
دليل تطوير خطة
السالمة والصحة المهنية والبيئة 

 في قطاع البناء و االنشاء 



إلى جميع مكاتب االستشاريين العاملين في قطاع البناء و االنشاء
 

تدعو بلدية مدينة أبوظبي جميع مكاتب االستشاريين العاملين
 في قطاع البناء و االنشاء اتباع ما يلي : 

•  جميع المقاولين ملزمون بإعداد وتقديم خطط الصحة والسالمة والبيئة (HSE) أو مشاريعهم.
 

يتم اعتماد خطة البيئة و الصحة و السالمة و البيئة من قبل االستشاري.  •

يجب إضافة خطط الصحة والسالمة والبيئة إلى متطلبات الحصول على تصاريح اعمال البناء و االنشاء  •
            و البنى التحتية .

تم تطبيق هذه المتطلبات اعتبار� من 2010/12/26 .   •

يمكن الحصول على دليل تطوير خطة الصحة والسالمة والبيئة في قطاع البناء و االنشاء من الموقع   •
            االلكتروني لبلدية مدينة أبوظبي.

 hse@adm.gov.ae لالستفسارات يرجى التواصل على  •
           أو االتصال بالرقم المجاني للبلدية: 02-6788888.

تنويه



المقدمة
تفاصيل المشروع 

وصف موجز للمشروع ومخطط المشروع
متطلبات إدارة الصحة والسالمة والبيئة

التخطيط 
التنفيذ والعمليات 
التدقيق والمراجعة

المالحق
النماذج  

قوائم الفحص 

المحتويات



با�شارة إلى سياسة بلدية مدينة أبوظبي ورؤية دائرة التخطيط العمراني و البلديات
و استناد� إلى إطار عمل نظام إدارة البيئة و الصحة و السالمة ، تحرص بلدية مدينة أبوظبي 

على دعم و مساندة االستشاريين و المقاوليين و المطورين في قطاع البناء و االنشاء
 والتشييد �نشاء و تطوير خطط البيئة و الصحة و السالمة ، ما يعزز الجهود و ا�جراءات القائمة

 للحفاظ على مستويات عالية من البيئة و الصحة و السالمة في مشاريع البناء و ا�نشاء 
من أجل حماية ا¬فراد و الممتلكات و البيئة. 

يشتمل هذا الكتيب على العناصر ا¬ساسية التي يجب أن تحتويها خطة 
الصحة والسالمة والبيئة حيث يهدف تطبيق هذه الخطة للوصول ¬فضل معايير الصحة 

والسالمة والبيئة والتأكد من ا�متثال ¬على مستويات الصحة والسالمة والبيئة في 
مواقع البناء وا�نشاء في مدينة أبوظبي. 

المقدمة



1.0  تفاصيل المشروع
اسم المشروع

اسم المالك
اسم ا�ستشاري

اسم المقاول الرئيسي
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2.0  وصف موجز للمشروع
   و مخطط المشروع
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           الصحة والسالمة والبيئة 3.0   متطلبات إدارة 

3.1 القيادة وا¦لتزام:

تحديد الكيفية التي تجعل من االدارة العليا قدوة وذلك  
بإظهار التزمها من خالل المشاركة و التواصل مع الموظفين

بخصوص شؤون الصحة والسالمة والبيئة.

3.2 سياسة الصحة و السالمة والبيئة: 

• االلتزام بالتطويرالمستمر 
• تشمل االمتثال للتشريعات الحالية المطبقة و غيرها من المتطلبات

• التوقيع عليها من قبل االدارة العليا

3.3 التنظيم والمهام والمسؤوليات: 
• المشروع والهيكل التنظيمي للصحة والسالمة والبيئة  

• مهام ومسؤوليات العاملين في الصحة والسالمة والبيئة
• إدارة مقاولي الباطن والموردين 

• كبار موظفي المشروع و تفاصيل االتصال الخاصة بهم

3.4 ا¦تصال: 

• إجتماعات منتظمة و دورية 
• تنبيهات ولوحات إعالنات الصحة والسالمة والبيئة

• المكافآت والحوافز، والتكريم وا�نضباط

3.5  التدريب:
• التدريب التوجيهي للصحة والسالمة والبيئة

Toolbox talks تدريب تنويري لطاقم العمل •
• توعية و تدريب خاص للصحة والسالمة والبيئة

3.6 تفتيش ومراقبة الموقع 

3.7 االبالغ عن الحوادث و التحقيق فيها 

3.8 قواعد و تعليمات الصحة والسالمة والبيئة الخاصة بالموقع 

3.9 معدات الحماية الشخصية 

3.10  نظام التسجيل و مراقبة وثائق الصحة والسالمة والبيئة
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 4.0  التخطيط

4.1 إدارة المخاطر: 
تحديد المخاطر وتقييم إمكانية حدوثها وآثارها ووضع تدابير السيطرة عليها

4.2   المتطلبات القانونية وغيرها : 
قوانين وأنظمة وأدلة ممارسة الصحة والسالمة البيئة ونحوها الخ .. 

4.3  إدارة الطوارئ وخطة االخالء 

4.4   خطة أمن الموقع، والتحكم في المداخل 

4.5  تصريح العمل 

4.6  خطة إدارة الحركة: 
كيفية إدارة التحويالت المروية وإغالق الطرق و حركة المركبات ( يرجى الرجوع إلى االجراءات 

و االرشادات الخاصة بإدارة هندسة المرور وسالمة الطرق ودائرة النقل) 
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  5.0  التنفيذ و العمليات

5.1 ترتيبات الصحة المهنية : 
كيفية إدارة المخاطر من خالل وضع تدابير التحكم فيما يتعلق بمايلي:

الضوضاء   •
ا�هتزاز   •

درجة الحرارة وا�جهاد الحراري  •
االشعاع ( ا�شعاع المؤين وغير المؤين)  •

ا�ضاءة والتهوية  •
مرافق الراحة و الرفاهية   •

المواد الخطرة   •
الغبار   •

العوامل البيولوجية   •
اÆفات   •

يرجى الرجوع إلى أدلة الممارسة والمعايير ا�رشادية وا¬داة الفنية ا�رشادية لنظام إمارة ابوظبي
للسالمة والصحة المهنية (ا¬وشاد) ذات العالقة.
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5.2  ترتيبات السالمة:  
كيفية إدارة المخاطر من خالل وضع وتنفيذ تدابير التحكم فيما يتعلق بمايلي: : 

العمل على إرتفاعات   •
السقاالت والساللم   •

منصات التحميل والمنصات ا¬خرى بكافة أنواعها   •
القوالب و الهياكل   •

ا¬سقف   •
معدات وأدوات وعمليات الرفع  •

الحفريات والخنادق   •
ا¬ماكن المحصورة  •

ا¬نفاق وحفر مداخل ا¬نفاق   •
الهدم   •

الخواريق   •
المعدات الكهربائية وشبكات الكهرباء   •

اللحام بالكهرباء والغاز   •
القطع بالغاز  •

المواد الخطرة  •
الحريق  •

العمل على سطح الماء أو في مكان مجاور لمجرى مائي ( بحر، بحيرة ، أو قناة مائية) .   •
المركبات والمعدات المتنقلة   •

اÆÆت والمعدات الميكانيكة والنظم الميكانيكية   •
ا¬داوت المحمولة ( الكهربائية والهوائية واليدوية)  •

فصل المارة/المشاة عن المركبات والمعدات المتحركة   •
الحمل والدفع والسحب اليدوي  •

ا¬جسام الساقطة   •
ا�نزالق، والتعثر، والسقوط   •

الترتيب والنظافة  •
الحيوانات والزواحف   •

العنف  •

يرجى الرجوع إلى أدلة الممارسة والمعايير ا�رشادية وا¬داة الفنية ا�رشادية لنظام إمارة ابوظبي 
للسالمة والصحة المهنية (ا¬وشاد) ذات العالقة.
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5.3 الترتيبات البيئية 
كيفية التعامل مع الجوانب واÆثار البيئية من خالل تطوير وتنفيذ تدابير الرقابة فيما يتعلق بما يلي: 

5.3.1    إدارة النفايات: 
و تشمل التدابير المناسبة للتحكم في جمع وفرز والتخلص من النفايات طبقَا لÉجراءات 

و ا�رشادات الخاصة بمركز أبوظبي �دارة النفايات وأدلة الممارسة لنظام
إمارة ابوظبي للسالمة والصحة المهنية (ا¬وشاد) ذات العالقة. 

النفايات الخطرة   •
النفايات غير الخطرة  •

 5.3.2  حماية التربة، و قنوات المياه ، و المياه الجوفية
             من خطر التلوث: 

مناطق االحتواء الخاصة بخزانات الوقود، الزيوت، المواد الكيميائية   •
منطقة لغسل و تنظيف معدات خلط الخرسانة و المضخات   •

صواني تنقيط لآلليات والمعدات و الشاحنات  •
معدات أو مواد مكافحة تسريب الزيت   •

             (طبقÍ لÉجراءات وا�رشادات الخاصة بهيئة البيئة – أبوظبي) . 

5.3.3 حماية الهواء من التلوث:

•             برنامج منع الغبار 
•            ا�نبعاثات الهوائية ( برامج الصيانة الدورية لمحركات المركبات و الشاحنات و المعدات والمصانع

             واÆليات وما إلى ذلك) .
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6.0  التدقيق و المراجعة:
يجب على المقاول أن يحدد ا¬سس التي يستند عليها التدقيق الداخلي و الخارجي

في نظام الصحة والسالمة والبيئة ودور ا�دارة في المراجعة و التدقيق . 
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7.0  المالحق: 
7.1    قوائم الفحص:  

(ليس مطلوبÍ تقديمها إلى بلدية مدينة أبوظبي – إدارة البيئة و الصحة و السالمة – فقط لالسترشاد) 

 7.2   تقييم المخاطر: 

(مطلوب تقديمه إلى بلدية مدينة أبوظبي – إدارة البيئة و الصحة والسالمة، 
مرفق مع خطة الصحة والسالمة والبيئة) 

7.3   التقرير الربع سنوي ·داء السالمة والصحة المهنية:

مطلوب تقديمه ربع سنويÍ من الكيانات المسجلة وعالية الخطورة والتي تم إعتماد
نظام السالمة والصحة المهنية لها إلى بلدية مدينة أبوظبي – إدارة البيئة و الصحة والسالمة 

عن طريق نظام  اÆداء ا�لكتروني يرجى الرجوع لآللية رقم ٦ النظام العام �مارة أبوظبي للسالمة والصحة
المهنية – ا¬وشاد) 

7.4    تقارير ا¦بالغ والتحقيق في الحوادث: 
(مطلوبة من الكيانات المسجلة في النظام العام �مارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – ا¬وشاد 

وتقديمه إلى بلدية مدينة أبوظبي – إدارة البيئة و الصحة والسالمة عن طريق نظام  اÆداء ا�لكتروني عند
وقوع الحوادث القابلة لÉبالغ/البليغة بإستخدام  النماذج G لÉبالغ عن الحادث و G2 للتحقيق في الحادث. 

للكيانات الغير مسجلة في النظام العام �مارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية يمكنها ا�بالغ 
عن الحوادث البليغة  با�تصال برقم الطوارئ ٩٣٣ لبلدية مدينة أبوظبي مع التحقيق في الحادث.

يرجى الرجوع لآللية رقم ١١ للنظام العام �مارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – ا¬وشاد)

7.5    برنامج التدريب التوجيهي للصحة والسالمة والبيئة 

( ليس مطلوبÍ تقديمه إلى بلدية مدينة أبوظبي – إدارة البيئة والصحة و السالمة فقط لÉسترشاد) 

7.6     تدريب تنويري لطاقم العمل 
( ليس مطلوبÍ تقديمه إلى بلدية مدينة أبوظبي – إدارة البيئة و الصحة والسالمة – فقط لÉسترشاد) 

مالحظة: كافة سجالت نظام الصحة والسالمة والبيئة يجب أن تحفظ في موقع العمل و تقدم عند الطلب
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8.0  نماذج
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تقييم المخاطر
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 التقرير الربع سنوي ¬داء السالمة و الصحة المهنية
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تقارير ا�بالغ والتحقيق في الحوادث
النموذج  - G ا�بالغ عن حوادث السالمة والصحة المهنية البليغة:
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تقرير التحقيق في الحوادث
النموذج G1  -  التحقيق في حوادث السالمة والصحة المهنية البليغة:
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النموذج �G – التحقيق في حوداث السالمة و الصحة المهنية الغير بليغة 
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  التدريب التوجيهي للصحة والسالمة والبيئة
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التدريب التنويري للصحة والسالمة والبيئة
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9.0  قوائم الفحص:
وتشتمل على ا¹تي:

(ليس مطلوبÍ تقديمها إلى بلدية مدينة أبوظبي – إدارة البيئة و الصحة و السالمة – فقط لالسترشاد) 

ا¬ماكن المحصورة.  •
إدارة الحركة.  •

التركيبات الكهربائية.  •
البيئة.  •

الحفريات.  •
الحريق والطوارئ.  •

المواد الخطرة.  •
النظافة والترتيب.  •

الساللم.  •
معدات وأدوات الرفع الميكانيكية.  •

اÆالت.  •
ا¬دوات المحمولة.  •

معدات الحماية الشخصية.  •
السقاالت.  •

الموقع عامة.  •
المركبات والمعدات المتحركة.  •

اللحام والقطع بالغاز.  •
مرافق الرفاهية.  •

منصات العمل والمنصات البارزة.  •
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قائمة فحص ا¬ماكن المحصورة
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قائمة فحص إدارة الحركة
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قائمة فحص التركيبات الكهربائية



40

قائمة فحص البيئة 
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قائمة فحص الحفريات 
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قائمة فحص الحريق والطوارئ
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قائمة فحص المواد الخطرة 
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قائمة فحص النظافة والترتيب 
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قائمة فحص الساللم
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قائمة فحص معدات وأدوات الرفع الميكانيكية
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قائمة فحص اÆالت 
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قائمة فحص ا¬دوات المحمولة
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قائمة معدات الحماية الشخصية 
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قائمة فحص السقاالت 
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قائمة فحص الموقع عامة
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قائمة فحص المركبات و المعدات المتحركة
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قائمة فحص قطع اللحام والغاز 
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قائمة فحص مرافق الرفاهية
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قائمة فحص منصات العمل والسقاالت البارزة


