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 :امللتقى ديباجة

 و أحد املواضيع التي أصبحت عنوانا لدراسات أكاديمية عديدة، السالمة املهنية يعد موضوع 
ً
علم في خاصة

 ال تقتصر على الجوانب الفيزيقيةالسالمة املهنية ف ،النفس العمل والتنظيم، وطب العمل والوقاية واألمن الصناعي

االجتماعية والتنظيمية واالقتصادية  ظروفوية، بل تتعداها لتشمل مختلف الكالضجيج واإلنارة والحرارة والتهفقط، 

وعلى  ،داخل العمل وخارجه، وهذه الظروف تؤثر في سلوك الفرد وأدائه وفي ميوله اتجاه العمل وفي عالقاته مع اآلخرين

 .املؤسسة ككل

 حسب إحصائيات مكتب العمل الدولي، حي أضحت حوادث العمل
ً
 عامليا

ً
ث تجاوزت حوادث العمل على مشكال

، متسببة في وفاة مليوني شخص  270املستوى العاملي 
ً
مليون عامل بمرض منهي 160وإصابة نحو مليون حادثة سنويا

 في العالم بسبب حوادث العمل
ً
كلفة اقتصادية عالية نتيجة التوقف عن العمل بسبب اإلصابات أو  ينتج عنهاما ، سنويا

افة إلى التعويضات التي تدفعها املؤسسة للمصاب أو أسرته، إذ أن الحوادث املرتبطة بالعمل تعطل اآلالت واملعدات إض

 الرتفاعها املذهل، ومن املسلم به اليوم، أن الفرد هو املورد الحقيقي 
ً
تعد من أهم الظواهر التي تهدد البشرية، وهذا نظرا

وعوامل الراحة، وهذا ما يندرج في إطار الصحة والسالمة  ورأس املال الفعلي الذي يجب أن توفر له كل الظروف املالئمة

املهنية، التي تعد أحد املحاور املهمة في الدراسات األرغونومية وهي تهدف في األساس إلى حماية العامل من املخاطر 

طر محتمل أو واإلصابات والحوادث التي يتعرض لها بسبب أدائه أو أثناء تواجده في العمل أو بسبب التعرض املستمر لخ

 .بسبب تقصير في عدم تطبيق القوانين الوقائية وقواعد السالمة املهنية

من أحدث التقنيات ملواجهة حوادث العمل والحد من لظروف العمل إلجراءات السالمة و التقييم املسبق  عدوي

ملؤسسات واملنظمات عملية التقييم املسبق للمخاطر في ا 1989آثارها، حيث وضعت التوجيهات األوربية منذ سنة 

كشرط أساس ي من الشروط القانونية للحد من املخاطر داخل املؤسسات، أما في الدول النامية، فبالرغم من الجهود 

 أن اإلحصاءات والدراسات العاملية وقرارات وتوجيهات منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة 
ّ
الكبيرة التي تبذلها، إال

 على اإلنتاج إلى جانب املآس ي الشخصية العاملية تؤكد أن اإلصابات وا
ً
ألمراض الناتجة عن العمل كثيرة، وتؤثر سلبا

 والعائلية الناتجة عنها.



 

 

من  26في الجزائر وبالرغم من أن النصوص القانونية تؤكد على ضرورة حماية العامل من األخطار مثل  املادة 

 69/2ة مسؤولة عن أمن األشخاص واملمتلكات"، واملادة " الدول ( والتي تنص على أن:2016الدستور الجزائري )مارس 

 أن عدة دراسات 
ّ
كذلك والتي جاء في نصها: "يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية، واألمن، والنظافة"، إال

رة قد يواجه أخطارا عديدة يمكن أن تترتب عنها حوادث مهنية خطي العملبيئة ئري في محلية أكدت أن العامل الجزا

 Institut Nationalتصل إلى الوفاة؛ وهو ما تؤكده اإلحصائيات التي وردت عن املعهد الوطني للوقاية من األخطار املهنية 

de Prévention des Risques Professionnels (INPRP) ( 50000( التي أبرزت أن خمسين ألف )2009في ديسمبر سنة )

 في مختلف القطاعات ال
ً
و حسب الصندوق ، صناعية، راجع في األصل إلهمال إجراءات الوقاية املهنيةحادث يقع سنويا

Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés (CNAS )  الوطني للتأمينات االجتماعية

 50097مل، وحادث ع 45977م 2002(، حيث سّجل سنة %20فإنه خالل خمس سنوات ارتفعت نسبة حوادث العمل بـ )

 . 2006حادث عمل سنة 

يفرض  ،العملحوادث  في الوقاية اومدى مساهمته بإجراءات السالمة املهنيةوأمام هذا الوضع املقلق فإن االهتمام 

، تبدأ بالتشخيص وتنتهي باقتراح حلول علمية وعملية كفيلة ي دراسة هذا املوضوع دراسة علميةعلينا ضرورة البحث ف

داخالت امللتقى عبر مختلف امل بلوغه في هذال والتقليل من الحوادث املهنية وهذا ما سنحاول بتحسين ظروف العم

 : من خالل اإلجابة عن األسئلة التاليةذلك و بهذا امليدان، وبالتعاون مع جميع الفاعلين واملهتمين 

 ؟ في املؤسسات الجزائريةوالوقاية من حوادث العمل  إجراءات السالمة املهنيةما واقع  -

 ما مدى إتباع النصوص القانونية في ممارسات السالمة املهنية، و ما مدى فعالية هذه النصوص؟ -

 ؟ظروف العمل واألخطار املهنيةهي الطرق املنهجية املتبعة في تقييم  ما -

 ؟ عوامل انتشار الحوادث املهنيةما هي أسباب و  -

 ؟ العمل نسبة حوادث الخفض منفي إجراءات السالمة املهنية كيف تساهم  -

 ؟من الحوادث املهنية خفيضفي تحسين ظروف العمل والت خصائي السالمة املهنيةدور أما هو  -

 ما هي سبل الوقاية الكفيلة بتخفيض إصابات العمل والحوادث املهنية ؟ -



 

 

 محاور امللتقى:

  املهنية والوقاية من حوادث العمل.السالمة  اإلطار املفاهيمي: املحور األول 

  والتقص ي عن أسباب الحوادث املهنيةواألخطار املهنية ظروف العمل قييمتمنهجية : يالثاناملحور ،. 

  :عوامل انتشار الحوادث املهنية )الفيزيقية، التنظيمية، االجتماعية، الشخصية....(أسباب و املحور الثالث 

  :ادث املهنية.من الحو  خفيضفي تحسين ظروف العمل والت خصائي السالمة املهنيةدور أاملحور الرابع 

  :والرفاهية في العمل. مؤشرات الجودة الوظيفيةالسالمة املهنية كمؤشر من املحور الخامس 

  :السالمة املهنية بين التشريع واملمارسات. املحور السادس 

  إجراءات السالمة املهنية والوقاية من حوادث العملالتجارب الدولية في : السابع املحور. 

 :جال املنهياملالنفسية في الصحة  املحور الثامن. 

  :البرامج التدريبية واإلرشادية في مجال السالمة املهنية والوقاية من حوادث العمل.املحور التاسع 

     :امللتقىأهداف 

 : إلى امللتقىيهدف 

 ـــــل.العمــــــــــاية من حوادث ـــــــــــــــــالوقو  أهمية موضوع السالمــــــــــــــــة املهنية إبراز  -

 .توعية رؤساء املؤسسات، بخطورة الحوادث املهنية وظروف العمل غير املناسبة -

 .نتيجة حوادث العمل ،على املؤسسة إبراز مختلف االنعكاسات السلبية على العامل و  -

 ي علم النفس العمل والتنظيم فيي الوقاية واألمن الصناعي وأخصائضرورة تفعيل دور كل من أطباء العمل وأخصائي -

 .مواجهة هذه التحديات

 .في تحسين ظروف العمل، والتقليل من الحوادث املهنية بحوث العلمية امليدانيةسليط الضوء على دور الت -

 .تفعيل عالقة الجامعة باملؤسسات الجزائرية، من خالل االستفادة من نتائج البحوث والدراسات العلمية -



 

 

 :امللتقىاملعنيون باملشاركة في 

 وطلبة الدراسات العليا. حثين.األساتذة والبا 

  الوقاية والسالمة املهنية امهندسو. 

 املختصون في األرغنوميا.  

  العمل امفتشو و طباء األ. 

  املوارد البشرية فيها امدراء املؤسسات ومسؤولو. 

 الرئيس الشرفي للملتقى الدولي :  أ. د /  بلقومان برزوق مدير جامعة الجلفة

 واإلنسانيةي: د. برابح محمد الشيخ عميد كلية العلوم االجتماعية املشرف العام للملتقى الدول

 .جامعة الجلفة، ضبع  مريم .د الدولي: امللتقىرئيس 

 الجلفة، جامعة بوكربوط عز الديند/ أ. الدولي:العام للملتقى  األمين

 غريب حسين /  العلمية: درئيس اللجنة 

 زيزطوال عبد الع الدولي: د.املقرر العام للملتقى 

 د. عيس ى يونس ي الدولي:امللتقى  توصيات واقتراحاترئيس لجنة صياغة 

 :الوطنية أعضاء اللجنة العلمية

 جامعة االنتماء اسم العضو جامعة االنتماء اسم العضو

 2جامعة وهران بوحفص مباركي .أ. د جامعة الجلفة د. ضبع مريم

 جامعة ورقلة شاللقد. نادية بو أ. -2-الجزائر جامعة   أ.د. بلعربي الطيب

 جامعة ورقلة د. محجر ياسينأ. جامعة البحرين محمد مقداد .أ.د

 جامعة الجلفة ويبح كمالرد.  .2جامعة وهران غياث بوفلجة. أ.د

 -2-جامعة الجزائر  أ.د. زبدي ناصر الدين لفةجامعة الج د. حسين غريب

 امعة الجلفةج د. جلود رشيد جامعة الجلفة د. بومانة محمد

 جامعة املسيلة أ.د. عمور عمر  -2-جامعة الجزائر  د. زقعار فتحي 

 جامعة الجلفة د. طوال عبد العزيز جامعة الجلفة بن قسمية موس ى األسعد. أ

 -2-جامعة قسنطينة  ميالهاش ةأ.د. لوكي .2جامعة وهران ماحي إبراهيم .أ.د

 -2-جامعة قسنطينة  ابح العايبأ.د. ر  جامعة الجلفة أ.د. بوكربوط عزالدين

 جامعة املسيلة د. مصطفى بعلي جامعة املسيلة أ.د. مجاهدي الطاهر 

 -2-جامعة قسنطينة  أ.د. نوال حمداش جامعة تلمسان. بشالغم يحي .أ.د

 جامعة املسيلة د. علوطي عاشور  جامعة الكويت عشوي مصطفى أ.د.



 

 

 جامعة االغواط محمدد. بوفاتح  تونس جامعة محمدي عبادةأ.د. 

 جامعة االغواط د. عرعار سامية جامعة الجلفة د. بلول أحمد

 جامعة الجلفة د. حساني رشيد جامعة الجلفة د. بن قيدة مسعودة

 جامعة الجلفة أمحمدد. بن العربي  جامعة الجلفة د. خويلد أسماء

 واملركز الجامعي آفل د. قاسم سعاد جامعة الجلفة د. بورقدة صغير

 جامعة الجلفة د. حربي سليم  جامعة الجلفة أ. تومي بلقاسم

 جامعة الجلفة د. عروي املختار جامعة الجلفة د. علة املختار

 جامعة خنشلة د. طراد طارق  املركز الجامعي غليزان د. بغداد باي عبد القادر

 جامعة عنابة أ.د. بومنقار مراد -2 -جامعة وهران  د. زريبي احالم

 جامعة الجلفة د. طعبة سعاد جامعة الجلفة ايدي جمالد. ع

 جامعة الجلفة د. بشيري زين العابدين جامعة الجلفة د.  بن ملوكة بلخير 

 جامعة عنابة أ.د. رمضان كربوش جامعة تلمسان د. بن غربي أمحمد

 جامعة سكيكدة د. بوعطيط سفيان  جامعة الجلفة د. طلحة املسعود

 جامعة سكيكدة  مري د. فنطازي الع - 8 -جامعة فرنسا  املسيوي فريدأ.د. 

 جامعة بسكرة أ.د. قبقوب عيس ى -2-جامعة الجزائر  أ.د. مسعود بوطاف

 جامعة بسكرة أ.د تاوريرت نور الدين جامعة الجلفة أ. بن جدو خضرة فطيمة الزهرة

 اقيجامعة أم البو  أ.د.فتيحة بن زروال جامعة الجلفة د . بكاي عبد املجيد

 -2-جامعة باتنة  د. بن ملبارك سمية جامعة تلمسان د.أحمد فواتيح محمد األمين

 جامعة تونس د. يسري الدالي جامعة الجلفة د . الود نوري

 جامعة ورقلة د. عمار حسيني جامعة الجلفة د. دحمان سويس ي

 جامعة االغواط د. عمومن رمضان  -2-جامعة الجزائر  أ.د حمو بوظريفة

 جامعة االغواط د. العون علي  جامعة الجلفة د خويلد محمد األمينأ .

 جامعة الجلفة د. براهيمي أم السعود جامعة تيارت د.عرقوب محمد

 جامعة تونس د. أيمن بن عباس جامعة تيارت د. حمدادة ليلى

 درارالجامعة اإلفريقية أ الكريم د.بن خالد عبد جامعة معسكر د. بشير بسكالل محمد األمين

 الجامعة اإلفريقية أدرار بكراوي عبد العالي د. جامعة معسكر د. ذوادي علي

 جامعة مستغانم د. بوزيدي محمد األمين جامعة الجلفة د. بوصالحيح حمدان

 جامعة مستغانم د. بورزق يوسف جامعة تلمسان د. مسلم محمد

 جلفةجامعة ال د. درماش اسيا جامعة الجلفة د. بوعبدلي نور الدين

 جامعة الجلفة د. سالمي خديجة جامعة الجلفة د. مسعودي طاهر

 جامعة الجلفة د. شرفي عامر  جامعة الجلفة د. سربوت عبد املالك

 جامعة الجلفة د. حرواش ملين جامعة الجلفة د. عزوز محمد

 الجزائرجامعة  مجيدي الطيبد.  جامعة الجلفة د. الهادي عيس ى



 

 

 جامعة الجلفة د. لعيش ي سعد امعة تبسةج أ. ميهوب نور الدين

 جامعة الجلفة د. بن الشيخ أسماء جامعة الجلفة د. بلقماري هدى

 جامعة الجلفة د. عامر الهادي جامعة الجلفة د. بن عروس محمد ملين

 جامعة الجلفة د. بن عمار مصطفى جامعة الجلفة أ. حميدة عبد القادر

 جامعة الجلفة د. بديرينة عبد الرحمان لفةجامعة الج أ. دحماني محمد بومدين

 جامعة الجلفة أ. لكحل خيرة  جامعة الجلفة د. مداس احمد

 جامعة الجلفة د. حيدش سعد جامعة الجلفة د. سحوان عطاء هللا 

 جامعة الجلفة د. صفاسن سعيدة جامعة الجلفة د. بلبول نصيرة

 سيدي بلعباسجامعة  د. ضبع عامر جامعة الجلفة د. زبيري حسين

 جامعة الجلفة د. الحاج يوسف مليكة جامعة الجلفة أ. زرقط خديجة

 جامعة الجلفة د. نايلي حفيظة جامعة سيدي بلعباس أ.صحبي محمد االمين

 جامعة الجلفة د. دحمان نوال جامعة الجلفة د. ربوح عبد القادر

 ةجامعة بجاي د. حسيني عمار  جامعة بجاية صحراوي انتصار .أ.د

 الجزائرجامعة  أ.د. صباح عياش ي   2الجزائرجامعة  يفية محمدد. خال 

 املركز الجامعي افلو د. شاللي لخضر جامعة برج بوعريريج د. عباس سمير
 

 رئيس اللجنة التنظيمية : د. بلول احمد

 :أعضاء اللجنة التنظيمية

 أ. قسمية محمد د. سويس ي دحمان د. نوري الود عبد املجيد بكايد. 

 أ. لهزيل محمد أ. منصور تجاني أ.  نايلي سهام أ. عينة نريمان

 أ. عالبة ابراهيم أ.  غريب مختار أ. بن كيحول محمد أ. لحميدي عادل

 أ. العمراوي عمراوي  أ. بخيتي البشير أ. بن عامر زهرة أ. جنيدي زوبير

 أ. مزاري فايزة أ. يونس بن حسين أ.بن شنة أم الخير أ.قزيم محمد

 عمران حدة د. أ.بن غليس ي سعاد أ. شايب أمينة أ. قرود أحمد

 أ. فيطس ساعد أ.شيبوط لخضر أ.سليماني عبد العزيز أ. خاضر عبد القادر

 أ. جليطة عباس أ.حدادو فاطمة الزهراء أ. بوديسة عثمان أ. قزو فتيحة

 أ.لجلط أحالم   أ. لعياش ي فتيحة داودي خيرةد.  أ. علة عيشة

 أ. جياللي عمارة أ.قرقيط عمر أ. عطاوة سليم فاطمة أ. كعوان

 

املتخصصة في مجال السالمة املهنية   (PRFU)فرقة البحث التنسيق مع كما يتم 

 والوقاية من حوادث العمل 



 

 

 

 :شروط املشاركة   

 وأن تحقق أحد أهداف امللتقى. لتقىيجب أن تكون املداخالت ضمن محاور امل -

 .قترحة أعماال سبق تقديمها في ملتقيات أو تم نشرهاأن ال تكون املداخالت امل -

 وترفق بملخص بلغة أخرى وكلمات مفتاحية  .الفرنسية اللغةاإلنجليزية و اللغة العربية و اللغة املداخالت املحررة بتقبل  -

 Times) باللغة العربية، وبخط 14، حجم  Simplified Arabic( صفحة بخط 15ال يجب أن يتجاوز البحث خمسة عشر ) -

New Roman (Titres CS  باللغة الفرنسية او االنجليزية 12حجم. 

 حالة والتهميش والتحرير حسب اإلصدار األخير.اإل  في APAالـ طريقة التوثيق العاملي استخدام يجب  -

 بالغة للدراسات امليدانية املتخصصة. ولويةتعطى أ -

 مفتوحة أيام امللتقى ورشات: 

والقياسات  األجهزةوالتعرف على بعض  ل الصحة والسالمة املهنيةورشات تدريبية في مجا تنظيم -

  الخاصة في مجال االرغونوميا

    والسالمة املهنية األمنفي مجال  متخصصةمن طرف هيئات  أولية إسعافاتو ستعالمات ا عرض وتقديم -

 ملهنية زيارة ميدانية ملؤسسة نموذجية )مؤسسة كوسيدار ( للتعرف على واقع إجراءات السالمة ا -

 محكم من اعمال امللتقى.يتم انتقاء ونشر املداخالت النوعية املتخصصة على شكل كتاب جماعي  مالحظة هامة:

     التالي: ينااللكتروني دينخصات واملداخالت كاملة إلى البريترسل املل -

djelfa.dz-colloque.inter17@univ 
 

https://docs.google.com/forms/d/1blDflQHU7cAW6A5JzMHl6Kaa_RPC2P

U_La6INQPA6F0/prefill 
 

 0541535596الهاتف: 

 حقوق التسجيل: رسوم املشاركة: 

  .ساتذة واملوظفينبالنسبة لل  دج  4000 -

 الدكتوراه.  طلبةبالنسبة لدج   2000 -

 .حقيبة امللتقى حقوق التسجيل كل من: تغطييواء والتنقل على عاتق املشاركين  و مصاريف اإل : مالحظة

 

 

 

 : هامةمواعيد 

 2018فيفري  10:  هو يوم داخلة كاملةآخر أجل الستالم امل. 

 2018فيفري  20:  من طرف اللجنة مداخلتهماملقبولة  يناملشارك تاريخ إعالم. 

     :2018 مارس  07-06تاريخ انعقاد امللتقى. 

قبل املداخالت الواردة خارج اآلجال.
ُ
 مالحظة: ال ت
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