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 شكر وتقدیر
مارة إللمجلس التنفیذي الدعم الكبیر الذي قدمه لشكره وامتنانه عمیق عن أن یعرب  للسالمة والصحة المهنیةمركز أبوظبي  یسر

 .اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةٕاصدار تطویر و تسهیل في أبوظبي 
لمركز وكافة السلطات المنظمة للقطاعات لیمثل اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة نتاج الجهود المشتركة 

ولكافة السلطات المنظمة للقطاعات المعنیة في اإلمارة، والذین عملوا معا إلدماج المتطلبات التشریعیة ذات العالقة ضمن إطار موحد. 
 لى مساهماتها القیمة وآرائها البناءة. خالص التقدیر ع

في ضمان توفیر أماكن عمل تحفظ صحة وسالمة الجمیع اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة یساهم نأمل أن و 
 . في كامل اإلمارةلسالمة والصحة المهنیة وفي بناء ثقافة ا
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 اإلستراتیجیة، وااللتزام واألهداف القیادة-1

لدى  السالمة والصحة المهنیةإدارة بكافة الجوانب المتعلقة  تقوم بإدماجآلیة إداریة عبارة عن  السالمة والصحة المهنیة إدارةنظام 
مخاطر خفض من خالل بكفاءة العمل جهة یؤدي هذا التكامل الى تحقیق أهداف حیث  ،متكاملواحد نظام  بشكل جهة العمل

 .المهنیةالسالمة والصحة 
لدى جهة  مسائل السالمة والصحة المهنیةالممارسات اإلداریة الداخلیة الخاصة بكافة تجمیع  ي أن یتمتكاملنهج الیتطلب هذا ال

وینعكس بشكل متطلبات موازیة على مستوى اإلمارة. یمكن تطبیقه من قبل الكیانات المنفردة، واحد وذلك بشكل نظام ، العمل
فیما ترابط قوي  وجودتتطلب  لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةالمختلفة  اإلداریة المكوناتوعلیه، فإن 

 )1(شكل رقم اإلمارة. أنظر العلى مستوى كل من الكیان المنفرد ومستوى یعمل كوحدة واحدة  وجود نظام كامل للتأكد من ،بینها
 أدناه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 السالمة والصحة المهنیة إدارةنظام لالمكونات اإلداریة الرئیسیة ): 1الشكل (

 

نظام العالمیة، وهي معاییر لعدد من الالرئیسیة  المتطلباتبین  لسالمة والصحة المهنیةلإمارة أبوظبي  نظاملاإلطار العام یجمع 
 المخاطر إدارةمبادىء ) و 19011(ایزو  اإلداریةاألنظمة تدقیق ارشادات و )، 18001الصحة المهنیة والسالمة (أوهساس  إدارة

الخصائص كما یراعي  ،التزامات وتطلعات حكومة أبوظبي یراعي ،واحد متكاملي نظام یؤلف بینها فحیث ، )31000(ایزو 

 السیاسة واألھداف االستراتیجیة

القیادة 
 وااللتزام

بالسالمة الھیكل التنظیمي واألدوار الخاصة 
 والصحة المھنیة

 تقییم وإدارة المخاطر

 التخطیط  معاییرإجراءات و

 والمراقبة ورفع التقاریر  التطبیق

 التدقیق والتفتیش

 المراجعة اإلداریة

 التوافقإدارة عدم 
واإلجراءات 
 التصحیحة

 التحسین المستمر
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 نظمةألمعاییر امقارنة بالتطبیق "االختیاري" ل ، والمطبق إلزامیاللسالمة والصحة المهنیةإمارة أبوظبي لنظام  العام لإلطارالمتفردة 
 .التقلیدیةالعالمیة 

 التزام حكومة أبوظبي 1-1

 لكافة قاطنیها.حمایة وتعزیز صحة وسالمة االنسان بأبوظبي ملتزمة إمارة إن حكومة 
إمارة أبوظبي لنظام العام  اإلطار بمساعدةمن خالل الشراكة بین القطاعات الحكومیة والخاصة،  هیمكن تحقیقهذا االلتزام و 

  .بشكل مسؤول وآمن ومستدامفي اإلمارة نمویة تنفیذ االنشطة التأنه یتم بهدف التأكد من وذلك ، للسالمة والصحة المهنیة
األداء،  ٕادارةتحلیل المخاطر و على عبارة عن نظام إداري یعتمد إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة لنظام العام اإلطار 

 إلعدادالمتطلبات على مستوى اإلمارة الحد األدنى من  وتحدیدالمعنیة،  األطراف كافةأدوار ومسؤولیات  ویتضمن تحدید
العالقات  دور وتراعيتدرك منهجیة  أنه. كما المنفردة لكیاناتالخاصة با السالمة والصحة المهنیة إدارة أنظمةوتطبیق 
 .في مختلف المخاطرالعمل في المساهمة  مكانظروف و  والمجتمعوالمتعاقدین  العاملینو لكیانات ا بین المتشابكة

 مارة أبوظبيرؤیة حكومة إ 1-2

المدرجة هداف ). واأل2020-2016( على مدى خمس سنواتمارة إلى أهداف وبرامج اإلرؤیة  أبوظبي بترجمةخطة  تقوم
الى  تسعى اإلمارةالنتیجة المرحلیة أو الغایة أو المحصلة النهائیة التي  ، أيالتوجهات المحددة لإلمارةضمن الخطة تمثل 

 ف من خالل تنفیذ برنامج أو أكثر.اهدمن هذه األكل ق یتحقویتم تحقیقها خالل السنوات الخمس القادمة. 
منظومة متكاملة للوقایة بعنوان: (السالمة والصحة المهنیة  یتعلقواحد  هدف على 2020-2016أبوظبي إمارة تتضمن خطة 

 )تطبیق منظومة السالمة والصحة المهنیةبعنوان: ( في هذا المجالبرنامج واحد یدعمه و  ،)والجاهزیة لضمان سالمة المجتمع
  ).كجهات مساهمة(والجهات الحكومیة  السلطات المنظمة للقطاعات ) بالتنسیق معكجهة منسقة( المركزخالل من  هتنفیذیتم 

اإلطار فاعل لمتطلبات التطبیق وال، تطویر األدوات القانونیة في مجال السالمة والصحة المهنیةعلى نطاق البرنامج یشمل و 
السالمة وتعزیز مفهوم ، في مجال السالمة والصحة المهنیةبناء القدرات و ، العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 .والصحة المهنیة
لقیاس مدى تحقیق األهداف  على مدى خمس سنواتكما تحتوي خطة اإلمارة على مؤشرات أداء رئیسیة ومستهدفات  

 .الموضوعة

 العامة األهداف 1-3

 :اآلتي تشملإمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة لنظام العام اإلطار أهداف 

 .بالسالمة والصحة المهنیةذات العالقة الحالیة  األنظمةالقوانین و  بین التكاملتحقیق  •
 .بالسالمة والصحة المهنیة ذات العالقة األنظمةالقوانین و االلتزام بمتطلبات  لتحقیقكآلیة إداریة العمل  •
 رؤیة حكومة أبوظبي.تحقیق تعزیز و التأكد من  •
مع مراعاة التنمیة  أفضل النتائج للوصول الى المهنیةالسالمة والصحة  مسائل إدارةالمستمر في  التحسینالدفع نحو  •

 .أبوظبي إلمارة واالقتصادیةة االجتماعی
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 منهجیة. بطریقة السالمة والصحة المهنیة مسائلمعالجة  مانلضالمناسبة ت اإلداریة والفنیة تطویر المتطلبا •

 الغرض 1-4

ممارسات تحسین  تشجیعالحكومي في و الخاص المتنامي الذي تلعبه مؤسسات القطاعین و تدرك حكومة أبوظبي الدور اإلیجابي 
 .السالمة والصحة المهنیة

، فإن إمارة أبوظبي اجه في األنشطة الیومیة للكیاناتإدمومنظم جیدا ویمكن واضح المعالم لنظام عام إطار  ومن خالل وضع
الخاصة  السالمة والصحة المهنیة وغایاتأهداف المدى في تحدید وتحقیق وتجاوز  ضمن النجاح طویلت أداة تقدمتكون قد 

 .إمارة أبوظبيب
 الساعیةالالزم تحقیقها من قبل الكیانات الدنیا المتطلبات إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة لنظام العام اإلطار  ویحدد

 .مع نظام اإلمارة توافقی السالمة والصحة المهنیة إلدارة داخلي نظاموضع ل
وأن تسعى  ،ذات العالقة متطلبات القوانین المحلیة واالتحادیةتلتزم بالحكومي أن و الخاص على مؤسسات القطاعین فإنه لذا، 

 السالمة والصحة المهنیة إلدارةنظام والمحافظة على  وتطبیقتطویر  من خاللبما في ذلك ، تلك المتطلبات جاهدة لتجاوز
 .السلطة المنظمة للقطاع المعني رسمیًا من قبلمنها ذلك  ُیطلبعندما 

 فوائد تطبیق النظام 1-5

الفوائد ق یحقإلى تمن قبل الكیانات  لسالمة والصحة المهنیةإمارة أبوظبي لنظام التطبیق الفعال لمتطلبات اإلطار العام لیؤدي 
 التالیة:

 المهنیة. السالمة والصحةتحسین معاییر  •
 الحوادث في أماكن العمل.األمراض و و  اإلصاباتخفض  •
 تقلیل المخاطر والمطالبات التي تقع على عاتق المؤسسات. •
 لصحة المهنیة.لتوفییر أنظمة قویة  •
 الكفاءة المؤسسیة. تحسین •
 تحسین مستوى رفاه ومعنویات العاملین. •

  للنظام الخصائص الممیزة 1-6

المتعلقة  العالمیةالرئیسیة للمعاییر  المیزاتیضم إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة لنظام العام اإلطار الرغم من أن ب
  وتشمل:، والتي )2لخصائص المهمة الممیزة (الشكل ضم عددًا من ای، إال أنه بالسالمة والصحة المهنیة
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 للسالمة والصحة المهنیة إمارة أبوظبيلنظام العام إلطار لالخصائص الممیزة ): 2الشكل (

 

إمارة أبوظبي للسالمة لنظام العام اإلطار من  )3.0(یركز اإلصدار  المهنیة:تكامل متطلبات السالمة والصحة  •
عملیة من خالل  ،لسالمة والصحة المهنیةل القانونیة المتطلباتاالزدواجیة والتداخل في  فاديت علىوالصحة المهنیة 

نظام. للمزید من التفاصیل ال ضمنذات العالقة المختصة  المحلیة واالتحادیة لسلطاتامتطلبات  إلدماجمنظمة 
تكامل متطلبات " – )1.0(اآللیة  – إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةلنظام العام اإلطار  الرجوع إلى یرجى

  ."السالمة والصحة المهنیة في إمارة أبوظبي
وتصحیح ومنع المخالفات  ستكشاف وكشفال ذاتیا تبادرأن لكیانات ل المحبذمن : تعزیز ومكافآة التنظیم الذاتي •

فإنهم قد یستفیدون من خالل إخضاعهم إلجراءات رقابیة أقل، م یهاالمف هذات العالقة. ومن خالل تطبیق هذ للقوانین
 .بالسالمة والصحة المهنیةذات العالقة والقضایا المخالفات  بتجنومن خالل 

 ألنظمةلالرئیسیة  المكونات: یتضمن النظام في التطبیق العالمیة لكنه مستقل عنها األنظمةشامل لمتطلبات  •
قبل طرف العالمیة من  األنظمةالخاصة بتلك شهادات الالعالمیة ذات العالقة، لكنه ال یشترط حصول الكیانات على 

 راغبة في ذلك.الكیانات إذا لم تكن  ثالث
شجع التفاعل والتعاون بین القطاعین الحكومي ی بحیث: تم تصمیم النظام والخاصالشراكة بین القطاعین الحكومي  •

 .المعنیة المنظمة للقطاعاتوالسلطات بین الكیانات  التفاعلوبصفة خاصة  ،والخاص

التغییر الثقافي 
في مجال 
السالمة 
والصحة 
 المھنیة

تكامل متطلبات 
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السالمة والصحة  في مجال ئهاومستهدفات ألدا اأهداف أن تضعكیانات : یتطلب النظام من القطاعات والاألداء إدارة •
 فإن علیها االلتزام، نظمتهاألعتماد االعلى وأن تحافظ للرقابة. فلكي تحصل الكیانات  ابرنامج وأن تطبق، المهنیة

  .إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةلنظام العام اإلطار  ضمن الواردةٕاعداد التقاریر و الرقابة متطلبات ب
 بتطبیق الكیانات قیامضمان  هو المهنیة والصحة السالمةومخاطر  أخطار: أحد أهم العناصر إلدارة المخاطر ادارة •

 والصحة السالمةتحدید أخطار ومخاطر و  لرصد منظمة منهجیة توفر المخاطر وٕادارةإلدارة المخاطر.  شامل برنامج
 واتخاذ األولویة، حیث من وترتیبها المخاطر بقیاس للكیان یسمح والمخاطر األخطار هذه كافة إدراك ألن المهنیة،
جمیع مخاطر  یزیل. وبالرغم من أن وجود برنامج فعال إلدارة المخاطر ال الخسائر من للحد المناسبة اتاالجراء

 الجهة التزاممخاطر عنصر أساسي لضمان الإلدارة  ومطبقأن وجود برنامج مناسب  إال المهنیة،السالمة والصحة 
 أو منع الخسائر. بتقلیل

یجب على أصحاب العمل حیث للنظام،  األساسیة المتطلبات: یعتبر التواصل والتشاور من والتشاورالتواصل  •
 تهمتعزیز صحلو  ،واالمراض الناجمة عن العمل اإلصاباتأو خفض  لمنعالتشاور مع العاملین والعمل معهم 

فوائد حقیقیة ستعود على صاحب هناك إن ، بل ضمن المسؤولیة القانونیة فقطال یندرج هذا العمل . و ومستوى رفاههم
عمل صحي وآمن، كما سیضمن  مكانسیضمن توفر  ، والذيطبیق والمحافظة على مبدأ التشاورالعمل من خالل ت

الذین سیكون علیهم  األشخاصمن قبل  فعلیاوالمحافظة علیها  بناؤها یتمالعمل وبرامج واجراءات أن ممارسات 
 العمل من خاللها واالسترشاد بها.

في إمارة أبوظبي  ضمنللنظام التركیز على بناء ورفع القدرات  األساسیةمن الخصائص  القدرات والتوطین: رفع •
قدرات التشجیع االیجابي والفعال لبناء ورفع ال األساسیة. ومن المكونات السالمة والصحة المهنیة اختصاصمجال 

 .السالمة والصحة المهنیة إدارةنظام مبادرة لمشاركة في تطبیق على ا اإلمارة لمواطني
لتغییر الثقافي ا هو تحقیقالسالمة والصحة المهنیة  إدارةنظام مبادرة األهداف طویلة األمد ل أحد: التغییر الثقافي •

أساسیة  أن یعمل كأداةإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة المقصود ل ومن .سكان اإلمارة لدى
أفضل من حیث مستقبل إلى باإلمارة للوصول السالمة والصحة المهنیة في عملیة تحقیق التغییر اإلیجابي في ثقافة 

 .السالمة والصحة

 المحاسبة 1-7

 ،اتوالسلطات المنظمة للقطاع ،(السلطة المختصة) للسالمة والصحة المهنیةأبوظبي، ومركز أبوظبي إمارة كومة ح تقع على
 .في اإلمارةالسالمة والصحة المهنیة أنشطة  إدارة ة تحسینیمسؤول، الحكومیة والخاصة الكیاناتو 

على المستوى الوطني التوافق  لتحقیقوسوف تعمل حكومة إمارة أبوظبي مع الحكومة االتحادیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة 
 .السالمة والصحةحمایة ل وتطبیقهاالتي یتم تطویرها بین اإلجراءات والسیاسات واالستراتیجیات فیما 

مسائل السالمة  لحوار البناء بشأنالمفتوح وا التواصلاستمرار تشجیع و على سالمة والصحة المهنیة بوظبي للأمركز  سیعملكما 
 وعمومذات العالقة  العالمیةالمؤسسات المعنیة و  اتوالسلطات المنظمة للقطاعاألخرى الحكومیة  مع الجهاتوالصحة المهنیة 

 .مكن عملیامإلى أقصى حد  متاحة لالطالعشفافة و تكون القرارات واالجراءات على أن و  ،المجتمع

 – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة لتفاصیل حول األدوار والمسؤولیات، یرجى الرجوع الىلمزید من ا
  األدوار والمسؤولیات والتنظیم الذاتي"." – (1) العنصر –العناصر األساسیة للنظام اإلداري 
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 اإلطار العام للنظام نطاق 1-8

تطویر وتطبیق عند  بها الواجب االلتزام اإلداریة متطلباتالإمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة لنظام العام اإلطار یحدد 
السالمة والصحة  مخاطرلسیطرة على من ا المخاطر كیان عاليتمكین أي  ههدفالسالمة والصحة المهنیة  دارةإلنظام  وصیانة
 .السالمة والصحة المهنیة ئه في مجالداألالتحسین المستمر من و  الخاصة به، المهنیة

تشكل  األعمالكل  تلیسوعلیه، فهو یراعي أن  .المخاطر وٕادارة تقییم على المهنیة والصحة للسالمة أبوظبي إمارة نظام یستند
 .كبیراً  اً عبئ دون أن تضیف علیها أعمال الكیاناتإدارة تسمح بآلیات وٕاجراءات  ، بناء علیه،یتضمنو ، الخطورةدرجة عالیة من 

الذي یقوم نوع النشاط  مثل على عوامللإلطار العام للنظام  اإللزامیة متطلباتلاتطبیق في  أي كیانمن المطلوب  المدىیعتمد و 
 .بطة بهاتالمر والمخاطر  هعملیات ومدى تعقیدبه الكیان 

الكیانات الحكومیة و الجهات كافة هو توجیه  إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةلنظام العام اإلطار هذا إن الغرض من 
 .لدیها للعاملینمنة وصحیة آ أماكن عملنحو توفیر الخاصة في إمارة أبوظبي 

أعلى  واستمراریةبهدف ضمان سالمة العاملین وتعزیز  المهنیةاإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة تم تصمیم وقد 
 العمل وتكییف ،المخاطروالسیطرة على  ،من األمراض الوقایةوذلك من خالل لهم،  والعقلي واالجتماعي من الرفاه البدني درجة

  .العاملین وفقًا لوظائفهموتكییف  وفقًا للعاملین

أیضا  سیقوم النظام العاملین من خالل حمایةو  .آمن عملمكان إنشاء هو  المهنیةالسالمة والصحة برامج  لهدف من جمیعإن ا
 مكانالنشاطات القائمة في بالمجاورة وغیرهم من أفراد المجتمع الذین یتأثرون  والمتعاملین والموردین والمجتمعات الزوار بحمایة
 .العمل

 بالمتطلبات االلتزام 1-9

 السالمة والصحة المهنیة في مجالالرئیسي  الرقابيمتطلب الهو اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة إن 
 .النظام تحتالكیان المختلفة على تصنیف  متطلباتهالتزام أي كیان بعتمد یو  إمارة أبوظبي.في 

تنطوي على مستوى أنشطة مهام و الجهات تقوم بكل  تأنه لیساإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  یراعي
تحدید بهدف  ،مخاطرال تحلیللعملیة  تقوم بتنفیذأن  اتقطاعلل من السلطات المنظمة یجب على كل لذا .المخاطر عالي من
 .كل من تلك الكیانات بناء على مستوى مخاطرهوتصنیف  عالقةالالمخاطر الكامنة في جمیع كیانات القطاع ذات و األخطار 

  :تحت اإلطار العام للنظام، وتشملالكیانات لتصنیف  ثالث مستویات هناكسیكون و 

السلطات المنظمة إحدى من قبل رسمیا  تسمیتهي یتم الكیان الذیجب على  :المخاطر عالي على أنه تسمیة الكیان •
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة جمیع متطلبات بعلى أنه عالي المخاطر، أن یلتزم للقطاعات 

اإلطار العام متطلبات بشكل كامل مع  یتوافق السالمة والصحة المهنیة إلدارةذلك تطویر نظام بما في  ،المهنیة
  .السلطة المنظمة للقطاع المعنيقبل من نظام ذلك الاعتماد و ، نظاملل

 لسلطة المنظمة للقطاعمن قبل ارسمیا  إبالغهي یتم الذ الكیانیجب على  :المخاطر متوسط الكیان على أنه إبالغ •
-اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  بمتطلبات أن یلتزم، المخاطر متوسط على أنه كیان
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المتطلبات الفنیة لتزام بإضافة لال ،"المخاطرمتوسطة  للكیانات السالمة والصحة المهنیةمتطلبات ") 05.( اآللیة
 .والمعاییر) ،واآللیات ،(أدلة الممارسةنظام لاإلطار العام لضمن ذات العالقة اإللزامیة 

على أنه كیان  للقطاعمن قبل السلطة المنظمة رسمیا  ابالغ الكیانبعد  :المخاطر الكیان على أنه منخفض إبالغ •
طار اإلضمن وذلك ، لنظاماإلطار العام للمتطلبات  هامتثاللضمان لتفتیش إخضاع الكیان لیجب  المخاطر، منخفض

 .عملیة اإلبالغخالل  سلطة المنظمة للقطاعال الذي تحددهزمني ال

اإللزامیة المحددة ضمن لمتطلبات الفنیة ل تمتثلأن  ،مخاطرها بغض النظر عن تصنیف ،جمیع الكیاناتوعلى 
   .أعمالها تنطبق على أنشطتها /و  اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

  :جمیع الكیانات االخرى

تتم على مراحل  أن اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةعملیة التسمیة واإلبالغ ضمن  روعي في
على الكیانات ذات تركیز بال لقطاعاتوهذا یسمح ل. تطبیقالالالزمة إلدارة متطلبات المناسبة الموارد  لضمان توفر

یز على جمیع التركمحاولة  من بدال العالیةالمخاطر هذه  من للتقلیلوذلك  ،األولىخالل المراحل  األعلى مخاطرال
في إمارة أبوظبي لاللتزام  ةملاعالكیانات التسمیة أو ابالغ جمیع سیتم  من الزمنفترة مدى وعلى  .الكیانات في آن واحد

 .هالاعمعن أ بما یتوافق مع المخاطر الناتجةو  ،نظاملاإلطار العام لذات العالقة ضمن متطلبات الب

االلتزام  لتحقیقبشكل جاد  أو إبالغها أن تعمل التي لم یتم تسمیتها الكیاناتیجب على جمیع خالل هذه المرحلة، و 
 دون االختیاريذا االلتزام یكون هأن مراعاة مع  ،اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةبمتطلبات 

 سلطاتك همفوضة من قبلال حكومیةال اتجهالمع أو  ز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةمركأي تفاعل خارجي مع 
 .اتالمنظمة للقطاع إحدى السلطات وألمركز من قبل ا بغیر ذلك الكیانیتم إبالغ ما لم وذلك ، اتقطاعلل منظمة

  التطبیق نطاق 1-10

ویجب على  في إمارة أبوظبي.أماكن العمل  على كافة اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة ینطبق
اإلطار تطبیق أن رغم  ذات العالقة،واألفراد الذین یعملون لحسابهم الخاص االلتزام بالمتطلبات  والمتعاقدینأصحاب العمل 

  ).2أنظر القسم (ة المعنی اتلقطاعا بشكل رسمي ضمنالكیانات أو إبالغ تسمیة من خالل على مراحل سیتم العام للنظام 

تطبیق المتطلبات األكثر  یتمفإنه ، الساریةاألنظمة المحلیة أو االتحادیة /أو وفي حال وجود أي تعارض مع أي من القوانین و
 صرامة.

  اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةستقاللیة ا 1-11

عالیة الكیانات  جهاداف والمتطلبات العامة التي تحتاألها اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة یصف
 متطلبات االمتثال للكیانات التي تصنف یصف، كما السالمة والصحة المهنیة إلدارةمتوافق  نظاملتطویر وتطبیق  المخاطر

 .على أنها متوسطة أو منخفضة المخاطر
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كافة المتطلبات  تشكلللنظام اإلداري"  األساسیةالعناصر "وثیقة متطلبات الواردة في الولمساعدة القطاعات والكیانات، فإن 
االعتماد من خالل مستقل تطویر نظام إداري من كیانات لا ستمكن الوثیقةهذه . وعلیه، فإن إداري ذاتي التنظیمالالزمة إلطار 

 بإدماجمرونة تسمح للكیانات توفر  كما أن هذه الوثیقة .اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةعلى التام 
 .بالفعلها یلدقائمة  إداریة ةأنظمأي  ضمناإلطار العام للنظام متطلبات 

ومن  الخاص به. لسالمة والصحة المهنیةاارة دإنظام تطویر وتطبیق ن سیستخدمهما في اللذیلیة النهج واآلاختیار للكیان ویعود 
تطور أن لها من السهل أنها ستجد  العالمیة المعروفة ةیإلدار ا نظمةاأل مبادئبالفعل  التي تطبقلكیانات في حال االمحتمل 

  .اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةمتطلبات یتوافق مع  السالمة والصحة المهنیة دارةإلم اق نظوتطب

اإلطار العام متطلبات  تحقیقبهدف من قبل أحد الكیانات  تم إعدادهیإلدارة السالمة والصحة المهنیة نظام أي ، فإن وبالمقابل
المعروفة العالمیة  األنظمةمعاییر مكونات مختلف بالفعل سیكون قد تضمن ، لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 . )السالمة المهنیةو الصحة  إدارة(معیار  18001هساس األو  مثل ،والعناصر المرتبطة بها

  التعاون والتنسیق الدولي 1-12

المختصة بالسالمة والصحة الدولیة  الهیئات التنظیمیةمع العدید من  بشكل جادو  للسالمة والصحة المهنیةبوظبي أیعمل مركز 
بهدف تبادل المعلومات والخبرات. وقد تم اختیار هذه الجهات بناء على مجال هذا الفي العضویة المهنیة  هیئاتمع و المهنیة 

 .الموضوع اذالقضایا الفنیة المرتبطة بهفي و  السالمة والصحة المهنیة بیق تشریعاتتطالواسعة في و خبراتها السابقة 

تشریعات یعتزم تطویر وتطبیق وٕانفاذ  المركز، فإن تحقق الفائدة المتبادلةمع هذه األطراف توقیع مذكرات تفاهم خالل ومن 
  الممارسات العالمیة.تتوافق مع أفضل لسالمة والصحة المهنیة ل
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 للسالمة والصحة المهنیة أبوظبي إمارةنظام ل العام اإلطار إدارة-2

 إلدارةا یةهیكل 2-1

للسالمة والصحة بناءة بین مركز أبوظبي ات عالق وجودعلى  اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة یعتمد
وتطویر متطلبات تكامل عملیة في لیس فقط  ،األخرى والسلطات المختصة المعنیة، عاتاالمنظمة للقط اتوالسلط ،المهنیة

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة متطلبات وٕانفاذ تطبیق ومراقبة في  وٕانما أیضاً  ،السالمة والصحة المهنیة
 .المهنیة

حیث یقوم المجلس ، معنيقطاع لكل  المنظمةسلطة إلمارة أبوظبي بشأن تعیین اللمجلس التنفیذي لالتوصیة بیقوم المركز 
 في ذلك القطاع. اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةتطبیق متطلبات عن  یةمسؤولال بتحدید

 كسلطة منظمة ألحد القطاعات.تعیین السحب ، لمجلس التنفیذي، بناء على توصیة من المركزلیمكن و 

المتخصصة بشأن الفنیة  الخبرةمنظمة للقطاعات تمتلك الجهات المكلفة كسلطات أن هذه الهیكلیة الرئیسیة لیجابیات االمن 
، من خالل قوانین هذه الجهاتل ضمن القطاعات المعنیة بها، وأنه یتوفر السالمة والصحة المهنیةمخاطر واألنشطة و الكیانات 
 متطلبات.التطبیق الكیانات بالزام سلطة ترخیص و السلطة  ،الخاصة بها التأسیس

 .اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةتطبیق الهیكل اإلداري ل )3الشكل (وضح ی
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العناصر  –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة ویتضمن النظام أدوار ومسؤولیات مفصلة تم تحدیدها في 
  .”األدوار والمسؤولیات والتنظیم الذاتي“) 1(العنصر  -األساسیة للنظام اإلداري

 
 على مستوى اإلمارة المهنیةوالصحة  لسالمةفي إدارة ا األدوار –) 4الشكل (

 

 هواعتماد للسالمة والصحة المهنیة أبوظبي إمارةلنظام  العام اإلطاربشأن  التفویض 2-2

العام اإلطار  وصیانةتطویر وتطبیق للقیام ب للسالمة والصحة المهنیةمركز أبوظبي  بتفویضقام المجلس التنفیذي إلمارة أبوظبي 
  .ذات العالقة األطرافبالتشاور والتعاون مع  المهنیة،لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة 

 السالمة والصحة المھنیةبالسلطة المختصة 
 المھنیة مركز أبوظبي للسالمة والصحة

 على مستوى اإلمارةوالصحة المھنیة السالمة  مسائلالدور: اإلشراف على 
 .اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة المحافظة على.1

 .لنظامامراقبة تطبیق متطلبات .2

  .النظام لمتطلباتالتي سیتم تسمیتھا / إبالغھا لالمتثال  الجھاتالموافقة على كافة الكیانات / .3

 ./ الكیانات اعتماد أنظمة إدارة السالمة والصحة المھنیة الخاصة بالجھات.4

 .المعنیة الجھات كافةالستخدام  اإلمارة مستوى على وتطبیق الكتروني موحدللسالمة والصحة المھنیة  الكترونیة بیانات قاعدةوصیانة  إنشاء.5

 .األخرى المعنیة واألطرافالمھنیة  والصحة السالمة ممارسيتوفیر التدریب على النظام ل بھدف ،بالنظام خاصة للتدریب ورفع الكفاءة برامج وضع.6

  .السالمة والصحة المھنیةبلتوعیة لوضع وتطبیق برامج .7

  .والحد من المخاطر النظام تطبیق وتشجیع لتعزیز للحوافز نظام إعداد.8

  .المعنیة السلطاتبالتنسیق مع السالمة والصحة المھنیة مسائل لمعلومات حول وجمع اذات الصلة السالمة والصحة المھنیة  مسوحات اجراء.9

 اإلمارة. مستوى على النظام أداء حول التنفیذي المجلس إلى الدوریة التقاریر رفع.10

  .السالمة والصحة المھنیة إلى كافة األطراف المعنیة بشأنالرسمیة  واإلصدارات المعلومات توفیر.11

 . تنظیم قطاع معینب المتعلقةصالحیات ال تخویل.12

 السلطات المنظمة للقطاعات الكیانات/  الحكومیة الجھات

 السالمة والصحة المھنیةمخاطر : إدارة الدور 
للجھات الحكومیة) أو االمتثال للمتطلبات التي یفرضھا المركز (.1

 ). الخاص لكیانات القطاع( المعني المنظمة للقطاع ةالسلط
  .ئھاأدا ىمراقبة مستو.2
مخاطر السالمة رصد  لضمانوالموردین  المتعاقدینإدارة .3

 والصحة المھنیة والحد منھا 
ریر ورفع تق ،یلزممن قبل طرف ثالث، إن تدقیق سنوي ل الخضوع.4

 .بحسب المطلوبالمركز إلى التدقیق إلى السلطة المعنیة أو 
 ورفع التقاریر بشأنھا حوادث السالمة والصحة المھنیةالغ عن اإلب.5
 أداء السالمة والصحة المھنیةبشأن تقاریر الرفع .6

تطبیق متطلبات اإلطار العام للنظام ضمن القطاع : الدور
 المعني بھا بتخویل من المركز

 .لنظامبات االمتثال لمتطلل الكیانات بالغإ /وتسمیة تحدید .1

 بالكیاناتاعتماد أنظمة إدارة السالمة والصحة المھنیة الخاصة .2
 .التي تمت تسمیتھا

درجة ضمن الم الكیاناتأداء والنظام  مراقبة تطبیق متطلبات.3
 .القطاع من خالل التدقیق والتفتیش وتقاریر األداء

 . تقاریر األداء إلى المركز رفع.4
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 والتوزیع االصدارت إدارة 2-3

اإلطار العام لنظام إمارة باالصدارات الخاصة ع وزیوت إدارةهو الجهة المسؤولة عن للسالمة والصحة المهنیة مركز أبوظبي 
 .أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

للسالمة مركز أبوظبي  لدىاإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة النسخة األصلیة من یتم حفظ وصیانة 
یتم و  كل وثیقة من وثائقه.من كذلك و  ،لنظام بأكملهالمطبق من ا النسخة اإلصدار الحالي ستحدد هذه، حیث والصحة المهنیة

مدیر عام المركز واعتمادها من قبل من قبل  اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةعلى تعدیالت ال إعداد
 للوثائق المتأثرة.المركز. ومع كل تغییر أو تعدیل یتم زیادة رقم االصدار 

على وثیقة ال تحمیلتاریخ  أن یختلف عن ذا التاریخیمكن له حیثنفسها، كل وثیقة في تذییل الوثیقة سریان تاریخ  سیتم تحدید
 الموقع اإللكتروني لمركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة.

اإلطار كافة وثائق من المطبقة  ةالحالی اتاإلصدار  على للسالمة والصحة المهنیةالموقع اإللكتروني لمركز أبوظبي سیحتوي 
  .العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 المهنیة والصحة السالمة مجال في العاملةالمهنیة  المؤسساتتسجیل  2-4

شكل موضوعي من التحقق ب هدفهاعملیة مركزیة والصحة المهنیة العاملة في مجال السالمة لمؤسسات المهنیة اآلیة تسجیل  توفر
كذلك و  ،في إمارة أبوظبيبالسالمة والصحة المهنیة  تتعلقوعملیات بأنشطة  ترغب بالقیاممهنیة أي مؤسسة  ةأو كفاء\مؤهالت و
 ح لها بالعمل.یسمالتي فقط ذات الكفاءة هي و/أو المؤسسات المؤهلة أن للتأكد من 

تسجیل " )07.( اآللیة – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةیرجى الرجوع إلى  ،للمزید من التفاصیل
  ."العاملة في مجال السالمة والصحة المهنیةالمؤسسات المهنیة 

 المهنیة والصحة السالمة ممارسيتسجیل  2-5

 ة أيأو كفاء\شكل موضوعي من مؤهالت والتحقق ب هدفهاعملیة مركزیة  والصحة المهنیة السالمة ممارسيآلیة تسجیل  توفر
 .في إمارة أبوظبيبالسالمة والصحة المهنیة ذات عالقة بأداء عملیات  (أي فرد) یرغب لسالمة والصحة المهنیةل مارسم

تسجیل ") 08.(اآللیة  – للسالمة والصحة المهنیةاإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للمزید من التفاصیل یرجى الرجوع إلى 
  ."السالمة والصحة المهنیة ممارسي
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 للسالمة والصحة المهنیة أبوظبيلنظام إمارة  العام اإلطار وثائق -3

 )3.0 (االصدارللسالمة والصحة المهنیة  أبوظبيإمارة  لنظام العام إلطارا هیكلة 3-1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةا وثائق –) 5( شكللا

 للسالمة والصحة المهنیة أبوظبيالعام لنظام إمارة  اإلطارب ةالخاص اتالقرار  3-2

نظام اإلطار التشریعي ل"بشأن ) 2009لسنة  42رئیس المجلس التنفیذي رقم ( صدر قرار ولي العهد، 2009یونیو  16بتاریخ 
 ".إلمارة أبوظبيالبیئة والصحة والسالمة  إدارة

 في وضع )اإلطار التشریعي لنظام إدارة البیئة والصحة والسالمة إلمارة أبوظبيأعاله والنظام المرتبط به (أي،  القرار ساهم
ركز فقط على إدارة قضایا السالمة یي ذ، والالحالي اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةوقاد إلى سس األ

 والصحة المهنیة.

لسالمة والصحة مركز أبوظبي لبعن المجلس التنفیذي إلمارة أبوظبي فیما یتعلق  التي صدرتمن القرارات  ذلك عدد تلي
 :، وهيالمهنیة

  إدارة اإلطار العام
إمارة أبوظبي لنظام 

للسالمة والصحة 
 المھنیة

 دلیل اإلطار العام
 لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة 

 المتطلبات اإللزامیة
 لنظام اإلدارة في

الكیانات المطلوب 
  منھا تطویر نظام
  

 العناصر األساسیة للنظام اإلداري

 العملیات اإللزامیة
الخاصة بتطبیق 

اإلطار العام لنظام 
إمارة أبوظبي 

  

 آلیات اإلطار العام
 لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة 

 المتطلبات الفنیة
أدلة الممارسة  النماذج القیاسیة  اإللزامیة

 الفنیة 
المعاییر والقیم 
المصطلحاتقائمة  االرشادیة المھنیة  

 الوثائق اإلرشادیة األدلة الفنیة اإلرشادیة اإلرشادات
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أبوظبي بشأن إنشاء مركز ) 3/2010 جلسة-2(رقم قرار ال –التنفیذیة  اللجنة-أبوظبي  إلمارة التنفیذي مجلسال •
 .2010فبرایر  1الصادر بتاریخ ، للسالمة والصحة المهنیة

لسالمة ا إدارةنظام  تطبیقبشأن  )2010لسنة  12(رقم  التعمیم-األمانة العامة  –أبوظبي  إلمارة مجلس التنفیذيال •
 .2010أكتوبر  21بتاریخ  والصادر ،الجهات الحكومیة في إمارة أبوظبيقبل من  والصحة المهنیة

بشأن الموافقة  )2015/ 12/5/034(رقم  القرار- األمن والعدل والسالمةلجنة  –أبوظبي  إلمارة مجلس التنفیذيال •
بتاریخ والصادر  ،2020-2016ضمن الخطة اإلستراتیجیة إلمارة أبوظبي  السالمة والصحة المهنیةعلى برنامج 

 .2015نوفمبر  26
التطبیق اإللكتروني للسالمة بشأن استخدام  )2015لسنة  28( رقم التعمیم-أبوظبي  إلمارة مجلس التنفیذيال •

 .2015دیسمبر  17بتاریخ ، والصادر "األداء"والصحة المهنیة 

 المصطلحات قائمة 3-3

في  دامهاستخشائع اوال بالسالمة والصحة المهنیةالمتعلقة ریف وفهم المصطلحات الفنیة اإلى توحید تع المصطلحاتتهدف قائمة 
  في اإلمارة.المتداولة  لفیات الثقافیة واللغاتالخفي ظل تعدد  أمر أساسي وهذا .إمارة أبوظبي

 المعنیة. السلطات المختصة یة لدىحالال لتعاریفا إلدماججهد غایة الذل بُ وقد 

 للسالمة والصحة المهنیة أبوظبياإلطار العام لنظام إمارة بالخاص  الدلیل 3-4

المتطلبات و  إلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةا حول شامل یعمل كمرشدكي تم تصمیم هذا الدلیل 
 العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة، اإلطارومنهجیة  ةعامة عن هیكل فكرةهذا الدلیل ویوفر . الخاصة به

 .لمتطلباته الرئیسیةمختصر  لوصف ضافةباإل

لسالمة امتطلبات ل شموليللوصول إلى فهم  اممتاز  امصدر  إلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةدلیل ا مثلیُ 
  المتاحة لتحقیق هذه المتطلبات. في اإلمارة واألدوات والصحة المهنیة

 اإلداري لنظامل األساسیة العناصر 3-5

إلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة للنظام اإلداري" المدرجة ضمن ا األساسیةالعناصر "وثیقة الهدف من إن 
هذه و  كیان.ألي  السالمة والصحة المهنیة إدارةجها في نظام ادمإ الواجب إلدارةالنظام  اإللزامیةالمكونات هو تحدید  المهنیة

 .في الكیان السالمة والصحة المهنیة إدارةلنظام المتطلبات الحد األدنى من تحدد الرئیسیة المكونات 

 بل تغطیها ،األساسیةضمن وثیقة العناصر  لیست مدرجةهي ف السالمة والصحة المهنیةب الخاصةالمواضیع الفنیة المسائل و  أما
  .إلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةاالخاصة بأدلة الممارسة الفنیة واآللیات 
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 للسالمة والصحة المهنیة أبوظبيإلطار العام لنظام إمارة ا آلیات 3-6

 للسالمة والصحة المهنیة إلطار العام لنظام إمارة أبوظبيتطبیق اب الخاصةاإللزامیة واإلجراءات  للعملیات وصفااآللیات  تقدم
لعملیات ذات العالقة وتحتوي هذه اآللیات على مخططات ل .السالمة والصحة المهنیة)حوادث (مثل: إجراءات اإلبالغ عن 

 .لنظاملإلطار العام القیاسیة الخاصة باالنماذج ترتبط بها و 

 الفنیة أدلة الممارسة 3-7

 محددفي موضوع  لسالمة والصحة المهنیةل اإللزامیةالفنیة  المتطلباتالحد األدنى من الفنیة ممارسة أدلة المن دلیل یحدد كل 
والتأكد من  ككل، أدلة الممارسة الفنیة التي تغطیهاالتأكد من معرفة المواضیع وعلى كل كیان  .معدات الحمایة الشخصیة)مثل (

  .لمواضیع التي تشكل جزءا من أعمالهالاالمتثال للمتطلبات الدنیا 

 .تصنیف مخاطر تلك الكیانات عن، بغض النظر الكیاناتجمیع لأدلة الممارسة الفنیة إلزامیة 

 المعاییر والقیم االرشادیة المهنیة 3-8

أي مستویات التلوث  –تتضمن مستویات حد العتبة ومستویات التعرض المهني والقیم االرشادیة المهنیة وثیقة المعاییر 
 ضمن مكان عمل محدد.محددة  یةفترة زمن خاللیجب عدم تجاوزها لمنصوص علیها قانونا و ا

لذا حالیا لیست متطلبات إلزامیة، إال أنها تعتمد على أفضل الممارسات العالمیة والمحلیة.  والقیم االرشادیة المهنیةالمعاییر مالحظة: 
 العالمیة والمحلیة األخرى الواجب تطبیقها.د الممكن، بجانب المعاییر إلى الحمن المحبذ للكیانات تبني هذه المتطلبات 

  االرشادیة الفنیة األدلة 3-9

المتطلبات كما تم تعریفها إحدى كیفیة تحقیق حول غیر إلزامیة  اتٕارشادمعلومات و األدلة الفنیة االرشادیة من دلیل كل وفر ی
تبنیها إال إذا ینبغي لكن ، لزامیةإ تلیس المعطاةواإلرشادات  .للسالمة والصحة المهنیة إلطار العام لنظام إمارة أبوظبيا ضمن

 .مما توفره هي أو أفضل يمساو  مستوىبدیلة تؤدي إلى تحقیق  ضوابط أو إجراءات عملتم اختیار 

المختصة بالمواضیع ذات ات والسلط للسالمة والصحة المهنیةمركز أبوظبي  بالتعاون بیناالرشادیة الفنیة الدالئل تم تطویر ی
 .المعتمدة أدلة الممارسة الفنیةحد ألتابعة مساندة  وثیقةبشكل عادة العالقة. وهي تكون 

 للسالمة والصحة المهنیة أبوظبيإلطار العام لنظام إمارة احول  االرشادیة الوثائق 3-10

إلطار العام لنظام إمارة األحد مفاهیم أو مبادئ غیر إلزامیة ات تفسیر معلومات ونصائح و الوثائق االرشادیة من وثیقة كل توفر 
  .للسالمة والصحة المهنیة أبوظبي

 دارةإلتطویر وتطبیق نظام  فيإتباعها  الواجبمة اهلعملیات الوالمفاهیم والمبادئ ل هتفصیلی اتتفسیر هذه الوثائق توفر كما 
 .السالمة والصحة المهنیة
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 القیاسیة النماذج 3-11

تم مطالبة الكیانات أو السلطات المنظمة للقطاعات بأن تقدم تقاریر بشأن معلومات محددة إلى السلطة المنظمة للقطاع  حیثما
المعني أو إلى مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة، فقد تم تطویر نماذج قیاسیة للمساعدة في هذه العملیة ولضمان توحید 

 المعلومات المقدمة.

 بالكیان الخاص المهنیة والصحة السالمةظام إدارة ن 3-12

وصیانة ق یر وتطبیطو بتكل منها قوم یة، أن یالمعن اتالمنظمة للقطاع اتمن قبل السلط یارسم تسمیتها التي تم الكیاناتعلى 
 .ة الكیانأنشطالمرتبطة بالمحددة  السالمة والصحة المهنیةمخاطر و  أخطار یغطيالسالمة والصحة المهنیة  إلدارةمناسب نظام 

للسالمة  إلطار العام لنظام إمارة أبوظبيامتطلبات أن یمتثل للكیان الخاص با السالمة والصحة المهنیة إدارةنظام لیجب و 
 .والصحة المهنیة
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 إلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةلالرئیسیة  المتطلبات-4

 المخاطر إدارة 4-1

 إلدارةومطبق الكیانات لبرنامج شامل  امتالك ضمانهو  لسالمة والصحة المهنیةامخاطر و  أخطار دارةإلمكونات الأهم  أحد
 المخاطر.

أخطار ومخاطر ویؤدي الفهم الكامل لكافة  .السالمة والصحة المهنیةمخاطر  المخاطر منهجیة منظمة لتحدید إدارةعملیة توفر 
اتخاذ اإلجراءات المناسبة من و  تها،أولوی من حیثوترتیبها  المخاطرقیاس من  الكیان تمكینى لإ السالمة والصحة المهنیة

 :أخرى على الكیان، بما في ذلكالمخاطر فوائد  إلدارةأن  لتقلیل الخسائر. كما

 واألشخاص اآلخرین من األذى. العاملینحمایة  •
 .وصورته العامة الكیانحمایة سمعة  •
 .استقرار العملیاتزیادة  •
 .القانونیة من المسائلةأو التقلیل الوقایة  •

ومطبق إال أن وجود برنامج مناسب  .السالمة والصحة المهنیةأن یلغي كافة مخاطر المخاطر  إلدارةفعال برنامج  ال یمكن ألي
 بتقلیل الخسائر أو منعها. لكیانلضمان التزام االمكونات الرئیسیة  منالمخاطر  إلدارة

قع، العملیات، اآلالت، المعدات، المو (التغییر في الكیان  ضمنالتغییر  إدارة هوالمخاطر  دارةإلخرى الرئیسیة األ أحد المكونات
تضمن كما ، الجاري تنفیذهمراحل التغییر  كل مرحلة منسیطرة على التضمن هذه العملیة و  .المواد، المواد الكیماویة، الخ)

قد تبرز أي مشاكل سیساعد في تالفي  هذا التقییم المسبقو مكان العمل.  فيالتغییر قبل إدخاله تأثیرات المناسب لتقییم ال
 .خاضع للتحكمغیر  تغییرنتیجة لسالمة والصحة المهنیة غیر متوقعة ل مخاطر خالل استحداث من ، مثالبخالف ذلك

-للسالمة والصحة المهنیة  العام لنظام إمارة أبوظبيإلطار ا، یرجى الرجوع الى لالطالع على المعلومات والمتطلبات التفصیلیة
 ".لمخاطرا إدارة" –  (2)العنصر – للنظام اإلداري األساسیة العناصر

 القانوني االمتثال 4-2

 .به تقوم ماعلى  ف تؤثرالمتطلبات وكی ما هيتعرف أوال أن  الكیانات، یجب على الساریة األنظمةلقوانین و ل االمتثالتحقیق ل
السالمة والصحة  دارةإلنظام  أيیستند الیها یجب أن المكونات الرئیسیة التي  هو أحدالقانونیة لمتطلبات ل االمتثال علما بأن

أو  ،خسائر في العوائد المادیةال أو ،احتمال إلحاق األذى بالعاملین أو المجتمع مثل( االمتثالعدم لالتكلفة المحتملة  أنو  ،المهنیة
 .قد تكون عالیة لخ)إ، المجتمع ضمن لكیاناعلى صورة  سلبيالتأثیر ال

 :من ینتمكللعملیات أن یتضمن السالمة والصحة المهنیة  دارةفعال إلنظام  ینبغي أليلذا 

 .االمتثال لها الالزمبات األخرى المتطلبات القانونیة والمتطلتعمیم /تحدید ونشر •
 .الكیان اإلدارة فيجهود  في الحسبان ضمنهذه المتطلبات تؤخذ ضمان أن  •
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الالزم بات األخرى لتحدید المتطلبات القانونیة والمتطل عمل إجراءأن یتضمن السالمة والصحة المهنیة  إدارةنظام لیجب وعلیه، 
قد خرى" األمتطلبات ال" علمًا بان. الخاصة بالنظام على العملیات اتأثیرهلتحدید  هاوتحلیل، إلیهاصول لو اوضمان  ،االمتثال لها

المشابهة المتطلبات ، أو أو االتفاقیات الدولیة ذات العالقة بأعمال وأنشطة الكیان،الممارسة أو أدلة  ،العالمیة المعاییرشمل ت
 .یلزم الكیان نفسه بهاقد التي 

 العناصر-للسالمة والصحة المهنیة  إلطار العام لنظام إمارة أبوظبيا، یرجى الرجوع الى لالطالع على المتطلبات التفصیلیة
  ".اإلداریةااللتزام والمراجعة " –  (9)رالعنص – األساسیة للنظام اإلداري

 التقاریر ورفع فیها والتحقیق الحوادث عن االبالغ 4-3

الخاص نظام إدارة السالمة والصحة المهنیة  في تحسینللفرص أي لتحدید كذلك و  هاالتحقیق في الحوادث أداة هامة لمنع تكرار إن 
 .، للتسجیل والتحقیقأو قلیلة األهمیةبسیطة  بدتمهما  ،الحوادث كافةإخضاع الكیانات التأكد من على یجب  لذا بالكیان.

 هاتطویر نظامعند  مراعاتهاالكیانات  یجب علىمتطلبات  للسالمة والصحة المهنیة إلطار العام لنظام إمارة أبوظبيایتضمن 
 :بما في ذلك ،المهنیةالسالمة والصحة الداخلي إلدارة 

 .في الحوادث المهنیة من یحققون ةفاءك •
 داخلیًا وخارجیًا. ،التقاریراإلبالغ ورفع  متطلبات •
 .الداخلیین والخارجیینالقة الع ذويأدوار ومسؤولیات  •

السالمة حوادث عن  اإلبالغ بشأن ةلمفصّ متطلبات یتضمن  للسالمة والصحة المهنیة إلطار العام لنظام إمارة أبوظبياكما أن 
وجداول  )G ،G1، G2النماذج (بشأن الحوادث قیاسیة شمل نماذج هذا ی. و بشأنهاتقاریر الرفع فیها و  التحقیقو والصحة المهنیة 

 :وهي ،عنهاالواجب االبالغ المهنیة السالمة والصحة حوادث أنواع ب محددة جداول یشمل كما ،لرفع التقاریرزمنیة محددة 

 .الخطورةاألحداث بالغة  جدول •
 .الخطیرة اإلصابات جدول •
 .الخطیرةاألمراض المهنیة  جدول •

 لالطالع على متطلبات االبالغ عن الحوادث والتحقیق فیها ورفع التقاریر، یرجى الرجوع الى:

 – (7)العنصر  – األساسیة للنظام اإلداري العناصر-للسالمة والصحة المهنیة  إلطار العام لنظام إمارة أبوظبيا •
  ."ورفع التقاریروالتحقیق رقابة ال"

عن الحوادث والتحقیق فیها  االبالغ" - )11(0.اآللیة  –للسالمة والصحة المهنیة  إلطار العام لنظام إمارة أبوظبيا •
  ."ورفع التقاریر
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 والصحة المهنیة وٕاعداد التقاریر السالمةأداء مراقبة  4-4

یجب إدراجها في نظام إدارة السالمة  دقیقة متطلباتعلى  والصحة المهنیةللسالمة  لنظام إمارة أبوظبيإلطار العام ا ینص
في مجال السالمة والصحة المهنیة. وأنشطة المراقبة هذه داء األتقاریر ورفع وقیاس مراقبة لوالصحة المهنیة الخاص بالكیان، 

  :منلكیان اتمّكن 

 خیر وٕاسعادبرامج  المراقبة الصحیة،مثال، من خالل مؤشرات األداء الرئیسیة، ( المهنیةالسالمة والصحة  أداء تقییم •
 العاملین)

 .للمشاكلتحلیل األسباب الجذریة  •
 .القانونیةتقییم االمتثال للمتطلبات  •
 .ت التي تتطلب إجراءات تصحیحیةالمجاال تحدید •
 تحسین األداء وزیادة الكفاءة. •

 السالمة والصحةمراقبة أداء  بشأنة لمفصّ متطلبات یتضمن  للسالمة والصحة المهنیة أبوظبيإلطار العام لنظام إمارة ا كما أن
كما . لرفع التقاریروجداول زمنیة محددة  ) E ،E1، E2النماذج ( األداءب خاصةقیاسیة شمل نماذج هذا یالتقاریر. و  رفعو المهنیة 
 تشمل:و  ،رفع التقاریر بشأنها یجبألداء محددة ل بیاناتیشمل 

 .لمتطلباتلاإلمتثال  لبیان مدىمن قبل طرف ثالث  السنويتدقیق النتائج  •
 .اتلسلطات المنظمة للقطاعل مؤشرات األداء الرئیسیة دنى مناألحد ال •
 .القطاع الخاص وكیاناتللجهات الحكومیة  مؤشرات األداء الرئیسیة دنى مناألحد ال •

 :یرجى الرجوع إلى ،المعلومات والمتطلبات التفصیلیةلالطالع على 

 – (7)العنصر  –العناصر األساسیة للنظام اإلداري  – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •
 ."الرقابة والتحقیق ورفع التقاریر"

المهنیة مراقبة أداء السالمة والصحة " –) 06.اآللیة ( – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •
 ."ورفع التقاریر

 لها اإلستجابةحاالت الطوارئ و  إدارة 4-5

مناسبة إلدارة الطوارئ ضمان تطویر برامج هو إلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة لالمكونات الرئیسیة  أحد
 .التي تمت تسمیتها القطاعات المعنیة والكیاناتمن قبل كافة 

 اإلستجابةالتحضیر و  لذا فإن. قائمةوقوع حوادث وحاالت طارئة تبقى  إمكانیةن إال أ، الكیان هاذلالجهود التي یبأفضل بالرغم من 
توقف ال وقت وتقلیلتقلیل الخسائر في الممتلكات، و ، حمایة العاملین والقاطنین في الجوارو  ،اإلصاباتخفض  مكن لهمای الفعالین

 العمل.عن 

 :بشأن التالي تحدد المتطلباتلها أن واإلستجابة التحضیر لحاالت الطوارئ  على برامج

 .وقوع الحوادث والحاالت الطارئة حتمالإتقییم  •



 

 الدلیل  –المهنیة لسالمة والصحة لنظام إمارة أبوظبي ل العاماإلطار              
 2017مارس  12 3.1) -( اإلصدار             

 
 38 من 25 صفحة                    

 
 

 .وقوع الحوادث وما یصاحبها من تأثیرات سلبیةمنع  •
 .للحوادث اإلستجابةإجراءات /  خطط •
 إجراءات الطوارئ./  لخطط الدوري االختبار •
 .لحوادثا الناتجة عن ةالسلبی اتتخفیف التأثیر  •

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة  المعلومات والمتطلبات التفصیلیة ذات العالقة، یرجى الرجوع إلىلالطالع على 
 ". إدارة حاالت الطوارئ" –  6( العنصر –العناصر األساسیة للنظام اإلداري  – والصحة المهنیة

 المتعاقدین إدارة 4-6

تقییم وخفض یتم حیث ب المتعاقدین، إلدارةمنظمة منهجیة  العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةاإلطار  یوفر
 .تشغیلهمعن  الناتجةالسالمة والصحة المهنیة مخاطر 

 .والمجتمععاملین بأعمالهم بطریقة تضمن سالمة ال المتعاقدینقیام التأكد من  الكیانات من واجب

 :منهاالتي  الخصائصعددا من  اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةیتضمن لهذا الغرض، 

 .عمال البناءألالرئیسي"  المتعاقد" متطلب استحداث •
 ومراقبتهم. وتشغیلهماختیارهم  تغطي، المتعاقدین دارةإلعملیة  •
 .ألعمال موضوع التعاقدلعمل / ال لمخاطرا إدارةمتطلبات  •
 .المتعاقدین تدریبمتطلبات  •
 التواصل والتشاور.متطلبات  •

 –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  المعلومات والمتطلبات التفصیلیة، یرجى الرجوع إلىلالطالع على 
  ."المتعاقدین إدارة" – )3( العنصر –العناصر األساسیة للنظام اإلداري 

 التدقیق والتفتیش 4-7

من حسن التحقق الخاص به إال ویصبح من المهم جدا  السالمة والصحة المهنیة إدارةنظام  إنشاءمن ما أن ینتهي الكیان 
فإن على الكیان أن یبحث عن تلك  السالمة والصحة المهنیة إدارةنظام  ولمعرفة وتصحیح النواقص في تطبیق ذلك النظام.

 .بجد ونشاط النواقص

اإلجراءات التصحیحیة خاصة بالعملیات المع ربط أن تُ السالمة والصحة المهنیة نظام إدارة نتائج التدقیق والتفتیش على لیجب 
 والوقائیة.

السالمة والصحة  جوانبلى متطلبات للتدقیق والتفتیش ع اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة یتضمن
 نواقصتحدید كما أن . السالمة والصحة المهنیة إدارةفعالیة نظام ن اضماساسي ل مرهذه العملیات الرقابیة أ ومثل .المهنیة

 :یعطي فرصة كبیرة من أجلبشكل منهجي العلیا  إلدارةل ورفعها السالمة والصحة المهنیة

 .السالمة والصحة المهنیة مسائلالعلیا على  إلدارةاتركیز على بقاء اإل •
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  .السالمة والصحة المهنیةأداء  ومستوى السالمة والصحة المهنیة إدارةتحسین نظام  •
  المالیة. ةفتكلالمن حیث  والصحة المهنیة إدارة السالمة فعالیةالتأكد من  •

 –المهنیة اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة  المعلومات والمتطلبات التفصیلیة، یرجى الرجوع إلىلالطالع على 
 التدقیق والتفتیش"." –) 8( العنصر – العناصر األساسیة للنظام اإلداري

  الوقائیةالتصحیحیة و  اإلجراءات 4-8

حاالت عدم االمتثال كیان إجراءات لتحدید ال لدى، یجب أن یكون المهنیةلسالمة والصحة لضمان استمرار فعالیة نظام إدارة ا
 .المناسبةالوقائیة و  التصحیحةاإلجراءات  واتخاذالفعلیة والمحتملة 

 علىحیث یجب ، في هذا الصددتفصیلیة متطلبات  یتضمن اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة
  .الخاص بها نظام إدارة السالمة والصحة المهنیةفي  هذه المتطلبات الكیانات أن تدرج

 –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  التفصیلیة، یرجى الرجوع إلىالمعلومات والمتطلبات لالطالع على 
 التدقیق والتفتیش"." – )8( العنصر –العناصر األساسیة للنظام اإلداري 

 الكفاءةو  التوعیةالتدریب و  4-9

تحدید وتخطیط ومراقبة أن تقوم باإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة ضمن الكیانات  اتیمسؤول من
 العالقة. ذوياألخرى األطراف و  العاملین لكافةوتسجیل االحتیاجات التدریبیة 

من فهمهم لتأكد ول ،العالقة ذوياألخرى األطراف و  لعاملینلتدریب توفیر الضمان لإعداد إجراء عمل  اتالكیانیجب على 
 .سالمتهم تحفظأعمالهم بصورة داء أل تلزمهمفي مجال السالمة والصحة المهنیة التي  ةجرائیاإلو  ةفنیالمتطلبات لل

 :منهاالتي  المتطلباتاإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة عددا من  یتضمن، الغرض لهذا

 .الجدد والمنقولین العاملین لكافة التدریب التعریفي المناسبتوفیر  •
 بصورةمن القیام بأعمالهم عاملین الن یتمكل السالمة والصحة المهنیةفي مجال معینة تحدید وعقد دورات تدریبیة  •

 .سالمتهم تحفظ
 .أداؤها منهم ألعمال المطلوبلسبة الكفاءات المنل العاملین امتالك ضمان •
 .السالمة والصحة المهنیةفي مجال تهم وكفاء عاملینالمحافظة على السجالت الخاصة بتدریب ال •

 التدریب المناسب في مجال العاملینجمیع أن یتلقى  اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةمن متطلبات 
وأن  ،الكیانلوظائف والمستویات في ا لعدیداالحتیاجات المختلفة  بحسبالتدریب  اهذ تصمیمیتم  وأن، السالمة والصحة المهنیة

فقط  واحدلیس إال التدریب غیر أن . متطلبات اللغة والمستوى التعلیمي للمتدربین یراعيمناسب بشكل  وتوفیر التدریبإعداد  یتم
 التعلیم والتدریب والخبرة. مزیج منعلى  عادةً والتي تعتمد  ،العاملینعلى كفاءة  وتحافظر تطو التي عوامل المن 

في تأدیة یاس والمحافظة على كفاءة األفراد لقمعاییر  اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة یضع لذا،
 .مهامهم
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 –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  المعلومات والمتطلبات التفصیلیة، یرجى الرجوع إلىلالطالع على 
 الكفاءة". والتوعیة والتدریب " –) 5( العنصر – للنظام اإلداريالعناصر األساسیة 

 والتواصل التشاور 4-10

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي متطلبات  من، العاملینمع العالقة، وخصوصا  ف ذوياألطراالتواصل مع و التشاور إن 
 .السالمة والصحة المهنیة دارةإلنظام وصیانة أي عند تطویر وتطبیق  للسالمة والصحة المهنیة

التي یتعرض لها السالمة والصحة المهنیة أمور بمخاطر و  اً أكثر وعیصبحوا أن یصحاب العمل ألمن خالل التشاور، یمكن 
 العاملینمكن المشاركة تُ ن كما أ .السالمة والصحة المهنیةمشاكل حل كیفیة  حول مقترحاتهم عرض للعاملین ویتاح ،لعاملونا

 .تضمن السالمةالعمل بصورة تنفیذ تحدید كیفیة لمساهمة في من ا

بشكل أفقي بین الوحدات و على األسفل إلى األسفل ومن األعلى إلى األمن نقل المعلومات للیات آلالتواصل الفعال  یحتاج
للمعلومات والقضایا واالهتمامات  اً ممتاز  اً مصدر  فإنهم یشكلون األمامي" الخط" على یتواجدون العاملینأن  وحیث .التنظیمیة
 واآلراء.

 :ما یليإلى  اأن یؤدی ینلتشاور والتواصل الفعالل یمكن

 .العلیا إلدارةاإظهار التزام  •
 .ضمان الفهم الكامل لألدوار والتوقعات •
 .ادر أوسعمن مصبالسالمة والصحة المهنیة  المتعلقةاآلراء من خالل جمع  إلدارةاتحسین قرارات  •
 السالمة والصحة المهنیةلقرارات  أفضلفهم من خالل السالمة والصحة المهنیة نحو  العاملینأكبر من قبل  التزام •

 لمخرجات التشاور. العاملینوملكیة 
 اآلخر.الطرف وجهة نظر لفهم كل طرف  وصولمن خالل  العاملینو  إلدارةاانفتاح واحترام وثقة أكبر بین  •
وجهات نظر العاملین أنه یتم تقدیر صاحب العمل  إظهارورضاهم الوظیفي من خالل  العاملینرفع معنویات  •

 في االعتبار. هاخذوأ
 .اإلنتاجیةفي زیادة و ة أكثر صحبیئة عمل  •
 .مشاركة المعلومات والمبادئ واآلراءللتعلم من خالل  صفر  •
 .والمجتمع العاملینلصاحب العمل و  ذلك عن ةترتبالمفوائد وال ،األمراضو اإلصابات  التقلیل من •

في والمساهمة وتشجیعهم على المشاركة  العاملینخبرات وآراء و  معلومات أن یتم االعتماد علىالتشاور الهادف والفعال  یقتضي
 في مكان العمل.السالمة والصحة المهنیة  دارةإلحب العمل من أنظمة اص ما لدىتحسین 

  :بشأنأن یتضمن إجراءات عمل  والصحة المهنیةالسالمة  دارةفعال إلنظام ي ألیجب وبالتالي، 

 .)الكیانفي المختلفة التواصل والتشاور الداخلي (بین المستویات والوظائف  •
 لها. واإلستجابةة الخارجی األطرافمن راء المعلومات واآلواستالم وتوثیق  استدراج •
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 –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  المعلومات والمتطلبات التفصیلیة، یرجى الرجوع إلىلالطالع على 
 ".و التشاور لتواصلا" –) 4( العنصر –العناصر األساسیة للنظام اإلداري 

 جراءات التشغیلیةاإل 4-11

 لضوابطفإنه یجب تأثیرات هامة محتملة على السالمة والصحة المهنیة، أو \ومعقدة أو أنشطة  عملیات كانت هناكفي حال 
السالمة  مخاطر إدارةعلى  الكیاناتلها أن تساعد یمكن اإلجراءات هذه . و على إجراءات تشغیلیة موثقةأن تشتمل المخاطر 

 اً دور تلعب أن  یمكن لهاكما  الموضوعة،تحقیق األهداف و  ،لمتطلبات القانونیةل االمتثال، وضمان الخاصة بها والصحة المهنیة
 .العاملینفي تدریب  اً بارز 

 تلكضبط یة كیففي تحدید موثقة و تشغیلیة جراءات إل تحتاج التيفي تحدید العملیات  دور حاسمالمخاطر  إدارةبرامج ل
ي أو الخدم ما وراء العمل اإلنتاجيلنظر ت أن الكیانات علىضبط، ن تألتحتاج التي لعملیات واألنشطة اتحدید  وفيالعملیات. 

والخدمات المقدمة من  ،موقع العملفي  المتعاقدین ٕادارةو  ،مثل صیانة المعداتبعض األنشطة، ، حیث یمكن لالروتیني
 كیان.للالمهنیة والصحة السالمة تؤثر بشكل كبیر على أداء  أنالموردین، 

 –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  المعلومات والمتطلبات التفصیلیة، یرجى الرجوع إلىلالطالع على 
 ".اإلداریةااللتزام والمراجعة " –) 9( رالعنص –العناصر األساسیة للنظام اإلداري 

 االحتفاظ بالسجالتضبط الوثائق و  4-12

كیفیة  یحددعمل  إجراء، فإنه البد للكیان من الصحیحةالسالمة والصحة المهنیة استخدام وثائق ب الجمیع یعمل أنلضمان 
  :یضمنأن هذا اإلجراء لتطبیق  . وینبغيالوثائقتلك  ضبط

 .السالمة والصحة المهنیةوثائق تطویر واعتماد وتوزیع رقابة على ال •
 العالقة. واألطراف ذوي العاملینلجمیع السالمة والصحة المهنیة  إدارةوثائق نظام تاحة إ •
 .لوثائقة لدوریالمراجعة ال •
 النسخ الحالیة من الوثائق وٕازالة النسخ التي انتهى العمل بها. توفر •

 االخاص به السالمة والصحة المهنیة إدارة نظامالفعلي لتطبیق الب اتمكن من إظهار التزامهأن ت اتلكیانل السجالت إدارة تضمن
 أمامبالتطبیق  االتزامهأدلة برز تأن  الوقتمرور مع  اتالكیانسیكون على ، السجالت داخلیا ألهمیةفإضافة . كما تم تصمیمه

، ومركز أبوظبي ات، والسلطات المنظمة للقطاعلسالمة والصحة المهنیةاارة دإ أنظمة ي(مثل: المتعاملین، ومدققخارجیة  أطراف
 ).للسالمة والصحة المهنیة

السالمة سجالت حفظ وثائق و لمتطلبات الأدنى من  اً حد المهنیةاإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة  یتضمنلذا، 
 .والصحة المهنیة

 –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  المعلومات والمتطلبات التفصیلیة، یرجى الرجوع إلىلالطالع على 
 . "اإلداریةااللتزام والمراجعة " –) 9( العنصر –العناصر األساسیة للنظام اإلداري 
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 ةیإلدار امراجعة ال 4-13

تحقیــق فــي  الســالمة والصــحة المهنیــة إدارةنظــام  أن یســتمروفــي ضــمان تحســین المســتمر الفــي  أساســي دور ةیــإلدار ا اتمراجعــلل
دارة الســالمة إ نظــامفرصــة عظیمــة للمحافظــة علــى كفــاءة وفعالیــة  مراجعــاتهــذه التتــیح مــع مــرور الوقــت. كمــا  الكیــانمتطلبــات 

 .الخاص بالكیان والصحة المهنیة

مناسب هل هو  مثًال:؟" (النظام یعمل: "هل هو هعنألن تجیب ة یمراجعة اإلدار أي عملیة للالذي تسعى رئیسي السؤال إن ال
 )؟نااحتیاجاتبالنظر ألنشطتنا و وفعال، 

 –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  المعلومات والمتطلبات التفصیلیة، یرجى الرجوع إلىلالطالع على 
  .االلتزام والمراجعة اإلداریة"" –) 9( العنصر –العناصر األساسیة للنظام اإلداري 
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 لدى الكیان والصحة المهنیة السالمة إدارةوتطبیق نظام  تطویر-5

 تطویرللاالنطالق  نقطة 5-1

 منمتفاوتة وبدرجات  السالمة والصحة المهنیة إلدارةقائمة  أنظمةفي اإلمارة لدیها  الكیاناتالعدید من أن حكومة أبوظبي  تدرك
 .تعقیدال

قبل مركز من اإلرشاد من الوقت و  امزید محدودةال نظمةاأل ذاتكیانات لا یمنح للتطبیقالموضوع فإن الجدول الزمني  ،لذا
 إدارةتطویر نظام تمكین تلك الكیانات من ل ،المعني المنظمة للقطاعالسلطة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة أو من قبل 

  الخاص بها. السالمة والصحة المهنیة

اإلطار العام لنظام إمارة متطلبات یتوافق مع  السالمة والصحة المهنیة دارةإللتطویر وتطبیق نظام الخیارات المتاحة وفیما یلي 
 :أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

اإلطار العام  متطلباتبناء على تطویر النظام الخاص بها ب إداري أن تقومنظام أي لدیها  لیسالتي  لكیاناتابإمكان  •
 .لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 الخاصةالمتطلبات اإلضافیة دخال بإ أن تقوم السالمة والصحة المهنیة إلدارةالتي لدیها نظام  الكیانات سیكون على •
أخذ التنظیم الذاتي : تشمل هذه المتطلبات اإلضافیةو . العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةاإلطار ب
 .السالمة والصحة المهنیةأداء بشأن حوادث و  الخارجي بالغاإلعین االعتبار، ومتطلبات ب

لمهنیة التي یتم تطویرها أن ة أبوظبي، یجب للسیاسة العامة للسالمة والصحة امالحظة: بناء على توجهات حكوم
 اها الكیان.نتكون مستقلة عن أي سیاسة عامة أخرى یتب

 السالمة والصحة المهنیة دارةإلنظام خطوات تطویر وتطبیق  5-2

اإلطار العام لنظام إمارة المة والصحة المهنیة یمتثل لمتطلبات نظام إلدارة الس) خطوات تطویر وتطبیق 6(الشكل یوضح 
، A، التقییم D، التطبیق A التوجه العام، R(النتائج  RADAR یةمقارنة مع منهجبال ، وذلكللسالمة والصحة المهنیةأبوظبي 

 .األنظمةلتطویر  )A تصرف، C إفحص، D نفذ، P خطط( PDCA یةومنهج) Rالمراجعة 
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مقارنة مع  العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة إلطارضمن ادورة التطویر والتطبیق  –) 6( لشكلا
 األنظمةلتطویر  PDCAو RADARمنهجي 
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 في أداء السالمة والصحة المهنیة التحسین المستمرالنتائج:  5-2-1

تحسین األداء المؤسسي  ه هوهدفو  ،األساسیة لنظام إدارة السالمة والصحة المهنیة المكوناتالتحسین المستمر من إن 
" أو دورة RADARعلى دورة " مع مرور الوقت. وتقوم دورة التحسین المستمر عادةً  للسالمة والصحة المهنیة

"PDCA 6" (الشكل رقم.( 

الكیانات  ألداء منتظمةمراجعة  أن یكون هناك اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةمن متطلبات 
 إدارة السالمة والصحة المهنیة الخاصة بها. أنظمةلكفاءة و 

لكیانات التي تقوم بتحدید حاالت لیمكن حیث ، وأحد المكونات الرئیسیة األخرى للنظام هو التركیز على التنظیم الذاتي
كافأتها، ن یتم مأعدم المطابقة وتصحیحها ذاتیًا، وهو ما یساهم في التحسین المستمر ألداء السالمة والصحة المهنیة، 

 من خالل تسریع وتسهیل إجراءات الترخیص الخاصة بها.على سبیل المثال، و 

 یجب القیام بما یلي:خالل هذ المرحلة التوجه العام (التخطیط):  5-2-2

 الموارد الالزمة. تحریك •
 العلیا). إلدارةا(تأكید التزام  لسالمة والصحة المهنیةلإعداد السیاسة العامة  •
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة الحالیة مقارنة بمتطلبات اإلداریة  األنظمةتحلیل الثغرات في  •

 .المهنیة
 .السالمة والصحة المهنیةمخاطر تحدید وتقییم  •

 یجب: ،في هذه المرحلة التطبیق (التنفیذ): 5-2-3

 المهنیة.بالسالمة والصحة تحدید األدوار والمسؤولیات المتعلقة  •
 الجداول الزمنیة للتطویر والتطبیق. ، بما في ذلكوضع خطط العمل •
 السالمة والصحة المهنیة.مستهدفات و أهداف تحدید  •
طار العام لنظام إمارة أبوظبي لإل األساسیةبما یتوافق مع المتطلبات السالمة والصحة المهنیة  إدارةإعداد نظام  •

 .للسالمة والصحة المهنیة
  .السالمة والصحة المهنیة إدارةتطبیق نظام  •
 .السالمة والصحة المهنیةأمور بالتوعیة  توفیر •

 التحسین المستمر للنظام اإلداري عن طریق: التقییم (الفحص): 5-2-4

 إدخال ممارسات قیاس ومراقبة األداء. •
 .السالمة والصحة المهنیةمراقبة ورصد أداء  •
 .النظام اإلداريوتقییم أداء تدقیق  •
 عدم المطابقة وتصحیحها. حاالتتحدید  •
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 التحسین المستمر من خالل: المراجعة (التصّرف): 5-2-5

 لیة النظام.اعلف اإلداریةالمراجعة  •
 .السالمة والصحة المهنیةمستهدفات و أهداف مراجعة  •
 .حسبما یلزم السالمة والصحة المهنیة إدارةتحدیث نظام  •

 المهنیة والصحة السالمة إدارةنظام  وتطبیق تطویر اتإرشاد 5-3

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة  ضمنلمزید من المعلومات المساعدة الكیانات على االلتزام بالمتطلبات، هناك 
 ."المتعلقة بالسالمة والصحة المھنیةاألدوار والمسؤولیات ": بعنوانرشادیة اإل الوثیقة- والصحة المهنیة
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 لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةاإلطار العام  تعدیل تاریخ-  6
إلمارة أبوظبي" في یولیو م إدارة البیئة والصحة والسالمة صدر بعنوان "اإلطار التشریعي لنظااألول للنظام العام اإلطار 
ضافة لمجموعة باإل، العام إلطارلسة الفنیة التي حددت المتطلبات الشاملة بصورة دلیل رئیسي وعدد من أدلة الممار  ،2009

ذاك  اإلطار العام. وقد اشتمل في حینه لمستهدفةا االقتصادیةلقطاعات ل األساسیةطلبات األدلة القطاعیة التي حددت المت من
تطویر وتطبیق نظام إلدارة  عندالقطاع الخاص الستیفائها  منعلى المتطلبات الرئیسیة التي تحتاج أي جهة حكومیة / كیان 

خاصة بالجهة / الداخلیة العمل اللبات من خالل إجراءات المتطهذه مع مراعاة أن یتم استكمال مهنیة، السالمة والصحة ال
 الكیان. 

 ه، برزت أهمیة وجود جهة مركزیة تتولى الرقابة على تطبیق2009ونشره في یولیو أعاله اإلطار العام بعد االنتهاء من تطویر 
 على مستوى اإلمارة. 

الذي اإلطار العام واصل مع مختلف القطاعات لتحدیث والت المركز بسلسلة من نشاطات التشاور، بدأ 2010ابتداء من أكتوبر 
 استجابةوكذلك  ،إلطار العاملراجعة الدوریة والتحسین المستمر . وقد كان هذا التحدیث جزءا من الم2009صدر في یولیو 

في فبرایر قد تم على مستوى اإلمارة.  و  وأكثر تكامالً موحدة ظهرت الحاجة لمتطلبات لدروس المستفادة من التطبیق، والتي أل
، إضافة للسیاسة العامة لإلمارة وقرار المجلس التنفیذي والدلیل الخاص بالنظام، تضمن والذي )2.0(نشر اإلصدار رقم  2012

المعاییر والقیم (وهي: العناصر، اآللیات، أدلة الممارسة الفنیة،  اإلداريالنظام سلسلة من الوثائق الفنیة والوثائق الخاصة ب
 ). بشأن متطلبات تطبیق اإلطار العام للنظام الوثائق اإلرشادیة، و الرشادیةااألدلة االفنیة ، االرشادیة المهنیة

. وقد تم إدماج هذه العاماإلطار تعدیالت وتغییرات إضافیة في وٕادخال  رصد، تم 2012 مارسفي  )2.0(بعد نشر اإلصدار 
الدروس المستفادة من التطبیق، و  تعكس التغییرات في الوضع التنظیمي في اإلمارة، والتي )3.0(اإلصدار  بصورةالتعدیالت 

 األطراف ذوي العالقة.  بهاالتي أشار  التغییرات من اعدد وأدخلت

، كما لنظامالعام لإلطار لمن دون تغییر الهیكلة العامة و  ،)2.0( اإلصداریمكن تلخیص أهم التغییرات التي تمت منذ نشر 
 یلي:

 متطلبات وعناوین الوثائق بحیث تركز على السالمة والصحة المهنیة. تعدیل  •
الشعار  تعكسكافة وثائق اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة كي  وتنسیقهیئة تعدیل  •

 لسالمة والصحة المهنیة. والهویة الجدیدة لمركز أبوظبي ل
 الخاص بها وتنتفي اإلزدواجیة بینهما.موضوع ال ى) بحیث تركز كل منهما عل011.) و (06.(تعدیل اآللیات  •
 ) بحیث تركز على إدارة اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة. 02.تعدیل اآللیة ( •
 إلغاء شهادة اعتماد نظام إدارة السالمة والصحة المهنیة الخاص بالكیان.) كي تتضمن متطلبات 04.تعدیل اآللیة ( •
) 06.ت أدلة الممارسة الفنیة (اري كي یتضمن متطلبامن العناصر األساسیة للنظام اإلد )6تعدیل العنصر ( •

 ).7.0و(
ٕاجراءات لحرائق و ا منع) بشأن 7.0(و) بشأن متطلبات إدارة حاالت الطوارئ، 6.0الفنیة (الممارسة  أدلةإلغاء  •

 .السیطرة علیهاالتخطیط و 
 .تعلیقاتمن علیها ما ورد بناء على  أدلة الممارسة الفنیةالعدید من التعدیالت الفنیة ضمن  •
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 اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة مراجعة -7
اإلطار العام لنظام اإلضافات والتعدیالت على  كافةبمراجعة واعتماد  لمركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةالمدیر العام یقوم 
مستجدة). ولمزید من الظروف المعلومات جدیدة و/ أو  في ضوء(مثال  بحسب االقتضاءأبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  إمارة

طلب تطویر أو ) "010.اآللیة ( – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةالتفاصیل یرجى الرجوع إلى 
 ".تحدیث وثیقة ضمن اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي مركز بمراجعة ال قیامأن یتأكد من المدیر العام لمركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة على 
 .على األقل سنتینبواقع مرة كل للسالمة والصحة المهنیة 

األطراف مع كافة شاملة بالتشاور مراجعة لاإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة كامل  یخضعیجب أن 
 .، كحد أدنىصداراإلسنوات من تاریخ  5مرة كل بواقع ذوي العالقة، وذلك 
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 تعدیل الوثیقة سجل-8

 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت  تاریخ المراجعة رقم اإلصدار

 جمیع الصفحات اإلصدار األول 2012فبرایر  2.0
 ال ینطبق لم تصدر الوثیقة باللغة العربیة (فقط باللغة االنجلیزیة) 2016یولیو  1 3.0

 2017مارس 12 3.1

 جمیع الصفحات تغییر الشعار 
مركز تغییر مسمى مركز أبوظبي للبیئة والصحة والسالمة إلى 

 أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة
 في كل الوثیقة

تغییر عنوان الوثیقة من اإلطار التشریعي لنظام إدارة البیئة والصحة 
والسالمة إلمارة أبوظبي إلى اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة 

 والصحة المهنیة 
 في كل الوثیقة

 في كل الوثیقة السالمة والصحة المهنیةتغییر البیئة والصحة والسالمة إلى 
 5 إضافة صفحة الشكر والتقیر

إضافة الشعار الجدید لدائرة الشؤون البلدیة والنقل، وٕازالة الشعار القدیم 
 النقل دائرة الشؤون البلدیة و لكل من دائرة 

5 

 7 ) بشأن رؤیة أبوظبي2-1إضافة البند (
 9 )2( الشكل تحدیث
)، إلغاء النص بشأن تكامل متطلبات تراخیص 6-1البند (ضمن 

 البیئة والصحة والسالمة، وٕاضافة نص حول إدارة المخاطر
8-10 

 12-11 )7-1) (جزء من البند السابق رقم 9-1إضافة البند (
 15 ) الجدید3ین في الشكل (القدیم) 4) و (3دمج الشكلین (

 16 ) الجدید4( ) القدیم إلى الشكل5تحدیث الشكل (
 18 ) الجدید5) القدیمة وٕادماجها في الشكل (7) و(6األشكال (إلغاء 

) بشأن متطلبات البیئة والصحة والسالمة 9-3إلغاء القسم (
وتحدیث ، بشأن النماذج القیاسیة )11-3البند (، وٕاضافة للقطاعات

 )3باقي بنود القسم (
18-21 

) بشأن 4-4) بشأن الحوادث، و(3-4إلى ( )3-4البند (فصل 
 ، وتحدیثهمااألداء

23-24 

-4(،)5-4(إلى) 6-4(،)5-4(،)4-4( للبنود تغییر التسلسل الرقمي
6( ،)4-7( 

24-25 
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 26 )9-4(إلى  )7-4( للبند القدیمتحدیث التسلسل الرقمي 
 26 )8-4إضافة البند (

، )10-4( ،)9-4( ،)8-4( للبنود القدیمةتحدیث التسلسل الرقمي 
 )13-4(، )12-4(، )11-4( ،)10-4( إلى )4-11(

27-29 

 ال ینطبق ) 12-4( القدیم إلغاء البند
 32 )1-2-5) وٕادماجه في (3-5( القدیم البندإلغاء 

 34 ) كي یعكس المتطلبات المستجدة6تحدیث القسم (
 35 ) كي یعكس المتطلبات المستجدة7تحدیث القسم (

في تنسیق التوضیح و ضفاء المزید من الإل لغویة في الوثائقتغییرات 
 المتطلبات دون تغییرها

 في كل الوثیقة
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