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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 تنفيذي

ــز  ــروع تعزي ــار مش ــن اط ــراق ضم ــاص بالع ــي الخ ــة الوطن ــة المهني ــالمة والصح ــف الس ــداد مل ــم اع ت

ــذي تنفــذه منظمــة العمــل الدوليــة فــي العــراق بدعــم مــن  حوكمــة العمــل، والتفتيــش، وظــروف العمــل ال

االتحــاد األوروبــي. وبنــاءاَ عــىل هــذا الملــف، تــم تحديــد المعالــم البــارزة لنظــام ســالمة وصحــة مهنيــة متســق 

ــر  ــول "تطوي ــق ح ــداد وثائ ــم اع ــذه المعال ــملت ه ــد ش ــة. وق ــؤون االجتماعي ــل والش ــع وزارة العم ــاون م بالتع

ــز قــدرات الســالمة والصحــة المهنيــة  برنامــج وطنــي للســالمة والصحــة المهنيــة"، و"خطــة عمــل بشــأن تعزي

و"آليــة اإلخطــار والتســجيل واإلبــالغ والتحقيــق فــي الحــوادث واألمــراض والوفيــات المهنيــة"، و"أدوات ونمــاذج 
اإلخطــار، والتســجيل، واإلبــالغ، والتحقيــق فــي الحــوادث واإلصابــات والوفيــات المهنيــة"، وهــو موضــوع هــذه 

الوثيقة.

ــات  ــراض والوفي ــات واألم ــوادث واالصاب ــاءات الح ــة احص ــوع موائم ــة موض ــن أهمي ــة ع ــد مقدم وبع

ــم  ــاذج ذات التصمي ــتخدام األدوات والنم ــة الس ــىل الحاج ــاءاَ ع ــة بن ــذه الوثيق ــداد ه ــر اع ــم تبري ــة، ت المهني

المالئــم. كمــا وتــم شــرح الهــدف والنطــاق وعــرض التعريفــات، مــع بحــث لمكونــات ادوات ونمــاذج اإلخطــار 

عــن الحــوادث والتــي شــملت اإلخطــار والتســجيل واإلبــالغ والتحقيــق فــي الحــوادث واإلصابــات واألمــراض 

والوفيــات المهنيــة. كمــا وتــم عــرض النمــاذج الخاصــة بــكل مــن المكونــات األربعــة المذكــورة كأمثلــة صالحــة 

لإلخطــار والتســجيل واإلبــالغ والتحقيــق. وتمــت االشــارة اىل احــكام قانــون العمــل رقــم 37 لســنة ٢0١5 وقانــون 

العمــل رقــم 7١ لســنة ١987 ومــدى شــموليتها لآلليــات المعتمــدة. وتمــت أيضــاَ االشــارة اىل امكانية اســتعمال 

برامــج الحاســوب واالتصــال عــىل شــبكة االنترنــت كاحــدى الوســائل المتابعــة فــي اإلخطــار والتســجيل واإلبالغ 

والتحقيق. 
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١. مقدمة

ــة  ــي وثيق ــة ف ــراض المهني ــوادث واألم ــي الح ــالغ وتقص ــجيل واإلب ــار والتس ــوع اإلخط ــة موض ــت تغطي تم

منفصلة. وقد عددت فوائد البحث في هذا الموضوع ألسباب تتعلق باألمور التالية:

الوقاية من الحوادث واالصابات واألمراض والوفيات المهنية،- 

خفض األعباء الصحية واالقتصادية الناجمة عن الحوادث واألمراض المهنية،- 

ترويج مواءمة ومقاربة االحصاءات،- 

تعزيز التعاون المشترك بين منظمات اصحاب العمل والعمال والسلطات المختصة،- 

التأكيــد عــىل أهميــة البيانــات الصــادرة عــن االقســام المعنيــة بالســالمة والصحــة المهنيــة فــي مؤسســات - 

الضمان االجتماعي.

ومــا تبــق اآلن اال شــرح األهميــة القصــوى لــأدوات والنمــاذج ذات التصميــم المميــز والمالئــم بغية اســتعمالها 

في اإلخطار والتسجيل واإلبالغ وتقصي الحقائق واالصابات واألمراض والوفيات المهنية.
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٢. تبرير

كمــا ورد فــي وثيقــة آليــة اإلخطــار والتســجيل واإلبــالغ وتقصــي الحــوادث المهنيــة، ال تــزال االحصــاءات حــول 

ــر  ــي تطوي ــل ف ــؤدي اىل الفش ــذي ي ــر ال ــة األم ــر مكتمل ــة غي ــات المهني ــراض والوفي ــات واألم ــوادث واالصاب الح

االســتراتيجيات الوقائيــة الالزمــة لتجنــب األخطــار المهنيــة الفادحــة. ومــن اجــل الحصــول عــىل الفائــدة القصــوى مــن 

هــذه االســتراتيجيات، يجــب العمــل عــىل االســتعانة بــاألدوات والنمــاذج المصممــة خصيصــاَ لإلخطــار والتســجيل 

واإلبــالغ وتقصــي اعبــاء األخطــار الناتجــة عــن مــكان العمــل. ان التنســيق مــع الــوزارات المعنيــة كــوزارة الصحــة ألمــر 

ضروري.

٣. األهداف

يهدف استعمال االدوات والنماذج اىل ما يلي:

ترويــج وعــي العمــال واصحــاب العمــل والســلطات المختصــة حــول اهميــة وفعاليــة اإلخطــار والتســجيل أ. 

واإلبالغ والتقصي،

تعزيــز وتطويــر اســتراتيجية ســالمة وصحــة مهنيــة تهــدف اىل القضــاء التدريجــي عــىل الحــوادث واألمــراض ب. 

والوفيات المهنية،

زيادة نطاق وفاعلية تقصي اسباب الحوادث واألمراض المهنية،ج. 

ــة د.  ــق النظــم الكفيل ــة مــن اجــل تحقي ــه األنشــطة الوطني ــم وتوجي ــة اىل دع ــة الهادف ــادئ العام وضــع المب

بجمــع المعلومــات المتناســقة والموثــوق بهــا للحــوادث واألمــراض المهنيــة وتعزيــز مقارنتهــا عــىل 

المستوى الدولي، 

تحسين شمولية وقابلية المقارنة وتحليل اإلحصاءات حول الحوادث واألمراض المهنية،	. 

توفير اإلرشاد حول األداء القانوني واإلداري والعلمي لنظم اإلخطار والتسجيل واإلبالغ.و. 

٤. النطاق

يشمل استعمال االدوات والنماذج المشار اليها جميع األنشطة االقتصادية والمنشآت كافة،أ. 

تشــمل االحصــاءات الحــوادث واألمــراض المهنيــة وحــوادث النقــل واألحــداث الخطــرة والوفيــات المرافقــة ب. 

للعمــل، والحــوادث التــي تــؤدي اىل تغييــب العمــال عــن العمــل واألمــراض الــواردة فــي جــدول األمــراض 

المهنية والحوادث الصناعية الكبرى،

ــب والحــوادث األخــرى ج.  ــة اىل تغّي ــالغ الســلطات المختصــة الوفيــات وحــوادث العمــل المؤدي يشــمل اإلب

المشار اليها في القوانين المرعية،

يشمل التسجيل عىل مستوى المنشأة حوادث التنقل والحوادث غبر المؤدية اىل تغّيب عن العمل.د. 

٥. التعريفات

ــي  ــق ف ــالغ والتحقي ــجيل واإلب ــار والتس ــة اإلخط ــة آلي ــي وثيق ــي وردت ف ــات الت ــرح التعريف ــادة ش ــيتم اع س

الحوادث بهدف اإلنسجام.
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ــكن أ.  ــكان س ــة م ــل متضمن ــكان العم ــن واىل م ــل م ــالل التنق ــع خ ــة تق ــل: كل حادث ــة التنق حادث

العامــل الرئيســي او الثانــي والمــكان الــذي يتنــاول فيــه العامــل الغــذاء، وجميــع األمكنــة المرافقــة 

للعمل،

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

الحادث المميت: اإلصابة المهنية التي تؤدي اىل الوفاة،ت. 

الحادث المهني: الحادث الذي ينجم عن العمل والذي يؤدي اىل اصابة او وفاة.ث. 

مــادة خطــرة: اي مــادة او مزيجــاَ مــن المــواد يشــكل خطــورة بحكــم خواصــه الكيميائيــة او الفيزيائيــة ج. 

أو السمية، اما وحده او في تركيب مع غيره.

اإلصابــة: األذى او الضــرر الجســدي الــذي يصيــب العامــل الناتــج عــن صدمــة ســببها اإلرتطــام بيــن ح. 

الجسم وعامل خارجي،

التقصي: عملية تحقيق هدفها تحديد اسباب وقوع الحادثة،	. 

ــرى د.  ــي مج ــار – ف ــق او اإلنفج ــر او الحري ــرب الكبي ــل التس ــي – مث ــادث فجائ ــر: اي ح ــادث كبي ح

النشــاط داخــل منشــأة مخاطــر كبــرى، ويتضمــن مــادة خطــرة او أكثــر ويــؤدي اىل خطــر كبيــر عــىل 

العمال او الجمهور او البيئة عاجالَ او آجالَ، 

منشــأة المخاطــر الكبــرى: المنشــأة التــي تقــوم بشــكل دائــم او مؤقــت بانتــاج او تجهيــز او مناولــة ذ. 

او اســتخدام او تخزيــن او التخلــص مــن مــادة او اكثــر مــن المــواد الخطــرة او فئــات مــن هــذه المــواد 

بكميات تتجاوز كمية العتبة،

الحــادث الــذي كاد أن يقــع: اي حــادث مفاجــئ يتضمــن مــادة خطــرة او أكثــر وكان مــن شــأنه – لــوال ر. 

اآلثار المخففة لنظم او إجراءات السالمة – ان يتصاعد ليغدو حادثاَ كبيراَ.

ــوي ز.  ــل عض ــة بعط ــل او االصاب ــة العم ــن ممارس ــم ع ــي ناج ــرض مهن ــة بم ــل: االصاب ــة العم اصاب

نتيجة حادث اثناء العمل او بسببه.

والممارســة س.  المرعيــة  الوطنيــة  للقوانيــن  وفقــاَ  العمــل،  بــه صاحــب  يقــوم  اجــراء  اإلخطــار: 

المؤسســاتية، يهــدف اىل رفــع تقريــر بواســطة العامــل اىل مرؤوســه المباشــر او الشــخص المعنــي 

او اي شخص آخر محدد وذلك لإلدالء بمعلومات حول:

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

حاالت امراض مهنية مشتبه بها،- 

حوادث التنقل،- 

الحوادث الخطرة.- 

ــة، وال  ــه الضــرورة فــي ضــوء الظــروف الوطني ــاَ لمــا تقتضي ــف أخــرى وفق باالمــكان االســتعانة بتعاري

سيما تلك الواردة في قانون العجز الصحي للموظفين رقم  لسنة ١999.
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٦. عناصر جهاز اإلخطار واألدوات والنماذج المستعملة

يتطلــب تطبيــق النظــام الســليم للســالمة والصحــة المهنيــة االســتعانة بــاألدوات والنمــاذج الخاصــة بعمليــات 

ــا.  ــد منه ــة بالح ــول الكفيل ــع الحل ــة وض ــوادث بغي ــل الح ــم تحلي ــن ث ــي، وم ــالغ والتقص ــجيل واإلب ــار والتس اإلخط

وبإلمــكان اعتبــار تتابــع عمليــات اإلخطــار والتســجيل واإلبــالغ والتقصــي بمثابــة سلســلة تعتمــد قوتهــا عــىل متانــة كل 

هذه الحلقات األربع.

)Reporting procedures( ٧. عملية اإلخطار

ان اإلخطــار هــو اإلدالء الــذي يقــوم بــه العامــل او مــن ينــوب عنــه اىل مرؤوســه المباشــر المتعلــق بالحادثــة او 

االصابة المهنية، ويتضمن المعلومات التالية:

الحادث او االصابة او الوفاة الناجمة عن ممارسة العمل او بسببه،- 

حاالت األمراض المهنية المشتبه بها )مثل فقدان السمع التدريجي(،- 

حوادث التنقل،- 

الواقعة الخطرة التي كادت ان تؤدي اىل حادث )مثل تسرب غاز(.- 

وفــي بعــض الحــاالت يســتعمل تعبيــر "الحــادث Accident" وتعبيــر "الواقعــة Incident" بشــكل متبــادل، لكــن 

عــادة مــا يشــير تعبيــر "الحــادث" اىل اصابــة وتعبيــر "الواقعــة" اىل الحــادث الــذي كاد ان يقــع. وبالنســبة اىل منظمــة 

العمــل الدوليــة، عــىل صاحــب العمــل، وبالتشــاور مــع العمــال او ممثليهــم، وضع االجــراءات المناســبة وفقــاَ للقوانين 

الوطنيــة المرعيــة، لتمكيــن العامــل مــن االلتــزام بالمتطلبــات وان يخطــر مرؤوســه المباشــر بايــة حالــة يعتقــد، لســبب 

معقول، انها تشكل تهديداَ وشيكاَ وخطراَ لحياته او صحته دون ان يتعرض لعقاب. 

١.٧ اإلخطار عن الحادث

ــال،  ــل العم ــل او ممث ــطة العام ــادث بواس ــن الح ــل ع ــب العم ــار صاح ــم إخط ــدأ، يت ــث المب ــن حي م

وذلــك مــن خــالل تعبئــة نمــوذج خــاص باإلخطــار. يســبق هــذا االجــراء العــالج الطبــي اذا دعــت الحاجــة. ونظــراَ 

ــن. ان  ــة كاملتي ــة وموضوعي ــوذج بدق ــئ النم ــن مل ــد م ــب التأك ــادث، يج ــوع الح ــق وق ــذي يراف ــاك ال لإلرتب

اإلخطــار عــن الحــادث امــر هــام النــه يســاعد فريــق التقصــي عــىل تحديــد األســباب التــي ادت اىل الحــادث 

وتــزّود صاحــب العمــل بالمعلومــات الالزمــة للمطالبــة بالتعويضــات واجــراء الترتيبــات الوقائيــة. وفــي الحاالت 

المتعلقة باالمراض المهنية، يجب اإلخطار فور ظهور األعراض واالستعانة بنموذج خاص اذا لزم األمر.

٢.٧ محتوى نموذج اإلخطار عن الحادث

يجب ان يتضمن نموذج اإلخطار المعلومات التالية:

معلومــات عــن موقــع العمــل )اســم الدائــرة او الشــركة، المحافظــة، القطــاع )عــام، خــاص، مختلــط( - 

ــي،  ــاوي، غذائ ــي، كيم ــائي، تعليم ــاء، انش ــي، كهرب ــيج، ميكانيك ــزل ونس ــاع )غ ــل القط ــة عم طبيع

معدني، صحي، غيره( عدد العاملين ذكوراَ واناثاَ،

ــل الدراســي، -  ــة، التحصي ــة االجتماعي ــوان، الجنــس، الحال معلومــات عــن المصــاب )االســم والعن

القســم الــذي بعمــل فيــه العامــل المصــاب، المهنــة، هــل تلقــى المصــاب تدريبــاَ قبــل التحاقــه 

بالعمل، رقم الضمان ذاالجتماعي، رقم التسجيل في العمل(،



أدوات ونماذج اإلخطار والتسجيل واإلبالغ والتحقيق في الحوادث واإلصابات والوفيات المهنية١٢

معلومــات عــن االصابــة )ســاعة وتاريــخ ويــوم االصابــة، الواســطة واألســباب التــي ادت اىل وقــوع - 

ــة  ــال، أمكن ــكان ع ــن م ــقوط م ــة، س ــواد كيماوي ــع، م ــل ورف ــائل نق ــن، وس ــة )آالت ومكائ االصاب

مغلقة، صعقة كهربائية، حريق، حادث سير، غيره(،

موقع االصابة في الجسم )الرأس، الرقبة، الصدر، األيدي، األرجل، البطن، الظهر، غيره(،- 

نــوع االصابــة )كســور، جــروح، حــروق، بتــر، اختنــاق، رضــوض وخــدوش، آثــار تيــار كهربائــي، خلــع - 

العظم او تمزق والتواء الوتر، تسمم حاد، غيره(،

شدة االصابة )بسيطة، متوسطة، شديدة، مميتة(- 

وصف مبسط للحادث مع رسم توضيحي،- 

االجراءات الفورية التي اتخذت عند وقوع الحادث،- 

افادات الشهود ان وجدت،- 

صور عن الحادث ان وجدت،- 

اسماء مقدمي الرعاية الصحية،- 

مدة تغّيب المصاب عن العمل،- 

معلومات اضافية.- 

وبهدف مواءمة المعلومات الخاصة بعملية اإلخطار، باالمكان استعمال النموذج رقم ١,

٣.٧ االحكام الخاصة باإلخطار عن الحوادث في قوانين العمل العراقية

تنــدرج احــكام الســالمة والصحــة المهنيــة فــي قانــون العمــل رقــم 37 لســنة ٢0١5 فــي احــدى عشــر مــادة 

)المــواد ١١3-١٢3( مــن الجــزء األول للفصــل رقــم ١3. وتتنــاول هــذه االحــكام دور المركــز الوطنــي للصحــة 
والســالمة المهنيــة، والتعــاون فيمــا بيــن منظمــات اصحــاب العمــل والعمــال، ودور وزارة العمــل والشــؤون 

االجتماعيــة فيمــا يتعلــق بمراجعــة سياســة الســالمة والصحــة المهنيــة، ومســؤوليات اصحــاب العمــل وحقــوق 

وواجبــات العمــال، وتفتيــش العمــل، واعتبــارات خاصــة بالضمــان االجتماعــي. وبالرغــم مــن وجــود نــص فــي 

ــراءات  ــن االج ــدد م ــاذ ع ــي اتخ ــل ف ــاب العم ــؤولية اصح ــدد مس ــم )١١٤( يح ــادة رق ــن الم ــم )٢( م ــرة رق الفق

المتعلقــة بالســالمة والصحــة المهنيــة، اال انــه لــم تتطــرق هــذه المــادة اىل ضــرورة إخطــار العامــل لصاحــب 

ــد العامــل بالنمــوذج  ــم يشــر النــص اىل مســؤولية صاحــب العمــل بتزوي ــذا ل ــوع حــادث. ول العمــل عــن وق

الخــاص باإلخطــار. وفــي هــذا الســياق، ال بــد مــن االشــارة اىل النــص الــوارد تحــت قســم )و( فــي الفقــرة رقــم 

)٢( من المادة رقم )١١٤( كما يلي:

»و – ابــالغ الجهــة الصحيــة المخولــة عــن حــوادث واصابــات العمــل واألمــراض المهنيــة حــال حصولهــا 
ــاب  ــخص المص ــل والش ــب العم ــروع وصاح ــن المش ــات ع ــعار بيان ــن االش ــك ويتضم ــز بذل ــعار المرك واش

ــق اســتمارة  ــة وف ــكان العمــل وظــروف التعــرض للمخاطــر الصحي ــي وم ــة او المــرض المهن ــة االصاب وطبيع

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

واالصابات لمواقع العمل التي يزيد عدد عمالها عن خمسين فأكثر.«

تجــدر االشــارة هنــا بــأن فــي النــص المذكــور اعــاله اشــارة واضحــة لعمليــة "اإلبــالغ" عــن الحادثــة التــي 

يجــب ان يقــوم بهــا صاحــب العمــل اىل الجهــة الصحيــة المخولــة عــن حــوادث واصابــات العمــل واألمــراض 

ــك. اال ان اســتثناء المنشــآت التــي يقــل عــدد عمالهــا عــن الخمســين  ــي بذل ــز الوطن ــة واشــعار المرك المهني
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ــآت  ــي المنش ــل ف ــي تعم ــة الت ــد العامل ــن الي ــي 80-85% م ــان حوال ــؤدي اىل حرم ــراء ي ــذا االج ــن ه ــالَ م عام

ــذا  ــي، ٢0٢١. وله ــة الوطن ــة المهني ــالمة والصح ــف الس ــي مل ــا ف ــار اليه ــم، المش ــطة الحج ــرة ومتوس الصغي

الســبب، ولتحقيــق شــمولية المنشــات الصغــرى ومتوســطة الحجــم، يجــب مشــاركة قســم تفتيــش العمــل 

في دائرة العمل والتدريب المهني الذي خوله قانون العمل بهذه المهام. 

امــا قانــون العمــل رقــم 7١ لســنة ١987 فيتنــاول موضــوع الســالمة والصحــة المهنيــة فــي المــواد ١07 

لغايــة ١١3 وذلــك فــي الفصــل رقــم )٤( تحــت عنــوان اجــراءات الســالمة والصحــة المهنيــة. وتشــمل احــكام هــذا 

الفصــل مســؤولية صاحــب العمــل عــن اتخــاذ اجــراءات الســالمة والصحــة المهنيــة المناســبة، وتوفيــر الحمايــة 

ــزام بالتعليمــات،  ــال االلت ــن العم ــب م ــة، والطل ــه وزارة العمــل والشــؤون االجتماعي ــا تملي ــاَ لم ــال وفق للعم

وشــمولية الضمــان االجتماعــي، وتســتثنى المنشــآت التــي يعمــل لديهــا اقــل مــن خمســين عامــالَ. كمــا وال 

تتضمن هذه االحكام مواضيع اإلخطار، والتسجيل، واإلبالغ والتحقيق في الحوادث. 

٤.٧  اإلخطار عن الحوادث التي كادت أن تقع وحاالت العنف في مكان العمل

تتطلــب تشــريعات الســالمة الصحــة المهنيــة فــي بعــض البلــدان اإلخطــار عــن الحــوادث التــي كادت 

أن تقــع )كمــا هــو مبيــن فــي نمــوذج رقــم ٢(، وحــاالت العنــف فــي مــكان العمــل )كمــا هــو مبيــن فــي نمــوذج 

رقــم ٣(. الهــدف هــو الحــد مــن وقــوع الحــوادث وأعمــال العنــف، وهــذان موضوعــان ذات أهميــة خاصــة فــي 

اعتماد سياسة السالمة والصحة المهنية عىل صعيد المنشأة. 

)Recording procedure( ٨. عملية التسجيل

 .)Recording( يتمثــل العنصــر الثانــي مــن جهــاز اإلخطــار واألدوات والنماذج المســتعملة فــي عمليــة التســجيل

كمــا وتوصــي منظمــة العمــل الدوليــة بالــزام القوانيــن واللوائــح اصحــاب العمــل باعتمــاد الســجالت الخاصــة حــول 

ــاع  ــم وباتب ــكل منتظ ــات بش ــع المعلوم ــرة، وجم ــداث الخط ــل واألح ــوادث التنق ــة وح ــراض المهني ــوادث واألم الح

االســتبيانات والنمــاذج الموحــدة. وعــىل المعلومــات ان تكــون شــاملة لــكل مــا يصــدر عــن الســلطة المختصــة بهــذا 

الخصــوص. ومــن اجــل جمــع المعلومــات بشــكل موحــد، عليهــا ان تتضمــن مــا تطلبهــا القوانيــن واللوائــح مــن حيــث 

المحتــوى وصيغــة االســتبيان وتاريــخ تدويــن المعلومــات والفتــرة التــي تشــملها شــرط الحفــاظ عــىل ســريتها وحفاظــاَ 

للقوانيــن المرعيــة. ويترتــب عــىل صاحــب العمــل اناطــة جمــع المعلومــات بشــخص كفــوء، وبالتعــاون بيــن األطــراف 

ــة  ــن صح ــد م ــاَ ان يتأك ــه أيض ــدة. وعلي ــأة الواح ــي المنش ــل ف ــب عم ــن صاح ــر م ــود أكث ــال وج ــي ح ــة ف المختلف

المعلومــات وصالحيتهــا لــدى الجهــات الضامنــة. كمــا ويجــب تحديــد المــدة الزمنيــة الخاصــة بالتدويــن شــرط ان ال 

تزيــد عــن ســتة )6( ايــام مــن تاريــخ اإلخطــار عــن الحــادث، واعــالم العمــال عــن جميــع الشــروط التــي تحددها المنشــأة 

في هذا الصدد.

١.٨  التسجيل عىل مستوى المنشأة

عــىل القوانيــن واللوائــح ان تحــدد المعلومــات التــي يجــب ان يقــوم صاحــب العمــل بتســجيلها عــىل 

ــع،  ــي كادت ان تق ــة، الحــوادث الت ــراض المهني ــات الحــوادث وألم ــذه المعلوم ــد المنشــأة. وتشــمل ه صعي

حــوادث التنقــل والحــوادث الخطــرة. ان جمــع البيانــات والمعلومــات الممنهــج يتطلب اســتعمال االســتبيانات 

المماثلة للنموذج رقم ٤.  وعىل القوانين واللوائح الوطنية ان تحدد ما يلي:

المعلومــات االضافيــة التــي يجــب عــىل صاحــب العمــل ان يقــوم بتســجيلها حتــى ولــو كانــت غيــر - 

ضرورية في عملية اإلبالغ،

محتوى وصيغة التسجيل،- 
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المدة المطلوبة لوضع التسجيل،- 

احترام سرية السجالت الطبية.- 

كمــا ويجــب عــىل صاحــب العمــل حفــظ الســجالت بشــكل جاهــز وقابــل لالســترجاع الفــوري، وعــادة مــا 

تتــم ارشــفتها فــي "ســجل الحــوادث" او "ســجل اإلصابــات"، وأن ينيــط هــذه المســؤولية بشــخص كفــوء. وفــي 

حــال وجــود أكثــر مــن صاحــب عمــل فــي المنشــأة الواحــدة، فالتعــاون بعمليــة التســجيل فيمــا بينهــم امــر 

ضــروري. وفــي حــال اصابــة اكثــر مــن عامــل فــي الحــادث المهنــي الواحــد، يجــب حفــظ ســجل خــاص بــكل 

مــن العمــال المصابيــن. وباإلمــكان اعتبــار اســتمارة إبــالغ صاحــب العمــل عــن الحــادث للســلطات المهنيــة 

مستنداَ صالحاَ للمطالبة بتعويض الضمان.

٢.٨  االحكام الخاصة بعملية التسجيل في قوانين العمل العراقية 

لــم تــرد االشــارة الواضحــة بخصــوص عمليــة التســجيل فــي اي مــن قانــون العمــل رقــم 37 لســنة ٢0١5 

وقانــون العمــل رقــم 7١ لســنة ١987. انمــا مــا ورد تحــت القســم )و( فــي الفقــرة رقــم )٢( مــن المــادة رقــم )١١٤( 

.)Notification( في قانون العمل رقم 37 لسنة ٢0١5 ما هو اال اشارة اىل عملية اإلبالغ

٣.٨  تقديم البيانات ربع السنوية )الفصلية( 

ــو  ــا ه ــي كم ــز الوطن ــة اىل المرك ــات المهني ــن االصاب ــالغ ع ــل باإلب ــب العم ــزام صاح ــة اىل الت باإلضاف

محــدد أعــاله، عليــه أيضــاَ ارســال البيانــات ربــع الســنوية )الفصليــة( اىل المركــز الوطنــي وذلــك باالســتعانة بمــا 

هو مدون "بسجل الحوادث" لديه.

)Notification procedure( 9. عملية اإلبالغ

ــه  ــوم ب ــا يق ــو م ــالغ ه ــالغ )Notification(. واإلب ــو اإلب ــوادث ه ــن الح ــار ع ــلة اإلخط ــث لسلس ــر الثال ان العنص

صاحــب العمــل او المســؤول عــن المنشــأة عــن اعــالم الســلطة المختصــة او الجهــة المســؤولة عــن ادارة الســالمة 

ــا وعــىل  ــع. كم ــكاد ان تق ــي ت ــك الت ــة والحــوادث الخطــرة او تل ــراض المهني ــن الحــوادث واألم ــة ع والصحــة المهني

ــات العامــة ومؤسســات الضمــان بهــدف وصــل  ــة والهيئ ــع الجهــات المعني ــوا مــع جمي اصحــاب العمــل أن يتعاون

سير عملية اإلبالغ.

١.9  شمولية اإلبالغ

تتضمن عملية اإلبالغ ما يلي: 

١.١.9  اإلبالغ عن الحوادث المهنية

ــاة وضمــن المــدة المحــددة أعــاله، كمــا  ــوراَ بعــد تســجيل وف ــة ف ــالغ عــن الحــوادث المهني يجــب اإلب

ويجــب ان يتــم اإلبــالغ بواســطة نمــوذج محــدد مــن قبــل الســلطة المختصــة كمــا هــو مبيــن فــي النمــوذج 

رقــم ٥. وبهــدف التعويــض عــن االصابــة، عــىل المشــرف ملــئ تقريــر عــودة العامــل اىل عملــه كمــا هــو مبيــن 

في النموذج رقم ٦. 

كمــا وعــىل القوانيــن ان تنــص عــن معلومــات اكثــر تفصيــالَ فيمــا يتعلــق باإلبــالغ منهــا عــدد ســاعات 

العمــل، طــول الفتــرة التــي قضاهــا المصــاب فــي عملــه، ونــوع العمــل الــذي ادى اىل االصابــة )لحــام معــدن، 

صيانة، رفع اثقال(، باالضافة اىل جميع الجوانب المتعلقة بوقوع الحادث. 
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٢.١.9  اإلبالغ عن األمراض المهنية واالصابات

ــون اىل الســلطة المختصــة  ــالغ عــن األمــراض المهنيــة كمــا هــو منصــوص عليــه فــي القان يجــب اإلب

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

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 ج.  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. 

يستعمل النموذج رقم ٧ لالبالغ عن االمراض والوفيات المهنية.

٣.١.9  اإلبالغ عن الحادثة الخطرة والتي تحددها القوانين المرعية

يجب اإلبالغ عن االحداث الخطرة مع ذكر ما يلي كحد ادنى:

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. 

٤.١.9  اإلبالغ عن حوادث التنقل

يجب اإلبالغ عن حوادث التنقل وتوفير المعلومات التالية كحد أدنى: 

مكان سكن العامل الرئيسي او الثاني،أ. 

المكان الذي يتناول فيه العامل وجبات الطعام،ب. 

المكان المعتاد لدفع المرتبات للعامل.ج. 

٢.9  االحكام الخاصة باإلبالغ عن الحوادث في قوانين العمل العراقية

تحــدد المــادة رقــم ١١٤ فــي القســم )و( مــن الفقــرة رقــم )٢( لقانــون العمــل رقــم 37 لســنة ٢0١5 مســؤولية 

صاحــب العمــل فيمــا يتعلــق باإلبــالغ )ورد النــص فــي الفقــرة 7.3 اعــاله( دون ذكــر الجهــة المســؤولة المعنيــة. 

وفــي الوقــت عينــه تشــير اىل مســؤولية صاحــب العمــل توفيــر اســتملرة قياســية كمــا يظهــر فــي االســتبيان 

ــاره  ــذا الســبب ال يمكــن اعتب ــم ٥. وله ــرة بالنمــوذج رق ــع المعلومــات المتوف ــذي ال يتضمــن جمي ــم ١ ال رق

مناسباَ لمواءمة اإلحصاءات عىل الصعيدين اإلقليمي والدولي.

١0. تقصي الحوادث واألمراض والوفيات المهنية

ــي  ــق او تقص ــوع التحقي ــتعملة موض ــاذج المس ــار واألدوات والنم ــاز اإلخط ــن جه ــع م ــر الراب ــاول العنص يتن

الحــوادث، وذلــك بشــكل ممنهــج لجمــع وتحليــل المعلومــات المتعلقــة باإلبــالغ عــن الحــوادث واإلصابــات المهنيــة 

مــن قبــل الســلطة المختصةكمــا هــو مبيــن فــي النمــوذج رقــم ٧. وعــىل الســلطة المختصــة تشــكيل فريــق خــاص 

لعمليــة التقصــي يشــمل مشــاركة العمــال واصحــاب العمــل وذلــك وفقــاَ للظــروف. والهــدف مــن هــذه العمليــة هــو 

االطــالع عــىل مســببات جميــع الحــوادث واالصابــات واألمــراض المهنيــة التــي ادت اىل وفــاة او اصابــة بليغــة. كمــا 
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ويجــب ان تشــمل عمليــة التقصــي الحــوادث التــي كادت ان تقــع بهــدف اتخــاذ االجــراءات الوقائيــة. امــا فــي حــال 

الحــوادث الكبــرى، فتتطلــب عمليــة التقصــي مهــارات خاصــة ممــا يجيــز اســتدعاء خبــراء فــي هــذا المجــال لتحديــد 

األســباب والتأثيــرات البيئيــة. أذن تخضــع عمليــة التقصــي اىل عــدد مــن الخطــوات الكفيلــة باتخــاذ العمــل الفــوري 

والكشف عن األسباب وتخمين كلفة الحادث ومن ثم رفع التقرير.



١7 أدوات ونماذج اإلخطار والتسجيل واإلبالغ والتحقيق في الحوادث واإلصابات والوفيات المهنية

الهدف من عملية التقصي   ١.١0

تهدف عملية التقصي اىل ما يلي:

تحديد األسباب المباشرة وغير المباشرة للحادث،أ. 

تحديد التداعيات الحقيقية والكاملة/المحتملة،ب. 

التحقق من فاعلية التسجيل واإلبالغ عىل صعيد المنشأة،ج. 

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

٢.١0  جمع األدلة

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

األشــخاص، او مــكان الحــادث، او الوثائــق، او أيــة مصــادر أخــرى. كمــا وتشــمل العمليــة هــذه المعــدات والمواد 

وشــروط التشــغيل وتوزيــع العمــال فــي مــكان العمــل واألجهــزة الوقائيــة. باإلمــكان أخــذ الصــور لدعــم التقصــي 

اذا لزم. كما ويجب تنفيذ خطط العمل الكفيلة باعادة الوضع كما كان سابقاَ بالسرعة القصوى.

٣.١0  مقابلة الشهود

كمــا تــم ذكــره ســابقاَ، يجــب التأكــد أوالَ مــن ان المصــاب قــد تلقــى العــالج الــالزم. تلــي هــذه الخطــوة 

ــادة  ــل لزي ــذا العم ــوم به ــرؤوس ان يق ــوز للم ــا ويج ــن، كم ــل اذا أمك ــطة العام ــار بواس ــتمارة اإلخط ــئ اس مل

ــهود  ــة الش ــة مقابل ــم عملي ــادث. تت ــبقت الح ــي س ــروف الت ــق بالظ ــا يتعل ــة فيم ــة وخاص ــات اضافي معلوم

بواســطة عضــو او أكثــر مــن فريــق التقصــي. واذا دعــت الحاجــة اىل مقابلــة أكثــر مــن شــاهد، تجــري المقابــالت 

ــهود  ــىل الش ــه ع ــرض مالحظات ــي ع ــق التقص ــىل فري ــم ٨. ع ــوذج رق ــتعانة بالنم ــك باإلس ــراد وذل ــىل انف ع

والعمال. كما وعىل عملية التقصي االجابة عن األسئلة التالية:

ماذا كان يقوم به العامل ساعة وقوع الحادثة؟- 

هل تلقى العامل التدريب للقيام بعمله؟- 

هل تم االلتزام بتعليمات المنشأة؟- 

هل تم استعمال األدوات المناسبة؟- 

هل كان العامل يخضع للمراقبة أثناء عمله؟- 

اين وقع الحادث؟- 

كيف كانت األحوال الطبيعية والمناخية عند وقوع الحادث؟- 

ما كان يقوم به الشهود، ان وجدوا، وساعة الحادث؟- 

ما كان يمكن القيام به من اجراءات لمنع وقوع الحادث او التخفيف من آثاره؟- 

مــا هــي اإلجــراءات طويلــة األمــد التــي كان يمكــن اتخاذهــا لمنــع وقــوع الحــادث او التخفيــف مــن - 

آثاره؟
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٤.١0  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، شــروط التشــغيل، أنشــطة التدري للتجهي

الوثائق األخرى ذات العالقة.

٥.١0  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.

٦.١0  وضع تقرير التقصي

يجــب رفــع تقريــر منفصــل ضمــن المــدة المحــددة مرفقــاَ بجميــع 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،ج. 

تسلسل األحداث،د. 

نوع األدلة التي تم جمعها،	. 

عواقب وآثار الحادث،و. 

األسباب المباشرة وغيرالمباشرة التي أدت اىل الحادث،ز. 

التوصيات.ح. 

٧.١0  لدروس المستخلصة

عــىل تقريــر التقصــي أن يتضمــن فصــالَ عــن الــدروس المســتخلصة وذلــك بهــدف االجــراءات الوقائيــة. 

كمــا وعــىل اعمــال المتابعــة ان تشــمل الحــوادث المســجلة خــالل الشــهر المنصــرم، وجميــع الحــوادث التــي 

لم ينته تقصيها بعد، واألعمال العالقة.

١١. استعمال برامج الحاسوب واالتصال عىل شبكة االنترنت

ــظ  ــداول وحف ــات الت ــي عملي ــاَ ف ــت رائج ــبكة االنترن ــىل ش ــال ع ــوب واالتص ــج الحاس ــتعمال برام ــح اس أصب

المعلومات الرقمية. والفوائد من استعمال النماذج الرقمية عديدة نذكر منها ما يلي:

االحالة الفورية والتعامل مع استبيانات سهلة االستعمال،- 

قابلية ارفاق وارسال الصور والرسومات والوثائق المساعدة،- 
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امكانية تحديث المعلومات بشكل فوري،- 

توفير تقنية االتصال االلكتروني مع اجهزة أخرى،- 

الوصول السهل اىل مصادر القوائم وادارة البرامج.- 

كمــا وعــىل المركــز الوطنــي فــي بغــداد ودائــرة الســالمة والصحــة المهنيــة فــي أربيــل واقســام الســالمة والصحة 

المهنيــة فــي المحفظــات غيــر المنتظمــة، اتخــاذ االجــراءات الهادفــة اىل تحديــث القــدرة عــىل اســتعمال وادارة برامــج 

الحاسوب واالتصال عىل شبكة االنترنت. 

١٢. إجراء ممارسة تجريبية في تعميم اإلستمارات

يوصــى بإجــراء ممارســة تجريبيــة فــي تعميــم اإلســتمارات عــىل عــدد مــن المنشــات التابعــة للقطــاع العــام 

ــاء( وعــدد مــن المشــاريع التابعــة للقطــاع الخــاص والمختلــط التــي تتمتــع  )وزارة النفــط، وزارة الزراعــة، وزارة الكهرب
ــرة التقاعــد والضمــان اإلجتماعــي بهــدف اعــداد دراســة خاصــة بتطبيــق مــا ورد مــن  بهيكليــة نظاميــة تحددهــا دائ

األدوات والنماذج المذكورة، ولمدة سنة يتبعها دراسة نتائج نجاح هذه التجربة.
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المرفقات
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رقم الضمان اإلجتماعيرقم الموظفاألسم

ساعة الحادث

وصف الحادث

الموقعتاريخ ويوم الحادث

البريد اإللكترونيرقم الهاتفعنوان المنزل

الدائرةالمسمي الوظيفي

ذكر أم انثى

أرمل :مطلق :متزوج :أعزب :الحالة اإلجتماعية

النعمهل كنت تؤدي واجبات منتظمة ساعة وقوع الحادث ؟

النعمهل رآك احد وانت تتأذي ؟

النعمهل أبلغت أي شخص عن هذا الحادث ؟

التحصيل العلمي
اعدادية :دبلوم :بكالوريوي أو اعىل :

أمي :يقر آ ويكتب :ابتدائي :متوسط :

تاريخ الوالدة

معلومات عن العامل

بأكبر قدر ممكن من التفاصيل، صف ما كنت تعمله وتسبب في وقوع االصابة، ما كنت تفعله قبل وقوع الحادث 

مباشرة. الرجاء تسمية اي اشياء او امور متضمنة

إذا كانت اإلجابة بنعم أذكر جميع الشهود

نموذج رقم 1

إخطار العامل عن الحادث
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تم البالغ لـ ( اذكر ا�سم )

وصف االصابة

تاريخ البالعالمسمي الوظيفي

حرق (حرارة)كسر في العظمبترالكشط والخدوش

اصابة ساحقةارتجاج في المخحرق (كيميائي)كدمات

فتققطع تمزق،ثقب

أخري ( أوصف)تلف في نظام أجهزة الجسم

التواءمرض

فى حال كانت اإلجابة بنعم :

إذا كان الجواب بالنفي، أشرح سبب اختيارك عدم اإلبالغإذا كان الجواب بالنفي، أشرح سبب اختيارك عدم اإلبالغ

طبيعة األصابة ، أختر كل ما ينطبق

اجزاء الجسم المصابةوصف االصابة

تابع نموذج رقم 1
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رقم هاتف المستشفي / الطبيبوقت الزيارةتاريخ الزيارة

إذا كان الجواب بنعم ، فمن الذي قدم االسعافات األولية ؟

يرجي وصف األسعافات األولية المقدمة :

النعمهل تم تقديم األسعافات األولية في مكان الحادث ؟

إذا كانت اإلجابة بنعم، أذكر أسم المستشفي / الطبيب

النعمهل كان العالج الطبي ضرورياً ؟

اذا كانت االجابة بنعم، اوصف االصابة السابقة

اذا كانت االجابة بنعم، اذكر اين ومتى تمت معالجتك ومن قام بذلك

النعمهل تعرض سابقاُ الصابة مماثلة ؟

النعمهل تم عالج االصابة المماثلة؟

تابع نموذج رقم 1
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تاريخ البالغالمسمى الوظيفيتم ابالغ (اذكر االسم)

النعمهل شاهدك أحد وانت تتأذى؟

النعمهل تعرضت لالصابة بالظهر من قبل؟

النعمهل ابلغت هذا الحادث ألي احد؟

تقرير االصابة في بالظهر

اذا كانت االجابة بنعم:

اي جزء من ظهرك مصاب االن؟

اذا كانت الجابة بنعم، اذكر جميع الشهود

اذا كانت االجابة بنعم، متى وما هي اجزاء الظهر؟

متى الحظت الول مرة وجع الظهر هذا؟

ماذا كنت تفعل في تلك الساعة؟ اشرح بالتفصيل.

اذا كنت ترفع جسماَ ما، ماكان هذا الجسم ما كان وزنه؟

بماذا شعرت؟

كم كانت المدة بين اصابتك واعاقتك، ان وجدت.

يتم اكمالها عند حدوث اصابة في الظهر من قبل العامل المصاب. ان لم يكن هناك اصابة في الظهر، يرجى االنتقال اىل 

الصفحة التالة

الساعةالتاريخ

تابع نموذج رقم 1
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التاريختوقيع العاملاسم الموظف (طباعة)

التاريخالتوقيعاألسم

التاريخالتوقيعمستلم التقرير

تصريح طبي

تم رفع التقرير بواسطة

بموجب قانون تعويض العمال الحالي، يحق لصاحب العمل الحصول عىل تصريح طبي موقع. اصرح بموجب هذا ألي 

شخص او اشخاص قاموا بالماضي او في المستقبل بالقيام طبياَ بمعالجتي او فحصي، او اي شخص يكون قد يكون 

لديه معلومات من اي نوع يمكن استخدامها للتوصل اىل للقرار في اي مطالبة تتعلق باصابة او المرض الموصوف 

اعاله، لالفصاح عن هذه المعلومات لصاحب العمل، او لممثل صاحب العمل المعين. وتعتبر اي نسخة من هذا النموزج 

بمثابة نسخة اصلية.

النعمهل عالجك طبيب من قبل؟

اذا كانت االجابة بنعم، اين ومتى ومن قدم لك العالج؟

اذا كنت مصاباَ سابقاَ، فهل تسبب ذلك لك بمشكلة منذ ذلك الحين؟ اشرح

تابع نموذج رقم 1
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اوصف الظروف األخرى

اوصف الظروف األخرى

الظروف:  اختر كل ما ينطبق

أمورأخرىاقتراحات السالمةمخاوف تتعلق بالسالمةحادث كاد أن يقع

نوع القلق عن مخاطر الظروف: اختر كل ما ينطبق

معدات بحالة غير آمنةحالة غير آمنة للمنطقةعمل غير آمن

امور أخرى (اوصف ادناه)االستخدام الغير آمن للمعدات

الساعةتاريخ ويوم الحادثالدائرة

غرفة/منطقة محددةالموقع

تفاصيل الحادثة

التعليمات

استخدم هذا النموزج لالبالغ عن مخاطر الظروف التي قد تتسبب في وقوع حادث او اصابة او مرض في مكان العمل

يرجى ارسال هذا النموذجحين اكتماله اىل:

إخطار عن الحادثة التي كادت أن تقع

نموذج رقم ٢

إخطار عن الحادثة التي كادت أن تقع
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تاريح التقريربطاقة تعريف العامل (اختياري)األسم (اختياري)

البريد االلكتروني (اختياري)رقم الهاتف (اختياري)

وصف الحادث

بأكبر قدر من التفاصيل، أوصف الحادث /الخطر / القلق المحتمل والنتيجة المحتملة

اقتراحات السالمة

وصف التدابير التصحيحية المتخذة لمعالجة المخاطر الفورية المتعلقة في الحادث

تايع نموذج رقم ٢
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تحديد منطقة الموقع

اشخاص اضافيون معنيون

الشهود

وصف الحادث  مع ذكر االحداث المؤدية للحادث او التي تتبع الحادث مباشرة 

معلومات عن حادث العنف في مكان العمل

تاريح التقريرالمسمى الوظيفي/الدورتم انجاز التقرير من قبل

اسم الضحيةاسم الشخص الذي يتظاهر بسلوك محظور

رقم الحادثالبريد االلكترونيرقم الهاتف

الساعةتاريخ ويوم الحادثالموقع

إخطار عن العنف في مكان العمل

تايع نموذج رقم ٣

إخطار عن العنف في مكان العمل
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تقرير الشرطةالمنطقة

الموظف الذي

قام بالتبليغ

التوقيع التاريخاالسم

اسم المشرف

رئيس التقاريرالهاتف

االجراءات المتخذة

من قبل الشرطة

اسم المشرفين المشاركين مع استجابتهم للحادث

االجراء الناتج الذي تم تنفيذه، او المخطط له، او الموصى به

تايع نموذج رقم ٣
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ابلغ عن اي تفاصيل قد تكون ساهمت في وقوع الحادث. ارفق معلومات اضافية حسب الضرورة

الحادثوشيك الحدوث

اعتالل الصحةالسالمة

عنف

الساعةتاريخ ويوم الحادثالموقع

الدائرةتم اعداد التقرير من قبل

البريد االكترونيالهاتف

التعليمات: امأل هذا لنموزج فور وقوع حادث متعلق بالعمل وأرسله اىل:

تفاصيل الحادث

نوع الحادث  اختر واحداَ

وصف الحادث

اذكر بالتفصيل جميع األضرار/اآلثار الصحية/االضرار

وصف النتائج

تسجيل صاحب العمل للحادث

نموذج رقم ٤

تسجيل صاحب العمل للحادث
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البريد االلكتروني للعملهاتف العمل

البريد االلكتروني الشخصيرقم الهاتف الشخصي

رقم هاتف العاملاسم العامل اذا كان الفرد المصاب ليس عامال

تاريخ الوالدةبطاقة العاملاألسم

الشخص المصاب

وصف اإلجراءات التصحيحية المتخذة لمعالجة المخاطر الفورية المتعلقة بالحادث

االجراءات التصحيحية

المنصب، المسمى الوطيفي أو التعيين، اي زائر، مقاول، الخ

عنوان المنزل

تايع نموذج رقم ٤
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ما بعد الحادث

َ اين يذهب الشخص المصاب أوالَ؟ اختر واحدا

تفاصيل ادارة االسعافات األولية

شرح/تفاصيل المستقبل اذا كان هناك غيرها

هل تم ابالغ احد اعضاء اللجنة الصحية المشتركة في المنشاة عن الحادث؟ 

االسعافات األولية

نعم

ال

ال يوجد

ادارة االسعافات األولية

معلومات االتصال

ساعة تقديم االسعافات األولية

أخرىعاد اىل العملاىل المنزلاىل المستشفى

الأجل

معلونات التواصلاألسم

تفاصيل حول الشاهد

تايع نموذج رقم ٤
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مالحظة اضافية

معلومات االتصال بالشخصاسم الشخص الذي نم االتصال به

تايع نموذج رقم ٤
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المسمي الوظيفي

وصف الحادث

الدائرة/القسم

أرمل :مطلق :متزوج :أعزب :الحالة اإلجتماعية

التحصيل العلمي
اعدادية :دبلوم :بكالوريوي أو اعىل :

أمي :يقر آ ويكتب :ابتدائي :متوسط :

اناثذكورعدد العمال

ساعة وقوع الحادثتاريخ ويوم وقوع الحادثالموقع

رقم التسجيلرقم الضمان االجتماعيتاريخ الوالدة

العنوان

معلومات االتصال

نوع العمل

مختلطعامخاص

اسم المنشأة

عنوان المنزل واالتصال

الجنس

االسم

اناثذكور

معلومات عن العامل

القطاع

إبالغ صاحب العمل للسلطات المختصة عن الحادث 

نموذج رقم ٥

إبالغ صاحب العمل للسلطات المختصة عن الحادث
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وصف االصابة

حرق (حرارة)كسر في العظمبترالكشط والخدوش

اصابة ساحقةارتجاج في المخحرق (كيميائي)كدمات

فتققطع تمزق،ثقب

أخري ( أوصف)تلف في نظام أجهزة الجسم

التواءمرض

طبيعة األصابة ، أختر كل ما ينطبق

وصف االصابة

اذا كان الجواب بنعم، قم بادراج أسماء جميع الشهود.

هل كان العامل يؤدي مهام عمل منتظمة ساعة وقوع الحادث؟

هل كان العامل يرتدي اي من أجهزة الحماية الشخصية؟

هل تلقى العامل اي تدريب عىل الوظيفة قبل بدء العمل؟

هل شاهد اي شخص العامل وهو يتأذى؟

النعم

النعم

النعم

النعم

الرجاء وصف ما كان يفغله العامل عند وقوع الحادث، مع ذكر اي اشياء او مواد ذات صلة

تايع نموذج رقم ٥
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األسم

تم تقديم التقرير من قبل صاحب العمل

التاريخالتوقيع

إذا كانت اإلجابة بنعم، أذكر أسم المستشفي / الطبيب

النعمهل كان العالج الطبي ضرورياً ؟

اذا كانت االجابة بنعم، أوصف االصابة السابقة

النعمهل أصيب العامل باصابة مماثلة من قبل؟

إذا كان الجواب بنعم ، فمن الذي قدم االسعافات األولية ؟

يرجي وصف األسعافات األولية المقدمة :

النعمهل تم تقديم األسعافات األولية في مكان الحادث ؟

تايع نموذج رقم ٥
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العامل المصاب

التوقيع التاريخاألسم

المشرف

التاريخ

مالحظات:

الدائرة / المنطقةاسم المشرف

التعليمات: يجب عىل المشرف ملء هذا النموذج ثم ارساله اىل منسق تعويضات العمال. ارفق خطة عودة العامل اىل 

العمل وارسلها باالضافة اىل هذا النموذج 

اسم العامل

العامل: حدد كل ما ينطبق

انتهاء الدوامبدء الدوامعدد الساعات االسبوعي

تاريخ العودة للعمل

عودة العامل المذكور اىل العمل

المسمى الوظيفي/الدوراسم العامل المصاب

الدائرة/المنطقةاسم المشرف

لقد تم تحديد موعد لك للعودة اىل العمل بتاريخ 

الساعةتاريخ العودة 

خطة عودة العامل للعمل

تقرير المشرف عن عودة العامل اىل العمل

اداء الواجبات بال قيود

اداء الواجبات في ظل القيود

عاد في تأثير العمل االنتقالي و/او اعطائه واجبات بدبلة مع قيود

العمل في جدول كامل

نموذج رقم ٦

تقرير المشرف عن عودة العامل إىل العمل
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لقد تمت المراجعات والتوجيهات التالية:

المهام الموكلة: أرفق صفحات منفصلة حسب الضرورة

اتفاق

االسبوع رقم

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

مالجظات المشرفمالحظات العاملالواجبات الموكلة
متابعة الواجبات

المعدلة؟ نعم/كال

عودة كاملة للعمل؟

نعم/كال

انت تعمل حسب القيود التالية التي حددها طبيبك

تم تحديد والتعرف عىل القيود التي وضعها الطبيب

بامكان المشرف ان يتفهم القيود وتوفير العمل المالئم

تم توفير مساراتصال للحصول عىل الدعم للعامل المصاب

تم اجراء مراجعة لسياسات/ممارسات السالمة ذات الصلة

تم استعراض سياسات الموارد البشرية ذات الصلة، بما في ذلك االبالغ عن التوقف عن 

العمل، وتسجيل الدخول والخروج وما شابه ذلك

تمت مراجعة متطلبات العمل غىل ضوء القيود التي تضمنها الطبيب. تم تعيين الواجبات كما 

هو موضح ادناه.

تم توضيح متطلبات العامل المصاب للعمل ضمن القيود

تم توضيح متطلبات المشرف لتعيين العمل ضمن القيود فقط

مطالبة العامل المصاب بالذهاب فوراَ اىل مكتب الطبيب (او غرفة الطوارئ) اذا كان يريد 

مغادرة العمل لعم تمكنه من القيام به او لشعوره بانه قد تعرض لالصابة مرة اخرى

يوافق العامل المصاب الموقع ادناه عىل المشاركة في خطة العمل االنتقالية الموضحة هنا. أوافق عىل النظر في العمل 

الذي يجب تنفيذه بعناية والعمل ضمن القيود الخاصة بي، واطلب المساعدة عندما يتجاوز العمل قدراتي، او الخطار 

المشرف اذا كانت هناك واجبات معينة تتجاوز القدرات، او اذا كنت بحاجة للمساعدة

تابع نموذج رقم ٧
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العامل

األسم

نسخة لـ:

- منسق تعويضات العمال

- ملف المشرف

- ملف العامل

التوقيع

المشرف

التاريخ

تابع نموذج رقم ٧
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االبالغ عن االصابات واألمراض المهنية

أوالَ: معلومات عن موقع العمل

اسم الوزارة

الموقع:اسم الدائرة أو الشركة

المحافظة 

مختلط:خاصعام:القطاع

تعليميكهرباءمبكانيكيغزل ونسيج انشائي

معدنيغذائيكيماوي

مواد كيماويةوسائط نقل ورفعاالت ومكائن

صعقة كهربائيةاماكن مغلقةانزالق

أخرىحوادث سيرحرائق

األيديالرقبةالرأس

أخرىالبطناألرجل

حروقحروق

الصدر

الظهر

حروق

خلع العظم أو

تمزق والتواء

الوتر

شديدة

اختناقبتر

أثاررضوض وخدوش

تيار كهربائي

أخرىتسمم حاد

مميتةمتوسطةبسيطة

مصدر الوثيقة

السقوط

أخرى صحي

اناث:ذكور:

طبيعة عمل القطاع

عدد العاملين في الموقع 

ثانباَ: معلومات عن العامل المصاب

اسم المصاب: 

الجنس

ثالثاَ: معلومات عن االصابة

ساعة ويوم وتاريخ االصابة

الواسطة واالسباب التي

ادت اىل حدوث االصابة

موقع االصابة في الجسم

نوع االصابة

شدة االصابة

اذا كانت االصابة مميتة: رقم وتاريخ وثيقة الوفاة

أنثىذكر:

العمر:

المهنة

القسم الذي بعمل فيه المصاب

كال:نعم:هل تلقى المصاب تدريباَ قبل االلتخاق بالعمل

أرمل :مطلق :متزوج :أعزب :الحالة اإلجتماعية

التحصيل العلمي
اعدادية :دبلوم :بكالوريوي أو اعىل :

أمي :يقر آ ويكتب :ابتدائي :متوسط :

نموذج رقم ٨

اإلبالغ عن االصابات واألمراض المهنية
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تشخيص المرض المهني واسم الجهة التي قامت بالتشخيص:

تاريخ اعالم صاحب العمل عن المرض ومن قام باعالمه:

صف اسباب المرض المهني:

ما هي المدة التي قضاها العامل بمهنته الحالية:

الرجاء سرد األعمال/ المهن التي قام بها العامل قبل التشخيص

لغاية تاريخ من تاريخ:    •المهنة:            

لغاية تاريخ من تاريخ:    •المهنة:            

لغاية تاريخ من تاريخ:    •المهنة:            

اسم ورقم هاتف الجهة الضامنة للعامل: 

رابعا: المرض المهني

تايع نموذج رقم ٨
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حادث وشيكاإلسعافات األولية زيارة الطبيب فقطالوقت الضائعالوفاةتقرير عن:

األخرىفريق المشرفالموظفتم إعداد هذا التقرير من قبل:تاريخ الحادث:

الخطوة ١ : العامل المصاب (أكمل هذا الجزء لكل العامل مصاب)

اسم العامل:

القسم/دائرة:

الجنس:

المسمى الوظيفي وقت وقوع الحادث:

اسم اإلصابة: (أخطرها)الجزء المتضرر من الجسم: (ظلل كل ما ينطبق)

كشط، جلفات

بتر

كسور في العظام

كدمه

حرق (حرارة)

حرق (كيميائي)

ارتجاج في المخ (في الرأس)

إصابة ساحقة

قطع، تمزق، ثقب

فتاق

المرض

التواء, رضة 

تضرر يلحق الجسم:

أخرى ---------------- 

العمر: أنثىذكر

يعمل هذا العامل بشكل:

عدد أشهر الخدمة مع 

صاحب العمل:

عدد أشهر القيام بهذه 

المهمة:

دوام كامل منتظم

دوام جزئي منتظم

موسمي

مؤقت

الخطوة ٢: وصف الحادث

عدد المرفقات:

ما هي معدات الحماية الشخصية المستخدمة (إن وجدت)؟

صف، خطوة بخطوة األحداث التي أدت إىل اإلصابة. تضمين أسماء االالت والقطع واالجسام وأالدوات ومواد وتفاصيل أخرى هامة.

خرائط/ رسومات:الصور:إفادات مكتوبة للشهود:

حدد وقت وقوع الحادث:

اسماء الشهود (إن وجد):

الوقت المحدد:

القيام بأنشطة العمل العاديةالدخول إىل العمل أو االنصراف منه

أثناء االستراحةخالل فترة الطعام

استمر بالوصف عىل ورقة مرفقة:

األخرى ................العمل اإلضافي

التحقيق في الحادث

نموذج رقم ٩

التحقيق فى الحادث
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الخطوة ٣: لماذا وقع الحادث؟

لماذا كانت الظروف غير آمنة؟

لماذا حدثت األعمال غير اآلمنة؟

هل تم االبالغ عن األفعال أو الظروف غير االمنة قبل الحادث؟

هل كانت هناك حوادث مماثلة أو وشيكة الحدوث قبل هذا الحادث؟

إذا كانت اإلجابة بنعم، صف ذلك:

هل كان هناك مكافأة (مثالً "للقيام بالمهمة بسرعة أكبر"، أو "المنتج أقل عرضة للتلف") التي قد تكون شجعت الظروف أو 

األفعال غير اآلمنة؟

أعمال غير آمنة من قبل االشخاص: (اختر كل ما ينطبق)

العمل بدون إذن

التشغيل بسرعة غير آمنة

صيانة المعدات غير المفصولة عن الطاقة (الكهرباء)

تعطيل جهاز السالمة 

استخدام معدات معيبة 

استخدام المعدات بطريقة غير معتمدة

رفع غير آمن

الوقوف أو اتخاذ وضعية غير آمنة 

هرج ومرج واغاظة خشنة

عدم ارتداء معدات الحماية الشخصية

عدم استخدام المعدات / األدوات المتاحة

اموراخرى: .....................

ظروف العمل غير اآلمنة: اختر كل ما ينطبق

حماية غير كافية

خطر غير بال حماية

جهاز األمان معطل

أداة أو معدات معطلة

محطة عمل خطرة

إضاءة غير آمنة 

التهوية غير اآلمنة

نقص في معدات الحماية الشخصية الالزمة

عدم وجود المعدات/األدوات المناسبة

مالبس غير آمنة

عدم وجود تدريب أو تدريب غير كاف 

امور اخرى: .....................

النعم

النعم

النعم

الخطوة ٤: كيف يمكن تجنب وقوع حوادث في المستقبل؟

ما هي التغييرات التي تقترحها لمنع  حدوث هذا الحادث / الواقعة مرة أخرى؟

تدريب المشرف (ين)تدريب العمالالحماية من الخطروقف نشاطها

كتابة سياسة سالمة جديدةإعادة تصميم مكان العملإعادة تصميم خطوات المهمة

أمور أخرى: .......معدات الواقية الشخصيةالتفتيش الروتيني لمصدر الخطرانفاذ سياسة السالمة الحالية

ما الذي ينبغي عمله (أو قد تم) لتنفيذ االقتراحات التي تم اختيارها اعاله؟

استمر بالوصف عىل ورقة مرفقة:

الخطوة ٥: من أكمل هذا النموذج وراجعه؟ (يرجى الطباعة)

 كتب بواسطة:

القسم/الدائرة:

اللقب:

التاريخ:

اللقب:تم استالمه من قبل:

التاريخ:

أسماء أعضاء فريق التحقيق:

تابع نموذج رقم ٩



أدوات ونماذج اإلخطار والتسجيل واإلبالغ والتحقيق في الحوادث واإلصابات والوفيات المهنية٤٤

التاريخالتوقيعاألسم

الساعةتاريخ الحادثموقع الحادث

النعمهل شاهدت الحادث الذي حصل للعامل المذكور اعاله؟

ان لم يكن كذلك، كيف عرفت عن الحادث؟

رجاءاَ اوصف ما رأيت

اذا شاهدت وقوع الحادث، الرجاء اإلجابة عىل ما يلي:

تم تقديم اسمك كشاهد من قبل العامل المذكور اعاله. لكي يتم تحقيق تعويض شامل في الوقت المناسب عن هذا 

الحادث، يرجى تقديم التفاصيل التالية وتقديم بيانك الكامل في اقرب وقت ممكن.

معلومات تحديد الحادث

افادة الشاهد

الدائرةالنوبة

المسمى الوظيفي للشاهد ومهامهاسم الشاهد

رقم هاتف الشاهدعنوان الشاهد

المسمى الوظيفي/الدوراسم العامل الذي يدعي اإلصابة الحادث

بيان الشاهد عىل الحادث

الشاهد

مستلم التقرير

تابع نموذج رقم ٩



٤5 أدوات ونماذج اإلخطار والتسجيل واإلبالغ والتحقيق في الحوادث واإلصابات والوفيات المهنية

(استمارة االبالغ عن اصابات العمل)

أوالَ: معلومات عن موقع العمل

اسم الوزارة

الموقع:اسم الدائرة أو الشركة

المحافظة 

مختلط:خاصعام:القطاع

تعليميكهرباءمبكانيكيغزل ونسيج انشائي

معدنيغذائيكيماوي

مواد كيماويةوسائط نقل ورفعاالت ومكائن

صعقة كهربائيةاماكن مغلقةانزالق

أخرىحوادث سيرحرائق

األيديالرقبةالرأس

أخرىالبطناألرجل

حروقحروق

الصدر

الظهر

حروق

خلع العظم أو

تمزق والتواء

الوتر

شديدة

اختناقبتر

أثاررضوض وخدوش

تيار كهربائي

أخرىتسمم حاد

مميتةمتوسطةبسيطة

السقوط

أخرى صحي

اناث:ذكور:

طبيعة عمل القطاع

عدد العاملين في الموقع 

ثانباَ: معلومات عن العامل المصاب

اسم المصاب: 

الجنس

ثالثاَ: معلومات عن االصابة

ساعة ويوم وتاريخ االصابة

الواسطة واالسباب التي

ادت اىل حدوث االصابة

موقع االصابة في الجسم

نوع االصابة

شدة االصابة

وصف مبسط للحادث

اسم وتوقيع منظم االستمارة

أنثىذكر:

العمر:

المهنة

القسم الذي بعمل فيه المصاب

كال:نعم:هل تلقى المصاب تدريباَ قبل االلتخاق بالعمل

أرمل :مطلق :متزوج :أعزب :الحالة اإلجتماعية

التحصيل العلمي
اعدادية :دبلوم :بكالوريوي أو اعىل :

أمي :يقر آ ويكتب :ابتدائي :متوسط :

استبيان رقم 1

استمارة االبالغ عن اصابات العمل




