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مجلة قانون العمل و التشغيل

دور األجوسة الداخلًة للوًئة املصتخدمة يف ضمان األمن والىقاية يف أماكن العمل
شلنيــــــــة زه ــــــــــــرة
طالب دكتىراه ختصص القانىن االجتماعٌ كلًة احلقىق
ة

الممخص :

جامعة وهران 02حممد بن أمحد

أسند المشرع الجزائري إلى ىيئات و أجيزة معينة من أجل لعب دور اإلشراف و الرقابة عمى

المؤسسة المستخدمة من أجل التحقق من مدى إحتراميا إللتزاماتيا المرتبطة بضمان األمن و الوقاية

في أماكن العمل .

و تنقسم ىذه األجيزة إلى نوعين بالنظر إلى مدى تبعيتيا لممؤسسة فيناك من جية األجيزة

الخارجية  ،وعمى رأسيا مفتشيات العمل و ىيئات الضمان االجتماعي  ،وىناك أجيزة الرقابة الداخمية
لممؤسسة وأىميا لجان المشاركة و لجان الوقاية الصحية و األمن باإلضافة إلى جياز طب العمل ،
حيث يثار بشأنيا مدى استقبلليتيا عند ممارستيا لمياميا الرقابية عن المؤسسة المستخدمة.
Résumé :

Le législateur Algérien attribue à des institutions et à des organes
spécifiques le rôle d’encadrement et de contrôle des établissements employeurs afin
de s’assurer s’ils assument leurs obligations liées à la sécurité, et à la prévention
dans les lieux de travail.
Ces organes sont catégorisés en effet en deux catégories d’un coté il existe
les organes extérieurs à leurs tète les inspections de travail et les organes de la
sécurité sociale. Et à l’autre coté, les organes du contrôle interne de l’établissement
comme les commissions paritaires et les commissions de prévention sanitaire et de
sécurité, en plus de la médecine du travail à lesquelles on soulève la question de son
indépendance lors de l’exercice de leurs fonctions de contrôle des établissements
employeurs.

المقدمــة:
إن التطور الصناعي و التكنولوجي وما يترتب عنو من إستخدام واسع النطاق لآلالت و
ً
األجيزة الضخمة ذات التقنية المعقدة في أماكن العمل باإلضافة إلى المواد الكيماوية المستعممة في

اإلنتاج والتي تؤدي إلى رفع نسبة المخاطر في محيط العمل  ،كل ذلك يؤدي إلى اإلضرار بصحة
العمال والمستخدمين أو يصعب من أدائيم لعمميم في وسط يتسم بتزايد األخطار المينية .

ونظ ار لذلك أحاط المشرع الجزائري العمال األجراء بنصوص قانونية حمائية وعمى رأسيا

القانون األساسي حيث جاء في المادة  69من الدستور الجزائري

1

أنو... « :يضمن القانون أثناء

العمل الحق في الحماية واألمن و النظافة ، »...حيث يصنف الحق في الوقاية و األمن كأحد أىم

الحقوق االجتماعية األساسية وفقا لممادة  05من قانون  211-90وىو من جية أخرى يصنف كأحد

1

 -مرسوم رئاسي رقم  438- 96مؤرخ في  07ديسمبر  ، 1996يتعمق بإصدار نص تعديل الدستور

المصادق عميو في إستفتاء  28نوفمبر  ، 1996الجريدة الرسمية عدد ، 76المعدل بموجب قانون 01-16
مؤرخ في  06مارس  ، 2016يتضمن التعديل الدستوري  ،الجريدة الرسمية عدد .14

 -2قانون  11-90مؤرخ في  21أبريل  1990المنظم لعبلقات العمل الفردية ،الجريدة الرسمية عدد .17
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أىم التزامات المستخـدم تجــاه العمــال األجـ ـراء  ،حي ــث جاء في المادة  03من قانون 3 07-88أنو :

« يتعين عمى المؤسسة المستخدمة ضمان الوقاية الصحية و األمن لمعمال».

و في ىذا اإلطار أوجد المشرع الجزائري ىيئات و أجيزة تقوم بدور اإلشراف والرقابة عمى

المؤسسة المستخدمة من أجل التحقق من مدى إحتراميا المستخدم اإللتزاماتيا تمك ،وتنقسم ىذه

األجيزة بالنظر إلى مدى تبعيتيا لممؤسسة إلى نوعين فيناك من جية األجيزة الخارجية وعمى رأسيا
مفتشية العمل و ىيئات الضمان اإلجتماعي و من جية ثانية ىناك أجيزة الرقابة الداخمية التابعة و

الموجودة عمى مستوى المؤسسة و أىميا لجان المشاركة و لجان تقنية تعرف – اجان الوقاية

الصحية و األمن باإلضافة إلى أجيزة العمل فما مدى فعالية الميام الرقابية المخولة ليذه األجيزة

الداخمية التابعة وما ىي الميكانيزمات واآلليات الرقابية التي خوليا إياىا المشرع وما مدى كفايتيا؟

لئلجابة عمى ىذه اإلشكالية سنتعرض لمدور الرقابي ألجيزة المشاركة العمالية سواء المشاركة

بمفيوميا الواسع بواسطة ممثمي العمال ولجان المشاركة أو المشاركة بمفيوميا الضيق والمتمثمة في
لجان الوقاية الصحية واألمن وطب العمل  ،وأخي ار نستعرض ميام أجيزة طب العمل في ىذا

المجال.

أوال  -أجهزة المشاركة العمالية ودورها في عممية الرقابة.
في الحقيقة إن ىناك عدة مستويات لتمثيل العمال داخل الييئة المستخدمة فمن جية ىناك
ممثمي العمال عمى مستوى مجمس اإلدارة أو مجمس المراقبة  ،ومن جية ثانية ىناك لجنة المشاركة

ومندوبي المستخدمين و إلى جانب ذلك ىناك تمثيل خاص عن طريق مشاركة جياز متخصص في

ىذا المجال آال وىو لجان الوقاية الصحية واألمن تكريسا لنصوص قانون 07.-88

 -1لجنة المشاركة العمالية ومندوبي المستخدمين.
وتشكيمتيا.

قبل التطرق إلى تحديد الميام الرقابة ليذه األجيزة  ،البد أوال من بيان كيفية إنشاؤىا

أ -إنشاؤها وتشكيمتها.
قبل إصبلحات تشريعات العمل لسنة  ، 1990كانت المشاركة العمالية تتم عن طريق

نموذج التسيير المشترك "  ،4 " Cogestionوىذا في جميع مجاالت النشاط حيث كان لمنقابة

الوحيدة آنذاك « اإلتحاد العام لمعمال الجزائريين » دو ار مسيط ار في الحياة اإلجتماعية و اإلقتصادية

داخل الييئة المستخدمة  ،ومع صدور قانون  11-90عرفت عدة أشكال لتمثيل العمال فمن جية
ىناك ممثمي العمال داخل مجمس اإلدارة أو مجمس المراقبة وىذا في ما يخص الشركات التجارية

ومن جية ثانية ىناك لجنة المشاركة أو مندوبي المستخدمين.

 -3قانون  07-88مؤرخ في  26يناير  1988يتعمق بالوقاية الصحية و األمن وطب العمل  ،الجريدة
الرسمية عدد .04
-Leila Borsali Hamdan , Droit du travail , Berti , Edition Alger , 2014, P 351.
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بالنسبة لممثمي العمال  ،تنص المادة
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 05من أمر 04-01

5

 ،أن مجمس اإلدارة أو

المراقبة حسب الحالة يجب أن يخصص مقعدين لصالح العمال اإلجراء ،وبيذا الخصوص يوجد

تضارب بين األحكام المنظمة لمقانون التجاري و األحكام المنظمة لمعمل ال سيما بالنسبة لممؤسسات
اإلقتصادية الخاصة ،ذلك أن أغمب المؤسسات في ىذا القطاع تتميز بالعدد الصغير لمعمال حيث

يغيب أو ينعدم التمثيل العمالي بيذا الشكل تبعا لذلك .6
أما في ما يخص لجنة المشاركة فإن المادة

 95من قانون  11-90تنص عمى أنو يتم

تعيين من ضمن أعضائيا أو من خارجيم إداريين لتمثيل العمال داخل مجمس اإلدارة أو مجمس

المراقبة  ،كما جاء في المادة  91من األمر  721-96أن اليدف من إنشاء ىذه األجيزة ىو ضمان
تدخميا من أجل حماية العمال األجراء من األخطار التي يمكن أن تيدد صحتيم وأمنيم بإعتبارىم

األدرى بإحتياجات تدابير السبلمة في أماكن العمل.

و يؤخذ في عين اإلعتبار عند تشكيل ىذه األجيزة عدد العمال داخل المؤسسة المستخدمة

فإذا كان عدد العمال أقل أو يساوي عشرون (  )20عامبل تكون المشاركة بواسطة المندوبين ىذا إذا
كان لممؤسسة مقر واحد دون وجود فروع أو وحدات أخرى  ،أما في حالة تعدد أماكن العمل حتى و

إن كان عدد العمال بأحد العمال أقل من عشرين (

 )20عامل بشرط أن يتعدى العدد اإلجمالي

لمعمال ىذا الرقم  ،يجتمع العمال في أقرب مقر ليذه الوحدات من أجل إنتخاب مندوبيم حيث ينتخب

مندوب واحد لكل عشرين عامل ومندوبات إذا تراوح العدد ما بين  51إلى .151

إال أن الترشح لعضوية لجنة المشاركة ال يكون مفتوحا لجميع العمال ،حيث تمنع فئات

معينة من اإلنضمام إلييا وىي الفئات التي حددتيا المادة  97من قانون  11-90وىي عمى التوالي
اإلطارات القيادية في الييئة المستخدمة وأصول المستخدم وفروعو وحواشيو بالنسبة لمدرجة األولى
واإلطارات المسيرة والعمال الذين ال يتمتعون بحقوقيم المدنية والوطنية ويتم إنتخاب المندوبين عن

طريق اإلقتراع الحر المباشر والسري وعمى دورتين وفي حالة إعتراض بعض المشاركين يتم رفع

النتائج إلى القسم اإلجتماعي المختص.

و عند تثبيت نتائج االقتراع يتولى المندوب المنتخبون بدورىم إنتخاب لجنة المشاركة وىذا

من أجل إعداد نظاميا الداخمي وانتخاب مكاتبيا المتكونة من الرئيس ونائبو وفقا لممادة

قانون .11-90

 100من

 -5أمر  ، 04-01مؤرخ في  20أوت  ، 2001المتعمق بتنظيم وتسيير وخوصصتو المؤسسات ،الجريدة
الرسمية عدد ..47
-leila Borsali Hamdan, opcit, p352.
 -7أمر  21-96مؤرخ في  09جويمية  1996و يعدل ويتمم قانون  11-90المنظم لعبلقات العمل ،
الجريدة الرسمية عدد .43
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و المبلحظ أن المادة  95من قانون  11-90تنص أنو يتم تعيين من بين أعضاء لجنة

المشاركة أو من غير أعضاؤىا قائمين باإلدارة يتولون تمثيل العمال داخل مجمس اإلدارة أو مجمس

المراقبة  ،حيث يمكن أن يكون ليؤالء األعضاء الصفة النقابية خاصة كانوا من بين أعضاء لجنة
المشاركة ،وبالتالي إذا كانت مشاركة ممثمي العمال في إجتماعات ىذه المجالس مضمونة بنص

القانون في المؤسسات العمومية اإلقتصادية وىذا وفقا لممادة  05من أمر  01 – 04حيث يجب أن
يشكل مجمس اإلدارة أو مجمس المراقبة حسب الحالة عمى مقعدين إثنين (  )02لصالح العمال األجراء
وفقا لؤلحكام المنصوص عمييا في القانون المنظم لعبلقات العمل ،إال أن اإلشكال يطرح بالنسبة

لمقطاع الخاص ذلك أن تعيين ىؤالء يتم خبلفا لمقتضيات قانون العمل وفقا لممادة  611من التقنيين

التجاري أمر  59-75المعدل والمتمم

8

 ،أن الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العادية ىي من

تنتخب القائمين باإلدارة وتحدد مدة عضويتيم  ،وكذلك تنتخب ىذه الييئات أعضاء مجمس المراقبة

وفقا لممادة  662من نفس القانون .9

ب -مهامها الرقابية

في ما يخص لجنة المشاركة  ،تتنوع ميماميا بين تمك المرتبطة بالمستخدم وتمك الخاصة

بمكان العمل ،إال أن صبلحياتيا الرقابية تمارس داخل الييئة المستخدمة ،أي بأماكن العمل كما

تشير لذلك المادة  94من قانون .11-90

و في ىذا اإلطار تساىم ىذه المجنة في مراقبة كل التدابير واألحكام المطبقة في ميدان

الشغل و الوقاية الصحية واألمن وكذا األحكام المتعمقة بالضمان اإلجتماعي وقد خوليا المشرع من

أجل ذلك بعض اآلليات الرقابية تمارسيا قبل المستخدم حيث يمكنيا تسجيل أي إخبلل أو تدبير

صادر عن ىذا األخير كما ليا صبلحية إتخاذ اإلجراءات المناسبة من أجل ضمان تطبيق األحكام

التشريعية والتنظيمية الخاصة بحفظ الصحة واألمن وطب العمل.

و إلى جانب الرقابة تتمتع بصبلحيات أخرى ذات صمة ،حيث يمكنيا تمقي المعمومات من

طرف المستخدم خاصة في ما يتعمق بنسبة حوادث العمل واألمراض المينية والمعمومات المرتبطة

بمدى تطبيق النظام الداخمي وكذا تطوير المواد والخدمات والمبيعات والمنتوجات لما ليا من أثر في

إطار حفظ الصحة عمى تزايد المخاطر المينية  ،كما تتمتع بصبلحية إبداء رأييا قبل تنفيذ المستخدم

لجميع الق اررات المرتبطة بمقاييس العمل و النظام الداخمي وىذا بعد تقديم المستخدم لعرض األسباب،

وفي حالة الخبلف بينيما يتم إخطار مفتش العمل المختص وجوبا.

ومن أجل تسييل األمور عمى لجنة المشاركة عند أدائيا لمياميا  ،فرض المشرع عمى

المستخدم ضرورة توفير جميع الوسائل البلزمة في أماكن اإلجتماع مع توفير مكتب خاص بيا ،كما

ألزمو بضرورة منح األعضاء أوقات تفرع في حدود

 10ساعات شيريا دون حساب األوقات التي

يقضييا الممثمون في اإلجتماعات التي يستدعييم إلييا رب العمل وىذا وفقا لممادتين 103و 108من

 -8أمر  59-75المؤرخ في  26سبتمبر  ، 1975المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم .
- Leila Borsali Hamdan , op cit , p353.
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قانون  ، 11-90والى جانب الصبلحيات الممنوحة ليذه المجان يكون لمجنة المشاركة إلتزام بإعبلم
العمال الذين تمثميم عن جميع النتائج المتوصل إلييا ،مع وجود بعض اإلستثناءات .10
و بخصوص مندوبي المستخدمين تشير المادة

 96من قانون  11-90أنيم يمارسون

مياميم تحت مراقبة لجنة المشاركة في أماكن العمل المقين ليم ،وفي مجال الوقاية الصحية فإنيم ال

يتمتعون بصبلحية الرقابة عمى مدى تنفيذ المستخدم لؤلحكام المطبقة بخبلف لجنة المشاركة،

ويقتصر األمر عمى مجرد تمقي المعمومات من المستخدم خاصة تمك المتعمقة بمدى تطبيق النظام

الداخمي إال أنو يمكنيم القيام بأي عمل مبلئم في حالة عدم إحترام المستخدم لؤلحكام التنظيمية

والتشريعية ذات الصمة .

و يمارس ممثمي العمال بدورىم رقابة غير مباشرة عن طريق مشاركتيم في إجتماعات

مجمس اإلدارة أو مجمس المراقبة حسب الحالة  ،كما يكون ليم تمقي المعمومات التي تيم العمال بما

فييا تمك المتعمقة بحفظ الصحة واألمن وحق المشاركة في التصويت عمى الق اررات عن طريق

المجالس التي انضموا إلييا ،إال أنو  -وكما أسمفنا الذكر – قد ينعدم التمثيل العمال بيذا الشكل

خاص بالنسبة لنماذج المؤسسات اإلقتصادية في القطاع الخاص والتي تتميز بالعدد الصغير لعدد

العمال.

 -2أجهزة الوقاية الصحية واألمن وطب العمل.
رغم أن ىذه المجان ال تعد كأجيزة مشاركة عمالية بالمفيوم الصريح لقانون

 ، 11-90إال

أنيا تشارك عمى األقل في نطاق الوقاية الصحية واألمن في إعداد السياسة العامة لممؤسسة

المستخدمة بيذا الخصوص.

و قبل تحديد مياميا الرقابية في ىذا المجال  ،البد من تحديد أطر تأسيسيا وتشكيمتيا.

أ -تأسيس أجهزة الوقاية الصحية واألمن وطب العمل وتشكيمتها.

يتم تأسيس ىذه المجان وفقا لنص المادة  23من قانون  07-88المتعمق بالوقاية الصحية

واألمن وطب العمل عمى مستوى الييئة المستخدمة إال أن صورىا تتفاوت حسب نشاط المؤسسة
وحجميا فيناك من جية المندوبون تم لجان الوقاية الصحية واألمن وأخي ار ىناك مصمحة الوقاية

الصحية واألمن.

أما عن إلزامية تأسيس ىذه األجيزة فيو مرتبط بعدد العمال  ،حيث تؤسس لجنة المؤسسة ،

يستمزم األمر تشغيل أكثر من تسعة (  )09عمال مرتبطين بعبلقة عمل لمدة غير محددة وىذا وفقا

لممرسوم التنفيذي رقم 09-05

11

المادة  02منو  ،حيث تتكون ىذه المجنة من  03أعضاء يمثمون

مديرية الييئة المستخدمة و يمثمون العمال في المؤسسة .

 -10يتعلق األ مر بالمعمومات ذات الطابع السري والمتعمقة بأساليب الصنع والعبلقات مع الغير.

 -11مرسوم تنفيذي رقم  09-05مؤرخ في  08يناير  ، 2005المتعمق بالمجان المتساوية و مندوبي الوقاية

الصحية واألمن ،الجريدة الرسمية عدد .04
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و بخصوص مندوبي و  03أعضاء الوقاية من شروط تعينيم وجود تسعة (

 )09عمال

فأقل مرتبطين بعقود عمل غير محددة  ،ويتعمق األمر بمندوب واحد يساعده في عممو إثنان من

العمال ذوا خبرة وتأىيل في مجال الوقاية الصحية.

و باإلضافة إلى لجنة المؤسسة ومندوبي المستخدم الوقاية ىناك لجنة ما بين المؤسسات

وذلك عند تتجمع عدة مؤسسات تابعة لنفس الفرع أو لعدة فروع مينية تشغل أكثر من

 09عمال

بعبلقة عمل محددة سواء في قطاع البناء واألشغال العمومية والري أو متعمقة بتقديم الخدمات والنقل

والتخزين ، 12وتسمى في ىذه الحالة بالمجنة وفقا لممادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم
والمادة  22من المرسوم التنفيذي رقم .09-05

10-05

13

كما توجد لجان خاص بقطاع البناء واألشغال العمومية والري  ،وىي لجان متساوية

األعضاء  ،تضع السياسة العامة لموقاية الصحية في ىذا القطاع  ،حيث تنضم إلييا إجباريا

المؤسسات التي بالميدان  ،تؤسس ىذه المجان طبقا لممادة
صدر المرسوم التنفيذي رقم 12-05

واألشغال العمومية.

14

 38من قانون  ، 07-88وتطبيقا لذلك

المتعمق بتدابير الوقاية الصحية واألمن في قطاع البناء

أما عن مصمحة الوقاية الصحية واألمن  ،فيي تؤسس إلزاميا عندما يتعدى عدد العمال

بالييئة المستخدمة  50عامبل أو عند ما تقتضي أىمية المؤسسة المستخدمة ذلك وظيفة نشاطيا
حسب نص المواد  02و  03و  04من المرسوم التنفيذي رقم
المصمحة تمحق برئيس المؤسسة أو الوحدة.

 ، 11 - 05والمبلحظ أن ىذه

وبخصوص تشكيمية ىذه األجيزة  ،فإن عدد األعضاء يختمف حسب المستوى الذي يعدون

فيو فعمى مستوى لجنة الوحدة فيتحدد بأربعة أعضاء  ،إثنان يمثبلن مديرية الوحدة واثنان يمثبلن

العمال ، ،أما عمى مستوى المؤسسة فيم ستة أعضاء ثبلثة يمثمون مديرية المؤسسة وثبلثة يمثمون

العمال حيث يعين ممثمي العمال من قبل الييكل النقابي األكثر تمثيبل وىذا بنص المادة

 09من

المرسوم  ، 09-05وىي حالة غيابو يتم تعينيم من قبل لجنة المشاركة ،وفي حالة عدم وجودىما
معا يتم التعيين من قبل مجموع العمال لمدة ثبلث سنوات قابمة لمتجديد حيث يتم إختيار األعضاء

عمى أساس خبرتيم في مجال الوقاية الصحية ويتم تنصيبيم من قبل المستخدم أو من يمثمو .

 -12سكيل رقية  ،دور لجان الوقاية الصحية واألمن في وقاية العمال من األخطار المينية داخل المؤسسة ،

المؤسسة األكاديمية لمدراسات اإلجتماعية واإلنسانية  ،العدد  ، 11الجزائر  ، 2016ص .82

 -13مرسوم تنفيذي رقم  10-05مؤرخ في  08يناير  ، 2005يحدد صبلحيات لجنة ما بين المؤسسات

الوقاية الصحية واألمن وتشكيميا وتنظيميا وسيرىا الجريدة الرسمية عدد .04

 -14مرسوم تنفيذي رقم  12-05مؤرخ في  08يناير  2005يتعمق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية واألمن

المطبقة في قطاعات البناء واألشغال العمومية والري  ،الجريدة الرسمية عدد .04
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غير أن بعض الفقو يرى أن المشرع لم يميز عند تحديد عدد الممثمين بين المجان الموجود

في المؤسسات الكبرى و الصغرى  ،حيث كان عميو أن يقدر حجم المؤسسة ودرجة خطورة

نشاطيا.15

ب-المهام الرقابية ألجهزة الوقاية الصحية واألمن.
وفقا لممرسوم التنفيذي رقم

 09-05تمتزم لجان المؤسسة بإعداد السياسية العامة لمييئة

المستخدمة في مجال الوقاية الصحية واألمن  ،حيث تشترك أجيزة الوقاية الصحية عموما في ىذه

الميمة والتي قد تضيق أو تتسع بحسب نطاق تدخميا.

تتماثل صبلحيات كل من مندوبي المستخدمين و لجان المؤسسة والمجان المشتركة بين

المؤسسات ومن أىميا التأكد من مدى انسجام وتوافق مخططات الوقاية الصحية واألمن مع األخطار
المنتشرة في وسيط العمل ىذا باإلضافة إلى ميمة تنسيق التدابير الحمائية سواء ذات الطابع الفردي

أو تمك ذات الطابع الجماعي والتأكد من مدى تطبيقيا داخل المؤسسة  ،والى جانب صبلحيتيا

الرقابية تمارس ميام أخرى ذات صمة بالوقاية الصحية في التزاميا بإعبلم العمال وتكوينيم خاصة

أولئك الذين يشتغمون وسط خطر أو عند إلتحاقيم بمناصب عمميم ألول مرة أو عند تغيير مناصب

العمل أو الوسائل المستخدمة  ،كما يقوم بإعداد دراسات واحصائيات حول حوادث العمل مع إعدادىا

تقارير عن مجمل أنشطتيا حيث تبَمغ نسخا منيا إلى مفتش العمل المختص إقميميا وىذا وفقا لممادة

 08من المرسوم التنفيذي رقم  10-05السالف الذكر.

و تمارس من جيتيا مصمحة الوقاية الصحية واألمن صبلحيات أكثر إتساعا  ،حيث يسمح

ليا بالدخول في أماكن العمل والقيام بتفتيشيا.

و تقوم بتفتيش مناصب العمل بعد اإلتصال والتنسيق مع المجنة المتساوية األعضاء ،

من أجل التأكد من مدى تطبيق القواعد المنصوص عمييا في التشريع والتنظيم المعمول بيما ومدى

إحترام التدابير الخاصة بالوقاية و األمن وىذا وفقا لممواد  09و  10من المرسوم  12-05كما تقوم
بميام أخرى كإعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات من أجل الوقاية من األخطار المينية ،مع

إلتزاميا بإعداد إحصائيات عن حوادث العمل وتكوين وتعميم العمال األجراء في ميدان الوقاية

الصحية واألمن .

و يخوليا المشرع وفقا لممرسوم المذكور أعبله ،القيام بتحقيقات عن حوادث العمل والمساىمة

في المجاالت التي من شأنيا تحسين ظروف العمل  ،وذلك بمساعدة بعض الييئات المتخصصة في
الوقاية الصناعية والبيئة في وسط العمل  ،حيث تحاول بالتنسيق مع ىذه الييئات التنبؤ باألخطار

المحتممة الوقوع من أجل تفادييا أو التقميل من نسبة حدوثيا عن طريق إدخال مقاييس عمل جديدة

واعادة تييئة مناصب العمل و تغيير الظروف والوسائل التقميدية المعمول بيا  ،كما تمتزم مصمحة

الوقاية الصحية واألمة وطب العمل بمسك مجموعة من السجبلت من أىميا سجل الوقاية الصحية
واألمة وطب العمل وسجل حوادث العمل وسجل تدوين التقارير المتعمقة بحوادث العمل.

 -15سكييل رقية  ،المرجع السابق  ،ص .83
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إال أن المشرع أغفل وضع صمة أو رابط بين صبلحيات ىذه المجان عموما بما فييا لجنة

المؤسسة والمجنة المشتركة من جية ولجان المشاركة من جية أخرى ،وذلك لتناظر وتماثل

الصبلحيات المخولة لكل منيا ،وعميو وفي حالة تعدي عمى اإلختصاصات يمكن عرض النزاع عمى

المستخدم أو مفتش العمل المختص أو أمام الجية القضائية المختصة .16
ثانيا  :جهاز طب العمل.

في الحقيقة إن العمل قد يتعمق إما بأجيزة داخمية تابعة لمييئة المستخدمة وىذا فيما يخص

بطبيب المصالح الطبية التابعة لمييئة المستخدمة أو في مصمحة طب العمل المشتركة ما بين

المؤسسات  ،و قد يتعمق األمر بأجيزة خارجية إذا كانت في إطار إتفاق مع القطاع الصحي وفقا

لئلتفاقية النموذجية.17

و قبل التطرق إلى التدخبلت والصبلحيات المخولة لجياز طب العمل في مجال الوقاية

الصحية واألمن ،سنحاول اإلحاطة بمفيومو واإلطار القانوني إلنشاء المصمحة الخاصة بو.

-1إنشاء مصمحة طب العمل.

إرتبط ظيور طب العمل تاريخيا بالمساىمة في تنظيم العمل وتحسين ظروفو وقد
انحصرت ميامو أساسا في الجانب الوقائي واستثناءا في القيام بميام عبلجية ،حيث وضعت المجنة
المشتركة لممنظمة الدولية والمنظمة العالمية لمصحة في دورتيا األولى لسنة

 1960مفيوما واسعا

لطب العمل " ...ييدف إلى المحافظة عمى الدرجة القصوى من الرخاء الجسمي و الذىني

واإلجتماعي لمعمال في جميع الميمة وترقيتيا  ...ووضع العمال وابقائيم في المينة التي تبلءم

وضعيم النفسي والفزيولوجي . "18

و من جيتو ألزم المشرع الجزائري المؤسسة المستخدمة بإنشاء مصمحة لطبيب العمل وىو

إلتزام يتكفل المستخدم بمصاريفو وفقا في عممو ممرضون أو بمصالح طبية خاصة بكل مؤسسة،

وىذا حسب أىمية طبية مشتركة ما بين المؤسسات عمى أساس إقميمي أو عن طريق إبرام إتفاقية مع

القطاع الصحي في إطار إتفاقية نموذجية .19

و إذا تخمى ىذا القطاع عن إلتزاماتو يجوز لممستخدم التعاقد مع أي ىيكل مختص في طب

العمل أو طبيب مؤىل في إطار إتفاق نموذجي  ،كما يشارك ممثمي العمل في كل قرار يتخذه

الطبيب ،يكون خاصا بمباشرة طب العمل عمى مستوى المؤسسة  ،حيث يؤدي الطبيب ميامو عمى

16

- Leila Bousali Hamdan , op.cit , p355.
 -17وفقا لممادة  14من القانون  07-88والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  02أفريل  1995المحدد

إلتفاقية طب العمل  ،الجريدة الرسمية العدد .30

 -18بشير ىدفي  ،الوجيز في شرح قانون العمل  ،عبلقات العمل الفردية والجماعية  ،دار الريحان لمكتاب ،

الجزائر  ، 2001ص .172

 -19نوال فنينح  ،دور طب العمل و آليات ضمان الوقاية الصحية و األمن  ،مجمة القانون اإلجتماعي ،

جامعة العدد الثاني  ،جامعة وىران  ،دار الغرب لمنشر و التوزيع  ،الجزائر  ، 2011 ،ص .52
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أساس ميقات بمعدل ساعة واحدة (  )01لكل  15خمسة عشر عامبل يعممون في موقع متوسط
الخطورة أو قميل الخطورة ويمكن زيادتو وىنا وقتا لممرسوم التنفيذي رقم .20120-93

 -2الصالحيات الرقابية لطبيب العمل في مجال الوقاية الصحية واألمن.

كما ذكرنا أنفا إن طب العمل ىو طب وقائي أساسا وطب عبلجي استثناءا ،غير أننا سنركز
أكثر عمى الميام الرقابية لطبيب العمل في إطار حفظ الصحة و األمن المينيين  ،وفي سبيل القيام

بيذه الميام خولو المشرع من خبلل المادة  17من قانون  07-88والمادة  23من المرسوم التنفيذي

رقم  120-93إمكانية اإلطبلع عمى طبيعة المواد المستعممة وتركيباتيا و كيفيات استعماليا
والمناصب التي تعالج فييا ىذه المواد ،وكذلك اإلطبلع عمى أساليب العمل الجديدة و نتائج

اإلجراءات و التحاليل المنجزة ،بل أن المشرع ألزم الجية المختصة في الييئة المستخدمة بأن تطمعو

عمى ىذه المعمومات.21

يتعين تخصيص الرقابة فيو من طرف
تكيف الوقت الذي ً
كما عمى الييئة المستخدمة أن ً
طبيب العمل في وسط العمل ،ومن أجل تحسين ظروف العمل تبعا لطبيعة األخطار وعدد العمال

والشكل الذي ينظم وفقو طب العمل وفقا لممادة  17من قانون  07-08و المادة  25من المرسوم

التنفيذي  ، 120-93وتشكل مخالفة إمتناع المؤسسة المستخدمة عن إتخاذ التدابير العامة والى تمكن
طبيب العمل من الدخول إلى أماكن العمل واألماكن التي تخصص لراحة عمال المؤسسة ميما يكن

نوع تنظيم طب العمل طبقا لممادة  26من المرسوم المذكور أنفا  ،كما عمى المؤسسة المستخدمة أن

تمتزم بأراء طبيب العمل .

و إلى جانب ذلك يجب أن تأخذ في عين اإلعتبار ىذه اآلراء ،وخصوصا فيما يتعمق بتبديل

المناصب بسبب إصابة صحية و كذا تحسين ظروف العمل وتخصيص المناصب لفئة المعوقين ،
و في حالة العكس بعد ذلك مخالفة من قبل المؤسسة المستخدمة و كذلك منع الطبيب من إخطار

مفتش العمل يعاقب عمييا وقت لممادة  38من قانون .788

كما يجوز لطبيب العمل في حالة تحققو من وجود خطر وشيك أن يقوم بإشعار مسؤول

األمن أو مسؤول الوحدة أو من يمثميما أو ينوب عنيما قانونا  ،و ىذا من أجل إتخاذ التدابير

البلزمة وفي حالة العكس يتم تبميغ مفتش العمل المختص إقميميا و الذي يمكنو

القيام بإخطار

الوالي من أجل إتخاذ التدابير المبلئمة  ،إال أن الطبيب أثناء أدائو لميامو قد تتعارض صبلحياتو مع

سمطات المؤسسة المستخدمة،وعميو بإمكان الجياز المكمف بالرقابة عمى نشاط طب العمل الدخول

إلى المؤسسة والوحدات والمنشآت التابعة ليا لمقيام بأي تحري أو إجراءات رقابية أخرى وفقا لممادتين

 35و  36من المرسوم التنفيذي رقم .120-93

 -20مرسوم تنفيذي رقم  12-93مؤرخ في  15ماي  ، 1993المتعمق بتنظيم طب العمل  ،الجريدة الرسمية
 ،العدد .33

 -21يبدو أن المادة  35من قانون  120-93قد خص األطباء المكمفون بوظيفة الرقابة والتفتيش عمى وجو

التحديد بيذه الصبلحيات.
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و نشير في األخير أنو رغم الصبلحيات الرقابية الممنوحة لطبيب العمل في مجال حفظ

الصحة واألمن  ،إال أنو قد تفرض عميو بعض القيود بفعل إرتباطو بعقد عمل مع الييئة المستخدمة

مثمو مثل باقي العمال األجراء  ،مما ينفي عنو نشاطو طابع اإلستداللية ويضعف من مركزه القانوني

أثناء أدائو لميامو .22

الخاتمـــــــــــة:

عمى الرغم من التدخبلت العديدة لمشرعين الوطني من خبلل قانون اإلطار

 07-88و

نصوص التنظيمية األخرى في منح الصبلحيات الرقابية المناسبة لعدد من الييئات و األجيزة

الداخمية لممؤسسة المستخدمة  ،إال أن ىذه الصبلحيات تبقى مقيدة في الكثير من األحيان  ،فعمى
مستوى لجان الوقاية الصحية واألمن و ىي متساوية األعضاء مكونة من ممثمين عن اإلدارة و

ممثمين عن العمال نبلحظ أنو يتم ترأسيا من قبل المستخدم مما يطعن في مصداقيتيا عند ممارستيا

لمياميما الرقابية  ،ونفس الشئ يصدق عمى طبيب العمل بإعتباره مرتبط بعقد عمل مع الييئة
المستخدمة التي يمارسو ميامو داخميا مما يمس بإستقبلليتو  ،كما نشير أخي ار أن المشرع أغفل

وضع صمة الربط ما بين الصبلحيات المتداخمة لكل ىذه األجيزة  ،وىي كميا نقائص عمى المشرع

تداركيا من خبلل التعديبلت المقبمة.

 -22فنينخ نوال  ،المرجع السابق  ،ص .61-60
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