
التحقيق 
في الحوادث 

واألمراض المهنية

دليل عملي لمفتشي العمل



التحقيق 
في الحوادث 

واألمراض المهنية

دليل عملي لمفتشي العمل



حقوق الن�شر حمفوظة © ملنظمة العمل الدولية 2015

الطبعة الأوىل 2015

العاملية حلماية حقوق  بالتفاقية  املرفق   2 رقم  الربوتوكول  املوؤلف مبوجب  الدويل بحماية حقوق  العمل  تتمتع من�شورات مكتب 

املوؤلف، على انه يجوز نقل مقاطع ق�شرية منها بدون اإذن، �شريطة اأن ي�شار ح�شب الأ�شول اإىل م�شدرها. واأي طلب للح�شول 

على اإذن بال�شتن�شاخ اأو الرتجمة يجب اأن يوجه اإىل مكتب مطبوعات منظمة العمل الدولية )احلقوق والرتاخي�ص(، مبكتب العمل 

واملكتب يرحب دائمًا   .pubdroit@ilo.org :او عرب الربيد الكرتوين  Ch–1211 Geneva 22، Switzerland الدويل يف جنيف

بهذه الطلبات.

ويجوز للمكتبات واملوؤ�ش�شات وغريها من اجلهات امل�شتخدمة امل�شجلة لدى منظمات حقوق ال�شتن�شاخ ان ت�شتن�شخ هذه الوثيقة 

لالطالع على ا�شماء منظمات حقوق ال�شتن�شاخ يف   www.ifrro.org وفقًا للرتاخي�ص املمنوحة لها لهذا الغر�ص. زوروا موقع 

بلدكم. 

فهر�شة منظمة العمل الدولية يف بيانات الن�شر

التحقيق يف احلوادث والأمرا�ص املهنية: دليل عملي ملفت�شي العمل / منظمة العمل الدولية - املكتب الإقليمي للدول العربية – 

بريوت: منظمة العمل الدولية، 2015

   ISBN 9789226294196 )print(; 9789226294205 )web pdf

منظمة العمل الدولية - املكتب الإقليمي للدول العربية 

احلوادث املهنية  / الأمرا�ص املهنية / تفتي�ص العمل / نظام التبليغ / جمع البيانات / درا�شة حالة

13.04.3

ل تنطوي الت�شميات امل�شتخدمة يف من�شورات مكتب العمل الدويل، التي تتفق مع تلك التي ت�شتخدمها الأمم املتحدة، ول العر�ص 

الوارد للمادة التي تت�شمنها، على التعبري عن اأي راأي من جانب مكتب العمل الدويل ب�شان املركز القانوين لأي بلد اأو منطقة اأو 

اإقليم، اأو ل�شلطات اأي منها، اأو ب�شان تعيني حدودها. 

وم�شوؤولية الآراء املعرب عنها يف املواد اأو الدرا�شات اأو امل�شاهمات الأخرى التي حتمل توقيعا هي م�شوؤولية موؤلفيها وحدهم، ول ميثل 

الن�شر م�شادقة من جانب مكتب العمل الدويل على الآراء الواردة بها. 

اإغفال ذكر  اإن  العمل الدويل عليها، كما  ال�شركات واملنتجات والعمليات التجارية ل تعني م�شادقة مكتب  اأ�شماء  اإىل  والإ�شارة 

�شركات ومنتجات اأو عمليات جتارية لي�ص عالمة على عدم اإقرارها.

وميكن احل�شول على مطبوعات مكتب العمل الدويل عن طريق املكتبات الكربى اأو مكاتب منظمة العمل الدولية املوجودة يف كثري 

من البلدان اأو مبا�شرة من ق�شم املطبوعات على العنوان التايل:

 ILO Publications، International Labour Office، Ch–1211 Geneva 22، Switzerland

pubvente@ilo. :ميكن طلب جمانًا قائمة باملن�شورات واملطبوعات اجلديدة من العنوان املذكور اأعاله اأو عرب الربيد الإلكرتوين

www.ilo.org/publns :وزيارة موقعنا على العنوان  org



املحتويات

التعريفات 

التمهيد 

1. املقدمة 

1.1. ما هو التحقيق؟ 

1.2 ما هي عنا�شر التحقيق اجليد؟ 

1.3 ما الذي ي�شمله التحقيق؟ 

2. املهارات املطلوبة ملفت�شي العمل 

2.1 مهارات اإجراء املقابالت 

2.2 اإ�شتجواب ال�شهود 

3. املراحل الرئي�شية للتحقيق يف احلوادث 

3.1 التح�شريات قبل بدء التحقيق 

3.2 جمع املعلومات 

الو�شول اإىل موقع العمل 

قبل مغادرة موقع العمل 

3.3 حتليل املعلومات 

3.4 حتديد تدابري الوقاية/ال�شيطرة على املخاطر 

3.5 و�شع خطة العمل مو�شع التطبيق 

3.6 اإ�شتكمال املح�شر/توثيق املعلومات 

4. قائمة التدقيق اخلا�شة بالتحقيق يف احلوادث 

5. حم�شر التحقيق 

حالة درا�شية: اإ�شابة العامل اأثناء العمل على من�شار دائري ثابت 

اخلطوة 1: الإجراءات الواجب اإتخاذها بعد اإ�شتالم بالغ احلادث  

اخلطوة 2: جمع املعلومات 

اخلطوة 3: حتليل املعلومات 

اخلطوة 4: حتديد تدابري الوقاية/ال�شيطرة على املخاطر 

اخلطوة 5: و�شع خطة العمل مو�شع التطبيق 

اخلطوة 6: حم�شر التحقيق 

 IV

 V

 1

1

 2

 3

 5

 6

 8

 11

 11

 13

 17

 18

 19

 23

 24

 25

 27

31

 25

 35

 36

41

43

44

44



التعريفات

احلادث املهني ــــ ُيق�شد باحلادث املهني احلادثة النا�شئة من جراء اأو خالل العمل التي تت�شبب باإ�شابة 

مميتة اأو غري مميتة، مثاًل الوقوع عن اإرتفاع ما اأو مل�ص اآلت متحركة.

ـــ ُيق�شد باملر�ض �ملهني �أي مر�ض يحدث نتيجة �لتعر�ض �إىل �لأخطار �لنا�شئة من �أي ن�شاط  املر�ض املهنيـ 

مهني مثاًل الربو الناجت من التعر�ص لغباراخل�شب اأواملرّكبات الكيميائية.

احلادثة اخلطرية ــــ ُيق�شد باحلادثة اخلطرية اأي حادث ي�شهل التعرف اإليه، ح�شب التعريف الوارد يف 

القوانني واللوائح الوطنية، مع اإمكانية ت�شببها باإ�شابة اأو مر�ص لالأ�شخا�ص يف العمل اأو للمجتمع برمته، 

مثاًل �شق�ط ر�فعة �لذي ي�ؤدي �إىل �أ�شر�ر تقت�شر على �ملمتلكات.

م�شيبة/واقعة و�شيكة احلدوث ــــ ُيق�شد بامل�شيبة/الواقعة الو�شيكة احلدوث حادثة غري حمددة ب�شورة 

�شرورية يف القوانني واللوائح الوطنية، التي قد ُتلحق الأذى بالأ�شخا�ص يف العمل اأو املجتمع برمته، مثاًل 

القرميد الذي ي�شقط عن ال�شقالة من دون اإحلاق الأذى باأحد.

يف هذا الدليل العملي، قد ُيق�شد باأي اإ�شارة اإىل »التحقيق يف احلوادث« اأي م�شطلح من امل�شطلحات 

ال�شالفة الذكر ما مل يتم حتديد عك�ص ذلك ب�شورة وا�شحة.

الأخطار ــــ ُيق�شد بها اأي �شيء قادر على اإحلاق �شرر ما، مثاًل املواد الكيميائية، اأو الكهرباء، اأو العمل 

على ال�شالمل، اأو مناولة اآلة مك�شوفة، اأو الدرج املفتوح، اأو العمل املجهد وال�شاق، اإلخ.

املخاطر ــــ ُيق�شد بها الإمكانية املرتفعة اأو املنخف�شة لتعر�ص ال�شخ�ص اإىل الأذى من جراء املخاطر اأو 

�شواها من الأخطار، مع وجود موؤ�شر لقيا�ص مدى خطورة الأذى.



التمهيد

بح�شب تقديرات منظمة العمل الدولية للعام 2014، توؤدي احلوادث املهنية والأمرا�ص املت�شلة بالعمل اإىل اأكرث من 2.3 

مليون وفاة يف ال�شنة، منها اأكرث من 350.000 حالة وفاة ناجتة من احلوادث املهنية وزهاء مليوين حالة وفاة ناجتة من 

الأمرا�ص املت�شلة بالعمل. وبالإ�شافة اإىل هذه الوفيات، من املقدر وقوع اأكرث من 313 مليون حادثة مهنية غري مميتة 

)اأي حادثة ت�شتدعي التغّيب عن العمل ملدة ل تقل عن 4 اأيام( يف العام 2010. ولكن، ل تعك�ص هذه الأرقام، واإن كانت 

�شاعقة، اأمل ومعاناة القوى العاملة وعائالتهم على امل�شتوى العاملي اأو اخل�شائر الإقت�شادية العاملية املرتتبة على املن�شاآت 

واملجتمعات.

ل اأذيع �شرًا اإن قلت من باب التذكري اإنه مُيكن الوقاية من احلوادث املهنية والأمرا�ص املت�شلة بالعمل واإنه من ال�شروري 

اإ�شتخال�ص العرب من احلوادث لدى وقوعها، مما ي�شمح للعمال واأ�شحاب العمل باإتخاذ الإجراءات الوقائية من اأجل 

حت�شني �شروط وظروف �لعمل وما ي�شتتبعه من حّد لعدد مثل هذه �حل��دث.

وبهدف التعّلم من هذه الأحداث، تدعو احلاجة اإىل اإجراء حتقيقات فعالة من اأجل حتديد الأ�شباب املبا�شرة والكامنة 

واجلذرية كما والتدابري املنا�شبة ل�شبط املخاطر واملمكن تطبيقها من اأجل احلّد من اإمكانية تكرار وقوع احلوادث.

يف املقابل، يكمن اأحد اأدوار مفت�شي العمل يف اإجراء هذا النوع من التحقيقات. يف هذا ال�شياق، مت اإعداد هذا الدليل 

بهدف توفري املعلومات، وامل�شورة واملنهجية مل�شاعدتهم على القيام بهذه املهمة البالغة الأهمية.

اأتى هذا الدليل ثمرة التعاون مع املركز الدويل للتدريب التابع ملنظمة العمل الدولية يف تورينو عقب تنظيم ور�شة عمل 

حول اإجراء التحقيقات حول احلوادث والأمرا�ص املهنية، مب�شاركة املكّونات الثالث من الربازيل، واإيطاليا، والرنويج، 

العمل  وتفتي�ص  العمل،  اإدارة  ق�شم  من  فنيني  واأخ�شائيني  املتحدة  والوليات  املتحدة  واململكة  ورومانيا،  والربتغال، 

وال�شحة وال�شالمة املهنيتني لدى مكتب العمل الدويل.

يف  املنخرطني  الأفراد  من  و�شواهم  العمل  ملفت�شي  املعلومات  من  مفيدًا  م�شدرًا  �شي�شّكل  الدليل  هذا  باأن  ثقة  كلي 

�لتحقيقات و�شي�شمح للقر�ء مب�شاعدة منظمة �لعمل �لدولية على حت�شني �شروط وظروف �لعمل و�حلّد من �حل��دث 

املهنية والأمرا�ص املت�شلة بالعمل.

ال�شيدة نان�شي ج. ليبينك

رئي�شة

ق�شم اإدارة العمل، وتفتي�ص العمل وال�شحة وال�شالمة املهنيتني 

تقّر منظمة العمل الدولية باأن هذا الدليل يحتوي على معلومات من القطاع العام �شادرة عن هيئة ال�شحة وال�شالمة 

.v1.0 الربيطانية، اململكة املتحدة، واملرّخ�ص لها مبوجب اإجازة مفتوحة �شادرة عن حكومة اململكة املتحدة
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املقدمة  .1

احلوادث  يف  الفعالة  التحقيقات  اإجراء  اأجل  من  ال�شرورية  باملهارات  العمل  مفت�شي  لتزويد  الدليل  هذا  ت�شميم  مت 

املهنية، والأمرا�ص املهنية و�شواها من الأحداث غري املرغوب بها )مثل الأحداث اخلطرية وامل�شائب/الوقائع الو�شيكة 

احلدوث( التي قد توؤدي اإىل اإ�شابات �شخ�شية تلحق بالعمال اأو باأفراد من املجتمع. ولكن، تدعو احلاجة اإىل الإعرتاف 

التحقيق  اإجراء  ي�شاهم  ل  بها.  املرغوب  الأحداث غري  و�شواها من  املهنية  والأمرا�ص  الوقاية من احلوادث  باإمكانية 

الفعال يف حتديد العوامل ال�شببية فح�شب بل واأي�شًا الإجراءات التي من �شاأنها منع وقوع احلادث.

اإىل ذلك، يتيح هذا الدليل املعلومات اأمام مفت�شي العمل ب�شاأن اأهمية اإجراء التحقيقات الفعالة وكتابة املحا�شر كما 

يقرتح منهجية لهذا الغر�ص.

تدرك منظمة العمل الدولية وجود منهجيات اأخرى لإجراء التحقيقات، اإّل انها توؤمن باأن املنهجية املفّندة اأدناه �شت�شاعد 

مفت�شي العمل على حتديد كافة الأ�شباب املبا�شرة واجلذرية الكامنة وراء احلادثة قيد للتحقيق، مما �شي�شاهم بدوره يف 

متكني مفت�شي العمل من م�شاعدة اأ�شحاب العمل واملن�شاآت وممثلي العمال على حتديد تدابري الوقاية/�شبط املخاطر 

املنا�شبة بهدف الوقاية من تكرار احلادثقيد التحقيق، وبالتايل حت�شني اإدارة ال�شحة وال�شالمة املهنيتني.

1،1 ما هو التحقيق؟

يهدف التحقيق يف احلادث اأو املر�ص اأو احلادثة اخلطرية )الواقعة الو�شيكة احلدوث( يف املجال املهني اإىل ما يلي:

•   حتديد كيف وملاذا وقع حادث غري مرغوب به )حادث، اإ�شابة مبر�ص، واقعة خطرية، م�شيبة و�شيكة احلدوث(؛
مماثلة. حادثة  وقوع  لتجنب  ال�شرورية  الإجراءات  •   حتديد 

الأمر الذي يوؤدي بدوره اإىل حت�شني اإدارة ال�شحة وال�شالمة املهنيتني.

كما يتعنّي على التحقيقات التي يجريها مفت�شو العمل حتديد ما يلي يف ما يتعّلق باحلادث قيد للتحقيق:

اإلخ؛ املوردون،  العمال،  املدراء،  املن�شاأة،  مثاًل  قانونية-  باإلتزامات  يتمتعون  الذين  •  الأفراد 
 •   الت�شريعات املرعية الإجراء، �شواء مت اإنتهاكها واأي قرار من قرارات اإنفاذ القوانني ذات ال�شلة؛

املهنيتني. وال�شالمة  بال�شحة  ال�شلة  ذات  الت�شريعات  لكافة  املن�شاأة  اإمتثال  ل�شمان  ال�شرورية  •   الإجراءات 
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نظرًا اإىل وجوب وقوع احلادثة قبل التحقيق فيها. ل يتعنّي على مفت�ص العمل حتديد نتيحة  اإ�شتجابياً  ُيعترب التحقيق 

احلادثة فح�شب بل واأي�شًا كيف وملاذا وقعت احلادثة من اأجل حتديد وتطبيق تدابري ال�شيطرة )ال�شالمة( لتاليف تكرار 

وقوع احلادثة، وبالتايل حت�شني اإدارة ال�شحة وال�شالمة املهنيتني. �شف اإىل ما �شبق، يكمن جزء من عمل مفت�ص العمل 

وال�شالمة  بال�شحة  ال�شلة  ذات  الت�شريعات  فيها  الوطنية، مبا  للت�شريعات  والعمال  العمل  اأ�شحاب  اإمتثال  �شمان  يف 

املهنيتني، ومعاجلة الق�شايا القانونية املت�شلة بالتحقيق.

:1H 5  وWs   ينبغي على التحقيق الإجابة عن الأ�شئلة ال�شتة الأ�شا�شية التالية

تكمن املهارات ال�شرورية ملفت�ص العمل يف اإطار التحقيق يف احلوادث يف اإيجاد الأجوبة عن هذه الأ�شئلة ال�شتة الأ�شا�شية.

1،2 ما هي عنا�صر التحقيق اجليد؟

اجلذري/ وال�شبب  كما  للحادث  والكامنة  املبا�شرة  والكامن/الأ�شباب  املبا�شر  ال�شبب  بتحديد  اجليد  التحقيق  يقوم 

الأ�شباب اجلذرية وتدابري الوقاية وال�شيطرة ال�شرورية لك�شر �شل�شلة ال�شببية.

يف حال هذه النبتة، �شحيح اأن اجلذع ي�شكّل الدعم الأكرث و�شوحًا ولكن اجلذور ل تقل اأهمية عنه

Who

Where

When

What

How

Why

من الذي تعر�ص لإ�شابة، اأوعانى من الإعتالل اأو تاأثر باأي طريقة من الطرق باحلادث قيد التحقيق؟

 اأين وقع احلادث؟

متى وقع احلادث؟

 ما الذي حدث لدى وقوع احلادث؟

كيف وقع احلادث؟

ماذا وقع احلادث؟
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1،3 ما الذي يخ�صع للتحقيق؟

ل يتم التحقيق �شوى يف ن�شبة مئوية �شئيلة جدًا من احلوادث، والأمرا�ص والوقائع اخلطرية- وبالفعل عدد �شئيل جدًا 

جدًا من امل�شائب الو�شيكة احل�شول. وُيعزى هذا النق�ص يف التحقيق اإىل اأ�شباب حمتملة متعددة، مبا فيها عدم علم 

املفت�ص بوقوع احلادثة ب�شبب )غياب الإبالغ( وغياب املوارد. ومهما كان ال�شبب، يف حال عدم التحقيق يف احلوادث، يتم 

تفويت الفر�شة لتحديد اأ�شبابها واإعتماد التدابري ال�شرورية لل�شيطرة على املخاطر وذلك لتفادي تكرار وقوعها. لذا، 

ُيعترب من املحوري لدى اإجراء التحقيقات اأن تت�شم هذه الأخرية بال�شمولية والدقة واأن حتّدد كافة الأ�شباب، املبا�شرة 

والكامنة واجلذرية اإىل جانب تدابري ال�شيطرة املنا�شبة لتجنب تكرار وقوع احلادث.

تتمتع اأغلبية البلدان بالت�شريعات التي ُتلزم اأ�شحاب العمل بتبليغ ال�شلطات عن احلوادث كما يتيح الإمتثال الفر�شة 

اأمام مفت�شي العمل لإتخاذ القرار ب�شاأن القيام بالتفتي�ص اأو ل، رمبا من خالل اللجوء اإىل املعايري ذات ال�شلة ب�شيا�شة 

اختيار احلوادث. ولكن، حتى يف حال غياب الت�شريعات اأو حمدودية الإمتثال، قد يكون مفت�ص العمل على علم باحلوادث 

من خالل و�شائل الإعالم، وهيئات ال�شمان الإجتماعي، والأفراد امل�شابني اأوعائالتهم. ومُيكن اإ�شتخدام هذه املعلومات 

من اأجل توجيه القرار حول �شرورة التحقيق يف احلادثة اأو ل.
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املهارات ال�صرورية بالن�صبة اإىل مفت�صي العمل   .2

قبل اأن يبداأ مفت�ص العمل باإجراء التحقيقات، تدعو احلاجة اإىل تاآلفه مع كافة الت�شريعات الوطنية، وال�شلطات املناطة 

ب�شاأن هذه  التنوع الدويل  اإىل �شدة  العمل. ونظرًا  باإدارات تفتي�ص  العمل والإجراءات اخلا�شة  به على م�شتوى تفتي�ص 

امل�شائل، يقت�شر هذا الدليل على اإعطاء الأمثلة التو�شيحية.

ل ت�شمل الت�شريعات الوطنية ذات ال�شلة الت�شريعات املتعلقة بال�شحة وال�شالمة املهنيتني فح�شب بل واأي�شًا الت�شريعات 

لدى جمع  مراعاتها  الواجب  القواعد  ف�شاًل عن  الإحتجاز(  )�شل�شلة  ال�شتمرارية  الأدلة،  اإجراءات جمع  ترعى  التي 

الت�شريحات، مبا فيها وجوب وجود اأفراد اآخرين خالل العملية، كيفية ت�شجيل املعلومات، مثاًل ب�شورة خطية اأو رقيمة، 

ووجوب وكيفية التوقيع على الت�شريحات.

ومن  الوطنية.  الت�شريعات  مبوجب  بهم  املنوطة  بال�شلطات  الإملام  العمل  مفت�شي  على  يتعنّي  تنظيمية،  جهة  ب�شفتهم 

املرجح اأن ت�شمل هذه ال�شلطات، من جملة اأمور اأخرى، احلق يف الدخول اإىل اأمامن العمل من دون �شابق اإنذار، واإجراء 

الفحو�شات الالزمة من اأجل �شمان اإحرتام الأحكام القانونية ذات ال�شلة، اإ�شتجواب ال�شهود، جمع املعلومات الوثائقية، 

اإعتماد الإجراءات لإنفاذ القانون وجمع املواد ال�شرورية لأغرا�ص الإختبار والتحليل.

اإىل ذلك، تدعو احلاجة اإىل معرفة الإجراءات اخلا�شة بالتحقيق يف جمال تفتي�ص العمل. على �شبيل املثال، قد تتعلق 

بني  للتعاون  التفاهم  مذكرات  و/اأو  ال�شيا�شات  اإعتماد  ال�شرورية(؛  )املوارد  التفتي�ص  فريق  برتكيبة  الإجراءات  هذه 

الوكالت؛ �شيا�شة البالغات )التعامل مع و�شائل الإعالم، التوا�شل مع الأفراد امل�شابني ومع اأفراد عائلة املغدور وتبادل 

)اإ�شتكمال  التقارير  الإبالغ/رفع  وعملية  التحقيق؛  يف  العمل  واأ�شحاب  العمال  ممثلي  اإ�شراك  التحقيق(؛  خال�شات 

املحا�شر الأولية واملرحلية واخلتامية(.

يتعينّ على مفت�ش العمل التحلي باملهارات التالية: 

اإجراء املقابالت – القدرة على اإ�شتجالب املعلومات املنا�شبة من خالل الإ�شتجواب الفعال.  •
وال�شهود  امل�شابني،  الأفراد  مع  فعالة  ب�شورة  التفاعل  على  القدرة   – واخلطي(  )ال�شفوي  •  التوا�شل 
وا�شعة  جمموعة  اإىل  التحقيق  خال�شات  اإي�شال  على  والقدرة  الآخرين  املفت�شني  جانب  اإىل  بهم  وامل�شتبه 

ومتنوعة من الأفراد واملنظمات.

قيد  للحادثة  خا�شة  اأهمية  اإيالء  مع  اإعتمادها  الواجب  الآمن  العمل  باإجراءات  الإملام   - الفنية  •  الكفاءات 
للتحقيق.

الإعرتاف بالأخطار - القدرة على �شمان عدم تعر�ص العمال واملحققني للمخاطر غري ال�شرورية.  •
التفاعل - ال�شمات ال�شخ�شية التي تف�شي اإىل اإقامة العالقات الفعالة مع الأ�شخا�ص الآخرين.  •

•  الإ�شتنتاج - القدرة على التمحي�ص قي كافة الأدلة املجموعة، مثاًل من خالل املالحظة واملراقبة، اإ�شتنادَا اإىل 
اإفادات ال�شهود والأدلة املوثقة، وتكوين �شورة متما�شكة ت�شمح بتحديد العوامل ال�شببية.
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املهارات التنظيمية - القدرة على ت�شجيل وتنظيم املعلومات املجموعة.  •
الإهتمام بالتفا�شيل - القدرة على �شمان اإتباع كافة اإجراءات التحقيق املعقولة.  •

1،2 مهارات اإجراء املقابالت

لدى اإجراء التحقيقات، �شيجد املفت�ص نف�شه يتحدث مع ال�شهود، مبا فيهم اأ�شحاب العمل، واملدراء، وممثلي العمال، 

والعمال والأفراد امل�شابني، الأمر الذي ي�شتلزم منه ملكة و/اأو تطوير مهارات اإجراء املقابالت. ل تعتمد املعلومات التي 

مت احل�شول عليها من املجموعات املذكورة اأعاله على املقاربة املعتمدة من مفت�شي العمل فح�شب بل واأي�شًا على العوامل 

التالية اخلا�شة بال�شهود:

اخلربة املا�شية  •  

التدريب والتعليم  •  

العمر  •  

احلالة اجل�شدية  •  

الإجهاد  •  

�شغط الأقران  •  

امل�شالح ال�شخ�شية احلياة املنزلية  •  

الر�شا/الأمن الوظيفي  •  

الطموح.  •  

وبالتايل، يتعنّي على املفت�ص مراعاة هذه امل�شائل لدى اإ�شتجواب ال�شهود وحتليل املعلومات املجموعة.

ُتعرف اإحدى تقنيات اإجراء املقابالت بـ »مقابلة ال�صالم«: 

والتح�شري P –  التخطيط 
E -  امل�شاركة وال�شرح

A -  التعليل، التو�شيح والتحدي
C -  اخلتام
E -  التقييم

على  الأ�شئلة  طرح  خالل  من  عادة  املعلومات،  على  احل�شول  اإىل  مقابلة  كل  تهدف  والتح�شري.  التخطيط   –  P
اإ�شتخراج  على  القادرة  املنا�شبة  والأ�شئلة  ال�شرورية  املعلومات  ماهية  معرفة  العمل  مفت�ص  على  يتعنّي  لذا،  ال�شهود. 

املعلومات املطلوبة. وتعتمد كمية التخطيط ال�شروري للمقابلة على مرحلة التحقيق وال�شخ�ص اخلا�شع لالإ�شتجواب. 

ولكن، من غري املرجح اإجراء املقابلة من دون نوع من اأنواع التخطيط.

حتديد  واأي�شًا  بل  فح�شب  عنها  الإجابة  الواجب  الأ�شئلة  حتديد  التحقيق  عملية  مراحل  من  املرحلة  هذه  ت�شتلزم  ل 

اإحتياجات املقابلة من املوارد ودور املفت�ص الذي يجري املقابالت. اإىل ذلك، ل ُيعترب من غري الإعتيادي اأن يقوم املفت�ص 

بكتابة حم�شر خطي يت�شمن اأقوال ال�شاهد، بعبارة اأخرى اإفادة ال�شاهد. ب�شورة عامة، يديل ال�شاهد باأقواله يف �شياق 
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الف�شلى  املمار�شات  اأو  الوطنية  الت�شريعات  ت�شاهم  قد  التخطيط.  احلال  بطبيعة  ت�شتدعي  التي  الأ�شئلة  عن  الإجابة 

يف حتديد امل�شتلزمات الواجبة لإجراء املقابالت مع بع�ص ال�شهود و/اأو امل�شتبه بهم، مثاًل احلاجة اإىل مفت�َشني اإثَنني 

لإجراء املقابلة اأو اإىل اإجراءات حمددة لت�شجيل اأقوال/اإفادات ال�شهود.

والتح�شري  التخطيط  اأدوارهما خالل مرحلة  على  الإتفاق  عليهما  يتعنّي  املقابلة،  اإجراء  اإثَنني  مفت�َشني  تويل  يف حال 

هذه. ويقوم عادة مفت�ص باإدارة املقابلة، وطرح الأ�شئلة وتق�شي الإجابات من اأجل احل�شول على املزيد من املعلومات، 

فيما يقوم املفت�ص الثاين بتدوين الإجابات وطرح الأ�شئلة الإ�شافية بناء على طلب املفت�ص الأ�شا�شي الذي يجري املقابلة 

ثم يقوم بتلخي�ص اأجوبة ال�شاهد عن جمموعة حمددة من الأ�شئلة الإ�شتجوابية ودعوة ال�شاهد اأو ال�شاهدة اإىل تاأكيد 

التالية من  اأو توفري الإي�شاحات، واإعطاء املفت�ص الأ�شا�شي الذي يجري املقابلة الوقت لتح�شري اجلولة  دقة امللخ�ص 

الإ�شتجواب. ويتم اإتباع هذا الأ�شلوب خالل املقابلة برمتها.

E - امل�شاركة وال�شرح. دقت �شاعة ال�شفر وبداأت املقابلة. ُتعترب املقابلة يف اأغلب الأحيان الإت�شال الأول بني املفت�ص 
وال�شاهد، وبالتايل توؤّثر على العالقة التي �شيبنيها املفت�ص مع ال�شاهد اأو امل�شتبه به. يتعنّي على املفت�ص تف�شري الغاية من 

املقابلة وكيفية اإجرائها؛ اإىل ذلك، قد تن�ص الت�شريعات الوطنية اأي�شَا على طريقة اإجراء املقابلة.

نظرًا اإىل عدم خ�شوع ال�شهود على الأرجح اإىل مقابلة مع �شخ�ص م�شوؤول، مثاًل مفت�ص العمل، قد تزيد �شهولة احل�شول 

على املعلومات الدقيقة من خالل توفري جو من الراحة والإطمئنان لهم.

املفت�ص من  البداية، يطلب  املقابلة. يف  اإجراء  ُيق�شد بذلك مرحلَتني من عملية  التو�شيح والتحدي.  التعليل،   -  A
ال�شاهد رواية حيثيات احلادث، من دون مقاطعته، لتفادي قطع حبل اأفكاره و�شياع املعلومات. يف البداية، تدعو احلاجة 

اإىل ت�شجيع ال�شاهد على توفري املعلومات ب�شاأن كافة جوانب التحقيق؛ ثم يعود للمفت�ص املطالبة باملزيد من الإي�شاحات.

ل تبداأ مرحلة التحدي الفعلي يف عملية اإجراء املقابالت اإّل بعد احل�شول على كافة املعلومات، اأي بعد الإ�شرتاحة يف 

بع�ص الأحيان. خالل هذه املرحلة، ُيطلب من ال�شاهد �شرح اأي تناق�ص يف روايته واملعلومات التي اأدىل بها يف مرحلة 

�شابقة. ولكن، يجب املطالبة بهذا ال�شرح بطريقة غري اإتهامية نظرًا اإىل عدم علم املفت�ص مباهية اإفادة ال�شهود الدقيقة.

التوا�شل الب�شري، الإمياء  اأقوال ال�شهود، مثاًل من خالل  اإىل  اإن�شاته  اإظهار  خالل هذه املرحلة، يتعنّي على املفت�ص 

ال�شهود  قيام  بكثري  اأكرث  املرجح  ومن  الأ�شئلة؛  الإجابة عن  على  ال�شاهد  و�شكر  الوجيزة  املالحظات  تدوين  بالراأ�ص، 

باإتاحة املعلومات يف حال �شعورهم باهتمام املفت�ص باأقوالهم. اأما يف حال عدم اإظهار املفت�ص لالإهتمام، من املرجح اأن 

تكون الإجابات اأكرث اإيجازًا بكثري وقد ت�شيع املعلومات.

ُيعترب اإ�شتجواب ال�شهود مهارة من املهارات و�شيتم مناق�شتها اأدناه:

C - اخلتام. عندما يرى املفت�ص باأنه ح�شل على كافة املعلومات املتاحة من ال�شاهد، يتعنّي عليه تلخي�ص املعلومات، 
والتاأكد من موافقة ال�شاهد على امللخ�ص واإل املطالبة بالإي�شاحات. من بعد ذلك، يتم ختام املقابلة و�شكر ال�شاهد؛ 

يف  املقابالت  اإجراء  على  موافقتهم  اأرجحية  من  تزيد  ولياقة  ومهنية  بحرفية  ال�شهود  معاملة  لأن  مهمًا  ذلك  وُيعترب 

مراجعة  املثال،  �شبيل  على  التالية،  املراحل  على  ال�شاهد  اإطالع  املفت�ص  على  يتعنّي  كما  احلاجة.  دعت  اإن  امل�شتقبل 

املعلومات التي تقّدم بها ال�شهود واإعداد املح�شر.
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E - التقييم. فور احل�شول على املعلومات من ال�شهود، يتعنّي على املفت�ص تقييمها من اأجل �شمان الإجابة عن كافة 
اأو بالعك�ص قد ي�شمح التقييم  الأ�شئلة املت�شلة باملو�شوع. قد يك�شف التقييم عن احلاجة اإىل اإجراء مقابالت اإ�شافية 

باإقفال التحقيق.

2،2 اإ�صتجواب ال�صهود

قبل اإ�شتجواب ال�شهود، يتعنّي على املفت�ص التاأكد من قدرته على التوا�شل معهم. وبالفعل، ُيعترب فهم ال�شاهد لالأ�شئلة 

بو�شوح بالغ الأهمية؛ يف بع�ص احلالت، قد تدعو احلاجة اإىل الإ�شتعانة مبرتجم فوري.

يف بداية املقابلة، يجهل املفت�ص طبيعة املعلومات التي �شيتيحها ال�شاهد. وبطبيعة احلال، يوؤّثر نوع ال�شوؤال املطروح على 

اإجابات ال�شاهد وبالتايل على املعلومات التي ميكن احل�شول عليها.

جتدر الإ�صارة يف هذا ال�صياق اإىل وجود نوَعي من الأ�صئلة:

الأ�شئلة املفتوحة تتطلب اإجابة اأطول وو�شفية رمبا؛ل مُيكن الإجابة عن الأ�شئلة املفتوحة بكلمة واحدة )مثاًل: الرجاء 

تف�شري ما الذي كان يجري يف وقت احلادث؟(

ال�شيارة  قدَت  الوقائع )مثاًل: هل  لتثبيت  اإ�شتخدامها  ومُيكن  واحدة  بكلمة  الإجابة عنها عامة  مُيكن  املغلقة  الأ�شئلة 

للو�شول اإىل العمل؟ كم عمرك؟ هل ذهبت اإىل العمل البارحة؟(

�شف اإىل ما �شبق، يتعنّي على املفت�ص الذي يجري املقابلة الإمتناع عن طرح الأ�شئلة الإيحائية، على �شبيل املثال، طرح 

الأ�شئلة التي تر�ّشخ فكرة يف ذهن ال�شاهد، عامة من خالل الإيحاء باجلواب املن�شود اأو الإ�شارة اإليه. قد تكون الأ�شئلة 

الإيحائية اأ�شئلة مفتوحة اأو اأ�شئلة مغلقة، مثاًل:

جواب  باإعطاء  ال�شهود  قيام  املرجح  من  مفتوح؛  اإيحائي  �شوؤال  هذا  كبرية؟  ب�شرعة  ت�شري  ال�شيارة  كانت  •    ملاذا 
و�شفي حتى ولو مل يعتقدوا حينذاك باأن ال�شيارة ت�شري ب�شرعة كبرية. 

ولكن  »ل«،  اأو  »نعم«  اجلواب  �شيكون  مغلق؛  اإيحائي  �شوؤال  هذا  م�شرعًا؟  كان  امل�شاب  ال�شخ�ص  باأن  تعتقد  •    هل 
قد يقول ال�شهود »نعم« حتى ولو مل يعتقدوا حينذاك باأن ال�شخ�ص امل�شاب كان م�شرعًا.

الأ�شئلة املفتوحة

الأ�شئلة املغلقة
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فّكر يف الأ�شئلة التالية:

الأخرى؟ ال�شيارة  نحو  اإندفعت  عندما  ال�شيارة  �شرعة  هي  •   ما 
الأخرى؟ بال�شيارة  اإرتطمت  عندما  ال�شيارة  �شرعة  هي  •   ما 

الأخرى؟ بال�شيارة  اإ�شطدمت  عندما  ال�شيارة  �شرعة  هي  •   ما 
احلادث؟ وقوع  حلظة  ال�شيارَتني  اإحدى  �شرعة  تقدير  ت�شتطيع  •   هل 

احلادث؟ وقوع  حلظة  ال�شيارَتني  ب�شرعة  راأيك  •   ما 

التنازيل: كلمة  ال�شاهد بالرتتيب  ال�شيارة يف ذهن  اإيحائية قد حتد من �شرعة  اأ�شئلة  اإىل 3 هي  الأ�شئلة من 1  ُتعترب 

»اإندفع نحو« تنّم عن �شدمة قوية، فيما ت�شري كلمة »اإ�شطدم« اإىل �شربة اأقل قوة بكثري. يف املقابل، ُيعترب املثالن 4 و5 

اأكرث حيادية على الرغم من كون ال�شوؤال 4 �شوؤاًل مغلقَا لأن ال�شاهد قد يجيب عن ال�شوؤال بـ«ل«، فيما ُيعترب ال�شوؤال 5 

�شوؤاًل مفتوحًا قد يوؤدي على الأرجح اإىل احل�شول على املعلومات املفيدة للتحقيق.

اأخرى، يتعنّي على املفت�ص احلر�ص على قدرة ال�شاهد على الإجابة عن الأ�شئلة. على �شبيل املثال، من غري  من جهة 

لل�شاهد معرفة ما الذي  اأي�شًا؟« لأنه ل مُيكن  اإ�شتطاع امل�شرف عليك روؤية كل �شيء  التايل »هل  ال�شوؤال  املالئم طرح 

اإ�شتطاع �شخ�ص اآخر روؤيته.

اآخر. على �شبيل  اإىل »الأقاويل«، مثاًل املعلومات التي تلقاها ال�شاهد من �شخ�ص  التنّبه  اإىل ذلك، يتعنّي على املفت�ص 

املثال، عندما ُي�شاأل ال�شاهد »كيف كان اإعداد الآلة حلظة وقوع احلادث؟«، ويجيب »فالن الفالن )زميل يف العمل( قال 

يل اإنه مل يتم جتهيزها بالواقي«، الأمر الذي ُيعترب من الأقاويل لأن ال�شاهد ينقل الكالم عن زميله يف العمل عو�شًا عن 

الإدلء باملعلومات املوجودة يف جعبته. يف هذه احلالة، يتعنّي على املفت�ص التعّرف اإىل الزميل يف العمل واإ�شتجوابه حول 

اإعداد الآلة.

خالل العديد من املقابالت، يقوم املفت�ص باإبراز الوثائق وال�شور اأمام ال�شهود. يف مثل هذه احلالت، يجب ترميزها 

بال�شكل املنا�شب.

ال�شهود، ومطالبتهم بتو�شيف ما يرونه،  اأمام  واإبرازها   »AFC1« بـ اأدناه  على �شبيل املثال، يف حال ترميز ال�شورة 

�شي�شتخدم ال�شهود عباراتهم اخلا�شة. ولكن، يف حال ترميز ال�شورة التي ُتظهر جمر�ص زاوية مك�شوف/من دون حماية 

مع تو�شيالت كهربائية غري مالئمة« بـ »AFC1«، من امل�شتبعد قيام ال�شهود بتو�شيف ما يرونه يف ال�شورة ومن الأرجح 

قيامهم بتو�شيف ما قيل لهم عن ال�شورة.
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تدعو احلاجة اإىل مراعاة الأمور الآنفة الذكر لدى التخطيط للمقابلة، واإختيار امل�شتندات الواجب عر�شها اأمام ال�شاهد 

اأخذ  تخ�َص  ل  لذا  التخطيط،  من  املزيد  ت�شتلزم  وقد  املقابلة  م�شائل جديدة خالل  تربز  قد  ولكن،  الأ�شئلة؛  و�شياغة 

اإ�شرتاحة واإتخاذ القرار ب�شاأن الأ�شئلة الإ�شافية الواجب طرحها.

وُتعرف اإحدى منهجيات اإ�شتجواب ال�شهود خالل املقابلة مبقاربة »الِقمع«، بحيث يتم جمع املعلومات العامة من خالل 

طرح الأ�شئلة املفتوحة؛ وبعدها يتم احل�شول على معلومات اأكرث حتديدًا وتف�شياًل من خالل طرح الأ�شئلة املغلقة.

 Tell، Explain، Describe قل، ف�ّشر، �شف )TED( ُتعرف الأ�شئلة املفتوحة املطروحة يف املقام الأول باأ�شئلة

:)TED

تذكري:   لدى اإجراء املقابلة، ل تقم باإظهار اأي م�شاعر، ل توافق اأو تعار�ص ال�شهود الراأي، ول ت�شاعدهم يف الإجابة عن 

اأي �شوؤال لأنك حتتاج اإىل احل�شول على املعلومات التي بحوزتهم.يف حال بداأ ال�شهود اإعطاء وجهة نظرهم عن احلادثة 

اأو تقدمي اأعذار اأو تف�شريات ب�شاأن ما ح�شل، الرجاء مطالبتهم بالإكتفاء ب�شرد الوقائع ب�شورة مهذبة.

اأمثلة عن الأ�شئلة املغلقة:

عادة؟ موقعه  يف  الواقي  يكون  هل  املن�شار،  ت�شتعمل  •  عندما 
احلادث؟ وقع  �شاعة  اأي  • يف 

املن�شار؟ ت�شغيل  على  دّربك  • من 
املن�شار؟ ت�شغيل  تعليمات  وجود  مبكان  تعلم  • هل 

ماذا   ... احلادث؟  وقوع  حلظة  به  تقوم  كنَت  الذي  ما   ....)Tell( يل  تقول  اأن  لك  •  هل 
راأيت؟... اأين كنت؟

)Explain(.... ما الذي كان يحدث حلظة وقوع احلادث؟... كيف كان  التف�شري  •  الرجاء 
يتم اأداء العمل ؟

)Describe( ماذا راأيت حلظة وقوع احلادث؟ التو�شيف  • الرجاء 
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3،1 التح�صريات قبل بدء التحقيق 

القيام  بالتحقيق  الذي يقوم/الذين يقومون  املفت�ص/املفت�شني  يتعنّي على  القرار بفتح حتقيق يف احلادث،  اإتخاذ  فور 

ببع�ص الأمور قبل زيارة موقع العمل.

يتعنّي على املفت�ص التفكري يف الإت�شال باملن�شاأة لإعالمها ب�شرورة املحافظة على موقع احلادث كما هو باإ�شتثناء اإعتماد 

التدابري الطارئة - على �شبيل املثال توفري الإ�شعافات الأولية و�شمان اأن املوقع اآمن، الأمر الذي يجب القيام به يف بع�ص 

البالغ عن  تلقي  اأ�شرع وقت ممكن فور  بالتحقيق يف  املفت�ص  يبداأ  اأن  الأولية. ويجب  بالإ�شعافات  القيام  احلالت قبل 

احلادث. من املرجح زيارة موقع وقوع حادث خطري ومميت يف وقت ق�شري جدًا من الزمن.

يف املقابل، بالن�شبة اإىل احلوادث الأقل خطورة، قد يتعّذر على املفت�ص زيارة موقع العمل مبا�شرة وقد ُيعترب من املفيد 

قيام �شاحب �لعمل و/�أو ممثل �لعمال باإلتقاط �ش�ر عن م�قع �حلادث. وبالطبع، �شيتعنّي على �ملفت�ض �لتدقيق يف دقة 

عطيت له عندما بداأ بالتحقيق.
ُ
ال�شور التي اأ

�شف اإىل ما �شبق، يتعنّي على املفت�ص:

)1(     �شمان اإملامه الكامل مبا يلي:

الأدلة بجمع  املت�شلة  الوطنية  والت�شريعات  املهنيتني  وال�شالمة  بال�شحة  ال�شلة  ذات  الوطنية  •   الت�شريعات 
بالتفتي�ص املت�شلة  •   �شالحياته 

الأخرى. الوكالت  مع  التفاهم  مذكرات  فيها  مبا  التفتي�ص،  هيئة  لدى  التحقيق  •   �شيا�شات/اإجراءات 

3. اأبرز مراحل التحقيق يف احلوادث 

تربز 6 مراحل اأ�شا�شية يف اإطار التحقيق يف احلوادث:

1 .التح�شريات قبل بدء التحقيق

2. جمع املعلومات

3. حتليل املعلومات

4. حتديد تدابري الوقاية/�شبط املخاطر

5. تنفيذ خطة العمل

6. اإ�شتكمال املح�شر/توثيق املعلومات
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)2(    حتديد حاجته اإىل امل�شاعدة من الزمالء. يف بع�ص احلالت، ُتعترب هذه امل�شاعدة مفيدة، نظرًا اإىل احلاجة اإىل 

مفت�شني متخ�ش�شني لدى التحقيق يف حادث مميت اأو حادث ينطوي على اأخطار حمددة. ولكن، قد يتوىل مفت�ص واحد 

يتمتع باخلربة ال�شرورية اإجراء العديد من التحقيقات.

)3(     جمع كافة املعلومات اأو ال�شجالت حول املن�شاأة املوجودة لدى هيئة تفتي�ص العمل من اأجل تزويد مفت�ص العمل 

العمل املعتمدة، و�شجل  اأ�شاليب  واأنواع  الأ�شا�شية ب�شاأن، على �شبيل املثال، حجم املن�شاأة، وعدد املوظفني،  باملعلومات 

احلوادث يف املن�شاأة وموقفها اإزاء هيئة تفتي�ص العمل واإدارة ال�شحة وال�شالمة املهنيتني.

)4(     �شمان توافر معدات احلماية ال�شخ�شية ال�شرورية. وبالفعل، ل يجوز اأن يقوم املفت�ص بتعري�ص نف�شه للخطر 

ويجب اأن يكون مثاًل ُيحتذى به لأ�شحاب العمل والعمال. على �شبيل املثال، ُيعترب من غري املنا�شب بالن�شبة اإىل املفت�ص 

الدخول اإىل ور�شة بناء بدون الأحذية الواقية واخلوذة ال�شلبة ال�شرورية يف هذا املوقع.

املقدمة، مبا  واملعلومات  العمل  القائمة يف موقع  الظروف  لت�شجيل  ال�شرورية  املعدات  اإمتالكه  )5(     احلر�ص على 

فيها من جملة اأمور اأخرى، الكامريات املجهزة بال�شور الثابتة والفيديو )من دون ن�شيان البطاريات الإ�شافية وبطاقة 

الذاكرة/الفيلم(، و�شريط القيا�ص، واملفكرة، ومواد الكتابة، وامل�شعل )امل�شباح اليدوي( والهاتف املحمول.

)6(     اإمتالك الأوراق القانونية الالزمة التي تعتمد على الت�شريعات الوطنية ولكنها قد ت�شمل الإ�شعارات بالتوقف، 

ومناذج الإفادات، وو�شائل الت�شجيل وو�شع عالمات على الأدلة املادية و�شواها من الأوراق التي قد يحتاج املفت�ص اإىل 

ملئها خالل املراحل الأولية من التحقيق، على �شبيل املثال املحا�شر الأولية والنماذج الداخلية لالإدارة؛ وقد تختلف 

الإحتياجات باإختالف خطورة احلادث قيد التحقيق.

)7(    جلب املواد الإر�شادية. يف حال علم املفت�ص بالآلة امل�شوؤولة عن احلادث، قد ُيعترب من املفيد تزويد املن�شاأة واملحقق 

على حد �شواء بالوثائق اخلا�شة بالت�شغيل الآمن لهذه الآلة.

اخلا�شة  حاجاته  تلبية  وتعك�ص  العمل؛  موقع  يف  مي�شيها  قد  التي  املدة  يجهل  املفت�ص  لأن  واملياه  الأكل  جلب       )8(

اإ�شتقالليته ونزاهته.

)9(     التاأكد من اإمتالكه للوثائق الثبوتية ال�شرورية واأمر التفتي�ص وبطاقات الزيارة.

)10(    احلر�ص على معرفته املوقع املحدد للحادث وعلى متتعه بو�شائل النقل ال�شرورية من واإىل موقع احلادث.
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3،2 جمع املعلومات

على  الأ�شئلة  عن  الإجابة  من  �شتمّكنه  التي  املعلومات  جمع  يف  ال�شروع  مُيكنه  احلادث،  موقع  اإىل  املفت�ص  و�شول  فور 

�شكل 5Ws و  1H )املذكورة اآنفًا( من اأجل فهم ما حدث. وُتعترب هذه اخلطوة �شرورية قبل اإعتماد تدابري الوقاية 

وال�شيطرة الالزمة بهدف تاليف تكرار وقوع احلوادث. وُت�شّكل هذه اخلطوة جزءًا حموريًا من التحقيق ول يجب الإ�شراع 

يف تنفيذها.

من  و�شواهم  العيان(  )ال�شهود  احلادث  راأوا  الذي  الأفراد  امل�شابني،  الأفراد  من  املعلومات  جمع  اإىل  املفت�ص  يحتاج 

ال�شهود، مثاًل العمال واملدراء ف�شاًل عما يعاينونه يف املن�شاأة، وال�شور التي يلتقطونها والوثائق التي يعاينونها، وب�شورة 

حمتملة، قطع الآلة والعّينات التي يح�شلون عليها.

و�شروط  �حلادث،  وق�ع  حلظة  وحالتها  و�ملعد�ت  �حلادث،  م�قع  عليها  �حل�ش�ل  يتم  �لتي  �ملعل�مات  ت�شمل  �أن  يجب 

وظروف العمل وطريقة �شري تنفيذ العمل.

يتم ت�صنيف املعلومات، املعروفة اأي�صًا بالأدلة، عادة �صمن 3 فئات على ال�صكل التايل:

1.  املعلومات/الأدلة من ال�شهود،

      مثاًل املعلومات التي يتم احل�شول عليها من الأفراد

2.  املعلومات/الأدلة املادية،

       مثاًل قطع الآلة، الغبار اأو العّينات الكيميائية ومعدات احلماية ال�شخ�شية

3.   املعلومات/الأدلة املوثقة، 

          مثاًل تعليمات الت�شغيل اخلا�شة بال�شركة امل�شنعة، �شجالت املن�شاأة، جداول بيانات ال�شالمة، ال�شور و�شرائط 

الفيديو من كامريات املراقبة.

لدى اإجراء التحقيق، ُيعترب من ال�شائع احل�شول على كّم هائل من املعلومات ولي�ص من ال�شهل دائمًا الإحتفاظ مب�شدر 

هذه املعلومات. لذا، ُيعترب من املهم تطوير منهجية لت�شجيل الأدلة.

مُيكن ت�شجيل املعلومات امل�شتقاة من ال�شهود يف منوذج الإفادات اأو يف مفكرة املفت�ص. وتعتمد هذه املنهجية على عوامل 

متععدة، مبا فيها الت�شريعات الوطنية، مرحلة التحقيق ونوع املعلومات املطلوبة. ولدى اإجراء املقابالت مع ال�شهود، يتعنّي 

على املفت�ص احلر�ص حتديد هوية ال�شخ�ص الذي اأتاح املعلومة من خالل ت�شجيل اإ�شمه الكامل، تاريخ الولدة، املن�شب/

اللقب الوظيفي و/اأو �شواها من املعلومات املحددة للهوية. وي�شمن ذلك قدرة املفت�ص على حتديد موقع ال�شاهد مرة 

اأخرى اإن دعت احلاجة.

وموقع احل�شول عليها  التي مت احل�شول عليها  املعلومات  ت�شجيل  اإىل  تدعو احلاجة  املادية،  املعلومات  اإطار جمع  يف 

بالتحديد. ولدى �إلتقاط �ل�ش�ر، من �ملفيد �إتباع منهجية معّينة، على �شبيل �ملثال، �لبدء بت�ش�ير �مل�قع ب�شكل عام ومن 

ثم الرتكيز اأكرث فاأكرث عن كثب على موقع احلدث.
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تدعو احلاجة، حيثما اأمكن، اإىل ت�شوير املعدات و�شواها من الأ�شياء يف موقعها قبل اأن تتم اإزالتها. وقد تن�ص الت�شريعات 

الوطنية على طريقة التعامل مع هذا النوع من املعلومات من اأجل �شمان اإ�شتمرارية الأدلة. وتدعو احلاجة اإىل اإملام 

املفت�ص بهذه املتطلبات.

يف �إطار جمع �لأدلة �مل�ثقة، مثاًل �إلتقاط �ل�ش�ر، يتعنّي على �ملفت�ض تدوين مالحظة على حمت�ى �ل�ش�رة. قد يبدو ذلك 

بديهيًا ولكنه من املمار�شات اجليدة الواجب تطويرها. وعليه، من املفيد اإعداد منوذج/جدول لت�شجيل مثل هذه ال�شور:

من امل�شتبعد اإ�شتعمال كافة ال�شور التي مت اإلتقاطها؛ ولكن قد تدعو احلاجة اإىل ت�شجيل ال�شور التي مت اإ�شتعمالها كاأدلة 

مع رقم واحد للتعريف عنها. وبهذه الطريقة، مُيكن ترحيل املعلومات على جدول اأو �شجل )اأنظر اأدناه(.

عندما يقوم الأفراد باإتاحة الوثائق اأمام املفت�ص، يتعنّي عليه ت�شجيل حمتوى الوثيقة، وال�شخ�ص الذي وّفرها، وتاريخ 

ووقت احل�شول عليها، مثاًل »مت احل�شول من ال�شيدة �شارة جونز بتاريخ 12/04/12 يف ال�شاعة الواحدة والربع من 

بعد الظهر على وثيقة من 15 �شفحة بعنوان »التعليمات الت�شغيلية ملن�شار دائري ثابت من طراز فرميان 183«. يف هذه 

احلالة، مت ترميز الوثيقة SJ1. قد ُيعترب من املفيد اأي�شًا قيام ال�شخ�ص الذي اأتاح املعلومة بالتوقيع على املح�شر للتاأكيد 

على ذلك، وبخا�شة عندما ُتلزم الت�شريعات الوطنية املفت�ص باحل�شول على اإفادة لحقة من موّفر املعلومة.

ال�شور التي مت اإلتقاطها يف املن�شاأة:

اليوم: )التاريخ(

تو�شيف ال�شورةرقم ال�شورةاإ�شم امل�شور

الوقت: )ال�شاعة امل�شجلة(
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ومُيكن ملء العلومات املتبقية يف حال ولدى احل�شول على الإفادات.

كما ُيكن اإ�صتخدام �صجل مماثل لت�صجيل الإفادات:

ن الإحتفاظ ب�صجل بهذه املعلومات املفت�ش من اإدارتها وا�صرتجاعها ب�صورة اأ�صهل: يكنّ

رقم الوثيقة

1

2

مرجع 

الوثيقة

SJ1

CFS1

تو�شيف 

الوثيقة

وثيقة طولها 15 

�شفحة بعنوان 

»التعليمات 

الت�شغيلية للمن�شار 

الدائري الثابت 

موديل فرميات 

»183

�شورة عن املن�شار 

الدائري الثابت 

من طراز فرميان 

183

�شارة  ال�شيدة 

بتاريخ  جونز، 

 ،12/04/12

ال�شاعة 

الواحدة 

والربع من بعد 

الظهر

كارلو�ص  ال�شيد 

فلوريز 

�شان�شيز، بتاريخ 

 12/4/12

ال�شاعة  يف 

و20  العا�شرة 

دقيقة

مت احل�شول 

على الوثيقة 

من، بتاريخ، 

يف ال�شاعة

الإ�شتالم 

من جانب 

)ال�شاهد 

ورقم الإفادة(

ال�شفحة/ 

الفقرة من 

الإفادة ذات 

ال�شلة

موقع 

تخزين 

الوثائق

خمزن 

الأدلة

رقم الإفادة

1

2

3

تاريخ احل�شول عليها

13/4/12

15/4/12

18/4/12

اإ�شم ال�شاهد )الكامل(

بابلو مارتينيز

توما�ص اأندرو وات�شن

جاين �شافاج

ال�شفة/ املهنة

ال�شخ�ص امل�شاب/ موظف- م�شّغل املن�شار الدائري 

الثابت

موظف- م�شّغل املن�شار الدائري الثابت

موظف- امل�شرف على ور�شة الآلت

يف كال احلالَتني ال�شالفَتي الذكر، ُيعترب من الأ�شهل اإ�شرتجاع املعلومات لأغرا�ص اإعادة الفح�ص يف حال حفظ الأدلة 

والإفادات بالرتتيب الرقمي.
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يتعنّي على املفت�ص الذي يقوم بزيارة موقع العمل البحث عن املعلومات التي �شتمّكنه من الإجابة عن الأ�شئلة  5Ws و  

1H )ال�شالفة الذكر(، مثاًل:

احلادث وقوع  وزمان  •   مكان 
موقع  يف  اإ�شتخدامه  �شجل  للعامل،  الوظيفي  العنوان  عن  ف�شاًل  و�شببها،  الإ�شابات  وخطورة  الدقيقة  •    التفا�شيل 

العمل، تاريخ الولدة واأرقام الإت�شال.

�حلادث. وق�ع  حلظة  �مل�شتخدم  �لعمل  ونظام  �مل�شاب  ي�ؤديه  كان  �لذي  �لن�شاط  •   تفا�شيل 
املعدات  عن  ف�شاًل  الت�شل�شلي  والرقم  واملوديل  الت�شنيع،  ماركة  فيها  مبا  امل�شتخدمة،  املعدات  حول  •    تفا�شيل 

الأخرى مثل ال�شالمل وال�شقالت والكابالت الكهربائية ومعدات الوقاية ال�شخ�شية.

التحكم  مفاتيح  وو�شع  الوقاية  وترتيبات  املوقع،  فيها  امل�شتخدمة، مبا  للمعدات  احلقيقية  احلالة  •    املعلومات حول 
قبل وبعد وقوع احلادث.

الأن�شطة  املعلومات حول  اإىل جانب  موقع احلادث  املوجودين يف  الآخرين  العمال  وموقع  الإت�شال  واأرقام  •    اأ�شماء 
واأنظمة العمل التي ي�شاركون فيها.

•    نظام �لعمل �لذي كان من �ملفرت�ض �إ�شتخد�مه لتاأدية �لن�شاط �لذي كان �ل�شخ�ض �مل�شاب ي�ؤديه، و�أي �إختالفات 
عن نظام العمل املتبع حلظة وقوع احلادث.

�جل�ية. �لأح��ل  �لليل،  �أو  �لنهار  يف  مثاًل  �حلادث،  وق�ع  حلظة  �لبيئية  •    �ل�شروط 
•    الظروف العامة يف موقع العمل، مبا فيها تدبري املكان، وم�شتويات الإ�شاءة وال�شجيج، وحركة املركبات، ومعدات 

التهوئة، ومرافق الرعاية الجتماعية.

كما قد يرغب املفت�ص يف احل�شول على الوثائق التالية من باب التعداد ل احل�شر:

التدريب �شجالت  فيها  مبا  امل�شابني  امل�شاب/لالأ�شخا�ص  لل�شخ�ص  الإ�شتخدام/العقود  •   �شجالت 
امل�شتخدمة للمعدات  واخلدمة  ال�شيانة  •   �شجالت 

امل�شتخدمة للمعدات  امل�شنعة  ال�شركة  من  الت�شغيلية  •   التعليمات 
احلادث على  توؤّثر  والتي  امل�شتخدمة  املواد  من  مادة  لأي  ال�شالمة  بيانات  •   جداول 

املن�شاأة يف  العمل  موقع  تفتي�ص  •   تقارير 
املعدات و  العمل  مبوقع  املت�شلة  املخاطر  تقييم  •   تقارير 

املهنيتني وال�شالمة  ال�شحة  جلنة  •   حما�شر 
ال�شابقة احلوادث  •   تقارير 

املراقبة. كامريات  من  الفيديو  و�شرائط  العمال،  و/اأو  املن�شاأة  من  امللتقطة  •   ال�شور 
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يتعنّي على املفت�ص الت�شّلح باحلذر لدى تفقد موقع العمل و�شمان اأمانه.ول يجب اأن يعّر�ص نف�شه اأو غريه للخطر؛ على 

�شبيل املثال، لدى التحقيق يف احلادث الذي جنا يف �شياقه اأحدهم من الدخان، تدعو احلاجة اإىل �شمان تهوئة املوقع 

قبل الدخول اإليه. قد يقوم الأفراد يف موقع العمل بتقييم الظروف يف موقع العمل والإ�شتنتاج باأنه من الآمن الدخول اإىل 

موقع احلادث. لكن على الرغم من ذلك، يتعنّي على املفت�ص اإر�شاء نف�شه و�شمان عدم التعر�ص ملخاطر غري �شرورية 

لدى دخوله اإىل موقع احلادث.

لدى معاينة موقع احلادث، تدعو احلاجة اإىل الأخذ بعني الإعتبار باأن عمليات الإنقاذ قد تكون قد غرّيت موقع احلادث 

وباأن الظروف قد تختلف عن الظروف ال�شائدة وقت وقوع احلادث. وتدعو احلاجة اإىل التحقق من هذه الأمور خالل 

التحقيق.

اإىل ذلك، يتعنّي على املفت�ص التذكر باأن التحقيق الذي هو ب�شدد اإجرائه هو حتقيقه هو؛ حيث يعود للمفت�ص حتديد 

ترتيب اإجراء الأن�شطة ونوع املعلومات التي يرغب يف جمعها عو�شًا عن اإ�شطحابه اأو توجيهه من جانب اأ�شحاب العمل 

والعمال. وُتعترب عادة الزيارة الأوىل اإىل موقع العمل من الأن�شطة الأوىل الواجب القيام بها. وُيعترب من املرجح جدًا اأن 

يقوم الأفراد الذي اإلتقى بهم املفت�ص يف مرحلة �شابقة بزيارة موقع احلادث وت�شكيل راأي ب�شاأن ما حدث. ويف حال بداأ 

هوؤلء الأفراد بت�شارك اآرائهم، يتعنّي على املفت�ص تقدمي امل�شورة لهم باأدب والقول لهم باأنه �شيتم جمع املعلومات لحقًا 

واأنه �شيتعنّي عليهم اإلقاء نظرة على موقع احلادث فور و�شولهم؛ عندها فقط �شيكون املفت�ص يف و�شع ي�شمح له مبوا�شلة 

التحقيق. ولدى معاينة موقع احلادث، يتعنّي على املفت�ص التمّتع باإنفتاح العقل لأنه يجهل حتى ال�شاعة ما الذي جرى.

ال�شرطة وممثلني من مكتب قا�شي  القانون الأخرى، مثل  اإنفاذ  اأي�شًا �شلطات/هيئات  يف بع�ص احلالت، قد تتواجد 

اأو من هيئة بيئية. وعليه، يتعنّي على املفت�ص الإملام بالإتفاقيات بني الوكالت حر�شًا على  التحقيق/الطبيب ال�شرعي 

وت�شاركها.  الأدلة  معاجلة  وكيفية  امل�شوؤولة  بالوكالة  اجلميع  معرفة  و�شمان  بعملها  القيام  من  الوكالت  كافة  متكني 

�شحيح اأن ال�شلطات الأخرى قادرة على اإتاحة املعلومات املفيدة ولكن تدعو احلاجة اإىل ت�شّلح املفت�ص بالإنفتاح لدى 

زيارة موقع احلادث.

الو�صول اإىل موقع احلادث

لدى و�شول املفت�ص اإىل موقع العمل، يتعنّي عليه التعريف عن نف�شه اأمام الأطراف املعنية، والإعالن عن اأهداف زيارته 

وثم زيارة موقع احلادث.
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�شف اإىل ما �شبق، يتعنّي على املفت�ص اأن يتذكر اإ�شتعمال خمتلف طرائق ت�شجيل املعلومات التي مت احل�شول عليها، مثاًل 

الكامريات، والإدخالت يف املفكرات والر�شومات. كما ل يجب على املفت�ص الت�شرع، حيث من الأف�شل ت�شجيل الكثري من 

املعلومات عو�شًا عن اإ�شاعة اأدلة مهمة.

تبعًا لتعقيد احلادث قيد التحقيق، قد يتمّكن اأو ل يتمّكن املفت�ص من جمع كافة املعلومات ال�شرورية خالل زيارة واحدة؛ 

قد ُتعترب زيارة واحدة كافية لتحقيق ب�شيط، ولكن ينبغي حتديد الأفراد الواجب مقابلتهم يف اإطار التحقيقات الأكرث 

تعقيدًا من خالل حتليل املعلومات التي مت احل�شول عليها.

له  املفيد  من  اأنه  املفت�ص  يعترب  قد  الأولية،  املعلومات  من  ممكن  قدر  اأكرب  على  واحل�شول  احلادث  موقع  زيارة  بعد 

الإن�شحاب من موقع احلادث لتجميع اأفكاره قبل التحدث اإىل ال�شهود، الأمر الذي ُيف�شح املجال اأمامه لتخطيط وحت�شري 

اأ�شئلته الأولية، علمًا اأنه لن ت�شنح له �شوى فر�شة واحدة للقيام بذلك قبل قيام ال�شهود مبناق�شة امل�شائل بني بع�شهم 

البع�ص، وبالتايل قد يكون من الأ�شعب احل�شول على احلقيقة بعد ذلك. مرة اأخرى، يتعنّي على املفت�ص اأن يتذكر اأن 

هذا هو حتقيقه ويجب اأن يحر�ص على تقدمه على النحو املن�شود.

نظرًا اإىل عدم كفاية الوقت واملوارد من اأجل التحدث مع كافة ال�شهود خالل الزيارة الأوىل، تدعو احلاجة اإىل حتديد 

الرتتيب لإجراء املقابالت مع ال�شهود واحل�شول على الإفادات الأولية يف اأقرب وقت ممكن، رمبا خالل الزيارة الأوىل، 

بحيث تعك�ص املعلومات التي مت احل�شول عليهاما يعرفه ال�شهود اأو ما راأوه ولي�ص ما �شمعوه اأو قيل لهم.

قبل مغادرة موقع احلادث

�لقادرة على حماية �شحة  �لعمل  �شروط وظروف  ت��فر  يكمن يف �شمان  �أدو�ره  �أحد  �أن  ين�شى  �أل  �ملفت�ض  يتعنّي على 

و�شالمة العمال، وذلك من خالل ال�شهر على الإمتثال للت�شريعات ذات ال�شلة.

لدى قيام املفت�ص بزيارة موقع العمل بعد وقوع احلادث، ُيعترب من غري املالئم مغادرة املوقع من دون التاأكد من عدم 

وجود العوامل ال�شببية التي اأدت اإىل وقوع احلادث يف موقع اآخر. على �شبيل املثال، يف حال تعّلقت اإحدى العوامل ال�شببية 

بوجود اآلة بدون واق، يتعنّي على املفت�ص التاأكد من جتهيز الآلت امل�شتخدمة الأخرى بالواقي املنا�شب. قد يتعذر على 

املفت�ص تفتي�ص كافة الأماكن يف املن�شاأة نظرًا اإىل غياب الو�شائل ال�شرورية، ولكن يتعنّي عليه التاأكد من قيام اأ�شحاب 

العمل والعمال على حد �شواء باإتباع اأنظمة العمل الآمنة.
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3،3 حتليل املعلومات

والكامنة  املبا�شرة،  ال�شببية-  العوامل  كافة  حتديد  بهدف  وحتليلها  تنظيمها  املفت�ص  على  يتعنّي  املعلومات،  جمع  بعد 

حتديد  ي�شهل  احلالت،  من  العديد  يف  ح�شل(.  و«ملاذا«  ح�شل  )»ماذا«  احلادث  وقوع  يف  �شاهمت  التي  واجلذرية- 

الأ�شباب الكامنة، فيما تبقى الأ�شباب اجلذرية غري معروفة.

ت�شمل اأمثلة عن الأ�شباب املبا�شرة عامل الإ�شابة، مثاًل ال�شفرة اأواملادة الكيميائية. ت�شمل اأمثلة عن الأ�شباب الكامنة 

عدم جتهيز الآلة بواق اأو عدم اإتباع التعليمات اأو عدم �شيانة املعدات. ت�شمل اأمثلة عن الأ�شباب اجلذرية �شوء البناء 

و�ش�ء ت�شميم �لآلة، �أو �شغط �ل�قت �ملفرط وعدم حتديد �أو عدم �شمان �إتباع �لأنظمة �لآمنة للعمل )من خالل �إجر�ء 

تقييم للمخاطر(.

تكمن اإحدى طرائق تنظيم املعلومات التي مت احل�شول عليها يف اإعداد جدول زمني بالأحداث:

 09.00

بداأ كوجي بالعمل 

على املن�شار 

الدائري الثابت

 13.25

ت�شل �شيارة 

الإ�شعاف ويتم 

اإعطاء الإ�شعافات 

الأولية

13:18

يتعّر�ص كوجي 

حلادث، ويقطع 

يده بوا�شطة �شفرة 

املن�شار

13.03

يعاود كوجي العمل 

على املن�شار 

 12.50

يقوم جون بت�شليح 

املن�شار ويبداأ فريد 

بالعمل على املن�شار 

مرة اأخرى اأخرى.

12.30

يتعّطل املن�شار مرة 

جديدة

12.00

يبداأ فريد امل�شغل 

امل�شاعد بت�شغيل 

املن�شار.

 10.45

يعاود كوجي العمل 

على املن�شار 

 10.20

قام جون من ق�شم 

ال�شيانة بت�شليح 

املن�شار

10.10

يتعّطل املن�شار

كما ورد يف املثال اأعاله، ي�شاعد اجلدول الزمني املفت�ص يف حتديد »ماذا« حدث- يف هذه احلالة، حادث كوجي- من 

دون حتديد »ملاذا« وقع احلادث.

تكمن اإحدى الطرائق لالإجابة عن ال�شوؤال »ملاذا« يف اإجراء حتليل الأخطار يف موقع العمل/حتليل �شجرة الأخطاء. تقوم 

هذه التقنية الواردة يف الر�شم البياين اأدناه باإعادة ت�شكيل احلوادث والظروف التي اأدت اإىل وقوع احلادث من خالل 

�شوؤال »ملاذا؟« باإ�شتمرار والعودة اإىل الوراء اأي البدء باحلادثة قيد التحقيق. يف هذا املثال، تبداأ �شجرة الأخطاء عندما 

يقطع كوجي يده باملن�شار. ويف ال�شطر الثاين، يتم حتديد ال�شخ�ص املعّر�ص للخطر )كوجي(، واخلطر )�شفرة املن�شار( 

والظروف التي جمعت بينهما )يد كوجي التي لم�شت ال�شفرة(.
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ويوا�شل املفت�ص �شوؤال »ملاذا« حتى يفقد اجلواب معناه. يف املثال اأدناه، مُيكن التخلي عن اأ�شئلة »ملاذا« بعد �شطر »قطع 

اخل�شب«، ولكن مُيكن موا�شلة م�شارات التحقيق الأخرى، مثاًل »ملاذا« اأزال فريد الواقي؛ »ملاذا« �شعر كوجي بال�شغط 

من  املزيد  اإىل  احلاجة  حتديد  من  املفت�ص  يتمّكن  قد  »ملاذا«،  اأ�شئلة  م�شار  موا�شلة  خالل  ومن  اإلخ.  العمل،  ملوا�شلة 

املعلومات اأو من الإجابة عن الأ�شئلة من خالل املعلومات التي �شبق اأن ح�شل عليها.

يف حال عدم توافر الإجابة عن �شوؤال »ملاذا«، يتعنّي على املفت�ص البحث عن املعلومات ال�شرورية مع الأخذ بعني الإعتبار 

باأن املعلومة هي واقعية؛ اأي اأنه ل مُيكن اإفرتا�شها بل يجب احل�شول عليها.

يجب اأن ي�شاعد حتليل املعلومات التي مت احل�شول عليها املفت�ص اأوًل يف حتديد ال�شبب املبا�شر/الأ�شباب املبا�شرة وثم 

تدابري ال�شيطرة/التحكم - يف املثل املذكور اآنفًا، جتهيز املن�شار الدائري الثابت بواق- التي حتول دون تكرار ال�شبب 

املبا�شر/الأ�شباب املبا�شرة. ولكن، تدعو احلاجة اإىل حتديد ال�شبب كامن/الأ�شباب الكامنة وال�شبب اجلذري/الأ�شباب 

اجلذرية للحادث- يف املثال املذكور اآنفًا، ملاذا كان املن�شار من دون واق حلظة وقوع احلادث- ل�شمان عدم تكرار ال�شبب 

املبا�شر- املن�شار من دون واق.

ولكل �شبب مبا�شر من اأ�شباب احلادث، يتعنّي على املفت�ص حتديد كافة الأ�شباب الكامنة اجلذرية التي ت�شاهم يف وجود 

ال�شبب املبا�شر. اإىل ذلك، ي�شاهم حتديد واإتخاذ الإجراءات الت�شحيحيةالرامية اإىل تاليف تكرار الأ�شباب اجلذرية يف 

احلد من اأرجحية وقوع حادث مماثالأ وحوادث اأخرى.
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قد يحّدد املفت�ص باأن احلادث ُيعزى اإىل اأخطاء ب�شرية، وبهذه احلالة يجب حتديد نوع اخلطاأ املرتكب من اأجل اإعتماد 

الإجراءات الت�شحيحية املنا�شبة. كما يتعنّي على املفت�ص التنّبه اإىل اأن هذه الأخطاء ل حتدث ب�شورة منعزلة. وبالفعل، 

من غري املرجح اأن يكون خطاأ �شاحب العمل هو ال�شبب الوحيد الكامن وراء احلادث؛ لذا، تدعو احلاجة اإىل حتديد 

كافة الأ�شباب.

وُيكن ت�صنيف الأخطاء الب�صرية �صمن 3 فئات وا�صعة:

ت�شغيل  مثاًل  �شحيح،  غري  ب�شكل  ماألوفة  مبهام  القيام  )اأ(  لدى  حتدث  التي  املهارات،  على  القائمة  •     الأخطاء 
املفتاح اخلطاأ؛ اأو )ب( عدم القيام مبهام ماألوفة، مثاًل اإغالق الواقي قبل ت�شغيل اآلة من األآلت. ومُيكن اإعتماد 

التدابري املنا�شبة للحد من اأرجحية حدوث هذا النوع من الأخطاء، مثاًل من خالل تركيب واق متداخل بحيث ل 

تعمل املعدات اإل يف حال اإغالق الواقي. 

 

امل�شغل  العامل  يقم  مل  ولكن  معتمدة  قاعدة  توجد  مثاًل  القواعد،  على  قائمة  )اأ(  تكون  قد  التي  •     الهفوات، 
قاعدة  يوجد  ل  مثاًل  املعارف،  على  قائمة  )ب(  اأو  اخلطاأ  القاعدة  بتطبيق  قام  اأو  �شحيحة  ب�شورة  بتطبيقها 

مرتبطة بالو�شع احلايل ويقوم العامل امل�شغل باإتخاذ القرار اخلاطئ اإنطالقًا من معرفته اخلا�شة. وعليه، ت�شاهم 

اأنظمة العمل الآمنة املف�شلة والتدريب ال�شامل وح�شن ت�شميم املعدات يف احلد من هذين النوَعني من الهفوات.

املالئم  التدريب  وي�شاهم  الآمن.  العمل  نظام  لإف�شال  املتعمدة  واملحاولت  القواعد  خمالفة  مثاًل  •     املخالفات 
والإ�شراف املنا�شب يف تاليف خمالفة القواعد.

يف حال حتديد الأخطاء الب�شرية كاإحدى العوامل ال�شببية الكامنة وراء وقوع احلادث، يتعنّي على املفت�ص رفع التو�شيات 

ب�شاأن التدابري الواجب اإتخاذها من اأجل احلد من اأرجحية تكرار ح�شولها. ويف اإطار رفع مثل هذه التو�شيات، يتعنّي 

على املفت�ص مراعاة العديد من العوامل )اأنظر اأدناه( التي قد توؤّثر على ال�شلوك الب�شري.

العوامل الب�صرية 

والقوة( )احلجم  اجل�شدية  •    القدرة 
واخلربة( واملهارات  )املعارف،  •    الكفاءات 

املخدرات. اأو  الكحول  الإجهاد،  ال�شديد،  •    التعب 

العوامل الوظيفية

قد  جدًا،  مرتفعًا  اأو  جدًا  متدنيًا  امل�شتوى  كان  )�شواء  املطلوبة؟  باملهام  للقيام  ال�شروري  الإنتباه  م�شتوى  هو  •     ما 
يوؤدي ذلك اإىل معدلت مرتفعة من الأخطاء(

الإلتهاء اأو  امل�شّتت  •    الإهتمام 
املنا�شبة غري  •    الإجراءات 

املتوافر •    الوقت 
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العوامل التنظيمية

الطويلة ال�شاعات  العمل،  •    �شغط 
الكافية املوارد  •    توافر 

الإ�شراف •    نوعية 
ال�شالمة«( )»ثقافة  وال�شالمة  بال�شحة  الإدارة  اإلتزام  •    مدى 

العوامل ذات ال�صلة باملن�صاأة واملعدات

ال�شوابط؟ فهم  و�شهولة  و�شوح  مدى  •    ما 
اأو تك�شف الأخطاء )على �شبيل املثال، من خالل و�شع املو�شالت املختلفة  •     هل مت ت�شميم املعدات بطريقة متنع 

احلجم لزجاجات الأك�شجني والأ�شيتيلني لتاليف الأخطاء املرتبطة بربط اخلراطيم(؟

للم�شتخدم؟ �شديقًا/مراعيًا  العمل  موقع  ت�شميم  ُيعترب  •    هل 

بعد حتديد كافة العوامل ال�شببية الكامنة وراء احلادث، يتعنّي على املفت�ص الإنتقال اإىل م�شاألة تدابريال�شيطرة على/

�شبط املخاطر.

3،4 حتديد تدابري الوقاية/ال�صيطرة على/�صبط املخاطر

يف هذه املرحلة، يكون املفت�ص قد حّدد ت�شل�شل الأحداث التي اأّدت اإىل وقوع احلادث )ماذا حدث وملاذا(. ويتعنّي عليه 

الآن حتديد كافة تدابري ال�شيطرة على املخاطر التي كانت لتحول دون وقوع احلادث- يف حال وجودها- من خالل ك�شر 

�شل�شلة احلوادث التي اأدت اإىل وقوع احلادث.

يتعنّي على املفت�ص حتديد كافة تدابري ال�شيطرة على املخاطر يف هذه املرحلة من التحقيق، اإل اأن املفت�ص لن ُيلزم املن�شاأة 

بال�شرورة بتنفيذ كل تدبري من التدابري. وقد ت�شاهم بع�ص التدابري التي مت حتديدها، يف حال تطبيقها، يف تاليف لي�ص 

فقط احلوادث املماثلة بل واأي�شًا احلوادث الأخرى.

لدى حتديد كافة تدابري ال�شيطرة املمكنة، تكمن اخلطوة التالية يف حتديد التدبري الواجب التو�شية به وماهية اأولويات 

التنفيذ.
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اإىل ذلك، تدعو احلاجة اإىل اإتباع الت�صل�صل التايل ب�صاأن تدابري ال�صيطرة على املخاطر:

1.    الإزالة: التدابري الرامية اإىل اإزالة املخاطر، مثاُل من خالل اإ�شتخدام املواد الأكرث اأمانًا )الدهانات املكّونة 

من املياه ل املذيبات(.

2.    الإ�شتبدال: مثاًل اإ�شتبدال اآلة م�شتخدمة حاليًا بواحدة جمهزة بواق اأف�شل اأو منتج اأقل خطورة.

3.    ال�شوابط الهند�شية: التدابري الرامية اإىل احلد من اأرجحية التعر�ص للخطر، مثاًل تركيب الواقي اأو تهوئة 

العادم.

العمل الآمن مثاًل دوران  اأنظمة  اإىل احلد من من املخاطر من خالل  الرامية  التدابري  4.    ال�شوابط الإدارية؛ 

العمال للحّد من التعر�ص للمخاطر اأو زيادة العالمات البارزة ذات ال�شلة بال�شالمة.

5.    معدات احلماية ال�شخ�شية: لالإ�شتعمال يف حال عدم حتديد تدابري احلماية اجلماعية )التدابري الرامية اإىل 

حماية العديد من العمال(.

اإزالة اخلطر؛ �شف اإىل ما �شبق، ُتعترب  ويكمن الأ�شا�ص املنطقي لهذا الت�شل�شل يف عدم وقوع حادث مماثل، يف حال 

احللول القائمة على الإزالة والإ�شتبدال وال�شوابط الهند�شية موثوقة اأكرث من احللول القائمة على العمل الإن�شاين.

 

وتدعو احلاجة اإىل مراعاة احلاجة اإىل املعلومات والإر�شادات والتدريب من اأجل �شمان احلد من املخاطر، وذلك بغ�ص 

النظر عن تدابري ال�شيطرة املختارة؛ كما قد يحّدد املفت�ص احلاجة اإىل التدريب كتدبري من التدابري الوقائية.

يكمن اأحد اأدوار املفت�ص عادة يف �شمان �شالمة اأماكن العمل واإمتثال اأ�شحاب العمل والعمال للت�شريعات الوطنية. قد 

ي�شاهم حت�شني معدات احلماية ال�شخ�شية يف حت�شني ال�شالمة الفورية يف موقع العمل، ولكن ت�شاهم التدابري على املدى 

الأطول، مثل تركيب تهوئة العادم املحلي، يف احلد من املخاطر بالن�شبة اإىل كافة الأفراد املوجودين يف موقع العمل. من 

خالل حتديد كافة تدابري ال�شيطرة املمكنة، �شيتمّكن املفت�ص من اإ�شداء امل�شورة الف�شلى ب�شاأن طرق حت�شني ال�شالمة يف 

موقع العمل، وبالتايل الإمتثال للت�شريعات ذات ال�شلة على املدى الطويل.

3،5 تنفيذ خطة العمل

يف هذه املرحلة، يكون التحقيق قد حّدد جمموعة خمتارة من تدابري ال�شيطرة على املخاطر املمكن تنفيذها. قد ت�شتلزم 

بع�ص التدابري التنفيذ الفوري، مثاًل اإعادة ربط الواقي باملاكينات، فيما حتتاج تدابري اأخرى اإىل املزيد من الوقت، مثاًل 

تركيب تهوئة العادم املحلي اأو اإ�شتكمال تقييمات املخاطر املتعمقة.

كما يتعنّي على املفت�ص �شمان اإتخاذ املن�شاأة وعمالها للخطوات ال�شرورية من اأجل تاليف وقوع حوادث مماثلة. ولهذا 

الغر�ص، قد يقوم املفت�ص باإتخاذ الإجراءات الفورية، مثاًل اإ�شدار اإ�شعار اإنفاذ ُيلزم وجوب املن�شاأة برتكيب واق و/اأو 

اإر�شال خطاب ين�ّص على الإجراءات الواجب اإتخاذها �شمن فرتات زمنية حمددة.



3. أبرز مراحل التحقيق في الحوادث 

25

كما قد ت�شمل خطة �لعمل �خلا�شة باملفت�ض زيار�ت �ملتابعة يف �إطار �لتاأكد من �إحر�ز حت�شن عام يف �شروط وظروف 

العمل على م�شتوى املن�شاأة ومن اإ�شتكمال الإجراءات املتفق عليها.

3،6 اإ�صتكمال املح�صر/توثيق املعلومات

ل ُيعترب املح�شر مكتماًل من دون اإ�شدار املح�شر النهائي. ويتفاوت م�شتوى التفا�شيل الواردة يف كل حم�شر ويعتمد اإىل 

حد ما على تعقيد احلادث الذي اأدى اإىل فتح ااحتقيق.

يتيح املح�شر �شجاًل عن التحقيق يف احلادثة. ويجب اأني�شرح يف التقرير ماذا حدث وملاذا حدث ف�شاًل عن الإجراءات 

الأفراد  من  متنوعة  جمموعة  مع  التحقيق  خال�شات  م�شاركة  املرجح  ومن  احلادث.  وقوع  تكرار  لتاليف  املعتمدة 

واملنظمات، على �شبيل املثال، اإدارة املن�شاأة، ال�شخ�ص امل�شاب اأو عائلة املغدور، �شاحب العمل والعمال يف موقع وقوع 

احلادث، منظمات اأ�شحب العمل والعمال، الوكالت الأخرى املعنية بالتحقيق، الفرق القانونية وو�شائل الإعالم. ومُيكن 

اإ�شتخدام املعلومات الواردة يف خمتلف اأق�شام املح�شر لن�شر الدرو�ص امل�شتخل�شة وبالتايل ل�شمان �شالمة العمال يف 

املن�شاآت الأخرى. 

التحقيق، الأمر الذي  باإ�شتعمال منوذج حم�شر  التفتي�ص املفت�شني  اإجراءات هيئة  الت�شريعات الوطنية و/اأو  ُتلزم  وقد 

ي�شمن اإتباع جميع التحقيقات لالإجراءات عينها والإت�شاق يف التحقيق.

يف حال اإ�شتعمال النماذج، يجب احلر�ص على عدم تقييد اإ�شتعمالها للمعلومات امل�شجلة. يف املقابل، ل يجب اأن تكون 

اخلانات يف النموذج حمدودة احلجم نظرًا اإىل اإ�شهام ذلك يف احلد من املدخالت يف اأغلب الأحيان، على الرغم من 

وجود التعليمات ب�شاأن اإ�شتخدام ال�شفحات الإ�شافية عند املقت�شى.

بها  يتمّتع  التي  باحلادثة  املتعمقة  باملعرفة  القارئ  متّتع  بعدم  الإعرتاف  اإىل  احلاجة  تدعو  املحا�شر،  اإ�شتكمال  لدى 

املفت�ص؛ وعليه، ينبغي ت�شمني املحا�شر كافة التفا�شيل ذات ال�شلة. لذا تتيح ال�شور والر�شوم املرمزة ب�شكل منا�شب 

اأمام القارئ فهمًا اأف�شاًل للحادث.

بالإ�شافة اإىل ما �شبق، يجب اأن ي�شمل املح�شر معلومات ب�شاأن ال�شهود الذي اأدلوا باملعلومات اأو بالإفادات وب�شاأن الأدلة 

التي مت احل�شول عليها )اأنظر الأمثلة الواردة يف الق�شم 3.2 اأعاله(.
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4. قائمة التدقيق اخلا�صة بالتحقيق يف احلوادث

للتفكري يف املجالت  لي�شت �شافية وافية، حيث مت ت�شميمها  القائمة املرجعية  باأن هذه  العلم  اأخذ  اإىل  تدعو احلاجة 

اإىل  املقابل قد تدعو احلاجة  اأو يف  اإىل تغطية بع�ص هذه املجالت  التحقيق. قد ل تدعو احلاجة  ي�شملها  اأن  الواجب 

معاجلة جميع هذه املجالت اإىل جانب جمالت اإ�شافية اأخرى.

يكمن الهدف يف الإجابة عن الأ�شئلة التالية: 

من؟ اأين؟ متى؟ ماذا؟ كيف؟ وملاذا؟

1.   الإجراءات الواجب اإتخاذها لدى تلقي بالغ احلادث

اإجراء زيارة واإعطاء تعليمات ب�شاأن ترك موقع احلادث على حاله. املفت�ص  بنية  املن�شاأة  •   اإبالغ 
•   حتديد املوارد الب�شرية املنا�شبة.

الهوية الر�شمية. بطاقات  ينبحمل  املفت�ص  كافة  قيام  •   �شمان 
للمن�شاأة. ال�شابقة  التفتي�ص  �شجالت  •   جمع 

معدات احلماية ال�شخ�شية ال�شرورية. توافر  •   �شمان 
)ل  والفيديو  الثابتة  الت�شوير  كامريات  فيها  مبا  العمل  موقع  يف  الت�شجيل  معدات  كافة  توافر  •    �شمان 
وامل�شعال  الكتابة،  ومواد  واملفكرة،  القيا�ص،  و�شريط  الذاكرة/الفيلم(،  وبطاقة  الإ�شافية  البطاريات  تن�ص 

)امل�شباح( والهاتف املحمول.

الالزمة. القانونية  الأوراق  وجود  •   �شمان 
املواد الإر�شادية ذات ال�شلة. •   حتديد 

موقع العمل.  اإىل  للو�شول  املنا�شبة  النقل  و�شائل  •   حتديد 

2 .   جمع املعلومات لدى الو�صول اإىل موقع العمل: 

من  الغر�ش  و�صرح  والعامل  العمل  �صاحب  عن  املمثلي  حتديد  العمل،  موقع  اإىل  الو�صول  اأ.    لدى 

الزيارة.

ب.   لكل عامل م�صاب، جمع املعلومات التالية )لئحة غري وافية(: 

ف�شاًل عن العنوان الوظيفي للعامل، و�شجل اإ�شتخدامه يف  واأ�شبابها  الإ�شابات  وخطورة  الدقيقة  •    التفا�شيل 
موقع العمل، وتاريخ الولدة واأرقام الإت�شال

احلادث وقوع  وزمان  •   مكان 
ن�شاط �لعمل �لذي كان يق�م به �لعامل �مل�شاب ونظام �لعمل �ملعتمد حلظة وق�ع �حلادث •   تفا�شيل 
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ماركة الت�شنيع، واملوديل والرقم الت�شل�شلي ف�شاًل عن املعدات  فيها  مبا  امل�شتخدمة،  املعدات  حول  •    تفا�شيل 
الأخرى مثل ال�شالمل وال�شقالت والكابالت الكهربائية ومعدات الوقاية ال�شخ�شية

مفاتيح  وو�شع  احلرا�شة  وترتيبات  املوقع،  فيها  مبا  امل�شتخدمة،  للمعدات  الدقيقة  احلالة  حول  •    املعلومات 
التحكم قبل وبعد وقوع احلادث

املعلومات حول  اإىل جانب  املوجودين يف موقع احلادث  الآخرين  العمال  وو�شعية  الإت�شال  واأرقام  •    اأ�شماء 
الأن�شطة واأنظمة العمل اخلا�شة بهم

�إ�شتخد�مه لتاأدية �لن�شاط �لذي كان �ل�شخ�ض �مل�شاب منخرطًا فيه،  �ملفرت�ض  من  كان  �لذي  �لعمل  •    نظام 
واأي اإختالفات عن نظام العمل املتبع حلظة وقوع احلادث

حلظة وقوع احلادث، مثاًل يف النهار اأو الليل، والأحوال اجلوية البيئية  •   الظروف 
•    الظروف العامة يف موقع العمل، مبا فيها ال�شيانة، وم�شتويات الإ�شاءة وال�شجيج، وحركة املركبات، ومعدات 

التهوئة ومرافق الرعاية الجتماعية.

ج.   احل�صول على الوثائق التالية )الالئحة غري كاملة(:

بال�شخ�ص امل�شاب/بالأ�شخا�ص امل�شابني مبا فيها �شجالت التدريب اخلا�شة  الإ�شتخدام/العقود  •   �شجالت 
واخلدمة للمعدات امل�شتخدمة ال�شيانة  •   �شجالت 

امل�شتخدمة للمعدات  امل�شنعة  ال�شركة  من  الت�شغيلية  •   التعليمات 
•   جداول بيانات ال�شالمة لأي مادة من املواد امل�شتخدمة والتي توؤّثر على احلادث

املن�شاأة يف  العمل  موقع  تفتي�ص  •   حما�شر 
تقييم خماطر موقع العمل وخماطر املعدات •   تقارير 

املهنيَتني وال�شالمة  ال�شحة  جلنة  •   حما�شر 
ال�شابقة احلوادث  •   حما�شر 

و/اأو العمال، و�شرائط الفيديو من كامريات املراقبة. املن�شاأة  من  امللتقطة  •   ال�شور 

التذكري: لدى جمع �ملعل�مات، قم برتميزها وت�شجيل �ل�شخ�ض �لذي �أتاحها و�لتاريخ. ولدى �إلتقاط �ل�ش�ر، قم 

بتدوين حمتواها )اإ�شتخدم النموذج املتاح يف الق�شم 3.2 اأعاله(.

قبل مغادرة املوقع، تاأّكد من عدم توافر اأ�شاليب العمل املماثلة لالأ�شاليب التي اأدت اإىل احلادث قيد التحقيق 

يف اأماكن اأخرى من املن�شاأة.
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د. مقابلة ال�صهود:

والبدء باإجراء املقابالت بعد اإ�شتكمال التخطيط. ال�شهود  كافة  •   حتديد 
PEACE )التخطيط، الإنخراط، التو�ضيح /التحدي، اخلتام، التقييم( ال�شالم  منوذج  •   اإ�شتخدام 

“TED” )املفتوحة( للح�شول على املعلومات. اأ�شئلة  •   اإ�شتخدام 
اأوللح�شول على معلومات حمددة. الوقائع  بع�ص  لتو�شيح  املغلقة  الأ�شئلة  •   اإ�شتخدام 

3. حتليل املعلومات التي مت احل�صول عليها

الأخطاء  �شجرة حتليل  باإجراء  وقم  ماذا حدث  ب�شاأن  الأحداث  ت�شل�شل  لتحديد  الزمني  باإ�شتكمال اجلدول  قم 

لتحديد ملاذا حدث. وا�شل طرح اأ�شئلة »ملاذا« اإىل حني توقف احل�شول على معلومات اأكرث اإفادة.

4. حتديد تدابري ال�صيطرة على املخاطر

الواجب  التدابري  وحتديد  ال�شببية  ال�شل�شلة  ك�شر  �شاأنها  من  التي  الوقائية  ال�شيطرة  تدابري  كافة  بتحديد  قم 

ال�شوابط  الهند�شية،  ال�شوابط  الإ�شتبدال،  الإزالة،  اأمكن:  اإن  ال�شوابط،  هيكلية  بح�شب  امل�شتقبل  تطبيقها يف 

الإدارية، معدات احلماية ال�شخ�شية.

5. ر�صد تنفيذ خطة العمل

قم ب�شمان �إ�شتكمال �لإجر�ء�ت �ملّتفق عليها لتح�شني �شروط وظروف �لعمل، مبا فيها �إجر�ء زيار�ت �ملتابعة من 

جملة اأمور اأخرى.

ق املعلومات 6 . اإ�صتكمال املح�صر/املحا�صر/وثنّ
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5. حم�صر التحقيق

اجلزء اأ- تفا�صيل التحقيق

)من املفيد اإعتماد منوذج بخانات مللئها(

اأ1    اإ�شم/اأ�شماء املن�شاأة/املن�شاآت )اإعطاء الإ�شم الكامل للكيان القانوين(

اإىل  بالن�شبة  امل�شّجل؛  املكتب  عنوان  ت�شمني  ال�شركات،  اإىل  )بالن�شبة  املن�شاأة/املن�شاآت  اأ2      عنوان/عناوين 

الأفراد، ت�شمني تفا�شيل الهوية ال�شخ�شية(

اأ3     دور �شاحب امل�شوؤولية )�شاحب العمل، العامل حل�شابه اخلا�ص، املقاول، اإلخ.(

اأ4     عنوان/موقع احلادث )العنوان الذي وقع فيه احلادث قيد التحقيق(

اأ5     تاريخ فتح التحقيق

اأ6     رقم التحقيق

اأ7     احلادثة قيد التحقيق )اإعطاء ملخ�ص موجزعن مو�شوع املح�شر(

اأ8     تاريخ وقوع احلادث

اأ9      اإ�شم/اأ�شماء وعنوان/عناوين ال�شخ�ص امل�شاب/الأ�شخا�ص امل�شابني و/اأو ال�شخ�ص املغدور/ الأ�شخا�ص 

املغدورين

اأ10      الإ�شم، الق�شم، العنوان الكامل ملكتب املفت�ص الرئي�شي

اأ11     اأ�شماء املفت�شني الآخرين من الق�شم الذي يعمل فيه املفت�ص الرئي�شي

اأ12      اأ�شماء واأرقام الإت�شال اخلا�شة باملفت�شني الآخرين

اأ13      تواريخ التحقيق الإ�شافية

اجلزء ب- حم�صر الوقائع

ب1 و�شف الوقائع والظروف التي اأدت اإىل وقوع احلادث/احلادثة

اأو  التخطيطية  الر�شوم  الوثائق،  بالإفادات،  ومطابقتها  الوقائعية،  املعلومات  على  الق�شم  يقت�شر هذا  اأن  يجب 

ال�شور ذات ال�شلة. كما تدعو احلاجة اإىل �شرد الوقائع �شردًا �شاماًل. يف حال وجود اإفادات مت�شاربة، يتعنّي على 

املفت�ص الإمتناع عن التعليق على م�شداقية اأي رواية من الروايات.

حيثما اأمكن، تدعو احلاجة اإىل هيكلة الرواية اإىل الأق�شام الفرعية التالية على �شبيل املثال:

واملواد واملعدات  املن�شاآت   •
العمل اأنظمة   •

والإ�شراف الإر�شاد  التدريب،   •
املخاطر تقييم   •

اإ�شابة اأي  خطورة  مدى  مثاًل  والتبعات،  النتيجة   •
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ب2   تدوين التدابري الوقائية التي اإعتمدها �شاحب/اأ�شحاب امل�شوؤولية قبل وقوع احلادثة )و�شف تدابري ال�شيطرة 

على املخاطر على ال�شحة وال�شالمة القائمة قبل وقوع احلادث.(

ال�شحة  اإدارة  نظام  تو�شيف  اأعاله،  ذلك  تغطية  عدم  حال  ويف  اأمكن  )حيثما  وال�شالمة  ال�شحة  اإدارة  ب3  

اأداء  م�شوؤولية  عليهم  تقع  الذين  الأفراد  بني  القائمة  الرتتيبات  فيها  مبا  احلادث،  وقوع  قبل  القائم  وال�شالمة 

الواجب واملعنيني بالتحقيق(

التدابري  )تو�شيف  احلادثة  وقوع  بعد  امل�شوؤولية  �شاحب/اأ�شحاب  اإعتمدها  التي  الوقائية  التدابري  تدوين  ب4  

اإجراءات  فيها  املفت�شني، مبا  تدخل  من  الناجتة  التدابري  وذكر  الإمتثال  �شمان  اأجل  من  احلادثة  بعد  املعتمدة 

الإنفاذ(

ب5 التغيريات على م�شتوى اإدراة ال�شحة وال�شالمة بعد وقوع احلادثة )تو�شيف التغيريات غري امل�شمولة بالفئات 

ال�شابقة وذكر التغيريات الناجتة من تدخل املفت�شني، مبا فيها اإجراءات الإنفاذ(

اجلزء ج- حتليل احلادثة والإمتثال للمتطلبات القانونية

ج1 تدوين خال�شات املفت�شني من حيث �شبب/اأ�شباب وقوع احلادث )و�شف الأ�شباب املبا�شرة والكامنة. يف هذه 

املرحلة، ي�شتطيع املفت�شون-بعد حتليل الوقائع - اإبداء راأيهم ب�شاأن ماذا حدث وملاذا حدث(

ج2 املتطلبات القانونية )اإعداد لئحة بالأحكام القانونية ذات ال�شلة(

ج3 تطبيق القانون )عر�ص الأحكام القانونية الواردة يف الق�شم ج2 اأعاله التي متت خمالفتها(.ومن املفيد اإدراج 

املالحظات املتعلقة مبا يلي:

اخلطر ومدى الإمكانية العملية املعقولة للتدابري الوقائية الفعالة توّقع  املمكن  من  كان  مدى  اأي  اإىل   •
ال�شلة وم�شدرها )الإر�شادات الوطنية، املعايري الدولية، اإلخ.( ذات  املعايري   •

وترتيبات الإدارة القائمة قبل وقوع احلادث ال�شيطرة  تدابري  فعالية   •
اإذا كانت املخالفة  الواجب وما  تاأدية  مدى تق�شري من تقع عليه م�شووؤلية  مثاًل  املخالفات،  ونطاق  •  طبيعة 

مبثابة واقعة معزولة.
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اجلزء د- الإجراءات املعتمدة اأو املقرتحة

د1 يتعنّي على املفت�ص ت�شجيل الإجراءات املعتمدة اأو املخطط لها بهدف الإمتثال للت�شريعات ذات ال�شلة وتاليف 

احلظر  اإ�شعارات  التح�شني،  اإ�شعارات  اخلطية،  الن�شيحة  ال�شفهية،  الن�شيحة  فيها  مبا  احلادثة،  وقوع  تكرار 

)اأوامر الإيقاف( اأواملالحقة الق�شائية.

الذيل 1

تفا�شيل عن ال�شهود الذين تقّدموا مبعلومات

الذيل 2

تفا�شيل عن الأدلة التي مت احل�شول عليها

الذيل 3 

ال�شجالت الإلزامية، اإ�شتمارات ت�شجيل القرارات، اإلخ.
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حالة درا�صية: اإ�صابة العامل اأثناء ت�صغيل من�صار دائري ثابت

ب�شبب الإختالفات يف الت�شريعات الوطنية، ل تقوم هذه احلالة الدرا�شية مبعاجلة امل�شائل القانونية، مبا فيها امل�شائل 

املتعلقة بالإمتثال لت�شريعات ال�شحة وال�شالمة املهنيَتني، اإجراء املقابالت مع ال�شهود اأو جمع الأدلة. ولكن، تقوم هذه 

احلالة الدرا�شية مبواكبة القارئ يف كافة مراحل التحقيق.

�شيب عامل �شاب 
ُ
�صيناريو. ح�شلت هيئة تفتي�ص العمل على معلومات مفادها اأنه خالل العمل على من�شار دائري ثابت اأ

من ال�شركة املحدودة XYZ باإ�شابة خطرة يف اليد اأ�شفرت عن برت جزئي لالأ�شابع الأربعة يف يده الي�شرى.

ُطلب منك التحقيق يف هذه احلادثة.

اخلطوة 1: الإجراءات الواجب اإتخاذها لدى ورود بالغ عن حادث

قبل زيارة موقع احلادث:

•    اإبالغ مالك/مدير ال�شركة املحدودة XYZ بنّيتك الو�شول اإىل املوقع بعد �شاعة لبدء التحقيق و�شرورة ترك �شاحة 
احلادث على حالها. طلب التفا�شيل ب�شاأن عنوان وقوع احلادث.

عدد  الت�شنيع،  )اأ�شاليب   XYZ املحدودة  ال�شركة  ب�شاأن  العمل  تفتي�ص  هيئة  بحوزة  املوجودة  املعلومات  •    جمع 
املوظفني، �شجالت التفتي�ص احلديثة، �شجل احلوادث، موقف الإدارة يف ما يتعّلق بال�شحة وال�شالمة املهنيَتني(.

واحد اأو فريق من املفت�شني )اأكرث من مفت�ص واحد(. يف هذه احلالة، التحّقق من  مفت�ص  اإىل  احلاجة  من  •    التاأكد 
توافر املوارد ال�شرورية وحتديد الأدوار اخلا�شة بكل مفت�ص من املفت�شني.

•    احلر�ص على توافر كافة معدات احلماية ال�شخ�شية ال�شرورية وكافة معدات الت�شجيل الالزمة مبا فيها الكامريات، 
البطاريات، الفيلم/بطاقات الذاكرة، �شريط القيا�ص، املفكرة واأدوات الكتابة.

من اأخذ كافة املعامالت القانونية ال�شرورية، مثاًل اإ�شتمارات الإفادات واإ�شعارات التوقف. •   التاأكد 
•   حتديد وجود اأو غياب اأي مواد اإر�شادية حول الت�شغيل الآمن للمن�شار الدائري الثابت.

اخلا�شة  املرجعية  والقائمة  الزيارة  وبطاقات  الر�شمية  التعريفية  للبطاقات  وزمالئك  اأنت  حملك  من  •    التاأكد 
بالتحقيق يف احلوادث.

•   ترتيب الإنتقال اإىل موقع احلادث.
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اخلطوة 2: جمع املعلومات 

بهدف الإجابة عن الأ�صئلة التالية من؟ اأين؟ متى؟ ماذا؟ كيف؟ ملاذا؟

:XYZ فور الو�شول اإىل ال�شركة املحدودة

�شاحب العمل والعامل و�شرح الهدف من الزيارة. اأمام  نف�شك  عن  •   التعريف 
للحادث. الدقيق  الوقت  •   حتديد 

العنوان الوظيفي، طول الوقت يف العمل  اجلن�ص،  الولدة،  تاريخ  الكامل،  الإ�شم  امل�شاب:  ال�شخ�ص  هوية  •    حتديد 
ومدى و�شدة الإ�شابات )يف حال معرفتها(.

•    زيارة موقع احلادث وحتديد ماركة الت�شنيع والطراز والرقم الت�شل�شلي للمن�شار الدائري الثابت وموقعه. ت�شوير 
املن�شار )التاأكد من وجود الواقي(، حمطة العمل وحميطها. تكوين راأي ب�شاأن ما اإذا مت تغيري موقع احلادث. هل 

يبدو لك باأنه مت تركيب الواقي بعد وقوع احلادث؟

ُتعترب �مل�شاحة ح�ل م�قع �حلادث مرتبة ونظيفة؟ هل ي�جد كابالت  هل  �لعمل؛  وظروف  �شروط  ح�ل  ر�أي  •    تك�ين 
ز�ئدة �أو قطع من �خل�شب قد تت�شّبب ب�شق�ط �شخ�ض ما؟ ما ه� م�شت�ى �لإ�شاءة؟ هل ت�جد م�شاحة كافية لت�شغيل 

املن�شار ب�شكل اآمن؟ هل توجد معدات جلمع الغبار )تهوئة العادم املحلية(؟

واحل�شول على اأرقام الإت�شال اخلا�شة بهم. عينه  املن�شار  ي�شتخدمون  الذين  الآخرين  العمال  •   حتديد 
احلادثة ف�شاًل عن رئي�ص العمال واحل�شول على اأرقام الإت�شال اخلا�شة بهم. على  املحتملني  ال�شهود  •   حتديد 

ن�شخة منها مع تدوين اجلهة املوردة. على  واحل�شول  باملن�شار  اخلا�شة  الت�شغيلية  التعليمات  على  الإطالع  •   طلب 
�شاحب العمل اخلا�شة بال�شخ�ص امل�شاب، مبا فيها �شجالت التدريب. �شجالت  على  الإطالع  •   طلب 
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PPPP اأخذَت علمًا باأن املن�شار الدائري الثابت هو من�شار 

اأن الواقي غري موجود، واأن كابل  الت�شل�شلي 987456، موجود يف و�شط الور�شة ولحظَت  طراز 123، الرقم  من   P
�لكهرباء م�شح�ب على �لأر�ض و�أن �ملن�شار حماط بقطع من �خل�شب ف�شاًل عن غياب معد�ت �لإ�شتخر�ج ووج�د كمية 

كبرية من ن�شارة اخل�شب على الأر�ص.

 قمَت بت�شوير املن�شار من دون واٍق ومكان العمل.

اإ�شمه ال�شيد كزافييه جونز، 17 عامًا، من مواليد   اأعلمك ال�شيد كويرتي من ال�شركة املحدودة باأن العامل امل�شاب 

1992/4/15. وقد ُنقل اإىل امل�شت�شفى ومل يعد موجودًا يف مكان العمل.

يعمل على  يامادا، 24 عامًا، من مواليد 1985/9/19،  تارو  ال�شيد  اأي�شًا  كان  وقوع احلادث  اأنه حلظة   لقد حددَت 

املن�شار.

 يف متام ال�شاعة الثالثة ع�شرًا، يوم 2009/9/25، اأعطاَك ال�شيد كرمي حداد رئي�ص العمال يف ور�شة النجارة ن�شخة 

.KH 1 عن التعليمات الت�شغيلية اخلا�شة باملن�شار وطولها 15 �شفحة وقمَت برتميزها بـــ

تقوم  املقابلة،  قبل  ولكن،  يامادا.  ال�شيد  مع  مقابلة  اإجراء  قررَت  عليه،  ح�شلَت  التي  املعلومات  �شوء  يف 

بتخطيط الق�شايا التي ترغب يف مناق�شتها معه، اأي ما يلي:

راأيت عندما  ما  بو�شف  رجاًء  قم  مثاًل   ،”TED“ اأ�شئلة  اإىل  اإ�شتنادًا  باحلادث،  املتعلقة  •    التفا�شيل 
تعّر�ص كزافييه للحادث. اإ�شرح يل رجاًء ما كنتما تقومان به.

دور كزافييه الإعتيادي؟، من يعطيه تعليمات العمل؟، هل عمل مع كزافييه  ما هو  العمل:  •    معلومات عن 
قباًل؟.

املن�شار. لإ�شتخدام  الإعتيادية  العمل  اأنظمة  عن  •   معلومات 
•   احل�شول على املعلومات ال�شخ�شية، مبا فيها عنوانه الوظيفي ومدة خدمته يف املن�شاأة.

عليه،  احل�شول  مت  الذي  والتدريب  الإعتيادية  الوقاية  ترتيبات  فيها  مبا  املحددة،  املعلومات  •    طلب 
وبخا�شة على ت�شغيل املن�شار الدائري الثابت. هل �شبق له واأن راأى التعليمات الت�شغيلية؟

للمن�شار  الآمن  الت�شغيل  ت�شمل  باأنها  الت�شغيلية وتالحظ  التعليمات  بدرا�شة  تقوم  التخطيط،  خالل مرحلة 

وترتيبات الوقاية، وبخا�شة اإ�شتخدام مقب�ص الدفع وترتيبات الوقاية. تقّرر مناق�شة هذه املعلومات مع ال�شيد 

يامادا.
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كالعادة، اأعطى رئي�ص العمال كرمي التعليمات لتارو وكزافييه بن�شر 50 قطعة من اخل�شب ال�شلب اإىل الن�شف بوا�شطة 

من�شار PPPP من طراز 123 املوجود يف و�شط الور�شة. كانت القطع اخل�شبية بعر�ص 1 مرت وطول 2 مرت واملطلوب 

قطعها بالطول اإىل قطع بعر�ص 0.5 مرت وبطول 2 مرت. 

بعد احل�شول على هذه التعليمات، بداأ تارو وكزافييه بجمع اخل�شب لتقطيعه بحيث قام تارو بتلقيم املن�شار باخل�شب 

تقريبًا  بتقطيع 20 قطعة خ�شب  قاما  الثابت.  الدائري  املن�شار  املقطوعة من  اإزالة قطع اخل�شب  توىل كزافييه  فيما 

عندما تعّث كز�فييه يف طريق ع�دته �إىل �ملن�شار بكابل �لكهرباء ومّد يده لتفادي �ل�شق�ط على �لأر�ض. حينئذ لم�شت 

يده �شفرة املن�شار التي تدور ب�شرعة فاأ�شيبت اإ�شابة خطرة. 

وقعت هذه احلادثة ال�شاعة 10.45 �شباحًا تقريبًا يوم 2009/9/25. وجتدر الإ�شارة يف هذا ال�شياق اإىل تويل تارو 

وكزافييه هذه املهمة معًا يف اأغلب الأحيان بحيث يقوم تارو دائمًا بتلقيم املن�شار باخل�شب فيما يتوىل كزافييه اإزالة 

قطع اخل�شب املقطوعة من املن�شار الدائري الثابت. يعمل تارو كعامل على ماكينة اخل�شب حل�شاب ال�شركة املحدودة 

XYZ منذ 6 �شنوات. وقبل و�شول كزافييه، كان تارو يزيل قطع اخل�شب املقطوعة من املن�شار الدائري الثابت. ولكن 
منذ تاريخ اإ�شتخدام كزافييه، ق�ّشما مهام العمل على ال�شكل املذكور اأعاله. 

وكان اإعداد املن�شار دائمًا كما كان يوم وقوع احلادث؛ اأي املن�شار ب�شفرة مرفوعة. مل يتم تزويد املن�شار بواٍق ومل يوجد 

اأي واٍق يف اأي وقت م�شى منذ بدء تارو بالعمل حل�شاب ال�شركة املحدودة XYZ.ولدى روؤيته التعليمات الت�شغيلية ملن�شار 

PPPP من طراز 123 املرمزة KH1، قال تارو اإنه مل يرها من قبل واأّكد باأنه مل يتم قط اإعداد املن�شار ح�شب ال�شكل 
الوارد يف الر�شم البياين 6 الذي ُيظهر واقيًا على ال�شفرة. كما اأّكد تارو اأي�شًا عدم وجود مقب�ص الدفع ح�شب ال�شكل 

الظاهر يف الر�شم البياين 8 وباأنه يجهل ما هو الغر�ص منه.

ومنذ اأن بداأ هو وكزافييه بالعمل معًا، توىّل هو مهمة تلقيم املن�شار باخل�شب وقد �شبق لتارو واإ�شتخدم هذه الطريقة 

مع العامل ال�شابق الذي ن�شي اإ�شمه. واأفاد تارو اأنه مل ُيعط اأي تعليمات حمددة ب�شاأن كيفية تلقيم املن�شار باخل�شب. 

واأخريًا، اأفاد تارو اأنه ال�شخ�ص الوحيد الذي يعمل على املن�شار ما خال خالل عطلته حيث يعمل رئي�ص العمال كرمي 

على املن�شار.

املقابلة:

ل تن�ص اأن تبداأ التوا�شل مع ال�شيد يامادا خالل �شرح دورك كمفت�ص واإجراء املقابلة.

للخطوط  تبعًا  �إفادة  �شكل  على  ت�شجيلها  مت  �لتي  �لتالية  �ملعلومات  عن  �ملقابلة  تك�شف 

التوجيهية الت�صريعية الوطنية:

الواجب  امل�شائل  تخطيط  بعد  العمال  رئي�ص  كرمي  مع  مقابلة  اإجراء  ُتقّرر  تارو،  بها  تقّدم  التي  املعلومات  �شوء  يف 

مناق�شتها.

يف ذلك طبيعة وظيفته وو�شعية اإعدادات املن�شار عندما يعمل عليه. وت�شاأله اأي�شًا  مبا   ،’TED“ تبداأ بطرح اأ�شئلة

اإذا ما �شاهد احلادث، وطول مدة عمله مع املن�شاأة وتطلب معاينة �شجالت تدريب املوظفني.
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كرمي هو رئي�ص العمال لدى ال�شركة املحدودة XYZ ويعطي التعليمات اإىل العمال الذي يعملون على املاكينات. ويعمل كرمي 

منذ 10 �شنوات حل�شاب ال�شركة املحدودة XYZ كعامل على املن�شار يف مرحلة اأوىل قبل ترقيته اإىل رئي�ص للعمال منذ 5 

�شنوات. يعترب كرمي اأن دوره يكمن يف اإعطاء التعليمات اإىل العمال من اأجل تلبية طلبات العمالء. 

اأّكد كرمي اأنه قرابة ال�شاعة التا�شعة والن�شف �شباحًا، طلب من تارو وكزافييه ن�شر ِقطع من اخل�شب بعر�ص 1 مرت وبطول 

2 مرت اإىل قطع خ�شب بعر�ص 0.5 مرت وبطول 2 مرت طول بوا�شطة من�شار PPPP من طراز 123 موجود يف و�شط الور�شة. 

مل يكن موجودًا يف الور�شة حلظة وقوع احلادث ول يوجد لديه اأي معرفة مبا�شرة مبا حدث. 

بعد �شماعه عن احلادث، اإّت�شل كرمي بالإ�شعاف وتوّجه اإىل الور�شة. كان قد مت نقل كزافييه اإىل امل�شت�شفى. واأّكد كرمي اأنه 

يف متام ال�شاعة الثالثة ع�شرًا من يوم 2009/9/25، اأعطاك التعليمات الت�شغيلية املكّونة من 15 �شفحة واخلا�شة باملن�شار 

 .KH1 من طراز 123، الرقم الت�شل�شلي 987456، الذي مت ترميزه بـ PPPP

كما اأّكد كرمي باأنه مل ير من قبل الواقي على �شفرة املن�شار ح�شب ال�شكل الوارد يف الر�شم البياين 6 وباأن ال�شفرة مل تكن 

قط جمهزة بواٍق عندما كان يعمل على املن�شار. ول يعترب كرمي اأنه م�شوؤول عن الإ�شراف على اأنظمة العمل يف الور�شة بل هو 

م�شوؤول فقط عن �شمان اإجناز العمل. ولي�ص كرمي على علم بوجود �شجالت التدريب للموظفني.

ُتقّرر اأن ال�شخ�ص التايل الواجب مقابلته هو العامل امل�شاب كزافييه جونز املوجود يف امل�شت�شفى وتقوم بتبليغ الأفراد يف 

مكان العمل باأنك �شتتوا�شل معهم اإذا اإحتجَت اإىل املزيد من املعلومات.

ولكن، قبل مغادرة م�قع �لعمل، يتعنّي عليك �إتخاذ �خلط��ت �ل�شرورية ل�شمان �شروط وظروف �لعمل �لأكث �أمانًا من �لآن 

ف�شاعدًا: تقوم باإ�شدار اأمر توقيف مينع اإ�شتخدام من�شار PPPP من طراز 123 اإىل حني جتهيزه بواٍق منا�شب وتثبيت كابل 

�لتغذية بالأر�ض وتغطيته للحد من خطر �ل�شق�ط. كما يتعنّي عليك �إ�شد�ر �أمر بتنظيف �لن�شارة �مل�ج�دة ح�ل �ملاكينات 

على نحو منتظم واإلزام املن�شاأة مبراجعة ترتيبات الوقاية اخلا�شة باملاكينات الأخرى من اأجل �شمان اإعتماد اأنظمة العمل 

الآمنة.

ب�شاأن  )املفتوحة(   ”TED“ اأ�شئلة  بطرح  وتبداأ  املقابلة،  بتخطيط  جديدة  مرة  تقوم  كزافييه،  مع  املقابلة  اإجراء  قبل 

احلادث بحد ذاته )مثاًل الرجاء تو�شيف ما حدث، ما هي اأنظمة العمل املّتبعة، �شرح ماهية واجباتك؟ ما هي التعليمات 

املعطاة لك؟ اإلخ( قبل الإنتقال اإىل الأ�شئلة املغلقة )مثاًل يف اأي �شاعة بداأت العمل؟ منذ متى تعمل يف هذه املن�شاأة؟ ما هو 

عنوانك الوظيفي؟(. قم مبناق�شة التعليمات الت�شغيلية وترتيبات الوقاية اخلا�شة باملن�شار واإ�شاأل كزافييه اإذا ما ح�شل على 

التدريب. ويف حال ح�شوله على التدريب، اإ�شاأله عن اجلهة التي دّربته.

تك�شف �ملقابلة عن �ملعلومات �لتالية �لتي مت ت�شجيلها على �شكل �إفادة تبعًا للخطوط �لتوجيهية 

الت�صريعية الوطنية:
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اإبداأ املقابلة من خالل التوا�شل مع كزافييه وا�شرح الهدف من التحقيق ودورك يف هذا الإطار.

للخطوط  تبعًا  �إفادة  �شكل  على  ت�شجيلها  مت  �لتي  �لتالية  �ملعلومات  عن  �ملقابلة  تك�شف 

التوجيهية الت�صريعية الوطنية:

يوؤّكد كزافييه اأنه ولد يوم 1992/4/15 واأنه يعمل لدى ال�شركة املحدودة XYZ منذ 6 اأ�شهر. مت اإ�شتخدامه للم�شاعدة 

عند احلاجة وهو يعمل مع العديد من الأ�شخا�ص ول �شيما مع تارو الذي ن�شي اإ�شم عائلته. ويتلّقى كزافييه التعليمات 

عادة من كرمي رئي�ص العمال. 

ويوم وقوع احلادث، بداأ كزافييه العمل يف متام الثامنة �شباحًا كالعادة وبداأ بتكني�ص الباحة اخللفية من الور�شة. قرابة 

ال�شاعة التا�شعة الن�شف �شباحًا، يطلب كرمي من كزافييه م�شاعدة تارو يف جمع بع�ص القطع اخل�شبية وقطعها اإىل 

قطع خ�شبية مت�شاوية. يف متام ال�شاعة العا�شرة والربع اأي بعد الإ�شرتاحة ال�شباحية يف ال�شاعة العا�شرة �شباحًا، بداأ 

تارو وكزافييه بالعمل وكالعادة كان على كزافييه تقطيع القطع اخل�شبية بوا�شطة املن�شار الدائري الثابت بعد قيام تارو 

بتلقيمها للمن�شار. 

ول مُيكن لكزافييه تذّكر �شاعة وقوع احلادث ولكنه كان يف طريق العودة اإىل املن�شار بعد و�شع قطعَتني من اخل�شب على 

ك�مة �خل�شب عندما تعّث بكابل �لتغذية و�شعر بنف�شه يقع على �لأر�ض. عندئذ، مّد ذر�عه �لي�شرى تد�ركًا لل�شق�ط 

وبالتايل لم�شت يده �شفرة املن�شار التي كانت تدور. وقام املن�شار بقطع 4 اأ�شابع من اليد الي�شرى ما بعد املف�شل الأول 

من الأ�شابع الثالثة الأطول وما بعد املف�شل الثاين من اخلن�شر.

واأّكد كزافييه اأن ال�شورة CFS1 ُتظهر املن�شار الذي وقع عليه احلادث وغري املجهز بواٍق على ال�شفرة كما يظهر يف 

 CFS 1 فُتظهر كابل �لتغذية �لذي تعّث كز�فييه به )قمت كمفّت�ض باإلتقاط �ل�ش�رتني  CFS 2 ال�شورة. اأما ال�شورة

وCFS 2(. واأفاد كزافييه اأنه يف املرة الأوىل التي عمل فيها على املن�شار، قال له تارو ما يجب القيام به وحّذره من 

�شرورة اإبعاد يديه عن ال�شفرة؛ ومل يح�شل على تعليمات اأخرى. وبعد اإبراز التعليمات الت�شغيلية ملن�شار PPPP من 

طراز 123 املرمز بـ KH1، اأفاد كزافييه باأنه مل يرها من قبل وباأنه مل يتم اإعداد املن�شار قط بح�شب ال�شكل الوارد 

يف الر�شم البياين 6 )الذي ُيظهر الواقي على ال�شفرة(. كما اأّكد كزافييه غياب مقب�ص الدفع بح�شب ال�شكل الوارد يف 

الر�شم البياين 8 وعدم معرفته للغر�ص منه.

كمفت�ص، تبداأ بتحليل املعلومات التي جمعتها.
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 10.45

تعّر�ص جونز 

للحادث

10.15

يبداأ يامادا 

وجونز بن�شر 

الأخ�شاب

 10.00

الإ�شرتاحة 

ال�شباحية

09.30

يعطي حداد 

التعليمات ليامادا 

وجونز

08.00

يبداأ جونز بالعمل

اإنبثقت هذه املعلومات من الإفادات التي جمعتها.

مُيكنك الآن ر�شم �شجرة حتليل الأخطاء. من خالل طرح �شوؤال “ملاذا” )ملاذا وقع احلادث؟(، يجب اأن تكون قادرًا على 

توفري املعلومات التالية على اأ�شا�ص اإفادات ال�شهود اأو مالحظاتك اخلا�شة:

اخلطوة 3: حتليل املعلومات 

مبا اأنك تعرف الآن ماذا ح�صل، تبداأ باإعداد اجلدول الزمني التايل:
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اخلطوة 4: حتديد تدابري الوقاية/ال�صيطرة على املخاطر 

ما هي الأ�شباب املبا�شرة والكامنة واجلذرية؟

الأ�صباب املبا�صرة

بواٍق لأنه تعرّث بكابل التغذية العائد للمن�شار املرتوك  املجهزة  غري  املن�شار  �شفرة  امل�شاب  ال�شخ�ص  يد  •    لم�شت 
على الأر�ص من دون تثبيت اأو غطاء.

الأ�صباب الكامنة واجلذرية:

•   عدم توافر واقٍ  ل�شفرة املن�شار.
مبا فيها وجود كابل التغذيةعلى مقربة من الآلت )تواجد اأخطار التعرّث الأخرى،  بالتعرّث،  املتعلقة  الأخطار  •    وجود 

مثاًل قطع اخل�شب املق�شو�شة.(

اآلت النجارة. حول  امل�شاحة  •   حمدودية 
XYZ بتدريب موظفيها على ت�شغيل املن�شار. املحدودة  ال�شركة  قيام  •   عدم 

امل�شرف. دور  حتديد  •   عدم 
وال�شحة املهنيَتني لتحديد الأخطار و�شمان اإعتماد التدابري املنا�شبة لل�شيطرة على  ال�شالمة  اإدارة  نظام  •    غياب 

املخاطر.

تدابري ال�صيطرة على املخاطر:

وتركيبه. املن�شار  ل�شفرة  الواقي  •   �شراء 
على الأر�ص وتغطيته. تثبيته  اأمكن،  واإن  للمن�شار،  العائد  التغذية  كابل  م�شار  •   تعديل 

من امل�شاحة حول الآلت. املزيد  لإتاحة  الور�شة  ترتيب  اإعادة  اأمكن،  •   اإن 

نظافة امل�شاحة املحيطة بالآلت. �شمان  اأجل  من  التنظيف  وترية  •   زيادة 
لآلت النجارة. الآمن  الت�شغيل  على  املوظفني  كافة  •   تدريب 

الإ�شرافية على �شمان اإعتماد اأنظمة العمل الآمنة من  اأدوارهم  اإطار  يف  العمال/امل�شرفني  روؤ�شاء  كافة  •    تدريب 
خالل اإجراء زيارات التفتي�ص املنتظمة اإىل مكان العمل. 

املنا�شبة  التدابري  عن  ف�شاًل  املوجودة  الأخطار  كافة  بتحديد  يقوم  الذي  وال�شالمة  ال�شحة  اإدارة  نظام  •    اإن�شاء 
لل�شيطرة على املخاطر. مراجعة النظام بعد اإعتماده من اأجل �شمان فعاليته.
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اخلطوة 5: و�صع خطة العمل مو�صع التطبيق

�شمان تطبيق كافة تدابري ال�شيطرة على املخاطر املذكورة اأعاله. قد يتفاوت الإطار الزمني ال�شروري من اأجل اإمتام 

ال�شركة لهذه املهمة؛ قد يتم اإتخاذ بع�ص اخلطوات فورَا مقابل احلاجة اإىل ب�شعة اأ�شهر لعتماد خطوات اأخرى.

اخلطوة 6: حم�صر التحقيق 

اجلزء اأ- تفا�صيل التحقيق 

XYZ اإ�شم/اأ�شماء املن�شاأة/املن�شاآت )اإعطاء الإ�شم الكامل للكيان القانوين( ال�شركة املحدودة اأ1  

اإىل  بالن�شبة  امل�شّجل؛  املكتب  عنوان  ت�شمني  ال�شركات،  اإىل  )بالن�شبة  املن�شاأة/املن�شاآت  عنوان/عناوين  اأ2   

الأفراد، ت�شمني تفا�شيل الهوية ال�شخ�شية( 35 غرين رود، بلو �شكوير، فالت كونرتي.

دور �شاحب امل�شوؤولية )�شاحب العمل، العامل حل�شابه اخلا�ص، املقاول، اإلخ.( �شاحب العمل اأ3  

عنوان/موقع احلادث )العنوان الذي وقع فيه احلادث قيد التحقيق( 35 غرين �شرتيت، بلو �شكوير، فالت  اأ4  

كونرتي.

تاريخ بدء التحقيق 2009/09/25 اأ5  

رقم التحقيق اأ30697 اأ6  

اأ7   احلادثة قيد التحقيق )اإعطاء ملخ�ص موجزعن مو�شوع املح�شر( تعّر�ص ال�شيد كزافييه جونز لبرت جزئي 

PPPP من طراز 123  لأربعة اأ�شابيع من يده الي�شرى عندما لم�شت يده �شفرة املن�شار الدائري الثابت 

الذي كان ي�ّشغله.

تاريخ وقوع احلادث 2009/9/25 اأ8  

املغدور/الأ�شخا�ص  ال�شخ�ص  و/اأو  امل�شابني  امل�شاب/الأ�شخا�ص  ال�شخ�ص  وعنوان/عناوين  اأ9   اإ�شم/اأ�شماء 

املغدورين ال�شيد كزافييه جونز، ال�شقة 3، بلو �شكوير، فالت كونرتي

اأ10    الإ�شم، الق�شم، العنوان الكامل ملكتب املفت�ص الرئي�شي ال�شيد كارلو�ص فلوريز �شان�شيز، وزارة العمل، هيئة 

تفتي�ص العمل، 25 هاي �شرتيت، فالت كونرتي

اأ�شماء املفت�شني الآخرين يف الق�شم الذي يعمل فيه املفت�ص الرئي�شي ل يوجد اأ11  

اأ�شماء واأرقام الإت�شال اخلا�شة باملفت�شني الآخرين ل يوجد اأ12  

تواريخ التحقيق الإ�شافية 27 و2009/09/29 اأ13  
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اجلزء ب- املح�صر الوقائعي

و�شف الوقائع والظروف التي اأدت اإىل وقوع احلادث/احلادثة ب 1  

اأن يقت�شر هذا اجلزء على املعلومات الوقائعية، كما ينبغي مطابقته بالإفادات ذات ال�شلة والوثائق والر�شوم  ينبغي 

التخطيطية اأو ال�شور ذات ال�شلة. كما ينبغي توفري �شرد �شامل للوقائع. يف حال �شرد روايات مت�شاربة، ل يجب التعليق 

على موثوقية اأي �شيغة من ال�شيغ.

حيثما كان ذلك منا�شبًا، ينبغي هيكلة �ل�شرد �إىل �أق�شام فرعية ت�شمل على �شبيل �ملثال �لنقاط �لتالية:

واملواد واملعدات  •   املن�شاأة 
العمل •   اأنظمة 

والإ�شراف والتوجيه  •   التدريب 
املخاطر •   تقييم 

مثاًل مدى خطورة الإ�شابة والتبعات،  •   النتائج 

التدابري الوقائية املعتمدة من جانب مع تقع عليه م�شوؤولية اأداء الواجب/من تقع عليهم م�شوؤولية اأداء الواجب  ب 2  

)و�شف تدابري ال�شيطرة على املخاطر على م�شتوى ال�شحة وال�شالمة القائمة قبل وقوع احلادث( ل يوجد

اإدارة ال�شحة وال�شالمة )حيثما كان ذلك منا�شبًا وغري م�شمول اأعاله، تو�شيف نظام اإدارة ال�شحة وال�شالمة  ب 3  

القائم قبل احلادث مبا فيها الرتتيبات بني من تقع عليهم م�شوؤولية اأداء الواجب ذات ال�شلة بالتحقيق.(

التدابري الوقائية املعتمدة من جانب من تقع عليه م�شوؤولية اأداء الواجب/من تقع عليهم م�شوؤولية اأداء الواجب  ب 4  

بعد وقوع احلادث )و�شف التدابري املعتمدة بعد احلادثة ل�شمان الإمتثال. ذكر التدابري الناجتة من تدّخل املفت�شني، مبا 

فيها اإجراءات الإنفاذ.( 

الي�شرى  يده  لأ�شابع  جزئي  لبرت  و3(   1 )الإفادتان  يامادا  تارو  ال�شيد  مع  يعمل  كان  الذي  جونز  كزافييه  ال�شيد  تعّر�ص 

)الإفادة 3( عندما تعرّث بكابل التغذية العائد ملن�شار PPPP من طراز 123، الرقم الت�شل�شلي 987456، املن�شار الدائري 

الثابت ولم�شت يده �شفرة املن�شار غري املجهزة بواٍق ، كما يظهر يف ال�شورتني CFS 1   و  2CFS   التي تقّدم بهما املحقق، 

 2  ،1 )الإفادات  العمال  رئي�ص  وكرمي حداد  ويامادا  ال�شادة جونز،  يكن  4(. مل  )الإفادة  �شان�شيز  فلورز  كارلو�ص  ال�شيد 

و3( على علم ب�شرورة جتهيز �شفرة املن�شار بواٍق بح�شب التعليمات الت�شغيلية، KH1 )الدليل 1( الذي قّدمه حداد. اأّكد 

ال�شادة جونز، يامادا وحداد )الإفادات 1، 2 و3( عدم توافر برنامج تدريب ر�شمي للعمال على اآلت النجارة كما اأفاد حداد 

)الإفادة 3( باأنه مل يكن على علم باأي �شجل للتدريب.

غياب الأدلة املتعلقة بنظام اإدارة ال�شحة وال�شالمة القائم قبل وقوع احلادث.
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اأمر  اإ�شدار  بعد  التغذية  كابل  وتغطية  وتثبيت  الثابت  املن�شار  �شفرة  على  واٍق  برتكيب   XYZ املحدودة  ال�شركة  قامت 

توقيف مينع اإ�شتخدام الآلة ما مل يتم جتهيزه بواٍق ب�شورة منا�شبة واإزالة الأخطار املتعلقة بالتعرّث من حول املن�شار. كما 

اأطلقت ال�شركة برناجمًا تدريبيًا لكافة العمال على اآلت النجارة واأو�شحت حلداد دوره الإ�شرايف ووفرت له التدريب بهذا 

اخل�شو�ص.

الأ�صباب املبا�صرة

لم�شت يد ال�شخ�ص امل�شاب �شفرة املن�شار غري املجهزة بواٍق لأنه تعرّث بكابل التغذية العائد للمن�شار املرتوك على 

الأر�ص من دون تثبيت اأو غطاء.

الأ�صباب الكامنة واجلذرية:

واٍق ل�شفرة املن�شار. توافر  •   عدم 
كابل التغذية، على مقربة من الآلت )تواجد اأخطار التعرّث الأخرى، مثاًل  فيها  مبا  بالتعرّث،  املتعلقة  الأخطار  •    وجود 

قطع اخل�شب املق�شو�شة.(

النجارة. اآلت  حول  امل�شاحة  •   حمدودية 
•   عدم قيام ال�شركة املحدودة XYZ بتدريب موظفيها على ت�شغيل املن�شار.

•   عدم حتديد دور امل�شرف.
على  لل�شيطرة  املنا�شبة  التدابري  اإعتماد  و�شمان  الأخطار  لتحديد  املهنيَتني  وال�شحة  ال�شالمة  اإدارة  نظام  •    غياب 

املخاطر.

اأ�شباب هذا احلادث يف الفقرات اأعاله. مل يقع هذا احلادث خالل قيام العمال بقطع اخل�شب بل عندما تعرّث  مت تفنيد 

ال�شخ�ص امل�شاب، جونز، يف طريقه نحو املن�شار. ولكن، يف حال جتهيز �شفرة املن�شار الثابت بالواقي املنا�شب، لكان خطر 

وقوع احلادث اأقل بكثري حتى يف حال تعرّث املوّظف بكابل م�شحوب على الأر�ص ووقوعه على الأر�ص. كان املوظفون يّتبعون 

نظامًا غري اآمن للعمل نظرًا اإىل عدم ح�شولهم على التدريب. مل ُيهمل املوّظفون ترتيبات الوقاية اخلا�شة باملن�شار ب�شبب 

غياب الرتتيبات املماثلة بالن�شبة اإليهم واإىل الآخرين. ل يعني عدم وقوع حوادث �شابقة ناجتة من ت�شغيل املن�شار يف هذه 

الظروف اإّتباع نظام عمل اآمن. اإىل ذلك، مل يكن امل�شرف، حداد، على علم برتتيبات الوقاية ال�شحيحة وبالتايل تعّذر عليه 

التغيريات يف اإدارة ال�شحة وال�شالمة بعد وقوع احلادث )و�شف التغيريات غري امل�شمولة بالفئات ال�شابقة.  ب 5  

ذكر اإذا ما كانت التغيريات ناجتة من تدّخل املحققني، مبا فيها اإجراءات الإنفاذ( 

قامت ال�شركة املحدودة XYZ باإطالق نظام لإدارة ال�شحة وال�شالمة املهنيَتني، وحتديد الأخطار يف مكان العمل والتدابري 

املنا�شبة لل�شيطرة على املخاطر.
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�شمان اإّتباع الأنظمة الآمنة للعمل ؛ كما مل يكن مدركًا وعاملَا بدوره الإ�شرايف يف ما يتّعلق باأنظمة العمل الآمنة. كّر�شت هذه 

ال�شركة اإهتمامًا بت�شليم املنتج اأكرث من الإهتمام بال�شالمة يف مكان العمل.

املتطلبات القانونية )اإعداد لئحة بالأحكام القانونية ذات ال�شلة.( ج 2 

مل يتم اإ�شتكمال هذه اجلزء نظرًا اإىل اإختالف الت�شريعات الوطنية من بلد اإىل اآخر.

تطبيق القانون- يتعنّي على املحققني حتديد ما هي الأحكام القانونية الواردة يف الق�شم ج 2 اأعاله التي متت  ج 3 

خمالفتها. وُيعترب من املفيد ت�شمني املالحظات ب�شاأن:

مل يتم اإ�شتكمال هذه اجلزء نظرًا اإىل اإختالف الت�شريعات الوطنية من بلد اإىل اآخر.

اجلزء د- الإجراءات املعتمدة اأو املقرتحة

يتعنّي على املفت�شني ت�شجيل كافة الإجراءات املعتمدة اأو املقرتحة الرامية اإىل الإمتثال للت�شريعات ذات ال�شلة  د 1 

وتاليف اإعادة تكرار وقوع احلادث، مبا فيها امل�شورة ال�شفهية، امل�شورة اخلطية، اإ�شعارات التح�شني، اإ�شعارات احلظر 

)اأوامر الوقف( اأو املالحقة الق�شائية.

وتختلف الت�شريعات الوطنية من بلد اإىل اآخر؛ يف الكثري من احلالت، قد يتم اللجوء اإىل العقوبات. وُيظهر املثال التايل 

بع�ص الإجراءات التي قد ُتعترب منا�شبة:

بتاريخ 2009/9/25، مت اإ�شدار اأمر توقيف مينع اإ�شتخدام املن�شار الدائري الثابت PPPP ما مل يتم جتهيزه بواٍق واحلد 

من خطر التعرّث املتمّثل بكابل التغذية العائد للمن�شار. مت اإعطاء التعليمات لل�شركة ل�شمان ح�شول كافة امل�شّغلني على 

التدريب على اأنظمة العمل الآمنة لإ�شتخدام اآلت النجارة ول�شمان مراجعة اأنظمة العمل الأخرى من اأجل �شمان اإعتماد 

تدابري ال�شيطرة املنا�شبة؛ مت التاأكيد على ذلك ب�شورة خطية. كما متت التو�شية �شفهيًا بتنظيف امل�شاحات املحيطة 

بجميع اآلت النجارة من ق�شا�شات اخل�شب وبالتايل احلد من اأخطار التعرّث. متت اإتاحة امل�شورة اخلطية اأي�شًا.
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الذيل 1

موا املعلومات:  معلومات عن ال�صهود الذين قدنّ

الذيل 2

معلومات عن الأدلة التي مت احل�صول عليها:

تاريخ احل�شول رقم الإفادة

عليها

ال�شفة/ املهنةاإ�شم ال�شاهد )الكامل(

موّظف- م�شّغل من�شار دائري ثابتتارو يامادا12009/09/25

موّظف- رئي�ص العمال يف ور�شة الآلتكرمي حداد22009/09/25

م�شّغل كزافييه جونز32009/09/27 م�شاعد  موّظف-  امل�شاب/  ال�شخ�ص 

من�شار دائري ثابت

مفّت�ص العملكارلو�ص فلوريز �شان�شيز42009/09/29

مت احل�شول تو�شيف الدليلمرجع الدليلرقم الدليل

على الدليل من، 

بتاريخ، يف ال�شاعة

موقع تخزين 

الأدلة

ال�شفحة/ الفقرة 

من الإفادة ذات 

ال�شلة

الإ�شتالم من 

جانب )ال�شاهد 

ورقم الإفادة(

1KH1 15 وثيقة من

�شفحة بعنوان 

»التعليمات 

الت�شغيلية ملن�شار

PPPP من طراز 
»123

ال�شيد كرمي حداد

2009/9/25

الثالثة  ال�شاعة 

ع�شرًا

خمزن 

الأدلة

ال�شفحة 2، 

الفقرة 6

ال�شيد كرمي 

حداد

الإفادة 2

2CFS1شورة عن من�شار�

PPPP من طراز 

123

خمزن 2009/9/25

الأدلة

ال�شفحة 1 

الفقرة 3

CFS املحقق

الإفادة 4

3CFS2 شورة عن كابل�

التغذية العائد 

للمن�شار الدائري 

الثابت PPPP من 

طراز 123

خمزن 2009/9/25

الأدلة

ال�شفحة 1 

الفقرة 3

CFS املحقق

الإفادة 4
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الذيل 3

ل يوجد ال�صجالت الإلزامية، اإ�صتمارات ت�صجيل القرارات، اإلخ  









Labour Administration, Labour Inspection and Occupational Safety 
and Health Branch Governance and Tripartism Department 

International Labour Office
Route des Morillons 4
CH-1211 Geneva 22
Switzerland
Tel. +41 22 799 67 15
Fax. +41 22 7996878

Email: labadmin-osh@ilo.org 
www.ilo.org

التحقيق يف احلوادث والأمرا�ض املهنية 

دليل عملي ملفت�شي العمل

ً ت�سجيل زهاء 6.300 وفاة  بح�سب تقديرات منظمة العمل الدولية ،يتم يوميا

و 860.000اإ�سابة اأو اإعتالل �سحي ب�سبب احلوادث والأمرا�ض املهنية. 

ولكن ،ل تعك�ض هذه الأرقام ،واإن كانت خميفة ،اأمل ومعاناة القوى العاملة 

وعائالتهم على امل�ستوى العاملي اأو اخل�سائر الإقت�سادية العاملية املرتتبة على 

املن�ساآت واملجتمعات.

ً اإن قلت من باب التذكري اإنه ُيمكن الوقاية من احلوادث املهنية  ل اأذيع �رسا

والأمرا�ض املت�سلة بالعمل واإنه من ال�رسوري اإ�ستخال�ض العرب من احلوادث 

لدى وقوعها .وتهدف التحقيقات الفعالة اإىل حتديد الأ�سباب املبا�رسة والكامنة 

واجلذرية كما والتدابري املنا�سبة لل�سيطرة على املخاطر واملمكن تطبيقها من اأجل 

احلدّ من اإمكانية تكرار وقوع احلوادث.

اإىل ذلك ،مت اإعداد هذا الدليل بالتعاون مع املركز الدويل للتدريب التابع ملنظمة 

العمل الدولية بهدف توفري املعلومات ،وامل�سورة واملنهجية ملفت�شي العمل 

و�سواهم من الأفراد املعنيني بعملية التحقيق من اأجل �سمان اإجراء التحقيقات 

الفعالة.


