
 

 المغرب يعتمد المواصفة الدولية المتعلقة بتدبير الصحة والسالمة في الشغل

قامت اللجنة التقنية الوطنية المكلفة بإعداد المواصفات في مجال أنظمة التدبير التابعة للمعهد 
تتكون من ممثلي مختلف األطراف المعنية من اإلدارة والقطاع الخاص المغربي للتقييس والتي 

المتعلقة بالصحة   ISO 45001الدولية الحديثة النشر  المواصفة ،كمواصفة وطنية بدراسة وتبني
   .(ISO)شغل التي تم نشرها مؤخرا من قبل المنظمة الدولية للتقييس والسالمة في ال

الهيئات المعنية بالمنظمة الدولية للتقييس، وتعد هذه المواصفة ثمرة للنقاش وتبادل اآلراء داخل 
وتعكس في مجملها مختلف مقاربات تدبير الصحة والسالمة في الشغل على مستوى عدة بلدان بما 

، باإلضافة إلى المبادئ الرئيسية   OHSAS 18001  الذائعة الصيت فيها المواصفة البريطانية
. ولقد تتبع المغرب في إطار اللجنة الوطنية السالفة الذكر، مختلف مراحل دوليةال لعملامنظمة ل

  نشرها كمواصفة دولية. فائدة المصادقة على هذه المواصفة وصوت باإليجاب ل

احترام التشريعات المتعلقة الرئيسية  تهااي متطلبفشترط التي ت  ISO 45001وتهدف مواصفة 
حجمها على الوقاية من حوادث الشغل ومن كان  أيامساعدة المقاوالت والهيئات المختلفة  ،بالشغل

حاالت اإلعاقة ونسبة الوفيات الناجمة من حتى تتمكن من التقليص إلى حد كبير  األمراض المهنية
التحكم في فيما يخص   المستمر لألداءلى التحسين هذه المواصفة عهذه الوضعية. كما تشجع  عن

المخاطر المرتبطة بذلك في إطار منظومة للتدبير ترتكز على مقاربة استباقية ومناهج عملية 
في تفعيلها مختلف األطراف المعنية خاصة ممثلي المأجورين والسلطات المكلفة بوضع  تشارك

  .وتنفيذ تشريعات الشغل

مما التدبير نظومات ممع الهيكل المعمول به في كل مواصفات المواصفة وهيكل ويتوافق شكل 
المخصصة لوضع وتطبيق منظومات للتدبير من أجل ترشيد الموارد يساعد المقاوالت على 

بقة الخاصة بذلك. كما تساعد المقاوالت التي تتوفر على منظومة المطاات الحصول على شهاد
الصحة والسالمة في الشغل ا الجوانب المتعلقة بتدمج فيه أن ،خص عموما الجودة والبيئةللتدبير ت

    بتكلفة منخفضة.

وسيعمل المعهد المغربي للتقييس كل ما في وسعه بالتعاون مع القطاعات الوزارية والمنظمات 
المهنية المعنية، على تحقيق نشر كاف لهذه المواصفة وعلى القيام بعمليات تحسيسية مالئمة حول 

لتدبير الصحة والسالمة في  اهنهجمبية على النجاح في المغرالمقاوالت مساعدة أهميتها وذلك قصد 
إلى  للتصدير، وعلى تسهيل حصولها على شهادة المطابقة التي غالبا ما تكون ضرورية الشغل

   .بعض األسواق

بين المقاولة  ه خلق وتقوية أجواء الثقة والتعاونمن شأناحترام مقتضيات هذه المواصفة كما أن 
على احترام قوانين  ةوشركائها االجتماعيين، وتطمين السلطات المعنية على إرادة وقدرة المقاول

   الشغل.
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