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  مقدمة 1- 

لتواصل مع لط لتنظیم األنشطة التوعویة و/أو عند التخطی اتباعهاالواجب  المتطلباتلتحدید تم إعداد هذه اآللیة 
 إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة.فیما یخص السالمة والصحة المهنیة/اإلطار العام لنظام وسائل اإلعالم 

التأكد من أن األنشطة التوعویة بشأن السالمة والصحة المهنیة التي تنظمها السلطات إن الغرض من هذه اآللیة هو 
ضمان مالءمة المعلومات ذات الصلة ل بشكل متسقالمنظمة للقطاعات والجهات الحكومیة یتم التخطیط لها وتنفیذها 

  وتقدیمها في الوقت المناسب.دقتها وتناغمها تم إیصالها إلى الجمهور المتلقي عالوة على ضمان التي ی

تقتصر األنشطة التوعویة التي تتناولها هذه اآللیة على تلك التي تنظمها السلطات المنظمة للقطاعات والجهات 
 لسلطات أو الجهات.التي ال تستهدف موظفي تلك ااألنشطة أي  ،لصالح أطراف خارجیة الحكومیة

المتطلبات األساسیة التي على أساسها یمكن أن ترد السلطات المنظمة وتحدد هذه اآللیة أیضًا التوجیهات  تقدم
وسائل اإلعالم غیر المخطط لها عقب وقوع حوادث متعلقة بالسالمة  أسئلةللقطاعات والجهات الحكومیة على 

 والصحة المهنیة.

وشفافة  نزیهةبصورة ها تنسیقیتم ألنشطة التوعویة في مجال السالمة والصحة المهنیة ا أن هذه اآللیة لضمان إعدادتم 
 ومتسقة. 
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   المتطلبات 2- 

  المتطلبات العامة  2-1

الجهة المسؤولة عن السالمة والصحة المهنیة في إمارة أبوظبي هو باعتبار مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  )أ (
من أن األنشطة التوعویة لمركز دور في التأكد لفإن اإلطار العام إلمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة، وعن 

 .ذات الصلة مالئمة ودقیقة ومتناغمةالمعلومات  ومن أن بشكل متسقتنفیذها یتم السالمة والصحة المهنیة ب المتعلقة

عویة بشأن السالمة والصحة المهنیة التي تنظمها السلطات تقیید أو إعاقة األنشطة التو لیس الغرض من هذه اآللیة  )ب (
الحفاظ على و  ،جیدة التنسیق، بل هي تستهدف التأكد من إتباع منهجیة الجهات الحكومیة وأالمنظمة للقطاعات 

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة سمعة إمارة أبوظبي ومركز أبوظبي للسالمة والصحة والمهنیة و 
التي تنظمها السلطات األخرى المنظمة  مثیالتهامع التوعویة التنسیق عدم تعارض األنشطة  حیث سیضمن، لمهنیةا

 للقطاعات أو المركز أو غیرها من السلطات المعنیة.

اإلطار موحد لمتطلبات وتفسیر یعتزم المركز دعم هذه األنشطة عن طریق ضمان إیصال رسائل أساسیة متسقة  )ج (
، وتبني منهجیة استراتیجیة للتنسیق بین السلطات المنظمة إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةالعام لنظام 

 مسائل معینة في مجال السالمة والصحة المهنیة.الالزم لالدعم الفني  نظیموت ،للقطاعات

  دور المركز في األنشطة التوعویة  2-2

السالمة والصحة المهنیة التي تنظمها السلطات المنظمة للقطاعات األنشطة التوعویة بشأن كافة یشرف المركز على  )أ (
 والجهات الحكومیة وفقًا لنطاق هذه اآللیة.

الحكومیة توسیع نطاق النشاط  ةالجه وأ المنظمة للقطاع ةوقت من األوقات الطلب من السلط للمركز في أي یحق )ب (
 أخرى.أطراف معنیة  / جمیع القطاعات / قطاعات أخرىالتوعوي لیشمل 

 النشاطأو إلغاء  تعلیقالحكومیة  ةالجه وأ المنظمة للقطاع ةوقت من األوقات الطلب من السلط للمركز في أي یحق )ج (
 .التوعوي المخطط لتنظیمه

وضع وٕاعداد وتوثیق وتطبیق أنشطة توعویة على مستوى اإلمارة في مجال السالمة والصحة المهنیة بلمركز ا یقوم )د (
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة والسلطات المنظمة للقطاعات و بغرض تعزیز دور المركز 

 .المهنیة

مع یقوم المركز بمراجعة واعتماد كافة المواد التوعویة التي تعدها السلطات المنظمة للقطاعات والجهات الحكومیة  )ه (
 ما یلي:ل إیالء أهمیة خاصة 

  .تناغم المعلومات ودقتها )1(
  .القطاعات/األطراف المعنیة األخرىعلى إمكانیة التطبیق  )2(
 القائمة. األنشطة التوعویة  )3(
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 االستثناءات  2-3

باعتبار مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة هو السلطة المعنیة بمسائل السالمة والصحة المهنیة في إمارة  ) أ(
 على سبیل الحصر: ال تشمل ما یلي  التي قیادة أنواع معینة من األنشطة التوعویة سیتولى ه، فإنظبيأبو 
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة بالمؤتمرات ذات الصلة بالسالمة والصحة المهنیة أو  )1(

 .المهنیة
  .توجیه الدعوات إلى المتحدثین الدولیین في أي فعالیة تخص السالمة والصحة المهنیة )2(
  .بوعة أو اإللیكترونیةاألدلة/اإلرشادات/الكتیبات/التوجیهات المط )3(
 .)التعلیمیةالمواد واألدوات التدریبیة (مثل قوائم المراجعة والعروض  )4(
 .الحمالت ذات الصلة بالسالمة والصحة المهنیة )5(
 . ذات الصلة بالسالمة والصحة المهنیة DVDاألفالم/مقاطع الفیدیو/أقراص  )6(
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 المدرجة ضمنالمعتمدة  ةنظمذات األ  الكیاناتاألنشطة التوعویة التي تنظمها 3- 
 القطاعات

قبل درجة ضمن القطاعات ولدیها أنظمة إلدارة السالمة والصحة المهنیة معتمدة من یشجع المركز الجهات الم )أ (
كجزء من أنشطة لمركز ا من قبل على اعتماد أنظمتهاتدل  عالمةعلى استخدام  هالقطاعاتالسلطات المنظمة 

للكیان، إدارة السالمة والصحة المهنیة  نظامعقب اعتماد ، السلطة المنظمة للقطاعحیث تقوم  والتسویق،الدعایة 
 .تلك العالمةالتعلیمات الخاصة باستخدام  إلى الكیان مع على االعتماد ةالدال العالمةمن  إلیكترونیةنسخة بإرسال 

 لمركز على أیة مواد.با الخاصدرجة ضمن القطاعات استغالل الشعار ال یجوز للجهات الم )ب (

طلب مساعدة  الكیاناتدرجة ضمن القطاعات تخطط لتنظیم فعالیات توعویة، یجوز لتلك الم الكیاناتإذا كانت  )ج (
السالمة بأو  اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةالفعالیات ذات الصلة ب تنظیم في المركز

اإلطار العام الوارد ضمن  -"Lعن طریق تقدیم النموذج "وذلك  ،لحضور تلك الفعالیاتأو دعوته والصحة المهنیة 
 info@oshad.aeمن خالل التواصل على  مباشرة إلى المركز - لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 والتزامات المركز األخرى. ،هات الحالیةوالتوج ة،الفعالی مزایابناء على  رد علیهالو  طلببمراجعة كل المركز  یقوم )د (

  ) من هذه اآللیة.5مالحظة: على الجهات الحكومیة االلتزام بمتطلبات اإلخطار الواردة في القسم (
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 األنشطة التوعویة التي تنظمها السلطات المنظمة للقطاعات4- 

المقرر تنظیمها السلطات المنظمة للقطاعات وضع وتوثیق وتطبیق وصون خطة لألنشطة التوعویة كل من على  )أ (
 على األقل. سنویا مرة واحدة بواقع ي، على ان یتم مراجعة تلك الخطة على مدار العام المیالدي التال

 .تنفیذهاألنشطة التوعویة قبل اجدول الحصول على موافقة المركز على  یجب  )ب (

 نشطة التوعویة ما یلي على األقل: األجدول یجب أن یشمل  )ج (
لتطبیق المرشحة  الكیاناتفعالیتان للتوعیة في مجال السالمة والصحة المهنیة مخطط لتنظیمهما لصالح  )1(

على موضوع  اعتمادا ،التي لدیها أنظمة معتمدة إلدارة السالمة والصحة المهنیة الكیاناتو/أو  النظام
 الفعالیة.

یخطط لها المركز أو ینفذها على مستوى عاله المشاركة في أنشطة أ مالحظة: یمكن أن یشمل المذكور
 إمارة أبوظبي.

السلطات المنظمة یشجع المركز فإن عند وضع جدول األنشطة التوعویة أو اإلعداد لنشاط توعوي محدد،  )د (
 ،الحصرعلى سبیل ال  ،ویشمل ذلك، ممكنة وعویة بأكبر كفاءة وفعالیةمن األنشطة الت االستفادةعلى للقطاعات 

 ما یلي: 
مع  اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةتوزیع/مشاركة مواد التوعیة المتعلقة ب )1(

 . األخرى قطاعات والجهات واألطراف المعنیةالسلطات المنظمة لل
 لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةاإلطار العام التخطیط لورش العمل/الفعالیات المرتبطة ب )2(

  .إن أمكن حضورالاألطراف األخرى ب وتنسیقها بما یسمح لممثلي
ة یلمعنیة لحمالت التوعاألخرى اوالتنسیق مع المركز والسلطات المنظمة للقطاعات واألطراف التخطیط  )3(

 . والصحة المهنیةاإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة ب تتعلق بمسائل محددة
 . ة إلنتاج وتوزیع المواد التوعویةفعالیة وأقلها تكلف اإلجراءاتالتأكد من إتباع أكثر  )4(

 التعریفبفعالیة في  والمشاركةكافة األنشطة التوعویة حول المركز إخطار ظمة للقطاعات السلطات المن على )ه (
لمركز على المواد الخاص باشعار العن طریق إدراج  اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةب

 ) من هذه الوثیقة. 6عملیة اإلخطار في القسم (متطلبات  بما یتفق مع ، وذلكالتوعویة

كتروني للمركز التي تقود إلى الموقع اإللالمناسبة كترونیة الروابط اإللإدراج السلطات المنظمة للقطاعات  على )و (
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة  وثائق على االطالعواألطراف المعنیة األخرى على  الكیاناتلمساعدة 

الروابط  بتوفیرللقطاعات السلطات المنظمة  على قیامتنص السیاسة التي یتبعها المركز حیث ، والصحة المهنیة
تروني (على الموقع اإللك والصحة المهنیةاإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة كترونیة التي تقود لوثائق اإلل

كترونیة التابعة للسلطات المنظمة لنشرها على المواقع اإللوثائق تلك البدًال من تقدیم نسخ إلیكترونیة من للمركز) 
 للقطاعات. 
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 األنشطة التوعویة التي تنظمها الجهات الحكومیة5- 

لتنظیمها لصالح أطراف  ةالجهتلك حكومیة إخطار المركز بشأن أیة أنشطة توعویة تخطط  ةجهكل یجب على  ) أ(
 ياألنشطة التوعویة الخارجیة هعلمًا بأن  .) أدناه6متطلبات القسم ( خارجیة، على أن یتم اإلخطار بما یتماشى مع

  فراد الجمهور العام.ألجهة و/أو مع ال األنشطة التي یتم تقدیمها لألشخاص الذین لیست لهم عالقة وظیفیة مباشرة

 اإلخطار باألنشطة التوعویة واعتمادها 6- 

مخطط ر المركز بشأن أیة أنشطة توعویة الجهات الحكومیة إخطاالسلطات المنظمة للقطاعات و كل من  على ) أ(
 الواردة أدناه.متطلبات الیتماشى مع  أنعلى اإلخطار و  .لتنفیذها

 الفعالیات  6-1

 الفعالیات 
متعلقة أمور مناقشة لهدف یو عدة جهات/ متحدثین یشمل مجموعة من األشخاص لتجمع  التعریف 

  بالسالمة والصحة المهنیة
 والندوات  ،والجلسات التدریبیة ،ورش العمل • أمثلة على األنشطة 

حسبما  ،لسلطات المنظمة للقطاعات/الجهات الحكومیةاالمعنیین من /إخطار مخاطبة • دور المركز 
 یلزم 

 ،لمنظمة للقطاعات/الجهات الحكومیةالسلطات االمعنیین من یع الدعوات على توز  •
 حسبما یلزم

 لمركز با الخاصاعتماد استخدام الشعار  •
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي المراجعة الفنیة للمواد التوعویة في ضوء متطلبات  •

 للسالمة والصحة المهنیة
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة الوارد ضمن ) L(النموذج استخدام عن طریق  • الزمنيالجدول اإلجراء و 

 والصحة المهنیة
  .یجب إخطار المركز قبل الفعالیة بثالثة أسابیع على األقل •

مالحظة: في حال الحاجة لدعوة متحدثین دولیین فیجب أن یتم ذلك وفق متطلبات البند 
 ) من هذه الوثیقة. 2-3(

 یتم منح االعتماد المبدئي في غضون أسبوع من استالم اإلخطار. • المراجعة واالعتماد
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 األنشطة اإلعالمیة  6-2

 األنشطة اإلعالمیة
موجهة إلى واحدة أو أكثر من وسائل اإلعالم اإلخباریة اتصال مكتوبة أو مسجلة  طرقأي  التعریف 

  یخص السالمة والصحة المهنیة  أمربغرض اإلعالن عن 
 والتصریحات الصحفیة أو اإلعالمیة المرئیة  اإلعالمیةاألخبار الصحفیة والنشرات  • أمثلة على األنشطة 

األنشطة اإلعالمیة المخطط لها (المقاالت والمقابالت واألخبار الصحفیة المتعلقة  •
 بالسالمة والصحة المهنیة)

 لها لوسائل اإلعالماالتصاالت والردود غیر المخطط  •
اإلطار العام لنظام المراجعة الفنیة للمواد اإلعالمیة/المعلومات في ضوء متطلبات  • دور المركز 

 إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة
 لمركز الخاص بااستخدام الشعار  مراجعة •
  إضافة التصریحات والمعلومات الالزمة من المركز •
 إن لزم األمرلمنظمة للقطاعات/الجهات الحكومیة السلطات االمعنیین من  التنسیق مع •

بنشر البیانات المتعلقة بالحوادث في األخبار مالحظة: إن المركز هو الجهة الوحیدة المخولة 
 الصحفیة 

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي الوارد ضمن ) L(النموذج استخدام عن طریق  • اإلجراء والجدول الزمني
 والصحة المهنیةللسالمة 

  .قبلها بأسبوعیجب إخطار المركز المخطط لها اإلصدارات اإلعالمیة في حال  •
غیر المخطط لها یجب إخطار المركز في غضون اإلصدارات اإلعالمیة  في حال  •

   .نشر الخبر الصحفي عقبساعة على األكثر  24
بتقدیم الرد خالل ثالثة أیام المركز  یقومالمخطط لها اإلصدارات اإلعالمیة  في حال • المراجعة واالعتماد

  .عمل
عند یقوم المركز بتقدیم الرد غیر المخطط لها اإلصدارات اإلعالمیة  في حال  •

   .اإلمكان
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 مطبوعات/منشورات السالمة والصحة المهنیة  6-3

 مطبوعات/منشورات السالمة والصحة المهنیة  
  إعداد وتوزیع المواد التوعویة التعریف 

 :سواء كانت مطبوعة أو إلكترونیة أمثلة على األنشطة 
 /نشرات المعلومات/نشرات الحقائقالنشرات اإلعالنیةالكتیبات/ •
   النشرات اإلخباریة/الملصقات •

 دور المركز 
 

 

 المراجعة الفنیة للمنشورات/المعلومات المخطط لنشرها •
  لمركزبا الخاصاعتماد استخدام الشعار  •
 إن لزم األمرالسلطات المنظمة للقطاعات/الجهات الحكومیة المعنیین من  التنسیق مع •

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي الوارد ضمن ) L(النموذج استخدام عن طریق  • اإلجراء والجدول الزمني
 للسالمة والصحة المهنیة

  .على األقل بأسبوعین إنتاج الموادیجب إخطار المركز قبل  •
   واحد. في غضون أسبوع یعتمد الخطط والمواد یراجع المركز المواد ویعطي الرد / واالعتمادالمراجعة 

 تنبیهات السالمة  6-4

 تنبیهات السالمة
 تأثیرأو  ،أو ممارسة غیر آمنة ،رشادیة قصیرة تستهدف إلقاء الضوء على حادثإمواد  التعریف 

تنبیهات السالمة اإلجراءات الواجب وتلخص  .على العمل أحد الحوادثالتحقیق في 
 اتخاذها لمنع تكرار الحادث أو الممارسة غیر اآلمنة.

  :سواء كانت مطبوعة أو إلیكترونیة أمثلة على األنشطة 
 نشرات المعلومات/نشرات الحقائق •

 المراجعة الفنیة للمنشورات/المعلومات المخطط لنشرها • دور المركز 
 لمركز با الخاصاعتماد استخدام الشعار  •
   السلطات المنظمة للقطاعات/الجهات الحكومیة إن لزم األمرالمعنیین من التنسیق مع  •

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي الوارد ضمن ) L(النموذج استخدام عن طریق  • اإلجراء والجدول الزمني
 للسالمة والصحة المهنیة

  .على األقل بأسبوعیجب إخطار المركز قبل إنتاج المواد  •
    .ثالثة أیامیعتمد الخطط والمواد في غضون  الرد / ویعطيیراجع المركز المواد  • المراجعة واالعتماد
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 لنظاملاإلطار العام ب الخاصةالنماذج 7- 

نموذج اإلخطار باألنشطة  –ضمن اإلطار العام لنظام إمارة ابوظبي للسالمة والصحة المهنیة الوارد ) L(النموذج 
 التوعویة في مجال السالمة والصحة المهنیة 

. ویمكن حول مسائل السالمة والصحة المهنیة إلخطار باألنشطة التوعویة ضمن القطاعاتلیتم استخدام هذا النموذج 
كتروني الموقع اإللمن خالل زیارة  اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةعلى نماذج  االطالع
 ).www.oshad.aeللمركز (
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 الوثیقِة  سجل تعدیل8- 

 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

 2017مارس  19 3.1

 الصفحاتكافة  تغییر الشعار 
 والصحةمن مركز أبوظبي للبیئة المسمى تغییر 

إلى مركز أبوظبي للسالمة والصحة والسالمة 
 المهنیة

 في كل الوثیقة

من اإلطار التشریعي لنظام إدارة تغییر المسمى 
مارة أبوظبي إلى اإلطار إلوالسالمة  والصحةالبیئة 

 العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 
 في كل الوثیقة

إلى السالمة السالمة و والصحة تغییر مسمى البیئة 
 والصحة المهنیة

 في كل الوثیقة

اإلبالغ عن األنشطة تغییر عنوان الوثیقة إلى 
 التوعویة الخاصة بالسالمة والصحة المهنیة

 الوثیقة في كل

لنظام إمارة  اإلطار العام الى  عنوان الوثیقةتغییر 
 أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 في كل الوثیقة

نطاق الوثیقة بعد  لتوضیح )1تحدیث القسم (
 مراجعته

3 

 5و 4و 3و 2الجدیدة ( البنود إلى) 2القسم (تغییر 
 )6و

4-10 
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