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 مقدمة -1

سالمة والصحة اإلجراءات التي یجب استخدامها من قبل مركز أبوظبي لل تحدیدتم تصمیم هذه اآللیة من أجل 
سالمة بهدف إدارة عملیة توحید متطلبات ال والكیانات، عات،، والسلطات المختصة، والسلطات المنظمة للقطاالمهنیة

 على مستوى إمارة أبوظبي. والصحة المهنیة

 إمارة أبوظبيلنظام  العامإلطار متطلبات الوالمتسق  النزیه والشفافتم تصمیم هذه اآللیة بهدف ضمان التطبیق 
 .سالمة والصحة المهنیةلل

الصادرة عن السلطات االتحادیة والمحلیة المختصة عملیة  المهنیة سالمة والصحةمتطلبات ال تكاملتعتبر عملیة و 
 وجعلها أكثر انسجامًا. سالمة والصحة المهنیةمهمة للرقي بتشریعات ال

 :ما یلي سالمة والصحة المهنیةالحالیة للالتشریعات  اتتعقید من

 .النافذة لمتطلباتا مصدر واحد للرجوع إلیه بشأنعدم وجود  •

 متطلبات.الوتطبیق وٕانفاذ أكثر من سلطة تقوم بوضع بوجود  المتطلباتتعارض احتمال  •

 إتباعها. الواجبمتطلبات لبشأن االقطاعین العام والخاص االرتباك المحتمل في  •

 :لذا فإن تطویر أنظمة متكاملة سیوفر الفوائد التالیة

 المتطلبات.تنسیق تبسیط و  •

 والخاص.للقطاعین الحكومي  وضع المتطلباتفي وضوح الشفافیة وال •

القطاع أعمال الثقة للمستثمرین و  مما سیمنح سالمة والصحة المهنیةثابتة ومتسقة لل متطلبات توفیر •
 الخاص.

 .في مجال السالمة والصحة المهنیةواجبات جمیع الفئات المعنیة واضح لتعریف  •

 .سالمة والصحة المهنیةالفي مجال داء األتحسین قیادة عملیة  •

 أفضلیة تنافسیة إلمارة أبوظبي.خلق  •
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 لمتطلباتا -2

طریقة تشاركیة إلعداد متطلبات وتشریعات  أن یقود وینسق سالمة والصحة المهنیةمركز أبوظبي لل على )أ (
 .)1( الشكل –مارةفي اإل سالمة والصحة المهنیةلا

للنظام العناصر األساسیة وثیقة "ضمن  سالمة والصحة المهنیةیتم دمج المتطلبات األساسیة لنظام إدارة ال )ب (
 .اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةاإلداري" المدرجة ضمن 

إلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة ل "متطلبات إلزامیة"بشكل المتطلبات الفنیة التفصیلیة  یتم تحدید )ج (
 .على حدة كل موضوعفي  والصحة المهنیة

عبارة عن وثائق معتمدة تصدر لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  "لزامیةاإلمتطلبات ال" )د (
السلطات /تم إعدادها بالتنسیق مع السلطات المختصةوی، سالمة والصحة المهنیةمن قبل مركز أبوظبي لل

والمعلومات األخرى المتعلقة بالممارسات وٕاجراءات العمل التي  اإللزامیةالمتطلبات تحدید لات، المنظمة للقطاع
 یجب إتباعها في مجال معین.

األشكال من حد بواتكون ارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة لإلطار العام لنظام إم "لزامیةاإلمتطلبات ال" )ه (
 التالیة:

 .أدلة الممارسة )1(
 .المعاییر والقیم اإلرشادیة )2(
 .اآللیات )3(
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 المهنیة والصحة سالمةال متطلبات تكاملو  دمجعملیة  )1( الشكل
 

" اإللزامیةجمیع "المتطلبات ل واإلصدارتطویر والتشاور اللسالمة والصحة المهنیة بإدارة عملیة لمركز أبوظبي  یقوم )و (
 .)2(لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة تبعًا للعملیة الموضحة في الشكل 
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 للنظام العام لإلطار اإللزامیة المتطلباتعملیة إعداد وثائق ) 2( الشكل

 
 اإللزامیةالمتطلبات  علىتضمن "المتطلبات اإللزامیة" لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة ت )ز (

 إتباعها في مجال / موضوع معین. الواجبوالمعلومات األخرى المتعلقة بالممارسات وٕاجراءات العمل 

لزامیة" لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة اإلمتطلبات ال" تطبیقیمكن أن یتم إعداد أدلة فنیة إرشادیة لدعم  )ح (
 .معینوالصحة المهنیة في موضوع 

ات اإللزامیة" لإلطار كیفیة تطبیق "المتطلب عنإلزامیة وٕارشادات  غیرمعلومات  علىرشادیة اإلتتضمن األدلة الفنیة  )ط (
 . نظاملالعام ل غیر ذلك من متطلبات اإلطار أوالعام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 
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 )للسالمة والصحة المهنیةدور السلطة المختصة (مركز أبوظبي  2-1

 المتطلبات بتطویرالعملیة التشاوریة الخاصة  بقیادة وتنسیق سالمة والصحة المهنیةمركز أبوظبي لل یقوم )أ (
 :إدارة إجراءات مع كافة الجهات ذات العالقة، وذلك عن طریقالمتكاملة للسالمة والصحة المهنیة في اإلمارة 

رشادیة لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة الفنیة اإلدلة واأل "المتطلبات اإللزامیة"إعداد  )1(
 .المهنیة

"المتطلبات اإللزامیة" واألدلة الفنیة اإلرشادیة لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة  اعتماد )2(
 .المهنیة

"المتطلبات اإللزامیة" واألدلة الفنیة اإلرشادیة لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة إصدار وتوزیع  )3(
 .والصحة المهنیة

 األخرى دور السلطات المختصة 2-2

المتطلبات اإللزامیة" واألدلة الفنیة اإلرشادیة لإلطار العام لنظام إمارة "في إعداد ومراجعة  والمساهمةركة المشا )أ (
 .أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

المتطلبات اإللزامیة" واألدلة الفنیة اإلرشادیة لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة "وٕانفاذ  وتطبیقتعزیز  )ب (
 .والصحة المهنیة

إلطار العام ات المدرجة ضمن االمناسبة للسلطات المنظمة للقطاع سالمة والصحة المهنیةتفویض عملیات ال )ج (
 .لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 دور السلطات المنظمة للقطاعات 2-3

لإلطار العام لنظام إمارة المتطلبات اإللزامیة" واألدلة الفنیة اإلرشادیة "في إعداد ومراجعة  والمساهمةالمشاركة  )أ (
 .أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

المتطلبات اإللزامیة" واألدلة الفنیة اإلرشادیة لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة "وٕانفاذ  وتطبیقتعزیز  )ب (
 .والصحة المهنیة

مركز لها من قبل  التفویض الممنوحبها بحسب في القطاع المعني  سالمة والصحة المهنیةتطبیق عملیات ال )ج (
 المختصة.االتحادیة والمحلیة السلطات و أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 
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 سجل تعدیل الوثیقِة  -3

 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت  تاریخ المراجعة رقم اإلصدار

 كافة الصفحات اإلصدار األول 2012فبرایر  2.0

 ال ینطبق لم تصدر الوثیقة باللغة العربیة ( فقط باللغة اإلنجلیزیة) 2016یولیو  1 3.0

3.1 
مارس  19

2017 

 كافة الصفحات تغییر الشعار 

من مركز أبوظبي للبیئة والصحة والسالمة إلى المسمى تغییر 
 مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 في كل الوثیقة

تغییر المسمى من اإلطار التشریعي لنظام إدارة البیئة والصحة 
مارة أبوظبي إلى اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي إلوالسالمة 

 للسالمة والصحة المهنیة 
 في كل الوثیقة

 في كل الوثیقة تغییر مسمى البیئة والصحة والسالمة إلى السالمة والصحة المهنیة

 6  (ز)(2)قدیم رقم إلغاء البند ال

 ال ینطبق )1-2إلغاء القسم القدیم رقم (

) وتعدیله لتوضیح المتطلبات 1-2) إلى (2-2القسم (تغییر رقم 
 بشكل أكبر

7 

) وتعدیله لتوضیح المتطلبات 2-2) إلى (3-2تغییر رقم القسم (
 بشكل أكبر

7 

) وتعدیله لتوضیح المتطلبات 3-2) إلى (4-2تغییر رقم القسم (
 بشكل أكبر

7 

 7 (د))3-(2إلغاء البند القدیم رقم 

 7 (د)(2-4)إلغاء البند القدیم رقم 

 ال ینطبق )5-2إلغاء القسم القدیم رقم (

 6-5 ). 2-2) و (1-2تعدیل األشكال أرقام (

 في كل الوثیقة تعدیالت لغویة وتحریریة لتوضیح المتطلبات دون تغییرها
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