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 مقدمة

قرن التاسع قل خطورة ،ذكل قبل الأأ من منظور اترخيي جند أأن حوادث الشغل والأمراض املهنية اكنت قليةل و 

عرش بسبب عدم اس تعامل الاةل واملواد اخلطرية بدرجة كبرية، لهذا مل تكن امحلاية الاجامتعية متطورة ،ولكن مع هناية 

ومعاجلة املواد اخلطرية  الآةلرية حوادث الشغل وتفامقت خطورهتا نتيجة الس تعامل تالقرن التاسع عرش ارتفعت و 

اية الأجرا  من اخلطر ، وحامية ا ددا لاملرش  ا  ى سن قوان ن محل، ممواهجة اذلي اس تدعى حامية قانونية مل الأمر

 . يف العمل هتمحص

وميكن تعريف الصحة يف العمل بأأهنا مجمو  املعارف املتعلقة بصحة اال نسان يف ميدان معهل وكذا اخملاطر اليت يتعرض 

غفال اجلوانب الوقائيةلها يف ممارسة العمل واليت تؤدي ملا يسمى عادة حوادث الشغل أأو أأ   .مراضا همنية دون ا 

وقد عرفت اللجنة املشرتكة ب ن منظمة العمل ادلولية ومنظمة الصحة العاملية للصحة املهنية يف دورهتا الثانية عرشة 

 5991س نة 
1

هيدف ا  ى الارتقا  بصحة العامل ن يف مجيع املهن والاحتفاظ هبا يف "مفهوم الصحة يف العمل بأأنه  

جة من العافية البدنية والنفس ية والاجامتعية، ومنع الاحنرافات الصحية الىت قد تقع للعامل ن من ظروف أأعىل در 

العمل، وكذكل وقاية العامل ن من اكفة اخملاطر الصحية يف أأماكن العمل، ووضع العامل والاحتفاظ به يف بيئة معل 

جامال تكييف ا نسان مع معهلمالمئة ال ماكانته الفزييولوجية والنفس ية ؛ وا   ".لعمل ليك يالمئ اال نسان وتكييف لك ا 

ذا اكنت املنظامت ادلولية تعطي أأمهية قصوى لصحة الأجري فلأهنا  تعترب حوادث الشغل والأمراض املهنية من وا 

من هنضة صناعية كبرية  الأخرياملشالكت الرئيس ية واخلطرية اليت تواجه دول العامل وذكل بسبب ما يشهده هذا 

يف العمل وبسبب اس تخدام مواد خمتلفة، سوا  يف الصناعة أأو الفالدة  اال نسانجانب  ا  ى الآةلخول وبسبب د

واليت يرتتب علهيا كرثة احلوادث والأمراض املهنية ، فالأجري بطبيعة معهل معرض لال صالات اجلس مية اكلسقوط من 

صابتهماكن مرتفع، أأو اهنيار يش  ما عليه، أأو   الأس بابالعمل، أأو غريها من  أأماكنار داخل نتيجة حريق أأو انفج ا 

 .وقد زاد هذا اخلطر منذ انتشار الصناعات الكبرية

                                                           
 

1
 .5995أبريل،  7 -5تقرير اللجنة المشتركة بين منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية للصحة المهنية في دورتها الثانية عشرة ، جنيف،  



ّن حوادث الشغل والأمراض املهنية لاختالف أأشاكلها وتفاوت درجة خطورهتا ختلف دلى الأجري املترضر     ا 

دخهل املعتاد ومن هجة اثنية جيد  أأرضارا مادية وبدنية فهيي من هجة أأو ى، وحبمك التوقف عن العمل، تفقده حقه يف

 نفسه مضطرا لبذل املصاريف الالزمة للتداوي ومن هجة اثلثة يصاب أأحياان بعجز بدين دامئ

اال طار القانوين املنظم  التعرف عىلرضورة  النظري من خالل  املس توى ومن هنا تربز أأمهية هذا املوضو  عىل

لعام أأثنا  تأأدية معلهم سوا  تعلق الأمر حبادثة شغل ددثت أأثنا  للحوادث اليت قد يتعرض لها اال جرا  لالقطا  ا

ومن هنا يطرح . العمل أأو دادثة الطريق اكنت بسببه ،أأو مرض همين أأصاب املوظف طوال فرتة اش تغاهل لاال دارة

 :ةالتالي يةاال شاكل 

  العام؟ القطا  في ةهنيامل ض امر الأ  و ث الشغلداوحيف تأأطري ر  املغريب لمشا جنح ا  ى أأي دد

طار القانوين التس نحاول دراسة هذا املوضو  من خالل   لالقطا    لمهنيةراض األمل والشغا حلوادثطرق لال 

عىل  يف الأخري للمساطر والتعويضات املقررة لنسلط الضو   عىل أأن نتطرق يف احملور الثاين يف احملور الأول العام

 .اال شاكالت املطرودة يف هذا الاجتاهأأمه 
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  اال طار القانوين حلوادث الشغل و الأمراض املهنية: احملور الأول 

  فهوم دادثة الشغلم :الفر  الأول 

 اال طار القانوين حلوادث الشغل و الأمراض املهنية: الفر  الثاين

  غلحقوق املوظف واملساطر الواجب اتباعها يف داةل املرض املهين أأو دادث الش: احملور الثاين

 املسطرة املتبعة يف داةل املوظف املرمسالضامانت و : الأولالفر  

 .أأو العون غري املرمس املسطرة املتبعة يف داةل املوظفالضامانت و : الفر  الثاين

 . يف القطا  العام و الأمراض املهنية املرتبطة حبوادث الشغل و العوائق اال شاكالت: احملور الثالث

 اخلامتة

 

 

 

 

 



  اال طار القانوين حلوادث الشغل و الأمراض املهنية: ول احملور الأ 

 .يف البداية أأن حندد اال طار املفاهميي املهنية البد  ضقبل احلديث عن اال طار القانوين حلوادث الشغل و الأمرا 

  :فهوم دادثة الشغلم :الفر  الأول  

ن حلادثة شغل مفهوم ن، مفهوم ضيق ومفهوم واسع    :ا 

 املفهوم الضيق حلادثة الشغل: الفقرة الأو ى

،  51 الفصلحيث جند  ضع تعريفا حمددا حلادثة الشغل،تمل    املنظمة للوظيفة العموميةالقوان ن بداية نشري ا  ى أأن 

حيتوي عىل القانون الأسايس العام ( 5911ارر فرب  45) 5711شعبان  5بتارخي  1-58-008 رشيف رمقال ظهري ال من 

ما يف أأثنا  أأو مبناس بة مزاوةل معهل " 2للوظيفة العمومية ذا أأصيب املوظف مبرض أأو اس تفحل هذا املرض عليه ا  ا 

ثر دادثة وقعت  ما عىل ا  نقاذ حياة وادد أأو أأكرث من الأشخاص وا  ما خالل قيامه بعمل تضحية للصاحل العام أأو ال  وا 

حبيث مل يتطرق املرش  يف هذا الفصل لتعريف حوادث الشغل و الأمراض   "،....أأو مبناس بة مزاوةل معهلهل أأثنا  

املتعلق لالتعويض  51-54من خالل القانون  ا  ى البحث عن تعريف حلادثة شغل نادفع س يهذا ما  املهنية ولالتايل 

تعترب دادثة شغل لك دادثة ، كيفام اكن  : "بأأهنا 7يف مادته  ، وهكذا عرف دادثة الشغل  3عن حوادث الشغل 

سبهبا يرتتب عهنا رضر ، للمس تفيد من أأحاكم هذا القانون ، سوا  اكن أأجريا أأو يعمل بأأية صفة تبعية اكنت ويف 

ما حلساب مشغل وادد أأو عدة مشغل ن ، وذكل مبناس بة أأو بسبب الشغل أأو عند القيام به ، ولو  أأي حمل اكن ا 

جتة عن قوة قاهرة أأو اكنت ظروف الشغل قد تس ببت يف مفعول هذه القوة أأو زادت يف اكنت هذه احلادثة ان

ذا أأثبت املشغل أأو مؤمنه طبقا للقواعد العامة للقانون أأن مرض املصاب اكن سببا مبارشا يف وقو   ال ا  خطورهتا ا 

 .احلادثة

صابة جسدية أأو نفس ية تس ببت فهيا  دادثة الشغل وأأسفرت عن جعز ويقصد لالرضر يف مفهوم هذا القانون لك ا 

  ."جزيئ أأو لكي ، مؤقت أأو دامئ ، للمس تفيد من أأحاكمه
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  (2591أبريل  22)  2733رمضان  22بتاريخ  2732الجريدة الرسمية   
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 315ص ( 2129يناير  22) 2378بتاريخ فاتح ربيع الآلخر  8721الجريدة الرسمية عدد    
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حفسب هذا التعريف، فا ن دادثة الشغل تشمل لك احلوادث املهنية والعوارض الصحية اليت تصيب الأجري أأثنا  

ليقيامه بعمهل أأو مبناسبته، حىت لو اكنت احلادثة ترجع ا  ى القوة القاهرة، فقد اعترب  القضايئ الاجهتاده وهذا ا ذهب ا 

ن  القضا  أأن وفاة أأجري بسبب زلزال مدينة أأاكدرر مبثابة دادثة شغل،ولالتايل فا ن املشغل يتحمل املسؤولية حىت وا 

ذا أأثبت املشغل أأن املصاب لاحلادثة عرضة سهةل لأمراض ال ا   . اكنت احلادثة انجتة عن نزيف دموي، ا 

و  احلادثة أأاي اكن نوعها وسبهبا وأأثرها، سوا  اكنت راجعة ا  ى القوة القاهرة أأو ا  ى حبيث ينبغي وق: وقو  احلادثة - 1

فعل اال نسان، ولك ما يشرتط فهيا هو أأن تكون مفاجئة وعنيفة، وأأن تصيب جسم الأجري، وأأن تنشأأ عن فعل 

 .خاريج

صابة الأجري لالعجز مبعىن أأن تكون احلادثة الواقعة يه: وجود رابطة س ببية ب ن احلادثة واال صابة - 2  السبب يف ا 

 .الصحي أأو الوفاة

مبعىن أأن الأجري جيب أأن ركون اتبعا لرب العمل أأثنا  وقو  احلادثة أأاي : وجود الأجري يف داةل تبعية للمشغل - 3

رشاف عام أأو مراقبة دقيقة) اكنت درجة هذه التبعية  ، وينطبق هذا عىل(قانونية أأو اقتصادية) ، أأو نوعها (جمرد ا 

 (فهو اتبع اقتصادي ال قانونية) املمثل التجاري

 املفهوم الواسع حلادثة الشغل: الفقرة الثانية

وجبانب املفهوم الأول حلادثة الشغل، واذلي يقترص عىل احلادثة الواقعة داخل مؤسسة الشغل ، هناك مفهوم واسع 

قامته ا  ى مقر معهل ، اليت يتعرض لها الأجري أأثنا  يشمل حىت احلادثة الواقعة يف الطريق وقد .تنقهل من حمل ا 

 :ماكن وقو  هذه احلادثة يف احلاالت التالية من القانون املذكور 5املادة  تددد

قامة الأجري -1 قامة رمسي أأو اثنوي أأو أأي حمل أأخر يتوجه : ب ن حمل الشغل وحمل ا  وذكل سوا  تعلق الأمر مبحل ا 

ليه الأجري لأس باب عائلية كأن ركون مقامي   . عند أأبويها 

ويف هذا اال طار اعترب القضا  أأن احلادثة الواقعة أأثنا  نقل العامل عىل ظهر القارب بسبب انقطا  الطريق، دادثة 

 .شغل

وذكل سوا  تعلق الأمر بطعام الفطور أأو الغدا  : ب ن حمل الشغل واحملل اذلي يتناول فيه الأجري طعامه اعتياداي 2-



ن هذا احملل لالرضورة مطعام أأو مقهيى، بل ركفي تناول الطعام عند أأدد الأقارب أأو أأو العشا ، وال يشرتط أأن ركو

 .الأصدقا 

قامة الأجري 3-  .ب ن حمل تناول الطعام اعتياداي وحمل ا 

وهناك رشط أأسايس العتبار دادثة الطريق مبثابة دادثة شغل، وهو أأنه جيب أأال ينقطع الأجري عن املرور أأو 

 .ي لسبب خشيص ال عالقة هل لالشغل، وتبقى املسأأةل خاضعة للسلطة التقدررية للقضا ينحرف عن الطريق العاد

 اال طار القانوين حلوادث الشغل و الأمراض املهنية: الفر  الثاين

وكذكل الأمر لالنس بة . حوادث الشغل يه احلوادث اليت تقع للموظف أأثنا  أأو مبناس بة مزاوةل معهلتعترب    

ايلاللحوادث اليت تقع يف   .الطريق املؤدية ا  ى العمل ذهالا وا 

يس تفيد الأعوان واملوظفون املصاب ن  حيث ختضع الأمراض املهنية لنفس النظام اذلي ختضع هل حوادث الشغلو  

 : ،وأأمهها مبرض همين من نفس املزااي والتعويضات اليت دددهتا الترشيعات املتعلقة حبوادث الشغل

  بشأأن النظام الأسايس العام ( 5911فربارر  45) 5711شعبان  5بتارخي  5-11-001الظهري الرشيف رمق

  للوظيفة العمومية حس امب وقع تغيريه وتمتميه

  املتعلق لالتعويض عن حوادث الشغل (  5941يونيو  42)  5751ذي احلجة  41الظهري الرشيف بتارخي

 .كام وقع تغيريه وتمتميه

  حيدث مبوجبه نظام املعاشات (  5915دجنرب  70)  5795ذي القعدة  54بتارخي  15-055القانون رمق

 .املدنية 

  نتاج الصناعي والشغل بتارخي املتعلق لاجلدول الاس تداليل  5957مايو  45قرار مدرر االتصاالت واال 

 .للعجز الس تخدامه يف حتديد العجز ادلامئ اذلي قد يصيب حضااي حوادث الشغل

  املتعلق لاملعيار الوظيفي للعجز( 5911ينارر  55) 5501ربيع الآخر  44صادر يف  4-15-155مرسوم رمق . 

  بتطبيق الظهري الرشيف  5921ماي  40بتارخي  500-21قرار وزرر الشغل والشؤون اال جامتعية رمق
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بمتديد الأمراض املهنية لاملقتضيات الترشيعية ( 5957ماي  75) 5724جامدى اال و ى  42الصادر يف 

  املتعلقة لالتعويض عن حوادث الشغل

  حول احلوادث الواقعة اثنا  العمل 5911يوليوز  52  صادر يف .و-49منشور رمق  

  حول مسؤولية الغري يف ما خيص حوادث الشغل 5921ش تنرب  41  صادر يف .و-41منشور رمق 

  حتدد مبوجبه كيفية تطبيق مقتضيات ( 4000ماي  50) 5545صفر  2صادر يف  4.99.5459مرسوم رمق

يف شأأن النظام الأسايس ( 5911فربارر  45) 5711شعبان  5يف  الصادر 5.11.001الظهري الرشيف رمق 

 .العام للوظيفة العمومية، املتعلقة لالرخص لأس باب حصية ورخصة الوالدة

شاكالت سنتطرق لها يف حينه  ال أأهنا مل تس تطع معاجلة عدة ا   .هذه القوان ن رمغ كرثهتا ا 

تباعها؟ حلادثة شعل أأو مر  فذلكل يطرح تسا ل عند تعرض املوظ   هذا  ض همين مفا يه املساطر الواجب ا 

ليه يف احملور الثاين   .ماسنتطرق ا 
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حقوق املوظف واملساطر الواجب اتباعها يف داةل املرض املهين أأو : احملور الثاين

  دادث الشغل

ددد املرش   حقوقه لك موظف هو عرضة حلوادث املصلحة والأمراض املهنية مبناس بة مزاولته ملهامه، ولضامن     

وختتلف هذه املسطرة يف داةل املوظف املرمس . املسطرة اليت جيب اتباعها سوا  جرا  دادث شغل أأو مرض همين

 .عن احلاةل اليت ركون فهيا املوظف غري مرمس

 املسطرة املتبعة يف داةل املوظف املرمسالضامانت و : الأولالفر  

م لعملهم حلوادث تكون خطرية يف بعض الأحيان، ختلف هلم جعزا مينعهم من يتعرض املوظفون والأعوان أأثنا  مزاولهت

ما لكيا أأو جزئيا، بصفة مؤقتة أأو مس تدمية ، مما حث املرش  عىل متتيعهم مبجموعة من احلقوق القيام مبهاهمم ا 

قانونية املنظمة والضامانت، لكنه قرن احلصول علهيا لاتبا  املساطر اليت نص علهيا يف من خالل خمتلف النصوص ال

 .للحوادث والأمراض املهنية

 :الرمسي ن ملوظف نحقوق وضامانت ا:الفقرة الأو ى  -

فربارر  45) 5711شعبان  5الصادر يف  5.11.001من الظهري الرشيف رمق  51وطبقا للفصل ويف هذا الصدد 

ن املوظف الرمسي يتقاىض يف شأأن النظام الأسايس العام للوظيفة العمومية، حس امب وقع تغيريه وتمت (5911 ميه، فا 

مجمو  أأجرته خالل مدة توقفه عن معهل ا  ى أأن يصري قادرا عىل اس تئناف معهل أأو ا  ى أأن يمت الاعرتاف هنائيا بعدم 

 .قدرته عىل العمل وحيال عىل التقاعد

لهيا أأبدال الأتعاب الطبي ة واملصاريف املرتتبة كام حيق للموظف املصاب حبادثة أأن يسرتجع من اال دارة اليت ينمتي ا 

مبارشة عن احلادثة، حيث تقدم الطلبات املتعلقة لاسرتجا  التاكليف مصحوبة بفاتورات حمررة حترررا مفصال واتمة 

ماي  50) 5545صفر  2الصادر يف  4.99.5459من املرسوم رمق  55الأدا ، وذكل طبقا ملقتضيات املادة 



ليه أأعاله، واملتعلقة لالرخص   5.11.001الظهري الرشيف رمق احملددة مبوجبه كيفية تطبيق مقتضيات (4000 املشار ا 

 .لأس باب حصية ورخصة الوالدة

احملدث مبوجبه نظام (5915ديسمرب  70) 5795ذي القعدة  54بتارخي   الصادر 055.15وقد نص القانون رمق 

ذا نتج عن احل خيول  41%ادثة جعز بدين يعادل أأو يفوق املعاشات املدنية، كام وقع تغيريه وتمتميه، أأنه يف داةل ما ا 

 .للموظف ن أأو ذلوهيم احلق يف تعويض عن الأرضار اليت حلقهتم، واس تحقوا احلصول عىل معاش زمانة مؤقت أأو دامئ

 :ويتوقف اكتساب احلق يف معاش الزمانة عىل الرشط ن التالي ن

  ؛41%جيب أأال تقل نس بة العجز البدين ادلامئ عن 

 ما جيب أأن ينسب الع جز خلفته احلادثة ا  ى العمل اال داري، وينبغي يف هذه احلاةل أأن ركون العجز انجتا ا 

قامة وماكن العمل  ذهالا )أأثنا  ممارسة العمل أأو مبناس بة ممارس ته أأو أأثنا  قطع املسافة الرابطة ب ن مقر اال 

ايلا ما عند خماطرته(وا  ما يف داةل قيامه بعمل يف سبيل املصلحة العامة، وا  نقاذ خشص أأو  ، وا  حبياته لأجل ا 

 .عدة أأشخاص

ذا نتج عن اال صابة جعز جيعل املوظف غري قادر بصفة هنائية عىل الاس مترار يف مزاوةل معهل دذف املوظف  كام أأنه ا 

ليه وركون هل احلق يف احلصول عىل معاش الزمانة  . من سكل املوظف ن اذلي ينمتي ا 

س ناد البت  يف ملفات حوادث املصلحة وخاصة صالحية حتديد مدى انتساب وجتدر اال شارة، ا  ى أأنه قد مت ا 

 70املؤرخ يف  055.15  من القانون 49احلادثة للعمل اال داري ا  ى جلنة اال عفا  املنصوص علهيا يف الفصل 

/54/5915 . 

 :املصاب حبادثة مصلحة فامي ييل املوظف الرمسيميكن اس تجال  حقوق و ضامانت 

 مجمو  الأجرة ا  ى المتتع برخصة مرض و تقايض       : 

o أأن يصبح قادرا عىل اس تئناف معهل. 



o  أأو تعرتف هل اللجنة الطبية بعدم قدرته عىل العمل، فيحال عىل التقاعد و يس تفيد من معاش الزمانة و

 .معاش التقاعد

 قامة يف املستشفى قصد العالج  .اسرتجا  املصاريف املرتتبة عن اال 

 رتتبة عن املرض أأو احلادث و املدفوعة عن املعاجلة و العمليات اجلراحية، اسرتجا  التاكليف و النفقات امل

 .و كذا النفقات املدفوعة للمساعدرن الطبي ن يف هذا الشأأن

 اسرتجا  أأمثان الأدوية و التحليالت الطبية و الفحوص و الأدوات الصيدلية. 

 صابة و اليت أأصبح اس تعاملها رضوراي، و اسرتجا  التاكليف املرتتبة عن تسلمي الآالت املساعدة للأعضا  امل

صالهحا أأو جتديدها  .كذا التاكليف الناجتة عن ا 

 اسرتجا  نفقات التنقل اذلي حمتته احلادثة. 

  ذا اكنت نسبهتا يف املائة عىل الأقل، مث من معاش  41الاس تفادة من تعويض عن الزمانة بصفة مؤقتة، ا 

ذا اس تأأنف املوظف معهلدامئة، ميكن أأن جيمعه مع الرا زمانة بكيفية  .تب ا 

 يف داةل الوفاة، اس تفادة ذوي احلقوق من: 

 معاش املس تحق ن* رصيد الوفاة                        *      

 .معاش الأبورن عند الاقتضا * معاش الزمانة                       *      

 هميناملسطرة الواجب اتباعها يف داةل دادثة أأو مرض : الفقرة الثانية

 :لالنس بة للموظف املصاب

دارة يف أأجل ال يتعدى يوم ن من أأايم العمل بشهادة طبية، صادرة عن الطبيب  يتع ن عىل املوظف أأن يديل لال 

املعاجل، حتدد مدة الرخصة اليت تس تدعهيا دالته الصحية وكذا اال شارة الرصحية ا  ى العالقة ب ن املرض أأو اال صابة 

لالأمر والعمل اذلي رزاوهل وتسمل اال دارة للمعين لالأمر أأو ذلويه وصل اس تالم الشهادة اليت يعاين مهنام املعين 

 .الطبية



غري أأن املدة املذكورة ميكن متديدها ا  ى أأجل أأقصاه ثالثة أأايم من أأايم العمل لالنس بة للموظف ن العامل ن لالوسط 

 .القروي

أأو ذويه اال دارة اليت يعمل هبا مبلف عن احلادثة، يتضمن عىل املوظف املصاب نتيجة دادثة تعرض لها أأن يوايف هو 

الواثئق التالية
4

 : 

 :ترصحي بظروف احلادثة   -

تمت تعبئة مطبو  الترصحي لاحلادثة من طرف املوظف وخاصة املعلومات املتعلقة به وبظروف احلادثة والترصحي 

 .ثةبشلك مفصل وواحض عن ساعة واترخي وماكن وظروف وكيفية وقو  احلاد

دار  رجاعه ا  ى ا  بعد متام  تهيف داةل عدم متكن املوظف من احلضور ا  ى اال دارة، ميكن لأدد أأقاربه حسب املطبو  وا 

 .تعبئته

 حمرض رجال الرشطة أأو ادلرك، عند الاقتضا  ؛ -

 :شهادة الشهود، عند الاقتضا   -

 .اقة تعريفه الوطنية وشهادته حول احلادثةيعبأأ املطبو  بتضمينه للمعلومات اخلاصة لامس الشاهد وعنوانه ورمق بط

 شهادة طبية للمعاينة الأولية تب ن اجلروح أأو الأعراض الناجتة عن احلادثة ؛ -

ن اقتىض احلال ؛ -  شهادة طبية لمتديد الرخصة، ا 

 شهادة الشفا  بدون جعز أأو بعجز ؛  -

 .شهادة طبية للوفاة، عند الاقتضا   - 

دارة لالنس بة  :لال 

 اال دارة، داخل أأجل أأقصاه عرشة أأايم من اترخي التوصل لالواثئق املتعلقة لاملرض أأو اال صابة عرض امللف يتع ن عىل

الطيب املتعلق لاملعين لالأمر عىل اجمللس الصحي أأو الهيئات املتفرعة عنه اذلرن يتع ن علهيم البت فيه يف غضون 
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عىل الصندوق املغريب للتقاعد للبت فيه من  لالأمر ويمت بشلك مواز عرض داةل املعين. مدة أأقصاها ثالثون يوما

.طرف جلنة اال عفا 
5

 

تقوم املصلحة اخملتصة بتدبري ملفات حوادث املصلحة، بفحص واثئق احلادثة اليت تتوصل هبا قبل اختاذ اال جرا ات 

 :التالية

 ؛فتح ملف دادثة مصلحة، بعد التأأكد من توفر مجيع الواثئق واستيفاهئا مجليع الرشوط 

  عرض الشواهد الطبية عىل اجمللس الصحي قصد حتديد نس بة العجز، بنا  عىل تقررر اللجنة الطبية

قلميية وشهادة الطبيب املعاجل وحتررر رأأي يف املوضو ؛  اال 

 داةل ملف احلادثة عىل الصندوق املغريب للتقاعد قصد عرضه عىل أأنظار جلنة اال عفا ؛  ا 

  قرار انتساب احلادثة للعمل اال داري من عدمه؛حضور اجامت  جلنة اال عفا  املنعقد  للبت يف ملف احلادثة وا 

 خبار املعين لالأمر بقرار جلنة اال عفا ؛  ا 

   جناز قرار رخصة مرض، عن املدة اليت تغيهبا املوظف اذلي تعرض للحادثة، وذكل حسب احلاالت  :ا 

قرار اللجنة انتساب احلادثة للعم -  ل اال داري؛رخصة مرض مبجمو  الأجرة يف داةل ا 

قرار اللجنة عدم انتساب احلادثة للعمل اال داري -  .رخصة مرض عادية يف داةل ا 

وتمت تصفية ملف احلادثة من طرف الصندوق املغريب للتقاعد، وذكل برصف التعويض اخملول للموظف املصاب 

 .بنا  عىل نس بة العجز املقررة من طرف جلنة اال عفا 

 :من الأعضا  التالية 5991دميسرب  59بتارخي  4.91.715املرسوم رمق  وتتأألف هذه اللجنة طبقا ملقتضيات

 الوزرر امللكف لاملالية أأو ممثهل رئيسا؛ 
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 الوزرر امللكف لالوظيفة العمومية أأو ممثهل؛ 

  لهيا املو  ظف؛ممثل اال دارة اليت ينمتي ا 

 رئيس اجمللس الصحي أأو ممثهل؛ 

  ثل الصندوق املغريب للتقاعد؛مم 

  ممثل ن عن املوظف ن من ب ن ممثيل املوظف ن واملس تخدم ن يف حظرية اللجان اال دارية املتساوية الأعضا. 

من  معاينة التغيب بسبب دادثة الشغل او املرض املهين و املراقبة والتصديق عىل الشواهد الطبيةوميكن تلخيص 

صداراللجان الطبية  أأوطرف اجمللس الصحي  :يف اجلدول التايل اال دارةقرار رخصة املرض من طرف  وا 
6

 

 الأدداث املفعةل املتدخلون املهام الرتيتب

1 

عداد حمرض التغيب عن العمل من طرف الرئيس املبارش و مراقبة  ا 

رسالهاالشهادة الطبية و  قلمي اجملالس  أأوا ى اجمللس الصحي  ا   يةاال 

 حسب احلاالت من اجل املراقبة و املصادقة علهيا 

الآمر 

 لالرصف

 تغيب العون *

تلقي الشهادة الطبية و ملف  *

 دادثة شغل

2 

القدرة الاكمةل  أأمهيةو  الشهادة،دالتان حسب طبيعة 

 :(IPP)،و العجز ادلامئ اجلزيئ (ITT)املؤقتة

مااملراقبة و املصادقة ،  * قلمي  ا  ية الصحية أأو من طرف اللجان اال 

 من طرف اجمللس الصحي

املراقبة من طرف اللجان الطبية و املصادقة علهيا من طرف  *

 اجمللس الصحي

اجمللس 

 الصحي

او /التوصل بطلب املراقبة و

طلب املصادقة عىل الشواهد 

 الطبية 

صدارحتي ن قاعدة املعطيات ،  3 رساهلقرار رخصة املرض و  ا  ا ى  ا  الآمر  التوصل مبصادقة اجمللس الصحي 
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 الأدداث املفعةل املتدخلون املهام الرتيتب

 اللجان الطبية أأو لالرصف  .د من اجل التأأشريةاخلازن الوزاري املعمت

4 
اخلازن  الآمر لالرصف ا  ى اال رجا مراقبة وتأأشرية اخلازن الوزاري املعمتد و 

 الوزاري

 التوصل لالقرار 

5 
شعار املعطيات،حتي ن قاعدة  املعين لالأمر لالقرار و حفظ أأصهل  ا 

 مبلفه 

الآمر 

 لرصفلا

 التوصل لالقرار مؤرش عليه

6 
رسال الصندوق املغريب للتقاعد يف داةل  ا  ىملف دادثة الشغل  ا 

  % 25جتاوز نس بة العجز املؤقت ادلامئ 

الآمر 

 لالرصف

 التوصل لالقرار مؤرش عليه

 

 .أأو العون غري املرمس املسطرة املتبعة يف داةل املوظفالضامانت و : الفر  الثاين

عويضات حوادث الشغل، الأعوان املتدربون و املياومون و املؤقتون و املساعدون و املتعاقدون بصفة يس تفيد من ت

تبا وعىل غرار املوظف ن الرمسي ن فقد كفل املرش  لهذه الفئات مجموعة من احلقوق والضامانت وقرهنا .عادية  لا 

 .ةاملساطر احملددة يف القانون املتعلق حبوادث الشغل والأمراض املهني

من ضامانت و حقوق العون املصاب: الفقرة الأو ى
7

 

 :ما ييل  تتجىل و حقوق ضامانتمن عدة  العون املصابيس تفيد 

 :يتحمل املشغل أأو مؤمنه املصاريف الآيت بياهنا سوا  انقطع املصاب لاحلادثة عن العمل أأم ال
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 22)  2378 اآلخر ربيع فاتح بتاريخ الصادرة 8721 عدد الرسمية الجريدة المتعلق بحوادث الشغل المنشور ب 21.22من القانون رقم  83-81المواد من 

 (2129يناير

 



اريف الاستشفا  ومصاريف مصاريف التشخيص والعالجات الطبية واجلراحية والصيدلية ومص - 5     

للأطبا  وللمساعدرن الطبي ن، وبوجه عام مجيع املصاريف اليت  أأداؤهاالتحليالت والفحوصات واملصاريف الواجب 

 يس توجهبا عالج املصاب ؛

زة مصاريف املس تلزمات الطبية اليت تفرضها احلادثة مبا فهيا املصاريف اليت تفرضها احلادثة واملتعلقة بنيل أأهج-   4    

صالهحا أأو   بتجديدها؛استبدال أأو تقومي الأعضا  أأو لا 

قامته الاعتيادي أأو ا  ى مؤسسة معومية أأو خصوصية لالستشفا  والعالج  -  7    مصاريف نقل املصاب ا  ى حمل ا 

 الأقرب من ماكن وقو  احلادثة؛

 .يف داةل الوفاة، مصاريف اجلنازة ومصاريف نقل اجلامثن ا  ى ماكن ادلفن-   5  

 عند العجز املؤقت -أأ   

مبناس بة الأعياد، و تؤدى هذه التعويضات عىل و التعويض اليويم عن أأايم الشغل و أأايم العطةل الأس بوعية يف داةل 

 :الكيفية التالية

 .املرتب الشهري الاكمل خالل مدة العجز املؤقت -

لأو ى من العجز املؤقت، و ابتدا  أأما ذوو املرتب اليويم، فتعطى هلم أأجورمه اليومية ملدة الثالثة الأشهر ا -

 .  فقط الثلث ن الشهر الرابع تؤدى هلم بنس بة من

أأما لالنس بة للأجرا  املياوم ن املأأجوررن لالساعة، فتعطى هلم نصف أأجورمه ملدة الامثنية والعرشرن يوما  -

 .هذه الأجور ابتدا  من اليوم التاسع و العرشرن ثلثااملوالية ليوم احلادثة، و 

 .ذكل دون املساس حبق المتتع لالرخص عن املرض اليت خيولها القانون للك من الأصناف املذكورة و لك 

:  عند العجز ادلامئ أأو الوفاة -ب      
8

 

 :يف داةل جعز دامئ يساوي اال رراد املمنوح، الأجرة الس نوية مرضوبة يف نس بة العجز كام ييل 

 .يف املائة 70يتعدى هذا العجز أأو يساوي نصف مقدار العجز ادلامئ من العمل، عندما ال  -
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 (2129يناير



رراد X  يف املائة 55.   41*                 -------------الأجرة الس نوية   يف املائة= اال 

ليه نصف هذا اجلز  لالنس بة للعجز ادلامئ عن العمل ما ب ن  يف املائة 70زائد اجلز  اذلي يتعدى  يف املائة 51 -  70مضاف ا 

 .املائةيف  10يف املائة و 

رراد---------------يف املائة  50نس بة العجز *    .يف املائة 1+ يف املائة 50+يف املائة51) الأجرة الس نوية يف= اال 

 .ائةيف امل 71يف الأجرة الس نوية =                                                                              

يف  10يف املائة لالنس بة للعجز ادلامئ عن العمل اذلي يتجاوز  10يتعدى  يف املائة زائد اجلز  اذلي 51 -

 .املائة

رراد---------------يف املائة  10نس بة العجز *      .(يف املائة 40+ يف املائة  51) الأجرة الس نوية يف = اال 

 . يف املائة 21الأجرة الس نوية يف =                                                                              

ذا اكنت نس بة جعز املصاب تقل عن عرشة يف املائة  - واكن املصاب لالغا سن الرشد القانوين، منح %( 50)ا 

رراد اذلي ركون هل احلق فيه  .رأأسامال بدال من اال 

ن الرأأسامل مينح حبمك القانون بدال من ا ررادا وهو قارص، فا  ذا اكن املصاب قد منح ا  ال رراد املذكور يف التارخي اذلي وا 

 .يبلغ فيه سن الرشد القانوين

تباعهااملسطرة الواجب : الفقرة الثانية ثر دادث أأو مرض همين ا   عىل ا 

عمل عىل يتع ن عىل املصاب حبادثة شغل أأو ذوي حقوقه أأو من ميثلهم أأن خيرب هبا املشغل أأو أأدد مأأموريه و أأن ي

خباره هبا يف اليوم اذل يف داةل  ما عدا . يه احلادثة أأو يف ظرف الامثنية والأربع ن ساعة عىل أأبعد تقدررطرأأت ف  يا 

.القوة القاهرة أأو الاس تحاةل املطلقة أأو لأس باب مرشوعة
9
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2129) 

 



قلميي للتشغيل بلك دادثة شغل وقعت يف دائرة اختصاصه الرتايب، خالل   خبار املدرر اال  جيب عىل املشغل ا 

بنسخة من  مقابل وصل لاال يدا  . قوعها عىل أأبعد تقدرر، وموافاته، عند الاقتضا امخلسة أأايم املوالية لتارخي و 

يداعه دلى املقاوةل املؤمنة ماعدا يف داةل القوة القاهرة أأو . الترصحي لاحلادثة داخل أأجل امخلسة أأايم املوالية لتارخي ا 

ليه بواسطة رساةل مضم الاس تحاةل املطلقة أأو رساهل ا  .ونة الوصول مع اال شعار لالتوصللأس باب مرشوعة، أأو ا 
10

 

 :كام جيب عىل املصاب اال دال  مبجموعة من الواثئق س نلخصها يف اجلدول الآيت
11

 

 الرمق الواثئق املطلوبة عدد النسخ تبعث ا  ى املالحظات

 51يف ظرف 

ساعة، الأصل 

للسلطة و التوصيل 

يبعث ا  ى وزارة 

 التشغيل

وزارة التشغيل 

مصلحة حوادث 

 الشغل

 طة احملليةالسل

 1 ترصحي حبادثة  4

الأصل للسلطة ، 

التوصيل يبعث ا  ى 

يف )وزارة التشغيل

داةل الوفاة جيب 

رسال عقد الوفاة  (.ا 

وزارة التشغيل 

مصلحة حوادث 

 الشغل

شهادة طبية تصف داةل  نسخة+ الأصل 

 املصاب

2 

وزارة التشغيل  

مصلحة حوادث 

شهادة طبية تثبت شفا   نسخة+ الأصل 

 صاحب احلادثة

3 
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 (2129يناير  22)  2378 اآلخر ربيع فاتح ريخبتا الصادرة 8721 عدد الرسمية لجريدةالمتعلق بحوادث الشغل المنشور با 21.22من القانون رقم 

 



 الشغل

مقابل وصل عن 

يداعها  ا 

 4 أأو شهادة تنبث نس بة العجز نسخة + الأصل  وزارة التشغيل

بياانت املصاريف و فاتورات  نسخة+ الأصلية  وزارة التشغيل بعد الشفا 

الأدا  و لك الواثئق املسلمة 

 من احملمكة

5 

 نسخة من ورقة اال رسال اليت 5 اال دارة املشغةل قصد اال خبار

وهجت هبا الواثئق ا  ى وزارة 

 التشغيل 

6 

 الأعواناملهنية اليت تعرض لها  الأمراض أأوالترصحي دلى السلطات اخملتصة حبوادث الشغل وتتلخص مسطرة 

.يف اجلدول الآيت العرضيون ومعاينة مدة التغيب أأواملتعاقدون ، املؤقتون ،املياومون 
12
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 www.mmsp.gov.maالموقع اإللكتروني لوزارة تحديث القطاعات العامة  

 بالرتيت الأدداث املفعةل املتدخلون املهام

اعداد ملف دادثة الشغل و ارساهل 

 للسلطات احمللية و وزارة التشغيل

الآمر 

 لالرصف

 دادثة شغل
1 

يدا  شهادة الوفاة دلى أأو الشهادة الطبية  ا 

 نفس السلطات

الآمر 

 لالرصف

التوصل لالشهادة الطبية او شهادة 

يوما  51الوفاة عىل اكرث تقدرر 

 اليت تيل احلادثة

2 

و عند الاقتضا   حتي ن ملف الضحية الآمر  شهادة  أأوالتوصل لالشهادة الطبية  3 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صدار قرار رخصة املرض و تبليغها للمعين  ا 

 لالأمر

 الوفاة لالرصف

يدا  شهادة الشفا  دلى نفس السلطات  ا 

 ا  ى النتاجئ الهنائية للحادثة اال شارةمع 

الآمر 

 لالرصف

 التوصل بشهادة الشفا 
4 

عداد مر الآ  حمرض اس تئناف العمل ا 

 لالرصف

 بعد اس تئناف العمل
5 

الآمر  مبارشة املسطرة القضائية

 لالرصف

 وفاة او جعز دامئ
6 



 و الأمراض املهنية املرتبطة حبوادث الشغل و العوائق اال شاكالت: احملور الثالث

 .يف القطا  العام 

ا  العام من املواضيع الهامة و الرئيس ية اليت تواجه املوظف يعترب موضو  حوادث الشغل و الأمراض املهنية يف القط

 .العمويم يف حياته اال دارية جرا  قيامه  ومزاولته لوظيفته املهنية

فا ن جمال حوادث الشغل و الأمراض املهنية تعرتيه مجموعة من اال شاكالت و العوائق حتول دون  ,الأساسا ذوعىل ه

لفات و تعقيد املساطر و التعويضات املمنودة للمصاب ن وكيفية ادتساب من خالل دراسة امل ،التطبيق الفعيل

 .العجز من طرف اللجان

س يكون من الطبيعي أأن نتسا ل عن اال شاكالت اليت تعيق معاجلة امللفات املتعلقة  ،و انطالقا مما س بق ذكره

  .وأأيضا احللول و املقرتدات لتسوية امللفات ،حبوادث الشغل و الأمراض املهنية

 :اال شاكالت و العوائق املرتبطة حبوادث الشغل و الأمراض املهنية يف القطا  العام

مما ال شك فيه أأن تعقيد املساطر اال دارية و تشتت النصوص القانونية و كذكل ضعف التعويضات من أأبرز    

و البريوقراطية عقيدها و ت  دم املساطرقال س امي أأن  ،جمال حوادث الشغل لالقطا  العمويم تعرتياال شاكالت اليت 

تأأخري  يف تسامه من طرف السلطة الرئاس ية للموظف و اليت تجاوز يف اس تعامل السلطةال اال دارية وكذكل 

آنيةمعاجلة  ن مل نقل  أ رادة حقيقة يف معاجلة احلاالت املعروضة علهياللملفات العالقة ا   .غياب ا 

يت نستشف مهنا رضورة معرفة ماكمن الاال شاكالت و العوائق و تأأسيسا عىل ما س بق سنس تعرض بعض 

 .الضعف يف هذا اجملال عىل اعتبار أأن مجيع القطاعات احلكومية تعاين من هذا اال خالل

و ال اثرة هذا املوضو  مقنا بزايرة ميدانية لبعض املصاحل اال دارية لبعض الوزارات وكذكل املدررايت ذات طابع 

عىل  بعض التساؤالتطرح من خالل جملال عرب اس تعامل تقنية املقابةل أأمين الس تجال  الأمهية اليت حيظى هبا هذا ا

 اال شاكالتتكل العوائق و  أأنس تنتجنا او  ،اال شاكالت املرتبطة هبذا املوضو  حول مسؤول ن عن هذه املصاحل

 :ضها عىل الشلك التايلاو اليت س نحاول اس تعر , تتودد يف مجيع قطاعات اال دارة العمومية



وضو  حوادث الشغل و الأمراض املهنية هو تشتت النصوص القانونية مب املتصةلشاكالت ال  أأمه امن ب ن و  ولعل

آنفا  قانون املؤطرة حلوادث الشغل والأمراض املهنية يف القطا  العام ب ن  النصوص القانونية تتوز  حيثكام أأرشان أ

بعض املراس مي و القرارات و يضا وأأ , 5911قانون الوظيفة العمومية الصادر و  5915املعاشات املدنية لس نة 

املرتبطة سواً   امللفات وتدبريمعاجلة  القامئ ن عىلب ن  خيلق الارتباك و التشتت دلى ا ماذه, املناشري الوزارية 

 . حبوادث الشغل أأو الأمراض املهنية مما قد يأأدي ا  ى ضيا  حقوق املوظف ن املصاب ن

ليه  خلصنا اذليخر شاكل الآ خبصوص اال  أأما  جالات مسؤويل بعض املصاحل يتجىل يف ا  من خالل ترصحيات و ا 

و من طرف اال دارة الالزمة س تجابة ال تلقى الا ,حلاالت اال صالات الناجتة عن مزاوةل الوظيفة كون بعض امللفات

دراهجا  اجلهات اال دارية قبل الترصحي هبا من عدمو  التنصل و التقصري عرب, حادثة شغل أأو مرض همينك عدم ا 

داةل رفض و تصة،اخمل   ، ركتيس معه هذا ال جرا  طابع جتاوز يف ا  ى اللجنة الصحية و جلنة اال عفا  املوظفا 

 لطعنلا  ى القضا   حبادثة شغل أأو مرض همين يفكر يف اللجو  املوظف املصابمما جيعل  .13اس تعامل السلطة

لقا  املسؤولية عىلذو اس تصدار احلمك يف ه يف القرار اجلهة اال دارية املسؤوةل عن هذا التجاوز أأو  ه احلاةل عرب ا 

 . التقصري

من ,  اأأم جزئي اسوا  اكن اتم  14و لعل من ب ن اال شاكالت الأخرى حتديد سقف العجز من طرف اللجان

مما . %50الزمانة العسكرية و احملدد يف  عكس ما جنده يف معاشات, مفا فوق  %41خالل السقف احملدد يف 

دراج بعض من القصور هناك احلقوق للموظف ن املصاب ن يف هذه احلوادث، و  يؤدي ا  ى فقدان بعض عدم ا 

دراجهيمت  ال" الرسطان"الأمراض املزمنة مثال  الأمراض امللكفة ماداي وجسداي مضن الحئة يف الأمراض املهنية  ا 

 .ويعوض مبعاشات الزمانة خالفا للمعاشات العسكرية اليت حتتسب كأمراض همنية

يعد من للموظف املصاب حبادثة شغل يف داةل العجز التام  أأو احلمتي ال داةل عىل التقاعد النس يبتعلق لافامي ي أأما 

, س نة 41كل برشط أأن يس تويف مدة اخلدمة الفعلية يف الوظيفة ذو , اال شاكالت الأخرى املرتبطة هبذا املوضو  
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 .المحكمة اإلدارية بالرباط, قسم اإللغاء, ع2298/53ملف رقم , 21/18/2555بتاريخ ,  323حكم رقم   

 .المحدد لتأليف و تسير لجنة اإلعفاء فيما يتعلق المعاشات المدنية, 25/22/2553خ موافق بتاري 2321شعبان  21الصادر , 2-53-792المرسوم رقم 2

 



 الاقتطاعات احلق يف مس تحقاته من ا السقف ال حيتسب كتقاعد نس يب بل هلذمدة اخلدمة عن ه نقصتا ذأأما ا  

. 

اليت  15من قانون الوظيفة العمومية  55ملادة اجند عدم تطبيق  ,الأخرى العوائق و اال شاكالتو أأخريا من 

صاريف ماسرتجا  لك , كلذ ا  ىيف مجمو  أأجرته لاال ضافة  الاس تفادةتنص عىل كون املوظف هل احلق يف 

  .املادة أأعاله ت ا  ى ذكلث كام أأشار التطبيب و العالج املرتتبة عن احلاد
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 .المتعلقة بالرخص ألسباب صحية و رخصة الوالدة, 2591فبراير  23قانون الوظيفة العمومية ,  23المادة   



 :اخلامتة

جيعهل يف وضعية خاصة  ،دا  همامه أأ صابته مبرض مزمن مينعه من ا  دا  معهل او أأ تعرض املوظف حلادثة شغل اثنا  

 حصول ارتباك داخل بل قد تؤدي ا  ىمل اال داري ضامن اس مترار الع دونصابته اليت قد حتول ا  فرمغ  .ازا  الادارة

نه جيب . دا  معهلأأ عن  -و املصاب حبادثةأأ املريض  -ختلف املوظف جرا  اال دارة   صابهأأ ن يتقاىض تعويضا عن ما أأ فا 

 .واال دارةضامن حقوق املوظف  ، ركون الهدف مهنامما يس توجب سلوك مسطرة خاصة،

عديدة ا ى عدم حتقيق  دت يف داالتأأ لكن عدم وضوح الاطار القانوين وكذكل كرثة وتعقد املساطر واال جرا ات 

يف وذكل أأنه . املوظف يبقى احللقة الضعيفة أأمام الادارة املثقةل لالروت ن والبريوقراطية نخصوصا أأ  .النتيجة املرجوة

دا  أأ بتعرضه حلادثة او مرض مينعه من  (يف داالت كثرية لأس باب قاهرة) املوظف اذلي مل يرصحكثرية جيد  أأحيان 

وقوعه معرضا لتطبيق مسطرة التغيب عن العمل يف حقه مما يؤدي به ا ى  نفسه ،(بشلك دامئ او مؤقت )معهل 

 لأخذامللجأأ الوحيد للموظف هو اللجو  للقضا   فيكون. وظيفة العموميةمن اسالك العقوبة العزل حتت طائةل 

 .حقوقه

ذن املوظف  رشافها وذكل وفق  -نذ ولوجه سكل الوظيفة العموميةم -ا  ركون حتت سلطة الادارة  ويعمل حتت ا 

فكيف ميكن . صاحل العام لاس مترار املرفق العام لأدا  خدماته للمرتفق نالقوان ن والأنظمة املعمول هبا وذكل خدمة لل

أأال ميكن اعفا  ؟ مل به جرا  معهلأأ اكمةل جرا  دادثة او مرض حتقيق هذه الغاية مع احلفاظ عىل حقوق املوظف 

فعالية والنجاعة يف تدبري املوظف من مسار طويل من الاجرا ات واملساطر وذكل لاعامتد الادارة ملقاربة تتسم لال

  ملفات حوادث الشغل والأمراض املهنية؟

 

 

 

 

 



 :الحئة املراجع
   :النصوص القانونية -5

  حيتوي عىل القانون الأسايس ( 5911فربارر  45) 5711شعبان  5بتارخي  1-58-008 رشيف رمقال ظهري ال

 (5911أأبريل  55)  5711رمضان  45بتارخي  4714اجلريدة الرمسية  - العام للوظيفة العمومية

    حتدد مبوجبه كيفية تطبيق ( 4000ماي  50) 5545صفر  2صادر يف  4-99-5459املرسوم رمق

يف شأأن ( 5911فربارر  45) 5711شعبان  5الصادر يف   1-58-008 مقتضيات الظهري الرشيف رمق

 لأس باب حصية ورخصة الوالدةالنظام الأسايس العام للوظيفة العمومية ، املتعلقة لالرخص 

  الصادرة بتارخي فاحت ربيع  2741اجلريدة الرمسية عدد  املتعلق حبوادث الشغل املنشور ب 51.54القانون رمق

 (4051ينارر 44)  5572الآخر 

   :التقاررر -4

  الثانية تقررر اللجنة املشرتكة ب ن منظمة العمل ادلولية ومنظمة الصحة العاملية للصحة املهنية يف دورهتا

 .5991أأبريل،  1 -1عرشة ، جنيف، 

   :املواقع الالكرتونية -7

  املوقع اال لكرتوين لوزارة حتديث القطاعات العامةwww.mmsp.gov.ma 
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 اس امترة

 

 الوزارة............................................: 

 القسم.............................................: 

 املصلحة..........................................: 

 

 اكليات اليت تعوق تطبيق الفعيل حلوادث الشغل يف القطا  العمويم؟ مايه اال ش 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

........................ 

 مايه احللول و املقرتدات الالزمة ملعاجلة ملفات حوادث الشغل؟     

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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بتارخي  266رمق ( القضا  الشاملقسم )الادارية لالرلاطحمك احملمكة 

02/04/4001 

 
 م ر       (   ش م 455/01)     5-1            اململكة املغربية

 وزارة العدل  

                  احملمكة اال دارية لالرلاط  

 رلاطلاحملمكة اال دارية لال قسم القضا  الشامل -الضبط احملفوظ بكتابة  أأصل احلمك 

 422: حمك رمق    

   5549   حمرم 41:    بتارخي   

 2/4/4001  :موافق   

   ش م 455/01: ملف رمق    

 القاعدة

صابته بعجز منسوب لهذا الأخري  عفا  املدعي من العمل بسب ا  أأحقيته يف الاس تفادة من راتب املعاش من ... ا 

 .نعم... الاس تجابة للطلب  ...نعم... غري التقيد برشط قضا  مدة معنية يف اخلدمة 

 لامس جالةلاملكل 

 2/4/4001موافق    5549حمرم  41  بتارخي 

 :أأصدرت احملمكة اال دارية لالرلاط ويه متكونة من السادة 

 :احلمك الآيت نصه 

 .، الرلاط _______ ، رقيب ، عنوانه _______ الس يد  -:   ب ن املدعي

 . مية هبيئة الرلاط، احملا __________ الأس تاذة:   انئبته

 من هجة....................................................                  



 .وزارة ادلفا  الوطين يف خشص الس يد وزرر ادلفا    -:  وب ن املدعى علهيم

 .القوات املسلحة امللكية  -        

 .الصندوق املغريب للتقاعد مبقره لالرلاط  -        

 .وزارة الاقتصاد واملالية يف خشص الس يد الوزرر مباكتبه لالرلاط  -        

 .اخلازن العام للمملكة  -        

 .الوكيل القضايئ للمملكة مباكتبه لالرلاط  -        

 من هجة أأخرى...................................................          

  

 الوقائع 

، املؤداة عنه الرسوم  4/7/4001تتايح لدلعوى املسجل بكتابة ضبط هذه احملمكة بتاريــخ بنا  عىل املقال الاف  

برتبة   اخنرط يف صفوف القوات املسلحة 5/9/5911بواسطة انئبته أأنه بتارخي   ، يعرض فيه املدعي  القضائية

عف 44/50/5991ضابط صف ا  ى غاية  لعدم   ا ه من العملحيث قررت جلنة اال عفا  بعد عقدها للمداوالت ، ا 

صابته بعةل مردها ا  ى اخلدمة بعد أأن اكن قد وصل ا  ى درجة رقيب من   قدرته عىل اخلدمة العسكرية بسبب ا 

تفان   س نة يف خدمة هذه الأخرية بلك 40الكتيبة الربعة ملهنديس القوات املسلحة امللكية ، وقىض أأزيد من 

خالص مضحيا لالعديد من الالزتامات الأرسية  ال أأنه مل يتوصل حلد الآن مبس تحقاته املعاش ية كام . والشخصية وا  ا 

ذلا فهو يلمتس . رمغ حماوالته املتكررة مع اال دارة دون جدوى  70/54/5915بتارخي  15.057  خيولها هل القانون رمق

عد الأمر متهيداي العسكرية املتعلقة بتقاعده عن العمل بسبب العجز واملرض ، ب  احلمك بأأحقيته يف استيفا  معاشاته

بعرضه عىل خربة طبية لتحديد نس بة العجز ادلامئ العالق به ، مع حفظ حقه يف حتديد املبالغ املس تحقة هل عىل 

 .درمه، ومشول احلمك لالنفاذ املعجل  1000,00ضوهئا ، واحلمك هل بتعويض مس بق قدره 

 .وعدم جواهبا رمغ التوصل  وبنا  عىل الأمر بتبليغ نسخة من املقال ا  ى اجلهة املدعى علهيا

جرا  حبث  554حتت رمق  59/5/4001وبنا  عىل احلمك المتهيدي الصادر عن هذه احملمكة بتارخي   .، القايض لا 

 . 51/1/4001وبنا  عىل ما راج جبلسة البحث املنعقدة مبكتب الس يد القايض املقرر بتارخي 



،  70/1/4001ن طرف الصندوق املغريب للتقاعد بتارخي وبنا  عىل مذكرة املس تنتجات بعد البحث املد ى هبا م

أأوحض فهيا خبصوص معاش التقاعد بأأن الصندوق مل يس بق هل أأن توصل بأأي ملف يتعلق مبعاش تقاعد املدعي من 

دارته املشغةل  وخبصوص كيفية تصفية معاش الزمانة العسكري أأفاد بأأهنا تمت من خالل رضب الرمق . قبل ا 

يعطي مبلغا شهراي   ، مما 9,111يف النقطة الاس تداللية ( 754)للنس بة املائوية للزمانة  الاس تداليل اخملصص

 .درمه ، وهو اذلي يتقاضاه املدعي داليا 411,05يساوي 

هذه ونيابة عن لايق املدعى علهيم   وبنا  عىل املذكرة اجلوابية املد ى هبا من طرف الوكيل القضايئ للمملكة بصفته

من صفوف   ، الحظ فهيا فامي خيص راتب التقاعد بأأن املدعي عند ترسحيه 55/9/4001ارخي املؤرش علهيا بت

عدم   يوما لاخلدمة العسكرية ، مما يعين 51س نة وثالثة أأشهر و 40قىض مدة   القوات املسلحة امللكية اكن قد

منا احلصول عىل القنو  طبقا ملقتضيات القانون رمق    ةتوفره عىل املدة الاكفية الدتساب احلق يف معاش التقاعد، وا 

اس تفاد   هذا الأساس  احملدث مبوجبه نظام املعاشات العسكرية ، وعىل 70/54/5915بتاريـــــــــــــخ  15.075

 41519,71بعد تصفية ملفه من طرف املصلحة امللكفة بتدبري املعاشات العسكرية ، ورصف هل مبلغ   من القنوة

ن املدعي حصل عىل لك . 51/1/5999املؤرخ يف درمه بواسطة الأمر لالأدا   وفامي يتعلق براتب الزمانة فا 

 ، 44/55/5991مس تحقاته بعد أأن مت عرضه عىل جلنة اال عفا  يف اجامتعها بتارخي 

صابته مبرض السل الرئوي يف  واليت أأقرت بعدم قدرته عىل العمل ودددت نس بة العجز ادلامئ والهنايئ عن ا 

 .احلمك برفض الطلب لعدم ارتاكزه عىل أأساس ، ملمتسا لأجهل % 70

وبنا  عىل مذكرة املس تنتجات بعد البحث واملذكرة التعقيبية املد ى هبام من طرف املدعي بواسطة انئبته عىل التوايل 

س نة من العمل الفعيل لالس تفادة من  45، متسك فهيا بأأن رشط قضا   51/50/4001و 41/9/4001بتارخي 

صابته بعجز انشئ عن العمل ، لاال ضافة ا  ى أأنهمعاش التقاعد غري  أأمت   مطلوب فيه لأنه أأحيل عىل التقاعد بسبب ا 

ومن هجة أأخرى فا ن طريقة ادتساب معاش الزمانة املبينة من طرف الصندوق . س نة  45س نة ودخل يف  40

آةل املقرتح من طرفه احملدد يف  املبلغ  املغريب للتقاعد تتضمن الكثري من الغموض وتبقى غري مقبوةل لالنظر ا  ى ضأ

لادتساب مجيع العنارص   مل يقم  درمه شهراي فقط اذلي ال ركفي حىت للوازم الأدوية ، لاال ضافة ا  ى أأنه 411

اليت دددهتا جلنة اال عفا  تقبل الزايدة كام تقبل النقصان ، وأأنه   % 70وأأن نس بة . املفصةل يف شهادة الأجرة 



ا  ى د ن  5991من ذي قبل ، ملمتسا لأجهل احلمك لفائدته مبعاش التقاعد منذ  بكون دالته أأصبحت أأسوأأ   حيس

درمه ، والأمر بعرضه عىل خربة طبية عىل يد  10.000,00سقوط احلق فيه قانوان، وتعويض عن احلرمان منه قدره 

تقدمي مس تنتجاته اجلزيئ ادلامئ احلايل اذلي خلفها هل معهل ، مع حفظ حقه يف   خبري خمتص لتحديد نس بة العجز

 .بعدها 

 .وبنا  عىل لايق الأوراق الأخرى املدرجة مبلف احملمكة 

 . 1/54/4001وبنا  عىل الأمر لالتخيل واال بالغ الصادر بتارخي 

دراج القضية لاجللسة العلنية املنعقدة بتاريـــــــــــــــــــخ   .  47/5/4001وبنا  عىل اال عالم لا 

مث أأعطيت .  ومن ينوب عهنام وعدم حضورمه رمغ التوصل ، تقرر اعتبار القضية جاهزة وبعد املناداة عىل الطرف ن

اللكمة للس يد املفوض املليك اذلي أأكد تقررره الكتايب ، فقررت احملمكة وضع القضية يف املداوةل قصد النطق لاحلمك 

  .الآيت بعده 

 و بعد املداوةل طبقا للقانون 

ابتدا  من اترخي   بأأحقية املدعي يف الاس تفادة من راتب املعاش   ى احلمكحيث هيدف الطلب ا  :  يف الشلك 

دالته عىل التقاعد س نة  درمه ، ومبراجعة راتب الزمانة  10.000,00منه قدره   ، مع تعويض عن احلرمان 5911ا 

وحفظ حقه يف   بةاملس تحق هل نتيجة تفامق نس بة العجز ، مع احلمك متهيداي بعرضه عىل خربة طبية لتحديد تكل النس  

جنازها   .تقدمي مس تنتجاته بعد ا 

وحيث لالنس بة للشق من الطلب املتعلق لالتعويض، لالرجو  ا  ى مقال ادلعوى يتضح أأنه مل يمت توجهيه ضد ادلوةل 

من قانون املسطرة املدنية ، طاملا أأن خطأأ حرمان  151املغربية يف خشص الوزرر الأول طبقا ملقتضيات الفصل 

دارات ادلوةل  املدعي من ددى ا  معاش التقاعد منسوب ا  ى اال دارة املشغةل وزارة ادلفا  الوطين اليت تعترب فقط ا 

مسها ، مما   اليت ميثلها الوزرر الأول وال متكل الشخصية املعنوية والاس تقالل ن اال داري واملايل من أأجل مقاضاهتا يف ا 

 .شخاص القانون العام ، ويتع ن الترصحي بعدم قبوهل الطلب خمالفا لقواعد المتثيل القضايئ لأ  يبقى معه هذا

من  52و 51وحيث فامي خيص الشق من الطلب املتعلق مبراجعة راتب الزمانة ، لالرجو  ا  ى مقتضيات الفصل ن 

بشأأن رواتب املعاش عن الزمانة املس تحقة للعسكري ن ،  5/1/5911بتاريــــــــخ  5.11.551الظهري الرشيف رمق 



هنا أأن حق املنتفع براتب الزمانة يف مراجعة هذا الأخري يتوقف عىل تقدمي طلب بذكل استنادا ا  ى اش تداد يس تفاد م

ذا أأثبت أأن درجة . خطورة العاهة أأو العاهات املمنوح عهنا الراتب املذكور ورراجع الراتب املقدم يف شأأنه الطلب ا 

عىل أأن . الأقل بعرشة يف املائة النس بة املائوية السابقة  الزمانة النامجة عن العاهة أأو عن مجمو  العاهات يفوق عىل

ذا اكنت الزايدة يف الزمانة تنسب خاصة ا  ى اجلروح أأو الأمراض املسببة  ال ا  اش تداد اخلطورة ال ميكن اعتباره ا 

بتارخي  014.25.4الفصل الأول من املرسوم رمق   كام أأنه طبقا ملقتضيات. للعاهات املمنوح عهنا الراتب 

لغا  وتعويض املرسوم رمق  41/4/5925 ن هذه  1/1/5911بتارخي  4.11.211لا  عفا  ، فا  دداث جلنة لال  املتعلق لا 

الأخرية يه اليت تتو ى دراسة طلبات مراجعة رواتب املعاش عن الزمانة املس تحقة للعسكري ن ، ولالتايل يه اليت 

لهيا تقدرر درجة الزمانة ونس بة تفاقهام   .ررجع ا 

راتب   جو  ا  ى أأوراق امللف ، يتضح أأن املدعي مل يس بق هل أأن تقدم بأأي طلب من أأجل مراجعةوحيث لالر 

الزمانة اذلي يس تفيد منه ، ودراسة ذكل الطلب من طرف اللجنة السالفة اذلكر من أأجل حتديد النس بة املائوية 

ذا اكنت تعطيه احلق يف تكل املراجعة ، الأمر اذلي يبقى معه هذ ا الشق من الطلب سابقا لأوانه ، اجلديدة وما ا 

 .ويتع ن الترصحي بعدم قبوهل كذكل 

ن لايق الطلب جا  مس توفيا لاكفة الرشوط الشلكية املتطلبة قانوان ، فهو ذلكل مقبول   .وحيث ا 

دالته عىل :  ويف املوضو  حيث هيدف الطلب ا  ى احلمك بأأحقية املدعي يف الاس تفادة من راتب املعاش منذ اترخي ا 

 .قاعد ، ومشول احلمك لالنفاذ املعجل الت

صابته مبرض السل الرئوي عفا ه من العمل اكن بسبب ا  منسوب ا  ى اخلدمة دددت   وحيث متسك املدعي بأأن ا 

ثره جلنة اال عفا  بتارخي  مع عدم قدرته عىل  % 70نس بة العجز ادلامئ والهنايئ الالحق به يف  44/50/5991عىل ا 

 .من ذكل مل يمت متكينه من راتب التقاعد منذ ذكل التارخي  ولالرمغ. اخلدمة العسكرية 

 7س نة و 40وحيث دفعت اال دارة املدعى علهيا بكون املدة اليت قضاها املدعي يف اخلدمة العسكرية واحملددة يف 

منا احلصول عىل القنوة اليت اس تفاد مهنا  51اشهر و مبوجب يوما ، ال تسمح هل لاكتساب احلق يف معاش التقاعد ، وا 

 .درمه  41519,71مببلغ  51/1/5999الأمر لالأدا  املؤرخ يف 



نه طبقا ملقتضيات الفصل الرابع من القانون رمق  حيدق مبوجبه نظام معاشات التقاعد العسكرية ،  15.057وحيث ا 

داةل عىل املعاش ، لالنس   ن اكتساب احلق يف احلصول عىل معاش التقاعد قبل بلوغ السن القانونية لال  بة للموظف ن فا 

صابهتم بعجز سوا  أأاكن انش ئا عن ممارسة املهام املنوطة هبم أأو غري انشئ عهنا ،  اذلرن دذفوا من الأسالك بسبب ا 

يف د ن أأن اكتساب احلق يف القنوة ركون يف داةل احلذف من . ركون من غري تقيد بقضا  مدة معينة يف اخلدمة 

ماكنية املطالبة براتب التقا عد ورشط قضا  أأكرث من مخس س نوات يف اخلدمة ، معال مبقتضيات الأسالك دون ا 

 .الفصل السادس من نفس القانون 

متامه ملدة   وحيث تبعا ذلكل ، ركون موقف اال دارة حبرمان املدعي من راتب س نة يف اخلدمة  45التقاعد بعةل عدم ا 

دالته عىل التقاعد، كام أأنه ال الفعلية ، غري مؤسس قانوان ، لأنه يف دل من التقيد بذكل الرشط لالنظ ر ا  ى سبب ا 

للجو  ا  ى القنوة طاملا أأنه اكتسب احلق يف املطالبة براتب التقاعد ، مما يبقى معه الطلب مبنيا عىل أأساس   جمال

ليه   .سلمي ويتع ن الاس تجابة ا 

ن خارس ادلعوى يتحمل مصاريفها   .وحيث ا 

  

 املنطوق

دارية ، وقانون املسطرة  90.55من القانون رمق  1و 1و 1و 5و 7وتطبيقا ملقتضيات املواد   احملدثة مبوجبه حمامك ا 

 .حيدث مبوجبه نظام معاشات التقاعد العسكرية  15.057املدنية ، والقانون رمق 

 لهذه الأس باب 

 :   وحضوراي  حمكت احملمكة اال دارية علنيا ابتدائيا 

 .لتعويض ومبراجعة راتب الزمانة ، وبقبوهل يف البايق الطلب يف الشق املتعلق لا  بعدم قبول:  يف الشلك

دالته عىل التقاعد ، وحتميل اال دارة   بأأحقية املدعي يف الاس تفادة من راتب املعاش:  ويف املوضو  ابتدا  من اترخي ا 

   .املدعى علهيا املصاريف حسب النس بة 

 ............................هبذا صدر احلمك يف اليوم والشهر والس نة أأعاله    

 اكتب الضبط                    الرئيس واملقرر



 

 55/09/4002بتارخي  5572رمق ( قسم اال لغا )حمك احملمكة الادارية لالرلاط

 5/ب.ن                      ( 01-5-551 )     5-1             اململكة املغربية

 وزارة العدل  

                  احملمكة اال دارية لالرلاط  

 بكتابة احملفوظ أأصل احلمك                                                            

لغا  قسم     الضبط لاحملمكة اال دارية لالرلاط                                         اال 

 5572: حمك رمق    

 5541شعبان  45:   بتارخي   

 55/9/4002 :املوافق ل  

 01-5-551  :ف رمق مل   

 القاعدة

عدم قدرة الطاعن عىل اس تئناف معهل بعد استنفاذ الفرتة العارشة من رخصته املرضية الطويةل الأمد استنادا ا  ى      

عفائه من العمل مبنيا عىل أأساس سلمي   ملفه الصحي لغاؤه ...، جيعل قرار اال دارة لا   .ال ...ا 

  

 لامس جالةلاملكل

  

 . 55/9/4002 : املوافق لـ  5541ن شعبا 45بتارخي  

 :أأصدرت احملمكة اال دارية لالرلاط ويه متكونة من السادة 

 _ 

 :احلمك الآيت نصه  

  

 .سال ________  497:  عنوانه ،  _ الس يد : الطاعن ب ن

 .، احملامية هبيئة الرلاط __________ الأس تاذة  :انئبته 

  

 من هجة................................. ...................                 

  

ادلوةل املغربية يف خشص الس يد الوزرر الأول مباكتبه لالرلاط  -5 : املطلوب ن يف الطعن وب ن

عادة  -7وزارة العدل يف خشص الس يد وزرر العدل لالرلاط  -4 دارة السجون وا  الس يد مدرر ا 

 .يئ للمملكة مباكتبه بوزارة املالية لالرلاط الس يد الوكيل القضا -5اال دماج مباكتبه لالرلاط 



 من هجة أأخرى...................................................          

  

 الوقائع

 221حتت رمق  45/9/4001بنا  عىل القرار الصادر عن الغرفة اال دارية لاجمللس الأعىل بتارخي 

لغا  احلمك املس تأأنف الصادر عن هذه احملمكة  ، القايض 4007-5-5-7104يف امللف اال داري عدد  لا 

رجا  امللف ا  ى نفس احملمكة للبت فيه من  454/4005يف امللف عدد  1/1/4007بتارخي  غ ، ولا 

تقدم  40/2/4005ويس تفاد من القرار املذكور ولايق أأوراق امللف أأنه بتارخي . جديد طبقا للقانون

لغا  القرار الصادر عن الطاعن مبقال أأمام هذه احملمكة يلمتس في ه بسبب التجاوز يف اس تعامل السلطة ا 

يقافه عن العمل ودذفه من أأسالك الوظيفة العمومية مع الاحتفاظ هل لاحلق يف  وزرر العدل القايض لا 

من النظام الأسايس العام  55تطبيقا ملقتضيات الفصل  5999التقاعد ، وذكل ابتدا  من فاحت مارس 

دارة السجون مكدرر من الطبقة للوظيفة العمومية ، م ، وأأنه  1الرتبة  1السمل  7وحضا أأنه يعمل لا 

السالف اذلكر،  55، وطبقت يف حقه مقتضيات الفصل  47/2/5990أأصيب مبرض نفيس ابتدا  من 

ذ خولته اال دارة رخصة مرض طويةل الأمد ملدة مخس س نوات عىل مدى عرش فرتات ، وبعد انهتا   ا 

دالئه بشهادة طبية مؤرخة الفرتة العارشة جلأأت  اال دارة ا  ى عرض دالته عىل جلنة اال عفا  لالرمغ من ا 

تثبت شفا ه وقدرته عىل العمل صادرة عن الطبيب املعاجل ، كام أأنه فوجئ برساةل من  5/7/5999يف 

دارة السجون مؤرخة يف  ، مرفقة بقرار دذفه من أأسالك مدررية السجون ،  47/5/4000مدرر ا 

عفا  الطاعن اكن مرشوعا ، وبعد  وأأجاب الوكيل القضايئ عن اجلهة املطلوبة يف الطعن بأأن قرار ا 

 .املناقشة والبحث صدر احلمك املس تأأنف القايض برفض الطلب 

،  5422حتت رمق  1/54/4001وبنا  عىل احلمك المتهيدي الصادر عن هذه احملمكة بتارخي 

جرا  حبث   .القايض لا 

بحث املنعقدت ن مبكتب الس يد القايض املقرر بتارخي وبنا  عىل ما راج جبلس يت ال 

 . 41/7/4002و 41/4/4002

وبنا  عىل مذكرة املس تنتجات بعد اال داةل من اجمللس الأعىل املد ى هبا من طرف الوكيل 

، الحظ فهيا  41/54/4001القضايئ للمملكة بصفته هذه ونيابة عن لايق املطلوب ن يف الطعن بتارخي 

ب مبرض عقيل اس تفاد عىل ضوئه من رخص مرض طويةل الأمد لعرش فرتات ابتدا  بأأن الطاعن أأصي

، ورمغ ذكل ظل غري قادر عىل مزاوةل همامه كام تؤكد ذكل  41/4/5999ا  ى غاية  47/2/5990من 

اليت حتمل توقيع الطبيب املعاجل ادلكتور بنسلامين  5/7/5999الشهادة الطبية اليت أأد ى هبا بتارخي 

ماكنية مسري ، وا ليت جا  فهيا بأأن الوضعية الصحية للطاعن تتطلب الرادة ملدة ثالثة أأشهر مع مراعاة ا 

اذلي أأقر بعدم  59/1/5999تفامقها ، وبنا  عىل ذكل مت عرض ملفه عىل أأنظار اجمللس الصحي بتارخي 

ة عليه من طرف قدرته هنائيا عىل مزاوةل همامه بصفة هنائية ومطلقة ، وهو الاقرتاح اذلي متت املوافق

، وأأن الشهادة الطبية 5999وذكل ابتدا  من فاحت مارس  9/1/4000جلنة اال عفا  املنعقدة بتارخي 

ماكنية اس تئنافه لعمهل ابتدا  من   5/7/5999املس تدل هبا من طرف املعين لالأمر واليت تشري ا  ى ا 



 جلنة اال عفا  واختاذ لفه عىل اجمللس الصحي ، وعىلم ، أأي بعد عــــرض 51/55/4000مؤرخة يف 

طار  59/1/4000قرار حبذفه من أأسالك اال دارة اذلي اكن بتارخي  ، وهو ما يعين أأن القرار يف ا 

 .الظروف واملالبسات اليت صدر فهيا مرشو  وقانوين 

وبنا  عىل مذكرة املس تنتجات بعد البحث املد ى هبا من طرف الطاعن بواسطة انئبته بتارخي 

فهيا أأن اجمللس الصحي ال يتوفر عىل الشهادة الأصلية اليت تفيد عدم قدرته ، الحظ  57/5/4002

عىل اس تئناف العمل واليت اعمتدهتا اال دارة ال صدار قرار دذفه من أأسالك الوظيفة العمومية ، كام أأن 

رسال الشهادة املذكورة، مما يعين أأن هذه الأخرية ال وجود لها ،  ثبات ما يفيد ا  منا اال دارة مل تس تطع ا  وا 

يه وس يةل اس تعملت حلرمانه من اس تئناف معهل ، بدليل تناقض ترصحيات ممثل اجمللس الصحي أأثنا  

اذلي أأشار ا  ى عدم تواجد تكل الشهادة مبلفه الصحي ، والمتس متتيعه بفوائد مقاهل   جلسة البحث

 .الافتتايح 

القضايئ للمملكة املؤرش وبنا  عىل مذكرة املس تنتجات بعد البحث املد ى هبا من طرف الوكيل 

، أأكد فهيا بأأن اال دارة أأدلت بصورة مطابقة للأصل من الرساةل اليت أأدالت  51/1/4002علهيا بتارخي 

اليت أأد ى هبا الطاعن لالس تفادة من رخصة مرضية  5/7/5999بواسطهتا الشهادة الطبية املؤرخة يف 

ضافية ملدة ثالثة أأشهر، وأأن الشهادة الطبية اليت تفيد شفا ه ال توجد يف ملفه اال داري ، كام أأن  ا 

أأصل هذه الشهادة أأد ى هبا للمحمكة مما يعين أأنه مل يدل هبا ، ملمتسا لأجهل احلمك وفق كتالاته السابقة 

 .واحلالية 

 .وبنا  عىل لايق الأوراق الأخرى املدرجة مبلف احملمكة 

 . 41/2/4002وبنا  عىل الأمر لالتخيل واال بالغ الصادر بتارخي 

دراج القضية لاجللسة العلنية املنعقدة بتارخي   . 75/1/4002وبنا  عىل اال عالم لا 

وبعد املناداة عىل الطرف ن ومن ينوب عهنام وعدم حضورمه رمغ التوصل، تقرر اعتبار القضية 

جاهزة ، مث أأعطيت اللكمة للس يد املفوض املليك اذلي أأكد تقررره ، فقررت احملمكة وضع القضية يف 

 .ملداوةل قصد النطق لاحلمك الآيت بعده ا

  

 و بعد املداوةل طبقا للقانون

   

لغا  القرار الصادر عن وزرر العدل بتارخي  ،  59/1/5999حيث هيدف الطلب ا  ى احلمك لا 

عادة اال دماج  دارة السجون وا  عفا  الطاعن من همامه اال دارية ودذفه من أأسالك مدررية ا  القايض لا 

 .، مع الاحتفاظ هل لاحلق يف املعاش ، وترتيب الآاثر القانونية عىل ذكل  5999رس ابتدا  من فاحت ما

ليه أأعاله ، واذلي اكن حمل  وحيث س بق للمحمكة أأن قضت برفض الطلب يف حمكها املشار ا 

لغائه بعةل أأن احملمكة مل جتر  طعن لاالس تئناف من طرف الطاعن أأمام الغرفة اال دارية اليت قضت لا 

ناكره مل التحقيق الال دال  الطاعن بشهادة متديد رخصة املرض من عدمه ، وأأن ا  زم حول واقعة ا 



نذارها من  تواهجـــــــه اال دارة لاال دال  لالشهادة الطبية اليت تؤكد ما متسك به من عدم الشفا  رمغ ا 

 .طرف احملمكة، ولالتايل مل ركن حمكها معلال 

نه بعد دراسة احملمكة لاكفة معطيات ا لقضية ومالبساهتا ، تب ن لها أأن مناط الزنا  ب ن وحيث ا 

الطرف ن يدور حول التأأكد من واقعة شفا  الطاعن من عدمه بعد استنفاذه للرخص املرضية الطويةل 

ففي الوقت اذلي رمتسك فيه الطاعن بأأنه أأد ى لالشهادة الطبية اليت تثبت . الأمد اخملوةل هل قانوان 

 .شهادة الطبية الوحيدة اليت توصلت هبا تفيد عكس ذكل شفائه ، دفعت اال دارة بأأن ال 

داةل امللف من اجمللس الأعىل للبت فيه من جديد  –وحيث اس تظهرت اال دارة  بنسخة  –بعد ا 

،  5/7/5999من شهادة طبية صادرة عن الطبيب املعاجل للطاعن ادلكتور بنسلامين مسري مؤرخة يف 

ماكنية تفامقها  وتفيد بكون احلاةل الصحية للطاعن تتطلب . داجته للرادة ملدة ثالثة أأشهر مع مراعاة ا 

 51/7/5999كام أأدلت لالرساةل اليت أأدالت هبا أأصل تكل الشهادة عىل اجمللس الصحي املؤرخة يف 

ناكره أأن ركون قد أأد ى لالشهادة املذكورة وعدم علمه هبا  002111حتت عدد  . ، الأمر اذلي يفند ا 

ذا اكن ممثل اجمللس  الصحي قد رصح خالل جلسة البحث بأأن ملف الطاعن خال من الشهادات وا 

الطبية الأصلية ويتضمن نسخ مهنا ، فقد أأوحض بأأن ذكل رمبا ررجع لطول الزنا  وتبعرث ملف الطاعن ، 

ال بنا  عىل الشهادات  س امي وأأنه أأكد بأأن اجمللس الصحي ال يبت يف الوضعية الصحية لأي موظف ا 

دق علهيا، هذا لاال ضافة ا  ى أأن الطاعن مل يطعن يف الشهادة املذكورة بأأدد الطرق الطبية أأو نسخ مصا

ناكره اجملرد لها غري جدرر لاالعتبار وال تأأثري عىل قميهتا القانونية   .املقررة قانوان ذلكل ، ولالتايل يبقى ا 

ن الشهادة الطبية اليت رمتسك الطاعن بأأهنا تثبت شفا ه  نه لاملقابل ، فا  وقدرته عىل وحيث ا 

لهيا جندها تفيد بأأن الطاعن ميكنه اس تئناف العمل بعد استنفاذ رخصته  اس تئناف العمل ، لالرجو  ا 

ذا اكنت تنهتيي فعال يف   الطويةل الأمد دون اال شارة فهيا ا  ى اترخي انهتا  تكل الرخصة والتحقق مما ا 

د بأأن الطبيب املعاجل للطاعن مل ، كام أأن صيغة املضار  اليت حررت هبا تكل الشهادة تفي41/4/5999

نه من . يقم بفحصه عند ذكل التارخي للتأأكد من أأن دالته الصحية تسمح هل فعال لاس تئناف العمل  مث ا 

ن أأصل تكل الشهادة أأد ى به الطاعن رفقة مذكرته اال ضافية املؤرش علهيا بتارخي  هجة أأخرى فا 

دارة  7/5/4007 كام دفعت بذكل هذه الأخرية ، وهو ما أأكده ، مما ينفي أأن ركون قد أأد ى هبا لال 

ترصحي ممثل اجمللس الصحي خالل جلسة البحث من أأن ملف الطاعن ال يتضمن سوا  أأصل تكل 

الشهادة أأو نسخة مهنا ، وأأن الشهادة الوحيدة املتواجدة يف ملفه واليت تثبت شفائه مؤرخة يف 

 .، ويه كذكل عبارة عن نسخة فقط  5/9/5999

نه م ن هجة اثلثة ، لالرجو  ا  ى الرأأي اال جيايب اذلي أأصدره اجمللس الصحي لفائدة وحيث ا 

 5/9/5999الطاعن وعليه أأسس هذا الأخري طلبه ، جنده قد بين عىل الشهادة الطبية املؤرخة يف 

، أأي أأنه بين عىل وقائع الحقة يف  1/5/5999السالف ذكرها ، يف د ن أأن ذكل الرأأي حيمل اترخي 

بدائه ، وهو ما ينفي عنه املصداقية وجيعهل معيبا يف سببه ، وال ميكن أأن ررتب أأي  التارخي عىل اترخي ا 

 .أأثر قانوين 



نه تبعا ذلكل ، وما دام أأن امللف الصحي للطاعن يفيد بأأن دالته الصحية مل تكن  وحيث ا 

ثر استنفاذه لرخصته املرضية الطويةل الأمد ، ركون قرار اال   عفائه من تسمح هل لاس تئناف معهل ا  دارة لا 

 .العمل مبنيا عىل أأساس سلمي، ويتع ن الترصحي برفض الطلب 

   

 املنطوق

  

دارية 90-55من القانون رمق  1-1-1-5-7ملقتضيات املواد  وتطبيقا ، وقانون   احملدثة مبوجبه حمامك ا 

 .  املسطرة املدنية

 لهذه الأس باب  

  

 .برفض الطلب : اي ابتدائيا وحضور احملمكة اال دارية علنيا حمكت

  

 ......................................هبذا صدر احلمك يف اليوم والشهر والس نة أأعاله

  

  

 اكتب الضبط                                                         رئيس واملقررال

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 


