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 مقدمة -1

اإلطار على  أي تغییر مقترحمراجعة و طلب  عندالمتطلبات التي یجب تلبیتها بهدف تحدید تم تصمیم هذه اآللیة 
 .فیهوثیقة مدرجة أو على العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 

صفها وتعلیل أسبابها وتقدیمها بطریقة التأكد من أن التغییرات المقترحة مفیدة للنظام، وأنه تم و هو والهدف من ذلك 
 .للسالمة والصحة المهنیةمراجعتها بكفاءة من قبل مركز أبوظبي تمكن من مناسبة 

إلجراءات التعامل مع طلبات التغییر لمتطلبات والمتسق  النزیه والشفافتم تصمیم هذه اآللیة بهدف ضمان التطبیق 
 .اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة
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 لمتطلباتا -2
تطویر أیة متطلبات طلب على  ذات العالقةع الجهات یتشجمركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة من سیاسة  )أ (

 و/أو الوثائق المتعلقة به.اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة على تحدیث إجراء إضافیة أو 

 الوثائقتطویر أو تحدیث  2-1

 القضایا التالیة: بعض أو كلیمكن أن تغطي التغییرات المقترحة  )أ (
للسالمة والصحة اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي  ضمنالسیاسة العامة بالنسبة لمسائل محددة توجهات  تغییر )1(

 . المهنیة
 الفني.تصحیح أو توسیع المحتوى بغرض  التعدیل )2(
لسالمة ا المتعلقة بمسائل محددة في مجالمعاییر اللمتطلبات / من اعلى الحد األدنى  فنیةإضافة محتویات  )3(

 .والصحة المهنیة
 .اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةنماذج أحد تحدیث  )4(

 "، كما هو مبین أدناه: كبیرةتصنیف التغییرات إلى "بسیطة" أو " یتم )ب (
تقتصر على وثیقة واحدة دون التأثیر التي تغییرات التحریریة و اللغویة / التغییرات الالتغییر "البسیط" یتضمن  )1(

 . إلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةعلى المكونات (الوثائق) األخرى ل
التغییر "الكبیر" یتضمن تغییرات ذات تأثیر واسع یؤدي لتغییرات في السیاسة، االستراتیجیة، العملیات و/أو  )2(

(العناصر،  إلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةیتطلب التعدیل على عدة وثائق ضمن ا
 اآللیات، أدلة الممارسة، األدلة اإلرشادیة، وخالفه). 

 االعتبارات 2-2

 :عند تقییم طلبات التغییر أخذ األمور التالیة بعین اإلعتبارأن ی مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة على )أ (
 .تغییرها المقترحالوثیقة نفس التغییرات المقترحة على أجزاء أخرى من التغییر المقترح / تأثیر  )1(
األخرى ضمن عملیات المتطلبات و/أو الوثائق، الالتغییرات المقترحة على لتغییر المقترح / المباشر لتأثیر ال )2(

 .اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة
 اتتقدیم الطلب 2-3

 .مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةإلى مباشرًة  اتتقدیم الطلب یتم )أ (

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة طلب تعدیل بشأن ) Jنموذج (الطلبات باستخدام ال كافةیتم تقدیم یجب أن  )ب (
 .للنظام العام، المدرج ضمن االطار والصحة المهنیة

  .لتبریر الحاجة للتغییر التي قد تلزم ضافیةاإلدلة األالمقترح على أن یتضمن طلب التغییر یجب  )ج (

 لن یتم النظر في أي طلبات تقدم بطرق أخرى . )د (
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 الطلباتالتعامل مع  2-4

، ویتم الرد على مقدم مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةمن قبل وأخذها باالعتبار مراجعة جمیع الطلبات  یتم )أ (
 لطلب.المركز لالطلب (بالموافقة، أو الرفض، أو أي توجه آخر) خالل شهر من استالم 

 إعطاء كل طلب رقم متسلسل فرید (ال یحتمل التكرار) "الرقم المرجعي لطلب التغییر". یتم )ب (

مركز أبوظبي  في إلى الجهة المخولة باالعتمادإجراء مراجعة فنیة لكل طلب، ورفع توصیة بالموافقة أو الرفض  یتم )ج (
 .للسالمة والصحة المهنیة

 التعدیالت أو التغییرات حول اتالمنظمة للقطاع اتارة السلطباستشأن یقوم مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة ل )د (
 .اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةعلى  كبیرةالتي ینتج عنها تأثیرات ذات العالقة الفنیة 

ا فورا بعد ، بناء على تقدیره، إدخال التغییرات المعتمدة واألخذ بها إممركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةل )ه (
 .للسماح بدمج وتكامل التعدیالت المقترحة على كل وثیقة معنیة شهور 6اعتمادها أو بواقع دفعة كل 

 .مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةلإبالغ مقدم الطلب رسمیًا بالقرار النهائي  یتم )و (

حول  المعنیة رسمیاً األخرى الجهات و  اتالمنظمة للقطاع اتیتعین إبالغ السلط ،لتغییرلطلب  یتم األخذ بأيعندما  )ز (
مركز أبوظبي للسالمة لاإللكتروني موقع العلى  الوثائقتلك ، وتوفیر یتم إضافتها أو تطویرها واعتمادها وثائقأي 

 .)www.osahd.ae( والصحة المهنیة

 اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةالتي یتم تطویرها ضمن وثائق ال كافةیجب أن تتضمن  )ح (
على تاریخ محدد للسریان، وذلك في تذییل صفحات كل وثیقة. وتاریخ السریان هذا قد یختلق عن تاریخ تحمیل 

 .اإللكتروني لمركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةالوثیقة على الموقع 

ها بتاریخ تعریف فإنه یجب م لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةاإلطار العا ضمنوثیقة جدیدة  عند تطویر )ط (
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي السریان الخاص بها وبرقم اإلصدار األساسي الخاص باإلصدار الحالي القائم من 

 . ، وهكذا)3.0، أو 2.0(أي،  للسالمة والصحة المهنیة

یتم تعریفها بتاریخ سریانها الجدید، وبرقم إصدار جدید یتضمن زیادة الجزء العشري  فإنه یجبقائمة وثیقة  عند تعدیل )ي (
جدول ، وهكذا). ویضاف 2.2، 2.1كما هو (أي من رقم اإلصدار العدد الصحیح جزء من رقم اإلصدار بینما یبقى 

 سجل تعدیل الوثیقة إلى كل وثیقة تخضع للتعدیل بعد اإلصدار األول لها.

اإلطار العام لنظام على وثائق  تعدیلأن تقوم بإبالغ الكیانات التابعة لها بأي  اتالمنظمة للقطاع اتلى السلطع )ك (
 .إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

اإلصدار المنشور  ، فإنبه تتعلق وأي وثیقةإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة ا یخصفیما  )ل (
جمیع  ویجب اعتبارهو اإلصدار المعتمد رسمیًا، المهنیة مركز أبوظبي للسالمة والصحة لعلى الموقع االلكتروني 

 السابقة في حكم الملغاة.األخرى اإلصدارات 

 حفظ السجالت 2-5

 سجالتنظام مناسب وشفاف لحفظ والمحافظة على تطبیق و  بتطویرمركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة یقوم  )أ (
  .طلبات التغییر

http://www.osahd.ae/
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 لنظامل العاموثائق االطار النموذج الخاص بطلب تطویر أو تحدیث  -3

 اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةنموذج طلب تعدیل  –) Jنموذج (ال

متعلقة في وثیقة أو اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة یتم استخدام هذا النموذج لطلب تغییر في 
 به.

 .www.oshad.ae: على الموقع االلكترونياإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة تتوفر نماذج 
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 الوثیقِة  سجل تعدیل -4

 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) 2016 ابریل 11 2.1
 ال ینطبق لم تصدر الوثیقة باللغة العربیة ( فقط باللغة اإلنجلیزیة) 2016یولیو  1 3.0

 2016 مارس 19 3.1

كتابة شاملة للنسخة العربیة للتوافق مع  مراجعة وٕاعادة
محتویات النص اإلنجلیزي المعدل الصادر بنفس 
التاریخ، والذي یعكس كذلك تعدیالت سبق إدخالها في 

 11بتاریخ  2.1النسخة اإلنجلیزیة ضمن اإلصدار 
 .2016یولیو  1بتاریخ  3.0اإلصدار , و 2013إبریل 

 كافة الصفحات
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