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 927رمق  اجللسةحمرض 

 م(.2020 ماي 5)هـ 1441 رمضان 11 الثالاثء: التارخي

 .للرئيس لثالثااخلليفة ، محيد كوسكوسالستشار الس يد : الرئاسة

حدىساعة و : التوقيت بتداء من الساعة دقيقة ةعش  ا  عشة  الثانية، ا 

 زوالا. العارشةقيقة وادل

 .فهيةمناقشة ال س ئةل الش  :جدول ال عامل

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

 :اجللسة ئيس، ر محيد كوسكوسالس يد  تشارالس 

 والسالم عىل أ رشف الرسلني.ن الرحمي والصالة بسم هللا الرمح

 أ علن عن افتتاح اجللسة.

 الس يد الوزير احملرتم،

 الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،

من ادلس تور، ووفقا لقتضيات النظام  100اكم الفصل بأ ح معال

صص اجمللس هذه اجللسة ل س ئةل تشارين، خيجمللس الس ادلاخيل 

 الس يدات والسادة الستشارين وأ جوبة احلكومة علهيا.

قبل الشوع يف تناول ال س ئةل الشفهية الدرجة يف جدول ال عامل، 

عىل ما جد من مراسالت  أ عطي اللكمة للس يد ال مني ال طالع اجمللس

عالانت  .وا 

 تفضل الس يد ال مني.

 تويزي: الس يد أ محدالستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 والصالة والسالم عىل النيب ال مني.الرحمي  نبسم هللا الرمح

 الس يد الرئيس احملرتم، 

 السادة الوزراء احملرتمون،

 الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،

من جملس النواب مبشاريع القوانني  ستشارينل امكتب جملس توصل 

 التالية:

صادقة عىل الرسوم بقانون يقيض ابل 23.20رمق مشوع قانون أ وال، 

 ،(2020مارس  23) 1441من رجب  28الصادر يف  2.20.292رمق 

عالن عهنا جراءات اال   ؛التعلق بسن أ حاكم خاصة حباةل الطوارئ الصحية وا 

عىل الرسوم بقانون  يقيض ابلصادقة 26.20 مشوع قانون رمقنيا، اث

( التعلق 2020أ بريل  7) 1441من شعبان  13الصادر يف  2.20.320رمق 

 ؛بتجاوز سقف المتويالت اخلارجية

أ حاكم خاصة تتعلق بسري  سنب  27.20اثلثا، مشوع قانون رمق 

دارة رشاكت السامهة وكيفيات انعقاد مجعياهتا العامة خال ل أ شغال أ هجزة ا 

 .ةحاةل الطوارئ الصحيرساين مدة 

ت هبا سادة أ عضاء اجمللس اليت توصلابلنس بة ل س ئةل الس يدات وال  أ ما

ىل غاية  2020أ بريل  28رئاسة اجمللس يف الفرتة المتدة من يوم الثالاثء   5ا 

 فهيي اكلتايل:، 2020ماي 

 أ س ئةل؛ 10عدد ال س ئةل الشفهية:  -

 أ س ئةل؛  10عدد ال س ئةل الكتابية:  -

 أ جوبة. 10جوبة الكتابية: ال   عدد -

أ ننا سوف نكون عىل موعد، مبارشة ويف ال خري، حنيط اجمللس الوقر ب

عد هذه اجللسة، مع جلسة تشيعية ختصص لدلراسة والتصويت عىل ب

 مشوعي قانونني جاهزين.

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد ال مني.

 اجمللس مكتب هفهية ال س بوعية، كام أ قر الش تزنيال لربانمج ال س ئةل 

ي جلاحئة كوروان، ذه الفرتة الرتبطة ابلتصدبتنس يق مع احلكومة خالل ه

عطاء ال ولوية لساءةل القطاعات احلكومية الرتبطة بشلك مب رش اوالقايض اب 

بتدبري هذه اجلاحئة، خيصص اجمللس هذه اجللسة لساءةل قطاع الشغل 

 واال دماج الهين.

سؤال ال ول الوجه للس يد وزير ابل  ول أ عامل هذه اجللسةل جدهتس ن 

التدابري التخذة لفائدة الشغلني وال جراء يف "واال دماج الهين حول  الشغل

 ".مواهجة تداعيات جاحئة كوروان

اللكمة ل حد السادة الستشارين من فريق ال صاةل والعارصة لتقدمي 

 .السؤال

 الس يد الرئيس. تفضل

 اهلمس:بد الكرمي الس يد ع  شارالست 

 شكرا الس يد الرئيس.

 رتم،الس يد الوزير احمل

 الس يدة والسادة الستشارين احملرتمني،

سؤالنا الس يد الوزير: ما يه التدابري التخذة لفائدة الشغلني وال جراء 

 يف مواهجة تداعيات جاحئة كوروان؟

 .شكرا

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الستشار.

التدابري التخذة للتخفيف من التداعيات "ين موضوعه ل الثاسؤاوال 

 ؟""19-كوفيد"عية جلاحئة الاجامت

اللكمة ل حد السادة الستشارين من الفريق الاس تقاليل للوحدة 
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 .والتعادلية لبسط السؤال

 تفضل الس يد الستشار احملرتم.

 :بدوحأ  عبد اللطيف  الستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 لوزير، د االس ي

 الزمالء احملرتمني، 

وروان، بسبب جاحئة ك من القاوالت %61لقد ترضرت حوايل 

وتس ببت يف توقف حوايل ثلث عامل القطاع اخلاص عن العمل، وقد تقرر 

جراء احرتازي وقايئ  .متديد فرتة حاةل الطوارئ الصحية اك 

 عية اليتاة امجلالتعبئ ووسائلكام مت اختاذ العديد من البادرات الوطنية 

خنراط الواسع يف أ ابنت عهنا خمتلف مكوانت اجملمتع الغريب، من خالل الا

كوروان، من أ جل محةل السامهة يف متويل الصندوق اخلاص بتدبري جاحئة 

تعزيز وتأ هيل الاقتصاد الوطين والتخفيف من التداعيات الاجامتعية لهذه 

 .اجلاحئة

 الس يد الوزير:  نسائلمك ،ذلا

والتدابري الس تقبلية للتخفيف من التداعيات راءات ال ج اما يه

 هذه اجلاحئة؟الاجامتعية ل 

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الستشار.

جراءات اليت اختذهتا "موضوعه  ،والسؤال الثالث احلصيةل الرحلية لال 

 ".احلكومة لواهجة تداعيات جاحئة كوروان عىل الس توى الاجامتعي

 .شارين من فريق العداةل والتمنيةالسادة الست حد اللكمة ل  

 ه.التفضل اليس عبد اال  

 ه احللوطي:الالستشار الس يد عبد اال  

 الس يد الرئيس، 

 ،الس يد الوزير احملرتم

 الس يدات والسادة الستشارين احملرتمني،

اختذت احلكومة مجموعة من اال جراءات الهمة دلمع القاوةل وال جراء يف 

 ة، مما خلف ارتياحا عاما. احئظل هذه اجل

 :نسائلمك عن الس يد الوزير

جراءات، خصوصا فامي حصيةل هذه  يتعلق بأ جراء القطاع اخلاص اال 

 ؟العموميةوالؤسسات 

عن الاسرتاتيجية دايل احلكومة لعاجلة الآاثر  الس يد الوزير ونسأ لمك

 ؟الاجامتعية عىل الديني القريب والتوسط

جر  ابء يف بعض ت للحد من بؤر تفيش الواءاكام نسأ لمك عن اال 

نتاجية  ؟الؤسسات اال 

 شكرا.

 س اجللسة:س يد رئيل ا

 لس يد الستشار.اشكرا 

اسرتاتيجية احلكومة "موضوعه  ،القطاعدامئا يف نفس  ،والسؤال الرابع

 ".للحد من تداعيات جاحئة كوروان عىل قطاع التشغيل وأ وضاع الهنيني

 .من الفريق احلريكرين اللكمة ل حد السادة الستشا

 اليس البقايل. تفضل

 لبقايل:الستشار الس يد الطيب ا

 شكرا الس يد الرئيس احملرتم.

 الس يد الوزير احملرتم،

 ادة الستشارون احملرتمون، الس يدات والس

نسائلمك، الس يد الوزير احملرتم، حول اسرتاتيجية احلكومة للحد من 

 ؟أ وضاع الهنينييل و تداعيات جاحئة كوروان عىل قطاع التشغ 

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 ر.شكرا الس يد الستشا

جراءات التخذة محلاية القاوةل الوطنية " السؤال الوايل موضوعه اال 

 "."19-كوفيد"دمع الشغيةل الغربية يف ظل اس مترار جاحئة كوروان و 

اللكمة ل حد السادة الستشارين من فريق التجمع الوطين لل حرار 

 .السؤالدمي لتق

 الس يد الستشار. تفضل

 الستشار الس يد حلسن أ دعي:

 لس يد الرئيس.ا اشكر 

 شكرا الس يد الوزير.

 الس يدات والسادة الستشارين احملرتمني، 

 الس يد الوزير، 

يواجه الغرب باكفة مؤسساته ومكوانته عدوا قاتال س يرتك، مما ال شك 

آاثرا سلبية وخمية عىل عدد من قطاعات   اع العام واخلاص.القطفيه، أ

 الس يد الوزير احملرتم،

الغربية  ان عىل القاوالتة جلاحئة فريوس كوروما يه الآاثر السلبي

 وشغيلهتا؟ 

وما يه التدابري الاس تعجالية اليت تعزتم وزارتمك القيام هبا للحد 

 والتخفيف من هذه الآاثر ومواكبة القاوةل الغربية؟

 وشكرا.

  الس يد رئيس اجللسة:

 الس يد الستشار.  راشك
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والهنية  دية والاجامتعيةالانعاكسات الا" والسؤال السادس موضوعه

 "."19-كوفيد"جراء جاحئة فريوس كوروان الس تجد  عىل ال جراء

 .اللكمة ل حد السادة الستشارين من الفريق الاشرتايك لبسط السؤال

 تفضل الس يد الرئيس.

 ي:الستشار الس يد عبد امحليد فاحت

 را الس يد الرئيس.كش

 الس يد الوزير، 

 الزمالء احملرتمني، 

 ير،الوز الس يد

ما يه انعاكسات وابء كوروان وتقيميمك لها عىل ال وضاع الادية 

جراء؟   والاجامتعية والهنية لل 

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الرئيس. 

جيدة  القةالتدابري احلكومية لضامن انط" السؤال السابع موضوعه

 ".ز مقومات امحلاية الاجامتعيةللقطاعات الاقتصادية وتعزي

ل حد السادة الستشارين من فريق الاحتاد العام لقاوالت اللكمة 

 .الغرب

 تفضل الس يد الرئيس.

 الستشار الس يد عبد اال هل حفظي:

 الس يد الوزير احملرتم،

ال أ ن ن عن تمثيننا عرب ال يسعنا يف الاحتاد العام لقاوالت الغرب ا 

واليت ، "قتصاديةجلنة اليقظة الا"وتقديران للتدابري التخذة من طرف 

 مكنت القاوالت والواطنني من جتاوز تداعيات الصدمة ال وىل للجاحئة.

ذا اكن علينا اليوم أ ن نضاعف هجودان من أ جل ضامن انطالقة قوية  وا 

ن علينا أ ن  ءل كيف لنا ذكل نتساسلمية القتصادان الوطين بدون مشالك، فا 

، 2019أ بريل  25 لق الثاليث واحلكومة مل تف ابلزتاماهتا النبثقة عن االتفا

واذلي الزتمت من خالهل بتنفيذ بعض التعهدات قبل ممت شهر دجنرب 

الرسوم التعلق ابلادة  :عىل سبيل الثال ال احلرص ،وأ ذكر من بيهنا ،2019

حيقق ود مدونة الشغل مبا ض بنوكذكل تعديل بع ،من مدونة الشغل 16

احتياجات القاوةل توفيقية بني بعض احتياجات القاوةل، يعين يف حلول 

طار مرونة مسؤوةل وكذكل القانون  ،وبني حماربة هشاشة الشغل، يف ا 

رضاب، واذلي ننتظره منذ   68التنظميي لشوط وكيفيات ممارسة حق اال 

)الرسوم ننتظره  ديثاحل س نة، واذلي يشلك ومصة عار يف جبني الغرب

 س نة(. 17كذكل منذ 

ذن الالزتامات، والقطاع اخلاص عرب ه ذه تنفيذمرت س نة دون  ،ا 

الزتاماته، وظلت  عى تعهداته ونفذ مجيعالاحتاد العام لقاوالت الغرب ر 

 ،مقاوالته شاخمة صامدة مل تستسمل، ولكهنا، الس يد الوزير احملرتم، مل تسمل

هتامات، تطعن يف مصداقيهتا اق ووهجمت لها لش تغاضيمت عن وهجها ا

 ،بأ مكلهاوخبس مت قطاعات  ،ها أ مام الرأ ي العامعكس وختدش الصورة اليت ت 

ىل القاولني ابلتحايل من أ جل حتقيق رحب غري مشوع.   ووهجمت اهتامات ا 

مرفوض، جيب أ ن تسحبوه وأ ن  ،فهذا، الس يد الوزير، الكم مردود

جراء.  للمقاوالتروا تعتذروا للمغاربة وتعتذ  وتعتذروا لل 

هو اذلي يستمثر، هو اذلي  خياطر، القاول هو اذلي يغامر، هو اذلي

خيلق الرثوة، خيلق مناصب الشغل، هو اذلي يرهن مجيع ممتلاكته من أ جل 

 مقاولته ومن أ جل وطنه.

أ ؤكد لمك، الس يد الوزير، بأ ن مقاوالت القطاع النظم لكها مقاوالت 

اوالت ملزتمة، لكها مقاوالت مواطنة، ورمغ جترحيها ا مقمسؤوةل، لكه

 يف القيام بأ دوارها يف الاقتصاد الوطين.تس متر  وجراهحا سوف

 سؤايل لمك الس يد الوزير: 

جراءات اليت تنوون اختاذها من أ جل انطالقة فاضةل  ما يه التدابري واال 

طار حامية   ..اجامتعيةيف ا 

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 د الرئيس.الس يشكرا 

محلاية مناصب الشغل التدابري الاس تعجالية " السؤال الثامن موضوعه

 ".ون حقوق ومكتس بات العاملوص

اللكمة ل حد السادة الستشارين من فريق الاحتاد الغريب للشغل 

 .لتقدمي السؤال

 الس يدة الستشارة تفضيل.

 الستشارة الس يدة فاطمة الزهراء اليحياوي:

 س.لرئيشكرا الس يد ا

 الس يد الوزير،

اصب الشغل وصون حقوق الاس تعجالية محلاية منما يه التدابري 

 مكتس بات العامالت والعامل؟و 

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يدة الستشارة.

 ".وضعية التشغيل يف ظل أ زمة كوروان" السؤال التاسع موضوعه

ميقراطي ادل اللكمة ل حد السادة الستشارين من الفريق ادلس توري

 الاجامتعي لتقدمي السؤال.

 :عابد العمرايندي الاللو  الس يدالستشار 

  ن الرحميبسم هللا الرمح
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 والصالة والسالم عىل أ رشف الرسلني.

 الس يد الرئيس، 

 الس يد الوزير، 

 الس يدات والسادة الستشارين، 

 يف وفاة مدير الفريق ادلس توري اجمللس ننعىوأ ن قبل السؤال، البد 

 القدير أ ن ال لمية نطلب من العيل ميقراطي الاجامتعي، وهبذه الناس بةادل

 يتواله برمحته ومغفرته.

خبصوص السؤال، فنحن يف الفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي 

مفوقفنا اثبت وواحض منذ بداية ال زمة، فنسجل دامئا جناعة الاختيارات 

وأ هنا اكنت استباقية واعتربت اصة سرتاتيجة الوطنية لواهجة ال زمة، خوالا

نسان و   ىل لك يشء، وخاصة أ ولوية قبل الاقتصاد.للصحة أ ولوية عأ ن لال 

 الس يد الوزير،

جراءات، ال حماةل  يف ظل حاةل الطوارئ الصحية، اختذت مجموعة من اال 

غالق العديد من  ال نشطة أ هنا أ ثرت عىل سوق الشغل، وذكل اب 

نتاج   خمتلف القطاعات، مما اكن هل ال ثر ية يفالاقتصادية الصناعية واال 

 حية هممة من الواطنني لناصب الشغل.ي عىل فقدان رش الفور

يف هذا اال طار، الس يد الوزير، نود منمك أ ن تبينوا وتوحضوا للمواطنني 

جراءات التخذة دلمع الفئة الشغيةل اليت فقدت الشغل عىل ثر  مدى اال  ا 

اطنني ما يه اسرتاتيجية وما هو مو للا هذه اجلاحئة، ونود منمك أ ن توحضو 

 ؟ ل يف ظل هذه ال زمةتصور وزارتمك لسوق الشغ

هل دلى وزارتمك تصور استبايق لا بعد ال زمة يف جمال  ،وكذكل

 ؟الشغل

 .وشكرا

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الستشار.

لزام والزتام الشاكت ابال جراءات " السؤال العارش موضوعه مدى ا 

 ".الاحرتازية يف أ ماكن العملبري والتدا

نفدرالية ادلميقراطية و ين من مجموعة الكاللكمة ل حد السادة الستشار 

 .للشغل

 الس يدة الستشارة تفضيل.

 :كسابال  اءرجالستشارة الس يدة 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

 الس يدات والسادة، 

جراءات لزام والزتام الشاكت ابال  تدابري وال  نسائلمك عن مدى ا 

 ؟الاحرتازية يف أ ماكن العمل محلاية ال جراء

 .وشكرا

 س يد رئيس اجللسة:ل ا

 شكرا الس يدة الستشارة. 

جابة عىل  دماج الهين لال  الآن نعطيو اللكمة للس يد وزير الشغل واال 

 التخذة للحد من تداعيات انتشار فريوس كوروان ال س ئةل التعلقة ابلتدابري

 .عىل قطاع التشغيل

للجواب عىل السؤال  ،دقيقة 30يف حدود  ،الوزير الس يدضل فت

 .لرد عىل التعقيبوكذكل ا

 تفضل.

 الشغل واال دماج الهين: وزيرالس يد محمد أ مكراز، 

 .شكرا الس يد الرئيس

 .ن الرحميبسم هللا الرمح

 ني وصىل هللا وسمل وابرك عىل س يدان محمد.امحلد هلل رب العال

 الس يد الرئيس احملرتم،

 لسادة الستشارون احملرتمون،ات واس يدل ا

اقشة والتداول اجمللس الوقر جمددا لن يطيب يل أ ن أ مثل أ مام هذا

دماج الهين، اليت اس تجدت مع هذه الوضعية  حول قضااي الشغل واال 

بالدان بسبب جاحئة كوروان، وكذا اال جراءات الاس تثنائية اليت متر مهنا 

 .أ ن بقيادة جالةل الكل، حفظه هللاالش والتدابري اليت اختذانها يف هذا

ل تقدم ابلهتنئة مجليع العامالت والعامل  س تغلهاأ  ويه مناس بة أ يضا 

ىل االغ ربة مبناس بة حلول اذلكرى الس نوية لعيد الشغل، ول تقدم أ يضا ا 

 الوطنية ممتنيا لها مزيدا من العطاء وخدمة للشغيةل.النقاابت العاملية 

 ن احملرتمون،شاروالس يدات والسادة الست 

ىل الهنجية اليت سأ رد هبا، حبي ث أ نين خالل هذه اللكمة البد أ ن أ شري ا 

ن بعض  سأ جيب عن ال س ئةل اليت ال فا  لينا بشلك رمسي، وا  وهجت ا 

ن شاء هللا، الالحظات الواردة يف ال س ئةل سأ تفاعل معها وس أ توالها، ا 

 التعقيب. دايلخالل مرحةل 

لك كبري، الس يدات والسادة ي بشلقد تأ ثر الاقتصاد العال

ث أ ن أ غلب التقارير التعلقة هبذا ستشارون، نتيجة هذه ال زمة، حيال 

يتواجد يف حلظة صعبة نتيجة هذه اجلاحئة،  الاقتصاد هذاأ ن الوضوع تؤكد 

أ ن و  ،كام أ كدت جل التقارير، بعد فرتة تفيش الوابءواليت ستس متر لفرتة ما 

 يعرفها زمة لن تكون أ قل حدة من تكل اليته ال  التأ ثريات الاجامتعية لهذ

آاثرها عىل وضعية الس تخدمني يث س تكون الاقتصاد العالي، ح  أ

خاص صدر هناية شهر أ بريل عن والقاوالت كبرية، وهو ما أ كده تقرير 

 وعامل العمل" اذلي 19-كوفيدة بعنوان: "جاحئة مرصد منظمة العمل ادلولي

نا اليوم، حيث توقع التقرير أ ن يكون حديث ميكن أ ن نس تعني به يف جمال 

أ سوأ  بكثري من  2020 الربع الثاين من س نة ات العمل يفالرتاجع يف ساع

ىل  التقديرات السابقة، حيث مقارنة  %10.5من التوقع أ ن يصل الرتاجع ا 
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مليون وظيفة بدوام اكمل  305، أ ي 2019الرابع من س نة مع بياانت الربع 

معل يف ال س بوع، بيامن اكنت توقعات مكتب اعة س 48تقريبا، ابعتبار 

 مليون وظيفة بدوام اكمل. 195يف حدود  العمل ادلويل للرتاجع

ين يعيشون يف ادلول اليت يوىص فهيا أ و أ حضى فهيا اذل نس بة العامل

غالق مقرات  لزاميا ا  ، ويه نس بة تراجعت %68 العمل بلغ نس بةا 

جبعد أ ن مت رف %81ابلناس بة بعد أ ن اكنت   صني.راءات اال غالق ابلع ا 

ىل غاية  من  %66من الشغلني و %81أ بريل الايض  22كام أ نه ا 

العامل الس تقلني عرب العامل يعيشون يف ادلول اليت يوىص فهيا أ و أ حضى فهيا 

غالق مقرات العمل،  لزاميا ا  آاثر وخمية ذلكل عىل ادلخل ا  مع تسجيل أ

حصاء أ كرث من  مقاوةل عرب العامل يون مل  436وفرص الشغل، حيث مت ا 

 معرضة خملاطر واضطراابت كبرية.

 ارون احملرتمون،سادة الستشالس يدات وال 

منذ ظهور الآاثر ال وىل لتفيش فريوس كوروان الس تجد يف بعض 

من صاحب اجلالةل، حفظه  ادلول، سارعت احلكومة بتوجهيات سديدة

جراءات الاستباقية الرضورية  ىل اختاذ مجيع اال  تفيش الوابء يف  لنعهللا، ا 

عطاء ال ولوية لصحة وسالمة الواطنا ت والواطنني ك وىل بالدان وا 

ىل اختاذ العديد من  ال ولوايت، حيث كنا من بني ادلول الس باقة ا 

جراءات الوقائية والاحرتازية الاس تثنائ  ية وفرض حاةل الطوارئ الصحية اال 

 يف اكفة الرتاب الوطين. 

ة ومتوقعة، فة اقتصادية واجامتعية واحضت لكوحيث أ ن لهذه الاختيارا

ته السامية للحكومة قصد اال حداث الفوري أ عطى جالةل الكل تعلامي

ية لهذه اجلاحئة، وهو لصندوق خاص لواهجة الآاثر الاقتصادية والاجامتع 

أ قبل عىل السامهة فيه بشلك تلقايئ ومكثف خمتلف الصندوق اذلي 

تخبني والهيئات احلزبية والنقابية الن الؤسسات الرمسية واحلكومية و 

من الفعاليات الدنية واال عالمية وامجلعوية  والفاعلني الاقتصاديني وعدد

 ومعوم الواطنني عىل حد سواء.

ئاسة الس يد وزير وكام تعلمون، فقد مت تشكيل جلنة يقظة اقتصادية بر 

صالح اال دارة، واليت تضم عدد حلكومية ات امن القطاع االاقتصاد والالية وا 

ىل جانب القطاع البنيك والايل ،ةالعني نتاجية القطاعات اال  وكذا ممثيل  ،ا 

الدان، من أ جل تتبع الانعاكسات الاقتصادية والاجامتعية ببواخلدماتية 

آليات  ،لوابء كوروان الس تجد آين ال لتتبع و ل مضبوطة من خالل أ تقيمي ورصد أ

اح ال جوبة الناس بة فامي اقرت  للوضعية الاقتصادية الوطنية من هجة، وعىل

 من هجة أ خرى. ،ا من هذه اجلاحئةريتعلق مبواكبة القطاعات ال كرث ترض 

وابلتوازي مع ذكل، حرصت احلكومة عىل التشاور مع الركزايت 

 اجامتعيا، وأ يضا ابعتبارها مؤسسات النقابية ال كرث متثيلية بصفهتا رشياك

رحةل الاس تثنائية، حيث مت ه الوساطة جمندة للعب دورها احليوي يف هذ

ول الس يد رئيس احلكومة بتارخي هبذا اخلصوص عقد اجامتعني، ترأ س ال  

أ بريل  15الايض، وترأ ست الاجامتع الثاين بتارخي  2020مارس  30

لتداول وتلقي اقرتاحات الركزايت النرصم، وقد شالك فرصة للتشاور وا

ا الوابء، وعىل اخلصوص ذهة النقابية فامي يتعلق جبهود بالدان لواهج

وعىل مناصب  القاوةل وال جراءانعاكساته الاقتصادية والاجامتعية عىل 

 الشغل وظروف العمل.

عددا من اال جراءات والتدابري  "جلنة اليقظة الاقتصادية"واختذت 

جاملها فامي ،القاوالتلفائدة ال جراء و    ييل:ميكن ا 

 :أ وال، ابلنس بة لل جراء والس تخدمني

لفائدة ال جراء  درمه 2000تعويض شهري جزايف قدره  نحم  -

دماجوالس تخدمني مبوج النمتني للمقاوالت  ،ب عقود التكوين من أ جل اال 

اليت تواجه صعوابت  "،الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي"النخرطة يف 

وهيم هذا ، 2020الرصح هبم دلى الصندوق الذكور برمس شهر فرباير و 

ىل  15متدة من ة ال الفرت  التعويض ىل ، 2020 يونيو 30مارس ا  مع اال شارة ا 

ىل  15أ ن التعويض خالل الفرتة المتدة من  مت  2020مارس  31مارس ا 

جراء مت  ،درمه، مع تبس يط مساطر الترصحي 1000حتديده يف مبلغ  وهو ا 

اختاذه مؤخرا حبيث ميكن القيام ابلترصحيات أ س بوعيا ابتداء من أ بريل 

 ؛2020

التغطية الصحية  الاس تفادة من خدماتمترار يف الاس   ،انياث -

والتعويضات العائلية برمس نفس الفرتة الزمنية، وقد ( 1AMO)اال جبارية 

الصندوق الالكرتونية اليت أ حدهثا  رصحت برمس شهر مارس عرب البوابة

مقاوةل من أ صل  132.000لهذه الغاية حوايل  الوطين للضامن الاجامتعي

ىل غاية فربا نخرطةةل م ومقا 216.000 أ ي بنس بة ، 2020ير يف الصندوق ا 

أ صل ثالث مقاوالت تقريبا رصحت مما يعين أ ن مقاولتني من  ،61%

 .(coronavirus)بترضرها من تداعيات 

 أ جري 808.000من أ كرث  كام بلغ عدد ال جراء التوقفني عن العمل مؤقتا

الث أ جراء ثلك  لأ ي أ ن أ جريا من أ ص ،أ جري 2.600.000من أ صل 

أ ما ترصحيات شهر فرباير ال خري  ،ل هذه الرحةلن معلهم خالتوقفوا مؤقتا ع

كام جتاوز عدد  ،%62 مقاوةل بنس بة جتاوزت 134.000فقد جتاوزت 

 .%36 أ ي بنس بة تفوق 900.000ال جراء 

قرار اال عفاء من الرضيبة عىل ادلخل للك تعويض رصف لفائدة  ،اثلثا ا 

ن طرف ابلصندوق الوطين للضامن الاجامتعي م رطنيخالأ جورين الن

من الراتب الشهري الصايف التوسط، كام أ ننا  %50 مشغلهيم يف حدود

دارة  عداد قرار يف جملس ا   "الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي"بصدد ا 

 ؛وعاء اال شرتااكت العمتدة من قبل الصندوق ال عفائه كذكل من

جراء اذلينل وض ار تأ جيل سداد أ قساط الق رابعا،  بنكية ابلنس بة لل 

 ؛عىل طلهبم بسبب هذه ال زمة بناء ترضروا

ختصيص دمع مايل مبارش لفائدة الش تغلني يف القطاع غري  خامسا،

 
1 Assurance Maladie Obligatoire 
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درمه  800  دمع ال رس الترضرة مببالغ تراوحت ما بنيمتالهيلك، حيث 

 وقد بلغ عدد ال رس ،درمه لل رسة الواحدة حسب عدد أ فرادها 1200و

جراء ما حددت لالس تفادة من هذا  اليت  أ رسة. 4.300.000مجموعه اال 

شارة القاولني اذلاتيني  - أ خريا، سادسا وضع قرض بدون فائدة رهن ا 

ىل  "19-كوفيد"الترضرين من أ زمة  رمه وميكن د 15.000ميكن أ ن يصل ا 

اذلي انطلق عىل لك حال تفعيهل منذ ال س بوع ما قبل  ،تسديد هذا القرض

 .هتا س نة واحدةعىل مدى ثالث س نوات مع فرتة السامح مد ،ايضال

حرصت احلكومة من خالل  ،وحامية حلقوق ال جراء والس تخدمني

بسن تدابري اس تثنائية لفائدة الشغلني النخرطني  25.20القانون رمق 

 ،ابلصندوق الوطين للضامن الاجامتعي والعاملني دلهيم الرصح هبم

 ،"19-كوفيد"كوروان جاحئة فريوس  يشت تفاالترضرين من تداعي

من خالل  شغلنيالتأ كيد عىل اس مترار العالقة التعاقدية مع ال عىل  حرصت

يف حمك فرتة توقف مؤقت  2020يونيو  30مارس و 15اعتبار الفرتة ما بني 

مع احتساب  ،من مدونة الشغل 32عن العمل وفق العىن الوارد ابلادة 

ا يف أ جل ختويل ال جراء احلقوق النصوص علهي  مننيفرتة التوقف مكدد تأ م

ىل ،النصوص اجلاري هبا العمل  26 أ ايم ابعتبار الشهر وحتويل هذه الدد ا 

 .يوما

 :ابلنس بة للمقاوالت

ىل  افقد اختذت احلكومة عدد جراءات التحفزيية واليت هتدف ا  من اال 

آاثر هذه اجلاحئة ا من أ جل هودمع  مواكبة القاوالت الغربية من أ جل ختطي أ

 :من بيهنا ،مناصب الشغل دلهيا احلفاظ عىل مس توى نشاطها وعىل

الس تحقة للصندوق الوطين للضامن  الاشرتااكتتعليق أ داء  ✓

ىل هناية يونيو   ؛2020الاجامتعي خالل فرتة ال زمة واليت ستس متر ا 

ضافية   ✓ تأ جيل سداد القروض البنكية ومتكيهنا من قروض بنكية ا 

طار  حيات ها بتسهيالت خبصوص الترص ع ي أ و متت  "سجنيك أ و  نضام"يف ا 

جراءات الرضيبية والتدبري احملاس بايت اليت أ صبحت معروفة  وغريها من اال 

 اليوم.

 لس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،ا

جراءات لواكبة الوضعية  لقد اختذت وزارة الشغل واال دماج الهين عدة ا 

مبا فهيا  ،لتفتيش الشغل ضعةااخل تاللمؤسسوالاجامتعية الاقتصادية 

ت اعياة أ و تكل اليت من احملمتل تأ ثرها بتدليت تأ ثرت هبذه ال زمالؤسسات ا

وتوعوية من قبل مفتيش   تنظمي محالت حتسيس يةمتحيث  ،كوروان جاحئة

للوقوف عىل مدى احرتام الشغلني وال جراء للتدابري الاحرتازية  الشغل

 تساعدمع اقرتاح حلول  ،بهتم لتفعيلهاواك مو  ،ءللوقاية من تفيش هذا الواب

 التخفيف من حدة ال زمة.عىل 

ىل ضامن اس مترار النشاط القاواليت وقد انصبت هجود مفتيش الشغل ع

مع مراعاة الشوط الاحرتازية، من خالل  ،واحلفاظ عىل مناصب الشغل

دارية قبل أ واهنا أ حيا  أ و ،انتشجيع الشغلني عىل متتيع ال جراء بعطل ا 

للتخفيف  ،بعد أ و ابلتناوبوتشجيع العمل عن  ،اس تثنائية ام رخصمنحه

ر عىل احرتام مجيع رشوط الصحة من حدة الاكتظاظ مبقرات العمل، والسه

 والسالمة داخل فضاءات العمل.

ىل  توقد مشل الزايرات النجزة لهذه الغاية منذ بداية احلجر الصحي ا 

ومن  الصددسسة، ويف هذا ؤ م 7661وعه ما مجم، 2020أ بريل  30غاية 

حاطة حبقوقهم والزتاماهتم خالل راء والشغلني عىل اال  أ جل مساعدة ال ج

جاابت هذه الرحةل، أ عدت الوزارة عدة دالئل تتضمن  عن ال س ئةل احملمتةل ا 

لتدبري ظروف العمل يف ظل الوضع الاس تثنايئ التعلق خبطر تفيش 

ىل ، فريوس كوروان الس تجد ضافة ا  حرتازية الاخرى ختص التدابري أ  الئل دا 

أ و تكل اخلاصة ببعض الهن  ،سواء بشلك عام ،اهماالواجب احرت 

 .والوظائف داخل القاوالت

جراءات  وقصد مراقبة أ ماكن العمل والوقوف حبزم عىل مدى احرتام اال 

مت  ،الاحرتازية ورشوط الصحة والسالمة مع رفع تقارير يومية عن ذكل

حداث جلنة يقظ عقاد جبعلها يف حاةل انوذكل  ،لس توى الركزياعىل  ةا 

تشكيل جلن يقظة هجوية و  ،ئة شامةل خملتلف مصاحل الوزارةمع تعب  ،مس متر

قلميي  الصاحل اخلارجية للقطاعات العنية.ة ابلتنس يق مع السلطات احمللية و وا 

صاابت داخل الوحدات  ،ويف نفس اال طار وتنافيا لظهور حاالت ا 

نتاجية و  زارة وضعت لك من و  ،اية اليت اس مترت يف نشاطهت خلدماااال 

دماج الهين ووزارة الصناعة والتجارة والاستامثر والاقتصاد الشغل وا ال 

مسطرة مشرتكة لتتبع والتحقق من مدى احرتام هذه  ،الرمقي وال خرض

 السلطات العمومية لواهجة فريوس تدابري الاحرتازية اليت أ قرهتال القاوالت ل 

 .كوروان

ىل حل الوزارتني عمشرتكة بني مصا تنظمي زايرات مت ،كلا ذلعوتب

ني، كام وفق جدوةل زمنية متفق علهيا بني الطرف ،مس توى الصاحل الالممركزة

رفاق هذه السطرة ق مبلحق يتضمن التدابري الاحرتازية الواجب التحق مت ا 

 من احرتاهما من دلن القاوالت.

ح ،أ بريل 15ومنذ  ق  نجل داثمت ا  مع مصاحل وزارة  ة بتنس يقيلمي ا 

وتضم فضال عن ممثيل وزارة  ،وال قالمي تالعامالس توى اخلية عىل م ادل

دماج الهين  ادلاخلية، ممثلني عن لك من وزارة الصحة ووزارة الشغل واال 

قتصاد الرمقي وال خرض وممثلني عن الصاحل  ،ووزارة الصناعة والتجارة واال 

 اليت أ و تكل والت اليت الزالت تش تغلام القالراقبة مدى احرت  ،ال منية

جراءات الاحرتازية ،نفت نشاطهاأ  اس ت والوقائية التخذة للتصدي لهذا  لال 

 .الوابء

وقد اعمتدت هذه اللجن يف معلها عىل أ مه التدابري التضمنة يف السطرة 

وقد بلغ عدد  لصناعة والتجارة الذكورة أ عاله،العدة بني الوزارة ووزارة ا

رتكة وكذا للجن الشمن طرف ا ميدانية اليت نظمت لها زايرات تلؤسساا

ىل  منذ بداية 10.759مجموعه ما  ،من طرف أ عوان تفتيش الشغل ال زمة ا 
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 .هناية ال س بوع ال خري

غالق  صدار قرارات اب   ،مقاوةل أ يضا 21كام أ سفرت هذه العملية عن ا 

ىل هناي ع ال خري واليت تشغل و ال س ب ةاال حصائيات التعلقة ابلتارخي المتد ا 

ا بلك من مدن طنجة والعرائش وسال مس تخدم 17.283عه ما مجمو 

بسبب عدم احرتاهما للتدابري  ،عىل لك حال ،البيضاء وغريها والرابط وادلار

 .اهيالاحرتازية وظروف العمل الآمنة لس تخدم

حداث منصة هاتفية جديدة من طرف وزارة الشغل واال دماج  كام مت ا 

احئ والتوجهيات اصة ابلتواصل وتقدمي النصخ ،"Allo 2233" هينال 

فامي يتعلق ابلصحة  ،العمل سواء لفائدة ال جراء أ و أ رابب ،واال رشادات

شارهتم أ طر الوزارة من مفتشني وأ طباء  ،والسالمة وذكل بوضع رهن ا 

 ومت ،"د الوطين لظروف احلياة الهنيةالعه"وذكل بتنس يق مع  ،شغل

طالقه حب  .يا صبيحة هذا اليوممس د هللا ر ما 

أ بريل من  28م العالي للصحة والسالمة اذلي يصادف ومبناس بة اليو 

 :أ وقفوا اجلاحئة" :ارلك س نة واليت اختارت هل منظمة العمل ادلولية شع

 تنظمي ندوة مت، "ال رواح ذالسالمة والصحة يف ماكن العمل ميكن أ ن تنق

"تدابري  :موضوعها ،بعد عنالتواصل  علمية، دولية، توجهيية، عرب تقنية

ري من تأ ط ،"19-لواهجة جاحئة كوفيد مة يف أ ماكن العملالصحة والسال

عديد من القاوالت ايل ومشاركة خرباء دوليني ووطنيني من مس توى ع

جراء.و   النظامت المثةل لل 

 الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،

نعاشية ةل الوطن فقد قامت الواك ،أ ما خبصوص التشغيل التشغيل  ال 

جراءات احرتازية من أ جل  بايقوالكفاءات بشلك است  ابختاذ عدة تدابري وا 

ىل تطويق انت  ء واحلفاظ شار هذا الوابالسامهة يف التعبئة الشامةل الرامية ا 

 .تفقنير العىل سالمة الوظفني و 

جراءات الرضورية ل مجيعقامت الواكةل ابختاذ  ،ويف هذا الصدد امن ضاال 

كراهات رار اس مت  ،اليت تفرضها ظروف هذه اجلاحئةية اخلدمات مبا يامتىش واال 

ديل عن ضعت كبوو وذكل عرب تطوير عدد من اخلدمات الرمقية اليت 

سداؤ  يتعلق اخلدمات اليت  .ها حبضور الرتفقنيا 

ماكنية  دماج عن بعد مع فتح ا  كام مت اختاذ قرار معاجلة ملفات عقود اال 

رسال الستند ىلأ راب ت من قبلاا  لكرتوين ا   الواكةل ب العمل عرب الربيد اال 

قلميية ىل  ،اال  ىل اترخي الحق، ابال ضافة ا  رجاء اس تالم اللفات الورقية ا  وا 

شارة الرتفقني الراغبني ،اال لكرتويننش الرابط  يف  ووضع دالئل رهن ا 

يات ط حيث يقدم الوقع الرمسي للواكةل عدد من العلومات والع  ،الاس تفادة

ويساعدمه عىل  ،شاريعاهجا الباحثون عن الشغل وحاميل ال حيت اليت

 .الاخنراط يف اخلدمات اليت أ صبحت تسدهيا الواكةل عن بعد

 تشارون احملرتمون،الس يدات والسادة الس 

أ ن أ غتمن الفرصة مرة أ خرى ل توجه  ،امسحوا يل يف هناية لكميت هاته

وأ طباء  تشنيمن مف  ،لغابلشكر والتقدير للك أ عوان تفتيش الش

تخديم الصندوق الوطين للضامن وكذا مسؤويل ومس   ،نيندسوهم 

وكذا مسؤويل ومس تخديم والكء الؤسسات العمومية ال خرى  ،الاجامتعي

س تثنايئ يف ،ة الوزارةبعة حتت وصايالتا هذه  عىل ما يبذلونه من هجد ا 

ىل جانب ابيق  ،ها بالدانالرحةل الاس تثنائية اليت تعيش  ة وطنيجلهود الاا 

حتت القيادة التبرصة  ،مة بنجاحال ز  الهادفة لكسب رهان ختطي هذه

 لصاحب اجلالةل الكل محمد السادس حفظه هللا.

 وبراكته. والسالم عليمك ورمحة هللا

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير.

طار التعقيب عىل جواب الس يد وزير دايل الشغل واال دماج  يف ا 

 .عارصةيف البداية لفريق ال صاةل وال مةلكعطي الأ  الهين، 

 تفضل الس يد الرئيس.

 :عبد الكرمي اهلمس الستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس احملرتم.

تنشكروك عىل العلومات اليل قدمهتا ولكن والو  ،الوزيرالس يد 

 دارت لواكبة الفاعل الاقتصاديتالغاربة عارفني التدابري واال جراءات اليل 

 .ت اللكيةلاميتعبعد ال 

للجنة الاقتصادية الس يد الوزير، أ نمت كعضو ا ،كلفاليل بغيت نقول 

فهناك مقاوالت الآن اليل رؤية دايلها ما  ،القاوةل الغربية بغينامك حتتضنو

بقاتش تتشوف الصري دايلها من بعد رفع احلجر الصحي، أ و ال مازال 

 وطنيني وهازين واحد نيولن مكقافهام كيقاومو الآ  ،غيس متر احلجر الصحي

 .من الالزتامات يف غياب بطبيعة احلال ال بناكاجملموعة 

فتح واحد احلوار ت قتصادية ي كعضو اللجنة الا الس يد الوزير ،اليل خص

لع علهيا الشعب ديرو لقاءات مفتوحة اليل يطتجاد مع ال بناك الغربية و 

 ،الآن يف الربلان نا اللجنام تنديرو اح يفك  ،الغريب والفاعل الاقتصادي

ل ن الآن أ ي مقاول  ،ولكيش لسة مفتوحة تنتابعو النقاشحد اجل تيكون وا

مع البنك، حتمل مجموعة من  ه يف الغرب الشلك دايلو هويسولت 

حمافظ علهيا ما بغاش يوقف  الصاريف، هاز مجموعة من اليد العامةل ومازال

رشاف ل  اذوك  القاوةل دايلو نظرا ل نه خصو حيافظ عىل رس ويبقاو حتت اال 

رافعو الس يد الوزير نتوما تاو  ،ولكن خص التحفزي ،اوةل دايلودايل الق

حتفظو اليد العامةل تس متر بشلك الوقت  حتتضنو هاذ القاوةل ويف نفس

 رمسي.

 الس يد الوزير،

هناك قطاعات متعددة، أ ان راه غري ميل عرفت أ رقام أ نه الهنيني اكين 

اكنيك، من من جنار، من صباغ، من مي ،نالآ ل عط مينهم 2.400.000

مجموعة من الفاعلني يف اجملمتع الآن متوقفني ما عندمهش بطاقة 
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)2(RAMED عندمهش بطاقة ، ما(3CNSS)ما العمل؟ ، 

ذن  ،الس يد الوزير ،هنا تفتحو هاذ اللجن اجلهوية اليل هرضتو علهيا ،ا 

نو اجلهات يكو توى مس   عىلأ هنا تنسق مع السلطات احمللية والغرف 

 .متدو عىل ذوك البطائق ابش يس تافدوعىل ال قل تع  اال حصاء

جل ابش نقلو لل سف اكن عندان اجامتع مع الس يدة الوزيرة، تأ   ،اليوم

 .أ هنا جتي ال س بوع القبل ابش انقشو العاانة ونلمتسو مهنا

 لالشاكت، الشاكت العامةل يف اجملا مجموعة من شاكايتهناك  ،كذكل

كروش يف خلق ميثاق ، يف مجموعة من ال مور، عالش ما نفالس يايح

 اك، النقاابت، الفاعل الاقتصادي،اجامتعي موحد تشارك فيه ال بن

ل ن اللك الآن  ،ابش نتعاملو بذاكء مع هاذ احملنة ؟ب الس ياس يةوال حزا

و ما عارفش الصري دايلو راه جالس يف دار حىت ذاك العامل اليل  ،متخوف

 متعددة، اكين دمش، اكين أ رسجع خيدم وال ماخيواش غادي ير  من بعد،

ما العمل من بعد  ،خاص واحد التفكري بذاكءبلك رصاحة  ..جوج، ثالثة

 ؟هاذ احملنة

ن شاء هللا نمتناو هاذ الوابء هيزو علينا هللا عز وجل ابش  س بحانه ا 

والاقتصاد  الروح لليد العامةل دايلنا رجعونوةل الغربية و الروح للمقا رجعون

 دايلنا.

 .شكرا

 :الس يد رئيس اجللسة

 شكرا الس يد الرئيس.

 .الاس تقاليل للوحدة والتعادلية للفريقاللكمة 

 يس عبد اللطيف.لاتفضل 

 :عبد اللطيف أ بدوح الستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

جابتمكشكرا  مقدمتمك حيث  وسوف أ حتدث من ،الس يد الوزير عىل ا 

ه اجللسة، أ عتقد أ هنا خاصة للتعامل مع هذ ،دمت مهنجيةأ رشمت عىل أ نمك اعمت

ىل معطيات ودراسات وأ رقام  .وقد استندت ا 

الس يد الوزير احملرتم، عىل أ ننا يف هذه الرحةل  ،أ ريد أ ن أ ؤكد ،ذلكل

عي، حنن وأ مام هذه اجلاحئة وأ مام هذا الوضع النفيس والاجامت ،ابلضبط

ىل تشخيص واقعي وتدقيق و حباج ا وواقعية وشفافة دراسة قريبة جدة أ كرث ا 

ىل امجل  مهنجية موحدة،  ،يذايع، ل نه امجليع تيش تغل هباذ الطريقة هلتصل ا 

 .اليل ما تيعرفش يش حاجة ما تميكنش خيطط لها

آمنني  ذن احنا مكواطنني حمتاجني ابش نكونو مطمئنني وابش نكونو أ ا 

أ نه يكون البد  ،لناهن دايلنا ويف احلياة دايك يف اذليوقعش الارتباوابش ما 

وهذا هو الكفاءة اليل احنا  ،وبأ رقام اقطاعات واحضتواصل دايلنا يف مجيع ال

 
2 Régime d'Assistance Médicale 
3 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

تنتس ناوها من احلكومة ابش توصل هاذ العطيات للمواطنني ابش ما 

 .تكونش الضبابية وما يكونش الارتباك

طار هاذ الهنجية  ،ذلكل ويف الفريق  ،احنا كربلانيني ،وتدعامي لهاويف ا 

الربلاين ذي ونقاش نا احةل هكنعتربو هاذ الر  ،حدة والتعادليةس تقاليل للو الا

قرتاحية  ،أ ساسا والتنوير غادي جيي من أ جل ادلمع وكذكل اال ضافات كقوة ا 

 .نسجل كذكل بعض الثغرات اكنت من أ جل تصحيحها ال، اول

؟ ذو مايش عاملاههل  ،نيلفالحل العامل االقضية دايأ حتدث مثال عن 

نتلكمو  ،ينأ ش نو غادي يديرو؟ ها وحد صنفهتم؟و مصريمه؟ فني أ ش ن

ة ال خرية راه ، الر هاذ الترصحيات اليل تتدار (la CNSS)مثال عىل قضية 

آخر حلظة، البوابة اكنت مقفوةلما خرجش القانون و  الآجال  ،الرسوم حىت أ

ا دااب الآن أ ش نو هام يعين يق، اثنيض ، 3حىت  29 ،اليل تعطى ضيق

 ؟حو الناسغادي يرص  مىت ؟للشهور اليل جاايل دايل الترصحيات الآجا

 le)خصوصا أ نه بعض الرات ابش يدار  ؟واش الترصحي مفتوح للك شهر

bilan)  ىن ذاك السؤول حىت س ت راه تي(la fin du mois)،  آخر حىت أ

آمن يكون صادق و ابش  د يوضع ذاك اليشالتصور عا الشهر ابش يبان هل أ

 دايلو الوطين.ابش يدير الواجب 

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 ة لفريق العداةل والتمنية.اللكم

 :عبد اال اله احللوطي الستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير احملرتم،

معان لل جوبة د ايكل، وابلناس بة نشد حبرارة عىل اجملهودات اس متعنا اب 

ن يش تغلون معمك عىل مس توى وزارة ونمثن كذكل اذلي ،ذلوهنا ونمثهنايت تبال

 .ون به من جمهودات جبارةوكذكل ما تقوم ،الشغل

ولكن يف نفس الوقت، الس يد الوزير، البد ما نوضعو ال صبع عىل 

شاكالت اليل اكينة، واليل تنمتناو عىل اليل اكينة و  بعض الهفوات بعض اال 

 ال مر.عها مبا يتطلبه لو م تعامأ نمك تصداو لها و 

نتاجية، بعض عندان مجم وعة دايل الالحظات حول بعض الؤسسات اال 

القاوالت اليل اس تغلت الظرف دايل الطوارئ لالعتداء عىل احلقوق دايل 

ال جراء والاعتداء عىل احلقوق دايل النقابيني، حقيقة نقولو عندان بعض 

 أ ننا نرصدو ، اليل خصنا البدبعض والت الشيفة الواطنة، ولكن اكيناالق

 غري مقبوةل. امرسات هاذي اليل يهال هاذ

 ،الشكةنعطي ال سامء دايل نامتء النقايب، وغادي ب اال  الطرد بسب ،أ وال

هنا أ مام الواطنني،  الشكةمس دايل نعطي اال  هنا، لل سف، ما ميكنش 

يش، ذ الولكن مسجلها وغادي نعطهيم ليك، الس يد الوزير، يف طنجة ها
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منوذج دايل الربيد، كتلقى مسؤول نقايب ضية، فرض العطةل الر  واكين عندان

 ليه عطةل مرضية بقرار لالنتقام منه. تتفرض ع 

ادلار  يف (X)فرض العطل عىل ال جراء بدون أ جرة، رشكة  اثنيا،

  ؛البيضاء

المتلص من أ داء أ جرة النصف ال ول من مارس رمغ اش تغاهلم  اثلثا،

 ؛ذج اكينة يف طنجةمنا ،مارس 15ت بعد اكت اليت توقفة للش ابلنس ب

 عدم تأ ثر نشاط الشكة، بل بعض المتلص من أ داء ال جور رمغ رابعا،

اليل  (X)رشكة الشاكت اليل ازداد النشاط دايلها خالل هاذ اجلاحئة، 

 ؛اكينة يف النوارص

 مليون 3.5الس يد الوزير، حوايل  (CNSS)ن يف ، النخرطوخامسا

آش نو الصري دايل الآخرين  مليون، 2.5مرصح هبم خالل فرباير اليل  ذن أ ا 

  ؟ شهر فربايراليل ما ترصحش هبم يف

مقاوالت ابلقطاع الهيلك مل ترصح بعاملها، الشكة مثال اليل  سادسا،

 ؛مرصحاش ابلعامل دايلها راه وجدان بأ ن ما ءوقع فهيا مشلك يف ادلار البيضا

مل ع مع الشغل ل كرث من أ ربعة أ شهر ة نزاأ جراء يف وضعي سابعا،

الوطنية للبحث  يرصح هبم يف فرباير، وصل اللف للعرض عىل اللجنة

ذن هاذوحلة ومل توالصا ما اس تفادو ال ك جراء  عقد بسبب حاةل الطوارئ، ا 

 (RAMED)ايل من التعويضات ال دايل صندوق الضامن الاجامتعي، ال د

  ؛هيلكال غري وال دايل القطاع 

ض ال جراء يف الؤسسات العمومية، عدم تفهم ال بناك لوضعية بع منا،اث

ت داخةل يف احلساابت دايهلم، ن عندمه بعض التعويضا مثال ل  نيكياكلسك 

بناك ما لقاوش جتاوب مع  هاذ التعويضات لا حترمو مهنا، مليل مشاو لل 

 ال بناك.

جر  اليل كتحافظ اءات تنطالبمك، الس يد الوزير، ابلزيد من مراقبة اال 

 واعتبار اال صابة ابلرض أ ثناء العمل ،راء الغاربةعىل احلقوق دايل ال ج

جياد حلول لقطاع النقل.حادثة شغل، كام تنطال   بو اب 

 وشكرا الس يد الوزير.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .كرا الس يد الستشارش

 .اللكمة للفريق احلريك

 تفضل اليس البقايل. 

 :ايلالبق الطيب الستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس احملرتم.

 الس يد الوزير احملرتم،

ات الهامة وعىل هاذ اجلواب القمي، ويف أ وال عىل هاذ العطي ،نشكرمك

طار التفاعل معه  اس تحضارا لواقع جاحئة كوروان عىل قطاع التشغيل و ا 

وبعض  حظاتني، نود يف الفريق احلريك أ ن نسجل بعض الاليوالهن 

 لتايل:  اكالقرتحات ويه

جراءات ال  ،أ وال ، "جلنة اليقظة الاقتصادية"تخذة من طرف نمثن اال 

ال جراء العاملني يف القطاع اخلاص الهيلك، التوقفني مؤقتا  اليت هتم تعويض

والقدر  ،الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي ىعن العمل، الرصح هبم دل

س تفيدة من ال  أ جري، وكذكل رصف تعويض ال رس 800.000عددمه ب 

الهيلك، مما يعكس روح  غرييف القطاع  وللعاملني (RAMED)دمة خ

يف هذه  ،ملاك وحكومة وشعبا ،ذلي أ ابن عنه الغربا ينالتضامن الوط

 ؛ال زمة الوابئية

آنية ومقبةل، حمددة وواحضة،  اثنيا، ىل رؤية حكومية بتدابري أ نتطلع ا 

اعهتا وروان لعافيهتا ومنة كلضامن اس تعادة القاوالت الترضرة من جاحئ

رة عىل مناصب الشغل، علام أ ن عدد القاوالت الترض  ظوللحفا ،اوتنافسيهت

مقاوةل، مما ينذر بأ زمة اجامتعية وش يكة، ما مل  132.000من اجلاحئة يفوق 

مث دفع الس تحقات  ،تتدخل احلكومة دلمع هذه القاوالت وتوجهيها ومتويلها

 ؛دايولها

مسؤولية يف ال بناك بلك يد عىل رضورة اخنراط لتأ ك جندد ا اثلثا،

، ويه مناس بة لنسجل ريوس كورواناجملهودات احلكومية لواهجة تداعيات ف

عادة جدوةل قروض القاوالت وقروض الاس هتالك تذ مران من مسأ ةل ا 

والسكن لثالثة أ شهر قابةل للمتديد مرة واحدة لفائدة التوقفني عن العمل 

وأ داء الرسوم، نسب الفائدة ت الطلب ومقابل رفع كن حتبسبب اجلاحئة، ل

  ؛ وتلقائيتهيف حني أ ن الطلوب والفروض هو جمانية التأ خري

نسجل مرة أ خرى، الس يد الوزير، بأ سف شديد، تأ خر احلكومة رابعا، 

خراج الراس مي التطبيقية لقانون تعممي التغطية الصحية والاجامتعية  يف ا 

ىل تدار  ال جراء، وهو ما غري لمهن احلرة والس تقلنيل  كه يف أ قرب نتطلع ا 

 وقت ممكن.

 شكرا الس يد الوزير احملرتم.

 س اجللسة:الس يد رئي

 .شكرا الس يد الستشار

 .اللكمة لفريق التجمع الوطين لل حرار

 تفضل الس يد الستشار.

  :عيأ د حلسن الستشار الس يد

 .شكرا الس يد الرئيس

 الس يد الوزير احملرتم،

ةل ابلقطاعني العام واخلاص ابلشغيةل الغربية العامأ ن ننوه  البد ،بداية

اليت متر هبا  هبا يف هذه الرحةل العصيبةعىل التضحيات اجلسام اليت يقومون 

عىل غرار ابيق دول العامل، اليت رخضت وخضعت وانصاعت لهذه  ،بالدان

ايب مع جيتفاعلت بشلك ا   ،الصامدة ،اجلاحئة العالية، هذه الشغيةل الصبورة

سامهت بشلك طوعي وتلقايئ يف دمع و  ،بادرات جالةل الكللك م 
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 ".19-"كوفيد رواناخلاص لاكحفة فريوس كو الصندوق 

جيب عليمك الس يد الوزير، وحنن نعيش ذكرى فاحت ماي، عيد  ،ذلا

الشغل ال ممي واذلي مر هذه الس نة بشلك افرتايض، مواصةل اال صالحات 

صني اجملمتع من خمتلف الواقع لتح اليت تناضل للهنوض بأ وضاع هذه الشغيةل

ال ساس ية والرضورية،  وحاميته وصون كرامته وتوفري لك الواد الاس هتالكية

خاصة يف هذه الظروف الصعبة، فتحية تقدير وامتنان للساهرين عىل أ مننا 

ادلاخيل واخلاريج، أ مننا الصحي وأ مننا الغذايئ وأ مننا الايل، يش تغلون ليل 

جلنة اليقظة  بري اليت تتخذهااال جراءات والتداف لك من أ جل ترصي هنار

 الواطن يف أ من وأ مان.الاقتصادية والاجامتعية، يك يعيش 

جراءات والتدابري اليت اختذمتوها لفائدة ال داعي للتذكري هنا بأ مهية  اال 

غري الهيلك ويف ظرف قيايس، واليت جراء وال رس العامةل يف القطاع ال  

بعد تطبيق حاةل الطوارئ  الاحرتازية التخذة راء التدابريجترضرت 

رمه للك ال جراء الرصح هبم د 2000الصحية، منوهني بقرار منح تعويض 

لضامن الاجامتعي، الوطين ل صندوقال من طرف القاوالت النخرطة يف 

ىل غاية  15واليت أ قرت بأ هنا تواجه صعوابت من   .يونيو 30مارس ا 

خراج، حيث قرار جشاع وسلمي ىل جانبمك يف ا  القانون النظم  سامهنا ا 

ذ حافظنا لهؤالء ظلهذه العملية يف  ال جراء عىل اكفة حقوقهم رف قيايس، ا 

ىل اكفة اخلدمات الصحية  مبا فهيا دميومة عقد الشغل وحق الولوج ا 

والاس تفادة من التعويضات العائلية، ويف ذكل حامية لناصب الشغل ودمع 

 ن العمل.ع وقفةالالقاوالت 

 رتم،الس يد الوزير احمل

ر كذكل يدعومك فهيا فريق التجمع الوطين لل حرا ،الناس بة رشط

والزاجية  (la CNSS)برضورة وضع حد للفوىض اليت تعيشها مصحات 

أ ن جند أ طرا ش به طبية  21اليت تدبر هبا، مفن غري النطق يف مغرب القرن 

 .رةخيش تغلون دلى هذه الصحات بنظام الس

رساع بتسوي ،ذلا ة أ وضاع شغيةل هذه الؤسسات أ و وجب عليمك اال 

روان كشفت الس تور و ر أ داهئا، فأ زمة كتفويهتا للقطاع اخلاص من أ جل تطوي

 اليت تتوفر عىل رصيد اترخيي حمرتم. هذه الؤسسات يف طريقة تدبري

 والسالم عليمك.

  الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد الستشار

 .وقت الس يد الستشارلانهتيى ا

 ق الاشرتايك، تفضل الس يد الرئيس.اللكمة للفري

 :يعبد امحليد فاحت الستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

بالدان دارت جمهودات هممة جدا يف هذه الرحةل للتخفيف من أ كيد أ ن 

ت لفئاأ و ا ،غري الهيلكالقطاع يف  وأ  ء القاوةل أ و ال جراء سوا ،معاانة

در ق بالدان اش تغلت وحاولت أ ن تش تغل نالهشة يف اجملمتع، وأ كيد أ  

مقومات واحرتام م مقومات ادلس تور احرتاادلس توري و  اال طاراال ماكن يف 

 القوانني.

ال جراء اليل مصريمه هات الترضرة، أ عين القاوةل و فامي يتعلق ابجل  ،لكن

سف الشديد تؤخذ بعني الاعتبار،  ، ملمشرتك اليوم، القاربة التشاركية، لل 

روان، سواء و لنقايب مغيب يف لك الؤسسات احملدثة لواهجة وابء كالصوت ا

 والنقاابت، اجلهات أ و عىل مس توى ال قالمي اليقظة الوطنية أ و عىل جلنة

ب هذا الصوت يلس نا ندري لاذا تغي النقايب معين ابدلرجة ال وىل، و  الصوت

 النقايب؟

ة أ كيد، يعين واطنت، هناك مقاوالت مق ابلقاواليتعل ما السأ ةل الثانية،

تغلت الظرفية نرفع لها القبعة، ولكن هناك مقاوالت، لل سف الشديد، اس  

الطاقة دايل وزارة الشغل يف واعتقد أ ن  ،للتحايل اخملزيللتحايل اخملزي، 

اال طار البشي ال يكفي للوقوف عىل لك التفتيش، لل سف الشديد، 

 اجملال.يل ميكن تكون يف هذا الاختالالت ال

بناك، ال جري اليوم والوظف أ و غريه يف وضع صعب، ال   ةل الثالثة،لسأ  ا

الاس هتالك، تأ جيل أ قساط قروض السكن واليقظة  ولا قررت جلنة

قررت ادلوةل دايل جلنة اليقظة، يعين ادلوةل  ..ف الشديد، ال بناكلل س

د، أ و ناك اليوم، لل سف الشديالغربية بضامانت ادلوةل الغربية، ال ب 

ك، لل سف الشديد، تدفع الناس للتوقيع عىل واثئق ترهن مس تقبلهم البنو 

آخر وبشلك يسء، خبلفية درمه اليل قررته  15.000سيئة، قرض  بشلك أ

 . يعين ضعيف جدا، ال ميكن أ ن ينقذ مقاوةل صغريةادلوةل

 ..لنس بةفيه أ يضا يشء غري معروف اب "كسجنيو أ  "، "كسجنيو أ  "كذكل 

عالقة بني ال بناك وال فراد الناك والقاوالت، ما بني ال ب ل نه اكين العالقة 

 هاذيك. فهيا يش حاجة مايش يه

ىل مدخل ذلكل، الس يد الوزي أ سايس، فهاذ ر، أ عتقد اليوم أ ننا حباجة ا 

 ،الوضعية، وهو احلوار الاجامتعي والفاوضة الاجامتعية بني لك الكوانت

حنا التدبري الرحةل، ل ن الثالثة  وةل وال جراء أ و بني ال طرافسواء بني القا

جراءات رفع احلجر وكذكل ما بعد رفع  حباجة اليوم، خاصة للمس تقبل، ا 

ىل تعاقد ندبر الرحةل، ل ن س تكون مرحةل صع  ،جراحل بة، وابلتايل حنتاج ا 

 (4CGEM)اجامتعي جديد حقيقي بني احلكومة والنقاابت وأ رابب العمل و

 .ندبر الرحةل القبةلل 

عىل  .. س تكون صعبة وس تكون قاس ية عىل مجموعةالقبةل الرحةل

الرحةل ادلميقراطية  ال جراء وعىل القاوالت، ولكن اليل همم أ ن نعزز يف هذه

 التشاركية.

 

 
4 Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
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  يد رئيس اجللسة:الس  

 شكرا.

 .اللكمة لفريق الاحتاد العام لقاوالت الغرب

 يد الرئيس.انهتيى الوقت دايلمك الس  

ىل لكمة فريق ا  .الغريب للشغلال حتاد منر ا 

 الستشارة تفضيل. ةالس يد

 الستشارة الس يدة فاطمة الزهراء اليحياوي:

 يس.شكرا الس يد الرئ 

اذلي  فاحت ماي من وراء احلجر الصحيخدلت الطبقة العامةل ذكرى 

جراءات وقائ   يةدخلت فيه بدلان منذ حوايل شهر ونصف، وما رافقها من ا 

يي عاليا الطبقة العامةل عىل ما أ ابنت ناس بة حنوهبذه ال  وتدابري احرتازية،

، خدمة للوطن والواطنني ،عنه من جاهزية واس تعداد دامئ للتضحية

ال أ نه ويف  "،19-كوفيد" اعيات جاحئةابلتصدي يف لك الواهجات لتد ا 

ت فئا اليت أ ابنت عهنا خمتلف مقابل الزمخ التضامين والتضحيات اجلسام

مةل، أ ابن بعض أ رابب العمل عن جشعهم قة العاالشعب الغريب ومهنا الطب

ر الواطنني يف خرق سافصاحلهم الشخصية عىل حساب الوطن و بتغليب م

 :للقانون، من قبيل

ما ترسحي العام - عادة تشغيلهم ا  ل وتعويض الوقوفني وابلياومني وا 

ادلوةل يه اليت تؤدي دون تعويض، بدعوى أ ن  ،بشلك مبارش أ و عن بعد

 ؛أ جورمه

روان خارج رشوط الاس تحقاق، مما و دة من دمع صندوق كس تفاالا -

آخرين أ كرث اس تحقاق  ؛من الاس تفادة احرم أ

جراءات وسالمة العامل والعامالت وعدم الاس هتتار بصحة  - تطبيق اال 

ع وابئية داخل العديد من الصانالوقائية والاحرتازية، مما نتج عنه ظهور بؤر 

 الساحات التجارية.و 

ذه ال ساليب احملبطة للعزمية وروح اال جامع الوطين خانة هويدخل يف 

دارة  ي الوقت ، فف"الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي"ما أ قدمت عليه ا 

عام الوطين عىل اجملهودات الكبرية اليت يبذلها لفيه الرأ ي ا أ ثىناذلي 

 اس تقبلت الصابني ابلوابء، العاملون ابلضامن الاجامتعي ومصحاته، اليت

ىل فئة المرضني والمرضات التعاقدين ومتكيهنم من حقهم الال ل دوب تفاتة ا 

ذا اب  وري يف توفري امحلاية الاجامتعية، ادلس ت دارة الصندوق تقدم يف فا 

قاةل مدير مصحة الزيراويخطوة خا ال ليشء سوى  ،رج الزمن عىل ا 

م بني بوابء كوروان، عىل غرار ما تقو حتفال الصحة بتعايف عدد من الصاال

الصحات والؤسسات الاستشفائية ال خرى، وهو ترصف مل جند هل من  به

يعاز وتدخل سافر من أ طراف خارجية عن  تفسري سوى حماوةل ايئسة واب 

حلجب السامهة الفعاةل لهذه الصحات، ترصف لن يثين جنود  ،الؤسسة

يد من اجملهودات هبمة كبرية ولك ات الضامن الاجامتعي يف بذل الز مصح

ىل حني ن، تفا وال يثنهيم عن التنازل عن حقهم يف التضامن مع زميلهم ا 

 لرتس مي وامحلاية الاجامتعية.يف االرتاجع عن قرار اال عفاء اجلائر ونيل حقوقهم 

 الس يد الوزير،

الغاربة، عىل احلكومة أ ن  ل الانكباب عىل مشوع قانون تمكمي أ فواهدب

طالق خطة وطن  عمسؤوليهتا ابال رسا تتحمل للخروج من ال زمة ية اب 

رشاك الفرقاء الاجامتعني، من خالل  :اب 

عادة لك ال - ىل وقوفني الرفع التدرجيي والسلس للحجر الصحي وا  ا 

 ؛مع التقيد الصارم ابال جراءات الوقائية معلهم بصفة تدرجيية،

ل العمتدة داخمتثال للتدابري الوقائية تكثيف معلية مراقبة الا -

 جارية.التالقاوالت والساحات 

 الس يد رئيس اجللسة:

 انهتيى الوقت شكرا الس يدة الستشارة، 

 .اللكمة للفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي

 الس يد الستشار. تفضل

 :العمراين اللودي العابد الستشار الس يد

 الس يد الوزير،

ىل ا، لكن العىل التوضيحات اليل تفضلمت هبمك وتنشكر  بد من تنبهيمك ا 

اليت تعاين يف مصت، ويتعلق ال مر بساكن  من اجملمتع الغريب مةرشحية هم

لكها صدت يف  البوادي، أ ي عامل القطاع الفاليح، فهذه الفئة ال بواب

احلجر الصحي، اجلفاف، منع ال سواق اليت تعترب مصدر كسب لعدد  :وهجها

 ري مهنم.كب

ة وأ ن الفئو عناية لهذه يتنطلبو منمك ابش تول ولهذا، الس يد الوزير، 

 تكون لها أ ولوية ومعامةل تمتزي ابالس تعجال والرونة.

 وشكرا الس يد الوزير.

  الس يد رئيس اجللسة:

 .لستشارشكرا الس يد ا

 .درالية ادلميقراطية للشغلونفاللكمة جملموعة الك

 الرئيس.تفضل الس يد 

 :بارك الصاديال  الستشار الس يد

 .الس يد الرئيس شكرا

 الس يد الوزير،

مبناس بة فاحت ماي البد من أ ن حنيي عاليا الطبقة العامةل  ،يةلبدايف ا

حقوقها وظروف الغربية بلك أ طيافها وأ صنافها، واليت أ جلت لك مطالهبا و 

 الوطين.اش تغالها بنوع من نكران اذلات للقيام بواجهبا 

 الس يد الوزير،

 اسة الواطن قبل الاقتصاد، وابلتايلاكين اجامع اليوم وطين حول قد
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جراء مه مواطنون، ذلا جيب التعامل وبلك رصامة مع فرض اال جراءات ال  

واختاذ تدابري  ،الصحية والاحرتازية داخل أ ماكن العمل ونقل الس تخدمني

ؤر دايل انتشار دايل الوابء رية ضد اخملالفني، ما نتس ناوش حىت تويل بزج

اذج من عاد ميكن نسدو بعض القاوالت، عندان ،داخل الوحدات الصناعية

ما عرفاتش عىل أ نه  ىقابدايل عدد كبري من القاوالت اليوم تقدس الرحب، 

 طن.اليوم ال راحب، الراحب ال ول وال خري هو الو 

ليوم أ نه لكيش خاصو مييش يف هذا الاجتاه، لهذا غري مسموح ا ،اليوم

قاوالت الواطنة، واليت أ ابنت عن بعض القاوالت، أ وال حنيي عاليا بعض ال

 .ين ابختاذها عدد من البادرات اال نسانية اجتاه ال جراء نتاعهاوطحس 

ابلواطنني حنا اليل تنطلبو، تنطلبو هو أ نه ما ميكنش اليوم نغامرو ا

م دايل بعض القاولني من عدم الاهامت اليل مه ال جراء وخنلهيم عرضة، يعين

جراءات الصح  ك، سمالعامل دايل ال يف ية، وعندان مناذج فرض هذه اال 

 عندان واحد العدد دايل الامنذج اليل ما كتفرض حىت يش حاجة.

 قلهتم، ذه الناس بة، حنيي عاليا مفتيش الشغل رمغهبمفتيش الشغل، 

لكن حشال قدمك قبو، و اوحىت هام يف الصفوف ال مامية تميش يو ابش ير 

يوم من الفروض يف احلكومة أ هنا قبو ابلعدد البس يط اليل عندمك؟ ال اتر 

شكون الس تفيدين من الصندوق دايل ادلمع  ،بشفافية أ كرث، أ وال عاملتت

 .دوفااس تاليل دايل الناس دايل القاوالت وال جراء؟ وتعلنو عىل ال سامء 

الاجامتعي، اكين تغييب ال جراء والنقاابت جيب مبارشة احلوار  ،اليوم

ىل كنتو تتع  قتصاد ل الاتربو أ نه ال جراء يف صلب الرفع داييف لك ال هجزة ا 

سرتاتيجي لوضعالوطين، اليوم خصمك تبارشو احلوار الاجامتعي  ما بعد  ةا 

يل دور طبيب الشغل وخصو هذا الوابء، اليوم خص داخل القاوالت تفع 

ىل اكنت يش مقاوةل ما كتحرتمش الضوابط الاحرتازية، يتحمل السؤولية ، ا 

يب اكين طب مل السؤولية، وخصمك تعرفو واش يتحخص طبيب الشغل 

 ؟ال، الالشغل اليوم يف القاوالت و

داخل  "جلنة الصحة والسالمة"اليوم خصمك تفعلو ادلور دايل 

 هنائيا.القاوالت، ما اكيناش 

ىل بناء دوةل ذات اقتصاد ذلكل، الس يد الوزير، اليوم  حنن يف حاجة ا 

 اجامتعي.

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .كرا الس يد الرئيسش

 من فضكل شكرا. لرئيس،س يد اانهتيى الوقت ال 

 .للرد عىل التعقيبات ،لس يد الوزيرا ،اللكمة لمك

 تفضل الس يد الوزير يف حدود الوقت التبقى.

 :الشغل واال دماج الهين الس يد وزير

 .بسم هللا الرمحن الرحمي

 شكرا الس يد الرئيس،

 ،نيرتمشكرا الس يدات والسادة الستشارين احمل

الالحظات  تعقيباتمك، سأ بدأ  ببعض  وعىلأ حييمك مجيعا عىل تفاعلمك

 حىتالهنجية اليت اخرتهتا واليت جاءت واليت جاءت فعال و الواردة والتعلقة 

 .طرح ال س ئةل مرحةل يف

أ نمت تدركون جيدا عىل ال قل ابلنس بة  ،16غنبدا ابلرسوم دايل الادة 

اكء اليل هام رش  لناس دايل النقاابتة ل ابلنس بو (CGEM)للناس دايل 

لهيا هذا الرسوم  دايلنا فهاذ ال مر هذا، تدركون جيدا الراحل اليت وصل ا 

 (CGEM) سواء دايل ،ناواال عداد دايلو، وأ حيي الفرق اليت تش تغل مع 

عىل ادلفاع  ،ال كرث متثيلية الركزايت النقابية ،أ و دايل الهيئات النقابية

ا بروح وطنية عالية لوهنات اليت ميثعىل الصاحل دايل اجله دايهلم الس متيت

 .وبكفاءة كبرية

 يبدو أ نه ما اكينش تواصل بني هاذوك الفرق وهاذو اليل هنا ،ولكن

عىل ال قل يف بعض احلاالت، ل ن هذاك الرسوم اكن وجد فال ول  ،عندي

دد فيه مالحظات متعلقة بأ ن الرسوم كيجي كيح ،وفيه مالحظات جوهرية

ة ابلومسية، الومسية ليست حاةل علقس تثناء التاحلاالت دايل الا يل

 16الومسية نص علهيا الشع يف الادة  ،اس تثنائية ميكن أ ن ترد يف الرسوم

وحسب ال عراف  هذا ال مر حسب الظروفدايل وكنخليو للقضاء تدبري 

 .دايل ممارسة العمل يف لك منطقة

ة اددة يف الس تثنائية خارج احلاالت الوار تتحدث عن حاةل ا 16الادة 

وفتح اال ماكنية دايل حتديد  16، الشع حدد بعض احلاالت يف الادة 16

دران حبث كبري يف التشيعات  ،بعض احلاالت ال خرى، مشينا فعال حبثنا

واال خوان والفرق الش تغةل دايل  ،وهذا اال خوان مشكورين عليه ،ادلولية

مشكورين  ،لنااكء دايالش  ..زارة أ و ال دايل الهيئاتالعمل سواء دايل الو 

جدي وبتوجيه خشيص مين عىل ال قل معل  ،عىل هذاك العمل اليل كيديرو

وأ نمت عارفني هاذ  ،فهذاك الرسوم، ل ن ال مر ال يتعلق ابلتفصيل يف الومسية

وهاذ اليش اليل أ ثر عىل الرسوم ما خرجش فالوقت، واليوم امحلد  ،اليش

دايل  يف السطرةوهو  عليه توافقالرسوم أ صبح هنائيا وانهتيى ومت ال هلل 

 وأ نمت تعرفون هذا جيدا لل سف الشديد. ،الصادقة

رضاب  رضاب نفس اليشء، القانون التنظميي لامرسة حق اال  قانون اال 

ومت  ،2019أ بريل  25تفاق االموضوع دايل وهو أ يضا  ،هو قانون تنظميي

ده ابية بصدعىل أ ن تفتح الشاورات مع الهيئات النق التوافق فهذاك االتفاق

طالق قبل عىل مشارف  وهو ما مت، اليوم حنن ،النقاش دايلو فالربلان ا 

خوان فالركزايت النقابية خوان  ،اس تكامل الشاورات، مسعنا لال  مسعنا لال 

ذينا مهنا وفتحنا اخ ،كتابيةدايهلم دارو لينا الالحظات  ،(la CGEM)ف 

 دايل وزارة انون مايشل ن هاذ الق ،القطاعات احلكومية العنية نقاش مع

فتحنا معها النقاش  ،الشغل بوحدها، دايل قطاعات حكومية عريضة

ىل بعض الصيغ اليت ميكن أ ن تكون.  ووصلنا ا 



 2020 يلبر أ  دورة  –تشارين س لس ال الت جمداوم

13 

 (2020 ماي 5) 1441 رمضان 11

لهيا قبل أ ن نطلق النقاش ،اليوم ن شاء  ،غرنجعو للنقاابت ونتحدث ا  ا 

جملس النواب ولكن لل سف الشديد  داب بدا يف ،يكون كن أ نههللا، اكن مم

ل ن بعض ال ش ياء وبعض الشاريع اليت الوضوع، أ يضا  حئة أ جلتهذه اجلا

تنبغيش فاحلقيقة ابش جييو النظامت يطرحوها ل ن ا أ ان م ،نش تغل علهيا

وهام عارفني التفاصيل ادلقيقة  ،كنطرحوها معامه وكنش تغلو معامه يوميا

وعارفني قانون  ،قيقة دايل هاذ الرسوموعارفني التفاصيل ادل ،ايلهاد

رض ا وعارفني التفاصيل ادلقيقة دايل مدونة الشغل والعمل  ،اب فني وصلال 

يوم  نديرو بدينا ودران فعال نقاش مع الشاكء دايلنا ابشبدينا فيه، اليل 

ابش من خالهل غنطلقو التشاور التعلق مبدونة درايس بشاكة مع القضاء 

ويف اكت ر دايل القضاء أ سايس، احنا كنطبقوه فالش ل ن احلضو  ،الشغل

 ،للقضاء ؤونلتجك ولكن عندما خنتلف  ،قانون مدونة الشغل ،والتالقا

الرأ ي دايل القضاء أ سايس وهمم والاجهتادات القضائية جيب أ ن تكون 

حارضة، كنا غنطلقو النقاش حول مدونة الشغل من هذاك اليوم ادلرايس، 

نقاابت ايل ال عىل ال قل اال خوان د ،ال زمة وأ نمت مجيعاأ يضا تأ جل نتيجة هذه 

 هاذ اليش.عارفني  ،(la CGEM)ايل ود

ما يتعلق ابلترصحيات، اليس حفظي هاذ الترصحيات اليل اكنت فاللجنة 

ذاك الهنار وأ نت ما كنتيش فاللجنة ابش تعقب عليا وتدافع عىل القاوالت 

ه وحضتو من بعد، اكن من يف حينه، ما غاديش نسحبو اليوم والناس را

ايك متا ا  و  عليا متا ونتذاكرو أ ان جنة وتعقب فالل الفروض تكون حارض

ىل عندك فيه مالحظات، ولكن ال مر يتعلق هنائيا  ونساليو هذاك اليش متا ا 

مبا قلته ووحضتو من بعد ال ميس ابلقاوةل هنائيا، القاوةل الوطنية قدمت 

والقاوةل  ن النس يج القاواليتجزء كبري م ،وتقدم تضحيات وتش تغل

هاذ اليش ما ينكرو  ،عالية وبتضحيات كبريةبروح وطنية ش تغل الوطنية ت 

ىل نكرتو غيضحكو عليا الناس، هاذ اليش حىت يش واحد هاذ اليش  ،ا 

 .فالواقع دايهلم

ا هيلا  خرى جيب أ ن ننتبه فالقابل هناك بعض الامرسات ال   ،ولكن

ىل هذه ال ش ياء ونتحدثالبد مرة يف لك  ،وجيب أ ن حنذر مهنا  أ ن نشري ا 

وأ نت عارف هاذ اليش، أ ان ما  ،الدراس اخلاصة ا حتدثت عنعهنا، ل

ميكن  ، وقلت3أ ان هرضت عىل شهر  ،هرضتش عىل الدارس اخلاصة

وهاذ اليش ابلناس بة ما وقعش غري  ،تكون أ خطاء متعلقة ابلترصحيات

راه غتكونو تبعتو، دران  ،ل خرىوقع لبعض القاوالت ا ،لمدارس اخلاصةل

ين للضامن الاجامتعي تنقولو أ ن بعض القاوالت اليل ندوق الوطبالغ فالص 

مهينش، اكين اليل ال ن ميكن اكنو الناس ما ف ،رصحت عن طريق اخلطأ  

ولكن لك  ،تيتوقع أ ن الترصحيات التعلقة ابلفرتة لكها غتكون فهاذيك الرحةل

وع من عدم الفهم اجليد فهاذيك الرحةل، نشوية دايل ، اكن وواحد وه

ىل غري  ..اليل اس تافدو يرجعو ..اوذالناس اليل اخ فتحنا اال ماكنية دايلو  ا 

ل ن خلينا واحد اجملموعة دايل  ،لبعض احلاالتولكن ابلنس بة  فتحناه، ذكل

اخذينا فهيا  ،عىل لك حال بعض احلاالت ،نا وتأ كدان مهنات ب ث احلاالت ومشينا 

ما يتسحب وال مور  تايل هاذ اليش ما اكين وما اكينوابل  ،خرات مؤ اقرار 

الاحتاد العام "اتصلت ابلس يد رئيس  ،ناس بةوابل  ،عادية والناس فامهني

 اك اليش اليل قلت وما فيهوهو يشاطرين الرأ ي فهذ "لقاوالت الغرب

قطاع من القطاعات  وال أ يوال يس هتدف أ ي مقاوةل  حىت يش مشلك

نتاجية أ و   ان.اخلدماتية فبالداال 

يدين من ادلمع الاجامتعي اليل تدار فهاذ الرحةل ابلنس بة للناس الس تف 

ما متش يوش للحاالت اخلاصة، مجيع احلاالت أ و ال الوضعيات اليل  ،ذيها

ممكن يكونو فهيا ال جراء التوقفون عن معلهم خالل هذه الرحةل اس تافدو، 

 ل ن فبالدان اكين جوج دايل ال نواع:

هاذي فئة،  ،ن الاجامتعيني للصندوق الوطين للضامين الناس النمتاك

لوطين للضامن الاجامتعي فئة أ خرى، ما واكينني انس خارج الصندوق ا

آخر خارج هاذو، الناس دايل الصندوق الوطين للضامن  اكينش يش أ جري أ

الاجامتعي عندمه مسطرة تدارت لهيم والناس خارج الصندوق الوطين 

فالصندوق  2شهر ع الآخرون غري السجلني ف جامتعي أ يضا مجيللضامن الا

بسبب هذه اجلاحئة مه معنيون  الوطين للضامن الاجامتعي والترضرون

الناس دايل داخل بني  ، مت المتيزيفرقنا ومزيان ..خارج هاذيك السطرة دايل

(RAMED)  وخارج(RAMED)، ل ن ف(RAMED) الوضع أ كرث.. 

ل ل ن عندان واحد القاعدة داي ،ال خرىالفئة  مايش أ كرث صعوبة حبال

لهيا  أ ن يمتميكن  (RAMED)العطيات متعلقة ابلناس دايل  اللجوء ا 

لضبط العملية والتعامل معها بيرس، عىل عكس الناس اليل برا 

(RAMED) .اليل تتبين العملية لكها منذ بدايهتا 

ش تغال ايل الاأ ما اليل اكين هو أ ن مجيع احلاالت د ،فقط هذا المتيزي

ا فبالدان يه مشموةل هباذ ادلمع، الناس دايل ال جراء اليت ميكن تصوره

نامتءات الهنية دايهلم ،الترضرين وجا الرسوم عىل لك  ،بغض النظر عن اال 

وجا الرسوم التطبيقي هل وحدد هاذ ال مور  ،25.20حال وجا القانون 

دوق الوطين للضامن الصنعىل ال قل ابلنس بة للناس دايل بشلك واحض، 

القاوةل يف وضعية "وط وكيعرف ما معىن الش جا حيدد  ،الاجامتعي

وضعية "قاوةل يف بشوط واحضة، تيقول ليك الوتيحددها  "صعوبة

داري "صعوبة يقاف نشاطها بقرار ا  ما القاوةل اليت مت ا  هاذي واحضة،  ،اي ا 

ما القاوةل اليت فقدت  ت دايلها الشهري، % من الرمق دايل العامال50اي ا 

، أ و ال 6وشهر  5شهر ل  ابلنس بةفس اليشء ن ،2019، 4 مع شهر 4شهر 

هاذي  ،%50و 25  فقدت رمق العامالت دايلها بنس بة بنييتالقاوالت ال

أ ايم  5حاةل خاصة تدوز فاللجان، وابلناس بة اللجان تش تغل منذ أ كرث من 

الوطين للضامن طرف الصندوق للبت يف اللفات احملاةل علهيا من 

 ريل.التعلقة بشهر أ ب ،الاجامتعي

ما يتعلق ابلصحة دايل الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي، أ ما 

دارة  ،اليا الصندوق الوطين للضامن الاجامتعيع ابلناس بة البد أ ننا حنييو ا 

دايهلم أ يضا فامي يتعلق بوضع ونعاود جندد التحية لهيم والتفاعل  ،ومؤسسة
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شارة اجلهاتواحد العدد  العنية  يةالصح  دايل الصحات دايهلم رهن ا 

والسامهة دايهلم بشلك كبري أ يضا يف حماربة جاحئة كوروان عىل هاذ الس توى 

دايل الضامن الصحات  انقول ليمك أ ن اخلدمات اليل تتقدهم ولكنهذا، 

طار حماربة جاحئة كوروان يه نوعية جدا،   والناس ممكنوأ نمت الاجامتعي يف ا 

 دايلمك. تتشوفو هاذ اليش من خالل االتصاال

اليوم اللف دايل مصحات دايل الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي 

وضع سيناريوهات حلل اال شاكالت التعلقة هو موضوع دراسة يمت التفكري و 

جاملها، تدارت دراسة، اليوم اكينة جلنة تش تغل بني هبذه الصحات  يف ا 

دارة دايل الصندوق رئاسة احلكومة ووزارة ال  شغل ووزارة الالية واال 

ن شاء هللا غنحاولو أ ننا نوجدو ، )5ACAPS’l(و ..والفاعلني العنيني، ا 

 غنحاولو أ ننا نوجدوالعنيني  الفاعلني عىل لك حال واحد العدد دايل

ن شاء هللا  ،ذه الصحاتالثىل للتعامل مس تقبال مع ه الصيغة ..صيغة ا 

هذه الصحات غيكون حل واحد ميكن أ ن ني يف حىت ال جراء الش تغلو 

 د من خالهل حال مجليع اال شاكالت التعلقة هبذه الصحات عىل لك حال.جن

ابلنس بة للعامل الفالحيني كيف ما قلت، العامل الفالحيني مه أ يضا 

ىل هاذيك الفئة ىل  ،ينمتون ا  الوطين للضامن  مرصحني فالصندوقاكنو ا 

ىل  مرصحني.. ،الاجامتعي الفئات ال خرى،  يف رامه نشمرصحي اكنو ما ا 

 ات جيب أ ن ـاعـــول ليمك أ ن اكين بعض القطــا نقـــىل لك حال أ نـكن عــول

 
5 Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale 

ش ات تش تغل اباعاربة رضوري أ ن بعض القطوم الغتغل، ل ن اليش  ت 

الغاربة جيلسو فديورمه، القطاعات التعلقة لكها ابلصناعات الغذائية جيب 

مشلك، ذلا غيوقع  ..ش منش يو نعطيومه فالصندوقأ ن تش تغل، ما غادين

دار واحد اال ماكنية دايل أ ن القطاعات الوزارية العنية غتحدد فالرسوم 

 ،عنية ابالس تفادة من الصندوقال لواحئ دايل ال نشطة الاقتصادية غري 

 .هاذي خص ال جراء دايلها ميش يو خيدمو

مة والصحة داخل ورة احرتام رشوط السالرض  ،أ ان متفق معمك ،حصيح

هذاك اليش عالش انتقلنا لرحةل  ،قلنا هاذيك اللجان اليل ،عملالمرافق 

مفتيش الشغل مث بعد ذكل بشاكة مع  الزايرات كيديروفال ول أ خرى، كنا 

مث اليوم جلنة موسعة فهيا ادلاخلية والصحة، يعين  ،وزارة الصناعة والتجارة

، واعطيتمك عىل لك القرارات اكنيف عني المتا  ذاختت جلنة موسعة تمتيش

 ت يف هذا اجملال.ذت اليل ختاحال بعض القرارا

 .شكرا لمك

 والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.

 الس يد رئيس اجللسة:

 والشكر موصول للجميع عىل السامهة الفعاةل.، شكرا الس يد الوزير

 .رفعت اجللسةو 


