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عنوان المداخمة :
حماية الصحة و السالمة المهنية لمعمال في بيئة العمل عمى ضوء التشريعات الدولية و العربية
المحور الثاني
الممخص :إف ىذا موضوع تبرز أىميتو مف خالؿ الدور الياـ لمسالمة و الصحة المينية في تطبيؽ
مفاىيـ و مبادئ التنمية المستدامة و العمؿ الالئؽ ،و صيانة و تطوير مواقع العمؿ و اإلنتاج ،وحماية
البيئة العامة و الحفاظ عمى الموارد البشرية ،و حفظ و تعزيز صحة العامميف و العامالت و
سالمتيـ و أدائيـ الميني ،لذا فاف أىدافو تجمت ىي توعية الحكومات و المنظمات لمممثمة لمعماؿ و
أصحاب العمؿ باألخطار التي تيدد السالمة الصحية و المينية لمعامؿ ،إذا لـ تحترـ القواعد األساسية
التي رسمت مف خالؿ تدخؿ األمـ المتحدة و أجيزتيا و منظمة العمؿ و الدوؿ المشاركة في شكؿ
تشريعات دولية ،عربية ،ومحمية تعكس أوجو الحماية الصحية و السالمة المينية لمعماؿ في بيئة العمؿ
،و في ضرورة العمؿ عمى تشديد اتخاذ التدابير و االلتزاـ بمعايير األمف و السالمة ،و تشجيع الحوار
االجتماعي في ىدا المجاؿ  ،بما يجعؿ بيئة العمؿ الئقة و أمنة ،وتـ التوصؿ إلى آف أغمبة الدوؿ
العربية و منيا الجزائر لـ تصادؽ عمى أىـ االتفاقيات الدولية في ىدا المجاؿ رغـ حاجتيا الماسة إلييا
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 تـ التوصؿ إلى عدد مف التوصيات تتمثؿ في ضرورة تحديث الدوؿ العربية،وفي ضوء ىده النتائج،
 و التصديؽ عمى اتفاقيات و توصيات،لتشريعات الصحة و السالمة المينية باحتراـ المعايير الدولية
. منظمة العمؿ الدولية المطموبة لضماف صحة العماؿ و سالمتيـ
الصحة –السالمة المينية – الدوؿ العربية –قواعد الحماية- بيئة العمؿ – العامؿ: الكممات المفتاحية
. الدولية –قواعد الحماية العربية – التصديؽ
Abstract
This is an important issue through the important role of occupational safety and
health in the application of the concepts and principles of sustainable
development and decent work, maintenance and development of work sites and
production, protection of the general environment and preservation of human
resources and the preservation and promotion of health workers and Safety and
professional performance. Therefore, its objectives are to sensitize Governments
and organizations to the representative of workers and employers to threats to
the health and occupational safety of workers if they do not respect the basic
rules laid down by the intervention of the United Nations and its organs, the
labor organization and the States participating in the form of legislation
international Arab and local, which reflect the aspects of health protection and
occupational safety of workers in the work environment, and the need to work to
tighten the measures and abide by the standards of security and safety, and
encourage social dialogue in this area to make the work environment decent and
secure.
The Arab countries, including Algeria, have not ratified the most important
international conventions in this fielddespite the urgent need for them. In light of
these results, a number of recommendations have been reached: the Arab
countries should update their occupational health and safety legislation in
accordance with international standards and ratify the ILO conventions and
recommendations required to ensure the health and safety of workers.
Keywords: Environment - Work - Health - Professional Safety - Arab Countries
- International Protection Rules - Arab Protection Rules - Ratification
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أسباب الدراسة :فتكمف في أف مفتاح تحقيؽ التنمية المستدامة  ،يكمف في الوصوؿ إلى العمؿ الالئؽ
الذي يقوـ باألساس عمى حماية و ضماف الصحة والسالمة لمعماؿ في بيئة العمؿ ،و التي أصبحت
مميئة بالمخاطر في عصرنا الحالي.

ستتـ الدراسة بطريقة وصفية تحميمية ،مقارنة،عمى أساس ما نصت عميو االتفاقيات الدولية  ،العربية ،و

القوانيف ذات الصمة وتشريع العمؿ الجزائري.

اإلشكالية المطروحة في ىذه الدراسة مفادىا ":ما هو الوضع التشريعي لقواعد و مبادئ الصحة و

السالمة المهنية لمعمال في بيئة العمل؟و هل التشريعات الدولية و العربية كافية في هدا المجال

لتكريس الحماية الصحية و السالمة المهنية لمعمال في بيئة العمل و تفعيمها لموصول لمعمل الالئق

كأحد معايير التنمية المستدامة ؟ أم أن الواقع يعكس خالف ذلك
لإلجابة عمى اإلشكالية المطروحة سأعالج الجوانب اآلتية:

أ-/التشريعات الدولية و العربية الخاصة بالصحة و السالمة المهنية لمعمال في بيئة العمل
-/1التشريعات الدولية الخاصة بالصحة و السالمة المهنية لمعمال في بيئة العمل
أوال :اتفاقية منع حدوث الحوادث الكبرى رقم 174
ثانيا :اتفاقيتي السالمة والصحة المهنية في البناء رقم 167و الخدمات الصحة المهنية رقم 161
ثالثا:اتفاقية السالمة و الصحة المهنية رقم :155
رابعا :االتفاقية رقم187حول اإلطار الترويجي لمصحة والسالمة المهنية لعام 2006
-/2التشريعات العربية الخاصة بالصحة و السالمة المهنية لمعمال في بيئة العمل
أوال :االتفاقية العربية رقم  3لعام  1971المتعمقة بالمستوى األدنى لمتأمينات االجتماعية
ثانيا :االتفاقية العربية رقم  6المتعمقة بمستويات العمل :
ثالثا:االتفاقية العربية رقم  7المتعمقة بالصحة و السالمة المهنية
رابعا :االتفاقية العربية رقم  13المتعمقة ببيئة العمل
ب-/التشريعات الوطنية الخاصة بالصحة والسالمة المهنية لمعمال في بيئة العمل(التشريع الجزائري
/1جوانب الصحة و السالمة المهنية الحاضرة و الغائبة في التشريعات الجزائرية
أوال :جوانب الصحة و السالمة المهنية الحاضرة في التشريعات الجزائرية
ثانيا جوانب الصحة و السالمة المهنية الغائبة في التشريعات الجزائرية
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-/2أجهزة الرقابة الخاصة بمراقبة تطبيق جوانب الصحة و السالمة المهنية الحاضرة في التشريعات
الجزائرية
أوال:أجهزة الرقابة الداخمية (دور لجان الوقاية الصحية و األمن )
ثانيا :أجهزة الرقابة الخارجية (دور مفتش العمل )
الخاتمة( :نتائج وتوصيات تتعمق بموازنة قواعد الصحة والسالمة المهنية لمعمال في بيئة العمل

مع المعايير الدولية وتفعيمها لموصول إلى التنمية المستدامة عمى الصعيد العالمي)

المقدمة  :إذا كانت الصحة المينية ،تعرؼ حسب منظمة العمؿ الدولية و منظمة الصحة العالمية بأنيا
فرع مف فوع الصحة الذي ييدؼ إلى 1االرتقاء بصحة العامميف في جميع الميف و االحتفاظ بيا في
أعمى درجات الرفاىية البدنية و النفسية و االجتماعية ،ومنع االنحرافات الصحية في أماكف العمؿ،
ووضع العامؿ و االحتفاظ بو في بيئة عمؿ مالئمة إلمكانياتو الفيزيولوجية و النفسية ،و ذلؾ بتكييؼ
العمؿ لكي يالءـ العامؿ و تكييؼ كؿ عامؿ مع عممو ،و إذا كاف اإلنساف يمثؿ المبنة األولى في
طريؽ التنمية االقتصادية و االجتماعية  ،فاف ىذا ما أدى إلى ظيور اىتماـ متزايد مف قبؿ الدوؿ و
الييئات الدولية لتوفير السالمة  2لمعماؿ و توفير بيئة عمؿ أمنة ليـ ،إذ تسعى منظمة العمؿ الدولة و
مكتب العمؿ العربي إلى تكريس مبدأ الحؽ بالعمؿ الالئؽ و تأمينو لمعماؿ لكي يكسبوا رزقيـ بحرية
و كرامة و أماف ،وترفض منظمة العمؿ الدولة المفيوـ القائؿ :أف األمراض و اإلصابات جزء مف العمؿ
،وتؤمف المنظمة باف نجاح أىداؼ العمؿ اآلمف و 3الالئؽ و تبني أىداؼ التنمية المستدامة يعتمد
بقوة عمى تعبئة و تكريس مبادئ الصحة و السالمة المينية لمعماؿ في بيئة العمل فما هو الوضع
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التشريعي لقواعد و مبادئ الصحة و السالمة المهنية لمعمال في بيئة العمل؟و هل التشريعات الدولية
و العربية كافية في هدا المجال لتكريس الحماية الصحية و السالمة المهنية لمعمال في بيئة العمل و
تفعيمها لموصول لمعمل الالئق كأحد معايير التنمية المستدامة ؟ أم أن الواقع يعكس خالف ذلك ؟
ىدا ما سنحاوؿ التعرؼ عميو مف خالؿ عرض أىـ التشريعات الدولية و العربية المتعمقة بحماية الصحة
و السالمة المينية لمعماؿ في بيئة العمؿ ،ثـ سنعرج عمى التشريع الجزائري لمتعرؼ عمى أىـ القوانيف
المتعمقة بالسالمة و الصحة مينية و تطبيقاتيا في ىدا المجاؿ،وىذا مف خالؿ ما يمي:
أ-/التشريعات الدولية و العربية الخاصة بالصحة و السالمة المهنية لمعمال في بيئة العمل :لقد
أدى التطور التقني الذي شيده العالـ إلى ظيور العديد مف المخاطر التي ينبغي عمى اإلنساف تداركيا
و تجنب الوقوع في مسبباتيا ،فأماكف العمؿ المتعددة و المختمفة مف ورش و مصانع و مختبرات و
معامؿ تعتبر بيئات عمؿ تكثر فييا العديد مف المخاطر المينية التي يتعرض ليا العامميف مثؿ
درجات الح اررة العالية و مخاطر اآلالت الدوارة و األجيزة الحساسة ،ومخاطر التفاعالت السريعة
و مخاطر المواد السامة و الغازات المتصاعدة ،وما إلى ذلؾ مف المخاطر ،ىدا ما جعؿ الصكوؾ و
التشريعات الدولية و العربية التي اىتمت بمجالي الصحة و السالمة المينية تركز عمى حماية العماؿ
و تاميف مصالحيـ و معالجة المشاكؿ التقنية المتعمقة بظروؼ الوقاية مف حوادث العمؿ و األمراض
المينية ،وقد أخذت في عيف االعتبار التطورات التكنولوجية و العممية و كذلؾ تطور الممارسات
التنظيمية لمعمؿ داخؿ المنشاة ،و تتضمف أحكاميا التزامات ممزمة و بالغة األىمية ،وىدا ما سنبرزه
مف خالؿ عرض أىـ التشريعات الدولية و العربية التي سيقت في مجاؿ حفظ الصحة و السالمة
المينية لمعماؿ في بيئة العمؿ ،وذلؾ مف خالؿ ما يمي:
-/1التشريعات الدولية الخاصة بالصحة و السالمة المهنية

لمعمال في بيئة العمل :لقد سعت

منظمة العمؿ الدولية إلى إصدار العديد مف االتفاقيات التي تيتـ بمجاؿ الصحة و السالمة المينية
لمعماؿ في بيئة العمؿ  ،و ذلؾ مف اجؿ حمايتيـ و تاميف مصالحيـ و معالجة المشاكؿ التقنية
المتعمقة بظروؼ الوقاية مف حوادث العمؿ و األمراض المينية ،كما تضمنت اإلجراءات الوقائية التي
تضمف سالمة ىؤالء العماؿ مف مختمؼ الجوانب
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المتعمقة ببيئة و ظروؼ عمميـ ،و لكف ما

يالحظ قبؿ عرض أىـ ىده االتفاقيات ،انو لـ تصا ّدؽ أي مف البمداف العربية الثمانية عشر عمى اتفاقيات
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منظمة العمؿ الدولية رقـ  155و 121و ،190باستثناء الجزائر التي صادقت عمى االتفاقية رقـ 155
عاـ :6332
أوال :اتفاقية منع حدوث الحوادث الكبرى رقم  :174إف األساس الذي بنيت عميو ىده االتفاقية ىو
الحد مف وقوع ىده الحوادث الناتجة عف استعماؿ المواد الكيميائية الخطرة و التخفيؼ مف أثارىا في
حاؿ وقوعيا .
تطبؽ ىده االتفاقية عمى جميع منشات المخاطر 5الكبرى باستثناء المنشات و المصانع النووية
التي تجيز مواد مشعة ماعدا أماكف مناولة المواد غير المشعة في ىده المنشات ،و المنشات
العسكرية و أعماؿ النقؿ خارج موقع المنشاة بوسيمة أخرى غير النقؿ بواسطة األنابيب ،إال انو يجوز
ألي دولة عضو  ،بعد استشارة المنظمات الممثمة ألصحاب العمؿ و العماؿ المعنييف و غيرىا مف
األطراؼ المعنية التي يمكف أف تتأثر ،أف تستثني مف تطبيؽ االتفاقية منشات أو فروع أخرى مف
النشاط االقتصادي تتوفر فييا حماية مماثمة .
عند التصديؽ عمى التفاقية ،عمى الدولة العضو أف تضع سياسة وطنية متسقة بشاف حماية العماؿ
مف مخاطر الحوادث الكبرى 6و تنفذىا و تراجعيا دوريا ،كما عمييا أف تنفد ىده السياسة عف طريؽ
تدابير لموقاية و الحماية مف اجؿ منشات المخاطر الكبرى ،و تشجع أفضؿ تكنولوجيات السالمة
المتاحة .
إف االتفاقية تحدد مسؤولية أصحاب العمؿ و السمطات المختصة ،حيث تمزـ أصحاب العمؿ بوضع
نظاـ موثؽ لمكافحة المخاطر الكبرى في كؿ منشاة مخاطر كبرى ،و ىدا النظاـ يشتمؿ عمى
:تحديد و تحميؿ المخاطر ،التدابير التقنية مثؿ تصميـ المنشاة ،بناءىا ،اختيار المواد الكيميائية
المستعممة ،تشغيميا ،صيانتيا و تفتيشيا بانتظاـ ،التدابير التنظيمية و تشمؿ تدريب و تعميـ العامميف و
توفير المعدات الالزمة لضماف سالمتيـ بما في ذلؾ العمالة المتعاقدة و المؤقتة ،وضع خطط و
إجراءات الطوارئ و التي تشمؿ الخطط داخؿ موقع العمؿ و تقديـ المعمومات عف الحوادث الممكنة
 ،وضع التدابير الالزمة لمحد مف أثار الحوادث الكبرى ،التشاور مع العماؿ وممثمييـ ،كما تمتزـ
5ىشاـ محمد السيد إبراىيـ عمي ،معايير السالمة و الصحة المينية الدولية6316،
Hechamsafety1@ gmail.com
6

منظمة الصحة العالمية  ،العمؿ معا مف اجؿ الصحة ،تقرير الصحة العالمي 6332،
http:// www.who.int/whr/2006/en

6

السمطات المختصة بإعداد خطط و إجراءات لمطوارئ لحماية السكاف و البيئة خارج موقع كؿ منشاة،
باإلضافة إلى نشر المعمومات عف تدابير السالمة و السموؾ السميـ الذي ينبغي إتباعو عند وقوع
حادث كبير ،كما عمييا إصدار إنذار بأسرع وقت ووضع ترتيبات لمتعاوف و التنسيؽ بيف الدوؿ
المعنية عند وقوع حادث كبير يحتمؿ أف تعبر أثاره الحدود ،وكذلؾ التفتيش و إسداء المشورة .
ثانيا :اتفاقيتي السالمة والصحة المهنية في البناء رقم 167و الخدمات الصحة المهنية رقم
:161فبالنسبة التفاقية السالمة و الصحة المينية في البناء ،نجد أف نطاقيا ينطبؽ عمى جميع
أنشطة البناء أي عمى أشغاؿ البناء و اليندسة المدنية و 7التركيب و الفؾ ،حيث يتضمف ذلؾ أي نشاط
أو عمؿ آو عممية نقؿ تجاري في أي موقع بناء ابتداء مف تحضير الموقع إلى انتياء المشروع مع
سماحيا ببعض االستثناءات ،كاف يجوز أف تستند القوانيف و الموائح المعتمدة إلى معايير تقنية أو
مدونات لقواعد السموؾ أو إلى طرؽ أخرى تتفؽ مع الظروؼ و الممارسة الوطنية ،و تقضي ىده
القوانيف أو الموائح الوطنية بأنو مف حؽ العماؿ و مف واجباتيـ اف يشاركوا في ظروؼ عمؿ مأمونة
بالعناية المناسبة لسالمتيـ و صحتيـ و صحة اآلخريف و استخداميـ ألجيزة الوقاية الفردية و إبالغ
المشرؼ عمى العمؿ عمى الفور بأي وضع يمكف أف ينطوي عمى خطر ال يستطيعوف معالجتو بأنفسيـ
–إف االتفاقية تؤكد عمى ضرورة أف يكوف ىناؾ تعاوف بيف أصحاب العمؿ و العماؿ ،و تمزـ
أصحاب العمؿ و العماؿ لحسابيـ الخاص أف يمتزموا بتدابير السالمة و الصحة المقررة في مكاف
العمؿ و تدعوا إلى توفير و استعماؿ معدات الوقاية الشخصية و األلبسة الواقية و تدابير اإلسعافات
األولية و الرعاية و التوعية و اإلبالغ عف الحوادث و األمراض ،كما تشير إلى األخطار و المحاذير
الصحية الفيزيائية و الكيميائية كالكيرباء و المتفجرات و اإلضاءة و االحتياطات ضد الحريؽ،أما اتفاقية
الخدمات الصحة المهنية رقم ،161فاألساس الذي بنيت عميو ىده االتفاقية ،ىو تعزيز الصحة
البدنية و العقمية لجميع العماؿ بالمحافظة عمى بيئة عمؿ مأمونة و صحية مالئمة عف طريؽ
خدمات وقائية .
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إف ىده االتفاقية تنص عمى ضرورة  8وضع أقساـ لمصحة المينية لجميع العماؿ سواء عف طريؽالتشريع أو االتفاقيات الجماعية و يكوف دورىا وقائيا و إرشاديا بصورة رئيسية ،و تتمثؿ ىماـ ىده
األقساـ في تحديد و تقييـ المخاطر الصحية في مواقع العمؿ عف طريؽ مراقبة بيئة و أساليب العمؿ
و كذلؾ صحة العماؿ مف حيث عالقتيا بالعمؿ ،وتسدي ىده األقساـ نصائح في ىدا المجاؿ و
تشجع تكييؼ العمؿ مع العماؿ و توعية ىؤالء و تدريبيـ و تثقيفيـ ،و تنظـ اإلسعافات األولية و
تشارؾ في تحميؿ أسباب حوادث العمؿ و األمراض المينية و تساىـ في أنشطة إعادة التأىيؿ الميني
و تتعاوف ىده األقساـ مع سائر أقساـ المؤسسة في تقديـ الخدمات الصحية ،و ينبغي أف تطمع ىده
األقساـ عمى أي مف العوامؿ المعروفة أو المشتبو فييا التي مف شانيا أف تؤثر عمى صحة العماؿ
العوائق التي تعرقل عممية التصديق :
اختمفت العوائؽ التي تعرقؿ عممية التصديؽ عمى االتفاقية رقـ  121في عدة بمداف ،فيي تركز بشكؿ
أساسي عمى االعتبارات التشريعية في الكويت والمغرب وقطر وسوريا والسعودية واإلمارات العربية،
والعجز في الموارد البشرية والمالية في سوريا واليمف ،وىي قيد الدرس في لبناف والسوداف،أما بالنسبة
لمجزائر ،فقد تأخرت عممية التصديؽ عمى االتفاقية بانتظار صدور قانوف عمؿ جديد وعادؿ لتسييؿ
العممية ،لكف االتفاقية رقـ  121تمحظ تطو اًر تدريجياً في خدمات الصحة المينية فتصبح الحجة التشريعية
واىية،وىدا ما يستشؼ مف فحوى المادة الثالثة .
ثالثا:اتفاقية السالمة و الصحة المهنية رقم :155
مضمونها  :إف المبدأ الذي تقوـ عميو ىده االتفاقية ،ىو وضع سياسة وطنية في مجاؿ سالمة و
صحة العماؿ و بيئة العمؿ و االتصاؿ و التعاوف  9عمى جميع المستويات في ىدا المجاؿ ،وىدؼ مف
ىده السياسة ىي الوقاية مف الحوادث و اإلصابات الصحية الناجمة عف العمؿ باإلقالؿ إلى أدنى
حد مف المخاطر المرتبطة ببيئة العمؿ و بالقدر المعقوؿ و المستطاع .
9
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إف نطاؽ ىده االتفاقية يمس جميع فروع النشاط االقتصادي و عمى جميع العماؿ بما فييـ موظفو
الخدمة العامة  ،مع سماحيا ببعض االستثناءات بفروع المالحة البحرية و صيد األسماؾ  ،عمى انو
يتعيف عمى كؿ دولة أف تعتمد عمى ضوء ظروفيا الوطنية و بالتشاور مع المنظمات األكثر تمثيال
ألصحاب العمؿ و العماؿ إلى وضع و تطبيؽ سياسة وطنية متسقة في مجاؿ سالمة و صحة
العماؿ و بيئة العمؿ والى مراجعة ىده السياسة بصورة دورية .
إف االتفاقية تحدد مجاالت العمؿ الرئيسية لسياسة مف ىدا النوع و تضع مجموعة مف المعايير
المفصمة إلى حد ما ،بشاف اإلجراءات التي يجب اتخاذىا عمى صعيد البمد و تمؾ التي يجب
اتخاذىا عمى صعيد المؤسسة ،وىنا تنص االتفاقية عمى ضرورة اتخاذ تدابير تشريعية و تنظيمية
واقامة نظاـ لمتفتيش ،كما تحدد التدابير الواجب اتخاذىا بمجرد انتياء مرحمة تصميـ اآلالت و
المواد و غيرىا و قبؿ تداوليا .
إف االتفاقية تنص عمى ضرورة التعاوف بيف العماؿ و ممثمييـ في المؤسسة مع أصحاب عمميـ في
انجاز الواجبات التي تقع عميو ،وعمى حماية العامؿ الذي ينسحب مف مركز عمؿ معتقدا لسبب معقوؿ
انو يشكؿ خط ار وشيكا و شديدا عمى حياتو أو صحتو و يبمغ عف ىدا فو ار مف أي نتائج ال مبرر ليا
،وتوضح االتفاقية انو عمى أصحاب العمؿ تقديـ المالبس و المعدات الواقية و أف يضمنوا بالقدر
المعقوؿ و المستطاع خمو بيئة العمؿ و اآلالت و المعدات و طرائؽ العمؿ و المواد ...الخ الخاضعة
إلشرافيـ مف أية مخاطر عمى سالمة و صحة العماؿ.
العوائق التي تعرقل عممية التصديق :
ىده االتفاقية صادقت عمييا الجزائر عاـ ،6332ولدى البمداف العربية األخرى  ،أسباب مختمفة لعدـ
التصديؽ عمييا أي  :االتفاقية رقـ  ،155لكف السبب األساسي ىو أف االتفاقية تتعارض مع بعض
جوانب التشريعات الوطنية في بعض البمداف ،عمى غرار الكويت والمغرب وقطر والسعودية وسوريا
واإلمارات العربية المتحدة ،واألسباب األخرى ىي أسباب إدارية ،ومف المالحظ أيضاً أنو في بعض
البمداف ،ال يغطي قانوف العمؿ بعض القطاعات االقتصادية مثؿ القطاع الحكومي/العاـ،و قد يبدو ذلؾ
سبباً يبرر عدـ التصديؽ عمى االتفاقية ،لكف االتفاقية رقـ  155تمحظ إمكانية استثناء بعض القطاعات
االقتصادية ،أو الفئات الخاصة مف العماؿ ،ما دامت البمداف قد بررت ىذه االستثناءات.
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في البحريف ومصر ولبناف وليبيا وعماف والسوداف ،ما زالت
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االتفاقية بانتظار التصديؽ عمييا وىي قيد

الدرس حالياً في محاولة لمتسوية بيف مضمونيا ومحتوى التشريعات المحمية ،وىي عممية تتطمب وقتاً
طويالً ،ولف تصؿ ىذه العممية إلى نياية في غياب إرادة سياسية لمتعامؿ معيا ،أي تحديد األىداؼ
والميؿ الزمنية مف أجؿ تكييؼ التشريعات مع أحكاـ اتفاقيات منظمة العمؿ الدولية حوؿ الصحة والسالمة
المينية في إطار ثالثي و قد أشارت بعض الدوؿ ،عمى غرار اليمف وسوريا ،إلى افتقارىا إلى القدرات
المالية والموارد البشرية واألدوات الفنية في مختبرات بيئة العمؿ مما يؤخر عممية التصديؽ عمى االتفاقية.
كما أف نقص الموارد المخصصة لمموارد البشرية ووضعيا في مجاؿ الصحة والسالمة المينية يظير مرة
أخرى أف المسألة ال تشكؿ أولوية ميمة في ىذه البمداف.
رابعا :االتفاقية رقم187حول اإلطار الترويجي لمصحة والسالمة المهنية لعام  :2006تيدؼ ىده
ا التفاقية إلى تأميف إدارة متماسكة ومنيجية لمصحة والسالمة المينية ودعـ االعتراؼ باالتفاقيات األخرى
مف أجؿ منع الحوادث واألمراض والوفيات المينية،ومف أىدافيا  :إجراء التحسينات المستمرة عمى
الصحة والسالمة المينية لموقاية مف اإلصابات واألمراض والوفيات المينية؛ اتخاذ تدابير نشطة ترمي إلى
تحقيؽ بيئة عمؿ آمنة وصحية عمى تدريجي النظر ،بصورة دورية ،في التدابير التي يمكف اتخاذىا
لمتصديؽ عمى اتفاقيات منظمة العمؿ 11الدولية ذات الصمة بالصحة والسالمة المينية؛ تعزيز ثقافة وقائية
لمصحة والسالمة المينية"،كما تدعو االتفاقية إلى إجراء استشارات المجاف الثالثية عمى ضوء معايير
العمؿ الدولية وتطوير األدوات التالية :سياسة وطنية لتعزيز بيئة عمؿ صحية وآمنة ،ونظاـ وطني يشمؿ
آليات عدة عمى غرار القوانيف واألنظمة واألنشطة الثالثية ،والتعميـ ،والتدريب ،واألبحاث ،واإلحصاءات
لضماف تطبيؽ السياسة وفعاليتيا،و برنامج وطني يشمؿ آليات عدة عمى غرار القوانيف واألنظمة
واألنشطة الثالثية ،والتعميـ ،والتدريب ،واألبحاث ،واإلحصاءات لضماف تطبيؽ السياسة وفعاليتيا،و
برنامج وطني آخر يشمؿ األولويات ،والميؿ الزمنية ،ووسائؿ العمؿ ،وتقييـ التقدـ في وضع الصحة
والسالمة المينية،ونجد في ىدا السياؽ التوصية رقـ 180التي ترافؽ ىده االتفاقية و تنص عمى أنو خالؿ
تعزيز ثقافة وطنية وقائية لمصحة والسالمة المينية ،يجب عمى الحكومات ومنظمات أصحاب العمؿ
والعماؿ زيادة التوعية حوؿ الصحة والسالمة المينية في أماكف العمؿ واألماكف العامة عبر حمالت
وطنية ،وعبر تعزيز التعميـ والتدريب ،وتبادؿ اإلحصاءات الصحية ،وتسييؿ التعاوف ،واحياء المجاف
10منظمة العمؿ الدولية ،أماكف عمؿ آمنة وصحية :جعؿ العمؿ الالئؽ واقعاً حقيقياً ،المرجع السابؽ ،ص.5
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ديمار حبيب ،المرجع السابؽ ،ص13
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المشتركة لمصحة والسالمة المينية ،وتحديد ممثمي العماؿ حوؿ الصحة والسالمة ،ومواجية مشاكؿ
الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في تطبيؽ سياسات الصحة و السالمة .
العوائق التي تعرقل عممية التصديق
إف السبب األساسي وراء عدـ تصديؽ أغمبية الدوؿ عمى ىذه االتفاقية رقـ  190ىو أنيا ما زالت حديثة،
فقد اعتمدت عاـ  ،6332لكف وفؽ البيانات المذكورة التي تـ جمعيا ليذه الدراسة ،ىذه االتفاقية قيد
الدرس لمتصديؽ عمييا في مصر ولبناف وعماف وقطر والسوداف

16

واليمف التي تنظر في أمرىا وتخطط

لمتصديؽ عمييا ،أما سبب عدـ تصديؽ االتفاقية وفؽ البحريف وعماف فيو أنيـ لـ يصدقا عمى االتفاقيتيف
رقـ  155ورقـ  121لكف مف الممكف التصديؽ عمى االتفاقية رقـ  190لوحدىا ألنيا "صؾ ترويجي"
يعزز كؿ اتفاقيات منظمة العمؿ الدولية حوؿ الصحة والسالمة المينية،ومف جية أخرى ،ذكرت الجزائر
والبحريف والكويت والمغرب وسوريا واإلمارات العربية المتحدة أف ىناؾ بعض التناقضات بيف أحكاـ
االتفاقية  190وتشريعاتيـ المحمية مف دوف تحديد ىذه التناقضات.
-/2التشريعات العربية الخاصة بالصحة و السالمة المهنية لمعمال في بيئة العمل :إف منظمة العمؿ
العربية عمال بالمادة الرابعة مف ميثاؽ العمؿ العربي  ،أصدرت العديد مف االتفاقيات تضمنت في
بنودىا ما يتعمؽ بالحفاظ عمى حقوؽ العامميف
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و االىتماـ بمسائؿ السالمة و الحماية مف أخطار

العمؿ و الوفاة و أىميا ما يمي :
أوال :االتفاقية العربية رقم  3لعام  1971المتعمقة بالمستوى األدنى لمتأمينات االجتماعية :إف
ىده االتفاقية صدرت بالدورة األولى لمؤتمر العمؿ العربي باعتبارىا ىدفا لتحقيؽ العدالة االجتماعية و
باعتبار أف التأمينات ىي الدعامة األساسية لتحقيؽ ىده العدالة ،ليدا طورت تشريعات العمؿ
التأمينات في الدوؿ العربية لبموغ ىده األىداؼ ،حيث نصت عمى :
أف التشريع الوطني ىو الذي يحدد إصابة العمؿ و المرض الميني بحيث ال يقؿ عدد األمراضالمينية عف  15ومرضا ،و جاء في نياية االتفاقية جدوؿ يتضمف  00مرضا مينيا(المادة .)9
ما يجب أف تقدمو التشريعات لمعامؿ الذي تعرض إلصابة العمؿ مف خدمات طبية حتى يتـالشفاء أو ثبوت العجز أو الوفاة إضافة إلى الخدمات التأىيمية و األجيزة التعويضية و المعونات
المالية التي تقدـ خالؿ فترة العجز المؤقت الناتج عف إصابة العمؿ(المادة . )8
 12سميماف فارس،المرجع السابؽ ،ص.60
13منظمة العمؿ الدولية ،دليؿ المبادئ األساسية لمسالمة و الصحة المينية في بيئة العمؿ،المرجع السابؽ ،ص. 5
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يحدد التشريع الوطني إجراءات اإلبالغ عف إصابات العمؿ و األمراض المينية إلى الجيات المسئولةعف المينة و يراعى في ذلؾ تبسيط اإلجراءات ،كما يحدد األسس و القواعد الالزمة التي يقوـ عمييا
تقدير نسبة العجز(المادة . )13
ثانيا :االتفاقية العربية رقم  6المتعمقة بمستويات العمل  :إف ىده االتفاقية صدرت عاـ  1882و تـ
تعديميا عاـ ، 1805حيث نصت عمى ما يمي :
يجب أف يتضمف قانوف العمؿ في كؿ دولة موضوع 14الرعاية الصحية لمعماؿ ووقايتيـ مفأخطار العمؿ (المادة ،)2و ضرورة أف تسعى كؿ دولة حسب إمكانياتيا بتضميف تشريعات العمؿ

التأمينات ما يكفؿ استفادة مواطنييا مف العماؿ(المادة،)9كما يعتبر باطال كؿ شرط يرد مخالفا ليا
،وال يسري ىدا الشرط إذا كاف أكثر فائدة مما ورد في االتفاقية (المادة ،)8كما يجب إصدار قانوف

مستقؿ لمتأمينات االجتماعية يضـ جميع األحكاـ المتعمقة مع نصوص ذاتية و قواعده

الخاصة(المادة ، )13و تنظيـ إجراءات وقائية لحماية صحة العماؿ و سالمتيـ و عدـ إرىاقيـ ،وذلؾ
بتحديد ساعات العمؿ و الراحة و اإلجازات و االحتياطات المتخذة لحماية العماؿ مف األضرار

الصحية و أخطار العمؿ و اآلالت و إجراءات الكشؼ الطبي الدوري ،كما نصت المواد مف  50إلى
 52عمى األخطار في حاالت إصابات العمؿ  ،و نصت المادة  113عمى وجوب أف ال تمس ىده

االتفاقية  ،التشريع الخاص في كؿ دولة و المعاىدات و االتفاقيات الثنائية و الدولية إذا كانت أكثر
فائدة لممستفيديف .

ثالثا:االتفاقية العربية رقم  7المتعمقة بالصحة و السالمة المهنية :إف ىده االتفاقية صدرت عاـ
،1800وتضمنت أحكاما خاصة بالوقاية مف جميع أخطار العمؿ (المادة ،)0و أحكاما متعمقة بالوقاية
مف حوادث و أخطار العمؿ (المدة ،)5و أحكاما أخرى تتعمؽ بتسجيؿ حوادث العمؿ و األمراض
المينية (المادة  )13و نصت عمى ما يمي :
-يجب أف تشمؿ التشريعات العربية
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األحكاـ الخاصة بالسالمة المينية و التاميف عمى العماؿ مف

حوادث العمؿ و األمراض المينية (المادة ،)1كما يجب مساواة جميع العماؿ العرب بالعماؿ المحمييف
في تطبيؽ أحكاـ الصحة المينية و التاميف عف حوادث العمؿ و األمراض المينية (المادة .)6

14

المركز الوطني لممعمومات ،السالمة المينية ،الجميورية اليمنية ،6315،ص.08
http :www.salama.org
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رابعا :االتفاقية العربية رقم  13المتعمقة ببيئة العمل  :إف ىده االتفاقية صدرت عاـ ،1891و ألزمت
كؿ دولة عربية تصادؽ عمى االتفاقية أف تقوـ بحماية و تحسيف بيئة العمؿ و جعؿ محيطيا أكثر
إنسانية و مالئمة لمقدرات البشرية لمعامميف و ذلؾ وفؽ األحكاـ

16

العامة المنصوص عمييا في ىده

االتفاقية ،وتضع معايير خاصة بيا لمحدود القصوى لمعوامؿ المؤثرة عمى بيئة العمؿ مستعينة في
ذلؾ بالخبرات و اإلمكانيات التي يوفرىا مكتب العمؿ الدولي(المادة ، )1ونصت عمى ما يمي :
يجب أف تتوافر في أماكف العمؿ الشروط الصحية ،خاصة مف حيث النظافة و السالمة مف الثموتبالعوامؿ الحية المسببة لألمراض ،كالجراثيـ  ،الحمات الراشحة (الفيروسات )( المادة ،)5كما ينبغي
إحداث أجيزة خاصة تتولى مياـ اإلشراؼ عمى بيئة العمؿ ،وتشجع التخصص و تكويف الكوادر الفنية
المتخصصة بحماية بيئة العمؿ(المادة ،)11و إقامة منشات جديدة التنسيؽ بيف كافة األجيزة المعنية
لمتأكد مف توافر الشروط و األسس الضرورية لحماية بيئة العمؿ (المادة .)0
إف التشريعات العربية موجودة و تغطي الحماية في مجاؿ الصحة و السالمة المينية إال أننا نرى أف
معظـ البمداف العربية و إف كانت تغطي عدة جوانب مف الصحة والسالمة المينية في تشريعاتيا؛ لكف
لسوء الحظ ،ال يتـ ذكر جوانب كثيرة مف الصحة والسالمة المينية بأنماط مختمفة ،ففي البمداف عمى غرار
الجزائر وفمسطيف ،ال تتضمف التشريعات أحكاماً عف مخاطر األمراض مثؿ فيروس نقص المناعة
المكتسب والسرطاف في بيئة العمؿ ،كما أف التشريعات ال تشير إلى التعرض إلى اإلشعاعات وأشعة
الشمس ،كقطر واألردف ،أما الكويت والبحريف وغيرىما فيستثنياف القطاع العاـ وبعض القطاعات غير
النظامية ،عمى غرار الزراعة ،مف التشريعات.
ب-/التشريعات الوطنية الخاصة بالصحة و السالمة المهنية لمعمال في بيئة العمل(التشريع
الجزائري ) :في إطار الدور الياـ لمسالمة و الصحة المينية في تطبيؽ مفاىيـ و مبادئ التنمية
المستدامة و العمؿ الالئؽ ،و صيانة و تطوير مواقع العمؿ و اإلنتاج ،وحماية البيئة العامة و الحفاظ
عمى الموارد البشرية و حفظ و تعزيز صحة 17العامميف و العامالت و سالمتيـ و أدائيـ الميني
،عممت الجزائر عمى غرار الدوؿ العربية عمى المصادقة عمى بعض االتفاقيات الدولية الخاصة
بالصحة و السالمة المينية و نتج عنيا  ،سف مجموعة مف التشريعات و القواعد التي تضع في
16المركز الوطني لممعمومات ،المرجع السابؽ ،ص.53
10

خالدي محمد ،قراءة تحميمية في وضع السالمة و الصحة المينية في الجزائر وفؽ معايير العمؿ الدولية ،مجمة إدارة
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مقدمتيا مبدأ الحفاظ عمى السالمة و الصحة المينية لمعماؿ في بيئة العمؿ و وضعت لضماف
تطبيؽ و تفعيؿ ىده القواعد و التشريعات المتعمقة بالحماية الصحية و السالمة المينية أجيزة رقابة
داخمة و أخرى خارجة عززت بيا ىده القواعد و أعطتيا الطابع األمر الذي يعرض مخالفيا لعقوبات
ردعية ،فما ىي جوانب الصحة و السالمة المينية الحاضرة و الغائبة في التشريعات الجزائرية؟،وما
ىي أجيزة الرقابة المسخرة لتفعيؿ و تطبيؽ ىده الجوانب ؟،ىدا ما سنتعرؼ عميو مف خالؿ ما يمي :
/1جوانب الصحة و السالمة المهنية الحاضرة و الغائبة في التشريعات الجزائرية  :إف ىده الجوانب
ترتبط أساسا بمدى مصادقة الجزائر عمى االتفاقيات العربية و االتفاقيات الدولية الصادرة عف منظمة
العمؿ الدولية فيما يتعمؽ بالصحة و السالمة المينية في بيئة العمؿ و المكرسة لفائدة العماؿ ،الف
األمر يحتـ عمييا إدراج أحكاـ الصحة و السالمة المينية في قوانينيا األساسية و قوانينيا المتعمقة
بالعمؿ أو الشغؿ ،و ىدا ما يفسر غياب بعض األحكاـ في تشريعاتيا ،حيث نجد أف عدد اتفاقيات
منظمة العمؿ الدولية الخاصة بالصحة و السالمة المينية المصادؽ عمييا و النافذة ىي خمس
اتفاقيات ،و الجزائر صادقت عمى االتفاقية رقـ 155وجعمت االتفاقية رقـ  121قيد التصديؽ ولـ
تصادؽ عمى االتفاقية رقـ ، 190ولمتوضيح أكثر في ىدا األمر سنتطرؽ إلى كال الجانبيف مف خالؿ ما
يمي :
أوال :جوانب الصحة و السالمة المهنية الحاضرة في التشريعات الجزائرية :إن الجزائر عمى غرار باقي
الدوؿ العربية  ،حاولت توفير بيئة عمؿ آمنة مف المخاطر الصناعات المختمفة  ،و رفع مستوى كفاءة
وسائؿ الوقاية لمحد مف اإلصابات و األمراض المينية و حماية العامميف مف الحوادث و ىدا ما
كرس في شكؿ مبدأ دستوري  ،و تجسد بداية مف خالؿ المادة  26مف دستور ، 1802مرو ار بدستور
 1898وصوال إلى المادة  55مف دستور ، 1882عمال عمى تطبيقو مف خالؿ مختمؼ النصوص
التشريعية و التنظيمية في ىدا المجاؿ ،حيث نجد تشريعات محمية حوؿ العمؿ و الصحة و السالمة
المينية و نجد أيضا قوانيف مرتبطة بالصحة و السالمة 18المينية ،فبالنسبة لمتشريعات محمية حوؿ
العمؿ و الصحة و السالمة المينية  ،نجد قوانيف العمؿ األساسية أوال  :قانوف  11/83المنظـ
لعالقات العمؿ المعدؿ و المتمـ  ،إذ اعتبرت المادة  5/5منو أف الوقاية الصحية و األمف مف الحقوؽ
األساسية لمعماؿ و نصت المادة  6/2منو عمى انو يحؽ لمعماؿ في إطار عالقة العمؿ احتراـ
18

بف ددوش نضرة ،وقاية العامؿ مف األمراض المينية في بيئة العمؿ في التشريع الجزائري ،مجمة القانوف العدد0
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السالمة البدنية و المعنوية و كرامتيـ ،و نجد قوانيف مرتبطة بالصحة و السالمة المينية األساسية
التي تبرز مف خالؿ القانوف رقـ  30/99حوؿ الصحة و السالمة و التاميف الطبي في أماكف
العمؿ و الذي سمي بالقانوف المتعمؽ بالوقاية الصحية و األمف و طب العمؿ و المرسوـ التنفيذي رقـ
 35/83حوؿ القواعد العامة لمعايير الحماية الضرورية حوؿ الصحة و السالمة في مكاف العمؿ ،أما
بالنسبة لمقوانيف والمراسيـ المرتبطة بالصحة و السالمة المينية،فنجد القانوف رقـ  10/90المتعمؽ
بحوادث العمؿ و األمراض المينية المعدؿ و المتمـ بالقانوف رقـ  18/82و المرسوـ رقـ 106-92
حوؿ حماية العماؿ مف األشعة األيونية و استعماؿ إجراءات المواد المشعة األيونية و اإلشعاعية
الفاعمية ثـ نجد انو في عاـ  1899صدر القانوف رقـ  30/99المتعمؽ بالوقاية الصحية و اآلمف و
طب العمؿ الذي ألزـ المؤسسة االقتصادية بضماف الصحية و األمف ميما كاف قطاع النشاط الذي
تنتمي إليو ،ثـ جاء المرسـ التنفيذي رقـ  35/81حوؿ 19أنظمة الحماية العامة حوؿ الصحة و
السالمة في بيئة العمؿ حيث خصص المواد مف  65إلى  22في ىدا المجاؿ ،ثـ نجد المرسوـ رقـ
 163/80المتعمؽ بتنظيـ طب العمؿ و المرسوـ  638/82حوؿ تشكيؿ و تنظيـ و عمؿ مجمس
الصحة و السالمة والطب الميني  ،واصدر المرسوـ التنفيذي رقـ  695-31حوؿ األماكف العامة
حيث يحضر التبغ ووسائؿ تنفيذ ىدا الحضر  ،والمرسوـ التنفيذي رقـ  051/31حوؿ تشكيؿ و
صالحيات و عمؿ المجنة الوطنية لتوحيد معايير فعالية المنتجات أو أدوات أو آالت الحماية وفي
 6336صدر المرسوـ التنفيذي رقـ 20 560/36حوؿ إرشاد العماؿ و إبالغيـ و تدريبيـ في مجاؿ
الوقاية مف المخاطر المينية حيث تضمف شروط تعميـ العماؿ و إعالميـ و تكوينيـ في ميداف الوقاية
مف المخاطر المينية تطبيقا لممادة  66مف قانوف رقـ  ،30/99ثـ في  6335صدرت ثالث مراسيـ
تنفيذية مرسوـ 38/35يتعمؽ بالمجاف المشتركة مع العماؿ حوؿ الصحة و السالمة و المرسوـ13/35
يحدد صالحيات و تشكيؿ و تنظيـ و إجراءات لجاف الصحة و السالمة في الشركات ،والمرسوـ رقـ
 11/35حوؿ شروط إنشاء خدمات الصحة و السالمة و تنظيميا و تشغيميا،فيده ىي مجمؿ النصوص

 19بف عزوز بف صابر،الحماية الجزائية لبيئة العمؿ في التشريع الجزائري  ،مجمة العمؿ و التشغيؿ ،العدد الثاني ،جامعة
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المرسوـ التنفيذي رقـ  560/36المؤرخ في  30ديسمبر 6336المتعمؽ بإرشاد العماؿ و إبالغيـ و تدريبيـ في
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المجسدة الىتماـ الجزائر بجانب بالصحة و السالمة المينية لمعماؿ في بيئة العمؿ،بقي لنا التطرؽ إلى
جوانب الصحة و السالمة المينية الغائبة في التشريعات الجزائرية :
ثانيا:جوانب الصحة و السالمة المهنية الغائبة في التشريعات الجزائرية :ىنا سنمقي الضوء عمى
الثغرات التشريعية المتعمقة بمخاطر مينية محددة ،وقطاعات اقتصادية معينة ،وفئات خاصة مف
العماؿ ،فيناؾ ارتباط بيف المخاطر المرتبطة بالعمؿ و 61التي ال تغطييا التشريعات و القطاعات
االقتصادية أو فئات العماؿ ،أما فيما يخص درجة تغطية مخاطر الصحة و السالمة المينية في
التشريعات ،فنالحظ ا ف األولويات تختمؼ مف بمد آلخر ،وبالتالي تستثني البمداف أو تتجاىؿ بعض
جوانب الصحة و السالمة المينية و منيا التشريعات الجزائرية ،حيث نجد أف الجوانب التي غطتيا فيما
يتعمؽ بالصحة و السالمة المينية تتمثؿ في :تنظيـ الصحة و السالمة المينية و التدريب و المعمومات
،الوقاية مف المخاطر الفيزيائية و الميكانيكية و الكيربائية  ،الوقاية مف المخاطر البيولوجية و
الكيماوية ،الطب و األمراض المينية ،مسؤوليات و واجبات أصحاب العمؿ و العماؿ و دور الطب
الميني ػاستعماؿ التبغ  ،المواد و المنتجات و التحضيرات الخطرة  ،المخاطر الكيربائية ،المخاطر
المرتبطة باالسبستوس ،المخاطر المرتبطة بالمواد اإلشعاعية الفاعمية و المعدات الباعثة لألشعة
األيونية ،األدوات المستعممة في قطاعات التشييد و األبنية ،أما بالنسبة لمجوانب التي لـ تغطييا
التشريعات الجزائرية في ىدا المجاؿ فنجد بعض األمراض عمى غرار التوتر  ،الضغط النفسي في
بيئة العمؿ ،وفيروس المناعة المكتسب ،وااليدز ،و األمراض المسببة لمسرطاف الموجودة في بيئة
عمؿ غير صحية ،واذا كنا مف خالؿ ما سبؽ قد بيننا مختمؼ النصوص التشريعية و التنظيمية و
المينية ،و كدا مختمؼ الثغرات الموجودة في مجاؿ الحماية و السالمة الصحية في بيئة العمؿ ،فاف ىده
النصوص ال جدوى منيا إذا لـ يتـ احتراميا مف أصحاب العمؿ و العماؿ أنفسيـ ،وليذا اوجد المشرع
الجزائري ىيئات رقابة داخمية و أخرى خارجية 22خاصة بمراقبة تطبيؽ جوانب الصحة و السالمة المينية
الحاضرة في التشريعات الجزائرية،و تضمف و تفعؿ ىده النصوص وفي أماكف أو بيئة العمؿ وىدا ما
سنبرزه مف خالؿ ما يمي :

21خالدي محمد ،المرجع السابؽ ،ص.615
22

بف ديب محمد ،دور مفتشية العمؿ في مجاؿ تحسيف ظروؼ العمؿ  ،مجمة العمؿ و التشغيؿ ،العدد الثاني ،جامعة
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-/2أجهزة الرقابة الخاصة بمراقبة تطبيق جوانب الصحة و السالمة المهنية الحاضرة في التشريعات
الجزائرية :إف الجزائر كغيرىا مف البمداف العربية تسعى إلى حماية العمؿ في بيئة العمؿ مف خالؿ
تطبيؽ جوانب الصحة و السالمة المينية و تفعيميا ،مف خالؿ أجيزة رقابة داخمة تمثمت في لجاف
الوقاية الصحية و األمف،ىده المجاف التي تتواجد داخؿ الييأة المستخدمة ،وأجيزة رقابة خارجية تجسدت
في مفتش العمؿ باعتباره الجياز المكمؼ بمعاينة المخالفات المتعمقة بيذا المجاؿ التي تؤدي إلى
أثار قانونية قاسية عمى المستخدـ أو صاحب العمؿ إذا خالؼ القواعد األساسية المتعمقة بضماف و
الصحة و السالمة لمعماؿ في بيئة العمؿ ،وىذا ما سنبينو مف خالؿ ما يمي :
أوال:أجهزة الرقابة الداخمية (دور لجان الوقاية الصحية و األمن )  :اوجب المشرع تأسيس ىده
المجاف في المؤسسات التي تشغؿ أكثر مف  8عماؿ ذوي عالقة العمؿ غير المحدودة طبؽ لممادة 60
مف قانوف 23 30 /99وأكد عمى ىده القاعدة مف خالؿ المرسوـ التنفيذي رقـ 24 38/35المتعمؽ بيده
المجاف و اسماىا بمجنة المؤسسة أما إذا كانت متكونة مف عدة وحدات تؤسس ضمف كؿ واحدة منيا
لجنة متساوية األعضاء لموقاية الصحة و األمف

25

تدعى بمجنة الوحدة و تعتبر المديرية بمثابة المقر أما

بالنسبة لممؤسسات التي تشغؿ  8عماؿ فاقؿ يعيف مسئوليا مندوبا لموقاية الصحية و األمف لمقياـ
بمياـ لجنة الوقاية الصحية و األمف و ىو يتمتع بنفس وسائميا  ،أما إذا كانت المؤسسات تحوي أكثر مف
 8عماؿ مف ذوي عقود محددة المدة ،يعيف ىدا األخير مندوبا دائما لموقاية الصحية و األمف يساعده 6
مف العماؿ األكثر تأىيال في ىدا المجاؿ ،أما عف تشكيميا قد صدر المرسوـ رقـ  38/35المتعمؽ
بالمجاف المتساوية األعضاء لموقاية الصحية و األمف الذي حدد في الباب الثالث تشكيمة المجنة و كذا
المرسوـ رقـ 13/35

26

الذي حدد تشكيؿ المجنة مف بيف مؤسسات الوقاية الصحية و األمف و بالرجوع

إلى ىذيف النصيف نجد أنيا تتشكؿ مف لجاف لدييا أصوات تداولية و أخرى لدييا أصوات استشارية ،أما
عف اختصاصاتيا فتبرز مف خالؿ ما يمي:

60

قانوف  30/99المؤرخ في  62جانفي  1899المتعمؽ بالوقاية الصحية و األمف و طب العمؿ ،ج ر العدد 5الصادرة

في جانفي .1899

 24المرسوـ التنفيذي رقـ  38/35المؤرخ في  9يناير ،6335ج ر العدد 5المؤرخة في  8يناير ،6335ص .63
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اختصاصاتها:تتمثؿ اختصاصات لجاف الوقاية الصحية و األمف في اختصاصات رقابية و في
اختصاصات استشارية ،فبالنسبة لالختصاصات الرقابية نجد أنيا تكوف إما في الحاالت العادية أو
الخطيرة ،بالنسبة لمحاالت العادية نجد أف المشرع أعطى لمجاف الوحدة الصالحية بتفتيش أماكف العمؿ
قصد التأكد مف توفر الشروط الحسنة لموقاية الصحية العامة و النظافة الصحية و احتراـ القواعد
التنظيمية و تطبيقيا في مجاؿ المراقبة الدورية ،ومراجعة اآلالت و المعدات و األجيزة األخرى،والصيانة
الحسنة،كما تقوـ بتقييـ نتائج ىدا التفتيش و نص أيضا انو مف صالحياتيا إجراء تحقيؽ اثر وقوع حادث
عمؿ أو مرض ميني خطير لمعرفة أسباب حدوتو بيدؼ الحماية ،أما في الحاالت الخطيرة فمف خالؿ
المادة  05مف قانوف  ،30/99نجد أف المشرع الجزائري أعطى لكؿ مف مندوب الوقاية الصحية و األمف
،طبيب العمؿ ،العماؿ الصالحية اإلشعار الفوري لمسئوؿ األمف أو الوحدة في حالة وجود سبب خطير
وشيؾ و يتـ تسجيمو في سجؿ خاص ،وىنا عمى المستخدـ أف يتخذ اإلجراءات الضرورية لوقؼ الخطر
،كما يتعيف عمييـ إخطار مفتش العمؿ خالؿ  65ساعة في حالة عدـ قياـ مسئوؿ الوحدة أو ممثمو أو
نائبو و باإلجراءات الضرورية الالزمة ،وبالنسبة لالختصاصات االستشارية ،فنجد أف في مجاؿ التكويف
أو في مجاالت أخرى ،ففي مجاؿ التكويف تسير لجاف الوقاية الصحية و اآلمف و تشارؾ في إعالـ
المشغميف الجدد و العماؿ المكمفيف بمياـ جديدة حوؿ األخطار 27التي يمكف أف يتعرضوا إلييا و وسائؿ
الحماية منيا و تقديـ التكويف حسب اإلخطار كؿ في نطاؽ اختصاصيا ،لجاف الوحدة عمى مستوى
الوحدات ،لجاف المؤسسة عمى مستوى المؤسسة ،ولجاف ما بيف المؤسسات في المؤسسات المعنية و ال
يمكف أف تقؿ فترة التكويف عف أسبوع أو تتجاوز ثالثة أسابيع ،أما اختصاصيا االستشاري في مجاالت
أخرى فنجد أف عمؿ الوحدة يتجسد في تنمية اإلحساس بالمرض الميني و الشعور باألمف لدى العماؿ و
مشاركة لجنة المؤسسة لموقاية و األمف في إعداد السياسة العامة لمييئة المستخدمة في ىدا المجاؿ و
جمع المعمومات و الوثائؽ التي مف شانيا المساىمة في تطوير الوقاية الصحية و األمف و طب العمؿ
في الوحدات و تدعيميا و اتخاذ التدابير التي تكوف أكثر أمنا ،كدا تييئة منصب العمؿ و مف خالؿ ىده
الصالحية يضمف مبدأ مالئمة العمؿ لمعامؿ باإلضافة إلى مشاركة لجاف المؤسسة في إعداد البرامج
السنوية أو البرامج المتعددة 28السنوات المسطرة عمى مستوى المؤسسة المتعمقة بالوقاية مف األخطار
 27ـ يطاغف  ،أىمية المجاف المتساوية األعضاء لموقاية الصحية و األمف في تنظيـ الوقاية الصحية داخؿ المؤسسة ،نشرة
مفتشية العمؿ ،العدد،66الجزائر ،1888،ص.11
 28سكيؿ رقية،المرجع السابؽ،ص.92
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المينية و متابعتيا و مراقبتيا و إعداد إحصائيات حوليا ،و إعداد تقرير سنوي عف نشاطو و إرسالو
إلى الييئة المستخدمة و تكمؼ لجنة المؤسسة بتنسيؽ نشاطات لجاف وحدة المؤسسة في مجاؿ الوقاية
الصحية و األمف و توجيييا،كما تقوـ بتنظيـ الممتقيات و المقاءات و التدريبات لفائدة أعضاء لجاف
الوحدة .
ثانيا :أجهزة الرقابة الخارجية (دور مفتش العمل ):يعتبر تفتيش العمؿ المنظـ في الجزائر بموجب
القانوف 30/83

29

أداة لتطبيؽ المعايير و السياسات و األنظمة و البرامج ،فالتفتيش ميـ ألنو يثبت

حدوث األعماؿ و المخالفات في أماكف العمؿ ،ويحدد بعض السبؿ لحؿ المشاكؿ ،ويعمؿ المفتشوف
عمى تنفيذ التطبيقات الالزمة،و يساىـ مفتش العمؿ في جدوؿ أعماؿ العمؿ الالئؽ

30

بما انو يمثؿ

مكونا أساسيا في النظاـ الوطني لمصحة و السالمة المينية ،ويدعـ المقاربة الثالثية في عالقات
العمؿ ،ويتـ مراقبة العماؿ و الشركات لمعرفة الثغرات المتعمقة بالصحة و السالمة المينية في أماكف
العمؿ و محاولة إيجاد حؿ ليا ،كما يراقب مفتش العمؿ ظروؼ العمؿ القائمة و يسجؿ األمراض و
الحوادث المينية و يعزز التوعية لدى العماؿ و أصحاب العمؿ حوؿ قضايا الصحة و السالمة المينية
و يتخذ اإلجراءات الضرورية في حاؿ الكشؼ عف مخالفات الصحة و السالمة المينية ،و ىدا ما
يبرز مف خالؿ اختصاصات مفتش العمؿ في ىدا المجاؿ
اختصاصاته  :إف مف مياـ مفتش العمؿ القياـ بزيارات ميدانية إلى أماكف العمؿ  ،ىده الزيارات التي
يقوـ بيا تعتبر أوؿ الخطوات التي تيدؼ إلى الحماية و ضماف الصحة و السالمة المينية ،حيث يعايف
و يراقب مدى تطبيؽ قواعد األمف و السامة مف الييئة المستخدمة ،31ىنا يقوـ بمعاينة المخالفات ،حيث
يقوـ مفتش العمؿ بالزيارات الميدانية إلى المؤسسة و قد تكوف ىده الزيارات عادية أو غير عادية أو
زيارات خاصة  ،عندما يتمقى شكوى مف طرؼ العمؿ أو المجاف المكمفة بالوقاية الصحية و األمف أو
طبي العمؿ أو كؿ مف لو عالقة بالمؤسسة ،ويقوـ مفتش العمؿ بيده الزيارات في أي وقت يراه مناسب
حيث يعايف المخالفات عف طريؽ القياـ بفحص السجالت و الوثائؽ ( المادة 05مف قانوف30/99
المتعمؽ بالوقاية الصحية و األمف و طب العمؿ )،القياـ برقابة تقنية في أماكف العمؿ ،استجواب العماؿ و
68
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غيرىا ،وبعد ثبوت المخالفة عند الييئة المستخدمة يوجو مفتش العمؿ إنذار لتدارؾ األخطاء،حيث
نصت المادة  8مف قانوف  30/83عمى انو إذا الحظ مفتش العمؿ تقصي ار أو خرقا لألحكاـ التشريعية
و التنظيمية الخاصة بالوقاية الصحية و األمف و طب العمؿ يوجو إلى المستخدـ اعذار بامتثاؿ
التعميمات .
و يحدد مفتش العمؿ أجال لممستخدـ ليضع حد ليدا التقصير أو الخرؽ ووفقا لممادة  20مف المرسوـ
التنفيذي رقـ 3235 /81المتعمقة بالقواعد العامة المتعمقة بحفظ الصحة و األمف داخؿ أماكف العمؿ
حددت اآلجاؿ بيف خمسة أياـ و شير عمى األقؿ ووفقا لممادة  08مف المرسوـ التنفيدي163/80

33

المتعمؽ بطب العمؿ مابيف يوـ واحد ثالثة أشير ،أما بالنسبة لتحرير المحاضر34و إخطار الجيات
المعنية ،فنجد أف تالفي النقائص في المؤسسات التجارية و الصناعية طبقا لما أوجبو القانوف
يستوجب عددا مف الزيارات المتتابعة لضبط المخالفات و تطبيؽ العقوبات الالزمة ،عندما ال تؤدي
النصائح و االعذارات ألي نتيجة ،وال يحرر مفتش العمؿ محض ار إال بعد تنبيو المستخدـ بعد انداره
خطيا مع تحديد اجؿ لتالفي المخالفة و بعدىا يعد محض ار بالمخالفة ،ىدا المحضر الذي ليس لو حجية
قاطعة و يمكف الطعف فيو بأي وسيمة مف وسائؿ االعتراض ،ويخطر الجيات المختصة لحماية العمؿ و
إزالة الخطر عنيـ ،أما إذا اكتشؼ مفتش العمؿ خط ار داىما و عاجال ييدد امف و سالمة العماؿ فانو
يضطر لالستغناء عف التدابير التقميدية لعدـ جذوتيا و يبادر باتخاذ تدابير ردعية قاسية و خطيرة أىميا
إعالـ الجماعات المحمية المتمثمة في الوالي و رئيس البمدية التخاذ قرار بغمؽ المؤسسة جزئيا أو كميا
حتى يتـ إزالة سبب الخطر ،كما يمكف أف يقوـ بتحريؾ 35الدعوى العمومية باعتباره احد أعواف
الضبطية القضائية بحيث يقوـ بإحالة محاضر المخالفة لمقضاء المختص لمعاقبة المستخدـ جزائيا .

32المرسوـ التنفيذي رقـ 35 /81المتعمؽ بالقواعد العامة المتعمقة بحفظ الصحة و األمف المؤرخ في  18جانفي ،1881

ج ر العدد 35المؤرخة في  60جانفي ،1881ص.05

33المرسوـ التنفيدي 163/80المتعمؽ بطب العمؿ ،المؤرخ في  15ماي ،1880ج ر العدد 00الصادرة بتاريخ  18ماي
1880

 05قالية فيروز  ،الحماية القانونية لمعامؿ مف األخطار المينية ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في قانوف المسؤولية المينية

،كمية الحقوؽ ،جامعة تيزي وزوا ،الجزائر

،6316،ص.50

 05درقاوي جماؿ الديف  ،قضاء العمؿ ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف الخاص ،تخصص القانوف االجتماعي

،كمية الحقوؽ جامعة وىراف 6315،ػص.02
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الخاتمة :إف االىتماـ بحصة و سالمة العنصر البشري ىو احد معايير الوصوؿ لمعمؿ الالئؽ و
الذي بدوره يحقؽ مبادئ التنمية المستدامة ،فالعنصر البشري (العماؿ) ىو الطرؼ األىـ دائما التي
تحرص عميو كافة الدوؿ في ضماف تطور إنتاجيا و تعزيز اقتصادياتيا ،وال شؾ أف عدـ ضماف
صحة العماؿ و سالمتيـ النفسية و البدنية و راحتيـ في بيئة العمؿ  ،ليو عامؿ مؤثر بشدة في
تدىور منظومة العمؿ و اإلنتاج و النشاط االقتصادي بالتبعية،و قد أظيرت ىده الدراسة عدة نتائج
النتائج الدراسة:
إف التشريعات الدولية و العربية المكرسة لمحؽ في الصحة و السالمة المينية ىي موجودة و كافية،ولكف تفعمييا يشكؿ عدة استفيامات ،جعمت وضع الصحة و السالمة المينية في البمداف العربية
يعاني مف عدة ثغرات أىميا :
تأخير التصديؽ عمى معظـ اتفاقيات العمؿ الدولية حوؿ الصحة و السالمة المينية . االفتقار إلى أحكاـ شاممة و مفصمة عف الصحة و السالمة المينيةغياب السياسات و البرامج الوطنية لدى الدوؿ العربية حوؿ الصحة و السالمة المينيةعدـ اشتراؾ الييئات االستشارية الثالثية الخاصة بالصحة و السالمة المينية في عمميةصنع القرار في المسائؿ ذات الصمة .
ضعؼ إنفاذ األنظمة المتعمقة بالصحة السالمة المينيةتوصيات الدراسة :
عمى الدوؿ العربية أف تسارع في التصديؽ عمى اتفاقيات منظمة العمؿ الدولية حوؿ الصحة والسالمة المينية و أف تضع إطار تشريعيا مناسبا في ىدا المجاؿ
 تحديث تشريعاتيا المعمقة بالصحة و السالمة المينية وفؽ المعايير الدولية لضماف صحة العماؿو سالمتيـ ،و ذلؾ بوضع السالمة و الصحة المينية و تاميف بيئة العمؿ عمى رأس برامج السياسة
الوطنية ليده الدوؿ .
 تعزيز تطبيؽ التشريعات السالمة و الصحة المينية عبر تقوية و تدعيـ أجيزة المراقبة الداخميةكدور لجاف الوقاية الصحية داخؿ المؤسسة أو أجيزة المراقبة الخارجية مف خالؿ جياز التفتيش
بإعطائو أكثر صالحيات ومده بالتسييالت مناسبة و تخصيص لو موارد لتحقيؽ األىداؼ المحددة
نشر التوعية حوؿ أىمية و ضرورة تحقيؽ الصحة و السالمة المينية بتعزيز ثقافة السالمة ،وذلؾبإجراء أبحاث و دراسات حوؿ الصحة و السالمة المينية المحققة لمعمؿ الالئؽ و ألبعاد التنمية
21

المستدامة و إدراج موضوعاتيا في البرامج التربوية و التدريبية ،وفي المقاييس المدرسة عبر الجامعات
العربية .
قائمة المراجع :
-/1االتفاقيات الدولية والقوانين و المراسيم التنفيذية:

أ-/االتفاقيات الدولية:

اتفاقية منع حدوث الحوادث الكبرى رقـ 105
اتفاقية السالمة والصحة المينية في البناء رقـ120
اتفاقية الخدمات الصحة المينية رقـ 121
اتفاقية السالمة و الصحة المينية رقـ :155
اتفاقية رقـ190حوؿ اإلطار الترويجي لمصحة والسالمة المينية لعاـ 6332
ب-/االتفاقيات العربية:
االتفاقية العربية رقـ  0لعاـ  1801المتعمقة بالمستوى األدنى لمتأمينات االجتماعية
االتفاقية العربية رقـ  2المتعمقة بمستويات العمؿ :
االتفاقية العربية رقـ  0المتعمقة بالصحة و السالمة المينية
االتفاقية العربية رقـ  10المتعمقة ببيئة العمؿ

ج-/القوانين:

قانوف  30/99المؤرخ في  62جانفي  1899المتعمؽ بالوقاية الصحية و األمف و طب العمؿ ،ج ر

العدد 5الصادرة في جانفي .1899

قانوف  30/83المتعمؽ بمفتشية العمؿ المؤرخ في  1883/6/2المعدؿ و المتمـ باألمر 11/82المؤرخ

في  13يونيو ،1882ج ر العدد 02المؤرخة في  16جواف 1882

قانوف  11/83المتعمؽ بعالقات العمؿ المعدؿ و المتمـ المؤرخ  61افريؿ،1883ج ر العدد 10المؤرخة

في أفريؿ .1883

المرسيم التنفيذية:
د -/ا
المرسوـ التنفيذي رقـ  38/35المؤرخ في  9يناير ،6335ج ر العدد 5المؤرخة في  8يناير 6335
المرسوـ التنفيذي  13/35المؤرخ في  9يناير ،6335ج ر العدد 5المؤرخة في  8يناير 6335

المرسوـ التنفيذي رقـ 35 /81المتعمؽ بالقواعد العامة المتعمقة بحفظ الصحة و األمف المؤرخ في 18

جانفي  ،1881ج ر العدد 35المؤرخة في  60جانفي .1881
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المرسوـ التنفيدي 163/80المتعمؽ بطب العمؿ ،المؤرخ في  15ماي ،1880ج ر العدد 00الصادرة
بتاريخ  18ماي 1880

المرسوـ التنفيذي رقـ  560/36المؤرخ في  30ديسمبر 6336المتعمؽ بإرشاد العماؿ و إبالغيـ و

تدريبيـ في مجاؿ ،ج ر العدد 96لسنة .6336
-/2المجالت القانونية:

خالدي محمد ،قراءة تحميمية في وضع السالمة و الصحة المينية في الجزائر وفؽ معايير العمؿ

الدولية ،مجمة إدارة األعماؿ و الدراسات االقتصادية ،العدد، 5جامعة الجمفة ،الجزائر.6312،

بف ددوش نضرة ،وقاية العامؿ مف األمراض المينية في بيئة العمؿ في التشريع الجزائري ،مجمة القانوف

العدد 0الصادرة عف المكز الجامعي غميزاف ،الجزائر .6312،

بف عزوز بف صابر،الحماية الجزائية لبيئة العمؿ في التشريع الجزائري  ،مجمة العمؿ و التشغيؿ ،العدد

الثاني ،جامعة مستغانـ ،الجزائر .6312،

بف ديب محمد ،دور مفتشية العمؿ في مجاؿ تحسيف ظروؼ العمؿ  ،مجمة العمؿ و التشغيؿ ،العدد

الثاني ،جامعة مستغانـ ،الجزائر .6312،

سكيؿ رقية،دور لجاف الوقاية الصحية و اآلمف في وقاية العماؿ مف األخطار المينية داخؿ المؤسسة
،مجمة االكادمية لمدراسات االجتماعية و اإلنسانية ،العدد ،11جامعة شمؼ الجزائر .6315،

ـ يطاغف  ،أىمية المجاف المتساوية األعضاء لموقاية الصحية و األمف في تنظيـ الوقاية الصحية داخؿ

المؤسسة ،نشرة مفتشية العمؿ ،العدد،66الجزائر.1888،
-/3المذكــــــــــــرات

درقاوي جماؿ الديف  ،قضاء العمؿ ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف الخاص ،تخصص القانوف

االجتماعي ،كمية الحقوؽ جامعة وىراف 6315،

قالية فيروز  ،الحماية القانونية لمعامؿ مف األخطار المينية ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في قانوف

المسؤولية المينية ،كمية الحقوؽ ،جامعة تيزي وزوا ،الجزائر .6316،

عمراف فوزي ،عزري وليد،دور مفتشية العمؿ في حماية العامؿ مف األخطار المينية ،مذكرة تخرج لنيؿ
شيادة الماستر في قانوف األعماؿ ،جامعة بجاية ،الجزائر .6310،

سميماف فارس ،الصحة و السالمة  ،مذكرة ماجستير ،تخصص إدارة األعماؿ ،كمية االقتصاد ،جامعة

دمشؽ ،ص.0

مواقع االنترنت:
منظمة العمؿ الدولية ،دليؿ المبادئ األساسية لمسالمة و الصحة المينية في بيئة العمؿ ،الطبعة

األولى .6312،

WWW.IOL.ORG/CAIRO
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منظمة العمؿ الدولية .قاعدة بيانات  ILOLEXحول معايير العمل الدولية .منظمة العمؿ الدولية،
حزيراف/يونيو
http:// www.ilo.org/ilolex/

ىشاـ محمد السيد إبراىيـ عمي ،معايير السالمة و الصحة المينية الدولية6316،

Hechamsafety1@ gmail.com

منظمة الصحة العالمية  ،العمؿ معا مف اجؿ الصحة ،تقرير الصحة العالمي 6332،

http:// www.who.int/whr/2006/en
مركز ىردو لدعـ التعبير الرقمي ،اليوـ العالمي لمسالمة و الصحة المينية في بيئة العمؿ ،نحو بيئة

عمؿ آمنة  ،القاىرة .6310،
www.hrdoegypt.org

ديمار حبيب  ،مكتب العمؿ الدولي،لمحة عف وضع السالمة و الصحة المينية في المنطقة العربية
،دراسة لممناقشة خالؿ الندوة الثالثية اإلقميمية حوؿ وضع السالمة و الصحة المينية في المنطقة

العربية،دمشؽ 63-19،نوفمبر .،6330،
Rima.habib@ aub.edu. lb

منظمة العمؿ الدولية ،أماكف عمؿ آمنة و صحية :جعؿ العمؿ الالئؽ واقعا حقيقيا ،مكتب العمؿ الدولي

،جنيؼ .6330،

http:// www.ilo.org/public/englich/protection/safwork/decent.htm.

المركز الوطني لممعمومات ،السالمة المينية ،الجميورية اليمنية .6315،
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