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يمبسم هللا الرحمن الرح   

يدنا محمد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه أجمعين، س  أشرف املرسلينوالصالة والسالم على    

الذكرى السابعة  هذا اللقاء الهام، بمناسبة تخليد    ترؤسازي بواعتز   سعادتيبالغ  لكم عن    رب أعأود أن    ، كلمتي  مستهلفي  

 ، " العمل في  الصحة و للسالمة ليوم العالمي ل " (17عشر )

بأهمية وضرورة  التوعية    على ، بل لتحفز سنوياتعد احتفالية عابرة في بالدنا التي دأبت على إقامتها    بهذا املغزى ال  لوقفةا

وصحة  حماية   في سالمة  الع  العمال  العمل  مل مكان  وشروط  ظروف  أماكن   وتحسين  جميع  في  اآلمنة  املمارسات  وتبني 

 . العمل

الوقاية  ثقافة    العمال وزيادة  صيانة حقوق توليها الحكومة لالتي    الخاصةاية  العنالتأكيد على  خاللها  أود من  مناسبة   وهي

 حوادث العمل واألمراض املهنية. من 

ا أبادر  أن  البداية  في  بي  يجدر  املوفق  و  باالختيار  التنويه  اليوملى  منالذي  العالمي    ملوضوع  ختير 
 
        أ
 
العمل  منظمة  قبل     

 : و هو الدولية 

 "  كثر صمودا و مرونةاأل تين املهنيالصحة  السالمة و استثمر اآلن في أنظمة :  لألزماتستجابة توقع واالستعداد واال ال" 

السياق،  هذا  في  اليوم    و  بهذا  الوزارية  دائرتنا  مع  تحتفي  بالتنسيق  الدوليمنظمة  العالمي  الهيئات   ةالعمل  وبمشاركة 

املهنية، وبحضور  النقابية    املكلفة بالوقاية من األخطار  الدوائر  املنظمات  للعمال واملستخدمين ورؤساء مؤسسات وكذا 

الدولي    لهذا الحدث     ابتالث   دعمها و   إلتزامها دوما لندائنا معربة عن    تالتي إستجابو الدولية    الوزارية والهيئات الوطنية  

 النبيل. 

 السيدات و السادة،

، والتي تستوجب  19-تداعيات وباء كوفيديأتي في ظروف صعبة، جراء  نه  أل   ، يكتس ي طابعا خاصا  هذا العام  احتفالنا إن  

 
 
 منا جميعا
 
نين،  وسائل إعالم، ومواطكو متعاملين اجتماعيين واقتصاديين  كو  فاعلين  و ك  سلطة عمومية، كجهدا متناميا           

 السيما في أماكن العمل.   ،الحيطة والحذر وااللتزام بالتدابير الوقائيةألخذ 

يضمن  ''....هأن  على منه،  66  املادةأحكام    نص  فيااللتزام  الذي يكرس هذا  ي  الدستور التعديل  على  تأكيد  هي مناسبة للو  

نظافة  في الحماية، و  قالقانون أثناء العمل الح 
 
      األمن، وال
 
          ''... 

  نابعة من كونهـا   التي هي   لوقاية من األخطار املهنيةل  الوطنية   سياسةال  تنفيذ   فـي إطـارتنزيل هذه األحكام  على    هذا فضال

البدنيـة    هبجـوانببصحتهـم،  بأمنهم و هتـم  تو   العمال والعامالتتمحـور حـول احتيـاجـات  ت،  ع شمل كل مكونات املجتمآلية ت

   . عـالجـاحماية و  و تـرابطـة، إرشـادا ووقـايـة  واالجتمـاعيـة، الشـاملـة وامل  والنفسيـة

لحقيقة التي يجب التذكير بها  او  الشركاء االجتماعيين.  اور مع  التشبهذه السياسة ال بد من تنفيذها و مراجعتها دوريا  و  

 تبل    ،          ستحق حق اهي أن تنفيذ هذه السياسة تهنا،  
 
 ستوجب فعال
 
  بهدف     يـةأولـو ذات    ية  ئبرامج وقا   واعتماداتخاذ تدابير   ،         

إلى تعزيز   ةبالضرور   ي  و هو ما يؤد،  املهن و قطاعات النشاطمن مخاطر    والتقليل من حوادث العمل واألمراض املهنية  

 جراء املخاطر املهنية.  اآلثار اإلنسانية واالجتماعية و االقتصادية و تجنب  بيئة العمل مكانة العامل في 
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 السادة،  السيدات و

ضد جائحة  الشغل    عالم  في  وعليه يتعين تضافر جهود جميع الجهات الفاعلة .  قضية الجميع هي    يةالوقاكد على أن  ؤ أ

العمل، وبغض    19-كوفيد   أصحاب  مسؤولية  أنها    تكون   لن   والتي  تجسيدها  يجب   للوقاية  حقيقية   ثقافة  فهي   النظر 

  الذين   لخبراءاو   الشركاء  س ى نن دون أن    مالعمال األجراء أنفسه         أيض ا  ولكن  واملؤسسات،  الدولة  فقط  فيها  الفاعلة  الجهات

 وبئة.من األ   العمال  الوقاية وحماية في دورا هاما   يلعبوا أن   تعين عليهمي

يجب  أخرى،  ناحية  من  مس  و  الوقايةأجعل  األ   لة  املهنية   من  الحوار  في  خطار  إعداد  في    و  ،االجتماعي صلب  عملية 

  في املؤسسات و الهيئات  اإلنتاجية عملياتالو تصميم   العمل تنظيميب ترتعادة إو في املهنيين    والتعليم التكوين سياسات

 .العمال و العامالت حمايةلتعزيز 

تعد التي  والصحــة العامــة واملهنيــة  السالمة  تبــاع تعليمــات  إ  ضرورة أن نتعلم الدروس و نحرص على  يعـا  جم  أدركنـا  ـدقـلف

 .الصحية األزمةطــوق النجــاة الوحيــد ملواجهــة هــذه 

 
 
ت  وأمام هذه الوضعية االستثنائية  
 
املهنية من األولوياتعد                                    فريدة  تعد فرصة  األزمة  ذه أن ه  غير.  الوقاية من األخطار 

الوباء  يفرضها   التي   الهائلة  للتحديات  لالستجابة  الحالية   األجهزة   وتعزيز  الوقاية  نظمة أ  لتكييف أماكن    هذا  في  السيما 

 . العمل

هذا   في  الوقاية    تساهم   ، راإلطاو  الوصاية  هيئات  املهنية،كا  تحت  األخطار  من  للوقاية  الوطني  مؤسسة طب    و   ملعهد 

البناء واألشغال العمومية والري  الوقايةوهيئة    "ستمادبري"العمل   املهنية في نشاطات  إلى    من األخطار  مصالح    باإلضافة 

و  العمل  لمصالح  مفتشية  اال الوقاية  للتأمينات  الوطني  األجراء لصندوق  للعمال  في    جتماعية  الوقاية  ببرامج  االرتقاء  في  

 أماكن العمل.

ب   أنماط أهميتها يوما بعد يوم، خاصة في ظل ما تعرفه    التي تزداد    االختصاصات  األنشطة و حيث تضطلع هذه الهيئات 

  حتى تقومرية،  ة ضرو مسأل  هاالعمل في كافة األنشطة االقتصادية وغيرها من تطورات متسارعة تجعل من تفعيل أدوار 

و بمهامها   املطلوب  الوجه  الشغل لتطلعات  ستجيب  تعلى  بعالم  األمر  تعلق  أعما ، سواء  أوال  تعزيز  أو  اب  ملراقبة  لتكوين 

سالمة والصحة   في مجاالت النهوض باللهذه الهيئات    التواصل أو البحث العلمي أو غيرها من املهام املوكولةبأو    التوعيةب

العمل   الفي  على  وتعزيز  درجحفاظ  والرفاه    ات أعلى  العقلية  و  البدنية  املهن  الصحة  جميع  في  للعمال  و    اإلجتماعي 

 .األنشطة

فجوهر  السالمة و    ،املهنيةنظام تسيير املخاطر  يجدر التذكير بأن أصحاب العمل ملزمين على اعتماد    في هذا املقام، و  

   لهذا النظام.  االدارة الجيدةالصحة املهنيتين يكمن في 

املالئمة     التدابير الوقائيةالجراءات االحترازية و  الستعجالي واتخاذ  اإعداد سياسات و خطط للتدخل   فيأيضا  كما يكمن 

 . في جميع أماكن العمل تعقيم الو  تطهيرالنظافة و الإجراءات    إتباع و أو الجسدي  السيما في مجال التباعد االجتماعي

  ، سيدنا محمد،املصطفى الحبيب  أوص ى بها    و هو ما      أو أوبئة  اتجد به أمراضن  ل  اوطاهر   ا نظيف  العمل   كان مكان ذا  إف 

    .عليه الصالة والسالم

املهني  هياكلفإن    ،وعليه والصحة  على  مسوالهيئات    املؤسسات  في  تين السالمة  العمال  ؤولة  اإلجراءات  باتوعية  تخاذ 

 . االحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا املستجد
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 سإجراءات    هيو  
 
 ت
 
اإل ،  شك  ىدنأبدون    ،ساهم  ومواصلة  العمل  استمرارية  على  الحفاظ  في  في  وخاصة  قطاعات  نتاج، 

 صحة العامل  املعرض للخطر. أمن و  الحفاظ على  األزمة معالنشاط التي مستها  

  مع   متضافر  بشكل  الشغل للعملالجهات الفاعلة في عالم  هذه املناسبة  ب أدعوا  بأهمية الشراكة  و وعيا    ،من هذا املنطلق

  ها تداعيات  االجتماعية و  ها حدت   من  والتخفيف  العمل،  أماكن  في  يةاملهن  املخاطر  منع  إلى  الرامية   اإلجراءات  لدعم  التعبئة

 . واالجتماعي الناجح االقتصادي لإلقالع  الظروف  تهيئة املساهمة على  أجل من االقتصادية،

 

 السيـدات والسـادة، 

ا املستوى  اإلى  نسعى    ،مليلععلى  يتماش ى وتطور  بما  العمل  أماكن  في  السالمة والصحة  بواقع  الوقائية  ملاالرتقاء    و عايير 

 .الشغلاملجاالت االقتصادية واالجتماعية واإلدارية وغيرها، وكذا التحوالت السريعة املحيطة بعالم   تطور 

  بغرض  عملالعامة لل  فتشيةامل قبل مصالح    للمراقبة منالسنوية    طالخط تنفيذ    ناقطاعواصل  يس  ،اإلطارو في هذا  

 من قبل املؤسسات والهيئات.   األنظمةو للقوانين تدابير الوقاية احترام سهر على مطابقة ال

الهـدف  و    شكلها   كان   مهما  ،هيئة مستخدمة  أي  في  العاملين  فئات  جميع  تغطية  أجل  من،  هجـاهـديـن لبلـوغـ  سنعملهـذا 

 نشاطها.  فرع كان ومهماخاص عمومي أو  القانوني،

إلى    ا حالي  يعمداملاض ي و    على مدار العام  قام جتماعي  قطاع العمل و التشغيل والضمان اال  أن   ، هنا أن أوضح لياسمحوا    و

خطة من   تنفيذ ل صياغة  املهنيا  أعمالالعديد  والصحة  بالسالمة  أنواع    عبر  ونشرها    تينلتوعية  وسائل  مختلف 

 . اإلعالمو  االتصال 

     

تندرج في نطاق السبل والوسائل    التي   سلسلة من التدابير  ناتخذا  قانوني و منهي و  إطاردينا عملنا في  ألقد ،  لسياقفي هذا ا 

عوبات مالية جراء األزمة  التي تقع على عاتق املؤسسات التي تواجه صاالجتماعية  التي من شأنها مرافقة وتخفيف األعباء  

 أخرى تتمثل في:   ةعمال وقائيأبعقد ندوات و  منا. كما قالصحية

التكوينية و و تكثيف    إنجاز  • أيام إعالميةلرشاداو   توعويةال  ات ندو ال  الدورات  العمال و    ية وكذا تنظيم   لفائدة 

املستخدمة،   عددها  الهيئات  بلغ  من  تمس  2020سنة    في    اإعالمي  ايوم  1718حيث   من   مشاركا  111.109أزيد 

العمل ذات الصلة ب  مناقشة و عرض العديد من املواضيع  خاللها  كما تم.  مستخدمين وممثليهم النقابيينعمال و  

 ،تعرفها بالدناالتي   األزمة الصحية خالل  السيما، ،الالئق وظروف العمل

كورونادإعداد   • فيروس  انتشار  من  للوقاية  إلكتروني  إرشادي  قبل    العملأماكن  في    19  -كوفيد  ليل  هيئة    من 

واملعهد الوطني للوقاية من األخطار املهنية    البناء واألشغال العمومية والري،  الوقاية من األخطار املهنية في نشاطات 

 . في أماكن العمل من اإلصابة بفيروس كوروناالتوعية والحماية  لمساهمة في  ل
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ة العمل  مفتشي  مصالح    قامت   و أماكن العمل،  املؤسسات  مستوى   على  قبةار امل   عمليات التفتيش و   أهمية  منطلقومن  

تفتيش  116.701  بإنجاز،  2020ة  خالل سن الزيارات،    4.390.485شملت    زيارة  لهذه  وتبعا  تحرير  عامال.   41.643  تم 

 قواعد السالمة والصحة املهنيتين.التي لم تتقيد ب ضد املؤسسات محضر مخالفة  1970وثيقة منها 

  إلى في هذا املسار  عمد قطاعنا فقد  ، ةمعايير العمل الدوليمع  املتعلقين بالعمل  تنظيمالتشريع و الموائمة أما من حيث 

تخص جديدة  تنظيمية  نصوص  إعداد  من  لحماية املتضمن    شترك امل وزاري  القرار  ال أساسا    االنتهاء  التقنية  التدابير 

رفقة زميلي و أخي السيد وزير الصحة و      نوقعه اليومالذي سالبناء واألشغال العمومية  و الري    العمال في قطاعات

و   ي    إعدادبصدد    نحن  أيضاو املستشفيات    حإصال السكان  تنفيذي  للمؤس حدد                  مرسوم  االعتماد  منح  و  شروط  سات 

 مراكز التكوين واملصادقة على برامج تكوين العمال في مجال الوقاية من األخطار املهنية. 

 

 ،السيدات و السادة

رسالة في  والضمان  والتشغيلالعمل  وزارة    إن  والصحة    االجتماعي  السالمة  العملمجال  حماية  أساسا    تهدف   في  إلى 

شروط  العمال   عادلة    وظروفوتحقيق  لحوادث  قصد    والئقةعمل  السلبية  االنعكاسات  العمال  العمل  تفادي  على 

 .خرى أمن ناحية   والهيئات  املؤسسات  وعلى ،وأسرهم من ناحية

ا هذا  في  مجال    تفتيشالمنظومة  عصرنة  تكتس ي    ،لصددو  املتمناهج  في  األحكام  بمراقبة  في  الصلة  الصحة  و  سالمة 

قصوى    ،العمل تسليط  أهمية  اقصد  على ظروف  و لعمل  األضواء  العمل    باملؤسسات  عام أماكن    إلى الوصول  و   بشكل 

 املهنية. في مجال تطبيق االشتراطات القانونية و التنظيمية في مجال الوقاية من األخطار  نتائج مرضية

الزالت    ،اتو رغم ما واجهنا من تحدي  أخرى   أشواط وخطوات مامنا  أ زالت  ال   في هذا الشأن،   أشواط و رغم ما قطعناه من  

التحديات يقين    ، هناك املزيد من  فيننا  ألكننا على  ل   ظمةـناأل بلورة    ماضون  األكثر صمودا و  لسالمة والصحة  الوطنية 

 في العمل. ملواجهة املخاطر املهنية  مرونة

من   املقام، و  مجال   ا أدعو   هذا  في  الفاعلين  بذل    صحة والالسالمة    مختلف  الجهوداملإلى  من  تحسين  ،زيد  ظروف    بغية 

 .في هذا املجالعلى املستويين الجهوي و الدولي لبالدنا العمل وإعطاء صورة مشرفة 

ا  م، على دعمهظمة الصحة العامليةملنظمة العمل الدولية و منر  توجه بعبارات الشكأأن    ،في ختام كلمتي  ا،وال يفوتنا هن

  املحلي   السياق  مع  تتكيف  استراتيجية  إجراءات  اتخاذو في   ،بمنظومة الوقايةل النهـوض  ، فـي سبيبالدناهـود  ل لج املتواص

 . و الحد من هذه الجائحة األرواح إلنقاذ

  الفاتح مايو عيد و نحن على مقربة من    األجراء   لجميـع العمـال عـاليـا الـدور الـريـادي،    ألثمن، أيضاالسانحة غتنـم هـذه  أ كما

  و ،  ممرضين و أعوان إداريين  خصائيين وأو من أطباء    ،طاع الصحةقفــي  الت  العامليــن والعامــ  ،، وبصفـة خاصـةالعمال

، وأخصائــي  و مصالح األمن  والحماية املدنيةصالح  تفتيش العمل و هيئات الوقاية تحت الوصاية  يضا ملأالشكر موصول 

والصحة   السالمة  خبراء  العمال    ، ؤسساتبامل  تين املهنيـو  أرباب  كذا   وسـعلــى صدوما    الحريصيــن    و  العمال  حــة  المة  

 في هذا الشأن. ملـا يبذلونـه مـن مجهـودات وتضحيـات  ،توالعامال 
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 ،السيدات و السادة

ي ضمـان بيئـة عمـل  سـاعد فـ        بمـا ي    في بالدنا،   ينت والصحـة املهنيـالسالمة  هـد فـي تطويـر منظومـة            هـذا الج  كل  ن يسـهم  أ  ي أمل

وضمان االرتقاء بظروف العمل وتطبيق أعلى املعايير فيما يتعلق بحقوق    تين املهني السالمة والصحة    مستوى رفع  و  آمنـة  

 . العاملين

أن    ،في األخير   ،و ال يسعني هذا اليوم  أن   إنني على ثقة  و   ،الحضور يدات و السادة  لس ا  ،شكري وتقديري أجدد لكم  إال 

السالمة و الصحة في    يفي مجالمرنة  أنظمة  إرساء  بين جميع الفاعلين بهدف    ينوثيقتعاون  ثمر عن تبادل و    ي  س     التخليدي  

 .في أماكن العمل  الوقاية من األخطار املهنية ترسيخ ثقافة  و  العمل

 

 ،أشكركم على كرم الصغاء

   ،وبركاته هللا تعالى م عليكم ورحمة والسال  

-------------------- 

 


