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 مقدمة

 

 

 

 لتقديرات منظمة العمل الدولية فإن 
ً
الشغل  ثحواد بسببسنويا  حتفهم يلقون شخص ألف مائةوثالث مليوني   طبقا

ي  شخص واحد كل خمسة عشر ثانية، كما بمعدل أي  المهنية،واألمراض 
 من إصابة مرتبطة بالعمل 153يعان 

ً
ي نفس  شخصا

 
ف

ة الزمنية  . الفتر

 

ي العمل، فإن 
 
 للمؤتمر العالمي للسالمة والصحة ف

ً
ي العمل،   تقع حادثةألف  860ووفقا

 
تب عنها كل يوم ف ة تكاليف مباشر تتر

ة   مليار يورو.  2,57بنحو تقدر أو غت  مباشر

 

ي بعض األحيان، ولكنها تؤدي  ةقد تكون دائمأو عقلية تؤدي إىل إعاقات جسدية  شغلحوادث الالمهنية و إن األمراض 
 
ف

ات سلبية عديدة عىل   إىل تأثت 
ً
، وتعطل العمل، والمطالبات، وزيادة أقساط العمال األكفاء مثل خسارة  المقاوالت،أيضا

كة  ار بسمعة الشر ، واألض   . وإغالقها أالتأمي  

 

ات خاصة عن األمراض  تعد و   والسالمة المهنية.  الصحةتدبت  المهنية وحوادث الشغل مؤشر

 

  للدراسة:  الهدف العام

 

  ي م وفرةالمت يةاألدبيات والوثائقاستعراض
 
 .المغرببحوادث الشغل واألمراض المهنية  جالف

 

  متتو  عىل وفرةواألمراض المهنية المتالشغل حوادث وتحليل البيانات المتعلقة بإحصائيات  تجميعو تحديد 

كاء م  القنيطرة.  -سال -الرباط جهة  عىل صعيد  المؤستاتيي   ختلف اإلدارات والشر

 

  سيتم  البيانات صنفتحديد  
  والتجميع والت احتياجات الوصفمع وافق تل تتجميعها وفق سبالن 

حليل الن 

  اتخاذ القرارات المتعلقة بالوقاية من حوادث ترفعأن  شأنها من 
 
لمهنية واألمراض ا الشغل من الكفاءة وتتاعد ف

 الصحة والتالمة المهنية. لنهوض با عامبشكل و 

  ي نظام
 
ي لظروف الحياة المهنية. للواألمراض المهنية  الشغلحوادث  عن المعلومات لنقلالتفكت  ف

 معهد الوطن 
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نية واألمراض المه شغلالعن حوادث  البيانات ومعالجةتجميع النتائج الرئيتية للمرحلة األوىل: حالة أداء نظام  1

  المغرب والتوصيات المتعلقة 
 
 بتحتينه: ف

  بيبليوغرافية  دراسة 1.1
 
يعية والتنفيذية واإلحصائية ف  الجوانب التشر

 

  أساسا من تحديد مبادئلقد مكن البحث 
 
قة بحوادث وتحليل التقارير المتعل لتجميع المنهجية اإلحصائية الببليوغراف

 وجه الخصوص، النقاط التالية:   المهنية وعىلواألمراض الشغل 

 : الشغل حوادث إحصائياتاختيار الهيكل المتؤول عن   1.1.1

 

ة يجامعؤسسة مو/أو تابعة للدولة  مؤسسة مركزيةوتحليلها من قبل  لشغلاحوادث  تإحصائيا جهازمستقل بتجميع يتكفل

 :يىلي  يعهد إليها بما 

 

  .ي وضع سياسات وقائية وطنية
 
 المساهمة ف

  ي  األولوية للتحريإعطاء
 
ي مخاطر الف

يائية أو بيولوجية وعن  النر يحتمل أن تكون ناجمة عن عوامل كيميائية أو فت  

 مشاكل صحية. 

  امج النهوضب ي الوقاية لفائدة العمال المعنيي   تر
 
 . تكوينية ف

 تقييم المخاطر الجديدة .  

 : المعلومة وتميي    تصنيفتصنيف نظم  1.1.2

شنشاء نظام متكامل لجمع البيانات إل  برمجيات وضع واألمراض المهنية الشغليتطلب إنشاء نظام معلومات عن حوادث 

 . وتحليلها 

 البيانات:  وترمي    مالءمة 1.1.3

 . قابلة للمقارنةأجل وضع إحصاءات دولية  والترصي    ح مننظم التسجيل مالءمة الموحدة هو  وسائل اإلعالم الغرض من

 نية. واألمراض المه الشغلعن حوادث اإلحصائيات  إلعداد يتطلب ذلك استخدام نظم التصنيف الدولية  : المالءمة 

 

 أنظمة تصنيف مختلفة:  توجد 

 

  ي التصنيف الدوىلي  الدولية،   العملللمهن الذي وضعته منظمة  النموذجر

   ، ي
 نظام تصنيف النشاط االقتصادي الوطن 

  ي التصنيف الدوىلي  االقتصادية لألمم المتحدة.  وكل األنشطةحسب النشاط الصناعي  النموذجر

   :ملحوظة
 
. لشغلاعام منهجية اإلحصاءات األوروبية بشأن حوادث  بشكلالشغل ، تتبع إجراءات تسجيل حوادث أوروبا ف

ي  وتصنف القطاعات المهنية وفقا 
 
ي لألنشطة االقتصادية ف

ي للتصنيف اإلحصان  أرقام(  4ة من مكونمدونة  ؛اإلتحاداألورونر

ي اإلتحاد  من
  ( (EUROSTAT األوروئ    المكتب اإلحصان 
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 ترمي   إصابات الجتم واألمراض : 

  لألمراضللتصنيف الدوىلي بصفة عامة، يتم ترمت   األمراض وفقا (CIM10) 

 

  ي
 
، ف ي

ي الواليات المتحدة عىل الصعيد الوطن 
 
مت   اإلصابات واألمراض ف

ي أمريكا الشمالية، تم وضع نظم لتر
 
ف

مت   
اك مع كندا والمكسيك، مختلف وأكتر دقة من نظم التر ، الذي تم تطويره باالشتر مت   الصناعي

حي   أن التر

 الدولية.  

 

  مت   وضعه
 للتر

ً
دوىلي لإلحصاء التابع لمنظمة العمل الدولية ال المكتبوتستخدم بلدان أخرى هيكال

ILOSTAT)) .أنظمة األمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية 
ً
 ، ولكنها تستخدم أيضا

 الجوانب األخر :  1.1.4

 

يعية  للجوانبهذه الدراسة الببليوغرافية أيضا  تطرقت البيانات  تجميعلللنظام القائم  والتطبيقية واالحصائيةالتشر

 : يىل  المغرب، وال سيما ما بواالمراض المهنية  الشغل عن حوادث

 

 ي    ع لجهات ا وكذلكواألمراض المهنية،  الشغل التعويضات فيما يتعلق بحوادثو  الترصي    ححول نظام  التشر

 بها؛المعنية 

 

 واألمراض المهنية من الناحية العملية: أنواع البيانات المنتجة الشغل  وإدارة حوادثبتدبت   الجوانب المتعلقة

 . المعلومات بهذه عالقةصنع القرار  وأشكالها المعلومات، وتحليل ودوائر والمجمعة، 

 (: ليوغرافياحصيلة الدراسة المعلوماتية )بب 1.2

 

ي  ،واألمراض المهنية كما يىلي  الشغلمختلف خطوات اإلبالغ والتعويض عن حوادث  وتتمثل
 
 : ف

 المرحلة اإلدارية:  1.2.1

 

 محددة: بتعدد الجهات المتدخلة حيث يقوم كل منهما بمهام  تتمت   هذه المرحلة

 
   األجي : 

ي غضون  المشغلإبالغ  شغل ةيقع ضحية حادثأجت  يجب عىل كل 
 
ساعة كحد أقىص، باستثناء حاالت القوة القاهرة  48ف

وعة.    أو االستحالة المطلقة أو األسباب المشر

ة بثالثة نسخ من مختلف الشهادات الطبية: األولية، المشغلإبالغ  ها أو ممثل ها حقوق أو ذويويتعي   عىل الضحية  مباشر

ي غضون والتوطيد أوالشفاء، أ العمل، أو إستئنافوالتمديد، أ
 
، باستثناء حالة إنشائها ساعة من تاري    خ  24، الموت واالنتكاس ف

وعةالقوة القاهرة أو االستحالة المطلقة   ،أو األسباب المشر

ي  أيكما أن 
ي غضون يتم التبليغ  بالتعويض عنه يجب أن األجت  يطالب  مرض مهن 

 
 يوما من توقف العمل.  15عنه ف

ي ثالثله وشهادة طبية  المسلمةعليها من شهادات العمل  مصادقويجب عىل الضحية أن يرفق بإعالنه نسخة 
 
 نسخ، ف

 المحتملة.  وتبعاتهتبي   طبيعة المرض ومظاهره، 

ي غضون 
 
 ثالث نسخ، تبي   حالته والعواقب من شهادة طبية للسلطةتسلم الضحية توطيد، الأو الشفاء ساعة من  48وف

 النهائية للمرض. 
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  بما يىل  المشغل يقوم : 

ي حالة وقوع 
 
 : حادثة شغلف

 

ل المشغعىل وجه الخصوص أسماء وعناوين تبي    لمن يمثلهم، شهادة حقوقه أو لذوي * إصدار شهادة للضحية أو 

كة المؤمنة  وإسم ،ا وطبيعة الحادث وتاري    خ حدوثه ةوضحية الحادث    ورقمالشر
 
التأمي   ورقم تتجيل الضحية ف

  للصندوق ال
  . (CNSS)ضمان االجتماع  الوطن 

 

كة التأمي    ي حالة القوة القاهرة أو االستحالة  ،ا تاري    خ وقوعهال يتجاوز خمسة أيام من أجل في ةالحادثعن  * إبالغ شر
 
إال ف

وعة، حنر لو استمر  ي العمل تالمطلقة أو األسباب المشر
 
المتعلق بمدونة  99-17من قانون رقم  20طبقا للفصل و  الضحية ف

ة يتم اإلبالغ و  ،التأمي    كة التأمي    عند مباشر مقابل  يبعث برسالة مسجلةصاحب العمل، أو  باإليداع لدىمقابل وصل شر

 .  وصل

 

: بالحادث الترصي    ح  ويرفق  ما يىلي

 

  األوىلنسخة من الشهادة الطبية 

  ،طة القضائية أو محرص  وعند االقتضاء ي حالة حدوث ،ةالحادثوصل معاينة الشر
 
ما لم  يابا،إذهابا أو  التنقلأثناء  ها ف

وعة تحل  . دون ذلك أسباب مشر

 

بنسخة  تضاءه عند اإلقوتزويد لمديريته،ضمن دائرة االختصاص اإلقليمي حادثة شغل بأي  للشغل مدير اإلقليم  ال* إبالغ 

، باستثناء حالة القوة القاهرة، أو االستحالة بالحادثة  من الترصي    ح كة التأمي   ي غضون خمسة أيام من تاري    خ تقديمه إىل شر
 
ف

وعة، أو إرسالها بواسطة رسالة   . الممع اإلقرار باالستمضمونة المطلقة أو األسباب المشر

ي غضون لدى  الملفإيداع * 
 
كة التأمي   ف إستئناف ساعة من تاري    خ استالم نسخة من الشهادات الطبية: التمديد،  48شر

ي لطبيب التوطيد  ، الشفاء،العمل  متخصص. خبت  ، الوفاة، االنتكاس، وعند االقتضاء، التقرير الطنر

، فإن التأمي   عن حواد  إىل: إجباري بالنسبة الشغل  ثللتذكت 

 

 ي  لألجراء
 CNSS).اإلجتماعي )ضمان للالخاضعي   لنظام الصندوق الوطن 

 ن. و المتعاقدو  المؤقتون، المياومونالسلطات المحلية  أعوان 

 ي للضمان االجت الصندوقبنظامأو بنظام الوظيفة العموميةغت  المشمولي   العمومية  المؤسسات أجراء
. الوطن   ماعي

 

ي  اإلكتتابعند  ،المشغلي   ويتعي   عىل 
 
كة التأمي   نسخة ف ورقة من دق عليها امصعقد التأمي   أو تجديده، أن يرسلوا إىل شر

.  لدى الصندوق واألجور باألجراء الترصي    ح  ي للضمان االجتماعي
 الوطن 

 

  :  
  حالة المرض المهن 

 
 ف

ومهنتهتحمل اسم صاحب العمل  ورقة هذلك، بتسليم األجت  منه ، بمجرد أن يطلب المشغل يقوم ه تفيد بأن وعنوان واألجت 

.  األجت   ي
 مصاب بمرض مهن 

 

عمله عىل استخدام مواد معرضة لإلصابة بأمراض مهنية، قبل أساليب تنطوي كل مشغل وباإلضافة إىل ذلك، يجب عىل  

.  ويجب أن تصدر هذه االعالنات عن طريق رسائل مسجلة مع االقرار الشغل، أن يعلن ذلك إىل مفتش األعمالبدء 

 باالستالم. 
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  داخل المقاولة لجنة الصحة والتالمةدور (CHS :) 

   داخل المقاولة والتالمةمهام لجنة الصحة  نإ
لجنة الصحة  وتقوم . جودةإنتاج معلومات موثوقة وذات تقتض 

  أعقاب وقوع حادث والتالمة
 
. شغل  ةبالتحقيق ف  

لمشغل ايمثل  واحد  اللجنة؛عضوان من يتهر عليه و أو مرض مهن 

 للنموذج الذي  ا .  ويتعي   عليهماألجراء واآلخر يمثل 
ً
الشغل المكلفة ب الحكومية ةالتلط حددتهتقديم تقرير وفقا

.  ويرسل هأو المرض الم ةالمتعلق بظروف الحادث  
   الشغل وإىل طبيب الشغلشنتخة من التقرير إىل مفتش  المشغلن 

 
ف

 يوما من حدوثه.  15غضون 

ي 
 
ي الواقع فإن  وف

 
،تقرير التحقيق هذا، ف منهجية  عىل مكوني   جانب أشخاص غت   ؛ منا سطحيعادة  يكون الواقع اليومي

ي المعلومات عىل هذا المستوى. 
 
ا ف ي أوصت بها منظمة العمل الدولية، ومن ثم، فإن هناك نقصا كبت 

 الدراسة االستقصائية النر

ي نهاية كل عام، تقريرا سنويا عن تطور المخاطر المهنية ( CHSلجنة الصحة والسالمة )وباإلضافة إىل ذلك، تقدم 
 
قا إنطالف

ي  البحوثنتائج جميع من 
ي المعلومات  رةالدقة والوفمعظم هذه التقارير تفتقر إىل  ونالحظ أن. تم إعدادها االستقصائية النر

 
ف

أولوية  (CHSلجنة الصحة والسالمة ) أعضاء وتكوينيجب أن يكون اختيار  وعليه، . بعد عدة رسائل تذكت   إال يتم إرسالها ال و 

 .  لتعزيز الصحة والسالمة المهنيتي  

 

 ت  
 بشأن األمراض المهنية  الترصي    حالتلطة المحلية تلق 

ي بالمرض  يتم الترصي    ح
لمكلفة ا المحليةاإلقليمية أو  السلطة( إىل ،... يمثلها الضحية )أو الشخص الذي  من طرف المهن 

ي الحالالدرك، أو،  رئيس شية الترصي    حأو البلدية.  وخارج المدن، يمكن أن يتلقر هذا  بالمراقبة
مركز س ، رئيإذا إقتىص 

طة  .الشر

ي تتلقر 
الشهادة  ، مع نسخة منأخرىرسل تعىل الفور.  و  محرص  ويتسلم نسخة منهبإعداد  الترصي    حوتقوم السلطة النر

 . الشغلالمريض وإىل مفتش مشغل الذي شغل األجت  الطبية األولية، إىل آخر 

 

ي غضون 
 
ي  مة اإلبتدائيةالمحكساعة، ال تشمل أيام األحد والعطل الرسمية، إىل  48ويرسل الملف ف

 
ي  القضائيةالدائرة ف

النر

ي غضون األشخاص . ويرسل إىل نفستقع بها المؤسسة المشغلة
 
ساعة من اإليداع، نسخة من شهادة الشفاء أو  24، ف

 . العمل إستئناف

 

  الطبيب دور 

.  ويتعي   عىل  الشغل يقوم الطبيب المعالج )أوطبيب ي
ي تثبت وجود مرض مهن 

( بإعداد ثالث نسخ من الشهادة الطبية النر

ض أنه يشكو من  األجت  أن  الحظ أثناء مزاولة عمله طبيب كل ي أو يفتر
ي مرض مهن 

البلدية لطة السيرصح بذلك لدى ، أن مهن 

 . المكلفة بالمراقبة أو المحلية

 المرحلة القضائية:  1.2.2

 

ي المحكمة االبتدائية أن  إىلي  يعود 
ي للمرض  فيما يتعلقيقول كلمته قاض 

 دد مختلفوأن يحالمرصح به بالطابع المهن 

ي يحق للضحية أن يحصل عليها.  المستحقات
 النر

:  ويتوىل عي الخبت  مسؤولية ما يىلي
 الطبيب الشر

 

   ،تأكيد التشخيص 

  ي تمكن
ي المرض المن الحصول عىل تعويض فيما يتعلق بتقييم المعايت  النر

 .مهن 

  و الدائم. أمعاش العجز الجزئى و أالعجز تقدير معدل التعويض الدائم عن 

 )إن التعويض عن العجز المؤقت يؤدي إىل فوائد نقدية وعينية(. 
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  :متطرة الصلح 

ي  مسطرة الصلح تشكل   
و أ الشغلحادثة إىل إبرام اتفاق بي   ضحية قد تقضي خطوة إلزامية 18-12 القانون ا ينص عليه النر

كة ذوي الحقوق ة  اليومية خاللالتكفل بالمصاريف من االستفادة من  مصاحب العمل من أجل تمكينهالمؤمنة ل والشر فتر

ي حالة العجز الدائم.  وتعويضاتالعجز المؤقت 
 
ي شكل معاش ف

 
 ف

 

  ي
 
م نهائيا وال يخضع ألي طعن أمام و .  تقرير المصالحةيسجل االتفاق بي   الطرفي   ف لمحكمة ايعتتر االتفاق المتر

ي يكفلها أقل من تلك الأو ذوي الحقوق للضحية الممنوحة  والتعويضات، ما لم تكن التكاليف المختصة اإلبتدائية
نر

كة التأمي   ملزمة بدفع مختلف التكاليف والتعويضات المضمونة  ي  قانونيا القانون.  تكون شر
 
 ون الثالثي   يوما غض ف

ي تىلي 
 . الصلحتاري    خ التوقيع عىل محرص  النر

  يجوز للضحية أو ، كة التأمي   حتها شر ي اقتر
ي حالة رفض عروض التكاليف والتعويضات النر

 
رفع دعوى  قوقذوي الحف

ار الناجمة عن  ورة بيانالمحكمة االبتدائية،  لدى، حادثة الشغلتعويض عن األض  أسباب رفض هذه  مع ض 

 . وضالعر 

 

ي يطالبالمهنية فإن بالنسبة لألمراض  إنغت  
ي المقام األول من آخر  الفاض 

 
 دفع جميع التعويضاتمشغل ف

 .هذا المشغل تقديم طعن ضد المشغلي   السابقي   ، ما لم يقرر لذوي حقوقهللضحية أو  والمصاريف

 

  ي  ةالغرفيجوز استئناف األحكام الصادرة عن
 
لقة عمال بالقواني   واألنظمة المتع اإلبتدائيةالمحكمة  االجتماعية ف

ار الناجمة عن حوادث  اض المحكمة واألمراض المهنية أمام  الشغلبالتعويض عن األض  الجهوية عن طريق اعتر

ي 
 
 من تاري    خ  15غضون  يتم تقديمه ف

ً
 . جلسة الصلحيوما

 

  ي تصدرها
ي تنظر فيها م االجتماعية المحكمةوتخضع القرارات النر

 النقضب طعنلل االستئناف الجهويةحاكم أو النر

ي غضون ويجب
 
 الحكم. إصدار شهر واحد من تاري    خ  تقديمها ف

ي  المسار وكل هذا يلخص 
 
 . ، وخاصة األمراض المهنيةالشغلالطويل للتعويض عن حوادث ف

 الدراسة الببليوغرافية:  إستنتاج حول 

ة إحصاءات ومعلومات عن األحداث الخطرة  من خالل  أساسا واألمراض المهنية، وذلك الشغل  وحوادثتنشر بلدان كثت 

نتمواقع السلطات المختصة عىل شبكة   . األنتر

ي تعاريف وتجميع وتصنيف البيانات باستخدام نظم تصنيف دولية 
 
ة من بلد إىل آخر ف بطبيعة الحال، هناك اختالفات كثت 

ي جمع وتحليل هذه اإلحصاءات. 
 
 موحدة ف

 

ي المغرب،  
مت   عن طريقيتم فق 

 : التر

  2010النظم المغربية لألنشطة (NMA-2010)  ي الصادر
 
المندوبية طرف من  2010عام  الرسميةالجريدةف

 . السامية للتخطيط

 ( التصنيف الدوىلي لألمراضCIM10) . 

 جداول األمراض المهنية . 

ي شكل سجالت وطنية لألمراض المهنية، وتوفر بيانات صحيحة 
 
 حوادث بخصوصعىل أية حال، فإن وجود نظم معلومات ف

اتيج ةأساسييشكل حاجة واالمراض المهنية  الشغل ة من المخاطر ية للوقايلتحديد وتقييم المخاطر قبل وضع وتنفيذ استر

 المهنية. 
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 راضالشغل واألمدراسة المتعلقة بجمع وتحليل البيانات عن حوادث النتائج الرئيتية للمرحلة الثانية من ال 2

  
 
  المعهد  إىل لرفع البياناتوتصميم نظام  القنيطرة –سال -الرباط جهة المهنية ف

 : المهنية الحياة لظروف الوطن 

 

 : اسةللدر  تذكت  بهدف المرحلة الثانية

 

  المرحلة المشار إليها اإلدارات والتلطات لد  واإلحصائيات البياناتتجميع  
 
، بواسطة الدراسةاألوىل من ف

 . المعدة لهذا الغرض/االستبيانات التصاميم 

 

  تم  المعطياتتحليل  
  المرحلةوتقويم تعديل مع ها يجمعتالن 

 
  بدأت ف

 األوىل.  نتائج الدراسة الن 

 

 الشغل حوادثلرفع  تصميم نظام   
 
  واألمراض المهنية ف

 
  نظام معلومائ

 
  لظ مندمجوإحصائ

روف إىل المعهد الوطن 

 الحياة المهنية. 

 

 

:  ونظرا ألهمية الجوانب التقنية للموضوع  ، فإن هذا التقرير يشمل ما يىلي

 

  ي تم العام واإلجراءات الشامل لنظامه تحليل الظروف الملموسة لتشغيل النظام، والتحرك تدريجيا نحو تقدير
نر

ي هذا المجال. 
 
 اتخاذها ف

  اح إنشاء ي اقتر
ي لظروف الحياة المهنية  ورفعها إىلالمعلومات لتدبت  نظام معلومانر

 (. INCVT)المعهد الوطن 

 تحليل الظروف الملموسة لتشغيل النظام 

 وقد استغرق هذا الجزء من الدراسة وقتا طويال لتحقيق هدفي   رئيسيي   هما: 

 

  واإلدارات والسلطات والمؤسسات.  المعنية تالجها من مختلف المتوفرةإنشاء ووصف مصادر البيانات  

  مما  ،طبقا لألعراف الدولية وإستعمال المعلومات تجميعتحليل ومقارنة ما هو موجود بالحد األدن  من متطلبات

 عها.  يجمتيؤدي إىل توصيات لتحسي   أنواع البيانات ونظام 

 

:  الشغلاإلعالم ومصادر البيانات الموجودة عىل مستوى مفتشية  لالمقارن لوسائ التحليل  بي  

 

المؤرخ  6446 2015كانون األول/ديسمتر   17المؤرخ  37-1511والشؤون االجتماعية رقم انظر رقم  الشغلمرسوم وزير  -
 . (2016آذار/مارس  14
 
 من متطلبات جمع  متعلق بالحد العالمية للشغل الالمنظمة  مرجع -

 
وتتجيل حوادث الشغل و  المعلوماتاألدئ

  ( المهنيةاألمراض 
 
األمراض و الشغل "الخالصة الوافية للمبادئ التوجيهية العملية بشأن تتجيل الحوادث وإبالغها ف

 . )المهنية"، الفصل التادس، "اإلبالغ عن الحوادث أثناء العمل"
 

 الناقصة: من تتجيل المعلومات هذا البحثولقد مكننا 

 

  :  عىل متتو  التعريف، يضاف ما يىل 

 

  المقاولة أجراءرقم الهاتف ورقم الفاكس وعدد. 

 منصب الشغل الذي كانت تشغله الضحية طبيعة . 
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 : الحادثةعىل متتو  أسباب 

 

 : ثالثة عناض  تحديد  والبد من

 

 ين وما إىل  ةبالحادث المرتبط العنرص المادي ين أثناء تشب البت    ) ذلك)عىل سبيل المثال، البت  

 ي مكان العمل( ضوابط  االنحراف عن
 
 العمل )عامل يدخن ف

  ي ال الحركةالتالمس أو
ة إىل الحادث ت أدنر ين إىل اندالع  ةمباشر  . )لحريقا)يؤدي مالمسة نهاية السجائر المضاءة بالبت  

 

تبة   : ةالحادثعن العواقب المي 

    

ط مكتب العمل الدوىل    تحديد: يشي 

 

   .)طبيعة اإلصابة )عىل سبيل المثال، الكش، وما إىل ذلك 

  .)موقع اإلصابة )عىل سبيل المثال، الساق، وما إىل ذلك 

  عن العملمدة العجز ITT)) . 

 

ي تقع أثناء العمل تحدد 
ي الشهري للحوادث النر

  الماديوفقا للعنرص وعالوة عىل ذلك، هناك وثيقة تقدم السجل اإلحصان 

 عتر العناض التالية:  المجرم

  
  ي حوادث الشغل عدد الوفيات

 
 لكل نوع وعنرص مادي؛ ف

  وعنرص مادي؛ أ حاالت العجز الدائمة لكل نوععدد حوادث الشغل مع 
  ي  العجز المؤقت عدد حوادث الشغل مع حاالت

 عنرص مادي؛أو لكل نوع  والجزن 
 عدد حوادث الشغل دون توقف عن العمل لكل نوع أوعنرصمادي. 

 عنوانا:   12سوى  وال تتضمن طبيعة العنرص المادي المسؤول عن الحادث
 

 وسائل االتصال . 
 ،المحركات 
 اآلالت . 
 متفجراتال . 
 سقوط األجسام . 
  نقل البضائع وتوزيعها . 
   الميكانيكي آلة الرفع . 
 األدوات اليدوية . 
  الكهرباء . 
  العمال وانزالقهمسقوط . 
  الرفعآالت . 
  .أسباب أخرى 

ي يحتمل أن تكون مسؤولة 
حتها منظمة العمل الدولية مجموعة أوسع من العناض المادية النر ي اقتر

وتشمل التصنيفات النر

 أو االمراض المهنية. حوادث الشغل عن 

، لدينا التصنيف الدوىلي لألمراض ) مت  
، بالنسبة للتر المغربية  والتسميات(، وجداول األمراض المهنية، CIM10وبالتاىلي

 ( NMA 2010لألنشطة )
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  :مصادر األمراض المهنية 

 

ي يتم من طرف الضحية نفسها  ،الشغلعىل عكس حوادث 
القيام  غللمشل)ما لم يفوض الضحية  الترصي    ح بالمرض المهن 

حيث قام المريض بعمل يحتمل أن التابعة لها آخر مؤسسة السلطة المحلية أو البلدية لدى بذلك( ويجب أن يتم ذلك 

   يكون التبب
 
ي  المرض ف

 . المهن 

 

من  بإرسال نسخة المذكورة،مراقبة المقاولة عن  المسؤولة الشغل ةيمفتش وبعد ذلك، يتعي   عىل السلطة المحلية إبالغ

ي 
ي )المادة  الترصي    ح بالمرض المهن 

 للنموذج القانون 
ً
ي وفقا

(.   1943أيار/مايو  31من ظهت   6وشهادة طبية تثبت المرض المهن 

ي حول  ا يجري بحث أنالشغل  كما يجب عىل مفتش
 . أسباب وظروف التعرض للمرض المهن 

 

  تم  
 عها:  يجمتوفيما يىل  العنارص الن 

 

ي معلومات عن:  بالمرض الترصي    حويتضمن 
 المهن 

 

   
 :  المرصح بالمرض المهن 

o  بالنتبة للمريض(؛  الصفةو االسم والعنوان( 

   تتلق  
 :  الترصي    ح التلطة الن 

o ؛ الصفة 

   :الضحية 

o  المزاول؛العمل والمهنة وطبيعة العمل  توقف والجنتية وتاري    خ االزدياد اسم وتاري    خ ومكان 

  :المرض 

o   الطبيعة؛ 

  مشغل:  آخر 

o والعنوان  اإلستغاللية اسم وطبيعة 

  عشر الماضية:  المشغلون خالل  
 األشهر االثن 

o  ؛ التشي    ح، تاري    خ التشغيلاالسم، العنوان، تاري    خ 

   :  
 شهادة طبية تثبت المرض المهن 

o  ؛ أصدرها تاري    خ اإلصدار، اسم الطبيب الذي 

 الترصي    ح  : 

o  المكان والتاري    خ؛ 

 

 : ي معلومات تتعلق بما يىلي
ي تثبت المرض المهن 

 تتضمن الشهادة الطبية النر

 

  :الطبيب 

o  االسم والعنوان؛ 

   :الضحية 

o  ،؛ المشغلالعمل، مقر االسم، العنوان 

   :المرض 

  وأعراضه 
 ؛لهذا المرض والمضاعفات المحتملةأعراض المرض تحت عنوان المرض المهن 
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األمراض و للترصي    ح بحوادث الشغل  خصائص للنظام الحاىلي  سلطت الضوء عىل ثالثأدى هذا التحليل أيضا إىل مالحظات 

 والوقاية منها:   والتعويض عنها المهنية 

 

  وهو ما أكدته دراسات منظمة العمل الدولية  كاف،واألمراض المهنية بشكل غي   الشغلاإلبالغ عن حوادث

  تقرير 
 
  ) واإلجتماع  االقتصادي  المجلسوأدرجت ف

   تقرير اإلصالح) (CESEوالبين 
 
 . (2018-4الذائ

 

   ؛ المالئمةبتكييف التدريب والبحث عن مالمح الكفاءة  رهينا المنهجية اإلحصائية، ضعف تأطي 

 

 ر ة وضعف شنتبة التعويض إلصالح الرص   ضعف التتعي 

 واألمراض المهنية:  شغلاللحوادث  الترصي    ح ضعف     1.2

 

  الدراسة  تؤكد 
 
   واإلجتماع  االقتصادي المجلس و  (OITالدولية )الدراسات المختلفة لمنظمة العمل ما جاء ف

والبين 

(CESE( ) تتليط الضوء عىل2018-4 تقرير ) واألمراض المهنية الشغلحوادث الترصي    ح ب . 

 

ي 
كال سلطة شكال من أش منحه تعتتر بمثابةالترصي    ح بحادثة الشغل  المشغلإلزامية  عىلتنص  وهكذا، فإن القاعدة النر

ي األمع مراعاة خطر زيادة  عدمه،أو بالحادثة بالترصي    ح  تقديرية فيما يتعلق
 
-BONUSمقساط المدفوعة للتأمي   )نظاف

MALUS  ذلك سببا لإلمتناع عن الترصي    ح( وبالتاىلي قد يكون . 

 

ها، وقد يرص   ي تبيان خطورة الحادثة وتأثت 
 
ي حالة إضاره عىل الترصي    ح بحادثة الشغل، أن يكون سببا ف

 
إن األجت  يخشر ف

ي  عىل مواقفهذلك بالتقدير 
 
ي تعريضه للطرد من العمل لسبب أو آلخر ف

 
قية أو قد يكون ذلك سببا ف  حال طموحه إىل التر

، (ثباتها )بغض النظر عن كون التشخيص قد ال يكون دائما شيعاإهل دائما كون الطبيعة المهنية للمرض ليس من السإن  

ي قد يواجه احتمال وجود عدة أسباب 
الذي سغ قناة الر مثال متالزمة معينة؛ المراض لأل فإن تأكيد وجود صلة بالنشاط المهن 

لية...   قد تتسبب فيه  األعمال المت  

ي تقييم المخاطر المهنية  تحديث جداول األمراض المهنية دوريا بسببيجب 
 
لتأخت   ا فاديوتمختلف الفجوات المنهجية ف

ي 
ي اعتماد أو تعديل جداول األمراض المهن 

 
 .ف

 :واإلحصائيات اإلستقصائيةالتأطي  حول منهجية الدراسات  ضعف 2.2

 

ا ما لهذه المهمة، وأنهم ك المالئملتكوين ليس لديهم دائما ا معالجتهاوجمع البيانات األشخاص المكلفي   بأن لوحظ  ثي 

 . ومعالجتها باإلضافة إىل جمع المعلومات  يؤدونها يكون لديهم مهام إدارية أخر  

 

  أجراها أعضاء ويتجىل ذلك بوضوح 
  الدراسات االستقصائية الن 

 
 لمقاولةداخل ا لجنة الصحة والتالمةعندما ننظر ف

  تفتقر إىل المعلومات بشكل
ة هذه الدراس منهجيةببصفة عامة ليس لهم إلمام ألن هؤالء األعضاء  اضحو  والن 

  أوىص بها دليل منظمة العمل الدولية إثر حوادث الشغل  عىلإجراء البحوث االستقصائية، وال سيما مع منهجية 
الن 

ة، والعنرص المادي واالنحراف المتؤول عن الحادث،    مقابل األسباب غي  المباشر
 
ة ف لهذا الغرض )األسباب المباشر

  أدت إىل الحادث، والتدابي  الوقائية الموىص بها، وما إىل ذلك(. 
 وظروف االتصال المباشر بالمخاطر الن 
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ة ضعف ال    3.2  ار  وشنتبتتعي   : التعويض عن األرص 

 

 ما ال 
ً
ا ي لكي يؤدي إىل اإلستفادة من معاش سنوي، فإنه كثت 

 
ا بالقدر الكاف ، عندما ال يكون الحادث خطت   وحقيقة أن األجت 

كة التأمي   عىل حوادث الشغل سوف   يتم الترصي    ح به باعتباره حادثة شغل، ألن التعويض الذي يحصل عليه من طرف شر

أدن  من التعويض العادييكون  وينطبق هذا بشكل خاص عىل حوادث التنقل حيث يتجاوز التعويض عن حوادث الست   .

الشغلالعامة عادة التعويض عن حوادث    

 
ً
تب عىل غياب التأمي   عن األمراض المهنية آثار سلبية عىل الحالة المهنية والمالية للضحايا، الذين يتعرضون أحيانا  وتتر

الطرد لخطر  .  

 

  :
ً
 إجماال

اإلضافة واألمراض المهنية، بالشغل المعلومات وعدم كفاية استخدام البيانات المتعلقة بحوادث تشتت عن الدراسةتكشف  

كمرهقة ومستهلكة للوقت،  ها وإجراءاتفإن نسبة التعويض صارت متجاوزة إىل ذلك،  دخلي   دون المت من ا كبت    ا عدد وتشر

ر   . من المخاطر المهنية والوقايةتنسيق بينهم مما يعرقل التعويض عن الرص 

 

 التوصيات 

ي دماج اإل و لشغل وزارة ا أعدت  
، سياسة وطنية للصحة والسالمة المهنية ناجمة المهن  كاء االجتماعيي   ، بالتشاور مع الشر

ي مج
 
 ال الصحة والسالمة المهنية.  عن تحليل المخاطر، لوضع تدابت  للتوعية والمراقبة ف

اتيجية للحتسجيل  إىل تعزيز الصحة المهنية ومراقبة السالمة بغية إذا، هنالك حاجة د جميع الحوادث المهنية ووضع استر

ي الشغل من عدد حوادث 
 
ي تكون مرتفعة للغاية، ال سيما ف

بغية و  القطاعات األكتر عرضة للمخاطر، واألمراض المهنية النر

 .المراقبةتعزيز 

وري أيضا سد الثغرات  ي المجال من الرص 
 
يعات الوطنية مع المعايت  الدولية، وال سيما فيما يتعلق ف يعي وتكييف التشر

التشر

امات، ولكن أيضا فيما يتعلق اإلصاباتبمنع المخاطر المهنية، بغية الحد من  ي المشغلي   واألجراء  بحقوق والتر 
 
 .  مكان العملف

ام التنظيم  الذي يقع عىل عاتق ويجب أن يعالج نظام    المقام األول، االلي  
 
ضد  بالتأمي    المشغلالمراقبة هذا، ف

 . إمرته تحت الحوادث بالنتبة لألشخاص العاملي   

 لبيان صادر عن ممثل 
ً
كات التأمي   وإعادة التأمي    المغربية الفدراليةووفقا ، األيام الوطنية للتأمي   أثناء  (FMSAR) لشر

ي الواقع، ال يغطي التأمي   عىل  . ولكنيعتي  إلزاميا  عن حوادث الشغل لتأمي   فإن "ا
 
كات، وال غالبية ال حوادث الشغلف شر

ة والمتوسطة  كات الصغت  ى  ... وعادة ما تكونمنها سيما الشر كات الكتر ي تشتر العمومية  والمؤسساتالشر
ك فيها.  هي النر

ي تمتلك هذه المعلومات أقل من النص
كات النر  ف". وعدد الشر

 المهنية: واألمراض الشغل  حوادثالمعطيات حول  لتجميع تصميم نظام 3

 

ي تعزيز الصحة والسالمة المهنية من خالل نظام يكفل  تعتتر عنرصا أساسيا إن الوقاية من المخاطر المهنية 
 
ودة جف

 . المعطيات

ي يمكنها  ينطلق منتصميم هذا النظام وإن 
 وتسجيلها.  وتتبعها وإدارتها؛ البيانات  تجميع المصادر اإلدارية ذات الصلة النر

نظام المعلومات هذا، مما يتيح أوال وضع قائمة بجميع المصادر ب تعن  وطنية تنظيم ورشات ويمكن القيام بذلك عن طريق 

ي يمكن أن تساإل 
ي ادارية النر

 
عىل  والحرص ظام،للنبطريقة تشاركية بتشخيص هيكىلي  ثم، القيامت، ومن ئياحصاإنجازاإل  هم ف

ي البيانات المنتجة جودة 
ي مجال التكوين والنر

 
 . من خاللها سيتم تحديد اإلحتياجات ف
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 التشخيص البنيوي   1.3   

 

ي تحليل المشاكل  البنيوييتمثل التشخيص 
 
ي تنتج الب البنيويةأساسا ف

ي تواجهها المؤسسات النر
يانات، مثل نقص الرئيسية النر

ها من ذات منخفضة الجودة البيانات الالمفاهيم والتعاريف، أو مالءمة الموارد، وعدم  القدرة التحليلية المحدودة وغت 

 العوامل الهيكلية الناجمة عن القيود القانونية والتنظيمية.  

 

، حماية الخصوصية، حسن التوقيت، وإمكانية الوصول، الشية الدقة، إمكانية وتقاس نوعية البيانات باألبعاد التالية: 

 المقارنة. 

 

 عتتر توبالنظر إىل أهمية تجميع العديد من مصادر البيانات، فإن أساليب وتقنيات ربط السجالت وقواعد البيانات األخرى 

 أساسية بالنسبة لنوعية البيانات. 

ي  يةويمكن أن يساعد اعتماد ممارسات جيدة لمراقبة الجودة من خالل النشر لجداول البيانات اإلدارية كمنتجات نهائ
 
ف

 . المحددة أو السنويةالمواعيد 

 اإلتفاقيةاإلطار:    2.3   

 

ها لمعلومة األخرى عامال لتحسي   جودة المعطيات اإلدارية و لمصادر الالعالقات مع  تعتتر تقوية  ب اعتماد . لذا يجتوفت 

 تحدد واجبات المؤسسات المعنية.  أو بروتوكول تفاهم رسمي اتفاقية إطار 

 ما يتطلب نقل البيانات بي   
ً
ا ح اإلدارات وكثت      عة من المتوق المعطياتوالمنظمات اعتماد مذكرة تفاهم مفصلة تشر

  المنظمات.  وأهدافاإلدارات 

 : إحصائيات الشغلاختيار الهيكل المتؤول عن    3.3   

 

 مركزية و/أو جامعة قادرة عىل:   من قبل منظمة حكوميةغالباهيكل مستقل، ولكن  إختيار يتم ، عىل العموم

 

  .ي وضع سياسات وقائية وطنية
 
 المساهمة ف

  يائية أو بيولوجية وعن مشاكل ي يحتمل أن تكون ناجمة عن عوامل كيميائية أو فت  
ي المخاطر النر

 
تعزيز التحقيق ف

 مرتبطة باإلرغونوميا. 

  ي الوقاية من المخاطر المهنيةتشجيع وضع برامج
 
 . موجهة لألجراء المعنيي    تكوينية ف

   .تقييم المخاطر الجديدة 

 الجهات الفاعلة: المقاربة التشاركية وإدماج    4.3    

  ال يمكن تحقيقها أمر بالغ األهمية لنجاح النظام. كل الفاعلي   إنخراط   إن
 
   هذه المهمة المرتبطة بالجانب اإلحصائ

 
 ف

 . حرصيا عىل حوادث الشغل واألمراض المهنيةون التجل خضم مهام إدارية أخر .  ولهذا التبب، يجب أن يك

 

ي دراسةكما جاء   الفاعلي   دينامية الشبكة مشاركة  خلق وسيعزز االتفاق اإلطار 
 
لشغل االمنظمة اإلفريقية إلحصائية  ف

(AFRISTAT) : 

 موجز وتوصيات   4   

 

لمهنية واألمراض االشغل إن إنشاء منصة لتقاسم المعارف تركز وتنسق وتيش الوصول إىل البيانات المتعلقة بحوادث 

ي ستكون 
 
ي االتجاه الصحيح من أجل اتباع نهج متكامل ف

 
  مجال الصحة والسالمة المهنية. خطوة هامة ف
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ي لجمع وتحليل البيانات المتعلقة  تجميعإن تحسي   أنواع البيانات ونظام و 
البيانات من خالل وضع وتنفيذ نظام وطن 

ي جدول األعمال الشغل    بحوادث
 
سية رئي تحدياتأكتر من ذي قبل، مع وجود أهمية  ويكتشي واألمراض المهنية مدرج ف

ي 
 
: و رئيسية  أربعة مجاالت تقع ف  هي

: المحور  1.4  
 
 القانوئ

 

  لألمراض المهنية بموجب الئحة مع 
 ... وإرسالها عن البيانات إلزامية الترصي    ح يجب إشنشاء سجل وطن 

ها أيضا ل ، لكن األمراض المهنية يجب أن يكونالشغلأن يتوىل التأمي   عىل حوادث المشغل ويتطلب السياق التنظيمي من 

  النظام 
  إطار نظام تضامن 

 
  للضمان االجتماع  الصندوق  وشامل يديره تأمي   يحتن تغطيتها ف

عىل  (CNSS) الوطن 

 . أساس إعادة تنظيم عمل هذه المؤستة

 

وري أيضا لترصيحات ا، فيما يتعلق بصحة األجراء ، وكذلك متؤولية التأكيد عىل المتؤولية الجنائية للمشغل ومن الرص 

 .وشموليتها

 

ا، فإن تحديث جداول األمراض المهنية أمر أساسي للتعويض  جراء إ عىل نطاق أوسع وأكتر إنصافا عن طريق إدخالوأخت 

ة الطبية الجماعية، سيمكن من    معظم البلدان( عىل أساس الخي 
 
اف باألمراض المهنية )كما هو الحال ف تنظيم  لالعي 

  تشكل مصدر 
  المعتاد والمرض من أجل تقييم النتبة الن 

ورية بي   النشاط المهن  ة ورص   طر ختقييم وجود صلة مباشر

. م  
 هن 

 

يعات المتعلقة كما يجب   ، وهو ما يست  ا توسيع إنتشارهبغية  والسالمةالصحة  ولجانالمهنية  بالصحة تحديث وتعزيز التشر

ي 
 
الصحة والسالمة المهنية.  وسيمكن ذلك، عىل وجه عىل مخاطر الوقاية من ال جنبا إىل جنب مع تحسي   فعاليتها ف

 حمايةو من خالل تنمية ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية  األجراءأرباب العمل و الخصوص، من تعزيز التغيت  السلوكي بي   

ي عىل خدمات الصحة والسالمة المهنية )تجميع المهارات والمو 
ارد وتحسينها العمال، من خالل إضفاء الطابع المهن 

 وترشيدها وتقاسمها(. 

 

ي إضفاء الطابع
ي  وينبع 

ي مجال الصحة والسالمة المهنية بطريقة تشجع ع المهنيي   العاملي    تكوين عىلالمؤسسانر
 
ىل تعدد ف

لجديدة ا التحديات للمواكبة واإلجابة عن(، اإليركونوميةاالستخدامات وتعدد التخصصات )المهارات الطبية والتقنية و 

 .الجديدة والتصدي لها واالجتماعيةاالقتصادية والتقنية  والتطورات

:  المحور  2.4  التنظيم 

 
   وضع سجلإن  

  للمخاطر المهنية، يمكن استضافته داخل المعهد الوطن 
وإنتاج  جمعل؛ لظروف الحياة المهنية وطن 

 . واألمراض المهنية الشغلإحصاءات عن حوادث 

  
:  المهنية واألمراضحوادث الشغل ل يشكل هذا التجل الوطن   قاعدة بيانات وطنية لما يىلي

 

 ةمن حيث  واألمراض المهنيةالشغل  تحسي   المعرفة بحوادث كذا و  والخطورة ونوعية الضحايا واألسباب  الوتت 

 . ومقتضيات المهنةتطور حالتهم من خالل الزمن 

  ات وطنية ي تزويد صانعي القرار بمؤشر
 
ي عالمف

 
اك الجهات الفاعلة ف  الصحة والسالمة المهنية لتشجيع التغيت  وإشر

ي  الشغل،
 
 .المهنيةالمخاطر الوقاية من  مع تعزيز دور العمال ف

  ي مجال الصحة
 
ي تشجيع البحوث ف

 
 العمل.  والسالمة ف
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 االقتصادي:  المحور  3.4

وريأصبح    ي الوقايةاإل  من الرص 
 
الذي ينعكس إيجابا عىل الجانب اإلقتصادي من أجل ظروف عمل أفضل، األمر  ستثمار ف

 من خالل الحد من الخسائر، وال سيما من خالل:  للمؤسسة

  ة لحوادث  واألمراض المهنية،  الشغل تخفيض التكلفة المباشر

    اإلنتاج. جودة  تحسي 

ا 
ً
ي  واإلجتماعي االقتصادي  لتقريرالمجلسوفق

كات  حوادث الشغلسمحت تغطية "،(CESE) والبين  واألمراض المهنية لشر

ي عام  550,41 بتحقيق أرباح صافية تقدر بالتأمي   
 
تضاعفت هذه  . وقد %25ره قد هامشأي ب، 2016مليون درهم ف

ي 
 
واألمراض المهنية مصدر  الشغلمليون درهم( مما جعل حوادث  36)حيث بلغت  2012منذ عام مرة  15النتيجة ف

". في ونمو بيي هامشر   أرباح قطاع التأمي  

ي ) واإلجتماعي االقتصادي لمجلس وبالنسبة ل
ي تمنع البالد (CESEوالبين 

ي التوازن يشكل أحد العوامل النر
 
، فإن هذا الخلل ف

ي المعايت   والفعالة وبذلك تساهمالمتوازنة من الوصول إىل نظام الحماية االجتماعية 
 
ي تصنيف البالد عىل نحو رديء ف

 
 ف

ية   . الدولية للحماية االجتماعية والتنمية البشر

:  المحور  4.4  االجتماع 

 

  يتهم تنفيذ رؤية 
 
، وفقا للمعايي  الدولية لمنظمة العمل الدولية، ف يجاد وسائل إ وسياسة للصحة والتالمة المهنيتي  

 فعالة للتنفيذ. 

 

ي 
 
ي اآلراء ف

 
  الص ومتعدد التخصصات يشمل جميع تشارك  نهج  وعندما يتم ذلك بتوافق واسع ف

 
 والتالمةحة الفاعلي   ف

ي المهنية 
هندسو السالمة، وكذلك جميع الجهات المعنية بتعزيز ظروف العمل وثقافة ، ومالشغل)األطباء المهنيون، ومفتشر

 .) ي ميدان السالمة والصحة المهنيتي  
 
ل تحسي   من أج الشغيلةمن شأنه تعزيز وتجديد الحوار مع فهذا  وطنية حقيقية ف

. المناخ االجتماعي واألداء  ي
 المهن 

 

ي الوقاية منها واألمراض المهنية مخاطر اجتماعية، يجب  الشغلمخاطر حوادث وتعتتر 
ي إطار مخطط تأمي   اجتماعي وطن 

 
 ف

ي ذلك اتفاقية منظمة العمل يالئمالدولية وبما طبقا لألعراف ال يستهدف الرب  ح، موحد  إلزامي 
 
 االتفاقيات الدولية )بما ف

 (. 102الدولية 

 

، الصندوق فإن وعليه،  ي للضمان االجتماعي
لقيام بهذه المهمة ا هيمكنهيئة عامة ال تسع إىل تحقيق الرب  ح،  هباعتبار الوطن 

 بإصالح جريء إلجراءات  منقح للتسيت  ونظام  هيئة مراقبةتدعمه للترصي    ح عىل أساس نظام فردي 
ً
 لمعاينة،ايكون مصحوبا

 المهنية.  األمراضأيضا و  الشغلحوادث عن  والتعويضالتكفل و 

 

ي لحوادث 
ات موثوق بهإحصائيات  واألمراض المهنية هو أفضل طريقة للحصول عىل الشغلإن إنشاء سجل وطن  ا ومؤشر

عن مدى وطبيعة المخاطر المهنية، مما يسمح بإجراء تقييم موضوعي لتأثت  السياسة الوطنية والصحة المهنية 

اتيجية المعتمدة لتحقيقها.   واالستر


