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 مقدمة -1
اإلطار العام لنظام  متثال لمتطلباتاالیوفر هذا الدلیل الفني اإلرشادي معلومات إضافیة لمساعدة الجهات على  )أ(

هذا الدلیل علمًا بأن محتویات  ،التدقیق والتفتیش -) 8العنصر ( -إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 
 تبني المعلومات الواردة فیه سوف یساعد الجهات على االمتثال لمتطلبات ذلك العنصر. ؛ إال إن الزامیةلیست 

 یتطلبالثانوي أو عدم االمتثال الرئیسي أو لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة على تعریف ینص  ال )ب(
، أي صفة أخرى بخالف عدم االمتثال، إال إنه جرت العادة أن یصنف المدققونبتصنیف أي نتائج الحاجة إلى 

   إما عدم امتثال رئیسي أو ثانوي. إلى سواء الداخلیون أو الخارجیون، أي حاالت عدم امتثال 

ال توجد معاییر صارمة تحدد ما إذا  هعدم االمتثال إلى جدال، حیث إن مستویاتتصنیف  مسألةؤدي دائمًا ت )ج(
عدم امتثال رئیسي أو ثانوي، ویرجع السبب في ذلك إلى العدید من  حالةیجب تصنیفها كمعینة  مشكلةكانت 

 الظروف المختلفة داخل كل مؤسسة تخضع للتدقیق. 

عدم االمتثال  مستویاتإضافة إلى ما سبق، دائمًا ما یؤثر مستوى كفاءة المدقق الرئیسي على طریقة تصنیف  )د(
المعلومات التي یتم  لمراجعةحیث یجب أن یكون لدى المدقق الرئیسي الخبرة والمعرفة الكافیتین أثناء التدقیق، 
 مستوى تأثیر عدم االمتثال.ل یجري تقییما منطقیاً  المعلومات تلكنها أدلة موثقة وبناء على إتقدیمها على 

التي ات الالزمة إلى الجهات والمدققین حول بعض المعلومات األساسیة یهدف هذا الدلیل إلى توفیر المعلوم )ه(
   یمكن إجراء التقییم على أساسها، وهو ما یؤدي لتبني منهجیة تدقیق أكثر اتساقا على مستوى إمارة أبوظبي. 
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 التعریفات -2
  : هو العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة و الصحة المھنیةاإلطار  حسب تعریف "التدقیق" )أ(

عملیة منهجیة ومستقلة وموثقة تهدف إلى الحصول على أدلة التدقیق وتقییمها بموضوعیة لتحدید إلى  )1(
 أي مدى یتم االلتزام بمعاییر التدقیق.

 :  هوتعریف "عدم االمتثال" حسب اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة و الصحة المهنیة  )ب(

أي انحراف عن معاییر العمل وممارساته  وفإن عدم االمتثال هعدم تلبیة أحد المتطلبات، وبصفة خاصة  )1(
وٕاجراءات ولوائح ونظام اإلدارة واألداء وغیرها مما قد یؤدي بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى وقوع إصابة 

 مكان العمل أو مزیج مما سبق.  بأو مرض أو ضرر بالممتلكات أو ضرر 

 :  هوتعریف "اإلجراءات التصحیحیة" حسب اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة و الصحة المهنیة  )ج(

 وضعالتي یتم اتخاذها بهدف إزالة أسباب عدم امتثال قائمة أو موقف غیر مرغوب فیه، ویتم  الخطوات )1(
 عملیة اإلجراء التصحیحي لمنع تكرار حاالت عدم االمتثال أو المواقف غیر المرغوب فیها.
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 آلیة تحدید نتائج التدقیق -3

 نتائج التدقیق وعدم االمتثال تحدید عملیة  3-1

 االمتثال من عدمه بناء على العملیة الموضحة أدناه:  ومدىیتم تحدید نتائج التدقیق  )أ(

جمع المعلومات عن طریق أخذ 
 العینات المناسبة 

تقییم معلومات التدقیق 

ھل تتماشى األدلة مع 
معاییر التدقیق؟ 

استكمال نموذج عدم االمتثال 

مراجعة النتائج مع فریق التقییم 

تحدید مستوى عدم االمتثال 

استخالص نتائج التدقیق 

ال

نعم
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 عدم االمتثال  مستویاتتصنیف  3-2

عدم االمتثال  مستویات)، ال ینص النظام على أي متطلبات ملزمة حول تصنیف 1كما سبقت اإلشارة في القسم ( )أ(
 إال إننا نورد التعریفات التالیة ألغراض هذا الدلیل: تعریفات لما یشكل عدم امتثال رئیسي أو ثانوي،  یتضمنأو 

 التالیة:  الحاالتأو أكثر من  حالةفي حال أظهرت أدلة التدقیق وجود قد یصبح عدم االمتثال "رئیسیًا"  )1(

بسالمة وصحة األشخاص و/أو اإلضرار  اإلضرارإلى  مسألة أدت أو یمكن أن تؤديوجود  .1
 بالممتلكات.

عدم توثیق أحد متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة (مثل إجراء أو تعلیمات   .2
 العمل).

فعالیة تطبیق  بما یقوضنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة أحد متطلبات عدم تطبیق  .3
 النظام بالكامل. 

في  الالزمةتصحیحیة الجراءات اإلدون اتخاذ  أو أكثر ثانويامتثال  عدم لحالة الوجود المستمر  .4
 شأنها. 

 : ثانويالعدم االمتثال  )2(

 في تسببت أووجود مسائل تقلل من فعالیة تطبیق نظام إدارة السالمة والصحة المهنیة یتمثل في  .1
 العملیات. حدىإل جزئي تعطل

 نقطة إیجابیة:  )3(

 ممارسات جیدة وجدیرة بالذكر وینبغي على الجهة االستمرار في تطبیقها. .1

  المالحظات: )4(

 المدقق الرئیسي إن رأىو / أو  ،البسیطة المالحظاتبعض وجود  مع ،والتوقعات استیفاء المتطلباتتم  .1
 .لیس إلزامًیا االجراء التصحیحيحیث  النظامتطبیق أن اإلجراء الوقائي سیحسن من فعالیة 
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 تسجیل حاالت عدم االمتثال  3-3

بهدف توضیح المشكلة المرصودة بشكل كامل  مختصرة وبسیطةبصورة عدم االمتثال حاالت  تسجیلیجب  )أ(
  مراعاة ما یلي أثناء التسجیل:    معودون أي غموض، 

أو عدم التنفیذ أو عدم الصیانة وغیرها) مع تحدید أدلة التدقیق (بحیث  التفتیشمثل عدم وصف المشكلة ( )1(
 تكون موضوعیة وقابلة للتحقق منها).

 ینبغي تحدید العملیة/النشاط/الموقع وغیره. ، حیثرصد المشكلةأین تم   )2(

نظام إمارة أبوظبي التدقیق غیر المستوفاة (مثل القسم/البند من العنصر الوارد ضمن معاییر اإلشارة إلى  )3(
 ). للسالمة والصحة المهنیة
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 إرشادات حول تحدید مستویات عدم االمتثال -4
عملیات التدقیق التي  رصدتهایتضمن الجدول الوارد أدناه إرشادات للمدققین حول حاالت معینة لعدم االمتثال  )أ(

نظام إمارة كل عنصر من عناصر  یتتبع، علمًا بأن الجدول مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة أجراها
  . أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

تزوید حول مستویات عدم االمتثال، بل یهدف إلى  وحصريالجدول توفیر دلیل شامل  هذالیس الهدف من  )ب(
  المدققین بالمعلومات التي تساعدهم على تحدید مستوى حاالت عدم االمتثال المرصودة بصورة أفضل. 

العامل الحاسم في تحدید مستویات  هيالمعلومات التي یتم جمعها أثناء التدقیق تكون  أنمن التأكد ن یالمدقق على )ج(
 عدم االمتثال. 

إال إنه ینبغي على تحدید مستویات عدم االمتثال، ل إتباعهاتوجد العدید من األسالیب التي یمكن للمدققین  )د(
 . ) أعاله3واآللیة الواردة في القسم () 2المدققین الرجوع إلى التعریفات الواردة في القسم (
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 مالحظات/اعتبارات مستوى عدم االمتثال المقترح المحتملة المشكلة/المحتمل الدلیل م

 سیاسة السالمة والصحة المهنیة  -) 3.1البند ( – )9(العنصر  -اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة و الصحة المهنیة  1

1-1 

مهنیة موقعة ال والصحةسیاسة السالمة  إن
وجرى ومعتمدة، وتحمل تاریخ العام الحالي، 

بعض  ینقصهاتعمیمها على الجمیع، إال إنه 
 ).4-أ-1-3االلتزامات المطلوبة وفقًا للبند (

 ثانوي/رئیسي
تطبیق الجهة للمتطلبات الواردة في  مدىیتوقف مستوى عدم االمتثال على 

 السیاسة.  إلیها تفتقر التيااللتزامات المطلوبة السیاسة، عالوة على عدد 

1-2 
سیاسة السالمة والصحة المهنیة لیست 

كافة أو تشمل الجهة  أعمالمالءمة لنطاق 
 أنشطة الجهة.

 ثانوي/رئیسي
یتوقف مستوى عدم االمتثال على مستوى المخاطر التي تتهدد الجهة وعدد 

 المعلومات الناقصة في السیاسة.

1-3 
والصحة المهنیة عدم تحدیث سیاسة السالمة 

 لمدة تزید عن عامین.
 رئیسي

یتوقف مستوى عدم االمتثال على األدلة التي یمكن أن تقدمها الجهة عند مراجعة 
إذا استطاعت الجهة إثبات إن السیاسة أي ، سیاسة السالمة والصحة المهنیة

فال یوجد عدم امتثال في  خضعت للمراجعة الدوریة ولم تكن هناك حاجة للتحدیث
عدم  مستوىالمدقق  یحدد أن ینبغياألدلة  تلكغیاب  حالهذه الحالة، أما في 

   االمتثال بناء على مستوى التطبیق. 

1-4 
إن سیاسة السالمة والصحة المهنیة لیست 

تشمل مستقلة عن باقي السیاسات (مثال: 
 البیئة وغیرها من المعاییر). 

 رئیسي
تنص متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة بوضوح على ضرورة 

 أن تكون سیاسة السالمة والصحة المهنیة مستقلة عن باقي السیاسات. 

 ثانوي/رئیسي .تعمیم سیاسة السالمة والصحة المهنیة عدم 1-5
سیاسة السالمة  شأنمعرفة موظفي الجهة ب مستوى ینبغي على المدقق اختبار

 والصحة المهنیة.

 یجب أن یكون لدى الجهة سیاسة للسالمة والصحة المهنیة. يرئیس .سیاسة للسالمة والصحة المهنیة وجود عدم 1-6
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 مالحظات/اعتبارات مستوى عدم االمتثال المقترح المحتملة المشكلة/المحتمل الدلیل م

 الذاتي  والتنظیماألدوار والمسؤولیات  - )1(العنصر  -اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة و الصحة المهنیة  2

 رئیسي مطبق في هذا الشأن. افتقار الجهة إلى إجراء 2-1

قوم الجهة بوضع وتطبیق إجراء خاص تتنص المتطلبات بوضوح على ضرورة أن 
إذا مستوى عدم االمتثال إلى "ثانوي"  خفضباألدوار والمسؤولیات، وقد یقرر المدقق 

) 1-3باقي متطلبات البند ( تطبیقوتم  المطبق غیركان ذلك اإلجراء هو الوحید 
 ویمكن إثبات ذلك من خالل السجالت. 

2-2 
ال یشمل كافة  لكنهتم وضع اإلجراء 

 ).1-3المتطلبات الواردة في البند رقم (
 ثانوي/رئیسي

تطبیق المتطلبات، فإذا استطاعت الجهة  مدىیتوقف مستوى عدم االمتثال على 
على  تصنیف مستوى عدم االمتثالإثبات قیامها بالتطبیق الكامل للمتطلبات ینبغي 

 ثبتأثناء عملیة التدقیق)، أما إذا  یتكرر (إال إذا أصبح ذلك أمرًا شائعاً  إنه "ثانوي"
ینبغي تقریبًا أو عدم تطبیقها على اإلطالق ففي هذه الحالة عدم تطبیق المتطلبات 

   عدم االمتثال على إنه "رئیسي".   مستوى تصنیف

2-3 
الشخص  كونتعیین ممثل لإلدارة أو  عدم

 المعین لیس عضوًا بفریق اإلدارة العلیا. 
 فریق اإلدارة العلیا كممثل لإلدارة.   أعضاء  أحدیجب على الجهة التأكد من تعیین  ثانوي

2-4 
تعمیم األدوار والمسؤولیات الموكلة إلى  عدم

 جمیع الموظفین.
 ثانوي/رئیسي

وینبغي ینبغي أن تكون الجهة قادرة على إثبات قیامها بالتعمیم الفعال للمتطلبات، 
اختبار ذلك من خالل المقابالت وتوجیه األسئلة إلى الموظفین العمومیین وكذلك 

عدم االمتثال على  تصنیفویتوقف مستوى مراجعة سجالت االتصال/التعمیم. 
قد ، فإذا اتضح خالل المقابالت عدم درایة الموظفین الكاملة بالمتطلبات النتائج

 . "عدم االمتثال إلى "رئیسي مستوىیؤدي ذلك لرفع 
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2-5 
آلیة لقیاس مستوى امتثال عدم وجود 

 الموظفین لألدوار والمسؤولیات. 
 ثانوي

قیام الموظفین بتنفیذ أدوارهم تساعد على  التيمن بین العناصر الجوهریة 
وجود آلیة لقیاس مستویات األداء. ومسؤولیاتهم المتعلقة بالسالمة والصحة المهنیة 

وٕاذا لم یتم أخذ ذلك في ویتفاوت مستوى عدم االمتثال بناء على ما طبقته الجهة، 
  عدم امتثال "ثانوي". االعتبار یراعى منح تصنیف 

 ثانوي/رئیسي الموارد أو نقصها في الجهة.  إلى االفتقار 2-6

الموارد المتوفرة وكذلك على مستویات  مستوى عدم االمتثال على تصنیفیتوقف 
الهیكل التنظیمي لتحدید الموارد التي تم رصدها  ینبغي أن یراجع المدققو الكفاءة، 

مع الهیكل التنظیمي  في مقابل الموارد المتوفرة بالفعل، وٕاذا كان هناك تباین كبیر
 یأخذ أنتصنیف عدم االمتثال إلى "رئیسي"، كما ینبغي المدقق  یقرر أن یجوز

لتعیین موارد بشریة جدیدة، وفي حال وجود أدلة الجهة  خطط االعتبار في المدقق
  عدم االمتثال.  مستوىتحدید  دینبغي مراعاة ذلك عنهذا الشأن  فيعلى إحراز تقدم 

 إدارة المخاطر   -) 2(العنصر  -اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة و الصحة المهنیة  3

على ضرورة امتالك كافة الجهات إلجراء موثق خاص تنص المتطلبات بوضوح  رئیسي الجهة إلى إجراء مطبق في هذا الشأن. افتقار 3-1
لها والتأكد من تطبیق ذلك اإلجراء بصورة كاملة، اعمأبإدارة المخاطر المتعلقة ب

عدم االمتثال في حال وجود أدلة  مستوىتصنیف  خفضالمدقق  یقرر أن ویجوز
على وجود خطة لتطبیق المتطلبات أو بعض األدلة التي تثبت إجراء تقییمات 

 للمخاطر. 

3-2 

تم وضع اإلجراء ولكن لم یتم تنفیذه أو ال 
نظام إمارة أبوظبي متطلبات  اإلجراءیلبي 

 أو متطلبات تقییم للسالمة والصحة المهنیة
 .  المتبعة المخاطر الموثقة

 رئیسي
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3-3 

ال یشمل برنامج إدارة المخاطر النطاق الكامل 
(االعتیادیة وغیر ألنشطة/مشاریع الجهة 

االعتیادیة) أو الموظفین أو األشخاص 
 المعنیین بأنشطة الجهة.

 ثانوي/رئیسي

برنامج إدارة  فيالمشمولة غیر ألنشطة ایتوقف مستوى عدم االمتثال على 
مستوى یجوز تصنیف وٕاذا كانت تلك األنشطة تعتبر منخفضة المخاطر  المخاطر،

عدم االمتثال على إنه "ثانوي"، أما إذا كانت عالیة المخاطر ینبغي على المدقق 
  تسجیلها على أنها عدم امتثال رئیسي. مراعاة 

3-4 
التحكم  بإجراءاتمراعاة التسلسل الخاص  عدم

 عند تحدید إجراءات التحكم بأخطار معینة. 
 ثانوي/رئیسي

وٕاذا اعتادت مستوى المخاطر،  بناء علىمستوى عدم االمتثال  رفعیجوز للمدقق 
إجراء للتحكم في المشكالت عالیة الجهة على تحدید معدات الحمایة الشخصیة ك

 عدم امتثال رئیسي. إنه  على ذلك ینبغي مراعاة تسجیل ،المخاطر

3-5 
 لكن لم یتمتم إجراء تقییمات للمخاطر و 

 تطبیق إجراءات التحكم. 
 رئیسي

سبقت اإلشارة، یتوقف مستوى عدم االمتثال على درجة عدم التطبیق، وینبغي كما 
 .المختارةإجراءات التحكم  افةأن تكون الجهة قادرة على إثبات تطبیقها لك

3-6 

مراجعة/تحدیث تقییمات المخاطر بصورة  عدم
دوریة، بما یشمل عقب وقوع الحوادث وتطبیق 

إجراءات التحكم وحاالت عدم االمتثال 
 وغیرها.

 ثانوي/رئیسي
یجب مراجعة تقییمات المخاطر وتحدیثها بصورة دوریة حسبما یلزم بهدف التأكد من 

المدقق رفع مستوى  یقرر أن ویجوزاستمراریة صالحیتها وارتباطها بأنشطة الجهة، 
 عدم االمتثال في حال عدم توفر أدلة أو مراجعات.

3-7 
التشاور مع الموظفین حول أنشطة إدارة  عدم

تعمیم نتائج تقییمات  عدمأو المخاطر 
 المخاطر على الموظفین. 

 ثانوي
تقییم ینبغي التشاور مع الموظفین الذین یؤدون األعمال للتأكد من مالئمة وكفایة 

 المخاطر والتأكد من مالئمة إجراءات التحكم التي یتم تحدیدها للمهام الفعلیة. 

 إدارة المتعاقدین  -) 3(العنصر  -اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة و الصحة المهنیة  4

 رئیسي افتقار الجهة إلى إجراء مطبق في هذا الشأن. 4-1
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4-2 
تم وضع اإلجراء لكن لم یتم تطبیقه في 

 الجهة.
 رئیسي

الجهة بوضع وتطبیق عملیة تتماشى مع تنص المتطلبات بوضوح على قیام 
 متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة.

4-3 

ال یلبي اإلجراء متطلبات نظام إمارة أبوظبي 
 نطاقللسالمة والصحة المهنیة أو ال یشمل 

المتعاقدین الذین ب المتعلقةمخاطر الو  األعمال
 تستعین بهم الجهة. 

 ثانوي/رئیسي
 حجمینبغي أن یراجع المدقق اإلجراء ویحدد مستوى عدم االمتثال من خالل تقییم 

المخاطر التي تهدد الجهة من  مستوىفي اإلجراء وكذلك  ةالمعلومات غیر المشمول
 جراء ذلك، ویتوقف مستوى عدم االمتثال على نتائج عملیة المراجعة.

4-4 

عدم مشاركة قسم السالمة والصحة المهنیة 
في وضع وثائق المناقصات أو عدم النص 
على متطلبات السالمة والصحة المهنیة في 

 وثائق المناقصات.

 رئیسي

یجب أن تتأكد الجهات من النص على متطلبات السالمة والصحة المهنیة في كافة 
العروض التي تتماشى مع المتطلبات وثائق المناقصات لتمكین المتعاقدین من تقدیم 

 وتتأكد من إدراج السالمة والصحة المهنیة في العروض التجاریة.
 

4-5 

عدم وجود معاییر للسالمة والصحة المهنیة 
اختیار المتعاقدین أو و تقییم  عملیةتستخدم في 

عدم مشاركة قسم السالمة والصحة المهنیة 
 في اختیار المتعاقدین.

 رئیسي
السالمة والصحة المهنیة في عملیة اختیار المتعاقدین  متطلباتمن الضروري إدراج 

یجب على  للتأهلأدنى  حدووجود معاییر محددة، وینبغي أن یتضمن ذلك وجود 
 لدخول عملیة االختیار.  تحقیقهالمتعاقدین 

4-6 
عدم النص على متطلبات السالمة والصحة 

 المهنیة في العقود.
 رئیسي

النص على متطلبات السالمة والصحة المهنیة في العقود المبرمة بین الطرفین یجب 
 لتحدید نطاق المعاییر الدنیا التي یجب تطبیقها أثناء تنفیذ األعمال.
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4-7 

عدم تقدیم تقییمات للمخاطر أو بیان طریقة 
تنفیذ األعمال فیما یخص األعمال قید التنفیذ 

م أو تقدیمها بصورة غیر كافیة أو عد
 مراجعتها أو اعتمادها من الجهة. 

 رئیسي

یجب أن تتأكد الجهة من تقییم األخطار التي تترتب على األعمال قید التنفیذ ومن 
التحكم المناسبة، وینبغي أن یتضمن ذلك أیضًا أي مخاطر تهدد  إجراءاتثم تطبیق 

دمها تقییمات المخاطر التي تق تراعي أنیجب و موظفي الجهة أنفسهم (إن وجدت)، 
 الجهة األخطار التي تهدد موظفي المتعاقدین من جراء أنشطة الجهة نفسها. 

 رئیسي عدم الرقابة على أنشطة المتعاقدین. 4-8
ما تعهدت به الجهة في إطار عملیتها الخاصة بالمراقبة  مراجعةینبغي على المدقق 

 وبناء على ذلك یحدد مستوى عدم االمتثال المالئم.  

4-9 
أنشطة تعریفیة بشأن الجهة  تنظیمعدم 

 للموظفین التابعین للمتعاقدین. 
 ثانوي

جمیع الموظفین الذین یعملون داخل أماكن عملها  مشاركةیجب أن تتأكد الجهة من 
 أن ویجوزأي أخطار ومخاطر قد تكون موجودة،  حول شاملة تعریفیة أنشطة في

یقرر المدقق رفع مستوى عدم االمتثال بناء على مستوى المخاطر واألخطار 
 الموجودة أو عدد المتعاقدین العاملین في الجهة.  

 التواصل والتشاور  -) 4(العنصر  -اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة و الصحة المهنیة  5

 التواصل 5-1

 رئیسي في هذا الشأنافتقار الجهة إلى إجراء مطبق  5-1-1
تنص المتطلبات بوضوح على قیام الجهة بوضع وتطبیق عملیة تتماشى مع 

 2-1-5 .متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة
تم وضع اإلجراء لكن لم یتم تطبیقه في 

 الجهة.
 رئیسي

5-1-3 
تم وضع اإلجراء ولكنه ال یتماشى مع 

للسالمة والصحة متطلبات نظام إمارة أبوظبي 
 .المهنیة أو نطاق أعمال الجهة

 ثانوي
ینبغي أن یراجع المدقق اإلجراء ویحدد مستوى عدم االمتثال من خالل تقییم حجم 

المعلومات غیر المشمول في اإلجراء وكذلك ما هي المخاطر التي تهدد الجهة من 
 جراء ذلك
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 ثانوي عدم إعداد تقریر األداء السنوي  5-1-4

 
إعداد تقریر األداء السنوي في إطار عملیة المراجعة اإلداریة  الجهة یجب على

 الشاملة.
 

 التشاور 5-2

 رئیسي افتقار الجهة إلى إجراء مطبق في هذا الشأن. 5-2-1
تنص المتطلبات بوضوح على قیام الجهة بوضع وتطبیق عملیة تتماشى مع 

 2-2-5 .متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة
تم وضع اإلجراء لكن لم یتم تطبیقه في 

 الجهة.
 رئیسي

5-2-3 
تم وضع اإلجراء ولكنه ال یتماشى مع 

متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة 
 .المهنیة أو نطاق أعمال الجهة

 ثانوي
ینبغي أن یراجع المدقق اإلجراء ویحدد مستوى عدم االمتثال من خالل تقییم حجم 

غیر المشمول في اإلجراء وكذلك ما هي المخاطر التي تهدد الجهة من  المعلومات
 .جراء ذلك

5-2-4 
عدم مراعاة التشاور مع الموظفین خالل 

 مراحل عملیة إدارة المخاطر.
 ثانوي

ینبغي أن یأخذ المدقق في االعتبار التشاور (إن وجد) الذي تم مع الموظفین وكذلك 
 ة.األخطار والمخاطر المتعلقة بالجه

5-2-5 
ال یوجد التزام بالسالمة والصحة المهنیة في 

 .الجهة
 رئیسي

لسالمة والصحة المهنیة بما یتماشى مع متطلبات العنصر رقم لیجب تشكیل لجنة 
)4.( 

5-2-6 
تم تشكیل لجنة السالمة والصحة المهنیة، 

لم تجتمع لثالث مرات خالل العام  هاولكن
 التقویمي السابق.

 رئیسي/ثانوي
ینبغي أن یأخذ المدقق في االعتبار االجتماعات التي عقدت (إن وجدت) خالل 

 العام السابق وتحدید مستوى عدم االمتثال بناء على هذه المعلومات.
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5-2-7 
ال یترأس لجنة السالمة والصحة المهنیة أحد 

أعضاء فریق اإلدارة العلیا الذي یتمتع 
 بصالحیات رسمیة مفوضة إلیه.

 ثانوي

تتمتع لجنة السالمة والصحة المهنیة بصالحیة اتخاذ القرارات بناء على  یجب أن
المعلومات المقدمة إلیها أثناء االجتماعات، وبالتالي ففي حالة عدم حضور اإلدارة 

لیس لدیها الصالحیات التخاذ القرارات ال یتم  اللجنة كانتأو  لالجتماعاتالعلیا 
 تحقیق الهدف من اللجنة.    

5-2-8 
توثیق محاضر اجتماعات لجنة السالمة  معد

تعمیم المحاضر على  عدموالصحة المهنیة و 
 األطراف المعنیة بما یشمل الموظفین. 

 ثانوي
آلیة لتعمیم المالحظات على كافة األطراف المعنیة  وجودیجب أن تتأكد الجهة من 

 بشأن نتائج اجتماعات اللجنة.

5-2-9 
تنفیذ القرارات التي اتفقت علیها لجنة  عدم

 السالمة والصحة المهنیة.
 ثانوي/رئیسي

یجب أن یأخذ المدقق في االعتبار القرارات التي تم االتفاق علیها (إن وجدت) 
یقرر المدقق رفع  أن ویجوزوتحدید مستوى عدم االمتثال بناء على هذه المعلومات، 

نفیذ القرارات تلمخاطر التي تنتج عن عدم مستوى عدم االمتثال عن طریق مراعاة ا
 یحدد مستوى عدم االمتثال بناء على هذه المعلومات.      بالتاليالمتفق علیها و 

 التدریب والتوعیة والكفاءة  -) 5العنصر ( -اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة و الصحة المهنیة  6

 رئیسي .الشأنافتقار الجهة إلى إجراء مطبق في هذا  6-1
تنص المتطلبات بوضوح على قیام الجهة بوضع وتطبیق عملیة تتماشى مع 

 2-6 .متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة
تم وضع اإلجراء لكن لم یتم تطبیقه في 

 الجهة.
 رئیسي

6-3 
تم وضع اإلجراء ولكنه ال یتماشى مع 
والصحة متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسالمة 

 .المهنیة أو نطاق أعمال الجهة
 ثانوي

ینبغي أن یراجع المدقق اإلجراء ویحدد مستوى عدم االمتثال من خالل تقییم حجم 
المعلومات غیر المشمول في اإلجراء وكذلك ما هي المخاطر التي تهدد الجهة من 

 جراء ذلك.
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6-4 

تحلیل االحتیاجات التدریبیة للجهة أو  عدم
كافة األدوار بالجهة أو لالتحلیل  شمول عدم

كافة أنواع التدریب المتعلقة بالسالمة والصحة 
 المهنیة بما یشمل التدریب التذكیري. 

حال عدم  فيثانوي/رئیسي (
 تحلیل االحتیاجات التدریبیة)

یجب أن تتأكد الجهة من تحدید كافة االحتیاجات التدریبیة داخل المؤسسة، وینبغي 
أن یراعي التحلیل مخرجات عدد من المسائل مثل إدارة المخاطر والكفاءات 

المطلوبة لألدوار وٕاجراءات الرقابة التشغیلیة والتدریبات المتعلقة بأدوار معینة، 
توفرة وبناء علیها یحدد مستوى عدم وینبغي أن یراجع المدقق المعلومات الم

 االمتثال. 

6-5 
تنفیذ التدریب المحدد أو وضع خطة  عدم

 تنفیذه.ل
 ثانوي

ینبغي أن یراجع المدقق التدریب الذي تم تحدیده ومقارنته بالتدریب الذي تم تنفیذه 
وبناء على هذه المعلومات یحدد مستوى عدم االمتثال، وفي حال عدم توفیر أي 

أن یقرر المدقق رفع مستوى عدم االمتثال  یجوزتوفیر جزء بسیط منه  تدریب أو
 إلى "رئیسي".

6-6 
تماشى محتوى التدریب المقدم مع  عدم

متطلبات مصفوفة التدریب أو نظام إمارة 
 أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة. 

 ثانوي/رئیسي
ینبغي أن یراجع المدقق عینة من التدریب للتأكد من تلبیته لمتطلبات التدریب 

 المحدد ضمن المصفوفة، ویتوقف مستوى عدم االمتثال على المعلومات المتوفرة. 

6-7 
تقییم التدریب المقدم للتأكد من استیفائه  عدم

  للمخرجات المطلوبة. 
 ثانوي

ب عقب تقدیمه بهدف التأكد من تحقیق ینبغي أن تتأكد الجهة من تقییم التدری
المتدربین للمخرجات المطلوبة، ویتوقف مستوى التقییم الذي تجریه الجهة على مدى 

 .المقدمتعقید التدریب 

6-8 

تنظیم أنشطة تعریفیة للموظفین الجدد  عدم
 شمول عدمحول السالمة والصحة المهنیة أو 

كافة تلك الموضوعات فیما لتلك الجلسات 
 لجهة.یخص ا

 
 ثانوي

حول السالمة والصحة  الجهةینبغي أن تشمل األنشطة التعریفیة التي تنظمها 
المهنیة كافة المعلومات الضروریة للتأكد من توعیة الموظفین بشأن المتطلبات 

داخل الجهة، وینبغي أن یراجع المدقق اإلجراء الخاص باألنشطة التعریفیة مقارنة 
 مستوى عدم االمتثال بناء على هذه المعلومات.   بما تم إعداده ومن ثم تحدید 
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6-9 
تنظیم جلسات تعریفیة للموظفین حول  عدم

 السالمة والصحة المهنیة.
 ثانوي

یجب أن یشارك كافة موظفي الجهة في األنشطة التعریفیة حول السالمة والصحة 
جهة، وقد تكون هناك بال عملالمهنیة في غضون فترة زمنیة معقولة من انضمامهم لل

ینبغي أن یراجع المدقق سجالت الموظفین الجدد و حاجة للتذكیر بتلك المعلومات. 
 وبناء على ذلك یحدد مستوى عدم االمتثال.    

6-10 
المدربون الداخلیون غیر مؤهلین لتقدیم 

 التدریب.
 ثانوي

ص المكلفین عند تقدیم التدریب داخل الجهة یجب أن تتأكد الجهة من كفاءة األشخا
بتدریب الموظفین لفعل ذلك، وعادة ما یتطلب ذلك تنفیذ برنامج لتدریب المدربین أو 

 مؤهل تدریس معین وكذلك معرفة متخصصة بموضوع التدریب.    

6-11 
تحدید متطلبات الكفاءة الخاصة باألدوار  عدم

 تعمیمها على األفراد. عدمالفردیة أو 
 ثانوي/رئیسي

اصة بكل دور وظیفي خوضع الحد األدنى لمتطلبات الكفاءة النبغي على الجهة ی
داخلها، وتوثیق تلك المتطلبات، وعادة ما یتم ذلك من خالل التوصیفات الوظیفیة، 

یقرر المدقق رفع مستوى عدم االمتثال إلى "رئیسي" إذا لم یتم مراعاة  أن ویجوز
 الكفاءة على اإلطالق.

6-12 
فاءات األفراد في ال توجد آلیة لقیاس مستوى ك

 ضوء الكفاءات المحددة لكل دور وظیفي.
 ثانوي

یجب أن تثبت الجهة إن األشخاص الذین ینفذون المهام یتمتعون بالكفاءة الالزمة 
لفعل ذلك، وبالتالي ینبغي أن یكون لكل دور وظیفي متطلبات معینة خاصة 

األفراد في ضوء تلك بالكفاءة وینبغي أن تكون لدى الجهة آلیة لقیاس مستوى كفاءة 
المتطلبات، وعادة ما یحدث ذلك عند انضمام الموظف للجهة وبعد ذلك یتم بصورة 

 سنویة في إطار عملیة مراجعة األداء.   

 ثانوي .المقدمسجالت للتدریب  وجود عدم 6-13
 وامتالكهمالموظفین على التدریب  حصولیجب أن تكون الجهة قادرة على إثبات 

االحتفاظ بسجالت  یجبتنفیذ المهام المكلفین بها، وبالتالي ل الالزمةلكفاءة ل
 لألنشطة التدریبیة.
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 إدارة الطوارئ  -) 6(العنصر  -اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة و الصحة المهنیة  7

 رئیسي افتقار الجهة إلى إجراء مطبق في هذا الشأن. 7-1
الجهة بوضع وتطبیق عملیة تتماشى مع تنص المتطلبات بوضوح على قیام 

 2-7 .متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة
تم وضع اإلجراء لكن لم یتم تطبیقه في 

 الجهة.
 رئیسي

7-3 
تم وضع اإلجراء ولكنه ال یتماشى مع 

متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة 
 .المهنیة أو نطاق أعمال الجهة

 ثانوي
ینبغي أن یراجع المدقق اإلجراء ویحدد مستوى عدم االمتثال من خالل تقییم حجم 

المعلومات غیر المشمول في اإلجراء وكذلك ما هي المخاطر التي تهدد الجهة من 
 جراء ذلك.

7-4 
 عدموضع سیناریوهات للطوارئ أو  عدم

 ربطها بأنشطة الجهة بناء على المخاطر.
 رئیسي

یجب أن تتأكد الجهة من تحدید حاالت الطوارئ المتعلقة بأنشطة عملها، وبالتالي ال 
عامة امتثاًال لهذه المتطلبات، وینبغي أن تكون  بصورةیعتبر تحدید حاالت طوارئ 

الجهة قادرة على إثبات أسباب تحدید كل سیناریو من سیناریوهات حاالت الطوارئ 
 من خالل عملیة تقییم المخاطر. 

 رئیسي وضع خطط االستجابة للطوارئ. عدم 7-5

یجب أن تمتلك الجهة خطط لالستجابة للطوارئ بحیث یتم وضعها خصیصًا لكافة 
ن تشمل على األقل خطة إلدارة الحرائق أالسیناریوهات المحددة، إال إنها یجب 

وخطة لإلخالء في حاالت الطوارئ، ویجب أن تكون خطط االستجابة للطوارئ 
خصیصًا للجهة وتتماشى مع متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسالمة  ةوضوعم

 والصحة المهنیة.

7-6 
تم وضع خطط االستجابة للطوارئ ولكنها ال 

 تشمل كافة السیناریوهات. 
 ثانوي

7-7 

تم وضع خطط االستجابة للطوارئ ولكنها 
تناسب مع أنشطة تغیر موضوعة خصیصًا ل

تشمل كافة الجهة أو مكان العمل أو ال 
المتطلبات الواردة في نظام إمارة أبوظبي 

 للسالمة والصحة المهنیة.

 ثانوي
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7-8 
ال تشمل خطط االستجابة للطوارئ خطة 
إلدارة الحرائق وخطة لإلخالء في حاالت 

 الطوارئ. 
 رئیسي

7-9 
تحدید أعضاء فریق االستجابة في  عدم

 حاالت الطوارئ.
 فيیجب أن تتأكد الجهة من تشكیل فریق مناسب للطوارئ وكذلك تتأكد من كفاءته  رئیسي

أداء هذا الدور. ویجب أن توفر الجهة تدریبًا متخصصًا ألعضاء الفریق حول 
أدوارهم ومسؤولیاتهم المطلوبة، على أن یراعي التدریب مدى تعقید األدوار. وینبغي 

 10-7 داء األدوار المطلوبة منهم.   أن یتأكد المدقق من قدرة الموظفین على أ
تم تحدید أعضاء فریق االستجابة في حاالت 

توفیر تدریب لهم و/أو  دونالطوارئ، ولكن 
 تعمیم أسمائهم داخل الجهة. دون

 رئیسي

7-11 

تعمیم إجراءات اإلخالء في حاالت  عدم
الطوارئ ومسارات الطوارئ أو عدم تحدیدها 

 المبنى. أرجاء فيبوضوح 
 

 رئیسي /ثانوي
یجب أن یعاین المدقق أرجاء المبنى بحثًا عن اإلجراءات ومسارات اإلخالء، وینبغي 

حدیث مع عینة عشوائیة من الموظفین للتحقق من وعیهم بتلك  إجراءأن یتبع ذلك 
 اإلجراءات والمسارات. 

7-12 
اختبار خطط االستجابة للطوارئ بصورة  عدم

 دوریة.
دم ثانوي/رئیسي (في حال ع

 اختبارها من قبل)

یجب على الجهة التأكد من اختبار كافة خطط االستجابة للطوارئ بصورة دوریة 
للتحقق من معرفة كافة الموظفین بجهات االتصال واإلجراءات المطلوب اتخاذها 

أثناء حاالت الطوارئ كل على حدة، وینبغي أن تثبت الجهة تنظیمها لتلك 
حرائق أو اإلخالء في حاالت الاالختبارات على االختبارات على أال تقتصر تلك 

 الطوارئ بل ینبغي أن تشمل كافة السیناریوهات المحددة.

7-13 
مراجعة أو تحدیث خطط االستجابة  عدم

 للطوارئ.
 ثانوي

ینبغي على الجهة مراجعة كافة خطط الطوارئ لمرة واحدة سنویًا على األقل للتأكد 
من صالحیتها، على أن تأخذ المراجعة في االعتبار المالحظات المستقاة من 

 التدریبات الوهمیة أو حاالت الطوارئ الحقیقة التي حدثت. 
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7-14 

صیانتها  عدممعدات للطوارئ أو  وجود عدم
ج الخدمة، ومن أمثلتها خار  المعداتأو 

معدات مكافحة الحرائق ومقاعد اإلخالء 
الحمایة من الحرائق وأنظمة اإلنذار  وأغطیة

 ولوحات الطوارئ وأجهزة االتصاالت.

 المدقق مستوى عدم االمتثال وفقًا ألهمیة المعدات الناقصة. یحددینبغي أن  رئیسي

 الرقابة والتحقیق ورفع التقاریر  -) 7(العنصر  -اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة و الصحة المهنیة  8

 األهداف والمستهدفات 8-1

 رئیسي افتقار الجهة إلى إجراء مطبق في هذا الشأن. 8-1-1
تنص المتطلبات بوضوح على قیام الجهة بوضع وتطبیق عملیة تتماشى مع 

 2-1-8 .ام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةمتطلبات نظ
تم وضع اإلجراء لكن لم یتم تطبیقه في 

 الجهة.
 رئیسي

8-1-3 
تم وضع اإلجراء ولكنه ال یتماشى مع 

متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة 
 .المهنیة أو نطاق أعمال الجهة

 ثانوي
عدم االمتثال من خالل تقییم حجم ینبغي أن یراجع المدقق اإلجراء ویحدد مستوى 

المعلومات غیر المشمول في اإلجراء وكذلك ما هي المخاطر التي تهدد الجهة من 
 جراء ذلك.

8-1-4 
وضع مؤشرات األداء الرئیسیة الموثقة  عدم

 في الجهة.   
 رئیسي

یجب على كافة الجهات وضع مؤشرات األداء الرئیسیة، بما یشمل تلك الواردة في 
 )، والخاصة بالجهة.6رقم ( العنصر

8-1-5 
ال تشمل مؤشرات األداء الرئیسیة ما نص 
علیه نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة 

 المهنیة من مؤشرات األداء الرئیسیة اإللزامیة.
 ثانوي/رئیسي
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8-1-6 
ال تشمل مؤشرات األداء الرئیسیة الموثقة 

 أهداف قابلة للقیاس مخصصة لكل مؤشر.
 ثانوي

یجب أن یكون لمؤشرات األداء الرئیسیة التي تضعها الجهة أهداف قابلة للقیاس، 
ومن بین حاالت عدم االمتثال الشائعة في مؤشرات األداء الرئیسیة استهداف تحقیق 

 لقیاس نسبة الخفض علیه.     أولي% لكن دون وجود رقم 10خفض بنسبة 

8-1-7 
عدم وضع برامج موثقة لتحقیق كل مؤشر 

 رات األداء الرئیسیة.    مؤش
 رئیسي

یجب وضع برنامج لكل مؤشر من مؤشرات األداء الرئیسیة یشرح طریقة تحقیق 
طریقة تحقیق  حولالجهة لذلك المؤشر، على أن یشمل البرنامج معلومات مفصلة 

خطط مؤشرات األداء الرئیسیة للهدف، بما یشمل األطر الزمنیة والمسؤولیات 
 وغیرها.    

8-1-8 
عدم مراقبة األهداف والمستهدفات الموضوعة 

 للتأكد من االمتثال لها.
 رئیسي

یجب أن تتأكد الجهة من أن تشمل خطة تحقیق األهداف المحددة وضع وتنفیذ 
 خطة لمراقبة األهداف.  

8-1-9 
تحقیق األهداف، ورغم ذلك لم تتخذ  عدم

 الجهة إي إجراءات.
 ثانوي

ع یجب على الجهة التأكد من تصعید األمر في حال عدم تحقیق الهدف الموضو 
ووضع خطة لإلجراءات التصحیحیة. وینبغي أن یراجع المدقق المعلومات المتوفرة 
وبناء علیها یقرر مستوى عدم االمتثال، وٕاذا اتضح عدم تنفیذ كافة األهداف ورغم 

یقرر المدقق رفع مستوى عدم المتثال إلى  أن یجوزذلك لم یتم اتخاذ إجراء 
 ئیسي"."ر 
 

8-1-10 
عدم تعمیم األهداف والمستهدفات على جمیع 

 األطراف المعنیة. 
 ثانوي

جمیع الموظفین بما تعهدت الجهة بتحقیقه  معرفةمن الضروري أن تتأكد الجهة من 
 في إطار الجدول الزمني الموضوع وكذلك التأكد من وعیهم بأدوارهم ذات الصلة.

 ))11فیها ورفع التقاریر (بما یشمل متطلبات اآللیة رقم ( اإلبالغ عن الحوادث والتحقیق 8-2

 رئیسي افتقار الجهة إلى إجراء مطبق في هذا الشأن. 8-2-1
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8-2-2 
تطبیقه في تم وضع اإلجراء لكن لم یتم 

 الجهة.
 رئیسي

تنص المتطلبات بوضوح على قیام الجهة بوضع وتطبیق عملیة تتماشى مع 
 .متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

8-2-3 
تم وضع اإلجراء ولكنه ال یتماشى مع 

متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة 
 .المهنیة أو نطاق أعمال الجهة

 ثانوي
ینبغي أن یراجع المدقق اإلجراء ویحدد مستوى عدم االمتثال من خالل تقییم حجم 

هي المخاطر التي تهدد الجهة من المعلومات غیر المشمول في اإلجراء وكذلك ما 
 جراء ذلك.

8-2-4 
عدم تحدید متطلبات الكفاءة الخاصة 

 بالمحققین في الحوادث. 
 ثانوي

من الضروري أن تضع الجهة الحد األدنى لمستویات الكفاءة الخاصة بالمحققین في 
 الحوادث.

8-2-5 

ال تتضمن تقاریر التحقیقات المكتملة كافة 
الواردة في اآللیة رقم  المعلومات المطلوبة

) من نظام إمارة أبوظبي للسالمة 11(
 والصحة المهنیة.

 ثانوي/رئیسي
ینبغي أن یراجع المدقق عینة من كافة تقاریر التحقیقات المكتملة وبناء على هذه 

 یجوزالمعلومات یحدد مستوى عدم االمتثال، وفي حال غیاب كافة تقاریر التحقیقات 
 توى عدم االمتثال إلى "رئیسي". یقرر المدقق رفع مس أن

8-2-6 
ال تتضمن تقاریر التحقیقات المكتملة تحدید 

 األسباب الجذریة للحوادث.
 ثانوي/رئیسي

ینبغي أن یراجع المدقق عینة من كافة تقاریر التحقیقات المكتملة وبناء على هذه 
األسباب المعلومات یحدد مستوى عدم االمتثال. ومن بین األخطاء الشائعة تحدید 
 المباشرة لألسباب الجذریة أو تحدید الخطأ البشري على إنه السبب الرئیسي. 

 
یقرر المدقق رفع مستوى  أن یجوزفي حال غیاب كافة تقاریر التحقیقات أو معظمها 

 عدم االمتثال إلى "رئیسي".

8-2-7 
تعمیم نتائج تقاریر التحقیقات المكتملة  عدم

 داخل الجهة أو على األطراف المعنیة. 
 ثانوي

یجب أن تتأكد الجهة من معرفة كافة األطراف المعنیة بنتائج التحقیقات وكذلك 
 المخرجات واإلجراءات.  
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8-2-8 
 الحالي الوضعقدرة الجهة على إثبات  عدم

تهاء أي التحقیقات تم االن مثل ،لتحقیقاتل
 .یةمنها وأیها مازال جار 

 ثانوي
ینبغي أن تقدر الجهة على تحدید أي التحقیقات مازالت جاریة وأیها تم إغالقه وكذلك 

 التحقیق.  علیها نصتحدید حالة أیة إجراءات تصحیحیة 
8-2-9 

 الحالي الوضعقدرة الجهة على إثبات  عدم
ي إجراءات تصحیحیة حددتها التحقیقات أل

 المكتملة. 
 ثانوي

8-2-10 
عدم مراجعة تقییمات المخاطر واإلجراءات 

التشغیلیة القیاسیة وغیرها من المعلومات ذات 
 الصلة عقب وقوع الحوادث. 

 رئیسي

في إطار التحقیق یجب على الجهة مراجعة كافة المعلومات ذات الصلة بالحادث 
والتأكد من تحدیثها وسریانها عقب الحادث، على أال یقتصر ذلك على تقییمات 

المخاطر واإلجراءات التشغیلیة القیاسیة فقط بل یتم أخذ التدریب وغیرها من 
 المعلومات في االعتبار. 

8-2-11 

ن الحوادث الخطیرة المتعلقة اإلبالغ ع عدم
بالسالمة والصحة المهنیة إلى السلطات 

المنظمة للقطاعات المعنیة/مركز أبوظبي 
 للسالمة والصحة المهنیة. 

 رئیسي
یجوز للمدقق خفض مستوى عدم االمتثال إذا كان ذلك مقتصرًا على حادث معزول 

 وكانت باقي المعلومات صحیحة.   
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8-2-12 

رفع تقاریر اإلبالغ عن الحوادث الخطیرة  عدم
المتعلقة بالسالمة والصحة المهنیة إلى 

السلطات المنظمة للقطاعات المعنیة/مركز 
أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة ضمن 

 اإلطار الزمني المطلوب.

 ثانوي

ینبغي أن یراجع المدقق عینة من التحقیقات وبناء على هذه المعلومات یحدد مستوى 
 یجوزاالمتثال، وفي حال عدم رفع تقاریر اإلبالغ عن عدد كبیر من الحوادث عدم 

 یقرر المدقق رفع مستوى عدم االمتثال إلى "رئیسي".  أن
 

8-2-13 
مراجعة تقاریر التحقیقات المكتملة من  عدم

قبل اإلدارة العلیا/ممثل اإلدارة العلیا للسالمة 
 والصحة المهنیة. 

 ثانوي
اإلدارة العلیا على معرفة بالحوادث التي تقع في الجهة، وینبغي أن یجب أن تكون 

ضمن  ةتعتمد/تصادق على تقاریر التحقیقات للتأكد من اعتمادها لإلجراءات المحدد
 التحقیق وخاصة تلك التي تتطلب تخصیص میزانیات وغیرها. 

 )6لبات اآللیة رقم (مراقبة أداء السالمة والصحة المهنیة ورفع التقاریر بما یشمل متط 8-3

8-3-1 
بهدف التأكد من  المراقبةتحدید متطلبات  عدم

فعالیة برامج السالمة والصحة المهنیة 
 وٕاجراءات التحكم. 

 رئیسي
یجب أن تحدد الجهات متطلبات مراقبة عدد من المسائل داخل المؤسسة مثل 

 الضوضاء المهنیة وجودة الهواء الداخلي واألهداف والمستهدفات وغیرها.  
8-3-2 

لكن لم تتم مراجعتها  المراقبةتحدید متطلبات  تم
 أو هي ال تلبي المعاییر/المقاییس المتفق علیها.

 ثانوي

 ثانوي معایرة األجهزة المستخدمة في المراقبة. عدم 8-3-3
ینبغي معایرة أجهزة المراقبة بصورة سنویة، وینبغي أن تثبت الجهة ذلك من خالل 

 شهادات المطابقة الخاصة بكل جهاز.
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8-3-4 

عدم رفع تقاریر اإلبالغ ربع السنویة عن األداء 
) من نظام إمارة 6وفقًا لمتطلبات اآللیة رقم (

للسالمة والصحة المهنیة أو عدم دقة  أبوظبي
 المعلومات الواردة في تقاریر اإلبالغ. 

 ثانوي/رئیسي
ینبغي أن یراجع المدقق عینة من التقاریر المرفوعة وبناء على هذه المعلومات یحدد 
مستوى عدم االمتثال. وفي حال عدم رفع أي تقاریر ینبغي اعتبار ذلك عدم امتثال 

 "رئیسي".

 التدقیق والتفتیش ) 8العنصر ( -العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة و الصحة المهنیة اإلطار  9

تنص المتطلبات بوضوح على قیام الجهة بوضع وتطبیق عملیة تتماشى مع متطلبات  رئیسي افتقار الجهة إلى إجراء مطبق في هذا الشأن. 9-1
 رئیسي وضع اإلجراء لكن لم یتم تطبیقه في الجهة.تم  2-9 .نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

9-3 
تم وضع اإلجراء ولكنه ال یتماشى مع متطلبات 
نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة أو 

 .نطاق أعمال الجهة
 ثانوي/رئیسي

ینبغي أن یراجع المدقق اإلجراء ویحدد مستوى عدم االمتثال من خالل تقییم حجم 
المشمول في اإلجراء وكذلك ما هي المخاطر التي تهدد الجهة من المعلومات غیر 

 جراء ذلك.

 ثانوي لتدقیق/التفتیش في الجهة. لعدم وضع خطة  9-4

 الجهة أعمالیجب على الجهة وضع خطة للتدقیق والتفتیش بحیث تشمل نطاق 
وكذلك نظام إدارة السالمة والصحة المهنیة. وینبغي أن تكون الجهة قادرة على إثبات 
التطبیق الفعال للخطة من خالل سجالت التدقیق والتفتیش الموثقة، وینبغي أن یراجع 

 المدقق الخطط وبناء على هذه المعلومات یحدد مستوى عدم االمتثال.   

9-5 
نطاق أعمال لعدم شمول خطة التدقیق/التفتیش 

الجهة و/أو نظام إدارة السالمة والصحة المهنیة 
 بالكامل. 

 ثانوي

9-6 
خطة التدقیق/التفتیش ولكن لم یتم  وضعتم 

 تطبیقها.
 ثانوي
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9-7 

عدم وجود معاییر موثقة إلجراء عملیات 
 شمول عدمالتدقیق (قائمة بنود التدقیق) أو 

نطاق أعمال الجهة بالكامل و/أو كافة 
 المتطلبات القانونیة.

 ثانوي
یجب على الجهة وضع معاییر موثقة (قائمة بنود التدقیق) لعملیات التدقیق 

الداخلي، وینبغي أن تشمل المعاییر كافة المتطلبات الواردة في نظام إمارة أبوظبي 
 الداخلي.للسالمة والصحة المهنیة وكذلك نظام اإلدارة 

9-8 
المدقق الذي یجري التدقیق  امتالك عدم

 . المطلوبلكفاءة ا لمستوىالداخلي 
 ثانوي

لیس من المطلوب أن یحمل المدققون الداخلیون شهادة مدقق رئیسي أو مؤهل في 
التدقیق الداخلي، إال إنهم یجب أن یتمتعون بالمعرفة المناسبة بشأن عملیة التدقیق 

 وظبي للسالمة والصحة المهنیة.وكذلك نظام إمارة أب

9-9 
اإلجراء الخاص بعدم االمتثال  وجود عدم

 .واإلجراءات التصحیحیة في الجهة
 رئیسي

تنص المتطلبات بوضوح على قیام الجهة بوضع وتطبیق عملیة تتماشى مع 
 .متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

9-10 
االمتثال تم وضع اإلجراء الخاص بعدم 

واإلجراءات التصحیحیة ولكن لم یتم تطبیقه 
 .في الجهة

 رئیسي

9-11 
ال تعالج اإلجراءات التصحیحیة المحددة 

حاالت عدم االمتثال بفعالیة أي ال تمنع تكرار 
 حدوثها.

 ثانوي
ینبغي أن یراجع المدقق اإلجراءات التصحیحیة التي جرى تحدیدها، من خالل 

والتفتیش وغیرها من الوسائل داخل الجهة، وكذلك یراجع مدى عملیات التدقیق 
وع حاالت عدم االمتثال. وینبغي وضع جدول زمني لكل قفعالیتها في منع تكرار و 

من أجل إغالقها، وكذلك توزیع المسؤولیات عن تنفیذ  محددةحالة عدم امتثال 
عدم االمتثال في المهام ذات الصلة، وینبغي أن تثبت الجهة الوضع الحالي لحاالت 

 الجهة بفعالیة. 

9-12 
عدم قدرة الجهة على تحدید الوضع الحالي 

 .  المحددةلكافة اإلجراءات التصحیحیة 
 ثانوي

9-13 
عدم تخصیص الجدول الزمني والمسؤولیات 

 .المحددةاإلجراءات التصحیحیة بالمتعلقة 
 ثانوي
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9-14 
عدم إجراء التدقیق الخارجي المستقل في 
غضون عام واحد من اعتماد النظام أو 

 بصورة سنویة بعد االعتماد. 
 رئیسي

ینبغي دائما تصنیف عدم الخضوع للتدقیق الخارجي المستقل على إنه عدم امتثال 
مستوى عدم االمتثال إلى "ثانوي" إذا تبین  خفضرئیسي، ویجوز أن یقرر المدقق 

 وجود خطة إلجراء التدقیق وذلك بناء على األطر الزمنیة الموضوعة. 

9-15 

الجهة المهنیة التي تجري التدقیق الخارجي 
المستقل لیست معتمدة من مركز أبوظبي 
للسالمة والصحة المهنیة أو قاد التدقیق 
 .ممارس لیس معتمدًا من المركز كمدقق

 رئیسي
ینبغي دائما تصنیف عدم االستعانة بجهة مهنیة أو ممارس متخصص في السالمة 

والصحة المهنیة على إنه عدم امتثال رئیسي، وكذلك الحال إذا تبین إن الجهة 
المهنیة المستعان بها قد شاركت في وضع النظام الداخلي إلدارة السالمة والصحة 

 ثال رئیسي.المهنیة حیث یعتبر ذلك حالة عدم امت
9-16 

الجهة المهنیة و/أو المدقق المنفذ للتدقیق 
في إعداد نظام إدارة  شاركالخارجي المستقل 

السالمة والصحة المهنیة في الجهة الخاضعة 
 للتدقیق خالل العامین الماضیین.

 رئیسي

9-17 
أیام العمل للرجل المستغرقة في إنجاز التدقیق 

ومستوى  ال تتماشى مع نطاق أعمال الجهة
 تعقیدها.

 ثانوي

ینبغي أن یراجع المدقق نطاق أعمال الجهة في ضوء عدد أیام العمل للرجل التي 
تم تنفیذها في إطار التدقیق الخارجي المستقل وتحدید مدى معقولیة تلك األیام في 
تغطیة نطاق أعمال الجهة بالكامل، وعلى سبیل المثال إذا كانت الجهة لدیها عدة 

عملیات صناعیة معقدة ورغم ذلك تم إنجاز التدقیق الخارجي المستقل  مواقع وتشمل
 في یومي عمل للرجل فقد یبدو ذلك غیر منطقي.  

9-18 
عدم شمول التدقیق الخارجي المستقل لنطاق 

متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة 
 المهنیة.

 رئیسي
رة أبوظبي للسالمة یجب أن یكون نطاق التدقیق في ضوء متطلبات نظام إما

 وغیرها.    45001والصحة المهنیة والمعاییر غیر االختیاریة مثل معیار 



 

 
 الفنیة اإلرشادیةدلة األ –للسالمة والصحة المهنیة  اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي

 36من  29صفحة                                                                                2019 أغسطس 11 -(3.0) اإلصدار  -دلیل إرشادي للمدققین  - لنظاملحاالت عدم االمتثال أثناء التدقیق وفقا 
 

 مالحظات/اعتبارات مستوى عدم االمتثال المقترح المحتملة المشكلة/المحتمل الدلیل م

9-19 
عدم رفع تقاریر اإلبالغ عن التدقیق الخارجي 
المستقل إلى السلطات المنظمة المعنیة/مركز 

 أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة. 
 ثانوي

 30المنظمة المعنیة في غضون  یجب على الجهة رفع تقاریر اإلبالغ إلى السلطات
 من تاریخ التدقیق.    اتقویمی ایوم

 االمتثال والمراجعة اإلداریة ) 9العنصر ( -اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة و الصحة المهنیة  10

 االمتثال القانوني 10-1

 رئیسي افتقار الجهة إلى إجراء مطبق في هذا الشأن. 10-1-1
المتطلبات بوضوح على قیام الجهة بوضع وتطبیق عملیة تتماشى مع تنص 

 2-1-10 .متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة
تم وضع اإلجراء لكن لم یتم تطبیقه في 

 الجهة.
 رئیسي

10-1-3 
تم وضع اإلجراء ولكنه ال یتماشى مع 

متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة 
 .المهنیة أو نطاق أعمال الجهة

 ثانوي
ینبغي أن یراجع المدقق اإلجراء ویحدد مستوى عدم االمتثال من خالل تقییم حجم 

المعلومات غیر المشمول في اإلجراء وكذلك ما هي المخاطر التي تهدد الجهة من 
 جراء ذلك.

10-1-4 
عدم مراقبة و/أو التحقق من المتطلبات 

 القانونیة المحددة. 
 رئیسي

في الحاالت التي ینص فیها التشریع على ذلك، یجب وضع خطة للمراقبة للتأكد 
 من االمتثال للمتطلبات القانونیة.

 رئیسي عدم إعداد سجل المتطلبات القانونیة.   10-1-5
ینبغي اعتبار عدم إعداد سجل فعال للمتطلبات القانونیة حالة عدم امتثال رئیسي 

 في الجهة.

10-1-6 
كافة لسجل المتطلبات القانونیة  شمول عدم

المتطلبات الواردة في نظام إمارة أبوظبي 
 للسالمة والصحة المهنیة.

 ثانوي
ینبغي أن یراجع المدقق سجل المتطلبات القانونیة ومدى تطبیقه داخل الجهة، وبناء 

على هذه المعلومات یحدد مستوى عدم االمتثال، وینبغي أن تثبت الجهة تعمیم 
 بات على األطراف المعنیة. المتطل
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10-1-7 
ال یأخذ سجل المتطلبات القانونیة في االعتبار 

 كافة التشریعات الساریة
 ثانوي/رئیسي

10-1-8 
افتقار الجهة إلى عملیة لتعمیم المتطلبات 

 القانونیة على األطراف المعنیة. 
 ثانوي

 اإلجراءات التشغیلیة القیاسیة 10-2

10-2-1 
عدم وضع اإلجراءات التشغیلیة القیاسیة بشأن 

 المهام عالیة المخاطر. 
 

 رئیسي
 إجراءاتینبغي أن تضع الجهة اإلجراءات التشغیلیة القیاسیة للمهام التي تتطلب 

تحكم إداریة إضافیة بهدف الحد من المخاطر، ویجب تدریب الموظفین بشأن 
معلومات كافیة  بدورهاب أن تشمل متطلبات اإلجراءات التشغیلیة القیاسیة التي یج

 كي یتبعها الموظفون بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بالمهام. 
 

ینبغي أن یراجع المدقق اإلجراءات التشغیلیة القیاسیة المتوفرة في ضوء سجل 
المخاطر بهدف تحدید ما إذا كانت اإلجراءات المطلوبة قد تم وضعها. وینبغي أن 

اإلضافیة التي استهدفت الموظفین الذین ینفذون تلك  تتوفر سجالت للتدریبات
 المهام. 

   

10-2-2 
عدم تدریب الموظفین بشأن متطلبات 

 اإلجراءات التشغیلیة القیاسیة.
 

 رئیسي

10-2-3 
اإلجراءات التشغیلیة القیاسیة  شمول عدم

لمعلومات الكافیة للتحكم الكافي المخاطر ل
 المرتبطة بالمهمة.

 ثانوي/رئیسي

10-2-4 

اإلجراءات التشغیلیة القیاسیة  امتثال عدم
متطلبات نظام إمارة أبوظبي لبصورة كاملة 

للسالمة والصحة المهنیة أو دلیل الممارسة 
 .معها تتعارضالفنیة المعني أو 

 ضبط الوثائق وحفظ السجالت 10-3

 رئیسي افتقار الجهة إلى إجراء مطبق في هذا الشأن. 10-3-1
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10-3-2 
تم وضع اإلجراء لكن لم یتم تطبیقه في 

 الجهة.
 رئیسي

المتطلبات بوضوح على قیام الجهة بوضع وتطبیق عملیة تتماشى مع متطلبات تنص 
 .نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

10-3-3 
تم وضع اإلجراء ولكنه ال یتماشى مع 

متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة 
 .المهنیة أو نطاق أعمال الجهة

 
 ثانوي

ینبغي أن یراجع المدقق اإلجراء ویحدد مستوى عدم االمتثال من خالل تقییم حجم 
المعلومات غیر المشمول في اإلجراء وكذلك ما هي المخاطر التي تهدد الجهة من 

 جراء ذلك.

جهة ضبط الوثائق للتأكد من توفر النسخ الساریة حالیًا فقط، ومن بین ینبغي على ال ثانوي توفر نسخ قدیمة من الوثائق لالستخدام. ت 10-3-4
األسالیب المتبعة في هذا السیاق وضع قائمة رئیسیة للوثائق وسجل للتوزیعات، وینبغي 

 عدم وجود سجل للتعدیالت على الوثائق. 5-3-10 أن یعاین المدقق النسخ الصادرة من الوثائق للتأكد من سریانها. 
 

 ثانوي

10-3-6 
عدم تحدید األطر الزمنیة لالحتفاظ 

 بالسجالت. 
 ثانوي

من بین األخطاء الشائعة عدم تحدید األطر الزمنیة لالحتفاظ بالوثائق كل على حدة. 
فحص عدد من یالعملیة للتأكد من صحتها ومن ثم  هذهوینبغي أن یراجع المدقق 

 السجالت كعینات للتحقق من االمتثال. 

 التغییرإدارة  10-4

10-4-1 
 هذا في مطبقة عملیة إلى الجهة افتقار
 .الشأن

تنص المتطلبات بوضوح على قیام الجهة بوضع وتطبیق عملیة تتماشى مع متطلبات  رئیسي
 .نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 رئیسي تطبیقها في الجهة.  دونتم وضع العملیة لكن  10-4-2
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10-4-3 
اإلجراء ولكنه ال یتماشى مع تم وضع 

متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة 
 .المهنیة أو نطاق أعمال الجهة

 ثانوي
ینبغي أن یراجع المدقق اإلجراء ویحدد مستوى عدم االمتثال من خالل تقییم حجم 
المعلومات غیر المشمول في اإلجراء وكذلك ما هي المخاطر التي تهدد الجهة من 

 .جراء ذلك

10-4-4 
لتحدید  یلزم مایتم تطبیق التغییرات دون إجراء 

 األخطار وتقییم المخاطر.  

 
 رئیسي

ینبغي أن یراجع المدقق اإلجراء ویحدد مستوى عدم االمتثال من خالل تقییم حجم 
المعلومات غیر المشمول في اإلجراء وكذلك ما هي المخاطر التي تهدد الجهة من 

 جراء ذلك.

 المراجعة اإلداریة 10-5

 رئیسي افتقار الجهة إلى إجراء مطبق في هذا الشأن. 10-5-1
تنص المتطلبات بوضوح على قیام الجهة بوضع وتطبیق عملیة تتماشى مع متطلبات 

 2-5-10 .نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة
تم وضع اإلجراء لكن لم یتم تطبیقه في 

 الجهة.
 رئیسي

10-5-3 
وضع اإلجراء ولكنه ال یتماشى مع تم 

متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة 
 .المهنیة أو نطاق أعمال الجهة

 ثانوي
ینبغي أن یراجع المدقق اإلجراء ویحدد مستوى عدم االمتثال من خالل تقییم حجم 
المعلومات غیر المشمول في اإلجراء وكذلك ما هي المخاطر التي تهدد الجهة من 

 ذلك. جراء

10-5-4 
المراجعة اإلداریة لمسائل السالمة  إجراء عدم

 والصحة المهنیة خالل العام التقویمي السابق.
 رئیسي

یجب على الجهة إجراء مراجعة إداریة شاملة لمسائل السالمة والصحة المهنیة مرة 
 كل سنة على األقل.

10-5-5 

عدم تماشي أجندة/مدخالت/معاییر المراجعة 
للسالمة والصحة المهنیة مع اإلداریة 

متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة 
 المهنیة.

 ثانوي

المراجعة اإلداریة للسالمة والصحة المهنیة الحد األدنى من  عملیةیجب أن تشمل 
المعاییر الواردة في نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة، وینبغي مراجعة 

 رة السابقة.مستویات األداء خالل الفت
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10-5-6 
س أحد أعضاء فریق اإلدارة ؤ عدم حضور/تر 

العلیا لعملیة المراجعة اإلداریة للسالمة 
 والصحة المهنیة.

 ثانوي
 

المراجعة اإلداریة  عملیةیجب أن یحضر/یترأس أحد أعضاء فریق اإلدارة العلیا 
للسالمة والصحة المهنیة للتأكد من امتالك اللجنة لصالحیة الموافقة/االعتماد بشأن 

 التغییرات التي توصي بها عملیة المراجعة.
الصحة المهنیة بما یشمل لمراجعة اإلداریة للسالمة و ا عملیةینبغي تسجیل مخرجات 

 7-5-10 ، وبما یتضمن األطر الزمنیة والمسؤولیات.صادرةأي قرارات 

عدم تسجیل عملیة المراجعة اإلداریة للسالمة 
عدم شمول مخرجاتها والصحة المهنیة أو 

لتوصیات من أجل التحسین/أهداف 
ومستهدفات للعام التالي/اعتماد التغییرات 

 .المتفق علیها

 رئیسي

 أدلة الممارسة الفنیة -اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة و الصحة المهنیة  11

11-1 
عدم تحدید أدلة الممارسة الفنیة ذات الصلة 

 أو االمتثال لها.
 رئیسي

االمتثال لمتطلبات  –بغض النظر عن مستوى المخاطر  –یجب على كافة الجهات 
الممارسة الفنیة ذات الصلة بعملیاتها، ویتم تحدید تلك األدلة من خالل سجل  أدلة

 المتطلبات القانونیة والنظام الداخلي إلدارة السالمة والصحة المهنیة. 
ینبغي أن یراجع المدقق هذه المعلومات وبناء علیها یحدد مستوى المخاطرة الناتجة 

 معزوالً عن عدم تحدید المتطلبات أو االمتثال بها، وٕاذا كان عدم االمتثال یمثل حدثًا 
 ربما یقرر المدقق خفض مستوى تصنیف عدم االمتثال. 
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