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ةــــــقدمـــــالم  
 

1 
 

 من ،تعتبر األضرار و العواقب التي أصبحت تسببها حوادث العمل و األمراض المهنية 

 ولة،الد ابرز المشاكل التي تواجه دول العالم بأسره بغض النظر عن طبيعة أو تصنيف هذه

ل و وسائبين العالم المتقدم و أخر متخلف مادام أن كليهما يسعى إلى استعمال أحداث ال

يد وليستف منه التكنولوجيات دون التفكير في أثارها على العامل ،ألنها تحسن اإلنتاج و تزيد

ل الن العام من قبل المدافعين عن حقوق الحماية واجهة هذه الفكرة انتقاداتمن  األخيرهذا 

ز يلزم العج و الكثير من األحيان عاهاتتقرر بعد وقوع اإلصابة التي تخلف في ة التي الحماي

قيه وقاية التي تال والستفيد العامل من الحماية وتؤدي األحيان إلى وفاته و العامل طيلة حياته

لى فظ عو تجنبه اإلصابة إال بموجب مجموعة من اإلجراءات الوقائية التي تسعى إلى محا

وب منه هو مطل مل و ضمان سلمته بدنية و جسدية ،ليتمكن من أداء عمله وفق ماحياة العا

وضوع ن مكو نب طابع اإلنساني في لظروف العملسواء في حياته المهنية أو العادية إلى جا

 م العاملنظاإذ أن القواعد المتعلق من ا الوقاية الصحية واألمن موضوع جدُ معقد و تقني ،

 .ن لشركاء االجتماعين مخالفتها مكي االجتماعي ال

جموعة مب ،ليهاعدقة لالتفاقية العربية و الدولية التي تم المصا المجال تنفيذااهتم المشرع بهذا 

در تج ،لاألمنية و الوقائية و حماية الصحة في محيط العممن التدابير حماية بتدعيمها 

قبل فالجزائر ،قد مر بمراحل اإلشارة إلى أن مجال الحماية من األخطار المهنية في 

فرنسي ن الاالستقالل كان االهتمام مسالة الوقاية من حوادث العمل عن طريق قانون التامي

ر " مما آذى إلى تضخم مشاكل الجزائريين و تعرضهم ياستمر1919مما " عام  الصادر

 لألخطار المهنية.

عمل بتنظيم عالقات الالمتعلق  157-62بموجب القانون رقم  1962بعد االستقالل سنة 

ن خالل م، في مجال الوقاية الصحة و األمن من األخطار المهنية ،  1950الصادر في سنة 

مهنية المتعلق بحوادث العمل و األمراض ال 1966جوان 21المؤرخ في  183-66اآلمر رقم 

 و يعتبر هذا النص منعرجا في مقاطعة الجزائر للقوانين الفرنسية .

ي في شكل مبدأ دستور العمل، تكرستم المشرع يهتم بتحسين ظروف بعد السبعينات يه

حيث طبق هذا المبدأ الدستوري في مختلف  1976من الدستور 62 نصت عليه المادة

 يثحعي، االجتماالنصوص التشريعية و التنظيمية في مجال القانون العمل و قانون الضمان 

 ل فياالجتماعي يتمتع بها العام اعتبرت وقاية الصحة و األمن من أهم محاور الحقوق

ية الوقائ نية وهذه الحماية بتدعيمها بمجموعة من التدابير األم مختلف القطاعات، ثم أكد على

مي تنت و حماية كما كرست اإلصالحات الصحة و األمن و ذلك مهما كان قطاع النشاط الذي

 إليه .   

صالحات االقتصادية في الجزائر  فبعد لقد تغير مفهوم الحماية في التشريع العمل في ظل اإل

أن كانت الحماية تقتضي التكفل التــام للدولة بكل المسائل الخاصة بتنظيم عالقة العمل  
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وض أصبحت مبنية على فكرة المبادرة لتنظيم أمورهم بما يتناسب و متطلبات الفلسفة التفا

ما  في إطار ساسية لكل طرفو الحريات العامة و الحقوق األ بين العمال و األجهزة المسيرة

   قواعد حفظ الصحة و األمن. إليهيسمى بالنظام العام االجتماعي و الذي ينتمي 

 نظماتهمو م تعد الوقاية الصحية واألمن مهمة للعديد من األطراف إذ تعتبر احد أهم العمال

وق فكرة حقباطها باإلضافة أهميتها  دوليا أالرتب النقابية و كذا أولويات الهيئة المستخدمة ،

ة.   مؤسساإلنسان، هذه األهمية تفرض تفعيل آليات الرقابة في هذا المجال خاصة داخل ال

مدى  ومية تتجسد أهمية أي بحث علمي على الظاهرة المدروسة و على قيمتها العلمية و العل

 ولوقاية ذه انية من جهة أخرى و تكتسي هأسامها في إثراء المعرفة النظرية من جهة و الميدا

 .هنيةاألمن باعتباره عملية فعالة تساهم في الوقاية من حوادث العمل و األمراض الم

 أهداف ومن موضوع دراسة دور ن خالل دراسة موضوع مـا إلى تحققيسعى كل باحث م 

دور ال يمية ولجان الصحة و األمن في التشريع الجزائري نسعى أوال اإلعداد دراسة أكاد

نها و مليل الذي تلعبه لجان الصحة و األمن  خاصة في الحماية من األخطار المهنية و التق

 إلزام المستخدم بتوفير ظروف عمل مالئمة طبقا لما نص عليه القانون .

ث قمنا ة بحياعتمدنا المنهج التحليلي لدراسة النصوص القانونية، المتعلقة بموضوع الدراس 

ردات بمف ائل التي تتعلقتجاهات التي تبنتها تلك النصوص في معالجتها للمسباستقراء اال

 لعملسيكون موضوع بحثنا دور لجان الصحة و األمن في الوقاية من الحوادث ا الدراسة

لذي تلعبه اهو الدور  ما :و ذلك من خالل اإلجابة عن اإلشكالية التالية األمراض المهنيةو

ة لوقايو الحد من خطورتها و االتقليل  من األخطار المهنية ؟لجان الصحة و األمن في 

 اولنا سنحمن خالل ما تقدم و نتجه لألهمية الملحوظة للجان الصحة و األمن، فإن ومنها؟ 

 صطلحم التطرق لبعض العناصر التي توضح لنا الغموض الذي يتشكل في أذهاننا عند سماع

 لجان الصحة و األمن.

 فقد قسمنا دراستنا إلى فصلين و هما:تحقيقا لهذا الغرض  

لجان  فهومالفصل األول لجان الصحة و األمن واليات سيرها و تناولنا في)المبحث األول( م

اه الفصل الثاني خصصنآليات لجان الصحة و األمن  )المبحث الثاني( الصحة واألمن،

لعمل حوادث ا منالوقاية لدراسة اختصاصات و عالقات لجان الصحة واألمن  و دورها في 

ث الثاني المبح و األمراض المهنية ،تناولنا في المبحث األول مهام لجان الصحة و األمن،

 وبعد دراستناعالقات لجان الصحة و األمن وفي نهاية تم عرض الخاتمة تضمنت أهم 

 .للموضوع توصلنا في الختام إلى مجموعة اقتراحات
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 لجان الصحة و األمن وآليات سيرها  :الفصل األول

وقاية الصحة و األمن في كل كوين اللجان المتساوية األعضاء لنص المشرع على ت

 و التجاريالمؤسسات مهما كان قطاع الذي تنتمي إليه سواء القطاع الصناعي أو قطاع 

لجنة ما بين المؤسسات  توجدالملغى  255-74 الفالحي من خالل المرسوم التنفيذي رقم

تم التأكد على وجوب تأسيسها،  07-88 لوقاية الصحة و األمن، ومن خالل القانون رقم

حيث اصدر  واختصاصاتها للتنظيم حيث ترك المشرع أمر تنظيم تشكيلها و تسييرها

 المؤسسات للوقاية الصحة و األمن المتعلق بلجنة مابين 10-05التنفيذي رقم  المرسوم

وقاية  على ترقية سياسة لكي تؤذي هذه اللجان مهمتها على أحسن وجه المتمثلة في العمل

المؤسسة  الصحة و األمن و تحسين شروط العمل بالنسبة للعمال داخل أماكن العمل في

الصحة و  األساسية التي تتيح لها ذلك،فكيف يتم تأسيس لجان،يجب أن تتمتع بالوسائل 

تقوم  هي الوسائل التي وضعت تحت تصرف اللجنة حتى ما و األمن في ضل التشريع

 1.بالغرض الذي لنشات من اجليه

 مفهوم لجان الصحة و األمن األول:المبحث 

 و المشرع بموضوع لجان الصحة و األمن حيث وضع قواعد تنظمها مبينا إطار اهتم

 . للجانمدى التزام المؤسسة المستخدمة بإنشاء مثل هذه االلجان، وكيفية تأسيس هذه 

 

 

 

 

 المطلب األول: تعريف لجان الصحة و األمن و تأسيسها

لسالمة المهنية و ما تؤذي لجان الصحة و األمن إلى تنمية الوعي الوقائي في مجال ا

يتطلب ذلك من إعداد و تصميم مواد التوعية و العمل و توفيرها في المنظمات و إقامة 

 .2الندوات و االجتماعات بقصد اإلرشاد إلى األساليب الوقائية من األخطار المهنية

 التعريف القانوني للجان الصحة و األمن األول:الفرع 

                                                             
نيل شهادة  مذكرةمقارنة ، في نطاق الهيئة المستخدمة ،دراسةرقية،دور لجان الرقابة الصحية واألمن  سكيل 1

 .22،ص  2009-2008ماجيستر، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة مستغانم ،
1

الجريدة ،يناير 80المؤرخ في المتعلق باللجان المتساوية األعضاء للوقاية الصحية و األمن ، 09-05المرسوم التنفيذي رقم  

 .2005 ،04الرسمية،العدد
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أو اآلفات الضارة، وحمايته  أي حفظ الشيء من التلفبمعنى الصون والسترة عن األذى، 

فهي مجموعة اإلجراءات والخدمات المقصودة والمنظمة، التي تهدف إلى الحيلولة منها، 

للتخلص أو تطوير عملية ما وذلك لمنع احتمال اإلقالل من حدوث الخلل أو القصور، أو 

 .1”أي حوادث مستقبلية قد ال تطابق المواصفات

تعرض له اإلنسان مع تهتم بالمشكلة قبل حدوثها، و تقدم دراسات لما يمكن أن يالوقاية 

ً لتفادي المشكالت  تقديم الحلول من جانب أخر، في الدول األقل تقدماً، تقدم الوقاية طرقا

ً أو ال وللوقاية  تي تعرضت لها المجتمعات المجاورةالتي تعرض لها المجتمع سابقا

فاعليتها، و قد تكون ذات طابع طبي أو اجتماعي أو تربوي إجراءات هي التي تحدد مدى 

هي اعتراف بحتمية التغيير و وضع آليات ف اإلجراءات الوقائية:أما عن ، أو تأهيلي

اإلجراءات وقائية هي الطريقة التي ندير  للتخفيف من اآلثار السلبية التي قد تترتب عليه.

على الرغم من أهمية الوقاية إال أن اإلفراط في اتخاذ اإلجراءات  و بها عواقب التغيير

لمعنوي الذي تفرضه هذه المؤسسات، فتنهار نتيجة للضغط المادي واالوقائية قد ال تحتمله 

مجموعة من اإلجراءات تقتضيها مصلحة المجتمع في تجنب  الوقائيةالتدابير اإلجراءات و

د تتخذ هذه اإلجراءات طابع اإلجبار والقسر كما في كل ما من شأنه إعاقة تقدمه ونموه. ق

و قد تأخذ طابع المشورة كما في اإلجراءات  اإلجراءات القانونية للحد من الجرائم

وطب العمل ،فإن القواعد لصحية و األمن المتعلق بالوقاية ا 07-88عمال بقانون  التربوية

تتمثل في لجان الصحة و األمن  العامة في مجال الوقاية الصحية و األمن في وسط العمل

من القانون السالف الذكر أن محالت وأماكن العمل و محيطها  04و هذا ما جاء في المادة 

و ملحقاتها وكل أنواع التجهيزات تطبيقية بصورة مستمر ويجب أن تتوفر فيها شروط 

 الوقاية الصحية الضرورية لصحة العامل كما يجب أن يستجيب جو العمل إلى شروط

شمس التوالراحة و الوقاية الصحية، وعلى وجه الخصوص التكعيب والتهوية و تجديدها 

في التنمية االقتصاد الوطني و هي من واإلضاءة و التدفئة و تساهم لجان الصحة و األمن 

أساسية التنمية المستدامة فظروف العمل غير اآلمنة قد تؤدي لكثير من المخاطر الصحية 

من الغبار و األضرار األخرى و و التي تؤثر على استمرار العمل بشكل المطلوب 

عمل و التي لذلك يجب تحديد نوع المخاطر في أماكن التصريف المياه القذرة و الفضالت .

عليها يتم تحديد طرق الوقاية المطلوب استعمالها للحفاظ على سالمة وصحة اإلنسان عن 

طريق توفير بيئة العمل أمنة خالية من مسببات الحوادث و اإلصابات أو األمراض المهنية 

 2.ووقاية اإلنسان من خطر اإلصابة

                                                             
 .الذكر،السالف  نفس المرسوم التنفيذي 05/09من 02المادة  1

ن و ترقيتها ،الجريدة الرسمية ،يتعلق بحماية الصحة و األم 1985فبراير سنة16المؤرخ في  05-85القانون رقم  2

 ."1985الصادرة في08 العدد
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 : تأسيس لجان الصحة و األمنالثاني الفرع

على كل مؤسسة ،أن تنشا اللجنة المكلفة بالوقاية الصحة و الجزائري  المشرعاوجب 

 األمن مهما كان النشاط الذي تنتمي إليه سواء القطاع التجاري ألفالحي أو الصناعي ،

في قانون العمل  المشرع المصري نفس العتبة اشترط،ولقد  الذي أكده الحقا وهو األمر

 على كل مؤسسة ، االلتزامال يسرى هذا ، 1صحة المهنيةمن أجل إنشاء لجان السالمة وال

،حيث اوجب على المؤسسة التي وإنما حد المشرع الجزائري حدوه المشرع الفرنسي

عمال ذوي عالقة العمل غير محددة المدة ، أن تؤسس لجان متساوية  09تشغل أكثر من 

كانت المؤسسة مكونة من عدة وحدات تؤسس  إذا ما، أ2األمناألعضاء لوقاية الصحة و 

 ضمن كل واحدة منها اللجنة متساوية األعضاء لوقاية الصحة و األمن تدعى بلجنة الوحدة

عدد العمال بغض النظر إلى  إلى بالنظركان من الفروض أن يتم تحديد تأسيس هذه اللجان 

العقود محددة المدة  دائرةل بالمؤسسة خاصة حاليا ظل اتساع طبيعة العقد الذي يربط العام

كما اغفل المشرع عن إمكانية تكوين لجنة الوقاية الصحة و األمن  ، 3و غياب عقود العمل

و كان من األسباب عن تسعة عمال  ،عدد العمال عن الحد المطلوب انخفاض في حالة

ية محددة المدة و قبل انتهاء عهدة اللجنة المتساوية األعضاء لوقا ذوي عالقة عمل غير

بالنسبة للمؤسسات التي لم يتوفر فيها التعداد المطلوب االنتشاء هذه  الصحة و األمن ، أما

المؤسسة التي تشغل أكثر من تسعة عمال آو اقل يعين  أننص على  اللجان،فان المشرع

مندوبا للوقاية الصحة و اآلمن للقيام بمهام لجنة الصحة و األمن ،إذ انه  مســؤول المؤسسة

عمال ذي عالقة عمل محددة المدة  و في حالة تشغيل أكثر من تسعة نفس وسائلهايتمتع ب

دائم للوقاية الصحة و األمن يساعده اثنان من العمال األكثر تأهيال في هذا  يعين مندوب

 .4المجال

  المطلب الثاني : تشكيل لجان الصحة و األمن
                                                                                                                                                                                         

 
،شركة ناس بعابدين ،مصر،يناير 6و الصحة المهنية وبيئة العمل ،سلسلة صون البيئة زكرياء طاحون،السالمة 1

 .30،ص2006،
جالل مصطفى القريشي ،شرح قانون العمل الجزائري ، الجزء األول ،عالقات العمل الفردية ،ديوان المطبوعات  2

 .269،ص1984الجامعية ،الجزائر ،
الجريدة المنظم لعالقات العمل ،،1990ابريل 21في  المؤرخ 11-90من القانون رقم  11المادة  3

 . 1990،ابريل 17الرسمية،العدد
 السابق الذكر. 11-90من القانون 12المادة  4



لجان الصحة و األمن واليات سيرها                                         الفصل األول          
 

7 
 

ي هذا و ف فيما بين المؤسساتلجان الصحة و األمن على مستوى المؤسسة أو  تشكيل يتم

 ئها.وكيفية تعين أعضا ؟ية يتم تأسيس لجان الصحة و األمنالمطلب سنتطرق إلى كيف

 تشكيلة لجان الصحة و األمن :األول الفرع

 2005إلى  1988سكت المشرع عن تنظيم لجان الصحة و األمن خالل الفترة الممتدة من 

 11-90المتجسد في قانون عالقة العمل رقم   255-74، حيث تم اعتمادا لمرسوم رقم 

 .1المتعلق تمثيل أعضاء اللجنة و مهامها و صالحياتها

تقتضى المادة الثانية منه بان لجان الصحة و األمن المتواجدة على مستوى المؤسسة 

ممثلين  العمال   10إلى  04األعضاء يتراوح عددهم من  كمستشار باإلضافة إلى إلى

تعين الهيئة المستخدمة من ممثلين و رئيس المصلحة امن المؤسسة يترأس  اللجنة و 

 الداخليللنظام  األساسيةحدد المشرع الجزائري المحاور  2المستخدم كرئيس اللجنة

التأدبيى المحددة بطبيعة للقواعد الخاصة بتنظيم التقني للعمل وتلك المتعلقة بمجال 

 3التنفيذ . إجراءاتالمهنية و درجات العقوبة المطابقة و  األخطاء

 قصندوولتوضيح األمر توجب علينا دراسة بعض الحاالت التطبيقية و أخدنا كعينية ال

  .C.N.A.Sالوطني لتأمينات االجتماعية للعمال اإلجراء 

تتكون لجنة النظافة و  1996من النظام الداخلي لصندوق المؤرخ في أوت  58المادة 

األمن من لثالث أعضاء يمثلون اإلدارة منهم المدير و الطبيب الرئيسي  يمثلون العمال 

،ويعين األعضاء االضافين الذين يكون عددهم مساوي األعضاء اللجنة ، و في نفس 

. المادة المدير اللجنةدائمين في حالة غياب ،و يترأس الشروط لتعويض احد األعضاء ال

يوجد  في المقر الرئيسي للمؤسسة لجنة وطنية لفظ الصحة و األمن تتكون من ثالثة  " 61

أعضاء يمثلون اللجنة المؤسسة يعينهم المدير العام من بينهم الطبيب الرئيسي الوطني و 

المساهمة ،و هذه تعذر ذلك من طرف  ثالثة أعضاء من الموظفين  تعينهم لجنة المؤسسة

 4و يتم تعين األعضاء اإلضافيين بنفس اإلجراءات ". النقابة الوطنية للمؤسسة

      .اء لحفظ الصحة و األمنمفاده إن لجنة المتساوية األعض 31-75وطبق األمر رقم 

مدير الوحدة رئيسا، رئيس مصلحة األمن وفي حالة عدم وجوده مهندس يعينه  تتشكل من

عاملين يعينان من أعضاء القسم النقابي ، ويتمتع هؤالء بالحماية  –المدير لمهمة الكتابة 

                                                             
سميرة فاندي ،الوسائل الصحية و األمن لحماية العامل داخل المؤسسة ،مذكرة ماجستير، كلية الحقوق  و العلوم  1

 . 185-185،ص.2002-2001،السياسية جامعة واهران
 ،السالف الذكر 11-90من قانون  02المادة  2
 ،2010بن عزوز بن صابر،مبادئ عامة في شرح قانون العمل الجزائري،دار الجامعة الجديدة،االسكندرية،مصر، 3

 .174ص
 .35سكيل رقية،نفس المرجع السابق، ص  4
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طبيب عمل الوحدة إذا وجد أو طبيب العمل  ريح المرتبط بمهام  ممثلي العمالمن التس

إال أن هناك .1ذا كانت الوحدة منتسبة أليها مستشار اللجنةلمؤسسات متعددة في حالة ما إ

ومنها من  بعض المؤسسات لم تقم بإنشاء هذه اللجان بحجة عدم صدور قانون منظم لها ،

تركت تمثيل داخل هذه اللجان األرباب العمل ، إذ يكون القرار في هذه الحالة لصاحبهم 

 األمنيمكن للجنة ما بين المؤسسات لوقاية الصحة و  والقانوني آنذاك ،بسبب الفراغ 

وطب  األمنفي مجال وقاية الصحة و  اختصاصكل شخص له  اجتماعاتدعوى حظور 

األمن وقاية الصحة وا القول أن لجان ه النصوص القانونية يمكننمن خالل هذ ،2العمل

تي يحق لهم يختلف عدد األعضاء ال و األعضاء ذوي األصوات التداولية  تتكون من:

لجان الوحدة و لجان و التصويت على قرارات اللجنة ، ما بين الوحدة و المؤسسة 

المؤسسة مكونة حدد في حالة ما إذا أن وفصل المشرع في هدا الموضوع  حيث  المؤسسة

 تتكون منللوقاية الصحية واألمن  من عدة وحدات: فإن اللجان المتساوية األعضاء

ثالثة أعضاء يمثلون مديرية ) على مستوى المؤسسةعضوين يمثالن عمال الوحدة .و

 من خالل ما سبق نجد أن المشرع أخد بحكم واحد يشمل المؤسسات سواء كانت (المؤسسة

 العمال كبيرة آو صغيرة أو متوسطة، إذا كان من المفروض أن يأخذ بعين االعتبار عدد

اللجان على  و حجم المؤسسة حين تعيين ممثليبالمؤسسة، و مدى خطورة نشاطها 

العمال بالمؤسسة، و مدى خطورة نشاطها و حجم المؤسسة حين تعيين ممثلي ، 3مستواها

أما لجنة ما بين المؤسسات تتكون لجنة ما بين المؤسسات للوقاية  اللجان على مستواها.

الصحية و األمن من ممثلين عن المؤسسات التابعة لنفس الفرع المهني أو عدة فروع 

مهنية التي تمارس نشاطا في نفس أماكن العمل لمدة محددة و تشغيل لدلك عماال تكون 

ألشغال العمومية و الري ( وتقديم خدمات عالقة عملهم محددة سواء أعمال انجاز )البناء ا

يجب على كل مؤسسة معينة أن تعين ممثال واحد عن الجهة عن الجهة المستخدمة و 

لجنة متساوية األعضاء .ممثلها  ،اللجنة ما بين المؤسسات أنبمعنى ل ممثال عن جهة العما

ار إليه أعاله في حالة ما إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطا من النشاطات المش ضمن تشك

في نفس مكان العمل بعد تشكيل لجنة ما بين المؤسسات للوقاية الصحية و األمن تدمج 

بممثل واحد عن الهيئة  اللجنة المذكرة من اجل أقصاه أسبوع واحد ،بنفس الشروط،

 . 4المستخدمة وممثل واحد عن العمال

                                                             
المتعلق بالتدابير الخاصة بالوقاية والصحة والمن في ، 2005يناير 08المؤرخ في  12-05المرسوم التنفيذي رقم  1

 . 09/01/2005المؤرخ بتاريخ  4الجريدة الرسمية العددالعمومية و الري ، األشغالقطاعات 
 السالف الذكر. 05/09المرسوم التنفيذي رقم  2
 . ،السالف الدكر 09-05من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  3
،المحدد لصالحيات لجنة ما بين المؤسسة للوقاية الصحية و األمن و 10-05المرسوم التنفيذي رقم من  02المادة  4

يناير  9، الصادرة بتاريخ  04، الجريدة الرسمية ،  العدد  2005يناير  8تشكليها و تنظميها و سيرها ، المؤرخ في 

 .23ص . 2005
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إلى انه يتم تعين أعضاء تشير اء لجان الوقاية الصحية و األمن، عهدة أعضل بالنسبةو 

لجان الوقاية الصحية و اآلمن  لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ،دون تحديد عدد المرات 

التي تجدد فيها العهدة و لهذا يمكن القول أن المشرع منح فرصة للممثلين الكتساب الخبرة 

ما انه ارتاح الضرورية للقيام بمهامها ، إذ أن تجديد الدوري و السريع يحول دون ذلك ،ك

إمكانية تجديد العهدة فممثل مؤهل و خبير افصل من ممثل جديد ، إذ يجب األخذ بعين 

المؤهالت المكتسبة قبل الممثل و قدرته على العطاء إي أداء دوره كما يجب، هذا  االعتبار

في حالة شغور منصب العضوية نجد آن المشرع ال يعني عدم قبول فكرة تجديد الممثلين و

، هذا  كر األجل الذي ينبغي أن يتم فيه التعويض و لم يراعي المدة المتبقية من عهدتهلم يذ

،يتم تعويضه حسب  احد أعضاء لجنة المؤسسة آو الوحدةفي حالة انقطاع العضوية 

ئهم في المسائل المطروحة أراويتمثل دور األعضاء االستشاريون بتقديم  األشكال نفسها

جان االستشاريون التخاذ قرارات ،دون أن يكون لهم حق أثناء اجتماعات اللللنقاش 

عتبر مستشار في أشغال اللجان طبيب ت لجان الوحدة و لجان المؤسسة أنحيث  التصويت

كما يمكن االستعانة بأي شخص مؤهل أو هيئة التابع للوحدة أو التابع للمؤسسة،العمل 

رف لجان الوحدة أو مختصة في ميدان الوقاية الصحية و اآلمن وطب العمل من ط

وبهدف الحفاظ على صحة و امن  المؤسسة أثناء تفتيش أشغالها آو الثناء تفتيش العمل،

تقوم لجنة مابين المؤسسات للوقاية الصحية و األمن و  ؤسساتلجنة مابين الم ،1العمال

 . طب العمل و الذي من شانه مساعدتها في أشغالها مع حضور اجتماعاتها

بين  فان المشرع جسد فكرة الحرية التعاقدية حيث ترك المجال لالتفاقمن خالل ما سبق 

 األطراف الستدعاء من يخدمها في هذا المجال، مسؤول الوقاية الصحية األمن، طبيب

 العمل ممثل هيئة الضمان االجتماعي ...الخ، حيث اكتفى المشرع بوضع قاعدة عامة

دون  األمن ال الوقاية الصحية والستشارة كل شخص أو هيئة مختصة و مؤهلة في مج

يتم تنصيب  األمنسة وأمانة لجان الوقاية الصحية ورئا تنصيبوفيما يخص ، 2التفصيل

 لجان الوحدة و لجان المؤسسة وقاية الصحية و األمن و دلك حسبرئاسة وأمانة لجان ال

أكثر من في المؤسسات التي تشغل  يقوم المستخدم بتنصيب لجنة الوحدة أو لجنة المؤسسة

وبعد ثمانية أيام التي  ،تعيين أعضائها تسعة عمال ذوي عالقة عمل غير محددة المدة بعد

قواعد سير اللجان األخرى أو تنصيب  تلي التنصيب، يتم إعداد النظام الداخلي الذي يحدد

ال تتوفر على الشروط القانونية و  مندوب للوقاية الصحية واألمن في المؤسسات التي

إال انه لم يتم وضع ، من محضر التنصيب إلى مفتش العمل المختص إقليميا يرسل نسخة

مع طبيعة  األنظمة الداخلية لهذه اللجان، إذ أن من المفروض وضع أحكام تتناسب

                                                             
المهنية في  األمراضهزة الرقابة من حوادث العمل و عبد الرحمان نصيرة وعبد الرحمان فاطمة الزهراء ،أج 1

 .33ص .2015-20014لنيل شهادة ماستر ،كلية الحقوق ،خميس مليانة ، مذكرةالتشريع الجزائرس ،
 ،السالف الذكر . 09-05من المرسوم التنفذي   14 المادة 2
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النشاطات الممارسة داخل المؤسسة أعطى المشرع للمستخدم أو ممثلة المفوض قانونا 

لجنة من قبل الهيئة المستخدمة و كذا تعيينه رئاسة ال صالحية رئاسية هذه اللجان، إال أن

حيث يمكن أن يستعمل  اللجان في أداء مهامها، المين اللجنة يثير مسالة مصداقية

الوقاية الصحية و األمن،  المستخدم سلطاته لتغطية التجاوزات القانونية من قبليه في مجال

الصحية واألمن يقوم بتعينه من األفضل أن يوكل إلى عامل ذي كفاءة في مجال الوقاية 

لجنة ما بين المؤسسات تنصب ما بين و المستخدم وال يشترط أن يكون ممثال داخل اللجنة

يوم التي تسبق بداية النشاط صاحب  15ل المؤسسات للوقاية الصحية و األمن في أج

 المشروع إذا تعلق األمر بانجاز البناء، األشغال العمومية و الري و مسؤول المؤسسة

حيث يعين رئيس هذه اللجنة ، 1الممولة إذا تعلق األمر بخدمات كالمناولة، النقل و التخزين

من بين ممثلي أهم المؤسسات التي تنشط في مكان العمل مع مراعاة مخطط األعباء 

بالنظر إلي األعباء التي تتحملها كل مؤسسة في اللجنة يتم تحديد الرئيس القدرة على 

لوقاية الصحية و األمن ضمن فروع أو قطاع النشاط المعني، أي مدى التحكم في المسائل ا

قدرة المؤسسة على تطبيق القواعد الوقاية الصحية و األمن ، ووسيلة التأكد من هذا هي 

الرجوع ألإلحصائيات المتعلقة بحوادث العمل و األمراض المهنية المسجلة في هذه 

لوسائل المادية و المالية المسخرة من ا.المؤسسة، أو الوسائل المخصصة للوقاية منها

المدة الالزمة األداء المؤسسات  طرف المؤسسة في مجال الوقاية الصحية و األمن.

أشغالها، إذا أن اللجنة تعني المؤسسات التي تمارس نشاطا لمدة محددة، أما المؤسسات 

إما أمانة ، اللجنةحظ أوفر لرئاسة كون لممثله لالتي تستغرق مدة طويلة في مكان العمل ي

 ، 2اللجنة فيتوالها عامل مؤهل في مجال الوقاية الصحية و األمن

لمؤسسات اآلمن بعد تعيينه الذي يصادق عليه ممثلو اقترح رئيس لجنة الوقاية الصحية وي

و قبل بداية األشغال يتم عرضه على مفتش العمل  و بعد ذلك المعنية المكونين للجنة،

و ذلك بعد أخد رأي الهيئة المكلفة بالوقاية من األخطار  ق عليه،ليواف المختص إقليميا

يتضمن النظام الداخلي و3إلى أعضاء اللجنة لالطالع عليه  المهنية المعينة، يرسله الرئيس

تنظيم الهيكل التنفيذ و المتابعة و صالحياته مهام اللجنة  للجنة المؤسسات ما يلي:

لجنة حصة المساهمة المالية لكل مؤسسة ممثلة صالحيات رئيس ال تنظيمهابالتفصيل و 

الوقاية من  بين المؤسسات للقيام بمهمتها في مجال في أول اجتماع للجنة ما، 4ضمن اللجنة

التنفيذ و  األخطار المهنية في األماكن العمل، تسجيل ضمن جدول أعمالها تشكيل هيكل

                                                             
المتعلق بتحديد صالحيات لجنة ما بين المؤسسة للوقاية الصحية و األمن 05/10من المرسوم التنفيذي06المادة  1

يناير 09الصادر بتاريخ  4الجريدة الرسمية ، العدد 2005يناير08وتشكيلها وتنظيمها و سيرها ، المؤرخ في 

 .23، ص2005
 من نفس المرسوم التنفيذي .السالف الذكر. 11المادة 2
 ،السالف الذكر.05/10من المرسوم التنفيذي17المادة  3
 .السالف الذكر  05/10من نفس المرسوم التنفيذي 13و 12المادة  4
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عن  المستخدمين بصفة متساوية و ذلكالمتابعة والذي يتكون من ممثلي العمال وممثلي 

ما نظراؤهما من بين أعضاء اللجنة، ممثالن عن ممثالن عن العمال ينتخبهطريق 

و يجب أن يكون أعضاء هيكل التنفيذ و  1المستخدمين يعينان من بين أعضاء اللجنة

، يتم 2األمن تحن مسؤولية رئيس اللجنة المتابعة مؤهلين في مجال الرقابة الصحية و

و كذا قائمة اللجنة ما بين التنفيذ و المتابعة  إلعالن عن القائمة االسمية األعضاء هيكلا

ترك المشرع الحرية للجان في استدعاء كل شخص مؤهل أو  ،المؤسسات بمقر اللجنة

ظيم األمر االستفادة من خبراتهم، مما ينبغي توضيح و تن و هيئة مختصة لحضور أشغالها

مسؤولية الهيئات المستخدمة التي تتحملها أو تقع على عاتقها  وقد بينفي أنظمتها الداخلية 

التنظيمية المعمول بها، رغم للجنة الوقاية الصحية و األمن في  طبقا لألحكام التشريعية و

الهياكل و األمن في وسط العمل و  األحكام المتعلقة بصالحيات الوسط العمل و تطبيق

ات الهيكل األخرى المختصة في مجال الوقاية الصحية و تطبيقا اإلحكام المتعلقة بصالحي

األمن كمصلحة طب العمل، مما يلزم أو يستوجب على المؤسسة المتوفر فيها الشروط 

السابق ذكرها إنشاء لجان متساوية األعضاء للوقاية الصحية و األمن و في حالة غيابها 

 يتم تعيين  مندوب يؤدي مهامها.

 ضاء لجان الوقاية الصحية و األمن: تعيين أعالفرع الثاني

 و حيةيين أعضاء لجان الوقاية الصسنتطرق من خالل هذا الفرع إلي شروط و طريقة تع

ة لوقايانتناول في العنصر األول شروط نعيين لجان  األمن وبذلك سنقسمه إلى عنصرين،

 و األمن و نخصص العنصر الثاني لطريقة تعيين لجان الوقاية الصحية و األمن.

 

 

 شروط تعيين لجان الوقاية واألمن/1

نص المشرع على انه يتم اختيار أعضاء لجان الوقاية و الصحية و األمن على أساس 

مؤهالتهم في مجال الوقاية الصحية و األمن و ذلك عن طريق اإللمام بمشاكل الوقاية 

تبعة في الصحية والنصوص القانونية المتعلقة بحفظ الصحة و األمن وطرق اإلنتاج الم

في حالة ما إذا كانت المؤسسة تتكون من عمال بعقود غير محددة المدة و ، 3مواقع العمل

عمال ذوي عقود المحددة المدة، يتم تعيين أعضاء هذه اللجان من بين العمال الدائمين، 

حيث أن الموضوع الوقاية الصحية و األمن يتميز باالستمرارية و الدموية  يجب النظر 

                                                             
 ، السالف الذكر  09-05من المرسوم التنفيذي رقم  16و 15لمادتان  1
 ،السالف الذكر .09-05من المرسوم التنفيذي رقم  17ةالماد 2
 السالف الذكر. 05/09التنفيذيمن المرسوم  13المادة  3
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و  العهدة التمثيليةالنظر للمؤهالت التي يمتلكها الشخص في هذا المجال و مراعاة يجب 

بالتالي يمكن أدارج العامل المؤقت ضمن لجنة الوقاية الصحية و األمن إذا ما توفرت فيه 

 و عدم التمييز. المساواة المهنيةالشروط ضمانا لمبدأ 

 األمنطريقة تعيين أعضاء لجان الوقاية الصحية و /2

يتم تعيين األعضاء الممثلين للعمال ضمن لجان المؤسسة أو لجان الوحدة من قبل الهيكل 

يقوم مجموعة من  و في حالة عدم وجوده من طرف لجنة المشاركة، النقابي األكثر تمثال

يمكن القول أن أعضاء لجنة الوقاية الصحية و األمن الممثلين و 1العمال بانتخاب األعضاء

شرة أو غير مباشرة ، فأعضاء الهيكل النقابي األكثر تمثيال، و أعضاء مبا للعمال بصفة

المشاركة منتخبون من طرف العمال ويعينون ممثلي العمال داخل اللجنة، وهذا يعتبر 

كبير في مجال  و لجنة  المشاركة دورلهياكل النقابي انتخاب غير المباشر من قبل العمال ل

ع ل أماكن تعمل آذ تتمثل مهمة الهيكل النقابي في الدفاتحسين الوقاية الصحية و األمن داخ

من أهم صالحيات و  2للعمال و الوقاية الصحية و األمن  عن المصالح المادية و المعنوية

لجنة المشاركة، مراقبة تنفيذ األحكام المطبقة في ميداني الشغل و الوقاية الصحية و 

القيام بعمل المالئم في حالة عدم احترام  و األمن، واألحكام المتعلقة بالضمان االجتماعي

طب العمل .شروط  الوقاية الصحية واألمن وبحفظ  لتنظيمية الخاصةااألحكام التشريعية و

اإلشكاليات في هذا الخصوص من  و إجراءات هذا االنتخابات مما قد يثير العديد من

األعضاء للوقاية الداخلي للجان المتساوية  المفروض أن ينظم هذه اإلجراءات النظام

مهمة تنظيم قواعد سير اللجان التي لم يتطرق إليها  الصحية واألمن الذي ترك له المشرع

 ضمن نصوص تشريعية وتنظيمية .

نخلص من هذه الدراسة إلي أن المشرع ربط تشكيل لجان  الوقاية الصحية واألمن      

محددة مدة ومما أثار  رعالقة عمل غيتسعة ذوي تجاوز عدد العمال في المؤسسة  بشرط

غياب اللجنة توكل مهامها لمندوبي  انتباهنا هو عالقة العمال بنوعية عقد العمل و في حالة

مابين المؤسسات للوقاية الصحية واألمن في  الوقاية الصحية واألمن  كما يجب إنشاء لجنة

عمال ذوي لنفس الفرع المهني  أو عدة  فروع مهنية تشغل  حالة ت جمع مؤسسات  تابعة

المدة ،ومما أثار انتباهنا هو عالقة العمال بنوعية عقد العمل و في حالة  عالقة عمل محددة

مابين  كما يجب إنشاء لجنةلمندوبي الوقاية الصحية واألمن، ، توكل مهامها 3اللجنة غياب

الفرع المهني   المؤسسات للوقاية الصحية واألمن في حالة ت جمع مؤسسات  تابعة  لنفس

تمارس نشاطات  و عدة  فروع  مهنية تشغل عمال ذوي  عالقة عمل  محددة وأ

و قد جعل المشرع التمثيل المتساوي بين العمال و أرباب العمل االنجازات  أو الخدمات 
                                                             

 ، السالف الذكر09-05من المرسوم التنفيذي  09لمادة  1
 .السابق الذكر.90/11من القانون94المادة  2
 .50.سكيل رقية،مرجع السابق،ص  3
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للتنظيم ذلك في كل المؤسسات و ترك مهمة تعيين أعضاء اللجنة  اللجان و داخل هذه

 غياب لجنة المشاركة  و في غياب ممثلي العمال دون تبيان إجراءات  ذلك و في النقابي

عامة تتمثل  يكون العضوي ذو كفاءات في هذا المجال ، ووضع المشرع قاعدة أنالشرط 

  .يفيدها باستشاراته أناللجنة لكل شخص  في

 المبحث الثاني: آليات لجان وقاية الصحة واألمن

ل وسائالسير الحسن للجان الوقاية الصحية و األمن وضع المشرع مجموعة من ال لضمان

 .الضرورية ألجل القيام بمهامها فيما تتمثل هذه الوسائل

 الوسائل الجماعية المطلب األول: 

تتمتع اللجنة المكلفة بوقاية الصحة و واألمن الحق في عقد االجتماعات و الحق في 

حيث أن  ة فممارسة مهمتها الحق في اللجوء إلى الخبرةالحصول على المعلومات مهم

لدراسة هذه الوسائل قسمنا هذا المطلب إلى ثالثة فروع  المشرع نظم لدراسة هذه الوسائل 

حيث سنتطرق في الفرع األول لدراسة هذه الوسائل قسمنا هذا المطلب إلى ثالثة فروع  

ض المهنية في حوادث العمل في عقد إلى حق لجان الصحة و األمن في الوقاية من األمرا

االجتماعات آما الفرع الثاني  إلى الحق في الحصول على معلومات و الفرع الثالث حق 

 .1لجان الوقاية و الصحة و األمن في اللجوء  إلى الخبير

 : حق لجان الوقاية الصحية واألمن في عقد االجتماعاتاألولالفرع 

حيث ألزم  هام و ضروري في سير االجتماعات، يعتبر مكان توقيت االجتماعات عنصر

 .2المشرع على رب العمل توفير كل الوسائل المادية الضرورية ألداء اللجان مهامها

وأكد على ضرورة تخصيص محل مالئم من أماكن العمل يلزم المستخدم بتوفيره خالل 

قاية الصحية وقد فصل المشرع فيما يتعلق بوضع جدول األعمال للجان الو 3ساعات العمل

و األمن حيث ألزم تدوين محاضر اجتماعات لجان الوحدة و لجان المؤسسة في مجال 

و يتم وضع هذا السجل تحت تصرف مفتش العمل  الوقاية الصحية و األمن وطب العمل

بالنسبة للجنة  ، أما 4التفتيش المخول قانونا لذلكص إقليميا وفي كل سلك المراقبة و المخت

ائها و إلى المؤسسات فتسجل مداوالتها في محضر يعده رئيسها و يرسله إلى أعضما بين 

و المتابعة تتمثل تشكيلته بصفة متساوية األعضاء من ممثلي  ،أعضاء الهيكل التنفيذ

                                                             
 .56،صسكيل رقية 1
 ،السالف الذكر.09-05مرسوم التنفيذي رقم  05لمادة ا 2
 السالف الذكر. 05/09من المرسوم التنفيذي 19و 18المادة  3
 .رالسالف لذك نم 09-05من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة 4
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العمال و ممثلي المستخدمين تحث مسؤولية الرئيس لجنة و يجب أن تسجل تشكيلة هيكل 

 .1ع لها قصد القيام بمهمتهاأول اجتما تنفيذ و المتابعة في جدول أعمالال

استعجاليه  تكون عادية أو واآلمن قدالوقاية و الصحة  بها لجانن االجتماعات التي تقوم إ

تتمثل  األولىالتي تنعقد بشكل دوري إما االستعجالين التي تنعقد ألسباب طارئة 

نص المشرع على تجمع لجان الوحدة كل ثالثة أشهر ونفس الشئ   فاالجتماعات العادية

االجتماعات الغير العادية نص 2بالنسبة للجنة ما بين المؤسسات للوقاية الصحة و األمن

المشرع على إمكانية  اجتماع لجان الوحدة و لجان المؤسسة باستدعاء من رؤساءها، 

كما تجتمع أيضا بطلب من   أثرها وقوع حادث عمل خطير أو طارئ أو تقني عام،

بالنسبة ما  رؤسائه أما بمبادرة من األعضاء الممثلين للعمال أو بطلب من طبيب العمل أو

في كيفية وضع  دعت الضرورة لذلك رئيسها كماالمؤسسات تجتمع باستدعاء من  بين

في تسجيل المسائل المطروحة لنقاش  جدول إعمال اجتماعات هذه اللجان و من له حق

 . 3ال كيفية اطالع المعنيين على هذا الجدولو ،االجتماعات

 : حق لجان الوقاية الصحية و األمن في الحصول على معلوماتالثاني الفرع 

على المستخدمين إعالم اللجنة المكلفة بالوقاية الصحة و األمن على كل المعلومات ينبغي 

هو الذي نظم هذه المسائل إذ الضرورية للقيام بعملها على أكمل وجه حيث أن المشرع 

نص على انه يجب أن تتلقى لجان الوحدة من الهيئة المستخدمة المعلومات باإلضافة إلى 

وتطرق إلى وجوب التزام أعضاء لجنة الوحدة  4الوسائل المادية الضرورية للقيام بمهمتها

باحترام  وأعضاء لجنة المؤسسة ولجنة مابين المؤسسات وكذلك مندوبين الصحة و األمن،

عون التي يضطل 5فيما يخص المعلومات وكل المسائل ذات الطابع السريالسر المهني 

ما يثير انتباهنا أن المشرع اقتصر على ذكر لجان الوحدة و  عليها أثناء ممارسة عهدته

يطبق نفس الحكم على  تستقرا انهودور لجان المؤسسة أو لجنة ما بين المؤسسات، و 

لكل تلك اللجان.بالرغم من إن المشرع نص مهمة التي وكلت اللجان ر لوحدة الالكل، نظ

على ضرورة اطالع لجان الوقاية الصحة و األمن من المعلومات الضرورية للقيام 

  .بمهامها

و تنقالتها للتحقق والتفتيش  ،زمة لتحضير و تنظيم االجتماعاتاإلضافة إلى الوسائل األ

ولكنه لم يبينها وبالرجوع إلى الحياة العلمية  نجد إن اطالعها على الشهادات  التعليمات و 

التقارير التي يلتزم بها في مجال الوقاية الصحية واألمن، مثل  تقارير المتعلقة بمراقبة 
                                                             

 .، السالف الذكر10-05من المرسوم التنفيذي رقم 15 -10المادتان  1
 .السالف لذكر نم 09-05من المرسوم التنفيذي رقم    17ةالماد 2
 .05/10من المرسوم التنفيذي رقم  13وكذلك المادة ، السالف الذكر ،05/09من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة 3
 ، السالف الذكر.05/09من المرسوم التنفيذي 5المادة  4

 .،السالف الذكر. 05/09رسوم التنفيذي من الم 26لمادة ا 5
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لمهنية التي حدث و كذا كل المعلومات التي تخص حوادث العمل و األمراض  ا اآلالت

داخل المؤسسة ،ومن خالل االطالع على هذه المعلومات بشكل دائم يمكن للجان متابعة 

داخل المؤسسة وتحقيق المشاركة بين كل  سير األوضاع المتعلقة بالوقاية الصحية واألمن

البرنامج السنوي المسطر من  1الهيئات الناشطة في هذا المجال األجل ترقيته وتطوير

هيئة المستخدمة ومحاربة األخطار المهنية من المصدر و محاولة القضاء على طرف ال

أسبابها و عليه من المفروض على الهيئة المستخدمة إعداد مستندات سنوية مفيدة من اجل 

 ةوقاية الصحتقليل منها وذلك باستشارة لجان تقيم األخطار والتخطيط للقضاء عليها أن ال

التخطيط للقضاء  ح  للوقاية عن طريق  تقييم األخطار وو األمن و خاصة بعد أن أصب

ة واألمن وخاصة بعد أن أصبح و ذلك باستشارة لجان وقاية الصح ،منهاعليها أو التقليل 

إذا أن تقييم األخطار طريقة  ،عن طريق تقييم األخطار أهمية بالغة في الجزائر  للوقاية

تحديد بمعنى تشخيص أو ترتيب سلمي لتحليل الشامل لوضعيات العمل التي ترتكز على 

و يشمل تقييم األخطار في عدة جوانب و ميادين ال سيما  لألخطار لضبط نشاطات الوقاية

،اختيار الوسائل و مناهج العمل تخطيط وتنظيم العمل ،  تصور أماكن و مناصب العمل

الحماية الفردية ،  تنظيم الوقاية ،اتخاذ تدابير الحماية االجتماعية إعطاء األولوية لتدابير

وعن طريق  تكون الوقاية عن طريق تقييم اإلخطار،، 2التعليمات التكوين و إعالم العمال

و يتجسد هذا التقييم في وثيقة وحيدة تساهم في  مسعى شامل يقع على عاتق المستخدم

التواصل االجتماعي في المؤسسة لبلوغ هدفها المتمثل في تجسيد تدابير وقائية  حسين 

حيث تم إعداد توصيات من طرف الخبراء األجل نجاح المسعى ،تتلخص  ظروف العمل ،

في تحفيز المسعى و تحديد األخطار وترتيبها ،إعداد نشاطات الوقاية حيث تتمثل 

ملزم بانجاز المسعى ويقوم بعرضه على الالمستخدم المسؤول  في تحضيرالتوصيات 

بتخطيط  3ويقوم ائل لتحققه )العمال/ العتاد(،و يعمل على توفير الوس اإلجراء وممثلهم،

ويعمل على استعمال الوسائل الالزمة للحالة و المحيط باالعتماد  ،تحديد اجله األهداف

على الكفاءات الداخلية المتمثلة في اللجنة المتساوية األعضاء للوقاية الصحية و األمن 

و اللجوء عند الحاجة إلى  من،فة و األ،مندوبي المستخدمين ،طبيب العمل، مصلحة النظا

 هيئة الوقاية ، معاهد التكوين المتخصصة، الخبرة، الهيئات الخارجية )مكاتب الدراسات،

التي يتم اعتماد دراسة تحليل المعطيات و  رتحديد األخطا منها متفشية العمل ...(

المهنية المعلومات الموجودة في اإلحصائيات المتعلقة بحوادث العمل و األمراض 

ة و األمن، وأراء و تقارير األعضاء وقاية الصح محاضر اجتماعات اللجان المتساوية

 هاترتيبواألخطار ،األخطار و اتخاذ التدابير فيما يخص التعرض لهذه  طبيب العمل لتحديد

لتكفل لمخطط  ات ومع الخروج بأولويات و اقتراح ي يتمثل في تقدير درجة خطورتهاذال

                                                             
 .09صايبي ر ،الوقاية عن طريق تقيم األخطار ،نشرة مفتشيه العمل :المجلة السداسية للمفتشة العامة للعمل ،ص  1
 .62مرجع السابق صنفس  سكيل رقية   2
 08.،صة السداسية للمفتشة العامة للعملصايبي ر ،الوقاية عن طريق تقيم األخطار ،نشرة مفتشيه العمل :المجل 3
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إعداد نشاطات الوقاية أن الغاية من تقدير  الفاعلين في المؤسسة توافقينبثق عن و

األخطار تتمثل في تجسيد المستخدم اإلستراتجية عملية اإليجاد الحلول للمشاكل التي تم 

عليه يمكننا وتشخيصها، و المرتبة حسب درجة الخطورة بعد استشارة العمال و ممثليهم 

وقائي يقع على عاتق المستخدم لضمان ظروف العمل  مسعى 1تقييم اإلخطار هو أنالقول 

الحسنة و يسمح بالتخفيف من األعباء المنبثقة من نقص التكفل بمجال وقاية الصحة و 

 األمن في العمل .

 الخبيرلوقاية الصحية واألمن في اللجوء حق ا :الثالث الفرع

عند  أواء اشغليها نص المشرع على إمكانية استعانة لجان الوحدة و لجان المؤسسة أثن

و هيئة مختصة في ميدان الوقاية و األمن و طب تفتيش أماكن العمل بأي شخص مؤهل 

واقر نفس الحق للجنة ما بن المؤسسات للوقاية الصحية و األمن و طب العمل ،من  العمل.

 شانه مساعدتها في إشغالها دون أن يوضح هوية هدا الشخص ،وما الحقوق التي يتمتع بها

في مجال الصحة تتمثل في تحليل وضعيات العمل في  فالخبرة، 2و االلتزامات التي يتحمله

 اجتماعيمجال جوانبها الفيزيائية الخاصة ،أما الخبرة في مجال تنظيم العمل هي تحليل 

 اللجوء إلىمهما كان مصدرها و يتم  3الخبير الكفاءة لحل المشكل المطروح ينبثوالبد أن 

في المؤسسة لمشروع هام معدل لشروط وقاية  خطر جسيمأي وجود  نخبير في حالتي

الخبير المنازعات بين اللجنة و المستخدم وضرورة اللجوء إلى أثناء  واألمنالصحة 

وبعد تعيين لجنة الوقاية الصحية و  4الفصل فيها من اختصاص رئيس المحكمة ويكون

األمن وشروط عمل الخبير فغن له الحق في الدخول إلى المؤسسة المعنية ،كما يجب على 

 5المستخدم تحمل مصاريف الخبرة وتقديم معلومات ألى الخبير لممارسة مهامه .

 المطلب الثاني: الوسائل الفردية

جموعة من الوسائل الفردية لتأدية مهامها واألمن من م لجان الوقاية الصحة يستفيد أعضاء

التكوين وتخصيص الوقت الضروري األداء مهامها .في  على أحسن وجه، تتمثل

األمن و واقر نفس الحق للجنة ما بن عضاء لجنة الوقاية الصحية و لألالمتخصص 

 المؤسسات للوقاية الصحية و األمن و طب العمل ،من شانه مساعدتها في إشغالها دون أن

                                                             
 .10صايبي ،مرجع السابق ،ص 3
  ،السالف الذكر.10-05من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  2

3 Pluyette(j.) :"hygiéne et sécurité"(condition de travaille),21 éme édition adase 
editeur,paris1993.,p373 
4 Gabriel guéry ,op,cit,p390 ;et dans le méme sens bernadette lardy –pélissier et autres 
,op,cit ,p1463. 
5  
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، الحماية 1يوضح هوية هدا الشخص وما الحقوق التي يتمتع بها و االلتزامات التي يتحمله

 القانونية من التسريح .

 مهامه لألداءقت الضروري : تخصيص الواألول الفرع

نص المشرع على أن وقت حضور اجتماعات لجان الوحدة و لجان المؤسسة خالل 

العمل المدفوعة  ، كساعاتطرف هذه اللجان ساعات المكرس للمهام الفردية الموكلة من

وقت عمي األمن  ة الصحية وحيث اعتبر الوقت المخصص لكل ممثل لجنة الوقاياألجر، 

إذا أن الساعات المخصصة لمندوبي المستخدمين في اللجنة   فعلي مدفوع األجرلجنة ل

كوقت عمل  ،ال تنقص من الوقت المدفوع األجر الوقاية الصحية و األمن و  شروط العمل

لجنة الوقاية و األمن و شروط  يه هؤالء الممثلون في االجتماعاتفعلي الوقت الذي يقض

لفعلي الوقت الذي يقضيه هؤالء كوقت عمل ا العمل ال تنقص من الوقت المدفوع األجر،

تنقص من الوقت المدفوع األمن و شروط العمل ال ، 2جتماعات اللجنة الوقاية الصحيةاي ف

وقاية كوقت عمل فعلي الوقت الذي يقضيه هؤالء الممثلون في اجتماعات اللجنة الاألجر، 

إال انه لم يقم بضبط الحجم الساعي المخصص األداء هذه الصحية واألمن و شروط العمل 

كانية و لم ينص على إم 3و عليه فانه يجب أن يحدد ذلك في النظام الداخلي للجان المهام،

تجاوز الحجم الساعي المخصص للتمثيل و ال توزيع الحجم الساعي الشهري بين الممثلين 

ينظم استعمال الساعات م التنفيذية المنظمة لهذه اللجان داخل اللجنة حتى في المراسي

المخصصة لتمثيل و لم ينظم هذه الحقوق للممثلين لن داخل لجان الوقاية الصحية و األمن 

و  ذا األمر في النصوص التطبيقية لهالتنفيذية المنظمة لها ، وينبغي تدارك هفي المراسيم 

 . 4كذا األنظمة الداخلية لهذه اللجان لما لها من أهمية في تفعيل الدور

 التكوين المتخصص ألعضاء لجنة الوقاية الصحية واألمن :الثاني الفرع

تهدف إلى اكتسابه معارف جديدة نقصد بالتكوين المهني هو تلقين الفرد مهارات و خبرات 

و تنتمي مواهبه و قدراته لتمكنه من النهوض بوظائف الحالية على أحسن وجه و أكثر 

فعالية تماشيا مع مختلف مراحل حياته عملية لتحقق ارتقائه االجتماعي و االقتصادي و 

ندوبو نص المشرع على استفادة أعضاء لجنة الوقاية الصحية و األمن  و م اري، إذاإلد

 أدائهمو هذا بهدف تفعيل  ،من تكوين مالئم في مجال تخصصيهم الوقاية الصحية و األمن 

ضاء لجنة الوقاية الصحية و و هدا هو الغرض من التكوين المقرر لصالح أع المنوط بهم

إال أن المشرع لم ينصص صراحة على أهداف التكوين الذي يستفيد منه أعضاء  األمن

                                                             
 ،السالف الذكر.10-05من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  1
 الذكر.، السالف  09-05التنفيذي رقم  من المرسوم 19المادة  2
 من نفس المرسوم التنفيذي. 21المادة  3
 .80سكيل رقية ،نفس المرجع السابق ،ص  4
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لجنة الوقاية الصحية و األمن وكذا مندوبو الوقاية الصحية و األمن ،لكن يمكن القول بان 

أو  مجال األمن الموجهة للعمال الجددالبرامج التكوينية لهم تختلف عن تلك المعتمدة في 

أو الذين عادوا إلى مناصب عملهم بعد العطلة ب عمل جديدة ناصالعمال المحالين إلى الم

مرض مهني و هي تهدف إلى تطوير تأهيلهم  آوطويلة بسبب اإلصابات بحادث عمل 

من اجل القدرة على دراسة و .1النظري و التطبيقي في مجال الوقاية من األخطار المهنية

عطاء  الحلول الالزمة لتفاديها تحليل ظروف العمل و اكتشاف و تقدير حجم األخطار و إ

و باألحرى كل ما يؤدي إلى تفعيل أدائهم للمهام  ،وتحسين  الوضعية األمنية للعمال

 2المخولة لها قانونا .

ضاء لجنة الوقاية الصحية و المشرع لم يتطرق إلى مضمون التكوين المقدم األع إنكما 

جانب عملي و جانب  :لى جانبينوي عو تطبيقا للمبادئ العامة فان التكوين يحت األمن

إال انه حدد مدة التكوين و لقد  ،3عملي و جانب نظري في مجال الوقاية الصحية و األمن

( 05أنها خمسة ) على 427-02من المرسوم التنفيذي رقم  22نص المشرع في المادة 

األمن في و على انه يمكن تجديد تكوين أعضاء لجنة الوقاية الصحية و  أيام على األكثر

يكتسي التكوين طابعا  حال تجديد العهدة بغرض تحسين المعارف و المستوى و يجب أن

أخذا بعين االعتبار الخبرة المكتسبة في العهدة السابقة و يكون هذا التكوين  ،أكثر تخصصا

 مكمال للتكوين السابق و ال يمكن أن تقل مدته عن خمسة أيام.

واجبا تضطلع كوين و اإلعالم المتعلق باألخطار المهنية يعد الت ،تطبيقا للقانون فان التعليم

و تتحمل أعباءه و يعتبر حقا األعضاء لجنة الوقاية الصحية و األمن به الهيئة المستخدمة 

على غرار باقي العمال وواجبا عليهم ،كما يجب أن تندرج قواعد الوقاية الصحية و األمن 

لهيئات المكلفة بتكوين أعضاء لجان الوقاية ضمن برامج التكوين المهني و بالنسبة ل

الصحية و األمن ،لم بنص المشرع صراحة عنها ،مما يدفعنا إلى القول بان  هيئات الوقاية 

الصحية و األمن المكلفة بتكوين العمال هي المكلفة العمال هي المكلفة بذلك أو مراكز 

ك بيان الوزير المكلف بالعمل أو التكوين التابعة للمؤسسات  التي يحدد كيفيتها قرار مشتر

يضع و يصادق على برامج التكوين الوزير المكلف بالعمل و التشغيل ، 4الوزراء المعنيين

وعليه يمكننا القول ، و الضمان االجتماعي و تعتمد عليه المراكز و المؤسسات التكوينية

                                                             
 ،السلف الذكر .07-88من قانون  رقم  23المادة 1
 .70سكيل رقية، نفس المرجع،السابق ،ص  2
في مجال األمن كوسيلة للمحافظة على الشغل ،مداخله في سميرة فاندي ،مجلة التشريعات االجتماعية ،التكوين 3

 .2001الملتقى الدولي حول القانون االجتماعي ،مسالة التشغيل ،ابن خلدون للنشر و التوزيع ، وهران ،
 ، السالف الذكر.02/427من المرسوم التنفيذي رقم 11المادة   4
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و ذلك  ،نلصحية و األمأن هناك نقص تشريعي بخصوص تكوين ألعضاء لجنة الوقاية ا

 . 1اللجنة لمهامها حبذا لو وجدنا قانون خاص به أداءبالنظر ألهميته في تفعيل 

 : الحماية القانونية من التسريحالثالث  الفرع

على أن العاملين عضو لجنة الوقاية الصحية و األمن  75/31المشرع من خالل رقم اقر 

المعنيين من بين أعضاء القسم النقابي يتمتعان بالحماية من التسريح المرتبطة بمهام ممثلي 

المقررة ألعضاء لجان الوقاية الصحية و األمن في  العمال إال انه لم يتناول الحماية

رغم أهمية هذه  05/10 لتنفيذي و رقمو المرسوم ا 05/09المرسومين التنفيذيين  رقم 

باإلضافة إلى ذلك فان أعضاء لجان الوقاية لتفعيل نشاطا أعضاء هذه اللجان،  الحماية

الصحية و األمن ملزمون بالسر المهني اتجاه كل ما يتعلق بطرق اإلنتاج في المؤسسة 

قبل رب العمل حيث يلزم عليهم بالتحفظ إزاء المعلومات ذات الطابع السري المقدمة من 

فان المشرع حتى يضمن الصيرورة الحسنة للجان الوقاية الصحية و األمن، ،2و المستخدم

 منح مجموعة من المناهج و الوسائل الضرورية لذلك تتمثل في:

اللجنة ككل تتمثل في الحق في االجتماعات الحق في الحصول  الحقوق الجماعية تتمثل بها

و مجموعة من  على المعلومات الضرورية لممارسة مهامها الحق في اللجوء إلى الخبير

الحقوق الفردية التي يتمتع بها كل عضوا في اللجنة وهي الحق الحجم الساعي المخصص 

إال انه تم معالجة هذا  ية من التسريحلتمثيل مدفوع األجر الحق في التكوين الحق في الحما

األمر في النصوص السابقة دون الالحقة  و مما لوحظ المشرع لم يولي العناية تشريعية 

خاصة بتنظيم مختلف الحقوق التي يجب أن يتمتع بها أعضاء اللجان الوقاية الصحية و 

و على ضاء اللجان المستخدمة و أعاألمن مما يؤذى تكاثر تزايد الخالفات ما بين الهيئة 

المشرع تدارك األمر في النصوص التنظيمية ال حقه  أو نص عليها في األنظمة الداخلية 

 .3لهاته اللجان

 

 

 

                                                             
1

       .السالف الذكر 07-88من قانون  13المادة  
 ، السالف الذكر.88/07من المرسوم التنفيذي رقم  20و  19المادة  2
 .91-90ص  سكيل رقية ، المرجع السابق،  3
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 مهام وعالقات لجان الصحة و األمن  الفصل الثاني:

بعد تأسيس لجان الوقاية الصحية و األمن  االنا السسستنال التنو تتنوها هيشنا اللناوو ال ا و ينة 

ت وم بتتخيا هذه الوسائا األااء السشسة التنو  ،هيا كا الوسائا الضاورية ليتياهاوتو السطلوبة

لنلال ألجلشا و التو تتجتد هو العسا على توهيا محيط عسا  ام  ووقاية العسنا  من  األلطنار 

جسلنة رها على أحت  وجه لولشا ال نا ون يكس  او كساالسشنية التو  لشا عالقة  بنلاو السسستة 

تفصيا اور لجان الوقاية الصحية و األم  م  الصالحيال و اسند إليشسا بعض التصاصال و ل

اوجد السلاع هيئال ألاى تنليط هنو مجنا  تاقينة و تطنويا سياسنة  و ف الساجوالشد و تح ق

و التنظيسينة  الوقاية الصحية و األم  االا السسستال ،وسشا على تطبيق النصوص التلنايعية

لتح نننق                                          الستعل نننة بشنننذا السجنننا                                      

التكامننا الننذج ياجننو إليننه السلنناع مننا علننى لجننان الوقايننة الصننحية واهمنن  إ  التنتننيق منن  هننذه 

و هنذا منا  و علينهمعشنا  الشا،  لناواتشا و العسنا بنالسوا اةاألجشزة و ا ستفااة م  لباتشا و أعس

صص السبحث األو  لسشام لجان الوقاية الصحية حيث سنخ سنتعاض إليه م  لال  هذا الفصا

  1و األم  بسختلف الشيئال التو أوجدها السلاع للوقاية م  هذا السجا 

 صحية و األمنالمبحث األول:  مهام لجان الوقاية ال

ده ام بشو ل ي على توهيا محيط عسا ام  ووقاية العسا  األم لجنة الوقاية الصحية و  تتشا

و ية هسا هالاقابية و ا ستلار األاويةمجسوعة م   السلاع لو هاد وجه ه أكساالسشسة على 

شام للس األو عليه سنخصص السطلب وكيف تتم مسارستشا م  واف اللجنة ؟ و هذه السشام ؟

رية ا ستلا لسشامم  لالله االسطلب الثا و هتنتناو   أما ،األم الاقابية للجان الوقاية الصحية و

       

 

  األمن: الدور الرقابي للجان الوقاية و األولالمطلب  

تكون  والتة بالتصاصال و مشام وقائية هو الحا ل العااي واألم تتست  لجان الوقاية الصحية 

 ةلسسستو هو الحا ل الغيا عااية الساتبطة بوجوا لطا جتيم و محدق هو اعليشا السسستة 

                               ام  العسا           صحةيشدا 

  في الحاالت العادية األمن: المهام الرقابية للجان وقاية الصحية و األولالفرع 

 أنكسا يجب  ،هو الحا ل العااية للجان الوحدةصالحية السشام الاقابو تدابيا  السلاعلو  

ستال للوقاية الصحية و تتشا على تطبيق تدابيا الحساية الفااية و الجساعية لجنة ما بي  السس

يتولى مشسة الاقابية هو الحا ل  األم الصحية و  الوقايةو هو غياب اللجان السكلفة  األم 
                                                   

 سكيل رقية ’نفس المرجع السابق ،ص 1.96 
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عة م  تت أكثاتلغا  التوهو السسستال   األم العااية السندوبان السكلفان  بالوقاية الصحية و 

و  اهم و  الوقاية الصحية أحكامتحديد موضوع  انبغو هنويعسا  ذوج عالقة عسا محداة 

 أحكام إلىو شاوو العسا  األم ال ا و ية للوقاية الصحية و  األحكامتتنوع حيث  شاوو العسا

السطب ة على كاهة العسا  اون  األحكامالعامة تتسثا هو  األحكام أما استثنائيةلاصة و  ،عامة

 التو الخاصة األحكامم   و غياها اإل ارة، التشوية الحساية م  الضجيج ،التدهئة مثا استثناء،

 تلسا ا ستثنائية األحكاموهناك  1و السعوقي  األحداث النتاء، تخص هئة م  العسا  مثا

ذال استعسا  بالسواا التامة  أو لطياةعسا  أساليب والساتبطة بالنلاوال ذال واق  األحكام

الستعل ة بوقاية  األحكام وهناك بعض 2مشنية أمااضاالسسثاة على صحة العسا  مسا تتبب لشم 

 الستعل ة بالوقاية الصحية األحكامياتكز عليشا تنظيم  أساسيةشناك ثالثة   او ه الصحة للعسا 

النظاهة  ،اإل ارة التدهئة، ،تتوها هيشا التشويةأن السحالل السعدة للعسا  بد  هو للعسا  تتسثا

  3الطبية السااقبة

 الغداءي الوجبال  أنحيث     و السااهق الصحية الثياب،غاف  السلاوبال، ،الغذائيةالوجبال 

عسا غاف لتناو  الطعام أما  أوتخصيص مطعم  يجب إذالعسا  أماك   يسك  تناولشا هو 

يسن  عليشم العسا هو النلاوال الخطياة التو تشدا  إذيتتلزم شاوو معينة  األحداثالنتاء و 

األحكام الستعل ة بأم  كسا أن  التيكولوجوو  و تكوينشم البيولوجو صحتشم التو   تناسب

تتسحور أساسا حو  تاكيب و تاتيب استعسا  ه ل و حسا األشياء الث يلة ،الساأة     العسا 

و  كلغ 56وبيب العسا  بحسا أكثا م   كلغ و العاما  بد أن يتسح له 25يسكنشا حسا أكثا م  

توهيا السناهذ النجدة ب در  السواا ساعة ا لتشاب الناتج ع  توهيا إمكا يال للوقاية م  الحايق

 ، وسائاوض  األجشزة إلضفاء الحايق األم كاهو يجب أن تكون ساللم السسستة متتعة 

 أن لإلسعاهال األولية مااقبة و تنظيم استعسا  السواا التامة كوض  عالمال تليا إلى ذلك

توعية و  لا  و السنجزة هو أ ماك  ماتفعةالوقاية التو تلسا األعسا  الخطياة كاألعسا  

و كالخوذال  سا  حو  األم  االا السسستة ووض  وسائا للوقاية تحت تصاهاتشمتعليسال للع

ااية و جساعية و يكتتو أهسية هأل ه  األحكام الستعل ة بظاوف العسايجب مااعاة  النظارال

أهسية  هو مسستال محيط العسا وكنولوجية الستتعسلة و الوسائا الت تنظيم العسا هو يلسا

و  وسائا اإل تاج )مواا واه ل ( مناصب العسا و محالته،  السحيط الفيزيائو االا السسستة

 ،4و مدى إرهاقه للعاما ته، مضسو ه، صياور: وبيعةعسا العسا أيضا  ،األلطار األلاى

هو هذا ال وا تصا ل بي  أعضاء السسستة و العالقوالجو االا السسستة  إلى باإلضاهة

                                                   
1,les cdi,editionde vecchi s.a vecchi s.a paris ,2001,p  doline aubourg,héléne de mouraGwen 

38. 
2pélissier et -;et dans le méme sens bernadette lardy .102op cit p Dominique Grandguillot 

autre ;ibid ,p101. . 

 
3
 المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 05-09،السالف الذكر.

4é de la santé au medecin de travail (apporche de la sant:"Dyevre (p) &leger (d)  

travail" ;2éme édition ,masson ,paris ?2000,p62. 
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توهيا  وم بتفتيش آماك  العسا لتأكد م  ت أنلجان الوحدة يجب  أنالتياق  ص السلاع على 

بي شا و تط التنظيسيةاحتاام ال واعد الصحية العامة و النظاهة الصحية واللاوو الحتنة للوقاية 

لصيا ة و استعسا  الحت  او األلاىلسنلال و ا اه لمااجعة  هو مجا  السااقبة الدورية و

                                                              1الحساية  ألجشزة

باإلضاهة إلى هذا للجنة حق ا والع على التجا السخصص لسفتش العسا الذج يدون هيه 

وب العسا و الوقاية م  مالحظاته و اعتذارال هذا األليا الستعل ة بحفظ الصحة و األم  و 

)محاضا التفتيش و الاقابة هو  األلطار السشنية و الحصو  على الوثائق الال مة م  الستتخدم

مجا  حفظ الصحة و األم ، تعليسال ششااال(، كسا يتم ت ديم التعليسال الال مة  قتناء وسائا 

م  صالحية لجان الوحدة و 2الحساية الفااية و تنسية اإلحتاس بالخطا السشنو و شعور العسا 

ماض مشنو لطيا بشدف  أووقوع حااث عسا  حتب ما  ص عنه السلاع إجااء تح يق اثا 

و اوجب على الشيئة الستتخدمة تبليغ مفتش العسا السختص  الوقاية بعد معاهة أسباب حدوثه،

هشذه  3جااءال( ساعة  تخاذ أهم اإل48إقليسيا بنتائج التح يق هو اجا   يتجاو  ثسان وأربعي  )

باإلجااءال التح ي ال تتيح التعاف السوضوعو على األلطار الجتيسة و السفاجئة، وال يام 

وكذلك تبحث ع  أسباب حوااث العسا واألمااض السشنية م  اجا  األولية التو تفتاضشا

ما يسك  قوله أن حوااث العسا و األمااض السشنية تلكالن  و هو إجااءال الوقايةالتحكم 

مجسوعة م  األحداث التو تشدا است اار العالقة التعاقدية بي  أرباب العسا و العاما، حيث 

لطا  آولال  غيابه  التتايحتسن  العاما م  متابعته العااية لتنفيذ ع د العسا ويواجه لطا 

سا هو حا  عواته هذا ما جعا منظسة العسا الدولية ت ا الع ألااءعدم كفاية قدراته السشنية 

م  العدم  تستوالسشنية    األمااضمحتوما،  اماأوتسم  بان الوهيال الناجسة ع  العسا ليتت 

با لشا متبباتشا التو ينبغو البحث عنشا و ال ضاء عليشا م   ،حوااث العسا ليتت وليدة الصدهة 

الوقاية الصحية و  لجا هبا  الشيئال السكلفة بشذه السشسة وم  ا األلطاراجا ات اء مثا هذه 

 مسثله أويتكون م  رئيس اللجنة اللجنة ب 4ع  وايق التح ي ال التو كلفشا ال ا ون  بال يام األم 

مسثا ع  الستتخدمي  هو اللجنة ،وحضور عدا اكبا م  مسثلو العسا   أو ع  الستتخدمة

 الستتخدمة  متسو  الشيئة  يتطلب مواه ة

 ة الحاالت الخطير في األمن: الدور الرقابي للجنة الوقاية الصحية و الثاني الفرع

 إج أووبيب العسا  أو واألم مندوب الوقاية الصحية  أو واألم عضو لجنة الوقاية  تح يق إن

م   أومتسو  الوحدة  آو األم متسو   بأشعاريباار هورا عاما م  وجوا سبب لطا وشيك 

يجب و الضاورية الفورية و السالئسة  اإلجااءال اتخاذبشدف  عنشسا قا و ا يناوبم   أويسثله 

                                                   

 
1
 يحضية سمالي، المرجع السابق، ص35.

 سميرة فاندي، الوسائل الصحية و األمنية لحماية العامل داخل المؤسسة، المرجع السابق، ص 632

 
3
 .المادة 3و6 من المرسوم التنفيذي رقم 09/05 السالف الذكر.

 مجلة منظمة العمل الدولية ،"اليوم العالمي لسالمة و الصحة المهنية "،العدد47 ،جنيف أوت 2003 .4 
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 مفتش أن و تجا لاص  يستك لشذا الغاضهي السالحظالالسلفوع بجسي   األشعارهذا ي يد  أن

 األربعةلال  عليه قا و ا  يناوب أوم  يسثله  أوم  قبا متسو  الوحدة  إقليسياالعسا السختص  

تعذر  إذا وهو حالة ماالضاورية  اإلجااءال األلياهذا  يتخذلم  إذا( ساعة 24و العلاون)

، تأهيال األكثاالعسا   آويتعي  على العاما  األولىهو الف اة  إليشم،السلار  األشخاص إشعار

عندما يتح ق مفتش العسا والضاورية  اإلجااءالكا  يتخذوا إنوالذي   م  وجوا سبب وشيك 

على  أما ص ما م  وجوا سبب لطا وشيك الوقوع  ستتخدمةالشيئة ال  يارته التف دية إلو أثناء

  "1مفيد  إجااء أج يتخذالذج  الوالو بإلطاري وم  على حساية الشيئة  أوام  العسا  

األم  و مندوب الوقاية الصحية و  ،األم لكا م  عضو لجنة الوقاية الصحية و أعطى السلاع 

    الوحدة هو حا ومتس أو األم ؤ  والفورج لست اإلشعاروبيب العسا و العاما صالحيته 

هو مجا  قواعد الوقاية الصحية و  التصاصاتشم إلىوجوا لطا وشيك الوقوع ،ذلك بالنظا 

 اتخاذالستتخدم مجبا على  هو سجا لاص كسا أن اإلشعار إلزاميةوشاوو العسا  األم 

العسا م  قبا اللجنة الوقاية  مفتش ارإحضيتعي  و 2الضاورية لوقف الخطا اإلجااءال

 اتخاذالعاما هو حالة عدم  أووبيب العسا  أو األم الوقاية الصحية و  ومندوب األم  الصحية

 يتلك أن األلياهذا ساعة  24 ائبه لال   أو أو مسثلهالضاورية م  قبا الوحدة  اإلجااءال

 األم   ص هو تدابيا الخاص بالوقاية الصحية و  أواق هو حالة وجوا لالستتخدم  أعذار

تعلق  إذ أيامالسخالفة   تتعدى ثسا ية  إلصالح، حيث منحه مده لزمنية السنصوص عليشا قا و ا

ال ضائية هو حالة عدم  الجشال إلطار -ة   والتنظيسيهو ال وا يإلحكام األما بخاق  األما

و  تيجة لدلك يلكا لطا على  واألم الصحية  والتدبيا الخاصة الوقاية إجااءالاحتاام 

اإلاارية بإقفا  أو توقيف أو السفتش العسا وال ضاء التلطال  بأماعليه و  أمنشمالعسا  ويشدا 

   3غاية  واله  إلىهو سبب هالخطا  ز كا ماحج

 تأهيال األكثاالعسا   أوهو حا  تح ق م  وجوا سبب لخطا الوشيك يجب على العاما أما 

الستتخدم  أ دارهو حا   و صحتشم أما أ فتشمحساية  ألجاالضاورية و هذا  اإلجااءال اتحاا

 األم يسك  اللجنة الوقاية الصحية و  إي اهيه ألجاالضاورية  اإلجااءال يتخذبوجوا لطا و لم 

لشذه  نأيسكننا ال و  ه هذه الحالة مثالبيا هو  إلى اللجوءهو ضا التلاي  استعسا  ح شا هو 

كاهة  اتخاذالدورية  ماك  العسا  لساقبهالسشنية  األلطارية م  امشسا هو الوق اوراللجان 

   4ضاورية لذلك اإلجااءال

  األمنللجنة الوقاية الصحية و : الدور االستشاري المطلب الثاني

                                                   

 
1
 المادة 32 من القانون رقم 88-07 ،السالف الذكر.

1
ولية، جامعة االجتماعية و قواعد المسؤولية، رسالة الماجستير، فرع العقود و المسؤ األخطارعالل طحطاح، حوادث العمل بين نظرية 

  .102، ص 2001الجزائر،

 
2

  .192ة لحماية العامل داخل المؤسسة ، المرجع السابق، ص،الوسائل الصحية و األمني سميرة فاندي،
4

،  الرسميةيدة العمل المعدل و المتمم الجر بمفتشيهالمتعلق 1990 /06/02المؤرخ في  03-90من القانون رقم  12 إلى 09المواد من 

 . 1990سنة 06العدد 
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يجب على الستتخدم  إذاستلارية هامة  بالتصاصال اهم تتست  لجان الوقاية الصحية و  

ظشا ا لتصاصال ت األم استلارتشا هيسا يخص تكوي  العسا  هو مجا  الوقاية الصحية و 

الحفاظ على صحة و   األم م  لال  الستاهسة هو تاقية الوقاية الصحية و ا ستلارية جليا 

هذه اللجان كسا يعد الدورج ا ستلارج للجان  ألجليههو الشدف الذج وجدل و ام  العسا  

، مسا يتشا للعسا  األم توسي  و تنسية ث اهية  إوارعامال مشسا هو  األم الوقاية  الصحية و 

 و ألاىا ستلارال التو ت دمشا اللجنة هو ميااي   إلى أهداهشا الساجوة بإضاهةاللجنة تح ق 

ت دمشا اللجنة هو ظا التلاي  و لتبيان ذلك الدور الذج  التوالبالغة لالستلارية  لألهسية ظا 

الساجوة م   األهداف بتحصياف  أهسيةلسا له  األم تكوي  العسا  هو مجا   ميدانتلعبه هو 

 إ سااورها   ي تصا ه ط هو التكوي  و  أناون  تيان  األم  الصحيةوض  قواعد الوقاية 

   1ىألايلسا مجا ل 

 مناأل ميدانعمال في  األمنالصحية و  الدور االستشاري للجان الوقاية: األول الفرع

التو الس ومال التنسية البلاية  أهميعتبا التكوي  السشنو هو السسستال ا قتصااية الحديثة م   

و  و الحاضا و الستت با لسواجشة الضغووال، لبناء جشا  قاار ه األلياةهذه  تعتسدها

 األساسوالسحاك و ،جشة إ تانكو ه  الساتبطة بالفاا اإلااريةالت نية و  اإل تا يةالتحديال 

يتزايد ا هتسام بالتكوي  السشنو  رتباوه  ألاىالسسستة م  جشة و تنسية  اإل تاجلعسلية 

السلاكا التو تعا و منشا السسستال هو  أهمم   و التو يلغلشاالفاا للوظيفة  أااءبستتوى 

تعتبا وظيفة حتاسة و مشسة هو تكوي  السسستة م  متاياة  إذملكا تكوي  السواا البلاية 

الستت بلية باعتبار التكوي  وسيلة هعالة هو لدمة مصالح السسستة  األهاقالستطلبال الداللية و 

السلاع الستتخدم بتنظيم  ألزمه ووج أحت كاملة على  و لكو يسذج العنصا البلاج وظائفه

السلاع الستتخدم  ألزمهو هذا التياق  و 2أهدافطلوب وه ا لسا تحداه السسستة م  م  أعسا 

 د اوجب السلاع ملاركة لجان الوقاية لفائدة العسا  و حسليه تكاليفه، ه التكوي  أعسا بتنظيم 

التكوي  و تحتي  متتوى الفاق السكلفة  با امج إعدااجا ب السلاركة هو  إلو األم الصحية و 

إعالم هو  تاام التعليسال الس ارة و كلفشا بالستاهسةو تتشا على اح اإل  اذبسصالح الحاائق و 

 األلطارو تحتي  متتواهم هو السجا  الوقاية م   السعنيي ستتخدمي  العسا  و هو تكوي  ال

 أوجديدة  أمشامو بشذه الصفة تتشا و تلارك هو عالم العسا  الجدا و السكلفي  ب السشنية 

ضون لشا ووسائا الحساية منشا كسا يسك  التو قد يتعا األلطارحو   بالعسا هو ورشال جديدة

و حفظ صحة العسا  و كذا  األم با امج التكوي  هو السجا   تنفيذهو  رأيهيبدج  أنلطب العسا 

يتضح اهتسام السلاع  و 3هذه العسليال إعدااهو  األم النظاهة و  أمور أو ةبالصحالسكلف 

 22 إلى 19 سيسا السواا م   07-88م  لال  ال ا ون رقم  األم بسلكا التكوي  هو السجا  

                                                   
1

 .27-26، ص2005-2004عيشوبة فاطمة، نظام التكوين المهني في الجزائر، رسالة ماجستير في القانون االجتماعي، جامعة وهران  

 
2
 المادة 57 من القانون 90-11، السالف الذكر .

 
3
 المواد 19 الى 22 من القانون رقم 07/88، السابق الذكر .
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 األم قواعد الوقاية الصحية و  إاراج ألزمبه الشيئة الستتخدمة و  تضطل حيث جعا منه واجبا 

، اوالع أيضاكسا اوجب  تعليم و التكوي  السشنو،السشنية ضس  باامج ال باأللطارالستعل ة 

تعيينشم مناهج عساهم عند  أووسائا   أوتغيا مناصب  إلو السدعوي  أولئكالعسا  الجدا و كذا 

م التكوي  هو مجا  الوقاية تخص تنظيهو منصب عسلشم  التو قد يتعاضون لشا لأللطار

والشيئال السكلفة  األم تكوي  هو السحا  الوقاية الصحية وال أهدافمحتوى و األم الصحية و 

حظو التكوي  هو مجا  الوقاية حيث  سضسونالتكوي  و الم   ههده ليه و مدتهع بالتشا

ه و التابق ذكا 07-88باهتسام هيظشا ذلك جليا م  لال  ال ا ون رقم  واألم الصحية 

الستعلق ب واعد التو تطبق  05-91رقم  التنفيذج، منشا الساسوم النصوص ال ا و ية السطب ة له

خاص ال 120-93 رقم التنفيذجسوم السالص بساالعسا  األماك هو  األم على حفظ الصحة و 

 07/12/20021السسرخ هو  427-02رقم  التنفيذجلاص بتنظيم وب العسا و كذا الساسوم 

السشنية،  األلطارم   و تكوينشم هو ميدان الوقاية إعالمشمتعليم العسا  و تنظيم بلاوو  الستعل ة

السشنية  األلطارو تكوينشم هو  ميدان  الوقاية  م   إعالمشموحتب السلاع هان تعليم العسا  و 

و بشا  تحتتيشمقد يتعاضون لشا و شاحشا لشم و  التو األلطارهذه  إلىتنبيه العسا   إلويشدف 

لضسان أمنشم و ام  األشخاص العاملي   اتخاذهاتدابيا الوقاية و ا حتياوال الواجب   تعليسشم

وقوع  إمكا يةالوقاية م   إلىيشدف  ،ذلك إلى باإلضاهة ،2هو  فس مكان العسا و السحيط ال ايب

 أومصورة و تنظيم  دوال  أوتو ي  كا وثي ة مكتوبة  الحوااث هو مكان العسا و يتم ذلك عبا

كسا  عبا حصص للتابية الصحية ، أوموجشة للعسا   إعال الع  ملص ال و  أو األم حسالل 

 حااال أوهو حالة وقوع وارئ ت نو  تنفيذهاتعطو تعليسال حو  الوسائا و التدابيا الواجب 

العسا حتب  إمكانالسنصوص عليشا قا و نا هو  األم تنظم للاح تدابيا  كذلكالعسا و 

تزويد  إلىيشدف  األم التكوي  هو مجا   أنيسكننا ال و  و ياو لشاالتو يجب ا حت األلطار

 اتخاذهاالسشنية و التاتيبال الواجب  األلطارالعسا  بالسعارف الضاورية هو مجا  الوقاية م  

تحضيا العسا  هيسا يخص التصاف الواجب  إلىويشدف   كارثة أوهو حا  وقوع حااث عسا 

   حااث عسا أو تتسم أو تتسم هو مكان العسا أجعندما يتعاض شخص وسلكه 

تتست  ب درال  التويب ى هدف التكوي  بصفة عامة لتزويد السسستال باليد العاملة الستخصصة   

الشدف م   و 3السشنية السواكبة للتطورال التكنولوجية و السعارف الال مة للنشوض بالسسستة

 أنالباامج السناسبة ل درال السسستة على  إتباعسضسون تاك السلاع الحاية هو التكوي  وال

على لجنة السلاركة أو مندوبو الستتخدمي   بد م  الاأج حوله و كذا تعاض هذا البا امج 

بلاو أن تتضس  ،  لجان الوقاية الصحة و األم  و للعسا  حق السلاركة ع  وايق التفاوض

العسليال التو تدلا هو إوار عسلشم و األلطار الستعل ة بسختلف هأما لتعليم و اإلعالم أعسا  ا

اإلجااءال الواجب اتخاذها هو حالة الال م اتخاذها م  اجا حسايتشم و كذا التدابيا و الوسائا
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وقوع حااث أو كارثة و اعتبارها عناصا   مة للبا امج التنوج للسسستة هو مجا  الوقاية 

ا تعليسال هو ا تطبي و ،إذ يلسجا بي  لتكوي  جا ب  ظاج آلهناك  و1م  األلطار السشنية

األم  و وب العسا حيث يتم األلذ بعي  ا عتبار الستتوى مجا  تنظيم العسا والنظاهة و

التعليسو و التأهيا والخباة السشنية للعسا  السوجه إليشم التكوي  و ي دم التكوي  هو مكان العسا 

 بد م  توها ، م  لاو تابوجو يتم تل ي  الجا ب النظاج هو محا يتوها على اللاوو لت دي

شاوو لاصة هو حالة اراسة لطا معي  حيث تتم الدروس ضس  هيكا التكوي  يتوها على 

 أومحالل و وسائا مناسبة لطبيعة التكوي  و يتوج هذا التكوي  بلشااة تدريب ت دمشا الشيئة 

 الشيكا السكلف بالتكوي  و يتم التكوي  لال  ساعال العسا العااية و يعتبا الوقت السخصص

  2هذه الفتاةهو  أجاهيحاهظ العاما على  لتكوي  وقت العسا و

يتتفيد العسا  و أعضاء لجان الوقاية الصحة و األم  م  التكوي  و الفئال التو تتست  باألولوية 

إذ يعد العسا  الجدا ، كا ت عالقة عسلشم الجدا، مشسا عسا ، السوظفونال :وهم السشنو التكوي هو 

 و هذا م  اجا اوالعشم على األلطارو الصحة  األم السعنيي  أكثا بالتكوي  هو مجا  

يحتوج  األساسعلى هذا  و 3سيتولو شا و لاصة كيفية تفاايشا التوالساتبطة بالسناصب الجديدة 

االا اائاة اللغا و كيفية احتاامشا  إتباعهبا امج التكوي  على تعليم قواعد و النظام الواجب 

 أن بد على العاما  تجايبيةالعاما يسا بفتاة  أنماحلة هو  هأو هالتكوي  يسا بسااحا 

هو  تثبيتهاجتيا ها بنجاح يتم  إذاو بعدها  رئيس الوحدة إشاافتحت  ي ضيشا االا السسستة 

الباامج  أولاصة وه ا لسا هو م ار  بأشكا عسليال التكوي   إتسامثم  ح ا يسك   ،منصبه

هو مجا  األم  و حفظ الصحة و هو حا  هلا هتاة التجابة و الستطاة م  واف السسستة 

توصلت الشيئة الستتخدمة إلى أن العاما الستابص   يتتطي  التكيف م  البا امج الستطا و قد 

العسا  الذي   أما، 4و لطيا على السسستة مسا يساج إلى عدم تثبيته هو السنصبيلكا عض

 أو الساض السشنو حااث العسا تن ط  عالقة عسلشم ب وة ال ا ون للفتاة الال مة لللفاء م  أثار

عارهشم و قدراتشم على أااء و بعد عواتشم يجب عليشم الخضوع لفتاة تكوينية ا ستاجاع م

 ،نولوجو أو تحتاج ا ستعسا  جديدةتتطور  لاواتشم أو تتأثا بالتطور التك عسلشم و الذي 

العسا  السغياي  لسناصب عسلشم هتغييا مناصب العسا يتطلب  إلى إضاهةمعه،  يتتلزم تأقلسشم

تعاضوا لحااث  و الذي  إاارتهتكوي  لسعاهة الت نيال الساتبطة بشذا السنصب الجديد و كيفية 

ض مشنو لطياي  و هذا لتفااى تكاار  وقوعه واتخاذ ا حتياوال و عسا الخطيا أو ما

هئة مشسة هو السسستة إذ  همالعسا  الذي  ي يسون بسشام اإلسعاهال ه اإلجااءال الال مة لذلك

م  يتدللون أو  هو حا  وقوع حااث أو ماض مشنو الذج يتطلب وجوب تكوينيشم لتأاية 
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التاب  الذي  يخضعون للتكوي ، لألشخاصبعد التطاق  و اورهم بكا هعالية و على أحت  وجه

و التلغيا و الضسان  بالعساللسسستال حتب كيفيال يحداها قاار ملتاك بي  الو يا السكلف 

 1ا جتساعو و الو يا السكلف بالتكوي  السشنو على الباامج الس دمة هو مجا  تكوي  العسا

الذي  لشم مسهالل  إشااكو يسك   األم  للوقاية الصحة و  األعضاءاللجنة الستتاوية  أعضاءو

األليا إلى أن مدة التكوي    يسك   ليا هو  و مناسبة هو هذا السجا  م  منحشم ششااة التكوي 

   2أسابي  ثالثةتزيد ع   أو أسبوعت ا ع   أن

 الدور االستشاري للجان الوقاية الصحة و األمن في مجاالت أخرى :الثاني الفرع

التو  ص عليشا تتست  اللجنة بالتصاصال و مشام استلارية ،حيث ت وم بجسلة م  الدراسال 

و هو  باألم بالخطا السشنو و شعور العسا   اإلحتاستنسيه  إنعلى  اإلوارالسلاع هو هذا 

 إعدااهو  األم لجان للوقاية الصحة و  ملاركةي   على عاتق لجان الوحدة و  إلزاموعسا 

الستتخدمة هو مجا  وقاية الصحة و األم  و جسي  الوثائق لسعلومال و سياسة عامة للشيئة 

ما منح السلاع اللجنة  م  شا شا تطويا و تدعيم لجان وقاية الصحة و األم  و وب العسا التو

صالحيال التشا على ا تجام و تواهق و مخططال  األم ة الصحة و بي  السسستال لوقاي

وقاية  أجشزة أعسا الخاصة بوسط العسا و تنتيق  األلطارحتب  األم وقاية الصحة و 

كسا منح لشا ال ا ون كا الوسائا الضاورية لل يام بدراسة سياسة السسستة هو  األم الصحة و 

م  األلطار السشنية و تحتي  شاوو العسا و ذلك م  لال  اراسة معس ة وقاية المجا  

تعاض لشا العاما هو ي أنالسشنية التو تحسا  يتم تحليا اإللطاروالسجا  للسلاكا هو هذا 

حلو  للسلاكا التو قد تتعاض لشا  إيجاابغاض و النتاء الحواما بصفة لاصة السسستة 

يتم البحث ع  حيث  الخاوج الستبق م  العسا أوالااحة  وقت كإيجاالال  هتاة الحسا  الساأة

مااية  ألاى إ تا ية أسبابهو  األسبابه نشا و تتجلى هذحوااث العسا بشدف الوقاية م أسباب

لوقوع حااث العسا عاما و سبب مباشا  اإل تانالتو يكون  األسبابتلك  باإل تا يةصد وي

 إهسا سوء ا لتيار   ص التدريب،  أهسشالارجية عنه و م   أول يام بالعسا سواء ماتبطة با

 اقتصااية إ لحا ل ا إلى باإلضاهةالعسا   قواعد و تعليسال الوقاية عالقال العسا التيئة بي  

الت نية تتسثا هو  األسبابتلك  السااية باألسبابي صد كسا ،  3و النفتية للعام اجتساعية إ و 

، وتلك الستعل ة عدم كفاية الصيا ة الستتعسلة اه للنوعية  أو اإل تاجو معدال  اه لوبيعية 

يجدر البحث هو النتائج الستاتبة ع  الحااث و  والحاارة  ، كاإلضاءةبظاوف و بيئة العسا 

و هناك تحاليا قبلية و التو  اإل تاج،ا خفاض  اه لتعطيا  بالغة بالعاما، إصابةالستسثلة هو 

البلاية و السااية  آثارهوقوع الخطا و تحديد إمكا ية ع    بحت إذتكون قبا وقوع الحااث 

الكلف ع   إلوتشدف  إذهشو التو تكون بعد وقوع الحااث  البعيدةالتحاليا  إماالسحتسلة  
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اينة الحالة السوجواة وقوع حااث العسا بشدف ال ضاء عليه حيث يتم مع إلو أالالتو  األسباب

الحاصلة هو السسستة تابعة لنفس  األلطارم   أوو م ار تشا م  ساب تشا هو التنوال الفاروة 

و السالئسة لتنظيم السااج للعسا هو السسستة و  السناسبةكسا ينبغو البحث ع  الحلو   ،1ال طاع

محيط العسا )التشوية،  ظاهة و ذلك بالبحث هو  أكثا أمنةمعنية هو العسا تكون  أساليبا تشاج 

السااة  م   08اوجب السلاع الجزائاج م  لال   ص  قد الضجيج( و باواة والحاارة، 

واتا ام  هو إعداا  الصحة الوقايةضاورة استلارة لجان  09 /05رقم  التنفيذجالساسوم 

اورا أساسيا  تلعب اللجنةالتياسة العامة للشيئة الستتخدمة هو لجان الوقاية الصحية و األم  

 ،ه ظاوهشم و تاكبيشم الفيزيولوجيةلتطبيق مبدأ الحساية الخاصة لبعض الفئال العسالية م  ماعا

،و م  90/112م  ال ا ون رقم  17بي  العسا  وهق  ص السااة  ةمبدأ عدم التسيز و الستاوا

السلاع راعو ظاوف بعض العسا  حيث  أن جد  11-90م  ال ا ون رقم  29السااة لال  

م  بتاليص  إ هسثال: من  عليش  العسا ليال  لحساتي كا الضسا ال  ءتوها السسستة للنتا

إذ من   ساأة العاملة،توهيا  ست اار و األمان للحيث حاص على ، مفتش العسا السختص إقليسيا

وعسا توهيا الحضا ة ،  لالقالخطياة الضارة بالصحة و األاللاقة و  األعسا تلغيلش  هو 

و ذلك هو إوار تطبيق  كلفة بشاتوهيا الااحة النفتية لال  تأاية عسلشا الس األم العاملة ألجا

سا وض  قوا ي  تحسو هئة العسا  األحداث و يظشا ذلك ، ك ص السعاهدال الدولية و العابية 

العسا  الذي  ت ا  تلغيا ليجو على ا ه 11 - 90م  ال ا ون  28جليا م  لال   ص السااة 

تاكيبتشم عسا ليلو و توهيا شاوو و ظاوف مااعاة  إجع  تتعة علاة سنة هو  أعسارهم

كسا وها حساية لاصة للسعوقي  حيث ضس  لشم الو  عالم تلغيا  ،3و النفتية الفتيولوجية

جوب مسكدة على و 11-90م  ال ا ون رقم  16الذ بعي  ا عتبار عاهاتشم حيث جاءل السااة 

بحيث  ،90-02تخصيص السسستال الستتخدمة مناصب العسا للسعوقي  حتب قا ون رقم 

و مسهالتشم لت اس  هدورتشم إظشارلشا لتسكي  السعاقي  م   السالئمت ابا كا عاهة السنصب 

م  مناصب عسلشم و  ليتأقلسواالعسا لاصة بشم  أوقالالسسنوح لشم و تخصيص  السكاهآلعليشا 

إلجااء الفحوص الطبية  و العطا لاصةالطبيب السعالج  رأىاب بناء على منح لشم رلص غي

حالتشم وقد اهتم السلاع بشذا  تالؤماعد ام  و وقاية الصحية التو األ مة لتأهيلشم و للق قو

الوونو استلارج لحساية السوضوع إذ ا لأ هيئال استلارية لشذا الغاض يتسثا هو السجلس 

لسلاع هئة العسا   ابن يسشالم ، و4جتديا للسعوقي السعوقي  ، الساكز الوونو و التكوي  السشنو 

هو محا ع د العسا غيا محداة  أصاتكون  التو و الخطياة أشغا و ذوج الع وا محداة السدة ه

م  لال  ، األم و مجا  السدة هفو مثا هده الحا ل يتتوجب استفااة هس ء م  تكوي  مكثف ه

الحساية و ذلك بالنص على  مبدأيدعم  أنما سبق يسكننا ال و  ا ه يتتوجب على السلاع 
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و الخاصة ،م   العاملةبخصوص تلغيا الفئال  واألم ضاورة استلارة لجان الوقاية الصحية 

و اراسة الباامج التنوية الستعداة لتنوال الستطاة على متتوى الشيئة الستتخدمة  إعداا

السشنية م  متبعتشا و مااقبتشا و ملاركة لجان الوقاية الصحية و  األلطارم   بالوقايةالستعل ة 

 ، 1هو ذلك األم 

ة لوقاييجب على السلاع النظا هو موضوع استلارة الشيئال الستخصصة م  بينشا لجان اكسا 

 لتطورهو ضا اليتم التوا ن بي  الجا بي  ا قتصااج و ا جتساعو لاصة  األم الصحية و 

تسية حهو ميدان العسا و السسستال ضاورة  إالاله أضحى التكنولوجو السلحوظ و الستتسا،

سوم م  السا 03س  لال   ص السااة ، هبشدف ال درة على السناهتة السحلية و الخارجية

 اث العسا واوجب السلاع إعداا لجان الوحدة   إحصائيال الستعل ة بحوا 09-05التنفيذج رقم 

 لىإنه  تخة م إرسا األمااض السشنية و الت ايا سنوج حو   لاواتشا على متتوى الوحدة و 

 لجان تلتزم ،حيثإقليسيا متسو  الشيئة الستتخدمة و لجنة السسستة و مفتش العسا السختص

دة الوح لجان  لاوالو ت وم بالتنتيق و توجيه السسستة بنفس ا لتزام على متتوى السسستة 

لجان  ضاءأعائدة و التدريبال لف الل اءالو  السلت يالو تنظيم  األم هو مجا  الوقاية الصحية و 

  لستتخدميايتولو مندوب  م اللوقاية الصحية و األعضاءمتتاوية  اللجنةهو حا  غياب  الوحدة

لعسا  ا لشيئةا إلى إرسالشاو  لنلاواتشمت اريا سنوية  إعداا مشسة اقتااح التدابيا الضاورية ،

 و م األالستتخدمة و تدوي  هذه ا قتااحال و الت اريا هو سجا لاص بالوقاية الصحية و 

  األم ووهو  فس ا لتزام السل ى على اللجنة مابي  السسستال للوقاية الصحية  وب العسا

وال واعد الستعل ة با  واألم يعتبا النظام الداللو ميثاق للسسستة ،يتضس  ال واعد الصحية 

 التأايبيةالسشنية والع وبال  األلطاءيحدا م  لال   إذ ، التأايبوللعسا والسجا   تنظيم الت نو  

 األم  بد م   ص على التعليسال هو ميدان لشا اون الستاس بالح وق العسا  و  رالس ا

ويتتوجب على العسا  احتاام التعليسال  واألمااضهو الوقاية م  حوااث العسا للستاعدة 

اللجنة  رأى لذلك إن و مخالفتشاهو حا   ع وبال تأايبيةهاضت عليشم  وأ السنصوص عليشا 

 ظاا  األم لجان الوقاية الصحية و  باأج األلذملاركة غيا كاف لذلك يتتوجب على السلاع 

ثغاال هناك  أن إ الس ارة قا و ا  م  لال  الستائا التو يتم استلارة اللجنة هيشا و و ألهسيته

صو  تعزيز هاص ح إلى بد م  تداركه  لسا لشا م  اور هعا  هو تاقية العسا الذج يشدف 

و الكاامة  واألم  ئق و تج هو ظاوف توها لشم الحاية و العدالة  النتاء والاجا  على عسا 

العاما بح وق يتست  منه  و للدولة هو مجا  العسا األساسيةللنشوض بالح وق  واإل تا ية

كسا يسك  للعاما ذو  ا جتساعووالحساية ا جتساعية م ياس لت دم  وباألم وحايال معينة 

 .2ا قتصاايةظاوف عسا واجا  ئق الستاهسة هو تح يق الكفاءة 

                                                   

 
1
 رشيد واضح المرجع السابق، ص 123.

 مجلة منظمة العمل الدولية " العمل الالئق والبرامج الوطنية في الدول العربية "، العدد 60، جنيف، ديسمبر 2006، ص2.19 
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 يارال مشام رقابية هامة تتسثا هو  واألم الوقاية الصحية  سبحث هان للجانهذا اللالصة    

الحالة الخطياة والتو تاهض ضاورة تطبيق  أوهو حالة العااية اورية  ماك  العسا سواء 

هيسا  رأيشاتبدج حيث  العسا على حد سواء أربابو على العسا   واألم ة الصحية قواعد الوقاي

 ، كذا ت ديم استلارال هو مجا ل مختلفةواألم يتعلق بتكوي  العسا  هو ميدان الوقاية الصحية 

لسلاع توسيعشا السشنية اقتااح تدابيا ضاورية لت ليا منشا حيث باستطاعة ا لأللطاءكتحليليشا 

  1بلكا لاص وتنظيسشا

 المبحث الثاني: عالقات لجان الوقاية الصحية و األمن

لى إل د اوجد السلاع مجسوعة م  الشيئال لالهتسام بصحة و ام  و شاوو تلغيا العسا  

لحة ،مص جا ب لجان الوقاية الصحية و األم  ،الستسثلة هو مصلحة الوقاية الصحية و األم 

 لصحةعسا و لجنة السلاركة و هو غيابشا مندوبو امصلحة الوقاية وب العسا و متفلية ال

ذا هقية الستتخدمي  السنتخبي  م  واف العسا  ، باإلضاهة إلى الشيئال الوونية تختص بتا

 للجنةخصصنا السطلب األو  للعالقة التو تابط لجان الوقاية الصحية األم  باه ،السجا 

لناشطة انية هذه اللجان بالشيئال الوو السلاركة و مفتليه العسا و هو األليا سنتطاق لعالقة

 هو هذا السجا   

من األ المطلب األول: العالقة التي  ربط لجان الصحة و األمن بمصلحة الوقاية الصحية و

 ومصلحة طب العمل 

تعد مصلحة الوقاية الصحية و األم   مصلحة وب لعسا م  أهم الشيئال االا كا مصلحة 

متتخدمة أل شا تتشا على الحفاظ على صحة و ام  العسا  و لل يام بذلك تابطشا عالقة م  

سنتطاق لشذه العالقة م  لال  هاعي ، الفاع األو  يدور لجنة الوقاية الصحية و األم ، ومنه 

التو تابط لجان الوقاية الصحية و األم  بسصلحة الوقاية الصحية و األم ، إما حو  العالقة 

تجس  اللجان الوقاية الصحية و األم  بسصلحة وب و هتيكون حو  العالقة و لالفاع الثا 

  2العسا

 ولصحية االعالقة التي  جمع لجان الوقاية الصحية و األمن بمصلحة الوقاية  :األول الفرع

 األمن 

تلكيا  عالقة لجان الوقاية الصحية و األم  بسصلحة الوقاية الصحية و األم  م  لال تتضح 

اية الصحية و األم  هو وجوبا مصلحة الوق أتنل مصلحة الوقاية الصحية و األم  و تنظيسيشا

توض  هذه سستة الستتخدمة أو وبيعية  لاوشا و كلسا اقتضت ذلك أهسية الس وسط العسا

هو مجا   ذلك تحث متسولية و رقابة الستتخدمي  تل وا تكويننا مناسباالسصلحة كلسا أمك  

تحديد شاوو إ لاء السصالح الوقاية الصحية و األم  هو وسط العسا الوقاية الصحية و األم  و 

هذه السااة صدر م  لال   ص ، 3و كذا صالحياتشا و تنظيساتشا و تتياها ع  وايق التنظيم

                                                   
1

  .114المرجع السابق، ص –دراسة مقارنة  –في نطاق الهيئة المستخدمة  األمنسكيل رقية، دور لجان الوقاية الصحية و 

 
2
 المادة 05 من القانون، رقم 90-11، سالف الذكر.

 
3
 المادة 26 من القانون رقم 88-07، السالف الذكر.
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دا شاوو تلكيا و أ لاء مصلحة الوقاية الصحية و األم  هو الذج يح 11-05الساسوم رقم 

أكد السلاع على إجبارية إ لاء مصلحة ، كسا 1سياها و كذا صالحياتشا تنظيسشا، وسط العسا،

تعتبا  ويئة الستتخدمة أو وبيعية  لاوشا الوقاية الصحية و األم  كلسا اقتضت ذلك أهسية الش

مسا يعنو أن كا مسستة ذال أهسية هو ا قتصاا الوونو هيكال عضويا هو الشيئة الستتخدمة، 

وم  لعسا  ملزمة بإ لاء هذه السصلحة على صحة ا واتشا ذال الطبيعة الخطاة لشا تأثياآو  لا

بي  هذه السسستال التو استوجبت السلاع ضاورة و إلزامية إ لاء مصلحة الصحية و األم  

السسستال  و النظا ع  وبيعة  لاوشا عاما بغض 50السسستال التو تلغا أكثا م   هو

التو تسارس احد النلاوال التابعة ل طاع الصناعة  او ل طاعال البناء و األشغا  العسومية و 

تعتبا مصلحة الوقاية الصحية و  ،2إ لائشا  ولب رأج الشيئة السختصة عند الاج، حيث يسك

و يعسا الستتخدم على أن وتضي  هاتى السصلحة تحث  م  ملح ة رئيس السسستة أو الوحدةاأل

  لشم تأهيا الخباة السطلوبي  هو مجا  الوقاية الصحية و متسولية و رقابة الستتخدمي  الذي

مشام ، اما 3األم  ، كسا يجب أن يض  تح  تصاهشا الوسائا البلاية و السااية األ مة لتياها

ع بشذا السوضوع  حيت لصص له الفصا الثا و شتم السلاه مصلحة الوقاية الصحية و األم 

التو تحدا مشام مصلحة الوقاية الصحية األم   والتو م   11-05م  لساسوم التف دج رقم 

للوقاية السصلحة بالجان الستتاوية األعضاء  السباشاة التو تابط هذهلاللشا يتم تجديد العالقة 

ا الوقاية التو ت ارها اللجنة الستتاوية تنفيذ تدابيهو  العالقة  الصحية واألم  تتسثا هذه

مصلحة لل وا ي  وتنظيسال السعسو  بشا كسا تتاعد  األعضاء للوقاية الصحية واألم  وب ا

الوقاية الصحية واألم  تتاعد الجان متتاوية األعضاء للوقاية الصحية واألم  هو الكثيا م  

 و م هو مجا  الوقاية الصحية واألم خدإعداا التياسة العامة للستت األعسا  والسشام تتجتد هو

ا تصا  ة األعضاء للوقاية الصحية واألم  و لك بسلاركة اللجنة الستتاويالعسا على تنفيذها وذ

باللجنة الستتاوية األعضاء للوقاية الصحية واألم  لتفتيش األماك  ومناصب العسا والتح ق م  

مااعاة تعليسال الوقاية الصحية و  4تتخدمةالتيا الحت  لوسائا الوقاية التابعة للشيئة الس

واألم  ووب العسا، وملاركة اللجنة الستتاوية األعضاء للوقاية الصحية واألم  هو مااقبة 

 تطبيق ال واعد السنصوص عليشا هو التلاي  والتنظيم السعسو  بشا 

مجا  الوقاية ة هو إعداا السخططال التنوية ومتعداة التنوال للوقاية م  األلطار السشني

ت ديم يد ة األعضاء للوقاية الصحية واألم  م  بسلاركة اللجنة الستتاوي الصحية واألم 

الستاعدة للجنة الستتاوية األعضاء للوقاية الصحية واألم  هو كا تح يق حو  الحوااث 

ال يام م  شا ه أن يتتبب هو عواقب لطياة و واألمور الطارئة التو قد تندر بوجوا لطا 

إعالم  صائيال حو  حوااث العسا م  اللجنة الستتاوية األعضاء للوقاية الصحية واألم  وبإح

                                                   

المادة 01 من المرسوم التنفيذي رقم 05-11المؤرخ في 08 يناير 2005، الجريدة الرسمية،العدد04 الصادر بتاريخ09يناير2005 
2
 

 
2
 المادة 02 من نفس المرسوم التنفيذي.

  ،السالف الذكر.11-05من المرسوم التنفيذي رقم  04و 03لماد ان ا1
في وسط العمل و نظيمها  األمنالمصلحة الوقاية الصحية و  إنشايالمتعلق بتحديد شروط  11-05من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  4

  .26،ص2005يناير09،الجريدة الرسمية ،العدد الصادر بتاريخ 2005يناير 08، المؤرخ في  اإلصالحاتوسيرها وكذا 
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الستاهسة هو تكوي  العسا  تعليسشم وتابيتشم هو مجا  الوقاية مفتش العسا السختص إقليسيا و 

الصحية واألم  وإعداا الباامج التنوية والستعداة التنوال هو مجا  التكوي  وتحتي  متتوى 

   سيسا السلغلي  الجدا منشم، با تصا  م  اللجنة الستتاوية األعضاء للوقاية الصحية العسا

واألم ، وإعالم العسا  السعنيي  وتحتتيشم بتعليسال مكتوبة حو  األلطار الساتبطة بستار 

   1لحساية الفااية وكيفية استعسالشابتجشيزال ا و اللغا وبسناصب العسا

 ي ال الستعل ة بحوااث العسا واألمااض السشنية والك بسلاركة اللجنة ال يام بالتحإضاهة إلى   

الستتاوية األعضاء وهو ميدان الحاائق تتاهم السسستال السختصة بسلاركة اللجنة الستتاوية 

بة عتاا مااق وض  مخطط لتدليا وهق للتنظيم السعسو  به األعضاء للوقاية الصحية واألم  هو

الشيئال الستخصصة هو تحتي  ظاوف العسا و تنظيسيه و ذلك م مكاهحة الحاائق كسا تتاه

بستاعدة اللجنة الستتاوية األعضاء للوقاية الصحية و األم  لاصة هو مجا  الوقاية الصناعية 

و البيئة  هو وسط العسا بالسباارة بكا اراسة و بحث بشدف معاهة التنبس باأللطار السشنية أو 

العسا و ا و ذلك بإاماج م اييس جديدة و إعااة تشيئة مناصب الت ليص  منشا أو ال ضاء عليش

تغيا الطاق و الكيفية العسلية قتناء أجشزة و معدال أو تجشيزال توسي  السحالل و تحديثشا و ا

ال يام بتطويا كا  لاو م  شا ه أن يحت  الظاوف األمنية هو و  2و استعسا  كا مااة جديدة

سصالح السعنية بالشيئال الستخصصة هو الوقاية بالتنتيق م  الستعا ة عند الحاجة العسا با 

ت ديم يد و  3و هذه هو اللجنة الستتاوية األعضاء للوقاية الصحية و األم للشيئة الستتخدمة 

العون للجنة الستتاوية األعضاء لوقاية الصحية و األم  هو الحصو  على السعلومال 

التجالل التو كلفشا السلاع بستكشا و الستسثلة الضاورية و   مة م  لال  ا والع على 

سجا السااجعال الت نية للسنلال و التجشيزال ،  سجا الوقاية الصحية و وب العسا) هو:

يلارك متسو  مصلحة الوقاية الصحية و األم  قا و ا و و  4(سجا الحوااث العسا، الصناعية

م  السلكلة قا و ا ضس  الشيئة بصفة استلارية هو أشغا  الشيئال للوقاية الصحية و األ

الستتخدمة و م  بينشا اللجنة الستتاوية األعضاء للوقاية الصحية و األم  هو كا متالة متعل ة 

وه ا ألحكام مصلحة الطب العسا، يتم ت ديم يد العون لسصلحة الوقاية  بالوقاية الصحية و األم 

كسيليا لتح يق األهداف الس ارة تالصحية واألم  هو كا  لاو ملتاك للوقاية يتتدعو عسال 

ويتتوجب على الستتخدم اتخاذ التدابا الضاورية لتجتيد التكاما وه ا األحكام الساسوم 

   115-05و الساسوم  120-93التنفيذج رقم 

باعتبارها السشسة هذا ما يفتح السجا  أيضا للجنة الستتاوية األعضاء لوقاية الصحية و األم  و

الستاهسة هو تاقية الوقاية الصحية و األم  قصد تطبيق األحكام التلايعية هو األساسية لشا و 

ت وم بت ديم يد الستاعدة يسك  ت ديسشا إلى عضو  األم و التنظيسية الستعل ة بوقاية الصحة و 

                                                   

 المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-11 السالف الذكر .1 

 
2
 المادة 11من المرسوم التنفيذي 05-11 السابق الذكر.

 
3
 المادة 12 من نفس المرسوم التنفيذي .

 
4
 المادة 13 من المرسوم التنفيذي 05-11، السالف الذكر.

 
5
 المادة 14 من نفس المرسوم التنفيذي.
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حو  جسلة تتسحور ، 1ة و األم  قصد تتييا أاائه لسشامهالستتاوية األعضاء لوقاية الصح اللجنة

ى اللجنة الستتاوية األعضاء و سياها علشااهة إلى تحتي  تنظيم النلاوال ال م  ا قتااحال

إرساله الشيئة الستتخدمة و إلى مدياية الصحة و التكان و إلى مفلية وة و األم  لوقاية الصح

ة و ايا النسوذجو ع  الحصيلة العامة لوقاية الصحيتم إعداا الت  والعسا السختصة إقليسيا 

   2ة الستتخدمة ب اار م  الو يا السكلف بالعسااألم  ضس  الشيئ

و  و األم  لصحيةأن العالقة التو تجس  بي  اللجنة الستتاوية األعضاء للوقاية ا مس  سبقيسكننا 

شدف ق المصلحة الوقاية الصحية و األم  عالقة تكاملية أساسشا الستاعدة و التعاون لتح ي

لعسا و اوو اهو تاقية الوقاية الصحية و األم  و شالسنلوا م  إ لاء هذه الشيئال و الستسثا 

لسلاع اليه على الستتخدم العسا على تح يق هذا التكاما و هو ا لتزام و الواجب الذج أكد ع

لجنة و ليسك  هو أج حا  م  األحوا  أن تعوض السشام و الصالحيال السخولة ل الجزائاج

 الستتاوية األعضاء للوقاية الصحية و األم   

 : العالقة  ربط لجان الوقاية الصحية و األمن بمصلحة طب العمل فرع الثانيال

ارتبط ظشور وب العسا بالستاهسة هو تنظيم العسا و تحتي  ظاوهه،حيث ا حصال مشامه 

هو الطاب  الوقائو أساسا،إذ ا ه يشدف إلى السحاهظة على ارجة ال صوى م  الالاء الجتسو و 

تطور  ا لال  الحاب العالسية األولى وظشا وب العسحيث ،  3الذهنو و ا جتساعو للعسا 

هو الجزائا يعتبا وب العسا  إليه و أسندلبتواجده هو السسستة الصناعية لتأاية السشام التو 

لصص السلاع الفصا الثالث م  ، كسا 4حساية للعسا ، يعتبا جزء م  التياسة الوونية

هو جسي  ا ه ألزم إ لاء مصلحة وب العسا   جدمنه  13م  لال  السااة  77-88ال ا ون رقم 

الستعلق  120-93السسستال الستتخدمة وم  لال  هده السااة صدر الساسوم التنفيذج رقم 

وتتحسا  تسارس مشام وب العسا ضس  أماك  العسا  فتشا 05-15بطب العسا الصاار بتاريخ 

سائا السااية البلاية الضاورية لك بتوهيا جسي  الوذ ويئة الستتخدمة تكاليف هدا الجشا  الش

يتتوجب على كا مسستة متتخدمة إ لاء مصلحة وب و  لل يام بالوظائف الستندة إليشا قا و ا

السدة  تسةلوقت الضاورج ل يام وبيب العسا مالعسا وهق ل واعد هو حالة ما يتاوج أو يفوق ا

 5األسس الستتند إليشا هو تحديد السدةم تحديد ية للعسا الطب ة على التلك الطبو ثاللشاية ال ا و 

ها ه  ،6ولك  إذ حالت هده الضوابط اون إ لاء مصلحة وب العسا م  واف الشيئة الستتخدمة

ا بي  السسستال على أساس هو إ لاء مصلحة وبية هيس عي  عليشا احد اإلجااءال الستسثلةيت

إباام اتفاق م  التساكز م   وتبعا لس اييس ال اب يسارس الطب على أساس إقليسو إقليسو كسا 

العسا مشستشا هو ال طاع السعنو  الك بسسارسة مصلحة وب ال طاع الصحو )اتفاق  سوذجو( و
                                                   

 المادة 15 من نفس المرسوم التنفيذي.1 

  2 المادة  18 من المرسوم التنفيذي رقم 05-11 ، السالف الذكر

بشيرهدفي،الوجيز في شرح قانون العمل )عالقة العمل الفردية و الجماعية(،منشورات دار الريحانة،طبعة مزبدة 

 ومنقحة،الجزائر،2006،ص3.172 
 راشد راشد، المرجع السابق ، ص 136 .4 

 لمادة 02 من نفس المرسوم التنفيذي 5 

 المادة 03 من نفس المرسوم التنفيذي.6 
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و تخلو الطبيب ع  التزاماته حالة عدم استجابة ال طاع الصحو لطلب الشيئة الستتخدمة أو 

ا أو أج وبيب األلياة إباام اتفاق م  أج هيكا مختص هو وب العسذه يتعي  على ه لذلك

ج الذ و ة ال طاع الصحو السختص إقليسيا الك حتب اتفاقية  سوذجية تبام بعد مواه مسها و

   1يوما 90يجب عليه اراسة ولب الشيئة الستتخدمة والاا عليه هو اجا أقصاه 

اجدة على التكفا بسصاريف التجشيز وسيا مصلحة وب العسا الستو على الشيئة الستتخدمة  

السلاركة هو تسويا وب العسا حتب الكيفية السحداة هو ا تفاقيال متتوى الشيئة السعنية و 

السسرخ  05-85ال ا ون رقم مسارسة وب العسا إلى ر إليشا ساب ا كسا يخض  النسوذجية السلا

 حكام التلايعية التاريةالستعلق بحساية الصحة و تاقيتشا و كذا األ 1985هباايا  16هو 

إ  ا ه بإمكان و يا السكلف بالصحة العسومية تأهيا  أوباء عامي  للسسارسة وب  السفعو 

السسرخ  242-81و يخض  الشيكا السكلف بطب العسا ألحكام الساسوم رقم  2العسا عند الحاجة

يخص ال طاع الصحو  1984-02-11السسرخ هو  26-84و الساسوم رقم  1981-09-05هو 

 لو هيكا معنى  أو

  3يخص السااكز ا ستلفائية الجساعية 1986-02-11السسرخ هو  25-86الساسوم رقم  -

تعد مشسة وب العسا وقائية أساسا و عالجية أحيا ا، تشدف إلى تاقية و السحاهظة على راحة 

وقاية العسا  م  األلطار السشنية  لاه  متتوى قدراتشا وبد ية و الع لية هو كاهة السش  العسا  ال

تلخيص العواما و  األمااض السشنية وكا األضاار الالح ة بصحتشم ع  الحوااث و الناتجة

ال ضاء  السضاة بصحة العسا  هو أماك  العسا والعسا على مااقبتشا بشدف الت ليا منشا أو

عسا م  وتكييف الوقدراتشم الفيزيولوجية والنفتية إسناا السشام للعسا  وهق ما يتساشى  عليشا و

م ت يي ولنليطة للعاما بتخفيض حا ل العالج تسديد الحياة ا العاما وكا عاما م  مشسته م  

تنظيم العالج أ ستعجالو للعسا  والتكفا بالعالج  متتوى صحة العسا  هو وسط العسا م 

وعليه هان وب العسا يشدف إلى  4الستواصا وعالج األمااض السشنية وذال واب  مشنو

األمااض السشنية و حوااث اون تعاض العاما ألج وه  بد و أو اهنو و حساية م  الحيلولة 

عسا بالسسستة لوقاية إجااء الفحوصال الدورية تتولشا مصالح وب الالعسا حيث يتجتد ذلك ب

 و وسائا اإلسعاف هو أماك  العسا إضاهة إلىتوهيا شاوو النظاهة و األم   صحة العسا  و

اوجب السلاع ضاورة ملاركة مسثلو العسا هو كا الطبيعو، لذلك  حساية البيئة و السحيط

يعتبا وبيب العسا  حيث، 5قاار بخصوص  لاو وب العسا على متتوى الشيئة الستتخدمة

التوقيت الكاما أو الوقت متتخدما بسوجب ع د العسا لدى السسستة التو يعسا  عندها أما 

سولية ع  لدى السسستة الستتخدمة تعتبا مت و م  ذلك هان الطبيب أو الشيكا الطبوالجزئو 

م  األضاار التو تكون السصلحة  يعتبا رئيس السسستة متسو ألطائه الت نية البحتة، كسا 

                                                   

 
1
 المواد من 04الي 11 من المرسوم التنفيذي رقم 93-120 السالف الذكر.

 
2
 المادة 16 من القانون رقم 88-07 ،السالف الذكر.

 المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 93-120 ، السالف الذكر .3 

 محمد صغير،المرجع السابق ، ص 4.24،25 

 المادة 14 من القانون رقم 88-07 ، السالف الذكر.5 
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الطبية سبابا هيشا لعدم كيفية تنظيسشا ، مثا عدم ا  تظام هو ال يام بالفحوصال الدورية يساى 

التلطة تشتم و إلى ظشور ماض، هشناك عالقة سببية بي  عدم ا تظام الفحوص و ظشور الساض

تنتيق صالح الصحة تعسا على أن مالعسومية بالتكوي  األولى و الستتسا لألوباء العسا حيث 

و  الضوابطإ لاء مصالح للبحث و تحديد  عتشا با تظام م تنظيم أ لطة وب العسا و مااج

هحص  ة حيث ي وم بالفحوصال منشاتتسثا مشسة وبيب العسا هو الوقايو  1ألاى ماجعية

 هحوصال هو حالة تحويا العاما لسنصب عسا ألا تدائو م  اجا التلغيا ألو  ماة واب

اورية ماة هو التنة  آها لسنصب العسا الساشح لتلغليه و ألاىيشدف التأكد م  أن العاما 

يعسا مفتش  يلغلو شا، لذلكالعسا  لسناصب العسا التو  على األقا م  األجا التأكد م  كفاءة

و ي وم األوباء السكلفون بالاقابة  العسا على احتاام الشيئال الستتخدمة لواجباتشا لطب العسا و

التفتيش السعنيون ب اار م  الو يا السكلف بالصحة بي  ا لتصاصيي   هو وب العسا توجيه 

يتستعون بحاية الدلو  إلى أمك  العسا و ال يام بكا  لتنتيق و ت يم  لاو أوباء العسا الذي ا

  2تحايا تحليا مفيد هو مجا  وب العسا

ألجشزة و ا الصحة و األم  فة بالوقايةعالقة بي  لجنة السكلم  لال  ما سبق ينبغو توويد ال

ذلك  تة والطبية االا السسستة ألجا إ جاح سياسة الوقاية م  األلطار السشنية االا السسس

   يتباا  السعلومال و الخباال هو هذا السيدان 

 العالقة بين لجان الصحة و األمن ولجنة المشاركة ومتفشية العملالمطلب الثاني: 

كلف السلاع لجنة السلاركة بحفاظ على صحة و األم  العسا ، وسعو لتاقية سياسة السسستة 

  3هو مجا  وقاية الصحية و األم ، تتست  مفتليه العسا بصالحيال واسعة

 

 : عالقة لجان الوقاية الصحية و األمن بلجنة المشاركة األول الفرع

ق العاما هو السلاركة هو تتيا الشيئة ي ا تلاي  العسا ح وق عسالية كثياا وم  بينشا ح

الستتخدمة، تكون هذه السلاركة بواسطة مندوبو الستتخدم م ا الشيئة الستتخدمة على متتوى 

لجنة السلاركة تضم ألسندوبو الستتخدمي  على متتوى الشيئة  و كا مكان عسا متسيز

ساعال عسا مدهوعة   در بعلايحق لسندوبو الستتخدمي  التست  بتعويض ي، كسا  الستتخدمة

م  قبا الستتخدم و تحتب مسارسة العضوية كوقت العسا إ  لال  عطلتشم التنوية  اهجا

تتم حتاب التاعال السخصصة لشم بعد اتفاق الستتخدم أن ينتف  بشا مندوبو أو عدة حيث 

ار مندوبو و   يحتب ضسنشا الوقت الذج ي ضيه مندوبو الستتخدمي  هو ا جتساعال التو يبا

م  لال  ما سبق هان لجنة السلاركة ، 4الستتخدم هو استدعائشا أو التو ي بلشا بناء على ولبشم

تعتبا صاحبة ا لتصاص العام بخصوص تاقية سياسة الوقاية الصحية و األم  وتحتي  

، ظا ألهسية ظاوف العسا، م  لال  الاقابة على تطبيق النصوص ال ا و ية هو هذا السجا 
                                                   

 المادة 15 من نفس القانون .1 
  من نفس المرسوم التنفيذي. 35-32المواد من 1

  ، السالف الذكر.11-90من القانون رقم  05مادة 2
  من نفس القانون.مكرر  93المادة 1
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النظام الداللو باعتباره مصدرا هاما م  مصاار قا ون العسا ، اوجب السلاع  التو يحتلشا

الجزائاج على صاحب إشااك العسا  ع  وايق مسثليشم و األصا أن يعاض الستتخدم 

    1ملاوع النظام الداللو على لجنة السلاركة كسا هو الحا  هو بعض السسستال

 هاز متفشية العمل : عالقة لجان الصحة و األمن بجالثاني الفرع

ستة السوضوعة م  مشام متفلية العسا مااقبة تطبيق قواعد الوقاية الصحية و األم  هو السس

تتلكا مفتليه العسا م  هيكا  تنظيم مفتليه العسا تحت رقابتشا جزء مشسا م  التصاصاتشا

و مااقبة ماكزج يتكون م  مدريتي ، مدياية التنظيم و التكوي  ، مدياية العالقة السشنية 

ليال جشوية للعسا و مفتليه العسا للو ية و مكاتب مفتليه مفت الستكو ة م  ظاوف العسا

تطبيق النصوص التلايعية ،التنظيسية و الاقابة لعلى  تعسا صالحيال مفتليه العسا، 2العسا

ذج   يوجد  ص قا و و هو التلاي   العسا يو ع ا لتصاص وه ا لطبيعة النلاو ال التعاقدية و

 3ت وم به السسستال هالسلاع  عتاف بتعدا أجشزة التفتيش حتب األ لطة ا قتصااية 

  03وه ا لنص السااة ة هو إوار تح يق الدهاع الوونو باستثناء السسستال التابعة للدولة العامل

تعسا مفتليه العسا على ت ديم استعالمال حو  تلاي  العسا ، كسا 03-90م  ال ا ون رقم 

أو السنظسال الن ابية حو  ح وقشم وواجباتشم  عسا أو العسا سطلوبة م  األرباب السواء ال

وت ديم الوسائا الال مة   و ية و التعاقدية و يلاحشا لشموتعسا على توضيح النصوص ال ا

لتطبي شا و بإمكا شا ت ديم رأيشا بخصوص أج  زاع وت ديم الستاعدة للعسا  ومتتخدمي  عند 

تفاقية الجساعية هشو تعتبا بسثابة الستتلار ال ا و و لكا الستشسي  بعالقة العسا ا تفاقيال و ا 

الستعلق بتنظيم مفتليه العسا  05-05م  لال  الساسوم التنفيذج رقم و االا السسستة

وسياها، منح لسشسة الاقابة على ظاوف العسا بعدا جديدا، حيث تم إ لاء الشيكا الساكزج 

دياية الفاعية لسااقبة ظاوف العسا التابعة لسدياية العالقال السشنية و الجديد الستسثا هو الس

 تحتي  ظاوف العسا وتتكفا بسااقبة اورها التشا على مااقبة و مااقبة ظاوف العسا و

تدعيم م اييس العسا هو مجا   ل ي  بالعسا هو مجا  ظاوف العسا والتلاي  و التنظيم الستع

تطويا مناهج و األعسا  الاامية لتحتي  ظاوف الصحية و األم  ووب العسا م   الوقاية

قيام مفتش العسا بسشامه على أحت  وجه  بد أن يتست  بسجسوعة م  الح وق  جاأل العسا

 ق هو الحصو  على معلومال ضاورية لتوجيهالح الحق هو  يارة أماك  العسا والستسثلة هو 

إرسالشا إلى  تذارال إلى أرباب العسا وتحايا محاضا السخالفة وا عحظال الكتابية و السال

لم يطع   يجب أن تتست  محاضا السخالفة بخصوص تلاي  العسا ب وة الحجية ماكسا ال ضاء 

وتعتبا لجنة السلاركة وسيلة اتصا  بي  الستتخدم والعسا  ، إل الة الشوة بي   3هيشا با عتااض
                                                   

 بن عزوز بن صابر ،الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري ،دار الخلدونية ،الجزائر ،الطبعة 2010، ص1.205-204 
ينةاير  6المتضةمن  نظةيم مفتشةيه العمامةة للعمةل وسةيرها،المؤرخ  ،05-05مةن المرسةوم التنفيةذي رقةم  17إلى  04المواد 2

  .،الجريدة الرسمية2005
 .2005يناير 9، الصادر بتاريخ 04 العدد3
1

يسةةمبر ،الجزائر،د 16يطةةاعن  مةةراد مراقبةةة ظةةرو، العمةةل ،نشةةرة مفتشةةيه العمةةل ،المجلةةة السداسةةية للمفتشةةة العامةةة للعمةةل ،العةةدد 

 .07ص2006
2

 ،السالف الذكر . 03-90من القانون رقم  14المادة 
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ا رأس السا  هالعسا  االا السسستة   يعلسون شوء ع  العسي ة بي  عنصا العسا و عنص

  1كيفية إاارتشا و الجشا بذلك م  شأ ه أن يكون مصدر قلق و ا عدام لث ة لديه

لالصة ال و  لشذا البحث السبحث يسك  ال و  ا ه ينبغو أن يتم تعزيز العالقال بي  لجان   

بالنظا للشدف الساجو يجب توحيد وا الشيئال الناشطة هو هذا السجا  و الصحة و األم  و 

   2لتطبق سياسة وقاية شاملة و متكاملة

 

 

 

 

 

 

                                                   

،دار الحامد ىلنشر و 2011الجزائري و المقارن، الطبعة االول  بن عزوز بن صابر، نشأة عالقة العمل الفردية في التشريع 
 التوزيع، عمان االردن، ص 1.220 
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ة كا  هي ا ألام  إذاألمن حيث وضع قواعد تنظيمهاا   اهتم المشرع بموضوع لجان الصحة و 

 ؤسا ت أنمحادة  الماد    من تسعة عمال ذوي عالقاة عما  ريار  أكثرمستتخدمة التي تشغ  

وناة مان كانت المؤسساة م  إذا و في حالة ما  األمنالصحة و  لوقاية األعضاءلجان متساوية 

   األمان لوقاياة الصاحة و األعضااءعد  وحدات تؤس  ضمن ك  واحد  منها لجنة متسااوية 

  القاة عماع عد  فروع مهنية تشغ  عماال ذوي أوسسات تابعة لنف  الفرع المهني مؤ تجمع

ين لقااد لعاا  المشاارع التمثياا  متساااوي باا و الخاادمات أونجااا  محاادة  و تماااشا نشااالاتها لال

نقاابي فاي اللجناة لتمثا  ال أعضااءاسند مهمة تعاين  هذه اللجان و العم  ةاخ  أشبابالعمال و 

حرياة ك لهاا كاما  الرتذلك  إلراءاتيوضح  أنرياب اللجنة المشاشكة و ممثلي العمال ةون 

ي قاعاد  عاماة تتمثا  فا وضاع المشارع العضو ذو كفاء  فاي هاذا المجاال و ي ون أنحين في 

ذلك  ك لها الحرية في اختياشك  شخص يقصد استشاشته  حيث تر إلىلجوء اللجنة  إم انيات

 الشخص م تفيا بذكر على سبي  المثال لبيب العم .

المؤسساااة  إلاااما ياااة للجاااان و اخلالد  األنظماااةرع تاااداشك النقاااا   فاااي ينبغاااي علاااى المشااا

ن الساير الحسان للجنة وضاع المشارع مجموعاة حتى ياتم ضامابوضعها بهدف تفعي  ةوشها 

د بم اان العما  عقاد حتاى تاتم ن مان عقا إعاداةالقياا  خاةاة  األلا مان الوساا   الضاروشية 

قااد تنعالتااي  واالسااتثنا ية  فالعاةيااة التااي تتعقااد بشاا   ةوشي   االسااتثنا يةالتماعاتهااا العاةيااة 

 األمان واللجناة الم لفاة بالوقاياة الصاحية  إمداةيستولب على المستخدمين  و لاش ة لألسباب

ول الحلا إيجااةولاه حتاى تاتم ن مان  أكما على ك  المعلومات الضروشية للقيا  بعملها علاى 

 فاياة عاد  ال المناسبة للمشااك  و العراقيا  المساجلة لتاوخي النماعاات و المخاالر وفاي حالاة

 ذا المجال.خبير في ه إلىالمعلومات المتحص  عليها يم ن للجنة اللجوء 

  ةفرةيا بوساا  يتمتاع كا  عضاو مان اللجناة  أنالوساا   الجماعياة  إلى بإضافةقرش المشرع 

مهامهاا   كماا مانح ل ا  عضاو الحصاول علاى  ألةاءتتمث  فاي تخصايص الوقات الضاروشي 

  حيااث يااتم ماان خاللااه تحسااي  عضااو اللجنااة  األماانت اوين متخصااص فااي مجااال الصااحة و 

 .األةاءعالية  ةال مبالمعاشف ال هبدوشه وتمويد

السير ب   حرية ةاخا  المؤسساة و مانحهم الحماياة القانونياة مان  أعضا ها إلىالمشرع  أتاح 

لها حياث ترار  ولدت  التيةوشها و مهمتها  تأةيةالتسريح  من ال  ضمان اكبر فعالية في 

الملغاى المتعلاب بالمراسايم تنظايم اللجاان و  255-47المشرع في المرسو  التنفيدي شقم  إليها

عنايااة تشااريعية  أيااةفااي مراساايم التنفيديااة الساااشية المفعااول. عليااه لااو يااولي المشاارع  إرفالهااا

و علاى  األمانلجاان الصاحة و  أعضاءها يتمتع ب أنختلف الحقو  التي يجب خاةة بتنظيم م

الداخلياة لهاتاه  األنظماةناص عليهاا فاي التاي  أو  الالحقة التنظيميةالنصوص اشك المشرع تد

الهي اات المحلياة و الولنياة فاي تعميام فاي  األمنةوش لجان الصحة و  إلى باإلضافة   اللجان
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العم  ةوش كبيرا فاي ذلاك مان  األشبابةاخ  المؤسسة فان العمال و  األمنالوقاية الصحية و 

 . األمنخالل الحرص علي تربيب قواعد الوقاية من الصحة و 
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