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 مقدمة -1

بحیث یشمل متطلبات مركز  وقد تم إعدادهیسري هذا الدلیل على كافة أصحاب العمل في إمارة أبوظبي،  )أ(
 اإلمارة.  المعنیة فيعات للقطا المنظمةأبوظبي للسالمة والصحة المهنیة والسلطات 

المقاولین في مواقع  بأنشطةالمخاطر المرتبطة  لضمان تقییمهذا الدلیل المتطلبات والمعاییر الالزمة  یحدد  )ب(
وفقا لتسلسلها الهرمي، لمنع إصابة ومرض األشخاص الذین  ،ق إجراءات التحكمیتطبضمان اإلنشاء، و البناء و 

 ألنشطة.قد یتعرضون لمخاطر مترتبة على تلك ا

 العمل المشاركین في أعمال البناء أصحاباألفراد /  على متطلبات إداریة تخص كل منهذا الدلیل  ینص )ج(
العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة  اإلطار ضمن" الوارد البناء واإلنشاءلتعریف "أعمال  وفقا، واإلنشاء
 المصطلحات. قائمة – المهنیة

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة متطلبات العامة التي ینص علیها تضاف هذه المتطلبات إلى ال )د(
 .دینقاعتإدارة الم – )3(العنصر  – والصحة المهنیة
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 التدریب والكفاءة -2

 متطلبات:مع التدریب المتعلق بالسالمة والصحة المهنیة  توافقعلى أصحاب العمل التأكد من  )أ(

 التدریب والتوعیة والكفاءة – )5(العنصر  –لسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي ل )1(

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

السالمة  ممارسيتسجیل  - )8.0(لیة اآل –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  )3(
 والصحة المهنیة 

مسؤولیات المحددة الو  باألدوارعلى كل صاحب عمل التأكد من أن كافة األفراد في مؤسساتهم مؤهلون للقیام  )ب(
 وفقا لما ینص علیه هذا الدلیل.

لك قبل تكلیف المؤسسات / وذ بالذات، بشأن أعمال البناء واإلنشاء ،یجب تقییم مستوى كفاءة المقاولین واألفراد )ج(
 .في هذا المجالاألفراد بتنفیذ أي مهام في أي مشروع 

 األدوارلتنفیذ  المناسبینالتدریب التوجیه و لدیه على  من یعملعلى كل صاحب عمل التأكد من حصول كل  )د(
 اإلنشاء.البناء و والمسؤولیات التي یتم تكلیفه بها في مشروع 

 ألدوارهمنظرا  –تدریب متخصص لألفراد الذین یطلب منهم  على كل صاحب عمل التأكد من توفیر )ه(
 م.االمهتلك تنفیذ مهام یترتب علیها مخاطر خاصة ال توجد إال أثناء تنفیذ  –ومسؤولیاتهم 

على أن یحتوي هذا السجل على  ،هذا القسمفي علیه  المنصوصعلى صاحب العمل االحتفاظ بسجل للتدریب  )و(
 ما یلي:

 قته الوظیفیةبطاورقم  المتدرباسم  )1(

 ةرقم الهویة اإلماراتی )2(

 اسم المدرب )3(

 تاریخ التدریب  )4(

باإلضافة لسنة واحدة  عملهمتدریب العاملین طوال مدة المطلوبة بشأن سجالت العلى صاحب العمل االحتفاظ ب )ز(
 .تالیة
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 المتطلبات -3
 التعریفات 3-1
 أعمال البناء واإلنشاء 3-1-1 

  :تشمل أعمال البناء واإلنشاء )أ(

هدم  ،تفكیك ،صیانة ،إصالح ،تجدید ،تشغیل ،تجهیز تعدیل، تحویل، ،توسعة ،دیتشی ،ل نصبأعما )1(
 مبنى / بنیة تحتیة / هیكلمبنى / بنیة تحتیة للخدمات أو جزء من  / هیكل إیقاف تشغیلو/أو 

 توفیر ،الركائز یات،الحفر  ،صالح األراضيستإ ،أعمال التربة ،أو األعمال المرتبطة بتجهیز الموقع )2(
 )1لألعمال المبینة في الفقرة ( تنسیق المناظر الخارجیة، وذلكأو  ،البنیة التحتیة للخدمات

مبنى / بنیة تحتیة للخدمات أو جزء من  / هیكللتكوین  مكونات مسبقة الصنعأو تجمیع أو تركیب  )3(
 )1لألعمال المذكورة في الفقرة (وذلك  ،مبنى / بنیة تحتیة / هیكل

قبل التفكیك  –) والتي كانت 1لألعمال المذكورة في الفقرة ( مسبقة الصنعالمكونات الأو تفكیك  )4(
 مبنى / بنیة تحتیة / هیكلمبنى / بنیة تحتیة للخدمات أو جزء من  / هیكلتمثل  –مباشرة 

 إلىعندما یعاد التحكم في مكان العمل وتشغیله وحیازته  اكتملتأعمال البناء واإلنشاء قد وتعتبر  )ب(
 من خالل إجراءات التعاقد. رسمیة صورةبلمطور/العمیل ا

 المطور / عمیل أعمال البناء واإلنشاء 3-1-2

المطور / عمیل أعمال البناء واإلنشاء هو الشخص/ الكیان الذي یمول و/أو یكلف بتنفیذ أعمال البناء  )أ(
 ، والذي یجوز له: واإلنشاء

 .ارته ومراقبته بالنیابة عنهلمشروع وٕاداوضع خطة یتولى شراف إتكلیف مدیر / ممثل / استشاري  )1(

 تعیین مقاول رئیسي إلدارة أعمال البناء واإلنشاء واإلشراف علیها وتنفیذها. )2(

 مدیر المشروع / ممثل العمیل/ استشاري اإلشراف/ المهندس المقیم ألعمال البناء واإلنشاء 3-1-3

البناء واإلنشاء هو الكیان الذي مدیر المشروع / ممثل العمیل/ إستشاري اإلشراف/ المهندس المقیم ألعمال  )أ(
یقوم المطور/العمیل بتعیینه لتنفیذ أنشطة إدارة وتخطیط ومراقبة أعمال البناء واإلنشاء بالنیابة عن 

 المطور/العمیل.

فإن إلشراف/ مهندس مقیم، للعمیل/ إستشاري لمشروع / ممثل للإذا فشل المطور/العمیل بتعیین مدیر  )ب(
یر المشروع / ممثل العمیل/ إستشاري اإلشراف/ المهندس المقیم ویتحمل مسؤولیة مد هویعتبر المطور/العمیل 

 تنفیذ كافة التزامات مدیر المشروع / ممثل العمیل/ إستشاري اإلشراف/ المهندس المقیم.
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 تعریف المقاول الرئیسي ألعمال البناء واإلنشاء 3-1-4

 :المقاول الرئیسي ألعمال البناء واإلنشاء هو )أ(

 .الكیان الذي یعینه المطور/العمیل إلدارة أعمال البناء واإلنشاء واإلشراف علیها وتنفیذهاالشخص /  )1(

بما  ،العمل موقعوكافة أعمال البناء واإلنشاء في  یه،والوصول إل ،تحكم في الموقعت التيالجهة وهو  )2(
 . مقاولو الباطن ینفذهافي ذلك األعمال التي 

هو المقاول الرئیسي ویتحمل یعتبر المطور/العمیل فإن العمل،  لموقعرئیسیًا إذا لم یعین المطور/العمیل مقاوًال  )ب(
 مسؤولیة تنفیذ كافة التزامات المقاول الرئیسي.

 تعریف مقاول الباطن 3-1-5

مقاول الباطن هو أي مقاول في الموقع الذي یتم فیه تنفیذ "أعمال البناء واإلنشاء" ولم یتم تعیینه رسمیًا لیكون  )أ(
 الرئیسي"، بصرف النظر عن الترتیبات التعاقدیة."المقاول 

 الرئیسي ویخضع إلدارته. المقاولیتبع مقاول الباطن  )ب(

 تعیین المقاول الرئیسي وجوبیة 3-2

تنفیذ "أعمال للبناء واإلنشاء"، یجب على المطور/العمیل الحصول على الموافقة / من المقرر إذا كان  )أ(
 لقطاع البناء واالنشاء. المنظمةة ذات الصلة من السلطة التصریح / الرخصة / شهادة عدم الممانع

المقاول الرئیسي  تعیین – )9.0(اآللیة  -انظر اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  )ب(
 ألعمال البناء واإلنشاء.

 األدوار والمسؤولیات 3-3
 مسؤولیات السلطة المختصة 3-3-1 

 لقطاع البناء واإلنشاء. المنظمةالسلطة  من خاللتعیین المقاول الرئیسي مراقبة تنفیذ عملیة وآلیة  )أ(

 لقطاع البناء واإلنشاء المنظمةمسؤولیات السلطة  3-3-2

لقطاع البناء واإلنشاء التأكد من تنفیذ ومراقبة وتفعیل عملیة وآلیة تعیین المقاول الرئیسي  المنظمةعلى السلطة  )أ(
 عن طریق:

متطلبات اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة ضمن التأكد من تلبیة كافة  )1(
 ذلك على سبیل المثال ولیس الحصر: بما فيعملیة االعتماد، 

 تقییم المخاطر .1

 – )53.1(دلیل الممارسة الفني  – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة .2
 ثناء أعمال البناء واإلنشاءخطة إدارة السالمة والصحة المهنیة أ
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 خطة الهدم واإلخراج من الخدمة .3

 تعیین مقاول رئیسي .4

 إدارة المواد الخطرة / األسبستوس .5

 المراقبة واإلبالغ .6

 مراقبة امتثال العمالء / المطورین والمقاولین الرئیسیین لمتطلبات هذا الدلیل )2(

 على عدم االمتثال فرض االمتثال لنصوص هذا الدلیل بما في ذلك الجزاءات المترتبة )3(

صغیر للغایة)، فال  منفردإذا كان المطور/العمیل فردًا (كما في حالة بناء فیال خاصة أو مشروع إلنشاء مبنى  )ب(
یتوقع منه أداء كافة التزامات المطور/العمیل. ویجب على االستشاري توفیر آلیات مناسبة للتأكد من تنفیذ 

 عملیة تعیین مقاول رئیسي.

 المطور/العمیل مسؤولیات 3-3-3

 ي مشروع یتم خالله تنفیذ أعمال للبناء واإلنشاء:ألعلى المطور/العمیل  )أ(

 إن یلزمالمشروع،  لموقعتعیین مقاول رئیسي  )1(

تتم من  )6-3-3(/)5-3-3(/)4-3-3(/)3-3-3(التأكد من أن كافة المهام المبینة في األقسام  )2(
لنطاق العمل والمخاطر  المهنیة المالئمة والصحة السالمةن ویتوفر لدیهم موارد یأشخاص مؤهل قبل

 واألخطار المرتبطة بالمشروع

التأكد من أن نظام إدارة السالمة والصحة المهنیة الخاص بالمقاول الرئیسي (بما في ذلك موارد  )3(
 السالمة والصحة المهنیة) مالئمة لنطاق األعمال والمخاطر واألخطار المرتبطة بالمشروع

إمارة أبوظبي للسالمة والصحة م النظ العامتعیین المقاول الرئیسي (اإلطار لدة استخدام اآللیة المعتم )4(
 المقاول الرئیسي ألعمال البناء واإلنشاء) تعیین – )9.0( اآللیة - المهنیة

 تعیین مقاول رئیسي واحد فقط ألعمال البناء واإلنشاء في الوقت نفسهأن یتم التأكد من  )5(

من كافة الهیئات ذات الصلة ح وشهادات عدم الممانعة الحصول على كافة الرخص والتصاری )6(
 الحكومیة المختصة

أي أعمال للبناء واإلنشاء، التأكد من قیام المقاول الرئیسي بوضع خطة إلدارة السالمة بقبل البدء  )7(
عمال البناء واإلنشاء تتالءم مع نطاق األعمال والمخاطر واألخطار المرتبطة ألوالصحة المهنیة 

لقطاع  المنظمةالسلطة  من قبلوالتأكد من أن هذه الخطة قد تمت مراجعتها واعتمادها ، بالمشروع
 البناء واإلنشاء
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 التشاور مع: )8(

المصمم بشأن كیفیة تنفیذ أعمال البناء واإلنشاء المرتبطة بالتصمیم بطریقة تمنع أو تحد من  .1
 السالمة والصحة المهنیةكافة المخاطر التي تهدد 

(إذا تم تعیینه) بشأن كیفیة تخطیط وٕادارة  مثل العمیل / إستشاري اإلشرافمدیر المشروع / م .2
السالمة والصحة أعمال البناء واإلنشاء بطریقة تمنع أو تحد من كافة المخاطر التي تهدد 

 المهنیة

المقاول الرئیسي بشأن كیفیة تنفیذ أعمال البناء واإلنشاء بطریقة تمنع أو تحد من كافة  .3
 السالمة والصحة المهنیةدد المخاطر التي ته

إذا وصل إلى علم المطور/العمیل أیة معلومات عن أخطار ومخاطر تتعلق بالموقع المقرر تنفیذ  )9(
ومدیر  إلى المصممیجب على المطور/العمیل توفیر هذه المعلومات إنه ، ففیهأعمال البناء واإلنشاء 

م والمقاول الرئیسي. ومن أمثلة المخاطر المشروع / ممثل العمیل / إستشاري اإلشراف/ المهندس المقی
 بأي موقع ما یلي: التي یمكن أن تتعلقواألخطار 

 الخدمات تحت األرض .1

 صعوبات الدخول والخروج .2

 الجیران المالصقون الذین یمثلون خطرًا و/أو یعتبر وضعهم حساس .3

 وجود مواد تحتوي على األسبستوس .4

بالسالمة  المتعلقة القانونیةكافة المتطلبات ب االلتزامان یتحمل المطور/العمیل المسؤولیة النهائیة عن ضم )ب(
 .في المشروع االلتزامویجب علیه تنفیذ برامج مراقبة مناسبة لضمان تحقیق  ،العمل موقعوالصحة المهنیة في 

مهندس مقیم ال یعفي المطور/العمیل من  / إشرافعلمًا بأن تعیین مدیر للمشروع / ممثل للعمیل / استشاري 
 اماته.التز 

 مسؤولیات مدیر المشروع / ممثل العمیل / إستشاري اإلشراف/ المهندس المقیم 3-3-4

 ،بالنیابة عن المطور/العمیل ،یلتزم مدیر المشروع / ممثل العمیل / إستشاري اإلشراف/ المهندس المقیم )أ(
 السالمةتي تهدد بضمان التخطیط ألعمال البناء واإلنشاء وٕادارتها بطریقة تمنع أو تحد من المخاطر ال

 والصحة عن طریق ما یلي:

التأكد من إدراك كافة األطراف المعنیة بشكل كامل لواجباتها التنظیمیة المتعلقة بالسالمة والصحة  )1(
 .المهنیة، وذلك قبل تنفیذ أي "أعمال للبناء واإلنشاء"

كد من توافقها مع مراجعة خطة إدارة السالمة والصحة المهنیة التي یعدها المقاول الرئیسي، والتأ )2(
 )53.1(دلیل الممارسة الفني  –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة متطلبات 

السلطة إلى  ، وذلك قبل رفع الخطةخطة إدارة السالمة والصحة المهنیة أثناء أعمال البناء واإلنشاء –
 العتمادها. نظام التراخیص البلدي اإللكترونينظمة للقطاع من خالل الم



 

 أدلة الممارسة الفنیة  - العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار
 18من  9صفحة  2019أغسطس  4 – )3.1( اإلصدار –واإلنشاء  بناءال أثناء أعمال السالمة والصحة المهنیةإدارة  –) 53.0( دلیل الممارسة الفني

 المشاركة الفعالة في كافة األنشطة المتعلقة بالسالمة والصحة المهنیة مثل: )3(

 العمل موقعالتدریب التعریفي بالسالمة والصحة المهنیة في  .1

 التدریب على السالمة والصحة المهنیة .2

 بالسالمة والصحة المهنیةالخاصة  التوعویةاألنشطة  .3

 والتشاورشطة الخاصة باالتصال األن .4

 مراقبة السالمة والصحة المهنیة .5

 اإلبالغ عن األخطار والحوادث المرتبطة بالسالمة والصحة المهنیة .6

مراقبة والتنسیق بشأن كافة الجوانب ذات الصلة بالسالمة والصحة المهنیة أثناء عملیة التصمیم، مع ال )4(
لمتطلبات اإلطار العام  وفقاً ممكن، وذلك حد دنى ر ألاالتأكد من الحد من كافة المخاطر واألخط

 .إدارة المخاطر – )2(العنصر  –لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 

 .التأكد من توفیر المعلومات الخاصة باألخطار والمخاطر المتبقیة لكافة األطراف المعنیة )5(

طلبات التنظیمیة ومتطلبات السالمة والصحة كافة المتبالمقاول الرئیسي ومقاولي الباطن  التزاممراقبة  )6(
المهنیة في الموقع، وٕابالغ المقاول الرئیسي بكافة األخطار وحاالت عدم االمتثال التي یتم رصدها في 

 المهنیة.والصحة  السالمةالموقع بخصوص متطلبات 

ومقاولي الباطن  كل من المقاول الرئیسي والتزامإبالغ المطور/العمیل بصورة دوریة بشأن مستوى أداء  )7(
بخصوص متطلبات السالمة والصحة المهنیة، وذلك وفقًا لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة 

 واإلبالغ.التحقیق و  المراقبة – )7(العنصر  –والصحة المهنیة 

المقاول الرئیسي بخصوص متطلبات السالمة والصحة  والتزاممستوى أداء على القیام بالتدقیق الدوري  )8(
في الموقع،  المهنیةوالصحة  السالمةكافة المتطلبات التنظیمیة ومتطلبات ب االلتزام لضمان ،مهنیةال

إبالغ المطور/العمیل فوًرا بشأن أي استمرار لعدم مع  ،وٕابالغ المطور/العمیل بنتائج عملیة التدقیق
 من جانب المقاول الرئیسي و/أو مقاولي الباطن. االلتزام

 اول الرئیسيمسؤولیات المق 3-3-5

تنسیق واإلشراف والمتابعة على أعمال البناء واإلنشاء والهدم التخطیط و الیتحمل المقاول الرئیسي مسؤولیة  )أ(
المخاطر التي تمثلها على صحة وسالمة من بطریقة تمنع أو تحد من تأثیر هذه األعمال على البیئة وكذلك 

 أثناء العمل. العمل أو بالقرب منه موقعكافة األشخاص الموجودین في 

وضع وتنفیذ خطة خاصة بالمشروع إلدارة السالمة والصحة المهنیة أثناء أعمال البناء واإلنشاء، وذلك طبقًا  )ب(
 .)4-3(للقسم 

وضع وتنفیذ خطة خاصة بالمشروع إلدارة السالمة والصحة المهنیة أثناء الهدم/اإلخراج من الخدمة، وذلك  )ج(
 .إن یلزم، )5-3(طبقًا للقسم 



 

 أدلة الممارسة الفنیة  - العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار
 18من  10صفحة  2019أغسطس  4 – )3.1( اإلصدار –واإلنشاء  بناءال أثناء أعمال السالمة والصحة المهنیةإدارة  –) 53.0( دلیل الممارسة الفني

االحتفاظ بسجل للمخاطر ذات الصلة بالمشروع، على أن یتضمن كافة المخاطر واألخطار واآلثار إعداد و  )د(
طرق  اتعلى المقاول الرئیسي كذلك التأكد من مالئمة عملیات تقییم المخاطر وبیانو المعروفة للمشروع. 

شخاص اآلخرون الذین تلك التي وضعها مقاولو الباطن واأل في ذلكالتنفیذ التي تم إعدادها للمشروع، بما 
 یعملون في المشروع.

أن تصل إلى علم  -في حدود المعقول عملیًا  –إخطار األطراف المعنیة بشأن أي مسألة تصل أو یجب  )ه(
 على الوفاء بالتزاماتها. األطرافالمقاول الرئیسي ویحتمل أن تؤثر على قدرة هذه 

المشروع مؤهل، وذلك بما یتوافق مع متطلبات  التأكد من أن أي مقاول باطن أو فرد یتم تعیینه للعمل في )و(
 إدارة المتعاقدین. – )3(العنصر  –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 

التشاور والتواصل مع المصممین ومدیري المشروع والعاملین ومقاولي الباطن المشاركین في أعمال البناء  )ز(
بخصوص تقییم و  ،بأعمال البناء واإلنشاء / الهدم المرتبطةطار خاأل رصدواإلنشاء / الهدم بخصوص 

 المخاطر التي یمكن أن تنجم عن هذه األخطار.

 .كافة االلتزامات المتعلقة بالسالمة والصحة المهنیةبالعمل  موقعكافة األفراد في  التزاممراقبة وفرض  )ح(

منوط  بما هو یلتزمالعمل ال  موقعن في إذا كان المقاول الرئیسي یعتقد على نحو معقول أن أي شخص / كیا )ط(
 به بخصوص السالمة والصحة المهنیة، فعلى المقاول الرئیسي ما یلي:

 لمتطلبات الخاصة بالسالمة والصحة المهنیةبا لاللتزامإصدار توجیهاته لذلك الشخص/ الكیان  )1(

الكیان عن العمل التأكد من إیقاف الشخص/  ،تلك التوجیهاتبالشخص / الكیان  التزامفي حال عدم  )2(
 متطلباتالب یلتزمإلى أن 

األخطار والحوادث وحاالت عدم االمتثال لمتطلبات السالمة والصحة ما یتم رصده من التحقیق في كافة  )ي(
 . المهنیة

 .التأكد من إبالغ السلطات المختصة بكافة الحوادث ذات الصلة )ك(

 العمل أو بالقرب منه. موقعل في أنشطة األعما بفعلمرض الصابة أو اإلحمایة أفراد الجمهور من  )ل(

 مسؤولیة مقاولي الباطن أثناء أعمال البناء واإلنشاء 3-3-6

هذا الدلیل  متطلباتكافة ب االلتزامعلى مقاولي الباطن المشاركین في أعمال البناء واإلنشاء تحمل مسؤولیة  )أ(
في أي موقع یتم فیه تنفیذ "أعمال الممنوح للمقاول الرئیسي المعین الهام الدور اإلشرافي والتنسیقي  وٕادراك

 .)1الشكل رقم ( أنظر .لهذا الدلیل وفقاً للبناء واإلنشاء" 



 

 أدلة الممارسة الفنیة  - العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار
 18من  11صفحة  2019أغسطس  4 – )3.1( اإلصدار –واإلنشاء  بناءال أثناء أعمال السالمة والصحة المهنیةإدارة  –) 53.0( دلیل الممارسة الفني

 
): التسلسل الهرمي النموذجي لموقع البناء واالنشاء1الشكل (  

 إدارة أعمال البناء واإلنشاء 3-4

البناء واإلنشاء، وذلك وضع خطة خاصة إلدارة السالمة والصحة المهنیة أثناء أعمال  ، یجبالعملبقبل البدء  )أ(
 – )53.1(دلیل الممارسة الفني  –لمتطلبات اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  وفقاً 

خطة إدارة السالمة والصحة المهنیة أثناء أعمال البناء واإلنشاء، على أن تكون هذه الخطة مناسبة لنطاق 
السلطة  قبلمن  هااعتمادعلى أن یتم و ، أنشطة البناء واإلنشاءلمخاطر واألخطار المرتبطة بلاألعمال و 

 .لقطاع البناء واإلنشاء المنظمة

 إدارة أعمال الهدم/ اإلخراج من الخدمة    3-5

 خاصتعتبر أعمال الهدم / اإلخراج من الخدمة نشاطًا محفوفًا بمخاطر عالیة، ومن ثم یجب إعطاء اهتمام  )أ(
 عمال للهدم / اإلخراج من الخدمة.أي أببدء اللهذه المخاطر قبل 

  :العملبقبل البدء  )ب(

وضع خطة خاصة إلدارة السالمة والصحة المهنیة  أثناء أعمال الهدم / اإلخراج من الخدمة،   یجب )1(
واألخطار المرتبطة بأنشطة الهدم /  لمخاطرلو على أن تكون هذه الخطة مناسبة لنطاق األعمال 

 اإلخراج من الخدمة.



 

 أدلة الممارسة الفنیة  - العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار
 18من  12صفحة  2019أغسطس  4 – )3.1( اإلصدار –واإلنشاء  بناءال أثناء أعمال السالمة والصحة المهنیةإدارة  –) 53.0( دلیل الممارسة الفني

لقطاع البناء  المنظمةالسلطة  من قبلة خطة الهدم / اإلخراج من الخدمة واعتمادها یجب مراجعكما  )2(
 .المعني لقطاعل المنظمةالسلطة و واإلنشاء 

 على سبیل المثال ولیس الحصر: ،ما یليأن تشمل خطة الهدم / اإلخراج من الخدمة لیجب  )ج(

 حدود الموقعو  اتاإلنشاءما بین مسافة المكان الموقع و  )1(

 واألبعاد الكلیة للمباني / اإلنشاءاتاالرتفاع  )2(

 وصف المباني / اإلنشاءات ودعائمها اإلنشائیة )3(

 واإلنشاءات المالصقة الساندة ،واإلنشاءات التي تحت األرض ،والمواد الخطرة ،موقع الخدمات )4(

 المزمع استخدامها بما في ذلك المعدات وكیفیة تحریكها الطرقوصف  )5(

والتخلص من مخلفات الهدم / النفایات بما في ذلك المواد وتداول وتدویر  وفرزوصف طرق جمع  )6(
 الخطرة

 المراحل المقترحة لتنفیذ األعمال والوقت المقدر لكل مرحلة  /المقترح التسلسل  )7(

 تقییم المخاطر )8(

 تفاصیل إجراءات التحكم المقرر تنفیذها (مثل التحكم في الغبار) )9(

 التحكم األخرىوٕاجراءات  دخولها موقع ومدى ونوع المناطق المحظور )10(

 خطة إدارة المرور )11(

 التي تم اقتراحها طرق التنفیذ الموثقة إلثبات جدوى التي قد تلزمالوثائق األخرى  )12(

 المهنیةوالصحة  السالمةبعملیة رفع تقاریر األداء واإلبالغ عن الحوادث المتعلقة  3-6

بشأن مستوى األداء والحوادث المتعلقة لقطاع البناء واإلنشاء  المنظمةعلى المقاولین الرئیسیین إبالغ السلطة  )أ(
 –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة وفقا لمتطلبات بالسالمة والصحة المهنیة (

لم یتم فیما یتعلق بعملیاتهم وكافة مقاولي الباطن الذین  ، وذلك)واإلبالغالتحقیق و  المراقبة – )7(العنصر 
 .إلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةالمتطلبات  تسمیتهم وفقا

) أدناه التسلسل الهرمي لرفع تقاریر األداء واإلبالغ عن الحوادث المتعلقة 3رقم (و ) 2ل رقم (اشكبین األت )ب(
 بالسالمة والصحة المهنیة:

 مكان العمل یجب إبالغ المقاول الرئیسي بشأن كافة حوادث السالمة والصحة المهنیة التي تحدث في )1(

لعمیل / امشروع / ممثل الیتعلق بمقاول الباطن أو مدیر السالمة والصحة المهنیة إذا كان حادث  )2(
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة لمتطلبات  وفقاً  تسمیتهوقد تم  اإلشرافاستشاري 

لعمیل / إستشاري اإلشراف فإنه تقع على عاتق مقاول الباطن أو مدیر المشروع / ممثل ا ،المهنیة



 

 أدلة الممارسة الفنیة  - العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار
 18من  13صفحة  2019أغسطس  4 – )3.1( اإلصدار –واإلنشاء  بناءال أثناء أعمال السالمة والصحة المهنیةإدارة  –) 53.0( دلیل الممارسة الفني

اإلبالغ عن حوادث  -" Gللقطاع بالحادث باستخدام النموذج "  المنظمةمسؤولیة إبالغ السلطة 
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة  ضمن الخطیرة، المدرجالسالمة و الصحة المهنیة 

 المهنیة

لعمیل / امشروع / ممثل الالباطن أو مدیر  إذا كان حادث السالمة والصحة المهنیة یتعلق بمقاول )3(
وفقًا لمتطلبات اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة  تسمیتهاستشاري اإلشراف ولم یكن قد تم 

الحادث بللقطاع  المنظمة، فإن المقاول الرئیسي یتحمل مسؤولیة إبالغ السلطة والصحة المهنیة
الخطیرة، المدرج ضمن دث السالمة والصحة المهنیة اإلبالغ عن حوا -"  Gباستخدام النموذج "

 إلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةا

 

 

المقاول  بأحد العاملین لدى): آلیة اإلبالغ عن حادث ذي صلة بالسالمة والصحة المهنیة ویتعلق 2الشكل رقم (
 الرئیسي



 

 أدلة الممارسة الفنیة  - العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار
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مدیر المشروع /  بأحد العاملین لدىة بالسالمة والصحة المهنیة ویتعلق عن حادث ذي صل): آلیة اإلبالغ 3الشكل رقم (
 ممثل العمیل / استشاري اإلشراف/ المهندس المقیم / مقاول الباطن



 

 أدلة الممارسة الفنیة  - العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار
 18من  15صفحة  2019أغسطس  4 – )3.1( اإلصدار –واإلنشاء  بناءال أثناء أعمال السالمة والصحة المهنیةإدارة  –) 53.0( دلیل الممارسة الفني

 

 المراجع -4
 رإدارة المخاط – )2(العنصر  –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة و الصحة المهنیة  •

 تعاقدینمإدارة ال – )3( العنصر –للسالمة و الصحة المهنیة  اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي •

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

 واإلبالغوالتحقیق  المراقبة – )7( العنصر –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة و الصحة المهنیة  •

تسجیل المؤسسات المهنیة العاملة  - )7.0(اآللیة  –ار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلط •
 في مجال السالمة والصحة المهنیة

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

المقاول الرئیسي ألعمال  تعیین – )9.0( اآللیة -م إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة النظ العاماإلطار  •
 البناء واإلنشاء

خطة إدارة  – )53.1(دلیل الممارسة الفني  –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •
 السالمة والصحة المهنیة أثناء أعمال البناء واإلنشاء

• L144 – الترقیم  –كتب الهیئة التنفیذیة للصحة والسالمة  –ارة الصحة والسالمة أثناء أعمال البناء واإلنشاء إد
 978 0 7176 6223 4الدولي 
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 18من  16صفحة  2019أغسطس  4 – )3.1( اإلصدار –واإلنشاء  بناءال أثناء أعمال السالمة والصحة المهنیةإدارة  –) 53.0( دلیل الممارسة الفني

 

 سجل تعدیل الوثیقة -5

 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت تاریخ المراجعة رقم اإلصدار

 ال ینطبق اإلصدار األول باللغة العربیة 2019 أغسطس 4 3.1

 



 

 أدلة الممارسة الفنیة  - العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار
 18من  17صفحة  2019أغسطس  4 – )3.1( اإلصدار –واإلنشاء  بناءال أثناء أعمال السالمة والصحة المهنیةإدارة  –) 53.0( دلیل الممارسة الفني
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