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 فواألهدا الغرض -1
 إلى: اإلداري النظام عناصریهدف هذا العنصر من  )أ (

لدى الكیان الذي  السالمة والصحة المهنیةألدوار والمسؤولیات المتعلقة بل الواضحلتعریف اضمان  )1(
 .یطبق نظام إلدارة السالمة والصحة المهنیة، وضمان وجود آلیة نظامیة لنشر هذه المتطلبات

العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة  اإلطاربالمعنیة  األطراف كافةتحدید أدوار ومسؤولیات  )2(
 .المهنیة

 ونطاق التطبیق التنفیذ -2
تحدید واضح  هناكأن یكون قبل الكیان  من نظام إدارة السالمة والصحة المهنیةیتطلب التطبیق الناجح ل )أ (

 فاعلة في عملیة التنظیم الذاتي. ةمشاركو المعنیة  األطراف كافةوتعمیم ألدوار ومسؤولیات 

مسؤولیات ضمن الكیان، وكذلك لألطراف المعنیة الألدوار و لیكون هناك تحدید واضح وتعمیم  ألنهذا  ویحتاج )ب (
 إلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة. ل التنظیمیة بیعةالخارجیة نظرا للط

 المتطلبات -3
 :القیام بالتالي ، یجب على الكیاناإللتزام إلظهار )أ (

ألدوار والمسؤولیات المتعلقة ا دارةإلتطویر وتطبیق والمحافظة على إجراء/ إجراءات عمل مناسبة  )1(
  .السالمة والصحة المهنیةب

 .في عملیة التنظیم الذاتي الفعالةالمشاركة  )2(

 السالمة والصحة المهنیةاألدوار والمسؤولیات المتعلقة بإجراء / إجراءات  3-1

 كحد أدنى:ما یلي، أن تشمل باألدوار والمسؤولیات  المتعلقةإجراء/ إجراءات عمل الكیانات  على )أ (

وكافة الجوانب ، نظام إدارة السالمة والصحة المهنیةبیتعلق  فیماالعلیا  إلدارةل النهائیةمسؤولیة ال تأكید )1(
 .السالمة والصحة المهنیةب المتعلقة

السالمة والصحة المهنیة، وتخویله  ألغراض اإلدارة ممثلكم للعملأحد أعضاء اإلدارة العلیا  تكلیف )2(
تطبیق نظام إدارة السالمة والصحة المهنیة والمحافظة علیه  لضمان الالزمة الصالحیاتو  المسؤولیات

 األداء إلى اإلدارة العلیا على أساس ربع سنوي على األقل.  تقاریرورفع 

لتطویر وتطبیق والمحافظة  السالمة والصحة المهنیةوذات كفاءة مختصة بضمان وجود موارد مناسبة  )3(
 .السالمة والصحة المهنیةنظام إدارة على 

 وعلیه المخاطر عالي أنه على للقطاع المنظمة السلطة قبل من الكیان تصنیف تم حال في .1
 عن یقل ال ما تعیین الكیان على فإن المهنیة، والصحة السالمة إلدارة متكامل نظام تطویر
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) كما هو معرف ضمن اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة A( بالدرجة واحد عام ممارس
 "تسجیل ممارسي السالمة والصحة المهنیة". ) 8.0(اآللیة  –والصحة المهنیة 

لصالحیات وا السالمة والصحة المهنیةتعریف واضح وموثق لألدوار والمسؤولیات المتعلقة بوضع  )4(
 في الكیان.لكل دور  الممنوحة

 بحسب المناسب والالزم.  الخارجیة واألطراف والمسؤولیات األدوار بین الربط ضمان )5(

السالمة والصحة المهنیة وفقا لمتطلبات اإلطار العام لنظام  لجنة ومسؤولیات دوارأل الواضح تحدیدال )6(
 ) التواصل والتشاور.4( العنصر - ةإمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنی

 ذات العالقة. واألطراف العاملینألدوار ومسؤولیات جمیع  ضمان النشر الفّعال )7(

 .المحددة الوسائل الالزمة لقیاس مدى توافق عمل الموظفین مع أدوارهم ومسؤولیاتهم وواجباتهموضع  )8(

 ذات العالقة األطرافأدوار ومسؤولیات  3-2

 السالمة والصحة المهنیةبالسلطة المختصة  3-2-1

نظام إمارة تطبیق  االشراف علىهو السلطة المختصة المسؤولة عن  المهنیة مركز أبوظبي للسالمة والصحة )أ (
 اإلمارة. فيالمتعلقة بالسالمة والصحة المهنیة لجوانب اكافة  وعلى، أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

لتوفیر أماكن عمل آمنة  مصممة وأنظمة متكاملة تنظیمیة أطرضمان تطبیق  فيالمركز  مهمة تتمثل )ب (
 أفضل تتجاوز أو مع وتتوافق ،أبوظبيوصحیة، وتواكب كافة خطط وبرامج التطویر التي تضعها حكومة 

 . الدولیة المعاییر

أیضا إلغاء هذا التفویض في حالة عدم  هویمكن محدد، قطاع أيتنظیم ب المتعلقةللمركز أن یفوض سلطاته  )ج (
 .بتطبیق المتطلباتلتزام اال

على مستوى اإلمارة والمستوى االتحادي، لضمان توافق  الجهات ذات العالقة كافةعلى المركز التنسیق مع  )د (
 لسالمة والصحة المهنیة.اباقي قوانین  معوتكامل اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 

 – )2.0( اآللیة –مة والصحة المهنیة یرجى الرجوع إلى اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمالحظة: 
 .""إدارة اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 3-2-2

یرجى الرجوع إلى اإلطار العام  ،على أدوار ومسؤولیات مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة لالطالع )أ (
"إدارة اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي  – )2.0( اآللیة –لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 

 .للسالمة والصحة المهنیة"
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 السلطات المنظمة للقطاع 3-2-3

یرجى الرجوع إلى اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي  للقطاع، المنظمة السلطة ومسؤولیات أدوار على لالطالع )أ (
 "إدارة اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة". – )2.0( اآللیة –للسالمة والصحة المهنیة 

 الحكومیة والجهات الخاصةالكیانات  3-2-4

السالمة  دارةإل بتطویر وتطبیق نظامقوم یعلى الكیان أن من قبل السلطة المنظمة للقطاع،  تسمیته عند )أ (
العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة  اإلطارمع متطلبات وافق یتو  عمله مجال یغطي والصحة المهنیة

 .السلبیة التي قد تنجم عن أنشطته التأثیراتوالمجتمع من  العاملین، وذلك بهدف حمایة المهنیة

 ما یلي: مسؤولیات الكیان الذي یتم تسمیته تتضمن )ب (

 السالمة نظام وتطبیق لتطویرالموضوعة من قبل السلطة المنظمة للقطاع.الزمنیة  بالفترات اإللتزام )1(
 .به الخاص المهنیة والصحة

العام لنظام  اإلطارلضمان مطابقته مع (مثال من خالل التدقیق والتفتیش) على النظام  الداخلیة الرقابة )2(
 . إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

، ورفع النتائج "قدرات" برنامج في مسجل ثالث طرفمن قبل لالمتثال،  خارجيالخضوع لتدقیق سنوي  )3(
 السلطة المنظمة للقطاع.إلى 

 .السالمة والصحة المهنیةذات العالقة بوالحمالت  األنشطة فيالمشاركة  )4(

 والسلطات للقطاع السلطة المنظمةإلى  السالمة والصحة المهنیةعن حوادث ورفع التقاریر  اإلبالغ )5(
العناصر  –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  متطلباتوفقًا لاألخرى  نیةالمع

  ."التقاریر ورفعوالتحقیق  "الرقابة – )7لعنصر (ا -األساسیة للنظام اإلداري 

الخاص  السالمة والصحة المهنیةنظام إدارة عن أداء  لسلطة المنظمة للقطاعا إلىرفع التقاریر الدوریة  )6(
العناصر  –لمتطلبات اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة وفقًا وذلك  بالكیان

 "الرقابة والتحقیق ورفع التقاریر". –) 7(لعنصر ا -األساسیة للنظام اإلداري 

الكیانات متوسطة المخاطر التي تم إبالغها من قبل السلطة المنظمة للقطاع المعني بها أن تلتزم  على )ج (
" متطلبات السالمة  )5.0(اآللیة  –بمتطلبات اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 

 ".المخاطروالصحة المهنیة للكیانات متوسطة 

 مركز قبل(من  إعالمها عند الحكومیة الجهات على(ج) و(ب) (أ) و ) 4-2-3متطلبات البنود ( تسري )د (
 .االقتضاء حسب بها تلتزم بأن) ذلك بخالفأبوظبي للسالمة والصحة المهنیة أو 

 أن:والجهات الحكومیة (سواء تم تسمیتها / إبالغها أو بخالف ذلك)  الخاصةعلى الكیانات  )ه (

 .إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة العام لنظام اإلطار متطلباتلتوافق مع ل تسعى )1(

 على العاملین والمجتمع.المخاطر  تخفضبطریقة أنشطتها  تدیر )2(
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 العمل أصحاب 3-2-5

حد ال إلىة یمخاطر الصحال من وخالأن یوفر ویحافظ على مكان عمل آمن یجب على صاحب العمل  )أ (
 .ذوي العالقة واألشخاص اآلخرین والمتعاقدین لدیه لعاملینل عملیا الممكن األقصى

 یجب على صاحب العمل: )ب (

(مثل الموارد المالیة والبشریة  السالمة والصحة المهنیة مجال في هتوفیر الموارد الالزمة لتحقیق أهداف )1(
 والتجهیزات والتدریب).

حول  لتقدیم النصحالسالمة والصحة المهنیة  إدارةب یتعلق فیماتوظیف أو إشراك أشخاص مؤهلین  )2(
 .إدارة هذه المسائل

متطلبات اإلطار العام لنظام مع یتوافق  بما ،وأنظمة عمل آمنة مناسبةإجراءات مراقبة  تنفیذضمان  )3(
إدارة " – )2(لعنصر ا -العناصر األساسیة للنظام اإلداري  –إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 

 ."المخاطر

إلى الحد وتخزین ونقل وٕاتالف المواد والُمركّبات والنفایات بصورة آمنة ومقبولة  وتداولضمان استخدام  )4(
 .األقصى الممكن عملیا

مخاطر على ال من وخالیةآمنة و/أو تجهیزات و/أو أنظمة عمل  منشئات على، والمحافظة توفیر، )5(
 إلى الحد األقصى الممكن عملیا.الصحة 

 .العاملین وصالح لفائدةالمناسبة  والمرافقتقدیم التسهیالت  )6(

(بجمیع اللغات المناسبة) حسبما یلزم المعلومات والتوجیهات والتدریب واإلشراف ب العاملین تزوید )7(
 .صحةالودون مخاطر على  سالمتهم یضمنلتمكینهم من تأدیة أعمالهم بشكل 

 لخطرمباشرًا أو وشیكًا  عمل یتضمن تعرضا وضع عن االبتعادعمل أو الإیقاف  منتمكین الموظفین  )8(
 وأزمالئهم وسالمة  صحةأو على على صحتهم وسالمتهم ما، وذلك إن رأوا أنه یمثل خطرا معقوال 

 .المجتمع

 من والتيمالبس ومعدات الحمایة الشخصیة المناسبة بلموظفین، دون أي تكالیف علیهم، ا تزوید )9(
 وفقاً وذلك  ،أخرى بطرق منها الحد أو طاراألخ منع على القدرة عدم حال في یحتاجونها أن المعقول

 معدات الحمایة الشخصیة"." )2.0(لدلیل الممارسة الفني 

 .العاملینصحة و سالمة مراقبة  )10(

ادارة ورقابة صاحب  تحتفي أي مكان عمل یقع  اتالنبعاثوا والتصریفات القائمة ظروفالمراقبة  )11(
 .العمل

اإلطار  متطلباتبما یتوافق مع  العاملینوصحة سالمة  إدارةحفظ المعلومات والسجالت المتعلقة ب )12(
 لعنصرا -العناصر األساسیة للنظام اإلداري  –العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 

 والمراجعة اإلداریة".لتزام اال) "9(
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 الكیان.نشطة أل نتیجة للمخاطرالجمهور  تعرضعدم  ،الممكن عملیا المعقولإلى الحد  ،ضمان )13(

، إلى الحد الممكن السالمة والصحة المهنیةمسائل لفئات األخرى المعنیة بشأن وا العاملیناستشارة  )14(
 عملیا.

 األشخاص الذین یعملون لحسابهم الخاص 3-2-6

 أير من عدم تأثالممكن عملیا، المعقول إلى الحد الخاص التأكد،  لحسابه الذي یعمل الشخصیجب على  )أ (
 .الخاص لنشاطه یعمل الذي الشخص ذلك عمل أسلوبأشخاص لمخاطر على سالمتهم وصحتهم بفعل 

 العاملون 3-2-7

 خالل العمل (وفي مكان العمل): العاملینیجب على  )أ (

 صحتهم.و سالمتهم على معقول  بشكلالمحافظة  )1(

 أو العاملونیقوم به  بما یتأثرون قد الذيصحة األفراد اآلخرین سالمة و على بشكل معقول المحافظة  )2(
 .العمل مكان في به القیام یهملون

 العاملینمن أجل حمایة  یتخذهاالتعلیمات و/أو اإلجراءات التي  بشأنالتعاون مع صاحب العمل  )3(
 .السالمة والصحة المهنیةو/أو التوافق مع متطلبات 

یشكل خطرا وهم ال یستطیعون  بأنه لدیهم سبب لالعتقاد بشأن أي وضع إبالغ المسؤول المباشر )4(
 بأنفسهم. تصحیحه

 .المتعلقة بالعمل صاباتواإل السالمة والصحة المهنیةحوادث كافة  عن اإلبالغ )5(

یتم توفیره في  شیئ أيحال  في ،أو نتیجة للتهور عمداً سواء  الخاطئ،أو االستخدام  التدخل تجنب )6(
 .فائدة العاملینو صحة و سالمة مكان العمل لمصلحة 

 والمنشآت المبانيمصممو  3-2-8

 إللغاءتم تصمیمها ی المنشآت، من أن المباني و إلى الحد المعقول الممكن عملیا، التأكد نمصممیالعلى  )أ (
 من یتخلصون أو ون،هدمی أو، یستخدمون أو یبنون، الذینصحة األفراد و سالمة على المخاطر  وتقلیص
 .المنشأة أو المبنى

 :المنشآتو  المباني على مصمم )ب (

 االصابة. مخاطرلمنع تم تصمیمها و/أو تصنیعها ی همن أنإلى الحد المعقول الممكن عملیا، ، التأكد )1(

 .عملیاً ذلك  مكنأ حیثما خطارزالة األإ )2(

 .عملیا إزالتهاالتي ال یمكن االخطار  تلكخفض المخاطر من  )3(

المعنیة (مثل:  األخرى األطرافلضمان توعیة  متبقیة، مهمة مخاطرفي حال وجود  تقدیم المعلومات )4(
 أخذها بعین االعتبار.بإمكانهم  وأنالمخاطر مقاولي البناء) بهذه و المصممین اآلخرین، 
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 .المخاطرضبط و إدارة آلخرین المشاركین في العملیة لضمان ا عملتنسیق عملهم مع  )5(

التصمیم، وذلك  عملیة مراحل كافة فيالمخاطر  وضبطتقییم و االخطار  تحدید إجراءات إدماجضمان  )6(
 . هاتقلیص ،ممكناً  هذایكن  لم إن أو،مخاطر السالمة والصحة  على للقضاء

نه قد تم اتخاذ االجراءات الالزمة لتحدید االخطار بأ إلى الحد المعقول الممكن عملیا،توضیح، ال )7(
 في ذلك:وخفض المخاطر في كافة المراحل، بما 

 .التصنیع و/أوالبناء  .1

 التركیب / التشغیل. .2

 الصیانة والتصلیح والتجدید والتنظیف). عملیات ذلك في بما( التشغیل .3

 إیقاف التشغیل / الهدم. .4

 حول: المصلحةذات  المعنیة لألطرافتقدیم معلومات كافیة  )8(

 .المنشأة أو المبنى میصمت من األغراضأو  الغرض .1

من  صمما الذي للهدفنى أو المنشأة بإنشاء واستخدام المیمكن  أنه لضمانشروط ضروریة  أي .2
 .دون أي مخاطر على السالمة والصحةبطریقة آمنة و أجله 

 .المبنى أو المنشأة هدم/ تفكیك/ تشغیلبناء/ب معني شخص قبل من أعاله عند طلبها المعلومات .3

رسة دلیل المما –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة متطلبات ب اإللتزامعلى المصمم  )ج (
 ".(البناء) السالمة في التصمیم") 20.0(

أو  متطلبات أو لوائحالعالقة ضمن أي  ذاتالمتطلبات ب اإللتزام للمباني والمنشئات، على المصمم بالنسبة )د (
 .العالقة ذات المختصة اتخاصة بالبناء تصدر من قبل السلط أخرىقانونیة  إرشادیةأدلة 

 والمعدات والموادالتجهیزات ومزودي  مصممي ومصنعي ومستوردي 3-2-9

 یجب على مصممي ومصنعي ومستوردي ومزودي التجهیزات والمعدات والمواد: )أ (

 ضمان إدماج إجراءات تحدید االخطار وتقییم وضبط المخاطر في كافة مراحل عملیة التصمیم. )1(

 أمكن ذلك عملیًا. حیثماخطار زالة األإ )2(

 .عملیا إزالتهااالخطار التي ال یمكن  تلكخفض المخاطر من  )3(

 .آمنة وبدون مخاطرأن العملیات ذات العالقة  من، إلى الحد المعقول الممكن عملیا، التأكد )4(

المعنیة (مثل:  األخرى األطرافمتبقیة، لضمان توعیة  مهمةتقدیم المعلومات في حال وجود مخاطر  )5(
على عملهم / عملیاتهم وأن بإمكانهم أخذها  المترتبةالمخاطر ب) إلخ ،، وموظفي الخدماتالمشغلین

 بعین االعتبار.

 اآلخرین المشاركین في العملیة لضمان إدارة وضبط المخاطر. عملتنسیق عملهم مع  )6(
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نه قد تم اتخاذ االجراءات الالزمة لتحدید االخطار بأتوضیح، إلى الحد المعقول الممكن عملیا، ال )7(
 ذلك: وخفض المخاطر في كافة المراحل، بما في

 و/أو التصنیع.التصمیم  .1

 التركیب / التشغیل. .2

 الصیانة والتصلیح والتجدید والتنظیف). عملیات ذلك في بما( التشغیل .3

 .إیقاف التشغیل .4

أنه یتم استخدام التجهیزات أو المعدات أو المواد للهدف  منإلى الحد المعقول الممكن عملیا،  التأكد، )8(
 .تضمن سالمة مستخدمیهابطریقة و  أجله من ها/ تزویدها/ استیرادها/ تصنیعهاالذي تم تصمیم

 حول: المصلحةذات  المعنیة لألطرافتقدیم معلومات كافیة  )9(

 من تصمیم/ تصنیع/ استیراد/ تزوید التجهیزات أو المعدات أو المواد. األغراضأو  الغرض .1

التجهیزات أو المعدات أو المواد  واستخدامتصنیع/تشغیل یمكن  أنه لضمانشروط ضروریة  أي .2
 من أجله بطریقة آمنة ودون أي مخاطر على السالمة والصحة. تصمم الذي للهدف

لتجهیزات أو ااستیراد/ تزوید / تشغیل بمعني  شخص قبل منالمعلومات أعاله عند طلبها  .3
 .المعدات أو المواد

ونقل وتخزین المواد الخطرة یجب  وتداولمعرفة المتطلبات األخرى المتعلقة بتصنیع واستیراد وتورید ل )10(
المواد " )1.0(الممارسة  دلیل –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة الرجوع إلى 

 الخطرة". 

 المجتمع العام 3-2-10

في عمل الشخصًا آخر في مكان  ،تضع أن یمكن أو ،ضعتیقوم بأعمال متهورة  أنال یجوز ألي شخص  )أ (
 خطر.

، التي تهمهم السالمة والصحة المهنیةأمور الحكومیة المعنیة عن  السلطاتألفراد المجتمع أن یقوموا بتبلیغ  )ب (
 .عنه التبلیغتم  ماوأن یتوقعوا ردًا یتناسب مع أهمیة 

على  ضررعن أي نشاط قد یكون له المختصة  السلطات بإبالغ یقوموا أنفراد المجتمع أل المحبذ من )ج (
 العاملین أو المجتمع.

 في المشاریع السالمة والصحة المهنیةصالحیات مسؤولیات و  3-3

مركز أبوظبي تسمح ل التيداة األو  المنطلق العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطاریمثل  )أ (
للسلطات المنظمة  المهنیةالسالمة والصحة بتفویض سلطة تطبیق وٕانفاذ متطلبات  للسالمة والصحة المهنیة

 .إلى الحد الممكن عملیا للقطاعات
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 مرحلة التخطیط والتقییم 3-3-1

والصحة  بالسالمة الخاصة األجزاءمراجعة واعتماد في  المعنيلقطاع لالدور الرئیس للسلطة المنظمة  یتمثل )أ (
 .العالقة ذات اإلدارةخطط المهنیة ضمن 

 مرحلة اإلنشاء 3-3-2

 اإلطارفي تطبیق ومراقبة وٕانفاذ متطلبات والصالحیة الرئیسیة  السلطةلسلطة المنظمة لقطاع البناء واإلنشاء ل )أ (
جمیع ل(أنشطة "أعمال البناء") خالل مرحلة اإلنشاء  العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 .المعنیةاألخرى  السلطاتإمارة أبوظبي، وذلك بالتعاون والتنسیق مع  فيالمشاریع 

 :على سبیل المثال ال الحصر ،یشمل هذاو  )ب (

 ."البناء"أعمال أنشطة و مشاریع ترخیص  )1(

 .السالمة والصحة المهنیة مجال فيورفع التقاریر األداء  مراقبةإنفاذ متطلبات  )2(

 .السالمة والصحة المهنیة جوانب علىالتدقیق و والمراقبة التفتیش عملیات  )3(

 الصلة.التحقیق في الحوادث ذات  )4(

 قبل من تصدرممانعة" التي العدم  ات/شهاد البناءریح اتص" فيهذه المرحلة  دارةإلالرئیسیة  اآللیة تتمثل )ج (
 .البلدیة ذات العالقة

 مرحلة التشغیل 3-3-3

مراقبة التطبیق بخالل مرحلة تشغیل المشروع أن تقوم  المعنيللسلطة المنظمة للقطاع المهام الرئیسیة  من )أ (
 إلیها المخولةمتطلبات الإلى  إضافة ،العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطاروالتوافق مع 

 .من هذا العنصر )3-2-3(ما في البند ك ،أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة مركز من

 إیقاف التشغیل والهدم 3-3-4

والصالحیة الرئیسیة في تطبیق ومراقبة وٕانفاذ متطلبات اإلطار  السلطةلسلطة المنظمة لقطاع البناء واإلنشاء ل )أ (
") البناءإیقاف التشغیل والهدم (أنشطة "أعمال  مرحلةالعام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة خالل 

 .المعنیةاألخرى  السلطاتإمارة أبوظبي، وذلك بالتعاون والتنسیق مع  فيجمیع المشاریع ل

 :ال الحصر على سبیل المثال ،ویشمل وهذا )ب (

 ".البناءأنشطة "أعمال و ترخیص مشاریع  )1(

 األداء ورفع التقاریر في مجال السالمة والصحة المهنیة. مراقبةإنفاذ متطلبات  )2(

 السالمة والصحة المهنیة. جوانب علىالتدقیق و عملیات التفتیش والمراقبة  )3(

 التحقیق في الحوادث ذات الصلة. )4(
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إلدارة هذه المرحلة في "تصاریح البناء /شهادات عدم الممانعة" التي تصدر من قبل تتمثل اآللیة الرئیسیة  )ج (
 .البلدیة ذات العالقة

 الذاتي التنظیم -4
والمحافظة على نظام فعال  تطویرللمشاركة في عملیة التنظیم الذاتي وتحقیق التوافق، یجب على الكیان  )أ (

 :بأنه یمتاز، للسالمة والصحة المهنیة

 القوانین االتحادیة والمحلیة. كافةمع  متوافق )1(

 .العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطارمع متطلبات  متوافق )2(

 العلیا للكیان. اإلدارةالمعتمدة من  للسالمة والصحة المهنیةالسیاسة العامة أهداف یحقق  )3(

دعم في  هامدور قیادي  لهادارة السالمة والصحة المهنیة إل نظام لدیها التينات الحكومیة والخاصة لكیاا )ب (
 ، من خالل:اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةتطبیق 

 .والتوافق مع النظام المشاركة على المصلحة ذاتالمعنیة  األطراف تشجیع )1(

 .السالمة والصحة المهنیة مجال فيوالنجاحات  اتتحسینال ونشرتعزیز  )2(

 هامةمخاطر أخطار و  تم التقییم بأنها تشكل والخدمات والتوریدات التي األعمال متعاقدي كافةمطالبة  )3(
 .السالمة والصحة المهنیة دارةبتطبیق نظام إل السالمة والصحة المهنیةعلى 

 مع تتوافقاآلخرین بااللتزام بمتطلبات للسالمة والصحة المهنیة  ینوردمو الأ نمتعاقدیال كافةمطالبة  )4(
 األعمال والخدمات والتوریدات. مخاطر

 تظهرالكیانات التي  مكافأةفإنه یجوز  ،/ السلطات المنظمة للقطاعات المعنیة المختصة اتلسلطا لتقدیر وفقا )ج (
إجراءات اإلنفاذ  أوالتدقیق  وأزیارات التفتیش  تكرار تخفیضمن خالل  لسالمة والصحة المهنیةل فعالة إدارة

 على السنويالتدقیق ال یشمل  وهذاهذه الكیانات ( علىالسلطات المنظمة للقطاعات التي تقوم بها األخرى 
 ).ثالث طرف قبل من والمنفذ االلتزام

 الداخلیةتقاریر ال أوالتفتیش  أوعملیات التدقیق  من ظهر، إذا ) أدناهو( و، )هـ(باستثناء ما سیرد في النقاط  )د (
یجب االمتناع  إنهخالل فترة زمنیة معقولة، ف الحالة لهذهالتصحیح المناسب  تنفیذ وتمعدم امتثال  حالةوجود 
 .الساریةالقوانین  به تسمح الذيالحد األقصى  إلى بسبب هذه الحالة قضائیاالكیان  مالحقةعن 

في  )د(كما في البند اإلجراءات التصحیحیة  ذتنف التي اتلكیانل ةقضائیالمالحقة الاالمتناع عن ال یجوز  )ه (
 الحاالت التالیة:

 .الجسیماإلهمال  )1(

 .المتهور السلوك )2(

/ الصادرة من قبل السلطة  السالمة والصحة المهنیةالفشل المتكرر في االمتثال لتعلیمات  أو/و الفشل )3(
 المعنیة.السلطات 
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 .أخرى أطرافمن قبل  إحالةأو  ىحادث أو شكو  بعدتحقیق للتثال نتیجة إلمعدم ا ظهور حاالت )4(

/  السلطة قبل منغیر الروتینیة  وأعدم االمتثال نتیجة إلجراءات اإلنفاذ الروتینیة  التظهور حا )5(
 المعنیة. السلطات

فیها،  االلتزام تحقیق عملیاالتي یصعب  المجاالتبتعریف  بشكل استباقي أن تقومو یجب على الكیانات  )و (
الزمني لتطبیقها، وذلك  والجدولعلى اإلجراءات التصحیحیة  المعني السلطة المنظمة للقطاعواالتفاق مع 

غیر  و(أالروتینیة  اإلنفاذجراءات إلنتیجة  قانونیا، الجائزإلى الحد األقصى  ،المالحقة القضائیةلتفادي 
 .ةالسلطقبل  منالروتینیة) 

 اإلنفاذ -5
 السلطات قبل من السالمة والصحة المهنیةیتم اللجوء إلى إنفاذ متطلبات  بحیثكل جهد ممكن  بذلیجب  )أ (

 بهدف: فقط المعنیة

 صحة العاملین والمجتمع.و سالمة المحافظة على  )1(

السالمة والصحة بتطبیق متطلبات ملتزم  غیر كیان / صشخ أليتجاریة  میزة منحعدم  من التأكد )2(
 .المهنیة

السالمة تأثیرات سلبیة على ل ؤديت أن ألفعالهم یمكناألشخاص الذین  وتصرفات التأثیر في سلوك )3(
استخدام البضائع  وأ ،شراء وأ في،ستثمار اال وأ ،، أو األشخاص الذین یقومون بتطویروالصحة

 .السالمة والصحةوالخدمات التي لها تأثیرات سلبیة على 

(ه) ما لم تر السلطات المختصة المعنیة / السلطات المنظمة للقطاعات 4كما هو وارد في الفقرة نفاذ اإل یتم )ب (
 ذلك.  خالف

 المعني السلطة المنظمة للقطاعو/أو ات االتحادیة أو المحلیة السلطمن قبل  نفاذإجراءات اإل في السعي یتم )ج (
 .التشریعیة وسلطتها لمراقبتها الخاضعة ینإنفاذ متطلبات القوان خالل من
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 واألهداف الغرض -1

 إلى: اإلداري النظام عناصر نیهدف هذا العنصر م )أ (

 المخاطر. دارةإل نظامیةضمان وجود منهجیة  )1(

 ءاتووضع االجرا المهنیة والصحة السالمةالمخاطر المتعلقة ب وتقییم األخطارمن تحدید  التأكد )2(
 .اإلجراءات هذه ومراقبة منها للحد المناسبة

المخاطر وتقییم التوافق مع  إدارةإجراء عملیة  خاللها من یتم التيقیاسیة المنهجیات ال تحدید )3(
 المتطلبات.

 ونطاق التطبیق التنفیذ -2
جوانب  إدارة متطلباتالقرارات المتعلقة ب التخاذتوفیر المعلومات الضروریة ل تستخدم آلیةالمخاطر  إدارة )أ (

 والمجتمع. المصلحة ذوي واألطراف للعاملین السالمة والصحة المهنیة

لذا یجب على الكیانات . بعینهعلى خطر  واحدة لمرة یطبقولیست إجراًء  ،المخاطر عملیة مستمرة إدارة )ب (
المخاطر طریقة  إدارةأن  ذإ ،مخاطر جدیدة ورصدالمخاطر على إعادة تقییم األخطار و  باستمرارالعمل 
 المخاطر. في للتحكممنظمة 

نتائج  إلىالمخاطر  إدارةفي جمیع مراحل عملیة  منسقو  واضحو  مناسب بشكلالتواصل والتشاور  یؤدي )ج (
 :فوائدال هذه منو  .إیجابیة

 .السالمة والصحة المهنیةمشاركة المعلومات المتعلقة ب )1(

في تطویر وتطبیق  للمساهمة المصلحة ذوي األخرى واألطراف والمتعاقدین للعاملین الفرصتوفیر  )2(
 المناسبة. التحكم ضوابط

جعل ت حلول إلیجادل معًا للعمللعاملین والمتعاقدین واألطراف األخرى ذوي المصلحة توفیر الفرص  )3(
 .أمانًا وصحةً  أكثرمكان العمل 

 تطویر السیاسات واإلجراءات داخل الكیان. تجاه والمساهمة لنقاشبایسمح  ملتقىتوفیر  )4(

 تقلیلعمل خالیة تماما من المخاطر، إال أنه من الممكن تجنب أو بیئة  على الحصولبالرغم من أنه ال یمكن  )د (
 بعض هذه المخاطر. إزالةأو 

 المتطلبات -3
 یجب على الكیان: اإللتزامإلظهار  )أ (

 المخاطر. دارةإل راء / إجراءات عمل مناسبةإج/  برنامجتطویر وتطبیق والمحافظة على  )1(
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 بشكل ،مثالوالمنتجات والخدمات ( األنشطةلجمیع  السالمة والصحة المهنیة جوانب بمراجعة القیام )2(
 .المخاطر) تقییم سجل

 الدلیل –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  إلى الرجوع یرجىمالحظة: 
 ". المخاطر إدارة عملیة" بشأن يالفن اإلرشادي

 المخاطر إدارةبرنامج  1 -3

 :المخاطر في الكیان، كحد أدنى إدارةبرنامج  على یجب )أ (

 ثقافة الكیان وممارساته.ومن ترسیخها في  اإلدارة منالمخاطر جزء ال یتجزأ  إدارةضمان أن  )1(

یقوم بها الكیان و / أو جمیع المراحل ألي  التي األنشطةجمیع  علىالمخاطر مطبقة  إدارةضمان أن  )2(
 الهدم).ع (من مرحلة التصمیم إلى مرحلة إیقاف التشغیل / و مشر 

 المخاطر. دارةإلتحدید المنهجیات والكفاءات الالزمة  )3(

 .المصلحة ذات األخرى واألطراف والمتعاقدین العاملینالتشاور مع یعتمد على  أن )4(

 :تشمل والتيالمخاطر،  إدارةفي  علیها المتعارفالخطوات  یتضمن أن )5(

 .في مكان العمل السالمة والصحة المهنیة أخطارجمیع  تحدید .1

 .هذه األخطار عنتقییم المخاطر الناتجة  .2

الممكن  المعقول األدنى الحد یمثلمقبول  مستوىإلى  المخاطر تخفیضصیاغة إجراءات رقابیة ل .3
 عملیا.

 .منتظم أساس لبرنامج علىامراجعة  .4

 التغییر في الكیان. دارةإلعملیة  .5

 دخول مكان العمل. لهم المتاحالروتینیة وغیر الروتینیة لجمیع األشخاص  األنشطةیتناول  أن )6(

 .والمتعاقدینالتورید  سلسال مهام یتناولأن  )7(

 .السن وصغار الخاصة االحتیاجات ذوي األشخاص ذلك في بما ،السلوك البشري تناولأن ی )8(

مكان العمل أو  ظروفسلبا على  التأثیر هااألخطار خارج مكان العمل التي یمكنیشمل تحدید  أن )9(
 .العاملینصحة و سالمة 

 .الطارئة األوضاع أو/  و السیئ الطقس عن الناتجة األخطار یتناول أن  )10(

 الكیان. لدى العاملین غیر من أشخاصالمخاطر المحتملة على  یتناولأن   )11(

 والمواد الموجودة في مكان العمل. واألجهزةالتجهیزات والمعدات یتناول أن   )12(

 .التشغیلیة واإلجراءات ،العملأماكن العمل، والعملیات، وتنظیم  تصمیمیتناول أن  )13(

 المخاطر. إدارةنتائج نشاطات  ونشرتوثیق وتسجیل  ضمان )14(
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یتم تخفیض مستوى  أن، یجب مراعاة القائمةالتحكم إجراءات تغییرات على الأو  التحكم، إجراءات تحدیدعند  )ب (
 :المخاطر من خالل

 .)1ملحق الالصحة المهنیة (و السالمة  لضوابطالهرمي  التسلسل )1(

 التشغیلیة السالمة 2 -3

الحیاة  علىمخاطر ال منتعریف السالمة التشغیلیة على أنها " الحالة التي یتوفر فیها مستوى مقبول  یمكن )أ (
 ،األخطار تحدید یتطلب هذاو . بعمله یقومعمل  مكاننظام أو نظام فرعي في  بفعل والممتلكاتوالصحة 

 ."المخاطر من المتبقي المستوى وتقبل ،التخفیفیة االجراءات وتحدید ،المخاطر وتقییم

تحتیة حیویة  بنیة تشغیل أو/  و معقدةعملیات  تتضمنالكیانات التي تقوم بتشغیل منشآت أو أنظمة  على )ب (
 االصول، وسالمة ،المهنیة والصحة السالمةیجمع بین ادارة مخاطر  متكامال ابرنامج رتطو  أن المارة،ل
 .التشغیلیة والسالمة العملیات سالمةتحسینات أساسیة في  لتحقیق ،المعدات أداءة یموثوق خدماتو 

 ،لكیانبا الخاص المهنیة والصحة السالمة إدارة نظامأدنى، یجب ادراج هذا البرنامج المتكامل ضمن  كحد )ج (
 سبیل على ،تشمل أن البرامج لهذهاالخرى. ویجب  اإلداریة األنظمة ضمن التحكم ضوابطلضمان التكامل مع 

 :الحصر ال المثال

 .لها وقیادتها بها، ووعیها ،سالمة العملیات / السالمة التشغیلیةبرفع مستوى التزام اإلدارة العلیا  )1(

 ادارة ونشاطات تقییمات مثلالمتعلقة بسالمة العملیات من خالل ادوات  المسائلالتركیز على  زیادة )2(
 .)HAZOP, HAZID, Fault Tree Analysis(على سبیل المثال المخاطر 

 .(مثل، سالمة وموثوقیة األصول) لفشلا من آمنة بطبیعتهاتصامیم  تطبیق )3(

 .تطبیقها بشأن المسائلة عملیة ادارةو  ،ساسیةاأل التحكم جراءاتإ تحدید )4(

 .جراءاتواإل واألنظمة األجهزة من كل على للسیطرة تعددا أكثر عملیات تطبیق )5(

 .وادارتها الطارئة للحاالت االستجابة نشاطاتالتركیز على  زیادة )6(

 .للسالمة الفنیة برامجالالعلیا و  اإلدارةالتزام  تتكامل مع للسالمة قویة ثقافة بناء )7(

 من التأكدو  الجذریة، هااسبابوشیكة الوقوع، وتحدید  وادثالحفي الحوادث/  شاملة اتتحقیق اجراء )8(
 .الحوادث هذه من الحد اجراءات فعالیة

 .إغالق الحاالت تتبع ونظم ،اإلداریة متابعةالو  ،الرقابة ألنشطة أولویات وضع )9(

 السالمة  حالة دراسة 3-3

یمكن للسلطة المختصة و/أو السلطات المنظمة للقطاعات أن تطلب من الكیان، بناء على تقییم المخاطر، أن   )أ (
 Safety( یقوم بتنفیذ منهجیة متخصصة وأكثر تفصیال إلدارة المخاطر تعرف عموما بـ "دراسة حالة السالمة"

Case( .تشمل قد لهذا الموجبة واألسباب: 

 رأت السلطة أنه یتم تنفیذ نشاطات أو تداول مواد عالیة المخاطر،  إن )1(
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 / أو إن رأت السلطة أن إحدى المنشئات / المرافق تشكل "مرفق خطر عالي".  و )2(

 معالجة أو تداول أو تخزین أو إنتاج فیها یتم مرافق هي) Major Hazard Facilities( العالي الخطر مرافق )ب (
 ال المثال سبیل على ذلك، في بما الخطرة، والبضائع) الكیماویة المواد(مثل  الخطرة المواد من كبیرة كمیات

 :الحصر

 .البترولیة المنتجات )1(

 الغازیة/  الكیماویة/  البتروكیماویة المواد مصافي )2(

 الكیماویة المواد تصنیع مواقع )3(

 الغازات معالجة مصانع )4(

 المسال البترولي الغاز مرافق )5(

 أنواع المستودعات ومراكز النقل.  بعض )6(

 أعاله.  لمذكورةلالمشابهة  المرافق )7(

إعدادها  یتممرافق الخطر العالي أن تثبت سالمتها التشغیلیة من خالل تقدیم "دراسة حالة السالمة"، التي  على )ج (
 خصیصا بحیث تغطي العملیات والوضع الخاصین بهذه المرافق.

خالل  من ،بالموقع الخاص المهنیة والصحة السالمة إدارة نظام مالئمةل تؤسس أن"دراسة حالة السالمة"  على )د (
 .ما وقع اذاأي حادث كبیر  آثار من لتقل التي ستراتیجیاتاللالتدابیر لمنع الحوادث إضافة  وضع

أنواع  كافةو  خطاراأل لتحدید الموقع نشطةأل الشامل فحصال على تعتمد أن من"دراسة حالة السالمة" بد لـ  ال )ه (
 .المناسبة التحكم جراءاتإ تحدیدول ،وقوعها المحتملالرئیسیة  الحوادث

كافة  منوالصحة المهنیة  لسالمةا وممثلي لعاملینل الكاملة بالمشاركة "السالمة حالة دراسة" إعداد یجب )و (
 .الموقع في العمل ومجاالت مجموعات

خدمات الطوارئ عند إعداد خطط الطوارئ، كما یجب استشارة جب استشارة السلطات المسؤولة عن ی )ز (
 .السلطات األخرى المعنیة بشأن اإلجراءات المطلوبة لحمایة المجتمع المحلي في حال وقوع حادث كبیر
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 المهنیة والصحة لسالمةا لضوابط الهرمي التسلسل – )1(ملحق ال
 .هذا عملیا أمكن حیثماالمخاطر االخطار و  إزالة متطلب تحقق نظامیةبطریقة  والمخاطر األخطاریجب ضبط جمیع 

الهندسیة  التحكم إجراءاتها عن طریق اإلحالل و/أو تخفیضإزالة المخاطر، فإنه یجب أن یتم  اممكن عملیال من یكن لمإذا 
هو توفیر معدات الحمایة الشخصیة المناسبة  التحكم إجراءتالمستوى األخیر من  ویكوناإلداریة.  التحكم إجراءاتو/أو 

 خطر.لا مواجهةل

 إلى مرتدیها لتعریضأي تلف في هذه المعدات  یؤديحیث  األصلي،إن معدات الحمایة الشخصیة ال تقلل أو تبدل الخطر 
، بحیث هرمي تسلسلشكل ب أنها على التحكم إجراءاتالخطر. وهو ما یفسر اإلشارة إلى  لذلك المحتملة التأثیرات كامل

 وفي العملي منیمكن  لم إن فقطلسل نزوًال ، ومن ثم التسالتحكم وهو اإلزالة إجراءاتمن  األعلى بالمستوىیجب البدء 
 .اإلجراء ذلكتطبیق یتم  أنحدود المعقول 

 إلىالمخاطر  في أكبر خفض تحقیقاألخرى ل اإلجراءات مختلففإنه یمكن االستفادة من الرئیسي للتحكم  اإلجراء تحدیدبعد 
 .عملیا الممكن المعقول الحد
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 واألهداف الغرض -1
 إلى: اإلداري النظام عناصریهدف هذا العنصر من  )أ (

 المتعاقدینصحة و سالمة  على المخاطر خفض یتم كي المتعاقدین إلدارة منظم نهجالتأكد من وجود  )1(
 والمجتمع. والعاملین

 للمقاولین السالمة والصحة المهنیة مسائل دارةتوفیر متطلبات محددة لقطاع البناء واإلنشاء إل )2(
 ."البناء"أعمال  ـل المستخدمین

 ونطاق التطبیق التنفیذ -2
الفرعي) بأنه فرد أو  المتعاقد(و/أو  المتعاقدیعّرف  العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار )أ (

عقد لتقدیم  خالل من آخر لكیان محددلقیام بعمل ل المستخدمین یهمأو ممثل لدیهم نعاملیال أومؤسسة 
 الخدمات.

 المتعاقد" و"المتعاقد" يفإن مصطلح العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطارألغراض  )ب (
 للتبادل. ینفرعي" قابلال

 أومكان / موقع العمل،  فيسیطرة علیها  لدیه التيالحدود  وضمن بالمسائلفقط  المتعاقدمسؤولیات  تتحدد )ج (
 .السیطرة هذهالمعقول توقع أن تكون لدیه  من

 المتطلبات -3
 على الكیان: یجبااللتزام،  إلظهار )أ (

 .المتعاقدین دارةتطویر وتطبیق والمحافظة على إجراء / إجراءات مناسبة إل )1(

متطلبات اإلطار العام لنظام إمارة  مناسبة تتوافق معتطویر وتطبیق والمحافظة على إجراء / إجراءات  )2(
 إن ،"(البناء) التصمیم فيالسالمة  " )20.0(دلیل الممارسة  -أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 

 .تطبیقها وجب

راء / إجراءات مناسبة تتوافق مع متطلبات اإلطار العام لنظام إمارة تطویر وتطبیق والمحافظة على إج )3(
أثناء  السالمة والصحة المهنیة إدارة) "53.0دلیل الممارسة ( -مة والصحة المهنیة أبوظبي للسال

 .إن وجب تطبیقها ""،ء"أعمال البنا

 :المتعاقدین إدارةعملیة  1 -3

تطبیق الخطوات  الكیان على المتعاقدین، استخدام عنالناتجة  السالمة والصحة المهنیة مخاطر إدارة بهدف )أ (
 :المتعاقدین دارةإل التالیةعملیة ال منالمناسبة 

 المبدئي التأهیلیتم من خاللها هي عملیة  –للمشروع  السالمة والصحة المهنیةمتطلبات  تحدید )1(
 المواصفات.المناقصات /  وثائق ضمن السالمة والصحة المهنیةمتطلبات  إدراج/ أو  و لمتعاقدینل
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 إدارة أدواتالذین یملكون  المتعاقدینتقییم واختیار یتم من خاللها هي عملیة  –التقییم / االختیار  )2(
 .األعمالمع نطاق  تناسبت التيو  ،مناسبةال السالمة والصحة المهنیة

(بعد  والمتعاقدبین المالك  التعاقدي االتفاق إعدادیتم من خاللها هي عملیة  – االتفاق التعاقدي )3(
 السالمة والصحة المهنیة إدارةمتطلبات لو  األعمالتحدید واضح لنطاق  على والمتضمن) هاختیار 

 الخاصة بالمشروع بالذات.

مع  المتعاقد،تنسیق أنشطة االتفاق على أسلوب یتم من خاللها هي عملیة  – التنسیق والتواصل )4(
 المعنیة األطرافجمیع  إلى السالمة والصحة المهنیةمعلومات ومتطلبات  لتوصیلترتیبات واضحة 

 .ذات المصلحة

السالمة والصحة  إدارةمتطلبات  تطبیقالتأكد من یتم من خاللها هي عملیة  –العمل تنفیذالتعبئة /  )5(
 بهدف إنجاز وذلك ،العمل تنفیذ أثناء وأیضا ،العمل/ موقع مكان  إلى الموارد تحریك أثناء المهنیة

 األعمال بنجاح.كامل نطاق 

 ءتقییم الدوري ألداال ألغراض ستستخدم التي المعاییر تحدیدیتم من خاللها هي عملیة  – مراقبة األداء )6(
 ومستهدفاتمتطلبات  معمع المتطلبات التشریعیة و  مدى توافقهول، للمتعاقد المهنیة والصحة السالمة

 .بالذات لمشروعبا الخاصة السالمة والصحة المهنیة

تشغیل ب البدء عند السالمة والصحة المهنیة إدارة ضمانخاللها  منیتم هي عملیة  – التشغیل بدء )7(
 ./ اآلالت / المعدات التجهیزات /المباني 

السالمة  إدارة متطلباتخاللها التأكد من تطبیق  منهي عملیة یتم  –التفكیك / إیقاف التشغیل  )8(
 اللوازماألفراد والمعدات و  سحببما في ذلك  ،/ إیقاف التشغیل التفكیك نشاطات أثناء والصحة المهنیة

في  تجمیعهاتم  أخرىمرافق  أو مباني أومكاتب  أيوأیضًا تفكیك وٕازالة  تستخدم، لم التيالمواد / 
 .آثارها منوتنظیف الموقع  لالعمموقع 

. األعمال نطاق تنفیذاالنتهاء من  عندإنهاء االتفاق التعاقدي من خاللها  یتمهي عملیة  – العقد إنهاء )9(
خاللها تحویل الخطوة هامة بالذات في حال المشاریع التي تتضمن "أعمال بناء"، حیث یتم من  وهذه

 إلى المالك / المطور بشكل رسمي. المتعاقدمسؤولیة التحكم بالموقع من 

 هو یكون ال قدالمتعاقد  لدىمتكامل إلدارة السالمة والصحة المهنیة  نظام وجود: اشتراط مالحظة
 وبشكلحیث یمكن إدارة األعمال / العقود البسیطة ذات المخاطر المنخفضة  ،دوما األفضل الخیار
خالل أدوات / متطلبات أبسط إلدارة السالمة والصحة المهنیة یمكن إدراجها ضمن االتفاق  منكاف 

 العناصر –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة متطلبات  أنظرالتعاقدي. 
  ).4(ب)(4) و 3(ب)(4البنود  –) 1العنصر ( –األساسیة للنظام اإلداري 
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 :المتعاقدین إدارةمتطلبات عملیة  3-1-1

لسالمة ل محددةمتطلبات  إدراج اتیجب على الكیانمشروع: لل السالمة والصحة المهنیةمتطلبات  تحدید )أ (
 :كحد أدنىشمل، ی هذاو  .في وثائق المناقصة / المواصفات والصحة المهنیة

 .صیلتفبالل اعماألنطاق  )1(

 لمشروع.با المرتبطةالرئیسیة المعروفة  السالمة والصحة المهنیةقائمة بأخطار ومخاطر  )2(

 :بـاآلتي یتعلق فیما، السالمة والصحة المهنیةالحد األدنى من متطلبات  )3(

 .السالمة والصحة المهنیةموارد  .1

 .التوافق مع المتطلبات القانونیة .2

 .المخاطر إدارة .3

 .عن الحوادث اإلبالغو  السالمة والصحة المهنیةمراقبة أداء  .4

 .السالمة والصحة المهنیةفي مجال  والكفاءةالتدریب  .5

 .أنشطة التواصل والتشاور .6

 .السالمة والصحة المهنیة جوانبمتطلبات التفتیش والتدقیق على  .7

 عدم االمتثال. مع والتعاملإجراءات اإلنفاذ  .8

 :/ االختیار التقییم )ب (

 إدارةموارد وأداء و  وقدرات إجراءاتؤسس لنهج نظامي لتقییم یتطویر إجراء  اتعلى الكیانیجب  )1(
 .المرتقبین ین/ المتعاقد لمتعاقدا دىل السالمة والصحة المهنیة

إنجازه  الالزمدرجة تعقید نطاق العمل  االعتبارب یأخذ أن ،التقییم هذا إجراء عند ،یجب على الكیان )2(
 له. ةالمصاحبومستوى األخطار 

ما لم  ،السالمة والصحة المهنیة دارةإل امعتمد االذین یملكون نظام للمتعاقدینیجب إعطاء األفضلیة  )3(
أو مدى تعقید  نطاقضوء  فيإلدارة السالمة والصحة المهنیة  كاملنظام  وجودغیر المبرر  منیكن 

 المشروع. 

 :االتفاق التعاقدي )ج (

 ضمن وثائق العقد. لسالمة والصحة المهنیةل محددةمتطلبات  إدراج اتیجب على الكیان )1(

 على ،كحد أدنى ،یشملو نطاق عمل واضح بجمیع المتعاقدین المستخدمین  تزوید اتیجب على الكیان )2(
 ما یلي:

 منفي حال لم یكن أو،  ،السالمة والصحة المهنیة دارةنظام معتمد إل المتعاقدأن یكون لدى  .1
 بمعاییر االلتزامیكون علیه  فأن ،السالمة والصحة المهنیة إلدارة نظام معتمد وجود لهالالزم 
 .أعماله عن الناتجة خاطرمال دارةإل إجراءات لدیه یكون وأن نفسه الكیان
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 .المهنیة والصحة لسالمةمناسبة لموارد  توفیر اشتراط .2

 .هاونشر  ،المعنیة األطرافلجمیع  السالمة والصحة المهنیةدوار ومسؤولیات أل الواضح تحدیدال .3

 تنفیذالفرعي) حتى االنتهاء من  العقد(أو  العقد بموجب تنفیذها المطلوبالتوزیع الزمني لألعمال  .4
 المشروع.

 في مخاطرتعقید واألخطار المتوقعة ومستوى الالدرجة المتعاقد من فهم  یمكن الذيالشرح الوافي  .5
 بها. القیام سیتماألعمال التي 

 بها. اإللتزام المتعاقدینعلى  الواجب األخرى السالمة والصحة المهنیةمتطلبات  .6

السالمة لمتطلبات  المتواصلحاالت عدم االمتثال  دارةإل ستستخدم التيات بالعقو  أو/واآللیات  .7
 .والصحة المهنیة

متطلبات التعریف بموقع العمل، خطة  (مثل: السالمة والصحة المهنیةالمتعلقة بلمشروع اوثائق  .8
العمل، سیاسة  تصاریح، أنظمة السالمة والصحة المهنیةالسالمة لموقع العمل، إجراءات عمل 

 )السالمة والصحة المهنیة

 :التنسیق والتواصل )د (

 مستوى مناسب من التخطیط والتنسیق والتواصل توفر أن متعاقدین تستخدمالتي  یجب على الكیانات )1(
 .إلدارة المتعاقدین

 :أدنى كحد، اآلتيتشمل  أن أنشطة التنسیق على )2(

 .المخاطر تخفیضبهدف  المتعاقدینبین  فیمالعمل ا ومهام لنشاطات المسبق التخطیط .1

 العمل.ومهام أنشطة  مخاطرل المشترك التقییم .2

 )السالمة والصحة المهنیة(مثال: لجنة  تشاوریةال نشطةاألفي  المتعاقدین مشاركة .3

 .الموظفین مصالح رعایةنقل و بالمتعلقة  األنشطة .4

 .إدارتهااالستجابة لحاالت الطوارئ وترتیبات  .5

ر، اخطاأل بشأنتحذیرات ال خالل من(بما في ذلك  السالمة والصحة المهنیةنشر معلومات  .6
 . الخ)السالمة، اجتماعاتقع العمل،.افي مو تقاریر الحوادث و تحذیرات السالمة 

 .السالمة والصحة المهنیةمتطلبات حفظ سجالت  .7

  :العمل تنفیذالتعبئة /  )ه (

 من: عملیا، الممكن المعقول الحد إلىالتأكد،  اتعلى الكیان )1(

 والمجتمع. العاملین سالمة تحفظبأعمالهم بطریقة  المتعاقدینقیام  .1

تتناسب واألعمال التي  لسالمة والصحة المهنیةلأنظمة / ممارسات  بتطبیقالمتعاقدین  قیام .2
 یقومون بها.
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 .السالمة والصحة المهنیةبتعریفي  لتدریبوالزوار المتعاقد  لدىخضوع جمیع العاملین  .3

 مراقبة األداء: )و (

مع  مومدى توافقه المتعاقدین، بمراقبة أداء عملیا الممكن المعقول الحد إلىعلى الكیانات أن تقوم،  )1(
 :أدنى كحدو بما في ذلك،  ،السالمة والصحة المهنیةمتطلبات 

(بما  السالمة والصحة المهنیةمتطلبات  كافةبهدف ضمان تطبیق  المتعاقدینمراقبة وتقییم أداء  .1
العام لنظام إمارة  طاراإل ضمن المحددةمؤشرات األداء الرئیسیة األدنى من  الحدفي ذلك 

والصحة المهنیة ورفع  "مراقبة أداء السالمة 6.0 آللیةا - أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة
 .التقاریر""

 مناسبًا. هذاكان  إندوریة في موقع العمل، تنفیذ عملیات تفتیش  یتمما إذا كان  ممراقبة وتقیی .2

نظام إدارة السالمة والصحة مراقبة وتقییم مدى التوافق مع المتطلبات من خالل التدقیق على  .3
 ... الخ السالمة والصحة المهنیةإجراءات عمل  وأ المهنیة

 وتقییم ومتابعة حاالت عدم االمتثال واإلجراءات التصحیحیة. رصد .4

وتقاریر  ،وتقاریر الحوادث ،أداء السالمة والصحة المهنیةحیث  منالمتعاقدین ب یتعلق مامراجعة  .5
 .شكاوىالو  األخرى، األطراف

 .السالمة والصحة المهنیةأداء  بشأن المتعاقدین مععقد اجتماعات دوریة  .6

 التشغیل: بدء )ز (

 :التالي على الكیانات التأكد من )1(

 .مناسب بشكل وكفؤینن یقبل أشخاص مدرب منالتشغیل  بدءأعمال  تتمأن  .1

 التشغیل. بدءأنشطة  لكافةمكتوبة و شاملة  تشغیلتم توفیر تعلیمات ی أن .2

 المنشئاتللتحقق من أن  الالزمةخطوات لل واضحا تسلسالالتشغیل  بدءإجراءات  تتضمن أن .3
 . ومناسبة للغرض منها كامل بشكلتعمل 

 على الخطوات التالیة (لیست قائمة حصریة): أعالهاإلجراءات  تتضمنأن  .4

 العمل. تصاریحإجراءات  -

 ألجهزة الخطرة ووضع إشارة تحذیریة بعدم تشغیلها)ل الوصول دون الحولإجراءات العزل ( -

 .بإذن الوصول جعل -

 المشغلین. وكفاءة تدریب -

 النظام. إعداداتالتحقق من  -

 معایرة اآلالت واألدوات. -
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 بدء التشغیل.ل الرسمیة تعلیماتال -

 یقاف التشغیل.إل الرسمیة تعلیماتال -

 .الحي التشغیل تجارب -

 .التسلیم -

 :تفكیك / إیقاف التشغیلال )ح (

نشاطات التفكیك /  كافةخالل  السالمة والصحة المهنیةمتطلبات ب االلتزامعلى الكیانات التأكد من  )1(
وأیضًا تفكیك وٕازالة  ،المواد والنفایات/ اللوازم، بما في ذلك نقل التجهیزات والمعدات و إیقاف التشغیل

یجب و . أي مكاتب أو مباني أو مرافق أخرى تم تجمیعها في موقع العمل وتنظیف الموقع من آثارها
 :أدنى كحد، اآلتي أن تشمل المتطلبات

البناء واإلنشاء قبل  لقطاع المنظمة السلطةتطویر خطة للهدم / إیقاف التشغیل واعتمادها من  .1
 البدء بالعمل.

القوانین االتحادیة والمحلیة المتعلقة  كافةبما یتوافق مع الموقع  منالمعدات والمواد  كافةسحب  .2
 والسالمة. ،النفایات من والتخلص ،النقلب

قبل البدء  علیها كانت التي ةوضعیال نفسإلى  ،العمل استكمال بعد ،لموقعاإعادة جمیع مداخل  .3
 .بالعمل

 العقد: إنهاء )ط (

 مكانتعاد مسؤولیة التحكم بمتى  بشأنتعریف واضح و اتفاق  علىأن تشتمل العقد  إنهاءعملیة لیجب  )1(
 المالك / المطور./  الكیانإلى الذي نفذت فیه "أعمال بناء"،  العمل،موقع / 
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 التواصل والتشاور – 4العنصر 

 المحتویاتجدول 

 

 28 ........................................................................................................ واألهداف الغرض -1

 28 ................................................................................................... التطبیق ونطاق التنفیذ -2

 28 ............................................................................................................... المتطلبات -3

 28.... ............................................................................ بالتواصل الخاصة العمل إجراءات 3-1

 29 ................................................................................. بالتشاور الخاصة العمل إجراءات 3-2
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 الغرض واألهداف -1
 إلى: اإلداري النظام عناصریهدف هذا العنصر من  )أ (

 من: السالمة والصحة المهنیةب یتعلق ما دارةإل منظم نهجالتأكد من وجود  )1(

 .التشاوریة نشطةاأل .1

  .التواصل .2

 التنفیذ ونطاق التطبیق -2
الكیان  مع والمتعاقدین العاملین إلى هاوتوصیل السالمة والصحة المهنیةالمعلومات المتعلقة ب نشریضمن  )أ (

 ومدركین نظام إدارة السالمة والصحة المهنیةبمتطلبات وعي  علىجمیع األفراد  یكون أنبطریقة مناسبة 
الى الفئة  معینةرسالة تجاه واحد یتم من خاللها إیصال والتواصل عملیة ذات األهمیة إتباع النظام. 

 المقصودة.

بین  الشراكات تطویرمتطلبات للتشاور من شأنها تعزیز التعاون و  نظام إدارة السالمة والصحة المهنیةیضع  )ب (
. العاملة القوىصحة سالمة و  لضمانالمصلحة  ذاتاألخرى  واألطراف والمتعاقدین والعاملینأصحاب العمل 

 وتداول وتبادل األفكار والمعلومات. مناقشةوالتشاور عملیة ذات اتجاهین تتضمن 

من  للسالمة والصحة المهنیةعلى تحقیق نتائج أفضل إضافة لما تقدم،  ،تشاورلل شاملة ةعملی وجودساعد ی )ج (
 .المخاطر إدارةخالل عملیة 

 المتطلبات -3
 ، یجب على الكیان:لتزاماالإلظهار  )أ (

 التواصل. ألغراضتطویر وتطبیق والمحافظة على إجراءات عمل مناسبة  )1(

 التشاور.ألغراض تطویر وتطبیق والمحافظة على إجراءات عمل مناسبة  )2(

 التواصلب الخاصة العمل إجراءات 1 -3

 :ما یلي، كحد أدنى غطيتلدى الكیان أن  التواصلب ةالخاص العمل/ إجراءات  جراءالیجب  )أ (

 المستویات المختلفة في الكیان امتداد علىالتواصل الداخلي  )1(

 لموقع العمل اآلخرینالزائرین  معو  المتعاقدینالتواصل مع  )2(

 الخارجیین العالقة ذويمع الصلة  ذيالتواصل  )3(

غراض التواصل ألیتم االستفادة منه  كي ،السالمة والصحة المهنیةأداء  بشأنإعداد تقریر سنوي  )4(
 أمر اختیاري).ف ینالخارجی العالقة لذوي التوزیع/ نشر ال أماالداخلي والمراجعة اإلداریة (
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ذوي العالقة لبها  الخاص والصحة المهنیةالسالمة مالحظة: الكیانات التي تقوم بنشر تقریر أداء 
یوصى بأن یتم التحقق من هذه  لذامسؤولة عن دقة وجودة المعلومات. ال هي تكونالخارجیین 

 .مستقل ثالث طرفالمعلومات بشكل رسمي من قبل 

 التشاورب الخاصة العمل إجراءات 2 -3

 :تغطي ما یلي، كحد أدنىیجب الجراء / إجراءات العمل الخاصة بالتشاور لدى الكیان أن   )أ (

 .السالمة والصحة المهنیةالمتعلقة ب المسائلفي جمیع  وٕاشراكهممع العاملین  الفعالالتشاور ضمان  )1(

 بشكل مناسب. لمخاطرا إدارةأنشطة  فيالمشاركة  )2(

 بشكل مناسب. السالمة والصحة المهنیةعملیات التحقیق في حوادث  فيالمشاركة  )3(

 .السالمة والصحة المهنیة ومستهدفاتالمشاركة في تطویر ومراجعة سیاسات  )4(

 التشاور.واجتماعات ة لجان یهیكل )5(

 .ذات العالقة الخارجیة األخرى واألطراف المتعاقدینالتشاور مع  )6(

 :أثناء فیها بما المخاطر، إدارةمراحل عملیة  من مرحلة كلتشاور في  هناك یكونیجب أن  )ب (

تصمیم أو شراء أو تعدیل عملیات أو معدات أو أدوات جدیدة (یجب أن یتم التشاور في المراحل  )1(
 )التعدیالت بإدخال للسماحالمبكرة 

 تقییم.لالتي تحتاج  الخطرة النشاطات تحدید )2(

 وكذلك خالل عملیة تقییم المخاطر.النشاطات الخطرة تقییم  ألغراضولویات األترتیب  )3(

 المخاطر دارةالمناسبة إل الضوابطإقرار  )4(

تارة سیخلق أخطار المخ الضوابطوتحدید ما إذا كان تطبیق تطبیقها  الجاريالضوابط مراجعة فعالیة  )5(
 .ضافیةإمخاطر و 

 .السالمة والصحة المهنیةإجراءات عمل ب الخاصةوثائق الإقرار محتویات  )6(

) عامال، أو في حال 50عن ( فیه عاملینعدد ال یزید الذي/ موقع العمل  المرفقالكیان / المشروع  /  على )ج (
 علىویجب . اة والصحة المهنیة أو ما یعادلهتشكیل لجنة للسالمب یقوم أناالقتضاء نتیجة لتقییم المخاطر، 

 .أعمالها في یشاركوا وأنهذه اللجنة  فيممثلین  لهم یكوناإلدارة أن  علىو العاملین 

 صالحیات.بالل رسمي یخو ت لدیه شخص أو العلیا اإلدارة أعضاء أحد برئاسة اللجنة تكون أن یجب )د (

 لكافة االجتماع سجل إتاحة یجب كما. المهنیة والصحة السالمة لجنة اجتماعات وتوثیق تسجیل یجب )ه (
 .المناسبة األماكن في وعرضه العالقة ذات األطراف

وعلى صاحب العمل أن یوفر . قلاأل على ربع اجتماعات سنویاً أ تعقد أنلجنة السالمة والصحة المهنیة  على )و (
الحد المعقول الالزم لتمكینها من أداء مهماتها  إلىالسالمة والصحة المهنیة المرافق والموارد والمساعدة للجنة 

 وواجباتها.
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 :التاليتشمل  أنیجب السالمة والصحة المهنیة  لجنة مهام )ز (

صحة األفراد في مكان و العمل التي یمكن لها التأثیر على سالمة  مكانظروف و  مراجعة قضایا )1(
 العمل.

 وسلیمة. صحیةعمل  ظروفعلى والمحافظة والعاملین للحصول  اإلدارةتعزیز التعاون بین  )2(

 .العاملینمن قبل صاحب العمل لضمان صحة وسالمة  إلیهاالقیام بأي أعمال أو مهام أخرى توكل  )3(

معنیة باإلشراف على  لجنة أيو  المهنیة والصحة السالمة لجنة بین الخلط عدم یجب: مالحظة
دور لجنة السالمة والصحة المهنیة في توفیر  یتمثلتطبیق النظام أو أي لجنة إداریة أخرى، حیث 

 ردود على والحصول المهنیة والصحة بالسالمة المتعلقة المسائل بطرحملتقى یسمح لكافة العاملین 
 .بشأنها

 یجب أن یسمح التشاور بـ: )ح (

 في مكان العمل. السالمة والصحة المهنیة بمسائلالمعلومات المتعلقة  فيالعاملین مشاركة  )1(

أخذ وجهات نظر العاملین باالعتبار قبل اتخاذ القرارات، وتعریفهم بنتائج المشاورات في الوقت  )2(
 المناسب.
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 الكفاءةالتوعیة و التدریب و  – 5العنصر 
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 الغرض واألهداف -1
 إلى: اإلداري النظام عناصریهدف هذا العنصر من  )أ (

السالمة والصحة ب التدریب المتعلقتعریف وتطبیق ومراقبة عملیة  دارةإل نهج منظمضمان وجود  )1(
 .المهنیة

السالمة والزوار على التدریب المناسب فیما یتعلق ب والمتعاقدین العاملین كافةالتأكد من حصول  )2(
 .والصحة المهنیة

المهام بطرق  تنفیذ لضمان توفرها المطلوب الكفاءاتلتعریف وتقییم ومراقبة  نهج منظمضمان وجود  )3(
 .العاملین والمتعاقدین كافة قبل من آمنة

 التنفیذ ونطاق التطبیق -2
، المخاطرعلى نتائج تقییم  ةمبنیكون تأن  السالمة والصحة المهنیة مجال في والتوعیة التدریببرامج  على )أ (

 .العالقة ذاتاألخرى  واألطرافوالزوار العاملین والمتعاقدین االعتبار متطلبات بأخذ ت أنو 

 المتطلبات -3
 ، یجب على الكیان:االلتزامإلظهار  )أ (

السالمة  التدریب والتوعیة في مجال بشأنلمحافظة على إجراءات عمل مناسبة تطویر وتطبیق وا )1(
 .والصحة المهنیة

السالمة والصحة الكفاءات في مجال  بشأنتطویر وتطبیق والمحافظة على إجراءات عمل مناسبة  )2(
 .المهنیة

 بالتدریب الخاصة العمل إجراءات 1 -3

كحد  ،ما یلي تغطيأن  المهنیة والصحة السالمةعلى جوانب  التدریب شأنب الكیان جراءاتا / إلجراء یجب )أ (
 :أدنى

 ومصفوفة ةعملی باستخدام: ال(مث السالمة والصحة المهنیة مجال في وتقییم احتیاجات التدریب تحدید )1(
 التدریب). احتیاجاتتحلیل 

 :أدنى كحد ،مراعاة المتطلبات التالیةباحتیاجات التدریب  تحلیلیقوم الكیان أثناء  أن )2(

 .نظام إدارة السالمة والصحة المهنیةو  سیاسةالتدریب على  .1

 .رصدها تم التيالكفاءة لألدوار والمهام  متطلبات .2

 .المخاطر إدارة متطلبات .3

 .العالقة ذاتإجراءات الضوابط التشغیلیة  متطلبات .4
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 .لسالمة والصحة المهنیةباالمتعلقة  والمهامالمسؤولیات  .5

 وٕادارتها. السالمة والصحة المهنیةاالستجابة لحاالت الطوارئ المتعلقة ب .6

موقع ذات  یخص ما على كذلكو  عام بشكل ،السالمة والصحة المهنیةبأمور  التعریفي التدریب .7
 متطلباتمع  التوافق ،كحد أدنى یحقق،ي ذن)، والیواألشخاص األخر  نیدالمتعاق شامالالعمل (
 شأن تنظیم عالقات العمل.ب 1980لسنة  8من القانون االتحادي رقم  98المادة 

 إجراءات العمل المحددة.ب االلتزامبسبب عدم  السالمة والصحة المهنیةالمترتبة على  التبعات .8

السالمة (مثل: المناولة الیدویة، والصحة المهنیة  السالمة مواضیع منعالقة ال ذيالتدریب على  .9
 الخ).  الحر،في 

ذات الحیز الضیق، العمل في  األماكنفي  العمل(مثل:  محددة مهامالتدریب المتخصص على  .10
 الخ).  مرتفعة،ال ماكناأل

 على بناء والتخطیط للتقییم رصدها تم التي التدریب متطلبات كافة إخضاع من التأكد اتالكیان على )3(
 ).المهنیة والصحة السالمة مجال في التدریب متطلبات مصفوفة بشكل(مثال،  المخاطر تقییم

 :كحد أدنى ،اآلتي تراعي أن الكیانات علىالبرامج التدریبیة  وتنفیذتخطیط  في )4(

 .التدریب من واألهداف الغرض .1

 .والكفاءة ةمستوى المسؤولی .2

 .التدریب تكرار معدل .3

 .التدریبأنواع  .4

 .القراءة والكتابة والحساب واللغة وغیرهاب اإللمام مستوى .5

 .اختیار البرامج التدریبیة / تطویر المادة العلمیة .6

 .مؤهالت المدرب .7

 .أنشطة التقییم .8

 .سجالت التدریب .9

  .التنشیطي التدریب متطلبات .10

 :حیث من هنتائج تقییم من التأكد الكیانات على التدریب توفیر بعد )5(

 .التدریب مخرجات .1

 .التدریب توفیر آلیة .2

 .على األقل سنوي بشكلالتدریب  متطلباتمراجعة الكیانات التأكد من  على )6(
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 مجالفي  خدماتو تدریب  مقدمي قبل منالسالمة والصحة المهنیة یجب ان یتم ب یتعلق خارجي تدریب أي )ب (
العام  اإلطارلمتطلبات فقًا و ، مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةمسجلین لدى السالمة والصحة المهنیة 

" تسجیل المؤسسات المهنیة العاملة في مجال ) 7.0( اآللیة –لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 
 .السالمة والصحة المهنیة"

 مسجل شخصمن قبل تم ییجب أن كفاءة  ةتضمن منح شهادوی السالمة والصحة المهنیةب یتعلقتدریب  أي )ج (
لمتطلبات اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة ، وفقًا للسالمة والصحة المهنیةمركز أبوظبي لدى 

 " تسجیل ممارسي السالمة والصحة المهنیة".) 8.0( اآللیة –والصحة المهنیة 

 بالكفاءة الخاصة العمل اجراءات 2 -3

 :، كحد أدنىاآلتيأن تشمل  المهنیة والصحة السالمةمجال  فيالكفاءة  بشأن الكیان اجراءات / إلجراء یجب )أ (

 .المؤسسة ضمن والمهام األدوار كافةل ةمجال السالمة والصحة المهنی فيمتطلبات الكفاءة  تحدید )1(

 .التي تم تحدیدها لكل دور أو مهمة بالكفاءاتاألفراد مقارنة  كفاءات لقیاس عملیة )2(

الذین ینفذون مهام تحت إشراف الكیان لدیهم  اآلخرین واألشخاص العاملین أن من للتأكد عملیة )3(
 الكفاءة المطلوبة بناء على التعلیم المناسب و/ أو التدریب المناسب و/أو الخبرة المناسبة.

 .تسجیل الكفاءاتلعملیة  )4(

 .تطویر وتحسین الكفاءات )5(

 .السالمة والصحة المهنیة مجال فيالكفاءة ب الخاصة اإلجراءاتنظام لمراجعة  )6(
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 الغرض واألهداف -1
 إلى: اإلداري النظام عناصریهدف هذا العنصر من  )أ (

 حاالت الطوارئ واالستجابة لها. دارةإل للتخطیط نهج منظمضمان وجود  )1(

وتوفیر هیكلیة واضحة للسیطرة العالقة  ذاتمتطلبات السلطات المختصة  بینتحقیق التوافق  تسهیل )2(
 .جسیمة ارئو طحال وقوع حاالت  في

 التنفیذ ونطاق التطبیق -2
تلك  تخفیضو  إلدارة تطبیقها الممكن الضوابطأفضل وتحدید  المخاطرتحلیل  هدفهاعملیة  المخاطر إدارة إن )أ (

إال أنه من  مخاطر،ال تخفیضلالممكنة عملیا  المعقولةالجهود كافة  اتخاذ من وبالرغم هذا، معو . المخاطر
 لذا .حاالت الطوارئ وقوعالى  ؤدىی لذيوهذا الجزء المتبقي من المخاطر هو ا .هابعض تبقىی أنالطبیعي 

 .المتوقعةالطوارئ  حاالترسم سیناریوهات  على تشتملأن عملیة تقییم المخاطر لیجب 

التأثیرات السلبیة  تخفیض بهدف، یهاوالسیطرة عل احتواء الحوادثعملیات  علىتشتمل حاالت الطوارئ  إدارة )ب (
من  عدد من یتكون أنحاالت الطوارئ  إدارةبرنامج ل ویمكنات. كمتلوالمالتي قد تلحق باألشخاص  مخاطروال

 .المتخصصةالستجابة اخطط 

للمتطلبات  االمتثالتحقق  أنبسیطة ومباشرة ومرنة، و أن تكون خطط االستجابة لحاالت الطوارئ ل یجب )ج (
أن یتم إعداد خطط منفصلة لحاالت الطوارئ التي تحدث داخل موقع العمل االقتضاء  عندیجب و التشریعیة. 

 وخارجه.

  .توفر خطط االستجابة لحاالت الطوارئ األساس العملي لالستعداد لحاالت الطوارئ )د (
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 المتطلبات -3
 ، یجب على الكیان:لتزاماالإلظهار  )أ (

مع  بالتوافقحاالت الطوارئ  دارةوتطبیق والمحافظة على إجراء / إجراءات عمل إل وتوثیقتطویر  )1(
(مثل:  ذات العالقة متطلبات السلطات االتحادیة والمحلیة كافة، ومع الوثیقة هفي هذ الورادةالمتطلبات 

راریة ومن معیار إدارة استم ،لوقایة من الحریق وسالمة األرواحكود اإلمارات لاإلصدارات من  أحدث
 ).AE/HSC/NCEMA 7000األعمال رقم 

 الطوارئ حاالت إدارة عمل إجراء 1 -3

كحد  التالي یغطي حاالت الطوارئ دارةإلعمل  إجراءوتطبیق والمحافظة على  وتوثیقتطویر  الكیان على )أ (
 ى. أدن

 سیناریوهات الطوارئ المحتملة تحدید 3-1-1

 وبإمكانهاحدوثها  المحتمل الطوارىءسیناریوهات الكیان تطویر إجراء / إجراءات عمل لتحدید كافة  على )أ (
 .والممتلكات األشخاص على لمخاطر تؤدي أن وأالتأثیر على نشاطات الكیان 

لمتطلبات اإلطار العام  وفقاتقییم المخاطر  على المحتملة الطوارىءسیناریوهات تحدید  في االعتماد یجب )ب (
) "إدارة 2العنصر ( –العناصر األساسیة للنظام اإلداري –لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 

 المخاطر",

 :سیناریوهاتال تحدیدالمعلومات التالیة في عملیة  اةمراع الكیان على )ج (

 .القانونیة المتطلبات )1(

 .المخاطر إدارةنشاطات  نتائج )2(

 .ةبقاسال الحوادث )3(

 وقعت في أماكن أخرى، خاصة لنشاطات أو عملیات مشابهة.  التيالطوارئ  حاالت )4(

 :أثناء تحدث أن یمكن التي ارئالطو سیناریوهات الكیان مراعاة  على )د (

 .الروتینیة عملیاتال )1(

 أو الهدم. البناء عملیات أو التشغیل،إیقاف  أوغیر العادیة، بما في ذلك أثناء عملیات بدء  الظروف )2(

 :تشمل أنیمكن  الطوارىء سیناریوهات أمثلة )ه (

 .الصحةب أضرارأو وفیات، أو  رة،یإلصابات خط المؤدیة الحوادث )1(

 .الحریق / االنفجار )2(

 .الخطرةالغازات  أوتسرب المواد  )3(

 .ل)از لالز  ،الفیضان ،راعصالطبیعیة (مثل: اإل الكارثة )4(
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 .التهدید بوجود قنبلة / اإلرهاب / حاالت االضطراب والفوضى )5(

 .األمراض المعدیةتفشي  )6(

 .فشل عملیات التواصل )7(

 .اإلشعاعي الحادث )8(

 .البیولوجي العامل تسرب )9(

 :علىسیناریوهات التأثیر هذه  فیةیكالكیانات أن تراعي  على ،تحدید وتقییم سیناریوهات الطوارئ في )و (

 .األخرى والمباني العمل أماكن ذلك في بما المباشر، المحیط )1(

 العملیات.  منطقةاألشخاص ضمن و/أو بالقرب من  كافة )2(

 .الخاصة االحتیاجات ذوي األشخاص )3(

 الطوارئ لسیناریوهات التخطیط 3-1-2

علیها كي  والمحافظة إعدادها ویتمألغراض التنفیذ العملي،  معدةوثائق  هيالطوارئ  لحاالتاالستجابة  خطط )أ (
 .المحتملة الطوارئ سیناریوهات منأو الممتلكات أو األعمال  األشخاصتنفذ فوریا بهدف حمایة 

-1-3( البند بموجب تحدیدها تم التي الطوارئ سیناریوهات لكافةالكیانات تطویر خطط استجابة محددة  على )ب (
 .الوثیقة هذه من )1

 :بإعداد كیان كل یقوم أن یجب تقدیر، أقل على )ج (

كود اإلمارات للوقایة من الحریق وسالمة إصدار من  أحدثلمتطلبات  وفقا ،لمكافحة الحرائق خطة )1(
 .األرواح

 )7-1—3( القسمراجع  الطوارئ حاالت في لإلخالء خطة )2(

 : لحاالت الطوارئ أن كل خطة من خطط االستجابة على )د (

الطوارئ التي تهدف إلى  سیناریوهاتمع  ومتناسبةلحجم وطبیعة أنشطة جهة العمل  مناسبة تكون )1(
 إدارتها

من  بتضمینه توصي وما العالقة ذاتالمعاییر المحلیة أو الوطنیة أو الدولیة  مراجعةإلى  تستند )2(
 الطوارئ حاالت دارةإلمتطلبات 

أو خطط الدعم  المتعاقدالخاصة بالقطاع أو  الخطط مثلمناسبًا ( هذا كانبخطط أخرى حیثما  ترتبط )3(
 )تنفیذها تستدعيتستند إلیها أو  أوتسندها  أو الخطة هذه تقودها التيو  ،المشترك أو الخطط الحكومیة

 مرنةتكون  )4(

 مباشرة ویسهل فهمها وتنفیذهاكتب بلغة تُ  )5(

 لهاالخاضعة المخاطر  تنطوي علىأیة عملیات بقبل الشروع  تكون جاهزة )6(
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 وغیرهم من األطراف/السلطات المعنیة العاملینعلى یتم تعمیمها  )7(

 ذات الصلةطوارئ العند وقوع حالة  یتم تنفیذها )8(

 أن یتم المحافظة علیهاللرقابة و  تخضع )9(

كل االت الطوارئ بشكل یتوافق مع مستوى المخاطر الذي تمثله كل حالة، على الكیانات تقییم حإدارة لضمان  )ه (
 :باستخدام المستویات أدناهارئ و طلل سیناریو

ها والتي یمكن مواجهت ،فقط عادة على موقع حدوثهاالتي تقتصر أهمیتها  األحداثالمستوى األول:  )1(
 جهة العمل فورا لدى / تحت تصرف الموارد المتوفرة  باستخدام

لیشمل المنطقة أو اإلمارة، والتي قد تستلزم عادة التي یتسع نطاق أهمیتها األحداث المستوى الثاني:  )2(
 تدخل سلطات الطوارئ المتخصصة

والتي قد تستلزم  ،لیشمل المستوى الدوليعادة التي یتسع نطاق أهمیتها األحداث المستوى الثالث:  )3(
 االستعانة بموارد وخدمات استجابة اتحادیة/دولیة

 :البیانات التالیة، كحد أدنى مین، على الكیانات تضخطط االستجابة لحاالت الطوارئ إعدادفي  )و (

 الرقابة على الوثائق )1(

 قاموس المصطلحات واالختصاراتو  ،تهامراجع سجلو  ،هاتوزیعو  هااعتمادبما في ذلك  .1

 مقدمة  )2(

 فاهد/ األ الغرض .1

 النطاق .2

 المهام والمسؤولیات  .3

 االرتباط بخطط أخرى )3(

 (ومهامها ومسؤولیاتها)العالقة  ذاتاألطراف الرئیسیة  .1

 باالرتباط الخاصةالخطط المرتبطة واإلرشادات  .2

 تقییم المخاطر )4(

  المحتملةالسیناریوهات  .1

 السیناریو األسوأ  .2

 مستویات االستجابة تعریف .3

 التنظیم  )5(

 للعملیات األولتنظیم المستوى  .1

 للعملیات تنظیم المستوى الثاني .2
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 للعملیات تنظیم المستوى الثالث .3

 الطوارئ  ةحاللإجراءات االستجابة  )6(

 اإلنذارات واإلخطارات .1

 ردود األفعال الفوریة .2

 إجراءات المواجهة .3

 نظام/أنظمة االتصال .4

 األنشطة الالحقة على الحادث )7(

 تجدید/ترمیم الموقع/إدارة النفایات  .1

 بعد الحادث تقییم ما .2

 التدریب والتمارین )8(

 التدریب احتیاجات ومصفوفةخطة  .1

 خطة التمرین والتدریبات العملیة .2

 قوائم التحقق/المذكرات  )9(

 متطلبات اإلبالغ )10(

 الملحقات  )11(

وبیانات  ،والموردین المهمین ،تلك الخاصة بجرد المعدات مثل ،تشمل البیانات األساسیة .1
 وغیرها. للمواد، بیانات السالمة ونشرات ،وارئاالتصال بخدمات الط

عملیة التدریبات ال ختبارات و/أواال/ أو تمارین وللحاالت الطوارئ لخطة (خطط) االستجابة  تخضعیجب أن   )ز (
أن كافة المشاركین على درایة بالمهام المناطة بهم وقادرون على تنفیذها بموجب  لضمان الالزم بالتكرار

 :یتم الخطة. وعقب كل تمرین أو اختبار أو تدریب، یجب أن

 مراجعة وتوثیق أداء التمرین أو االختبار أو التدریب )1(

 أوجه القصور التي تمت مالحظتها أثناء المراجعة لمعالجةلزم ی حیثتعدیل الخطة  )2(

حاالت الطوارئ مرة سنویًا على األقل أو كلما طرأت تغییرات أو لمراجعة خطة (خطط) االستجابة یجب  )ح (
 إضافیة. وعندما تتم مراجعة الخطة، یجب أن:ریة في مكان العمل تتطلب إجراء مراجعة ظروف تشغیلیة جوه

یتم إبالغ كافة األشخاص المعنیین بالتغییرات الهامة التي طرأت على المهام واإلجراءات وااللتزامات   )1(
 بموجب الخطة

طبق األصل  نسخمن الخطة على نسخ المقیدة الاالحتفاظ ب منهم المطلوبیحصل كافة األشخاص  )2(
  المعدلة الخطة من
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 حاالت الطوارئ لطاقم االستجابة  3-1-3

 نتائجحاالت الطوارئ استنادًا إلى لالطاقم المناسب لالستجابة / تخصیص تأكد من تعیین الجهات العمل  على )أ (
 التخطیط لحاالت الطوارئ وتقییم المخاطر.عملیات 

تمتعه بمستویات  منو  ،لتدریب المناسبلحاالت الطوارئ لمن تلقي طاقم االستجابة على جهات العمل التأكد  )ب (
 .المستویات تلك على المحافظة ومن المناسبة،الكفاءة 

 .حاالت الطوارئلالستجابة مهام ومسؤولیات طاقم ال الواضحتوثیق المن على جهات العمل التأكد  )ج (

الطوارئ وكیفیة طاقم االستجابة لحاالت هویة بد من معرفة كافة العاملین لدیهم العمل التأك جهاتعلى  )د (
 االتصال بهم في حاالت الطوارئ.

 حاالت الطوارئلطاقم االستجابة  تعریف 3-1-4

حاالت لكافة أعضاء فریق/طاقم االستجابة  یكون من السهل التعرف علىیجب أن الحالة الطارئة،  أثناء )أ (
 :یلي لماوفقًا  ،لكیانا لدىالطوارئ 

 استخدام سترات ملونةأن یسهل تمییز أفراد الطاقم من خالل  یجب )1(

األبیض على خلفیة الهالل / الصلیب بعالمة  بالكیان الخاصطاقم اإلسعافات األولیة  تمییز یجب  )2(
 خضراء اللون

 عملیة في یلبسه منمسمى مة بارزة (واضحة) تشیر إلى دور/یجب أن یحمل زي التمییز عال  )3(
 الطوارئ ةحاللاالستجابة 

  الشخص به المكلفیمكن أیضًا تحدید الطابق أو المنطقة أو المبنى  )4(

 المنشأة/الكیانامتداد  علىثابتًا یبقى  أنالتمییز المستخدم لكل مهمة  لرمزیجب  )5(

یجب  إنهدعم مركز عملیات الطوارئ، ف هدفهحاالت الطوارئ لفي حال تواجد فریق خاص لالستجابة  )6(
 بشكل واضح تمییز هذا الفریق

 ) EOCمركز عملیات الطوارئ ( 3-1-5

حالة. الالتواصل أثناء حاالت الطوارئ، یجب تحدید منطقة یجتمع بها صناع القرار أثناء و لتنسیق ا لتحسین )أ (
 والمدراء الحادث،نقطة االتصال الرئیسیة بین الفریق المتواجد في موقع ك تعمل أنهذه المنطقة ل وینبغي

تم اإلشارة یسلزم. و یالطوارئ المحلیة إن  وخدماتالحوادث،  أثناءدعم للوأي فریق  ،جهة العمل في المعنیین
) EOCباسم "مركز عملیات الطوارئ" ( اإلداري النظام عناصر من العنصر هذا ألغراضإلى هذه المنطقة 

 أو االسم الذي یطلق علیها.  ها،عملیات أو هامعدات تعقید دىأو م ،هابغض النظر عن حجم

 : أن یكون مركز عملیات الطوارئلیجب  )ب (

الكیان وطبیعة  مع حجم یتناسبالعاملین وهیكل القیادة الذي  طاقمبالحجم والتصمیم والمعدات و  )1(
 همخاطر 
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تقییم المخاطر،  على وبناءطوال مدة حالة الطوارئ.  والتحكمالقیادة  استمرار لضمانفي منطقة آمنة   )2(
 لمركز عملیات الطوارئ أو بدیل تمكان مؤقك للعملتحدید مكان بدیل وتهیئته  كذلكفقد یتعین 

 عمل في غضون مهلة قصیرةبال لبدءا على دراوقا مجهزاً  )3(

مركز  وجودال یكون من الضروري  قد، منخفضةلكیانات الصغیرة و/أو تلك المعرضة لمخاطر لبالنسبة   )ج (
، مثل مكتب أو مبنى ض التنسیقاغر أللیه، ولكن یجب تحدید مكان ع المتعارفلعملیات الطوارئ بالشكل 

 .مركبةمتنقل أو 

مركز متكامل لعملیات  لدیهایجب أن یكون أو تلك المعرضة لمخاطر عالیة، و/ الكبیرةلكیانات ل بالنسبة )د (
 یحتوي على اآلتي:و ، الالزمة لذلك المهامكافة  بتنفیذ یسمح ،الطوارئ

الطوارئ، والذین  لةحالالستجابة ل المطلوبة الرئیسیة باألدوار القائمینألعضاء لمساحة ومقاعد كافیة  )1(
 بالجهة، وقائد العملیات ،ومسؤول السالمة ،ومسئول التنسیق ،ادثاالستجابة للحیشملون قائد ما  عادة

 . الفریق ومقرر البیانات،منسق و  ،وقائد التخطیط ،وقائد الدعم اللوجیستي

 :تشمل ما عادةالتي و المعدات والتجهیزات الالزمة،   )2(

 منقطع للتیار الكهربائي غیرمصدر  .1

 ،رسال الصوت والبیانات (هاتف وبرید إلكتروني وفاكس على األقلإ و أجهزة اتصال الستقبال  .2
 كخیارات إضافیة) VHFو UHFترددات  باستخداموكذلك اتصال باألقمار الصناعیة و 

 تعطل إحدى وسائل االتصال في حالشبكة/ترتیبات احتیاطیة لالتصال  .3

 إلدارة المعلوماتأكثر  أوحاسب آلي  .4

 ومصیرمثل النماذج الحاسوبیة للتنبؤ بمسارات  ،اتخاذ القراراتبرنامج إلكتروني للمساعدة في  .5
 المتسربةالنفط والمواد الكیمیائیة والغازات 

للوصول إلى البیانات ) الخارجیة(الشبكات خدمات اإلنترانت (الشبكات الداخلیة) واإلنترنت  .6
 الالزمة ذات الصلة، مثل خدمات األخبار وخدمات الطقس ومراكز المعلومات

 ،ادثلحا بشأنوالوقائع المبدئیة  ،نماذج تسجیل الدخول/الخروج ذج إدارة المعلومات، مثلنما .7
 الوقائعوسجل  العملیات،وتقریر 

 ،ما یتعلق بالحادث من وقائععإلبالغ ا/  عرض(لوالوقائع  العملیاتعرض لألواح  شاشات/ .8
 وغیرها) ،مهام ،مقترحةحلول  ،مشاكل ،رسوم بیانیة جداول/ خرائط/

 :تشمل ما عادةتوثیق المراجع الالزمة، والتي   )3(

 كافة األطراف المعنیةلبیانات االتصال و  نقاط  .1

 یو محددسینار الفوري لكل  لالستعمال جاهزة اتصالخطط  .2

 والواجب ،البعض ببعضها المترابطةخارجیة) الداخلیة أو ال(الستجابة اخطط معتمدة من  نسخ  .3
 أو االعتماد علیها إلیها الرجوع
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 خطط/اتفاقیات الدعم المشترك .4

 ذات الصلة اإلرشادیة الكتیباتاألدلة/ .5

 الخرائط والجداول والرسوم البیانیة ذات الصلة .6

) التابعة لجهات الدعم 3( ،للمتعاقدین) التابعة 2( ،) التابعة لجهة العمل1جرد المعدات، ( .7
 خالفه) 4( ،المشترك

 التعامل مع مواد خطرة)(في حال العالقة  ذاتنشرات بیانات السالمة  .8

على درایة كاملة بإجراءات العمل  واالعالقة أن یكون ذاتطاقم إدارة حاالت الطوارئ واألطراف األخرى  على )ه (
 تفعیل وتشغیل وٕایقاف عمل مركز عملیات الطوارئ.ب الخاصة

 عن المسؤولیة موتسلیترمیم الموقع قائد االستجابة للحادث هو المسؤول إلى حین  یكون الطوارئ ةحال أثناء )و (
 .المعتادة اإلدارة

 االتصال واإلبالغ  3-1-6

 كحد أدنى: التالي یغطيأن بإدارة حاالت الطوارئ  الخاصنظام االتصال لیجب  )أ (

 نشر المعلومات ذات الصلة )1(

 إطالق اإلنذارات  )2(

 بشأن حاالت الطوارئ المحتملة أو الفعلیة البالغاتإصدار واستقبال  )3(

 والمتناسبةخطة (خطط) االستجابة المناسبة ب العمل تفعیل )4(

 الحادثبعد  الوضعتقییم الحوادث ونتائج التحقیق فیها و  بشأن التقاریر رفع )5(

 أیة اتصاالت ضروریة مع وسائل اإلعالم  )6(

حاالت  بشأنبیانات االتصال  أن من التأكدكافة األشخاص المعنیین، یجب  وٕادراكاستیعاب  لضمان )ب (
 :تعمیمها یتم ،وغیرها من المعلومات ذات الصلة ،وخطط اإلخالء ورفع التقاریر، وٕاجراءات اإلبالغ ،الطوارئ

 واألشخاص المتواجدین بالمكان العاملینكافة  على )1(

 بالطریقة المناسبة  )2(

 وبلغات أخرى إن لزم األمر ،باللغتّین العربیة واإلنجلیزیة )3(

 بالكیانیاجات خاصة یعمل بصورة یمكن فهمها بسهولة من قبل أي شخص ذي احت )4(

 : أن نظام اإلنذار في مكان العمللیجب  )ج (

 هالكیان ومخاطر  عملیات تعقیدومدى  وحجممناسبًا لطبیعة  یكون )1(

 كودات أبوظبي للبناء و/أو المعاییر الدولیة المعمول بها مع یتوافق )2(
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 بین أنظمة اإلنذار الصوتي وأنظمة اإلذاعة الداخلیةكوضع مفضل،  ،یجمع )3(

 تعرض أنظمة اإلنذار الرئیسیة للعطل لأنظمة اإلنذار الیدوي) في حا مثلترتیبات بدیلة (ب یسمح )4(

 یراعي متطلبات أي شخص ذي احتیاجات خاصة متواجد في الموقع. )5(

حاالت الطوارئ وتنفیذ  لبالغاتلضمان االستقبال السریع  بها معمولإجراءات  الكیان لدى كونییجب أن  )د (
 اإلجراءات المناسبة في الوقت المناسب.

 :یتم أنأفراد المجتمع أو  الممتلكاتأو  العاملونحوادث الطوارئ التي یتعرض لها لیجب  )ه (

 هاتسجیل )1(

 المعنيللقطاع  المنظمةالسلطة  إلى عنها اإلبالغ )2(

 إن لزم األمرالصلة  ذاتاألخرى  المختصةالسلطات  إلى عنها اإلبالغ )3(

دعم خارجي بهدف مواجهة الحادث، بما في لعند الحاجة  المحلیةسلطات الطوارئ  إلى عنها اإلبالغ )4(
 :الحاجة بحسبالتالیة  الجهات إلىذلك 

 وتوفیر الخدمات الطبیة وخدمات النقل ،لتقدیم اإلسعافات األولیة –خدمات اإلسعاف  .1

حریق فیه إلدارة ومكافحة أي موقف  –خدمات مكافحة الحرائق المحلیة (الدفاع المدني)  .2
 (محتمل أو خالفه)

 ٕاجراءات اإلخالءو موقع الحادث عن  بعیداعزل ال وٕاجراءاتلتنظیم المرور  –خدمات الشرطة  .3
 إجرامي وربما امتعمدیكون  قدأن الحادث بفي حال االشتباه  كذلك، و العام

 ،على مخاطر صحیة بیولوجیة تنطويفیما یتعلق بالحوادث التي  –أبوظبي -هیئة الصحة .4
 الكوارث والحوادث الكبیرة في أبوظبي لتنسیق الطبي في حاللو 

 على مخاطر إشعاعیة تنطويفیما یتعلق بالحوادث التي  –الهیئة االتحادیة للرقابة النوویة  .5

النصائح  أوبالمعلومات  المنطقةسكان لتزوید و لتوفیر الخدمات اللوجستیة والمعلومات،  –البلدیة  .6
 أو المساعدة أثناء الحادث

طبیعة  بشأن التحذیراتسكان المنطقة بالمعلومات أو النصائح أو تزوید ل –وسائل اإلعالم  .7
 الكیان لدىیسمح به نظام االتصال الخاص بإدارة حاالت الطوارئ  ما على بناء وذلك، لحادثا

متطلبات اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة ل وفقاقبل الكیان  منورفع التقاریر  فیهاالتحقیق  )5(
 ) "اإلبالغ عن الحوادث والتحقیق فیها ورفع التقاریر".11اآللیة ( -والصحة المهنیة 

 رئ االطخطة اإلخالء  3-1-7

وغیرهم  للعاملیناإلخالء السریع والمنظم  لضمان ،ارئالطخطة لإلخالء یكون لدیها  أنكل جهة عمل  على )أ (
 إحدى حاالت الطوارئ وقوعحال  في وغیرهم) والمتعاملینن یمن األشخاص المتواجدین (بما في ذلك الزائر 

 .بالفعل
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 وأن تشمل: المعنيني لمببا خاصةالطارئ أن تكون خطة اإلخالء لیجب  )ب (
 اإلخالء مسؤولیات خاصة أثناء لدیهم الذینالعاملین  وهویةمهام  )1(

 تماماالوصول إلیها والهروب إلى مكان آمن  للمتواجدینب الرئیسیة وكیف یمكن و تحدید طرق الهر  )2(

 إلخالءل الحاجة حال في المتواجدینتحذیر  كیفیة )3(

یتم إخالء بعض  حیثلتنفیذ اإلخالء على مراحل ( تلزم قدترتیبات  وأي ،نيإخالء المب سیتم كیف )4(
 یتم إخالئها في وقت الحق) أن إلىفي حالة استنفار  غیرها وتبقىالمناطق 

 لحصرإتباعها  سیتموما هي اإلجراءات التي  ،نيلمبابعد مغادرتهم  المتواجدون سیتجمعأین  )5(
 لمبنيل خالء الكاملاإل وتأكید المتواجدین/األشخاص العاملین

المصابین بإعاقات األشخاص  مثللألشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة، ترتیبات اإلخالء اآلمن  )6(
 السن. صغارو الحوامل،  النساءو  ،في موقع العمل بمفردهمیعملون  منو  ،جسدیة

 إخالء األماكن المعرضة لمخاطر من نوع خاصترتیبات  )7(

 نيمغادرتهم للمب عند المتواجدینترتیبات التعامل مع  )8(

أیة حال وجود  في وٕابالغهم ،القائمین على خدمات اإلنقاذ فور وصولهم معجتماع االإجراءات  )9(
 تعذر إخراجهم من المبنىعاملین  أي بشأنمخاطر خاصة أو 

 هاالتأكد من توفیر  وٕاجراءاتاحتیاجات التدریب  )10(

 أن تأكیدالخروج اآلمن من المبنى والتجمع، مع  كیفیةبشأن  المتواجدین/األشخاص العاملینإرشاد  )11(
 اإلخالءار االستجابة الفوریة إلنذاألفراد  من یتطلبحیاة الحفاظ على ال

 :بحیثوتجهیزها وٕادارتها یتم اختیارها  أنمسارات اإلخالء  /ممراتلیجب  )ج (
وعدد األشخاص  / مكان العمل، نيالمبوحجم  ،مناسبة لطبیعة المخاطرتؤدي إلى مخارج طوارئ  )1(

 .واحد حتمل تواجدهم به في وقتالم

ال یجوز استخدام األبواب الجرارة أو  حیثالهروب ( اتجاهارئ تفتح في الط للخروجإلى أبواب  تؤدي )2(
 بإحكامأو  بأقفال مغلقة ولیستالدوارة كمخارج للطوارئ) 

 إلى مكان آمنمباشر (إلى الحد األقصى الممكن عملیا)  بشكلتقود  )3(

 المبنى إلى مكان آمن في المتواجدینباإلضاءة المناسبة إلرشاد و الفتات ب مزودة تكون  )4(

 تاوقاأل كافة فيتخلو من المعوقات  )5(

تقییم المخاطر، بما في ذلك على سبیل  یتطلبهاإجراءات  وأارئ أیة معدات الطیجب أن تشمل خطة اإلخالء  )د (
 المثال ال الحصر: 

لزم معرفة ی حیثاألعمال الخارجیة  حال في، اإلشارة علمح، مثل قمع الریح أو تجاه الریالمؤشر  )1(
نقطة  فيجب وضع هذا المؤشر یآمنة. و اآلمن المؤدي إلى منطقة ح الختیار الطریق اتجاه الری
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لتحرك عكس على اتجاه الریح ل العاملونیتعرف  كي ،منطقة العمل كامل منرؤیتها  یمكنمرتفعة 
 .للوصول بأمان إلى المنطقة اآلمنة همع متعامدأو بشكل  هااتجاه

 المتشعبةالمباني الواسعة أو في حال لتجمع ل بدیلة أماكن )2(

الطوارئ.  سیناریوهاتلمباني التي یتعذر ضمان إخالئها بأمان في كافة ا حال فيمواقع اللجوء اآلمن  )3(
، مثل الماء معینة لفترةالحیاة  على البقاء لضمان تلزمتجهیزات قد  بأيویجب تزوید هذه المواقع 

 والطعام والمؤن الطبیة.

المنشأة  امتداد على ،مواقع مخارج الطوارئ ونقاط التجمع ضمنهاو  ،اإلخالء مساراتیجب نشر خرائط  )ه (
 المكان. في المتواجدینالمعلومات لكافة األشخاص  هذهفر بالطریقة والكم اللذین یضمنان تو 

  الفحص الدوري إلجراءات االستجابة للطوارئ 3-1-8

لالختبار بمعدل التكرار الالزم على كل كیان التأكد من خضوع كافة خطط االستجابة لحاالت الطوارئ  )أ (
 ، على األقل بشكل سنوي. منها كلللمحافظة على فعالیة 

كل من اختبار السیناریوهات المحتمل مواجهتها عند تنفیذ  كجزء من برنامج االختبار، على الكیان التأكد كذلك )ب (
الطارئة، وفقدان  لمساعدة خاصة أثناء الحالة یحتاجونأشخاص  ووجودخطة، مثل إغالق ممرات الهروب، 

 .الطاقة الكهربائیة، وخالفه

عالقة في اختبارات خطط الطوارئ، على الكیان التأكد، عند االقتضاء، من مشاركة األطراف الخارجیة ذات ال )ج (
 شرطة أبوظبي. ثل الدفاع المدني و م

 كافة نشاطات االختبار، بما في ذلك:یجب توثیق وتسجیل  )د (

 .االختبار وسیناریونطاق وصف  )1(

 ث.احدمني لألز ال التسلسل )2(

 نجازات أو المشاكل الهامة. اإلمعلومات حول  )3(

 لطوارئ ل مراجعة وتحدیث إجراءات االستجابة 3-1-9

 خطط االستجابة لحاالت الطواري بشكل سنوي على األقل.  كافةعلى الكیانات التأكد من مراجعة  )أ (

االستفادة في هذه المراجعة من المعلومات التي توفرت من خالل عملیات اختبار خطط  على الكیان )ب (
 .االستجابة

كجزء من عملیة  وذلكیجب مراجعة خطط الطوارئ بالتوازي مع أي تغییرات هامة تجري ضمن الكیان،  كما )ج (
العتلصر األساسیة  –إدارة التغییر وفقا لمتطلبات اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 

 .)6-3()، القسم 9العنصر ( -للنظام اإلداري 

 یجب توثیق عملیة المراجعة والتحدیث.  )د (
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 واإلبالغالمراقبة والتحقیق  – 7العنصر 
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 الغرض واألهداف -1
 إلى: اإلداري النظام عناصریهدف هذا العنصر من  )أ (

 .السالمة والصحة المهنیة بشأن التقاریر ورفعللمراقبة والتحقیق  نهج منظمالتأكد من وجود  )1(

الحوادث ومفیدة وضمن الوقت المناسب بخصوص  دقیقةبیانات  وتحلیل جمع یتم هالتأكد من أن )2(
 .واإلصابات واألمراض المهنیة

 ضمانألسباب الجذریة و التحدید  ،السالمة والصحة المهنیةفي حوادث  تحقیق فعال إجراءالتأكد من  )3(
 المناسبة.تطبیق اإلجراءات التصحیحیة 

 التنفیذ ونطاق التطبیق -2
 یتمثلو  .السالمة والصحة المهنیة دارةة ألي نظام إلاألساسیمن العناصر  التقاریر ورفعالمراقبة  عملیات )أ (

 ات الموضوعة.مدى التقدم في تحقیق األهداف والمستهدف وٕاظهارفي قیاس  هذه العملیات الهدف من مجمل
 غنى ال اجزءالسالمة والصحة المهنیة  أداءبشأن والتقییم لمراقبة ورفع التقاریر لوجود عملیات منتظمة  ویمثل
 من عملیة التحسین المستمر. عنه

 مجاالتیعملون في ُیعتبر أنهم  منخصوصا ، العاملینعن مراقبة صحة  ونمسؤولال همالعمل  أصحاب )ب (
 الخطورة.المواد عالیة  أوالمركبات الكیماویة ب یتعاملونأو  عالیة الخطورة

 المتطلبات -3
 ، یجب على الكیان:اإللتزامإلظهار  )أ (

السالمة أهداف ومستهدفات بشأن  مناسبةتطویر وتطبیق والمحافظة على إجراء / إجراءات عمل  )1(
 .والصحة المهنیة

السالمة والصحة  حوادث فيللتحقیق  مناسبةتطویر وتطبیق والمحافظة على إجراء / إجراءات عمل  )2(
 .الحوادث وشیكة الوقوع)األخطار و  بشأنالمهنیة (بما في ذلك 

السالمة والصحة  جوانبمراقبة ل مناسبةتطویر وتطبیق والمحافظة على إجراء / إجراءات عمل  )3(
 .المهنیة

السالمة والصحة  بشأن التقاریر لرفع مناسبةتطویر وتطبیق والمحافظة على إجراء / إجراءات عمل  )4(
 .المهنیة

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة متطلبات بو هذه الوثیقة،  بمتطلبات االلتزامالتأكد من  )5(
 اآللیةو  ،" مراقبة أداء السالمة والصحة المهنیة ورفع التقاریر"" )6.0( آللیةا" -والصحة المهنیة 

 "اإلبالغ عن الحوادث والتحقیق فیها ورفع التقاریر".  )11.0(
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 السالمة والصحة المهنیةأهداف ومستهدفات ب الخاصة العمل جراءاتإ 1 -3

كحد  التالي،شمل تأن  السالمة والصحة المهنیةأهداف ومستهدفات  بشأن الكیان إجراءات / إلجراء یجب )أ (
 :أدنى

 مؤشرات على أدنى كحد تشتمل ،لسالمة والصحة المهنیةل موثقةأهداف ومستهدفات  وجودضمان  )1(
كما هي  ،اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةب الخاصة اإللزامیة الرئیسیة األداء
 ." مراقبة أداء السالمة والصحة المهنیة ورفع التقاریر" )6.0( ضمن "اآللیة محددة

 أنحاء كافة في المناسبة لمستویاتا على فعال بشكلمستهدفات الهداف و األ وتعمیم نشر ضمان )2(
 المؤسسة

 .حیثما كان ذلك ممكنا ،قابلیة األهداف والمستهدفات للقیاسضمان  )3(

 متطلبات: إدراج )4(

 .بالكیان الخاصة للسالمة والصحة المهنیة العامة السیاسة .1

 المتطلبات القانونیة. .2

 .المخاطر إدارة برامج .3

 متطلبات السلطات المختصة المعنیة. .4

 ،أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةالعام لنظام إمارة  اإلطارب الخاصةؤشرات األداء الرئیسیة م .5
 ".مراقبة أداء السالمة والصحة المھنیة ورفع التقاریر" )6.0( اآللیة" ضمنالمحددة و 

 ،الموضوعة برامج لتحقیق األهداف والمستهدفاتوتطبیق والمحافظة على برنامج /  وتوثیق وضعالكیان  على )ب (
 والمسؤولیات. ،والتقییموعملیات المراقبة  ،األطر الزمنیةو  ،الوسائلو  ،الموارد ذلك في بما

 وتعمیمهاتطویر خطة عمل تصحیحیة  منفي حال عدم تحقیق األهداف والمستهدفات، أن یتأكد  ،الكیان على )ج (
 .للكیان العلیا ةدار اإل على

 سنویا، األقل على ،بشكل دوريذات العالقة  واإلجراءاتمراجعة األهداف والمستهدفات الكیان التأكد من  على )د (
 .صلة وذات مةءمال تبقىلضمان أن 

 السالمة والصحة المهنیةالتحقیق في حوادث ب الخاصة العمل إجراءات 2 -3

 متطلبات معالسالمة والصحة المهنیة أن تتوافق  حوادث فيالتحقیق بشأن  الكیانجراءات إ/  إجراء على )أ (
"اإلبالغ عن الحوادث والتحقیق  )11.0( اآللیة -للسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي 

  ، كحد أدنى:تغطيأن و  ،فیها ورفع التقاریر"

 .هاوتحلیل هاوالتحقیق فیحوادث السالمة والصحة المهنیة عملیة تسجیل  )1(

 ذات األطرافبالتشاور والتنسیق مع و  الكفاءة لدیهمضمان إجراء عملیات التحقیق من قبل أشخاص  )2(
 .العالقة
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 عملیات التحقیق في الوقت المناسب. ضمان إجراء )3(

 .السالمة والصحة المهنیةلحوادث  الجذریةألسباب ا تحدیدعملیة  )4(

 اإلجراءات التصحیحیة والوقائیة. لتطبیقالمتاحة  الفرصتحدید  )5(

 .العالقة ذات األطرافجمیع  علىالتحقیق  مخرجاتل الفعال تعمیمالضمان  )6(

 السالمة والصحة المهنیة جوانب بمراقبة الخاصةالعمل  إجراءات 3 -3

 :أن تغطي، كحد أدنى السالمة والصحة المهنیةمراقبة على إجراء / إجراءات الكیان بشأن   )أ (

 الكیان.ب الخاصة السالمة والصحة المهنیةمراقبة أهداف ومستهدفات  )1(

 .السالمة والصحة المهنیةمراقبة فعالیة برامج وضوابط  )2(

 .السالمة والصحة المهنیةبرامج وضوابط ب االلتزاملمراقبة  الالزمةاالستباقیة والتفاعلیة  األداء معاییر )3(

الواردة  بتلك ،الممكن الحد إلى كذلك،المعاییر المهنیة االتحادیة المعمول بها، و ب االلتزاممراقبة مدى  )4(
للسالمة والصحة  أبوظبيلنظام إمارة  العام اإلطارفي وثیقة "المعاییر والقیم االرشادیة المهنیة" ضمن 

 .المهنیة

 اإلطار ضمنللسالمة والصحة المهنیة أو  أبوظبيمركز  عن الصادرة العالقة ذات األخرىالمتطلبات  )5(
 .المهنیة والصحة للسالمة أبوظبي إمارة لنظام العام

ن م الصادرة المعادلة الوثائقعدم الممانعة أو  اتتراخیص / شهادال/  التصاریحالواردة في المتطلبات  )6(
 / السلطات المختصة.للقطاعات المنظمة السلطات

 المعتمدة. السالمة والصحة المهنیةالمتطلبات الواردة في خطط ودراسات  )7(

 / السلطات المختصة.اتالمنظمة للقطاع اتمن قبل السلط الموضوعةالمتطلبات  )8(

وصف لمنهجیات العمل واألدوات المستخدمة في عملیات المراقبة، بما في ذلك متطلبات المعایرة  )9(
 .السجالت وحفظ

 أن تشمل، كحد أدنى:و ، المخاطر تقییمعلى أن تعتمد المهنیة  والصحة السالمة جوانبمراقبة لب یج )ب (

 .)والتهویة ، االضاءة مثل(في مكان العمل  الراحة عوامل منوغیرها  ،الضجیجو  الداخلي، الهواء )1(

 .لتحقیق راحة العاملین عوامل تصمیم مكان العمل )2(

 .ةبالصح العنایة برامج )3(

 .النفایات إدارة )4(

 .المواد الخطرة )5(

 الصحیة. المسوحات )6(

 .األمراض المهنیة )7(
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 والحوادث وشیكة الوقوع.السالمة والصحة المهنیة وحوادث أخطار  )8(

 المهنیة والصحة السالمة شأنب التقاریر برفعالعمل الخاصة  إجراءات 4 -3

 :السالمة والصحة المهنیة أن تغطي، كحد أدنى تقاریر رفععلى إجراء / إجراءات الكیان بشأن    )أ (

 .التقاریر رفعالهیكلیات والجداول الزمنیة والمسؤولیات لعملیات  )1(

 .السالمة والصحة المهنیةأداء و حوادث  بشأن التقاریر لرفع الداخلیة المتطلبات )2(

 تشمل: والتي ،أداء السالمة والصحة المهنیةو حوادث لرفع التقاریر بشأن  الخارجیةمتطلبات ال )3(

 لسلطة المنظمة للقطاع المعني.ا إلى ،السالمة والصحة المهنیةحوادث  .1

 لسلطة المنظمة للقطاع المعني.ا إلى ،السالمة والصحة المهنیةأداء السنویة بشأن  ربعتقاریر ال .2

 لسلطة المنظمة للقطاع المعني.ا إلى ثالث، طرفمن قبل  الخارجيالتدقیق السنوي  .3

" مراقبة  )6.0( اآللیة –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  متطلبات .4
"اإلبالغ عن الحوادث والتحقیق  )11.0( أداء السالمة والصحة المهنیة ورفع التقاریر"، واآللیة

 فیها ورفع التقاریر". 

 .ذات العالقة برفع التقاریر والتشریعیة األخرى القانونیة متطلباتال .5

المتطلبات الواردة في التصاریح / التراخیص / شهادات عدم الممانعة أو الوثائق المعادلة الصادرة من  )4(
 .السلطات المنظمة للقطاعات/ السلطات المختصة

 .المعتمدةالمتطلبات الواردة في خطط ودراسات السالمة والصحة المهنیة  )5(

المتطلبات األخرى الصادرة عن مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة أو ضمن اإلطار العام لنظام  )6(
 .إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 المعتمد للكیان.  نظام إدارة السالمة والصحة المهنیةالمتطلبات األخرى الواردة في  )7(
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 الغرض واألهداف -1
 إلى: اإلداري النظام عناصریهدف هذا العنصر من  )أ (

 جوانب ىلتفتیش علول نظام إدارة السالمة والصحة المهنیةلتدقیق على ل نهج منظمالتأكد من وجود  )1(
 .المهنیة والصحة السالمة

لتفتیش على جوانب السالمة التدقیق على نظام إدارة السالمة والصحة المهنیة و ا إجراءالتأكد من  )2(
 .والصحة المهنیة بشكل منتظم

خطط  تطبیق من، و السالمة والصحة المهنیةحاالت عدم االمتثال المتعلقة ب رصدالتأكد من  )3(
 المناسبة بأسرع وقت ممكن.التصحیحیة  اإلجراءات

 التنفیذ ونطاق التطبیق -2
 اموضوعی هاتقییمو  األدلة على لحصولا هدفها ومستقلة وموثقة منهجیة عملیة یكونأن لتدقیق ا على یجب )أ (

لهذه العملیة  یجب). و 19011:2003معاییر التدقیق (المرجعیة: مواصفة األیزو بللتأكد من مدى االمتثال 
صدار نتائج التدقیق، وصیاغة إ و  ،موقع العمل علىالتفتیش /والتدقیق ،ومراجعة الوثائق ،تشمل: التخطیطأن 

 .الخطط تلك ةومتابع ،خطط العمل

 يصحح" كما ه –افحص  –نفذ  –"خطط  المعروفة بـ لى آلیة العملإ تستند أنبرامج التدقیق ل ینبغي )ب (
الجودة و/أو  إدارة(إرشادات التدقیق على أنظمة  19011مواصفة األیزو من  الحالي اإلصدارموضحة في 

 .البیئة)

 السیر أثناءالعمل  معداتومرافق و  لمهام الدقیق الفحص یعنيجوانب السالمة والصحة المهنیة  علىالتفتیش  )ج (
 .تطبیقها الواجبلمتطلبات والمواصفات والسیاسات ل االمتثالبهدف تحدید مدى  ،الموقع في الفعلي

كل كیان لدیه نظام معتمد إلدارة  له یخضعمن قبل طرف ثالث یشیر إلى تدقیق سنوي یجب أن  التدقیق )د (
 وذلك ،السالمة والصحة المهنیة وفقا لمتطلبات اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 مقارنةالتدقیق  هذا تنفیذثم بشكل سنوي بعد ذلك. ویجب أن یتم  ،االعتماد تاریخ من واحدة سنة خالل
 اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة. متطلباتب

 المتطلبات -3
 ، یجب على الكیان:اإللتزامإلظهار  )أ (

السالمة والصحة  إدارةلتدقیق على نظام لتطویر وتطبیق والمحافظة على إجراء / إجراءات عمل  )1(
 المخاطر.تقییم على  ومبنیةمناسبة  تكون المهنیة

 السالمة والصحة المهنیة جوانبلتفتیش على لتطویر وتطبیق والمحافظة على إجراء / إجراءات عمل  )2(
 .على تقییم المخاطرومبنیة تكون مناسبة 
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 اتإلجراءواحاالت عدم االمتثال  بشأن مناسبةمل تطویر وتطبیق والمحافظة على إجراء / إجراءات ع )3(
 .ةالتصحیحی

 ثالث طرفمن قبل  خارجي تدقیق سنويل به الخاص السالمة والصحة المهنیةنظام إدارة  إخضاع )4(
" مراقبة  )6.0(اآللیة  -اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة متطلبات ل وفقاً 

 أداء السالمة والصحة المهنیة ورفع التقاریر".

 المهنیةوالصحة إدارة السالمة  نظام علىبرنامج التدقیق  1 -3

/  یغطيأن  في الكیان نظام إدارة السالمة والصحة المهنیةالتدقیق على / إجراء / إجراءات برنامج لیجب  )أ (
 :، كحد أدنىیلي ما تغطي

 .التي سیتم تنفیذها التدقیق اتمجال ومعاییر وأهداف عملی )1(

 المسؤولیات والكفاءات والموارد الالزمة لبرنامج التدقیق. )2(

 برنامج التدقیق، وتشمل: وتنفیذتخطیط  اتعملی )3(

 .المعاییر الُموثقة .1

  .التكرار والبرنامج الزمني معدل .2

 .هاوالتحقق من أسالیب جمع المعلومات .3

 .نتائج التدقیق حول التقاریر رفع .4

 حاالت عدم االمتثال واإلجراءات التصحیحیة.ب الخاصة یاتعملال .5

 .المحافظة على سجالت برنامج التدقیق .6

 .تهمراجعو  برنامج التدقیقمراقبة  )4(

 .اوخارجی االتقاریر داخلی رفعمتطلبات  )5(

 المتطلبات المتعلقة بالكیان، مثل: كافة تغطي وأن بالكامل موثقة تكون أنمعاییر التدقیق الداخلي لیجب  )ب (

 .االتحادیة والمحلیة السالمة والصحة المهنیةقوانین  )1(

  .للسالمة والصحة المهنیة أبوظبيلنظام إمارة  العام اإلطار متطلبات )2(

 .)18001 االوهساس(مثل، بالكیان  الخاصةالمتطلبات األخرى  )3(

 لسالمة والصحة المهنیةا جوانببرنامج التفتیش على  2 -3

تغطي /  یغطيالسالمة والصحة المهنیة في الكیان أن  جوانبجب لبرنامج / إجراء / إجراءات التفتیش على ی )أ (
 :ما یلي، كحد أدنى

 .التي سیتم تنفیذها التفتیش اتمجال ومعاییر وأهداف عملی )1(
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 المسؤولیات والكفاءات والموارد الالزمة لبرنامج التفتیش. )2(

 شمل:تبرنامج التفتیش، و  وتنفیذعملیات تخطیط  )3(

 .المعاییر .1
 التكرار والبرنامج الزمني. معدل .2
 .هاوالتحقق منالمعلومات أسالیب جمع  .3
 .التفتیشرفع التقاریر حول نتائج  .4
 .عدم االمتثال واإلجراءات التصحیحیة العملیات الخاصة بحاالت .5
 .المحافظة على سجالت برنامج التفتیش .6

 .مراقبة برنامج التفتیش ومراجعته )4(

 .داخلیا ررفع التقاریمتطلبات  )5(

 نظام إدارة السالمة والصحة المهنیة امتثال علىسنوي الثالث الطرف التدقیق  3 -3

نظام إدارة السالمة والصحة  امتثال مدى لبیان ثالث طرف قبل من سنوي لتدقیق خضعیأن كیان  كل على )أ (
 :على األقل التالیة المعاییرالتدقیق  هذا یلبي أن على ،المهنیة الخاص به

 متطلباتب القانوني هثالمتالضمان  بالكیانالخاص  المعتمدنظام إدارة السالمة والصحة المهنیة  مراجعة )1(
 . المهنیةة أبوظبي للسالمة والصحة اإلطار العام لنظام إمار 

. لها المخططمنهجیة لتحدید ما إذا كانت النشاطات والنتائج ذات العالقة تتوافق مع الترتیبات  دراسة )2(
مناسبة لتحقیق أهداف  كانتما إذا و بكفاءة  مطبقةالترتیبات  تلك تعلى التدقیق أن یحدد ما إذا كانو 

 الكیان.

الكیان التأكد من أن نطاق ومدة التدقیق معقولین ومتناسبین مع حجم ومدى تعقید عملیاته. وعلى  على )ب (
 عن الصادر) IAF-MD5:2013( رقم اإلرشادي الدلیل ضمن الواردة اإلرشادات مراعاةهذا  فيالكیانات 

 ).International Accreditation Forum( الدولي االعتماد ملتقى

 من رسمیا إشعارهخالل سنة واحدة من تاریخ  من قبل طرف ثالث امتثالتدقیق الكیان أن یخضع ألول  على )ج (
 به.  الخاصنظام إدارة السالمة والصحة المهنیة اعتماد ب المعني للقطاع المنظمة السلطة قبل

 .سبقه الذيثالث الطرف ال تدقیق تاریخخالل سنة واحدة من  تاليتدقیق سنوي  كلل الخضوع یتمو  )د (

ذات  المختصةقبل مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة أو السلطة  منالجهات الحكومیة  إفادة یتم :مالحظة
 سنوي من قبل طرف ثالث.لتدقیق  للخضوعحاجتها  بشأنالعالقة 

 نظام إدارة السالمة والصحة المهنیة امتثال على الثالث الطرفتدقیق تقریر  3-3-1

السلطة المنظمة للقطاع المعني من خالل تعبئة  إلىاالمتثال  بشأنتقدیم نتائج التدقیق السنوي الخارجي  یتم )أ (
التقریر  ومعهعلى نظام إدارة السالمة والصحة المهنیة"،  ) "نموذج التدقیق السنوي الخارجيFوتقدیم النموذج (

 یوما تقویمیا من تاریخ التدقیق.  30المفصل للتدقیق، وذلك خالل 
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 التدقیق، أثناء تحدیدها تم التي الرئیسیةالكیان تقدیم خطة عمل مفصلة لكافة حاالت عدم االمتثال  على )ب (
 .الستكمالل الزمنیة المواعید متضمنة

 .التصحیحیة اإلجراءات تطبیق في التقدمبمستجدات السلطة المنظمة للقطاع  موافاة من التأكدالكیان  على )ج (

من تقدیم تقریر التدقیق هو توفیر الدلیل وٕافادة السلطة المنظمة للقطاع بشأن مستوى االمتثال لكل  الهدف إن )د (
 كیان.

 دارة السالمة والصحة المهنیةإ أنظمة مدققيل الكفاءة متطلبات 4 -3

التدقیق على نظام إدارة السالمة بالمعرفة والخبرة والكفاءة المناسبة للقیام  یهتوفر لدتأن لمدقق الداخلي لیجب  )أ (
وأن تتوفر لدیه معرفة مناسبة بمتطلبات اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة  ،والصحة المهنیة

 .المهنیة

الخارجیین وجهات منح شهادات المطابقة والمكاتب االستشاریة المستخدمین لتنفیذ التدقیق  لمدققینل جبی )ب (
أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  مركزثالث) أن یكونوا معتمدین من قبل  طرف قبل(من السنوي الخارجي 

اآللیة  -لمتطلبات اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة وفقًا التدقیق  من النوع هذا لتنفیذ
تسجیل " )8.0( اآللیةو  ،تسجیل المؤسسات المهنیة العاملة في مجال السالمة والصحة المهنیة"" )7.0(

 ممارسي السالمة والصحة المهنیة".

 )الخارجي(الثالث  الطرف تدقیقإجراء  یتم ال أنالمصالح، یجب  في تضارب وجود وعدم الموضوعیة لضمان )ج (
تطبیق نظام  أو/و لتطویر األخیرتینخالل السنتین  معه التعاقد تم أو المساعدة وفر مكتب أومن قبل مدقق 

القطاع  نفس في خبرةاللدیه  الذياختیار فریق التدقیق  الكیان وعلىالسالمة والصحة المهنیة الخاص بالكیان. 
 .الكیانیتبعه  الذي

 ةالتصحیحی اتحاالت عدم االمتثال واإلجراء 5 -3

، یلي ما تغطي/  یغطيأن  ةالتصحیحی اتحاالت عدم االمتثال واإلجراء بشأنعمل الجراء / إجراءات إلیجب  )أ (
 :أدنى كحد

السالمة السلبیة على  تبعاتهااإلجراءات المناسبة لتخفیف  واتخاذاالمتثال حاالت عدم وتصحیح  رصد )1(
 .والصحة المهنیة

 .الكیاناالمتثال إلى المستویات المناسبة ضمن  لعدمعن الحاالت المحتملة  إلبالغل آلیات )2(

لتسجیل ومراقبة وٕادارة كافة حاالت عدم االمتثال التي یتم اإلبالغ عنها، بشكل یتوافق مع وضع  آلیات )3(
 . الكیان

 اإلجراءات لتفادي تكرارها. واتخاذ، الجذریة هاأسباب، وتحدید االمتثالحاالت عدم  التحقیق في )4(

 المناسبة اإلجراءات وتطبیق ،متثالاالعدم  حاالت وقوع دون حولجراءات كي تإلتقییم الحاجة  )5(
 .حدوثها لتجنب المصممة

 .اتخاذها تم التينتائج اإلجراءات التصحیحیة والوقائیة  تعمیمو تسجیل  )6(
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غالق اإل عملیة من كجزء وذلك ،اتخاذهاالتي تم مراجعة فعالیة اإلجراءات التصحیحیة والوقائیة  )7(
 .االمتثال عدم تحاالل النهائي

تحدید الفترات الزمنیة  منعلى الكیان التأكد حاالت عدم االمتثال، لتصحیح الجراءات إتحدید ب القیام عند )ب (
 . عن التطبیق نمسؤولیالواألفراد 

در مص على التعرف إلى ها/ حاالت عدم االمتثال أو الوقایة من حالةتصحیح ل المقترحإلجراء ا أدى حال في )ج (
عملیة تقییم  تطبیق یجب هفإن ،القائمة الضوابط تعدیللأو  جدیدة لضوابطالحاجة  أظهرأو  ،خطرلل جدید

 .قبل تطبیقه المقترحاإلجراء  على المخاطر

 :الكیانات على الطلب، عند أو االقتضاء عند )د (

 خطط اإلجراءات التصحیحیة إلى السلطة المنظمة للقطاع المعني للمراجعة واالعتماد.  تقدیم )1(

اإلجراءات التصحیحیة  خطةالتقدم في تطبیق  بمستجداتالسلطة المنظمة للقطاع  موافاة من التأكد )2(
 المقدمة.
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 الغرض واألهداف -1
 إلى: اإلداري النظام عناصریهدف هذا العنصر من  )أ (

 .اإلداري لنظامل لتوافقمتطلبات ا تعریف )1(

 الكیان.ب الخاص نظام إدارة السالمة والصحة المهنیةلمراجعة  نهج منظموجود  ضمان )2(

 التنفیذ ونطاق التطبیق -2
وعملیات  ،وضبط الجودة ،مستوى مناسب من التوثیقل دارة السالمة والصحة المهنیةإلنظام  أي یحتاج )أ (

 التحسین المستمر، وذلك بهدف ضمان مالءمة وفعالیة النظام.

 االخطارو  العملیاتتعقید  مستوىمع  امتناسب نظام إدارة السالمة والصحة المهنیة توثیق یكونیجب أن  )ب (
 .المعني في الكیان والمخاطر

إدارة السالمة والصحة  نظام علیها یعتمد أن یجببالمتطلبات القانونیة هو أحد الدعائم الرئیسیة التي  االلتزام )ج (
یجب أخذ المتطلبات القانونیة في  لذا. جدا عالیة تكون قد االمتثالالتكلفة المحتملة لعدم  أنحیث  المهنیة

 االعتبار أثناء تطویر كافة اإلجراءات المتعلقة بالسالمة والصحة المهنیة.

 من وكجزء. تهومستهدفا أدائه في المستمر لتحسینلدارة السالمة والصحة المهنیة أن یسعى إلنظام  أي على )د (
لنتائج ومخرجات نظام إدارة السالمة والصحة  المنهجیةالمراجعة  تضمنعملیة محكمة  وجود من بد ال هذا،

 في النظام اإلداري.  محتملة تعدیالتأو تحسینات  أي بشأن استنارة أكثرللسماح باتخاذ قرارات  ،المهنیة

 المتطلبات -3
 :تطویر وتطبیق والمحافظة على یجب على الكیان اإللتزام،إلظهار  )أ (

 .للسالمة والصحة المهنیةمناسبة  عامة سیاسة )1(

 إجراء / إجراءات عمل مناسبة لاللتزام بالمتطلبات القانونیة. )2(

 إجراء / إجراءات عمل مناسبة للعملیات التشغیلیة. )3(

 إجراء / إجراءات عمل مناسبة لضبط الوثائق. )4(

 .السالمة والصحة المهنیةإجراء / إجراءات عمل مناسبة لالحتفاظ بسجالت  )5(

 التغییر. دارةإجراء / إجراءات عمل مناسبة إل )6(

 إجراء / إجراءات عمل مناسبة للمراجعة اإلداریة. )7(

العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة  اإلطارعناصر بموجب  المطلوبةمناسبة العمل البرامج وٕاجراءات  )8(
 .المهنیةوالصحة 
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 المهنیةوالصحة لسالمة ل العامةسیاسة ال 1 -3

 :، كحد أدنىاآلتيأن تشمل  الكیان لدى للسالمة والصحة المهنیة العامةسیاسة للیجب  )أ (

 .السالمة والصحة المهنیةلمحافظة على ا بشأن لتزاماتاال بیان )1(

 العلیا. اإلدارةأن تكون معتمدة من قبل  )2(

 لكیان.ا لدى هنیةمال والصحة السالمة مخاطر ومستوىطبیعة ل مناسبة تكونأن  )3(

 :یلي ماب اإللتزامتتضمن  أن )4(

 الوقایة من اإلصابات واألمراض. .1

 .العاملینصحة ورفاه  تحسین .2

 وٕادارة مخاطر السالمة والصحة المهنیة.  تحدید .3

 بالمتطلبات القانونیة. اإللتزام .4

 .والصحة المهنیةالسالمة  بشأنوضع ومراقبة ومراجعة األهداف والمستهدفات  .5

 .لسالمة والصحة المهنیة المناسبةاموارد توفیر  .6

 التحسین المستمر. .7

 .العالقة ذوي األطرافلجمیع  وتعمیمها نشرهاأن یتم  )5(

 ذات صلة.و  مالءمة تبقىأن یتم مراجعتها دوري لضمان أن  )6(

تكون مستقلة عن أي سیاسة عامة  أن المهنیة والصحة للسالمة العامة للسیاسة یجب: مالحظة
 . الجهةقبل الكیان /  من قهایطبت یتمأخرى 

 بالمتطلبات القانونیة اإللتزام 2 -3

 :شمل اآلتي، كحد أدنىتأن  لكیانا لدىالقانوني  اإللتزامب ةالخاص العمل یجب إلجراء / إجراءات )أ (

 القانونیة بالمتطلبات لوفاءل ،الخارجیةو  الداخلیة ،الموارد توفیر )1(

 .العالقة ذاتمتطلبات األخرى المتطلبات القانونیة وال إلى والوصولتحدید ل وسیلة )2(

نظام إدارة وبرامج عملیات و إجراءات عمل عند تطویر المتطلبات القانونیة  مراعاةللتأكد من  آلیة )3(
 .السالمة والصحة المهنیة

 .القانونیة تطلباتالم بكافة االلتزام مدى لتقییم وسیلة )4(

 .القانونیة المتطلباتإلزامیة  مدىفي  تؤثرأي تغییرات  تحدیدل وسیلة )5(
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تلك  توصیل یةوكیف التنظیمي الهیكل ضمن مستوى لكل الالزمةالقانونیة  المعلومات ماهیةلتحدید  آلیة )6(
 المعلومات

 المتطلبات القانونیة.بمع كافة األطراف ذوي العالقة االتصال  قنوات )7(

 :أدنى كحد التالي یحتويو  ،التطبیق ةواجب لمتطلبات القانونیةا كافةل موثقسجل  توفیر )8(

 .الرسمیة الجریدة في كما المهنیة، والصحة السالمة الئحةالكامل لقانون /  العنوان .1

 . التطبیق ةواجبأو المواد أو المراجع  البنود .2

 .بالمتطلب القانوني المتأثرالعالقة  ذي النشاط/  العملیة .3

 .االمتثال تثبت التي المهنیة والصحة السالمة إلدارة الداخلي النظام مراجع/  وثائق/  إجراءات .4

 .االمتثال على الرقابة متطلبات .5

 وذي مالئما یبقىلضمان أن  سنویا، األقل على ،الدوریة ةمراجعلل یخضعأن  الموثقسجل لل یجب )9(
 صلة.

 التشغیلیةالعمل  إجراءات 3 -3

 :أن تشمل اآلتي، كحد أدنىالكیان  لدى التشغیلیة/ البرامج إلجراءات لیجب  )أ (

 الدارةضوابط  تطبیقل تحتاج والتي، التي تم تحدیدها الخطاربا ترتبط التي األنشطةالعملیات و  )1(
 .هامخاطر 

 ).والخدمات التورید (شراء المواد والمعدات لسالضوابط المتعلقة بسال )2(

 مكان العمل.ل اآلخرینوالزوار  بالمتعاقدینالضوابط المتعلقة  )3(

 یؤدي قدوالتي  ،علیها المنصوص السالمة/ برامج الصیانة تعلیمات  أو/تعلیمات التشغیل ومعاییر /  )4(
 .السالمة والصحة المهنیة مخاطر زیادة ىلإ غیابها

نظام إدارة السالمة  مع تمامااإلجراءات الموثقة لضبط العملیات التشغیلیة تتكامل  كونالكیان التأكد من  على )ب (
 برنامج إدارة المخاطر. خالل من مناسب بشكلوالصحة المهنیة ومن أنه یتم الرجوع إلیها 

  .اسنوی األقل على ،بط العملیات التشغیلیةواض كافةالدوریة ل المراجعةعلى الكیان التأكد من  )ج (
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 ضبط الوثائق 4 -3

 :شمل اآلتي، كحد أدنىتأن  الكیان وثائقضبط بإلجراء / إجراءات العمل الخاصة یجب  )أ (

 .اإلصدار قبل العتمادل آلیة )1(

 .یلزم حسبما الوثائق تحدیثضمان مراجعة و  )2(

 .تمییزها ویمكن مقروءةضمان بقاء الوثائق  )3(

 الحالي لها. صداراإل وحالةالوثائق  في التعدیالت على التعرف ضمان )4(

 .الملغاة للوثائقغیر المقصود  منع االستخدامی بشكلإصدارات الوثائق ط بض ضمان )5(

في  هاتطبیق الالزم الوثائق توفر لضمان ،السالمة والصحة المهنیةلتوزیع وثائق  منظمةعملیة  تطبیق )6(
 .مهاتستخد التي ماكناأل

 السجالت حفظ 5 -3

 :شمل اآلتي، كحد أدنىتأن الكیان  لدىسجالت ال حفظبإلجراء / إجراءات العمل الخاصة یجب  )أ (

مع متطلبات هذه  التوافقیلزم إلثبات  حسبما السالمة والصحة المهنیةعملیة للمحافظة على سجالت  )1(
شأن تنظیم عالقات ب 1980لسنة ) 8) من القانون االتحادي رقم (3( الجزءالوثیقة، ومع متطلبات 

 العمل.

 .هاوالتخلص من هاوحفظ هاواسترجاع تهاوحمای هاوتخزینالسجالت عملیة لضمان تعریف  )2(

 .على األقل سنوات 5لمدة  السالمة والصحة المهنیة وسجالتعملیة لحفظ وثائق  )3(

النظام فترة زمنیة أقصر، فإنه یجب  في المدرجة لزامیةاإل  الوثائق من أي تطلبتحال  في: مالحظة
 النص على ذلك ضمن اإلجراءات الخاصة بنظام إدارة السالمة والصحة المهنیة. 

 .لها تالیة سنة 30العمل زائدا  مدةأقلها  لفترةالصحة المهنیة  سجالتعملیة لحفظ السجالت الطبیة /  )4(

 التغییر إدارة 6 -3

 :شمل اآلتي، كحد أدنىتأن الكیان  لدى التغییر إدارة لعملیةیجب  )أ (

نظام إدارة السالمة والصحة  برامجو  وعملیات إجراءات كافة إعدادمتطلبات إدارة التغییر أثناء  مراعاة )1(
 المهنیة. 

 وأالمواد  وأاآلالت  وأالتجهیزات  وأ العاملین وأالهیكل التنظیمي  فيتغییرات  تؤديضمان أن ال  )2(
بشكل غیر  المخاطرمستوى  ةزیادو أخطار  استحداث إلى إجراءات العمل وأالعملیات  وأالوثائق 
 .مقصود
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 مجال في تلزم قد التي تعدیالتال تحدیدلإجراءات العمل التشغیلیة  وأالعملیات  في اتتحلیل التغییر  )3(
 التدریب أو الوثائق أو المعدات.

 حتملة.مال هاأخطار  تحدیدل ظروف التشغیل وأ المعدات وأ الموقع على التغییراتتحلیل  )4(

الخاصة بالتغییرات، وأنه یتم تقییم مخاطر السالمة والصحة المهنیة قبل تنفیذ  المعلومات توثیق ضمان )5(
 التغییرات المخطط لها.

 بیقهاتط الالزم والضوابطالمتطلبات وٕاجراءات العمل  فيأي تغییرات ب العاملینجمیع  توعیةضمان  )6(

 .لهم مةفهو م أنها ومن

 المراجعة اإلداریة 7 -3

 :شمل اآلتي، كحد أدنىتأن  الكیانب الخاص اإلداري النظاممراجعة بإلجراء / إجراءات العمل الخاصة یجب  )أ (

فترات  علىاإلدارة العلیا  قبل منلكیان با الخاص نظام إدارة السالمة والصحة المهنیةضمان مراجعة  )1(
كحد  السنة في واحدة شاملة مراجعة وبواقع ،بهدف التأكد من مالءمة النظام وفعالیته ،محددةزمنیة 
 .أدنى

 تحدید أعضاء فریق المراجعة الرئیسیین. )2(

 دوار ومسؤولیات أعضاء فریق المراجعة.أل الواضحتحدید ال )3(

 نتائج المراجعة اإلداریة. تعمیم/ ونشر وتنفیذتحدید عملیة تسجیل  )4(

 :اآلتي كحد أدنى والتي یجب أن تشمل ،المراجعة معاییر تحدید )5(

 لدى الكیان. المهنیة والصحة السالمة مسؤوليالنظام من قبل  مراجعة .1

 .للنظام المراجعة السابقةنتائج  بشأن المتخذةجراءات اإل حالة .2

 دارة السالمة والصحة المهنیة. إل فعالكفایة الموارد للمحافظة على نظام  مدى .3

 .التي تم اتخاذها بشأن نتائج التدقیق واإلجراءت نتائج التدقیق الداخلي والخارجي .4

 إدارة المخاطر.  برنامج .5

 األهداف والمستهدفات.بمقارنة  السالمة والصحة المهنیةأداء  .6

 المتطلبات القانونیة والمتطلبات األخرى. فيرات ییالتغ .7

 األخرى المؤثرة على المؤسسة.  التغییرات .8

 ذات العالقة. والشكاوى المعلومات .9

السالمة بالحوادث والتحقیقات وحاالت عدم االمتثال واإلجراءات التصحیحیة والوقائیة المتعلقة  .10
 .والصحة المهنیة

 .لتحسین المستمرا بغرضتوصیات ال .11
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 تعدیالت أو توصیات أي تسجیل مع ،إدارة السالمة والصحة المهنیة نظامنتائج مراجعة  تسجیلالكیان  على )ب (
 .ناتجة

 .تطبق أن یجبأو تغییرات  توصیات أي بشأناألفراد  اتمسؤولیو یجب تحدید الفترة الزمنیة  )ج (
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 سجل تعدیل الوثیقة

 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت  تاریخ المراجعة رقم اإلصدار

 جمیع الصفحات اإلصدار األول  2016فبرایر  2.0
 ال ینطبق (فقط باللغة االنجلیزیة)لم تصدر الوثیقة باللغة العربیة  2016یولیو  1 3.0

3.1 
مارس  12

2017 

 تغییرات عامة
 جمیع الصفحات تغییر الشعار 

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

 في كل الوثیقة

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

 أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 
 في كل الوثیقة

، والسالمة إلى السالمة والصحة المهنیةوالصحة تغییر البیئة 
 وٕاجراء تغییرات أخرى ناشئة عن ذلك

 الوثیقةفي كل 

من "العناصر األساسیة" إلى "العناصر الوثیقة  عنوانتغییر 
 للنظام اإلداري"األساسیة 

 في كل الوثیقة

تعدیالت تحریریة ولغویة لتوضیح المتطلبات وللربط مع 
 ضمن اإلطار العام للنظام التغییرات في الوثائق األخرى

 في كل الوثیقة

 )1العنصر (

 4 (ب))2(إضافة البند 
) بشأن تعیین أحد أعضاء اإلدارة 2(أ)()1-3( إضافة البند

 العلیا كممثل لإلدارة
4 

 4 )1()3(أ)()1-3(إضافة البند 
 5 )6(أ)()1-3()، 5)((أ)1-3(د و إضافة البن

كي یختص بالسلطة المختصة بشؤون  )1-2-3(تعدیل البند 
السالمة والصحة المهنیة، وتحدیثه إلضفاء وضوح أكبر على 

 المتطلبات
5 

 6-5 )3-2-3(و  )2-2-3(تعدیل البنود 
 6 (ج) إلى (ه) وتعدیله)4-2-3(البند  تغییر رقم

 6 (د).)4-2-3((ج) و )4-2-3(إضافة البنود 
 8 (ج))5-2-3( القدیم رقم إلغاء البند

(د) إلضفاء وضوح أكبر على )8-2-3(تعدیل البند 
 المتطلبات

9 
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 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت  تاریخ المراجعة رقم اإلصدار

 12 )3(أ)()4( القدیم رقم حذف البند

 12  )4(ب)()4(إضافة البند 

 ال ینطبق حذف اإلشارة إلى الدلیل اإلرشادي ذي العالقة

 2العنصر 

 16 كمثال.إضافة سجل إدارة المخاطر  -)  2(أ)()3(في البند 

 16 )10(أ)()1-3() وٕاضافة البند 8(أ)()1-3(تعدیل البند 
 17 )8(ج)()2-3(تعدیل البند 

 ال ینطبق حذف الملحق (ب). 
 19 )1تعدیل رقم الملحق (أ) إلى الملحق (

 3العنصر 

 22 إضافة مالحظة لتوضیح المتطلبات –(أ) )1-3(ضمن البند 
 4العنصر 

-3((ج) والبند )2-3((ج) إلى البند )2-3(فصل البند 
 (ز))2

29-30 

 29 (و))2-3((د) إلى )2-3(تغییر رقم البند 
 30-29 (ح))2-3((ه) إلى )2-3(تغییر رقم البند 

 29 (ه))2-3((د) والبند )2-3(إضافة البند 
 30 إضافة مالحظة لتوضیح المتطلبات: )ز()2-3(ضمن البند 

 5العنصر 
 31 )وٕاجراء تغییرات أخرى ناشئة عن ذلكتعدیل العنوان (

 34-32   إلضفاء وضوح أكبر على المتطلبات )1-3(تعدیل البند 
 34 إلضفاء وضوح أكبر على المتطلبات )2-3(تعدیل البند 

 6العنصر 

 36 (أ))2( القدیم رقم حذف البند
 37 )1(أ)()3(تعدیل البند 
 ال ینطبق )2-3( القدیم رقم والبند )1-3( القدیم رقم حذف البند

مع إدخال متطلبات إضافیة، بما في ذلك  )1-3(إضافة البند 
 (والذي ألغي بناء علیه) 6.0من دلیل الممارسة رقم 

37-46 

 7العنصر 
 48 )1(أ)()1-3( إضافة البند
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 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت  تاریخ المراجعة رقم اإلصدار

 49 )3()4(أ)()1-3(إضافة البند 
) واستبادلها بالبنود 6(أ)()1-3()، 5)((أ)1-3(د و البن إلغاء

 )(د). 1-3)(ج)، (1-3)(ب)، (3-1(
49 

 8العنصر 
 53 (د))2(إضافة البند 
 54 )5()3(أ)()1-3(إضافة البند

(ب) كي ینص على "التوثیق الكامل" )1-3(تعدیل بدایة البند 
 للمعاییر

54 

 54 )4لبند ((كونه تكرار ل) 3(ب)()1-3( القدیم البندإلغاء 
 56 وتعدیله )4-3(إلى  )2-3(تغییر رقم البند 
 55-54 )2-3(إلى  )3-3( القدیم تغییر رقم البند

 56-55 )3-3(إضافة بند جدید بالرقم 
وتعدیله إلضفاء  )5-3(إلى القدیم  )4-3(تغییر رقم البند 

 وضوح أكبر على المتطلبات
56-57 

 9العنصر 
 59 إلضفاء وضوح أكبر على المتطلبات 2القسم تعدیل 

 60 )3()4(أ)()1-3(إضافة البند
 60 )6(أ)()1-3( القدیم  حذف البند

(أ) بشأن استقاللیة )1-3(إضافة مالحظة بنهایة البند 
 السیاسة الداخلیة للسالمة والصحة المهنیة

60 

 61-60 بإضافة مزید من المتطلبات )2-3(تعدیل البند 
 61 )ج()3-3() والبند ب()3-3(إضافة البند 
 62 إلضفاء وضوح أكبر على المتطلبات )4-3(تعدیل البند 

حفظ ) بشأن فترات 3(أ)()5-3(إضافة مالحظة بعد البند 
 المنصوص علیها في وثائق النظام األخرى السجالت

62 

إلضفاء وضوح أكبر على  )7-3(والبند  )6-3(تعدیل البند 
 المتطلبات

62-64 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2017نیة مركز أبوظبي للسالمة والصحة المه© 

الوثیقة مملوكة لمركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة، وال یجوز استخدامها لغیر األغراض المخصصة لها. ویحظر  ذهه
 استخدام أو إعادة إنتاج هذه الوثیقة بدون إذن. 
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