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 مقدمة  -1
في إمارة أبوظبي. وهو موضوع بحیث یشمل المتطلبات التي وضعها  العمل أصحابیسري هذا الدلیل على كافة  )أ(

 مركز أبوظبي للسالمة والصحة والمهنیة والسلطات المنظمة للقطاعات في إمارة أبوظبي. 

یضع هذا الدلیل المتطلبات والمعاییر الالزمة إلدارة المخاطر المرتبطة بالعمل في مواقع دولیة، حیث یمكن لبیئة  )ب(
 الحیاة والبنیة التحتیة والثقافة والمناخ السیاسي أن تختلف بصورة كبیرة عن مثیالتها الموجودة في إمارة أبوظبي. 

عند التخطیط للسفریات واألعمال الدولیة للعاملین، یجب أن یؤخذ في االعتبار التهدیدات اإلرهابیة واألمراض الناشئة  )ج(
 التي قد تتسبب في مخاطر بالنسبة للمسافرین الدولیین.  

لعاملین یجب إدراج هذه المتطلبات في مرحلة تقییم المخاطر والتخطیط للنشاط الدولي. ویجب على أصحاب العمل وا )د(
الذین یستعدون لألعمال الدولیة التعرف على الظروف المتوقع مواجهتها أثناء الرحلة وفي الوجهة المقررة، ومن ثم 
اتخاذ الخطوات الالزمة للحد من المخاطر والتحكم بها. ویحدد هذا الدلیل المجاالت الرئیسیة للمخاطر التي ینبغي 

 مراعاتها.

"العاملین" یشمل كل من المتطوعین والعاملین المؤقتین الذین یتعاقد معهم صاحب  ألغراض هذا الدلیل، فإن مصطلح )ه(
 العمل لتنفیذ عمل ما نیابة عنه في المواقع الدولیة.
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  والكفاءةالتدریب  -2
 : سالمة والصحة المهنیة مع متطلباتعلى أصحاب العمل التأكد من توافق التدریب المتعلق بال )أ(

 والكفاءة والتوعیة التدریب –)5(العنصر – إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةالعام لنظام اإلطار  )1(

المؤسسات المهنیة تسجیل  -)7.0اآللیة ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  )2(
 مجال السالمة والصحة  المهنیة.في  العاملة

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

وكذلك  ،المطلوب منهم تطبیق متطلبات هذا الدلیل للعاملینمن توفیر التدریب الالزم التأكد أصحاب العمل على  )ب(
إبالغها إلى  ، ومن أنه قد تموالعمل الدولي المعتزم القیام بهمامن فهم واستیعاب المخاطر المرتبطة بالسفر التأكد 

 . العاملین المقرر سفرهم

أیة مسائل  بحیث یغطيو  ،یلبي المتطلبات الخاصة بالبلدان ومواقع العمل المقرر زیارتها بشكلیجب إعداد التدریب  )ج(
 : للعاملینأو متطلبات فریدة من نوعها، على أن تكون الموضوعات التالیة جزًء من البرنامج التدریبي 

وتھدیدات السالمة  ،المخاطر واألخطار األمنیة في ذلك(بما  والمعروفةاألخطار والمخاطر المحتملة  )1(
 والكوارث الطبیعیة المحتملة) ،والوقایة من األمراض ،الشخصیة

 إجراءات الطوارئ الموضوعة   )2(
 المعلومات الخاصة باإلسعافات األولیة واالستجابة الطبیة والتأمین الصحي )3(
 إجراءات وبروتوكوالت االتصال )4(
الموقع والتي في  المتواجدونأو المسؤولون  العاملونإتباع كافة التعلیمات األخرى التي یصدرھا  ضرورة )5(

 ال تتناقض مع المذكور أعاله
 ما یلي على سبیل المثال ال الحصر: ـ بما في ذلكالثقافیة والقانونیة األساسیةلمتطلبات ا )6(

 المناخ .1

 الحد األدنى لمتطلبات الزي .2

 متطلبات القیادة  .3

 وسائل المواصالت المحلیة (الحافالت وسیارات األجرة والقطار وغیرها) .4

 األطعمة (مدى تنوعها، ووفرة األطعمة الحالل، وغیرها) .5

 الكحول والتبغ والعقاقیر األخرى  .6

 بسجل للتدریب المطلوب یشمل المعلومات التالیة:االحتفاظ العمل  صاحب على )د(

 العمل االسم ورقم ھویة )1(
 رقم بطاقة الھویة اإلماراتیة  )2(
 موضوعات التدریب موضوع /  )3(
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 الجھة مقدمة التدریب  )4(
 تاریخ/تواریخ التدریب  )5(
 الشخص الذي قدم التدریب )6(
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  متطلباتال -3
 المهام والمسؤولیات  3-1
 العمل  أصحاب 3-1-1

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

أداء مهامهم ومسؤولیاتهم وفقًا لمتطلبات اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة على أصحاب العمل  )ب(
 إدارة المخاطر. –) 2العنصر ( –المهنیة 

على أصحاب العمل أداء مهامهم ومسؤولیاتهم وفقًا لمتطلبات اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة  )ج(
 العمل المنفرد و/أو في األماكن النائیة.  –) 30.0(دلیل الممارسة الفني  –المهنیة 

 عاملونال 3-1-2

العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة العامة لإلطار  متطلباتمهامهم ومسؤولیاتهم وفقًا للأداء  نیالعامل على )أ(
 . )7-2-3(، القسم الذاتي تنظیمالوالمسؤولیات و  األدوار – )1(العنصر  – المهنیة

 التخطیط وتقییم المخاطر 3-2

 على أصحاب العمل التأكد مما یلي: )أ(

التزام سیاسة السالمة والصحة المهنیة الخاصة بهم بحمایة صحة وسالمة العاملین عند نشرهم في المواقع  )1(
 الدولیة، وبتوفیر الكوادر والموارد الالزمة لذلك الغرض

شمول عملیة تقییم مخاطر االسالمة والصحة المهنیة لمختلف المخاطر التي یتم مواجهتها عند العمل في  )2(
 –) 2العنصر ( –المواقع الدولیة وفقًا لمتطلبات اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 

لمتأثرة بالعمل ومن بینها الجمهور إدارة المخاطر، ووضع أنظمة عمل آمنة لجمیع األطراف المشاركة أو ا
 العام 

تطبیق إجراءات التحكم المناسبة وفقًا للمتطلبات ذات الصلة الواردة ضمن اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي  )3(
 للسالمة والصحة المهنیة، لتحقیق اإلدارة اآلمنة لألنشطة دون تعریض الصحة للمخاطر

والتعاون الدولي ت ونصائح تتعلق بالسفر تصدرها وزارة الشؤون الخارجیة یجب لعملیة التخطیط أن تراعي أیة إرشادا )ب(
 بدولة اإلمارات العربیة المتحدة. 
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 إجراء/برنامج العمل الدولي  3-3

سوى تحكم محدود في أماكن العمل الدولیة، إال إنه یجب  معلى الرغم من أن أصحاب العمل یمكن أال یكون لدیه )أ(
علیهم ألقصى درجة ممكنة ضمان سالمة وصحة ورعایة العاملین أثناء وجودهم في المقرات التابعة ألصحاب 

 العمل.

على الجهات المطلوب من العاملین لدیها السفر والعمل في المواقع الدولیة بصورة منتظمة أن تضع وتنفذ إجراء  )ب(
 أو برنامج للسفر والعمل الدولیین.و/

 یجب لذلك اإلجراء و/أو البرنامج أن یتضمن، على سبیل المثال ال الحصر، ما یلي: )ج(

تحدید األخطار المحتملة التي یمكن مواجهتها خالل النشاط الدولي، بما في ذلك مخاطر الصحة والسالمة  )1(
 المرتبطة بالسفر لفترات طویلة أو السفر المتكرر

تقییم المخاطر المرتبطة باألخطار المحتملة، والتأكد من وضع إجراءات لإلسعافات األولیة والمعالجة الطبیة  )2(
 واالستجابة في حاالت الطوارئ، وتعمیمها بكفاءة 

 ) من هذه الوثیقة 2التأكد من توفیر التدریب الالزم، وفقًا للقسم ( )3(

المواقع الدولیة المعنیة بما في ذلك القانون والنظام  الحصول على معلومات محدثة حول السالمة واألمن في )4(
 العام وأیة صراعات 

التأكد مسبقًا من امتالك العاملین المقرر سفرهم لكافة الوثائق والتأشیرات والشهادات والموافقات المطلوبة  )5(
 وغیرها

لیة المقرر السفر الحصول على المعلومات المتعلقة باألخطار الصحیة، وخاصة األوبئة، في المواقع الدو  )6(
 إلیها، والتأكد من حصول العاملین المسافرین على التطعیمات الالزمة لحمایتهم من التعرض للمرض

الحصول على معلومات حول ما هو متوفر في الجهة/الموقع الكائن خارج البالد فیما یخص السالمة  )7(
 والصحة والمهنیة

ة المهنیة في مكان اإلقامة المقرر للعاملین، والذي مراعاة المخاطر واألخطار المرتبطة بالسالمة والصح )8(
دلیل الممارسة  –ة المهنیة یجب إدارته بما یراعي متطلبات اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصح

عالوة على المتطلبات القانونیة والفنیة المتطلبات العامة للسكن المقدم من صاحب العمل،  –) 18.0( الفني
 المعمول بها في موقع العمل الدولي.  

التأكد من توفر اإلشراف الكافي على جوانب السالمة والصحة والمهنیة عند تنفیذ أعمال البناء أو غیرها  )9(
 من األنشطة عالیة المخاطر في المواقع الدولیة

 مایة الشخصیة حسبما یلزمالتأكد من استخدام كافة العاملین ألدوات الح )10(

التأكد من إلمام العاملین بضرورة حصولهم على تدریب تعریفي یشأن الموقع. (وفي حال لم یكن لدى الشركة  )11(
الكائنة خارج البالد برنامج للتدریب التعریفي، فإنه یجب على صاحب العمل وضع قائمة كي یقوم العاملون 
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هة التي یجب إبالغها في حال وقوع حادث، وما هي أماكن لدیه بتطبیقها هناك، بما في ذلك تحدید الج
 صنادیق اإلسعافات األولیة ونقطة اإلخالء في حاالت الطوارئ، وغیرها) 

تحدید الترتیبات وجهات وخطوط االتصال (بما في ذلك جهات االتصال خارج ساعات العمل) في حال  )12(
ال العاملین الذین یعملون بمعزل عن الحاجة إلى الحصول على مساعدة خارج ساعات العمل أو في ح

 اآلخرین 

 تحدید اإلجراءات المتعلقة باإلبالغ عن الحوادث أثناء السفر أو العمل في المواقع الدولیة )13(

 مراعاة المتطلبات الخاصة بكل جنس (ذكر أو أنثى)   )14(

 الحصول على لوائح السالمة والصحة المهنیة المعمول بها في الموقع الدولي ومراعاتها  )15(

التأكد من وجود نقطة اتصال في الجهة/الموقع الكائن خارج البالد تكون مسؤولة عن العاملین لدى صاحب  )16(
 العمل أثناء وجودهم في مقرات تلك الجهة 

تقدیم نبذة للجهة/الموقع الكائن خارج البالد حول أنظمة العمل اآلمنة التي یطبقها صاحب العمل لضمان  )17(
 لمهنیة ورعایتهم أثناء العمل خارج الموقعسالمة العاملین لدیه وصحتهم ا

 إدراج استراتیجیات للحد من المخاطر المتعلقة بالصحة والسالمة )18(

 استخالص المعلومات من العاملین عقب ابتعاثهم للتعرف على الفجوات والدروس المستفادة  )19(

 التغطیة التأمینیة والمسؤولیة القانونیة  3-4
العاملین المقرر سفرهم لدیهم مستوى مناسب من التأمین والتغطیة التأمینیة ضد على أصحاب العمل التأكد من أن  )أ(

 المسؤولیة القانونیة، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، التأمین الصحي.

 یجب أیضًا مراعاة توفیر التأمین الالزم على المركبات والمعدات. )ب(

أو خارج مواقع العمل بشأن حدود التأمین قبل الشروع في األعمال (ج) یجب إخطار العاملین الذین یعملون في المیدان 
 .الدولیة
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 المراجع  -4
 األدوار والمسؤولیات والتنظیم الذاتي  –) 1العنصر ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •

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

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

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

تسجیل المؤسسات المهنیة العاملة في  -) 7اآللیة ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •
 مجال السالمة والصحة المهنیة

 تسجیل ممارسي السالمة والصحة المهنیة  - )8اآللیة ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •

اإلسعاف األولي وعالج  -) 4.0دلیل الممارسة الفنیة ( –العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار  •
 حاالت الطوارئ الطبیة

المتطلبات العامة  -) 18.0دلیل الممارسة الفنیة ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •
 للسكن المقدم من صاحب العمل

العمل المنفرد و/  –) 30.0دلیل الممارسة الفنیة رقم ( –ار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلط •
 أو في االماكن النائیة
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 12من10صفحة                  2019 یولیو 21 ،)3.1(اإلصدار  ،العمل في المواقع الدولیة – )30.1دلیل الممارسة الفني (

 سجل تعدیل الوثیقة -5
 

 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت تاریخ المراجعة رقم اإلصدار

 ال ینطبق اإلصدار األول باللغة العربیة 2019یولیو  21 3.1

 
 

  



 

 أدلة الممارسة الفنیة  - إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیةم العام لنظااإلطار 
 12من11صفحة                  2019 یولیو 21 ،)3.1(اإلصدار  ،العمل في المواقع الدولیة – )30.1دلیل الممارسة الفني (
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