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 مقدمة -1

 المنظمةوالسلطات  للسالمة والصحة المهنیةاإلجراءات التي یجب على مركز أبوظبي لتحدید تم إعداد هذه اآللیة 
الحد األدنى  تحقیق بهدف تطبیقهادرجة ضمن القطاعات) الم الكیانات وأالحكومیة  الجهات سواء( والكیانات اتللقطاع

داء ربع تقاریر األ من خالل أساسا(العالقة  ذاتتقاریر الورفع  أداء السالمة والصحة المهنیةمراقبة ومعاییر  عملیةمن 
 .)مستقلة أطراف السنویة وتقاریر التدقیق الصادرة عن

إمارة أبوظبي للسالمة  نظامالعام لإلطار ا متطلباتل والمتسقهذه اآللیة لضمان التطبیق العادل والشفاف  إعدادتم 
 والصحة المهنیة.

 الجهاتإلى السلطات المنظمة للقطاعات مباشرة، بینما ترفع  األداءدرجة ضمن القطاعات برفع تقاریر الكیانات المتقوم 
 إلى مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة. األداءالحكومیة تقاریر 

السالمة  ءداأبیانات  وتحلیل عیجموتمقارنة ب اتللقطاع المنظمةمركز والسلطات ال كل من یقوممن خالل هذه العملیة، 
إمارة أبوظبي للسالمة والصحة  نظاماإلطار العام لالتقدم في تطبیق  مستوى لتقییمإلیهم  المرفوعهوالصحة المهنیة 

 المهنیة على مستوى اإلمارة.
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 الكیاناتأداء عن  ةریر ربع السنویاالتق2- 

ر األداء وفقًا للجدول الزمني التي لدیها أنظمة معتمدة إلدارة السالمة والصحة المهنیة رفع تقاری الكیاناتعلى  )أ (
) E2القطاعات والنموذج (درجة ضمن الم للكیانات) بالنسبة Eوباستخدام النماذج ذات الصلة (النموذج ( المعتمد

 بالنسبة للجهات الحكومیة). 

 أدناه:) 1الجدول ( في) وفقًا للجداول الزمنیة الموضحة E (/ )E2تقدیم النموذج ( الكیاناتعلى  )ب (

 
 التاریخ   السنويالربع 
 األسبوع الثاني من شهر أبریل  األول 
 األسبوع الثاني من شهر یولیو   الثاني 
 األسبوع الثاني من شهر أكتوبر   الثالث
  (من العام التالي)األسبوع الثاني من شهر ینایر  الرابع

  الكیاناتأداء الجدول الزمني لرفع تقاریر  –) 1الجدول (
 

التي لدیها أنظمة معتمدة إلدارة السالمة والصحة المهنیة،  الكیاناتیقتصر رفع تقاریر األداء ربع السنویة على  )ج (
 . بالكیانالخاص  النظامعتماد العلى أن یبدأ ذلك في الربع الالحق 

 والمتعاقدین، لدیها العاملینالمترتبة على  التبعاتربع السنویة كافة الحوادث/ تقاریرهافي  الكیاناتیجب أن تدرج  )د (
  عالوة على اإلصابات التي تلحق باألشخاص اآلخرین.

اإلصابات/األمراض ) یتم فقط إدخال E) / (E2في النموذج (تكرار ومعدالت شدة الحوادث  تمعدال احتسابفي  )ه (
 . بالعاملین المتعلقة المهدورةوأیام العمل 

إجمالي عدد  فإنوعلیه  .تبعاتواحدة أو عدة  تبعةأن یتسبب في حادث السالمة والصحة المهنیة الواحد لیمكن  )و (
 المترتبة على تلك الحوادث. التبعاتعدد  إجماليأو یقل عن یجب أن یساوي  الكیانبلغ عنها یالحوادث التي 

عملیة خالل  منده یتحد یتم لما وفقا لتبعاتهعلى الشدة الفعلیة  بشأنهالتقاریر  ورفعدث ایعتمد تسجیل الحأن  یجب )ز (
 یلزم ما ٕاجراءو  عند االقتضاء الحادث تبعاتتعدیل / تصعید  المهم من فإنه وعلیه،التقریر الطبي. التحقیق و/أو 

معالجة ال"تستدعي حالة على أنه  أوالتسجیله للتقاریر. ومثال ذلك هو حادث یتم  ورفعٍ لسجالت في ا تعدیلٍ  من
وتقاریر تحدیث سجالت یؤدي ذلك إلى  أنیجب  حیث، "مهدوریوم عمل "حالة  إلىتفاقم الحقًا یلكنه  "طبیةال

 الحوادث.

، وذلك بغرض الحوادث تلك ىالمترتبة عل والتبعاتمن الحوادث  كالً  یتضمن بحیث) E (/ )E2تم إعداد النموذج ( )ح (
 احتسابولضمان ، الحوادث ىالمترتبة عل األخرى التبعات أو/ و األضرارتسجیل العدد الصحیح لإلصابات و/أو 

معدل إجمالي الحاالت ( الكیاناتالخاصة ب اإلصاباتضمن معدالت تكرار  للعاملینكافة اإلصابات التي تحدث 
 ).دة اإلصابات المسببة لهدر الوقتمعدل شو  ،معدل تكرار اإلصابات المسببة لهدر الوقتو  ،المبلغ عنها
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مثل التدریب الذي  ،أخرى ذات صلة اأمور  ع السنویةبر  األداءأن تدرج ضمن تقاریر الكیانات  علىكما یجب  )ط (
 منموظفیها  وضعو  ،موارد السالمة والصحة المهنیةو  ،حصل علیه كافة موظفیها بشأن السالمة والصحة المهنیة

كلفة وال المتعاقدین،وٕادارة من قبل طرف ثالث،  الخارجيوتاریخ إجراء التدقیق  ،في برنامج "قدرات"تسجیل ال حیث
درجة ضمن الم لكیاناتل بالنسبة) E4(النموذج (لسالمة والصحة المهنیة والحوادث ذات الصلة المالیة إلدارة ا

 ) بالنسبة للجهات الحكومیة).E5والنموذج ( ،القطاعات

ضمن اإلطار العام لنظام ، اإلبالغ عن الحوادث والتحقیق فیها ورفع التقاریر –) 11.0اآللیة (ملحوظة: انظر 
 التبعاتعن الحوادث ذات  اإلبالغب الخاصةلالطالع على المعلومات ، والصحة المهنیةإمارة أبوظبي للسالمة 

 المتعددة.
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 التقاریر ربع السنویة عن أداء السلطات المنظمة للقطاعات-3

 أداء حول التقاریر لرفعالسلطات المنظمة للقطاعات إعداد وتوثیق وتطبیق وصون عملیة منهجیة من  كلعلى  )أ (
أن كافة  من ةالسلط تلك ن تتأكدأویجب  المطلوب منها رفع تقاریر األداء. هاكیاناتكافة ل المهنیة والصحة السالمة
 امتثالوأن تتأكد من  التقاریر، لتقدیم النهائیة والمواعیدعلى علم بالجداول الزمنیة لرفع تقاریر األداء  الكیانات
 .(ب)))2( البند(أنظر  بذلك الكیانات

 التي الكیانات وتحدید األداءتقاریر المتطلبات رفع ل الكیانات امتثالمدى  مراقبةالسلطات المنظمة للقطاعات  على )ب (
 تلك المتطلبات.االمتثال لتكرر عدم 

 تقاریر: اللمتطلبات رفع  الكیاناتعدم امتثال  بخصوصما یلي  تطبیقالسلطات المنظمة للقطاعات  على )ج (

التي ال ترفع التقاریر أو تتأخر في رفعها إلخطارها بعدم امتثالها  الكیاناتیتم إرسال خطاب رسمي إلى  )1(
 تحقیق االمتثال المطلوب. للمتطلبات والطلب منها 

 علىمتتالیتین أو لفترتین أو أكثر  نلفترتی األداءتقاریر للجدول الزمني لرفع  الكیانفي حال عدم امتثال  )2(
لالجتماع مع السلطة المنظمة للقطاع لمناقشة مسألة عدم  الكیان ذلك، تتم دعوة واحد عام میالدي مدى

 أن یحضره یجب والذي ،االجتماع هذا وقائعیتم تسجیل و  فاق حول اإلجراء التصحیحي الالزم.واالت االمتثال
 .للكیانأحد مسؤولي اإلدارة العلیا 

ة شهادة اعتماد نظام إدارة السالمة تقوم السلطة المنظمة للقطاع بمراجع الكیانفي حال استمرار عدم امتثال  )3(
ارة السالمة د"تقدیم ومراجعة واعتماد نظام ا )4(0.متطلبات اآللیة ل وفقا الكیانوالصحة المهنیة الخاص ب

 اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة.ضمن  والصحة المهنیة"،

إلیها ضمن تقاریر  الكیاناتمن صحة البیانات التي ترسلها بصورة دوریة بالتحقق  المنظمة للقطاع ةتقوم السلط )د (
 من خالل عملیات المراجعة والتدقیق والتفتیش وغیرها من الوسائل التي تحددها السلطة المعنیة. وذلكداء، األ

قطاعها  فيالمهنیة  والصحةأداء السالمة ربع سنوي حول  اتقریر  إلى المركز قطاعالسلطة المنظمة لكل  ترفع )ه (
 من اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة.) E1النموذج (  باستخدام 

 :) أدناه2في الجدول (وفقًا للجداول الزمنیة الموضحة ترفع السلطات المنظمة للقطاعات تقاریر األداء إلى المركز  )و (
 التاریخ  الربع 
 شهر أبریل  نهایة األول 
 شهر یولیو   نهایة الثاني 
 شهر أكتوبر   نهایة الثالث
 شهر ینایر (من العام التالي)  نهایة الرابع

  أداء القطاعات الجدول الزمني لرفع تقاریر  –) 2الجدول (
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 مراقبة األداء4- 

السالمة أداء  لمراقبةالسلطات المنظمة للقطاعات إعداد وتوثیق وتطبیق وصون عملیة منهجیة كل من على  )أ (
 الكیاناتلدى وكذلك  ،إلدارة السالمة والصحة المهنیة ةالتي لدیها أنظمة معتمد الكیاناتكافة والصحة المهنیة لدى 

 حسب المتطلبات الخاصة بكل فئة).وذلك ب( الخطورةمتوسطة أو منخفضة  ككیانات إبالغهاالتي تم 

 على األقل: أن تغطي مراقبة األداء  على )ب (

 األداء العام بشأن السالمة والصحة المهنیة  )1(
 نتائج أعمال التدقیق والتفتیش  )2(
 تقاریر التحقیق في الحوادث )3(
 الحوادث تقاریر االمتثال للجداول الزمنیة لرفع تقاریر األداء و  )4(
 اإلجراءات التصحیحیة التي جرى تحدیدها إغالق  )5(
 تكرار اإلصابات المسببة لهدر الوقتمعدل  )6(
 حاالت المبلغ عنهامعدل إجمالي ال )7(
 عدد حاالت الوفاة  )8(

 ئهداأالمعني لمراجعة مستویات  الكیان، تجتمع السلطة المنظمة للقطاع مع منخفض باستمرارأداء رصد  في حال )ج (
 واالتفاق حول اإلجراءات التصحیحیة الالزمة لتحسین األداء.

 .المعني لكیانلحضره أحد مسؤولي اإلدارة العلیا أن ی یجبالذي و یجب توثیق وقائع اجتماع المراجعة،  )د (

تقوم السلطة ، دارة السالمة والصحة المهنیةمعتمد إلنظام لدیه  كیانقبل من متثال االفي حال استمرار عدم  )ه (
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة متطلبات وفقا لنظام الذلك المنظمة للقطاع بمراجعة شهادة اعتماد 

 . "عتماد نظام إدارة السالمة والصحة المهنیةاومراجعة و  تقدیم" )4.0(اآللیة  - المهنیةوالصحة 

المعني بها والبناء علیه القطاع  ضمنالسعي لرصد األداء الجید كذلك  السلطات المنظمة للقطاعاتمن  كلٍ على  )و (
عقب الحصول على  هانشر یمكن الدراسات  وهذه .هاقطاع ضمن عداد دراسات حالة تبرز الممارسات الجیدةإل

اإلبالغ " )12.0اآللیة ( –للسالمة والصحة المهنیة  أبوظبيمتطلبات اإلطار العام لنظام إمارة ل وفقاموافقة المركز 
 ."عن األنشطة التوعویة الخاصة بالسالمة والصحة المهنیة
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 ثالث طرف قبل منالسنوي لتدقیق ا5- 

 كافة للتأكد من خضوعالسلطات المنظمة للقطاعات إعداد وتوثیق وتطبیق وصون عملیة منهجیة كل من على  )أ (
مؤسسة خارجیة مستقلة تقوم به معتمدة لتدقیق سنوي على االمتثال التي لدیها أنظمة سالمة وصحة مهنیة  الكیانات

التدقیق ") 8العنصر ( –مهنیة وفقًا لمتطلبات اإلطار العام إلمارة أبوظبي للسالمة والصحة ال(طرف ثالث) 
 . "والتفتیش

 قل:ب أن یشمل اإلجراء ما یلي على األیج )ب (

 .طرف ثالث قوم بهیلتدقیق سنوي على االمتثال المطلوب منها الخضوع  الكیانات لتحدیدعملیة  )1(
 لاللتزامالجداول الزمنیة  )2(
 الثالث) (الطرفمستقلة الخارجیة الجهات العملیة رفع تقاریر التدقیق التي تجریها  )3(
 عملیة مراجعة تقاریر التدقیق )4(
 عملیة تقدیم المالحظات )5(

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة متطلبات بمراقبة االلتزام بالسلطات المنظمة للقطاعات  تقوم )ج (
  أن تطبق ما یلي على األقل: یهاعلو ، من قبل الطرف الثالثأعمال التدقیق بشأن  المهنیة

 لجدول الزمني المعمول بهضمن االتي ال ترفع تقاریر التدقیق الخارجي  الكیانات مع ارسمی التواصل )1(
 .اإلبالغیومًا من تاریخ  60خالل  المطلوب االلتزامتحقیق مطالبتها بو  لمتطلباتالتزامها باعدم إلبالغها ب

لالجتماع  الكیان ذلك، تتم دعوة الرسمي األول اإلبالغالوارد في لجدول الزمني با الكیان التزامفي حال عدم  )2(
یتم و  .التصحیحي الالزم واالتفاق حول اإلجراء االلتزاممع السلطة المنظمة للقطاع لمناقشة مسألة عدم 

 .كیانأحد مسؤولي اإلدارة العلیا لل هر حضأن ی والذي یجب ،االجتماعهذا تسجیل وقائع 
ة للقطاع بمراجعة شهادة اعتماد نظام إدارة السالمة تقوم السلطة المنظم الكیان التزامفي حال استمرار عدم  )3(

متطلبات اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة وفقا ل الكیانوالصحة المهنیة الخاص ب
 ."ومراجعة واعتماد نظام إدارة السالمة والصحة المهنیة "تقدیم) 4اآللیة ( -

 معاییر التدقیق 5-1 

 المتعلقة دلةاألومستقلة وموثقة للحصول على  منهجیةآلیة  لتوفیرمصمم  ثالث طرف قبل من السنوي التدقیقإن  )أ (
 معاییر التدقیق.ب االلتزاممدى بشكل موضوعي لتحدید  هاوتقییم بالتدقیق

 الكیانمستوى امتثال  حول المعنيالسلطة المنظمة للقطاع  وٕافادةإن الهدف من هذا التدقیق هو توفیر األدلة  )ب (
السالمة والصحة المعتمد إلدارة  نظامال متطلباتول ،متطلبات اإلطار العام إلمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةل

  الذاتي. التنظیمبإثبات قدرته على  الكیانالتزام  منمهم  جزء ذافي الكیان. وه المهنیة

 التدقیق ما یلي:  هذاتضمن معاییر تیجب أن  ،حد أدنىك )ج (

اإلطار العام  متطلباتلمن امتثاله  للتأكدالكیان  فينظام المعتمد إلدارة السالمة والصحة المهنیة المراجعة  )1(
  .إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة نظامل
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من  الموضوعةمطابقة للترتیبات  ونتائج تلك األنشطة الكیانأنشطة لتحدید ما إذا كانت  ةمنهجی مراجعة )2(
قد تم تطبیقها بفاعلیة وما إذا كانت  الموضوعةیجب أن یحدد التدقیق ما إذا كانت الترتیبات  حیثعدمه. 

 .أم ال الكیانمناسبة لتحقیق أهداف 

 ریر التدقیقرفع تق 5-2

عبر ملء وتقدیم  المعنيللقطاع  المنظمةالسلطة إلى  ثالث طرف قبل من السنويالسنوي تدقیق النتائج  یتم رفع )أ (
 ،لتدقیقلتقریر المفصل ال، باإلضافة إلى على الكیان من قبل طرف ثالث"التدقیق السنوي  تقریر" -) Fالنموذج (

 .تاریخ إجراء التدقیقیومًا من  30وذلك خالل 

 أن یشمل ما یلي على األقل: و لتدقیق، واضحًا وكامًال ودقیقًا ل تسجیالً لتدقیق لتقریر المفصل ال یوفریجب أن  )ب (

 أهداف التدقیق )1(
الوظیفیة التي خضعت للتدقیق والفترة الزمنیة و التنظیمیة أو العملیات خاصة تحدید الوحدات  ،التدقیقنطاق  )2(

 التي شملها التدقیق 
 تحدید العمیل الخاضع للتدقیق  )3(
  الفریق  ءوأعضا التدقیقتحدید قائد فریق  )4(
 المیدانیة تواریخ وأماكن إجراء أنشطة التدقیق  )5(
 الختامي جتماع االسجالت االجتماع االفتتاحي و  )6(
 عدم االمتثالتحدید معاییر  )7(
 معاییر التدقیق )8(
 التدقیق وجده ما )9(
 یتم تحدیدها امتثالعدم  ةحال لكلشرح واضح ومفصل  مع ،لتدقیقا استنتاجات )10(
 خطة التدقیق )11(
 ملخص لعملیة التدقیق  )12(
 لتدقیقضمن أهداف ا المقترحة لتحسین األداء، إن كان هذاالتوصیات  )13(
 خطة اإلجراءات التصحیحیة المتفق علیها  )14(

 الخارجي مراجعة تقاریر التدقیق السنوي 5-3

للتأكد من اكتمالها  إلیها المرفوعةالخارجي السنوي  كافة تقاریر التدقیق المنظمة للقطاع مراجعة ةالسلط على )أ (
 .اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةوامتثالها لمتطلبات 

معتمدین إلجراء التدقیق  قبلها من المعینینالتدقیق والمدققین  ةمن كون شرك التأكدعلى السلطة المنظمة للقطاع  )ب (
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة ) من 8(0.) واآللیة 7(0.متطلبات اآللیة ل وفقاومسجلین 

 المهنیة.

في وقت إجراء التدقیق ضمن برنامج "قدرات" غیر مسجلین  قبلهاشركة التدقیق أو المدققین المعینین من  تإذا كان )ج (
 یتم رفض التدقیق تلقائیًا. وقت رفع تقریر التدقیق،  أو



 

 اآللیات  - لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة اإلطار العام
 20 من 10 صفحة                    2017مارس  19 -  (3.1)اإلصدار  – مراقبة أداء السالمة والصحة المھنیة ورفع التقاریر -) (6.0اآللیة 

 

 یجب أن تشمل المراجعة التي تجریها السلطة المنظمة للقطاع ما یلي:  )د (

  الكیانیشمل أنشطة ومشاریع نطاق التدقیق:  )1(
حدث (وفقًا ألاإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة متطلبات  تغطيییر التدقیق: معا )2(

 كتروني للمركز)إصدار منشور على الموقع اإلل
 ،للتدقیق وعدد المواقع الخاضع الكیانحجم م ئالبشریة المعقولة التي تال وىوالق األوقات تخصیص  )3(

  الكیانوالمخاطر ذات الصلة بعملیات  ،والمتطلبات الفنیة ،والمشاریع
 الزمنیة هاجداولءمة خطط اإلجراءات التصحیحیة و مال )4(

 الكیانإلى  المنظمة للقطاع ةالسلطمن مالحظات توجیه ال 5-4

 تقریر التدقیق.  مراجعةمالحظات رسمیة حول نتائج ب الكیان تزوید یجب )أ (

 ما یلي: أن تشمل  یجب الكیانالمالحظات الموجهة إلى  )ب (

 أیة إجراءات یتم تحدیدها بناء على مراجعة نتائج التدقیق  )1(
 التعلیق على نطاق التدقیق ومعاییره  )2(
على مدى مالءمة اإلجراءات التصحیحیة  هذایقتصر أن  على –تماد خطة اإلجراءات التصحیحیة اع )3(

 لتطبیقها  الموضوعةوالجداول الزمنیة 

یوما میالدیًا من  30في غضون  الكیانم المالحظات إلى یتقدو تقوم بالمراجعة  أنالسلطة المنظمة للقطاع  على )ج (
 التصحیحیة اإلجراءاتإدراج اإلجراءات التي تحددها السلطة ضمن خطة  یجب حیث، تاریخ استالم التقریر

 الخاصة بالكیان.

شركة التدقیق  إلىولیس  الكیان إلى ةمباشر السلطة المنظمة للقطاع بشأن ما ذكر أعاله  مالحظات توجیه یتم )د (
 .الكیان من المعینة

المعینة شركة التدقیق  إلىأو  الكیان إلىمباشرة حول مستوى أداء شركة التدقیق  مالحظات أي توجیه عدم یجب )ه (
 من الكیان.

 مركزالإلى  المنظمة للقطاع ةالسلطمالحظات توجیه  5-5

رسمیة حول أداء مالحظات للسالمة والصحة المهنیة  أبوظبيمركز ترفع إلى  أنالسلطة المنظمة للقطاع  على )أ (
 شركة التدقیق في حال وجود مالحظات سلبیة حول المسائل التالیة:

 مستوى جودة التدقیق وتقریر التدقیق  )1(
 معاییر التدقیق  )2(
 نطاق التدقیق  )3(
 إلجراء التدقیق  خصصت التيالجداول الزمنیة والموارد البشریة  )4(
شركة التدقیق غیر  استخدمتهمكة التدقیق و/أو المدققین الذین نتیجة لكون شر  التدقیقرفض حال  في )5(

 المركز  لدىمسجلین ومعتمدین 
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المركز  لدىنتیجة لكون كبیر المدققین الموقع على التقریر غیر مسجل ومعتمد  التدقیقرفض حال  في  )6(
 بصفته كبیر مدققین

 .التدقیق تقریرالدیًا من تاریخ استالم یوما می 30المالحظات إلى المركز في غضون  رفع یجب )ب (

ضروریة (تقریر التدقیق الداعمة المستندات ال هاتصاحبأن  یجبإلى المركز  المنظمة للقطاع مالحظات السلطة )ج (
 وغیره).

، یراجع المركز تلك المالحظات ویرسل رده إلى السلطة في غضون المنظمة للقطاع عقب تلقي مالحظات السلطة )د (
 یومًا میالدیًا.  30
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 اقبة وٕاغالق حاالت عدم االمتثالمر  -6

حاالت عدم االمتثال  معالجةإلى السلطة المنظمة للقطاع خطط اإلجراءات التصحیحیة لیرفع  أن الكیان على )أ (
 ما یلي: ب المتعلقة

 للقطاع المنظمةأعمال التدقیق التي تقوم بها السلطة  )1(
 المنظمة للقطاعأعمال التفتیش التي تقوم بها السلطة  )2(
  الخطیرةالتحقیق في الحوادث  )3(
 الخارجيأعمال التدقیق السنوي  )4(

ت عدم االمتثال اإلجراءات التصحیحیة لحاال لتنفیذخطة  بتقدیم الكیان قیاممن  التأكدالسلطة المنظمة للقطاع  على )ب (
 وخطورةلمستوى  مالئماعلیه  المتفقعلى أن یكون الجدول الزمني ، علیه االتفاق یتمزمني المرصودة وفقًا لجدول 

 . المرصودة حاالت عدم االمتثال
أو غیرها  الالحقةالتدقیق أو التفتیش  اتخالل عملی منیتم التحقق من تطبیق كافة اإلجراءات التصحیحیة بفعالیة  )ج (

 األدوات التي تراها السلطة المنظمة ضروریة.من 
رى لحاالت عدم االمتثال التي تعن كثب خطة اإلجراءات التصحیحیة تراقب  أنالسلطة المنظمة للقطاع  على )د (

 تطلب من الكیان أنالسلطة  على ،بالجدول الزمني الموضوع االلتزام یتموٕاذا لم  السلطة أنها تسبب مخاطر عالیة.
 حول وضع اإلجراءات التصحیحیة.ًا توضیحًا رسمی

 المعني الكیانمع السلطة المنظمة للقطاع  تجتمع، المتفق علیهلجدول الزمني با الكیان التزامعدم استمرار ي حال ف )ه (
 .واالتفاق حول اإلجراء التصحیحي الالزم الكیانمستوى أداء لمناقشة 

 .للكیانیتم بحضور أحد مسؤولي اإلدارة العلیا أن  یجب والذي ،یتم تسجیل وقائع االجتماع )و (
تقوم السلطة المنظمة للقطاع بمراجعة شهادة اعتماد نظام إدارة السالمة  الكیانفي حال استمرار عدم امتثال  )ز (

ضمن اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي  الواردة) 4(0.متطلبات اآللیة ل وفقا الكیانوالصحة المهنیة الخاص ب
 والصحة المهنیة.للسالمة 
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 النماذج القیاسیة  -7

  الكیانداء ألتقریر ربع السنوي ال –) Eالنموذج (

 أدائهاإلى السلطات المنظمة للقطاعات لإلبالغ عن مستویات  درجة ضمن القطاعاتالم الكیاناتقبل  منهذا النموذج  رفع یتم
 .سنويالربع 

 

  القطاعداء ألالتقریر ربع السنوي  –) E1النموذج (

 .لإلبالغ عن مستویات األداء ربع السنوي ضمن القطاعإلى المركز السلطات المنظمة للقطاعات یتم رفع هذا النموذج من قبل 
   

 الحكومیة  الجهةداء ألالتقریر ربع السنوي  –) E2النموذج (

  .ربع السنوي أدائهاالحكومیة إلى المركز لإلبالغ عن مستویات  الجهاتیتم رفع هذا النموذج من قبل 
  

 ضمن القطاعات  درجالم الكیانتكالیف إدارة السالمة والصحة المهنیة في  –) E4النموذج (

 إجمالي لبیاندرجة ضمن القطاعات إلى السلطات المنظمة للقطاعات بصفة سنویة الم الكیاناتیتم رفع هذا النموذج من قبل 
 .التكالیف المترتبة على إدارة السالمة والصحة المهنیة والحوادث ذات الصلة

  

 الحكومیة الجهةتكالیف إدارة السالمة والصحة المهنیة في  –) E5النموذج (

التكالیف المترتبة على إدارة السالمة  إجمالي لبیانبصفة سنویة  المركزإلى  الحكومیة الجهاتیتم رفع هذا النموذج من قبل 
  .والصحة المهنیة والحوادث ذات الصلة

 

  ثالث طرف قبل منعلى الكیان التدقیق السنوي  تقریر  -) Fالنموذج (

 الخارجي یومًا من إجراء التدقیق 30في غضون به  المعني المنظمة للقطاع ةقبل الكیان إلى السلط منهذا النموذج  رفعتم ی
 .بالكیان الخاص المهنیة والصحة السالمة نظام على
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 تعدیالت الوثیقة سجل  -8

 رقم 
 اإلصدار

 تاریخ 
 المراجعة

 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت

 جمیعها اإلصدار األول 2012 فبرایر 2.0

 بشكل عام: 2013دیسمبر  2.1
البیئة  مسمىتم إلغاء "الحوادث البیئیة" واستبدال  

 السالمة والصحة المهنیة مسمىبالسالمة و والصحة 
خرى األوثائق التم التنقیح لضمان الوضوح والتطابق مع  

إمارة أبوظبي للسالمة والصحة  اإلطار العام لنظاممن ض
من  المختلفةجزاء األفي  أدخلت التي والتغییرات المهنیة

 هذه اآللیة

 حیثما أمكن تطبیق ذلك

 : )2(القسم 
تعریفات الحوادث البیئیة ومراجعة جمیع  حذفتم  

 تعریفات حوادث السالمة والصحة المهنیة
یجب اإلبالغ عن  ألنهتعریف حوادث السفر ( حذفتم  

  استنادًا إلى نوع وشدة الحادث) التبعات
تعریف "اإلصابة/المرض المرتبط بالعمل" ودمج  حذفتم  

الذي تم تغییر عنوانه لیصبح  )2-3(محتویاته في القسم 
 "تحدید مدى ارتباط اإلصابة/المرض بالعمل"

 المسببةتعریفات لـ: اإلصابة التم تعدیل/مراجعة/إضافة  
 الوقت، لهدر المسببةمعدل شدة اإلصابات لهدر الوقت، 

الحوادث  المهدور، العمل یومحالة  المهدورة،أیام العمل 
(بدًال من  ورةالخط البالغالحدث  ،الواجب تسجیلها

حوادث السالمة والصحة المهنیة  ،")"الواجب اإلبالغ عنه
اإلصابات  ،(بدًال من "الواجب اإلبالغ عنها") الخطیرة
إجمالي  معدلو  ،"الواجب اإلبالغ عنها") حذف( الخطیرة

 ،الحاالت المبلغ عنها (بدًال من "الواجب اإلبالغ عنها")
 والجروح/التمزقات الشدیدة

 7إلى  4من 

 : )3(القسم 
ل حوادث السالمة الحوادث البیئیة وتعدی حذفتم  

 )1-3(القسم والصحة المهنیة 
 )أ("الواجب اإلبالغ عنها" من عناوین الجداول  حذفتم  

 )ج(و )ب(و
وتغییر عنوانه لیصبح "تحدید ) 2-3(تم تعدیل القسم  

 مدى ارتباط اإلصابة/المرض بالعمل"

 10إلى  8من 
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 رقم 
 اإلصدار

 تاریخ 
 المراجعة

 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت

الحوادث الواجب تسجیلها () 3-3(تمت مراجعة القسم  
 الحوادث الواجب اإلبالغ عنها)و 

جدیدة المتطلبات ال مع لیتوافق)  1-3(الشكل  تعدیل تم 
 الحوادث عن لإلبالغ

  ):4(القسم 
 "رفع التقاریر"" عن اإلبالغتم تمییز " 
 الحوادث عن اإلبالغتمت مراجعة معاییر ومتطلبات  
لتحقیق في الحوادث ورفع ا حولتم إدخال نموذجّین  

 إلىرفع التقاریر ل( G1 النموذج –التقاریر بشأنها 
) داخلیا التقاریرحفظ (ل  G2لسلطة المنظمة للقطاع) وا
 )3-4و 2-4و 3-3وعلیه تم تعدیل النص (األقسام  –

تم تعدیل المثال الخاص باإلبالغ عن الحوادث التي  
 )4-4متعددة (القسم  تبعاتتسفر عن 

تم تعدیل النص الخاص باإلبالغ عن الحوادث في  
 2-4(األقسام  الخطورةمتوسطة ومنخفضة  الكیانات

 )6-4و 3-4و
(هیئة  القطاعات ألحدتم تعدیل اسم السلطة المنظمة  

 حال في) وخطوط االتصال أبوظبي للسیاحة والثقافة
(مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة)  الطوارئ
 )7-4(القسم 

 17إلى  12من 

 

 :)6(القسم 
متطلبات اختیار المدقق الخارجي/شركة في  التوسعتم  

 )5-6( هم) والتحقق من تسجیل2-6التدقیق الخارجیة (
الحكومیة باالتصال بمركز  الجهاتشرط قیام  حذفتم  

أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة قبل خضوعها للتدقیق 
 ) 3-6( ثالث طرف قبل منعلى االمتثال للمتطلبات 

19 

 : )7(القسم 
البیئة  مسمىتم تغییر عناوین النماذج واستبدال  

 السالمة والصحة المهنیة مسمىبالسالمة و والصحة 
) للتحقیق في G2و G1( ینذجو اإلشارة إلى نم تمت 

 حوادث السالمة والصحة المهنیة
تمت اإلشارة إلى الموقع اإللكتروني الجدید لمركز  

  ) www.oshad.aeوالصحة المهنیة (أبوظبي للسالمة 

21 

 22 الجدول أ:

http://www.oshad.ae/


 

 اآللیات  - لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة اإلطار العام
 20 من 16 صفحة                    2017مارس  19 -  (3.1)اإلصدار  – مراقبة أداء السالمة والصحة المھنیة ورفع التقاریر -) (6.0اآللیة 

 

 رقم 
 اإلصدار

 تاریخ 
 المراجعة

 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت

 الخطورة البالغةاألحداث عنوان جدید: قائمة  
 الجدول ب: 

  الخطیرةاإلصابات عنوان جدید: قائمة  
ساعة)  24حالة الوفاة ( عن اإلبالغتم تعدیل معاییر  

 أیام عمل) 3األخرى ( الخطیرةواإلصابات 
 " عن "رفع التقاریر" اإلبالغتم تمییز " 
 المهدور،العمل  یومتمت إضافة إصابات جدیدة: حالة  

 والكسر ،الحروق الناتجة عن عوامل حراریة وكیمیائیة
 التعریفزاء محددة من الجسم من أج أسماءحذف تم  

 الخاص بخلع المفاصل

24 

 الجدول ج:   
  األمراض المهنیة الخطیرةعنوان جدید: قائمة  

25 

الملحق أ (الحد األدنى من متطلبات مؤشرات األداء الرئیسیة 
 )الخاص القطاع لكیانات

الملحق ب (الحد األدنى من متطلبات مؤشرات األداء الرئیسیة 
 للقطاع)

الملحق ج (الحد األدنى من متطلبات مؤشرات األداء الرئیسیة 
 الحكومیة) جهاتلل

 نظام تطبیقفي  الكیان(التقریر ربع السنوي ألداء  Eالنموذج 
 لسالمة والصحة المهنیة)ا إدارة

(التقریر ربع السنوي ألداء القطاع في مجال  E1النموذج 
 السالمة والصحة المهنیة)

في  ةالحكومی الجهة(التقریر ربع السنوي ألداء  E2النموذج 
 السالمة والصحة المهنیة) إدارةتطبیق نظام 

 E2و E1و Eجدیدة للنماذج  عناوین -
تم تعدیل مؤشرات األداء الرئیسیة للحوادث وفقًا  -

 جدیدةالتعریفات المتطلبات و لل
 األداء الرئیسیة الخاصة بالبیئة مؤشراتحذف تم  -
إلصابات التي تقع ا بشأن منفصلةمؤشرات أداء رئیسیة  -

 خریناآلشخاص األو  والمتعاقدین، العاملین، من لكل
 حضورفیما یتعلق ب للعاملینمؤشرات أداء رئیسیة جدیدة  -

نظام إدارة السالمة والصحة  متطلبات علىتدریب الدورة 
 المهنیة إلمارة أبوظبي والتسجیل ببرنامج "قدرات" 

 السنويمؤشرات أداء رئیسیة جدیدة بشأن التدقیق  -

 جمیع محتویاتها
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 رقم 
 اإلصدار

 تاریخ 
 المراجعة

 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت

نظام إدارة متثال االخارجي (من قبل طرف ثالث) على 
 بالكیان الخاصالسالمة والصحة المهنیة 

إعادة صیاغة مؤشرات األداء الرئیسیة الخاصة  -
 للمزید من الوضوح ات،المخالفو باإلجراءات التصحیحیة 

الملحق ب (الحد األدنى من متطلبات مؤشرات األداء الرئیسیة 
 للقطاع)

(التقریر ربع السنوي ألداء القطاع في مجال  E1النموذج 
 السالمة والصحة المهنیة)

 جهاتتمت إضافة متطلبات مؤشرات األداء الرئیسیة لل -
، اإلبالغحیث  من( الخطورةمرتفعة ومتوسطة ومنخفضة 

 التسجیل، االعتمادات)
 

حوادث السالمة والصحة المهنیة  عن اإلبالغ: Gالنموذج   
 الخطیرة

والصحة  عنوان جدید: "اإلبالغ عن حوادث السالمة -
 المهنیة الخطیرة"

تم إلغاء الجزء "ب" (التحقیق). وفي الجزء "أ"، تم ما  -
 یلي:

 حذف مصطلح "الواجب اإلبالغ عنه" -
 حذف الحوادث البیئیة -
 حذف القسم الخاص بالحوادث الواجب تسجیلها -
 لإلبالغتعدیل األطر الزمنیة  -
 )1إضافة  البند "رقم الحادث" (للقسم  -
الحادث  ببیاناتالقسم الخاص  ومحتویاتتغییر مكان  -

 )حالیا 3(القسم 
) 5) وشدة اإلصابة (4إضافة أقسام بشأن نوع اإلصابة ( -

 )7واإلجراءات التصحیحیة الرئیسیة (
 إعادة صیاغة النموذج -

 جمیع محتویاتها

: التحقیق في حوادث السالمة والصحة المهنیة G1النموذج 
 الخطیرة

تم یالتي  الخطیرةنموذج جدید خاص بالتحقیق في الحوادث 
  هاشأنالسلطة المنظمة للقطاع ب إبالغ

 جدید



 

 اآللیات  - لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة اإلطار العام
 20 من 18 صفحة                    2017مارس  19 -  (3.1)اإلصدار  – مراقبة أداء السالمة والصحة المھنیة ورفع التقاریر -) (6.0اآللیة 

 

 رقم 
 اإلصدار

 تاریخ 
 المراجعة

 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت

: التحقیق في حوادث السالمة والصحة المهنیة G2النموذج 
 الخطیرةغیر 
 الخطیرةنموذج جدید خاص بالتحقیق في الحوادث غیر  -
غیر  –لالستخدام الداخلي وحفظ السجالت في الكیان  -

  إلزامي

 جدید

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

 جمیع الصفحات تغییر الشعار 2017مارس  19 3.1
مركز أبوظبي للبیئة والصحة والسالمة إلى مركز  مسمىتغییر 

 أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة
 في كل الوثیقة

: من اإلطار التشریعي لنظام إدارة البیئة الوثیقة عنوانتغییر 
مارة أبوظبي إلى اإلطار العام لنظام إمارة إلوالصحة والسالمة 

 أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 
 في كل الوثیقة

 في كل الوثیقة تغییر البیئة والصحة والسالمة إلى السالمة والصحة المهنیة 
الوثیقة إلى مراقبة أداء السالمة والصحة المهنیة  عنوانتغییر 

 التقاریر رفعو 
 في كل الوثیقة

 3 تحدید نطاق الوثیقة بعد مراجعته عادة) إل1تحدیث القسم (
 ال ینطبق ) 6و 5و 4و 3و 2حذف البنود القدیمة (

 ال ینطبق حذف الجداول (أ) و(ب) و(ج)
ینطبقال  حذف المالحق (أ) و(ب) و(ج)  

12-4 )6و 5و 4و 3و 2إضافة البنود الجدیدة (  
 13 ) 7( القسمضمن  القیاسیة النماذج عناوین تحدیث
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استخدامها لغیر األغراض المخصصة لها. ویحظر  هذه الوثیقة مملوكة لمركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة، وال یجوز
 .عادة إنتاج هذه الوثیقة بدون إذناستخدام أو إ
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