
آلية االخطار والتسجيل

 واالبالغ والتحقيق في الحوادث واألمراض

 والوفيات المهنية

وزارة العمل والشؤون االجتماعية

جمهورية العراق



تــم إصــدار هــذا التـــقرير بدعــم مالــي مــن االتـحـــاد األوروبـــي. أن محتويــات هــذا الدليل هي 

المسؤولية الوحيدة لمنظمة العمل الدولية وال تعكس بالضرورة آراء اإلتحاد األوروبي.
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موجز تنقيذي 

فــي محاولــة منهــا لرفــع مســتويات الســالمة والصحــة المهنيــة اىل أقصــى حــد ممكــن عــىل الصعيــد 

ــة  ــىل متابع ــة ع ــة، مصمم ــؤون االجتماعي ــل والش ــوزارة العم ــة ب ــة، ممثل ــة العراقي ــزال الحكوم ــي، ال ت الوطن

ــي  ــق ف ــالغ والتحقي ــجيل واالب ــار والتس ــة االخط ــر آلي ــة تطوي ــذه الوثيق ــاول ه ــال. تتن ــذا المج ــي ه ــل ف العم

الحــوادث واألمــراض والوفيــات المهنيــة فــي جمهوريــة العــراق. لقــد ورد هــذا الموضــوع فــي الملــف الوطنــي 

للســالمة والصحــة المهنيــة فــي العــراق الــذي اعــد ضمــن اطــار مشــروع تعزيــز حوكمــة العمــل، والتفتيــش، 

وظروف العمل الذي تنفذه منظمة العمل الدولية في العراق بدعم من االتحاد األوروبي. 

ــلوب  ــاد اس ــة اعتم ــىل أهمي ــاءاَ ع ــة بن ــداد الوثيق ــر اع ــم تبري ــوع، ت ــة الموض ــن أهمي ــة ع ــد مقدم وبع

منهجــي حــول اســباب الحــوادث المهنيــة والطــرق الكفيلــة بــدرء اخطارهــا. تتنــاول الوثيقــة أيضــاَ األهــداف 

والنطــاق والتعاريــف مــع شــرح انفــاذ االخطــار والتســجيل واالبــالغ عــن الحــوادث واألمــراض المهنيــة. كمــا 

ويتــم عــرض االجــراءات الخاصــة باالبــالغ وشــمولية الفئــات األكثــر عرضــة مع اشــارة خاصــة للشــركات الصغيرة 

ومتوســطة الحجــم، والعامليــن لحســابهم الخــاص، والعمــال المتعاقديــن، والعمــال الوافديــن، وعمــال القطــاع 

غيــر الرســمي. هــذا باالضافــة اىل شــرح حــول جمــع ونشــر االحصــاءات وتصنيــف البيانــات الخاصــة بالحــوادث 

واألمــراض المهنيــة. يتعلــق الجــزء األخيــر مــن الوثيقــة بشــرح تقصــي الحــوادث واألمــراض المهنيــة وحــوادث 

التنقــل والحــوادث الخطــرة، والــذي يشــمل جمــع األدلــة، ومقابلــة الشــهود، ومراجعــة الوثائــق، وتقييــم النتائج، 

واعداد التقرير، والدروس المستخلصة.
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١. مقدمة

يتميــز موضــوع االخطــار والتســجيل واالبــالغ وتقصــي الحــوادث واألمــراض المهنيــة بأهميــة قصــوى 

فــي مجــال الســالمة والصحــة المهنيــة لعــدة اســباب. أوالَ، ان لعمليــة جمــع البيانــات المذكــورة آنفــاَ دور فعــال 

واساســي فــي الوقايــة مــن الحــوادث واألمــراض المهنيــة. ثانيــاَ، تســاهم الوقايــة مــن األخطــار المهنيــة فــي 

ــن  ــا بي ــاون فيم ــز التع ــذه اىل تعزي ــة ه ــؤدي العملي ــاَ، ت ــا. ثالث ــج عنه ــبء النات ــة والع ــة العالي ــض التكلف خف

الســلطات المختصــة ومنظمــات  أصحــاب العمــل والعمــال. كمــا وتســاهم االدارة الســليمة لجمــع البيانــات 

ــة. وفــي الوقــت  ــة والدولي ــة واالقليمي ــن االحصــاءات الوطني ــة بي ــق نظــام متســق للمقارب ــا فــي خل وتحليله

عينه يسلط الضوء عىل دور مؤسسات الضمان االجتماعي كمصدر هام لهذه البيانات.
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٢. تبرير   

عــادة مــا تكــون االحصــاءات الوطنيــة حــول  الحــوادث واألمــراض والوفيــات المهنيــة غير مكتملــة األمر الــذي يؤدي 

اىل الفشــل فــي تطويــر االســتراتيجيات الوقائيــة الالزمــة لتجنــب األخطــار المهنيــة الفادحــة. ومــا المثــل القائــل :"اذا كنت 

ــة مــن  ــة الوقاي تعتقــد ان كلفــة الســامة باهظــة، مــا عليــك اال ان تجــرب الحــادث"، اال دليــل ســاطع عــىل أهمي

الحوادث. وهذا ما نصبو اليه في مجال تحسين آلية تسجيل أخطار الحوادث وتقييم اثرها.

٣. األهداف

تتمثل اهداف آلية االخطار والتسجيل واالبالغ وتقصي الحوادث واألمراض المهنية بما يلي:أ. 

زيادة النطاق وفعالية تقصي اسباب الحوادث واالمراض المهنية،ب. 

ــة  بجمــع 	.  وضــع المبــادئ العامــة الهادفــة اىل دعــم وتوجيــه االنشــطة الوطنيــة مــن اجــل تحقيــق النظــم الكفيل

المعلومات المتناسقة والموثوق بها للحوادث واالمراض المهنية وتعزيز مقارنتها عىل المستوى الدولي،

تحسين شمولية وقابلية المقارنة وتحليل االحصاءات حول الحوادث واالمراض المهنية،د. 

  االستمرارية بتطوير آليات تسجيل واالبالغ عن الحوادث واالمراض المهنية، 	. 

نشر الوعي حول اآلثار المحتملة لبيئة العمل بغية مساعدتهم في جمع المعلومات الالزمة.و. 

توفير االرشاد حول االداء القانوني واالداري والعملي لنظم االخطار والتسجيل واالبالغ.ز. 

٤. النطاق

يشمل نظام التسجيل واالبالغ جميع األنشطة االقتصادية والمنشآت كافة،أ. 

تشــمل االحصــاءات الحــوادث واالمــراض المهنيــة وحــوادث التنقل واالحــداث الخطــرة والوفيــات المرافقة للعمل، ب. 

والحوادث التي تؤدي اىل تغّيب عن العمل واالمراض الواردة في قائمة االمراض المهنية،

يشــمل االبــالغ للســلطات المختصــة الوفيــات وحــوادث العمــل المؤديــة اىل تغّيــب والحــوادث األخــرى المشــار 	. 

اليها في القوانين المرعية،

يشمل التسجيل عىل مستوى المنشأة حوادث التنقل والحوادث غير المؤدية اىل تغيب عن العمل.د. 

٥. التعريفات

يجب ان يشتمل نظام التسجيل واالبالغ عىل تعاريف تتعلق بما يلي:

حادثــة التنقــل: كل حادثــة تقــع خــالل التنقــل مــن واىل مــكان العمــل متضمنــة مــكان ســكن العامــل الرئيســي او أ. 

الثاني والمكان الذي يتناول فيه العامل الغذاء، وجميع األمكنة المرافقة للعمل،

السلطة المختصة: الوزارة او الجهة المختصة التي تحددها الوزارة،ب. 

المنشأة: المكان او األمكنة التي تجري فيها األنشطة االقتصادية، 	. 

الحادث المميت: االصابة المهنية التي تؤدي اىل الوفاة،د. 

اصابــة العمــل: االصابــة بمــرض مهنــي ناجــم عــن ممارســة العمــل او االصابــة بعطــل عضــوي منيجــة حــادث 	. 

أثناء العمل او بسببه،
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الحادث المهني: الحادث الذي ينجم عن العمل والذي يؤدي اىل اصابة او وفاة.و. 

مــادة خطــرة: اي مــادة او مزيجــاَ مــن المــواد يشــكل خطــورة بحكــم خواصــه الكيميائيــة أو الفيزيائيــة أو الســمّية، ز. 

اما وحده او في تركيب مع غيره. 

االصابــة: األذى او الضــرر الجســدي الــذي يصيــب العامــل الناتــج عــن صدمــة ســببها االرتطــام بيــن الجســم ح. 

وعامل خارجي،

التقصي: عملية تحقيق هدفها تحديد اسباب وقوع الحادثة،	. 

حــادث كبيــر: اي حــادث فجائــي - مثــل التســرب الكبيــر او الحريــق او االنفجــار - فــي مجــرى النشــا	 داخــل ي. 

منشــأة مخاطــر كبــرى، ويتضمــن مــادة خطــرة او أكثــر ويــؤدي اىل خطــر كبيــر عــىل العمــال او الجمهــور او البيئــة 

عاجالَ او آجالَ،

منشــأة المخاطــر الكبــرى: المنشــأة التــي تقــوم بشــكل دائــم او مؤقــت بانتــاح او تجهيــز او مناولــة او اســتخدام 	. 

او تخزيــن او التخلــص مــن مــادة او أكثــر مــن المــواد الخطــرة او فئــات مــن هــذه المــواد بكميــات تتجــاوز كميــة 

العتبة، 

الحــادث الــذي كاد يقــع: اي حــدث مفاجــئ يتضمــن مــادة خطــرة أو أكثــر وكان مــن شــأنه - لــوال اآلثــار المخففــة ل. 

لنظم او اجراءات السالمة - ان يتصاعد ليغدو حادثاَ كبيراَ.

االخطــار: اجــراء يقــوم بــه صاحــب العمــل، وفقــاَ للقوانيــن الوطنيــة المرعيــة والممارســة المؤسســاتية، يهــدف م. 

اىل رفــع تقريــر بواســطة العامــل اىل مرؤوســه المباشــر او الشــخص المعنــي او اي شــخص آخــر محــدد وذلــك 

لإلدالء بمعلومات حول:

اي حادث مهني او اصابة تقع أثناء العمل او مرتبطة بالعمل،- 

حاالت أمراض مهنية مشتبه بها،- 

حوادث التنقل،- 

الحوادث الخطرة.- 

باالمــكان االســتعانة بتعاريــف أخــرى وفقــاَ لمــا تقتضيــه الضــرورة فــي ضــوء الظــروف الوطنيــة وال ســيما تلــك الــواردة 

في قانون العجز الصحي للموظفين رقم ١١ لسنة ١999.

٦. اجراءات قانونية ومؤسساتية وادارية

ــادئ  ــد المب ــل، تحدي ــاب العم ــة واصح ــات العمالي ــر المنظم ــع اكث ــاور م ــة، وبالتش ــلطة المختص ــىل الس ع

ــة، وحــوادث التنقــل  ــالغ عــن الحــوادث واالمــراض المهني ــذ سياســة التســجيل واالب والمصطلحــات الخاصــة بتنفي

ــات  ــد بتعليمــات السياســة واالنســجام مــع االتفاقي ــي كادت ان تقــع. ويشــمل هــذا التقي واالحــداث الخطــرة أو الت

والتوصيات الدولية بهدف االنسجام بطرق التنفيذ والمقارنة مع االحصاءات المماثلة.

كمــا ينبغــي عــىل الســلطة المختصــة القيــام باالجــراءات الالزمــة لتصنيــف المعلومــات الواجــب حفظهــا فــي المنشــأة 

شر	 ان يتالءم هذا التصنيف مع التعليمات الصادرة عن النظم الدولية، ومنها: 

التصنيف الصناعي الدولي القياسي الذي يشمل جميع االنشطة االقتصادية،أ. 



١١ آلية االخطار والتسجيل واالبالغ والتحقيق في الحوادث واألمراض والوفيات المهنية

International Standard Industrial Classification of all Economic Activities

التصنيف الدولي القياسي للمهن،ب. 

International Standard Classification of Occupations

التصنيف الدولي لحاالت االستخدام، 	. 

International Classification of Status in Employment

طبيعة ومكان اصابة العمل في الجسم، نوع الحادثة، والجهة المسؤولة عن االصابة والحادثة.د. 

ــوع  ــؤولية وق ــم ومس ــن الجس ــاب م ــكان المص ــة والم ــة االصاب ــير اىل طبيع ــاءات ان تش ــىل االحص ع

الحادث. 

٧. األخطار والتسجيل واالباغ عن الحوادث واألمراض المهنية

ان الهــدف الرئيــس مــن وضــع هــذه الوثيقــة هــو الوقايــة مــن الحــوادث واألمــراض المهنيــة. باالمــكان تحقيــق 

هــذا الهــدف مــن خــالل اتخــاذ اجــراءات الوقايــة التــي ترتكز عــىل البيانــات والمعلومــات الخاصــة بالحــوادث واألمراض 

المهنيــة، وحــوادث التنقــل والحــوادث الخطــرة. وكمــا هــو ظاهــر فــي عنــوان هــذه الفقــرة، ترتكــز السياســة المشــار 

ــه العامــل اىل مرؤوســه المباشــر  ــذي يقــوم ب اليهــا عــىل ســتة عناصــر اساســية رئيســة هــي األخطــار)اي األدالء ال

المتعلــق بالحادثــة او االصابــة المهنيــة(، والتســجيل، واالبــاغ والتحليــل المبنــي عــىل نتائــج تقصــي الحادثــة و 

تنفيذ االجراءات الوقائية كما هو ظاهر  

فــي الشــكل رقــم ١. وبالرغــم مــن ان مســؤولية ادارة السياســة المشــار اليهــا تقــع عــىل صاحــب العمــل، اال 

ان للعمــال دور هــام فــي االخطــار عــن الحــوادث واألمــراض المهنيــة وحــوادث التنقــل والحــوادث الخطرة لمســؤوليهم 

المباشرين. 

٧. ١ تطبيق السياسة عىل مستوى المنشأة

عــىل صاحــب العمــل، وبالتشــاور مــع العمــال أو ممثليهــم، وضــع االجــراءات الالزمــة لتمكيــن العمــال 

مــن اخطــار مرؤوســيهم المباشــرين حــول الحــوادث واألخطــار المهنيــة دون ان يتعرضــوا الجــراءات انتقاميــة. 

فاالجــراءات المشــار اليهــا تشــمل تزويــد العمــال بالمعلومــات الضروريــة وتعييــن الشــخص او الجهــة المخولــة 

باســتالم االخطــار، والقيــام باجــراء عمليــة التقصــي دون خــرق لخصوصيــة ســجل المعلومــات الطبيــة. علمــاَ 

انــه مــن حــق العامــل ان يخطــر مرؤوســه المباشــر بايــة حالــة يعتقــد، لســبب معقــول، انهــا تشــكل تهديــداَ 

ــه، دون ان يتعــرض للعقــاب جــراء هــذا االخطــار. وبايجــاز، يشــمل تطبيــق  ــه او صحت ــراَ لحيات وشــيكاَ وخطي

هذه السياسة ما يلي:  

التأكد من التزام العمال بالتعاون مع اصحاب العمل باالرشادات والتوجيهات، أ. 

ــالمتهم ب.  ــان س ــة بضم ــراءات الكفيل ــة باالج ــات الخاص ــال المعلوم ــل للعم ــاب العم ــر اصح توفي

وسالمة المنشاة،

توفير التدريب الالزم للعمال بغية قيامهم بعمل خال من االخطار، 	. 

تطبيق السياسة دون كلفة للعمال،د. 
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التنسيق بين اصحاب العمل في حال وجود اكثر من جهة تعمل في المنشأة الواحدة.	. 

٧. ٢  تطبيق السياسة عىل الصعيد الوطني

يشمل تطبيق السياسة عىل الصعيد الوطني عىل ما يلي:

تحديد الجهة المنوطة بتنفيذها،أ. 

االلتزام بالتعاريف المتبعة، ب. 

تطبيق االليات الخاصة بالتسجيل واالبالغ،	. 

اعداد التقارير السنوية،د. 

القيام بتحليل االحصاءات،	. 

االلتزام بالمبادئ الهادفة اىل وضع سياسة متناسقة،و. 

تزويد اصحاب العمل والعمال بالتوجيهات الالزمة لتنفيذ السياسة،ز. 

تحديــد مســؤولية التســجيل واالبــالغ فــي الحــاالت التــي تضــم اكثــر مــن جهــة تعمــل فــي المنشــأة ح. 

الواحدة،

فرض عقوبات في حاالت عدم االلتزام، 	. 

مراجعة السياسة وتحديثها دورياً.ي. 

٨. تسجيل الحوادث واألمراض المهنية

يجــب عــىل القوانيــن واللوائــح ان تلــزم اصحــاب العمــل باعتمــاد الســجالت الخاصــة حــول الحــوادث واالمراض 

ــاع االســتبيانات الموحــدة.  ــة وحــوادث التنقــل واالحــداث الخطــرة، وجمــع المعلومــات بشــكل منتظــم وباتب المهني

ــا يصــدر عــن الســلطة المختصــة بهــذا الخصــوص. ومــن اجــل جمــع  ــكل م وعــىل المعلومــات ان تكــون شــاملة ل

المعلومــات بشــكل موحــد، عليهــا ان تتضمــن مــا تطلبهــا القوانيــن واللوائــح مــن حيــث المحتــوى وصيغــة االســتبيان 

وتاريــخ تدويــن المعلومــات والفتــرة التــي تشــملها شــر	 الحفــاظ عــىل ســريتها وحفظــاً للقوانيــن المرعيــة. ويترتــب 

عــىل صاحــب العمــل اناطــة جمــع المعلومــات بشــخص كفــوء، وبالتعــاون بيــن االطــراف المختلفــة فــي حــال وجــود 

ــدى  ــه ايضــاً ان يتأكــد مــن صحــة المعلومــات وصالحيتهــا ل ــر مــن صاحــب عمــل فــي المنشــأة الواحــدة. وعلي اكث

الجهــات الضامنــة. كمــا ويجــب تحديــد المــدة الزمنيــة الخاصــة بالتدويــن شــر	 ان ال تزيــد عــن ســتة ايــام مــن تاريــخ 

االبالغ عن الحادث، واعالم العمال عن جميع الشرو	 التي تحددها المنشأة في هذا الصدد.

٩. الترتيبات الخاصة باالباغ

ــالغ عــن الحــوادث  ــة باالب ــزم اصحــاب العمــل باتخــاذ االجــراءات الكفيل ــح ان تل ــن واللوائ يجــب عــىل القواني

واالمــراض المهنيــة وحــوادث التنقــل واالحــداث الخطــرة. كمــا ويجــب ان تتعــاون جميــع الجهــات المعنية والســلطات 

العامــة وممثلــو التنظيمــات العماليــة واصحــاب العمــل وجميــع الجهــات المعنيــة االخــرى مــن اجــل ضبــط اجــراءات 

االبــالغ  والزاميــة االبــالغ عنهــا للســلطة المختصــة بتطبيــق قوانيــن الســالمة والصحــة المهنيــة ومؤسســات الضمــان 

المعنيــة، والدوائــر االحصائيــة. كمــا ويجــب ان تتــم عمليــة االبــالغ بواســطة اصحــاب العمــل بالطريقــة االكثــر ســرعة 
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في حال االبالغ عن الوفيات وضمن الفترة المحددة للحوادث االخرى.

وفــي هــذا الســياق، ال بــد مــن االشــارة اىل المــادة التاســعة )9( مــن قانــون العجــز الصحــي للموظفيــن رقــم ١١ لســنة 

١999 التــي توجــب الجهــة التــي يعمــل لديهــا الموظــف المصــاب بــأن تعلــم الشــرطة فــوراَ عــن وقــوع الحــادث الــذي 

يــؤدي اىل تأثيــر مباشــر عــىل الجســم، وتجــري تحقيقــاَ اداريــاَ بشــأنه عــن طريــق لجنــة تشــكل لهــذا الغــرض. يكــون 

أحــد اعضــاء اللجنــة موظفــاَ حقوقيــاَ وذلــك الثبــات مــا اذا كان الحــادث الــذي وقــع هــو اصابــة عمــل ام ال، وتحديــد 

مســؤولية المتســبب فــي اصابــة الموظــف، وعليهــا ارســال المصــاب اىل اقــرب مؤسســة صحيــة الســعافه ومعالجته 

والحصــول عــىل تقريــر طبــي بتضمــن موضــوع الحــادث واســبابه التقنيــة ومــدة العــال	 والنتائــج المترتبــة عــن االصابة 

وتقدير نسبة العطل. 

١.٩  االباغ عن الحوادث المهنية 

يجــب االبــالغ عــن الحــوادث المهنيــة كمــا هــو منصــوص عليــه فــي القانــون اىل الســلطة المختصــة 

ــول  ــد حص ــرة بع ــك مباش ــة وذل ــرى معني ــة اخ ــة واي جه ــان المعني ــات الضم ــل ومؤسس ــيات العم ومفتش

ــلطة  ــدده الس ــاص تح ــتبيان خ ــطة اس ــالغ بواس ــم االب ــادث. يت ــوع الح ــد وق ــة بع ــدة معين ــالل م ــادث ، وخ ح

المعنيــة ومرفقــاً بتقريــر خــاص بالتعويــض عــن االصابــة )الضمــان(، وباالحصــاءات مــع ذكــر  جميــع التقاريــر 

المبلغة. وعىل االستبيان ذكر المعلومات التالية كحد أدنى:

اســم المنشــأة وصاحــب العمــل، مــع ذكــر عنــوان صاحــب العمــل بالكامــل، وعنــوان المؤسســة، أ. 

ونوع وعمل المؤسسة ونشاطها  االقتصادي وعدد العاملين فيها،

اسم العامل المصاب متضنماً عنوانه وجنسه وسنه، ونوع تعاقده والمنشأة، وطبيعة عمله،ب. 

تحديــد االصابــة )مميتــة او غيــر مميتــة(، نــوع االصابــة )كســر، جــروح، ســقو	 مــن مــكان عــال، الــخ 	. 

...( مع ذكر الجزء المصاب من الجسم والمكان التي وضعت فيه االصابة،

الحــادث ومضاعفاتــه، المــكان الجغرافــي الــذي وقــع فيــه الحــادث )داخــل او خــار	 المنشــأة(، تاريخ د. 

وتوقيت ونوع االصابة والظروف التي ادت اليها والمكائن او االدوات التي تسببت بالحادثة.

وعــىل القوانيــن التــي تالحــظ شــرو	 اخــرى لالبــالغ اكثــر تفصيــالً مثــل تحديــد ســاعات عمــل العامــل 

ــة )لحــام  ــذي ادى اىل االصاب ــوع العمــل ال ــد ن ــه مــع تحدي ــي عمل ــا ف ــي قضاه ــة الت ــرة الزمني المصــاب والفت

معادن، صيانة، رفع احمال ...(، باالضافة اىل شرو	 اخرى تتعلق بحوادث التنقل.

٢.٩  االباغ عن االمراض المهنية واالصابات

ــون اىل الســلطة المختصــة  ــالغ عــن االمــراض المهنيــة كمــا هــو منصــوص عليــه فــي القان يجــب االب

ومفتشيات العمل ومؤسسات الضمان المعنية واي جهة اخرى معنية مع ذكر ما يلي:

ــوع عمــل المنشــأة ونشــاطها االقتصــادي أ.  ــوان بالكامــل ون اســم المنشــأة وصاحــب العمــل والعن

وعدد العاملين فيها،

ــه ب.  ــوع تعاقــده والمنشــأة، وطبيعــة عمل ــوان ون ــي مــع العن اســم العامــل المصــاب بالمــرض المهن

عند تشخيص المرض والمدة الزمنية التي عمل فيها العامل، 

ــات 	.  ــف عملي ــع وص ــرض م ــة بالم ــة والمتعلق ــل المؤذي ــه والعوام ــي وطبيعت ــرض المهن ــم الم اس

العمل المرافقة وتاريخ تشخيص المرض.
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٣.٩  االباغ عن الحادثة الخطرة والتي تحددها القوانين المرعية

يجب االبالغ عن االحداث الخطرة مع ذكر ما يلي: 

اسم المنشأة وصاحب العمل والعنوان الكامل، وطبيعة عمل المنشأة،أ. 

تاريخ ومكان الحادثة التي كادت ان تقع مع ذكر الظروف التي احاطت بها والمخاطر المرافقة.ب. 

٤.٩  االباغ عن حوادث التنقل

يجب االبالغ عن حوادث التنقل وتوفير المعلومات التالية:

مكان سكن العامل الرئيسي أو الثاني،أ. 

المكان الذي يتناول فيه العامل وجبات الطعام،ب. 

المكان المعتاد لدفع المرتبات للعامل.	. 

أمــا مســؤولية االخطــار والتســجيل واالبــالغ عــن الحــوادث واالصابــات واألمــراض المهنيــة فهــي مبينــة 

في الجدول رقم ١.

١٠. واقع حال سياسة االخطار والتسجيل واالباغ في العراق

ال يوجــد سياســة متكاملــة حــول موضــوع االخطــار والتســجيل واالبــالغ وتقصــي الحــوادث فــي العــراق علمــاَ 

ــالغ، باالمــكان  ــق باالب ــون العمــل رقــم 37 لعــام ٢0١5. امــا فيمــا يتعل ــات العمــل يفرصــه قان ــالغ عــن اصاب ــأن االب ب

العودة اىل ما ورد في المادة رقم 9 من قانون العجز المذكور تحت الفقرة رقم 9 اعاله. 

ان احــد المصــادر الرئيســة لجمــع البيانــات هــي مؤسســات الضمــان االجتماعــي، باالضافــة اىل البيانــات الصــادرة 

عــن ادارات تفتيــش المصانــع وعــن منظمــات اصحــاب العمــل والعمــال. وهنــا	 ايضــاَ االحصــاءات التــي تصــدر عــن 

شــعب الطــوارئ فــي المستشــقيات والتــي تعانــي مــن شــوائب عــدة منهــا عــدم تناســقها او ربمــا تناقضهــا احيانــاَ، 

األمــر الــذي يعــود اىل عــدم كفــاءة الكــوادر المســؤولة عــن ادخــال المعلومــات فــي االســتبيانات. كمــا وان البيانــات ال 

ــون  ــمولة بالقان ــر المش ــكرية )غي ــات العس ــمل الفئ ــا تش ــاَ م ــي غالب ــة والت ــث المهن ــن حي ــن م ــن المصابي ــز بي تمّي

بالقانــون رقــم 37 لســنة ٢0١5(، وربــات المنــازل وطلبــة المــدارس واألطفــال الذيــن يقصــدون شــعب الطــوارئ بهــدف 

العــال	. وقــد تــم االبــالغ بواســطة شــعب الطــوارئ عــن 36,58٤ حالــة حادثــة ومــرض مهنــي للمركــز الوطنــي للفتــرة 

٢0١٢-٢0٢0 كمــا يظهــر فــي الرســم البيانــي رقــم ١، شــملت جــروح وكســور وبتــر اطــراف وصعــق كهربائــي. امــا الرســم 

البيانــي رقــم ٢، فيشــير اىل عــدد اصابــات العمــل الــواردة مــن اصحــاب العمــل مــن عــام ٢0١٢ اىل ســنة ٢0٢0 والتــي 

بلــغ عددهــا ٢,٤٢6 اصابــة. وقــد ســجلت أكثــر االصابــات فــي العــام ٢0١8 )٢0%( وعــام ٢0١9 )١٤,5%( وعــام ٢0٢0 )٢,١3%(. 

ــذي وصــل اىل  ــواردة مــن طــوارئ المستشــفيات وال ــن األعــداد ال ــر بي ــاوت كبي ــا	 تف ــأن هن كمــا ومــن الواضــح ب

خمسة عشر ضعفاَ تلك التي ابلغ عنها اصحاب العمل. 

وعــىل صعيــد االبــالغ عــن االصابــات المهنيــة فــي اقليــم كوردســتان، يشــير الجــدول رقــم ٢ اىل ان عــدد االصابــات 

فــي المحافظــات والمناطــق الســت المشــار اليهــا بلــغ ٤9 اصابــة خــالل الفتــرة ٢0١6-٢0٢0. وقــد تــم االبــالغ عــن 35 حالــة 

وفــاة مهنيــة للفتــرة ٢0١6-٢0٢0 بلغــت أكثرهــا ١0 وفيــات فــي العــام ٢0١7 كمــا يظهــر فــي الجــدول رقــم ٣، فــي حيــن 

أبلغــت محافظــة دهــو	 عــن ١7 حالــة وفــاة خــالل فتــرة فتــرة ٤ ســنوات. تظــل هــذه االرقــام غيــر واقعيــة خاصــة ان 

عــدد الوفيــات التــي صرحــت عنهــا االتحــادات العماليــة بلغــت ١0 حــاالت خــالل األشــهر الثالثــة األوىل لعــام ٢0٢١ و 35 
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حالة لعام ٢0٢0. 

كمــا تتضــح التناقضــات فــي االبــالغ مــن خــالل التقاريــر التــي اصدرهــا قســم الســالمة والصحــة المهنيــة فــي مديريــة 

العمل والتدريب المهني في اربيل لعام ٢0١7 )١0 وفيات( و ٢0١8 )7 وفيات(.

١١. شمولية نظام التسجيل واالباغ للفئات األكثر عرضة

ــىل  ــة ع ــات المهني ــات والوفي ــوادث واالصاب ــن الح ــالغ ع ــجيل واالب ــام التس ــق نظ ــهل تطبي ــن الس ــس م لي

الفئات العمالية األكثر عرضة، وهي:

)EMS( ١.١١  المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم

تصعــب  شــمولية المنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم ضمــن نظــام التســجيل واالبــالغ كلمــا صغــر 

ــأن العامليــن فــي هــذه المنشــأت هــم أكثــر عرضــة لحطــر الحــوادث واألمــراض  حجمهــا. اضــف اىل ذلــك ب

ــال؛  ــن ١-9 عم ــا م ــدد عماله ــراوح ع ــي يت ــك الت ــم بتل ــرة الحج ــأة صغي ــرف المنش ــراق، تع ــي الع ــة. وف المهني

والمتوســطة التــي يتــراوح عــدد عمالهــا مــن ١0-30 عامــالَ. يختلــف هــذا التعريــف مــن بلــد اىل آخــر ، اال ان جميــع 

هــذه المنشــآت محرومــة مــن تغطيــة الســالمة والصحــة المهنيــة لهــا. بلــغ عــدد المنشــآت الصغيــرة ٢5,7٤7 

و١98 منشــأة متوســطة فــي العــراق الفيدرالــي حســب احصائيــة ٢0٢١ اي مــا مجموعــه ٢5,9٤5 والــذي يشــكل 

97,6% مــن اجمالــي عــدد المنشــأت البالــغ ٢6,57٢. ويعمــل فــي هــذه المنشــآت مــا يقــارب عــىل 80-85% مــن 

اليــد العاملــة. فــي المانيــا مثــالَ، هنالــك مــا يقــارب عــىل ٢08 مليــون منشــأة والتــي توظــف كل منهــا أقــل مــن 

١0 عمــال، وتشــكل 87,5% مــن عــدد المنشــآت االجمالــي الــذي يبلــغ 3,٢ مليــون منشــأة. وكمــا هــو  متفــق 

عليــه، ان خطــر وقــوع حــادث مهنــي فــي المنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم هــو أكثــر بنســبة 30% مــن 

احتمــال وقــوع الحــوادث المهنيــة فــي المنشــآت األكبــر حجمــاً. كمــا يصــل عــدد الوفيــات المهنيــة فــي هــذه 

المنشــآت اىل ٢,5 ضعــف  تلــك التــي تســجل فــي المنشــآت األخــرى. ومــا هــذه البيانــات المخيفــة اال دليــالَ 

ــراض  ــات واألم ــوادث واالصاب ــجيل الح ــار وتس ــام  األخط ــآت نظ ــاد كل المنش ــرورة اعتم ــة وض ــىل أهمي ع

ــر الســنوية، يوصــى بالعمــل  ــة التقاري ــات عــىل مصداقي ــاب هــذه البيان ــر الســلبي لغي ــة. ونظــراَ للتأثي المهني

جديــاَ عــىل  شــمولية المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة وذلــك مــن خــالل تحســين واقعهــا باتخــاذ المبــادرات 

التالية:

توسيع تغطية تشريعات السالمة والصحة المهنية،أ. 

توسيع تغطية أنظمة الضمان االجتماعي،ب. 

توســيع نطــاق السياســات الوطنيــة للســالمة والصحــة المهنيــة لتشــمل أصحــاب العمــل والعمــال 	. 

في الشركات الصغيرة والمتوسطة،

دمج السالمة والصحة المهنية في خدمات الرعاية الصحية األولية من خالل:د. 

تدريب العاملين بالرعاية الصحية األولية،- 

توفير معلومات الصحة والسالمة المهنية في مراكز الرعاية الصحية األولية،- 

توفير االصحاح البيئ /النظافة المهنية )eneigyH lanoitapuccO(األساسية،- 

التدريب عىل خدمات الصحة المهنية،- 
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المساعدة التي ستقدمها المؤسسات الكبيرة،	. 

إنشاء مركز مشتر	 لتقديم:و. 

اإلسعافات األولية،- 

عال	 اإلصابات الطفيفة،- 

توفير المراقبة البيئية األساسية،- 

تقديم التثقيف الصحي،- 

تعيين مركز اتصال لسالمة العمال،ز. 

تعيين مسؤول سالمة مشتر	،ح. 

وضع شر	 لبيان / سياسة الصحة والسالمة المهنية كشر	 مسبق للحصول عىل القروض،	. 

توفير حوافز التأمين عىل الصحة والسالمة المهنية،ي. 

االشترا	 في المنظمات المهنية،	. 

الرعاية من قبل متخصصين في الصحة والسالمة المهنية،ل. 

متطلبات المستهلكين لالمتثال لقواعد الصحة والسالمة المهنية،م. 

توفير المؤسسات الكبيرة لخطو	 ساخنة لدعم المشورة،ن. 

اإلعفاءات الضريبية،س. 

توفيــر مــواد تدريبيــة مــن قبــل منظمــات األمــم المتحــدة )منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة الصحة ع. 

العالمية وغيرهما(. 

٢.١١  األشخاص العاملون لحسابهم الخاص

عــىل القوانيــن واللوائــح الوطنيــة ان تشــمل العامليــن لحســابهم الخــاص بنظــام التســجيل واالبــالغ عــن 

الحــوادث واألمــراض المهنيــة وحــوادث التنقــل والحــوادث الخطــرة. وفــي الحــاالت التــي يصــاب بهــا صاحــب 

العمــل لحســابه الخــاص، والــذي لــم يكــن باســتطاعته القيــام بعمليــة االبــالغ؛ عــىل الشــخص المســؤول ان 

يقــوم بهــذه العمليــة. امــا اذا كان صاحــب العمــل لحســابه الخــاص يعمــل لــدى منشــأة اخــرى، فيجــب عــىل 

المنشأة التي يعمل بها القيام باالبالغ.

٣.١١  العمال المتعاقدون

يشــكل هــذا النــوع مــن العمــل جــزءاَ ال بــأس بــه مــن االقتصــاد العالمــي نظــراَ لمرونتــه. كمــا هــو بحاجــة 

ــا تجنــب التباينــات فــي االحصــاءات، األمــر الــذي يمكــن تحقيقحــه اذا  اىل اطــار قانونــي خــاص كــي يمكننن

حافــظ العامــل عــىل صلــة بصاحــب العمــل المســؤول عــن عمليــة تســجيل الحــوادث ةاالصابــات والوفيــات 

المهنية.

٤.١١  العمال الوافدون وعمال القطاع غير المنتظم

يــؤدي العمــل غيــر القانونــي اىل مشــاكل عــدة خاصــة بنظــام االخطــار عــن الحــوادث واألمــراص 
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المنهنيــة. ولــذا يجــب اعتمــاد اســتراتيجية للقضــاء عــىل العمــل غيــر القانونــي عــىل الصعيــد العالمــي، علمــاَ 

بــأن عــدد العمــال الوافديــن يقــدر بـــ ٢١٤ مليــون عامــل، اي 3,١% مــن ســكان العالــم. والمتوقــع بــأن تصــل هــذه 

النسبة اىل ٤,5% في العام ٢050.

ــوادث  ــة والح ــراض المهني ــوادث واألم ــة بالح ــاءات الخاص ــر االحص ــع ونش ١٢. جم

ــرة الخط

ــل  ــوادث التنق ــة وح ــراض المهني ــوادث واألم ــاءات الح ــر احص ــع ونش ــام بجم ــة القي ــلطة المختص ــىل الس ع

والحــوادث الخطــرة مرتيــن فــي الســنة عــىل األقــل وذلــك بنــاءاَ عــىل التقاريــر المرســلة. وفــي حــال أصيــب العامــل 

ــا اىل  ــرض به ــرة يتع ــي كل م ــمه ف ــب ادرا	 اس ــة، يج ــدة اىل االحصائي ــة العائ ــدة الزمني ــالل الم ــرة خ ــن م ــر م أكث

الحــادث او المــرض المهنــي، عــىل ان يتــم تحديــد الفتــرة الزمنيــة  لالحصــاء شــر	 ان ال تزيــد عــن الســنة. ويجــب 

ايضــاَ ذكــر التفاصيــل المتعلقــة بالحادثــة او المــرض  وذلــك مــن أجــل مقاربتهــا مــع االحصــاءات األخــرى، مع تســجيل 

مصدر االحصائية للوقوف عىل طريقة التسجيل واالبالغ المتبعة. 

١٣.  تصنيف االحصاءات الخاصة بالحوادث واالمراض المهنية والحوادث الخطرة

ــد العامــل المصــاب وجنســه  ــر طبيعــة تعاق ــاَ للنشــا	 االقتصــادي مــع ذك ــق االحصــاءات وفق يجــب تصني

ــب  ــة فيج ــوادث المهني ــا الح ــأة. أم ــزة للمنش ــص الممي ــة اىل الخصائ ــا باالضاف ــي له ــي ينتم ــة الت ــة العمري والفئ

ــة. بالنســبة  ــر المميت ــب للحــوادث غي ــرة التغّي ــام فت ــدد اي ــد مجمــوع ع ــة، وتحدي ــر مميت ــة وغي ــا اىل مميت تصنيفه

للوفيــات فيجــب تصنيفهــا بتلــك التــي وقعــت خــالل 30 يومــاَ مــن الحادثــة، والوفيــات التــي وقعــت خــالل األشــهر 

ــكل  ــىل الش ــا ع ــب تصنيفه ــاة، فيج ــؤدي اىل وف ــي ت ــوادث الت ــبة للح ــنة. وبالنس ــن الس ــة م ــر المتبق ــدى عش االح

التالي:

الحادثة التي لم تؤد اىل تغَيب،أ. 

الحادثة التي أدت اىل تغّيب لمدة ١-3 أيام،ب. 

الحادثة التي أدت اىل تغّيب ألكثر من ثالثة أيام.	. 

كمــا يجــب عــرض حــوادث التنقــل وحــوادث العامليــن لحســابهم الخــاص تحــت بنــد )خانــة( منفصــل فــي 

ــكل مــن األمــراض  ــا ل ــغ عنه ــدد الحــاالت المبل ــر ع ــة يجــب ذك ــي. وبالنســبة اىل األمــراض المهني ــر االحصائ التقري

المذكــورة فــي قائمــة األمــراض المهنيــة المعتمــدة، كمــا يجــب ان ال تزيــد الفتــرة الزمنيــة الخاصــة باالحصــاءات عــن 

ســنة واحــدة، عــىل ان تــدر	 احصــاءات األمــراض المهنيــة الخاصــة بالعامليــن لحســابهم الخــاص تحــت بنــد )خانــة( 

منفصل.

١٤. تقصي الحوادث واألمراض المهنية وحوادث التنقل والحوادث الخطرة

تعزيــزاَ للسياســة الوطنيــة حــول الســالمة والصحــة المهنيــة وسياســة الوقايــة من التحكــم بالحــوادث واألمراض 

المهنيــة، عــىل الســلطة المختصــة ان تقــوم بتقصــي عــدد كاف مــن الحــوادث واألمــراض المهنيــة وحــوادث التنقــل 

والحــوادث الخطــرة بهــدف التحقــق مــن فاعليــة هــذه السياســات. ويجــب ايضــاَ النظــر فــي مراجعتهــا اذا اقتضــى 

األمــر، والتأكــد مــن حســن ســير عمليــات االبــالغ. كمــا ويمكــن اســناد مهمــة التقصــي اىل مفتشــيات العمــل او اىل 
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هيئــات متخصصــة فــي هــذا لمجــال شــر	 ان تتضمــن عمليــات التقصــي مشــاركة العمــال واصحــاب العمــل اال اذا 

حالــت المعطيــات القانونيــة دون ذلــك. أمــا فــي حــال تعذراســناد المهمــة اىل الســلطة المختصــة ألي ســبب كان، 

فيجــب االســتعانة بالقوانيــن التــي تخــول اكثــر منظمــات اصحــاب العمــل والمنظمــات العماليــة تمثيــالَ ألداء هــذه 

المهمة. كما ويحق  للسلطة المختصة اجراء التحقيقات الالزمة واصدار التقارير.

ــتعانة  ــة، او االس ــذه العملي ــام به ــوء للقي ــخص الكف ــار الش ــالغ واختي ــر االب ــي كل تقاري ــأة تقص ــىل المنش وع

بأشــخاص مــن خــار	 المنشــأة اذا تعــذر وجــود الشــخص الكفــوء المشــار اليــه. كمــا وعــىل صاحــب العمــل التقــا	 

الصور لمكان الحادثة بغية االشارة اليها واالستعانة بها. 

١.١٤  الهدف من عملية التقصي

تهدف عملية التقصي اىل ما يلي:

تحديد األسباب المباشرة وغير المباشرة للحادث،أ. 

تحديد التداعيات الحقيقية والكامنة/المحتملة،ب. 

التحقق من فاعلية التسجيل واالبالغ عىل الصعيد الوطني والنظر فيها اذا لزم مراجعة النظام.	. 

٢.١٤  جمع األدلة

عــىل فريــق التقصــي المباشــرة فــي زيــارة الموقــع لجمــع األدلــة التــي يمكــن الحصــول عليهــا امــا مــن 

األشــخاص او مــكان الحــادث او الوثائــق أو ايــة مصــادر اخــرى. كمــا وتشــمل العمليــة هــذه المعــدات والمــواد 

وشــرو	 التشــغيل وتوزيــع العمــال فــي مــكان العمــل واألجهــزة الواقيــة. باالمــكان أخــذ الصــور لدعــم التقصــي 

اذا لزم.

٣.١٤ مقابلة الشهود

تتــم عمليــة مقابلــة الشــهود بواســطة عضــو أو أكثــر مــن فريــق التقصــي. واذا دعــت الحاجــة اىل مقابلــة 

ــهود  ــىل الش ــه ع ــرض مالحظات ــي ع ــق التقص ــىل فري ــراد. وع ــىل انف ــالت ع ــري المقاب ــاهد، تج ــن ش ــر م أكث

والعمال.

٤.١٤ مراجعة الوثائق

عــىل فريــق التقصــي ان يطلــع عــىل الوثائــق المتعلقــة بوقــوع الحــادث. تشــمل هــذه الوثائــق رخصــة 

ــي  ــص الفن ــودة الفح ــواد، ج ــالمة الم ــات س ــواد، بيان ــن الم ــا م ــة وغيره ــواد الكيميائي ــن الم ــل، تخزي العم

ــة الخاصــة بالمنشــأة،  ــب، سياســة الســالمة والصحــة المهني ــزات، شــرو	 التشــغيل، أنشــطة التدري للتجهي

والوثائق األخرى ذات العالقة.

٥.١٤  تقييم النتائج

تقــع مســؤولية ادارة وجمــع األدلــة عــىل رئيــس فريــق التقصــي. كمــا وعــىل الفريــق تحديــد وتسلســل 

ــش  ــهود، وتفتي ــوال الش ــب اق ــة حس ــرة والجذري ــباب المباش ــادث واألس ــوع الح ــي أدت اىل وق ــداث الت األح

الموقع ومراجعة الوثائق. 

٦.١٤  وضع تقرير التقصي
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يجــب رفــع تقريــر منفصــل ضمــن المــدة المحــددة مرفقاَبجمبــع األدلــة والمقابــالت والصــور عــىل ان 

يتضمن التقرير ما يلي:

نوع الحادث،أ. 

ســرد االصابــات مــن حيــث النــوع الجنــدري والمهنــة وســنوات الخبــرة والتدريــب الحاصــل عليــه ب. 

المصاب،

تفاصيل عن مكان وقوع الحادث،	. 

تسلسل األحداث،د. 

نوع األدلة التي تم جمعها،	. 

عواقب وآثار الحادث،و. 

األسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت اىل الحادث،ز. 

التوصيات.ح. 

٧.١٤  الدروس المستخلصة

ــر التقصــي أن يتضمــن فصــالَ عــن الــدروس المســتخلصة وذلــك بهــدف اتخــاذ االجــراءات  عــىل تقري

الوقائيــة. كمــا وعــىل اعمــال المتابعــة ان تشــمل الحــوادث المســجلة خــالل الشــهر المنصــرم، وجميــع الحوادث 

التي لم ينته تقصيها بعد، واألعمال العالقة. 

١٥. دور وزارة الصحــة والــوزارات األخــرى والتعــاون مــع وزارة العمــل والشــؤون 

اإلجتماعيــة

تعتبــر غــرف الطــوارئ فــي المستشــفيات التــي تشــرف عليهــا وزارة الصحــة مــن مصــادر البيانــات الخاصــة 

بالحــوادث واألمــراض المهنيــة كمــا ورد ذكــره فــي الفصــل رقــم ١0 أعــاله. اال ان هــذه البيانــات بمجملهــا عامــة وغيــر 

موائمــة لالســتعمال فــي نظــام احصائــي متســق، األمــر الــذي يتطلــب تعاونــاَ مــع المركــز الوطنــي لتصحيــح الوضــع. 

وهــذا ممكــن تحقيقــه مــن خــالل اتفــاق واضــح بيــن المركــز الوطنــي وغــرف الطــوارئ بغيــة فــرز الحــاالت لتحديــد 

العمــال وحصرهــم فــي المجموعــة المــراد احصائهــا قبــل ارســالها اىل المركــز. وهــذا مــا ينطبــق عــىل البيانــات الــواردة 

مــن الدفــاع المدنــي ممــا يتطلــب اتفاقيــة بينــه وبيــن المركــز الوطنــي عــىل غــرار االتفاقيــة المذكــورة آنفــاَ، والتــي 

يمكن تعزيزها بواسطة االتصال المستمر واالجتماعات الدورية بين الفريقين.

ــن  ــات الضمــان الصحــي والشــركاء اآلخري ــة وهيئ ١٦. دورمقدمــي الخدمــات الصحي

فــي تعزيــز آليــة االبــاغ 

يعتبــر مقدمــو الخدمــات الصحيــة واألطبــاء المعاينيــن ومراكــز الرعايــة الصحيــة ايضــأَ مــن مصــادر البيانــات 

ــز  ــع المرك ــاون م ــق بالتع ــكل متس ــالغ بش ــجيل واالب ــار والتس ــة االخط ــكان ادارة عملي ــالغ. وباالم ــة االب ــة بآلي الخاص

الوطنــي بشــكل مســتمر. وتعتبــر شــركات التأميــن ايضــاَ مــن المصــادر الرئيســة لإلبــالغ عــن االصابــات واالمــراض 
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والوفيــات المهنيــة نظــراَ لعالقتهــا بالتعويــض عــن االصابــة. وال بــد مــن االشــارة بــأن ادارة آليــة االبــالغ بشــكل جيــد 

يــؤدي اىل الحــد مــن حــوادث العمــل نتيجــة عمليــات التقصــي والتحقيــق لمعرفــة االســباب، األمــر الــذي ينتــج عنــه 

خفــض فــي حــوادث العمــل المهنيــة الــذي ينعكــس ايجابيــاَ عــىل خفــض كلفــة التعويضــات االجتماعيــة لشــركات 

الضمــان. كمــا وباالمــكان رفــع مســتوى وجــودة االبــالغ الصــادرة عــن منظمــات اصحــاب العمــل والعمــال مــن خــالل 

التعاون الوثيق بين المركز الوطني والشركاء االجتماعيين.

١٧. الثغرات التشريعية

يجــب العمــل عــىل تحديــد الثغــرات التشــريعية الخاصــة بآليــة االبــالغ وذلــك بهدف الحصــول عــىل االحصاءات 

بطريقة متسقة وفقاَ للشرح التالي:

أ. يشــير النــص الــوارد تحــت قســم )و( فــي الفقــرة رقــم )٢( مــن المــادة رقــم ١١٤ مــن قانــون العمــل رقــم 37 

لســنة ٢0١5 اىل مــا يلي:"ابــالغ الجهــة الصحيــة المخولــة عــن الحــوادث واصابــات العمــل واالمــراض المهنيــة 

حــال حصولهــا واشــعار المركــز بذلــك. ويتضمــن االشــعار بيانــات عــن المشــروع وصاحــب العمــل والشــخص 

ــة وفــق  ــة أو المــرض المهنــي ومــكان العمــل وظــروف التعــرض للمخاطــر الصحي المصــاب وطبيعــة االصاب

ــز  ــنوياَ للمرك ــراَ س ــد تقري ــة ويع ــالمة المهني ــة والس ــي للصح ــز الوطن ــن المرك ــة م ــدة ومعمم ــتمارة موح اس

بالحوادث واالصابات لمواقع العمل التي يزيد عدد عمالها عن خمسين فأكثر".

يمكــن االســتنتا	 عمــا ورد بــأن االحصــاءات الســنوية الصــادرة عــن المركــز الوطنــي ال تشــمل الغالبيــة العظمى 

مــن العمــال والتــي تقــدر بحوالــي 80 – 85% مــن القــوى العاملــة، وهــي النســبة التــي تقــوم بتشــغيلها 

المؤسسات الصغرى ومتوسطة الحجم.

ــي  ــان الصح ــات الضم ــة وهيئ ــات الصحي ــي الخدم ــوارئ ، ومقدم ــرف الط ــن غ ــواردة م ــات ال ب. ان البيان

وشــركات التأميــن غيــر متناســقة وموائمــة لالحصــاءات العالميــة وتــؤدي اىل تدنــي جــودة التقريــر االحصائــي 

السنوي.

	. ان البيانــات الــواردة مــن أصحــاب العمــل والعمــال هــي ايضــاَ غيــر موائمــة، ممــا يتطلــب تعاونــأَ أوثــق بيــن 

المركز الوطني والشركاء االجتماعيين ضمن آلية التشاور الثالثي.
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من يجب أن يفعل ماذا؟

ما هي األحداث والمعلوماتاىل منبواسطة من

االخطار

العمال

المشرف المباشر، أو 

الشخص المختص، 

او اي شخص او هيئة 

أخرى محددة

اي حادث مهني أو اصابة صحية؛ أو 

أمراض مهنية وحاالت األمراض 

المشتبه بها؛ وحوادث التنقل 

والحوادث الخطرة

صاحب العمل التسجيل

)عضواَ في لجنة 
السالمة والصحة 

المهنية في مكان 

العمل او مدير 

الموارد البشرية، عىل 

سبيل المثال(، 

شخص يعمل 

لحسابه الخاص

السجالت الداخلية 

للمنشأة

الحوادث المهنية، واألمراض 

المهنية، وحسب ما تدعو الحاجة، 

الحوادث الخطرة، وحوادث التنقل، 

وحاالت االشتباه باالصابة بأمراض 

مهنية

االبالغ

صاحب عمل، أو 

صاحب عمل 

لحسابه الخاص، أو 

مؤسسة ـتأمين

سلطة مختصة )وزير، 

أو دائرة حكومية، أو 

سلطة عامة أخرى(

الحوادث المهنية، واألمراض 

المهنية، وحسب ما تدعو الحاجة، 

الحوادث الخطرة، وحوادث التنقل، 

وحاالت االشتباه باالصابة بأمراض 

مهنية.

باالضافة يجب ان يتضمن االبالغ 

بيانات عن: )أ( المنشأة، المؤسسة، 

وصاحب العمل؛ )ب( األشخاص 

المصابون وطبيعة االصابة أو 

المرض، )	( مكان العمل، ظروف 

الحادث أو الواقعة الخطرة، وفي 

حالة االصابة بمرض مهني، ظروف 

التعرض للمخاطر الصحية



آلية االخطار والتسجيل واالبالغ والتحقيق في الحوادث واألمراض والوفيات المهنية٢٤

الجدول رقم ٢

عدد اإلصابات المهنية المبلغ عنها في كوردستان في الفترة ٢0١6-٢0٢0

٢0١6٢0١7٢0١8٢0١9٢0٢0المحافظة / المنطقة

00٤00اربيل

0١١١0السليمانية

١6٢١0٢دهو	

0١٢000كارميان

00700زاخو

٢0000سوران

١8١5١3١٢المجموع

الجدول رقم : 3

عدد الوفيات المهنية المبلغ عنها في كوردستان في الفترة ٢0١6-٢0٢0

٢0١6٢0١7٢0١8٢0١9٢0٢0المحافظة / المنطقة

00000اربيل

0١٢٤5السليمانية

59٢0١دهو	

00000كارميان

003٢0زاخو

١0000سوران

6١0766المجموع




