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 اإلحصائيات العامة

 لحوادث الّشغل واألمراض المهنية

 2016خالل سنة 

  

أصدر الصندوق الوطني للّتأمين على المرض تقريرا أّوليا حول إحصائّيات حوادث الّشغل واألمراض 
  من طرف المؤسسات المنخرطة بنظام 2016المهنّية  المصّرح بها لدى مصالح الّصندوق خالل سنة 

 لسنة 28جبر األضرار الناجمة عن حوادث الشغل و األمراض المهنية في القطاع الخاص (قانون عدد 
) و عملة الحظائر و العملة العرضيين  التابعين لهياكل الدولة و 1994 فيفري 21 المؤرخ في 1994

الجماعات العمومية و المحلية طبقا لإلتفاقية المبرمة بين وزارة الشؤون اإلجتماعية و وزارة المالية 
 .2000 ماي 2بتاريخ 

 نورد منه المعطيات الّتاليــة  :

   :المؤشرات العامة -1

 نسبة التطور 2016سنة  2015سنة  البيانات
مؤشر تواتر حوادث 

  عامل1000الشغل لكل 
17 15.8 % 7.3-  

مؤشر تواتر حوادث 
الشغل بمكان العمل لكل 

  عامل1000

1.2 14.8 % 8.4-  

مؤشر تواتر حوادث 
الشغل القاتلة بمكان العمل 

 لكل مائة الف عامل

7.3 6.1 % 16.9-  

معدل مدة التوقف عن 
العمل إثر حادث شغل 

 بمكان العمل(يوم)

35 33 % 7.4-  

معدل مدة التوقف عن 
العمل إثر حادث شغل 

 بالطريق (يوم)

56 55 % 1.3-  

 
عدد العمال الخاضعين 
لنظام حوادث الشغل و 
األمراض المهنية إلى 

 2017 ماي 30غاية 

 
1605377 

 
1617198 

 
% 0.7+  
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  :- تطور العدد الجملي لحوادث الّشغل2

 مقارنة بعدد %5.1 حادثا مسجال بذلك إنخفاضا ب38045بلغ العدد الجملي لحوادث الّشغل  
  حادثا).40100 (2015الحوادث المصرح بها خالل سنة 

 من مجموع الحوادث % 95و على غرار السنوات الفارطة مثلت الحوادث المسّجلة بأماكن العمل 
 .% 5في حين سجلت حوادث المسير ذات الّصبغة الشغلية 

 نسبة التطورخالل  النسبة مجموع الحوادث مكان الحادث
2015-2016 

 35900 في مكان العمل
0B94.8  % 

5.5 - % 

 % 2.2  % 5.2 2145 في الطريق
 % - 5.1 % 100 40100 العدد الجملي

 

   %1.3 يوما ضائعا مسجلة بذلك إنخفاضا ب 868242و فيما يتعلق باأليام الضائعة فقد بلغت 
  .2015بالمقارنة مع سنة 

و إلى جانب إنخفاض العدد الجملي لحوادث الشغل فقد شهدت جل قطاعات النشاط إنخفاضا في العدد 
 في قطاع صناعة %25.9 في قطاع النسيج  و %0.7الجملي للحوادث المصرح بها تراوح بين 

 .%8الورق و الطباعة. هذا و قد سجل قطاع صناعة البالستيك  رتفاعا ب 

  :- توزيع الحوادث حسب الواليات3

 80 استقرار نسب توزيع الحوادث حسب الواليات حيث تّم التصريح بــ 2016تواصل خالل سنة 
 من % 17.2 من الحوادث في الواليات األكثر تشغيال لليد العاملة. وقد سّجلت والية صفاقس  %

,  % 9,1, المنستير % 10.3, سوسة % 10.2 , تونس % 12.6مجموع الحوادث وبن عروس 
 . %4,9 وقابس %6,3, بنزرت  %9.2نابل 

  :توزيع الحوادث حسب قطاعات الّنشاط -1
 من حوادث الشغل في قطاع الصناعات المعملية ووقع تسجيل نسب % 57تم تسجيل حوالي 

  من مجموع الحوادث وهي  : %9 و 8متقاربة في خمس قطاعات تراوحت بين 
 % 8,9قطاع صناعة اآلالت والمعدات الميكانيكية  :  -
 % 8.8قطاع البناء واألشغال العاّمة :   -
 % 8,5قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات  :  -
    % 7,7قطاع صناعة المالبس :  -
 % 7,1قطاع صناعة مواد البناء  :  -

 
 



3 
 

   :الحوادث القاتلة -4

 حادثا في الّطريق إلى 53 حادثا بمكان العمل و 98 حادثا قاتال من بينها 151تّم تسجيل 
 العمل.

 حيث وقع 2015 بالمقارنة مع سنة   %12.2وقد سّجل عدد الحوادث القاتلة إنخفاضا ب 
  حادثا.172تسجيل 

و يحتل قطاع البناء و األشغال العامة المرتبة األولى في عدد حوادث الشغل القاتلة للسنة 
  من مجموع %30.7 حادثا قاتال أي بنسبة 30الثالثة على التوالي حيث وقع تسجيل 

  حادث قاتل)25(% 25.6 بنسبةالحوادث القاتلة. و يليه قطاع الفالحة و الصيد البحري 

  :أسباب الحوادث القاتلة  -5

 نذكر أربعة أسباب 2016من أهم األسباب الّتي أّدت إلى حوادث قاتلة بأماكن العمل خالل  سنة 
  من الحوادث القاتلة:%  66رئيسية تسببت في

  ) %26.5سقوط األشخاص: (  -
 )%18.4الغرق إثر هبوب عواصف ( -
  )% 11.2الّتعّرض للتّيار الكهربائي : (  -
  )% 10.2 حوادث ( 10نوبة قلبّية في مكان العمل:  -

  

  :معدل مدة التوقف عن العمل حسب قطاعات النشاط  -6

 يوما. و قد سجل قطاع 66 و 26تراوح معدل مدة التوقف عن العمل إثر حادث شغل بمكان العمل بين 
 يوما متبوعا بقطاع البناء و 66الصناعات اإلستخراجية أكبر معدل مدة التوقف عن العمل و ذلك ب 

 يوما. و سجل قطاع الصناعات 43 يوما و قطاع صناعات الموبيليات ب 45األشغال العامة ب 
  يوما.21الكهربائية 

 حالة مسجال بذلك إرتفاعا طفيفا بحوالي 1583 بلغ عدد األمراض المهنّية  األمراض المهنية  :  -7
  حالة.1499 و التي بلغ فيها عدد األمراض المهنية 2015.مقارنة بسنة % 5.6

     % 72.3        وقد احتلّت اإلضطرابات العظمية العضلّية المرّتبة األولة بنسبة 

         وبخصوص قطاعات الّنشاط المعنية بهذه األمراض نذكر قطاع صناعة المالبس الّذي سّجل نسبة 
 150(%9.5 حالة) يليه قطاع الصناعات الكهربائية بنسبة 730 من مجموع األمراض المهنّية (% 46.1

  حالة).135 (%8.5حالة) ثم قطاع النسيج بنسبة  

 


	94.8  %

