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م�شروع قانون رقم  18.12المتعلق بالتعوي�ض عن حوادث ال�شغل

بتاريخ  02يوليو  ،2013تو�صل المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي بطلب �إبداء الر�أي من رئي�س
مجل�س النواب ب�ش�أن م�شروع القانون رقم  18.12المتعلق بالتعوي�ض عن حوادث ال�شغل ،طبقا للف�صل
 7من القانون التنظيمي الخا�ص بتنظيم المجل�س و�أ�شغاله.
وبتاريخ  08يوليو � ،2013أناط مكتب المجل�س للجنة الدائمة المكلفة بق�ضايا التكوين والت�شغيل
وال�سيا�سات القطاعية بالعمل مهمة درا�سة المو�ضوع ،حيث نظمت هذه الأخيرة وفق المقاربة الت�شاركية
المعتمدة في كافة �أ�شغال المجل�س عدة جل�سات �إن�صات بم�شاركة �أهم الأطراف المعنية من وزارات
ومنظمات مهنية وفاعلين اقت�صاديين واجتماعيين بالإ�ضافة �إلى مجموعة من الخبراء والأكاديميين
والممار�سين.
وبتاريخ  22غ�شت  ،2013قامت اللجنة بتقديم نتائج الدرا�سة التحليلية لم�شروع القانون ولتداعياته
االجتماعية واالقت�صادية في مجال التعوي�ض عن حوادث ال�شغل والتو�صيات المنبثقة عنها �إلى
المكتب ،لمناق�شتها والم�صادقة عليها قبل رفعها �إلى الجمعية العامة.
وبتاريخ � 14شوال و 1434الموافق ل 29غ�شت  ،2013تم تقديم م�شروع ر�أي المجل�س ب�ش�أن م�شروع
القانون رقم � 18.12إلى الجمعية العامة المجتمعة في دورتها العادية الثالثون وعر�ضه للنقا�ش ،حيث
تمت الم�صادقة عليه ب�إجماع الأع�ضاء الحا�ضرين.
وي�شمل ر�أي المجل�س بالإ�ضافة �إلى الن�ص الرئي�سي ثمانية مالحق تحتوي على جدول تعليقات ب�ش�أن
مقت�ضيات الم�شروع وعلى موجزات حول درا�سة المعايير الدولية والتجارب المقارنة وم�ؤ�شرات �إح�صائية،
وموجز للتذكير بالتطور التاريخي لنظام التعوي�ض عن حوادث ال�شغل والأمرا�ض المهنية بالمغرب.
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المتعلق بالتعوي�ض عن حوادث ال�شغل والأمرا�ض المهنية (الذي تم تغييره من حيث ال�شكل بمقت�ضى ظهير ،)1963
ولتعوي�ضه بن�ص جديد تتمحور هيكلته:
•من حيث ال�شكل ،في �إعادة التبويب وتجميع المقت�ضيات وتحيينها وتح�سين ال�صياغة؛
•من حيث الم�ضمون ،في التخلي عن الم�سطرة الإدارية والق�ضائية الإلزامية و�إحداث م�سطرة ال�صلح المبا�شر
بين ال�ضحايا ومقاوالت الت�أمين ومراجعة الإجراءات المتبعة لدى المحاكم نتيجة ذلك ،ف�ضال عن تغيير بع�ض
�شروط التعوي�ض.
ووفقا لما جاء في كل من المذكرة التو�ضيحية والكلمة التقديمية التي �ألقاها وزير الت�شغيل والتكوين المهني عند
عر�ضه لن�ص الم�شروع �أمام لجنة القطاعات االجتماعية بمجل�س النواب بتاريخ  11يوليوز  ،2012تكمن الأ�سباب
الرئي�سية وراء الإ�صالح في:
•تعدد الن�صو�ص المعمول بها وتجاوز العديد من مقت�ضياتها؛
•عدم مالءمة النظام المعتمد في مجال التعوي�ض عن حوادث ال�شغل مع التطور االقت�صادي واالجتماعي الذي
عرفته بالدنا والإ�صالحات الت�شريعية المتمثلة في مدونة الت�أمينات ومدونة ال�شغل ومدونة الأ�سرة وقانون الم�سطرة
المدنية بالخ�صو�ص؛
•تعدد وتنوع الم�ساطر الق�ضائية والإدارية وكثرة المتدخلين في هذا المجال؛
•عدم تنا�سق النظام الحالي مع المبادئ المتعارف عليها في مجال الت�أمين االجتماعي عن المخاطر المهنية؛
•الحاجة �إلى تح�سين المقت�ضيات المتعلقة بذوي الحقوق وبالجزاءات في حالة ارتكاب المخالفات؛
•�ضرورة تطوير نجاعة النظام لتمكين ال�ضحايا وذوي الحقوق من التعوي�ض الم�ستحق في �آجال وب�شروط معقولة.
�إن هذه المبررات تجتمع في الغاية الق�صوى من الإ�صالح والمتمثلة في الحفاظ على الحقوق المكت�سبة واالرتقاء
بها على �ضوء التطورات التي عرفتها بالدنا في مجال الحماية االجتماعية والتطلعات التي تتبناها على النطاق الكوني
من �أجل تفعيل الحقوق الأ�سا�سية والنهو�ض بالعمل الالئق لأو�سع فئات ال�شغيلة.
و�أخذا بعين االعتبار الر�ؤية الهادفة للإ�صالح ،ان�شغل المجل�س في تحليله للتعديالت المقترحة بالبحث في
الإ�شكاليات الحا�سمة التي تطرحها وعلى ر�أ�سها:
•تعميم التغطية لأو�سع فئات ال�شغيلة؛
•تفادي تجزئ المخاطر المهنية الم�شمولة بالتغطية (حوادث ال�شغل ،حوادث الطريق ،الأمرا�ض المهنية)؛
•�إدماج مفهوم الوقاية والتكفل بالمخاطر المهنية؛
•تطوير الت�ضامن واالن�سجام في الحماية بين مختلف القطاعات وفروع الأن�شطة؛
•النهو�ض بتدبير المخاطر المهنية من طرف كافة المتدخلين.
وقد ركزت درا�سة م�شروع القانون نتيجة ذلك على تحليل مقت�ضياته من منطلق المرجعيات الوطنية والدولية والتي
يتوجب توظيفها في هذا المجال لي�ستمد منها المجل�س مقترحات عملية وتو�صيات ذات بعد ا�ستراتيجي.
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تحليل م�شروع القانون رقم 18.12
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تتمثل �أهم م�ستنتجات الدرا�سة التحليلية لم�شروع القانون في:
•�إعادة �صياغة الن�ص؛
•االحتفاظ بفل�سفة نظام  1927ومالءمة م�ساطره للت�أمين الإلزامي؛
•تهمي�ش التعوي�ض عن الأمرا�ض المهنية؛
•�إحداث م�سطرة �صلح �إلزامية بين ال�ضحية ومقاولة الت�أمين؛
•تح�سين �شروط تعوي�ض ذوي الحقوق مقابل تخفي�ض بع�ض التعوي�ضات والإيرادات.

�أ� .إعادة �صياغة الن�ص
.7

ب.
.8

.9

يتميز الن�ص الجديد باالقت�ضاب والتحيين وبتبويب منهجي� ،إال �أنه ال يحقق مبتغاه بخ�صو�ص تجميع كل المقت�ضيات
المتعلقة بالحوادث والأمرا�ض المهنية في منظومة موحدة تحافظ على الحقوق المكت�سبة ،ويتمثل ذلك بالخ�صو�ص في:
•الإبقاء على ظهير  31ماي  1943المتعلق بالأمرا�ض المهنية بدون مراجعة في الم�ضمون وال�شكل واالكتفاء
بالإحالة عليه باعتباره جزءا ال يتجز�أ من نظام التعوي�ض المعتمد؛
•ا�ستثناء الأمرا�ض المهنية من الت�أمين الإلزامي عن حوادث ال�شغل وتحميل الم�شغل نتيجة ذلك م�س�ؤولية
مبا�شرة في هذا المجال بالإ�ضافة �إلى �إلزامه بالت�أمين عن حوادث ال�شغل وحوادث الطريق؛
•عدم �إدماج القواعد المتعلقة بالح�صول على التعوي�ضات لدى �صندوق ال�ضمان عن حوادث ال�شغل و�صندوق
الزيادة في الإيرادات؛
•تحديد الأ�شخا�ص الم�شمولين بالحماية على �سبيل الح�صر �أدى �إلى �إق�صاء بع�ض الفئات المن�صو�ص عليها في
الت�شريع الحالي مثل �سائقي و�سائل النقل العمومي غير الم�أجورين ووكالء الت�أمين� ...إلخ (الملحق  :1المواد
من � 5إلى .)7
االحتفاظ بفل�سفة ت�شريع 1927

لم يرق م�شروع القانون �إلى م�ستوى الإ�صالح ال�شمولي لنظام التعوي�ض عن حوادث ال�شغل والمخاطر المهنية حيث
انه لم ي�أت �إال بتعديالت مبا�شرة لبع�ض المقت�ضيات والأحكام المتجاوزة ،في حين �أن الهدف المعلن يكمن في
و�ضع منظومة قانونية وتنظيمية ع�صرية �شاملة ومتكاملة تنخرط في �إطار عام لتعزيز وتدعيم نظام الحماية االجتماعية
ان�سجاما مع التطورات االقت�صادية واالجتماعية والت�شريعية التي ي�شهدها المغرب في ظل الخيارات اال�ستراتيجية
الوطنية الكبرى والمعايير والمبادئ المتعارف عليها دوليا.
و�أبقى ن�ص الم�شروع المقترح من جهة على المبد�أ العام لم�س�ؤولية الم�شغل عن حوادث ال�شغل بدون خط�أ والتعوي�ض
عنها ،مما جعله حبي�س فل�سفة متجاوزة ال تنتمي للع�صر الراهن ،ومن جهة �أخرى على عزلته بالن�سبة للت�شريعات
الأخرى المتعلقة بمتطلبات الوقاية من الأخطار المهنية و�شروط ال�صحة في العمل ،ومن ذلك:
•مراجعة الم�سطرة الق�ضائية باعتماد القواعد المطبقة في المنازعات المدنية وتكييفها مع نظام ال�صلح المعتمد
لدى مقاوالت الت�أمين؛
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•عدم ربط نظام التعوي�ض بالوقاية من حوادث ال�شغل بالرغم من الوعي الم�ضطرد في هذا المجال كما عبرت
عنه مدونة ال�شغل وم�شروع قانون ال�صحة وال�سالمة في العمل والإعالن عن �إحداث هيئة وطنية لتتبع المو�ضوع
(المعهد الوطني لتح�سين ظروف الحياة في العمل)INCVT؛
•عدم االعتناء بحوادث ال�شغل والأمرا�ض المهنية عن طريق �آلية التتبع والتقييم والمراجعة ،حيث يكتفي الن�ص
بالإ�شارة �إلى �إخبار مندوبيات الت�شغيل كما هو ال�ش�أن في النظام الحالي.
 .10ويتبين من خالل الإح�صائيات المتوفرة حول الأ�شخا�ص الم�ؤمنين منذ �إقرار مبد�أ الت�أمين الإلزامي �سنة 2003
�أنه ال يتجاوز  10%من الأجراء الم�صرح بهم خالل ال�سنوات الأخيرة لل�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي وهي
ن�سبة تكون حتما �أدنى من مجموع الأجراء الم�شمولين بنظام التعوي�ض عن حوادث ال�شغل ،ليتجلى بذلك �أن عدد
المعنيين ب�إجراءات ال�صلح مع مقاوالت الت�أمين ال يمكن �أن يقل�ص �إلى حد كبير من حجم الق�ضايا التي �ستظل تثقل
كاهل المحاكم.
 .11وبا�ستقراء المعطيات المتوفرة ب�ش�أن الإيرادات الممنوحة حاليا ل�ضحايا حوادث ال�شغل والأمرا�ض المهنية من طرف
�صندوق ال�ضمان ،يتبين �أن ر�صيد الم�ستفيدين �إلى حدود ال�سنة الحالية ال يتجاوز  86م�ستفيدا ،وهو ما ي�ؤ�شر على
�ضعف تفعيل ال�ضمانات المخولة لل�ضحية في حالة عجز الم�شغل عن تحمل �أداء التعوي�ض الم�ستحق �أو تقادم
الحق ،وب�صفة �أ�شمل �ضعف تطبيق هذا الت�شريع منذ دخوله حيز التنفيذ .وهو ما يطرح بحدة الأهمية الق�صوى:
•لإعادة النظر في القواعد المنظمة ل�صندوق ال�ضمان لحوادث ال�شغل و�شروط تفعيله وفق مقاربة جديدة تنطلق
من الواقع الثقافي واالجتماعي واالقت�صادي للفئات الم�ستهدفة بنظام الحماية االجتماعية ،ومن م�ضمون
الحقوق الأ�سا�سية للمواطنين خا�صة تقريب الخدمات االجتماعية �إلى ال�ساكنة وو�ضع الآليات المالئمة وفقا
ل�سيا�سة قرب ناجعة وفعالة؛
•للتعريف بهذا النظام وتب�سيط م�ساطره ومراقبة تفعيلها وتمديد مجاله لجميع المخاطر المهنية وفق المرجعيات
الوطنية والكونية؛
•لو�ضع حد للتالعبات التي تطال الت�صريح بالحوادث والأمرا�ض المهنية والتعوي�ض عنها.
 .12كما يت�ضح �أن قيمة الإيراد العمري المح�صل عليه عندما تظل ن�سبة العجز في حدود  ،30%تبقى زهيدة بالن�سبة
لأغلبية ال�ضحايا ب�سبب �ضعف الأجور من جهة وتطبيق ن�صف ن�سبة العجز عليها فقط (على �أ�سا�س الحد الأدنى
للأجور ،تعطي ن�سبة عجز ت�صل �إلى  10%ما قيمته  116,63درهما ك�إيراد �شهري ،ون�سبة عجز ت�صل �إلى  20%ما
قيمته  233,26درهما ك�إيراد �شهري).

ج .تهمي�ش نظام التعوي�ض عن الأمرا�ض المهنية
 .13منذ تمديد نظام التعوي�ض عن حوادث ال�شغل �سنة  1943لي�شمل الأمرا�ض المهنية ،لم يتناول الم�شرع تحديد
ال�شروط الخا�صة بالت�صريح بهذه الأمرا�ض وتكييف نظام التعوي�ض مع خ�صو�صياتها .وبمنا�سبة التعديل الت�شريعي
الذي جاء بالت�أمين الإلزامي �سنة  2003تم ا�ستثناء الأمرا�ض المهنية من �إجبارية الت�أمين ،ويفهم من ال�صياغة التي
اعتمدها م�شروع القانون وبالخ�صو�ص المادة  11منه �أن هذه الأمرا�ض تظل خارج نطاق الت�أمين الإلزامي وربما خارج
نطاق الت�أمين برمته ،مع ما ينتج عن ذلك من جهة من تحميل م�س�ؤولية هذه المخاطر للم�شغل ،وقد تكون مكلفة جدا
في قطاعات مثل المناجم وال�صناعة الكيماوية ،ومن جهة �أخرى �إبقاء ظهير � 1943ساري المفعول على حاله علما �أن
المر�ض المهني يتميز بخ�صو�صيات تتمثل في:
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•ظهوره مدة طويلة قد ت�صل �إلى ثالثين �سنة بعد التعر�ض لأ�سبابه مع ما يمكن �أن يترتب عن ذلك من غياب كل
مخاطب لل�ضحية؛
•انت�سابه الفعلي �أو المفتر�ض لعدة م�شغلين متعاقبين؛
•تقدير الخط�أ الج�سيم في تعر�ض ال�ضحية لأ�سبابه؛
•ارتباطه ب�أمرا�ض �أخرى غير مهنية.

د� .إحداث م�سطرة �صلح �إلزامية بين ال�ضحية ومقاولة الت�أمين
 .14ين�ص الم�شروع على �إلزام مقاولة الت�أمين بتقديم عر�ض �صلح لل�ضحية داخل �أجل ثالثين يوما ي�شمل التعوي�ض
الم�ستحق ،يف�ضي �إلى �إبرام اتفاق بينهما حول �شروط التعوي�ض يكون نهائيا وغير قابل للطعن �إال �إذا كانت التعوي�ضات
الممنوحة �أو مبلغها �أقل مما يفر�ضه القانون.
 .15وي�ستهدف الم�شروع ،بف�ضل هذه الم�سطرة التوافقية ،الت�سريع بالتعوي�ض واال�ستغناء عن الم�سطرة الإدارية والق�ضائية
التي تثقل كاهل الق�ضاء وتفر�ض تحريات ال جدوى منها �أحيانا ،خا�صة �إذا اعتبرنا �أن �أزيد من  80%من الإ�صابات
ت�سفر عن عجز ال تتجاوز ن�سبته  ،10%ناهيك عن الطابع الإلزامي لهذه الإجراءات الذي يمنع �إبرام �أي اتفاق بين
الأطراف خارج نطاق الق�ضاء.
 .16و�إن كان من �ش�أن هذه الطريقة �أن تمنح فعال للأطراف حال بديال تترا�ضى عليه ،ف�إن اعتمادها في �شكل م�سطرة
�إلزامية والتخلي في المقابل عن الم�سطرة الإدارية والق�ضائية في جميع الحاالت بما فيها الحوادث الخطيرة الم�ؤدية
�إلى الموت ،قد ينطوي على عدة مخاطر نظرا ل�ضعف �إلمام ال�ضحايا بالحقوق والم�ساطر المعمول بها ولعدم تكاف�ؤ
مقدراتهم مع المهنيين في مجال الت�أمين ،ومن بينها:
•فر�ض مدة زمنية �إ�ضافية قبل اللجوء �إلى الق�ضاء بالن�سبة لل�ضحايا وذوي الحقوق الراغبين في التقا�ضي مبا�شرة؛
•فر�ض م�صاريف �إ�ضافية على ال�ضحايا للتنقل �إلى مقر مقاولة ال ّت�أمين �أو وكالئها ف�ضال عن النفقات الالزمة
للح�صول على الخبرات والم�ساعدة القانونية ال�ضرورية خارج �إطار الم�ساعدة الق�ضائية التي يوفرها النظام الحالي؛
•الت�سريع بالتعوي�ض قد ي�صبح رهينا بقبول توافقات على ح�ساب حقوق ال�ضحية في ما يخ�ص الأجر المعتمد،
ون�سبة العجز و�أجهزة التقويم ،وبالخ�صو�ص احتمال الت�أثير على بع�ض ال�ضحايا لحملهم على قبول ن�سبة عجز ال
ت�صل �إلى  10%للح�صول على ر�أ�سمال نهائي عو�ض �إيراد عمري �ضئيل؛
•اال�ستغناء عن البحث الق�ضائي من �ش�أنه �أن يحمل الأطراف عبئ الإثبات بالخ�صو�ص في حالة الخط�أ المعتمد
�أو الج�سيم �أو المنازعة في الطابع المهني للحادثة �أو المر�ض؛
•ح�صر �إجبارية الت�أمين في المقاوالت الخا�ضعة لنظام ال�ضمان االجتماعي و�إلزامها بتوجيه ن�سخ من �إر�ساليات
الت�صريح بالأجراء والأجور المبعوثة لل�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي �إلى المقاوالت الم�ؤمنة لها من �ش�أنه
�أن يحدث االرتباك من جهة حول تطبيق النظام على غير الم�سجلين في ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي،
ومن جهة �أخرى حول عدم اعتماد الأجور الم�صرح بها لل�صندوق ك�أ�سا�س للتعوي�ض عن حوادث ال�شغل؛
•تحميل ال�ضحية عبئ �إقامة الدعوى الق�ضائية للح�صول على التعوي�ض قد يعر�ض العديد من ال�ضحايا �إلى التخلي
عن حقوقهم نظرا لجهلهم بها ولو�ضعهم االجتماعي.
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هـ .تح�سين �شروط تعوي�ض ذوي الحقوق مقابل تخفي�ض بع�ض التعوي�ضات
 .17يت�ضمن الم�شروع �أحكاما ترمي �إلى حذف �شرط ال�سن ال�ستحقاق الإيراد من طرف الزوج �أو الزوجة بعد وفاة
ال�ضحية ،ورفع ن�سبته من � 30إلى  50في المائة و�إلى تمديد ا�ستفادة اليتامى الذين يتابعون تكوينا مهنيا �إلى حدود
الثامنة ع�شرة �سنة عو�ض ال�سابعة ع�شرة �إ�ضافة �إلى تخويل اليتامى في و�ضعية �إعاقة الإيراد دون تحديد ال�سن ،عالوة
على مالءمة �أحكام �أخرى مع التعديالت التي �أدخلت على الت�شريعات الوطنية الراهنة.
 .18ورغم المنافع االجتماعية التي جاء بها م�شروع القانون في هذا ال�ش�أن ،ف�إن هذه الجهود لم ترق �إلى االن�سجام التام مع
مقت�ضيات الت�شريع االجتماعي والأ�سري الوطني و�أنظمة التعوي�ض الأخرى بالخ�صو�ص نظام التعوي�ض عن حوادث
ال�سير ونظام الت�أمين ال�صحي.
 .19وفي المقابل اعتمد الم�شروع الحت�ساب مقدار التعوي�ضات اليومية ق�سمة الأجرة ال�شهرية على  26يوما عو�ض 24
المعتمدة في الت�شريع الحالي ،ليترتب عن ذلك تخفي�ض جميع التعوي�ضات المالية بن�سبة تناهز .8%

درا�سة الإ�صالح على �ضوء المرجعيات الأ�سا�سية المعتمدة في مجال المخاطر المهنية
والحماية االجتماعية
 .20من �أجل �إدراك عميق وواقعي لإ�شكالية حوادث ال�شغل والأمرا�ض المهنية انطالقا من المرجعيات الأ�سا�سية لبالدنا،
تم االرتكاز في درا�سة الم�شروع على المقت�ضيات الد�ستورية وعلى مرجعية الميثاق االجتماعي للمجل�س االقت�صادي
واالجتماعي والبيئي ،كما تم اال�ستئنا�س بالتطورات التي عرفتها الت�شريعات الأجنبية منذ �إقرار نظام التعوي�ض
عن حوادث ال�شغل والأمرا�ض المهنية في المغرب �سنة  1927ومدى م�سايرته للمعايير الدولية ،بغية تقييم �شروط
االنتقال من المقاربة التي تعتمد بالأ�سا�س على عالقات ال�شغل الفردية وم�س�ؤولية الم�شغل عن ال�ضرر الناتج عن
حوادث ال�شغل �إلى المقاربة االجتماعية ال�شمولية التي تتجه نحو �صيانة ال�صحة في العمل و�إدماجها في المجهود
المبذول على الم�ستوى الوطني والدولي لتوفير ظروف العمل الالئق للجميع.

�أ .المرجعية الد�ستورية
 .21بالإ�ضافة �إلى تحليل م�شروع القانون انطالقا من الأهداف المعلنة له والم�شاكل التي تواجه تطبيق الت�شريع الحالي،
انكبت درا�سة المجل�س على عالقته مع ال�سيا�سات العمومية ذات ال�صلة ومدى تجاوبه مع االختيارات اال�ستراتيجية
لبالدنا بالخ�صو�ص في مجال الحقوق االقت�صادية واالجتماعية .وا�ستح�ضر المجل�س لهذه الغاية التوجهات الجديدة التي
كر�سها الد�ستور لتر�سيخ كونية قيم الكرامة والمنا�صفة والإن�صاف والعدالة واحترام الحقوق الإن�سانية وما تتطلبه من مجهود
لمالءمة الت�شريع المعمول به مع المعايير الدولية المتداولة خدمة للتنمية االجتماعية ولحماية الحقوق االجتماعية ،وقد
�شكلت المواد  19و 31و 34من الد�ستور بو�صلة �أ�سا�سية في هذه المقاربة.

ب .مرجعية الميثاق االجتماعي للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي
 .22يعتبر الميثاق االجتماعي للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي بدوره مرجعية �أ�سا�سية في المو�ضوع ودليال عمليا
للنهو�ض بكافة الحقوق الأ�سا�سية وذلك بتركيزه على دور الحماية االجتماعية في توطيد الت�ضامن والم�ساعدة واالحتياط
والت�أمين االجتماعي ل�ضمان البقاء للجميع وتقلي�ص المخاطر المهنية وال�صحية و�إبراز م�س�ؤولية الدولة والفرقاء االجتماعيين
في تطوير �آلية الحماية االجتماعية وعدالتها و�شفافيتها ودوامها ،ويمكن التذكير في هذا المجال بم�ضمون الهدف تحت
عدد  34المتعلق بتعميم و�ضمان ممار�سة الحق الأ�سا�سي في ال�ضمان االجتماعي الذي ي�شمل حوادث ال�شغل والأمرا�ض
المهنية �إلى جانب المخاطر المتمثلة في المر�ض وال�شيخوخة والعجز والبطالة والحق في الحياة وال�صحة والعمل الالئق.
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ج .المعايير الدولية واعتمادها من طرف المغرب
 .23على غرار القوانين ال�صادرة في الدول الم�صنعة خالل القرن المن�صرم في مجال حوادث ال�شغل والأمرا�ض المهنية،
توجهت التو�صيات واالتفاقيات الأولى ال�صادرة عن منظمة العمل الدولية نحو توفير الحق في التعوي�ض عن حوادث
ال�شغل في القطاع الزراعي (�إ )12 .ثم في باقي القطاعات (�إ )16 .ولي�شمل الأمرا�ض المهنية (�إ )17 .والم�ساواة في
المعاملة (�إ ،)19 .وقد �صادق المغرب على هذه االتفاقيات فور ح�صوله على اال�ستقالل اعتبارا لمطابقة ت�شريعه لها بعد
�أن تم تمديده �سنة  1943للأمرا�ض المهنية.
� .24إال �أن منظمة العمل الدولية توجهت غداة الحرب العالمية الثانية نحو االعتراف بالحق في ال�ضمان االجتماعي الذي
ي�شمل وفق االتفاقية  102ل�سنة  1952حوادث ال�شغل والأمرا�ض المهنية كما انتقلت من مفهوم ال�صحة وال�سالمة
المرتبط بم�س�ؤولية الم�شغل �إلى المفهوم ال�شمولي لل�صحة في العمل ،وقد نتج عن اهتمام المنظمة البالغ بمو�ضوع
ال�صحة وال�سالمة المهنية �أن المعايير المرتبطة بها تمثل ربع مجموع التو�صيات واالتفاقيات ال�صادرة عنها �إلى اليوم.
 .25ويت�ضح من ت�صنيف االتفاقيات ح�سب حاجتها �إلى التحيين وفق الجداول المعتمدة من لدن منظمة العمل الدولية� ،أن
خم�س اتفاقيات من بين ال�ستة التي �صادق عليها المغرب في هذا المجال ت�صنف في خانة المعايير غير المحينة ،بينما
لم ي�صادق المغرب بعد على االتفاقيات التي تعتبرها المنظمة محينة ومن بينها:
•االتفاقية  102ب�ش�أن المعايير الدنيا لل�ضمان االجتماعي ()1952؛
•االتفاقية  121ب�ش�أن الإعانات في حالة �إ�صابات العمل ()1964؛
•االتفاقية  155ب�ش�أن ال�صحة وال�سالمة المهنيين وبيئة العمل ()1981؛
•االتفاقية  174ب�ش�أن منع الحوادث ال�صناعية الكبرى (.)1993
 .26وبهذا يتبين �أن المغرب انخرط غداة اال�ستقالل في المواثيق التي تمثل الجيل الأول من الت�أمين االجتماعي وحفظ
ال�صحة وال�سالمة �إال �أنه لم ينتقل بعد �إلى الجيل الثاني المتمثل في الحماية ال�شمولية �ضد المخاطر المهنية وال�صحية
واالقت�صادية عن طريق ال�ضمان االجتماعي وتدبير المخاطر المهنية.
� .27إن مجال حوادث ال�شغل والأمرا�ض المهنية المتميز بارتباطه المزدوج بال�صحة في العمل وبالتعوي�ض ،يعتبر حلقة و�صل
رئي�سية داخل منظومة المخاطر المهنية التي ت�شمل الوقاية والتكوين والتتبع و�إعادة الت�أهيل والإدماج لي�س فقط على
م�ستوى المقاولة بل على الم�ستوى القطاعي والترابي بارتباط وثيق مع ال�سيا�سات الحكومية في مجال ال�صحة والبيئة
والت�شغيل ومحاربة اله�شا�شة.
 .28لذلك �أ�صبح من ال�صعب عزل الت�شريع المتعلق بالتعوي�ض عن حوادث ال�شغل والأمرا�ض المهنية �أو بع�ض مكوناته عن
الوقاية منها ،وعن ال�صحة في العمل في القطاعين الخا�ص والعمومي وعن �ضرورة �شمول الحماية االجتماعية والمهنية
لل�شغيلة غير الم�أجورة التي تمثل ال�سواد الأعظم من ال�سكان الن�شيطين.

د� .أهم التوجهات الم�ستخل�صة من بع�ض النماذج الأجنبية
 .29ي�ستفاد من الدرا�سة المقارنة للتطور الت�شريعي الذي عرفته العديد من الدول التي ا�ستمدت نظام التعوي�ض عن حوادث
ال�شغل من القانون الفرن�سي ال�صادر �سنة  ،1898من بينها تون�س والجزائر وال�سينغال� ،أنها انتقلت عبر مراحل متعاقبة من
نظام الم�س�ؤولية الفردية للم�شغل �إلى �إدماج الت�شريع الخا�ص بحوادث ال�شغل في نظام ال�ضمان االجتماعي بعد �إحداثه
انطالقا من خم�سينيات القرن الما�ضي ،وفي مرحلة موالية� ،إلى تمديد تطبيقه �إلى غير الم�أجورين �إما بارتباط مع جميع
المخاطر الأخرى �أو مع بع�ضها مثل الت�أمين ال�صحي وال�شيخوخة (الملحق .)3
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 .30وتبين درا�سة تجارب دول �أخرى �أن هذا الخيار قد تبنته �أغلب البلدان التي تندرج في "النموذج االجتماعي الأوربي"
مع مراعاة خ�صو�صيات كل واحدة منها نتيجة �إقرار الحماية �ضد حوادث ال�شغل قبل ظهور الت�أمينات االجتماعية الأخرى
واالعتراف في المرحلة الموالية بالحق في ال�ضمان االجتماعي.
 .31و�إذا كانت بع�ض الدول �أو الأقاليم ،كما هو الحال بالن�سبة لبلجيكا وكندا ،قد �أبقت على مبد�أ الم�س�ؤولية الفردية للم�شغل
في مجال حوادث ال�شغل وفر�ضت تغطيتها عن طريق الت�أمين التجاري ،ف�إنها �أحدثت مع ذلك هيئات وطنية �أو �إقليمية
�أوكلت �إليها دور مراقبة عقود الت�أمين واالتفاقات الناتجة عنها وتدبير التعوي�ض عن حوادث ال�شغل بالن�سبة لل�ضحايا غير
الم�ؤمنين .وبما �أن الت�أمين الإجباري ال يطال الأمرا�ض المهنية نظرا لخ�صو�صياتها التي ال تتالءم مع طبيعة عقد الت�أمين
محدد المدة ،ف�إن الحماية �ضد هذه المخاطر قد �أ�سندت في هذه الحاالت النادرة �إلى �أنظمة ال�ضمان االجتماعي.

خال�صات وتو�صيات المجل�س
 .32انطالقا من توجهات المجل�س اال�ستراتيجية ،ف�إنه يثمن الأهداف المعلنة التي بني عليها الإ�صالح ،غير �أنه كان ي�أمل �أن
يتم ترجمتها في �إطار منظومة معيارية حديثة وفق مقاربة حقوقية مندمجة تتنا�سب والواقع الثقافي واالجتماعي واالقت�صادي
الوطني ،انطالقا من االلتزام التام باحترام و�ضمان الحقوق الأ�سا�سية الملزمة كما �أقرها الد�ستور ون�صت عليها المرجعيات
الدولية ومرجعية الميثاق االجتماعي مو�ضوع ر�أي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي الذي تم ن�شره بالجريدة
الر�سمية رقم  6026بتاريخ  08ربيع الآخر  1433الموافق لفاتح مار�س .2012
 .33وتت�ضمن ا�ستنتاجات وخال�صات المجل�س ،كما تم التو�صل �إليها على �إثر جل�سات الإن�صات المتعددة والدرا�سات
المعمقة ،تو�صيات جوهرية ت�ؤكد على �ضرورة �إدماج كل �إ�صالح لنظام حوادث ال�شغل والأمرا�ض المهنية �ضمن منظومة
وطنية �شمولية للمخاطر المهنية والحماية االجتماعية ،ومقترحات عملية ب�ش�أن م�ضمون م�شروع القانون.

�أ .تو�صيات ومقترحات عملية حول م�ضمون م�شروع القانون
 .34ي�ؤكد المجل�س على �ضرورة ا�ستهداف ا�ستمرارية الدخل وتوفير العالج الفوري لل�ضحايا عبر �ضمان �أداء التعوي�ضات
اليومية بدون ت�أخير ،و�ضمان الح�صول على العناية ال�صحية بدون تحميل ال�ضحية الم�صاريف م�سبقاً ،وتطويق االتفاقات
الثنائية بالمراقبة البعدية والق�ضائية لهذه الغاية.
 .35ويو�صي ب�إدماج وتحيين وتف�صيل �شروط الت�صريح واال�ستفادة من نظام التعوي�ض عن الأمرا�ض المهنية ،كما يقترح العمل
على �ضبط �شروط تطبيقه في القطاع العمومي ،وتطوير نظام ال�صحة وال�سالمة به ،من �أجل وحدة و�شمولية النظم القانونية.
 .36وي�ؤكد المجل�س على �ضرورة تفعيل الت�أمين الإلزامي لفائدة كافة الفئات المعنية به ،وب�إعمال ال�ضمانات المن�صو�ص عليها
ل�صرف التعوي�ض لل�ضحايا في حالة تقاع�س الم�شغلين �أو التقادم .ولهذه الغاية ،يجب �أال تقل قيمة الغرامات عن الربح
المتوخى من التمل�ص من واجب الت�أمين وباقي االلتزامات ذات ال�صلة.
 .37كما يو�صي المجل�س بو�ضع �آليات تمكن من:
•�ضمان التوازن بين حرية التعاقد و�إجبارية الت�أمين بما يخدم تناف�سية االقت�صاد وي�شجع جميع المقاوالت على االنخراط
في الت�أمين بما فيها مقاوالت القطاع غير المهيكل؛
•الأخذ بعين االعتبار الفوارق بين الن�ساء والرجال في مجال الحماية على �أ�سا�س المعايير والآليات و�أنظمة التدبير
والممار�سات المعتمدة على ال�صعيد الدولي (مقرر م�ؤتمر العمل الدولي ل�سنة )2003؛
•فر�ض �صرف التعوي�ضات اليومية وم�صاريف العالج بدون ت�أخير ودون ربطها بنجاح م�سطرة الت�صالح الثنائي؛
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•التعريف بالت�سعيرات المطبقة وتحيينها وفق الأ�سعار الحقيقية؛
•تنظيم الإر�شاد والمراقبة ب�ش�أن الحقوق والم�ساطر المن�صو�ص عليها للح�صول على التعوي�ض وبالخ�صو�ص في مجال
ال�صلح؛
•تمتيع ال�ضحية من الم�ساعدة القانونية المجانية في جميع مراحل التعوي�ض.
 .38وي�ؤكد �أي�ضا على �ضمان االعتراف لل�ضحية بحق االختيار بين �سلوك م�سطرة الت�صالح لدى مقاولة الت�أمين �أو اللجوء �إلى
الق�ضاء مبا�شرة ،وعلى تعزيز الحقوق بالرفع من م�ستوى الحماية �إلى الحدود الم�ضمونة في �أنظمة التعوي�ض االجتماعي �أو
المدني بخ�صو�ص:
•و�ضعية ذوي الحقوق (قيا�ساً بالتعوي�ضات العائلية والمعا�شات)؛
•ت�سعيرة تكاليف العالج (قيا�ساً بالت�أمين ال�صحي الإجباري وبالت�أمين عن حوادث ال�سير)؛
•تقييم ن�سبة العجز (قيا�ساً بحوادث ال�سير و�إيراد العجز)؛
•التعوي�ض عن الت�أخير في الأداء (على غرار االمتياز المخول ل�صندوق ال�ضمان �ضد حوادث ال�شغل)؛
•الحق في التعوي�ض التكميلي في حالة الخط�أ الج�سيم �أو خط�أ الغير.
 .39كما يحث على تفعيل هذه الحقوق عن طريق العناية بال�شكايات ودعم المراقبة ،ومن ذلك:
•ت�أطير فعلي لعقود الت�أمين (الإجبارية ،نطاق ال�ضمان ،ال�شروط التع�سفية)؛
•توفير وتبليغ المعلومة حول عقد الـت�أمين والئحة الم�ؤمنين للأجراء المعنيين؛
•تحديد م�س�ؤوليات وا�ضحة في مجال التتبع والتن�سيق بين ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي ومفت�شية ال�شغل
وباقي المتدخلين؛
•�إر�ساء م�ساطر ناجعة لتدارك عدم الت�صريح بحوادث ال�شغل والأمرا�ض المهنية من لدن الم�شغلين وتطوير معالجة
التظلمات وال�شكايات ،مع تحديد �أدوار مختلف المتدخلين و�صالحياتهم.
 .40كما يو�صي المجل�س بتو�ضيح �أدق للمعايير المعمول بها وتف�سيرها القانوني ،وبتطوير الت�شريع في �أفق �إحداث ق�ضاء
اجتماعي متخ�ص�ص.
 .41ويو�صي المجل�س �أي�ضا باتخاذ التدابير الالزمة لتطوير الإعالم والتح�سي�س بالمخاطر المهنية في �أماكن العمل وتطوير
نظامها على م�ستوى القطاعات وعلى ال�صعيد الوطني ،ب�إ�سناد دور �أ�سا�سي في هذا المجال للمجتمع المدني والمنظمات
المهنية للعمال والم�شغلين.
 .42ويو�صي كذلك بتفادي تحميل نظام الت�أمين ال�صحي الإجباري ونظام التعوي�ضات اليومية عن المر�ض و�أنظمة التقاعد
عبء التعوي�ض عن حوادث ال�شغل والأمرا�ض المهنية غير الم�صرح بها ،وذلك بتطوير التن�سيق بين مختلف مكونات
الحماية االجتماعية وتوحيدها.

ب� .ضرورة �إدماج كل �إ�صالح لنظام حوادث ال�شغل والأمرا�ض المهنية في �إطار منظومة وطنية �شمولية
للمخاطر المهنية والحماية االجتماعية
�	.43إن تمحور الم�شروع حول الت�صالح بين الم�ؤمن وال�ضحايا يكر�س اعتماد نظام حوادث ال�شغل على الم�س�ؤولية الفردية
للم�شغل ويجعله حبي�س مقاربة متجاوزة ال ت�سمح بربطه بال�صحة في العمل وبتمديد مجال تطبيقه وبتفعيل مقت�ضياته
لفائدة �أغلب المعنيين به.
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 .44لذلك ي�ؤكد المجل�س على الحاجة الملحة لإدماج نظام التعوي�ض عن حوادث ال�شغل والأمرا�ض المهنية في مقاربة وطنية
�شمولية ت�صبو �إلى تفعيل الحقوق الأ�سا�سية وت�ساهم في دعم نظام المخاطر المهنية ب�آليات ناجعة.
 �إدماج نظام التعوي�ض في مقاربة حديثة لمواجهة المخاطر المهنية .45يو�صي المجل�س باالرتقاء بنظام حوادث ال�شغل والأمرا�ض المهنية الموروث عن الجيل الأول للحماية االجتماعية �إلى
منظومة معا�صرة مندمجة ترتكز على مفهوم ال�صحة في العمل وال�ضمان االجتماعي وذلك في �إطار ا�ستراتيجية وطنية
لتوفير العمل الالئق.
 .46ولإنجاح عملية الإدماج هاته ،ي�ؤكد المجل�س على �ضرورة جعل الم�س�ؤولية والتعا�ضد �أ�سا�سا لنظام الوقاية والتعوي�ض عن
حوادث ال�شغل ،واال�ستئنا�س بمفهوم الأر�ضيات الوطنية للحماية االجتماعية عمال بالتو�صية  202لمنظمة العمل الدولية
بهدف تطوير ال�ضمان االجتماعي وفق االتفاقية  102لنف�س المنظمة.
 مقاربة �إ�صالح نظام حوادث ال�شغل والأمرا�ض المهنية من منطلق الحقوق الأ�سا�سية .47ي�ستند هذا الر�أي على الحقوق الأ�سا�سية والمكت�سبات التي �أقرها الد�ستور والرامية �أ�سا�سا �إلى حماية كرامة المواطن
وتحقيق العدالة االجتماعية في �إطار ال�سلم والتما�سك االجتماعيين والرقي بالحقوق االقت�صادية واالجتماعية وبتقوية
المقاولة وتح�سين تناف�سيتها وت�شجيع المبادرة واال�ستثمار.
 .48وفي هذا الإطار ،يو�صي المجل�س بالعمل على تفعيل المكت�سبات الد�ستورية المتعلقة بالحقوق الأ�سا�سية المرتبطة
بالم�ساواة وال�صحة وال�شغل والحماية االجتماعية ،وبالخ�صو�ص �إعمال المقت�ضيات المن�صو�ص عليها في المواد  19و31
و 34ب�ش�أن:
•الم�ساواة وعدم التمييز في الحقوق والحريات؛
•الحق في العالج والحماية االجتماعية والتغطية ال�صحية والت�ضامن التعا�ضدي �أو المنظم من لدن الدولة؛
•التزام الدولة بو�ضع �سيا�سات عمومية للأ�شخا�ص ذوي االحتياجات الخا�صة وتفعيلها.
 .49كما يو�صي بنهج مقاربة ت�شاركية تهدف �إلى �إر�ساء منظومة وطنية متكاملة لتدبير المخاطر المهنية ترقى �إلى م�ستوى
التوافق بين ال�شركاء االجتماعيين واالقت�صاديين.
 .50ويو�صي �أي�ضا بت�شجيع الحوار والمفاو�ضة الجماعية ك�آليات لإبرام االتفاقيات الجماعية (الف�صل  8من الد�ستور) وتطوير
الإجراءات الوقائية وال�صحة في العمل.
 .51ويو�صي المجل�س باتخاذ التدابير ال�ضرورية للم�صادقة على االتفاقيات الدولية ذات ال�صلة:
•  102ب�ش�أن ال�ضمان االجتماعي (الحد الأدنى) 1952؛
•  121ب�ش�أن الإعانات في حالة �إ�صابات العمل ()1964؛
•  155ب�ش�أن ال�سالمة وال�صحة المهنيين وبيئة العمل ()1981؛
•  174ب�ش�أن منع الحوادث ال�صناعية الكبرى ()1993؛
•  187ب�ش�أن الإطار الترويجي لل�سالمة وال�صحة المهنيين (.)2006
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 �ضرورة دعم نظام المخاطر المهنية ب�آلية ناجعة للتتبع والتقييم والتطوير .52ي�ستدعي ال�ضعف المعرفي والت�شتت الت�شريعي والم�ؤ�س�ساتي �إحداث نظام للتتبع والتقييم ودعمه ب�آليات ناجعة لتطوير
المعرفة ،ولهذه الغاية يو�صي المجل�س في باب الإ�صالح ال�شمولي المن�شود ب�إحداث �إطار م�ؤ�س�ساتي موحد بين مختلف
المتدخلين العموميين في مجال المخاطر المهنية (وزارة ال�صحة ،وزارة المالية ،وزارة الت�شغيل ،وزارة التنمية االجتماعية
والمر�أة والأ�سرة والت�ضامن ،وزارة الوظيفة العمومية ،ال�صندوق الوطني للتقاعد والت�أمينات ،ال�صندوق الوطني لل�ضمان
االجتماعي ،)...بغية �سد الفراغ الناتج عن غياب �صالحيات وا�ضحة في مجال درا�سة المخاطر المهنية ،يدخل في مهامه
بالخ�صو�ص:
•جمع المعطيات وفق المعايير الدولية؛
•تطوير المعرفة والخبرة في مجال المخاطر المهنية؛
•اال�ستفادة من التطور المعرفي الدولي؛
•�إر�شاد وتوجيه ال�سيا�سات العمومية في مجال ال�صحة في العمل وال�ضمان االجتماعي على �ضوء الم�ستجدات
الدولية؛
•�إدماج مفهوم الم�س�ؤولية االجتماعية ك�سلوك يروم الحوار بين الأطراف المعنية في تحديد ون�شر ثقافة الت�ضامن
والم�ساهمة في التنمية الم�ستدامة وال�صحة والرفاه االجتماعي.
 .53كما يو�صي بتطوير المعرفة والوعي بالمخاطر المهنية ،خا�صة فيما يتعلق ب:
•�ضرورة تقييم �شامل للمرحلة ال�سابقة حول تطبيق نظام حوادث ال�شغل والأمرا�ض المهنية؛
•�ضبط ح�صيلة حوادث ال�شغل؛
•ح�صر الأمرا�ض المهنية ح�سب المهن والقطاعات؛
•تقدير التكلفة المالية واالجتماعية لحوادث ال�شغل والأمرا�ض المهنية؛
•مواكبة تطور المعارف العلمية والمعايير الدولية.
 .54ويو�صي المجل�س كذلك بربط تتبع حوادث ال�شغل والأمرا�ض المهنية والوقاية منها بباقي �آليات حفظ ال�صحة
وال�سالمة المتمثلة في:
•تجميع ودرا�سة الت�صريحات بحوادث ال�شغل والأمرا�ض المهنية (عدم التن�صي�ص في الت�شريع عن م�آل تبليغها
لمندوبية الت�شغيل)؛
•ربط �صالحيات م�صالح ال�شغل الطبية بمواكبة حوادث ال�شغل والأمرا�ض المهنية؛
•تطوير دور تفتي�ش طب ال�شغل في الوقاية وتتبع حوادث ال�شغل والأمرا�ض المهنية؛
•مراجعة �صالحيات مجل�س طب ال�شغل في هذا المجال وتفعيلها؛
•تن�شيط دور ممثلي الأجراء ولجان ال�سالمة وال�صحة بالمقاوالت.

15

ر�أي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي

خال�صة عامة
�	.55إن جميع اال�ستنتاجات التي تو�صل �إليها المجل�س ت�ؤكد ه�شا�شة الحماية و�ضعف المعرفة ب�ش�أن حوادث ال�شغل والأمرا�ض
المهنية ب�صفة خا�صة وبالمخاطر المهنية وال�صحة في العمل ب�صفة عامة ،كما تبرز بجالء �ضياع حقوق العديد من ال�ضحايا
وتفكك نظام الحماية االجتماعية وافتقاده لدينامية التمديد والإدماج.
 .56وبذلك تبرز الحاجة الملحة والعاجلة لإدماج الوقاية من حوادث ال�شغل والأمرا�ض المهنية ومعالجتها وفق نظام
وطني موحد وناجع للمخاطر المهنية يرتكز على التعا�ضد والت�ضامن بين �أو�سع فئات ال�شغيلة ومختلف القطاعات
المهنية في �إطار ا�ستراتيجية وطنية ت�شاركية لل�ضمان االجتماعي تتالءم مع متطلبات دعم تناف�سية االقت�صاد الوطني
وتطوير العمل الالئق.
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