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  .عنهامسؤوليات 
 

 فيةلخلا .0.1

دارة البيئة والصحة المتكامل إلنظام للالرئيسية  السياسات واإلجراءاتالمعايير وتحديد وتعريف الحد األدنى من  هواإلطار هذا  الغرض من
 اوضمان تطبيقه ابه االلتزامبهدف " في سياق الوثيقة) النظام"(ويشار اليه  العربية المتحدةلقطاع التعليم في دولة اإلمارات المهنية والسالمة 

التعليمية  ؤسساتالمجميع المنشآت التابعة له ووزارة التربية والتعليم وكحد أدنى من قبل والتوافق معها بشكل دائم ومستمر  ئهاواستيفا
الحضانات ورياض األطفال والمدارس والمعاهد بما يشمل  )" في سياق الوثيقةالمؤسسات" اويشار اليه( ضمن نطاق عمل هذا النظام

  .في دولة اإلمارات العربية المتحدة والكليات والجامعات الحكومية والخاصة

دة وأفضل الممارسات والمحلية في دولة اإلمارات العربية المتح االتحاديةليتوافق مع جميع القوانين والتشريعات واللوائح  النظامهذا صمم 
األشخاص التي من شأنها تعريض صحة وسالمة العاملين والطالب وواإلدارة األمثل للمخاطر المتوقعة بهدف الدولية في هذا المجال 

حماية البيئة وفاظاً على صحتهم وسالمتهم لسيطرة عليها حالحد منها واو للخطر، الخ...) ومقدمي الخدمات (الزوار والمقاولين األخرون
ً أثناء العمليات الطبيعية والحاالت الطارئة  واستدامتها في هذا  الوزارة بشكل خاص والدولة بشكل عام وسياسات الستراتيجياتتحقيقا

  .المجال

المخاطر إدارة والمهنية بالبيئة والصحة والسالمة ذات العالقة والمتطلبات األخرى آليات تحديد جميع المتطلبات القانونية  النظاميشمل 
آليات والكوارث واألزمات و ئوإجراءات إدارة الطواروالتدقيق  التقييموالتطبيق والرقابة  وآليات المؤسسةالمرتبطة بطبيعة عمليات 

  والسلطات المحلية المعنية في الدولة.  االتحاديةلها حسب الخطط المعتمدة بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات  االستجابةوعمليات اإلبالغ 

إدارة البيئة والصحة والسالمة ضمن الهيكل  باستحداثقامت الوزارة ، النظامهذا تفعيل وتطبيق المرجوة من الغايات و ولتحقيق األهداف
الرقابة وإجراء عمليات المهنية مة الخاصة بإدارة البيئة والصحة والسال السياسات واإلجراءاتالمعايير وتطوير  غرضبلها التنظيمي الجديد 

الشركاء  بالتنسيق والتعاون مع جميععلى جميع المؤسسات ضمن نطاق عمل هذا النظام  الدوري والمستمر والتدقيق التقييممن خالل 
  الداخليين والخارجيين المعنيين.

 النظاموتطبيق  إلشراف على تطويرلكما تم تشكيل كل من اللجنة التنفيذية واللجنة الفنية للبيئة والصحة والسالمة في وزارة التربية والتعليم 
  المرجوة منه. والغايات  بما يضمن تحقيق األهدافله بهدف التحسين المستمر  دوريأدائه ومراجعته وتطويره بشكل تقييم و

  

  

  

  

  

  

  

  



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار  إدارة البيئة والصحة والسالمة لمعايير نظاماإلطار العام 
المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار -    المعيار
01   إصدار رقم المقدمة   السياسة / اإلجراء

 

2 of 4   المقدمة  السياسة / اإلجراء

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

  المهنية  إدارة البيئة والصحة والسالمةنظام  أهدافو مهمةرؤية و .0.2

  تنارؤي

  "للجميععمل وتعلم آمنة وصحية ومستدامة  ة"بيئ

“Safe, Healthy and Sustainable Workplace and Educational Environment for All” 

  مهمتنا

  "في قطاع التعليمالمهنية  البيئة والصحة والسالمةلمعايير  األمثل والتطبيق الفعالة داراإلأجل من  الثقافة والقدرات بناء"

“Building Culture and Capacity towards the Optimal Management and Effective 
Implementation of Occupational Environment, Health and Safety Standards in Education 

Sector”   

 ناأهداف

  
 ؛الخاصة بالنظام السياسات واإلجراءاتالمعايير وبتطوير وتطبيق ومراقبة تنفيذ جميع  االلتزام  .أ

 والمسؤوليات؛ المهامتحديد   .ب

 والمتطلبات األخرى ذات العالقة؛متطلبات القانونية والتوافق مع ال االلتزام  .ت

 ؛والكوارث واألزمات (حال وقوعها ال قدر هللا) ئالطوارو إلدارة المخاطرموحدة ة يآلية ومنهجتحديد   .ث

 ؛ومقدمي الخدماتاإلدارة األمثل للمقاولين   .ج

 نشر الثقافة وبناء القدرات؛  .ح

 تحديد آليات فعالة للتواصل والتشاور؛  .خ

 ؛(حال وقوعها ال قدر هللا) التحقيق في الحوادثوالتدقيق و التقييمقياس األداء من خالل عمليات الرقابة و  .د

 .الخاصة به السياسات واإلجراءاتلمعايير النظام وجميع  الدورية والتحسين المستمر المراجعة  .ذ

  

  

  

  

 



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار  إدارة البيئة والصحة والسالمة لمعايير نظاماإلطار العام 
المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار -    المعيار
01   إصدار رقم المقدمة   السياسة / اإلجراء

 

3 of 4   المقدمة  السياسة / اإلجراء

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

 عوامل النجاح .0.3

هو بهدف ضمان تطوير النظام وإلتزام جميع المؤسسات في قطاع التعليم في الدولة بتطبيقه لنا من أهم عوامل النجاح المساندة والداعمة 
 واستحداثعادة هيكلة الوزارة قبل السلطات العليا والمتمثلة في قرارات مجلس الوزراء الموقر بإالدعم الالمحدود لوزارة التربية والتعليم من 

 ضمن نطاق عملي مالتعليم العالي والبحث العلبضم كل من الحضانات و ةالخاص اتالقرارمن خالل و هاإدارة البيئة والصحة والسالمة في
بهدف تمكين أبنائنا الطالب من الحصول على أعلى وأفضل الوسائل واألساليب وبالمنظومة التعليمية في الدولة  االرتقاءأجل من  الوزارة

 تحقيقاً لتطلعات وتوجهات ومبادرات الدولة في مجال واالبتكارالتعليمية ضمن بيئة تعليمية آمنة وصحية ومستدامة وتحفيزهم على التعلم 
  .م العام والعاليالتعلي

 كما يعتبر التوجه العام نحو دعم وتطوير األنظمة والتشريعات واللوائح واإلجراءات الخاصة بالبيئة والصحة والسالمة المهنية في الدولة
اإلضافة الى ب النظامتطبيق وتفعيل هذا لتطوير وذات العالقة من أهم عوامل النجاح والتشريعات واللوائح بشكل عام ووجود بعض القوانين 

ومنافس في  ومتميزوالرخاء وباألخص في قطاع التعليم والمعني بإعداد جيل واعي  التميزو االرتقاءمن أجل وعي المجتمع بشكل عام 
  جميع المجاالت.

 النظامهيكلية  .0.4

التخطيط والتنفيذ آليات و هتطبيقوفاعلية  ءةكفا ضمانل السياسات واإلجراءاتالمعايير ومن متكاملة على منظومة  النظامتعتمد هيكلية 
من خالل التواصل والتشاور والتدقيق والتحقيق في الحوادث و التقييموعلى تقارير ونتائج عمليات الرقابة  بناءً المستمر والتقييم والتطوير 

ً وخارجياً   (الزوار والمقاولين ونواألشخاص األخربما فيها توصيات ومقترحات العاملين والطالب  مع جميع الشركاء المعنيين داخليا
مركز أبوظبي للصحة األنظمة ( العتماداتئج تقارير األداء والتدقيق الخارجي من قبل الجهات المانحة ا، الخ...) ونتومقدمي الخدمات

، الخ...) والمراجعة )ISOالعالمية المعتمدة (إدارة الصحة والسالمة المهنية أنظمة ونظمة اإلدارة البيئية أوالسالمة المهنية "أوشاد"، 
  .التحسين المستمر بهدف اإلدارة العليا واعتماد اإلدارية

 نطاق العمل .0.5

الحضانات بما فيها  الحكومية والخاصةالتعليمية  مؤسساتوال اجميع المنشآت التابعة لهوزارة التربية والتعليم ويشمل نطاق عمل النظام 
فيها بما فيهم الزوار  ونالمتواجد األشخاص األخرونوجميع العاملين والطالب وورياض األطفال والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات 

  والمقاولين ومقدمي الخدمات.

  التعليمية التابعة لكل من: المؤسساتيستثنى من هذا النطاق جميع 

 .وزارة الدفاع  .أ
 .وزارة الداخلية  .ب
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 تطبيقالمتطلبات وآليات  .0.6

وزارة تطبيقها والتوافق معها من قبل اإللتزام بالسياسات واإلجراءات األساسية واإللزامية الواجب المعايير والحد األدنى من  النظاميحدد 
الحضانات ورياض األطفال بما فيها والخاصة منها الحكومية العام التعليم  مؤسساتجميع و اجميع المنشآت التابعة لهالتربية والتعليم و

  .وجميع العمليات واألنشطة القائمة بها ضمن نطاق عمل هذا النظاموالمدارس 

فأنه يتوجب عليها جميعاً القيام بتطوير  المعاهد والكليات والجامعاتبما فيها والخاصة منها الحكومية مؤسسات التعليم العالي وفيما يخص 
نظمة اإلدارة البيئية أولنظام الحد األدنى لمتطلبات مع بما يتوافق المهنية الخاصة بها األنظمة المتكاملة إلدارة البيئة والصحة والسالمة 

وموافاة  انحة إلعتمادات هذه الشهاداتوإعتمادها من قبل الجهات الم )ISOأنظمة إدارة الصحة والسالمة المهنية العالمية المعتمدة (و
ت لكترونية من أنظمتها المعتمدة وشهاداإالفريق المعني في إدارة البيئة والصحة والسالمة في وزارة التربية والتعليم بنسخة مطبوعة ونسخة 

رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم وإخطار جميع  النظاممن تاريخ إطالق كحد أقصى  ستة أشهرالخاصة بها وذلك خالل  عتماداتاإل
  بالبدء بتطبيقه.  ؤسسات الم

 المراجع .0.7
 

 ) 101، 100، 99، 98، 96، 94، 93، 92، 91(الجزء الخامس/ المواد  2007تعديل  1980) لسنة 8قانون العمل رقم(. 
 ) 2، 1ماية العاملين من مخاطر العمل (المواد والخاص بوسائل وإجراءات ح 1982) لسنة 32قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ،

3 ،4 ،5 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،14 ،15 ،18 ،24(. 
 ) 12، 11، 10، 9، 3، 2والخاص بالعناية الطبية للعاملين (المواد  1982) لسنة 37/2قرار مجلس الوزراء الموقر رقم(. 
 ) 1999) لسنة 24قانون البيئة رقم.  
 ) بخصوص حماية البيئة المائية والمواد الخطرة والمخلفات الخطرة  1999) لسنة 24لقانون ( 2001) لسنة 37الالئحة التنفيذية

 .والطبية والمبيدات الزراعية ودراسات تقييم األثر البيئي للمشاريع
 ) بخصوص حماية الهواء 1999) لسنة 24لقانون ( 2006) لسنة 12الالئحة التنفيذية. 
  2(بند  67)، 7، 3(بند  65(المواد  االتحاديةبشأن الموارد البشرية في الحكومة  2008لسنة ) 11رقم ( اتحاديالمرسوم بقانون ،(

 .)80، 79، 78)، 3، 2، 1(بند  77
  2012 – 2.0إصدار  – أبو ظبياإلطار التشريعي لنظام إدارة البيئة والصحة والسالمة في إمارة.  
 2015 االتحاديةمة للصحة والسالمة المهنية في الحكو سترشاديالدليل اال. 
 الهيئة الوطنية للطوارئ إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث -نموذج خطة الطوارئ للمنشآت التعليمية وملحق اإلجراءات الخاص بها

2015. 
  بلدية دبي.  –شروط ومواصفات المباني الخضراء 
  العالمية المعتمدة (إدارة الصحة والسالمة المهنية أنظمة ونظمة اإلدارة البيئية أبالمعايير الخاصةISO(.  

 



1المعیار 

القیادة



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار  إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام
المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  القيادة – 1المعيار   .1.0   المعيار
01   إصدار رقم  إلتزام اإلدارة العليا .1.1   السياسة / اإلجراء

 

1 of 1   إلتزام اإلدارة العليا  .1.1  السياسة / اإلجراء

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

 إلتزام اإلدارة العليا .1.1
  

دعم ب في دولة اإلمارات العربية المتحدة ضمن نطاق عمل هذا النظام جميع المؤسساتوزارة التربية والتعليم وتلتزم اإلدارة العليا في 
المعتمد متكامل إلدارة البيئة والصحة والسالمة المهنية النظام الفي جميع المعايير والسياسات واإلجراءات تطوير وتطبيق ومراقبة ومراجعة 

لتنفيذ والالزمة والتدقيق الدوري وتوفير جميع الموارد المالية والبشرية المؤهلة  التقييمومراقبته من خالل عمليات فعال بشكل  لقطاع التعليم
  .بشكل مستمر هتحسينضمان و هداف المرجوة منهذلك بهدف تحقيق جميع األ

الواجب وتحديد جميع المهام والمسؤوليات لقطاع التعليم المهنية من خالل إعتماد السياسة العامة للبيئة والصحة والسالمة  اإللتزاميتحقق هذا 
السياسات واإلجراءات الخاصة به وتوصيلها وتعريف المعنيين بها المعايير وتنفيذها حسب ما تم إعتماده بالنظام وجميع اإللتزام بها و

 الحفاظ علىو األشخاص األخرونحماية صحة وسالمة العاملين والطالب ووضمان التطبيق الفعال للنظام وتحقيق األهداف المرجوة منه ل
  .في الدولةفي قطاع التعليم وإستدامتها البيئة 

  

  





2المعیار 

التخطیط



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار  إدارة البيئة والصحة والسالمة العام لمعايير نظاماإلطار 
المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  التخطيط – 2. المعيار 2.0   المعيار
01   إصدار رقم  اإللتزام بالمتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى. 2.1   السياسة / اإلجراء

 

1 of 1   . اإللتزام بالمتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى2.1  السياسة / اإلجراء

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

 بالمتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى االلتزام .2.1

  الغرض:

أو  اشتراطاتفي دولة اإلمارات العربية المتحدة وأية معايير أو والمحلية  االتحاديةتحديد جميع المتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى 
النظام  اعتماديتم والتي  المؤسسات ضمن نطاق عمل النظامذات العالقة بالبيئة والصحة والسالمة وبطبيعة عمليات وأنشطة متطلبات أخرى 

سجل المتطلبات القانونية والمتطلبات وتوثيقها في  )1 نموذجالمتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى ( سجلنموذج  باستخدامعليها  بناءً 
السياسات المعايير وتطبيق النظام وجميع تطوير ووالعمل على مراقبتها وتحديثها بشكل مستمر خالل عمليات  )1األخرى (ملحق 

بها  وااللتزامالتوافق معها لها و االمتثالواإلجراءات الخاصة به وضمان تعريف جميع المعنيين بها وتوصيلها لهم بشكل دوري من أجل 
 بشكل تام.

  اإلجراء:

  :ما يليبتنفيذ ضمن نطاق عمل النظام  المؤسساتتقوم 

أية معايير أو متطلبات أخرى يتم و في دولة اإلمارات العربية المتحدةوالمحلية  االتحاديةرصد وتحديد جميع المتطلبات القانونية  .2.1.1
وبطبيعة المهنية عليها ذات العالقة بالبيئة والصحة والسالمة  بناءً السياسات واإلجراءات الخاصة به المعايير والنظام و اعتماد

 ؛)1 نموذجالمتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى ( سجلنموذج  باستخدامفيها العمليات واألنشطة القائمة 
 

سجل المتطلبات التي تم رصدها وتحديدها في  األخرىالمتطلبات والمعايير ووالمحلية  االتحادية القانونيةتسجيل جميع المتطلبات  .2.1.2
 ؛)1القانونية والمتطلبات األخرى (ملحق 

 

في إجراءات وعمليات تقييم العوامل البيئية والمخاطر المتعلقة بالصحة  االعتبارالمتطلبات وأخذها بعين  هتضمين وربط جميع هذ .2.1.3
في  بها وااللتزاملها والتوافق معها  االمتثالالسياسات واإلجراءات الخاصة بالنظام لضمان والمعايير والسالمة المهنية وجميع 

 ؛العمليات واألنشطة القائمة والجديدة بجميع المنشآت ضمن نطاق عمل النظامجميع 
 

جراءات الخاصة وتوصيلها لهم بشكل دوري من خالل التعريف بالنظام والسياسات واإل ذه المتطلباتتعريف جميع المعنيين به .2.1.4
 ؛للوصول اليها والمتوفرةالمتاحة والوسائط به وجميع الوسائل 

 

 بها والتوافق معها من خالل عمليات التقييم والتدقيق االلتزامتقييم مدى مراقبة جميع المتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى و .2.1.5
 يهاعلتعديالت أو إضافات أو العمل على تحديثها بشكل مستمر حال صدور أية قوانين أو تشريعات أو لوائح جديدة والدوري 

السياسات واإلجراءات الخاصة المعايير وفي جميع تحديثها ن اوضمالخاص بها سجل الفي ذات العالقة بنطاق عمل النظام 
في جميع  بها وااللتزاملها والتوافق معها  االمتثاللمعنيين بها لضمان والتأكد من تعريف جميع احسب الحاجة لذلك بالنظام 
     .األوقات

  :رفقاتالم
 .سجل المتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى: نموذج 1 نموذج -
 .سجل المتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى: 1ملحق  -



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار  إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام
المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  التخطيط – 2. المعيار 2.0   المعيار
01   إصدار رقم  المخاطر. إدارة 2.2   السياسة / اإلجراء

 

1 of 4   . إدارة المخاطر2.2  السياسة / اإلجراء

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

 إدارة المخاطر .2.2

  الغرض:

ضمن نطاق عمل النظام أثناء ظروف  المؤسساتبعمليات وأنشطة المهنية المرتبطة الصحة والسالمة العوامل البيئية ومخاطر جميع  تحديد
(الزوار  األشخاص األخرونلها من العاملين والطالب و المتعرضيناألشخاص  االعتبارالعمل الطبيعية وفي الحاالت الطارئة مع األخذ في 

متطلبات قانونية أو متطلبات أخرى ذات العالقة  وكذلك أىالبشرية والتصرفات  وقدراتهم والعوامل )... والمقاولين ومقدمي الخدمات، الخ
بهدف إزالتها والحد والتقليل المناسبة والكافية تقييم التأثيرات واألخطار الناتجة عنها ووضع جميع وسائل وإجراءات السيطرة والتحكم و

 عمليات)ال(لمخاطر لسجل توثيقها في و )2 جنموذ( عمليات)ال( نموذج تحديد وتقييم المخاطر باستخداممنها قدر اإلمكان منطقياً وعملياً 
السياسات واإلجراءات الخاصة به المعايير ومراقبتها وتحديثها بشكل مستمر خالل عمليات تطبيق النظام وجميع تنفيذها ووالعمل على 

  .ومستمر بشكل دوريوتدريبهم عليها ها وتوصيلها لهم تعريف جميع المعنيين بمشاركة ووضمان 

  المصطلحات:تعريف 

  أو البيئة أو الممتلكات. لإلنسانيمكن أن يتسبب في حدوث ضرر أو أذى أو خسائر  شيء أي هي المخاطر:

  .الضررحدوث  احتماليةهو  الخطر:

  .شدة تأثيره X الضررحدوث  احتماليةهو قياس مدى  تقييم الخطر:

والواجب العمل عليها وتوفيرها وتنفيذها للتحكم  الالزمةواإلجراءات  واالحتياطاتجميع الوسائل والتدابير  هي وسائل التحكم والسيطرة:
وتقليلها وإدارتها بما يضمن جميع المخاطر واألخطار الناتجة عنها والتي تم تحديدها وتقييمها بهدف منعها والحد منها  علىوالسيطرة 

    سالمة اإلنسان وصحته وحماية البيئة والممتلكات. 

  اإلجراء:

ممثلين عن العاملين والمقاولين ومقدمي الخدمات حسب في أماكن العمل تتضمن تشكيل فرق بالنظام  عملضمن نطاق  المؤسساتقوم ت
  وتنفيذ ما يلي: ايتم عمل تقييم العوامل البيئية ومخاطر الصحة والسالمة المهنية له تينطاق العملية أو النشاط أو المهمة ال

البيئية   تحديد العوامل و مهمة المطلوب تقييمها وجميع المعدات واألدوات والمواد المستخدمة بهاالعملية أو النشاط أو ال دراسة .2.2.1
 ؛)2 نموذج( عمليات)ال( نموذج تحديد وتقييم المخاطر باستخدام بها المرتبطة ومخاطر الصحة والسالمة المهنية

 
 ؛وفترات تعرضهم لها، وقدراتهم لتلك العوامل والمخاطر وطبيعة عملهم وأعدادهم المتعرضينتحديد جميع األشخاص  .2.2.2

 
ً حاليالمتوفرة تحديد وسائل وإجراءات السيطرة والتحكم  .2.2.3  ؛ا

 
(*  حدوثها واحتماليةعلى شدة التأثيرات واألخطار الناتجة عنها بناًء العوامل البيئية ومخاطر الصحة والسالمة المهنية  تقييم .2.2.4

أية أحداث أو حوادث  االعتبارأثناء تنفيذ هذه العمليات أو األنشطة أو المهام مع األخذ بعين  المشار اليها أدناه) تقييمالمؤشرات 
  ؛توصيات التطوير والتحسين المستمرووالتدقيق،  التقييمنتائج تقارير و، سابقة ناتجة عنها

  



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار  إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام
المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  التخطيط – 2. المعيار 2.0   المعيار
01   إصدار رقم  المخاطر. إدارة 2.2   السياسة / اإلجراء

 

2 of 4   . إدارة المخاطر2.2  السياسة / اإلجراء

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

  حدوثها: واحتمالياتمؤشرات تقييم التأثيرات واألخطار * 

  حدوثها احتمالية التقييم    (العواقب) شدة التأثيرات واألخطار الناتجة التقييم
  )االحتمالية(

1  
لوقوع تلوث بيئي  احتماليةال يوجد أية  – ةغير مؤثر

  أو تأثير صحي أو إصابات.
  

1  
لم تحدث من قبل في نفس العمليات أو األنشطة  – ةنادر

  أو المهام.

2  
أو تأثير ضعيف  تلوث بيئي احتماليوجد  – ةضعيف

صحي أو إصابات بسيطة يمكن معالجتها في بيئة 
  تدخل خارجي.   أيالعمل دون 

  
2  

لم تحدث في دولة اإلمارات العربية المتحدة  – ةوارد
ولكنها حدثت مرة واحدة على األقل في عمليات أو أنشطة 

  خارج الدولة. مماثلة أو مهام 

3  

أو تأثير محدود تلوث بيئي  احتماليوجد  – ةمتوسط
أو إصابات متوسطة من شأنها حاد / مؤقت صحي 
الحاجة لعمل لمعالجتها وعن اجزئي مؤقت / توقف 

الخارجية للتعامل معها وتقديم الخدمات المساندة الى 
إهدار أيام عمل للتعافي ال تزيد عن وينتج عنها الطبية 

  أيام.   7

  

3  
عمليات أو في حدثت مرة واحدة على األقل  – ةمحتمل

في دولة اإلمارات العربية المتحدة مماثلة أنشطة أو مهام 
  .ثالث سنوات األخيرةخالل ال

4  

أو تأثير صحي مؤثر تلوث بيئي  احتماليوجد  - ةعالي
شأنها توقف كامل  جسيمة منمزمن / دائم أو إصابات 

عن العمل لمعالجتها وضرورة طلب المساندة 
الخارجية للتعامل معها وتقديم الخدمات الطبية وينتج 

  أيام. 7عنها إهدار أيام عمل للتعافي تزيد عن 

  

4  
حدثت مرة واحدة على األقل في نفس العمليات  – عالية

  أو األنشطة أو المهام خالل الثالث سنوات األخيرة.

5  
إصالحه ال يمكن  تلوث بيئي احتماليوجد  - ةثيكار
من شأنها توقف كامل عن العمل لمعالجتها  وفاة أو

  وضرورة طلب المساندة الخارجية للتعامل معها.

  
5  

في نفس العمليات أو حدثت بشكل متكرر  – متكررة
  . األنشطة أو المهام خالل السنة األخيرة

 
البيئية وأخطار الصحة والسالمة المهنية وإعادة  تأثيراتالسيطرة والتحكم في الإضافة أية وسائل أو إجراءات من شأنها  .2.2.5

ً  التقليل أوالحد  وأبهدف إزالتها  تقييمها -As Low As Reasonably Practicable( منها قدر اإلمكان منطقياً وعمليا
ALARP مشار اليهاالتسلسل الحسب أولويات  التالية تدابير السيطرة والتحكم باستخدام) وذلك: 

مواد الأو  أو األدواتمعدات المهام أو النشطة أو األعمليات أو ال تغييرمن خالل  اإلزالة  الخيار األول
     .والحد منهاالمخاطر بهدف إزالة 

أو مواد الأو  أو األدواتمعدات المهام أو النشطة أو األعمليات أو ال استخداممن  التقليل  الخيار الثاني
  .  أقل خطورةبأخرى  استبدالها

   أو األتوماتيكية. أو المتحركةمن خالل وسائل الحماية الهندسية الثابتة  العزل  الخيار الثالث
   من خالل السياسات واإلجراءات والمعايير المعتمدة. أنظمة العمل اآلمن  الخيار الرابع

   .مخلفات أو نفايات حسب طبيعتهامن أية التخلص اآلمن   الخيار الخامس
  . الحماية الشخصيةالوقاية ومهمات ومعدات  استخدام  كإجراء إضافي وحل أخير سادسالخيار ال
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وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

مع األخذ في  لمخاطر (العمليات)لسجل الصحة والسالمة المهنية في  مخاطرة ويالعوامل البيئتسجيل نتائج عمليات تقييم  .2.2.6
مراقبتها حسب أولويات التعامل معها ولتنفيذ اإلجراءات المطلوبة إلدارتها والسيطرة عليها وضع خطة وبرنامج عمل  االعتبار

 مصفوفة التالية:العلى بناًء تعريف المعنيين بها و
  

  )االحتماليةحدوثها ( احتمالية

  شدة التأثيرات أو األخطار (العواقب)

  ةكارثي – 5  ةعالي – 4  ةمتوسط – 3  ةضعيف – 2 ةغير مؤثر – 1

  ةنادر – 1
1  

  (منخفضة)
2  

  (منخفضة)
3  

  (منخفضة)
4  

  (متوسطة)
5  

  (متوسطة)

  ةوارد – 2
2  

  (منخفضة)
4  

  (متوسطة)
6  

  (متوسطة)
8  

  (مرتفعة)
10  

  (مرتفعة)

  ةمحتمل – 3
3  

  (منخفضة)
6  

  (متوسطة)
9  

  (مرتفعة)
12  

  (مرتفعة)
15  

  (كارثية)

  ةعالي – 4
4  

  (متوسطة)
8  

  (مرتفعة)
12  

  (مرتفعة)
16  

  (كارثية)
20  

  (كارثية)

  ةمتكرر – 5
5  

  (متوسطة)
10  

  (مرتفعة)
15  

  (كارثية)
20  

  (كارثية)
25  

  (كارثية)

   

تقييم التأثيرات البيئية ومخاطر 
  الصحة والسالمة المهنية

  اإلجراء المطلوب

  راءات الحالية.جيمكن تنفيذ العملية أو النشاط أو المهمة باإل  )3 – 1منخفضة (

توفير وسائل أو تطبيق إجراءات يمكن اإلستمرار في تنفيذ العملية أو النشاط أو المهمة ويوصى ب  )6 – 4متوسطة (
  إضافية أخرى بهدف السيطرة والتحكم في العوامل البيئية ومخاطر الصحة والسالمة المهنية.  

  )12 – 8مرتفعة (
ير وسائل وإجراءات يتوجب توفيمكن اإلستمرار في تنفيذ العملية أو النشاط أو المهمة ولكن 

 استيفائهاإلزامية للسيطرة والتحكم خالل فترة زمنية محددة مع مراعاة مراقبتها بشكل مستمر لحين 
ويتم إيقافها فوراً في حال عدم اإللتزام بتنفيذ الوسائل واإلجراءات  وإعادة تقييمها مرة أخرى

  .  اإللزامية ضمن الحدود الزمنية المتفق عليها

 )25 – 15مرتفعة جداً (كارثية) (
ال يمكن البدء بتنفيذ العملية أو النشاط أو المهمة نهائياً في الوضع الحالي ويتوجب إيقافها فوراً 

وسائل وإجراءات وتدابير السيطرة الالزمة وإعادة تقييمها مرة  واتخاذلحين إعادة النظر فيها 
  أخرى.
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  .عنهامسؤوليات 
 

على مدخالت نتائج بناًء فوراً  سنوياً أومرة واحدة على األقل  بشكل دوري (العمليات)المخاطر سجل مراقبة ومراجعة وتحديث  .2.2.7
التي من شأنها تغيير نتائج التقييم والتي من العوامل الرئيسية  أيوالتدقيق وتقارير التحقيق في الحوادث وفي حال تغيير  التقييم
تغيير في نطاق عمل النظام أو  وأي، مواد، الدوات، األمعداتال ،مامهة، النشطات، األالعمليالمواقع، األشخاص، تغيير تشمل 

 .أو المتطلبات القانونية أو المتطلبات األخرى ذات العالقة به أو اإلجراءات أو السياساتالمعايير 

  المرفقات:

 .عمليات)ال( نموذج تحديد وتقييم المخاطر: 2 نموذج -
 (عام).لقطاع التعليم (العمليات)  المخاطر: سجل 3ملحق  -
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وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

 ومقدمي الخدمات إدارة المقاولين .2.3
  

  الغرض:

البيئة متطلبات : 2ملحق ( ضمن نطاق عمل هذا النظام المؤسساتالمقاولين ومقدمي الخدمات في بالخاصة تحديد جميع المتطلبات   .أ
تضمينها ووالتكليف ختيار اإلتقييم والعمليات وضمان أخذها بعين اإلعتبار في  )الخدمات للمقاولين ومقدميوالصحة والسالمة 

 .الخدماتاألعمال وتقديم حال إختيارهم لتنفيذ  ضمن العقود المبرمة معهم
 

على مدخالت  بناءً وتقييم األداء لجميع المقاولين ومقدمي الخدمات بشكل دوري على األقل مرة واحدة سنوياً أو فوراً  التنفيذ مراقبة  .ب
 وذلك بهدف: والتدقيق وتقارير التحقيق في الحوادث التقييمنتائج 

 
باألعمال والخدمات التي يتم تقديمها من  األشخاص األخرون المتأثرونالحفاظ على البيئة وصحة وسالمة العاملين والطالب و  .أ

 ؛قبل المقاولين ومقدمي الخدمات
 التأكد من إستيفاء وإلتزام المقاولين ومقدمي الخدمات بجميع المتطلبات والقوانين والتشريعات واللوائح الملزمة؛  .ب
حياة العاملين والطالب رفع التقارير وإتخاذ اإلجراءات الالزمة معهم في حال رصد أية مالحظات أومخالفات من شأنها تعريض   .ت

 ؛المبرمة معهم مخالفة القوانين أو العقودتلوث البيئة أو في حال للخطر أو  األشخاص األخرونو
 . من قبل المقاولين ومقدمي الخدمات يتم تقديمها وجودة األعمال التي يتم تنفيذها والخدمات التي ءتحسين أدا  .ث

 
  :التاليةالمقاولين ومقدمي الخدمات المعنيين بتنفيذ األعمال أو تقديم الخدمات  جميعيشمل نطاق عمل هذه السياسة   .ت

  
 أو الصيانة بأنواعها؛ اتتنفيذ أعمال اإلنشاء  .أ

 تقديم خدمات األمن والحراسة بأنواعها؛  .ب
 والمواصالت بأنواعها؛تقديم خدمات النقل   .ت
 تقديم خدمات التغذية بأنواعها؛  .ث
 تقديم خدمات النظافة بأنواعها؛  .ج
 فات بأنواعها؛تقديم خدمات مكافحة الحشرات واآل  .ح
 ؛من منهاالمخالفات بأنواعها والتخلص اآلالنفايات وتجميع تقديم خدمات   .خ
      .قبل البدء بتنفيذها تقييم المخاطر لهاتحديد وأية أعمال أو خدمات أخرى يتم تقييمها من متوسطة الى عالية الخطورة في عملية   .د
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وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

  اإلجراء:

 تنفيذ ما يلي:بالنظام  عملضمن نطاق  المؤسساتتقوم   .أ
  
 التقييم األولي .2.3.1

قبل إختيار وتكليف أى منهم لتنفيذ األعمال أو تقديم الخدمات يتم تقييم جميع المقاولين ومقدمي الخدمات ضمن نطاق العمل المشار اليه أعاله 
 % من التقييم اإلجمالي للعروض الفنية30على اال تقل نسبة التقييم لهذه المعايير عن أثناء عمليات تقييم المناقصات والعروض الفنية 

 ن خالل المعايير التالية:م

  نسبة التقييم  معايير التقييم  #

1  
تقييم المخاطر وسياسات وإجراءات ومعايير إدارتها والتعامل معها بما لتقديم خطة عمل ودليل إجراءات شاملة 

فيها إدارة الطوارئ أثناء تنفيذ جميع األعمال وتقديم جميع الخدمات ضمن نطاق العمل المطلوب في وثيقة 
  المناقصة وبما يتوافق مع جميع المتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى الملزمة لها. 

30%  

2  

سخة من أنظمة متكاملة ومعتمدة ومطبقة إلدارة البيئة والصحة والسالمة أو أية أنظمة أخرى حسب نطاق تقديم ن
أنظمة إدارة الصحة والسالمة ونظمة اإلدارة البيئية أالعمل المطلوب في وثيقة المناقصة (على سبيل المثال: 

) سارية المفعول ونسخة معتمدة من أخر HACCPسالمة األغذية  ، أنظمة)ISOالمهنية العالمية المعتمدة (
  تدقيق خارجي من قبل الجهات المانحة لشهادات اإلعتماد وجهات التدقيق الخارجي. 

20%  

3  
تقديم نسخة من جميع التراخيص والتصاريح الالزمة والسارية المفعول من قبل جهات وسلطات اإلختصاص 
والمعنية في الدولة (اإلتحادية والمحلية) ذات العالقة بجميع األعمال والخدمات ضمن نطاق العمل المطلوب في 

  ت األخرى الملزمة لها.  وثيقة المناقصة وبما يتوافق مع جميع المتطلبات القانونية والمتطلبا

30%  

4  
تقديم نسخ من شهادات الخبرة والشهادات العملية والتخصصية وشهادات التدريب لهم ولجميع العاملين لديهم 
والمرشحين لتنفيذ األعمال بما فيها شهادات المؤهالت والتدريب الخاصة بالبيئة والصحة والسالمة وأية شهادات 

   ية.القانون متطلباتالأخرى حسب 

20%  

  
 اإلختيار والتكليف .2.3.2

  
خطة عمل ودليل اإلجراءات الشاملة لتقييم المخاطر وسياسات وإجراءات وتقديم تضمين يتم عند إختيار وتكليف المقاولين ومقدمي الخدمات 

ة لها ومعايير إدارتها والتعامل معها بما فيها إدارة الطوارئ من قبلهم بما يتوافق مع جميع المتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى الملزم
أى قبل تكليف ضمن نطاق عمل هذا النظام المؤسسات تمادها من قبل تقييمها وإعمعهم مع األخذ في اإلعتبار  ةد المبرموالعقنطاق  حسب

تنفيذ جميع األعمال وتقديم جميع وضع الشروط الجزائية ذات العالقة بها في حال مخالفتها وعدم التوافق معها أو اإللتزام بها أثناء و نهمم
  .الخدمات
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وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

 وتقييم األداء نفيذالتمراقبة  .2.3.3
  

والخدمات المقدمة التي يتم تنفيذها األعمال جميع والتدقيق على  التقييمالمقاولين ومقدمي الخدمات ومن خالل عمليات  الرقابة على  .أ
 ؛من قبلهم والمرافق التابعة لهم ضمن نطاق العقود المبرمة معهم

 
وتقارير الحوادث والتحقيق  عقد اإلجتماعات الدورية معهم ومناقشة ومراجعة دراسات تقييم المخاطر والسياسات واإلجراءات  .ب

 فيها وسجالت التدريب وجميع األمور المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة وذات الصلة بها وبنطاق العمل والعقود المبرمة معهم؛
 

األداء  مؤشراتوالتدقيق والحوادث والتحقيق فيها و التقييموتقارير  رقابةنتائج التقييم أداء المقاولين ومقدمي الخدمات من خالل   .ت
 التالية:

 
 عدد إصابات العمل (الوفيات / إصابات إعاقة شاملة / إصابات إعاقة جزئية / أمراض أو إعتالل الصحة المهنية)؛  .أ

 أشهر لكل حالة كسقف أعلى)؛ 6أيام العمل المفقودة (الوفيات واإلصابات واألمراض المهنية بحد أقصى   .ب

 (مليون ساعة عمل)؛ 1.000.000) * معامل (معدل التكرار وشدة التكرار إحصائيات الحوادث  .ت

  ؛)... الحاالت والحوادث الخطرة والحرجة (الحرائق / اإلنفجارات / إنهيارات المباني / األمراض المعدية والوبائية، الخ  .ث

 ؛حوادث التلوث البيئي (تلوث الهواء، تلوث التربة، تلوث المياه)  .ج

 )؛... األوراق، الوقود، المياه، الكهرباء، معدالت النفايات الخطرة، الخإحصائيات اإلدارة البيئية (معدالت إستهالكات   .ح

أية مؤشرات أخرى إلزامية حسب سياسة األهداف والغايات الخاصة بإدارة البيئة والصحة والسالمة ضمن معايير ومتطلبات   .خ
 النظام. 

    
 :أو تقديم أى خدمات قبل البدء بتنفيذ أى أعمال المقاولين ومقدمي الخدماتواجبات وإلتزامات   .ب

  
البيئة والصحة متطلبات : 2ملحق (الإللتزام بجميع المتطلبات الخاصة بالبيئة والصحة والسالمة للمقاولين ومقدمي الخدمات   .أ

 ؛)للمقاولين ومقدمي الخدماتوالسالمة 
 

اإلختصاص والمعنية في الدولة الحصول على جميع التراخيص والتصاريح الالزمة والسارية المفعول من قبل جهات وسلطات   .ب
(اإلتحادية والمحلية) ذات العالقة بجميع األعمال والخدمات ضمن نطاق العمل المطلوب وبما يتوافق مع جميع المتطلبات القانونية 

 والمتطلبات األخرى الملزمة لها؛
 

المخاطر وسياسات وإجراءات ومعايير إدارتها تقييم بما يشمل الخاصة بالبيئة والصحة والسالمة جراءات اإلعمل وال طخطتنفيذ   .ت
والتعامل معها بما فيها إدارة الطوارئ أثناء تنفيذ جميع األعمال وتقديم جميع الخدمات ضمن نطاق العمل المطلوب وبما يتوافق 

 لها؛ مع جميع المتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى الملزمة
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أية أنظمة أخرى حسب نطاق  كحد أدنى باإلضافة الىدارة البيئة والصحة والسالمة تطبيق أنظمة متكاملة ومعتمدة ومطبقة إل  .ث
أنظمة إدارة الصحة والسالمة المهنية العالمية المعتمدة ونظمة اإلدارة البيئية أ(على سبيل المثال:  تنفيذهالعمل المطلوب 

)ISO( أنظمة سالمة األغذية ،HACCPخارجي من قبل الجهات المانحة لشهادات اإلعتماد التدقيق إجراء ال) سارية المفعول و
 عليها لضمان فاعليتها وإستمراريتها؛ وجهات التدقيق الخارجي

 
شهادات المؤهالت ب واإلحتفاظالعاملين لديهم والمرشحين لتنفيذ األعمال والتوجيه واإلشراف الالزم والمستمر لجميع التدريب تنفيذ   .ج

 ؛والصحة والسالمة وأية شهادات أخرى حسب المتطلبات القانونية الخاصة بالبيئةوالتوعية والتدريب 
 

توفير جميع مهمات ومعدات الوقاية والحماية الشخصية الالزمة لجميع العاملين حسب طبيعة األعمال والخدمات وبما يضمن   .ح
 بأعمالهم؛ األشخاص األخرون المتأثرونحمايتهم وسالمتهم الشخصية وحماية 

 
والتدقيق الداخلي على جميع العمليات والخدمات والتأكد من توافر جميع اإلجراءات  التقييمقبة الذاتية من خالل إجراء عمليات المرا  .خ

 والمعايير الخاصة بالبيئة والصحة والسالمة؛
 

واألمراض أو الشاملة، واإلعاقة الجزئية، اإلبالغ عن جميع الحوادث بما فيها الوفيات واإلصابات الجسيمة وإصابات اإلعاقة   .د
 إعتالل الصحة المهنية، الحرائق، اإلنفجارات، إنهيارات المباني، األمراض المعدية والوبائية؛

 
رفع التقارير الخاصة بالحوادث والتحقيق فيها بما يشمل جميع اإلجراءات التصحيحية والوقائية بهدف الحد منها ومنع تكرارها   .ذ

 مستقبالً.

  المرفقات:

  .للمقاولين ومقدمي الخدماتالبيئة والصحة والسالمة متطلبات : 2ملحق  -
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 الطوارئ واألزمات والكوارثإدارة  .2.4
 

  الغرض:

من خالل عملية المهنية ذات العالقة بالبيئة والصحة والسالمة  الطوارئ واألزمات والكوارثمتطلبات وإجراءات إدارة جميع  تحديد  .أ
ضمن نطاق عمل هذا المؤسسات بعمليات وأنشطة المرتبطة و(ال قدر هللا) حال حدوثها الناتجة عنها  التهديدات جميعتحديد وتقييم 

(الزوار والمقاولين ومقدمي  األشخاص األخروناألشخاص المعرضين لها من العاملين والطالب وجميع  االعتبارمع األخذ في النظام 
لها وآليات  لالستعدادوالكافية والمناسبة ع جميع الوسائل واإلجراءات الالزمة وضولتحديد أولويات التعامل معها ) ... الخدمات، الخ

 :بهدفحال حدوثها  واحتوائهافيها لسيطرة عليها والتحكم لها وإدارتها وا االستجابة
 

 ؛والحد منها قدر المستطاعالخسائر البشرية والمادية  منع  .أ
 ؛األعمال استمراريةضمان   .ب
إعادة تأهيل األشخاص والمناطق المتضررة وعودة العمليات و واالستجابة االستعدادإجراءات وعمليات توحيد خطط و  .ت

 ؛في أسرع وقت ممكن واألنشطة الى حالتها الطبيعية
تحديد األدوار والمهام والمسؤوليات لجميع الجهات المعنية وتوحيد آليات وعمليات التنسيق بينها أثناء حاالت الطوارئ   .ث

 والكوارث. واألزمات
 

تتوافق هذه السياسة واإلجراءات الخاصة بها مع متطلبات اإلطار العام للطوارئ لقطاع التعليم والصادر من الهيئة الوطنية إلدارة   .ب
 ).2015الطوارئ واألزمات والكوارث (إصدار 

 
المتوقع المهنية  ذات العالقة بالبيئة والصحة والسالمة الطوارئ واألزمات والكوارثحاالت  جميعهذه السياسة نطاق عمل شمل ي  .ت

 :وتشملها وقوع حالواإلجراءات الواجب إتباعها  ضمن نطاق عمل النظام المؤسساتهللا في  ال قدرحدوثها 
 

 ؛الوفيات  .أ
 ؛حاالت اإلصابات الجسيمة  .ب
 ؛الخ)التسمم الغذائي، والمهددة للحياة (توقف القلب، األزمات القلبية، توقف التنفس، الحاالت المرضية الحرجة   .ت
 ؛واالنفجاراتالحرائق   .ث
 ؛المواد الكيماوية / الغازات الخطرة انبعاث/ تسرب /  انسكاب  .ج
 ؛صير، الضباب)(مثال: الهزات األرضية، الفيضانات، العواصف، األعاوالخطرة األرصاد الجوية والظروف الطبيعية الطارئة   .ح
 ؛إمدادات المرافق العامة (الكهرباء والماء) انقطاع  .خ
 ؛للمباني الكلية /الجزئية  االنهيارات  .د
 ؛الوطنية والعالمية بخصوصها الطوارئواإلعالن عن حاالت  األمراض المعدية واألوبئة انتشار  .ذ
 ؛التهديدات الشفهية والمكتوبة  .ر
 .اإلرهابية / التخريبية أو األعمالأعمال الشغب   .ز
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  تعريف المصطلحات:

طارئ أو أزمة  أيأو البيئة أو الممتلكات في حال حدوث  لإلنسانتهديد يمكن أن يتسبب في حدوث ضرر أو أذى أو خسائر  أي :تهديدال
  أو كارثة.

  .حدوث الضرر احتمالية الخطر:

  .تأثيره شدة X الضررحدوث  احتماليةهو قياس مدى  تقييم الخطر:

والواجب العمل عليها وتوفيرها وتنفيذها للتحكم  الالزمةواإلجراءات  واالحتياطاتجميع الوسائل والتدابير  هي التحكم والسيطرة:وسائل 
جميع المخاطر واألخطار الناتجة عنها والتي تم تحديدها وتقييمها بهدف منعها والحد منها وتقليلها وإدارتها بما يضمن  علىوالسيطرة 

  سالمة اإلنسان وصحته وحماية البيئة والممتلكات.

  اإلجراء:

 المتوقعة الطوارئ واألزمات والكوارثلحاالت  التهديداتتقييم  .2.4.1

ضمن نطاق هذا النظام بتشكيل فرق في أماكن العمل تتضمن ممثلين عن العاملين والطالب والمقاولين ومقدمي الخدمات  المؤسساتتقوم 
  لها وتنفيذ ما يلي: التهديداتالتي يتم عمل تقييم  الطوارئحسب نطاق حالة 

(نموذج (طوارئ) تهديدات التحديد وتقييم نموذج  باستخدامالمرتبطة بها  التهديداتالمطلوب تقييمها وتحديد  الطوارئدراسة حالة   .أ
 ؛)3
 

حال  وطبيعة عملهم وأعدادهم وفترات تعرضهم لهاالمرتبطة بها  التهديداتو الطوارئلتلك  تحديد جميع األشخاص المتعرضين  .ب
 ؛حدوثها

 
ً لمنع وسائل المتطلبات والتحديد   .ت السيطرة لها و االستجابةوإجراءات لها  واالستعدادوالحد منها  الطوارئحاالت المتوفرة حاليا

 ؛حال حدوثها فيها وإجراءات إعادة التأهيل لألشخاص والمناطق المتضررة منهاوالتحكم 
 

مع  (طبقاً لمؤشرات التقييم المشار اليها أدناه) حدوثها واحتماليةعلى شدة التأثيرات واألخطار الناتجة عنها  بناءً  التهديداتتقييم   .ث
لها بهدف تحديد األولويات الخاصة بإدارتها والسيطرة عليها للحفاظ على األرواح أية أحداث أو حوادث سابقة  االعتباراألخذ بعين 
 ؛ والممتلكات
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  حدوثها: واحتماليات التهديداتمؤشرات تقييم * 

  حدوثها احتمالية التقييم   (العواقب) الطوارئعن حالة  الناتجة التهديداتشدة  التقييم
  )االحتمالية(

1  
تلوث حادث لوقوع  احتماليةال يوجد أية  – ةغير مؤثر

  بيئي أو تأثير صحي أو إصابات.
  

1  
لم تحدث من قبل في نفس العمليات أو األنشطة  – نادرة

  أو المهام.

2  
تلوث بيئي وقوع حادث  احتماليوجد  – ةضعيف

ضعيف أو تأثير صحي أو إصابات بسيطة يمكن 
  تدخل خارجي.   أيمعالجتها في بيئة العمل دون 

  
2  

لم تحدث في دولة اإلمارات العربية المتحدة  – ةوارد
ولكنها حدثت مرة واحدة على األقل في عمليات أو 

  أنشطة أو مهام مماثلة خارج الدولة. 

3  

حادث تلوث بيئي وقوع  احتماليوجد  – ةمتوسط
محدود أو تأثير صحي حاد / مؤقت أو إصابات بسيطة 

عن العمل / جزئي  توقف مؤقت الى متوسطة من شأنها
ال يزيد عن يومين لمعالجتها والحاجة الى المساندة 
الخارجية للتعامل معها وتقديم الخدمات الطبية وينتج 

أيام  7عنها إهدار أيام عمل للتعافي ال تزيد عن 
    .لألشخاص المتضررين / المصابين

  

3  
حدثت مرة واحدة على األقل في عمليات أو  – ةمحتمل

أنشطة أو مهام مماثلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  خالل الثالث سنوات األخيرة.

4  

حادث تلوث بيئي مؤثر أو وقوع  احتماليوجد  - ةعالي
أو وفاة تأثير صحي مزمن / دائم أو إصابات جسيمة 
أسبوع من شأنها توقف كامل عن العمل ال يزيد عن 

لمعالجتها وضرورة طلب المساندة الخارجية للتعامل 
معها وتقديم الخدمات الطبية وينتج عنها إهدار أيام 

أيام لألشخاص المتضررين  7عمل للتعافي تزيد عن 
  .المصابين /

  

4  
حدثت مرة واحدة على األقل في نفس العمليات  – عالية

  أو األنشطة أو المهام خالل الثالث سنوات األخيرة.

5  

حادث تلوث بيئي ال وقوع  احتماليوجد  – ةكارثي
وفيات متعددة من شأنها توقف كامل  إصالحه أويمكن 

عن العمل لمعالجتها وضرورة طلب المساندة 
الخارجية للتعامل معها وال يتم إعادة التشغيل اال 
بموافقات من وزارة التربية والتعليم أو سلطات 

  .المعنية حسب طبيعة األزمة االختصاص

  

5  
حدثت بشكل متكرر في نفس العمليات أو  – متكررة

  األنشطة أو المهام خالل السنة األخيرة. 
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لها والسيطرة  واالستجابةلها  واالستعدادوالحد منها  الطوارئمنع حاالت من شأنها وسائل أو إجراءات أخرى أو متطلبات إضافة أية   .ج
ً والتحكم فيها وإعادة التأهيل لألشخاص والمناطق المتضررة منها حال حدوثها  ً وعمليا  As Low As( قدر اإلمكان منطقيا

ALARP-Reasonably Practicable التالية:تدابير السيطرة والتحكم  باستخدام) وذلك 

أو المواد بهدف  أو األدواتعمليات أو األنشطة أو المهام أو المعدات من خالل تغيير ال اإلزالة  الخيار األول
    . المتوقعة منها التهديداتو الطوارئمنع حاالت 

 استبدالهاأو أو المواد  أو األدواتعمليات أو األنشطة أو المهام أو المعدات ال استخداممن  التقليل  الخيار الثاني
  .  والتقليل من تهديداتها حال حدوثها ئالحد من مخاطر حاالت الطوار هدفببأخرى 

أو  أو المتحركةمنها الحماية الهندسية الثابتة وإجراءات العزل ووسائل توفير من خالل  العزل  الخيار الثالث
   األتوماتيكية.

 الطوارئ واألزمات والكوارثإدارة توفير وتطبيق جميع مراحل من خالل  أنظمة العمل اآلمن  الخيار الرابع
   .والخطط واإلجراءات الخاصة بها

كإجراء إضافي  خامسالخيار ال
  وحل أخير

حاالت للتعامل مع الالزمة و الحماية الشخصيةالوقاية ومهمات ومعدات  واستخدامتوفير 
  . واألزمات والكوارث الطوارئ

  
مع األخذ في  (طوارئ)لتهديدات لسجل في المحتملة  واألزمات والكوارثالطوارئ لحاالت  التهديداتتسجيل نتائج عمليات تقييم   .ح

مراقبتها حسب أولويات التعامل معها ووضع خطة وبرنامج عمل لتنفيذ اإلجراءات المطلوبة إلدارتها والسيطرة عليها  االعتبار
 التالية: التهديداتعلى مصفوفة  بناءً وتعريف المعنيين بها 

  

  )االحتماليةحدوثها ( احتمالية

  عن حالة الطوارئ (العواقب) الناتجة التهديداتشدة 

  ةكارثي – 5  ةعالي – 4  ةمتوسط – 3  ةضعيف – 2 ةغير مؤثر – 1

  ةنادر – 1
1  

  (منخفضة)
2  

  (منخفضة)
3  

  (منخفضة)
4  

  (متوسطة)
5  

  (متوسطة)

  ةوارد – 2
2  

  (منخفضة)
4  

  (متوسطة)
6  

  (متوسطة)
8  

  (مرتفعة)
10  

  (مرتفعة)

  ةمحتمل – 3
3  

  (منخفضة)
6  

  (متوسطة)
9  

  (مرتفعة)
12  

  (مرتفعة)
15  

  (كارثية)

  ةعالي – 4
4  

  (متوسطة)
8  

  (مرتفعة)
12  

  (مرتفعة)
16  

  (كارثية)
20  

  (كارثية)

  ةمتكرر – 5
5  

  (متوسطة)
10  

  (مرتفعة)
15  

  (كارثية)
20  

  (كارثية)
25  

  (كارثية)
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عن حالة  الناتجة التهديداتتقييم 
  الطوارئ

  المطلوب اإلجراء

إلدارة حاالت الطوارئ أو الكوارث يمكن تنفيذ العملية أو النشاط أو المهمة باإلجراءات الحالية   )3 – 1منخفضة (
  .أو األزمات مناسبة وال يوجد حاجة ألى تدابير إضافية

باإلضافة الى  أخرىتدابير بتوفير يمكن اإلستمرار في تنفيذ العملية أو النشاط أو المهمة ويوصى   )6 – 4متوسطة (
  .  اإلجراءات الحالية إلدارة حاالت الطوارئ أو الكوارث أو األزمات بهدف الحد من تأثيراتها

  )12 – 8مرتفعة (

أخرى إلزامية تدابير يتوجب توفير يمكن اإلستمرار في تنفيذ العملية أو النشاط أو المهمة ولكن 
خالل فترة زمنية محددة باإلضافة الى اإلجراءات الحالية إلدارة حاالت الطوارئ أو الكوارث أو 

استيفائها وإعادة تقييمها مرة بشكل مستمر لحين تنفيذها  ةمع مراعاة مراقباألزمات المتوقعة 
اإللزامية ضمن الحدود الزمنية  التدابيرويتم إيقافها فوراً في حال عدم اإللتزام بتنفيذ  أخرى

    .المتفق عليها

 )25 – 15مرتفعة جداً (كارثية) (
ال يمكن البدء بتنفيذ العملية أو النشاط أو المهمة نهائياً في الوضع الحالي ويتوجب إيقافها فوراً 

رة لحين إعادة النظر فيها واتخاذ وسائل وإجراءات وتدابير السيطرة الالزمة وإعادة تقييمها م
  أخرى.

 
على مدخالت نتائج  بناءً على األقل مرة واحدة سنوياً أو فوراً  بشكل دوري التهديدات (الطوارئ)سجل مراقبة ومراجعة وتحديث   .خ

من العوامل الرئيسية التي من شأنها تغيير نتائج التقييم والتي تشمل  أيالتقييم والتدقيق وتقارير التحقيق في الحوادث وفي حال تغيير 
أو تغيير في نطاق عمل النظام أو المعايير  وأيتغيير المواقع، األشخاص، العمليات، األنشطة، المهام، المعدات، األدوات، المواد، 

 العالقة به.أو المتطلبات القانونية أو المتطلبات األخرى ذات  أو اإلجراءات السياسات
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 حسب مستويات الحادث)( والكوارثالطوارئ واألزمات الخاصة بإدارة  المسؤوليات والمهام .2.4.2

  المهامالمسؤولية و  وصف الحادث  مستوى الحادث

 –المستوى األول 
  )Tier 1( طارئ

تلوث بيئي محدود أو تأثير صحي حاد / مؤقت حادث 
أو إصابات بسيطة الى متوسطة من شأنها توقف 

مع مؤقت عن العمل ال يزيد عن يومين لمعالجتها 
الحاجة الى المساندة الخارجية للتعامل وجود إمكانية 

معها وتقديم الخدمات الطبية وينتج عنها إهدار أيام 
شخاص أيام لأل 7عمل للتعافي ال تزيد عن 

  ./ المصابين المتضررين

 بإخطار الجهات المعنية بطبيعة الحادث أوالً في  المؤسساتقوم ت
حال الحاجة لذلك ومن ثم إخطار غرفة العمليات التابعة لوزارة 
التربية والتعليم والتي يتوجه فريق إدارة الطوارئ واألزمات 

في الى موقع الحادث للمشاركة  الميداني التابع لهاوالكوارث 
  العمليات وعمل التقارير الالزمة لها.

  المؤسساتب الطوارئ واألزمات والكوارثفريق إدارة يقوم 
بتنفيذ جميع المهام والمسؤوليات وخطط الطوارئ المعتمدة لهذه 

حسب  لوزارة التربية والتعليمرفع التقارير الالزمة الحاالت و
هذا  والتحقيق فيها فيمتطلبات سياسة اإلبالغ عن الحوادث 

  النظام. 

 –المستوى الثاني 
  )Tier 2( أزمة

تلوث بيئي مؤثر أو تأثير صحي مزمن / دائم حادث 
من شأنها توقف كامل عن أو وفاة أو إصابات جسيمة 

لمعالجتها وطلب المساندة ال يزيد عن أسبوع العمل 
للتعامل معها وتقديم الخدمات المحدودة الخارجية 

الطبية وينتج عنها إهدار أيام عمل للتعافي تزيد عن 
  ./ المصابين المتضررينشخاص لألأيام  7

 الجهات المعنية بطبيعة الحادث أوالً إخطار ب المؤسساتقوم ت
 غرفة العمليات التابعة لوزارة التربية والتعليمومن ثم إخطار 

الميداني  ارئ واألزمات والكوارثالطووالتي يتوجه فريق إدارة 
الى موقع الحادث للمشاركة في العمليات مع الجهات  التابع لها

  الخارجية.
  (القيادية منها والمساندة) تقوم الجهات الخارجية المعنية

والشركات الخاصة ذات العالقة بالحادث بتنفيذ جميع المهام 
والمسؤوليات والواجبات الخاصة بها حسب طبيعة كل حادث 

ً لإلجراءات المتبعة لديهم وحتى  العمليات بالتنسيق  انتهاءوتبعا
 الطوارئ واألزمات والكوارثوالتعاون مع فريق إدارة 

  ير القطاع المعني في الوزارة.، ومدالمؤسساتب

 –المستوى الثالث 
   )Tier 3( كارثة

 انتشار إصالحه أوال يمكن كارثي تلوث بيئي حادث 
يات وفمعدي ومهدد للحياة أو وقوع وباء/ فيروس 

أو عزل من شأنها توقف كامل عن العمل  متعددة
معالجته وضرورة طلب شامل للتعامل مع الحادث و

وال يتم إعادة  للتعامل معهاالشاملة المساندة الخارجية 
التشغيل اال بموافقات من وزارة التربية والتعليم أو 

  .الكارثةالمعنية حسب طبيعة  االختصاصسلطات 

 يتم إخطار الجهات المعنية بطبيعة الحادث أوالً ومن ثم إخطار 
والتي يتوجه فريق  غرفة العمليات التابعة لوزارة التربية والتعليم

الى موقع  الميداني التابع لهاإدارة الطوارئ واألزمات والكوارث 
  الحادث للمشاركة في العمليات مع الجهات الخارجية.

  (القيادية منها والمساندة) تقوم الجهات الخارجية المعنية
والشركات الخاصة ذات العالقة بالحادث بتنفيذ جميع المهام 

ات الخاصة بها حسب طبيعة كل حادث والمسؤوليات والواجب
ً لإلجراءات المتبعة لديهم وحتى  العمليات بالتنسيق  انتهاءوتبعا

 الطوارئ واألزمات والكوارثوالتعاون مع فريق إدارة 
  ، ومدير القطاع المعني في الوزارة.المؤسساتب
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 الطوارئ واألزمات والكوارثإدارة  مراحل .2.4.3
 

الحوادث لمنع وتنفيذها الواجب إتباعها جميع اإلجراءات والتدابير تحديد الى  واألزمات والكوارثالطوارئ إدارة  مراحلتهدف   .أ
لها حال وقوعها للسيطرة عليها في أسرع وقت ممكن ومنع وقوع الخسائر  واالستجابة واالستعدادكلما أمكن ذلك ها والحد منوالوقاية 

 .البشرية والمادية والحد منها قدر اإلمكان
 

 :تنفيذ المتطلبات المذكورة في كل من المراحل التاليةالنظام التأكد من عمل ضمن نطاق المؤسسات ب على يتوج  .ب
 

 المنع والوقاية .2.4.3.1
الطوارئ واألزمات تقييم التهديدات لحاالت  .2.4.1حسب اإلجراء  إجراء ومراجعة وتحديث سجل التهديداتالتأكد من   .أ

 المتوقعة أعاله؛ والكوارث
المهنية بما فيها إدارة البيئة والصحة والسالمة نظام الخاصة بجراءات اإلسياسات والفعال لجميع التطبيق الضمان   .ب

  ؛لحاالت الطوارئ واألزمات والكوارث االستجابةخطط 
(الزوار، المقاولين ومقدمي الخدمات) بها وباإلجراءات  األشخاص األخرونجميع العاملين والطالب ووتوعية تعريف   .ت

 .الخاصة فيها بشكل دوري ومستمر
 

 االستعداد .2.4.3.2
 وأعداد العاملين والطالب فيها هاتشكيل فريق إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث بما يتناسب مع حجم وطبيعة عمل  .أ

ذ واإلسعاف األولي واإلخالء واإلطفاء وتخصيص فرق من المتطوعين المدربين والمؤهلين على عمليات اإلنقا
) وملحق اإلجراءات 5نموذج خطة الطوارئ لقطاع التعليم (ملحق  باستخداموذلك  وتعريفهم بأدوارهم وصالحيتهم

 ؛) والمعد من قبل الهيئة الوطنية للطوارئ إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث6الخاص بها (ملحق 
وتحديد والشركات الخاصة ذات العالقة جميع الجهات المعنية (القيادية منها والمساندة) وجود تواصل مستمر وفعال مع   .ب

من  حسب حاالت الطوارئ واألزمات والكوارث المتوقعةوالتعاون األدوار والمهام والمسؤوليات وعمليات التنسيق 
 ؛فيما بينها خالل مذكرات التفاهم ومحاضر التنسيق والتعاون

الخاصة  االتصالن قبل جميع الجهات المعنية (القيادية والمساندة) والشركات الخاصة وبيانات م اتصالتحديد نقاط   .ت
نوع من الدعم أو المساندة بما يشمل وسائل النقل والخدمات الطبية على سبيل المثال  أيفي حال الحاجة الى بهم 

 بها؛ هاالمعنيين في وتعريف جميع
تحديد المتحدث الرسمي للحدث والمكلف بإصدار ة ومسبقة بخصوص وجود خطة إعالمية مع تحديد آليات موحد  .ث

له وتطورات سير العمليات وحجم الخسائر الناتجة  االستجابةالتصريحات اإلعالمية الموحدة عن إدارة الحدث وآليات 
 عنه؛

ط اإلطفاء ومواقع ضمان توافر مخططات اإلخالء المعتمدة من قبل إدارة الدفاع المعنية وتحديد مسارات اإلخالء ونقا  .ج
(مراكز الشرطة، الدفاع حاالت الطوارئ  الرئيسية فيبالجهات الخارجية  االتصالبيانات مواقع وونقاط التجمع اآلمن 

(الزوار، المقاولين ومقدمي  األشخاص األخرونالعاملين والطالب و وتعريف جميعالمدني، المستشفيات، الخ) 
 بشكل دوري ومستمر؛والتأكد من تحديثها الخدمات) بها وباإلجراءات الخاصة فيها 

لية، أجهزة اإلنعاش توفير جميع المعدات والمتطلبات والالزمة للتعامل مع حاالت الطوارئ (حقائب اإلسعافات األو  .ح
 الكيميائي، أنظمة الكشف ومكافحة الحريق، الخ)؛أو التسرب نسكاب اال احتواء)، حقائب AED –(الرجفان  القلبي
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(الزوار، المقاولين  األشخاص األخرونالعاملين والطالب وجميع إعداد وتنفيذ التمارين الوهمية لتوعية وتدريب   .خ
 على عمليات اإلنقاذ واإلسعاف األولي واإلخالء واإلطفاء والتعامل مع جميع حاالت الطوارئ ومقدمي الخدمات)

       .بند (ت)) الطوارئ واألزمات والكوارثإدارة . 2.4واألزمات والكوارث المشار اليها في نطاق عمل هذه السياسة (
 

 االستجابة .2.4.3.3
أو اإلنقاذ  997أو إدارة الدفاع المدني  999العمليات المركزية الخارجية (مثال: سرعة إبالغ الجهات المعنية   .أ

البيئة والصحة  واختصاصيالتربية والتعليم الفريق المعني في وزارة مثال: ( المعنية الداخليةواإلدارات  )واإلسعاف
حسب طبيعة كل  / مدير النطاق المعني / مدير القطاع المعني) حسب آليات اإلبالغ المعتمدة ؤسساتالم والسالمة في

 ؛حدث
-4.2-العمليات-4بالمعيار الدليل في هذا  حسب نوع الطارئ واإلجراءات المعتمدة ؤسسةللمتفعيل خطة الطوارئ   .ب

     ؛دليل إجراءات الطوارئ لقطاع التعليم
من خالل مسارات اإلخالء المعتمدة الى نقاط وأماكن التجمع اآلمن من خالل فرق اإلخالء  المؤسساتإخالء  سرعة  .ت

 واإلنقاذ المدربين والمؤهلين بها؛
مركز العمليات الرئيسي إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث في الوزارة وتطورات توفير المعلومات أوالً بأول الى   .ث

 العمليات؛ انتهاءسير العمل حتى 
 ؛الخطة اإلعالمية حسب طبيعة الحدثتفعيل   .ج
قيام جميع الجهات المعنية (القيادية منها والمساندة) والشركات الخاصة ذات العالقة بتنفيذ جميع األدوار والمهام   .ح

 ؛ؤوليات والواجبات حسب طبيعة كل حالةوالمس
 .انتهائهاالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المشاركة في العمليات وحتى   .خ

      
 إعادة التأهيل (التعافي) .2.4.3.4

 حصر الخسائر في األرواح والممتلكات؛  .أ
الى إدارة  )أجزء  – 4(نموذج والتحقيق فيها اإلبالغ عن الحوادث نموذج من خالل  وادثرفع التقارير الخاصة بالح  .ب

 ؛اتخاذهاالتي تم الفورية متضمنةً جميع اإلجراءات  في وزارة التربية والتعليم البيئة والصحة والسالمة
لضمان  لكذمن عدمه ووضع المقترحات والحلول البديلة إذا تعذر  المؤسساتالعمل أو الدراسة في  باستئنافالتوصية   .ت

 ؛األعمال بأكبر قدر ممكن استمرارية
اإلبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها نموذج إجراء التحقيق والتقصي في الحوادث ورفع التقارير الخاصة من خالل   .ث

متضمنةً جميع اإلجراءات التصحيحية والوقائية في الوزارة  الى إدارة البيئة والصحة والسالمة )بجزء  – 4(نموذج 
 .المقترحة بهدف تفاديها وعدم تكرارها مستقبالً 

 
 التقييم والتحديث والتطوير المستمر .2.4.3.5

 
تقييم سجل التهديدات (الطوارئ) وجميع إجراءات إدارة الطوارئ واألزمات ب ضمن نطاق هذا النظامتقوم المؤسسات   .أ

 االنتهاءالحاالت الطارئة بعد تدريبات وتمارين اإلخالء الوهمي وعلى تقييم مدى فاعلية العمليات في  بناءً والكوارث 
والتأكد من معرفة جميع المعنيين بها  تطلب األمر ذلك بهدف تحديثها وتطويرها بشكل دوري ومستمرحال منها 

 وتدريبهم عليها.
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وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

 الطوارئ واألزمات والكوارثفي حاالت  واالتصالآليات التواصل  .2.4.4
 

المسؤوليات والمهام  .2.4.2 التصنيف المشار اليه أعاله في على بناءً حسب طبيعة ومستوى كل حادث  واالتصالتتم آليات التواصل   .أ
 ؛حسب اإلجراءات المعتمدة للتعامل معهو حسب مستويات الحادث)( والكوارثالخاصة بإدارة الطوارئ واألزمات 

العمليات بالغ الجهات المعنية الخارجية (مثال: إل المؤسساتمن قبل األول في جميع حاالت الطوارئ بأنواعها  االتصاليكون   .ب
عن الحادث لعمل الالزم  ةوموضوعي ةوإعطاء بيانات واضح )واإلسعافأو اإلنقاذ  997أو إدارة الدفاع المدني  999المركزية 

 ؛وإتباع كافة التعليمات من قبلهم لحين وصولهم لموقع الحادث
من خالل غرفة العمليات التابعة فوراً ومدير القطاع المعني الفريق المعني في وزارة التربية والتعليم إخطار ب المؤسساتتقوم ومن ثم   .ت

الى موقع الحادث للمشاركة في  الميداني التابع لهالوزارة التربية والتعليم والتي يتوجه فريق إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث 
 ؛العمليات مع الجهات الخارجية

الكوارث الميداني التابع للوزارة وبالتنسيق معاً وتوفير المعلومات أوالً ومسؤول فريق إدارة الطوارئ واألزمات و المؤسساتتقوم   .ث
 العمليات؛ انتهاءمركز العمليات الرئيسي إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث في الوزارة وتطورات سير العمل حتى بأول الى 

عدم تداول وفي وزارة التربية والتعليم وقطاع التعليم الخطة اإلعالمية بتعليمات وإجراءات التام خالل جميع مراحل العمليات  االلتزام  .ج
أو مسموعة أو مرئية (بما فيها  مقروءةأو من خالل أية وسيلة إعالمية أخرى تصاريح إعالمية  بأيأية معلومات أو اإلدالء بها أو 

 التربية والتعليم. معالي وزيرقبل من اال من خالل المتحدث الرسمي للوزارة والمكلف رسمياً ) االجتماعيوسائل التواصل 
 
 التوعية والتدريب .2.4.5

 بما يلي: تقوم المؤسسات ضمن نطاق عمل النظام

ديد وتقييم والتي تشمل الدورات التدريبية النظرية على أحدث الوسائل المتبعة لتحالسنوية تدريب اللتوعية وبرامج اوتنفيذ إعداد   .أ
 على عمليات اإلنقاذ واإلسعاف واإلخالء واإلطفاءة المخاطر وإدارة الطوارئ واألزمات والكوارث باإلضافة الى التدريبات العملي

لتعامل مع حاالت الطوارئ (حقائب اإلسعافات األولية، أجهزة األدوات والوسائل الخاصة باجميع المعدات واآلمن والسليم ل واالستخدام
  الكيميائي، أنظمة الكشف ومكافحة الحريق، الخ)؛االنسكاب أو التسرب  احتواء)، حقائب AED –اإلنعاش القلبي (الرجفان 

بهدف ضمان الجهوزية ) دراسي األسبوع الثالث من بداية كل فصلمرة واحدة في بحد أدنى (تنفيذ تدريبات وتمارين اإلخالء الوهمي   .ب
 ؛هللا ال قدربكفاءة وفاعلية فور حدوثه حادث  أيالكامل للتعامل مع  واالستعدادلتامة ا

مراجعة كفاءة وفاعلية برامج التوعية والتدريب بشكل دوري من خالل تقييم الندوات والدورات التوعوية والتدريبية وأيضاً من خالل   .ت
ورفع تقارير التقييم الكامل لها بعد تنفيذها وآليات ومقترحات وتوصيات تطويرها  نفيذ التمارين الوهميةقياس مستويات األداء أثناء ت
 بهدف التحسين المستمر لها.

  المرفقات:

 .التهديدات (طوارئ)نموذج تحديد وتقييم : 3نموذج  -
 .والتحقيق فيها اإلبالغ عن الحوادثنموذج  :4نموذج  -
 .(عام) (الطوارئ) لقطاع التعليم: سجل التهديدات 4ملحق  -
 نموذج خطة الطوارئ لقطاع التعليم (الهيئة الوطنية للطوارئ إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث).: 5ملحق  -
 : ملحق اإلجراءات الخاص بخطة الطوارئ لقطاع التعليم (الهيئة الوطنية للطوارئ إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث).6ملحق  -
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وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

 مؤشرات األداءإدارة األهداف و .2.5

 الغرض:

أداء تطبيق النظام وجميع وتقييم بهدف قياس ذات العالقة بالبيئة والصحة والسالمة المهنية  األهداف ومؤشرات األداءجميع  تحديد  .أ
ضمن نطاق عمل هذا المؤسسات السياسات واإلجراءات الخاصة به بشكل دوري ومستمر في جميع العمليات واألنشطة القائمة في 

وتحسينه المستمر من أجل الحفاظ على صحة وسالمة أبنائنا الطالب والعاملين في قطاع التعليم  واستمراريتهالنظام بما يضمن فاعليته 
 .والعمل على مراجعتها وتحديثها بشكل دوري ومستمر إن تطلب األمر ذلك والحفاظ على الموارد البيئية في الدولة

 
البيئة والصحة بتطبيق نظام إدارة جميع األهداف ومؤشرات األداء المرتبطة  هذه السياسة واإلجراءات الخاصة بهانطاق عمل شمل ي  .ب

بهدف تقييمها بشكل دوري ومستمر من أجل قياس مدى فاعليتها في قطاع التعليم والسياسات واإلجراءات الخاصة به والسالمة المهنية 
  :وهي على النحو التاليمن أجل التطوير والتحسين المستمر لها 

 
 المتخصصة، نشر الوعي والثقافة وبناء القدرات المواطنة مؤشرات إدارة الموارد البشرية   .أ

  الغاية  وصف مؤشر األداء  مؤشر مرجع  األهداف

أعداد وتمكين الكوادر  .1
في الوطنية المؤهلة في 

مجال البيئة والصحة 
  والسالمة

  1-أ
في النسبة المئوية للمواطنين من إجمالي العاملين  -

  المؤسساتمجال البيئة والصحة والسالمة في 

  % كحد أدنى40
  

  مؤشر تصاعدي   

في مجال  قدراتالبناء  .2
  البيئة والصحة والسالمة

  2-أ
 عدد ساعات التدريب اإلجمالية -
  موظفعدد ساعات التدريب /  -

  مؤشر تصاعدي   

في والثقافة  الوعينشر  .3
مجال البيئة والصحة 

  والسالمة
  3-أ

عدد ورش العمل والندوات والملتقيات  -
والحمالت التوعوية والتثقيفية بالبيئة والصحة 

 والسالمة
  

ورش العمل ) عدد 4(
  والندوات والملتقيات

  ) حمالت توعوية 4(
  ) أخبار صحفية4(
  

  مؤشر تصاعدي   
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وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

  ة:يمؤشرات البيئال  .ب

  الغاية  وصف مؤشر األداء  مرجع مؤشر  األهداف

  1-ب  الكهرباء استهالكتقليل  .1
 (ك.و ساعة) االستهالكإجمالي  -
 )موظف/  الفردي (ك.و ساعة االستهالكمعدل  -

%) من معدالت 15-(
األساسية عند  االستهالك

  بدء تطبيق النظام
  

  مؤشر تناقصي     

  2-ب  المياه استهالكتقليل  .2
 (متر مكعب) االستهالكإجمالي  -
 )موظف/  متر مكعبالفردي ( االستهالكمعدل  -

%) من معدالت 15-(
األساسية عند  االستهالك

  بدء تطبيق النظام
  

  مؤشر تناقصي     

  3-ب  الوقود استهالكتقليل  .3
 (جالون) االستهالكإجمالي  -
  )موظف/  جالونالفردي ( االستهالكمعدل  -

%) من معدالت 15-(
األساسية عند  االستهالك

  بدء تطبيق النظام
  

  مؤشر تناقصي     

  4-ب  األوراق استهالكتقليل  .4
 (ورقة) االستهالكإجمالي  -
  )موظف/  ورقةالفردي ( االستهالكمعدل  -

%) من معدالت 15-(
األساسية عند  االستهالك

  بدء تطبيق النظام
  

  مؤشر تناقصي     

تحفيز وزيادة عمليات  .5
/ التدوير  االستخدامإعادة 

  خطرةالللمخلفات غير 
  5-ب

البالستيكية خطرة (الغير المخلفات كمية  إجمالي -
والخشبية والمعدنية من منتجات وأثاث 

التي يتم  )وتجهيزات وسيارات وحواسيب، الخ
 (كجم) أو تدويرها استخدامهاإعادة 

%) من المعدالت 30(+
السابقة عند بدء تطبيق 

  النظام
  

  مؤشر تصاعدي   
تحفيز عمليات التخلص  .6

اآلمن من المخلفات 
  الخطرة

  6-ب
األحبار، الخطرة من المخلفات كمية  إجمالي -

  (كجم) .المخلفات الطبية، الخ

100%   
  

  مؤشر تصاعدي   
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وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

  :الصحة والسالمة المهنيةمؤشرات   .ت
  الغاية  وصف مؤشر األداء  مرجع مؤشر  األهداف

تنفيذ برامج اإلستعداد  .1
ف والرقابة االستباقية بهد

تحسين األداء والحد من 
  الحوادث

  

  1.1-ت
النسبة المئوية لعدد زيارات التقييم الفعلية / عدد  -

  الزيارات المخطط لها
  % كحد أدنى75

  مؤشر تصاعدي   

  1.2-ت
النسبة المئوية لعدد زيارات التدقيق الفعلية / عدد  -

  الزيارات المخطط لها
  % كحد أدنى75

  مؤشر تصاعدي   

  النسبة المئوية لعدد تمارين اإلخالء الوهمي -  1.3-ت
100%  

  مؤشر تصاعدي 

الحد والتقليل من الحوادث  .2
المتعلقة بالصحة والسالمة 

  للعاملينالمهنية 

  مؤشر تناقصي       الحوادث الجسيمة (بما فيها الوفاة)إجمالي عدد  -  2.1-ت

  2.2-ت
إجمالي أيام العمل المفقودة نتيجة الحوادث  -

  الجسيمة
  مؤشر تناقصي     

  2.3-ت

 معدالت تكرار الحوادث الجسيمة (معامل مليون - 
 )ساعة عمل

  X 610 إجمالي عدد الحوادث الجسيمة (بما فيها الوفاة)= 

     إجمالي ساعات العمل                  

  مؤشر تناقصي     

  2.4-ت
 معدالت شدة الحوادث الجسيمة - 

   X 610 إجمالي عدد األيام المفقودة= 
 شهور) 6(الوفاة ال تزيد عن      إجمالي ساعات العمل      

  مؤشر تناقصي     

الحد والتقليل من الحوادث  .3
المتعلقة بالصحة والسالمة 

لدى المهنية للعاملين 
مقدمي الخدمات 

  والمقاولين

  مؤشر تناقصي      إجمالي عدد الحوادث الجسيمة (بما فيها الوفاة) -  3.1-ت

  3.2-ت
إجمالي أيام العمل المفقودة نتيجة الحوادث  -

  الجسيمة
  مؤشر تناقصي     

  3.3-ت

 تكرار الحوادث الجسيمة (معامل مليونمعدالت  - 
 )ساعة عمل

  X 610 إجمالي عدد الحوادث الجسيمة (بما فيها الوفاة)= 

     إجمالي ساعات العمل             

  مؤشر تناقصي     

  3.4-ت
 معدالت شدة الحوادث الجسيمة - 

   X 610 إجمالي عدد األيام المفقودة= 
 شهور) 6تزيد عن (الوفاة ال      إجمالي ساعات العمل

  مؤشر تناقصي     

الحد والتقليل من الحوادث  .4
المتعلقة بالصحة والسالمة 

لألشخاص المهنية 
األخرين (الطالب 

  والزوار)

  مؤشر تناقصي       إجمالي عدد الحوادث الجسيمة (بما فيها الوفاة) -   4.1-ت

  4.2-ت
إجمالي أيام العمل المفقودة نتيجة الحوادث  - 

  الجسيمة
  مؤشر تناقصي     

  4.3-ت

 معدالت تكرار الحوادث الجسيمة (معامل مليون - 
 )ساعة عمل

  X 610 إجمالي عدد الحوادث الجسيمة (بما فيها الوفاة)= 

     إجمالي ساعات العمل             

  مؤشر تناقصي     

  4.4-ت
 معدالت شدة الحوادث الجسيمة - 

   X 610 إجمالي عدد األيام المفقودة= 
 شهور) 6(الوفاة ال تزيد عن      إجمالي ساعات العمل

  مؤشر تناقصي     
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إجراء التحقيقات في  .5
الحوادث المرتبطة 
بالصحة والسالمة المهنية 
بهدف تحديد أسبابها 

مباشرة الالمباشرة وغير 
والجذرية ووضع 
اإلجراءات التصحيحية 
والوقائية لمعالجتها 

  وتفاديها مستقبالً 

  5-ت
المئوية لعدد التحقيقات الفعلية / عدد الحوادث النسبة 

  المسجلة

100%  
  مؤشر تصاعدي   

  

  
  اإلجراء:

  
 بتنفيذ ما يلي:ضمن نطاق هذا النظام  المؤسساتتقوم  .2.5.1

  
 لمعايير البيئة والصحة والسالمةنموذج تقرير تقييم األداء  باستخدامالقيام بتعبئة البيانات المطلوبة للمؤشرات المذكورة أعاله   .أ

 اعتمادهبعد وإرساله  المؤسساتبعلى التقارير الخاصة  بناءً في تقرير األداء الربع سنوي  )شهور 3(كل ) 5(نموذج  )المؤسسات(
 على النحو التالي:الوزارة في  إدارة البيئة والصحة والسالمةالى كتروني ومن خالل البريد اإلل المؤسسةمن مدير 

    
 أبريل. 15 موعد أقصاهفي  :مارس) –تقرير الربع األول (يناير   .أ

 يوليو. 15 موعد أقصاهفي  :يونيو) –تقرير الربع الثاني (أبريل   .ب
 أكتوبر. 15 موعد أقصاهفي  :سبتمبر) –تقرير الربع الثالث (يوليو   .ت
 يناير. 15 موعد أقصاهفي  :ديسمبر) –تقرير الربع األخير من العام (أكتوبر   .ث

  
موحد لقطاع  بتجميع كافة التقارير في تقرير التربية والتعليمفي وزارة في إدارة البيئة والصحة والسالمة يقوم الفريق المعني  .2.5.2

ورفعه الى مدير إدارة  )6(نموذج  )قطاع التعليم( تقرير تقييم األداء لمعايير البيئة والصحة والسالمةنموذج  باستخدامالتعليم 
 ة والصحة والسالمة لقطاع التعليم؛اللجنة الفنية للبيئ في إجتماع هالبيئة والصحة والسالمة في الوزارة لعرض

 
اللجنة التنفيذية  في إجتماعيتم عرض تقرير تقييم األداء الربع سنوي من قبل مدير إدارة البيئة والصحة والسالمة في الوزارة  .2.5.3

  عرضه على معالي الوزير؛ من قبل سعادة رئيس اللجنة قبل لالعتمادللبيئة والصحة والسالمة لقطاع التعليم 
 

بشكل منتظم على كيفية تجميع وتعبئة البيانات المطلوبة للمؤشرات  ضمن نطاق هذا النظام المؤسساتفي المعنيين يتم تدريب  .2.5.4
عند إطالق النظام للتطبيق وبشكل دوري من خالل ورش عمل تدريبية  النماذج المشار اليها أعاله باستخدامالمذكورة أعاله 

    وإعداده بالشكل المناسب والدقيق؛ لتمكينهم من تنفيذه
 

      على األقل مرة واحدة سنوياً. ومؤشرات األداء المشار اليها أعاله بشكل دوري األهدافمراقبة ومراجعة وتحديث  .2.5.5
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  المرفقات:

 .)المؤسساتتقرير تقييم األداء لمعايير البيئة والصحة والسالمة (نموذج : 5نموذج  -
  .)قطاع التعليم( تقرير تقييم األداء لمعايير البيئة والصحة والسالمةنموذج : 6نموذج  -



3المعیار 

الدعم
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 الموارد البشرية .3.1

  الغرض:

المهام والمسؤوليات الموكلة اليها بهدف تنفيذ النظام والمعايير والسياسات واإلجراءات و الموارد البشرية المطلوب توافرهاتحديد   .أ
عمليات تطويره وتطبيقه والرقابة عليه والتحسين المستمر له وتحقيق األهداف المرجوة الخاصة به على أكمل وجه وبما يضمن نجاح 

في قطاع التعليم في دولة اإلمارات  واستدامتهاوحماية البيئة  األشخاص األخرونمنه وضمان صحة وسالمة الطالب والعاملين و
 العربية المتحدة.

 األشخاص األخرونائح السلوك وتقييم األداء الدوري لجميع العاملين والطالب وفي التوصيف الوظيفي ولوالمهام والمسؤوليات تضمين   .ب
   على النحو التالي: وهي، المعتمدبما فيهم المقاولين ومقدمي الخدمات المعنيين بتطبيق النظام 

 
 (وزارة التربية والتعليم) لقطاع التعليم اللجنة التنفيذية للبيئة والصحة والسالمة .3.1.1

ومتابعة تطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة المهنية في قطاع التعليم وجميع  واعتمادتقديم الدعم والتوجيه الالزم بهدف تطوير   .أ
القائمة والجديدة  المؤسساتواألنشطة في  في جميع العمليات االعتبارالسياسات واإلجراءات الخاصة به وضمان أخذها بعين المعايير و

 ضمن نطاق العمل الموضح بالنظام.
 .والرقابة عليه موارد المالية الالزمة والموارد البشرية المؤهلة بهدف تطوير وتطبيق النظامالدعم توفير   .ب
ً كحد أدنى   .ت البرنامج  على أن يشملالتأكد من فاعلية تطبيق النظام من خالل برنامج المراجعة اإلدارية الدورية مرة واحدة سنويا

 :مراجعة
 والتدقيق؛ التقييمعلى تقارير ونتائج  بناءً النظام بشكل دوري   -أ

 نتائج تقارير األداء مقارنة مع األهداف والغايات؛  -ب
 التغييرات على المتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى ذات العالقة بالنظام؛  -ت
 ظام؛تقارير ونتائج التواصل والتشاور والمقترحات ذات العالقة بالن  -ث
 تقارير ونتائج الحوادث والتحقيقات؛    -ج
 تقارير وتوصيات اإلجراءات التصحيحية والوقائية المتعلقة بالنظام؛  -ح
 التوصيات المتعلقة بالتحسين المستمر للنظام.  -خ

 
 لقطاع التعليم (وزارة التربية والتعليم) اللجنة الفنية للبيئة والصحة والسالمة .3.1.2

السياسات المعايير ونظام إدارة البيئة والصحة والسالمة المهنية في قطاع التعليم وجميع اإلشراف على تطوير ومتابعة تطبيق   .أ
 وتقييم ماالقائمة والجديدة ضمن نطاق العمل الموضح بالنظام  المؤسساتواألنشطة في  واإلجراءات الخاصة به في جميع العمليات

 بهدف التطبيق الفعال والتطوير والتحسين المستمر: يلي
 تطبيق النظام وتقارير األداء الدورية مقارنة باألهداف والغايات؛ فاعلية  .أ

 ؛التقييم والتدقيقتقارير ونتائج   .ب
 تقارير ونتائج التواصل والتشاور والمقترحات ذات العالقة بالنظام؛  .ت
 تقارير ونتائج الحوادث والتحقيقات؛   .ث
 تقارير وتوصيات اإلجراءات التصحيحية والوقائية المتعلقة بالنظام؛  .ج
 .التوصيات المتعلقة بالتحسين المستمر للنظام  .ح
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 إدارة البيئة والصحة والسالمة (وزارة التربية والتعليم) .3.1.3

، وتختص بما التابعة للوزارة في المنشآت والمرافق التعليميةالمهنية تنفيذ سياسات البيئة والصحة والسالمة مراقبة تتولى اإلدارة تطوير و

  يلي:

ر نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة المهنية لقطاع التعليم وجميع السياسات واإلجراءات الخاصة به تطوير اإلطار العام لمعايي  .أ
 ؛جميع القوانين والتشريعات ذات العالقة مع التوافقفي الدولة لضمان  والمعنية التنسيق مع الجهات المختصةو

 إدارة البيئة والصحة والسالمةتطلبات اإلطار العام لمعايير نظام مالتدقيق على الرقابة واإلشراف والمراقبة وتخطيط وتنفيذ عمليات   .ب
وتقارير داء الخاصة بها بما فيها تقارير تقييم األإعداد التقارير وقطاع التعليم المهنية وكفاءة تطبيقها في المنشآت والمرافق التابعة ل

 ؛عنية بهاوالتنسيق والتعاون مع الجهات الم اإلبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها
على متطلبات اإلطار العام  بناءً التعليمية منشآت الالمطّورة والمقّدمة من المهنية معاينة واعتماد نظم إدارة البيئة والصحة والسالمة   .ت

  ؛لمعايير نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة المهنية لقطاع التعليم

بهدف نشر الوعى والثقافة وبناء  التعليم قطاعالمهنية في صحة والسالمة البيئة وال في مجالالتوعية والتدريب  برامجتقييم وتحديد   .ث
 .القدرات

  
  تتبع االدارة الوحدات التنظيمية التالية:

   
  قسم األنظمة والمعايير. 3.1.3.1

مع  يتوافق لقطاع التعليم بمااإلطار العام لمعايير نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة المهنية  تطوير مسؤولية األنظمة والمعايير قسم يتولى
  :التالية االختصاصات القسم ويمارس العالمية، الممارسات القوانين والتشريعات المحلية وأفضل

بما وجميع السياسات واإلجراءات الخاصة به تطوير اإلطار العام لمعايير نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة المهنية لقطاع التعليم   .أ
وانين االتحادية والمحلية المعمول بها في الدولة وأحدث الممارسات والمواصفات العالمية في هذا المجال والعمل يتوافق مع كافة الق

 ات المختصة والمعنية ذات العالقة؛والتنسيق والتعاون مع الجه على تحديثها بهدف ضمان التطوير والتحسين الدوري والمستمر لها
جميع الفعاليات وورش العمل والندوات والدورات حسب الخطة وتقييم التوعية وبناء القدرات تطوير جميع المواد والبرامج الخاصة ب  .ب

 ؛بهدف نشر الوعى والثقافة وبناء القدرات في هذا المجال السنوية المعتمدة لذلك
لمعتمدة وتقارير زيارات مقارنة بمؤشرات األداء ا إعداد إحصائيات وتقارير األداء الدورية الخاصة بتطبيق النظام في قطاع التعليم  .ت

 ؛الرقابة والتدقيق الدورية
 لقطاع التعليم واإلشراف على إدارتها وتحديثها.المهنية إنشاء قاعدة بيانات لنظام إدارة البيئة والصحة والسالمة   .ث
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  قسم الرقابة. 3.1.3.2

لمتطلبات اإلطار العام لمعايير نظام إدارة البيئة  التابعة للوزارة المنشآت والمرافق التعليميةكافة  امتثال ضمان مسؤولية الرقابة قسم يتولى
الوزارة من خالل برامج التقييم  قبل من به والمعتمدة ةوالصحة والسالمة المهنية لقطاع التعليم وجميع السياسات واإلجراءات الخاص

 :التالية االختصاصات القسم ويمارس والتدقيق الدروي عليها،

برامج التقييم والتدقيق الدوري لقياس مدى االلتزام بمتطلبات اإلطار العام لمعايير نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة تنفيذ تخطيط و  .أ
 ؛التابعة للوزارة المنشآت والمرافق التعليميةفي كافة  المهنية لقطاع التعليم

  ؛وافقة حاالت عدم اإللتزام أو التالتدقيق متضمنالتقييم وت ااعداد تقارير زيار  .ب
ضمن نطاق  نشآتمتابعة تنفيذ خطط العمل واإلجراءات التصحيحية والوقائية ضمن الحدود الزمنية المعتمدة لها من قبل كافة الم   .ت

 ؛عمل النظام
على متطلبات اإلطار العام  بناءً التعليمية منشآت الة من مرة والمقدوالمطالمهنية معاينة واعتماد نظم إدارة البيئة والصحة والسالمة   .ث

  لمعايير نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة المهنية لقطاع التعليم.
  

  قسم المشاريع الوطنية. 3.1.3.3

الوزارة في مجال البيئة  فيهاالتي تشارك  تخطيط ومتابعة تنفيذ واغالق المشاريع الوطنية والمبادرات مسؤولية المشاريع الوطنية قسم يتولى
 التالية: االختصاصات القسم ويمارس ة والسالمة وفق نظم ادارة المشاريع المعتمدة،والصح

 ؛خطط العمل السنوية للمشاركة فيهادراسة جميع المشاريع الوطنية والمبادرات ذات العالقة بالبيئة والصحة والسالمة ووضع   .أ
 ؛المستهدفة والمعتمدة للتنفيذوالمبادرات الوطنية التنسيق والتعاون مع جميع اإلدارات الداخلية والجهات الخارجية المعنية بالمشاريع   .ب
 تمدة في الوزارة إلدارة المشاريع؛ومتابعتها وفق النظم المعوالمبادرات المعتمدة واإلشراف عليها الوطنية إدارة تنفيذ المشاريع   .ت
في كافة مراحل تنفيذها واعداد التقارير الختامية عن نتائجها حال  والمبادرات المعتمدة الوطنية بالمشاريعر األداء الخاصة رفع تقاري  .ث

 انتهائها.ذ
  

   المؤسسات ضمن نطاق عمل هذا النظام .3.1.4

السياسات واإلجراءات الخاصة به المعايير وتنفيذ نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة المهنية في قطاع التعليم وجميع  المسؤولية التامة عن
 :تنفيذ ما يلي وذلك من خالل القائمة بهاواألنشطة  في جميع العمليات االعتباروضمان أخذها بعين 

 نشر سياسة البيئة والصحة والسالمة المهنية؛   .أ
 وبناء القدرات في هذا المجال؛ الثقافة اإليجابية للبيئة والصحة والسالمة في مكان العملخلق   .ب
وتسجيلها لها  واالمتثالبها  االلتزامورصد جميع المتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى ذات العالقة بالبيئة والصحة والسالمة المهنية   .ت

لخاصة به حسب وتعديل وتحديث النظام والسياسات واإلجراءات ا منها أيضمن سجل معتمد لها وتحديثه بشكل مستمر عند تعديل 
 ؛الحاجة

 ؛ة المطلوبة لتطبيق وتنفيذ النظامدعم توفير جميع الموارد البشرية والمالي  .ث
لتنفيذ مهامهم ومسؤولياتهم في مكان المكلفين البيئة والصحة والسالمة  انلجتشكيل البيئة والصحة والسالمة و اختصاصيدعم توفير و  .ج

 العمل؛ 
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المهنية ربط المفاهيم والمصطلحات ذات العالقة بالبيئة والصحة والسالمة ونشر الوعي والثقافة والطالب من خالل  العاملينتحفيز   .ح
 ؛األشخاص األخرونبهدف حمايتهم وحماية جميع جميع العمليات واألنشطة كلما أمكن ذلك في سياق 

 ؛األشخاص األخرونالطالب ومن العاملين،  التوعية والتدريب وضمان مشاركة المستهدفين فيهاسياسات وإجراءات تنفيذ   .خ
السياسات واإلجراءات الخاصة به المعايير ودعم تطبيق وتنفيذ نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة المهنية في قطاع التعليم وجميع   .د

لعاملين لبعمليات تقييم األداء الدوري  وااللتزامواألنشطة القائمة بها وربط كفاءة التنفيذ  في العمليات االعتباروضمان أخذها بعين 
 التقييم لتحفيزهم على المشاركة والمساهمة بفاعلية في تطبيق النظام؛ استماراتوالطالب وتضمينها كمؤشرات أداء إلزامية في 

 ؛يف الوظيفيولوائح السلوك والتوص ضمن دليل السياساتوأولياء األمور تضمين المهام والمسؤوليات الخاصة بالعاملين والطالب   .ذ
 وضمان التحسين المستمر له. المراجعة اإلدارية الدورية لتقييم ألداءتنفيذ   .ر

 
 المؤسساتالبيئة والصحة والسالمة في  اختصاصي .3.1.5

تسمية وتكليف اإلدارات المعنية بتطبيق النظام وجميع المعايير والسياسات واإلجراءات على جميع المؤسسات ضمن نطاق عمل هذا النظام 
  وذلك للقيام بتنفيذ المهام التالية:الخاصة به وتوفير اختصاصيين مؤهلين في مجال البيئة والصحة والسالمة المهنية فيها 

 السياسات واإلجراءات الخاصة بالنظام؛والمعايير متابعة وتنفيذ جميع المسؤوليات والمهام المشار اليها في   .أ
السياسات واإلجراءات الخاصة بالنظام والتأكد من تطبيقها وتنفيذها في جميع العمليات واألنشطة المعايير وبجميع  االلتزامضمان   .ب

 والفعاليات؛
توافر جميع األنظمة والوسائل عمل دراسات تحديد وتقييم المخاطر لجميع العمليات واألنشطة والمعدات المستخدمة والتأكد من   .ت

 ؛في العمليات الطبيعية والحاالت الطارئة واالحتياطات الالزمة للحد منها والسيطرة عليها
 مراقبة أداء جميع المقاولين ومقدمي الخدمات المتواجدين داخل المؤسسات ورفع التقارير الخاصة بأية مالحظات أو مخالفات؛  .ث
ات أو نواقص أو أعطال من شأنها تعريض المتواجدين في مكان العمل للخطر ومتابعة تنفيذها حتى رفع التقارير الخاصة بأية احتياج  .ج

 منها؛ االنتهاء
 الشهري والتدقيق الدوري ورفع التقارير الالزمة؛ التقييمالقيام بعمليات   .ح
ف نشر الوعي وخلق الثقافة وبناء عقد الندوات التوعوية والتعريفية والدورات التدريبية بشكل دوري وحسب خطة سنوية محددة بهد  .خ

 القدرات؛
 والتدقيق وتقارير األداء؛ التقييملجنة البيئة والصحة والسالمة لمناقشة تقارير ونتائج  اجتماعاتحضور   .د
 اإلبالغ عن أية مخاطر أو حوادث من شأنها تعريض حياتهم أو حياة األخرين للخطر أو تلوث البيئة ورفع التقارير الالزمة؛  .ذ
 ة في عمليات التحقيق في الحوادث لمعرفة أسبابها واإلجراءات التصحيحية والوقائية الالزمة لمنع تكرارها.المشارك  .ر

  
  المؤسساتالبيئة والصحة والسالمة في وفرق عمل لجان  .3.1.6

اإلشراف وذلك للقيام ب كل منها البيئة والصحة والسالمة في تشكيل لجان وفرق عملهذا النظام عمل ضمن نطاق  المؤسساتعلى جميع 
بما فيهم المقاولين ومقدمي الخدمات والزوار من خالل تنفيذ  األشخاص األخرونعلى تطبيق النظام بها بهدف حماية الطالب والعاملين و

  :ما يلي

 والتدقيق وتقارير األداء؛ التقييملجنة البيئة والصحة والسالمة لمناقشة تقارير ونتائج  اجتماعاتبحضور  االلتزام  .أ
بها  االلتزامضمان في مكان العمل والمهنية السياسات واإلجراءات الخاصة بالبيئة والصحة والسالمة المعايير ومتابعة تنفيذ جميع   .ب

 والتأكد من تطبيقها وتنفيذها في جميع العمليات واألنشطة والفعاليات؛
 كد من توافر جميع األنظمة والوسائل واالحتياطات الالزمة للحد منها والسيطرة عليها؛المشاركة في عملية تحديد وتقييم المخاطر والتأ  .ت
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في مكان العمل وضمان معرفتهم بها  األشخاص األخروننشر وتوصيل جميع المعلومات واإلجراءات الى باقي العاملين والطالب و  .ث
 بتنفيذها؛ التزامهمو

الشهري والتدقيق الدوري والمساهمة في تنفيذ جميع اإلجراءات التصحيحية  قييمالتنتائج وتقارير عمليات  استعراضالمشاركة في   .ج
 والوقائية المعتمدة لتفادي المالحظات والمخالفات والحد من المخاطر في مكان العمل؛

 القدرات؛المشاركة في تنفيذ الندوات التوعوية والتعريفية والدورات التدريبية بشكل دوري بهدف نشر الوعي وبناء الثقافة و  .ح
 اإلبالغ عن أية مخاطر أو حوادث من شأنها تعريض حياتهم أو حياة األخرين للخطر أو تلوث البيئة ورفع التقارير الالزمة؛  .خ
 المشاركة عند الطلب في عمليات التحقيق في الحوادث لمعرفة أسبابها واإلجراءات التصحيحية والوقائية الالزمة لمنع تكرارها.  .د

 
  ، ومقدمي الخدماتالمقاولينالعاملين،  .3.1.7
  

 القوانين والتشريعات واللوائح االتحادية والمحلية الملزمة؛التام بجميع  االلتزام  .أ
والمشاركة الفعالة في المهنية السياسات واإلجراءات الخاصة بنظام إدارة البيئة والصحة والسالمة االلتزام التام بجميع المعايير و  .ب

 أنشطتهم؛خدماتهم وتنفيذ أعمالهم وسات ضمن نطاق عمل هذا النظام ومن خالل تواجدهم في المؤستطبيقها خالل 
 ؛بأعمالهم وخدماتهم وأنشطتهم المتأثرون األشخاص األخرونالعناية بصحتهم وسالمتهم وصحة وسالمة   .ت
بتنفيذ كافة وسائل السيطرة وإجراءات  وااللتزامأنشطتهم خدماتهم والمشاركة في عمليات تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بأعمالهم و  .ث

 الوقاية منها والتحكم فيها؛
 ؛األشخاص األخرونجميع المعدات ومهمات السالمة الشخصية المتوفرة لهم بما يضمن سالمتهم وسالمة  استخدام  .ج
 المشاركة في برامج التوعية والتدريب الخاصة بالبيئة والصحة والسالمة؛  .ح
 ة للبيئة والصحة والسالمة في مكان العمل؛المشاركة في خلق ثقافة إيجابي  .خ
البيئة والصحة  اختصاصياإلبالغ عن أية مخاطر أو حوادث من شأنها تعريض حياتهم أو حياة األخرين للخطر أو تلوث البيئة الى   .د

 والسالمة في مكان العمل؛
اإلخالء أو أثناء عمليات تجارب  وااللتزام اإللمام والمعرفة الجيدة بخطط وإجراءات الطوارئ في مكان العمل والمشاركة الفعالة  .ذ

  الحاالت الطارئة بما يضمن سالمتهم وسالمة األخرين.
 
 الزوارو الطالب .3.1.8

  
 ؛األشخاص األخرونالعناية بصحتهم وسالمتهم وصحة وسالمة   .أ

 ؛األشخاص األخرونجميع المعدات ومهمات السالمة الشخصية المتوفرة لهم بما يضمن سالمتهم وسالمة  استخدام  .ب
 المشاركة في برامج التوعية والتدريب الخاصة بالبيئة والصحة والسالمة؛  .ت
البيئة والصحة  اختصاصياإلبالغ عن أية مخاطر أو حوادث من شأنها تعريض حياتهم أو حياة األخرين للخطر أو تلوث البيئة الى   .ث

 والسالمة في مكان العمل؛
 الصحة والسالمة في مكان العمل؛االلتزام بتوجيهات المسؤولين فيما يتعلق بالبيئة و  .ج
اإلخالء أو أثناء عمليات تجارب  وااللتزاماإللمام والمعرفة الجيدة بخطط وإجراءات الطوارئ في مكان العمل والمشاركة الفعالة   .ح

 الحاالت الطارئة بما يضمن سالمتهم وسالمة األخرين.

 

  



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار  إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام
المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  الدعم – 3. المعيار 3.0   المعيار
01   إصدار رقم  والتدريب . الكفاءة3.2   السياسة / اإلجراء

 

1 of 4  والتدريب . الكفاءة3.2    السياسة / اإلجراء

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

 الكفاءة والتدريب .3.2

 الغرض:

متطلبات وبرامج التوعية والتدريب وبناء القدرات وخلق الثقافة في مجال البيئة والصحة والسالمة الحد األدنى من مستويات الكفاءة وتحديد 
تطوير وتطبيق من جميع المعنيين  تمكينالمؤسسات ضمن نطاق عمل النظام بهدف من قبل جميع المهنية الواجب توافرها وتحقيقها وتنفيذها 

جميع المهام والمسؤوليات الموكلة اليهم السياسات واإلجراءات الخاصة به ووتنفيذ وتحسينه بشكل دوري ومستمر النظام وتقييم  ةومراقب
والمحلية في  االتحاديةبما يتوافق مع جميع القوانين والتشريعات واللوائح ما يضمن الحفاظ على صحتهم وسالمتهم والحفاظ على البيئة بو

 مجال.الدولة وأفضل الممارسات العالمية في هذا ال

 :النظاملألشخاص المعنيين بتطوير وتطبيق ومراقبة وتقييم المطلوبة مستويات الكفاءة الحد األدنى من  .3.2.1

  تعريف المستوى   مستوى الكفاءة  ألشخاص المعنيينا
 اللجنة التنفيذية للبيئة والصحة والسالمةأعضاء 

  (وزارة التربية والتعليم) لقطاع التعليم
  مبتدئ

 البيئة والصحة والسالمة اتأساسيومعرفة وإلمام بمبادئ 
  .المهنية

 للبيئة والصحة والسالمة فنيةاللجنة الأعضاء 
  (وزارة التربية والتعليم) لقطاع التعليم

  متوسط
البيئة بمتطلبات وأنظمة وسياسات وإجراءات معرفة وإلمام 

وتنفيذها في بيئة  وآليات تطبيقهاالمهنية والصحة والسالمة 
  .العمل

وزارة التربية ( البيئة والصحة والسالمةإدارة 
  )والتعليم

  متقدم

والمعايير والسياسات خبرة متخصصة في مجال األنظمة 
المهنية البيئة والصحة والسالمة واإلجراءات الخاصة ب

في بيئة العمل وآليات تطويرها وتطبيقها ومراقبتها وتقييمها 
  بهدف العمل على تحسينها بشكل دوري ومستمر.

خبرة متخصصة في مجال التدقيق على األنظمة (شهادات 
  مدقق داخلي ومدقق رئيسي معتمد).

  مبتدئ  المؤسساتدارات وإمدراء 
 البيئة والصحة والسالمة اتأساسيومعرفة وإلمام بمبادئ 

  .المهنية

موظفي اإلدارات المعنية بتطبيق النظام في 
  المؤسسات 

  متقدم

خبرة متخصصة في مجال األنظمة والمعايير والسياسات 
المهنية البيئة والصحة والسالمة واإلجراءات الخاصة ب

في بيئة العمل يقها ومراقبتها وتقييمها وآليات تطويرها وتطب
  بهدف العمل على تحسينها بشكل دوري ومستمر.

خبرة متخصصة في مجال التدقيق على األنظمة (شهادات 
  مدقق داخلي ومدقق رئيسي معتمد).

البيئة والصحة والسالمة في  اختصاصي
  المؤسسات

  متقدم

خبرة متخصصة في مجال األنظمة والمعايير والسياسات 
المهنية البيئة والصحة والسالمة واإلجراءات الخاصة ب

في بيئة العمل وآليات تطويرها وتطبيقها ومراقبتها وتقييمها 
  بهدف العمل على تحسينها بشكل دوري ومستمر.

خبرة متخصصة في مجال التدقيق على األنظمة (شهادات 
  مدقق داخلي ومدقق رئيسي معتمد).



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار  إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام
المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  الدعم – 3. المعيار 3.0   المعيار
01   إصدار رقم  والتدريب . الكفاءة3.2   السياسة / اإلجراء

 

2 of 4  والتدريب . الكفاءة3.2    السياسة / اإلجراء

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

الصحة والسالمة البيئة ووفرق عمل لجان أعضاء 
  المؤسسات ضمن نطاق عمل النظامفي 

  متوسط
البيئة بمتطلبات وأنظمة وسياسات وإجراءات معرفة وإلمام 

وتنفيذها في بيئة  وآليات تطبيقهاالمهنية والصحة والسالمة 
  .العمل

(الزوار،  األشخاص األخرونالعاملين، الطالب، 
المؤسسات ضمن في  )، مقدمي الخدماتوالمقاولين

  نطاق عمل النظام
  مبتدئ

 البيئة والصحة والسالمة اتأساسيومعرفة وإلمام بمبادئ 
  .المهنية

 
 :لتحقيق مستويات الكفاءة المطلوبة متطلبات وبرامج التوعية والتدريب وبناء القدراتالحد األدنى من  .3.2.2

  
) .3.2.1المشار اليها أعاله (مستويات الكفاءة على  بناءً متطلبات وبرامج التوعية والتدريب وبناء القدرات الحد األدنى من تم تحديد   .أ

على  وهيضمن نطاق عمل هذا النظام  لجميع األشخاص المعنييناليها والواجب تنفيذها بشكل سنوي المطلوب تحقيقها والوصول 
  النحو التالي:

  
متطلبات وبرامج 

  التوعية والتدريب
اللجنة أعضاء 

التنفيذية للبيئة 
 والصحة والسالمة
 لقطاع التعليم

(وزارة التربية 
  والتعليم)

اللجنة أعضاء 
للبيئة  فنيةال

 والصحة والسالمة
 لقطاع التعليم

(وزارة التربية 
  والتعليم)

اإلدارة موظفي 
المعنية بتطبيق 

في  النظام 
إدارة والمؤسسات 

البيئة والصحة 
وزارة ( والسالمة

  )التربية والتعليم

وإدارات مدراء 
ضمن المؤسسات 

   نطاق عمل النظام

البيئة  اختصاصي
والصحة والسالمة 

المؤسسات في 
ضمن نطاق عمل 

  النظام

لجان أعضاء 
البيئة وفرق عمل 

والصحة والسالمة 
المؤسسات في 

ضمن نطاق عمل 
  النظام

العاملين، الطالب، 
األشخاص 

(الزوار،  األخرون
، والمقاولين

 )مقدمي الخدمات
المؤسسات في 

ضمن نطاق عمل 
  النظام

العمل  ورش .1
التعريفية 
وندوات 
  التوعية

X X  X  X  X  X  X  

التدريب  .2
التوجيهي 

لزامي اإل
عند 

 االلتحاق
  بالعمل

X  X  X  X  X  X  X  

 تمؤهال .3
مبادئ 

وأساسيات 
البيئة 

والصحة 
والسالمة 

المهنية 
(المستوى 

  )2و 1

X    X  X  X    X  

مؤهالت  .4
البيئة 

والصحة 
والسالمة 

المهنية 
(المستوى 

  )4و 3

  X X    X  X    
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وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

شهادات  .5
 ودبلومات

البيئة 
والصحة 
والسالمة 

المهنية 
(المستوى 

  )6و 5

    X    X      

دورات  .6
المدققين 
الداخليين 

ألنظمة 
البيئة 

والصحة 
والسالمة 

  المهنية

  X  X    X  X    

دورات  .7
المدققين 

الرئيسيين 
ألنظمة 
البيئة 

والصحة 
والسالمة 

  المهنية 

    X    X      

التدريب  .8
العملي في 

  بيئة العمل
    X    X      

       
مع  المشار اليها أعاله على ما يلي كحد أدنىوبناء القدرات تشمل العناصر األساسية والمحتويات لكل من برامج التوعية والتدريب   .ب

 :ناسب الفئات المستهدفةوالمحتوى الذي يضرورة توفيرها باللغة  االعتباراألخذ في عين 
  

 في أماكن العمل؛المهنية أهمية توافر وتطبيق أنظمة البيئة والصحة والسالمة   .أ
 بها؛ االلتزامالمسؤوليات والمهام الواجب   .ب
 ؛بها االلتزام موالتوافق معها وعواقب عد واستيفائهاالمتطلبات القانونية واألخرى الواجب تحديدها   .ت
 عنها ووسائل التحكم فيها والسيطرة عليها؛ آليات ومنهجيات تحديد المخاطر وتقييم األخطار الناتجة  .ث
بما فيها التدريب التخصصي لبعض العمليات والمهام  للتعامل مع مخاطر بيئة العمل الواجب تنفيذها وإتباعهاوالتدابير جراءات اإل  .ج

 ؛الشديدة الخطورة حسب دراسات تحديد وتقييم المخاطر
 والتدقيق؛ التقييمآليات الرقابة من خالل عمليات   .ح
 لها وبرامج إعادة التأهيل؛ واالستجابة واالستعدادإدارة عمليات الطوارئ وإجراءات منعها والحد والتقليل منها   .خ
 آليات اإلبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها.  .د
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وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

  اإلجراء:
  

 التخطيط لتنفيذ متطلبات وبرامج التوعية والتدريب وبناء القدرات: .3.2.3
  
التخطيط لتنفيذ جميع المتطلبات والبرامج الخاصة بالتوعية والتدريب وبناء بضمن نطاق هذا النظام  المؤسساتفي تقوم اإلدارة المعنية   .أ

من خالل خطة سنوية يتم القدرات للفئات المستهدفة لتحقيق مستويات الكفاءة المطلوبة لكل منهم حسب المتطلبات المشار اليها أعاله 
المواد واألساليب المناسبة لتنفيذها بما فيها عقد ورش العمل والندوات والملتقيات والتدريب  واختيارمن قبل اإلدارة العليا  اعتمادها

 وجها لوجه والتدريب عن بعد ومن خالل أية وسيلة أخرى بهدف تحقيقها بالشكل المناسب والفعال.
  

التدريب في مجال  العتماداتلجهات المانحة المعتمدين من قبل االمؤهلين والمدربين الداخليين / الخارجيين / الشركات  اختياريتم   .ب
لهم ضمن ملف كل من ورش العمل  االعتمادالذاتية وشهادات  ةسيرالالبيئة والصحة والسالمة المهنية والحصول على نسخة من 

سياسات واإلجراءات والندوات والملتقيات والدورات التدريبية المخطط لها وأخذ جميع الموافقات اإلدارية الالزمة قبل تنفيذها حسب ال
 المعمول بها في هذا الخصوص.

 
 تنفيذ متطلبات وبرامج التوعية والتدريب وبناء القدرات: .3.2.4
  

بتنفيذ الخطة المعتمدة لبرامج التوعية والتدريب وبناء القدرات للفئات المستهدفة  ضمن نطاق هذا النظام المؤسساتفي تقوم اإلدارة المعنية 
وحسب الجدول الزمني المحدد لها وتوثيقها حسب اإلجراءات المعتمدة لذلك على أن تشمل مستندات كل منها على كشوفات الحضور 

 .جتيازهاالنهائية  اختباراتالدورات التي يتم عقد  اجتيازوالتقييمات وشهادات 
    

 فاعلية متطلبات وبرامج التوعية والتدريب وبناء القدرات وتطويرها وتحسينها بشكل دوري ومستمر:تقييم  .3.2.5
 

بتقييم فاعلية تنفيذ برامج التوعية والتدريب وبناء القدرات وذلك من خالل  ضمن نطاق هذا النظام المؤسساتفي تقوم اإلدارة المعنية   .أ
وعمل التقارير  الجتيازهانهائية  اختباراتالدورات التي يتم عقد  اجتيازتحليل نماذج التقييم لكل منها من قبل الحضور وشهادات 

خطة التحديث على إعادة تقييم مستويات الكفاءات ومل والعواإلحصائيات التي تعكس نتائجها ورفعها لإلدارة العليا بشكل دوري 
 تقييم التنفيذ بهدف تطويرها وتحسينها بشكل مستمر.على نتائج  بناءً للتوعية والتدريب السنوية 
 

من تاريخ حصول المشاركين في  صالحة وسارية المفعول لمدة ثالث سنواتالدورات التدريبية المعتمدة  اجتيازتعتبر شهادات   .ب
لضمان صالحية الشهادات  انقضاءعند  ضمن نطاق هذا النظام المؤسساتفي اإلدارة المعنية هم إخطار يالدورات عليها ويتوجب عل

وتحديث حضورها ضمن برنامج التدريب السنوي ل) Refresher Courses( لهم التنشيطية / تسجيلهم وتوفير الدورات التذكيرية
 .لالختبارات اجتيازهمبعد  ضمان سريان الشهادات الخاصة بهملومات والمع
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1 of 1  التواصل والتشاور. .33   السياسة
وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

  .عنهامسؤوليات 
 

 التواصل والتشاور .3.3

 الغرض:

في المعنيين بتطبيق النظام بما فيهم العاملين والطالب والمقاولين ومقدمي الخدمات والزوار لتواصل والتشاور مع جميع ا إجراءاتتحديد 
وأخذ اإلفادات والتغذية  معرفتهم بالمعايير والسياسات واإلجراءات الخاصة بهبغرض التأكد من ضمن نطاق عمل النظام  المؤسساتجميع 

 فاعليته وتحسينه المستمر.نجاح عمليات تطبيقه وبشكل دوري بما يضمن الراجعة منهم 

  اإلجراء:
  

 بتنفيذ ما يلي:ضمن نطاق هذا النظام المؤسسات تقوم  .3.3.1
  

 من خالل: نظام بشكل دوري ومستمرالبذات العالقة جميع المعلومات بخصوص  المعنيينجميع التواصل والتشاور مع   .أ
 

 ؛في مكان العملالبيئة والصحة والسالمة الدورية للجان وفرق عمل  االجتماعات  .أ
 ورش العمل والندوات والملتقيات؛  .ب
 ؛المهنيةكترونية الخاصة بالبيئة والصحة والسالمة اإلل اتالشبكة المعلوماتية والصفح  .ت
 كتروني؛البريد اإلل  .ث
 لوحات اإلعالنات وشاشات العرض في مكان العمل؛  .ج
 .في مكان العمل التوعوية والتحذيريةوالمنشورات الالفتات   .ح

  
 ما يلي كحد أدنى:التي يتم التواصل والتشاور عليها تشمل المعلومات على أن   .ب

     
 في مكان العمل؛المهنية سياسات وإجراءات وبرامج البيئة والصحة والسالمة   .أ

 ؛فيهاتغييرات  وأي بها وااللتزامالمتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى الواجب التوافق معها   .ب
تغييرات  وأي العمليات والمعدات واألدوات والمواد المستخدمة فيهاالمنشآت ودراسات تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بجميع   .ت

 ؛فيها
 في حاالت عدم التوافق؛ اتخاذهاوالتدقيق واإلجراءات والتدابير التصحيحية والوقائية الواجب  التقييمنتائج عمليات   .ث
 لتفادي تكرارها مستقبالً؛   اتخاذهانتائج عمليات التحقيق في الحوادث واإلجراءات والتدابير التصحيحية والوقائية الواجب   .ج
 .مؤشرات المعتمدةالنظام من خالل مراجعة وقياس األهداف واألداء الدورية والمرتبطة بتقييم أداء المؤشرات تقارير   .ح

  
من  أيمن المعنيين من خالل  أيبتوثيق أية مالحظات أو إفادات أو تغذية راجعة من ضمن نطاق عمل النظام  المؤسساتتقوم  .3.3.2

اإلجراءات وعمل  خاذاتأو التشاور ومراجعتها والعمل عليها بهدف الوسائل المشار اليها أعاله من خالل عمليات التواصل 
  .هذا النظام لل وضمن نطاق عمالتقارير الالزمة لها حال الحاجة لذلك وطبقاً للسياسات واإلجراءات المعتمدة في مكان العم
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1 of 3  . إدارة الوثائق والسجالت.43   السياسة
وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

  .عنهامسؤوليات 
 

 الوثائق والسجالتإدارة  .3.4

  الغرض:

للتوزيع والنشر وآليات مراجعتها وتحديثها بشكل دوري ومستمر وإجراءات  واعتمادهاالوثائق الخاصة بالنظام  تطوير إجراءاتتحديد 
  إدارة وحفظ السجالت.  

 اإلجراء:

 الوثائق تطوير .3.4.1
  

باإلطار العام وإصدار جميع الوثائق الخاصة  تطويرب التربية والتعليميقوم الفريق المعني في إدارة البيئة والصحة والسالمة في وزارة   .أ
ونماذج  وجميع السياسات واإلجراءات الخاصة به من خالل آليةفي قطاع التعليم المهنية نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة لمعايير 

 موحدة بهدف ضمان إدارتها مركزياً.
 

 يتم تصميم الوثائق على نماذج موحدة من قبل وزارة التربية والتعليم وتحتوي على البيانات التالية لتعريفها وتحديدها:  .ب
 

 ؛عنوان الوثيقة  .أ
 ؛مسؤول اإلصدار  .ب
 المعيار؛ عنوان المعيار ورمز  .ت
 السياسة؛ عنوان السياسة ورمز  .ث
 ؛تاريخ اإلصدار  .ج
 .رقم اإلصدار  .ح

  ييل جميع الوثائق بالبيانات التالية:ذيتم ت ج.  
  

  ؛أ.    عنوان الوثيقة      
  ؛عدد الصفحات  ب.        
  .ت.  إشعار ملكية الوزارة للوثيقة وعدم تحمل المسؤولية حال طباعتها أو التعديل عليها      

  
 الوثائق اعتماد .3.4.2

  
الخاصة بإعداد المسودة النهائية من جميع الوثائق  التربية والتعليميقوم الفريق المعني في إدارة البيئة والصحة والسالمة في وزارة   .أ

العمل منها ورفعها الى مدير اإلدارة  انتهاءبعد باإلطار العام لمعايير نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة المهنية في قطاع التعليم 
 باستثناءلقطاع التعليم نهائياً من قبل سعادة رئيس اللجنة التنفيذية للبيئة والصحة والسالمة  اعتمادهاالمبدئي ومن ثم  واالعتمادعة للمراج

 من معالي وزير التربية والتعليم. اعتمادهاالتي يتم المهنية لقطاع التعليم والسياسة العامة للبيئة والصحة والسالمة 
  

 Masterرئيسية (الصلية األنسخة الالوثائق المعتمدة نهائياً بختم إدارة البيئة والصحة والسالمة وختم الصفحات في يتم ختم جميع   .ب
Copy ( التربية والتعليمالفريق المعني في إدارة البيئة والصحة والسالمة في وزارة مع نسخة واحدة أصلية رئيسية فقط حفظ ويتم. 
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 الوثائقونشر توزيع  .3.4.3
  

كترونية من الوثائق المعتمدة بتحميل النسخة اإلل التربية والتعليميقوم الفريق المعني في إدارة البيئة والصحة والسالمة في وزارة   .أ
الخاصة به على والمالحق وجميع النماذج الخاصة باإلطار العام لمعايير نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة المهنية في قطاع التعليم 

المؤسسات ضمن نطاق عمل النظام اإللكتروني إلدارة البيئة والصحة والسالمة وإخطار جميع الرابط لوزارة ولإللكترونية البوابة ا
  . من خالل البريد اإللكتروني بتعليمات وكيفية الوصول الى جميع وثائق النظامبها األشخاص المعنيين و
 
 مراجعة وتحديث الوثائق .3.4.4

  
 كل ثالث سنواتبشكل دوري النظام ة وثائق عبمراج التربية والتعليميقوم الفريق المعني في إدارة البيئة والصحة والسالمة في وزارة   .أ

ضمن نطاق عمل  المؤسساتمن قبل جميع  واستيعابهامن تاريخ إصدارها وتحديثها إذا تطلب األمر ذلك وهذا بهدف ضمان تطبيقها 
 .مستقريين بها بشكل مناسب وواألشخاص المعن النظام

 
 كما يمكن مراجعة الوثائق قبل مرور الثالث سنوات في الحاالت التالية:  .ب

 
 تغييرات في نطاق عمل الوزارة أو قطاع التعليم بما يستوجب مراجعة وتحديث النظام؛ أي  .أ

 تقييم المخاطر ومراجعتها بشكل دوري؛ اساتردتوصيات نتائج   .ب
 تغييرات في المتطلبات القانونية أو المتطلبات األخرى ذات العالقة بما فيها القوانين، التشريعات واللوائح؛ أي  .ت
 تغييرات وتحديثات في أفضل الممارسات العالمية في مجال البيئة والصحة والسالمة؛ أي  .ث
 والتدقيق؛ التقييمتوصيات نتائج   .ج
 ؛توصيات نتائج التحقيق في الحوادث  .ح
 أو األشخاص المعنيين بتطبيق النظام في قطاع التعليم. ؤسساتمن الم أيتوصيات من   .خ

 
على الوثائق  ةالالزم اتإجراء التحديثبدراسة و التربية والتعليميقوم الفريق المعني في إدارة البيئة والصحة والسالمة في وزارة   .ت

ً بها سبب التغيير أو  )7(نموذج  الخاصة بالنظامبنموذج طلب تحديث الوثائق مرفقة المطلوبة ورفعها الى مدير اإلدارة  موضحا
ً من قبل سعادة رئيس اللجنة التنفيذية للبيئة والصحة  اعتمادهاالمبدئي ومن ثم  واالعتمادللمراجعة ، وذلك التحديث المطلوب نهائيا

من معالي وزير  اعتمادهاالتعليم والتي يتم  السياسة العامة للبيئة والصحة والسالمة المهنية لقطاع باستثناء والسالمة لقطاع التعليم
 التربية والتعليم.

 
ختم جميع الصفحات في الوثائق المحدثة المعتمدة التربية والتعليم بيقوم الفريق المعني في إدارة البيئة والصحة والسالمة في وزارة   .ث

النسخة األصلية الرئيسية لوثائق ) ويتم تحديثها في محتويات Master Copyرئيسية (الصلية األنسخة الدارة وختم اإلنهائياً بختم 
 .إلدارةلكترونية وعلى موقع الوزارة والصفحة اإللالنظام 

 
األشخاص المعنيين في المؤسسات والتربية والتعليم بإخطار جميع يقوم الفريق المعني في إدارة البيئة والصحة والسالمة في وزارة   .ج

 .  البريد اإللكتروني بطبيعة التحديث وأهدافه وكيفية الوصول الى جميع وثائق النظام المحدثةمن خالل قطاع التعليم 
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نسخة منتهية وغير سارية المفعول يتم ختم النسخة الملغاة من وثائق النظام بعد سحبها من النسخة األصلية الرئيسية لوثائق النظام بختم   .ح
)Obsolete Copy.( 

 
 والسجالت الوثائقحفظ  .3.4.5

 
والبيانات والسجالت بإعداد سجل كامل بجميع الوثائق  التربية والتعليميقوم الفريق المعني في إدارة البيئة والصحة والسالمة في وزارة   .أ

 Obsolete( والنسخ المنتهية والغير سارية المفعول )Master Copy( الخاصة بالنظام وأماكن حفظ النسخ األصلية الرئيسية لها
Copy( من تحديث هذا السجل بأية تعديالت أو تحديثات في وثائق  باستمرارة الوصول اليها عند الحاجة لذلك والتأكد لضمان سهول

 .من البيانات والسجالت الخاصة به وأي النظام
 

بجميع السجالت  باالحتفاظ هذا النظامعمل ضمن نطاق  المؤسساتإدارة البيئة والصحة والسالمة في وزارة التربية والتعليم وتقوم   .ب
والتقارير الخاصة بعمليات التقييم والتدقيق واإلبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها لمدة خمس سنوات كحد أدنى لضمان سهولة الوصول 

 اليها عند الحاجة لذلك قبل القيام بتحويلها الى األرشيف أو تخزينها في المستودعات.  

  المرفقات:

  .ئقطلب تحديث الوثانموذج : 7نموذج  -
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 مخاطر لعمليات قطاع التعليمالدليل إجراءات إدارة  4.1

 الغرض:

اإلجراءات والمتطلبات الالزمة إلدارة المخاطر المتعلقة بالبيئة البرامج وتطوير وإعداد هذا الدليل للتعريف بالحد األدنى من تم   .أ
 المؤسساتوتطبيقها والتوافق معها بشكل مستمر في جميع العمليات واألنشطة القائمة في  استيفائهاوالصحة والسالمة المهنية الواجب 

ن في قطاع التعليم والحفاظ على الموارد البيئية ضمن نطاق عمل هذا النظام بهدف الحفاظ على صحة وسالمة أبنائنا الطالب والعاملي
 في الدولة. واستدامتها

 
عمليات نتائج على  بناءً بشكل دوري ومستمر هذا الدليل وجميع اإلجراءات الخاصة به بتحديث ضمن نطاق هذا النظام  المؤسساتتقوم   .ب

حال تطلب األمر ذلك والتأكد من معرفة على تقارير وتوصيات عمليات التحقيق في الحوادث في  بناءً أو والتدقيق  التطبيق والتقييم
 جميع المعنيين بها وتدريبهم عليها.

 
 :وتأثيراتها ما يلي تشمل العوامل البيئية الشائعة في بيئة العمل  .ت

 
  التأثيرات  العوامل  م
  .الطبيعية الغير متجددة الموارد واستنزاف ستنفادا  .الطاقة ستهالكا  1
  .الطبيعية الغير متجددة الموارد واستنزاف ستنفادا  .المياه ستهالكا  2
  .الطبيعية الغير متجددة الموارد واستنزاف ستنفادا  .الوقود ستهالكا  3
  .، المياه الجوفيةالتربة تلوث األرض/  ةإنتاج النفايات الورقية والبالستيكية واإللكتروني  4

5  
كسيد أثاني ، ول أكسيد الكربونأ(الهوائية الضارة إنتاج االنبعاثات 

المركبات العضوية المتطايرة) أثناء ، سيد النيتروجيناأك، الكربون
  .سيارات والحافالتتشغيل ال

  تلوث الهواء.

  تلوث ضوضائي.  إنتاج مستويات ضارة من الضوضاء.  6
  
 :واألخطار الناتجة عنها ما يلي تشمل المخاطر الصحية الشائعة في بيئة العمل  .ث

  
  األخطار  المخاطر  م

1  
من آالت تصوير المستندات  األتربةالغازات واألبخرة و نبعاثا

  .والمواد الكيماوية المستخدمة والدهانات واألثاث والسجاد والمذيبات
  إعياء.، حساسية، تهيج

  الذهني واإلعياء.فقدان االنتباه   التعرض لإلشعاع من آالت تصوير المستندات.  2

3  
 أماكن العملالتعرض للحرارة والغبار أثناء تشغيل المركبات وفي 

  .)المفتوحةالخارجية (
 اتتشنجات بسبب الحرارة، ضرب، إجهاد، حراري نهاكإ
 .الجهاز التنفسيإعياء، أمراض  تهيج، حساسية، ،شمسال

4  
ثاني أكسيد  ،أول أكسيد الكربونهوائية ضارة ( نبعاثاتالالتعرض 
  .سيارات والحافالتمن ال )سيد النيتروجيناأك، الكربون

 .الجهاز التنفسي أمراض، إعياء، صداع، حساسية، تهيج

  فقدان السمع.ضعف أو   التعرض للضوضاء.  5
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6  
من  فطريات)، بكتريا، (فيروسات البيولوجيةالتعرض للمخاطر 

 غذية،توريد األتصنيع وخدمات قاصف، غرف الطعام، المالعيادات، 
  التنظيف.دورات المياه، خدمات 

  .المهنية والصحةالشخصية أمراض متعلقة بالنظافة 

  حساسية.، تهيج  التعرض لمواد التنظيف الكيماوية.  7
  

 واألخطار الناتجة عنها ما يلي: تشمل مخاطر السالمة المهنية في بيئة العمل  .ج
  

  األخطار  المخاطر  م
  ق.ائحرال ندالعاوالتعرض للصعق الكهربائي   األجهزة الكهربائية في العمل. ستخداما  1

2  
ووقوع  والسقوطتعثر ال، نزالقاالق، ائحرال اندالع  .ترتيب المكانسوء التنظيف و

  .اإلصابات
  .الظهرإصابات   .يدوية والعمل اليدويمناولة الال  3

4  
الجلوس األخطاء في وضعية تشمل  أخطار مرتبطة ببيئة العمل
  .حواسيب اآلليةووضع الجسم ومكان شاشة ال

أسفل الظهر ومشاكل  أالمهيكلية ووعضلية  ضطراباتا
  العين.وإرهاق نتيجة إلجهاد وضعف النظر في الرؤية 

5  
دوات الكهربائية واأل معداتالاألجهزة المكتبية التي تتضمن  ستخداما
  حادة.ال

  كهربائي.الصعق التعرض للحروق والوالجروح 

  .لسقوط ووقوع اإلصاباتوالتعثر وا نزالقالا  أسطح العمل والسير.  6
    
  اإلجراء:

  اإلجراءات  البرنامج  م

4.1.1  
إدارة الموارد الطبيعية 

  والبيئة المستدامة

  الطاقة استهالك
 بما فيها الكهربائية واألجهزة األدوات المعدات وجميع األنوار وإيقاف تشغيل  إطفاء

  .العمل انتهاءبعد  قبل مغادرة المكانالكمبيوترات والطابعات 
  ئية الصديقة للبيئة عالية الجودة وذات الكهرباواألجهزة األدوات المعدات وشراء

 خاصية الحفاظ على الطاقة أثناء فترات عدم التشغيل على مدار اليوم. 
  اإللكترونية لتشغيل اإلضاءة  االستشعاروجميع المرافق فيها بأجهزة  المؤسساتتجهيز

  ها عند مغادرتها. ءافأوتوماتيكياً حال التواجد فيها وإط والمكيفات
  0 22.5 – 25.5(الحفاظ على تثبيت درجات الحرارة في المكانC( ق جميع أغالو

  .درجة حرارة المكان وتفادي هدر الطاقةاألبواب والنوافذ للحفاظ على 
 واألجهزة األدوات المعدات وجميع الدورية الالزمة ل إجراء الفحص والصيانة

ضمان بما فيها الكمبيوترات والطابعات والمكيفات واألنظمة الخاصة بها لالكهربائية 
  .كفاءة التشغيل

 للطاقة والطويلة األمد. االستهالكمصابيح اإلضاءات الصديقة للبيئة وقليلة  استخدام 
  األمثل للطاقة والحفاظ عليها من خالل ورش العمل والندوات  االستهالكبناء ثقافة

 والوسائل التعريفية والتوعوية والدورات التدريبية.
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  المياه استهالك
 االستخدامغالق مصادر المياه في فترات عدم الحاجة وبعد إ.  
  االستشعاربما فيها دورات المياه بأجهزة  المؤسسةتجهيز جميع مرافق المياه في 

ً حال الحاجة الى  عند  إطفاءهاو استخدامهااإللكترونية لتشغيل المياه أوتوماتيكيا
 ومغادرتها. استخدامهامن  االنتهاء

 للمياه. االستهالك وقليلةمرشات المياه الصديقة للبيئة  استخدام 
  والريألغراض التنظيف  استخدامهاإعادة تدوير المياه العادمة كلما أمكن ذلك وإعادة 

 عالجتها. بعد م
  المؤسسةمن مرافق  أيتسربات للمياه في  أياإلبالغ عن . 
  األمثل للمياه والحفاظ عليها من خالل ورش العمل والندوات  االستهالكبناء ثقافة

  والوسائل التعريفية والتوعوية والدورات التدريبية.
  وأحبار الطابعات األوراق استهالك

  وعدم الطباعة لكميات كبيرة من األوراق دون الحاجة الطباعة فقط عند الحاجة لذلك
 .لذلك

 أو مرفقاتها كلما أمكن ذلك. مسودات ورسائل البريد اإللكترونيعدم طباعة ال  
 ة كلما أمكن ذلك.يالتواصل عبر البريد اإللكتروني بدالً من المراسالت الورق 
 أنظمة حفظ الوثائق اإللكترونية. استخدام  
  الورقة كلما أمكن ذلك. جانبيعلى الطباعة والنسخ 
 مرة أخرى. واستخدامهااألوراق الصديقة للبيئة والتي يمكن إعادة تدويرها  استخدام 
 أحبار الطابعات الصديقة للبيئة والتخلص اآلمن منها من خالل إرجاعها  استخدام

 .للشركات التي تقوم بتوريدها إلعادة تدويرها أو التخلص النهائي اآلمن لها
  ضمان كفاءة التشغيلالطابعات لجميع الفحص والصيانة الدورية الالزمة لإجراء. 
  ألغراض أخرى قدر المستطاع  استخدامهاإعادة تدوير األوراق كلما أمكن ذلك وإعادة

 قبل التخلص منها.
  األمثل لألوراق وأحبار الطابعات والحفاظ عليها من خالل ورش  االستهالكبناء ثقافة

  العمل والندوات والوسائل التعريفية والتوعوية والدورات التدريبية.
  الغازات الهوائية الضارة وانبعاث الوقود استهالك

 االنتظارالسيارات والحافالت أثناء جميع وإيقاف تشغيل  إطفاء.  
  السيارات والحافالت الصديقة للبيئة والمزودة بأنظمة  استخدامالتشجيع والتحفيز على

  الطاقة الكهربائية أو الغاز الطبيعي قدر اإلمكان. 
 ضمان كفاءة السيارات والحافالت لجميع الدورية الالزمة لالصيانة الفحص و إجراء

 للمحركات. التشغيل
  والحافالت الصديقة للبيئة السيارات  واستخداموسائل النقل الجماعي  استخدامبناء ثقافة

  من خالل ورش العمل والندوات والوسائل التعريفية والتوعوية والدورات التدريبية.
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  النفايات إدارة  4.1.2

  األخرى من نواع األعن بعيداً لطعام والقمامة ومخلفات افضالت وتجميع فصل
  .والتخلص منها بشكل يومي في الحاويات المخصصة لها النفايات

  الخطرة بما فيها المواد الكيماوية التالفة والمنتهية والمخلفات فصل جميع النفايات
حفظها في و لعياداتالطبية من اوالمخلفات الصالحية من المختبرات والنفايات 

 .لهادة دالمحاطق في المنوحسب طبيعتها لها مخصصة واألكياس الاويات حال
  ح أنواعها يتوضل النفايات والمخلفاتواضحة على حاويات ات التحذيرية العالمالوضع

 .وبمخاطرها لتعريف بهاوا
 النفايات  للتخلص اآلمن منالمرخصين معتمدين والخدمات التعاقد مع مقدمي ال

في  االختصاصسلطات المعتمدة من قبل  واالشتراطاتحسب القوانين  والمخلفات
  .الدولة

 اثناء التعامل مع النفايات بأنواعها  الالزمةالوقاية الشخصية ومعدات  هماتم رتداءا
  .من ذلك االنتهاءبعد  وغسل اليدين مباشرة وتجفيفها وتعقيمها

  اإلجراءات  البرنامج  م

4.1.3  
إدارة نوعية وجودة 

  الداخليالهواء 

  توفير أنظمة التهوية (التبريد والتدفئة) المركزية أو أجهزة المكيفات في مكان العمل
 وصيانتها بشكل دوري ومستمر لضمان فاعليتها وكفاءة تشغيلها. 

 المواد الصديقة للبيئة في عمليات الصيانة بما فيها الدهانات واألصماغ  استخدام
 الهوائية الغازية الضارة. االنبعاثاتمواد أخرى للحد من  وأيوالمذيبات 

 منفصلة  أنظمةب مغلقة ومعزولةفي أماكن  اويةحفظ الدهانات والمذيبات والمواد الكيم
  ادم.وعشفط التهوية ووفعالة لل

  الطباعة التآ استخدامخالل الحد والتقليل من من  الهوائية الضارة نبعاثاتاالتخفيض 
بشكل دوري ، وضمان صيانتها معزولة بشكل جيدوتوفير التهوية الكافية في غرف 

  .ومستمر
  والمرافق ضمن نطاق عمل هذا  المؤسساتمحظور وممنوع نهائياً في جميع التدخين

 النظام.
  ساعات) 8رصد زمني لل(معدل  الحدود المسموح بها  معايير جودة الهواء الداخلي

   المليون منجزء CO(   >9أول أوكسيد الكربون (
  مايكرو غرام لكل متر مكعب)  10(أقل من 

  جزء من المليون  2CO(  >800ثاني أوكسيد الكربون (
  مايكرو غرام لكل متر مكعب) 1440(أقل من 

  جزء من المليون 0.06<  األوزون
  مايكرو غرام لكل متر مكعب) 120(أقل من 

لمركبات العضوية المتطايرةالعدد الكلي ل
)TVOC(  

  غرام لكل متر مكعبمايكرو  300< 

  جزء من المليون 0.08<  الفورمالديهايد
  مايكرو غرام لكل متر مكعب 150<  )مايكرون10<(الجزيئات العالقة
  %60 - %30 )%نسبة الرطوبة (
   0C( 25.5 – 22.5 0Cدرجة الحرارة (
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  إدارة الضوضاء  4.1.4

  ةمنخفضالضوضاء ال ياتذات مستوءاً وهدو كثراألمعدات ال لاستعمواشراء 
  وصيانتها بشكل دوري ومستمر لضمان فاعليتها وكفاءة تشغيلها. صديقة للبيئةالو

 مستوياتمن والتقليل فنية للحد الو أهندسية/ الضوابط التقنيات والب ةناستعاال 
العمل ذات مستويات ماكن أفي بما فيها إستخدام الجدران العازلة للصوت  الضوضاء

  .العاليةالضوضاء 
  العمل ذات ماكن أفي والطالب معدات الحماية الشخصية للعاملين مهمات وتوفير

 .العالية (سماعات وسدادات األذن)الضوضاء مستويات 
 

  )Decibel-DB(الحدود المسموح بها   مكان العمل
  40 المكاتب
  40  االجتماعاتغرف 

  40  محطات العمل
  40  المكتبات

  35  الصفوف الدراسية
  40  المختبرات
  35  المسارح

  45 الصاالت الرياضية
  45  غرف الطعام

  75  الورش الفنية (النجارة، الحدادة، الخ)

  اإلجراءات  البرنامج  م

  إدارة اإلضاءة الداخلية  4.1.5

  مصادر إنارة مستويات اإلضاءة المناسبة حسب طبيعة العمل والتأكد من توفير توفير
لضمان  احتياطيمولد كهرباء يتم تغذيتها من التيار  انقطاع(بديلة) حال  حتياطيةا
 مخارج الطوارئ.الممرات والطرقات ونارة إ

  واستبدالصيانة مصادر اإلنارة بشكل دوري ومستمر لضمان فاعليتها وكفاءة تشغيلها 
 .مستويات اإلضاءة المطلوبةتوفير التالف منها للتأكد من 

 حيث يعتبر أفضل مصدر  كلما أمكن ذلكفي مكان العمل الضوء الطبيعي  استخدام
 .لإلضاءة

  )LUXة (الداخلي اإلضاءة مستويات مكان العمل
  300  الممرات
  150  الساللم

  300  دورات المياه
  500  المكتبات

  300 غرف الطعام
  500  المختبرات
   500  الدراسية والمكاتب الصفوف
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  اإلجراءات  البرنامج  م

4.1.6  
إدارة مخاطر العمل في 

المفتوحة  األماكن
  والمواقع الخارجية

  األرصاد والظروف الجوية الشديدة والبقاءالتحذيرات الرسمية عن متابعة ورصد 
 استقراروتفادي العمل الخارجي لحين  فيها تحدثعن المناطق التي يمكن أن  داً بعي

 .الطقس
  األوقات الفترات وأثناء والعمل  الظهيرةأوقات لشمس في المباشر لتجنب التعرض

  السوائل.المياه وحرص على وجود كميات كافية من لاو قدر اإلمكان قل حرارةاأل
 في فترات الراحة وذلك لخفض  سترخاءلالفي أماكن مظللة ومكيفة الهواء  البقاء

  .كلما أمكن ذلك مستوى الحرارة التي يتعرض لها الجسم
 المتواجدة في االماكن المفتوحة بشكل جيد ات والمعدات تثبيت اإلنشاءات والتجهيز

  .الشديدة الرياح والعواصفت منع سقوطها في حاالل
 ذ بحث عن مالوال تغطية األنف والفم، والشديدةعواصف الرملية لفي االنظارات  ارتداء

  .الطقس استقرارآمن لحين 
  اإلجراءات  البرنامج  م

4.1.7  
إدارة مخاطر أسطح العمل 

  والسير

  وأية بروزات أالسير نظيفة وجافة، وخالية من أسطح العمل والمحافظة على جميع 
 الحفر. وأ الفتحات وأحواف حادة، 

  مراعاتها أثناء تنظيف إتباعها والواجب  حتياطاتالوا يةعالمات التحذيرالوضع
 أية أسطح أخرى. وأاألرضيات 

  أثناء العمل الطالب لحماية العاملين و المعداتحول اآلالت أو وحرم آمن ترك مسافات
  .بالقرب منهاالمرور عليها و

  بشكل آمن يمنع التعثر والسقوطالكابالت جميع التوصيالت وتغطية. 
  من أية عوائق يمكن أن  لوهاالممرات والطرقات في حالة جيدة وخالحفاظ على نظافة

.واإلخالء بشكل خاصخطراً في الظروف العادية بشكل عام وحاالت الطوارئ تشكل 
  الممرات والطرقات والمخارج.مسارات توضح اإلرشادية التي عالمات الوضع 
  إجراء الصيانة الدورية والمستمرة الالزمة ألسطح العمل والسير والتأكد من خلوها

  من أية تلفيات من شأنها تعريض المتواجدين فيها للخطر. 
  اإلجراءات  البرنامج  م

4.1.8  
إدارة مخاطر قيادة 

  السيارات / الحافالت

 بقوانين وتعليمات وإرشادات المرور والسير في جميع األوقات.  االلتزام 
  والحرص على  أثناء القيادةكان  ألي سببوتف في جميع األوقات وااله استخدامعدم

 .ةالسماعات أو الميكروفون الالسلكي استخدام
  المؤسساتوداخل حرم  قيا على الطرمسموح بهالسرعات القصوى التجاوز عدم 

 .وإتباع تعليمات السالمة والقيادة اآلمنة في جميع األوقات
 األمان في جميع األوقات أثناء التواجد في السيارات / الحافالت ةحزمبربط أ االلتزام.
  على اإلطارات والدوري التأكد من سالمة السيارات / الحافالت والفحص النظري

مؤشرات غير  أيولوحة التحكم لمستويات الوقود والحرارة والزيت والتأكد من 
 حسب تعليمات المصنعلها طبيعية أو طارئة وضمان عمل الفحص والصيانة الدورية 

 .وخلوها من أية مخاطر من شأنها تعريض المستخدمين للخطر
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 ر مأهولة قدر اإلمكان والتأكد الطرق الغي استخدامالطرق المأهولة وتفادي  استخدام
 من توفر مياه الشرب والوجبات السريعة في الرحالت الطويلة.

  التأكد من أن مقدمي خدمات النقل ووسائل النقل المستخدمة بأنواها مرخصون من قبل
 سلطات اإلختصاص طبقاً للقوانين الملزمة لذلك. 

  للقيام بالمهام الموكلة اليهم التأكد من أن سائقي ومشرفي الحافالت مؤهلون ومدربون
 ومعرفتهم بها من خالل برامج التوعية والتدريب الدورية.

  بالحافالت وبيانات التواصل معهم  الطالبالتأكد من وجود كشوفات بأسماء جميع
 وذويهم والعمل على توفيرها وتحديثها بشكل دوري لمقدمي خدمات النقل.

  تواجد مشرف مع الطالب في الحافلة والتأكد من خلو الحافلة من الطالب عند نهاية
  وقات الرحالت.أو في أالرحلة صباحاً وظهراً 

  في حال اإلبالغوقانونية و ةمشرف الحافلة من قيادة السائق للحافلة بطريقة آمنتأكد 
  .عدم التزامه بذلك

 وتوفر حقائب اإلسعافات األولية  ةوبحالة جيد ةالحافالت نظيفة ومكيفالسيارات و
سبة لها وضمان صيانتها وتدريب السائقين والمشرفين على وطفايات الحريق المنا

  .اإلستخدام اآلمن لها بشكل دوري
 مكان لكل طالب في الحافلة توفر.  
  بالهدوء والجلوس في  لتزامالواتباع تعليمات مشرف الحافلة إيجب على الطالب

 وقات.المقاعد في جميع اال
  ومرافقتهم أثناء عبورهم  النزولالصعود وتواجد مشرفين لمراقبة وتنظيم الطالب أثناء

 وعدم السماح للطالب بالنزول من الحافالت اال في األماكن المخصصة لهم. للشارع
  أولياء أمورهم سنة الى  11تأكد المشرفين من تسليم الطالب التي تقل أعمارهم عن

 من قبلهم رسمياً. شخصياً أو الشخص المكلف
  التوعية والتدريب الدوري على عمليات اإلخالء اآلمن للحافالت في الحاالت الطارئة

  للسائقين والمشرفين والطالب. 
  اإلجراءات  البرنامج  م

4.1.9  
إدارة مخاطر الكهرباء 

  وغرف الكهرباء

 يتم والمناسبة والتي معتمدة الية ائكهربالمعدات الوجهزة األمستلزمات وال ستخداما
 . في هذا المجال ينصخصتمالمؤهلين والفنيين التركيبها بواسطة 

 للمقابس ومخارج الكهرباء والكابالت،  ةمستمرالو ةدوريوالصيانة الفحص الالقيام ب
التالف منها  استخداممنع عزل وية وائكهربوالمعدات الجهزة األمستلزمات ووجميع ال

 .الستبدالهاها فوراً إلصالحها أو واإلبالغ عن
  وإجراء الفحص  والفيوزات مناسبة مثل قواطع التيارالحماية التركيب وسائل

المؤهلين فنيين البواسطة تالف منها فوراً تغيير الو الدورية لهاوالصيانة 
 .في هذا المجال ينصخصتموال

 بما يكفي لتأدية الغرض الكهربائية  لكابالتلمناسبة والتمديدات التوصيالت ال استخدام
الطرقات والمماشي وممرات العن بعيداً بشكل آمن  عزلهاوتها تغطيو منهاالمطلوب 

 إتالفها ووصول البلل إليها.مخاطر التعثر والسقوط وتفادي  لتجنب
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  .عنهامسؤوليات 
 

  مخارج الكهرباء بأحمال زائدةعدم تحميل. 
  في حال عدم اإلضاءة وجميع المعدات واألدوات الكهربائية والمكيفات مصادر غلق

ً  استخدامها لتفادي التحميل الزائد والحد من مخاطر أو مغادرة مكان العمل يوميا
 الحريق.

  ية.ائعمال صيانة كهربأ يبأالكهرباء الرئيسية عند القيام  مصادرفصل 
  األوقات لمنع الدخول اليها اال من عزل غرف الكهرباء وتأمين إغالقها في جميع

 خالل األشخاص المؤهلين والمخولين لذلك.
  غرض أخر. ألي استخدامهايمنع التخزين نهائياً في غرف الكهرباء وعدم 
  وضع العالمات التحذيرية بمخاطر الكهرباء وحظر الدخول على جميع أبواب غرف

  الكهرباء.  
  اإلجراءات  البرنامج  م

4.1.10  
مخاطر العمل في إدارة 
  المكاتب

 عام:
  في منطقة  االختصاصمن قبل سلطات  ينومرخص ينمن مؤهلأحراس وجود

.بالواجبات األمنية المعتادةلتنظيم عمليات الدخول والخروج والقيام للمبنى  االستقبال
  يوجد نظام لمراقبة المبنى بشكل عام من خالل شبكة كاميرات المراقبة الداخلية

أنظمة الحضور وتعريف الهوية  باستخداموالخارجية ودخول العاملين والمتعاملين 
 وتسجيل الدخول.  

  الخاصة  العمل حطةفي م متر مكعب لكل شخص )11(قل عن تال المساحة المخصصة
  ).متار ال يحتسبأ )3( على منأالسقف  ارتفاع(في المكاتب  به

 وعدم التحميل الزائد.جهزة المكتبية ألتوصيل ااإللتزام بإستخدام المقابس المخصصة ل 
 غلق صمام األمان.و ستخدامالافي حالة عدم بشكل جيد أدوات تقطيع األوراق  تأمين
 المكاتب.داخل  لالشتعالأو مواد أخرى قابلة ية ومواد كيما أيتخزين  يحظر  
  الخبز. ةمحمصأو  المياه للمشروبات الساخنة اتسخانمن  أي استخداميحظر  
  من أية  لوهخالتأكد من وبشكل جيد ومنظم يومياً وترتيبه  المكانالحفاظ على نظافة

خطراً في الظروف العادية بشكل عام وحاالت عوائق يمكن أن تشكل مخلفات أو 
  .الطوارئ واإلخالء بشكل خاص

  :الخزائن
 هاالسعة القصوى ل لتأكد من عدم تجاوزاتثبيت الخزائن بشكل جيد و. 
 او سحبها بما يضمن عدم سهولة بشكل جيد  ئنخزاالأدراج إغالق أبواب ومن  كدأتال

 ً  .فتحها تلقائيا
  في حال فتح أكثر من درج في آن واحد لتجنب سقوط الخزانة وإغالق األدراج عدم

 .ستخدامهااعدم 
  فجأة.ها إذا تم فتح هاطوسقئن لتفادي ثقيلة فوق الخزاأغراض  أيعدم وضع  
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  .عنهامسؤوليات 
 

  :المقاعد
 مساند  رتفاعاوظهر ال نميالدرجة إمكانية تعديل مع قابلة للتعديل بسهولة، مريحة و

المقاعد بما يتناسب مع المستخدم خفض لرفع و مقبضمجهز بدعامة للظهر واليد و
 القدم.ببسط القدم على األرض أو على مسند والسماح 

  ولوح المفاتيح:  الحواسيب اآلليةشاشات 
 مركز الشاشة أسفل خط الرؤية بعيداَ عن المستخدم مع الحفاظ على  اتضع الشاشو

  وضبط الشاشة للرؤية بوضوح. درجة )25إلى  15( زاوية ميلب
 يناليد أو الذراعينضع لوحة المفاتيح في منطقة سهلة ومريحة وال تحتاج إلى مد و 

 للوصول إليها. 
 تسمح بالكتابة دون ثني المعصم. ينلمعصم اليدمبطنة دعامة  ماستخدا 
 فتراتاتف لواله ستخدامالصوت عند ا اتلرأس أو مكبرا اتسماع ستخداماتأكد من ال 

  طويلة.

  اإلجراءات  البرنامج  م

4.1.11  
إدارة مخاطر الصفوف 

  الدراسية

  الدراسية الصفوففي طالب لكل  ربعمتر م )1.9(قل عن تال المساحة المخصصة.  
  الطالب بصورة صحيحة ومريحة.توزيع  
  للمرحلة العمرية للطالبحجم وتصميم األثاث المدرسي مناسب.  
 1.5(عن أول صف من الطالب ال تقل و أو شاشات العرض المسافة بين السبورة( 

  مقدمة.الجلوس ضعاف النظر في ضمان ، مع متر
 7(عن ال تزيد  الطالبخر صف من أو أو شاشات العرض المسافة بين السبورة( 

 .متارأ
  أو غيرها ب ئعوائق كالحقا أية من طاوالتالممرات بين اللو الصفوف وخالتأكد من

في الظروف العادية بشكل عام وحاالت الطوارئ  لتفادي مخاطر التعثر والسقوط
  .واإلخالء بشكل خاص

  من  )%20(ال تتجاوز على جدران الصفوف مساحة الوسائل واللوحات التعليمية
 .الحريق حال حدوثه انتشارالكلية للجدران لتفادي مخاطر مساحة ال

  الصفوفيمنع األكل والشرب في.  
  بشكل جيد ومنظم وتوفير  المكانالحفاظ على نظافة ً حاوية مزودة وترتيبه يوميا

  .قمامة يتم تنظيفها بشكل يوميبأكياس 
  اإلجراءات  البرنامج  م

4.1.12  
إدارة مخاطر صفوف 
األنشطة (الرسم 

  والموسيقى)

  الطالب بصورة صحيحة ومريحة.توزيع  
  للمرحلة العمرية للطالبحجم وتصميم األثاث المدرسي مناسب.  
  أو غيرها ب ئعوائق كالحقا أية من طاوالتالممرات بين اللو الصفوف وخالتأكد من

العادية بشكل عام وحاالت الطوارئ في الظروف  لتفادي مخاطر التعثر والسقوط
  .واإلخالء بشكل خاص
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  .عنهامسؤوليات 
 

 الثقيلة الضارة وخالية من العناصر ذات القاعدة المائية وصباغ ألاأللوان وا استخدام
  وصديقة للبيئة. ةمنآومصنوعة من مواد 

 ال تشكل و ةمنآبصورة  هاتخزينمن المعلمين وشراف إالتعامل مع األلوان واالصباغ ب
  الطالب.خطورة على 

  الصفوفيمنع األكل والشرب في.  
 من الدرس االنتهاءلغسل اليدين بعد  الصفوفحواض غسيل في أر يتوف.  
 من  )%20(ال تتجاوز على جدران الصفوف  فنيةمساحة الوسائل واللوحات ال

 .الحريق حال حدوثه انتشارالكلية للجدران لتفادي مخاطر مساحة ال
 الصوت متصاصواعزل تجهيزات مزودة بمصممة وجدران ال.  
 في صفوف الموسيقى المرئية والمسموعة بشكل جيد ومميز نذاراإلجهزة توفير أ. 
  بشكل جيد ومنظم وتوفير  المكانالحفاظ على نظافة ً حاوية مزودة وترتيبه يوميا

  .قمامة يتم تنظيفها بشكل يوميبأكياس 
  اإلجراءات  البرنامج  م

4.1.13  
إدارة مخاطر المكتبات 
 ومختبرات الحاسب اآللي 

  الطالب بصورة صحيحة ومريحة.توزيع  
  للمرحلة العمرية للطالبحجم وتصميم األثاث المدرسي مناسب.  
  أية من طاوالتالممرات بين الو المكتبات ومختبرات الحاسب اآلليلو خالتأكد من 

في الظروف العادية بشكل  والسقوطأو غيرها لتفادي مخاطر التعثر ب ئعوائق كالحقا
  .عام وحاالت الطوارئ واإلخالء بشكل خاص

  بشكل جيد ومنظم وتوفير  المكانالحفاظ على نظافة ً حاوية مزودة وترتيبه يوميا
 .قمامة يتم تنظيفها بشكل يوميبأكياس 

 تمنع سقوطها. ةرفف بصورة سليمعلى األ ةمخزن األدواتالكتب و  
  اإلجراءات  البرنامج  م

  إدارة مخاطر المسارح  4.1.14

 مضاءة اإلرشادية وال لعالماتبا ةتوفر مخارج الطوارئ الكافية والمناسبة والمجهز
 جوانب المسرح.أرجاء ويمكن رؤيتها من كافة التي والخاصة بها 

 في حاالت الطوارئخالء معتمدة لإلر خطة يتوف.  
  عالية الجودة ومقاومة مصنعة من مواد جميع اإلنشاءات والتجهيزات واألثاث

 .للحريق
 فيها طبقاً للقوانين بالتواجد شخاص المسموح لهم ألعدد الجمالية الحمولة اإلب االلتزام

  .االختصاصواللوائح الملزمة في هذا الخصوص من قبل سلطات 
  من أية  لوهخالتأكد من و وترتيبه يومياً بشكل جيد ومنظم المكانالحفاظ على نظافة

خطراً في الظروف العادية بشكل عام وحاالت الطوارئ تشكل عوائق يمكن أن 
  .واإلخالء بشكل خاص

  30(الذي خلفه) عن والمقعد (من ظهر المقعد  ةال تقل المسافة بين المقاعد الثابت( 
  .ترمنتيس

 مقعد )14( الممرات عن نال يزيد عدد المقاعد بي.  
  ترمنتيس )120(ال يقل عرض الممر بين المقاعد عن.  
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  .عنهامسؤوليات 
 

  اإلجراءات  البرنامج  م

4.1.15  
إدارة مخاطر المختبرات 

  العلمية

 عام:
  الطالب بصورة صحيحة ومريحة.توزيع  
  ب ئعوائق كالحقا أية من طاوالتالممرات بين الوالعلمية لو المختبرات خالتأكد من

في الظروف العادية بشكل عام وحاالت  أو غيرها لتفادي مخاطر التعثر والسقوط
  .واإلخالء بشكل خاصالطوارئ 

  بشكل جيد ومنظم وتوفير  المكانالحفاظ على نظافة ً حاوية مزودة وترتيبه يوميا
 .قمامة يتم تنظيفها بشكل يوميبأكياس 

 العلمية فقط أثناء تواجد المعلمين.التجارب  إجراء 
 مرة أخرى. ستخدامهاوقبل  الدرسمن  نتهاءالافور  اتتنظيف المختبر  
 الالزمة حسب طبيعة وتقييم مخاطر  ات الوقاية الشخصيةمعدمهمات و ستعمالا

  .التجارب العملية
  ،لمس العينين أو األنف أو الفم.وعدم إبقاء اليدين بعيدتين عن الوجه أثناء العمل  
 في جميع األوقات أثناء التواجد في المختبرات العلمية األكل والشرب يحظر. 
 نوع من الحلي وأي واألظافر الصناعيةعدسات الالصقة ال(الغترة) و رتداءا يحظر.  
  مغادرة.القبل  غسل اليدين بعد خلع القفازينالحماية والوقاية الشخصية وخلع مالبس 
 المختبرات التي تحتوي على مواد كيماويةفي  اتحقيبة التعامل مع االنسكاب توفير.  
  يسهل الوصول اليها دون عائق، كما  ونالعيلجسم والطوارئ لمغاسل مرشات وتوفير

لتأكد لها بشكل دوري ومستمر لالالزمة  الصيانةوعمل بصورة منتظمة ها يتم فحص
  .يهاتدريب مستخدمي المختبرات علووكفاءة تشغيلها صالحيتها للعمل من 

 حقائب اإلسعافات األوليةالحريق و اتمثل طفاي للطوارئ توفير معدات السالمة.  
 اآلمن اإلخالء وإجراءات األولية ونظم اتعلى اإلسعاف تدريب العاملين.  
  عنها في حال غياب الشخص المسؤول ةمفتوحمختبرات ترك العدم.  
  

 األثاث:
  للمرحلة العمرية للطالبحجم وتصميم األثاث مناسب.  
 مصممة بشكل دائري تسمح للدوران وبدون مسند للظهر. المقاعد 
 قابلة للتفاعل.سطح الطاوالت مصنوعة من مواد غير أ 
 ومناسبة لطبيعة المواد المخزنة داخلها  الخزائن مصنوعة من مواد غير قابلة لالشتعال

 .ومصممة بأجهزة ومعدات شفط وتهوية األبخرة والغازات
  الضارةوالغازات شفط األبخرة ومعدات توفير التهوية المناسبة والمعزولة وأجهزة 

 .مان كفاءة تشغيلهاوعمل الصيانة الدورية والمستمرة لها لض
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  .عنهامسؤوليات 
 

  الخطرة:الكيماوية والمواد 
 التأكد من وجودالكيماوية والخطرة و ر نسخة من لوائح بيانات السالمة للمواديتوف 

  .لعيادةفي انسخة منها 
 كمياتهاوية والخطرة المستخدمة وجميع المواد الكيماعلى بيانات وي توضع سجل يح 

  .ومصدرها
  ملصقات في العبوات الخاصة بها والتأكد من وجود الالمواد الكيماوية والخطرة حفظ

  .وبياناتها عليها بوضوحية تحذيرال
  واد الم والتأكد من شراء شراء كميات كبيرة من المواد الكيماوية والخطرةعدم

ً  استبدالهامحاولة و غير خطرةواللبيئة لصديقة ال لتأدية نفس الغرض  بمواد أكثر امانا
  .كلما أمكن ذلك

  بصورة منفصلة حسب خصائصها المختلفة الخطرة الكيماوية والمواد تخزين
ألشعة الشمس المباشرة أو يعرضها ال بما و المخصصة لذلك خزائنالالكيماوية في 

  .شتعالاالدر امص
  بالقرب منها هايمع المتي تتفاعل ال الكيماويةتخزين المواد عدم.  
 لوائح بيانات السالمة والتحذيرات الواردة في والتخزين  ستخدامالا تعليماتع اتبإ

 .الخاصة بهاالتعريفية والملصقات 
  ستخدامهاابعد  الكيماويةإغالق جميع العبوات والحاويات. 
  فوراً وتنظيفها  يةتحذير اتبعالمالكيماوية تأمين األماكن التي تنسكب فيها المواد 

 . لحين تنظيفها بشكل كامل ويتعين عدم تركها دون رقابة
  الغير مستخدمة ( ةصالحيالالمنتهية والخطرة التالفة أو  الكيماويةالتخلص من المواد

المعتمدة من قبل  جراءات إدارة النفاياتإوفق  اتنفايات المختبر أو) عامألكثر من 
  .في الدولة االختصاصسلطات 

  اإلجراءات  البرنامج  م

4.1.16  
إدارة مخاطر ساحات 
اللعب الداخلية والخارجية 

  والصاالت الرياضية

 ساحات اللعب الداخلية والخارجية:
  ومطابقة لمواصفات ومقاييس إدارة الصحة واللياقة البدنية.بحالة جيدة األلعاب  
 ات الخطرةاأللعاب خالية من الحواف الحادة والبروز.  
 حتياجاتهماولطالب العمرية لالمراحل األلعاب حسب  ختيارا.  
 أثناء اللعب.يهم واإلشراف عل بصورة آمنة األلعاب استخدامعلى ب الطالب يدرت  
  لصدمات ماصة لمواد مصنعة من األرضيات و منطقة سقوط آمنة حول األلعابتوفير

  .عليها السقوطحال الطالب  األلعاب لحماية وارتفاعحسب طبيعة 
  أو غيرها ب ئعوائق كالحقا أية مناأللعاب الممرات بين لو ساحات اللعب وخالتأكد من

في الظروف العادية بشكل عام وحاالت الطوارئ  لتفادي مخاطر التعثر والسقوط
  .واإلخالء بشكل خاص

  وترتيبه يومياً بشكل جيد ومنظم وتوفير العدد الكافي من  المكانالحفاظ على نظافة
 .بشكل يومي قمامة يتم تنظيفهامزودة بأكياس  اتحاويال



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار
 إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام

المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  العمليات – 4. المعيار 4.0   المعيار
01   إصدار رقم مخاطر لعمليات قطاع التعليمالدليل إجراءات إدارة . 4.1   السياسة

 

13 of 17  مخاطر لعمليات قطاع التعليمالدليل إجراءات إدارة . 4.1   السياسة
وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

  .عنهامسؤوليات 
 

 لضمان سالمتها وكفاءة للتأكد من سالمة األلعاب  ةدوريالوالصيانة فحص إجراء ال
 .تشغيلها

  
 الصاالت الرياضية:

 المعدات واألدوات الرياضية مبطنة األطراف والحواف وال تشكل خطورة األجهزة و
  على سالمة الطالب.

 ال تشكل خطورة عند سقوط الطالب.ورضيات آمنة األ  
  ألجهزة الرياضية.اآلمن ل االستخدامعلى لطالب التدريب الالزم لتوفير  
 جميع بوضوح على اآلمن  االستخداموإرشادات إجراءات السالمة بطاقة  توفير

  .المعدات واألدوات الرياضيةاألجهزة و
  للصاالت الرياضية الطالب استخدامتواجد المشرف أثناء.  
 حقائب اإلسعافات األوليةالحريق و اتمثل طفاي للطوارئ توفير معدات السالمة.  
 اآلمن اإلخالء وإجراءات األولية ونظم اتعلى اإلسعاف مشرفينتدريب ال.  
  عنها في حال غياب الشخص المسؤول ةمفتوحصاالت الرياضية ترك العدم. 
  األجهزة والمعدات واألدوات الممرات بين لو الصاالت الرياضية وخالتأكد من

في  أو غيرها لتفادي مخاطر التعثر والسقوطب ئعوائق كالحقا أية منالرياضية 
  .الظروف العادية بشكل عام وحاالت الطوارئ واإلخالء بشكل خاص

  وترتيبه يومياً بشكل جيد ومنظم وتوفير العدد الكافي من  المكانالحفاظ على نظافة
 .قمامة يتم تنظيفها بشكل يوميمزودة بأكياس  اتحاويال

 األجهزة والمعدات واألدوات للتأكد من سالمة  ةدوريالوالصيانة فحص إجراء ال
  .الرياضية لضمان سالمتها وكفاءة تشغيلها

  اإلجراءات  البرنامج  م

  إدارة مخاطر المسابح  4.1.17

 .مياه المسبح نظيفة وصافية وخالية من أية شوائب 
 النجاة واإلسعافات األولية.أطواق ور جميع أدوات السالمة يتوف  
  في مكان واضح.الخاصة بها السالمة تعليمات و المسبح ستخداماإرشادات توفير  
 والحفاظ  لالنزالقمصنعة من مواد مانعة ومقاومة  األرضيات وأطراف األحواض

  .االنزالقفي جميع األوقات لمنع مخاطر  جافة ونظيفةعليها 
 ةلفتن مخالوأب المسبحفي توضح مستويات العمق د عالمات ووج.  
 كافية ومثبتة جيداً  أطراف المسبحلم المثبتة على السال.  
  بملف  حتفاظالامع  االستخدامقبل يومي بشكل  المسبحمياه نوعية  اتختباراإجراء

 :لذلك
  درجة الحرارة )PHاألس الهيدروجيني (  الكلور

  28 - 25  7.6 – 7.4  جزء في المليون 1-3
  بشكل آمنمغلق ومكان معزول ية المستخدمة في اولمواد الكيماتخزين.  
 قبل وبعد السباحة  ستحماماللر دورات مياه نظيفة ومزودة بصابون ومرافق يتوف

  وغرف لتغيير المالبس.
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  وفي حال عدم تواجدهم يتم إغالق  المختص أثناء السباحةوالمنقذ  شرفالمتواجد
 .أحواض السباحة ومنع دخول الطالب اليها

  أو غيرها لتفادي مخاطر التعثر ب ئعوائق كالحقا أية منلو المسبح خالتأكد من
  .في الظروف العادية بشكل عام وحاالت الطوارئ واإلخالء بشكل خاص والسقوط

  وترتيبه يومياً بشكل جيد ومنظم وتوفير العدد الكافي من  المكانالحفاظ على نظافة
 .قمامة يتم تنظيفها بشكل يوميمزودة بأكياس  اتحاويال

 لضمان سالمته وكفاءة  المسبحللتأكد من سالمة  ةدوريالوالصيانة فحص إجراء ال
  .تشغيله

  اإلجراءات  البرنامج  م

  إدارة مخاطر العيادات  4.1.18

  وجود ممرض/ ممرضة مرخص من قبل وزارة الصحة والهيئات الصحية في الدولة
التعليمية وضمان توفير بديل في حالة  المؤسساتبدوام كامل أثناء اليوم الدراسي في 

 ظرف كان. أليالتغيب عن العمل 
 .مجهزة بمغسلة وصابون سائل ومناشف ورقية  
  بهاتف وأرقام الطوارئ.مجهزة  
 .مجهزة بسرير وأغطية ووسائد  
  تستخدم مرة واحدة ويتم تبديلها بعد كل معقمة تغطية السرير والوسائد بمفارش ورقية

  .ستخداما
  وزارة الصحة  اشتراطاتع التجهيزات والمعدات واألدوات حسب بجميمزودة

  .والهيئات الصحية في الدولة
  ولية.األسعافات حقيبة وتجهيزات اإلوجود 
 .حفظ األدوية واألدوات الطبية في مكان مغلق ومعزول بعيداً عن متناول الطالب  
  ض خالل اليوم الدراسي في سجل امراألوالجروح وجميع الحوادث وتسجيل حصر

 .خاص بذلك
  أو غيرها لتفادي مخاطر التعثر ب ئعوائق كالحقا أيةمن لو العيادة خالتأكد من

  .في الظروف العادية بشكل عام وحاالت الطوارئ واإلخالء بشكل خاص والسقوط
  بشكل جيد ومنظم وتوفير األنواع المناسبة  المكانالحفاظ على نظافة ً وترتيبه يوميا

مناسبة لها يتم تنظيفها بشكل مزودة بأكياس النفايات الطبية ال اتحاويوالعدد الكافي من 
المرخصين للتخلص اآلمن منها حسب معتمدين والخدمات يومي من قبل مقدمي ال

 .في الدولة االختصاصالمعتمدة من قبل سلطات  واالشتراطاتالقوانين 
 جميع األجهزة والمعدات واألدوات للتأكد من سالمة  ةدوريالوالصيانة فحص إجراء ال

  .الطبية لضمان سالمتها وكفاءة تشغيلها
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  .عنهامسؤوليات 
 

  اإلجراءات  البرنامج  م

4.1.19  
إدارة مخاطر المقاصف 

  وغرف الطعام

  الصحية  االشتراطاتبما يتوافق مع جميع مقاصف وغرف الطعام التصميم
والمواصفات اإلنشائية والتجهيزات الخاصة بها من قبل السلطات المختصة والتأكد 

 مزودة بشبك لمنع دخول الحشرات والقوارض.من إنها 
  الفصل بين األعمار الكبيرة والصغيرة في األوقات واألماكن في حالة المدارس التي

مقصف أو تناول الغذاء في المراحل المشتركة أثناء عمليات الشراء من اليوجد بها 
 .المطعم

  توفر جميع التراخيص السارية المفعول لتصنيع وتوريد ونقل وتقديم الغذاء للمقاصف
المدرسية من قبل جميع الموردين المتعاقدين لعمليات تصنيع وتوريد الغذاء طبقاً 

ص للقوانين واللوائح والتشريعات الملزمة من قبل السلطات المختصة بما فيها ترخي
 والعاملين فيها والسيارات المجهزة والمستخدمة لنقل الغذاء.  المؤسسة

 على شهادات صحية سارية  حصول جميع مقدمي الغذاء والمشرفين في المقاصف
ً للقوانين واللوائح والتشريعات  المفعول لضمان خلوهم من األمراض المعدية طبقا

 . الملزمة من قبل السلطات المختصة
  سيارات النقل  وباستخدام مناسبةالحرارة الدرجات  األغذية فيالتأكد من نقل

  .المرخصة لذلك
  معدات مهمات وبزي موحد و غذيةاألوتقديم تزويد جميع العاملين في خدمات توريد

 ).(غطاء الرأس، قفازات في جميع أوقات العمل رتدائهاالالوقاية الشخصية وتوجيههم 
  دورات المياهاأليدي ووجود عدد كاٍف من األحواض لغسل. 
 بشكل عام.الممارسات الصحية الجيدة بإتباع  االلتزام  
  ومناولة األغذية تعاملالالحفاظ على نظافة األيدي في جميع األوقات وعند. 
  تناول الطعام أو الشراب عند التعامل مع األغذية.وحظر التدخين 
  .تغطية الجروح بضمادات مضادة للماء 
  حلي. الأو  ساعاتال رتداءاعدم 
  للحفاظ على درجة حرارتها أو األغذية صف بوسائل عرض وتخزين االمقتجهيز

  برودتها.
  األغذيةعن  اً منفصل بعيدينها بشكل مواد التنظيف الالزمة وتخزتوفير. 
  أو غيرها لتفادي ب ئعوائق كالحقا أيةمن لو المقاصف وغرف الطعام خالتأكد من

العادية بشكل عام وحاالت الطوارئ واإلخالء  في الظروف مخاطر التعثر والسقوط
  .بشكل خاص

  وترتيبه يومياً بشكل جيد ومنظم وتوفير العدد الكافي من  المكانالحفاظ على نظافة
 .قمامة يتم تنظيفها بشكل يوميمزودة بأكياس  اتحاويال

 األجهزة والمعدات واألدوات للتأكد من سالمة  ةدوريالوالصيانة فحص إجراء ال
  .لضمان سالمتها وكفاءة تشغيلها خدمةالمست
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  اإلجراءات  البرنامج  م

4.1.20  
إدارة مخاطر غرف 

  التخزين 

  حمال.ألبصورة تمنع سقوط ا غرف التخزينترتيب  
 ووسائل اإلطفاء المناسبة لمحتويات المخزنالحريق  اتر طفاييتوف.  
 ي تخزين.أمن السقف خالية من  متر) 1( ةترك مساف  
 تناول الطعام والشراب داخل غرف التخزين. حظر  
 وسائل  واستخدامحمال و تحريك األأالخطوات الصحيحة في محاولة رفع  ستعمالا

 .الرفع والنقل لتفادي والحد من إصابات الظهر
  وترتيبه يومياً بشكل جيد ومنظم المكانالحفاظ على نظافة.  

  اإلجراءات  البرنامج  م

4.1.21  
إدارة مخاطر غرف 
  الخوادم لتقنية المعلومات

 من مواد عازلة للصوت.مصنعة سقف ألالجدران وا  
 غير موصلة للكهرباء.عازلة ورضية الغرف من مواد أ  
 بواب مقاومة للحريق.األ  
 وجهاز لمراقبة ورصد درجات الحرارة الغرف مزودة بنظام تبريد فعال.  
  من نوع آلي  إطفاءالغرف مزودة بنظام)FM 200 يماثله) أو ما. 
  وترتيبه يومياً بشكل جيد ومنظم المكانالحفاظ على نظافة. 
 األجهزة والمعدات واألدوات للتأكد من سالمة  ةدوريالوالصيانة فحص إجراء ال

  .لضمان سالمتها وكفاءة تشغيلها المستخدمة
  اإلجراءات  البرنامج  م

4.1.22  
إدارة مخاطر دورات 

  المياه

  من الذكور واإلناث وفصلها عن بعضها دورات المياه للطالب توفير العدد الكافي من
  المشتركة. مراحلالمشتركة وحسب المرحلة العمرية في ال في المدارسالبعض 

 الطالب.المياه الخاصة بمنفصلة عن دورات  عاملين والزواردورات مياه ال  
 الصفوفملحقة ب الحضانات ورياض األطفال دورات المياه في.  
 الخاصة االحتياجاتذوي ومجهز لحمام خاص  توفير. 
 حارة ووسيلة مناسبة لتجفيف األيدي.الباردة والمياه السائل والصابون توفير ال  
  مناسبة.الشفط والتهوية المراوح توفير  
 يمكن فتحها من الخارج.األبواب الداخلية للحمامات الغلق و ةذاتي أبواب الدخول  
 لطالب.ل العمريةلمرحلة المغاسل مناسب ل رتفاعا  
  وترتيبه يومياً بشكل جيد ومنظم وتوفير العدد الكافي من  المكانالحفاظ على نظافة

 .قمامة يتم تنظيفها بشكل يوميمزودة بأكياس  اتحاويال
  تنظف الجدران واألرضيات والمغاسل والحمامات بصورة دورية ومستمرة ووضع

  عالمات تحذيرية عند التنظيف لمنع االنزالق.
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  .عنهامسؤوليات 
 

  اإلجراءات  البرنامج  م

4.1.23  
إدارة مخاطر مواقف 

السيارات  انتظار
  والحافالت 

  خل اعلى المد االختصاصمن قبل سلطات  ينومرخص ينمن مؤهلأحراس وجود
حركة السير وعمليات الدخول والخروج والقيام  وتامينلتنظيم  نشاةللم ةالخارجي

 .بالواجبات األمنية المعتادة
  والطرق الداخلية تسمح بدخول آليات اإلطفاء  المؤسسةحجم البوابات الخارجية لحرم

 واإلنقاذ ووصولها ألقرب نقطة من المبنى في حاالت الطوارئ.
 .الحافالت يجب ان تقف في منطقة محددة ومعلومة للسائقين  
 والتزامهم بمقاعدهم. بالحافالت إال بعد صعود كل الطال يمنع تحرك  
  من الحافلةالطالب لصعود ونزول ومنظمة وآمنة منطقة محددة توفير.  
  ومرافقتهم أثناء عبورهم  النزولالصعود وتواجد مشرفين لمراقبة وتنظيم الطالب أثناء

  .للشارع
  بعيداً عن السيارات والحافالت في حرم لمشاة لدخول ومرور اوجود أماكن محددة

  .المؤسسة
 من  الخاصة حتياجاتاالذوي نزول وأماكن مخصصة لصعود ور مواقف يتوف

  .السيارات والحافالت
 واالنتظارفي منطقة المواقف والتحذيرية المرورية العالمات  ستخداما.  
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  .عنهامسؤوليات 
 

  لعمليات قطاع التعليم الطوارئدليل إجراءات إدارة  4.2

 الغرض:

حاالت الطوارئ واألزمات والكوارث ذات إلدارة الواجب إتباعها تطوير وإعداد هذا الدليل للتعريف بالحد األدنى من اإلجراءات تم   .أ
بهدف الحفاظ على صحة  المؤسسات ضمن نطاق عمل هذا النظامهللا في  ال قدرالمهنية حال حدوثها  بالبيئة والصحة والسالمة العالقة

 في الدولة. واستدامتهاوسالمة أبنائنا الطالب والعاملين في قطاع التعليم والحفاظ على الموارد البيئية 
 

مدى فاعلية على  بناءً بشكل دوري ومستمر هذا الدليل وجميع اإلجراءات الخاصة به بتحديث ضمن نطاق هذا النظام  تقوم المؤسسات  .ب
منها حال تطلب األمر ذلك بهدف تحديثها وتطويرها بشكل  االنتهاءتدريبات وتمارين اإلخالء الوهمي والحاالت الطارئة بعد ونتائج 

 دوري ومستمر والتأكد من معرفة جميع المعنيين بها وتدريبهم عليها.
 

 :ما يلي الشائعة في بيئة العملواألزمات والكوارث  حاالت الطوارئتشمل   .ت
 الوفيات؛  .أ

 حاالت اإلصابات الجسيمة؛  .ب
 المرضية الحرجة والمهددة للحياة (توقف القلب، األزمات القلبية، توقف التنفس، التسمم الغذائي، الخ)؛الصحية والحاالت   .ت
 ؛واالنفجاراتالحرائق   .ث
 المواد الكيماوية / الغازات الخطرة؛ انبعاث/ تسرب /  انسكاب  .ج
 )؛فيضانات، العواصف، األعاصير، الضبابالالهزات األرضية، األرصاد الجوية والظروف الطبيعية الطارئة والخطرة (مثال:   .ح
 إمدادات المرافق العامة (الكهرباء والماء)؛ انقطاع  .خ
 رئ الوطنية والعالمية بخصوصها؛األمراض المعدية واألوبئة واإلعالن عن حاالت الطوا انتشار  .د
 .ديدات الشفهية والمكتوبةالته  .ذ
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  .عنهامسؤوليات 
 

  اإلجراء:

  اإلجراءات  حالة الطوارئ  م

4.2.1  

  الوفيات،
  اإلصابات الجسيمة،

والحاالت الصحية 
والمرضية الحرجة 

  والمهددة للحياة

 فوراً  تصالالاو المؤسسةمسؤول الطوارئ/ الممرض/ الممرضة في  استدعاء
المصاب ومن ثم الفريق المعني في وزارة التربية  وذوي) 999بخدمات الطوارئ (

 والتعليم حسب إجراءات التواصل المعتمدة في هذه الحاالت إلخطارهم بالحادث.
 ئية، لكهرباا: األسالك المثالمكان ( مخاطر وتقييم أوالً  الشخصية ةسالمالتأكد من ال

 .السامة)الكيماوية الضارة أو المواد 
  حسب طبيعة  باإلسعافات األولية الفوريةتأمين وعزل المكان ومنع التجمهر والبدء

 . الحالة إذا كنت مدرباً ومؤهالً لذلك
 .التأكد قدر اإلمكان من راحة الشخص المصاب وعدم تحريكه حفاظاً على سالمته 
 .يحظر إعطاء السوائل للشخص الفاقد للوعي 
 كن أن تكون عالقة في جسم المصاب أو جلده.عدم إزالة األجسام التي يم 
  جميع التفاصيل والبيانات  للمنشاةتسجيل الحادث في سجل الحوادث ً متضمنا

والمعلومات ذات العالقة متضمنة أية تقارير خارجية (تقارير الشرطة والتقارير 
  الطبية).

  

  اإلجراءات  حالة الطوارئ  م

  واالنفجاراتالحرائق   4.2.2

  االستجابة:
  المؤسسةأو ظهور دخان في  انفجاروقوع  وأالحريق  اندالعأو  اكتشاففي حال 

أقرب نقطة. يدوياً مناإلنذار  نظام اإلنذار أوتوماتيكياً يتم تشغيل نظام انطالقوعدم 
  إبالغ مسؤول الطوارئ الذي يقوم باالتصال فوراً بخدمات الطوارئ على

تها وتفاصيل الوصول للموقع، ومن ) واإلبالغ عن حالة الطوارئ وطبيع999/997(
ثم إخطار الفريق المعني في وزارة التربية والتعليم حسب إجراءات التواصل المعتمدة 

 في هذه الحاالت.

  المؤسسةإغالق جميع األبواب بعد إخالء الجميع والتأكد من خلو جميع الغرف في 
 الحريق والحرارة والدخان. انتشارلمنع 

 ي حال كان الحريق بسيطاً من قبل مسؤولي األمن فقط مع محاولة إطفاء الحريق ف
 للخطر. حياتهم ضيتعرمراعاة عدم 

 المؤسسةمن طبقاً لخطة إخالء إتباع إجراءات وتعليمات اإلخالء لمناطق التجمع اآل 
 وصول فرق خدمات الطوارئ الى الموقع. وانتظار

  بتزويد فرق خدمات الطوارئ بالمعلومات الالزمة  المؤسسةيقوم مسؤول الطوارئ في
 لحظة وصولهم للموقع.
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  .عنهامسؤوليات 
 

  اإلخالء عند سماع جرس اإلنذار:
  االحتياجات ذويبحصر جميع المتواجدين بما فيهم  المؤسسةيقوم فريق اإلخالء في 

اإلخالء بهدوء وبسرعة  القيام بعمليةومسؤولياتهم و اختصاصهمالخاصة في مناطق 
 وبدون ذعر من خالل أقرب مخرج طوارئ الى مناطق التجمع اآلمن.

 .إغالق جميع األبواب عند المغادرة وبعد الـتأكد من خلو المكان 
  في حال عدم إغالقها ً عند  أوتوماتيكياإغالق مصادر الكهرباء الرئيسية كافة يدويا

 اإلنذار. انطالق
  هربائية إن ُوجدت في حالة الحريق.المصاعد الك استخدامعدم 
  مرة أخرى قبل التحقق من قبل مختصي خدمات الطوارئ. المؤسسةيحظر دخول 
 أو المغادرة من  باالنتظاروإتباع التعليمات من قبل مختصي خدمات الطوارئ  انتظار

 المكان نهائياً.
  ن لمساعدتهم الخاصة وتوفير مرافقي االحتياجات لذويتوفير كافة المساعدات الالزمة

 أثناء عمليات اإلخالء.

  اآلمن لطفايات الحريق: االستخدام
  مثبتة على الجدران أو  المؤسسةتتوافر طفايات الحريق بأنواعها في جميع مرافق

 بداخل صناديق إطفاء الحريق.
  بأماكن تواجدها وأنواعها وأغراضها  المؤسسةفريق الطوارئ في  معرفةالتأكد من

 اآلمن لها. االستخداموكيفية 
 تلف أي من الطفايات. أو استخدام اإلبالغ عن فقدان أو 
  مرة أخرى لحين إجراء الصيانة الالزمة لها. استخدامهاالطفاية يمنع  استخدامعند 
 األشخاص المدربين والمؤهلين على ذلك.من قبل طفايات الحريق  استخدام  

  المالبس: احتراقفي حال 
  المساعدة.الصراخ بأعلى صوت وطلب 
  دحرجة الجسم بشكل متكرر لمحاولة إطفاء الحريق مع تغطية الوجه باليدين لحمايته

 من اللهب لحين إطفائه وطلب المساعدة الطبية إذا تطلب األمر. 
  في حال وجود مصدر أو دش للمياه يتم الوقوف أسفله وتشغيله لتدفق المياه على

 الطبية إذا تطلب األمر. المالبس المحترقة حتى تنطفئ وطلب المساعدة
  
  جميع التفاصيل والبيانات  للمنشاةتسجيل الحادث في سجل الحوادث ً متضمنا

، الدفاع والمعلومات ذات العالقة متضمنة أية تقارير خارجية (تقارير الشرطة
  والتقارير الطبية).المدني، 
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  .عنهامسؤوليات 
 

  اإلجراءات  حالة الطوارئ  م

4.2.3  
 / تسرب /إنسكابات 

 /المواد الكيماوية  انبعاث
  الخطرة الغازات

  من المواد الكيماوية / الغازات الخطرة يتم وقف  أي انبعاثتسرب/  /انسكابفي حال
الذي يقوم باالتصال فوراً بخدمات  المؤسسةالعمل فوراً وإبالغ مسؤول الطوارئ في 

) وخدمات طوارئ شركة الغاز واإلبالغ عن حالة 999/997الطوارئ على (
الطوارئ وطبيعتها وتفاصيل الوصول للموقع، ومن ثم إخطار الفريق المعني في 

 وزارة التربية والتعليم حسب إجراءات التواصل المعتمدة في هذه الحاالت.
 احتوائهومحاولة  االنبعاثتسرب/ ال /إيقاف االنسكابعلى  عزل منطقة الخطر والعمل 

 من أجل السيطرة عليه ومعالجته والتخلص اآلمن من مخلفاته.
  بتسرب الغاز يتم إغالق الصمام الرئيسي فوراً وفتح جميع النوافذ  االشتباهفي حالة

مفاتيح  أيلتهوية المكان وتخفيف تركيز الهواء المشبع بالغاز ويحظر تشغيل أو إطفاء 
 أو مقابس كهربائية أو هواتف متحركة.

  بالكامل  المؤسسةنقل جميع المتواجدين من منطقة الخطر الى مكان أكثر أماناً أو إخالء
 الى مناطق التجمع اآلمن حال كان الخطر جسيماً ومهدداً لحياة المتواجدين فيها.

 إتباع إجراءات وتعليمات اإلخالء لمناطق التجمع اآل ً  المؤسسة لخطة إخالء من طبقا
 وصول فرق خدمات الطوارئ الى الموقع. وانتظار

  بتزويد فرق خدمات الطوارئ بالمعلومات الالزمة  المؤسسةيقوم مسؤول الطوارئ في
 لحظة وصولهم للموقع.

  مرة أخرى قبل التحقق من قبل مختصي خدمات الطوارئ. المؤسسةيحظر دخول 
 أو المغادرة من  باالنتظارختصي خدمات الطوارئ وإتباع التعليمات من قبل م انتظار

 المكان نهائياً.
  الخاصة وتوفير مرافقين لمساعدتهم  االحتياجات لذويتوفير كافة المساعدات الالزمة

 أثناء عمليات اإلخالء.
 

  جميع التفاصيل والبيانات  للمنشاةتسجيل الحادث في سجل الحوادث ً متضمنا
، الدفاع المدني والمعلومات ذات العالقة متضمنة أية تقارير خارجية (تقارير الشرطة

 والتقارير الطبية).
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  .عنهامسؤوليات 
 

  اإلجراءات  حالة الطوارئ  م

4.2.4  

األرصاد الجوية 
والظروف الطبيعية 
الطارئة والخطرة (مثال: 
الهزات األرضية، 

العواصف، ، فيضاناتال
  األعاصير، الضباب)

  األرضيةالهزات 
:المؤسسةعند التواجد داخل مباني 

  الهزات.حتى توقف  أقدامهاوتثبيت  تطاوالالو أتب امكتحت ال حتماءاالوالنزول  
 بتعادالواو كبيرة الحجم أ على مواد ثقيلة يالتي تحتووالخزانات  فعن األرف بتعادالا 

  . لتفادي اإلصابة ثاثألعن ا
 عن النوافذ.  بتعادالا  
  الهزات األرضية والتأكد من ذلك.البقاء في الداخل حتى توقف  

  :المؤسسةعند التواجد خارج مبنى 

  القرار باإلخالء  اتخاذيتم حتى في مكان آمن ومفتوح  المؤسسةخارج مبنى البقاء
 .وتنفيذه طبقاً لإلجراءات المعتمدة

 ءالكهربامصادر عن المباني و بتعادالا.  

 الهزات األرضية: توقف عندما

 وتقديم المساعدة الضرورية لهم. المؤسسةة جميع المتواجدين في التأكد من سالم  
 تقديمها من قبل مسؤول الطوارئ/ الطبية يجب والعناية حاجة الى الرعاية ال في حالة

 وذوي) 999فوراً بخدمات الطوارئ ( تصالالاو المؤسسةالممرض/ الممرضة في 
ن ثم الفريق المعني في وزارة التربية والتعليم حسب إجراءات التواصل المصاب وم

  المعتمدة في هذه الحاالت إلخطارهم بالحادث.
  نتباهالاو منطقة مياه متحركة يجب أبالقرب من الساحل  المؤسسةتواجد في حالة 

  و فيضانات.أإلمكانية مخاطر حدوث عواصف 
 فريق فرق خدمات الطوارئ وتعليمات  ذاعة المحلية وتلقيومتابعة اإل ستماعاال

 المحلي.  ستجابةالا
 .إغالق جميع األبواب عند المغادرة وبعد الـتأكد من خلو المكان 
  لغاز. اتسرب لتفادي غالق صمامات الغاز إ 
 .إغالق جميع مصادر الكهرباء الرئيسية 
  حريق.المصاعد الكهربائية إن ُوجدت في حالة ال استخدامعدم 
  مرة أخرى قبل التحقق من قبل مختصي خدمات الطوارئ. المؤسسةيحظر دخول 
 أو المغادرة من  باالنتظاروإتباع التعليمات من قبل مختصي خدمات الطوارئ  انتظار

 المكان نهائياً.
  الخاصة وتوفير مرافقين لمساعدتهم  االحتياجات لذويتوفير كافة المساعدات الالزمة

  خالء.أثناء عمليات اإل
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  فيضانات، العواصف، األعاصير، الضبابال
 فريق فرق خدمات الطوارئ وتعليمات  ذاعة المحلية وتلقيومتابعة اإلالى  ستماعاال

  المحلي. ستجابةالا
 حالة الطارئة (الفيضانات، العواصف، األعاصير، الضباب)تحقق من مصدر الال 

 . خطرهادر امصوالمتواجدين فيها خارج نطاقها و المؤسسةالتأكد من أن و

  الى منازلهم إن أمكن ذلك. المؤسسةلجميع المتواجدين في  االحترازيإجراء االخالء
  يجب التوجه الى الغرف اآلمنة في  المؤسسةفي حال الفيضانات وتعذر الخروج من

 .الحالة واستقرارالطوابق العليا لحين هدوء 
 أليإذا أمكن ذلك ودون التعرض  الى اماكن مرتفعةالهامة  نقل السجالت والمعدات 

  خطر.
 اتإغالق إمدادات المياه في حالة الفيضان  

  جميع التفاصيل والبيانات  للمنشاةتسجيل الحادث في سجل الحوادث ً متضمنا
، الدفاع المدني والمعلومات ذات العالقة متضمنة أية تقارير خارجية (تقارير الشرطة

 والتقارير الطبية).
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  .عنهامسؤوليات 
 

  اإلجراءات  حالة الطوارئ  م

4.2.5  
إمدادات المرافق  انقطاع

 العامة (الكهرباء والماء
  )والمصاعد

 الكهرباء والمياه انقطاع
  أوتوماتيكياً  االحتياطيةء والمياه تعمل المولدات أو البطاريات الكهربا نقطاعافي حال

وتلقائياً لتزويد الكهرباء لنظام إنذار الحريق ومصابيح عالمات ومخارج الطوارئ في 
وسيلة بديلة لضمان تشغيل  أي استخدامحال عدم توافر المولدات أو البطاريات يجب 

 ما سبق. 
 .مراعاة وجود عدد من الكشافات المحمولة والمصابيح اليدوية 
  إخطار طوارئ شركات الكهرباء والمياه للعمل على إصالح في أسرع وقت ممكن

 الخصوص. هذافي وإخطار الوزارة طبقاً لإلجراءات واآلليات المتفق عليها 
  خالل الساعتين يتم  استعادتهاالكهرباء والمياه لمدة طويلة وعدم  انقطاعفي حال كان

بتعليق وإنهاء الدوام حتى  المؤسسةالساعتين من قبل إدارة  انقضاءقرار بنهاية  اتخاذ
  نهاية ذلك اليوم إلصالح العطل حفاظاً على سالمة المتواجدين في المبنى.

 حاالت تعطل المصاعد
  شخص بداخله يجب المحافظة على الهدوء  أيفي حال تعطل المصعد أثناء وجود

من من خالل هاتف الطوارئ بالمصعد والذي سيقوم بدوره مع بمسؤول األ واالتصال
اإلجراءات المتبعة  وباتخاذمسؤول الصيانة بالعمل على إخراجه بأسرع شكل ممكن 

 في مثل هذه الحاالت طبقاً للدليل التشغيلي للمصعد. 
  خلل في عمل المصعد يجب إخطار مسؤول الصيانة ومسؤول  أيفي حال مالحظة

  لحين فحصه وإصالحه. استخدامهمن لمنع األ

  جميع التفاصيل والبيانات  للمنشاةتسجيل الحادث في سجل الحوادث ً متضمنا
شركة الكهرباء والمعلومات ذات العالقة متضمنة أية تقارير خارجية (تقارير 

  والتقارير الطبية).، الدفاع المدني صيانة المصاعدوالمياه، شركة 
  

  اإلجراءات  حالة الطوارئ  م

4.2.6  

األمراض المعدية  انتشار
واألوبئة واإلعالن عن 
حاالت الطوارئ الوطنية 

  والعالمية 

  من األمراض  أي انتشارأعراض لوجود أو  أيفي  االشتباهأو  اكتشاففي حال
المعدية أو األوبئة أو أعراض الحاالت الطارئة المعلن عنها من قبل وزارة الصحة 

اإلجراءات الالزمة والمعتمدة من قبل  اتخاذصحية في الدولة يتم من الهيئات ال أيأو 
الوزارة والتي تشمل العزل الفردي أو الجزئي أو الشامل وإخطار جميع السلطات 

 والهيئات الطبية المختصة لعمل الالزم.

  إتباع تعليمات وزارة الصحة والهيئات الصحية للتعامل مع الحالة والسيطرة عليها
  منها. االنتهاءولحين 
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  اإلجراءات  حالة الطوارئ  م

4.2.7  
التهديدات الشفهية 

  والمكتوبة

  إبالغ مدير تهديد شفهي أو كتابي يؤخذ التهديد على محمل الجد و أيفي حال ورود
 ).999مسؤول الطوارئ الذين بدورهم سيقومون بإبالغ الشرطة (و المؤسسة

  لتعامل اإلجراءات الالزمة ل باتخاذوالجهات األخرى المختصة والمعنية تقوم الشرطة
 الحاالت. مع مثل هذه

  في حال التهديد الشفهي من خالل الهاتف يجب المحافظة على الهدوء وتسجيل وقت
المكالمة وكتابة نص التهديد ومحاولة الحصول على أكبر قدر من المعلومات بالسؤال 

؟ كيف تبدو؟ ولماذا؟ وما هي، الخ)؟ أين اختطافقنبلة،  عن طبيعة التهديد (مثال:
 الهدف أو الغرض من التهديد؟

  تم كافة المعلومات التي  والجهات األخرى المختصة والمعنيةإعطاء عناصر الشرطة
 .المؤسسةتسجيلها فور وصولهم الى 

  المعتمدة إخطار الفريق المعني في وزارة التربية والتعليم حسب إجراءات التواصل
  في هذه الحاالت.
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 التقييم والتدقيق .5.1

 الغرض:

والتدقيق على معايير نظام البيئة والصحة والسالمة المهنية في مكان العمل  اشتراطاتعلى جراءات عمليات التقييم منظمة إلمنهجية  تحديد
المؤسسات الخاصة به بشكل دوري ومستمر في وجميع السياسات واإلجراءات في قطاع التعليم المهنية إدارة البيئة والصحة والسالمة 

والمتطلبات األخرى ذات العالقة بها  بها وبجميع المتطلبات القانونية وااللتزامالتوافق معها بهدف تقييم مدى ضمن نطاق عمل هذا النظام 
لوضع اإلجراءات التصحيحية والوقائية الالزمة لتصحيحها ومنع تكرارها من خالل  واالمتثالرصد جميع المخالفات وحاالت عدم التوافق و

وبهدف الحفاظ على سالمة الطالب  تكرارها واحتمالياتعلى درجة خطورتها  بناءً كل منها وأولوية خطط العمل الزمنية حسب طبيعة 
 .التحسن المستمر للنظام بشكل عام وضمان واستدامتهاوحماية البيئة  األشخاص األخرونوالعاملين و

  اإلجراء:
  

 والتدقيق الداخلي التقييم .5.1.1

 :بتنفيذ ما يليتقوم المؤسسات ضمن نطاق عمل هذا النظام 

(نموذج في مكان العمل  البيئة والصحة والسالمة المهنية اشتراطاتتقييم نموذج  باستخدامللمؤسسة  شهريال التقييمبرامج وعمليات   .أ
 ؛المنشآة(أ) للمنشآت التعليمية أو (ب) للمنشآت اإلدارية حسب طبيعة  )8

(نموذج التدقيق على معايير نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة المهنية نموذج برامج التدقيق الداخلي السنوي للمؤسسة باستخدام   .ب
 ؛)9

دارات المعنية اإلالى  )10(نموذج والتدقيق تقييم التقرير زيارات نموذج  باستخداموالتدقيق التقييم برفع التقارير الخاصة إعداد و  .ت
ووضع اإلجراءات  واالمتثالجميع المالحظات وإغالق جميع المخالفات وحاالت عدم التوافق  الستيفاءلعمل الالزم من قبلهم 

على درجة  بناءً كل منها وأولوية خطط العمل الزمنية حسب طبيعة التصحيحية والوقائية الالزمة لتصحيحها ومنع تكرارها من خالل 
تفاديها والحد الالزمة لجراءات اإلوسائل والمخاطر قد تنتج عن تنفيذها ووضع  أيمع مراعاة تقييم تكرارها  واحتمالياتخطورتها 

 ؛منها والتحكم فيها
لزمنية المعتمدة لها بالتنسيق والتعاون مع جميع اإلدارات المعنية متابعة تنفيذ جميع اإلجراءات التصحيحية والوقائية ضمن الحدود ا  .ث

 ؛وتقييم كفاءة تنفيذها وفاعليتها بشكل دوريبها 
التواصل والتشاور مع اإلدارات المعنية في المؤسسة في حال رصد أية مخالفات أو حاالت عدم التوافق واالمتثال التي من شأنها   .ج

فيها للخطر واإلبالغ عنها فوراً وعمل الالزم من  األشخاص األخرون المتواجدونالب وأي من تعريض حياة وسالمة العاملين والط
 قبلهم وموافاة اإلدارة بتطورات سير العمل لحين االنتهاء من تنفيذها.
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  .عنهامسؤوليات 
 

   الخارجي التدقيقالتقييم و .5.1.2
 

 :بتنفيذ ما يليالتربية والتعليم يقوم الفريق المعني في إدارة البيئة والصحة والسالمة في وزارة  .5.1.2.1
  

 جميع المؤسسات ضمن نطاق عمل هذا النظام من خالل:الرقابة الدورية على   .أ
  

نموذج تقييم اشتراطات البيئة والصحة والسالمة زيارات التقييم الدوري (مرة واحدة في كل فصل دراسي) بإستخدام   .أ
 ؛المنشآة) (أ) للمنشآت التعليمية أو (ب) للمنشآت اإلدارية حسب طبيعة 8المهنية في مكان العمل (نموذج 

نظام إدارة  معاييرالتدقيق على نموذج  باستخدامضمن نطاق عمل النظام وذلك  المؤسساتعلى جميع دقيق السنوي الت  .ب
معايير  اعتمادبما يتوافق مع جميع األنظمة التي يتم بها  االلتزاموقياس مدى  )9البيئة والصحة والسالمة المهنية (نموذج 

 . نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة المهنية عليها
 

موضحاً به المالحظات  )10(نموذج تقرير زيارات التقييم والتدقيق نموذج  باستخدام دقيقالتالتقييم وبزيارات التقارير الخاصة إعداد   .ب
لعمل وموافاة المؤسسات بها  واالعتمادالى مدير اإلدارة للمراجعة البسيطة والرئيسية ورفعها  واالمتثالاإليجابية وحاالت عدم التوافق 

اإلجراءات التصحيحية والوقائية الالزمة لتصحيحها  ووضع واالمتثالوإغالق جميع حاالت عدم التوافق  الستيفاءالالزم من قبلهم 
مع مراعاة تكرارها  واحتمالياتعلى درجة خطورتها  بناءً كل منها وأولوية خطط العمل الزمنية حسب طبيعة ومنع تكرارها من خالل 

 ؛تفاديها والحد منها والتحكم فيهالمخاطر قد تنتج عن تنفيذها ووضع الوسائل واإلجراءات  أيتقييم 
 وتقييم كفاءة تنفيذها وفاعليتها بشكل دوري؛متابعة تنفيذ جميع اإلجراءات التصحيحية والوقائية ضمن الحدود الزمنية المعتمدة لها   .ت
لمعايير نظام إدارة لإلطار العام يتم أخذ مخرجات وتوصيات عمليات التدقيق ضمن عمليات المراجعة اإلدارية والتحديث الدوري   .ث

 ن المستمر للنظام وفاعلية تطبيقه.المة لقطاع التعليم حسب الحاجة لذلك وبما يضمن التحسيالبيئة والصحة والس
  

 المؤسسات ضمن نطاق عمل النظام بتنفيذ مايلي:تقوم  .5.1.2.2
 

على درجة خطورتها  بناءً كل منها وأولوية حسب طبيعة اإلجراءات التصحيحية والوقائية الالزمة  تنفيذإعداد خطط العمل الزمنية ل  .أ
واإلجراءات مخاطر قد تنتج عن تنفيذها ووضع الوسائل  أيمع مراعاة تقييم متضمنةَ تحديد مسؤوليات التنفيذ تكرارها  واحتماليات

 ومنع تكرارها؛ واالمتثالوإغالق جميع حاالت عدم التوافق  استيفاءبهدف تفاديها والحد منها والتحكم فيها ل الالزمة
تصحيحية والوقائية ضمن الحدود الزمنية المعتمدة والمتفق عليها وتقييم كفاءة تنفيذها وفاعليتها وعرض متابعة تنفيذ جميع اإلجراءات ال  .ب

إدارة البيئة والصحة وموافاة  ؤسسةالمالدورية للجنة البيئة والصحة والسالمة في  االجتماعاتتطورات سير العمل في تنفيذها أثناء 
ً  التربية والتعليم في وزارةوالسالمة   ؛بها رسميا

 للمؤسساتجميع اإلجراءات التصحيحية والوقائية حسب خطط العمل المعتمدة أثناء زيارات التقييم الدورية وإغالق  انتهاءيتم التأكد من   .ت
 .  اانتهائهوعمل التقارير الالزمة عن تطورات سير العمل لها حتى التربية والتعليم في وزارة  إدارة البيئة والصحة والسالمةمن قبل 

  المرفقات:
 .(المنشآت التعليمية) البيئة والصحة والسالمة المهنية في مكان العمل اشتراطاتتقييم نموذج : (أ) 8نموذج  -
 البيئة والصحة والسالمة المهنية في مكان العمل (المنشآت اإلدارية). اشتراطاتتقييم نموذج (ب):  8نموذج  -
  إدارة البيئة والصحة والسالمة المهنية.التدقيق على معايير نظام نموذج : 9نموذج  -
  تقرير زيارات التقييم والتدقيق.نموذج : 10نموذج  -
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 اإلبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها .5.2

  الغرض:

هذا النظام بهدف عمل ضمن نطاق  المؤسساتحاالت الحوادث الواجب تسجيلها وآليات اإلبالغ عنها والتحقيق فيها في جميع  تحديد  .أ
الوقوف على أسبابها المباشرة والغير مباشرة واألسباب الجذرية التي أدت الى وقوعها بهدف تحليلها وتقييمها ووضع اإلجراءات 

 واحتمالياتعلى درجة خطورتها  بناءً كل منها وأولوية خطط العمل الزمنية حسب طبيعة من خالل الالزمة والوقائية  التصحيحية
من السياسات  وأيالمهنية لتعديل وتحديث معايير نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة ما يلزم من إجراءات  واتخاذ تكرارها

 .واإلجراءات الخاصة به حسب الحاجة بهدف الحد منها ومنع تكرارها مستقبالً 
 

ضمن  المؤسساتفي  المتواجدونات) (الزوار والمقاولين ومقدمي الخدم األشخاص األخرونعاملين والطالب ويتوجب على جميع ال  .ب
وأية ظروف عمل خطرة تمثل خطورة أو تهديد  ؤسسةالمحوادث تقع داخل  أيالنظام اإلبالغ فوراً في حال وقوع عمل هذا نطاق 

إخطارهم به من خالل الندوات التعريفية والتوعية والتدريبية ووسائل التواصل  ما تمعلى صحة وسالمة المتواجدين فيها وحسب 
 والتشاور.

 
المباشرة والغير مباشرة واألسباب الجذرية التي على نتائج التحقيق فيها ودراسة األسباب  بناءً تعميم الدروس المستفادة من الحوادث   .ت

نيين من عوالتأكد من معرفة جميع الموقائية لتفاديها مستقبالً ومنع تكرارها من إجراءات تصحيحية و اتخاذهوما تم  أدت الى وقوعها
من  األخرى في قطاع التعليم ؤسساتمن الم أيفي (الزوار، المقاولين، مقدمي الخدمات)  األشخاص األخرونالعاملين والطالب و

 . خالل وسائل التواصل المتاحة وبرامج التوعية والتدريب الدورية
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  اإلجراء:
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ال  نعم

  البيئة والصحة والسالمة بها  واختصاصي ؤسسةالمإدارة إخطار . 5.2.1

 ذلك  تطلب األمروالخدمات الطبية إن الطوارئ بخدمات  االتصال. 5.2.2
 )997 – 999(مثال: 

 ؟التاليةالحوادث الجسيمة االت من ح أيالحادث وقوع يشمل هل 
 

الوفاة 
 

ة فوريالعناية الطبية ال تتطلبوالتي  ةخطيرال اتصاباإل
  للشخص المصاب وتشمل الحاالت التالية:

oلبترا 
o(اإلغماء) فقدان الوعي 
oالرأس اتإصاب 
oالعين إصابات 
o خطرةضارة والتعرض لمواد 
o (الطعن) الجسم اختراقإصابات 
oفصل الجلد عن األنسجة الداخلية 
oحرقالكهربائية أو الصدمة ال 
oمعداتالأو  اآلالتداخل  انحشار /انحباس 
oالعمود الفقري اتإصاب 
oةخطيرات التمزقال 

 

تسرب ، واالنفجاراتوالتي تشمل الحرائق خطيرة الحوادث ال
جزئية أو كلية للمباني، الخ ... والتي تمثل  انهياراتالغاز، 

على صحة وسالمة الطالب والعاملين أو تهديد خطر جسيم 
 .المؤسسةفي  األشخاص األخرونو

 

األمراض الوبائية والمعدية المصنفة من قبل وزارة  انتشار
 ؛الصحة والهيئات الصحية في الدولة

 

 التلوث البيئي الخطيرة.حوادث 

البيئة  يصاختصايقوم . 5.2.4
 المؤسسةوالصحة والسالمة في 

فوراً بالفريق المعني في  باالتصال
إدارة البيئة والصحة والسالمة في 

 .بالحادث الوزارة وإخطارهم

نموذج  –) 4نموذج (من  الجزء (أ)تعبئة  .5.2.5
وموافاة اإلبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها 

الفريق المعني في إدارة البيئة والصحة والسالمة 
من وقوع الحادث  ساعة )24(خالل  في الوزارة

أيام للحوادث الجسيمة  )3( (للوفاة) و كحد أقصى
األخرى.

خالل الحادث تولي مهمة التحقيق في  .5.2.5

لمعرفة األسباب  من وقوع الحادث يوم )30(
المباشرة والغير مباشرة والجذرية ووضع 
اإلجراءات التصحيحية والوقائية الالزمة 
لتنفيذها وتفاديها مستقبالً والتأكد من تعميمها 
ومعرفة جميع المعنيين بها من خالل وسائل 
التواصل المتاحة وبرامج التوعية والتدريب 

 الجزء (ب)تعبئة و
نموذج اإلبالغ عن الحوادث  –) 4نموذج (من 

وإرساله الى الفريق المعني في  والتحقيق فيها
 .إدارة البيئة والصحة والسالمة في الوزارة

 يقوم .5.2.3
البيئة اختصاصي 

والصحة والسالمة في 
بتسجيل  المؤسسة

) 4نموذج (الحادث في 
نموذج اإلبالغ عن  –

 الحوادث والتحقيق فيها
 فيهاتحقيق الوالقيام ب

لمعرفة األسباب 
المباشرة والغير 
مباشرة والجذرية 
ووضع اإلجراءات 
التصحيحية والوقائية 

لتنفيذها الالزمة 
تفاديها مستقبالً و

والتأكد من تعميمها 
ومعرفة جميع المعنيين 
بها من خالل وسائل 
التواصل المتاحة 
وبرامج التوعية 

  والتدريب. 

  المؤسسةحال وقوع حادث في في 

 الحوادث / اإلصابات 
ال  –المسجلة 

 يتوجب اإلبالغ عنها
ويتم تسجيلها في 

 ؤسسةالمسجالت 
  فقط

  الحوادث / اإلصابات 
 التي يتوجب اإلبالغ عنها
إلدارة البيئة والصحة 

والسالمة في وزارة التربية 
  والتعليم 
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  .عنهامسؤوليات 
 

ضمن نطاق  من قبل المؤسسات من حاالت الحوادث الجسيمة المشار اليها أعاله أياإلجراءات التالية عند وقوع  اتخاذيجب . 5.2.6
  :هذا النظامعمل 

التحقيق في جميع الحوادث البسيطة والجسيمة وفي أسرع وقت ممكن بعد وقوعها وذلك لتحديد األسباب المباشرة والغير مباشرة   .أ
خطط العمل من خالل  فيها بهدف وضع اإلجراءات التصحيحية والوقائية الالزمة لتفاديها والحد منها مستقبالً والجذرية التي تسببت 
 ؛تكرارها واحتمالياتعلى درجة خطورتها  بناءً كل منها وأولوية الزمنية حسب طبيعة 

 
عن حدوثها مرة أخرى مستقبالً برئاسة ممثل  واحتماليةعلى خطورتها وشدة تأثيرها وعواقبها  بناءً تشكيل فريق التحقيق في الحوادث   .ب

البيئة والصحة والسالمة وأعضاء مختارين من أعضاء اللجنة الفنية  اختصاصيوعضوية  ؤسسةالمدارة بتكليف رسمي من مدير اإل
ليم في حاالت الحوادث للبيئة والصحة والسالمة بها ومشاركة الفريق المعني من إدارة البيئة والصحة والسالمة في وزارة التربية والتع

 ؛الجسيمة
 

 توثيق عمليات التحقيق والتقارير الرسمية لها على أن تتضمن البيانات والمعلومات األساسية التالية:  .ت
 

 نوع الحادث وتصنيفه (حادث بسيط يتم تسجيله داخلياً / حادث جسيم يتم اإلبالغ عنه)؛  .أ
 تفاصيل الحادث ووصفه بأكبر قدر من الدقة؛  .ب
 األشخاص المصابين والمتأثرين من الحادث؛تفاصيل   .ت
جمع ودراسة وتحليل جميع األدلة المتوفرة عن الحادث وذلك من خالل المقابالت الشخصية لشهود الحادث وإفادتهم، المالحظات   .ث

 دث؛، واألدلة المادية التي يتم التحفظ عليها والمرتبطة بالحاالفوتوغرافيةالتي يتم رصدها في موقع الحادث، الصور 
دراسة وتحليل تسلسل الحادث واألسباب المباشرة التي تسببت في وقوعه واألسباب الغير مباشرة التي أدت اليها واألسباب   .ج

 الجذرية التي نتجت عنها للوقوف على كامل مسببات الحادث؛ 
اإلجراءات الوقائية والتدابير فور وقع الحادث لمعالجته والحد من تأثيراته و اتخاذهااإلجراءات التصحيحية الفورية التي تم   .ح

 وتفاديها مستقبالً وخطة العمل والجدول الزمني لتنفيذها؛ تكرارهابها لمنع  الموصي االحترازية
 بيانات فريق التحقيق والشخص المسؤول عن إعداد التقرير.    .خ

 
فريق المعني في إدارة البيئة والصحة وتسليم كافة تقارير التحقيق في الحوادث الجسيمة التي يتم اإلبالغ عنها الى ال استكمال  .ث

   ؛يوم من تاريخ وقوع الحادث كحد أقصى 30خالل في وزارة التربية والتعليم والسالمة 
 

المباشرة والغير مباشرة على نتائج التحقيق فيها ونتائج دراسة وتحليل األسباب  بناءً التأكد من تعميم الدروس المستفادة من الحوادث   .ج
من إجراءات تصحيحية ووقائية لتفاديها مستقبالً ومنع تكرارها والحرص على  اتخاذهوما تم  التي أدت الى وقوعها واألسباب الجذرية

األخرى  ؤسساتمن الم أي(الزوار، المقاولين، مقدمي الخدمات) في  األشخاص األخروننيين من العاملين والطالب وعمعرفة جميع الم
  صل المتاحة وبرامج التوعية والتدريب الدورية. في قطاع التعليم من خالل وسائل التوا

 
  المرفقات:

  .اإلبالغ عن الحوادث والتحقيق فيهانموذج : 4نموذج  -
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  .عنهامسؤوليات 
 

 والتحسين المستمر المراجعة اإلدارية .5.3

 الغرض:

في المؤسسات ضمن نطاق عمل المهنية إدارة البيئة والصحة والسالمة ألنظمة آلية وإجراءات برنامج المراجعة اإلدارية الدورية  تحديد
 .اوضمان التطوير والتحسين المستمر له اوفاعليته ابهدف التأكد من مالئمته هواإلجراءات الخاصة به وجميع السياساتالنظام 

  اإلجراء:
  

 بما يلي:ضمن نطاق عمل النظام  المؤسساتتقوم 

من التدقيق  االنتهاءوذلك بعد  اوجميع المعايير والسياسات واإلجراءات الخاصة بهلألنظمة المتبعة تنفيذ برنامج المراجعة الشاملة   .أ
شمل برنامج المراجعة اإلدارية ي .مخرجات التقرير النهائي للتقرير الخاص بهعلى  بناءً من قبل طرف ثالث و السنويالخارجي 

  :ما يليالسنوية على 
  
 ؛اوجميع المعايير والسياسات واإلجراءات الخاصة بهاألنظمة مراجعة   .أ

 نتائج المراجعة السابقة؛  .ب
 (الداخلي والخارجي)؛نتائج عمليات التدقيق   .ت
 مقارنة مع األهداف ومؤشرات األداء المعتمدة؛األنظمة كفاءة وفاعلية تطبيق   .ث
 تغييرات على المتطلبات القانونية أو المتطلبات األخرى ذات العالقة؛ أي  .ج
 مقترحات أو توصيات أو شكاوى واردة من خالل عمليات التواصل والتشاور أو من خالل قنوات التواصل؛ أي  .ح
 الحوادث ونتائج التحقيقات فيها؛  .خ
 مقترحات وتوصيات التحديث والتطوير والتحسين المستمر للنظام.  .د

 
اإلجراءات الالزمة لتنفيذ  اتخاذبهدف  اعتمادهلعرض نتائج وتوصيات تقرير برنامج المراجعة اإلدارية السنوية وطلب  اجتماععقد   .ب

 ؛االجتماع حضروتثبيت ذلك في أجندة وم جميع التوصيات الواردة فيه
 

وضمان  اوفاعليته اعلى نتائج وتوصيات المراجعة اإلدارية حسب الحاجة لذلك وللتأكد من مالئمته بناءً  األنظمةالعمل على تحديث   .ت
 ا؛التطوير والتحسين المستمر له

 
(الزوار،  األشخاص األخرونو نيين من العاملين والطالبعوالتأكد من معرفة جميع المونشر نتائج برنامج المراجعة اإلدارية تعميم   .ث

  من خالل وسائل التواصل المتاحة. قطاع التعليمالمقاولين، مقدمي الخدمات) في 



النماذج



 إدارة البيئة والصحة والسالمة مسؤول اإلصدار المهنية لقطاع التعليم  إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام
في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الوثيقة

 2016 يونيو تاريخ اإلصدار  النماذج. 6.0   المعيار
01  إصدار رقم  المتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى سجلنموذج  - 1نموذج    السياسة

 

1 of 1  المتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى نموذج سجل - 1نموذج  السياسة
  .عنهاوثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية مسؤوليات الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

 

  نموذج تحديد المتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى – 1نموذج 

  حالة التوافق  السلطة المختصة  المتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى  م
  ....................................................................في شأن  0000\00القانون االتحادي رقم.   1

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رقم ونص المواد ذات العالقة بالبيئة والصحة والسالمة المهنية  1.1
1.2    

1.3    

1.4    

1.5    

1.6    

1.7    

1.8    

1.9    

1.10    

1.11    

1.12    

1.13    

1.14    

1.15    

  



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام الوثيقة
 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . النماذج6.0   المعيار
01   إصدار رقم  نموذج تحديد وتقييم المخاطر (العمليات) - 2نموذج    السياسة

 

1 of 2  نموذج تحديد وتقييم المخاطر (العمليات) - 2نموذج  السياسة
  .عنهاوثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية مسؤوليات الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

 

  نموذج تحديد وتقييم المخاطر (العمليات) – 2نموذج 

  / المبنى: المؤسسةأسم 
  

  ):SIS( المؤسسةرقم  ................................................
  

.......................................... 

 المنطقة التعليمية / اإلمارة:
  

  القطاع / النطاق: ................................................
  

.......................................... 

/  المؤسسةإحداثيات 
  المبنى:

  
  تاريخ:اليوم وال ................................................

  
.......................................... 

  :التقييمفريق بيانات 
  والمسمى الوظيفي) االسم(

  
................................................ 

................................................ 

................................................

  :  / المبنى المؤسسةختم 

 

  
  
  
  



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام الوثيقة
 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . النماذج6.0   المعيار
01   إصدار رقم  نموذج تحديد وتقييم المخاطر (العمليات) - 2نموذج    السياسة

 

2 of 2  نموذج تحديد وتقييم المخاطر (العمليات) - 2نموذج  السياسة
  .عنهاوثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية مسؤوليات الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

 

 االحتمالية  الخطر  المخاطر  العملية
 التأثيرات
 (العواقب)

تقييم 
 الخطر
 األولي

 ووسائل السيطرةإجراءات 
  والتحكم اإلضافية

 االحتمالية
 التأثيرات
 (العواقب)

تقييم 
  الخطر
 النهائي

      

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
 

  سجل تقييم المخاطر عتمادا
  التقييم اعتماد  مراجعة التقييم  إعداد التقييم

 ........................................................... :االسم ........................................................... :االسم ........................................................... :االسم

 ......................................................... التاريخ: ......................................................... التاريخ: ......................................................... التاريخ:

 ......................................................... التوقيع: ......................................................... التوقيع: ......................................................... التوقيع:

  



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام الوثيقة
 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . النماذج6.0   المعيار
01   إصدار رقم  نموذج تحديد وتقييم التهديدات (الطوارئ) - 3نموذج    السياسة

 

1 of 2  نموذج تحديد وتقييم التهديدات (الطوارئ) - 3نموذج  السياسة
  .عنهاوثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية مسؤوليات الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

 

  نموذج تحديد وتقييم التهديدات (الطوارئ) – 3نموذج 

  / المبنى: المؤسسةأسم 
  

  ):SIS( المؤسسةرقم  ................................................
  

.......................................... 

 المنطقة التعليمية / اإلمارة:
  

  القطاع / النطاق: ................................................
  

.......................................... 

/  المؤسسةإحداثيات 
  المبنى:

  
  تاريخ:اليوم وال ................................................

  
.......................................... 

  :فريق التقييمبيانات 
  (األسم والمسمى الوظيفي)

  
................................................ 

................................................ 

................................................

  :  / المبنى المؤسسةختم 

 

  

  
  



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام الوثيقة
 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . النماذج6.0   المعيار
01   إصدار رقم  نموذج تحديد وتقييم التهديدات (الطوارئ) - 3نموذج    السياسة

 

2 of 2  نموذج تحديد وتقييم التهديدات (الطوارئ) - 3نموذج  السياسة
  .عنهاوثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية مسؤوليات الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

 

 اإلحتمالية  الخطر  وصف الحالة الطارئة الحالة الطارئة
  التأثيرات
 (العواقب)

تقييم 
 الخطر
 األولي

وسائل السيطرة والتحكم 
  اإلضافية

 اإلحتمالية

  التأثيرات
(العواقب) 
بعد إتخاذ 
الوسائل 
  اإلضافية

تقييم 
الخطر 
 النهائي

          

  
  

  تهديداتعتماد سجل تقييم الإ
  إعتماد التقييم  مراجعة التقييم  إعداد التقييم

 ........................................................... األسم: ........................................................... األسم: ........................................................... األسم:

 ......................................................... التاريخ: ......................................................... التاريخ: ......................................................... التاريخ:

 ......................................................... التوقيع: ......................................................... التوقيع: ......................................................... التوقيع:

  



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار  إدارة البيئة والصحة والسالمة نظاماإلطار العام لمعايير 
المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . النماذج6.0   المعيار
01   إصدار رقم  نموذج اإلبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها - 4نموذج    السياسة

 

1 of 6  نموذج اإلبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها - 4نموذج    السياسة
وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

  .عنهامسؤوليات 
 

  نموذج اإلبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها – 4نموذج 

ساعة من وقوع  )24(به خالل  الفريق المعني في إدارة البيئة والصحة والسالمة في الوزارةتعبئة الجزء (أ) من النموذج وموافاة يتم 

   .) أيام للحوادث الجسيمة األخرى على أن يتم البدء بإجراءات التحقيق الداخلي في الحادث3الحادث كحد أقصى في حاالت الوفاة و(
  

  البيانات الخاصة بالحادث –الجزء (أ) 
  المؤسسةبيانات 

  ) تعليمية   /     مخازن   /     إدارية (  التصنيف:    :المؤسسةأسم 
    النطاق:    القطاع:

أسم مدير    ):SIS( المؤسسةرقم 
  :المؤسسة

  

    هاتف متحرك:    هاتف أرضي:
    اإلحداثيات:    العنوان:

  
  بيانات المبلغ

    المسمى الوظيفي:    أسم المبلغ:
    بريد الكتروني:    هاتف متحرك:

  
  الحادثبيانات 

 (صباحاً / ظهراً / مساءاً)  .......:  .......  :توقيت الحادث ........ /...../.....الموافق  ...............اليوم   :تاريخ الحادث

 :طبيعة الحادث

  الحاالت المرضية الحرجة  أحداث جسيمة  إصابات جسيمة وفاة
  o البتر

o (اإلغماء) فقدان الوعي 
o إصابات الرأس 
o إصابات العين 
o التعرض لمواد ضارة وخطرة 
o  إصابات إختراق الجسم

 (الطعن)
o  الجلد عن األنسجة فصل

 الداخلية
o الصدمة الكهربائية أو الحرق 
o إنحشار داخل آالالت  /إنحباس

 أو المعدات
o إصابات العمود الفقري 
o التمزقات الخطيرة  

o الحرائق واإلنفجارات 
o مواد إنسكاب / تسرب / إنبعاث ال

 الكيماوية / الغازات الخطرة
o  األرصاد الجوية والظروف الطبيعية

(مثال: السيول، الطارئة والخطرة 
ر، الضباب، العواصف، األعاصي
 الهزات األرضية، الخ)

o لمرافق العامة إنقطاع إمدادات ا
 (الكهرباء والماء)

o اإلنهيارات الجزئية / الكلية للمباني؛ 
o التهديدات الشفهية والمكتوبة 
o  أواألعمال التخريبية / إعمال الشغب

 اإلرهابية
o  النقل المدرسيالمواصالت وحوادث  

o  القلب، األزمات القلبية، توقف
توقف التنفس، التسمم الغذائي، 

 الخ)؛
o  إنتشار األمراض المعدية

واألوبئة واإلعالن عن حاالت 
الطوارئ الوطنية والعالمية 

  بخصوصها.

͏  ͏  ..................................    ͏    ..................................  ͏    ...............................  



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار  إدارة البيئة والصحة والسالمة نظاماإلطار العام لمعايير 
المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . النماذج6.0   المعيار
01   إصدار رقم  نموذج اإلبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها - 4نموذج    السياسة

 

2 of 6  نموذج اإلبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها - 4نموذج    السياسة
وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

  .عنهامسؤوليات 
 

  وصف تفاصيل الحادث
  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

  وصف موقع الحادث
  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  
  

  المؤسسةعنوان الحادث في حال وقوعه خارج 
  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  
  

  اندةالتقارير المس
  أخرى   ͏  تقرير طبي   ͏  تقرير الشرطة   ͏

  ........................................حدد:   ........................................حدد:   ........................................حدد: 
  ال   ͏نعم         ͏مرفق:     ال   ͏نعم         ͏مرفق:     ال   ͏نعم         ͏مرفق:   

  مالحظة: برجاء إرفاق صفحات إضافية عند الحاجة لذلك.



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار  إدارة البيئة والصحة والسالمة نظاماإلطار العام لمعايير 
المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . النماذج6.0   المعيار
01   إصدار رقم  نموذج اإلبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها - 4نموذج    السياسة

 

3 of 6  نموذج اإلبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها - 4نموذج    السياسة
وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

  .عنهامسؤوليات 
 

  تصنيف عواقب الحادث وشدة اإلصابة
  ͏  الوفاة

  ͏  )اإلصابات المهنيةأيام عمل مفقودة بدون أية أعاقات (
  ͏  أيام عمل مفقودة مع إعاقة كلية ودائمة

  ͏  أيام عمل مفقودة مع إعاقة جزئية ودائمة
  ͏  )األمراض المهنيةأيام عمل مفقودة بدون أية أعاقات (

  

  المصاببيانات 
  )مالحظة: في حال وجود عدد من المصابين يتم تعبئة نموذج إضافي لكل منهم.(

  أنثى   ͏                        ذكر   ͏͏  النوع: ..............................................  األسم:

  الفئة:
  

    الجنسية:  العاملين   ͏
    تاريخ الميالد:  الطالب   ͏
    رقم الهوية الوطنية:  المقاولين   ͏
    مدة الخدمة:  مقدمي الخدمات   ͏
    هاتف متحرك:  زوارال   ͏

  

  اإلجراءات التصحيحية الفورية للتعامل مع الحادث

  المسؤولين  اإلجراء  م
  حالة اإلجراء

(قيد التنفيذ / تم اإلنتهاء من 
  تنفيذه)

1        
2        
3        
4        
5        
  

  تعهد صحة البيانات
 صحيحة وكاملة وبأكبر قدر من الدقة الممكنة.أتعهد أنا الموقع أدناه بأن جميع البيانات والمعلومات الواردة والمقدمة في هذا النموذج 

  المؤسسةختم     األسم:
      المسمى الوظيفي:

  
  
  
  

 .........../  ..... / .....الموافق  ..........................اليوم   التاريخ:

  التوقيع:
  



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار  إدارة البيئة والصحة والسالمة نظاماإلطار العام لمعايير 
المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . النماذج6.0   المعيار
01   إصدار رقم  نموذج اإلبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها - 4نموذج    السياسة

 

4 of 6  نموذج اإلبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها - 4نموذج    السياسة
وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

  .عنهامسؤوليات 
 

يوم من تاريخ  )30(الجزء (ب) من النموذج وموافاة الفريق المعني في إدارة البيئة والصحة والسالمة في الوزارة به خالل يتم تعبئة 
  وقوع الحادث كحد أقصى.

  
  الحادثبالتحقيق في البيانات الخاصة  –) بالجزء (

  
  تفاصيل اإلصابة / المرض 

  طبيعة اإلصابة / المرض:
  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

  كيفية اإلصابة / المرض:
  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

  مصدر اإلصابة / المرض:
  

.....................................................................................................................................................  
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المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . النماذج6.0   المعيار
01   إصدار رقم  نموذج اإلبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها - 4نموذج    السياسة

 

5 of 6  نموذج اإلبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها - 4نموذج    السياسة
وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

  .عنهامسؤوليات 
 

  الحادثتفاصيل مسببات 
  األسباب المباشرة (الرئيسية):

  التصرفات الغير آمنة

  
  
  
  

    ظروف العمل الغير آمنة

  األسباب الغير مباشرة (الفرعية):

  العوامل البشرية

  الخطأ البشري  ͏  القدرة الشخصية  ͏
  المهارات والكفاءة  ͏  الحالة النفسية  ͏
  اإلرهاق وعدم التركيز  ͏  الحالة الجسدية  ͏
  أخرى: ..................................  ͏  السلوكيات  ͏

  العوامل التنظيمية

  العوامل الهندسية والتصاميم  ͏  المعرفة والتدريب  ͏
  الصيانة  ͏  السياسات واإلجراءات  ͏
  التواصل  ͏  األدوات والمواد المستخدمة  ͏
  والتفتيشالرقابة   ͏  إدارة المقاولين  ͏
  إدارة الطوارئ  ͏  إدارة التغيير  ͏
  أخرى: ..................................  ͏  القيادة واإلشراف  ͏

  

  األسباب الجذرية: 
  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  
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01   إصدار رقم  نموذج اإلبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها - 4نموذج    السياسة

 

6 of 6  نموذج اإلبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها - 4نموذج    السياسة
وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

  .عنهامسؤوليات 
 

  اإلجراءات الوقائية واإلحترازية لمنع تكرار الحادث
  السقف الزمني للتنفيذ  الشخص المسؤول  اإلجراء  م
1        
2        
3        
4        
5        
  

  التكاليف التقديرية للحادث
    التكلفة (درهم)  البند  م
    تكاليف اإلصابة (شاملة) 1
    تكاليف قانونية  2
    تكاليف خسائر اإلنتاجية 3
    تكاليف خسائر األصول والممتلكات (اإلصالح والصيانة) 4
    تكاليف خسائر األصول والممتلكات (إستبدال وإحالل) 5
    تكاليف إعادة تأهيل الموقع 6
    أى مصاريف أخرى ذات عالقة بالحادث  7

    إجمالي التكاليف التقديرية
  

  بيانات فريق التحقيق
  المهام  األسم / المسمى الوظيفي  م
  رئيس الفريق   1
  عضو   2
  عضو   3
  عضو   4

  
  تعهد صحة البيانات

 النموذج صحيحة وكاملة وبأكبر قدر من الدقة الممكنة.أتعهد أنا الموقع أدناه بأن جميع البيانات والمعلومات الواردة والمقدمة في هذا 
  المؤسسةختم     األسم:

      المسمى الوظيفي:
  
  
  
  

 .........../  ...../  .....الموافق  ..........................اليوم   التاريخ:

  التوقيع:
  

 



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار
 إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام

المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . النماذج6.0   المعيار

01   إصدار رقم
تقرير تقييم األداء لمعايير البيئة نموذج  - 5نموذج 

)اتوالصحة والسالمة (المؤسس
  السياسة

 

1 of 4 
نموذج تقرير تقييم األداء لمعايير البيئة والصحة  - 5نموذج 

)اتوالسالمة (المؤسس  
 السياسة

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

  )ؤسساتالمنموذج تقرير تقييم األداء لمعايير البيئة والصحة والسالمة ( – 5نموذج 

  المؤسسةبيانات 
  تعليمية)   /     مخازن   /     (إدارية  التصنيف:    :المؤسسةأسم 

    النطاق:    القطاع:
أسم مدير    ):SIS( المؤسسةرقم 

  :المؤسسة
  

    هاتف متحرك:    هاتف أرضي:
    اإلحداثيات:    العنوان:

  
  المؤسسةبيانات المسؤول عن إعداد التقرير في 

    المسمى الوظيفي:    :االسم
    بريد الكتروني:    هاتف متحرك:

  
  بيانات فترة إعداد وتسليم التقرير

  فترة إعداد التقرير:
  سنة

  األولالربع    ͏
  مارس) –(يناير 

  الربع الثاني   ͏
  يونيو) –(أبريل 

  الربع الثالث   ͏
  سبتمبر) –(يوليو 

  الربع األخير   ͏
  ديسمبر) –(أكتوبر 

  منتصف يناير  منتصف أكتوبر  منتصف يوليو  منتصف أبريل  2016  فترة إعداد التقرير:
  

  فترة تغطية التقرير بيانات العاملين والطالب والمقاولين / مقدمي الخدمات
  المقاولين / مقدمي الخدمات  الطالب  العاملين  

        عدد األشخاص:
        عدد أيام العمل:

 إجمالي عدد ساعات العمل:
عدد  X(عدد األشخاص 

  ساعات) X 8أيام العمل 
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 الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . النماذج6.0   المعيار

01   إصدار رقم
تقرير تقييم األداء لمعايير البيئة نموذج  - 5نموذج 

)اتوالصحة والسالمة (المؤسس
  السياسة

 

2 of 4 
نموذج تقرير تقييم األداء لمعايير البيئة والصحة  - 5نموذج 

)اتوالسالمة (المؤسس  
 السياسة

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

  مؤشرات إدارة الموارد البشرية المواطنة المتخصصة، نشر الوعي والثقافة وبناء القدرات  .أ
  نتائج المؤشرات  حساب المؤشر  وصف مؤشر األداء  مرجع مؤشر

  1-أ
النسبة المئوية للمواطنين من إجمالي العاملين في مجال  - 

  المؤسسةالبيئة والصحة والسالمة في 

عدد العاملين المواطنين في 
مجال البيئة والصحة والسالمة / 

   X 100إجمالي عدد العاملين 
 

  2-أ
 اإلجماليةعدد ساعات التدريب  - 
  عدد ساعات التدريب / موظف - 

    عدد ساعات التدريب اإلجمالية
عدد ساعات التدريب اإلجمالية 

  العدد اإلجمالي للعاملين /
  

  3-أ
عدد ورش العمل والندوات والملتقيات والحمالت التوعوية  - 

  والتثقيفية بالبيئة والصحة والسالمة

عدد ورش العمل والندوات 
  والملتقيات   

  

    عدد حمالت توعوية
    عدد أخبار صحفية

  
  إدارة البيئةمؤشرات   .ب

  نتائج المؤشرات  حساب المؤشر  وصف مؤشر األداء  مرجع مؤشر

  1-ب
 الكهرباء (ك.و ساعة) استهالكإجمالي  - 
  الفردي (ك.و ساعة / موظف) االستهالكمعدل  - 

  الكهرباء استهالكإجمالي 
الكهرباء /  استهالكإجمالي 

 إجمالي عدد العاملين
 

  2-ب
 المياه (متر مكعب) استهالكإجمالي  - 
  الفردي (متر مكعب / موظف) االستهالكمعدل  - 

  المياه استهالكإجمالي 
المياه / إجمالي  استهالكإجمالي 

 عدد العاملين
 

  3-ب
 الوقود (جالون) استهالكإجمالي  - 
  الفردي (جالون / موظف) االستهالكمعدل  - 

  الوقود استهالكإجمالي 
الوقود /  استهالكإجمالي 

 إجمالي عدد العاملين
 

  4-ب
 األوراق (ورقة) استهالكإجمالي  - 
  الفردي (ورقة / موظف) االستهالكمعدل  - 

  األوراق استهالكإجمالي 
األوراق /  استهالكإجمالي 

 إجمالي عدد العاملين
 

  5-ب

المخلفات الغير خطرة (البالستيكية والخشبية إجمالي كمية  - 
والمعدنية من منتجات وأثاث وتجهيزات وسيارات 

أو تدويرها  استخدامهاوحواسيب، الخ) التي يتم إعادة 
  (كجم) 

المخلفات الغير كمية  إجمالي
 استخدامهاخطرة التي يتم إعادة 

  أو تدويرها (كجم)
 

  6-ب
األحبار، المخلفات المخلفات الخطرة من إجمالي كمية  - 

  الطبية، الخ. (كجم)
   المخلفات الخطرةكمية  إجمالي
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 الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . النماذج6.0   المعيار

01   إصدار رقم
تقرير تقييم األداء لمعايير البيئة نموذج  - 5نموذج 

)اتوالصحة والسالمة (المؤسس
  السياسة

 

3 of 4 
نموذج تقرير تقييم األداء لمعايير البيئة والصحة  - 5نموذج 

)اتوالسالمة (المؤسس  
 السياسة

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

  إدارة الصحة والسالمة المهنيةمؤشرات   .ت
  نتائج المؤشرات  حساب المؤشر  وصف مؤشر األداء  مرجع مؤشر

  1.1-ت
/ عدد  ةالنسبة المئوية لعدد زيارات التقييم الفعلي - 

(متضمنة زيارات التقييم على  الزيارات المخطط لها
  المقاولين ومقدمي الخدمات)

عدد زيارات التقييم الفعلية / 
 xعدد الزيارات المخطط لها 

100  
 

  1.2-ت
/ عدد  ةالنسبة المئوية لعدد زيارات التدقيق الفعلي -

(متضمنة زيارات التدقيق على  الزيارات المخطط لها
  المقاولين ومقدمي الخدمات)

عدد زيارات التدقيق الفعلية / 
 xعدد الزيارات المخطط لها 

100 
 

  1.3-ت
النسبة المئوية لعدد تمارين اإلخالء الوهمي / عدد  -

  التمارين المخطط لها

عدد التمارين الفعلية / عدد 
 xالتمارين المخطط لها 

100  
 

  2.1-ت
 إجمالي عدد الحوادث الجسيمة (بما فيها الوفاة) - 

  المؤسسةللعاملين في 
عدد الحوادث الجسيمة (بما 

 فيها الوفاة)
 

  2.2-ت
 إجمالي أيام العمل المفقودة نتيجة الحوادث الجسيمة - 

  المؤسسةللعاملين في 
إجمالي أيام العمل المفقودة 

 نتيجة الحوادث الجسيمة
 

  2.3-ت

)ساعة عمل معدالت تكرار الحوادث الجسيمة (معامل مليون - 
  X 610 الجسيمة (بما فيها الوفاة)إجمالي عدد الحوادث = 

     إجمالي ساعات العمل                 
  المؤسسةللعاملين في 

معدالت تكرار الحوادث 
 الجسيمة

 

  2.4-ت

 معدالت شدة الحوادث الجسيمة - 
   X 610 إجمالي عدد األيام المفقودة= 
  شهور) 6(الوفاة ال تزيد عن       إجمالي ساعات العمل   

  المؤسسةللعاملين في 

  معدالت شدة الحوادث الجسيمة

  3.1-ت
 إجمالي عدد الحوادث الجسيمة (بما فيها الوفاة) - 

  المؤسسةفي  للمقاولين ومقدمي الخدمات
عدد الحوادث الجسيمة (بما 

 فيها الوفاة)
 

  3.2-ت
 إجمالي أيام العمل المفقودة نتيجة الحوادث الجسيمة - 

  المؤسسةلألشخاص األخرين (الطالب والزوار) في 
  المؤسسةفي  للمقاولين ومقدمي الخدمات

إجمالي أيام العمل المفقودة 
  نتيجة الحوادث الجسيمة

 

  3.3-ت

)ساعة عمل معدالت تكرار الحوادث الجسيمة (معامل مليون - 
  X 610 إجمالي عدد الحوادث الجسيمة (بما فيها الوفاة)= 

    إجمالي ساعات العمل                 
  المؤسسةفي  للمقاولين ومقدمي الخدمات

معدالت تكرار الحوادث 
 الجسيمة

 

  3.4-ت

 معدالت شدة الحوادث الجسيمة - 
   X 610 إجمالي عدد األيام المفقودة= 
 شهور) 6(الوفاة ال تزيد عن       إجمالي ساعات العمل   

  المؤسسةفي  للمقاولين ومقدمي الخدمات

  معدالت شدة الحوادث الجسيمة
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  السياسة

 

4 of 4 
نموذج تقرير تقييم األداء لمعايير البيئة والصحة  - 5نموذج 

)اتوالسالمة (المؤسس  
 السياسة

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

  4.1-ت
 إجمالي عدد الحوادث الجسيمة (بما فيها الوفاة) - 

  للطالب والزوار
 بما( الجسيمة الحوادث عدد
 )الوفاة فيها

 

  4.2-ت
 إجمالي أيام العمل المفقودة نتيجة الحوادث الجسيمة - 

  للطالب والزوار
 المفقودة العمل أيام إجمالي
 الجسيمة الحوادث نتيجة

 

  4.3-ت

)ساعة عمل معدالت تكرار الحوادث الجسيمة (معامل مليون - 
  X 610 إجمالي عدد الحوادث الجسيمة (بما فيها الوفاة)= 

  إجمالي ساعات العمل                 
   للطالب والزوار

 الحوادث تكرار معدالت
 الجسيمة

 

  4.4-ت

 معدالت شدة الحوادث الجسيمة - 
   X 610 عدد األيام المفقودةإجمالي = 
  شهور) 6(الوفاة ال تزيد عن       إجمالي ساعات العمل   

  للطالب والزوار

 الحوادث شدة معدالت
 الجسيمة

 

  5-ت
النسبة المئوية لعدد التحقيقات الفعلية / عدد الحوادث  - 

  المسجلة
عدد التحقيقات الفعلية / عدد 

  x 100الحوادث المسجلة 
 

  
  البياناتتعهد صحة 

 أتعهد أنا الموقع أدناه بأن جميع البيانات والمعلومات الواردة والمقدمة في هذا النموذج صحيحة وكاملة وبأكبر قدر من الدقة الممكنة.
  المؤسسةختم     :معد التقرير أسم

      المسمى الوظيفي:
  
  
  

 .........../  ...../  .....الموافق  .............اليوم   التاريخ:
    توقيع معد التقرير:

    :المؤسسةتوقيع مدير 
  

  الرسمي من قبل إدارة البيئة والصحة والسالمة في وزارة التربية والتعليم لالستخدام
  .على نظام البيانات اإللكترونيجميع البيانات والمعلومات في هذا النموذج يتم مراجعة وإدخال 
  والصحة والسالمةختم إدارة البيئة     أسم مراجع التقرير:

    المسمى الوظيفي:

  
  

  
  
  

 .........../  ...../  .....الموافق  .............اليوم   التاريخ:
    توقيع:ال

على  أسم المعني بإدخال البيانات
  لنظام اإللكتروني:ا

  

    المسمى الوظيفي:
 .........../  ...../  .....الموافق  .............اليوم   التاريخ:
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 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار
 إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام

المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . النماذج6.0   المعيار

01   إصدار رقم
نموذج تقرير تقييم األداء لمعايير البيئة  - 6نموذج 

والصحة والسالمة (قطاع التعليم)
  السياسة
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البيئة والصحة نموذج تقرير تقييم األداء لمعايير  - 5نموذج 

 والسالمة (قطاع التعليم)
 السياسة

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

  )قطاع التعليمنموذج تقرير تقييم األداء لمعايير البيئة والصحة والسالمة ( – 6نموذج 

  قطاع التعليمبيانات 
    :إجمالي عدد العاملين    :المؤسساتإجمالي عدد 

    إجمالي عدد الطالب:    إجمالي عدد المقاولين ومقدمي الخدمات:
    :إجمالي عدد زيارات التدقيق    :إجمالي عدد زيارات التقييم

    :إجمالي عدد زيارات التحقيق في الحوادث    :الجسيمة إجمالي عدد الحوادث
  

  بيانات فترة إعداد وتسليم التقرير
  فترة إعداد التقرير:

  سنة
  الربع األول   ͏

  مارس) –(يناير 
  الربع الثاني   ͏

  يونيو) –(أبريل 
  الربع الثالث   ͏

  سبتمبر) –(يوليو 
  الربع األخير   ͏

  ديسمبر) –(أكتوبر 
  منتصف يناير  منتصف أكتوبر  منتصف يوليو  منتصف أبريل  2016  فترة إعداد التقرير:

  
  التقريرفترة تغطية في قطاع التعليم  العاملين والطالب والمقاولين / مقدمي الخدماتإجمالي عدد بيانات 

  المقاولين / مقدمي الخدمات  الطالب  العاملين  
        عدد األشخاص:
        عدد أيام العمل:

 إجمالي عدد ساعات العمل:
عدد  Xعدد األشخاص (

  ساعات) X 8أيام العمل 
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01   إصدار رقم
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  السياسة
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البيئة والصحة نموذج تقرير تقييم األداء لمعايير  - 5نموذج 

 والسالمة (قطاع التعليم)
 السياسة

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

  مؤشرات إدارة الموارد البشرية المواطنة المتخصصة، نشر الوعي والثقافة وبناء القدرات  .أ
  نتائج المؤشرات  حساب المؤشر  وصف مؤشر األداء  مرجع مؤشر

  1-أ
النسبة المئوية للمواطنين من إجمالي العاملين في مجال  - 

  لبيئة والصحة والسالمة في القطاعا

عدد العاملين المواطنين في 
مجال البيئة والصحة والسالمة / 

 في القطاع إجمالي عدد العاملين
X 100   

 

  2-أ
 التدريب اإلجماليةعدد ساعات  - 
  عدد ساعات التدريب / موظف - 

    عدد ساعات التدريب اإلجمالية
عدد ساعات التدريب اإلجمالية 

  العدد اإلجمالي للعاملين /
  

  3-أ
عدد ورش العمل والندوات والملتقيات والحمالت التوعوية  - 

  والتثقيفية بالبيئة والصحة والسالمة

عدد ورش العمل والندوات 
  والملتقيات   

  

    عدد حمالت توعوية
    عدد أخبار صحفية

  
  إدارة البيئةمؤشرات   .ب

  نتائج المؤشرات  حساب المؤشر  وصف مؤشر األداء  مرجع مؤشر

  1-ب
 الكهرباء (ك.و ساعة) استهالكإجمالي  - 
  الفردي (ك.و ساعة / موظف) االستهالكمعدل  - 

  الكهرباء استهالكإجمالي 
الكهرباء /  استهالكإجمالي 

 إجمالي عدد العاملين
 

  2-ب
 المياه (متر مكعب) استهالكإجمالي  - 
  الفردي (متر مكعب / موظف) االستهالكمعدل  - 

  المياه استهالكإجمالي 
المياه / إجمالي  استهالكإجمالي 

 عدد العاملين
 

  3-ب
 الوقود (جالون) استهالكإجمالي  - 
  الفردي (جالون / موظف) االستهالكمعدل  - 

  الوقود استهالكإجمالي 
الوقود /  استهالكإجمالي 

 إجمالي عدد العاملين
 

  4-ب
 األوراق (ورقة) استهالكإجمالي  - 
  الفردي (ورقة / موظف) االستهالكمعدل  - 

  األوراق استهالكإجمالي 
األوراق /  استهالكإجمالي 

 إجمالي عدد العاملين
 

  5-ب

المخلفات الغير خطرة (البالستيكية والخشبية إجمالي كمية  - 
والمعدنية من منتجات وأثاث وتجهيزات وسيارات 

أو تدويرها  استخدامهاوحواسيب، الخ) التي يتم إعادة 
  (كجم) 

المخلفات الغير كمية  إجمالي
 استخدامهاخطرة التي يتم إعادة 

  أو تدويرها (كجم)
 

  6-ب
الخطرة من األحبار، المخلفات المخلفات إجمالي كمية  - 

  الطبية، الخ. (كجم)
   المخلفات الخطرةكمية  إجمالي
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البيئة والصحة نموذج تقرير تقييم األداء لمعايير  - 5نموذج 

 والسالمة (قطاع التعليم)
 السياسة

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

  إدارة الصحة والسالمة المهنيةمؤشرات   .ت
  نتائج المؤشرات  حساب المؤشر  وصف مؤشر األداء  مرجع مؤشر

  1.1-ت
/ عدد  ةالنسبة المئوية لعدد زيارات التقييم الفعلي - 

(متضمنة زيارات التقييم على  الزيارات المخطط لها
  المقاولين ومقدمي الخدمات)

عدد زيارات التقييم الفعلية / 
 xعدد الزيارات المخطط لها 

100  
 

  1.2-ت
/ عدد  ةالنسبة المئوية لعدد زيارات التدقيق الفعلي -

(متضمنة زيارات التدقيق على  الزيارات المخطط لها
  المقاولين ومقدمي الخدمات)

عدد زيارات التدقيق الفعلية / 
 xعدد الزيارات المخطط لها 

100 
 

  1.3-ت
النسبة المئوية لعدد تمارين اإلخالء الوهمي / عدد  -

  التمارين المخطط لها

عدد التمارين الفعلية / عدد 
 xالتمارين المخطط لها 

100  
 

  2.1-ت
 إجمالي عدد الحوادث الجسيمة (بما فيها الوفاة) - 

  القطاعفي للعاملين 
عدد الحوادث الجسيمة (بما 

 فيها الوفاة)
 

  2.2-ت
 إجمالي أيام العمل المفقودة نتيجة الحوادث الجسيمة - 

  قطاعللعاملين في ال
إجمالي أيام العمل المفقودة 

 نتيجة الحوادث الجسيمة
 

  2.3-ت

)ساعة عمل معدالت تكرار الحوادث الجسيمة (معامل مليون - 
  X 610 الجسيمة (بما فيها الوفاة)إجمالي عدد الحوادث = 

     إجمالي ساعات العمل                 
  قطاعللعاملين في ال

معدالت تكرار الحوادث 
 الجسيمة

 

  2.4-ت

 معدالت شدة الحوادث الجسيمة - 
   X 610 إجمالي عدد األيام المفقودة= 
  شهور) 6(الوفاة ال تزيد عن       إجمالي ساعات العمل   

  قطاعالللعاملين في 

  معدالت شدة الحوادث الجسيمة

  3.1-ت
 إجمالي عدد الحوادث الجسيمة (بما فيها الوفاة) - 

  قطاعفي ال للمقاولين ومقدمي الخدمات
عدد الحوادث الجسيمة (بما 

 فيها الوفاة)
 

  3.2-ت
 إجمالي أيام العمل المفقودة نتيجة الحوادث الجسيمة - 

  القطاعلألشخاص األخرين (الطالب والزوار) في 
  قطاعفي ال للمقاولين ومقدمي الخدمات

إجمالي أيام العمل المفقودة 
  نتيجة الحوادث الجسيمة

 

  3.3-ت

)ساعة عمل معدالت تكرار الحوادث الجسيمة (معامل مليون - 
  X 610 إجمالي عدد الحوادث الجسيمة (بما فيها الوفاة)= 

    إجمالي ساعات العمل                 
  قطاعفي ال ومقدمي الخدماتللمقاولين 

معدالت تكرار الحوادث 
 الجسيمة

 

  3.4-ت

 معدالت شدة الحوادث الجسيمة - 
   X 610 إجمالي عدد األيام المفقودة= 
 شهور) 6(الوفاة ال تزيد عن       إجمالي ساعات العمل   

  قطاعفي ال للمقاولين ومقدمي الخدمات

  معدالت شدة الحوادث الجسيمة
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البيئة والصحة نموذج تقرير تقييم األداء لمعايير  - 5نموذج 

 والسالمة (قطاع التعليم)
 السياسة

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

  4.1-ت
 عدد الحوادث الجسيمة (بما فيها الوفاة)إجمالي  - 

  للطالب والزوار
 بما( الجسيمة الحوادث عدد
 )الوفاة فيها

 

  4.2-ت
 إجمالي أيام العمل المفقودة نتيجة الحوادث الجسيمة - 

  للطالب والزوار
 المفقودة العمل أيام إجمالي
 الجسيمة الحوادث نتيجة

 

  4.3-ت

)ساعة عمل مليونمعدالت تكرار الحوادث الجسيمة (معامل  - 
  X 610 إجمالي عدد الحوادث الجسيمة (بما فيها الوفاة)= 

  إجمالي ساعات العمل                 
   للطالب والزوار

 الحوادث تكرار معدالت
 الجسيمة

 

  4.4-ت

 معدالت شدة الحوادث الجسيمة - 
   X 610 إجمالي عدد األيام المفقودة= 
  شهور) 6(الوفاة ال تزيد عن       إجمالي ساعات العمل   

  للطالب والزوار

 الحوادث شدة معدالت
 الجسيمة

 

  5-ت
النسبة المئوية لعدد التحقيقات الفعلية / عدد الحوادث  - 

  المسجلة
عدد التحقيقات الفعلية / عدد 

  x 100الحوادث المسجلة 
 

  
  بيانات معد التقرير من الفريق المعني في إدارة البيئة والصحة والسالمة في وزارة التربية والتعليم 

 أتعهد أنا الموقع أدناه بأن جميع البيانات والمعلومات الواردة والمقدمة في هذا النموذج صحيحة وكاملة وبأكبر قدر من الدقة الممكنة.
    أسم معد التقرير:

    الوظيفي:المسمى 
  .........../  ...../  .....الموافق  ..........................اليوم   التاريخ:

  توقيع معد التقرير:
  
  

  
  الرسمي من قبل إدارة البيئة والصحة والسالمة في وزارة التربية والتعليم لالستخدام

  .اإللكترونيعلى نظام البيانات جميع البيانات والمعلومات يتم مراجعة وإدخال 
  ختم إدارة البيئة والصحة والسالمة    أسم مراجع التقرير:

    المسمى الوظيفي:

  
  

  
  
  

 .........../  ...../  .....الموافق  ...........اليوم   التاريخ:
    توقيع:ال

أسم المعني بإدخال البيانات على 
  النظام اإللكتروني:

  

    المسمى الوظيفي:
 .........../  ...../  .....الموافق  ...........اليوم   التاريخ:

  توقيع:ال
  
  

  



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار  إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام
المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . النماذج6.0   المعيار
01   إصدار رقم  نموذج طلب تحديث الوثائق - 7نموذج    السياسة

 

1 of 1  نموذج طلب تحديث الوثائق - 7نموذج    السياسة
وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

  .عنهامسؤوليات 
 

  نموذج طلب تحديث الوثائق – 7نموذج 

    المعيار

    السياسة

 أسباب طلب التغيير أو التحديث

  
  
  
  
  

تحديد التغيير أو التحديث 
  المطلوب 

  
  
  
  
  

    تاريخ تقديم الطلب

  بيانات مقدم الطلب
المسمى     األسم

  الوظيفي
  

هاتف 
  متحرك

بريد   
  الكتروني

  

  لإلستخدام الرسمي إلدارة البيئة والصحة والسالمة

  الطلب راجعمبيانات 
المسمى     األسم

  الوظيفي
  

بريد     هاتف
  الكتروني

  

    غير مقبول    مقبول  تقييم الطلبحالة 

    تاريخ تقييم الطلب

    إعتماد مدير اإلدارة

الوثيقة تاريخ البدء بتطبيق 
  الجديدة
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 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . النماذج6.0   المعيار

01   إصدار رقم
البيئة والصحة نموذج تقييم إشتراطات  -(أ)  8نموذج 

التعليمية) المنشآتوالسالمة المهنية في مكان العمل (
  السياسة

 

1 of 19 
نموذج تقييم إشتراطات البيئة والصحة والسالمة  -(أ)  8نموذج 

التعليمية) نشآتالمالمهنية في مكان العمل (
 السياسة

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

   البيئة والصحة والسالمة المهنية في مكان العمل اشتراطاتنموذج تقييم  –(أ)  8نموذج 
  التعليمية) تالمنشآ(

/  المؤسسةأسم 
  المبنى:

  
...........................  

 المؤسسةرقم 
)SIS:(  

  
...............................  

المنطقة التعليمية / 
  اإلمارة:

  
  القطاع / النطاق:  ...........................

  
...............................  

/  المؤسسةإحداثيات 
  المبنى:

  
...........................  

  تاريخ:اليوم وال
  

...............................  

أسم الشخص 
  المسؤول:

  ظيفي:والمسمى ال

...........................  
  

...........................  

بيانات التواصل مع 
الشخص المسؤول / 

  المدير:

 .....................  مباشر:
  .....................متحرك: 

  بريد الكتروني:
...............................  

  أسم المقييم:
  

  هاتف متحرك: 

...........................  
  

...........................

  يوم وتاريخ الزيارة:
  

  التوقيت:  

...............................  
  

............................... 

عدد األشخاص في 
  / المبنى: المؤسسة

  ............... المعلمين:

  ............... اإلداريين:

  ...............الطالب:   

  .............. المقاولين:
  

 ....... مقدمي الخدمات:

  نوع الزيارة

  تقييم دوري   ͏

  تقييم طارئ   ͏

  أخرى (حدد):   ͏

...............................  

............................... 
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  24  24  المبنى بشكل عام .1

1.1  
المبنى مرتب ونظيف وبحالة جيدة بشكل عام، 

رضيات خالية من أية عيوب ألسقف واألالجدران وا
  أو تلفيات.

1      

1.2  

من قبل  ينومرخص ينأمن مؤهلحراس وجود 
للمبنى  ةخل الخارجياعلى المد االختصاصسلطات 
حركة السير وعمليات الدخول  وتامينلتنظيم 

كما جبات األمنية المعتادة ابالووالخروج والقيام 
توفر لوحة التحكم في أنظمة اإلنذار ومكافحة ت
  تعمل بصورة جيدة.ولحريق ا

2      

1.3  

خالية والمساحات األرضية المحيطة بالمبنى نظيفة 
ية مواد قابلة أ وأ أو القمامةعشاب الضارة ألمن ا

المركبات يوجد مطبات لتخفيف سرعة كما  لالشتعال
  مام بوابات الدخول والخروج ومداخل المشاة.أ

1      

1.4  

الصحة والسالمة في تتوفر إجراءات تنظيمية للبيئة و
ولجنة مشكلة ومعنية في هذا الخصوص  المؤسسة

ويتم عمل دورات توعية وتدريب في هذا المجال 
الدفاع جراء تمارين اخالء وهمية بالتعاون مع إو

ً على األقل خالل العام  المدني مرة واحدة سنويا
  .دراسي صفوداخلياً مرة واحدة كل  الدراسي

2      

1.5  

التعليمات الواجب اإلجراءات وتطبق  المؤسسة
تباعها في حاالت الطوارئ ويوجد لديها خطة اخالء إ

ومعلومة  محددةمعتمدة ومطبقة ونقاط تجمع آمنه 
  للجميع.

2      

1.6  

مزود بأنظمة اإلنذار ومكافحة الحريق موزعة  المبنى
بشكل دوري من  يتم صيانتهاوتعمل بفاعلية تامة و

خالل شركة متخصصة ومعتمدة في هذا المجال 
مميز ومسموع بوضوح في وصوت جرس اإلنذار 

في متطلبات القوانين والحسب  المؤسسةكافة أرجاء 
ت متطلبا استيفاءويوجد شهادة  كود اإلمارات للحريق

الوقاية من الحريق من قبل إدارة الدفاع المدني 
  صالحة وسارية المفعول.

4      
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1.7  

غرف مضخات الحريق بحالة جيدة التهوية 
ضاءة ومزودة بنظام إنذار وإطفاء وطفاية حريق إلوا

 يتم صيانتهايدوية والمضخة تعمل بفاعلية تامة و
متخصصة ال اتشركالبشكل دوري من خالل 

   .معتمدةالو

2      

1.8  

غرف الكهرباء واألماكن الخطرة مغلقة وال يسمح 
منها ويوجد الفتات  االقترابألي شخص بدخولها او 

حظر الدخول والالفتات التحذيرية التي تشير الى 
  منها. االقترابضرورة عدم 

2      

1.9  
جميع التوصيالت الكهربائية في المبنى سليمة وبحالة 

المتواجدين جيدة وال تشكل خطورة على 
  والمستخدمين.

1      

1.10  
يتم التحكم في مستويات الضوضاء (الضجيج) 

 ةالطبيعي ودويكون المعدل العام ضمن الحد
  )فحص باألجهزة. (اوالمسموح به

1      

1.11  
ضاءة مناسبة في المبنى ويكون المعدل العام إيوجد 

فحص . (اوالمسموح به ةالطبيعي ودضمن الحد
  )باألجهزة

1      

1.12  
درجات الحرارة ومعدالت التهوية ضمن الحدود 

  )فحص باألجهزةالطبيعية والمسموح بها. (
1      

1.13  

وعرضها  وانسيابية سالكةجميع الممرات والطرقات 
تدفق مستخدميها وتؤدي الى الخارج  الستيعابكافي 

بيسر وسهولة وخالية من أية عيوب أو تلفيات أو 
عوائق من شانها تعريض سالمة المتواجدين للخطر 

 االحتياجاتوتتضمن منحدرات خاصة بذوي 
مع توفر جميع اللوحات اإلرشادية الالزمة الخاصة 

  .والمضاءة والمرئية بشكل واضح

2      

1.14 

حجم البوابات الخارجية لحرم المبنى والطرق 
الداخلية تسمح بدخول آليات اإلطفاء واإلنقاذ 
ووصولها ألقرب نقطة من المبنى في حاالت 

  الطوارئ. 

1     

1.15  

يوجد نظام لمراقبة المبنى بشكل عام من خالل شبكة 
كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية ودخول 

أنظمة الحضور  خدامباستالعاملين والمتعاملين 
  وتعريف الهوية وتسجيل الدخول.  

1      
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  6.5  6.5  السيارات والحافالت المدرسية انتظارمواقف  .2

2.1  

تقف في المدرسية الحافالت جميع السيارات و
الحرم وخارج داخل معلومة المحددة والمناطق ال

والمقاولين ومقدمي  والطالبللعاملين  المدرسي
قف العاملين امو صفو الخدمات وأولياء األمور

عدم عن موقف الحافالت المدرسية و أولياء األمورو
 منها كنقاط للتجمع في حاالت الطوارئ أي استخدام

 االحتياجات لذويمع ضمان توافر أماكن مخصصة 
   .من مداخل المبنى الخاصة بالقرب

1      

2.2  
مصنعة من مواد مقاومة للحريق مظالت المواقف 

  بحالة جيدة وخالية من العيوب.و
0.5      

2.3  

 بيمنع تحرك الحافالت اال بعد صعود كل الطال
وجود مشرفين لمراقبة وتنظيم وبمقاعدهم  لتزامهماو

الصعود والنزول من والى الحافالت ومع الطالب 
في المراحل العمرية التي يتم توفير  داخل الحافلة

  مشرف حافلة لها.

1.5      

2.4  

الحافالت المدرسية مناسبة من حيث الطاقة 
لكل رحلة وبحالة جيدة ونظيفة ومكيفه  االستيعابية

ومزودة بأحزمة األمان. التأكد من جودة الهواء 
ومعدالت التهوية والرطوبة ودرجة الحرارة ضمن 

 فحص باألجهزةموح بها. (الطبيعية والمس الحدود
  ) أثناء تشغيل الحافالت

1      

2.5  

واإلسعافات  يدويةالحريق الطفايات صناديق وجود 
سعافات إبالقرب من الموقف ووجود صندوق األولية 

يدوية في كل حافلة وان يكون  حريقأولية وطفاية 
في حاالت  ستخدامهااسائق الحافلة مدرب على 

   الطوارئ.

2      

2.6  

لحافالت باتجاه للسيارات واوجود مسار خروج 
وتفادي التصادم  زدحامالامغاير لمسار الدخول لمنع 

وفي حال تعذر ذلك يكون هناك إجراء تنظيمي 
متعارف عليه للجميع لتنظيم عمليات الدخول 

   والخروج.

0.5      
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  4  4  المكاتب اإلدارية .3

3.1  
 /تقطيعالخطرة (مثال أداة دوات جميع األيتم وضع 

في حالة تأمينها عن الطالب و بعيداً  )االوراق قص
  .)االمانمفتاح  /صمامتأمين  /غلق( ستخدامالاعدم 

0.5      

3.2  

يتم توزيع وتوصيل األجهزة الكهربائية على مقابس 
صيانة المختلفة لتقليل األحمال وعمل فحص وبرامج 

 استخدامومستمر وعدم  وقائية لها بشكل دوريال
التالف منها وتأمينها في مكان مغلق لحين إصالحها 

  .استبدالهاأو 

0.5      

3.3  

خلو المكاتب من أية أجهزة غير مسموح بها من 
أو الصعقات لتسبب في حوادث الحرائق شأنها ا

أجهزة تسخين المياه وتحميص مثال: (الكهربائية 
  الخبز، الخ). 

1      

3.4  
وجودة الهواء ومعدالت بشكل عام المكاتب نظيفة 

التهوية والرطوبة ودرجة الحرارة واالضاءة ضمن 
  ) فحص باألجهزةالطبيعية والمسموح بها. ( الحدود

0.5      

ً المكاتب   3.5       0.5  من المواد الكيماوية. خالية تماما

3.6  

مناسبة للمستخدمين الخزائن واألرفف األثاث و
مثبتة بشكل جيد وال تشكل خطورة على و

مع وجود الستائر على النوافذ لتقليل  المستخدمين
  .على شاشات العرض واالنعكاسالوهج والحرارة 

0.5      

3.7  
توفر المساحة الكافية لسهولة الحركة بما ال يقل عن 

متر مربع لكل شخص والتأكد من أن مسالك  4
  عوائق.   أيومسارات اإلخالء آمنة وخالية من 

0.5     

  مالحظات إضافية:
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  7  7  الدراسية صفوفال .4

4.1  

وجودة الهواء بشكل عام  ةنظيف الدراسية صفوفال
ومعدالت التهوية والرطوبة ودرجة الحرارة 

الطبيعية والمسموح بها.  الحدودواالضاءة ضمن 
  .)فحص باألجهزة(

1      

4.2  

مساحة الوسائل واللوحات التعليمية المعلقة على 
% من المساحة الكلية 20ال تتجاوز  صفجدران ال
ومنع  لالشتعاللتفادي تراكم المواد القابلة  للجدران
  .السريع للحريق حال حدوثه ال قدر هللا االنتشار

1      

4.3  

الكثافة الطالبية والمساحة المخصصة لكل طالب 
ً ألحكام القصحيحة  انين الملزمة في هذا وطبقا

متر مربع  1.9مساحة  ال يقل عنبما الخصوص 
  لكل طالب.

2      

4.4  
لمرحلة حجم وتصميم األثاث المدرسي مناسب ل

  لطالب.العمرية والدراسية ل
1      

4.5  
 1.5 ال تقل عن يوجد بين السبورة والطالب مسافة

جلوس ضعاف النظر في والتأكد من على األقل  متر
  المقدمة. 

1      

4.6  

يتم توزيع وتوصيل األجهزة الكهربائية على مقابس 
صيانة المختلفة لتقليل األحمال وعمل فحص وبرامج 

 استخدامومستمر وعدم  وقائية لها بشكل دوريال
التالف منها وتأمينها في مكان مغلق لحين إصالحها 

  .استبدالهاأو 

1      

  مالحظات إضافية:
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  3.5  3.5  األنشطة (الرسم والموسيقى) صفوف .5

5.1  

ومنظمة وجودة بشكل عام نظيفة  األنشطة صفوف
الهواء ومعدالت التهوية والرطوبة ودرجة الحرارة 

الطبيعية والمسموح بها.  الحدودواالضاءة ضمن 
   )باألجهزةفحص (

0.5      

5.2  
مزود بمغسلة ومياه حارة وباردة  الرسم صفوف

لتنظيف اليدين بعد  وصابون سائل ووسيلة تجفيف
  .الدرس انتهاء

0.5      

5.3  

مائية ذات قاعدة األلوان واألصباغ المستخدمة 
مع ضمان  ومصنوعة من مواد آمنه وصديقه للبيئة

) MSDSلوائح بيانات السالمة الخاصة بها (توفير 
في حاالت  لالستخداموتوفير نسخة للعيادة المدرسية 

  الطوارئ.

0.5      

5.4  
توافر إجراءات ولوحات ارشادية تتعلق بالبيئة 

اآلمن  االستخدامتشمل المهنية والصحة والسالمة 
  للمعدات والمواد.

0.5      

5.5  
لتخزين مخصص ومعزول ومؤمن يوجد مكان 

  آمنه ومنظمة. المواد واألدوات المستخدمة بصورة
0.5      

5.6  

الموسيقى مصممة ومزودة  صفوفالجدران في 
الضوضاء  انتشاربمواد عازلة للصوت وتمنع 

وضمان الحفاظ عليها ضمن الحدود  والضجيج
أثناء  فحص باألجهزة( .الطبيعية والمسموح بها

  )الدرس

0.5      

5.7  

في المسموعة والمرئية نذار الحريق إتتوفر أنظمة 
الموسيقى ومستويات جرس اإلنذار بها تزيد  صفوف

أثناء الدرس بما ال عن أعلى معدالت ضوضاء فيها 
  ديسبل للتمكن من سماعه. 20 يقل عن

0.5      

  مالحظات إضافية:
  

  

  



 البيئة والصحة والسالمةإدارة   مسؤول اإلصدار
 إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام

المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . النماذج6.0   المعيار

01   إصدار رقم
البيئة والصحة نموذج تقييم إشتراطات  -(أ)  8نموذج 

التعليمية) المنشآتوالسالمة المهنية في مكان العمل (
  السياسة

 

8 of 19 
نموذج تقييم إشتراطات البيئة والصحة والسالمة  -(أ)  8نموذج 

التعليمية) نشآتالمالمهنية في مكان العمل (
 السياسة

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

  م
البيئة والصحة والسالمة المهنية  اشتراطات

  في مكان العمل 
  التقييم  الوزن

  المالحظات
  2.5  2.5  المكتبات .6

6.1  

ومنظمة وجودة الهواء بشكل عام نظيفة  اتالمكتب
ومعدالت التهوية والرطوبة ودرجة الحرارة 

الطبيعية والمسموح بها.  الحدودواالضاءة ضمن 
  ) فحص باألجهزة(

0.5      

6.2  
ان تكون الخزائن واألرفف ثابتة ومثبتة بشكل جيد 

الطالب والكتب مخزنة سالمة على  اً وال تشكل خطر
  امنه ويمكن تناولها بسهولة. عليها بطريقة

0.5      

6.3  
عدد كافي من مخارج  اتالمكتبان يتوافر في 

الطوارئ يسهل الوصول اليها ومزودة بالفتات 
  مضاءة "مخارج/ أبواب طوارئ". 

0.5      

6.4  

ان تكون جميع التوصيالت الكهربائية معزولة 
يتم توزيع وتوصيل وأن ومغطاة بطريقة آمنه 

األجهزة الكهربائية على مقابس مختلفة لتقليل 
وقائية لها الصيانة الاألحمال وعمل فحص وبرامج 

التالف منها  استخدامومستمر وعدم  بشكل دوري
 .استبدالهاوتأمينها في مكان مغلق لحين إصالحها أو 

1      

  مالحظات إضافية:
  

  

  

  

  

  

 

  



 البيئة والصحة والسالمةإدارة   مسؤول اإلصدار
 إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام

المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . النماذج6.0   المعيار

01   إصدار رقم
البيئة والصحة نموذج تقييم إشتراطات  -(أ)  8نموذج 

التعليمية) المنشآتوالسالمة المهنية في مكان العمل (
  السياسة
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نموذج تقييم إشتراطات البيئة والصحة والسالمة  -(أ)  8نموذج 

التعليمية) نشآتالمالمهنية في مكان العمل (
 السياسة

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

  م
البيئة والصحة والسالمة المهنية  اشتراطات

  في مكان العمل 
  التقييم  الوزن

  المالحظات
  5  5  المسارح .7

7.1  
الكراسي منظمة بطريقة المسارح نظيفة بشكل عام و

  .فيها تسهل عملية اخالء المتواجدين
1      

7.2  

من مخارج الطوارئ الغير مغلقة  ييوجد عدد كاف
ومزودة بالفتات مضاءة "مخارج/ أبواب طوارئ"، 
 مع ضرورة وجود مخرج طوارئ خلف منصة

  .العرض

1      

7.3  

جميع األثاث والستائر واألرضيات والخامات 
المستخدمة في المسرح من مواد مقاومة للحريق. كما 
يجب ان تكون جميع التوصيالت الكهربائية معزولة 

يتم توزيع وتوصيل وأن مغطاة بطريقة آمنه و
األجهزة الكهربائية على مقابس مختلفة لتقليل 

وقائية لها الصيانة الاألحمال وعمل فحص وبرامج 
التالف منها  استخدامومستمر وعدم  بشكل دوري

 .استبدالهاوتأمينها في مكان مغلق لحين إصالحها أو 

1      

7.4  
أرضيات مقاومة توافر ممرات طولية وعرضية من 

للحريق وخالية من مخاطر التعثر واالنزالق 
  والسقوط.

1      

7.5  
درجات  4توافر درابزين إذا كان سلم المسرح من 

  او أكثر لتفادي السقوط.
0.5      

      0.5  عدم استخدام المنطقة الخلفية في المسرح للتخزين.  7.6
  مالحظات إضافية:

  

  

  

  

  

  



 البيئة والصحة والسالمةإدارة   مسؤول اإلصدار
 إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام

المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . النماذج6.0   المعيار

01   إصدار رقم
البيئة والصحة نموذج تقييم إشتراطات  -(أ)  8نموذج 

التعليمية) المنشآتوالسالمة المهنية في مكان العمل (
  السياسة
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نموذج تقييم إشتراطات البيئة والصحة والسالمة  -(أ)  8نموذج 

التعليمية) نشآتالمالمهنية في مكان العمل (
 السياسة

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

  م
البيئة والصحة والسالمة المهنية  اشتراطات

  في مكان العمل 
  التقييم  الوزن

  المالحظات
  7  7  العلمية المختبرات .8

8.1  

واألدوات لمعدات لجميع ايوجد بطاقات تعريفية 
وإجراءات التعامل والتشغيل اآلمن لها وكشف بجميع 

توفير لوائح بيانات والمواد الكيميائية وكمياتها 
منها ) وتوفير نسخة MSDS(السالمة الخاصة بها 

  في حاالت الطوارئ. لالستخدامللعيادة المدرسية 

1      

8.2  

توفير معدات السالمة والوقاية من الحريق 
والطوارئ (أجهزة الكشف عن الغازات وأجهزة 

، طفايات الغاز استخدامفي حال  شفط الغازات
الحريق، بطانيات الحريق، حقيبة اإلسعافات األولية، 
معدات الوقاية الشخصية، دش وغسول العيون، الخ). 

1      

8.3  

تخزين المواد الكيماوية واألجهزة والمعدات 
المستخدمة في المختبرات في مكان آمن ومغلق 

و االقتراب أومعزول وال يسمح ألي شخص بدخوله 
حظر الدخول والالفتات التحذيرية منه ويوجد الفتات 

  منه. قترابالاالتي تشير الى ضرورة عدم 

1      

8.4  
إتباع إجراءات وقواعد السالمة والعمل اآلمن اثناء 

  .اتإجراء التجارب والعمل داخل المختبر
1      

8.5  

لمخاطر وسجل خاص بالمواد اتقييم توفير سجل 
معها اآلمن الكيميائية ومخاطرها وطريقة التعامل 

وطريقة معالجة الحوادث الناجمة عنها (الحريق، 
  .والتأكد من معرفة الطالب بها اإلنسكابات، الخ)

1      

8.6  
معدات الوقاية الشخصية الالزمة اثناء العمل  استخدام

  من التالف منها.اآلمن  والتخلص اتفي المختبر
1      

8.7  

والتأكد  هامطابق للمعايير الخاصة ب اتثاث المختبرأ
من جودة نوعية الهواء ومعدالت التهوية والرطوبة 

الطبيعية  الحدودودرجة الحرارة واالضاءة ضمن 
   )فحص باألجهزة(والمسموح بها. 

1      

  مالحظات إضافية:
  

  



 البيئة والصحة والسالمةإدارة   مسؤول اإلصدار
 إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام

المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . النماذج6.0   المعيار

01   إصدار رقم
البيئة والصحة نموذج تقييم إشتراطات  -(أ)  8نموذج 

التعليمية) المنشآتوالسالمة المهنية في مكان العمل (
  السياسة
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نموذج تقييم إشتراطات البيئة والصحة والسالمة  -(أ)  8نموذج 

التعليمية) نشآتالمالمهنية في مكان العمل (
 السياسة

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

  م
البيئة والصحة والسالمة المهنية  اشتراطات

  في مكان العمل 
  التقييم  الوزن

  المالحظات
والخارجية والصاالت ساحات اللعب الداخلية  .9

  الرياضية
7.5  7.5  

9.1  
مبطنة مؤمنة ودوات الرياضية ألالمعدات وا

طراف والحواف وال تشكل خطورة على سالمة ألا
  .الطالب

1      

9.2  

مغطاة مؤمنة واأللعاب  اتاألعمدة التي تتوسط ساح
للمساعدة على  و المطاطأ سفنجإلابواقي من مادة 

واللعب  ثناء الجريأالصدمات  متصاصا
 منآلعاب مزودة بمنطقة سقوط ألا أسفلرضيات ألوا

  ومجهزة بمواد ماصة للصدمات. 

1      

9.3  

مزودة بأجهزة تكييف الصاالت الرياضية المغلقة 
والتأكد من جودة نوعية الهواء ضاءة مناسبة إو

ومعدالت التهوية والرطوبة ودرجة الحرارة 
الطبيعية والمسموح بها.  الحدودواالضاءة ضمن 

   )فحص باألجهزة(

1      

9.4  
طوارئ رج اولية متوفرة ويوجد مخألسعافات اإلا

ت الرياضية المغلقة ومعروفة لجميع صاالالفي كافية 
  .الطالب

1      

9.5  
مزودة بمياه حارة  ستحماملالمخصصة  مرافقتتوفر 

ووسيلة تجفيف وغرفة  ستحماماوباردة وصابون 
   .المالبسمزودة بخزانات لحفظ وتبديل 

1      

9.6  
األدوات واأللعاب لتخزين ومغلقة يوجد غرفة خاصة 

مع ضمان منع دخول  منظمةآمنة وبصورة 
  األشخاص الغير مخولين اليها. 

0.5      

9.7  

من حيث المواصفات ومناسبة رضيات سليمة ألا
ية خالية من أوعليها لممارسة األنشطة الرياضية 

أو تلفيات من شأنها تعريض سالمة الطالب  عيوب
   للخطر.

1      

9.8  
مكان وبعيدة عن إلالخارجية مظللة قدر االساحات 

   .مواقف الحافالت
1      

  مالحظات إضافية:
  



 البيئة والصحة والسالمةإدارة   مسؤول اإلصدار
 إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام

المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . النماذج6.0   المعيار

01   إصدار رقم
البيئة والصحة نموذج تقييم إشتراطات  -(أ)  8نموذج 

التعليمية) المنشآتوالسالمة المهنية في مكان العمل (
  السياسة
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نموذج تقييم إشتراطات البيئة والصحة والسالمة  -(أ)  8نموذج 

التعليمية) نشآتالمالمهنية في مكان العمل (
 السياسة

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

  م
البيئة والصحة والسالمة المهنية  اشتراطات

  في مكان العمل 
  التقييم  الوزن

  المالحظات
  5.5  5.5  أحواض السباحة  .10

10.1  
دوات السالمة من أطواق وستر النجاة أفر جميع اتتو

  .حاالت طارئة أيللتعامل مع  وغيرها
1      

10.2  

 رشادات وتعليمات البيئة والصحة والسالمةإتوجد 
السباحة  أحواضعند التواجد في منطقة المهنية 

جميع بموزعة في أماكن واضحة و واستخدامها
  .هامرافق

0.5      

10.3  

جميع األرضيات والمماشي وباألخص المحيطة 
السباحة مصنعة من نوعية مقاومة  أحواضبحواف 

ه وتسريب ومزودة بوسائل إضافية لمنع نزالقالل
نظيفة وصافية  األحواضومياه المياه لمنع تراكمها 
  خالية من الشوائب.

1      

10.4  
توضح بألوان مختلفة  األحواضعمق لتوجد عالمات 
  .هااألعماق فيتغير مستويات 

0.5      

10.5  
الساللم المخصصة للنزول والصعود موزعة بشكل 
كافي ومناسب على الجوانب ومثبتة بشكل جيد ويتم 

  .ومستمربشكل دوري وصيانتها فحصها 
0.5      

10.6  
يومية الفحوصات الكيميائية والفيزيائية اليتم عمل 
 وضرورة تسجيل وحرارتهامياه السالمة للتأكد من 

  .بها سجل خاصفي النتائج وتوثيق 
0.5      

10.7  

تخزين المواد الكيماوية المستخدمة في مكان آمن 
ومغلق ومعزول وال يسمح ألي شخص بدخوله او 
االقتراب منه ويوجد الفتات حظر الدخول والالفتات 
التحذيرية التي تشير الى ضرورة عدم االقتراب منه. 

مة الخاصة بجميع كما يتم توفير لوائح بيانات السال
) MSDSالمواد الكيميائية المستخدمة فيها (

 لالستخداموتوفير نسخة للعيادة المدرسية وكمياتها 
  في حاالت الطوارئ.

0.5      

10.8  

مزودة بمياه حارة  ستحماملالمرافق مخصصة تتوفر 
ووسيلة تجفيف وغرفة  ستحماماوباردة وصابون 

ة لكل صفمن المالبسمزودة بخزانات لحفظ وتبديل 
  من الذكور واإلناث. 

1      

  



 البيئة والصحة والسالمةإدارة   مسؤول اإلصدار
 إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام

المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . النماذج6.0   المعيار

01   إصدار رقم
البيئة والصحة نموذج تقييم إشتراطات  -(أ)  8نموذج 

التعليمية) المنشآتوالسالمة المهنية في مكان العمل (
  السياسة
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نموذج تقييم إشتراطات البيئة والصحة والسالمة  -(أ)  8نموذج 

التعليمية) نشآتالمالمهنية في مكان العمل (
 السياسة

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

  مالحظات إضافية:
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 البيئة والصحة والسالمةإدارة   مسؤول اإلصدار
 إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام

المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . النماذج6.0   المعيار

01   إصدار رقم
البيئة والصحة نموذج تقييم إشتراطات  -(أ)  8نموذج 

التعليمية) المنشآتوالسالمة المهنية في مكان العمل (
  السياسة

 

14 of 19 
نموذج تقييم إشتراطات البيئة والصحة والسالمة  -(أ)  8نموذج 

التعليمية) نشآتالمالمهنية في مكان العمل (
 السياسة

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

  م
البيئة والصحة والسالمة المهنية  اشتراطات

  في مكان العمل 
  التقييم  الوزن

  المالحظات
  5  5  العيادات  .11

11.1  
سل وصابون سائل ومناشف ورقية امجهزة بمغ

  وأجهزة تعقيم األيدي.
0.5      

11.2  
وسجل  الطالبوجود سجل طبي خاص لكل 

  الخاصة.الحرجة وبالحاالت الطبية 
1      

11.3  
جميع سلطات مجهزة حسب معايير وزارة الصحة و

  .المعنية بها االختصاص
0.5      

11.4  
جميع الحوادث والجروح والحاالت تسجيل وتوثيق 

    الحرجة في سجل خاص بها.
1      

11.5  
يوجد على كل منها وجود حاويات للنفايات الطبية 

  .الصق يشير الى محتواها بشكل واضح
0.5      

      0.5  .وجود معدات السالمة والوقاية الشخصية الالزمة  11.6

11.7  
مختص بشكل دائم اثناء مرخص ووجود ممرض 

في حال عدم  عنهووجود من ينوب اليومي الدوام 
  ظرف. أيتحت وجوده او مغادرته 

1      

  مالحظات إضافية:
  

  

  

  

  

 

  

  

  

  



 البيئة والصحة والسالمةإدارة   مسؤول اإلصدار
 إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام

المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . النماذج6.0   المعيار

01   إصدار رقم
البيئة والصحة نموذج تقييم إشتراطات  -(أ)  8نموذج 

التعليمية) المنشآتوالسالمة المهنية في مكان العمل (
  السياسة

 

15 of 19 
نموذج تقييم إشتراطات البيئة والصحة والسالمة  -(أ)  8نموذج 

التعليمية) نشآتالمالمهنية في مكان العمل (
 السياسة

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

  م
البيئة والصحة والسالمة المهنية  اشتراطات

  في مكان العمل 
  التقييم  الوزن

  المالحظات
  8.5  8.5  غرف الطعامصف / االمق  .12

12.1  

تنظيفها بشكل دوري على مدار ويتم  بشكل عام ةنظيف
مع ضرورة  واآلفات الحشرات انتشاراليوم لمنع 

مكافحتها من خالل اإلجراءات المتبعة مع السلطات 
  .المعنية

1      

12.2  

مؤهلين وغرف الطعام صف ان بالمقيالعاملجميع 
من قبل صحية الشهادات الويحملون ومرخصين 

ن بالنظافة الشخصية يوملتزمالمختصة سلطات ال
معدات الوقاية والحماية  واستخداموالشروط الصحية 

 .بها االلتزاموالواجب  ثناء العملأ المناسبةالشخصية 

2      

12.3  

بوسائل لعرض األطعمة والحفاظ على درجة  ةمجهز
ومكان مناسب لتخزين  (الساخنة أو الباردة)حرارتها 

أعلى مدار اليوم  همنآالمواد الغذائية بصورة سليمة و
 انتهاءبعد ها ويمنع التخزين نهائياً فيلتقديم الوجبات 
  اليوم الدراسي.

1      

12.4  
مياه صالحة للشرب من خالل مبردات او ايه توافر 

وسائل أخرى موزعة بشكل مناسب وكافي وتخضع 
  .للفحص والصيانة الدورية للتأكد من صالحيتها

0.5      

12.5  
غذية للطالب ألابيع ل منفذ (شباك)كثر من أد ووجو

لطالب لتنظيم امراقبين وجود ولمنع التزاحم والتدافع 
  اثناء عملية الشراء.

0.5      

12.6  
بصابون سائل ومياه باردة وحارة ووسيلة  ةمزود

  تجفيف.
0.5      

12.7  

نتاج ومدة إلمزودة بتاريخ ا هااألغذية التي تباع في
وبطاقات التعريف  نتهاءالاالصالحية وتاريخ 

الغذاء  اشتراطاتحسب بالمحتويات والقيمة الغذائية 
من قبل  استيفائهاالصحي والمتطلبات الواجب 

  موردي الغذاء طبقاً للعقود المبرمة معهم.

1.5      

12.8  
في مكان  اتعليق الشهادات الصحية للعاملين فيه

  .خاص بهاد سجل وواضح ووج
0.5      

      0.5  .فيها ببيعهافقط بقائمة األصناف المصرح  لتزامالا  12.9

12.10  
يومية من األغذية المباعة في  ةبعين حتفاظالا

  ات.العياد
0.5      



 البيئة والصحة والسالمةإدارة   مسؤول اإلصدار
 إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام

المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . النماذج6.0   المعيار

01   إصدار رقم
البيئة والصحة نموذج تقييم إشتراطات  -(أ)  8نموذج 

التعليمية) المنشآتوالسالمة المهنية في مكان العمل (
  السياسة

 

16 of 19 
نموذج تقييم إشتراطات البيئة والصحة والسالمة  -(أ)  8نموذج 

التعليمية) نشآتالمالمهنية في مكان العمل (
 السياسة

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

  م
البيئة والصحة والسالمة المهنية  اشتراطات

  في مكان العمل 
  التقييم  الوزن

  المالحظات
  5  5  غرف التخزين  .13

      0.5  .داخلها والترتيب والتنظيمالعامة مراعاة النظافة   13.1

13.2  
مع مراعاة توفر  تخزن المواد بطريقة جيدة وصحيحة

متر بين السقف والمواد المخزنة.  1مسافة ال تقل عن 
1      

      0.5  األرفف المستخدمة للتخزين مثبتة وبحالة جيدة.  13.3

13.4  
جميع التوصيالت الكهربائية معزولة ومغطاة بطريقة 

  لها.ودورية آمنه ويتم عمل فحص وصيانة وقائية 
1      

13.5  
الالزمة لنقل المواد  تتوفر األدوات أو المعدات

  ).وعربات التحميل وتداولها (الساللم
0.5      

13.6  
 دخان ومعدات مكافحة الحريقالشف واكمزودة ب

الالزمة بما فيها الطفايات وخراطيم ورشاشات 
  .المياه)

1.5      

  مالحظات إضافية:
  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  



 البيئة والصحة والسالمةإدارة   مسؤول اإلصدار
 إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام

المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . النماذج6.0   المعيار

01   إصدار رقم
البيئة والصحة نموذج تقييم إشتراطات  -(أ)  8نموذج 

التعليمية) المنشآتوالسالمة المهنية في مكان العمل (
  السياسة

 

17 of 19 
نموذج تقييم إشتراطات البيئة والصحة والسالمة  -(أ)  8نموذج 

التعليمية) نشآتالمالمهنية في مكان العمل (
 السياسة

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

  م
البيئة والصحة والسالمة المهنية  اشتراطات

  في مكان العمل 
  التقييم  الوزن

  المالحظات
 المعلومات ةلتقنيخوادم الغرف   .14

)IT Server Rooms(  
1.5  1.5  

14.1  

حرارة وأجهزة مراقبة مزودة بنظام تبريد فعال 
فحص (أو أقل مئوية درجة  20-18 من الغرف

جيدة التوصيالت الكهربائية بحالة ) وباألجهزة
يتم توزيع وأن معزولة ومغطاة بطريقة آمنه و

وتوصيل األجهزة على مقابس مختلفة لتقليل األحمال 
وقائية لها بشكل الصيانة الوعمل فحص وبرامج 

التالف منها وتأمينها  استخدامومستمر وعدم  دوري
  .استبدالهافي مكان مغلق لحين إصالحها أو 

0.5      

14.2  
 دخان ومعدات مكافحة الحريقالشف واكمزودة ب

من نوع  اآللي نظام اإلطفاءالالزمة بما فيها 
FM200 أو ما يماثله.  

0.5      

14.3  
غير موصلة عازلة ومن مواد  اتأرضيمزودة ب
نوافذ ويمنع الدخول اليها  أيوال يوجد بها  للكهرباء

  .اال لألشخاص المخولين لذلك
0.5      

  مالحظات إضافية:
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 البيئة والصحة والسالمةإدارة   مسؤول اإلصدار
 إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام

المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . النماذج6.0   المعيار

01   إصدار رقم
البيئة والصحة نموذج تقييم إشتراطات  -(أ)  8نموذج 

التعليمية) المنشآتوالسالمة المهنية في مكان العمل (
  السياسة

 

18 of 19 
نموذج تقييم إشتراطات البيئة والصحة والسالمة  -(أ)  8نموذج 

التعليمية) نشآتالمالمهنية في مكان العمل (
 السياسة

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

  م
البيئة والصحة والسالمة المهنية  اشتراطات

  في مكان العمل 
  التقييم  الوزن

  المالحظات
  1.5  1.5  غرف الصالة  .15

      0.5   .بشكل عام وبحالة جيدةنظيفة   15.1

15.2  
والرطوبة واإلضاءة  ومعدالت التهويةجودة الهواء 

فحص ( والمسموح بهاالطبيعية  الحدود ضمن
  .)باألجهزة

0.5      

15.3  
 دخان ومعدات مكافحة الحريقالشف واكمزودة ب

  .الالزمة بما فيها الطفايات وخراطيم المياه)
0.5      

  مالحظات إضافية:
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 البيئة والصحة والسالمةإدارة   مسؤول اإلصدار
 إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام

المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . النماذج6.0   المعيار

01   إصدار رقم
البيئة والصحة نموذج تقييم إشتراطات  -(أ)  8نموذج 

التعليمية) المنشآتوالسالمة المهنية في مكان العمل (
  السياسة

 

19 of 19 
نموذج تقييم إشتراطات البيئة والصحة والسالمة  -(أ)  8نموذج 

التعليمية) نشآتالمالمهنية في مكان العمل (
 السياسة

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

  م
البيئة والصحة والسالمة المهنية  اشتراطات

  في مكان العمل 
  التقييم  الوزن

  المالحظات
  6  6  دورات المياه  .16

16.1  

للذكور  متوفرة وموزعة بشكل مناسب وكافي
 لذويمع توافر التجهيزات المناسبة واإلناث 

يتم تنظيفها بشكل دوري والخاصة  االحتياجات
ومستمر للحفاظ عليها في حالة جيدة على مدار 

  .اليوم

1      

16.2  
مزودة بصابون سائل ومياه باردة وحارة ويوجد 

  .وسيلة مناسبة لتجفيف األيدي
1.5      

16.3  
لتوفير دائم تعمل بشكل مراوح شفط زودة بم

  .مناسبةالالتهوية 
0.5      

16.4  

بواب في حالة جيدة والباب الخارجي ذاتي ألا
للمراحل العمرية المغاسل مناسب  رتفاعاوالغلق 

 نزالقلاللطالب واألرضيات من نوعية مقاومة ل
  إضافية.  انزالقومزودة بموانع 

1      

16.5  
رضيات والمغاسل أليتم تنظيف الجدران وا

 ةخاليالحفاظ عليها والحمامات بصورة يومية و
  .و العيوبأمن األعطال 

1      

16.6  
ة عن صفمن عاملين والزواردورات مياه ال
  .لطالبمخصصة لدورات المياه ال

0.5      

16.7  
النوافذ نظيفة ومزودة بشبك بحالة جيدة لمنع 

  .دخول الحشرات والقوارض
0.5      

  مالحظات إضافية:
  

  

  

  

  



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار
 إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام

المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . النماذج6.0   المعيار

01   إصدار رقم
نموذج تقييم إشتراطات البيئة والصحة  -(ب)  8نموذج 

اإلدارية) المنشآتوالسالمة المهنية في مكان العمل (
  السياسة

 

1 of 12 
نموذج تقييم إشتراطات البيئة والصحة  -(ب)  8نموذج 

اإلدارية) نشآتالموالسالمة المهنية في مكان العمل (
 السياسة

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

   البيئة والصحة والسالمة المهنية في مكان العمل اشتراطاتنموذج تقييم  –) ب( 8نموذج 
  )اإلدارية المنشآت(

/  المؤسسةأسم 
  المبنى:

  
...........................  

 المؤسسةرقم 
)SIS:(  

  
...............................  

المنطقة التعليمية / 
  اإلمارة:

  
  القطاع / النطاق:  ...........................

  
...............................  

/  المؤسسةإحداثيات 
  المبنى:

  
...........................  

  تاريخ:اليوم وال
  

...............................  

أسم الشخص 
  المسؤول:

  ظيفي:والمسمى ال

...........................  
  

...........................  

بيانات التواصل مع 
الشخص المسؤول / 

  المدير:

 .....................  مباشر:
  .....................متحرك: 

  بريد الكتروني:
...............................  

  أسم المقييم:
  

  هاتف متحرك: 

...........................  
  

...........................

  يوم وتاريخ الزيارة:
  

  التوقيت:  

...............................  
  

............................... 

عدد األشخاص في 
  / المبنى: المؤسسة

   ............... :عاملينال

  .............. المقاولين:
  

 ....... مقدمي الخدمات:

  نوع الزيارة

  تقييم دوري   ͏

  تقييم طارئ   ͏

  أخرى (حدد):   ͏

...............................  

............................... 



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار
 إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام

المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . النماذج6.0   المعيار

01   إصدار رقم
نموذج تقييم إشتراطات البيئة والصحة  -(ب)  8نموذج 

اإلدارية) المنشآتوالسالمة المهنية في مكان العمل (
  السياسة

 

2 of 12 
نموذج تقييم إشتراطات البيئة والصحة  -(ب)  8نموذج 

اإلدارية) نشآتالموالسالمة المهنية في مكان العمل (
 السياسة

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

  م
البيئة والصحة والسالمة المهنية  اشتراطات

   العمل في مكان
  التقييم  الوزن

  المالحظات
  40  40  المبنى بشكل عام .1

1.1  
ونظيف وبحالة جيدة بشكل عام، المبنى مرتب 

رضيات خالية من أية عيوب ألسقف واألالجدران وا
  أو تلفيات.

3      

1.2  

من قبل  ينومرخص ينأمن مؤهلحراس وجود 
للمبنى  ةخل الخارجياعلى المد االختصاصسلطات 

مين حركة السير وعمليات الدخول ألتنظيم وت
كما جبات األمنية المعتادة ابالووالخروج والقيام 

توفر لوحة التحكم في أنظمة اإلنذار ومكافحة ت
  تعمل بصورة جيدة.ولحريق ا

3      

1.3  

خالية والمساحات األرضية المحيطة بالمبنى نظيفة 
ية مواد قابلة أ وأ أو القمامةعشاب الضارة ألمن ا

المركبات يوجد مطبات لتخفيف سرعة كما  لالشتعال
  المشاة.مام بوابات الدخول والخروج ومداخل أ

2      

1.4  

في  والصحة والسالمةتتوفر إجراءات تنظيمية للبيئة 
ولجنة مشكلة ومعنية في هذا الخصوص  المؤسسة

ويتم عمل دورات توعية وتدريب في هذا المجال 
جراء تمارين اخالء وهمية بالتعاون مع الدفاع إو

ً على األقل خالل العام  المدني مرة واحدة سنويا
  .رة واحدة كل فصل دراسيوداخلياً م الدراسي

3      

1.5  

التعليمات الواجب اإلجراءات وتطبق  المؤسسة
تباعها في حاالت الطوارئ ويوجد لديها خطة اخالء إ

ومعلومة  محددةمعتمدة ومطبقة ونقاط تجمع آمنه 
  للجميع.

3      

1.6  

المبنى مزود بأنظمة اإلنذار ومكافحة الحريق موزعة 
بشكل دوري من  صيانتهايتم وتعمل بفاعلية تامة و

خالل شركة متخصصة ومعتمدة في هذا المجال 
مميز ومسموع بوضوح في وصوت جرس اإلنذار 

في متطلبات القوانين والحسب  المؤسسةكافة أرجاء 
متطلبات  استيفاءويوجد شهادة  كود اإلمارات للحريق

الوقاية من الحريق من قبل إدارة الدفاع المدني 
  ل.صالحة وسارية المفعو

6      



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار
 إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام

المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . النماذج6.0   المعيار

01   إصدار رقم
نموذج تقييم إشتراطات البيئة والصحة  -(ب)  8نموذج 

اإلدارية) المنشآتوالسالمة المهنية في مكان العمل (
  السياسة

 

3 of 12 
نموذج تقييم إشتراطات البيئة والصحة  -(ب)  8نموذج 

اإلدارية) نشآتالموالسالمة المهنية في مكان العمل (
 السياسة

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

1.7  

غرف مضخات الحريق بحالة جيدة التهوية 
ضاءة ومزودة بنظام إنذار وإطفاء وطفاية حريق إلوا

 يتم صيانتهايدوية والمضخة تعمل بفاعلية تامة و
متخصصة ال اتشركالبشكل دوري من خالل 

  معتمدة.الو

2      

1.8  

غرف الكهرباء واألماكن الخطرة مغلقة وال يسمح 
منها ويوجد الفتات  االقترابألي شخص بدخولها او 

حظر الدخول والالفتات التحذيرية التي تشير الى 
  منها. االقترابضرورة عدم 

2      

1.9  
جميع التوصيالت الكهربائية في المبنى سليمة وبحالة 
جيدة وال تشكل خطورة على المتواجدين 

  والمستخدمين.
2      

1.10  
يتم التحكم في مستويات الضوضاء (الضجيج) 

 ةالطبيعي ودويكون المعدل العام ضمن الحد
  )فحص باألجهزة. (اوالمسموح به

2      

1.11  
ضاءة مناسبة في المبنى ويكون المعدل العام إيوجد 

فحص . (اوالمسموح به ةالطبيعي ودضمن الحد
  )باألجهزة

2      

1.12  
الحرارة ومعدالت التهوية ضمن الحدود درجات 

  )فحص باألجهزةالطبيعية والمسموح بها. (
2      

1.13  

وعرضها  وانسيابية سالكةجميع الممرات والطرقات 
تدفق مستخدميها وتؤدي الى الخارج  الستيعابكافي 

بيسر وسهولة وخالية من أية عيوب أو تلفيات أو 
للخطر عوائق من شانها تعريض سالمة المتواجدين 

 االحتياجاتوتتضمن منحدرات خاصة بذوي 
مع توفر جميع اللوحات اإلرشادية الالزمة الخاصة 

  .والمضاءة والمرئية بشكل واضح

4      

1.14 

والطرق  المؤسسةحجم البوابات الخارجية لحرم 
الداخلية تسمح بدخول آليات اإلطفاء واإلنقاذ 
ووصولها ألقرب نقطة من المبنى في حاالت 

  الطوارئ. 

2     

1.15  

يوجد نظام لمراقبة المبنى بشكل عام من خالل شبكة 
كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية ودخول 

أنظمة الحضور  باستخدامالعاملين والمتعاملين 
  وتعريف الهوية وتسجيل الدخول.  

2      



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار
 إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام

المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . النماذج6.0   المعيار

01   إصدار رقم
نموذج تقييم إشتراطات البيئة والصحة  -(ب)  8نموذج 

اإلدارية) المنشآتوالسالمة المهنية في مكان العمل (
  السياسة
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نموذج تقييم إشتراطات البيئة والصحة  -(ب)  8نموذج 

اإلدارية) نشآتالموالسالمة المهنية في مكان العمل (
 السياسة

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

  م
البيئة والصحة والسالمة المهنية  اشتراطات

  في مكان العمل 
  التقييم  الوزن

  المالحظات
  7  7  السيارات انتظارمواقف  .2

2.1  

معلومة المحددة والمناطق التقف في جميع السيارات 
المقاولين ومقدمي وللعاملين الحرم وخارج داخل 

قف اقف العاملين عن مواموفصل والخدمات 
عدم والمتعاملين والمقاولين ومقدمي الخدمات 

 منها كنقاط للتجمع في حاالت الطوارئ أي استخدام
 االحتياجات لذويمع ضمان توافر أماكن مخصصة 
   .الخاصة بالقرب من مداخل المبنى

2      

2.2  
مقاومة للحريق مصنعة من مواد مظالت المواقف 

  بحالة جيدة وخالية من العيوب.و
2      

2.3  
واإلسعافات يدوية الحريق الطفايات صناديق وجود 

   .بالقرب من الموقفاألولية المظللة 
1.5      

2.4  

باتجاه مغاير لمسار للسيارات وجود مسار خروج 
وتفادي التصادم وفي حال  زدحامالاالدخول لمنع 

تعذر ذلك يكون هناك إجراء تنظيمي متعارف عليه 
   للجميع لتنظيم عمليات الدخول والخروج.

1.5      

  مالحظات إضافية:
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 الوثيقة
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نموذج تقييم إشتراطات البيئة والصحة  -(ب)  8نموذج 

اإلدارية) نشآتالموالسالمة المهنية في مكان العمل (
 السياسة

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

  م
البيئة والصحة والسالمة المهنية  اشتراطات

  في مكان العمل 
  التقييم  الوزن

  المالحظات
  10  10  المكاتب اإلدارية .3

3.1  
 قص /تقطيعالخطرة (مثال أداة دوات جميع األعزل 

 /غلق( ستخدامالافي حالة عدم  وتأمينها )االوراق
  .)االمانمفتاح  /صمامتأمين 

1      

3.2  

يتم توزيع وتوصيل األجهزة الكهربائية على مقابس 
صيانة المختلفة لتقليل األحمال وعمل فحص وبرامج 

 استخدامومستمر وعدم  وقائية لها بشكل دوريال
التالف منها وتأمينها في مكان مغلق لحين إصالحها 

  .استبدالهاأو 

1.5      

3.3  

خلو المكاتب من أية أجهزة غير مسموح بها من 
أو الصعقات شأنها التسبب في حوادث الحرائق 

أجهزة تسخين المياه وتحميص مثال: (الكهربائية 
  الخبز، الخ). 

3      

3.4  
وجودة الهواء ومعدالت بشكل عام المكاتب نظيفة 

التهوية والرطوبة ودرجة الحرارة واالضاءة ضمن 
  ) فحص باألجهزةالطبيعية والمسموح بها. ( الحدود

1.5      

3.5   ً       1  من المواد الكيماوية. المكاتب خالية تماما

3.6  

مناسبة للمستخدمين الخزائن واألرفف األثاث و
مثبتة بشكل جيد وال تشكل خطورة على و

مع وجود الستائر على النوافذ لتقليل  المستخدمين
  .على شاشات العرض واالنعكاسالوهج والحرارة 

1      

3.7  
توفر المساحة الكافية لسهولة الحركة بما ال يقل عن 

متر مربع لكل شخص والتأكد من أن مسالك  4
  عوائق.   أيومسارات اإلخالء آمنة وخالية من 

1     

  مالحظات إضافية:
  

  

  

  



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار
 إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام

المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . النماذج6.0   المعيار

01   إصدار رقم
نموذج تقييم إشتراطات البيئة والصحة  -(ب)  8نموذج 

اإلدارية) المنشآتوالسالمة المهنية في مكان العمل (
  السياسة
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نموذج تقييم إشتراطات البيئة والصحة  -(ب)  8نموذج 

اإلدارية) نشآتالموالسالمة المهنية في مكان العمل (
 السياسة

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

  م
البيئة والصحة والسالمة المهنية  اشتراطات

  في مكان العمل 
  التقييم  الوزن

  المالحظات
  4  4  المكتبات .4

4.1  

ومنظمة وجودة الهواء بشكل عام نظيفة  اتالمكتب
ومعدالت التهوية والرطوبة ودرجة الحرارة 

الطبيعية والمسموح بها.  الحدودواالضاءة ضمن 
  ) فحص باألجهزة(

1      

4.2  
تكون الخزائن واألرفف ثابتة ومثبتة بشكل جيد ان 

والكتب  المستخدمينسالمة على  اً وال تشكل خطر
  مخزنة عليها بطريقة امنه ويمكن تناولها بسهولة.

1      

4.3  
عدد كافي من مخارج  اتالمكتبان يتوافر في 

الطوارئ يسهل الوصول اليها ومزودة بالفتات 
  مضاءة "مخارج/ أبواب طوارئ". 

1      

4.4  

ان تكون جميع التوصيالت الكهربائية معزولة 
يتم توزيع وتوصيل وأن ومغطاة بطريقة آمنه 

األجهزة الكهربائية على مقابس مختلفة لتقليل 
وقائية لها الصيانة الاألحمال وعمل فحص وبرامج 

التالف منها  استخدامومستمر وعدم  بشكل دوري
 .بدالهااستوتأمينها في مكان مغلق لحين إصالحها أو 

1      

  مالحظات إضافية:
  

  

  

  

  

  

 

  



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار
 إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام

المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 الوثيقة
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01   إصدار رقم
نموذج تقييم إشتراطات البيئة والصحة  -(ب)  8نموذج 

اإلدارية) المنشآتوالسالمة المهنية في مكان العمل (
  السياسة
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نموذج تقييم إشتراطات البيئة والصحة  -(ب)  8نموذج 

اإلدارية) نشآتالموالسالمة المهنية في مكان العمل (
 السياسة

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
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  م
البيئة والصحة والسالمة المهنية  اشتراطات

  في مكان العمل 
  التقييم  الوزن

  المالحظات
  10  10  المسارح .5

5.1  
الكراسي منظمة بطريقة المسارح نظيفة بشكل عام و

  .فيها تسهل عملية اخالء المتواجدين
2      

5.2  

من مخارج الطوارئ الغير مغلقة  ييوجد عدد كاف
ومزودة بالفتات مضاءة "مخارج/ أبواب طوارئ"، 
 مع ضرورة وجود مخرج طوارئ خلف منصة

  .العرض

2      

5.3  

جميع األثاث والستائر واألرضيات والخامات 
المستخدمة في المسرح من مواد مقاومة للحريق. كما 
يجب ان تكون جميع التوصيالت الكهربائية معزولة 

يتم توزيع وتوصيل وأن ومغطاة بطريقة آمنه 
األجهزة الكهربائية على مقابس مختلفة لتقليل 

لها وقائية الصيانة الاألحمال وعمل فحص وبرامج 
التالف منها  استخدامومستمر وعدم  بشكل دوري

 .استبدالهاوتأمينها في مكان مغلق لحين إصالحها أو 

2      

5.4  
توافر ممرات طولية وعرضية من أرضيات مقاومة 
للحريق وخالية من مخاطر التعثر واالنزالق 

  والسقوط.
2      

5.5  
درجات  4توافر درابزين إذا كان سلم المسرح من 

  لتفادي السقوط.او أكثر 
1      

      1  عدم استخدام المنطقة الخلفية في المسرح للتخزين.  5.6
  مالحظات إضافية:
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نموذج تقييم إشتراطات البيئة والصحة  -(ب)  8نموذج 

اإلدارية) نشآتالموالسالمة المهنية في مكان العمل (
 السياسة

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

  م
البيئة والصحة والسالمة المهنية  اشتراطات

  في مكان العمل 
  التقييم  الوزن

  المالحظات
  10  10  / كوفي شوب طاعمالم  .6

6.1  

تنظيفها بشكل دوري على مدار ويتم  بشكل عام ةنظيف
مع ضرورة  واآلفات الحشرات انتشاراليوم لمنع 

مكافحتها من خالل اإلجراءات المتبعة مع السلطات 
  .المعنية

2.5      

6.2  

ويحملون مؤهلين ومرخصين  بهان يالعاملجميع 
المختصة سلطات المن قبل صحية الشهادات ال

ن بالنظافة الشخصية والشروط الصحية يوملتزم
 المناسبةمعدات الوقاية والحماية الشخصية  واستخدام

  .بها االلتزاموالواجب  ثناء العملأ

2.5      

6.3  

بوسائل لعرض األطعمة والحفاظ على درجة  ةمجهز
ومكان مناسب لتخزين  (الساخنة أو الباردة)حرارتها 

أعلى مدار اليوم  همنآالمواد الغذائية بصورة سليمة و
 انتهاءبعد ها ويمنع التخزين نهائياً فيلتقديم الوجبات 

  اليوم.

2      

6.4  
بصابون سائل ومياه باردة وحارة ووسيلة  ةمزود

  تجفيف.
0.5      

6.5  

نتاج ومدة إلمزودة بتاريخ ا هااألغذية التي تباع في
وبطاقات التعريف  نتهاءالاالصالحية وتاريخ 

 شتراطاتاالحسب بالمحتويات والقيمة الغذائية 
  .استيفائهاوالمتطلبات الواجب 

2      

6.6  
في مكان  اتعليق الشهادات الصحية للعاملين فيه

  .خاص بهاد سجل وواضح ووج
0.5      

  مالحظات إضافية:
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اإلدارية) المنشآتوالسالمة المهنية في مكان العمل (
  السياسة
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نموذج تقييم إشتراطات البيئة والصحة  -(ب)  8نموذج 

اإلدارية) نشآتالموالسالمة المهنية في مكان العمل (
 السياسة
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  م
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  في مكان العمل 
  التقييم  الوزن

  المالحظات
  6  6  غرف التخزين  .7

      1  .داخلها والترتيب والتنظيمالعامة مراعاة النظافة   7.1

7.2  
مع مراعاة توفر  تخزن المواد بطريقة جيدة وصحيحة

متر بين السقف والمواد المخزنة.  1مسافة ال تقل عن 
1      

      1  األرفف المستخدمة للتخزين مثبتة وبحالة جيدة.  7.3

7.4  
جميع التوصيالت الكهربائية معزولة ومغطاة بطريقة 

  لها.ودورية آمنه ويتم عمل فحص وصيانة وقائية 
1      

7.5  
تتوفر األدوات أو المعدات الالزمة لنقل المواد 

  ).وعربات التحميل وتداولها (الساللم
0.5      

7.6  
 دخان ومعدات مكافحة الحريقالشف واكمزودة ب

الالزمة بما فيها الطفايات وخراطيم ورشاشات 
  .المياه)

1.5      

  مالحظات إضافية:
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اإلدارية) المنشآتوالسالمة المهنية في مكان العمل (
  السياسة
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اإلدارية) نشآتالموالسالمة المهنية في مكان العمل (
 السياسة
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  م
البيئة والصحة والسالمة المهنية  اشتراطات

  في مكان العمل 
  التقييم  الوزن

  المالحظات
 المعلومات ةلتقنيخوادم الغرف   .8
)IT Server Rooms(  

3  3  

8.1  

حرارة وأجهزة مراقبة مزودة بنظام تبريد فعال 
فحص (أو أقل مئوية درجة  20-18 من الغرف

جيدة التوصيالت الكهربائية بحالة ) وباألجهزة
يتم توزيع وأن معزولة ومغطاة بطريقة آمنه و

وتوصيل األجهزة على مقابس مختلفة لتقليل األحمال 
وقائية لها بشكل الصيانة الوعمل فحص وبرامج 

التالف منها وتأمينها  استخدامومستمر وعدم  دوري
  .استبدالهافي مكان مغلق لحين إصالحها أو 

1      

8.2  
 دخان ومعدات مكافحة الحريقالشف واكمزودة ب

من نوع  اآللي نظام اإلطفاءالالزمة بما فيها 
FM200 أو ما يماثله.  

1      

8.3  
غير موصلة عازلة ومن مواد  اتأرضيمزودة ب
نوافذ ويمنع الدخول اليها  أيوال يوجد بها  للكهرباء

  .اال لألشخاص المخولين لذلك
1      

  مالحظات إضافية:
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اإلدارية) نشآتالموالسالمة المهنية في مكان العمل (
 السياسة
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  م
البيئة والصحة والسالمة المهنية  اشتراطات

  في مكان العمل 
  التقييم  الوزن

  المالحظات
  3  3  غرف الصالة  .9

      1   .بشكل عام وبحالة جيدةنظيفة   9.1

9.2  
والرطوبة واإلضاءة  ومعدالت التهويةجودة الهواء 

فحص ( والمسموح بهاالطبيعية  الحدود ضمن
  .)باألجهزة

1      

9.3  
 دخان ومعدات مكافحة الحريقالشف واكمزودة ب

  .الالزمة بما فيها الطفايات وخراطيم المياه)
1      

  مالحظات إضافية:
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نموذج تقييم إشتراطات البيئة والصحة  -(ب)  8نموذج 
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نموذج تقييم إشتراطات البيئة والصحة  -(ب)  8نموذج 

اإلدارية) نشآتالموالسالمة المهنية في مكان العمل (
 السياسة
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  .عنهامسؤوليات 
 

  م
البيئة والصحة والسالمة المهنية  اشتراطات

  في مكان العمل 
  التقييم  الوزن

  المالحظات
  7  7  دورات المياه  .10

10.1  

متوفرة وموزعة بشكل مناسب وكافي للذكور 
 لذويواإلناث مع توافر التجهيزات المناسبة 

الخاصة ويتم تنظيفها بشكل دوري  االحتياجات
ومستمر للحفاظ عليها في حالة جيدة على مدار 

  .اليوم

1.5      

10.2  
باردة وحارة ويوجد مزودة بصابون سائل ومياه 
  .وسيلة مناسبة لتجفيف األيدي

1.5      

10.3  
لتوفير دائم تعمل بشكل مراوح شفط مزودة ب
  .مناسبةالالتهوية 

0.5      

10.4  

بواب في حالة جيدة والباب الخارجي ذاتي ألا
للمراحل العمرية المغاسل مناسب  رتفاعاوالغلق 

واألرضيات من نوعية مقاومة  للمستخدمين
  إضافية.  انزالقومزودة بموانع  نزالقلال

1      

10.5  
رضيات والمغاسل أليتم تنظيف الجدران وا

 ةخاليالحفاظ عليها والحمامات بصورة يومية و
  .و العيوبأمن األعطال 

1      

10.6  
منفصلة عن  عاملين والزواردورات مياه ال
  مخصصة للمستخدمين.دورات المياه ال

0.5      

10.7  
ومزودة بشبك بحالة جيدة لمنع النوافذ نظيفة 

  .دخول الحشرات والقوارض
1      

  مالحظات إضافية:
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  نموذج التدقيق على معايير البيئة والصحة والسالمة المهنية – 9نموذج 

  / المبنى: المؤسسةأسم 
  

............................................. 
    ):SIS( المؤسسةرقم 

.................................................. 

 المنطقة التعليمية / اإلمارة:
  

............................................. 
  القطاع / النطاق:

  
.................................................. 

/  المؤسسةإحداثيات 
  المبنى:

  
  تاريخ:اليوم وال .............................................

  
.................................................. 

رئيس فريق بيانات 
  :التدقيق

  
............................................. 
.............................................

بيانات أعضاء فريق 
    :التدقيق

  
  .......................................:1مدقق 

 .......................................:2مدقق 
  

  التقييم  المالحظات  كود
  .ولكن يوجد فرص للتحسين مع معايير وإجراءات النظاممتوافق   لتحسينلفرص  لكن يوجدمتوافق   1

  عدم التوافق البسيط (المحدود)  2
لم يتم إستيفاء المعايير وإجراءات  –عدم توافق جزئي / بسيط / محدود 

 .النظام بشكل كامل ولكن يوجد إثباتات على أنه يجري العمل على إستيفائها
 .عدم توافق كامل مع معايير وإجراءات النظام  عدم التوافق الرئيسي (الكبير)  3
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  اإلجراء  السياسة  عيارمال
  التوافق

  المسؤولية  خطة العمل
السقف الزمني 

 3 2  1 نعم  للتنفيذ

: 1المعيار 
  القيادة

  إلتزام اإلدارة العليا .1
  

إعتماد السياسة العامة للبيئة والصحة   .أ
  والسالمة المهنية لقطاع التعليم.

              

مراقبة عمليات تطوير وتطبيق النظام   .ب
وتوفير جميع الموارد المالية والبشرية 
المؤهلة والالزمة لتنفيذه وتحقيق جميع 

وضمان تحسينه األهداف المرجوة منه 
  بشكل مستمر.

              

السياسة العامة للبيئة  .2
والصحة والسالمة 

  المهنية لقطاع التعليم

                توصيل السياسة لجميع العاملين.  .أ

وجود ألية لمراقبة وتحديث السياسة   .ب
  بشكل دوري حسب متطلبات النظام.

              

  المهام والمسؤوليات .3

تحديد جميع المهام والمسؤوليات   .أ
وتطبيق لجميع المعنيين بتطوير 

ومراقبة ومراجعة النظام وتحسينه 
  بشكل مستمر. 

              

تضمين المهام والمسؤوليات في   .ب
ولوائح السلوك التوصيف الوظيفي 

وتقييم األداء الدوري لجميع العاملين 
والطالب واألشخاص األخرين 

  المعنيين بتطبيق النظام.

              

: 2المعيار 
  التخطيط

اإللتزام بالمتطلبات  .1
القانونية والمتطلبات 

  األخرى

رصد وتحديد جميع المتطلبات   .أ
القانونية اإلتحادية والمحلية وأية 

يتم إعتماد  معايير أو متطلبات أخرى
النظام والمعايير والسياسات 

  واإلجراءات ذات العالقة بها.
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تسجيل جميع المتطلبات القاونونية   .ب
اإلتحادية والمحلية والمعايير 
والمتطلبات األخرى التي تم رصدها 
وتحديدها في سجل المتطلبات القانونية 

  والمتطلبات األخرى.

              

المتطلبات تضمين وربط جميع هذه   .ت
وأخذها بعين اإلعتبار في إجراءات 
وعمليات تقييم العوامل البيئية 
والمخاطر المتعلقة بالصحة والسالمة 
المهنية وجميع المعايير والسياسات 
واإلجراءات الخاصة بالنظام لضمان 
اإلمتثال لها والتوافق معها واإللتزام 

  بها.

              

تعريف جميع المعنيين بالمتطلبات   .ث
القانونية والمتطلبات األخرى 
وتوصيلها لهم بشكل دوري وجميع 
الوسائل والوسائط المتاحة والمتوفرة 

  للوصول اليها.

              

مراقبة جميع المتطلبات القانونية   .ج
والمتطلبات األخرى والعمل على 
تحديثها بشكل مستمر والتأكد من 
تعريف جميع المعنيين بها لضمان 

والتوافق معها واإللتزام اإلمتثال لها 
  بها في جميع األوقات.

              

  إدارة المخاطر .2
  

تسجيل نتائج عمليات تقييم دراسة و  .أ
العوامل البيئة ومخاطر الصحة 

سجل المخاطر والسالمة المهنية في 
  (العمليات).
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مشاركة وتعريف جميع المعنيين   .ب
نتائج عمليات تقييم العوامل البيئة ب

الصحة والسالمة المهنية ومخاطر 
سجل المخاطر (العمليات) الخاص و

بها وجميع الوسائل والوسائط المتاحة 
  والمتوفرة للوصول اليها.

              

مراقبة ومراجعة وتحديث سجل   .ت
المخاطر (العمليات) بشكل دوري 
ً أو فوراً  على األقل مرة واحدة سنويا
بناءاً على مدخالت نتائج التقييم 

وتقارير التحقيق في الحوادث والتدقيق 
وفي حال تغيير أى من العوامل 
الرئيسية التي من شأنها تغيير نتائج 

  التقييم.

              

إدارة المقاولين  .3
  ومقدمي الخدمات

  

تحديد جميع المتطلبات الخاصة   .أ
بالمقاولين ومقدمي الخدمات وضمان 
أخذها بعين اإلعتبار في عمليات التقييم 

وتضمينها ضمن  واإلختيار والتكليف
العقود المبرمة معهم حال إختيارهم 

  لتنفيذ األعمال وتقديم الخدمات.

              

مراقبة التنفيذ وتقييم األداء لجميع   .ب
المقاولين ومقدمي الخدمات بشكل 
دوري على األقل مرة واحدة سنوياً أو 
فوراً بناءاً على مدخالت نتائج التقييم 
والتدقيق وتقارير التحقيق في 

  الحوادث.

              

إدارة الطوارئ  .4
  والكوارث واألزمات

تسجيل نتائج عمليات تقييم دراسة و  .أ
جميع التهديدات المرتبطة بحاالت 
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الطوارئ واألزمات والكوارث 
المحتملة وذات العالقة بالبيئة والصحة 

سجل في والسالمة المهنية وتسجيلها 
  التهديدات (الطوارئ).

جميع المعنيين مشاركة وتعريف   .ب
جميع التهديدات نتائج عمليات تقييم ب

المرتبطة بحاالت الطوارئ واألزمات 
والكوارث المحتملة وذات العالقة 
بالبيئة والصحة والسالمة المهنية 
وسجل التهديدات (الطوارئ) الخاص 
بها وجميع الوسائل والوسائط المتاحة 

  والمتوفرة للوصول اليها.

              

الخطط والوسائل توافر جميع   .ت
واإلجراءات الالزمة والكافية 
والمناسبة لإلستعداد لها وآليات 
اإلستجابة لها وإدارتها والسيطرة 
عليها والتحكم فيها وإحتوائها حال 

  حدوثها.

              

إجراء التدريبات الوهمية على تنفيذ   .ث
جميع الخطط واإلجراءات الخاصة 
بحاالت الطوارئ واإلستجابة لها 
  بشكل دوري حسب متطلبات النظام. 

              

مراقبة ومراجعة وتحديث سجل   .ج
التهديدات (الطوارئ) بشكل دوري 
ً أو فوراً  على األقل مرة واحدة سنويا
بناءاً على مدخالت نتائج التقييم 
والتدقيق وتقارير التحقيق في الحوادث 
وفي حال تغيير أى من العوامل 
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الرئيسية التي من شأنها تغيير نتائج 
  التقييم.

إدارة األهداف  .5
  ومؤشرات األداء

 األهداف ومؤشرات األداءتحديد جميع   .أ
ذات العالقة بالبيئة والصحة والسالمة 

  المهنية. 
              

مشاركة وتعريف جميع المعنيين   .ب
ذات  األهداف ومؤشرات األداءبجميع 

العالقة بالبيئة والصحة والسالمة 
المهنية وجميع الوسائل والوسائط 

  المتاحة والمتوفرة للوصول اليها.

              

رفع التقارير الدورية لمؤشرات األداء   .ت
  حسب متطلبات النظام. 

              

األهداف مراقبة ومراجعة وتحديث   .ث
ذات العالقة بالبيئة  ومؤشرات األداء

والصحة والسالمة المهنية بشكل 
  دوري ومستمر.  

              

: 3المعيار 
  الدعم

  الموارد البشرية .1
  

تحديد المهام والمسؤوليات وتعريف   .أ
  بتنفيذها بها.ن يجميع المعني

              

توفير الموارد البشرية المطلوبة   .ب
  لتطوير وتطبيق ومراقبة النظام.

              

  والتدريب الكفاءة .2
  

تحديد برامج التوعية والتدريب في   .أ
مجال البيئة والصحة والسالمة المهنية 
الواجب توافرها وتحقيقها وتنفيذها من 

  خالل الخطة السنوية المعتمدة.

              

تنفيذ وتقييم برامج التوعية والتدريب   .ب
بشكل دوري ومستمر حسب الخطة 

  المعتمدة.
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  التواصل والتشاور .3
  

تحديد وتنفيذ إجراءات ووسائل   .أ
التواصل والتشاور مع جميع المعنيين 
بتطبيق النظام بغرض التأكد من 
معرفتهم بالمعايير والسياسات 
واإلجراءات الخاصة به وأخذ اإلفادات 
والتغذية الراجعة منهم بشكل دوري 
بما يضمن نجاح عمليات تطبيقه 

  وفاعليته وتحسينه المستمر.

              

وتحديث إجراءات ووسائل تقييم   .ب
التواصل والتشاور بشكل دوري 

  ومستمر.
              

إدارة الوثائق  .4
  والسجالت

وجود آلية لتحديد إجراءات تطوير   .أ
الوثائق الخاصة بالنظام وإعتمادها 
للتوزيع والنشر وآليات مراجعتها 
وتحديثها بشكل دوري ومستمر 

  وإجراءات إدارة وحفظ السجالت. 

              

: 4المعيار 
  العمليات

دليل إجراءات إدارة  .1
مخاطر البيئة والصحة 
والسالمة لعمليات 

  قطاع التعليم

تطوير وتطبيق دليل إجراءات إدارة   .أ
  المخاطر للعمليات.

              

تعريف جميع المعنيين بدليل إجراءات   .ب
إدارة المخاطر للعمليات وجميع 
الوسائل والوسائط المتاحة والمتوفرة 

  للوصول اليه.

              

مراقبة ومراجعة وتحديث دليل   .ت
إجراءات إدارة المخاطر للعمليات 
بشكل دوري حسب متطلبات النظام أو 
فوراً بناءاً على مدخالت نتائج التقييم 
والتدقيق وتقارير التحقيق في 

  الحوادث.

              



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام الوثيقة
 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . النماذج6.0   المعيار
01   إصدار رقم  نموذج التدقيق على معايير البيئة والصحة والسالمة المهنية - 9نموذج    السياسة

 

8 of 9  نموذج التدقيق على معايير البيئة والصحة والسالمة المهنية - 9نموذج  السياسة
  .عنهاوثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية مسؤوليات الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

 

: 5المعيار 
الرقابة وتقييم 

  األداء

  قييم والتدقيقالت .1
  
  

الدوري على تطبيق برنامج التقييم   .أ
إشتراطات البيئة والصحة والسالمة 
المهنية حسب متطلبات النظام ورفع 

  التقارير الخاصة به.

              

تطبيق برنامج التدقيق الدوري على   .ب
معايير نظام إدارة البيئة والصحة 
والسالمة المهنية حسب متطلبات 

  النظام ورفع التقارير الخاصة به.

              

إستيفاء وإغالق جميع حاالت عدم   .ت
التوافق واإلمتثال ووضع وتنفيذ 
اإلجراءات التصحيحية والوقائية 
الالزمة لتصحيحها ومنع تكرارها من 
خالل خطط العمل الزمنية حسب 

  كل منها.وأولوية طبيعة 

              

اإلبالغ عن الحوادث  .2
  والتحقيق فيها

اإلبالغ عن الحوادث المرتبطة بالبيئة   .أ
والصحة والسالمة المهنية حسب 
متطلبات النظام ورفع التقارير 

  الخاصة بها.

              

التحقيق في الحوادث ورفع التقارير   .ب
الخاصة بها متضمنة األسباب 
المباشرة والغير مباشرة والجذرية 
التي تسببت فيها وجميع اإلجراءات 
التصحيحية والوقائية الالزمة لضمان 

  مستقبالً.تفاديها والحد منها 

              

تنفيذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية   .ت
الالزمة من خالل خطط العمل الزمنية 

  كل منها.وأولوية حسب طبيعة 
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  المراجعة اإلدارية .3
  
  

تنفيذ برنامج المراجعة الشاملة للنظام   .أ
وجميع المعايير والسياسات 

  واإلجراءات الخاصة به.
              

المراجعة اإلدارية مع عقد إجتماع   .ب
اإلدارة لعرض نتائج وتوصيات تقرير 
برنامج المراجعة السنوية للنظام 
وطلب إعتماده بهدف إتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لتنفيذ جميع 
التوصيات الواردة فيه وتثبيت ذلك في 

  أجندة ومحضر اإلجتماع.

              

تحديث النظام بناءاً على نتائج  .ت
اإلدارية حسب وتوصيات المراجعة 

الحاجة لذلك وللتأكد من مالئمته 
وفاعليته وضمان التطوير والتحسين 

  المستمر له.
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  .عنهامسؤوليات 
 

 نموذج تقرير زيارات التقييم والتدقيق – 10نموذج 

  / المبنى: المؤسسةأسم 
  

.........................  
    ):SIS( المؤسسةرقم 

........................  

  المنطقة التعليمية / اإلمارة:
  

.........................  
  القطاع / النطاق:

  
........................  

/  المؤسسةإحداثيات 
  المبنى:

  
.........................  

  اليوم والتاريخ:
  

........................  

  أسم الشخص المسؤول:

  ظيفي:والمسمى ال

.........................  
  

.........................  

بيانات التواصل مع 
الشخص المسؤول / 

  المدير:

مباشر:  
.......................  

متحرك: 
.......................  

  بريد الكتروني:
........................  

  أسم المقييم:
  

  هاتف متحرك: 

.........................  
  

......................... 

 يوم وتاريخ الزيارة:
  

  التوقيت:  

........................  
  

........................ 

عدد األشخاص في 
  / المبنى: المؤسسة

  ............. المعلمين:

  ............. اإلداريين:

  .............الطالب:   

  ............ المقاولين:
  

 ..... مقدمي الخدمات:

  نوع الزيارة

  تقييم دوري   ͏

  تقييم طارئ   ͏

  تدقيق داخلي   ͏

  أخرى (حدد):   ͏
........................  

........................ 
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   :الهدف من الزيارة

  
  
  

  

  المالحظات اإليجابية ونقاط القوة:

  
  
  
  
  
  
  
  

  نقاط التحسين والتطوير:
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/ معايير  اشتراطاتب االلتزامعدم مالحظات عدم التوافق و
  :المهنية والسالمة والصحةالبيئة 

  المسؤولية  األولوية
السقف الزمني 

  للتنفيذ
  

  

  

  

  

  

      

  التوصيات:

  

  

  

  

  المرفقات:
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  إعداد التقرير:

  بتاريخ: ...........................................      ........................................... 

  

  التقرير: مراجعة

  بتاريخ: ...........................................      ........................................... 

  

  التقرير: عتمادا

  بتاريخ: ...........................................      ........................................... 
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  سجل المتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى - 1ملحق 

  حالة التوافق  السلطة المختصة  المتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى  م
  وتنميتهاحماية البيئة  في شأن 1999) لسنة 24رقم (القانون اإلتحادي   1

 وزارة البيئة والمياه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.1  
  التأثير البيئي على المؤسسات

من أجل تقييم  الشروطتقوم الهيئة وبالتعاون مع الهيئات المختصة واألطراف المعنية بوضع المعايير والمواصفات والمبادئ و
  التأثير البيئي للمشاريع والمؤسسات المتقدمة للترخيص وتأخذ على عاتقها بشكل خاص ما يلي:

1.2  

  القسم األول: التأثير البيئي على المؤسسات
أعاله تقييم تأخذ الهيئة على عاتقها وبالتعاون مع الهيئات المختصة واألطراف المعنية و من غير مخالفة أحكام المادة المذكور  

  التأثير البيئي على المشروع وترخيص المؤسسة.
 اليجوز عمل أي مشروع أو مؤسسة قبل الحصول على الرخصة كما هو مذكور في المادة السابقة بما في ذلك تقييم التأثير البيئي.

1.3  
  القسم األول: الـتأثير البيئي على المؤسسات

ً رفاق مع طلبه اإلعلى طالب الترخيص  عن المشروع أو النشاط من أجل االضطالع عليه ويشمل كافة المعلومات  كامالً  بيانا
  الواردة فيها. والنماذج اللوائح التنفيذيةالمطلوبة مع 

1.4  

  القسم األول: التأثير البيئي على المؤسسات
  :7المادة 

نتجة منتظم للنفايات ومراقبة طرق التفريغ والملوثات المُ تحليل مؤسسات الموافق على ترخيصها القيام بيقوم مالكي المشاريع أو ال
  لة ومواصلة مراقبة السجالت وإرسال التقارير مع نتائجها للهيئة والهيئات المختصة.من هذه المشاريع بما في ذلك المواد المتحلّ 

1.5  
  القسم الثالث: المراقبة البيئية 

لمراقبة البيئية بالتعاون مع الهيئات المختصة واألطراف المعنيين وتتولى الهيئات مهام اإلشراف لتقوم الهيئة بتطوير نظام وطني 
  والعمل على شبكات المراقبة البيئية. 
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1.6  
  المراقبة البيئية القسم الثالث:

تقوم شبكات المراقبة البيئة بإعالم الهيئة والهيئات المختصة واألطراف المعنية عن أي مخالفة للحدود المسموحة من التلوثات البيئية 
  .التنفيذية دورية لنتائج وفقا ألحكام القوانينويجب تسليم تقارير 

  
  
  

1.7  
  خطط الطوارئ لمكافحة الكوارث البيئية القسم الرابع: 

يتم الموافقة خطط لطوارئ و لمكافحة الكوارث و وبالتعاون مع الهيئات المختصة واألطراف المعنيين في الدولة بوضع تقوم الهيئة
  على هذه الخطط وعلى ميزانياتها عن طريق قرار يصدره مجلس الوزراء.

1.8  
  خطط الطوارئ لمكافحة الكوارث الطبيعيةالقسم الرابع: 

  لمكافحة الكوارث البيئية المتوفرةتقديم يد العون وكافة اإلمكانات ألفراد واألطراف في داخل الدولة جميع ال تولي

1.9  

  البيئة حماية الماء و
  القسم األول: مجال حماية البيئة 

  الهدف من حماية البيئة المائية من التلوث هو تحقيق ما يلي:
 للدولة من كافة أنواع وأشكال التلوث.حماية السواحل والشواطئ والموانئ البحرية  .1

حماية البيئة البحرية ومصادرها الطبيعية الحية وغير الحية عن طريق الوقاية من التلوث والتخلص والسيطرة عليه  .2
 . امصدره بغض النظر عن

  .حماية مياه الشرب والمياه الجوفية وتنمية الموارد المائية .3

1.10  
  حماية التربة

 ً لويث التربة بأي اإلضرار أو التخليل بالممتلكات الطبيعية أو تيام بأي عمل مباشر أو غير مباشر ويجوز الق لألمر التنفيذي ال وفقا
  ثر على إنتاجيتها.  وسيلة يمكن أن تؤ

1.11  
  من التلوث هواءحماية ال

  .ة والمحددة في الالئحة التنفيذيةال تتعدى النسبة المسموح  نسبة التلوث المنبعثةبنشاطاتها بأنّ  العاملتضمن المؤسسات 
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1.12  
غازات سامة من العادم والتي تتعدى النسبة المسموحة في الالئحة  تصدرعدم السماح للآلالت والمحركات أو المركبات التي 

  التنفيذية.

1.13  
لضوضاء المسموح بها وخاصة عند ا حدودلهم تجاوز  يجوزكافة األطراف واألفراد القائمين باألعمال من أنشطة وخدمات ال 

  تشغيل اآلالت والمعدات التي تمتلك أجهزت اإلنذار ومكبرات الصوت. 

1.14  
  كيفية التعامل مع المواد الخطيرة 

التنفيذية بتحديد الشروط اليجوز التعامل مع النفايات الطبية والمواد الخطرة من دون ترخيص من الهيئات المختصة وتقوم الالئحة 
  واألحكام المتعلق بإصدار الرخصة.

1.15  
التنفيذي ويحظر بدء أي مؤسسة في  الالئحة من قبلمحددة الشروط المعايير وليتم التخلص من النفايات الطبية والخطرة وفقا ل

  معالجة النفايات الخطرة بدون إصدار رخصة من الهيئات المختصة.

1.16  

كافة االحتياطات الضرورية من قبل األشخاص المسؤولين لضمان عدم الحاق الضرر بالبيئة في حال التعامل مع المواد يتم اتخاذ 
  صلب وتنص الالئحة التنفيذية على هذه االحتياطات. الخطرة من غاز أو سائل أو

ً ويقع على عاتق مالك المؤسسة المشتغل بأعمال النفايات الخطرة و نفايات الخطرة وطريقة التخلص لظ بسجل لللقانون األحتفا فقا
ح لعرض السجل صرّ وتتضمن الالئحة التنفيذية للمعلومات الالزمة والطرف المُ  ،ومايرسلونه من نفايات طراف المتعاقدةمنها واأل

  ذة.المعلومات مع المهنة الُمنفّ من أجل ضمان توافق 

1.17  
 الخاصة أو من خالل القطاع الخاص. وضبطتوفير تسهيالت مناسبة لتخزين النفايات ومعالجتها والتخلص منها من خالل قدراتهم 

ة للسلطات المختصة عن سير تقديم تقارير دوريّ ، والمختصة الهيئات قبل من والمصرحة البيئية الخدمة لمقدمي النفايات جمع عقود
  سليمة للنفايات. الدارة اإلر هيكل تنظيمي وقوة عاملة وإمكانيات مالية لتحقيق عملية إدارة النفايات وتوفي

1.18  

والوسائل والتقنيات والبدائل المصرحة في التخلص من النفايات  اللوائحفي اإلمارة عن طريق تطبيق  التخلص من النفايات المنتجة
ادات المعتمدة ذات ر خطيرة) كما هو منصوص عليه في اإلرشتصنيف النفايات (نفايات خطيرة) و(غي أو تدويرها أو فرزها.

تنتجه المنشآت من نفايات وامتثالها للوائح واإلرشادات والمدونات  فرض مستلزمات مهنية للصحة والسالمة على ماالصلة، و
  المنصوصة من قبل الهيئات المختصة بهذا الشأن.
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عقود  اع ما يلي: ضبطأو تخزينها أو معالجتها أو التخلص منها، يجب اتب في حال العمل مع القطاع الخاص من أجل نقل النفايات
لتعاقد بتصنيف كافة النفايات باإبالغ األطراف المعنية المصرحة من قبل الهيئات المختصة، وجمع النفايات لمقدمي الخدمة البيئية و

  رة عن المواصفات وأنوع هذه النفايات.على أنها (نفايات خطيرة) و (غير خطيرة) وتزويدهم بكافة البيانات المتوف
حدد الطريقة المتبعة على هذه النفايات وتزويد الهيئات ية ألي طرف معني بالتعاقد ما لم تاليجوز تسليم النفايات الخطرة أو الطب 

  إتمام نقل وتوصيل النفايات كما هو منصوص عليه في اللوائح واإلرشادات.لتصاريح، والمختصة با

1.19  
المتعلق بقانون حماية الجو من  12\2006من قرار مجلس الوزراء رقم.  1999\24للقانون االتحادي رقم. الالئحة التنفيذية 

  التلوث

  مجلس الوزراء
  

1.20  

  ويشمل التالي: 37\2001من قرر مجلس الوزراء رقم.  1999\24للقانون االتحادي رقم. الالئحة التنفيذية 

  الئحة حماية البيئة البحرية 

  الئحة التعامل مع المخاطر 

 الخطيرة المواد والنفايات الطبية و 

 الئحة المبيدات واألسمدة الزراعية 

 تقييم المشاريع الئحة خاصو بتأثير 

  ويشمل التالي: 2006) لعام 12قرار مجلس الوزراء رقم.(

 الئحة حماية الجو من التلوث  

2  
الفصل الخامس من سالمة العّمال وحمايتهم  –) 2007(المعدل بعام  1980) لسنة 8رقم (قانون العمل اإلتحادي 

  العمل وزارة  جتماعيةإلوصحتهم والرعاية ا
  

  
  
  
  
  

2.1  
 الناجمة  المهنية واإلصابات واألمراض المخاطر من للموظفين مالئمة حماية وسائل بتوفير عمل صاحب كل يقوم – 91 المادة

 تطبيق عليه ويتعين أألخرى والمعدات اآلالت استخدام عن الناجمة األخرى والمخاطر الحريق مخاطر إلى وباإلضافة العمل عن
 األلبسة باستخدام العمل صاحب يقوم ، االجتماعية والشؤون العمل وزارة قبل من مصرحة هي كما األخرى الحماية وسائل كافة
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 تعيق بطريقة التصرف واليجب المخاطر من حمايته بهدف العمل تعليمات كافة مخالفة يجوز وال لديه المتوفر الوقائية المعدات و
  .المذكورة التعليمات تطبيق

  
  
  
  
  

2.2  
ً  العمل مكان في واضحة بمنطقة مفصلة تعليمات بعرض عمل صاحب كل يقوم ‐ 92 المادة  الحريق من الوقاية وسائل مراعيا

 مفهومة أخرى وبلغات العربية باللغة مقروءة المذكورة التعليمات وتكون مهامهم، تأدية عند المخاطر من الموظفين وحماية
  .األمر لزم حال في للموظفين

  العمل وزارة

2.3  
على كل صاحب عمل ان يعد صندوقا او صناديق لالسعافات الطبية مزودة باالدوية واالربطة والمطهرات وغيرها  - 93 المادة

من وسائل االسعاف التي تقررها وزارة العمل والشؤون االجتماعية. ويخصص صندوق اسعاف لكل مائة عامل ويوضع الصندوق 
    لى متخصص في تقديم االسعافات الطبية.في مكان ظاهر وفي متناول يد العامل ويعهد باستعماله ا

2.4  
مع عدم االخالل باحكام اللوائح والقرارات التي تصدرها السلطات الحكومية المختصة يجب على صاحب العمل ان  - 94المادة 

والمياه الصالحة للشرب يوفر اسباب النظافة والتهوية التامة لكل مكان من اماكن العمل، وان يزود هذه االمكنة باالضاءة المناسبة 
   ودورات المياه.

2.5  
ً  - 96المادة  للمعايير المقررة من قبل وزارة العمل والشؤون  يقوم صاحب العمل بتوفير وسائل العناية الطبية لموظفيه وفقا

  تعاون مع وزارة الصحة.  الاالجتماعية وب

2.6  
وقت التعيين يقوم صاحب العمل أو ممثليه  بإعالم الموظفين عن األخطار المرتبطة بعملهم ومقاييس الوقاية الواجب  - 98المادة 

  العمل. مكان ي أرجاء الخاصة بهذا الصدد فلتعليمات لاتخاذها، عالوة على ذلك قيام صاحب العمل بعرض مفصل ومكتوب 

2.7  
ي نوع من المشروبات الكحولية لديهم سلطة على الموظفين بدخول أ كالئه أو منأو لو اليجوز السماح لصاحب العمل – 99المادة 

  شخص ثمل.البقاء داخل المؤسسة أو وجود أي خول أو يجوز السماح بالدّ  خطر االستهالك وال منطقة العمل ألجل إلى

2.8  
واعتماد الوسائل الوقائية والتعهد برعاية المعدات  الوقائية للعملبسالمة  الخاصةن بالتعليمات واألوامر د الموظفويتقيّ  – 100المادة 

ويحظر على أي موظف التصرف بأي طريقة من الممكن أن تتعارض مع التعليمات المذكورة أو سوء استعمال  الموجودة بعهدتهم،
  لصحة والسالمة الوقائية للموظفين.لوسائل المخصصة باأو تخريب أو ضياع  ل
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2.9  

يتعين على كل صاحب عمل يقوم بتعيين موظفين في مناطق بعيد عن المدن حيث اليوجد وسائل مواصالت توفير  – 101المادة 
  التسهيالت التالية:

 وسائل نقل كافية 

 أماكن كافية للمبيت 

 مياه للشرب 

 مواد غذائية مناسبة 

 معدات للمساعدات الطبية 

 الرياضة مرافق للترفيه و 

  
المناطق التي تتعلق بكافة أو بعض أجزاء أحكام هذه المادة المنفذ يتم التصريح بها عن طريق قرار صادر من وزارة العمل 

 بهاذه المادة تقع مصاريفها على عاتق صاحب العمل وال الغذائية، وكافة الخدمات المشار إليهاوالشؤون االجتماعية باستثناء المواد 
  أعبائها. مل الموظف أي شيء منيتحّ 

  ية لحماية العمال من مخاطر العملتحديد والوسائل والتدابير الوقائ – 1982) لسنة 32رقم ( ءارالوزمجلس قرار   3
  العمل وزارة

  
  
  
  
  

  
 

  
  
  
  
  
  

3.1  
 المهنية األمراض أو اإلصابة أو الحريق  مخاطر من العمال لحماية المالئمة الوقائية التدابير توفير العمل صاحب على  - 1 المادة

 األخرى، والمعدات اآللية األجهزة استخدام عن تنتج قد والتي العمل ساعات خالل ظهورها الممكن من التي األخرى المخاطر أو
ً  العمل صاحب وعلى   .االجتماعية والشؤون العمل وزارة من والمحددة األخرى الوقائية التدبير اتخاذ أيضا

3.2  
 التي العمل صاحب تعليمات لكافة االمتثال ويجب الغرض لهذا المخصصة الوقائية والمعدات المالبس استعمال العامل على يتعين
  الخصوص. بهذا المنفذة التعليمات يعيق عمل بأي القيام عن االمتناع العامل على ويجب المخاطر من لحمايته تهدف

3.3  
 وحماية الوقائية الحريق بتدابير تتعلق والتي وبارز واضح وبمكان مفصل بشكل التعليمات عرض عمل صاحب كل على ‐ 2 المادة
 التعليمات تكون أن ويجب للعمل أدائهم خالل وقوعها الممكن من التي الحوادث مع التعامل ووسائل طرق وعن المخاطر من العمال
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 إشارات وضع العمل صاحب على ويجب للعمال، مفهومة أخرى بلغات األمر لزم حال وفي العربية باللغة مكتوبة المعروضة
   .خطر موقع كل عند تحذيرية

  
  
  
  
  
  
  
  

3.4  
 و الحريق ومخاطر اآللية كالمخاطر. لديه لعاملين المهنية المخاطر بتوضيح القيام له ممثل أو عمل صاحب كل على - 3 المادة

   .األخرى والمخاطر الشائعة المهنية األمراض و السقوط مخاطر

3.5  
 اإلسعافات بصندوق تزويده ويجب األولية اإلسعافات عملية على اإلشراف لمهمة مختص تعيين عمل صاحب كل على ‐ 4 المادة

  .األولية

3.6  

على صاحب العمل تولي التدابير الالزمة لضمان أن الشروط المنشورة في مكان العمل توفر حماية كافية لصحة  ‐ 5المادة 
   المؤسسة وعليه يلفت انتباهاً خاصاً للتالي:وسالمة العامل المشتغل في 

 قدم. 14قدم مكعب وهذا القياس يستثني أي ارتفاع أكثر من  400لكل شخص عن  يجب أن ال تقل المساحة المعينة  )أ

تجنب أي قصور بكمية نقاء الهواء الضرورية أو تأخير بتجديد الهواء ومنع دخول كافة تيارات الهواء الضارة أو تغيير   )ب
في درجة الحرارة والتخلص قدر اإلمكان من الرطوبة الزائدة ودرجات الحرارة المنخفضة أو العالية المفرطة و مفاجئ 

 ذات الرائحة السيئة. تيارات الهواء

الطبيعية وتجنب  ةءاضلإل توفير إنارة طبيعية أو مصطنعة كافية ومالئمة عن طريق جعل النوافذ والمنافذ األخرى مفتوحة  )ت
 في األماكن القريبة. الئمطبيعية أو مصطنعة وتوزيع اإلضاءة بشكل م إضاءة رة سواء كانتاألشعة المباش

 )1توفير إنارة مالئمة للعمليات المتفاوتة بدرجة دقتها باستخدام مقاييس اإلرشاد والمتوفرة في الجدول المرفق (  )ث

ً التجنب أو التخلص من الضوضاء و الذبذبات التي من الممكن أن تعرض صحة الع  )ج للمعايير العلمية  مال للخطر وفقا
 المسموح بها.

توفير مكان للوجبات الغذاء في حاالت يحظر على العمال تناول وجبات غذائهم في األماكن المخصصة للعمل وال يجب   )ح
 تقديم الطعام في المكان المخصص للعمل تحت الشروط التالية:
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ن الممكن انتشارها في مكان العمل على شكل غبار أو دخان التي موفي حال وجود أو التعامل مع مواد سامة أو مضرة   )خ
 أو بخار.

 قيام بغسل أيديهم ووضع مواد التنظيف المالئمة لهذا الغرض.لتوفير عدد كاٍف من أحواض االغتسال للعمال ل  )د

 

المالبس نظيفة ومحفوظة  والتأكد من أن تخزينهاباإلضافة لتوفير مراحيض كافية ومالئمة للعمال وأماكن مناسبة لتغيير المالبس و
 بحالة جيدة وفي جميع الحاالت يجب فصل المرافق المتعلقة بهذا الخصوص لكل جنس من العمال.

  

3.7  

  لفت االنتباه الخاص بشروط مكان العمل التالية: – 7المادة 

ً لك أرضية غرفة العمل سطحتأن تم  )أ ً مصنوع ا  من مواد مناسبة لعملية العمل ا

ر بارزة أو مواسير أو أمور من المتعلقة بأغطية البواليع الغير مثبتة أو مسامي الممرات خالية من الثقوب أن تكون   )ب
 خطر االصطدام ويجب أن ال تكون أرضيات الممرات مصنوعة من مواد تسبب االنزالق.بسبب تالممكن أن ت

أو أجسام من الممكن أن تعيق حركة العمال أن تكون الممرات خالية من المواد المثبطة أو معدات العمل أو منتجات    )ت
 الوقوع. وإحكام تثبيتهم لتجنب مخاطر االصطدامات أو

االنزالق. خطر تسبب يجب أن تكون أرضيات الساللم والممرات المرتفعة واألماكن المماثلة لها مصنوعة من مواد ال  )ث
ور األجسام من خالل الفتحات أو أن تكون قة تجنباً من مرمسافات ضيّ ب بقضبان موضوعة أن تكون الساللم محاطةً    )ج

سفل والتي من الممكن أن المتواجدين باأل هذه الفتحات مغطاة بقطع معدنية لتجنب وقوع األجسام على األشخاص
 ض سالمتهم للخطر.عرّ تُ 

 أن تكون أرضية الساللم متينة وواسعة بشكل كاٍف لسماح بالمرور اآلمن ويجب أن تكون محاطة بقضبان على كال  )ح
 .طرفيه حدحائط أل عدم وجودالطرفين في حال 
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3.8  

على صاحب العمل توفير التسهيالت الضرورية للوقاية من الحريق ووضع طفايات حريق مناسبة مع نوع المواد  ‐ 8المادة 
  المستخدمة في المؤسسة ويجب عليه مراعاة التالي:

عملية خروج العمال في حال وقوع حريق في المؤسسة أو توفير مداخل ومخارج وساللم لمكان العمل من أجل تسريع   )أ
 في أي جزء منها من دون الفرار الجماعي.

من العمال على طريقة   كافٍ بأماكن سهلة الوصول وتدريب عددٍ  وضعهامعدات إطفاء الحريق بمكان مالئم و حفظ  )ب
 استخدامها.

 معها. تعامللحريق وتدريب العمال على طريقة الوضع نظام إلنذار ا  )ت

 ب انتشار وقوع الحريق من غرفة ألخرى.خرى حيث يجنّ األوجود باب يفصل بين كل غرفة أو حجرة موصولة ب  )ث

وجوب وضع إشارات تتضمن تعليمات الوقاية من الحريق في أماكن العمل القابلة الشتعال ويجب وضع هذه اإلشارات   )ج
  األمر بلغات أخرى مفهومة للعمال. حال لزم وفيباللغة العربية  أماكن المخارج مكتوبةً  تحتويفي مواقع بارزة 

3.9  

يقع على عاتق صاحب العمل وضع تدابير وقائية ضرورية لحماية العمال من مخاطر الوقوع أو سقوط األجسام أو  ‐ 9المادة 
مواد متفجرة أو مواد أخرى مؤذية ويجب  أو كاوية سائلة أو ساخنة أو قابلة لالشتعاللمتطايرة أو األجسام الحادة أو مواد المعادن ا

اص بالمعدات الوقائية وضع إجراءات وقائية مالئمة تحمي العمال من مخاطر الغازات المضغوطة والكهرباء ووسائل تزويد األشخ
لك أو تزويدهم بمرافق حماية شخصية مثل نظرات أو قفازات أو أحزمة أو زي أو قناع أو مالبس وقائية أخرى المخصصة لذ

  مناسبة لهذا العمل. 

3.10  
على صاحب العمل وضع حواجز وقائية ثابتة حول األجزاء المكشوفة للمولدات المتنقلة أو المحركات وحول األجهزة  ‐ 10المادة 

  متنقلة أو الثابتة باستثناء األجزاء المصممة بطريقة تتوفر لديها معايير السالمة.اآللية الخطيرة ال

3.11  

  بالرجوع إلى المادة السابقة يتعين على صاحب العمل عند وضع الحواجز مراعاة التالي: - 11المادة 

 توفير حماية كاملة تجاه المخاطر التي تترتب على وضع الحواجز.  )أ

 الخطرة خالل وقت العمل وبنفس الوقت ال تعيق عمله. للمناطقمالمسة العامل أو جزء من جسده  تجنب  )ب

 تاج أو عمل األجهزة.إنأنها ال تعيق   )ت
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تعديل أو إصالح اآللة أو فحصها بأقل خدمة. الحواجز تعيق ال أن   )ث
 لصدأ.ل أن تكون الحواجز مقاومة للحريق و  )ج

  أجزاء ناتئة أو بسبب حوافها الحادة أو محتوياتها الصلبة.أن ال تسبب الحواجز حوادث ناشئة من   )ح

3.12  
تتطلب وجود التدابير التقنية التي على صاحب العمل وضع إشارات إرشادية عند مواقع األجهزة اآللية أو العمليات  -14المادة 

  األمر.لزم  إن للعمالالضرورية وأن تكون هذه التعليمات مكتوبة باللغة العربية أو بلغة أخرى مفهومة 

3.13  

سالمة العمل ويجب عليهم والواجبة لسالمته  والتعليمات المتعلقة بالوسائل الوقائية االمتثال لألوامربكل عامل  قيام - 15المادة 
المنفذة المذكورة على العامل القيام بأي عمل يعيق التعليمات حظر في حال حيازتهم لها، ويُ  المحافظة عليهااستخدام معدات السالمة و

يجب على صاحب العمل وضع عقوبات رار بها. أو سوء استعمال المعدات المصممة لحماية صحة وسالمة الموظفين أو اإلض
  صارمة ألي عامل يخالف القوانين المذكورة في الفقرة السابقة.

3.14  
أماكن محفوظة بشكل آمن في  مواد الخطرة بإبقائهاقيام صاحب العمل باتخاذ تدابير وقائية لحماية العمال من ال  ‐ 18المادة 

ولكيفية لتخزين ويجب إحكام إغالقهم في حال تخزينهم بمستوعبات ويجب وضع ملصقات تشير ألسماء المحتويات لمخصصة 
  . إن لزم األمر بلغة أخرى مفهومة للعمالو باللغة العربية  مكتوبةً  ،استخدامهم والتنبيهات المالئمة  لمعرفة خطورتهم

  العمل وزارة
  

3.15  

قيام صاحب العمل بإخطار دائرة العمل المختصة بالحوادث الممكن ظهورها في مؤسسته وأثناء ساعات العمل والتي  - 24المادة 
  من الممكن أن تسبب التالي:

 وفاة عامل  )أ

 حريق أو انفجار   )ب

 أكثر.تسليم أي عامل اليقوم بأداء عمله لمدة ثالثة أيام أو   )ت

  وعند قيام صاحب العمل باإلبالغ عن الحادث أن يكون اإلبالغ كاآلتي:
غ على الفور وبأسرع وسيلة اتصال ممكنة عند حصول في حال وفاة عامل أو حصول حريق أو انفجار يجب أن يبلّ   )أ

 الحادث.

  ساعة من وقوع الحادث. 24خالل بالغ م بعمله لمدة ثالثة أيام أو أكثر القيام باإلحال عدم قدرة العامل عن القيا في  )ب
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4 
في شأن مستويات العناية الطبية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها  – 1982) لسنة 37/2رقم (قرار مجلس الوزراء 

  1982 لعماله لسنة

  العمل وزارة

  
  
  
  
  
  
  

4.1  
في مكان واحد أو بلد واحد أو دائرة  يجب على صاحب العمل الذي ال يجاوز عدد العاملين في منشآته خمسين عامال - 2المادة 

  .نصف قطرها عشرون كيلومترا أن يوفر في أماكن العمل الخاصة بمنشآته وسائل االسعافات األولية

4.2  

يجب على صاحب العمل الذي يزيد عدد عماله في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها عشرون كيلومترا  - 3المادة 
عامال ويقل عن مائتي عامل فضال عن التزامه بتوفير وسائل االسعافات األولية أن يستخدم ممرضا يحمل شهادة على خمسين 

تمريض معترف بها من وزارة الصحة يخصص للقيام بهذه االسعافات وأن يعهد الى طبيب لعيادة العمال وعالجهم في المكان الذي 
 . وية الالزمة للعالج وذلك كله بدون مقابليعده صاحب العمل لهذا الغرض وأن يقدم لهم األد

واذا كان العالج يحتاج الى طبيب اخصائي فعلى طبيب المنشأة أن ينصح كتابة بعالج العامل لدى طبيب اخصائي وتكون نفقات 
   .العالج في هذه الحالة مناصفة بين صاحب العمل والعامل

4.3  

عامال فأكثر أن يعلق على األبواب الرئيسية التي يستعملها العمال للدخول يجب على كل صاحب عمل يستخدم خمسين  - 9المادة 
  :الى أماكن العمل البيانات اآلتية

 
 . مقر العيادة المخصصة للعمال –أ 

 . أيام مباشرة العالج في هذه العيادة ومواعيد ذلك –ب 
عيد المخصصة لذلك متى كان صاحب العمل ملزما عنوان المستشفى واألطباء االخصائيين المنوط بهم عالج العمال والموا -ت 

 . بها طبقا ألحكام هذا القرار
  

ويجوز لمفتشي قسم التفتيش العمالي بالوزارة أن يأمروا بتعليق كل البيانات المتقدمة أو بعضها بحسب األحوال في مكان آخر وفي 
 . األماكن المناسبة من المنشأة كلما رأوا ذلك ضروريا

  .البيانات بطريقة يسهل اطالع العمال عليهاويجب تعليق هذه 
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12 of 14  سجل المتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى - 1ملحق  السياسة
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4.4  

يجب على كل صاحب عمل يستخدم عماال من خارج البالد أن يتأكد من لياقتهم الصحية للعمل وذلك بشهادة طبية  - 10المادة 
 . معتمدة تثبت ذلك وتكون مصدقا عليها من الجهات الرسمية المختصة

أن يتأكد من اللياقة الصحية للعامل الذي يستخدمه قبل الحاقه بالعمل وذلك بالكشف وفي جميع األحوال يجب على صاحب العمل 
  .الطبي عليه ويجب أن تثبت نتيجة ذلك الكشف في تقرير مكتوب معتمد من الجهة المختصة بوزارة الصحة

  

4.5  

 :يأتييجب على كل صاحب عمل أن يعد لكل عامل يستخدمه ملفا طبيا يوضح به ما  - 11المادة 

 . نتيجة الكشف الطبي على العامل عند التحاقه بالعمل  -أ 
 . نتيجة الفحص الطبي والعالج المقرر كلما تقدم العامل للفحص الطبي وتاريخ كل فحص -ب 
  نتائج التحاليل الطبية التي أجريت للفحص أو العالج وكذلك صور األشعة التي أعدت للعامل لنفس الغرض ان وجدت -ت 
 . واألمراض الصدرية والجلدية ان وجدت يجة الفحص للتأكد من الخلو من الطفيلياتنت -ث 
المدة التي انقطع فيها العامل عن العمل بسبب المرض على أن توضح أيام االنقطاع بسبب المرض العادي أو المهني أو   -ج 

  . حوادث العمل كل على حدة
 

  .بيب المعالج أو صاحب العمل أو من يقوم مقامهوتكون هذه الملفات سرية ال يطلع عليها اال الط
  

4.6  

يجب على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عامال فأكثر أن يرسل بيانا من صورتين مرة كل ثالثة شهور الى دائرة  - 12المادة 
الغياب التي انقطعوا خاللها العمل المختصة يوضح فيه عدد العمال الذين عولجوا على نفقة صاحب العمل وأنواع أمراضهم وأيام 

  .عن العمل بسبب المرض
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  بشأن الموارد البشرية في الحكومة اإلتحادية 2008) لسنة 11مرسوم بقانون إتحادي رقم (  5

  
  
  

الهيئة اإلتحادية 
للموارد البشرية 

  الحكومية
  

  
  
  
  
  

5.1  

  سياسة البيئة والصحة والسالمة
  :77المادة 

والعمالء اإللتزام بالسياسات والضوابط البيئية المعتمدة وذلك بهدف الحفاظ على بيئة وسالمة ورفاه على جميع الموظفين يجب  .1
 هؤالء الموظفين والعمالء شريطة إلتزامهم بمسؤولياتهم في تحقيق ذلك الهدف.

التي تعتمدها الحكومة  يقع على عاتق الموظف والوزارة مسؤولية إيجاد بيئة عمل آمنة وصحية والمحافظة عليها وفقاً للسياسة .2
 في هذا الشأن.

يكون الموظف عرضة للمجازاة اإلدارية أو المالحقة القضائية في حال خرقه أو إنتهاكه ألى من السياسات أو الضوابط المشار  .3
 اليها.  

  

5.2  

  مسؤوليات الوزارة
  :78المادة 

  بالقيام بما يلي: تلتزم الوزارة في سبيل تحقيق أهداف سياسة الصحة والسالمة والبيئة
 وضع معايير وقواعد الصحة والسالمة بما في ذلك اإلجراءات والممارسات التي تحكمها. .1

 تعريف الموظفين والمتعاملين والزوار بإجراءات الصحة والسالمة. .2

 تقديم التدريب والتوجيه الالزم للموظفين حول إجراءات السالمة المعتمدة. .3

 المالئمة وفق متطلبات العمل.تزويد الموظفين بمعدات السالمة  .4

 ضمان أن كافة المعدات واآلالت واألدوات تعمل بحالة جيدة. .5

 ضمان تخزين كافة المواد الخطرة وفقاً لمعايير وقواعد السالمة. .6

 التحقيق الفوري في أى حادث أو خطأ وإجراء الالزم لتالفي تكراره.   .7
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5.3  

  مسؤوليات الموظف
  :79المادة 

  بما يلي:لغايات أحكام هذا الفصل يلتزم الموظف 
 اإللتزام بسياسة الصحة والسالمة المعتمدة لدى الوزارة. .1

 أداء واجباته بطريقة تضمن سالمته وسالمة األخرين. .2

 اإلمتناع عن القيام بأية مهام خطرة غير مؤهل للقيام بها. .3

 الوزارة.عدم إساءة إستخدام معدات وأدوات السالمة التي توفرها  .4

  إعالم إدارته عن أى وضع أو معدات أو مواد خطرة قد تؤثر على صحته وسالمته أو صحة وسالمة األخرين. .5

5.4  
  :80المادة 

  يجب على الوزارة أن تؤمن على الموظف ضد اإلصابات والحوادث التي تقع خالل العمل.

  إمارة أبوظبياإلطار العام لنظام إدارة البيئة والصحة والسالمة في   6
مركز أبوظبي 

للصحة والسالمة 
  المهنية (أوشاد)

  

   ISO  متطلبات نظام اإلدارة البيئية  7

   ISO  ام إدارة الصحة والسالمة المهنيةمتطلبات نظ  8

  



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار
 إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام

المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 الوثيقة

 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . المالحق6.0   المعيار

01   رقمإصدار 
متطلبات البيئة والصحة والسالمة للمقاولين  – 2ملحق 

ومقدمي الخدمات
  السياسة / اإلجراء

 

1 of 2  متطلبات البيئة والصحة والسالمة للمقاولين ومقدمي  – 2ملحق 
الخدمات

 السياسة / اإلجراء

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

  متطلبات البيئة والصحة والسالمة للمقاولين ومقدمي الخدمات – 2ملحق 

 البند األول: 

مقدمي الخدمات الراغبين في تقديم خدماتهم لوزارة التربية والتعليم أو أي من المرافق التابعة لها (المكاتب المقاولين وعلى جميع 
أو المنشآت التعليمية ضمن نطاق عمل معايير نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلقليمية، المدارس، المستودعات، إلخ) 

شتراطات واإلجراءات والمتطلبات التالية (كحد أدنى) حتى يتم أخذها بعين اإلعتبار توفير وضمان استيفاء جميع االلقطاع التعليم 
 :هاوإختيارها للتعاقد مع

i. والمعايير اإلتحادية والمحلية ذات العالقة بالبيئة والصحة والسالمة و أي متطلبات  التشريعاتااللتزام بجميع القوانين و
مجال أنشطتها وعملياتها، ومن ثم الحصول على التراخيص  قانونية أخرى تنطبق على نطاق عملها وتقع ضمن

والتصاريح الالزمة على أن تكون سارية المفعول من جهات وسلطات اإلختصاص المعنية وتقديمها للوزارة واالحتفاظ 
 بسجالت تدون بها أي عمليات تفتيش أو إشعارات ضمن وثائق التسجيل والعروض الفنية والعقود المقدمة للوزارة.

ii .  اإللتزام بتطوير وتفعيل وتطبيق أنظمة إلدارة البيئة والصحة والسالمة المهنية وأى أنظمة خاصة أخرى حسب نطاق
أنظمة اإلدارة البيئية وأنظمة إدارة الصحة والسالمة المهنية العالمية المعتمدة  :لاعملها وأنشطتها وعملياتها (مث

)ISO أنظمة سالمة األغذية ،(HACCP(  على أن تكون تلك األنظمة معتمدة ومصدقة من جهات اإلعتماد المانحة
 .للشهادات سارية المفعول والحفاظ عليها ضمن برنامج تدقيق داخلي وخارجي من قبل جهات التدقيق الخارجي

iii. طلبات اإللتزام بأي سياسات وإجراءات وبرامج وتعليمات أخرى تتعلق بالبيئة والصحة والسالمة حسب اشتراطات ومت
 . في الدولة الوزارة وأية جهة حكومية وأي من السلطات المختصة اآلخرى

 البند الثاني: 

أو المنشآت التعليمية ضمن أو أي من المرافق التابعة لها (المكاتب اإلقليمية، المدارس، المستودعات، إلخ) تحتفظ الوزارة 
 بالحق في:هذا النظام  نطاق

i.  متطلبات المذكورة أعاله في البند األول بما تراه مناسباً لضمان سالمة الطالب من التعديل و/ أو تغيير و/أو تحديث أي
 والعاملين واألشخاص اآلخرين.

ii . مقدمي الخدمات للتأكد من التزامهم المقاولين ومرافق وتدقيق على أي من أعمال وأنشطة وعمليات الالقيام بالتفتيش و
ً ألي أنشطة أو أعمال أو عمليات بجميع المت تعاقد يتم الطلبات المذكورة أعاله والتي تعتبر إجبارية وملزمة قانونيا

 .معهم لتنفيذها عليها
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2 of 2  متطلبات البيئة والصحة والسالمة للمقاولين ومقدمي  – 2ملحق 
الخدمات

 السياسة / اإلجراء

وثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 
  .عنهامسؤوليات 
 

iii .  مقدمي الخدمات تزويد الوزارة بالوثائق التالية:جميع المقاولين وعلى 

 المعنية بطبيعة عملها.رخص سارية المفعول من جميع السلطات المختصة والهيئات االتحادية والمحلية  .1

نسخة الكترونية وورقية عن أنظمة إدارة البيئة والصحة والسالمة المعتمدة لديها وشهادات اإلعتماد لها من قبل  .2
أنظمة اإلدارة البيئية وأنظمة إدارة الصحة والسالمة المهنية العالمية  :لا(مث  جهات اإلعتماد المانحة للشهادات

  .)HACCP)، أنظمة سالمة األغذية ISOالمعتمدة (
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 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . المالحق7.0   المعيار
01   إصدار رقم  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق   السياسة

 

1 of 22  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق السياسة
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  لقطاع التعليم (عام) المخاطر (العمليات) سجل – 3 ملحق

 االحتمالية  الخطر  المخاطر  العملية
 التأثيرات
 (العواقب)

تقييم 
 الخطر
 األولي

والتحكم  ووسائل السيطرةإجراءات 
  اإلضافية

 االحتمالية
 التأثيرات
 (العواقب)

تقييم 
  الخطر
 النهائي

قيادة 
السيارات / 

  الحافالت

  15  3  5  تلوث الهواء غازية / هوائية ضارة انبعاثات

من المعيار  4.1.8إتباع إجراءات إدارة المخاطر 
دليل إجراءات إدارة المخاطر لعمليات قطاع  – 4

  التعليم

3  3  9  
  9  3  3  12  3  4  تلوث الهواء  الضوضاء الضارة انبعاثات

  الوقود استهالكات
الموارد  استنزاف
  الطبيعية

5  3  15  3  3  9  

(التصادم،  الحوادث المرورية
الدهس، ترك الطالب في 

  الحافالت)

اإلصابات 
  الجسيمة والوفاة 

4  5  20  2  3  6  

  الحريق
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
4  5  20  2  5  10  

  المزاح الخشن والعراك
اإلصابات 
  والوفاةالجسيمة 

4  4  16  2  3  6  

  السقوط من األبواب والنوافذ
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
3  5  15  2  5  10  

  والتعثر والسقوط االنزالق
اإلصابات 

  الجسيمة
4  3  12  2  2  4  

عدم اإللتزام بالجلوس في 
  المقاعد وربط أحزمة األمان

اإلصابات 
  الجسيمة والوفاة

4  5  20  2  5  10  

ونوعية الهواء سوء التهوية 
  الداخلي

الصحة  اعتالل
  والمرض

4  3  12  2  3  6  

  سوء الترتيب والنظافة العامة
الصحة  اعتالل

  والمرض
4  3  12  2  3  6  



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام الوثيقة
 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . المالحق7.0   المعيار
01   إصدار رقم  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق   السياسة

 

2 of 22  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق السياسة
  .عنهاوثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية مسؤوليات الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

 

 االحتمالية  الخطر  المخاطر  العملية
 التأثيرات
 (العواقب)

تقييم 
 الخطر
 األولي

والتحكم  ووسائل السيطرةإجراءات 
  اإلضافية

 االحتمالية
 التأثيرات
 (العواقب)

تقييم 
  الخطر
 النهائي

غرف 
  الكهرباء

سوء التهوية ونوعية الهواء 
  الداخلي

الصحة  اعتالل
  والمرض

3  3  9  

من المعيار  4.1.9إتباع إجراءات إدارة المخاطر 
دليل إجراءات إدارة المخاطر لعمليات قطاع  – 4

  التعليم

2  3  6  

  سوء الترتيب والنظافة العامة
الصحة  اعتالل

  والمرض
3  3  9  2  3  6  

  الكهرباء
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
3  5  15  2  4  8  

  الحريق
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
3  4  12  2  5  10  

  

  

  

  

  

  



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام الوثيقة
 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . المالحق7.0   المعيار
01   إصدار رقم  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق   السياسة

 

3 of 22  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق السياسة
  .عنهاوثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية مسؤوليات الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

 

 االحتمالية  الخطر  المخاطر  العملية
 التأثيرات
 (العواقب)

تقييم 
 الخطر
 األولي

والتحكم  ووسائل السيطرةإجراءات 
  اإلضافية

 االحتمالية
 التأثيرات
 (العواقب)

تقييم 
  الخطر
 النهائي

العمل في 
المكاتب 

والصفوف 
  الدراسية

  األوراق استهالك
الموارد  استنزاف
  الطبيعية

5  3  15  

و  4.1.10إتباع إجراءات إدارة المخاطر 
دليل إجراءات إدارة  – 4من المعيار  4.1.11

  المخاطر لعمليات قطاع التعليم

3  3  9  

حبار ماكينات أ استخدام
  التصوير والطابعات

تلوث الهواء 
  والتربة

4  3  12  3  3  9  

  الطاقة استهالك
الموارد  استنزاف
  الطبيعية

5  3  15  3  3  9  

الغازية / الهوائية  االنبعاثات
الضارة من األثاث، الدهانات، 
األرضيات (الفنيل، السجاد، 
الموكيت)، وماكينات التصوير 

  والطباعة 

  6  3  2  9  3  3  تلوث الهواء

  المخلفات والنفايات المكتبية
تلوث الهواء 

  والتربة والمياه
5  3  15  2  3  6  

إعاقة مخارج الطوارئ 
  والممرات

اإلصابات 
  الجسيمة والوفاة

4  5  20  2  5  10  

  المزاح الخشن والعراك
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
4  3  12  2  3  6  

  السقوط من النوافذ
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
2  5  10  1  5  5  

  والتعثر والسقوط االنزالق
اإلصابات 

  الجسيمة
4  4  16  2  4  8  

سوء التهوية ونوعية الهواء 
  الداخلي

الصحة  اعتالل
  والمرض

4  3  12  2  3  6  



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام الوثيقة
 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . المالحق7.0   المعيار
01   إصدار رقم  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق   السياسة

 

4 of 22  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق السياسة
  .عنهاوثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية مسؤوليات الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

 

  سوء الترتيب والنظافة العامة
الصحة  اعتالل

  والمرض
4  3  12  2  3  6  

  الكهرباء
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
3  4  12  2  4  8  

  الحريق
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
4  5  20  2  5  10  

عدم مالئمة األثاث والمعدات 
وبيئة العمل بشكل عام 

  للمستخدمين وطبيعة العمل

الصحة  اعتالل
  والمرض

3  4  12  2  3  6  

سقوط المعدات واألدوات 
والوسائل المعلقة والمثبتة في 

  األسطح والجدران

اإلصابات 
  الجسيمة

3  4  12  2  3  6  

بيئة العمل بما يفوق  اكتظاظ
الحد المسموح به لحمل اإلشغال 
والمساحة المخصصة لكل 

  شخص

الصحة  اعتالل
والمرض 

واإلصابات 
في  الجسيمة

  حاالت الطوارئ

5  4  20  3  4  12  

  

  

  

  

  



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام الوثيقة
 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . المالحق7.0   المعيار
01   إصدار رقم  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق   السياسة

 

5 of 22  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق السياسة
  .عنهاوثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية مسؤوليات الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

 

 االحتمالية  الخطر  المخاطر  العملية
 التأثيرات
 (العواقب)

تقييم 
 الخطر
 األولي

والتحكم  ووسائل السيطرةإجراءات 
  اإلضافية

 االحتمالية
 التأثيرات
 (العواقب)

تقييم 
  الخطر
 النهائي

صفوف 
األنشطة 
(الرسم 

  والموسيقى)

األوراق، األخشاب،  استهالك
  البالستيك، الكرتون والفوم

الموارد  استنزاف
  الطبيعية

5  3  15  

من  4.1.12إتباع إجراءات إدارة المخاطر 
دليل إجراءات إدارة المخاطر لعمليات  – 4المعيار 

  قطاع التعليم

3  3  9  

الدهانات والمواد  استهالك
  الالصقة

تلوث الهواء 
  والتربة

5  3  15  3  3  9  

  الطاقة استهالك
الموارد  استنزاف
  الطبيعية

5  3  15  3  3  9  

الغازية / الهوائية  االنبعاثات
الضارة من الدهانات والمواد 

  الالصقة
  6  3  2  20  4  5  الهواءتلوث 

  المخلفات والنفايات المكتبية
تلوث الهواء 

  والتربة والمياه
5  3  15  2  3  6  

  المخلفات والنفايات الكيماوية
تلوث الهواء 

  والتربة والمياه
5  3  15  3  3  9  

الضوضاء الضارة من  انبعاثات
  الت الموسيقيةاآل

  8  4  2  20  4  5  تلوث الهواء

الطوارئ إعاقة مخارج 
  والممرات

اإلصابات 
  الجسيمة والوفاة

4  5  20  2  5  10  

  المزاح الخشن والعراك
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
4  3  12  2  3  6  

  السقوط من النوافذ
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
2  5  10  1  5  5  

  والتعثر والسقوط االنزالق
اإلصابات 

  الجسيمة
4  4  16  2  4  8  



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام الوثيقة
 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . المالحق7.0   المعيار
01   إصدار رقم  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق   السياسة

 

6 of 22  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق السياسة
  .عنهاوثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية مسؤوليات الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

 

الهواء  سوء التهوية ونوعية
  الداخلي

الصحة  اعتالل
  والمرض

4  3  12  2  3  6  

  سوء الترتيب والنظافة العامة
الصحة  اعتالل

  والمرض
4  3  12  2  3  6  

  الكهرباء
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
3  4  12  2  4  8  

  الحريق
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
4  5  20  2  5  10  

عدم مالئمة األثاث والمعدات 
بشكل عام وبيئة العمل 

  للمستخدمين وطبيعة العمل

الصحة  اعتالل
  والمرض

3  4  12  2  3  6  

سقوط المعدات واألدوات 
والوسائل المعلقة والمثبتة في 

  األسطح والجدران

اإلصابات 
  الجسيمة

3  4  12  2  3  6  

بيئة العمل بما يفوق  اكتظاظ
الحد المسموح به لحمل اإلشغال 
والمساحة المخصصة لكل 

  شخص

الصحة  اعتالل
والمرض 

واإلصابات 
في  الجسيمة

  حاالت الطوارئ

5  4  20  3  4  12  

التعرض للمواد الكيماوية 
  والخطرة

الصحة  اعتالل
  والمرض

5  3  15  3  3  9  

  التعرض للضوضاء
الصحة  اعتالل

  والمرض
5  3  15  3  3  9  

  

  



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام الوثيقة
 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . المالحق7.0   المعيار
01   إصدار رقم  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق   السياسة
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  .عنهاوثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية مسؤوليات الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

 

 االحتمالية  الخطر  المخاطر  العملية
 التأثيرات
 (العواقب)

تقييم 
 الخطر
 األولي

والتحكم  ووسائل السيطرةإجراءات 
  اإلضافية

 االحتمالية
 التأثيرات
 (العواقب)

تقييم 
  الخطر
 النهائي

  المسارح

  الطاقة استهالك
الموارد  استنزاف
  الطبيعية

3  3  9  

من  4.1.14إتباع إجراءات إدارة المخاطر 
دليل إجراءات إدارة المخاطر لعمليات  – 4المعيار 

  قطاع التعليم

2  3  6  

الغازية / الهوائية  االنبعاثات
الضارة من األثاث، الدهانات، 
األرضيات (الفنيل، السجاد، 
الموكيت)، وماكينات التصوير 

  والطباعة 

  6  3  2  9  3  3  تلوث الهواء

  4  2  2  9  3  3  تلوث الهواء  الضوضاء الضارة انبعاثات
إعاقة مخارج الطوارئ 

  والممرات
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
4  5  20  2  5  10  

  المزاح الخشن والعراك
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
4  3  12  2  3  6  

  والتعثر والسقوط االنزالق
اإلصابات 

  الجسيمة
4  4  16  2  4  8  

سوء التهوية ونوعية الهواء 
  الداخلي

الصحة  اعتالل
  والمرض

4  3  12  2  3  6  

  سوء الترتيب والنظافة العامة
الصحة  اعتالل

  والمرض
4  3  12  2  3  6  

  الكهرباء
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
3  4  12  2  4  8  

  الحريق
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
4  5  20  2  5  10  



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام الوثيقة
 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . المالحق7.0   المعيار
01   إصدار رقم  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق   السياسة
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  .عنهاوثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية مسؤوليات الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

 

عدم مالئمة األثاث والمعدات 
وبيئة العمل بشكل عام 

  للمستخدمين وطبيعة العمل

الصحة  اعتالل
  والمرض

3  4  12  2  3  6  

سقوط المعدات واألدوات 
المعلقة والمثبتة في والوسائل 

  األسطح والجدران

اإلصابات 
  الجسيمة

3  4  12  2  3  6  

بيئة العمل بما يفوق  اكتظاظ
الحد المسموح به لحمل اإلشغال 
والمساحة المخصصة لكل 

  شخص

الصحة  اعتالل
والمرض 

واإلصابات 
في  الجسيمة

  حاالت الطوارئ

4  4  16  3  4  12  

  التعرض للضوضاء
الصحة  اعتالل

  والمرض
5  3  15  3  3  9  
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9 of 22  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق السياسة
  .عنهاوثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية مسؤوليات الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

 

 االحتمالية  الخطر  المخاطر  العملية
 التأثيرات
 (العواقب)

تقييم 
 الخطر
 األولي

والتحكم  ووسائل السيطرةإجراءات 
  اإلضافية

 االحتمالية
 التأثيرات
 (العواقب)

تقييم 
  الخطر
 النهائي

المكتبات 
ومختبرات 

الحاسب 
  اآللي

  األوراق استهالك
الموارد  استنزاف
  الطبيعية

5  3  15  

من  4.1.13إتباع إجراءات إدارة المخاطر 
دليل إجراءات إدارة المخاطر لعمليات  – 4المعيار 

  قطاع التعليم

3  3  9  

حبار ماكينات أ استخدام
  التصوير والطابعات

تلوث الهواء 
  والتربة

4  3  12  3  3  9  

  الطاقة استهالك
الموارد  استنزاف
  الطبيعية

5  3  15  3  3  9  

الغازية / الهوائية  االنبعاثات
الضارة من األثاث، الدهانات، 
األرضيات (الفنيل، السجاد، 
الموكيت)، وماكينات التصوير 

  والطباعة 

  6  3  2  9  3  3  تلوث الهواء

  المخلفات والنفايات المكتبية
تلوث الهواء 

  والتربة والمياه
5  3  15  2  3  6  

إعاقة مخارج الطوارئ 
  والممرات

اإلصابات 
  الجسيمة والوفاة

4  5  20  2  5  10  

  المزاح الخشن والعراك
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
4  3  12  2  3  6  

  السقوط من النوافذ
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
2  5  10  1  5  5  

  والتعثر والسقوط االنزالق
اإلصابات 

  الجسيمة
4  4  16  2  4  8  

سوء التهوية ونوعية الهواء 
  الداخلي

الصحة  اعتالل
  والمرض

4  3  12  2  3  6  



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام الوثيقة
 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . المالحق7.0   المعيار
01   إصدار رقم  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق   السياسة

 

10 of 22  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق السياسة
  .عنهاوثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية مسؤوليات الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

 

  سوء الترتيب والنظافة العامة
الصحة  اعتالل

  والمرض
4  3  12  2  3  6  

  الكهرباء
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
3  4  12  2  4  8  

  الحريق
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
4  5  20  2 5  10  

عدم مالئمة األثاث والمعدات 
وبيئة العمل بشكل عام 

  للمستخدمين وطبيعة العمل

الصحة  اعتالل
  والمرض

3  4  12  2  3  6  

سقوط المعدات واألدوات 
والوسائل المعلقة والمثبتة في 

  األسطح والجدران

اإلصابات 
  الجسيمة

3  4  12  2  3  6  

بيئة العمل بما يفوق  اكتظاظ
الحد المسموح به لحمل اإلشغال 
والمساحة المخصصة لكل 

  شخص

الصحة  اعتالل
والمرض 

واإلصابات 
في  الجسيمة

  حاالت الطوارئ

5  4  20  3  4  12  

  التعرض للضوضاء
الصحة  اعتالل

  والمرض
3  2  6  2  2  4  

  

  

  

  



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام الوثيقة
 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . المالحق7.0   المعيار
01   إصدار رقم  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق   السياسة

 

11 of 22  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق السياسة
  .عنهاوثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية مسؤوليات الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

 

 االحتمالية  الخطر  المخاطر  العملية
 التأثيرات
 (العواقب)

تقييم 
 الخطر
 األولي

والتحكم  ووسائل السيطرةإجراءات 
  اإلضافية

 االحتمالية
 التأثيرات
 (العواقب)

تقييم 
  الخطر
 النهائي

المختبرات 
  العلمية

  المواد الكيماوية استهالك
تلوث الهواء 

  والتربة والمياه
5  3  15  

من  4.1.15إتباع إجراءات إدارة المخاطر 
دليل إجراءات إدارة المخاطر لعمليات  – 4المعيار 

  قطاع التعليم

2  3  6  

  العينات البيولوجية استهالك
تلوث الهواء 

  والتربة والمياه
5  3  15  2  3  6  

  الطاقة استهالك
الموارد  استنزاف
  الطبيعية

5  3  15  3  3  9  

  المياه استهالك
الموارد  استنزاف
  الطبيعية

5  3  15  3  3  9  

الغازية / الهوائية  االنبعاثات
  الضارة من المواد الكيماوية

  9  3  3  20  4  5  تلوث الهواء

الكيماوية المخلفات والنفايات 
  والبيولوجية

تلوث الهواء 
  والتربة والمياه

5  4  20  3  3  9  

  المياه العادمة الملوثة
تلوث الهواء 

  والتربة والمياه
5  4  20  3  3  9  

إعاقة مخارج الطوارئ 
  والممرات

اإلصابات 
  الجسيمة والوفاة

4  5  20  2  5  10  

  المزاح الخشن والعراك
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
4  3  12  2  3  6  

  السقوط من النوافذ
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
2  5  10  1  5  5  

  والتعثر والسقوط االنزالق
اإلصابات 

  الجسيمة
4  4  16  2  4  8  

سوء التهوية ونوعية الهواء 
  الداخلي

الصحة  اعتالل
  والمرض

4  3  12  2  3  6  



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام الوثيقة
 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . المالحق7.0   المعيار
01   إصدار رقم  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق   السياسة

 

12 of 22  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق السياسة
  .عنهاوثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية مسؤوليات الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

 

  سوء الترتيب والنظافة العامة
الصحة  اعتالل

  والمرض
4  3  12  2  3  6  

  الكهرباء
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
3  5  15  2  4  8  

  الحريق
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
4  5  20  2  5  10  

عدم مالئمة األثاث والمعدات 
وبيئة العمل بشكل عام 

  للمستخدمين وطبيعة العمل

الصحة  اعتالل
  والمرض

3  4  12  2  3  6  

سقوط المعدات واألدوات 
والمثبتة في والوسائل المعلقة 
  األسطح والجدران

اإلصابات 
  الجسيمة

3  4  12  2  3  6  

بيئة العمل بما يفوق  اكتظاظ
الحد المسموح به لحمل اإلشغال 
والمساحة المخصصة لكل 

  شخص

الصحة  اعتالل
والمرض 

واإلصابات 
في  الجسيمة

  حاالت الطوارئ

5  4  20  3  4  12  

التعرض للمواد الكيماوية 
  البيولوجيةوالخطرة والعينات 

الصحة  اعتالل
  والمرض

5  4  20  3  3  9  

  

  

  

  



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام الوثيقة
 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . المالحق7.0   المعيار
01   إصدار رقم  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق   السياسة

 

13 of 22  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق السياسة
  .عنهاوثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية مسؤوليات الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

 

 االحتمالية  الخطر  المخاطر  العملية
 التأثيرات
 (العواقب)

تقييم 
 الخطر
 األولي

والتحكم  ووسائل السيطرةإجراءات 
  اإلضافية

 االحتمالية
 التأثيرات
 (العواقب)

تقييم 
  الخطر
 النهائي

ساحات اللعب 
الداخلية 

والخارجية 
والصاالت 
الرياضية 
  والمسابح

  الطاقة استهالك
الموارد  استنزاف
  الطبيعية

5  3  15  

و  4.1.16إتباع إجراءات إدارة المخاطر 
دليل إجراءات إدارة  – 4من المعيار  4.1.17

  المخاطر لعمليات قطاع التعليم

3  3  9  

  المياه استهالك
الموارد  استنزاف
  الطبيعية

5  3  15  3  3  9  

  المواد الكيماوية استهالك
تلوث الهواء 

  والتربة والمياه
4  3  12  2  3  6  

الغازية / الهوائية  االنبعاثات
الضارة من األثاث، الدهانات، 
األرضيات (الفنيل، السجاد، 
الموكيت)، وماكينات التصوير 

  والطباعة 

  6  3  2  12  3  4  تلوث الهواء

  المخلفات والنفايات الكيماوية
تلوث الهواء 

  والتربة والمياه
4  4  16  3  3  9  

  9  3  3  15  3  5  تلوث الهواء  الضوضاء الضارة انبعاثات
إعاقة مخارج الطوارئ 

  والممرات
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
4  5  20  2  5  10  

  المزاح الخشن والعراك
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
4  3  12  2  3  6  

  والتعثر والسقوط االنزالق
اإلصابات 

  الجسيمة
4  4  16  2  4  8  

سوء التهوية ونوعية الهواء 
  الداخلي

الصحة  اعتالل
  والمرض

4  3  12  2  3  6  

  سوء الترتيب والنظافة العامة
الصحة  اعتالل

  والمرض
4  3  12  2  3  6  



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام الوثيقة
 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . المالحق7.0   المعيار
01   إصدار رقم  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق   السياسة

 

14 of 22  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق السياسة
  .عنهاوثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية مسؤوليات الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

 

  الكهرباء
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
3  5  15  2  4  8  

  الحريق
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
4  5  20  2  5  10  

عدم مالئمة األثاث والمعدات 
وبيئة العمل بشكل عام 

  للمستخدمين وطبيعة العمل

الصحة  اعتالل
  والمرض

3  4  12  2  3  6  

سقوط المعدات واألدوات 
  والوسائل الثقيلة المستخدمة

اإلصابات 
  الجسيمة

3  4  12  2  3  6  

التعامل مع األوزان واألحمال 
  والمناولة اليدوية

الصحة  اعتالل
والمرض 

واإلصابات 
  الجسيمة

4  4  16  3  3  9  

  الغرق في المسابح
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
4  5  20  3  3  9  

التعرض للطقس الشديد سواءاً
البرد القارس أو الحرارة 
الشديدة، الرياح والعواصف 

  الرملية والممطرة والرعدية 

الصحة  اعتالل
والمرض 

واإلصابات 
  الجسيمة

4  4  16  3  3  9  

 

 

 



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام الوثيقة
 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . المالحق7.0   المعيار
01   إصدار رقم  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق   السياسة

 

15 of 22  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق السياسة
  .عنهاوثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية مسؤوليات الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

 

 االحتمالية  الخطر  المخاطر  العملية
 التأثيرات
 (العواقب)

تقييم 
 الخطر
 األولي

والتحكم  ووسائل السيطرةإجراءات 
  اإلضافية

 االحتمالية
 التأثيرات
 (العواقب)

تقييم 
  الخطر
 النهائي

  العيادات

  المواد الكيماوية استهالك
تلوث الهواء 

  والتربة والمياه
4  3  12  

من  4.1.18إتباع إجراءات إدارة المخاطر 
دليل إجراءات إدارة المخاطر لعمليات  – 4المعيار 

  قطاع التعليم

2  3  6  

المواد واألدوات  استهالك
  الطبية

تلوث الهواء 
  والتربة والمياه

4  3  12  2  3  6  

  الطاقة استهالك
الموارد  استنزاف
  الطبيعية

5  3  15  3  3  9  

  المياه استهالك
الموارد  استنزاف
  الطبيعية

3  3  9  2  3  6  

الغازية / الهوائية  االنبعاثات
  الضارة من المواد الكيماوية

  6  3  2  12  3  4  تلوث الهواء

المخلفات والنفايات الكيماوية 
  والطبية

تلوث الهواء 
  والتربة والمياه

4  3  12  2  3  6  

إعاقة مخارج الطوارئ 
  والممرات

اإلصابات 
  والوفاةالجسيمة 

4  5  20  2  5  10  

  والتعثر والسقوط االنزالق
اإلصابات 

  الجسيمة
4  4  16  2  4  8  

سوء التهوية ونوعية الهواء 
  الداخلي

الصحة  اعتالل
  والمرض

4  3  12  2  3  6  

  سوء الترتيب والنظافة العامة
الصحة  اعتالل

  والمرض
4  3  12  2  3  6  

  الكهرباء
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
3  5  15  2  4  8  

  الحريق
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
4  5  20  2  5  10  
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16 of 22  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق السياسة
  .عنهاوثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية مسؤوليات الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

 

سقوط المعدات واألدوات 
والوسائل المعلقة والمثبتة في 

  األسطح والجدران

اإلصابات 
  الجسيمة

3  4  12  2  3  6  

التعرض للمواد الكيماوية 
  والخطرة والعينات البيولوجية

الصحة  اعتالل
  والمرض

5  4  20  3  3  9  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام الوثيقة
 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . المالحق7.0   المعيار
01   إصدار رقم  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق   السياسة

 

17 of 22  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق السياسة
  .عنهاوثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية مسؤوليات الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

 

 االحتمالية  الخطر  المخاطر  العملية
 التأثيرات
 (العواقب)

تقييم 
 الخطر
 األولي

والتحكم  ووسائل السيطرةإجراءات 
  اإلضافية

 االحتمالية
 التأثيرات
 (العواقب)

تقييم 
  الخطر
 النهائي

المقاصف 
وغرف 
  الطعام

  الطاقة استهالك
الموارد  استنزاف
  الطبيعية

5  3  15  

من  4.1.19إتباع إجراءات إدارة المخاطر 
دليل إجراءات إدارة المخاطر لعمليات  – 4المعيار 

  قطاع التعليم

3  3  9  

  المياه استهالك
الموارد  استنزاف
  الطبيعية

3  3  9  2  3  6  

  مخلفات ونفايات غذائية
تلوث الهواء 

  والتربة والمياه
5  3  15  3  3  9  

إعاقة مخارج الطوارئ 
  والممرات

اإلصابات 
  الجسيمة والوفاة

4  5  20  2  5  10  

  المزاح الخشن والعراك
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
4  3  12  2  3  6  

  والتعثر والسقوط االنزالق
اإلصابات 

  الجسيمة
4  4  16  2  4  8  

سوء التهوية ونوعية الهواء 
  الداخلي

الصحة  اعتالل
  والمرض

4  3  12  2  3  6  

  العامةسوء الترتيب والنظافة 
الصحة  اعتالل

  والمرض
4  3  12  2  3  6  

  الكهرباء
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
3  5  15  2  4  8  

  الحريق
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
4  5  20  2  5  10  

بيئة العمل بما يفوق  اكتظاظ
الحد المسموح به لحمل اإلشغال 
والمساحة المخصصة لكل 

  شخص

الصحة  اعتالل
والمرض 

واإلصابات 
5  4  20  3  4  12  



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام الوثيقة
 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . المالحق7.0   المعيار
01   إصدار رقم  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق   السياسة

 

18 of 22  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق السياسة
  .عنهاوثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية مسؤوليات الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

 

في  الجسيمة
  حاالت الطوارئ

  سالمة الغذاء ونوعيته
الصحة  اعتالل

  والمرض والوفاة
4  5  20        

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام الوثيقة
 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . المالحق7.0   المعيار
01   إصدار رقم  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق   السياسة

 

19 of 22  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق السياسة
  .عنهاوثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية مسؤوليات الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

 

 االحتمالية  الخطر  المخاطر  العملية
 التأثيرات
 (العواقب)

تقييم 
 الخطر
 األولي

والتحكم  ووسائل السيطرةإجراءات 
  اإلضافية

 االحتمالية
 التأثيرات
 (العواقب)

تقييم 
  الخطر
 النهائي

المخازن 
غرف و

  التخزين

 أو تسرب مواد كيماوية انسكاب
تلوث الهواء 

  والتربة والمياه
4  3  12  

من  4.1.20إتباع إجراءات إدارة المخاطر 
دليل إجراءات إدارة المخاطر لعمليات  – 4المعيار 

  قطاع التعليم

2  3  6  

  الطاقة استهالك
الموارد  استنزاف
  الطبيعية

5  3  15  3  3  9  

الغازية / الهوائية  االنبعاثات
الضارة واألتربة من المواد 
الكيماوية وسوء التخزين 

  والنظافة العامة

  6  3  2  12  3  4  تلوث الهواء

إعاقة مخارج الطوارئ 
  والممرات

اإلصابات 
  الجسيمة والوفاة

4  5  20  2  5  10  

  والتعثر والسقوط االنزالق
اإلصابات 

  الجسيمة
4  4  16  2  4  8  

سوء التهوية ونوعية الهواء 
  الداخلي

الصحة  اعتالل
  والمرض

4  3  12  2  3  6  

  سوء الترتيب والنظافة العامة
الصحة  اعتالل

  والمرض
4  3  12  2  3  6  

  الكهرباء
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
3  4  12  2  4  8  

  الحريق
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
4  5  20  2  5  10  

األثاث والمعدات عدم مالئمة 
وبيئة العمل بشكل عام 

  للمستخدمين وطبيعة العمل

الصحة  اعتالل
  والمرض

3  4  12  2  3  6  



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام الوثيقة
 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . المالحق7.0   المعيار
01   إصدار رقم  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق   السياسة

 

20 of 22  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق السياسة
  .عنهاوثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية مسؤوليات الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

 

سقوط المعدات واألدوات 
والوسائل المعلقة والمثبتة في 

  األسطح والجدران

اإلصابات 
  الجسيمة

3  4  12  2  3  6  

التعامل مع األحمال والمناولة 
  اليدوية

الصحة  اعتالل
والمرض 

واإلصابات 
  الجسيمة

4  4  16  3  3  9  

  

  

  

  

  

  

  

  



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام الوثيقة
 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . المالحق7.0   المعيار
01   إصدار رقم  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق   السياسة

 

21 of 22  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق السياسة
  .عنهاوثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية مسؤوليات الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

 

 االحتمالية  الخطر  المخاطر  العملية
 التأثيرات
 (العواقب)

تقييم 
 الخطر
 األولي

والتحكم  ووسائل السيطرةإجراءات 
  اإلضافية

 االحتمالية
 التأثيرات
 (العواقب)

تقييم 
  الخطر
 النهائي

  دورات المياه

  الطاقة استهالك
الموارد  استنزاف
  الطبيعية

3  3  9  

من  4.1.22إتباع إجراءات إدارة المخاطر 
دليل إجراءات إدارة المخاطر لعمليات  – 4المعيار 

  قطاع التعليم

2  3  6  

  المياه استهالك
الموارد  استنزاف
  الطبيعية

3  3  9  2  3  6  

  المياه العادمة الملوثة
تلوث الهواء 

  والتربة والمياه
3  3  9  2  3  6  

مخارج الطوارئ  إعاقة
  والممرات

اإلصابات 
  الجسيمة والوفاة

3  4  12  2  5  10  

  المزاح الخشن والعراك
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
4  4  16  2  3  6  

  والتعثر والسقوط االنزالق
اإلصابات 

  الجسيمة
4  5  20  2  5  10  

سوء التهوية ونوعية الهواء 
  الداخلي

الصحة  اعتالل
  والمرض

4  3  12  2  3  6  

  سوء الترتيب والنظافة العامة
الصحة  اعتالل

  والمرض
4  3  12  2  3  6  

  الكهرباء
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
3  5  15  2  4  8  

 وانتقالالنظافة الشخصية 
  األمراض المعدية

الصحة  اعتالل
  والمرض

4  4  16  2  3  6  

  

  



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام الوثيقة
 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . المالحق7.0   المعيار
01   إصدار رقم  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق   السياسة

 

22 of 22  سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام) - 3 ملحق السياسة
  .عنهاوثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية مسؤوليات الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

 

 االحتمالية  الخطر  المخاطر  العملية
 التأثيرات
 (العواقب)

تقييم 
 الخطر
 األولي

والتحكم  ووسائل السيطرةإجراءات 
  اإلضافية

 االحتمالية
 التأثيرات
 (العواقب)

تقييم 
  الخطر
 النهائي

مواقف 
 انتظار

السيارات 
والحافالت 
  المدرسية

  15  3  5  تلوث الهواء غازية / هوائية ضارة انبعاثات

من  4.1.23إتباع إجراءات إدارة المخاطر 
دليل إجراءات إدارة المخاطر لعمليات  – 4المعيار 

  قطاع التعليم

3  3  9  
  9  3  3  12  3  4  تلوث الهواء  الضوضاء الضارة انبعاثات

  الوقود استهالكات
الموارد  استنزاف
  الطبيعية

5  3  15  3  3  9  

  الحوادث المرورية
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة 
4  5  20  2  3  6  

  المزاح الخشن والعراك
اإلصابات 

  الجسيمة والوفاة
4  4  16  2  3  6  

  والتعثر والسقوط االنزالق
اإلصابات 

  الجسيمة
4  3  12  2  2  4  

  

 

  

  

  
  
  
  
  
  
 

  



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام الوثيقة
 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . المالحق7.0   المعيار
01   إصدار رقم  لقطاع التعليم (عام) التهديدات (الطوارئ) سجل - 4ملحق    السياسة

 

1 of 5  سجل التهديدات (الطوارئ) لقطاع التعليم (عام) - 4ملحق  السياسة
  .عنهاوثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية مسؤوليات الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

 

  لقطاع التعليم (عام) التهديدات (الطوارئ) سجل – 4 ملحق

 اإلحتمالية  الخطر  وصف الحالة الطارئة  الحالة الطارئة
  التأثيرات
 (العواقب)

تقييم 
 الخطر
 األولي

وسائل السيطرة والتحكم 
  اإلضافية

 اإلحتمالية

  التأثيرات
(العواقب) 
بعد إتخاذ 
الوسائل 
  اإلضافية

تقييم 
الخطر 
 النهائي

  التسمم الغذائي

حدوث حاالت تسمم غذائي ينتج 
عنها حاالت اعياء شديدة في البطن 

يئ تتراوح بين الحالة قواسهال و
  المتوسطة والشديدة

حاالت اعياء شديدة ومتوسطة 
االم في البطن واسهال وقيئ 

  الوفاة.واحتمالية 
3  4  12  

  
االلتزام بتطبيق معايير إدارة 
البيئة والصحة والسالمة 

  بشأن المقاصف المدرسية.
  

تفعيل دور لجان المقاصف 
  المشكلة في المدارس.

  

2  3  6  

  الحرائق

اندالع حريق في أحد المباني نتيجة 
أحد مسببات الحريق يؤدي الى 
حدوث حاالت اختناق وحاالت وفاة 
  واصابات واخالء المبنى المدرسي

إختناق وضيق تنفس وإصابات 
  بالحروق واحتمالية الوفاة.

  
  خسائر في الممتلكات.

  
  هلع في المجتمع.

3  5  15  

أنظمة الربط بين الدفاع 
  المدني والمنشأة التعليمية.

تفعيل ومتابعة خطط 
  الطوارئ للحريق.

  
والتدريب الدوري التوعية 

  للكوادر البشرية.
  

الكشف الدوري على أجهزة 
اإلنذار وأنظمة مكافحة 

  الحريق.
  

2  5  10  



 إدارة البيئة والصحة والسالمة  مسؤول اإلصدار المهنية لقطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة إدارة البيئة والصحة والسالمة اإلطار العام لمعايير نظام الوثيقة
 2016 يونيو  تاريخ اإلصدار  . المالحق7.0   المعيار
01   إصدار رقم  لقطاع التعليم (عام) التهديدات (الطوارئ) سجل - 4ملحق    السياسة

 

2 of 5  سجل التهديدات (الطوارئ) لقطاع التعليم (عام) - 4ملحق  السياسة
  .عنهاوثيقة غير أصلية أو رسمية وال تتحمل الوزارة أية مسؤوليات الهذه الوثيقة ملك لوزارة التربية والتعليم وموثقة رسمية. في حال طباعتها تعتبر 

 

إنسكاب / 
تسرب / إنبعاث 

المواد 
الكيماوية 

الغازات و
  الخطرة

تسرب مواد كيماوية من مختبر أحد 
 المدراس وتفاعلها مع مواد أخرى
أدى الى انبعاثات غازية أدت الى 

  إصابة الطالب.

إختناق وضيق تنفس وإصابات 
  هلع األهالي.

  
  إغالق المدرسة.

  
  خسائر مادية في المختبر.

3  3  9  

توفير لوائح السالمة الخاصة 
  بالمواد الكيماوية الخطرة.

  
إستخدام التقنيات الحديثة 

  ومعدات الوقاية الشخصية.
  

توفير أجهزة الكشف عن 
تسرب الغازات طبقات 

  لمواصفات المختبرات.
  

1  2  2  

األمراض 
  الوبائية

إنتشار مرض وبائي مثل (التهاب 
السحايا) في مدرسة وإغالق 

يوم لحين االنتهاء  15المدرسة لمدة 
  من اتخاذ التدابير الوقائية.

إصابة عدد كبير من الطلبة 
الوبائي مع احتمالية بالمرض 

حدوث مضاعفات في بعض 
  الحاالت وقد تؤدي للوفاة.

  
  تأخر في المنهج الدراسي.
  تفشي المرض وانتشاره.

  
  إغالق المدارس.

  
  هلع األهالي. 

3  3  9  

توفر برامج التطعيم المختلفة 
  لمختلف األعمار والفئات.

  
وجود خطة طوارئ وآلية 
مفعلة لإلبالغ الفوري 

الوبائي بالتعاون والتقصي 
  مع الطب الوقائي.

  
وجود غرف عزل مؤقت في 

  المدرسة وفي المستشفيات.
  

وجود األدوية والمضادات 
  الحيوية الالزمة وكفايتها.

  

2  2  4  

 األمراض المعدية
إنتشار مرض الجدري المائي في 
أحد المدراس مما يؤدي إلصابة 

  عدد كبير من الطالب بالعدوى.

إصابة نسبة كبيرة من الطالب 
في المدرسة وحدوث 
مضاعفات في بعض الحاالت 

  وحاالت الوفاة نادرة.

4  3  12  
وجود كادر مؤهل للتعامل مع 
مثل هذه الحاالت لديهم خطة 
معتمدة الحتواء األمراض 

3  2  6  
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تأخر في المنهاج الدراسي 
والحاجة إلغالق المدرسة لمدة 

يوم التخاذ  15قد تصل الى 
  التدابير الوقائية الالزمة. 

المعدية يجري تحديثها 
  باستمرار.

  
وجود آلية مفعلة لإلبالغ 
الفوري والتقصي الوبائي 

  بالتعاون مع الطب الوقائي.
  

وجود غرف عزل مؤقته في 
  المدرسة وفي المستشفيات.

  
توفر األدوية والمضادات 

  ية الالزمة.الحيو
توفر برامج التطعيم المختلفة 

  لمختلف األعمار والفئات.

 الكوارث
الطبيعية 
الطارئة 

والخطرة 
الهزات مثال: (

  األرضية)

درجات  6حدوث هزة أرضية بقوة 
على مقياس رختر أدى لحدوث 

نهيارات جزئية لبعض المباني إ
االف  7000المدرسية التي تضم 

  طالب.

  خسائر مادية في المباني.
  

 150وفيات و 10وقوع 
  إصابة.

  
إنتشار حاالت الهلع والخوف 

  بين الطلبة وعوائلهم.
  

تسرب مواد كيماوية من 
المختبرات نتيجة هذا الحدث 

  مما أدى لحدوث تلوث بيئي.

3  5  15  

وجود خطة متكاملة إلدارة 
الطوارئ في حاالت 

كوارث الطبيعية مثل ال
الزالزل والتمرن على 

  ستمرار.إتطبيقها ب
  

نقاذ حديثة إتوفر وسائل 
  ومتطورة.

  
توفر غرف عمليات وآليات 

  تصال وقاعدة بيانات.إ
  

وجود ثقافة مجتمعية واعية 
لمخاطر الزالزل والكوارث 

3  3  9  
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الطبيعية وكيفية التعامل 
  معها.

  
كود زالزل يستخدم في 

  الحديثة.تصميم األبنية 

المخاطر 
األمنية/ 

التهديدات 
الخارجية/ 

شغب جماعي/ 
  مظاهرات

ورود خبر عن وجود قنبلة في أحد 
المنشآت التعليمية / تظاهرات 

  طالبية ..الخ.

  إحتجاز رهائن.
  

  نشر االشاعات.
  

  الضغط على الحكومة.
  

  سقوط قتلى وجرحى.
  

  تعطل دراسي.
  

  خسائر مادية.

3  3  9  

  وجود خط ساخن للطوارئ.
سرعة التواصل مع الجهات 

  األمنية المختصة.
  

وجود خطة طوارئ وكوادر 
بشرية مدربة عليها بشكل 

  جيد.
  

تفعيل دور األخصائيين 
  االجتماعيين والنفسيين.

  
توفير أجهزة رصد 

  (كاميرات).
 

وجود ثقافة مجتمعية واعية 
التهديدات وأعمال لمخاطر 

  الشغب.

2  2  4  

إنقطاع إمدادات 
المرافق العامة 

(الكهرباء 
  والماء)

خلل فني في المولدات أدى الى 
انقطاع التيار الكهربائي عن أحد 
المدارس وبالتالي تعطل مضخة 
المياه وانقطاع الماء عن المبنى 

  المدرسي.

  اإلضاءة عن العمل.توقف 
  

توقف أجهزة التكييف عن 
  العمل.

  

4  2  8  

  وجود خط ساخن للطوارئ.
  

توفير مولد كهرباء احتياطي 
  في المدرسة.

  

2  1  2  
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توقف مراوح الشفط في 
المختبرات وحافظات المواد 

  الكيميائية عن العمل.
توقف أجهزة الحاسوب عن 
العمل وكذلك شاشات التعلم 

  الذكي.
  

  عدم توافر مياه الشرب.
  

عدم التمكن من استخدام دورات 
  المياه

  
  التوقف عن الدراسة

  

توفير مصدر بديل لمياه 
  الشرب.
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ام. 1 ام: ع ق اإلهتم ن منطل دريس  م ة ت ة وهيئ ن طلب ي م اع التعليم المة القط ن وس ى أم رص عل والح
ة  ع خط روري وض ن الض ه م ات ، إن وارئ واألزم وع الط اء وق اً أثن املين وخصوص وظفين وع وم
ات ،  وارئ واألزم ع الط ل م ة للتعام ات التعليمي ي المؤسس ة ف يق فعال ة تنس م آلي ى رس دف إل ته

تجابة ة باإلس ات المعني ع الجه اون م من  وبالتع ي تض راءات الت ؤوليات واإلج ام والمس د المه وتحدي
  سالمة الجميع في كافة الظروف . 

ة  .أ دف الخط د  ه ة عن أة التعليمي ي المنش املين ف وظفين والع ين والم الب والمدرس المة الط ن وس ق أم : تحقي
  حدوث أي طارئ.

  

   .  المخاطر المحتملة  .ب
  زالزل ، حرائق ، تفشي األمراض المعدية). الكوارث الطبيعية: (فيضانات، أمطار شديدة ورياح ، )1(
ف ،  )2( ال العن اجرات ، وأعم ة : ( المش ة المفتعل داءاتالحوادث األمني ازات  االعت ة ، تسرب الغ الخارجي

 وكما في سجل المخاطر والتهديدات لقطاع التعليم ).(  ومواد كيميائية ، فقدان أو اختطاف)
 

ـة. 2 ي  : المهمـ وارئ ف ق الط وم فري رق يق اندة والف ات المس ن الجه دعم م ة وب أة التعليمي المنش
ن  مان أم ات لض ى األرواح والممتلك اً عل ات حفاظ وارئ واألزم ف الط ع مختل ل م ة بالتعام التطوعي

 وسالمة جميع الطلبة والعاملين في المنشأة التعليمية .
  

 :التنفيـذ. 3
ات المفهوم العمليات:  .أ ن الجه وارئ تقوم المنشأة التعليمية وبدعم م ف الط ع مختل ل م اندة بالتعام مس

ى  واالستجابةواألزمات وحسب المراحل التالية : مرحلة التحضير ،  ك حفاظاً عل افي ، وذل ، والتع
  األرواح والممتلكات وضمان أمن وسالمة الطلبة والعاملين في المنشأة التعليمية .

ى () 1( ة األول تعدادمرحل ة االس دوث أي ): مرحل ل ح ة وقب أة التعليمي وم المنش تق
  ما يلي:طارئ وبدعم من الجهات المساندة بالعمل على تحضير 

 .ة التعليميةطوارئ واألزمات على مستوى المنشأتشكيل فريق إدارة ال  )أ(

ف   )ب( ع مختل ل م ة للتعام أة التعليمي ي المنش املين ف وظفين والع ة والم ه الطلب ى توعي ل عل العم

  الطوارئ واألزمات .

ات   )ج( وارئ وعملي التدريب على اإلجراءات التفصيلية لفرق الطوارئ للتعامل مع مختلف الط

امل وظفين والع دريس والم ة الت ة وهيئ الء للطلب اذ واإلخ أة اإلنق توى المنش ى مس ين عل

 .التعليمية

 تحديد نقاط التجمع ونقاط اإلطفاء ومواقع اإلخالء في المنشآت التعليمية والتعريف بها .  )د(

 طلبات واللوازم الضرورية تحسباً ألي طارئ في المنشأة التعليمية .رفع المت  )ه(



3 
 

وط   )و( لكية والخط لكية والالس ف الس ر الهوات ة عب ات المعني ع الجه ال م وات اإلتص ل قن تفعي

 الساخنة إذا تطلب األمر.

 عمل قاعدة بيانات بالطالب وجميع العاملين وأولياء األمور وتحديثها باستمرار.  )ز(

 
ة ) 2( ة المرحل تجابة): ( الثاني ارئ أو اإلس وع أي ط ن وق ة م ذه المرحل دأ ه تب

 اإلجراءات التالية :   حادث في المنشأة التعليمية وتتخذ
 سرعة إبالغ الجهات المعنية في اإلستجابة وإعطاءهم تقدير موجز عن الموقف .(أ) 

 تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بالمنشأة التعليمية حسب نوع الطارئ .(ب) 

 التطوعية في المنشأة التعليمية إذا دعت الضرورة . تفعيل الفرق(ج) 

 .إليها من خالل المرشدين  تفعيل نقاط التجمع ومواقع اإلخالء واإلرشاد(د) 

 قيام الجهات المعنية بالمشاركة لتنفيذ المهمة كل حسب أدوارهم ومسؤولياتهم .(ه) 

 العمل وفق محاضر التنسيق ، وتفعيل قنوات اإلتصال .(و) 

 التنسيق مع الجهات المستجيبة بتفاصيل الحدث وتقديم الصورة الكاملة عن الموقف.(ز) 

 
افي):  ) 3( ة (التع ة الثالث دث المرحل ى الح يطرة عل ن الس ة م ذه المرحل دأ ه تب

 واإلنتهاء منه وإتخاذ اإلجراءات التالية:
 حصر الخسائر في األرواح والممتلكات .  )أ(

 ى األعلى أو المنطقة التعليمية.رفع التقارير عن الحدث والخسائر الى مستو  )ب(

ع   )ج( دمها ووض ن ع أة م ي المنش ة ف تئناف الدراس أن إس ات بش ي والمقترح ع التواص رف

 المقترحات للحلول البديلة .

 التواصل مع أولياء األمور والطلبة لإلطمئنان على سالمة الجميع .   )د(
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 األدوار والمسؤوليات : ) 4(
 .  فريق إدارة الطوارئ  .أ

 

 الواجباتالدور األسمالمهنة

 رئيس الفريق  مدير المدرسة

عضو  األخصاء اإلجتماعي

عضو  

عضو  

  . الفرق التطوعية في المنشآة التعليمية  .ب

فريق اإلطفاء .1
 الواجباتالدوراألسمالمهنة

رئيس الفريق مدرس

يتم تحديدها بالتشاور مع الجهات المعنية والمنشآت 
 التعليمية

عضو 

عضو 

عضو 

عضو 

 

فريق اإلنقاذ .2
 الواجباتالدوراألسمالمهنة

رئيس الفريق مدرس

يتم تحديدها بالتشاور مع الجهات المعنية والمنشآت 
 التعليمية

عضو 

عضو 

عضو 

عضو 
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فريق اإلخالء .3
 الواجباتالدوراألسمالمهنة

رئيس الفريق مدرس

يتم تحديدها بالتشاور مع الجهات المعنية والمنشآت 
 التعليمية

عضو 

عضو 

عضو 

 

 

فريق اإلسعاف .4
 الواجباتالدوراألسمالمهنة

رئيس الفريق مدرس

يتم تحديدها بالتشاور مع الجهات المعنية والمنشآت 
 التعليمية

عضو 

عضو 

عضو 

 

 

 

فريق اإلرشاد .5
 الواجباتالدوراألسمالمهنة

رئيس الفريق مدرس

يتم تحديدها بالتشاور مع الجهات المعنية والمنشآت 
  التعليمية

 

عضو 

عضو 

عضو 
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  (موضحه في المالحق المرفقة ) اإلجراءات المتخذة حسب كل طارئ : ) 5(
 

ة : ) 6( أمين محيط  عناصر الحماي ة بت ن السلطات المحلي اون م ة وبالتع ن الخاص ركات األم وم ش تق
اء  ين إنته رقة لح طو والس ات الس ارجي أو عملي دخل الخ اً للت ررة منع ة المتض آت التعليمي المنش

  الحدث .
    تعليمات التنسيق:  .أ

 )المخطط المرفق مناطق التجمع. (  ) 1(

 

 المسؤلية المكان رقم المنطقة
   
  
   
   
   

  
  

فريق السيطرة .6
 الواجباتالدوراألسمالمهنة

رئيس الفريق مدرس

يتم تحديدها بالتشاور مع الجهات المعنية والمنشآت 
 التعليمية

عضو 

عضو 

عضو 

عضو 

عضو 

عضو 
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 ( المخطط المرفق ) .مواقع اإلخالء ) 2(
 المسؤلية المكان رقم المنطقة

   
  
   
   
   

 
  

 . ( المخطط المرفق ) نقاط اإلطفاء ) 3(
 المسؤلية المكان رقم النقطة

   
  
   
   
   

  الشؤون اإلدارية:. 4
يل ،  : اإلستعانةوسائل النقل  .أ الء والتوص ل واإلخ ي النق ة ف أة التعليم ي المنش وفرة ف ل المت ائل النق بوس

ن  دعم م توفر ال دورها س ي ب ة والت ة التعليم الم المنطق وفي حال إحتياج المزيد من وسائل النقل يتم إع
 الجهات األخرى .

تعانةالخدمات الطبية  .ب ي  : اإلس دعم ف ول ال ين وص دئياً لح ة مب أة التعليم ادة المنش عاف وعي ق اإلس بفري
 عمليات تقديم اإلسعافات األولية للمصابين ، ومراعاة أولوية نقل المصابين حسب خطورة الحالة . 

تم  اإلعاشـــة:  .ج ة ي روف الطارئ ن الظ رف م ة ألي ظ أة التعليمي في حال المكوث لفترة طويلة في المنش
ة رفع الطلب ا ب الطريق ودة وحس داد الموج ى األع ة عل وفير اإلعاش رورة ت ة بض ة التعليمي لى المنطق

ام  المتفق عليها ، حيث تقوم المنطقة التعليمية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير اإلحتياجات من الطع
 والشرب .

  :القيادة واإلتصاالت. 5
	القيادة:  أ.

ي إدارة  ) 1( ب ف ر مناس داد مق د وإع تم تحدي ع ي ل م دث والتواص ة إدارة الح ة لعملي أة التعليمي المنش
 الجهات المعنية .

يم  ) 2( ة والتعل وزارة التربي ية ب ات الرئيس ة العملي الي  /غرف يم الع اطق التعل ات المن رف عملي وغ
 التعليمية.

 غرف عمليات الجهات المساندة (الوزارات والمؤسسات والجهات المحلية). ) 3(



8 
 

  اإلتصاالت:  .ب
تم  ) 1( تخدامي بكة  اس االتاالش ة  تص ع المنطق ا م اخنة وربطه وط الس لكية والخط لكية والالس الس

 التعليمية والجهات المعنية باإلستجابة .

 توفير إتصال السلكي لفريق إدارة الطوارئ بالمنشأة التعليمية وبين الفرق التطوعية  ) 2(
  (ملحق أرقام الهواتف الهامة )  ) 3(
 ( ملحق شبكة اإلتصال الالسكلي )  ) 4(

  
  

 التوقيـــع مجمـــوعة

  

  مدير المنشأة التعليمية

  

 -----------------------------------  

 

  

  / مدراء النطاق للمدارس  المنطقة التعليمية

  

 -----------------------------------  

 

 : إعتماد

   وزارة التربية والتعليم

  

 ----------------------------  

 

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  

 -----------------------------------  

 

       

            

           

  لمرفقات : ا

 اإلجراءات المتبعة في الطوارئ 

  التنسيق.محاضر  

  االتصاالتشبكة.  
 



1 
 

 

 

 

  

  ):االجراءات 1(الملحق 
  

  

  

  

  

2015  
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  تفاصيل المنشأة التعليميه  .1

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 التفاصيل البيانات

  المنطقة التعليمية

 الفئة  المدرسة

  العنوان (المنطقة)
  

  أعداد الطلبة

  عدد المدرسين

  عدد الموظفين

  عدد الزوار

  عدد ذوي االحتياجات الخاصة

  
  عدد الفصول

  عدد البوابات الرئيسية

  عدد نقاط التجمع

  عدد مخارج الطوارئ

  اإلخالءمواقع   عدد

  عدد نقاط اإلطفاء

  

  رقم الهاتف

  رقم الهاتف المتحرك

  رقم الفاكس

  صندوق البريد

  البريد اإللكتروني
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  نموذج مخطط للمدرسة  .2
 يرجى تبديل نموذج المخطط ب مخطط مدرستكم و توضيح التفاصيل كما هو مبين 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 نقاط التجمع واإلخالء  والمخارجالمداخل 

 

 نقاط التجمع الخارجية  نقاط اإلطفاء 

 

 االولية  نقاط اإلسعافات  نقاط اإلغالق للكهرباء  

 

   نقاط اإلغالق الغاز 
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   في حاالت الطوارئ بأولياء االمور االتصال تعليمات .3
إلرشادهم عند حدوث حاالت الطوارئ بكيفية استالم اولياء االمور   عندما يتطلب االمر االتصال بالوالدين او

  او اخراج اطفالهم .

  عند حدوث حاالت الطوارئ :   التى من خاللها يتم تقديم االرشاد لآلباء و اولياء االمور   الطرق

  كيف تقوم بتقديم االرشاد عند حدوث حاالت الطوارئ لآلباء و اولياء االمور مثل رسائل نصية اذا
  ...الخ )   او تحذيرية مكالمات هاتفية كانت ارشادية

  استالم الطالب من قبل آبائهم   او المؤسسة التعليمية لمراقبة وتسجيل عملية  ماهى طريقة المدرسة
  أو أولياء أمورهم . 

  

  قائمة االتصال بأولياء االمور : 

رقم الهاتف  المالحظات  اسم ولي االمر   اسم الطالب 

  

 

 

 

 

  اخر تحديث بتاريخ .................................

     

   دور فريق ادارة الطوارئ .4
    دور فريق ادارة الطوارئ في المدارس والمؤسسات التعليمية  .أ

  اثناء عمليات الطوارئ و االزمات .  ضمان سالمة الطالب وهيئة التدريس في المدرسة   ) 1(
اثناء عمليات الطوارئ بالتنسيق مع السلطة المحلية   تقديم المساعدة على مستوي اكبر للمجتمع  ) 2(

  .  برنامج تطوعي )(
النصح واإلرشاد و بروشورات عن طريق جدول   فريق ادارة الطوارئ و االزمات بتقديم  يقوم ) 3(

  اعمال على طول السنه .
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    الطوارئ ادارة فرق عمل آلية  .أ

 المعنية بعد التشاور مع الجهات  هنا يتم وضع ادوار الفرق التطوعية

فريق اإلطفاء

 الواجباتالدوراألسمالمهنة

رئيس الفريق 

عضو 

عضو 

عضو 

عضو 

عضو 

عضو 

 

 

فريق اإلنقاذ

 الواجباتالدوراألسمالمهنة

رئيس الفريق 

عضو 

عضو 

عضو 

عضو 

عضو 
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فريق اإلخالء

 الواجباتالدوراألسمالمهنة

رئيس الفريق 

عضو 

عضو 

عضو 

 

فريق اإلسعاف

 الواجباتالدور األسمالمهنة

رئيس الفريق 

عضو 

عضو 

عضو 

عضو 

 

 

فريق اإلرشاد

 الواجباتالدور األسمالمهنة

رئيس الفريق

عضو 

عضو 

عضو 
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فريق السيطرة

 الواجباتالدور األسمالمهنة

رئيس الفريق 

عضو 

عضو 

عضو 

عضو 
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  الطوارئ إدارة بفريق الخاص التنظيمي الهيكل  .ب
  

  

  

  

  قائمة االتصال بفريق ادارة الطوارئ اثناء االزمات :   .ج
الهاتف المباشر  المالحظات  الدور الوظيفي اثناء 

  الطوارئ
 االسم 

  

 

 

 

 

  اخر تحديث بتاريخ ..................................
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   االتصاالت قائمة .5
    قائمة االتصال لخدمات الطوارئ   .أ

 

تفاصيل االتصال    قائمة االتصاالت لخدمات الطوارئ

الشرطة ، المطافئ ،سيارة االسعاف 997  999ارقام الهواتف 

الهاتف المباشر: المحلي )الشرطة (مركز الشرطة 

االسم : 

العنوان : 

الهاتف الثابت: 

الهاتف المتحرك:

المدرسة   طبيب

االسم : 

العنوان : 

الهاتف الثابت: 

الهاتف المتحرك

معلومات اتصال مركز االعالم

  

  

  

  

   قائمة االتصال للجهات الحكوميةب .    

تفاصيل االتصال    قائمة االتصاالت للجهات الحكومية

المباشر:الهاتف  وزارة التربية

الهاتف المباشر: الخدمات االعالمية واإلرشادية في 
  التربية و التعليم  وزارة
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الهاتف المباشر: مركز الدعم االجتماعي

الهاتف المباشر :  ادارة الطوارئ المحلي

 

قائمة االتصال للجهات االمنية ج .      

تفاصيل االتصال    قائمة االتصاالت االمنية

الهاتف المباشر: حارس االمن

الهاتف المباشر: المراقبة باستخدام جهاز انذار

الهاتف المباشر: أجهزة انذار بالحريق واجهزة الصيانة

 

  قائمة االتصال االخرى د .    

تفاصيل االتصال  قائمة االتصاالت االخرى 

الهاتف المباشر:   الحافلة –وسائل النقل 

الهاتف المباشر: المحامي 

الهاتف المباشر: التأمين الطبي 

 رقم الحساب : 

رقم الهاتف :

شركة الكهرباء و الماء

 رقم الحساب : 

رقم الهاتف :

شركة الغاز

 

  اخر تحديث بتاريخ ...................................
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	قائمة االتصاالت بالمدارس المحلية المجاورة  .6
تفاصيل االتصال والمؤسسات التعليمية االخري في   المدارس

المنطقة المحلية 

نقطة االتصال 

الهاتف الثابت 

الهاتف المتحرك 

المدرسة / المؤسسة التعليمية  

نقطة االتصال 

الهاتف الثابت 

الهاتف المتحرك

المدرسة / المؤسسة التعليمية

نقطة االتصال 

الهاتف الثابت 

الهاتف المتحرك

المدرسة / المؤسسة التعليمية

نقطة االتصال 

الهاتف الثابت 

الهاتف المتحرك

المدرسة / المؤسسة التعليمية
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  كيفية التعامل مع االحداث

  

	الخطوات االساسية لالستجابة عند حدوث حالة طارئة  .7
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 : االخالء .8
تم  الء  ي ة  اإلخ ن المدرس ادة م أة  أو  ع ة  المنش دريس   التعليمي ة الت المة هيئ مان س لض

الب د  والط واري  عن االت الط دوث ح وال  ح ع األح ي جمي ب  وف الء   يتطل اإلخ
        :   يلي   وفقا لما   مسبقا   التخطيط لها  يتم  تدريبية   ممارسة   عملية

                                                

  

  

                                                                                      

                                                                          

  

  متابعة االخالء             
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  حوادث الحريق  .9
على   عند وقوع حادث الحريق وأيضا يجب أن تستخدمها عند القيام بتدريبات  الخطوات التي يتم اتباعها

  اطفاء الحريق . 

   الحريق اكتشاف عند  .أ
  اقرع جرس انذار الحريق  ) 1(
  997اتصل على رقم الطوارئ  ) 2(
    في حالة السالمة قم بإطفاء الحريق ) 3(

  االنذار لجرس االستماع عند  .ب
 على المدرسين حمل مستندات تسجيلهم واخذ تالميذهم الى نقاط التجمع الرئيسية . ) 1(
 التحرك بهدوء وبسرعة وتجنب الذعر.  ) 2(
المساعدة لهم من قبل   قد تم تقديم  التأكد من ان الطالب والزوار باإلضافة الى المعاقين ) 3(

 المسؤول .  الشخص
 التأكد من أن الزوار قد شملتهم عملية االخالء   ) 4(
وان يكون جميع   ودورات المياه والغرف المشتركة  يجب التحقق من اخالء االستراحات ) 5(

 االفراد في نقطة الخروج المحددة . 
 وفي انتظار اشارة مغادرة الموقع .   التأكد من ان جميع الطالب عند نقطة االخالء ) 6(

   ة اخريمر المباني الى الطالب عودة  .ج
 مختصي خدمات مكافحة الحرائق.  اخري قبل التحقق منها من قبليجب عدم العودة الى المباني مرة 

 العمل بعد انتهاء مرحلة الحريق   .د
صالحية    او المؤسسة التعليمية وفقا الى طبيعة   المدرسة  اعادة استمرار عمل  يتم تحديد ) 1(

وتوفر المصادر األخرى   المدرسين والموظفين  المباني وتوفر المصادر الالزمة للعمل وسالمة
  للعمل.   الضرورية

عدمه مسؤولية مدير المدرسة بالتنسيق مع   عودة المدرسة الى العمل من  تبقي مسؤولية ) 2(
 الجهات المعنية .

 التأكد من ان الحادث قد تم توثيقه وعمل ملف له ) 3(
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 : الزالزل  .10
    تستخدم هذه االجراءات عند حدوث حالة طارئة او في حاالت التدريب

    االجراءات المتخذة اثناء وقوع الزلزال  .أ
  داخل المبنى :  ) 1(

 حتى يتوقف االهتزاز   النزول واالحتماء بمكتب او طاولة وتثبيت االقدام  )أ(
او كبيرة الحجم واالبتعاد عن    االبتعاد عن األرفة التي تحتوى على مواد ثقيلة  )ب(

  االثاث . 
  عن النوافذ .   االبتعاد  )ج(
 اهتزاز االرض البقاء في الداخل حتى يتوقف  )د(

 : المبنى خارج ) 2(
 على الطالب البقاء داخل حرم المدرسة حتى يأتي المدرس إلجالئهم.  )أ(
  االبتعاد عن المباني وخطوط الطاقة الكهربائية .   )ب(

 االرض اهتزاز يتوقف عندما  .ب
 التأكد من سالمتك الشخصية أوال.  ) 1(
 التحقق من سالمة من حولك وتقديم المساعدة الضرورية لهم . ) 2(
)أو مسؤول     على الرقم الهاتفي (  حاجة أي فرد الى الرعاية الطبية يجب االتصال   في حالة ) 3(

  االسعافات االولية بالمبني .
 الضرورة .   اخالء المصاب عند ) 4(
 ابعاد المدرسين والطالب بعيدا عن االماكن الخطيرة .  ) 5(
مياه متحركة  تقع بالقرب من الساحل او منطقة  في حالة ان المدرسة او المؤسسة التعليمية ) 6(

 يجب االنتباه إلمكانية مخاطر حدوث عواصف او فيضانات . 
 تعليمات فريق االستجابة المحلي.   يرجي االستماع الى االذاعة المحلية وتلقي ) 7(
 اغالق صمامات الغاز والتي قد يحدث منها تسرب للغاز .  ) 8(

 الزلزال انتهاء بعد العمليات استمرار  .ج
صالحية    او المؤسسة التعليمية وفقا الى طبيعة   المدرسة  اعادة استمرار عمل  يتم تحديد ) 2(

وتوفر المصادر   المدرسين والموظفين  المباني وتوفر المصادر الالزمة للعمل وسالمة
 للعمل.  األخرى الضرورية

عدمه مسؤولية مدير المدرسة باالتفاق مع   عودة المدرسة الى العمل من  تبقي مسؤولية ) 3(
 الجهات المعنية .

    كد من ان الحادث قد تم توثيقه وعمل ملف لهالتأ ) 4(
 
 
  
 



17 
 

  : الفيضانات .11

وان يكون له اثار خطيرة ويحدث نتيجة لكثافة االمطار   يمكن ان يحدث الفيضان بصورة مفاجئة وسريعة 
او نتيجة لحوادث عواصف بحرية التي تضرب المناطق   وتدفق تيارات الوديان وصعود تيارات الماء

يمكن ان يحدث الفيضان ايضا نتيجة لتلف االنابيب وموصالت والمياه المناطق المنخفضة .الساحلية وتغمر 
المياه في المباني نتيجة لقدم االدوات وطول مدة االستعمال مما ينتج عنه تلف خطوط االنابيب. ويمكن ان 

 يحدث الفيضان ايضا نتيجة حدوث الزالزل .

  

  يضان الخطوات التي تتبع عند مالحظة عالمات الف  .أ
 او التلفزيون  واإلرشادات من جهاز الراديو  استمع الى النصائح ) 1(
تحقق اوال من مصدر الفيضان وان الطالب او الموظفين ليسوا في مواجهة مصدر خطر  ) 2(

 .   الفيضان
 .   إجراء االخالء لألفراد عند الضرورة الى اماكن عالية ) 3(
  أن كنت في وضع آمن قم بنقل السجالت والمعدات عن االرضيات الى اماكن مرتفعة  ) 4(
قم بإغالق إمدادات المياه في حالة أن الفيضان يمكن أن يتسبب في انفجار انابيب  ) 5(

 المياه.  توصيل 
 والمدمرة القوية الزالزل حدوث عند  .ب

نت المدرسة او المؤسسة منك الدفاع المدني االخالء والسيما اذا كا  ال تنتظر حتى يطلب ) 1(
التعليمية التي تنتمي اليها في وضع اكثر خطورة مثل ان تكون بالقرب من البحر او الوادي او 

  منطقة تتكاثر فيها المياه 
اذا كان هناك وقت فان عليك حمل معدات النجاة من الكوارث واي ادوات اخري مثل سجل  ) 2(

  هواتف االتصال )   وكشف تفاصيل
 باإلخالءكيف تقوم ج .  

  .  في الحاالت الفيضانات ابتعد عن المسطحات البحرية بمسافة ال تتمكن للوصول اليك ) 1(
  يمكنك التأكد من جميع الطالب والمدرسين قد شملهم االخالء عن طريق كشف الحضور  ) 2(
 يجب ابالغ اولياء االمور باألحداث  ) 3(
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  الغازات  تسرب .12
     الغاز بتسرب االشتباه عند التصرف كيفية  .أ

  إغالق الصمام الرئيسي للغاز .  ) 1(
  فتح النوافذ لتبديل الهواء المشبع بالغاز متى ما كان ذلك أكثر أمنا وسالمة.  ) 2(
  اإلنقاذ الفوري ألي شخص يكون في حالة خطر بشرط توفر السالمة للمنقذ.  ) 3(
 التحذير الفوري لآلخرين عن خطورة المنطقة .  ) 4(
    االتصال بخدمات الطوارئ ) 5(
 االتصال بشركة الغاز المحلية  ) 6(
وعدم دخول المبني أو المرور   أخذ الحيطة والحذر بعد إخالء المدرسة أو المؤسسة التعليمية ) 7(

 بعد التحقق منها بواسطة الجهات المختصة .  بالمنطقة إال
 التأكد من ان الحادث قد تم توثيقه وعمل ملف له  ) 8(

    يلي بما القيام عدم  .ب
 تشغيل المفاتيح الكهربائية بما في ذلك مفاتيح اإلضاءة أو اإلنذارات.  ) 1(
  عدم استخدام الهاتف المتحرك في منطقة التسرب الغازي حتى لو كان خارج المبني.  ) 2(
 مكان التسرب الغازي  بالقرب او جوار  عدم السماح ألي شخص بالتدخين ) 3(

 

  :  انسكاب المواد الكيميائية .13

ل  تم التعام ب ان ي ايج ى أنه ة عل واد الكيميائي ع الم ع جمي ورة  م امة وذات خط ت  س واء كان ائلة أو   س الس
  أو بودرة المواد الكيميائية .   أو الصلبة   الغازية

  خطوات االستجابة   .أ
  نقل األفراد القريبين من منطقة الخطر إلى مكان أكثر أمناً.  ) 1(
إذا تطلب األمر وكان الوضع أكثر أمنا فيجب إخالء المدرسة أو المؤسسة التعليمية بالكامل  ) 2(

  من كل شيء. 
وإيقاف جميع فتحات   المغلقة  يكون من األفضل البقاء في الداخل وخلف األبواب والنوافذ ) 3(

  التهوية و أي منافذ هوائية أخري
 ارئ في حالة الضرورة يرجي االتصال على رقم خدمات الطو ) 4(
 تقديم مساعدات اإلسعافات األولية ألي شخص قام بمالمسة المواد السائلة.  ) 5(
 إخطار المدير/ الرئيس والموظفين ) 6(
يجب أن تتم العناية واالهتمام بكيفية مغادرة الطالب المدرسة أو المبني إلزالة أثار خطر  ) 7(

 المواد الكيميائية ليصبح الوضع أكثر سالمة وأمنا.
 قد تم توثيقه وعمل ملف له الحادثالتأكد من ان  ) 8(
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  اإلعتداء على المنشأه .14
تم دي   ي اك معت ان هن ي اذا ك ا يل ة فيم وات التالي اع الخط رم   اتب ى ح دخيل عل ف ال ة العن ن فئ م

  التعامل مع هذا التعدي أو التدخل يرجي مراجعة التالي :   ولكيفية   المدرسة

 حرم المدرسة او يعتبر تدخالً في حالة انه لم يكن لدى الشخص تصريح بدخول  

 .صاحب السلوك أو التصرفات العدوانية تمنع دخوله المدرسة أو المؤسسة التعليمية 
  خطوات االستجابة عند الضرورة:  .أ

عن مواصفات وموقع ونشاط هذا   وأعضاء هيئة التدريس االخرين  قم بإخطار الرئيس ) 1(
 المعتدي . 

حالة اتضح انه عدواني قم بتبني طبيعة المعتدي / المعتدين هادي او عدواني (في   تقييم ) 2(
 خيار تصنيف االعتداء الدخيل على حرم المدرسة) 

  ان غرف الدراسة آمنة .   ضمان ) 3(
ولماذا هو/ هم هنا ؟ ويجب ان تضمن وجود   قم بتقديم التحية له / لهم وسؤاله من هو / هم ) 4(

 زميل لك بجانبك في هذه اللحظة . 
اذا كان سبب زيارته / زيارتهم شرعيا قم بتوصيل الشخص الى المكتب المختص بسبب  ) 5(

 زيارته . 
غير شرعي فان عليك اخطاره /اخطارهم بضرورة    واذا كان ايضا سبب الزيارة ) 6(

 المبني .  مغادرة
 فال يعتبر انه معتدي  الشخص غادر المبني عند الطلب منه  في حالة ان  .ب
  ض المغادرة عند الطلب منه ان المعتدى رف  في حالة  .ج

  بانه سيقوم الموظفين بتبليغ الشرطة .    وضح له ) 1(
 في حالة اصر على عدم المغادرة اطلب من زميلك الذي يرافقك االتصال بالشرطة .  ) 2(
  حتى تصل الشرطة .   اذا كنت في امان استمر في البقاء مع المعتدي ) 3(
استخدام العنف فان عليك االبتعاد ( على ان المعتدي سيقوم ب  في حالة ان هناك اي عالمات ) 4(

 راقب المعتدي على بعد آمن حتى تأتي الشرطة )  واذا كان من الممكن
 عندما يأتي رجال الشرطة عليك بإخطارهم بكل المعلومات التي تعرفها عن المعتدي. ) 5(

 :   االجراءات  السير في  .د
  لشرطة)التأكد من ان الحادث قد تم توثيقه وعمل ملف له (متضمنا تقرير ا ) 1(
  حتى يتم مساعدتك اذا تطلب االمر .   او مجلس التعليم  اخطار وزارة التربية ) 2(

  يلي ما  مراعاة يجب  .ه
تعمل بطريقة   الحوادث والتأكد من أن ادارة الطوارئ المدرسية   تنوير المدرسين اثناء ) 1(

 صحيحة وال تحتاج الى اصالحات . 
  .  الشائعات وسط الطالبالطالب عن الحادث لتفادي التخمينات و    تنوير ) 2(
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  عنف الدخيل على المنشأهال .15
ح ية  توض وات اساس ة خط ة المرجعي ى   القائم دخيل عل ف ال وداث العن ع ح ل م د التعام ا عن اد به لالسترش

  المدرسة .

ين أو  ن المدرس ريح م ل أو ج قوط أي قتي ي س دث لتالف ة بالح ة الكامل ى العناي دخيل ال ف ال ة العن اج عملي تحت
ه بواسطة الطالب , ففي م ن تالفي ذي يمك اك والتشويش ال ن الفوضي واالرب ر م دث الكثي ثل هذه العمليات تح

  .    التنوير

  في المبني :   المعتدين   أحد   أو رؤية  في حالة سماع صوت اطالق الرصاص

  لحوادث العنف (اذا دعت الحاجة )   خطوات االستجابة  .أ
  االتصال: على رقم هاتف الشرطة: ) 1(
  عرف نفسك ومدرستك أو المؤسسة التعليمية التي تتبع لها وعنوانها.  ) 2(
  تفاصيل الحادثة أو الموقف.   ) 3(
  أي تفاصيل عن المصابين أو الجرحى.  ) 4(
 وصف االسلحة المستخدمة في الحادثة وعدد الطلقات . ) 5(
 والتعريف به اذا كان ذلك معلوما لك  المعتدي ومكانه وموقعه  وصف ) 6(
 معلوما لديك .   داء الذي حدث ان كانمدى االعت  بتوضيح  قم ) 7(
 في حالة السالمة قم باالنتقال الى مكان اكثر أمنا النتظار وصول الشرطة .   ) 8(
 تجنب استخدام انذار الحريق ) 9(

 نقل أي شخص من الممرات وغرف الدراسة .  ) 10(
 اغالق االبواب والنوافذ .    ) 11(
  أمنا أن تفعل ذلك .غرفة الدراسة اال اذا كان الوضع   ابقي هادئا وال تغادر ) 12(
الطالب الى ساحة الملعب قم بتوجيه الطالب   حدوث الحادث وقت خروج   في حالة ) 13(

باالنتقال الى اقرب غرفة أمنة أو الى منطقة تجمع أمنة معروفة ( وقد يشتمل ذلك على 
 التعليمية )    منطقة خارجية أمنة بالقرب من المدرسة أو المؤسسة

 تصال بهم لتأمين مسرح الجريمة . بمجرد وصول الشرطة قم باال  ) 14(
على فريق الطوارئ توفير الدعم للمصابين (انظر الى قائمة االتصال للحصول على  ) 15(

 ارقام الهواتف)
 :  في اعقاب الحادث  .ب

مراعاة اتخاذ االجراء المناسب سواء االغالق المؤقت او المباشرة في المدرسة أو  ) 1(
اذ االجراء المناسب لتحقيق االستجابات المؤسسة التعليمية ( يمكن لفريق الطوارئ اتخ

 المناسبة ) 
  استمر في المراقبة الجيدة للطالب أو المدرسين. ) 2(
 التأكد من ان الحادث قد تم توثيقه وعمل ملف له (متضمنا تقرير الشرطة) ) 3(

  



21 
 

  

  : اإلصابة الخطيرة أو الوفاة .16
والتي    يجب إعداد وتوفير خدمات المدارس أو المؤسسات التعليمية إلدارة والتعامل مع صدمة الحادث

يشكل الموت المفاجي أو   ، من المحتمل ان   يمكن أن تشتمل على الوفاة أو اإلصابة الخطيرة
رة تهدد تصيب الطفل أو الشاب الصغير أو احد الموظفين خطورة كبي  قد   التي  الخطيرة  اإلصابة

 هذا المجتمع .   وأفراد  والنفسية على سالمة األطفال  بالمخاطر البدنية

  :  للحوادث  االستجابة  خطوات  .أ
منطقة الخطر ( مثال : األسالك الحاملة   وقم بتقييم  الشخصية أوال  تأكد من سالمتك ) 1(

  والمواد السامة ......الخ )   للكهرباء
  ال تفترض الوفاة في حالة الحادث لذا قم باإلسعافات األولية الفورية.  ) 2(
  بخدمات الطوارئ .    باالتصال  قم ) 3(
 إخطار الرئيس /المدير  ) 4(
 عزل واحتواء منطقة وقوع الحادث . ) 5(

 : للمصاب األولية باإلسعافات المعالجة تعقب التي الخطوات  .ب
خطار فريق إدارة المدرسة والسلطات على المدير أو الرئيس أن يقوم وبالسرعة الممكنة بإ ) 1(

 المختصة
 إخطار الوالدين   يجب أن ترافق الشرطة عند ) 2(
أن   يمكن  على الرقم الخاص بهم   بتبليغ وزارة التربية فريق حوادث اإلصابات  قم ) 3(

والتى    لرد الفعل المناسب وتلبية متطلبات الحالة  يساعدك هذا الفريق وارشادك لتحقيق
  لنصح للطالب والمشورةتشتمل على توجيه ا

 استمارة الحادث بكل التفاصيل الموجودة  تعبئة ) 4(
 التأكد من ان الحادث قد تم توثيقه وعمل ملف له (متضمنا تقرير الشرطة) ) 5(
المؤسسة   حدثت خارج المدرسة أو   في حالة أن اإلصابة الخطيرة أو الوفاة ) 6(

 إتباع الخطوات المناسبة المدرجة أعاله   يرجي  التعليمية
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  : احد الطلبة فقدان .17
واتخاذ الخطوات الضرورية    يجب ان يتم التعامل مع حاالت األطفال او الطالب المفقودين بصورة عاجلة

  آمنين في مكان وجودهم   والتأكد من أنهم  إليجادهم

  هناك عدة أسباب ترتبط بمخاطر تعرض الطالب إلى الفقدان تشتمل على ما يلي:   .أ
يكونون عرضة لالقتراب من أي مواد خطرة في المدرسة   عند فقدان االطفال او الطالب ) 1(

  التعليمية .    او المؤسسة
  لالختطاف .   احتمال تعرض الطالب او األطفال ) 2(
  احتمال ان يكون الطالب او األطفال قد تم استالمهم من قبل والديهم أو أولياء أمورهم .  ) 3(
 لمدة يوم واحد. احتمال مغادرة الطالب للمدرسة  ) 4(
 ربما يشعر الطالب او الطفل انه يعانى من اإلعياء ألي سبب ثم قرر العودة إلى البيت . ) 5(

وحتى يتم العثور على الطفل أو الطالب او التأكد من وجوده في مكان آمن فإن هنالك إجراءات يتم اتخاذها 
 لتحديد موقعهم . 

 المعلومات التي تفيد بأن الطالب قد فقد :   .ب
لبعض الوقت في فترة دوام   كد من حضور الطالب الى المدرسة او المؤسسة التعليميةالتأ ) 1(

  واذا حضر:  العمل
  التأكد من اخر مكان تمت رؤيته فيه .  ) 2(
  اخطار المدير / الرئيس و اعضاء هيئة التدريس .  ) 3(
  هفي المدرسة أو المؤسسة التعليمي البحث ) 4(

 
 في حالة العثور على الطالب أو الطفل :   .ج

تم العثور على الطالب او الطفل مصاب أو مريض قم باالتصال لطلب المساعدة   اذا ) 1(
 إذا كانت االصابة تستدعي ذلك.   الطبية

 عن الطفل .   والباحثين اآلخرين  اخطار المدير/ الرئيس ) 2(
 قم بكتابة تقرير كامل عن الحادث واذكر كل التفاصيل. ) 3(
 ر الطالب. إعداد إرشادات توجيه للوالدين أو أولياء أم ) 4(

 في حالة عدم العثور على الطالب :   .د
 التبليغ الفوري للشرطة .  ) 1(
 للوالدين أو أولياء االمور  االخطار الفوري ) 2(

  
 
 
 
  

  . ضباب :10



23 
 

  قبل ، اثناء ،بعد

  .امراض معدية :11

  قبل ، اثناء ،بعد

  . امراض وبائية : 12

  قبل ، اثناء ،بعد

  . تسمم غذائي : 13

  قبل ، اثناء ،بعد

  . شغب و مظاهرات : 14

 قبل ، اثناء ،بعد


	الإطار العام لمعايير نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية
	جدول المحتويات 
	 المقدمة 
	0.1-الخلفية 
	0.2-الرؤية والمهمة والأهداف
	0.3-عوامل النجاح
	0.4-هيكلية النظام 
	0.5-نطاق العمل
	0.6-متطلبات وآليات التطبيق
	0.6-المراجع

	المعيار 1-القيادة 
	1.1-إلتزام الإدارة العليا 
	1.2-السياسة العامة للبيئة والصحة والسلامة المهنية لقطاع التعليم 

	المعيار 2-التخطيط
	2.1-الإلتزام بالمتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى
	2.2-إدارة المخاطر
	2.3-إدارة المقاولين ومقدمي الخدمات
	2.4-إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات
	2.5-إدارة الأهداف ومؤشرات الأداء

	المعيار 3-الدعم 
	3.1-الموارد البشرية
	3.2-الكفاءة والتدريب
	3.3-التواصل والتشاور
	3.4-إدارة الوثائق والسجلات

	المعيار 4-العمليات
	4.1-دليل إجراءات إدارة المخاطر لعمليات قطاع التعليم
	4.2-دليل إجراءات إدارة الطوارئ لعمليات قطاع التعليم

	المعيار 5-الرقابة وتقييم الأداء 
	5.1-التقييم والتدقيق
	5.2-الإبلاغ عن الحوادث والتحقيق فيها 
	5.3-المراجعة الإدارية والتحسين المستمر

	6-النماذج 
	نموذج 1-نموذج سجل المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى
	نموذج 2-نموذج تحديد وتقييم المخاطر (العمليات)
	نموذج 3-نموذج تحديد وتقييم التهديدات (الطوارئ)
	نموذج 4-نموذج الإبلاغ عن الحوادث والتحقيق فيها 
	نموذج 5-نموذج تقرير تقييم الأداء لمعايير البيئة والصحة والسلامة (المؤسسات) 
	نموذج 6-نموذج تقرير تقييم الأداء لمعايير البيئة والصحة والسلامة (قطاع التعليم) 
	نموذج 7-نموذج طلب تحديث الوثائق
	نموذج 8 (أ)-نموذج تقييم إشتراطات البيئة والصحة والسلامة المهنية في مكان العمل (المنشآت التعليمية) 
	نموذج 8 (ب)-نموذج تقييم إشتراطات البيئة والصحة والسلامة المهنية في مكان العمل (المنشآت الإدارية) 
	نموذج 9-نموذج التدقيق على معايير البيئة والصحة والسلامة المهنية 
	نموذج 10-نموذج تقرير زيارات التقييم والتدقيق

	7-الملاحق
	ملحق 1-سجل المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى
	ملحق 2-متطلبات البيئة والصحة والسلامة للمقاولين ومقدمي الخدمات
	ملحق 3-سجل المخاطر (العمليات) لقطاع التعليم (عام)
	ملحق 4-سجل التهديدات (الطوارئ) لقطاع التعليم (عام) 
	ملحق 5-نموذج خطة الطوارئ لقطاع التعليم (الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث)
	ملحق 6-ملحق الإجراءات الخاص بخطة الطوارئ لقطاع التعليم (الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث)




