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اإلطار العام لنظام إدارة البيئة والصحة والسالمة 
1.1إصدار –التعليم المهنية لقطاع 

ما الذي يصنع الفرق؟



.التعريف بإدارة البيئة والصحة والسالمة•

قطاع اإلطار العام لنظام إدارة البيئة والصحة والسالمة المهنية لإستعراض•
.1.1/2016إصدار –التعليم 

.2017-2016إنجازات وخطة عمل إدارة البيئة والصحة والسالمة للعام •

ما الذي يصنع الفرق؟•
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محاور العرض



الهيكل التنظيمي إلدارة البيئة والصحة والسالمة

قسم املشاريع الوطنية قسم األنظمة واملعايير قسم الرقابة

مدير اإلدارة 

وحدة التقارير واإلحصائيات

وحدة تطوير األنظمة واملعايير
(أ)وحدة الرقابة قطاع 

مشروع إدارة املقاصف املدرسية 
الحكومية

مشروع مركز التمييز وبناء 
القدرات في مجال البيئة والصحة 

والسالمة املهنية

مشروع الصفحة اإللكترونية 
إلدارة البيئة والصحة والسالمة 

وبرامج الحلول الذكية

وحدة التوعية

إداري 

(ب)وحدة الرقابة قطاع 

(ج)وحدة الرقابة قطاع 

(د)وحدة الرقابة قطاع 

(ه)وحدة الرقابة قطاع 



مهام ومسؤوليات األقسام

Business Goals 1

This is example  for a subtitle

 تطوير اإلطار العام ملعايير نظام إدارة
اع البيئة والصحة والسالمة املهنية لقط

التعليم 

ة نشر الوعي بنظم ومفاهيم البيئة والصح
والسالمة واملعايير الرقابية االخرى 

التعليم إعداد إحصائيات وتقارير األداء الدورية الخاصة بتطبيق النظام في قطاع
.مقارنة بمؤشرات األداء املعتمدة وتقارير زيارات الرقابة والتدقيق الدورية

مة إنشاء قاعدة بيانات لنظام إدارة البيئة والصحة والسال 
.ثهااملهنية لقطاع التعليم واإلشراف على إدارتها وتحدي

قسم األنظمة والمعايير
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مهام ومسؤوليات األقسام

Business Goals 1

This is example  for a subtitle

مة معاينة واعتماد نظم إدارة البيئة والصحة والسال 
يمية املهنية املطّورة واملقّدمة من املنشآت التعل

دارة تنفيذ برامج التدقيق على نظام إ
البيئة والصحة والسالمة املهنية

متابعة تنفيذ خطط العمل واإلجراءات التصحيحية 
والوقائية

اعداد تقارير زيارت التقييم والتدقيق
. متضمنة حاالت عدم اإللتزام أو التوافق

قسم الرقابة
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مهام ومسؤوليات األقسام

Business Goals 1

This is example  for a subtitle

رفع تقارير األداء الخاصة 
ات باملشاريع الوطنية واملبادر 
يذها املعتمدة في كافة مراحل تنف

واعداد التقارير الختامية عن 
.نتائجها حال انتهائها

ية دراسة وادارة جميع املشاريع الوطن .
واملبادرات ذات العالقة بالبيئة 

والصحة والسالمة

شراف إدارة تنفيذ املشاريع الوطنية واملبادرات املعتمدة واإل 
ة عليها ومتابعتها وفق النظم املعتمدة في الوزارة إلدار 

.املشاريع

التنسيق والتعاون مع جميع اإلدارات الداخلية والجهات الخارجية 
.للتنفيذاملعنية باملشاريع الوطنية واملبادرات املستهدفة واملعتمدة

قسم المشاريع الوطنية
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األولالمعيار 

القيادة

المعيار الثاني

التخطيط

الثالثالمعيار 

الدعم

الرابعالمعيار 

العمليات

الخامسالمعيار 

دا الرقابة وتقييم األ
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المقدمة

النماذج. 6

المالحق. 7

معايير( 5)

سياسة( 16)

نموذج( 11)

مالحق( 8)

اإلطار العام لنظام إدارة البيئة والصحة والسالمة المهنية



الخلفية•

الرؤية والمهمة واألهداف اإلستراتيجية•

عوامل النجاح•

هيكلية النظام•

نطاق العمل•

متطلبات التطبيق•

المراجع•
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المقدمة



يئةالبإلدارةالرئيسيةواإلجراءاتوالسياساتالمعاييرمناألدنىالحدوتعريفتحديدهواإلطارهذامنالغرض•

.معهاوالتوافقواستيفائهاتطبيقهاوضمانبهاااللتزامبهدفالمهنيةوالسالمةوالصحة

وأفضلالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةفيوالمحليةاالتحاديةواللوائحوالتشريعاتالقوانينمعليتوافقالنظامهذاصمم•

.للمخاطراألمثلاإلدارةبهدفالمجالهذافيالدوليةالممارسات

والرقابةطبيقالتوآلياتالمخاطروإدارةالعالقةذاتاألخرىوالمتطلباتالقانونيةالمتطلباتتحديدآلياتالنظاميشمل•

.لهااالستجابةوعملياتاإلبالغوآلياتواألزماتوالكوارثالطوارئإدارةوإجراءاتوالتدقيقوالتقييم

حةوالصالبيئةإدارةباستحداثالوزارةقامت،النظامهذاوتطبيقتفعيلمنالمرجوةوالغاياتاألهدافلتحقيق•

هافيوالسالمةالصحةوللبيئةالفنيةواللجنةالتنفيذيةاللجنةمنكلتشكيلولهاالجديدالتنظيميالهيكلضمنوالسالمة

.لهتمرالمسالتحسينبهدفدوريبشكلوتطويرهومراجعتهأدائهوتقييمالنظاموتطبيقتطويرعلىلإلشراف
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الخلفية



رؤيتنا

"للجميعبيئة عمل وتعلم آمنة وصحية ومستدامة "

مهمتنا

"في قطاع التعليمالمهنية لمعايير البيئة والصحة والسالمة األمثل والتطبيق الفعالدارة اإلبنا  الثقافة والقدرات من أجل "

أهدافنا

بالنظام؛الخاصةواإلجراءاتوالسياساتالمعاييرجميعتنفيذومراقبةوتطبيقبتطويرااللتزام1.

والمسؤوليات؛المهامتحديد2.

العالقة؛ذاتواألخرىالقانونيةالمتطلباتمعوالتوافقااللتزام3.

واألزمات؛والكوارثوالطوارئالمخاطرإلدارةموحدةومنهجيةآليةتحديد4.

الخدمات؛ومقدميللمقاوليناألمثلاإلدارة5.

القدرات؛وبناءالثقافةنشر6.

والتشاور؛للتواصلفعالةآلياتتحديد7.

الحوادث؛فيوالتحقيقوالتدقيقوالتقييمالرقابةعملياتخاللمناألداءقياس8.

.للنظامالمستمروالتحسينالدوريةالمراجعة9.
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الرؤية والمهمة واألهداف



هيكلةبإعادةالموقرالوزراءمجلسقراراتفيوالمتمثلةالعلياالسلطاتقبلمنوالتعليمالتربيةوزارةدعم•

.الوزارةعملنطاقضمنالعلميوالبحثالعاليوالتعليمالحضاناتمنكلضموالوزارة

الخاصةواألجراءاتوالسياساتالمعاييرتطويربهدفالوزارةفيوالسالمةوالصحةالبيئةإدارةاستحداث•

.التعليملقطاعالمهنيةوالسالمةوالصحةبالبيئة

الصحةوبالبيئةالخاصةاإلجراءاتووالسياساتاألنظمةوواللوائحالتشريعاتوتطويردعمنحوالتوجه•

.الملزمةوالعالقةذاتواللوائحوالتشريعاتالقوانينبعضووجودعامبشكلالدولةفيالمهنيةوالسالمة
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عوامل النجاح



آلياتخاللمنالنظامتطبيقوفاعليةكفاءةلضمانواإلجراءاتوالسياساتالمعاييرمنمتكاملةمنظومة•
.المستمروالتحسينوالتطويروالتقييمتطبيقوالالتخطيط
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هيكلية النظام



.لهاالتابعةالمنشآتوجميعوالتعليمالتربيةوزارة•

اهدوالمعوالمدارساألطفالورياضالحضانات)والخاصةالحكوميةالتعليميةالمؤسسات•

.(والجامعاتوالكليات

:منلكلالتابعةالتعليميةالمؤسساتجميعالنطاقهذامنيستثنى

.الدفاعوزارة•

.الداخليةوزارة•
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نطاق العمل



مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة
يع وزارة التربية والتعليم وجميع المنشآت التابعة لها وجم

مؤسسات التعليم العام الحكومية والخاصة

السالمةووالصحةالبيئةإلدارةالمتكاملةاألنظمةبتطويرالقيام

لإلطاراألدنىالحدمتطلباتمعيتوافقبمابهاالخاصةالمهنية

الصحةإدارةوأنظمةالبيئيةاإلدارةوأنظمةللنظامالعام
قبلمنوإعتمادها(ISO)المعتمدةالعالميةالمهنيةوالسالمة

الفريقوموافاةالشهاداتهذهإلعتماداتالمانحةالجهات

بيةالتروزارةفيوالسالمةوالصحةالبيئةإدارةفيالمعني

لمعتمدةاأنظمتهامنإلكترونيةونسخةمطبوعةبنسخةوالتعليم

كحدأشهرستةخاللوذلكبهاالخاصةاإلعتماداتوشهادات

بيةالتروزارةقبلمنرسميا  النظامإطالقتاريخمنأقصى
.المستهدفةالمؤسساتجميعلالرسميخطاراإلووالتعليم

.أدنىكحدللنظامالعاماإلطاربتطبيقاإللتزام

2017أكتوبر:بالتطبيقالبد تاريخ 2016أكتوبر:بالتطبيقالبد تاريخ
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متطلبات وآليات التطبيق



إلتزام اإلدارة-1.1

هنية السياسة العامة للبيئة والصحة والسالمة الم-1.2

لقطاع التعليم
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القيادة: المعيار األول



مراجعةوومراقبةوتطبيقتطويربدعمالمؤسساتفيالعليااإلدارةتلتزم•

منبتهومراقفعالبشكلبهالخاصةواإلجراءاتوالسياساتوالمعاييرالنظام

.مرمستبشكلتحسينهوضمانالدوريوالتدقيقالتقييمعملياتخالل

:يتحقق هذا اإللتزام من خالل•

.إعتماد السياسة العامة للبيئة والصحة والسالمة المهنية لقطاع التعليم–

.تحديد المهام والمسؤوليات الواجب اإللتزام بها وتنفيذها–

.تعريف المعنيين بالنظام لضمان التطبيق الفعال له–

16

 اإلدارةإلتزام: 1.1السياسة
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 يةالسياسة العامة للبيئة والصحة والسالمة المهن: 1.2سياسة



اإللتزام القانوني-2.1

(العمليات)تحديد وتقييم المخاطر -2.2

(الطوارئ)تحديد وتقييم التهديدات -2.3

إدارة المقاولين-2.4

إدارة األدا -2.5

18

التخطيط: المعيار الثاني



:الغرض

رىواألخالقانونيةالمتطلباتتحديد•

طةوأنشعملياتوبطبيعةالعالقةذات

.المؤسسات

هدفبمستمربشكلوتحديثهامراقبتها•
اموااللتزمعهاوالتوافقلهااالمتثال

.بها

19

رصد . 1
وتحديد 
المتطلبات 
القانونية

ي تسجيلها ف. 2
ات سجل المتطلب
القانونية

تضمينها في . 3
جميع األنشطة 
والعمليات 
القائمة 
والمستقبلية

تعريف . 4
جميع المعنيين

بها

مراقبتها . 5
وتقييم مدى 

بها اإللتزام
والتوافق معها

وتحديثها .6
بشكل دوري 
ومستمر 

 القانونياإللتزام: 2.1السياسة



:الغرض

الصحةومخاطرالبيئيةالعواملتحديد•

طةوأنشبعملياتالمرتبطةالمهنيةوالسالمة

.المؤسسات

.عنهاالناتجةواألخطارالتأثيراتتقييم•

والتحكمالسيطرةوإجراءاتوسائلوضع•

قدرمنهاوالتقليلوالحدإزالتهابهدف

.اإلمكان

ومراقبتهاتنفيذهاعلىوالعملتوثيقها•

.وتحديثها

عليهاوتدريبهمبهاالمعنيينوتعريفمشاركة•

.ومستمردوريبشكل 20

دراسة األنشطة . 1
والعمليات

تحديد جميع . 2
األشخاص المرتبطين

بها

تحديد وسائل . 3
وإجراءات السيطرة 

والتحكم الحالية

يئية تقييم العوامل الب. 4
ومخاطر الصحة 
ا  والسالمة المهنية بناء
على شدة التأثير 
واحتمالية الحدوث

دراسة وإضافة أية . 5
وسائل أو إجراءات 
ية سيطرة وتحكم إضاف
وإعادة التقييم

تسجيل النتائج في. 6
سجل المخاطر للعمليات 
ومراقبتها وتحديثها 
بشكل دوري ومستمر

 (العمليات)تحديد وتقييم المخاطر : 2.2السياسة



:الغرض

بعملياتالمرتبطةالطوارئحاالتتحديد•

.المؤسساتوأنشطة

.احدوثهحالعنهاالناتجةتهديداتالتقييم•

الالزمةواآللياتجراءاتاإلووسائلالوضع•

واإلستعدادمنهاللحدوالمناسبةوالكافية

عليهاوالسيطرةوإدارتهالهااالستجابةو

.التأهيلوإعادةواحتوائهافيهاوالتحكم

ومراقبتهاتنفيذهاعلىوالعملتوثيقها•

.وتحديثها

عليهاوتدريبهمبهاالمعنيينوتعريفمشاركة•

.ومستمردوريبشكل 21

دراسة حاالت . 1
الطوارئ المطلوب 

تقييمها

تحديد جميع . 2
ن األشخاص المتعرضي

لها

تحديد وسائل . 3
وإجراءات السيطرة 

والتحكم الحالية

تقييم حاالت . 4
دة الطوارئ بناء  على ش
التهديدات واألخطار 
وإحتماليات حدوثها 

دراسة وإضافة أية . 5
وسائل أو إجراءات 
ية سيطرة وتحكم إضاف
وإعادة التقييم

تسجيل النتائج في. 6
سجل التهديدات 

للطوارئ ومراقبتها 
وتحديثها بشكل دوري 

ومستمر

 (الطوارئ)تحديد وتقييم التهديدات : 2.3السياسة



:الغرض

دميومقبالمقاولينالخاصةالمتطلباتتحديد•
بعينأخذهاوضمانالمؤسساتفيالخدمات
والتكليفواإلختيارالتقييمعملياتفياإلعتبار

حالمعهمالمبرمةالعقودضمنوتضمينها
.الخدماتوتقديماألعماللتنفيذإختيارهم

ومقدميللمقاوليناألداءوتقييمالتنفيذمراقبة•
واحدةمرةاألقلعلىدوريبشكلالخدمات

التقييمجنتائمدخالتعلىبناء  فورا  أوسنويا  
.الحوادثفيالتحقيقوتقاريروالتدقيق

22

إجراءات . 1
ليالتقييم األو

اإلختيار . 2
والتكليف

مراقبة . 3
ييم التنفيذ وتق
األداء

 إدارة المقاولين: 2.4السياسة



:الغرض

العالقةذاتاألداءومؤشراتاألهدافتحديد•

قييمتبهدفالمهنيةوالسالمةوالصحةبالبيئة

مراجعتهاعلىوالعملالنظامتطبيقأداء

تطلبإنومستمردوريبشكلوتحديثها

.ذلكاألمر

23

تقوم المؤسسات . 1
ائج بتعبئة بيانات ونت

مؤشرات األداء بشكل 
ربع سنوي ورفعه الى
إدارة البيئة والصحة 
والسالمة في وزارة 
التربية والتعليم 

ي يقوم الفريق المعن. 2
حة في إدارة البيئة والص

والسالمة في وزارة 
تجميع التربية والتعليم ب

ات بيانات ونتائج مؤشر
األداء لقطاع التعليم

عرض نتائج . 3
مؤشرات األداء لقطاع 
التعليم على اللجنة 

الصحة التنفيذية للبيئة و
يم والسالمة لقطاع التعل
بشكل ربع سنوي 

مراقبة ومراجعة . 4
وتحديث األهداف 

ومؤشرات األداء بشكل 
دوري ومستمر

 إدارة األدا : 2.5السياسة



أداء النظاممؤشرات 

مؤشرات الصحة 
والسالمة المهنية

حسين تنفيذ برامج الرقابة االستباقية بهدف ت
األدا  والحد من الحوادث

ة الحد والتقليل من الحوادث المتعلقة بالصح
والسالمة المهنية للعاملين

ة الحد والتقليل من الحوادث المتعلقة بالصح
والسالمة المهنية للطالب

ة الحد والتقليل من الحوادث المتعلقة بالصح
والسالمة المهنية لألشخاص األخرون 

(المقاولين ومقدمي الخدمات والزوار)

إجرا  التحقيقات في الحوادث بهدف وضع 
ا اإلجرا ات التصحيحية والوقائية لمعالجته

وتفاديها مستقبالا 

مؤشرات البيئة 
المستدامة

تقليل استهالك الكهربا 

تقليل استهالك الوقود

تقليل استهالك المياه

تقليل استهالك األوراق

/ تحفيز وزيادة عمليات إعادة االستخدام
التدوير للمخلفات غير الخطرة

تحفيز عمليات التخلص اآلمن من 
المخلفات الخطرة

مؤشرات الموارد البشرية 
المتخصصة و نشر الوعي و 

الثقافة و بنا  القدرات

إعداد و تمكين الكوادر 
الوطنية المؤهلة

بنا  القدرات 

نشر الوعي و الثقافة

24



الموارد البشرية-3.1

الكفا ة والتدريب-3.2

التواصل والتشاور-3.3

إدارة الوثائق-3.4

25

الدعم: المعيار الثالث



:الغرض

والمهامتوافرهاالمطلوبالبشريةالمواردتحديد•
النظامتنفيذبهدفاليهاالموكلةوالمسؤوليات

ابمبهالخاصةواإلجراءاتوالسياساتوالمعايير
عليهةوالرقابوتطبيقهتطويرهعملياتنجاحيضمن

.منهالمرجوةاألهدافوتحقيقلهالمستمروالتحسين

يفيالوظالتوصيففيوالمسؤولياتالمهامتضمين•
.الدورياألداءوتقييمالسلوكولوائح

26

 الموارد البشرية: 3.1السياسة



:الغرض

اتومتطلبالكفاءةمستوياتمناألدنىالحدتحديد•

وخلقالقدراتوبناءوالتدريبالتوعيةوبرامج

يةالمهنوالسالمةوالصحةالبيئةمجالفيالثقافة

ؤسساتالمقبلمنوتنفيذهاوتحقيقهاتوافرهاالواجب

اقبةومروتطبيقتطويرمنالمعنيينتمكينبهدف

.ومستمردوريبشكلوتحسينهالنظاموتقييم

27

 الكفا ة والتدريب: 3.2السياسة



:الغرض

المعنيينمعوالتشاورالتواصلإجراءاتتحديد•

مقاولينوالوالطالبالعاملينفيهمبماالنظامبتطبيق

بغرضالمؤسساتفيوالزوارالخدماتومقدمي

راءاتواإلجوالسياساتبالمعاييرمعرفتهممنالتأكد

منهمالراجعةوالتغذيةاإلفاداتوأخذبهالخاصة

تطبيقهعملياتنجاحيضمنبمادوريبشكل

.المستمروتحسينهوفاعليته

28

 التواصل والتشاور: 3.3السياسة



:الغرض

بالنظامالخاصةالوثائقتطويرإجراءاتتحديد•

ديثهاوتحمراجعتهاوآلياتوالنشرللتوزيعواعتمادها

وحفظإدارةوإجراءاتومستمردوريبشكل

.السجالت

29

 إدارة الوثائق: 3.4السياسة
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العمليات: المعيار الرابع

 إدارة العمليات: 4.1السياسة

 إدارة الطوارئ: 4.2السياسة



الدليل العام إلجرا ات إدارة التهديدات : 6ملحق 
(الطوارئ)

(العمليات)الدليل العام إلجرا ات  إدارة المخاطر : 5ملحق 

31



التقييم والتدقيق-5.1

اإلبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها-5.2

رالمراجعة اإلدارية والتحسين المستم-5.3

32

الرقابة وتقييم األدا : المعيار الخامس



33

:الغرض
حةوالصالبيئةاشتراطاتعلىالتقييمعملياتإلجراءاتمنظمةمنهجيةتحديد•

.نظامالمعاييرعلىوالتدقيقالمهنيةوالسالمة

قالتوافعدموحاالتالمخالفاتورصدبهاوااللتزاممعهاالتوافقمدىتقييم•
.واالمتثال

خاللمنتكرارهاومنعلتصحيحهاالالزمةوالوقائيةالتصحيحيةاإلجراءاتوضع•
خطورتهادرجةعلىبناء  منهاكلوأولويةطبيعةحسبالزمنيةالعملخطط

.تكرارهاواحتماليات

 التقييم والتدقيق: 5.1السياسة



34

:الغرض

الغاإلبوآلياتتسجيلهاالواجبالحوادثحاالتتحديد•

لىعالوقوفبهدفالمؤسساتفيفيهاوالتحقيقعنها

التيةالجذريواألسبابمباشرةوالغيرالمباشرةأسبابها

.وقوعهاالىأدت

الوقائيةوالتصحيحيةاإلجراءاتووضعوتقييمهاتحليلها•

طبيعةحسبالزمنيةالعملخططخاللمنالالزمة

تواحتمالياخطورتهادرجةعلىبناء  منهاكلوأولوية

.تكرارها

ظامالنمعاييروتحديثلتعديلالالزمةاإلجراءاتاتخاذ•

الحدبهدفبهالخاصةواإلجراءاتالسياساتمنوأي

.مستقبال  تكرارهاومنعمنها

 اإلبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها: 5.2السياسة
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:الغرض

اإلداريةالمراجعةبرنامجوإجراءاتآليةتحديد•

واإلجراءاتالسياساتوالمعاييروللنظامالدورية

تهامالئممنالتأكدبهدفالمؤسساتفيبهالخاصة

.لهارالمستموالتحسينالتطويروضمانوفاعليتها

 المراجعة اإلدارية والتحسين المستمر: 5.3السياسة



فترة
التنفيذ

فبراير 
2016

مارس 
2016

ابريل 
2016

مايو 
2016

يونيو
2016

يوليو
2016

أغسطس
2016

سبتمبر
2016

أكتوبر
2016

نوفمبر
2016

ديسمبر
2016

يناير
2017

فبراير
2017

مارس
2017

ابريل
2017

مايو
2017

يونيو
2017

(أسبوع)المهمة

 يةالتدريبوالدوراتالتوعيةبرامجعقد

ملجلسوالسالمةالصحةملؤهالت

 راءومدالرقابةوفرق املدرسيةالقيادات

 واختصاص يالحكوميةاملدارس

(موظف534)املدارس

20

 لتقديممعتمدكمركز الوزارةاعتماد

والسالمةوالصحةالبيئةمؤهالت
20

 ير واملعايواالجراءاتالسياساتتطوير 

.والسالمةوالصحةبالبيئةالخاصة
44

 الختصاصييتدريبيةبرامجعقد

.املدارس
24

املدارسعلىالتدقيقبرامجتنفيذ

.التعليملقطاعالتابعةواملنشآت
24

 االنجازات وخطط العمل

100%

المجموعة الثانيةالمجموعة األولى

100%

90%10%

زيارة التدقيق الثانيزيارة التدقيق االول

يةاطالق وتطبيق النظام على المؤسسات التعليم



ما الذي يصنع الفرق؟

النظام

اهتمام القيادة 
العليا 

استحداث إدارة 
ة البيئة والصح
والسالمة

ة استحداث وظيف
ة أخصائي البيئ
والصحة 
والسالمة 

تشكيل كل من 
ذية اللجنة التنفي
ة واللجنة الفني
ة للبيئة والصح
والسالمة

عقد الشراكات 
مع المؤسسات 

الدولية 
(IOSH, 

NEBOSH, 
CIEH, HABC)

تجهيز مركز 
للتدريب وبنا  

القدرات في مجال 
البيئة والصحة 
والسالمة المهنية 
في قطاع التعليم

نظام الكتروني 
متكامل إلدارة 
ر النظام والتقاري
والتدريب عن 

بعد

37

ورشة تعريفية ودورة تدريبية28

مشارك534

ساعة تدريبية7302
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«نشكركم لحسن إستماعكم ومشاركتكم»


