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 مقدمة  -1
للسالمة والصحة  أبوظبيیشمل متطلبات مركز أبوظبي، وهو العمل في إمارة  أصحابیسري هذا الدلیل على كافة  )أ (

 في اإلمارة.  اتللقطاع المنظمةوالسلطات  المهنیة

المتطلبات الواردة وتهدف العمل.  مكانفي  الشائعةیهدف هذا الدلیل إلى المساهمة في الوقایة من الحاالت الصحیة   )ب (
إتباع إجراءات من و  لتلك اإلجراءات،الهرمي  للتسلسلوفقًا  إلى التأكد من تطبیق إجراءات التحكمفي هذا الدلیل 

 لمنع اإلصابات واألمراض التي قد یتعرض لها األشخاص بسبب طبیعة أعمالهم.  الموضوعة التحكم

أكثر إنتاجیة وأفضل قوى عاملة  توفیرمن أجل  أبوظبيفي إمارة  العاملینوعافیة  صحة تعزیزیستهدف هذا الدلیل  )ج (
التي تصیب  شیوعاً هدف على وجه الخصوص إلى زیادة الوعي والوقایة من أكثر الحاالت الصحیة ی وهو .صحة

 وتدخین التبغ وغیرها من المشاكل الصحیة العامة.  واالجهادأمراض القلب واألوعیة الدمویة كسكان اإلمارة 

هو تحسین صحة  ذلك في مكان العمل. والهدف من تعزیز الصحةبرامج لستهدف وضع متطلبات ومعاییر یكما أنه  )د (
 في مكان العمل. الصحةالمساهمة في تحقیق  وغیرهم من األشخاص المعنیین، ومن ثم العاملینوعافیة 
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 التدریب والكفاءة -2
 تتوافق مع المتطلبات اآلتیة:  بالسالمة والصحة المهنیةمن أن برامج التدریب المتعلقة تأكد الالعمل  على أصحاب )أ (

 ".الكفاءةالتوعیة و  والتدریب " )5(العنصر  –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  )1(
المهنیة العاملة  المؤسساتتسجیل  " )7(اآللیة  –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  )2(

 ."مجال السالمة والصحة المهنیةفي 
لسالمة والصحة اممارسي تسجیل  ")8(اآللیة  –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  )3(

 "المهنیة

 علىالصحة في مكان العمل من أجل مساعدتهم  بتعزیزالعمل توفیر التدریب للمنسقین المختصین  أصحابعلى  )ب (
 أداء مهام عملهم.

 في مكان العمل.  تعزیز الصحةمتطلبات برامج  بشأن العاملینالتدریب لكافة توفیر العمل  أصحاب على )ج (
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 المتطلبات  -3
 والمسؤولیات المهام  3-1
 العمل صاحب 3-1-1

إلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة مهامهم ومسؤولیاتهم وفقًا لمتطلبات ا أصحاب العمل تأدیة ىعل  )أ (
 ).5-2-3() " األدوار والمسؤولیات والتنظیم الذاتي"، القسم 1العنصر ( – المهنیة

الخاصة عوامل ال لرصدلالحتیاجات الصحیة (على األقل مرة سنویًا)  اً دوری اً تقییمأن یجري العمل  صاحب على )ب (
 . العاملینوتلك الخاصة بفي مكان العمل  بالمخاطر الصحیة الشائعة

برنامج بشأن تنسیق ال ) بمهمةمهنیةالصحة السالمة و المسؤول مثل شخصًا مؤهًال (أن یكلف العمل  صاحب علي )ج (
 في مكان العمل. تعزیز الصحة

في مكان  تعزیز الصحةفي مكان العمل عبر برنامج ل الصحة تحسین علىبنشاط أن یعمل العمل  صاحب على )د (
 تنفیذه وٕاخضاعه للتقییم. و التخطیط له  یتمالعمل 

 العاملون 3-1-2

 – إلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةامهامهم ومسؤولیاتهم وفقًا لمتطلبات تأدیة  نیالعامل على )أ (
 .)7-2-3( القسم، "الذاتي والتنظیموالمسؤولیات  األدوار " )1(العنصر 

ألسباب معقولة في أنه یشكل خطرًا على  یعتقدوناإلبالغ عن أي نشاط أو حدث  المبادرة إلى العاملینیجب على  )ب (
 سالمتهم أو سالمة اآلخرین.

 التخطیط والتقییم 3-2

 على أن یتم، امرتبطة به أخطارلتحدید ما إذا كانت هناك األعمال قع أو امو ال كافةالعمل تقییم  صاحبیجب على  )أ (
إلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة لوفقًا تقییم مكان العمل باستخدام ممارسات إدارة المخاطر 

 ."إدارة المخاطر " )2(العنصر  –

 من اآلتي: أن یتأكد العمل  صاحب على  )ب (
 نظم للعمل ووضع المختلفةإجراء تقییم للمخاطر  )1(

ال یمثل خطرًا على و من األنشطة بشكل آمختلف تنفیذها من أجل إدارة و فعالة  تحكموضع آلیات وٕاجراءات  )2(
 الصحة

 في مكان العمل تعزیز الصحةبرنامج  3-3

 الحد األدنى من المتطلبات  3-3-1

 :ما یلي -إلى الحد المعقول الممكن –في مكان العمل الصحةتعزیز على أقل تقدیر، یجب أن یشمل برنامج  )أ (
 توفیر أنشطة للتعامل مع الضغوط  )1(
 توفیر خیارات لألنشطة البدنیة )2(
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 توفیر خیارات من الطعام الصحي )3(
 خالي من الدخان مكان عملتوفیر  )4(

 ورفع التقاریر بشأنه هوتقییمالبرنامج متطلبات مراقبة  3-3-2

تعزیز كافة المبادرات التي یتم تنفیذها في إطار برنامج آثار ونتائج و آللیات  اً تقییمأن یجري العمل  صاحب على )أ (
 ،تحقق األثر المراد منهاتلك المبادرات ، وٕان كانت وفقًا للخطةلتحدید ما إذا كان یتم تنفیذها  ،في مكان العمل الصحة

في التخطیط  أعمال التقییم تلكویتم األخذ في االعتبار نتائج  وأنها ال تتسبب في أیة نتائج سلبیة غیر مقصودة.
 للمبادرات الالحقة.

في مكان  الصحةفي االعتبار العوامل الخارجیة التي قد تؤثر على أن یأخذ العمل  على صاحببرنامج، ال تقییمخالل  )ب (
 ).واإلنارة وغیرها جودة الهواء في األماكن المغلقةو  التهویةو  ضغوط العملكالعمل (

 في مكان العمل:  تعزیز الصحةلمبادرات المنفذة في إطار برنامج لعلى أقل تقدیر، یجب توثیق المعلومات التالیة  )ج (

 في مكان العمل تعزیز الصحةمبادرة ب والغایات المتعلقةتفاصیل الهدف العام  )1(

 تم تنفیذهاتفاصیل االستراتیجیات واألنشطة التي  )2(

 ونتائجه وآثارهالمتبعة في تقییم آلیات البرنامج  األسالیبتفاصیل  )3(

 مفصلةالنتائج التقییم  )4(

 الطلب. عندللقطاع  المنظمةما سبق إلى السلطة  بشأنالكیانات رفع تقاریر یجب على  )د (
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 المراجع -4
 "الذاتيوالتنظیم والمسؤولیات األدوار ") 1(العنصر  –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •

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

• The Buck Consultants. Working well: a global survey of health promotion and 
workplace wellness strategies. Survey report. San Francisco, CA, USA; November 
2009 

متاح على  .2009سویسرا، أكتوبر  منظمة الصحة العالمیة. أماكن العمل الصحیة: نموذج عام للعمل. جنیف، •
الموقع اإللكتروني: 

http://www.who.int/occupational_health/healthy_workplaces/en/index.html 
  

http://www.who.int/occupational_health/healthy_workplaces/en/index.html
http://www.who.int/occupational_health/healthy_workplaces/en/index.html


 

 أدلة الممارسة الفنیة – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة
 10 من 8  صفحة                                      2016یولیو  1  – (3.0)إلصدار ا -  الصحة في مكان العمل –) 9.0دلیل الممارسة الفني (

 

 

 ةسجل تعدیل الوثیق-5

 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت تاریخ المراجعة رقم اإلصدار

 ال ینطبق اإلصدار األول 2012فبرایر  2.0

 2016یولیو  1 3.0

 جمیع الصفحات تغییر الشعار 

والسالمة إلى والصحة مركز أبوظبي للبیئة  مسمى تغییر
 للسالمة والصحة المهنیةمركز أبوظبي 

 في كل الوثیقة

الوثیقة من اإلطار التشریعي لنظام إدارة  عنوانتغییر 
مارة أبوظبي إلى اإلطار العام إلوالسالمة والصحة البیئة 

 لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 
 في كل الوثیقة

 2 حذف الشكر والتقدیر

 5-4 حذف التمهید

 في كل الوثیقة لغویة لتوضیح المتطلبات دون تغییرهاتعدیالت 
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