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اإلرشادات الفنية لتقارير وتحقيقات الحوادث
.I

مقدمة
تحدد هذه الوثيقة اإلرجاااا واإلرشادا التورجيهية لفهم وتنفيذ التحقيق و إعداد التقاريا في الحوادث داخل إمارة دبي

.II

األهداف
األهداف الائيسية لهذا اإلرشاد الفني هي:
• وضع تعايف مشتاك للمصطلحا المستخدمة في حاال الحوادث ذا الصلة – إبتداااً من عملية التحقيق إلى
إلى عملية إعداد التقايا؛
• إنشاا نموذج موحد عن اإلبالغ و التحقيق و إعداد تقاريا الحوادث بحيث يتم استخدامه بواسطة كل المؤسسا
بإمارة دبي.
• التأكد من أن رجميع حوادث العمل واإلصابا ذا الصلة يتم التحقيق واإلبالغ عنها.
• ضمان االمتثال لإلبالغ عن أي حوادث مهنية وإصابا عمل ،وأي أمااض مهنية في إمارة دبي

 .IIIالمجال
يجب أن يطبق اإلرشاد الفني لجميع أنواع الحوادث المهنية واألمااض ذا الصلة في أماكن العمل في إمارة دبي -بما في ذلك ولكن ال
تقتصا على الجها الحكومية والخاصة ومواقع البناا والمشاريع والفنادق والماافق التافيهية ،والمنشآ التجارية.

 .IVالمصطلحات والتعاريف
الحادث –هو أي حدث غيا ماغوب فيه,غيا مخطط له يؤدي الى إعتالل الصحة,إصابا أو تلف للمتلكا .
الحوادث وشيكة الحدوث – هو أي حدث غيا ماغوب فيه,غيا مخطط له لديه القدرة أن يؤدي الى إعتالل الصحة,إصابا أو تلف
للمتلكا .
المرض/اإلصابة المهنية  -هى حالة ناتجة عن التعاض للعوامل الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولورجية فى مكان العمل بحيث تؤثا على
الجسم وأرجهزته الحيوية وبالتالى إنخفاض فى صحة العامل.
الضحية – شخص /أشخاص تأثاوا بالحادث
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الشهود – شخص  /أشخاص شاهدوا األحداث الحقيقية التى أد للحادث
اإلجراءات التصحيحية –هى إرجاااا تمنع وتزيل أسباب الحوادث ( بعد الحدوث)
اإلجراءات الوقائية – هى إرجاااا تمنع وقوع الحوادث ( قبل الحدوث )
حوادث الوقت المهدر – هي عبارة عن عدد األيام المفقودة نتيجة إصابة العامل أو إعتالل صحة العامل إبتداااً من اليوم التالي ليوم
حدوث الحادث,مقاسة بناااً على أيام األسبوع (التقويم) ونوبا العمل(.من ثالثة ايام فأكثا).

 .Vاألدوار والمسؤوليات



المؤسسة /لجنة اإلدارة
فايق التحقيق



ماارجعة الخطط التصحيحية والوقائية ومدى فعاليتها
التحقيق في الحادث أو الحوادث وتحديد رجميع األسباب المحتملة باستخدام األسباب
األساسية واألعااض والدالئل
وضع التوصيا التصحيحية والوقائية

ضباط السالمة

المدراا /رؤوساا األقسام/
الاؤوساا المباشاين
الضحايا /و أو الشهود








المساعدة فى التنسيق للتحقيق فى الحوادث
تسجيل الحوادث واإلصابا
التحقق من صحة تقاريا الحوادث متى ماكان ذلك ممكنا
متابعة الحوادث فيما يخص القاارا التصحيحية والوقائية
تقييم فعالية اإلرجاااا الوقائية والتصحيحية
تقديم مورجز للحوادث إلدارة الصحة والسالمة العامة ببلدية دبي( قسم
الصحة والسالمة المهنية) وذلك من خالل النماذج المافقة





تكوين وقيادة فايق التحقيق.
إعداد تقاريا الحادث األولي وتقديمه إلى مسؤول السالمة.
تنفيذ اإلرجاااا التصحيحية األولية الحتواا أوالحد من الضار واإلصابا أو
عدم المطابقة

إبالغ المشاف المباشا بالمؤسسة.

 .VIإجراءات التحقيق وكتابة التقارير
 0.1على الشهود أو الضحايا (إذا كانو يستطيعون) اإلبالغ عن الحادثة للمشاف المباشا
 0.1المشاف المباشا عليه إتخاذ مايلزم لتقليل تأثياا األحداث الخطاة والتى من شأنها أن تؤدي الى الحادث.
 0.1المشاف المباشا عليه التحقيق فى الحادث :
 0.0تنفيذ وإدارة التحقيق بورجود الضحية /الشهود إذا أمكن وضابط السالمة أو المنسق
 0.0دعوة أى اطااف أخاى إذا كان ذلك ضاوريا لتحديد أسباب الحادث
 0.0تحديد كل األسباب المحتملة للحادث بما فى ذلك األسباب الائيسية واألدلة
 0.3فى حال تعذر ورجود الضحية يجب اإلستماار فى التحقيق وتأرجيل النتائج لحين اإلنتهاا من التحقيق مع الضحايا
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 0.3وضع التوصيا بخصوص اإلرجاااا الوقائية والتصحيحية
 3.1إعداد التقايا بإستخدام النموذج المافق رقم  0و إرساله عبا النظام اإللكتاوني لبلدية دبي E-Service
 3.1أخذ الموافقة على التقايا من فايق التحقيق
 0.1التوقيع على التقايا
 0.1إرسال التقايا لإلدارة خالل :
 03 0.0ساعة بعد حالة الوفاة أو حوادث هدر الوقت
 34 0.0ساعة بعد حالة اإلسعاف األولى أو الحوادث وشيكة الحدوث
 0.0يجب حفظ نسختين من التقايا بالمنشأة فى اإلدارة المعنية
 0.3إرسال نسخة لضابط السالمة بالموقع
 0.3فى حاالت الوفاة أو اإلصابات الجماعية يجب إرسال نسخة خالل  42ساعة لبلدية دبى -قسم الصحة والسالمة المهنية

** مخالفة ذلك يتاتب عليها إرجاااا قانونية.
 4.1التدقيق من صحة التحقيق متى ماكان ذلك ضاوريا
 4.0تقديم المشورة لمديا المنشأة أو مديا اإلدارة
 4.0إرجتماع لجنة السالمة
 4.0اإلتصال بالضحية لإلستجواب ومعافة التفاصيل
 4.3التحقق من صحة أقوال الضحية
 4.3تقديم المشورة ألفااد فايق التحقيق بخصوص الخطوا المناسبة الوارجب إتخاذها
 0.1تحديث تقايا الحادث وإنهائه عند التأكد من أن كل اإلرجاااا العملية قد إتخذ
 01.1إعالم الدوائا الحكومية ذا الصلة( بلدية دبى -إدارة الصحة والسالمة العامة -قسم الصحة والسالمة المهنية) عن طايق
النماذج المعتمدة

.VII

التعامل مع حوادث هدر الوقت


فقط طبيب الشاكة أو المستشارين الطبيين أو من ينووب عونهم أن يقوارو أحقيوة الموظوف لإلرجوا ة بسوبب الحوادث
عند إصابته.



يجب على الطبيب إستشارة المسئول المباشا للموظف قبل إعطااه إرجا ة الحادث



اذا كانت إرجا ة الحادث ضاورية (ضاورة إبقائه في المستشوفى) علوى طبيوب الشواكة مون إرجوا ة يووم واحود فوى
البداية ويطلب من الموظف أن يقدم تقاياا إلى العيادة في اليوم التالي لمزيد من الفحص



إذا تطلب الوضع إرجا ة إضافية يجب على طبيوب الشواكة التنسويق موع المسوئول المباشوا للموظوف وذلوك لمعافوة
سياسة إرجا ة الحوادث للشاكة
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األسباب الرئيسية والدالئل

قلة المعرفة
 العامل غيا مؤهل ألداا الوظيفة
 طايقة العمل اآلمنة غيا معاوفة أو مفهومة
 إستخدام المعدا غيا المناسبة
 ال تورجد معدا كافية للعمل
 التدريب غيا الكافى ألداا العمل

أمور خاصة بالتوظيف
 اإلرجهاد البدنى
 تجاو القيود الطبية فى العمل
 تكاار للماض السابق
 عدم اللياقة الطبية لإلستماار فى العمل

طرق عمل غير آمنة
 عدم ورجود إرجاااا عمل آمنة
 اإلرجاااا المورجودة غيا شاملة لكل المخاطا فى
العمل

عدم تطبيق (إنفاذ) إجراءات السالمة
 تضارب تطبيق إرجاااا العمل اآلمنة
 عدم موارجهة السلوكيا الغيا آمنة المتكارة
 عدم إتباع اإلرجاااا والممارسا ( إختصار
خطوا العمل

التصميم غير المالئم أو البناء/اإلنشاء دون المعايير
 تصميم غيا مناسب أو خاطئ
 عدم كفااة أرجهزة األمان
 الصعوبة فى اداا المهام بأمان
 التعاض لمخاطا مجهولة
عدم كفاية التفتيش وبرامج الصيانة
 معدا وادوا معطلة/معيبة
 أرجهزة حماية غيا مشغلة (معطلة).
 عدم ورجود ديبارجا وعالما ( المواد الكيميائية)
 المخاطا الناشئة من التشغيل المستما
 إصالح األرجهزة.

عدم مالئمة معدات الحماية الشخصية
 عدم توفا المعدا الضاورية والمناسبة
 المعدا ال توفا الحماية الكافية
 عدم كفاية حماية العين ,الجها التنفسى ....الخ



فشل األرجهزة عند التشغيل

معدات غير مالئمة /دون مستوى المعيار
 عدم توفا مالم السالمة (عدم ورجود نظام الحماية
المتشابكة في الماكينا ).
 الصيانة الدورية مطلوبة
 عدم إستخدام أنظمة تشغيل آمنة(إستخدام أنظمة تشغيل
معقدة).

عدم فاعلية نظام المراجعة
 المعاقبة على السلوك اآلمن و المكافأة على السلوك
الغيا آمن.
 إكمال العمل يأخذ أولوية على إرجاااا السالمة
 عدم كفاية إعطاا المالحظا على السلوك غيا
اآلمن
 عوامل اإلنتاج لها أولوية وتفضيل على إرجاااا
السالمة
أخرى





أخطاا فى األداا( حوادث مماثلة)
غياب التاكيز
اإلهمال الجسيم
التخايب المتعمد ...الخ

مرفقات

XI.
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مرفق 1

تقرير الحادث
الجزء األول:معلومات عامه
المؤسسة/القسم:
نوع/طبيعة النشاط::
الموقع:
البايد اإللكتاونى.:
الشخص المسئول:
الوظيفه:
الجزء الثانى:معلومات الحادث:

تلفون/فاكس:
الهاتف المتحاك:
عدد العمال:

تاريخ /من وقوع الحادث________________________________

أين وقع الحادث:
 فى مكان العمل
فى العمل الميدانى
أثناا العمل الاسمى
أثناا السفا فى مهام رسميه
الجزء الثالث:بيانات الشخص المصاب:
إسم المصاب:
الجنسيه:
الوظيفه:

يرجى وصف مكان العمل بالتحديد وما إذا كان العامل يعمل
.وحيدا أو مع غيره من العمال:

رقم العامل:
مدة الخدمه:

الجزء الرابع:تفاصيل اإلصابه:
نوع اإلصابه:
ماهو الجزا المصاب من الجسم؟
هل اإلصابه(ضع عالمه):
 بسيطهمتعدده (ألى مدى)
وفاة
إصابه كبياه
تحتاج لغياب من ثالثة أيام عمل إلى أكثا.
تحتاج للمكوث بالمستشفى(أو أقل من  03ساعه)
 إسعاف أولى
حادث وشيك
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مكان الحادث______________

العما:

الجنس:
المهمه/الزمن:

تاريخ الميالد:

هل هناك ضار للمعدا واآلليا ؟
ضار المعدا واآلليا :
_____________________
_____________________________________
الماكبا (مملوكه للشاكه/شخصيه):

أعط وصف كمثال لوحة الماكبه/وإذا كانت هنالك
سيارا مشاركه فى الحادث
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الجزء الخامس :تفاصيل الحادث(ضع عالمه على أفضل وصف ومن ثم إذهب للجزا السادس)
التعاض أو التالمس مع المواد والكيماويا الضاره
 إصابه أثناا اإلستخدام/الافع او التحميل
التعاض للحايق
 إنزالق/تعثا/سقوط على نفس المستوى
التعاض لإلنفجار
السقوط من أعلى______متا
التالمس مع الكهاباا أو التفايغ الكهابائى
إنحصار بأشياا ساقطه
اإلصابه عن طايق الحيوانا
غاق أو إختناق
إعتداا رجسدى من قبل شخص
حادث متعلق بالطاق والماور
أخاى(أوصف ذلك فى الجزا السادس)
الجزء السادس :وصف الحادث(اعطى وصفا ً كامالً للحدث الذى أدى لوقوع الحادث/إسم ونوع المعده أو اآلليه المتداخله/نوع الماده
الكيماويه/العوامل المشاركه واألشخاص المتسببين /أضف رسم توضيحى ,صور أو أى تفاصيل ضاوريه)

إسم/توقيع المشاف :

إسم/توقيع الشهود :

الجزا السابع:توضي األسباب الائيسيه(ماهو السبب الائيسى الذى أدى لوقوع الحادث)

الجزء الثامن :اإلرجاااا التصحيحيه والوقائيه(:ماهى اإلرجاااا التصحيحيه والوقائيه لمنع تكاار الحادث)
المسئول
خطة العمل
السبب/األسباب الرئيسيه

إسم وتوقيع المشاف المباشا:
إسم وتوقيع ضابط السالمه:
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مالحظة :يارجى تقديم نسخة معبأة من هذا النموذج وإرساله لقسم السالمة والصحة المهنية -إدارة الصحة والسالمة عبا النظام
اإللكتاوني  .E-Serviceلجميع الحوادث التي تتطلب ورجود التحقيق من طاف بلدية دبي وشاطة دبي والدفاع المدني في دبي و  /أو
غياها من المكاتب الحكومية ذا الصلة.يارجى اإلتصال على الاقم  411011في حال ورجود أي حادث بموقع العمل.

مرفق 2
تقرير بيانات التعرض لألمراض والحوادث
/1المنشأة/اإلدارة:
/4نوع وإسم النشاط:
/3الموقع:
/2البريد اإللكترونى..
/6جهة اإلتصال:
/8جوال:

/5تلفون/فاكس
/7الوظيفه:
/9عدد الموظفين.
بيانات التعرض من يناير حتى ديسمبر
عدد ساعات العمل(لكل الموظفين خالل السنه):

عدد الموظفين :

ملخص اإلصابة

الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

كل السنة
(اإلجمالي)

العدد الكلي للحوادث
المبلغ عنها.
العدد الكلي للوفيا
المبلغ عنها
العدد الكلي
لإلصابا المعوقة
المبلغ عنها و
المسجلة.
العدد الكلي
لإلصابا المضيعة
للوقت.
العدد الكلي للحوادث
الوشيكة المبلغ عنها.
العدد الكلي
لألمااض المبلغ
عنها و المسجلة.
معدل تكرار الحوادث
معدل شدة الحوادث
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مالحظات:
/1يجب إكمال هذا التقايا فى حالة حدوث إصابه/ماض وإرساله لبلدية دبى -قسم الصحه والسالمه المهنيه (إدارة الصحه والسالمة) فى
فتاة ال تتجاو اليوم الثالثين من الشها عبا النظام اإللكتاوني وألي إستفسار التواصل مع الاقم  088088أو التواصل على األرقام
التالية:

 864844840أو 864844008

/2معدل التكرار:
المجموع الكلى لإلصابا المعوقه خالل مليون ساعة تعاض
معدل التكرار =المجموع الكلى لإلصابات المعوقه 1,000,000 xساعه تعرض
/3معدل الحده(الشدة):
مجموع أيام العمل الضائعة خالل مليون ساعة تعاض
معدل الحده=عدداأليام المبدده (الضائعة)1,000,000 xساعه تعرض
/4التعرض:
التعاض هو العدد اإلرجمالي لساعا العمل لجميع العاملين في كل منشأة بما في ذلك العاملين في اإلنتاج /التشغيل والصيانة والنقل
والكهاباا واإلدارية والمبيعا وغياها من اإلدارا
/5اإلصابات المعوقه:
هى إصابا العمل التى تنتج منها حاال وفاه,إعاقه كليه دائمه ,إعاقه رجزئيه دائمه أو إعاقه كليه مؤقته.
/6اإلصابات غير المعوقه(عالج طبى):
هى اإلصابا التى ال تنتج منها إعاقه ولكنها تحتاج إسعاف أولى أو رعايه طبيه من أى نوع
***********************************************************************************************************
لمزيد من المعلومات
إدارة الصحة و السالمة والعامة
بلدية دبى
تليفون864844840/864844008 :
فاكس6618748 :
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