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طب العمل

د. أحمد صبريي
طبيب اختصايص يف طب الشغل

رئيس مصلحة صحة العامل
وزارة الصحة املغربية

احتفل املغرب كباقي بلدان العامل يوم 28 أبريل باليوم العاملي للصحة والسالمة يف العمل. االحتفال بهذا اليوم هو وقفة 

من أجل تعزيز الوقاية من الحوادث واألمراض املهنية يف جميع أنحاء العامل من خالل القيام بحمالت توعية لرتكيز االهتامم 

الدويل عىل حجم املشكلة ورشح كيفية تعزيز وخلق ثقافة السالمة والصحة يف العمل، مام ميكن من املساعدة عىل التقليل 

من عدد الوفيات واإلصابات املهنية. 

ولعل ما يعانيه هذا امليدان الحيوي من تأخر يف سلم األولويات داخل منظومة العمل يف املقاوالت يربر شعار هذه السنة 

"لنلحق بركب بناء ثقافة الوقاية يف الصحة والسالمة املهنية". إذ الزال العامل يشهد سنويا ما يقارب 2.3 مليون وفاة بسبب 

حادثة شغل أو مرض مهني، أي وفاة حوايل 6300 عامل يوميا.
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الو�صع احلايل

بعد مرور أكرث من نصف قرن عىل االستقالل، الزال وضع الصحة والسالمة املهنية يراوح 

بالصحة  املتعلقة  الترشيعات  بتطبيق  املقاوالت  إللزام  واضحة  آليات  غياب  مكانه يف 

والسالمة املهنية.]1[ ورغم دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ منذ سنة 2004، مل يتغري 

الوضع كثريا بالنظر لحجم اإلنتظارات وتطور قطاعات اإلنتاج كيفا وكام، مام أثر سلبا عىل 

املجهودات املبذولة من أجل الرفع من مستوى التغطية الصحية لفائدة العامل.

النتيجة هي أن نسبة التغطية مبصالح طب الشغل ال تتجاوز %5 من السكان النشطني، 

الشغل. والبقية  تتوفر عىل مصالح طب  باملغرب ال  املقاوالت  إذ أن حوايل %50 من 

هي خارج التغطية باإلضافة إىل أن املخاطر املهنية تشتد بسبب عوامل غري مهنية مثل 

األمراض الوبائية وقلة النظافة والتغذية السيئة. من بني أهم القطاعات التي ال تزال خارج 

التغطية، هناك قطاع الوظيفة العمومية وقطاع الفالحة وكذا قطاع الصناعة التقليدية. 

هذا دون الحديث عن القطاع غري املهيكل كام سبق ذكره.

بالنسبة لحوادث الشغل، ال ميكن الحديث عن اإلحصائيات يف غياب التطبيق الكامل 

ملدونة الشغل يف جميع املؤسسات اإلنتاجية والرشكات واملقاوالت وهو ما ال يتوفر حاليا. 

ن عن الحوادث. لذا فإنه يتم فقط تسجيل ما يناهز 60.000  كام أن بعض املقاوالت ال تؤَمِّ

حادثة شغل سنويا، وهذا ليس سوى الجزء املريئ من جبل الجليد. وتشكل الحوادث 

املميتة نسبة ال يستهان بها يف بالدنا. فحسب معطيات املكتب الدويل للعمل، فإنه تسجل 

47.5 حادثة مميتة يف كل 100.000 حادثة شغل، وهي من بني أعىل النسب مبنطقة 

الرشق األوسط وشامل إفريقيا. والواقع أن عدد الحوادث يفوق بكثري ما يتم الترصيح 

به العتبارات شتى، أهمها غياب سياسة واضحة للوقاية من املخاطر يف أماكن العمل 

وهيمنة القطاع غري املهيكل عىل النسيج االقتصادي وأخريا ضعف تدبري نظام التعويض 

عن املخاطر املهنية.

حتديد امل�صوؤوليات

ال شك أن إعداد برامج السالمة والصحة املهنية يطرح إشكاليات كثرية تعرقل تطور هذا 

امليدان. أولها، عدم مسايرة الترشيع الوطني لتطور أساليب وأشكال العمل. وتعترب مدونة 

الشغل، رغم عالتها، آخر اجتهاد تم منذ حوايل عرش سنني. من بني اإلشكاليات أيضا، 

غياب التنسيق بني كافة املتدخلني من حكومة وأرباب عمل ونقابات رغم تنصيص مدونة 

الشغل عىل دور املجلس الوطني لطب الشغل والوقاية من املخاطر املهنية. هذا املجلس 

يكتفي بدور املتاِبع لتنفيذ مقتضيات مدونة الشغل يف ميدان الصحة والسالمة املهنية.

وميكن تلخيص األدوار واملسؤوليات كام ييل :

الحكومة : يجب أن تقوم بدورها الكامل يف مجال التعاون والتقريب بني وجهات . 1

بالخصوص  الدور  هذا  ويرجع  العمل(.  وأرباب  )النقابات  االجتامعيني  للفرقاء  النظر 

لوزارة التشغيل التي تحدد املخاطبني وتعمل عىل تتبع الحوار االجتامعي يف هذا املجال 

القطاعات  التي تنص عليها مدونة الشغل بالخصوص. ويبقى دور  اآلليات  من خالل 

الحكومية املعنية بالصحة والسالمة املهنية أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية.

املهنية . 2 املخاطر  من  لحامية عاملهم  املسؤولية  كامل  لهم  ترجع   : العمل  أرباب 

والتكفل بهم يف حالة اإلصابة بحادثة شغل أو مرض مهني كام ينص عىل ذلك الترشيع 

الوطني. كام أنهم ملزمون بوضع جميع اإلمكانيات املتعلقة بالسالمة املهنية رهن إشارة 

العامل وتكوينهم حول كل ما يتعلق بالصحة والسالمة املهنية. وهم كذلك مطالبون 

بوضع سياسة للصحة والسالمة املهنية داخل مقاوالتهم من أجل تدبري املخاطر حسب 

القوانني الجاري بها العمل.

أرباب . 3 مع  العالقة  تحدد  التي  والواجبات  للحقوق  باإلضافة   : والنقابات  العامل 

العمل، يجب أن يتم إرشاكهم يف إعداد سياسات الصحة والسالمة املهنية ومتكينهم من 

ة املخاطر  املشاركة يف تنفيذها، مام يتيح النجاح لهذه السياسات وبالتايل التقليص من ِحدَّ

والرقي  املقاولة  داخل  الوقاية  ثقافة  بناء  بدورها يف  تقوم  أن  النقابات  ويلزَم  املهنية. 

بالحوار االجتامعي من أجل بلوغ هذه األهداف.

خرباء الصحة والسالمة املهنية : إن تحسني فعالية سياسات الصحة املهنية يتطلب . 4

التمريض،  الطب،  ميادين  تهم  مختلفة  خربات  تشمل  االختصاصات  متعددة  مقاربة 

امت، إلخ. هؤالء الخرباء يجب أن يستثمروا معارفهم يف  الهندسة، علم األحياء، علم التَّسمُّ

ُسبُل حامية صحة العامل وتسهيل تطابق العمل مع قدرات العامل.

باعتبارها من . 5 العامل  الحفاظ عىل صحة  إىل  تهدف  : وهي  االجتامعية  الحامية 

الحقوق األساسية لكل مواطن كام تنص عىل ذلك املواثيق الدولية. وتشكل أنظمة التأمني 

ضد حوادث الشغل واألمراض املهنية القاعدة األساسية لهذه الحامية.

احلاجة اإىل اإ�صالح منظومة ال�صحة وال�صالمة املهنية 

بالنظر إىل الوضعية الحالية التي تتواجد فيها الصحة والسالمة املهنية ببالدنا، ميكن القول 

أن هناك حاجة ماسة إىل إعادة النظر يف الترشيع الوطني يف هذا املجال سواء بالتعديل أو 

التغيري الجذري لبعض نصوصه التي أصبحت غري مالمئة متاما للواقع الحايل. وقد ظهر هذا 

جليا خالل املناظرة الوطنية األخرية حول "مدونة الشغل بعد 10 سنوات من صدورها: 
بني صعوبات التطبيق ورشوط الفعالية".]5[

أهم املسائل التي تطرح إشكاال يف املدونة الحالية تتعلق بالجانب الترشيعي من مثل 

عدم التنصيص عىل املبادئ العامة للوقاية من املخاطر املهنية الواردة يف املعايري الدولية 

والخلط بني الجوانب األساسية والتفاصيل التنظيمية للصحة والسالمة املهنية. وقد أدى 

هذا األمر إىل عدم اإلشارة إىل عدد من املخاطر يف ميدان العمل، مثال يف حالة التعرض 

للمواد الكياموية واألشعة املؤينة أو استعامل اآلالت الخطرية، إلخ.

اتخاذ  رضورة  تطرح  الذكر  السالفة  املناظرة  به  أوصت  مام  وغريها  اإلشكاالت  هذه 

اإلجراءات الالزمة من أجل الدفع بهذا املجال أو تصحيح املسار إن استلزم األمر. ولعل 

مصادقة املغرب عىل االتفاقية الدولية للشغل 187 بشأن اإلطار الرتويجي للسالمة والصحة 

املهنية سنة 2013 تضع املسؤولني أمام تحدٍّ كبري يتجىل يف وضع سياسة وطنية ونظام 
وطني وبرنامج وطني بالتشاور مع املنظامت األكرث متثيال ألصحاب العمل والعامل.]4[

تتكون السياسة الوطنية بشأن السالمة والصحة املهنية من املبادئ األساسية التي تهدف 

إىل الوقاية من الحوادث واألرضار الصحية الناتجة عن العمل أو املتصلة به أو التي تقع 

أثناءه، وذلك بالحد من أسباب املخاطر التي تنطوي عليها بيئة العمل إىل أقىص حد ممكن 

ن السياسة الوطنية الوظائف واملسؤوليات املتعلقة بالسالمة  ومعقول. ويجب أن تتضمَّ

والعامل  العمل  وأرباب  الحكومية  السلطات  لكل من  العمل  وبيئة  املهنيتني  والصحة 

وغريهم مع مراعاة طابع التكامل بني هذه  املسؤوليات واألوضاع واملامرسات الوطنية.

يتضمن النظام الوطني، باعتباره الهيكل األسايس الذي يوفر اإلطار الرئييس لتنفيذ السياسة 

السلطات  وتحديد  والترشيعات  بالقوانني  تتعلق  إجراءات  الوطنية،  والربامج  الوطنية 

الترشيع  باحرتام   الكفيلة  واآلليات  املهنيتني  السالمة والصحة  والهيئات املسؤولة عن 

الوطني مبا يف ذلك أنظمة التفتيش. كام يتضمن الرتتيبات املتعلقة بتعزيز التعاون بني 

أرباب العمل والعامل وممثليهم من أجل تعزيز الوقاية يف أماكن العمل. كام ميكن أن 

يشمل النظام الوطني تدابري أخرى من قبيل الهيئات االستشارية الثالثية األطراف وتوفري 

التدريب وإجراء البحوث يف مجال الصحة والسالمة املهنيتني، باإلضافة عىل آليات جمع 

البيانات املتعلقة باإلصابات واألمراض املهنية وتحليلها.

وأخريا، يجب وضع برامج وطنية تشمل أهدافا يجب تحقيقها يف إطار زمني محدد سلفا 

إصالح منظومة الصحة والسالمة المهنية في المغرب : أية مقاربة ؟
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مع ترتيب األولويات وكذا وسائل العمل من أجل تحسني السالمة والصحة املهنيتني. كام 

أن الربامج يجب أن تتضمن أساليب لتقييم التقدم الناتج عن تتفيذها.

مبادئ توجيهية لتعزيز ال�صحة وال�صالمة املهنية باملغرب

كام متت اإلشارة لذلك، تتوفر للمغرب فرصة إعادة النظر يف منظومة الصحة والسالمة 

املهنية التي ينهجها تطبيقا لتوجيهات االتفاقية الدولية للشغل 187. من أجل ذلك، يلزم 

الصحة  لتعزيز  اتخاذها  التي سيتم  التدابري  التي ستؤطر كل  املبادئ األساسية  تحديد 

والسالمة املهنية يف أماكن العمل.

1. املبدأ األول : رضورة اإلشارة إىل أن الهدف األسايس من املنظومة هو الرقي بالصحة 

والسالمة املهنية من خالل الحفاظ عىل صحة وسالمة العامل وتحسني ظروف الحياة يف 

العمل لجعل أماكنها صحية وأكرث سالمة وأمنا، وكذا التقليص من املخاطر داخل مقرات 

العمل ملا فيه مصلحة العامل نفسه من جهة ورب العمل واملقاولة من جهة أخرى.

2. املبدأ الثاين : انخراط جميع الرشكاء االجتامعيني من أرباب العمل والعامل وممثليهم 

العمل  يف  الصحة  مهنيي  من  املهنية  والسالمة  الصحة  ميدان  يف  للفاعلني  باإلضافة 

والجمعيات العلمية واملهنية من أجل تنفيذ السياسات العمومية التي يتم التشاور حولها 

واالتفاق عليها.

3. املبدأ الثالث : إصالح شامل ملدونة الشغل خصوصا ما تعلق مبجال تطبيقها بحيث 

يجب أن تشمل جميع العامل بدون استثناء. ومن البديهي أن يتم استحضار الفئات 

املستثناة إىل اآلن من خدمات الصحة املهنية كقطاع الوظيفة العمومية وقطاع الفالحة 

وقطاع الصناعة التقليدية. كام ميكن التفكري يف وسيلة الستفادة العامل يف القطاع غري 

املهيكل من هذه املنظومة عىل منوال استفادة الفئات الهشة من التأمني الصحي.

4. املبدأ الرابع : رضورة إتاحة اإلمكانية ملنظومة الصحة والسالمة املهنية باالنخراط يف 

السياسات القطاعية من أجل توفري الخدمات الصحية الوقائية يف العمل ووضع إطار 

االعتبار  بعني  األخذ  مع  العامل،  جميع  لفائدة  الشغل  يف  والصحة  للسالمة  ترويجي 

خصوصيات وطبيعة األنشطة املامرسة بكل قطاع.

تو�صيات وخال�صة

إن ما تعانيه املنظومة الحالية للصحة والسالمة املهنيتني يف املغرب يستوجب تدخال 

عاجال من أجهزة الدولة من أجل وضعها عىل سكة اإلصالح خصوصا من طرف الوزارة 

املكلفة بالتشغيل املعنية أساسا باملراقبة والتفتيش يف هذا املجال بقوة القانون.

للسياسة  العام  والتصور  للمنظومة  األوىل  اللبنات  وضع  يف  الرشوع  أجل  ومن  لذلك، 

الوطنية، يجب إحداث لجنة وطنية تتكون من جميع املتدخلني كام سبق توضيحه من 

أجل وضع خارطة طريق وجدولة زمنية محددة تؤدي إىل صياغة مرشوع عام يطرح 

للنقاش العمومي، وبعد ذلك عىل الجهاز الحكومي للمصادقة عليه.

وحتى يتم البدء يف العمل، انطالقا من الرتاكم الذي تحقق خالل العقود األخرية، خصوصا 

بعد املناظرة الوطنية حول مدونة الشغل، هذه بعض التوصيات التي ميكن األخذ بها :

1. املصادقة عىل االتفاقية الدولية 155 حول السالمة والصحة املهنيتني]2[ التي تشكل 

الحد األدىن من التدابري واإلجراءات التي يجب تأمينها لفائدة العامل بدون استثناء مبا 

يف ذلك العاملون يف القطاع العام واالتفاقية الدولية 161 بشأن خدمات الصحة املهنية]3[ 

التي تحدد مسؤوليات ومهام املصالح املكلفة بالصحة والسالمة املهنية. 

2. املرور إىل مرحلة تفعيل االتفاقية رقم 187 بعد املصادقة عليها نهائيا، مع إرشاك 

جميع املتدخلني دون استثناء الوزارات والهيئات املعنية أساسا باملوضوع خصوصا وزارة 

الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات والجمعيات العلمية واملهنية. ولذلك، فإن مجلس 

طب الشغل والوقاية من املخاطر املهنية الذي تعتمده الوزارة الوصية والذي ال يضم 

جميع املتدخلني ليس اإلطار املثايل لوضع السياسة الوطنية يف هذا املجال.]6[  

3. إيجاد صيغة توافقية العتامد قانون متعلق بالصحة والسالمة املهنية يف القطاعني 

العام والخاص من أجل الخروج من حالة الجمود التي تسود حاليا بعد عرض مرشوعني 

لكل من القطاع الخاص والقطاع العام.

4. االنتباه إىل أن تنمية وتعزيز الصحة والسالمة املهنية يتطلب تدبريا ملوارد برشية 

املهنية.  الصحية  الخدمات  تقديم  ميادين  يف  ومنتظم  دوري  بشكل  ومدربة  مكونة 

لذلك، يجب العمل عىل إعطاء أهمية قصوى لتكوين الكفاءات يف مجال الطب املهني 

والتمريض يف أماكن العمل باإلضافة إىل التخصصات األخرى التي لها عالقة بأماكن العمل.

خامتة

إن االحتفال باليوم العاملي للصحة والسالمة يف العمل يجب أن يكون محطة سنوية 

لتقييم التدابري املتخذة يف ميدان الصحة والسالمة املهنية باعتبار حجم االنتظارات الكبري 

والتحديات التي تطرح أمام املتدخلني يف هذا الشأن. فالتطور الذي يعرفه هذا امليدان 

دفع بلدان متقدمة إىل مراجعة سياستها يف الوقت الذي ال زال املغرب يف بداية املسار. 

لذلك، يجب االستفادة من التجارب الدولية يف هذا امليدان وعدم االعتامد عىل النموذج 

الفرنيس الذي أثبت فشله يف التغطية الشاملة للعامل ما جعل املرشفني عليه يلجؤون إىل 

القيام بإصالحات مستمرة ملالمئته مع الواقع الحايل. 

ويف هذا السياق، ميكن التفكري يف مدى إمكانية اعتامد الرؤية املقرتحة من طرف منظمة 

الصحة العاملية التي تحث الدول األعضاء عىل دمج التغطية الصحية للعامل يف الرعاية 

الصحية األولية خصوصا بالنسبة للفئات التي ال تتوفر عىل أية تغطية. وتجربة املغرب 

يف ميدان الرعاية الصحية األولية رائدة عىل أساس أن انتشار املراكز الصحية يف جميع 

املناطق ميكن أن يشكل مدخال لتقديم الخدمات الصحية للعامل تشمل تلك املقدمة يف 

أماكن العمل.
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