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 ھداءإ
 یا من أحمل إسمھ بكل فخر

 یا من یرتعش قلبي لذكرك

 یا من جرع الكأس فارغا لیسقیني قطرة حب

 یا من كلت اناملھ لیقدم لي لحظة سعادة

 یا من حصد االشواك عن دربي لیمھد لي طریق العلم

 الى القلب الكبیر أبي

 یا من أعطتني الحب و الحنان

 یا رمز الحب و بلسم الشفاء

 القلب الناصع البیاض والدتيالى 

الى من حبھم یجري في عروقي و یلھج بذكراھم فؤادي الى إخوتي ولید و 
 عمار

 الى الروح التي سكنت قلبي زوجي المستقبلي عماد

الى من سرنا سویا و نحن نشق الطریق معا نحو النجاح و االبداع الى من 
 تي إشراق و حنانتكاتفنا یدا بید و تحملنا مشقة الدرب صدیقاتي و اخو

 الى أخي و زمیلي الذي مد لي ید العون والمساعدة األستاذ یحي باي دمحم األمین

 الى األخت و الصدیقة المخلصة التي مدت لي ید العون نوریة

 



 شكر و عرفان
 

 

 

البد لنا و نحن نخطو خطوتنا األخیرة في الحیاة الجامعیة من وقفة نعود إلى 
أعوام قضیناھا في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذین قدموا لنا الكثیر باذلین 

 بذلك جھودا كبیرة في بناء جیل الغد لتبعث االمة من جدید.

في سطور سطور كثیرة تمر في الخیال و تتبعثر الحروف عبثا و نحاول تجمیعھا 
لم یتبقى لنا في نھایة المطاف إال قلیال من الذكریات و الصور التي تجمعنا برفاق 
كانوا الى جانبنا، فواجب علبنا شكرھم ووداعھم ونحن نخطو خطوتنا األولى في 
درب الحیاة ونخص بجزیل الشكر والعرفان الي كل من أشعل شمعة في دروب 

الى من وقف على المنابر وأعطى من حصیلة فكره لینیر دربنا الى عملنا و 
 األساتذة الكرام في كلیة الحقوق.

الذي تفضل بإشرافھ على  بوسحبة جیالليو أتوجھ بالشكر الخاص الى األستاذ 
أستاذ  لھذا البحث فجازاه هللا كل خیر فلھ مني كل التقدیر و االحترام، و كذا ك

 .شارك في مناقشة مذكرتي
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 مقدمة:       

 
 التشریعات بھا تمتھا التي األساسیة الحقوق من یعتبر معا والموظف للعامل الصحیة الحمایة في الحق إن     

 الدولي كتبمال أحكام وتضمنتھا الدولیة داتلمعاھا ذلك في بدا والخارجیة منھا الداخلیة الحدیثة االجتماعیة

 .الحدیثة الدول معظم في دستوریا مكرسا حقا الصحیة الحمایة وأصبحت للعمل،
 

 وكأنھا بالبعض بعضھا وثیقا ارتباطا الحقوق ذاھ الرتباط والنظافة باألمن یقرن ما غالبا الحق ذاھ إن     

 .األخر البعض بعضھا یكمل متداخلة عناصر
 

 أساسیا جزءا الطبیعیة واردمال واستغالل صانعمال وبناء اإلنتاج وسائل وتطویر التصنیع حركة أصبحت      

 وفي والتكنولوجیا، العلم أسس على مبنىال الحدیث المجتمع في واالجتماعي االقتصادي التقدم بناء في وفعاال

 وعلمیة صناعیة نھضة خاصة والجزائر العربیة، أو منھا الغربیة سواء البلدان معظم تعیش المجال ذاھ

 وقد والنشط، تكافئمال والزراعي الصناعي المجتمع تشیید نحو جبارة خطوات طوتخ وأصبحت ،یرتینكب

 والغاز لروالبت مثل توفرةمال الطبیعیة واردمال تستغل ضخمة صناعیة إدارات أو شركات أو مؤسسات ظھرت

 .والبحریة ناخیةموال ائیةموال الزراعیة واردمال وكل ختلفةمال نعادموال الطبیعي
 

 العنصر ویعتبر الطبیعیة والعطیات الدوار لكل األمثل االستغالل على یعتمد المستمر البناء ذاھ إن       

 .واردمال تلك مھأ من للخدمات قدمموال نتجمال البشري
 

 من یركب عدد معتج في یتمثل جدیدا واقتصادیا وبیئیا اجتماعیا واقعا الحدیث التصنیع حركة خلقت لقد        

 ووحدات صنعمال ینب واإلنتاجیة العملیة واالرتباطات والعالقات ولیاتؤسمال وتداخل واحد مصنع في األفراد

 الصناعیة البیئة بعوامل تتأثر األقل على أو الصناعة على تعیش جدیدة اجتماعیة فئة ظھور إلى أدى لشا اإلنتاج

 الكھرباء وشبكات واصالتموال االتصال وسائل في والواسعة العریضة البنائیة اتیرالتغ عن زیادة اإلداریة أو

 صلبة لوثاتمال أنواع بجمیع البیئة كتلوث للتصنیع السلبیة الجانبیة النتائج كل جانب إلى تدةلمما والمحروقات

 من ایرھوغ والجراثیم واإلشعاع الحرارة ودرجة واإلضاءة تزازھواال الضجیج وزیادة وسائلو وغازیة
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 في الحدیثة األدوات تستعمل أصبحت التي العمومیة اإلدارات في حتى أو الصناعة عن ةتجالنا تفرازااإل

 یھدد خطرا عامال أصبحت والتي الوظیفي أومھني ال العمل ازنجا في وأدوات وآالت أجھزة من التكنولوجیا

 .والحیاة البیئة
 

 العالقة ذات البشریة بالعناصر وطبیة صحیة عنایة وجود حتم الجدید واالجتماعي البیئي الواقع ذاھ إن       

 لكل تفادیا للعمال والطبیة الصحیة العنایة توفتَ  أي طبیعتھا كانت مھما العمل بیئة أو اإلنتاج أو بالتصنیع

 فیرتو وبذلك الدھنیة والحوادث باألمراض یسمى ما أو ھنةلموا بالعمل تعلقةمال واألمراض خاطرموال ضارمال

 سالمة على وایجابي واضح ردودمب بدوره یعود والذي واإلصابات الحوادث نعمل الالزمة السالمة احتیاطات

 .ھعلی والحفاظ اإلنتاج زیادة على ویساعد ھوسعادت العامل
       

 إلى ینوظفموال العمال عدد وزیادة وخصوصیتھا وكثرتھا ھنیةمال والحوادث األمراض ظھور أدى لقد       

 التي ھنیةموال والطبیة الصحیة شاكلمال بكل تنيیع الوقائي الطب من كفرع الحدیث الطب في جدید المج فتح

 كل باستخدام اھل علمیة حلوال ویجد واإلدارات واإلنتاج التصنیع االتمج شتى في موظفال أو العمال ھتواج

 .المھني الصناعي الطب ھعلی یطلق كان ما ووھ الحدیثة، الطبیة الوسائل
 

را نظ ، لالعم بیئة نم بدایة ونیك ناألم و الصحة و قایةوالمل عالل نتضم التي ةلالكفی زةھاألج تحدید إن      

 المؤسسة رقابة لطة وس تحت ونیك و ، فیھا وقتا كبیرا یقضي لالعام ونك إلى باإلضافة مخاطر نم تویھتح لما

 لالعام تمتع نلضماو ، ھنیة الم السالمة ن واألم فیروبت لقتتع ھزةبأج ھ بحمایت زمةلم يھف لذا ، المستخدمة

 ھلكن و ، المستخدمة المؤسسةق نطا خارج یمتدالتزام  ایةوقال اتجراءاإل اتخاذ المشرع لجع ، ةلالكام بالحمایة

 .ھامھلم فطر لك أداء نضما في أكثر ھمیسا قد وعالن ذاوھ ، ىأخر اتھج لھتتحم و ىأخر صیغة یأخذ

 یةلالعم في لفعا رود نم ھل لما العنایةھتمام واال نم الكافي بالقدر یحظى نأ یجب الرقابة وضوعم نإ     

 ونبد ھتنمی ھناك ونتك ن ا نیمك ال ھإن مبدأ نم انطالقاو ، البیئة و اآللة و لالعام اھفی ركیشت التي و الصناعیة

 نم اھكغیر ئرزاالج تمتھاف، لالعما صحةو حیاة ىلع شيء ضلیف ال نأو ناإلنسا يھ اھمن الغایة ونیك نأ

 یروتط و لالعام حمایة في األساسیة العناصرو وظائفال أحد اھباعتبار الرقابة یةلبعم المجتمعات ول والد

 سةومدر یةلعم آلیات و أسالیب ىلع مبني رقابي منظا ضعو إلى لاالستقال منذ تسعى يھف طنيوال االقتصاد

 . و األمراض المھنیة لالعم ادثوح نع الناتجة العدیدة األخطار نم للمعام أكثر حمایة نضمال
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 ثراءإ في اھامھإس ىمد و یةلالعم و میةلالع اھقیمت ىلعو سةوالمدر رةھالظا ىلع ميلع بحث يأ میةھأ قفتت  

 عوضوم ولتتنا اھألن خاصة میةھأ سةرا الد ذهھ تكتسب و ىأخر ةھج نم المیدانیة و ةھج نم النظریة المعرفة

 

 ضرااألم لالعم ادثوح نم قایةوال في ھمتسا فعالة یةلعم اھباعتبار الرقابة يوھ المؤسسة لداخ حساس 

 رقابة علیھا في التشریعحوادث العمل و األمراض المھنیة و أجھزة ال:  بحثنا عوضوم ونسیك نیةھالم

الى أي مدى وفق المشرع الجزائري فیما یتعلق بأحكام :التالیة اإلشكالیة نع اإلجابة لخال نم ،الجزائري

حوادث العمل و األمراض المھنیة أو ماھي األجھزة التي أناط بھا المشرع القیام بدور رقابي للمؤسسة من 
 حوادث العمل و األمراض المھنیة؟

رق لبعض العناصر التي من خالل ما تقدم ونتیجة لألھمیة الملحوظة لألجھزة الرقابة فإننا سنحاول التط       

 .توضح لنا الغموض الذي یتشكل في أذھاننا عند سماع مصطلح " الرقابة "

 دراستنا الي فصلین وھما:وتحقیقا لھذا الغرض فقد قسمنا 

، تناولنا في و حوادث العمل و األجھزة المكلفة بالرقابة األحكام العامة األمراض المھنیة: الفصل األول

ماھیة أجھزة الرقابة  (المبحث الثاني) لدراسةة حوادث العمل و األمراض المھنیة ماھی (المبحث األول)

 .المكلفة

من حوادث العمل و األمراض  الوقایةفي أجھزة الرقابة دور  خصص لدراسةالفصل الثاني من المذكرة 

أجھزة الرقابة الداخلیة للوقایة عن حوادث العمل ، تناولنا في (المبحث األول) و ھي نوعین  المھنیة

) أجھزة الرقابة الخارجیة و في نھایة الدراسة تم عرض لثاني (المبحث ابینما خصصواألمراض المھنیة 

ادث وحلفصل األول لدراسة ماھیة خاتمة تضمنت أھم النتائج ، وعلیھ فان الدراسة تمت في فصلین تمثل ا

جھزة الرقابة التي اقرھا المشرع  لحمایة العمل ینما تناول الفصل الثاني تحدید ألب یةض المھنامرالعمل و األ

 وفق خطة البحث التالیة:و العامل .

 وحوادث العمل و األجھزة المكلفة بالرقابة. ألمراض المھنیةل األحكام العامة الفصل األول:
 ماھیة حوادث العمل و األمراض المھنیة.ول: لمبحث األا

 مفھوم حادث العمل و شروطھ في ظل القانون الجزائري. : األول المطلب

 تعریف األمراض المھنیة و طرق تحدیده.ني: المطلب الثا
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 ماھیة أجھزة الرقابة المكلفة.المبحث الثاني: 

 تعریف أجھزة الرقابة و أھدافھا. المطلب األول:

 لمراحل العملیة للرقابة و أسالیبھا.ا :الثاني المطلب

 .ثاني: دور أجھزة الرقابة في الوقایة من حوادث العمل واألمراض المھنیةالفصل ال
 .المبحث األول: أجھزة الرقابة الداخلیة عن حوادث العمل واألمراض المھنیة

 .المطلب األول: دور المؤسسة المستخدمة في تطبیق اإلجراءات الوقائیة

 .العمل في الرقابةة واألمن وطب دور أجھزة الوقایة الصحی المطلب الثاني:

 .أجھزة الرقابة الخارجیة للوقایة من حوادث العمل واألمراض المھنیة المبحث الثاني:

 .ل من حوادث العمل واألمراضامدور مفتشیة العمل في حمایة الع المطلب األول:

 .في مجال الرقابة الضمان االجتماعي و الھیئات االستشاریة الثاني: دور المطلب

 .الخاتمة
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 ابرز نم ، المهنیة ضار األم و لالعم ادثو ح اهتسبب أضحت التي العواقب و ارر ضاأل تعتبر        
 معال نبی ، لةو الد ذهه فتصنی وأ طبیعة نع النظر �غض ، �أسره العال ولد هاجو ت التي لكالمشا
 التفكیر ون د التكنولوجیاتو  لسائو ال احدثل استعما إلى �سعى ماهیلك نإ ممادا ، لفمتخ أخر م ومتقد
 عةو �مجم المشرعف ار اعت مجرد كافیا �عد ملو  ، همن تز�د و اإلنتاج نتحس اهألن ، لالعام على اهأثار  في
 هإصابت قتطاب ىلع لالعام قح �قتصر و نيهم مرض و لعم حادث نبی اهتصنیف و األخطار، نم

 عن نعیفاالمد نم كبیر لجانب وق تر  ال األخیرة ذهه ، الحما�ة نم �ستفید حتى ، ناو قان مقرر هو ما مع
 ات،هعا ناألحیا نم ثیركال في لفتخ التي اإلصا�ة عو قو  �عد تتقرر التي الحما�ةن ال ، لالعام وق حق
 الحما�ة نم لالعام �ستفید الو  هحیات نألحیاا ض�ع في يهتن لب ،هحیات ةلطی لالعام م�الز  عجزو 
 الحادث، عو قو  تمنع التي قائیةو ال راءاتاإلج نم عةو مجم جبو �م إال اإلصا�ةه تجنبه و تقی ي الت قا�ةو ال
 ،همن بلو مط هو ما وفق لهعم أداء نم نكلیتم یة،لالعقو  البدنیة هسالمتو  لالعام حیاة ىلع ظفاتحو 
 )1(.لالعم وفلظر  اإلنساني الطا�ع ةفااضو  العاد�ة، هحیات في وأ نیةهالم هحیات في وءاس
 

 ماهیة حوادث العمل و األمراض المهنیة:المبحث االول :
 كظاهرة تحققها و األخطار وجود أن ذلك, الحوادث من العدید وقوع الواسع �معناه العمل مكان �شهد 

 اإلنساني العامل بتدخل أ�ضا ترتبط و�نما , وسائله أو لإلنتاج  الفنیة �المشاكل فقط ترتبط ال اجتماعیة
 .وضرورته اإلنتاج عملیة في
 معدات و أجهزة استعمال مثل العمل ببیئة تتصل فقد العامل نطاق عن العمل حوادث أسباب تخرج فقد

 .للمقاییس مطا�قة غیر او معا�ة
 

 وشروطھ: العمل ادثحمفھوم    :األول المطلب
 :المقصود بحادث العمل: الفرع األول

بر كحادث عمل كل حادث أنجزت عنھ حادث العمل بأنھ: "یعت 13-83من قانون  06المادة لقد عرفت 

 عالقة العمل". صابة بدنیة ناتجة عن سبب مفاجئ و خارجي طرأ في ایطارا

 

 116دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، ص ،شرح عالقات العمل الفردیة و الجماعیة في ضوء التشریع الجزائري ، راشد راشد -1

 .28وادث العمل و األمراض المھنیة جرحیتضمن  1983جویلیة 2مؤرخ في  13-83من القانون 06المادة -2
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وھذا ھو المبدأ و القاعدة العامة في حادث العمل المعتبر قانونا بمعنى أن الحادث یجب أن یقع في       

ن عالقة العمل و في أوقات العمل الفعلیة فال یمكن التذرع بحادث العمل في ظل عالقة التبعیة الناتجة ع

 أوقات یكون فیھا العامل خارج مقر عملھ دون إذن و علم مستخدمھ و لم یكن في مھمة العمل.

المعدلتین  08و المادة  07و لكن لھذه القاعدة استثناءات ذكرتھا المواد التي تلي ھذه المادة أي المادة 

حیث أضافت المادتین بعض الحوادث التي یمكن اعتبارھا حوادث عمل رغم  )1( 19-96ر باألم

 وقوعھا خارج مقر العمل و ھي:

خارج المؤسسة بمھمة ذات طابع استثنائي أو دائم طبقا لتعلیمات المستخدم فمن استفاد من أمر  القیام -

بمھمة تنفیذ عمل ما أو للتكوین أو غیره و تعرض لحادث حق لھ االستفادة من التعویض عن حادث 

 العمل.

 ممارسة عھدة انتخابیة أو بمناسبة ممارستھا. -

 أوقات العمل.مزاولة الدراسة بانتظام خارج  -

من نفس القانون الى أبعد من ذلك إذ اعتبرت بعض الحوادث حوادث عمل حتى ولو  08و ذھبت المادة 

لم یكن المعني باألمر ِمؤمنا اجتماعیا أي لم تكن لھ  أي عالقة عمل اثناء الحادث و ذلك أثناء النشاطات 

للصالح العام أو إلنقاذ شخص معرض  نالریاضیة التي تنظمھا الھیئة المستخدمة أو القیام بعمل متفا

 .للھالك

تنص: "یكون حادث العمل الذي یطرأ أثناء  19-96فس القانون و المعدلة باألمر من ن 12كما أن المادة 

أو االیاب منھ و ذلك أیا كانت وسیلة النقل المستعملة  المسافة التي یقطعھا المؤمن للذھاب الى عملھ

قطع أو انحرف إال اذا كان ذلك بحكم االستعجال أو الضرورة أو ظرف شریطة أال یكون المسار قد ان

 عارض أو ألسباب قاھرة.

و یقع المسار المضمون على ھذا النحو بین مكان العمل من جھة و مكان االقامة أو ما شابھھ كالمكان 

 الذي یتردد علیھ العامل عادة إما لتناول الطعام، و اما ألغراض عائلیة".

 

(ج ر عدد  2011یولیو 5مؤرخ في  08 –11) المعدل بموجب قانون رقم 42،( ج ر عدد 1969یولیو  2مؤرخ في  19-96أمر  -1

32(  
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و في ذلك حمایة أكثر للمؤمن لھ اجتماعیا ،فمثال العامل أثناء فترة الراحة بین الفترتین الصباحیة و 

الحالة یكون ھذا العامل مؤمن طیلة فترة تنقلھ  المسائیة قد یعتاد االتجاه الى مطعم لتناول الغذاء في ھذه

من و إلى المطعم شرط االعتیاد على ذلك المسلك ،و اال یخرج على المسلك العادي لھ إال لضرورة 

 مستعجلة.

ایضا فان العامل و طیلة اتجاھھ الى العمل أو العودة منھ متجھا الى مقر إقامتھ یعتبر مؤمنا مھما كانت 

ملھا أكانت سیارة، أو دراجة، أو مشیا على األقدام، فلو تعرض لحادث أثناء ھذا الوقت الوسیلة التي یستع

 و في مساره المعتاد یكون من حقھ التعویض عن الحادث كحادث عمل.

و تجدر االشارة ھنا الى أنھ متى غیر المؤمن مساره كأن یخرج من العمل و یقرر االتجاه الى الملعب 

في ذلك المسلك لو وقع لھ حادث، و ال یحق لھ المطالبة بتعویضھ و لكن دون  مثال فإنھ ال یعتبر مؤمنا

 سقوط حقھ في التعویضات المرضیة األخرى الخارجة عن تعویض حادث العمل.

یتضح من النصوص السابقة، أن االصابات التي تعتبر كحوادث العمل و التي یغطیھا قانون التأمینات 

ناشئة عن حوادث العمل و كذلك االصابات التي تحدث بسبب حوادث االجتماعیة، ھي تلك االصابات ال

الطریق، كما تعتبر إصابة عمل أیضا كل اصابة تحدث للمؤمن علیھ أثناء طریقھ من محل عملھ إلى 

المكان الذي یتناول فیھ عادة طعامھ و بالعكس، على شرط أن یكون الطریق الذي سلكھ لم یتغیر اتجاھھ 

، و روره لغرض تملیھ علیھ مصلحتھ الشخصیة أو مصلحة ال تمت لعملھ بصلةأو لم یتوقف خالل م

تعتبر بنفس الصفة اإلصابات التي تحدث أثناء تنقالت المؤمن علیھ التي یقوم بھا بناءا على تعلیمات 

   )1( صاحب العمل، أو أثناء السفر المدفوعة تكالیفھ من قبل صاحب العمل.

 :العمل حادث في رھافاتو الواجب الشروط  :الثاني الفرع

 :اشترط المشرع عدة شروط حتى تعطى الصفة المھنیة للحادث ومن ھذه الشروط نجد

 .بدني ضرر وجود .1

 .الفجائیة الصفة .2

 

1-Tayeb belloula, Sécurité social , la Réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, 

collection droit pratique), édition dahlab, Alger, 1993.p70 
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 .أجنبي أصل ذات .3

 الضرر و الحادث ببن السببیة العالقة .4

 :البدني الضرر :أوال

 بجسم المساس فإن وعلیھ العامل، بجسم ضرر ألحق إذا إال حادث الفعل یعتبر ال أنھ الشرط ھذا ادفم

 لم ولو حتى العمل قبیل من تعتبر بالتالي و الجسم لھذا مادي كاكاحت یحدث أن فیھ یشترط العامل

 )1(.جروح أو عضویة بإصابات تصطحب

 الحادثة في رتفاتو إذا الضمان، یشمل حواسھ أو جمالھ في الشخص یصیب الذي فالضرر وبھذا

 التعویضي الجھاز تصیب التي ررااألض إلى نظرنا وإذا العمل، حادث في رھافاتو الواجب الشروط

 كفھنا اإلصابات، ھاتھ في المقررة الضمانات في فقھیة اتفاختال نجد فھنا ،ذراعھ فإتالك للمصاب

 .الجسمانیة االضرار مكح في یضعھا من

 لالجتھاد اركھیت حیث رھا،كذ یغفل من ومنھ عملھ، أداء في لھ المؤمن مساعدة شانھا من انتك إذا

 )2(.القضائي

 و باآلالت إعدادهنجد انھ للمصاب الحق في  83/13 قانون من 30 المادة ئريازجال التشریع وفي

 أن نستنتج ھنا ومن ،تجدیدھا و إصالحھا في و عاھتھ مكبح إلیھا یحتاج التي االصطناعیة األعضاء

 حادث نتیجة یتلفھ أو التعویضي جھازه سركی الذي العامل استحقاق في شروط أیة یضیع لم المشرع

 .االجتماعي الضمان ھیئة نفقة على تجدیده و إصالحھ من عمل

 نتیجة االختناقو العمال بدن أصاب الذي الضرر لكذ ھو و للواقعة، مادي تأثیر ونكی أن جبی ماك

 اإلصابة اعتبار أوجبت حیث 83/13 القانون من 09 المادة دتھوأ ما ھذا و المصنع، في الغاز تسرب

 أثناء وٕاما الحادث وقوع ظروف عن دیبع وقت في ماإ مدتھ، في أو العمل انوم فيتطرأ  التي الوفاة أو

 .الحادث أعقبت الذي العالج

 

 192ص  1977 1آمال جالل، مسؤولیة المؤجر عن حوادث العملو األمراض المھنیة في التشریع المغربي،المغرب ،ط -1

 .11ص 1976، 1العمل و األمراض المھنیة ، دار الفكر العربي،طدمحم لبیب شنب، االتجاھات الحدیة للتفرقة بین  -2
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 :اجأةفمال صفة  :ثانیا

 ناشئا العامل بدن بھ أصیب الذي الضرر ونكی أن ادھافم أعاله، وركالمذ القانون من 06 المادة فحسب

 یبدأ انھ أي ،اجأةفمال صفة لإلصابة المنشئة الواقعة في رافیتو أن جبی أنھ بمعنى اجئ،فم سبب عن

 )1(.وجیزة فترة في وینتھي

 الصفة إضفاء نمكی ال ألنھ كذل اجأة،فمال بصفة تتسم ال فإنھا معینا زمنا الواقعة استغرقت إذا أما

 أثار ظھرت إذا أما الوقت من وجیزة فترة بعد إال الضار أثرھا، یظھر لم ولو الواقعة على الفجائیة

 على جبی التأخیر ھذا ءازإ فإنھ الحادث، وقوع ظروف عن متأخرة العمل حادث عن الناتجة اإلصابة

 انو الضرر سبب الذي الحادث ٕان و. الضرر و الحادث بین السببیة العالقة قواعد یثبت أن المصاب

 )2(.بعد فیما ظھرت قد علیھ المترتبة أضرارھا  و أثرھا أن ولو فجائي

 متالحقة إصابات نتیجة العامل جسم تصیب التي االضرار  أن الخاصیة ھذه انعدام على ویترتب

 مرض عنھا نشأ إذا إال الحمایة تشملھا ال معین، تاریخ و أصل إلى إسنادھا المتعذر من و ببطء، تتطور

 )3(.لھا ةیحما فال ضوابطھا عن خرجت فإن بالذات، القانون علیھ نص مھني

 حیث ،فورا أثرھا ظھور علیھ یترتب ال بقدر نوول فجأة، لھا المنشئة الواقعة تحدث ما اإلصابات ومن

 وقدر معینة مرحلة وصولھا بعد الضرر ظھور علیھ یترتب بقدر راراكت الواقعة ھذه حدوث یستلزم

 .للمصاب الضار أثرھا تنتج اإلنسان لجسم زیولوجیةیالف الحالة بھ تتأثر معین

 وانما االصابة طبیعة على یعتمد ال بھ اخذ الذي عیارالم ان فنجد الجزائري التشریع الى نظرنا اذا أما   

 04 المادة علیھ نصت ما بالضرر حس حدوث استغرقھ الذي الوقت رةوف ھي قانونیة رةكف على یعتمد

 .المتعلق بحوادث العمل و االمراض المھنیة 8/13 قانون من

 إصابات قانون في المقررة القانونیة الحمایة مد اجل من بھ القضاءك وتمس الفجائیة عنصر فإن ولھذا   

  قائمة ضمن مدرج المرض كذل نكی لم لو و عملھ أداء بسبب العامل تصیب الذي المرض على العمل

 

 .16دمحم لبیب شنب، االتجاھات الحدیة للتفرقة بین حوادث العمل و األمراض المھنیة، المرجع السابق ص -1

 .11، ص1967 1الفكر العربي، دون ذكر بلد النشر ، ط دمحم لبیب شنب، في مقالة الخطر في تأمین اصابات العمل،دار-2

 ،یتضمن حوادث العمل و األمراض المھنیة، المرجع السابق.1983جویلیة2المؤرخ في  13-83من القانون10المادة -3
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 نصت ما وھذا خارجي، اجئفم سبب تأثیر وھو ثالث شرط توفر ضرورة مع نول ،المھنیة ضرااألم

 .38/13 قانون من 06 المادة علیھ

 كذل مثال الظھور في تتخلف قد التي اإلصابات ھو اجأةفمال صفة الشتراط نقد من یوجھ ما أھم نكول

 ال نكل و فجأة تحدث التي القلب عضالت إصابة ،العصبیة االضطرابات و الداخلیة الجروح من ثیرك

 یجعل مما الفجائیة الصفة إثبات فیھ یفتقد األمر فھنا ،طویلة فترة مرور بعد إال إصابتھ، من بھا یعلم

 .القانون في المقررة األداءات من المصاب حرمان نتیجة و العمل إصابات في تدخل ال اإلصابات ھذه

 .الخارجي السبب  :ثالثا

 ھذه تتطلبھا التي،نجد ان الصفة الناشئة 83/13رقم القانون من 06 المادة علیھ تنّص لما فطبقا    

 الجسمیة للبنیة یعود ال سبب لك وھو خارجي، بسبب ناتجة لإلصابة المنشأة الواقعة ونكت ان ھي المادة

 أو مادي عمل أي أو فعل أي في یتجلى قد العنصر أو المصدر ھذا فإن كبذل و فیھ دخل للمصاب

 في شك أي األحیان أغلب في یوجد ال قد و للمصاب، البیولوجي وینكبالت عالق وغیر خارجي، معنوي

 )1( .دقة لكب تحدیده تسھل والتي المصاب باألجیر المحیطة للظروف رانظ العنصر، ھذا وقوع حصول

 تحت یعمل انو ألنھ عمل حادث شمس ضربة بسبب العامل وفاة اعتبار نكیم ئريزاالج التشریع ففي  

 تعیین نیمك خارجي سبب عن ناتجة الشمس ضربة أن كذل الحرارة، شدید وجو المحرقة الشمس أشعة

 فعل تأثیر دون صحتھ اعتالل و الطبیعي ھعنض نتیجة العامل سقوط مثال نجد بھذا و مصدره،

 مازالوا الفقھاء معظم ورغم ،القانون في القانونیة الحمایة إلیھا تمتد ال و عمل إصابة یعتبر ال خارجي،

 األخیرة السنوات في انو الشرط ھذا أن إال خارجیا ونكی أن الجسماني الضرر مصدر في یشترطون

 نكی لم وٕان إصابة الفعل تعتبر أن ،قضائیة امكألح اطالعنا خالل من نجده ما ھذا و لالنتقادات محل

 . حادثا الضرر اعتبار في الحال ھو ماو خارجي سبب تدخل نتیجة

 ینسب أن الصعب من إذ العمل أثناء خاطئة ةكحر أو عادي عمل بمجرد العامل قیام عن ناشئ انك ولو

 .خارجي سبب إلى الضرر

 

 

 189مسؤولیة المؤجر عن حوادث العمل و األمراض المھنیة ،المرجع السابق، ص أمال جالل، -1
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 :السببیة العالقة  :رابعا

 فال الوفاة، أو الحادث فور الجروح ظھرت فإذا العمل، و الحادث بین السببیة العالقة إثبات ووھ    

 غیر سببھا ویظل الحوادث تحدث ما ثیراك العملي الواقع في نكول اإلثبات، في صعوبة ال و الكإش

 فیما أما زمانھ، و العمل انكبم العمل أداء ارتباط مدى مراعاة علینا جبی ھذا من انطالقا و معروف،

 بضمان تنص التي 83/13نقانو من 06 المادة نص في یتجلى فإنھ العمل انكبم األداء ارتباط یخص

 )1(.أدائھ بمناسبة أو العمل بعد حدثت إذا اإلصابة

 إصابة أي تحدید في العمل انكم أھمیة مدى 83/13 قانون من 09 المادة نص خالل من لنا ویتضح

 الواجب العمل لتنفیذ علیھ المؤمن فیھ یتواجد الذي انكالم كذل العمل انكبم ویقصد الضمان، موجبة

 العمل ارتباط مدى على نظرنا إذا أما ،العمل صاحباف إشرو لسلطة فیھ خاضعا ونكوی أدائھ علیھ

 بسبب و العمل أثناء یقع أن العمل حادث في یشترط أن یجب التي العناصر أھم من أنھ فنجد بزمانھ

 العمل زمن بمعیار ئري،ازالج المشرع أخذ وقد ،معا السببیة و الزمنیة بطةالرا اشتراط أي العمل،

من قانون  7،8،6 المواد علیھ نصت ما وھذا ،القانونیة الحمایة  من مستفیدا العامل فیھ ونكی الذي

83/13.)1( 
 

  :وطرق تحدیده المطلب الثاني :مفهوم األمراض المهنیة
 الفرع األول: المقصود �األمراض المهنیة: 
 تؤثر قد التيو  ا،هیؤدی التي لاألعما نع الناتجة نیةهالم ضرااألم �أحد إلصا�ة لالعام یتعرض قد   
 .دائما وأ مؤقتا زاعج ه� قحلت قدو  ،لالعم نع هغیا� تسببو  لهعم وى مست ىلع
 المرض ذاه تسمیة ىلع رايال استقر لقد ، فاةو ال إلى نیةهالم االمراض يتؤد قد ناألحیا �عض فيو 

 أمراض لتحدید اهتتبع التي لسائو ال في ولالد لفتخت قدو  ي،نهالم المرض �سمى ما تحت وادراجه
 . يهنم مرض المرض العتبار اهتحدد التي طو الشر  فيو  نةهالم
 تعتبر " :اهأن االجتماعي نالضما ون قان نم 63 المادة في نيمهال المرض جزائري ال المشرعف عر  لقد 

 ". خاص نيهم لیهتأ وأ مصدر إلى ى تعز  التي لاالعتالو  فنعالتو  ممالتس ضراأعو  نیةهم امراض
 
 
 یتضمن حوادث العمل و األمراض المھنیة ،المرجع السابق 1983جویلیة 2مؤرخ في  13-83نون االق -
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ل العم إلى یرجع المرض سبب يأ ل.العام ه� وم�ق يالذ لالعم عو لن تبعا �حدد إذا ني،هالم فالمرض    
 .المنظمة ولالجدا في المحدد

 العالقة إثبات �ةو صع إلى دو �ع كذلو  نيهالم مرضلل جامعا شامال تعر�فا جدو ی ال هأن المالحظ        
 نم همبین فیما ون فلمخت الناس نأو  السیما ،هیلع نالمؤم یزاوله الذم لالعم طبیعةو  المرض نبی المباشرة

 هجو  ىلع ل�العم المرض عالقة إثبات همع �صعب مما المرض، للتقب جيو لو الفیز� دهماستعدا حیث
 .نيهالم مرضلل حدو مو  قدقی فتعر� ىلع اإلجماع لعد نظرا ،الحاالت نم العدید في قاطع

 سنة (67) مرق ليو الد لالعم مؤتمر نع الصادرة صیةو الت في جاء لما طبقا المرض المهني فعر  
 �سبب تحدث ممتس حالة وأ معینة، نةهم في نیلالمشتغ نبی ه� اإلصا�ة ثرو ت مرض ل:"ك ه�أن 1944

 ناو  إذا ذاه نيهم مرض �اعتباره هعن �ضو التع جبو �ست مما معینة، نةهم في ةلالمستعم ادو الم
  "نةهالم وتل في لون �عم نم نضم الشخص

 نتیجة اجئفمال لالفع ون ك� ن�أ تعني التيو  الخارجیة، الصفةو  الفجائیة صفة نأ إلى اإلشارة تجدرو 
 ذاه نأ كذل ني،هالم المرض نع لالعم حادثان ز یتم نتالال ماه ،ناإلنسا مجس نع أجنبي مصدر
 رو �تطو  ببطء، لب �غتة قیتحق ال هأن ماو  هذات المر�ضم جس مصدره يلداخ سبب نع ینشأ األخیر
 . تدر�جیا

 
 المھني المرض تحدید طرق :الثاني الفرع

 نحی في ة،لالشام التغطیة مبنظا األخذ إلى نیةهالم لألمراض اهتحدید في التشر�عات �عض بتهذ   
 ما وهو ،نالسا�قی نالنظامی نبی التشر�عات �عض جمعت �ینماو  ،ولالجدا مبنظاى األخر  تشر�عات أخذت

 : �أتي فیما األنظمة ذهه إلى نتعرض وفسو  . طلالمخت وأ جو المزد مالنظا هیلع لق�ط
 :المرنة بالطریقة ویسمى : ةلالشام التغطیة نظام- أ

 �سبب مرض ،ل�ي أ نیةهالم هطبیعت یثبت مرض لو  نم لالعام حما�ةم النظا ذاه في المشرع قرر
 �متد مالنظا ذاه لظ ففي له�عم لالعام اهب وم�ق التي نك�األما وأ ه�أدائ المحیطة وفالظر  وأ لالعم
 التي ولفالدر، بكأ طمأنینة لالعام �منح ما ذاهو  نكمم حد أ�عد إلى نيهالم المرض نع نالتأمی منظا
 ضالمر  ذاه تحدید ك�تر و  ني،هالم رضللم عاما تعر�فا اهفی التشر�ع نیتضم ،مالنظا ذاه �مقتضى تأخذ
 عبء ف�خف الطر�قة ذهه�و  الصناعي، ناألم في خبراء نمختصی أطباء نم لكتتش لجنة وأ یئةه إلى

 

 
 12.ص1988مصطفى صخري، حكام حوادث العمل واألمراض المھنیة في القطاعین العام والخاص .دار الثقافة ،عمان -1

 

 



 الفصل األول : األحكام العامة لألمراض المھنیة وحوادث العمل و األجھزة المكلفة بالرقابة              

14 

 .المختصة جنةلال ذهه قعات ىلع �قع حیث لالعام ىلع اإلثبات 
 

 الجامدة بالطریقة وتسمى : الجداول طریقة-ب
 �اتفاقیات اهب تأخذو  ولد في عاو شی اهثر كأو  نیةهالم االمراض لتغطیة ق الطر  مأقد نم الطر�قة ذهه تعتبر
 قائمة �حدد هجانب نم المشرع نفإ الطر�قة ذهه مقتضىو  42/1934 مرقو  18/1925 مرق لیةو الد لالعم

 نم مرض لكل المسببة هنالمو  لاألعما تحدید معاألمراض المهنیة ل قبی نم تعتبر التي �األمراض
 . ولالجد في اردةو ال األمراض 

 ذاه نا�و  ،ولالجد في اردةو ال األمراض نم �مرض لالعام إصا�ة �مجرد ه�أن الطر�قة ذهه تتمیزو 
 كذل نفإ ،ه� أصیبي الذ المرض نقر� ولالجد في اردةو ال لاألعما نم لعم وأ نةهم �مارسل العام
 .نیاهم مرضا �عتبر المرض نأ لىع سكالع إلثبات ةلقاب غیر قاطعة نیةو قان قر�نة �عد
 : نعیو ن إلى ولالجدا ذهه متنقسو 
  : قلالمغ الجدول-ا

 األمراض نم مرض لكل المسببةل األعماو  هنالم نبیا مع الحصر لسبی ىلع األمراض هفی تحدد
  . جدید مرض يأ ةفاإض ةهج يأل �سمح الو  ، ه� اردةو ال

 نتیجة رهتظ التي الجدیدة األمراض  استبعاد إلى يیؤد هأن ىلع ،ولالجدا نم عو الن ذاه ىلع �عاب
 الحما�ة في هحق المصابن فقدا هیلع یرتب يالذ األمر ،األمراض المهنیة عداد نم الصناعي رو التط

 .رو التط مالحقة نع ولالجد رو قص �سبب التأمینیة
 

م بنظا ولالد �عض أخذت انتقادات نم قةلالمغ ولالجدا منظا هل تعرض لما رانظ : توحفمال الجدول-ب
 لاألعما نبیا مع الحصر لسبی ىلع األمراض المهنیة تحدید میت اه�مقتضا التيو  حةو تفمال ولالجدا

 دعت مالو  ولالجد إلى جدیدة أمراض إلى ةفاإض بلو األس ذاه �مقتضى مرض لكل المسببة هنالمو 
  .   كذل وفالظر 

 منظا نبی �جمع يأ ،األمراض المهنیة  تحدید في نالسا�قی نالنظامی نبی �جمع : المزدوجة الطر�قة-ج
 في الجزائري  المشرعه � أخذ ما ذاه . ولالجدا منظامهن و ال اهتسبب التي لألمراض ةلالشام التغطیة
 المهني المصدر ذاتاألمراض  قائمة تحدد " هفی جاء حیث83/13 ون قان نم 66-65-64 المادة
 هذه لكل المناسبة مخاطرلل التعرض مدة ذا�و  اهفی تتسبب نأ اهشأن من التي لاألشغا قائمةو  لالمحتم
  لالعام نفإ ،لو الجد في اردو  غیر �مرض لالعام أصیب إذا ما حالة فيو  " مالتنظی جبو �م لاألعما
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 لجنة كناه ون كتو  )السببیة العالقة( هیؤد� يالذ لالعم نع ناتجا ناو  المرض هذا نأ إثبات هزملی    
 ظممع �ه أخذتم النظا هذا . الجدول في یرد مل يالذ المهني المرض تحدید صالحیات اهل طبیة

 . التشر�عات
 

 اقتران ظھور أعراض المرض مع رابطة العمل:  الثالث الفرع
 الضارة لامو علل لالعام تعرض تار�خ من اعتبارا ر�الذ سالفة83/13 قانون  من 67 المادة صتن 

األمراض  الباب هذا �مقتضى االجتماعي نالضما یئةه لفكت ال أعاله،ور �المذ الجدول في المقیدة
 ةهالج متز لتو  لو جد منض �حدد لأج اءهانت لقب یاهب لیا صرح إذا إال لاألعما هذه نع الناجمة المهنیة 

 : نحالتی في المصاب لعاملل قانون ال الهفك� التي وق �الحق المختصة
 : العمل بطةار قیام أثناء العامل على األعراض ورھظ-أ

 المرض ذاهب اإلصا�ة إلى يیؤد يالذ ل�العم هقیام أثناء لالعام على المرض أعراض رهتظ نأ ینبغي
 لالعام مزاولة لقب ظهرت التي عراضاأل أما ، لالعم إصا�ات نتأمی قانون ال من�ض الحالة هذه في،ف
 �عد لالعام زاولها التي نةه�الم المرض عالقة على لالدلیم النعدا نیاهم مرضا تعتبر فال ،لالعم ذاهل

 .لیهع عراضاأل رهو ظ
 المھني المرض ھعن ینشأ الذي بالعمل العامل ةلص انقطاع بعد عراضاأل ورھظ ب
 اهأعراض ظهرت التي أمراض المهنة على الحما�ة في األمراض المهنیةو  لالعم ادثو ح قانون  �قتصر مل

 . ل�العم لالعام ةلص انقطاع �عد حتى الحما�ة هذه مدت لب لالعم �طةار م قیا أثناء لالعام على
 المهني المصدر ذاتاألمراض  قائمة 83/13م رق قانون ال من 64 المادة في الجزائري  المشرع حدد

 حصرو  " مالتنظی" جبو �م لاألعما مدة ذا�و  اهفی تتسبب نأ اهشأن من التي لاألشغا قائمةو  لالمحتم
 : يلی فیما المهني المرض طو شر 

 جبو �م الصادرة األمراض المهنیة  الجداول من جدول منض اردو  المهني المرض ماس ون ك� نأ -
 في المؤرخة16 مرق الرسمیة �الجر�دة 05/05/1996 في المؤرخك المشتر  الوزاري  القرار
 قد التي لاألعما قائمةو  �ه لفكالت مدةو  المرض نییتع منتتض التي الجداول هذه23/03/1996

 .األمراض هذه في تتسبب
 ذاهب اإلصا�ة إلى اهفی لاالستعما يیؤد التي هنالم ىإحد في لعم قد المصاب لالعام ون ك� ان -

 . المرض
 ذاله المسبب لالعم وأ نةه�الم لالعام خدمة مدة لخال المهني �المرض اإلصا�ة ظهرت ان -

 .االجتماعي انالضم قانون  اهحدد التي نیةو القان الفترة لخال وأ المرض
 �المرض لالعام �إصا�ة المؤسسة في االجتماعي انالضم قرار من هیئة �صدر ان -
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 . االجتماعي انالضم قرار من هیئة جبو �م وأ المهني

 زمأل قد اهثو حد لقب أمراض المهنة  منك بوقایتهم ذلو  لالعما رعا�ة في الجزائري  المشرع من رغبةو 
 في لالعم طبو  مناألو  الصحیة قا�ةو �ال لقالمتع1988 جانفي 26 في المؤرخ88/07 مرق قانون ال

 صو الفح ذا�و  وظیف�الت الخاصة الطبیة صو حلفل هنممت وأ لعام لك �او جو  �خضع :" همن 17 المادة
 . لالعم �استئناف قةلالمتعو  الخاصة الطبیة

 

 ة :كلفالمبحث الثاني :ماهیة الرقا�ة الم
 الترتیبو  اإلدار�ة، یةلالعم اهمن ون كتت التي األر�عة الوظائف من احدةو  اإلدار�ة الرقا�ة تعتبر      
 الرقا�ة حلمصط ان الرقا�ة،و  وجیهالت ،مالتنظی التخطیط، هو الوظائف ذههل المعتاد

 لیست اإلدار�ة ظیفةو ال هذه ان يوه معینة، داللة هل اإلدار�ة، الوظائف ترتیب في اهقعو مو 
 المؤسسة، في ي اإلدار  األداء �ه لتمك� جزء هي لب ى األخر  اإلدار�ة الوظائف عن ةلمنفص
 فعالة الرقا�ة عنصر هفی فرو یت ال ي إدار  منظا يأ ان :االقتصادو  اإلدارة اءهفقي برأ ومالی أصبحت حیث

 )1(.دهو جو  ماتو مق إلى �فتقرو  ناقصا نظاما �عتبر منتظمةو 
 ونظرا ،العمل أخطار من قا�ةو الو  مناأل ل�مسائ �الغة میةهأ  المعاصرة التشر�عات لتو أ لقد     

 كذل غرار على و االجتماعي، انالضم قوانین و العمالیة التشر�عات منض �یرو  �حیز اتهأحاط اهمیتهأل
 مناأل و الوقا�ة في العامل  قح فیرو لت عدیدة التزامات العمل صاحب تقعا على التشر�عات ضعتو 

 جانفي 26 في المؤرخ88/07 ون القان من الثالثة المادة في الجزائري  المشرع ضحو أ فقد، الصحي
 مناأل و الوقا�ة تلجع التي المادة هذه ،)2(العمل طب و مناأل و الصحة و الوقا�ة� لقالمتع 1988
 لفمخت في العامل  اهب یتمتع ان �جب التي األمنیة و االجتماعیة وق الحق رو محا همأ  من الصحي

 . العمل عالقة مدة وأ طبیعة عن النظر �غض نيهالم هممسار  لخال من القطاعات
 أحد اه�اعتبار  الرقا�ة یةل�عم المجتمعات و لو الد من اهغیر و  الجزائر تمتها  قلالمنط هذا من     

 لاالستقال منذ تسعى يهف طنيو ال االقتصاد �رو تط و لالعام حما�ة في األساسیة العناصرو  الوظائف
 
 
 .73،ص2009حسن عبد اللطیف حمدان ،قانون العمل دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان ،-1
 )4یتعلق بالوقایة الصحیة و األمن و طب العمل ، (ج ر عدد  1988ینایر  26مؤرخ في  07-88القانون رقم -2
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 من لعاملل ثركأ حما�ة انضملل سةو مدر  یةلعم آلیات و أسالیب على مبني رقابيم نظا ضعو  إلى    

 ن و كت ان نك�م ال هإن مبدأ من ،انطالقا واالمراض المهنیة العمل ادثو ح عن الناتجة العدیدة األخطار
 ل�فض ال انو  اناإلنس هي اهمن الغا�ة ون ك� ان ن و بد البالد هتنمی كناه

 .لالعما صحةو  حیاة على شيء
 

  :هافااهدالمطلب االول : تعر�ف اجهزة الرقا�ة و 
 الفرع األول: ماهیة الرقا�ة:

 ،�اإلنجازات اهمقارنتو  المعاییر تحدیدو  األداء قیاسو  المتا�عةو  فااالشر  عن لشام تعبیر هي الرقا�ة    
 األداء قیاسو  ،ةلمتا�عاو اف االشر  هي أسالیب �أر�عة اهر�طو  الرقا�ة ظیفةو  على أساسا زت�ر  حیث

 )1(.الرقا�ة یةل�عم تتبع ان �جب التي المعاییر تحدیدو ،
 هدافاأل قفو  �سیر العمل ان من قالتحق �قصد المختصة زةهاألج اهب ومتق ظیفةو  يه الرقا�ة و    

 ،لاألعما انجاز لماكالست اهعن غنى ال رةو ضر  كلبذ يهف ا،له المحدد قتو ال فيو  فاءةك�و  مةو المرس
 �قصد الموضوعیة والقواعد یماتلالتع ءو ض فيو  الخطة في مقرر هو وما میت التنفیذ ان من قالتحق يوه
 .النشاط هأوج ةفاك لتتناو  ان على رارهاكت يوتفاد اهوعالج والخطأ الضعف نقاط فتشاكا

 انحراف يأ تصحیح على والعمل ا،هل أر�د لما وفقا متت اهأن من دكوالتأ لاألعما متا�عة يه الرقا�ة    
 هي الثانیة والوظیفة نیلالعام أخطار من المؤسسة حما�ة وظیفة على متقو  هيو  ،)2(لالمستقب في �قع
 يأ ن دو  اهتنفیذ میت اهب لالمعمو  والخطط الموضوعة اإلدار�ة والتنظیمات السیاسات ان من دكالتأ

 .نةكمم فا�ةك� بركاأل دفهال قلتحقی انحرافات
 ي إدار  نشاط هي الرقا�ة :التالي االجرائي التعر�ف استنباط نناك�م السا�قة التعار�ف لخال من       

 هأسالیب وقیاس لألداء المستمرة المالحظات على ل�شم ولة،ؤ المس اتهالج م �هتقو  مومنظ
 :التالیة العناصر لكتش هيو  الموضوعة �المعاییر اهومقارنت

 .النشاط اءتهان �عد حتى وتستمر نشاط يأ لقب تبدأ مستمرة یةكدینامی یةلعم هي_
 وصیاغة اهوتوقعت المؤسسة دافهأ  تحدید یتضمن فالتخطیط ،قوثی وارتباط التخطیطیة یةل�العم ترتبط -

 .أداء مستو�ات إلى اهوترجمت الرقابیة یةلالعم تتولى نحی في الخطط،
 
 
 4.ص2007دار زھران للنشر و التوزیع، عمان ، عمور صفي عقلي، االدارة المعاصرة التخطیط ،التنظیم و الرقابة،-1
 417ص عبد العزیز شیخا ، مرجع سابق ،ابراھیم -2
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 دافهاأل قتحقی إزاء تقف قد التي قاتعااال نوع المرسومة، دافهاأل انجازات ىمد نع شفكال -
 جاوزها.وت
 

 الفرع الثاني : أهداف الرقا�ة:
 الخطط قفو م یت األداء ان انضم في اهمساعدتو  اإلدارة خدمة وه الرقا�ة یةلعم من ولاأل فدهال

 :يلی فیما اهر �نذ ى أخر  جانبیة فداهأ  عدة كناه نكلو   عة،و ضو الم
 .الخطط لتنفیذ الالزمة التصرفات هجیو ت-
 .التخطیط اعادةو  التخطیط في المساعدة-
 .الخطط ضعو  عند األخطاء مخاطر تخفیض-
 .مالتقد متا�عةو  التنفیذ مراحل تحدید -
 .التنفیذ في كتتشار  التي ماألقساو  حداتو ال نبی ن و التعا قتحقی -

 االفراد اهأداء على مو �ق والدراسات الخططو  فداهاأل ان حقیقة من الرقا�ة إلى الحاجةمن كوت      
 منف لكلذ ةلفمخت قاتو األ هذه فيو  أ�ضا، ةلفمخت قمناطو  ةلفمخت اتو �أدو  ةلفمخت فو ظر  في يیؤد

 االنحراف رو هلظ احتماالت كناه ان لكذ معنىو  ،العمل أداء فیما میت التي رو األم �هتتشا أال لالمحتم
 اهتحدد اقعو ال في رةو الخط درجةو  رةو خط لاق األخر البعضو  خطیرا ن و ك� قد االنحرافات هذه �عضو 

 .عةو ضو الم المعاییر عن االنحراف درجة
 
 

 :و اسالیبھاوأنواعھا لرقابة  یةلالعم المراحل   :الثاني بلالمط
 ناهاتج ماكل الرقابیة لیةو المسؤ  محج یز�د نكلو  المؤسسة في الجمیع لیةو مسؤ  من هي اه�طبیعت الرقا�ة  

 ضعو : هي مراحل بثالثة تمر الرقابیة یةلالعم ان ي اإلدار  هالفق ه�تجو  ،علىأ  ظیفیةو  �اتو مست إلى
 .المناسبة االجراءات اتخاذ ثمة منو  عةو ضو الم معاییرلل طبقا الحالي األداء قیاس األداء، معیار

 
 :الرقابیة یةلالعم مراحل  :الفرع االول

 ةفا�اإلض يلالفع األداء مقیاسو  األداء معیار ضعو  في لتتمث ،مراحل بثالثةتمر  الرقا�ة یةلعم ان   
 :يلی فما اهنبینو  الصحیحة االجراءات اتخاذ معیار إلى

 :األداء معیار وضع -أ
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 عیةو ضو م معاییر كهنا ن و ك� ان �جب هفان فؤة،� �طرق  اهألعمال المؤسسة أداء قبةار م ن و ك� يكل     

 تحدید لو ش في المعیار ون �ك قد ،ى أخر  إلى مؤسسة من لالحا �طبیعة فلتخت هيو  األداء، �اتو لمست
 .ة الصحو  االجتماعیة لیةو المسؤ  معیار وق الس في المؤسسة انةكم
 

 :يلالفع األداء مستوى قیاس - ب
 سا�قا عةو ضو الم المعاییر ءو ض فيو  المخطط �األداء ي،لالفع األداء مقارنة ةو الخط هذه في متت    

 مالئمة غیر وأ مالئمة هذه االنحرافات انتو  إذا فیما بینیا، ق الفر و  االنحرافات طبیعةو  عو ن تحددو 
 )1(.االنحرافات هذه أسباب یللوتح بتحدید المعینة حةلالمص متقو  القیاس من اءهاالنت وعند للمؤسسة،

 
 الصحیحة االجراءات اتخاذ - ج

 الرقا�ة یةلعم هتؤد� يالذم العا الدور نفا الموضوعیةیر �المعای هومقارنت يلالفع األداء ى مستو  قیاس �عد
 وعند ،فداهاأل في تسطیره مت وما يلالفع األداء في توجد قد التي االنحرافات تصحیح في یتمثل حینئذ

 )2(الثالثة األمور أحد هعن ینتج قد هفان المخطط قوف وبلمط وه ما إلى الواقع واعادة تصحیح محاولة
 :  التالیة

 

 التذبذب استمرار نا �ما المسموح حدود في كذل كان انو  ورهالظ في االنحرافات تستمر نأ/ 1
 .األداء یةلعم في ر�ةهالجو  األخطاء مؤشر كون � فقد وحذر بدقة هإلی النظر �جب حوظلم لك�ش األداء

 ،هل مالمرسو  الخط نع األداء ى مستو  �خرج كو�ذل االنحرافات تصحیح نع الرقا�ة منظا �عجز قد/ 2
 م.النظا تدمیر إلى حتما يیؤد نسبیا ةلطو� لفترة استمر الوضع ذاه ومثل

 االنحرافات ىلع السیطرة متت ما نسرعاه فان الحالة هذه وفي ما،كومح قدقی الرقا�ة منظا كون � قد/ 3
 )3(.مالمرسو  مساره إلى األمر واعادة

 
 :الرقابة أنواع  الفرع الثاني:

 :يهو  ةلفمخت ومعایر أسس حسب كوذل رقا�ةلل أنواع عدة كناه   
 :اھحدوث توقیت حیث من الرقابة -1

 
 
 
 41ص 2008الرقابة االداریة في منظمات األعمال، دار اثر للنشر و التوزیع، عمان ، األردن ، علي عباس، -1
 .459عمر وصفي عقیلي ، مرجع سابق ، ص-2
 .417العزیز شیخا ،مرجع سابق ، ص ابراھیم عبد -3
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 :الرقا�ة من أنواع ثالثة المعیار ذاه ف�ضی    

 الخطأ توقع الى فدهت يهو  التنبئیة، الرقا�ة وتسمى التنبؤ أساس ىلع متقو  : الوقائیة الرقابة  /أ
 .هوقوع ن دو  ولةلوالحی مسبقا هتهلمواج واالستعداد عمللل هحدوث قبل هتشافكوا
 

 :المتزامنة الرقابة / ب
 المحددة المعاییر مع ه�مقارنت هوتقیم الحالي األداء فتقیس �أول، أول العمل سیر تراقب التي يه
   .المستقبل في الضار أثاره استفحال ومنع فورا هإتالف ىلع والعمل هوقوع ساعة الخطأ فتشاكال
 

 :الالحقة الرقابة / ج
 يكلال يلالفع االنجاز ن �قار  حیث العمل تنفیذ من اءهاالنت �عد موتت البعد�ة، الرقا�ة البعض اهیلع لق�ط
م وعد اهلعالج المقترحة وللالح متقد� مع فترة �عد یالع واإل�الغ االنحرافات لرصد المحددة المعاییر مع

 )1(.المستقبل في ثانیة اهفی الوقوع
 

 :اإلداریة مستویاتھا حیث من الرقابة -2
 :يلی فیما اهنبین أنواع ثالثة إلى المعیار ذاه قوف الرقا�ة فتصن

 
 نیلالعام االفراد أداء متقیی إلى اإلدار�ة الرقا�ة من النوع ذاه �سعى :الفرد مستوى ىلع الرقابة  /أ

 .كبذل الخاصة المعاییر قوف همأدائ �مقارنة كوذل �همو لوس العمل في همفاءت�و  األداء ى مستو  ومعرفة
 

 األداء متقیی إلى الرقا�ة من النوع هذا �سعى :اإلداریة الوحدة مستوى ىلع الرقابة / ب
 .الواحدة إلدارة يلالفع واالنجاز

 
 اهفاءتك ىمد ومعرفة للمؤسسة يكلال األداء متقیی إلى الرقا�ة من النوع ذاه فدهی :ةلالشام الرقابة  /ج
 .و�ةلالمط العامة فداهاأل قتحقی في
 

 :اھمصدر حیث من الرقابة -3
 .الخارجیة والرقا�ة یةلالداخ الرقا�ة إلى المعیار ذاه قوف الرقا�ة هذه فتصن

 
 
 86علي عباس ، مرجع سابق ، ص -1
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 ىلع الرؤساء افةك قبل من وتمارس المؤسسة داخل متت التي الرقا�ة في تتمثل  :یةلالداخ الرقابة  أ/ 

 .الرقا�ة مجال في متخصصة إدار�ة زةهأج قبل من تمارس وقد لهمعم ومجال هممستو�ات فاختال
 

 اهبم وتقو  المؤسسة خارج من متت یةلعم يهف الرقا�ة، من النوع ذاهل �النسبة  :الخارجیة الرقابة  ب
 .دولةلل غالبا اتهتبعی كون وت متخصصة رقابیة زةهأج
 
 حیث متخصصة ز�ة�مر  إدار�ة زةهأج اهتمارس رقا�ة يهو  : المتخصصة زیةكالمر زةھاألج رقابة-4

 إدار�ة منظمات تعتبر ال الرقابیة زةهاألج وهذه األنشطة من معینة نوعیة برقا�ة ازهج لك �ختص
 تصدر ال يهف االستشار�ة المساعدة الوحدات إطار في تدخل وانما يتنفیذ دور يأ اهل لیس إذ تنفیذ�ة،
 من اهل فشتكی ما إزاء وتوصیات اقتراحات تصدر وانما الرقابي اهنشاط تزاول حیث تنفیذ�ة قرارات

 .المؤسسة في االنحراف هأوج
 

  :اھتنظیم حیث من الرقابة-5
 :يلی فیما اهنوجز  أنواع ثالثة إلى المعیار ذاه حیث من الرقا�ة فتصن              

 مراقبة ضبط اجل من إنذار، قساب ن ودو  اجئفم لك�ش متت التي يهو  : اجئةفالم الرقابة أ
 .قمسب تحضیر ن دو  هوضبط العمل

 
 اهتحدیدم یت حیث زمني، جدول وحسب زمنیة فترة لك تنفذ التي يهو  :الدوریة الرقابة  ب

 ي السنو  فالنص أو الثالثي الزمني الجدول یوضع وقد ر�اهش أو أسبوعیا أو یومیا
 

 .ألداء المستمر موالتقیی واالشراف المستمرة المتا�عة قطر� نع موتت :المستمرة الرقابة  ج
 

 الرقابة أسالیب :لثالثا الفرع
 الوسائل تعداد في اءهالفق فلاختوقد   أسالیب عدة ىلع تعتمد المؤسسة في اهدور  الرقا�ة يتؤد حتى
 اهتحقیق مقولة نع فشكوال المرسومة فداهاأل انجاز ىمد في قالتحق یةلعم في الرقا�ة الهتستعم التي

 اإلدار�ة، التقار�ر :يه استعماال الوسائل هذه بلاغ نإ إال ،االنحراف هأوج تذلیل ىلع والعمل
 . ةلالمستق زةهواألج ى او كالش ،ي اإلدار  التفتیش المالحظات،
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 فاءةك لتقدیر اهوضع میت التي التقار�ر لكت اإلدار�ة �التقار�ر �قصد  :اإلداریة التقاریر :اوال
 و ي اإلدار  العمل في المحددة البیانات تواجد التقار�ر منظا بلیتط و ، اهسیر  نبیا و اإلدار�ة األعمال

 هذه اخطر و هموأ  ،  واضحة البیانات و القیاس لوحدات اهقبول أساس ىلع البیانات هذه توضع نا
 و الواقعیة من ه� متتس لما التنفیذ�ة المستو�ات في ن و لالعام اه�إعداد م�قو  التي لكت يه التقار�ر
 وحدة لك الرؤساء إلى دور�ة �صفة و ممنتظ لك�ش عادة التقار�ر هذه تصل و األمور حقیقةلل المطا�قة

 في یالالع القیادات و �الرقا�ة نالمختصی الرؤساء إلى قتحقی ن دو  كلذ �عد اهمضمون رفع میت حتى
 .العمل لسیر ةلشام متقیی یةل�عم ؤالءم هلیقو  المؤسسة

 
 �مالحظة فالمشر  أوي اإلدار  مقیا المالحظة تعني :اإلداري والتفتیش المالحظات : ثانیا

 سالمة فحص التفتیش و�عني .اهإلی والتوص التي والنتائج العمل أداء ق وطر  العمل في نالمرؤوسی
 المعدة للبرامج وفقا الموضوعیة الناحیة من أو یةكلالش الناحیة من اإلدار�ة كناألما

 نع التفتیش ي �جر  ،و الغرض ذاهل خصیصا تعد وتقار�ر إحصائیات لكش في النتائج متقد� مو�ت مسبقا،
 الرسمیة والمستندات قوالوثائ السجالت لفحص العمل مواقع إلى االنتقال قطر�

 اهسالمت هوأوج واالنجازات األداء، قتحق ىومد العمل مجر�ات لمعرفة االوراق من كذل وغیر
 وقد فجائیا أو دور�ا، كون � قد .هعن ولؤ المس وتحدید أسباب نع فشكوال للالخ نومواط

 في التفتیش �إجراء المختصة التفتیش طةللس كون � وقد جزئیا، أو یا�لو  كون � وقد فنیا أو مالیا كون �
 )1(.الدولة قنطا ىلع تعمل ز�ة�مر  ةهج في تتمثل خارجیة تكون  وقد المؤسسة ذات في يأ یةلداخ ةهج
 

 رفع میت حیث الرقابي مالنظا كلتحر� قانطال نقطة تعد إذ الرقا�ة في وبلاألس ذاه و�عد :ويكاالش  ثالثا
 رقا�ة �مثا�ة ى و كاالش ةلوسی اعتبار نع فضال ذاه الرئیسیة، طاتلالس إلى ى و كاالش هذه

 ماتلالتظ قيللت ى و كاشلل تبكام تخصیص ىلع اإلدارة زةهأج تعمل لكلذ ،اإلدارة ةهج ىلع شخصیة
 .یةلالمح االدارات الوزارات في الشائع وه وبلاألس ذاه �كون  ادكو� والبالغات،

 

 

 

 .423شیخا ، مرجع سابق ، ص ابراھیم عبد العزیز  -1
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 إلى العالمي مالتقد ىأد فقد ،هاتماماتواه العمل لمسألة �الغة میةهأ  ةل�و ط فترة منذ المجتمعات لتو أ       
 هأقرت مام رغ العمل ادثو ح تعددت كذل لمقاب فيو  االقتصاد، عماد الصناعة رتو فتط اآلالت اختراع

 .العمل نك�أما قا�ةو ال لسائو  فیرو ت بو جو  من االجتماعیة التشر�عات
 بیئة العمل نكأما فأصبحت العمل� عالقة اهل التي األمراض �عض أ�ضا رتهظ ادثو الح هذه جانب إلى
 فاختال ،أو حرارة  دةو بر  من الحرارةف اختال حیث من للمعام �ةو لالمط وفظر لل ةباكو لم طبیعیة غیر
 العالیة اتو األصو  ضاءو الض حساسة، زةهأجو  سر�عة تفاعالت عالیة، �ةو رط وأ انجف من �ةو الرط درجة

 لائو السو  الغازات لمث السامة اتلفالمخ اجئ،فمال نمعاللا وأ المنخفضة وأ العالیة إما اإلضاءة الصاخبة،
 .السامة
 لك تأخذ شدیدة ةو �ق رو تد زةهأج بلتتط الصناعیة یةلالعم ان إلى ىأد جيو لو نكالت مالتقد ان إلى ةفا�اإلض

 .دهو جو  فتصاد ان اهأمام وه ما
 لتأكد اهأعمال متا�عةو  المؤسسة على الهسائوو  اهأسالیبو  اهزتهأج فل�مخت الرقا�ة ممارسة من البد انك لذا
 اردو الم حما�ة في أساسیا شرطاو  ر�ةهو ج مسألة تعتبر التي المهنیة السالمةو  الصحة ق اجراءاتتطبی من

 .مؤسسةلل البشر�ة
 واألمراض العمل ادثو ح نع الرقابي رو �الد المشرع لها أناط التي زةهاألج دراسة لالفص ذاه في لناو حا

 المؤسسةلیه ع فتشر  يالذ رو الدو  یةلالداخ الرقا�ة زةهجلدراسة أ ولاأل المبحث فخصصنا ،المهنیة
 لدراسة الثاني بلالمط خصصنا بینما یة،لالعم في العمل طبو  انجللاو  لالعما فاشرا مع المستخدمة

 في داهالمعو  االستشار�ة یئاتهالو  االجتماعي انالضمو  العمل مفتش رو د في ةلالمتمثو  الخارجیة زةهاألج
 .المهنیة واألمراض العمل ادثو ح عن الرقا�ة في مةاهالمس
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 المھنیة األمراضو العمل حوادث عن یةلالداخ الرقابة زةھأج: األول المبحث

 بلتتط مستمرة یةیكدینام یةلعم يهف المؤسسة في األساسیة ائزو الر  ماه ىإحد یةلالداخ الرقا�ة تعد       
 يهف الهأعما تسیر في اهیلع تعتمد التي السیاساتو  الخطط بةكاو م انضم لاج من سةو مدر  اجراءات

 .فادهاالو  لسائو ال نبی ن از و الت تحفظ
 التنفیذ تتبع اهإن من البعض رهو یتص قد مما سكع على يه المؤسسة في أساسیة إدار�ة ظیفةو ك الرقا�ة ان

 ةلالمرح حتى التخطیط بدأ منذ مستمرة یةلعم اهإن لب اتافاالنحر و  األخطاء فشك ولتحا حیث فقط
 .سةو المدر  الخطط قفو  تالیالعم انجاز منتض يهف التنفیذ من األخیرة

 األساسیة االحتیاطات من ةلجم على مو �ق المهنیة واألمراض العمل ادثو ح ةهاجو لم التخطیط ان ماك
 و التدابیر و المقاییس قتطبی على كذل في مستندة المؤسسة اهب مو تق ان ن و المم من التي الالزمة

 رفاو یت يالذ األخیر ذاه، مناأل و الصحة و سالمةلل منظا إرساء إلى ادفةهال الحدیثة الصناعیة التشر�عات
 التي األخطار عو مجم من اهعمال لحما�ة المؤسسة اهجتهتن خطة مثا�ة� تعتبر العناصر، من عةو مجم على

اإللزامیة  لقوانینا و األمنیة االجراءات من عةو مجم على الخطة هذه لتشتم و العمل في اهل ن و یتعرض
 �جب التي مؤسسةلل الیالع اإلدارة في ةلالمتمث التنظیميم ر هال �قمة بدا�ة الفعالیة و لامك�الت تتمیز

 العمل ندسةهل یةفاو ال الدراسة لخال من هل عالیة �اتو مست على ظفا�ح و من�األ ضهین من ولأ ون كت ان
 األمنیة یةلالعم على مو تق انلج و�نكت و،أ العمل إصا�ات و ادثو الح من قا�ةو لل مأقسا و�نكت لخال من و

 .المؤسسة لداخ
 لقوانینا قتطبیو  ،العمل انكم في اهر فاو ت اجبو ال االتفاقاتو  طو الشر  تنفیذ من دك�التأ الو أ متهت انالج هذه

 ن و د العمل على نیلالعام تساعد التيو  مالئمة ثركاأل وفالظر  یئةهت على العمل مع كبذل قةلالمتع ائحو لالو 
 بتدر�ب ثانیا �ختصو  .العمل بیئة في رهفاو ت �جب امل األدنى الحد ل�مث كذل ان� مراعاة مع ،للم وأ ادهإج

 الطر�قة على هعیتو تو  ب،و لاألس هذا إلتباع هلد� الباعث وأ الدفع قلخو  لعملل مناأل بو لاألس على لالعام
 إلى الو صو  ،العمل إلنجاز الالزمة ارةهالمو  المتخصصة المعرفة لز�ادة اآللة ن�یو  هبین لتفاعلل الصحیحة

 .قائيو ال عيو ال
 �اتخاذ االلتزام في المستخدمة المؤسسة رو دالى مطلبین سنتناول في المطلب األول   المبحث هذا قسمسن

 قا�ةو ال زةهأج رو لد الثاني طلبالم نخصص و المهنیة واألمراض العمل ادثو ح من قا�ةو ال اجراءات
 .الرقا�ة في العمل طب و مناألو  الصحیة

 
 

 



 يالفصل الثاني : دور أجھزة الرقابة في الوقایة من حوادث العمل و األمراض المھنیة في التشریع الجزائر              

26 

 
 دور المؤسسة المستخدمة في تطبیق االجراءات الوقائیة :األول بلالمط

 لفعا عنصر تعتبر التي البشر�ة اردو الم على �الحفاظ زمةلم اهنو كل أساسي المستخدمة المؤسسة رو د �عد
 مةكمح أمنیة سیاسة و يلداخ منظا ضعو  إلى المؤسسات تسعي كلذل الر�ح قتحقی و اإلنتاجیة یةلالعم في

 . االجراءات هذه اهل ياالقتصادى لو مست على تؤثر قد لعم ادثو �ح البشر�ة اهاردو م إصا�ة يتفاد قصد
 مؤسسةلل يلالداخ النظام اھیفرض التزامات :األول الفرع

 )1(المادة في عالمشر  علیه نص ما هذاو  ،لها يلداخ منظا ضعو ب عامال 20 لتشغ مؤسسة لك المشرعم ألز 
 لقب هفی الراي إلبداء لالعما يلممث وأ لمشار�ةا اجهزة على �عرضو  ،11-90 القانون  من الیهی ماو  75
 المؤسسة مألز  المشرع انف صیة،و الخص من عو بن تتمیز النشاط طبیعة انتو  إذا كذل من ثركأ لب ،هتطبیق

 ان �جبو  ،لعام 20 من لاق يأ بو لمط هو مما لاق لالعما عدد �ان انو  حتى يلالداخ مالنظا ضعو ب
  .التشر�عیة و التنظیمیة المقتضیات مع منسجمة يلالداخ مالنظا امكأح ون كت

 الضبط تا�ةك ىدل الثانیة دعو تو  ،العمل ةتشیفم إلى احدةو  لترس ،ننسختی في يلالداخ مالنظا �حرر
 یتمتع العمل صاحب انك انو  ،العمل� الخاص مالتنظیو  تشر�علل همطا�قت ىمدو  هعیتو مشر  لفحص ةخولالم
 �حما�ة مز لم ل�المقاب هان إال ،العمل لداخ االنضباط قلتحقی مالتنظیو  اإلدارة اهماه طات،لس �عدة هجبو �م

 المؤسسة قعات علىالتزام  ذاهف قائيو ال الطا�ع تأخذ فالحما�ة ،همب یتر�ص قد خطر لك من لالعما
 لك �اتخاذ العمل رب مألز  نحی ، لیةو الد االتفاقیات ذاك و ، الجزائري  المشرع اقره ما هوو  المستخدمة
 قا�ةو ال تدابیر من األدنى الحد ، هامهم لالعام هفی �مارس ذيال سطو ال من�ض حتى المناسبة االجراءات

 اهفیر و ت لیةو مسؤ  لجع ، لالعام صحة مراعاة هو الحما�ة هذه رإقرا من المشرع غا�ة ، مناأل و الصحیة
 .المستخدمة المؤسسة قعات على
 التنظیمیةو  التشر�عیة صو النص رسو ت التي اعدو الق المستخدمة، یئةلهل يلالداخم النظا �حدد ان �جب
 األخطار �عض من قا�ةو �ال الخاصة التدابیر �عض ذا�و  العمل نكأما في ،منلأل العامة �التدابیر قةلالمتع

 .اهفیر و بت مالمستخد �متز التي الصحیة قا�ةو ال طو شر  �عض ذا�و  التفر�غو  نالشحو  قالحر� لمث
   المحالتو  المؤسسات صیانةو  هیئةبت المستخدمة هیئةال التزام  في العمل نكأما في العامة التدابیر لتتمث

 واأل�خرة، الدخان من هموسالمت العمال امن تضمن �صفة ا،هوتوا�ع اهحقاتلوم عمل،لل المخصصة
 ماالزدحا وتجنب الرفع، ووسائل الشغل،� تنقلهم خالل العمال امن ضمان طر�ق نع كلذ ون كو� 
 
 21/12/1991مؤرخ في  29-91یتعلق �عالقات العمل ،(ج ر عدد ). معدل ومتمم �القانون  21/04/1990مؤرخ في  11-90قانون  -1

مؤرخ  96/21) معدل ومتمم �األمر رقم  20، (ج ر عدد  11/04/1994مؤرخ في  03-94�المرسوم التشر�عي رقم ) ومتمم 68(ج ر عدد 
 ) 29یتضمن تنظیم مفتشیة العامة العمل وسیرها ، (ج ر عدد  1990یولیو  14في 
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 منا منتض تجهیزات لعم لسائو  اختیارو  الخطر، نكاأم نع لالعما إ�عاد أ�ضا میت ماو  تظاظكاالو 

 .لعمالل السر�ع اإلجالء المؤسسة منتض ان ،فیجب الخطر قتحق لحا في إما ،لالعما
 تدابیر لزمتست مخاطر، عدة كناه ان إال عامة، �صفة العمل �مخاطر لتتص التدابیر هذه انتك إذا   

 التي هز كمرا وا العمل نكاأم لعز  فیجب ،قالحر� أخطار من قا�ةو �ال الخاصة اعدو الق اهمن ر�نذ ،ةخاص
 صاو خص ابهااللت سر�عة ادو المو  منتجاتلل مالدائ لاستعما �سبب قالحر� اندالع أخطار على ي و تنط

 وأ قحر� تسبب ان مكن� التي نكاألما في تنجز التيو  الصیانة للإلشغا خاصة حراسة فیرو ت فیجب
 )1(.اراانفج
 في السر�ع �اإلجالء �سمح ز�عاو ت اهمخارجو  العمل �نا�اتو  نكاألما ذفامن زعو ت ان الحاالت لك في �جب
 مائة من ثركأ اهعبر  �مر انك إذا ،لاألق على ن�منفذی احدةو ال البنا�ة �دو تز  ن�تعیو  ،قحر� بو نش حالة

 شدیدة لأشغا ن و �مارس نالذی لعمالل �النسبة ما، أاهإلی ن و ینتم وأ المؤسسة إلى ن و ینتم شخص 100
 المؤسسة انف العصبي،و  يالجسد وأ النفسي الجانب على ضغط اهیلع ینجر التي وأ خطیرة وأ قاهاإلر 

 المراسیم مع یتماشى لما فقاوو  �الحما�ة، الخاصة اعدو الق يلالداخ اهنظام في منتض ان� زمةلم المستخدمة
 نیةو األی اإلشعاعات اإلخطار نالمعرضی ل�العما األمر قلتع إذا مثال األخطار، من عو الن ذاهل المنظمة

 نمعرضی لالعما انك إذا األمر كذلو  التشر�ع، في لیهع صو منص هو ما مع الحما�ة قفاو تت ان �جب
 قلالمتع95-99 مو مرس مع العمل انو م في المطبقة الحما�ة اعدو ق قتطاب ان فیجب األمینات، مادة غبارلل

 . األمینات مادة من  �الحما�ة
 

 العمل وسط في الوقایة المھنیة السالمة و الصحة (HSE) سیاسة دور :الثاني الفرع
 في اناإلنس على الحفاظ یفیةك ولیتنا يالذ مو لالع من لالمجا كذل اهنو ك� المهنیة الصحة و السالمة تتمیز
 لخال من كذل قلتحقی تسعى و العمل بیئة نع الناتجة األمراض وأ ادثو الح نتیجة اإلصا�ة من العمل
 ادثو الح وأ اإلصا�ات كلت في یتسبب ان هنك�م ما لك من خالیة و آمنة لعم بیئات فیرو ت على العمل

 و المعدات فیرو ت و اإلنشاء عند اهیلع قالمتف المقاییس إتباع و الفنیة الصیانة اعدو ق إتباع لخال من
 و المنشآت حما�ة كذلك ماهتس لب نیلالعام  رادفاال حما�ة في فقط لیس المهنیة الصحة و السالمةم اهتس

 . )2(لاألعما ألصحاب الفادحة الخسائر تسبب التي المخاطر أسباب من اهغیر  و المعدات

 
 33شد راشد ، مرجع سابق ، ص را -1
كمدخل للتقلیل من الحوادث المھنیة في المؤسسات الصناعیة . األكادمیة للدراسات االجتماعیة و االنسانیة ،  HSEفاتح مجاھدي ، استخدام سیاسة -2

 . 012، الجزائر ،  8العدد
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 هممعرفت لخال من همتحفیز  و العمل على نیلالعام تشجیع في المهنیة الصحة و السالمة ماهتس و    
 ز�ادة في اإل�جابیة حو الر  كلت تؤثر و قیاسیة فنیة �طر�قة مصممة و مةكمح لعم بیئة منض ن و ل�عم هم�أن

 الحما�ة لسب هخالل من همل فرو تت يالذ العمل انكلم االنتماء حو ر  لغرس ةفا�اإلض هملدی العمل في الرغبة
 قبتطبی الراهن قتو ال في المؤسسات بلأغ متهت و خطرة لعم بیئة في العمل� یرغب أحد فال اناألم و

 و اآلمنة العمل بیئة فرتو ت مالو  هأن اهنو مضم لنظر�ة فقاو  كذل و ةتلفالمخ العمل بیئات في الفنیة المعاییر
 مؤسساتلل اقتصاد�ة خسارة ل�مث يالذ و لالعما انفقد و اإلصا�ة معدالت لتق المخاطر من الخالیة

 ما مع جدید لعام فظیو ت و تدر�ب ةلفكت كذلك اهإلی فا�ض المدرب لالعام لخسارة ةفا�اإلض اهعن ینتج

 اهإلیف ا�ض التي و الخسارة من جزءك ة�الشر  لهتتحم االختبار و تدر�بلا قتو  من كذل ه�ستغرق

 الفنیة المقاییس إتباع من م�الرغ و المتضرر، للمعام اهلسداد ات�الشر  تضطر التي ادثو الح �ضاتو تع

 اهعو قو  عند اهب مكالتح نك�م و المخاطر عو قو  نسب تنخفض ن و ل و القدر عو قو  من �منع ال الحذر ان إال

 .العمل بیئة في ل�الفع منفذة و مطبقة الحما�ة و قا�ةو ال من ةلامكمت مةو منظ دو جو  لحا في

 على وفقو لل ادثو حلل لیلتح و �حث إجراء ادثو ح عو قو  عند اهإتباع اجبو ال االجراءاتم اه نبی من و
 أحیانا و نتیجة و سبب حادث لكلف لالمستقب في اهمن قائیةو ال التدابیر اتخاذ على العمل و اهمسببات
 عادة و الثالثة انبو الج كتل ةفاك تحدید في قالتحقی �ساعد و ةلكالمش كلت عو قو  نع ولؤ مس ون ك� شخص

 همسببات على وفقو ال لةو محا و الحادث �معاینة المؤسسة في المهنیة السالمة و الصحة ولؤ مس مو �ق ما
 م.عا لك�ش المؤسسة في األمنیة االجراءات مسیرة ممنتظ لو �ش یتا�ع ماو 

 و تفتیشلل املة ك إدارة نبتعیی الراهن قتو ال في برى كال المؤسسات من العدید مو تق القطاعات ةكاف في     
 التي میةو كالح اتهجلل ةفا�اإلض هذا العمل بیئة في السالمة و مناأل معاییر تنفیذ على الدائمة الرقا�ة

 ا،هدو جو  لحا المخالفات فشك و تفتیشلل ر�ةو د حمالت ل�عم مو تق و االجراءات لكت تنفیذ تراقب و فدهت
 �ما و المخالفات ولت من يأ دو جو  لحا المؤسسات على أحیانا �اتو عق قیعو ت و ، غرامات �فرض مو تق و

 .العمل بیئة في اهعن غنى ال التي ر�اتو الضر  من السالمة و مناأل �عتبر الحالة ولت في القانون  �حدده
 لاق �صفة ، التشر�عات ه� قامت هذات األمر ، المهنیة السالمة و �الصحة لیةو الد العمل منظمة تمتاه   

 قةلالمتع االتفاقیات �عض على) 1( المصادقة في رهاتقصی لخال من لكذ ره�ظ ، العر�یة التشر�عات
  عف تنشأ قد التي المخاطر فلمخت من و لالعام صحة لحما�ة ، األمنیة و قائیةو ال التدابیر و امك�األح

 
القانونیین في دورتھا الثامنة و العشرین الحمایة االجتماعیة القسم األول ، تقریر لجنة الخبراء راجع تقریر ، منظمة العمل العربیة ، ادارة   -1

  www.alabor.org. 2007،القاھرة 
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 التي ادو الم ، العمل زماتل�مست اطمرتب الخطر ون ك� قد ماو  ، تشر�علل قالطاب غیر و السیئ العمل محیط

 . الخطر مصدر نك� ماهم زاته یهتج و ه،معدات هاتو �أد لیتص وأ ، ه�نو كت في لتدخ
 ، العمل ادثو حأضرار  من لالعما نمیأبت هزملتو   ماد�ة لیةو ؤ مس العمل رب لیةو ؤ مس التشر�عات لتجعو   
 المستخدمة هیئةال الجزائري  المشرع لجع فقد) نالتامی(لالمجا هذا عند فقو یت التزامه  ان �عني ال هذا ن كو 
 هفی �مارس يالذ سطو ال في ، لالعام صحة تقي ان اهشأن من التي االجراءات من عةو مجم �اتخاذ زمةلم

 رفع هو الحما�ة من لهدفاو ، همحمایت انلضم قیاتو أ و مال�س من هزملی ما ل� فیرو ت و ، هنشاط
 المرضیة اإلصا�ات من قا�ةو الو  للمعام النشطة الحیاة تمدید انضمو  اإلبداع،و  العمل على القدرة ى و مست
 تؤثر التي لامو الع على القضاءو  العجز، حاالت لیلتقو  اهعو قو  فرص تخفضو  ،العمل اهفی یتسبب التي

 .التدابیر هذه من و لالعما صحة في بالس

 :العمل انكبم قةالمتعل التدابیر – اوال
 ،قنفااأل و مالمناج لعماك قةلمغ ون كت قد و ،هقاتو أم معظ لالعام هفی �قضي يالذ انكالم يه العمل بیئة

 عیةو لن المخاطر إلى عرضة ثركأ الءهؤ  �عتبر و ،لالنق لعما و الزراعیة هنالمك حةو تفم ون تك قد ماك
 ، الخارجیة البیئة في دو جو م خطر لك� ن و یتأثر  همف همألعمال عیةو الن المخاطر إلى ةفا�اإلض ، همأعمال
 منف هلحسا� ل�عم و العمل رب رقا�ة و طةللس خاضعا ون ك� و ، العمل في هقاتو أ ممعظ �قضي لفالعام

 (1). ه�حمایت زمالم ون ك� ان المنطقي
 : العمل نكوأما محالت مخاطر ةھلمواج الوقائیة التدابیر /1

 إلى اهفی نستند عات،و مجم الى اهتصنیف ن و ك� لكذ مع ،العمل بیئة في دةو جو الم األخطار عو تتنو  فلتخت

 .هل يتصدلل المناسبة االجراءات فالختال رةو �الضر  يیؤد فاالختال هذا الخطر، مسبب طبیعة

 :الطبیعیة المخاطر-أ
 ءو س لالعام هل یتعرض نحی ، الطبیعة عناصر من عنصر ه�سبب خطر لك هي الطبیعیة المخاطر
 لالعام یتأثر ،فمثال لهلعم هتأدیت �سبب وأ أثناءلك ذ �حدث ، هل الطبیعي الحد نع انالنقص وأ �الز�ادات

 و، اءو هال حرارة و ، العمل نكأما أسطح حرارة اهمن ، العمل بیئة حرارة درجة في مكتتح التي لامو الع لك�
 سطو  إغماءات إلى مثال يستؤد مرتفعة انتك فإذا. منخفضة وأ مرتفعة انتك اءو س بیالس حرارةال تأثیر

 
 383، ص  2001بالحاج العربي ، النظریة العامة لاللتزام في القانون المدني ( الواقعة القانةنیة ) . د م الجزائر ،   -1
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 على خیمةو  أضرار ل�العام قلفتخ منخفضة انتو  إذا أما الشمس ضر�ات و د�ةلج ا�اتهالت و ، لالعما 
 هیئةال )1( المشرع مألز  اهعو قو  لقب المخاطر هذه ادهو لم �التنفس قلتع ما خاصة ، يلالداخ ازهالج

 ضعو ی ان �جب و ، العمل انكم في �ةو الج باتلالتق من لالعام لحما�ة التدابیر لك �اتخاذ المستخدمة
  . الجماعیة الحما�ة تدابیر تنفیذ تعذر مماو  ، مالئمة فرد�ة حما�ة اجهزة لالعما فتصر  تحت

 الحد نع اهز�ادت وا اهنقص نال ،همأمنو  لالعما لسالمة مةلهاا لامو الع أحد الصحیحة اإلضاءة تعتبر ماك
 لالمثا لسبی على بو لالمط الحد ن و د اإلضاءة ببهتس يالذ فالضرر ل�العام ضرر قحلی بو لالمط

م المناج لعما هم الضعیفة لإلنارة عرضة ثركاأل لالعماو  القرنیة ولح قاختناو  نالعینی مألو  الصداع،
 المخاطر، ذههل يتصدللو ن المعاد و محالال لعما الشدیدة لإلنارة نالمعرضی لالعما ةلأمث من و .قاألنفاو 

 ،ى األخر  المنشآتو  التفر�غو  نالشح رو المر  قمناطو  العمل اقعو مو  نكاأم تضاء ان الجزائري  المشرع مألز 
 محددة اإلضاءة �اتو مست ون كت ان على ،ن و عیلل إصا�ة يأ في تتسبب الو  البصر حةار  منتض إضاءة

 .العمل لطبیعة قفو 
 

 :یمیائیةكال المخاطر-ب
 هذه یز�تر  درجة حسب على رةو الخط فلتخت و یمیائیةك ادو لم لالعام قاستنشا ،عند المخاطرم معظ تنتج
 ى أخر  ق طر  كناهف اناإلنس مجس لهاو لدخ قطر� أسرع قاالستنشا انو  إذا و ، لها التعرض مدة و ، ادو الم
 الصناعیة یاتلعملل نتیجة ،العمل بیئة في تنتشر التي األتر�ة مثال ،نجد لدالج لخال من االمتصاص لمث

 التي الفیز�ائیة یاتلالعم و ، اهعن نتجت التي �ةو یماكال بات�مر لل طبقا مؤثراتها نتتبای و ، ةلفالمخت
 االحتراق اتجو ن لمث األدخنة، و نالمعاد أ�خرة مثال المعدنیة األتر�ةو ، �ةو العض األتر�ة كناهف لها تعرضت

 یتعرض فقد ، لالعام مجس على بيلالس اهتأثیر  في كتشتر  اهنإف ، فاالختال هذه نع النظر �غض، الرذاذو 
 . انالسرط ممالتس و الرئة لف ت و، حساسیةلل
 الغازات من العدید إلى لینالعام تعرض التيو  �ة،و یماكال الصناعات رو تط إلى جيو لو نكالت مالتقد ىأد ماك
 في وأ الحشر�ة، المبیدات صناعة في رلو كلا ماستخدا لمث لیةو أ ادو مو  لهااستعما عند اءو س األ�خرة،و 

 .ى أخر  غازات  مع الغازات هذه لتتفاع نحی رةو خط ثرو أ تصبح ان ن و �م ماو  الصناعیة، یةلالعم
  �ةو هت اهب متت ان �جب التي ق طر  ثالثة المشرع حدد فقد اء،و هال قطر� نع لالعام إلى لتنتق المخاطر نألو 
 
 
 
یتعلق بالقواعد العامة للحمایة التي تطبق على حفظ الصحة و  1991ینایر  19مؤرخ في  05-91من المرسوم التنفیذي رقم  14انظر المادة  -1

 ) 4األمن في أماكن العمل ، ( ج ر عدد 
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 قطر� نع وأ الدائمة، الطبیعیة �ةو هالت وأ یة،كانیكالمی �ةو هالت ق طر  نع إما ،لعملل المخصصة نكاألما 
 اه�حد التي مقاییسلل طبقا ،لشاغ لكل اءو هال من األدنى مالحج انضم جبو ا ماو  طةتلالمخ �ةو تهال

 .مالتنظی
 تقع التي العمل نكأما في اءو هال لتجدید طةلالمخت وأ الطبیعیة یةكانیكالمی �ةو تهال ازهج ب�یر  ان �جب و

 اءو هال ون ك� ان �جب و ، ارهالن ءو ض نع �عیدا لاألشغا اهفی متت التي نكاألما في وأ ، األرض ن�اط في
 نكأما على ظةفاالمح �جب و األمر اقتضى ان مصفى و منقى و ثو لت مصدر أي نع �عیدا لالمدخ
 وأ ساخو األ حفر و القذرةي المجار  عاتو �ال من اآلتیة ائحو الر  تسرب من الصحیة المنشآت و ، العمل

 على ون كت ان و ، ةیلالثق الغازات تمتص لسائو  فیرو ت العمل رب مز لی ماو  ، ى األخر  نالتعف مصادر
 مالتسم لمث بیرةك أخطار على ي و تحت التي العمل نكأما نع لالعام لعز  �جب �ةو تهال لسائو ب مدائ لاتصا

 �منع و ، تجدیده و اءو هال استخراج ازه�ج لاالستعما ذاهل المخصصة فالغر  �دو تز  مع ، ةو النقا مانعدا وأ
 �جب ماو  ا،هب ن و مو �ق التي لاألشغا طبیعة اهبلتتط التي االدنی لمدة إال فالغر  هذه في البقاء لالعما على
 مدة لاو ط همن ثو لالم استخراج و اءو هال تجدید ون ك� ان �جب إذ كلذ أثناء مالئمة �حما�ة او ینتفع ان

 . لاألشغا
 ذات  مالئمة، منا �أجهزة همحمایت فیجب قةلالمغ نكاألما في لالتدخ هممن بل�ط نالذی لالعما أما   
 لمث في ل�عمي الذ لالعام كیتر  ان لاو األح من لحا ي�أ نمك� الو  ،هل یتعرض يالذ الخطر عو ین ةلص
 .قلالمغ انكالم خارج م�قی لاألق على احدو  لعام ،الحراسة  هذه لىو �تو  ن حراسة و د نكاألما هذه

 

 : البیولوجیة المخاطر-ج

 المعدنیة،و  الحیة الدقیقة ائناتكال اهتسبب ،لهعم أثناء لالعام اهل تعرض التي جیةو لو البی المخاطر        

 .ثلو الم ناكالم ،مالطعا ،وى العد اهمن ق طر  �عدة لالعام مجس إلى ماثیر الجو  ساتو الفیر  هذه لفتنتق

 فتنظی اهبین نمو  جیة،و لو البی المخاطر ةهاجو لم تدابیر عدة �اتخاذ المستخدمة، المؤسسة المشرع مألز 

 المسحو  لالغس اسطةو ب كلذ میت الغبار، إثارة ون دو  م�انتظا اهحقاتلمو  لعاملل المخصصة نكاألما أرضیة

 ر ذلكاألم اقتضى مالو  لیفالتغو  هنالذ اعادةو  ،وفالسقو  الجدران فتنظیو  وبذال األرضیة غطاء سمح مالك

 نالتعف أخطار على وي تنط أشیاء وأ لفتلل ةلقاب ادو م اهفی لتستعم التي لالعم نكأما ون كت نا �جب      

 نكاألما هذه فتنظی أما التسرب، من مانع ضو ح على وي تحتو  اتمة،ك ساءلم ابهااللتو  لو األو  الضررو 
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 التدابیر نع النظر ف�صر  المعد�ة، األمراض من الحما�ةو  یره�التط خاصة تدابیر منیتض ان �جب     

 .لاألشغا طبیعة اهبلتتط التي قائیةو ال

 :یةكانیكالمی المخاطر-د

 اآللة مع لهتعام لفع رد وأ لفع نتیجة لالعام اهل یتعرض التي المخاطر عةو مجم يه یةكانیكالمی المخاطر
 و اآلالت تتناسب ان ماوه المخاطر، هذه ةهاجو لم تدابیر عدة �اتخاذ المستخدمة المؤسسة المشرع مألز  و

 رب تفيك� ال إذ ، المناسبة جیاو لو نكالت و التقنیات اختیار حیث من لالعم طبیعة مع ةلالمستعم هیزاتالتج
 و مقاییسلل اآلالت تستجیب ان �شترط التي ، اآلالت ذههل ر�ةو الد الرقا�ة �ممارسة متز لی إنما ، لكبذ لالعم
 )1(. اهفعالیت بتحدید مصادقةلل طنیةو ال جنةلال لفكتت و ، لیةو الد و طنیةو ال ا�طو الض

 عیةو لن تبعا بیرك لك�ش ضاءو الض تتغیرو  ،لالعم مخاطر اشد من اآلالت هتسبب يالذ الضجیج �عتبر ماو 
 8 إلى 7 اليو ح ضجیجلل ون یتعرض المصنع في نیلالعام �عض نجد إذ ،هل التعرض منز و  المصنع،
 ضاءو ضو  ،مالتصاد في مصدره �جد قد الضجیج ذاه لعملل الرسميم او الد ةلطی يأ میا،و ی ساعات

 .السمع حاسة انفقد إلى عادة يتؤد يوه ات،�المحر ك مغناطیسیةو ر هكالو   )اآلالت( كانیكاالمی
 إلى الضجیج إصدار نطو م في فالتخفی وأ حدلل ، بیراالتد من عةو مجم المشرع جدو ا كلذ لاج من
 اجدو ت انكم نع ضاءو الض مسببات ل�عز  المستخدمة المؤسسة متز لت ماو  لالعام صحة مع یتناسب وى مست
 اهل و ، الضجیج مصدر تعتبر التي نكاألما في تو الص متو  تقنیاتم استخدا وأ ، لكذ نكأم ان لالعما

 ذاه في اهب لو المعم المعاییر و مقاییسلل المطا�قة اهفی همالم الغرض ذاهل ى أخر  لةسیو  أي  لتستعم ان
 متز لت المؤسسة انف ، لالعم نكأما في فرةو المت الجماعیة الحما�ة لسائو ب لالعم تعذر إذا أما ، اإلطار

 . لاالستعما فرد�ة الحما�ة لسائو  فیرو بت
 :الصحیة قفاالمر توفیر /2
 قاف�المر  لالعم نكأما �دو تز  05-91 مرق ومالمرس من 18 المادة لنص فقاو  الجزائري  المشرع جبو أ

 المال�س لتغییر فغر  الصحیة، قافالمر  لتشم ا،همن قر�بة نكلو  لالعم نكأما في ون كت ال التي الصحیة،
 األخطارو أ ةفاالنظ مالنعدا ون المعرض لعمالل �مضخات دو مز  لمغاس أنشأ فرد�ة، خزانات �مقاعد زةهالمج
 )2(.الهداخ وأ لالعم نكأما ارو �ج نالتعف وأ مالتسم

 نكأما في الغداء جبةو  ون لو یتنا لاألق على عامال 25 همعدد انك إذا ،لعمالل مالئما محال �خصصو 
  على لتشم ال النشاط طبیعة انتك إذا إال ،لالمغاس في همجباتو  هملو تنا لالعما على رحض� ،لالعم

 
 . 05-91، من المرسوم التنفیذي رقم  10-90انظر نص المادة  -1
 . 07 – 88من القانون  10 – 9 – 8 – 7انظر نص المادة -2
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 . خطیرة مستحضرات وأ ادو م لاستعما 
 لالعم نكأما نع �عیدةو  ،دائمة �صفة نظیفةو  هواة م ون تك ان فیجب ،لالعما اءو إلیة المخصص لاجالم أما

 .لالعم نع الناجمة اإلزعاجاتو  األضرار نع اه�أ�عاد
 

 العامل بتجھیزات قةلالمتع التدابیر – ثانیا
 لحما�ة متستخد قائیةو  واجراءات اتو أد نع عبارة يوه قا�ةو ال معدات من عةو مجمم �استخدا لالعامم تز لی

 عيو ب اهاستخدمو  اهارتدائ ل�جع مما ،لالعم فترة لخال هتفاجئ قد التي المخاطرو  ،)1(اإلصا�ات من لالعام
 .لاحتما لاق على األخطار من فالتخفی من�ض مما میلالس لك�الشو  اهمیته�أ لالعام من
 نكأما في لالعم إلصا�ات او تعرض نالذی لالعما من عینة على أجر�ت التي اإلحصائیات لخال من
م األقداو  هجو الو  نالعیو  الرأس في تقع نیلالعام قلتح التي اإلصا�ات من بیرةك نسبة ان نتبی ة،لفمخت

 )2(:  التالیة المعدات فیرو بت المستخدمة المؤسسة مز لت لذا ،ياألیدو 
 قادرة ون كت ان على للراس الحما�ة ذاتو خ :يه الرأس لحما�ةم تستخد التي الشخصیة قا�ةو ال معدات-

 .الصدمات امتصاص على
 جیدة حالة فيو  لةو مقب بدرجة ةمر�ح ون كت ان �شرط الحما�ة، أحذ�ة يوه انالسیقو  امقداأل قا�ةو  معدات-
 .هتنظیف نك�مو  ،هارتدائ عند انزعاج وأ ي إحراج�أ لالعام �شعر ال إذا
 .لالعم أخطار من السمع قا�ةو ل مفتستخد ناألذ قا�ةو  معدات-
 .اربو الجو  ،ياألید مخدات القفازات في لفتتمث األذرعو  ياألید معدات -

 لو المحم التنفس ازهجو  �عد، نع التنفس ازهجو  والفلتر احد،و ال لاالستعما ذات التنفس حما�ة معدات-

 :العمل نكأما داخل واألمن الصحیة الوقایة شروط :ثالثا
 انضم مستخدمة مؤسسة لك على �قع ، )3(07-88 ون القان من الثانیة المادة �مقتضى الجزائري  المشرع

 :التالیة العامة المبادئ ضعتو  فقد ،)11-3( ادو الم أماو ،  لعمالل مناألو  الصحیة قا�ةو ال
 ،التجهیزات اعو أن لك كذل في �ما ا،ها�عو تو  اهحقاتلمو  اهمحیطو  لالعم نكأماو  محالت ون كت ان �جب-أ

 لو دخ– �ةهو الت( لالعما لصحة ر�ةو الضر  الصحیة قا�ةو ال طو شر  هفی فرو تت انو  مستمرة، رةو �ص نظیفة
  المیاه ودورات المرشات و لالمغاس مع والخزانات المال�س لتبدی نكأما – التدفئة – اإلضاءة – الشمس

 
 05-91من المرجع التنفیذي رقم  22انظر المادة -1
 28فاتح مجاھدي ، مرجع سابق ، ص -2
 07-88من القانون رقم  11الى  3انظر المواد من -3
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 ةفااإلض،� شربلل الصالحو  البارد الماء ،لالعما فتصر  تحت ضعو ی ان �جبو )الخ .عمالمطا فتنظیو   
 .صناعة في ةلالمستعم الضارة ادو الم منع قطر� نع نیةهالم األمراض من قا�ةو ال ،كذل إلى
 لك�ش ا،ها�عو تو  اهحقاتلمو  لعملل المخصصة المحالتو  المؤسسات صیانةو  یئةهتو  متصمی �جب-ب

 :التالیة رو األم خاصةو  ،لالعما منا من�ض
 لو و  الضجیجو  السامة والغازات الخطیرة األ�خرةو  انالدخ من لالعما حما�ة انضم -

 .تظاظكاو  ماالزدحا تجنب و ى األخر  االضرار 
 العتادو  ادو الم لاستعماو  لالنقو  الرفع لسائوو  اآلالت لتشغی أثناء ذا�و  لهمتنق أثناء لالعما منا انضم -
 .ى األخر  ماز لو ال ل�و  البضائعو  المنتجاتو 

 �صفة الحرائق حةفاكم ذا�و  اتاالنفجار و  الحرائق أسباب لك �اتقاء ةلفیكال ر�ةو الضر  طو الشر  انضم -
 .ناجحةو  سر�عة

 ذات اجزو ح اسطةو ب لهمفص وأ الخطیرة نكمااأل نع همإ�عاد وا الخطر من منمأ في لالعما ضعو  -
 .اهب فمعتر  فعالیة

 .حادث وأ عو قو ال كشیو  خطر حالة في لعمالل السر�ع اإلخراج انضم -
 من المؤسسة صاحب �عفي ال أعاله، رةو �المذ رو األم استمرار�ة انضمو  قتحقی �ةو صعو  غالء انف ذاه
 .زامااللت ذاه
 ون القان نفس من08 الثامنة المادة قررت نیة،و القان المقتضیات احترام ،لضفا لك�ش من�ض ان لاج من-ج

 لالتناز  وأ لالتناز  وأ استیراد وأ بیع وأ لمبیع عرضو أ عرض وأ صنع من )لاالستعما قصد( المنع
 :قالمتعم

 لمجا في السار�ة لیةو الد وأ طنیةو ال ا�طو الض إلى تستجیب ال التي اآلالت منواجزاء  اآلالتو  زةه�األج -
 .اهلحق للخ وأ اهصنعو أ اهتصمیم بو عی �سبب مناألو  قا�ةو ال

 نا نمك� التي األخطار من لالعما حما�ة منتض التي الحما�ة ادو الم وأ التجهیزات وأ �األجهزة -
 .لسائو ال هذه لمث ماستخدا بلتتط تراالمستحضو  ادو الم أو عتاد لاستعما �سبب ا،هل ون یتعرض

 ،لالعم ي �هالجار  تشر�علل طبقا فتحدد الحما�ة لاج من اآلالت،و  واألجهزة المنتجات فعالیةو  ا�طو ض أماو 
 .األخیرة هذه تسییرو  ل�و تش مالتنظی �حددو  .مصادقةلل طنیةو ال لجنةري أ اخذ �عد

 لالعم ه� ي الجار  تشر�علل ،راتالمستحضو  ادو المو  العناصر لاستعما إزاء لالتناز و  دواستیرا صنع �خضع- د
 الصحیة قا�ةو ال لمجا في المختصة طنیةو ال یئةهال خاصةو  المعنیة یئاتهالو  المؤسسات على نیتعی لذاو 
  كذلو  ،لالعما صحة على راتالمستحضو  ادو الم الهكتش التي األخطار لتقدیر ر�ةو الضر  ماتلو المع ،مناألو 
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 يتراع مل مستخدمة، مؤسسة من ضرامستح وأ مادة شخص ى اشتر  اذاو ، ق و الس إلى اهإدخال لقب  

 �سبب یة ائالجز  اتهلیو مسؤ  تترتب البائعة المؤسسةو  .البیع فسخي مشتر للف أعاله، رةو �المذ المقتضیات
 2000 و 1000 نبی ما تراوحت مالیة غرامة� �ةو العق لتتمثو  ص،المخت لالعم تشفم اهیثبت التي المخالفة

 6000الى 4000 من �غرامة ر،هأش ستة إلى نر�هش من �الحبس فالمخال �عاقب د،و الع حالة فيو  .دج
 لالعما اهفی یتعرض التي المرات عدد �قدر الغرامة قتطبی ازو ج مع ،ن�تیو العق ناتیه ى�إحد وأ دج

 .المقررة مناألو  الصحیة قا�ةو ال م اجراءاتانعدا �سبب خطر،لل
 المستخدمة المؤسسات على ،لالعم طبو  مناألو  الصحیة قا�ةو ال قانون  من عشرة الحاد�ة ادةلمل طبقا-ه

 ق و �ف داهو مج تقتضي ال ،نقیو المع لالعماو  القصر لالعماو  النساء إلى ةل�و الم لاألعما ان من قتتحق ان
 �ةو لعق یتعرض المادة هذهم اكألح فمخال ، و�للالعم اهب ي الجار  التشر�عیة ماكاألح مراعاة مع ،همطاقت

 3 لمدة �الحبس فالمخال �عاقب دو الع حالة فيو  دج 1500 و 500 نبی ما حاو تتر  مةغرا� لتتمث ئیةزاج
 .ن�تیو العق ناتیه ى�إحد وأ دج 4000 الى 2000 من راوحتت و�غرامة ثرو أ على رهأش
 

 .نیةالھ األمراضو العمل حوادث من الوقایة في مشاركةال زةھأج دور :الثالث الفرع
 انتك انو  ني،مهال الخطر عو قو  لقب هل الحما�ة فیرو ت �قتضي اإلنسانیة، الناحیة من ل�العام متماهاال ان

 ال اناألحی من ثیرالك فيو  ا،همن البعض ان إال المستخدمة المؤسسة قعات على الو أ تقع مةهالم هذه
 اهتماماه رو مح ون كفی الخاص قطاعلل تنتمي المستخدمة المؤسسة انتك انف نا،و قان مقرر هو ماو  اهتقدم

 الحما�ة تلق مال�و  ،متماهاال معدو  الالمباالة �هامسیر  فیمیز میةو العم المؤسسات أما الر�ح ز�ادةو  اإلنتاج
 .نیةهالم األمراضو  لالعم ادثو �ح اإلصا�ة باتمسب دتاز  مالو  قائیة،و ال

 من ةلسیو  الثانیة العالمیة الحرب ثناءأ المؤسسات �عض ادارةو  تسییر في لالعما ة�مشار  اعتبرت كلذل
 تسییر في االشتراكي هجو الت میهافم لإدخا جانب إلى الحرب، احتیاجات فیرو لت لالعما تجنید لسائو 

 ق�ح لعمالل افاالعتر  رةو �الضر  �فرض يالذ النقابي قحلل تبعا االقتصاد�ة، المؤسساتو  المشار�ع
  .لعاملل قالح ذاهب الرسمي افاالعتر  فرنسا لمث الرأسمالیة ندالالب على محت ما وهو  التسییر، في ة�المشار 

 هو هسعو تو  لالعم قانون  متماهال ي از و م سعو ت  النقابي، النشاط لمجاو  مو فهم في سعو الت بهذا صاحب قدو 
 أسالیبو  ق طر  منض اإلدارة،و  التسییر في ة��المشار  الخاصة لالعما مطالب �عض تبني في األخر

 ) 1(.المؤسسات نلجاو  لالعما مجالس في صو الخص على لتتمث محددة،
 
،  2002 سلیمان ، التنظیم القانوني لعالقات العمل في التشریع الجزائري ، عالقة العمل الفردیة ، الجزء الثاني ، د م ج ، الجزائر ، احمیة -1

 267ص 
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 : 1987-1971ةالمرحل في التسییر في العمالیة ةكالمشار نظام -أوال
 العمالیةو  االقتصاد�ة نانیو الق في االقتصاد�ة المؤسسات تسییرو  إدارة في العمالیة ة�المشار  مبدأ اعتبر لقد
 مالتنظی نإ إال ،الجزائر في ياالقتصادو  ي اإلدار  مالنظا اهأساس على مأقی التي األسس أحدو  البدا�ة، منذ
 التسییر قانون  �مقتضىو  ، 1971 سنة في إال رسمیة �صفة میتم ل العمالیة ة�المشار  ذههل نيو القان

 )1(.مؤسساتلل االشتراكي
 يأ لةو دلل تا�عة مؤسسة يف له�عم مو �ق لالعام نا �ما و..... (نه:ا على نالشأ بهذا في قالمیثا نص حیث

 و )اهتسییر  في كذلك و المؤسسة، هذه نتائج في یةلفع رةو �ص ك�شر  نا في أ�ضا قالح هل نفا ، شعبلل
 على اهضعوو  ، االشتراكیة المؤسسات تسییر في لالعما مشار�ة إنشاء نأ�": االتجاه بهذا قالمیثا ف�ضی
 نمنتجیك همر و بد اهفی ن و مو �قو ، االجتماعي ياالقتصاد و السیاسي ن�و كتلل مدرسة لك�ش ، والنح هذا

 في المشار�ة لعمالل ق�ح و ماو أع ثالثة لمدة ینتخب يالذ لالعما سلمج لخال من �التسییر نقائمی
 .مؤسسةلل العامة السیاسة تحدید

 مؤسساتلل االشتراكي التسییر قانون  قفو  االقتصاد�ة المؤسسات تسییر في العمالیة المشار�ة إطار ل�تمثو 
 س،لالمج لك�تشو  المؤسسة لعما عو مجم فطر  من ینتخب يالذ  "حدةو ال وأ ،للمؤسسة لالعما سلمج"في

 ثالثة لمدة ینتخب وعض 25 الى 7 من مؤسساتلل االشتراكي التسییر قانون  من 24 المادة نص فحسب
 في مرة هنشاط نع حسا�ات اهلم �قدو  ،هانتخبت التي لعمالل العامة الجمعیة امأم ولؤ مس هوو  ،)2(اتو سن

 ا،همن لكیتش التي حداتو ال لعما مجالسم أما ولمسئ المؤسسة لعما مجلس �كون  ماك ل،األق على السنة
 في هامهم أداء و لهعم في مجلسال �ستندو  ،النقا�ة في منخرط منتخب لك �كون  ان على ،هانتخبت التيو 

 .مناأل و الصحة حفظ لجنة على قا�ةو ال لمجا
 

 :المؤسسات استقاللیة قوانین ظل في العمالیة المشاركة نظام -ثانیا
 مجلس في لالعما نیلالممث لخال من :ن�یو مست اهل االقتصاد�ة المؤسسات تسییر في العمالیة لمشار�ةا

 لجنة لخال ومن، اإلدارة مجلس رئیس هسأر ی يالذ و نمیهمسالل العامة الجمعیة هتعین يالذ اإلدارة
 انكم لك ى و مست على لالعما يأ نالمستخدمی �يو مند وأ المستخدمة یئةهال مقر ى و مست على المشار�ة

 .عامال 20من ثركأ على ي و �حت متمیز لعم
 
 
 
و  74-71المتعلق بالتسییر االشتراكي للمؤسسات ، و األمر  74-71واألمر رقم  التنظیم االشتراكي للمؤسسات ، انظر میثاق -1

 .173) ص  101( ج ر عدد  1971نوفمبر  16المتعلق بالعالقات الجماعیة للعمل في القطاع الخاص  ، المؤرخین في 
 ) 19سسات االشتراكیة،(ج ر عددالمتعلق باالنتخابات في المؤ 1972مارس03المؤرخة في 74-72من المرسوم  5راجع المادة  -2
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 :لمشاركةا أجھزة یلكتش – أ

 من ةلالعام الطبقة حما�ة في لالعما لتدخ انضم هو اهمن فدهال ،)1( مشار�ةال أجهزة على المشرع نص
 في السالمة همل منتض تدابیر من هنو �حتاج �ما �ةدرا على ن و كتو  ،همأمنو  همصحت ددهت التي األخطار

 .لالعم كنأما
 لالعما عدد انك فإذا المستخدمة، المؤسسة في لالعما عدد مشار�ةال أجهزة لیكتش في االعتبار ن�عی یؤخذ

 احدو  مقر للمؤسسة انك إذا بهذا فقط، ن�یو المند على لالعما المشار�ة فتقتصر عامال 20 ي و �سا وأ لأق
 كنل عامال 20 من لأق لتشغ اهمن حدةو  ل�و  كنأما عدة اهل انتك إذا أما حدات،و  وأ عو فر  اهل لیسو 

 حداتو ال هذه �جمع انكم أقرب في لالعما فیجتمع العدد بهذا زو یتجا المؤسسة في لالعما كل عو مجم
 عدد �تحددو  ،نرتیو د على یتم ي السر و  المباشر الحر، يالفرد االقتراع قطر� عن مندو�یتهم النتخاب
 ان�و مندو  50 إلى 20 نبی ما حو ایتر  لالعما عدد انك إذا احدو  بو مند لمثا ،لالعما لعدد فقاو  المندو�ین

 محددة فئات كناه ان لب  ،لالعما للك حاو تفم تراعاالق �كون  ال، 151 إلى 51 من لالعما عدد انك إذا
 كذل من المشرع هامنع نا،و قان
 هعو فر و  مالمستخد ولأصو  المستخدمة یئةهال في القیاد�ة االطارات لیهع لالنتخاب لقاب غیر �عتبرو 
 لیةو مسؤ  مناصب ن و ل�شغ نالذی لالعماو  المسیرة االطارات لىو األ الدرجة من �النسب هأقار� وأ هاشیو حو 

 �عضتراض اع لحا فىو ، طنیةو الو  المدنیة قيو �حق ون یتمتع ال نالذی لالعماو  تأدیبیة طةل�س التمتع مع
 لىو یت االنتخاب نتائج تثبیت �عد المختصة مةكمحلل االجتماعي مقسلل النتائج ترفع حرااالقت في نی�المشار 
 من نةو كالمت ابهاتكم انتخابو  ي،لالداخ نظامال إعداد األخیرة هذه لىو لتت ،لمشار�ةا انلج انتخاب ن و �و المند

  .هل نائبو  الرئیس
 

 :اھوصالحیات جنةالل عمل سیر -ب 
 بیةلأغ وأ رئیسیا من بل�ط استثنائیا تجتمع ان مكن� ماك رهأش ثالثة لك مرة مشار�ةال لجنة تجتمع
 ان كن�م ماك االجتماع تار�خ لقب نعیو أسب اهأعمال ول�جد لالعم صاحب مالمستخد ملتع ان على اهأعضائ
 جنةلال رئیس لم�ع ان �جب الحالة هذه فيو  له�مث من وأ-المؤسسة مدیر-م المستخد رئاسة تحت تجتمع

 لعم ولجد قفو  رهأش ثالثة لك في االجتماع كون ت قدو  االجتماع تار�خ لقب نعیو أسب لاألعما ول�جد
 )2(.مسبقا محدد

 
 المتعلق بعالقات العمل . 11- 90)، یعدل و یتمم القانون  43( ج ر عدد  1996جویلیة  9المؤرخ في  21-96من األمر  91المادة  -1
المتعلق بكیفیات انتخاب مندوبي  1990سبتمبر  29المؤرخ في  89-90من المرسوم  28الى  20و المواد  7الى  3راجع المواد من -2

 ) 42المستخدمین ( ج ر عدد 
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 قاتو أ هم�منح لالعم صاحب مألز  قد قانون ال انف لمشار�ةا انلج في نالمنتخبی مةهم لیهتس لاج ومن  

 التي االجتماعات في ن و لالممث اه�قضی التي قاتو األ حساب ن و د الشیر في ساعات  (10) دو حد في تفرغ
 ةفاك اهل فیرهو بت كذلو  جنةلال لعم لهیبتس األخیر بهذا قانون ال مألز  ماو  لالعم صاحب اهب یبادر وأ �طالب

 .اهب خاص تبكم قدو  االجتماع كنأما من لسائو ال
 

                                                                     :مشاركةال جانالل اختصاصات – ج

 نكا�م متصل هو ما اهفمن ، اهفی تتدخل ان كن�م التي المجاالت بتنوع لمشار�ةا لجنة صالحیات تتنوع

 ضلفا متقد� في هم�سا التنوع هذا المستخدمة، المؤسسة على الرقا�ة �ممارس قلیتع ما اهومن العمل،

                                                                                                         .  عماللل حما�ة

 وأسباب العمال وأمن �صحة المرتبطة المجاالت من �مجموعة أساسا قلتتع وماتلمع رهأش ثالثة لك متقد

 إلى كذل يیؤد ان ن دو  األقل على كبذل عالقة اهل أو خاصة �صفة األمراض المهنیةو  العمل حوادث

                                                                              )1( .المستخدمة المؤسسة صالحیات في التدخل

ى مد لمعرفة المستخدمة المؤسسة داخل فتمارس �الرقا�ة، ةلالمتص مشار�ةال لجنة صالحیات أما   

 الشغل انمید في المطبقة كاماألح تنفیذ قبةمرا في همتسا وما والتنظیمیة، القانونیة نصوصلل اهتطبیق

 أي لمشار�ةا انلج الحظت إذا أما االجتماعي، ان�الضم قةلالمتع كامواألح واألمن، الصحیة والوقا�ة

 داخل إجراء ي�أ مالقیا صالحیة المشرع اهمنح فقد المستخدمة، المؤسسة فطر  من واخالل تقصیر

وطب  واألمن الصحة �حفظ قةلالمتع والتنظیمیة التشر�عیة كاماألح احترام انلضم المستخدمة المؤسسة

 .العمل

 المواد إنتاج بتطو�ر والخاصة األقل على رهأش ثالثة لك مالمستخد اهإلی اهغلیب التي وماتلالمع/1
 العمل وحوادث التغیب نسبة الشغل، لكیهو  نالمستخدمی عدد تطور العمل، وانتاجیة والمبیعات والخدمات

 .ليالداخ مالنظا قتطبی و نیة،هالمراض واألم
 
 
 11 90من القانون  108 – 103راجع المواد   -1
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 ان�الضم قةلالمتع كامواألح واألمن الصحیة والوقا�ة الشغل انمید في المطبقة كاماألح تنفیذ قبةرام / 2

 والتنظیمیة التشر�عیة ماكاألح احترام معد حالة في دمالمستخ ىلد ئممال عمل لك� موالقیا ، االجتماعي
 .العمل وطب واألمن الصحیة الوقا�ة �حفظ الخاصة

تنفیذها تنظیم العمل(  ةلوحصی السنو�ة �المخططات قةلالمتع القرارات مالمستخد تنفیذ قبل الرأي إبداء/ 3
،إعادة  مقاییس العمل، مراقبة العمل، و توقیت العمل) و مشار�ع إعداد هیكلة الشغل(تخفیض مدة العمل

توز�ع العمال و تقلیص عددهم)،مخططات التكو�ن المهني و تحدید المعارف و تحسین المستوى و 
مة �عرض األسباب التي أدت الى اتخاذ و هنا تكون ملز  التمهین، و النظام الداخلي للهیئة المستخدمة

یوما �عد تقد�م المستخدم لعرض األسباب، و 15القرار المتعلق �النظام الداخلي و االدالء في أجل أقصاه 
 في حالة الخالف حول النظام الداخلي، یتم اخطار مفتش العمل وجو�ا.
اهم مساهمة فعالة في حما�ة و في األخیر نصل الى القول إن لجنة المشار�ة تحقق هدفها ، حین تس

العمال من االخطار التي تتر�ص بهم فهم یتحملون �عض االلتزامات في مواجهة العمال ، لذا فیتعین على 
لجنة المشار�ة إعالمهم �انتظام �المسائل المعالجة و النتائج المتوصل إلیها ،هذا مع وجود االستثناءات 

�أسالیب الصنع و العالقات مع الغیر و �ل المسائل التي  حین یتعلق األمر �المسائل التي لها عالقة
 تكتسي الكتمان و السر�ة.
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 العمل حوادث عن الرقابة في العمل طب و األمن و الصحیة الوقایة أجھزة دور :الثاني بلالمط

 :األمراض المھنیة و
 هذا نس من فدهال العمل، طبو  مناألو  الصحیة قا�ةو ال قانون  من لىو األ المادة في المشرع حدد      

 الصحیة قا�ةو ال مجال في طو الشر  نأحس عمال،لل منتض التي سائلو الو  الطرق  تحدید في المتمثل التشر�ع،
 المقررة االجراءات بتنفیذ ةكلفالم المستخدمة المؤسساتو  لةو ؤ المس األشخاص نعییتو  العمل، بطو  مناألو 
 ماتزا�االلت اإلخالل عن نلیو ؤ المس تحدیدو  ، األجزاء حةلمص في وفالظر  نلتحسی یرمي حو طم فده هان

 . التشر�ع هذا اهرتب التي
 نكا ماهم مستخدمة مؤسسة لك همن الثانیة المادة هامكألح أخضعت ،فقد هتطبیق نطاق حیث من أماو 

 هنالمو  میة،و العم ن�و او الدو  التجار�ةو  الصناعیة المؤسسات �شمل وهذا، هإلی تنتمي يالذ النشاط قطاع
 المؤسسات على همكاحأ تنطبق ةیلالعائ المعامل حتىو  اهعو ن نكا ماهم الجمعیاتو  المدنیة ات�الشر و  الحرة،
 . الفالحیة النشاطاتو  المقالعو م المناجو  النقل
 قا�ةو ال أجهزة سةالدر  لو األ الفرع خصص ،نفرعی إلي بلالمط قسمنا جهزةاأل ذههب ماإللما من مكننت حتى

 من قا�ةو ال في العمل طب رو لد الثاني رعالف في تطرقناو  ،ماهالمو  یلكالتش حیث من مناأل و صحةلل
 )1(.واألمراض المهنیة العمل ادثو ح

 

 واألمن الصحیة الوقایة أجھزة :األول الفرع
 قا�ةو ال اعدو ق تطبیق ماهم اهل ل�و تو  قا�ة،و ال جانل إنشاء في مةه�المسا المستخدمة المؤسسة المشرع مألز 

 مؤسسة من لف�خت جهزةاأل هذه لكش إن إال مستخدمة ةهج لك ىلد میةإلزا انتك و�ن ،1 مناألو  الصحیة
 المجال ذاهل المنظمة قانون ال صو نص أم ، نیةو القان الناحیة من یبرره ما هل فاالختال وهذا ،ى أخر  إلى

 ماهالم في تقر�با كتشتر  اهأن نحی في المستخدمة، المؤسسة في العمال عدد يأ یة،لالعم الناحیةو 
 .اهل حةو الممن االختصاصاتو 

 

 واألمن الصحیة الوقایة أجھزة یلكتش حیث من :أوال
 إلى تتعداه  وأ فقط، ن�یو �المند المؤسسة تفيكت فقد ال،كأش عدة تأخذ اهأن �عني أجهزة حلمصط ر�ذ إن
 .مناألو  قا�ةو لل حةلمص مأما كون فن كذل من ثركأ كون � نمكن أ� ماك ،جانلال
 
یتعلق باللجان المتساویة األعضاء ومندوبي الوقایة الصحیة و األمن ، (ج  2005ینایر  8مؤرخ في  09-05رقم  مرسوم تنفیذي -1

 )4ر عدد 
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 واألمن الصحیة الوقایة مندوبي تعیین-أ
 وأ ي و �سا نیلالمشتغ العمال عدد نكا إذا مناألو  الصحیة قا�ةو لل ن�یو مند نبتعیی المستخدمة المؤسسة متز لت

 م�تو  .المجال هذا في یالهتأ ثركاأل العمال من نااثن �ساعده احدو  بو �مند تفيكفت ، ( 09) تسعة عن �قل
 )1(.یالیمإق المختص العمل تشفم إلى التنصیب حضرم یرسل إن على دمالمستخ فطر  من همتنصیب

 
 واألمن الصحیة الوقایة جانل یلكتش-ب

 من ثركأ متستخد المؤسسة انتك إذا  مناألو  الصحیة قا�ةو لل اجانل �او جو  المستخدمة المؤسسة تؤسس
 تكون ت األعضاء، �ةو متسا جانلال تكون و  المدة محددة غیر عمل دو عق �المؤسسة همتر�ط عمال، (09)تسعة
 .العمال يللممث العدد نفسو  المؤسسة مدیر�ة ن و ل�مث أعضاء(03) ثالثة من
 حدات،و  عدة من نةو كم المؤسسة نتكا إذا أما حدات،و  اهل كون � إن ن و د احدو  مقر مؤسسةلل نكا إذا هذا

 أما حدة،و ال جانل تسمىو  عمال،  (09)تسعة تشغل انتك متى قا�ةو ال لجنة یلكبتش زمةلم اهمن حدةو  لكف
 المستخدمة هیئةل العامة المدیر�ة تعتبر الو األح لك في ،ن�یو �المند تفيكفت( 09) من أقل تشغل انتك إذا

 .المقر �مثا�ة
 قلتع اءو س المؤسسة جانل من أقل اهتلیكتش إن �الحظو  العمال، ن�مثال ن�و عض من حدةو ال جانل لكتتش

 وأ تمثیال ثركاأل  النقابي لكیهال قبل من كون � العمال يلممث نتعیی إنف المؤسسة وأ حدةو ال جانلب األمر
 في فرو تت نأ على حل، آخرو  العمال عةو مجم قبل من االنتخاب إلى ءو جلال م�تو  ،المشار�ة لجنة فطر  من

 قا�ةو ال جانل أعضاء �ةو عض تستمرو  ،مناألو  الصحیة قا�ةو ال مجال في تراالخبو  التهالمؤ  العمال ممثل
 وأ المستخدمة هیئةال لو مسئ إلى الرئاسة دو تعو  تجدید،لل ةلقاب اتو سن  (03)ثالث لمدة مناألو  الصحیة

 )2(.لهممث
 واألمن الصحیة الوقایة حةلمص إنشاء-ج

 العمال عدد ق و �ف نحی، مناألو  الصحیة قا�ةو ال حةلمص اجبار�ا،و  میااإلز  المستخدمة المؤسسة لكتش    
 مثال ا،هنشاطات طبیعة وأ المستخدمة هیئةال میةهأ  اقتضت ماكل وأ عامال،  (50) نخمسی اهب نیلالمشغ

 .ي الر و  میةو العم األشغالو  البناء لقطاعات وأ الصناعة، لقطاع التا�عة النشاطات أحد تمارس نحی
 
سانیة ، سكیل رقیة ، دور لجان الرقابة الصحیة و األمن في الوقایة من االخطار المھنیة داخل المؤسسة . األكادمیة للدراسات االجتماعیة و االن -1

 2014، الجزائر ،  11العدد 
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 .09-05من المرسوم تنفیذي رقم  22المادة  -2
 

 :واألمن الصحیة الوقایة أجھزة امھم- ثانیا
 إال ا،لهعم سیر ذا�و  اهتنظیمو  الهیكتش حیث من افهاختالو  جهزةاأل هذه تعددم رغ    

 لصحة عاةرا م مناألو  الصحي قا�ةو ال �مجالم تماهاال يه ،همل طةو المن األساسیة مةهالم في كتشتر  اهأن
 هامالم طبیعة على التأثیر إلى أ�ضا رةو �الضر  يیؤد سیعو التو  التضییق نبی جهزةاأل هذه عو تن كنل العمال،

 .ى أخر  ةهج من قا�ةو ال حةلمصو  ةهج من جانالمو  ن�یو �المند األمر قلیتع نحی خاصة ،همل ة�لو الم
 
 :واألمن الصحیة الوقایة جانول مندوبي امھم -أ

 جانل تجتمعو  ر،هأش ثالثة لك احدةو  مرة عاد�ة رةو د في مناألو  الصحیة قا�ةو لل المؤسسة لجنة تجتمع
 من استدعاء على بناء كذل میت كذل رةو الضر  تقتضي عندما االجتماع انیةكإم مع رهالش في مرة حدةو ال

 )1(.جنةلال رئیس
 مناألو  الصحیة قا�ةو ال مجال في اختصاص يذ شخص �ل اهاجتماعات رو لحض وتدع إن جنةلل كن�م
 اهأعضائ إلى له�رسو  اهرئیس �عده نحضر في التو مدا ن و تد ا،هأشغال في اهمساعدت هشأن من العمل طبو 
 .المتا�عةو  التنفیذ لكیه الىو 
 :  )2(يلی فیما اهصالحیات تتمثلو 

 االستعمال حیث من جماعیة انتك اءو س الحما�ة، قاعدة تراماح نالضم اتخاذها اجبو ال التدابیر تنسیق -
 المؤسسة داخل اهتطبیق ىمد من أ�ضا دكالتأ بل كذل على األمر �قتصر الو  عامل، لك� خاصة فرد�ة، وأ

 .المستخدمة
 األشغال طبیعة حسب نالمستخدمی ن�و كت فییكتو  ،مناألو  الصحیة قا�ةو ال أجهزة أعمال تنسیق -
 حسب مناألو  الصحیة قا�ةو ال مخططات قافو تو م انسجا من دكالتأ إلى ةاف�اإلض ا،هب المرتبطة األخطارو 

 .العمل سطو ب الخاصة األخطار
 �صفة العمال لكل نیةهالم األخطار من قا�ةو ال مجال في نمستخدمی ن�و كتو  العمال مإعال في مةهالمسا -

 تغیر عند وأ مرة لو �أ االلتحاق عند اءو س خاصة �صفة الخطرة األعمال في ن و ل�شتغ نالذیو  عامة،
 .العمل في ةلالمستعم اتو األد وأ المناصب

 

 
 )4یحدد صالحیات لجان مابین المؤسسات للوقایة و األمن (ج ر عدد 2005ینایر  08مؤرخ في  10-05المرسوم التنفیذي رقم  8المواد من  -1
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 قلیتع خیصيلت تقر�ر إعداد األخیر في ملیت ا،هب المرتبطة اإلحصائیات اعدادو  العمل ادثو ح سةادر  -
 .یمیالإق المختص العمل تشفم إلى همن نسخة لترسل ا،هبنشاطات

 

 :واألمن الصحیة الوقایة حةلمص امھم -ب
 الصحیة قا�ةو ل األعضاء �ةو المتسا جنةلال تقرها التي قا�ةو ال التدابیر �اتخاذ مناألو  قا�ةو ال حةلمص كلفت
 :) 1( التالیة �الصالحیات تتمتعو  اهب لو المعم تنظیماتلل طبقا �المؤسسة مناألو 

 على السیرو  مناألو  صحةلل األعضاء �ةو المتسا جنةلل ة��مشار  مؤسسةلل العامة السیاسة إعداد في همتسا -
 هیئةل التا�عة قا�ةو ال سائلو ل نالحس السیر من التحقق قلتع ما خاصة المجاالت �عض في تنفیذها

 .المستخدمة
 اعدو الق تطبیق على السیر األعضاء، �ةو المتسا جنةل�ال �االتصال العمل مناصبو  العمل كنأما تفتیش -

 یماتلالتع اةراعم ذا�و  مابه المعمول مالتنظیو  التشر�ع في اهیلع صو المنص
 .العمل سطو  مناألو  الصحیة قا�ةو ال
 مجال في نیةهالم األخطار من حما�ةلل اتو السن المتعددةو  �ةو السن المخططات إعداد-
 .األعضاء �ةو المتسا جنةل�ال �االتصال الصحیة قا�ةو ال

 التي رو األمو  العمل ادثو ح لو ح تحقیق لك في قا�ةو ل األعضاء �ةو المتسا جنةلال مساعدة -
 .خیمةو  اقبو ع في یتسبب إن هشان من خطر دو جو ب حيو ت قد
 .یمیالإق المختص العمل تشفم ماعالو  العمل ادثو �ح المرتبطة اإلحصائیات إعداد-
 .هم�نو كتو  همعلیمتو  مناألو  الصحیة قا�ةو ال نامید في المستخدمة المؤسسة عمال تر�یة في مةهالمسا-
 السیما العمال لجمیع �النسبة ى و مست نتحسیو  ن�كو ت مجال في اتو السن المتعددة �ةو السن مجاالبر  إعداد -

 .الجدد نیلالمشتغ
 التحقیقاتو  ئق،االحر  حةكاف�م قةلالمتع التدابیر وأ العمال لیمبتع العمل ادثو �ح قةعلالمت �التحقیقات مالقیا -

 .واألمراض المهنیة العمل ادثو �ح قةلالمتع
 مخطط ضعوو  ئق،حراال حةكافم مجال في اإلنقاذو  �التدخل فرق  لیمتع مبتنظی مناألو  قا�ةو ال حةلمص كلفتو 
  .ئقراالح حةكافم عتاد قبةمرا على رسهال ذا�و  تدخللل
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 في همتسا التي المجالت لك في التدخل مناألو  الصحیة قا�ةو ال حةلمص صالحیات من كون � هیلعو     
 العمل طبیعة تستدعي نحی أحیانا المتخصصة یئاتهال �عض �مساعدة ،هتنظیمو  العمل وفظر  نتحسی

 خالل من اتئیهال هذه مساعدة تكون و  العمل، سطو  في البیئةو  الصناعیة قا�ةو ال �خص فیما سیما ال ،كذل
 إن الیهع القضاء وأ اهمن یللتقلل ةلو محا في نیة،هالم �األخطار التنبؤ إلى فدهیي الذ البحثو  سةراالد
 .كنأم
 وأ المحالت سیعو تو  العمل، مناصب هیئةت اعادةو  جدیدة عمل مقاییس إدخال سةاالدر  خالل من لو تحا إذ

 ید�ة،لالتق یفیاتكالو  الطرق  تغییرو  العمل، مع ثركأ تتناسب تهیزاتج وأ معداتو  جهزةأل اقتناءو  ا،هتحدیث
 .العامل حما�ة في همتسا انتو  إذا جدیدة مادة لك استعمالو 

  السجالت، من عةو مجم ك�مس مناألو  الصحیة قا�ةو ال حةلمص متز لت الصالحیات هذه إلى افة�اإلض
 :ذ�رهان
 
 همل نالذی األعضاء ءراآو  مالحظات منیتضي الذم : العمل بوط واألمن الصحیة الوقایة سجل-أ

 �صحة المضرةو  الخطیرة ضا�األمر  قعلیت فیما العمل طب ذا�و  مناألو  الصحیة قا�ةو ال �مجال عالقة
 الصحة لمعاییر المحددةو  نا،و قان الیهع صو المنص اعدو الق تطبیق عمد اه�الحظن قد التي ،همأمنو  العمال

 .العمل وفظر  نبتحسی المتعلقة صیاتو الت ذا�و  العمل كنأما في مناألو 
 

 الخطیرة العمل ادثو ح تضمن :العمل بحوادث المتعلقة التقاریر تدوین سجل-ب
 لةو لمحا العمال هال یتعرض التي  ،)1(أ�ضا األمراض المهنیة تسجیلو  العمل، نكام في قعتو  التي ةتلالقاو 

 .اهتهاجو م یفیةك وأ هامن ف�التخفی المتعلقة التدابیر ر�ذ مع ا،هأسباب تحدید
 

 نبی من المنشآتو  اآلالت إن �اعتبار : الصناعیة تازوالتجھی منشآتلل التقنیة جعةارالم سجل- ج
 مالحظات تسجیلو  التقنیة، رقا�ةلل اهعو خض رةو ضر  المشرع مألز  ادث،و الح عو قو  في مةهالمسا األسباب
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 المعاییرو  مقاییسلل الصناعیة تاز هیالتجو  المنشآت مطا�قة ىمد نتبی التي المختصة هیئةال صیاتو تو    

 .الفحص هذا ءاإجر  تار�خ الدفتر هذا في ن و ید إن رةو ضر و  التشر�ع، في اهب لو المعم
 
 تار�خ منیا �الحادث المتعلقة العناصر من عةو مجم ر�ذ من�تضو  :العمل حوادث سجل-د
 المتعلقة ماتو لالمع أما ، الفهخ التي اإلصا�اتو  اهفی حدث التي وفالظر و  هعو قو  أسباب ،هانكمو  هعو قو 

 هذه مترق ،لیهع حصل يالذ یلهالتأو  اهمن استفاد التي العجز مدةو  هاسم المثال سبیل على ر�فیذ �العامل
 )1(. ه� لو المعم متنظیلل فقاو  اهیلع قعو �و  السجالت

 كذل العمال،و  مالمستخد نبی كمشتر  امالتز  وه مناألو  الصحیة قا�ةو ال تدابیر إن لو الق إلى صلو نت اأخیر و 
 إحاطة إلى ةاف�اإلض ،هامار تاح على رهالسو  مناألو  الصحیة قا�ةو ال تدابیر �إعداد ن و مطالب نالمستخدمی إن

 نع تتناسب التي قا�ةو ال سائلو  ضعو ب مز لم هأن ماك ا،�هو تحت التي المخاطر لك� نةهم يأ لةو از م قبل العامل
 عد حال في ةلالمحتم المخاطر ن�بیو  فعالیة، ذات تكون  حتى اهاستخدام على العمال تدر�بو  الخطر

 يكف� إذ المخالفة، القاعدة مصدر إلى التطرق  ن و د هذا ، نالمخالفی عماللل المقررة اتءاالجز  و استعمالیا،
 حد إلى أحیانا تصل التي التأدیبیة ءاتاز جال العامل على لیترتب هري و ج ام�التز  اإلخاللو  االمتثال معد

 عمل بیئة تحقیق إلى یدك�التأ يیؤد نالطرفی الك امتثال علیهو  .العمل رب على لیةو مسؤ  �غیر العامل فصل
 .منمؤ  عملو  آمنة

 
 .نیةالمھ راضواألم العمل حوادث عن الوقایة في العمل طب دور :الثاني الفرع
 الطا�ع في هامهم انحصرت حیث ،هفو ظر  نتحسی و العمل متنظی في مةه�المسا العمل طب رو هظ ارتبط

 العالمیة المنظمة و لیةو الد منظمةلل ة�المشتر  جنةلال ضعتو  كلذل استثنائیة عالجیة ماهم و أساسا، قائيو ال
 الدرجة على ظةافالمح إلي فدهی هان إذ العمل لطب اسعاو  ماو فهم 1950 سنة لىو األ اهرتو دى وف صحةلل

 في إ�قائي و العمال ضعو  و.هنالم جمیع في عماللل االجتماعي و نيهالذ و الجسمي الرخاء من ى و القص
 )2(.النفسي و جيو لو الفیز� عهم ضو  متالئ التي نةمهال
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 المؤسسة في ودوره العمل طب افدأھ :أوال

 تعد الذم العمل طب فدهی ، العمل طبو  مناألو  الصحیة قا�ةو ال قانون  من عشرة الثانیة المادة �مقتضى
 :إلى أحیانا عالجیة،و  أساسا، قائیة،و  هنتهم

 اجل من ،هنالم ةكاف في یةلالعقو  البدنیة العمال حةرا من قدر بركأ على الحفاظو  الترقیة -
 .اإلبداعیةو  اإلنتاجیة راتهمقد ى و مست رفع
 الضرارا ل�و  األمراض المهنیة وأ ادثو الح هاعن تنجز إن كن�م التي األخطار من العمال قا�ةوو  حما�ة -

 .هم�صحت الالحقة
 فدهب اهقبتامر  ذاو� العمل، كنأما في العمال �صحة تضر قد التي املو الع لك تشخیص -
 .اهیلع القضاء وأ اهمن یللتق
 مع العمل فییكت ذا�و  النفسیةو  جیةو لو الفیز�راتهم قدو  یتماشى عمل في العمال ا�قاءو ن تعیی-

 .همتهم في ناإنس ل�و  نااإلنس
 .عماللل نشیطة الحیاة تمدید ناضمو  العجز حاالت تخفیض-
 . العمل محیط في العمال صحة ى و مست متقیی-
 ذات ضرااألمو  األمراض المهنیة تومداو�ا اصلو المت �العالج فلكالتو  عماللل االستعجالي العالج متنظی– 

 .نيهالم الطا�ع
 .الطبیعةو  نالإلنس �النسبة البیئة حما�ة في مةهالمسا-

 العمل طب حةمصل إنشاء :ثانیا
 على زامالت وهو  ،المؤسسات جمیع في ي إجبار  مالعلل الطیبة ةالحما� منتض التي حةلالمص هذه إنشاء
 ر،�الذ فان قانون ال من عشرة �عةر األ المادة �مقتضىو ، ه�مصار�ف كفلتت إن الیهع األخیرة، هذه عاتق

 حةلالمص هذه تنشئ إن المستخدمة المؤسسة على نیتعی لذاو  ا،هنفس العمل كنأما في العمل طب �مارس
 حةلمص إنشاء من مالتنظی �حددها ا�طو لض فقاو  حةلالمص هذه حالت إذا كنلو  مالتنظی �حددها ا�طو لض فقاو 

 :)1(الیهع نیتعی المستخدمة، المؤسسة فطر  من العمل لطب
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 .یميلإق أساس على المؤسسات ین ب ما طبیة حةلمص إنشاء في مةهالمسا ماإ -
 .ذجيو نم اتفاق حسب كذلو  الصحي، القطاع مع اتفاق رامإب اماو  -
 ،هماتاالتز  عن ىلتخ وأ المستخدمة المؤسسة بللط االستجا�ة الصحي القطاع على تعذر إذا ما حالة فيو 

 كذلو  ل،همؤ  طبیب أي وأ العمل طب في مختص لكیه أي مع اتفاقا متبر  إن األخیرة هذه على نیتعی
 طر�ق عن العمل، طب مصالح رتسییو  متنظی طو شر  كذل�و  األخیر، هذا �حددو  .ذجيو نم اتفاق حسب
 ى و مست على العمل طب �مباشرة قل�تعو  یتخذ كل قرار في العمال ولممث ا،�و جو  ك�شار  إن على ،مالتنظی

 .المستخدمة المؤسسة
 العمل طبیب لألداء ي ر و الضر  قتو ال حساب أساس على مبنى �معیار اخذ  ،الجزائري  المشرع إن نالحظ

 العمل طبیبي �ؤدو  الطبي، كلالس على المطبقة عمللل نیةو القان ر�ةهالش المدة ق و �ف وأ ي و �سا عندما هنتهم
 رة،و الخط شدید قعو م في ن و ل�عم عمال عشرة للك رهالش في احدةو  ساعة �معدل نمیقاتی أساس على هنتهم
 في ز�ادة كن�مو  الهیلق وأ رة،و الخط سطو مت قعو م في ن و ل�عم عامل 15 لكل احدةو  ساعة �معدل الثانيو 

 في فيار غالج اهقعو مو  المستخدمة هیئةال محجو  لمعمل طبیعیة اصفاتو م حسب نر�و �المذ نالمیقاتی
 .الصحي التخطیط

 
 :العمل طبیب اممھ :ثالثا
 أساس على وأ ملكاال قتو ال أساس على إما عندها، �شتغل التي المؤسسة ىلد مستخدما العمل طبیب �عد
 وأ( الطبیب إنف ،كذل معو  .عمل عقد �مقتضى المؤسسة لرئیس تا�ع أجیر العمل، طبیبو  الجزئي قتو ال
 الو مسئ شخصیا، �بقى،و  الطبیة هنتهم ممارسة حیث من مستقل المستخدمة، المؤسسة ىلد  )الطبي لهیكال

 )1(.البحتة التقنیة هأخطائ عن
 عد �مقتضى الطبیة حةلالمص اهتسبب إن كن�م التي رااألضر  عن الو ؤ مس المؤسسة، مدیر �عتبر �المقابل،و 
  ةیالسبب عالقة إثبات �شرط السل، مرض رو هظ إلى منتظمة صو �فحم القیا عد يیؤد نكأ اهتنظیم فا�ةك
 المتعلقة  ، التنظیمیةو  نیةو القان صو النص إلي استنادا و.صو الفح مانتظا معدو  المرض هذا رو هظ نبی ما

 :اعو أن أر�عة إليم اهالمم تقسی كن�م العمل طب مبتنظی
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 :باالستشارة قةعلمت امھم- أ

 الصحة �حفظ المتعلقة المسائل جمیع في المستخدمة هیئةال ك�شار  إن العمل طبیب على 21 المادة حددت
 اجبو ال االجراءات نأ�ش العمل لصاحب ارامستش �عتبر ،حیث العمل سطو  في السالمة و العمل طب و

 في العامة ةافالنظ و المؤسسة في هطو شر  و العمل وفظر  ینلتحس و العمل ادثو ح عو قو  لمنع اتخاذها
 من العمال ،حما�ة البشر�ة الجسمیة البنیات مع رهأثتو  و هتقنیات و العمل مناصب فكییت و العمل كنأما

 في نالمستخدمی ،إرشاد األمراض المهنیة و العمل ادثو ح أخطارو  الخطرة ادو الم استعمال السیما ر،ااألضر 
 تحقیقات و إجراء دراسات نیةكاإم حیث من الصحة ترقیةو  العمل سطو  مناأل و ةافالنظ و الصحة نمیادی
 المتعلقة تار غیالت و الجدیدة التنظیمات و البناءات �خص فیما أ�ضا �ستشار و �ئةو األ وراض األم عن
 . اآلالت و جهزة�األ

 :الطبیة بالفحوص قةلمتع اممھ – ب
 صو الفح �عض ءراإج مكن� ماك العمل افاستئن صو فحو  ر�ةو د صو فح، فظیو الت أجل من صو فح
 وأ معد�ة ضاأمر  أي �  إلصابته وأ ، المنصب لشغل هلهتأ و العامل سالمة من دكتألل  ، )1(یةلمیكالت
 نحی هنتهم �أخالقیات اإلخالل ن و بد االحتفاظ و العامل عن ملكا لفم �إعداد الطبیب متز یل و نیةهم

 .  نيهالم �السر األمر قلیتع
 :افواإلسع األمن مجال في بالرقابة المتعلقة امھالم-ج

 حاترااالقت متقد� و  ،هفو ظر  و العمل سطو  على لالطالع العمل كنأما إلي لو الدخ في الحر�ة له إن �حیث
 متقد� مجال في العمال كو�نت فيم و �ق ماو  عامللل الصحیة الحالة و ن�الس قةلمتع معیة ءاتجراإ لالتخاذ
 )2(.األمراض المهنیة و العمل ادثو �ح نالمصابی العمال نيهالم فكییالت إعادة و لیةو األ اتافاإلسع

 

          :االستعجالي العالج اممھ- د
  م�قد الو  ،)العمل ادثو ح من قا�ةو ال– الصحیة التدابیر على رقا�ة ( فقط قائيو  وه العمل، طبیب رو د إن 

  المؤسسة رئیس عاتق وعلى    �األتعاب المطالبة هل �حق ال ماك االستعجال، الحاالت في إال العالجات 
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 .)المرضىو  نكاالم( لهعم لممارسة الالزمة سائلو ال هل م�قد نأ 

 ضار غأ  أل�ة فحص لك� مالقیاو  لیهاع التحالیل راءإج قصد ا،لبه�ط وأ عینات �أخذ إن العمل لطبیبمكن �و 

 صحة على ظةافمحلل ي ر و ضر  إجراء لك �اتخاذ صيو ی الفحص،و  التحالیل هذه نتائج ءو ض وعلى .یدةفم

 .العمل طبیب ءراآ االعتبار، ن�عی تأخذ إن المستخدمة المؤسسة على ن�تعیو  .العمال

 الصدد، هذا فيو ، میةو العم طةلالس تماماتها  نبی من �عد العمل، ألطباء المستمرو  ليو األ ن�و كالت إن -
 أنشطة عو مجم مبتنظی فلكتت الصحة مصالح إن على ،07-88 قانون ال من 15 قانون ال من المادة نصت
 نا�ضم .مرجعیة ى أخر و  ا�ط،و الض تحدیدو  بحثلل مصالح �إنشاء .مالنتظا اهعتراجمو  اهتنسیقو  العمل طب
 .نالصحیی نالتقنییو  األطباء لصالح ةكلالرس

 
 العمل طب على الرقابة :بعارا
 طبقا العمل، یهتشمفل العمل، طبو  مناألو  الصحیة قا�ةو ال مجال في ي السار  التشر�ع رقا�ة المشرع، ل�و أ
 المؤسسة لو مسئ �إنذار التشر�ع، هذا مخالفات معاینة عند العمل، تشفم مو �ق و .اهل لةو المخ صالحیاتلل

 حد ضعو ل أجال محددا العمل، اهب ي الجار  مالتنظی و التشر�ع في المقررة یماتلتعلل �متثل حتى المستخدمة،
 تطبیق رقا�ة تمارس الصحیة �المصالح طةو المن اإلدار�ة و التقنیة الرقا�ة عن فضال و ،المخالفات كلتم

الصحیة المختصة التي تعین  مجال طب العمل من قبل مفتشیة العمل للمصالح في التشر�عیة صو النص
او  الوقا�ة الصحیة و األمن لهذا الغرض ،أطباء مكلفیین �مهمة الرقا�ة و التفتیش إذا ما تحقق عضو لجنة 

مندوب الوقا�ة الصحیة و المن أو طبیب العمل أو أي عامل، من وجود سبب خطیر وشیك الوقوع ،یبادر 
،بهدف اتخاذ االجراءات  من �مثلهما أو ینوب عنهما قانونا فورا �إشعار مسؤول األمن أو مسؤول الوحدة أو

 الضرور�ة الفور�ة المالئمة.
و عندما یتحقق مفتش العمل أثناء ز�ارته التفقد�ة لوحدة ما ، من وجود سبب خطیر وشیك الوقوع یهدد إما 

من  34ته المادة یتخذ أي اجراء مفید، وهذا ما أكد أمن العمال أو حما�ة الوحدة، �قوم �إخطار الوالي الذي
،و�ل مخالفة ألحكام هذه المادة �عاقب �غرامة تتراوح ما بین  قانون الوقا�ة الصحیة و االمن وطب العمل

و �غرامة تتراوح ما بین دج ،و في حالة العود �عاقب �الحبس من شهر�ن إلى ستة أشهر  2000و 1000
   اتین العقو�تین.دج أو �إحدى ه6000و 4000
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 :المھنیة األمراضولوقایة من حوادث العمل أجھزة الرقابة الخارجیة لالمبحث الثاني: 

االمراض المھنیة من أھم القضایا التي لوقایة من أخطار وحوادث العمل واتعتبر مسألة الحمایة واألمن و   

القوانین الضمان ا حیزا كبیرا في تشریعات العمل وكبیرة، من حیث خصصت لھ أولتھا الدولة أھمیة

 االجتماعي.

بعد صدور نصین: المرسوم  1967صدر أول نص جزائري حول صالحیات ھیئة مفتشیة العمل سنة    

و یتضمن النظام الخاص المطبق على مفتشي العمل و  1968ماي 30المؤرخ في  366-68التنفیذي رقم 

 .یتعلق بالنظام الخاص المطبق  1968ماي 30المؤرخ في  367-68، و المرسوم رقم االجتماعیةالشؤون 

المتضمن صالحیات مفتشیة العمل و الشؤون االجتماعیة  1975أفریل 29المؤرخ في  75-33لقد سمح االمر 

لمفتشي العمل بممارسة جل االختصاصات في القطاع االقتصادي بكل فروعھ، و بطبیعة الحال كان للتشریع 

المؤرخ  78-12ة العمل، و یتجلى ذلك من خالل القانون رقم بالسیر االشتراكي للمؤسسات أثره على مفتشی

 المتضمن القانون األساسي العام للعامل و كذا نصوصھ التطبیقیة. 1978أوت  5بتاریخ 

االقتصادیة التي شرع فیھا  لإلصالحاتعرف عالم الشغل تغییرا جذریا، وذلك نتیجة  1990من سنة  بتداءاإو

 سوق.قصد احالل اقتصاد ال 1988منذ 

بإدخال المزید من المرونة في العالقات االجتماعیة و  1990لقد سمح صدور التشریعات االجتماعیة سنة 

المھنیة، وذلك من خالل اعطاء مكانة أوسع لالتفاقیات  الجماعیة و السماح للشركاء االجتماعیین بالتكفل 

 العمل.  بجانب ھام من القانون االجتماعي الخاضع من قبل تشریع 

نظرا لألھمیة القصوى لھذا المجال جعلت مصالح أو ھیئات خارج المؤسسة لتجسید ھذه الوقایة الصحیة      

و األمنیة للعمال و من بینھا التي سنتطرق لھا في المطلب االول لدور مفتش العمل بینما سنتطرق في المطلب 

 (1)رقابة.و الھیئات االستشاریة في ال ةالثاني لتبیان دور الضمان االجتماعی

 

1-  Jean, Maurice Verdier, Ali, Coevret , Marie- Armelle Souriac,Droit du travil volume1,14eme edition,Paris 

France,2007 ,p31  

 



 الفصل الثاني : دور الرقابة في الوقایة من حوادث العمل و األمراض المھنیة                                        

51 

 

 المطلب األول: دور مفتشیة العمل في حمایة العامل من حوادث العمل و االمراض المھنیة:

أدى ظھور التشریعات العمالیة و تزاید التقدم التكنولوجي و النمو المتزاید للطبقة العاملة الى انشاء وحدات  

اداریة تابعة للدولة تسمى :"مفتشیة العمل" أوكلت لھا مھمة تفتیش العمل و نقصد بھ بوجھ عام القیام بالفحص 

لسائدة في اماكن العمل و ذلك لمعرفة أوجھ النقص الدقیق المبني على الخبرة الدراسیة لجمیع شروط العمل ا

تتعرض لھل ھذه االحكام و بالتالي اتخاذ اإلجراءات لألحكام القانونیة التي لم فة لاكتشاف النواحي المخا

التوجیھ و اإلرشاد أوال ثم الردع و القمع ثانیا في حالة إصرار   الالزمة لتصحیحھا أو ازالتھا عن طریق 

 عدم التنفیذ.المخالفین على 

على االتفاقیة  1962لقد تبنت الدولة الجزائریة بعد االستقالل نظام تفتیش العمل و ذلك بمصادقتھا سنة   

و ھذا رغبة من  1947جوان 19الدولیة المتعلقة بالتفتیش في المجال الصناعي و التجاري الصادرة في 

صالحیات الرقابة على المشرع الجزائري الى وجود جھاز اداري رقابي تحت اشراف الدولة، یضطلع ب

حول تطبیق أحكام  القانون االجتماعي و التفتیش على المخالفات المرتكبة من قبل صاحب العمل و التحقیق 

ظروف و شروط العمل و السالمة ،و یتمثل ھذا الجھاز االداري الخاص في جھاز تفتیش الذي تمثلھ في 

 الجزائر مفتشیة العمل.

ى تنظیم عملھ الواعد المنظمة لھیكل ھذا الجھاز وا الجھاز الى تحدید القوقد عمل المشرع منذ تأسیس ھذ 

 .األحكام الخاصة بحقوقھم وواجباتھمجانب القواعد المنظمة لتعیین وتدریب مفتشي العمل و

 الفرع األول: تنظیم مفتشیة العمل وھیاكلھا والمھام المنوط بھا 

ى ھیاكل لمستخدمة من مفتشیة العمل، وھذه األخیرة تشمل علتمارس الرقابة الخارجیة على المؤسسة ا         

 )1.(مركزیة وأخرى غیر ممركزة 

الھیاكل المركزیة تشمل نوعین من المدیریات، األولى تتعلق بالتنظیم والتكوین أما الثانیة فھي تختص      

 للمفتشیة العامة للعمل، بالعالقات المھنیة، ولكل منھما مھام خاصة بھا وتضم الھیاكل الممركزة التابعة 

 

(ج ر  1996جوان  10مؤرخ في  11- 96) ، معدل ومتمم بأمر 6یتعلق بمفتشیة العمل ،( ج ر عدد  1990-02-06مؤرخ في  03-90قانون  -1

 ) 6عدد 
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متفشیات جھویة للعمل على المستوى المحلي المختصة بوالیة أو عدة والیات، ومكاتب المفتشیات الجھویة أو 

 المكاتب بموجب قرار وزاري مشترك.

 03-90أوال: مفتشیة العمل في إطار القانون 

والمتعلق بمفتشیة العمل، المعدل  1990فبرایر  6المؤرخ في  03-90جاء بصدد تفتیش العمل القانون       

ل حیث حدد ھذا القانون مھام مفتشیة العم 1996جوان  10المؤرخ في    96-11والمتمتم باألمر رقم 

 واختصاصاتھا وصالحیات مفتشي العمل ھذا تطبیقا للمادة األولى منھ.

ویعتبر جھاز التفتیش في العمل من اھم األجھزة اإلداریة الرقابیة المنصوص علیھ في تشریعات العمل فھو 

، ونظرا )1(یعمل على حسن سیر وتطبیق وتنفیذ األنظمة والقوانین داخل قطاعات العمل بمختلف أنواعھا

 .تسییره میة ھذا الجھاز االجتماعي العام فإن ذلك سیتبع بالضرورة تدخل الدولة من أجل تنظیمھ وألھ

 ثانیا: ھیاكل مفتشیة العمل 

 14المؤرخ في  209-90وقد صدر المرسوم التنظیمي رقم  03-90انطالقا من المادة الرابعة من القانون      

المتضمن تنظیم مفتشیة العمل وسیرھا وقد اعتمد ھذا المرسوم سلطة مركزیة لمفتشیة  )2(1990جویلیة 

العمل، وتنظیم مستقل عن اإلدارة العامة لوزارة العمل والشؤون االجتماعیة والتي كان یعمل تحت سلطتھا 

ادیة واالجتماعیة الوصایة جھاز التفتیش سابقا للمدیریة الفرعیة لتفتیش العمل لكن في ظل اإلصالحات االقتص

 الجدیدة، أصبحت مفتشیة العمل تضم ھیاكل مركزیة وھیاكل غیر مركزیة.

 أ_ الھیاكل المركزیة: 

 )3(: تضم ھذه الھیاكل مدیریتین     

 /مدیریة العالقات المھنیة ومراقبة ظروف العمل1
 

 171بشیر ھدفي ، مرجع سابق ،ص   -1
 ) 29المتعلق بتنظیم مفتشیة العامة للعمل وسیرھا ، (ج ر عدد  1990جویلیة  14المؤرخ في  209-90المرسوم التنظیمي رقم  -2

 من نفس المرسوم. 9-8-7-6-5-4المواد  – 3
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 من نفس القانون بمتابعة الوضعیة االجتماعیة وتقییمھا  5وتكلف مدیریة العالقات المھنیة طبقا للمادة    

واعداد التقاریر الدوریة بشأنھا والسھر على تطبیق التشریع والتنظیم المعمول بھ وبالمبادرة بكل التدابیر 

الكفیلة بالمشاركة في الوقایة من المنازعات الجماعیة في العمل وتنفیذھا والسھر على وضع األلیات واألدوات 

كاء في أماكن العمل، وكذلك السھر على تحسین الكفیلة بترقیة الحوار االجتماعي والتشاور بین مختلف الشر

  .وتطبیق االتفاقیات الجماعیة للعمل

باإلضافة الى ذلك تبادر الى كل عمل یھدف الى تحسین شروط العمل السیما بإعداد وتنفیذ استراتیجیة للوقایة  

اطات   التشاور بین والمراقبة في مجال الوقایة الصحیة واألمن وطب العمل، السیما المساھمة في تنفیذ نش

مصالح مفتشیة العمل ومختلف الشركاء والھیئات المعنیة في مختلف مجاالت مراقبة تطبیق مقاییس العمل 

 المعمول بھا.

 وتضم مدیریة العالقات المھنیة ومراقبة ظروف العمل ثالث مدیریات:

 المدیریة الفرعیة لمراقبة ظروف العمل.-

 المدیریة الفرعیة للعالقات المھنیة. -

 المدیریة الفرعیة للتقییس والمناھج.-

 من نفس القانون تكلف بما یلي: 7تكلف المفتشیة طبقا للمادة    

متابعة تطور الوضعیة االجتماعیة وإعداد التلخیص التقاریر الدوري بشأنھا كما تدعم العالقات مع المحیط من 

تصال القطاعي وما بین القطاعات واقتراح كل التدابیر الكفیلة بتحسین فعالیة خالل أعمال التشاور واال

المصالح في مجال المساعدة واالستشارة واالعالم، وتعمل على تحدیث نشاطات تھدف الى تحسین العالقات 

ل وتحسینھا االجتماعیة والمھنیة في الوسط المھني واعدادھا وتنفیذھا وتسییرھا وتعد االتفاقات الجماعیة للعم

 وانجاز جمیع الدراسات المرتبطة بھا.

 /مراقبة تطبیق التشریع: 2

 التشریع و التنظیم المتعلقونمن نفس القانون تكلف بالسھر على مراقبة تطبیق  8أما الثانیة طبقا للمادة     
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 بالعمل في مجال ظروف العمل، كما تعمل على تقدیم مقاییس العمل في مجال الوقایة الصحیة و االمن و طب 

العمل و تطویر كل األعمال و المناھج الرامیة الى تحسین ظروف العمل و تساھم في اعداد برامج و 

یاكل المركزیة المعنیة و النشاطات و إجراءات الوقایة من األخطار و األمراض المھنیة بالتنسیق مع الھ

الھیئات المتخصصة ، و علیھا تضع ألیات تھدف الى تزوید العمال و الشركاء االجتماعیین بالمعلومات و 

 05-05االرشادات المتعلقة بحقوقھم وواجباتھم في مجال ظروف العمل وذلك ما جاء بھ المرسوم التنفیذي 

 )1(.العمل المتضمن تنظیم مفتشیة 2005جانفي  06المؤرخ في 

من نفس القانون وتكلف ھذه األخیرة بتحدید وتطویر األدوات والمناھج والمقاییس الرامیة  9وطبقا للمادة    

الى تحقیق فعالیة وعصرنة نشاط مفتشیة العمل، كما تعمل على معالجة النزاعات الفردیة ودراسة الطعون 

 القضائیة التي یتقدم بھا المستخدمون والعمال.

 اكل غیر المركزیة: الھیب

تضم ھذه الھیاكل مفتشیات جھویة للعمل ومكاتب مفتشیة العمل، ویتم التحدید الجغرافي لھما بموجب قرار     

 )2(مشترك بین الوزیر المكلف بالعمل والوزیر المكلف بالمالیة، والسلطة المكلفة بالوظیفة العامة.

 المفتشیة الجھویة للعمل/1

توجد ھذه المفتشیة على المستوي المحلي و مختصة بوالیة أو عدة والیات، وتعتبر امتداد لإلدارة     

المركزیة من حیث التنظیم و تأطیر و مراقبو مصالح المالیة المتمثلة في مكاتب تفتیش العمل، و تتولى ھذه 

قاییس العمل الحاصة بمفتشي المفتشیات على وجھ الخصوص ، السھر على احترام األدوات و الطرق و الم

العمل و مكاتب مفتشیة العمل، و تقوم بمتابعة اإلجراءات و الدعاوي التي شرع فیھا على مستوى المجالس 

القضائیة وتطویر الوضعیة االجتماعیة على أساس المعطیات التي تعرضھا مكاتب العمل و مفتشو العمل، و 

 .الجھوي مساعد مكلف بالشؤون التقنیة و القانونیةاعالم االدارة المركزیة بذلك یساعد المفتش 
 

 

 ) 4المتضمن تنظیم مفتشیة العمل ، ( ج ر عدد  2005جانفي  06المؤرخ في  05 – 05تنفیذي رقم المرسوم ال -1

 ) 48الحضریة للعمل ومكاتب التفتیش ( ج ر عدد  یتضمن الحدود االقلیمیة المفتشیات 1990سبتمبر  20قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -2
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 /مكاتب مفتشیة العمل:2

توجد ھذه المفتشیة على المستوى منطقة صناعیة واحدة أو أكثر بحیث یمكن أن تنشأ عدة مكاتب على      

منطقة دائرة واحدة وتتولى ھذه المكاتب على وجھ الخصوص عن طریق مفتشي العمل ضمان  مستوى

اطات المتفرعة عن المھن التي یسندھا التشریع والتنظیم المعمول بھما في مجال العمل لمفتشیة ممارسة النش

كقاعدة عامة، وبھذه الصفة یقوم مكتب مفتشیة العمل بعدة مھام منھا: القیام بتسجیل األنظمة الداخلیة  العمل

سبقة باإلضراب، و إعالم المستخدمة و االتفاقیات الجماعیة التي تبرمھا و االشعارات المللمؤسسات 

لدى المحاكم   و ضمان الدعوى المرتبطة بتنفیذ تشریع العمل  المستخدمین و المنظمات النقابیة بتشریع العمل،

و تنظیم أعمال المصالحة في النزاعات الجماعیة للعمل حسب اآلجال التي یحددھا القانون، و مساعدة 

شریع المعمول بھ في ھذا المجال، وما الوسطاء أثناء مھمتھم، وتتولى تسویة النزاعات الفردیة للعمل طبقا للت

سابقة و المتمثلة في تكییف مستمر لمفتشیة العمل و یمیز تنظیم مفتشیة العمل ھو االنقطاع عن األسالیب ال

لألھمیة تطابقھا مع تنظیم اإلدارة العامة للوالیة بعكس التنظیم الجدید الذي اعتمد على أكثر من مقیاس ألھمیة 

االقتصادیة للمناطق الصناعیة لممارسة مفتشیة العمل مھامھا في القطاع العام االقتصادي، أما تسییر مفتشیة 

فیتم بواسطة مفتشون جھویون للعمل، یعینون بموجب قرار وزیر  ل على مستوى الھیاكل غیر المركزیةالعم

العمل وذلك بناءا على اقتراح المفتش العام للعمل، ھذا بدوره یعین المفتشین الجھویین المساعدین و رؤساء 

 )1(مكاتب مفتشیة العمل بتفویض من وزیر العمل.

ص محدد ومرسوم تمارس وتسییر قانوني قائم بذاتھ، فإن لھا أیضا اختصا تنظیم ھیكليإن كان لمفتشي العمل 

 سلطاتھا المخولة لھا قانونا.صالحیاتھا و

 العمل  مھام مفتشیة-ثالثا 

یمارس صالحیات مفتش العمل أعوان مختصون في ھذا المجال یرتبط مجال ممارستھم لمھامھم بأي مكان 

مھنون من الجنسین باستثناء بعض قطاعات النشاط، متل الخاضعین للقانون یشتغل فیھ عمال إجراء أو مت

 األساسي للوظیفة العسكري والمؤسسات التي تقضي فیھا الضرورات الدفاع واألمن الوطنیین منع دخول 

 

 . 05 – 05من المرسوم  26الى  19انظر المواد من  -1
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 أشخاص أجانب عنھا.

 فیما یلي:  03-90أھم مھام مفتشي العمل تحددھا المادة الثانیة من قانون 

والجماعیة وظروف العمل  لمتعلقة بعالقات العمل الفردیة_ مراقبة تطبیق األحكام التشریعیة والتنظیمیة ا

 والوقایة الصحیة وأمن العمال،

وواجباتھم والوسائل المالئمة أكثر  _تقدیم المعلومات واإلرشادات للعمال ومستخدمیھم فیھا یخص حقوقھم

 لتطبیق األحكام القانونیة والتنظیمیة وتعاقدیة والقرارات التحكمیة.

 _مساعدة العمال ومستخدمیھم في إعداد االتفاقیات أو العقود الجماعیة في العمل.

 الخالفات الجماعیة وتسویتھا.  اتقاء_إجراء المصالحة قصد 

 التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالعمال والعمل ومستخدمیھم._تبلیغ وتوضیح النصوص 

 .اإلقلیمي_إعالم الجماعات المحلیة بظروف العمل داخل المؤسسات التابعة الختصاصھا 

_إعالم اإلدارة المركزیة للعمل بمدى تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالعمل واقتراح التدابیر 

 تعدیلھا.الضروریة لتكییفھا و

 الفرع الثاني: اختصاصات وصالحیات مفتشیة العامل والحمایة القانونیة لھ

الجزائري ومن خالل المادة  المتعلق بمفتشیة العمل المشرع 03-09قبل اإلصالح الذي جاء بھ القانون رقم 

د مجموعة ، حد)1(المتعلق اختصاصات جھاز التفتیش 1975افریل  29المؤرخ في  33-75الثانیة من األمر 

 من األشخاص أوكلھ لھم صالحیة التفتیش وھم:

 02المؤرخ في  133-66األشخاص الخاضعون لقانون الوظیف العمومي بموجب األحكام لألمر رقم  -

 المتضمن القانون األساسي للوظیفة العامة  1966جوان 

 

 

  ) 39المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل و الشؤون االجتماعیة ، ج ر عدد  1975 أفریل 29المؤرخ في  33 – 75األمر  – 1
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األشخاص المستخدمون في النقل الجوي أو السفن التجاریة أو السفن الصید ویتم مراقبة ھؤالء  -

 األشخاص بموجب نصوص قانونیة تصدر باالشتراك ما بین وزیر النقل والوزیر المكلف بالعمل.

من العمال أسندت مراقبة تھیئتھم إلى جھات أخرى غیر المفتشین التابعین لوزارة العمل وھي: وھناك طائفتان 

عمال المناجم والمقالع، لفالحین وعمال الفالحة یتم مراقبة ھؤالء األشخاص وشروط عملھم بموجب نصوص 

اقة بالنسبة لعمال المناجم قانونیة، یتم بین مدیریة المناجم والجیولوجیا التابعة لوزارة الصناعة والطاقة الط

 والمقاطع ومع وزارة الفالحة فیما یخص الفالحین التابعین للقطاع االشتراكي.

المتعلق بمفتشیة العمل حیث وسع من اختصاصھا في  03-90وفي ظل اإلصالحات الجدیدة وفقا للقانون رقم 

المؤسسات التي تقضي ضرورة الدفاع جمیع المیادین المذكورة سابقا، ما عدا التأكید على عدم اختصاصھا في 

 الوطني والمستخدمین الخاضعین للقانون األساسي بالوظیف العسكري واألمن الوطنیین. 

 أوال: اختصاصات مفتش العمل 

إن اختصاص مفتشیة العمل أصبح شامال على جمیع القطاعات االقتصادیة التي تشمل البنیة األساسیة      

في ھذا المجال ضروري االستقرار المھني وللحد من الصراعات والمناقشات لالقتصاد الوطني، وحضورھا 

التي توجد بداخل ھذا المجال غیر أن حضورھا في بعض القطاعات التي تقدم الخدمات عمومیة ما ھو إال 

شكلي كقطاع الوظیف العمومیة بحیث یحضر مفتش العمل جلسات مفتشیة الوظیفة التابعة لقطاع الوظیف 

التي تظمھا السلطة الوصیة إلبداء مالحظاتھ واإلدالء بنصائحھ و إرشاداتھ دون أن  یتدخل في  العمومي،

 موضوع النزاعات، عكس القطاعات المختص بھا فھو یمارس مھامھ وسلطاتھ بصفة كاملة.     

 ثانیا: صالحیات مفتش العمل في مجال الرقابة

لعمل، إذ یمارس الرقابة على صاحب العمل والمؤسسة منح المشرع الجزائري صالحیات واسعة لمفتش ا     

المستخدمة للبحث والتأكد من مدى مراعاتھا النصوص القانونیة التنظیمیة المتعلقة بحمایة ومراعاة سالمة 

العمال، وتصل صالحیاتھ الى المساھمة في تقریر العقوبة، كما یمكن لھ إزالة أسباب الخطر وحتى یتحقق ذلك 

 جب أن یقف مفتش العمل على الواقع الذي یعیشھ العامل ویكون ذلك بالزیارات المیدانیة على أكمل وجھ ی
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ألماكن العمل، لیقوم بعدھا بتحریر وتدوین كل النتائج المتوصل علیھا، لیضل الى توقیع العقوبة على المؤسسة 

 المخالفة.

حددت المادة الثانیة من القانون المتعلق بمفتشیة العمل الصالحیات الرئیسیة التي تباشرھا ھذه المفتشیة     

والتي ال تختلف في مضمونھا عن الصالحیات المخولة لجھاز التفتیش، وھي صالحیات مكرسة في أغلب 

لدولیة للعمل أو المنظمة العربیة التشریعات العمالیة وحتى المواثیق واالتفاقیات التي تصدرھا المنظمة ا

 للعمل، ومن بین ھذه الصالحیات نجد:

 _مراقبة تطبیق األحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بعالقات وظروف العمل والوقایة والصحة وأمن العمل.

أكثر _تقدیم المعلومات واالرشادات للعمال ومستخدمیھم فیما یخص حقوقھم وواجباتھم والوسائل المالئمة 

 لتطبیق األحكام القانونیة والتنظیمیة والتعاقدیة والقرارات.

 _تبلیغ وتوضیح النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بعمل العمال ومستخدمیھم.

 _إعالم الجماعات المحلیة بظروف العمل داخل المؤسسات التابعة الختصاصھا اإلقلیمي.

 لمتعلقة بالعمل واقتراح التدابیر.للعمل بمدى تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة ا _إعالم اإلدارة المركزیة

إن مفتشیة العمل تضم أعوان متخصصون ومحلفون یدعون "مفتشي العمل" یمارسون ھذه الصالحیات    

 وفقا للسلطات المحددة والمخولة لھم قانونا.

الصالحیات الخاصة بالسھر  )1( لمفتشیة العمل 11الى  5في المواد من  03-90لقد خول التشریع الجدید    

الجماعیة في لتنظیمیة المتعلقة بشروط العمل والوقایة في النزاعات الفردیة وعلى تطبیق األحكام التشریعیة وا

 :، وتنحصر ھذه السلطات فيالعمل

 أ/ الزیارة المیدانیة لمكان العمل:

ن صالحیات مفتش العمل وال تكون كل مواقع العمل تحت إن الزیارات المیدانیة ألماكن العمل، ضم   

 تصرفھ، إنما علیھ أن یلتزم باالختصاص اإلقلیمي المحدد لھ.
 

 ، من نفس القانون. 6انظر الفقرة الخامسة من المادة  -1

 



 الفصل الثاني : دور الرقابة في الوقایة من حوادث العمل و األمراض المھنیة                                        

59 

 

مفتش العمل لھ حق الدخول الى أي مؤسسة نھارا، تشتغل فیھ أشخاص تحمیھم الحكام القانونیة والتنظیمیة 

 التي تعین علیھم معاینة تطبیقھا.

كما یمكن أن یقوم بذلك لیال، إال اذا كانت الورشة أو وسائل اإلنتاج موجودة في محل مخصص للسكن فھنا    

مفتش العمل ملزم بالقیام بزیاراتھ في ساعات العمل، كما یمكنھ القیام بالزیارات المیدانیة بمفرده و لھ حق 

دم أو ممثلھ، أو ممثل العمال و ال یحق لھم رفض المرافقة، فمفتش العمل لھ أیضا حق طلب اصطحاب المستخ

 السلطة علیھم، و ال یكتفون بالمرافقة و إنما ألزمھم القانون بتسھیل مھام مفتشي العمل و عدم عرقلة نشاطھم.

المحافظة على كمت یمكن لمفتشي العمل حین یكون بصدد تنفیذ مھامھ، حق االستعانة باألعوان المكلفین ب   

النظام العام، في الحاالت التي تقاعس فیھا صاحب العمل ویرفض المثول أمام مفتش العمل بعد أن قام 

 باستدعائھ، ویعتبر صاحب العمل في ھذه الحالة معرقال لنشاط مفتش العمل.

 ب/ تدوین وتحریر نتائج الزیارة:

تأكد من تطبیق الحكام القانونیة التنظیمیة، حیث القیام بكل فحص أو مراقبة أو تحقیق یرونھ ضروریا لل   

یركز نشاطھ على الفحص ومراقبة لمكان العمل، كما یمكنھ إجراء أي تحقیق یراه ضروریا للتأكد من مدى 

 تطبیقھ األحكام القانونیة ولھ أیضا القیام بما یلي:

عینة من أي مادة مستعملة أو أي منتج، قصد القیام بالتحالیل المناسبة للتأكد من مدى خطورتھ على  _ أخذ

 )1(صحة العامل، وإذا كان مطابقا للمعاییر المحددة قانونا.

_ االستماع واالستعانة بأي شخص یرى مفتش العمل ضرورة لالستنارة برأیھ خاصة حین یتعلق األمر 

 واألمن وطب العمل. بمجال الوقایة والصحة

_ كما لھ حق االطالع على أي دفتر أو سجل، أو وثیقة منصوص علیھا في تشریع العمل وتنظیمھ بغیة  

التحقق من مطابقتھا، واستنساخھا أو استخراج خالصات من طرف من المستخدم في مقر الھیئة المستخدمة أو 

 شریع المتعلق بالعمل وظروفھ وتحریر مالحظة في أماكن العمل، على كل المعلومات المتعلقة بتطبیق الت

 

 الفقرة أ. د من نفس المادة .. القانون نفسھ. -1

 



 الفصل الثاني : دور الرقابة في الوقایة من حوادث العمل و األمراض المھنیة                                        

60 

 

كتابیة واعتذارات ومحاضر المخالفات، وذلك في دفتر مرقم وموقع من طرف مفتشي العمل، تفتحھ 

طلبھم، وبعد أن  المؤسسات المستخدمة خصیصا لھذا الغرض، إذ یتعین علیھا أن تقدمھ في أي وقت بناءا على

ینتھي مفتش العمل زیارتھ الى مكان العمل یخرج بمجموعة من المالحظات والنتائج المتعلقة أساسا بالغرض 

من الزیارة، وھي مدى احترام المؤسسة المستخدمة للقوانین والتشریعات بصفة عامة، وما یتعلق بالوقایة و 

العمل، وھل ینتفع العمال فعال من ھذه الخدمة  األمن بصفة خاصة و مدى توفر المؤسسة على مصلحة طب

 حتى تكون ھناك مطابقة بین النصوص و الواقع.

أما إذا الحظ مفتش العمل وجود أي إخالل أو تقصیر، أو خرق قاعدة من قواعد القانون المتعلقة بالوقایة       

حالة تقاعسھ یحرر ضده محضر أیام لالمتثال، وفي  8الصحیة واألمن، فھنا یمنحھ أجل ال یتجاوز ثمانیة 

 یثبت نوع المخالفة ویوجھھ للجھات المختصة لتتخذ اإلجراءات الالزمة، وقد تصل الى المتابعة القضائیة.

نفس األمر بالنسبة للحاالت التي یالحظ فیھا مفتش العمل وقوع خطر على العمال بسبب الظروف السیئة     

صاحب العمل للتدابیر المقررة في النظم المعمول بھا، فیخطر  التي یعملون فیھا، أو مالحظة عدم احترام

 الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي قصد اتخاذ التدابیر واإلجراءات المناسبة ضد صاحب العمل.

وعلیھ نقول ان مفتش العمل بعد زیارتھ المیدانیة للمؤسسة المستخدمة قد یكتفي بتحریر مالحظتھ األولى،    

ھ توجیھ اعذار ثاني او تدوین محاضر المخالفات وذلك بحسب المخالفات التي یجدھا في المؤسسة، كما یمكن ل

لیقوم بتدوین ھذه المالحظات واإلعذارات في دفتر خاص یحتفظ بھ رب العمل ویقدمھ عند الطلب، وأي 

 اخالل بھذا االلتزام یعرضھ للعقوبة. 

 مصلحة الوقایة:ج/ تلقي واستقبال الشكاوى من طبیب العمل ومن 

قد ترتكب المؤسسة المستخدمة بعض المخالفات أو التجارب وتھدد صحة العمال وأمنھم، وقد یكون     

الوضع أخطر من ذلك إذ تكون فیھ حیاة العمال مھددة وخوفا من تحقق الخطر، منح المشرع لبعض األطراف 

ة، حتى یتكفل بالتصدي لھا باعتباره صالحیة عدم إعالم مفتش العمل باالنتھاكات التي تعرفھا المؤسس

 المختص بذلك قانونا.

 _ یتلقى الشكاوى من طبیب العمل:1
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یقدم طبیب العمل الى الھیئة المستخدمة مجموعة من األراء المتصلة بمھامھ على شكل قرارات، قد تكون     

رورة تغییر منصب ذات طابع طبیي ویتعلق بتحسین ظروف العمل وكذا بعض القرارات األخرى بقرار ض

أحد العمال بسبب ضعف في صحتھ لعمل أخر مالئم، ویتدخل أیضا حین تكون الھیئة المستخدمة بصدد تطبیق 

 التشریع المتعلق بالمناصب المخصصة بالمعوقین.

تلتزم الھیئة المستخدمة بھذه القرارات، وفي حال لم تعرھا أھمیة، أو لم تأخذھا أصال بعین االعتبار، فھنا    

یحق لطبیب العمل أن یدافع عن قراراتھ من خالل إخطار مفتش العمل المختص إقلیمیا، ھذا األخیر یطلب 

حضور طبیب الرقابة باعتباره أكثر خبرة ودرایة بمجال الطب، ویناقش معھ الملف لیتمكن من اتخاذ 

المناسب ضد المؤسسة اإلجراءات المناسبة لحمایة حقوق العمال من جھة، ز من جھة أخرى اتخاذ االجراء 

                        المستخدمة لتقاعسھا في تنفیذ ھذه القرارات.                                                                                    

 _ تلقي الشكاوى من أعضاء مصلحة الوقایة:2   

و المندوبین، في أي وقت الحظوا فیھ تھاونا مفرطا، ینذر یمكن ألعضاء لجان الوقایة الصحیة واألمن أ     

باحتمال وقوع خطر على العمال، مع رفض أو تجاھل المؤسسة المستخدمة اتخاذ اإلجراءات المناسبة، أو في 

 .حالة التحقق من وجود خطر وشیك فھنا منحھم المشرع حق إعالم مفتش العمل المختص إقلیمیا

 لعقوبة:ه/ یساھم في اتخاذ تقریر ا

في حالة اخالل المؤسسة المستخدمة بقواعد الوقایة الصحیة واألمن، وكذا القواعد العامة في مجال طب    

العمل، توجیھ إنذارات باالمتثال للتعلیمات في إطار االحكام التشریعیة المعمول بھا خاصة إذا تعرض العمال 

والخطیرة، فیحرر مفتش العمل محضر مخالفة  ألخطار جسیمة سببھا مواقع العمل وأسالیب عدیمة النظافة

وتقدیم إعذار للمؤسسة المستخدمة باتخاذ التدابیر الوقائیة الالزمة لألخطار المطلوب اتقاؤھا، أما اذا الحظ أن 

ھناك خرق لألحكام اآلمرة في القوانین و التنظیمات یلزمون ھذه المؤسسة في االمتثال لھا في أجل ال یتجاوز 

 حالة عدم احترام ھذه المدة القانونیة یحررون محضر بذلك و یخطرون بھ الجھة القضائیة  أیام، وفي 8
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 لصاحب العمل، فالعامل أیضا لھ حق معارضة رأي أو قرار مفتش العمل في حالة عدم الموافقة.

من القانون المتعلق بمفتشیة العمل مفتشي  10 و 18المواد صاصات ألزم المشرع في طار ھذه االختوفي إ 

العمل أن یدرسوا كل العوارض و المعلومات التي یضطلعون علیھا في السریة التامة و عدم الكشف عن ھویة 

المشتركین و یتعین علیھم التقید بالسر المھني أو بعد مغادرتھم مصلحتھم فیما یخص جمیع المعلومات المتعلقة 

 المؤسسة المستخدمة و إدارتھا الخاضعة لرقابتھم. بتسییر

طار لیست محصورة في قانون معین، وھو ما لمعوقات المنصوص علیھا في ھذا اإلویمكن اإلشارة الى أن ا

 یسمح بتطبیق قانون العقوبات على رب العمل في الحالة التي تؤدي فیھا اإلصابة إلى الوفاة.

 لمفتش العمل  ثالثا: الحمایة القانونیة

واالھانات والشتائم،  یتمتع مفتشي العمل بحمایة قانونیة أثناء ممارستھم لوظائفھم خاصة من التھدیدات  

من  148و   144من القانون أحالت إلى المادتین  23والقذف وكل االعتداءات مھما كان نوعھا، إن المادة 

من یمارس الضغوطات و االھانات ضد مفتشي العمل یحكم علیھم بغرامة تتراوح ما  )1(66/156األمر رقم 

، أضف إلى )2(دج و الحبس من شھرین الى ستة أشھر أو بإحدى ھاتین العقوبتین 8000دج و  4000بین 

ذلك إدارة مفتشي العمل تضمن لھم التعویض عن الضرر الناتج عن ھذه األعمال إذا اقتضى األمر، فتحتل 

 حلھم في الحصول على ذلك التعویض من مرتكبي االعتداءات و التھدیدات.م

لكن بالرغم من الحمایة الجنائیة والمدنیة لمفتشي العمل فإنھا تبقى غیر كافیة بالنظر الى المضایقات التي   

یھا، یتعرضون إلیھا من المؤسسات المستخدمة التابعة لمجال اختصاصھم فتصل الى حد منعھم من الدخول إل

أو رفض ھذه المؤسسات تقدیم السجالت الخاصة بأماكن العمل، على الرغم من تحریرھم محاضر المخالفة 

 والتي تبقى ھي األخرى دون جدوى نظرا لتأخر الفصل فیھا من قبل الجھات القضائیة المختصة.

تھا وسلطتھا فإنھا تبقى ومھما كانت ھذه الصعوبات والعراقیل التي تواجھھا مفتشیة العمل في ممارسة صالحیا

 .الجھاز الوحید لمراقبة تطبیق األحكام التشریعیة والتنظیمیة لعالقات العمل
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 الثاني: دور الھیئات االستشاریة والضمان االجتماعي في مجال الرقابة: المطلب

 الفرع األول: دور الھیئات االستشاریة في مجال الرقابة:

ذلك من خالل سة الوقایة من األخطار المھنیة وارادتھ في ترقیة سیاأثبت المشرع الجزائري استعداده ولقد   

تنظیمي كثر من مئة نص ذات طابع تشریعي وجسدت في إصدار أاجراءات قانونیة تتبني واقرار معاییر و

المؤرخ  07-88نھا القانون رقم تتعلق بالوقایة من األخطار عموما ومن الخطر الكیمیائي على الخصوص، م

طب العمل، الذي یتمثل األساس المرجعي المنظم لھذا المتعلق بالوقایة الصحیة واألمن و 1988 جانفي 26 في

 .المجال

، كافة األخطار المعترف بھا عالمیاالتنظیمي ینص أیضا على التغطیة االجتماعیة لھذا اإلطار التشریعي وإن 

، یشكل اساس  1983جویلیة02  المؤرخ في  13-83السیما حوادث العمل و األمراض المھنیة قانون رقم 

 .قانون یحدد طبیعة الحمایة االجتماعیة لضحایا حوادث العمل و االمراض المھنیة، حیث أن ھذا ال

التشریعات، بل عمدت أیضا الى تجسید سیاسة ین ولم تكتف السلطات العمومیة في الجزائر بإصدار القوان

مكلفة بوضع ھذه السیاسة حیز  )1(ھیئاتنظومة مؤسساتیة تتكون من أجھزة والوقائیة میدانیا من خالل وضع م

 التنفیذ منھا:

 خطار المھنیة:أوال: المعھد الوطني للوقایة من األ

إن المعھد الوطني للوقایة من األخطار المھنیة ھو مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري تخضع 

 23المؤرخ في  253-2000رقم  )1(لوصایة و یسیر عن طریق مجلس إدارة، أنشأ بموجب المرسوم التنفیذي

إعداد تنظیمات و تقنیات األمن و بعد حل المعھد الوطني للصحة و األمن، كلف بالمساھمة في  2002أوت 

المشاركة في نشاطات الھیاكل كلجان الوقایة الصحیة و األمن و السھر على تكوین المعنیین و تقدیم الخدمات 

 عن طریق الدراسات و التشخیصات الخاصة بالوقایة الصحیة و األمن و یدل تأسیسھ على حرص السلطات 

 

  354، دار المعارف االسكندریة ، مصر ، د ت ن ص 2003لسنة  12، موسوعة قانون العمل. القانون رقم قدري عبد الفتاح الشھاري  -1

 )53، المتعلق بانشاء المعھد الوطني للوقایة من األخطار المھنیة و تنظیمھ ( ج ر عدد  2000أوت  23مؤرخ في  253 – 2000المرسوم التنفیذي رقم  -2 
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 الوقایة من خالل توفیر الخبرة في مجال توعیة و تكوین الموارد البشریة  العمومیة على تعزیز جانب 

المتخصصة و إنجاز التحقیقات و الدراسات بغرض تحسین شروط العمل داخل من أجل تحقیق ظروف عمل 

 أمنة و صحیة.

طار المھنیة في ھذا اإلطار، ومن أجل تحقیق تكفل فعلي بھذه األھداف، تدعم المعھد الوطني للوقایة من األخ

بمخبر في قیاس بیئة العمل ومخابر في علم التسمم، بغرض قیاس حجم األضرار في أماكن العمل، السیما 

 األضرار الكیمیائیة، كما یقدم توصیات عملیة للمستخدمین بغرض ادخال التعدیالت والتحسینات الضروریة.

الري واألشغال العمومیة و ،ل البناءاالخطار المھنیة في أشغا: التھیئة الوطنیة للوقایة من ثانیا
)OPREBATH( 

   الريخطار المھنیة في أشغال البناء واألشغال العمومیة وان الھیئة الوطنیة للوقایة من األ

 (OPREBATH) المتضمن  2006یونیو  21المؤرخ  في  223-06رقم  )1(المنشأ بناء على المرسوم التنفیذي

انشاء الھیئة الوطنیة للوقایة من األخطاء المھنیة في نشاطات البناء والري واألشغال العمومیة وصالحیاتھا 

وتنظیمھا وسیرھا للمساھمة ، في الوقایة من حوادث العمل و األمراض المھنیة من خالل المالحظات و 

التي یقدمھا ، في تحسین شروط العمل والحد من حوادث العمل في ھذا القطاع الھام  اإلرشادات و التوصیات

 الذي ینشط فیھ ازید من ملیون عامل من خالل : 

المساھمة في ترقیة الوقایة من حوادث العمل واألمراض المھنیة في مؤسسات البناء واألشغال العمومیة  -

 والري. 

 تحلیل األسباب التقنیة لألخطار المھنیةالقیام بدراسات حول ظروف العمل و -

 .البناء واألشغال العمومیة والريالقیام بزیارات منتظمة للوحدات وورشات  -

 الممیتة.ء تحقیقات حول الحوادث الخطیرة واجرا-

 مطالبة الھیئات المستخدمة على القیام بالمبادرات من أجل تكفل أحسن بأمن وحمایة الصحة بأسالیب  -

 

 )42المتعلق بانشاء المعھد الوطني للوقایة من األخطار المھنیةفي البناء (ج ر عدد  200یونیو  21المؤرخ في  223– 06المرسوم التنفیذي رقم  -1
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 واستعمال منتجات ومواد البناء.

 ناء.التدابیر الرامیة الى تحسین األنظمة التقنیة باألمن في نشاطات الباقتراح على السلطات العمومیة و-

 .ارة في مجال الوقایة في المؤسساتاستشالقیام بأعمال تھدف الى اعالم و-

المساھمة في التكوین الرامي الى تحقیق مستوى أحسن للصحة بداء الرأي في المخططات الصحیة واألمن وا-

 واألمن في العمل.

 ثالثا: المعھد الوطني لحفظ الصحة واألمن 

وھي مؤسسة عمومیة تھتم  1972جوان  07المؤرخ في  29-72ر رقم تم انشاء ھذا المعھد بمقتضى األم 

بحفظ الصحة واألمن، ویتمثل دوره في اعطاء معلومات حول الوضع الصحي للسكان وتقدیم معطیات علمیة 

وواقعیة لرسم سیاسات الوضع الصحي للسكان وتحدید التوجھات االستراتیجیة للبرامج في مجال الصحة 

، المتضمن انشاء وتنظیم وتسییر المعھد 2000اوت  23المؤرخ في  2000-252قم المرسوم التنفیذي ر

 الوطني للوقایة من األخطار المھنیة.

لقد أولت التشریعات الجزائریة اھتماما كبیرا للتعلیم واالعالم والتكوین المتعلق باألخطار المھنیة وأقرتھ 

المؤرخ في  29-72النص القانوني التالي األمر رقم كواجب تضطلع بھ الھیئة المستخدمة وھذا ما تضمنتھ 

المتعلق بإنشاء المعھد الوطني لحفظ الصحة واألمن من بین المھام التي أنیطت لھذا المعھد  1972جوان  07

تطویر التكوین المتواصل عن طریق الرسكلة وتحسین المستوى المھني للعمال المتخصصین في المیدان 

 صحة واألمن.ومنھم أعضاء لجان حفظ ال

جھة لتقنیین في مجال حفظ الصحة واألمن للمعاھد التكنولوجیة كما یقوم المعھد بإعداد البرامج التعلیمیة المو

یة مدرسة التكوین المھني وكذا بتنظیم دورات تدریبیة إلعداد تكوین وتحسین العاملین في المؤسسات الوطنو

د لوضع برامج تتعلق بحفظ أن تطلب المساعدة التقنیة للمعھالمھنیة كما یمكن للمؤسسة التعلیمیة والتقنیة و

 .الصحة واألمن

المؤسسات العمومیة المھنیة ل بھ المصالح وتتكف ین یعد حقا للعمال وواجبا علیھم،التكوان التعلیم واإلعالم و

 كما أن القوانین أقرت ھذا الحق خاصة:
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العمل الذي ینص طب الوقایة الصحیة واألمن و المتعلق 1988ینایر  26المؤرخ في  07-88القانون رقم 

یشارك خدمة والتكوین المتعلق باألخطار المھنیة واجبا تضطلع بھ الھیئة المستعلى أن التعلیم واالعالم و

 .وجوبا ممثلو العمال في كل ھذه األنشطة

م، اعالم، ، تعلی. المتعلق بشروط تنظیم2002یسمبر د 07المؤرخ في  427-02المرسوم التنفیذي رقم 

 وتكوین الموظفین في مجال الوقایة من األخطار المھنیة.

 رابعا: الھیئة الوطنیة الخاصة بطب العمل 

تھتم ھذه الھیئة الوطنیة الخاصة  1974جوان  10المؤرخ في  65-75أنشأت ھذه الھیئة الوقائیة بموجب رقم 

لى تكیفیة مع العمل وتساھم بالبحوث بطب العمل الخاصة بحمایة صحة العامل داخل المؤسسة كما تسھر ع

 والدراسات المتعلقة بطب العمل.

 طب العملالمجلس الوطني للوقایة الصحیة واألمن و :خامسا

لیسھر  07-88     من قانون 27أنشئ ھذا المجلس الذي یترأسھ الوزیر المكلف بالعمل تطبیقا لنص المادة 

تشجیع كل ناشط یھدف الى ذلك والسھر على تطبیقھا ویاسة وطنیة على اشراك كل األطراف في وضع س

المؤرخ في  2009-96رقم  غیر أنھ بالرجوع الى المرسوم التنفیذيا لجان الوقایة واألمن والصحة ومن بینھ

 )1(ال نجد أن لھا دور في تشكیلة المجلس. 1996جویلیة  05
 

 الفرع الثاني: دور ھیئة الضمان االجتماعي في مجال الوقایة

ان من مھام الضمان االجتماعي في مجال حوادث العمل واالمراض المھنیة ال تقتصر على ما ھو متعارف   

 علیھا اي التدخل بعد وقوع الخطر من خالل ضمان التكفل بالعامل او ذوي حقوقھ، وانما لھ ایضا دور وقائي،

ما من قبل وقوع الخطر مراعاة شأنھ في ذلك باقي الھیئات االخرى، التي اضحت تركز اھتمامھا على مرحلة 

 قائیة لكنھا تشترك في نقطة واحدة.للطابع االنساني للعامل، فسعت جاھدة الى التنوع في االجراءات الو

 

 ) 53المتعلق بانشاء المعھد الوطني للوقایة من األخطار المھنیة ( ج ر عدد  2002أوت  23مؤرخ في  253 – 2002المرسوم التنفیذي ؤقم  -1
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ال یقدم الضمان االجتماعي خدماتھ لكا العمال بل یراعي شرطا اساسیا وجوھریا تتوقف بموجبھ الحمایة،   

وھو دفع االشتراكات عن العمال، لیلتزم بعدھا بتقدیم مجموعة من االجراءات تھدف الى الوقایة من حوادث 

 العمل واالخطار المھنیة.

 لحمایةأوال: ھیئات الضمان االجتماعي مسؤولة عن ا

تتوزع ھیئات الضمان االجتماعي على مستوى تراب الوطن لتمكین الھیئة من القیام بمھامھا، ویتم ذلك من    

 خالل جمع المعلومات المتعلقة باألخطار المھنیة.

 أ / على المستوى الوالئي:

وارسالھا الى  توجد مصلحة على المستوى الوالئي، تتولى مھمة بالغات حوادث العمل واالمراض المھنیة  

 الصندوق الجھوي، باإلضافة الى كل المعلومات المرتبطة بدرجة خطورتھا.

رھا االمراض المھنیة، اضافة دوالوطني للتأمینات االجتماعیات وحوادث العمل و تتكفل الوكاالت للصندوق   

 فروع المؤسسة بما یلي: في تنظیم وتنسیق ومراقبة نشاطات مراكز البلدیة و

 لة االداء المستحقة، والمتعلقة بالتأمینات االجتماعیة والحوادث المھنیة._ ضمان مص

_ النشاطات التي تتكفل بھا في مجال الوقایة من حوادث العمل واالمراض المھنیة اذ تكتف بتحصیل 

 اشتراكات ومراقبة التزامات الخاضعین للضمان االجتماعي والقیام ایضا بالتحصیل.

لوسائل المادیة والبشریة للوكالة، وتطبیق االستثمارات المخصصة للوكالة، باإلضافة _ضمان التسییر الدائم ل

 لتسییر الھیاكل ذات الطابع الصحي واالجتماعي التابعة الختصاصاتھا.

 ب/ على المستوى الجھوي:

وجود مصلحة جھویة مكلفة بالجمع والمراقبة، والتحویل الى مصلحة المعلومات باإلضافة الى ذلك توجد      

  .مصلحة للمراقبة، وإلجراء تحقیقات یكون الغرض منھا معرفة الطابع المھني للحادث

 

 354المعارف االسكندریة ، مصر ، ت ن ، ص ، دار  2003لسنة  12قدري عبد الفتاح الشھاري، موسوعة قانون العمل ، القانون رقم  -1

 



 الفصل الثاني : دور الرقابة في الوقایة من حوادث العمل و األمراض المھنیة                                        

68 

 

 ج/ على المستوى الوطني:

المدیریة الفرعیة للوقایة من الحوادث تحتوي على مصلحتین: االولى مكلفة بجمع المعلومات ونشرھا    

 والثانیة بالتصریح عن كل مبادرة للوقایة، تقوم بھا مصالح الحمایة االجتماعیة.

 جتماعي شرط لالستفادة من الحمایة من حوادث العمل واالمراض المھنیة.ثانیا: االنتساب للضمان اال

یفرض القانون االلتزامات على صاحب العمل تتمثل أساسا في أداء االشتراكات عن نفسھ باعتباره صاحب   

العمل، أو عن العمال المشغلین عنده طبقا ألحكام القانون وتقدیر ھذه االشتراكات یكون على أساس األجر 

 )1( الذي یتقاضاه العامل، ونظرا ألھمیتھا وضع المشرع أحكاما صارمة لضمان الوفاء بھا.

 أ/ قیمة االشتراكات:

ألزم المشرع صاحب العمل أن یصرح الى ھیئة الضمان االجتماعي المختصة اقلیما بالنشاط الذي بدأ في  

نفس المدة ما إذا قام بتوظیف أي عامل في العمل وحدد لھ  أیام التالیة للشروع 10ممارستھ في غضون عشرة 

 بغض النظر عن جنسیتھ أو طبیعة عالقة العمل أو األجر الذي یتقاضاه.

إذا مارس رب العمل نشاطھ دون أن یقوم بھذین االلتزامین، یكون ملزما بدفع غرامة تفرضھا علیھ ھیئة 

 تكفل بذلك.الضمان االجتماعي، دون أن تكون لھا سلطة تحدید قیمتھا ألن المشرع 

یوما التي تلي انتھاء كل سنة مدنیة الى ھیئة  30یتعین على صاحب العمل أن یوجھ في ظرف ثالثین   

الضمان االجتماعي المختصة، تصریحا رسمیا باألجور ویبین الجور المتقاضیة بین أول یوم وآخر یوم من 

لتغطیة حوادث    %2منھا  %29ك ب الثالثة أشھر وكذا مبلغ االشتراكات المستحقة وتحدد نسبة االشترا

 )2( العمل واألمراض المھنیة كالتالي:

 یتحملھا العامل. %5من أساس الضمان االجتماعي یتحملھا المستخدم، و 24%

 

 )28یتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان االجتماعي ( ج ر عدد  1983جوان 2مؤرخ في  14 – 83من قانون  6المادة  -1

 )9المتعلق بتوزیع النسب في الضمان االجتماعي (ج ر عدد 1985فیفري  9المؤرخ في  30 – 85من المرسوم رقم  2و  1المادتان  انظر -2
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ان عدم قیام رب العمل بھذا االلتزام ال یعني أنھ سیعفى منھ، وانما تقوم ھیئة الضمان االجتماعي بتحدید   

باالشتراكات المدفوعة سابقا، إما إلى الشھر السابق أو ثالثة  نسبة االشتراكات بصفة مؤقتة وتستعین في ذلك

 أشھر أو السنة الماضیة.

 .%5ویكون صاحب العمل ملزما بدفع غرامة تحدد بیقة لن یكون دقیقا وإنما جزافیا،إن التحدید بھذه الطر 

 ب/ طرق تحصیل االشتراكات:

، وفي حالة تقاعس عن ذلك فھیئة الضمان )1(یلتزم رب العمل بدفع االشتراكات المحددة في اآلجال المحددة  

یوما وتعلمھ بذلك عن طریق اإلعذار، وفي حال  30االجتماعي ملزمة بمنحھ أجال للتسدید، یصل الى ثالثین 

 إیاه المشرع بغیة التحصیل االجباري.رفض االستجابة یمكن للھیئة أن تسلك أي سبیل من السبل التي منحھا 

 الطریقة األولى: التحصیل عن الجدول

من خالل مصلحة الضرائب بمقتضى جول محدد للدین، وھذا الجدول  )2(ویتم التحصیل عن طریق الجداول  

مغد من قبل مصالح الضمان االجتماعي وفق نموذج یحدد عن طریق التنظیم، ویقع على عاتق مدیر الضمان 

االجتماعي المعینة بالتوقیع علیھ وتحت مسؤولیتھ الشخصیة، وإن كان رب العمل ملزما بالدفع إال أنھ غیر 

في غضون ثالثین یوما  )3(ما جاء في اإلعذار فقد منحھ المشرع حق الطعن أمام الجھات القضائیةملزم بكل 

 من تاریخ استالم التبلیغ.  

 الطریقة الثانیة: المالحق

تتم المالحقة من طرف مصالح الضمان االجتماعي وفق استمارة محددة النموذج وموقعة من طرف مدیر   

یتھ الشخصیة ولتصبح نافذة یجب أن یؤشر علیھا رئیس المحكمة التي یكون في الوكالة المعینة، وتحت مسؤول

 أیام وتكون ھذه األخیرة محل طعن من طرف رب العمل إذا 10دائرة اختصاصھا المدین في أجال عشرة 

 

 من نفس المرسوم. 25الى  17انظر الباب الخامس المواد من  -1

 )11المتعلق بالنزاعات الضمان االجتماعي(ج ر عدد 2008فیفري 23المؤرخ في  08-08من القانون  50الى 47انظر الفصل األول المواد من  -2

 .30 – 85من المرسوم  25انظر المادة  -3
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 یوما من تاریخ استالم التبلیغ. 30كان معترضا، في غضون ثالثین  

 الطریقة الثالثة: المعارضة على الحسابات البنكیة والبریدیة

لھیئة الضمان االجتماعي حق المعارضة على الحسابات البنكیة والبریدیة في حدود المبالغ المستحقة،     

وتلتزم المؤسسات السابقة الذكر بعد استالم المعارضة حفظ المبالغ المستحقة تحت مسؤولیتھا المدنیة 

 )1(والجزائیة.

 الطریقة الرابعة: االقتطاع من القروض

بتقدیم شھادة استیفاء  )2(والمؤسسات المالیة على المكلفین الذي یطلبون قروضاتشترط بعض البنوك 

اشتراكاتھم مسلمة من ھیئات الضمان االجتماعي المختصة وتلتزم الجھة المقترضة باقتطاع المبالغ المستحقة، 

 ودفعھا لھیئة الضمان االجتماعي.

لضمان االجتماعي إال أنھا تتفق في تحمیل المدین نشیر في األخیر أنھ رغم تعدد الطرق المتبعة من طرف ا   

 لنفقات التحصیل فلھا حق اللجوء إلى آخر حل وھو القضاء.

 ج/ ماھیة تدابیر الوقایة للضمان االجتماعي:

إن رأسمال الوقایة المسیرة بالوكالة من طرف المدیریة الفرعیة للوقایة من حوادث العمل واألمراض المھنیة 

لوقایة الصحیة واألمن، وتبعا للتنظیم المعمول بھ یقوم الصندوق الوطني للتأمینات على یمول أیضا نشاط ا

حوادث العمل واألمراض المھنیة في مجال الوقایة، بجمع اإلحصاءات التي تسمح بمعرفة ظروف وتأثیرات 

 حوادث العمل واألمراض المھنیة، كما یتضمن التشریع عدة قواعد خاصة بالوقایة فیما یلي:

العالقة القائمة بین الوكالة ومفتشیة العمل المتمثلة أساس في التصریح عن حوادث العمل واألمراض  _

 المھنیة.

 _ مكافأة تغییر العمل في حالة المرض.

 

 . 08 – 08من القانون  56الى  51انظر الفصل الثاني للمواد من  -1

 . 08 – 08من القانون  61الى  57انظر الفصل الثالث للمواد من  -2
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 _ دراسة مختلف الطرق التي تؤدي الى التقلیل من عدد وخطوة الحوادث.

 _ تقدیم تقاریر سنویة عن اإلحصاءات لوزارة العمل.

_ تشجیع كل مبادرة في مجال الوقایة عن طریق منح عالوات للمؤسسات التي بذلت مجھودات معتبرة في 

 مجال الوقایة.

ضمان تطبیق إجراءات الوقایة المنصوص علیھا في جراء أي تحقیق و_ المطالبة بتدخل مفتشیة العمل إل

 التشریع.
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 خاتمة:لا

 

مراض العمل واأل حوادثیة سیاسة الرقابة عن رادتھ في ترقاستعداده وإشرع الجزائري اثبت الملقد          

كثر من مئة نص ذات ذلك من خالل تبني وإقرار معاییر وإجراءات قانونیة، تجسدت في إصدار أو ،المھنیة

صوص، منھا على خ الكیمیائيخطار عموما ومن الخطر تنظیمي تتعلق بالوقایة من األطابع تشریعي و

، والذي الصحیة، األمن وطلب العمل، المتعلق بالوقایة 1988جانفي  26في  المؤرخ 07-88رقم القانون 

 ذا المجال.رجعي المنظم لھیمثل األساس الم
 

األخطار المعترف  لكافةضا على التغطیة االجتماعیة والتنظیمي ینص أی تشریعيھذا اإلطار الإن          

المؤرخ في  13-83نذكر القانون رقم في ھذا الصدد و ،ا حوادث العمل واألمراض المھنیةبھا عالمیا، السیم

، الذي یشكل أساس الحمایة األمراض المھنیةالمتعلق بحوادث العمل و المتممالمعدل و 1983جویلیة  02

ط التكفل شروحیث أن ذات القانون یحدد طبیعة و، األمراض المھنیةاالجتماعیة لضحایا حوادث العمل و

 ذوي حقوقھم.بالمؤمن لھم اجتماعیا و
 

التشریعات بل عمدت أیضا الى تجسید یة في الجزائر بإصدار القوانین ولم تكتف السلطات العموم       

ھده  ھیئات مكلفة بوضعأجھزة وسیاسة الوقایة میدانیا من خالل وصع منظومة مؤسساتیة تتكون من 

 ، نذكر منھا:السیاسة حیز النفاذ

 ) (I NPRPالمھنیة  _المعھد الوطني للوقایة من األخطار

 الري.لبناء واألشغال العمومیة و_المعھد الوطني للوقایة من األخطار المھنیة في أشغال ا

 .CNAS_الصندوق الوطني للتأمینات االجتماعیة للعمال األجراء 

تشریعات العمل وخاصة في مجال  التي تشمل مھامھا كافة المجاالت التي تغطیھا_ المفتشیة العامة للعمل، و

 السالمة المھنیة في وسط العمل.الصحة و رقابة
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التشریعات، بما یضمن شروط أفضل تسھر على ضمان احترام القوانین والھیئات إن ھذه المؤسسات و      

لفاعلیة بدون اشراك سالمة تامة، ولكنھا تبقى قلیلة افي للشغل في أماكن العمل، تسمح للعمال بأداء مھامھم 

 المسؤول األول عن الوقایة داخل المؤسسة الذي یحتم علیھا اتحاذ  باعتبارھم، أرباب العملالمستخدمین و

 

إجراءات خاصة  لتدریبوا العمل مستخدمة في ذلك التوعیةمن مخاطر  اإلجراءات الالزمة لوقایة العمال

 .عمللتكفل حمایة العمال ومحیط ال HSEعلى غرار سیاسة   
 

المھنیة وفي مجال  واألمراض للوقایة من الحوادث العمل استراتیجیةلى ان أیة رة أیضا، إشاینبغي اإل

لھیئات الممثلة دائمة للتحسس وانخراط ا، تمر حتما عبر وضع إجراءات میائیةیالتسییر العقالني للمواد الك

، المتعلق بالوقایة 1988جانفي  26في المؤرخ  07-88حسب ما ینص علیھ القانون رقم للمؤسسة، 

 :، والذي یحدد ھذه الھیئات باألمن وطلب العمل، والنصوص التطبیقیة المتعلقة بھالصحیة، 

 09ة مستخدمة تشغل أكثر من ھیئ ضاء) داخل كلواألمن (اللجنة المتساویة األعاللجنة الوقایة والصحة -

 عمال. 

نفس مكان  مؤسسات تتدخل في، في حال وجود عدة الصحة واألمنوالمؤسسات للوقایة اللجنة ما بین  -

 . العمل

 ؛عامال 50تخدمة تشغل أكثر من داخل كل ھیئة مسمصالح الوقایة والصحة واألمن -

 مصالح طب العمل.-

حاسما في والمنظمات النقابیة، تعتبر شرطا ذات السیاق دائما، فإن مساھمة منظمات أرباب العمل في         

  .البرامج الوطنیة المسطرة في ھذا المجالتطوي 

والمراقبة األخطار في والحمایة من خالل التقییم اتخاد إجراءات الوقایة واجب المستخدمین فمن          

ھدف "العمل ن تحقیق تتعلق بحاالت التعرض للمواد الكیمیائیة، ذلك االسیما، تلك التي أماكن العمل، 

 التعرض لھذه المواد.یمر عبر الوقایة من ظھور األمراض المھنیة الناجمة عن الالئق"، 

كل ما یتعلق باقتراح على كافة المستویات، في ممثلیھم حق المشاركة، فإن للعمال ومن جانب آخر،          

 عمل.البرامج الخاصة بالوقایة في أماكن ال وتنفیذومتابعة 
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مباشرة مع ا، فإن العمال الذین یتعاملون عند التعرض لھالحد من خطر األضرار المحتملة فبغرض          

 مات والتكوینوعلى المعلصحي، والحصول ن لھم الحق العمل في محیط آمن وھذه المواد، یجب أن یكو

 في الوقایة وتحسین شروط  ستثمارأیضا إلى أن اال مما یستوجب التنویھفي ھذا المجال الالزمة والحمایة 

 

 

إنتاجیة العمال، كما سیظل مطلبا أساسیا ذا أثر إیجابي كبیر على مستوى على مستوى المؤسسات، العمل 

 ة للمؤسسة.على الصحة المالی
 

الخاص بالوقایة اإلطار المؤسساتي زیز تتمثل في وضع وتع كانت مسؤولیة السلطات العمومیةإذا          

فإنھ من  عموما،الحفاظ على أمن وصحة العمال والسكان  یة التي تھدف إلى ضمانالحما وإعداد معاییر

االقتصادیین ؤ االجتماعیین، یتوجب تقع على عائق الشركاء  الواضح أن ھناك التزمات، في ھذا المجال،

 بھا.كفل التعلیھم 
 

 طارألختحقیقھا في مجال الوقایة من اأنھ من بین األھداف التي یتعین وفي ھذا الصدد، أشیر إلى           

واالستمرار في  تحقیق انخفاض معتبر لعدد الحوادث واألمراض المھنیة،المھنیة، ضرورة الوصول، إلى 

رة ھذه الحوادث، ان نتمكن من تحقیق ھده لنسب تكرار وخطوبدل الجھد من أجل التقلیص التدریجي 

زیز وظیفة الوقایة، لیس على مستوى المؤسسة فحسب، بل خصوصا على مستوى األھداف إال من خالل تع

 وفي كل قطاعات النشاط.كل منصب عمل 

فعالة لرقابة عن حوادث العمل ھذه الدراسة، تبین أن الجزائر اعتمدت على طرق من خالل           

 ویمكننا تقییم ذلك فیما یلي:واألمراض المھنیة 

 اآلالتوإدخال  ب التطور التكنولوجيلسیاسیة: استطاعت الجزائر أن تواكقتصادیة وااال من الناحیة-

تمشیا مع تقلل نوعا ما من متاعب العملیة. كما عملت على تكوین العمال مھنیا، الجدیدة والمتطورة التي 

 لعل من أبرز النتائج. التطورات المھنیة وكذا للحد من المخاطر 

صحي للعمال. وذلك ما یظھر لنا من خالل التشریعات نب االجتماعي: وخاصة الالدولة من الجااھتمامات -

 خاصة في مجال الصحة والسالمة المھنیة.العمالیة المسایرة للتطور االقتصادي 
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ة على غل. وأدت على المحافظعملت السلطة التشریعیة على سن قوانین عالم الشمن الناحیة القانونیة: -

من حیث شمول  بشكل فعال صحةتنظم الالمھنیة في مكان العمل، وذلك بتوفیر القوانین الصحة والسالمة 

 جمیع قطاعات العمل والعمال.
 

الصحة والعمال. االستراتیجیات والمبادرات الولیة في مجال إن الجزائر تعمل دائما على مواكبة          

 صندوق الضمان وخدمة العمال، كالالخدمات التي تقدمھا الھیئات والمصالح المھنیة للسھر  ، فيویتبلور ذلك

 

سلبیات  ومفتشیة العمل وطب العمل والھیئات االستشاریة وعلى الرغم من ذلك، تبقى دائما ھناكاالجتماعي 

 التقلیل منھا باستمرار.ونقائص یجب تخطیھا والعمل على 
 

دولي بعین االعتبار العامل فرد مساھم في تأخذ الدولة الجزائریة والمجتمع ال مل أنوأخیرا نأ         

التي تھدد حیاتھ الیومیة على تطویر وسائل حمایتھ من الحوادث العمل واألمراض المھنیة المجتمع والعمل 

وقفنا  قدلتحقیق األمان الصناعي واالجتماعي نرجو أن نكون ، وتوفیر الشروط عمل مالئمة تزایدوبشكل م

 الرقابة من الحوادث العمل واألمراض المھنیة.  في دراستنا لألجھزة
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 )42(ج ر عدد  1996یولیو 6مؤرخ في 96-17

-96) معدل بموجب امر 28یتعلق بالتقاعد،(ج ر عدد  1983یولیو  2مؤرخ في  12-83قانون رقم -6
 08 11)المعدل بموجب القانون 42یتعلق باألمراض المھنیة ،(ج ر عدد  1996یولیو 2مؤرخ في  18

 ).32(ج ر عدد  2011یونیو  5مؤرخ في 

) 28یتعلق بحوادث العمل و االمراض المھنیة ،(ج ر عدد  1983یولیو  2مؤرخ في  13-83قانون -7
 08-11)المعدل بموجب قانون رقم 42،(ج ر عدد  1969یولیو  2مؤرخ في  19-96معدل بموجب امر

 ).32،(ج ر عدد  2011یولیو  5مؤرخ في 

یتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان االجتماعي  1983یولیو  2مؤرخ في  14-83قانون رقم -8
 ).28،(ج ر عدد 
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 ).72(ج ر  عدد  2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/17المعدل بالقانون 

یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي ،(ج ر  1983یولیو  2المؤرخ في  15-83قانون رقم -9
 ) ملغى.28عدد 

 ).8یتعلق بحمایة الصحة و ترقیتھا ،(ج ر عدد  1985فبرایر  16مؤرخ في  05-85قانون رقم -10

المتعلق بالوقایة من النزعات الجماعیة في العمل و 1990فبرایر 06المؤرخ في  02-90القانون -11
 ).6تسویتھا و ممارسة حق االضراب المعدل و المتمم (ج ر عدد 

یتعلق بالوقایة الصحیة و االمن و طب و العمل ،(ج ر  1988ینایر  26ي مؤرخ ف 07-88قانون رقم -12
 )4عدد 

-96).معدل و متمم بأمر 6یتعلق بمفتشیھ العمل،(ج رعدد 06/02/1990مؤرخ في  03-90قانون -13
 )06(ج ر عدد1996جوان10مؤرخ في 11

ل و متمم بالقانون ).معد17یتعلق بعالقات العمل،(ج ر عدد 21/04/1990مؤرخ في 11-90قانون -14
 29-91رقم 

مؤرخ في  94/03)و متمم بالمرسوم التشریعي رقم 68،(ج ر عدد 21/12/1991مؤرخ في 
 ، (ج ر11/04/1994

)، یعدل و یتمم 43(ج ر عدد 1996جویلیة  9المؤرخ في  21-69) معدل و متمم باألمر رقم 20عدد 
 المتعلق بعالقات العمل. 11-90القانون 

یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي ،(ج ر  2008مارس 2مؤرخ في  08/08قانون رقم -15
 ).11عدد 

-90)،یعدل و یتمم القانون 43(ج ر عدد  1996جویلیة  9المؤرخ في  21-96من االمر رقم  91المادة
 التعلق بعالقات العمل. 11

بالتسییر االشتراكي للمؤسسات ،و  المتعلق 74-71میثاق التنظیم االشتراكي للمؤسسات ،و االمر رقم -16
(ج  1971نوفمبر  16،المتعلق بالعالقات الجماعیة للعمل في القطاع الخاص ، المؤرخین في -71االمر 

 )101ر عدد 

المتعلق باالنتخابات في المؤسسات االشتراكیة ،(ج ر 1972مارس 03المؤرخة في  74-72المرسوم -17
 )19عدد
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المتعلق بإنشاء المعھد الوطني للوقایة  2006یونیو  21المؤرخ في  223-06رقم  المرسوم التنفیدي-18
 ).53من االخطار المھنیة و تنظیمھ و عملھ (ج رعدد

 

 : النصوص التنظیمیة

یحدد كیفیات تطبیق العنوان الثاني من القانون رقم  1984فبرایر  11مؤرخ في  27-84مرسوم رقم -1
 ).7جتماعیة ، ( ج ر عدد اال بالتأمیناتالمتعلق  83-11

یحدد كیفیات تطبیق العنوان الثالث و الرابع و الثامن من  1984فبرایر  11مؤرخ في 28-84مرسوم  -2
 )7یتعلق بالتأمینات االجتماعیة ،(ج ر عدد  13-83القانون 

یحدد المبلغ األدنى للزیادة عن الغیر المنصوص  1984فبرایر  11مؤرخ في  29-84مرسوم رقم -3
 )7علیھا في التشریع الضمان االجتماعي،(ج ر عدد

یحدد كیفیات توزیع نسب اشتراك الضمان االجتماعي 1985فبرایر  9مؤرخ في 30-85مرسوم رقم -4
 )9،(ج ر عدد 

 12-83یحدد كیفیات تطبیق البا الثاني من القانون رقم 1985فبرایر  9مؤرخ في  31-85مرسوم رقم -5
 ).9عدد المتعلق  بالتقاعد ،(ج ر 

یحدد قائمة العمال المشبھین باإلجراء في مجال  1985فبرایر  9مؤرخ في  33-85مرسوم رقم -6
 )09الضمان االجتماعي  معدل و متمم ،(ج رعدد

یتعلق بالقواعد العامة للحمایة التي تطبق  1991ینایر  19مؤرخ في  05-91المرسوم التنفیذي رقم -7
 ).4العمل ، (ج ر عدد على حفظ الصحة و االمن في أماكن 

یتضمن مدونة اخالقیات الطب،(ج ر عدد  1992یونیو  6مؤرخ في  276-92مرسوم تنفیذي رقم -8
52( 

 )33یتعلق بتنظیم طب العمل ، (ج ر عدد  1993مایو  15مؤرخ في  120-93مرسوم تنفیذي رقم -9

لة المجلس الوطني للصحة المحدد لتشكی 1996جوان 05المؤرخ في  209-96المرسوم التنفیذي رقم -10
 ).35و االمن و طب العمل و تنظیمھ و سیره ،(ج ر عدد 

یتعلق بالوقایة من االخطار المتصلة  1999افریل 19مؤرخ في  95-99مرسوم تنفیذي رقم -11
 )28االمیانت(ج ر عدد 
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الصحة و  المتعلق بالتدابیر الخاصة بالوقایة و 2005ینایر 08مؤرخ في  1205مرسوم تنفیذي رقم -12
 االمن في قطاعات

 )04االشغال العمومیة و الري (ج ر عدد 

المتضمن انشاء تنظیم و سیر العھد  2000اوت  23المؤرخ في  2000 253مرسوم التنفیذي رقم -13
 الوطني للوقایة من

 )53االخطار المھنیة ،(ج ر عدد

نظیم تعلیم العمال و یتعلق بشروط ت 2002دیسمبر  7مؤرخ في  472-02مرسوم تنفیذي رقم -14
 اعالمھم و تكوینھم في 

 )82میدان الوقایة من االخطار المھنیة ،(ج ر عدد 

یتعلق بالقواعد الخاصة المطبقة على العناصر  2005ینایر 8المؤرخ في  08-05مرسوم تنفیذي رقم -15
 او المواد او 

 )4المستحضرات الخطرة في وسط العمل ،(ج ر عدد 

یتعلق باللجان المتساویة األعضاء و منذوبي  2005ینایر  8مؤرخ في  09-05 مرسوم تنفیذي رقم-16
 ).4الوقایة الصحیة  و االمن،(ج. ر عدد

یحدد صالحیات لجان ما بین المؤسسات و  2005ینایر  8مؤرخ في  10-05مرسوم تنفیذي رقم -17
 ).4االمن ، ( ج ر عدد 

یحدد شروط انشاء مصلحة الوقایة الصحیة و  2005ینایر  8مؤرخ في  11-05مرسوم اتفیذي رقم -18
 ).4االمن في وسط العمل و تنظیمھا و سیرھا و كذا صالحیتھا ،( ج.رعدد 

المتضمن انشا ھیئة الوقایة من  2006یونیو  21ال مؤرخ في  223.06المرسوم التنفیذي رقم -19
 ).42سیرھا،(ج.رعدد االخطار المھنیة في  نشاطات البناء و الري و صالحیتھا و تنظیمھا و 

یتعلق بتدابیر الحمایة من االشعاعات  2005ابریل  11مؤرخ في  117-05مرسوم رقم -20
،(ج.ر عدد 2007یونیو 2مؤرخ في  171-07) معدل و متمم بمرسوم رئاسي رقم 27االیونیة،(ج.ر عدد 

37.( 

دنى المضمون یحدد االجر الوطني األ 2003دیسمبر2مؤرخ في  467-2003مرسوم رئاسي رقم -21
 ).76،(ج ر عدد

المتعلق بكیفیات انتخاب منذوبي المستخدمین (ج  1990سبتمبر  29المؤرخ في  289-90المرسوم -22
 ).42ر عدد 
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المتعلق باخالقیات الطب ( ج ر عدد  1996یونیو  6المؤرخ في  276-92المرسوم التنفیذي رقم  -23
52( 

المتعلق بتنظیم مفتشیة العامة للعمل و  1990جویلیة  14المؤرخ  209-90_مرسوم التنظیمي رقم 24
 ) 29سیرھا ،(ج رعدد

 

 قرارات تنظیمیة :

یحدد الجدول الذي یتخذ أساس لحساب راسمال  1984فبرایر  13قرار وزاري صادر مؤرخ في -1
 ).7النموذجي لریع حادث عمل او حادث مھني،(ج. ر عدد 

یحدد قائمة االشغال التي یكون العمال فیھا معرضین  1997-6-9قرار وزاري مشترك المؤرخ في -2
 ).75الخطار مھنیة، (ج.ر عدد 

یحدد قامة االمراض التي یكون مصدرھا مھنیا و  1996مایو  5قرار وزاري مشترك مؤرخ في -3
 ). 16،(ج.ر عدد2و1ملحقاتھ 

یتضمن الحدود اإلقلیمیة المفتشیات الحضریة  1990بر سبتم 20قرار وزاري مشترك مؤرخ في -4
 ).48للعمل و مكاتب التفتیش (ج ر عدد
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Volume 1(Rapports eollectifs)14éme,édition ,paris farnce,2007 

3-Jean Maurice Verdier ,Alain Coevret,Marie-Armelle Souriac,Droit du travail 
Volume  

2Rapports individuels,14éme édition ,édition Dalloz, paris farnce,2007 
 

- 84 - 



 قائمة المصادر والمراجع
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6-Tayeb Belloula ,Sécurité sociale ,(La Réparation des accidents du travail et 
des  

Maladies professionnelles,collection droit partique).édition Dahlab,Alger,1993 

7-Tayeb Belloula ,Droit du travail ,édition Dahleb ,Alger,1994 
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 المالحق
 



 عبـد العزيـــز بوخـرشــــة

  الوقایة الصحیة و األمنالقانون المتعلق ب
  معدل و متمم و طب العمل

  
 17/11 من القانون رقم 98المعدل و المتمم بالمادة  26/01/1988المؤرخ في  88/07القانون رقم 
  . 2018المتضمن قانون المالیة لسنة  27/12/2017المؤرخ في 

  
  الفصل األول

  موضوع القانون و مجال تطبیقھ
  

یھدف ھذا القانون إلى تحدید الطرق و الوسائل التي تضمن للعمال أحسن الشروط في  : 1المادة
لمؤسسات المستخدمة مجال الوقایة الصحیة و األمن و طب العمل و تعیین األشخاص المسؤولة و ا

  .     المكلفة بتنفیذ اإلجراءات المقررة
  

مھما كان قطاع النشاط الذي تنتمي  ،تطبق أحكام ھذا القانون على كل مؤسسة مستخدمة : 2المادة
  .     إلیھ

  
  الفصل الثاني

  القواعد العامة في مجال الوقایة الصحیة 
  و األمن في وسط العمال

  
  .    سسة المستخدمة ضمان الوقایة الصحیة و األمن للعمالیتعین على المؤ:  3المادة

  
بما  في ذلك كل  ،یجب ان تكون محالت و أماكن العمل و محیطھا و ملحقاتھا و توابعھا : 4المادة

و ان تتوفر فیھا شروط الوقایة الصحیة الضروریة  ،نظیفة بصورة مستمرة ،أنواع التجھیزات
  .                لصحة العمال

 ،و على وجھ الخصوص  ،ب أن یستجیب جو العمل إلى شروط الراحة و الوقایة الصحیةجی
التكعیب و التھیئة و تجدیدھا و التشمس و اإلضاءة و التدفئة والحمایة من الغبار و األضرار 

  . األخرى و تصریف المیاه القذرة و الفضالت
 ،النظافة الفردیة تحت تصرفھمیجب تمكین العمال من ممارسة ریاضة االستراحة ووضع و سائل 

و ال سیما خزانة المالبس و دورات المیاه  و المرشات و توفیر المیاه الصالحة للشرب و كذا 
  .   النظافة في المطاعم

  .                    تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم
  

ت المخصصة للعمل  و ملحقاتھا و یجب تصمیم و تھیئة و صیانة المؤسسات و المحال : 5المادة
  .بصفة تضمن أمن العمال ،أعاله 4المشار إلیھا في المادة  ،توابعھا

  :                        یجب ان تستجیب خاصة للمقتضیات التالیة 
ـ  ضمان حمایة العمال من الدخان و األبخرة الخطیرة و الغازات السامة و الضجیج و كل األضرار 

                                       ،األخرى
                                     ، ـ تجنب االزدحام و االكتظاظ

تنقلھم و كذا أثناء تشغیل اآلالت و وسائل الرفع و النقل و استعمال المواد  ناءـ ضمان أمن العمال أث
                                                      ، و العتاد و المنتجات  و البضائع و كل  اللوازم األخرى
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ـ ضمان الشروط الضروریة الكفیلة باتقاء كل أسباب الحرائق واالنفجارات  و كذا مكافحة الحرائق 

                         ،بصفة سریعة و ناجعة
حواجز ـ  و ضع العمال في مأمن من الخطر أو إبعادھم عن األماكن الخطیرة أو فصلھم بواسطة 

                        ،ذات فعالیة معترف بھا
  .         ـ ضمان اإلجالء السریع للعمال في حالة خطر وشیك أو حادث

  .                 تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم
  

الفعالیة یجب أن توفر للعامل األلبسة الخاصة و التجھیزات و المعدات الفردیة ذات  : 6المادة
.                                                         و ذلك حسب طبیعة النشاط و األخطار ،من أجل الحمایة ،المعترف بھا

  
یتعین على المؤسسة المستخدمة مراعاة أمن العمال في اختیار التقنیات و التكنولوجیا و  : 7المادة

                 .                كذا في تنظیم العمل
یجب أن تكون التجھیزات و اآلالت و اآللیات و األجھزة و األدوات و كل  وسائل العمل مناسبة 

.                                  لألشغال الواجب إنجازھا و لضرورة االحتیاط من األخطار التي قد یتعرض لھا العمال
أنھا الحفاظ على الحسن سیرھا و ذلك من أجل یجب أن تكون موضوع رقابة دوریة و صیانة من ش

  .                     ضمان األمن في وسط العمل
  .                 تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم

  
صنع أو عرض أو عرض للبیع أو بیع أو استیراد أو إیجار أو  ،قصد االستعمال ،یمنع : 8المادة

  :                                   ت التنازل بأیة صفة كان
ـ األجھزة أو اآلالت أو أجزاء من اآلالت التي ال تستجیب إلى الضوابط الوطنیة أو الدولیة الساریة 

                                     ،بسبب عیوب في   تصمیمھا أو صنعھا أو خلل لحقھا ،في مجال الوقایة و األمن
یزات أو مواد الحمایة التي ال تضمن حمایة العمال من األخطار التي یمكن ان ـ األجھزة أو التجھ

.                       بسبب استعمال عتاد أو مواد  أو مستحضرات تتطلب استخدام مثل ھذه الوسائل ،یتعرضوا لھا
  .                 تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم

  
یع طبقا للتشر  ،من أجل الحمایة ،ضوابط فعالیة المنتجات و األجھزة واآلالت تحدد  : 9المادة

  .   لجنة وطنیة للمصادقة الجاري بھ العمل و بعد أخذ رأي
  .   یحدد تشكیل ھذه اللجنة و كذا صالحیاتھا و تسییرھا عن طریق التنظیم

  
المواد أو المستحضرات یخضع صنع أو استیراد التنازل أو استعمال العناصر أو  : 10المادة

. ایة الصحیة و األمن في وسط العمل و ذلك استجابة لمقتضیات الوق ،للتشریع الجاري بھ العمل
ان یقدموا للمؤسسات و  ،وال سیما الصناع و المستوردون ،یتعین على المؤسسات المستخدمة

المعلومات ،و األمن الھیئات المعنیة و خاصة الھیئة الوطنیة المختصة في مجال الوقایة الصحیة
و ذلك قبل  ،الضروریة لتقدیر األخطار إلى تشكیلھا المواد أو المستحضرات على صحة العمال 

  .إدخالھا  إلى السوق 
  .                 تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم

  
لة إلى النساء و یتعین على المؤسسات المستخدمة ان تتحقق من ان األعمال الموك : 11المادة

العمال القصر و العمال المعوقین ال تقتضي مجھودا یفوق طاقتھم  مع مراعاة األحكام التشریعیة 
  .       الجاري بھا العمل

  
  الفصل الثالث
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  القواعد العامة في مجال طب العمل

    
.                                                 لوطنیةتعتبر حمایة العمال بواسطة طب العمل جزءا ال یتجزأ من السیاسة الصحیة ا : 12المادة

یھدف طب العمل الذي تعد مھمتھ وقائیة  ،في إطار المھام المحددة في التشریع الجاري بھ العمل
  :               إلى  ،أحیانا ،أساسا و عالجیة

من أجل رفع  ،في كافة المھنـ  الترقیة و الحفاظ على أكبر قدر من راحة العمال البدنیة و العقلیة  
       ،مستوى قدراتھم اإلنتاجیة و اإلبداعیة

ـ  حمایة و وقایة العمال من األخطار التي یمكن أن تنجر عنھا الحوادث أو األمراض المھنیة و كل 
                   ،األضرار الالحقة بصحتھم

و كذا  مراقبتھا بھدف التقلیل ـ تشخیص كل العوامل التي قد تضر صحة العمال في أماكن العمل 
                         ، منھا أو القضاء علیھا

ـ تعیین و إبقاء العمال في عمل یتماشى و قدراتھم الفیزیولوجیة  و النفسیة و كذا تكییف العمل مع 
          ، اإلنسان و كل إنسان مع مھمتھ

       ، املـ تخفیض حاالت العجز و ضمان تمدید الحیاة النشیطة للع
                          ل في وسط العمل ،ـ تقییم مستوى صحة العما

ـ تنظیم العالج االستعجالي للعمال و التكفل بالعالج المتواصل و مداواة األمراض المھنیة و 
                 ، األمراض ذات الطابع المھني

  .           ـ المساھمة في حمایة البیئة بالنسبة لإلنسان و الطبیعة
  

.                                                  یعد طب العمل التزاما یلقى على عاتق المؤسسة المستخدمة و یجب علیھا التكفل بھ : 13المادة
  

  .                            یمارس طب العمل في أماكن العمل نفسھا : 14المادة
یتعین على المؤسسة المستخدمة ان تنشئ مصلحة لطب العمل وفقا  ،هأعال 13تطبیقا ألحكام المادة 

  .        لضوابط تحدد عن طریق التنظیم
دون إنشاء مصلحة لطب العمل من قبل المؤسسة  ،إذا حالت الضوابط المشار إلیھا أعاله 

  :                            یتعین علیھا  ، المستخدمة
                                                           ، لحة لطب العمل ما بین الھیئات على أساس إقلیميـ إما المساھمة في إنشاء مص

      ، و ذلك حسب اتفاق نموذجي ،ـ و إما إبرام اتفاق مع القطاع الصحي
 في حالة ما إذا تعذر على القطاع الصحي االستجابة إلى طلب المؤسسة  المستخدمة أو تخلى عن

یتعین على ھذه األخیرة ان تبرم اتفاقا مع أي ھیكل مختص في طب العمل أو أي طبیب  ،التزاماتھ
  .                                                       و ذلك حسب اتفاق نموذجي ،مؤھل

یشارك وجوبا ممثلو العمال في كل قرار یتعلق بمباشرة نشاط طب العمل على مستوى المؤسسة 
  .                                     لمستخدمةا

.                                                تحدد شروط تنظیم و تسییر مصالح طب العمل و كذا االتفاق النموذجي عن طریق التنظیم
  

 في مجال حمایة الصحة و ،في إطار المھام الموكلة إلیھا ،تتكفل مصالح الصحة  :15المادة
  .                                                ترقیتھا

                                                           ،ـ بتنظیم مجموع أنشطة طب العمل و تنسیقھا و تقییمھا و مراجعتھا  بانتظام
              ، ـ إنشاء مصالح للبحث و تحدید الضوابط و أخرى مرجعیة

  .              ان الرسكلة لصالح األطباء و التقنیین الصحیینـ ضم
  

وال سیما القانون  ،تخضع ممارسة طب العمل إلى األحكام التشریعیة الساریة المفعول  : 16المادة
.                                          المتعلق  بحمایة الصحة و ترقیتھا ،1985فبرایر سنة  16المؤرخ في  05ـ  85رقم 
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عند الحاجة و بصفة انتقالیة یمكن الوزیر المكلف بالصحة العمومیة ان یؤھل أطباء  ، غیر انھ

  .عاملین لممارسة طب العمل
  .     في إطار أنشطتھ عن طریق التنظیم ،تحدد التزامات طبیب العمل

  
ن للفحوص الطبیة الخاصة بالتوظیف و كذا الفحوص یخضع وجوبا كل عامل أو متمھ : 17المادة

  .             الدوریة و الخاصة و المتعلقة باستئناف العمل
  .                         یكون المتھمنون موضوع عنایة طبیة خاصة

                                 .                    بناء على طلب العامل  نفسھ ،یمكن االستفادة من فحوص تلقائیة ،فضال عن ذلك
  . یتعین على المؤسسة المستخدمة ان تأخذ بعین االعتبار آراء طبیب العمل

  .              تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم
  

قصد إجراء التحالیل علیھا والقیام بكل  ،یمكن لطبیب العمل ان یأخذ عینات أو یطلبھا : 18المادة
  .                                ألیة أغراض مفیدة فحص

و على ضوء نتائج ھذه التحالیل او الفحص یوصى باتخاذ كل اجراء ضروري للمحافظة على 
  .                                         صحة العمال

  
  الفصل الرابع

  في مجال التكوین و اإلعالمالقواعد العامة 
  

علیم و اإلعالم و التكوین المتعلق باألخطار المھنیة واجبا  تضطلع بھ الھیئة یعد الت : 19المادة
  .                                       المستخدمة

  .                     یشارك وجوبا ممثلو العمال في كل ھذه األنشطة
المؤسسات العمومیة حقا للعمال و واجبا علیھم و تتكفل بھ الھیئات و المصالح  و  ،كذلك ،یعد

  .                                     المعنیة
  

یجب ان تندرج قواعد الوقایة الصحیة واالمن المتعلقة باالخطار المھنیة ضمن برامج  : 20المادة
  .                             التعلیم و التكوین المھنى

  
ا فؤالئك المدعوین الى تغییر مناصب أو یجب اطالع العمال الموظفین الجدد و كذ : 21المادة

.                                     على االخطار التي قد یتعرضون لھا في مناصب عملھم ،عند تعیینھم ،مناھج أو وسائل عملھم
  

من قبل كل  ،لصالح العمال المعنیین ،من اجل الوقایة ،تنظم عملیات تكوینیة خاصة : 22المادة
و ذلك حسب  ،أو شخص مختص في مجال الوقایة الصحیة و االمن و طب العمل جھاز أو ھیكل

  .       درجة اطراد وحدة االخطار الملحوظة
تحدد شروط تنظیم تعلیم العمال و اعالمھم و تكوینھم في مجال الوقایة  من االخطار المھنیة عن 

  .        طریق التنظیم
  

  الفصل الخامس
  تنظیم الوقایة

  
تؤسس وجوبا لجان متساویة االعضاء للوقایة الصحیة و االمن على مستوى كل  : 23المادة

مع مراعاة االحكام  ،مؤسسة مستخدمة تشغـل أكثر من تسعة عمال ذوى عالقة عمل غیر محددة
.              أدناه و تطبیقا للتشریع المتعلق بمشاركة العمال 25المنصوص علیھا ضمن الفقرة الثانیة من المادة 
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یتعین على المؤسسة المستخدمة التى تشغل أكثر من  ، بغض النظر عن أحكام الفقرة االولى أعاله

بمساعدة  ،تسعة عمال ذوى عالقة عمل محددة ان تعین مندوبا دائما یكلف بالوقایة الصحیة و االمن
        .                                     عاملین االكثر  تأھیال في ھذا المیدان

.                                         یعین رئیس الوحدة او المؤسسة التي تشغل تسعة عمال أقل مندوبا یكلف  بالوقایة الصحیة و األمن
یجب ان یستفید أعضاء اللجان المتساویة األعضاء للوقایة الصحیة و االمن و كذا المندوبون 

  .                                                   تكوین تطبیقي مناسب المكلفون بالوقایة الصحیة واالمن من
  

عندما تمارس عدة مؤسسات تابعة لنفس الفرع المھني أو لعدة فروع مھنیة أنشطتھا في  : 24المادة
عماال تكون مدة عالقة عملھم  ،على وجھ الخصوص  ،و تشغل ،نفس أماكن العمل لمدة محددة

بعد تحقیق و اعتماد من  ،با لجان ما بین المؤسسات للوقایة الصحیة و االمنتؤسس وجو ،محددة
و ذلك دون االخالل بأحكام المادة  ،قبل المصالح المختصة اقلیمیا و التابعة للوزارة المكلفة بالعمل

  .                                                    أعاله 23
.                                                   تشكیلھا و تنظیمھا و تسییرھا عن  طریق التنظیمتحدد صالحیات ھذه اللجان و كذا 

  
یمكن انشاء مؤسسات مكلفة بأعمال مكملة و خصوصیة في مجال الوقایة الصحیة و  : 25المادة

الوقایة  فضال عن انشاء أجھزة ،االمن على مستوى قطاعات النشاط ذات درجة عالیة من االخطار
.                                            أعاله 24و  23الصحیة و االمن المنصوص علیھا بموجب أحكام المادتین 

 ،غیر أنھ عندما تحول طبیعة أنشطة المؤسسة المستخدمة دون تأسیس لجان الوقایة الصحیة و االمن
أن تنخرط في احدى المؤسسات المشار أعاله یتعین علیھا  23ضمن الشروط المحددة في المادة 

التي تتكفل بمجموع االنشطة المنصوص علیھا في مجال الوقایة الصحیة و  ،الیھا في الفقرة أعاله
  .  االمن

.                                           تحدد كیفیات انشاء ھذه المؤسسات و كذا صالحیاتھا و تنظیمھا و تسییرھا عن طریق التنظیم
  

كلما أقتضت ذلك أھمیة  ،تنشأ وجوبا مصلحة الوقایة الصحیة و االمن في وسط العمل  : 26المادة
  .                       المؤسسة المستخدمة أو طبیعة نشاطاتھا

تلقوا تكوینا مناسبا في  ،تحت مسؤولیة و رقابة مستخدمین ،كلما أمكن ذلك ، توضع ھذه المصلحة
  .               لصحیة و االمنمجال الوقایة ا

تحدد شروط انشاء مصالح الوقایة الصحیة و االمن فى وسط العمل و كذا صالحیاتھا و تنظیمھا و 
  .                   تسییرھا عن طریق التنظیم

  
من خالل التوصیات و  ،یؤسس مجلس وطني للوقایة الصحیة و االمن و طب العمل : 27المادة

 ،یھا بالمشاركة في تحدید السیاسة الوطنیة للوقایة من االخطار المھنیة لھذا الغرض اآلراء التي یبد
  :            على وجھ الخصوص بما یلي  ،یكلف المجلس الوطنى للوقایة الصحیة و االمن و طب العمل

في اعداد برامج سنویة و متعددة السنوات في  ،عن طریق تقدیم التوصیات و اآلراء ،ـ المشاركة
                                                   ،مجال الوقایة من األخطار المھنیة و تنسیق البرامج المطبقة

    ،ـ المساھمة في تحدید الطرق و الوسائل الضروریة لتحسین ظروف العمل
  . ـ دراسة الحوصالت الدوریة للبرامج المنجزة مع ابداء اآلراء حـول النتائج المحصل علیھا

  .  یحدد تشكیل ھذا المجلس و كذا تنظیمھ و تسییره عن طریق التنظیم
  

  الفصل السادس
  التمویل

  
  .       یمول انجاز مجموع انشطة طب العمل من قبل المؤسسة المستخدمة : 28المادة
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من االشتراكات  ،أعاله 25تتشكل موارد المؤسسات المنصوص علیھا في المادة :  29المادة
  .        عاتق المؤسسات المستخدمة المنخرطةالواقعة على 

                        . تحدد نسبة و وعاء االشتراك عن طریق القانون
  

صندوق الوقایة من حوادث العمل  و االمراض  ،في اطار أحكام ھذا القانون ،یساھم : 30المادة
 ،1983یولیو  2ؤرخ في الم 13ـ  83من القانون رقم  74المنصوص علیھ في المادة  ، المھنیة

  .     المتعلق بحوادث العمل و االمراض المھنیة
  .      تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم

  
  الفصل السابع

  الرقابة
                  

تعھد رقابة تطبیق التشریع الساري في مجال الوقایة الصحیة و االمن و طب العمل الى  : 31المادة
  .     طبقا للصالحیات المخولة لھا ،مل مفتشیة الع

حتى  ،عند معاینة مخالفات ھذا التشریع بأعذار مسؤول المؤسسة المستخدمة ،یقوم مفتش العمل
  .                                                یمتثل للتعلیمات بمقتضى التشریع و التنظیم  الجاري بھما العمل

طبقا للتشریع  ،سسات المستخدمة قصد و ضع حد لتلك المخالفاتیحدد مفتش العمل أجال للمؤ
  .                                    الساري المفعول

  
سجالت و وثائق خاصة  ،بطلب من مفتشیة العمل ،یجب ان تقدم المؤسسة المستخدمة : 32المادة

.                                                   االمنللسماح بممارسة رقابة فعلیة على األنشطة في مجال الوقایة الصحیة و 
یمكن للجنة الوقایة الصحیة و االمن و مندوب الوقایة الصحیة و االمن و كذا  ، فضال عن ذلك

لم  ،في حالة معاینة تھاون مفرط أو خطر  ،مفتش العمل ،في أي وقت ،طبیب العمل أن یشعروا
  .        بعد اخطار مسبق یوجھ الیھا ،االجراءات المناسبةتتخذ بشأنھما المؤسسة لمستخدمة 

  .               تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم
  

تمارس رقابة تطبیق  ،فضال عن الرقابة التقنیة واالداریة المنوطة بالمصالح الصحیة : 33المادة
مل  و المصالح الصحیة المختصة النصوص التشریعیة في مجال طب العمل من قبل مفتشیة الع

  .                                         أطباء مكلفین بمھمة الرقابة و التفتیش ،لھذا الغرض  ،التي تعین 
  .                  تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم

  
وب الوقایة الصحیة و االمن او اذا تحقق عضو لجنة الوقایة الصحیة و االمن او مند : 34المادة

یبادر فورا باشعار مسؤول االمن أو مسؤول  ،طبیب العمل او أي من وجود سبب خطر وشیك
بھدف اتخاذ االجراءات الضروریة الفوریة و  ،الوحدة او من یمثلھما او ینوب عنھما قانون

  .                المالئمة
یمسك  لھذا الغرض و ان  ،الحظات في سجل خاص یجب ان یقید ھذا االشعار المشفوع بجمیع الم

مفتش العمل المختص اقلیمیا من قبل مسؤول الوحدة أو  ،ساعة) 24(یبلغ خالل االربعة و عشرین 
  .                       اذا لم یتخذ ھذا االخیر االجراءات الضروریة،من یمثلھ أو ینوب عنھ قانونا
یتعین على العامل أو العمال  ،یھم في الفقرة االولى أعالهالمشار ال ،اذا تعذر أشعار االشخاص 

.                  االكثر تأھیال و الذین یتحققون من و جود سبب خطر وشیك أن یتخذوا كل االجراءات الضروریة
من وجود سبب خطر وشیك اما على  ،اثناء زیارتھ التفقدیة لوحدة ما ،عندما یتحقق مفتش العمل

  .                                  یقوم باخطار الوالي الذي یتخذ اي اجراء مفید ،على حمایة الوحدة أمن العمال أو
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  الفصل الثامن
  العقوبات

  
و ال  ،مخالفو احكام ھذا القانون ،بصفة شخصیة و بالنسبة لكل مخالفة ثابتة ،یتعرض  : 35المادة

اعاله للعقوبات المنصوص علیھا في المواد  11 و 10و  2و  1سیما تلك المشار الیھا فى المواد 
  .                         دناهأ

  
غشت  05المؤرخ في  12ـ  78من القانون رقم  30كما حددتھ المادة  ،یتعرض المسیر : 36المادة
في حالة تھاونھ  ،للعقوبات المنصوص علیھا ادناه ،المتضمن القانون االساسي العام للعامل ،1978
و ذلك في حدود اختصاصاتھ في ھذا  ،مراعاتھ قواعد الوقایة الصحیة و االمن و طب العمل او عدم

  .المیدان 
فانھا تعتبر من فعل  ،الى العمال ،المنصوص علیھا في الفقرة اعاله ،و عندما تنسب المخالفات

مجال و لم اذا لم یتخذ االجراءات الضروریة لفرضاحترام التعلیمات القانونیة في ھذا ال ،المسیر
  .                            یتخذ العقوبات التأدیبیة على مرتكبي ھذه المخالفات

  .       غیر أنھ ال یسأل اذا ارتكبت ھذه المخالفات عمدا من طرف العمال
  

بغرامة من أعاله ،  34و  10و  8یعاقب كل مخالف الحكام المواد  :17/11ق : 37المادة
  .                                                         دج 20.000دج   الى  10.000

اشھر و بغرامة من ) 6(الى ستة ) 2( من شھرینلمدة یعاقب المخالف بالحبس  ،في حالة العود
  .                    دج او باحدى ھاتین العقوبتین 50.000دج الى 40.000

بسبب انعدام اجراءات  ،تعرض فیھا العمال للخطریمكن تطبیق الغرامة بقدر عدد المرات التي ی
  .           الوقایة الصحیة و االمن المقررة

  
و  17و  14و  13و  11و  7و  6و  5یعاقب كل مخالف الحكام المواد   :17/11ق  : 38المادة

  .         دج 20.000دج الى  10.000بغرامة من  ، عالهأ 28و  26و  25و  23
و بغرامة  أشھر ،) 6(إلى ستة اشھر ) 3(ثالثة من عاقب المخالف بالحبس لمدة ی ،في حالة العود

  .      فقط  دج او باحدى ھاتین العقوبتین 50.000دج الى  40.000من 
  

 0010.0، بغرامة من عاله أ 22و 21یعاقب كل مخالف ألحكام المادتین  :17/11ق : 39المادة
  .                                                             دج 20.000 دج الى

  .            دج 50.000دج الى  40.000تكون الغرامة من  ،في حالة العود
  

أعاله ان یؤدى العود  39و  38و  37یمكن في كل الحاالت المشار الیھا في المواد  : 40المادة
الى الغلق الكامل او الجزئي  ،على قرار من المحكمةو بناء  ،یعده مفتش العمل ،المثبت بمحضر

قصد ضمان الوقایة  ،للمؤسسة الى غایة انجاز األشغال التي اقرھا القانون الجاري بھ العمل
  .   و یؤمر برفع الید من طرف الجھة القضائیة التي اصدرت العقوبة ،الصحیة و االمن للعمال

  
 ،اعاله  40و  39و  38و  37صوص علیھا في المواد یتعرض المخالف للعقوبات المن : 41المادة

في حالة حادث عمل او وفاة  ،بغض النظر عن العقوبات التي قد یتعرض لھا تطبیقا لقانون العقوبات
  .                                                  حسب مفھوم التشریع  لجاري بھ العمل ،او جروح

  



 عبـد العزيـــز بوخـرشــــة
 ،اعاله  41و  40و  39و  38و  37المنصوص علیھا في المواد تعتبر العقوبات  : 42المادة

.                                   التي یمكن ان تتخذ فى  اطار التشریع الجارى بھ العمل ،مستقلة عن العقوبات ذات الطابع المھني
وقایة الصحیة و االمن یتعین على العامل االمتثال التام للقواعد و التعلیمات المتعلقة  بال : 43المادة

  .                          في مجال العمل
في حالة تھاون او عدم مراعاة ھذه القواعد او التعلیمات یتعرض المخالف للعقوبات المنصوص 

  .   علیھا في النظام الداخلي للمؤسسة المستخدمة
  

  تاسعالفصل ال
  أحكام مختلفة

  
التي تمارس أنشطتھا عند بدایة سریان مفعول ھذا  ،دمةیتعین على المؤسسات المستخ : 44المادة

في  ،ان تمتثل للتدابیر المنصوص علیھا في مجال الوقایة الصحیة و االمن و طب العمل ،القانون
  .                   أجل أقصاه سنة

  
  :                                          تحدد عن طریق التنظیم  : 45المادة

.                                       اءات العامة المتعلقة بالحمایة المطبقة فى مجال الوقایة الصحیة و األمن و طب العملاإلجر) 1
  .  التدابیر الخاصة المتعلقة ببعض قطاعات النشاط و بعض مناھج العمل) 2
  

  الفصل العاشر
  أحكام ختامیة

  
إلى  349و  302الى  241و ال سیما المواد  ،ذا القانون تلغى جمیع األحكام المخالفة لھ : 46المادة
المتعلق بالشروط العامة للعمل في  ،1975إبریل  29المؤرخ في  31ـ  75من األمر رقم  353

  .                 القطاع الخاص 
  

                                           . ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة  الدیمقراطیة الشعبیة : 47المادة
.                                                          1988ینایر سنة  26الموافق  1408جمادى الثانیة عام  7حرر بالجزائر في 

                              
 الشاذلي بن جدید              

 
 

 
 



































صفحة 1 من9 

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2014 Aspose Pty Ltd.

قرار رقم ( 2009/5)
بتحديد األمراض المهنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2004/120)،

والى الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (84/52)،

والى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم (2009/2) المنعقدة بتاريخ 12جمادي 
األولى 1430هـ الموافق 17مايو2009م.

والى كتاب وزارة الصحة المؤرخ 2009/4/14م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــــرر

المادة األولى : تعتبر األمراض المحددة بالملحق المرافق أمراضاً مهنية.

المادة الثانية : يلغى الملحق رقم (13) من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار 
إليها.

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ 
نشره.

علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئـيس مـجـــلس الخدمـة المدنـيــة

صدر في : 25 رمضان 1430هـ
الموافق :  15 سبتمبر 2009م 



صفحة 2 من9 

جدول األمراض المهنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
  أوالً: األمراض المهنية الناجمة عن عوامل كيميائية:



صفحة 3 من9 

العمليات أو األعمال المسببة لهذا المرض نـوع المرض م 

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد 
المحتوية عليه ويشمل ذلك تداول الخامات المحتوية على الرصاص 
وصب الرصاص القديم والزنك القديم (الخردة) ، العمل في صناعة 

مركبات الرصاص وصهر الرصاص ، تحضير واستعمال قوالب 
الخزف المحتوية على الرصاص، التلميع بواسطة برادة الرصاص أو 

المساحيق المحتوية على الرصاص ، تحضير واستعمال األلوان أو 
الدهانات المحتوية على الرصاص وكذلك أي عمل يستدعي التعرض 

لغبار أو أبخرة الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.

التسمم بالرصاص 1

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد 
المحتوية عليه أو التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد 

المحتوية عليه، ويشمل ذلك العمل في صناعة مركبات الزئبق وصناعة 
آالت المعامل والمقاييس الزئبقية وتحضير المادة الخام في صناعة 
القبعات واستخراج الذهب وعمليات التذهيب وصناعة المفرقعات 

الزئبقية .

التسمم بالزئبق 2

كل عمل يستدعي التعرض ألبخرة وغبار الكادميوم وأعمال الخالئط 
المعدنية والمدخرات القلوية واألصبغة والمفاعالت الذرية ودخان 

الكادميوم المسخن وأعمال التغليف الواقي به

التسمم بالكادميوم 3

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول األنتمون أو مركباته أو المواد 
المحتوية عليه أو التعرض لغبار أو أبخرة االنتمون أو مركباته أو المواد 

المحتوية عليه.

التسمم باألنتمون 4

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول المنغنيز أو مركباته أو المواد 
المحتوية عليه أو التعرض ألبخرة أو غبار المنغنيز أو مركباته أو المواد 

المحتوية عليه ويشمل ذلك العمل في استخراج أو تحضير المنغنيز أو 
مركباته وطحنها وتعبئتها أو مركباته أو المواد

التسمم بالمنغنيز 5

كل عمل يستدعي تحضير أو توليد أو استعمال أو تداول الكروم أو 
حمض الكروميك أو كرومات أو بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو 

الزنك أو أي مادة تحتوي عليها.

التسمم بالكروم 6

كل عمل يستدعي تحضير أو توليد أو استعمال أو تداول النيكل أو 
مركباته أو أي مادة تحتوي على النيكل أو مركباته ويشمل ذلك التعرض 

لغبار كربونيل النيكل.

التسمم بالنيكل 7



صفحة 4 من9 

العمليات الكيميائية الوسيطية
عمليات التفحيم

العمل في مصافي البترول
صناعة حمض الكبريت وحمض اآلزوت

صناعة الخالئط

التسمم بالبالتين  8

عمليات الصناعات الكيميائية
صناعة الخالئط الفوالذية السريعة

صناعة حمض الكبريت وبالماء حمض الفتاليك
الصناعات البتروكيميائية

أعمال الطالء والتصوير والدهانات واألصبغة                                                                             

التسمم بالفانديوم  9

األعمال التي يتعرض بها العمال الستنشاق غبار البريليوم أو أمالحه 
مثل (طحن البريل) ، تحضير أمالح البيريليوم ومركباته ، وصناعة 

أنابيب الفلورنسيت والخالئط المعدنية وصناعة البورسلين التي تستعمل 
فيها أمالح البيريليوم.

التسمم بالبريليوم 1
 0

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الفضة أو مركباتها أو أمالحها أو 
المواد المحتوية عليها ويشمل ذلك أعمال الطلي بالفضة وصناعة 

الخالئط النحاسية وصناعة حمض الخل واالستعماالت السنية للفضة 
وصناعة االلدهيدات النقية.

التسمم بالفضة 1
 1

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الثاليوم أو مركباته أو أمالحه أو 
المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك صناعة السموم القاتلة للحشرات 

والفئران وصناعة الزجاج القاسي وفي صناعة الخاليا الضوئية 
الحساسة.

التسمم بالثاليوم 1
 2

كل عمل يستدعي استعمال التوتياء أو مركباتها ويشمل ذلك أعمال 
الغلفنة للفوالذ والحديد وعمليات طالء وحماية قواعد السفن والخزانات 

تحت األرض، صناعة صفائح التوتياء لألسقف ، صناعة البطاريات 
الجافة ، صناعة الخالئط المعدنية، صناعة األصبغة والدهانات.

التسمم بالتوتياء 1
 3

كل عمل يستدعي استعمال القصدير أو مركباته ويشمل ذلك عمليات 
تفضيض المرايا ، صناعة ورق تغليف السجائر والشوكوال والصابون، 
الصناعات الدوائية ، صناعة أدوات التجميل ، عمليات تغليف المعاون 

به ، عمليات وصناعة الكونسروة وتعبئة المشروبات ، صناعة الخالئط 

التسمم بالقصدير 1
 4



صفحة 5 من9 

المعدنية.

كل عمل يستدعي استعمال النحاس أو مركباته أو الصناعات 
الكهربائية، صناعة األدوات المنـزلية واألدوات الكيميائية والصيدالنية، 

صناعة خالئط النحاس.

التسمم بالنحاس 1
 5

كل عمل يستدعي استعمال األلمنيوم أو مركباته ، صناعات خالئط 
األلمنيوم، صناعة األسالك والكابالت والمطاحن الدوارة، استعمال 
الشكل النهائي لأللمنيوم في أعمال البناء، استعمال صفائح األلمنيوم 

في الصناعات الغذائية، استعمال ورق األلمنيوم في التعليب.

التسمم باأللمنيوم 1
 6

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد 
المحتوية عليه أو التعرض لغبار وأبخرة الزرنيخ أو مركباته أو 

المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك العمليات التي يتولد فيها الزرنيخ 
أو مركباته وكذلك العمل في انتاج وصناعة الزرنيخ ومركباته.

التسمم بالزرنيخ 1
7

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الفوسفور أو مركباته أو المواد 
المحتوية عليه أو التعرض لغبار وأبخرة الفوسفور أو مركباته أو 

المواد المحتوية عليه.

التسمم بالفوسفور 1
 8

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو أكاسيده 
أو المواد المحتوية عليه أو التعرض ألبخرة أو غاز الكبريت أو 

مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك التعرض للمركبات 
الغازية وغير الغازية للكبريت.

التسمم بالكبريت 
وأكاسيده

1
9

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول البترول أو غازاته أو مشتقاته 
أو التعرض لتلك المواد صلبة كانت أو سائلة أو غازية.

التسمم بالبترول أو 
غازاته أو مشتقاته 

ومضاعفاته

2
 0

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد أوالتعرض ألبخرتها 
أو غبارها.

التسمم بالبترول أو 
مثيالته أو مركباته 

األمينية أو اآلزوتية أو 
مشتقاتها ومضاعفات 

2
 1



صفحة 6 من9 

ذلك التسمم

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد أو التعرض ألبخرتها 
أو األبخرة المحتوية عليها ويشمل ذلك أعمال التطهير أو مكافحة 

الفطور والحشرات.

التسمم بالمركبات 
الهيدروكربونية بما في 
ذلك الحلقية واالليفائية 

(رابع كلور االيثان، 
ثالث كلور االثيلين بروم 

المثيل) والمشتقات 
الهالوجينية األخرى.

2
 2

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الكلوروفورم أو رابع كلور 
الكربون أوالتعرض ألبخرتها أو األبخرة المحتوية عليها.

التسمم بالكلوروفورم 
ورابع كلور الكربون

2
 3

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد أو التعرض ألبخرتها 
ويشمل ذلك أعمال حماية التربة من المياه في حفر االنفاق ، وصناعة 

الورق واألصبغة والمواد الالصقة ومعاملة الفلزات وأعمال تغليف 
الكابالت وصناعة األنابيب و صناعة األرضيات واأللعاب والمواد 

الطبية.

التسمم باللدائن بما في 
ذلك كلور الفنيل 

والكريل اميد

2
 4

األعمال التي تتطلب استعمال ثاني نتروفنول لصناعة المواد الصباغية 
أو حفظ الصرف.

التسمم بثاني نتروفنول 2
 5

األعمال التي تتطلب التعرض إلى هذه المركبات أو المواد في صناعة 
الكحول والكيتونات.

التسمم بالكحول 
والفليكول والكيتون

2
 6

األعمال التي تتطلب التعرض للنتروغليسرين لصناعة األدوية 
والمتفجرات.

التسمم بالنتروغليسرين 
واسترات حمض 
اآلزوت األخرى

2
 7

التعرض لألبخرة الحاوية على الدى اكسان كأعمال االذابة والصباغة 
الحاوية عليه.

التسمم بالدى اكسان 
(ثاني اثيلين دي أكسيد)

2
 8



صفحة 7 من9 

أعمال صناعة التبغ بمراحلها المختلفة في فرزه وتنقيته وتعبئته 
وتحضيره وصناعة منتجاته واستعماالته في الصناعة والزراعة.

التسمم بالتبغ 37

أعمال تحضير المضادات الحيوية وتعبئتها واستعماالتها في المعالجة 
مثل تعرض الممرضين والممرضات واألطباء والصيادلة.

التسمم بالمضادات 
الحيوية

38

ثانياً : األمراض المهنية الناجمة عن عوامل فيزيائية:
 

العمل في األماكن التي تزيد شدة الضجة فيها عن (85) ديسبل ولفترة 
ثماني ساعات يومياً ولستة أيام عمل أسبوعي. 

الصمم أو نقص السمع 39

كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول الكلور أو الفلور أو 
البروم أو مركباتها أو التعرض لتلك المواد أو ألبخرتها أو غبارها.

التسمم بالهالوجينات 
(كلور، فلور، بروم)

2
9

كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول المبيدات الحشرية 
ويشمل ذلك عمليات الصناعة والخلط والرش.

التسمم بالمبيدات 
الحشرية

3
0

كل عمل يستدعي التعرض ألول أكسيد الكربون ويشمل ذلك عمليات 
تولده كما يحدث في ورش إصالح وصيانة المركبات وقمائن الطوب 

والجير.

التسمم بأول أكسيد 
الكربون

3
1

كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول حامض السيانور أو 
مركباته أو التعرض ألبخرة ورذاذ الحامض ومركباته أو غباره 

والمواد المحتوية عليه.

التسمم بحامض 
السيانور

3
2

كل عمل يستدعي التعرض لألوزون بما في ذلك صناعة الورق 
والزيوت والطحين والمياه الغازية، الطيران على ارتفاع يتجاوز 10 

كلم، العمل قرب األشعة فوق البنفسجية، أعمال التعقيم باألوزون.

التسمم باألوزون 3
3

كل عمل يستدعي التعرض ألكاسيد اآلزوت. التسمم بأكاسيد اآلزوت 3
4

األعمال التي يتم فيها تسخين الكبريت مع الكربون ، استعمال ثاني 
كبريت الكربون كمذيب.

التسمم بثاني كبريت 
الكربون

3
 5

كل عمل يتطلب التعرض لكبريت الهيدروجين بمصافي النفط وعمليات 
االحتراق.

التسمم بكبريت 
الهيدروجين

3
6



صفحة 8 من9 

األعمال التي تستدعي الوقوف مدد طويلة أثناء ساعات العمل، على أن 
ال تقل مدة العمل في المهنة عن خمس سنوات.

دوالي الساقين 40

كل عمل يستدعي التعرض المفاجئ أو العمل تحت ضغط جوي مرتفع 
أو التخلخل المفاجئ في الضغط الجوي أو العمل تحت ضغط جوي 

منخفض لمدة طويلة.

األمراض الناجمة عن 
تغيرات الضغط الجوي

41

كل عمل يستدعي التعرض لالهتزاز، كاستعمال المطارق الهوائية 
وأعمال الطحن والصقل واستعمال األدوات ذات االهتزازات منخفضة 

التوتر.

األمراض الناجمة عن 
إهتزاز األلفات 

العظمية والمفصلية في 
المرفق وتلين العظم 
الهاللي في المعصم 

(داء كينبوك) واألصبع 
البيضاء (ظاهرة 

رينو).

42

األعمال التي تؤدي إلى التعرض لألمواج فوق الصوتية . األمراض التي تنجم 
عن األمواج فوق 

الصوتية

43

كل عمل يستدعي التعرض للراديوم أو أية مادة أخرى ذات نشاط 
إشعاعي أو األشعة السينية (أكس) أو األشعة فوق البنفسجية أو أشعة 

الليزر أو األشعة تحت الحمراء.

األمراض واألعراض 
الباثولوجية التي تنجم 
عن الراديوم أو المواد 
واألجهزة ذات النشاط 

اإلشعاعي

44

أعمال المالحة بالراديو - عمليات المعالجة الطبية الحرارية - بعض 
عمليات التجفيف - أعمال األفران الغذائية ـ أعمال االتصاالت بالرادار 

- االستعماالت العسكرية أو أي عمل آخر يستدعي التعرض لهذه 
األمواج.

األمراض التي تنجم 
عن األمواج القصيرة 
جداً و أمواج ذبذبات 

الراديو.

45

كل عمل يؤدى في مكان شديد البرودة.

األمراض التي تنجم 
عن البرودة الشديدة 

(التهاب باطن الشريان 
الساد)

46

 



صفحة 9 من9 

األعمال التي تؤدي إلجهاد صوتي كالمعلمين ـ الخطباء ـ المذيعين. التهاب الحنجرة المزمن 
الناكس (عقيدات الحبال 

الصوتية) 
(بحة الصوت المزمنة).
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حتویــــــــــــــــــــــاتالم  

  الصفحة  الموضـــــــــــــــــــــــــــــــوع
  5  لماذا نهتم بالصحة والسالمة المهنية؟

  5 الغرض من وجود برامج للسالمة والصحة المهنية 

  5 مسئولية أصحاب العمل

  5  مسئولية العاملين

  5  اطرتقييم المخاطر وتصميم التدخالت المناسبة لمواجهة المخ

  5  تقييم المخاطر

  6  الهدف من تفييم المخاطر

  6  ماهى الخطوات الالزمة لعملية تقييم المخاطر

  6  إلمكانات وحدود نشاط صاحب العملاتقييم : أوالً

  7  التعرف على المخاطر: ثانيا

  7  تحديد مستوى المخاطر: ثالثا

  7  فئات المخاطر

  8  تقييم المخاطر

ة فى الصناعات العامة وطرق الوقاية منهاانواع المخاطر المحتمل  9  

  9  مخاطر الكهرباء

  10  الوقاية من حوادث الكهرباء

  11  وكيفية مكافحتهاالحرائق : ثانيا

  12  أسباب الحرائق

  12  )نظرية اإلحتراق(عملية اإلحتراق 

  13  أنواع الحرائق

  15  طرق إطفاء الحرائق

  15  نظرية اإلطفاء

  16  لحرائقفواعد عامة إلطفاء ا

  16  إطفاء الحرائقزة ومعدات أجه

  18  طفايات الحريق إستخدام كيفية

  18  تركيب طفاية الحريق

  20  طريقة إستعمال طفاية الحريق
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  20  دليل الوقاية من الحرائق

  21  الواجب توافرها عند إعداد خطة الوقاية من الحريقواألمان شتراطات السالمة إ

  22  المبنى تكوين بعناصر المتعلقة التوصيات :أوالً

  22   الهروب بمسالك المتعلقة التوصيات ثانياً

  22  الكهربائية والتجهيزات باالضاءة المتعلقة التوصيات: ثالثاً

  23  ثالثا برنامج حماية القوى السمعية

  24  برنامج األوشا لحماية القوى السمعية

  25   مخاطر العدد اليدوية:رابعا

  25  )األوشا(سالمة تعليمات وإرشادات ال

  26  مخاطر التعامل مع الماكينات واألالت

  26  أنواع اإلصابات الشائعة عند التعامل مع المعدات

  28  بعض وسائل الوقاية من المخاطر المحتملة من االالت والمعدات

  28  مخاطر أسطح العمل والسير: خامسا

  28  الوقاية من المخاطر المتعلقة بأسطح العمل والسير

  29  همات الوقاية للسالمة الشخصيةم

  31  المالبس الواقية

  32  معدات حماية الرأس

  34  معدات حماية السمع

  35  معدات حماية الجهاز التنفسى

  39  معدات حماية اليدين

  41  معدات حماية القدمين

  42  معدات حماية الوجه والعينين

  43  )أحزمة األمان(معدات الحماية من السقوط 

  43   من درجات الحرارة المنخفضةالوقاية
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  السالمة والصحة المهنية
v لماذا نهتم بالصحة والسالمة المهنية؟ 

 .تحسين ظروف العمل •

  .توفير بيئة عمل مناسبة ومالئمة وآمنة •

تبنى سلوكيات الصحة والسالمة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة لها نتائج إيجابية علـى مـستوى المنـشأة        •
  . بها وعلى مستوى المجتمعوالعاملين

v  الغرض من وجود برامج للسالمة والصحة المهنية  
 . اعداد وتنفيذ دورات تدريبية لزيادة الوعى بالسالمة والصحة المهنية •

 ة للمشاركة فـى تنفيـذ تلـك اللـوائح         العمل على وضع لوائح وإجراءات للسالمة والصحة المهنية، وتوعي         •
  .واإلجراءات فى جميع مواقع العمل

 .تشجيع العاملين وأصحاب العمل على اتباع وتطبيق إجراءات السالمة والصحة المهنية لتقليل مخاطر العمل •

 .م يتعلق بالسالمة والصحة المهنيةتحديد مسئوليات وواجبات العاملين وأصحاب العمل في •

وات لتجنـب تكـرار     االحتفاظ بسجالت دائمة لمتابعة االصابات واألمراض الناتجة عن العمل بهدف اتخاذ خط            •
  .حدوث إصابات مماثلة مستقبال

v مسئوليات اصحاب العمل  
 .االلتزام بإتباع وتنفيذ قوانين ومواصفات السالمة والصحة المهنية •

  .وقوع اصابات او وفيات بين العمال إلى من من آية مخاطر قد تؤدى إلىتوفير مكان وبيئة عمل خ •

v مسئوليات العاملين  
 .ع وتنفيذ إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنيةااللتزام باللوائح وإتبا •

 .مساعدة صاحب العمل في تطوير برنامج السالمة والصحة المهنية •
  

  تقييم المخاطر وتصميم التدخالت المناسبة لمواجهة المخاطر
v عملية تقييم المخاطر  

  : تقييم المخاطر 
  ) مرتادين المكان مثال الصيانة ـ المكان ـ المعدات وكيماويات ـ آالت ـ بيئة العمل( رصد شامل لكل العمل  •

   .رصد احتماالت حدوث مشكلة •

  .بالنسبة لمنتدريج المخاطر ودرجة الخطورة و •

    .الفحص الشامل  اى البحث عن المشكلة التى قد تتواجد •
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  : الهدف من تقييم المخاطر 
  .)ثر ايجابىأثر السلبى إلى ين األمحاولة تحس(خفض مستوى المخاطر  .1

   .ة ذلك الخطرازال .2

   ما هي الخطوات الالزمة لتأدية عملية تقييم المخاطر؟ 

  

 دورة تقييم المخاطر

  إلمكانات وحدود نشاط صاحب العملاتقييم : أوالً
  .يتعين على أساس من المشاركة إجراء تقييم المخاطر •

   . الالزمة بطرق تشمل صاحب العمل والعامليناإلحتياطاتيجب تقييم المخاطر وتحديد  •

  .بدايةً ناقش مع صاحب العمل المخاطر التي يرى أنها تمثل مشكلة •

  :يمكن أن تشمل األسئلة المطروحة خالل سياق المناقشات ما يلي •

o     المحتملة المتعلقة بالنشاط أو بمكان العمل التي يراهـا صـاحب النـشاط أو              و  ما هي المخاطر الفعلية أ
  العاملين؟

o ا في الماضي لتحسين جوانب السالمة؟ ما هي اإلجراءات التي تم القيام به 

o  هل تم تحقيق نجاحات بشأن تحسين جوانب السالمة في الماضي؟ 
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o      بالنشاط بما يكفـل مزيـد مـن الـسالمة فـي      / ما هي الجوانب التي يرغبون في تغييرها بمكان العمل
   ).إجراءات أو تغييرات(المستقبل؟ 

  التعرف على المخاطر: ثانياً
الت أاالويجب فحص كافة جوانب العمل مثل العمل بالماكينات المختلفة والعمل مع المعدات عند تحديد المخاطر  •

ختالف وتنـوع مهـام     إومدى  )  أو مناولة األشياء   إلىالجلوس، الوقوف، الوصول    (الكهربائية وأوضاع العمل    
 .العمل

ن أن تكون تلك األنشطة أكثر  يمك– كما يجب إدراج األنشطة غير الروتينية مثل الصيانة واإلصالح أو التنظيف •
  .خطورة من األنشطة الروتينية

  .سؤال صاحب النشاط والعاملين عن أي حادثة أو خسائر حدثت أو كادت أن تحدث •

 وكيفيـة  )مثل انقطاع التيار الكهربائي أو حاالت الطوارئ      (بمراجعة كافة الظروف الطارئة التي يمكن حدوثها         •
  .ى المخاطرتأثيرها على إجراءات السيطرة عل

ختالفات بالنسبة للنوع العاملين من غير ذوي الخبرة، واإلتقييم لمجموعات مختلفة للعاملين من صغار السن، و •
  .جتماعي وخالفهاإل

تحديد مستوى المخاطر : ثالثا  

   )ما هي أنواع المخاطر التي يتم تعريفها؟( تصنيف المخاطر -أ
ف عليها وبالتالي تصميم تدخالت تتناسب مع تخفيـف هـذه           لكي نستطيع تحديد مستوى المخاطر يجب التعر       •

 المخاطر

 . يجب تصنيفها في فئات مختلفة مبنية على طبيعة هذه المخاطر •

 هناك سبعة فئات للمخاطر الفعلية أو المحتملة بأماكن العمل •

  : فئات المخاطر
أدوات القط ع أو اَالالت والمع دات   مثل الحوادث الناجمة عن األسطح المبتلة أو غی ر الم ستویة،       :حوادثمخاطر ال  .1

  .الكھربائیة، والمركبات أو الماكینات
  . مثل التعرض لغبار المحاصیل والعوادم وغبار المعادن أو المواد الكیمیائیة السامة:المخاطر الكیمیائیة .2
 .والبرودة والكھرباء وسوء التھویة .3
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 والحركة المتكررة، واألوضاع الخاطئة، واألدوات واآلالت الحادة  مثل رفع وحمل ونقل األشیاء الثقیلة،:رجونومیةالمخاطر األ
 .أو سیئة التصمیم

  
 . مثل التالمس مع المخلفات البیولوجیة أو الحیوانات والنباتات:المخاطر البیولوجیة .4

 
 . مثل ساعات العمل الطویلة، قصور األمن، قصور الجوانب الصحیة والسكنیة:مخاطر ظروف العمل .5

 . مثل سوء المعاملة أو المھانة أو العزلة، ونقص فرص التعلیم واإلجھاد أو الضغوط:نفسیةالمخاطر ال .6

 ؟یجب تحدید مستوى المخاطر  لمعرفة المخاطر التي یجب التركیز علیھا أوًال.. بعد قیامك بتصنیف المخاطر -ب
  :أداة تقییم المخاطر

 :المحتملة بطریقتینالفعلیة و مخاطرالمستوى تستخدم أداة تقییم المخاطر في تحدید           

 ما ھو مدى احتمالیة حدوث المخاطر؟: مدى االحتمالیة •

  ما ھو مدى شدة خطورة المخاطر في حالة حدوثھا؟ : مدى شدة المخاطر •
  أداة تقییم المخاطر

 مدى الشدة                                    
               

     مدى االحتمالیة 
 صغیرة ةمتوسط خطیرة

 NN متوسطة NN متوسطة NNN  عالیة إحتمالیة عالیة          

 N منخفضة N منخفضة NNN  عالیة إحتمالیة متوسطة         

 یمكن إغفالھا NN متوسطة  إحتمالیة منخفضة         
KK 

 یمكن إغفالھا
KK 
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  مثال على قطاع النسیج 

شدة   مدى ال                                    
                

     مدى االحتمالیة
 صغیرة متوسطة خطیرة

 طول وقت العمل التعرض للحرارة والغاز الحرائق إحتمالیة عالیة          

غبار ـ صبغات وتكرار  اآلالت إحتمالیة متوسطة         
 الحركة ـ المناولة ـ النقل

طول المسافات بین 
 اماكن المناولة

اھتزاز اآلالت ـ   الكھرباء           إحتمالیة منخفضة
اماكن الصالة ـ 

 اوقات الصالة

  

 تصميم التدخالت
 كيف نصمم التدخالت المناسبة لمواجهة المخاطر التي تم تقييمها؟

  .عند إمكانية ذلكالً أوقم بمواجهة المخاطر العالية  •

  . البدء بتصميم الحلول البسيطة وغير المكلفةأهميةيجب مراعاة  •

 . المشاركينأو أيضاً مراعاة مصالح جميع المنتفعين يجب •

  . تلك الحلول ولكن قد يقل احتمال تطبيق– إزالة المخاطر أو هيكلة جذرية لإلنتاج في خفض إعادةلحلول التي تشمل قد تنجح ا •

 انواع المخاطر المحتملة فى الصناعات العامة وطرق الوقاية منها

 )OSHAطبقا لــ (

:  هي OSHAالــ   

  لى من إدارة السالمة والصحة المهنية فى وزارة العمل األمريكية ولحروف األا
)dministrationAealth H& afety Sccupational O( وهى الجهة المسئولة عن إصدار تشريعات السالمة ،

ة بالواليات المتحدة والصحة المهنية والمواصفات القياسية الخاصة بها، كذلك متابعة وفرض تنفيذها فى مواقع العمل المختلف
  .األمريكية

مخاطر الكهرباء: الأو  

:متطلبات عامة  

   .جميع االجهزة والمعدات الكهربائية يجب ان تكون مطابقة لمواصفات السالمة والصحة المهنية •
  .يجب ان تكون العالمات المثبتة عليها واضحة وسهلة القراءة •
وحة الكهرباء حتى يسهل التعرف على كل فيوز أوقاطع بكل يجب ترقيم جميع الفيوزات والقواطع الكهربائية فى ل •

  .معدة وهذا طلب ملزم من جانب األوشا
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  حتى يتم إسنخدام ذلك فى حالة الطوارىء   •

: طبيعة الكهرباء  

تبدا من المصدر وتعود إلى  )مغلقة(تعمل الكهرباء يجب توافر دائرة كاملة لكى  •
 .المصدر

 .مة االقل لكى يسرى فيةأولمقيبحث التيار دائما عن المسار ذو ا •

مة للتيار ويمثل دائرة كاملة عندما يكون مالمسا أويمثل اى شخص دائما اقل مق •
 .لالرض

 .تسرى وتتحرك الكهرباء دائما نحو االرض •

: مخاطر الكهرباء  
  الصدمة الكهربائية -1 

:مدى تاثير االصابة بالصدمة الكهربائية على جسم االنسان يتوقف على  
 .تيار المار خالل الجسم والمسار الذى يسلكة التياركمية ال •

 الشخص المعرض للصدمة وقت بقاء التيار بالجسم والحالة الصحية ووزن •
 .ونوعة وسنة

 .درجة رطوبة الجلد •

 : الشرز والفرقعة-2

 .يحدث عند تفريغ الشحنات الكهربائية الساكنة •

 ثناءأل الخر  من موصيحدث ايضا الشرز والفرقعة عندما يقفز تيار عإلى •
 .يقاف الدائرةإتشغيل أو 

 حتى يتم ابعاد اليسرى ايقاف الدوائر الكهربائية بواسطة اليد أوللوقاية من مخاطر الشرز والفرقعةالبد من تشغيل  •
 .الوجة عن الشرزوالفرقعة فى حالة حدوثها

 :اتاإلنقجار الحرائق و-3

فع درجة حرارة األسالك الكهربائية وقد يتسبب ذلك فى صهر فى حالة التحميل الزائد على الدوائر الكهربائية ترت •
المادة العازلة وإحتراقها وبالتإلى إحتراق األجزاء البالستيكية المحيطة باألسالك والمعدات الكهربائية األمر الذى 

 .يؤدى لحدوث حريق

 .   ن يحدث انفجاراتسوف تشتعل ويمكن اف بالمكان مواد سريعة االشتعال ويوجدفى حالة حدوث شرز وفرقعة  •

:الوقاية من حوادث الكهرباء  

يقوم بقطع التيار عن الدائرة فى حالة   جهازإسنخدامعلى ضرورة ) السالمة والصحة المهنية(تنص تشريعات  •
 ).gfci( ثانية  ويسمى جهاز 1/40مبير ويتم فصل التيار فى زمن أمللى  5حساسه بتسرب كمية من التيار تبلغ إ

جراء أعمال صيانة به مع وضـع الفتـة عنـد مكـان الفـصل حتـى       إار عن اى معدة أوجهاز قبل    يجب فصل التي   •
 . التيار بواسطة اى شخصإعادةاليتم 
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 .عدم لمس اى شىء معدنى قرب الدوائر الكهربائية •

 .عدم إسنخدام الساللم المعدنية أو العدد اليدوية غير المعزولة عند العمل فى االجهزة الكهربائية •

ماكن تجمع الغازات واألبخرة القابلة أماكن المصنفة خطرة كخدام وسائل اإلضاءة المؤمنة ضد اإلنقجار فى األيتم إسن •
 .شتعاللإل

 .كثر من طاقتة حيث يؤدى ذلك لحدوث حريقأتحمل مصدر التيار ب ال •

صالح العيب وسبب إد ال بعإول إعادة التيار اتح الفيوزات وقواطع التيار لفصل الدائرة الكهربائية والبفحص تقوم  •
  .خر وإعادة التيار لوضعة األولأالعطل وتبديل الفيوز ب

  .بواب أو تحت السجاد وكذلك ال تعلق على مسامير أو بالقرب من مصدر حرارةسالك الكهرباء عبر النوافذ أو األأالتمرر  •

 فى حرائق الكهرباء وعدم ستعماليجب تدريب العاملون فى مجال الكهرباء على إسنخدام الطفايات المناسبة لإل •
بودرة أوطفايات ثانى اكسيد طفايات ما إإسنخدام طفايات الماء أو التى تحتوى مادة موصلة للتيار وطفايات الكهرباء 

 .هالونطفايات  –الكربون 

 .سالك المتهالكة ويجب تغييرها أو إعادة عزلهاال تتغاضى عن األ •

ولة قطع ايجب محفئية إذا كان ال يزال ممسكا للتيار الكهربائي ول لمس الشخص المصاب بالصدمة الكهربااال تح •
التيار أوال؛ وإذا لم تتمكن من فصل التيار الكهربائي فاسحب أو ادفع المصاب بعيدا عن التيار بواسطة قطعة من 

 Non-conducting material قطعة قماش أو أي مادة غير موصلة للتيار الكهربائي – حبل جاف –الخشب 

 .) مرايل بالستيك– قفازات –واقى وجة ( شحن البطاريات بحمض يجب إسنخدام وسائل الوقاية المناسبة لذلك عند  •

 .صابة بالماء فوراصابة بحمض البطاريات يجب رش مكان اإلعند اإل •
 

:وكيفية مكافحتهاالحرائق : ثانيا  
 الحرائق من الوقاية طرق تباعإ فى همالإ ببسب الشرر مستصغر من ينشأ معظمها ألن ضيق نطاق على عادة الحرائق تبدأ

 ونظرا والمنشآت، موالواأل والمتاع رواحاأل فى فادحة ومخاطر خسائر مخلفة بإطفائها يبادر لم إذا تنتشر ما سرعان ولكنها
 المحيطة ةوالبيئ تواجدنا مواقع مختلف وفى أشياء من بنا يحيط ما كل فى لإلشتعال القابلة المواد من كبيرة كميات لتواجد

 بقية لها توفرت لو والتي المواقع، من وغيرها ستجمامواإل النزهة أماكن وفى العمل ومكان والمدرسة والشارع البيت فى بنا
 نشوبها أخطار من الوقائية التدابير إتخاذ علينا يجب لذلك .التكاليف الباهظة الخسائر وبمتلكاتنا بنا لحقتأل الحريق عناصر

  :التالية أنواع الثالث فى الحريق عن تنتج قد التى المخاطر تلخيص ويمكن الخسائر، بأقل ممكن وقت أسرع فى خمادهاإو

 تدابير توفير يستوجب مما لإلصابات فراداأل حياة تعرض التى المخاطر وهى) فراداأل على الخطر (:الشخصي الخطر .1
  .الحريق حدوث عند خطاراإل من للنجاة

 وتختلف للحريق نتيجة والمنشآت المباني فى دمار من يحدث ما هو التدميري طربالخ المقصود: التدميري الخطر .2
 المخصص المبنى فى الناتج فالخطر نتشار،لإل قابلة مواد من نفسه المبنى ايحويهم باختالف التدمير هذا شدة

 المخصصة المباني أن إلى باإلضافة هذا للسكن، أو مكاتب المستخدمة المباني حالة فى المنتظر غير يكون للتخزين
 قابليتها ومدى بها الموجودة المواد نوع منها كثيرة عوامل نتيجة فيها الحريق تأثير درجة  يختلف معين لغرض

 مكونات وطبيعة كمية أن يعنى كله هذا قتصاديةاإل قيمتها جانب إلى المبنى داخل فى توزيعها وطريقة لالحتراق
   .عنه ينتج الذى التدميري ثرواأل واستمراره ريقالح خطورة مدى فى تتحكم التى هي المبنى
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 يطلق ولذلك الحريق لمكان القريبة المواقع تهدد التى المخاطر وهى) المجاورات على الخطر(: التعرضى الخطر .3
 وتنشأ هذا. للخطر المعرض والمبنى الحريق بين مباشر تصالإ هناك يكون أن يشترط وال الخارجي الخطر عليه
 ولهب لحرارة المبنى يحويها أوالتى منها يتكون التى حتراقلإل القابلة المواد لتعرض نتيجة دةعا الخطورة هذه

 غير منطقة فى تكون أن انشائها عند يراعى بالوقود للتزود محطة إلنشاء التخطيط فعند لذلك الخارجي الحريق
 ما إذا حالة فى كبير لخطر المباني هذه تعرض يفترض حيث معينة مسافة بعد على السكنية المباني تكون أو سكنية
  . التعرضى الخطر عليه يطلق ما هو وهذا المحطة بهذه حريق وقع

   :الحرائق أسباب
  :يلى ما الصناعية المواقع فى وخاصة الحرائق حدوث إلى تؤدى التى سباباأل أهم من

  .والتخريب والالمباالة همالواإل الجهل .1

  .االنفجار أو لإلشتعال القابلة للمواد والخطر السيء التخزين .2

  . التهوية سوء وجود فى لإلشتعال القابلة واالتربة والغازات باألبخرة العمل مكان تشبع .3

  .الميكانيكية جزاءاأل فى حتكاكاإل نتيجة الحرارة درجة فى عادى غير إرتفاع أو شرر حدوث .4

  .التسخين ألغراض تستخدم ةكهربائي أجهزة من بالقرب اإلشتعال سهلة مواد وجود أو الكهربائية عطالاأل .5

  .السجائر بقايا رمى أو النية بحسن أو الخطرة ماكناأل من بالقرب النار شعالإو العبث .6

  .الحرارة بوجود ذاتيا تشتعل والتي التصنيع بمنطقة لإلشتعال القابلة والفضالت المهمالت ترك .7

   التصنيع منطقة أرضيات على لإلشتعال القابلة والزيوت السائلة النفايات وجود .8

  ) اإلشتعال نظرية (حتراقاإل عملية
 لكل معينة حرارة درجة تأثير بعامل الهواء بأكسجين المشتعلة المادة تحادإ نتيجة تحدث التى الكيميائية الظاهرة تلك هي
ئى كمياعن تفاعل  عبارة ، فالحريق)اإلشتعال نقطة (وتسمى مادة لكل بالنسبة الحرارة هذه درجة وتختلف المواد من مادة

   :ربعةأاإلشتعال  وعناصر السريعة للمواد القابلة لإلشتعالكسدة يشمل األ

 .لإلشتعالالمادة القابلة  .1

 .)كسجيناأل( الهواء .2

 .)اإلشتعالمصدر (الحرارة  .3

 .ميائى المتسلسلالتفاعل الكي .4

 :)الوقود(المادة القابلة لإلشتعال   .1

 ".األوراق –قمشة األ -خشاب األ"المواد الصلبة  •

 ". الشحوم بجميع أنواعها– المذيبات –البنزين  -الكحوالت "وشبه السائلة لمواد السائلة ا •

 ".الهيدروجين -الميثان  –سيتلين األ -البوتجاز "المواد الغازية  •

 هو األبخرة وهذه األبخرة اذا اتحدت مع الهواء بالنسب لإلشتعالوالشىء الذى يحترق من المادة القابلة  •
  .فإنها تشتعللإلشتعال ة ووجدت مصدر الصحيحة لكل ماد
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  ):األكسجين(الهواء . 2
ال تقل عن أويجب % 21 كسجين فى الجو حوإلىكسجين لكى تشتعل وتبلغ نسبة األجميع المواد تحتاج لأل •

  .لإلشتعالكسجين وقابليتها  باألرتباطقابليتها لإل المواد من حيثوتختلف حتى يستمر الحريق  % 16
 ):اإلشتعالمصادر (الحرارة -3

 لدرجة ان تتوالد منها لإلشتعالهى الطاقة الحرارية المطلوبة لزيادة درجة حرارة المادة القابلة الحرارة  •
   .لإلشتعال الالزمة الدرجة إلى الحرارة درجة بلوغ أى اإلشتعالكمية كافية من األبخرة لحدوث 

:مصادر اإلشتعال               

   .الكهرباء •

 .ئيةالكيميا التفاعالت •

   الشمس أشعة •
   . التدخين •
  .)أعمال القطع واللحام(نة  األعمال الساخ •
            .) سخانات، دفايات، والعات،كبريت(اشر اللهب المب •
  .)الغاليات، االفران(االسطح الساخنة  •
 )نية وبقايا الدهوناالزيوت النباتية والحيومثل كسدة لبعض المواد األ( الذاتى اإلشتعال •

 )نابيبالبترولية فى األ سريان المواد(حتكاك بين شيئين مثل اإل نتيجة: ستاتيكيةالكهرباء اال •

 :التفاعل الكيميائى المتسلسل  -4

موجودة بنسب صحيحة ) كسجين األ– الحرارة –المادة (ثالثة لما العناصر الا طاإلشتعاليستمر الحريق فى  •
 .والحريق يستمر ويعرف بالتفاعل الكيميائى المتسلسل

: الحرائقنواعأ  
  :هى األمريكى النظام حسب للحرائق أنواع خمسة وتوجد المشتعل، الوقود نوع حسب أنواع إلى الحرائق تقسيم يتم
  (A): النوع حرائق. 1

 والخـشب  كـالورق  )الكربـون  مركبـات  (ةعـضوي  طبيعـة  ذات غالبـا  تكـون  التى الصلبة المواد فى تنشأ التى وهى
ـ  وتتميـز  متوهجـه،  جمـرات  هيئـة  علـى  تحتـرق  عاده وهى الستيكالب أنواع وبعض والمطاط واألقمشة ـ  نأب  ةغالبي

 مـواد  أفـضل  مـن  لـذلك  الـداخل  مـن  تبريـدها  مما يـؤدى إلـى     الماء تتشرب نأ عليها ويسهل مسامية المواد هذه
  .(ABC) نوع الجافة البودرة الماء، هى الحرائق من النوع هذا إلطفاء تستخدم التى اإلطفاء
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  :(B) نوعال حرائق. 2
 ومـن . الكحوالت المذيبات، الكيروسين، السيارات، بنزين مثل الملتهبة والغازية السائلة المواد فى تحدث التى الحرائق هى

. البودرة ،جيناتالهالو الكربون، أوكسيد ثانى وى،االرغ: هى الحرائق من النوع هذا إلطفاء المستخدمة اإلطفاء مواد أفضل
  .الحريق إنتشار زيادة فى يتسبب حيث الحرائق من النوع هذا لمكافحة الماء إسنخدام يفضل وال

  
  :(C) النوع حرائق. 3

 والبودرة نجيوالهالو الكربون أوكسيد ثانى ويستخدم الكهربائية، والتجهيزات واألجهزة المعدات فى تنشأ التى الحرائق هى
  .الحرائق هذه إلطفاء (ABC) نوع

 الحرائـق،  من النوع هذا إلطفاء اإلطالق على وىاالرغ مثل الماء على تحتوى أخرى إطفاء مواد أية أو الماء يستخدم وال
  .للطفاية المستعمل الشخص صعق فى يتسبب أن الممكن من لذلك للكهرباء جيد موصل الماء أن حيث

  
  

  :يلى ما تباعإ الكهربائية التجهيزات حرائق ةلمواجه ويجب

 .االطفاء عملية جراءإ قبل الكهربائي التيار فصل •

 .النار فيها المشتعلة المواد نوعيه مع تتناسب التى طفاءاإل وسائل ستخدامإ •

 ةخاصي لها ليست التى طفاءإاال مواد فتستخدم ذلك من التيقن عدم وأ الكهربائي التيار فصل تعذر حاله فى •
 الهالوجينات بخرهأ تتضمن لمواد وهذه التجهيزات على الضار التأثير عدم يضاأو الكهربائي التوصيل

 .الكربون اكسيد وثاني الجافة الكيماوية والمساحيق

  :(D) النوع حرائق. 4

وال يستخدم الماء فى إطفاء هذا النوع من  .والماغنيسيوم والبوتاسيوم الصوديوم مثل المعادن فى تنشأ التى الحرائق هى
  .الحرائق من النوع هذا إلطفاء الجافة البودرة من أخرى عنوعادة الجرافيت أو بودرة التلك أو الرمل أو أ ويستعملالحرائق 
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 :(K) النوع حرائق. 5

  .بالمطابخ النباتية بالزيوت تحدث التى بالحرائق ويختص الحرائق ألنواع حديثا إضافته تم الحرائق من حديث نوع هو

K  
   :الحرائق طفاءإ طرق
  :االطفاء نظرية
 لثالث االطفاء عمليات تخضع ولذلك أضالعه كل أو أضالعه أحد بإزالة اإلشتعال مثلث كسر على الحريق طفاءإ نظرية تعتمد
  : هي وسائل

   :الحريق تبريد: أوال
 الوسيلة هذه وتعتمد ،الحريق على قذفهايتم  التي المياه ستخدامإب وذلك المشتعلة المادة حرارة درجة تخفيض به ويقصد
 من نوعين التبريد ألغراض ستخدامهإ عند الماء ويالقى النار، فيها المشتعلة المادة لحرارة الماء تصاصإم قدرة على أساسا

 فى ذلك ويفيد الحريق، سطح يعلو بخار إلى وتحوله غليانال درجة إلى تصل أن إلى حرارته درجة ترتفع حيث ،التغيرات
  .الهواء أكسجين نسبة نقاصإب النيران كتم عمليات

   :الحريق قنخ: ثانيا
  :التالية الوسائلإتباع ب وذلك ليهإ الهواء أكسجين وصول يمنع بحاجز بتغطيتهالحريق  قنخ يتم

 تسمح ال التى النسبة إلى الهواء فى كسجيناأل نسبه من للتقليل الحريق بمكان التهوية وفتحات منافذ غلق •
 .اإلشتعال باستمرار

 .الكيماوية بالرغاوى المشتعلة المادة تغطيه •

 .الهالوجينات بخرهأ او الجافه الكيماوية المساحيق او الكربون اكسيد ثاني او الماء ببخار االكسجين إستبدال •

 باستخدام الحريق مكان نسف طريق عن وذلك النيران فيها المشتعلة المادة عن اللهب بفصل الحريق طفاءإ يمكن •
 .البترول ابار حرائق ءإلطفا عاده المتبعة الطريقة وهذه كالديناميت، ةناسف مواد

  :الحريق تجويع: ثالثا
:التالية بالوسائل لإلشتعال القابلة المواد ةكمي من بالحد الحريق تجويع يتم  

 لإلشتعال القابلة السوائل سحب مثل واللهب الحرارة تأثير عن بعيدا الحريق بمكان المتوفرة والمواد البضائع نقل •
 زالهإ و أالحريق، وحرارة لخطر المعرضة المخازن داخل من البضائع نقل و أالحريق، بها الموجود الصهاريج من

  .الحريق نتشارإو سريان لوقف ةالزراعي راضىباأل شجارواأل النباتات
 كسحب واللهب الحرارة لخطر لإلشتعال القابلة المجاورات عن بعيدا النيران فيها المشتعلة المواد ةزالإو ةزاحإ •

  .لألخطار المجاورات يعرض ال خرأ مكان إلى التخزين مكان داخل من الحريق يهاف المشتعلة قطاناأل باالت
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  .لإلشتعال القابلة الغازات محابس غلق •
 على الطرق مثل عليها السيطرة يمكن صغيرة حرائق مجموعة لتصبح ةصغير جزاءأ إلى المحترقة المواد تقسيم •

   .لتهابلإل القابلة السوائل بسطح الماء ئاتجزي مزج وأ صغيرة جزاءأ إلى لتفتيتها المشتعلة خشاباأل

  :قواعد عامة إلطفاء الحرائق
 .لحريق مع اتجاه الريح وليس العكسيجب ان تكافح ا .1

 . متر وابدأ المكافحة5-3ق بحوإلى ابعد عن الحري .2

 .مام للخلفيق من منتصفة بل من األال تكافح الحر .3

 . المكافحةءية لليمين واليسار اثناحرك الطفا .4

 .علىأ سفل إلىأالحريق دائما من كافح  .5

  .اال تترك مكان الحريق حتى تتأكد من إطفائه تمام .6
  .يتم تثبيت طفايات الحريق بالقرب من مخارج الطوارئ .7
   .يجب عدم وجود عوائق فى طريق الوصول للطفاية .8

  الحريق مكافحة ومعدات أجهزة
  المتنقلة اليدوية الحريق إطفاء معدات

 من قبل األشخاص العاديين ةوالتى تستعمل لمكافحة الحريق فى أول مراحل" المكافحة األولية"تنقلة هى المعدات اليدوية الم
الطفاية اليدوية مطابقة للمواصفات القياسية والمعتمدة من الجهات المختصة، وتعد .المتواجدين فى المبنى، ويجب أن تكون 

رائق المركبات على اإلطالق لكونها ال تسبب أضرارا مادية طفاية البودرة الجافة أفضل الطفايات المستخدمة إلطفاء ح
  :طفايةها، وتنقسم أنواع الطفايات اليدوية إلىإومعنوية من جراء

  )  A (المطغوط الماء طفاية-1
.. انتبه .. عبارة عن إسطوانة معبأة بالماء تحت ضغط غاز خامل، وتستخدم إلطفاء حرائق األخشاب واألوراق والنسيج والبالستيك 

اليمكن طفاية هذا النوع إلطفاء حرائق األجهزة والمعدات الكهربائية المتصلة بالتيار الكهربائى الحى أو حرائق الزيوت والشحوم أو 
  .طفاية الماء تعمل على تخفيض درجة حرارة المواد المشتعلة.و. المعادن

  ) BC (الكربون أكسيد ثانى طفاية -2

ستخدم إلطفاء حرائق الزيوت تثانى أكسيد الكربون الذى تم ضغطه لدرجة اإلسالة وإسطوانة من الصلب تحتوى على غاز 
يعمل غاز ثانى أكسيد الكربون على خنق اللهب وتبريد . والشحوم واألصباغ وحرائق الكهرباء والسوائل سريعة االشتعال

هواء الطلق، تتبدد بفعل الريح، تصدر ، الطفاية ضعيفة التأثير فى ال) تحت الصفر76(درجة الحرارة، ينطلق بدرجة حرارة 
  .صوتاً قوياً عند الطفاية

  )B (الرغوة طفاية -3

الطفاية إلطفاء حرائق الزيوت والبترول والشحم  وتستخدم) الفوم(إسطوانة معبأة بالماء ومواد عضوية تنتج الرغوة 
طفاية يمكن  ال.. انتبه .. إلحتوائه الماءعن األكسجين والتبريد المشتعلة على عزل سطح المادة الرغوة  تعمل ،واألصباغ

  .الطفاية مع حرائق التجهيزات الكهربائية المتصلة بالتيار الكهربائى الحى

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  17                                                            جامعة دمیاط- أستاذ النبات وعمید كلیة الزراعة –أحمد لطفى ونس / د.أإعداد 

  )  (D الجافة الكيماوية البودرة طفاية -4

ال إسطوانة معبأة بالبودرة الكيماوية الجافة وتستخدم إلطفاء حرائق الكحول والبترول واألصباغ والمواد سريعة االشتع
  .، تعمل على عزل سطح المادة المشتعلة) بوتاسيوم– صوديوم –ماعنيسيوم (والمعادن 

  ) المخمدة السوائل أبخرة (الهالون طفاية -5

ألنه على . يفضل طفاية هذا النوع ألن األبخرة الناتجة عنه سامة وتؤثر على مستخدميها وخاصة فى األماكن المغلقة ال
   .وهو مطفأ جيد لجميع أنواع الحرائق. بروم وكلها غازات سامة وتؤثر على طبقة األوزونقاعدة من الكلور والفلور وال

   :الحريق بطانية -6

 يتم سحب البطانية من داخل العلبة وفتحها بالكامل وتغطية الحريق بها ،فى المطابخ) بطانية الحريق(يستخدم غطاء الحريق 
  .لمنع األكسجين

  )لتلقائيةا (الثابتة الحريق إطفاء معدات
ثانى أكسيد (حتراق هى أنظمة اإلطفاء المنتجة للماء أو لوسائط اإلطفاء األخرى التى تتناسب مع نوع المواد المعرضة لإل

ندالعها ولها التأثير الفاعل فى حماية الموقع من تفاعل إ، تعمل آلياً على إطفاء الحرائق فور )الكربون على سبيل المثال
وتعمل أنظمة اإلطفاء المنتجة للماء على إطالق كميات من رزاز الماء لتنتشر على المادة . رهاالحرائق وتطورها وانتشا

 اإلحتواء أساسالمشتعلة فتعمل على تخفيض درجة حرارتها إلى ما دون درجة االشتعال، وتعمل أنظمة االطفاء األخرى على 
منتجة للماء فى كافة المواقع التى ال تتأثر بالماء، فهى تتحكم مكان تركيب أنظمة اإلطفاء الفساد جو اإلشتعال، باإلإوالتبريد و

بالحرائق بسرعة وفاعلية، ولها تأثيرها الفاعل فى تخفيف درجة تركيز دخان الحريق والغازات السامة المنبعثة منه بتأثير 
  .من بخر الماء المنبعث، ورزاز مياه اإلطفاء

  اإلطفاء بكرات

 مواد. المشتعلة المادة حرارة درجة تخفيض أساس على وتعمل األول النوع حرائق ةلمكافح تستخدم إطفاء وسائل هى
 والمنشآت، األبنية معظم فى وتوجد. الكهربائية األجهزة حرائق لمكافحة إستخدامها ويمنع الماء هى فيها المستخدمة اإلطفاء
  .المختلفة المواقع فى والهامة الرئيسية الوقاية تجهيزات أحد وهى

  ...ملحوظة

 كيفيةعلى  األشخاص تدريبلذا فإن  ،العمل مواقع فى اإلطفاء أجهزة توفير من أهم يعتبر اليدوية اإلطفاء أجهزة إستخدامإن 
 تشغيل بعملية المتعلقة المعلومات بعض يلى فيما ونوجز ضرورياً أمراًواإلستخدام  التشغيل كيفية وعلى بإستعمالها قيامهم
  :الطفاية

 يسهل بحيث مأموناً الموقع هذا يكون بحيث الحريق من القريب الموقع ختيارإ يجب اإلطفاء ةأجهز إستخدام عند .1
 وإذا األخرى المخارج أو األبواب من أمكن ما قريباً يكون أن ويفضل مشقة، أو عناء دون اللزوم عند التراجع منه
  .ريحال مستوى أعلى اإلطفاء أجهزة موقع يكون أن فيجب المبنى خارج الحريق كان

 كما الحريق وحرارة دخان خطر لتفادى المفيدة الوسائل من الحريق بمكافحة قيامه عند الشخص قامة خفض يعتبر .2
  .الحريق موقع من اإلقتراب له تيسر

   .أخرى مرة شتعالهإل من يخشى ال بحيث الموقع مغادرة قبل الحريق إخماد من تماماً التأكد يجب .3
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  كيقية إستخدام طفايات الحريق
   الماء طفاية إستخدام كيفية
 ويراعـى  النار، فيها المشتعل المساحة جميع فى تجاهاإل تغيير ويجرى اللهب مواقع أسفل الطفاية من المندفع الماء يصوب
 مكافحة فيجب عمودى إتجاه فى تنتشر التى الحرائق حالة وفى ،الحريق لهب طفاءإب القيام بعد بالماء الساخنة األجزاء غمر

  .أعلى إلى تجاهاإل ثم السفلى األجزاء

   الرغوية الطفايات إستخدام كيفية
 يمكن حتى السائل مستوى فوق للوعاء الداخلى الجدار إلى الرغاوى توجيه يراعى اناء داخل مشتعل سائل وجود حالة فى

 الرغاوى توجيه عدم ويراعى متماسكة، طبقة وتكون تستقر حيث السائل سطح فوق السقوط النيران موقع أعلى للرغاوى
 المؤثرة خواصها من الكثير تفقد حيث المشتعل السائل سطح أسفل تندفع الرغاوى يجعل ذلك ألن السائل سطح على مباشرة

   .اإلناء خارج المشتعل السائل تناثر إحتمال إلى باإلضافة هذا

   ةالمخمد السوائل وأبخرة الكربون أكسيد وثانى ةالجاف بودرةال طفاية إستخدام كيفية
 توجيه يراعى األرضيات فوق السوائل هذه تنسكب عندما أو لإللتهاب قابلة سوائل تحوى بعبوات حرائق حدوث حالة فى

 كسح عملية تجرى ثم للنيران طرف أقرب تجاه) المخمدة السوائل أبخرة – الكربون أكسيد ثانى – الجاف المسحوق (الطفاية
 مستوى من يتساقط سائل فى الحريق كان إذا أما الحريق، إطفاء يتم حتى الحركة هذه وتعاد طرف أبعد تجاهإ فى سريعة
 كهربائية وتركيبات بأجهزة حريق حدوث وعند. أعلى إلى بسرعة تحريكها ثم نقطة أسفل إلى الطفاية توجيه فيجب مرتفع
 فى الطفاية فتصوب جهاز خلدا مغلقة الكهربائية التجهيزات تكون وعندما الحريق، ناحية مستقيم إتجاه فى الطفاية توجه
  .الداخل إلى نفاذها يمكن حتى الغالف بجسم الموجودة الفتحات اتجاه

   الحريق بطانية إستخدام كيفية
 العليا الجهة من البطانية تحريك ويتم المشتعلة المادة سطح من بالقرب األعلى الطرف من يكون الحريق بطانية إمساك
   .وعاءال أو المشتعل الجسم لتغطية وبحذر

  :الحريق طفاية تركيب
  .اإلطفاء مواد على يحتوى الذى المعدنى الجسم هو :الطفاية. جسم •

 فى خرطوم يوجد ال قد(  القذف فوهة إلى الطفاية جسم من اإلطفاء مواد عبره تمر الذى الجزء هو :الخرطوم •
 .)الصغيرة األحجام ذات الطفايات

 نتيجة اإلطفاء مواد نطالقإ لمنع والمخصصة التشغيل، ذراع بتثبيت الخاصة المعدنية الحلقة هو :األمان مسمار •
  .التشغيل ذراع على الخطأ الضغط

 .الطفاية لحمل يستخدم الذى الثابت المعدنى الجزء هو :الحمل مقبض •

 مواد وإطالق الطفاية تشغيل أداة وهو الحمل، مقبض يعلو الذى المتحرك المعدنى الجزء هو :التشغيل ذراع •
  .ءلإلطفا
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 عدا القياسية الطفايات جميع فى الضغط مؤشر وجود يالحظ (الطفاية صالحية يظهر الذى الجزء هو :الضغط مؤشر •
   .)الصيانة أو الوزن طريق عن صالحيتها تختبر التى الكربون أكسيد ثانى طفاية

  .. انتبه
  .حدوثه لحظة يقالحر من لحمايتك الوفى الرفيق هى ألنها الحريق طفاية صالحية من التأكد يجب -1

  .الكربون أكسيد ثانى الطفاية وزن وكذلك – بالطفاية الموجود المؤشر راقب -2

 .الطفاية على المدون الصيانة تاريخ راقب -3

  .للطفاية الوقائية الصيانة إلجراء شهور 6 كل المتخصصة بالشركة تصلإ -4

 .محتواها وإفراغ هاإستخدام عند الحريق طفاية تعبئة إلعادة فوراً المتخصصة بالشركة تصلإ -5

   .لها ترقيم نظام ووضع لديك الموجودة اإلطفاء أجهزة موقع حدد -6

   :عمل األتىعند اكتشاف حريقاً يتم 
 .يكسر زجاج إنذار الحريق لتشغيله: أوال

 . يتصل فوراً برقم هاتف الطوارئ الستدعاء فرق اإلطفاء:      ثانيا

 :  مطفأة مناسبة لنوع الحريق كما يأتييكافح الحريق إذا أمكن باستخدام أقرب: ثالثا

 . طفأة جيداً بواسطة مقبض الحملمساك الم .1

 . اسحب مسمار األمـــان بالمطفـأة .2

 . وهة المطفأة إلى قاعدة اللهبوجه ف .3

 . على المقبض لتشغيل المطفـأةاضغط .4

 . على قاعدة النار يميناً ويساراًتحريك مواد اإلطفاء .5

 :ويراعى األحتياطات األتية

 . الهروب إذا انتشر الحريقك وأنه باستطاعتككل خطورة عليف فيه ال يشتقكد أن المكان الذي تأ •

ند استخدام مطفأة الحريق اليدوية في الهواء الطلق يراعى الوقوف مع اتجاه الريح على مسافة مترين إلى ثالثة ع •
 . أمتار من النار

 .  أنك قادر على إخمادهال تحاول إطفاء الحريق إال إذا كان صغيراً وكنت واثقاً •

 . إذا كان الحريق كبير غادر غرفتك وأغلق الباب خلفك وشغل جهاز اإلنذار •

 .في حالة وجود دخان كثيف يكون التدحرج على األرض أفضل وسيلة لوجود الهواء النقي •

 . تحسس الباب والمقبض بظاهر يدك فإذا لم يكن ساخناً افتح بحذر وأخرج  •

 . عند مالمسته فال تفتحهإذا وجدت الباب ساخناً •

  .انزع الستائر وافتح الغرفة لتهويتها وطرد الدخان •

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  20                                                            جامعة دمیاط- أستاذ النبات وعمید كلیة الزراعة –أحمد لطفى ونس / د.أإعداد 

: الحريقةطريقة إستعمال طفاي  

 

   PASS اإلنجليزية الكلمة من األولى األحرف إسنخدام يتم 
  

 

this , the pinPULL 
unlocks the lever and 
allows you to discharge 
the extinguisher 

  
 ماناأل مسمار إسحب

P 

 

point the :  lowAIM 
extinguisher nozzle (or 
hose) at the base of the 
fire 

  
 الحریق قاعدة إلى  الخرطوم وجة

A 

 

the lever SQUEEZE 
above the handle: this 
discharges the 
extinguishing agent 

  
  

 المفتاح على إضغط

S 

 

from side to side SWEEP 
moving carefully toward 
the fire 

  
  

 آلخر جانب من الطفایة حرك

S 
 

  دليل الوقاية من الحريق 
 ويتضمن تخاذها للوقاية من حدوث حريق وكذلك كيفية التصرف عند حدوث حريقإ يلم العاملين بالتصرفات الواجب يجب أن

ة األولية للحريق لحين وصـول رجـال      خطار عن حدوث الحريق وقواعد اإلخالء وتدابير المكافح       ذلك إجراءات اإلعالن واإل   
  .اإلطفاء المختصين، وتدريب جميع العاملين على هذه التصرفات أمر واجب للتأكد من قيامهم بواجباتهم عند حدوث حريق
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 العمل أماكن على الدوري والفحص التفتيش ) 1 ( 

 الوقاية بمستلزمات ومزودة صحيحاً تصميماً مصممة المباني جميع كانت لو حتى العمل مواقع كافة على الدوري التفتيش يعتبر
   :اآلتية الحاالت التفتيش يشمل ان ويجب والصحة المهنية زتأمين بيئة العمل السالمة لجنة أعمال أهم من الحريق من

 . ذاتياً تشتعل التي المواد أو االشتعال على تساعد التي المواد أو االشتعال سريعة المواد وخاصة التخزين عمليات •

 . الحرارية المصادر من وغيرها الشرر صادرم •

 . للتشغيل وصالحيتها الحريق أطفاء أجهزة وسالمة توافر من التأكد •

 .وغيرها العوادم وتصريف وتجميع العامة النظافة تعليمات تنفيذ من التأكد •

 السليم والتخزين والوالعات الثقاب أعواد وحمل التدخين ومنع النظافة ) 2 ( 

 .لالشتعال قابلة مواد بها تتوافر التي العمل أماكن في نهائياً ينالتدخ منع يجب •

 والزوار المشرفين من بدقة التعليمات هذه وتنفيذ التدخين فيها المحظور المناطق في) التدخين ممنوع (الفتات وضع •
 . والعاملين

 . التدخين فيها المحظور األماكن في والوالعات الكبريت حمل يحظر •

 تخزنها وال بسرعة المواد هذه من ينسكب ما جفف (زجاجية أو مكشوفة أوعية في لالشتعال القابلة المواد تخزن ال •
  ) والمدافئ كالمواقد الحرارة مصادر بجوار

 لـسهولة  المبـاني  حول أو الحدائق في أو األسطح فوق مخلفات أو أوراق أي وجود عدم ضرورة على دائماً حافظ •
  . تلمسها شرارة بآي استعمالها

 . لذلك المخصصة األوعية في إلقائها قبل السجاير بقايا أو الثقاب أعواد إطفاء من كدتأ •

 يقل بعد على أو العاصفة األيام في وخاصة الطلق الهواء في ذلك يتم وال خاصة محارق في الفضالت تحرق أن يجب •
 . المباني من قدماً 50  عن

  :الحريق اتطفايب العناية) 3(
 . حدوثه لحظة الحريق من لحمايتك الوفي الرفيق هي ألنها الحريق طفاية صالحية من التأكد يجب •

 . الكربون أكسيد ثاني الطفاية وزن وكذلك بالطفاية، الموجود المؤشر راقب •
 . الطفاية على المدون الصيانة تاريخ راقب •

 . للطفاية الوقائية الصيانة إلجراء شهور 6 كل المتخصصة بالشركة تصلإ •

  . عبوتها وإفراغ استخدامها عن الحريق طفاية تعبئة إلعادة فوراً متخصصةال بالشركة اتصل •
 .حدد موقع أجهزة اإلطفاء الموجودة لديك وضع نظام ترقيم لها •

الواجب توافرها عند إعداد خطة الوقاية من الحريق بالمنشآت والمعامل واألمان شتراطات السالمة إ
  والمبانى اإلدارية بالمؤسسات التعليمية

 يتطلب الذي االمر المبنى بهذا السالمة قواعد االول المقام في االعتبار في الوضع يجب مبنى أى إنشاء في التفكير في البدء عند
 ومراحله بداخله المزاول النشاط دراسة يستوجب وذلك الحريق، لخطر تعرضه مدى على والتعرف المبنى لطبيعة جيدة دراسة

 وأمـاكن  المبنى وقاطنى بالمكان العاملين عدد وأيضاً لالحتراق قابليتها ومدى ورتهاخط حيث من المستخدمة المواد وخواص
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 من للوقاية تنفيذها الواجب التوصيات أقرار يتم الدراسة هذه ضوء وعلى .حريق حدوث عند للخطر تعرضهم ومدى تواجدهم
  :التالية االسس متبعاً الحريق مخاطر

 

  المبنى ينتكو بعناصر المتعلقة التوصيات :أوالً
 . المزاول النشاط تتناسبمع لكى للنيران مقاومتها ومدى المبنى منها يتكون التي لعناصر ا تدرس .1

 تقـرر  ثم خاللها من الحريق وحرارة لهب نفاذ يسهل والتي واالرضيات واالسقف بالحوائط الموجودة الفتحات تحدد .2
 : يلي ام ذلك ويتضمن بالمكان الحريق انتشار لمنع الالزمة التوصيات

 . للنيران مقاومة أبواب تركيب •

 للنيران مقاومة بأخرى للنيران مقاومة ليست أبواب استبدال •

 . حريق حدوث عند تلقائياً االبواب غلق •

 . الحاالت بعض في معدنية ستائر أو بالشابيك للنيران مقاوم زجاج تركيب •

 . للنيران مقاومة مواد من االرضيات أو االسقف جعل .3

 قابلـة  غيـر  بعناصر الحوائط تبطين( والمصاعد الساللم ومواقع بالمناور الحريق انتشار لمنع لالزمةا االحتياطات .4
 ) للحريق مقاومة أبواب وتركيب لالشتعال

 .الحريق ينتشر ال حتى حجمه من قالللإل فواصل بإقامة الكبير الحيز تقسيم .5

 لاللتهـاب  القابلـة  الخطرة والسوائل المواد أو روليةالبت السوائل استخدام أو التخزين بأماكن الخاصة االنشاء مواد .6
 – للنيـران  مقاومـة  مواد من التخزين مباني إقامة – منها العبوات تصنع التي المواد – المواد هذه تخزين مواقع(

 ) المخزن داخل التهوية وسائل

 : الهروب بمسالك المتعلقة التوصيات ثانياً

 العنايـة  اعطائهـا  ينبغى لذالك المباني، داخل االرواح وأمن بسالمة التصالها يويةالح الموضوعات من الهروب مسالك تعتبر
 الخطورة مع تتناسب التى النجاة مسالك تقرر ذلك ضوء وعلى المبنى اجزاء من جزء كل في العاملين عدد تحديد ويلزم الكافية
  : التالية التوصيات وتتضمن المةوالس األمن فيه يجدوا مكان الى حريق حدوث عند العاملين خروج يضمن بحيث
 االبـواب  تتـرك  أن يـشترط  وقد فتحها يتعذر بحيث بتثبيتها يسمح وال الفتح سهلة وتكون للخارج االبواب تفتح أن .1

 ) الخطورة شديد المزاول النشاط كان اذا (ذلك االمر استدعى اذا العمل فترة طوال مفتوحة

 .االبواب وأ للساللم الموصلة والردهات العتبات مالئمة .2

 . المخارج تعترض التى العوائق إزالة .3

 . االبواب فتح طريق توضيح مع هروب كمسالك المستعملة المخارج مواقع توضيح .4

 ساعة نصف لمدة للنيران مقاومة مواد من( الهروب لمسالك الموصلة بالطرق للدخان مانعة وأبواب فواصل تركيب .5
 ) الفتحات أو لالبواب للنيران مقاوم زجاج تركيب  باحكام الفتحات سد على وتعمل دائمة بصفة مغلقة وتظل االقل على

 . توصيات من بها يتطلب وما كفايتها ومدى الساللم .6

 الكهربائية والتجهيزات باالضاءة المتعلقة التوصيات: ثالثاً

 .الفنية لالصول مطابقتها ومدى الكهربائية والتجهيزات التركيبات حالة تقرر .1
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 . االضطرارية المؤقتة صيالتللتو أهمية تعطى .2

 . الفنية لالصول مطابقتها مدى لتقدير المصهرات لوحات تفحص .3

 صدور أو المصابيح من حرارية اشعاعات حدوث من المانعة المأمونة الكهربائية بالتركيبات المبنى بتجهيز التوصية .4
  االنفجار أو الشتعالل قابلة أتربة أو غازات أو ابخرة تحوى التى باالماكن اخرى حرارية مؤثرات

 . الهروب مسالك بمواقع خاصة ذلك االمر لزم ان االحتياطية االضاءة بتوفير التوصية .5

 ) اليدوية ( المتنقلة البطاريات بواسطة االضاءة .6

 اللزوم عند بسهولة استخدامها المكان الكهربائي التيار لقطع سهلة وسيلة توفر .7

 . منتظمة بصفة الكهربائية والتجهيزات للتركيبات الدورية الصيانة بأعمال القيام من التأكد .8

 . الهروب لمسالك التوضيحية اللوحات بإضاءة التوصية .9
 

:برنامج حماية القوى السمعية:  ثالثا  

  : الضوضاء
ـ مـن ث  والذى نتعرض له فى المنزل والشارع والعمل وتعتبر مـصر   ههى الصوت الغير مرغوب في      دول العـالم فـى   ثال

  .الضوضاء
  :ت الصوتقياسا 

  .)db(يتم قياس ضغط الصوت بوحدة تسمى الديسيبيل  
 ماهو الديسبيل ؟

  .الديسيبل هو أدنى فرق بين صوت وآخر يمكن أن تحسه األذن البشرية
 ديسبيل هو الحد المسموح التعرض له من الضوضاء لمدة ثمانى        90عتبا ر إوقد حددت مواصفات السالمة والصحة المهنية       

 دسيبيل هو الحد الذى عنده يجب إتخـاذ إجـراءات         85ن  أكما تعتبر   . يام باألسبوع بدون ضرر   أخمس  ساعات يوميا لمدة    
  .لحماية القوى السمعية للعاملين السالمة والصحة

 :مستويات الصوت المسموح به

      الفترة الزمنية           مستويات الضوضاء                          •
   ساعات8                                  ديسبيل     90            •
   ساعات6 ديسبيل                                      92            •
   ساعات4 ديسبيل                                      95            •
   ساعات  3 ديسبيل                                      97            •
   ساعة2 ديسبيل                                      100          •
   ساعة     1:1/2             ديسبيل                          102          •
   ساعة1 ديسبيل                                      105          •
  عة سا3/4             ديسبيل                          107          •
  ساعة 1/4            ديسبيل                           115          •
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  :طريقة بسيطة لتقييم مستوى الصوت المناسب •

عن زميل لك في مكان العمل وتحدث معه بصوتك العادي؛ فإن لم يستطع سماعك وكان          بعيدا  قف على مسافة بطول ذراعك      
 مكان الذي تعمل  كي يسمعك فإن ذلك يعنى أن مستوى الصوت في ال         ) صراخال(حتياج للتحدث معه بصوت عالي جدا       إهناك  

                                                                                               .ن يقلأبه مرتفع ويحتاج 

  :ثار الضوضاءأ
  ..هدابسحق وإتالف خاليا األ •
  .تؤثر على العين •
  .وضاء والتوتر النفسى والعقلىهناك عالقة بين الض •
  .تؤثر على المرأة الحامل حيث تؤثر على الجنين •
  .تؤثر على القلب وضغط الدم •
  .نقص القدرة على التركيز فى اداء األعمال الذهنية •
  .تزانإعدم - غثيان -تأثير فسيولوجى دوخة   •
  .خرينصعوبة التخاطب مع األ •

  
  برنامج األوشا لحماية القوى السمعية 

  المتابعة والفحص  -1  

حيث يقوم صاحب العمل بعمل قياسات لمستوى الضوضاء فى كل مواقع العمل وتحديد المواقع التى يبلغ                
خالل ثمانى ساعات وتسجيل اسماء العاملين الذين يعملون فى          ديسبيل فاكثر  85 متوسط الضوضاء فيها  

                                                                                           . المواقعههذ

   فحص القوى السمعية -2

  . العمال خاص بالقدرة السمعية ؤالء الفحص الطبى لهإجراءيتم  •

عطاء العامل راحة قبل إجراء الفحص إ شهور من تاريخ التعيين و6تتجأوز   يتم هذا الفحص حالل مدة ال •
  . ساعة14بـ 

  .بتدائىإلحتفاظ بنتائج الفحص ايتم اإل •

   الفحص السنوى للعاملين -3 

بتدائى لتحديد يتم عمل فحص طبى سنوى للقوى السمعية وعمل مقارنة للفحص السنوى والفحص اإل •
  .الالزمة لكل تغير التغييرات التى حدثت وتحديد نوع الوقاية

  .مهمات الوقاية الشخصية لحماية القوى السمعيةإستخدام  •

   سدادات االذن-2الذن                  اغطية ا-1                

 من هيتم طرح) Noise Reduction Rating) NRR     لكل نوع من االنواع السابقة معدل تقليل للضوضاء 
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  .معدل الضوضاء الذى يتعرض له للوصول إلى الحد المسموح به

   االحتفاظ بالسجالت-4

  .حديد التغيرات أول بأول وتحديد وسائل الوقاية المناسبةحتفاظ بالسجالت الطبية للعاملين وذلك لت      يتم اإل
  

مخاطر العدد اليدوية : رابعا  

  .تسهيل الكثير من األعمال من الصعب ان يخلو مكان عمل من هذه المعدات التى تساعدنا فى

  ):شااألو(تعليمات وإرشادات السالمة 
  .بدا عدة غير مالئمة للعملأتستعمل ال  .1
ها مـن قبـل اى      ة تالفة أو غير سليمة وعدم إسنخدامها ووضع الفتة عليها لعدم إسـنخدام            ى عدد أو معد   أبعاد  إ .2

  .شخص
  .يجب فحص العدد اليدوية قبل إسنخدامها  .3
  .ال تستعمل مفاتيح الربط التى تكون فكوكها مشوهة أو بالية .4
  . القطع ذات الشفرات أو النقاط الضعيفةأدواتال تستعمل  .5
  .الرؤوس الهشة أو المعيبة الطرق ذات أدواتال تستعمل  .6
  . ذات المقابض الخشبية المتشققة أو المتشظيةدواتال تستعمل األ .7
  .نزالقها عند اإلسنخدامإابض العدد نظيفة من الزيوت لمنع حفظ سطوح ومقإ .8
  .تعمل المبارد التى ليس لها مقابضال تس .9

  .ات المقابض العازلةجهزة الكهربائية تستعمل العدد ذللعمل فى األ .10
  .صابة إسنخدام وصالت إلطالة يد مفاتيح الربط حتى ال تتعرض لإلعدم .11
  .ماكن العالية انزالها فى األعلى وأسفل ويفضل إسنخدام حقيبة خاصة للعدد وحبل لرفع العدد أوأال تقذف العدد إلى  .12
  .لهواءد الهواء بل يجب غلق محبس ايقاف تزويإجل أاليدوية من ال تقم بلى خرطوم الهواء الموصل بالعدد  .13
  .جزاء دوارة قبل إستعمالهاغطية الحماية لجميع العدد التى بها أأب التأكد من وجود يج .14

  :االخطاء التى تسبب االصابة من إسنخدام العدد
  :عدد غير مناسبة للعمل مثل آالت أو إستعمال  .1

  .إستعمال المبرد كرافعة •
  .إستعمال مفتاح الصواميل كمطرقة •
  . السكين كمفكواميل أو األجنة فى فك الصإستعمال •

  :إستعمال عدد يدوية تالفة مثل  .2
  . مشرشرةجنة برأس مفلطحة أوأإستعمال  •
  . بها شروخ شاكوش بيد غير مثبت جيدا فى الرأس أوإستعمال •
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  . غير مسنون منشار للقطع وسالحهإستعمال •
  : غير صحيح للعدد واآلالت اليدوية إستعمال  .3

  . للخشبسالك بمنشارأتقطيع مسامير أو  •
  .ثناء قطع بعض الموادأ الشخص تجاهإجذب السكين فى  •

  :أمونةماكن غير مأ عدم وضع العدد واآلالت فى  .4
  .سطح عالية معرضة للسقوطأ على رض أولقاء العدد واآلالت على األإ •
  . فى جيوب المالبس بدون جراب واقىحرف الحادة كالسكين والمفكاتوضع العدد واآلالت ذات األ •

   :السالمة إلسنخدام العدد اليدويةقواعد 
   . العدة المناسبة من حيث الحجم والنوع ألداء العملإستعماليجب  •
   .ية تلفياتأالمعدة بحالة جيدة وال توجد بها ن تكون أيجب  •
   . المعدة بالطريقة السليمةإستعمالخطاء السابقة فى إسنخدام العدد اليدوية باإلضافة إلى  تجنب األ •
  . بحالة نظيفة وجيدةستعمالمعدة بعد اإليجب تخزين ال •

:مخاطر الماكينات واآلالت: خامساً  

الت زمة لوقاية العاملين مـن مخـاطر األ       تركز مواصفات السالمة والصحة المهنية على ضرورة توفير وسائل الحماية الال          
   .المختلفة

  انواع المخاطر المحتملة باآلالت والماكينات
   .نبعاث مواد خطرةإ مثل مخاطر القص والتسلخات وفسهامخاطر تتعلق بالمعدة ن •
   .مدى ثبات المعدة أو قربها من المعدات االخرى: تعلق بموقع المعدة مثلمخاطر ت •
  .أعمال التحميل اليدوى لتزويد المعدة بالمواد الخام:  بنظام العمل المصاحب للمعدة مثلمخاطر تتعلق •

   :معداتانواع االصابات الشائعة عند التعامل مع ال

  : القطع -1

   .معدات يمكن ان تتسبب فى حوادث قطع مثل الصاروخ والمناشيربعض ال •
  :القص -2

 .جزاء االنسان مثل ماكينات تشكيل المعادنأى جزء من أن تتسبب فى حوادث قص أعدات يمكن مبعض ال •
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   :ختراق والثقب اإل– 3
المتطايرة مثل الشظايا المتطايرة من ختراق ألى مكان بجسم الشخص بواسطة المواد إمن الممكن حدوث  •

 .عجلة الجلخ

  
   : الصدمات– 4

   .صابات بليغة لهمإدم بالعاملين وتسبب ط المعدات المتحركة التى قد تصهاتسبب •

  
  : االنحشار– 5

جزاء المعدة الدوارة مما أ الشعر الطويل فى نحشار جزء من المالبس الفضفاضة أوإيحدث ذلك عند  •
  .دةصابات عديإيسبب 

 
   : االحتكاك والتسلخ– 6

  .جزاء الجسم ألى جزء دوار خشن مثل عجلة الجلخأى جزء من أعند مالمسة  •
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   : السحق– 7
   .يحدث ذلك عندما ينحشر جزء من اجزاء الجسم بين جزء ثابت وآخر متحرك بالمعدة مثل المكابس •

   : المقذوفات وتطاير الشرر– 8
جزاء منها إلى الخـارج   أنبعاث  إيتسبب فى   نفجار عجلة الجلخ    إة مثل   نفجار داخل المعد  إفى حالة حدوث     •

   .ات مما قد يسبب مخاطر كبيرةعلى شكل مقذوف

   :بعض وسائل الوقاية من المخاطر المحتملة من االالت والمعدات

  :هم وسائل الحماية الالزمةأمن 
  :موقع المعدة •

آمن ، حيث أنه عند تحديد موقع  حد كبير من الحوادثىالطريقة التى يتم وضع المعدة بها فى الموقع يقلل إل •
  :ىيجب أن يؤخذ فى االعتبار ما يل للمعدة

ترك مسافات امنة بين المعدات المختلفة وأمام وخلف المعدة نفسها لتسهيل طرق التشغيل، االشراف، الصيانة  .1
   .والتنظيف

نفسها عوامل تـساعد كثيـرا فـى تقليـل          اإلضاءة الجيدة بالموقع ككل، وكذلك اإلضاءة الموضعية بالمعدة          .2
   .الحوادث

  .ختيار موقع للمعدة يتيح الدخول اآلمن إلجراء أعمال الصيانةإ .3

 : التزويد األوتوماتيكى •

   تزويد المعدة بالمواد الخام بطريقة أتوماتيكية يقلل من تعرض العامل للمخاطر •

سطح العمل والسيرأمخاطر : سادسا   
من جميع  %15الق والسقوط نسبة كبيرة من الحوادث التى تقع فى الصناعات العامة وتشكل نزتشكل حوادث التعثر واإل

  حاالت الوفاة

  :للوقاية من المخاطر المتعلقة بأسطح العمل والسير يجب مراعاة االتى
  :النظافة العامة .1      

  .ة وجافةزن واألرضيات نظيفة ومرتبيجب المحافظة على جميع مواقع العمل والممرات والمخا •
ـ      ن تكون األرضيات  أ فى حالة ما كانت ظروف العمل تؤدى إلى        •   نـزالق  ع اإل  مبتلة يجب توفير وسائل لمن

  .التى يقف عليها العاملين أو رفع مستوى األرضيات
ى مواد قد تعيق الحركة وخاصـة فـى         أ  والممرات من الحفر والمواد الحادة والمدببة أو       األرضياتخلو   •

  .حاالت الطوارئ
 :االغطية وحواجز الوقاية .2     

  .يجب تغطية الحفر المكشوفة بأغطية وحواجز مناسبة لمنع السقوط  •
  : حمولة الطوابق واألرضيات .3     

  .يجب وضع الفتة تشير إلى الحمولة الكلية لكل طابق مع عدم تخطى هذه الحمولة •
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  :الساللم الصناعية الثابتة .4     
  ).درابزين( ثالث درجات البد من توفير وسائل حماية من السقوط فى حالة زيادة درجات السلم على •
  . كيلو90تقل عن يجب ان يتحمل هذا الدرابزين قوة صدمة ال  •
  . سم55 كيلو وال يقل عرضها عن 450يجب ان تتحمل الساللم حمولة لتقل عن  •
 . درجة50تزيد عن  درجة وال 30يجب تركيب الساللم بزأوية ميل ال تقل عن  •

               سم يجـب تـوفير بـسطة عرضـها     360سم وإذا زاد عن  215 السقف اعلى الدرجات ال يقل عن  رتفاعإ •
  . سم75سم وعمقها 55

  :الساللم النقإلى .5     
 :ساللم      مواصفات إسنخدام ال

  .متر 18متر والسلم الممتد  9اقصى طول للسلم الفردى  .1
رتفاع المطلوب بحيث ال يكون  الطول المناسب لإلالحائط مع إسنخداميجب تثبيت السلم جيدا بواسطة القائمين على  .2

  .طويل جدا أو قصير جدا
  .نزالقنعا لإلالتأكد من خلو حذاءك من الطين أو الشحوم قبل اإلسنخدام م .3
  . السلم بواسطة شخص واحد فقطيجب إسنخدام .4
  .خيرة من السلمى الدرجة األمسموح بالوقوف علغير مسموح بإسنخدام السلم كممشى أو سقالة وكذلك غي  .5
  .تلفياتى عيوب فى السلم من تشققات أو أتخفى غير مسموح بدهان السلم حتى ال  .6
  .ال يجوز تثبيت السلم على عبوات أو صناديق .7
  .وح بالتحرك بالسلم من مكان لمكانغير مسم .8
نزالق إقوائم حتى اذا حدث درجات وليس الن تكون وجه العامل قبالته والمسك من الأعلى السلم يجب عند الصعود  .9

  .يتم التمسك بالدرجات بسهولة
ويتم وضعها فـى شـنطة خاصـة        سفل  أحد  أ حتى ال تقع على      فى حالة الصعود يجب عدم حمل اآلالت أو أدوات         .10

  .باآلالت
  .معدنية أو فصل التيار قبل الصعودفى حالة إسنخدام السلم ألعمال الكهرباء البد من عدم إسنخدام ساللم  .11
 .ن البد من وجود حزام امان للعاملة إسنخدام كلتا اليديفى حال .12

  

  مهمات السالمة للوقاية الشخصية
لقد سبق لنا شرح مخاطر بيئة العمل وطرق الوقاية الهندسية والتشريعية والطبية الواجب إتباعها لوقاية العمال من هذه 

 فى اآلالت والمعدات والمنشآت التى تشكل خطرآ المخاطر وحمايتهم من إصابة العمل مثل تصميم وتركيب أنظمة السالمة
على األشخاص العاملين فيها ومن أمثلة ذلك الحواجز الوقائية المركبة على آلة الخراطة وتعتبر هذه المعدات واألنظممة 

 بأنها خط الدفاع األول للسالمة ورغم أن مهمات الوقاية الشخصية يتم وضعها فى تصنيف أساليب الوقاية من مخاطر العمل
خط الدفاع األخير لوقاية العاملين من عوامل الضرر الذى قد يتعرضون له بسبب ظروف العمل الذى يقومون به إال أنه 
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وفى بعض األحيان تعد مهمات الوقاية بمثابة خط الدفاع األول لحماية العاملين من المخاطر كما هو الحال فى إرتداء 
                   .إلخ....للحام وتشغيل المعادن أو عند تناول وتداول المواد الكيماويةالنظارات الواقية للعاملين فى أعمال ا

وتعتبر مهمات الوقاية الشخصية وسيلة وقائية إضافية ومكملة لمجموعة اإلجراءات واإلحتياطات التى تتخذ لتأمين وحماية 
                                                                                   .العمال المعرضين لمخاطر وحوادث العمل

:إرشادات عامة  
 ويتم ،يجب تحديد نوع المخاطر في أماكن العمل أوال ثم يتم بعد ذلك تحديد معدات الوقاية المطلوب إستعمالها .1

  ..توفير هذه المعدات بدون تحميل أية تكلفة مادية للعاملين
  .شخصية المعتمدة من السلطات المحليةيجب إسنخدام معدات الوقاية ال .2

 .Properly Fittingرتداء معدات السالمة للوقاية الشخصية بطريقة تالئم الشخص المستعمل لها  إيجب .3

جراء فحص طبي للعاملين الذين تستدعي طبيعة عملهم إسنخدام أجهزة التنفس، ويتم تكرار هذا الفحص إيجب  .4
 .سنويا

ستعمال معدات الوقاية الشخصية علي الطريقة الصحيحة إلستعمال إين يطلب منهم يجب تدريب جميع العاملين الذ .5
 .هذه المعدات وذلك بواسطة المسئولين المباشرين لهم

 .في حالة عدم إسنخدام معدات الوقاية الشخصية يتم وضعها في أكياس من البالستيك وحفظها في حالة نظيفة .6
 

:لشخصيةالشروط الواجب توافرها بمهمات الوقاية ا  
يجب أن يتم إختيار مهمات الوقاية الشخصية بحيث تكون مطابقة للمواصفات العالمية حتى تقلل اإلخطار التى تستخدم  .1

 .من أجلها ألقل حد ممكن أى أنها يجب أن تكون فعالة فى الوقاية من المخاطر التى يتعرض لها العامل

خدام بمعنى أن تمكن العامل من القيام بالحركات الضرورية يجب أن تكون مناسبة للجسم ومريحة للعامل وسهلة اإلست .2
 .ألداء العمل وإنجاز المهام بدون صعوبة وحتى ال يتم إهمال إستخدامها من قبل العامل

 .يجب أن يكون حجمها مناسبآ وشكلها مقبوآل وأن تتحمل ظروف العمل بحيث ال تتلف بسهولة .3

 

:واجبات العامل تجاه مهمات الوقاية الشخصية  
يجب تدريب العامل على اإلستخدام الصحيح لمهمات الوقاية الشخصية لتوفير األلفة بينهما حتى تكون جزء من  •

 .برنامج عمله اليومى

يجب تطبيق لوائح وأنظمة السالمة بالمنشأة إللزام العاملين على إستخدام مهمات الوقاية الشخصية وتنظيم برامج  •
ب وقوع اإلصابات لهم بجانب عمليات الفحص والصيانة والنظافة المستمر التوعية لهم لتوضيح فوائدها فى تجن

 .لهذه المهمات

  :أنواع مهمات الوقاية الشخصية
توجد عدة أنواع من مهمات الوقاية الشخصية والتى تغطى جميع أعضاء الجسم تقريبآ ويعتمد كل نوع من هذه المهمات 

  .غاية التى تستخدم هذه المهمات من أجلهاعلى طبيعة المخاطر الموجودة فى بيئة العمل وال
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 :الواقية المالبس -1

فى حماية جسم ) إلخ .. األحزمة الواقية – الصدارى – المراييل –ول هفرواأل( تستخدم المالبس الواقية مثل  •
قوع العامل من األضرار المختلفة فى بيئة العمل والتى ال توفرها المالبس العادية والتى تكون هى ذاتها سببآ لو

  .اإلصابات
المراييل والصدارى تستخدم لحماية الجسم من تأثير المواد الكيماوية ومن اإلشعاعات التى تصدر عن بعض المواد  •

المستخدمة فى الصناعات وتتناسب مواد صنع هذه المالبس مع طبيعة العمل والمخاطر التى قد تنجم عنه فمنها ما 
 غير ذلك من المواد الخاصة والتى تقدم الحماية المطلوبة من هو مصنوع من الجلد أو من مادة األسبست أو

مخاطر معينة ومحددة ويوضح الجدول التإلى بعض أنواع المالبس الواقية ومادة التصنيع والهدف من إستعمالها 
  .وكذلك األعمال التى تستخدم فيها

 الفئة المستعملة الهدف من اإلستعمال مادة التصنيع اسم المعدة

 رجال اإلطفاء وصهر المعادن الوقاية من الحرارة سبست مطلى باأللمنيومأ

 عمال الصهر واللحام الوقاية من الحرارة الجلد

 الورش المختلفة الوقاية من األتربة واألوساخ القماش

 عمال الصناعات الكيماوية الوقاية من الكيماويات والسوائل البالستيك المرن

  
  
ل وهفروأ

 ومرايل

 عمال صهر المعادن وأمام األفران الوقاية من مخاطر الحرارة ألسبستمرايل ا

  
  والبطن الصدر حماية

 وتوجد منها أنواع تختلف فى المواد المصنعة منها ونظام عملها حسب نوعية Apronsتستخدم لهذا الغرض المراييل 
ير الوقاية بإستخدام مرايل من األسبستوس أو الوقاية المطلوبة وحسب نوعية التعرض ففى حالة التعرض للحرارة يمكن توف

الجلد كروم المرن ويمكن إستخدام األسبستوس المنسوج من خيوط األلمنيوم وفى حالة التعرض للمواد الكيماوية كاألحماض 
  .أو القلويات يمكن إستخدام مرايل بالستيك مقاومة للكيماويات

  .ختلفة حسب طبيعة العملولوقاية الصدر يمكن إستخدام معاطف واقية بأطوال م
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  والكتف األذرع حماية
من بعض القماش ) أكمام واقية(فى حالة التعرض لألتربة الضارة فإنه يمكن وقاية األذرع من هذه المواد الضارة بإستخدام 

سبة ألعمال الثقيل وتصل هذه األكمام من نهاية الذراع حتى الكتف وهى مزودة بوسيلة لتعليقها بالرقبة ولحماية الكتف بالن
  .حمل الشكاير والصناديق فإنه يمكن إستخدام وسادة من اللباد أو اإلسفنج

  
  

 الرأس حماية معدات -2

) خوذات(قها أو إصطدامها بالمواد واألجهزة تستخدم القبعات  األجسام الصلبة التى قد تسقط فولحماية الرأس من •
فى تركيبها ونوعية المخاطر المحتمل وقوعها وكذلك والتى يوجد منها أنواع كثيرة تعتمد على المواد الداخلة 

مالئمتها لحجم الرأس فغالبيتها يقاوم الصدمات وبعضها يقاوم الحرارة والمواد الكيماوية كاألحماض والقلويات 
  .والمذيبات والزيوت وغيرها

لتى يخشى عندها تساقط فى األعمال الميكانيكية وأعمال اإلنشاءات والكهرباء وفى المناجم وغيرها من األعمال ا •
 .المواد والعدد أو أجزاء اآلالت التى عادة ما تكون على إرتفاع عإلى تستخدم الخوذة الواقية للرأس
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  :شروط ومواصفات خاصة ال بد أن تتوافر فى واقيات الرأس
 .تصنع الخوذات من مواد خفيفة لكنها مقاومة للصدمات بحيث ال تشكل ثقآل على الرأس •

الة فى توفير الحماية فإنها مزودة من الداخل بحامل مرن يمكن ضبطه بما يريح الرأس ويوجد بين لكى تكون فع •
سم حتى يكون الغالف الخارجى الصلب للخوذة بعيدآ عن 2الحامل والغالف الخارجى للخوذة مسافة حوإلى 

صل نهايات الحامل الرأس عند التعرض لجسم صلب وحينئذ يمكن حماية الرأس من إنتقال تأثير الصدمة وتت
 .بإطار داخلى مرن يستقر حول الرأس وعمومآ يعتبر اإلطار مع الحامل بمثابة ماص للصدمات

يجب أن تكون الخوذة مزودة بسير جلدى يمكن تثبيتها بواستطه أثناء لبسها حتى ال تكون عرضة للسقوط  •
 .خصوصآ عند العمل بأماكن مرتفعة مثل أعمال البناء

 .مصنعة منها الخوذة لها القدرة على العزل الكهربائىأن تكون المواد ال •

 .أن ال تسمح بنفاذ السوائل من خاللها •

فى أماكن العمل ذات المخاطر المزدوجة والتى يكون الضجيج واحدآ منها يجب أن يسمح تصميم الخوذة بتركيب  •
 .واقيات لبضجيج عليها

خفضة يجب أن تحتوى الخوذة على مادة من الصوف فى األماكن التى يتعرض لها العمال لمخاطر الحرارة المن •
 .بداخلها باإلضافة إلى غطاء للرقبة يركب تحت الخوذة مباشرة

 .إمكانية تركيب وسائل اإلنارة على الخوذة عند العمل فى المناطق المظلمة مثل األنفاق والمناجم •

جزاء معدنية أو كيماوية إلى الوجه الخوذة التى تستخدم لوقاية الرأس فى األعمال التى يصدر عنها إنطالق أ •
 .يجب أن يسمح تصميمها بتركيب واقيات وجه البالستيك الشفاف

واقيات الوجة التى تركب على الخوذة للوقاية من الضوء المبهر فى أعمال صهر المعادن، اللحام، القطع  •
 .باألكسجين ال بد أن تكون مقاومة لهذه المواد وأن ال تتأثر بها

 .قبعات المخصصة لكل فئة من العمال بلون محدد على حسب طبيعة العمليجب تمييز ال •

يجب توفير أغطية رأس تغطى شعر السيدات كامآل وتوفر الحماية لهن باإلضافة إلى أنه يجب أن تكون مناسبة  •
 .من حيث الشكل

 الفئة المستعملة الهدف من اإلستعمال مادة التصنيع اسم المعدة

  
 البالستيك

  :الوقاية من
 سقوط المواد الثقيلة والحادة

  
 التنقيب عن المعادن

 الكهرباء واإلنشاءات الحرارة وسقوط المواد الساخنة الفيبر جالس

 األماكن الضيقة والمغلقة الصدمات الخفيفة البالستيك الخفيف

  اإلنشائية والتركيباتاألعمال سقوط المواد واإلصطدام بها البالستيك المقوى بشبك فوالذى

 البترول واإلنشاءات الحرارة وأشعة الشمس األلمنيوم العاكس للحرارة

 رجال اإلطفاء اللهب والحرارة النحاس

  
  
  
  

 )الخوذة( القبعة 

 عمال اإلنشاءات فى الشتاء الوقاية من البرد القطن

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  34                                                            جامعة دمیاط- أستاذ النبات وعمید كلیة الزراعة –أحمد لطفى ونس / د.أإعداد 

  
 السمع حماية معدات -3

التأثيرات السلبية الضارة للضجيج على الجهاز السمعى للوقاية من ) سدادت أو أغطية لألذن(تستخدم معدات حماية السمع 
الحد المسموح (وعلى الجسم بشكل عام حيث تعمل هذه المعدات على خفض مستوى الضجيج إلى الحد الذى يعتبر فيه أمانآ 

  ) ديسبل85به 
 األذن سدادات -

أو من القطن ) مطاط أو بالستيك(تعمل سدادات األذن على خفض مستوى الضجيج وتصنع من اللدائن المعالجة كيميائيآ 
  .الممزوج بالمشمع ويشترط فى سدادت األذن أن تنطبق تمامآ باألذنين الخارجية حتى ال يسمح بمرور الهواء إليها

 األذن أغطية -

تستعمل أغطية األذن بحيث تغطى األذنين بإحكام وتستخدم فى األماكن ذات الضجيج العإلى مثل المطارات ومحطات القوى 
  .ربائية وبأماكن التدريب على إطالق النيران من األسلحة المختلفة وإختبار المفرقعات وما شابه ذلكالكه

  
                           أعطية األذن                                                 سدادات األذن
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  :شروط ومواصفات خاصة البد أن تتوافر فى واقيات السمع
لقياسات لمستوى الضجيج بمكان العمل وإجراء تحليل الصوت الذى يصدر عنه لمعرفة مقدار تردده يجب إجراء ا •

 .حتى نتمكن من إختيار نوع الوسيلة المناسبة للحماية

إختيار أكثر من نوع لسدادات األذن أو أغطية األذن التى تناسب مستوى الضجيج فى موقع العمل وعرضها على  •
 .التى تؤمن لهم الراحة عند اإلستخدامالعمال إلختيار الوسيلة 

يجب التنبيه على العمال بضرورة تطهير سدادات األذن المصنوعة من اللدائن قبل إستخدامها لكى ال يتسبب عنها  •
 .أضرار مثل إلتهابات األذن

 التنفسى الجهاز حماية معدات -4

 ى صورة أتربة أو غازات أو أبخرة أو أدخنةتختلف وسائل وقاية الجهاز التنفسى حسب نوعية الملوثات وهى قد تكون ف 
التى قد يتعرض لها العاملون فى بيئات العمل المختلفة والتى تسبب لهم تليف أو تحجر رئوى أو التسمم نتيجة إلستنشاق 

حيث األبخرة الملوثة أو الوفاة إلستنشاق الغازات السامة وهذه المعدات تكون على هيئة كمامات وأقنعة توضع على الوجه ب
تغطى الفم واألنف أو الوجه بأكمله ومنها ما يغطى الرأس بالكامل وقد يكون القناع أو الكمامة جزء من بدلة عمل كاملة أو 

غازات (منفصل عنها وتصمم هذه المعدات بطريقة تالئم نوع المخاطر وتحمى الجهاز التنفسى من ملوثات هواء بيئة العمل 
وذلك عن طريق تأمين الهواء النقى الالزم لعملية التنفس ) فة، األبخرة واألدخنة واألتربةسامة وخانقة ذات التراكيز المختل

وتصفية الهواء من الملوثات الضارة وتختلف أنواع وأشكال واقيات الجهاز التنفسى بإختالف نوع وطبيعة العمل وأماكن 
  :التلوث وهى كالتإلى

  Dust Masks ) قناع (األتربة كمامات -
 حالة تداول المواد التي في صورة أتربة كيماوية دقيقة وهى عبارة عن مرشحات من القطن والشاش أو تستخدم في

  .األسفنج يمكن تثبيتها وفكها بسهولة عند اللزوم فتمنع وصول األتربة إللى األنف ويصل الهواء إلى الجهاز التنفسي نظيفا
 RESPIRATOR CHEMICAL CARTRIDGE الكيماوى الواقى الجهاز

يستخدم هذا القناع لوقاية الجهاز التنفسى من األبخرة والغازات الضارة، ويمكن إيجاز عمل القناع فى أنه يحتوى على ماده 
ذا كانت كمية الملوثات كبيرة ويتم إ كيماوية تتميز بقدرتها على إمتصاص الكميات المحدودة من الملوثات الضارة، أما

ويمكن أن تزود هذة الكمامة بقناع واقى لحماية الوجه ) كمامة كانيستر(تخدام التعرض لها فترة طويلة فإنه يمكن إس
فى شكل ) الكربون النشط(وهذا الجهاز غير مناسب فى األماكن المغلقة مثل خزانات األجهزة كمادة إمتصاص . والعينين
  .مسحوق
  All Service  M asks الشامله الكمامات

من مختلف الملوثات مثل األبخرة والغازات واألدخنة وهى مناسبة للوقاية من أول أكسيد وهذا النوع يمكن إستخدامه للوقاية 
  .الكربون، وهى مزودة بوسيلة لتوضيح الوقت الزمنى عند اإلستخدام

  Supplied Air Respirator بالهواء التزويد اجهزه

  :يوجد منه أنواع نذكر منها مايلى
  Respirator Air Line الهوائى الوقاية جهاز •

يتصل الجهاز بخرطوم لتوصيل الهواء المضغوط بدرجة معينة ويستخدم فى حالة التعرض لتركيزات ضئيلة من 
  .الملوثات
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   الكاشط والقناع الخوذة •
يستخدم هذا النوع فى أعمال تنظيف المعادن بالرمال وصقل أسطح الزجاج بالتيارات الهوائية المحملة بالرمال 

  . يتعرض فيها العاملون لتأثير الرمالوغيرها من العمليات التى
  Full Face Masks الكاملة التنفس أجهزة

ويحتوى الجهاز على . لى االكسجين مثل أعمال الغوصإلتعرض للغازات السامة او الحاجة تستخدم هذة األجهزة فى حالة ا
بها مادة ) إسطوانة صغيرة(شة إسطوانة اكسجين بوزن مناسب مزود بصمام تحكم ووسيلة للتنفس، كما تحتوى على خرطو

  . كيماوية إلمتصاص ثانى أكسيد الكربون الناتج من عملية التنفس
  :وقطنية ورقية كمامات

  .ميكرون) 3(تستخدم فى صناعة اإلنشاءات والنسيج والصناعات الخشبية، للوقاية من األتربة واألبخرة التى تزيد عن 

  

  
  أجهزة التنفس المنقية للهواء
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  هزة التنفس المزودة بالهواءأج
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  أجهزة التنفس المزودة بالهواء

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  39                                                            جامعة دمیاط- أستاذ النبات وعمید كلیة الزراعة –أحمد لطفى ونس / د.أإعداد 

  :اليدين حماية معدات -5
المتنوعة وتختلف أنواع القفازات حسب نوعية التعرض للملوثات  gloves تستخدم فى هذة الحالة القفازات  •

اشرة التى يتم العمل الضارة وغيرها من المخاطر المختلفة التى تتعرض لها اليدين كونهما الوسيلة المب
ففى حالة التعرض لألجسام الصلبة التى تسبب أضرار باأليدى نتيجة اإلحتكاك بها فإنه يمكن . بواستطها

إستخدام قفازات من القماش المبطن من الداخل بالقطن أو قفازات من الجلد الخفيف المرن التى تسمح بحركه 
عمال الشحن والتفريغ بوجه عام باإلضافة إلى التعرض ويستخدم هذا النوع عمال المخازن وفى أ. األصابع

  .إلجسام مدببة
وفى حالة التعرض للحرارة فإنه يمكن إستخدام القفازات المرنة والمصنوعة من مواد مقاومة للحرارة مثل  •

  .اإلسبستوس أو بعض أنواع الجلد مثل أعمال اللحام وصهر المعادن
ل بالمختبرات الكيماوية فأنه يمكن إستخدام قفازات بالستيك خفيفة وفى حالة التعرض لمواد كيماوية مثل العم •

  . مقاوم للكيماويات
وفى حالة التعرض لتاثير الكيماويات خطرة مثل األحماض والقلويات فأنه يمكن إستخدام قفازات من المطاط  •

  . بطول مناسب لحماية األذرع أيضا
 للكهرباء والتى تصنع من المطاط الخإلى من ةات عازلء فانه يمكن إستخدام قفازوفى حاله العمل بالكهربا •

  :الكربون ولكل قفاز قدره محددة على العزل الكهربى ويلخص الجدول التإلى بعض أنواع القفازات

 الفئة المستعملة الهدف من اإلستعمال مادة التصنيع اسم المعدة

 لإلستعمال العام الوقاية من األوساخ القماش

 نقل المواد ذات األطراف الحادة الوقاية من األطراف الحادة ودالجل

 صناعة الكيماويات الوقاية من المواد الكيماوية البالستيك

 اإلنشاءات الوقاية من الجروح والخدش الصوف والقطن

الوقاية من الكهرباء  المطاط
 والبيولوجية

 عمال الكهرباء

 عمال الصهر واللحام رارةالوقاية من الح األسبست أو األمينت

 عمال تشكيل المعادن بالضغط التأثيرات الميكانيكية الجلود ذات النسيج الفوالذى

  
  
  

 القفازات

 العاملون على اآلالت الرجاجة اإلهتزازات القماش القطنى
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القدمين حماية معدات -6  

بالمواد تستخدم األحذية الواقية المصنوعة بمواصفات تعرضها لإلصطدام مين من خطر سقوط المواد عليها أو لحماية القد
  .خاصة تالئم طبيعة المخاطر المتواجدة فى أماكن العمل المختلفة

  :أنواع األحذية الواقية
األحذية المصنوعة من الجلد الطبيعى أو الصناعى المقوى بمقدمة فوالذية لحماية القدم من سقوط المواد  •

على طبقة فوالذية للوقاية عند السير على األجزاء الحادة والواخزة من عليها ويصمم النعل بحيث يحتوى 
 .وصول هذه األجزاء للقدم ويستخدمها العاملون بورش الحدادة والنجارة وتشكيل المعادن

مصنوعة من الجلد ذات أرضيات تمنع اإلنزالق والسقوط خاصة فى أماكن العمل التى : أحذية مانعة للتزحلق •
 .يات والممرات بالزيوت والشحوم وغيرها من السوائلتتلوث بها األرض

أحذية ذات ساق طويلة أو توضع بداخلها واقية جلدية تغطى الساق تستخدم فى أماكن العمل التى يتواجد فيها  •
 .أجسام معدنية متناثرة على األرض

وتستخدم لحماية أحذية مصنوعة من المطاط الصناعى أو الطبيعى أو من مادة البالستيك المقاوم للتآكل  •
القدمين من تأثير األحماض والمحاليل والسوائل والزيوت والشحوم وتفحص هذه األحذية بشكل دورى للتأكد 

 .من سالمتها وعدم نفاذيتها

وتختلف قدرة الحذاء على العزل الكهربائى فبعضها يمكن إستخدامه عند العمل : أحذية عازلة للتيار الكهربائى •
والبعض اآلخر يمكن إستخدامه عند العمل بمعدات كهربائية )  فولت550(ل حدها إلى فى معدات كهربائية يص

أو أكثر وكلما زادت قدرة الحذاء على العزل الكهربائى كان سعره أعلى وغالبآ )  فولت1000(يصل حدها إلى 
 من تصنع هذه األحذية من المطاط الخإلى من الكربون مع بعض اإلضافات األخرى وعادة تكون خالية

 . المسامير تمامآ

  
  بعض أنواع األحذية الواقية
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والعينين الوجه حماية معدات -7  

وهى عبارة عن أقنعة بالستيكية أو معدنية أو نظارات زجاجية لحماية الوجه والعينين من األجزاء المتطايرة واألشعة ومن 
غازات واألبخرة واألدخنة واألتربة المنطلقة من طرطشة المواد الساخنة والحارقة وكذلك حماية العينين والوجه من ال

 :العمليات الصناعية المختلفة ويبين الجدول التإلى نماذج من المعدات المستخدمة لحماية الوجه والعينين

 الفئة المستعملة الهدف من اإلستعمال مادة التصنيع اسم المعدة

ار واألجسام حماية العينين من تطاير الغب البالستيك الشفاف
 الدقيقة

   صناعة األخشاب
 النظارات

البالستيك المقاوم للحرارة 
 والخدش

حماية العينين من تطاير الشرر واألجسام 
 الدقيقة الساخنة

 عمليات اللحام

  البالستيك الشفاف
 

الوقاية من الرايش المتطاير بسرعة بطيئة 
 وأحجام صغيرة

 عمليات الخراطة والجلخ

الوقاية من تطاير األجسام المعدنية ذات  نى والفوالذىالتشبك المعد
 األحجام الكبيرة وبسرعة عالية

 الصناعات المعدنية

  
  

  
 الواقيات

الفيبر جالس أو مواد 
 معدنية عاكسة للحرارة

الحماية من الحرارة العالية واإلشعاعات 
 وطرطشة المواد المنصهرة

اللحام والقطع المعدنى بإستخدام 
لسكب األكسى استلين وعمليات ا

 والصهر

  

   الواقيةرات البالستيكيةاالنظ

  

  النظارات الزجاجية الواقية
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  النظارات الخاصة بأعمال اللحام                          الخوذة الواقية ألعمال اللحام       

  

  خوذة مزودة بساتر واقى للوجه
)األمان أحزمة(معدات الحماية من السقوط  -8  

مة لوقاية العمال من مخاطر السقوط من أماكن مرتفعة مثل عمال البناء وغيرهم ممن تستدعى طبيعة تستخدم هذه األحز
  .عملهم الصعود إلى أماكن عالية

  .ويستخدم لذلك أحزمة مزودة بوسيلة تثبيت بجسم العامل ووسيلة تثبيت أخرى يتم تثبيتها بجسم ثابت بمكان العمل

ضةالمنخف الحرارة درجات من الوقاية -9  
توجد أنواع من المالبس الواقية المصنعة بوسائل علمية لتقاوم درجات الحرارة األقل من الصفر وتستخدم هذه المالبس فى 
األماكن شديدة البرودة وهى مصنوعة من النايلون مع البوليستر المعزول كليآ كما تتميز بخفتها وسهولة إستخدامها 

  . الرأسباإلضافة إلى وقاية الجسم كامآل بما فيه
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  )  األمانأحزمة (وسائل الحماية من السقوط
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  : المصادر
 )المهنية والصحة للسالمة جروب تريد هاى شركة - العامة الصناعات فى األوشا برنامج (المشارك دليل -
  ) "العاملين األطفال مصالح وحماية تعزيز "مشروع - المخاطر وتخفيف تقييم برنامج (المشارك دليل -
  .  2011 أغسطس" المهنية والصحة السالمة "المشروعات لتنمية المصرى البرنامج -
  اإلدارة العامة للسالمة واألمن الجامعي-جامعة الملك سعود  . دليل قواعد السالمة لمراكز الدراسات الجامعية للبنات -

Participant’s Manual (Hazard Assessment and Mitigation in the Workplace - PPIC-Work 
Project) 

  p?/com.slamh://http=356معدات الوقاية الشخصية على الرابط    -
  

  

  
  
  

  عميد الكلية                       
  أحمد لطفى ونس/ د.                       أ
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Certificat médical initial AT 17

                  



Déclaration de reconstitution de carrière AT18

                   



Déclaration d’utilisation de procédés susceptibles de provoquer des maladies 
professionnelles

               



Formulaire de déclaration de MP  AT 16





 



 الفھـــــــــــــرس
 

 الفھــــــــــرس

 

 الصفحة الموضوع

 02 ةــــمقدم

 األحكام العامة لألمراض المھنیة وحوادث العمل و األجھزة المكلفة بالرقابةالفصل األول: 

 06 ماھیة حوادث العمل و األمراض المھنیةالمبحث األول: 

 06 مفھوم حادث العمل و شروطھ في ظل القانون الجزائريالمطلب األول: 

 06  المقصود بحادث العملالفرع األول: 

 08 الشروط الواجب توافرھا في حادث العملالفرع الثاني: 

 09 الضرر البدنيأوال: 

 10 صفة المفاجئة ثانیا: 

 11 ثالثا: السبب الخارجي

 12 رابعا: العالقة السببیة

 12 تعریف األمراض المھنیة وطرق تحدیدهالمطلب الثاني: 

 12 المقصود باألمراض المھنیةاألول:  الفرع

 13 طرق تحدید المرض المھنيالفرع الثاني: 

 15 لثالث: اقتران ظھور أعراض المرض مع رابطة العملالفرع ا

 16 ماھیة أجھزة الرقابة المكلفةالمبحث الثاني: 

 17 تعریف أجھزة الرقابة وأھدافھاالمطلب األول: 

 17 ماھیة الرقابةالفرع األول: 

 18 أھداف الرقابةالفرع الثاني: 

 18 المراحل العملیة للرقابة و أسالیبھا المطلب الثاني: 

 18 مراحل العملیة الرقابیةالفرع األول: 

 19 أنواع الرقابةالفرع الثاني: 



 الفھـــــــــــــرس
 

 21 أسالیب الرقابة: الفرع الثالث

 األمراض المھنیةدور أجھزة الرقابة في الوقایة من حوادث العمل و الفصل الثاني: 

 25 أجھزة الرقابة الداخلیة عن حوادث العمل و األمراض المھنیةالمبحث األول: 

 26  دور المؤسسة المستخدمة في تطبیق االجراءات الوقائیةالمطلب األول: 

 26 التزامات یفرضھا النظام الداخلي للمؤسسةالفرع األول: 

 27  المھنیة والوقایة في وسط العملدور سیاسة الصحة والسالمة الفرع الثاني: 

الفرع الثالث: دور أجھزة المشاركة  العمالیة في الوقایة من حوادث العمل و 

 األمراض المھنیة

35 

 40 دور أجھزة الوقایة الصحیة و األمن و طب العمل في الرقابةالمطلب الثاني: 

 40 أجھزة الوقایة الصحیة و األمنالفرع األول: 

 40 من حیث تشكیل أجھزة الوقایة الصحیة أوال: 

 42 مھام أجھزة الوقایة الصحیة و األمنثانیا: 

 45 طب العمل في الوقایة من حوادث العمل واألمراض المھنیةالفرع الثاني: دور 

 46 أھداف طب العمل و دوره في المؤسسةأوال: 

 46 انشاء مصلحة طب العملثانیا: 

 47 ثالثا: مھام طبیب العمل

 49 رابعا : الرقابة على طب العمل 

 50  المھنیةالعمل و األمراض أجھزة الرقابة الخارجیة عن حوادث المبحث الثاني: 
 51 و األمراض المھنیة ل في حمایة العمال من حوادث العملدور مفتشیة العمالمطلب األول: 

 51 بھاتنظیم مفتشیة العمل و ھیاكلھا و المھام المنوط الفرع األول: 

 52  03-90مفتشیة العمل في اطار القانون أوال: 

 52 ھیاكل مفتشیة العملثانیا: 

 55 ثالثا : مھام مفتشیة العمل 

 56 اختصاصات وصالحیات مفتشیة العمل والحمایة القانونیة لھاالفرع الثاني: 

 57 اختصاصات مفتش العملأوال: 



 الفھـــــــــــــرس
 

 57 صالحیات مفتش العملثانیا: 

 62 الحمایة القانونیة لمفتش العمل ثالثا: 

 63 في مجال الرقابةالضمان االجتماعي دور الھیئات االستشاریة و المطلب الثاني: 

 63   دور الھیئات االستشاریة في مجال الرقابةالفرع األول: 

 63   المعھد الوطني للوقایة من األخطار المھنیةأوال: 

للوقایة من األخطار المھنیة في أشغال البناء و األشغال  التھیئة الوطنیةثانیا: 

  العمومیة و الري

64 

 65 ثالثا: المعھد الوطني لحفظ الصحة و األمن

 66 رابعا : الھیئة الوطنیة الخاصة بطب العمل

 66 خامسا : المجلس الوطني للوقایة الصحیة و األمن و طب العمل

 66 االجتماعي في مجال الوقایةدور ھیئة الضمان الفرع الثاني: 

 67  ھیئة الضمان االجتماعي مسؤولة عن الحمایةأوال: 

االنتساب للضمان االجتماعي شرط لالستفادة من حوادث العمل و ثانیا: 

 األمراض المھنیة 

68 

 73 الخاتمة

 78 قائمة المصادر والمراجع

 79 المالحق

 


