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     مقدمة1- 

إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة، بما یشمل  نظامبإدارة اإلطار العام ل الخاصةكافة المتطلبات هذه اآللیة  تحدد
 :اآلتي

 والسلطات المنظمة للقطاعاتمهام ومسؤولیات مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •
 تحدید وتعیین السلطات المنظمة للقطاعات •
 السلطات المنظمة للقطاعات داءأل المستمرةدارة اإل •

أبوظبي للسالمة والصحة لنظام إمارة العام لإلطار  والمتسقهذه اآللیة لضمان التطبیق العادل والشفاف  إعدادتم 
 المهنیة.
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 والمسؤولیاتالمهام 2- 

یصف القسم التالي المهام والمسؤولیات األساسیة لكل من مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة والسلطات  ) أ(
 أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة. اإلطار العام لنظام إمارةوتطبیق المنظمة للقطاعات في إدارة 

اإلطار العام لنظام في منصوص علیها ف قطاعاتالرجة ضمن دكیانات المالمهام والمسؤولیات الخاصة بال أما  ) ب(
 .الذاتي والتنظیم) المهام والمسؤولیات 1العنصر ( -أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  إمارة

 مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة1-2 

  :ال على سبیل الحصر، ما یلي مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةتشمل مسؤولیات  ) أ(

أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة واإلشراف على كافة  اإلطار العام لنظام إمارةوضع وتطبیق وتحدیث  )1(
 : اآلتيالمسائل المتعلقة بالسالمة والصحة المهنیة بما یشمل 

مع  أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام لنظام إمارةلتأكد من تكامل متطلبات ا .1
 .األخرىمتطلبات السلطات المعنیة 

 .اإلطار العام) على مستوى اإلمارةوضع خطط لتحدیث النظام (  .2
 .التنسیق والتعاون مع السلطات المعنیة بشأن المسائل المتعلقة بالنظام (اإلطار العام)  .3
 وفقاحسبما یلزم  كیاناتمراجعة واعتماد أنظمة إدارة السالمة والصحة المهنیة الخاصة بال  .4

 .للنظامعام متطلبات تطبیق اإلطار الل
 .تعیین السلطات المنظمة للقطاعات مراقبة جهود إدارة وتطبیق النظام من خالل  .5

وسائل مثل التفتیش والتدقیق ورفع تقاریر مراقبة أداء السلطات المنظمة للقطاعات من خالل   .6
  .األداء

إنشاء وصون قاعدة بیانات حول السالمة والصحة المهنیة ونظام إلیكتروني موحد على مستوى اإلمارة  )2(
 المعنیة كیاناتكافة السلطات والوٕاتاحته الستخدام 

المهنیة العاملین في مجال  كیاناتالممارسین وال ومتابعة أداءلتقییم وتسجیل وضع وتطبیق نظام  )3(
 ق مع السلطات المعنیةالسالمة والصحة المهنیة بالتنسی

 اإلطار العام لنظام إمارةللتدریب والكفاءة خاصة ب ،بالتنسیق مع السلطات المعنیة، برامجوضع  )4(
لممارسین العاملین في لالتدریب الالزم حول النظام  توفیربغرض  أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 مهنیة وغیرهم من األطراف المعنیةمجال السالمة والصحة ال
 السالمة والصحة المهنیة  بمسائلوضع وتطبیق برامج للتوعیة  )5(
 تطبیق النظام وتشجیع  لتعزیز نظام للحوافزوضع  )6(
 بالنظام  الخاصةإبرام العقود واالتفاقیات  )7(
 استراتیجیة مع األطراف المحلیة واالتحادیة واإلقلیمیة والدولیة عالقات شراكة  تطویر )8(
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مع المعلومات حول المسائل ذات الصلة مة والصحة المهنیة وجتعلقة بالسالالم االستبیاناتإجراء  )9(
 بالتنسیق مع السلطات المعنیة 

تطبیق نظام إدارة السالمة في األداء دوریة إلى المجلس التنفیذي إلمارة أبوظبي حول التقاریر الرفع  )10(
 الصحة المهنیة على مستوى اإلمارة

تزوید األطراف المعنیة بالمعلومات والمنشورات/المطبوعات الرسمیة حول نظام إدارة السالمة الصحة   )11(
 المهنیة

یحق للمركز الرجوع في التفویض كما  .بتنظیم قطاع معین ذات العالقةیحق للمركز تفویض الصالحیات  ) ب(
 .اتقطاعأحد التنظیم للسلطة معینة  الذي منحه

 للقطاعاتالسلطات المنظمة  2-2

ن المجلس التنفیذي تعیین صادر مبالقرار و  مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةمن مقدم بناء على مقترح  ) أ(
أبوظبي للسالمة  اإلطار العام لنظام إمارةاإلشراف على تطبیق  المنظمة للقطاع ة، تتولى السلطإلمارة أبوظبي

 مسؤولة بصفة خاصة عما یلي:  ةالسلطتلك ، وتكون ابه المعني قطاعالفي  والصحة المهنیة

المطلوب منها وضع وتطبیق أنظمة إلدارة السالمة والصحة المهنیة  كیاناتوتسجیل ال وتسمیةتحدید  )1(
 .أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام لنظام إمارةمتطلبات بكامل  تلتزم بشكل

بضرورة وضع وتطبیق إجراءات التحكم الالزمة وفقًا  وٕابالغها الخطورةمتوسطة  كیاناتتحدید ال )2(
) متطلبات السالمة 5اآللیة ( - أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام لنظام إمارةلمتطلبات 
 .الخطورةمتوسطة  كیاناتللمهنیة والصحة ال

على النحو  طاعالمنظمة للق ةتخضع إلدارة السلط سوفالتي  الخطورةمنخفضة  كیاناتال وٕابالغتحدید  )3(
 .كیاناتالتلك لمخاطر والعملیات الخاصة باالذي یتالءم مع 

وفقًا لمتطلبات  القطاع كیاناتمة والصحة المهنیة التي تضعها مراجعة واعتماد أنظمة إدارة السال )4(
 . أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام لنظام إمارة

من خالل وسائل مثل التفتیش  أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام لنظام إمارةمراقبة تطبیق  )5(
 على األقل:  اآلتيبما یشمل  المدرجة ضمن القطاع كیاناتوالتدقیق الدوریین على ال

  .: تدقیق واحد تجریه السلطة المنظمة للقطاع كل ثالث سنواتالخطورةعالیة  كیاناتال .1
خالل ستة أشهر من  للقطاع السلطة المنظمة: تفتیش واحد تجریه الخطورةمتوسطة  كیاناتال .2

   .كل ثالث سنواتبعد ذلك یتم  ابالغ الكیان و
  .: تفتیش واحد تجریه السلطة المنظمة للقطاع كل ثالث سنواتالخطورةمنخفضة  كیاناتال .3

المدرجة ضمن  كیاناتالتي تجریها المراقبة التحقیقات الداخلیة في حوادث السالمة والصحة المهنیة  )6(
) 11اآللیة ( - أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام لنظام إمارةوفقًا لمتطلبات  قطاعال

 .ورفع التقاریر الحوادث والتحقیق فیها اإلبالغ عن
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مركز أبوظبي التحقیق في حوادث السالمة والصحة المهنیة بناء على توجیهات أو طلبات القیام ب )7(
 - أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام لنظام إمارةووفقًا لمتطلبات  للسالمة والصحة المهنیة

 ورفع التقاریر. الحوادث والتحقیق فیها اإلبالغ عن) 11اآللیة (
اإلطار العام لمتطلبات  وفقاتنظیم األنشطة التوعویة المناسبة على مستوى القطاع بالتنسیق مع المركز  )8(

 الخاصةاألنشطة التوعویة  اإلبالغ عن) 12اآللیة ( - والصحة المهنیةأبوظبي للسالمة  لنظام إمارة
 .السالمة والصحة المهنیةب

 والمستجدةمتطلبات السالمة والصحة المهنیة الحالیة  فيوالتكامل  التوافق التنسیق مع المركز لضمان )9(
تكامل متطلبات ) 1اآللیة ( - أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام لنظام إمارة(انظر 

 السالمة والصحة المهنیة في إمارة أبوظبي)
السالمة والصحة المهنیة على مستوى تقاریر إلى المركز حول األداء في تطبیق نظام إدارة الرفع  )10(

مراقبة ) 6اآللیة ( - أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام لنظام إمارةالقطاع وفقا لمتطلبات 
  المهنیة ورفع التقاریر.ة أداء السالمة والصح

على المشاركة في األنشطة/الحمالت المتعلقة بالسالمة  رجة ضمن القطاعدالم كیاناتتشجیع ال )11(
 . والصحة المهنیة

  السلطات المنظمة للقطاعات لدىموارد السالمة والصحة المهنیة  2-3

توفیر الموارد الالزمة (سواء البشریة أو المالیة أو  ضمان اتقطاعللالمنظمة  اتاإلدارة العلیا للسلط على )أ (
 لمهام والمسؤولیات واألنشطة المنصوص علیها فیما یلي:لغیرها) لضمان التنفیذ التام  وأ ،المعدات

  2009) لعام 42القرار رقم ( )1(
) المهام والمسؤولیات 1العنصر ( - أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام لنظام إمارة )2(

 الذاتي  والتنظیم
 أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام لنظام إمارةالواردة ضمن  اإللزامیة"المتطلبات " )3(

 والمعاییر والقیم واإلرشادیة) ،وأدلة الممارسة الفنیة ،(اآللیات
 مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةالمهام والمسؤولیات واألنشطة األخرى التي یعتمدها  )4(

ب) یحق للمركز منح صالحیات محدودة معینة إلى السلطة المنظمة ()3-3( البندة: بموجب مالحظ
 للقطاع.

السالمة والصحة في مجال الالزمة والمؤهلة البشریة موارد الر من توفالتأكد السلطات المنظمة للقطاعات  على )ب (
في  أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةإمارة لنظام طار العام لإلالمهنیة والحفاظ علیها لضمان التطبیق الناجح 

 ومراقبة جهود التطبیق. ات المعنیة بهاالقطاع

الدعم والتدریب وغیره من أنشطة بناء القدرات بغرض تطویر والحفاظ توفیر السلطات المنظمة للقطاعات  على )ج (
 السالمة والصحة المهنیة بمستوى الكفاءة المطلوب. العاملین فيعلى 



 

 اآللیات  -اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 
 16من 7 صفحة  2017 مارس 19–) .13( صداراإل – المهنیة والصحة للسالمة أبوظبي إمارة لنظام العام اإلطار إدارة آلیات -) 2.0( اآللیة

 

عدد من العوامل التي  السالمة والصحة المهنیة في كل قطاع على العاملین فيیعتمد العدد المطلوب من  )د (
 : الحصرعلى سبیل ، ال ما یلي تشمل

اإلطار العام لنظام متطلبات ب لاللتزام إبالغهاأو  تسمیتهاالعاملة ضمن القطاع والمقرر  كیاناتعدد ال )1(
 .المهنیةأبوظبي للسالمة والصحة  إمارة

 .ملیات واألنشطة التي یتم تنفیذهامدى تعقید/طبیعة وتكرار الع )2(
 .سالمة والصحة المهنیةالفي مجال وتطور القطاع  ةمستوى قدر  )3(

أفراد یعملون بدوام كامل ثالثة  ات على األقلقطاعلمنظمة لال اتسلطمن اللدى كل  یتوفریجب أن  )ه (
وفقًا لمتطلبات  مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةلدى مخصصین للسالمة والصحة المهنیة ومسجلین و 

السالمة والصحة  ممارسي) تسجیل 8اآللیة ( - أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام لنظام إمارة
 المهنیة.

أحد أعضاء ب على اتصال مباشرالمسؤول عن مهام السلطة المنظمة للقطاع األعلى المدیر  یجب أن یكون )و (
 العلیا بالجهة.اإلدارة 

بصفته  مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةمسجًال لدى /قائد فریق/رئیس قسم مدیرهناك  أن یكونیجب  )ز (
اآللیة  - أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام لنظام إمارةممارس عام من الفئة "أ" وفقًا لمتطلبات 

 –ًا واحدًا على األقل شخصكذلك ن یشمل الفریق السالمة والصحة المهنیة، على أ ) تسجیل ممارسي8(
لدیه مؤهل معترف به دولیًا بصفته كبیر مدققین في مجال  –قسم الفریق/رئیس الإضافة إلى المدیر/قائد 
 السالمة والصحة المهنیة.

ولدیهم مؤهلین  هاأعمال التدقیق نیابة عنب المكلفینعاملیها كون ی ضمان أنسلطات المنظمة للقطاعات لا على )ح (
 مؤهل معترف به دولیًا في مجال التدقیق. 

لدیه مؤهل معترف به دولیًا  فردعمال التدقیق التي تجریها السلطات المنظمة للقطاعات أیجب أن یقود كافة  )ط (
 بصفته كبیر مدققین في مجال السالمة والصحة المهنیة.

  للقطاعات السلطات المنظمةب الخاصةأنظمة إدارة السالمة والصحة المهنیة  2-4

إدارة السالمة ها الخاص ببتحدیث نظامالمعینة لقطاع، تلتزم السلطة/الجهة سلطة منظمة ك هاعقب تعیین ) أ(
لیشمل االلتزامات الخاصة بممارسة مهام السلطة المنظمة للقطاع وفقًا (كجهة / كیان) والصحة المهنیة 

 .المهنیةأبوظبي للسالمة والصحة  اإلطار العام لنظام إمارةلمتطلبات 

 من خالل التدقیق.بالتحقق مما تقدم  مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة یقوم ) ب(
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  خطط إدارة الطوارئ في القطاعات  2-5

 حاالت منهجیة إلدارة إجراءاتالسلطات المنظمة للقطاعات بوضع وتوثیق وتطبیق وصون كل من تقوم  ) أ(
 . بها الطوارئ المتوقعة على مستوى القطاع المعني

اإلمارات إلدارة  دولة معیاراإلصدار األخیر المنشور لبمتطلبات  الخاصة بالقطاع الطوارئ طتلتزم خط ) ب(
عالوة على المعاییر ذات الصلة الصادرة عن السلطات ، )AE/HSC/NCEMA 7000(استمراریة األعمال 

 المعنیة.
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  للقطاعاتتحدید وتعیین السلطات المنظمة 3- 

 المتطلبات العامة 3-1

 والتنظیم) المهام والمسؤولیات 1العنصر ( -إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة نظام العام لوفقًا لإلطار  )أ (
المسؤولة عن السالمة والصحة المهنیة  الجهةباعتباره  ،مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةفإن  –الذاتي 

تحدید السلطة لدیه ، أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام لنظام إمارةفي إمارة أبوظبي وكذلك عن 
 للقیام بمهام إحدى إحدى الجهات الحكومیة تعیینلإلى المجلس التنفیذي إلمارة أبوظبي ورفع التوصیة 

 السلطات المنظمة للقطاعات.

تحدید ، یحق للمركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام لنظام إمارةفي إطار مراقبة تطبیق  )ب (
للنظام منظمة لإلشراف على تطبیق اإلطار العام  ةسلطتعیین  یلزم لهااإلمارة  فيقطاعات اقتصادیة إضافیة 

 . من قبلها

 لتولي/السلطات الحكومیة مالءمة كي یرشحها المركز للتعیین كیاناتتحدید أكثر التشمل  أعالهعملیة التحدید  )ج (
  .المعني المنظمة للقطاع ةمسؤولیة أداء واجبات السلط

 من هذه الوثیقة.) 2-3وفقًا للقسم (للتقییم تحدیدها  یتمالقطاعات التي  تخضع )د (

إلى المجلس التنفیذي إلمارة أبوظبي باعتماد بالتوصیة المركز  القطاع، یقوم بناء على نتائج عملیة تقییم )ه (
المقترحة لتكون السلطة المنظمة له فیما یخص السالمة  الحكومیة وتعیین الجهة/السلطةالمعني القطاع 

 والصحة المهنیة. 

 تقییم القطاععملیة  3-2

ة إلبالغها بأنه قد تم الجهة/السلطة الحكومیة المقترحمع مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة یتواصل  )أ (
جال السالمة والصحة كإحدى السلطات المنظمة للقطاعات في ممستقبال تحدیدها كجهة یمكنها العمل 

 إنجاز عملیة التقییم.  فيى المعلومات الالزمة للمساعدة لحصول عللو المهنیة، 

السلطات المنظمة للقطاعات الحالیة بغرض  تحت، حیثما أمكن ذلكیراعي المركز دمج القطاعات الجدیدة،  )ب (
 .الساریةالصالحیات/القوانین في الحاالت التي تسمح بها وذلك تقلیل عدد تلك السلطات 

 : الحصرعلى سبیل ال ، ما یلي تشمل عملیة التقییم )ج (

  .تقییم المخاطر واألخطار في القطاع )1(
  .ضمن القطاع العاملة كیاناتعدد ال )2(
 .لعاملین في القطاعل يالعدد التقریب )3(
 .تهامستوى تعقید/طبیعة العملیات واألنشطة ووتیر  )4(
 .تخزین و/أو استخدام المواد الخطرة )5(
  .في المواقع الحساسة أو بالقرب منها العملیات المنفذة )6(
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 .والتغطیة اإلعالمیة) ، والمالمح(المعلومات العامة لمالمح الرئیسیة للقطاعا )7(
 .لها القائمة حالیامع قطاعات السالمة والصحة المهنیة والسلطات المنظمة  التعامالت )8(
  .المتوفرة حالیاً  تطبیق متطلبات السالمة والصحة المهنیة والقدراتفي الحالي  ىالمستو  )9(
في القطاع  أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام لنظام إمارةالزمنیة الممكنة لتطبیق  األطر )10(

 .المعني

 الحصر:على سبیل ال  ،المحددة من الجوانب التالیةأیضًا تقییم السلطة/الجهة التقییم عملیة تشمل  )د (

السالمة والصحة المهنیة بموجب قانون/قوانین التأسیس في مجال / السلطات المتوفرة لها  سلطةال )1(
 وغیرها من القوانین والقرارات واللوائح ذات الصلة

 كونها مملوكة للحكومة بصورة كاملة أو جزئیة  )2(
 السلطات الحكومیة األخرى التي یمكن أن یكون لها صالحیات في القطاع المعني )3(
 رخیص وغیرها) (بما یشمل التفتیش/التلموارد ل الحاليمستوى ال )4(
 متطلبات میزانیة السالمة والصحة المهنیة  )5(

 المنظمة للقطاع ةتعیین السلط 3-3

مستعدان للبدء في  ینع والسلطة/الجهة الحكومیة المحددالقطا أنإذا رأى المركز بناء على نتائج التقییم  )أ (
مقترحاته بهذا الشأن إلى  یرفع المركز، أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام لنظام إمارةتطبیق 

 المجلس التنفیذي إلمارة أبوظبي العتمادها.

أبوظبي  اإلطار العام لنظام إمارةبتطبیق  المقترحةقیام القطاع و/أو السلطة المنظمة أن یقرر  لمركزل یحق )ب (
مناسبة ض صالحیات محدودة لسلطة/جهة للمركز أیضًا تفوی ویحق. على مراحل للسالمة والصحة المهنیة

رفع البیانات المتعلقة و (مثل جمع للنظام اإلطار العام  ضمننشطة المحددة تنفیذ عدد من المهام واألب كي تقوم
 في مجال السالمة والصحة المهنیة).الكیانات التابعة لها أداء بحوادث و 

 ما یلي: یشمل أن المقترح الذي یتم رفعه إلى المجلس التنفیذي إلمارة أبوظبي  على )ج (
 قطاع المقترح بما یشمل:نبذة عن ال )1(

 العاملة  كیاناتعدد ال .1
 مستوى المخاطر في القطاع  .2
 لسالمة والصحة المهنیة في القطاعالحالیة ل القدرات .3

 متطلبات المیزانیة  )2(

 متطلبات الموظفین/الموارد )3(

 المقترح لقطاع لالخطة التنفیذیة  )4(

االتصاالت الرسمیة  إجراء المركز في، یبدأ التوصیة المرفوعةفي حال موافقة المجلس التنفیذي على  )د (
 مثل االتفاق حول األطر الزمنیة والخطط التنفیذیة). ( للقطاع الجدیدوالتخطیط مع السلطة المنظمة 
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 إدارة أداء السلطات المنظمة للقطاعات4-

. انظر بتنفیذهاأداء سنویة لكافة السلطات المنظمة للقطاعات علیها االلتزام  مستهدفاتیضع المركز كل عام  )أ (
 ) أدناه للتعرف على األطر الزمنیة. 1الجدول رقم (

 األداء السنویة من خالل مراسالت رسمیة من المركز. مستهدفات یتم إصدار  )ب (

 مستهدفاتكعامة لكافة السلطات المنظمة للقطاعات أو  مستهدفاتكاألداء السنویة مستهدفات یجوز إصدار   )ج (
 بناء على مستویات األداء السابقة للسلطة. ، وذلكمعینةمنظمة لسلطة 

 األداء السنویة بناء على ما یلي: مستهدفات یتم تحدید  )د (

 أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام لنظام إمارةآلیات  )1(
 مستوى األداء في العام السابق  )2(
 الموارد المتاحة  )3(
 مستوى أداء السلطات المنظمة األخرى  )4(
 المالحظات واآلراء الواردة من السلطات المنظمة للقطاعات  )5(
 أهداف الخطط االستراتیجیة للمركز  )6(
 متطلبات المجلس التنفیذي إلمارة أبوظبي  )7(

 

 نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  اإلطار الزمني 
مركز أبوظبي  الجهة المسؤولة  

للسالمة والصحة 
 المهنیة

مركز أبوظبي 
للسالمة والصحة 

 المهنیة

السلطة المنظمة 
 للقطاع 

مركز أبوظبي للسالمة 
 والصحة المهنیة

مستهدفات ال اعتماد اإلجراء
األولیة لكل عام 

على مستوى بناء 
األداء في منتصف 

 العام السابق

مستهدفات الإرسال 
إلى السلطات 
المنظمة للقطاعات 

  بشأنهاواالتفاق 

طة الخ وضع
التنفیذیة بناء على 

مستهدفات ال
 رفعها إلى المركز و 

اعتماد الخطة التنفیذیة للعام 
 المیالدي القادم

 التنفیذیة) األطر الزمنیة للخطة 1الجدول رقم (

 

 

 

 



 

 اآللیات  -اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 
 16من 12 صفحة  2017 مارس 19–) .13( صداراإل – المهنیة والصحة للسالمة أبوظبي إمارة لنظام العام اإلطار إدارة آلیات -) 2.0( اآللیة

 

  السنویة للسلطات المنظمة للقطاعات التنفیذیة  الخطط 4-1

مستهدفات تماشى مع تع وتوثیق خطة تنفیذیة سنویة السلطات المنظمة للقطاعات وضكل من یجب على  )أ (
 ) من هذه الوثیقة. 4سبق تعریفها في القسم (لتلك السلطة كما األداء السنویة 

 الذي یحدده المركز.  نموذج الخطةم استخداالسلطات المنظمة للقطاعات على  )ب (

 السلطة المنظمة المعنیة ومن ثم اعتمادها من اإلدارة العلیا یا لدىیتم مراجعة الخطة التنفیذیة السنویة داخل )ج (
 . لها

 السلطة یتم إرسالها إلى المركز العتمادها رسمیًا قبل البدء في تطبیقها.  من قبلعتماد الخطة عقب ا )د (

 قراره الخاص باعتماد الخطة من عدمه. بیخطر المركز السلطة المنظمة المعنیة  )ه (

 ورفع التقاریرمراقبة أداء السلطات المنظمة للقطاعات  4-2

اإلطار العام لنظام إضافة إلى متطلبات إدارة أداء القطاع المنصوص علیها في یتم تنفیذ متطلبات هذا القسم  )أ (
 . المهنیة ورفع التقاریرمراقبة أداء السالمة والصحة ) 6اآللیة ( - أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة إمارة

هدف من مستكل التقدم المحرز مقارنة بحول تقاریر ربع سنویة السلطات المنظمة للقطاعات كل من ترفع  )ب (
 األداء السنویة. اتفهدمست

هذا األمر داخلیًا إلى اإلدارة  رفع، یتم للمستهدفات الموضوعةالسلطة المنظمة للقطاع   تحقیقفي حال عدم  )ج (
 العلیا للسلطة التخاذ القرار الالزم. 

 تشمل التقاریر ربع السنویة والسنویة المرفوعة إلى المركز ما یلي:  )د (

 داء الحالیةمستویات األلمبررات ال )1(
 التصحیحیة لمعالجة مستوى األداء المتدني  اإلجراءات )2(
 (إن لزم األمر)طلب تغییر/تحدیث أهداف األداء  )3(
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 مراقبة أداء السلطات المنظمة للقطاعاتدور المركز في 5- 

 اإلطارمستوى أداء السلطات المنظمة للقطاعات في تطبیق  مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةیراقب  )أ (
ومتطلباته من خالل عدد من الوسائل التي تشمل ما یلي،  أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة العام لنظام إمارة

 الحصر:على سبیل ال 

 التدقیق  )1(
 تقاریر األداء في مجال السالمة والصحة المهنیة  )2(
 اجتماعات مراجعة األداء  )3(

 األداء. مراقبةیتم إخطار السلطة المنظمة المعنیة رسمیًا بالمشاكل التي ترصدها عملیة  )ب (

 : الخطة التنفیذیة السنویة/ متطلبات األداء في حال استمرار عدم التزام السلطة المنظمة للقطاع ب )ج (

تصحیحیة اء واإلجراءات اللحضور اجتماع لمناقشة مستوى األد المعنیة یدعو المركز السلطة المنظمة )1(
 أن یحضره أحد مسؤولي اإلدارة العلیا بالجهة المعنیة. والالزمجتماع هذا االتوثیق وقائع  ویتم .الالزمة

 تشمل أجندة االجتماع ما یلي:  )2(

 الوضع الحالي للسلطة المنظمة للقطاع  .1
 المشاكل التي أدت لمستویات األداء الحالیة .2

 خطة اإلجراءات التصحیحیة   .3

على أال تضع السلطة المنظمة المعنیة خطة تنفیذیة مفصلة لمعالجة مشكالت األداء داخل السلطة،  )3(
الخطة عن ثالثة أشهر میالدیة وأن یتم إدراجها ضمن الخطة التنفیذیة السنویة تلك تزید مدة 

 ) من هذه الوثیقة. 1-4المنصوص علیها في القسم (
ر مستجدات التطبیق بصفة شهریة من خالل اجتماعات آخبالمركز للقطاع تخطر السلطة المنظمة  )4(

 یتم تسجیل وقائع تلك االجتماعات. و رسمیة، 

لكافة السلطات المنظمة  اإلجماليیرفع المركز إلى المجلس التنفیذي إلمارة أبوظبي تقریرًا سنویًا حول األداء  )د (
 لألداء.  اتمقارنإجراء  في ذلكبما للقطاعات 

  سحب التعیین  5-1

في إمارة الجهة المسؤولة عن السالمة والصحة المهنیة هو  مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةباعتبار  )أ (
أن یرفع ، فإنه یحق للمركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام لنظام إمارة وكذلك عنأبوظبي 
 ظمة للقطاعات. إلى المجلس التنفیذي إلمارة أبوظبي لسحب تعیین السلطات المن توصیات

 على ما یلي: أن تستند مقترحات سحب تعیین السلطات المنظمة للقطاعات  على )ب (

 ) من هذه الوثیقة) 5مشكالت األداء (وفقًا للقسم ( )1(
 السیاسات والقوانین وتعلیمات حكومة أبوظبي في یر تغال )2(
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 توجهاتهسیاسة المركز/في ر تغیال )3(

 ة لمراجعة ما یلي واالتفاق حوله:المركز مع السلطة المنظمة المعنیسحب التعیین، یجتمع ب رفع التوصیةقبل  )ج (

 إعادة توزیع الموارد الخاصة بالسالمة والصحة المهنیة التي لدى السلطة المنظمة للقطاع  )1(
 السالمة والصحة المهنیة  اتمیزانی  )2(
 خطة التسلیم  )3(
 الجاریة المسائل )4(

األمور المنصوص علیها أن تشمل المجلس التنفیذي  المركز إلى اي یرفعهتسحب التعیین الب على التوصیة )د (
 ).ج(1-5في القسم 
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  سجل التعدیالت على الوثیقة  6-

 رقم اإلصدار
تاریخ 

 المراجعة
 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت

 جمیع الصفحات اإلصدار األول 2012فبرایر  2.0

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

 2017مارس 19 3.1

 جمیع الصفحات تغییر الشعار 

من مركز أبوظبي للبیئة والصحة والسالمة إلى  المسمىتغییر 
 مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 في كل الوثیقة

من اإلطار التشریعي لنظام إدارة البیئة  المسمىتغییر 
والصحة والسالمة بإمارة أبوظبي إلى اإلطار العام لنظام إمارة 

 أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 
 في كل الوثیقة

تغییر مسمى البیئة والصحة والسالمة إلى السالمة والصحة 
 المهنیة

 في كل الوثیقة

تغییر اسم الوثیقة من متطلبات نظام إدارة البیئة والصحة 
لقطاع المعني إلى إدارة اإلطار العام لنظام إمارة لوالسالمة 

 أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة
 في كل الوثیقة

 في كل الوثیقة السابقة واستبدالهاحذف كافة المتطلبات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2017 مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة© 

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