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ال تنطوي التسميات المستخدمة في منشورات منظمة العمل الدولية، التي تتفق مع تلك التي تستخدمها األمم المتحدة، وال العرض 
الوارد فيها للمادة التي تتضمنها، على التعبير عن أي رأي كان من جانب مكتب العمل الدولي بشأن المركز القانوني ألي بلد أو 

منطقة أو إقليم أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها.

ومسؤولية اآلراء المعبَّر عنها في المواد أو الدراسات أو المساهمات األخرى التي تحمل توقيعًا هي مسؤولية مؤلفيها وحدهم، وال 
يمثل النشر مصادفة من جانب مكتب العمل الدولي على اآلراء الواردة فيها.

إغفال ذكر  أن  الدولي عليها، كما  العمل  تعني مصادقة مكتب  التجارية ال  الشركات والمنتجات والعمليات  إلى أسماء  واإلشارة 
شركات أو منتجات أو عمليات تجارية ليس عالمة على عدم إقرارها.

ال يقر مكتب العمل الدولي بالمسؤولية عن صحة الترجمة العربية أو عدم الدقة أو األخطاء أو الحذف أو العواقب التي تنشأ عن 
االستخدام أو ما يتعلق به.

ُنِشرت الطبعة األصلية لهذا العمل من ِقَبل مكتب العمل الدولي، جنيف، تحت عنوان:
 Improvement of national reporting, data collection and analysis of occupational accidents 
and diseases
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ILO-EU »تحسين  الدولية واالتحاد األوروبي  العمل  المشترك لمنظمة  المشروع  الوثيقة ضمن  صدرت هذه 
السالمة والصحة في العمل عبر برنامج العمل بشأن العمل الالئق« والوكالة الدولية السويدية للتعاون والتنمية 
(SIDA) التي حولت مشروع »الربط بين السالمة والصحة في العمل والتنمية االقتصادية المستدامة؛ من النظرية 

واالبتذال إلى القناعة والفعل«.

 (SafeWork/EU) (2012-2009) مشروع العمل اآلمن/االتحاد األوروبي

يهدف المشروع إلى ممارسة دور في مجتمع أكثر شمولية وإنتاجية عبر التطلع للترويج للسالمة والصحة المهنيتين في 
العمل في خمسة بلدان منتشرة في ثالثة أقاليم: هندوراس ومالوي ومولدافيا وأوكرانيا وزامبيا. إنه يهدف إلى إدخال 
السالمة والصحة المهنيتين في أعلى مستوى في برنامج العمل السياسي الوطني، ودمجهما في سياسات التنمية الوطنية، 

وترجمة البرامج الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين إلى فعل على مستوى مكان العمل.

(SafeWork/SIDA) (2012-2009) مشروع العمل اآلمن/الوكالة الدولية السويدية للتعاون والتنمية

يعّزز المشروع تحسين السالمة والصحة المهنيتين لكافة العاملين عبر تطوير منتوجات عالمية تتصدى للثغرات المتعلقة 
المستويين  على  العملية  التدابير  تنفيذ  باتجاه  المصلحة  أصحاب  حشد  وعبر  الميدان  هذا  في  والمعلومات  بالمنهجية 
الوطني والمحلي وعلى مستوى المنشآت، تشمل ُمْخَرجات هذا المشروع على مواد تدريبية، وأدوات عملية، وإرشاد 
المقومات  تقييم  في  وللمساعدة  المهنيتين  والصحة  السالمة  بشأن  والمحلية  الوطنية  القدرات  لتعزيز  السياسات  بشأن 

وتنفيذ سياسات السالمة والصحة المهنيتين وبرامجهما.





مقدمة مكتب العمل الدويل

غالبًا ما ال تكون إحصاءات الحوادث واألمراض المهنية كاملة ألن اإلبالغ الجزي شائع، وكثيرًا ما ال تغطي 
متطلبات اإلبالغ الرسمي كافة منشآت العاملين - على سبيل المثال، أولئك العاملون في االقتصاد غير الُمنظَّم.

للحصول على صورة أكثر كماالً، فإن ثمة حاجة أيضًا لمؤشرات أخرى يتعين استخدامها، كبيانات التعويض 
ومعاشات التقاعد للمصابين بالعجز، ومعدالت الغياب عن العمل، رغم  أنها جميعًا ال تقدم بيانات كاملة  أيضًا.

يسهب هذا التقرير في أهمية اإلبالغ الوطني عن الحوادث واألمراض المهنية وفوائده، وكيف يمكن تحسين 
كٍل من اإلبالغ وُنُظم جمع البيانات، وكيف يمكن تقييم البيانات وتحليلها. ُيوَصف في التقرير أيضًا االرتباط 
الُمستهَدفة  الوقاية  الستراتيجيات  االقتصادي  البعد  التقرير  يناقش  الوقاية.  واستراتيجيات  الفّعال  اإلبالغ  بين 

والحاجة إلى بيانات موثوق بها. يقدم التقرير توصيات بشأن كيفية تأسيس نظام جديد أو تحسين نظام قائم.

ينبغي أن يكون واضحًا أنه أثناء تحليل الحوادث المهنية، فإنه ال ينبغي أن يكون االهتمام الرئيسي عزو المسؤولية 
عن الحادث. من الهام دراسة أسباب الحوادث بغية تطوير تدابير الوقاية. إن ذلك مهّم على وجه الخصوص 

بسبب التكلفة الكبيرة النقدية والبشرية لإلصابات واألمراض المهنية.

ُنُظم  بتطوير  يتعلق  بما  الجيدة  والممارسة  والخبرات  للمعلومات  مفيد  كمصدر  التقرير  هذا  ُيستخَدم  أن  َآُمُل 
س أن ال يكون فقط قادرًا على  جمع بيانات الحوادث واألمراض المهنية. نأمل من أي نظام مشابه يمكن أن ُيؤسَّ
استيعاب كافة المعلومات وفقًا لمدى المشاكل واالحتياجات من أجل الوقاية والحماية والتعويض، لكن أن 

يكون فّعاالً ومستدامًا أيضًا.

Seiji Mechida
 مدير

 برنامج السالمة والصحة يف العمل 
(SafeWork والبيئة )العمل اآلمن

مكتب العمل الدويل





مقدمة المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية

ُتشير تقارير المنظمات والوكاالت الدولية المعنية بالسالمة والصحة المهنيتين إلى ازدياد عدد حاالت حوادث 
العمل واألمراض المهنية في البلدان النامية، ويعود السبب في ذلك إلى عدم تطبيق اشتراطات السالمة والصحة 
السالمة  لتحسين  أنه ال تخطيطًا سليمًا  لبلدان مختلفة  والتجارب  الخبرات  التطبيق. وتشير  أو سوء  المهنيتين 
التنقل  وحوادث  العمل  حوادث  مشكلة  حجم  ترصد  دقيقة  أرقام  على  االعتماد  بدون  المهنيتين  والصحة 
واألمراض المهنية وأسباب تلك المشكلة وخصائصها، وال يمكن الحصول على األرقام الدقيقة بدون اإلبالغ 

عن تلك الحوادث واألمراض وجمع بياناتها وتحليلها المتقنين.

إن قاعدة البيانات التي يكونها اإلبالغ وجمع البيانات وتحليلها تعود بالفائدة على الحكومات وأصحاب العمل 
المعالجة  والستراتيجيات  ولتقييمها،  الوقائية  اإلجراءات  أنواع  لكافة  أساسية  معلومات  تقدم  فهي  والعمال؛ 
والتأهيل والتمويل والتعويض، ولوضع األولويات الالزمة إلدارات تفتيش العمل وتخصيص وتوزيع الموارد 
التي بحوذتها، وللبحوث العلمية، وللتحديد السريع للمخاطر واألخطار الجديدة والمستجدة في مكان العمل، 
ولصياغة قوانين العمل وتنقيحها والمبادئ التوجيهية التقنية ومعايير السالمة. وال بد من اإلشارة إلى ضرورة 
تطبيق نظام اإلبالغ الوطني على كافة المنشآت، بما في ذلك المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر؛ وعلى كافة 
فئات العمال، بما في ذلك عمال القطاع غير الُمنَظَّم؛ وإلى ضرورة تحويل عمل المهاجرين غير الشرعيين من 

عمل غير قانوني إلى عمل قانوني وتضمينه في نظام اإلبالغ.

اليوم العالمي للسالمة  يسعدنا أن نضع بين أيدي قّرائنا األعزاء هذا الكتاب باللغة العربية، السيما أن موضوع 
والصحة في العمل لهذا العام هو »تحسين جمع بيانات السالمة والصحة المهنيتين واستخدامها - مساهمة في 
تنفيذ الهدف 8 للتنمية المستدامة« تأكيدًا منا ألهمية اإلبالغ عن حوادث العمل وحوادث التنقل واألمراض المهنية 

وجمع البيانات المتعلقة بها وتحليلها لما فيه فائدة لألطراف الثالثة الحكومات وأصحاب العمل والعمال.

يشتمل الكتاب على تسعة فصول تضمنت ملخصًا تنفيذًا، ومدخاًل، وتعاريف وتصانيف، والمبادئ األساسية 
عن  لإلبالغ  المعيارية  واألدوات  المصلحة،  أصحاب  ومشاركة  وتحليلها،  البيانات  وجمع  الفّعال  لإلبالغ 
ُجِمَعت،  والتي  عنها  الُمَبلَّغ  البيانات  وتحليل  منهجي،  نحو  على  عنها  واإلبالغ  البيانات  وجمع  البيانات، 
فصل  كل  استهالل  تم  وقد  اإلبالغ؛  بنظام  التغطية  وتوسيع  ُجِمَعت،  والتي  عنها  الُمَبلَّغ  البيانات  واستخدام 
بنصائح هامة توجز ما جاء في ذلك الفصل، كما يشتمل الكتاب على أربعة مالحق تتضمن الصكوك ذات الصلة 

لمنظمة العمل الدولية، ووثائق ونماذج مفيدة، وأمثلة لفوائد ُنُظم اإلبالغ، ومصادر عبر اإلنترنت.

هذا الكتاب موّجه إلى الحكومات، ومتخذي القرار السياسي، والعمال وممثليهم، ومدراء الشركات، ومفتشي 
وأصحاب  المهنيتين،  والصحة  السالمة  وممارسي  االجتماعيين،  والتأمين  الضمان  خدمات  ومقدمي  العمل، 

المصلحة اآلخرين المهتمين بالسالمة والصحة في العمل.

ختامًا نتوجه بخالص شكرنا وجزيل امتناننا إلى مكتب العمل الدولي في جنيف لتكّرمه بمنحنا الموافقة والتمويل 
لترجمة النسخة األصلية من هذا الكتاب الهام الصادرة باللغة اإلنجليزية ولدعمه المستمر ألنشطة المعهد.

كما نشكر الدكتور بسام أبو الذهب للجهد الذي بذله في ترجمة هذا الكتاب، وله منا كل التقدير.

القائم بأعمال المعهدوالله ولي التوفيق...
الدكتورة رانية رشدية





شكر وتقدير

الكيميائية  والصناعات  للسلع  األهلية  الجمعيات  في  الوقاية  مدير قسم   ،Mr Helmut Ehnes الوثيقة  أعد هذه 
)German BG RCI) وذو خبرة تفوق 25 سنة في ميدان العمل في النظام األلماني للضمان القانوني للحوادث.

إن التعليقات المتعّلقة بإطار وثيقة العمل ومشروع وثيقة العمل مستنبطة من المراجعات من ِقَبل اختصاصيي 
برنامج العمل اآلمن )SafeWork)، والسالمة والصحة المهنيتين في المكاتب الميدانية لمنظمة العمل الدولية، 

فالشكر لهم مع التقدير.

لقد كان إعداد هذه الوثيقة تحت إرشاد وإشراف Dr Shengli Niu منّسق وكبير اختصاصيي الصحة المهنية في 
برنامج العمل اآلمن )SafeWork)؛ وكان Dr Niu المحّرر التقني لهذه الوثيقة أيضًا.
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ص تنفيذي 1 ملخَّ

التقرير على أهمية اإلبالغ الوطني عن الحوادث واألمراض المهنية، وكيفية تحسينه، باإلضافة إلى  يرّكز هذا 
ُنُظم جمع البيانات وكيف يمكن تقييم البيانات وتحليلها.

من المقبول في كافة أنحاء العالم أن ثمة فائدة اقتصادية عظيمة ُتْجنى من تحسين السالمة والصحة في مكان 
العمل، وانخفاض عدد حاالت الحوادث واألمراض المهنية. وللحصول على هذه الفائدة، ثمة حاجة إلى معرفة 
المستوى  والصناعة وعلى  المنشأة  العمل على مستويي  مكان  في  والصحة  للسالمة  الحقيقي  بالوضع  أفضل 
الوطني بغية اتخاذ القرارات السليمة. يتطلب تقييم الخطر والتحّكم بالمخاطر الفعالين بيانات دقيقة وموثوق 

بها بشأن الحوادث واألمراض.

لقد أظهرت اإلحصاءات الوطنية المنشورة والخبرة المكتسبة في أنحاء العالم أن النُُظم الوطنية لإلبالغ وجمع 
البيانات وتحليلها غالبًا ما تكون ضعيفة جّدًا وال تعكس الوضع الحقيقي للسالمة والصحة في البلد ألنه ُيَبلَّغ 

عن الحوادث واألمراض بنسبة أقل أو أكثر عن طريق الصدفة.

تتباين أسباب حالة عدم الرضا تلك: يعاني البلد أحيانًا من ضعف أداء النظام االجتماعي الالزم لإلبالغ واإلجراء 
الوقائي الفعالين. أحيانًا ثمة نقص في المعرفة بشأن المستلزمات وكيفية تطوير نظام فّعال. ثمة أحيانًا نقص في 
فهم أن اإلبالغ الفّعال ليس ببساطة بيروقراطية، لكنه يطلق األساس لقرارات سياسية كثيرة تحتاج االقتصادات 

النامية إلى اتخاذها.

ن لإلبالغ عن الحوادث واألمراض  يسّلط هذا التقرير الضوء على الحاجة إلى النظام الوطني الفّعال والُمَحسَّ
المهنية وجمع بياناتها وتحليلها وعلى فوائد هذا النظام ثمة وصف لالرتباط بين اإلبالغ الفّعال واستراتيجيات 

ل عليها. الوقاية. يناقش التقرير الُبعد االقتصادي الستراتيجيات الوقاية الُمستهَدفة والحاجة إلى بيانات ُيَعوَّ

م على أساس الخبرة في النظام األلماني،  إن التوصيات بشأن كيفية تأسيس نظام جديد أو تحسين نظام قائم ُتَقدَّ
الُمْثَبْت جيدًا، للتأمين القانوني المتعلق بالحوادث.

تصف الوثيقة التعاريف والتصانيف الضرورية بشأن الحوادث واألمراض المهنية التي هي بحاجة إلى تثبيت 
في التشريع الوطني. تفسر الوثيقة بعض المبادئ األساسية، على سبيل المثال، مشاركة الشركاء االجتماعيين 

والحاجة إلى نظام متكامل وحيد بشأن الحوادث واألمراض المهنية.

َست منذ  نت الوثيقة أمثلة عملية من ُنُظم ُأسِّ بغية تطوير أدوات معيارية كنماذج التقارير وُنُظم الترميز، فقد تضمَّ
مدة طويلة. يتبع ذلك توضيحًا للمتطلبات واآلليات التي يحتاج إليها عمل نظام اإلبالغ، بما في ذلك وصف 

لمصادر اإلبالغ عن البيانات واألطراف ذات الصلة؛ من ثم ُتْشَرح العناصر األساسية لعملية تحليل البيانات.

ِقَبل  من  عليها  ل  ُيَعوَّ التي  المهنية  واألمراض  الحوادث  بيانات  استخدام  بشأن  مفّصلة  مناقشة  الوثيقة  تتضّمن 
أصحاب العمل والعمال والصناعات والسلطات المختصة واآلخرين المهتمين بتحسين السالمة والصحة في 
أماكن العمل. ُتختتم الوثيقة بالتأكيد الخاص على توسيع نطاق نظام اإلبالغ ليغطي العاملين الذين غالبًا ما يتم 

استنثناؤهم كالعاملين في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وفي االقتصاد غير الُمنَظَّم.





2 مدخل
للتحسينات  واالجتماعي  اإلنساني  الجانب  هو  ذلك  إن  يوم.  كل  سالمًا  عمله  من  بالعودة  الحق  عامل  لكل 

المتعلقة بالوقاية والحماية في مكان العمل.
لكن ثّمة جانب آخر يتعّين أخذه بعين االعتبار: مع تزايد المنافسة العالمية، فإن االقتصادات المنتجة والناجحة 

تصبح أكثر فأكثر مكونًا أساسيًا من أجل رفاه الناس.

لمواجهة هذه التحّديات الجوهرية تلك، فإن القادة السياسيين، واالقتصاديين في كافة أنحاء العالم يوافقون على 
نتين في مكان العمل وانخفاض عدد الحوادث  أن ثمة فائدة محتملة عظيمة ُتْجنَى من السالمة والصحة الُمَحسَّ

واألمراض المهنية.

وفقًا إلحصاءات منظمة العمل الدولية، يقع عالميًا في كل سنة أكثر من 330 مليون حادث مرتبط بالعمل، حيث 
ُتحَسب فقط تلك الحوادث التي أدت إلى غياب مدته أكثر من 4 أيام. يموت كل سنة 2.4 مليون فرد كنتيجة 
المحلي  الناتج  من  بالمئة   4 مقداره  فاقدًا  عالميًا  ذلك  يسّبب  الصحية.  اآلمنة وغير  غير  العمل  مكان  لظروف 
الوطنية  أيضًا االقتصادات  تعاني  النامية فقط، حيث  البلدان  يعتبر مشكلة في  )GDP)؛ لكن ذلك ال  اإلجمالي 
المتطورة جيدًا من خسائر اقتصادية هاّمة؛ وفي بعض البلدان يمكن لتلك الخسائر أن تصل إلى 10 بالمئة من 
الناتج المحلي اإلجمالي )GDP) الوطني، أو حتى أكثر من ذلك. إنها خسائر لم يعد بوسعنا تحّملها في أوقات 

التغيير السياسي السريع، واألزمات االقتصادية والمالية، واألخطار الجديدة الناشئة في أماكن عملنا.

لكن كيف بإمكاننا تحسين الوضع؟ الوقاية هي المفتاح. إن الوقاية الفّعالة التي يقودها كافة أصحاب المصلحة 
تقلل الحوادث واألمراض المهنية وتحّسن جودة المنتج واألداء االقتصادي للمنشآت واالقتصادات الوطنية. 
تجعل الوقايُة الفّعالة الشركات أكثر نجاحًا، كما أنها تنقذ األرواح. ولهذا وفي كافة أنحاء العالم تحظى الوقاية 
بمزيد من التركيز من ِقَبل الحكومات ومتخذي القرارات السياسيين، والقادة والمدراء واالقتصاديين، والشركاء 

االجتماعيين، وكافة أصحاب المصلحة في المجتمع.

يقودنا ذلك إلى السؤال التالي: ما هي األنشطة السليمة للوقاية، وما هي استراتيجية الوقاية التي تعد بالنجاح؟ 
إن الجزء الحيوي واألساسي لكل استراتيجية للوقاية هو الحصول على معلومات واضحة بشأن عدد الحوادث 
واألمراض، وشدتها، ومسبباتها، وأماكن العمل والصناعات التي تحدث فيها. يعني ذلك أن كل بلد يحتاج إلى 

نظام فّعال جيد األداء لإلبالغ عن الحوادث واألمراض ولتحليل قاعدة البيانات الناتجة.

أظهرت التجربة أنه ليس مشروعًا سهاًل إعداُد نظام إبالغ فّعال، وتصميم قاعدة البيانات السليمة، والحصول 
عملها  وخطط  الوقاية  استراتيجيات  أجل  من  مفيدة  استنتاجات  واستخراج  الالزمة،  اإلضافية  البيانات  على 
الوطنية والنوعية للصناعة والنوعية للمنشأة. تراكم لدى بعض البلدان خبرة َقيَِّمة لنُُظم اإلبالغ المعتمدة على 
ممارساتها على مدى عقود. يمكن أن ُتستخَدم تلك التجارب كنماذج للممارسات الجيدة، وتتمتع بالقدرة على 

أن تفيد بلدانًا أخرى.

لذلك إن الهدف الرئيس لهذه الوثيقة هو وصف العناصر األساسية الالزمة لتأسيس نظام إبالغ وطني وظيفي 
فّعال من أجل الحوادث واألمراض المهنية ولتقديم دليل خطوة بخطوة إلعداد ُنُظم وطنية جديدة وتحسين النُُّظم 
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م بعض التوصيات األساسية على أنها »نصائح هاّمة«، حيث يمكن أن ُتستخَدم من أجل التوجه أو  القائمة.  سُتقدَّ
م أيضًا أمثلة لبعض الممارسات األفضل بغية إظهار االستخدام العملي للتوصيات. ق. سُتَقدَّ كقائمة ُتَحقُّ

ومدراء  وممثليهم،  والعمال  السياسي،  القرار  ومتخذي  للحكومات،  مفيدة  التقرير  هذا  في  المعلومات  إن 
والصحة  السالمة  وممارسي  االجتماعيين،  والتأمين  الضمان  خدمات  ومقّدمي  العمل،  ومفتشي  الشركات، 

المهنيتين، وأصحاب المصلحة اآلخرين المهتمين بالسالمة والصحة في العمل.
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3�1 الحاجة إلى تعاريف واضحة
بغية الحصول على إحصاءات واضحة وفّعالة، ثّمة حاجة إلى تعريف ما سيعتبر على أنه حادث مهني، وعلى أنه 
حادث تنقل، وعلى أنه مرض مهني. إن اإلخفاق بالقيام بذلك سُينتِج بيانات غير جاهزة ألن ُتقاَرن ولن تكون 

وسيلة لتقييم األداء، وحيثما ُيطبَّق نظام للتعويضات، فلن يكون هناك أساس من أجل اإلعانات العادلة.
كحد أدنى، يحتاج التعريف ألن يكون ُمتَِّسَقًا ضمن البلد؛ واألفضل من ذلك ااِلتِّساق على نطاق أوسع، مثاًل 
مع مجموعات البلدان عبر القارة. ينبغي أن يأخذ التعريف بعين االعتبار الواجب معايير منظمة العمل الدولية 
المقبولة عالميًا، أو معايير أخرى عند االقتضاء. ُتطبَّق في الوقت الحاضر عبر العالم معايير مختلفة كثيرًا، وهي 
التعويضات  نظام  أكان  )مثاًل سواء  الصلة  ذات  البيانات  مع  التعامل  الناجمة عن  المختلفة  بالنتائج  أيضًا  تتأثر 

مطبقًا أم ال(، واألداء االقتصادي لإلقليم بحد ذاته.
من المعتاد التركيز أوالً على األساس الشامل للبلد بأسره، وهذا ما سُيناَقش بالدرجة األولى في هذه الوثيقة. 
وتوصية  160(؛  )رقم   1985 العمل،  إحصاءات  بشأن  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  في  أيضًا  ذلك  يظهر 
121(؛  )رقم   1964 العمل،  إصابات  حالة  في  اإلعانات  اتفاقية  إن   .)170 )رقم   1985 العمل،  إحصاءات 
باتفاقية  المتعلق   2002 لعام  والبروتوكول  121(؛  1964 )رقم  العمل،  اإلعانات في حالة إصابات  وتوصية 
السالمة والصحة المهنيتين، 1981 )رقم 155(؛ وتوصية قائمة األمراض المهنية، 2002 )رقم 194(؛ ومدونة 
عنها  واإلبالغ  المهنية  واألمراض  الحوادث  تسجيل  بشأن  الدولية  العمل  منظمة  عن  الصادرة  الممارسات 
Recording and notification of occupational accidents and diseases  تقدم تعاريف ومتطلبات مقبولة دوليًا، 
من أجل اإلبالغ وتزّود البلدان بأدوات جاهزة لالستخدام. فمن هذا الرطار الوطني، ينبغي أن تنص التشريعات 

الُملِزمة قانونيًا على التعاريف لضمان المستوى األعلى من االلتزام.
أيضًا  تطبق  ُتدار عالميًا  كثيرة  منشآت  فإن  األوسع،  والمقارنات  بأسره  للبلد  الشامل  التحليل  النظر عن  بغض 
إحصاءات الحوادث من أجل تقييم األداء الداخلي، ولمقارنة أدائها للسالمة في العمل بَمنَّسب الصناعة ذات 

الصلة ككل؛ إن الَمناِسب الُمتَِّسَقة ستساعد في مثل هذه المقارنات.

نصائح هاّمة
1.  من األساس�ي أن تكون التعاريف القانونية الوطنية المتعلقة بالحوادث واألمراض المهنية واضحة وس�هلة 

الفهم
ر التعاريُف القانونية الوطنية الُمتَِّسَقة الوسائل اإلقليمية لتقييم األداء 2. تيسِّ

3. استخدام تعاريف منظمة العمل الدولية وتصنيفها كأساس
4. التعاريف القانونية للحوادث واألمراض المهنية ضرورية كحد أدنى

5. في حال أن حوادث التنقل مشمولة في نظام اإلبالغ، فإنه يتعّين تعريفها
6.  التصانيف ضرورية من أجل ما الذي ُيْحَس�ب: على األقل للحاالت القابلة لإلبالغ، والحاالت الجس�يمة، 

و/أو الحاالت التي تستحق الحصول على التعويض، والحاالت المميتة

3  تعاريف وتصانيف
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كانت حصيلة المؤتمر الدولي السادس عشر الختصاصيي إحصاءات العمل )جنيف، 6-15 تشرين األول/
إحصاءات  قدمت  يلي:  ما  المهنية  اإلصابات  بإحصاءات  المتعلِّق   III التقرير  في  َقْت  وثِّ كما   ،)1998 أكتوبر 
اإلصابات المهنية نظرة  ثاقبة أعمق في التعاريف القائمة )الفصل 3( واستنتجت أيضًا أن الممارسات الوطنية 

بشأن تعريف الحواديث واألمراض المهنية تتباين كثيرًا عبر العالم.
121(؛ وتوصيتها  1994 )رقم  إن صكوك منظمة العمل الدولية كاتفاقية اإلعانات في حالة إصابات العمل، 
1981؛  المهنيتين،  والصحة  السالمة  باتفاقية  المتعلِّق   2002 لعام  والبروتوكول  121(؛  )رقم  الصلة  ذات 
وتوصية قائمة األمراض المهنية؛ 2003 )رقم 194( كما وردت في الملحق I؛ باإلضافة إلى مدونة الممارسات 
 Recording عنها  واإلبالغ  المهنية  واألمراض  الحوادث  تسجيل  بعنوان  الدولية  العمل  منظمة  عن  الصادرة 
and notification of occupational accidents and diseases، كما ُذِكر أعاله، تقدم تعاريف للمصلحات 

األساسية المستخدمة عادة في اإلبالغ كالحوادث واألمراض المهنية، وحوادث التنقل، واإلصابة المهنية.
اإلصابات  إحصاءات   :III التقرير  ملحق  في  ورد  كما  المهنية«،  اإلصابات  إحصاءات  بشأن  القرار  »مشروع  إن 
 15-6 )جنيف  العمل  إحصاءات  الختصاصيي  عشر  السادس  الدولي  المؤتمر  في  المشاركين  ِقَبل  من  المهنية، 
1998( يثبت أنه يتعين أن تكون عملية. الِحْظ أن تعريف الحوادث المهنية على أنها أي  تشرين األول/أكتوبر، 
حدوثات غير متوقعة، أو غير ُمخطَّط لها، كما هو ُمقَترح في هذه الوثيقة، يشمل أيضًا الوضع غير اآلمن الذي ال 
يودي بالضرورة إلى إصابة الشخص، في حين أن هذه الطريققة تقدم معلومات شاملة، فإنها تفضي إلى عدد كبير من 
ع وُيبلَّع عنها، وبالتالي تتطلب مقدارًا كبيرًا من الموارد من جانب كٍل من الُمبلِّغين والمحللين. الحاالت التي ُتجمَّ

لتبسيط الموضوع، غالبًا ما يتم انتقاء الَخيار، بغية تفادي التمييز بين »الحوادث المهنية« و»اإلصابات المهنية«، 
وبغية تعريف تلك األحداث على أنها فقط حوادث مهنية تؤدي إلى إصابات مميتة أو غير مميتة.

أثر  بالزمن مع  يتعلق  بما  الحوادث هي أحداث محدودة  أثناءه.  أو  العمل  تنجم عن  المهنية هي حوادث  الحوادث 
خارجي على الجسم يؤدي إلى إصابة أو وفاة. إن الحوادث أثناء التنقل المباشر إلى مكان العمل أو منه مشمولة أيضًا.

2.3 تصنيف الحوادث المهنية

ُينَْصح بتصنيف الحوادث وفقًا لشدتها:

حادث قابل لإلبالغ (فئة الشدة 1)
في حين أن إدخال كل حادث في الَعّد سيزيد قيمة معلومات البيانات اإلحصائية، فقد ُثبت أن هذه الطريقة غير 
عملية وتستهلك الموارد والوقت الالزمة لإلبالغ وإدخال البيانات. لذلك ُيوصى بتحديد عتبة للحوادث القابلة 
لإلبالغ. أظهرت التجربة األلمانية على مدى عقود أن تعريف الحوادث على أنها المؤدية إلى غياب عن العمل 
ألكثر من ثالثة أيام )دون حساب اليوم الذي وقع فيه الحادث( يقدم توازنًا جيدًا بين البيانات الشاملة والهامة من 
ناحية واالستخدام المعقول للموارد من أجل الوقت الالزم لإلبالغ ومعالجة البيانات من ناحية أخرى. تستخدم 

البلدان األخرى ُنُظم إبالغ مشابهة ُمْثَبَتة جيدًا.

حادث قابل للتعويض أو وخيم (فئة الشدة 2)
حيثما يتوافر صندوق للتعويض، فإن ثّمة فئة أخرى تتضمن تلك الحوادث التي تقتضي منح التعويض، مثاًل مع 

المعاش التقاعدي. إن حوادث هذه الفئة تمثل أيضًا حوادث أكثر خطورة.
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الحادث المميت (فئة الشدة 3)
ال تحدث الوفاة دومًا مباشرة بعد الحادث؛ اعتمادًا على درجة اإلصابة، يتوفى الشخص المصاب بعد فترة من 
المعالجة الطبية في المستشفى. ما هي الحاالت التي ينبغي أن ُتعَتبر كوفاة ناجمة عن حادث؟ في حين أن بعض 
البلدان تصنف كافة الحاالت التي تحدث فيها الوفاة خالل حتى سنة واحدة بعد الحادث على أنها مميتة، فإن 
هذه الطريقة تؤخر اإلحصاءات التي عادة ما ُتجَمع سنويًا. تحدد بعض البلدان تلك الفترة القصوى ب� 30 يومًا؛ 
حيث ثبت أن ذلك عملي ويستوعب الغالبية العظمى من الحوادث المميتة، مع ازدياد فرص الشفاء إذا ما ظل 
المريض حّيًا بعد التالشي يوم�ًا األولى بعد الح��ادث. إذا ما َتَوفَّْت ضحية الحادث المهني الوخيم بعد أكثر من 
30 يومًا بعد الحادث، فإن الحالة ستعُتبر فئة »شديد«. إن هذا النوع من التعريف ضروري، ألنه يجب إغالق 
الباب في وجه اإلدخاالت الجديدة إلى قاعدة البيانات وتجميد قاعدة البيانات قبل بدء التحليل ونشر البيانات 

اإلحصائية.
ألغراض الوقاية، إن التصنيف وفقًا لمستويات الشدة هو عامل هام. بغض النظر عن المستويات المقترحة سابقًا 
)الحادث القابل لإلبالغ(/الحادث القابل للتعويض/الحادث المميت(، فإن ثمة خيارات مختلفة أدق لتعريف 

التدرج، مثاًل:
  بحسب النتيجة

 ُيظِهْر الشكل 1.3 المستويات المختلفة لألحداث والحوادث مع نتائج متزايدة من أجل البشر.

  بحسب ضياع الوقت المتعلق بالعمل
ل )الحالة األشد، فئة «يوم  ُتستخَدم هذه الطريقة كمؤشر جيد للشدة، ألنه من السهل تحديد تدرج ُمَفصَّ
واحد«، فئة »يومين«....(. إنها أيضًا تتيح تمييز الحوادث القابلة لإلبالغ )ضياع أكثر من ثالثة أيام( عن 

الحوادث غير القابلة لإلبالغ )ضياع ثالثة أيام أو أقل(.
إن التحدي بشأن كيفية حساب ضياع وقت العمل في حالة الحادث المميت يمكن مواجهته عبر حساب 
األيام التي ستعمل خاللها ضحية الحادث إلى حين بلوغ متوسط سن التقاعد، أو عبر تطبيق مقدار ثابت 

من األيام.

 حادث
مميت

حادث مجاعي

حادث شديد،
حادث قابل للتعويض

حادث ضياع الوقت

إصابة

رضر مادي

َحَدث أو سلوك كاد أن يقع/غري آمن

الشكل 3�1 مستويات األحداث واحلوادث
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  بحسب نوع التدّخل والنتيجة الطبيين
صحة  على  األثر  تزايد  مع  للحادث  الطبيين  والنتيجة  للتدخل  المختلفة  المستويات   2.3 الشكل  ُيظِهْر 
تكون  لن  النتائج  ألن  دومًا  مناسبة  غير  الطريقة  هذه  فإن  هامة،  معلومات  تقديم  من  الرغم  على  البشر. 

واضحة دومًا عند وقوع الحادث.

3.3 األمراض المهنية
كما نوِقَش سابقًا بشأن الحوادث المهنية وحوادث التنقل، فإنه يجب أيضًا تعريف األمراض المهنية ضمن إطار 

التشريعات الوطنية.

إن التوصية المتعلقة بقائمة منظمة العمل الدولية لألمراض المهنية، 2002 )رقم 194) تقتضي بأنه »ينبغي أن 
مع  تتالءم  وبأساليب  وللعمال  العمل  ألصحاب  تمثياًل  المنظمات  أكثر  مع  بالتشاور  المختصة،  السلطة  تضع 
الظروف والممارسات الوطنية، وعلى مراحل عند الضرورة، قائمة وطنية باألمراض المهنية ألغراض الوقاية 

والتسجيل واإلخطار، وعند االقتضاء، التعويض«.

أن تكون جزءًا  األقل  وينبغي على   2010 َثت عام  ُحدِّ التي  المهنية  قائمة لألمراض  التوصية على  تحتوي هذه 
لكل دليل وطني. ينبغي تنقيح القائمة الوطنية دوريًا لتقييم عما إذا تقدم العلوم الطبية يستدعي أن تشتمل القائمة 
على أمراض إضافية. ينبغي اعتبار تلك القائمة غير كاملة، مما يتيح اعتبار األمراض غير الواردة في القائمة على 
أنها مرض مهني في حال أن تاريخ عمل الشخص الذي يعاني من ذلك المرض يشير إلى أن الحالة نجمت عن 

ظروف العمل.

ل عليها؛ إنها  إن الممارسة األلمانية بشأن اعتماد تعريف منظمة العمل الدولي في التشريعات الوطنية ُمْثَبَتة وُيَعوَّ
ف المرض المهني على أنه: ُتَعرِّ

  مرض مكتسب أثناء العمل؛ و
   وفقًا للعلوم الطبية، َحَدث بواسطة التعرض في العمل لمستويات أعلى، على نحو ذي شأن، من المتوسط 

لدى السكان، و
   ُمصنَّف في التشريعات على أنه كذلك بحد ذاته.

الشكل 3�2 مستويات التدّخل الطبي

 نتيجة
 مميتة

عجز دائم

معاجلة يف املستشفى

معاجلة خارج املستشفى

إسعافات أولية

ال حاجة للمعاجلة الطبية
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تم تعريف القائمة الوطنية لكافة األمراض المهنية من ِقَبل المشرعين األلمان. باإلمكان منح التعويضات بشأن 
األمراض غير الواردة في القائمة بنفس الطريقة في ألمانيا في حال أنها، وفقًا للمعلومات العلمية الطبية األحدث 

المتعلقة بتلك األمراض، تستوفي الشروط األخرى الواردة أعاله.
ينبغي أن تأخذ اإلحصاءات بالحسبان الفئات التالية:

   حاالت ُمْشَتَبه بها لمرض مهني؛ و
َدة لمرض مهني؛ و    حاالت ُمؤكَّ

   حاالت قابلة للتعويض لمرض مهني؛ و
   مرض مهني مع عواقب مميتة.

الناجمة عن  كثيرة؛ كاألمراض  مهنية  أمراض  أن  باالعتبار  يؤخذ  أن  ينبغي  أثناء جمع اإلحصاءات وتفسيرها، 
الضجيج في ا لعمل، وغبار السيليكا البلورية أو األَْسَبْست، تبدأ بالظهور بعد سنوات أو عقود من تعرض َتَوقََّف، 
دة والقابلة للتعويض غالبًا ما ُتعّبر عن حالة مكان العمل لسنوات عديدة  لذلك، إن الحاالت، الُمْشَتَبه بها والُمؤكَّ

خلت وال تعّبر بالضرورة عن الحالة الحالية لحماية الصحة في العمل.
تتباين كثيرًا عن  ُمبلَّغ عنها، ألن النسب يمكن أن  ُمْشَتَبه بها  أثناء تفسير حاالت  انتباه خاص  ثمة حاجة إليالء 
من  النقيض  على  بالضجيج،  الُمْحَدَثة  المهني��ة  األمراض  ذلك،  على  األمثلة  من  َدة.  الُمؤكَّ للحاالت  النسب 

القساوة التنكسية لُعَظْيَمات السمع أو تلك الناجمة عن الضجيج البيئي خارج العمل.





المهنية، أو تحسين  بالحوادث واألمراض  المتعلقة  الوطنية وتحليلها  البيانات  أثناء تصميم نظام جديد لجمع 
نظام قائم، فإنه ينبغي أن ُتناَقش وتؤخذ بالحسبان المبادئ والتوصيات األساسية التالية:

1.4 مشاركة أصحاب المصلحة
بالعمل  المرتبطة  بالحوادث  المتعلقة  بها  الموثوق  البيانات  في  كبير  اهتمام  والعمال  العمل  أصحاب  لدى 
واألمراض المهنية. لذلك إن كاًل من أصحاب العمل والعمال وممثليهم ينبغي أن يشاركوا في عملية التصميم 
منذ بدايتها وينبغي أن يشاركوا على نحو مناسب في النظام نفسه. يمكن جمع الخبرة والممارسة الجيدة. إن 

أصحاب العمل والعمال هم المعنيون مباشرة بالحوادث واألمراض، ولذلك يجب أن يكون لهم دور فاعل.

2.4 تصميم نظام اإلبالغ
ينبغي  فإنه  المهنية،  بالحوادث واألمراض  المتعلقة  الوطنية وتحليلها  البيانات  نظام جديد لجمع  أثناء تصميم 
التفكير بشأن الجوانب ذات الصلة التي تضمن النظام المستديم. ثمة أسئلة أساسية كثيرة بحاجة لإلجابة، مثاًل:

   تغطية النظام: هل سيغطِّي الحوادث واألمراض؟
   من سيدير النظام؟

نصائح هاّمة
1� عىل كل من أصحاب العمل والعامل اختاذ دور فاعل يف النظام

2� ثّمة حاجة ملشاركة الرشكاء االجتامعيني أثناء تصميم نظام جديد
3� بناء نظام متكامل وحيد للحوادث واألمراض املهنية

4�  تسليم املسؤولية إىل مؤسسة مستقلة واحدة مع اهتامم كبري يف البيانات عالية اجلودة؛ مثاًل؛ النظام القانوين للتأمني 
بشأن حوادث وأمراض العمل

5� استخدام تعاريف واضحة ملا جيب اإلبالغ عنه
قابلة  جعلها  بغية  املميتة  واحلوادث  الوخيمة،  واحلوادث  العمل،  مكان  يف  الوقت  ضياع  حوادث  عىل   6�  الرتكيز 

للتدبري
7� تغطية كافة الصناعات والقطاعات، وكافة أنواع العمل املختلفة

8� التفكري بشأن االستخدام والفوائد املتوقعة ألغراض الوقاية أثناء تصميم نظام اإلبالغ
9� اتباع »القواعد الذهبية اإلحدى عرشة«

 4 المبادئ األساسية لإلبالغ الفّعال، 
وجمع البيانات وتحليلها
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   هل بإمكان النظام أن يكون مرتبطًا وُمدارًا ومموالً من ِقَبل التأمين اإلجتماعي ضد الحوادث؟
   هل من ثمة جهة أو صندوق اجتماعي قادر على إدارة النظام؟

   من سيستخدم البيانات التي يجمعها النظام؟
   ما نوع المعلومات المتوقعة من النظام؟

   ماذا يمكن فعله لتحفيز أصحاب العمل على اإلبالغ؟
   أي نوع من آليات الرقابة يمكن تطبيقه لدعم موثوقية البيانات التي ُتجَمع وجودتها؟

   ما أنواع التقارير )المستوى الوطنية، المستوي القطاعي، مستوى المنشأة( التي يتعين على النظام تقديمها؟
   هل سُتستخَدم البيانات أيضًا من أجل الوقاية، باإلضافة إلى أغراض التعويض والتأهيل؟

ال ُيوصى بتأسيس نظامين أحدهما للحوادث المهنية واآلخر لألمراض المهنية. من األفضل كثيرًا تأسيس نظام 
إن  كثيرة،  بلدان  الحالية في  الممارسة  التنقل. في ضوء  المهنية، وحوادث  للحوادث واألمراض  شامل واحد 
الوطني  المستوى  على  مختلفة  وزارات  ِقَبل  من  ُتْجَمع  ما  غالبًا  واألمراض  الحوادث  بشأن  المعلومات  تلك 
وُتبلَّغ إليها. إن األسلوب األفضل لتنظيم اإلبالغ وجمع البيانات والتقييم هو تكليف جهة مستقلة وحيدة ُتراَقب 
النظام  بأسلوب ثالثي األطراف: بواسطة الحكومة وبواسطة الشركاء االجتماعيين. ثمة فائدة أخرى وهي أن 
ن إلى أقصى حد ممكن دون أن يتأثر كثيرًا جدًا بالتغيرات السياسية، مثاًل تبدالت  ر وُيحسَّ يستطيع أن يعمل وُيطوَّ

في عدد الوزارات ونطاقها.

3.4 الترتيبات المؤسسية واإلدارية
الحوادث  من  البيانات  كافة  بجمع  ُمناَطة  تكون  أن  واحدة  مستقلة  لمؤسسة  ينبغي   ،3 الفصل  في  ُذكر  كما 
واألمراض المهنية الُمبلَّغ عنها. يعتمد ذلك بالطبع على األوضاع الوطنية المختلفة وحالة النظام االجتماعي 
للهيئة أو الوكالة التي توفر الحل األفضل. قبل اتخاذ القرار، يستوجب االهتمام تحليل أي منظمة في الوضع 
األفضل ليس للحصول على البيانات األفضل من أماكن العمل فحسب، ألن لديها اهتمام في التحسين باستمرار 
لجودة البيانات، لكن أيضًا لتقدم الخدمات األفضل المتعلقة بالمعلومات ألولئك الذين يحتاجون إلى البيانات 

من أجل السالمة والصحة في مكان العمل.

في بعض البلدان، كألمانيا، إن مسؤولية جميع البيانات مناطة إلى المؤسسات القانونية للتأمين ضد الحوادث، 
ألنه من األهمية بمكان أن تحصل تلك المنظمات على البيانات الصحيحة بغية الوفاء بمهامها القانونية. أوالً وقبل 
كل شيء، إن مؤسسات التأمين ضد الحوادث مكلفة بكافة أنشطة التأهيل والتعويض بعد الحوادث واألمراض 
المهنية، إن تقرير الشركة بشأن تلك الحاالت أساسي للوفاء بهذه المهمة. أثناء عملية إدارة الحالة، فإن لدى هذه 
َسة للتحقيق في الحوادث واألمراض بما يتعلق بأسبابها وتصنيفها وفقًا  المنظمات اإلجراءات واآلليات الُمؤسَّ

لشدتها )الحاالت القابلة لإلبالغ، الحاالت حيثما يجب أن ُتْدَفع المعاشات التقاعدية، الحاالت المميتة(.

عالوة على ذلك، إن المعلومات ال غنى عنها للمهمة القانونية الثانية للتأمين القانوني ضد الحوادث: االهتمام 
بأنشطة الوقاية »عبر كافة الوسائل المناسبة«. للوفاء بهذا االلتزام، فإن حوالي 10% من الميزانية السنوية ُتْتَفق 
على مجال واسع لتدابير الوقاية؛ مثاًل، حمالت الوقاية، والتدريب، والفحوصات الطبية، والبحوث، والتصديق 

على صالحية اآلالت وُنظُم إدارة السالمة، وخدمات التفتيش.
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أخيرًا، ُيناط بمؤسسات التأمين القانوني ضد الحوادث بإعداد درجات الخطر للصناعات المختلفة بغية حساب 
المساهمات لكل منشأة بغية تمويل النظام: الوقاية، والتأهيل، والتعويض، وجمع البيانات وتحليلها.

التزامهم  جانب  إلى  المهنية،  واألمراض  الحوادث  حاالت  عن  اإلبالغ  بشأن  العمل  أصحاب  تحفيز  بغية 
بأسلوبين،  اإلبالغ  نظام  أخرى:  آلية  ُوِضعت  فقد  المحتملة،  القانونية  والعواقب  اإلبالغ  بشأن  القانوني 
في  شاركوا  الذين  والمستشفيات  األطباء  فإن  العمل،  صاحب  ِقَبل  من  الُمْرَسل  التقرير  نموذج  إلى  باإلضافة 
بهذا  الطبي.  الملف  ينظمون  عندما  الحالة  بشأن  الحوادث  ضد  القانوني  التأمين  سُيبلِّغون  اإلصابات  معالجة 
متوافرة  ستكون  المعلومات  فإن  عنها،  اإلبالغ  العمل  صاحب  نسي  التي  الحاالت  في  حتى  األسلوب، 
في  حادث  عن  العمل  أصحاب  إبالغ  إلى  بحاجة  وممثليهم  العمال  إن  البيانات.  قاعدة  إلى  طريقًا  وستجد 
القانوني  والتأمين  المختصة  السلطات  أيضًا  يبلِّغوا  أن  بإمكانهم  الوطنية،  والممارسات  للقانون  وفقًا   العمل. 

ضد الحوادث.

الحوادث  بشأن  المعلومات  على  الحصول  بغية  العمل  تفتيش  إدارة  إلى  التقرير  نموذج  من  نسخة  سُترَسل 
واألمراض من أجل التخطيط المتعلق بأنشطة التفتيش أيضًا.

في ألمانيا، سُترَسل في آخر األمر كافة المعلومات ذات الصلة إلى وزارة العمل والشؤون االجتماعية الفيدرالية 
بغية نشر التقرير الوطني السنوي بشأن السالمة والصحة في العمل.

 وبما يتعلق باألمراض المهنية، فإنه ينبغي وضع قائمة وطنية تتضمن أمراضًا معينة يتعين اعتبارها كأمراض مهنية، 
لألمراض  َثة  الُمَحدَّ القائمة  بالحسبان  تأخذ  كي  منتظمة  بفترات  وتحديثها  الوطنية  القائمة  هذه  مراجعة  ينبغي 

المهنية الملحقة بقائمة توصية منظمة العمل الدولية بشأن األمراض المهنية، 2002 )رقم 194).

وبما يتعلق باإلبالغ عن الحوادث المهنية إلى السلطة المختصة، تستخدم بلدان كثيرة تعاريف تستثني الحوادث 
الصغرى من واجب اإلبالغ، لهذا يجب اإلبالغ عن الحوادث التي تتطلب فقط أكثر من ثالثة أيام غياب عن 
العمل فقط. على النقيض في ذلك، إن الحوادث المهنية التي تتطلب أقل من ثالثة أيام غياب عن العمل تعتبر 
حوادث غير قابلة لإلبالغ. إن سبب هذا النوع من التنظيم هو استخدام تعريف واضح، وتقليل العدد اإلجمالي 
للحوادث القابلة لإلبالغ، وتقليل مقدار البيروقراطية من أجل أصحاب العمل، وزيادة القبول من أجل واجب 
بالتركيز على  ُيوصى  لهذه األسباب  البيانات وتحليلها.  الالزمة إلدخال  الموارد  تقليل  يمكن  اإلبالغ. كذلك 
حاالت أكثر شدة أثناء جمع البيانات وتقييمها، كما هو بشأن الحوادث التي تؤدي إلى ضياع للوقت ألكثر من 
ثالثة أيام - مما يعود بالفائدة على الشركات، وإدارات تفتيش العمل، وحيثما تتوافر، ُنظُم التأمين. ألغراض 
الوقاية على مستوى المنشأة، ال يزال صاحب العمل بحاجة إلى تسجيل الحوادث التي ال تتطلب إبالغًا إلى 

السلطة المختصة واتخاذ التدابير لحماية العاملين من تلك الحوادث.

بالطبع إن األسلوب األكثر شمولية سيكون لجمع كل حادث مفرد، لكن ذلك ليس دومًا عمليًا على المستوى 
االجتماعي  التأمين  ضمن  عنها.  واإلبالغ  قانونيًا  لإلبالغ  القابلة  الحاالت  تسجيل  هي  األولوية  إن  الوطني. 
األلماني ضد الحوادث، ُتَغطَّى كافة تكاليف المعالجة من ِقَبل التأمين ضد الحوادث، مما يعني تلقيه معلومات 
التقرير  أنها أدت إلى أي نفقات للمعالجة، رغم أن  افتراضي، في حالة  حتى بشأن الحوادث الصغرى بشكل 

الرسمي للحادث غير متوقع من الشركة في هذه الحاالت.

ُيوَصى بالطبع بالنماذج المعيارية بغية الحصول على معلومات قابلة للمقارنة بشأن الحاالت القابلة لإلبالغ.
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4.4 صون قاعدة البيانات الوطنية الشاملة وتحسينها
ينبغي لكل نظام لإلبالغ وجمع البيانات وتقييمها أن ال يغطي القطاعات الصناعية عالية الخطر فحسب، لكن 
أيضًا كافة قطاعات األنشطة االقتصادية بما في ذلك الخدمات العامة غير التجارية، والمنشآت بكافة حجمومها، 
بما في ذلك األشخاص العاملين لحسابهم الخاص. في البلدان النامية والبلدان الناشئة على وجه الخصوص، 
وعمال  الخاص،  لحسابهم  العاملين  األشخاص  اإلبالغ  استراتيجية  تشمل  أن  أهمية  األكثر  األمور  من  فإنه 

الحرف اليدوية، والعاملين الزراعيين.
ن األطفال والطالب في كافة  بسبب وجود أخطار شبيهة باألخطار في أماكن العمل، فإن بلدانًا كثيرة أيضًا ُتَضمِّ

المؤسسات التعليمية في نظام إبالغها بهدف الحصول على صورة كاملة لوضع الحوادث في البلد.
الحديثة في األشكال  التغيرات  ناشئة عن  البيانات  ُنُظم اإلبالغ وجمع  تواجه  ثمة متطلبات وتحديات جديدة 
والعاملون  الخاص،  لحسابهم  والعاملون  الوحيدون،  والعاملون  بعقود،  العاملون  مثاًل  للعمل؛  الحديثة 
المستقلون، والعاملون المهاجرون أو المتنقلون، والعاملون عن بعد. ثمة مفاهيم جديدة ضرورية لتحفيز تلك 
المجموعات من العاملين بغية اإلبالغ عن الحوادث واألمراض. إن تغطية أفضل لهؤالء األشخاص عبر نظام 
التأمين االجتماعي ضد الحوادث واألمراض هي فرصة أفضل لألحداث المؤثرة على هذه المجموعة الُمبلَّغ 

ن تغطية أماكن عملهم باألنشطة الوقائية أيضًا. عنها، مما يمكِّ
ُيظِهر الشكل 1.4 أسلوبًا ممكنًا معتمدًا على »القواعد الذهبية اإلحدى عشرة« لبناء النظام الوطني أو تحسينه 

لجمع البيانات وتحليلها المتعلقة بالحوادث واألمراض المهنية.

الشكل 4�1 »القواعد الذهبية اإلحدى عرشة«

11. ال تنَس التدابري املتعلقة بضبط اجلودة واملعقولية!

10. قاِرْن وضعَك مع البلدان أو القطاعات األخرى )تقييم األداء(

ِئ التدابري الوقائية املختلفة من النتائج 9. َهيِّ

8.  أُْنرُشِ التقرير الوطني بشأن احلوادث واألمراض املهنية )العدد، الشّدة، الشكل، األسباب، 
التكاليف، معدالت التكرار(

ِف اإلجراءات وَقيِّمها وُادمج البيانات مع البيانات االقتصادية ذات الصلة 7. َعرِّ

ِر األدوات الالزمة جلمع البيانات )نامذج التقارير، التصاميم اإللكرتونية، التصانيف( 6. َطوِّ

ِح التعاريف وااللتزام بشأن التقارير القابلة لإلبالغ 5. َوضِّ

ِئ املوظفني، والقدرات املالية والتقنية 4. َهيِّ

ِ اجلهة الوطنية )الصندوق أو الوكالة، التأمني القانوين ضد احلوادث( 3. َعنيِّ

2. َضِع األساس القانوين لإلبالغ، ومجع البيانات وتقييمها

د أدوار أصحاب املصلحة، من هو املشمول واملسؤول؟ 1. َحدِّ



إن األدوات والنماذج المعيارية ستقلل إلى أدنى حد ممكن الجهد المبذول لإلبالغ وتضمن البيانات القابلة للمقارنة.

سوف تكون التقارير بمثابة أساس من أجل:
  التحليل اإلحصائي العام؛ و

  اشتقاق التدخل الوقائي الُمستهَدف؛ و
  إدارة التعويض عبر صناديق التعويض أو هيئات التأمين؛ و

  تحقيق أكثر تفصياًل؛ مثاًل، من ِقَبل مفتشي العمل في حالة الحوادث واألمراض المهنية.

1.5 نماذج التقارير
ينبغي لتصميم النماذج أن يفضي مثاليًا إلى نماذج متطابقة من أجل االستخدام على الصعيد الوطني لكل نوع 
الوسائل  مستوى  االعتبار  بعين  األخذ  مع  المهني(،  المرض  التنقل،  حادث  المهني،  )الحادث  الحاالت  من 

والمعلومات ألصحاب المصلحة المختلفين )صاحب عمل، مدير، عامل، طبيب، إلخ(.
التي َسُتسَتخَدم من  الغاية  البداية تحديد  البيانات، فإنه من األهمية القصوى بمكان منذ  قبل تحديد محتويات 
أجلها البيانات )إحصاءات، وقاية، تعويض(. اعتمادًا على الغايات من البيانات، التي ستتباين بين البلدان، فإنه 

ينبغي تحديد المتثابتات )البارامترات( اإللزامية واالختيارية لإلبالغ.
إن المسائل التي يمكن أن تبرز هي، على سبيل المثال: »ما هي المجموعة الُمستهَدفة التي ثمة حاجة للوصول 
إليها عبر رسالة الوقاية وحملتها؟ األشخاص الشباب، العاملون المهاجرون...؟«. يمكن تضمين تلك العوامل 
أثناء تصميم الرسالة في حال أن المتثابتات )البارامترات( معروفة، كيوم الوالدة/السن/الجنسية/المجموعة 

نصائح هاّمة
1. األدوات والنامذج املعيارية ال غنى عنها

2. جيب أن تكون نامذج التقرير بسيطة وواضحة
3.  من الرضوري كحد أدنى توافر بيانات بشأن الضحية، وبشأن الرشكة التي يعمل فيها العامل، وبشأن اإلصابة أو 

املرض، وبشأن حادث معني مرتبط بالعمل أو مرض مهني معني
ل من ِقَبل مفتيش العمل نامذج حتقيق أكثر تفصياًل 4.  يتطلب التحقيق امُلفصَّ

5. ينبغي تصميم ُنظُم اإلبالغ اإللكرتونية بغية التقليل من الورقيات والعبء اإلداري
6.  الرتميز املعياري أساس لتحليل البيانات التي مُجَِعت

7.  ينبغي تصميم ُنظُم الرتميز كي تكون بسيطة ما أمكن، ولكن معقدة عند الرضورة

 5 األدوات المعيارية لإلبالغ
عن البيانات
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األَْثنِيَّة/مستوى معرفة القراءة والكتابة؛ يمكن تصميم اإلبالغ طبقًا لهذا مع األخذ بعين االعتبار خلفية الجمهور 
الُمستهَدف، بنصوص قليلة أو بدون نصوص بل بالرسوم التوضيحية، مترجمة إلى لغات مختلفة، إلخ.

إن الميادين األكثر تعريفًا تعني توافر خيارات أكثر من أجل التقييم؛ في الوقت نفسه، يزداد العبء اإلداري على 
الُمَبلِّغين، مما يقلل احتمال تقديم بيانات شاملة وصحيحة؛ في الحاالت القصوى، إن الطرق التي ُينَْظر إليها 
الهام  أنها معقدة جدًا ستؤدي إلى اإلبالغ الجزئي أو عدم اإلبالغ. مع أخذ ذلك بعين االعتبار، فإنه من  على 

إيجاد التوازن الصحيح بين النطاق وسهولة االستخدام.
ينبغي أن تشتمل نماذج اإلبالغ على تعليمات بسيطة وقصيرة بشأن:

  كيفية استيفاء النموذج؛ و
  ما يجب القيام به )توزيع، تعليمات حفظ السجالت(؛ و

  تعريف كل ميدان عند الضرورة.

نة في نموذج التقرير الُمستخَدم في ألمانيا. ُيْظِهر الملحق 1.2 مثاالً معتمدًا على التعليمات الُمَتَضمَّ

َدِع الترميز للمهنيين، سيكون ذلك عبئًا إضافيًا على األشخاص المسؤولين في األعمال، وسيتم الوصول إلى 
بين. جودة أكبر إذا ما ُتِرك هذا الموضوع إلى الموظفين الُمدرَّ

في كافة األحوال، ُخْذ بعين االعتبار عائق األمية للذين يحتاجون إلى أن ُيَبلِّغوا. يمكن التعامل مع هذا الموضوع 
عبر تأسيس نقطة اتصال لتلقي التقارير شفويًا.

ثمة متطلب عام لكافة أشكال نماذج التقرير، وهو البيانات الشخصية للشخص المصاب أو الذي يعاني من ضرر 
أثر على صحته.

  البيانات المتعلقة بالمصاب
فات فريدة. عادة ما يشتمل ذلك على االسم الكامل، ومكان اإلقامة، وتاريخ الوالدة، وعند االقتضاء، ُمَعرِّ
ن هذه المتثابتات )البارامترات( تحديد الهوية و، عند الضرورة، خيار التواصل مع الشخص الذي  ستمكِّ
ُأْبِلغ عن حالته، والبدء بإجراءات التعويض. حيثما ُيَطبَّق نظام التعويض، فإن الحالة العائلية وعدد األطفال 
هما عامالن ذو صلة، وهم مستفيدون محتملون. إن ميادين البيانات كالجنس والسن والجنسية والمهنة 
والتخصص والخبرة في مجال العمل ونوع  عقد العمل )دائم أو مؤقت، ُمقاول، عمل للحساب الخاص، 

الخ( ستقدم نظرة َقيَِّمة في مجموعات الخطر وميادينه من أجل اإلجراء الوقائي المتسم بالكفاءة.

  البيانات المتعلقة بصاحب العمل
إلى جانب االسم الكامل وعنوان العمل المتأثر، فإن نوع النشاط االقتصادي ]كالتعدين )التنقيب( أو صيد 
األسماك أو الزراعة[ هو عنصر هام من أجل تحليل نسبة الحوادث واألمراض وينبغي دومًا أن يؤخذ بعين 

االعتبار.

5�1�1 نماذج تقرير الحوادث المهنية وحوادث التنقل 
م من ِقَبل صاحب العمل تقرير الحادث المهني الُمقدَّ

باإلضافة إلى مدى البيانات المذكورة آنفًا، فإن التقرير سيحتوي على بيانات خاصة بالحادث:
  مكان/موقع الحدوث؛ و
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  وصف موجز لما حدث؛ و
  نتيجة الحادث:

> نوع اإلصابة
> الجزء المصاب في الجسم

> القدرة على العمل )معلقة/االستمرار بالعمل(
> حادث مميت )نعم، ال(

  الشيء المسبب/المعزو إليه الحادث؛ و
  حركة الشيء؛ و

  حركة الشخص؛ و
  بيانات الشهود؛ و

  الفريق الذي استجاب في البداية )طبيب/مستشفى/إنقاذ(

الحوادث  توثق  التي  المحتملة  )البارامترات(  للمتثابتات  تامة،  ليست  لكن  شاملة،  قائمة   2.2 الملحق  ُيظِهر 
واألحداث في العمل.

ف محليًا. حيثما يكون  يمكن تضمين مستوى الشدة في هذه النقطة، رغم أن ذلك يعتمد على المقياس الُمعرَّ
فًا على أنه عامل حاسم، فإن ذلك لن يكون واضحًا في وقت اإلبالغ الفوري. رغم  مقدار الوقت الضائع ُمعرَّ
أنه يمكن أن تحدث العواقب المميتة بعد عدة أيام من الحادث، فإن اإلسلوب المؤدي إلى العجز )الدائم أو 
الُمؤقت( من غير المرجح أن يكون معروفًا للشخص الُمبلِّغ بعد الحادث. لذلك يوصى بأن ُيضاف إلى الحالة 
َلت  هذا المتثابت )البارامتر( الهام أو تصحيحه في وقت الحق إلى الحالة، وليس في اإلبالغ األولي، إال إذا ُسجِّ

عوامل كالوفاة الفورية في مشهد الحادث.
بالعمل، ولكن نظرة أقل تفصياًل في  المتعلقة  العوامل  المدير نظرة أعمق في  أو  العمل  سيكون لدى صاحب 

العواقب الطبية.

ُيظِهرالملحق 3.2 مثاالً  معتمدًا على نموذج تقرير ُمستخَدم في إنكلترا.
ُيظِهر الملحق 2.4 مثاالً معتمدًا على نموذج تقرير ُمستخَدم في ألمانيا.

تقرير الحادث المهني من ِقَبل الطبيب/المستشفى
)بارامترات(  متثابتات  التعويض  اإلبالغ ألغراض  يتضمن  أن  الممكن  الواردة أعاله، من  البنود  إلى  باإلضافة 

أخرى، كالتشخيص النوعي، والمعالجة المقترحة أو الُمطبَّقة، وضياع الوقت المتوقع.
سيكون لدى الموظفين الطبيين نظرة أعمق في التشخيص والنتائج الطبية، وستكمل البيانات التي يتم الحصول 

عليها بهذا األسلوب قاعدة البيانات المشتقة من تقارير الشركة.
بالنسبة للبيانات الطبية، فإنه ينبغي مراعاة السرية الطبية.

تقرير موجز سريع بشأن الحوادث الوخيمة
شديد(،  نحو  على  مصاب  واحد  شخص  من  )أكثر  الجماعية  والحوادث  كالوفيات،  الشديدة،  األحداث  في 
تمكين  بغية  وفورية  بسيطة  إبالغ  طريقة  تأسيس  ينبغي  فإنه  الجمهور،  على  واألخطار  الوخيمة،  والحوادث 

السلطات المختصة، كإدارة تفتيش العمل، من أجل  فرض إجراءات فورية بشأن الوقاية والحماية.
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ُيظِهر الملحق 5.2 مثاالً لتقرير موجز سريع بشأن الحوادث الوخيمة كما هو ُمستخَدم في ألمانيا.
أي حالة على طبيعة  في  يشتمل  أن  ينبغي  لكن  التدخل،  لوسائل  وفقًا  )البارامترات(  المتثابتات  م مجال  ُيَصمَّ
الحادث، وعدد األشخاص المتأثرين، ودرجة الشدة )عدد ضحايا اإلصابات المميتة، أعداد المصابين بشدة، 

أشكال المخاطر على الجمهور، عدد المشمولين، اإلجراءات المتخذة(.
 24 أن تكون في وضع االستعداد على مدى  ينبغي  مثاليًا،  المتوافرة.  التحتية  البنى  النقل على   ستعتمد طريقة 

ساعة و7 أيام.

نموذج التحقيق في الحادث الوخيم لمفتشي العمل
عمومًا، عادة ما يحقق مفتشو العمل في حاالت:

  الحوادث المميتة؛ و
  الحوادث الشديدة المؤدية إلى حاالت عجز طويل األمد؛ و

المسؤوليات  نظام  على  )اعتمادًا  القانونية  بالمسؤوليات  تتعلق  مسائل  إلى  المؤدية  الشديدة      الحوادث 
القانونية(؛ و

   الحوادث الجماعية.

إن مجال التوثيق سُيالِئم أساسًا »تقرير الحادث المهني لصاحب العمل«، لكن سيكون أكثر تفصياًل وأقرب إلى 
ن من التحليل الدقيق للسبب والنتيجة. الكمال؛ إن نظرة في العمق في العمليات التقنية ستمكِّ

ُيظِهر الملحق 6.2 مثاالً لتقرير التحقيق في الحادث كما هو ُمستخَدم من قبل مفتشي العمل في ألمانيا.

5�1�2 نماذج تقرير األمراض المهنية
وُتَقّر على  د  المشتبهة سُتؤكَّ الحالة  إذا  إلى توضيح عما  تهدف  أن  المهنية  األمراض  تقرير  نماذج  لكافة  ينبغي 
أنها مرض مهني. وبالتالي، إن الحاالت المشتبهة هي مؤشر مفيد لإلجراء الالحق، لكن عدد الحاالت الُمْثَبَتة 

والمقبولة ذو صلة بمقدار أكبر كثيرًا.

م من ِقَبل صاحب العمل� تقرير المرض المهني الُمقدَّ

ثمة حاجة إلى أن يؤخذ بعين االعتبار عامالن في نموذج تقرير صاحب العمل بشأن المرض المهني المشتبه:
الطبي سرية في معظم  نتائج الفحص  الطبية؛ إن  العمل نظرة أعمق في الجوانب    عادة ما ينقض صاحب 

الحاالت؛ وبالتالي غير معروفة لصاحب العمل.
  من الممكن أن يكون معروفًا لدى صاحب العمل كٌل من التعرض ذي الصلة والتاريخ المهني فقط. ينبغي 
التواصل مع أصحاب العمل اآلخرين للحصول على التعرضات السابقة في حالة أن العامل كان يعمل في 

وظائف سابقة لدى أصحاب عمل غير صاحب العمل الحالي.
وبالتالي، إن تقرير صاحب العمل بشأن هذه المشكلة قد يطلق تحقيقات إضافية.

العمل  وضع  بيانات  وإلى  صحية،  مشاكل  من  يعاني  الذي  للشخص  )البارامترات(  المتثابتات  إلى  باإلضافة 
الحالي كما ُوِصف أعاله، فإنه ينبغي أن يشتمل هذا الشكل من التقرير على:

 األعراض كما يصفها الفرد؛
 المخاطر المرتبطة بالعمل؛
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  وصف للمخاطر من عقود العمل السابقة، بقدر ما سُتظِهر المقابلة؛
 نتائج الفحوصات الطبية )كالفحص الطبي الدوري(.

في  الشركات  ِقَبل  من  ُمستخَدم  هو  كما  مهني  لمرض  دالئل  لحاالت  تقرير  لنموذج  مثاالً   7.2 الشكل  ُيْظِهر 
ألمانيا.

م من ِقَبل الطبيب/المستشفى تقرير المرض المهني الُمقدَّ

باإلضافة إلى البيانات التي يقدمها صاحب العمل بشأن حالة مشتبهة لمرض مهني، فإن تقرير الموظفين الطبيين 
سيقدم معلومات أكثر شمولية وفقًا للقانون والممارسات الوطنية بشأن اإلبالغ وبشأن السرية الطبية.

ينبغي أن يشتمل على، باإلضافة إلى بيانات صاحب العمل،:
 التاريخ الطبي للمريض )بقدر صلته باألعراض قيد النقاش(؛ و

 معلومات األطباء المعالجين السابقين )بقدر صلتها باألعراض قيد النقاش(؛ و
 النتائج/التشخيص الطبي؛ و

 وصف طرائق التشخيص الُمطبَّقة أو المقترحة؛ 
 الطرائق العالجية المطبقة )المعالجة، األدوية المستخدمة، واالختصاصيون الذين ُأحيَل المريُض إليهم(.

التحقيق بشأن المرض المهني والُمْجرى من ِقَبل مفتشي العمل

نظرًا لفترات الخفاء )الهجوع( الطويلة للكثير من األمراض المهنية، فإنه من الشائع تمامًا أن مرضًا مهنيًا ال ينجم 
عن تعّرض واحد فقط، لكن عن تعرضات عديدة خالل التاريخ المهني للعامل؛ ويقتضي ذلك دراسة التاريخ 

المهني الكامل، وهي غالبًا ما يجب أن ُتجرى من ِقَبل مفتشي العمل.
وحيثما تتوافر بنية تحتية للتعويض ذات صلة، فإن الجهة المسؤولة عن التعويض عادة ما تصمم نماذج ألغراض 

التحقيق كي تغطي على نحو منهجي كافة الجوانب ذات الصلة.

5�1�3 ُنُظم اإلبالغ اإللكترونية
يمكن استخدام اإلبالغ اإللكتروني بالتوازي مع اإلبالغ الورقي أو باإلضافة إليه. إن الفوائد هي:

 تبادل فوري للبيانات؛ و
ا التطبيق أسهل واقتصادي بمقدار أكبر من اإلبالغ الورقي؛ و

 ُمْدَخل مباشر على نحو محتمل في قواعد البيانات، مما ييسر ضمان الجودة؛ و
 تغذية مرتدة مباشرة للُمرِسل )كالتأكيد السريع(.

ثمة ثالث وسائل تقنية مع تكنولوجيا أساسية متطابقة تقريبًا: 
 اإلنترنت )Internet(: شبكة متوفرة ألي شخص.

ا الشبكة الخارجية )Extranet(: شبكة متوفرة تفوق اإلنترنت تتطلب مصادقة للوصول.
 اإلنترانت )Intranet(: شبكة مقيدة ضمن الشركة.
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باإلضافة إلى ذلك، من الممكن وجود خيار إرسال البيانات عبر البريد اإللكتروني، وإعداد شبكات على نحو 
فردي. رغم أن إرسال التقارير بالبريد اإللكتروني هو خيار، إال أنه يتطلب أدوات إضافية من أجل النقل اآلمن 
للبيانات، كما أن البيانات المنقولة بهذه الطريقة ال تكون مادة قابلة لالستيراد إلى قاعدة البيانات مباشرة، الذي 
يتطلب تآثرًا بشريًا - وبالتالي ثّمة عامال الوقت والتكلفة، باإلضافة إلى المصدر المحتمل ألخطاء اإلرسال. 

إذًا، ُيوصى بالُمْدَخل المباشر عبر البنية التحتية لإلنترانت أو الشبكة الخارجية )إنترانت مع شبكات الشركة(.
إن اإلبالغ اإللكتروني عبر بنية تحتية لإلنترنت والشبكة الخارجية واإلنترانت يتبع نفس المبادئ التوجيهية لإلبالغ 
بواسطة النسخ الورقية. في هذا المنظور، ثمة حاجة إلى أن يؤخذ بعين االعتبار عامالن هامان، وهما السرية وقابلية 

االستخدام.

السرية
البيانات  ذلك  في  )بما  واألفراد  األعمال  على  يؤثر  مما  عادة،  سرية  المهنية  واألمراض  الحوادث  بيانات  إن 
 Hypertext عبر  التوجيهي  المبدأ  هذا  إيجاد  وقت  في  هو  كما  اآلمن،  اإلتصال  توفر  ينبغي  وبالتالي،  الطبية(؛ 
Transfer Protocol Secure (https). إن المتثابتات )البارامترات( التقنية لهذا الموضوع تتبدل بسرعة، لهذا لن 

يناقش هذا التقرير بالتفصيل الجوانب التقنية.

قابلية االستخدام
يجب أن يبدي النظام سهولة االستخدام، ووضوح الواجهات للُمستخِدم، ووضوح التغذية المرتدة للُمستخِدم 
بغية العمل سريعًا، وعلى نحو مالئم، وبدون إخفاق، وأيضًا للحصول على قبول ُمستخِدميه. يتبدل ميدان قابلية 
الميدان الخاص  المتوافرة، مما يستدعي تضمين خبراء في هذا  للتكنولوجيا  السريع  التطور  االستخدام بفعل 

أثناء إعداد النظام.

2.5 الترميز المعياري للبيانات ذات الصلة
يتطلب تحليل بيانات الحوادث واألمراض المهنية التي ُجِمعت وتقييمها ترميزًا معياريًا.

يساعد الترميز في تحديد الجوانب الهامة كاألسباب الكبرى للحوادث وهو من مستلزمات إعداد أي استراتيجية 
ن من تقييم األداء بفعالية. وقائية فّعالة. يضمن الترميز قابلية المقارنة وُيمكِّ

5�2�1 ُنُظم الترميز
حيثما يكون ذلك ممكنًا، ينبغي استخدام التصانيف الدولية القائمة بغية حفظ الموارد. باإلمكان صقلها، عند 

َسة دوليًا يتيح أيضًا مقارنة النتائج. الضرورة وفقًا لالحتياجات. إن االستفادة من النُُظم المؤسَّ
فة في نموذج التقرير، كالصناعة والمهنة  سيالئم مجال الرموز بصورة أساسية المتثابتات )البارامترات( الُمعرَّ

والجزء المصاب في الجسم، الخ.
تشتمل التصانيف القائمة على سبيل المثال:

 التصنيف الصناعي المعياري الدولي لكافة األنشطة االقتصادية
International Standard Industrial Classification of all Economic Activities 

 التصنيف المعياري الدولي للمهن ]ISCO 88[ )مهنة الضحية(
International Standard Classification of Occupation ]ISCO 88[ )Occupation of the Victim(
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  التسمية اإلحصائية لألنشطة االقتصادية في االتحاد األوروبي )NACE( )النشاط االقتصادي لصاحب العمل(.
 Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE(

(Economic Activity of the Employer(

 اإلحصاءات األوروبية بشأن الحوادث في العمل )ESAW(، نظام التصنيف لنوع اإلصابة
European Statistics on Accidents at Work (ESAW( Classification System for Type of Injury

 اإلحصاءات األوروبية بشأن الحوادث في العمل )ESAW(، نظام التصنيف للجزء المصاب في الجسم
European Statistics on Accidents at Work (ESAW( Classification System for Part of Body Injured

 اإلحصاءات األوروبية بشأن الحوادث في العمل )ESAW(، نظام التصنيف لعمليات العمل
European Statistics on Accidents at Work (ESAW( Classification System Working Process

 اإلحصاءات األوروبية بشأن الحوادث في العمل )ESAW(، نظام التصنيف لبيئة العمل
European Statistics on Accidents at Work (ESAW( Classification System Working Environment

 اإلحصاءات األوروبية بشأن الحوادث في العمل )ESAW(، نظام التصنيف للنشاط البدني النوعي
European Statistics on Accidents at Work (ESAW( Classification System Specific Physical Activity

 اإلحصاءات األوروبية بشأن الحوادث في العمل )ESAW(، اضطراب النشاط البدني النوعي
 European Statistics on Accidents at Work (ESAW( Specific Physical Activity Deviation

 اإلحصاءات األوروية بشأن الحوادث في العمل، طريقة التماس أثناء القيام بالنشاط البدني النوعي - آلية اإلصابة
European Statistics on Accidents at Work (ESAW( Specific Physical Activity Contact –Mode of injury

انظر الملحق IV من أجل المصادر على الشبكة.

بسيط أم معّقد
ثّمة حاجة لتحقيق التوازن بين اإلدخال الفّعال والبيانات الشاملة. ليس من الممكن ترميز كل التفاصيل. على 
سبيل المثال، من غير المجدي تصنيف كل عربة رافعة شوكية ذات صلة بالحادث وفقًا للطراز الدقيق والنوع 
الكامل لمعدات ُمَثبََّتة أثناء تحديد عما إذا هناك أي طرازات أخرى للبناء مطابقة. إن السعي إلجراء ذلك يتطلب 
معلومات كاملة كي ُيبلَّغ عنها من ناحية؛ ومن ثم سيتطلب ترميز المخططات لتفصيل كبير. سيشكل ذلك عبئًا 

على القائمين باإلبالغ والترميز، ولن يقدم مستوى إضافيًا كافيًا من النظرة الثاقبة.
في حالة وجود نقص في السالمة بشأن أحد أنواع اآلالت أو المعدات من ِقَبل ُمصنِّع ما، فإنه أيضًا سوف يظهر 

بتحقيقات في الحادث يجريها مفتشو العمل ويمكن عادة متابعتها من هناك.
سيكون كافيًا في معظم الحاالت تعريف النظام بمستويات؛ مثاًل: نقل > َمْرَكبات > عربات الرافعة الشوكية.

ُيظِهر الملحق 1.3 قائمة ُمستخَدمة لتصنيف اآلالت والمعدات ضمن صناعة التجميع األلمانية.

في حالة أن قسمًا معينًا من الصناعة مشمول، فإن ثّمة خيار لتعاريف أكثر تفصياًل. إن البنية الواردة أعاله ستكون 
كافية من أجل التحليل الوطني.

5�2�2 عملية الترميز
يجب إرسال البيانات التي ُجِمعت إلى قاعدة بيانات. ال يمكن عادة تحليل النص الكامل بواسطة البرمجيات، 
البنود - إن ذلك هو أساس عملية  فثمة حاجة لكاتالوك لتشكيل مجموعات واضحة ومتميزة عن بعضها من 
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ثابتة  نتائج  بغية الحصول على  المهمة بمهنيين يقومون بذلك على أساس منتظم  ُتناط تلك  أن  ينبغي  الترميز. 
التعاريف  أحدث  يشتمل على  دليل  زون على  الُمرمِّ أن يحصل  ينبغي  للمقارنة وذات شأن.  وقابلة  ومتجانسة 

وجداول الترميز. ينبغي تنقيح الكتالوكات وتحديثها بفترات منتظمة.
إن مجاالت البيانات الواردة في تقرير الحادث ينبغي أن تخضع لرمز وفقًا للكاتالوك. يمكن أن تكون المتثابتات 

)البارامترات(، من بين األخرى:

املنشأة
احلجم والفرع الصناعي

احلادث

التعرض/مكان العمل
ظروف وبيئة العمل

نتيجة األحداث
اضطراب النشاط البدين

آلية اإلصابة-
التامس أثناء تأدية النشاط البدين

العامل
املهنة، السن واجلنس،

اجلنسية

الشخص املصاب
اجلزء املصاب يف اجلسم

نوع اإلصابة
األيام الضائعة



يمكن لألسلوب المنهجي في جمع البيانات أن يضمن قابلية مقارنة البيانات التي يتعّين جمعها، وبالتالي ثّمة 
م جيدًا، عامل إيجابي لإلبالغ الفّعال. يمكن  تناقص في األفكار المتعلقة باإلبالغ والتحليل. إن هذا، إذا ما ُصمِّ

مة معقدة جدًا. أن يكون عائقًا أيضًا في وجه اإلبالغ إذا ما كانت النماذج الُمصمَّ

1.6 المتطلبات القانونية لإلبالغ المنهجي عن البيانات
للحصول على بيانات َقيَِّمة، ثّمة حاجة للمعلومات الكاملة المتعلقة بالحوادث التي تقع في مكان العمل وبكافة 
أصحاب  لكبار  ُملِزمًا  وطنيًا  تشريعيًا  إطارًا  لذلك  األساس  يكون  أن  ينبغي  ص.  ُتشخَّ التي  المهنية  األمراض 

المصلحة لإلبالغ منهجيًا عن كافة األحداث وتحديد المجال األدنى للبيانات التي يتعين جمعها.

 اإلطار التشريعي
عادة  ألنها  والمستشفيات  واألطباء  العمل  أصحاب  إلى  يتوجه  أن  التشريعي  لإلطار  ينبغي  األول  المقام  في 
األطراف األولى للحصول على المعلومات. أيضًا، ُيوصى بالتوجه إلى العمال لملء ثغرات المعلومات، مثاًل 
في الحاالت حيث يخفق صاحب العمل باإلبالغ، وال يتلقى معلومات، وحيث ال ُيطبَّق التدخل الطبي الُمتَقن.

 إطار اإلبالغ
ينبغي اإلبالغ عن البيانات إلى مؤسسة محّددة، وال ينبغي أن تكون تلك المؤسسة تجارية بطبيعتها. اعتمادًا 
على بنية البلد، يمكن أن تكون تلك الموسسة الجهة التأمينية المسؤولة عن الحوادث واألمراض المهنية، 
وينبغي إرسال نسخة من كل تقرير إلى إدارة تفتيش العمل من بين أغراض أخرى من أجل العينات أثناء 
التفتيش. حيثما ال ُيَطبَّق ذلك، يمكن جمع البيانات في وزارة العمل أو وحدة مركزية لتفتيش العمل. على 

نصائح هاّمة
1� َحلِّْل كافة املصادر واألطراف املحتملة يف البلد التي يمكن أن متارس دورًا يف عملية اإلبالغ

2� أصحاب العمل هم اخليار األول
3� ينبغي تضمني، عىل نحو منهجي، ُنُظم التأمني ضد احلوادث واألمراض املهنية، واألطباء، واملستشفيات

4� ُقْم بإجياد إطار ترشيعي لإلبالغ عن البيانات ومجعها
ِم النظام الالزم 5� َصمِّ

6� إن مبدأ »املتسبب يدفع« يدعم بيانات أفضل
7� ينبغي فرض العقوبة يف حالة عدم اإلبالغ

8� َتفاَد التزامات اإلبالغ املعقدة-حافظ عليها بسيطة

 6 جمع البيانات واإلبالغ عنها 
على نحو منهجي
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ينبغي  والتأهيل.  التعويض  الوقائية، و/أو  كالتدابير  ينبغي وجود مؤسسة تستجيب لألحداث،  أي حال، 
التقرير،  بإعداد  الُمْلَزم  إلزامي، ومن  عنها  اإلبالغ  التي  الحاالت  ما هي  بدقة  تحدد  أن  واللوائح  للقانون 
»ال  المثال  سبيل  على  التقارير؛  تلك  لمثل  النهائية  المواعيد  تحديد  ينبغي  التقرير.  يتلقى  أن  ينبغي  ومن 
أيام بعد وقوع الحدث« أو »على الفور في حالة الحوادث المميتة«. ُيوصى بتحديد  الفترة ثالثة  تتجاوز 
الفور عن األحداث  للشدة؛ يجب اإلبالغ على  المختلفة  الدرجات  المختلفة من أجل  النهائية  المواعيد 

المميتة واألحداث التي تسبب خطرًا على الجمهور.

2.6 مصادر اإلبالغ عن البيانات وأطرافه
بالنسبة للحوادث في العمل وحوادث التنقل واألمراض المهنية، فإنه غالبًا ما يتّم اإلبالغ عنها من ِقَبل مجموعة 
مختلفة من أصحاب المصلحة. وبالتالي، إن كثيرًا من األطراف المشمولة قادرة على تقديم بيانات وثمة حاجة 

لتضمينها في عملية اإلبالغ إذا ما تعين جمع بيانات شاملة وذات شأن.
أو  اإلبالغ  نظام  تعريف  أثناء  الصلة  ذات  للبيانات  محتملة  مصادر  التاليون  المصلحة  أصحاب  اعتبار  ينبغي 
تحسينه إلى أقصى حد ممكن لضمان أن أحدًا سيحصل على معلومات يعول عليها لكافة األحداث ذات الصلة. 
أثناء تصميم نظام اإلبالغ أو تحسينه، يجب اختيار أصحاب المصلحة األكثر مالءمة من هذه المجموعة وإعطاء 

التزام قانوني بما يتعلق بمسؤوليات اإلبالغ.
تتطلب النُُّظم الُمْثَبَتة جيدًا تقارير أولية بشأن الحوادث واألمراض المهنية من ِقَبل أصحاب العمل وبالتوازي 
ق من  ِقَبل األطباء. سُتستخَدم المعلومات من كافة أصحاب المصلحة اآلخرين كمعلومات إضافية للتََّحقُّ من 

المعلومات التي تم تلقيها.

 أصحاب العمل
الحادث  سيناريوهات  في  مباشرة  مشمولون  عادة  إنهم  لإلبالغ.  األول  المصدر  هم  العمل  أصحاب  إن 
بذلك،  الُمكلَّفة  الجهة  إلى  المهنية  واألمراض  الحوادث  عن  اإلبالغ  واجبهم  من  فيه.  التحقيق  وعملية 
أداء العمل ومن األهمية بمكان  العمل تؤثر مباشرة على  به. إن الحوادث في  أو تنظيم اإلبالغ الموثوق 
ألصحاب العمل تحديد السبب. إّن صاحب العمل مسؤول عن الحوادث في مرفق اإلنتاج في حاالت 
كثيرة. في حين أن األطباء سيؤسسون تقريرهم اعتمادًا على التشخيص المناسب، فإن صاحب العمل عادة 

ما يؤسس تقريره على الوصف التقني لما حدث.

 التأمين ضد الحوادث واألمراض المهنية
إن الجهات المسؤولة عن التأمين، القانونية، أو الخاصة، هي مصدر هام للبيانات. بسبب طبيعة عملها، 
فإنها تجمع معلومات شاملة لكل حالة ُمبلَّغ عنها لمنح التعويض عن النفقات الطبية، والتأهيل، والمعاشات 

التقاعدية، والعائدات األخرى.

 مفتشو العمل
عادة ما يحقق مفتشو العمل في الحوادث واألمراض المهنية األكثر شدة. عالوة على ذلك، يمكن للزيارات 
الدورية إلى مرافق المنشأة ومواقعها أن تعطي نظرة ثاقبة في الحوادث واألمراض التي لم ُيبلَّغ عنها سابقًا، 
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السالمة  العامل والمدير بشأن جوانب  أيضًا، أال وهو مقابالت  َقيِّم  إبالغًا جزئيًا. ثمة عامل  ُبلِّغ عنها  أو 
والصحة المهنيتين.

 الجهات المسؤولة عن التأمين االجتماعي (التأمين الصحي، صندوق الشيخوخة) 
بغض النظر عن التأمين ضد الحوادث واألمراض المهنية، فإن الجهات المسؤولة عن صندوق الشيخوخة 
والصحة تتلقى أيضًا معلومات ذات صلة بشأن نتائج األمراض المهنية، السيما األمراض ذات فترة الخفاء 

يليسي، وأيضًا اآلثار طويلة األمد لإلصابات المتعلقة بالعمل. حار السِّ )الهجوع، الطويلة، كالسُّ

 األطباء والممرضون والمستشفيات والموظفون الطبيون
يمكن الحصول على معلومات مالئمة من مصدرها األصلي من المهنيين الصحيين الذين يقدمون المعالجة 

الطبية بعد الحوادث ويشخصون األسباب المرتبطة بالعمل المحتملة، كالمستشفيات وعيادات األطباء.

 صناديق التعويض
غير  األخرى  التعويض  صناديق  وهو  أال  الحاالت،  بشأن  الصلة  ذات  للبيانات  آخر  محتمل  مصدر  ثمة 

الجهات المسؤولة عن نظام التأمين االجتماعي، وذلك في حال توافر تلك الصناديق.

 العمال
يتأثر العمال مباشرة بالحوادث واعتالل الصحة، وبتدابير الوقاية والحماية في مكان العمل؛ وبالتالي، إن 

العمال هم مصدر َقيِّم للمعلومات بما يتعلق بحالتهم باإلضافة إلى مشاكل زمالئهم.

 اتحادات العمال
إن رفاه العمال هو االهتمام الرئيس التحادات العمال، بما في ذلك الجوانب االجتماعية ومسائل السالمة 
والصحة المهنيتين. كثيرًا ما تجمع اتحادات العمال البيانات بشأن الحوادث األمراض المهنية في صناعتها 

ذات الصلة بها.

 مكاتب الشرطة وإدارات الطوارئ
إن وكاالت إنفاذ القانون وإدارات الطوارئ هي نقطة التواصل األولى لتقديم العون عندما يقع الحادث، 
وهي مشمولة في التحقيقات بشأن مكان العمل المتعلِّقة بأسباب الحوادث الشديدة في بلدان كثيرة؛ إنها 
إن  الجمهور.  أفرادًا من  التي تشمل  والحوادث  العمل  البدني في مكان  العنف  أعمال  في  أيضًا  مشمولة 

التقصير والمسؤولية يؤخذان بعين االعتبار أيضًا من ِقَبل النيابة العامة.

 3.6  مستلزمات نظام اإلبالغ المتسم بالكفاءة
وتوصيات بشأنه

كافة  مشاركة  وهو  وجمعها  البيانات  عن  الناجح  لإلبالغ  هام  عنصر  ثمة  أعاله،  الواردة  األقسام  في  ُذِكر  كما 
أصحاب المصلحة وتشكيل التزام قانوني لإلبالغ بأسلوب شامل ومنهجي ويضمن الجودة. يجب إبالغ هذا 

اإلطار التشريعي بوضوح وبساطة وبإيجاز إلى كل شخص متأثر بهذا النظام.
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ْم نظامًا ُمْسَهَبًا  ُصمِّ
في حال أن أكثر من طرف واحد ُمْلَزم باإلبالغ، فسيكون من المحتمل حدوث التكرار. إن ذلك مقبول من 
أجل البيانات الدقيقة والشاملة، لكن يتطلب تحديدًا واضحًا لكل حادث أو مرض لتفادي الَعّد المضاعف. 
فات الشخصية؛ في حال  إن التحديد األفضل سيكون عناصر فريدة كأرقام الضمان االجتماعي أو الُمَعرِّ
الحادث  ومكان  الوالدة،  وتاريخ  االسم،  من  لكل  المناسبة  المشاركات  بالغرض  ستفي  التوافر،  عدم 

وتاريخه، ومعلومات دقيقة عن العمل.

 َأْشِرْك نظام التأمين االجتماعي ضد الحوادث
شاملة  بيانات  سيضمن  شاملة  تغطية  مع  االجتماعي  االجتماعي/التأمين  للضمان  الُمنَظَّم  النظام  إن 
وصحيحة، بشرط أن كافة الحاالت مع أي شكل من اإلعانات-كتغطية الفواتير الطبية، أو تكلفة التأهيل، 
اإلبالغ؛  عدم  أو  الجزئي  اإلبالغ  ضد  فعاالً  ضمانًا  األساس  هذا  سيشكل  مدونًا؛  التعويض-سيكون  أو 
والتأمين  التقاعد،  الذي يشمل طيفه جوانب كصناديق  الضمان االجتماعي  نظام  أكثر على  وينطبق ذلك 
الحوادث  بشأن  بيانات  محتملة  بصورة  سيقدم  رابط  كل  إن  المهني.  الحادث  ضدَّ  والتأمين  الصحي، 

واألمراض المهنية.

 اِستخدْم مبدأ »الُمَتَسبِّب يدفع«
ل التكاليف سيساعد في ضمان البيانات الشاملة. إن معظم الحوادث  إن التعريف الواضح ألطراف َتحمُّ
في العمل وأثناء التنقل، باإلضافة إلى األمراض المهنية، تؤدي إلى تكاليف مباشرة للتدخل الطبي و، في 
بعض الحاالت، للتعويض والمعاشات التقاعدية. إن مبدأ الُمَتَسبِّب يدفع« سوف لن يحفز كافة أصحاب 
المصلحة لتضمين الوقاية الفعالة وتنفيذها فقط، لكن ايضًا يقدم أساسًا الستخالص بيانات إحصائية بما 
التمويل  ُنُظم  إن  المعدودة.  باألحداث  الُمطاَلبات  ربط  خالل  من  المهنية  واألمراض  بالحوادث  يتعلق 
المشترك، كصناديق التعويض، أو صناديق التأمين ضد الحوادث، توزع عبء الحادث والتكاليف المتعلقة 
كافة  الُمَتَسبِّبون  يدفع  حيث  النُُّظم  من  بدالً  المشمولين  المصلحة  أصحاب  من  مجموعة  على  بالمرض 
التكاليف الناجمة عن حادث معين. إن مجموعات أصحاب السياسات المماثلة تقدم أيضًا أساسًا أفضل 
للبيانات اإلحصائية المتعلقة بالحوادث واألمراض، وتحد من خطر اإلبالغ الجزئي أو عدم اإلبالغ، نظرًا 
العواقب االقتصادية  المدراء إلى تفادي  الفردية للمنشآت يمكن أن تؤدي إلى أن يهدف  ألن المسؤولية 

الناجمة عن عدم اإلبالغ عن كامل الحدث أو عدم اإلبالغ على اإلطالق.

 عاِقْب في حاالت عدم اإلبالغ أو اإلبالغ الجزئي
ينبغي فرض العقوبات في حاالت عدم اإلبالغ أو اإلبالغ الجزئي، ألنه سيضيق األساس للبيانات ذات 
اإلبالغ  أو  اإلبالغ  أن عدم  أهمية، حيث  أكثر  ما هو  ثمة  الفعالة؛  الوقاية  يؤثر سلبيًا على  وبالتالي  الصلة 

الجزئي سوف يجعل العاملين يتوقفون عن تقديم الُمطاَلبات بعد الحوادث واألمراض المتعلقة بعملهم.

 وجه واحد للعميل
لتفادي عائق المؤسسات المتعددة التي ُتبلِّغ عن الحوادث واألمراض المهنية، فإن النظام الذي يقدم »الوجه 
والتفتيش  العمل  تفتيش  إدارة  مثاًل،  للمؤسسات؛  المجزأة  المجموعة  إن  األنسب.  هو  للعميل«  الواحد 
الكثير ستبطئ  القانون، وغيرها  إنفاذ  التأمين، وسلطات المهن الصحية، ومؤسسات  الصحي، وشركات 
األشياء وتجعل الوضع صعبًا جدًا، السيما بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المصلحة في 
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االقتصادات غير الُمنظَّمة. يمكن تحديد االستثناءات من أجل األحداث الشديدة حقًا كالحوادث المميتة، 
فوري  إجراء  اتخاذ  تتطلب  وبالتالي  الجمهور؛  و/أو  العاملين  من  كبير  عدد  على  تؤثر  التي  والحوادث 

بصورة ممكنة من ِقَبل الجهات المختلفة المسؤولة عن اإلنفاذ واإلشراف.

 4.6  جمع المعلومات على مستوى المنشأة بشأن الظروف غير اآلمنة
والحوادث التي كادت أن تقع

إن  أداة اإلبالغ، على مستوى المنشأة، عن الظروف غير اآلمنة والحوادث التي كادت أن تقع سوف تقدم نظرة 
ن الوقاية. ثاقبة َقيَِّمة في األوضاع التي من الممكن أنها أدت إلى الحادث وينبغي تضمينها في ُمكوِّ

إن سقوط األشياء الذي يسبب إصابات مميتة أو حوادث كادت أن تقع دون أن تخلف أي ضرر يعتمد على 
عوامل كثيرة، لكن يقدم النظرة الثاقبة: حدث خطر مميت ويحتاج إلى الحيلولة دون حدوثه.

ق فيها وُتحلَّل على نحو  في حين أن الحوادث المميتة )باإلضافة إلى الحوادث الشديدة األخرى( عادة ما ُيحقَّ
واٍف، فإن الحوادث التي كادت أن تقع هي دومًا تقريبًا معروفة من ِقَبل شهود مباشرين فقط.

إن الحادث الذي يتسم بأنه أكثر شدة هو أكثر أرجحية بأن ُيْعَرف عنه بصورة طبيعة؛ يفضي ذلك إلى ثغرة في 
نظرة ثاقبة هامة جدًا كما ُيْظِهر الشكل 1.6.

كيف نسترد معلومات من هذه األحداث الهامة؟ بواسطة إيجاد بيئة تتسم بالثقة وغير عقابية بغية تعزيز اإلبالغ 
الفعال عن الحوادث التي كادت أن تقع واألحداث والمخاطر. إن السلوك غير اآلمن الذي من المتوقع أن ُيبلَّغ 

عنه لكن ُيعاَقب عليه فيما بعد سيفضي إلى عدم اإلبالغ.

الشكل 6�1  ثغرات يف النظرات الثاقبة يف األوضاع املؤدية إىل ا حلوادث

 حادث
مميت

حادث مجاعي

 حادث شديد، 
حادث قابل للتعويض

حادث ضياع الوقت

إصابة

رضر مادي

َحَدث أو سلوك غري آمن/كاد أن يقع

مقدار كبري من املعلومات

 مقدار قليل
 من املعلومات





تتيح قاعدة البيانات لنظام اإلبالغ استخدامًا شاماًل ألصحاب المصلحة المختلفين في ميدان السالمة والصحة 
في مكان العمل وفي ميدان التأهيل والتعويض. ينبغي أن يؤخذ بعين االعتبار أثناء تصميم العملية الخيارات من 
أجل استخدام قاعدة البيانات تلك. ينبغي إعداد البيانات ونشرها بطريقة بحيث يمكن استخدام النتائج من ِقَبل 

أصحاب المصلحة المختلفين.
قبل كل شيء، إن قاعدة البيانات هي أساس من أجل التدابير الوقائية الُمستهَدفة. إن التقرير السنوي الوطني بشأن 
الحوادث واألمراض المهنية هو حصيلة هامة. باالشتراك مع بيانات إحصائية من اقتصاد البلد، فإنه يمكن حساب 
معدالت التكرار وُتظِهر صورة حقيقية للوضع بما يتعلَّق باألخطار المهنية في قطاعات ومهن مختلفة. اعتمادًا 
زة، فإنه يمكن إجراء التحليل إلظهار المجاالت األكثر اتسامًا بالكفاءة من أجل   على البيانات الُمبلَّغ عنها والُمرمَّ

اإلجراء الوقائي.
البيانات،  تلك  من  اشتقاقها  يمكن  القطاعية  أو  اإلقليمية  أو  الوطنية  الوقائية،  واإلجراءات  االستراتيجيات  إن 
ويمكن اتخاذ القرارات السياسية على أساس الحقائق الواقعية، مما يؤدي إلى قبول أفضل. عالوة على ذلك، 

تخلق قاعدة البيانات أساسًا لحمالت الوقاية أو برامج الشركة.
الُمستهَدفة؛  اإلجراءات  العمل التخاذ  تفتيش  إدارة  قبل  استخدامها من  يمكن  البيانات معلومات  قاعدة  تقدم 
مثاًل التفتيش المعتمد على الخطر. يمكن للتأمين االجتماعي ضد الحوادث استخدام البيانات ألنشطة الوقائية، 

وكذلك تفعل منظمات أصحاب العمل والعمال.
إن قاعدة البيانات مفيدة للدراسات الوبائية ولتقييم الخطر وإدارته، ومتابعة اتجاهات تناميه على مدى الزمن. 
ثمة استخدام مفيد لقاعدة البيانات، أال وهو ألغراض التأهيل والتعويض. تقدم البيانات المالية بشأن الحاالت 
في  المنشآت  مساهمة  أن  كما  والمهني،  الطبي  التأهيلين  بتمويل  المتعلق  التخطيط  أجل  من  أساسًا  المختلفة 

تمويل نظام التأمين ُتْحَسب وفقًا لمستوى الخطر وتكلفة التأمين فيها.

نصائح هاّمة
1�  إن البيانات من نامذج احلوادث واألمراض املهنية هي األساس لإلجراء الوقائي عىل املستويات املختلفة: مستوى 

الرشكة، أو مستوى الصناعة، أو املستوى الوطني
2�  إن البيانات الصناعية اإلضافية ستزيد الفائدة

3�  إن مقارنات اخلطر احلقيقية تتطلب معرفة بمعدالت التكرار
4�  قاِرْن معدالت التكرار الوطنية ملهن صناعية خمتلفة

5�  قاِرْن معدالت التكرار الوطنية حلجوم خمتلفة من الرشكات
6�  قاِرْن معدالت التكرار الوطنية عىل مدى فرتات من الزمن

7�  قاِرْن معدالت التكرار الوطنية ملجموعات خمتلفة من العاملني

 7  تحليل البيانات الُمبلَّغ عنها 
والتي ُجم��ِعت
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1.7 االرتباط مع بيانات العمل اإلحصائية األخرى
ثّمة حاجة إلى متثابتات )بارامتيات( إضافية مختلفة بغية المقارنة وتقييم األداء باإلضافة إلى تحديد األخطار 
إحصاءات  بشأن  الدولية  العمل  منظمة  توصية  منها  الكثير  حدد  وقد  االقتصادية،  اآلثار  توضيح  وإلى  النسبية 

العمل، 1985 )رقم 170(، بما في ذلك:

 عدد المنشآت؛ و
 عدد العمال على مستوى الصناعة والقطاع والمنشأة؛ و

 عدد ساعات العمل؛ و
 تكاليف الحوادث واألمراض المهنية؛ و

 ضياع الوقت بسبب الحوادث.

أي  في  واضحًا  يصبح  فإنه  العوامل،  بتلك  يتعلق  بما  األمراض  وعدد  الحوادث  تكرار  معدالت  تفسير  عبر 
قطاعات تحدث األخطار األعلى، وبالتالي تتطلب المقدار األكبر من التدخل. إن قياس معدالت الحدث مقابل 

ن من تقييم األداء. القرى العاملة النَِّشَطة وساعات العمل يشير إلى األخطار النسبية وُيمكِّ

2.7 حساب معدالت التكرار
للحصول على المعلومات بشأن عوامل الخطر في مهن أو قطاعات أو مجموعات عمال، فإنه ثمة حاجة إلى 

د كما يلي: معرفة الخطر النسبي، وهو ُيحدَّ

التكرار النسبي = القيمة المطلقة/القيمة المرجعية

حيث تقوم القيمة المطلقة بَعّد األحداث )كالحوادث(، وُتستخَدم القيمة المرجعية كمؤشر )كالعدد اإلجمالي 
ضين لنفس الخطر أو مقدار محدد من ساعات العمل(.  للعاملين الُمَعرَّ

ُيعبِّر معدل التكرار الناتج عن عدد العاملين، من بين 1٫000 عامل، الذين يعانون من حادث، على سبيل المثال.

تتعلق وقوعات الحوادث أحيانًا بَمنَْسب مقداره 100٫000 أو مليون ساعة عمل. لتوضيح حقيقة أن الخطر 
بدوام  العامل  أقصر من  إلى خطر في وقت  ض  ُمَعرَّ بدوام جزئي  العامل  أن  يعني  العمل، حيث  مكافئ لوقت 

كامل، فإن الرقم اإلحصائي الذي ُيدعى ُمستخَدم ُمكافِئ الدوام الكامل )FTE( ُيطبَّق أحيانًا.

ل حوادث التنقل مقابل عدد العمال ألن خطر التنقل مستقل تمامًا )تقريبًا( عن ساعات العمل. عادة ما ُتثقَّ

بنفس األسلوب كالحوادث، لكن  العاملين  المهنية مع عدد األشخاص  يمكن مقارنة معّدل )وقوع األمراض 
زمن الخفاء )الهجوع( الطويل بين التعرض وبدء المرض )كما نوقش سابقًا( يمكن أن يخفف من الحصيلة، 
مما يتطلب التفسير بعناية بالغة. عامل آخر يتعين أخذه بعين االعتبار في هذا السياق، أال وهو اإلطار القانوني 
ف قائمة األمراض المهنية، التي هي ديناميكية عادة؛ في بعض الحاالت، يمكن العثور على ذروات  الذي ُيعرِّ
في إحصاءات األمراض المهنية، وال تعني أن األمراض حدثت كثيرًا جدًا، لكنها أضيفت إلى قائمة األمراض 

ت في تلك الفترة المعنية من الزمن. المهنية التي ُأِقرَّ
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3.7 نتائج التحليل واإلجراءات
اعتمادًا على  الصناعات  مقيدًا يرصد بعض  أو  إقليمًا  أو  الوطني  الصعيد  أن يكون على  التحليل  لنطاق  يمكن 
غرض التفسير وحجم المجموعة التي ُفِحصت، التي يجب أن تكون كبيرة بما يكفي لتقديم بيانات ذات صلة 

إحصائيًا.
إن التحليل هو أيضًا أداة تتسم بالكفاءة من أجل مفتشي العمل. بواسطة تحليل الحدوثات في مناطقها، فإنها 
ن من وضع أولويات وتخصيص مزيد من الوقت لشركات أو لمهن ذات معدالت حدوث أكبر لألمراض  ُتمكِّ

المهنية، وبالتالي تتطلب مزيدًا من االنتباه وتبدي إمكانية وقائية أكبر.
إن تقييم أداء مهن صناعية مختلفة سيحدد المهن ذات األخطار األعلى ]إن القطاعات عالية الخطر التي كثيرًا ما 

تشاَهد هي البناء والتعدين )التنقيب( وصيد األسماك[ ويزود بأساس لحمالت الوقاية الُمستهَدفة.
أو  المنشآت  تحديد  إن  للوقاية.  َقيَِّمة  احتماالت  ُتظِهر  أن  اإلحصائية  للبيانات  يمكن  أيضًا،   الشركات  ضمن 
خطوط اإلنتاج والمواقع ذات معدالت وقوع أعلى ُتظِهر الحاجة إلى اتخاذ إجراء، في حين أن المنشآت ذات 

معدالت أقل باستمرار من متوسط المعدالت يمكن أن ُتستخَدم كنماذج للمارسات الجيدة.
إن الخيارات من أجل اشتراك متثابتات )بارامترات( مختلفة تتباين ويمكن، بين الكثير من الخيارات األخرى، 
بعقد  العاملون  أو  الشباب،  العاملون  أو  المهاجرون،  العاملون  أو  الصغيرة،  العمل  وحدات  إذا  عما  ُتظِهر  أن 
د المعدات ذات معدالت وقوع حوادث و/أو شدة  بحاجة إلى مزيد من االنتباه بسبب أن األخطار أعلى، أو ُتحدِّ
د العمل بالنوبات )الورديات( أو الصيانة كمداالت التخاذ اإلجراء عندما  أكبر )مثاًل، السيور الناقلة(، أو ُتحدِّ

تبدي معدالت حدوث تفوق المتوسط.
إن تقديم البيانات بشأن تكاليف اإلنتاج؛ وتوافر متوسط هوامش الربح التشغيلي؛ وكما تقتضي اتفاقية منظمة 
ن من اشتقاق المردودية  العمل الدولية بشأن إحصاءات العمل، 1985 )رقم 160) متوسط الكسب؛ فإنها ُتمكِّ
اإلنتاجية وفاقد الُمْخَرج االقتصادي -إنها حقيق�ة َقيَِّمة بشأن إذكاء الوعي لدى أصحاب العمل والمدراء بشأن 

الحاجة إلى الوقاية.





ثمة العديد من جوانب أكثر فائدة ناجمة عن نظام اإلبالغ الكامل والموثوق به وتحليل المعلومات المسجلة. إن 
تحليل اإلحصاءات ليس ببساطة مسألة حساب عدد الحوادث على مدى فترة زمنية.

المهنية،  بيانات الحوادث واألمراض  الفوائد الممكنة إلى فوائد مباشرة، عبر استخدام  ُيْقَسم مجال  يمكن أن 
بيانات اقتصادية أو مالية أخرى يتم الحصول عليها من  البيانات مشتركة مع  وغير مباشرة واسعة إذا ما كانت 

النُُّظم اإلحصائية األخرى. تتضمن األقسام الواردة أدناه األمثلة على ذلك.

1.8 طباعة تقارير الحوادث واألمراض المهنية وإحصاءاتها

التقارير واإلحصاءات الوطنية
ينبغي لكل بلد أن ينشر، على األقل سنويًا، تقارير وطنية بشأن وضع السالمة والصحة في العمل وإحصاءات 
بشأن الحوادث واألمراض المهنية. بغض النظر عن البيانات الفردية أو بيانات الموظفين، التي يجب أن ُتعاَلج 
إلى كل شخص، السيما  للوصول  قابلة  أن تكون  ينبغي  الوطني  التقرير  ُجِمعت في  التي  البيانات  فإن  بسرية، 
الحوادث، وصناديق  كالتأمين ضد  المهنية  واألمراض  بالحوادث  الخاص  االهتمام  المصلحة ذوي  أصحاب 

التعويض، واتحادات الصناعة، واتحادات العمال، ومفتشي العمل.
ينبغي نشر البيانات بأسلوب شامل وُمتَِّسق بغية تقديم وسائل تقييم األداء من أجل المهن والقطاعات الصناعية 
المختلفة، وينبغي تحديد التغيرات على مر السنوات. إن نشر النتائج الوطنية هو أداة فعالة بشأن جذب االنتباه 

العام من أجل السالمة والصحة في العمل.

نصائح هاّمة
1�  ينبغي نرش اإلحصاءات والتقارير الوطنية بشأن السالمة والصحة يف العمل

2�  يمكن للتقارير أن تركز عىل مواضيع ُمستهَدفة خمتلفة املهن الصناعية أو املنشآت أو أنواع احلوادث
3�  إن وضع الرشكات أو املهن الصناعية يف مراتب يدعم التحفيز من أجل اإلجراء الوقائي

4�  يقدم حتليل احلوادث واألمراض املهنية املعلومات األساسية من أجل اسرتاتيجيات السالمة والصحة، 
واحلمالت، وخطط العمل الوطنية

5�  ينبغي استخدام حتليل احلوادث واألمراض املهنية من أجل التعيني امُلستهَدف ملوظفي تفتيش العمل
ُمَصنِّعي اآلالت، وأنشطة الترشيعات  املهنية تؤثر عىل احلوار مع  نتائج حتليل احلوادث واألمراض  6�  إن 

اجلديدة والبحوث العلمية
7�  إن حتليل احلوادث واألمراض املهنية هام يف تقييم فعالية أنشطة الوقاية

8�  إن حتليل احلوادث واألمراض يؤثر عىل اسرتاتيجيات التأهيل والتعويض والتمويل

8 استخدام البيانات الُمبلَّغ  عنها والتي ُجِمعت
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من الممكن أن يهتم أصحاب العمل بتلك المناقشات إذا ما كانت المطبوعات مشتركة مع البيانات المالية، مثاًل 
بشأن فاقد الناتج القومي اإلجمالي )GNP(، والتكاليف اإلجمالية للتأهيل والتعويض أو العدد اإلجمالي أليام 
العمل الضائعة بسبب الحوادث واألمراض. يجب أن يكون الهدف من أجل إقناعهم بأن االستثمار في الوقاية 

ليس تكلفة لكنه استثمار معقول من أجل المستقبل.
بالطب�ع، إن العدد المطلق للحوادث واألمراض المهنية ليس هو موضع االهتمام فقط، لكن معدالت التكرار 
أيضًا. سيكون التقييم المنطقي للبيانات مفيدًا عبر إدخال معدالت التكرار فقط. إن التعاريف ومعدالت التكرار 
الوطنية الُمْعَتَمَدة األقرب إلى تلك المتفق عليها المستخدمة دوليًا هي األسهل من أجل استخالص النتائج من 

وسائل تقييم األداء الدولية.

(SUGA) مثال: التقرير الوطني األلماني بشأن السالمة والصحة في العمل
إن المؤسسة الفدرالية األلمانية للسالمة والصحة المهنيتين )BAuA(، بصفتها مؤسسة حكومية للبحوث، تنشر 
تقريرًا سنويًا نيابة عن الوزارة الفدرالية للعمل والشؤون االجتماعية، حيث يحتوي على بيانات بشأن الحوادث في 
العمل، واألمراض المهنية، والمعاشات التقاعدية، ووقت العمل الضائع، وظروف العمل، باإلضافة إلى بيانات 

شاملة  بشأن أعداد السكان العاملين وتوزعهم.
إن التقرير الوطني األلماني واسع النطاق وهو متوافر للتحميل في الموقع التالي: www.baua.de/suga )لأللمان 

قين. فقط(؛ ومتوافر أيضًا بإصدار قابل للوصول مخصص للُمستخِدمين الُمعوَّ

بشأن  األلماني  الوطني  التقرير  من  كجزء  المهنيتين  والسالمة  للصحة  رئيسة  ألرقام  مثاالً   2�3 الملحق  ُيظِهر 
السالمة والصحة في العمل. تتضمن الصفحة قائمة بفئات:

 الحوادث في العمل القابلة لإلبالغ
 حوادث التنقل القابلة لإلبالغ

 تراكم الحوادث في العمل وحوادث التنقل القابلة لإلبالغ.
عة بحسب الصناعة والزراعة والخدمات العامة وموضوعة في قوائم لفترة  إن كل فئة من هذه الفئات الثالث ُمَوزَّ

ثالث سنوات )2007-2009 في هذا المثال(.

مثال: تقرير المهن السنوي لصناعة المواد الخام ومنتجي مواد البناء 

  Steinbruchs ،بصفتها المؤسسة القانونية للتأمين ضد الحوادث لصناعة المواد الخام ومنتجي مواد البناء في ألمانيا
 )Berufsgenossenschaft (StBG فإنها تنشر تقريرًا سنويًا يتضمن التطورات الجديدة بشأن الوقاية ويلقي نظرة 

في اإلحصاءات بشأن الحوادث واألمراض المهنية.

ُيظهر الملحق 3�3 مثاالً لألرقام الرئيسة للسالمة والصحة المهنيتين كجزء من تقرير هذه المهنة بشأن السالمة 
ن ن علي�ها والعاملين الُمؤمَّ والصحة في العمل. تتضمن الصفحات في البداية نظرة شاملة لعدد الش�ركات الُمؤمَّ
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التحليل على مستويي الصناعة والمنشأة
يمكن بالطبع استخدام المعلومات المتوافرة على مستوى المنشأة ايضًا. في المقام األول، إنه من واجب المنشأة 
في  تقع  التي  األحداث  عن  الناجمة  المهنية  واألمراض  للحوادث  للمنشأة  نوعي  منتظم  تحليل  إجراء  نفسها 
الشركة. إن كل صاحب عمل أو مدير مسؤول سيكون مهتمًا برؤية هذه البيانات ليرى إمكانية إجراء التحسينات 

الداخلية ولمقارنة النتائج مع نتائج المهنة الصناعية ككل.

عليهم وساعات العمل لكل فئة من الحالة التأمينية-حادث في العمل، وحادث تنقل، ومرض مهني- ُتْعطى القيم 
اإلجمالية للحوادث، والمعاشات التقاعدية الجديدة، والوفيات. ثمة مقارنات على مدى الزمن كأرقام ورسوم 
بيانية، لألمدين القصير والطويل. َتظَهر معدالت التكرار بما يتعلق بالُمستخَدمين بدوام كامل وساعات العمل من 
أجل المقارنة؛ باإلضافة إلى ذلك، إن مهنًا صناعية مختلفة تغطيها شركة التأمين تلك )كاإلسمنت والخرسانة، 
الحوادث اإلجمالي لكل  المقارنة مع متوسط معدل  أداؤها وتتم  ُيَقيِّم  إلخ...(  الطبيعي،  الخام، والغاز  والنفط 

1٫000 ُمستخَدم بدوام كامل.

ُيظِهر الملحق 4.3 ُمْخَرجًا آخر إلحصاءات الحوادث كما هو ُمستخَدم في هذا التقرير على شكل وصف للحادث 
لين، ألن تحليل الحوادث لهذا القطاع أظهر أن إعادة تدوير  واستنتاجات من أجل الوقاية لتطبيقها من قبل الُمشغِّ
مواد البناء يسبب حوادث أكثر من المتوسط وأن السقوط سبب شائع للحوادث، فقد نوِقش المثال ويشمل نصائح 

بشأن كيفية الوقاية من الحوادث كما تم إظهاره.

مثال: التقرير الوطني من اليابان
بشأن  المعلومات  بجانب  سنويًا.  تقريرًا   )JISHA( اليابانية  الصناعية  والصحة  السالمة  رابطة  تنشر 
استراتيجية وبرامج تلك الرابطة، ُيظِهر التقرير أرقامًا للتطور طويل األمد للوفيات واإلصابات المؤدية 
َفة على أنها حوادث  إلى غياب عن العمل مقداره أربعة أيام أو أكثر، والحوادث الصناعية الوخيمة، الُمَعرَّ

تؤدي إلى ثالث وفيات و/أو إصابات أو أكثر في نفس الوقت.

المميتة  الحوادث  بشأن  إحصاءات  ويتضمن  الرابطة  لتلك  السنوي  للتقرير  مثاالً   5.3 الملحق  ُيظِهر 
والحوادث المؤدية إلى غياب عن العمل مقداره أربعة أيام أو أكثر.

مثال: التحليل على مستوى المنشأة
بصفتها المؤسسة القانونية للتأمين ضد الحوادث لصناعة المواد الخام ومنتجي مواد البناء، )StBG( فقد استخدمت 
قاعدة بيانات التي حللت فرديًا جوانب مختلفة كثيرة لكل عمل معين. إحداها هو معدل تكرار الحوادث لكل 
اًل مقابل المهنة )في هذا المثال الخرسانة الجاهزة( وكامل صناعة المواد الخام  1٫000 ُمستخَدم بدوام كامل ُمَثقَّ

ومنتجي مواد البناء على مدى زمن مقداره 10 سنوات.

الحوادث في  الوحدة هي  إن  الكاملة والصناعة ككل.  المهنة  مقابل  أداء شركة  لتقييم  مثاالً  الملحق 3�6  ُيظِهر 
العمل لكل 1٫000 ُمستخَدم بدوام كامل، وفترات المقارنة هي إطار زمني مقداره عشر سنوات.
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تقدم بعض منظمات التأمين ضد الحوادث لشركاتها المنتسبة إليها تحلياًل خاصًا لألمراض والحوادث المهنية 
المهنة  بأرقام  المهنيتين  بالسالمة والصحة  المتعلق  أدائها  ن الشركات من مقارنة  ضمن فئة خدماتها؛ مما يمكِّ

الصناعية، وتحديد إمكانياتها بشأن التحسين.

مثال: وصول العموم إلى سجل السالمة للشركة
وساعات  مميتة(،  غير  أو  )مميتة  اإلصابات  بشأن  بيانات  المتحدة  الواليات  في  للمناجم  والصحة  السالمة  إدارة  تنشر 
العمل، وإجماليات اإلنتاج، والتنويهات، واألوامر، والحمايات للمناجم في الواليات المتحدة عبر اإلنترنت. بإمكان أي 
يليكا. يمكن  ل معين، وعدد نتائج التفتيش، وحتى مستويات التعرض لغبار السِّ شخص البحث عن سجل السالمة لُمشغٍّ

www.msha.gov/drs/ASP/BasicMineInfostatecounty.asp :االطالع على نظام االسترداد في الموقع التالي

ُيظِهر الملحق 3�7 نظرة شاملة لمتثابتات )بارامترات( معينة للمناجم كما هي متاحة عبر اإلنترنت.

مثال: الوضع في مراتب على صعيد المهنة
تقييمًا سنويًا لألداء لكافة    )PMBG( الورق الحوادث لصناعة  للتأمين ضد  القانونية األلمانية  المؤسسة  نشرت 
الشركات التي تستخدم أكثر من 60 عاماًل بدوام كامل، آخذة بعين االعتبار وقت العمل الضائع بسبب الحوادث. 
نت كل شركة من مالءمة سجلها بشأن السالمة مقابل معيار الصناعة ذات الصلة. إن هذه الوسيلة لتقييم األداء مكَّ

إلى  َعة  ُمَوزَّ عمل  ساعة   1٫000 لكل  الحوادث  بسبب  الضائعة  العمل  ساعات  مقارنة   8�3 الملحق  ُيظهر 
مجموعات:

أ- أكثر من 600 ُمستخَدم بدوام كامل
ب- 401 إلى 600 ُمستخَدم بدوام كامل
ج- 301 إلى 400 ُمستخَدم بدوام كامل
د- 201 إلى 300 ُمستخَدم بدوام كامل

هـ- 101 إلى 200 ُمستخَدم بدوام كامل
و-  60 إلى 100 ُمستخَدم بدوام كامل

ُينَْظر إلى كل شركة وفقًا للسنة األخيرة )2008 في هذه الحالة(، ومتوسط 4 سنوات )2004-2007(. أيضًا ُقيِّم 
أداء كل شركة مقابل متوسط مجموعتها )أ - و( والصناعة ككل.

وضع الشركات في مراتب
إذا ما وافقت كافة الشركات األعضاء، فإنه من الشائع لمنظمات أصحاب العمل أن تنشر مراتب ألداء أعضائها 
بشأن السالمة والصحة. يتيح ذلك لكل شركة أن تقارن وضعها مع المنافسين. يتم ذلك أحيانًا دون ذكر األسماء 

مع إعطاء رقم تعريف لكل شركة كي تتمكن من تحديد وضعها.
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الشكل 8�1 »دورة من اإلبالغ إىل الوقاية«.

اإلبالغ عن احلوادث 
واألمراض

اجلمع بني البيانات االقتصادية 
ض والصناعية وبيانات التعرُّ

وضع تدابري وقائية 
وتدابري قانونية مناسبة

 هل تدابريَك 
الة؟ فعَّ

 تنفيذ التدابري 
وحتسني السالمة والصحة

مثال: صحائف حقائق للقطاعات الصناعية األسترالية
إن مؤسسة العمل اآلمن SafeWork Australia بصفتها وكالة قانونية حكومية أسترالية مع مسؤولية أولية لتحسين 
السالمة والصحة في العمل وتعويض العاملين، تنشر، من بين تقارير أخرى كثيرة بشأن الحقائق واألرقام المتعلقة 
البناء.  أو  )التنقيب(  كالتعدين  الصناعية  القطاعات  بشأن  كثيرة  حقائق  صحائف  المهنيتين،  والصحة  بالسالمة 
مقابل  النتائج  ل  وُتَثقَّ والوفيات،  للُمطاَلبات  الوخيمة  الحاالت  تغطي  صفحتين  من  حقائق  صحيفة  كل  تتكون 
عدد الُمستخَدمين واألقاليم المحلية. تعطي الصحائف أيضًا نظرة في األسباب األكثر شيوعًا للوفيات لحوادث 

الَمْرَكبات أو اإلصابة عبر سقوط األشياء أو حركتها.

اآلمن  العمل  مؤسسة  ِقَبل  من  المنشورة  األسترالي  التصنيع  نشاط  بشأن  حقائق  صحيفة    9�3 الملحق  ُيظِهر 
.SafeWork Australia األسترالية

 2.8  التحسين المستمر عبر »دورة من اإلبالغ 
إلى الوقاية«

إن جمع البيانات عالية الجودة هو من مستلزمات أصحاب المصلحة كي يتفهموا أهمية السالمة والصحة في 
واألمراض  للحوادث  واالقتصادي  االجتماعي  األثرين  إن  الُمستهَدفة.  الوقاية  في  االستثمار  وفوائد  العمل 
لالقتصاد  للمنشآت  التنافسية  القدرة  وعلى  والخدمات،  الُمنَْتج  جودة  وعلى  الوطني،  االقتصاد  على  المهنية 

الوطني يصبحان أكثر تركيزًا من أجل أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم.

 مجع البيانات
وحتليلها
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ُتظِهر »دورة من اإلبالغ إلى الوقاية« في الشكل 1.8 كيف أن اإلبالغ وجمع البيانات وتحليلها ينبغي أن تكون 
التدابير  اتخاذ  من  بها  الموثوق  البيانات  ن  ُتمكِّ والصحة.  السالمة  لتحسين  العمل  مكان  في  بالتدابير  مرتبطة 
الصحيحة والتحقق لرؤية عما إذا التدابير فّعالة وتساعد فعاًل في تحسين السالمة والصحة في مكان العمل. إذا 

لم تكن النتائج جيدة بما فيه الكفاية، فإنه ينبغي تصحيح التدابير الُمتََّخَذة.

إلى  بحاجة  هي  التي  المجاالت  وتحديد  صحيحة  أهداف  وضع  بها  الموثوق  البيانات  بدون  المستحيل  من 
ستساهم  التي  العمل  ظروف  تحسين  عبر  واألمراض  الحوادث  تقليل  بغية  الوقائية  األنشطة  في  االستثمارات 
بدورها باإلنتاجية والنمو االقتصادي للمنشأة المعنية. من المستحيل بدون البيانات الموثوق بها وضع تدابير 
ودعمها لتغيير السلوك غير اآلمن الناجم عن الثقافات الُعْرفِيَّة أو االجتماعية التي لها تأثير على السالمة والصحة 
في العمل. بدون البيانات الموثوق بها ستخفق المجتمعات في إدراك أهمية السالمة في العمل مقارنة بمجاالت 

هامة أخرى كحماية البيئة.

التغطية  هي  النامية،  البلدان  أو  الناشئة  االقتصادات  في  للنُُّظم  والسيما  النُُّظم،  لكافة  األهم  المشكلة  إن 
الحوادث  عن  باإلبالغ  القانوني  االلتزام  إن  والشركات.  العمل  أصحاب  قبل  من  اإلبالغ  وجودة  والموثوقية 
واألمراض المهنية لوحده سوف لن يفضي إلى معدالت إبالغ كافية ما لم يتواجد عنصر التحفيز الذاتي الذي 
يشجع أصحاب العمل والشركات على اإلبالغ عن كافة الحوادث واألمراض في العمل. إن الخطر المحتمل 
ألن تكون الحالة عرضة لإلحالة إلى النيابة العامة يمكن أن يحول دون اإلبالغ الكامل ما لم يتواجد وعي عام 
بأن اإلبالغ هو جزء أساسي لجمع المعلومات من أجل استراتيجيات الوقاية الُمستهَدفة التي ستكون مفيدة من 
ض  االقتصادي، وأن عدم اإلبالغ سُيعرِّ والنمو  اإلنتاجية  تكرار حاالت مماثلة ومن أجل  الحيلولة دون  أجل 

للعقوبة إذا ما ُاْكُتِشف بواسطة عناصر أخرى للنِّظام.

يجب  لذلك  وطنيًا.  حتى  أو  قطاعيًا  أو  إقليميًا  أو  عالميًا  المتوافرة  البيانات  جودة  قلة  وهي  أخرى  نتيجة  ثّمة 
استخدام أساليب التقييم.

حتى في البلدان التي ُنُظم تفتيش العمل فيها متطورة للغاية، فإن معدالت اإلبالغ هي 75 إلى 80 بالمئة فقط. 
إن نظامًا موثوقًا به منفصاًل للضمان االجتماعي والتأمين ضد الحوادث واألمراض المهنية مهّم من أجل اإلبالغ 

الشامل عن الحوادث واألمراض المهنية.

8�2�1 استراتيجيات الوقاية على المستويات الوطنية واإلقليمية والصناعية وعلى مستوى المنشأة
187)؛  2006 )رقم  المهنيتين،  الترويجي للسالمة والصحة  الدولية بشأن اإلطار  العمل  وفقًا التفاقية منظمة 

على كل دولة عضو أن:
 تعزز بيئة عمل آمنة وصحية عن طريق صياغة سياسة وطنية؛ و

مع  بالتشاور  دوريًا  وتستعرضه  تدريجيًا  وتطوره  وتحفظه  المهنيتن  والصحة  للسالمة  وطنيًا  نظامًا    تضع 
المنظمات األكثر تمثياًل ألصحاب العمل وللعمال؛ و

  تضع برنامجًا وطنيًا بشأن السالمة والصحة وتنفذه وتراقبه وتقيمه وتراجعه دوريًا، بالتشاور مع المنظمات 
األكثر تمثياًل ألصحاب العمل وللعمال.

بغية صياغة سياسة وطنية ووضع أهداف البرنامج الوطني ومجاالت عمله، فإنه ال يمكن االستغناء عن البيانات 
التي  المهنية وأسبابها وشدتها وترتيب حدوثها وُمعدل تكرارها  الحوادث واألمراض  بها بشأن نوع  الموثوق 

يمكن الحصول عليها من النظام الوطني لجمع البيانات وتحليلها فقط.
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االستراتيجيات  في  أيضًا  لكن  فحسب،  الوطنية  االستراتيجيات  في  أساسيًا  دورًا  الباينات  قاعدة  تمارس  ال 
اإلقليمية أو القطاعية أو المهنية الصناعية أو حتى االستراتيجيات النوعية للمنشأة.

8�2�2 أنشطة الوقاية الُمستهَدفة
تقدم البيانات من اإلبالغ وجمع البيانات الُمتَقنين لبيِّنَة القرارات بشأن كافة أنواع اإلجراء الوقائي بغية تحسين السالمة 
والصحة في العمل. تشتمل تلك اإلجراءات على حمالت الوعي والسالمة، واالستراتيجيات الصناعية والقطاعية 
وحمالتها، والحوار مع الُمصنِّعين، والبحوث العلمية لتحديد األخطار وكشف أخطار جديدة، ووضع التشريعات 

والمعايير وتحديثها، وتقييم مبادرات الوقاية، واستراتيجيات التأهيل، واستراتيجيات التمويل والتعويض.

8�2�3 إدارات تفتيش العمل
تقدم البيانات من اإلبالغ وجمع البيانات الُمتَقنين معلومات أساسية لوضع األولويات الالزمة إلدارات تفتيش 
التفتيش  تكرار  معدالت  تحديد  يمكن  البيانات  استخدام  بواسطة  بحوذتها.  التي  الموارد  ولتخصيص  العمل 
وحساب الموارد الالزمة للموظفين المتعلقة بها. يمكن استخدام البيانات التخاذ قرار بشأن الموارد البشرية 
الالزمة من ِقَبل الحكومة. اعتمادًا على الَبيِّنَة التي ُجِمعت، فإنه باإلمكان االستخدام الفّعال للموارد المتوافرة 
من أجل النصح والتفتيش للمنشآت التي هي األكثر احتياجًا وللقطاعات عالية الخطر وحتى لمفتشي العمل كي 

يخططوا عملهم وفقًا للحاجة.
سالمة  وضعف  الخطر  عالية  المنشآت  أو  اآلالت  بشأن  معلومات  الوطنية  البيانات  قاعدة  من  البيانات  تقدم 
مي اآلالت والمعدات أو ُمصنِّعيها، أو ُمستوِرديها،  اآلالت. ينبغي استخدام ذلك من أجل الحوار الَبنَّاء مع ُمصمِّ
اآلالت  مي  ُمصمِّ معرفة  وستزداد  باآلالت  المتعلقة  السالمة  ضعف  من  التخلص  يمكن  كنتيجة،  ديها.  ُمورِّ أو 
وتفهمهم. في نهاية سلسلة المناقشة، فإنه من الممكن حتى إجراء مراجعة )تدقيق( لآلالت ومنح شهادة من ِقَبل 

مؤسسة مستقلة معنية باختبار اآلالت.

8�2�4 البحوث والتعويض واالستخدامات األخرى
البيانات الوطنية معلومات من أجل البحوث العملية للمساعدة في التصدي لمسائل  البيانات من قاعدة  تقدم 
العمل  الناجمة عن  أواألخطار  الكيميائية،  العوامل  الناجمة عن  كاألخطار  العمل  مكان  في  والصحة  السالمة 
يليكا، أو األخطار الناجمة عن األنواع  بنظام النوبات )الورديات(، أو األخطار الناجمة عن التعّرض للغبار وللسِّ
المختلفة من اآلالت وأسبابها الرئيسة أو أوقات وقوع حوادث التنقل، أو أعمار العاملين التي فيها العاملين أكثر 

رجحانًا لوقوع الحوادث، أو وسائل النقل التي سببت حوادث أكثر.
عالوة على ذلك، إن البيانات هامة من أجل التحديد السريع لألخطار الجديدة أو الُمستِجدة في مكان العمل، 

بحيث يمكن وضع استراتيجيات الوقاية باكرًا ما أمكن.
تقدم البياناُت من اإلبالغ وجمع البيانات الُمتَقنين المعلومات األساسية من أجل تصميم قوانين العمل والمبادئ 
التوجيهية التقنية، ومعايير السالمة. تساعد البيانات في تقديم أساس للَبيِّنَة من أجل وضع تشريعات جديدة أو 

تحديثها، والقواعد والمعايير التقنية.
الوقاية  استراتيجيات  كافة  فعالية  لتقييم  ضرورية  الوطنية  البيانات  قاعدة  من  البيانات  إن  آخرًا،  وليس  أخيرًا 

ومبادراتها وأنشطتها.
ال تعتبر البيانات من قاعدة البيانات الوطنية ضرورية من أجل إعداد استراتيجيات الوقاية وتوجيهها ومراقبتها 
فحسب، لكنها مفيدة من أجل استراتيجيات التأهيل أيضًا. تشتمل المعلومات العامة على المعلومات المتعلقة 
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بعدد وأنواع والتوزع المحلي لإلصابات واألمراض التي تتطلب معالجة خاصة، كاألقسام المتخصصة بمعالجة 
ضحايا الحروق.

سُتستخَدم  المهنية.  واإلصابات  األمراض  بمعالجة  المتخصصة  العيادات  من  شبكة  البلدان  بعض  َتستخِدم 
يمكن  اإلقليمية.  وأماكنها  المعالجة  أماكن  من  االزم  العدد  تخطيط  في  الوطنية  البيانات  قاعدة  من  البيانات 
للبيانات أيضًا أن تساعد في وضع إجراءات المعالجة المتخصصة لألنواع المختلفة من اإلصابات واألمراض 
الطبي واالاجتماعي هو حل اجتماعي  التأهيلين  المشابهة ألن كل استثمار في  بالتدابير  المهنية. ُيوصى بشدة 

أفضل ويحقق عالقة التكلفة-الفعالية بمقدار أكبر من دفع المعاشات التقاعدية مدى الحياة.
ثّمة جانب آخر يتعلق باستخدام البيانات من اإلبالغ وجمع البيانات وتحليلها الُمتَقنة، أال وهو: إن البيانات هاّمة 

جدًا الستراتيجيات التعويض وتمويل النظام بأكمله.
قبل كل شيء، تقدم قاعدة البيانات معلومات كي تحسب الحكومة أثر تغيير اللوائح المتعلقة بالتعويض. على 

سبيل المثال، يمكن مسبقًا حساب االزدياد الالزم في النسبة المئوية لمدفوعات المعاشات التقاعدية.
يمكن استخدام قاعدة البيانات أيضًا لتوزيع تكاليف الحوادث واألمراض المهنية بإنصاف ما أمكن وفقًا لمبدأ 
البيانات إليجاد أصناف للخطر من أجل الصناعة  الحوادث  القانوني ضد  التأمين  »الُمَتَسبِّب يدفع«. َيستخِدم 
بغية حساب المساهمة من المهن المختلفة على نحو عادل ما أمكن. فضاًل عن ذلك، َتستخِدم ُنُظم كثيرة قاعدة 
وقاية  في  تستمر  كي  المنشآت  تحفيز  بغية   »bonus-malus ب�»جيد-سيء  ُيعرف  الذي  نظامها  إلدارة  البيانات 

أفضل.



كما ورد في الفصل 8، ثّمة استخدامات عديدة للنظام الوطني الموثوق به لإلبالغ ولجمع البيانات ولتحليلها؛ 
لكن بالطبع يجب تضمين بعض االعتبارات الخاصة أثناء عملية التصميم.

1.9  المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، والعاملون لحسابهم الخاص، والعاملون 
بعقود، والعاملون المهاجرون، والعاملون في القطاعات غير الُمنظَّمة.

إن منشأة أصغر هي منشأة أكثر صعوبة في تضمينها في النظام. ُتظِهر البيانات اإلحصائية من البلدان ذات التجربة 
الطويلة في اإلحصاءات الوطنية للحوادث أن منشأة أصغر هي ذات خطر أكبر بما يتعلق بوقوع الحوادث أو 
حدوث األمراض المهنية لدى العاملين. ال تكمن المشكلة في معدالت تكرار أعلى فحسب، لكن في العدد 
اإلجمالي للحوادث واألمراض أيضًا. ويعود السب في ذلك إلى أن العدد اإلجمالي للمنشآت الصغيرة ومتناهية 
الصغر يفوق عدد المنشآت المتوسطة أو الكبيرة بمقدار كبير. على سبيل المثال، في ألمانيا من بين 3.2 مليون 
منشأة، فإن أكثر من 2.8 مليون منشأة هي ضمن مجموعة عدد الُمستخَدمين األقل من عشرة عمال؛ إن خطر 
وقوع الحوادث فيها في العمل والتعويض عنها هو أكبر بحوالي 30 بالمئة، وخطر وقوع الحوادث المميتة فيها 

هو أكبر ب� 2.5 مرة تقريبًا مقارنة بمتوسط كافة الشركات.
تلك  ُاسُتثنيت  ما  إذا  النظام.  في  تضمينها  ينبغي  حجمها،  عن  النظر  بغض  المنشآت،  كافة  إن  لذلك  عمومًا، 
المجموعة، فإنه من المستحيل الحصول على صورة حقيقية لظروف السالمة والصحة في مكان العمل بسبب 
استثناء األعمال ذات الخطر األكبر. إن ذلك ال يخلق ضعفًا في البيانات اإلحصائية فحسب، لكن يخلق أسلوبًا 
ضعيفًا للوقاية أيضًا، مما يتطلب احتياجات لتلك المجموعة بشأن الدعم الخارجي في ميدان الوقاية، التي ال 

تملك البنى الداخلية لخبراء السالمة والصحة كما تفعل المنشآت األكبر.
إن المسألة التي يتعين التصدي لها هي كيفية البدء بالتواصل مع تلك المجموعة من الشركات والحوار معها. 
من الهام إجراء اتصال إداري مع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يعني أنه ينبغي أن يكون من الواجب 
التسجيل في قاعدة البيانات الوطنية للمنشآت. ُيستخَدم هذا التسجيل في بلدان كثيرة ألغراض متعددة؛ مثاًل، 

كمعلومات هاّمة لسلطات الضرائب أو للتأمين االجتماعي أو لتفتيش العمل.
إذا ما تم تضمين الُمستخَدمين أو حتى أصحاب العمل من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في إعانات من 
التأمين ضد الحوادث كتغطية نفقات المعالجة الطبية بعد الحوادث أو مدفوعات المعاشات التقاعدية، فإن ثّمة 

عنصر تحفيز ذاتي يشجع أصحاب العمل على اإلبالغ.
أكثر صعوبة، بشكل رئيس  المستقلون( هو  العمال  )مثاًل،  الخاص  العاملين لحسابهم  إن تضمين األشخاص 
التي تشمل  الحوادث  إلى تضمين  الوطنية  إذا ما هدفت استراتيجية اإلبالغ  المشكلة،  ثمة فقط طريقتان لحل 

األشخاص العاملين لحسابهم الخاص في قاعدة البيانات الوطنية.
قد يكون ممكنًا تحفيز تلك المجموعة على اإلبالغ عن حوادثها المهنية على نحو إرادي. لكن لماذا ينبغي أن 

يفعلوا ذلك إذا لم يروا أي منفعة شخصية؟

 9 توسيع التغطية
بنظ�ام اإلبالغ



تحسين اإلبالغ عن الحوادث واألمراض المهنية وجمع بياناتها وتحليلها على المستوى الوطني  42

لذلك ُيوصى بتضمين العاملين لحسابهم الخاص في التأمين القانوني ضد الحوادث، وذلك عبر القانون مما 
التأهيل  تكلفة  تغطية  عبر  فوائدها  يتوقعون  ألنهم  نة  ُمَتَضمَّ ستكون  بالحوادث  المتعّلقة  تقاريرهم  أن  يضمن 

والتعويض من ِقَبل الجهة المعنية بالتأمين.

يبدو أن االقتصادات الحديثة تحتاج إلى تلك األنواع من العمل بسبب المنافسة العالمية. بالطبع من الضروري 
اإلشارة إلى أن اإلطار القانوني الواضح ضروري بغية تفادي سوء االستخدام. تحت هذه الظروف اإليجابية، 
مشكلة  يعتبر  ال  اإلبالغ  نظام  في  المؤقت  العمل  وكاالت  ِقَبل  من  الُمنظَّم  والعمل  بعقود  العمل  تضمين  فإن 

بالنسبة للعمال ذوي الصلة الواضحة مع صاحب عملهم المسؤول عن اإلبالغ.

ثمة مشكلة أكثر خطورة، أال وهي تضمين هؤالء العاملين في أنشطة الوقاية للمنشآت  المتعاقدة وفي خدمات 
الوقاية.

ثّمة مشكلة خطيرة تتعلق بتضمين العاملين المهاجرين غير الشرعيين والعاملين في القطاع غير الُمنظَّم في ُنُظم 
اإلبالغ. في حال أن هؤالء العاملين يؤدون عماًل غير قانوني، فإنه سلوك إجرامي وما من ثمة آلية وما من ثمة 

فائدة لصاحب العمل أو العميل كي ُيبلغ-في الواقع، إن العواقب القانونية هي ميزة في حال عدم اإلبالغ.

َعَرضًا  المعرفة  إن  أحيانًا.  الظل  واقتصاد  الشرعي  غير  العمل  منع  إلى  االستراتيجية  تهدف  أن  ينبغي  لذلك 
جميع  واجب  من  الشرعي.  غير  العمل  مكافحة  في  تساعد  الشرعيين  غير  العاملين  لدى  الوخيمة  بالحوادث 
القانونية الصارمة  اللوائح  البلدان وضع استراتيجيات وطنية لمكافحة العمل غير الشرعي واقتصاد الظل عبر 

والتفتيش الُمنتَظم، وتحويل عمل المهاجرين غير القانوني إلى عمل قانوني.

في الوقت الحاضر لدينا سوق العمل العالمي الذي يشتمل على عمل المهاجرين من بلدان منخفضة الدخل إلى 
ر العدد اإلجمالي للمهاجرين عالميًا ب� 214ِ مليون مهاجر، أي حوالي 3.1 بالمئة  بلدان ذات دخل أعلى. ُيقدَّ
من سكان العالم، وهو أكثر من ضعف العدد قبل 25 سنة الماضية، وإن هذا العدد سيزداد إلى 4.5 بالمئة بحلول 
عام 2050. يعني ذلك أننا نواجه مشكلة متزايدة. ثمة بلدان حيث يعمل 50 بالمئة من قوة عملها خارج تلك 
البلدان. لكن المسألة ليست مجّرد العاملين المهاجرين من دولة إلى دولة، ففي بعض البلدان الكبيرة ثّمة أيضًا 

مشكلة عمل المهاجرين داخل البلد نفسه.

إن الحل هو جعل عمل المهاجرين قانونيًا وتضمين العاملين المهاجرين في كافة االلتزامات القانونية كعاملين 
عاديين. حذوًا لهذا النهج، ُيوصى بأنه ينبغي لكل بلد أن يؤسس جهة مؤّسسية )إدارة الهجرة في الدولة( تتصدى 
لمشكلة عمل المهاجرين. يجب يجب تضمين العاملين المهاجرين في ُنُظم الضمان االجتماعي. في حال أنهم 
أيضًا.  االجتماعي  النظام  من  االستفادة  بحق  يتمتعون  فإنهم  عملهم،  عبر  للبلد  االقتصادي  النمو  في  يسهمون 

ينبغي تنظيم قوائم بالعاملين المهاجرين في قاعدة البيانات اإللكترونية وينبغي تسجيلهم عندما يدخلون البلد.

في حال أن العاملين المهاجرين يعملون بصورة قانونية، فإنه من الممكن تضمينهم في نظام اإلبالغ أيضًا. ينبغي 
األسلوب  بنفس  المهاجرون  العاملون  لها  يتعرض  حوادث  أي  عن  اإلبالغ  واجب  العمل  لصاحب  يكون  أن 
الُمْلَزم بالقيام به تجاه العاملين المقيمين. يجب إدراج حوادثهم في قاعدة بيانات البلد، حيث يعملون، ألن ذلك 

يصف وضع السالمة في مكان العمل في ذلك البلد وليس في بلدهم األم.

ونظرًا ألن العاملين المهاجرين في الصين قلقون، على سبيل المثال، فإّن ثّمة مبادرات جديدة لتضمينهم في 
سبيل  على  الصين  في  الطبيعي  للحجر  عادلة  مهنة  أجل  من  المشاريع  ضمن  االجتماعي.  بالضمان  التغطية 
المثال، فإن محرر التسمية يتطلب عقود العمل وتغطية الضمان االجتماعي حتى للعاملين المهاجرين. في حال 

أن أصحاب العمل موافقون على ذلك، فإنهم سيوافقون أيضًا على اإلبالغ عن الحوادث.
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2.9 ترتيبات اإلبالغ
ال يكون واضحًا أحيانًا على عاتق من يقع واجب اإلبالغ، السيما عندما يتعاون عدة أصحاب عمل في مشاريع 
معقدة. إن عمل البناء هو دائمًا مسألة معقدة، ألنه يتطلب تعاون منشآت كثيرة وأصحاب عملها في بنى تنظيمية 

عسيرة، )العميل، المتعاقد الرئيس، المتعاقدون الفرعيون( وسيناريو يتبّدل من يوم آلخر.

مع ذلك، ال ينبغي أن يكون واجب اإلبالغ المشكلة األكثر خطورة إذا ما نصت التشريعات على أن كل عامل 
المسؤول  سيكون  هذا  العمل  صاحب  فإن  منه؛  أجره  ويتقاضى  معين  لعمل  فقط  واحد  عمل  لصاحب  يعمل 
الوحيد. إن المشكلة في سيناريوهات العمل المعقدة هي كيفية تنظيم نقل المعلومات بشأن الحادث من شخص 
مسؤول عن اإلبالغ إلى شخص مسؤول عن الوقاية. يكمن الحل لهذه المشكلة عبر تنظيم أي أطراف تتلقى 

نسخة من تقرير الحادث.

في حين أنه يجب إرسال التقارير إلى جهة الضمان القانوني ضد الحوادث، وأن جمع البيانات وتحليلها يجري 
المعلومات  إن  العمل.  لصاحب  المالية  للعواقب  كنتيجة  أيضًا،  أخطار  ثّمة  لكن  واضحة.  الفوائد  فإن  هناك، 
المتعلقة بالحوادث وتكاليفها سُتستخَدم عادة بصورة غير مباشرة لحساب مساهمات صاحب العمل عبر تحديد 
درجات الخطر المختلفة. في حال أن عدد الحوادث وتكاليفها يؤثر على المساهمة اإلجمالية لصاحب العمل 
مباشرة )التي هي أسلوب إيجابي لتحفيز صاحب العمل ليستثمر في ميدان الوقاية(، فقد يكون ثّمة خطر وجود 
كطلب  رقابة  عناصر  على  اإلبالغ  نظام  يشتمل  أن  ينبغي  لذلك،  المساهمات.  لتقليل  عنها  ُمبلَّغ  غير  حوادث 

المعلومات عبر طريقتين لإلبالغ؛ مثاًل، تقارير من صاحب العمل باإلضافة إلى تقارير من األطباء.

ينبغي تضمين األمراض المهنية في قاعدة البيانات. ُتظِهر الحوادث واألمراض المهنية، بما في ذلك حوادث 
التنقل، الوضع الحقيقي بشأن نتائج أداء السالمة والصحة في العمل في البلد.

لكن قد تكون إجراءات اإلبالغ مختلفة قلياًل، ال ُتظِهر أمراض مهنية كثيرة آثارها الصحية السلبية فورًا، لكن 
بعد سنوات من التعرض ]فترة الخفاء )الهجوع([، ولذلك إن الفحوصات الطبية المنتظمة ضرورية بغية كشف 

األمراض المهنية باكرًا ما أمكن؛ وقد يحدث بعضها حتى بعد تعرض َتَوقَّف بسبب سمات المرض. 

المهني عن عالقات مختلفة )صاحب عمل- المرض  ينجم  قد  االعتبار:  بعين  أخذه  ثّمة عامل حاسم يجب 
من  يكون  أن  وينبغي  المرض  تقدم  عن  مسؤولة  منشأة  أي  تحديد  الصعب  من  ذلك  كل  يجعل   عامل(. 

واجبها اإلبالغ.

لذلك، لدى بعض البلدان الُعْرف التالي: سُيبلَّغ عن المرض المهني إلى الجهة المعنية بالتعويض في البداية من 
ِقَبل الطبيب الذي حدد التشخيص والذي لديه شك أن المرض قد يكون ناجمًا عن العمل. بعدئذ ستحّقق الجهة 
المعنية بالتعويض مع كافة أصحاب العمل أثناء تاريخ العمل وتتواصل معهم. ُيطَلب من صاحب العمل الحالي 
الحذر  توخي  يجب  البيانات،  قاعدة  إلى  الحالة  إدخال  أثناء  التعرض.  عن  مسؤوالً  يكن  لم  لو  حتى  اإلبالغ 

لضمان أن الحالة ُتَصنَّف وفقًا للتعرض األخير بغية تفادي اشتقاق نتائج غير صحيحة.

ثمة أحيانًا نقاش بشأن فيما إذا كان الحادث أو المرض مرتبطًا بالعمل أم ال، مما يعني أن الحالة قد تكون حالة 
صحة عمومية، أي غير مرتبطة بالعمل. يحدث ذلك بازدياد في حال أن فوائد الحاالت المرتبطة بالعمل أوسع 
من حاالت المعالجات الطبية المنتظمة، كتلك التي تغطيها الرعاية الصحية. تساعد التعاريف القانونية الواضحة 

في الحد من هذا الجدل.
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ضمن النقاش الوطني المتعلق بالمسؤولية عن اإلبالغ، وجمع البيانات وتقييمها، فإن المسألة قد تنشأ عن ما هي 
محاسن ومساوئ التأمين الخاص ضد الحوادث مقابل التأمين القانوني ضد الحوادث. ينعدم مكون الوقاية في 
معظم النُُّظم المعروفة التي تشتمل على التأمين الخاص ضد الحوادث، ألن »دورة من اإلبالغ إلى الوقاية« غير 
َنِشَطة. ال يمكن بواسطة النظام جعل الُمْدَخالت باتجاه وقاية أفضل. فضاًل عن ذلك، إن التحفيز على استخدام 
 كافة المعلومات التي ُجِمعت من أجل أنشطة تقليل تكاليف الحوادث المهنية يتم بنسبة أكبر في النظام القانوني من 

النظام الخاص.

3.9 حماية الخصوصية
بالنسبة لكافة عمليات جمع البيانات، والتي تشتمل على جمع البيانات من الحوادث واألمراض المهنية، فإن 
أثناء  البيانات تصبح هاّمة أكثر وأكثر. يجب توّخي الحذر لحماية خصوصية العاملين المعنيين  مسائل حماية 

جمع البيانات الشخصية. ُيوصى بالتشاور مع الجهة المعنية بحماية البيانات الوطنية.
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امللحق 2�1
لة لنموذج تقرير احلادث كام يرد يف نموذج تقرير احلادث امُلستخَدم يف أملانيا مثال للتعليامت امُلعدَّ

I� تعليقات عاّمة
ضة هي أفراد مكلفون بصورة  ض هي المسؤولة عن إعداد التقرير. األطراف الُمفوَّ إن الشركة أو طرفها الُمفوَّ

صريحة من ِقَبل الشركة إلعداد التقرير.
من المسؤول عن إعداد تقرير الحادث؟

يجب إرسال التقرير إذا ما أدى الحادث في مكان العمل أو حادث التنقل إلى فقدان القدرة على العمل ألكثر 
ن عليه. من ثالثة أيام أو أدى إلى وفـاة الُمَؤمَّ

متى يجب إرسال تقرير الحادث؟

يجب إرسال تقرير الحادث إلى الجهة التأمنية المسؤولة. حيثما تكون الشركة خاضعة لسلطة إشرافية معنية 
بالسالمة المهنية العامة )من أجل العمليات الزراعية التي ُيستخَدم فيها ُمستخَدمين(، فإنه يجب إرسال نسخة 
واحدة إلى السلطة اإلقليمية المسؤولة عن السالمة المهنية )مثاًل، الوكالة اإلشرافية التجارية، الوكالة الفدرالية 
نسخة  ُترَسل  التعدين )التنقيب(،  للسالمة المهنية(. حيثما تخضع الشركة إلى سلطات إشرافية مسؤولة عن 
واحدة إلى السلطة األدنى المسؤولة عن التعدين )التنقيب(. تحتفظ الشركة بنسخة واحدة ألغراض التوثيق، 

وُترَسل نسخة واحدة إلى مجلس العمال )إذا كان ذلك ممكنًا(.

كم نسخة من تقرير الحادث يجب إرسالها؟

وإلى أين ُترَسل؟

ن عليها التي من أجلها ُيرَسل التقرير بحقهم بطلب نسخة من التقرير. يجب على  يجب نصح األطراف الُمؤمَّ
ض إعالم اختصاصي السالمة المهنية وطبيب المنشأة بتقرير الحادث. الشركة أو طرفها الُمفوَّ

من يجب إعالمـ�ه بتقرير الحادث؟

إلى جانب إرسال التقرير بالبريد، من الممكن أيضًا إرساله عبر الوسائل اإللكترونية، طالما أن الُمستقبِل يقدم 
هذه الخدمة؛ مثاًل على صفحته الرئيسة.

كيف ُيرَسل تقرير الحادث؟

بشأن  معلومات  الحصول على  أيام من   3 الحادث خالل  تقرير  ض  الُمفوَّ أو طرفها  الشركة  ُترِسل  أن  يجب 
الحادث.

ما هي الفترة الزمنية إلرسال تقرير الحادث؟

يجب اإلبالغ الفوري إلى الجهة التأمينية المسؤولة عن الحوادث المميتة، والحوادث الجماعية، والحوادث 
ذات اإلصابات الشديدة. بالنسبة للشركات الخاضعة لسلطة إشرافية تتعلق بالسالمة المهنية العامة أو لسلطة 
إشرافية تتعلق بالتعدين )التنقيب(، فإنه يجب أيضًا اإلبالغ عن مثل تلك األحداث إلى السلطة اإلقليمية أو 

سلطة التعدين )التنقيب( األدنى المسؤولة عن السالمة المهنية )بالهاتف، الفاكس، البريد اإللكتروني(.

ماهي االحتياجات التي يتعين مالحظتها 
في حالة الحوادث الوخيمة أو الحوادث 

الجماعية أو الوفاة؟

II� توضيحات تتعلق بمسائل ذات صلة بتقرير الحادث
2. من فضلك َأدخْل رقم الشركة )رقم العضو( لدى وكالة التأمين ضّد الحوادث )مثاًل، المدرجة في إشعار القسط أو اإلشعار المتعلق بالمسؤوليات(.

9.  إن ُمستخَدم العمل المؤقت، ووكالة التوظيف التي تعمل في الشركة تعتبر موظفًا مؤقتًا )عقد العمل المؤقت(.
13.   في حال التأمين الصحي القانوني مع ُمطاَلَبة بإعانات َمَرضية، فإن االسم والرمز البريدي ومكان الجهة التأمينية كافية؛ في الحاالت األخرى، من فضلك أيضًا َأِشْر 

إلى نوع التأمين )مثاًل، تأمين خاص، تأمين صحي للمتقاعدين، تأمين عائلي، تأمين طوعي في التأمين الصحي القانوني(.
17.  ينبغي أن يشتمل وصف الحادث على معلومات مفصلة تتعلق بالحادث والظروف المباشرة )أين، كيف، لماذا، تحت أي ظروف، معلومات عن اآلالت والمعدات 

ذات الصلة بالحادث(. على وجه الخصوص، ينبغي أن يتضمن وصف الحادث ما يلي:
المحمية،  الزراعة  العمل، ضمن موقع  فِناء  الذكور،  مبيعات لمالبس  الحادث )مثاًل، مكتب، ورشة صنع األقفال، منطقة  فيه  الذي وقع  المكان  معلومات بشأن 

مخزن الحبوب(.
َأِشْر: إلى النشاط الُمؤدَّى من ِقَبل المصاب؛ مثاًل خدمة زبون، ... كان يحمل الوثائق إلى مكتب كبير عمال العمل الحرفي، .... كان ينزع مسمارًا، ...

كان يفرغ شاحنة نقل البضائع، ... كان يصلح آلة )النوع، الُمصنِّع، الطراز، السنة(.
َأِشْر إلى الظروف التي ميزت تطور الحادث )الظروف التي سببت الحادث، أي أدوات كانت ُتستخَدم أو على أي آلة ومعدات كان ُيؤدَّى العمل(. مثاًل:

... انحنى كثيرًا إلى الجانب بحيث انزلق السلم وسقط على األرض من ارتفاع 3 أمتار،
... قام بتغيير وضعية القطعة الخشبية وأصيب بواسطة المنشار القرصي )الُمصنِّع، الطراز، السنة(،

... انزلق على األرض بسبب النفايات/القاذورات/الشحوم/روث الحيوانات.
هل من الممكن أنه كان لظروف العمل، كالحرارة والبرد والضجيج والغبار واإلشعاع، صلة بالحادث؟

هل اشتمل على مناولة مواد خطيرة قد تكون ذات صلة بالحادث؟
يمكن متابعة وصف الحادث على الوجه الخلفي في الصحيفة أو على صحيفة إضافية.

18.  أمثلة: تحت اإلبط األيمن، والسبابة اليسرى لليد، والقدم اليسرى، والجانب األيمن من الرأس.
م، عظام مكسورة، َوثِي، حروف، َتَهتُّكات، جروح. 19.  أمثلة: َتَكدُّ

23.  َأْدِخْل هنا، مثاًل موظف مبيعات، محاسب، بنَّاء )معماري(، كهربائي، ممرض، مزارع، حدائقي )ال َتستخِدْم كلمة »عامل« أو »ُمستخَدم« أو »مالك الشركة«(.
25.  أمثلة: مكتب، مستودع، ورشة صنع األقفال، مختبر، قسم الطعام، فِناء المصنع، فِناء المبنى.

املصدر:
 Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)،  اجلمعية العامة ملؤسسات التأمني ضد احلوادث للقطاعات الصناعية والعامة،

http://www.dguv.de/content/index.jsp
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امللحق 2�2
مثال لنموذج تقرير حادث كام هو ُمستخَدم يف أملانيا

تقرير احلادث 
2 رقم الرشكة لدى اجلهة التأمينية ضد احلوادث

1 اسم الرشكة وعنواهنا

3 امُلرَسل إليه

ن عليه 5 تاريخ الوالدة4 الكنية، االسم األول للُمَؤمَّ
الرمز الربيدي

زوج مالك الرشكةمالك الرشكة
مساهم/مدير تنفيذي )CEO)ذو قربى باملك الرشكة

املكان

السنةالشهراليوم

6 الشارع، رقم الشارع
7 نوع اجلنس

10 تلميذ )متمرن(

18 اجلزء املصاب يف اجلسم

20 من أول من الحظ احلادث؟ )اسم الشاهد وعنوانه( هل كان هذا الشخص شاهد عيان؟
21 اسم وعنوان أول طبيب/مستشفى استجاب للحادث وعنوانه

23 عندما وقع احلادث، كان العامل يعمل بصفة

ن عليه عىل أساس منتظم؟ 25 يف أي جزء من الرشكة يعمل امُلؤمَّ

26 هل أنشطة عمل املؤمن عليه معلقة؟

ن عليه العمل؟ 27 هل استأنف امُلَؤمَّ

ض                     جملس العامل                           رقم اهلاتف لالستفسارات )االتصال( 28 التاريخ                الرشكة/طرفها امُلفوَّ

24 منذ متى ُيؤدَّي هذا النشاط

ن عليه 22 بدء وانتهاء ساعات العمل للُمَؤمَّ

19 نوع اإلصابة

12 امُلطاَلَبة من أجل استمرار تلقي األجر

ن عليهاملعلومات مبنية عىل وصف من ِقَبل آخرينامُلَؤمَّ

17 وصف مفّصل للحادث )التقدم، وصف للمكان يف العمليات، إذا كان ذلك ممكنًا ما يتعلق باحلادث من آالت، معدات، مواد خطرية(

14 احلادث مميت؟

إهنا يف املوضع الصحيح
أسابيعمنذ

ذكر

نعم

يوم

15 زمن وقوع احلادث
دقيقةساعةسنةشهر نعم

نعم

يومنعم، يف

شهر

ساعةشهريوم

دقيقةدقيقةساعة
انتهاء ساعةبدء

سنةشهر

سنة

ال

فيام بعد يفنعمال

نعم أنثى

ال

ال

ال

ال
8 اجلنسية

16 مكان احلادث )معلومات دقيقة بام يتعلق 
بالبلدة والشارع مع الرمز الربيدي(

ن عليه 11 هل امُلَؤمَّ

ن عليه )االسم، الرمز الربيدي، البلدة( 13 التأمني الصحي للُمَؤمَّ

9 موظف مؤقت

املصدر:
 Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)،  اجلمعية العامة ملؤسسات التأمني ضد احلوادث للقطاعات الصناعية والعامة،

http://www.dguv.de/content/index.jsp
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امللحق 2�3 (1)
مثال لنموذج تقرير حادث كام هو ُمستخَدم يف إنكلرتا

اضغط هنا للحصول عىل إرشاد بشأن التقرير قانون السالمة والصحة يف العمل 1974؟
اإلبالغ عن اإلصابات واألمراض واحلدوثات اخلطرة، لوائح 1995

تقرير حادث أوحدوث خطري
الكتابة يف هذا النموذج

جيب كتابة النموذج من قبل صاحب العمل أو شخص مسؤول آخر

معلومات بشأن الشخص املصاب
يف حال أنك ُتبلِّغ عن حدوث َخطري، اِذهْب إىل القسم و. إذا ما أصيب أكثر من 

شخص يف نفس احلدث، من فضلك أرفِِق التفاصيل املطلوبة يف القسمني ج ود لكل 
شخص مصاب

القسم جالقسم أ

القسم د

القسم ب

معلومات بشأنَك

معلومات بشأن احلدث

معلومات بشأن منظمتَك

1 ما اسمَك الكامل؟

1 ما هو تاريخ وقوع احلدث؟

2 ما زمن وقوع احلدث؟
)من فضلك اِْستخِدم نظام ال� 24 ساعة مثاًل 0900)

3 هل وقع احلدث يف العنوان املذكور أعاله
نعم
ال

اِذهْب إىل السؤال 4
أين وقع احلدث؟

4 ما اسم مؤسستَك؟

5 ما عنواهنا ورمزها الربيدي؟

6 ما نوع عمل مؤسستَك؟

2 ما مساّمَك الوظيفي؟

3 ما رقم هاتفَك؟

يف مكان آخر يف مؤسستَك-ُاذكِر االسم 
والعنوان والرمز الربيدي

يف أماكن أخرى عائدة لشخص ما-ُاذكِر االسم والعنوان 
والرمز الربيدي

يف مكان عام-ُاذكِر التفاصيل املتعلقة بمكان الوقوع

يف حال أنك ال تعرف الرمز الربيدي، ما اسم السلطة املحلية؟

4 يف أي قسم، أو أين وقع احلدث؟

1 ما أسامؤهم الكاملة؟

2 ما عناوين منازهلم ورموزها الربيدية؟

3 ما أرقام هواتف منازهلم؟

4 ما أعامرهم؟

6 ما مسمياهتم الوظيفية؟

7 هل كان الشخص املصاب )ضع إشارة عىل مربع واحد فقط(

1 ما نوع اإلصابة )كرس، هَتتُّك(
معلومات بشأن اإلصابة

2 ما اجلزء املصاب يف اجلسم؟

5 هل هم:
ذكور؟

أحد عاملك؟

يف العمل التجريبي

يعمل حلسابه اخلاص ويف العمل؟

إناث؟

يف برنامج تدريب؟ ُاذِكِر التفاصيل:

ُمستخَدم من ِقَبل شخص آخر؟ ُاذِكِر
التفاصيل املتعلقة بصاحب العمل:

أحد أفراد اجلمهور؟

املصدر:
,Health & Safety Executive، املجلس التنفيذي للصحة والسالمة،

https://extranet.hse.gov.uk/lfserver/external/F2508IE

الصفحة التالية
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امللحق 2�3 (تتمة���) (2)

معلومات بشأن نوع احلادث
من فضلك ضع إشارة عىل مربع واحد ذي الوصف األفضل ملا حدث، ثم اذهب 

إىل القسم ز.

وصف ما حدث
ْم تفاصيل كثرية ما أمكن؛ عىل سبيل املثال: َقدِّ

  اسم أي مادة ذات صلة
   اسم أي آلة ذات صلة ونوعها

  األحداث التي أدت إىل احلادث
  أي دور مارسه األشخاص

ْم تفاصيل بشأن العمل الذي كان يؤديه الشخص.  يف حال حدوث إصابة شخصية، َقدِّ
ِصْف أي إجراء ُيتََّخذ للحيلولة دون وقوع حدوث مشابه. استخدم صفحة أخرى 

عند احلاجة.

حدوثات خطرة
َأْدِخْل رقم احلدوث اخلطري الذي ُتبلِّغ عنه )ترد األرقام يف اللوائح ويف املالحظات 

املرفقة مع هذا النموذج(

توقيعَك
التوقيع

القسم هـ

القسم و

القسم ز

القسم ح

3 كانت اإلصابة )ضع إشارة عىل مربع واحد مناسب فقط(

4 هل الشخص املصاب )ضع إشارة عىل كافة املربعات التي تنطبق(

مميتة؟
إصابة أو ظرف شديد؟ )ُانظِر املالحظات املرفقة(

التامس مع آلة متحركة أو مادة جيري تشكيلها

االصطدام بشيد متحرك أو متطاير
االصطدام بَمْرَكَبة متحركة

االصطدام بيشء ثابت أو غري متحرك

اإلصابة أثناء املناولة أو الرفع أو النقل
االنزالق أو التعثر أو السقوط عىل نفس املستوى

السقوط من مكان مرتفع
ما االرتفاع الذي حدث منه السقوط؟

أمتار

االنحشار بواسطة يشء ينهار

غرق أو اختناق

التعرض ملادة ضارة أو التامس معها
التعرض للنار

التعرض النفجار

التامس مع الكهرباء أو شحنات كهربائية
اإلصابة بواسطة احليوانات

مهامجة اجلسم من ِقَبل شخص

نوع آخر من احلوادث )ِصْف يف القسم ز(

لالستخدام الرسمي
رقم احلََدثرقم املكانرقم الزبون

INVREPالنعم

التاريخ

إصابة لدى عامل أو شخص يعمل حلسابه اخلاص منعته من 
أداء عمله االعتيادي ملدة تفوق 3 أيام؟

إصابة لدى أحد أفراد اجلمهور تطلبت نقل املصاب من مشهد احلادث إىل املستشفى 
للحصول عىل املعاجلة؟

أصبح فاقد الوعي؟
بحاجة لإلنعاش؟

بقي يف املشفى ملدة تفوق 24 ساعة
غري ما ورد أعاله
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Annex 2.3 (cont.) (2)

يف حال اإلرجاع عرب الربيد/الفاكس، من فضلك 
تأكد من وج�ود التوقيع يف النم�وذج. بدالً من 

ذلك، يف حال اإلرجاع عرب الربيد اإللكرتوين، من 
فضلك اِطبْع اسمك يف صندوق التوقيع ُيرَسل النموذج إىل:

يتب��ع
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 من فضلك تابْع عىل هذه الصفحة عند احلاجة

امللحق 2�3 (تتمة���) (3)
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امللحق 2�4  (1)
 مثال لتقرير موجز فوري بشأن احلوادث الوخيمة كام هو ُمستخَدم يف أملانيا 

(صناعة التجميع)

املصدر:
،BG RCI, Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie 

املؤسسة األملانية للتأمني االجتامعي ضد احلوادث لصناعة املواد اخلام والصناعات الكيميائية

تقرير فوري بشأن احلوادث الوخيمة

1� ُيصنَّف احلادث/احلدث عىل أنه:

2� التحقيق يف احلادث

3� إرسال املعلومات إىل

4� معلومات إضافية:

5� امُلْرِسل:

6� يتعّي طلب الشخص املتصل:

أ: حادث أدى إىل إصابات مميتة
ب: حادث أدى إىل إصابات وخيمة

ج: حادث أدى إىل تأثر العديد من العاملني )حادث مجاعي(
د: يشري التقييم إىل اكتساب هام للمعلومات من أجل الوقاية

ه�: حدث يتسم باهتامم متوقع من اجلمهور

عىل الفور يف:

يف احلاالت املتعلقة ب� 1:

اسم الرشكة:

االسم:
الوقت:التاريخ:
الربيد اإللكرتوين:اهلاتف:

املكان:
ف )ID) الرشكة: ُمَعرَّ

أ
xxxx x
xxx

x
xxxx

املذكرة:التاريخ:ه�دجب
مدير الوقاية:

وحدات الوقاية األخرى:
اإلدارات اإلقليمية:

وحدة العالقات العامة:

من ِقَبل:
مفتش العمل املسؤول: بالزيارة الدورية الالحقة:

االسم:                       التاريخ/التوقيع:

الرشكة:

املتصل باهلاتف:
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امللحق 2�4 (تتمة���) (2)

الشخص املصاب:
زمن وقوع احلادث:تاريخ احلادث:

املستشفى:
الطبيب:

االسم:

جمرى األحادث:

سبب احلادث:

نتيجة )نتائج( احلادث:

اإلجراءات الوقائية 
امُلتََّخذة يف ذلك احلني:

العمر:
احلالة العائلية:

األطفال:

هل األشخاص املصابون أكثر من شخص واحد؟   -> من فضلك ُقْم باستيفاء جداول إضافية!   

معلومات بشأن احلادث: )الكلامت املفتاحية كافية(

هل تم التواصل مع مؤسسات أخرى؟

آخرون:
الرشطة:

سلطة التعدين )التنقيب(:
من ِقَبل آخرين:من ِقَبل الرشكة:التاريخ:
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امللحق 2�5  (1)
 مثال لتقرير التحقيق يف حادث كام هو ُمستخَدم من ِقَبل مفتيش العمل يف أملانيا 

(صناعة التجميع)

 تقرير التحقيق يف حادث
ف (ID) احلادث : ُمَعرِّ

اسم الشخص املصاب:
ف )ID( صاحب العمل:  ُمَعرِّ

صاحب العمل
العنوان

مكان وقوع احلادث

مفتش العمل القائم بالتحقيق
تاريخ التحقيق

املوجود: الشخص املصاب
مالك الرشكة

مدير املنشأة
رئيس العاِمل
جملس العامل

مهندس السالمة
طبيب الرشكة

آخرون )الشهود أيضًا(
الرشطة )رقم امللف(

تفتيش العمل )الدولة، الوالية(
سلطة التعدين )التنقيب(

العمل بنظام النوبات )الورديات(

املصدر:
Steinbruchs-Berufsgenossenschaft (StBG)، إنَّ املؤسسة القانونية للتأمني  ضد احلوادث لصناعة املواد اخلام ومنتجي مواد البناء يف أملانيا ُدجمت يف الوقت احلارض يف

  BG RCI (Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie, German Social Accident Insurance Institution for the raw materials and chemical industry) 
املؤسسة األملانية للتأمني االجتامعي للمواد اخلام والصناعات الكيميائية

نعم
أخرى )توثيق موجز(

تعليامت تنفيذية، بيانات خرباء(
نامذج إضافية من أجل حوادث معينة

نعم

النوبة )الوردية( الصباحية
النوبة )الوردية( املسائية
النوبة )الوردية( الليلية

صور

النعم

نعم  هل وقع احلادث يف مرفق إنتاج مرتابط؟
تدابري لتحسني السالمة املهنية

نعم

نعم مسودات تقنية

املكان، التاريخ

ملف الرشكة التوزيع
قسم الوقاية املحيل

X 2  املكتب الرئيس

مدير الوقاية   التوقيعاملفتش  التوقيع

X 1
X 1

نعم؛        إذا كان ذلك ممكنًا

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

توجيهات مكتوبة
نصائح مكتوبة لألشخاص املسؤولني
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امللحق 2�5 (تتمة���) (2)

ف (ID) احلادث: ُمَعرِّ
اسم الشخص املصاب:

، : ساعة تاريخ وقوع احلادث والزمن  

عنوان الشخص املصاب
تاريخ الوالدة

اجلنسية
احلالة العائلية

معلومات بشأن الرشكة
: نوع العمل  
: عدد امُلستخَدمني 

معلومات بشأن الشخص املصاب
: اجلنس    
: املهنة    
: اجلزء املصاب يف اجلسم   
: نوع احلادث    

:  نعم احلادث مميت؟   

وصف احلادث وفقًا لتقرير الرشكة:

الرتميز:
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امللحق 2�5 (تتمة���) (3)

معلومات بشأن إجراءات التحقيق

تساعد النصائح التالية في تغطية كافة الجوانب ذات الصلة بالتحقيق:

1.  وصف بشأن مشهد الحادث، الشركة هي، وحدة تنظيمية )من فضلك خذ أيضًا بعين االعتبار جوانب أخرى كمواقع البناء 
أو العمل اإلنفرادي دون إشراف(

2� بشأن الشخص المصاب
 في أي وحدة تنظيمية يعمل الشخص المصاب عادة؟

 المستوى التعليمي
 الوضع ضمن المنشأة

 منذ متى في هذا العمل؟
 العمل المتعاقد عليه

3� المهام الوظيفية للشخص المصاب عند وقوع الحادث
 هل كانت المهمة التي أدت إلى الحادث مهمة محددة؟

 هل تم اختيار موظفين مناسبين؟
 هل تم إجراء توجيهات السالمة؟

 هل كانت المهمة التي أّدت إلى الحادث جزءًا منتظمًا من العمل؟
 بيانات بشأن تقييم الخطر

 بالنسبة ألعمال البناء والهدم: تعليمات محددة

ق (أشخاص هامون، السيما في أعمال البناء): 4� مجاالت المسؤولية: مشرف، شخص مسؤول، ُمنسِّ
 الوضع والمسؤوليات ضمن الشركة(

ق  بالنسبة لعمال البناء: رئيس عمال، مشرف، ُمنسِّ
 أين كان المشرف أثناء الحادث؟

5� مجريات الحادث
 بيئة العمل

 األشياء، اآلالت، المواد ذات الصلة
د، النوع، سنة كافة أدوات العمل )معدات، آالت، أدوات، مواد(، بيانات المطابقة  قائمة بيانات بشأن الُمورِّ

لة جذريًا؟  هل ُصنِعت المعدات في شركة أو أنها ُمعدَّ
 منذ متى ُتستخَدم؟

ل(؟ د أو الُمشغِّ لة أم ُنِزعت )من قبل الُمورِّ  وسائل الحماية متوفرة، ُمعدَّ
 مهمة الشخص المصاب واألشخاص اآلخرين ذي الصلة، مثاًل في مواقع البناء، مع الَمْرَكبات، روافع متحركة، ....

 مدة وقت العمل قبل الحادث، االستراحات؟
 هل ُاستخِدمت معدات الوقاية الشخصية

 الحالة التشغيلية قبل الحادث: عمل اعتيادي/تفتيش/صيانة/إصالح/...
 مسودات تقنية، صور، وثائق هاّمة أخرى

 أثناء تحميل الَمْرَكبات وتفريغها:
 هل لَمْرَكبة أخرى صلة؟

 الترخيص والمالك

ف (ID) احلادث: ُمَعرِّ
اسم الشخص املصاب:
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امللحق 2�5 (تتمة���) (4)

ف (ID) احلادث: ُمَعرِّ
اسم الشخص املصاب:

6� توثيق الشركة
 تقييم الخطر

 اإلجراءات التنفيذية
 توجيهات السالمة

 إلخ.....

7� معلومات دقيقة بشأن خروقات اللوائح، القواعد، ا لمعايير:
 ِمن ِقَبل من؟ 

 هل كان ينبغي أن يكون الشخص المسؤول أو الشخص المصاب على علم بذلك وفقًا لمستوى معلوماته؟

8� أسباب الحوادث: ما هي الظروف ومكونات النقص التي أدت إلى الحادث أو ساهمت به؟
 التكنولوجيا

 إخفاق المعدات
 ظرف تكنولوجيا السالمة

 تحققات منتظمة متوقعة؟ النتائج
 مسافات غير كافية؟

 انعدام وسائل الحماية؟
 المؤسسة

 إشراف غير كاٍف
 تعليمات

 توجيهات السالمة
 معدات ضرورية غير متوافرة

 نقص التنسيق
 عمليات العمل مقابل قواعد السالمة

 الشخص
 طريقة التشغيل؛

 عدم استخدام المعدات الالزمة؛
 استخدام ال يتوافق مع اللوائح؛

 خرق الواجب اإلشرافي، نقص المعلومات
 وجود نواقص في مكان العمل أو األثر البيئي

 طرقات المرور
 األماكن المحصورة

 الضوء وإمكانية الرؤية
 أثر الطقس

9� ما هي االستنتاجات التي استخلصتها الشركة
 مبادرة الشركة

 تعليمات من ِقَبل السلطة المشرفة

10� هل هذه التدابير كافية؟
 ما هي التدابير األخرى الالزمة أيضًا؟
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امللحق 2�5 (تتمة���) (5)

ف (ID) احلادث: ُمَعرِّ
اسم الشخص املصاب:

وصف ملجريات احلادث وظروفه
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امللحق 2�5 (تتمة���) (6)
ف (ID) احلادث: ُمَعرِّ

اسم الشخص املصاب:

الصور
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امللحق 2�6
 مثال لنموذج تقرير حلاالت املرض املهني 

كام هو ُمستخَدم يف أملانيا

تقارير الرشكة حلاالت املرض املهني
1 اسم الرشكة وعنواهنا

3 امُلرَسل إليه

   2 رقم الرشكة لدى مؤسسة التأمني ضد احلوادث

ن عليه واسمه األول 4 كنية امُلؤمَّ

ن عليه العوامل اخلطرية املذكورة يف الفقرة 15 )مثاًل، تقييم املخاطر، القياسات(؛ يف حال اإلجابة ب�ِ»نعم«، ماذا كانت النتائج؟ 17 هل روجعت يف مكان عمل امُلَؤمَّ

16 هل ُأجِريت الفحوصات الوقائية الطبية؟ يف حال اجلواب ب�ِ نعم، من قام هبا ومتى؟

ض هلا كجزء من واجبات عمله؟ ن عليه؟ ما نوع املؤثرات واملواد اخلطرية التي تعرَّ 15 ما هي األنشطة اخلطرية التي يقوم هبا امُلَؤمَّ

ن عليه؟ ما هي العوامل واملواد اخلطرية املسؤولة عن هذه الشكاوى من وجهة نظر  14 ما هي األمارات التي تشكل الدالالت يف التقرير؟ ما هو موضوع شكوى امُلَؤمَّ
ن عليه؟ امُلَؤمَّ

ن عليه )االسم، الرمز الربيدي، البلدة( 13 التأمني الصحي للُمَؤمَّ

6 الشارع، رقم الشارع 

7 نوع اجلنس 

ن( 10 تلميذ )متمرِّ

   9 موظف مؤقت   8 اجلنسية

5 تاريخ الوالدة
 البلدة  الرمز الربيدي 

شهريوم

نعم

نعم

الذكر

ال

أسابيع

أنثى

سنة

ن عليه  مالك الرشكة  11 هل امُلَؤمَّ
(CEO( مساهم/مدير تنفيذي ذو قربى مع مالك الرشكة

مالك الرشكة

ض                                            جملس العامل                                             رقم اهلاتف من أجل االستعالم )التواصل( 18 التاريخ                                 الرشكة/الطرف امُلفوَّ

12 امُلطاَلَبة من أجل استمرار تلقي األجر 
إهنا يف املوضع الصحيح

منذ

املصدر:
 Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)،  اجلمعية العامة ملؤسسات التأمني ضد احلوادث للقطاعات الصناعية والعامة،

http://www.dguv.de/content/index.jsp
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امللحق 7 �2 (1)
 قائمة شاملة، لكن ليس تامة، للمتثابتات (البارامرتات)

التي توثق احلوادث واألحداث يف العمل

متثابتات الحوادث واألحداث في العمل
ُتستخَدم هذه القائمة ككاتالوك شامل، لكن ليس تامًا، للمتثابتات )البارامترات( التي يتعين أخذها بعين االعتبار أثناء 

تصميم نماذج التقرير، وباإلمكان استخدام عدد أقل أو أكثر من البنود وفقًا للوسائل الفردية.

من فضلك الحْظ أن بعض البنود تمثل حقائق ثابتة ويمكن تضمينها بسهولة، في حين أن األخرى هي عوامل تصف 
التصرفات الفردية وتآثرات الفريق. إنها أصعب بكثير بما يتعلق بالقياس وتفيد أكثر البلدان واألقاليم الراغبة بمزيد 

من التحاليل لمستوى أعلى.

ِسية  المتثابتات )البارامترات( المؤسَّ
-  المهنة الصناعية: ]التعدين )التنقيب(، المستشفيات، صيد األسماك، ......[

-  القسم في العمل )صيانة، إنتاج، إدارة، .....(
-  مجال العمل

-  تصميم مكان العمل
-  اآلالت، األدوات، الوسائل المساعدة على العمل

 المتثابتات )البارامترات( الشخصية
-  المهمة 

-  العمر
- الحالة العائلية

-  الجنسية
-  عدد السنوات في العمل

-  نوع التدريب على العمل/المؤهالت/التعليم
-  السلوك

- البنية البدنية   )التعب، ....(
-  حركة الشخص

-  الصلة بزمالء العامل
-  نوع التواصل

-  مستوى الرضا عن العمل
-  االستعداد لتحّمل األخطار
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 املتثابتات )البارامرتات( التنظيمية
- حجم الرشكة

- بنية مكان العمل )أماكن حمصورة، ورشة، خارج املبنى، مرور، ....(
- نوع اإلدارة

- وقت العمل
- ظروف العمل )الضجيج، اإلضاءة، احلرارة، ....(

- وترية العمل
- اللوائح بشأن االسرتاحات أثناء العمل

- نوع األجر )مرتب ثابت، أجر وفق كمية اإلنتاج، ....(
- مستوى األمتتة

 املتثابتات )البارامرتات( املتعلقة بالوقت
- يوم

- شهر
- سنة

- وقت
- ساعة العمل )1، 2، 3، ....(

- يوم العمل )1، 2، 3، .... بعد آخر يوم دون عمل(

 جمريات احلادث
- يشء أدى إىل احلادث

- حركة يشء أدت إىل احلادث

 متثابتات )بارامرتات( أخرى
- املناخ

- حالة االقتصاد
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بيانات احلادث

من 2007 إىل 2008من 2008 إىل 2009200820072009نوع احلادث

8
%

7
مطلق

 6
%

5
مطلق

4 3 2 1

TB 1 اجلدول
احلوادث القابلة لإلبالغ (حوادث العمل وحوادث التنقل)

يف السنوات من 2007 إىل 2009

امللحق 3�1 (1)
 مثال لألرقام الرئيسة للسالمة والصحة املهنيتي كجزء من التقرير الوطني األملاين 

بشأن السالمة والصحة يف العمل

 حوادث العمل القابلة لإلبالغ 
من هذه:

 املؤسسات القانونية للتأمني، ضد احلوادث 
............(the BGs( للقطاع الصناعي

املؤسسات القانونية للتأمني ضد احلوادث للقطاع 
الزراعي............

مؤسسات التأمني ضد احلوادث للقطاع 
العام............

 حوادث التنقل القابلة لإلبالغ 
من هذه:

 املؤسسات القانونية للتأمني، ضد احلوادث 
............(the BGs( للقطاع الصناعي

املؤسسات القانونية للتأمني ضد احلوادث للقطاع 
الزراعي............

مؤسسات التأمني ضد احلوادث للقطاع 
العام............

 إمجايل حوادث العمل والتنقل القابلة لإلبالغ 
من هذه:

 املؤسسات القانونية للتأمني، ضد احلوادث 
............(the BGs( للقطاع الصناعي

املؤسسات القانونية للتأمني ضد احلوادث للقطاع 
الزراعي............

مؤسسات التأمني ضد احلوادث للقطاع 
العام............
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Annex 3.1 (1)
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املصدر:
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)، املعهد الفدرايل للسالمة والصحة املهنيتني، أملانيا

 http://www.baua.de/en/Homepage.html

ل التبدُّ
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يف السنوات من 2007 إىل 2009
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امللحق 3�1 (تتمة���) (2)

ل التبدُّ
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Annex 3.1 (cont.) (2)

 املعاشات التقاعدية اجلديدة (حوادث العمل) 
من هذه:

 املؤسسات القانونية للتأمني، ضد احلوادث 
............(the BGs( للقطاع الصناعي

املؤسسات القانونية للتأمني ضد احلوادث للقطاع 
الزراعي............

مؤسسات التأمني ضد احلوادث للقطاع 
العام............

 املعاشات التقاعدية اجلديدة (حوادث التنقل) 
من هذه:

 املؤسسات القانونية للتأمني، ضد احلوادث 
............(the BGs( للقطاع الصناعي

املؤسسات القانونية للتأمني ضد احلوادث للقطاع 
الزراعي............

مؤسسات التأمني ضد احلوادث للقطاع 
العام............

إمجايل املعاشات التقاعدية اجلديدة (حوادث 
 العمل وحوادث التنقل) 

من هذه:
 املؤسسات القانونية للتأمني، ضد احلوادث 

............(the BGs( للقطاع الصناعي
املؤسسات القانونية للتأمني ضد احلوادث للقطاع 

الزراعي............
مؤسسات التأمني ضد احلوادث للقطاع 

العام............
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Annex 3.1 (cont.) (3)

1( حوادث العمل املميتة يف موقع العمل ويف النقل العام
2(  تشمل احلوادث أثناء السفر ألغراض العمل وليس يف 

النقل العام 

من هذه أثناء العمل يف موقع العمل 2:

 املؤسسات القانونية للتأمني، ضد احلوادث 
............(the BGs( للقطاع الصناعي

املؤسسات القانونية للتأمني ضد احلوادث للقطاع 
الزراعي............

مؤسسات التأمني ضد احلوادث للقطاع 
العام............

من هذه أثناء العمل يف النقل العام :

 املؤسسات القانونية للتأمني، ضد احلوادث 
............(the BGs( للقطاع الصناعي

املؤسسات القانونية للتأمني ضد احلوادث للقطاع 
الزراعي............

مؤسسات التأمني ضد احلوادث للقطاع 
العام............

إمجايل حوادث التنقل املميتة:

 املؤسسات القانونية للتأمني، ضد احلوادث 
............(the BGs( للقطاع الصناعي

املؤسسات القانونية للتأمني ضد احلوادث للقطاع 
الزراعي............

مؤسسات التأمني ضد احلوادث للقطاع 
العام............

إمجايل احلوادث املميتة:

 املؤسسات القانونية للتأمني، ضد احلوادث 
............(the BGs( للقطاع الصناعي

املؤسسات القانونية للتأمني ضد احلوادث للقطاع 
الزراعي............

مؤسسات التأمني ضد احلوادث للقطاع 
العام............

إمجايل حوادث العمل املميتة 1
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امللحق 3�2 (1)
مثال لألرقام الرئيسة يف تقرير املهن بشأن السالمة والصحة يف العمل يف أملانيا

الرشكات
ن عليهم األشخاص امُلَؤمَّ

(FTE) 1 ُمستخَدمو ُمكافِئ الدوام الكامل
ساعات العمل

حوادث العمل
حوادث العمل القابلة لإلبالغ

حوادث العمل املميتة2

غري القابلة لإلبالغ3
املعاشات التقاعدية اجلديدة بسبب حوادث العمل

حوادث التنقل

حوادث التنقل القابلة لإلبالغ

حوادث التنقل املميتة2

غري القابلة لإلبالغ3
املعاشات التقاعدية اجلديدة بسبب حوادث التنقل

األمراض املهنية
احلاالت املشتبهة

ُمْثَبَتة4

السبب املهني ُمْثَبت 5
املعاشات التقاعدية اجلديدة بسبب األمراض املهنية

حاالت الوفاة )األمراض املهنية(

اإلمجايل

احلاالت امُلبلَّغ عنها
حوادث العمل والتنقل املميتة

املعاشات التقاعدية اجلديدة

نظرة شاملة

التغطية بالتأمني، وحوادث العمل، وحوادث التنقل، واألمراض املهنية

تطور األرقام الرئيسة اهلامة خالل السنوات العرش املاضية

حوادث العمل

إمجايل حوادث العمل
حوادث العمل القابلة لإلبالغ

املعاشات التقاعدية اجلديدة بسبب حوادث العمل
حوادث العمل املميتة

حوادث العمل القابلة لإلبالغ
(FTE( لكل 1٫000 ُمستخَدم ُمكافِئ الدوام الكامل

األمراض املهنية

حاالت مشتبهة من املرض املهني
املعاشات التقاعدية اجلديدة بسبب األمراض املهنية

1( عامل مكافئ الدوام الكامل (FTE) =1618ساعة/سنة )2008)
2( فقط حوادث العمل والتنقل املميتة حيثام حتدث الوفاة خالل 30 يومًا بعد وقوع 

احلادث أو الوفاة خالل سنة اإلبالغ
3( حوادث وقتها الضائع ال يفوق 3 أيام وال يؤدي إىل وفاة ]193 )1( رمز القانون 

]VII االجتامعي - الكتاب

ض عنها 4( تشمل احلاالت التي مل ُيعوَّ
5( السبب املهني ُمْثَبت، عدم استيفاء معايري التأمني

املصدر:
Steinbruchs-Berufsgenossenschaft (StBG)، املؤسسة القانونية للتأمني ضد احلوادث لصناعة املواد اخلام ومنتجي مواد البناء يف أملانيا، 

 BG RCI (Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie, German Social Accident Insurance وقد ُدجِمت يف الوقت احلارض ضمن
(Institution for the raw materials and chemical industry، املؤسسة األملانية للتأمني االجتامعي ضد احلوادث للمواد اخلام والصناعات الكيميائية.

حوادث التنقل
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امللحق 3�2 (تتمة���) (2)

حوادث العمل لكل 1٫000 ُمستخَدم
(FTE( ُمكافِئ الدوام الكامل

السنة

حوادث العمل القابلة لإلبالغ
حوادث العمل املميتة

املعاشات التقاعدية اجلديدة بسبب حوادث العمل

حوادث العمل لكل مليون
ساعة عمل

السنة

حوادث العمل القابلة لإلبالغ
حوادث العمل املميتة

املعاشات التقاعدية اجلديدة بسبب حوادث العمل

حوادث العمل لكل 1٫000 ُمستخَدم
ُمكافِئ الدوام الكامل )FTE( بحسب القطاع

السنة

حجر البناء الطبيعي
اخلََرسانة

الرمل أو احلىص
الكلس )اجلري(/اجلبس

اإلسمنت
النفط اخلام والغاز الطبيعي

اخلََرسانة مسبقة اخللط
(StBG( اإلمجايل

حوادث التنقل لكل 1٫000
ن عليه شخص ُمَؤمَّ

السنة

حوادث التنقل القابلة لإلبالغ
حوادث التنقل املميتة

املعاشات التقاعدية اجلديدة بسبب حوادث التنقل

اإلحصاءات

حوادث العمل وحوادث التنقل

ثمة ميل لتناقص احلوادث القابلة لإلبالغ يف كافة القطاعات تقريبًا، كام أظهر َمنَْسب ُمكافِئ الدوام الكامل )FTE-index( الذي يشري إىل خطر احلادث املؤدي 
إىل ضياع مقداره أكثر من ثالثة أيام عمل. أبدت قطاعات، السيام، الكلس )اجلري( واجلبس والنفط اخلام/الغاز الطبيعي تقّدمًا إجيابيًا، من خالل ازدياد املستوى 

العايل من السالمة مرة أخرى.
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Annex 3.2 (cont.) (3)

Work accidents

Work accidents per 1,000 full time 
equivalent employees (FTE)

New work accident pensions per 1,000 full 
time equivalent employees (FTE) 

 Development  of work accidents per 1,000 full time 
 equivalent employees (FTE) 

Despite of an increasing amount of worked hours the total of new accident pensions dropped by 7% compared  
to the year before.

New work accident pensions by cause

 Type of accident 2004 2005 2006 2007 2008

 Total 251 219 209 201 187

 Containing:

 Truck 18 11 14 19 20

 Fall on level 29 28 38 15 15 
 (slipping, tripping)

 Ladder 21 15 10 25 12

 Fall from height 18 13 15 6 8

 Falling or tilting objects 7 6 5 9 8

3

امللحق 3�2 (تتمة���) (3)
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Annex 3.2 (cont.) (3)

Work accidents

Work accidents per 1,000 full time 
equivalent employees (FTE)

New work accident pensions per 1,000 full 
time equivalent employees (FTE) 

 Development  of work accidents per 1,000 full time 
 equivalent employees (FTE) 

Despite of an increasing amount of worked hours the total of new accident pensions dropped by 7% compared  
to the year before.

New work accident pensions by cause

 Type of accident 2004 2005 2006 2007 2008

 Total 251 219 209 201 187

 Containing:

 Truck 18 11 14 19 20

 Fall on level 29 28 38 15 15 
 (slipping, tripping)

 Ladder 21 15 10 25 12

 Fall from height 18 13 15 6 8

 Falling or tilting objects 7 6 5 9 8

3

حوادث العمل

نوع اإلصابة

اإلمجايل

حتتوي:

شاحنة
السقوط يف نفس املستوى

)االنزالق، التعثر(
السالمل

السقوط من مكان مرتفع
سقوط األشياء أو انقالهبا

  حوادث العمل لكل 1٫000 ُمستخَدم 
(FTE( ُمكافِئ الدوام الكامل

  املعاشات التقاعدية اجلديدة بسبب حوادث العمل 
(FTE( لكل 1٫000 ُمستخَدم ُمكافِئ الدوام

املعاشات التقاعدية اجلديدة بسبب حوادث العمل بحسب السبب

رغم ازدياد مقدار ساعات العمل، فإن إمجايل املعاشات التقاعدية اجلديدة بسبب احلوادث تناقص بمقدار 7% باملقارنة 
مع السنة السابقة.

تطور حوادث العمل لكل 1٫000 ُمستخَدم
(FTE( ُمكافِئ الدوام الكامل
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امللحق 3�2 (تتمة���) (4)

74 Improvement of national reporting

 
 
Annex 3.2 (cont.) (4)

Occupational diseases

Development of occupational diseases

New occupational disease pensions by type

Reported occupational diseases (suspected)

New occupational disease pensions

After many years of decrease the figures show a moderate plus of five cases in the reporting year. The most frequently 
compensated cases are again due to silicosis and noise induced hearing loss -- typically reflecting the work situation de-
cades ago and caused by impact over many years.

Nr. Occupational disease 2004 2005 2006 2007 2008

 Total 89 81 57 56 61

 Containing:

4101 Silicosis  32 33 18 17 24

2301 Noise induced hearing loss 20 23 13 8 11

4104 Asbestosis with lung cancer 7 5 1 8 7

4

n  Statistics
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Occupational diseases

Development of occupational diseases

New occupational disease pensions by type

Reported occupational diseases (suspected)

New occupational disease pensions

After many years of decrease the figures show a moderate plus of five cases in the reporting year. The most frequently 
compensated cases are again due to silicosis and noise induced hearing loss -- typically reflecting the work situation de-
cades ago and caused by impact over many years.

Nr. Occupational disease 2004 2005 2006 2007 2008

 Total 89 81 57 56 61

 Containing:

4101 Silicosis  32 33 18 17 24

2301 Noise induced hearing loss 20 23 13 8 11

4104 Asbestosis with lung cancer 7 5 1 8 7

4

n  Statistics

املرض املهني العدد  

اإلمجايل  

حتتوي:  

يلييس حار السِّ السُّ  

نقص السمع امُلْحَدث بالضجيج  

داء األَْسَبْست )داء األَْمياْنت( مع رسطان رئة  

اإلحصاءات

األمراض املهنية

تطور األمراض املهنية

بعد سنوات كثرية من التناقص، أظهرت األرقام زيادة معتدلة خلمس حاالت يف سنة اإلبالغ. إن الغالبية العظمى من احلاالت 
يلييس ونقص السمع امُلْحَدث بالضجيج-مما يعكس عادة وضع العمل يف عقود  حار السِّ ض عنها هي ثانيًة نامجة عن السُّ امُلَعوَّ

خلت ونجمت عن أثر عىل مدى سنوات كثرية.

املعاشات التقاعدية اجلديدة بسبب األمراض املهنية بحسب نوع املرض املهني

املعاشات التقاعدية اجلديدة بسبب األمراض املهنية

األمراض املهنية امُلبلَّغ عنها )املشتبهة(
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امللحق 3�3
ُخمَْرج إحصاءات احلادث كام هي ُمستخَدمة كجزء من تقرير املهن بشأن السالمة والصحة يف العمل يف شكل 

وصف احلادث واالستنتاجات املتعلقة بالوقاية كي ُتَطبَّق من ِقَبل امُلشغِّلي يف أملانيا

75 Appendix III: Examples of benefits from reporting systems

Annex 3.3
Output of accident statistics as used as part of a trade report on safety and health at work in the form 

of an accident description and conclusions for prevention to be applied by operators in Germany

Source: 
Steinbruchs-Berufsgenossenschaft (StBG), the statutory accident insurance for the raw material industry and the construction materials 
producers in Germany, today merged into BG RCI (Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie, German Social Accident 

Insurance Institution for the raw materials and chemical industry).
(Unofficial translation into English)
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Annex 3.2 (cont.) (3)

Work accidents

Work accidents per 1,000 full time 
equivalent employees (FTE)

New work accident pensions per 1,000 full 
time equivalent employees (FTE) 

 Development  of work accidents per 1,000 full time 
 equivalent employees (FTE) 

Despite of an increasing amount of worked hours the total of new accident pensions dropped by 7% compared  
to the year before.

New work accident pensions by cause

 Type of accident 2004 2005 2006 2007 2008

 Total 251 219 209 201 187

 Containing:

 Truck 18 11 14 19 20

 Fall on level 29 28 38 15 15 
 (slipping, tripping)

 Ladder 21 15 10 25 12

 Fall from height 18 13 15 6 8

 Falling or tilting objects 7 6 5 9 8

3

حادث وخيم 
لشاحنة قالبة

نفايات  بنقل  قالبة  شاحنة  سائق  ُكلِّف 
إلى مقلع للحجارة مجاور.  اليومي  اإلنتاج 
كانت منطقة التفريغ في أسفل منحدر مائل، 
التي  َمْرَكَبته  قيادة  السائق  على  توجب  مما 
.(1 )الشكل  الوراء نزوالً  إلى  56 طنًا  تزن 
للتحكم  الجانبين  مرايا  السائق  استخدم 
مع  المنحدر.  منطقة  ضمن  والبقاء  بالنزول 
ذلك، عندما وصل إلى نقطة تقع في منتصف 
وصدم  بالَمْرَكَبة  التحكم  فقد  المنحدر 
الجدار األيمن لمقلع الحجارة )الشكل 2).

كان  الذي  الحجارة  مقلع  مدير  لبيان  وفقًا 
فقد  المنحدر،  من  العليا  النهاية  في  يقف 
تسارعت الشاحنة لفترة وجيزة واصطدمت 
مؤخرة  ارتفعت  االصطدام،  عند  بالجدار. 

الشكل 1. قاد السائق الشاحنة القالبة إىل اخللف نزوالً نحو 
هذا املنحدر متجهًا إىل مقلع احلجارة.

اخللف  إىل  الشاحنة  حترك  أثناء   .2 الشكل 
التحكم  السائق  فقد  املنحدر  رىل  ون��زوالً 
بالشاحنة وانحرفت نحو اليسار واصطدمت 

باجلدار اجلانبي للمنحدر.

مقعده  من  الشاحنة  سائق  سقط   .3 الشكل 
الصدمة،  قوة  بسبب  بالباب.  واصطَدم 
انفتح هذا الباب ثم سقط السائق عىل لوحة 

تسجيل الشاحنة.

حزام  من  خاٍل  السائق  مقعد    .4 الشكل 
األمان.

قوة  قذفت  الَمْرَكَبة.  وانقلبت  الَمْرَكَبة 
باب  خارج  إلى  مقعده  من  السائق  االرتداد 
حجرة القيادة المفتوح )الشكل 3(. اصطدم 
وُتِرَك  الشاحنة  بلوحة تسجيل  السائق  رأس 
بحالة  االستلقاء  بوضعية  األرض  على 
الذين  السائق  زمالء  هرع  الوعي.  فقدان 
كانوا يقفون بالقرب منه إلى مكان الحادث 
لتقديم اإلسعافات األولية. ُاستدِعيت سيارة 
إلى  المصاب  الرجل  نقلت  التي  اإلسعاف 
الرأس  إصابات  عولجت  حيث  المستشفى 

الشديدة.

في التحقيق الذي ُأجري بعد الحادث، كان 
لم  تمامًا.  حدث  ما  توضيح  الممكن  من 
وبسبب  الَمْرَكَبة.  في  تقنية  عيوب  ُتْكَتشف 
الَمْرَكَبة،  تصنيع  على  عديدة  سنوات  مرور 
فإنها ال تحتوي على حزام األمان. لقد كان 
حجرة  في  السرعات  َعَتَلة  أن  الواضح  من 
األمام  إلى  ُنِقَلت  القالبة  للشاحنة  القيادة 
المسننات  مجموعة  في   1 الوضعية  في 
مجموعة  بتعشيق  السائق  قام   .)gear(
اتجاه  المسننات تلك في محاولة لتصحيح 
مجموعة  وضعيات  تبديل  أثناء  السير. 
علبة  توضع  أن  أوالً  يجب  فإنه  المسننات، 
تلجم  التي  المحايدة  بالوضعية  المسننات 
القيادة.  عجالت  على  الكبح  محرك  تأثير 
الثقيلة  المركبة  جعل  الذي  هو  ذلك  إن 
المنحدر   على  وبسهولة  بالتحرك  تبدأ 
الُمرتِفع،  الجانبي  بالحاجز  واصطدمت 

ومن ثم انقلبت.

مالحظات بشأن السالمة المهنية:
يجب دومًا التحقق من الَمْرَكبات 

قبل أي استخدام لضمان أنها بحالة 
عمل آمنة مع إيالء اهتمام خاص 

للمكابح واألضواء وتجهيزات 
اإلنذار واإلطارات والوزن اإلجمالي 

وحموالت المحور والحمولة 
السكونية والحمولة المفروضة. 

ْق من وجود رداء التحذير ومثلث  َتَحقَّ
التحذير وحافظة اإلسعافات األولية.

ق من وجود حزام األمان  يجب التحقُّ
بوضعية آمنة قبل تشغيل الَمْرَكَبة. ُيطبَّق 

ذلك أيضًا على كافة وسائل النقل 
ضمن الشركة.

ينبغي قيادة الَمْرَكبات باتجاه الخلف 
في حال توافر التدابير االحتياطية 

التي تضمن عدم إصابة أي شخص. 
في حال تشغيل الَمْرَكبات في مناطق 
الرؤية فيها سيئة، فإنه يجب أن يقف 

شخص آخر ضمن مدى إبصار السائق 
لتقديم العون.

يجب دومًا المحافظة على مسافة كافية 
عن الُحَفر والحواجز الجانبية وسطوح 

الصخور.

الشركة  هذه  إلى  التعليمات  مت  ُقدِّ لقد 
التقنية  على  السائقين  ت��دري��ب  بشأن 
نحو  القيادة  أثناء  الصحيحين  والسلوك 
تجهيز  وعلى  المنحدرات،  على  الخلف 
بحزام بالحادث  الصلة  ذات  الَمْرَكَبة 

األمان )الشكل 4).

املصدر:
Steinbruchs-Berufsgenossenschaft (StBG)، املؤسسة القانونية للتأمني ضد احلوادث لصناعة املواد اخلام ومنتجي مواد البناء يف أملانيا، 

 BG RCI (Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie, German Social Accident Insurance وقد ُدجِمت يف الوقت احلارض ضمن
(Institution for the raw materials and chemical industry، املؤسسة األملانية للتأمني االجتامعي ضد احلوادث للمواد اخلام والصناعات الكيميائية.
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امللحق 3�4 (1)
صفحة مثال من التقرير السنوي لرابطة السالمة والصحة  الصناعية اليابانية (JISHA) املتضمن إحصاءات 

احلوادث املميتة واحلوادث التي أدت إىل غياب عن العمل مقداره أربعة أيام أو أكثر

76 Improvement of national reporting

Annex 3.4 (1)
Example page from JISHA’s annual report introducing statistics on fatal accidents  

and accidents leading to an absence of four days or more from work.

Source:
 JISHA, Japan Industrial Safety and Health Association, http://www.jisha.or.jp/english/index.html

اإلحصاءات

تبدل عدد الوفيات يف كافة الصناعات (اليابان)

تبدل عدد الوفيات واإلصابات التي تطلبت غيابًا عن العمل مقداره 
أربعة أيام أو أكثر يف كافة الصناعات (اليابان)

املصدر:
http://www.jisha.or.jp/english/index.html ،االحتاد الياباين للسالمة والصحة الصناعيتني ،JISHA

مالحظة: تشري األرقام لعام 1972 وما قبل إىل عدد الوفيات واإلصابات التي تطلبت غيابًا عن العمل مقداره 8 أيام أو أكثر

40    االحتاد الياباين للسالمة والصحة الصناعيتني
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Annex 3.4 (cont.) (2)

ل عدد احلوادث الصناعية الوخيمة بحسب الصناعة (اليابان) تبدُّ
1973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991

331272276275246261210186204174210184141146165188182185196كافة الصناعات
1771591231251161601039195821068868677085868588البناء

83699495605154495251464132354552434451التصنيع
2291262087716147811691681514النقل ومناولة احلموالت

49354749504246394127514730384135454143أخرى

199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009
166183195228218227201214230225231249274265318293281228كافة الصناعات

74818097948395798588828889931201049375البناء
334152454666454456544538645662615855التصنيع

72315201518242827282733343732331321النقل ومناولة احلموالت
52384866636037636255779087791049511777أخرى

مالحظة: تشري األرقام لعام 1972 وما قبل إىل عدد الوفيات واإلصابات التي تطلبت غيابًا عن العمل مقداره 8 أيام أو أكثر

40 االحتاد الياباين للسالمة والصحة الصناعيتني
    41 التقرير السنوي 2010 
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Annex 3.4 (cont.) (2)

كافة الصناعات
البناء

التصنيع
النقل ومناولة احلموالت

أخرى
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Annex 3.5
Example for benchmarking an individual company in Germany against the whole trade  
and the industry as a whole. The unit is work accidents per 1,000 full-time employees;  

the comparison spans a ten-year time frame

Source: 
Steinbruchs-Berufsgenossenschaft (StBG), the statutory accident insurance for the raw material industry and the construction materials 
producers in Germany, today merged into BG RCI (Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie, German Social Accident 

Insurance Institution for the raw materials and chemical industry).
(Unofficial translation into English)

1,000 FTE equivalent rates of reportable work accidents in [company] ...............

0

20

40

60

80

100

120

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

company sector StBG

امللحق 3�5
مثال لتقييم أداء إحدى الرشكات يف أملانيا مقابل املهنة الكاملة والصناعة ككل� الوحدة هي حوادث العمل لكل 

1٫000 ُمستخَدم بدوام كامل؛ إن مدى املقارنة هو إطار زمني مقداره عرش سنوات

املصدر:
Steinbruchs-Berufsgenossenschaft (StBG)، املؤسسة القانونية للتأمني ضد احلوادث لصناعة املواد اخلام ومنتجي مواد البناء يف أملانيا، 

 BG RCI (Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie, German Social Accident Insurance وقد ُدجِمت يف الوقت احلارض ضمن
(Institution for the raw materials and chemical industry، املؤسسة األملانية للتأمني االجتامعي ضد احلوادث للمواد اخلام والصناعات الكيميائية.

معدالت ُمكافِئ الدوام الكامل )FTE(، لكل 1٫000 عامل حلوادث العمل القابلة لإلبالغ يف رشكة ........

الرشكةالقطـاعاملؤسسة
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املصدر:
MSHA http://www.msha.gov/ إدارة السالمة والصحة يف املناجم

امللحق 3�6
نظرة شاملة ملتثابتات (بارامرتات) خاصة باملناجم كام هي متوافرة عىل األنرتنت يف الواليات املتحدة األمريكية

إمجاليات اإلصابات وساعات العمل واإلنتاج 
ل غري متوافر تاريخ امللكية هلذا امُلشغِّ

التنوهيات واألوامر واحلاميات 
ل غري متوافر تاريخ امللكية هلذا امُلشغِّ

* ساعات العمل واحلوادث واإلصابات تشمل يف الوقت احلارض الساعات أو احلوادث املكتبية )الوحدة الفرعية 99).

** تعتمد املعدالت احلالية عىل البيانات املتوافرة اعتبارًا من الربع األول لعام 2011. ملزيد من التفسري، من فضلك، انظر يف هذا املوقع.

السنة

السنة

 إصابات 
امُلشغِّل
املميتة

املقدار املدفوع حتى تارخيه (دوالر أمريكي)العقوبات احلالية (دوالر أمريكي)العقوبات املقرتحة (دوالر أمريكي)104 (أ)

إصابات
 امُلشغِّل
NFDL

 إصابات
 املقاول
املميتة

 إصابات 
 املقاول
NFDL

 ساعات
 العمل 

للُمشغِّل*

الفحم 
امُلنَْتج 
(طن)

 معدل 
 وقوع 

الوفيات للُمشغِّل**

معدل وقوع
NFDL

 للُمشغِّل**

 نوع املنجم 
معدل وقوع 

الوفيات وطنيًا**

نوع املنجم 
معدل وقوع

 NFDL وطنيــًا**

ORS نَة يف أي تقرير بشأن مالحظة: التنوهيات التي ألغيت غري ُمَتضمَّ

نظرة شاملة عن املنجم

ف (ID) املنجم: تاريخ املشغِّل ملعرِّ

املعلومات احلالية عن املنجم

اسم املشغِّل تاريخ االنتهاء
غري معروف

تاريخ البدء

ف (ID) املنجم: معرِّ
امُلشغِّل:

تاريخ بدء التشغيل:
اسم املنجم:

املراقب احلايل:
َنِشطحالة املنجم:

غري معروف

1990/1/3
الفحم )بيتوميني(

سطحي

(PA) بنسلفانيا

تاريخ الوضع:
مادة التعدين )التنقيب(:

نوع املنجم:
املكان:

الوالية: 

من فضلك الحْظ أن املعلومات التي وفَّرها نظام اسرتداد البيانات ترتكز عىل البيانات التي مُجَِعْت من ُنُظم إدارة السالمة والصحة يف املناجم )MSHA(  املختلفة 
.DRS بسبب احتامل وجود تباطؤ يف الزمن يف البيانات امُلدخلة إىل تلك النظم؛ سيكون هناك أيضًا تباطؤ يف انعكاس تلك البيانات عىل
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Annex 3.7 (1)
Comparison of lost work hours due to accidents per 1,000 work hours,  

divided into the groups in Germany

Source: 
BG RCI, Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie, German Social Accident Insurance Institution for the raw materials  

and chemical industry.
(Unofficial translation into English)

A – more than 600 full-time employees

B – 401 to 600 full-time employees

C – 301 to 400 full-time employees

D – 201 to 300 full-time employees

E – 101 to 200 full-time employees

F – 60 to 100 full-time employees

Each company is viewed according to the last year (in this case 2008),  

and a four-year average 2004–2007. Each company is also benchmarked against the average  

of its group (A–F), and the industry as a whole.

امللحق 3�7 (1)
مقارنة ساعات العمل الضائعة بسبب اإلصابات لكل 1٫000 ساعة عمل، موزعة عىل جمموعات يف أملانيا

أ - أكثر من 600 ُمستخَدم بدوام كامل
ب - 401 إىل 600 ُمستخَدم بدوام كامل
ج - 301 إىل 400 ُمستخَدم بدوام كامل
د - 201 إىل 300  ُمستخَدم بدوام كامل

هـ -  101 إىل 200 ُمستخَدم بدوام كامل
و- 60 إىل 100 ُمستخَدم بدوام كامل

ُينَْظر إىل كل رشكة وفقًا للسنة األخرية )2009 يف هذه احلالة(، ومتوسط أربع سنوات 2004-2007. لقد ُقيِّم أيضًا أداء كل 
رشكة مقابل متوسط جمموعتها )أ - و(، والصناعة ككل.

املصدر:
،BG RCI, Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie 

املؤسسة األملانية للتأمني االجتامعي ضد احلوادث للمواد اخلام والصناعات الكيميائية

املجموعة ب (401-600 ُمْستخَدم بدوام كامل)

املجموعة ج (301-400 ُمْستخَدم بدوام كامل)

80Improvement of national reporting

Annex 3.7 (1)
Comparison of lost work hours due to accidents per 1,000 work hours,  

divided into the groups in Germany

Source: 
BG RCI, Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie, German Social Accident Insurance Institution for the raw materials  

and chemical industry.
(Unofficial translation into English)

A – more than 600 full-time employees

B – 401 to 600 full-time employees

C – 301 to 400 full-time employees

D – 201 to 300 full-time employees

E – 101 to 200 full-time employees

F – 60 to 100 full-time employees

Each company is viewed according to the last year (in this case 2008),  

and a four-year average 2004–2007. Each company is also benchmarked against the average  

of its group (A–F), and the industry as a whole.

وقت العمل الضائع لرشكة
لكل 1٫000 ساعة عمل:

(Q2004( متوسط الرشكة

(Q( 8 متوسط الرشكة

(Q A.1( للمجموعة

(Q( 1 لكافة الرشكات
غري ُمَقيَّم

املجموعة أ (أكثر من 600 ُمْستخَدم بدوام كامل)
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Annex 3.7 (cont.) (2) امللحق 3�7 (تتمة���) (2)

املجموعة و(60-100 ُمْستخَدم بدوام كامل )

املجموعة هـ (101-200 ُمْستخَدم بدوام كامل)

املجموعة د (201-300 ُمْستخَدم بدوام كامل)
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Annex 3.7 (cont.) (2)

وقت العمل الضائع

وقت العمل الضائع أكثر من ثالثة أيام

احلوادث املميتة واإلصابات طويلة األمد سُتحَسب ملا أقصاه اثنا عرش شهرًا من الوقت 
الضائع.

ساعات العمل
X1٫000 = (Q)
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امللحق 3�8 (1)
ت  صحيفة معلومات بشأن صناعة التصنيع األسرتالية كام ُنرِشَ

من ِقَبل املؤسسة األسرتالية للعمل اآلمن

التصنيع

-2008 الفترة  في  1٫005٫000 شخص  التصنيع  صناعة  في  عمل 
هذه  ضمن  األسترالية.  العمل  قوة  من   %10 يمثلون  وهم   2009
وتمت  ُمستخَدمون  أنهم  على  العمالة  من   %93 ُصنِّف  الصناعة 
في  الصناعة  هذه  في  العمل  أصحاب  دفع  العمال.  بتعويض  تغطيتهم 
لتغطية  المرتبات  كشوف  من   %2.5 مقداره  ما   2009-2008 الفترة 
قاعدة  هو  التالية  اإلحصاءات  مصدر  إن  العمال.  بتعويض  عمالهم 

بيانات ُمطاَلبات  بتعويض العمال للمؤسسة األسترالية للعمل اآلمن.

الُمطاَلبات المهّمة

ِقَبل  من  َمت  ُقدِّ المهمة  العمال  تعويض  ُمطاَلبات  من   %17 إن 
العمال في صناعة التصنيع خالل الفترة 2009-2008 )22٫510 
ُمطاَلبة(. يعادل ذلك 62 عاماًل كل يوم احتاجوا أسبوعًا أو أكثر من 

الغياب عن العمل بسبب إصابة أو مرض مرتبط بالعمل.

لقد تناقص قلياًل معدل وقوع الُمطاَلبات المهمة في صناعة التصنيع 
إلى   2001-2000 الفترة  في  عامل   1٫000 لكل  ُمطاَلبة   29 من 
)انظر   2008-2007 الفترة  في  عامل   1٫000 لكل  ُمطاَلبة   25
الشكل 1(. مع ذلك ظل المعدل األعلى لكافة الصناعات في الفترة 

.2008-2007

تم  الذي  المرض  أو  لإلصابة  شيوعًا  األكثر  األسباب  كانت   لقد 
التعويض عنه في صناعة التصنيع في الفترة 2008-2009 كما يلي:

المتكررة(  الحركة  أو  اليدوية  المناولة  )بسبب  العضلي  >  اإلجهاد 
الذي شكل 41% من الُمطاَلبات، و

18% من الُمطاَلبات، و >  االصطدام بأشياء متحركة الذي شكل 

من   %15 شكلت  التي  وانزالقه  وتعثره  الشخص  >  سقوط 
الُمطاَلبات.

الوفيات

-2000 الفترة  في  عنها  التعويض  تم  التي  الوفيات  عدد  تراوح  لقد 
2001 إلى الفترة 2007-2008 في صناعة التصنيع بين 32 و45 وفاة.

-2008 للفترة  األولية  البيانات  في  لت  ُسجِّ وفاة   28 ثمة  كان 
لكل  وفاة   2.9 مقداره  للوفيات  وقوع  معدل  ذلك  ويمثل    2009
لكافة  المعدل  من  قلياًل  أعلى  المعدل  وهذا  عامل،   100٫000

الصناعات )2.3).

التصنيع على مدى  كانت األسباب األكثر شيوعًا للوفاة في صناعة 
السنوات الثالث السابقة كما يلي:

21% من الوفيات، و الَمْرَكبات التي شكلت  > حوادث 

21% من  أيضًا  أو متحركة، وقد شكل  بأشياء ساقطة  >  االصطدام 
الوفيات، حيث شكل االصطدام بأشياء ساقطة 11% واالصطدام 

بأشياء متحركة 9%، و
إلى  تؤدي  ما  )غالبًا  الكيميائية  المواد  مع  طويلة  لمدة  >  تماس 

أمراض مهنية(، وقد شكل 20% من الوفيات.

الشكل 1: معّدل وقوع امُلطاَلبات املهّمة التي تم التعويض عنها

 إن بيانات الفرتة 2008-2009 أولية وعرضة للتغيري

املصدر:
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/SWA/Pages/default.aspx ،املؤسسة األسرتالية للعمل اآلمن

مل
 عا

1٫
00

ل 0
لك

ت 
اَلبا

ُمط

التصنيع
كافة الصناعات
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امللحق 3�8 (تتمة���) (2)

الوالية  بحسب  املهمة  امُلطاَلبات  الوقوع  معدالت   2 الشكل  ُيظِهر 
القضائية  التي تم التعويض عنها يف صناعة التصنيع عىل مدى السنوات 
تبدالً  البيانات  هذه  ُتظِهر  القضائية.  الوالية  بحسب  املاضية  اخلمس 
الفرتة. سجلت والية  القضائية عىل مدى تلك  الواليات  هامًا يف بعض 
Queensland معدل الوقوع األعىل يف 33 ُمطاَلبة لكل 1٫000 عامل، يف 

حني أن مقاطعة العاصمة األسرتالية سجلت املعدل األدنى يف 17 ُمطاَلبة 
لكل 1٫000 عامل. سجلت والية جنوب أسرتاليا تناقصًا جوهريًا يف 
-2007 والفرتة   2005-2004 الفرتة  بني   )%34( الوقوع  معدالت 

2008، ثم تبعتها والية جنوب ويلز اجلديدة )21%(. سجلت مقاطعة 
العاصمة االسرتالية ازديادًا مقداره 20% عىل مدى نفس الفرتة.

عرش  اثنا  مقداره  العمل  عن  غيابًا  املهمة  امُلطاَلبات  من   %21 تضمن 
2008-2009. يف تلك الفرتة سجلت والية  أسبوعًا أو أكثر يف الفرتة 
ُمطاَلبات   6 التصنيع  صناعة  يف  األعىل  الوقوع  معدل   Queensland

سجلت  األسرتالية  العاصمة  مقاطعة  أن  حني  يف  عامل،   1٫000 لكل 
أنه   3 الشكل  ُيْظِهر  عامل(.   1٫000 لكل  ُمطاَلبات   3( األدنى  املعدل 
املستوى  عىل  املاضية  القليلة  السنوات  مدى  عىل  حتسينات  ثمة  كان 
العمل  غيابًا عن  التي تضمنت  للُمطاَلبات  الوقوع  الوطني يف معدالت 
وباستثناء  عمومًا  التصنيع.  صناعة  يف  أكثر  أو  أسبوعًا  عرش  اثنا  مقداره 
فإن كل والية سجلت  العاصمة األسرتالية،  Tasmania ومقاطعة  والية 
إىل   2005-2004 )الفرتة  األربع  السنوات  فرتة  مدى  عىل  انخفاضًا 
الفرتة 2007-2008(، وقد سجلت والية جنوب أسرتاليا االنخفاض 

األكرب )%34).

املعلومات حول  العامل مزيدًا من  تعويضات  يتضمن موجز إحصاءات 
الصناعات ذات األولوية، ويمكن العثور عىل املوجز يف املوقع التايل:

safeworkaustralia.gov/au

التصنيع

امُلطاَلبات املهمة بحسب الوالية القضائية

 إن بيانات الفرتة 2008-2009 أولية وعرضة للتغيري

 إن بيانات الفرتة 2008-2009 أولية وعرضة للتغيري

مل
 عا

1٫
00

ل 0
لك

ت 
اَلبا

ملط
ا

امُلطاَلبات  التي تشتمل عىل كافة  التعويضات  الوطنية )NDS( إلحصاءات  البيانات  البيانات من جمموعة  ُاستخِرجت هذه 
املقبولة عن اإلصابات واألمراض. تتضمن امُلطاَلبات املهمة كافة الوفيات، وكافة امُلطاَلبات عن العجز الدائم، وامُلطاَلبات 
عن احلاالت التي تطلبت غيابًا عن العمل مقداره أسبوع واحد أو أكثر. ال تشتمل امُلطاَلبات املهمة عىل امُلطاَلبات املتعلقة 
safeworkaustralia.gov/au :بالذهاب إىل العمل أو العودة منه. يمكن العثور عىل مزيد من املعلومات يف املوقع التايل

© املؤسسة األسرتالية للتعويضات 2001

أكثر:  أو  أسبوعًا  عرش  اثنا  مقداره  العمل  عن  غيابًا  تضمنت  التي  امُلطاَلبات   �3 الشكل 
معدالت الوقوع بحسب الوالية القضائية

الشكل 2�  امُلطاَلبات املهمة: معدالت وقوع بحسب الوالية القضائية 
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امُلطاَلبات التي تضمنت غيابًا عن العمل مقداره اثنا عرش أسبوعًا أو أكثر بحسب الواليات القضائية 
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امللحق 3�9
القائمة املستخدمة لتصنيف اآلالت واملعّدات يف أملانيا

صناعة التجميع

(GBP) املعدات: كاتالوك رموز
لتصنيف تقارير احلوادث

اعتبارًا من كانون الثاين/يناير2001

)مقتطفات(

ماتالرمز السِّ

اآلالت واملعّدات

الناقلة املتواصلة

أجهزة النقل األريض

امَلْرَكبات

آالت جرف الرُتاب

ناقلة بالسري

الرافعة الشوكية

الشاحنة

احلفارة

املصدر:
استنادًا إىل اجلدول الصادر عن Steinbruchs-Berufsgenossenschaft (StBG)، املؤسسة القانونية للتأمني ضد احلوادث لصناعة املواد اخلام ومنتجي مواد البناء 
 BG RCI (Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie, German Social Accident Insurance يف أملانيا، وقد ُدجِمَت يف الوقت احلارض ضمن

(Institution for the raw materials and chemical industry، املؤسسة األملانية للتأمني االجتامعي ضد احلوادث للمواد اخلام والصناعات الكيميائية.



:IV الملحق 
مصادر عبر اإلنترنت

 التصنيف الصناعي املعياري الدويل لكافة األنشطة االقتصادية، املراجعة 1٫3
International Standard Industrial Classification of all Economic Activities, Rev.3.1 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=17

 التصنيف املعياري الدويل للمهن (ISCO 88) (مهنة الضحية)
International Standard Classification of Occupations [ISCO 88] (Occupation of the Victim)

�http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco88/index.htm

(NACE) قائمة رموز النشاط االقتصادي لصاحب العمل 
List of NACE Codes (Economic Activity of the Employer) 

 http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

 نظام تصنيف (ESAW) لنوع اإلصابة
ESAW classification system for Type of Injury

 نظام تصنيف (ESAW) للجزء املصاب يف اجلسم
ESAW classification system for Part of Body Injured

 نظام تصنيف (ESAW) لعملية العمل
ESAW classification system Working Process

 نظام تصنيف (ESAW) لبيئة العمل
ESAW classification system Working Environment

 نظام تصنيف (ESAW) للنشاط البدين النوعي
ESAW classification system Specific Physical Activity

 اضطراب النشاط البدين النوعي
Specific Physical Activity Deviation

 طريقة التامس أثناء القيام بالنشاط البدين النوعي - آلية اإلصابة
Specific Physical Activity Contact - Mode of injury

 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/ESAW_2001_EN.pdf

 من فضلك، ُقْم أيضًا بزيارة املوقع التايل:
http://ec.europa.eu/europeaid/what/social-protection







الوكالة الدولية السويدية
للتعاون والتنمية

Programme on Safety and Health at Work 
and the Environment (SafeWork)
International Labour Organization
Route des Morillons 4
CH -1211 Geneva 22
Switzerland

TEL.  + 41 22 7996715
FAX  + 41 22 7996878

E-mail : safework @ ilo.org 
www.ilo.org / safework 

عنوان اجلهة التي أصدرت الوثيقة


