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الرحيــم الرحمـان اللــھ   باسـم

 

م املح س الرئ   ،السيد

والسالس ميدات املح الوزراء   ،ن و ادة

والساالس شار يدات املس مو دة املح   ،ن و ن
  

أن رأعرضشرف تقر الثقافيةعليكم والشؤون التعليم نة

بمناسبة جتماعية رقمو قانون ملشروع ا باملصادقةي64.20دراس ق

ا رقمع بقانون محرم26الصادر2.20.605ملرسوم 15( 1442من

تم ن) 2020س املنخرط ن املشغل عض لفائدة نائية است تداب سن

عض و م املصرح م لد ن والعامل جتما للضمان الوط بالصندوق

الصندوق، لدى ن املؤمن جراء غ اص و ن املستقل العمال فئات

ورونااملتض وس ف جائحة تف تداعيات من ن   ".19وفيد"رر

ذا نة ال القانون تدارست ناملشروع ثن 2021يناير4يوم

السيد حضور و نة، ال س رئ الدين حامي الع عبد الدكتور رئاسة تحت

والسادة السيدات من وعدد ، امل دماج و الشغل ر وز أمكراز امحمد

ن شار   .املس

جتماع،و ذا ل أن مس ر الوز السيد يتعلقأفاد مر

الفصل مقتضيات مرسوم81بتطبيق ع املصادقة دف الدستور من

رقم ن2.20.605بقانون ش ر ش خالل نة ال درستھ وأن سبق والذي

خ بتار الرسمية دة ر با شره ن19وتم ساس2020ش ان والذي

أطر الذي ي لألجراءالقانو املمنوح للدعم سبة بال سواء املرحلة تلك

أو جتما الضمان ن العامل ن ناملؤمن املستقل العمال فئات عض



2 
 

تداعيات من ن واملتضرر الصندوق لدى ن املؤمن جراء غ اص و

ورونا   .جائحة

عدم أن ن شار املس السادة عض اعت العام، النقاش وأثناء

كتفاءمناقشة و تفصي ل ش بقانون املرسوم ا جاء ال املقتضيات

ال ست بدافع ومة ا ا ي تأ دة فر مادة ع باملصادقة عدفقط

شأنھناحرما التعديالت وتقديم املناقشة ن ملان ال   .ق

وأن سبق بقانون مرسوم أن ع نة ال س رئ السيد وأو

بتار نة ال نتدارستھ ثن ن14خ كما2020ش ر، الوز السيد قدم

شأنھ،عرض مفصال منو ا مجموعة طرف من مقتضياتھ نوقشت

احات ق عض قدموا والذين ن شار املس والسادة السيدات

ساؤالت مادةبخصوصھوال ع يحتوي قانون مشروع إطار ي يأ ن و ،

بقانون املرسوم ع املصادقة بقصد دة عليھفر ينص ملا تطبيقا وذلك

الدستور 81الفصل   .من

 

م املح س الرئ   ،السيد

م املح الوزراء والسادة   ،ن و السيدات

شار  املس والسادة مو السيدات املح   ،ن و ن
 

اجتماعا عقدت وأن ا ل سبق قد نة ال أن ع بالذكر، جدير

ن ثن ن14يومھ بقانون2020ش مرسوم مشروع لدراسة خصص ،

ن2.20.605رقم املنخرط ن املشغل عض لفائدة نائية است تداب سن

عض و م املصرح م لد ن والعامل جتما للضمان الوط بالصندوق

الصندوق، لدى ن املؤمن جراء غ اص و ن املستقل العمال فئات

ورونا جائحة تف تداعيات من ن إطار "19-وفيد"املتضرر قدم ه،
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أنھ أو حيث بقانون، املرسوم ذا حول مفصال عرضا ر الوز السيد

الدعم من و املرحلة اء ان العملعد عن مؤقتا ن املتوقف إ املوجھ

زمة حدة من التخفيف إيجابية نتائج ا ل انت وال ائحة، ا يجة ن

ع مقبلون أننا صرح ، جتما و قتصادي ن املستو مرحلةع

ك القطاعات إ مباشرة التوجھ ع ب ست ا أ ع مؤكدا جديدة،

ا شاط استعادة قصد ا ومواكب ا دعم ع ود ا ترك أجل من تضررا

ونص الشغل، مناصب ع املحافظة ستطيع ي ول املطلوب ل بالش

رقم بقانون مرسوم املشغل2.20.605مشروع ع ن يتع أنھ وكذاع

صرفھ تم مبلغ أو ض عو ل بإرجاع ج غ ص وال املستقل العامل

تحت ، جتما للضمان الوط الصندوق إ منھ اذب ح تصر ع بناء

عمل و بھ، اري ا ع شر ال ا عل املنصوص ات العقو تطبيق طائلة

الدو  انية م إ إليھ أعيدت ال املبالغ إرجاع ع   .لةالصندوق

من ن و الت قصد ن واملتدر جراء بقانون املرسوم دف س و

اير ف برسم م املصرح دماج، الوط2020أجل الصندوق لدى

أحد م شاط يمارسون الذين ن املشغل قبل من جتما للضمان

بالوجود ستفادة رابطا ، تنظي بنص املحددة الفرعية القطاعات

صعبة ائحةوضعية ا تف بفعل م شاط تأثر   .جراء

غ اص و ن املستقل العمال عض بقانون املرسوم شمل و

بمقت جتما للضمان الوط الصندوق لدى ن املؤمن جراء

والقانون املرض عن سا جباري ن التأم بنظام املتعلق القانون

بإح والعمالاملرتبط ن ني امل بفئات ن اص ا املعاشات نظام داث

تأثر الذين خاصا، شاطا يزاولون الذين جراء غ اص و ن املستقل

ورة املذ ائحة ا ة مواج إطار املتخذة التداب بفعل م   .شاط



4 
 

ات ا ش أداء تأجيل تم س أنھ ر الوز السيد أفاد ذلك، و

الوط للصندوق ورة،املستحقة املذ ة الف برسم جتما للضمان

البند ا عل املنصوص العائلية واملساعدات ضات التعو ساب اح وعدم

املادة من ي لألجراء57الثا املمنوحة للضرائب، العامة املدونة من

ات ا اش واجبات وعاء ضمن دماج أجل من ن و الت قصد ن واملتدر

للضمان الوط بتجاوزالصندوق ن ر ذلك أن ا مو ، جتما

ة الف خالل سيصرف الذي ض التعو وكذا ضات التعو ذه مجموع

أعاله، ا إل بة،%50املشار الضر خصم عد الصا جر متوسط من

اير وف يناير ري ش برسم   .2020املقبوض

والسادة السيدات أشار بقانون، املرسوم ذا مناقشة وخالل

شار جاءاملس أنھ إ ةن خط جائحة ة ملواج صعبة نائية است ظرفية

التغلب يمكن وال ميع ا ع عكست ا واقتصادية اجتماعية آثارا خلفت

الدولة ن ب والتالحم والتضامن والتآزر كمة ا لغة بتغليب إال ا عل

التا و عامة، ة مص أي ا ورا من ون ي ال ال الفات ل تجنبا واملجتمع

الوطنية التعبئة بروح س وال نتاجية املؤسسات ع فاظ ا يجب

مشروع أن ن شار املس السادة من ثلة والحظ امللك، جاللة وراء ماعية ا

ستفادة شروط جميع أحال كما ، ما نوعا متأخرا ى أ بقانون مرسوم

بم عد، ا إنجاز يتم لم تنظيمية نصوص ع ا ن املعني اص عو

عدد ع يضطلع أن دون القانون طار ع فقط سيصادق ملان ال أن

الدعم ا شمل لم ال والقطاعات مستفيدين الغ   .جراء

فقط شمل الدعم مجال توسيع أن املتدخلون السادة واعت

جراء أي ، جتما للضمان الوط الصندوق املنخرطة القطاعات

فقط، م عناملصرح طار نفس ساؤل ال تم إذ ن، املستقل م ف بما

الصندوق، ذا م املصرح ن املستقل ن العامل وعدد الدعم مبلغ
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م شمل س الدعم ان وإن بقانون، مرسوم املشروع ذا م شمل والذين

و اجتماعية شاشة ش ع ضة وعر واسعة فئات ناك أن علما فقط،

الدعم ذا ل اجة ا ور أمس املذ الصندوق ا مصرح   .وغ

ماعية ا حات سر ال ع شارون املس السادة من عدد واحتج

ال الصعبة الظرفية ذه جراء و العمال من مجموعة طالت ال

الشغيلة الطبقة سبات ومك قوق ا ضر ل ش ما و و العالم، ا ش ع

الدعم إجراء من سا دف لل مخالفا عوإجراءا فاظ ا و و ،

الشغل   .مناصب

عن أبانت قد ائحة ا ة ف أن ن شار املس السادة أحد وع

بالعدد ح التصر مستوى ع العمل ألسباب وتالعبات اختالالت عدة وجود

مزاولة أيام و ا مصرح غ فئات ناك أن إذ ن، والعامل لألجراء قيقي ا

للقطاع ن املنتم خاصة قيقية، ا يعالعمل ل الدعوة مع ل ي امل غ

م بأجرا ح والتصر ل ي امل القطاع ندماج قصد الفئات   .ؤالء

بقانون  مرسوم مشروع عرض عد سن2.20.605رقم و

للضمان الوط بالصندوق ن املنخرط ن املشغل لفائدة نائية است تداب

العما فئات عض و م املصرح م لد ن والعامل نجتما املستقل ل

تداعيات من ن املتضرر الصندوق، لدى ن املؤمن جراء غ اص و

وفيد ورونا وس ف جائحة نة19-تف ال عليھ وافقت ت، للتصو

التالية يجة   :بالن

  04: املوافقـــــــون

  الأحد: املعارضون

  01: املمتنعـــــــون
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م املح س الرئ   ،السيد

والسادة مالسيدات املح   ،ن و الوزراء

شار  املس والسادة مو السيدات املح   ،ن و ن

  

ن ثن يوم املنعقد نة ال اجتماع ،2021يناير4وخالل

ع نة ال رقمالمشروعصادقت ع64.20قانون باملصادقة يق

رقم بقانون محرم26الصادر2.20.605املرسوم تم15( 1442من س

اس) 2020 تداب بالصندوقسن ن املنخرط ن املشغل عض لفائدة نائية ت

فئات عض و م املصرح م لد ن والعامل جتما للضمان الوط

الصندوق، لدى ن املؤمن جراء غ اص و ن املستقل العمال

تف تداعيات من ن ورونااملتضرر وس ف   .باإلجماع" 19وفيد"جائحة

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 

  

 
  
  

   

  
  ووافقت علیھاللجنة كما أحیل على  القانون مشروع
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  ـق  ـق  ــــــــــــــملحــــــــملحــــــــ::  
    بسن تدابير استثنائية لفـائدة بعض  بسن تدابير استثنائية لفـائدة بعض    2.20.6052.20.605مشروع مرسوم بقـانون رقم  مشروع مرسوم بقـانون رقم

المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي والعاملين لديهم المصرح  المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي والعاملين لديهم المصرح  
خاص غير األجراء المؤمنين لدى الصندوق،  خاص غير األجراء المؤمنين لدى الصندوق،  ششالمستقـلين واألالمستقـلين واألبهم وبعض فئات العمال  بهم وبعض فئات العمال  

  " " 1919كوفيدكوفيد""المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا  المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا  
    2.20.6052.20.605مشروع مرسوم بقـانون رقم  مشروع مرسوم بقـانون رقم  عرض السيد الوزير حول  عرض السيد الوزير حول  ......  
    لدراسة مشروع مرسوم بقـانون  لدراسة مشروع مرسوم بقـانون    20202020شتنبر  شتنبر    1414تقرير اللجنة المنعقد يومه االثنين  تقرير اللجنة المنعقد يومه االثنين

  ......  2.20.6052.20.605رقم  رقم  
    الئحة إثبات حضور السيدات والسادة المستشارين خالل دراسة المشروع المرسوم  الئحة إثبات حضور السيدات والسادة المستشارين خالل دراسة المشروع المرسوم

  ......  2.20.6052.20.605بقـانون رقم  بقـانون رقم  
  

  
 
 
 









تقديم "مشروع مرسوم بقانون بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض
للضمان االجتماع المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطن
والعاملين لديهم المصرح بهم، والعمال المستقلين واألشخاص غير
األجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفش

جائحة فيروس كورونا «كوفيد‐19»"

الكلمــــــة التقديميــــــة للسيــــــد محمــــــد أمكراز
وزيــــــر الشغــــــل واإلدمــــــاج المهنــــــي

مجلس النواب، لجنة القطاعات االجتماعية، الجمعة 10 شتنبر 2020



ف إطار التوجيهات الملية السامية القاضية بمواكبة القطاعات اإلنتاجية  المتضررة من
االنعكاسات السلبية لجائحة كورونا ، ودعم المشتغلين بها .

ودراسة اإلجراءات والتدابير الرامية عل إطار تتبع وتقييم وضعية االقتصاد الوطن وف 
الخصوص إل مواكبة المقاوالت المتضررة من تفش الجائحة المذكورة وكذا إل الحفاظ

عل مناصب الشغل .
وبهدف مواكبة القطاعات المتضررة ودعمها قصد استعادة نشاطها وحيويتها ، بعدما
المرحلة من الدعم المباشر الت استمرت من منتصف شهر مارس الماض ال نهاية
شهر يونيو ، والت كانت تأسست عل مبدا دعم المشتغلين الذين توقفوا مؤقتا عن عملهم
التخفيف من حدة االزمة عل كانت لها نتائج ايجابية ف نتيجة الجائحة ، والت

. المستويين االقتصادي واالجتماع
 

تقديم عام 



تقديم عام 

عل مرحلة جديدة ستنبن وبعد انتهاء هذه المرحلة نحن مقبلون عل
القطاعات االكثر تضررا من اجل تركيز الجهود عل التوجه مباشرة ال
دعمها ومواكبتها قصد استعادة نشاطها بالشل المطلوب ول تستطيع

المحافظة عل مناصب الشغل.

من اجل كل ذلك تم إعداد مشروع المرسوم بقانون 2.20.605 بسن تدابير
استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطن للضمان
االجتماع والعاملين لديهم المصرح بهم ، والعمال المستقلين واألشخاص
غير األجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفش

جائحة فيروس كورونا «كوفيد‐19».



الفئات المعنية بالمشروع



تقديم عام : 

األجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل اإلدماج، المصرح بهم برسم شهر
فبراير 2020 لدى الصندوق الوطن للضمان االجتماع من قبل المشغلين الذين
أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية المحددة بنص تنظيم يمارسون نشاطهم ف

ويوجدون ف وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفش الجائحة المذكورة؛
بعض العمال المستقلين واألشخاص غير األجراء المؤمنين لدى الصندوق المذكور،
بمقتض القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين اإلجباري األساس عن المرض
والقانون رقم  99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين
والعمال المستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذين تأثر

نشاطهم بفعل التدابير المتخذة ف إطار مواجهة الجائحة المذكورة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم بقانون إل صرف تعويض، خالل فترة تحدد بنص
تنظيم ، لفائدة :



أهداف المشروع



أهداف المشروع  : 

تأجيل أداء االشتراكات المستحقة للصندوق الوطن للضمان
االجتماع من قبل المشغلين المعنيين برسم الفتـرة المذكورة؛

عدم احتساب التعويضات والمساعدات العائلية المنصوص عليها ف
المادة 57(البند2) من المدونة العامة للضرائب، الممنوحة لألجراء
والمتدربين قصد التكوين من أجل اإلدماج، ضمن وعاء واجبات
اشتراكات الصندوق الوطن للضمان االجتماع، إذا تجاوز مجموع
هذه التعويضات والمساعدات و كذا التعويض الذي سيصرف خالل
الفترة المشار إليها أعاله،  50% من متوسط األجر الصاف، بعد خصم

الضريبة، المقبوض برسم شهري يناير وفبراير 2020؛



أهداف المشروع  : 

استفادة األجراء والمتدربون وكذا فئات العمال المستقلين
واألشخاص غير األجراء المشار إليهم ف الفقرة األول من هذه
المادة، برسم الفترة المحددة عمال بأحام الفقرة المذكورة،
ووفق النصوص الجاري بها العمل، من المصاريف المتعلقة
بالخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين اإلجباري
األساس عن المرض، ومن قيمة التعويضات العائلية بالنسبة

لألجراء.



أهداف المشروع  : 

احتساب الفترة المذكورة كمدد تأمين لتخويل الحق
لألجراء ف التعويضات المنصوص عليها ف الظهير
الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى
الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان
االجتماع، وف القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية
الصحية األساسية، وتحول هذه المدد إل أيام باعتبار

الشهر ستة وعشرين يوما.



أهداف المشروع  : 

تقتطع مبالغ التعويضات وكذا المصاريف المنصوص
عليها بموجب مشروع القانون بمرسوم من الحساب
المرصد ألمور خصوصية الحامل عنوان "الصندوق

الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا «كوفيد‐19».
يتول الصندوق الوطن للضمان االجتماع مهمة أدائها.



أهداف المشروع  : 

تنصيص مشروع القانون بمرسوم عل أنه يتعين عل المشغل وكذا
العامل المستقل والشخص غير األجير بإرجاع كل تعويض أو مبلغ تم
صرفه بناء عل تصريح كاذب منه، إل الصندوق الوطن للضمان
تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها ف ،االجتماع
التشريع الجاري به، ويعمل الصندوق عل إرجاع المبالغ الت أعيدت

إليه إل ميزانية الدولة.
تحديد فئات المشغلين والعمال المستقلين واألشخاص غير األجراء
المعنيين وكذا معايير وشروط وكيفيات االستفادة من التعويض

.المذكور بنص تنظيم



أهداف المشروع  : 

خضوع العمليات المذكورة للمراقبة المالية الت التنصيص عل
تقوم بها األجهزة المختصة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل، السيما المفتشية العامة للمالية والمديرية
العامة للضرائب، ف إطار عملية التتبع والمواكبة الت تقوم بها
للضمان االجتماع الصندوق الوطن يتول الدولة للعمليات الت

القيام بها ف إطار تطبيق التدابير الواردة ف هذا المشروع. 



شكرا على حسن إصغائكم
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ن ثن يومھ املنعقد نة ال اجتماع ر ن14تقر لدراسة2020ش

رقم بقانون مرسوم لفائدة2.20.609مشروع نائية است تداب سن

جتما للضمان الوط بالصندوق ن املنخرط ن املشغل عض

اص و ن املستقل العمال فئات عض و م املصرح م لد ن والعامل

امل جراء تفغ تداعيات من ن املتضرر الصندوق، لدى ن ؤمن

كورونا وس ف   "19-كوفيد"جائحة

 

التعليم نة اجتماعاعقدت جتماعية و الثقافية والشؤون

نيوم ن14ثن لدراسة2020ش وذلك مساء، امسة ا الساعة ع

رقم بقانون مرسوم لفائدة2.20.605مشروع نائية است تداب سن

مامل لد ن والعامل جتما للضمان الوط بالصندوق ن املنخرط ن شغل

ن املؤمن جراء غ اص و ن املستقل العمال فئات عض و م املصرح

الصندوق  ورونا،لدى وس ف جائحة تف تداعيات من ن املتضرر

النواب( 19-وفيد بمجلس جتماعية القطاعات نة عليھ وافقت كما

ن11   ).2020ش

جتماعو  ذا س الدكتور ترأس رئ الدين حامي الع عبد

وشارك ، امل دماج و الشغل ر وز أمكراز محمد السيد حضور و نة ال

م أسماؤ تية ن شار املس والسادة السيدات عد عن جتماع   :ذا

شري - وا ال م الكر عبد والتنمية،: السيد العدالة ق   فر

مي - ا امبارك والتنمية،: السيد العدالة ق   فر

ا - آمال للش: لعمريالسيدة ي املغر تحاد ق   غل،فر

التازي - نائلة املغرب،: السيدة ملقاوالت العام تحاد ق   فر

الكساب - رجاء الديمقراطية: السيدة ونفردالية ال مجموعة

  للشغل،
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حسانالسيد - ق ا ونفدرالية: عبد ال مجموعة

للشغل   .الديمقراطية
  

ر الوز السيد قدم جتماع، بداية ذاو حول مفصال عرضا

أنھ ا مو إاملشروع، املوجھ الدعم من و املرحلة اء ان عد

إيجابية نتائج ا ل انت وال ائحة، ا يجة ن العمل عن مؤقتا ن املتوقف

قتصا ن املستو ع زمة حدة من صرحالتخفيف ، جتما و دي

التوجھ ع ب ست ا أ ع مؤكدا جديدة، مرحلة ع مقبلون أننا

ا دعم ع ود ا ترك أجل من تضررا ك القطاعات إ مباشرة

املحافظة ستطيع ي ول املطلوب ل بالش ا شاط استعادة قصد ا ومواكب

رقم بقانون مرسوم مشروع ونص الشغل، مناصب أنھ2.20.605ع ع

ل بإرجاع ج غ ص وال املستقل العامل وكذا املشغل ع ن يتع

الوط الصندوق إ منھ اذب ح تصر ع بناء صرفھ تم مبلغ أو ض عو

ا عل املنصوص ات العقو تطبيق طائلة تحت ، جتما للضمان

املبالغ إرجاع ع الصندوق عمل و بھ، اري ا ع شر إليھال أعيدت ال

الدولة انية م   .إ

ع التنصيص تم س أنھ ر الوز السيد أعلن الصدد، ذا و

املختصة، زة ج ا تقوم ال املالية للمراقبة ورة املذ العمليات خضوع

أن ا مو للضرائب، العامة ة واملدير للمالية العامة شية املف السيما

بع الت عملية إطار تم س للعملياتذلك الدولة ا تقوم ال واملواكبة

تطبيق إطار ا القيام جتما للضمان الوط الصندوق يتو ال

املشروع ذا الواردة   .التداب

واملت جراء ديد ا املرسوم املشروع ذا دف س قصددو ن ر

اير ف برسم م املصرح دماج، أجل من ن و الصندوقلدى2020الت

م شاط يمارسون الذين ن املشغل قبل من جتما للضمان الوط
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املحددةأحد الفرعية تنظيالقطاعات بالوجودارابط،بنص ستفادة

ائحة ا تف بفعل م شاط تأثر جراء صعبة   .وضعية

اص و ن املستقل العمال عض املرسوم مشروع شمل كما

املؤ  جراء بمقتغ جتما للضمان الوط الصندوق لدى ن من

والقانون املرض عن سا جباري ن التأم بنظام املتعلق القانون

والعمالاملرتبط ن ني امل بفئات ن اص ا املعاشات نظام بإحداث

تأثر الذين خاصا، شاطا يزاولون الذين جراء غ اص و ن املستقل

الت بفعل م ورةشاط املذ ائحة ا ة مواج إطار املتخذة   .داب

ات ا ش أداء تأجيل تم س أنھ ر الوز السيد أفاد لذلك، وتبعا

ورة، املذ ة الف برسم جتما للضمان الوط للصندوق املستحقة

البند ا عل املنصوص العائلية واملساعدات ضات التعو ساب اح وعدم

املادة من ي لألجراء 57الثا املمنوحة للضرائب، العامة املدونة من

ات ا اش واجبات وعاء ضمن دماج أجل من ن و الت قصد ن واملتدر

بتجاوز ن ر ذلك أن ا مو ، جتما للضمان الوط الصندوق

ة الف خالل سيصرف الذي ض التعو وكذا ضات التعو ذه مجموع

أعاله، ا إل متوسط %50املشار بة،من الضر خصم عد الصا جر

اير وف يناير ري ش برسم   .2020املقبوض

مبالغ تقتطع أن ع املرسوم مشروع فيھ ينص الذي الوقت و

خصوصية، ألمور املرصد ساب ا من ف املصار وكذا ضات التعو

عنوان امل ورونا"ا وس ف جائحة بتدب اص ا عن" الصندوق أعلن

جراء غاستفادة اص و ن املستقل العمال فئات وكذا ون واملتدر

نظام بموجب املضمونة دمات با املتعلقة ف املصار من نجراء التأم

سبة بال العائلية ضات التعو قيمة ومن املرض عن سا جباري

 .لألجراء
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ن شار املس والسادة السيدات أشار العام، النقاش ل مس و

ذا أن ةإ ملواج صعبة نائية است ظرفية جاء بقانون مرسوم املشروع

وال ميع ا ع عكست ا واقتصادية اجتماعية آثارا خلفت ة خط جائحة

ن ب والتالحم والتضامن والتآزر كمة ا لغة بتغليب إال ا عل التغلب يمكن

عا ة مص أي ا ورا من ون ي ال ال الفات ل تجنبا واملجتمع مة،الدولة

التعبئة بروح س وال نتاجية املؤسسات ع فاظ ا يجب التا و

و  امللك، جاللة وراء ماعية ا شار الوطنية املس السادة من ثلة أنالحظ ن

بقانون مرسوم شروطمشروع جميع أحال كما ، ما نوعا متأخرا ى أ

إنجا يتم لم تنظيمية نصوص ع ا ن املعني اص و استفادة ز

يضطلع أن دون القانون طار ع فقط سيصادق ملان ال أن بمع عد،

الدعم ا شمل لم ال والقطاعات مستفيدين الغ جراء عدد   .ع

املتدخل السادة فقطون واعت شمل الدعم مجال توسيع أن

جراء أي ، جتما للضمان الوط الصندوق املنخرطة القطاعات

عناملصر  طار نفس ساؤل ال تم إذ ن، املستقل م ف بما فقط، م ح

الصندوق، ذا م املصرح ن املستقل ن العامل وعدد الدعم مبلغ

بقانون  مرسوم املشروع ذا م شمل موالذين شمل س الدعم ان وإن ،

و اجتماعية شاشة ش ع ضة وعر واسعة فئات ناك أن علما فقط،

اجة ا ور أمس املذ الصندوق ا مصرح وغ الدعم ذا   .ل

ماعية ا حات سر ال ع شارون املس السادة من عدد واحتج

ال الصعبة الظرفية ذه جراء و العمال من مجموعة طالت ال

ا ضر ل ش ما و و العالم، ا ش سباتع ومك الشغيلةقوق الطبقة

من سا دف لل مخالفا عإوإجراءا فاظ ا و و الدعم، جراء

الشغل   .مناصب

عن أبانت قد ائحة ا ة ف أن ن شار املس السادة أحد وع

اخت عدة بالعددوجود ح التصر مستوى ع العمل ألسباب وتالعبات الالت
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مزاولة أيام و ا مصرح غ فئات ناك أن إذ ن، والعامل لألجراء قيقي ا

يع ل الدعوة مع ل ي امل غ للقطاع ن املنتم خاصة قيقية، ا العمل

م بأجرا ح والتصر ل ي امل القطاع ندماج قصد الفئات   .ؤالء

يجةوتم ن م ح سر يتم الذين جراء مص حول ستفسار

ب الس أن علما ائية، الو البؤر ب س الفالحية الضيعات أو املعامل إغالق

لإلجراءات املعامل اب أر ام اح لعدم يرجع قد البؤر ذه تف

جراءات عن السياق نفس ساؤل ال مع ، جتما والتباعد ة از ح

منال د ل ومة ا ا نيةتفاتخذ امل   .البؤر

من ة زجر ة عقو أي غياب شارات املس السيدات إحدى والحظت

جتماعيةمقتضيات القطاعات خاصة بقانون، مرسوم املشروع ذا

شة   .ال

جديدة ة رؤ ناك انت إن ن املتدخل السادة أحد واستفسر

ومة أجلل جديدةمن موارد عن قصدالبحث جدد ومستفيدين

جتمانخراط للضمان الوط   .الصندوق

خصوص الإو مشروع باإلضرابحالة املتعلق التنظي ،قانون

مشروع إحالة ع ومة ا إقدام ن شار املس السادة عض استغرب

الظرفية ذه ظل النواب مجلس ع لإلضراب التنظي القانون

ابالعص م تمر ال مة م العديد ع حيث ورونا، جائحة ب س البالد،

ال ذه سيما ال طوة، ا ذه ل م رفض ةعن لآلراءف توحيدا تحتاج ال

الغرفة ع إحالتھ أسباب عن ساءلوا و ائحة، ا ة ملواج الصف ووحدة

ع طا ذو قانون أنھ علما ، مجلساجتماو ع إحالتھ جب و

باأل  ن شار   .سبقيةاملس

الوضعية ع ا وتأث ائية الو الظروف أن ع التأكيد وتم

حاجة ست ل العمال أو ات للشر سواء جتماعية، و قتصادية

ومة وا النقابات ن ب أزمة ث س الذي القانون ذا مثل إ ثناء   .ذه
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ال ية للمن التام رفضھ عن النقابية ات املركز ممث أحد وع

ا وإخالل ن، القوان وإقرار ى الك للملفات ا تدب ومة ا ا بع ت

اتفاق ن مضام ا ضم ومن ا، اما ل25بال   .2019أبر

قانون مشروع برمجة ع قوي ل ش حتجاج تم كذا، و

ة الف خالل النواب بمجلس جتماعية القطاعات نة ضراب

أبر  ن الدورت ن ب ر-لالفاصلة جتما2020أكتو وار ل تام ل تجا ،

النقابيةاومط ركة ا   .لب

وار ا طاولة ع جديد من إحالتھ ضرورة إ الدعوة وتمت

عرضھ قبل حولھ والتوافق التفاوض أجل من طراف، ي ثال جتما

ن القوان ع مشار أن ع التأكيد تم حيث عية، شر ال املؤسسة ع

ب اصة الظروفا للبالد ة أولو ست ل نية امل والنقابات اإلضراب

ورونا وس بف املرتبط ي ا الو الوضع عن الناتجة الية ا املتأزمة

أولو" 19وفيد" ناك عالموأن و جتما بالشأن متعلقة ى ك ات

الية است بصفة ا عل نكباب تتطلب   .الشغل

ع ر الوز السيد جواب السيداتمعرض ومالحظات ساؤالت

صعبة نائية است ظرفية حاليا ش ع البالد أن ذكر ن، شار املس والسادة

يمكن ال وأنھ ة كث تداعيات ا ل ون سي العالم دول لبا الشأن و كما

بالدنا الفض ة املص واستحضار التواصل خالل من ذلك   .تجاوز

تمت بقانون مرسوم املشروع ذا أن مجلسوأو ع إحالتھ

، جتما عھ طا من بالرغم املختصة نة ال لدى عليھ واملصادقة النواب

الفصل أن بقانون81إذ مراسيم ع مشار إيداع أن ع ينص الدستور من

أقرت ة الدستور املحكمة أن كما النواب، مجلس مكتب لدى أوال تتم

من بالرغم جتمابذلك ا ع   .طا

إ موضوع خصوص عو لإلضراب تنظي قانون مشروع حالة

سنة منذ تم قد ور املذ النص إيداع أن أبرز باألسبقية، النواب مجلس



7 
 

إرادة2016 ع سمو ة وا ن لقوان تخضع ة املسطر جراءات وأن ،

التنظيمية ن القوان أو الدستوري املستوى ع إن   .املؤسسات

يناق بقانون مرسوم املشروع ذا أن العاموذكر طار فعال ش

التطبيقية، املراسيم ضمن د س ال جال وإ التفاصيل إ يتطرق ولم

نفس تحديد الصعب من أنھ كما القطاعات، وضعية الختالف نظرا وذلك

رقم القانون بخالف القطاعات ميع واحدة 25.20جال الوضعية انت

ح مؤقتا ن املتوقف اص تدعيم يتم ان يونيوو ر ش . 2020اية

رقم وقانون بقانون مرسوم املشروع ذا ن ب ري و ا الفرق أن وأفاد

الدعم25.20 وكذاأن العمل عن مؤقتا املتوقفون اص شمل س

من أك ع فاظ ا إ دف أنھ كما أيضا، شتغلون الذين اص

قام80% من وأن لألجراء، سبة بال الشغل مناصب منمن أك ح سر ب

الدعم%80سبة ذا من ستفيد   .فلن

ناك أن ن ب التطبيقية، املراسيم ع التنصيص خصوص و

مرسوم مشروع ن مضام ضمن ا إدراج يتم أن يمكن ال خاصة شروط

إطار ا عل التنصيص تم التا و القطاعات، لتنوع نظرا وذلك بقانون،

تطبيقية   .مراسيم

يتعلق فيما الذيوأما ر الش أنھ فأفاد اير، ف ر ش ع باالعتماد

وس وا ل ش حات التصر فيھ بالتمت أما جراء، اشتغال أثناء يم

ا عل عتماد يصعب فإنھ ائحة ا لظروف ونظرا املوالية ر ش

  .كمرجعية

ناك أن ع ع الصناعية، البؤر من د ا ملسألة سبة ال و

ال اليات ش أنعض حيث ا، جميع س ول املعامل عض واردة

ش التعا ب ي التا و واملعامل، املقاوالت خارج من ي تأ قد أحيانا العدوى

ن واملشغل جراء مسؤولية تحت ة از ح جراءات واتخاذ اء الو مع



8 
 

ليتم واملؤسسة جراء اشتغال ة استمرار ضمان يتم ح ن املعني وجميع

ال نيةتجنب امل   .بؤر

القانون مشروع بأن صرح ضراب، قانون موضوع خصوص و

رقم حق97.15التنظي ممارسة وكيفيات شروط بتحديد املتعلق

سنة منذ النواب مجلس ع أحيل قد يزال2016ضراب ال وأنھ

شأن التعديالت افة وتقديم مناقشة ن ملاني لل يحق كما النقاش، مرحلة

ل مرمواده وأن خاصة ضراب، ة وحر العمل ة حر معادلة تحقيق

ام بال النقابية25يتعلق ات املركز مع شاور ال تم كما ومي، ا ل أبر

املؤسسة النقاش انطالق جب و واملقاوالت ومية ا والقطاعات

احات ق و راء مختلف ع نفتاح و عية شر   .ال

الفصل ملقتضيات واملادة 81طبقا الدستور النظام253من من

املواد ع نة ال وافقت ن، شار املس ملجلس 6و5و4و3و2و1الداخ

رقم8و7و بقانون مرسوم مشروع نائية2.20.605من است تداب سن

ن والعامل جتما للضمان الوط بالصندوق ن املنخرط ن املشغل لفائدة

فئا عض و م املصرح م جراءلد غ اص و ن املستقل العمال ت

وس ف جائحة تف تداعيات من ن املتضرر الصندوق، لدى ن املؤمن

وفيد التالية19-ورونا يجة الن   : وفق

  04: املوافقــــــون

أحد: املعارضون   ال

  01: املمتنعـــــون

رقم بقانون مرسوم مشروع عرض تداب2.20.605وخالل سن

للضماناست الوط بالصندوق ن املنخرط ن املشغل لفائدة نائية

ن املستقل العمال فئات عض و م املصرح م لد ن والعامل جتما

تداعيات من ن املتضرر الصندوق، لدى ن املؤمن جراء غ اص و
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وفيد ورونا وس ف جائحة عليھ19-تف وافقت ت التصو ع برمتھ

اآل نة   : يال

  04: املوافقــــــون

أحد: املعارضون   ال

  01: املمتنعـــــون
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