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 مقدمة  -1
وهو موضوع بحیث یشمل المتطلبات التي وضعتها السلطات  .في إمارة أبوظبي العمل أصحابیسري هذا الدلیل على كافة 

التنظیمیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة وٕامارة أبوظبي، على أنه في حال تعارض المتطلبات الواردة في هذا الدلیل مع 
 المتطلبات األكثر صرامة من بینها. إتباعالعمل  أصحابعلى  فإنرى، المتطلبات التي حددتها أي سلطة تنظیمیة أخ
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 التدریب والكفاءة -2
 تتوافق مع المتطلبات اآلتیة:  بالسالمة والصحة المهنیةمن أن برامج التدریب المتعلقة التأكد العمل  أصحابعلى  )أ(

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

تسجیل المؤسسات المهنیة العاملة في )، 7اآللیة ( – اإلطار العام  لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة )2(
 مجال السالمة والصحة المهنیة

والصحة ممارسي السالمة )، تسجیل 8اآللیة ( – لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام )3(
 المهنیة

 على اآلتي: ن لدیهمعاملیالالعمل تدریب  أصحاب على )ب(

 في مكان العمل الشائعة األخطار )1(

 العمل فیما یتعلق بالوقایة من اإلصابات واألمراض المهنیة  صاحبمتطلبات  )2(

 أماكنیف تنظو  ،(مثل: آلیات التخلص من النفایاتالمتطلبات الخاصة بالترتیب والنظافة ووسائل الراحة العامة  )3(
 )وغیرها الوقایة من التعرض للمواد الكیمیائیة،و  ،العمل
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 المتطلبات  -3
 المهام والمسؤولیات  3-1

 العمل  أصحاب 3-1-1

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

قدیر على أقل ت تتوافقموقع العمل، والتي العامة ل الظروفالعمل وضع حد أدنى من المتطلبات بخصوص  أصحاب على )ب(
تركز المتطلبات ، على أن بخصوص تنظیم عالقات العمل 1980لعام  8من القانون االتحادي رقم  الخامسمع الفصل 

 . ملحوظة أخطارأي عمل خالیة من الأماكن  الحفاظ على على وٕاجراءات التحكم

بشأن تحدید المناطق واألماكن  1981لعام  1/27القرار الوزاري رقم عند االقتضاء، یجب على أصحاب العمل االلتزام ب )ج(
 . 1980لعام  8لقانون رقم والمنصوص علیها في االبعیدة عن العمران، 

العام طار مكان العمل وفقًا لإلعلى الدوري  للتفتیشنظام وضع العمل  صاحب یجب علىالمتطلبات، ب امااللتز للتأكد من  )د(
 .التدقیق والتفتیش – )8(العنصر – لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 ،دیهمل العاملین من أن یتضمن التأكدهذا . و لعاملینلعامة لرعایة االمن استیفاء متطلبات التأكد العمل  أصحابعلى  )ھـ(
 :ما یلياالقتضاء،  حسبوب

 /مسجد ألداء فریضة الصالةمصلى )1(

 مرافق مالئمة لتناول الطعام )2(

 وصحیةنظیفة  دورات میاه )3(

 غرف لتغییر المالبس )4(

 عاملونال 3-1-2

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

سالمة المتعلقة بال األخطارخالیًا من  على العاملین إتباع اإلجراءات التي یحددها صاحب العمل للحفاظ على مكان العمل )ب(
 والصحة.

  الترتیب والنظافة 3-2

 .وصحیة ومرتبةنظیفة  ،الممرات والمستودعات وغرف الخدمات ، بما في ذلكیجب الحفاظ على كافة أماكن العمل )أ(

 اتعملیاستخدام  وفي حال. إلى الحد الممكن اإلبقاء علیها جافةو  غرف العمل كافةیجب الحفاظ على نظافة أرضیة  )ب(
 لمنصاتاباألرضیات المستعارة أو حیث أمكن وتجهیز المكان أوال بأول ف السوائل یصر تیجب فإنه  السوائل، تعتمد على

 . للوقوف علیهاجافة أخرى  مواضعأو أیة  الحصائرأو 
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جزء أو كیمیائیة ك بیولوجیةتواجد مخاطر  وفي حالوالكیمیائیة.  البیولوجیةمن المخاطر أن تخلو ماكن العمل ألیجب  )ج(
 الالزمة. إجراءات التحكممن إجراء تقییم للمخاطر واتخاذ التأكد العمل  فإن على أصحابأساسي من آلیات العمل، 

 لالستخدام، للحفاظ علیها نظیفة وصحیة. وفقاً ة، بصفة منتظم وصیانتها دورات المیاهیجب تنظیف  )د(

من المخزون الزائد لألوراق والمواد والنفایات التي قد تتسبب في مشاكل صحیة أو تؤدي إلى أن تخلو ماكن العمل ألیجب  )ھـ(
 انتشار القوارض والحشرات.تزید من مخاطر نشوب الحریق أو 

جال في مجهة مرخصة تعیین العمل  فإن على أصحابالمكان، في حشرات القوارض أو ال بتكاثرفي حال االشتباه  )و(
 .الالزمةتقییم موقع العمل واتخاذ اإلجراءات بغرض لحشرات لقضاء على القوارض واا

 الممرات واألروقة 3-3

على الممرات و  بأمان ضمن توفیر حیز مناسب لضمان حركتهایجب ، /المیكانیكیةاآللیة المناولةعند استخدام معدات  )أ(
ة على الممرات واألروقة نظیفة وبحالااللتفاف أو المرور. ویجب الحفاظ لها أرصفة التحمیل وعبر المداخل وأینما یلزم 

 حدوث مخاطر. بسبب تجیدة وخالیة من أیة معوقات قد ت

عن  اعرضهیجب أن تكون الممرات واألروقة باالتساع الكافي الذي یسمح بالخروج في حاالت الطوارئ، على أال یقل  )ب(
 سم.  90

 لصهاریجاو الحفر من و  یاتلفتحات/الشقوق في األرضن مخاطر ام العاملینیجب توفیر أغطیة و/أو حواجز حمایة لوقایة  )ج(
 .المفتوحة وماشابهها المصارف وبالوعات واألحواض

 ينصف باب أو سور أو عمودبسیاج أو  هایجب تسییجمنه لحدوث إصابات لسقوط ذات ارتفاع قد یؤدي اأي فتحة جدار  )د(
 أو أي حاجز آخر مشابه.

انبیة على ج ألواحفإنه یجب تزویدها ب، تحتهاأو العمل للعاملین بالمرور یسمح  بارتفاعحیث تكون الممرات واألروقة  )ھـ(
 سم. 15عن  تلك األلواح (ألواح حمایة) لمنع األدوات والمعدات من السقوط، على أال یقل ارتفاعمستوى القدم 

 على األرض أو األرفف التحمیل الحمایة من عملیات 3-4

یتم استخدامه ألغراض التجارة أو العمل أو الصناعة أو التخزین،  المبنى / البناء أو جزء منبناء مبنى أو  أيحال في  )أ(
  .بیان سعة التحمیل القصوى المسموح بها في مكان بارز یجب

  الدرج الثابت 3-5

 لكتتستلزم طبیعة العمل االنتقال المنتظم بین  عندما ضمن البناءللوصول من مستوى إلى آخر  درج ثابت توفیریجب  )أ(
 .اهالمعدات التي تتطلب المراقبة المنتظمة أثناء تشغیلمن  أيلوصول إلى منصات تشغیل لكذلك و  ،المستویات

 ى الدرج.عل الصعود أو الهبوطعند  األشخاصارتفاع مناسب كي یستخدمه ذي ثابت  بحاجز الدرج الثابتیجب تزوید  )ب(

ن قضبان حمایة یتضمحمایته بحاجز جب یإنه الجانبین، فلى جانب واحد أو على به فتحات ع الذي للدرج الثابتبالنسبة  )ج(
 . ارتفاعه منتصف وعند في أعاله

 :وحیثبشكل یومي أو في كل نوبة عمل  مستویات مرتفعةحیث یلزم الصعود إلى  درج ثابت توفیریجب كما  )د(
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مواد ل لتعریض العاملین غیرها وأ الصیانة الدوریة أو التفتش وأقراءة العدادات قد یؤدي القیام بأعمال مثل  )1(
 خطرة

 حمل األدوات أو المعدات بالیدیتطلب العمل في العادة  )2(

 الشفافة شبهواألبواب الشفافة أو التهویة  وفتحاتاإلنارة الطبیعیة  ومنافذالنوافذ  3-6

فافة أو أیة أسطح ش أو ،الجدران أو الفواصل الموجودة ضمنالشفافة  شبهلنوافذ أو غیرها من األسطح الشفافة أو لیجب  )أ(
 ك، وذلمن الكسرأو أن یتم حمایتها ة من مواد آمنة مصنوع ، أن تكوناألبواب أو البوابات موجودة ضمنشفافة  شبه

تفاعها عن الشفافة التي یزید ار  شبهالنوافذ الشفافة أو  وأعلى الصحة والسالمة. وبالنسبة لألبواب للحفاظ  حیث یلزم
 نم یجب وضع العالمات المناسبة علیها أو تزویدها بالخصائص التي تجعلإنه ر واحد، فمترّین اثنّین وعرضها عن مت

 .یمكن العبور من خالله لیست ممراً أنها واضح ال

طریقة تعرض ب التعدیلقابلة للفتح أو الغلق أو أن ال تكون  التهویةفتحات  أواإلنارة الطبیعیة منافذ لنوافذ أو لیجب  )ب(
 . لمخاطر على الصحة أو السالمةاألشخاص الذین یقومون بذلك 

  على مخاطر لفیه وهي مفتوحة تؤدي في مكان أن ال تكون  التهویةفتحات  أواإلنارة الطبیعیة منافذ لنوافذ أو لیجب  )ج(
 األشخاص المتواجدین في مكان العمل.أي من صحة أو سالمة 

ه شخص السیر علیل یمكنأو على سقف  لعملاللسیر/مخصص على سطح  الطبیعیة اإلضاءةمنافذ في حال تواجدت  )د(
من ثابت  ایةحمبحاجز أو  بالشبك الالزم لحمایتها تأمینهایجب إنه )، فقلیلة المیالنأو األسقف األفقیة (مثل: األسقف 

 المكشوفة.  هاكافة جوانب

 تنظیفها بأمان.  منیسهل بشكل  هاوتصنیع هاتصمیمأن یتم في مكان العمل  اإلضاءة الطبیعیةمنافذ و كافة النوافذ لیجب  )ھـ(

 أنظمة التدفئة والتهویة وتكییف الهواء  3-7

الهواء كل ترشیح  وأن یتم المطلوبة اتالستخداممع ا یتوافقبتصمیم أن تكون نظمة التدفئة والتهویة وتكییف الهواء ألیجب  )أ(
 الخارجي والهواء المعاد تدویره إلزالة الملوثات منه. 

انة ف الهواء تخضع للصییمن أن أنظمة التدفئة والتهویة وتكیالتأكد العمل أو الجهات المالكة للمباني  أصحاب على )ب(
 . جهة التصنیعالمنتظمة، بما في ذلك استبدال المرشحات وفقًا لمواصفات 

 وفي حال. بمستویات معقولة تكونأن درجة الحرارة في كافة أماكن العمل داخل المباني لخالل ساعات العمل، یجب  )ج(
 إلطارالمتطلبات الحراري وفقًا  لإلجهادبرنامج  تطبیقالعمل  أصحابعلى  فإندرجة مئویة،  35تجاوزت درجات الحرارة 

 .السالمة في الحر – )11.0(دلیل الممارسة الفني  –لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  العام

ملوثات  حبیتسبب بسفي مكان ال أن تكون الخاصة بأنظمة التدفئة والتهویة وتكییف الهواء النقي مداخل الهواء لیجب  )د(
 بیئیة، مثل عوادم السیارات أو األدخنة الضارة أو الروائح الكریهة أو الملوثات الكیمیائیة.

 هدویر ت خلطه مع الهواء المرشح المعادتقییم في موقع العمل لتحدید مقدار الهواء الخارجي الذي یتعین عملیة یجب إجراء  )ھـ(
 15خلط للسماح بعلى أقل تقدیر، یجب أن تكون هذه األنظمة مصممة و أنظمة التدفئة والتهویة وتكییف الهواء.  بفعل
فیها ؤدي التي ت. وبالنسبة للمناطق المعاد تدویره المرشحاء الهو مع في الدقیقة الواحدة من الهواء الخارجي  اً مكعب اً قدم
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ما ال  فإنه یجب خلطجودة الهواء المعاد تدویره،  خفض مستوىإلى ، لتدخینل  بسبب ممارسة األشخاص، مثالالملوثات
 . المعاد تدویره المرشحالهواء مع في الدقیقة الواحدة من الهواء الخارجي  اً مكعب اً قدم 20یقل عن 

یف الهواء. ألنظمة التدفئة والتهویة وتكی المطلوبفي الساعة  الهواء تبدیلیجب إجراء تقییم في موقع العمل لتحدید مقدار  )و(
 تالي:العلى النحو الهواء ألنظمة التدفئة والتهویة وتكییف الهواء  تبدیلیجب ضبط معدالت على أقل تقدیر، و 

 في الساعة لهواءل تبدیلمرات  6-4المكتب/منطقة العمل العامة =  )1(

 في الساعةلهواء لتبدیل مرات  10-7غرف االجتماعات =  )2(

 في الساعةلهواء لتبدیل  مرة 60-20المطابخ التجاریة =  )3(

 في الساعةلهواء لتبدیل مرات  6الحمامات العامة =  )4(

 في الساعةلهواء لتبدیل  مرة 12-6=  المختبرات )5(

 في الساعةلهواء لتبدیل مرات  10لعملیات الصناعیة = التي تتضمن الغازات و/أو الكیماویات/ا العملیات )6(

 في الساعة لهواء لتبدیل مرات  10-6=  أماكن صف السیارات )7(

  نارةاإل  3-8

 : نارةمن اإلإلى المستویات التالیة حد أدنى كأماكن العمل  إنارةیجب  )أ(

  شمعة-قدم 30ومراكز المعالجة الطبیة =  ،اإلسعاف األولي ومحطات ،وأماكن العمل العامة ،المكاتب )1(

 ومنشآت وورش التشیید العامة ،وورش النجارة ،وغرف المعدات اآللیة والكهربائیة ،وقاعات الطعام ،الحمامات )2(
 شمعة-قدم 10=  )التخزین النشطة اتووحد ،ووحدات الغربلة ،وحدات خلط الخرسانة(مثل: 

ومنصات التحمیل  ،ومناطق الصیانة ،وأماكن التزود بالوقود ،ومخازن المعدات ،ومناطق التخزین الدخول،طرق  )3(
 شمعة -قدم 5= 

ومناطق العمل تحت األرض =  ، واآلبار،واألنفاق ،الحفرومواقع  ،الخرسانة صبوأماكن  ،مواقع التشیید العامة )4(
 شمعة-قدم 5

 كس (وحدة قیاس اإلنارة)ل 10.764= شمعة -ملحوظة: القدم

 الغرف  ومساحاتأبعاد  3-9

د األشخاص عنسالمة  لضمانالالزم لمنطقة العمل  حجم الحیزتحدید بهدف تقییم للمخاطر إجراء العمل  أصحاب على )أ(
 .بصورة أمنةتوافر المساحات المالئمة ألداء مهام العمل ضمان لو  ،والخروج منها إلیها الدخول

 2.5عن  السقف للشخص الواحد وأال یقل ارتفاع الحیزكحٍد أدنى من  ةمكعب أمتار 10 أن توفر ماكن العملألیجب  )ب(
 متر. 
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 ظهربین ما سم  90فاصلة قدرها ة فمساتوفر أن لها یجب إنه بالنسبة ألماكن العمل التي تحتوي على مكتب ومقعد، ف )ج(
 إنفخلف الشخص الذي یعمل بالمكان، ، أو أي عمل آخر یتم تنفیذه ،ٕاذا كان هناك ممرو المكتب وأي عائق بالمكان. 

 مترًا واحدًا.  یصبحالمكتب وأقرب عائق ظهر ة الفاصلة بین فالحد األدنى من المسا

مكن استخدامها یبحیث  ،وخزائن الكتب والخزائنمثل وحدات حفظ المستندات  ،وحدات التخزینلالمناسب  الحیزتوفیر  یجب )د(
ثقیلة والتي األغراض الالمناسبة التي تمكن من تخزین یجب توفیر وحدات التخزین كما . شدیدال لتفافاالأو  نحناءاال دون

لمسافة لالمسافة بین ركبة الشخص الواقف وكتفیه. ویوصى بأن یكون الحد األدنى  یعادلیكثر استخدامها على ارتفاع 
 .اً متر  1.2 الخالیة

 المیاه الصالحة للشرب (المیاه العذبة) 3-10

 مصدر مناسب لمیاه الشرب لكافة األشخاص الذین یعملون في مكان العمل.توفیر العمل  أصحاب على )أ(

ن لزم إتدل علیه الفتة واضحة وهناك  ،مالئم مكانفي أن یكون سهل الوصول إلیه، و كل مصدر لمیاه الشرب لیجب  )ب(
 األمر.

وعیة الشرب، أمن غیرها  والمناسبة أتوفیر العدد الكافي من األكواب أیضا یجب ه الشرب، توفیر مصدر لمیالعند الحاجة  )ج(
 بسهولة.  ایستطیع الشخص الشرب منه نافورة بشكلما لم یكن مصدر المیاه 

 .تنظیف موزع میاه الشرب یومیاً  یجب )د(

 .جماعيمشترك/بشكل استخدام األكواب/الزجاجات أو غیرها من أدوات الشرب  یحظر )ھـ(

 )دورات المیاهالمرافق الصحیة ( 3-11

الدولیة  يأبوظبلكودات  مصممة وفقاً أن تكون و  ،في أماكن یسهل الوصول إلیها ،مالئمةالصحیة المرافق الیجب توفیر  )أ(
 ). والبلدیات التخطیط العمرانيدائرة الصادرة عن للبناء (

 :أن لمرافق الصحیةلیجب  )ب(

 الجیدةالتهویة واإلنارة یتم تزویدها ب )1(

 وترتیبهاالحفاظ على نظافتها یتم  )2(

 لالستخدام صالحفي وضع  صیانتهایتم  )3(

 لالنزالقذات أسطح مانعة أرضیات تتضمن  )4(

 مرفق واحد على األقل لألشخاص المعاقین بدنیاً تتضمن  )5(

 منفصلة للرجال والسیدات وأبواب یمكن غلقها من الداخل دورات میاه تتضمن )6(

 ،لیدینمغاسل لو  مراحیضأن تتضمن هذه المرافق ویجب ل .یجب توفیر مرافق صحیة متنقلة ألماكن العمل والتشیید المؤقتة )ج(
 . وال یجوز استخدام المراحیض ومرافق االغتسال العامة إالجیدةصحیة وأن یتم تنظیفها بشكل دوري للحفاظ علیها بحالة 

 كملجأ أخیر وٕاذا كانت مالئمة لموقع العمل. 
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 مرافق االغتسال  3-12

 ع توفیرمألسباب صحیة، االستحمام إذا تطلبت طبیعة العمل ذلك أو  مرشاتیجب توفیر مرافق لالغتسال، بما في ذلك  )أ(
 المرافق في أماكن یسهل الوصول إلیها.  تلك

 :أن تكون مرافق االغتساللیجب   )ب(

 ن كانت متوفرة أو غیر متوفرة في أماكن أخرىإكل مرفق صحي، سواء  متوفرة مباشرًة بجوار )1(

 )ذلك أمكن ماباردة (على أن تكون هذه المیاه جاریة الساخنة و النظیفة المیاه لل مصدرمشتملة على  )2(

 غیرها من وسائل التجفیف المناسبة وأمناشف الصابون و بال مزودة )3(

 جیدة التهویة واإلنارة )4(

 لالنزالق ذات أسطح مانعةأرضیات ب مزودة )5(

 طوال الوقت ومرتبةنظیفة  )6(

 وضع صالح لالستخداموفي مصانة  )7(

 :أن تكون االستحماممرشات مرافق لیجب  )ج(

 وغرف لتغییر المالبس منفصلة للرجال والنساء بمرافقمزودة  )1(

 باردةالساخنة و الللمیاه النظیفة  بمصدرمزودة  )2(

 مناسبة للتنظیفاألخرى الغراض األ وأصابون بال مزودة )3(

 غیرها من وسائل التجفیف المناسبة وأنظیفة المناشف بال مزودة )4(

 جیدة التهویة واإلنارة )5(

 نظیفة ومرتبة )6(

 صالح لالستخدام وضعوفي مصانة  )7(
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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 •
  التدقیق والتفتیش – )8(العنصر  – للسالمة والصحة المهنیةاإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي  •
 الحر السالمة في – )11.0(دلیل الممارسة الفني  – ةاإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنی •
 بخصوص تنظیم عالقات العمل 1980لعام  8القانون االتحادي رقم  •
م لقانون رقالمنصوص علیها في ابشأن تحدید المناطق واألماكن البعیدة عن العمران،  1981لعام  1/27القرار الوزاري رقم  •

 1980لعام  8
 UK HSE( ةالرعایتوفیر بخصوص ألصحاب العمل المملكة المتحدة، الدلیل اإلرشادي  –الهیئة التنفیذیة للصحة والسالمة  •

INDG 293( 
 .UK HSE CIS No( التشیید مرافق الرعایة خالل أعمالتوفیر المملكة المتحدة،  –الهیئة التنفیذیة للصحة والسالمة  •

59( 
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