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تعريف

تعتبر الصحة والسالمة املهنية من احلقوق العامة للعمال. فحسب 

مدونة الشغل يجب على كل املقاوالت التي تشغل أكثر من خمسني 

عامال وضع مصلحة لطب الشغل رهن إشارة العمال، ونفس الشئ 

العامل  على صحة  أن تشكل خطرا  ميكن  التي  للمقاوالت  بالنسبة 

بغض النظر عن عدد العمال.

املتعلقة  املعارف  مجموع  بأنها  العمل  في  الصحة  تعريف  وميكن 

في  لها  يتعرض  التي  اخملاطر  وكذا  عمله  ميدان  في  اإلنسان  بصحة 

أمراضا  أو  الشغل  حوادث  عادة  يسمى  ملا  تؤدي  والتي  العمل  ممارسة 

مهنية دون إغفال اجلوانب الوقائية.

ومنظمة  الدولية  العمل  منظمة  بني  املشتركة  اللجنة  عرفت  وقد 
سنة  عشرة  الثانية  دورتها  في  املهنية  للصحة  العاملية  الصحة 
االرتقاء  إلى  "يهدف  بأنه  العمل  في  الصحة  مفهوم   ]1[  1995
درجة من  أعلى  بها في  واالحتفاظ  املهن  العاملني في جميع  بصحة 
الصحية  االنحرافات  ومنع  واالجتماعية،  والنفسية  البدنية  العافية 
التى قد تقع للعاملني من ظروف العمل، وكذلك وقاية العاملني من 
كافة اخملاطر الصحية في أماكن العمل، ووضع العامل واالحتفاظ به 
وإجماال  ؛  والنفسية  الفيزيولوجية  إلمكاناته  مالئمة  عمل  بيئة  في 

تكييف العمل لكي يالئم اإلنسان وتكييف كل إنسان مع عمله".

طب العمل

د. أحمد صبيري

طبيب اختصاصي في طب الشغل
رئيس مصلحة صحة العمال
وزارة الصحة املغربية

ال�شحة يف العمل باملغرب
الو�شعية احلالية والإطار الت�شريعي

االقتصاديني  الفاعلني  طرف  من  متزايد  باهتمام  تستأثر  املهنية  والسالمة  الصحة  أصبحت 
األجراء  صحة  على  احلفاظ  في  إيجابي  دور  من  لها  ملا  العمل  في  العالقات  مبجال  واملهتمني 
وبالتالي تنمية املقاولة وتطورها. وبالنسبة لبلدنا، فقد مت التطرق لهذا اجلانب بصفة محتشمة 
اليوم مع  في النصوص التشريعية وفي مراحل مختلفة انطالقا من مرحلة احلماية إلى حدود 
صدور مدونة الشغل التي تشتمل على جميع النصوص ذات العالقة مع حتيينها. إال أن ذلك لم 
يكن كافيا من أجل النهوض بالصحة والسالمة املهنية نظرا للتطور السريع ألساليب الشغل 
بصحة  االرتقاء  يتم  ولكي  التشريع.  مجال  في  سريعة  مواكبة  تلزم  التي  احلديثة  والتقنيات 
العمال يجب على القطاعات الوزارية وعلى رأسها وزارتي التشغيل والصحة  أن ترفع من وتيرة 

اشتغالها لكي تقلص من اخلصاص الذي يعانيه ومواكبة تطوره السريع. 
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تطورا  العمل  طب  مفهوم  عرف  لقد 
مجرد  من  انتقل  فقد  املعارف.  في 
الفحوصات الطبية للعمال من طرف 
كل  يشمل  أوسع  نطاق  إلى  الطبيب 
قبيل  من  العمل  مبكان  عالقة  له  ما 
بدءا  الصحة  وحفظ  والسالمة  األمان 
مرورا  املريحة  العمل  بيئة  بهندسة 
وصوال  العمل  بوسائل  العامل  بعالقة 
إلى اجلانب الطبي الوقائي من مخاطر 
مفهوم  تداول  يتم  حاليا،  العمل. 
له  ما  كل  يعني  الذي  العمال  صحة 
احلياة  وظروف  العامل  بصحة  صلة 

سواء في مكان عمله أو خارجه. 

وميكن القول كخالصة أن الصحة في 
العمل توجد في واجهة تقاطع اجملاالت 
بالصحة  يرتبط  ما  بكل  تهتم  التي 

األخرى  املؤثرات  هناك  ذلك،  إلى  باإلضافة  واالقتصاد.  والبيئة  العامة 
اإلكراهات  وكذا  والتواصل  والتكوين  التربية  قبيل  من  أهمية  تقل  ال 
التشريعية والعوامل السياسية والثقافية التي تتحكم في اجملتمع. 
وهذه  العمل  في  الصحة  بني  التفاعل  ضرورة  وجود  يعني  ما  وهو 
امليادين التي يجب أخذها بعني االعتبار من أجل حتسني جودة احلياة في 

بيئة العمل ]2[ )الشكل 1(.

املسؤولية في مجال الصحة والسالمة املهنية

ترجع مراقبة الصحة في العمل إلى قطاعني حكوميني أساسني هما 
وجود  مينع  ال  وهذا  الصحة.  ووزارة  املهني  والتكوين  التشغيل  وزارة 
على  منها  امليدان  هذا  في  ومساهمة  شريكة  تعتبر  أخرى  قطاعات 
سبيل الذكر وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والتقنيات احلديثة 

ووزارة الطاقة واملعادن. 

والقوانني  التشريعات  وتطبيق  مراقبة  فان  النافذة،  للقوانني  فوفقا 
وزارة  اختصاص  من  تبقى  املهنية  والسالمة  بالصحة  املتعلقة 
على  احلفاظ  و  بالسالمة  خاص  قسم  على  تشتمل  التي  التشغيل 
واقتراح  العمل  بظروف  النهوض  على  يسهر  العمل  وطب  الصحة 
مراقبتها  على  والسهر  العمال  وسالمة  صحة  على  احملافظة  تدابير 

وتتبعها بتعاون مع وزارة الصحة. 

وتنفيذ  تعتبر مسؤولة عن وضع  التي  الصحة  وزارة  فإن  من جهتها، 
تتجاهل  أن  ميكن  ال  املواطنني،  بصحة  املتعلقة  الوطنية  السياسة 
املشاكل املتعلقة بصحة العمال. وقد أنشأت لذلك الغرض مصلحة 
الصحة  بخدمات  النهوض  إلى  أساسا  تهدف  العمال  بصحة  تعنى 
املهنية في مجاالت مختلفة )التشريع، التكوين والتثقيف الصحي، 
خدمات  وإمداد  العاملة  للفئات  الصحي  املستوى  من  للرفع  إلخ( 
الصحة املهنية إلى جميع القطاعات وتنظيم برنامج للصحة املهنية 

لفائدة العاملني في قطاع الصحة. 

واقع ال�شحة يف العمل باملغرب

1. اإلطار التشريعي

منذ  العمل  طب  ملمارسة  قانوني  إطار  وضع  على  املغرب  أقدم 
 08 ظهير  وهو  اجملال  هذا  في  قانون  أول  إصدار  مت  وهكذا  االستقالل. 
يوليوز 1957 بشأن تنظيم املصالح الطبية اخلاصة بالعمل ]3[ وكذا 

مرسوم 8 فبراير 1958 من أجل تطبيق هذا الظهير ]4[. 

ذلك  قبل  أخرى  تشريعات  قد وضع  كان  املشرع  أن  ينفي  ال  لكن هذا 
تتناول اجلوانب الصحية في مزاولة املهنة حسب احلاجة إليها. وهكذا، 
1913 املتعلق مبدونة االلتزامات والعقود  12 غشت  فقد جاء ظهير 
بعدة تدابير في مجال حوادث الشغل والوقاية واألمن املرتبط باملعدات 

وآالت العمل. 

عن  التعويض  يخص  الذي   1927 يونيو   25 ظهير  صدر  ذلك،  وبعد 
حوادث الشغل ]5[. وقد مت توسيع مجال تطبيقه  ليشمل األمراض 
املهنية من خالل ظهير 31 ماي 1943 املتعلق بالتعويض عن حوادث 
التعويض عن حوادث  ]6[. وقد عرف قانون  املهنية  الشغل واألمراض 
النهاية  1963 لكنها في  6 فبراير  الشغل تعديالت تضمنها ظهير 

بقيت في مجملها شكلية فقط ]7[. 

ثم جاءت نصوص تشريعية أخرى أهمها الظهير الصادر في 2 يوليوز 
1947 املتضمن لنص ضوابط الشغل ]8[ الذي خصص في باب منه 
عدة مواد لوسائل الوقاية من اخملاطر التي يتعرض لها العامل في أماكن 

العمل. باإلضافة إلى املراسيم التطبيقية التي صدرت بخصوصه. 

]9[. وقد كان  الشغل  99 املتعلق مبدونة  65 ـ  القانون  وأخيرا، صدر 
الهدف منها أوال حتيني النصوص القانونية في جميع مجاالت الشغل 
مبا في ذلك مجال الصحة والسالمة والوقاية في أماكن العمل وثانيا 
جتميع النصوص القانونية في وثيقة واحدة وتسهيل عملية االطالع 
العديد  املدونة  وقد نسخت  اجملال.  واملساطر في هذا  اإلجراءات  وتتبع 
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الشكل 1 : الصحة في العمل في واجهة تقاطع أهم اجملاالت في اجملتمع
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من النصوص السابقة وخاصة التي تخالف مقتضياتها.

وسالمة  صحة  بحفظ  يتعلق  خاصا  قسما  املدونة  خصصت  وقد 
األجراء داخل املقاوالت، من بني مقتضياته :

املشغلة  � املؤسسات  في  للشغل  طبية  مصلحة  إحداث  إلزامية 
خلمسني أجيرا فما فوق أو التي تزاول أنشطة تعرض العمال لألمراض 

املهنية. 

الصناعة  � مقاولة  إلى  الشغل  طب  مصالح  إحداث  إلزام  توسيع 
التقليدية واالستغالالت الفالحية. 

بالنسبة  � مستقلة  أو  مشتركة  طبية  مصالح  إحداث  إلزامية 
للمقاوالت املشغلة ألقل مـن خمسني أجيـرا.

ملوافقة  � الشغل  طبيب  ضد  للمشغل  التأديبية  القرارات  إخضاع 
العون املكلف بتفتيش الشغـل. 

إلــزام طبيب الشغل مبسك بطاقة عـن األخطار واألمراض املهنية  �
وعدد األجراء املعرضني لها داخل املقاولة. 

إحداث جلان الصحة والسالمة.  �

ووضع  بالصحة  االرتقاء  إلى  تهدف  فهي  األخيرة،  هذه  بخصوص 
اخملاطر  استقصاء  مهامها  بني  ومن  باألساس.  وقائية  استراتيجية 
املهنية وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال السالمة 

وحفظ الصحة، وإبداء الرأي حول سير املصلحة طب العمل.

كما أكدت املدونة أهمية احلوار االجتماعي من خالل إنشاء أو تفعيل 
من  والوقاية  الشغل  طب  مجلس  بينها  من  متخصصة  هيئات  دور 
النهوض  أجل  من  وآراء  اقتراحات  بتقدمي  يهتم  الذي  املهنية  األخطار 
الصحة  وحفظ  للشغل،  الطبية  واملصالح  العمل،  طب  مبفتشيات 

والسالمة املهنية والوقاية من احلوادث واألمراض املهنية.

في  الصحة  بتنظيم  املتعلقة  القانونية  املراجع  أهم 
العمل في املقاولة

شتنبر . 1  11(  1424 رجب   14 بتاريخ   194.03.1 رقم  ظهير 
5210 بتاريخ  الرسمية عدد  2003( املتعلق مبدونة الشغل. اجلريدة 

6 ماي 2004.

2 . 6 في  صادر   93.08 رقم  املهني  والتكوين  التشغيل  لوزير  قرار 
جمادى األولى 1429 )12  ماي 2008( بتحديد التدابير التطبيقية 
العامة واخلاصة املتعلقة باملبادئ املنصوص عليها في املواد من 281 
إلى 291 من مدونة الشغل. اجلريدة الرسمية عدد 5680 الصادرة في 

7 ذو القعدة 1429 )06 نونبر 2008(. 

قرار لوزير التشغيل والتكوين املهني رقم 3126.10 صادر في 15 . 3
من ذي احلجة 1431 )22 نونبر 2010( بتحديد احلد األدنى من الوقت 

الذي يجب على طبيب أو أطباء الشغل تكريسه لألجراء.

قرار لوزير التشغيل والتكوين املهني رقم 3125.10 صادر في 15 . 4
من ذي احلجة 1431 )22 نونبر 2010( بتحديد منوذج التقرير السنوي 
الذي يعده رئيس املصلحة الطبية تنظيم املصلحة وسيرها وتدبيرها 

املالي عن السنة الفارطة.

في . 5 صادر   2625.12 رقم  املهني  والتكوين  التشغيل  لوزير  قرار 
2012( بتحديد كيفيات تطبيق  1433 )16 يوليوز  26 من شعبان 
مقتضيات املادة 327 من القانون رقم 65.99 املتعلق مبدونة الشغل. 
اجلريدة الرسمية عدد 6092 الصادرة بتاريخ 2 ذو احلجة 1433 )18 

أكتوبر 2012(.

قرار لوزير التشغيل والتكوين املهني رقم 345.05  صادر في 29   . 6
من ذي احلجة 1425 )9   فبراير 2005( بتحديد منوذج التقرير الواجب 
مبرض  اإلصابة  أو  شغل  حادثة  فيها  تقع  التي  الظروف  حول  وضعه 

مهني أو ذي طابع مهني.

مرسوم رقم 2.09.443 صادر في 5 ربيع اآلخر 1431 )22 مارس . 7
2010(  بتحديد منوذج التقرير السنوي الذي يجب على جلنة السالمة 
تطور  حول  شمسية،  سنة  كل  نهاية  في  وضعه،  الصحة  وحفظ 
اخملاطر املهنية باملقاولة. اجلريدة الرسمية عدد 5832 الصادرة بتاريخ 

7 جمادى األولى 1431 )22 أبريل 2010(.

مرسوم رقم 2.10.183 صادر في 9 ذي احلجة 1431 )16 نونبر . 8
بعض  فيها  يشغل  أن  مينع  التي  األشغال  الئحة  2010(  بتحديد 
الفئات من األشخاص. اجلريدة الرسمية عدد 5899 الصادرة بتاريخ 7 

محرم 1432 )13 دجنبر 2010(.

والتكوين . 9 التشغيل  والتضامن  االجتماعية  التنمية  لوزير  قرار 
دجنبر   23(  1420 رمضان  من   14 في  919.99  صادر  رقم  املهني 
1999( بتغيير وتتميم قرار وزير التشغيل والشؤون االجتماعية رقم 
100.68 بتاريخ 20 ماي 1967 بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 
مقتضيات  بتمديد   )1943 ماي   31(  1362 األولى  جمادى  من   26
التشريع املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل إلى األمراض املهنية. 
 20( 1421 محرم   15 بتاريخ  الصادرة   4788 الرسمية عدد  اجلريدة 

أبريل 2000(.

2. الوضعية احلالية

طب  إطار  في  للعمال  حاليا  املقدمة  الوقائية  الصحية  التغطية  إن 
العمل غير كافية سواء على املستوى الكمي أو على املستوى الكيفي 
؛ إذ أن حوالي 50 % من املقاوالت باملغرب ال تتوفر على مصالح طب 
طرف  من  التغطية  شملتهم  الذين  للعمال  وبالنسبة  الشغل. 
مصالح طب العمل، فإن عددهم ال يتجاوز 350.000 عامل وال ميثلون 
بالنسبة  أما  احلضري.  بالوسط  النشيطني  السكان  من   % 7 سوى 
أي  من  يستفيدون  ال  فإنهم  القروي،  بالوسط  النشيطني  للسكان 
تغطية صحية. وعليه، فإن نسبة التغطية مبصالح طب العمل على 
ويتواجد  النشطني.  السكان  من   % 3.5 تتجاوز  ال  الوطني  الصعيد 
التغطية  الذين ال يستفيدون من هذه  العاملني  جزء مهم من هؤالء 
التقليدية  والصناعة  الصغرى  واملؤسسات  والفالحة  العام  بالقطاع 

والقطاع غير املنظم.

ال  )التي  التقليدية  الصناعة  وورشات  الصغرى  املؤسسات  وتشكل 
الوطنية،  املؤسسات  من   %  76 عامال(   50 بها  العمال  عدد  يتجاوز 
وتشغل 80 % من السكان النشطني. وهم بذلك بعيدون عن أي مراقبة 
صحية. وفي بعض القطاعات، فإن اخملاطر املهنية تشتد بسبب عوامل 

غير مهنية مثل األمراض الوبائية وقلة النظافة و سوء التغذية.
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من جهة أخرى، يناهز عدد أطباء الشغل حاليا حوالي 1000 طبيب.
االقتصادي  النسيج  إلى  وبالنظر  العام.  بالقطاع  أغلبهم  ميارس 
الوطني فإن عدد أطباء الشغل املطلوب هو حوالي 3000 طبيب. لذا، 
القطاع  أطباء  إلى  املقاوالت  بعض  تلجأ  أطباء مختصني  غياب  ففي 

العام أو في تخصصات أخرى للقيام بدور طبيب الشغل.

أعداد  في  إحصائيات  عن  احلديث  يصعب  الشغل،  حوادث  بخصوص 
جميع  في  الشغل  ملدونة  الكامل  التطبيق  غياب  في  املصابني 
املؤسسات اإلنتاجية والشركات واملقاوالت وهذا ال يتوفر حاليا ؛ إذ أن 
حوالي 50 % من املقاوالت باملغرب ال تتوفر على مصالح طب الشغل. 
كما أن بعض املقاوالت ال تؤمن على احلوادث. إال أنه ميكن أن نورد رقم 
60000 حادثة شغل سنويا حسب املعطيات املتوفرة من لدن شركات 
التأمني. وبالتأكيد، فإن هذا الرقم هو أقل مما هو مرصود في أرض الواقع 

وتتركز باملدن الصناعية وخاصة بالدار البيضاء.

وميكن تلخيص الوضعية احلالية في اإلشكاالت التالية :

نقص في تطبيق قوانني املتعلقة بالعمل. �

للتطور  � والسالمة  الصحة  مجال  في  التشريعات  مواكبة  عدم 
احلاصل في ميدان العمل.

واملساعدين  � األطباء  أغلب  لدى  والتكوين  التدريب  في  خصاص 
الطبيني العاملني في املقاوالت في مجال الطب املهني.

نقص في التعاون والتنسيق بني القطاعات في مجال حماية صحة  �
العمال.

مجال  � في  األطراف  ومتعددة  منسجمة  وطنية  استراتيجية  غياب 
الصحة املهنية.

3. التعويض عن اخملاطر املهنية

واملقاولة.  األجراء  على  سلبا  تنعكس  أضرارا  املهنية  اخملاطر  تسبب 
فعلى املستوى االجتماعي، تتسبب حوادث الشغل واألمراض املهنية 
قد  مميتة  إصابات  في  أو  دائمة  تكون  قد  بأمراض  الضحايا  إصابة  في 
املستوى  وعلى  احلقوق.  ذوي  على  اجتماعية  مآسي  عنها  تترتب 
باملقاولة أضرارا تثقل كاهلها نتيجة حتملها  االقتصادي، فهي تلحق 
مصاريف العالج والتعويض عن األضرار باإلضافة إلى فقدان كفاءات 
ومهارات يصعب تعويضها، مما يؤثر سلبا على كلفة اإلنتاج وبالتالي 

على القدرة التنافسية للمقاولة.

لذلك، ومن أجل احلفاظ على حقوق األجراء واملقاولة على حد سواء، 
املهنية.  واألمراض  الشغل  التعويض عن اإلصابة بحوادث  أقر املشرع 
طرف  من  اتباعها  يجب  وقضائية  إدارية  ملساطر  التعويض  ويخضع 

األجير املصاب في القطاع اخلاص. 

يجب  وقانونية  إدارية  مسطرة  املشرع  وضع  املرض،  أو  احلادثة  وإلثبات 
احترامها. تتضمن املسطرة اإلدارية اإلجراءات التي يجب على األجير 
املصاب إتباعها. وهي تتمثل في مجملها في التصريح باملرض املهني 
أو احلادثة لدى السلطة اإلدارية أخملتصة، وذلك من طرف املصاب نفسه 

أو مشغله.

إجراءات  الستكمال  الثانية  املرحلة  في  القضائية  املسطرة  وتأتي 

املسطرة اإلدارية وهي تهدف أساسا إلى إحالة ملف احلادثة أو املرض 
املهني على احملكمة اخملتصة من أجل حتديد التعويضات واإليرادات التي 

يحددها القانون.

وجتدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن املوظفني بالقطاع العام يخضعون 
ملسطرة مختلفة يؤطرها النظام األساسي للوظيفة العمومية. وقد 
نص عليها الفصل 45 والفصل 45 مكرر من الظهير الشريف رقم 
1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بشأن النظام 

األساسي العام للوظيفة العمومية ]10[.

إطار 1 : تعريف حادثة الشغل واملرض املهني في التشريع املغربي

حادثة الشغل

تعتبر مبثابة حادثة الشغل باحلادثة كيفما كان سببها التي تصيب 
من جراء الشغل أو عند القيام به كل شخص كان أجيرا أو يعمل بأية 
أو يعمل بأي صفة كانت  صفة كانت كل شخص سواء كان أجيرا 

وبأي محل كان حلساب مؤاجر أو عدة مؤاجرين .

وقد حدد القانون مكان وقوع احلادثة في مسافة الذهاب واإلياب :

ثانوية  � إقامة  محل  أو  األصلية  إقامته  ومحل  الشغل  محل  بني 
بصفة  العامل  إليه  يتوجه  آخر  محل  أي  أو  ثابتة  صبغة  تكتسي 

اعتيادية ألسباب عائلية.

بصفة  � طعامه  العامل  فيه  يتناول  الذي  واحملل  الشغل  محل  بني 
اعتيادية.

بني احملل الذي يتناول فيه العامل اعتياديا طعامه ومحل إقامته. �

املرض املهني

سواء  املهنة  بسبب  ينشأ  الذي  باملرض  املهني  املرض  تعريف  ميكن 
بسبب  أو  مضرة  مواد  باستعمال  املرتبطة  األشغال  إجناز  بسبب 
بها مثال، سواء بسبب  الكمية املسموح  سوء استعمالها كتجاوز 
التعرض حلرارة مفرطة،  البيئية املصاحبة للعمل من مثل  العوامل 

ضجيج، إشعاعات، إلخ. 

املرضية  األعراض  مهنية  كأمراض  تعتبر  التشريعي،  اجلانب  في 
يحددها  التي  اللوائح  في  املتضمنة  واألمراض  اجلرثومية  والتعفنات 
حسب  العمومية  الصحة  وزارة  موافقة  بعد  التشغيل  لوزير  قرار 
ماي   31(  1362 اإلولى  جمادى   26 في  الصادر  الشريف  الظهير 
املتعلقة  التشريعية  باملقتضيات  املهنية  األمراض  بتمديد   )1943

بالتعويض عن حوادث الشغل.

ولكي يعتبر املرض مهنيا، يجب أن يستجيب للشروط التالية : 

يجب أن يكون املرض مسجال في الئحة األمراض املهنية.  �

الئحة  � في  احملددة  التكفل  مدة  خالل  املرض  معاينة  يتم  أن  يجب 
األمراض املهنية. 

يجب أن تكون األعراض املرضية مطابقة ملا جاء في الالئحة. �
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تو�شيات وخال�شة

إن وقاية صحة العمال من حوادث الشغل واألمراض املهنية تعتبر من 
تؤدي  فهي  واالجتماعية.  االقتصادية  التنمية  في  األساسية  النقط 
إلى الزيادة في املردودية لدى املقاوالت واجلودة في اخلدمات لصالح كل 

اجملتمع.

ونظرا لقلة فعالية التدابير املتخذة حاليا للوقاية من اإلخطار املهنية، 
في  الصحة  لبرامج  احلالية  احلالة  فحص  بإعادة  اإلسراع  يجب  فإنه 
العمل من طرف كل القائمني على هذا الشأن من قطاعات حكومية 
عليها  ومتوافق  منسجمة  سياسة  ووضع  حكومية  غير  وهيئات 

للوقاية وتعزيز صحة العمال حترص على اخلصوص على : 

الشغل  � بطب  املتعلقة  التشريعية  النصوص  في  النظر  إعادة 
والصحة والسالمة في العمل.

والصحة  � الشغل  بطب  املتعلقة  التطبيقية  النصوص  إصدار 
والسالمة في العمل.

تكوين أطباء الشغل وتأهيلهم. �

املعنية  � والهيئات  الوزارات  بني  والتعاون  التنسيق  أسس  تقوية 
للنهوض بالصحة في العمل.

ولعل اجلانب التشريعي يعتير من أهم األوراش التي يجب إعطاؤها  �
العمل. وتتجلى  والسالمة في ميدان  لتأهيل الصحة  أهمية قصوى 
أهميته في ضرورة تعميم التغطية الصحية في هذا اجملال إلى جميع 
العمال مبا ذلك املوظفني ومتكني األجراء من كافة احلقوق خصوصا في 

ما يتعلق يالتعويض عن حوادث الشغل واألمراض املهنية.
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بشأن النظام األساسي العام للوظيفة العمومية

الفصل 45

أثناء  في  إما  عليه  املرض  هذا  استفحل  أو  مبرض  املوظف  أصيب  إذا 
للصالح  تضحية  بعمل  قيامه  خالل  وإما  عمله  مزاولة  مبناسبة  أو 
العام أو إلنقاذ حياة واحد أو أكثر من األشخاص وإما على إثر حادثة 
وقعت له أثناء أو مبناسبة مزاولة عمله، تقاضى مجموع أجرته إلى 
نهائيا  االعتراف  يتم  أن  إلى  أو  عمله  استئناف  على  قادرا  يصير  أن 
بعدم قدرته على العمل ويحال على التقاعد وفق الشروط املنصوص 
عليها في القانون املشار إليه أعاله رقم 011-71 الصادر في 12 من 

ذي القعدة 1391 )30 ديسمبر 1971( كما مت تعديله وتتميمه.

املنصوص  احلاالت  جميع  في  ذكر،  ما  على  زيادة  للموظف،  يحق 
عليها في هذا الفصل، أن يسترجع من اإلدارة إبدال األتعاب الطبية 

واملصاريف املترتبة مباشرة عن املرض أو احلادثة.

الفصل 45 املكررتتميم

أن  الرخصة ألسباب صحية  انقضاء  الصحي وقت  إذا الحظ اجمللس 
املوظف غير قادر نهائيا على استئناف عمله أحيل املعني باألمر على 
التقاعد إما بطلب منه وإما تلقائيا وفق الشروط املنصوص عليها 
في القانون املشار إليه أعاله رقم 011-71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 

1391 )30 ديسمبر 1971( كما مت تعديله وتتميمه. 

القيام  عن  للموظف  النهائي  بالعجز  الصحي  اجمللس  يقر  لم  إذا 
بالعمل ولم يستطع بعد انتهاء الرخصة ألسباب صحية استئناف 

عمله جعل تلقائيا في وضعية التوقف املؤقت عن العمل. 




