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 مقدمة1- 

المتطلبات األساسیة للكیانات التي تم تقییمها من قبل السلطة المنظمة للقطاع على بهدف تحدید تم تصمیم هذه اآللیة 
المخاطر الناجمة عن  دارةإلوالصحة المهنیة لسالمة لوال تحتاج الى تطبیق نظام كامل  المخاطر متوسطةأنها 

 أنشطتها.

العملیة التي یجب اتباعها من قبل السلطة المنظمة  "تحدید وتقییم وتسمیة الكیاناتـ ") الخاصة ب3.0(تفصل اآللیة 
 .التابع لقطاعها مستوى المخاطر لدى الكیان لتقییمللقطاع 

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي متطلبات لوالمتسق  النزیه والشفافتم تصمیم هذه اآللیة بهدف ضمان التطبیق 
 .للسالمة والصحة المهنیة
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 لمتطلباتا2- 

 المخاطر متوسطمتطلبات الكیان  2-1

أن تقوم  المخاطر متوسطةیجب على الكیانات التي تم تقییمها من قبل السلطة المنظمة للقطاع المعني ككیانات  )أ (
لقانون ل(وفقًا  متطلبات التالیةالتوافق، كحد أدنى، مع تلسالمة والصحة المهنیة ل سجالتبتطویر وتطبیق وصیانة 

 :في شأن تنظیم عالقات العمل) 1980لسنة  8االتحادي رقم 

 :، بما في ذلكالعاملینضمان تدریب  )1(

 .مكان العملب الخاصة السالمة والصحة المهنیةالجدد على قضایا  العاملینتدریب  .1
 .المهام/ المعداتالخاصة باعد العمل األساسیة / إجراءات التشغیل القیاسیة قو .2
 .المتواجدةاألخطار والمخاطر  .3
 .المواد الخطرة .4
 إجراءات اإلسعافات األولیة / مكافحة الحرائق / االستجابة لحاالت الطوارئ. .5

 والمخاطر: األخطارالتأكد من تحلیل  )2(

 أن یحدث؟ یمكنما الخطأ الذي  .1
 یتضرر؟من الذي یمكن أن  .2
 ؟قها لجعل مكان العمل أكثر أماناً ما هي الضوابط التي یمكن تطبی .3

 توفیر أدوات ومعدات آمنة ومناسبة: )3(

 .دوات حسب مواصفات الشركة الصانعةالتأكد من تركیب وتشغیل وصیانة المعدات واأل .1
(مثال: حیث یلزم  الشهادات ذات العالقةمن توفر و  ،التأكد من الفحص الدوري للمعدات واألدوات .2

 .الرافعات، الخ)
التأكد من أن استخدام المعدات واألدوات یتم فقط من قبل أشخاص مؤهلین وفي األغراض المخصصة  .3

 لها.

 :بما في ذلك ،الزمكما هو آمنة ومناسبة، رعایة سالمة و توفیر مرافق  )4(

 .وأفراد مدربین علیهاأولیة  صندوق ومعدات إسعافات .1
 .حریقالمكافحة لمعدات  .2
 .لشربمیاه ل .3
 .، الخمراحیض (دورات میاه)، أماكن استحمام، مغاسل للیدین، صابون، مناشف .4
 .بس / معدات السالمة الشخصیة، الخأماكن لحفظ المال .5
 أماكن استراحة وطعام. .6

 ، وتشمل:األمور المتعلقة بالصحة مراعاة )5(

 .توفیر معدات سالمة شخصیة مناسبة .1
 .إن یلزم، مناسبةاللقاحات توفیر ال .2
 .الحمایة من التعرض للمواد الخطرة .3
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 .مناسبتینالتهویة واإلضاءة ال .4
 .درجة حرارة مناسبة للعمل .5
 .العمل بشكل آمن مساحة عمل ومعدات مناسبة ألداء .6
مقدمي الخدمات من خالل لتخلص من النفایات او  ،للنفایاتمناسبة وتوفیر حاویات  ،نظافة مكان العمل .7

 .أبو ظبي –النفایات  إدارةمركز  ین من قبلالمرخص

المهنیة الخطیرة، السالمة والصحة حوادث جمیع حول بأسرع وقت ممكن و إبالغ السلطة المنظمة للقطاع  )6(
راجع الملحق أیام في حال الحوادث الخطیرة األخرى.  3أو في حال الوفاة  ساعة 24مدة أقصاها  وذلك في

 .المنظمة للقطاعات والسلطات المختصة األخرى ذات العالقة مع السلطاتالتواصل  بیانات): 1(

 ؤدي الى:مالحظة: حادث السالمة والصحة المهنیة الخطیر هو حادث مرتبط بالعمل ویتمثل في، أو ی

 .الوفاة •
 .إصابة خطیرة •
 .حدث بالغ الخطورة •
  .خطیر مرض مهني •

اإلبالغ عن " –) 11.0(اآللیة المهنیة الخطیرة، راجع الحوادث  حوللمزید من المعلومات  مالحظة:
 ."الحوادث والتحقیق فیها ورفع التقاریر

لإلبالغ الخطیرة"، السالمة والصحة المهنیة عن حوادث  اإلبالغ" –) Gنموذج (الیجب استخدام  مالحظة:
 .طة المنظمة للقطاع المعنيلسلاعن حوادث السالمة والصحة المهنیة الخطیرة إلى 

(خطیرة أو غیر خطیرة) وٕاخضاعها جمیعا للتحقیق في جوانب السالمة والصحة المهنیة تسجیل كافة حوادث  )7(
 :السالمة والصحة المهنیة

 ما الخطأ الذي حدث؟و –ف لماذا وكیف وقع الحادث اكتش –لحادث ا أسباب حدد .1
 ؟والمخاطر إزالة األخطارمن خالل ره لتجنب تكرار الحادث، یطو تیره أو یغیتم تما الذي یجب أن حدد  .2
 احتفظ بسجالت لكل الحوادث والتحقیقات فیها.  .3
 بعد استكماله إلى السلطة المنظمة للقطاع المعني خالل إرفع تقریر التحقیقفي حال الحادث الخطیر،  .4

 ). G1مرفق للنموذج (یوما من تاریخ الحادث، وذلك ك 30

لتلخیص مخرجات إلى السلطة المنظمة للقطاع المعني من الكیان  )G1نموذج (ال رفعمالحظة: یجب 
التحقیق في الحادث المهني الخطیر. أما تفاصیل التحقیق في جوانب السالمة والصحة المهنیة للحادث 

 فیجب إرفاقها كملحق للنموذج بعد استكماله. 

ستخدم والذي ی ) مخصص لالستخدام الداخلي وحفظ السجالت ضمن الكیان،G2نموذج (المالحظة: 
التحقیق في كافة الحوادث التي ال یلزم اإلبالغ عنها إلى  علیه والذي ،غیر خطیرة صاباتاإللتسجیل 

 نتائج التحقیق في تلك الحوادث داخلیا. لتسجیل) G2( النموذج واستخدامالسلطة المنظمة للقطاع المعني 

 لمزید من المعلومات.  ورفع التقاریر""اإلبالغ عن الحوادث والتحقیق فیها  –) 11.0راجع اآللیة ( مالحظة:

، لسلطة المنظمة للقطاع المعنيا إلىبالكیان بشكل سنوي  الخاصجل اإلصابات المهنیة" تقدیم نسخة من "س )8(
 ومتى اقتضت الحاجة.
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 التالیة، كحد أدنى:السالمة والصحة المهنیة سجالت و  ملفاتتعبئة واالحتفاظ ب )9(

 سجل الدورات التدریبیة. .1
 .معدات السالمة الشخصیة سجل .2
 . إلصابات المهنیةا سجل .3
 األخطار والمخاطر.سجل  .4
 .ثداالتحقیق في الحو  ملفات .5
 سجل المواد الخطرة، إن وجدت. .6

للكیان استخدام  یمكنو لهذه السجالت.  قیاسیةتحتوي المالحق الخاصة بهذه الوثیقة على نماذج  مالحظة:
 .حد أدنىكالمعلومات نفس نماذج أخرى شریطة أن توفر 

، أدلة الممارسة الفنیة -الواردة ضمن اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة ت لمتطلبااالمتثال ل )ب (
 .متى انطبق على أنشطة الكیان

  

  



 

  اآللیات، -اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة 
 14 من 7 فحةص      2017مارس  19،  (3.1)إصدار، المخاطرالمھنیة للكیانات متوسطة والصحة متطلبات السالمة  -) 5.0اآللیة (

 الوثیقِة  سجل تعدیل3- 

 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت تاریخ المراجعة رقم اإلصدار

 كافة الصفحات األول اإلصدار 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 مركز المسمى تغییر 
 أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 في كل الوثیقة

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

 والصحة المهنیة 
 في كل الوثیقة

 في كل الوثیقة تغییر مسمى البیئة والصحة والسالمة إلى السالمة والصحة المهنیة
إلى متوسطة المخاطر تغییر نطاق الوثیقة من الكیانات منخفضة 

 . المخاطر
 كل الصفحات

 )، 6(أ)((2-1))، 2() 1(أ)((2-1))، أ((2-1)تحدیث البنود: 
 ) 8(أ)((2-1) ،)7((أ)(1-2)

4-5 

 6 )9(أ)((2-1)(ب) إلى البند (2-1) القدیم تعدیل البند
 6 )(ب)1-2اضافة البند: (

، 4، 3، 2، 1إعادة ترقیم المالحق من (أ، ب، ج، د، ه، و) إلى  (
 ) على التوالي.  6، 5

8-13 

 8 (الملحق "أ" سابقا) 1 محتویات الملحقتحدیث 
(الملحق  1إلغاء السلطة المنظمة لقطاع الصرف الصحي من الملحق 

 "أ" سابقا). 
8 

حول  سابقا)" و(الملحق " 6الملحق  إضافة مالحظة في تذییل
 صالحیة نشرة تعلیمات السالمة

13 

 في كل الوثیقة لغویة وتحریریة لتوضیح المتطلبات دون تغییرهاأخرى تعدیالت 
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 األخرى والجهات للقطاعات المنظمة السلطات مع التواصل بیانات): 1( الملحق
 العالقة ذات

 السلطة المنظمة للقطاع القطاع اسم
طوارئ الرقم الخط المباشر لحاالت 

 المهنیة والصحة بالسالمة الخاصة

 800555 والنقل دائرة الشؤون البلدیة قطاع البناء واالنشاء

 800555 والنقلة دائرة الشؤون البلدی قطاع األنشطة التجاریة

 02-6156999 مجلس أبوظبي للتعلیم التعلیمقطاع 

 02-6943666 هیئة میاه وكهرباء أبوظبي  الطاقةقطاع 

 02-8181111 جهاز أبوظبي للرقابة الغذائیة الغذاءقطاع 

 02-4193666 أبوظبي –هیئة الصحة  الصحةقطاع 

 800555 مكتب تنمیة الصناعة الصناعةقطاع 

 800555 والثقافة هیئة أبوظبي للسیاحة السیاحةقطاع 

 02-6174515 والنقلدائرة الشؤون البلدیة  النقلقطاع 

 800555 أبوظبي –النفایات  إدارةمركز  النفایاتقطاع 

 

 أرقام الطوارئ السلطات المختصة في أبوظبي

 999 شرطة أبوظبي

 999 اإلسعاف

 999 الدفاع المدني

 أبوظبي –هیئة الصحة ، عملیات الطوارئ والكوارث إدارةمركز 
4193666-02 
4193660-02 

 800424 أبوظبي –هیئة الصحة ، العقاقیر والسموممركز معلومات 

 999 خفر السواحل

 999 الماء والكهرباء

 8009990 ابوظبي –هیئة البیئة 

 للسالمة والصحة المهنیةمركز أبوظبي 
4043800-02 
4043900-02 
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 التدریبیة الدورات حضور سجل): 2( الملحق

 سجل حضور الدورات

 الموقع: :الكیانإسم 

 الوظیفة اسم الموظف الدورة تاریخ

 نوع التدریب

(مثال: توعیة، 
 إسعافات أولیة)

عدد 
ساعات 
 التدریب

 توقیع المدرب توقیع الموظف
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 معدات الحمایة الشخصیةسجل ): 3الملحق (

تم استبدالها. یأي تكالیف، أو التي تحمیلهم تم توفیرها للموظفین دون ییستخدم هذا السجل لتسجیل معدات الحمایة الشخصیة التي  
ا وصیانتها استخدامهیتم و  قد تم تصنیعها التي یتم توفیرهاأن معدات الحمایة الشخصیة  التأكد باستمرار منعلى صاحب العمل و 

 "معدات الحمایة الشخصیة".  –) 2.0، كما في دلیل الممارسة الفني رقم (حسب المعاییر الدولیة

التي یتعرض لها  األخطار والمخاطرمناسبة لضبط  التي یتم توفیرهاأن معدات السالمة الشخصیة صاحب العمل یجب أن یضمن 
 تحت إدارته. العاملون

وأن كیفیة استخدام وصیانة معدات السالمة الشخصیة على التدریب المناسب كل موظف قد تلقى ن صاحب العمل أیجب أن یضمن 
 هناك مخزن مناسب لهذه المعدات.

 الشخصیةسجل معدات السالمة 

 :الموقع :إسم الكیان

تاریخ الصرف أو 
 االستبدال

اسم 
 الموظف

 الوظیفة

 نوع المعدات

(مثال: نظارات 
سالمة، أحذیة 

 سالمة)

 توقیع المشرف توقیع الموظف النوع الكمیة
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 ): سجل اإلصابات المهنیة4الملحق (

 سجل اإلصابات المهنیة

 :الموقع :إسم الكیان

 تاریخ اإلصابة

وقت 
العالج 

 24بنظام (

 ساعة)

 الوظیفة اسم الموظف
طبیعة 
 اإلصابة

العالج 
 المقدم

هل هناك 
حاجة 

لعالجات 
 أخرى؟

 توقیع المشرف توقیع الموظف

   نعم / ال      

   نعم / ال      

   نعم / ال      

   نعم / ال      

   نعم / ال      

   نعم / ال      

   نعم / ال      

   نعم / ال      

   / النعم       

   نعم / ال      

   نعم / ال      

   نعم / ال      

   نعم / ال      

   نعم / ال      



 

  اآللیات، -اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة 
 14 من 12 فحةص      2017مارس  19،  (3.1)إصدار، المخاطرالمھنیة للكیانات متوسطة والصحة متطلبات السالمة  -) 5.0اآللیة (

 ): سجل األخطار والمخاطر5الملحق (

  والمخاطر األخطارسجل 

 :الموقع :إسم الكیان

 المهمة

 األخطار

(ما الخطأ الذي یمكن أن 
 یحدث؟)

 المخاطر

مدى (لو حدث الخطأ، ما 
 النتائج المترتبة؟) سوء

إجراءات الرقابة المتوفرة 
 في المكان

 توقیع المشرف

     

    

     

    

     

    

     

    

     

    

     

    

     

    



 

  اآللیات، -اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة 
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 ): سجل المواد الخطرة6الملحق (

 سجل المواد الخطرة

 :الموقع :إسم الكیان

 اسم المادة

(االسم العلمي أو 
 التجاري)

 اسم الُمصنِّع اسم المورد
الكمیة القصوى 

 المخزنة

شروط خاصة  نشرة تعلیمات السالمة*
/  الستخدامل

تخزین / ال
 التخلص

 متوفرةالنسخة 
 في الموقع

 تاریخ اإلصدار

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 سنوات من تاریخ اإلصدار.  5نشرة تعلیمات السالمة: یجب أن ال تتجاوز * 
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