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  اإلحصائیات العامة

  لحوادث الّشغل واألمراض المھنیة

  2015خالل سنة 

   

أصدر الصندوق الوطني للّتأمین على المرض تقریرا أّولیا حول إحصائّیات حوادث الّشغل واألمراض 
  المعطیات الّتالیــة  :نورد منھ   2015وق خالل سنة المھنّیة  المصّرح بھا لدى مصالح الّصند

 : الجملي لحوادث الّشغلتطور العدد  -1

مقارنة بعدد  %9.5حادثا مسجال بذلك إنخفاضا ب 40100بلغ العدد الجملي لحوادث الّشغل  
  .2014سنة وادث المصرح بھا خالل الح

من مجموع الحوادث  % 95مثلت الحوادث المسّجلة بأماكن العمل على غرار السنوات الفارطة  و
  .% 5ة یلالّصبغة الشغجلت حوادث المسیر ذات في حین س

  خالل نسبة التطور  النسبة  مجموع الحوادث  مكان الحادث
2014-2015   

  38002  في مكان العمل
94.8  %  

9.3 - % 

  % -11.9   % 5.2  2098  في الطریق
 % - 9.5  % 100  40100  العدد الجملي

  

إنخفاضا في العدد و إلى جانب إنخفاض العدد الجملي لحوادث الشغل فقد شھدت جل قطاعات النشاط 
في  %33في قطاع صناعة الورق و الطباعة و  %2الجملي للحوادث المصرح بھا تراوح بین 

  قطاعات الفالحة و الصید البحري و الصناعات اإلستخراجیة سجلت قطاع النزل. ھذا و قد 

  .%3.1و صناعة الخشب و الخفاف ارتفاعا طفیفا في حدود 

 : توزیع الحوادث حسب الوالیات -2

 80استقرار نسب توزیع الحوادث حسب الوالیات حیث تّم التصریح بــ  2015تواصل خالل سنة 
من  % 17.9من الحوادث في الوالیات األكثر تشغیال للید العاملة. وقد سّجلت والیة صفاقس   %

, نابل  % 9,2, المنستیر % 10.1, سوسة % 9.8, تونس  % 11.8مجموع الحوادث وبن عروس 
  . %4,7وقابس  %6,5زرت , بن 8.7%

  : توزیع الحوادث حسب قطاعات الّنشاط -3
سب وقع تسجیل نمن حوادث الشغل في قطاع الصناعات المعملیة و % 57تم تسجیل حوالي 

  بین  متقاربة في خمس قطاعات تراوحت



2 
 

  من مجموع الحوادث وھي  :  %9و  8
  % 8,9ات المیكانیكیة  : قطاع صناعة اآلالت والمعد -
 % 8.1قطاع البناء واألشغال العاّمة :   -
 % 8,5قطاع الصناعات الغذائیة والمشروبات  :  -
 % 7,7:   قطاع صناعة مواد البناء -
    % 7,7قطاع صناعة المالبس :  -

و قد تواصل انخفاض عدد حوادث الشغل المصرح بھا في قطاع البناء و األشغال العامة 
 .2014حادثا خالل سنة  3935مقابل  2015حادثا خالل سنة  3126حیث بلغت 

  

  :  الحوادث القاتلة -4

حادثا في الّطریق إلى  45حادثا بمكان العمل و  96من بینھا  حادثا قاتال  141تّم تسجیل 
  العمل.

حیث وقع  2014بالمقارنة مع سنة    الحوادث القاتلة استقرارا ملحوظاوقد سّجل عدد 
  حادثا. 142تسجیل 

و یحتل قطاع البناء و األشغال العامة المرتبة األولى في عدد حوادث الشغل القاتلة للسنة 
من مجموع   %32.3أي بنسبة   حادثا قاتال 31حیث وقع تسجیل الثالثة على التوالي 

  حادث قاتل) 13(% 13.6بنسبة  و یلیھ قطاع الفالحة و الصید البحري  .الحوادث القاتلة

 : القاتلة أسباب الحوادث  -5

ثالثة أسباب نذكر  2015سنة  خالل من أھم األسباب الّتي أّدت إلى حوادث قاتلة بأماكن العمل 
  :من الحوادث القاتلة %  49رئیسیة تسببت في

 )  %24حادثا (  23سقوط األشخاص :  -
 ) % 14,6(  وادثح 14الّتعّرض للتّیار الكھربائي :  -
  )  % 10,4حوادث (  10نوبة قلبّیة في مكان العمل :  -

مسجال بذلك إرتفاعا طفیفا بحوالي  حالة  1393بلغ عدد األمراض المھنّیة  األمراض المھنیة  : - 6
  حالة. 1363و التي بلغ فیھا عدد األمراض المھنیة  2014مقارنة بسنة .% 2.2

      % 70وقد احتلّت اإلضطرابات العظمیة العضلّیة المرّتبة األولة بنسبة         

وبخصوص قطاعات الّنشاط المعنیة بھذه األمراض نذكر قطاع صناعة الّنسیج والمالبس          
حالة) یلیھ قطاع الصناعات  588(من مجموع األمراض المھنّیة  % 42.2سّجل نسبة  والجلود الّذي

  حالة). 96( %6.9حالة) ثم قطاع صناعة الجلود و األحذیة بنسبة   187(%13.4الكھربائیة بنسبة 

  


