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  التصفحة التعدي 

 سجل التعديالت

 األجزاء الم درجة ةالغاألجزاء الم   التعديل

رقم  الصفحة/الصفحات *األقسام التي تم تغييرها التاريخ الرقم

 اإلصدار

رقم  الصفحة/الصفحات

 اإلصدار

1 xxx إصدار الوثيقة     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وإصدارها  على سجل كامل من التعديالت، يتم تحديث صفحة التعديالت  )االشتراطات المهنية(      هبهدف التحقق من احتواء كل نسخة من هذ

هذه الوثيقة قابلة للتحديث والتعديل متى لزم ذلك، ويقوم مجلس أبوظبي للجودة   مع كل مجموعة من الوثائق المراجعة/ الجديدة. تعتبر

وضع  لمجموعة عمل يقوم بجمع جميع المالحظات حال ورودها واإلعداد لعقد اجتماع و والمطابقة بإجراء ما يلزم لجعلها متاحة للجميع

 ات أبوظبي المهنية لمهنة مفتش صحة عامة. اشتراط
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 نُبذة عن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة
 

خليفة بن زايد آل نهيان،   /سمو الشيخ  هصدرذي أال  ،2009( لعام  3س مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بموجب القانون رقم )تأس  

يتولى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة مسؤولية تطوير البنية ومارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبوظبي. رئيس دولة اإل

ن قطاع الصناعة والجهات التنظيمية من التأكد من قابلية تقييم المنتجات واألنظمة مما يُمك    ،التحتية للجودة في إمارة أبوظبي

 وتوافقها مع المعايير المحلية والدولية.  ،واألفراد

مت عالمة الثقة  ُصم   وقد تحصل المنتجات والخدمات التي تجتاز التقييمات الالزمة بنجاح على عالمة الثقة الخاصة بأبوظبي. 

لمعايير ومتطلبات  ب قطاالخاصة بمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بحيث توضح أن المنتج أو النظام الذي يحمل هذه العالمة مُ 

 دها الجهات التنظيمية في إمارة أبوظبي.السالمة واألداء التي تُحد   

 

 مقدمة 
 

وضع اشتراطات أبوظبي المهنية لمهنة مفتش صحة عامة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في شهر ست مجموعة عمل تأس  

عامة )فني متخصص على المنشآت التجارية غير الغذائية،   ، وذلك بهدف وضع اشتراطات مهنية لمهنة مفتش صحة2019إبريل  

(، وذلك بهدف ابأنواعهفني متخصص المسالخ البلدية / أسواق المواشي وأسواق الطيور صحة المباني والمرافق المشتركة، 

 كفاءة وأداء العاملين في هذه المهنة على مستوى إمارة أبوظبي. باالرتقاء 

ألداء األعمال الموكلة إليهم بجودة. وقد  ؛بها االلتزامالمهنية هي معايير احترافية يجب على العاملين المتخصصين االشتراطات  

اإلمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة  /استثمرت حكومة أبوظبي، تحت قيادة سمو الشيخ

اإلمارات العربية دولة  محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد األعلى للقوات المسلحة في    /وسمو الشيخ  ؛أبوظبي

لبنية التحتية إلمارة بأعلى مستويات االحترافية والسالمة في اراً  كبيراً استثما ؛المتحدة ورئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي

التحتية وقيمتها في إمارة  البنيةللحفاظ على جودة  ؛وقوية ماهرة عمالة من الضروري واإللزامي تشجيع وجود  فكان  أبوظبي. 

 أبوظبي خاصةً، واإلمارات العربية المتحدة عامةً.
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 ُشكر وتقدير 
 

 هم: ؤأسما التاليةألعضاء مجموعة العمل  والتقدير للمطابقة والجودة بالشكر يأبو ظبمجلس  يتقدم

 الجهة  االسم   م.

 دائرة التخطيط العمراني والبلديات عبير الحمادي  1

 دائرة التنمية االقتصادية  محمد عبدهللا اليعقوبي 2

 دائرة الطاقة   عبد الرحمن العلوي 3

 دائرة الطاقة   مازن الجعلي  4

 هيئة البيئة مريم المعمري  3

 هيئة البيئة علي أشكناني  4

 هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية كنة المسكري 5

 هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية شاهين أحمد 6

 شركة أبوظبي للتوزيع سالم المنهالي 7

 شركة أبوظبي للتوزيع وسيم أبوعودة  8

 شركة أبوظبي للتوزيع ميرا الجنيبي  9

 شركة العين للتوزيع  مبارك الشريفي  10

 شركة العين للتوزيع  محمد سعد  11

 بلدية مدينة أبوظبي د.أيمن كاظم  12

 بلدية مدينة أبوظبي أمل الهاشمي 13

 مركز أبوظبي للصحة العامة زينب الكاف  14

 مدينة العينبلدية  هزام عبد هللا الظاهري  15

 بلدية مدينة العين  د.حسام بخيت  16
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 المهنية  االشتراطات
 

 التفاصيل المجال الرقم

1. 
المهنة )وحدة 

 معيارية(
 صحة المباني والمرافق المشتركة/فني متخصصمفتش صحة عامة / 

 الوصف  .2

صحة المباني والمرافق المشتركة والتي /فني متخصصاالشتراطات المطلوبة لمهنة   يُحدد هذا المعيار  

، وذلك والنوادي الصحية المشتركة(  المرافق العامة في المباني،  تشمل )جودة الهواء الداخلي والضجيج،

 ، ضمن طرق التفتيش المعنية.لضمان تنفيذ مهام التفتيش المطلوبة بكفاءة عالية

 التقديم ◼ أو المعلومات والمهارات  نوع الوحدة .3

 العناصر .4

 

 العنصر الرقم

 تنفيذ المهام الرئيسية خالل عملية التفتيش. 1هـ

  اإللمام  بمتطلبات ومعايير السالمة والصحة المهنية 2هـ

 .العمل بكفاءة في فريق عمل 3هـ

 

 

5. 

 منظومةمستوى 

في المؤهالت الوطنية 

 اإلمارات

  1 ◼ 2  3  4  5  

  6  7  8  9  10 

 العمل .6

 10-9مستوى منظومة المؤهالت الوطنية:  السياسة واالستراتيجية 

  8-7مستوى منظومة المؤهالت الوطنية:  اإلدارة 

  7-6مستوى منظومة المؤهالت الوطنية:  التخصيص 

  6مستوى منظومة المؤهالت الوطنية:  المراقبة 

 6-4مستوى منظومة المؤهالت الوطنية:  الحفاظ على الكفاءة 

 4-1مستوى منظومة المؤهالت الوطنية:  األداء/التنفيذ  ◼

7. 
المعلومات األساسية 

 والمتطلبات

 .يعادلها ما أو العامة الصحة  في عالي  دبلوم أو عامة صحة دبلوم  على حاصال يكون ان

 

 التقييم .8
 :وحدة التقديم

 مؤهل/غير مؤهل

 التفتيش القطاع .9
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 التفاصيل المجال الرقم

10. 
الجهات المشاركة في  

 مجموعة العمل 

  الجهات الحكومية 

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، شركة أبوظبي للتوزيع، شركة دائرة الصحة، 

للصحة   العين للتوزيع، دائرة التخطيط العمراني والبلديات، مركز أبوظبي 

 ، دائرة الطاقة، هيئة البيئة.العامة

  اليوجد القطاع الخاص 

  تاريخ الموافقة .11

 اسنوي   تكرار المراجعة  .12

 1 رقم النسخة  .13

14. 
التصنيف الدولي  

 88-الموحد للمهن
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 والتعاريف المصطلحات 
 

 الوصف المصطلح 

أن اإلجراءات التي يقوم بها المفتش هي إجراءات سليمة وصحيحة وتؤدي الى  التأكد من المتطلب الذي يتم من خالله  المعيار 
هم في تطوير عالقات عمل اوتسوالصحة العامة لالفراد ، والبيئةالصحة والسالمة على المهنية المخاطر  التقليل من

للتشريعات وذلك من خالل  على االمتثال  تؤدي الى إدارة وقيادة فريق العمل بصورة صحيحة وفاعلة، وتشجع، وفاعلة 
على وأنها تعمل  والتأكد من أن القيام بهذه اإلجراءات يتم وفقا لخطط معدة مسبقاً،  ،  منظممن خالل إطار عمل  تطبيقها و

 مستوى خدمات التفتيش.هم في تحسين  اوتس  ورضى األفراد، وأنها تحقق أعلى معايير الجودة،تحقيق الصحة والسالمة  

 شخص مؤهل للقيام بعملية التفتيش وفق هذه االشتراطات. المفتش
 والمعدات الالزمة لعملية التفتيش. األدوات ألجهزةا

بما يتوافق مع أو استبدالها أو توفيرها التحقق الفعلي في الموقع من أن العمل قد تم انجازه وأن المعدات تمت صيانتها  التفتيش
 . معايير وإجراءات السالمة والصحة المهنية ذات العالقة

 بها. المعايير الواجب على المفتش االلتزام معايير األداء 
  / المخاطر لخطورةا

 مقياس الحتمالية تحقق الخطر ومستوى العواقب الناتجة عنه إن تحقق فعال:
 العواقب المحتملة    xمستوى الخطر = احتمالية الحدوث 

   شيء له أثر سلبي أو يؤدي الى خسائر بشرية أو مادية أو معنوية.  / أخطار الخطر
المخاطر هي منهجية نظامية لتحديد األخطار وتقييم المخاطر المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية، ووضع االجراءات  إدارة   تقييم المخاطر 

 المناسبة للحد منها.
التي يتوجب مراعاتها او القيام بها اثناء عملية التفتيش. بما في ذلك  القانونية والتنظيمية  واالشتراطات  المتطلبات  جميع   إلجراءات ا

 قواعد السلوك الواجب مراعاتها أثناء عملية التفتيش.
جميع اإلجراءات التي يتم القيام بها للتفتيش على المنشآت بما في ذلك الدخول على المنشأة وتفتيش مكان العمل واخذ   طرق التفتيش 

رشادات  اإلتبع والمناقشة وفحص السجالت والوثائق والتحقق ويجب أن ت وأخذ المالحظات العينات وطرح االسئلة
 .ذات العالقة، ويمكن ان يكون التفتيش تفتيش كلي او تفتيش جزئي سياساتالو
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 معايير األداء
 

 تنفيذ المهام الرئيسية خالل عملية التفتيش .1 العنصر

العامة والمرافق الخدمية المشتركة التابعة  اإللمام والمعرفة بجميع معايير وشروط الصحة العامة في المباني والمرافق  1-1معيار األداء 
 لها.

 بالمستهلكين الخاصة الشرب ميـــــــــــاه خـــــــــزانـــات وتنظيـــف بتفـــتيــــــش الخاصة  تطبيق قواعد الممارسة 2-1معيار األداء 

بكتيري أو الملوثات البكتيرية الللسيطرة والتقليل من مخاطر التلوث   محلها يحل ما أو الطاقة  دائرة نماإلصدار األخير 

 داخل المباني والمرافق المشتركة والعامة التابعة لها. األخرى

  الخاصة الشرب ميـــــــــــاه خـــــــــزانـــات وتنظيـــف بتفـــتيــــــش الخاصة المعرفة واإللمام بدليل قواعد الممارسة 3-1معيار األداء 

 لتفتيش وتعقيم وتنظيف خزانات مياه الشرب. محلها يحل ما أو  الطاقة دائرة نم األخير اإلصدار بالمستهلكين

اإللمام الكامل بالحدود والمعايير الخاصة بالمياه في خزانات مياه الشرب، وفي أحواض السباحة، وشبكات نقل المياه،  4-1معيار األداء 

 نظمة المياه المختلفة.وأ

المشتركة داخل المباني مثل )أحواض السباحة، وصاالت التدريب  المرافقاإللمام والمعرفة بشروط ومعايير تشغيل  5-1معيار األداء 

 والممرات العامة داخل المباني، غرفة ومرافق جمع ونقل النفايات(والنوافير الرياضية، ودورات المياه، 

 الهواء الداخلي في المبنى.وجودة مواد التي تتسامى وتؤثر سلباً على نوعية ال بأنواع  االلمام والمعرفة  6-1األداء معيار 

  بالصحة  الضارة والحدود الداخلي الهواء في والكيميائية والفزيائية البيولوجية الملوثات تراكيز بنسب االلمام والمعرفة  7-1معيار األداء 

 .للمواصفات المعتمدة وفقا العامة

 المهنية. والصحة التأكد من التزام جميع العاملين بإجراءات السالمة 8-1معيار األداء 

 الطبيعية  النسب  على   والمحافظة   الداخلي   الهواء  تجديد  تضمن  بكفاءة  والتهوية  التكييف  أنظمة  عمل  بالية  االلمام والمعرفة   9-1معيار األداء 

ً  لمكوناته  .المعتمدة للمعايير وفقا

 اإللمام والمعرفة بالقوانين والتشريعات الصادرة عن الجهات المختصة في شأن التحكم بالضجيج.   10-1معيار األداء 

 مكان التفتيش.عداد التقارير االحصائية والفنية اليومية لسير العمل في إ 11-1معيار األداء 

 وشكاوى العمالءالرد على استفسار  12-1معيار األداء 

 لمستوى بها المسموح الحدود  على والضجيج وتضمن المحافظة الضوضاء تقليل تضمن التي اإلجراءات االلمام بجميع 13-1معيار األداء 

 . الضجيج

التخاذ اإلجراءات التصحيحية في موقع التلوث بحال وجود أي نوع من أنواع  ق الصحيحة المعرفة والدراية بالطر 14-1معيار األداء 

 التلوث.

اإللمام والمعرفة بالتشريعات واللوائح الصادرة عن الجهات المختصة في شأن التحكم بشدة اإلضاءة والدراية بالمعايير  15-1معيار األداء 
 والحدود للمواقع المختلفة وكيفية قياسها. 

 

 

 المهنية  والصحة السالمة ومعايير بمتطلبات  اإللمام -2 العنصر

وتطبيق اإلجراءات المناسبة للتحكم بها القدرة على تحديد المخاطر التي قد تشكل خطورة على المفتش او الغير وتقييمها  1-2معيار األداء 

 .مخاطرإلجراءات إدارة ال والتأكد من التحديث الدوري ،خالل عملية التفتيش

 . ذات الصلةوالصحة المهنية تشغيلية ومتطلبات السالمة المتطلبات القانونية والكافة االمتثال لإلجراءات التنظيمية و 2-2معيار األداء 

 .  عملية التفتيشالتي تتناسب مع حاالت الطوارئ لتحديد واستخدام معدات الحماية الشخصية ومعدات االستجابة  3-2معيار األداء 

ً إبالغ األشخاص / السلطات المختصة  4-2معيار األداء   .إلجراءات عمليات اإلبالغ عن كافة الحوادث المتعلقة بالعمل وفقا

 . المختصة السلطة إلى بها تقرير وتقديم التنظيمية، لإلجراءات وفقا الطوارئ لحاالت االستجابة خطة تطبيقوضع و 5-2معيار األداء 



   

9 

 

 

 العمل بكفاءة في فريق عمل .2 العنصر

 وجه، وعن طرق الهاتف، والمراسالت الخطية(التواصل بوضوح مع الزمالء )بجميع الطرق، مثل: وجًها إلى  1-3معيار األداء 

 العمل مع الزمالء لتحقيق التكامل في العمل  2-3معيار األداء 

 سواء بوسائل لفظية أم غير لفظية ،تمرير المعلومات للزمالء بما يتفق مع متطلبات المنظمة 3-3معيار األداء 

 للزمالءر احتراًما العمل بطريقة تُظه   4-3معيار األداء 

 الوفاء بالتعهدات المقدمة للزمالء 5-3معيار األداء 

 إخطار الزمالء قبل وقٍت كاٍف في حالة عدم القدرة على الوفاء بالتعهدات، مع توضيح أسباب ذلك 6-3معيار األداء 

 تحديد المشكالت المتعلقة بالعمل مع الزمالء، والمبادرة بحلها 7-3معيار األداء 

 اتها بشأن العمل مع الزمالءءوإجرا جهة العملات باع سياسات  8-3األداء معيار 
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على الفرد القائم  حيث يجب التفتيش،بمتطلبات السالمة والصحة المهنية خالل عملية  االلتزام 

 بالوظيفة معرفة وإدراك ما يلي:

تحديد المخاطر التي قد تشكل خطورة على المفتش او الغير وتقييمها وتطبيق اإلجراءات المناسبة للتحكم بها  كيفية •

 خالل عملية التفتيش، والتأكد من التحديث الدوري لعملية تقييم مخاطر.

 إلجراءات التنظيمية وكافة المتطلبات القانونية والتشغيلية ومتطلبات السالمة والصحة المهنية ذات الصلة.  اإللمام با •

 تحديد واستخدام معدات الحماية الشخصية ومعدات االستجابة لحاالت الطوارئ التي تتناسب مع عملية التفتيش  كيفية  •

 .ا إلجراءات عمليات اإلبالغإبالغ األشخاص / السلطات المختصة بالحادث وفقً كيفية  •

خطة االستجابة لحاالت الطوارئ وفقا لإلجراءات التنظيمية، وتقديم تقرير بها إلى السلطة  تطبيق وضع و كيفية •

 المختصة. 
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 المراجع

 
 .www.oshad.ae - اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية •

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة      -  ونيريلليجالوقاية والحد من مرض ا  –(  12.0دليل الممارسة الفني ) •

   .المهنية

 .المهنيةاإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة   -( إدارة المخاطر 2العنصر ) •

 .اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية -( التدقيق والتفتيش 8العنصر ) •
 
 

 

http://www.oshad.ae/

