك ضمان سالمة وصحة 

صاحب لیمكن شكل ب أو لغةب المهنیة والصحة بالسالمة صلةال ذات الوثائق جمیع توفیر من التأكد أصحاب العمل على )ح(

 . استیعابهالهمة 

  العاملون 3-1-2
والصحة  ةاإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالممهامهم ومسؤولیاتهم وفقاً للمتطلبات العامة الواردة في  تأدیةن یالعامل على )أ(

 ). 7-2-3الذاتي، القسم ( والتنظیموالمسؤولیات  األدوار) 1العنصر ( –المهنیة 
 
 . الزمةأو معدات قد تكون خاصة كاملة بشأن أي ظروف درایة  على صاحب العملالتأكد من أن  العاملین على  )ب(
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 خطة إدارة الطوارئ واإلخالء 3-2

اإلطار العام لنظام إمارة متطلبات من وضع خطط اإلخالء في حاالت الطوارئ بما یتماشى مع التاكد  أصحاب العمل على )أ(
 ."الطوارئحاالت إدارة ") 6العنصر ( - أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

ت لإلخالء في حاالو دارة الطوارئ إلخطط أي في الحسبان عند وضع  أصحاب الهمممن أخذ التأكد  أصحاب العمل على )ب(
 الطوارئ.

 خطة اإلخالء الفردي في حال الطوارئ 3-2-1

 أن لهعلى  مصنفخاصة بكل شخص في حال الطوارئ الفردي إلخالء خطة لمن وضع التأكد  أصحاب العمل على )أ(
 احتیاجات خاصة.

یجب  كما في حال الطوارئ.تقدیم العون له أثناء اإلخالء بهدف أصحاب الهمم فرد من " لكل رفیقیتم تخصیص "یجب أن   )ب(
تخصیص "رفیق" ثان لضمان توفر التغطیة المطلوبة في حال غیاب الرفیق األول عن مكان العمل. ویجب على أصحاب العمل 

 . صاحب الهمةفي كافة أوقات تواجد  في مكان العملأحد الرفیقین المكلفین  تواجدالتأكد من 

یجب أن تشمل تلك الخطة ما یلي حیث خطة اإلخالء الفردي في حال الطوارئ،  لتوثیقیحتوي الملحق األول على نموذج  )ج(
 الحصر: على سبیل ال  األقل،على 

  صاحب الهمةبیانات    )1(

 صاحب الهمةلالموقع االعتیادي    )2(

 بیانات االتصال بكافة األطراف المشاركة في خطة اإلخالء الفردي في حالة الطوارئ   )3(

 إخالئه من المبنى  التي قد تؤثر على إعاقة الشخصمعلومات حول   ) 4(

  الطوارئإبالغ الشخص بوجود حالة  كیفیة  ) 5(

 أسماء األشخاص المكلفین بتقدیم العون   )6(

 أیة معدات قد تكون مطلوبة   ) 7(

 الفردیة خطوة بخطوةعملیة اإلخالء   ) 8(

 تخصیص الرفیق المعاون/الرفقاء المعاونین. عند و  له اإلخالء الفرديخطة وضع  عند صاحب الهمةالتشاور مع  یجب )د(

 .اإلخالء الفردي على متطلبات خطة صاحب الهمةتدریب الرفیق المعاون و  یجب )ه(

أثناء كافة التدریبات على اإلخالء حسبما تتطلب اإلخالء الفردي خطة  إجراء التدریب علىمن التأكد  صاحب العمل على )و(
 .جهةالالخاصة ب الطوارئخطة إدارة 
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 استخدام مرافق الرعایة  3-3

د قكافة مرافق الرعایة بصورة كاملة كما من استخدام  أصحاب الهممقدر اإلمكان من تمكین التأكد  أصحاب العمل على )أ(
    یفعل األشخاص األصحاء.

من ذلك  صاحب الهمةالتعدیالت المعقولة الالزمة لتمكین  إجراء أصحاب العمل علىعندما یتعذر االستخدام الكامل،  )ب(
 االستخدام.

 والتواصلالتشاور  3-4

 حول أي مسألة معینة قد تؤثر على صحتهم وسالمتهم. أصحاب الهمممن التشاور مع التأكد  أصحاب العمل على )أ(

وضع أیة إجراءات و/أو برامج معینة یتم وضعها في  عند صحاب الهممأل اإلشراك الكاملمن التأكد  أصحاب العمل على )ب(
 .أحد أصحاب الهممإطار تعیین 

 جعةاالمر  3-5

 كل ستة شهور على األقل. صاحب الهمةب المراجعة الكاملة لكافة الوثائق المتعلقةمن التأكد  أصحاب العمل على )أ(

 عملیة المراجعة. أثناء  صاحب الهمةالتشاور مع  یجب )ب(

 .صاحب الهمة نوتعیی ستیعابال الموضوعةفعالیة تطبیق اإلجراءات أو الترتیبات  تقییمعلى أن تركز عملیة المراجعة  على )ج(
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 المراجع -4 .5

 الذاتي والتنظیموالمسؤولیات األدوار  -) 1العنصر ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •
  التدریب والتوعیة والكفاءة –) 5العنصر ( –للسالمة والصحة المهنیة  اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي •
 الطوارئ  حاالت إدارة –) 6العنصر ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •
 رقم االتحادي القانونب والمعدل خاصةشأن حقوق ذوي االحتیاجات الب 2006 لسنة) 29القانون االتحادي رقم ( •

 .2009 لسنة 14
 –بشأن دلیل تصنیف أصحاب الهمم (دلیل تصنیف اإلعاقة في إمارة أبوظبي  2017) لسنة 7تعمیم رقم ( •

 )، الصادر عن المجلس التنفیذي (اللجنة التنفیذیة) إلمارة أبوظبي2016
 لمتحدةالمملكة االهیئة التنفیذیة للصحة والسالمة ب –الصحة والسالمة لذوي االحتیاجات الخاصة وجهات عملهم  •
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 سجل التعدیالت على الوثیقة -5

 رقم اإلصدار تاریخ المراجعة وصف التعدیالت الصفحات المعنیة

 3.0 2016 یولیو 1 اإلصدار األول كافة الصفحات

 السالمة والصحة المهنیة تعدیل عنوان الوثیقة إلى "متطلبات كافة الصفحات
 "ألصحاب الهمم

 3.1 2017نوفمبر  19

/ األشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة تعدیل "الشخص ذي  كافة الصفحات
 االحتیاجات الخاصة" إلى "صاحب الهمة / أصحاب الهمم"

 (ج)  1تعدیل الفقرة   3

 (و) 1تعدیل الفقرة   3

8 
الصادر عن  2017) لسنة 7تعدیل المراجع إلضافة التعمیم رقم (

) لسنة 29القانون االتحادي رقم (إمارة أبوظبي، وتعدیل عنوان 
2006 
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: الحد األدنى لمتطلبات خطة اإلخالء الفردي في حال الطوارئ1الملحق   

 خطة اإلخالء الفردي في حال الطوارئ

 صاحب الهمةالقسم األول: بیانات 

  االسم

  اإلدارة

  الموقع االعتیادي

  بیانات االتصال

  نوع اإلعاقة

 الثاني: طریقة إبالغ الشخص بوقوع حالة الطوارئالقسم 

 نظام اإلنذار الحالي 
 الكالم الشفهي

 جهاز نداء شخصي
 یرجى التحدید –طرق أخرى 

    المساعدین المكلفینالقسم الثالث: 

  :بتقدیم ید العون في حاالت الطوارئ مكلفیناألشخاص التالیة أسماؤهم 

  االسم

  بیانات االتصال

  االسم

  بیانات االتصال

 القسم الرابع: طریقة تقدیم العون 

 تفاصیل المساعدة التي یقدمها الرفقاء المعاونون أثناء اإلخالء وأي تدریب مطلوب أو معدات الزمة.

 خطة اإلخالء الفردي في حال الطوارئ (اإلجراءات خطوة بخطوة)القسم الخامس: 

1  

2  

3  

4  

5  

 القسم السادس: المراقبة والمراجعة 

 أنشطة المراقبة والمراجعة المطلوبة على الخطةتفاصیل 
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  اتالقسم السابع: الموافق

 التاریخ التوقیع االسم الشخص

    الخطة معد

    مدیر السالمة والصحة المهنیة

    المدیر المباشر

    الشخص المعني 

    الرفیق المعاون 

    الرفیق المعاون 
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