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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

كلهياوصباغةإصالحبحرفةالمتعلقالدليلهذاإعداديندرجاإلطار،هذاوفي

فيكونوايأنمنبنصائحهالملتزمينالتقليديينالصناعسيمكنالذيالسيارات

ة،اإلصاب)والشخصيةالمهنيةحياتهمتعيقأنشأنهامنالتيالحوادثمنمأمن

(...اتالتهاب،اضطرابات)المهنيةباألمراضاإلصابةخطريتجنبواوأن(...العجز

.لديهمالمتدربينعملوكذاودخلهمعملهماستمراريةضمانوبالتالي

2 مقدمة

مقدمة



كيفية استعمال

هذا الدليل   



أسباب الخطر

نتائج الخطر

معدات

الوقاية الشخصية

التي يجب

استعمالها

صورة

توضيحية 

للخطورة

معدات الوقاية الشخصية

التي يجب استعمالها

الوقاية من المخاطر

4 كيفية استعمال هذا الدليل

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

كيفية استعمال هذا الدليل
ورشاتداخلهاإلييتعرضواأنيمكنالتيبالمخاطرالتقليديينالصناعبتوعيةالدليلهذايعنى

المناسبةائيةالوقالتدابيرواتخاذالحذرعلىويحثهمالسياراتهياكلوصباغةإصالحبحرفةالعمل

.الحرفةهذهبممارسةالمرتبطةالمهنيةوالسالمةبالصحةالمتعلقةالمبادراتوكذا

ثوالحوادالمخاطربمجملالمتعلقةالتساؤالتأهمعلىاإلجاباتالدليلهذايقدمذلك،وألجل

.الحرفةبهذهالمرتبطة

صورة توضيحية

للخطورة

التشوير عن 

الخطورة

معدات الوقاية 

الشخصية التي يجب

علي استعمالها



أنواع المخاطر

المهنية  



مرتبطة  بالصوت  وباإلضاءة :   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  والمعدات )

.مخاطر الحوادث المتعلقة بالكهرباء

6
أنواع المخاطر المهنية

أنواع المخاطر المهنية



مخاطر الحرفة
وسبل الوقاية منها



استعمال اآلالت واألدوات الحادة

8
مخاطر الحرفة و سبل الوقاية منها

أسباب الخطر

وتقطيعوصقللكشطحادةأدواتستعملأ

.السيارةهيكل

نتائج الخطر

وإصاباتجروحفيلييتسببأنيمكن

أحدفقدانأواليدينمستوىعلىخطيرة

.األعضاء

معدات الوقاية  الشخصية التي

يجب علي استعمالها

.أحذية واقية القفازات واقية، نظارات واقية،

الممارسات الجيدة

لألدواتاستعماليثناءأتركيزيعلىحافظأ

.الحادةولآلالت

.الورشةداخلاألوليةاإلسعافاتلوازموفرأ

.العملخاللوآمنةسليمةوضعياتوأتخذختارأ

.الشخصيةالوقايةمعداتأستعمل

الوقاية من المخاطر

.العمللورشةالمالئمةاإلضاءةعلىحرصأ

.للمعداتالدائمةبالصيانةأقوم

ديلوتعوضبطوصيانةاستعماليقتصرأنيجب

.فقطلذلكالمؤهليناألشخاصعلىالتاآلهذه

لتفاديللوقايةوأغطيةبمعداتالتاآلأجهز

.والقاطعةالحادةلألدواتالتعرض

خطورة 

فيزيائية

خطورة 

كيميائية

خطورة 

فيزيو

كيميائية

خطورة 

بيولوجية

خطورة 

وضعيات 

العمل

خطورة 

ميكانيكية

خطورة 

الحريق و 

االنفجار



9
مخاطر الحرفة و سبل الوقاية منها

التعرض للغبار والغاز الناتج عن كشط الهياكل

أسباب الخطر

امةالسالغازاتوالغبارحيثبيئةفيأعمل

عنالناتجةوالجوفيباستمرارمتواجدة

.السياراتهياكلتلحيموصقلوكشط

نتائج الخطر

الجلدالتهاباتفيلييتسببأنيمكن

سيةتنفوأمراضالتنفسيةوالمسالكوالعين

.سرطانيةوتأثيراتوتعفنات

ةالرئأمراضفيكذلكلييتسببأنيمكن

.والربووالسلوالسحار

معدات الوقاية  الشخصية التي

يجب علي استعمالها

،قفازات واقية، قناع مضاد للغبار والغازات

.قناع التلحيم، نظارات واقية

الممارسات الجيدة

أحد من التعرض ومدة التعرض للغبار والغازات 

.السامة بالتناوب بين الحرفيين

.غسل عيناي بمحلول منظف خاصأ

.أستعمل معدات الوقاية الشخصية

الوقاية من المخاطر         

.أقوم بتركيب نظام تهوية للورشة

.ركب مدخنات إلجالء الغازاتأ

فحص : أخضع نفسي للمراقبة الطبية الدورية 
.الدم ،فحص الصدر وفحص البصر ولقاحات

خطورة 

فيزيائية

خطورة 

كيميائية

خطورة 

بيولوجية

خطورة 

وضعيات 

العمل

خطورة 

ميكانيكية

خطورة 

الحريق و 

االنفجار

خطورة 

فيزيو 

كيميائية



التعرض للمواد الكيميائية السامة

أسباب الخطر

باتكالمذيالتنظيفوموادالصباغةأستعمل

هياكلتقويمإلعادةمالئمةغيربطريقة

يةعضومركباتعنهاتنتجوالتيالسيارات

.الهواءفيومنتشرةسامة

التنظيفوموادالصباغةعبواتتركأ

.مفتوحة

نتائج الخطر

فيالتهاباتفيلييتسببأنيمكنهذا

علىومضاعفاتوالجلدوالحلقالعين

يةقلبواضطراباتالتنفسيالجهازمستوى

.الرأسمستوىعلىوصداع

.دالجلسرطانفيلييتسببأنيمكنكما

معدات الوقاية  الشخصية التي

يجب علي استعمالها

ية، قفازات مضادة للمواد الكيميائ، قناع واقي

.نظارات واقية

الوقاية من المخاطر

.للورشةتهويةنظامبتركيبأقوم

الموادلتخزينخاصمكانبتخصيصأقوم

.الكيميائية

.الهياكلصباغةأجلمنالفرنستعملأ

.الدوريةالطبيةللمراقبةنفسيأخضع

الممارسات الجيدة

.السامةالكيماويةالموادخلطتجنبأ

باعتمادوذلكالسامةللمحاليلالتعرضمدةمنأحد

.الصناعبينالتناوب

يهافتوجدالتيالحاالتجميعفيوالحذرالحيطةتخذأ

والعينالجلدومالمسةوابتالعاستنشاقإمكانية

.الكيميائيةبالمواد

.الشخصيةالوقايةمعداتأستعمل

خطورة 

فيزيائية

خطورة 

فيزيو

كيميائية

خطورة 

بيولوجية

خطورة 

وضعيات 

العمل

خطورة 

ميكانيكية

خطورة 

الحريق و 

االنفجار

مخاطر الحرفة و سبل الوقاية منها

خطورة 

كيميائية
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خطر سقوط األشياء 

أسباب الخطر

علىالورشةفيمهاميبمزاولةأقوم

هياكل)وحادةثقيلةأدواتوتحتمقربة

.(...حديديةقطعالسيارات،

.كبيرارتفاععلىاألشياءأخزن

نتائج الخطر

ىعلإصاباتفيلييتسببأنيمكنهذا

يمكناألخرىاألعضاءأوالرأسمستوى

.اةالوفإلىبسيطةإصابةبينتتراوحأن
معدات الوقاية  الشخصية التي

يجب علي استعمالها

.حذية السالمة، خوذة واقيةأ

الوقاية من المخاطر

أجزاءلتخزينآمنمكانبتخصيصأقوم

.نوعيتهاحسبالهياكل

.الورشةداخلالتشويرعالماتبوضعأقوم

ءاألشياوانهيارسقوطلتفاديحواجزأضع

.المرتفعةاألماكنفيالمخزنة

الممارسات الجيدة                       

.أقوم بتنظيم وبترتيب الورشة باستمرار

.أحد من علو التخزين حسب خاصيات األشياء

.يجب أن أتوفر على حقيبة اإلسعافات األولية

.أستعمل معدات الوقاية الشخصية

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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البيئة الصوتية غير المالئمة

أسباب الخطر

يالتوالثقبوالتقويمالطرقبعملياتأقوم

واحتكاكالتصادمعنناتجةضوضاءتحدث

.المعادن

نتائج الخطر

حاسةفيإصابةوالتعبفيلييتسببقدهذا

الىبيتؤديأنيمكنهاواضطراباتالسمع

.الورشةفيوانزعاجالسمعحاسةفقدان

وقلقتشوشذلكلييسببانيمكن

ودةجفيخلالوالتركيزفيبضعفمصحوبا

مستوىوتدهورالقلبوامراضالنوم

.الناسمعالتواصل
معدات الوقاية  الشخصية التي

يجب علي استعمالها
utilise

.سدادات األذن،كاتم الصوت

الوقاية من المخاطر

اءالضوضمنالتقليلسبلعنوأبحثأحاول

.الصوتمنبعمن

ممتصاطالءوالسقفالجدرانعلىضعأ

.الصوتيةللتذبذبات

.بالضوضاءالمتعلقةاالخطارحولستعلمأ

حصف:الدوريةالطبيةللمراقبةنفسيأخضع

.السمع

الممارسات الجيدة

آخذ استراحات متفرقة في اليوم وأقلل ما أمكن 

.من مدة التعرض للضوضاء

.أستعمل معدات الوقاية الشخصية

خطورة 

كيميائية

خطورة 

فيزيو

كيميائية

خطورة 

بيولوجية

خطورة 

وضعيات 

العمل

خطورة 

ميكانيكية

خطورة 

الحريق و 

االنفجار

مخاطر الحرفة و سبل الوقاية منها

خطورة 

فيزيائية
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وضعيات الجسم غير المالئمة  

أسباب الخطر

بصفةذراعيبتحريكالطرقبعملياتأقوم

.متكررة

أوالظهرمقوسوضعيةفيأوواقفاأبقى

.طويلةلمدة  منحنياأورابضا

قلوالصالكشطأثناءاليدينالهتزازاتأتعرض

.الميكانيكي

نتائج الخطر

علىوآالمأمراضفيلييتسببأنيمكنهذا

اسواإلحسوالمفاصلوالكتفينالظهرمستوى

صموالمعالمرفقمستوىعلىبالتعبالمستمر

.ةالحركخفةوفقدانالنومأثناءعضليةوآالم

معدات الوقاية  الشخصية التي

يجب علي استعمالها

حذية أحزمة أسفل الظهر،أحزمة الظهر، أ

.واقية

الوقاية من المخاطر

فياالشتغاللتفاديالعملمراحلمختلفأهيئ

.سليمةغيروضعيات

فحص:الدوريةالطبيةللمراقبةنفسيأخضع

.البدنيةاللياقة

الممارسات الجيدة      

ببعضوأقومالعملاثناءالراحةمنقسطاآخذ

جسميوإراحةلإلسترخاءالرياضيةالحركات

.المتعبةالعملوضعياتمن

.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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المناولة اليدوية 

أسباب الخطر

وأدواتالسياراتوأجزاءهياكليدوياأحمل

.ثقيلةأخرىوأشياءالعملوآالت

نتائج الخطر

متعلقةأمراضفيلييتسببأنيمكن

كالعصبالظهروأمراضالفقريبالعمود

والتهابغضروفيوانزالقالوركي

العضالتوإصاباتآالمأوالمفاصل

.والمفاصل
معدات الوقاية  الشخصية التي

يجب علي استعمالها
utiliser

.حذية واقيةأ، قفازات واقيةحزمة الظهر،أ

الوقاية من المخاطر

.الميكانيكيةبالمناولةأستعين

منللحدبالورشةوالممراتالتخزينأماكنأرتب

.لالعمولتنظيماالحمالمنوللتقليلالمسافات

المناسبةوالوضعياتالممارساتعنستعلمأ

.الورشةحرفييبتحسيسوأقوماعتمادها،

:ريةالدوالطبيةوالمراقبةلإلشرافنفسيخضعأ

.البدنيةالياقةفحص

الممارسات الجيدة

يطاقتتفوقالتيالثقيلةاألشياءيدوياأحملال

.والوزنالحجممنللتقليلاألشياءهذهوأقسم

لىعالمدربينالعاملينمنكافبعددبالمناوالتأقوم

.العملياتهذه

.الشخصيةالوقايةمعداتستعملأ

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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الصعق الكهربائي والكهربة

أسباب الخطر      

نةآمغيركهربائيةتجهيزاتبواسطةأشتغل

.السالمةمعاييرأبسطتحترموال

والموصالتالكهربائيالربطأستعمل

.اءالموبتواجدعشوائيةبطريقةالكهربائية

نتائج الخطر  

قاتوصعقلبيةسكتةلييسببأنيمكنهذا

إلىوتؤديالعضالتفيآالمعنتسفر

ىإلأتعرضأنيمكنكما.عصبيةاضطرابات

الصعقعنناتجةواضطراباتحروق

.الكهربائي

يفاجتفاففيأيضالييتسببأنيمكن

يرغالمتكررةالكهربةبسببوالتعبالجسم

.المحسوسة

معدات الوقاية  الشخصية التي

يجب علي استعمالها

رة حذية واقية، قفازات عازلة للكهرباء، ستأ

.العمل

الوقاية من المخاطر            

.الورشةلكهرباءمنتظمةبصيانةقومأ

وائيةالعشوتفاديالكهربائيةالكابالتبتجميعأقوم

.وضعهافي

الكهربائيوالقطعوالعزلالحمايةوسائلأركب

.الورشةلكهرباءاألوتوماتيكي

للمعداتاآلمناالستعمالكيفيةحولأستعلم

.الكهربائية

الممارسات الجيدة

اربالتيالموصولةالمعداتوإبعادحمايةعلىأعمل

.الكهربائي

الكهربائيالصعقخطرذاتمناطقمنأقتربال

.لذلكمؤهالأكنلمإذا

ةوحمايطويلةكهربائيةسالكأوكابالتستعملأ

.الكهربائيةالصعقاتضدأرضية

.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
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الحريق واالنفجار

أسباب الخطر

ادالمومنمقربةعلىالهياكلبتلحيمأقوم

.اغةالصبوموادكالمذيباتلإلشتعالالقابلة

ليتيلعمالنارلتوفيرالكاربونمادةأستعمل

.التقطيعوالتلحيم

.الورشةداخلأدخن

نتائج الخطر

ورةالخطمتفاوتةحروقلييسببأنيمكن

.الوفاةالىتؤديقد

ملهابأكالورشةاتالففييتسببأنيمكن

والتجهيزاتاألولىالموادذلكفيبما

.العملومعدات

الوقاية من المخاطر

.للصباغةمعزولمكانأخصص

لحرفيينالفائدةوتحسيسيةتكوينيةبدوراتأقوم

.الحريقمخاطرحول

.صوتيبمنبهمزودالحرائقكشفجهازأركب

لتسهيعبرالمدنيةالوقايةتدخلعمليةأسهل

.الماءمصدرعلىوالتوفرالولوج

الممارسات الجيدة

ةالقابلالموادمنمقربةعلىالهياكلتلحيمتجنبأ

.لإلشتعال

.الورشةداخلوالعملأثناءالتدخينأمنع

التيارأوبالغازالكاربونمادةباستبدالأقوم

.بالكهرباء

صادرمعنبعيدالالشتعالالقابلةالموادتخزينبأقوم

.الطاقة

.الحريقمكافحةبمعداتالورشةبتزويدأقوم

خطورة 

فيزيائية

خطورة 

كيميائية

خطورة 

فيزيو

كيميائية

خطورة 

بيولوجية

خطورة 

وضعيات 

العمل

خطورة 

ميكانيكية

مخاطر الحرفة و سبل الوقاية منها

خطورة 

الحريق و 

االنفجار
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أسباب الخطر

.المرتفعاتفيأعمل

وزلقةمستويةغيرأرضيةعلىأتحرك

.مرتبةوغير

.ةمستويوغيرصالحةغيرساللمأستعمل

.كافيةغيراإلضاءةحيتأماكنفيأعمل

نتائج الخطر    

وإصاباتكسورلييسببأنيمكنهذا

األخرىاألعضاءأوالرأسمستوىعلى

إلىبسيطةإصابةمنتتراوحأنيمكن

.الوفاة

معدات الوقاية  الشخصية التي

يجب علي استعمالها
utiliser

.خوذة واقية، أحذية واقية

الممارسات الجيدة

.األرضيةلتنظيفالدهونمزيلباستعمالأقوم

.الورشةوتنظيفترتيبعلىباستمرارأعمل

.الشخصيةالوقايةمعداتأستعمل

الوقاية من المخاطر

.زلقةوغيرمستويةبأرضيةالورشةأجهز

يربتوفوذلكالورشةداخلالتحركعملياتأنظم

.الغرضلهذاخاصةممرات

لحرفيينالفائدةوتحسيسيةتكوينيةبدوراتأقوم

.األشخاصسقوطمخاطرحول

.مالئمةساللمأستعمل

خطر سقوط األشخاص 

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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البيئة الحرارية غير المالئمة

أسباب الخطر

كشطعملياتخاللالشمسألشعةأتعرض

.والشاحناتالسياراتهياكلوتلحيموصقل

نتائج الخطر

الشيخوخةفيذلكلييتسببأنيمكن

الرأسوآالمالسرطانأوللجلدالمبكرة

العينوالتهاباتوالحروقالعينوإصابات

ةحراروانخفاضوغيبوبةالشمسوضربات

والصداعالجلدوسرطانوالرمدالجسم

...والروماتيزمواالنفلونزا

معدات الوقاية  الشخصية التي

tiيجب علي استعمالها

قبعة، نظارات شمسية، قفازات، سترات

.مقاومة للحرارة

الوقاية من المخاطر

(ستارشمسية،مظلة)الحمايةوسائلأضع

.الحرارةشدةمنللتخفيف

الطبيةوالمراقبةلإلشرافنفسيأخضع

بشرةبالوالعنايةالعامالطبيالفحص:الدورية

بالقلوتخطيطالسينيةباألشعةوالفحص

…الرئةوفحص

الممارسات الجيدة

.مكيفةأماكنفياستراحةآخذ

الماءوأشربالبدنيالعملكثافةمنأحد

.بانتظام

نمللتخفيففصللكلمناسبةمالبسأرتدي

.الحرارةدرجةتأثير

جدحرارةذاتأماكنبينالمرورأتجنب

.متفاوتة

.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
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انعدام السالمة الصحية والنظافة في مكان العمل 

أسباب الخطر

ورشةفيومتقادمةمتسخةبمالبسأعمل

ويةوالتهالتنظيفقلةنتيجةصحيةغير

.المراحيضوغيابالكافيةغير

نتائج الخطر

توتعفناتقرحاتلييسببأنيمكنهذا

ةحساسأماكنفيجلديةوحساسيةجلدية

.الجسمفي

جهازفيضعفلييسببأنيمكنهذا

.المناعة

وأمراضاختناقاتلييسببأنيمكنهذا

.والقلبالصدرمستوىعلى

الوقاية من المخاطر

حمام،)مالئمةصحيةبمرافقالورشةأجهز

سلةللنظافة،كحوليمحلولموزعاتمراحيض،

.(المهمالت

.الدوريةالطبيةللمراقبةنفسيأخضع

الممارسات الجيدة

كلبعدوالمراحيضوالحماماتالعملورشةأنظف

.استعمال

.عمليومكلنهايةعندستحمأ

.نظيفةعمليمالبستكونأنعلىأحرص

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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تلوث الطعام في مكان العمل

أسباب الخطر

مماالعملورشةفيالطعاموجباتأتناول

اتوالطفيليالغباربسببللتلوثيعرضه

والموادوالحشراتوالجرذانوالبكتيريا

.والخطيرةالسامة

نتائج الخطر

باتواضطراغذائياتسممالييسببأنيمكن

.الهضميالجهازمستوىعلى

وحساسيةالتهاباتلييسببأنيمكن

يسببأنيمكنكماالدموتسمماتوسرطان

الفيروسيالكبدكالتهابأمراضذلكلي

األميباتوداءالكلبوداءوالحمى

...والمالريا

الوقاية من المخاطر         

.لألكلخاصمقصفأخصص

.العملأماكنفيالطعامتناولأمنع

.الدوريةالطبيةللمراقبةنفسيأخضع

الممارسات الجيدة

.وجبةأيتناولوبعدقبليديأغسل

عنوبعيدامنمكانفيطعاميعلىأحافظ

.األوساخ

االكلمناالنتهاءبعدالنفاياتمنأتخلص

.مالئموبشكلمباشرة

.الورشةنظافةعلىأحرص

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 تشريع الشغل

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




