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:تمدٌم   

 

ال شن أن المانون نتاج والعه االجتماعً و االلتصادي ، لذلن ٌسعى واضعه 

 .  مبلبمته مع محٌطه زمانًا و مكانًا

 -متفاوتة فً حدود -ت ٌصبح معها ذلن المانون عاجزا و مع ذلن لد تطرأ مستجدا

عن تؤطٌرها بشكل شمولً ، و حٌث تظل بعض التساإالت معلمة أمام بعض الفراؼات 

التشرٌعٌة ، و هو ما ٌفتح الهوامش الواسعة للتؤوٌبلت و االجتهادات من جمٌع الجهات 

 .  المعنٌة بالحمل المانونً

 Covid 19و لعل ما عرفته جل دول المعمور خبلل هذه األشهر الثبلثة من وباء

لد طرح السإال من جدٌد حول مدى استٌعاب المانون لجمٌع المستجدات الطاربة على 

المستوٌات المتعددة خاصة االلتصادٌة و االجتماعٌة ، و من بٌنها أساًسا العبللات 

التجارٌة سواء الوطنٌة أو الدولٌة من جهة و عبللات الشؽل بٌن مماوالت المطاع الخاص 

الفرص  -على المستوى المنظور  -و هو ما سٌتٌح للمضاء  و أجرابها من جهة أخرى .

 .  العدٌدة للمساهمة فً التعاطً مع كثٌر من المضاٌا التً ستظل معالجتها المانونٌة عالمة

و إذا كانت بوادر المساهمات الفمهٌة المؽربٌة لد بدأت تبرز فً مجاالت لانونٌة 

          ) مجموعة المانون االجتماعً متنوعة ، فمد حاولت هذه المجموعة من األساتذة 

و المجتمع ( أن تساهم ، من جهتها ، فً التركٌز على التساإالت العدٌدة التً طرحتها 

بالفعل عبللة هذا الوباء و آثاره المرتمبة على عبللات الشؽل ، خاصة إذا استحضرنا 

لتً تنظم وضع مبادرة السلطة التنظٌمٌة فً إصدار المراسٌم و المرارات العدٌدة ا

    المماوالت فً عبللتها بؤجرابها ، و علما بانتصاب المانون االجتماعً ) مدونة الشؽل 

و لانون التعوٌض عن حوادث الشؽل و اإلطار المنظم لؤلمراض المهنٌة و لانون 

 .  الضمان االجتماعً ( المصدر األساسً لتنظٌم تلن العبللة
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الذي أصاب العالم ، سٌكون من شؤنه إعادة  و ٌبمى أن نإكد أن هذا الحدث الجلل

لتً هٌمنت على األنظمة إثارة النماش من جدٌد حول بعض المإسسات المانونٌة ا

، و من بٌنها أساًسا الموة الملزمة للعمد و الموة الماهرة و الظروؾ الطاربة ، المانونٌة

 ...  فضبل عن نظرٌة تولؾ العمد و مبدأ األجر ممابل العمل

        لمواعد العامة التً ستعرؾ بعضها الهزات فً اتجاه إما تكرٌسها و هً ا

 .  أو التملٌص من نطاق آثارها أو هجرها بالمطلك

ألؾ أجٌر فً المطاع  700كما نذكر بؤن هذا الوباء لد تسبب فً فمدان الشؽل ل 

،  2020مارس  15ألؾ مماولة عن مواصلة نشاطها ابتداء من  113الخاص و تولؾ 

 .  2020ذلن حسب تصرٌح وزٌر الشؽل و اإلدماج المهنً ٌوم ثانً أبرٌل  و

و نشٌر ختاًما إلى أن هذه المجموعة ارتؤت أن تساهم بهذا العطاء العلمً 

المتواضع عبر توفٌر اإلجابات األولٌة عن أسبلة حاولت من خبللها أن تستمرئ جمٌع 

مروًرا بسرٌانها ، مع االنضباط لمنهج  مراحل عبللات الشؽل منذ لٌامها إلى حٌن انتهابها

موضوعً علمً و والعً ٌراعً مصالح المماولة و الظروؾ الخاصة لببلدنا دون 

 .  االنحٌاز لهذا الطرؾ أو ذان من مكونات المماولة

   و المجموعة إذ تعتز بمساهمتها هاته ، فإنها تنتظر من المعنٌٌن و المهتمٌن 

       مة فً إؼناء هذا العمل سواء باالنتمادات أو التحفظات بهذا المشهد المانونً المساه

 .  أو االلتراحات

 

 

 و هللا ولً التوفٌك
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 ؟ covid 19فٌد ما هو داء كو  : 1السإال 

 

الذي هو من فصٌلة  مرض ناتج عن فٌروس كورونا و covid 19إن داء 

الفٌروسات الواسعة االنتشار ٌعرؾ عنها أنها تضم أمراضا تتراوح بٌن نزالت البرد 

 . وهو سبللة جدٌدة من الفٌروس لم ٌسبك إكتشافها  الشابعة إلى األمراض األكثر حدة

 . لدى البشر

لد  ، و السعال الجاؾ تتمثل أعراض هذا المرض فً الحمى و اإلرهاق و و

     ض المرضى من اآلالم و األوجاع أو احتمان األنؾ أو الرشح أو ألم الحلك ٌعانً بع

ا بعد لتإدي إلى ملد تشتد حدة المرض فٌ تبدأ هذه األعراض تدرٌجٌا و و.  أو اإلسهال

 . بالمبة من المصابٌن بهذا الداء  2و  1الوفاة بنسبة ما بٌن 

 -على المستوى العالمً  -إن ما ٌإشر على خطورة انتشار هذا الوباء أنه  و

 . ! خبلل ألل من شهرٌنحصد أرواح حوالً الملٌون شخص 

ٌمكن أن ٌصاب األشخاص بعدوى مرض كورونا عن ، ف أما عن كٌفٌات انتماله

ٌمكن للمرض أن ٌنتمل من شخص  ، و طرٌك األشخاص اآلخرٌن المصابٌن بالفٌروس

       إلى آخر عن طرٌك المطرات الصؽٌرة التً تتناثر من األنؾ أو الفم عندما ٌسعل 

حٌنها ٌمكن أن ٌصاب األشخاص  ، و ذلن المرضأو ٌعطس الشخص المصاب ب

ها المرٌض أو عند لمس عٌنٌهم مبلمستهم لؤلشٌاء أو األسطح التً لمس به عند اآلخرون

، لذا فمن األهمٌة بما كان االبتعاد عن الشخص المرٌض بمسافة تزٌد  أو فمهمنفهم أأو 

 . عن متر واحد

التدابٌر االحترازٌة التً لد تخفؾ من حدة انتشار هذا الوباء  من ضمن و

عدم مؽادرة البٌوت إال فً  االنضباط للحجر الصحً الذي لررته السلطات العمومٌة و
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اإلدمان على سلون جمٌع وسابل النظافة خاصة على  كذا ، و حاالت الضرورة المصوى

 . مستوى الٌدٌن

 

 من هم أطراف العاللة الشغلٌة المعنٌٌن بممتضٌات هذا الدلٌل ؟:  2السإال 

 

 لمد كانت أحكام مدونة الشؽل صرٌحة فً تحدٌد نطاق تنظٌمها للعبللات الشؽلٌة

       إذ أكدت المادة األولى على أن أحكام المدونة تسري على األشخاص المرتبطٌن 

أٌا  ، و كٌفٌة أدابه طبٌعة األجر الممرر فٌه و ، و أٌا كانت طرق تنفٌذه ، و بعمد شؽل

            سواء كان رب العمل شخصا ذاتٌا  و كان نوع المماولة التً ٌنفذ العمد داخلها )

   مماوالت الصناعة التملٌدٌة  ، و التجارٌة خاصة المماوالت الصناعٌة و ( و أو اعتبارٌا

المإسسات  ، كما تسري على المماوالت و توابعها الؽابوٌة و االستؽبلالت الفبلحٌة و و

، إذا كانت تكتسً طابعا صناعٌا أو تجارٌا  ( الترابٌة الجماعات المحلٌة ) التابعة للدولة و

المجموعات  الجمعٌات و النمابات و ، و الشركات المدنٌة ى التعاونٌات وعل ، و أو فبلحٌا

على  ، و ، كما تسري على المشؽلٌن اللذٌن ٌزاولون مهنة حرة على اختبلؾ أنواعها

ال ٌدخل شؽلهم  ، و بشكل عام على األشخاص الذٌن ارتبطوا بعمد شؽل لطاع الخدمات و

 . ٌها أعبلهفً نطاق أي نشاط من النشاطات المشار إل

، فالمبلحظ أنها  ما رافمها من إجراءات حكومٌة و 19فٌما ٌتعلك بجابحة كوفٌد  و

 مدونة الشؽلاستوعبت جمٌع الفبات بمن فٌهم أولبن المنصوص علٌهم بالمادة الثانٌة من 

( أو لوانٌن خاصة 3أو أولبن اللذٌن عهد بتنظٌم وضعٌتهم بممتضى أنظمة خاصة )المادة 

، بل امتدت اإلجراءات الحكومٌة إلى المستفٌدٌن من التدرٌب من أجل اإلدماج  (4)المادة 

كذا التدرج المهنً إعماال للمفهوم العام للفبات المشمولة باإلجراءات الحمابٌة  المهنً و

 . 19من آثار كوفٌد 
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 ؟ اتخاذها على المشغل ما هً التدابٌر االحترازٌة الواجب  : 3السإال 

 

، ٌجب على المشؽل االلتزام  فً ضوء المانون المتعلك بحالة الطوارئ الصحٌة

احترام األولات المحددة  بتعلٌمات السلطات العمومٌة المتعلمة بفتح أو إؼبلق المإسسات و

 . إلؼبلق المحبلت التجارٌة إذا تعلك األمر بالمماوالت ذات الطابع التجاري

، لجؤ بعض المشؽلٌن إلى اعتماد أسلوب العمل  فً مواجهة التولؾ عن الشؽل و

 . كل ما كان ذلن ممكنا "العمل عبر الشاشة  "عن بعد 

، فمد تم إلزام المشؽلٌن بوضع خطة  أما بالنسبة لؤلجراء الذٌن ٌواصلون عملهم

رهن إشارة المشؽل ذلن بؤن ٌضع  ، و ولابٌة محكمة لتفادي إصابة األجراء بهذا الوباء

، مع إخبار أولبن األجراء بجمٌع  وسابل النظافة للولاٌة من مرض كوروناأجرابه جمٌع 

 . تلن التدابٌر

جزاء ال ، و عن حدود إلزامٌة المشؽل باتخاذ التدابٌر االحترازٌة ضد هذا الوباء و

، نإكد أن علٌه إتباع جمٌع التعلٌمات التً تؤمر بها السلطة الحكومٌة  خرلها الممرر على

االحترازٌة للحد من انتشار وباء كورونا خصوصا تلن المتعلمة بتعلٌك بشؤن التدابٌر 

 . النشاط طوال الفترة المحددة

من  4ٌتعرض كل مشؽل خالؾ تلن التدابٌر للجزاء الممرر بممتضى المادة  و

المتعلك بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ  و 2.20.292المرسوم بمثابة لانون رلم 

أشهر  3الذي ٌعالب مخالفها بالحبس من شهر إلى  ن عنها وإجراءات اإلعبل الصحٌة و

ذلن دون اإلخبلل  درهم أو بإحدى هاتٌن العموبتٌن و 1300إلى  300بؽرامة من  و

 .   بالعموبة الجنابٌة األشد
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      المهنً التدرج نونٌة لألجٌر المرتبط بعمد ما هً الوضعٌة الما:  4السإال 

فً ظل ما تفرزه جائحة  (ANAPEC)اإلدماج المهنً  رٌب من أجلالتدو عمد 

 ؟ كورونا من آثار

 

  ٌتولؾ عمد شؽل األجٌر إذا التضى األمر ذلن طوال فترة الحجر الصحً على 

من  5، علما أن المادة  من مدونة الشؽل 32أن ٌستؤنؾ الحما وفما لما تمضً به المادة 

التدرٌب من أجل و التدرج المهنً نفس المدونة تشٌر صراحة على أن المستفٌدٌن من 

    األمراض المهنٌة  المهنً ٌستفٌدون من الممتضٌات المتعلمة بحوادث الشؽل و اإلدماج

المانونً  اإلؼبلقمنها تولؾ عمود شؽلهم بسبب  الممتضٌات المتعلمة بظروؾ العمل و و

بسبب مإلت أو تؽٌب  بمرض أو بحادثة شؽل أو عجز األجٌر إصابةللمماولة أو 

 المرض.

 

تتعلك بإصابة األجٌر  شخصٌةٌحك للمشغل تجمٌع معطٌات هل  : 5السإال 

 ؟ 19بوباء كوفٌد 

 

المتعلك بحماٌة األشخاص الذاتٌٌن تجاه معالجة المعطٌات  09.08لمد ألر المانون 

ذات الطابع الشخصً ، جملة من الممتضٌات المانونٌة الهادفة إلى حماٌة الهوٌة و الحموق 

و الحرٌات الفردٌة و الجماعٌة و الحٌاة الخاصة من كل ما من شؤنه أن ٌمس بها عبر 

 صا إذا تعلك األمر باألجراء .استخدام المعلومٌات خصو

المعطٌات ذات الطابع  09.08ٌراد بالمعطٌات الحساسة المعنٌة بحماٌة المانون 

      الشخصً التً تبٌن األصل العرلً أو اإلثنً أو اآلراء السٌاسٌة أو المناعات الدٌنٌة 

فً ذلن أو الفلسفٌة أو االنتماء النمابً للشخص المعنً أو تكون متعلمة بصحته بما 

 ( . 09.08) الفمرة الثالثة من المادة األولى من المانون  . المعطٌات الجٌنٌة
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      فالمعطٌات المتعلمة بصحة األجٌر وخاصة إذا تعلك األمر بإصابته بوباء 

أو احتمال إصابته أو شفابه سواء كان األمر ٌتعلك به أو بؤحد أفراد عابلته  19 كوفٌد

     و ٌجب أن تعالج بطرٌمة نزٌهة  09.08تدخل فً دابرة الحماٌة الممررة فً المانون 

 . و مشروعة

كما ٌشترط نفس المانون أن ٌتم تجمٌعها لؽاٌات محددة و معللة و مشروعة و أال 

                    ٌتعٌن كذلن أن ٌكون هذا التجمٌع مبلبما  . و فى مع تلن الؽاٌاتتعالج بطرٌمة تتنا

 معالجتها الحما من أجلها . و مناسبا و ؼٌر مفرط بالنظر إلى الؽاٌات التً تم تجمٌعها و

و ٌتعٌن على المشؽل أن ٌعمل على حفظ تلن المعطٌات وفك شكل ٌمكن من 

وال مدة ال تتجاوز المدة الضرورٌة إلنجاز الؽاٌات التعرؾ على األشخاص المعنٌٌن ط

 التً تم جمعها و معالجتها الحما من أجلها .

، ٌشترط المانون أن ٌعبر الشخص المعنً بهذه المعطٌات بما  إضافة إلى ما سبك

. لكن هذه  ال ٌترن مجاال للشن عن رضاه على عملٌة جمع المعطٌات الخاصة به

          إطبلع األؼٌار علٌها مع ضمان حك األجٌر فً األخبار تظل ممٌدة بعدم ، األخٌرة

 . الولوج و تصحٌح تلن المعطٌات أو التعرض على المٌام بمعالجة معطٌات تخصه و

فً جمٌع األحوال ٌمنع تجمٌع معطٌات تتعلك بصحة األجٌر كٌفما كانت  و 

، 19طبٌعتها و لو تعلك األمر بإصابته أو احتمال إصابته هو أو أفراد أسرته بوباء كوفٌد 

 . دون أن ٌكون لذلن التجمٌع ؼاٌات نزٌهة و مشروعة

ك إلى و ٌشترط لتجمٌع هذه المعطٌات األخرى أن ٌتمدم المشؽل بتصرٌح مسب 

 اللجنة الوطنٌة لمرالبة حماٌة المعطٌات ذات الطابع الشخصً .

، ٌتعٌن على المسإولٌن داخل المماولة عن معالجة المعطٌات  فً هذا الصدد

الحساسة أو ذات الصلة بالصحة أن ٌتخذوا جمٌع االجراءات من أجل الحٌلولة دون ولوج 
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و نسخها أو تعدٌلها أو سحب أي شخص ؼٌر مؤذون إلى تلن المعطٌات أو لراءتها أ

 دعامات منها .       

من هنا ٌتضح على أن تجمٌع المعطٌات التً لها عبللة بصحة األجٌر ٌعتبر من 

. فإذا  بٌن المعطٌات الحساسة التً تستوجب رعاٌة و عناٌة خاصة من طرؾ المشؽل

ة هذا المنع لما لطفت من حد 23، إال أن المادة  كان المبدأ هو منع تجمٌع هذه المعطٌات

سمحت بمعالجة المعطٌات مع ضرورة االلتزام بسرٌة و سبلمة المعالجات و السر 

 المهنً .

           إذن تجمٌع المعطٌات الخاصة التً لها عبللة بصحة األجٌر كإصابته بوباء 

تبمى ممكنة إذا كان هذا التجمٌع ٌهدؾ إلى المصلحة العامة أو من أجل  19كوفٌد 

ا عن طرٌك طبٌب الشؽل فً إطار عمله شرٌطة الحصول على إذن مسبك كما استؽبلله

 . 09.08من المانون  12أشارت إلى ذلن المادة 

 

هل ٌحك للمشغل رفض تشغٌل مرشح للشغل بدعوى ظهور وباء  : 6السإال 

 مإهالت مهنٌة تضمن له ذلن الكورونا على صحته على الرغم من توفره على 

 ؟ المنصب

 

بداٌة أن مدونة الشؽل و إن أحدثت لنوات جدٌدة للتشؽٌل كوكاالت التشؽٌل نسجل 

، إال أنها لم تمنع ، بشكل مطلك التشؽٌل ،  خصوصٌة و مماوالت التشؽٌل المإلتال

 .  المباشر ، مما ٌعنً احتفاظ المشؽل بهوامش واسعة فً مجال اختٌار األجراء

على أن المشرع وضع ، بالممابل ، بعض الكوابح على السلطة الواسعة للمشؽل 

       تهم أساًسا عدم التمٌٌز بٌن األجراء على أساس اعتبارات متعددة ) السبللة و اللون 

       و الجنس و اإلعالة و الحالة الزوجٌة و العمٌدة و الرأي السٌاسً و االنتماء النمابً 
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نها خرق أو تحرٌؾ مبدإ تكافإ ؤو األصل االجتماعً ( ٌكون من شً و األصل الوطن

الفرص أو عدم المعاملة بالمثل فً مجال التشؽٌل . كما ٌجب أن تتم معالجة البٌانات 

الشخصٌة لطالب الشؽل بكٌفٌة تراعً احترام حٌاته الخاصة مع االلتصار على المسابل 

            507و  478و  9ٌة . ) المواد التً ترتبط بمإهبلته و خبراته و تزكٌته المهن

 . (  مدونة الشؽل من

و إذا كان المشرع لد استبعد حالة صحة و سبلمة األجٌر من تلن االعتبارات ، 

فمد كان مولفه سلًٌما طالما ال ٌمبل منطمًٌا أن ٌتم تشؽٌل طالب الشؽل لد ٌشكو من مرض 

لد ٌإدي مرضه إلى انتشار عدواه إلى ما لد ٌمعده عن ممارسة عمله على أحسن وجه أو 

 .  بالً األجراء

و كٌفما كان الحال ، فإذا كانت الممارسة العملٌة تكشؾ عن أن المشؽلٌن ؼالبا ما 

ٌشترطون شهادة طبٌة تثبت خلو المرشح للشؽل من األمراض عند مرحلة التشؽٌل ، 

ضعه الصحً فٌظل من حك المشؽل أن ٌطلب إجراء فحص طبً على أي مرشح ٌدعو و

 .  للرٌبة فً سبلمته الصحٌة ، خاصة فً مثل هذه الظروؾ الحرجة التً تعرفها ببلدنا

 

 ؟ إبرام العمد هل ٌجب عرض األجٌر على طبٌب الشغل فور : 7السإال 

 

ٌمكن عرض األجٌر على طبٌب الشؽل إما فور إبرام عمد الشؽل ولبل تنفٌذه فً 

        من مدونة الشؽل إذا ما ارتؤى المشؽل  290الحاالت المنصوص علٌها فً المادة 

 .  األجٌر أو الطبٌب أن هنالن دواع تدفعهما إلى الشن فً إصابة

ر المٌام بتحلٌبلت إضافٌة كما ٌمكن لكل من المشؽل وطبٌب الشؽل مطالبة األجٌ

  .    على نفمة المشؽل للتثبت من خلوه من األمراض المعدٌة مثبل
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إجباره على المٌام  و هل ٌجوز للمشغل أن ٌطلب فحص األجٌر : 8السإال 

 ؟ ، علما أن األجٌر سٌعرض الحما على طبٌب الشغل بالتحالٌل التً ٌراها الزمة

 

المٌام مطالبة األجٌر األجٌر عند تشؽٌله  إصابةٌمكن للمشؽل الذي ٌشن فً 

، ال سٌما إذا كانت هنان دواعً  بتحالٌل مخبرٌة أو ؼٌرها إلثبات عدم إصابته

        ا موضوعٌة تستدعً مثل هذه التحالٌل كسكن األجٌر فً حً ٌعتبر بإرة لكورون

 ل مرتفع.بشك 19، أو عودته من دولة ٌنتشر فٌها كوفٌد  أو ظهور أعراض المرض علٌه

ٌحك ذلن أٌضا لطبٌب الشؽل عند لٌامه بالفحص الطبً لؤلجراء اللذٌن ٌعتزم  و

 290مادة المشؽل تشؽٌلهم للمٌام بؤعمال أو لشؽل مناصب تستوجب فحصا طبٌا مسبما )ال

شكه كما ٌحك لطبٌب الشؽل بمناسبة هذا الفحص أن ٌؤمر عند  . ( من مدونة الشؽل

            بما فٌها التحالٌل على نفمة المشؽل  ، له تكمٌلٌة بإجراء فحوصاألجٌر  بإصابة

 . ( من مدونة الشؽل 328المادة  )

 

سنة فً ٌناٌر  60إذا عمد مشغل إلى تشغٌل شخص ٌفوق عمره  : 9السإال 

، لكنه لرر فً مارس من نفس السنة أن ٌفصله من شغله باعتباره مرشحا ألن  2020

 ٌصاب بالوباء المذكور بالنظر لسنه ، فهل ٌعتبر هذا الفصل مشروعا ؟

 

صا من المعلوم أن المضاء المؽربً لد استمر على أن المشؽل الذي شؽّل شخ

    ٌفترض أن ٌُحال على المعاش ببلوؼه سن التماعد ، ٌظل ملتزما إزاءه بممتضٌات 

مدونة الشؽل بما فٌها تعوٌضه عن فصله فصبًل تعسفًٌا . و هو توجه ال ٌعتبر متنالًضا مع 

من مدونة الشؽل التً حرمت األجٌر من بعض التعوٌضات إذا  60ما نصت علٌه المادة 

ة عند بلوؼه سن التماعد ، اعتبارا إلى أن هذا الحكم ٌنسحب على وجب له راتب الشٌخوخ
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الحالة التً ٌكون فٌها ذلن األجٌر تابعًا و مشتؽبل لدى ذلن المشؽل ، بٌنما تتعلك حالتنا 

 .  بشخص تم تشؽٌله ألول مرة لدى مشؽل بسن ٌبلػ سن التماعد

ذلن المشؽل و فً ضوء ما سبك و عودة إلى موضوع السإال ، نرى أن لجوء 

إلى فصل ذلن األجٌر ٌظل ؼٌر مشروع ألن تخوؾ المشؽل من إصابة ذلن األجٌر ٌظل 

ن المرض لم ٌتؤكد بالنسبة لؤلجٌر بالوسابل الطبٌة من جهة ، و ألن أ احتمالٌا بالنظر إلى

 .  مرض األجٌر ال ٌنهض سببًا للفصل فً جمٌع األحوال من جهة أخرى

 

العمود فً  ممتضٌات لانون االلتزامات و اللجوء إلىهل ٌجوز  : 10السإال 

 ؟ السالمة فً ظل وباء كورونا شؤن عدم احترام المشغل لممتضٌات حفظ الصحة و

 

إذا تبٌن أن مشؽله ال ٌحترم تدابٌر الصحة ٌحك لؤلجٌر التحلل من بعض التزاماته 

 . و السبلمة معتمدا فً ذلن على نظرٌة الموة الماهرة

       طالما أن ذلن  اإلخطارحٌث ٌحك لؤلجٌر التحلل من التزامه باحترام مهلة 

ال ٌعزى إلٌه وأن سبب عدم الوفاء بالتزامه ٌجد أساسه فً تداعٌات وباء كورونا 

COVID 19  . 

كما ٌمكنه إثارة مسإولٌة المشؽل فً إطار المبادئ العامة المنصوص علٌها فً 

من  77، إذ تنص المادة  اللتزامات و العمودمن لانون ا 749و  78و  77 فصولال

اختٌار من  العمود على ما ٌلً : كل فعل ارتكبه اإلنسان عن بٌنة و لانون االلتزامات و

، ألزم مرتكبه  ، فؤحدث ضررا مادٌا أو معنوٌا للؽٌر ؼٌر أن ٌسمح له به المانون

كل  ، و عل هو السبب المباشر فً حصول الضرر، إذا أتبث أن ذلن الف بتعوٌض الضرر

 . شرط مخالؾ لذلن ٌكون عدٌم األثر
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 الضررون االلتزامات و العمود أن من لان 78من جهة أخرى ٌإكد الفصل  و

ذلن عندما  ، و لكن بخطإه أٌضا ، ال بفعله فمط والشخص  المعنوي أو المادي الذي أحدثه

الخطؤ هو ترن ما كان  فً ذلن الضرر .... وٌثبت أن هذا الخطؤ هو السبب المباشر 

 . ذلن من ؼٌر لصد إلحداث الضرر ، و أو فعل ما كان ٌجب اإلمسان عنه ، ٌجب فعله

على العموم كل رب عمل  ٌنص على أن المعلم أو المخدوم وف 749أما الفصل 

 :  ٌلتزم

 على العموم كل ، و محبلت الشؽل : بؤن ٌعمل على أن تكون الؽرؾ و أوال

مستخدمٌه مستوفٌة كل الشروط البلزمة لعدم إلحاق  خدمه و األماكن التً ٌمدمها لعماله و

س هذه ، كما أنه ٌلتزم بصٌانتها لتبمى على نف لتؤمٌنهم من كل خطر الضرر بصحتهم و

 .الحالة طوال مدة العمد ...

      مه خد : أن ٌتخذ كل ما ٌلزم من اإلجراءات الولابٌة لكً ٌإمن لعماله و ثالثا

         صحتهم فً أدابهم األعمال التً ٌباشرونها تحت توجٌهه  مستخدمٌه حماٌتهم و و

ٌسؤل المخدوم عن كل مخالفة ألحكام هذا الفصل وفما للمواعد الممررة  . و أو لحسابه

 . أشباه الجرابم للجرابم و

 

ممتضٌات المانون الجنائً فً حالة عدم  اللجوء إلى هل ٌجوز : 11السإال 

/ أجراء  احترام المشغل لممتضٌات حفظ الصحة و السالمة نتج عنها إصابة أجٌر

 ؟ بفٌروس كورونا

 

من المرسوم  ( الفمرة الثانٌة ) 4 لجوء إلى تلن الممتضٌات طالما أن المادةلمكن اٌ

 اإلعبلن إجراءاتبمثابة لانون المتعلك بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحٌة و 

تشٌر صراحة أنه ٌمكن أن تطبك العموبات األشد  عنها تمرر جزاءات جنابٌة و
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المنصوص علٌها فً المانون الجنابً كالعموبات الجنابٌة الواردة فً الفرع الثالث من 

على  نصٌ الذي و 432 الفصلعلمة بالمتل أو الجرح الخطؤ السٌما المت المانون الجنابً و

        : من ارتكب بعدم تبصره أو عدم احتٌاطه أو عدم انتباهه أو عدم مراعاته النظم أن 

، ٌعالب بالحبس من ثبلثة  ، أو تسبب فٌه عن ؼٌر لصد ، لتبل ؼٌر عمدي و الموانٌن

 . خمسٌن إلى ألؾ درهم وؼرامة من مابتٌن  أشهر إلى خمس سنوات و

من تسبب بعدم تبصره أو عدم  : أنه من 433 هذا فضبل عما ٌنص علٌه الفصل

         ، فً جرح ؼٌر عمدي  وانٌنمال احتٌاطه أو عدم انتباهه أو عدم مراعاته النظم و

،  ، نتج عنه عجز عن األشؽال الشخصٌة تزٌد مدته على ستة أٌام أو إصابة بمرض

           ،  ؼرامة من مابتٌن إلى خمسمابة درهم ، و من شهر واحد إلى سنتٌن ٌعالب بالحبس

 . أو بإحدى هاتٌن العموبتٌن فمط

 

فٌروس  ما هو دور طبٌب الشغل فً الولاٌة من خطر انتشار : 12السإال 

 ؟ كورونا داخل المماولة

 

          انتشار وباء كورونا  ءلشؽل بدور هام داخل المماولة لدرٌضطلع طبٌب ا

هو ٌإدي  و طبٌب الشؽلونة الشؽل تإكد على أن ، علما أن مد التحسٌس بخطره و

عً إال اأال ٌرعلٌه  ٌجبالمشؽل أو اتجاه األجراء حرٌة سواء إزاء  مهمته بكل استمبلل و

 . الخاصة بمهنته االعتبارات

ل إجراء الفحوصات الطبٌة ففً إطار الدور الولابً لطبٌب الشؽل ٌمكنه من خبل

       الواجبة على األجراء خاصة عند بداٌة شؽلهم أو الفحوص السنوٌة أن ٌتؤكد من 

إلى تجنٌب األجراء كل ما لد ٌضر  خلو إصابة األجٌر بؤعراض داء وباء كورونا و

بالحركات الحاجزٌة  "بصحتهم .... السٌما مرالبة شروط االحتراز من وباء كورونا 

gestes barrières  " كما ٌمكنه أن ٌمدم بصفة استثنابٌة  . مخاطر العدوى و



15 
 

توجٌههم إلى المصالح الطبٌة  و إسعافهم وعبلجات مستعجلة لؤلجراء المصابٌن 

 . المختصة الستمبال المصابٌن بوباء كورونا

ٌمترح تدابٌر فورٌة كالنمل من شؽل  أنٌمكن لطبٌب الشؽل  ، من جهة أخرى و

الشؽل إذا كان من شؤن ذلن أن ٌحمً  إلى آخر أو نظام التناوب أو تحوٌل مناصب

 . ( 320المادة  األجراء من هذا الوباء )

ل فٌما شؽبدور استشاري خصوصا بالنسبة للم ٌضطلع طبٌب الشؽل أٌضا و

ولاٌة األجراء من  من وباء كورونا و ٌتعلك بالمرض فً تطبٌك التدابٌر المتعلمة بالولاٌة

مرالبة مدى مبلبمة مناصب الشؽل  األضرار التً لد تلحمهم من جراء هذا الوباء و

 . تفادٌه داخل المماولة للتدابٌر االحترازٌة المعمول بها للحد من انتشار وباء كورونا و

طبٌب الشؽل أن ٌصرح وفك الشروط الجاري بها العمل بكل حالة  علىكما ٌتعٌن 

 . من اإلصابة بوباء كورونا اكتشفها أو علم بها

مرالبة هٌبلت لطبٌب الشؽل التً تتٌح له ٌتعٌن على المشؽل تمدٌم جمٌع التس و

مدى استٌفاء المماولة للشروط الواجب توافرها من أجل تفادي إصابة األجراء بوباء 

حفظ  فً ممدمتها التعلٌمات الخاصة التً تحث على التمسن بتدابٌر السبلمة و و كورونا

 . الصحة

 : كما ٌتعٌن على المشؽل إخضاع األجراء لفحص طبً ٌجرٌه علٌهم طبٌب الشؽل

 . ألصى اآلجال لبل انمضاء فترة االختبار، أو فً  كل أجٌر، لبل بداٌة تشؽٌله .1

2. ...... 

    من لها طفل دون سن الثانٌة  ، و الحامل و ، كل أجٌر لد ٌتعرض لخطر ما .3

 . ، بعد كل فترة ٌمرر طبٌب الشؽل تحدٌد دورٌتها المعاق و المعطوب و

 :  كل أجٌر فً األحوال التالٌة .4

 . أسابٌع بسبب حادثة شؽل أو مرض ؼٌر مهنً 3بعد ؼٌاب أكثر من  -
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 . بعد ؼٌاب بسبب حادثة شؽل أو مرض مهنً -

 . لسبب صحًبعد تكرار الؽٌاب  -

ٌمكن لطبٌب الشؽل أن ٌطالب المشؽل بإجراء فحوص تكمٌلٌة خبلل زٌارته   

 . التفمدٌة حٌنما تدعو الضرورة إلى إجرابها بهدؾ البحث عن األمراض المعدٌة

 

 الولاٌةمن  انونٌة بمدونة الشغل التً تمكن: ما هً الممتضٌات الم 13السإال 

 ؟  19كوفٌد  من

 

   إنما تولعت حاالت ٌمكن  ، و 19كوفٌد  بظهوراألكٌد أن مدونة الشؽل لم تتنبؤ 

خطورة  ، بدرجات و أن تإثر إما على استمرارٌة المماولة أو على ظروؾ أداء الشؽل

إلى حد كبٌر على جابحة  ممتضٌاتها ، لد تنطبك أوصاؾ بعض نصوصها و متفاوتة

 . 19كوفٌد 

التً  24نإكد على أن الماعدة العامة تجد سندها فً المادة هنا ال ٌسعنا إال أن  و

، أن ٌتخذ جمٌع التدابٌر البلزمة لحماٌة سبلمة  بصفة عامة توجب على المشؽل و

 .ال التً ٌنجزونها تحت إمرته ....، لدى لٌامهم باألشؽ كرامتهم ، و صحتهم األجراء و

لن المنصوص علٌها ، خاصة ت ؼٌره من الممتضٌات التً تعضضه هذا النص و

      المتعلك بحفظ صحة األجراء من الكتاب الثانً من مدونة الشؽل و فً المسم الرابع 

، تدفعنا للمول بؤن على المشؽل  ( ما ٌلٌها من مدونة الشؽل و 281المواد  سبلمتهم ) و

سبلمة  على ظروؾ أداء الشؽل و 19آثار كوفٌد  ٌرالب تطورات الوضع و أن ٌعاٌن و

هو ٌتحمل المسإولٌة عن اإلجراءات المتخذة بمعزل عن مدى السماح له من  ، و األجراء

له إذا ارتؤى ذلن أن ٌصل حد إؼبلق  ، و لبل السلطات العمومٌة المعنٌة بمواصلة النشاط

مسافة كافٌة بٌن األجراء  كمامات و المماولة إذا تبٌن له أنه حتى مع وجود مواد تعمٌم و
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التً ال ٌمكن للمشؽل  الوباء لد ٌعود إلى البٌبة التً ٌعٌش فٌها األجٌر و فإن خطر انتشار

 . أن ٌتحكم فٌها

ملزم ٌمع  ممتضى 19المواعد التً ٌضعها المشؽل للحد من انتشار كوفٌد  إتباعإن 

ن عدم امتثال ، حٌث إ من مدونة الشؽل 293تحت طابلة جزاء لانونً سنده المادة 

ة من طرؾ المشؽل للحٌلولة دون انتشار الوباء ٌعتبر مطابما األجٌر للمواعد الموضوع

الذي ٌعتبر  " و للوصؾ الوارد بالمادة المذكورة " عدم امتثال األجراء لمواعد السبلمة

، بما لهذا الوصؾ األخٌر من تبعات لانونٌة وخٌمة على األجٌر ؼٌر  خطؤ جسٌما

 . المنضبط لتعلٌمات مشؽله

 

لتفادي هذا ما هً التدابٌر الواجب اتخاذها من طرف المشغل  : 14السإال  

 ؟ الوباء

 

  ر أن ٌسهر على أن توف الشؽل و أماكنٌجب على المشؽل أن ٌسهر على نظافة

للحفاظ على صحة  ات السبلمة البلزمةتطلبم ، و فٌها شروط الولاٌة الصحٌة

     مرالدهم  مؽتسبلتهم و خاصة مستودعات مبلبس األجراء و األجراء و

 . م ش ( 281)

  الحك فً اللجوء إلى العمل عن بعد كلما كان ذلن ممكنا بعد االتفاق مع األجراء

 . المعنٌٌن

 الحك فً منع ولوج األجٌر المصاب بداء كورونا إلى مكان العمل . 

 جٌر إذا كانت هنالن مإشرات موضوعٌة ٌحتمل الحك فً التؤكد من صحة األ

 . رونامعها إصابته بوباء كو

 السلطات العمومٌة بكل حالة إصابة علم بها تخص أجراءه إخبار . 
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  ٌجب التزام تعلٌمات السلطات العمومٌة المتعلمة بفتح أو إؼبلق المإسسة        

و احترام األولات المحددة إلؼبلق المحبلت التجارٌة إذا تعلك األمر بالمماوالت 

 . ذات الطابع التجاري

  كل ما  " العمل عبر الشاشة "ٌجب على المشؽل أن ٌفضل العمل عن بعد   

 . كان ذلن ممكنا

  أجرابه فً مهمات خارج دابرة المماولة  إرسالٌجب على المشؽل أن ٌمتنع عن

 . فً مدن أخرى أو خارج المؽرب

 ٌتعٌن على المشؽل أن ٌضع خطة ولابٌة محكمة لتفادي إصابة األجراء بالداء . 

 أجرابه جمٌع وسابل النظافة للولاٌة من مرض  إشارةعلٌه أن ٌضع رهن  ٌتعٌن

 . كورونا

 بكل تؽٌٌر ٌطرأ  ، و ٌتعٌن علٌه أن ٌخبر كتابة جمٌع األجراء بهذه التدابٌر 

                علٌها خصوصا تلن المتعلمة بالتدابٌر االحترازٌة للولاٌة من داء كورونا 

 . ( م ش 289المادة  )

 

ما هً الوسائل التً ٌجب على المشغل إتباعها إلخبار األجراء :  15السإال 

 ؟ بالتدابٌر االحترازٌة الواجب التمٌد بها

 

من مدونة الشؽل على أنه ٌجب على المشؽل أن ٌطلع األجراء  289تنص المادة 

ٌجب  و ، على األحكام المانونٌة المتعلمة باالحتراس من الخطر الذي لد ٌتعرضوا إلٌه

ٌسهل  إعبلناعلٌه أن ٌلصك فً مكان مناسب من أماكن العمل التً اعتاد األجراء دخولها 

ٌشٌر فٌه إلى االحتٌاطات التً ٌجب علٌه  و ، ٌحذر من مخاطر استعمال اآلالت لراءته

 . اتخاذها فً هذا الشؤن
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أي نوع من المسإولٌة ٌتحملها المشغل إذا خالف  ممتضٌات حفظ :  16السإال 

 ؟ ةالصحة فً هذه الظرفٌ السالمة و

 

      السبلمة  تتعدد مسإولٌات المشؽل بمناسبة مخالفته لممتضٌات حفظ الصحة و

 . المتعلمة باتماء انتشار وباء كورونا و

 . فمخالفة أوامر تعلٌمات السلطات الحكومٌة تعرضه للجزاء الجنابً

أجرابه من جراء عدم احترام كما تثار مسإولٌته المدنٌة فً حالة إصابة أحد 

، إما فً إطار  فادي انتشار الوباء داخل مماولتهالتدابٌر التً كان ٌجب علٌه اتخاذها لت

        ( أو فً إطار حوادث الشؽل  من ق.ل.ع 749الفصل  المواعد العامة للمسإولٌة )

لد تصل إلى التً  ، فضبل على الجزاءات الممررة فً مدونة الشؽل و األمراض المهنٌة و

 . درجة اإلؼبلق الكلً للمماولة

حول الصحة و السبلمة  155تجدر اإلشارة على أن االتفالٌة الدولٌة رلم  و

،  األجراء إخبارالمهنٌة المعتمدة من طرؾ منظمة العمل الدولٌة تنص على ضرورة 

 .   علما أن المؽرب لم ٌصادق على هذه االتفالٌة الدولٌة الهامة

 

هل ٌحك للسلطات الحكومٌة العمل بنظام السخرة لمواجهة اآلثار  : 17السإال 

 ؟ السلبٌة لفٌروس كورونا فً بعض المطاعات

 

على أنه ٌمنع تسخٌر األجراء ألداء الشؽل لهرا من مدونة الشؽل  10تنص المادة 

علما أن المؽرب صادق على االتفالٌتٌن الدولٌتٌن لمنظمة العمل الدولٌة أو جبرا، 

 . ( 105رلم  االتفالٌةالثانٌة )  ( و 29رلم  االتفالٌة المتعلمتٌن بالعمل الجبري األولى )
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 25.000بؽرامة تتراوح بٌن ٌعالب المشؽل الذي سخر أجرابه لهرا أو جبرا  و

         الحكم بحبس تتراوح مدته  فً حالة العود تضاعؾ الؽرامة و درهم و 30.000إلى 

 .   أو بإحدى هاتٌن العموبتٌنأشهر  3أٌام و  6بٌن 

منذ لرن مثٌبل لها  لكن طالما أن األمر ٌتعلك بمواجهة جابحة لم تعرؾ البشرٌة و

ٌمكن للسلطات العمومٌة أن تلجؤ لنظام السخرة فً حاالت محددة بممتضى المانون 

 .  لطات العمومٌة وحدها دون ؼٌرهاالس ٌظل حكرا علىالذي  الجاري به العمل و

 

،  الغذائٌة ) بفعل اإلشكاالت التً تعرفها العدٌد من المماوالت : 18السإال 

هل ٌمكن لها أن تلزم أجرائها بإنجاز أشغال غٌر متضمنة فً بنود (  ، النظافة التوزٌع

 ؟ عمود شغلهم

 

إذا كان تعدٌل بنود عمد الشؽل فً األحوال العادٌة ٌصطدم بالموة الملزمة للعمد 

( بؤنه  ..، مكان العمل . نوع العمل تكٌٌؾ ذلن الشرط محل التعدٌل )خاصة إذا ما تم 

السلطة التنظٌمٌة للمشؽل لكً تشمل تكلٌفه لؤلجراء  ، توسٌع ، فإن شرعنة جوهري

أو مواجهة الطلب المتزاٌد  19بؤشؽال ؼٌر واردة بعمود شؽلهم بمناسبة اتماء آثار كوفٌد 

 . ، تظل رهٌنة باالستناد على أسس لانونٌة متٌنة خدمات المماولة المعنٌة على منتجات و

من مدونة الشؽل التً تتولع إمكانٌة  196المادة  بؽض النظر عن ممتضٌات و

الزٌادة فً مدة الشؽل فً المماوالت التً تحتم علٌها أن تواجه أشؽاال تمتضٌها مصلحة 

علٌه المشؽل  ن ٌعتمد، فإن األساس الذي ٌمكن أ وطنٌة أو زٌادة استثنابٌة فً حجم الشؽل

فً إطار سلطته التنظٌمٌة لمطالبة األجٌر المٌام بشؽل لٌس مندرجا ضمن اختصاصه 

التً توجب على األجٌر  21، ٌتجلى فً اعتمادنا فً أحكام المادة  بموجب عمد الشؽل

أٌضا للنصوص  ، فً نطاق الممتضٌات المانونٌة أو التنظٌمٌة و االمتثال ألوامر المشؽل
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الحالة هذه تفضٌل المصلحة الخاصة على  ، فبل ٌعمل و ة ألخبللٌات المهنةالمنظم

 الظرفً للمهام المسندة لؤلجٌر. المصلحة العامة التً كانت السبب وراء التحول المإلت و

 

، باعتبار أن  االمتناع عن أداء الشغل هل ٌمكن لألجٌر الماصر : 19السإال 

 ؟ خطرا كٌفما كان شكله أداء الشغل فً هذه الظرفٌة سٌعد عمال

 

          ، فإن مدونة الشؽل  سنة حسب مدونة األسرة 18إذا كان سن األهلٌة هو 

أدنى للتشؽٌل ٌتبلءم مع طبٌعة بعض األنشطة التً ٌمكن  ابخبلؾ ذلن لد ألرت سن و

أدنى للمبول  اسن 143لد حددت مدونة الشؽل بالمادة  ، و للماصرٌن الممٌزٌن المٌام بها

وضعت مجموعة من الممتضٌات المتعلمة بحماٌة هذه الفبة  سنة( و 15فً العمل كؤجٌر )

 151إلى  145 المواد تحت طابلة الجزاء الزجري )منها منع مزاولتهم لبعض األشؽال 

 . (مدونة الشؽل من 

ٌطرح السإال حول مدى إمكانٌة اعتبار تشؽٌل  19كوفٌد العبللة مع فً  و

بالتالً هل ٌجوز  فً ظل هذه بمثابة خطر على حٌاته و 18ر الذي لم ٌبلػ من السن األجٌ

       له االمتناع عن تؤدٌة األشؽال التً كلؾ بها مادامت الظرفٌة الحالٌة تتمٌز بالخطورة 

 . ؟ سنة شمسٌة كاملة 18التمٌٌز تمامٌته أي  تستدعً من اإلدران و و

فً الباب الخامس من مدونة الشؽل حول األشؽال بالرجوع إلى األحكام الواردة  و

، نجد أن المشرع لد انتبه لؤلشؽال التً ٌمكن أن تإثر على نمو  الممنوعة على األحداث

 . تظل محل نظر 19، إال أن سرٌانها على حالة كوفٌد  ( 180المادة  الحدث )

ت أكثر اتساعا إذ ، فبالرؼم من أنها جاء كذلن األمر بالنسبة للمادة الموالٌة لها و 

ٌمنع تشؽٌل  عندما نصت على أنه " 19تستوعب إلى حد كبٌر المخاطر الممٌتة لكوفٌد 

األجراء المعالٌن فً األشؽال التً تشكل  النساء و ، و األحداث دون الثامنة عشرة
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الذي  1.10.183، إال أن المرسوم رلم  ، أو تفوق طالتهم ...." مخاطر بالؽة علٌهم

أعبله من أجل تحدٌد البحة األشؽال التً ٌمنع أن ٌشؽل فٌها  181المادة أحالت علٌه 

التصرت على المخاطر  و 19بعض الفبات من األشخاص لم تتولع مثل حالة كوفٌد 

، مما ٌصعب معه اعتبار مخاطر  استخدام اآلالت التملٌدٌة التً ٌشكلها حمل األوزان و

بالتالً ٌكون تعسفٌا كل امتناع عن  ، و ةالجابحة تندرج ضمن ممتضٌات المادة المذكور

سنة بناء على الظرفٌة التً  18تؤدٌة األشؽال التً كلؾ بها األجٌر الذي ٌمل سنه عن 

 . 19كوفٌد  -بشكل مجرد  -ٌمثلها 

 

أو حادثة  مرًضا مهنًٌا وورونا مرًضا عادًٌا أ: هل ٌعتبر وباء الك 20السإال 

 ؟ شغل

 

لبعض المماوالت التً تإدي دورا حٌوٌا باإلبماء  لمد سمحت السلطات الحكومٌة

شركات  ٌتعلك األمر بالمتاجر الكبرى و و ، على نشاطها خبلل فترة الحجر الصحً

بعض المإسسات اإلنتاجٌة فً لطاعات  شركات التوزٌع و النمل العمومً الداخلً و

لئلصابة  لعملهممن ثم فإن أجراء هذه المماوالت لد ٌتعرضون خبلل أدابهم  محددة و

من طرؾ زبناء عدوى عدوى تسبب فٌها أجراء آخرون أو  إما نتٌجة 19بوباء كوفٌد 

 . الواردٌن علٌها المماولة أو

: هل إصابة األجٌر بوباء كورونا نتٌجة عمله تعتبر مرضا  فٌطرح حٌنبذ السإال

 ؟ ، أو حادثة شؽل أو مرض عادي مهنٌا

فً تحدٌد الجهة التً ستتولى صرؾ  تتجلى أهمٌة السإال المطروح أعبله

، فإذا ما اعتبرت إصابة األجٌر حادثة شؽل أو مرض مهنً فإن  التعوٌض لؤلجٌر

، أما إذا  أو المشؽل إذا لم ٌكن مإمنا التعوٌض الجزافً سٌإدى من طرؾ شركة التؤمٌن
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من طرؾ الصندوق الوطنً للضمان اعتبرت اإلصابة مرضا عادٌا فسٌصرؾ التعوٌض 

 . تماعًجاال

بالتالً ٌختلؾ  ، و ، فإن تكٌٌؾ اإلصابة ٌخضع إلطارات لانونٌة مختلفة إذن

معها كذلن حجم التعوٌض المستحك لؤلجٌر المصاب أو لذوي حموله إذا ما هلن من 

 . 19ه بوباء كوفٌد تجراء إصاب

صفة مرض مهنً  " إنكار "من المنتظر أن تعمل شركات التؤمٌن جاهدة على  و

أو حادثة شؽل على إصابة األجٌر لكً ٌتحمل الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً 

الضوابط  ، األمر الذي ٌجعل من تمٌٌز األوضاع المانونٌة و وحده وزر التعوٌض

   . المانونٌة السلٌمة المإطرة لها أمرا ملحا

تعرض لها األجٌر  نه كل إصابةال بد أن نشٌر إلى أنه لد تم تعرٌؾ المرض بكو

، بمعنى آخر ال ٌكون السبب  ال ٌكون لها طابع مهنً كإصابته بالزكام أو آالم المعدة و

 . أو ظروؾ الشؽل أو محٌطه إلى شؽل األجٌر راجعافً هذا المرض 

      اعتبرته حالة من حاالت تولؾ  لد نظمت مدونة الشؽل مرض األجٌر و و

عمد الشؽل تمكن األجٌر من التؽٌب المبرر عن العمل طوال المدة المحددة فً الشهادة 

 ،  39 ، 32) مواد 5مهنً إال خمسة الؼٌر نة الشؽل للمرض لم تخصص مدو . و الطبٌة

مهنً تتجاوز مدونة الشؽل الؼٌر علما أن آثار مرض األجٌر (  273 ، 272 ، 271

، لانون  ، لانون مزاولة مهنة الطب الضمان االجتماعًلتتصل بموانٌن أخرى كمانون 

 . مدونة التؽطٌة الصحٌة اإلجبارٌة العمود و االلتزامات و

          أما المرض المهنً فهو المرض الذي ٌصٌب األجٌر نتٌجة لطبٌعة عمله

ون كمٌابٌة ضارة مختلفة لد تك ٌكون ناتجا عن تعرض هذا األجٌر لموادإذ  ، أو نشاطه

 . ، مسرطنة أو مشعة ، بٌولوجٌة فزٌابٌة أو
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المتكرر لمسبب  المرض المهنً عادة ما ٌكون ناتجا عن التعرض الدابم و و

إنما  والتً ال ٌظهر أثرها على المدى المرٌب  الضرر على امتداد فترة زمنٌة معٌنة و

 . المدى البعٌدعلى 

األمراض  كل العلل المإلمة و رض المهنً بؤنهلد عرؾ المشرع المؽربً الم و 

       كذلن تلن األمراض المبٌنة فً لرار وزٌر الشؽل  ة عن الجراثٌم المتعفنة والمتسبب

،  خاصة ولاالمتخذ بعد استشارة وزٌر الصحة العمومٌة وفك جد و الشإون االجتماعٌة و

الخطٌرة أمراض التسمم :  لد لسم المشرع المؽربً األمراض المهنٌة إلى ثبلث و

عن الوسط  أخٌرا األمراض الناجمة ، األمراض المتسببة فً الجراثٌم التعفنٌة و المزمنة

 . المهنً

ٌتعٌن على األجٌر لكً ٌعتبر مرضه مرضا مهنٌا أن ٌعمل بانتظام فً العمل  و

خاصة إذا ما  ، ٌمع إثبات هذا األمر على عاتك األجٌر ، و المسبب فً المرض المهنً

إصابته بؤمراض التسمم الحادة أو المزمنة أو األمراض المتسببة عن الجراثٌم  ادعى

 . التعفنٌة

عنها ضرر لؤلجٌر ، فهً الحادثة كٌفما كان سببها التً ٌترتب  أما حادثة شؽل

فً أي محل كان إما لحساب مشؽل  سواء كان أجٌرا أو ٌعمل بؤٌة صفة تبعٌة كانت و

لو كانت هذه  ، و سبته أو بسبب الشؽل أو عند المٌام بهذلن بمنا واحد أو عدة مشؽلٌن و

     فً مفعول هذه الموة الحادثة ناتجة عن لوة لاهرة أو كانت ظروؾ الشؽل لد تسببت 

       أو زادت فً خطورتها إال إذا أثبت المشؽل أو مإمنه طبما للمواعد العامة للمانون 

 . دثةأن مرض المصاب كان سببا مباشرا فً ولوع الحا

ٌمصد بالضرر كل إصابة جسدٌة أو نفسٌة تسببت فٌها حادثة الشؽل وأسفرت  و

 18.  12من المانون رلم  3المادة  ) .  ، مإلت أو دابم لؤلجٌر عن عجز جزبً أو كلً

 . ( المتعلك بالتعوٌض عن حوادث الشؽل
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دثة شؽل أم مرض مهنً أم مرض حا 19فهل نعتبر إصابة األجٌر بوباء كوفٌد 

 .  ؟ عادي

              طالما  ، ال ٌمكن اعتباره مرضا مهنٌا 19ٌجب أن نشٌر إلى أن وباء كوفٌد 

              ثم  . الجداول المعتمدة ال تعتبره كذلنأن شروط المرض المهنً ؼٌر متوفرة أي أن 

    ، 19 العمل بانتظام هو الذي سبب له إصابته بوباء كوفٌدٌثبت أن األجٌر علٌه أن  إن

         التً تتراوح ما بٌن عدة  للمدة الممررة فً الجداول وأنه عمل فً ذلن الشؽل  و

 . سنة على األكثر 15 و أٌام

ٌوما إال أن الجداول  14ٌمر بفترة حضانة مدتها  19إذن فرؼم أن وباء كوفٌد 

بظروؾ ، ثم إن اإلصابة ال عبللة لها  المعتمدة ال تنص علٌه كمرض مهنً من جهة

التً تشكل أخطارا من  العمل التً تفترض اشتؽال األجٌر بانتظام بمجموعة من األعمال

أي موجودة ، ثم إن المخاطر المهنٌة من المفترض أن تكون لابمة  شؤنها أن تهدد سبلمته

 . ٌزاول األجٌر عمله بصفة اعتٌادٌةعندما مسبما 

دوى أصابته من زمٌله فً فمد ٌصاب األجٌر خبلل عمله بهذا الوباء نتٌجة ع 

     اللمس  ل واالسع ، فهذا الوباء ٌنتمل عبر الرداد و العمل أو عدة زمبلبه فً العمل

          ، لذا ٌمكن لؤلجٌر أن ٌصاب به خبلل عمله إما نتٌجة احتكاكه بؤجٌر مصاب  المباشر

 . أو لمسه بالٌدٌن لمولع لمسه سابما أحد األجراء المصابٌن

 بل جاء لحظة ، اللمس الذي أدى إلى اإلصابة لم ٌكن نتٌجة تعرض مستمرفهذا 

من هنا ٌظهر  و . تطورت أعراضه خبلل فترة الحضانة وبعد لمس أجٌر مصاب واحدة 

على أنه مرض مهنً ألنه ال ٌوجد ضمن  19على أنه من الصعب تكٌٌؾ وباء كوفٌد 

على األجٌر إثبات إصابته به  ٌصعب و ، الجداول الممررة لؤلمراض المهنٌة من جهة

 . اإلثبات ٌمع على عاتمه ، طالما أن عبء خبلل العمل أو بمناسبته من جهة أخرى

ٌكفً أن نشٌر أخٌرا أن منظمة الصحة العالمٌة و السلطات المؽربٌة تطلك على  و

هو ما ٌدل على أنه ال ٌمكن أن ٌكٌؾ  لٌس مرضا و هذا الوباء صفة جابحة أو وباء و
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، اللهم إال إذا تعلك األمر باألجراء الذٌن ٌشتؽلون بالمصحات  أنه مرض مهنًعلى 

فهنا تكٌؾ إصابتهم بوباء  . الذٌن ٌعهد إلٌهم بمتابعة المرضى وأممرضٌن ككؤطباء أو 

  كل من 2020مارس  23هو ما أكد علٌه ٌوم  مرض مهنً و اعلى أنه 19كوفٌد 

بلؽة مشددة بحٌث ال مجال فً نظرهما ألي الوزٌر األول الفرنسٌٌن  وزٌر الصحة و

المساعدٌن الذٌن ٌشرفون على  نماش أو جدل حول اعتبار إصابة األطباء و الممرضٌن و

 . المرضى المصابٌن بهذا الوباء على أن مرضهم هذا هو مرض مهنً

بتارٌخ  حة العمومٌة لد راسلت وزٌر الصحةمن المعلوم أن النمابة الوطنٌة للص و

تلتمس منه تعوٌض األطر الصحٌة عن الحوادث المرتبطة باإلصابة  2020أبرٌل  9

 . فً إطار الممتضٌات المتعلمة بحوادث الشؽل 19بفٌروس كوفٌد 

       لررت تعوٌض األطباء  لئلشارة فمد لبلت وزارة الصحة هذه المطالب و و

الممرضٌن عن األضرار الناجمة عن إصابتهم بفٌروس كورونا المستجد خبلل فترة  و

 . عملهم باعتبارها إصابات مهنٌة

ٌصعب جدا لبول تكٌٌفها بؤنها مرض  19إذن مادام أن إصابة األجٌر بوباء كوفٌد 

، هل ٌمكن اعتبار األجٌر المصاب خبلل شؽله نتٌجة عدوى  مهنً لبلعتبارات السابمة

، علما بؤن التؤمٌن عن األمراض المهنٌة ٌظل  آخرٌن مصابٌن بؤنها حادثة شؽل اءأجر

أؼلب إن لم نمل كل شركات التؤمٌن ترفض التؤمٌن عن األمراض المهنٌة فً  اختٌارٌا و

 ؟   المؽرب

       المتعلك بحوادث الشؽل ٌظهر  18.12من المانون  3بالرجوع إلى المادة 

ٌجب أن تتوفر فً حادثة الشؽل تتؤكد عند إصابة األجٌر بعدوى  الثبلثٌة التً أن العناصر

، على إثر والعة لها عبللة بالشؽل  : أي أن هنان إصابة جسدٌة من طرؾ أجٌر آخر

 . جاءت فجؤة ألنها ولعت خبلل العمل أو عند العمل أو بمناسبة العمل و

، لكن  حادثة شؽلهو بمثابة  19فمد نمٌل إلى اعتبار إصابة األجٌر بوباء كوفٌد 

لم تكن إصابته خارج العمل إذ ستحاول  من الذي ٌإكد أن األجٌر أصٌب خبلل العمل و
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( بالمول بؤن اإلصابة تمت خارج  التعوٌض عنها المسإولٌة )شركات التؤمٌن أن تدفع 

دون أن ٌكون األجٌر فً تبعٌة لمشؽله أو لتنفً عن إصابة األجٌر صفة حادثة  العمل و

لد تصٌب كل فرد أجٌرا أم ؼٌر الشؽل العتبار اإلصابة مرضا من األمراض العادٌة التً 

 . أجٌر

كشرط  " soudaineté "كما أن المضاء لد ٌتشدد فً لبول عنصر الفجابٌة 

المرض المهنً طالما أن األجٌر المصاب  الذي ٌمٌزها عن أساسً لحادثة الشؽل و

 . ٌوما 14تفصله عن ظهور أعراض المرض علٌه فترة لد تصل إلى 

تسري علٌه أحكام  ، لذا لد ٌستمر الرأي على اعتبار هذا الوباء مرضا عادٌا

لمدونة الشؽل أو فً لانون الضمان  ي كما هً ممررة فً المواد الخمسةالمرض العاد

، إذ سٌتمتع األجٌر المصاب طوال فترة  االجتماعً أو لانون التؽطٌة الصحٌة اإلجبارٌة

على أن أجره سٌتلماه  ، عبلجه بامتٌاز تولؾ عمد شؽله طوال فترة مرضه إلى حٌن شفابه

رٌؾ شفابه أما مصا . على شكل تعوٌض ٌإدٌه له الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً

 . التؽطٌة الصحٌة اإلجبارٌة إطارسٌتم تحملها فً 

      لئلشارة فمط فإن األجراء المستفٌدٌن من تعوٌض صندوق جابحة كورونا  و

المصرح بهم للصندوق الوطنً للضمان االجتماعً خبلل شهر فبراٌر ٌستفٌدون لٌس  و

م من التعوٌضات درهم لكن أٌضا طوال مدة تولؾ عمود شؽله 2000فمط من منحة 

 . التؽطٌة الصحٌة اإلجبارٌة العابلٌة و

هو  19سٌبٌن هل إصابة األجٌر بوباء كوفٌد سٌبمى المضاء وحده هو الذي  و

، إذ الشن أن الكثٌر من المضاٌا  بمثابة حادثة شؽل أو مرض مهنً أو مرض عادي

آنذان سنتوفر  سترفع له إما من طرؾ األجراء المصابٌن أو من طرؾ ذوي حمولهم و

علما أن الحماٌة الفضلى لؤلجٌر لن تتحمك إال  . على اجتهاد لضابً حاسم فً الموضوع

 .  بمثابة حادثة شؽل 19من خبلل اعتبار إصابة األجٌر بوباء كوفٌد 
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هل ٌمكن للمشغل عرض أجٌره على الفحص المضاد بمناسبة  : 21السإال 

 ؟ كوروناتمدٌمه لشهادة طبٌة فً فترة انتشار 

 

،  على أنه ٌمكن للمشؽل أن ٌعهد على نفمته 271، إذ تمضً المادة  ٌحك له ذلن

، داخل مدة التؽٌب  ، بؤن ٌجري على األجٌر فحصا طبٌا مضادا إلى طبٌب ٌختاره بنفسه

 . المحددة فً الشهادة الطبٌة المدلى بها من لبل األجٌر

 الرسمٌة )المستشفٌات العمومٌة( لكن إذا كانت الشهادة الطبٌة صادرة عن الجهات

بل ٌمكن للمشؽل اللجوء إلى الفحص الطبً المضاد فالتً ترالب انتشار وباء كورونا 

 . طالما أن الشهادة الطبٌة المدلى بها صادرة عن جهات رسمٌة

 

: هل ٌإثر التولف عن الشغل بسبب هذا الوباء على مدة الشغل  22السإال 

 الفعلً التً لضاها األجٌر فً شغله ؟

 

لمد كان المشرع بخصوص هذه الحالة واضًحا عندما نصت مدونة الشؽل صراحة 

على أنه تعد فترات شؽل فعلً ال ٌمكن إسماطها من مدة الشؽل المعتد بها ، االنمطاع 

 عل لوة لاهرة كحالة الكوارث ...بب تولؾ المماولة كلًٌا أو جزبًٌا بفالمإلت عن الشؽل بس

 . (  32الفمرة األخٌرة من المادة  )
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: هل تحتسب مدة التولف عن الشغل بسبب وباء الكورونا ضمن  23السإال 

 احتساب العطلة السنوٌة من جهة أخرى ؟و ن جهةألدمٌة األجٌر م

 

المصدر الطبً أو اإلداري لم تذهب إلى تولع  نذكر بداٌة أن جل التولعات ذات

استؽراق مدة طوٌلة الستمرار انتشار هذا الوباء و حالة الطوارئ الصحٌة و فترة الحجر 

الصحً ، بحٌث لن ٌتولؾ الشؽل إال لشهرٌن أو ثبلثة أشهر كما ٌؤمل ذلن المواطنون ، 

 .  ة فً جمٌع األحواللذلن فالمدة المعتبرة أم ال فً ألدمٌة األجٌر لن تكون طوٌل

 -أٌا كان نوعه  -و كٌفما كان الحال ، فإن المشرع المؽربً إْذ اعتبر المرض 

حالة من حاالت تولؾ عمد الشؽل ، فمد حرص أن ٌنص صراحة على أن حاالت مدة 

من مدونة الشؽل بمثابة فترات شؽل فعلً ال  32تولؾ عمد الشؽل المحصورة فً المادة 

مدة الشؽل المعتد بها لتخوٌل عبلوة األلدمٌة . و هو نفس الحكم الذي ٌمكن إسماطها من 

 .(  352المادة  العطلة السنوٌة المإدى عنها . ) ٌنسحب على

 

هل ٌحك للمشغلٌن الذٌن عرفت أنشطتهم تزاٌدا بفعل فٌروس  : 24السإال 

 ؟ كورونا، الزٌادة فً ساعات الشغل بالنسبة ألجرائها

 

الصادر بتطبٌك هذه  2.04.570و المرسوم رلم  192وفما لممتضٌات المادة 

المادة ٌحك للمماوالت التً تواجه أشؽاال تمتضٌها مصلحة وطنٌة أو زٌادة استثنابٌة فً 

كمثال المماوالت التً تنتج  ، و حجم الشؽل تشؽٌل أجرابها خارج مدة الشؽل العادٌة

 .  علٌها خبلل هذه الفترة اإللبالض السلع التً ٌكثر الكمامات أو اللوازم الطبٌة أو بع

المتعلك بتحدٌد  2.19.793فمد سمح مشروع المرسوم رلم  ، من جهة أخرى و

 ، الحاالت االستثنابٌة التً ٌمكن فٌها إبرام عمد شؽل محدد المدة بعض المطاعات و
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 183ردة فً المادة للمشؽلٌن باللجوء إلى عمد الشؽل محدد المدة لمواجهة الحاالت الوا

 . من مدونة الشؽل

  

رن ساعات الشغل الضائعة بفعل فٌروس تدسهل ٌحك للمشغل أن ٌ : 25السإال 

 ؟ كورونا، وما هً الضوابط الممررة لذلن

 

   ٌمكن فً حالة تولؾ الشؽل جماعٌا فً مإسسة أو جزء منها ألسباب عارضة 

تمدٌد فترة الشؽل الٌومٌة الستدران ساعات الشؽل الضابعة بعد استشارة  ، أو لموة لاهرة

 : األحوالع ٌمنع فً جمٌ جراء داخل المماولة وممثلً األ

 . ٌوما فً السنة الستدران الساعات الضابعة 30العمل ألكثر من 

  . أن تفوق مدة التمدٌد ساعة فً الٌوم

ٌمكن للمماوالت التً ستستؤنؾ نشاطها  ساعات و 10أن تفوق مدة الشؽل الٌومٌة 

    علٌها فً  من هذه الممتضٌات المنصوص بعد رجوع األمور إلى نصابها أن تستفٌد

 . من مدونة الشؽل 189المادة 

 

هل ٌجوز تشغٌل األجراء أثناء أٌام العطلة األسبوعٌة بالنسبة  : 26السإال 

 ؟ نشاطها بفعل فٌروس كوروناألجراء المماوالت التً عرفت زٌادة ملحوظة فً 

 

ل فٌروس كورونا نعم ٌحك للمماوالت التً عرفت زٌادة ملحوظة فً نشاطها بفع

 . األسبوعٌةها االشتؽال أٌام العطل بأن تفرض على أجرا
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من مدونة الشؽل أنه ٌمكن للمشؽل أن ٌولؾ  212فً هذا الصدد تنص المادة  و

المإسسة أو المواد ، فً الحاالت التً تبررها طبٌعة نشاط  فترة الراحة األسبوعٌة

 . أو زٌادة ؼٌر عادٌة فً حجم الشؽل استعجالٌةنجاز أشؽال إالمستعملة أو 

النساء دون  سنة و 18ث دون علما أن هذا الحك ال ٌنصرؾ على األجراء األحدا

 .  ال على األجراء المعالٌن و سنة 20

كما ٌتعٌن على المشؽل أن ٌمكن األجراء المعنٌٌن من راحة تعوٌضٌة داخل أجل 

 .ا ال ٌتعدى شهر

 

: هل ٌعتبر لجوء المشغل إلى التملٌص من مدة الشغل العادٌة ألكثر  27السإال 

( ٌوما إجراء صحٌحا و لانونٌا ، بدعوى األزمة االلتصادٌة الناتجة  60من ستٌن ) 

 ون أن ٌحصل على اتفاق مع ممثلً األجراء ؟عن وباء الكورونا و د

 

ال شن أن التملٌص من مدة الشؽل كما نظمته مدونة الشؽل ٌستتبعه إجراء 

التخفٌض من األجر ، لذلن حرص المشرع أن ٌمحم ممثلً األجراء فً اتخاذ لرار 

  .  التملٌص بعد حصول اتفاق بٌن الطرفٌن و إال سٌخضع المشؽل لمسطرة اإلذن اإلداري

       لذلن فالتملٌص من مدة الشؽل كما جاء فً السإال ٌعتبر عمبًل ؼٌر مشروع 

، وهو ما  لممتضٌات مدونة الشؽل حتى و لو تذرع المشؽل بوباء الكورونا او مخالف

استمر علٌه لضاء محكمة النمض إذ أن التملٌص من مدة الشؽل دون استشارة الهٌآت 

 . االستشارٌة ٌعتبر باطبل
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لكن ٌبمى من حك المشؽل إعمال تلن اإلمكانٌة فً الحالة التً سٌحتفظ فٌها 

لؤلجراء بؤجورهم حٌث لن ٌتضرروا من ذلن اإلجراء و بالتالً فبل جدوى أصبًل من 

 .  حصول ذلن االتفاق الممرر بمدونة الشؽل

 

ه االستفادة من العطلة ئهل ٌحك للمشغل أن ٌفرض على أجرا : 28السإال 

 ؟ كتدبٌر احترازي للحد من خطر فٌروس كورونا السنوٌة

 

طالما أن ،  ه االستفادة من العطلة السنوٌةلمشؽل أن ٌفرض على أجرابٌحك ل

أن ٌستشٌر الهٌآت فمط توزٌع العطلة و تحدٌد توارٌخها ٌدخل فً اختصاصه لكن علٌه 

 . التمثٌلٌة لؤلجراء

فبالنظر للظروؾ الطاربة التً ،  ٌوما لبل العطلة 30أما شرط إخبار األجراء 

، اعتبارا إلى أن هذا  ، ٌمكن للمشؽل أن ٌتحلل من هذا االلتزام تعرفها المماوالت حالٌا

المحدد  أفضل من االستفادة من التعوٌض الجزافً المخصص لجابحة كورونا و األجراء

،  ، فً حٌن أن التعوٌض عن العطلة ٌستحك عنه األجٌر أجره كامبل درهم 2000فً 

 . ( من مدونة الشؽل 250المادة  سواء تعلك األمر باألجر أو بتوابعه مادٌة أو عٌنٌة )

 

ه االستفادة من عطلة ئهل ٌحك للمشغل أن ٌفرض على أجرا : 29السإال 

 ؟ سنوٌة غٌر مإدى عنها األجر

 

 ( مع ممثلً األجراء من ستشارةلٌس اال و ال شًء ٌمنع المشؽل بعد االتفاق )

أشهر من التعوٌض  3، علما أن هإالء من حمهم االستفادة لمدة  أجرابه مع االتفاق
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التدابٌر المتخذة لمواكبة المماوالت على مواجهة آثار  إطارالجزافً المخصص فً 

 .  كورونا على مماوالتهم

 

: فً إطار عمود الشغل محددة المدة ، هل تتولف مدة الشغل خالل  30السإال 

 ب بمرض الكورونا عن الشغل ، أم تُخصم من مدة تلن العمود ؟مدة تولف األجٌر المصا

 

نمصد بهذا االحتمال ، أن أجًٌرا ما لد تعالد فً إطار عمد شؽل محدد المدة ) سنة 

لمدة  مثبل ( و بعد اشتؽاله لبضعة أشهر ) سبعة أشهر مثبل ( كان ضحٌة مرض الكورونا

شهر ، ثم تماثل للشفاء بعد ذلن ، فهل سٌستمر فً شؽله لمدة شهر آخر البلحك عن 

استكمال السنة أم سٌتمسن المشؽل بحلول أجل ذلن العمد و بالتالً اعتبار العمد منتهًٌا 

بانتهاء مدة السنة ضاربا عرض الحابط الشهر الذي كان فٌه األجٌر مرٌضا ؟ و تخوفًا 

 .  العمد إلى عمد ؼٌر محدد المدة بحلول أجلهمن أن ٌتحول ذلن 

نإكد بداٌة أن هذه الحالة لد تعرؾ الشٌوع مع سٌادة عمود الشؽل محددة المدة فً 

فضاء المماوالت و فً ضوء التنظٌم الجدٌد لهذه العمود فً مدونة الشؽل و الذي ٌخول 

 .  للمشؽل اللجوء إلٌها فً عدة حاالت و إن جاءت على سبٌل الحصر

نعتمد أن التعاطً مع هذا االحتمال الدلٌك ٌفترض أن ٌنطلك من المواعد المنظمة 

لتولؾ عمد الشؽل ، خاصة على مستوى آثار ذلن التولؾ ، و علًما بؤنها تتمثل فً تعلٌك 

االلتزامات و الحموق بٌن الطرفٌن ، لذلن ال مناص من المول بؤن مدة المرض ٌفترض 

مدة األصلٌة لعمد الشؽل محدد المدة بسنة ، و بالتالً أن ال تندرج ضمن احتساب ال

 .  ستعرؾ التمدٌد لشهر إضافً هو شهر التولؾ بسبب مرض الكورونا
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: إذا كان معلوًما أن شركة الخطوط الجوٌة و معها شركات أخرى  31السإال 

لد أولفت رحالتها ، و علما بؤن بعضها لد اكتفى بتخوٌل أجرائها عطلة مإدى عنها ، 

  فهل سٌكون إجراء مشروعا أن تعمد تلن الشركات إلى حرمان األجراء من أجورهم 

    ً التولف عن الشغل على إثر عن الفترة ما بعد انتهاء عطلتهم بفعل استمرارها ف

 ذلن الوباء ؟

 

بعد ظهور هذا الوباء و فً إطار سلطة المشؽلٌن فً تدبٌر مماوالتهم ، عمد الكثٌر 

إلى تخوٌل البعض من األجراء و بشكل مبكر  -عوض التولؾ الكامل عن الشؽل  -منهم 

كذا مراكز االتصال جزءا من عطلتهم السنوٌة كما هو الشؤن بالنسبة لشركات الطٌران و 

  ٌتمتع األجراء ، بداهة ، بؤجورهمأو النداء التً تعمل كفروع لشركات أجنبٌة ، و حٌث س

بل ذهبت بعض الشركات التؤمٌن ) مثل أكسا ( التً تدبرها تلن المراكز إلى السماح 

ثم توصلوا  2020أبرٌل  6مارس إلى ؼاٌة  20ألجرابها بالتولؾ عن الشؽل ابتداء من 

    برسابل إلكترونٌة تبلؽهم بؤن التولؾ سٌمدد أسبوعا آخر ،  2020مارس  31بتارٌخ 

 .  م عن تلن األسابٌع الثبلثة التً تولفوا فٌها عن الشؽلو ذلن مع استحمالهم ألجوره

إال أن هإالء األجراء ٌبلحظ أنهم ٌعٌشون فً حٌرة من أمرهم بعد استكمال تلن 

         المدة و ال ٌعرفون مصٌر شؽلهم و بالتالً مصٌر أجورهم إذا ارتؤت تلن المماوالت 

 .  ا الوباء ال لدر هللاأن تمدد فً تولفها عن الشؽل بسبب فشل مواجهة هذ

       صحٌح أن التولؾ التام لشركات الطٌران تم بفعل لرارات السلطة العامة ، 

و بالتالً ٌتعذر تحمٌلها المسإولٌة عن أداء أجور أجرابها و ذلن فً ضوء نظرٌة فعل 

األمٌر . و ٌبمى على مإسسات الدولة المعنٌة أن تتحمل مسإولٌتها الوطنٌة فً تحمل 

 .  تؽطٌة تلن النفمات إذا استمر تولٌؾ أنشطة تلن الشركات بعد انتهاء عطلة األجراء

أما بالنسبة لمراكز االتصال أو النداء و التابعة جلها لشركات أجنبٌة ، فمد اعتمدت 

أسالٌب متعددة موازٌة لمواجهة هذا الوباء منها تخوٌل بعض األجراء و بشكل مبكر 
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و السماح لبعض أصناؾ األجراء باالشتؽال عن بعد و اإلبماء جزءا من عطلتهم السنوٌة 

على استمرارٌة الشؽل بالنسبة للعدٌد من أجرابها ، و حٌث سٌظل المشكل عالما بالنسبة 

 .  للفبة األولى بعد انتهاء عطلتهم

و إذا كنا ال نعلم لحد الٌوم ما ذا عساها أن تعتمده تلن الشركات فً عبللتها 

، فنتولع أنها إما ستعتمد األسلوبٌن المذكورٌن أعبله أو أنها ستولؾ  بهإالء األجراء

الشؽل بالنسبة لهم على أن تكون ملتزمة بؤداء أجورهم ، ألنه ٌفترض أنهم ظلوا واضعٌن 

أنفسهم رهن إشارة مشؽلهم و أن ال ٌد لهم فً تولٌؾ الشؽل ، هذا مع التذكٌر بؤن جل 

 .  ن مركز الشركات األجنبٌة التابعة لهاتلن الشركات تنتظر الضوء األخضر م

 

   : هل ٌستحك األجٌر المتولف عن الشغل بسبب هذا الوباء أجره  32السإال 

 عن مدة التولف ؟

 

 من المعلوم أن مبدأ لانونًٌا ٌظل سابًدا فً عبللات الشؽل سواء فً المطاع العام 

لكن كثٌرا من مظاهر المرونة تُلًٌن من  .مإداه أن " ال أجر دون عمل "  أو الخاص ،

صرامة ذلن المبدإ مثل حالة الممثل النمابً الذي ٌستحك من المشؽل أجر خمسة أٌام على 

 .فه عن الشؽل و انصرافه للتكوٌن الرؼم من تول

من مدونة الشؽل  32و بالرجوع إلى سإالنا نستحضر ، بداٌة ، ممتضٌات المادة 

د الشؽل مثل تؽٌب األجٌر و حمل المرأة األجٌرة و اإلضراب التً تعدد حاالت تولؾ عم

و اإلؼبلق المانونً للمماولة بصفة مإلتة . و هو ما ٌعنً تولٌؾ سرٌان عمد الشؽل بٌن 

      الطرفٌن إلى حٌن زوال سبب التولؾ ، بما فً ذلن تولؾ السلطة التؤدٌبٌة للمشؽل 

، اللتزامات المتبادلة بٌن الطرفٌنالحموق و اأي تعلٌك عبللة التبعٌة من جانب األجٌر ، و

و منها أساسا حرمان األجٌر من أجره طالما تولؾ عمد شؽله لؤلسباب المذكورة أعبله ، 
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فً حالة التولؾ  -مع العلم أن جهات أخرى لد تتكلؾ بصرؾ بعض التعوٌضات لؤلجٌر 

أو الحادثة  مثل الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً فً حالة المرض -عن الشؽل 

العادٌٌن أو شركات التؤمٌن فً حالة حادثة الشؽل و المرض المهنً أو المشؽل شخصًٌا 

 .  إذا لم ٌكن مإمنا ضدهما لفابدة أجرابه

المستخدمٌن  ، أن عدد العمال و ، سعد الدٌن العثمانً و لد كشؾ ربٌس الحكومة

إعبلن تولؾ مإسساتهم المنخرطٌن فً الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً الذٌن تم 

 . ألؾ 600بشكل كلً أو جزبً ٌمارب 

 . (  2020مارس  31الجرٌدة اإللكترونٌة هسبرٌس لٌوم  )

 :  و بالنسبة لحالتنا ، ٌختلؾ الحكم بحسب عدة سٌنارٌوهات محتملة

الحالة األولى : إذا كان تولٌؾ الشؽل بمبادرة و إرادة حرة تلمابٌة من المشؽل 

اء الكورونا على صحته و كذا سبلمة األجراء فنعتمد أنه ٌظل ملتزما خوفا من آثار وب

بؤداء أجور األجراء الذٌن ؼادروا الشؽل بطلب من مشؽلهم حالة كونهم كانوا واضعٌن 

 .  أنفسهم رهن إشارته

الحالة الثانٌة : إذا كان تولٌؾ الشؽل لد نهض بمثابة لوة لاهرة بالنسبة للمشؽل 

أو تعذر تنمل األجراء من محل سكناهم إلى ممر العمل ، أي أن تولؾ بفعل إؼبلق الحدود 

الشؽل كان خارجا عن إرادته و لم ٌكن بوسعه تولع ذلن الحدث مع استحالة دفعه ، فنعتمد 

وجب و أنه ، من باب العدالة و اإلنصاؾ ، إعفاء المشؽل من أي مسإولٌة إزاء األجراء

خرى لتعوٌض األجراء عن فمدان أجور خاصة آنذان البحث عن وسابل أخرى و مداخل أ

 .  و أن ال ٌد لهم ، هم أٌضا ، فً ذلن التولؾ عن الشؽل

كما لد ٌندرج ضمن هذه الحالة ما ٌعرؾ ب " فعل األمٌر " الذي تجلى فً ببلدنا 

من خبلل من المراسٌم و المرارات التً كان من آثارها تعطٌل العمل بمجموعة من 
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رها التجول بشوارع معٌنة و ما نتج عنه من إؼبلق للمإسسات المماوالت ، بل و حظ

 .  اإلنتاجٌة التً تمع فً دابرتها

        352و هً الحالة التً لد تستنج من ممتضٌات الفمرة األخٌرة من المادة 

من مدونة الشؽل التً اعتبرت مدة اإلؼبلق المإلت للمماولة بممتضى لرار إداري تندرج 

 فعلً المعتد بها ، و ما ٌعنٌه ذلن من استحماق األجٌر ألجوره عن ضمن مدة الشؽل ال

 .  مدة التولؾ الناتج عن ذلن اإلؼبلق

و لعل من مهام لجنة الٌمظة االلتصادٌة و الصندوق الوطنً الخاص بمواجهة آثار 

هذا الوباء ، االنكباب على مثل هذا الحاالت التً تضٌع فٌها أجور األجراء دون أن ٌكون 

 .  ء أو المشؽل مسإولٌن عن حدوثهاهإال

و بخصوص المماوالت التً اضطرت إلى التولؾ الكلً أو الجزبً عن مواصلة 

       درهم لؤلجراء من  2000نشاطها ، فمد دعت لجنة الٌمظة إلى تخصٌص مبلػ 

             30مارس إلى  15خبلل الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً عن الفترة الممتدة من 

 .  2020ٌونٌو 

ن تكون أالذي ٌؽادر عمله دون بالنسبة لؤلجٌر ر األجمن حرمان الو أكدت على 

 .  جزبًٌا عن الشؽل أومماولته متولفة كلًٌا 

و المتعلمة  32من المادة  7الحالة الثالثة : و هً التً ٌثٌرها ؼموض الفمرة رلم 

بحالة " اإلؼبلق المانونً للمماولة بصفة مإلتة " ، طالما تظل عبارة " المانونً " 

فضفاضة تحتمل استٌعاب كثٌر من الحاالت ، كاإلؼبلق العمابً اإلداري كما ٌحصل 

  حبلت التجارٌة التً تخرق ممتضٌات الحجر الصحً ، خبلل هذه الفترة فً مواجهة الم

و كذا اإلؼبلق ألسباب التصادٌة أو تكنولوجٌة أو هٌكلٌة و الذي استنفذ معه المشؽل 

و ما ٌلٌها ( و كذا اإلؼبلق  66اإلجراءات اإلدارٌة الممررة فً مدونة الشؽل ) المادة 

 .  الصفة فً ذلن اإلضراب المضاد إلضراب ؼٌر مشروع إذا تمكن المشؽل إثبات تلن
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و هو ما ٌعنً اختبلؾ و تعدد األحكام المانونٌة المناسبة بخصوص مصٌر أجر 

 :  األجٌر

فإذا تعلك األمر باإلؼبلق العمابً اإلداري أو المضابً ، استحك األجراء أجورهم 

عن فترة تولؾ الشؽل بفعل ذلن اإلؼبلق ، كما جاء ذلن واضًحا من خبلل ممتضٌات 

              متضٌات التشرٌعٌة ،فً حالة خرق الم ، خولت للمحكمة ة الشؽل التًمدون

لصحة ، أن تصدر حكمها حفظ ا ، المتعلمة بمراعاة شروط السالمة و أو التنظٌمٌة

          و حٌث ٌجب على المشغل  بمرار اإلغالق المإلت للمإسسة ، ممرونا باإلدانة ،

         أداء ما ٌستحمه أجراإه من أجور ،طٌلة مدة اإلغالق المإلت ، فً  أن ٌستمر ،

                      فوائد مادٌة أو عٌنٌة كانوا ٌتماضونها لبل تارٌخ اإلغالق . تعوٌضات ، و و

 .  ( من مدونة الشغل 301و  300) المادتان 

المذكورة ، فمعلوم أن أما الحالة الثانٌة المتعلمة باإلؼبلق المرتبط باألسباب 

  الحصول على إذن إداري من عامل العمالة أو اإلللٌم  -عملًٌا  -المشؽلٌن ٌتعذر علٌهم 

من أجل الترخٌص لهم باإلؼبلق أو الفصل الجزبً لؤلجراء و لو توفرت فعلًٌا تلن 

األسباب ، و ذلن ترجٌحا لؤلمن و استمرار مناصب الشؽل على الصعوبات المالٌة التً 

 .  تعرفها المماوالت لد

لذلن نعتمد أن المرحلة الحرجة الحالٌة تمتضً أن تراجع السلطات العمومٌة 

           مولفها السابك ، و أن تستجٌب لمثل تلن الطلبات التً تمدمها المماوالت التً توجد 

 فً وضعٌة مالٌة صعبة ، و علًما بؤن ممتضٌات مدونة الشؽل تخول -بفعل هذا الوباء  -

                ضحاٌا ذلن اإلؼبلق  -تعوٌضات معٌنة لؤلجراء  -فً حالة منح اإلذن  -لؤلجراء 

 .  و إن كانت تظل زهٌدة -أو الفصل الجزبً 

أما عن الحالة الثالثة المتعلمة باإلؼبلق المضاد لئلضراب ؼٌر المشروع ، و على 

ؼبلق الذي لد ٌعمبه ، الرؼم من ؼٌاب تنظٌم تشرٌعً لممارسة حك اإلضراب و اإل

، للمانون و مبادئ العدل و اإلنصاؾفً ضوء المبادئ العامة  -فٌمكننا أن نجازؾ بالمول 
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و كذا فً ضوء العمل المضابً الذي ساهم ، إلى حد كبٌر ، فً تحدٌد معالم التمٌٌز بٌن 

 بؤن هذا اإلؼبلق ال ٌلزم معه المشؽل -اإلضراب المشروع و اإلضراب ؼٌر المشروع 

بؤداء أجور األجراء الذٌن تولؾ شؽلهم بسبب ذلن اإلؼبلق ، كلما ثبت ، فعبل ، عدم 

 .  مشروعٌة ذلن اإلضراب

ضراب بارزة بمناسبة هذا هذا مع التذكٌر بؤن الساحة العمالٌة لم تعرؾ حركات إ

طالما تسود وسابل بدٌلة بمبادرات من أرباب المماوالت أو من السلطات  الوباء ،

     العبللة بٌن أطراؾ عبللات  ترمً إلى التخفٌؾ من اآلثار االجتماعٌة فً العمومٌة

، هذا فضبًل عن اإلحراج الذي لد توجد علٌه النمابات المهنٌة للدعوة إلضراب فً  الشؽل

مثل ظروؾ هذا الوباء ، و حٌث سترجع كفة التسوٌة الودٌة و الحوار االجتماعً حول 

 .  هذه الجابحة المضاٌا العدٌدة التً تطرحها

أما الحالة الرابعة و التً أثار فٌها المشرع حالة اإلؼبلق ، فمد جاءت ضمن تمرٌر 

مدونة الشؽل الحكم الماضً بؤن مدة اإلؼبلق المإلت للمماولة بسبب لوة لاهرة ، تعتبر 

من مدة الشؽل المعتد بها ، و هو ما لد ٌستفاد منه  فترة شؽل فعلً ال ٌمكن إسماطها

 .  ألجورهم عن مدة تولؾ شؽله الناتج عن اإلؼبلق المذكور األجٌراستحماق 

 

االتفاق  -فً ظل األزمة الناتجة عن هذا الوباء  -هل ٌحك للمشغل  : 33السإال 

مع األجراء على تخوٌلهم أجورا ألل من الحد األدنى لألجور مع احتفاظهم بمناصب 

 شغلهم ؟

 

على الرؼم من أن الممتضٌات الممررة لتخوٌل األجراء الحد األدنى لؤلجور من 

جزاء ، فلٌس هنان مانع من أن ٌتم االتفاق بٌن النظام العام و تمع مخالفتها تحت طابلة ال

   المشؽل و ممثلً األجراء على النزول عن ذلن الحد األدنى لما فٌه مصلحة المماولة 

من جهة و مصلحة األجراء فً االحتفاظ بمناصب شؽلهم من جهة أخرى ، و علًما بؤن 
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   لؾ سرٌانه عند انتهاء ذلن اإلجراء المتخذ بممتضى االتفاق ٌظل تدبًٌرا استثنابٌا ٌتو

 .  هذه األزمة

                        االتفالات المخالفة للمانون ي ٌندرج ضمنو هو االتفاق الذ

(les Accords dérogatoires)  بل إننا نبلحظ أن المشرع لد شرعن مثل هذه .

، مدونة الشؽل (من  185) المادة اإلمكانٌة فً حالة االتفاق على التملٌص من مدة الشؽل 

و بالتالً لد تنزل عن ذلن الحد إذا  حٌث لرر استحماق األجراء نصؾ أجورهم العادٌة

 .  كان األجراء ٌتماضون أصبل ذلن الحد األدنى فمط

 

دنى األجر ، : بالنسبة لألجراء الذٌن ٌتماضون أجورا تفوق الحد األ 34السإال 

التخفٌض من أجورهم بفعل األزمة هل ٌمكن للمشغل أن ٌتفاوض معهم من أجل 

 االلتصادٌة الناتجة عن الوباء المذكور ؟

 

على الرؼم من أن العمد شرٌعة المتعالدٌن و علًما بؤن بعض أصناؾ األجراء 

كاألطر لد ٌحصلون على أجور بمبالػ مرتفعة ، فلٌس هنان مانع لانونً من أن ٌتنازلوا 

وز هذه األزمة الناتجة عن وباء على تجاعن جزء من أجورهم بؽاٌة مساعدة المشؽل 

كورونا ، عوض اضطراره للجوء إلى الفصل الجزبً أو إؼبلق المماولة أو التملٌص من 

بمحض إرادة  لكن ٌجب علٌه أن ٌتخذ هذا التنازل بصفة طوعٌة و مدة الشؽل العادٌة

 .  اإلطار دون تهدٌد من طرؾ مشؽله

أجٌر على حدة من أجل تخفٌض أجره ،  و كما لد ٌكون االتفاق صحًٌحا بٌن كل

لد ٌكون كذلن إذا كان جماعٌا أبرم بٌن المشؽل و ممثلً األجراء ، طالما تستمد مثل هذه 

   من لانون االلتزامات 230) الفصل  االتفالات لوتها الملزمة من مبادئ المانون المدنً

 . (  العمود و
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العلٌا ومطالبتهم بتؤدٌة العمل هل ٌحك للمشغل تملٌص أجر األطر :  35السإال 

 ؟ خالل فترة الحجر الصحً علما أن المماولة متولفة

 

ال ٌمكن  ، و األجر عنصرا جوهرٌا فً عمد الشؽل ارتباطا بالسإال السابك ٌعتبر

، فكل المحاكم تعتبره ركنا جوهرٌا  بؤي حال من األحوال المساس به دون موافمة األجٌر

 . فً عمد الشؽل

مطالبة األطر باالستمرار فً العمل  المإلت للمماولة بإرادة المشؽل وفاإلؼبلق 

رؼم تولؾ الشؽل بها وأداء عملهم طوال مدة الشؽل العادٌة ٌمنعه من التملٌص من أجور 

 ، حٌث ٌعتبر ذلن تؽٌٌرا لبنود العمد بصفة أحادٌة ٌستطٌع اإلطار المعنً  هإالء األطر

ٌكون المشؽل مسإوال فً هذه الحالة عن هذا  ؽل وأن ٌمتنع فً مواجهته من أداء الش

 . االمتناع الذي ٌكٌفه الماضً على أساس أنه طرد ممنع

لكن فً ظل ما ٌخلفه وباء كورونا من تداعٌات السٌما بالنسبة لبعض المماوالت 

             ، خاصة  تكالٌفها بتملٌص أجور األطر لد تضطر المماولة إلى التخفٌؾ من أعبابها و

، فهً فً اعتمادنا تظل أمرا ممبوال طالما أن األمر  أن هذه األجور تكون عادة مرتفعة و

 .  بعد رفع الحجر الصحً ستعود األمور إلى حالتها الطبٌعٌة ، و لن ٌستمر طوٌبل

هإالء األطر أن ٌتحلوا بروح التضحٌة إلنماذ  علما بؤنه ٌفترض فً مثل و

     ولة من شؤنه السٌما إذا كان تملٌص أجورهم فً حدود معم ، اإلبماء علٌها المماولة و

 . مماولتهم من االندثار أن ٌساهم فً إنماذ
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منحة  و بمكمالت األجر كمنحة التنمل التشبثهل ٌحك لألجٌر :  36السإال 

المماولة  ، عند تولف منحة المواظبة و منحة المردودٌة و  منحة العمل اللٌلً و األكل

 ؟ بصفة مإلتة مع أدائها ألجرائها كال أو بعضا من أجورهم

 

ترتبط توابع األجر إما  توابعه و ٌتكون أجر األجٌر عادة من أجر أساسً و

 . بالمانون أو العرؾ داخل المماولة أو بالمانون االتفالً

 من مدونة الشؽل  350، إذ تنص المادة  فمنحة األلدمٌة تجد أساسها فً المانون

أن األجٌر ٌستفٌد بموة المانون من عبلوة ألدمٌة تحدد نسبتها على حسب ألدمٌة األجٌر من 

 . بالمبة من األجر المإدى له 25بالمبة إلى  5

مجموعة من المنح التً اعتاد المشؽلون منحها على كما تشتمل توابع األجر 

            ( risquesمنحة المخاطر  األشؽال فً وضعٌة صعبة )ألجرابهم إما إلنجاز 

              ( pénibilité نجاز أشؽال مضنٌة )( أو إل salissure نجازهم أشؽال مدنسة )أو إل

    (  repas ( أو منحة األكل ) transport أو منح لها وظٌفة اجتماعٌة كمنحة التنمل )

 داء العمل خبلل العطلة األسبوعٌةأو أل (fonctionأو ألداء وظٌفة معٌنة )منحة الوظٌفة 

( zone)منحة المنطمة  أو إلنجاز الشؽل فً مناطك صعبة(  astreinteمنحة الدٌمومة  )

 ( . prime de chef d’équipeمنحة التسٌٌر  أو لرباسة فرلة )

         لذا إذا تولؾ  .اهأن عددا من هذه المنح مرتبط بؤداء الشؽل موضوع ٌتبٌن

سواء كان التولؾ بإرادة المشؽل أو بؤمر من  ، عمد شؽل األجٌر بسبب وباء كورونا

ال  و ، مشروطة بؤداء العمل تتولؾ بدورها فكل منحة مرتبطة و ، السلطات العمومٌة

 . منحة األلدمٌة األساسً وٌلزم المشؽل إال بؤداء األجر 

ؼٌر أن النظام الداخلً أو االتفالٌة الجماعٌة أو العرؾ الجاري به العمل لد ٌنص 

التً تنص من مدونة الشؽل  11من تم ٌتعٌن تطبٌك المادة  و ، على خبلؾ هذا األمر
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        على أنه ال تحول أحكام مدونة الشؽل دون تطبٌك ممتضٌات األنظمة األساسٌة أو 

عمد الشؽل أو االتفالٌة الجماعٌة أو النظام الداخلً أو ما جرى علٌه العرؾ من أحكام 

 .  أكثر فابدة لؤلجراء

 

 ؟ بمناسبة وباء كورونا هل ٌحك للمشغل التخفٌض من األجر : 37السإال 

 

أهم عنصر  ، باعتباره أحد العناصر األساسٌة لعمد الشؽل و إن المساس باألجر

هً عدم جواز تعدٌل  ، ٌظل أمرا استثنابٌا على الماعدة األصٌلة و استمرارٌتهلضمان 

كما حرصت على حماٌة الهاجس  ، إال أن مدونة الشؽل و العناصر الجوهرٌة لعمد الشؽل

، فإنها استحضرت بموة التؽٌٌرات التً ٌمكن أن تمس المماولة  االجتماعً المعٌشً

ال من  ال من حٌث تصنٌفه و 19كبٌر كوفٌد كمحرن التصادي بشكل ٌحاكً إلى حد 

، بعد استشارة مندوبً  على أنه ٌمكن للمشؽل 185، حٌث جاء فً المادة  حٌث آثاره

     ، أن ٌملص من مدة الشؽل العادٌة  األجراء والممثلٌن النمابٌٌن بالمماولة عند وجودهم

ذلن عند حدوث أزمة  ، و لفترة متصلة أو منفصلة ال تتجاوز ستٌن ٌوما فً السنة و

     التصادٌة عابرة لمماولته أو لظروؾ طاربة خارجة عن إرادته على أن ال ٌمل األجر 

 . بالمبة من األجر العادي 50،  ( عن المدة الفعلٌة المخفض )

المبلحظ أن المشرع لد تشدد فً شروط التخفٌض من األجر إذا كانت المدة  و

فً حالة  ة الهٌآت التمثٌلٌة لؤلجراء الموجودة و، حٌث تطلب موافم ٌوما 60ستتجاوز 

تخلؾ هذا الشرط فبل مجال لتمدٌد التملٌص من مدة الشؽل الذي ٌرافمه تخفٌض من األجر 

               من مدونة الشؽل  67سوى من خبلل استنفاذ المسطرة المنصوص علٌها فً المادة 

 .  ( مسطرته ، مشتمبلته و التً تنظم طلب الفصل )
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( بمناسبة  ، أو األكل ... هل تعتبر المنح االستثنائٌة ) للتنمل : 38السإال 

 ؟ جائحة كورونا حمولا مكتسبة لألجراء

 

( ال نجد  وما ٌلٌها 345المادة  من خبلل األحكام المنظمة لؤلجر بمدونة الشؽل )

إجابة مباشرة حول ما إذا كانت بعض المنح االستثنابٌة التً ٌمكن أن ٌمدمها المشؽل 

  حمولا مكتسبة لؤلجراء تلؽى بعد ارتفاع السبب الذي أدى بالمشؽل  19بمناسبة كوفٌد 

 . إلى إلرارها

تحت ضؽط  –أو اضطراره  –ٌعود سبب هذه المنح إلى مراعاة المشؽل 

على ظروؾ العمل كإؼبلق محبلت األكل  19الظروؾ االستثنابٌة التً ٌطرحها كوفٌد 

المجاورة للمماولة أو الزٌادة فً ثمن سٌارات األجرة نتٌجة لرار التخفٌض من عدد 

   ركاب ما ٌعنً  3إلى  6ٌرة من حٌث تمرر تملٌص عدد سٌارات األجرة الكب ركابها )

، حٌث آثر المشؽل بمناسبة هذه الولابع التً شكلت  ( أن تكلفة النمل أصبحت مضاعفة

هنا ٌجب  ، و ضؽطا مالٌا إضافٌا على أجراءه تمكٌنهم من منحة استثنابٌة بمناسبتها

التً تبمى  حالة الزٌادة فً ساعات الشؽل و التمٌٌز بٌن هذه الحالة التً نحن بصددها و

              المرسوم التطبٌمً  و 196ممتضٌات التعوٌضات الناشبة عنها منظمة بحكم المادة 

 .2.04.570رلم 

     المنح  بخبلؾ مفهوم األجر الذي ٌضم بٌن طٌاته جمٌع المنافع و المزاٌا و و

ال ٌعتبر حما ، فإن هذا األداء  الحلوان التً ٌمكن أن ٌتحصل علٌه األجٌر بمناسبة عمله و

ال تتوفر به العناصر المستمر علٌها لضاء العتباره حما  مكتسبا مادام مستمبل عن األجر و

م منحه بمناسبة ظرؾ استثنابً ، علما أنه لد ت ( ، االستمرارٌة مٌة، العمو المدم مكتسبا )

 . ٌسمط بانتهاء السبب المنشا له
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المطاعات التً الزالت تشتغل هل ٌستفٌد األجٌر الذي ٌشتغل فً :  39السإال 

 ؟ أم ال ً فترة الحجر الصحً من منحة خاصةف

 

ؼٌر أن األنظمة الداخلٌة أو اتفالٌة  . مدونة الشؽل على مثل هذا الممتضىال تنص 

بٌة فً حاالت العرؾ داخل المماولة ٌمكنه أن ٌنص على منح استثنا أوالجماعٌة الشؽل 

 . عٌشه الٌومنمحددة لد تشابه ما 

استثنابٌة تإدى  منحةؾ أن ٌتمتع هإالء األجراء بصاننعتمد أنه من العدالة و اإل و

استمرارٌتها بل  طالما أنهم ٌإدون دورا هاما لٌس فمط للمماولة و من طرؾ مماولتهم

 هو ما تم العمل به فً بعض التشرٌعات الممارنة كفرنسا ، و أٌضا للمواطنٌن و الوطن

 . مثبل

 

درهم على أجراء المماوالت  2000ٌمتصر إجراء منح هل  : 40السإال 

 ؟ فمط المنخرطة فً االتحاد العام لمماوالت المغرب

 

ٌهم جمٌع األجراء المصرح بهم للصندوق الوطنً للضمان  اإلجراءهذا 

العام  بؽض النظر عن انتماء مماولتهم أم ال لبلتحاد 2020االجتماعً خبلل شهر فبراٌر 

 . لمماوالت المؽرب
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ما هً التعوٌضات المستحمة لألجٌر من طرف الصندوق الوطنً  : 41 السإال

 ؟ / مرض كورونا للضمان االجتماعً بمناسبة إصابة األجٌر بفٌروس

 

 :  ٌستفٌد األجٌر من عدة تعوٌضات

  ( أٌام األولى شرٌطة تمدٌم شهادة طبٌة 3)ثبلثة التعوٌض عن المرض عدا

 . فً اآلجال المانونٌة

  عن المرض  اإلجباريمصارٌؾ المرض و التطبٌب وفك نظام التؤمٌن

AMO. 

 منحة التعزٌة إذا توفً األجٌر المصاب من جراء وباء كورونا . 

  منحة الزمانة إذا استحال علٌه فٌما بعد أداء عمله نتٌجة عجز دابم          

 . أو مإلت

 رواتب المتوفى عنهم للزوجة و األوالد وفك شروط معٌنة . 

        مواكبة المماوالت التً توجد فً وضعٌة صعبة  إطارفً  إلى ذلن و باإلضافة

     من جراء تفشً كورونا اتخذت لجنة الٌمظة االلتصادٌة جملة من التدابٌر من بٌنها 

         التدبٌر الذي ٌمضً بصرؾ الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً تعوٌض جزافً 

                 إلى  فبراٌرشهر منتصؾ درهم صافً خبلل الفترة الممتدة من  2000لدره 

المصرح بهم  هذا التعوٌض ٌهم األجراء الذٌن تولفوا مإلتا عن العمل و . 2020ٌونٌو 

من طرؾ  2020لدى الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً برسم شهر فبراٌر 

     اء التدابٌر المتخذة للولاٌة من انتشار هذا الوباء المماوالت التً تواجه صعوبات من جر

              ٌحتفظ هإالء األجراء خبلل نفس الفترة بالحك فً االستفادة من التعوٌضات العابلٌة  و

 . عن المرض حسب المانون الجاري به العمل اإلجباريالتؤمٌن  و
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لممررة من طرف صندوق من هم األجراء المعنٌون بالتعوٌضات ا : 42السإال 

 ؟ جل الحد من كورونا فٌروسأالتضامن من 

 

من الفبات المستفٌدة من تدخل الصندوق الوطنً للضمان  أصناؾ 3ثبلثة ن هنا

 االجتماعً للتخفٌؾ من جابحة كورونا :

اللذٌن تم التصرٌح بهم من طرؾ المشؽل فً  األجراء المتولفة عمود شؽلهم و

 . درهم 2000شهر فبراٌر، هإالء ٌستفٌدون من تعوٌض لدره 

             فبات األجراء العاملٌن فً المطاع ؼٌر المهٌكل الحاصلٌن على بطالة رمٌد 

                  درهم  800اللذٌن ٌستفٌدون حسب وضعهم العابلً من منحة محددة ما بٌن  و

 . درهم 1200و 

التً ستستفٌد من نفس المنحة  الفبات األخرى التً ال تتوفر على بطالة رمٌد و

     الذٌن ٌستفٌدون من منحة محددة  ، و االلتصادٌة الٌمظةلجنة  التً حددتهاشروط الوفك 

توزٌع هذه المنحة فً األٌام  سٌشرع فً تسجٌل و درهم و 1200 درهم و 800ما بٌن 

 . الممبلة
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ما هو دور الهٌئات التمثٌلٌة لألجراء فً التخفٌف من آثار أزمة  : 43السإال 

 ؟ كورونا داخل المماولة

 

، كل حسب اختصاصه أن ٌتدخل للولاٌة  هنان عدة هٌبات تمثٌلٌة لؤلجراء ٌمكنها

 : أو التخفٌؾ من آثار كورونا داخل المماولة نحصرها فً الهٌبات التالٌة

  مندوبو األجراء. 

  الممثلون النمابٌون. 

 لجنة المماولة . 

 حفظ الصحة  لجنة السبلمة و. 

  النمابً الممثلالمكتب النمابً أو . 

   اإلخبار وتتراوح بٌن االستشارة و المفاوضة  تختلؾ األدوار حسب الهٌؤة و و

 إلشران وتعتبر هذه الهٌآت صمام األمان لتجاوز هذه المرحلة  ، و الدفاع الشكاٌة و و

األجراء فً اتخاذ بعض المرارات الهامة التً من شانها المساهمة فً الحد من آثار وباء 

 كورونا.

 ؟ ما هو دور مندوبً األجراء فً التخفٌف من آثار أزمة كورونا داخل المماولة 

 :  تتمثل مهمة مندوب األجراء فٌما ٌلً

عدم احترام المشؽل تمدٌم الشكاٌات الفردٌة المتعلمة بظروؾ العمل الناتجة عن 

فً حالة عدم استجابة المشؽل  للتدابٌر المعتمدة للولاٌة من إصابة أجراءه بداء كورونا و

 . لتلن الشكاٌات ٌحك له اللجوء إلى مفتش الشؽل للتدخل من أجل فرض احترامها
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  لجنة الصحة  منادٌب األجراء فً لجنة المماولة و ان ٌختارهماكما ٌشارن مندوب

زم تتتم استشارتهم أو االتفاق معهم فً الكثٌر من المرارات التً ٌع عندبذ و و السبلمة

 . لبٌة على السٌر العادي للمماولةالمشؽل اتخاذها لدرء وباء كورونا أو للحد من آثاره الس

 ؟ ما هو دور لجنة المماولة فً التخفٌف من آثار أزمة كورونا داخل المماولة 

، حٌث أنها تجتمع كلما دعت الضرورة إلى  استشاريتضطلع لجنة المماولة بدور 

أشهر لتضطلع بمهامها االستشارٌة حول سٌر المماولة  6ذلن أو على األلل مرة كل 

             ، للمماولة من جراء وباء كورونا اإلنتاجٌة اإلستراتٌجٌةالسٌما إذا تعلك األمر بتؽٌٌر 

نتوجات بسبب احتٌاج شدٌد لها من طرؾ أو إذا تعلك األمر برفع المردودٌة لبعض الم

 . إلخ ، المواد الؽذابٌة .... ل الٌد، مواد ؼس المواطنٌن كالكمامات

 ألسباب األجراءبعض أو كل  إعفاءكما أنها تضطلع بدور هام عند عزم المشؽل 

التصادٌة ... أو ما ٌماثلها إذ ٌجب على المشؽل استشارتها من أجل تفادي أو الحد من 

 . الفصلآثار 

ٌص كما ٌجتمع المشؽل مع لجنة المماولة عند عزمه تملٌص مدة الشؽل مع تمل

 . من مدونة الشؽل 186و  185 تٌناألجر وفما للماد

  ما هو دور لجنة السالمة وحفظ الصحة فً التخفٌف من آثار أزمة كورونا داخل

 ؟ كورونا 

حفظ الصحة بدور هام من أجل الحد من آثار وباء  تضطلع لجنة السبلمة و

 : كورونا إذ من مهامها

 . استمصاء خطر كورونا الذي لد ٌهدد األجراء داخل المماولة

 . العمل على تطبٌك النصوص المتعلمة باالحتراز من وباء كورونا

 . محٌطها السهر على الحفاظ على البٌبة داخل المماولة و
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بمناسبة  األجراء إصابةادرات التً من شؤنها أن تحد من اإلٌعاز باتخاذ كل المب

 . أو عند عملهم بهذا الوباء الخطٌرعملهم 

تمرٌر فً  بإعدادأجٌر بالوباء داخل العمل تتكلؾ  إصابةكما أنه فً حالة 

على أن ٌبعث المشؽل ذلن التمرٌر  اإلصابةالموضوع حول الظروؾ التً ولعت فٌها 

 . ( 341 و 340و  340و  339و  338المواد  ٌوم إلى مفتش الشؽل ) 15خبلل 

 ؟ ما هو دور الممثل النمابً فً التخفٌف من آثار أزمة كورونا داخل المماولة 

ٌعهد إلى الممثل النمابً بتمدٌم الملؾ المطلبً إلى المشؽل أو من ٌنوب عنه فً 

            كل ما ٌتعلك بمطالبة المشؽل باتخاذ التدابٌر االحترازٌة لمواجهة هذا الوباء كما ٌمكنه 

أن ٌولع كل االتفالات التً ٌمكن أن تنتج عن مفاوضاته مع المشؽل كما أن الممثل النمابً 

بصفته تلن ٌساهم فً الحد من آثار  ، و كون عضوا فً لجنة السبلمة و حفظ الصحةلد ٌ

 . وباء كورونا داخل المماولة

المسإولٌة خبلل  ٌتعٌن على الممثل النمابً أن ٌتحلى بؤعلى درجات النضج و و

أن ٌساهم بشكل فعال فً تحمٌك السلم االجتماعً  ، و هذه المرحلة التً تمر منها المماولة

ٌة المماولة المشاركة الفعالة فً اتخاذ المرارات التً من شؤنها المحافظة على استمرار و

 . من تم مناصب الشؽل و

  هل ٌمكن للنمابة المطالبة بحفظ الصحة والسالمة والولاٌة من وباء كورونا أم ٌبمى

 ؟ ذلن من اختصاص األجهزة والتمثٌلٌات الداخلٌة بالمماولة

            إلى الدفاع عن المصالح االلتصادٌة  396تهدؾ النمابات حسب المادة 

، كما  الجماعٌة للفبات التً تإطرها المعنوٌة و المهنٌة الفردٌة منها و و االجتماعٌة و

تستشار فً  تساهم فً التحضٌر للسٌاسة الوطنٌة فً المٌدانٌن االلتصادي و االجتماعً و

إلى هذا الدور  باإلضافة،  المضاٌا التً لها ارتباط بمجال تخصصهافً  جمٌع الخبلفات و

الجهوي ٌحك للمكتب النمابً داخل المماولة أن ٌدافع عن مصالح  أوالمطاعً  أوالوطنً 
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بوباء  إصابتهمالتدابٌر لتفادي  و االحتٌاطات و اإلجراءاتمنها طبعا اتخاذ  و األجراء

 كورونا.

لد صرح ربٌس الحكومة بـؤنه تتم استشارة النمابات لبل اتخاذ بعض التدابٌر  و

مختلؾ هٌاكلها على  ، حٌث أصبحت النمابات و 19االحترازٌة للولاٌة من وباء كوفٌد 

على المكاتب النمابٌة أن تؤخذ معه ٌتعٌن ، مما  اضطبلع تام بالطبٌعة الدلٌمة للمرحلة

  أن تساهم بشكل فعال  التً تمر بها بعض المماوالت و بعٌن االعتبار الوضعٌة الحرجة

 المماولة على  إبماءالتً من شؤنها المساهمة فً  سلمً فً اتخاذ المرارات الناجعة و و

 . لٌد الحٌاة

 

لد ٌندرج ضمن  : إذا كان التداول بشؤن الولاٌة من وباء الكورونا 44السإال 

اختصاصات لجنة حفظ الصحة و السالمة ، فما الحكم بالنسبة للمماوالت التً لم ٌسبك 

 ( أجٌر ؟ 50أن أحدثت تلن اللجنة على الرغم من توافرها على أكثر من خمسٌن ) 

 

من المعلوم أن المشرع لد عهد للجنة السبلمة و حفظ الصحة بالعدٌد من 

ستمصاء المخاطر المهنٌة التً سبلمة األجراء من لبٌل االصبلحٌات المرتبطة بصحة و 

التنظٌمٌة فً مجال  تتهدد أجراء المماولة و العمل على تطبٌك النصوص التشرٌعٌة و

حفظ الصحة و السهر على الحفاظ على البٌئة داخل المماولة و تنمٌة  السالمة و

السالمة داخل المماولة روح الحفاظ على  اإلحساس بضرورة اتماء المخاطر المهنٌة ، و

 ( . 338) المادة 

و واضح أن التداول فً أسالٌب الولاٌة من هذا الوباء ٌندرج بداهة ضمن تلن 

الصالحٌات ، لذلن هل سٌحرم األجراء من هذه الخدمات التً تمدمها تلن اللجنة لمجرد 

 أن المشغل خالف المانون بعدم إحداثها بمماولته ؟
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التً رتبها المانون فً مواجهة مثل هذه السلوكات بغض النظر عن الجزاءات 

التً لد ٌؤتٌها بعض المشغلٌن ، نعتمد أن األجهزة التمثٌلٌة األخرى المتواجدة بالمماولة 

لد ٌكون من حمها ممارسة تلن الصالحٌات المخولة للجنة السالمة و الصحة ، و نمصد 

ٌتهما واسعة فً فرض تطبٌك صالح تبها مندوب األجراء و المكتب النمابً طالما جاء

  .  ممتضٌات مدونة الشغل

 

: هل ٌمكن للنمابات المهنٌة باعتبارها شخصا اعتبارٌا أن تماضً  45السإال 

السلطات العمومٌة بصفتها مطالبة بالحك المدنً من أجل طلب تعوٌض عن حرمان 

منخرطٌها األجراء من أجورهم بفعل أمر تلن السلطات بإغالق بعض المماوالت تفادًٌا 

 النتشار وباء الكورونا ؟

 

المهنٌة حك الدفاع عن المصالح االلتصادٌة و االجتماعٌة من المعلوم أن للنمابات 

و المعنوٌة و المهنٌة الفردٌة منها و الجماعٌة للفبات التً تإطرها و تتمتع باألهلٌة 

المدنٌة بالحك فً التماضً و ممارسة جمٌع الحموق التً ٌتمتع بها المطالب بالحك المدنً 

لتً تلحك ضررا مباشرا أو ؼٌر مباشر لدى المحاكم فً كل ما له عبللة باألعمال ا

بالمصالح الفردٌة أو الجماعٌة لؤلشخاص الذٌن تعمل على تؤطٌرهم أو بالمصلحة 

             من  404و  396المادتان  و للحرفة التً تتولى تمثٌلها . )الجماعٌة للمهنة أ

 . (  مدونة الشؽل

تمارس الدعوى ضد  و النمابات بتلن الصفة و الصبلحٌات ٌبمى من حمها أن

الدولة للمطالبة بالتعوٌض عن الضرر البلحك بالفبات التً تإطرها من جراء حرمان 

خاصة إذا لم ٌتم تمتٌع أولبن األجراء  منخرطٌها من أجورهم بفعل تدخل السلطة العامة ،

، أو منحة بؤجورهم المناسبة لفترة الحجر الصحً الذي خضعوا له دون إرادتهم 
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و مع ذلن ٌبمى من حك هذه األخٌرة أن تدفع  .نً للضمان االجتماعً الصندوق الوط

 .  بمانون الطوارئ المشار إلٌه أعبله لدفع المسإولٌة عنها

 

بفعل التوتر الذي لد تعرفه المماوالت على إثر ما خلفه هذا الوباء  : 46السإال 

من ذعر و خوف وسط جمٌع المواطنٌن ، هل ٌمكن أن تسوى نزاعات الشغل الجماعٌة 

 بآلٌات أخرى بدٌلة عن اآللٌات الممررة بمدونة الشغل فً كتابها السادس ؟

 

نذكر بداٌة إلى أن مسطرة تسوٌة نزاعات الشؽل الجماعٌة و الممررة فً الكتاب 

السادس من مدونة الشؽل ال تعرؾ التفعٌل السابد على مستوى الممارسة العملٌة ، بحث 

     للما ٌتم اللجوء إلٌها و فً أحسن األحوال تتولؾ مراحلها عند اللجنة اإلللٌمٌة للبحث 

ر النزاع الجماعً إلى مرحلة اللجنة الوطنٌة للبحث و المصالحة و المصالحة دون أن ٌم

 .  و باألحرى مرحلة التحكٌم

 -على مستوى المماولة  -و هو ما ٌعنً أن جل النزاعات الجماعٌة تتم تسوٌتها 

بوسابل بدٌلة كاالستشارة و التفاوض مع المكتب النمابً و مندوبً األجراء فً جل 

 .  ولاٌة من هذا الوباء و طرق مواجهة انتشارهالمضاٌا بما فٌها سبل ال

و هً المداخل التً أتاحتها مدونة الشؽل ألطراؾ النزاع الجماعً من خبلل 

 .  العدٌد من ممتضٌاتها
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: إذا دشن مجموعة من األجراء أو نمابة مهنٌة إضرابا فً مواجهة  47السإال 

( ، فهل ٌعتبر  كالكمامات ) الكوروناالمشغل الذي لم ٌوفر لهم وسائل الولاٌة من وباء 

 هذا اإلضراب مشروعا ؟

 

إن اإلضراب كما ٌندلع من أجل دفع المشؽل إلى تلبٌة مطالب تفوق ما ٌمرره 

المانون من ضمانات و امتٌازات ، لد ٌُشن أٌضا فمط من أجل الضؽط على المشؽل 

لتطبٌك ممتضٌات المانون . و هً الحالة موضوع السإال طالما ٌظل من التزامات 

ت السبلمة البلزمة للحفاظ على صحة المشؽل أن ٌوفر شروط الولاٌة الصحٌة و متطلبا

األجراء و ذلن وفك ممتضٌات المسم الرابع من الكتاب الثانً من مدونة الشؽل . و من تم 

       إضرابًا مشروًعا و لو فً ؼٌاب لانون تنظٌمً ٌحدد شروط  برااإلضٌعتبر ذلن 

حمولهم و إجراءات ممارسة ذلن الحك ، طالما كان األجراء فً مولؾ دفاعً عن 

 .  الممررة لانونا

 

: إذا كانت مدونة الشغل لد ألزمت المشغل باستنفاذ إجراءات متعددة  48السإال 

من أجل تدشٌن المفاوضة الجماعٌة ، فهل ٌشفع هذا الوباء للمشغل تجاوز البعض من 

تلن اإلجراءات للوصول إلى إبرام بعض االتفالات الجماعٌة لتدبٌر هذه المرحلة الحرجة 

 ا فٌه مصلحة كل من األجراء و المماولة ؟لم

 

 92إذا كانت مدونة الشؽل لد نظمت و ألول مرة المفاوضة الجماعٌة ) المواد من 

          أن الفرلاء االلتصادٌٌن  ( ، فمد لوحظ على مستوى الممارسة العملٌة 103إلى 

بذلن التنظٌم و ما زالوا ٌمارسون الحوار االجتماعً بموة  نوٌعببوو االجتماعٌٌن ال 

األمر الوالع بداًل عن لوة المانون ، لذلن فمد تكون ممبولة االتفالات الجماعٌة المنبثمة عن 
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المفاوضة الجماعٌة أٌا كانت شكلٌاتها و إجراءاتها ، خاصة إذا كان من ؼاٌاتها تدبٌر 

 . الولاٌة و مواجهة هذا الوباء

 

هل ٌجوز لألجراء المٌام باإلضراب فً حالة عدم احترام المشغل  : 49السإال 

 ؟للتدابٌر االحترازٌة المعلن عنها من طرف السلطات الحكومٌة 

 

على أنه كل تولؾ جماعً عن العمل ٌتم بصفة مدبرة ولمدة  اإلضرابٌعرؾ 

محددة من أجل الدفاع عن حك من الحموق أو مصلحة من المصالح االجتماعٌة 

        جابزا طالما  اإلضراب، لذا ٌبمى اللجوء إلى  وااللتصادٌة والمعنوٌة المباشرة لؤلجراء

، ؼٌر أن لرار  الحترازٌة المعلن عنهاالتدابٌر ا حترامابأن ممارسته جاءت لتلزم المشؽل 

حسب ما استمر علٌه العمل  المشؽل لبل المٌام به بإشعارٌجب أن ٌكون مسبولا  اإلضراب

 . المضابً

لكن فً ظل وضعٌة المماوالت الٌوم بالمؽرب ومضاعفات انتشار وباء كورونا 

إال أنه سٌكون  ، لانونٌا ولو كان ممبوال إضرابولرارات السلطات الحكومٌة ٌكون كل 

 . مطبوعا بطابع التعسؾ خصوصا أنه لد ٌإدي إلى اإلؼبلق الكلً للمماولة

ٌبمى مشروعا كلما كان سببه هو عدم احترام المشؽل لتدابٌر  اإلضرابلكن 

 . الصحة والسبلمة الممررة من أجل تفادي انتشار الوباء أو عدم أدابه ألجور األجراء

            المصحوب باعتصام أمام بوابة المماولة  اإلضرابلكن ٌطرح السإال عن 

لانونً فً  اإلضراب، هل هذا  أجٌرا 50الذي ٌتجاوز عدد المعتصمٌن به  أو بداخلها و

، إذ لد  اإلضرابتعسؾ فً ممارسة حك  ظل وضعٌة الحجر الصحً أم أنه تجاوز و

 .  ؼٌر لانونً مشروعا لكنه ٌكون تعسفٌا و اإلضرابٌكون 
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التفاوض من أجل دفع المشؽل إلى احترام  إد مبداعتما و اإلضرابب تجنب لذا ٌج

 .  التزاماته فً هذا الصدد

 

 ؟ إلضراباإلغالق المضاد لاللجوء إلى هل ٌجوز للمشغل  : 50السإال 

 

الكلً أو الجزبً لمماولته بسبب ممارسة حك  اإلؼبلقاللجوء إلى ٌمكن للمشؽل  ال

 . امشروعإذا كان هذا األخٌر  تعسفٌا لئلضرابالمضاد  اإلؼبلق ، حٌث ٌعتبر اإلضراب

داخل  اإلضرابحاصل بمناسبة التجمهر المشؽل من ال خوؾتؼٌر أنه فً حالة 

 بإؼبلقأن ٌؤمر فً هذه الحالة  ، ٌمكنه أجٌرا 50مكان العمل والذي لد ٌزٌد عدده على 

ٌتنافى  و احتمال انتشار وباء كوروناثؾ من مماولته طالما أن هذا التجمهر من شؤنه أن ٌك

 . مع تعلٌمات السلطات العمومٌة

لد اتخذ من أجل اتخاذ التدابٌر الولابٌة  لئلضرابالمضاد  اإلؼبلقلذا إذا كان 

ها فٌحك بسبلمة أجرا حفظ صحة و وأالبلزمة لحماٌة ممتلكات المماولة أو المإسسة 

 .  االحترازي اإلجراءذ هذا حٌنبذ فً اعتمادنا اتخا لمشؽلل

 

لرار السلطات الحكومٌة المعنٌة بإغالق بعض  بماذا ٌكٌف : 51السإال 

 ؟ المحالت والمإسسات وما تؤثٌره على الوضعٌة المانونٌة لألجراء داخل المماولة

 

ٌكٌؾ لرار السلطات الحكومٌة المتعلك بمنع بعض المإسسات من فتح أبوابها 

ٌسمٌه الفمه  و " فعل السلطة " بكونه وباء كوروناكتدبٌر احترازي لتجنب خطر انتشار 

من  269هو أحد أشكال الموة الماهرة الوارد تعرٌفها فً المادة  و ، المانونً فعل األمٌر

 . لانون االلتزامات و العمود



57 
 

التً  السلطات العمومٌة و إحدىففعل السلطة أو فعل األمٌر هو كل تدبٌر تتخذه 

خارج عن إرادة  االلتزام طالما أنه ؼٌر متولع ومستحٌل الدفع وتجعل من المستحٌل تنفٌذ 

 . األجٌر و المشؽل

على اعتبار أن وزارة الداخلٌة أمرت بتولؾ بعض المطاعات عن العمل بصفة  و

األندٌة و النمل  المطاعم و المبلهً و مإلتة تفادٌا النتشار وباء كورونا كالحمامات و

، فهذا المرار  العمل عن بعد ألجرابهااإلدارات التً ٌمكن  ( و بٌن المدن العمومً )

،  عالدٌة الواردة فً عمد الشؽلٌمكن كل من المشؽل أو األجٌر أن ٌتحلل من التزاماته الت

 . جر بدون عملأعمل تطبٌما للماعدة المعروفة ال سٌما أداء األجر الذي ٌكون ممابل الال

إلى أن صندوق التضامن لد تدخل عبر الصندوق الوطنً  نذكر مرة أخرى و

، من  للضمان االجتماعً من أجل تمكٌن األجراء المتولفٌن عن العمل وفك شروط محددة

 .2020تنتهً فً متم ٌونٌو  و 2020مارس  15تعوٌضات تبتدئ من تارٌخ 

 

،  بسبب آثار فٌروس كورونا أبوابهاا اعتزمت المماولة إغالق إذ : 52السإال 

خاصة أحكام  فهل تكون ملزمة بتطبٌك ممتضٌات اإلغالق الواردة بمدونة الشغل و

 ؟ الفصل ألسباب التصادٌة أو هٌكلٌة أو تكنولوجٌة أو ما ٌماثلها

 

ن المسم األول الممتضٌات الواردة فً الفرع السادس من الباب الخامس متعتبر 

، فلكً  من النظام العام 70و  69و  68و  67و  66المواد سٌما من مدونة الشؽل ال

  67المنصوص علٌها فً المادة  اإلجراءاتٌكون الفصل مشروعا البد للمشؽل أن ٌحترم 

التً من شؤنها أن تحول دون  اإلجراءاتالمتعلمة باستشارة ممثلً األجراء حول  و

ثم  . مماولته بصفة كلٌة إؼبلقاد كذلن الشؤن إذا أر ، و الفصل أو تخفؾ من آثاره السلبٌة

 اإلللٌم التً تنتهً بإذن ٌسلمه عامل العمالة أو و اإلدارٌةبعد ذلن المرور إلى المسطرة 
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                التصادٌة أو هٌكلٌة  ألسبابفصل للنظر فً طلبات ال اإلللٌمٌةوفك ما تمرره اللجنة 

 ما ٌماثلها.  وأ

 

    ما هو االختالف المائم بٌن المماوالت التً تمرر إغاللها إدارٌا  : 53السإال 

المماوالت المسموح باستمرار أنشطتها  ( و .، .. ، الحرف ، مطاعم ، فنادق مماهً )

 ؟ الصناعٌة .....

 

المماوالت المسموح  إن االختبلؾ المابم بٌن المماوالت التً تمرر إؼبللها إدارٌا و

 تمظهرات عدٌدة ٌمكن الولوؾ عندها من خبلل :باستمرارها له 

المماوالت التً اتخذ لرار إؼبللها هً تلن التً ٌنطبك علٌها المفهوم الوارد فً 

بإعبلن حالة  2020مارس  24الصادر فً  2.20.293المادة الثانٌة من المرسوم رلم 

كوفٌد  –ا الطوارئ الصحٌة بسابر أرجاء التراب الوطنً لمواجهة تفشً فٌروس كورون

ؼٌرها من المإسسات  ( منه وجوب إؼبلق المحبلت التجارٌة و د ، حٌث  جاء فً ) 19

ال ٌمكن فتح هذه  ، و التً تستمبل العموم خبلل فترة حالة الطوارئ الصحٌة المعلنة

، ٌنضاؾ إلٌها  المحبلت و المإسسات من لبل أصحابها إال ألؼراضهم الشخصٌة فمط

كذا  ، و ذي ٌجد سنده فً حصر التنمل لؤلسباب المعٌشٌة الضرورٌةال التنمل بٌن المدن و

من ذات المرسوم للسلطات  3السلطة التمدٌرٌة الواسعة الممنوحة بموجب المادة 

 . صة التخاذ لرار الحد من التنمبلتالمخت

المسموح باستمرارها هً تلن التً تعتبر حسب مفهوم المادة الثانٌة من  المماوالت

بإعبلن حالة الطوارئ  2020مارس  24الصادر فً  2.20.293المرسوم رلم 

،  19كوفٌد  –الصحٌة بسابر أرجاء التراب الوطنً لمواجهة تفشً فٌروس كورونا 

طرؾ السلطات مإسسات أساسٌة ٌتم تحدٌدها من  مهن حرة و مماوالت خاصة و
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             كذا ما ٌستنتج من السماح بالتنمل للذهاب إلى المصحات  ، و اإلدارٌة المعنٌة

ؼٌرها من المإسسات  مراكز الفحص باألشعة و مختبرات التحلٌبلت و المستشفٌات و و

، علما أن إمكانٌة إؼبلق هذه المحبلت التً تمرر السماح باستمرارٌتها ٌظل  الصحٌة

بناء على  19المرارات التً ٌمكن اتخاذها فً مواجهة انتشار وباء كوفٌد رهٌنا ب

 . ممتضٌات المادة الثالثة من ذات المرسوم

 

إغالق اتخاذ لرار اإلغالق اإلداري، بمعنً الغٌر هل ٌمكن للمشغل  : 54السإال 

 ؟ المماولة بإعمال سلطته التمدٌرٌة

 

حفظ صحة األجراء أمام التداعٌات  ال ٌمكن أن نحمل المشؽل مسإولٌة السبلمة و

المالً و العمدي  االلتصادي و األمنً و على الجانب الصحً و 19الوخٌمة لوباء كوفٌد 

أن ٌتم العمل فً الممابل على تمٌٌد سلطته التمدٌرٌة فً ولؾ  ، و حتى النفسً بل و

الحالة هذه  م و، األمر الذي ال ٌستمٌ النشاط بالمماولة فً ظل هذه الظروؾ ؼٌر المبلبمة

 . مع المنطك المانونً السلٌم

، فمد أشار المشرع إلى إمكانٌة اإلؼبلق فً محطات عدٌدة  بهذا الخصوص

بمدونة الشؽل نذكر من بٌنها اإلؼبلق ذوو الطبٌعة المإلتة الذي ٌماثل إلى حد كبٌر 

فة مإلتة ، حٌث ٌترتب عن اإلؼبلق المانونً للمماولة بص 19تؤثٌرات كوفٌد  إفرازات و

 . ، تولؾ عمد الشؽل من مدونة الشؽل 32من المادة  7الوارد فً الفمرة 

كما ٌمكن للمشؽل كذلن أن ٌموم بإؼبلق مماولته أو االستؽبلالت المذكورة فً 

    ، 69 المادةذلن إعماال لمفهوم مخالفة  سواء كان اإلؼبلق كلٌا أو جزبٌا و 66 المادة

 :  العناصر التالٌةذلن أخذا بعٌن االعتبار  و
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تكون المماولة ممنوعة من إؼبلق أبوابها إذا أسست اإلؼبلق على أسباب ؼٌر  

كان من شؤنه  ، و الصعوبات التكنولوجٌة أو الهٌكلٌة أو ما ٌماثلها أو ألسباب التصادٌة

 . ( إلى فصل األجراء أي اإلؼبلق أن ٌإدي )

استحالة مواصلة  -1:  ن وهما، وفما لذات النص ممٌدة بشرطٌ إمكانٌة اإلؼبلق

  . ضرورة الحصول على إذن عامل العمالة أو اإلللٌم -2، النشاط 

 

نفس اآلثار  19: هل لإلغالق المإلت الظرفً بمناسبة كوفٌد  55السإال 

المانونٌة إلغالق المماولة بسبب الصعوبات االلتصادٌة أو بسبب مخالفة المماولة 

 ؟ السالمة لتدابٌر حفظ الصحة و

  

 ة، كما ستكون هذه األسبلة أكثر حد أسبلة دلٌمة على المشرع 19ٌطرح كوفٌد 

           عند محاولة الحسم فٌها عند نظر المضاء فٌها بمناسبة النزاعات التً ستعرض علٌه 

التً ٌمكن تولع حجمها المهول بسبب العدد الهابل من المماوالت التً أؼلمت أبوابها  و

 . صرامة المرارات الصادرة عن السلطات العمومٌةإرادٌا أو بحكم 

: هل  سواء تعلك األمر بالحالة األولى أو الثانٌة ٌظل السإال المركزي هو و

نفس اآلثار المانونٌة إلؼبلق المماولة بسبب الصعوبات  19لئلؼبلق بسبب كوفٌد 

هنا نمترح   ؟ و السبلمة االلتصادٌة أو بسبب مخالفة المماولة لتدابٌر حفظ الصحة و

 :  التمٌٌز بٌن ثبلث حاالت

السلطات العمومٌة  ٌتم فٌها اإلؼبلق بناء على لرار التً فبالنسبة للحالة األولى

بإعبلن حالة  2020مارس  24الصادر فً  2.20.293إعماال لممتضٌات المرسوم رلم 

                        بخاصة المرسوم بمانون الطوارئ الصحٌة بسابر أرجاء التراب الوطنً و

إجراءات اإلعبلن  ٌتعلك بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحٌة و 2.20.292رلم 
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التً تعتبر  و 32، حٌث تكون هذه الوضعٌة مماثلة لممتضٌات ممتضٌات المادة  عنها

ا من ٌظل األجٌر المتولؾ مستفٌد اإلؼبلق المإلت فً هذه الحالة تولفا لعمد الشؽل و

 . علك حول أداء األجر من عدمهتالسإال الم المانونٌة عداجمٌع الضمانات 

المماولة أبوابها بسبب مخالفتها لتدابٌر  بالنسبة للحالة الثانٌة فتتعلك بإؼبلقأما 

من  301الحالة هذه تحت طابلة تطبٌك أحكام المادة  حفظ الصحة والسبلمة فإنها تكون  و

ؽل طٌلة مدة اإلؼبلق المإلت فً أداء مدونة الشؽل التً تنص على وجوب استمرار المش

، فوابد مادٌة أو عٌنٌة كانوا ٌتماضونها لبل  ، تعوٌضات ما ٌستحمه أجراإه من أجور

هً حالة ٌمكن تولع حدوثها بمناسبة عدم احترام المشؽل لتدابٌر  ، و تارٌخ اإلؼبلق

لعا ضمن ، حٌث سٌكون إؼبلله وا 19حفظ الصحة للحد من تداعٌات كوفٌد  السبلمة و

لٌس األحكام الخاصة بالمرسوم بمانون أو المرسوم السالفً  دابرة المادة المذكورة و

 الذكر.

المماولة أبوابها بسبب  بالنسبة للحالة الثالثة فتتعلك بالحالة التً تؽلك فٌهاأما 

، فاألكٌد أن اآلثار المانونٌة لهذا اإلؼبلق ستكون مإطرة بحكم  الصعوبات االلتصادٌة

من مدونة الشؽل و التً تتطلب استنفاذ اإلجراءات الخاصة  69ٌات المادة ممتض

 . المنصوص علٌها بالنسبة لحاالت الفصل المزمع المٌام بها

 

نفس اآلثار  19: هل ٌكون إلنهاء العاللة التعالدٌة بسبب كوفٌد  56السإال 

 ؟ من تشغٌل أجٌر جدٌد داخل مدة سنة بما فً ذلن منع المشغل المانونٌة لإلغالق

 

 : ٌجب التمٌٌز بٌن الحاالت التً ٌمكن أن ٌطرحها فصل األجٌر

          إن الفصل ال ٌجب أن ٌتم فً حالة اإلؼبلق المإلت سواء كان مرتكزا على 

، ألن اإلؼبلق المإلت لٌس من شؤنه أن ٌمنح  من مدونة الشؽل 69أو المادة  32المادة 
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هنا نشٌر إلى أن اإلؼبلق المإلت الوارد فً إطار  ، و إمكانٌة فصل األجراءللمشؽل 

، ٌختلؾ من حٌث  من مدونة الشؽل 300حفظ الصحة بالمادة  مخالفة أحكام السبلمة و

رتكاب مخالفة ٌصرح به إال فً حالة العود إلى ا آثاره عن  اإلؼبلق النهابً الذي ال

تالً فإن لجوء المشؽل فً حاالت اإلؼبلق المإلت بال ، و حفظ الصحة لواعد السبلمة و

ٌستحك  إلى فصل أجراءه ٌكون متسما بالتعسؾ وؼٌر محترم للمساطر المعمول بها و

 . بمناسبته األجٌر تعوٌضا ثبلثٌا

بخصوص األجراء اللذٌن ٌمكنهم االستفادة من حك األولوٌة فً الرجوع إلى 

 :  من مدونة الشؽل فً كل من 508، فٌمكن حصرهم حسب ممتضٌات المادة  العمل

 . تكون األسبمٌة فً التشؽٌل لؤلجراء دابمٌن أو مإلتٌن عند عدم وجود الدابمٌن

 . أن ٌكون الفصل من الشؽل لد تم منذ ألل من سنة

 ، أن تتمثل أسباب الفصل فً تخفٌض عدد المناصب التً ٌشملها ذلن التخصص

، أو الذٌن دعت الضرورة إلى  أو التولؾ المإلت فً نشاط المماولة كلها أو بعضها

 . تعوٌضهم بسبب مرضهم

ٌتضح على أن عمومٌة الحاالت المذكورة ٌمكن أن تشمل فً خانتها كل المظاهر 

على المماولة ومنها إؼبللها المإلت أو التخفٌض من عدد  19التً تطرحها كوفٌد 

من مدونة الشؽل المتعلك  66 المادةٌكون إال فً إطار ممتضٌات المناصب الذي لن 

 . بالصعوبات االلتصادٌة
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: هل إنهاء العمد بسبب اإلغالق اإلداري ممٌد باحترام إجراءات  57السإال 

معٌنة أو أن االحتجاج بمرار اإلغالق ٌعفً فً حد ذاته من اتخاذ المساطر الممررة فً 

 ؟ مدونة الشغل

 

توضٌح آثار اإلؼبلق ٌجب التؤكٌد على أن لرار اإلؼبلق اإلداري ال فً إطار 

ال ٌؽنً  تجمٌد  ممتضٌات مدونة الشؽل و -المبدأ  -ال ٌساوي من حٌث األصل  ٌإدي و

إنما ٌجب على المشؽل إعمال األحكام المبلبمة بكل  عن إتباع المساطر التً تمررها و

ال التدابٌر التنظٌمٌة و ال فٌما ٌخص  الشؽلٌة وحالة على حدة ال فٌما ٌخص العبللات 

 . تفعٌل سلطات المشؽل فً تدبٌر مماولته

، ال ٌسع المشؽل العازم على إنهاء عبللة الشؽل بسبب إؼبلق  فً هذه الصدد

التً تتبلءم  ، إال االنضباط ألحد المساطر المعمول بها و مإلت جاء نتٌجة لرار إداري

التً فصلت فٌها مدونة الشؽل  اختاره إلنهاء العبللة الشؽلٌة و المبرر الذي مع األساس و

 . بكٌفٌة واضحة ال تترن مجاال للبس

 

نها إعفاء المدٌن من ؤالتً من ش ما الممصود بالموة الماهرة:  58 السإال

 ؟ التزامه

 

من لانون االلتزامات و العمود بؤن الموة الماهرة هً كل أمر  269 فصلعرؾ الٌ

  ، العواصؾ  ، الجفاؾ ، كالظواهر الطبٌعٌة ) الفٌضانات أن ٌتولعه اإلنسانال ٌستطٌع 

ٌكون من شؤنه أن ٌجعل تنفٌذ  فعل السلطة و ( وؼارات العدو و الحرابك و الجراد و

 . االلتزام مستحٌبل
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، فعل خارج عن  فٌجب أن تتوفر فً الموة الماهرة إذن ثبلثة عناصر مجتمعة

 . ال ٌمكن تولعه ٌمكن دفعه و، ال  الطرفٌن إرادة

ار علٌه اجتهاد محكمة النمض حٌث جاء فً إحدى المرارات الحدٌثة و هو ما سـ

من  268حٌث صح ما عابته الطاعنة على المرار ، ذلن أنه طبما للفصل "  ما ٌلً :

سبب عدم الوفاء  ذا كانإ، ال ٌكون للتعوٌض أي محل ،  العمود لانون االلتزامات و

ذ عدها المشرع من ضمن حاالت استحالة التنفٌذ إلى الموة الماهرة ، إبااللتزام ٌعزى 

أن الحرٌك ٌعد  و العمود ، من لانون االلتزامات و 745بموجب الفمرة الثالثة من الفصل 

   من المانون نفسه ،  269من لبٌل الموة الماهرة ، طبما لما هو منصوص علٌه بالفصل 

عفاء من من مدونة الشؽل مبدأ اإل 33لمادة لد أكد المشرع من خبلل الفمرة الثانٌة من ا و

نهاء العمد ناشبا عن الموة الماهرة ، ما لم ٌكن السبب إتعوٌض فً الحالة التً ٌكون فٌها ال

لد ثبت من خبلل محضر الضابطة  كان من الممكن دفعه ، و المشؽل ، و إعن خط اناتج

 إضمن بالملؾ ، أنه لٌس هنان أي خطتمرٌر الخبرة الم جز فً الموضوع والمضابٌة المن

  لم ٌكن من الممكن مماومة الحرٌك لنشوبه خارج أولات  لى المشؽل ، وإأن ٌنسب ٌمكن 

هو ما ٌضفً على الحرٌك طابع الموة الماهرة ، الذي أدى الى  الشؽل ، و

،  مة لما لضت على خبلؾ هذا النحوأن المحك االستمرار فً عبللة الشؽل ، و  استحالة

) لرار محكمة النمض  " عرضته للنمض تكون لد بنت لرارها على أساس ؼٌر سلٌم ، و

،  2615/5/1/2017ملؾ اجتماعً عدد :  27/03/2018المإرخ فً  294/1عدد : 

 . ؼٌر منشور (

 

 

 

 



65 
 

المدٌن من التً من شانها إعفاء  ما الممصود بالظروف الطارئة:   59 السإال

 ؟ التزامه

 

              الظروؾ الطاربة هً التً بممتضاها ٌحك للمدٌن الذي أصبح التزامه مرهما 

، أن ٌطلب من الماضً رد ذلن االلتزام إلى الحد  من شؤن تنفٌذه أن ٌكبده خسابر فادحة و

عمود  هو شؤن ٌشترط لمٌام الظروؾ الطاربة أن ٌكون االلتزام تعالدٌا و ، و المعمول

أن ٌصبح  عن حادث استثنابً عام ؼٌر متولع و اأن ٌكون الظرؾ الطارئ ناشب الشؽل و

هو ما ٌحصل للمماوالت المتولؾ نشاطها إذ ٌكون مرهما جدا لها  تنفٌذ االلتزام مرهما و

، فٌمكنها إما أن تثٌر  أن تإدي أجور مستخدمٌها فً حٌن أن عمود شؽلهم متولفة

تحلل من التزاماتها أو نظرٌة الظروؾ الطاربة للتخفٌؾ من لل 269 الفصلممتضٌات 

 . هذه األخٌرة

إذن فإثارة الموة الماهرة ٌمكنه أن ٌعفً المماولة من التزاماتها اتجاه أجرابها أما 

       التمسن بالظروؾ الطاربة فٌمكنها فمط التخفٌؾ من أعبابها بؤداء جزء من األجر مثبل 

، كل ذلن  أخرى ؼٌر تلن المنصوص علٌها فً مدونة الشؽل توزٌع أدابه على فترات و

 . بعد استشارة الهٌآت التمثٌلٌة لؤلجراء طبعا

 

الذي من شانه إعفاء  ما الممصود بفعل السلطة أو فعل األمٌر:   60السإال 

 ؟ المدٌن من التزامه

 

العمومٌة فً الممصود بفعل السلطة أو فعل األمٌر التدابٌر التً تتخذها السلطات 

         المماهً و المطاعم  إؼبلق، مثال  تجعل تنفٌذ االلتزام مستحٌبل مجال اختصاصها و

ؼٌرها من طرؾ وزارة الداخلٌة فهذا المرار ٌعد لوة لاهرة ألنه جاء بفعل  األندٌة و و

 . السلطة
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لٌس ؼرٌبا عن النظام المانونً المؽربً  "فعل األمٌر "تجدر اإلشارة إلى أن  و

التً تسمح بفسخ  من مدونة التجارة و 481بحٌث جاءت اإلشارة إلٌه صراحة فً المادة 

 .   بفعل األمٌر رعمد نمل األشخاص ألسباب متعددة منها تؤخٌر السف

 

          : من أجل اإلعفاء من المسإولٌة ، هل من مصلحة المشغل  61السإال 

ٌتمسن بنظرٌة الظروف الطارئة أم بنظرٌة الموة الماهرة سواء فً عاللته بؤجرائه أن 

 أو فً عاللته بالمتعاملٌن التجارٌٌن معه ؟

 

نإكد ، بداٌة ، بؤن المشرع المؽربً لم ٌؤخذ بنظرٌة الظروؾ الطاربة فً إطار 

التً تسمح للمدٌن الشرٌعة العامة ) لانون االلتزامات و العمود ( و علًما بؤنها النظرٌة 

بعد إبرام  المطالبة بالتخفٌؾ من التزاماته التً أصبحت مرهمة لظروؾ طاربة ظهرت

 .و حٌث ستعود للماضً سلطة تمدٌرٌة فً االستجابة للطلب من عدمهاالعمد و عند تنفٌذه ،

و فً الممابل تبنى المشرع المؽربً منذ ولت مبكر نظرٌة الموة الماهرة من خبلل 

من لانون االلتزامات و العمود ، و حٌث جعل توافرها سببًا  269و  268و  95الفصول 

من أسباب اإلعفاء من المسإولٌة و من التعوٌض ، و علًما بؤنها ال تتوافر إال إذا أثبت 

المدٌن أن الحدث كان مستحٌبًل تولعه و مستحٌبًل دفعه ، و بالتالً مستحٌبل تنفٌذ االلتزام 

 .  الحدث المنعمد لبل ظهور هذا

و على الرؼم من أن المشرع لم ٌتبن نظرٌة الظروؾ  و عودة للسإال المطروح ،

، إال أن مدونة الشؽل لد طالعتنا بممتضى أحال على تلن  الطاربة فً الشرٌعة العامة

التً سمحت للمشؽل بالتملٌص من  185النظرٌة ، بكل وضوح ، و ٌتعلك األمر بالمادة 

توافر ظروؾ طاربة خارجة عن إرادته و ذلن بعد استنفاذه مدة الشؽل العادٌة عند 

 .  إلجراءات االستشارة مع ممثلً األجراء و االتفاق على مدة التملٌص
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و إذا كان المشؽل ٌهدؾ ، فً حالتنا المرتبطة بوباء الكورونا ، إلى التملٌص من 

ه مدة الشؽل لظروؾ طاربة تمثلت فً تعثر مواصلة نشاطه التجاري مع محٌط

االلتصادي ، فسٌكون علٌه إثبات توافر شروط لٌام تلن النظرٌة ، و هو عبء ٌتعذر 

تجاوزه فً ؼٌاب تنظٌم تشرٌعً لها ، و ستكون مهمة المضاء صعبة فً تنزٌل األحكام 

 .  من مدونة الشؽل 185العامة الممررة فً التشرٌع المدنً الممارن على حالة المادة 

فً أرٌحٌة من أمره إذا تمسن بنظرٌة الموة الماهرة ، هذا فً حٌن سٌكون المشؽل 

طالما سٌستند إلى ممتضٌات صرٌحة و واضحة منظمة بالفصول السابمة الذكر ، خاصة 

   من لانون االلتزامات و العمود لد أدرجت من  269و أن الفمرة األولى من الفصل 

    ٌتعلك األمر بالظواهر  ضمن نماذج الموة الماهرة حاالت لرٌبة من وباء الكورونا ، و

     ) الفٌضانات و الجفاؾ و العواصؾ و الحرابك و الجراد ( و ؼارات العدو  الطبٌعٌة

 .  و فعل السلطة

 

هل ٌحك لألجٌر فً ظل أحكام مدونة الشغل االنسحاب من مكان  : 62 السإال

 ؟العمل الذي ٌرى بؤنه ٌشكل خطرا على صحته أو حٌاته 

  

االنسحاب من مولع عمل بالحك لؤلجٌر تعطً  التً التشرٌعاتخبلفا لبعض 

     ، لم تشر مدونة الشؽل إلى هذا الحك المكرس بممتضى  ٌشكل خطرا على صحته

التً لم  حة المهنٌة لمنظمة العمل الدولٌةحول الص 155من االتفالٌة رلم  13المادة 

 . ٌصادق علٌها المؽرب

لشؽل بالخطر مفتش ا إخبارلكن مندوبً األجراء من خبلل صبلحٌاتهم ٌمكنهم 

 . من مدونة الشؽل  543و  542 تٌنالماد ألحكاموفما الحال فً مماوالتهم 

 وجهتأن ٌالمشؽل لتنبٌهات مفتش الشؽل ٌحك لهذا األخٌر  امتثالفً حالة عدم  و

 . بالمحضر الذي أنجزه لهذا الؽرضبممتضى ممال مرفوق  االبتدابٌةإلى ربٌس المحكمة 
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آنذان ٌمكن لربٌس المحكمة بصفته لاضٌا للمستعجبلت أن ٌؤمر إما باتخاذ  

الخطر الحال أو إؼبلق المإسسة  إٌماؾ والتدابٌر الكفٌلة بالحفاظ على سبلمة األجراء 

 . مإلتا إلى حٌن زوال الخطر الحال مع أداء األجور لؤلجراء عن فترة التولؾ بكاملها

 

: هل تعتبر مغادرة تلمائٌة من الشغل انصراف األجٌر إلى حال  63السإال 

سبٌله بمجرد زعمه بؤنه ٌعانً من بعض أعراض وباء الكورونا ، و بالممابل هل ٌعتبر 

 فصال تعسفٌا فصل المشغل ألجٌر بدعوى ظهور بعض أعراض الوباء بصحته ؟

 

بالنسبة لبلحتمال األول ، فلن ٌطرح أي إشكال طالما ٌحك لؤلجٌر أن ٌتؽٌب عن 

الشؽل أو أن ٌؽادره بدعوى المرض شرط فمط أن ٌشعر مشؽله داخل أجل معٌن حددته 

ساعة الموالٌة لذلن ، حتى إذا استمر فً تؽٌبه ألكثر من أربعة أٌام  48مدونة الشؽل فً 

            لة لؽٌابه مع اإلدالء بشهادة طبٌة تبرر ذلن . وجب إخبار مشؽله بالمدة المحتم

 . (  من مدونة الشؽل 271) المادة 

أما بالنسبة لبلحتمال الثانً ، فمعلوم أن أسباب فصل األجٌر جاءت واردة على 

ؼٌر الجسٌم إذا استنفذ  سبٌل الحصر و محددة فً كفاءته و سلوكه المتمثل فً الخطإ

المشؽل العموبات التؤدٌبٌة جمٌعها خبلل سنة و فً الخطإ الجسٌم و كذا فً حالة الفصل 

الجزبً أو الجماعً ألسباب التصادٌة أو تكنولوجٌة أو هٌكلٌة ، و علًما بؤن كل تلن 

 .( او ما ٌلٌه 66و  39و  37و  35الحاالت تستلزم شكلٌات أو مساطر لبلٌة . ) المواد 

لذلن ففصل األجٌر فً الحالة موضوع السإال ال ٌستمٌم لانونا بل و لد ٌعتبر 

    تعسفًٌا ، طالما ال ٌثبت المرض و باألحرى وباء الكورونا إال بفحص طبً دلٌك ، بل 

 .  و ال ٌرلى المرض عموًما سببا للفصل طالما كان تؽٌبا مبررا
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: هل ٌحك للمشغل العمل على إعادة انتشار أجرائه بٌن المإسسات   64 السإال

 التابعة بمماولته بدعوى الضرورات التً استلزمها هذا الوباء ؟

 

ننبه ، بداٌة ، إلى أن األمر فً هذه الحالة ال ٌتعلك بالتملٌص من مدة الشؽل 

    حالة األولى العادٌة أو بالفصل الجزبً لؤلجراء ، حٌث سٌنخفض أجر األجراء فً ال

و ستتم التضحٌة ببعض مناصب الشؽل فً الحالة الثانٌة ، بل ٌتعلك األمر باالحتفاظ 

بجمٌع أجراء المماولة الذٌن ٌشتؽلون بمإسساتها ، مع لجوء المشؽل إلى إحداث تؽٌٌر فً 

 .  مكان شؽلهم لضرورات ارتؤى أنها ستمً األجراء من ذلن الوباء

لعلنا أمام ما ٌعرؾ بحركٌة األجٌر على مستوى مكان الشؽل و التً حظٌت 

      من  19بتنظٌم تشرٌعً خاص بمدونة الشؽل من خبلل الفمرة الثانٌة من المادة 

   مدونة الشؽل . و حٌث سمح المشرع فً جمٌع األحوال ، سواء فً حالة هذا المرض 

    ما من مإسسة إلى أخرى تعودان معًا إلٌه أو حاالت أخرى ، أن ٌعمد إلى تنمٌل أجٌر 

           و تعتبران من فروع مماولته ، شرط فمط أن ٌظل األجٌر متمتعا بنفس الحموق 

 . و المكاسب من عمد شؽله

ر التؤكٌد أن دو إذا كان حك المشؽل فً هذه الحالة لد ٌبدو واسع النطاق ، فٌج

على ذلن الحك من منطلك تحمٌك التوازن بٌن  المضاء المؽربً لد وضع كثٌرا من المٌود

من جهة    مبدإ عدم المساس بالحموق األساسٌة لؤلجراء من جهة و مصلحة المماولة 

 .  أخرى
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: ما هً اإلجراءات الممكن اتخاذها أثناء إعالن المشغل إنهاء  65السإال 

 العاللة التعالدٌة ؟

 

مهما كانت  19بسبب كوفٌد  الشؽلمشؽل أن ٌتخذ لرار الفصل من ال ٌمكن لل

التً  ، إال إذا احترم المساطر المانونٌة الجاري بها العمل و التؤثٌرات التً تواجه مماولته

،  منها إؼبلله للمماولة تختلؾ بحسب األسس التً ٌعتمدها المشؽل التخاذ هذا المرار و

مادام اإلؼبلق مإلتا ،  الحالة هذه اتخاذ لرار الفصل الذي ال ٌخول له و هذا األخٌر

حتى فً حالة  ( بل و التً تعتبره تولفا لعمد الشؽل ) 32تسري علٌه ممتضٌات المادة 

، فإنه ال مناص  19اجمة عن كوفٌد اعتباره إؼبللا ٌعود سببه إلى صعوبات التصادٌة ن

 . من مدونة الشؽل 69ن تطبٌك ممتضٌات المادة م

 لى إحدى الحاالت المنصوص علٌها إن كان الفصل لد إتخذ استنادا ع أما و

، فإن لرار  من مدونة الشؽل سواء كانت هٌكلٌة أو تكنولوجٌة أو التصادٌة 66بالمادة 

    ، شرٌطة احترام اإلجراءات  ( الطبٌعٌة ، كما فً األحوال العادٌة ) الفصل ٌظل ممكنا

     تعمال ، مع ضرورة اإلشارة إلى أن اس 67و 66الشكلٌات الصارمة للمادتٌن  و

لٌموم كؤساس فً حد ذاته  19لمصطلح أو ما ٌماثلها ٌفتح الباب أمام كوفٌد  66المادة 

 .  لٌس على أساس مخلفاته االلتصادٌة للمطالبة بالفصل و

 

ما هً المعاٌٌر التً ٌستند علٌها المشغل فً تمرٌر األولوٌة فً  : 66السإال 

 ؟ التملٌص من عدد األجراءاالستمرار فً عاللة الشغل عند عزمه 

 

، فمن األكٌد أن الفصل  سواء أثناء كورونا أو بمناسبة اآلثار التً ستخلفها الحما

من العمل سٌكون نصٌب فبات واسعة من األجراء عند عزم المماوالت المتضررة من 

وجود  علما أن األرلام األولٌة حتى مع ، إٌجاد حلول لبلستمرارٌة 19جابحة كوفٌد 
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    ، حٌث صرح وزٌر الشؽل و اإلدماج المهنً على  إجراءات حكومٌة لوٌة تظل معبرة

 . ألؾ مماولة تولفت جزبٌا أو كلٌا عن النشاط بسبب كورونا 113أن 

أنه سواء كان األمر عبارة عن إؼبلق أو صعوبات  إلى هنا تجدر اإلشارة و

 التصادٌة أو ما ٌماثلها أو رفض لؤلجراء لتمدٌد مدة التملٌص إلى أكثر من ستٌن ٌوما و

التً تنظم طلب  من مدونة الشؽل ) 67ما ٌنتج عنه من إحالة على ممتضٌات المادة 

مطلمة للمشؽل فً تمرٌر ، فإن المشرع لم ٌترن سلطة  ( مسطرته ، مشتمبلته و الفصل

 71تبٌة المنصوص علٌها بالمادة ا، بل أوجب علٌه مراعاة العناصر و التر أولوٌة الفصل

 . األعباء العابلٌة -3المٌمة المهنٌة  -2األلدمٌة  -1:  التً تتمثل فً و

 

المتعلمة بالولاٌة من  التزاماتهتحمل هل ٌعتبر تمصٌر المشغل فً  : 67 السإال

 ؟ هشغلاألجٌر أداء ، مبررا لرفض الكورونا مرض 

 

السبلمة كانت محل ممتضٌات عدٌدة متناثرة  إن التزامات المشؽل بحفظ الصحة و

     ، تبرز األهمٌة التً أوالها المشرع لهذا الموضوع تحدٌدا  ضمن أحكام مدونة الشؽل

هنا نشٌر على  ، و على األجراء داخل المماولة 19الذي تزٌد من أهمٌته خطورة كوفٌد  و

التً  من مدونة الشؽل و 282و  281و  24 المثال ال الحصر إلى كل من الموادسبٌل 

ٌمكن أن ٌترتب عن عدم احترامها إؼبلق المماولة مع ضمان أداء األجر لفابدة األجراء 

 . 301عن مدة اإلؼبلق طبما ألحكام المادة 

ى اتجاه األجراء الذٌن ال فً ممابل هذا الحرص فمد كان المشرع صارما حت و

   ن خبلل ، حٌث ارتمى المشرع بهذا الفعل م ال ٌمتثلون لمواعد السبلمة ٌحترمون و

 . ٌجعله مشروعا الجسٌم الذي ٌبرر الفصل و إلى مصاؾ الخطإ 293المادة 
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هذه الجابحة على كون لسلطات العمومٌة تحث أمام خطورة نظرا لكون ا و

اولة المماولة لنشاطها رهٌن بضرورة التمٌد الصارم بمعاٌٌر الترخٌص باالستمرار فً مز

     حفظ الصحة فً هذه الظرفٌة  نظرا لكون عدم احترام ضوابط السبلمة و ، و السبلمة

تهدٌد  السبلمة العامة للخطر و ( ترتمً لمستوى تعرٌض الصحة و 19انتشار كوفٌد  )

 شروع رفض األجٌر أداء العمل إذا ثبتالم ، ألجله ٌكون من الممبول و حٌاة األجراء

حفظ الصحة  تمصٌر خطٌر فً نهوض المشؽل بالمواعد االحترازٌة للسبلمة و

  ٌة ، مع ضرورة استنفاذ اإلجراءات المانون 19المنصوص علٌها لمواجهة جابحة كوفٌد 

عة مفتش الشؽل ضمانا إلثبات الوال لؤلجراء إن وجدت و منها إشعار الهٌآت التمثٌلٌة و

ضمان عدم تعسفه فً تكٌٌؾ الظروؾ المناسبة  تجنبا لسوء تمدٌر األجٌر و من جهة و

 . للعمل

 

ما مصٌر العاللة بٌن المماول األصلً و المماول الفرعً فً إطار  : 68السإال 

عمد المماولة من الباطن ، إذا حصل أن عجز المماول األخٌر عن إنجاز الشغل الموكول 

 له بفعل الوباء المذكور ؟

 

تجب اإلشارة بداٌةً إلى أن العبللة بٌن المماولتٌن ) المماولة األصلٌة و المماولة 

ل عبللة تجارٌة تحكمها ممتضٌات مدونة التجارة و الموانٌن المنظمة الفرعٌة ( تظ

للشركات التجارٌة فضبل عن المواعد العامة لمانون االلتزامات و العمود ، بحث ستثار ، 

احتماال ، الدعاوى الرامٌة إلى المطالبة بتنفٌذ العمود تحت طابلة فسخها و ما ٌترتب عن 

المطالبة بالتعوٌض عن عدم تنفٌذ االلتزامات الناتجة  ذلن من حك المماولة األصلٌة فً

عن ذلن العمد التجاري . و سٌكون على المماولة الفرعٌة أن تستثمر اآللٌات المانونٌة 

المشار إلٌها أعبله ) الظروؾ الطاربة أو الموة الماهرة أو لرارات السلطة العامة ( من 

 .  أجل تخلٌصها من المسإولٌة العمدٌة
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ما ٌرتبط بهذه العبللة أساًسا هو حموق األجراء العاملٌن فً المماولة على أن 

  الفرعٌة إذا كان سبب عدم تنفٌذها اللتزاماتها إزاء المماولة األصلٌة ، تولفها عن الشؽل 

المواعد المتعلمة بتولؾ عمد الشؽل و ما ٌستتبع تولؾ شؽل األجراء حٌث نحٌل هنا على 

 . كما فصلنا فٌها سابما

 

، غٌل المإلت و المماولة المستعملة: ما حكم العاللة بٌن مماولة التش 69السإال 

 إذا اضطرت هذه األخٌرة إلى التولف عن الشغل بفعل الوباء المذكور ؟

 

      ال شن أن هذه العبللة الثبلثٌة تطرح العدٌد من اإلشكاالت خاصة إذا علمنا 

االلتزامات إزاء األجراء على الرؼم من أنهم أن مماولة التشؽٌل المإلت تتحمل جل 

ٌشتؽلون فً فضاء المماولة المستعملة التً ال تتحمل سوى االلتزامات المتعلمة بتدابٌر 

 .  حفظ صحة و سبلمة األجراء و التعوٌض عن حوادث الشؽل و األمراض المهنٌة

المماولة و بالنظر إلى أن المماولتٌن تربط بٌنهما عبللة تجارٌة ، فإن تولؾ 

المستعملة عن الشؽل بسبب الوباء المذكور سٌنعكس على مصالح و حموق األجراء 

 .  الوافدٌن من مماولة التشؽٌل المإلت و على العبللة التجارٌة بٌن المماولتٌن

من التزاماتها المذكورة  و عموما فإذا كانت المماولة المستعملة ستعفى ، عملٌا ،

، فإن مماولة التشؽٌل المإلت ٌفترض أن تظل ملتزمة  اطالما تولؾ إنجاز الشؽل به

بحموق األجراء و منها أداء أجورهم ، اللهم إذا دفعت بالموة الماهرة أو األسباب األخرى 

 .  المذكورة أعبله و المبررة بالوباء المذكور و التً من شؤنها إعفابها من المسإولٌة
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: هل ٌعتبر إجراء المشغل مشروعا إذا عمد إلى فصل جزئً  70السإال 

و ما ٌلٌها بفعل الوباء ، ثم عمد إلى تكلٌف  66لألجراء بعد استنفاذه إلجراءات المادة 

 األجراء الذٌن استمروا فً ممارسة شغلهم بإنجاز ساعات شغل إضافٌة ؟

 

فصل الجزبً إال ألحد هذه الحالة لد تكون نادرة طالما لم ٌعمد المشؽل إلى ذلن ال

األسباب الممررة فً تلن المادة اضطرته التخاذ ذلن اإلجراء و خاصة للة طلبٌات الشؽل 

بفعل ذلن الوباء و إؼبلق الحدود إذا كانت تلن المماولة تعتمد فً نشاطها األساسً على 

 .  تصدٌر منتوجاتها

شؽل إضافٌة لن  لذلن فإن لجوء المشؽل إلى تكلٌؾ بالً األجراء بإنجاز ساعات

ٌكون له مبرر منطمً أو والعً ، بل ٌكشؾ عن سوء نٌة فً جانب المشؽل الذي لم ٌكن 

 .  و ما ٌلٌها سوى االستؽناء عن بعض أجرابه 66ؼرضه من استثمار المادة 

ٌإكد ذلن أن ذلن المشؽل الذي إنما لجؤ إلى الساعات اإلضافٌة إال من أجل 

ا فً نشاط مماولته ، فمد كان باألحرى أن ٌُمتع األجراء مواجهة طلبٌات جدٌدة و تزاٌدً 

          من  71المفصولٌن باألولوٌة فً إعادة تشؽٌلهم تطبٌمًا للفمرة األخٌرة من المادة 

 .  مدونة الشؽل

 

هل ٌعتبر إجراء مشروعا لجوء المشغل إلى فصل جزئً لبعض  : 71السإال 

أجرائه بسبب األزمة الناتجة عن الوباء المذكور فً إطار اتفاق جماعً استحك معه 

 األجراء المفصولٌن مستحمات و تعوٌضات تمل لٌمتها عما لررته مدونة الشغل ؟

 

لم  -نة الشؽل من مدو 71إلى  66فً ضوء المواد من  -من المعلوم أن المشرع 

ٌكتؾ بما سماه بالمحضر المولع و الذي تدون فٌه نتابج المشاورات و المفاوضات بٌن 
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ممثلً األجراء و المشؽل ألحمٌته فً اتخاذ لرار الحٌلولة دون الفصل أو التخفٌؾ من 

آثاره السلبٌة ، بل أوجب حصول المشؽل على إذن من عامل العمالة أو اإلللٌم . و هً 

 .  التً أشرنا إلى تعذر أجرأتها على مستوى الوالع اإلمكانٌة

و هو ما ٌكشؾ عن أن االتفاق على الفصل الجزبً لؤلجراء بٌن الطرفٌن 

المعنٌٌن ال ٌُؽنً عن اإلذن اإلداري سواء استحك األجراء جمٌع تعوٌضاتهم الممررة 

شرع لد فتح لانونا أو باألحرى تعوٌضات تمل عنها لٌمةً ، هذا على الرؼم من أن الم

المجال واسعًا لشتى أنواع االتفالات عندما أشار إلى إمكانٌة أن ٌكون موضوع التفاوض 

اإلجراءات التً من شؤنها التخفٌؾ من اآلثار السلبٌة للفصل كمثل حالتنا هاته التً 

سٌخول فٌها المشؽل لؤلجراء المفصولٌن تعوٌضات و لو للّت لٌمتها عن التعوٌضات 

 .  االممررة لانون

و هً االتفالات التً تذكرنا بما هو سابد فً دول أخرى متمدمة فً مجال 

العبللات الجماعٌة للشؽل ، و هً االتفالات المعروفة ب " االتفالات الخارجة عن 

و التً تمتضٌها اإلكراهات   ( Les Accords Dérogatoires ) "المانون

 .  االلتصادٌة العابرة التً تعرفها بعض المماوالت

 

كورونا ضمن حاالت الفصل لألسباب : هل ٌمكن إدراج حالة وباء  72السإال 

 المماثلة لألسباب التكنولوجٌة أو الهٌكلٌة أو االلتصادٌة ؟

 

فً إطار المرونة التً ما فتا ٌطالب ممثلو المشؽلٌن بتوسٌع نطالها فً العبللات 

، لم ٌكتؾ المشرع بالسماح لهم بالفصل الجزبً لؤلسباب التكنولوجٌة أو الهٌكلٌة  الشؽلٌة

أو االلتصادٌة بعد استنفاذ اإلجراءات اإلدارٌة و التشاور و التفاوض مع ممثلً األجراء ، 

بل أضاؾ ما سماه ب " األسباب المماثلة " لؤلسباب السابمة ، و هو ما دعانا إلى طرح 

 .  السإال المذكور
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  نعتمد أن تلن الصٌاؼة العامة لؤلسباب المماثلة لد تستوعب حالتنا المتمثلة فً 

            وباء الكورونا ألنها ، بكل بساطة ، ألوى أثًرا و خطورة من األسباب األخرى 

) التكنولوجٌة و الهٌكلٌة و االلتصادٌة ( ، و مع ذلن ستعترض المشؽل الصعوبات 

 .  كانٌة اتخاذ لرار الفصل الجزبً أو الجماعً لؤلجراءالمشار إلٌها أعبله إلم

 

 ؟هل ٌجوز فصل األجٌر بسبب إصابته بفٌروس كورونا  : 73السإال 

 

ٌعتبر فصل األجٌر بسبب إصابته بفٌروس كورونا فصبل تعسفٌا ٌحك معه لؤلجٌر 

حال من ، فبل ٌمكن بؤي  إلى عمله أو بالتعوٌض الثبلثً بإرجاعهالمفصول إما المطالبة 

إعالته ال ٌمكن  األحوال فصل أجٌر بسبب إصابته بوباء كورونا علما أن صحة األجٌر و

ٌوما مسترسلة خبلل  180أن تكونا مبررا للفصل إال إذا تجاوزت مدة مرض األجٌر 

، أو إذا فمد األجٌر المصاب بوباء كورونا لدرته على االستمرار فً  ٌوم 365فترة 

 . مرضٌات المزاولة شؽله نظرا لتداع

على أن فصل األجٌر بسبب عدم لدرته  محكمة النمضلد أشار لضاء  و

االستمرار فً شؽله ال ٌمكن اعتمادها إال بعد محاولة إعادة نشر األجٌر فً عمل آخر 

 .  مناسب لصحته وفك ما ٌمترحه طبٌب الشؽل

  

ألسباب التصادٌة بفعل  شغلن عن الٌراء المفصولهل ٌتمتع األج : 74السإال 

 ؟ أزمة كورونا باألولوٌة فً العمل عند عزم المماولة إحداث مناصب جدٌدة

 

من مدونة الشؽل على أن األجراء المفصولٌن عن العمل  71تنص المادة 

 أزمةخلك مناصب شؽل جدٌدة بعد انتهاء تتشؽٌلهم عندما  إعادةباألولوٌة ٌتمتعون فً 
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فً التشؽٌل  األسبمٌة، إذ ٌجب على المشؽل أن ٌعطً لدماء األجراء الدابمٌن  كورونا

الذٌن فصلوا من شؽلهم منذ ألل من سنة بسبب تخفٌض عدد المناصب التً ٌشملها 

تخصصهم أو لتولؾ مإلت فً نشاط المماولة كلها أو بعضها أو الذٌن دعت الضرورة 

 . تعوٌضهم بسبب مرضهم إلى

 ٌبتدئ اٌوم 365جراء من هذه األسبمٌة فً التشؽٌل طوال ٌستفٌد هإالء األ

 . احتسابها من تارٌخ فصلهم عن العمل

 

: إذا صادف ، خالل مسطرة الفصل التؤدٌبً لألجٌر ، أن أُصٌب هذا  75السإال 

، فهل تُعلك آجال تلن المسطرة إلى حٌن امتثال ذلن األجٌر  األخٌر بوباء الكورونا

 للشفاء الستكمال إجراءاتها ؟

 

على الرؼم من أن المضاء المؽربً لد استمر على أن تلن المسطرة تعتبر إلزامٌة 

لد تؽٌب عن  األجٌرخاصة على مستوى اآلجال الممررة بها ، إال أنه اعتبارا إلى أن 

بل أو تعذر تسلمه لممرر الفصل نتٌجة مرضه المذكور ، حضور جلسة االستماع مث

طمٌا و بدٌهٌا أن تتولؾ تلن اآلجال إلى حٌن شفاء األجٌر و استعداده نفستعتبر م

الستكمال إجراءات تلن المسطرة ، و كل فصل لذلن األجٌر فً الظروؾ المذكورة 

 .  سٌعتبر فصبل تعسفٌا
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المرسوم  ال فً ضوءمسترسلة أم  آجال المساطرتعتبر هل  : 76السإال 

 ؟ المتعلك بحالة الطوارئ

 

، ال من حٌث اإلجراءات  إذا كان األمر واضحا بالنسبة آلجال رفع الدعاوى

ال من  ، و المتطلب المٌام بها من طرؾ األجٌر/ كمواطن ٌبتؽً اللجوء إلى إعمال المانون

ٌتعلك بسن  2.20.292رلم حٌث وضوح ممتضٌات المادة السادسة من المرسوم بمانون 

، فإن السإال ٌطرح  أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحٌة وإجراءات اإلعبلن عنها

بالنسبة لئلجراءات الممكن المٌام بها داخل المماولة من طرؾ المشؽل هل تكون مسترسلة 

 ؟ أم متولفة بدورها

 :  هنا ٌمكن التمٌٌز بٌن وضعٌتٌن مختلفتٌن و

: فسواء تضمنها عمد الشؽل أو االتفالٌة  مساطر التعالدٌةال بالنسبة لآلجال و

كانت إذا الجماعٌة فٌمكن للمشؽل استنفاذها مادام أن المنع ال ٌطالها من حٌث المبدأ إال 

ضرورة توفر شرط  تمامٌتها رهٌنة بالمٌام بإجراءات ٌتطلبها نص لانونً أو تنظٌمً )

 . ( االرتباط أو االلتران

: إذا كان المشرع الذي اختار أن تكون بعض  المانونٌة أو التنظٌمٌةبالنسبة لآلجال 

فً  ٌجب على المشؽل التمٌد بها و و داخلٌة بالمماولة إلزامٌةالممتضٌات المتعلمة بمساطر 

،  بآثار لانونٌة جسٌمة ( و من مدونة الشؽل 65إلى  62مثاله المواد من  آجال صارمة )

تجمٌد العمل بهذه المساطر بموجب المادة السادسة من فإنه لم ٌعمل فً اعتمادنا على 

     ٌتعلك بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحٌة  2.20.292المرسوم بمانون رلم 

ال ، إال إذا كان عنصر االرتباط لابما بٌن مسطرة االستماع كمث إجراءات اإلعبلن عنها و

فً الوضعٌة الراهنة التً  عنها ٌتعذر المٌام به إجراء لانونً كضرورة ال محٌد و

مثاله عدم إمكانٌة حضور األجٌر الذي خالؾ تعلٌمات المشؽل  ) 19ٌفرضها كوفٌد 
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أو تعذر المٌام  19بحفظ الصحة إلى المماولة لبلستماع إلٌه بسبب إصابته بمرض كوفٌد 

 . ( بالتبلٌػ لتولؾ المفوضٌن المضابٌٌن عن العمل

من مدونة الشؽل  65وص علٌها بالمادة األكٌد أن رفع دعوى الفصل المنص و

أمام المحكمة المختصة داخل أجل تسعٌن ٌوما من تارٌخ توصل األجٌر بممرر الفصل 

مشموال بممتضٌات المادة السادسة من الحالة هذه  ، ٌكون و تحت طابلة سموط حمه

تسري علٌه لاعدة ولؾ سرٌان مفعول جمٌع اآلجال  المرسوم المذكور أعبله و

المنصوص علٌها فً النصوص التشرٌعٌة أو التنظٌمٌة الجاري بها العمل خبلل فترة 

ال ٌتم استبناؾ احتسابها إال ابتداء من الٌوم  ، و حالة الطوارئ الصحٌة المعلن عنها

 . الموالً لٌوم رفع حالة الطوارئ المذكورة

 

و األجٌر اللجوء إلى السٌد رئٌس المحكمة أهل ٌجوز للمشغل  : 77السإال 

 ؟ 19ناتج عن جائحة كوفٌد  لدرء خطر حالاالبتدائٌة بصفته لاضٌا للمستعجالت 

 

ٌحك لطرفً عبللة الشؽل اللجوء إلى المضاء االستعجالً الستصدار أوامر 

 استعجالٌة كلما توافرت شروطه و هً االستعجال و عدم المساس بالجوهر .

اللجوء إلى لاضً المستعجبلت هو فسح المجال للمضاء للتدخل على و الؽاٌة من 

ن بعض المضاٌا إ، حٌث  ا من التؤخر أو فوات الولتوجه السرعة فً لضاٌا ٌخشى علٌه

، ٌخشى إن لم ٌتخذ هذا التدبٌر حدوث ضرر ال ٌمكن تداركه فً  تمتضً تدبٌرا فورٌا

 ى المضاء العادي .المستمبل إذا ما لجؤ األجٌر أو المشؽل لدربه إل

اعتصام لام به أجراء المماولة  طلب فنؤ المشؽل إلى لاضً المستعجبلت لفمد ٌلج

معرللٌن بذلن حرٌة العمل و ذلن عند لٌامهم بإضراب حول ظروؾ العمل بالمماولة لعدم 
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( تدابٌر الصحة و السبلمة و التدابٌر االحترازٌة الواجب اتخاذها فً هذا  مثبل احترام )

 . دالصد

كما لد ٌلجؤ األجٌر إلى لاضً المستعجبلت إذا ابتؽى معاٌنة ظروؾ العمل من  

، إذا ما لدر مؽادرة العمل من  طرؾ مفوض لضابً إللامة الحجة على مشؽله الحما

. أو لد ٌلجؤ لماضً المستعجبلت لمسابلة المشؽل  تلماء نفسه خوفا على حٌاته و صحته

، أو ؼٌرها من الطلبات  19ن انتشار فٌروس كوفٌد عن التدابٌر التً اتخذها للحد م

باعتبار أن الخطر ٌتمٌز بطابع االستعجال و ٌمتضً تبلفٌه سلون مسطرة خاصة ؼٌر 

 المسطرة المضابٌة العادٌة .

داخل المماولة اللجوء  19 لد تستدعً الظروؾ المحٌطة بجابحة كوفٌد فهكذا إذن

من لانون المسطرة  154إلى  149إلى لاضً المستعجبلت وفك ما تمضً به الفصول 

هو األمر الذي ٌظل ممكنا فً ظل الطبٌعة االستعجالٌة لبعض الولابع من  ، و المدنٌة

 . من جهة أخرى -استثنابٌا  -ستمرارٌة المضاء االستعجالً ا جهة و

 

: ما هً حدود مسإولٌة المشغل الذي ٌلجؤ إلى تشغٌل أجٌر تولف  78السإال 

 عمد شغله مع مشغله األول بسبب الوباء المذكور ؟

 

نعنً بهذه الحالة أن المشؽل األول لم ٌولؾ الشؽل بمماولته بسبب مرض 

الكورونا الذي أصاب أحد أجرابه ، بل فمط من أجل اتماء ظهور ذلن الوباء و انتشاره 

مماولة ، و بالتالً تفترض هذه الحالة أن األجٌر الذي شؽله المشؽل الثانً ال داخل ال

  .  ٌشكو من أي مرض

من الناحٌة المانونٌة ٌطرح هذا السإال من جهة آثار تولؾ عمد الشؽل و من جهة 

 .  أخرى مسإولٌة المشؽل فً تشؽٌل أجٌر مرتبط بعمد شؽل سابك
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لحالة ، مازال لابما لم ٌفسخ أو لم ٌحل أجله بالنظر إلى أن عمد الشؽل ، فً هذه ا

 نبب التولؾ ، و علًما بؤن كثٌرا مإذا كان محدد المدة ، بل هو معلك إلى حٌن زوال س

االلتزامات و الحموق المتبادلة تصبح معلمة أو معطلة ، فإن ذلن المعطى المانونً لد ٌدفع 

إلى المول بحرٌة األجٌر فً االنخراط ، خبلل فترة التولؾ ، فً شؽل جدٌد بشكل مإلت 

أو فً إطار عمد شؽل محدد المدة لفترة مناسبة لفترة التولؾ ، إال أننا سنضطر إلى 

/ المخرج إذا ولفنا على حاالت تولؾ عمد الشؽل التً ال ٌتصور معها تجاوز هذا الطرح 

              مواصلة ذلن األجٌر لشؽل جدٌد كالمتؽٌب لمرض أو لحادثة أو لمناسبات عابلٌة 

أو لئلؼبلق المانونً للمماولة بصفة مإلتة ، و حٌث ستتحمل جهات أخرى أداء تعوٌض 

مٌن ( فً الحالة األولى ، ؤالجتماعً أو شركات التً للضمان الؤلجٌر) كالصندوق الوطن

 .  و حٌث سٌتحمل أجور األجراء المشؽل فً الحالة الثانٌة

فمد كان المشرع واضًحا بخصوص  -جوهر السإال  -أما من زاوٌة المشؽل 

تحمٌل المشؽل الثانً مسإولٌة تضامنٌة مع األجٌر عن الضرر البلحك بالمشؽل األول 

           ألجٌر مع علمه بؤنه مرتبط بعمد شؽل أو استمر فً ذلن بعد أن علم على إثر تشؽٌله 

من مدونة  42أن ذلن األجٌر مازال مرتبطا بمشؽل آخر بموجب عمد شؽل . ) المادة 

 . (  الشؽل

 

: إذا كانت مدونة الشغل لد لررت إفراغ األجٌر للسكن المخول له  79السإال 

     بسبب الشغل بعد مرور ثالثة أشهر عن إنهاء عمد الشغل ، فهل ٌمكن لألجٌر 

   ة إلى حٌن زوال آثار المعنً باألمر أن ٌستفٌد من والعة هذا الوباء لتمدٌد تلن المد

 ؟ هذه الجائحة

 

على الرؼم من وضوح مدونة الشؽل فً إلزام األجٌر الذي انتهت عبللته بمشؽله 

فً إخبلبه للسكن الذي خول له بمناسبة الشؽل و إرجاعه  -أٌا كان سبب اإلنهاء  -
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من مدونة الشؽل ( ، فإن والع هذا  77للمشؽل و ذلن تحت طابلة ؼرامة تهدٌدٌة ) المادة 

ٌر و أسرته فً الشارع حالة كونه ٌفترض أن ٌكون تحت الوباء لد ال ٌسمح بإلماء األج

 .  الحجر الصحً ببٌت ٌؤوٌه

و هو الحكم الذي انتهى إلى تمرٌره المضاء المؽربً بشؤن عبللة كرابٌة مدنٌة ، 

ات لطلب تمدمت به المنفذ علٌها لمحكمة االبتدابٌة بمدٌنة الخمسٌحٌث استجاب ربٌس ا

        ٌل األمر بذلن بالحٌثٌات التالٌة لة ، و حٌث جاء تعا مهلة استرحامٌباإلفراغ بمنحه

" و حٌث إنه أمام الوضعٌة االستثنابٌة التً تمر بها المملكة المؽربٌة و المتمثلة فً 

الوضعٌة الصحٌة بٌنتج عنه من مساس  أنانتشار وباء الكورونا المستجد و ما ٌمكن 

الختبلط عدم ا التزام المواطنٌن بمساكنهم وم لرار الدولة المتمثل فً للمواطنٌن خاصة أما

نه ؤالصؽار فً الولت الراهن من ش أبنابهان إفراغ المنفذ علٌها من مسكنها هً و إف

اإلضرار و المساس بالصحة العامة ، مما ٌكون معه الطلب وجٌها و مبرًرا و ٌتعٌن 

ألجله نمنح الطالبة أجل شهر مهلة  ، و ذلن بمنحها آجبل مناسبا ... إلٌهاالستجابة 

             ) ملؾ مختلؾ " تستؤنؾ عملٌة التنفٌذ مباشرة بعد انتهاء األجل  أناستراحمٌة على 

 ( . 2020/  03/  16صادر بتارٌخ  318، أمر رلم  20/  1109/  318عدد 

  ابٌة بٌن طرفٌن فً المجال و هو الحكم الذي إْذ ٌتعلك موضوعه بعبللة كر

، فمن باب أولى و أحرى أن ٌطبك على عبللة شؽلٌة ٌنتصب فٌها طرؾ ضعٌؾ  المدنً

 . (  ) األجٌر

 ٌس المحكمة االبتدابٌة بطانطان بتأخٌرا أمر استعجالً عن رب صدرٌبل س

 : حٌث جاء فً تعلٌله سكن وظٌفً و إفراغمباشرة فً نزاع حول 

الوظٌفً ٌبمى ؼٌر مإسس حٌث أن طرد الطرؾ المدعى علٌه من السكن  و " 

 لانونا خاصة بالنظر إلى التدابٌر االحترازٌة التً اتخذتها المملكة للحد من  والعا و

هً تدابٌر أخذت  ، و حماٌة للصحة العامة -19كوفٌد  -انتشار وباء كورونا المستجد 

       صادر  2.20.939صٌؽتها المانونٌة بصدور مرسوم بمانون رلم  بالفعل شكلها و
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    ،  بإعبلن حالة الطوارئ الصحٌة بسابر أرجاء التراب الوطنً 2020مارس  24فً 

علٌه فإن هذه التدابٌر ال ٌمكن تعطٌل آثارها المانونٌة أو الخروج على ممتضٌاتها إال  و

   فً الحاالت التً ٌمررها تدبٌر الحظر نفسه أو لرارات الحمة متخذة من نفس السلطة 

 . توازي الشكلٌات لاعدة إطارذلن فً  و

       ، فإن االستجابة للطلب فً هذا التولٌت  عطفا على ما ذكر أعبله حٌث أنه و و

أمر استعجالً  ) " ٌتعٌن معه الحكم برفض الطلب و الظرفٌة ٌبمى ؼٌر ذي أساس و

 . ( 08/04/2020صادر عن تلن المحكمة بتارٌخ 

 

            سواء أثناء األحوال العادٌة لألجراء : ما هً الحموق الثابتة  80السإال 

 أو بمناسبة جائحة كورونا ؟

 

باعتباره اضطرابا مإلتا فً وضعٌة أداء الشؽل أو سببا لتؤزم  19إن كوفٌد 

التصادٌا إلى مرحلة  التً لد تنتمل من وضعٌة سلٌمة مالٌا و وضعٌة مماوالت أخرى و

 المانونٌة .ه للمفز على الممتضٌات ، ال ٌجب استؽبلل الخلل

حول استمرارٌة  -حسب الحاالت  -باستثناء عنصر األجر الذي ٌخلك الجدل  و

األنشطة التً تم تعلٌمها لمواجهة آثار  أداءه بسبب تولؾ عمد الشؽل فً المماوالت و

،  الذي تدخلت السلطات الحكومٌة لدعم المماوالت المتضررة من تداعٌاته ، و 19كوفٌد 

     العطل المتبمٌة من احتساب مدة التولؾ ضمن ألدمٌة األجٌر و تظل الحموق األساسٌة

، سارٌة المفعول  الضمانات المسطرٌة عند متابعة األجٌر تؤدٌبٌا وؼٌرها المستحمات و و

 .  19ال تتملص بمناسبة كوفٌد 
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هل ٌكون األجٌر الذي كان فً فترة عطلة بالخارج و لم ٌتمكن من  : 81السإال 

، فً وضعٌة تغٌب غٌر مبرر تستوجب اتخاذ إجراء الفصل فً  بممر العملااللتحاق 

 ؟ حمه

 

،  نسجل عدم وجود إجابة واضحة تخص التؽٌب بسبب ظرؾ لاهر بمدونة الشؽل

من مدونة الشؽل من البحة  32فالمبلحظ هو لٌام المشرع بإسماط هذه الحالة بالمادة 

،  ، أو إصابة تؽٌب األجٌر لمرض التصر على الظروؾ المبررة لتولؾ عمد الشؽل و

 274لٌها فً المواد كذا فترات تؽٌب األجٌر المنصوص ع ، و ٌثبتها طبٌب إثباتا لانونٌا

التً ال تمت بؤٌة صلة لحالة عدم التمكن من االلتحاق بممر العمل  و 277و  275و 

 . 19بفعل آثار كوفٌد 

              رج أرض الوطن من بٌن الحاالت المطروحة أن ٌظل األجٌر عالما خا و

                955بالرباط فً األمر رلم  اإلدارٌةلرار صادر عن ربٌس المحكمة  )

الذي لضى برفض طلب الولوج ألرض الوطن الذي أصبح  و 31.03.2020بتارٌخ 

 (.19ؼٌر ممكن بسبب اإلجراءات التً اتخذتها الحكومة المؽربٌة بمناسبة جابحة كوفٌد 

، أن نرتكن إلى إعمال ممتضٌات التفسٌر اإلٌجابً للفصل  فً هذه الحالة،  ونرى

من مدونة الشؽل أي أن الخطؤ الجسٌم الذي ٌإدي إلى الفصل هو ذلن المتمثل فً  39

،  التؽٌب بدون مبرر ألكثر من أربعة أٌام أو ثمانٌة أنصاؾ ٌوم خبلل اإلثنً عشر شهرا

 كون تبرٌر التؽٌب خارج نطاق الخطإ، ٌ المذكورة بإعمال مفهوم مخالفة المادة أي أنه و

 . ال ٌبرر اتخاذ لرار الفصل فً مواجهته الجسٌم و
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هل تعلك الممتضٌات المتعلمة بتمدٌم الدعوى بعد التوصل بممرر  : 82السإال 

 ؟ ٌوما طالما أن المحاكم معطلة 90الفصل داخل أجل 

 

طابلة سموط الحك رفع الدعوى من مدونة الشؽل أنه ٌجب تحت  65تنص المادة 

 . ٌوما بعد توصل األجٌر بممرر الفصل 90إلى المحكمة المختصة فً أجل 

بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ  2.20.292من المرسوم رلم  6لكن المادة 

إجراءات اإلعبلن عنها تنص على تولؾ سرٌان مفعول جمٌع اآلجال خبلل  الصحٌة و

ٌستؤنؾ احتسابها ابتداء من الٌوم الموالً لرفع  عنها و فترة الطوارئ الصحٌة المعلن

، لذا ٌمكن لؤلجٌر طالما أن المحاكم معطلة خبلل فترة الطوارئ الصحٌة  حالة الطوارئ

طالما أن األجٌر ملزم باحترام الحجر الصحً أن ٌإجل رفع الدعوى إلى حٌن انتهاء  و

          بممتضى  ٌوما الممرر 90ستؤنؾ احتساب أجل عندبذ ٌ حالة الطوارئ الصحٌة و

 . من مدونة الشؽل 65المادة 

 

 ؟ هل ٌحك لألجٌر تمدٌم استمالته خالل فترة الحجر الصحً : 83السإال 

 

مدونة الشؽل أنه ٌحك إنهاء عمد الشؽل ؼٌر من  43الفمرة الثانٌة من المادة تنص 

إمضابها من طرؾ الجهة محدد المدة بإرادة األجٌر عن طرٌك االستمالة المصادق على 

تعفً األجٌر من وجوب  43، علما أن المادة  المختصة على أن ٌحترم أجل اإلخطار

بت ثلى اعتبار أن األجٌر ٌمكنه أن ٌتع التمٌد بؤجل اإلخطار فً حالة الموة الماهرة و

 . بالموة الماهرة بسبب وباء كورونا فمن هنا بإمكانه التحلل من االلتزام بؤجل اإلخطار
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المرتبط بعمد شؽل محدد المدة ال ٌمكنه تمدٌم استمالته إال بعد حلول  ٌرأما األج

رع بوباء كورونا من أجل ذال ٌمكنه الت ، و الذي كان محبل لهأجل العمد أو انتهاء الشؽل 

 . التحلل من التزامه

 

هل ٌحك لألجٌر المصاب بوباء كورونا الرجوع إلى عمله بعد  : 84السإال 

 ؟شفاءه 

 

ؤلجٌر العودة إلى عمله عند إثباته الخلو من اإلصابة وبعد عرضه على ٌحك ل 

 . طبٌب الشؽل

رع برفض األجراء االشتؽال إلى جانبه كسبب لمنعه من ذال ٌمكن أبدا الت و

                 من مدونة الشؽل  9الرجوع إلى عمله حٌث ٌعتبر ذلن تمٌٌزا من منظور المادة 

 . التً صادق علٌها المؽرب لمنظمة العمل الدولٌة حول منع التمٌٌز و 111االتفالٌة  و

 

 من ولم ٌتمكن المعنٌون بها ما هو مآل الملفات التً حل أجلها:  85السإال 

إٌداعها داخل األجل المانونً لدى الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً بفعل إجراءات 

 ؟ الحجر الصحً

 

للضمان االجتماعً أنه لن ٌؤخذ بعٌن االعتبار اآلجال أكد ببلغ الصندوق الوطنً 

المحددة لوضع ملفات التعوٌض عن المرض أو ملفات التعوٌض عن مصارٌؾ التطبٌب 

. فٌمكن لؤلجراء أن ٌودعوا هاته الملفات  ؼٌرها أو ملفات التعوٌض عن فمدان الشؽل و

            ض ملفاتهم طالما إلى رف إٌداعهابعد رفع الحجر الصحً دون أن ٌإدي تؤخرهم فً 

 .    حالة الطوارئ الصحٌة أن السلطة العمومٌة تلزم الجمٌع باحترام الحجر الصحً و
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بسن أحكام خاصة  2.20.292من المرسوم بمثابة لانون رلم  6كما نصت المادة 

ٌولؾ سرٌان مفعول  "على أنه  ، عنها اإلعبلن إجراءات وبحالة الطوارئ الصحٌة 

جمٌع اآلجال المنصوص علٌها فً النصوص التشرٌعٌة و التنظٌمٌة الجاري بها العمل 

ٌستؤنؾ احتسابها ابتداء من  خبلل فترة سرٌان حالة الطوارئ الصحٌة المعلن عنها و

 . " الٌوم الموالً لرفع حالة الطوارئ المذكورة

 

عن بعد فً إطار التدابٌر هل ٌستفٌد األجٌر الذي ٌشتغل :  86السإال 

أو مرض عادي أو مرض مهنً ( من التعوٌض عن حادثة شغل  منزلهب االحترازٌة )

 ؟إذا أصٌب بفٌروس كورونا من منزله 

 

المتعلك بالتعوٌض عن حوادث الشؽل فً  18.12من المانون رلم  6تنص المادة 

المتعلمة  األحكاماالستفادة من  بإمكانهمالمشتؽلون بمنازلهم  األجراءعلى أن  3الفمرة 

من نفس المانون تعلك االستفادة إلى  10، ؼٌر أن المادة  بالتعوٌض عن حوادث الشؽل

 . حٌن صدور نص تنظٌمً

و لد سبك لنا أن أشرنا إلى أن إصابة األجٌر بالوباء المذكور لد ال تكٌؾ على 

أساس أنها مرض مهنً  أساس حادثة شؽل لؽٌاب عنصر الفجابٌة ، و لد ال تُكٌؾ على

ألن ذلن الوباء ال عبللة له بوسابل اإلنتاج أو بٌبة العمل أو المواد التً لد تسبب مرًضا 

 مهنًٌا .

كما سٌكون من الصعب على األجٌر إثبات أن اإلصابة بهذا الوباء كانت بسبب 

طالما أن هنان عناصر أخرى خارجة عن دابرة الشؽل لد تكون هً  الشؽل أو بمناسبته ،

 السبب الحمٌمً فً اإلصابة .
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لذا ٌبمى تكٌٌؾ إصابة األجٌر الذي ٌشتؽل عن بُعد بذلن الوباء بكونها مرًضا 

 عادًٌا هو األلرب للصواب .

و كما سبمت اإلشارة إلى ذلن ، فبل شن أن المضاء سٌحسم الحما فً هذا 

       الدلٌك و تحدٌدا فً مدى اعتبار هذا الوباء حادثة شؽل أو مرًضا مهنًٌا الموضوع 

 أو مرًضا عادًٌا .

 

غٌر جب على المشغلٌن داخل المطاعات ما هً االحتٌاطات التً ٌ:  87السإال 

 ؟المعنٌة باإلغالق إتباعها للولاٌة من وباء كورونا 

 

 . اللجوء إلى الشؽل عن بعد أو العمل عبر الشاشة كلما كان ذلن ممكنا

 . المستودعات ، و ر األجراء فً أماكن محددة كالمماصؾمنع تجمه

حتى تحترم المسافة  POSTE DE TRAVAILمراجعة مناصب الشؽل 

 . االحترازٌة الممررة فً متر واحد بٌن أجٌر و أجٌر آخر ٌجاوره

 . األجراء كتابة بالتدابٌر المتخذة فٌما ٌتعلك بشؽل األجراء لتفادي العدوى إخبار

 . جمٌع التعلٌمات التً تصدرها السلطات المعنٌة فً هذا الشؤن إتباع
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المرتبطٌن مع المماولة بعمد شغل محدد المدة  هل ٌحك لألجراء : 88السإال 

االستفادة من حك األولوٌة عندما  والمنتهٌة عمودهم بفعل ما أحدثته كورونا من أزمة،

 ؟ تفتح المماولة أبوابها من جدٌد

 

إذا كان المنصب  508ذلن وفك ما تنص علٌه المادة  إالء األجراءٌحك له 

    نفس التخصص الذي كان ٌتواله األجٌر لبل انتهاء  المحدث ٌتعلك بنفس المنصب و

 .  عمد شؽله المحدد المدة

 

العمل عبر الشاشة  مدونة الشغل العمل عن بعد أوهل نظمت  : 89السإال 

TELETRAVAIL ؟ 

 

     ، لكن  لم تخصص مدونة الشؽل ممتضٌات مفصلة تخص العمل عن بعد

من  "تشٌر إلى هاته الفبة بشكل صرٌح حٌن تعتبر أجراء مشتؽلٌن بمنازلهم  8المادة 

          توفرت فٌهم ..... دون داع للبحث عن وجود أو انتفاء عبللة تبعٌة لانونٌة 

      المعدات التً ٌستعملونها فً  ، وال عن المحل الذي ٌعملون فٌه و تربطهم بمشؽلهم

 . "ملكهم أو ال ... 

 كذا الشؤن بالنسبة فكثٌر من ممتضٌات مدونة الشؽل تشٌر إلى العمال بالمنازل و

 . المتعلك بالتعوٌض عن حوادث الشؽل و الذي ٌدخلهم فً نطاق تطبٌمه 12.18للمانون 

لكن ال توجد ممتضٌات مفصلة عن هذا النوع من العمل رؼم شٌوعه كما هو 

 . الشؤن فً فرنسا مثبل
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     أن ٌتدخل فً المرٌب العاجل من أجل تنظٌم هذا النوع  رعٌتعٌن على المش و

      واجبات العامل بالمنزل  تحدٌد حموق وبهدؾ ذلن  منتشرا و من العمل الذي أصبح

 . العبللات الجماعٌة التشؽٌل و ظروؾ الشؽل و و

 

            (  هل ٌحك للمماوالت التً تشتغل عن بعد ) مراكز االتصال:  90السإال 

 ؟أن تستمر فً االشتغال 

 

اتخاذ جمٌع التدابٌر  من ٌحك لتلن المماوالت أن تستمر فً االشتؽال حتى تتمكن

التً أمرت   barrières sanitairesسٌما فٌما ٌتعلك بالحواجز الصحٌةاالحترازٌة ال

 . من بٌنها ترن مسافة متر على األلل بٌن األجٌر و اآلخر بها السلطات العمومٌة و

كما ٌمكنها اعتماد نظام التناوب بحٌث تشتؽل كل فرلة إما فً ٌوم محدد تلٌه  

  هكذا حتى ٌتملص العدد المتواجد داخل مكان العمل إلى العدد الممبول  الفرلة األخرى و

من مدونة الشؽل على أال تتجاوز مدة  188و  187 المادتان فك ما تنص علٌهذلن و و

 . ساعات فً الٌوم كحد ألصى تتخلله ساعة واحدة على األكثر 8شؽل كل أجٌر 

كما ٌتعٌن علٌها احترام جمٌع تدابٌر الصحة و السبلمة التً ٌنص علٌها التشرٌع 

 . الجاري به العمل

ثة شؽل أو مرض لؤلجراء بوباء كورونا فٌروس تعتبر بمثابة حاد إصابةكل  و

( طالما أن ظروؾ العمل تشٌر إلى إمكانٌة حصول هذه  حسب تكٌٌؾ المضاء مهنً )

 . خبلل العمل أو عند العمل أو بمناسبة العمل اإلصابة
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هل ٌمكن أن ٌنتهن المشغل خصوصٌة األجٌر الذي ٌمدم خدماته  : 91السإال 

كشرط لتمكٌنه من العمل ،  ( localisation عن بعد، من خالل فرض إثبات مولعه )

 ؟ بالمنزل

 

  ه مخاطر لمشؽل بفعل الحرص على تجنٌب أجرابنمٌز بداٌة بٌن اضطرار ا

بٌن األجراء المشتؽلٌن  ، و على الترخٌص لهم بالعمل من محل إلامتهم 19 دكوفٌ

من نفس  8المادة  اللذٌن عمدت ، و من مدونة الشؽل 2بمنازلهم المشار إلٌهم بالمادة 

االعتٌادي تحت  ، حٌث ٌتضح تمٌزهم بعدم اشتراط االشتؽال المباشر و المانون بتعرٌفهم

 . إشراؾ مشؽلهم

من مخاطر  19عدم تولفه بفعل ما ٌمثله كوفٌد  فإذا كان استمرار عمد الشؽل و 

ٌر تفرض إذا كانت طبٌعة العمل المسند لؤلج ، و مهنٌة السبب فً السماح بالعمل عن بعد

      اإلبماء على الرلابة المكانٌة علٌه ضمانا لمتابعة المشؽل لظرؾ وجودة أداء الشؽل 

، فبل ٌعتبر هذا الشرط مسا بالحرٌات األساسٌة لؤلجٌر،  و الحرص على تنسٌمه التمنً

مادام هذا المٌد ٌشكل اإلجراء األفٌد لمصلحته عوض إٌماؾ عمد الشؽل الذي تظل 

 . ة التخاذه لابمةالعناصر المبرر

 

  ها عن تؤدٌة الشغل، لعدم هل ٌحك للمماولة التً امتنع أجراإ : 92السإال 

، أن تستعٌن بخدمات مماوالت التشغٌل  توفر شروط السالمة الصحٌة فً أماكن العمل

 ؟ المإلت

 

ٌتضح من خبلل األحكام المتعلمة بمماوالت التشؽٌل المإلت حرص المشرع على 

            عدم جعل هذه اآللٌة وسٌلة للمٌام باألشؽال الخطٌرة أو الماسة بالسبلمة الصحٌة 
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كان تنظٌمه إلمكانٌة اللجوء إلٌها ٌستوعب فً صور  ، و الجسدٌة أو النفسٌة ألجرابها و

كإمكانٌة اللجوء إلى االستعانة  19لتً ٌمكن أن ٌطرحها كوفٌد عدٌدة تلن الحاالت ا

بؤجرابها للمٌام بؤشؽال خطٌرة كإطعام المرضى بالمستشفٌات أو السهر على مهمة 

 .  أو ..... ؼٌرها 19التمرٌض بمصحات خاصة تستمبل المصابٌن بمرض كوفٌد 

             علٌه من مظاهر توفك المشرع فً تمدٌم إجابة عن هذه الحاالت ما نص 

، التً توجب على المماولة المستعملة أن تتخذ كل التدابٌر  من مدونة الشؽل 504بالمادة 

إلرار  ، بل و سبلمة األجراء المإلتٌن بها الحمابٌة الكفٌلة بضمان حماٌة و الولابٌة و

 مسإولٌة المماولة المستعملة على تؤمٌن هإالء األجراء ضد حوادث الشؽل واألمراض

 . المهنٌة

كؤنه تولع استؽبلل أجراء مماولة  و -لد كان المشرع أكثر صراحة ووضوحا  و

المدونة  497حٌث نص فً المادة  -19التشؽٌل المإلت فً أشؽال خطرة بمناسبة كوفٌد 

على أنه ال ٌمكن اللجوء إلى أجراء مماولة التشؽٌل المإلت من أجل إنجاز المذكورة 

 . أشؽال تكتسً خطورة خاصة

، فاللجوء إلى أجراء مماولة التشؽٌل المإلت من طرؾ مماولة  كخبلصة مركزة و

أو بمناسبته إذا كان األساس هو إحدى األسباب  19مستعملة جابز خبلل ظرفٌة كوفٌد 

، أما إذا كان سبب اللجوء إلٌها ٌعود إلى المخاطرة 496المشروعة الواردة فً المادة 

 ؼٌر مسموح به لانونا .  أمرا ممنوعا وفٌظل  ، بؤجراء هذه المماوالت

 

 

 

 



93 
 

ما هو التعوٌض المستحك لألجراء الذٌن تم فصلهم بعد إغالق :  93السإال 

 ؟ المماولة بسبب تداعٌات وآثار فٌروس كورونا

 

، فٌمكن لؤلجراء االستفادة من التعوٌض الجزافً الممرر فً  التولؾ مإلتاتم إذا 

. أما  درهم 2000التدابٌر المتخذة لمواكبة المماوالت التً تؤثرت جراء كورونا أي  إطار

التصادٌة ... أو ما ٌماثلها  ألسبابالممتضٌات المتعلمة بالفصل  إطارإذا بوشر الفصل فً 

، فٌستحك األجراء التعوٌض  دون أن ٌحصل المشؽل على إذن عامل العمالة أو اإلللٌم

 .اإلخطار، التعوٌض عن الضرر و التعوٌض عن مهلة  عن الفصلالثبلثً أي التعوٌض 

، فٌستحك األجراء  اإلدارٌةإذا تم الفصل بعد الحصول على إذن السلطات 

 . ( فمط اإلخطارالتعوٌض عن الفصل و التعوٌض عن مهلة  تعوٌضٌن )

 . االستفادة من التعوٌض عن فمدان الشؽل األجراءكما ٌمكن لهإالء  

 

هل ٌجوز الجمع بٌن التعوٌض عن فمدان الشغل وتلن التعوٌضات :  94السإال 

 ؟ الممررة من طرف السلطات الحكومٌة لتخفٌف من تداعٌات آثار كورونا

 

مواكبة المماوالت من  إطارفً اعتمادنا ال ٌمكن ذلن فالتعوٌض المتخذ فً 

تداعٌات كورونا ٌتعلك بحاالت التولؾ عن العمل أما التعوٌض عن فمدان الشؽل ٌستحمه 

 . األجٌر الذي فصل عن العمل بصفة نهابٌة دون إرادة منه
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درهم من  2000منحة  خولت لههل ٌستفٌد األجٌر الذي  : 95السإال 

 ؟التؤمٌن عن المرض خالل نفس الفترة  التعوٌضات العائلٌة و

 

من  cnssدرهم التً ٌإدٌها  2000نعم ٌحك لؤلجٌر الذي ٌستفٌد من منحة 

إلى نهاٌة شهر  فبراٌرشهر منتصؾ صندوق التضامن أن ٌستفٌد طوال الفترة الممتدة من 

 . ٌونٌو من التعوٌضات العابلٌة و التؤمٌن عن المرض

 

 ؟هل ٌحك تعوٌض األجراء المصابٌن بوباء كورونا بؤجراء جدد  : 96السإال 

 

من مدونة الشؽل أن المشؽل ٌمكنه اللجوء إلى عمد الشؽل محدد  16تنص المادة 

من بٌنها إحبلل أجٌر محل أجٌر آخر فً حالة تولؾ  فً حاالت حصرتها هذه المادة و

 . عمد شؽل هذا األخٌر

للمشؽل اللجوء إلى مماوالت التشؽٌل المإلت عندما  496كما تخول هذه المادة 

 . ٌتعلك األمر بإحبلل أجٌر محل أجٌر آخر فً حالة ؼٌابه

فً ؼٌر  لذا ٌحك للمشؽل تعوٌض األجٌر المصاب بوباء كورونا بؤجٌر آخر محله

 . الحاالت الممنوعة الممررة فً المادتٌن المذكورتٌن
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هل ٌجب على المشغل تعوٌض األجراء المصابٌن بؤمراض مزمنة  : 97السإال 

 ؟ أو الذٌن ٌخاف علٌهم من اإلصابة لوضعهم الصحً

 

جمٌع التدابٌر  باتخاذمن مدونة الشؽل على عاتك المشؽل التزاما  24تضع المادة 

ٌنجزونها كرامتهم لدى لٌامهم باألشؽال التً  صحتهم و البلزمة لحماٌة سبلمة األجراء و

من هنا ٌجب علٌه أن ٌعمل على تعوٌض األجراء المصابٌن بؤمراض  ، و تحت إمرته

احترازي  مزمنة أو اللذٌن ٌخاؾ علٌهم من اإلصابة لوضعهم الصحً كتدبٌر احتٌاطً و

 . ح ذلن من طرؾ طبٌب شؽل المماولةخصوصا عندما ٌتم الترا

 

األجرٌة بمناسبة تطبٌك هل ٌجوز الجمع بٌن التعوٌضات :  98السإال 

االستفادة فً نفس اآلن من التعوٌضات  ، و من مدونة الشغل 185ممتضٌات المادة 

الجزافٌة الممنوحة من طرف الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً لألجراء المتولفٌن 

 ؟ عن العمل للحد آثار فٌروس كورونا

 

مواكبة المماوالت التً توجد فً وضعٌة صعبة جراء تفشً جابحة  إطارفً 

االلتصادٌة جملة من التدابٌر التً من شؤنها الحفاظ على  الٌمظةكورونا اتخذت لجنة 

        15درهم صافً خبلل الفترة ما بٌن  2000المدرة الشرابٌة من بٌنها صرؾ مبلػ 

هذا التعوٌض  هر مارس( ودرهم خبلل ش 1000) 2020ٌونٌو  30مارس إلى  و

 CNSSالمصرح بهم لدى  ٌصرؾ لؤلجراء الذٌن تولفوا عن العمل بصفة مإلتة و

 . برسم شهر فبراٌر من طرؾ المماوالت

 2000بالمبة ٌمل عن  50فإذا كان أجر األجٌر الذي للصت مدة عمله بنسبة  

مكنته المماولة  جر وفٌستفٌد من هذا التعوٌض أما إذا كان أجره أكبر من الحد األدنى لؤل
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بالمبة أن ٌستفٌد من  50بالمبة من أجره فٌحك له طالما أن أجره خفض بنسبة  50من 

 . ا التعوٌض الجزافًذه

 

: هل ٌحك لألجٌر الذي استصدر لرارا نهائٌا بتخوٌله تعوٌضات عن  99السإال 

الفصل التعسفً لبل ولوع الجائحة أن ٌباشر إجراءات التنفٌذ ، خالل هذه المرحلة 

 الحرجة ، فً مواجهة مشغله السابك ؟

 

إذا كان األمر المضابً المشار إلٌه أعبله لد دشن مرحلة إٌماؾ تنفٌذ األحكام فً 

مدنً و ذلن لفابدة المحكوم علٌه بعلة هذه الجابحة ، فنعتمد أن األمر لد ٌنسحب المجال ال

حتى بالنسبة للمشؽلٌن الذٌن إما ٌعانون ، التصادٌا ، من تبعات هذا الوباء أو أنهم تولفوا 

جزبٌا أو كلًٌا عن ممارسة أنشطتهم التجارٌة ، لذلن سٌكون على هذا األجٌر تؤجٌل 

  .  كم الصادر لفابدته إلى حٌن زوال هذا الطارئالمطالبة بتنفٌذ الح

ٌإكد ذلن ما نصت علٌه المادة السادسة من المانون الخاص بحالة الطوارئ 

 الصحٌة من أنه " ٌُولؾ سرٌان جمٌع اآلجال المنصوص علٌه فً النصوص التشرٌعٌة 

               و التنظٌمٌة الجاري بها العمل خبلل فترة حالة الطوارئ الصحٌة المعلن عنها ، 

 " .   و ٌُستؤنؾ احتسابها ابتداء من الٌوم الموالً لٌوم رفع حالة الطوارئ المذكورة

 

: ما هو مصٌر حموق العامالت و العمال المنزلٌٌن فً ضوء وباء  100السإال 

 الكورونا ؟

 

       لد عرفت صدور لانون خاص ٌحدد شروط الشؽل  2016من المعلوم أن سنة 

( و علما بؤن  19.  12و التشؽٌل المتعلمة بالعامبلت و العمال المنزلٌٌن ) المانون رلم 



97 
 

             أن أعلنت اإلحالة على ذلن المانون .  2003مدونة الشؽل لد سبك لها منذ سنة 

 . (  ) المادة الرابعة

إن توصٌؾ أو تشخٌص حالة هذه الفبة العاملة إذا كان من السهل معالجته على 

المستوى المانونً ، إال أنه ٌصطدم بصعوبات عدٌدة من حٌث التعاطً معه على مستوي 

الوالع فً ضوء هذه الجابحة ، و ذلن لعدة اعتبارات منها أساًسا تعذر أو انعدام إمكانٌات 

لمنازل مكان شؽلهم بفعل الحجر الصحً ، و كذا توجس األسرة تنمل تلن الفبة العاملة ل

            المشؽلة من مخاطر ذلن التنمل الٌومً من فضاء إلى آخر و احتمال انتشار العدوى ، 

و هو ما ٌفسر أن أؼلب األسر لد استؽنت ، مإلتًا ، عن خدمات أوالبن العمال ، مما 

 .  من هذا الوباءٌجعل هذه الفبة العاملة األكثر تضررا 

و أمام هذا الوضع االستثنابً الذي ٌجعل المشؽل أو المشؽلة فً وضع حرج من 

جهة و فً الممابل فً وضع لانونً ٌجعله ملتزما بالعمد الكتابً الذي ٌشترط المشرع 

لٌامه بٌن الطرفٌن ) المادة الثالثة من ذلن المانون الخاص ( ، تُطرح صورتان اثنتان 

 :  ن الفبة العاملةبشؤن أجور تل

الصورة األولى التً ال تطرح إشكااًل عملًٌا أو لانونًٌا و هً المتمثلة فً تمكن 

العاملة أو العامل المنزلً من االلتحاق بالمنزل مكان الشؽل بوسٌلة أو أخرى ، و حٌث 

سٌكون مستحمًا لؤلجر ممابل العمل الذي أنجزه ، فعبل ، و علًما بؤن المشرع من خبلل 

٪ من الحد األدنى لؤلجور ، و هو ما  60مانون المذكور لد نزل بؤجور تلن الفبة إلى ال

 .  ٌعنً انتماص حوالً الثلث من ذلن الحد األدنى

أما الصورة الثانٌة فتتمثل فً الحالة التً ٌتعذر فٌها على العاملة أو العامل 

، فعل األمٌر المتمثل فً  آنذانالمنزلً االلتحاق بالبٌت مكان الشؽل ، و حٌث سٌكون ، 

لرارات السلطة العامة الرامٌة إلى عدم التنمل أو عدم توفٌر وسابل النمل مبررا للمشؽل 

  ."إلعفابه من أداء أجر تلن العاملة المنزلٌة ،حٌث وجب إعمال المبدإ " ال أجر دون عمل
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ضمان و إذا كان المشرع لد لرر ، فً السنة الماضٌة ، تمدٌد االستفادة من ال

االجتماعً لهذه الفبة العاملة ، فنذكر بالمرارات الصادرة عن ذلن الصندوق على إثر هذا 

و العمال من االستفادة من أداء  الوباء و التً تخول منخرطٌها من مثل فبة تلن العامبلت

مالً و لو لمدة مإلتة . كما تم تمتٌع حتى الفبات ؼٌر المسجلة فً ذلن الصندوق من 

ٌة لمواجهة الحاجة بفعل تلن الجابحة من خبلل صندوق محاربة جابحة إعانات مال

   .  كورونا ، و حٌث ٌمكن لهذه الفبة العاملة أن تطلب االستفادة منها

 

هً حموق أجراء المصحات الخاصة و العٌادات الطبٌة فً  : ما 101السإال 

 ضوء هذه الجائحة ؟

 

            إن مصدر هذا السإال ٌرجع إلى الفتور على اإللبال على هذه المصحات 

          أو العٌادات الخصوصٌة الذي لوحظ بشكل كبٌر ، مما أثر سلبا على وضعٌتها المالٌة 

و كٌفٌات التعامل مع مستحمات أجرابها ، خاصة بعد أن تكلفت المستشفٌات العمومٌة 

 .  / الوباء هذا المرضبالسهر على متابعة 

المجلس  2020مارس  30ٌإكد ذلن ، الطلب االستعجالً الذي وجهه بتارٌخ 

         الوطنً للهٌبة الوطنٌة للطبٌبات و األطباء إلى السٌد ربٌس الحكومة ٌلتمس من خبلله 

            " أخذ هذه الوضعٌة االستثنابٌة بعٌن االعتبار و إٌجاد حلول ناجعة لتستفٌد المصحات 

و العٌادات الطبٌة من اإلعفاءات و التسهٌبلت الضرٌبٌة و كذا اإلجراءات المتعلمة 

، و كل إجراء متاح ، و ذلن بالرؼم من اإلبماء علٌها مفتوحة فً  بالضمان االجتماعً

خاصة و أن أطباء المطاع الخاص لد " وجدوا  .و المصلحة "  وجه العموم نظرا للحاجة

بٌن الواجب و المانون الذي ٌحتم علٌهم إبماء مصحاتهم و عٌاداتهم  أنفسهم محاصرٌن

مفتوحة فً وجع العموم بالرؼم من للة إن لم نمل انعدام المترددٌن علٌها ، و بٌن شبح 

 . " تعرضهم لئلفبلس و خسابر مادٌة فادحة تهدد أمنهم االلتصادي
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،  مابرًرا إلى حد ملد ٌكون و إذا كان تخوؾ أصحاب تلن المصحات و العٌادات 

 .  فإن وضع األجراء بها ٌطرح ، أٌضا ، التخوؾ على مصٌر حمولهم

لذلن ٌجب التؤكٌد أننا لسنا أمام تولؾ عن الشؽل ، بل بالعكس أمام انصٌاع تلن 

           الجهات ألوامر السلطات العمومٌة لمواصلة الشؽل ، و أمام أزمة فً وتٌرة الشؽل 

المالٌة ، و هو ما ٌطرح إمكانٌة مشؽلً هذا المطاع اللجوء إما و ضعؾ فً المردودٌة 

إلى التملٌص من مدة الشؽل وفك ما فصلناه أعبله ، أو الفصل الجزبً لؤلجراء بسبب 

األزمة االلتصادٌة بما تعرفه من صعوبات عملٌة بسطنا معالمها أعبله . و هً 

و بالتالً ما فتا ٌعالج أوضاعه دون اإلمكانٌات التً لم ٌمرر ذلن المطاع اللجوء إلٌها ، 

 .  تؤطٌر لانونً أو توجٌه من السلطة التنظٌمٌة بخصوص مستحمات األجراء

فً ضوء ما سبك ، ال ٌسعنا إال أن نمر بؤحمٌة األجراء فً استخبلصهم ألجورهم 

عن إنجازهم لشؽلهم سواء كان الشؽل للولت الكامل أو الجزبً ، طالما ٌظلون واضعٌن 

رهن إشارة مشؽلهم ، و طالما لم ٌلجؤ هإالء الستثمار أحد التدابٌر المشار إلٌها  أنفسهم

أعبله . و بالممابل لد تستجٌب السلطات المعنٌة لطلب الهٌبة المشار إلٌها أعبله للتخفٌؾ 

من خسابر تلن المصحات و العٌادات ، و هو ما سٌشجعها ، ال محالة ، على ضمان 

حماتهم األجرٌة خبلل هذه المرحلة الحرجة و المإلتة . و إن حموق األجراء و خاصة مست

كان ذلن الطلب لد أثار ؼضب عدة جهات بسبب أن هذه المرحلة تمتضً التضامن 

 .  الوطنً بتحمل الجمٌع لبعض األضرار

 

 


