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الصناعةتسعى وزارة السياحة و

واالقتصادالنقل  الجوي التقليدية  و

قطاع الصناعة  التقليدية-االجتماعي 

من خالل  وضع -واالقتصاد االجتماعي 

إلى " المخاطر المهنيةدالئل   الوقاية  من "

في  مجال الوقاية نشر  الممارسات   الجيدة   

بقطاع  الصناعةبالتالي  تحسين  ظروف  العمل  و

بالمخاطرالتقليدية من  خالل  تحسيس  الصناع  التقليديين 

المهنية التي يمكن أن يتعرضوا إليها وكذا تقديم مقترحات عملية تساعدهم على 

.تجنبها

الذيالسياراتميكانيكبحرفةالمتعلقالدليلهذاإعداديندرجاإلطار،هذاوفي

الحوادثمنمأمنفييكونواأنمنبنصائحهالملتزمينالتقليديينالصناعسيمكن

يتجنبواوأن(...العجزاإلصابة،)والشخصيةالمهنيةحياتهمتعيقأنشأنهامنالتي

ضمانوبالتالي(...التهاباتاضطرابات،)المهنيةباألمراضاإلصابةخطر

.لديهمالمتدربينعملوكذاودخلهمعملهماستمرارية

2 مقدمة

مقدمة



كيفية استعمال
هذا الدليل 



4 كيفية استعمال هذا الدليل

كيفية استعمال هذا الدليل
ورشاتداخلهاإلييتعرضواأنيمكنالتيبالمخاطرالتقليديينالصناعبتوعيةالدليلهذايعنى

وكذاةالمناسبالوقائيةالتدابيرواتخاذالحذرعلىويحثهمالسياراتميكانيكبحرفةالعمل

.الحرفةهذهبممارسةالمرتبطةالمهنيةوالسالمةبالصحةالمتعلقةالمبادرات

ثوالحوادالمخاطربمجملالمتعلقةالتساؤالتأهمعلىاإلجاباتالدليلهذايقدمذلك،وألجل

.الحرفةبهذهالمرتبطة

أسباب الخطر

نتائج الخطر

معدات

الوقاية الشخصية

التي يجب

استعمالها

صورة

توضيحية 

للخطورة

معدات الوقاية الشخصية

التي يجب استعمالها

الوقاية من المخاطر

الممارسات الجيدة

تسمية الخطورة

نوع الخطورة

مخاطر الحرفة و سبل الوقاية منها

خطورة 

فيزيائية

خطورة

كيميائية

خطورة 

فيزيو 
كيميائية

خطورة 

بيولوجية

خطورة 

وضعيات 
العمل

خطورة 

ميكانيكية

الحريق 

و االنفجار

صورة توضيحية

للخطورة

التشوير عن 

الخطورة

معدات الوقاية 

الشخصية التي يجب

علي استعمالها



أنواع المخاطر
المهنية



مرتبطة  بالصوت  و باإلضاءة :   المخاطر الفيزيائية  

وبالكهرباء وبالبيئة الحرارية وباالهتزازات الميكانيكية

.وباإلشعاعات

الكيميائيةالمواداستخدامعنناتجة:الكيميائيةالمخاطر

.الكيمائيةوالمستحضراتوالمحاليل

مرتبطة   بالجو  المشبع:  المخاطر الفيزيو كيميائية  

بالغبار  وتعني  الغبار والجسيمات الصناعية واألدخنة

.والضباب

ناجمة عن التعرض لعوامل بيولوجية أو: المخاطر البيولوجية 

(.السموم الداخلية والسموم الفطرية وغيرها)منتجاتها

مرتبطة   بتنظيم:  المخاطر المتعلقة بوضعيات العمل  

اشة وانهيارالشأماكن العمل ونقل البضائع والعمل على 

.األجسام وأيضا سقوط األشخاص

التي تصيب األشخاص بسبب الحريق: مخاطر الحريق واالنفجار

.أو االنفجار

مرتبطة بحاالت خاصة مثل تآكل:  المخاطر الميكانيكية 

اآلليات واألجهزة المحمولة  ومعدات  الرفع  والمناولة

اليدوية  أو  الميكانيكية  والتخلي  عن  وسائل  الوقاية

وكذا(  األحزمة  الواقية،  أغطية  اآلليات  و المعدات )

.مخاطر الحوادث المتعلقة بالكهرباء

6
أنواع المخاطر المهنية

أنواع المخاطر المهنية



مخاطر الحرفة
وسبل الوقاية منها



8
مخاطر الحرفة و سبل الوقاية منها

أسباب الخطر

وأثناءالوقودمازجأوخزانعلىعمليأثناء

اءأثنوكذلك(الفلتر)المرشحتغييرعملية

امعرضأكونالورشة،داخلالسيارةتشغيل

اتالمركبمنالمنبعثةالسامةوالغازاتللبخار

.الوقودفيالموجودةالعضوية

نتائج الخطر

فيخطيرةاضطراباتيسببأنيمكنهذا

الصداع،)عصبيةواضطراباتالدمتركيبة

(التشنجاتالنعاس،التهيج،الدوار،

واألمعاءالمعدةمستوىعلىواضطرابات

شعبالتهيجوأيضا  المتكرربالقيءمصحوبة

.الرئةسرطانحتىأوالهوائية معدات الوقاية  الشخصية التي

يجب علي استعمالها

سترة العمل، قفازات واقية، أقنعة مضادة 

.للغازات

الممارسات الجيدة

.العملورشةتهويةعلىأحرص

.للتخزيناإلغالقمحكمةقنيناتأستعمل

.الشخصيةالوقايةمعداتأستعمل

الوقاية من المخاطر

تبالغازابالتسممالمرتبطةالمخاطرعنأستعلم

رشةالوحرفييبتحسيسوأقومالمنبعثةالسامة

.حولها

مزودةتهويةأنبوبأوبقناةالسيارةعادمأصل

.الخارجإلىويؤديبفلترات

ت،لقاحا:الدوريةالطبيةللمراقبةنفسيأخضع

.بانتظامالطبيبوزيارةوالبولالدمفحوص

خطورة 

فيزيائية

خطورة 

كيميائية

خطورة 

فيزيو 

كيميائية

خطورة 

بيولوجية

خطورة 

وضعيات 

العمل

خطورة 

ميكانيكية

خطورة 

الحريق و 

االنفجار

التسمم بالوقود والغازات المنبعثة



9
مخاطر الحرفة و سبل الوقاية منها

معدات الوقاية  الشخصية التي

يجب علي استعمالها

.أحذية واقية، قفازات واقية

الممارسات الجيدة

التلآلاستعمالياثناءتركيزيعلىحافظأ

.الحادةوالمعدات

.ةالورشداخلاألوليةاإلسعافاتلوازمأوفر

.الشخصيةالوقايةمعداتأستعمل

الوقاية من المخاطر

.مةمالئوكافيةالعملورشةفياإلضاءةأنمنأتأكد

منللتأكداستعمالهاقبلاألدواتومراقبةبفحصأقوم

.سالمتها

اآلالتباستعمالالمرتبطةالمخاطرحولأستعلم

الورشةحرفييبتحسيسوأقومالحادةواألدوات

.حولها

خطورة 

فيزيائية

خطورة 

كيميائية

خطورة 

بيولوجية

خطورة 

وضعيات 

العمل

خطورة 

ميكانيكية

خطورة 

الحريق و 

االنفجار

خطورة 

فيزيو 

كيميائية

استعمال اآلالت واألدوات الحادة

أسباب الخطر

رىاألخواألجزاءالمحركاتوتفكيكتجميعأثناء

حروفوذاتدوارةآلالتمعرضاأكونللعربات،

.حادة

نتائج الخطر

وإصاباتجروحفيذلكلييتسببأنيمكن

مسحوقة،ايادي)األطرافمستوىعلىخطيرة

.(...مقطوعةأصابع

ةحاسفياضطراباتكذلكلييسببأنيمكن

.اليدأصابعحركةوفياللمس



أسباب الخطر

فيلتستعممذيباتعلىتحتويبيئةفيأعمل

محصلوزيوتالميكانيكيةاألجزاءتنظيف

كذاوالزيوتوتجديدالتفريغعمليةعندعليها

لتشحيمالمستعملةاألخرىالدهنيةالمواد

منتتكونوالتيالسيارةأجزاءمختلف

.الحلقاتمتعددةأروماتيةهيدروكربونات

نتائج الخطر

قدوالزيوتالموادهذهمعالجلدمالمسةإن

دييؤممااألكزيماوالجلدالتهابفيتتسبب

األصابعوبيناليدينظهرعلىاحمرارإلى

.التشققاتووالحكة

موادالمستعملةالزيوتعنينتجأنيمكن

رطان،السفيتتسببأنيمكنوالتيسرطانية

.الربوفيكذلكتتسببأنيمكن

معدات الوقاية  الشخصية التي

يجب علي استعمالها

.سترة العمل، قفازات واقية، أقنعة واقية

الوقاية من المخاطر

لشركةالمستعملةالزيوتجمععمليةأفوض

.متخصصة

.آمنمكانفيومناسبةبطريقةالزيوتبتخزينأقوم

بالزيوتبالتسممالمرتبطةالمخاطرعنأستعلم

.حولهاالورشةحرفييبتحسيسأقوموالمستعملة

اصباالمتصالمستعملةالزيوتتجديدبعمليةأقوم

.الموضعياآللي

الممارسات الجيدة

.أحرص على تنظيف و تهوية ورشة العمل

.أستعمل معدات الوقاية الشخصية

خطورة 

فيزيائية

خطورة 

فيزيو

كيميائية

خطورة 

بيولوجية

خطورة 

وضعيات 

العمل

خطورة 

ميكانيكية

خطورة 

الحريق و 

االنفجار

مخاطر الحرفة و سبل الوقاية منها

خطورة 

كيميائية

10

والمذيباتالتسمم بالزيوت المستعملة



أسباب الخطر

وسمقوضعيةفيأوواقفاأبقىالعمل،أثناء

بعملياتوأقوممتكررةبصفةمنحنياأوالظهر

.طويلةولمدةمتكررةوحركات

نتائج الخطر

ىمستوعلىحادةآالملييسببأنيمكنهذا

واإلحساسوالمفاصلوالكتفينالظهر

واعوجاجمقوسظهروبالتعبالمستمر

وآالمالفقريالعمودوأمراضالفقريالعمود

ألحدالمؤقتوالشللومفصليةعضلية

إنزعاجاكذلكلييسببأنيمكن.األعضاء

.الحركةخفةوفقدانالنومخاللعضليا

معدات الوقاية  الشخصية التي

يجب علي استعمالها

.حزام أسفل الظهر، حزام الظهر

الوقاية من المخاطر

وضعياتلتفاديالعملمراحلمختلفأهيئ

.السليمةالغيراالشتغالوحركات

حصف:الدوريةالطبيةللمراقبةنفسيأخضع

.البدنيةاللياقة

الممارسات الجيدة                       

التمارينببعضوأقومالراحةمنقسطاآخذ

اتوضعيمنجسميوإلراحةلالسترخاءالرياضية

.المتعبةالعمل

.ومريحةمناسبةعملوضعياتأتخذ

.الشخصيةالوقايةمعداتأستعمل

خطورة 

فيزيائية

خطورة 

كيميائية

خطورة 

فيزيو

كيميائية

خطورة 

بيولوجية

خطورة 

ميكانيكية

خطورة 

الحريق و 

االنفجار

مخاطر الحرفة و سبل الوقاية منها

خطورة 

وضعيات 

العمل
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وضعيات الجسم غير المالئمة أثناء العمل



أسباب الخطر

وفوقمرتبةوغيرمكتظةورشةفيأعمل

.منتظمةغيرأرضية

.زلقةأرضيةفوقأمشي

صلفحالمخصصةالحفرةمنبالقربأشتغل

.السيارات

.آمنةغيرساللمأستعمل

نتائج الخطر

أوالرأسفيإصاباتذلكلييسببأنيمكن

أووكسورعضليةوإصاباتاألخرىاألطراف

.الوفاةإلىبيتؤديقدخطيرةجروح
معدات الوقاية  الشخصية التي

يجب علي استعمالها
utilise

.أحذية واقية، خوذة واقية

الوقاية من المخاطر

.زلقةوغيرمستويةبأرضيةالورشةأجهز

وذلكالورشةداخلالتحركعملياتأنظم

.الغرضلهذاخاصةممراتبتوفير

ةلفائدوتحسيسيةتكوينيةبدوراتأقوم

.األشخاصسقوطمخاطرحولالحرفيين

.وآمنةمناسبةساللمأستعمل

الممارسات الجيدة

.ةاألرضيلتنظيفالدهونمزيلباستعمالأقوم

.الورشةوتنظيفترتيبعلىباستمرارأعمل

.الشخصيةالوقايةمعداتأستعمل

خطورة 

كيميائية

خطورة 

فيزيو

كيميائية

خطورة 

بيولوجية

خطورة 

وضعيات 

العمل

خطورة 

ميكانيكية

خطورة 

الحريق و 

االنفجار

مخاطر الحرفة و سبل الوقاية منها

خطورة 

فيزيائية

12

خطر سقوط األشخاص 



أسباب الخطر

والآمنةغيركهربائيةتجهيزاتبواسطةأشتغل

.السالمةمعاييرأبسطتحترم

ائيةالكهربوالموصالتالكهربائيالربطأستعمل

.عشوائيةبطريقة

نتائج الخطر

وصعقاتقلبيةسكتةلييسببأنيمكنهذا

اضطراباتإلىتؤديوالعضالتفيآالمعنتسفر

حروقإلىأتعرضأنيمكنكما.عصبية

.الكهربائيالصعقعنناتجةواضطرابات

الجسمفياجتفاففيأيضالييتسببأنيمكن

.وسةالمحسغيرالمتكررةالكهربةبسببوالتعب
معدات الوقاية  الشخصية التي

يجب علي استعمالها

.قفازات عازلة،سترة العملأحذية واقية، 

الوقاية من المخاطر

.الكهربائيةالعمللمعداتالوقائيةالصيانةمنأتأكد

وائيةالعشوتفاديالكهربائيةالكابالتبتجميعأقوم

.وضعهافي

وجودحالةفيالتوترتلقائياليفصلالتيارقاطعأثبت

.خلل

للمعداتاآلمناالستعمالكيفيةحولأستعلم

.الكهربائية

الممارسات الجيدة      

الموصولةالمعداتوإبعادحمايةعلىأعمل

.الكهربائيبالتيار

الصعقخطرذاتالمناطقمنأقتربال

.لذلكمؤهالأكنلمإذاالكهربائي

يةأرضحمايةمعيكفيبماطويلةأسالكأستعمل

.الكهربائيةالصعقاتضد

.الشخصيةالوقايةمعداتأستعمل

خطورة 

فيزيائية

خطورة 

كيميائية

خطورة 

فيزيو

كيميائية

خطورة 

بيولوجية

خطورة 

ميكانيكية

خطورة 

الحريق و 

االنفجار

مخاطر الحرفة و سبل الوقاية منها

خطورة 

وضعيات 

العمل

13

الكهربة والصعق الكهربائي 



أسباب الخطر

اءوالضوضللضجيجمنتجةبيئةفيأعمل

الضاغطاستعمال:التاليةاألنشطةبسبب

مواستخداالمحركاتعلىاالشتغالالهوائي،

...األدوات

نتائج الخطر

دانفقوسمعيةاضطراباتلييسببقدهذا

.الورشةفيوانزعاجالسمعحاسة

نومالجودةفيخلالكذلكلييسببأنيمكن

عمالتواصلمستوىوتدهورالقلبأمراضو

.الناس معدات الوقاية  الشخصية التي

يجب علي استعمالها
utiliser

.كاتمات الصوت، سدادات األذنين

الوقاية من المخاطر

منالضوضاءإحداثمنالتقليلسبلعنوأبحثأحاول

.الصوتمنبع

للتذبذباتممتصاطالءوالسقفالجدرانعلىأضع

.الصوتية

.والضوضاءبالضجيجالمرتبطةالمخاطرحولأستعلم

.واألعصابالسمعحاسةلفحوصاتنفسيأخضع

الممارسات الجيدة

منأمكنماوأقللاليومفيمتفرقةاستراحاتآخذ

.وللصخبللضوضاءالتعرضمدة

.الشخصيةالوقايةمعداتأستعمل

خطورة 

فيزيائية

خطورة 

كيميائية

خطورة 

فيزيو

كيميائية

خطورة 

بيولوجية

خطورة 

ميكانيكية

خطورة 

الحريق و 

االنفجار

مخاطر الحرفة و سبل الوقاية منها

خطورة 

وضعيات 

العمل
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المالئمةغيرالصوتيةالبيئة



أسباب الخطر      

وجودوفيمنظمةغيرعملورشةفيأعمل

غيرعلوفيوفوقيمتواجدةخطيرةأشياء

قطعحادة،أدواتإطارات،محركات،)آمن

.(...الغيار

نتائج الخطر  

علىوكسورإصاباتلييسببأنيمكنهذا

األعضاءمستوىعلىأوالرأسمستوى

بسيطةإصابةمنتتراوحأنيمكناألخرى

معدات الوقاية  الشخصية التي.الوفاةإلى

يجب علي استعمالها

.أحذية واقية، خوذة واقية

الوقاية من المخاطر            

لإلطاراتآمنومناسبمكانبتخصيصأقوم

والمحركات

.الغياروقطع

داخلالخطرعنالتشويرعالماتبوضعأقوم

.الورشة

فيالمخزنةاألشياءسقوطلتفاديحواجزأضع

.المرتفعةاألماكن

الممارسات الجيدة

.باستمرارالورشةترتيبوبتنظيمأقوم

خاصياتحسبالتخزينعلومنأحد

.األشياء

وليةاألاالسعافاتحقيبةعلىأتوفرأنيجب

.الورشةداخل

.الشخصيةالوقايةمعداتأستعمل

خطورة 

كيميائية

خطورة 

فيزيو

كيميائية

خطورة 

بيولوجية

خطورة 

وضعيات 

العمل

خطورة 

ميكانيكية

خطورة 

الحريق و 

االنفجار

مخاطر الحرفة و سبل الوقاية منها

خطورة 

فيزيائية

15

األشياءسقوطخطر



أسباب الخطر

.المرفوعةالسيارةتحتعمليبمزاولةأقوم

رغيحالةفيوهيالسياراترفعآالتأستخدم

.سليمة

منوبالقربتركيزبدونعمليأزاول

.الميكانيكيةاألخطار

نتائج الخطر

علىخطيرةإصاباتلييسببأنيمكنهذا

.الجسمأطرافجميعوالرأسمستوى

.الوفاةأوالدائمالعجزإلىيؤديأنيمكنهذا معدات الوقاية  الشخصية التي

يجب علي استعمالها
utiliser

.أحذية واقية، خوذة واقية

الوقاية من المخاطر

.السياراترفعآالتبصيانةأقوم

.الورشةداخلالخطرعنالتشويرعالماتأستعمل

المخاطربخصوصالعمالوتوعيةبتدريبأقوم

.الورشةداخلبهمالمحيطةالميكانيكية

الممارسات الجيدة

وىسالرفعآالتوصيانةباستخداميقومالأنأتأكد

.لذلكالمؤهليناألشخاص

.األوليةاإلسعافاتحقيبةعلىأتوفرأنيجب

.الشخصيةالوقايةمعداتأستعمل

خطورة 

فيزيائية

خطورة 

كيميائية

خطورة 

فيزيو

كيميائية

خطورة 

بيولوجية

خطورة 

ميكانيكية

خطورة 

الحريق و 

االنفجار

مخاطر الحرفة و سبل الوقاية منها

خطورة 

وضعيات 

العمل
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السياراتآالت لرفعاستخدام



أسباب الخطر

اتواألدوالغياروقطعالسياراتبطارياتأحمل

.ا  يدويالثقيلةاألشياءمنوغيرهاواإلطارات

نتائج الخطر    

علقةالمتاألمراضفيذلكلييتسببأنيمكن

كالعصبالظهروأمراضالفقريبالعمود

لالمفاصوإلتهابغضروفيانزالقأوالوركي

.والمفاصلالعضالتوإصاباتآالمأو
معدات الوقاية  الشخصية التي

يجب علي استعمالها
utiliser

واقية،أحذيةالظهر،حزامالظهر،أسفلحزام

.واقيةقفازات

الممارسات الجيدة

موأقسطاقتيتفوقالتيالثقيلةاألشياءيدوياأحملال

.والوزنالحجممنللتقليلاألشياءهذه

العاملينمنكافبعدداليدويةالمناولةبعملياتأقوم

.العملياتهذهعلىالمدربين

.الشخصيةالوقايةمعداتأستعمل

الوقاية من المخاطر

.الميكانيكيةالمناولةأفضل

منللحدوالورشةوالممراتالتخزينأماكنأهيئ

.العملولتنظيماألحمالمنوللتقليلالمسافات

وموأقالمناسبةالوضعياتوالممارساتعنأستعلم

.حولهاالورشةحرفييبتحسيس

:الدوريةالطبيةوالمراقبةلإلشرافنفسيأخضع

.البدنيةاللياقةفحص

خطورة 

فيزيائية

خطورة 

كيميائية

خطورة 

فيزيو

كيميائية

خطورة 

بيولوجية

خطورة 

ميكانيكية

خطورة 

الحريق و 

االنفجار

مخاطر الحرفة و سبل الوقاية منها

خطورة 

وضعيات 

العمل

17

اليدويةالمناولة



أسباب الخطر

تحدثأنيمكنالورشة،فيعمليخالل

السياراتبطارياتعنناتجةوحرائقانفجارات

.ءالكهربامنبععلىضغطأوكهربائي،تماسأو

والبنزينالغازاتبعضتسرببسببوكذلك

أوالكهربائيةالشراراتمعالمشتعلةوالمواد

.المدخنينمنمقربةعلى

نتائج الخطر

ةالخطورمتفاوتةحروقلييسببأنيمكنهذا

فيبيتسبأنكذلكيمكن.وبشريةماديةوخسائر

.بأكملهاالورشةإتالف

الوقاية من المخاطر

وفروالتالولوجتسهيل)المدنيةالوقايةتدخلأسهل

.(الماءمصدرعلى

لتيارالشدةمناسبةكهربائيةوأسالككابالتأستعمل

.الكهربائي

.صوتيبمنبهمزودالحرائقكشفجهازأركب

فيينالحرلفائدةوتحسيسيةتكوينيةبدوراتأقوم

.الحريقمخاطرحول

الممارسات الجيدة

.أعمل بحذر لتفادي تسربات المواد المشتعلة

در أضع المواد القابلة لالشتعال بعيدا عن مصا

.النار

.التدخين داخل الورشةأمنع

.أتوفر على معدات مكافحة الحرائق

خطورة 

كيميائية

خطورة 

فيزيو

كيميائية

خطورة 

بيولوجية

خطورة 

وضعيات 

العمل

خطورة 

ميكانيكية

خطورة 

الحريق و 

االنفجار

مخاطر الحرفة و سبل الوقاية منها

خطورة 

فيزيائية

18

الحريق واالنفجار



أسباب الخطر

غيرورشةفيومتقادمةمتسخةبمالبسأعمل

كافيةالغيروالتهويةالتنظيفقلةنتيجةصحية

.والمراحيضالمالبستغييرأماكنوغياب

نتائج الخطر

يةجلدوتعفناتتقرحاتلييسببأنيمكنهذا

ماكالحساسة،الجسمأماكنفيجلديةوحساسية

.المناعةضعفذلكلييسببأنيمكن

وأمراضإختناقاتكذلكلييسببأنيمكنهذا

.والقلبالصدرمستوىعلى

الوقاية من المخاطر

المهمالتسلة)مالئمةصحيةبمرافقالورشةأجهز

محلولوموزعاتالنظيفةوالمراحيضوالحمام

.(للنظافةكحولي

.ةالدوريالطبيةوالمراقبةلإلشرافنفسيأخضع

خطورة 

فيزيائية

خطورة 

كيميائية

خطورة 

فيزيو

كيميائية

خطورة 

وضعيات 

العمل

خطورة 

ميكانيكية

خطورة 

الحريق و 

االنفجار

مخاطر الحرفة و سبل الوقاية منها

خطورة 

بيولوجية
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انعدام السالمة الصحية والنظافة في مكان العمل

الممارسات الجيدة

أنظف ورشة العمل والحمامات والمراحيض 

.بصفة منتظمة

.آخذ حماما بعد كل يوم عمل

.أحرص على أن تكون مالبس عملي نظيفة



تلوث الطعام في مكان العمل
أسباب الخطر

مماالعملورشةفيالطعاموجباتأتناول

اوالبكتيريوالطفيلياتالغباربسببللتلوثيعرضه

.والخطيرةالسامةوالموادالحشراتووالجرذان

نتائج الخطر

اضطراباتوغذائياتسممالييسببأنيمكن

كذلكلييسببأنيمكن.الهضميالجهاز

والسرطانالدموتسمماتوالحساسيةإلتهابات

والحمىالفيروسيالكبدإلتهاب(أخرىوأمراضا

)....والمالريااألميباتوداءالكلبوداء

الوقاية من المخاطر         

.الحرفيينلجميعالطعامبتناولخاصةمنطقةأجهز

.العملأماكنفيالطعامأمنع

.الدوريةالطبيةللمراقبةنفسيأخضع

الممارسات الجيدة

.وجبةأيتناولقبليديأغسل

غالفوفيباردمكانفيطعاميعلىأحافظ

.األوساخعنوبعيدا(الغذائيالورق)مالئم

.النفاياتمنأتخلص

.باستمرارالورشةأنظف

خطورة 

فيزيائية

خطورة 

كيميائية

خطورة 

فيزيو

كيميائية

خطورة 

وضعيات 

العمل

خطورة 

ميكانيكية

خطورة 

الحريق و 

االنفجار

مخاطر الحرفة و سبل الوقاية منها

خطورة 

بيولوجية
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التشوير على
الخطورة 



التشوير على الخطورة

واجدتمنالحرفيينتنبيهمنالمهنيةوالسالمةالصحةمجالفيالخطورةعلىالتشويرعالماتتمكن
.يينالحرفوسالمةصحةعلىخطراتشكلالتيالعملأماكنإلىلإلشارةجدامهمااستعمالهاويعد.األخطار

ويمكن.نفسيالتوالجهازوالعينينالجلدفيوتهيجعالية،بجرعاتتسمماتسببأنللمواديمكن

.الدوارأوالغفوةأوالجلدحساسيةتسببأن

:خطير على الصحة 

:قابل لالشتعال 

تحتأوالساكنةالكهرباءأوشرارةأوشعلةمعالتماسعندحريقنشوبتسببأنللمواديمكن

.شتعاللالالقابلةالغازاتبانبعاثالماءمعأوالهواءمعباتصالهأواحتكاكأوالحرارةتأثير

رتوتتحتعارجزءمعمباشر،الغيرأوالمباشرالتماس،خطرالكهرباءخطورةتتضمن

الصعقأوالتكهربتبعاتهاوتكون.الكهربائيالقوسوخطورةالقصيرةالدارةوخطورة

ظيفيوواختاللبالعضالتاضطراباتتولدأنيمكنكما...االنفجارأوالحريقأوالكهربائي
.الشخصوفاةحدإلىيصلالذيالحيويةلألعضاء

:الكهرباء 

:خطير جدا على الصحة 

النووي،حمضالفيتغيراتفييتسببوقدبالسرطان،اإلصابةالخطرلهذاالتعرضيسببقد

األعضاء،بعضأداءفيتغييرايسببأنويمكنالجنين،علىأوالخصوبةعلىيؤثرأنويمكن

ابتالعتماإذالموتكذلكيسببأنويمكنالتنفسيالجهازحساسيةأوالتنفسفيوصعوبات
.التنفسيةالمسالكعبرسامةمادةوإدخال

:قابل إلحداث انفجار 

تحتوأالساكنةالكهرباءأوشرارةأوشعلةمعالتماسعندانفجارايكونأنيمكنالخطورةأثر

.احتكاكأوصدمةأوالحرارةتأثير

:سقوط  األشخاص  

وادثالحبهذهيستهانماوغالبا...األشخاصوسقوطالتوازنوفقدانوالتعثراإلنزالقخطر

داخلييفونزالرأسفيوإصاباتوكسورخطيرةإصاباتفيتتسببأنيمكنأنهاإالالمهنية،

...دائموعجز

22التشوير على الخطورة



معدات الوقاية
الشخصية 



معدات الوقاية الشخصية

:تالية يجب على الصانع داخل ورشة العمل أن يستعمل حسب الحالة معدات الوقاية الشخصية ال

قفازات أحذية واقية نظارات

كاتمات الصوت

خوذة و قبعةأحزمةسترات

أقنعة ضد األشعة فوق كمامات

البنفسجية و تحت الحمراء 

24معدات الوقاية الشخصية



ما يجب القيام به في حالة 
وقوع حادث



ما يجب القيام به في حالة وقوع حادث

إذا كنت شاهدا على حادثة عمل أو حريق أو انفجار، أطلب المساعدة من المسؤول على 
.150السالمة المهنية وأتصل بالوقاية المدنية على الرقم 

إذا كنت مسؤوال على السالمة المهنية أو طبيب العمل أو حرفيا متدرباَ على اإلسعافات 

.نيةاألولية، قم بتتبع عملية اإلسعافات األولية الضرورية ريثما يصل رجال الوقاية المد

26ما يجب القيام به في حالة وقوع حادث



تشريع الشغل



تشريع الشغل

28 الشغلتشريع

عدداالمهنيةوالسالمةبالصحةالخاصةالقراراتوكذاوالمراسيمالشغلمدونةتتضمن

داخلالعمالوسالمةصحةضمانإلىالهادفةواإلجراءاتالقانونيةالمقتضياتمن
:يليفيماأهمهايتلخصالعمل،ورشات

لالزمةاالسالمةومتطلباتالصحيةالوقائيةالشروطعلىالعملأماكنتتوفرأنيجبـ

صريفتالضجيج،منالتخفيضالتهوية،التدفئة،اإلنارة،الحرائق،منالوقايةأجهزة)
.(وغيرهاالغسلومياهالفضالتمياه

.المعاقينالعمالسالمةيضمنتجهيزامجهزةالعملأماكنتكونأنـ
داخلوواسعةمفتوحةالممراتتكونوأنومنظمةباستمرارنظيفةالعملأماكنتكونأنـ

.العملورشات

سبحدوريبشكلومراقبةمحكمبشكلمغطاةالكهربائيةواألسالكالشبكةتكونأنـ
.الشأنهذافيالعملبهاالجاريالقوانين

.خاصةومخازنمستودعاتفيوتخزينهالإلشتعالالقابلةالموادجميععزلـ

ذاءحاألقنعة،)المزاولالنشاطحسبوذلكالشخصيةالوقايةمعداتمنالعمالتمكينـ
.(وغيرها...خاصةنظاراتالواقية،القفازاتالسالمة،

ونيةالقاناألحكامعلىالعمالوإطالعوقائيةبوسائلالمتحركةوأجزاؤهااآلالتتجهيزـ
.اآلالتخطرمنباالحتراسالمتعلقة

نأماكمنمناسبمكانفياآلالتاستعمالمخاطرمنيحذرالقراءةسهلإعالنإلصاقـ

.العمل

لصحةابقواعدالمتعلقةالخاصةللتعليماتباالمتثالالقانونبموجبملزمونالعمالـ
.العملأوراشداخلوالسالمة

- - - - - - - - -
بممارسةبطةوالمرتالمهنيةوالسالمةبالصحةالمتعلقةالتشريعيةالنصوصأهميليوفيما
:التقليديةالصناعةحرف

(2003سبتمبر11)1424رجبمن14فيصادر1.03.194رقمشريفظهير-

.(2003/12/08بتاريخ5167عدد)الشغلبمدونةالمتعلق65.99رقمالقانونبتنفيذ

ضابطسنفي(12/01/1955)1374األولىجمادى18بتاريخشريفظهير-
.(1955/02/11بتاريخ2207عدد)المضغوطبالغازالمسيرةلآلالت

الستعمالضابطسنبشأن(22/07/1953)1372القعدةذي9بتاريخشريفظهيرـ

.(1953/09/04بتاريخ2132عدد)األرضفيالمنتصبةالبخارآالت

استجالببضبطيتعلق(09/05/1931)1349الحجةذي20بتاريخشريفظهير-

مركباتمنوغيره(الرصاصكربونات)األسبيداجواستعمالونقلوبيعوشراء

.(1931/06/12بتاريخ972عدد)صناعيةإلستعماالتالمعدةالرصاص



تشريع الشغل29

فيةالطبيللوقايةالمتخذةالخصوصيةالتدابيرتعيينفي2.59.0219رقممرسوم-

أو(السليس)رالمنتشالصوانيلغبارعاديةبصفةالمستخدمونفيهايتعرضالتيالمؤسسات
.(1960/02/19بتاريخ2469عدد)(اآلمينات)الحجريالكتانالغبار

بتحديد(1968نونبر20)1388شعبان28بتاريخ719.68رقمملكيمرسوم-

لمستخدمونافيهايقومالتيالمؤسساتفيالصحيةللوقايةالمتخذةالخصوصيةالتدابير

إنجازيفيساهمونأوالصناعةمنالمتأصلالغبارالستنشاقعادةفيهايتعرضونبأشغال

.(1968/12/04بتاريخ2927عدد)األشغالهذه

بتحديد(2010نوفمبر16)1431الحجةذي9فيصادر2.10.183رقممرسوم-

بتاريخ5899عدد)األشخاصمنالفئاتبعضفيهايشغلأنيمنعالتياألشغالالئحة

2010/12/13).

عدد)منغنيزبالالتسميممنللوقايةالخصوصيةالتدابيرتعيينفي2.56.467رقممرسوم-
.(1956/08/10بتاريخ2285

تحدد(1970يوليوز22)1390األولىجمادى18بتاريخ2.70.185رقممرسوم-

قةالمطبالصحةعلىالمحافظةوقواعدالطبيةللوقايةالخصوصيةالتدابيربموجبه

3018عدد)الرصاصبملحللتسممعادةالمستخدمونفيهايتعرضالتيبالمؤسسات

.(1970/09/02بتاريخ

بتغيير(2012سبتمبر14)1433شوالمن26فيصادر2.12.387رقممرسوم-

(2001يناير23)1421شوالمن28فيالصادر2.98.975رقمالمرسوموتتميم

بتاريخ6086عدد)الصخريالحريرلغبارالمعرضينالعمالوقايةشانفي

2012/09/27).

التدابيربتحديد(1970ابريل6)1390محرم29بتاريخ2.69.323رقممرسوم-

تيالاألوراشفيالمطبقةالصحةعلىالمحافظةواألخطارمنللوقايةالمتخذةالخاصة

.(1970/04/15بتاريخ2998عدد)المضغوطالهواءفياألشغالبهاتباشر

الباردةوتالبيفيالعماللوقايةالخصوصيةالتدابيرتعيينفي2.56.1304رقممرسوم-

.(1957/08/09بتاريخ2337عدد)

(2009ماي21)1430األولىجمادىمن25فيصادر2.08.528رقممرسوم-

البنزينسبةنفيهاتفوقالتيوالموادالبنزينعنالناجمةالمخاطرضدالعمالبحمايةيتعلق

.(2009/05/28بتاريخ5738عدد)الحجممنبالمائة1
االقتصادووزيراالجتماعيةوالشؤونالعملوزيرطرفمن1938منذقرارات،وكذلك

بعدةةمتعلق.إلخالمهنيوالتدريبوالتشغيلالعملووزيرالعامةالصحةووزيرالوطني
.العملفيوالسالمةالصحةتخصإجراءات



وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماع  
قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماع  
اث واالبتكار واالنعاش مديرية المحافظة التر




