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  527رمق  اجللسةحمرض 

 م(.2020أ بريل  16)هـ 1441شعبان  22امحليس : التارخي

جملس رئيس ، احلكمي بن شامشعبد املستشار الس يد : الرئاسة

 املستشارين.

بتداء من الساعة دقيقة تسعة ومخسون: التوقيت التاسعة دلقيقة او  رابعةال، ا 

 .الزوال بعد عرشة

ن سب  25.20 ىل مرشوع قانون رمقدلراسة والتصويت عا :جدول ال عامل

تدابري اس تثنائية لفائدة املشغلني املنخرطني ابلصندوق الوطين 

 املترضرين من، للضامن الاجامتعي والعاملني دلهيم املرصح هبم

 ."19-"كوفيد تفيش جاحئة فريوس كوروان تداعيات

------------------------------------------------------------- 

 :اجمللس، رئيس شاحلكمي بن شامعبد الس يد  تشاراملس 

 بسم هللا الرمحن الرحمي.

 أ علن عن افتتاح اجللسة الترشيعية.

 الس يد الوزير،

 ،الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون

لدلراسة والتصويت عىل مرشوع قانون اجللسة  خيصص اجمللس هذه

املنخرطني ابلصندوق ن تدابري اس تثنائية لفائدة املشغلني سب  25.20رمق 

 املترضرين من، ضامن الاجامتعي والعاملني دلهيم املرصح هبمالوطين لل

 .تفيش جاحئة فريوس كوروان تداعيات

 ابمس ،وقبل الرشوع يف مناقشة النص اذلي بني أ يدينا أ ود أ ن أ تقدم

جلنة التعلمي والشؤون  وأ عضاء للك من رئيس زيلابلشكر اجل ،اجمللس

جات الرسعة واملسؤولية مع ذلين تفاعلوا بأ قىص در عية اوالاجامت الثقافية

لاكفة رؤساء  ،كذكل ،أ تقدم ابلشكرأ ن مناقشة هذا القانون، و اس تعجالية 

دماج املهين  عىل ،الفرق واجملموعة ابجمللس، وللس يد وزير الشغل واال 

يف  املسجل اجملهودات اذلي بدلوها مجيعا يف سبيل دراسة هذا املرشوع

 .ة اليت تعرفونوم، يف ظل الوضعيل جملس نا اليجدول أ عام

 الس يد الوزير لتقدمي مرشوع القانون.دعو أ   ،مبارشة

 :وزير الشغل واال دماج املهين، محمد أ مكرازالس يد 

 شكرا الس يد الرئيس.

 معذرة عىل التأ خر.

 الس يد رئيس اجللسة:

 يعتذر لمك عن التأ خر.الس يد الوزير 

 :هينوزير الشغل واال دماج امل الس يد 

 رتم.شكرا الس يد الرئيس احمل

 بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل رسول هللا وأ هل وحصبه.

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

مجيعا، الس يد رئيس جملس املستشارين  أ شكرمك أ نأ ود يف بداية لكميت 

احملرتم، جامتعية الشؤون الثقافية والارئيس جلنة التعلمي و  دم، والس ياحملرت 

ضاء اجمللس املوقر، عىل والس يدات والسادة أ عضاء اللجنة، وابيق أ ع

مك عىل برجمة اجامتعات مناقشة صوحر  ،اس تجابتمكحسن تفاعلمك ورسعة 

 ،اليوم يف أ قرب ال جال املمكنة اذلي حنن بصدده 25.20مرشوع القانون 

ناقش ته وانعقدت اللجنة مل  االثننييوم فقد أ حيل عليمك من طرف احلكومة 

اثء وها حنن نناقشه يف اجللسة العامة اليوم امخليس، لمك الشكر يوم الثال

 .هبا هذا القانون ظىىحياجلزيل عىل تفاعلمك نظرا لالس تعجالية القصوى اليت 

وقر بأ غلبيته ومعارضته ابخلصوص يف مس توى لس املاجملتفاعل لقد اكن 

مجع بسبب تفيش فريوس بالدان والعامل أ   اليت متر مهناللحظة الاس تثنائية ا

ويه ظرفية أ ابنت عن قدرة بالدان وامحلد  ،"19-كوفيد" كوروان املس تجد

حكومة ومؤسسات وهيئات س ياس ية ونقابية ومجعوية ورجال ال عامل  ،هلل

عالم ومواطنني قيادة املتبرصة لصاحب اجلالةل املكل محمد حتت ال  ،وا 

مبا  ،والاس تثنائية ىل التعاطي مع ال حداث الكربىالسادس حفظه هللا، ع

 ذواس تحضار للمصلحة العليا للوطن، ونب وتأ زريلزم من تالمح وتضامن 

 وما ذكل بغريب عىل ،اخلالفات والرهاانت واحلساابت اخلاصة والضيقة

هنا عرب اهبا وديدأ  دوهو  ،احلرضية العريقة والراخسة فهذه قميها ،أ متنا املغربية

دا واحدا عىل مر اكنوا دامئا جسعىل أ ن املغاربة  اذلي يشهد ،التارخي

 احملطات الكربى واحلامسة يف مسار بالدان.

 الس يد الرئيس احملرتم،

 ن،الس يدات والسادة املستشارون احملرتمو

البداايت ال وىل لتفيش منذ  ،حفظه هللا ،جالةل املكل صلقد حر 

صد يف بعض دول العامل "انكورو"جاحئة  اته وتعلاميته السامية ار توجهيعىل ا 

جراءات الا ستباقية الرضورية ملنع تفيش للحكومة من أ جل اختاذ مجيع اال 

عطاء ال ولوية لصحة وسالمة املواطنات واملواطنني قبل  ،الوابء يف بالدان وا 

عة من و س باقة الختاذ مجمال ول حيث كنا من بني ادل ،أ ي يشء أ خر

جراءات الوقائية والاحرتازية  الصحية  وفرض حاةل الطوارئ ،الاس تثنائيةاال 

ء الرتاب الوطين، ومن هجة أ خرى أ عطى جالةل املكل تعلاميته يف لك أ حنا

حداث الفوري لصندوق خاص ملواهجة ال اثر  السامية للحكومة قصد اال 

عىل  وهو الصندوق اذلي أ قبل الاقتصادية والاجامتعية لهذه اجلاحئة،

حلكومية خمتلف املؤسسات الرمسية وا ،كثفبشلك تلقايئ وم  ،املسامهة فيه

وعدد من  نيت احلزبية والنقابية والفاعلني الاقتصاديواملنتخبني والهيئا

 .الفعاليات املدنية واال عالمية وامجلعوية ومعوم املواطنني عىل حد سواء

ىل  اكانذلان  الربملان الال يفوتين التنويه مبجليسوهنا  أ ول من ابدر ا 

عالن املسامهة  تشكيل جلنة يقظة يف الصندوق، كام قامت احلكومة ب ا 



 2020 يلبر أ  دورة  –لس املستشارين الت جممداو

2 

 (2020 أ بريل 16) 1441 شعبان 22

لوابء  الاقتصادية والاجامتعيةاقتصادية من أ جل تتبع الانعاكسات 

ورصد أ ين  ،والتقيميمن خالل أ ليات مضبوطة للتتبع  ،املس تجد "كوروان"

عىل  من هجة أ خرى ،كام تعمل ،للوضعية الاقتصادية الوطنية من هجة

رضرا من هذه كرث تعات ال  ة فامي يتعلق مبواكبة القطااقرتاح ال جوبة املناس ب

اجلاحئة، وقد لكف الس يد رئيس احلكومة الس يد وزير الاقتصاد واملالية 

صالح اال دارة برئاسة هذه اللجنة اليت تضم  عددا من القطاعات وا 

ىل جانب ممثيل القطاع البنيك واملايل ،احلكومية  .وكذا القطاع اخلاص ،ا 

مة مجةل من احلكو  اختذت ،جلنة اليقظة الاقتصادية اتعىل مقرتح وبناء

 الس امي املتوسطة والصغرى ،املقاوالتالقرارات والتدابري لفائدة ال جراء و 

وابت بسبب تداعيات هذه اليت تواجه صع ،واملهن احلرة ،والصغرية جدا

غري اجلاحئة، كام اختذت مجموعة من القرارات دلمع ال رس العامةل يف القطاع 

الاقتصادي جراء جاحئة  اطشالن  ؤتباطترضرت بفعل واليت  ،يلكه امل 

 .كوروانفريوس 

جراءينقررت احلكومة  ،ويف هذا الصدد  ،أ ساس يني لفائدة املأ جورين ا 

 :هام

ال جراء درمه لفائدة  2000منح تعويض شهري جزايف قدره  -

ت املنمتني للمقاوال ،مبوجب عقود التكوين من أ جل اال دماج ،واملس تخدمني

اليت تواجه صعوابت  ،امن الاجامتعيدوق الوطين للضاملنخرطة يف الصن

وهيم هذا  ،2020واملرصح هبم دلى الصندوق املذكور برمس شهر فرباير 

ىل  15التعويض الفرتة املمتدة من  ىل أ ن  ،ونيوي 30مارس ا  مع اال شارة ا 

ىل  15من  املمتدة التعويض خالل الفرتة  مت حتديده يف 2020مارس  31ا 

مس النصف ل لل جور املس تحقة برعىل أ ساس أ داء املشغ ،درمه 1000

 ؛ال ول من شهر مارس

هو الاس تفادة من خدمات التغطية الصحية  :مث اال جراء الثاين -

ىل حدود اليوم  ،الفرتة الزمنية نفس ة برمسيوالتعويضات العائل اال جبارية  وا 

ق الوطين للضامن اليت أ حدهثا الصندو  عرب البوابة الالكرتونية ،رصحت

نخرطة م  216.000مقاوةل من أ صل  131.955 ،لغرضجامتعي لهذا االا

ىل غاية فرباير  "الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي"ب أ ي  ،2020ا 

ثالثة مقاوالت تقريبا ما يعين أ ن مقاولتني من أ صل ، 61% بنس بة

، كام بلغ عدد "كوروان"رصحت بترضرها من تداعيات أ زمة فريوس 

أ جري من أ صل  808.199ن العمل مؤقتا اء املرصح بتوقفهم عال جر 

 أ ي أ ن أ جريا من أ صل ثالثة توقفوا عن العمل. ،أ جري 2.600.000

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

بسن تدابري اس تثنائية لفائدة  25.20يعطي مرشوع القانون رمق 

دلهيم الوطين للضامن الاجامتعي والعاملني املشغلني املنخرطني ابلصندوق 

-فريوس كوروان "كوفيد جاحئة تفيش تداعيات املترضرين من ،املرصح هبم

هبدف اال حداث والضبط القانوين للتدابري الاس تثنائية اليت اختذهتا  ،"19

احلكومة ملواكبة املشغلني اذلين يوجدون يف وضعية صعوبة جراء تأ ثر 

دلهيم  " والعاملني19-"كوفيدكوروان فريوس ة نشاطهم بفعل تفيش جاحئ

 7رضرين من تداعيات هذه اجلاحئة، وقد انتظمت مضامني املرشوع يف املت

 مواد نصت ابخلصوص عىل:

قرار تعويض جزايف لفائدة املشمولني هبذا الق -  تااملتوقفني مؤق انون، ا 

حسب املعايري والرشوط  "كوروان"جراء تفيش جاحئة فريوس 

 ؛مرشوع هذا القانون احملددة يف

ىل غاية  2020مارس  15ة املمتدة من تعويض يف الفرت حتديد فرتة ال  - ا 

ذا 2020يونيو  30 ماكنية متديدها بنص تنظميي ا  ، مع التنصيص عىل ا 

ىل ذكل  ؛دعت الرضورة ا 

من خالل اعتبار  ،العالقة التعاقدية بني املشغلني اس مترار التأ كيد عىل -

م أ حاكوفق  ، فرتة توقف مؤقت عن العملالفرتة املذكورة يف حمك

 ؛من مدونة الشغل 32املادة 

ق الوطين للضامن أ داء الاشرتااكت املس تحقة للصندو تعليق  -

 ؛لفتح احلق يف التعويضاتكرشط  ،الاجامتعي

لل جراء  احلق التوقف مكدد تأ مني لتخويلاحتساب فرتة  ،مث -

ىل املنصوص علهيا يف النصوص اجلاري هبا العمل و  حتول هذه املدد ا 

 ؛يوما 26 أ ايم ابعتبار شهر

رجاع ،أ خريا - لزام املشغل اب   عىل اءفه بنمبلغ مت رص  أ ولك تعويض  ا 

ىل ،ترصحي اكذب منه امن الاجامتعي داخل الصندوق الوطين للض ا 

شعار يف املوضوع من طرف الصندوقيوما من  30أ جل   ،توصهل اب 

يف الترشيع اجلاري به  اهيحتت طائةل تطبيق العقوابت املنصوص عل

الفقرة ال وىل  أ عدت احلكومة مرشوع مرسوم بتطبيق العمل، وقد

وط ايري ورشمن مرشوع هذا القانون واذلي س يحدد مع 7من املادة 

جراء تأ ثر نشاطه بفعل تفيش جاحئة  اعتبار املشغل يف وضعية صعبة

 وقد مت حتديدها يف: ،"19-كوفيدفريوس كوروان "

داريمؤقتا عن مزاوةل نشاطه مبوجب  ل توقفلك مشغ أ وال،  ،قرار ا 

 ."19-كوفيد"بسبب جاحئة فريوس كوروان 

ل عن ته املرصح به قد اخنفض بنس بة ال تقأ ن يكون رمق معامال اثنيا،

برمس لك شهر، مقارنة برمق ال عامل املرصح به خالل نفس الشهر  %50

لهم بسبب هذه عىل أ ال يتعدى املتوقفني مؤقتا عن مع  ،2019من س نة 

مرشوع املرسوم عىل أ ن املقاوالت اليت تتجاوز  ص، كام نافرد 500اجلاحئة 

ذا اخنفض رمق املعامالت املرص  افرد 500 ح به متوقفا عن العمل مؤقتا أ و ا 

ن طلب املشغل املعين يعرض عىل جلنة  ،50%و 25بني  بنس بة ترتاوح فا 

 .خمتصة دلراسة هذه امللفات

ات ترسحيات أ و جتاوزعدم اس تغالل اجلاحئة ل وحرصا من احلكومة عىل 

دارية لواحئ  ،يف حق ال جراء نص مرشوع املرسوم عىل حتديد بقرارات ا 

 د، طبعا هايف وضعية صعبةالفرعية اليت ليست والقطاعات القطاعات 
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املرسوم يف انتظار املصادقة عىل القانون قبل أ ن نصادق عليه حنن  املرشوع

 .أ يضا يف جملس حكومة قريب

 ،لتعاون املس متراء وااال صغأ جدد شكري لمك عىل حسن  ،وختاما

 .خدمة للوطن واملواطنني

من هذه  ،مكل البالد ،أ مري املؤمننيحفظ هللا بالدان والبرشية مجعاء و 

 اجلاحئة صىل عز وجل أ ن يرفع عنا هذا الوابء.

 .شكرا لمك

 والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته.

 الس يد رئيس اجللسة:

 لس يد الوزير.ا ل شكر 

والسادة املستشارين، ابلنس بة لس يدات رضات احلابلنس بة  طيب،

لكرتوني  ا،لتقرير اللجنة املتعلق مبرشوع القانون، أ خربت بأ نه قد مت توزيعه ا 

 ؟ححصي ؟حص

أ ذكر أ ن للفرق واجملموعة احلرية يف التدخل  ،ابلنس بة للمناقشة ،طيب

دراهجا التأ و تقدمي املداخ  ،طبعا يف احملرض، والقرار مكتوبة قصد ا 

 السادة الرؤساء. ،املستشارين ادةللس يدات والس

 ..أ بدأ  بفريق ال صاةل واملعارصة

 اللكمة ال ن للفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية.

 :خدجية الزويم شارة الس يدةاملست 

 بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني.

 الس يد الرئيس،

 الوزير احملرتم،يد الس  

 ،ستشارين احملرتمنيالس يدات والسادة امل 

يرشفين أ ن أ تدخل ابمس الفريق الاس تقاليل ملناقشة مرشوع قانون رمق 

املشغلني املنخرطني ابلصندوق بسن تدابري اس تثنائية لفائدة  25.20

املترضرين من  ،الوطين للضامن الاجامتعي والعاملني دلهيم املرصح هبم

وع اذلي املرش هذا  ،"19-كوفيدة فريوس كوروان "فيش جاحئداعيات تت

ىل سن تدابري اس تثنائية ملواكبة املشغلني اذلين يوجدون يف وضعية  هيدف ا 

طار قانوين  ،صعبة من جراء تأ ثر نشاطهم بفعل تفيش هذه اجلاحئة ووضع ا 

للتدبري اذلي اختذته احلكومة مع يقيننا أ ن هذا مرشوع القانون يكتيس 

 .ويأ يت يف ظرف قاهر وخاص ،قصوىأ مهية 

ىل ،لصدد هذا اويف أ ن ادلوةل جنحت يف التعامل مع  البد أ ن أ شري ا 

طالق  ،من خالل تعبئة املوارد ادلاخلية ،هذا الوضع الاس تثنايئ وا 

 ،ن صاحب اجلالةل املكل محمد السادسبتوجهيات ممبادرات اجامتعية 

 نرصه هللا.

 الس يد الرئيس،

ننا يف الفريق الا الةل وتبرص ج صريةواعزتاز ببننوه بلك خفر  س تقاليلا 

 اال سرتاتيجيةوالرؤية  اال نساين والاجامتعياليت جسدت العمق  ،املكل

وبدورها املركزي يف حامية املواطنني وحتصيل  ،دانامللكية ببال للمؤسسة

الاستباقية واحلكمية اليت جنبت بالدان  همتثل يف قراراتامل و  ،ادلوةل واجملمتع

 .حئةالو كنا تأ خران يف تدبري حماربة هذه اجل ،ثة حقيقيةاكر 

ال من الصحي  ،حبمكته اليت يشهد هبا العامل اليوم ،فقد فضل جاللته

واكن أ ول  ،"كوروان"للمغاربة عىل الاقتصاد، وأ نشأ  صندوقا لتدبري جاحئة 

طالق اب بل اقرتح جاللته يف ظل اهامتمه ،املسامهني فيه لعمق اال فريقي ا 

فريقية ترو مبادرة طار معليايتلرؤساء ادلول اال  رساء ا  ف مواكبة هبد م ا 

فريقية يف خمتلف ذلكل أ قول من هذا  تدبريها للجاحئة، مراحل البدلان اال 

 وأ داممك هللا حصنا حصينا لهذا الوطن. ،شكرا صاحب اجلالةل :املنرب

 الس يد الرئيس،

امالت البد لنا أ ن نشد من هذا املنرب وحبرارة عىل يد مجيع الع

داريةوال المتريضية والعاملني من ال طقم الطبية و  دنية امل ،تقنية واال 

وكذا الشأ ن ابلنس بة  ،مبختلف درجاهتم ورتهبم وختصصاهتم ،والعسكرية

من نساء ورجال ال من الوطين والقوات املساعدة  ،للقوات العمومية

دارية وأ عواهنا بارة اليت عىل اجملهودات اجل  ،والوقاية املدنية والسلطات اال 

ذ انطالقها، والشكر موصول نها لتطبيق حاةل الطوارئ الصحية م ل ذتب

ولك  ،للعاملني يف قطاع النظافة وفعاليات اجملمتع املدين ووسائل اال عالم

 يف اخلط ادلفاعي ضد هذه اجلاحئة. املرابطني

 الس يد الرئيس،

ننا يف الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية ذ ،ا   معلية ننوه بترسيع ا 

خراج هذا اال طار القانوين لسن تدابري اس   املشغلني  لفائدةتثنائية ا 

املنخرطني ابلصندوق الوطين للضامن الاجامتعي والعاملني دلهيم املرصح 

"، 19-كوفيداملترضرين من تداعيات تفيش جاحئة فريوس كوروان " ،هبم

ن مبواكبة القطاعات القاضية تنفيذا للتعلاميت امللكية السامية  اليت  تاجيةاال 

عن تفيش جاحئة فريوس كوروان ال زمة الناجتة  النعاكساتتعرضت 

ننا  ،املس تجد، ودمع الاقتصاد الوطين واحلفاظ عىل مناصب الشغل، ذلا فا 

عداد النصوص  رشاك الفرقاء الاجامتعيني يف ا  ىل رضورة ا  ندعو احلكومة ا 

مقاوالت لرصي لعىل ادلمع احل صواحلر  ،التنظميية املرتبطة هبذا املرشوع

ندعوها أ يضا و  ،جتاه ال جراء وأ داهئا للرضيبةوالرشاكت اليت تلزتم بواجباهتا 

رساع بتعديل قانون املالية لس نة  ىل  ،يف أ قرب وقت 2020اال  ابلنظر ا 

مع رضورة  ،تغيري الفرضيات والتوازانت الاقتصادية واملالية اليت بين علهيا

عادة عاأ ولوايت الس ياسة العموم  حتديد ا  دة هيلكة قانون املالية من أ جل ية وا 

وعىل س يادة القرار  ،وعىل القدرة الرشائية للمواطنني ،ىل الشغلاحلفاظ ع

والعمل عىل خلق فرص شغل جديدة بوضع برانمج وطين  ،الاقتصادي

الوطنية ذات املنفعة العامة، ابعتبار أ ن هذه اجلاحئة س تكون لها  لل وراش

، 2020سليب لعام معدل منو  مع ،لقطاعاتعىل خمتلف اتداعيات أ كيدة 

 ،احلكومة بدأ  التفكري من ال ن يف مرحةل ما بعد ال زمة عىل ،ذلكل
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 أ ن تضع البيئةوالتخطيط للمشاريع اال سرتاتيجية املس تقبلية اليت جيب 

 .ااهامتماهت صلب يف واال نسان

 من العديد تواهجه اذلي الصعب الوضع هذا عن منأ ى يف ليس فاملغرب

 %70 بنس بة معها رتبطي اليت ال ورويب الاحتاد دول الس امي املنطقة، انبدل

 ال زمة، بعد ما مرحةل خالل تكون أ ناحلكومة  فعىل، التجارية مبادالته من

منا فقط،عامل أ  وترصيف  تدبري حكومة وليس تمنية،ال سايس لل  ركاحمل يه  وا 

 طيطتخ ال  عىل تقوم ،للموارد ومعبئة اسرتاتيجية رؤية ذاتحكومة 

 ختطيطا وليس املس تقبل، عىل منفتحة وبرامج خمططات وعىل الاقتصادي

داراي  .فقط ا 

عداد وقد قرران يف حزب الاس تقالل  المنوذج مبرشوع ةملحق مذكرة ا 

ىل وتوجهيها التعاديل، التمنوي  يف اجلديد، التمنوي ابلمنوذج اخلاصة اللجنة ا 

 .انروكو  جاحئة أ فرزهتا اليت اجلديدة املتغريات ضوء

  ،الس يد الرئيس

ىل التنبيه وجب  يف سجلنيامل  غري ال فراد عىل ادلمع توزيع معلية أ ن ا 

ىل احضةو  غري الاجامتعي للضامن الوطين الصندوق فرمغ  الساعة، حد ا 

ال تفهمنا لالكراهات املطروحة،  فئة ندمع أ ن يعقل كيف لءساأ ننا نت  ا 

 وهو ؟منه أ سوء اورمب الاجامتعي الوضع نفس تعيشو  أ خرى فئة ونس تثين

 يف يش تغلون املغاربة من كبريا   جزءا ل ن ة،الشعبي ال حياء يف ترتو  خيلق ما

 ادخار وال يومية عيش مبداخيل يرتبطون مأ هن يعين ما هميلك، غري القطاع

عاانت رصف تأ خرأ ن  ونسجل، هلم  يف واملواطنني املواطنات من عدد ا 

 مأ مورية يصعب املهيلك غري اعالقط يف املش تغلني ،واملدن القروي العامل

خراج ترسيع احلكومة من يس تدعي ما هوو  الصحي، احلجر جناح  هذه ا 

ىل اال عاانت  .فعاليهتا الصحية الطوارئ حاةل تفقد ال يكل ،الوجود ا 

رساع ،س تدعي كذكلن و   ادلمع وصول لتأ مني احلاالت هذه معاجلة يف اال 

لهيم  مبختلف ابملغرب املقميني ينهاجر ابمل  الاهامتم زايدةمع  ال جال، أ قرب يف ا 

 الصحراء جنوب بدلان من الالجئني ذكل يف مبا ،موجنس ياهت رشاحئهم

مدادمه عىل ابلعمل، عربيةال بعض ادلول من القادمنيو  معهم  والتأ زر ابدلمع ا 

 .الصعبة الظرفية هذه يف

، كذكل نثري مشالك يف قطاع التعلمي اخلاص، يف هذه الظروف احلرجة

وصلوا يت مهنم مل %90أ لف أ جري يف هذا القطاع، أ كرث من  100فأ كرث من 

 .ومل يس تخلصوا أ جورمه

وأ ن تضعوا حال ليك  حنن نقول جيب أ ن تس تدعوا رابطة التعلمي اخلاص

ن ينيال ساتذة واملعلم  يتقاىض  واال داريني والعاملني ابلقطاع أ جورمه، فا 

التشغيل ووزير جيب أ ن حتل بني وزير  طاع اخلاصقة الاكنت هناك مشلك

 .التعلمياملالية، وكذكل وزير 

ىل  ،فهناك أ ش ياء تدور يف حلقة مفرغة ذا أ دى التلميذ س يصل ال جر ا  ا 

ذا مل يؤد هنا ل العامل، ا  ليه نفا   .تصل ا 

ذن ذن ا  ن نقبل بضحااي املش تغلني يف قطاع التعلمي اخلاص، أ  ال ميكن  ،ا 

 .ن جتمتع اللجنة دلراسة هذا املوضوعأ  ندعو 

الس يد الوزير، نثري انتباهمك أ ننا نريد دامئا أ ن تعطون  ،نأ  كام 

روان و املؤرشات اليت تعمتد علهيا لتقول هذه املقاوةل قد ترضرت من جاحئة ك

فهيي مردودة وغري قابةل للموازنة، ل ن  %50وهذه مل تترضر، أ ما قضية 

 la)نش عندهاو كالناس مليل تتخدم يف ثالثة ال شهر ال وىل راه ما تي

comptabilité)،   وىل ما تيكون عندو اكين اليل تيخدم ثالثة ال شهر ال

، (la facturation)عاد تتبان (juillet) و (juin)حىت حاجة، حىت 

ذن  ،(août)حىت  يبيعو الفالحة تيبقاو ا ندعومك هذا الرمق غري منطقي، ذلا 

الضامن الاجامتعي، لكيش صندوق  كال عادة النظر من أ جل أ ن ال نفرغ هذا

ىل د ولكيش نس يفطويش  ؟غادي نمكلو هذاك اليش ، منني متاا 

ذن ىل الاجامتع ابلنس بة لقطاع  ،ا  البد أ ن نثري هذه املشالك وندعومك ا 

 التعلمي اخلصويص عاجال.

 والسالم عليمك ورمحة هللا.

 :الس يد رئيس اجمللس

 .شكرا الس يدة املستشارة احملرتمة

 اللكمة ال ن لفريق العداةل والتمنية.

 :هوايرشيالس يد عبد الكرمي ل  تشاراملس 

 هللا الرمحن الرحمي. بسم

 والصالة والسالم عىل محمد أ رشف اخمللوقني،

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يد الوزير احملرتم،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

تناول اللكمة ابمس فريق العداةل والتمنية أ  هذه مناس بة أ ن  ،يف احلقيقة

صادقة عىل اخملصصة للم الترشيعية ةسهذه اجلل ين يف تشار مبجلس املس 

، القايض بسن تدابري اس تثنائية لفائدة املشغلني 25.20مرشوع قانون 

املنخرطني ابلصندوق الوطين للضامن الاجامتعي والعاملني دلهيم املرصح 

 ."19-"كوفيد كوروانتفيش جاحئة  تداعيات املترضرين منهبم، 

ىل هللاأ يضا نتو  ابملناس بة ىل يف بداية هذه اجللسة وهذه اللكمة، جه ا   ا 

هللا س بحانه وتعاىل أ ن يرفع عنا هذا الوابء وأ ن حيد من أ اثره عىل البرشية 

نه عىل أ  وعلينا ابخلصوص، و  ن حيفظ لنا بدلان وملكنا من هذه التداعيات، ا 

ال ابهلل العيل العظمي.  ما يشاء قدير وابال جابة جدير، وال حول وال قوة ا 

بأ مهية اال جراءات والتدابري الاحرتازية  ةشاداال   لنجدد فهيافرصة  يهو

، ملواهجة تفيش هذا حفظه هللا اليت اختذهتا بالدان، بقيادة جالةل املكل

اليت  ،العاملالوابء، وهو معل جبار جعل بالدان من بني ادلول القالئل يف 

ة انتشار عرس  يف التحمك خاللها من اس تطاعت ،ختذت تدابري استباقيةا

هل مجموعة من  وصفقت، الوابء، وهو ما أ شادت به منظمة الصحة العاملية

ىل الاعزتاز بوطن  ان مكواطننيادلول، اليشء اذلي يدعو ؤسسات مب، و ناا 
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 .ولياتال  اليت جعلت املواطن أ وىل نا دولت 

حداث رة بادال يفوتنا التنويه مب  كام ن م "صندوق تدبري جاحئة كوروان"ا 

دلمع الفئات الاجامتعية، ومواكبة  هيدف، واذلي نرصه هللا كلقبل جالةل امل

املبادرة اليت قابلها الوطنيون تكل ، قاوالت املترضرة من جراء اجلاحئةامل

ىل املسامهة فيه، وهنا وجب التذكري أ ننا يف  الغيورون ابلرتحيب واملسارعة ا 

ىل املبادرة  نيس باقأ طرا وموظفني، كنا  ،ه نوااب ومستشارينالربملان، بغرفتي ا 

ملن أ لقى فكنا بذكل موضع القدوة املسامهة التلقائية يف هذا الصندوق، يف 

 السمع وهو شهيد.

ويه مناس بة أ يضا ليك نش يد ابجملهودات الكبرية اليت تقوم هبا احلكومة 

حداث  ابدءالاس تثنائية، العصيبة، يف هذه الظروف  جلنة لليقظة اب 

جراءات ،الاقتصادية اليت تس هتدف الفئات  الاجامتعية القوية ومرورا ابال 

خمتلف وانهتاء ابجملهودات اليومية اليت تبذلها  ،ةال كرث ترضرا من هذه اجلاحئ

سواء ابلنس بة لقطاع الصحة أ و ادلاخلية أ و الاقتصاد ، القطاعات احلكومية

يل والبحث العلمي، أ و قطاع الشغل الرتبية الوطنية والتعلمي العاواملالية أ و 

عداد وتقواال   وع القانون اذلي جنمتع دمي مرش دماج املهين اذلي سهر عىل ا 

 بشأ نه. معليه اليو 

جالل ووفاء ابمس الفريق، لنقف، املناس بة هذهكام نغتمن   وقفة ا 

واهجة هذا مل أ رواهحمبأ رسمه و  ضحني، امليف الصفوف ال مامية صامدينلل

طباء وممرضني ن أ  ، مموأ رواهح املواطننيدفاعا عن حصة  الفريوس الفتاك،

داريني و   ،وخمتلف العاملني يف قطاع الصحةعاملني يف النظافة واحلراسة وا 

القوات العمومية من كذا العسكري، و سواء يف القطاع العام أ و اخلاص أ و 

ليك والقوات املساعدة والوقاية املدنية رجال السلطة والرشطة وادلرك امل

، وكذا رشاكت ات الرتابيةالصحة ابمجلاعحفظ عامل النظافة وماكتب و 

 .أ و البيئة التمنية احمللية امللكفة ابلنظافة

ا مظاهر هتواليت عكس  ،غريبلشعب املل غاليا القمي ال صيةل  مثنن  كام

بعض، خصوصا جتاه اه بعضهم ال أ ظهرها املغاربة جتالرتامح اليت التضامن و 

 .هاما تعول هبا أ فرادجتد  العائالت اليت مل

اليت أ بلت البالء و  ،ئهونسا التعلميرجال كر وتقدير لوجه رساةل شنكام 

أ و سواء التعلمي الابتدايئ ، بلك املس توايت ئهونسا التعلميرجال  احلسن،

ىل التجاوب مع قرار ارعوا س، خصوصا عندما الثانوي أ و العايل التعلمي عن ا 

ماكنياهتم البس يطة اذلاتية هلم  ضوا غامر جتربة ال سابقةخفا ،احملدودةو  بعد اب 

فاظة عىل الزمن الرتبوي ل بنائنا وبناتنا من تالميذ وتلميذات، أ ملني احمل ،فهيا

تصنيع جتندت ل املقاوالت املغربية اليت ، ولن ننىس وطلبة وطالبات

وابيق املس تلزمات اليت حتتاهجا  الكاممات وأ ليات التنفس الاصطناعي،

 وقفةمجعاء، كام نقف  الظرفية العصيبة اليت جتتازها البرشيةبالدان يف هذه 

كبار  جالل وا  اذلين من علامء وهمندسني وخمرتعني ل بطال احلقيقيني لا 

ويه مناس بة أ ن نذكرمه اليوم لنحتفي هبم ونعتربمه هبم،  اءحتفالايس تحقون 

ار يف اذلين تواروا عن ال نظ ِعَوض الاحتفاء ابل بطال املزيفنيمه ال بطال، 

 احلرجة. ةهذه اللحظ

كبة ملان اذلي اش تغل مبنطق الواجب بني ادلورتني ملواية للرب وجه حت نكام 

جراءات املتخذة بب  صادق عىل مرشوعي مرسومني بقانونحيث  ،الداناال 

وهو ما يعكس روح ، ورتني، ويه سابقة يف اترخي الربملان املغريبادلبني 

بني املؤسسات ادلس تورية  اتلعالقالتعاون والتأ زر اذلي جيب أ ن يطبع ا

 خصوصا بني احلكومة والربملان. ،دللبال

طار هذا النفس اال جيايبو عىل جعل للمصادقة اليوم حنن جنمتع  ها ،يف ا 

يض بسن تدابري اس تثنائية لفائدة املشغلني يق، 25.20مرشوع قانون عىل 

املرصح  املنخرطني ابلصندوق الوطين للضامن الاجامتعي والعاملني دلهيم

، واذلي تدارس ته اللجنة أ ول فريوسالا هذهبم، املترضرين من تداعيات 

جراءات أ مس بنفس يعكس اال جامع الوطين ، خصوصا وأ نه جاء لتقنني ا 

س تثنائية  اليت اختذهتا احلكومة من أ جل دمع ، و كذكل يف ظرفية اس تثنائيةا 

ة صعبة جراء املقاوالت الوطنية اليت تعيش وضعي ةواكبملالاقتصاد الوطين 

ة كوروان والعاملني دلهيا املترضرين من جاحئ بفعل تفيش اتأ ثر نشاطه

تداعيات هذا الوابء، حيث اعترب مرشوع القانون اذلي حنن بصدده، الفرتة 

ىل  15املمتدة من  الشغل ، فرتة توقف مؤقت عن 2020يونيو  30مارس ا 

جراء،من مدونة الشغل  32وفق أ حاكم املادة  مع احتفاظهم  ابلنس بة لل 

الشغلية اليت  العالقة يةوهو ما يعين اس مترار  ،لصحيةحبقوقهم الاجامتعية وا

 وابلتايل حاميهتم من أ ي ترسحي من العمل. ،تربطهم ابملشغل

دماج عىل حقوق املتدربني من أ جل اال  يف نفس الوقت كام حافظ 

لهيا أ عاله فرتة توقف مؤ   قت لعقود التكوين.واعترب الفرتة املشار ا 

أ داء الاشرتااكت املس تحقة نص املرشوع عىل تعليق  فقد ،وهكذا

خالل هذه الفرتة، كرشط لفتح احلق  للصندوق الوطين للضامن الاجامتعي

يف التعويضات اليت يرصفها هذا الصندوق برمس نظام الضامن الاجامتعي، 

ال سايس عن  وكذا يف اخلدمات املضمونة مبوجب نظام التأ مني اال جباري

 املرض.

فقد نص عىل  ،يف معلياته ومحلاية هذا الصندوق من أ ي تالعب

خضوع مجيع العمليات املرتبطة به للمراقبة املالية اليت تقوم هبا ال هجزة 

اخملتصة وفقا للنصوص الترشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل، كام أ لزم أ ي 

 عىل ترصحي اكذب.عادة أ ي تعويض أ و مبلغ مت رصفه بناء اب  مشغل 

يف هذه الظرفية،  قةقاوالت صادأ ملنا أ ن نكون مجيعا وأ ن تكون املو 

، أ ملني ص وال نس تدعي ما ال جيب اس تدعاؤه يف هذه املرحةلال نغتمن الفر ف

الظرفية هذه ويف مس توى س توى اللحظة م يف  ن مجيعاأ ن نكو

 .وتتجسد فينا مجيعا املواطنة احلقة، فنكون مجيعا الاس تثنائية

ننا يف فريق العداةل والتمن  ،تاالاعتبار للك هذه  ية س نصوت ابال جياب فا 

 قانون.المرشوع لهذا 

 .والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته

 شكرا الس يد الرئيس.
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 الس يد رئيس اجمللس:

 شكرا الس يد املستشار احملرتم.

 اللكمة ال ن للفريق احلريك وبعده اللكمة لفريق التجمع الوطين لل حرار.

 سن ادعي:املستشار الس يد حل 

 الرئيس.شكرا الس يد 

 دات والسادة املستشارين احملرتمني،يالس  

نه ملن دواعي الاعزتاز و  فريق التجمع الوطين  ابمس الرسور أ ن أ تدخلا 

ا املرشوع الاس تثنايئ اذلي يأ يت يف ظروف ذه ملناقشة لل حرار

من  82الفصل  طبقا ملقتضيات ،طارئواليت جنمتع فهيا بشلك  ،ةاس تثنائي

ملعاجلة حيث يأ يت  ،ل س بقيةاباحلكومة مناقش ته حيث طلبت  ،تورادلس  

الصحية عىل  ئالطوار بعض الانعاكسات الاجامتعية جراء فرض قانون 

واذلي وصل  ،"19-كوفيد"فريوس كوروان املس تجد  انتشارللحد من ان بالد

نرجو  ،أ ول حاةل يف بدلان اكتشافىل أ رقام غري مس بوقة منذ ا  يومه امخليس 

 .من هذه اجلاحئةنا حيفظ بدلان وشعبنا وملك ن وجل أ   هللا عز

 ،الس يد الرئيس احملرتم

ننا يف فريق التجمع الوطين   ملرشوع نمثن عاليا مضمون هذا لل حرارا 

الاقتصادية اليت أ حدهثا  اليقظةبه جلنة  الزتمت امكس يطبق بأ ثر رجعي  ل نه

دارةو  ةالاقتصاد واملاليجالةل املكل برئاسة الس يد وزير  صالح اال  واليت  ،ا 

ار يف معاجلة تداعيات هذه اجلاحئة عىل املس تويني تقوم بعمل جب

قفال حيث هيم أ ساسا  ،الاجامتعيالاقتصادي و الشغيةل املترضرة من ا 

الانقطاع أ و فرض علهيا  ،غالقاال   اليت مشلهااملعامل واملصانع وخمتلف املهن 

أ لف   800حوايل هذا املرشوع س يدمع حيث  ،عن العمل بشلك مؤقت

مؤسسة الضامن الاجامتعي برصف املساعدات اليت جراء ستتكفل من ال  

منوها ابلرصامة اليت تتعامل هبا اللجنة يف  ،شهور ل ربعة أ قرهتا هذه اللجنة

 ،مجعية املدارس اخلصوصيةمنح هذا ادلمع خاصة عندما رفضت طلب 

اذلي تدخل املياه والغاابت الصيد البحري و و  مشدين بقرار وزير الفالحة

عتبار أ ن هذه الفئة مطالبة من أ جل حذف الصياد نتاج ين عىل ا  وحنن ابال 

ىل البحر لتوفري السمك  ، بعد أ ايم قليةل من شهر رمضانىلع يف الزنول ا 

هذا التعديل حظي  ، متناول املواطنجعهل يفالعمل عىل السوق الوطين و 

جامع اكفة أ عضاء جلنة التعلمي والشؤون الثقافية والاجامتعية  .مشكورين اب 

 ئيس احملرتم الس يد الر 

ىل لك ذكلضــــاا   ــــة روع ـاملشــــهيــــدف هــــذا  ،فة ا  ىل ضــــامن دميوم ا 

عقـــد العمـــل واحلفـــاظ عـــىل مناصـــب الشـــغل عنـــد الانهتـــاء مـــن حـــاةل 

ــــحية ــــوارئ الص ــــ ،الط ــــد ويف ذكل ض ــــة بعق ــــوق املرتبط ــــة احلق امان لاكف

 .الشغلالشغل املهين كام تنص عىل ذكل مدونة 

ـــام لك ذكل ـــعنا ،أ م ـــ ،ال يس ـــ لداخ ـــق التجم ـــوطين فري ـــرارع ال  لل ح

ـــوطن  ـــلحة ال ـــي مص ـــزتن يراع ـــق م ـــة كفري ـــل ال غلبي ـــا داخ ـــن موقعن وم

ال أ ن يصـــوت ابال   ،أ خـــريواملـــواطن أ وال و   ،روعـب عـــىل هـــذا املشـــاجيـــا 

مــع نفـــس  انســجاما ،ابال جـــامعفـــرق التصــويت عليــه طالبــا مــن اكفــة ال

ـــ ـــة املش ـــالل مناقش ـــويت اذلي مت خ ـــةـالتص ـــة اخملتص ـــل اللجن  ،روع داخ

ــة و  ــوانت أ نخاص ــس مك ــة  نف ــا اللجن ــارضة معن ــوم ح ــس الي ــذا اجملل يف ه

 . املوقر

 .اكتهالسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبر و 

 الس يد رئيس اجمللس:

 .عليمك السالم

 شكرا الس يد املستشار احملرتم.

 اللكمة ال ن للفريق الاشرتايك.

 تفضل الس يد الرئيس.

 املستشار الس يد عبد امحليد فاحتي:

 الس يد الرئيس،

 الس يد الوزير،

 الس يدات والسادة املستشارين،

النقاش دايل مرشوع قانون رمق  هادنسامه يف  ،ابمس الفريق الاشرتايك

اس تثنائية لفائدة املشغلني املنخرطني يف الصندوق تدابري  سنب  25.20

املترضرين من  ،الوطين للضامن الاجامتعي والعاملني دلهيم املرصح هبم

 ."19-كوفيد" وس كوروانتداعيات تفيش جاحئة فري 

  ،الس يد الرئيس

منذ  ،قد أ ن هذا املرشوع يأ يت يف س ياق التصور اذلي اختذه املغربنعت

جراءات  ،بقيادة جالةل املكل ،زمةبداية ال   حزمة دايل التدابري الوقائية واال 

 هادو  ،أ ليات للتضامن الوطين ،التنظمييةو الترشيعية  التصورات ،الاحرتازية

جراءات والتدابري املتخذة، هيم أ   املرشوع هو ساسا جزء من حزمة اال 

 .وال جري املترضراملقاوةل املترضرة 

جراءات أ خرى هتم جماالت أ خرى وهتم قطاعات  ،لكن اكين هناك ا 

جراءات  ،مواطنني أ خرين، ذلكل فاليوم امحلد هلل حلد الساعةأ خرى وهتم  اال 

عات املواطنني، اليت اختذت يه يف مس توى تطلعاتنا ويف مس توى تطل

ال أ حد ، ل ن عصيبة اننا س نعيش أ ايمأ  ال جيب أ ن خنفي عن أ نفس نا  ،لكن

يعمل مىت س تنهتيي هذه اجلاحئة ل ن العامل لكه يف نفس الوضعية واخملتربات 

ىل  طار البحث ومل تتوصل بعد ا  اليت تبحث عن لقاح لهذا ادلاء الزالت يف ا 

نعيشها، ذلكل ما بعد  الصعوابت اليت هادلقاح ميكن أ ن جييب عىل 

 ."كوروان"لن يكون هو ما قبل  "كوروان"

عادة  ،جس مية أ كيد س تكون هناك أ رضار ،عىل املس توى الاقتصادي وا 

وكذكل رفع احلجر عىل املواطنني  ،االعجةل الاقتصادية سيتطلب وقت

اجملالني مرتبطني، لكن كيف ستمتكن ادلوةل  ينذا، ذلكل فهاسيتطلب وقت

عادة اال قالع  هادغدا من املسامهة يف  الاقتصادي ال عادة اجملهود دايل ا 
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ىل   العجةل الاقتصادية؟ النشاط ا 

ماكهنا الانطالق برسعة؟   ما يه القطاعات اليت اب 

رهينة مبا اليت يه ما يه القطاعات اليت يه مرتبطة ابلطلب اخلاريج 

 س يجري يف اخلارج؟

دلوةل ميل غادي نعمتدو عىل ادلوةل للمتويل، ا اليوم حىت ادلوةل ،كذكل

ما من القروض  ما من الرضيبة وا  اخلارجية، اليوم كتجيب املوارد دايلها ا 

سواء الرضيبة عىل ادلخل أ و الرضيبة عىل الرشاكت أ و  ،الرضائب ترتاجع

 .الرضيبة عىل القمية املضافة

والتضامن جيب أ ن يكون  ،فالبد من التفكري اليوم يف التضامن ،ذلكل

دلس تور، اليوم املغاربة سامهو يف من ا 40منسجام مع منطوق الفصل 

لكن ليس لك املغاربة، اكين اليل سامه و  ،الصندوق احملدث لهذا الغرض

 احلقيقية هنا غتبان. املواطنة، واكين اليل ما سامهش، واليوم هنا املواطنة

البالء كيخلينا نوقفو عىل أ ش ياء كثرية، من بني هذه  هادف  ،ذلكل

د عىل نعيش نتاجئ الاعامتال خطاء دايلنا كبدل، نتاجئ دايل ال ش ياء أ ننا نعيش 

الرضيبني، نعيش اليوم نتيجة الغش و الهترب ، نعيش اليوم نتاجئ اقتصاد الريع

نتيجة الاختالالت يف توزيع الرثوة، ذلكل فيجب  ،الامتيازات واال عفاءات

اللحظة،  هادري يف التصور ل التفك عىل احلكومة املطروح ،أ ن نفكر اليوم

كيف فكري غدا؟ واش اكين يش تولكن هل هناك تصور وتفكري للغد؟ 

أ شهر أ و بعد  3س نعاجل الصعاب اليت س تالقينا غدا بعد شهرين أ و بعد 

 س نة؟ 

عادة اال قالع  ،اليوم املغاربة سواس ية وجيب عىل امجليع أ ن يسامه يف ا 

ىل سكته عادة البدل ا  احلكومة وجلنة اليقظة تفكر يف  ،يومملاذا ال؟ ال  ،ويف ا 

س دايل املقالع، الناس دايل صيغ دايل ملاذا الناس اليل اس تافدو، النا

جيب أ ن حتدث  ،اس اليل مترضروشنال  ،الرخص، الناس دايل املأ ذونيات

الناس اليل  هاداملرحةل، رضيبة تضامنية عىل  هادمبناس بة رضيبة تضامنية 

 الد.اس تافدو ولكن ما اعطاوش للب

الاقتصاد  هاداليوم ادلوةل خصها الفلوس ابش متول  .. احناملاذا ،كذكل

ش تعاجل املشالك اليل غادي يتعرضو لهيا املواطنني، عالش اب ،ابش ينوض

الرضيبة عىل الرثوة ملاذا ال؟ هذا هو  هاداليوم ادلوةل واحلكومة تفكر من 

راثة، كيف واحد  وقت الرضيبة عىل الرثوة وهذا هو وقت الرضيبة عىل اال 

ما  ،تيورث ماليري ما عرق فهيا، ما نشف فهيا، ما خسف فهيا، يدهيا ابردة

 اليش. هادنذاكرو ف  ابشكنش، اليوم جا الوقت مي 

 :يف أ خر لكميت أ قول الس يدات والسادة، ال خوات واال خوان، ذلكل،

من أ جل اخلروج من ال زمة، مما  ال زمات تشلك حلظات للتفكري يف التغيري

اوض حول هذا التغيري ابالعامتد عىل قاعدة القمي اال نسانية من يتطلب التف

تضامن جديدة، هكذا تس تطيع اجملمتعات أ ن خترج من  دأ جل بناء قواع

ىل ما وقفناش هب ،ال زمات ال قدر  ،الطريقة راه غادي يكون عندان ادوا 

 وضع صعب وتصعب معاجلته. ،هللا

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجمللس:

 .الرئيس س يدشكرا ال 

 .الاحتاد العام ملقاوالت املغرب.لفريق اللكمة ال ن 

 شكرا الس يد الرئيس.

)1(la CGEM .كتسمل املداخةل مكتوبة 

 اللكمة ال ن لفريق الاحتاد املغريب للشغل.

 املستشارة الس يدة أ مال العمري:

 شكرا الس يد الرئيس.

 أ وال ادلمع ،طبعا ،بشأ ن 25.20مرشوع قانون مناقشة وحنن بصدد 

 كذا العاملني دلهيم.و  الاجامتعي التعويض دايل املشغلني املنخرطني ابلضامن

سواء اكنوا  ،بش ىت فئاهتمراء جبلك ال  أ ريد يف البداية أ ن أ ش يد 

 ،القطاع اخلاص موظفني أ و مس تخدمني ابملؤسسات العمومية أ و أ جراء يف

ليل بقاو كذكل القطاع غري املهيلك ايف  غري..يعين  ..معرتف أ و عامل غري

فهاد الظرفية العصيبة اليل كيعرفها  الاقتصادساهرين عىل حتريك جعةل 

ات فهيا ذيل طبعا احلكومة، حتت قيادة صاحب اجلالةل، اختالو  ،املغرب

جراءات استباقية ال اليل كذكل أ و أ ن ينكرها و  ،ميكن ل حد أ ن جيادل فهيا ا 

َ الشعب املغريب سامه و  ائعة دايل التضامن، عىل مفلحمة ر  مرة أ خرى نّيِ ب

ن شالتضامن دايلو و   هاد املرحةل هادي اء هللا اجتيازالتأ زر من أ جل ا 

 بني مقاربة العزل الصحي من فالعزل الصحي، فاكن البد من التوفيق ما

جل احلد من تفيش هذا الوابء الفتاك، ولكن يف نفس الوقت اكن البد أ  

ل رضار، ومن مت اكنت هناكل ظ عىل جعةل الاقتصاد بأ قل ااكذكل من احلف

 ، اكلقطاعاتنس يجاكل ، (sinistrés)طبعا لكها ميكنا نعتربها قطاعات اليل 

ىل أ خره.  ،الس ياحة ،املرتبطة ابلطلب اخلاريج  ا 

دارية تقريبا، مث  ،وابلتايل اكنت هناكل قطاعات اليل توقفات بقرارات ا 

د الوضعية هناكل قطاعات اليل عندها اال ماكنية ابش تعامالت مع ها

ما اعطاهتم  ،، وضعت العامليهاد ىل  (congé)ا   خره.أ  ا 

لتايل اكن البد كذكل يف هاد هاد اليش لكو كتعرفوه الس يد الوزير، واب

املعىن عندها صعوابت، وهنا ما يه  طبعا املقاوالت اليل ،اال طار من دمع

ل ن مايش الصعوبة اليل اكينة يف قانون  ؟ جيب حتديده،دايل الصعوابت

طبعا يف القانون التنظميي، مث اكن  لكن الصعوبة اليل غادي جتيو ، لتجارا

 كذكل فئة ال جراء اليل توقفو. ،البد من دمع ال جراء

اعترب  ل نه أ وال، ..حنا كنش يدو هباد القانون، ل نه العدد دايل املسائلا

هذا يشء همم، وابلتايل  مؤقت وليس ترسحي للعامل، توقيف هاد التوقيف

عادة العامل من بعد ابكيفرض ع  هاد الرشاكت ل لنس بة ليمك أ نمك تسهرو عىل ا 

 .ي تس تافد من هاد ادلمعاليل اس تافدت واليل غاد

 
1  Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
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ل نه مل يعمتد كذكل الرشط دايل  ..كذكل همم، ل نه ملا كنقولو

س تفادة، ابلتايل كيبقى قانون همم،  داء املس تحقات،ل  الترصحيات  كرشط لال 

دو كيبقاو العامل كيس تاف ف مبعىن أ ن يف نفس الوقتوابلتايل ملا كنقولو متوق

) allocations les فامي خيص CNSS)2( التعويضات دايل لكهم ..من

familiales) فامي خيص كذكل (les indemnités de maladies)  ذا ا 

ىل أ خره l’AMO)3(فامي خيص غريها من  اكنوا، هذا مسأ ةل التقاعد، و  ،ا 

 ل يف هاد القانون.ذاجملهود اليل تبأ ساس ية، وابلتايل كنوه هباد 

شاكالتاكين يش   ،الوزير، اال شاكالت اليل بقات مطروحة دالس ي ا 

يف  يه اال شاكل دايل النص التنظميي من أ جل تفعيل داك الفقرة اليل اكنت

عايري دايل الرشكة اليل عندها ول، واليل كهتم أ ش نو يه املاملرشوع ال  

مع أ رابب  (la concertation) وحدة، وخص يكون فهيا يصعوبة، هاد

ذن مع احلركة النقابية حىت مع ال جراء،  (normalement)العمل ومع  ،ا 

 اال شاكل اليل كهيم الفئات دايل املس تفيدين. ..مث اكين كذكل الصعوبة

 الس يد الوزير،

 les pêcheurs à la) جبتو، جيتو وقلتو لينا بأ ن البحارة ابحملاصة،

part)  ن خصنا تزويد السوق ادلاخيل من السمك، مثل   ،واغادي يس تثن 

مرتبطة  (l’agroalimentaire)اكين كذكل نشاطات اقتصادية دايل  ل ن

حنا ا ،(l’activité)دايل السمك، وابلتايل كيخص الناس ترجع  ابلتحويل

دايل عاود  وبداية ،بداية دايل فك العزل، ل نه مزاين يشالكنقولو بأ ن هذا 

 .أ كرث شويةتدور الاقتصاد اثين العجةل دايل 

شكون اليل خصو راه ماكنش تنس يق بينمك وبني ، ولكن الس يد الوزير

(CNSS)بني  ، أ ان هاد اليش عرفتو اليوم، ماكنش تنس يق كبري ما

(CNSS)جينا  ؟، ل ن يف ال ول أ نامت قلتو البحارة خصهم يس تافدو، ايك

، واش يش ةال ن كنخرجومه، واحد العدد مهنم مس تافد يف مدة معين

كتجيو كتطالبو املشغلني ابال رجاع، مزاين أ نمك  اس تافد ويش مس تافدش؟

شاكل   ،حنا كنقولواحقيقي، مطلبتيوش ال جراء ابال رجاع، ال ن هذا ا 

ليل لناس اليل مس تافدوش يف هاد املدة افاالحتاد املغريب للشغل، بأ ن ا

 deux points) ميتسدش علهيم ابش مايكونش فاتت خصهم يس تافدو،

et deux mesures) .ابلنس بة للبحارة 

زراعيات، فئات اليل علهيا الغموض كذكل، العامل والعامالت ال اكين

، وقلت اده ماربو بأ ن مدام جماش يف النص حنا كنعتاجماش يف النص، 

هذا هو اليل راجئ، أ ان أ ثري يس تافدو، راه مايش  بأ هنم عندمه احلق أ نتلينا 

نتباه فقط، مايش هذا ه  و اليل راجئ.اال 

شاكل أ خر أ ك ديرمث اكين ا    (laرب من هذا، هو شكون اليل خصو ا 

(communicationاملصاحل  شتخليم  بأ نها الواجب داحلكومة عن ؟

دارة ما ت عارفة ما اال دارة ما عرفني مايديرو،ادايلها م دير، أ ان نقول لمك اال 

 
2  Caisse Nationale de Sécurité Sociale  
3  Assurance Maladie Obligatoire 

دارات املعنية عارفة ما  ملسؤولية وديرتحمل ات خصها  لكها، احلكومة دير، اال 

(communication claire)،  س تافدو ل نه ادلوةل ي هادو مغاديش

ىل أ خره ىل أ خره، وجتي احلكومة حمتاجة اقتصاد ا  ، هادو معندهومش ا 

عرفاش كيفاش االس ياس ية وترشح للناس ل ن ال ن هناكل مغوض واال دارة م

ىلخترج  ضافة ا   من هاد اليش، قبل ما خيرج طبعا هاد النص التنظميي، ا 

ديرو راه م ..الناس اليل كتس تافد راه يف البوادي ويف هذا اعرفينش كيفاش ا 

 ..ابش هذا

 الس يد رئيس اجمللس:

 ة.شكرا الس يدة الرئيس

 يى الوقت.انهت 

 :الس يد رئيس اجمللس

شاكل دايل الناس اليل هام ال مل يرصح هبم يف الضامن  مث اكين ا 

ب الاس تفادة من غري ابش تفتحو لهيم اب الاجامتعي، وهذا كنطلبو منمك

يعين عىل حساب القطاعات ال خرى اليل معندهاش ترصحي  ،هاد القضية

جامتعي.  يف الضامن اال 

 شكرا الس يد الوزير.

  شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجمللس:

 شكرا الس يدة الرئيسة.

 ادلميقراطية للشغل. نفدراليةو الك موعةجملاللكمة ال ن 

 : الصادياملبارك  املستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

بأ ن أ تناول  ابمس مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل، ،يرشفين

 العدد دايل واليل مبوجبه واحد 25.20يف هاد املرشوع قانون  اللكمة

 ايف شهريال جراء دايل القطاع اخلاص غادي يس تافدو من تعويض جز 

كذكل غادي تس تافد املقاوالت املترضرة من هاد  ،درمه 2000قدره 

 .اجلاحئة

جياز، ال يف  بد بأ ن نسجلقبل مانتطرق لبعض املالحظات اب 

عزتاز الكبري لهذا التضامن و  ادلميقراطية للشغل الكونفدرالية هذا التأ زر ابال 

ز، ما ميكن للك وهاد الاعزتا ،احلس الاستبايق حملاربة هذا الوابء ذاهو 

ال أ   بن هاد البدل،مغريب ا  هاد القرارات الاستباقية  واحىض ن يفتخر أ نه ا 

ىل ليل اصدى دويل، و  ، اكن لهابقيادة جالةل املكل اكين يش دروس اليل ا 

ال ش ياء السلبية عىل ال قل ، (Covid-19)خصنا انخدو، هاد الوابء، هاد 

البرشي قميته  وللرأ ساملنسانية رمغ أ نه لعني أ فتك ابل رواح، لكنه أ عاد لال  
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 .عوض املال واجلاه ،واعتباره

عىل ال قل أ نه دميقراطي ال يعرف دوةل  اللعني "الكوفيد"هاد  ،كذكل

نساان نساان غنيا وا   .افقري  غنية وال دوةل فقرية وال يعرف ا 

مة أ هنا اتخذ ادلروس والعرب من هاد ال زمة اليل و من احلكو اكنمتن

نسان و ، هاد ال زمة الةيناك نسانية، اليل مع ليل أ عادت الاعتبار لال  لقمي اال 

نسان، وامحلد هلل  نسان اك  عادة الاعتبار لال  اكمل ال سف كنا دامئا نلح عىل ا 

، ابش نعرفو القمية دايل الطاقات اليل كزتخر هبا بالدان كنا مضطرين اليوم

فس تنيصنعو أ هجزة  قدرويكنا مضطرين وليقنا ش باب وابحثني اليل  هل ن

لكرتونية اليل اصطناعية يف ظرف وجزي ، قدران نلقاو ش باب يبتكرو أ هجزة ا 

 مات بعدد اكفلقينا ش باب اليل قدر يصنع لينا هاد الكامتساعد بالدمه، 

ديروها.  اليل ميكن ادلول املتقدمة جدا مقدوش ا 

ىل اكين يش دروس اليل خصنا نس تخلصو هو أ نه خصنا نعطيو،  ا 

رجعو القمية ونثقو يف اال نسان املغريب، ل نه قادر يعطي ن نرجعو القمية ذلاتنا،

نس تافدو مهنا ومنيو ميكن  لبالدو وميكن هاد الوابء وهاد الظروف العصيبة

 بالدان.

ىل النص، مرشوع قانون  اكن بودان أ وال، كفرقاء  25.20رجوعا ا 

اجامتعيني واليل البد أ ن نسجل أ نه احلكومة الزالت ترص عىل تغييب 

تكونش يف جلنة اليقظة اميكنشاي النقاابت ماالاجامتعيني، ل نه م الفرقاء

ذا اكنت هناك فعال قمية للبرش وقمية لهاد املوارد البرش  ابش تدلو بدلوها ية ا 

 اليل مه اليوم يف الواهجة ،وقمية لل طباء ولل طر الصحية ومجليع املوظفني

امهو يف احلفاظ سا  و أ رواح املغاربة وابش ذواليل كيعرضو حياهتم ابش ينق

 ابدلرجة ال وىل. بدلمهعىل 

اال قصاء املمهنج دايل املركزايت  البد من أ ن نسجل أ نه هاد ،قلت

دار تدار، تطمحو أ نه الصندوق هنار اليل كنا كن النقابية من هاد اللجنة،

 ..أ وال، ابش ندمعو القطاع الصحي

 الس يد رئيس اجمللس:

 .الرئيس شكرا الس يد

 لرئيس.الس يد ا يى الوقتانهت 

 : املبارك الصادي املستشار الس يد

، ي بأ ن خصناامئا نناد، دللكونفدراليةاملركزية النقابية حنا يف ال نه  ..

 ..اثنيا،

 الس يد رئيس اجمللس:

 الس يد الرئيس. يى الوقتانهت 

 : املبارك الصادي املستشار الس يد

 اعطيين جوج دايل الثواين... 

عين أ نه املقاوالت املترضرة رضرة، وأ  املقاوالت املت اس تافدواثنيا، ابش 

النص التنظميي عىل ال قل، جتيو للجنة  ،خص عىل ال قلمرسوم اليل اكينة 

 .السادة املستشارين وحتاورو مع

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجمللس:

 شكرا الس يد الرئيس.

عىل  ننتقل للتصويت، بعد الاس امتع ملداخالت مكوانت اجمللسال ن 

 وع القانون.مواد مرش 

ني، أ نه طبقا ل حاكم املادة الس يدات والسادة املستشارين احملرتم ،أ ذكر

ونظرا للظروف الاس تثنائية اليت  ،من النظام ادلاخيل جمللس نا املوقر 65

البارحة، تعيني  ينعقد فهيا اجامتعنا هذا، فقد قرر املكتب يف اجامتعه املنعقد

ين تعذر علهيم احلضور اذل ادة ال مناءليقوم مقام الس الس يد العريب احملريش

 اليت يعقهبا التصويت. ه اجللسةلهذ

ىل امسحتو ،منر ال ن  للتصويت. ،ا 

 املادة ال وىل:

جامع. املوافقون:   ا 

ذن ليس هناك معارضون وليس  هاد غادي تسهل علينا العملية، ا 

 هناك ممتنعون.

 : املادة الثانية

جامع املوافقون:  ؛ا 

 ؛د: ال أ حاملعارضون

 املمتنعون: ال أ حد.

 : املادة الثالثة

 جامع.ا   املوافقون:

  ؛د: ال أ حاملعارضون

 املمتنعون: ال أ حد.

 : 4املادة 

جامع املوافقون:  ؛ا 

 ؛املعارضون: ال أ حد

 املمتنعون: ال أ حد.

  :5املادة 

جامع املوافقون:  ؛ا 

  ؛د: ال أ حاملعارضون

 املمتنعون: ال أ حد.

  :6املادة 

جامع املوافقون:   ا 

  ؛د: ال أ حاملعارضون

 املمتنعون: ال أ حد.
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 : 7املادة 

جامع املوافقون:  . ا 

 ؟ايك اليس العريب

ذن م  ممتنعون.نش ي ك انش معارضون، مي ك اا 

 : 8املادة 

جامع املوافقون:  . ا 

ذن بقينا يف نفس املنطق، ايك  ؟ا 

ذن ال معارض وال ممتنع.  ا 

 : 9املادة

  ؛اال جامع املوافقون:

 ؛عارضون: ال أ حدامل

 متنعون: ال أ حد.امل 

ذن أ عرض مرشوع القانون برمته للتصويت:  ا 

جامع.املوافقون:   ا 

وماكينش  (0 =)معارضون أ جسل يف احملرض أ نه ماكينش معارضون

 (.0 =)ممتنعون ممتنعون

ذن وافق  بسن  25.20جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق ا 

ندوق الوطين للضامن رطني ابلص تدابري اس تثنائية لفائدة املشغلني املنخ

والعاملني دلهيم املرصح هبم، املترضرين من تداعيات تفيش  الاجامتعي

 ."19-س كوروان "كوفيدفرو

 شكرا الس يد الوزير.

 السادة املستشارين احملرتمني. الس يدة و شكرا 

ن شاء هللا.، اجللسة رفعت ىل اللقاء مرة أ خرى ا   وا 

---------------------------------------------- 

 : املداخالت املسلمة مكتوبة لرئاسة اجللسة.امللحق

 املعارصةفريق ال صاةل و مداخةل . 1

 الس يد الرئيس،

 الس يد الوزير،

 الس يدات والسادة املستشارات واملستشارين،

يرشفين أ ن أ تناول اللكمة ابمس فريق ال صاةل واملعارصة، ملناقشة 

 املنخرطني املشغلني لفائدة تدابري بسن 25.20 مرشوع قانون رمق

 هبم، املرصح دلهيم والعاملني الاجامتعي للضامن الوطين ابلصندوق

 "19-كوفيد" كوروان جاحئة تفيش تداعيات من املترضرين

يكتيس مرشوع القانون املعروض عىل أ نظاران اليوم أ مهية كبرية، كونه 

نتاجية اليت ترضرت ج راء تفيش يأ يت ل جل تقدمي ادلمع الالزم للقطاعات اال 

، وكذا هبدف دمع الاقتصاد الوطين واحلفاظ عىل "19-كوفيد"وابء 

جراءات البالغة ال مهية مناصب الشغل، واذلي تضمن مجةل اليت من  من اال 

شأ هنا التخفيف نسبيا من حدة تأ ثريات هذه اجلاحئة، عرب تقدمي دمع مادي 

صندوق ال  ىلفائدة ال جراء واملتدربني والبحارة الصيادين، املرصح هبم دل

ىل أ نه جاء لتحديد املقاوالت املوجودة امضلالوطين ل ضافة ا  ن الاجامتعي، ا 

 .يف وضعية صعبة

 الس يد الوزير،

س يحدد رشوط ومعايري اعتبار النص التنظميي اذلي خيرج أ ن  نمتىن

ىل حزي الوجود يف أ قرب وقت ممكن ، نظرا املقاوالت يف وضعية صعبة ا 

ع، واذلي من شأ نه أ ن يضع معايري دقيقة املوضو  واس تعجاليةل مهية 

ومعقوةل، ل جل اعتبار املقاوةل يف وضعية صعبة، ل نه ومع اكمل ال سف، 

جسل املغاربة أ ن هناك بعض املقاوالت معلت بدون وجه حق عىل ترسحي 

ىل طلب ادلمع من  الوطين صندوق ال العديد من املس تخدمني، وتوهجهم ا 

ه بلك رصاحة حتايال واحضا عىل القانون، لضامن الاجامتعي، وهو ما نعترب ل

وترصفا مشينا وغري أ خاليق وال ميت للوطنية بصةل، خاصة يف هذه الظرفية 

اليت تتطلب احتاد مجيع املغاربة وتضامهنم وتأ زرمه ل جل جتاوز هذه احملنة يف 

 .أ رسع وقت وبأ قل اخلسائر املمكنة

يد من املقاوالت ، من أ ن نش يد ابلعديف املقابل هذا ال مينع ،لكن

الوطنية، اليت أ علنت اس مترارها يف دفع أ جور مس تخدمهيا، رمغ وجودها يف 

عن اس تعدادها  تحاةل توقف لكي أ و جزيئ عن العمل، بل مهنا من أ علن

شارة السلطات العمومية الس تخداهما يف مواهجة هذا ل وضع مقاولهتا رهن ا 

شارة وزارة الصحة الوابء، من قبيل الوحدات الفندقية اليت وضعت ره ن ا 

قامة ال طر الطبية، وبعض رشاكت  ،لتوظيفها مكستشفيات بديةل أ و لضامن ا 

النقل اليت خصصت حافالهتا لتيسري نقل ال طر الطبية، ... وغريها من 

 .الصادقة املواطنةاملقاوالت والرشاكت 

ال أ ن ابال جراءات نوه مرة أ خرى، ن  الس يد الوزير، يف اخلتام ال يسعنا ا 

صاحب اجلالةل احلكومة تنفيذا ل وامر ا هتاليت اختذ والاحرتازات الوقائية

املكل محمد السادس نرصه هللا، وكذا اال شادة ابلروح التضامنية العالية اليت 

أ ابن عهنا مجيع املغاربة، من خالل تأ زرمه ومسامههتم القمية يف الصندوق 

هبا قوم يه ابجملهودات اجلبارة اليت ، كام ننو 19-اخلاص مبواهجة جاحئة كوفيد

ال طر وكذكل  أ طر وزارة ادلاخلية، وعىل رأ سهم السادة الوالة و العامل ،

الصحية وعنارص ال من الوطين والقوات املساعدة والقوات املسلحة امللكية، 

ىل رجال النظافة، ل جل حامية أ رواح املغاربة ضافة ا   .ا 

لي ىل ما أ رشان ا  ه أ عاله، قرران يف فريق ال صاةل ختاما، واستنادا ا 

 تدابري بسن 25.20واملعارصة، التصويت ابملوافقة عىل مرشوع القانون رمق 

 والعاملني الاجامتعي للضامن الوطين ابلصندوق املنخرطني املشغلني لفائدة

-كوفيدكوروان " جاحئة تفيش تداعيات من املترضرين هبم، املرصح دلهيم

19". 
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 ةل الفريق احلريك:. مداخ2

 ،الس يد الرئيس احملرتم

 ،الس يد الوزير احملرتم

 ،احملرتمون الس يدات والسادة املستشارون

يرشفين أ ن أ تناول اللكمة ابمس الفريق احلريك مبجلس املستشارين، يف 

 بسن تدابري 25.20ظرفية عصيبة اس تثنائية ملناقشة مرشوع قانون رمق 

لفائدة املشغلني املنخرطني ابلصندوق الوطين للضامن الاجامتعي  اس تثنائية

، املترضرين من تداعيات تفيش جاحئة فريوس والعاملني دلهيم املرصح هبم

 " 19-كوفيدكوروان "

 ،الس يد الرئيس احملرتم

نؤكد يف الفريق احلريك اخنراطنا التام  ،يف مس هتل مداخلتنا هذه

تزنيل التدابري الاحرتازية املتخذة يف بدلان ملواهجة  ، يفكربملانيني ممثيل ال مة

، كام نمثن مضامني ومقتضيات خمتلف املراس مي القانونية انتشار هذه اجلاحئة

جراءات املتخذة للحد من تداعياهتااملنظمة لهذه التدابري  .، وخمتلف اال 

  ،الس يد الرئيس احملرتم

هنا ملناس بة أ يضا لنسجل اعزتازان وتنوهينا  بروح التضامن الوطين ا 

املنقطع النظري اذلي عرب عنه اجملمتع املغريب جبميع فئاته ورشاحئه يف هذه 

واذلي دش نه ملكنا اهلامم صاحب اجلالةل محمد السادس  ،ال زمة الوابئية

حداث صندوق خاص لتدبري اجلاحئة ، ويه فرصتنا أ يضا نرصه هللا اب 

كبار وتقدير واحرتام جالل وا  للمتواجدين يف الصفوف  للوقوف وقفة ا 

، وأ خص ابذلكر أ فراد "كوروان"ال مامية يف ساحة احلرب ضد فريوس 

القوات املسلحة امللكية وال من الوطين وادلرك املليك والقوات املساعدة 

، وأ طر وزارة الصحة مبختلف والوقاية املدنية واال دارة الرتابية وأ عواهنا

 .مراتهبم ومواقعهم

 ،مالس يد الرئيس احملرت 

ال أ ن نمثن النقاش الهادئ واملسؤول واملس تفيض اذلي  ال يسعنا كذكل ا 

 ا، مبناس بة مناقشة هذوالاجامتعيةعرفته جلنة التعلمي والشؤون الثقافية 

، والشكر موصول املرشوع الهام واذلي توج ابلتصويت عليه ابال جامع

دماج املهين عىل تفاعهل مع اس تفسارات  للس يد وزير الشغل واال 

مالحظات وتعديالت الس يدات والسادة املستشارين حول مقتضيات و 

 .املرشوع اومضامني هذ

 ،الس يد الرئيس احملرتم

طار تزنيل الرؤية ا  يأ يت هذا املرشوع اذلي حنن بصدد مناقش ته يف 

الاستباقية لبدلان، بقيادة عاهل البالد جالةل املكل محمد السادس نرصه 

عية واملالية والاجامتعية الاس تثنائية املقرتحة من ، وأ جرأ ة التدابري الترشي هللا

قبل جلنة اليقظة الاقتصادية، ملواهجة التداعيات الاقتصادية والاجامتعية 

شاكلية الوابئية عىل مجموعة من الفئات واملقاوالت والقطاعات ، وهيدف لال 

ىل مواكبة املشغلني اذلين يوجدون يف وضعية صعبة  هذا املرشوع أ ساسا ا 

، والعاملني دلهيم "19-كوفيد"ء تعرث أ نشطهتم بفعل انتشار فريوس جرا

، من خالل التنصيص عىل رصف تعويض خالل الفرتة املمتدة املترضرين

ىل غاية  15من  ال جراء واملتدربني قصد لفائدة  ،2020يونيو  30مارس ا 

جل اال دماج املرصح هبم دلى الصندوق الوطين للضامن أ  التكوين من 

من قبل املشغلني اذلين يوجدون يف وضعية صعبة وفق املعايري  الاجامتعي

، كام نمثن أ يضا التنصيص عىل اس تفادة والرشوط احملددة يف املرشوع

ال جراء واملتدربني يف هذه الفرتة من املصاريف املتعلقة ابخلدمات املضمونة 

جباري ال سايس عن املرض ومن قمية التعويضات  مبوجب نظام التأ مني اال 

جراء ، وكذكل مسأ ةل اعتبار الفرتة املنصوص علهيا يف العائلية ابلنس بة لل 

وتوقف  ،املادة ال وىل مبثابة فرتة توقف مؤقت لعقد الشغل ابلنس بة لل جراء

دماج  .مؤقت لعقود التكوين ابلنس بة للمتدربني قصد التكوين من أ جل اال 

  ،الس يد الرئيس احملرتم

جيااب  ،كرللك هذه الاعتبارات السالفة اذل س نصوت يف الفريق احلريك ا 

 .عىل هذا املرشوع

حتت القيادة الرش يدة  ،وفقنا هللا مجيعا ملا فيه خري وطننا العزيز

 لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا وأ يده.
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 .ن الرحمي والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلنيبسم هللا الرمح

 ،الس يد الرئيس احملرتم

 ،الس يد الوزير احملرتم

 ،ة املستشارون احملرتمونالس يدات والساد

فريق اال حتاد العام ملقاوالت املغرب مبجلس  مسابيرشفين أ ن أ تدخل 

املستشارين يف هذه اجللسة اخملصصة لدلراسة والتصويت عىل مرشوع 

رطني  املنخة املشغلنيدلفائ ةثنائيت  اس  ريتداب نبس 25.20 ون رمقـانق

املرصح هبم،  الوطين للضامن الاجامتعي والعاملني دلهيم ابلصندوق

أ مام  ،"19-تداعيات تفيش جاحئة فريوس كوروان "كوفيد املترضرين من

تنفيذا للتعلاميت امللكية ، هذا املرشوع اذلي جاء اجللسة الترشيعية العامة

نتاجية املتأ ثرة بأ زمة فريوس كوروان  السامية القاضية مبواكبة القطاعات اال 

دثة نة اليقظة الاقتصادية احمل، وانسجاما مع قرارات جل "19-كوفيد"املس تجد 

من أ جل تتبع وتقيمي وضعية الاقتصاد الوطين ودراسة التدابري اليت يتعني 

 ة.اختاذها هبدف التخفيف من هذه ال زم

ويه مناس بة لنا يف الفريق للتنويه مبختلف املبادرات والاجراءات 

ا احلكومة الصحية، الاجامتعية، الاقتصادية وال منية اليت اختذهت والتدابري

الت ال وىل ملصابني بفريوس كوروان املس تجد ببالدان، هذه منذ تسجيل احلا

التدابري اليت متكن من جتنيد لك الاماكنيات الرضورية حلفظ الصحة 

والسالمة العامة للمواطنني املغاربة حتت القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل 

 .حفظه هللا
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 ،الس يد الرئيس

ننا يف فريق اال حتاد العام ملقاوالت املغرب مبج لس املستشارين ننوه ا 

سوف يسامه بشلك كبري يف احلفاظ عىل مبضامني هذا املرشوع اذلي 

مارس  15القيام، خالل الفرتة املمتدة من من خالل  مناصب الشغل

ىل غاية  2020 ، برصف تعويض لفائدة ال جراء واملتدربني 2020يونيو  30ا 

م واملرصح هبم كوين من أ جل اال دماج اذلين توقفوا مؤقتا عن معلهقصد الت

دلى الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي،  2020برمس شهر فرباير 

واعتبار الفرتة املذكورة يف حمك فرتة توقف مؤقت عن العمل ابلنس بة 

 .للمشمولني هبذا القانون، وابلتايل، تظل العالقة التعاقدية قامئة

ضامن ليق أ داء الاشرتااكت املس تحقة للصندوق الوطين للتع كام ننوه ب 

 دوق،ــا هذا الصنــات اليت يرصفهـق يف التعويضـالاجامتعي كرشط لفتح احل

وكذا يف نظام التأ مني اال جباري ال سايس عن املرض، وذكل ابلنس بة 

جراء من شأ نه ختفيف ال عباء للمشمولني هبذا القانون ، حيث أ ن هذا اال 

 ية.والت اليت تعاين من صعوابت خالل هذه ال زمة الصح املالية عن املقا

ننا يف فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب  ،ويف ال خري ،الس يد الرئيس فا 

نؤكد رضورة تعزيز قمي  ،ابب العمل واملقاوالت الوطنيةل رومكمثلني 

التضامن والتالمح اليت يمتزي هبا الشعب املغريب واليت برزت بشلك جيل 

ىل  كام ندعو ،املرحةل الصعبة اليت متر هبا بالدانخالل هذه  احلكومة ا 

مواكبة املقاوالت الوطنية تكثيف اجلهود حملارصة هذا الوابء والقضاء عليه، و 

 من صعوابت جراء توقف أ نشطهتا. اليت تعاين

ننا نصوت عىل مرشوع هذا القانون ابال جياب.وعليه  ، فا 


