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محضرالجلسة رقم 279

التاريخ :الثالثاء  11رمضان 1441هـ ( 5ماي 2020م).
الرئاسة :املستشارالسيد حميد كوسكوس ،الخليفة الثالث للرئيس.
التوقيت :ساعة وإحدى عشرة دقيقة ،إبتداء من الساعة الثانية
عشرة والدقيقة العاشرة زواال.
جدول األعمال :مناقشة األسئلة الشفهية.
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ثالثا ،مشروع قانون رقم  27.20بسن أحكام خاصة تتعلق بسير
أشغال أجهزة إدارة شركات املساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة
خالل مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.
أما بالنسبة ألسئلة السيدات والسادة أعضاء املجلس التي توصلت
بها رئاسة املجلس في الفترة املمتدة من يوم الثالثاء  28أبريل  2020إلى
غاية  5ماي  ،2020فهي كالتالي:
 عدد األسئلة الشفهية 10 :أسئلة؛ -عدد األسئلة الكتابية 10 :أسئلة؛

املستشارالسيد حميد كوسكوس ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
أعلن عن افتتاح الجلسة.
السيد الوزيراملحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
عمال بأحكام الفصل  100من الدستور ،ووفقا ملقتضيات النظام
الداخلي ملجلس املستشارين ،يخصص املجلس هذه الجلسة ألسئلة
السيدات والسادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.
قبل الشروع في تناول األسئلة الشفهية املدرجة في جدول األعمال،
أعطي الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما جد من مراسالت
وإعالنات.
تفضل السيد األمين.

املستشارالسيد أحمد تويزي ،أمين املجلس:

 عدد األجوبة الكتابية 10 :أجوبة.وفي األخير ،نحيط املجلس املوقر بأننا سوف نكون على موعد،
مباشرة بعد هذه الجلسة ،مع جلسة تشريعية تخصص للدراسة
والتصويت على مشروعي قانونين جاهزين.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد األمين.
تنزيال لبرنامج األسئلة الشفهية األسبوعية ،كما أقره مكتب املجلس
بتنسيق مع الحكومة خالل هذه الفترة املرتبطة بالتصدي لجائحة
كورونا ،والقا�ضي بإعطاء األولوية ملساءلة القطاعات الحكومية
املرتبطة بشكل مباشر بتدبير هذه الجائحة ،يخصص املجلس هذه
الجلسة ملساءلة قطاع الشغل واإلدماج املنهي.
نستهل جدول أعمال هذه الجلسة بالسؤال األول املوجه للسيد وزير
الشغل واإلدماج املنهي حول "التدابير املتخذة لفائدة املشغلين واألجراء
في مواجهة تداعيات جائحة كورونا".

شكرا السيد الرئيس.
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على النبي األمين.
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
توصل مكتب مجلس املستشارين من مجلس النواب بمشاريع
القوانين التالية:

املستشارالسيد عبد الكريم الهمس:

أوال ،مشروع قانون رقم  23.20يق�ضي باملصادقة على املرسوم
بقانون رقم  2.20.292الصادر في  28من رجب  23( 1441مارس
 ،)2020املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات
اإلعالن عنها؛

شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزيراملحترم،
السيدة والسادة املستشارين املحترمين،

ثانيا ،مشروع قانون رقم  26.20يق�ضي باملصادقة على املرسوم
بقانون رقم  2.20.320الصادرفي  13من شعبان  7( 1441أبريل )2020
املتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية؛

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة
لتقديم السؤال.
تفضل السيد الرئيس.

سؤالنا السيد الوزير :ما هي التدابير املتخذة لفائدة املشغلين
واألجراء في مواجهة تداعيات جائحة كورونا؟
شكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
والسؤال الثاني موضوعه "التدابيراملتخذة للتخفيف من التداعيات
االجتماعية لجائحة "كوفيد""19-؟
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية لبسط السؤال.
تفضل السيد املستشاراملحترم.

املستشارالسيد عبد اللطيف أبدوح:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
الزمالء املحترمين،
لقد تضررت حوالي  %61من املقاوالت بسبب جائحة كورونا،
وتسببت في توقف حوالي ثلث عمال القطاع الخاص عن العمل ،وقد
تقرر تمديد فترة حالة الطوارئ الصحية كإجراء احترازي وقائي.
كما تم اتخاذ العديد من املبادرات الوطنية ووسائل التعبئة
الجماعية التي أبانت عنها مختلف مكونات املجتمع املغربي ،من خالل
االنخراط الواسع في حملة املساهمة في تمويل الصندوق الخاص بتدبير
جائحة كورونا ،من أجل تعزيزوتأهيل االقتصاد الوطني والتخفيف من
التداعيات االجتماعية لهذه الجائحة.
لذا ،نسائلكم السيد الوزير:
ما هي اإلجراءات والتدابير املستقبلية للتخفيف من التداعيات
االجتماعية لهذه الجائحة؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
والسؤال الثالث ،موضوعه "الحصيلة املرحلية لإلجراءات التي
اتخذتها الحكومة ملواجهة تداعيات جائحة كورونا على املستوى
االجتماعي".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية.
تفضل ال�سي عبد اإلاله.

املستشارالسيد عبد اإلاله الحلوطي:
السيد الرئيس،
السيد الوزيراملحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
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اتخذت الحكومة مجموعة من اإلجراءات املهمة لدعم املقاولة
واألجراء في ظل هذه الجائحة ،مما خلف ارتياحا عاما.
السيد الوزير ،نسائلكم عن:
حصيلة هذه اإلجراءات ،خصوصا فيما يتعلق بأجراء القطاع
الخاص واملؤسسات العمومية؟
ونسألكم السيد الوزير عن االستراتيجية ديال الحكومة ملعالجة
اآلثاراالجتماعية على املديين القريب واملتوسط؟
كما نسألكم عن اإلجراءات للحد من بؤر تف�شي الوباء في بعض
املؤسسات اإلنتاجية؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
والسؤال الرابع ،دائما في نفس القطاع ،موضوعه "استراتيجية
الحكومة للحد من تداعيات جائحة كورونا على قطاع التشغيل وأوضاع
املهنيين".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الحركي.
تفضل ال�سي البقالي.

املستشارالسيد الطيب البقالي:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيد الوزيراملحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
نسائلكم ،السيد الوزير املحترم ،حول استراتيجية الحكومة للحد
من تداعيات جائحة كورونا على قطاع التشغيل وأوضاع املهنيين؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السؤال املوالي موضوعه "اإلجراءات املتخذة لحماية املقاولة
الوطنية ودعم الشغيلة املغربية في ظل استمرار جائحة كورونا
"كوفيد.""19-
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار
لتقديم السؤال.
تفضل السيد املستشار.
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املستشارالسيد لحسن أدعي:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد الوزير.
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزير،
يواجه املغرب بكافة مؤسساته ومكوناته عدوا قاتال سيترك ،مما
ال شك فيه ،آثارا سلبية وخيمة على عدد من قطاعات القطاع العام
والخاص.
السيد الوزيراملحترم،
ما هي اآلثار السلبية لجائحة فيروس كورونا على املقاوالت املغربية
وشغيلتها؟
وما هي التدابير االستعجالية التي تعتزم وزارتكم القيام بها للحد
والتخفيف من هذه اآلثارومواكبة املقاولة املغربية؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
والسؤال السادس موضوعه "االنعكاسات املادية واالجتماعية
واملهنية على األجراء جراء جائحة فيروس كورونا املستجد "كوفيد.""19-
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االشتراكي لبسط
السؤال.
تفضل السيد الرئيس.

املستشارالسيد عبد الحميد فاتحي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
الزمالء املحترمين،
السيد الوزير،
ما هي انعكاسات وباء كورونا وتقييمكم لها على األوضاع املادية
واالجتماعية واملهنية لألجراء؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
السؤال السابع موضوعه "التدابير الحكومية لضمان انطالقة
جيدة للقطاعات االقتصادية وتعزيزمقومات الحماية االجتماعية".
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الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد العام ملقاوالت
املغرب.
تفضل السيد الرئيس.

املستشارالسيد عبد اإلله حفظي:
السيد الوزيراملحترم،
ال يسعنا في االتحاد العام ملقاوالت املغرب إال أن نعرب عن تثميننا
وتقديرنا للتدابير املتخذة من طرف "لجنة اليقظة االقتصادية" ،والتي
مكنت املقاوالت واملواطنين من تجاوز تداعيات الصدمة األولى للجائحة.
وإذا كان علينا اليوم أن نضاعف جهودنا من أجل ضمان انطالقة
قوية سليمة القتصادنا الوطني بدون مشاكل ،فإن علينا أن نتساءل
كيف لنا ذلك والحكومة لم تف بالتزاماتها املنبثقة عن االتفاق الثالثي
ل  25أبريل  ،2019والذي التزمت من خالله بتنفيذ بعض التعهدات
قبل متم شهردجنبر ،2019وأذكرمن بينها ،على سبيل املثال ال الحصر:
املرسوم املتعلق باملادة  16من مدونة الشغل ،وكذلك تعديل بعض
بنود مدونة الشغل بما يحقق بعض احتياجات املقاولة ،يعني في حلول
توفيقية بين احتياجات املقاولة وبين محاربة هشاشة الشغل ،في إطار
مرونة مسؤولة ،وكذلك القانون التنظيمي لشروط وكيفيات ممارسة
حق اإلضراب ،والذي ننتظره منذ  68سنة ،والذي يشكل وصمة عار في
جبين املغرب الحديث (املرسوم ننتظره كذلك منذ  17سنة).
إذن ،مرت سنة دون تنفيذ هذه االلتزامات ،والقطاع الخاص عبر
االتحاد العام ملقاوالت املغرب رعى تعهداته ونفذ جميع التزاماته ،وظلت
مقاوالته شامخة صامدة لم تستسلم ،ولكنها ،السيد الوزير املحترم،
لم تسلم ،تغاضيتم عن وجهها املشرق ووجهتم لها اتهامات ،تطعن في
مصداقيتها وتخدش الصورة التي تعكسها أمام الرأي العام ،وبخستم
قطاعات بأكملها ،ووجهتم اتهامات إلى املقاولين بالتحايل من أجل
تحقيق ربح غيرمشروع.
فهذا ،السيد الوزير ،كالم مردود ،مرفوض ،يجب أن تسحبوه وأن
تعتذروا للمغاربة وتعتذروا للمقاوالت وتعتذروا لألجراء.
املقاول هو الذي يغامر ،هو الذي يخاطر ،هو الذي يستثمر ،هو
الذي يخلق الثروة ،يخلق مناصب الشغل ،هو الذي يرهن جميع
ممتلكاته من أجل مقاولته ومن أجل وطنه.
أؤكد لكم ،السيد الوزير ،بأن مقاوالت القطاع املنظم كلها مقاوالت
مسؤولة ،كلها مقاوالت ملتزمة ،كلها مقاوالت مواطنة ،ورغم تجريحها
وجراحها سوف تستمرفي القيام بأدوارها في االقتصاد الوطني.
سؤالي لكم السيد الوزير:
ما هي التدابير واإلجراءات التي تنوون اتخاذها من أجل انطالقة
فاضلة في إطارحماية اجتماعية..
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وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
السؤال الثامن موضوعه "التدابير االستعجالية لحماية مناصب
الشغل وصون حقوق ومكتسبات العمال".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد املغربي للشغل
لتقديم السؤال.
السيدة املستشارة تفضلي.

املستشارة السيدة فاطمة الزهراء اليحياوي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
ما هي التدابير االستعجالية لحماية مناصب الشغل وصون حقوق
ومكتسبات العامالت والعمال؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
السؤال التاسع موضوعه "وضعية التشغيل في ظل أزمة كورونا".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الدستوري الديمقراطي
االجتماعي لتقديم السؤال.

املستشارالسيد امللودي العابد العمراني:
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارين،
قبل السؤال ،البد وأن ننعى املجلس في وفاة مديرالفريق الدستوري
الديمقراطي االجتماعي ،وبهذه املناسبة األليمة نطلب من العلي القدير
أن يتواله برحمته ومغفرته.
بخصوص السؤال ،فنحن في الفريق الدستوري الديمقراطي
االجتماعي فموقفنا ثابت وواضح منذ بداية األزمة ،فنسجل دائما
نجاعة االختيارات واالستراتيجة الوطنية ملواجهة األزمة ،خاصة وأنها
كانت استباقية واعتبرت أن لإلنسان وللصحة أولوية على كل �شيء،
وخاصة أولوية قبل االقتصاد.
السيد الوزير،
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في ظل حالة الطوارئ الصحية ،اتخذت مجموعة من اإلجراءات ،ال
محالة أنها أثرت على سوق الشغل ،وذلك بإغالق العديد من األنشطة
االقتصادية الصناعية واإلنتاجية في مختلف القطاعات ،مما كان له
األثرالفوري على فقدان شريحة مهمة من املواطنين ملناصب الشغل.
في هذا اإلطار ،السيد الوزير ،نود منكم أن تبينوا وتوضحوا
للمواطنين مدى اإلجراءات املتخذة لدعم الفئة الشغيلة التي فقدت
الشغل على إثرهذه الجائحة ،ونود منكم أن توضحوا للمواطنين ما هي
استراتيجية وما هو تصور وزارتكم لسوق الشغل في ظل هذه األزمة؟
وكذلك ،هل لدى وزارتكم تصور استباقي ملا بعد األزمة في مجال
الشغل؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السؤال العاشر موضوعه "مدى إلزام والتزام الشركات باإلجراءات
والتدابيراالحترازية في أماكن العمل".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل.
السيدة املستشارة تفضلي.

املستشارة السيدة رجاء الكساب:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
السيدات والسادة،
نسائلكم عن مدى إلزام والتزام الشركات باإلجراءات والتدابير
االحترازية في أماكن العمل لحماية األجراء؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
اآلن نعطيو الكلمة للسيد وزير الشغل واإلدماج املنهي لإلجابة على
األسئلة املتعلقة بالتدابير املتخذة للحد من تداعيات انتشار فيروس
كورونا على قطاع التشغيل.
تفضل السيد الوزير ،في حدود  30دقيقة ،للجواب على السؤال
وكذلك الرد على التعقيب.
تفضل.
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السيد محمد أمكراز ،وزيرالشغل واإلدماج املنهي:
شكرا السيد الرئيس.
بسم هللا الرحمن الرحيم.
الحمد هلل رب العاملين وصلى هللا وسلم وبارك على سيدنا محمد.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يطيب لي أن أمثل أمام هذا املجلس املوقرمجددا ملناقشة والتداول
حول قضايا الشغل واإلدماج املنهي ،التي استجدت مع هذه الوضعية
االستثنائية التي تمر منها بالدنا بسبب جائحة كورونا ،وكذا اإلجراءات
والتدابيرالتي اتخذناها في هذا الشأن بقيادة جاللة امللك ،حفظه هللا.
وهي مناسبة أيضا أستغلها ألتقدم بالتهنئة لجميع العامالت والعمال
املغاربة بمناسبة حلول الذكرى السنوية لعيد الشغل ،وألتقدم أيضا
إلى النقابات العمالية الوطنية متمنيا لها مزيدا من العطاء وخدمة
للشغيلة.
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
البد أن أشير إلى املنهجية التي سأرد بها ،بحيث أنني خالل هذه
الكلمة سأجيب عن األسئلة التي وجهت إلينا بشكل رسمي ،وإال فإن
بعض املالحظات الواردة في األسئلة سأتفاعل معها وسأتوالها ،إن شاء
هللا ،خالل مرحلة ديال التعقيب.
لقد تأثر االقتصاد العالمي بشكل كبير ،السيدات والسادة
املستشارون ،نتيجة هذه األزمة ،حيث أن أغلب التقارير املتعلقة بهذا
املوضوع تؤكد أن هذا االقتصاد يتواجد في لحظة صعبة نتيجة هذه
الجائحة ،والتي ستستمرلفترة ما بعد فترة تف�شي الوباء ،كما أكدت جل
التقارير ،وأن التأثيرات االجتماعية لهذه األزمة لن تكون أقل حدة من
تلك التي يعرفها االقتصاد العالمي ،حيث ستكون آثارها على وضعية
املستخدمين واملقاوالت كبيرة ،وهو ما أكده تقريرخاص صدرنهاية شهر
أبريل عن مرصد منظمة العمل الدولية بعنوان" :جائحة كوفيد19-
وعالم العمل" الذي يمكن أن نستعين به في مجال حديثنا اليوم ،حيث
توقع التقرير أن يكون التراجع في ساعات العمل في الربع الثاني من
سنة  2020أسوأ بكثير من التقديرات السابقة ،حيث من املتوقع أن
يصل التراجع إلى  %10.5مقارنة مع بيانات الربع الرابع من سنة ،2019
أي  305مليون وظيفة بدوام كامل تقريبا ،باعتبار  48ساعة عمل في
األسبوع ،بينما كانت توقعات مكتب العمل الدولي للتراجع في حدود
 195مليون وظيفة بدوام كامل.
نسبة العمال الذين يعيشون في الدول التي يو�صى فيها أو أضحى
فيها إلزاميا إغالق مقرات العمل بلغ نسبة  ،%68وهي نسبة تراجعت
باملناسبة بعد أن كانت  %81بعد أن تم رفع إجراءات اإلغالق بالصين.
كما أنه إلى غاية  22أبريل املا�ضي  %81من املشغلين و %66من
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العمال املستقلين عبرالعالم يعيشون في الدول التي يو�صى فيها أوأضحى
فيها إلزاميا إغالق مقرات العمل ،مع تسجيل آثار وخيمة لذلك على
الدخل وفرص الشغل ،حيث تم إحصاء أكثر من  436مليون مقاولة
عبرالعالم معرضة ملخاطرواضطرابات كبيرة.
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
منذ ظهور اآلثار األولى لتف�شي فيروس كورونا املستجد في بعض
الدول ،سارعت الحكومة بتوجيهات سديدة من صاحب الجاللة،
حفظه هللا ،إلى اتخاذ جميع اإلجراءات االستباقية الضرورية ملنع تف�شي
الوباء في بالدنا وإعطاء األولوية لصحة وسالمة املواطنات واملواطنين
كأولى األولويات ،حيث كنا من بين الدول السباقة إلى اتخاذ العديد
من اإلجراءات الوقائية واالحترازية االستثنائية وفرض حالة الطوارئ
الصحية في كافة التراب الوطني.
وحيث أن لهذه االختيارات كلفة اقتصادية واجتماعية واضحة
ومتوقعة ،أعطى جاللة امللك تعليماته السامية للحكومة قصد اإلحداث
الفوري لصندوق خاص ملواجهة اآلثار االقتصادية واالجتماعية لهذه
الجائحة ،وهو الصندوق الذي أقبل على املساهمة فيه بشكل تلقائي
ومكثف مختلف املؤسسات الرسمية والحكومية واملنتخبين والهيئات
الحزبية والنقابية والفاعلين االقتصاديين وعدد من الفعاليات املدنية
واإلعالمية والجمعوية وعموم املواطنين على حد سواء.
وكما تعلمون ،فقد تم تشكيل لجنة يقظة اقتصادية برئاسة السيد
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،والتي تضم عددا من القطاعات
الحكومية املعنية ،إلى جانب القطاع البنكي واملالي ،وكذا ممثلي
القطاعات اإلنتاجية والخدماتية ببالدنا ،من أجل تتبع االنعكاسات
االقتصادية واالجتماعية لوباء كورونا املستجد ،من خالل آليات
مضبوطة للتتبع والتقييم ورصد آني للوضعية االقتصادية الوطنية
من جهة ،وعلى اقتراح األجوبة املناسبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات
األكثرتضررا من هذه الجائحة ،من جهة أخرى.
وبالتوازي مع ذلك ،حرصت الحكومة على التشاور مع املركزيات
النقابية األكثر تمثيلية بصفتها شريكا اجتماعيا ،وأيضا باعتبارها
مؤسسات وساطة مجندة للعب دورها الحيوي في هذه املرحلة
االستثنائية ،حيث تم بهذا الخصوص عقد اجتماعين ،ترأس األول
السيد رئيس الحكومة بتاريخ  30مارس  2020املا�ضي ،وترأست االجتماع
الثاني بتاريخ  15أبريل املنصرم ،وقد شكال فرصة للتشاور والتداول
وتلقي اقتراحات املركزيات النقابية فيما يتعلق بجهود بالدنا ملواجهة
هذا الوباء ،وعلى الخصوص انعكاساته االقتصادية واالجتماعية على
املقاولة واألجراء وعلى مناصب الشغل وظروف العمل.
واتخذت "لجنة اليقظة االقتصادية" عددا من اإلجراءات والتدابير
لفائدة األجراء واملقاوالت ،يمكن إجمالها فيما يلي:
أوال ،بالنسبة لألجراء واملستخدمين:
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 منح تعويض شهري جزافي قدره  2000درهم لفائدة األجراءواملستخدمين بموجب عقود التكوين من أجل اإلدماج ،املنتمين
للمقاوالت املنخرطة في "الصندوق الوطني للضمان االجتماعي" ،التي
تواجه صعوبات واملصرح بهم لدى الصندوق املذكور برسم شهر فبراير
 ،2020ويهم هذا التعويض الفترة املمتدة من  15مارس إلى  30يونيو
 ،2020مع اإلشارة إلى أن التعويض خالل الفترة املمتدة من  15مارس
إلى  31مارس  2020تم تحديده في مبلغ  1000درهم ،مع تبسيط مساطر
التصريح ،وهوإجراء تم اتخاذه مؤخرا بحيث يمكن القيام بالتصريحات
أسبوعيا ابتداء من أبريل 2020؛
 ثانيا ،االستمرار في االستفادة من خدمات التغطية الصحيةاإلجبارية ( )AMO1والتعويضات العائلية برسم نفس الفترة الزمنية،
وقد صرحت برسم شهر مارس عبر البوابة االلكترونية التي أحدثها
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لهذه الغاية حوالي 132.000
مقاولة من أصل  216.000مقاولة منخرطة في الصندوق إلى غاية فبراير
 ،2020أي بنسبة  ،%61مما يعني أن مقاولتين من أصل ثالث مقاوالت
تقريبا صرحت بتضررها من تداعيات (.)coronavirus
كما بلغ عدد األجراء املتوقفين عن العمل مؤقتا أكثر من 808.000
أجير من أصل  2.600.000أجير ،أي أن أجيرا من أصل كل ثالث أجراء
توقفوا مؤقتا عن عملهم خالل هذه املرحلة ،أما تصريحات شهرفبراير
األخيرفقد تجاوزت  134.000مقاولة بنسبة تجاوزت  ،%62كما تجاوز
عدد األجراء  900.000أي بنسبة تفوق .%36
ثالثا ،إقرار اإلعفاء من الضريبة على الدخل لكل تعويض صرف
لفائدة املأجورين املنخرطين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي من
طرف مشغليهم في حدود  %50من الراتب الشهري الصافي املتوسط،
كما أننا بصدد إعداد قرار في مجلس إدارة "الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي" إلعفائه كذلك من وعاء اإلشتراكات املعتمدة من قبل
الصندوق؛
رابعا ،تأجيل سداد أقساط القروض البنكية بالنسبة لألجراء
الذين تضرروا بسبب هذه األزمة بناء على طلبهم؛
خامسا ،تخصيص دعم مالي مباشر لفائدة املشتغلين في القطاع
غير املهيكل ،حيث تم دعم األسر املتضررة بمبالغ تراوحت ما بين 800
درهم و 1200درهم لألسرة الواحدة حسب عدد أفرادها ،وقد بلغ عدد
األسر التي حددت لالستفادة من هذا اإلجراء ما مجموعه 4.300.000
أسرة.
 أخيرا ،سادسا وضع قرض بدون فائدة رهن إشارة املقاولينالذاتيين املتضررين من أزمة "كوفيد "19-يمكن أن يصل إلى 15.000
درهم ويمكن تسديد هذا القرض ،الذي انطلق على كل حال تفعيله
منذ األسبوع ما قبل املا�ضي ،على مدى ثالث سنوات مع فترة السماح
Assurance Maladie Obligatoire
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مدتها سنة واحدة.
وحماية لحقوق األجراء واملستخدمين ،حرصت الحكومة من خالل
القانون رقم  25.20بسن تدابير استثنائية لفائدة املشغلين املنخرطين
بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي والعاملين لديهم املصرح بهم،
املتضررين من تداعيات تف�شي جائحة فيروس كورونا "كوفيد،"19-
حرصت على التأكيد على استمرار العالقة التعاقدية مع املشغلين من
خالل اعتبار الفترة ما بين  15مارس و 30يونيو  2020في حكم فترة
توقف مؤقت عن العمل وفق املعنى الوارد باملادة  32من مدونة الشغل،
مع احتساب فترة التوقف كمدد تأمين من أجل تخويل األجراء الحقوق
املنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل ،وتحويل هذه املدد إلى
أيام باعتبارالشهر 26يوما.
بالنسبة للمقاوالت:
فقد اتخذت الحكومة عددا من اإلجراءات التحفيزية والتي تهدف
إلى مواكبة املقاوالت املغربية من أجل تخطي آثار هذه الجائحة ودعمها
من أجل الحفاظ على مستوى نشاطها وعلى مناصب الشغل لديها ،من
بينها:
9 9تعليق أداء االشتراكات املستحقة للصندوق الوطني للضمان
االجتماعي خالل فترة األزمة والتي ستستمر إلى نهاية يونيو
2020؛
 9 9تأجيل سداد القروض البنكية وتمكينها من قروض بنكية
إضافية في إطار "ضمان أوكسجين" أو تمتيعها بتسهيالت بخصوص
التصريحات الضريبية والتدبير املحاسباتي وغيرها من اإلجراءات التي
أصبحت معروفة اليوم.
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
لقد اتخذت وزارة الشغل واإلدماج املنهي عدة إجراءات ملواكبة
الوضعية االقتصادية واالجتماعية للمؤسسات الخاضعة لتفتيش
الشغل ،بما فيها املؤسسات التي تأثرت بهذه األزمة أو تلك التي من
املحتمل تأثرها بتداعيات جائحة كورونا ،حيث تم تنظيم حمالت
تحسيسية وتوعوية من قبل مفت�شي الشغل للوقوف على مدى احترام
املشغلين واألجراء للتدابير االحترازية للوقاية من تف�شي هذا الوباء،
ومواكبتهم لتفعيلها ،مع اقتراح حلول تساعد على التخفيف من حدة
األزمة.
وقد انصبت جهود مفت�شي الشغل على ضمان استمرار النشاط
املقاوالتي والحفاظ على مناصب الشغل ،مع مراعاة الشروط
االحترازية ،من خالل تشجيع املشغلين على تمتيع األجراء بعطل إدارية
قبل أوانها أحيانا ،أو منحهم رخصا استثنائية ،وتشجيع العمل عن بعد
أو بالتناوب ،للتخفيف من حدة االكتظاظ بمقرات العمل ،والسهرعلى
احترام جميع شروط الصحة والسالمة داخل فضاءات العمل.
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وقد شملت الزيارات املنجزة لهذه الغاية منذ بداية الحجر الصحي
إلى غاية  30أبريل  ،2020ما مجموعه  7661مؤسسة ،وفي هذا الصدد
ومن أجل مساعدة األجراء واملشغلين على اإلحاطة بحقوقهم والتزاماتهم
خالل هذه املرحلة ،أعدت الوزارة عدة دالئل تتضمن إجابات عن
األسئلة املحتملة لتدبيرظروف العمل في ظل الوضع االستثنائي املتعلق
بخطر تف�شي فيروس كورونا املستجد ،إضافة إلى دالئل أخرى تخص
التدابير االحترازية الواجب احترامها ،سواء بشكل عام ،أو تلك الخاصة
ببعض املهن والوظائف داخل املقاوالت.
وقصد مراقبة أماكن العمل والوقوف بحزم على مدى احترام
اإلجراءات االحترازية وشروط الصحة والسالمة مع رفع تقارير يومية
عن ذلك ،تم إحداث لجنة يقظة على املستوى املركزي ،وذلك بجعلها
في حالة انعقاد مستمر ،مع تعبئة شاملة ملختلف مصالح الوزارة،
وتشكيل لجن يقظة جهوية وإقليمية بالتنسيق مع السلطات املحلية
واملصالح الخارجية للقطاعات املعنية.
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وسال والرباط والدار البيضاء وغيرها ،على كل حال ،بسبب عدم
احترامها للتدابيراالحترازية وظروف العمل اآلمنة ملستخدميها.
كما تم إحداث منصة هاتفية جديدة من طرف وزارة الشغل
واإلدماج املنهي " ،"Allo 2233خاصة بالتواصل وتقديم النصائح
والتوجيهات واإلرشادات ،سواء لفائدة األجراء أو أرباب العمل ،فيما
يتعلق بالصحة والسالمة ،وذلك بوضع رهن إشارتهم أطر الوزارة من
مفتشين وأطباء شغل ،وذلك بتنسيق مع "املعهد الوطني لظروف
الحياة املهنية" ،وتم إطالقه بحمد هللا رسميا صبيحة هذا اليوم.
وبمناسبة اليوم العالمي للصحة والسالمة الذي يصادف  28أبريل
من كل سنة والتي اختارت له منظمة العمل الدولية شعار" :أوقفوا
الجائحة :السالمة والصحة في مكان العمل يمكن أن تنقذ األرواح"،
تم تنظيم ندوة علمية ،دولية ،توجيهية ،عبر تقنية التواصل عن بعد،
موضوعها" :تدابير الصحة والسالمة في أماكن العمل ملواجهة جائحة
كوفيد ،"19-من تأطيرخبراء دوليين ووطنيين من مستوى عالي ومشاركة
عديد من املقاوالت واملنظمات املمثلة لألجراء.

وفي نفس اإلطار ،وتنافيا لظهور حاالت إصابات داخل الوحدات
اإلنتاجية والخدماتية التي استمرت في نشاطها ،وضعت كل من وزارة
الشغل واإلدماج املنهي ووزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد
الرقمي واألخضر ،مسطرة مشتركة لتتبع والتحقق من مدى احترام هذه
املقاوالت للتدابير االحترازية التي أقرتها السلطات العمومية ملواجهة
فيروس كورونا.

السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
أما بخصوص التشغيل ،فقد قامت الوكالة الوطنية إلنعاش
التشغيل والكفاءات بشكل استباقي باتخاذ عدة تدابير وإجراءات
احترازية من أجل املساهمة في التعبئة الشاملة الرامية إلى تطويق
انتشارهذا الوباء والحفاظ على سالمة املوظفين واملرتفقين.

وتبعا لذلك ،تم تنظيم زيارات مشتركة بين مصالح الوزارتين
على مستوى املصالح الالممركزة ،وفق جدولة زمنية متفق عليها بين
الطرفين ،كما تم إرفاق هذه املسطرة بملحق يتضمن التدابيراالحترازية
الواجب التحقق من احترامها من لدن املقاوالت.

وفي هذا الصدد ،قامت الوكالة باتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية
لضمان استمرارية الخدمات بما يتما�شى واإلكراهات التي تفرضها
ظروف هذه الجائحة ،وذلك عبرتطويرعدد من الخدمات الرقمية التي
ووضعت كبديل عن الخدمات التي يتعلق إسداؤها بحضور املرتفقين.

ومنذ  15أبريل ،تم إحداث لجن إقليمية بتنسيق مع مصالح وزارة
الداخلية على مستوى العماالت واألقاليم ،وتضم فضال عن ممثلي
وزارة الداخلية ،ممثلين عن كل من وزارة الصحة ووزارة الشغل
واإلدماج املنهي ووزارة الصناعة والتجارة واإلقتصاد الرقمي واألخضر،
وممثلين عن املصالح األمنية ،ملراقبة مدى احترام املقاوالت التي الزالت
تشتغل أو تلك التي استأنفت نشاطها ،لإلجراءات االحترازية والوقائية
املتخذة للتصدي لهذا الوباء.

كما تم اتخاذ قرار معالجة ملفات عقود اإلدماج عن بعد مع فتح
إمكانية إرسال املستندات من قبل أرباب العمل عبر البريد اإللكتروني
إلى الوكالة اإلقليمية ،وإرجاء استالم امللفات الورقية إلى تاريخ الحق،
باإلضافة إلى نشرالرابط اإللكتروني ،ووضع دالئل رهن إشارة املرتفقين
الراغبين في االستفادة ،حيث يقدم املوقع الرسمي للوكالة عدد من
املعلومات واملعطيات التي يحتاجها الباحثون عن الشغل وحاملي
املشاريع ،ويساعدهم على االنخراط في الخدمات التي أصبحت تسديها
الوكالة عن بعد.

وقد اعتمدت هذه اللجن في عملها على أهم التدابير املتضمنة في
املسطرة املعدة بين الوزارة ووزارة الصناعة والتجارة املذكورة أعاله،
وقد بلغ عدد املؤسسات التي نظمت لها زيارات ميدانية من طرف اللجن
املشتركة وكذا من طرف أعوان تفتيش الشغل ،ما مجموعه 10.759
منذ بداية األزمة إلى نهاية األسبوع األخير.
كما أسفرت هذه العملية عن إصدار قرارات بإغالق  21مقاولة
أيضا ،اإلحصائيات املتعلقة بالتاريخ املمتد إلى نهاية األسبوع األخيروالتي
تشغل ما مجموعه  17.283مستخدما بكل من مدن طنجة والعرائش

السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
اسمحوا لي في نهاية كلمتي هاته ،أن أغتنم الفرصة مرة أخرى ألتوجه
بالشكر والتقدير لكل أعوان تفتيش الشغل ،من مفتشين وأطباء
ومهندسين ،وكذا مسؤولي ومستخدمي الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي ،وكذا مسؤولي ومستخدمي وكالء املؤسسات العمومية
األخرى التابعة تحت وصاية الوزارة ،على ما يبذلونه من جهد إستثنائي
في هذه املرحلة االستثنائية التي تعيشها بالدنا ،إلى جانب باقي الجهود
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الوطنية الهادفة لكسب رهان تخطي هذه األزمة بنجاح ،تحت القيادة
املتبصرة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا.
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الوزير ،أنها تنسق مع السلطات املحلية والغرف على مستوى الجهات
يكونو اإلحصاء على األقل تعتمدو على ذوك البطائق باش يستافدو.
اليوم ،لألسف كان عندنا اجتماع مع السيدة الوزيرة ،تأجل باش
نقلو املعاناة ونلتمسو منها أنها تجي األسبوع املقبل باش ناقشو.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
في إطار التعقيب على جواب السيد وزير ديال الشغل واإلدماج
املنهي ،أعطي الكلمة في البداية لفريق األصالة واملعاصرة.
تفضل السيد الرئيس.

املستشارالسيد عبد الكريم الهمس:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيد الوزير ،تنشكروك على املعلومات اللي قدمتها ولكن
والو املغاربة عارفين التدابير واإلجراءات اللي تدارت ملواكبة الفاعل
االقتصادي بعد التعليمات امللكية.
فاللي بغيت نقول لك ،السيد الوزير ،أنتم كعضواللجنة االقتصادية
بغيناكم تحتضنو املقاولة املغربية ،فهناك مقاوالت اآلن اللي رؤية ديالها
ما بقاتش تتشوف املصير ديالها من بعد رفع الحجر الصحي ،أو ال مازال
غيستمر الحجر الصحي ،فهما كيقاومو اآلن كمقاولين وطنيين وهازين
واحد املجموعة من االلتزامات في غياب بطبيعة الحال األبناك.
اللي خص ،السيد الوزير كعضو اللجنة االقتصادية يتفتح واحد
الحوار جاد مع األبناك املغربية وتديرو لقاءات مفتوحة اللي يطلع عليها
الشعب املغربي والفاعل االقتصادي ،كيفما تنديرو احنا اللجن اآلن
في البرملان ،تيكون واحد الجلسة مفتوحة تنتابعو النقاش وكل�شي ،ألن
اآلن أي مقاول سولتيه في املغرب املشكل ديالو هو مع البنك ،تحمل
مجموعة من املصاريف ،هاز مجموعة من اليد العاملة ومازال محافظ
عليها ما بغاش يوقف املقاولة ديالو نظرا ألنه خصو يحافظ على ذوك
األسر ويبقاو تحت اإلشراف ديال املقاولة ديالو ،ولكن خص التحفيز،
وانتوما ترافعو السيد الوزير تحتضنو هاذ املقاولة وفي نفس الوقت
تحفظو اليد العاملة تستمربشكل رسمي.
السيد الوزير،
هناك قطاعات متعددة ،أنا راه غير ملي عرفت أرقام أنه املهنيين
كاين  2.400.000منهي معطل اآلن ،من نجار ،من صباغ ،من ميكانيك،
من مجموعة من الفاعلين في املجتمع اآلن متوقفين ما عندهمش بطاقة
( ،) RAMED2ما عندهمش بطاقة ( ،) CNSS3ما العمل؟
إذن ،هنا تفتحو هاذ اللجن الجهوية اللي هضرتو عليها ،السيد
Régime d'Assistance Médicale

2

Caisse Nationale de Sécurité Sociale

3

كذلك ،هناك شكايات مجموعة من الشركات ،الشركات العاملة
في املجال السياحي ،في مجموعة من األمور ،عالش ما نفكروش في
خلق ميثاق اجتماعي موحد تشارك فيه األبناك ،النقابات ،الفاعل
االقتصادي ،واألحزاب السياسية؟ باش نتعاملو بذكاء مع هاذ املحنة،
ألن الكل اآلن متخوف ،حتى ذاك العامل اللي راه جالس في دارو ما
عارفش املصير ديالو من بعد ،واش غادي يرجع يخدم وال مايخدمش،
كاين أسرمتعددة ،كاين جوج ،ثالثة ..بكل صراحة خاص واحد التفكير
بذكاء ،ما العمل من بعد هاذ املحنة؟
إن شاء هللا نتمناو هاذ الوباء يهزو علينا هللا سبحانه عز وجل باش
نرجعو الروح للمقاولة املغربية ونرجعو الروح لليد العاملة ديالنا
واالقتصاد ديالنا.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.
تفضل ال�سي عبد اللطيف.

املستشارالسيد عبد اللطيف أبدوح:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد الوزير على إجابتكم ،وسوف أتحدث من مقدمتكم
حيث أشرتم على أنكم اعتمدتم منهجية ،أعتقد أنها خاصة للتعامل مع
هذه الجلسة ،وقد استندت إلى معطيات ودراسات وأرقام.
لذلك ،أريد أن أؤكد ،السيد الوزيراملحترم ،على أننا في هذه املرحلة
بالضبط ،وأمام هذه الجائحة وأمام هذا الوضع النف�سي واالجتماعي،
نحن بحاجة أكثر إلى تشخيص واقعي وتدقيق ودراسة قريبة جدا
وواقعية وشفافة لتصل إلى الجميع ،ألنه الجميع تيشتغل بهاذ الطريقة
هاذي ،منهجية موحدة ،اللي ما تيعرفش �شي حاجة ما تيمكنش يخطط
لها.
إذن احنا كمواطنين محتاجين باش نكونو مطمئنين وباش نكونو
آمنين وباش ما يوقعش االرتباك في الذهن ديالنا وفي الحياة ديالنا ،البد
أنه يكون تواصل ديالنا في جميع القطاعات واضحا وبأرقام ،وهذا هو
الكفاءة اللي احنا تنتسناوها من الحكومة باش توصل هاذ املعطيات
للمواطنين باش ما تكونش الضبابية وما يكونش االرتباك.
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لذلك ،وفي إطار هاذ املنهجية وتدعيما لها ،احنا كبرملانيين ،وفي
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ،كنعتبرو هاذ املرحلة هاذي
ونقاشنا البرملاني غادي يجي من أجل الدعم أساسا والتنوير ،وكذلك
اإلضافات كقوة إقتراحية وملا ال ،نسجل كذلك بعض الثغرات كانت
من أجل تصحيحها.
أتحدث مثال عن القضية ديال العمال الفالحين ،هل هاذو ما�شي
عمال؟ أشنو مصيرهم؟ فين صنفتهم؟ أشنو غادي يديرو؟ ها وحدين،
نتكلمو مثال على قضية ( )la CNSSهاذ التصريحات اللي تتدار ،املرة
األخيرة راه ما خرجش القانون واملرسوم حتى آخر لحظة ،البوابة كانت
مقفولة ،اآلجال اللي تعطى ضيق 29 ،حتى  ،3ضيق ،ثانيا دابا اآلن
أشنو هما يعني اآلجال ديال التصريحات للشهور اللي جايا؟ متى غادي
يصرحو الناس؟ واش التصريح مفتوح لكل شهر؟ خصوصا أنه بعض
املرات باش يدار ( )le bilanراه تيتسنى ذاك املسؤول حتى (la fin du
 ،)moisحتى آخرالشهرباش يبان له التصور عاد يوضع ذاك ال�شي باش
يكون صادق وآمن باش يديرالواجب ديالو الوطني.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لفريق العدالة والتنمية.

املستشارالسيد عبد اإلاله الحلوطي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزيراملحترم،
استمعنا بإمعان لألجوبة ديالك ،وباملناسبة نشد بحرارة على
املجهودات التي تبذلونها ونثمنها ،ونثمن كذلك الذين يشتغلون معكم
على مستوى وزارة الشغل ،وكذلك ما تقومون به من مجهودات جبارة.
ولكن في نفس الوقت ،السيد الوزير ،البد ما نوضعو األصبع على
بعض الهفوات اللي كاينة وبعض اإلشكاالت اللي كاينة ،واللي تنتمناو
على أنكم تصداو لها وتعاملو معها بما يتطلبه األمر.
عندنا مجموعة ديال املالحظات حول بعض املؤسسات اإلنتاجية،
بعض املقاوالت اللي استغلت الظرف ديال الطوارئ لالعتداء على
الحقوق ديال األجراء واالعتداء على الحقوق ديال النقابيين ،حقيقة
نقولو عندنا بعض املقاوالت الشريفة املواطنة ،ولكن كاين بعض ،اللي
خصنا البد أننا نرصدو هاذ املمارسات هاذي اللي هي غيرمقبولة.
أوال ،الطرد بسبب اإلنتماء النقابي ،وغادي نعطي األسماء ديال
الشركة ،هنا ،لألسف ،ما يمكنش نعطي اإلسم ديال الشركة هنا أمام
املواطنين ،ولكن مسجلها وغادي نعطيهم ليك ،السيد الوزير ،في طنجة
هاذ ال�شي ،وكاين عندنا فرض العطلة املرضية ،نموذج ديال البريد،
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كتلقى مسؤول نقابي تتفرض عليه عطلة مرضية بقرارلالنتقام منه.
ثانيا ،فرض العطل على األجراء بدون أجرة ،شركة ( )Xفي الدار
البيضاء؛
ثالثا ،التملص من أداء أجرة النصف األول من مارس رغم اشتغالهم
بالنسبة للشركات التي توقفت بعد  15مارس ،نماذج كاينة في طنجة؛
رابعا ،التملص من أداء األجور رغم عدم تأثر نشاط الشركة ،بل
بعض الشركات اللي ازداد النشاط ديالها خالل هاذ الجائحة ،شركة
( )Xاللي كاينة في النواصر؛
خامسا ،املنخرطون في ( )CNSSالسيد الوزير ،حوالي  3.5مليون
اللي مصرح بهم خالل فبراير  2.5مليون ،إذن آشنو املصير ديال اآلخرين
اللي ما تصرحش بهم في شهرفبراير؟
سادسا ،مقاوالت بالقطاع املهيكل لم تصرح بعمالها ،الشركة
مثال اللي وقع فيها مشكل في الدار البيضاء راه وجدنا بأن ما مصرحاش
بالعمال ديالها؛
سابعا ،أجراء في وضعية نزاع مع املشغل ألكثر من أربعة أشهر لم
يصرح بهم في فبراير ،وصل امللف للعرض على اللجنة الوطنية للبحث
واملصالحة ولم تعقد بسبب حالة الطوارئ ،إذن هاذو ما استفادو ال
كأجراء من التعويضات ال ديال صندوق الضمان االجتماعي ،ال ديال
( )RAMEDوال ديال القطاع غيراملهيكل؛
ثامنا ،عدم تفهم األبناك لوضعية بعض األجراء في املؤسسات
العمومية ،كالسككيين مثال ألن عندهم بعض التعويضات داخلة في
الحسابات ديالهم ،هاذ التعويضات ملا تحرمو منها ،مللي مشاو لألبناك
ما لقاوش تجاوب مع األبناك.
تنطالبكم ،السيد الوزير ،باملزيد من مراقبة اإلجراءات اللي
كتحافظ على الحقوق ديال األجراء املغاربة ،واعتبار اإلصابة باملرض
أثناء العمل حادثة شغل ،كما تنطالبو بإيجاد حلول لقطاع النقل.
وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للفريق الحركي.
تفضل ال�سي البقالي.

املستشارالسيد الطيب البقالي:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيد الوزيراملحترم،
نشكركم ،أوال على هاذ املعطيات الهامة وعلى هاذ الجواب القيم،
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وفي إطار التفاعل معه واستحضارا لواقع جائحة كورونا على قطاع
التشغيل واملهنيين ،نود في الفريق الحركي أن نسجل بعض املالحظات
وبعض املقترحات وهي كالتالي:
أوال ،نثمن اإلجراءات املتخذة من طرف "لجنة اليقظة االقتصادية"،
التي تهم تعويض األجراء العاملين في القطاع الخاص املهيكل ،املتوقفين
مؤقتا عن العمل ،املصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي ،واملقدر عددهم ب  800.000أجير ،وكذلك صرف تعويض
األسراملستفيدة من خدمة ( )RAMEDوللعاملين في القطاع غيراملهيكل،
مما يعكس روح التضامن الوطني الذي أبان عنه املغرب ،ملكا وحكومة
وشعبا ،في هذه األزمة الوبائية؛
ثانيا ،نتطلع إلى رؤية حكومية بتدابير آنية ومقبلة ،محددة
وواضحة ،لضمان استعادة املقاوالت املتضررة من جائحة كورونا
لعافيتها ومناعتها وتنافسيتها ،وللحفاظ على مناصب الشغل ،علما أن
عدد املقاوالت املتضررة من الجائحة يفوق  132.000مقاولة ،مما ينذر
بأزمة اجتماعية وشيكة ،ما لم تتدخل الحكومة لدعم هذه املقاوالت
وتوجيهها وتمويلها ،ثم دفع املستحقات دياولها؛
ثالثا ،نجدد التأكيد على ضرورة انخراط األبناك بكل مسؤولية في
املجهودات الحكومية ملواجهة تداعيات فيروس كورونا ،وهي مناسبة
لنسجل تذمرنا من مسألة إعادة جدولة قروض املقاوالت وقروض
االستهالك والسكن لثالثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة لفائدة
املتوقفين عن العمل بسبب الجائحة ،لكن تحت الطلب ومقابل رفع
نسب الفائدة وأداء الرسوم ،في حين أن املطلوب واملفروض هو مجانية
التأخيروتلقائيته؛
رابعا ،نسجل مرة أخرى ،السيد الوزير ،بأسف شديد ،تأخر
الحكومة في إخراج املراسيم التطبيقية لقانون تعميم التغطية الصحية
واالجتماعية للمهن الحرة واملستقلين غير األجراء ،وهو ما نتطلع إلى
تداركه في أقرب وقت ممكن.
شكرا السيد الوزيراملحترم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحرار.
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد لحسن أدعي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزيراملحترم،
بداية ،البد أن ننوه بالشغيلة املغربية العاملة بالقطاعين العام
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والخاص على التضحيات الجسام التي يقومون بها في هذه املرحلة
العصيبة التي تمر بها بالدنا ،على غرار باقي دول العالم ،التي رضخت
وخضعت وانصاعت لهذه الجائحة العاملية ،هذه الشغيلة الصبورة،
الصامدة ،تفاعلت بشكل إيجابي مع كل مبادرات جاللة امللك ،وساهمت
بشكل طوعي وتلقائي في دعم الصندوق الخاص ملكافحة فيروس كورونا
"كوفيد."19-
لذا ،يجب عليكم السيد الوزير ،ونحن نعيش ذكرى فاتح ماي،
عيد الشغل األممي والذي مر هذه السنة بشكل افترا�ضي ،مواصلة
اإلصالحات للنهوض بأوضاع هذه الشغيلة التي تناضل من مختلف
املواقع لتحصين املجتمع وحمايته وصون كرامته وتوفير كل املواد
االستهالكية األساسية والضرورية ،خاصة في هذه الظروف الصعبة،
فتحية تقدير وامتنان للساهرين على أمننا الداخلي والخارجي ،أمننا
الصحي وأمننا الغذائي وأمننا املالي ،يشتغلون ليل نهار من أجل
تصريف كل اإلجراءات والتدابيرالتي تتخذها لجنة اليقظة االقتصادية
واالجتماعية ،كي يعيش املواطن في أمن وأمان.
ال داعي للتذكير هنا بأهمية اإلجراءات والتدابير التي اتخذتموها
لفائدة األجراء واألسر العاملة في القطاع غير املهيكل وفي ظرف قيا�سي،
والتي تضررت جراء التدابير االحترازية املتخذة بعد تطبيق حالة
الطوارئ الصحية ،منوهين بقرار منح تعويض  2000درهم لكل األجراء
املصرح بهم من طرف املقاوالت املنخرطة في الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي ،والتي أقرت بأنها تواجه صعوبات من  15مارس إلى غاية 30
يونيو.
قرار شجاع وسليم ،حيث ساهمنا إلى جانبكم في إخراج القانون
املنظم لهذه العملية في ظرف قيا�سي ،إذ حافظنا لهؤالء األجراء على كافة
حقوقهم بما فيها ديمومة عقد الشغل وحق الولوج إلى كافة الخدمات
الصحية واالستفادة من التعويضات العائلية ،وفي ذلك حماية ملناصب
الشغل ودعم املقاوالت املوقفة عن العمل.
السيد الوزيراملحترم،
املناسبة شرط ،كذلك يدعوكم فيها فريق التجمع الوطني لألحرار
بضرورة وضع حد للفو�ضى التي تعيشها مصحات ( )la CNSSواملزاجية
التي تدبر بها ،فمن غير املنطق في مغرب القرن  21أن نجد أطرا شبه
طبية يشتغلون لدى هذه املصحات بنظام السخرة.
لذا ،وجب عليكم اإلسراع بتسوية أوضاع شغيلة هذه املؤسسات
أو تفويتها للقطاع الخاص من أجل تطوير أدائها ،فأزمة كورونا كشفت
املستور في طريقة تدبير هذه املؤسسات التي تتوفر على رصيد تاريخي
محترم.
والسالم عليكم.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
انتهى الوقت السيد املستشار.
الكلمة للفريق االشتراكي ،تفضل السيد الرئيس.

املستشارالسيد عبد الحميد فاتحي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
أكيد أن بالدنا دارت مجهودات مهمة جدا في هذه املرحلة للتخفيف
من معاناة ،سواء املقاولة أو األجراء أو في القطاع غيراملهيكل ،أو الفئات
الهشة في املجتمع ،وأكيد أن بالدنا اشتغلت وحاولت أن تشتغل قدر
اإلمكان في اإلطار الدستوري واحترام مقومات الدستور واحترام
مقومات القوانين.
لكن ،فيما يتعلق بالجهات املتضررة ،أعني املقاولة واألجراء اللي
مصيرهم مشترك اليوم ،املقاربة التشاركية ،لألسف الشديد ،لم تؤخذ
بعين االعتبار ،الصوت النقابي مغيب في كل املؤسسات املحدثة ملواجهة
وباء كورونا ،سواء على لجنة اليقظة الوطنية أو الجهات أو على مستوى
األقاليم والنقابات ،الصوت النقابي معني بالدرجة األولى ،ولسنا ندري
ملاذا تغييب هذا الصوت النقابي؟
املسألة الثانية ،ما يتعلق باملقاوالت ،هناك مقاوالت مواطنة أكيد،
يعني نرفع لها القبعة ،ولكن هناك مقاوالت ،لألسف الشديد ،استغلت
الظرفية للتحايل املخزي ،للتحايل املخزي ،واعتقد أن الطاقة ديال
وزارة الشغل في التفتيش ،لألسف الشديد ،اإلطار البشري ال يكفي
للوقوف على كل االختالالت اللي يمكن تكون في هذا املجال.
املسألة الثالثة ،األبناك ،األجير اليوم واملوظف أو غيره في وضع
صعب ،وملا قررت لجنة اليقظة تأجيل أقساط قروض السكن
واالستهالك ،لألسف الشديد ،األبناك ..قررت الدولة ديال لجنة
اليقظة ،يعني الدولة املغربية بضمانات الدولة املغربية ،األبناك اليوم،
لألسف الشديد ،أو البنوك ،لألسف الشديد ،تدفع الناس للتوقيع على
وثائق ترهن مستقبلهم بشكل آخر وبشكل �سيء ،بخلفية سيئة ،قرض
 15.000درهم اللي قررته الدولة يعني ضعيف جدا ،ال يمكن أن ينقذ
مقاولة صغيرة.
كذلك "أوكسجين"" ،أوكسجين" فيه أيضا �شيء غير معروف
بالنسبة ..ألنه كاين العالقة ما بين األبناك واملقاوالت ،العالقة بين
األبناك واألفراد فيها �شي حاجة ما�شي هي هاذيك.
لذلك ،السيد الوزير ،أعتقد اليوم أننا بحاجة إلى مدخل أسا�سي،
فهاذ الوضعية ،وهو الحوار االجتماعي واملفاوضة االجتماعية بين كل
املكونات ،سواء بين املقاولة واألجراء أو بين األطراف الثالثة لتدبير
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املرحلة ،ألن احنا بحاجة اليوم ،خاصة للمستقبل ،إجراءات رفع
الحجر وكذلك ما بعد رفع الحجر ،ندبر املرحلة ،ألن ستكون مرحلة
صعبة ،وبالتالي نحتاج إلى تعاقد اجتماعي جديد حقيقي بين الحكومة
والنقابات وأرباب العمل و( ) CGEM4لندبراملرحلة املقبلة.
املرحلة املقبلة ستكون صعبة وستكون قاسية على مجموعة..
على األجراء وعلى املقاوالت ،ولكن اللي مهم أن نعزز في هذه املرحلة
الديمقراطية التشاركية.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لفريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب.
انتهى الوقت ديالكم السيد الرئيس.
نمرإلى كلمة فريق اإلتحاد املغربي للشغل.
السيدة املستشارة تفضلي.

املستشارة السيدة فاطمة الزهراء اليحياوي:
شكرا السيد الرئيس.
خلدت الطبقة العاملة ذكرى فاتح ماي من وراء الحجر الصحي
الذي دخلت فيه بلدنا منذ حوالي شهرونصف ،وما رافقها من إجراءات
وقائية وتدابيراحترازية ،وبهذه املناسبة نحيي عاليا الطبقة العاملة على
ما أبانت عنه من جاهزية واستعداد دائم للتضحية ،خدمة للوطن
واملواطنين ،بالتصدي في كل الواجهات لتداعيات جائحة "كوفيد،"19-
إال أنه وفي مقابل الزخم التضامني والتضحيات الجسام التي أبانت عنها
مختلف فئات الشعب املغربي ومنها الطبقة العاملة ،أبان بعض أرباب
العمل عن جشعهم بتغليب مصالحهم الشخصية على حساب الوطن
واملواطنين في خرق سافرللقانون ،من قبيل:
 تسريح العمال وتعويض املوقوفين وباملياومين وإعادة تشغيلهمإما بشكل مباشر أو عن بعد ،دون تعويض ،بدعوى أن الدولة هي التي
تؤدي أجورهم؛
 االستفادة من دعم صندوق كورونا خارج شروط االستحقاق ،مماحرم آخرين أكثراستحقاقا من االستفادة؛
 االستهتار بصحة وسالمة العمال والعامالت وعدم تطبيقاإلجراءات الوقائية واالحترازية ،مما نتج عنه ظهور بؤر وبائية داخل
العديد من املصانع واملساحات التجارية.
ويدخل في خانة هذه األساليب املحبطة للعزيمة وروح اإلجماع
الوطني ما أقدمت عليه إدارة "الصندوق الوطني للضمان االجتماعي"،
ففي الوقت الذي أثنى فيه الرأي العام الوطني على املجهودات الكبيرة
Confédération Générale des Entreprises du Maroc
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التي يبذلها العاملون بالضمان االجتماعي ومصحاته ،التي استقبلت
املصابين بالوباء ،وبدل االلتفاتة إلى فئة املمرضين واملمرضات املتعاقدين
وتمكينهم من حقهم الدستوري في توفيرالحماية االجتماعية ،فإذا بإدارة
الصندوق تقدم في خطوة خارج الزمن على إقالة مديرمصحة الزيراوي،
ال ل�شيء سوى الحتفال املصحة بتعافي عدد من املصابين بوباء كورونا،
على غرار ما تقوم به املصحات واملؤسسات االستشفائية األخرى ،وهو
تصرف لم نجد له من تفسيرسوى محاولة يائسة وبإيعازوتدخل سافر
من أطراف خارجية عن املؤسسة ،لحجب املساهمة الفعالة لهذه
املصحات ،تصرف لن يثني جنود مصحات الضمان االجتماعي في بذل
املزيد من املجهودات بهمة كبيرة وكل تفان ،وال يثنيهم عن التنازل عن
حقهم في التضامن مع زميلهم إلى حين التراجع عن قرار اإلعفاء الجائر
ونيل حقوقهم في الترسيم والحماية االجتماعية.
السيد الوزير،
بدل االنكباب على مشروع قانون تكميم أفواه املغاربة ،على
الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها باإلسراع بإطالق خطة وطنية للخروج
من األزمة بإشراك الفرقاء االجتماعين ،من خالل:
 الرفع التدريجي والسلس للحجر الصحي وإعادة كل املوقوفين إلىعملهم بصفة تدريجية ،مع التقيد الصارم باإلجراءات الوقائية؛
 تكثيف عملية مراقبة االمتثال للتدابير الوقائية املعتمدة داخلاملقاوالت واملساحات التجارية.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة ،انتهى الوقت
الكلمة للفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي.
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد امللودي العابد العمراني:
السيد الوزير،
تنشكروكم على التوضيحات اللي تفضلتم بها ،لكن البد من تنبيهكم
إلى شريحة مهمة من املجتمع املغربي التي تعاني في صمت ،ويتعلق األمر
بسكان البوادي ،أي عمال القطاع الفالحي ،فهذه الفئة األبواب كلها
صدت في وجهها :الحجر الصحي ،الجفاف ،منع األسواق التي تعتبر
مصدركسب لعدد كبيرمنهم.
ولهذا ،السيد الوزير ،تنطلبو منكم باش توليو عناية لهذه الفئة
وأن تكون لها أولوية ومعاملة تتميزباالستعجال واملرونة.
وشكرا السيد الوزير.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة ملجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
تفضل السيد الرئيس.

املستشارالسيد املبارك الصادي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
في البداية ،بمناسبة فاتح ماي البد من أن نحيي عاليا الطبقة
العاملة املغربية بكل أطيافها وأصنافها ،والتي أجلت كل مطالبها
وحقوقها وظروف اشتغالها بنوع من نكران الذات للقيام بواجبها
الوطني.
السيد الوزير،
كاين اجماع اليوم وطني حول قداسة املواطن قبل االقتصاد،
وبالتالي األجراء هم مواطنون ،لذا يجب التعامل وبكل صرامة مع فرض
اإلجراءات الصحية واالحترازية داخل أماكن العمل ونقل املستخدمين،
واتخاذ تدابير زجرية ضد املخالفين ،ما نتسناوش حتى تولي بؤر ديال
انتشار ديال الوباء داخل الوحدات الصناعية ،عاد يمكن نسدو بعض
املقاوالت ،عندنا نماذج ديال عدد كبيرمن املقاوالت اليوم تقدس الربح،
باقى ما عرفاتش على أنه اليوم ال رابح ،الرابح األول واألخيرهو الوطن.
اليوم ،كل�شي خاصو يم�شي في هذا االتجاه ،لهذا غير مسموح اليوم
أنه بعض املقاوالت ،أوال نحيي عاليا بعض املقاوالت املواطنة ،والتي
أبانت عن حس وطني باتخاذها عدد من املبادرات اإلنسانية اتجاه
األجراء نتاعها.
احنا اللي تنطلبو ،تنطلبو هو أنه ما يمكنش اليوم نغامرو باملواطنين
اللي هم األجراء ونخليهم عرضة ،يعني عدم االهتمام ديال بعض
املقاولين من فرض هذه اإلجراءات الصحية ،وعندنا نماذج في املعامل
ديال السمك ،عندنا واحد العدد ديال النماذج اللي ما كتفرض حتى
�شي حاجة.
مفت�شي الشغل ،بهذه املناسبة ،نحيي عاليا مفت�شي الشغل رغم
قلتهم ،وحتى هما في الصفوف األمامية تيمشيو باش يراقبو ،ولكن
شحال قدكم تراقبو بالعدد البسيط اللي عندكم؟ اليوم من املفروض
في الحكومة أنها تتعامل بشفافية أكثر ،أوال ،شكون املستفيدين من
الصندوق ديال الدعم ديال املقاوالت واألجراء؟ وتعلنو على األسماء
ديال الناس اللي استافدو.
اليوم ،يجب مباشرة الحواراالجتماعي ،كاين تغييب األجراء والنقابات
في كل األجهزة إلى كنتوتتعتبرو أنه األجراء في صلب الرفع ديال االقتصاد
الوطني ،اليوم خصكم تباشرو الحوار االجتماعي لوضع إستراتيجية ما
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بعد هذا الوباء ،اليوم خص داخل املقاوالت تفعيل دور طبيب الشغل
وخصو يتحمل املسؤولية ،إلى كانت �شي مقاولة ما كتحترمش الضوابط
االحترازية ،خص طبيب الشغل يتحمل املسؤولية ،وخصكم تعرفو
واش كاين طبيب الشغل اليوم في املقاوالت وال ،ال؟
اليوم خصكم تفعلو الدور ديال "لجنة الصحة والسالمة" داخل
املقاوالت ،ما كايناش نهائيا.
لذلك ،السيد الوزير ،اليوم نحن في حاجة إلى بناء دولة ذات
اقتصاد اجتماعي.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
انتهى الوقت السيد الرئيس ،من فضلك شكرا.
الكلمة لكم ،السيد الوزير ،للرد على التعقيبات.
تفضل السيد الوزيرفي حدود الوقت املتبقى.

السيد وزيرالشغل واإلدماج املنهي:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
شكرا السيد الرئيس،
شكرا السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
أحييكم جميعا على تفاعلكم وعلى تعقيباتكم ،سأبدأ ببعض
املالحظات الواردة واملتعلقة والتي جاءت فعال واملنهجية التي اخترتها
والتي جاءت حتى في مرحلة طرح األسئلة.
غنبدا باملرسوم ديال املادة  ،16أنتم تدركون جيدا على األقل
بالنسبة للناس ديال ( )CGEMوبالنسبة للناس ديال النقابات اللي هما
شركاء ديالنا فهاذ األمر هذا ،تدركون جيدا املراحل التي وصل إليها هذا
املرسوم واإلعداد ديالو ،وأحيي الفرق التي تشتغل معنا ،سواء ديال
( )CGEMأو ديال الهيئات النقابية ،املركزيات النقابية األكثر تمثيلية،
على الدفاع ديالهم املستميت على املصالح ديال الجهات التي يمثلونها
بروح وطنية عالية وبكفاءة كبيرة.
ولكن ،يبدو أنه ما كاينش تواصل بين هاذوك الفرق وهاذو اللي هنا
عندي ،على األقل في بعض الحاالت ،ألن هذاك املرسوم كان وجد فاألول
وفيه مالحظات جوهرية ،فيه مالحظات متعلقة بأن املرسوم كيجي
كيحدد لي الحاالت ديال االستثناء املتعلقة باملوسمية ،املوسمية ليست
حالة استثنائية يمكن أن ترد في املرسوم ،املوسمية نص عليها املشرع في
املادة  16وكنخليو للقضاء تدبيرديال هذا األمرحسب الظروف وحسب
األعراف ديال ممارسة العمل في كل منطقة.
املادة  16تتحدث عن حالة استثنائية خارج الحاالت الواردة في
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املادة  ،16املشرع حدد بعض الحاالت في املادة  16وفتح اإلمكانية ديال
تحديد بعض الحاالت األخرى ،مشينا فعال بحثنا ،درنا بحث كبير في
التشريعات الدولية ،وهذا اإلخوان مشكورين عليه ،واإلخوان والفرق
املشتغلة ديال العمل سواء ديال الوزارة أو ال ديال الهيئات ..الشركاء
ديالنا ،مشكورين على هذاك العمل اللي كيديرو ،عمل جدي وبتوجيه
شخ�صي مني على األقل فهذاك املرسوم ،ألن األمر ال يتعلق بالتفصيل
في املوسمية ،وأنتم عارفين هاذ ال�شي ،وهاذ ال�شي اللي أثر على املرسوم
ما خرجش فالوقت ،واليوم الحمد هلل املرسوم أصبح نهائيا وانتهى وتم
التوافق عليه وهو في املسطرة ديال املصادقة ،وأنتم تعرفون هذا جيدا
لألسف الشديد.
قانون اإلضراب نفس ال�شيء ،القانون التنظيمي ملمارسة حق
اإلضراب هو قانون تنظيمي ،وهو أيضا موضوع ديال االتفاق  25أبريل
 ،2019وتم التوافق فهذاك االتفاق على أن تفتح املشاورات مع الهيئات
النقابية بصدده قبل إطالق النقاش ديالو فالبرملان ،وهو ما تم ،اليوم
نحن على مشارف استكمال املشاورات ،سمعنا لإلخوان فاملركزيات
النقابية ،سمعنا لإلخوان ف ( ،)la CGEMدارو لينا املالحظات ديالهم
كتابية ،اخذينا منها وفتحنا نقاش مع القطاعات الحكومية املعنية ،ألن
هاذ القانون ما�شي ديال وزارة الشغل بوحدها ،ديال قطاعات حكومية
عريضة ،فتحنا معها النقاش ووصلنا إلى بعض الصيغ التي يمكن أن
تكون.
اليوم ،غنرجعو للنقابات ونتحدث إليها قبل أن نطلق النقاش،
إن شاء هللا ،كان ممكن أنه يكون ،دبا بدا في مجلس النواب ولكن
لألسف الشديد هذه الجائحة أجلت املوضوع ،أيضا ألن بعض األشياء
وبعض املشاريع التي نشتغل عليها ،أنا ما تنبغيش فالحقيقة باش
يجيو املنظمات يطرحوها ألن كنطرحوها معاهم وكنشتغلو معاهم
يوميا ،وهما عارفين التفاصيل الدقيقة ديالها ،وعارفين التفاصيل
الدقيقة ديال هاذ املرسوم ،وعارفين قانون اإلضراب فين وصل،
وعارفين التفاصيل الدقيقة ديال مدونة الشغل والعمل اللي بدينا
فيه ،بدينا ودرنا فعال نقاش مع الشركاء ديالنا باش نديرو يوم درا�سي
بشراكة مع القضاء باش من خالله غنطلقو التشاور املتعلق بمدونة
الشغل ،ألن الحضور ديال القضاء أسا�سي ،احنا كنطبقوه فالشركات
وفي املقاوالت ،قانون مدونة الشغل ،ولكن عندما نختلف كنلتجؤو
للقضاء ،الرأي ديال القضاء أسا�سي ومهم واالجتهادات القضائية يجب
أن تكون حاضرة ،كنا غنطلقو النقاش حول مدونة الشغل من هذاك
اليوم الدرا�سي ،أيضا تأجل نتيجة هذه األزمة وأنتم جميعا ،على األقل
اإلخوان ديال النقابات وديال ( ،)la CGEMعارفين هاذ ال�شي.
ما يتعلق بالتصريحات ،ال�سي حفظي هاذ التصريحات اللي كانت
فاللجنة ذاك النهار وأنت ما كنتيش فاللجنة باش تعقب عليا وتدافع
على املقاوالت في حينه ،ما غاديش نسحبو اليوم والناس راه وضحتو من
بعد ،كان من املفروض تكون حاضرفاللجنة وتعقب عليا تما ونتذاكرو
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أنا وإياك تما ونساليو هذاك ال�شي تما إلى عندك فيه مالحظات،
ولكن األمر يتعلق نهائيا بما قلته ووضحتو من بعد ال يمس باملقاولة
نهائيا ،املقاولة الوطنية قدمت وتقدم تضحيات وتشتغل ،جزء كبير
من النسيج املقاوالتي واملقاولة الوطنية تشتغل بروح وطنية عالية
وبتضحيات كبيرة ،هاذ ال�شي ما ينكرو حتى �شي واحد ،هاذ ال�شي إلى
نكرتو غيضحكو عليا الناس ،هاذ ال�شي فالواقع ديالهم.
ولكن ،فاملقابل هناك بعض املمارسات األخرى يجب أن ننتبه إليها
ويجب أن نحذر منها ،في كل مرة البد أن نشير إلى هذه األشياء ونتحدث
عنها ،ملا تحدثت عن املدراس الخاصة ،وأنت عارف هاذ ال�شي ،أنا ما
هضرتش على املدارس الخاصة ،أنا هضرت على شهر  ،3وقلت يمكن
تكون أخطاء متعلقة بالتصريحات ،وهاذ ال�شي باملناسبة ما وقعش
غير للمدارس الخاصة ،وقع لبعض املقاوالت األخرى ،راه غتكونو
تبعتو ،درنا بالغ فالصندوق الوطني للضمان االجتماعي تنقولو أن
بعض املقاوالت اللي صرحت عن طريق الخطأ ،ألن يمكن كانو الناس
ما فاهمينش ،كاين اللي تيتوقع أن التصريحات املتعلقة بالفترة كلها
غتكون فهاذيك املرحلة ،ولكن كل واحد وهو ،كان شوية ديال نوع
من عدم الفهم الجيد فهاذيك املرحلة ،وفتحنا اإلمكانية ديال الناس
اللي اخذاو ..اللي استافدو يرجعو ..إلى غير ذلك فتحناه ،ولكن بالنسبة
لبعض الحاالت ،ألن خلينا واحد املجموعة ديال الحاالت ومشينا ثبتنا
وتأكدنا منها ،بعض الحاالت على كل حال ،اخذينا فيها قرارات مؤخرا،
وبالتالي هاذ ال�شي ما كاين وما كاين ما يتسحب واألمور عادية والناس
فاهمين ،وباملناسبة ،اتصلت بالسيد رئيس "االتحاد العام ملقاوالت
املغرب" وهو يشاطرني الرأي فهذاك ال�شي اللي قلت وما فيه حتى �شي
مشكل وال يستهدف أي مقاولة وال أي قطاع من القطاعات اإلنتاجية أو
الخدماتية فبالدنا.
بالنسبة للناس املستفيدين من الدعم االجتماعي اللي تدار فهاذ
املرحلة هاذي ،ما تمشيوش للحاالت الخاصة ،جميع الحاالت أو ال
الوضعيات اللي ممكن يكونو فيها األجراء املتوقفون عن عملهم خالل
هذه املرحلة استافدو ،ألن فبالدنا كاين جوج ديال األنواع:
كاين الناس املنتمين للصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،هاذي
فئة ،وكاينين ناس خارج الصندوق الوطني للضمان االجتماعي فئة
أخرى ،ما كاينش �شي أجير آخر خارج هاذو ،الناس ديال الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي عندهم مسطرة تدارت ليهم والناس خارج
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي أيضا جميع اآلخرون غيراملسجلين
فشهر  2فالصندوق الوطني للضمان االجتماعي واملتضررون بسبب
هذه الجائحة هم معنيون خارج هاذيك املسطرة ديال ..فرقنا وميزنا،
تم التمييز بين الناس ديال داخل ( )RAMEDوخارج ( ،)RAMEDألن
ف( )RAMEDالوضع أكثر ..ما�شي أكثر صعوبة بحال الفئة األخرى ،ألن
عندنا واحد القاعدة ديال املعطيات متعلقة بالناس ديال ()RAMED
يمكن أن يتم اللجوء إليها لضبط العملية والتعامل معها بيسر ،على

7497

عكس الناس اللي برا ( )RAMEDاللي تتبني العملية كلها منذ بدايتها.
فقط هذا التمييز ،أما اللي كاين هوأن جميع الحاالت ديال االشتغال
ديال األجراء التي يمكن تصورها فبالدنا هي مشمولة بهاذ الدعم ،الناس
املتضررين ،بغض النظر عن اإلنتماءات املهنية ديالهم ،وجا املرسوم
على كل حال وجا القانون  ،25.20وجا املرسوم التطبيقي له وحدد هاذ
األمور بشكل واضح ،على األقل بالنسبة للناس ديال الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي ،جا يحدد الشروط وكيعرف ما معنى "املقاولة في
وضعية صعوبة" وتيحددها بشروط واضحة ،تيقول ليك املقاولة في
"وضعية صعوبة" يا إما املقاولة التي تم إيقاف نشاطها بقرار إداري،
هاذي واضحة ،يا إما املقاولة التي فقدت  %50من الرقم ديال املعامالت
ديالها الشهري ،شهر 4مع شهر ،2019 ،4نفس ال�شيء بالنسبة لشهر5
وشهر  ،6أو ال املقاوالت التي فقدت رقم املعامالت ديالها بنسبة بين 25
و ،%50هاذي حالة خاصة تدوز فاللجان ،وباملناسبة اللجان تشتغل
منذ أكثر من  5أيام للبت في امللفات املحالة عليها من طرف الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي ،املتعلقة بشهرأبريل.
أما ما يتعلق باملصحة ديال الصندوق الوطني للضمان االجتماعي،
باملناسبة البد أننا نحييو عاليا الصندوق الوطني للضمان االجتماعي،
إدارة ومؤسسة ،ونعاود نجدد التحية ليهم والتفاعل ديالهم أيضا فيما
يتعلق بوضع واحد العدد ديال املصحات ديالهم رهن إشارة الجهات
الصحية املعنية واملساهمة ديالهم بشكل كبير أيضا في محاربة جائحة
كورونا على هاذ املستوى هذا ،ولكن نقول ليكم أن الخدمات اللي
تتقدمها املصحات ديال الضمان االجتماعي في إطار محاربة جائحة
كورونا هي نوعية جدا ،وأنتم والناس ممكن تشوفو هاذ ال�شي من خالل
االتصاالت ديالكم.
امللف ديال مصحات ديال الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
اليوم هوموضوع دراسة يتم التفكيرووضع سيناريوهات لحل اإلشكاالت
املتعلقة بهذه املصحات في إجمالها ،تدارت دراسة ،اليوم كاينة لجنة
تشتغل بين رئاسة الحكومة ووزارة الشغل ووزارة املالية واإلدارة ديال
الصندوق والفاعلين املعنيين ،إن شاء هللا غنحاولو أننا نوجدو..
و( ،) l’ACAPS5على كل حال واحد العدد ديال الفاعلين املعنيين
غنحاولو أننا نوجدو صيغة ..الصيغة املثلى للتعامل مستقبال مع هذه
املصحات ،إن شاء هللا وحتى األجراء املشتغلين في هذه املصحات غيكون
حل واحد يمكن أن نجد من خالله حال لجميع اإلشكاالت املتعلقة بهذه
املصحات على كل حال.
بالنسبة للعمال الفالحيين كيف ما قلت ،العمال الفالحيين هم
أيضا ينتمون إلى هاذيك الفئة ،إلى كانو مصرحين فالصندوق الوطني
للضمان االجتماعي ،مصرحين ..إلى كانو ما مصرحينش راهم في الفئات
األخرى ،ولــكن عـلى كل حال أن ــا نقــول ليكم أن كاين بعض القط ــاعـات
Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale
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يجب أن
تشتغل ،ألن اليوم املغاربة ضروري أن بعض القطاعات تشتغل
باش املغاربة يجلسو فديورهم ،القطاعات املتعلقة كلها بالصناعات
الغذائية يجب أن تشتغل ،ما غادينش نمشيو نعطيوهم فالصندوق..
غيوقع مشكل ،لذا فاملرسوم دار واحد اإلمكانية ديال أن القطاعات
الوزارية املعنية غتحدد لوائح ديال األنشطة االقتصادية غير املعنية
باالستفادة من الصندوق ،هاذي خص األجراء ديالها يمشيو يخدمو.
صحيح ،أنا متفق معكم ،ضرورة احترام شروط السالمة والصحة
داخل مرافق العمل ،هاذيك اللجان اللي قلنا ،هذاك ال�شي عالش
انتقلنا ملرحلة أخرى ،كنا فاألول كيديرو الزيارات مفت�شي الشغل ثم
بعد ذلك بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة ،ثم اليوم لجنة موسعة
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فيها الداخلية والصحة ،يعني لجنة موسعة تتم�شي تتاخذ تما في عين
املكان القرارات ،واعطيتكم على كل حال بعض القرارات اللي تخاذت
في هذا املجال.
شكرا لكم.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،والشكر موصول للجميع على املساهمة
الفعالة.
ورفعت الجلسة.
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محضرالجلسة رقم 280
التاريخ :الثالثاء  11رمضان 1441هـ ( 5ماي 2020م).
الرئاسة :املستشارالسيد حميد كوسكوس ،الخليفة الثالث للرئيس.
التوقيت :إحدى وعشرون دقيقة ،ابتداء من الساعة الواحدة
والدقيقة العشرين زواال.
جدول األعمال :الدراسة والتصويت على مشروعي القانونين التاليين:
 .1مشروع قانون رقم  26.20يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون
رقم  2.20.320الصادرفي  13من شعبان  7( 1441أبريل  )2020املتعلق
بتجاوز سقف التمويالت الخارجية؛
 .2مشروع قانون رقم  27.20بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال
أجهزة إدارة شركات املساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خالل
مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.

املستشارالسيد حميد كوسكوس ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
أعلن عن افتتاح الجلسة التشريعية.
السيدين الوزيرين املحترمين،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يخصص املجلس هذه الجلسة للدراسة والتصويت على مشروعي
القانونين التاليين:
 .1مشروع قانون رقم  26.20يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون
رقم  2.20.320الصادرفي  13من شعبان  7( 1441أبريل  )2020املتعلق
بتجاوز سقف التمويالت الخارجية؛
 .2مشروع قانون رقم  27.20بسن أحكام خاصة تتعلق بسيرأشغال
أجهزة إدارة شركات املساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خالل
مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.
لإلشارة ،فإن هذين مشروعي القانونين محاالن على املجلس من
مجلس النواب.
نستهل هذه الجلسة بالدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم
 26.20يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم  2.20.320الصادرفي
 13من شعبان  7( 1441أبريل  )2020املتعلق بتجاوز سقف التمويالت
الخارجية.
الكلمة للحكومة لتقديم مشروع القانون ،السيد الوزيرتفضل.
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السيد محمد بنشعبون ،وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة:
السيد الرئيس،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يطيب لي أن أقف أمامكم لتقديم مشروع القانون رقم  26.20الذي
يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم  2.20.320املتعلق بتجاوز
سقف التمويالت الخارجية.
ومما ال شك فيه أنكم تعلمون بأنه نتيجة لآلثارالسلبية التي خلقتها
جائحة فيروس كورونا على االقتصاد العالمي وعلى جل القطاعات
الحيوية لالقتصاد الوطنيُ ،يتوقع أن تعرف وضعية املوجودات
من العملة الصعبة تراجعا ملموسا ،وذلك جراء تأثر مجموعة من
القطاعات املنتجة للعملة الصعبة ،وعلى الخصوص قطاع السياحة،
واالستثمارات األجنبية املباشرة ،والقطاعات املصدرة ،باإلضافة إلى
تحويالت املغاربة القاطنين بالخارج.
ولتمكين بالدنا من توفير حاجياتها من العملة الصعبة ،وخاصة
عبر اللجوء إلى األسواق الدولية ،أصدرت الحكومة ،بعد أن وافقت
لجنتي املالية بمجلسكم املوقر وبمجلس النواب بتاريخ  7أبريل ،2020
املرسوم بقانون املتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية ،والذي
تم نشره بالجريدة الرسمية في اليوم املوالي ،أي  8أبريل  ،2020وذلك
طبقا ألحكام "الفصل  "81من الدستور الذي ينص في فقرته األولى على
أنه" :يمكن للحكومة أن تصدر ،خالل الفترة الفاصلة بين الدورات،
وباتفاق مع اللجان الي يعنيها األمر في كال املجلسين ،مراسيم قوانين،
يجب عرضها بقصد املصادقة عليها من طرف البرملان ،خالل دورته
العادية املوالية".
ويهدف هذا املشروع إلى استكمال املسطرة املنصوص عليها في
"الفصل  "81من الدستور ،وذلك بعرض املرسوم بقانون السالف
ذكره ،على مجلسكم املوقر ،للمصادقة عليه خالل دورته العادية
الحالية.
وأود التأكيد بأن األمر يتعلق بإجراء استثنائي تمليه الظرفية
غير املسبوقة التي تعيشها بالدنا ،كسائر الدول ،جراء هذه الجائحة،
والهدف منه هوالترخيص لتعبئة موارد إضافية خارجية ،من جهة ألجل
توفيرمستوى كافي من العملة الصعبة يمكن اقتصادنا على الحفاظ على
قدرته على تلبية احتياجات بالدنا من موارد مستوردة أساسية وغذائية
وطاقية ،إضافة إلى تغطية التزاماته الخارجية وأداء خدمة الدين ،ومن
جهة أخرى إلى املساهمة في تمويل عجز امليزانية ،وإلى جانب التمويل
الداخلي.
كما أن من شأن هذه التمويالت الخارجية أن تمكن من ضخ سيولة
إضافية بالنظام البنكي ،ال�شيء الذي سيعزز من قدرته على تمويل
االقتصاد الوطني.
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وينبغي هنا االعتزاز بالثقة والدعم املعبر عنهما من طرف شركائنا
املاليين الدوليين ،سواء الثنائيين أو متعددي األطراف ،لدعم التدابير
املتخذة من طرف بالدنا للحد من آثار هذه األزمة على كل املستويات،
مما سيتيح لنا الحصول على التمويل الخارجي بشروط ميسرة.
والبد هنا من توضيح مسألة هامة وهي أن تحديد املبالغ التي ستتم
تعبئتها عبر اللجوء إلى القروض الخارجية ،يرتبط بالتقييم الدقيق
ملدى تأثير هذه الجائحة على االقتصاد الوطني وعلى احتياطي بالدنا
من العملة الصعبة ،وبطبيعة الحال ،هذا له ارتباط باملدة الزمنية التي
ستستغرقها هذه الجائحة ،وبطريقة الخروج من الحجرالصحي ،ومدى
سرعة تعافي االقتصاديين العالمي والوطني ،بعد اندثارها.
ونحن اليوم نشتغل على عدة سيناريوهات ،حيث قمنا بداية
بسحب التمويالت التي تتميز بإجراءات سحب سريعة من أجل توفير
مبالغ مهمة من العملة الصعبة.
هذا ،وتم فعال بخصوص خط االئتمان والسيولة ..خط االئتمان
والسيولة املعروف ب ـ ( )LPL1مع صندوق النقد الدولي ،حوالي  30مليار
درهم ،والذي يمكن اعتباره وديعة في بنك املغرب لن ترفع من دين
خزينة اململكة ،والخط الوقائي ضد املخاطر الكارثية مع البنك الدولي
ب 270مليون دوالر ،وتعكس هذه التمويالت مدى ثقة املؤسسة املالية
الدولية في صالبة االقتصاد الوطني.
ويندرج سحب هاتين األداتين ضمن السياسة اإلستباقية واإلحترازية
التي نتبعها إلدارة مخاطر االقتصاد الكلي ،سواء في مجال تعزيز العملة
الصعبة ،أو في مجال دعم الجهود املبذولة للتعامل مع اآلثار املالية
السلبية للكوارث ،بما فيها مخاطرانتشاراألوبئة.
وفي املقابل ،البد من التأكيد على أن إلغاء سقف اإلقتراض
الخارجي ،ال يعني اإلفراط في تعبئة القروض الخارجية وذلك لسببين:
األول :هوأن املوارد الخارجية املتاحة ليست متوفرة بصفة متناهية،
خاصة في الظروف الحالية ،حيث أن كل الدول تتطلع للحصول
على نسبة من هذه املوارد ،كما أن كل الجهات املقرضة تضع أسقفا
ملقترضيها ال يمكن تجاوزها؛
ثانيا :وبالنظر إلستراتيجية تدبير الدين املتبعة من طرف بالدنا منذ
عدة سنوات ،والتي تأخذ بعين اإلعتبارتخفيض كلفة التمويل والتحكم
في املخاطروتطويرسوق سندات الخزينة الداخلي ،فإن املوارد الداخلية
تعد أهم مورد تمويل بالنسبة للخزينة ،في حين أن املوارد الخارجية،
رغم أهميتها ،هي موارد مكملة تدخل في إطارتنويع مصادرالتمويل.
ويضاف إلى ذلك ،أن وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
ستتخذ كافة اإلحتياطات فيما يخص تدبير املخاطر املرتبطة بهذا
الدين ،ولن يؤثر الرفع من سقف القروض الخارجية بشكل كبير على
Ligne de Précaution et de Liquidité
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محفظة دين الخزينة ،والتي ال تتعدى حصتها الحالية  %20من مجموع
هذه املحفظة.
السيدات والسادة،
تلكم أهم املعطيات التي آثرت أن أتقاسمها معكم بخصوص
مشروع القانون رقم .26.20
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
والكلمة اآلن ملقرر لجنة املالية والتخطيط والتنمية اإلقتصادية،
لتقديم تقريراللجنة حول مشروع القانون.
بلغ إلى علمي أنه قد وزع إلكترونيا ،التقرير ،ياك السيد رئيس
اللجنة؟ صحيح.
بالنسبة للمناقشة ،فبطبيعة الحال للفرق وللمجموعة ..التقرير،
ال غير بالنسبة للتقرير ،بلغ إلى علمي من طرف اإلدارة ..ديال اإلدارة
بطبيعة الحال ،أنه التقرير وزع إلكترونيا ،إلى ما كانش �شي حاجة حتى
يرسلو لكم آ ااحخوات.
شكرا.
بالنسبة للمناقشة ،فللفرق واملجموعة كذلك وأعضاء املجلس غير
املنتسبين عندهم الحرية في التدخل طبقا للتوزيع الزمني اللي تم اإلتفاق
عليه في السابق في اجتماع ندوة الرؤساء ،أو تقديم املداخالت مكتوبة،
ألن املداخالت مكتوبة قصد إدراجها بطبيعة الحال في املحضر.
شكرا.
شوف لي �شي واحد عفاك باش يقبط من اإلخوان ،السادة الرؤساء
املحترمين ،ها هو غادي يجي �شي حد غادي يقبط عليكم املداخالت.
شكرا.
بما أن حتى �شي حد ما غادي يدخل ،وسوف يتم تقديم املداخالت
مكتوبة ،كما قلت ،قصد إدراجها في محضرالجلسة.
ننتقل للتصويت على املادة الفريدة التي يتألف منها مشروع القانون.
تفضلي ،السيدة الرئيسة ،أنت تفضلين التدخل في هاذ املناقشة
ديال هاذ مشروع القانون ،لك في حدود ستة دقائق.
تفضلي السيدة الرئيسة.

املستشارة السيدة آمال العمري:
فقط ،اإلتحاد املغربي للشغل ،تقييما منه للمسؤولية اللي احنا
كممثلين ديال مركزيتنا في هاذ املؤسسة التشريعية ،ارتأينا باش غادي
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نصوتو باإليجاب على هاذ القانون ،ولكن املفروض أنه بشروط ،هاذ
القانون هذا كيرفع سقف املديونية ،واحنا كتعرفو السيد الوزير ،يعني
أدبياتنا فيما يخص املديونية ،املديونية نعم ،ولكن ملا كتكون أوال،
عدم إغراق البالد باملديونية.
ثانيا ،حسن توزيع ،إلى بغينا نقولو أو استغالل املوارد اللي كتجي من
املديونية ،وبالتالي هذا كيفرض علينا أننا نراقبو ،كان من املفروض أن
هاذ القانون لو لم تكن ظروف استثنائية ،أن يجي مشروع قانون هنايا
أو تجي ( )une loi rectificativeوفيها نتافقو على األولويات ديال البالد،
وعلى ..يعني على حسب تدارسنا وتقييمنا لهاذ األولويات ديال بالدنا في
هاذ الفترة وما بعد الفترة ،يعني ()tout ce qui concerne la gestion
ديال ( ،)la criseمن بعد ،كيمكن لينا نتافقوعلى رفع سقف التمويالت.
اآلن ،والحالة هذه ،وألن اإلتحاد املغربي للشغل ما بغيش يعرقل
السير ديال الحكومة ،واحنا عارفين بأن هاذ الظرفية كتحتم على أنه
حتى ملا كتجي تطلب قرض ،خصك تطلبو وأنت مزال شوية يعني الحالة
تكون ( )la solvabilitéعلى كل حال مزالة ،يعني يمكن في هاذ الظرف،
أحسن من الظرف من بعد ،إال أنه كنطالبو من هاذ املنبر ،باش آن
األوان باش يجي قانون تعديلي ،البد ما يجي قانون تعديلي للمالية ،اللي
غادي نعاودو نراجعو فيه األولويات ونتافقو عليها ،وكتعرفو بأن احنا
األولويات اللي كتهمنا هي األولويات اإلجتماعية اللي كيخص إعادة
ترتيبها وإعادة تسطيرها مرة أخرى.
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السيد رئيس الجلسة:
ربما املديرديال املجموعة وال �شي حاجة من هاذ القبيل.

املستشارالسيد رحال املكاوي:
راه كل�شي خصو يكون توصل بالتقريرباألمس.

السيد رئيس الجلسة:
هاذ ال�شي اللي بلغني ،التقريروزع إلكترونيا.
شكرا.
نمر اآلن إلى التصويت على املادة الفريدة التي يتألف منها مشروع
القانون.
املوافقون..
ال ما كاينش اإلجماع ،ال ،ما كاينش اإلجماع ،احسب لينا السيد
األمين.
املوافقون= 22؛
املعارضون= ( 0ال أحد)؛
املمتنعون= .2
أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:
املوافقون :نفس العدد ،يعني 22؛

شكرا السيد الوزير.
وكننتظرو منك ،باش ..كننتظرو من الحكومة باش أنها تجيب هاذ
القانون ويتافقو عليه ،يعني يتافقو عليه ممثلي األمة بما فيهم ممثلي
الطبقة العاملة.
شكرا مرة أخرى.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الرئيسة.
نمر ..تفضل عن الفريق االستقاللي ،في حدود  16دقيقة.

املعارضون= ( 0ال أحد)؛
املمتنعون= .2
وافق مجلس املستشارين على مشروع قانون رقم  26.20يق�ضي
باملصادقة على املرسوم بقانون رقم  2.20.320الصادر في  13من
شعبان  7( 1441أبريل  )2020املتعلق بتجاوز سقف التمويالت
الخارجية.
وننتقل اآلن للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 27.20
بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات املساهمة
وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خالل مدة سريان حالة الطوارئ
الصحية.

رئيس اللجنة تفضل ،تفضل.

املستشارالسيد رحال املكاوي:

الكلمة للحكومة لتقديم مشروع القانون.

بغيت نأكد أني تأكدت من مصالح ديال اللجنة أنه بعثو باألمس
التقرير ديال هاذ اللجنة لجميع الفرق واملجموعة ،يمكن اإلخوان
ديال ( ) CDT2خصهم غير يشوفو مع الرئيس ديال املجموعة راه من
املفروض..
Confédération Démocratique du Travail
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السيد الوزير ،تفضل.

السيد وزيراالقتصاد واملالية وتحديث اإلدارة:
السيد الرئيس،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
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هاذ مشروع القانون يهدف إلى:
أوال ،استكمال اإلجراءات املتخذة من طرف الدولة لفائدة املقاوالت
من أجل الحفاظ على استمرارية القطاعات الحيوية؛
وثانيا ،إلى التنصيص على مقتضيات تستثني القواعد املنصوص
عليها في قانون شركات املساهمة خالل مدة حالة الطوارئ الصحية.
ويتضمن مشروع هذا القانون املقتضيات التالية:
 أوال ،السماح لشركات املساهمة أن تعقد خالل مدة سريان حالةالطوارئ الصحية مجالسها اإلدارية عبر وسائل االتصال بالصوت
والصورة أو أي وسائل مماثلة ،من أجل حصر الحسابات السنوية
واملصادقة على تقريرالتسيير؛
 ثانيا ،تمكين اإلدارة العامة للشركة من إعداد حسابات مؤقتة،تكون لها حجية قانونية ملزمة للغيرخالل فترة حالة الطوارئ الصحية،
إذا لم تتوفرإمكانية الولوج إلى الوسائل التقنية املذكورة أعاله ،شريطة
تقديم تلك الحسابات املؤقتة للمجلس اإلداري في أجل أقصاه  15يوما
بعد اإلعالن عن رفع حالة الطوارئ الصحية؛
 ثالثا ،الترخيص لشركات املساهمة ذات مجلس الرقابة ومجلساإلدارة الجماعية باستعمال الحسابات السنوية لسنة  2019خالل
فترة حالة الطوارئ الصحية في العالقات مع الغير ،شريطة إحالة
الحسابات املذكورة والوثائق على مجلس الرقابة في أجل ال يتعدى 15
يوما ،يحتسب ابتداء من تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية؛
 رابعا ،السماح للمجالس اإلدارية أو مجالس اإلدارة الجماعيةللشركات التي تدعو الجمهور لإلكتتاب ،بمنح الترخيص خالل فترة
الطوارئ الصحية من أجل إصدار سندات القرض دون اللجوء إلى
الجمعية العامة العادية للمساهمين.
تلكم ،باختصار ،السيدات والسادة املستشارين ،الخطوط
العريضة ملشروع قانون رقم .27.20
وأغتنم هذه الفرصة ألتقدم بخالص الشكر ألعضاء وإدارة لجنة
املالية والتخطيط والتنمية اإلقتصادية بمجلسكم املوقر.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزيرلتقديم املشروع ديال القانون.
الكلمة ملقرر لجنة املالية والتخطيط والتنمية اإلقتصادية لتقديم
تقريراللجنة حول مشروع القانون.
وبخصوص هاذ التقرير ،فبلغ إلى علمي كذلك ..رئاسة الجلسة ،أنه
قد وزع إلكترونيا األمس ،هذه من جهة ،بالنسبة ..في إطارنقطة نظام؟
تفضل السيد الرئيس.
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املستشارالسيد املبارك الصادي:
أنا سولت املديرديال املجموعة ،لم يتوصل بأي تقرير ،لهذا املرجو
من السادة رؤساء اللجان باش يعملو على يعني إيصال التقرير لكل
الفرق واملجموعة حتى هي خصها تتوصل.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
ألن اآلن أنا قلت ،كيما قلت لكم ،بلغ إلى علمي أنه وزع إلكترونيا،
والسيد رئيس اللجنة يؤكد ذلك ،ربما كاين �شي خلل عند اإلخوان في
املجموعة ،ربما دابا ..اإلستدراك ديالو.
شكرا.
بالنسبة للمناقشة ،كما قلت في البداية ،فالفرق واملجموعة
واألعضاء غير املنتسبين عندهم الحرية واإلختيار في التدخل أو تقديم
املداخالت كتابة أو مكتوبة قصد إدراجها ..فاإلخوان يفضلون تقديم
املراسالت أو املداخالت مكتوبة.
ونمرإلى عملية التصويت على مواد مشروع القانون.
املادة األولى:
املوافقون :باإلجماع؛
املعارضون :ال أحد ()0؛
املمتنعون :ال أحد (.)0
املادة الثانية :باإلجماع.
املوافقون :باإلجماع؛
املعارضون :ال أحد ()0؛
املمتنعون :ال أحد (.)0
املادة الثالثة:
املوافقون :باإلجماع؛
املعارضون :ال أحد ()0؛
املمتنعون :ال أحد (.)0
املادة الرابعة:
املوافقون :باإلجماع؛
املعارضون :ال أحد ()0؛
املمتنعون :ال أحد (.)0
أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:
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املوافقون :باإلجماع؛
املعارضون :ال أحد ()0؛
املمتنعون :ال أحد (.)0
إذن ،وافق مجلس املستشارين على "مشروع قانون رقم 27.20
بسن أحكام خاصة تتعلق بسيرأشغال أجهزة إدارة شركات املساهمة
وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خالل مدة سريان حالة الطوارئ
الصحية".
شكرا للجميع.
ورفعت الجلسة.

امللحق :املداخالت املسلمة مكتوبة لرئاسة الجلسة.
 .Iمشروع قانون رقم  26.20يق�ضي باملصادقة على املرسوم
بقانون رقم  2.20.320الصادر في  13من شعبان  7( 1441أبريل
 )2020املتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية.
 )1مداخلة الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية:
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على سيد الخلق أجمعين.
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
بمجلس املستشارين في مناقشة مشروع قانون رقم  26.20الذي
يق�ضي املصادقة على املرسوم بقانون رقم  2.20.320املتعلق بتجاوز
سقف التمويالت الخارجية ،الذي لجأت إليه الحكومة نتيجة لآلثار
السلبية التي خلفتها جائحة فيروس کورونا "كوفيد "19-على االقتصاد
العالمي وعلى جل القطاعات الحيوية لالقتصاد الوطني ،مما سيؤثر
ال محالة على املوجودات من العملة الصعبة ،وسيؤدي إلى تراجعها
بشكل ملموس نتيجة لتأثرمصادرهذه العملة الصعبة من قبيل قطاع
السياحة واالستثمارات األجنبية املباشرة والقطاعات املصدرة ،ناهيك
عن تحويالت املغاربة املقيمين بالخارج ،مما دفع الحكومة إلى اللجوء
لهذا اإلجراء لتمكين بالدنا من توفير حاجياتها من العملة الصعبة
خاصة ،عبر اللجوء إلى األسواق الدولية لالقتراض ،وسعت إلى اقتراح
تجاوز سقف التمويالت الخارجية ،املحدد في 31مليار درهم بموجب
املادة  43من قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية .2020
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السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
ال يسعنا هنا سوى اإلشادة بالطريقة التي تفاعلت بها الدولة
املغربية ،بقيادة صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا،
وبشكل سريع مع انتشار جائحة كورونا "كوفيد ،"19-الذي أثر بشكل
كبير على التحركات البشرية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية في
كل ربوع العالم ،حيث كانت اململكة املغربية من الدول األولى في العالم
التي اتخذت قرارات جريئة وسريعة احترازية للحد من انتشارهذا الوباء،
رغم ما يمكن أن تخلفه هذه القرارات من تأثيرات على كل املستويات،
لكنها راهنت على سالمة أفرادها قبل كل �شيء.
وبما أن املناسبة شرط ،ال يفوتنا التذكيرأن حزب االستقالل طالب
بإعادة هيكلة قانون املالية ،من أجل الحفاظ على الشغل وعلى القدرة
الشرائية للمواطنين ،وعلى سيادة القرار االقتصادي والعمل على خلق
فرص شغل جديدة بوضع برنامج وطني لألوراش الوطنية ذات املنفعة
العامة ،وليس فقط البحث عن مصادر توفير العملة الصعبة ،أي
مطالبتنا بالنظر للتدبير الوطني في شموليته ،لكن الحكومة لجأت إلى
تفعيل الفصل  81من الدستور حيث قامت بإصدار مرسوم بقانون
فقط ،ونستغل هذه املناسبة لتجديد مطلبنا هذا الذي ال نريد أن
يدخل ضمن املزايدات السياسية ،وأن تنظر الحكومة إلى هذا االقتراح
بنظرة إيجابية نظرا للحاجة امللحة له في هذا الظرف بالذات.
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
إننا في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية نتفهم لجوء الحكومة
إلى سن هذا املرسوم بقانون نظرا للحاجة إلى تمويالت خارجية بالعملة
الصعبة ،ارتباطا بظروف الحجر الصحي املفروض وطنيا ودوليا ،وآثاره
السلبية الثابتة على االقتصاد الوطني وعلى احتياطي املغرب من العملة
الصعبة بالخصوص .ونتفهم أن بلدنا في حاجة إلى تمويل حاجيات
الخزينة ،كما أن هناك حاجيات أخرى ال يمكن االستجابة لها إال من
خالل التمويل الخارجي والعملة الصعبة ،وهي الحاجة املرتبطة بعجز
الحساب مليزان األداءات ،وهو نتيجة الفرق بين الصادرات والواردات
من السلع والخدمات والتحويالت من وإلى بالدنا.
مما يلزم املغرب بتوفير احتياطي مالئم من العملة الصعبة لتمويل
وارداته من السلع والخدمات واقتناء كل ما يحتاجه من األمور األساسية
من مواد التجهيز واملواد الغذائية والطاقية وغيرهما ومن املعدات
والتجهيزات الطبية واألدوية مما نستورده من الخارج ويؤدى مقابله
بالعملة الصعبة.
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السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
إننا في ختام مداخلتنا هاته نعلن أننا سنصوت باإليجاب على
مشروع القانون رقم  ،26.20ونرى أنه من واجبنا الوطني أن نلفت انتباه
الحكومة ،وندعوها بكل ثقة ومسؤولية إلى أال تركن إلى هذا الحل فقط
لحل مشكل العملة الصعبة ،بل ندعوها إلى تشجيع بعض املنتجات
الصناعية التي يمكن تصديرها ،والتفكير في الرفع الجزئي للحجر على
بعض االستثمارات األجنبية ببلدنا ،مع الحرص على توفيرجميع شروط
السالمة للمستخدمين واألطربهذه املؤسسات االقتصادية.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 )2مداخلة فريق العدالة والتنمية:
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية في مناقشة
مشروع القانون رقم  26.20يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون
رقم  2.20.320املتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية ،في ظل هذه
الوضعية الصعبة التي تعيشها بالدنا ،فال شك أن انتشارهذا الفيروس
املستجد اضطر بالدنا إلى اتخاذ مجموعة من التدابير واإلجراءات
الحازمة للحفاظ على صحة املواطنين ،خاصة باعتماد الحجر الصحي،
للحد من سرعة انتشاره ،وقد كان لذلك من التداعيات ما أثر على
مجمل مكونات االقتصاد الوطني ،ومازالت هذه الوضعية تتفاقم،
حيث مازال حجم الضرر الحاصل لم يتم حصره بشكل دقيق ،ما دامت
بالدنا وعدد من دول العالم التي تربطنا بها عالقات اقتصادية متينة،
تعيش في ظل إجراءات مشددة أثرت على أوضاعها االقتصادية ،ولعل
ما يدعو إلى مزيد من القلق أن بالدنا تعيش حاليا موسما من الجفاف.
وفي ظل هذه الصورة القاتمة التي نعيشها اليوم ،نعتبر في فريق
العدالة والتنمية ،أن بالدنا تتعامل مع هذه األزمة بكثير من الحزم
باتخاذ تدابير استباقية واستشرافية للحد من تداعياتها االجتماعية
واالقتصادية..
ولذا ،فإننا في فريق العدالة والتنمية ،ال يسعنا إلى أن نثمن عاليا ما
بذلته وتبذله الحكومة من مجهودات ،سواء على املستوى االقتصادي
أو االجتماعي أو الصحي ،ونشيد بالعمل الذي تقوم به "لجنة اليقظة"،
كما نتوجه بالتقديرإلى وزارة املالية واألطرالعاملة بها على العمل الجبار
الذي تقوم به في سبيل التنزيل السريع والفعال ملا يتم اتخاذه من تدابير.
كما نحيي بحرارة جميع العاملين بقطاع الصحة ومختلف املتدخلين
اآلخرين على ما يبذلونه من مجهودات للتصدي النتشار هذا الوباء،
كما ننوه باالنخراط القوي للقوى الحية في البالد وعموم املواطنين في
مجهود دعم "الصندوق الوطني ملواجهة تداعيات وباء كورونا" الذي تم
إحداثه بمبادرة لجاللته.
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السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
إن من بين املؤشرات الدالة على حجم الضرر الذي لحق باالقتصاد
الوطني:
99انخفاض حجم الصادرات بشكل غير مسبوق بسبب تراجع
الطلب الخارجي املوجه للمغرب؛
 9 9ضعف تحويالت املغاربة املقيمين بالخارج؛
 9 9ضعف االستثمارات األجنبية املباشرة؛
 9 9التوقف التام لعائدات السياحة.
باإلضافة إلى تأثرعدد من القطاعات الحيوية كالنسيج والصناعات
التصديرية وصناعة السيارات وغيرها من القطاعات األخرى.
وبالنظرإلى ما لهذه املؤشرات من تأثيرسلبي على ما تتوفرعليه بالدنا
من احتياطات من العملة الصعبة ،فإننا نعتبرفي فريق العدالة والتنمية
أن اللجوء إلى االقتراض الخارجي أمرمبرر بل ومطلوب ،خاصة وأن هذه
االحتياطات ضرورية لتمويل مختلف العمليات التي تقوم بها بالدنا على
املستوى الخارجي ،وخاصة ما يرتبط منها بالحصول على املستلزمات
الالزمة ملواجهة تداعيات هذه الجائحة في الوقت الراهن ،غيرأننا ندعو
من جهة أخرى إلى اتخاذ ما يتطلبه األمرمن حزم في تدبيرمخاطرالدين
الخارجي ،وتنويع الجهات املقترض منها وبنسبة فائدة مقبول.
وختاما ،نؤكد في فريق العدالة والتنمية أن هذه الظرفية تقت�ضي
التعبئة الشاملة باالنخراط الجماعي ملختلف مكونات املجتمع املغربي،
حكومة وبرملانا وأحزابا سياسية وهيئات نقابية ومقاوالت ومؤسسات
وهيئات عامة وخاصة ومجتمع مدني ومواطنين ومواطنات ،والعمل
بحس وطني بعيدا عن املزايدات ،ووضع مصلحة وطننا فوق كل اعتبار.
وتقت�ضي هذه املصلحة تعبئة الجهود لتحصين اإلجماع الوطني
الحاصل اليوم في ظل هذه األزمة الصحية غير املسبوقة ،فاملغاربة
عازمون من خالل هذا الحس التضامني حفظ هذا الوطن وترسيخ ما
راكمه من مكتسبات في مختلف املجاالت ،خاصة ما يتعلق منها بالجانب
الديمقراطي والحقوقي.

 )3مداخلة فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب:
السيد رئيس الجلسة املحترم،
السيد وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يطيب لي باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب ،على إثر
الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم  26.20يق�ضي باملصادقة
على املرسوم بقانون رقم  2.20.320يتعلق بتجاوز سقف التمويالت
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الخارجية ،أن أنوه باألجواء اإليجابية التي سادت خالل هذه الجلسة
العامة التشريعية ،وباالنخراط الفاعل لكل املستشارات واملستشارين
الذين حضروا أشغالها ،مع استحضار الظرفية الصعبة التي تمر منها
بالدنا وأكثر من  200دولة وإقليم في العالم بسبب تداعيات جائحة
فيروس "كورونا" املستجد ،آملين من الجميع ،التضامن والتعبئة
واالنخراط وااللتزام ملواجهة آثارهذه األزمة.
كما أتقدم لكم ،السيد الوزير املحترم ،بهذه املناسبة ،بالشكر
الجزيل على عرضكم القيم والشامل ،الذي سيساهم في تيسير مسطرة
الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم  26.20يق�ضي باملصادقة
على املرسوم بقانون رقم  2.20.320يتعلق بتجاوز سقف التمويالت
الخارجية ،على مستوى الجلسة العامة التشريعية ،تطبيقا ألحكام
الفصل  81من الدستور ومقتضيات املادة  254من النظام الداخلي
ملجلس املستشارين.
السيد الرئيس املحترم،
يندرج مشروع قانون رقم  26.20قيد الدراسة والتصويت أمام
الجلسة العامة التشريعية في سياق دولي ووطني خاص ودقيق بسبب
التداعيات السلبية وغير املتوقعة التي ترتبت عن انتشار فيروس
كورونا "كوفيد "19-على االقتصاد العالمي وعلى أغلبية القطاعات
االقتصادية واملالية للمنظومة الوطنية.
واستنادا لنتائج البحث الظرفي الصادر عن املندوبية السامية
للتخطيط لدى املقاوالت املنظمة بهدف تقييم األثر املباشر لهذه األزمة
على وضعية املقاوالت باملغرب خالل الفترة املمتدة من  1إلى  3أبريل
 ،2020في إطار رصد اآلثار االقتصادية واالجتماعية لألزمة الناتجة
عن انتشار الجائحة على االقتصاد الوطني؛ فإن القطاعات األكثر
تضررا تشمل باألساس قطاع الخدمات ( %89من املقاوالت النشيطة
في قطاع خدمات اإليواء الفندقي واملطاعم في وضعية التوقف عن
ممارسة النشاط االقتصادي بسبب تأثير "كوفيد )"19-وفقدان ما
يقارب  245.000منصب شغل ،أي بنسبة  %17,5من إجمالي عدد
املشتغلين في هذا القطاع ،وهي من أكثر القطاعات االقتصادية املدرة
للعملة الصعبة ،إضافة للقطاعات التصديرية (أعلنت حوالي %67
من املقاوالت املصدرة باملغرب عن تضررها من جراء األزمة الوبائية
الحالية ،مما نتج عنه تخفيض أزيد من  133.000منصب شغل في
قطاع التصدير) إضافة لتحويالت املهاجرين املغاربة بالخارج.
وللتذكير فقط ،فإن احتياطي العملة الصعبة من النقد األجنبي
ببالدنا استقر ،بحسب بنك املغرب ،في  241مليار درهم بنهاية شهر
مارس  ،2020وهو ما يكفي لتغطية خمسة أشهرمن الواردات فقط.
السيد الرئيس املحترم،
إننا في فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب نثمن أحكام املادة
الفريدة من مشروع قانون رقم  26.20يق�ضي باملصادقة على املرسوم

7505

بقانون رقم  2.20.320يتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية،
ونتمنى أن يشكل أداة تمويلية للحد من األثر االجتماعي واالقتصادي
كاف من
لجائحة "كوفيد "19-ويسمح لبالدنا بالحفاظ على مستوى ٍ
االحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط عن ميزان املدفوعات.
وأخيرا ،وانسجاما مع موقف فريقنا داخل اللجنة البرملانية املختصة
بخصوص مشروع قانون رقم  26.20املومأ إليه أعاله ،فإننا نصوت
على مشروع هذا القانون باإليجاب.
وشكرا على حسن إصغائكم.

 .IIمشروع قانون رقم  27.20بسن أحكام خاصة تتعلق بسير
أشغال أجهزة إدارة شركات املساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها
العامة خالل مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.
 )1مداخلة الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية:
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على سيد الخلق أجمعين.
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
بمجلس املستشارين في مناقشة مشروع قانون رقم  27.20بسن أحكام
خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات املساهمة وكيفيات
انعقاد جمعياتها العامة خالل مدة سريان حالة الطوارئ الصحية،
والذي يأتي على إثر اإلجراءات املتعلقة بضرورة الحد من االجتماعات
والتجمعات ،تطبيقا إلجراءات الحجر الصحي املقررة بموجب حالة
الطوارئ الصحية التي أعلنت عنها بالدنا والتي تتزامن مع فترة حصر
الحسابات السنوية ،حيث تواجه الشركات صعوبات فيما يخص
انعقاد هيئاتها التداولية من أجل حصر الحسابات املتعلقة بالسنة
املالية  2019طبقا ملقتضيات القانون رقم  17.95املتعلق بشركات
املساهمة.
وهو املشروع الذي يسعى أيضا إلى استكمال اإلجراءات املتخذة
من طرف الدولة لفائدة املقاوالت ،السيما عبر اعتماد مساطر مرنة في
التدبير لفائدة املؤسسات واملقاوالت العمومية والخاصة للحفاظ على
استمرارية القطاعات الحيوية.
كما يهدف إلى التنصيص على مخالفة القواعد املنصوص عليها
بمقت�ضى قانون شركات املساهمة ،واملتعلقة بالدعوة واإلعالم ومداولة
وانعقاد اجتماع الجمعية العامة وأجهزة اإلدارة والرقابة لشركات
املساهمة ،خالل مدة حالة الطوارئ الصحية ،وذلك بهدف وضع
إجراءات مرنة ومالئمة لفائدة هذه الشركات.
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السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
من خالل اطالعنا على مشروع القانون املذكور نسجل أنه يسعى:
 اعتماد مساطر مرنة في تسيير املؤسسات واملقاوالت العموميةوالخاصة من أجل الحفاظ على استمرارية القطاعات الحيوية؛
 وضع إجراءات مرنة ومالئمة لفائدة هذه الشركات؛ عقد املجالس اإلدارية لهذه املؤسسات عبر وسائل االتصالبالصوت والصورة وأي وسائل مماثلة؛
 تمكين اإلدارة العامة للشركات من إعداد حسابات مؤقتة تكونلها حجية قانونية ملزمة للغير خالل فترة حالة الطوارئ الصحية ،إذا
لم تتوفر إمكانية الولوج إلى الوسائل التقنية املذكورة أعاله ،شريطة
تقديم تلك الحسابات املؤقتة للمجلس اإلداري في أجل أقصاه  15يوما
بعد اإلعالن عن رفع الطوارئ الصحية؛
 الترخيص لشركات املساهمة ذات مجلس الرقابة وذات مجلساإلدارة الجماعية ،باستعمال الحسابات السنوية لسنة  ،2019خالل
فترة حالة الطوارئ الصحية ،في العالقة مع الغير ،شريطة إحالة
الحسابات املذكورة والوثائق على مجلس الرقابة في أجل ال يتعدى 15
يوما يحتسب من تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية؛
 السماح للمجالس اإلدارية أو مجالس اإلدارة الجماعية للشركاتالتي تدعو الجمهور لالكتتاب ،بمنح الترخيص ،خالل فترة الطوارئ
الصحية ،من أجل إصدار سندات القرض دون اللجوء إلى الجمعية
العامة العادية للمساهمين.
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
ال يفوتنا في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية أن ننوه بالسرعة
التي تم بها إعداد هذا املشروع قانون لتمكين مجموعة من الشركات
من ضمان استمراريتها والذي كنا نتمنى أن يشمل أصنافا أخرى من
الشركات من قبيل الشركات ذات املسؤولية املحدودة ،كما ال نخفي هنا
تخوفنا من أن تمنح مقتضيات مشروع القانون هذا صالحيات واسعة
للمسيرين على حساب املساهمين.
وإذا كنا نشيد بالعمل الكبير الذي تقوم به "لجنة اليقظة
االقتصادية" تحت التوجيهات السامية لجاللة امللك محمد السادس
نصره هللا ،واتخاذها مجموعة من القرارات التي همت بالدرجة األولى
املواطن واملقاولة ،في الشقين االجتماعي واالقتصادي ،فإننا في الفريق
االستقاللي نطالب باالنخراط في صناعة نموذج تنموي جديد لبالدنا
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بعد أزمة كورونا ،ألننا اليوم نعيش لحظة إجماع وطني ينظر فيه كل
الفرقاء إلى مستقبل واعد ويسعون جاهدين في إنجاحه ،وكما تعلمون
فإن حزب االستقالل وجه مذكرة إضافية إلى اللجنة الخاصة بالنموذج
التنموي توضح رؤيته للعديد من القضايا والدروس التي تم استيقاؤها
من خالل العيش في ظل الحجر الصحي والتي يجب أن تأخذ بعين
االعتبارعند صياغة النموذج التنموي املغربي الجديد.
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
ونحن نناقش طرق تدبير الشركات واملقاوالت إلحدى آليات تسيير
اجتماعاتها في ظل االنضباط ملا يفرضه الحجر الصحي ،البد أن نجدد
لفت انتباه الحكومة إلى الوضعية االقتصادية الصعبة التي تعيشها
املقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة جراء تعامل البنوك
معها ،والتي خلفت إشكالية السيولة لدى هذه املقاوالت ،حيث أن
بعض املؤسسات البنكية لم تنضبط لقرارات وتوصيات لجنة اليقظة
مثل التعامل مع "ضمان أوكسجين" ( ،)Oxygèneمما دفع الفريق
االستقاللي للوحدة والتعادلية في شخص رئيسه إلى أن يراسل كل من
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة والسيد والي بنك املغرب واملدير
العام ملجموعة القرض الفالحي باملغرب في  16أبريل  ،2020ليتحمل
كل واحد مسؤوليته في تنفيذ توصيات اللجنة املذكورة ،وحل إشكالية
القروض املمنوحة من البنوك للمقاوالت الصغيرة جدا والصغرى
واملتوسطة ،مع تدقيق طرق أدائها ،والفوائد املترتبة عليها وكيفية
احتسابها من لدن األبناك طيلة مدة الطوارئ الصحية ،ألننا نسجل
عدم وضوح عالقة بعض األبناك بهذه املقاوالت ،ويعتبر لجوء بعض
األبناك إلى مسطرة ترتيب فوائد إضافية لتأجيل سداد القروض مثاال
صارخا على هذا االلتباس.
كما ال يفوتنا أن ندعو الحكومة إلى مراعاة وضعية التجار الصغار،
والذين يقومون بدور كبير لضمان التموين داخل األحياء ،ويشكلون
كذلك محالت قرب لجميع فئات املواطنين ،فالبد من مساعدة هذه
الفئة على غراراملقاول الذاتي.
وال نخفي عليكم تخوفنا من إشكالية تستر بعض املقاوالت وراء
عدم توفرها على السيولة لطرد مستخدميها أو التصريح بعكس حقيقة
وضعها املالي لالستفادة من دعم "صندوق تدبير جائحة كورونا" ،كما
سجلنا بخصوص بعض القطاعات خالل شهرمارس املا�ضي.
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
في ختام مداخلتنا هاته نعلن أننا سنصوت باإليجاب على مشرع
القانون رقم  ،27.20إيمانا منا بضرورة ابتكار تدابير جديدة في التدبير
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والتسييرالعام واملقاوالتي ،ويعتبراستغالل التكنولوجيا الحديثة في ذلك
أهم مدخل لهذا التجديد ،داعين بكل مسؤولية إلى الحرص على احترام
شروط سالمة وصحة العاملين بمختلف املقاوالت ،داعين الحكومة إلى
اإلسراع في التفكيرفي سيناريوهات ما بعد رفع الحجرالصحي .راجين من
هللا عزوجل أن يعجل بفك هذه األزمة عن بالدنا.
والسالم عليكم ورحمة من هللا وبركاته.

 )2مداخلة فريق العدالة والتنمية:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية في مناقشة
مشروع القانون رقم  27.20بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال
أجهزة إدارة شركات املساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة
خالل مدة سريان حالة الطوارئ الصحية ،وهي مناسبة ننوه خاللها
باملجهودات التي تبذلها الحكومة ،تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك
نصره هللا ،في سبيل الحد من تداعيات هذا الوباء على املستويين
االقتصادي واالجتماعي.
وبالنظرإلى أن املقاوالت املغربية من بين أكثراملتضررين بهذه األزمة
مع ما لذلك من انعكاسات على الجانب االجتماعي ،فإننا ،في فريق
العدالة والتنمية ،نقدر اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة اتجاه هذه
املقاوالت ،سواء بتخفيف عبء املستحقات عليها ودعم ماليتها ،أو
بدعم االستثماروتيسيرالولوج للصفقات ،وذلك من خالل:


 تعليق أداء املساهمات االجتماعية إلى غاية  30يونيو 2020؛

  تمكين بعض املقاوالت من تأجيل وضع التصريحات الضريبية
حتى  30يونيو  ،2020إذا رغبت في ذلك؛


 تعليق املراقبة الضريبية إلى أواخرشهريونيو 2020؛



 العمل على تسريع وتيرة أداء مستحقات املقاوالت؛

  إحداث آلية جديدة للضمان ،على مستوى "صندوق الضمان
املركزي" ،تحت اسم "ضمان أوكسجين" لتيسير ولوج املقاوالت في
وضعية صعبة إلى تمويالت بنكية إضافية.
وندعو بهذه املناسبة القطاع البنكي إلى االنخراط اإليجابي والفعال
وبحس تضامني في تنزيل ما تتخذه بالدنا من إجراءات متعلقة بمجال
اشتغالها.
كما نثمن في هذا اإلطار ،العمل الجبار الذي تقوم به عدد من
املقاوالت في توفير املستلزمات الضرورية ملواجهة انتشار هذا الفيروس
املستجد ،وكذا املقاوالت التي تستمر في العمل لتزويد السوق الوطنية
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باملواد الضرورية واملستلزمات والخدمات األساسية.
وعالقة بمضمون مشروع القانون الذي نحن بصدد مناقشة
مضامينه اليوم ،فال يسعنا في فريق العدالة والتنمية إال أن نؤيده،
باعتباره يدخل في إطار اإلجراءات املطلوبة للتأقلم مع الوضعية التي
فرضتها حالة الطوارئ الصحية ،حيث تم منع التجمعات ،األمر الذي
يحول دون انعقاد هيئات شركات املساهمة التداولية من أجل مباشرة
العمليات الضرورية الستمرار نشاطاتها وفق الكفيات التي يحددها
القانون رقم  17.95املتعلق بشركات املساهمة ،خاصة فيما يتعلق
بعقد االجتماعات املطلوبة لحصر الحسابات املرتبطة بالسنة املالية
 ،2019وكذا بإصدار سندات القرض بالنسبة للشركات التي تدعو
الجمهور إلى االكتتاب ،حيث سيتم السماح ملجالس اإلدارة بذلك دون
اللجوء إلى الجمعيات العامة العادية.
نحن إذا بصدد مقتضيات قانونية تتيح املرونة املطلوبة فيما يتعلق
بسير أشغال أجهزة إدارة شركات املساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها
العامة خالل فترة حالة الطوارئ الصحية .وهو أمر مطلوب وضروري
ما دامت هذه الشركات تشتغل في العديد من القطاعات الحيوية التي
نحن في حاجة ماسة إلى استمرارها في العمل في الوضع الراهن ،وأي
اضطراب في سيرها سيساهم في تفاقم أزمة االقتصاد الوطني.
وعلى هذا األساس سيصوت فريقنا على مشروع القانون باإليجاب.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

 )3مداخلة فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب:
السيد رئيس الجلسة املحترم،
السيد وزيرالصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يطيب لي باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب -على إثرمناقشة
مشروع قانون رقم  27.20بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال
أجهزة إدارة شركات املساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خالل
مدة سريان حالة الطوارئ الصحية الذي يدخل ضمن اختصاص لجنة
املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية -أن أنوه باألجواء اإليجابية
التي سادت خالل هذه الجلسة العامة التشريعية ،بما يساهم في
تيسير مسطرة الدراسة والتصويت على مشروع هذا القانون ،من قبل
السيدات والسادة املستشارين على مستوى الجلسة العامة.
السيد الرئيس املحترم،
يأتي مشروع القانون رقم  27.20بسن أحكام خاصة تتعلق بسير
أشغال أجهزة إدارة شركات املساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة
خالل مدة سريان حالة الطوارئ الصحية ،قيد الدراسة والتصويت
أمام الجلسة التشريعية العامة ،في سياق استكمال اإلجراءات املتخذة
من طرف الدولة لفائدة املقاوالت ،السيما عبر اعتماد مساطر مرنة في
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التدبير لفائدة املؤسسات واملقاوالت العمومية والخاصة للحفاظ على
استمرارية القطاعات الحيوية ،من خالل التنصيص على مخالفة
القواعد املنصوص عليها بمقت�ضى قانون شركات املساهمة ،واملتعلقة
بالدعوة واإلعالم ومداولة وانعقاد اجتماع الجمعية العامة وأجهزة
اإلدارة والرقابة لشركات املساهمة ،خالل مدة حالة الطوارئ الصحية،
وذلك بهدف وضع إجراءات مرنة ومالئمة لفائدة هذه الشركات من
خالل منح مجالس اإلدارة ،بالنسبة إلى شركات املساهمة التي لم
تقم بعقد مجلسها اإلداري قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية ،عقد اجتماعاتها ،خالل مدة سريان حالة الطوارئ الصحية،
عبر وسائل االتصال بالصوت والصورة أو أي وسائل مماثلة ،من أجل
حصرالحسابات واتخاذ القرارات املنصوص عليها في املادتين  72و306
من القانون رقم  17.95املتعلق بشركات املساهمة.
السيد الرئيس املحترم،
رغم تثميننا في فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب ألحكام مشروع
القانون رقم  27.20بسن أحكام خاصة تتعلق بسيرأشغال أجهزة إدارة
شركات املساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خالل مدة سريان
حالة الطوارئ الصحية ،فنحن نأمل من الحكومة ممثلة في الوزارة
الوصية بإيجاد مخرج قانوني كفيل بتصحيح قرارات أجهزة اإلدارة
واإلدارة الجماعية والرقابة في شركات املساهمة بمناسبة حصرها
للحسابات للسنة املالية  2019السابقة لتاريخ نشرهذا القانون ،بسبب
تداعيات آثارفيروس كورونا املستجد الذي يجعل تنفيذ االلتزام بتحقق
قاعدة النصاب القانوني املنصوص عليها في املادة  50من القانون رقم
 17.95وعقد الجموع العامة العادية للمساهمين في شركات املساهمة
داخل األجل القانوني مستحيلين بسبب القوة القاهرة تطبيقا للفصل
 269من الظهير الشريف بمثابة قانون االلتزامات والعقود واملادة
السادسة من املرسوم بقانون رقم  2.20.292صادر في  23مارس 2020
يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن
عنها ،وبالتالي ترتيب األثر القانوني املناسب املانع من إعمال جزاء
البطالن والعقوبات الجنائية املنصوص عليها في قانون  17.95املتعلق
بشركات املساهمة خالل الفترة االنتقالية لحالة الطوارئ الصحية.
وأخيرا ،وانسجاما مع موقف فريقنا داخل اللجنة البرملانية املختصة
بخصوص مشروع قانون رقم  27.20بسن أحكام خاصة تتعلق بسير
أشغال أجهزة إدارة شركات املساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة
خالل مدة سريان حالة الطوارئ الصحية ،فإننا نصوت على مشروع
هذا القانون باإليجاب.
وشكرا على حسن إصغائكم.
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 .IIIمداخلة الفريق الحركي حول مشروعي القانونين:
 مشروع قانون  26.20يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم 2.20.320الصادر في  13من شعبان  1441املوافق  7أبريل 2020
املتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية.
 ومشروع قانون رقم  27.20بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغالأجهزة إدارة شركات املساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة
خالل مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزيراملحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني باسم الفريق الحركي أن أتدخل في مناقشة مشروعي
القانونين  26.20املتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية ومشروع
قانون رقم  27.20املتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات املساهمة
وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خالل مدة سريان حالة الطوارئ
الصحية.
في البداية البد أن نؤكد على اعتزازنا وفخرنا باملبادرات املتميزة
والحكيمة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وبحكمته
وتبصره في ظرف عصيب يعرفه العالم جراء االنعكاسات السلبية
على الحياة االقتصادية واالجتماعية والصحية املرتبطة بوباء كورونا.
هذه املبادرات التي لقيت ترحيبا من قبل الحكومة والشعب ومختلف
املؤسسات سواء بالقطاع العام أو الخاص لينخرط الجميع في إجماع
وطني كل من موقعه ،ملواجهة تف�شي هذه الجائحة العاملية والخروج
منها بأقل األضرار .وهوبالفعل ما ملسناه من خالل مجموعة من التدابير
االستباقية واالحترازية والوقائية التي اتخذتها بالدنا مبكرا والتي بفضلها
تجنبنا األسوأ ،وهو ما أشادت به مجموعة من املنابراإلعالمية الدولية.
السيد الوزير،
نحن في الفريق الحركي ندعم اللجوء إلى التمويالت الخارجية خاصة
في هذا الظرف العصيب ،وهي مرحلة استثنائية أملتها ظروف غير
مسبوقة يعيشهـا العــالم بأسره ،وذلك مـن أجــل توفـير العمـلة الصعبـة
حـتى يتمكــن
اقتصادنا من الحفاظ على قدرته على تلبية حاجيات املواطنين
من مواد أساسية مستوردة ،علما أن هناك قطاعات استراتيجية
التي كانت تجلب العملة الصعبة تضررت بشكل كبير ،وعلى سبيل
املثال ال الحصر ،قطاع السياحة وتحويالت املغاربة املقيمين بالخارج
واالستثمارات األجنبية املباشرة وغيرها .كما أننا نحن أيضا مع مشروع
قانون الشركات املساهمة ،وهي مناسبة نلتمس من الحكومة تعميم
هذا اإلجراء على باقي الشركات األخرى التي لها آجال قانونية أخرى .وبما
أننا نتحدث على الشركات أغتنم هذه الفرصة للتأكيد على افتخارنا
واعتزازنا بالشركات واملقاوالت الوطنية التي استطاعت في ظرف وجيز
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من تحويل إنتاجاتها وتطويرها من أجل توفيرالكمامات وأجهزة التنفس
االصطناعي .كما أنها مناسبة أيضا لنقول للحكومة على ضرورة تشجيع
ودعم الشباب املبتكر وأصحاب املبادرات الحرة التي يزخر بها وطننا
الحبيب ،كما أننا نشكر الحكومة على دينامية الرقمنة التي انخرط فيها
املغرب وعلى دور بنك املغرب ،إال أنه ال ينبغي أن تذهب هذه املجهودات
أدراج الرياح أمام جشع األبناك .فاليوم نحن لسنا أمام البحث عن
الربح ،هذا وقت التضامن وعليه البد من انخراط األبناك في هذا
املجهود التضامني للدولة ،وذلك بخفض فوائد القروض وتبسيط
املساطر لتمكين املواطنين واملقاوالت من السيولة ،فإذا كانت الدولة
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عبر"ضمان أوكسجين" تتحمل  95باملائة من املخاطربينما األبناك  5في
املائة ،فالبد لها من تخفيض فوائد القروض إن لم نقل بإلغائها حتى ال
نخلف املوعد.
وقبل الختام ،البد من التأكيد على ضرورة االهتمام بالفئات الهشة
وخاصة باملغرب العميق التي تصرخ من أجل الحصول على لقمة
العيش في هذا الظرف الصعب.
وإننا في الفريق الحركي نتفاعل باإليجاب مع هذين املشروعين.
والسالم عليكم.
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التاريخ :الثالثاء  18رمضان 1441هـ ( 12ماي 2020م).
الرئاسة :املستشارالسيد عبد القادرسالمة ،الخليفة الرابع للرئيس.
التوقيت :ساعة وسبع دقائق ،ابتداء من الساعة الثانية عشروالدقيقة
السابعة عشرزواال.
جدول األعمال :مناقشة األسئلة الشفهية.

عدد 9–91لاوش 9وش 1(99وينوي 1وي )1

 عدد األسئلة الشفهية 10 :أسئلة؛ عدد األسئلة الكتابية 63 :سؤاال.ونحيط املجلس املوقر ،أننا سنكون على موعد مباشر بعد هذه
الجلسة مع جلسة عامة تشريعية مخصصة للدراسة والتصويت على
مشروع قانون رقم  23.20يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون
املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن
عنها.
شكرا السيد الرئيس.

املستشارالسيد عبد القادرسالمة ،رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
على بركة هللا.
أعلن عن افتتاح الجلسة.
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارين واملستشارات املحترمات،
عمال بأحكام الفصل  100من الدستور ،ووفقا للنظام الداخلي،
وفي ظل هذه الفترة املرتبطة بانتشار وباء كورونا ،قرر مكتب املجلس
بالتنسيق مع الحكومة ملساءلة القطاعات الحكومية املرتبطة بشكل
مباشربتدبيرهذه الجائحة.

شكرا السيد أمين املجلس.
نستهل جدول أعمال هذه الجلسة بالسؤال األول املوجه للسيد
وزير التربية الوطنية حول "التدابير التي اتخذها قطاع التعليم ملواجهة
جائحة كورونا".

وفي هذا اإلطار ،يخصص املجلس هذه الجلسة ملساءلة قطاع
التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي.
وقبل الشروع في تناول األسئلة الشفهية املدرجة في جدول أعمال
هذه الجلسة ،أعطي الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما جد
من مراسالت.
الكلمة للسيد األمين.

املستشارالسيد أحمد تويزي ،أمين املجلس:
شكرا السيد الرئيس.
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على النبي األمين.
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
توصلت رئاسة املجلس في الفترة املمتدة من يوم الثالثاء  5ماي
 2020إلى غاية يومه  12ماي  ،2020بعدد من أسئلة السيدات والسادة
أعضاء املجلس ،كالتالي:

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة
لتقديم السؤال.
تفضلي السيدة املستشارة.

املستشارة السيدة نجاة كمير:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة املستشارة،
السادة املستشارين،
السيد الوزيراملحترم،
ألقت أزمة فيروس كورونا بظاللها على جل القطاعات ببالدنا،
بما في ذلك قطاع التعليم ،ما دفع وزارتكم إلى التحول إلى التعليم
عن بعد ،وذلك بعد قرار تعليق الدراسة بجميع املؤسسات التعليمية
كبديل إلنقاذ املوسم الدرا�سي ،إال أن هذا التحول الذي فرضته هذه
الظروف الحساسة بدل أن يساهم في حل مشكل التدريس في ظل هذه
الجائحة ،أظهرلنا مرة أخرى عمق الهوة بين التعليم العمومي والتعليم
الخصو�صي ،بل وأظهر لنا شرخا كبيرا داخل التعليم العمومي نفسه،
ففي الوقت الذي لم يفرق فيه هذا الفيروس بين غني وفقيروال بين دولة
عظمى ودولة نامية ،نجد أنه ساهم في تكريس ذلك الفرق الشاسع بين
املناطق النائية واملدن فيما يتعلق بظروف التعليم.
في هذا الصدد نسائلكم ،السيد الوزير املحترم ،عن التدابير التي
اتخذتها وزارتكم؟
وما هو تقييمكم ملا تم إنجازه في الواقع فعال؟
وعن مآل املوسم الدرا�سي الحالي؟
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شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السؤال الثاني موضوعه "خطة التعليم عن بعد في ظل كورونا
"كوفيد.""19-
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية لتقديم السؤال.
ال�سي حسن ،تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد الحسن سليغوة:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
زمالئي األعزاء،
السيد الوزير،
يشرفني باسم الفريق االستقاللي أن أقف إجالال واحتراما لجاللة
امللك محمد السادس نصره هللا ،على الخطة املتبصرة والحكمة التي
يضرب بها املثل في العديد من االجتماعات واللقاءات واملناسبات
لبعض الدول العظمى اقتصاديا.
كما نثمن عاليا كل قيم التضامن الوطني والتعبئة الجماعية
التي أبانت عليها مختلف مكونات املجتمع املغربي بروح من التكافل
والتضامن التلقائي والالمشروط ،والتي عبرت عنها من خالل االنخراط
الواسع في حملة املساهمة في تمويل الصندوق الخاص بتدبير جائحة
كورونا الذي دعا إلى إحداثه جاللة امللك نصره هللا ،والتي تجسدت في
كل قيم املواطنة املغربية الحقة.
كما نثمن كل املجهودات التي قامت بها الوزارة ،خاصة بعد قرار
تعليق الدراسة بالنسبة لجميع املؤسسات التعليمية ،وقرار الوزارة
باعتماد منصة رقمية للتعليم عن بعد واعتماد التدريس اإللكتروني
والتلفزي ،وذلك في إطارإجراءات احتواء فيروس كورونا املستجد.
السيد الوزير،
رغم وجود العديد من الصعوبات اللوجيستيكية نظرا لغياب العدة
البيداغوجية الرقمية الجاهزة ،ووجود مناطق دون التغطية بشبكة
األنترنيت وقنوات التلفزة ،بل وحتى اإلذاعة ،زيادة على عدم تملك
بعض نساء ورجال التعليم لألدوات الالزمة لتقديم الدروس عن بعد
ببعض املناطق ،وعدم توفربعض التالميذ على الحواسب ،مما جعلهم
يستعملون الهواتف النقالة ،ال�شيء الذي خلف ردود أفعال متباينة.
لذا نسائلكم السيد الوزير:
 -ما هو التقييم األولي لخطة التعليم عن بعد؟
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 ومتى وكيف ستجرى االمتحانات لطمأنة الرأي العام الوطني؟شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السؤال الثالث موضوعه "التعليم عن بعد وسيناريوهات تدبير ما
تبقى من الزمن املدر�سي في ظل جائحة كورونا".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية لتقديم
السؤال.
السيد الرئيس تفضل.

املستشارالسيد عبد العلي حامي الدين:
شكرا لكم السيد الرئيس.
السيد الوزيراملحترم،
أمام هذه الجائحة غير املسبوقة التي نرجو من هللا سبحانه وتعالى
أن يرفعها عنا في أقرب وقت ،نسائلكم عن تقييمكم لعملية التعليم
عن بعد ،وأيضا عن تصوركم لكيفية إنهاء املوسم الدرا�سي ،ونتمنى
أن تكون الصورة قد اتضحت لدى الحكومة من أجل عرض الخطوط
العريضة لهذا التصور أمام الرأي العام.
شكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:
السؤال الرابع موضوعه "واقع وآفاق منظومة التربية والتكوين في
ظل جائحة كورونا".
الكلمة للسيد رئيس الفريق الحركي لتقديم السؤال.
تفضل السيد الرئيس.

املستشارالسيد أحمد شد:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
أخواتي إخواني املستشارين،
السيد الوزير ،نسائلكم حول التدابير املتخذة إلنجاح السنة
الدراسية في ظل جائحة كورونا وما بعدها؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السؤال الخامس موضوعه "اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها
الوزارة ملواصلة التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا "كوفيد.""19-
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الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار.
تفضل ال�سي لحسن.

املستشارالسيد لحسن أدعي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزيراملحترم،
بعد التدابير واإلجراءات املتخذة ،ما هو تقييمكم لعملية التعليم
والتكوين عن بعد؟
وما هي خطة وزارتكم إلنقاذ املوسم الدرا�سي والجامعي الحالي؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السؤال السادس وموضوعه "مآل املوسم الدرا�سي الحالي".
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ومن تجلياتها تمثيلنا في مختلف دوائر ومراكز االستشارة والقرار بجميع
مستويات منظومة التربية والتكوين إن وطنيا ،جهويا ،أو محليا.
ونشكركم كذلك مجددا على إدماج البعد االقتصادي في املجال
التربوي والبيداغوجي واملعرفي ،بما يحقق إستواءا وانتظاما بين إنتاج
الكفاءات من جهة ،وبين احتياجات طلبات االقتصاد الوطني.
السيد الوزير،
بالرغم من املجهودات املبذولة الجبارة ،املبذولة من طرف "لجنة
اليقظة االقتصادية" من أجل إعطاء انطالقة قوية وصلبة لالقتصاد
الوطني بأقل الخسائر ،إال أنه يتضح ويبدو أن بعض القطاعات
االقتصادية سوف لن تتمكن من الحفاظ على مناصب الشغل بالنسبة
ملواردها البشرية ،وهنا تبرز مركزية وأهمية التكوين املنهي املستمركأداة
فعالة لتنمية مؤهالت وكفايات األجراء ،وكذلك إلعادة تأهيل هاذ
األجراء بالنسبة المتالك املهارات التي تتطلبها املهن الجديدة التي هي في
طور البزوغ واالنبثاق في خضم هذه األزمة.

الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االشتراكي لتقديم
السؤال.

إال أنكم تعرفون ،السيد الوزير ،أن حكامة التكوين املنهي املستمر
تعرف بعض االختالالت ،وقد برزت بشدة واضحة أثناء عمل اللجنة
املشتركة املكلفة بتنزيل القانون  60.17املتعلق بالتكوين املستمر.

املستشارالسيد عبد الحميد فاتحي:

ومساهمة من االتحاد العام ملقاوالت املغرب في تدارك تلك
االختالالت ،وكذلك ملواجهة تلك النواقص ،فقد عهدت رئاسة االتحاد
العام ملقاوالت املغرب لفريقها بمجلس املستشارين بتقديم مقترح
قانون ينصب أساسا ،قانون تعديل القانون السالف الذكر ،ينصب
أساسا حول القطب املتعلق بالحكامة ،وخاصة منه املادة  17املتعلقة
بالبنية اإلدارية الدائمة ،من أجل منحها استقاللية أكثروحياد أكثرحتى
تتمكن من لعب أدوارها كاملة وعلى الوجه املطلوب ،نحن نطرح هذا
املقترح وكلنا أمل ،السيد الوزير ،أن تتفاعلوا وتستجيبوا كما عهدتنا
دائما.

السيد رئيس الفريق ،تفضل.
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
ما هي املخرجات التي تقترحها وزارتكم إلنقاذ املوسم الدرا�سي
الحالي؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السؤال السابع موضوعه "تدابير إجراء االمتحانات اإلشهادية
وأدوارالتكوين املستمرفي مواكبة املقاوالت خالل مرحلة ما بعد الحجر
الصحي".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد العام ملقاوالت
املغرب لتقديم السؤال.
السيد رئيس الفريق ،تفضل.

املستشارالسيد عبد اإلله حفظي:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الوزيراملحترم،
أود أن أشيرفي البداية إلى أننا في االتحاد العام ملقاوالت املغرب نثمن
ونشيد عاليا باملقاربة التشاركية املثلى التي تنهجها وزارتكم املوقرة،

من جهة أخرى ،الهوة الرقمية الشاسعة التي ظهرت ،وكذلك
الخوف من توسع الدائرة ديال الهدر املدر�سي وكذلك إشكالية البحث
العلمي ،هذه هي املواضيع التي طفت على السطح من جراء إطالق
التعليم عن بعد.
شكرا لكم السيد الوزير.
السؤال هو:
مآل املوسم الدرا�سي الحالي واإلختالالت التي تعرفها منظومة
التكوين املستمر؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السؤال الثامن موضوعه "اإلجراءات املتخذة لضمان االستفادة
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من عملية التعليم عن بعد للجميع على قدم املساواة".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد املغربي للشغل.
السيدة الرئيسة تفضلي.
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بمصير االمتحانات ،الجدولة الزمنية وكيفية تنظيم االمتحانات وما
يتعلق بولوج املعاهد العليا واملدارس الوطنية.
وشكرا السيد الوزير.

املستشارة السيدة آمال العمري:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
نسائلكم عن تدبيركم للتعليم عن بعد في هاذ املرحلة ديال الحجر
الصحي؟

آخر سؤال في هذه الجلسة ملجموعة الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل ،في موضوع "مدى مساهمة اإلجراءات املتخذة في تعميق
الفوارق بين املتعلمين".

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السؤال التاسع موضوعه "تدبير القطاع في ظل حالة الطوارئ
الصحية".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الدستوري الديمقراطي
االجتماعي لتقديم السؤال.
تفضل.

املستشارالسيد امللودي العابد العمراني:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزيراملحترم،
السيدات والسادة املستشارين،
نحن في الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي نشد بأيدينا
وبحرارة على كافة أسرة التعليم بكل مستوياته وكافة مكوناته على هاذ
املجهود االستثنائي والرائد الذي ظهر ،والذي جعل أسرة التعليم في
املقدمة مع الجنود الذين واجهوا تف�شي هذا الوباء.
السيد الوزير،
التعليم عن بعد حقق شيئا ما نتائج البد منها وهو بديل ال خيار
عنه في ظل الجائحة ،إال أن نجاحه بشكل تام البد من اتخاذ بعض
اإلجراءات ،خاصة ما يتعلق بالعالم القروي.
فالسيد الوزير ،سواء بالنسبة للتالميذ وال الطلبة في العالم
القروي ،كاين مشاكل ديال الولوج للشبكة ،كاين عندهم نقص في
الوسائل اللي كتستعمل في مجال التعليم عن بعد فيما يتعلق بالهواتف
الذكية والحواسب.
لهذا ،السيد الوزير ،فنحن اليوم ال نسائلكم ولكن نرجو من
أجوبتكم أن تنير الرأي العام ،خاصة اآلباء ،الطلبة ،التالميذ ،وكذلك
أسرة التعليم ،حول ما يتعلق ،ونحن اقتربنا من شهر يونيو ،ما يتعلق

الكلمة لكم السيد الرئيس.

املستشارالسيد املبارك الصادي:
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
في ظل هاذ الظروف ،نسائلكم عن مدى مساهمة اإلجراءات
املتخذة ،خاصة التعليم عن بعد في تعميق الفوارق بين املتعلمين؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد الوزير للرد على تساؤالت السادة والسيدات
املستشارين.
تفضل السيد الوزير.

السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي ،الناطق الرسمي باسم
الحكومة:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
أود بداية أن أعبر لكم عن مشاعر الفخر واالعتزاز التي تغمرني وأنا
أمثل اليوم أمام مجلسكم املوقر ،من أجل تقديم حصيلة تفعيل
االستمرارية البيداغوجية والتدابير التي عملت الوزارة على تفعيلها في
ظل الوضع االستثنائي الذي تعيشه بالدنا بسبب انتشارفيروس كورونا
"كوفيد."19-
هذه املشاعر ،مبعثها التعبئة املجتمعية وروح املسؤولية واملواطنة
والتكافل والتآزر التي عرفتها بالدنا منذ بداية هذه األزمة ،وكذا التضامن
املنقطع النظير بين جميع فئات وفعاليات املجتمع تحت القيادة
الحكيمة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.
وكما يعلم الجميع ،قامت الحكومة ،تحت القيادة الرشيدة
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واإلشراف املباشر لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا،
باتخاذ ،وفق مقاربة استباقية واستشرافية ،مجموعة من التدابير
واإلجراءات ملواجهة تف�شي فيروس كورونا.
ويعتبر قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي من بين القطاعات
الرئيسية التي تقع في قلب تداعيات هذه الجائحة العاملية ،العتبارين
أساسيين على األقل ،فمن جهة يعتبراملجتمع املدر�سي الذي يضم حوالي
 10ماليين تلميذ وطالب ومتدرب ،فضال عن الطاقم اإلداري والتربوي،
كتلة بشرية هائلة يتعين تحصينها حتى ال تصبح املؤسسات التعليمية
بؤرا النتشارفيروس كورونا "كوفيد."19-
ومن جهة أخرى ،يعتبر التعليم خدمة أساسية ال ينبغي التفريط
فيها في أي حالة من األحوال وحقا أساسيا ينبغي تأمينه بشتى األساليب
واإلمكانيات املتاحة.
وعلى هذا األساس ،فإن الوزارة اعتمدت مقاربة تقوم على التفاعل
السريع مع تطور الوضعية الوبائية واتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية
وتربوية تفرضها التطورات الحاصلة.
وهكذا ،بادرت الوزارة في املرحلة األولى النتشار الفيروس على
الصعيد العالمي وبشكل استعجالي إلى تشكيل لجن اليقظة والوقاية
جهويا وإقليميا ،وتكثيف عملية التوعية والتحسيس بهذا الفيروس
وبطرق انتشاره وبأساليب الوقاية منه ،انسجاما مع الدور التربوي
والتوعوي للمدرسة.
ولتجنيب بالدنا مخاطراالنتشارالسريع والواسع لهذا الوباء ،باعتبار
صحة املواطنات واملواطنين أولى األولويات الوطنية في هذه الظرفية
العصيبة ،اتخذت الوزارة قرار تعليق الدراسة الحضورية بمختلف
املؤسسات التعليمية والتكوينية العمومية والخصوصية بمختلف
األسالك التعليمية ابتداء من  16مارس  2020كإجراء وقائي ضروري.
وقد طرحت هذه الوضعية غير املسبوقة واملستجدة على منظومتنا
التربوية تحديا مركزيا يتمثل في ضمان استمرارية الخدمة التعليمية
في ظروف تضمن سالمة الجميع ،لهذا اعتمدت الوزارة آلية التعليم
عن بعد ،كبديل ظرفي للدروس الحضورية ،بما طرحته هذه اآللية
االستثنائية من تحديات ومن سباق مستمر مع الزمن من أجل توفير
وتجويد املحتويات الرقمية وتوسيع نطاق االستفادة منها.
كما طرحت هذه اآللية أيضا ،بعض اإلكراهات ،وخاصة على
مستوى التكيف السريع مع هذه اآللية املستجدة في التدريس والتعلم،
وخاصة بالنسبة للتالميذ واألسر ،وأستطيع هنا القول أنه رغم هذه
الظروف االستثنائية فقد استطعنا كسب رهان التعليم عن بعد إلى
حد كبير ،بفضل ما أبان عنه مختلف الفاعلين باملنظومة التربوية ،من
أطر تربوية وإدارية وتقنيين ومفتشين ،ممن ساهموا ،مركزيا وجهويا
وإقليميا ،في تأمين خطة االستمرارية البيداغوجية في إطار روح وطنية
عالية ،سمحت في وقت جد قيا�سي بالشروع في بث الدروس املصورة
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منذ اليوم األول لتعليق الدراسة الحضورية.
وفي هذا اإلطار ،سوف أقدم لكم مجموعة من التدابير املتخذة
من طرف الوزارة لضمان االستمرارية البيداغوجية مع تقديم حصيلة
عامة لعملية التعليم عن بعد ،باعتبارها محددات مركزية تمهد
للسيناريو الذي سيتم اعتماده بالنسبة الستكمال السنة الدراسية
وتنظيم االمتحانات.
بالنسبة للشق املتعلق بحصيلة التعليم عن بعد ،فعلى مستوى
قطاع التربية الوطنية ارتكزت هذه اآللية في مرحلة أولى على استعمال
منصة ""TelmidTICEمن أجل توفيرموارد رقمية للمتعلمات واملتعلمين،
وقد تمكنت الوزارة من جعل هذه البوابة تشرع في تقديم خدماتها
بشكل فعلي ابتداء من اليوم األول لتعليق الدروس الحضورية ،حيث
انطلقت العملية آنذاك ب  600محتوى رقمي كان متوفرا.
إثر ذلك ،تم بذل مجهودات استثنائية من أجل تغطية جميع
األسالك واملسالك واملستويات الدراسية وجميع املواد الدراسية،
ابتداء من التعليم األولي إلى غاية السنة الثانية باكالوريا ،ليتجاوز
مجموع املوارد الرقمية املتوفرة حاليا  6000موردا ،في حين بلغ معدل
ولوج إستعمال املنصة  600ألف تلميذ وتلميذة يوميا ،وهي حصيلة
جد هامة على اعتبار أن ما تم إنجازه من موارد رقمية خالل هذه الفترة
يفوق ما تم إنجازه خالل العشرسنوات األخيرة.
وحرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التالميذ ،وخاصة
لفائدة التالميذ الذين ال يتوفرون على حواسب أو على الربط بشبكة
األنترنيت وخاصة بالوسط القروي ،فقد عملت الوزارة على بث
الدروس املصورة عبر قنوات التلفزة الوطنية ،علما أن نسبة األسر
التي تتوفرعلى تلفاز ،حسب إحصائيات املندوبية السامية للتخطيط،
كانت تناهز %97سنة  2015بالنسبة للوسط الحضري و %91بالنسبة
للوسط القروي.
ومن أجل تمكين جميع التلميذات والتالميذ من متابعة الدروس
املصورة ،فقد تمت تعبئة ثالث قنوات تلفزية وطنية في بث املحتويات
التعليمية ،وهي القنوات "الثقافية" و"األمازيغية" و"العيون" ،والتي
قامت ببث  59درسا يوميا ،ليصل مجموع الدروس التي تم بثها إلى غاية
اآلن ،إلى  3127درسا.
كما حرصت الوزارة على تنويع املضامين التربوية ،حيث تم انطالقا
من  15أبريل وبشكل تدريجي بث حصصا جديدة تهم التعليم األولي
واألطفال في وضعية إعاقة والرياضة املدرسية والبرامج الترفيهية
والتوجيه املدر�سي واملنهي والجامعي.
كما عملت الوزارة أيضا طيلة مسار عملية التعليم عن بعد على
التفاعل املستمر مع مالحظات مختلف املعنيين ،وخاصة التالميذ
واألسر ،من خالل "رقم أخضر" وضعته رهن إشارتهم ،وذلك من أجل
تجويد املحتويات التعليمية التي يتم بثها.
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وفي مرحلة ثالثة ،قامت الوزارة بتعزيز تجربة التعليم عن بعد،
عبر العمل باألقسام االفتراضية ،عبر خدمة "مسار" لضمان التواصل
املباشر بين األساتذة والتالميذ ،حيث تجاوز مجموع األقسام املحدثة
بالتعليم العمومي  725ألف قسم ،أي بنسبة  ،%96في حين بلغ عدد
األقسام املحدثة بالتعليم الخصو�صي  100ألف قسم افترا�ضي بنسبة
 ،%70ليصل بذلك مجموع املستعملين 85 :ألف أستاذ و 300ألف
تلميذ.
ويمكن القول إن االستثمار الذي قامت به الوزارة ،في السنوات
املاضية ،في إدخال تكنولوجيات املعلومات واالتصال في العملية
التعليمية ،من تجهيز وتكوين وإنتاج للموارد الرقمية ،وما راكمته أطر
الوزارة من خبرة وتجربة في هذا املجال ،مكن من توفير قاعدة صلبة
ساهمت بشكل كبيرفي إنجازعملية التعليم عن بعد.
كما تنبغي اإلشارة إلى املبادرة التي قامت بها الوزارة بتعاون مع
الناشرين ،وذلك من خالل توفير مليون كراسة للمراجعة والدعم في
مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الفرنسية ،مجانا ،بالنسبة
لتالميذ االبتدائي باملناطق النائية بالوسط القروي واملناطق ذات
الخصاص بجميع أنحاء بالدنا ،وذلك من أجل تمكين أولئك الذين
وجدوا صعوبة في متابعة الدروس عن بعد وذلك بغية دعم مكتسباتهم
وتعلماتهم.
إضافة إلى ذلك ،وفرت الوزارة منصة للتعليم عن بعد لفائدة طلبة
األقسام التحضيرية بالتعاون بين الوزارة وجامعة محمد السادس
متعددة التخصصات التقنية.
وفيما يتعلق بتكوين األساتذة أطر األكاديميات الجهوية للتربية
والتكوين وأطر اإلدارة التربوية عن بعد والذي يتم عبر بوابة خاصة بهم
( ،)e-Takwineفقد ناهزعدد املستفيدين  23ألف مستفيد.
وعلى مستوى قطاع التكوين املنهي ،فبالنسبة ملكتب التكوين املنهي
وإنعاش الشغل ،تم تنزيل العمليات التالية:
 وضع مسطحة رقمية لألقسام االفتراضية شرع العمل بها رسمياابتداء من  19مارس ،باإلضافة إلى الوسائل األخرى املتاحة كالبريد
اإللكتروني وتطبيقات التواصل االجتماعي؛
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وقد تم نشرها على البوابات االلكترونية للجامعات واملؤسسات التابعة
لها.
وقد تم تقديم مجموعة من الدروس واملحاضرات املصورة على
القناة الرياضية ،وتشمل هذه الدروس مختلف الحقول املعرفية التي
يتم تلقينها بمؤسسات االستقطاب املفتوح ،والسيما تلك الخاصة
بسلك اإلجازة األساسية التي تستقطب ما يفوق  %90من الطلبة.
إلى ذلك ،مكنت هذه التغطية التلفزية من بث  12درسا ،بمعدل 6
ساعات في اليوم ،ليصل مجموع الدروس التي تم بثها إلى غاية يوم األحد
 10ماي حوالي  300درسا.
كما بادرت الجامعات إلى بث دروس في العلوم اإلنسانية واالجتماعية
من خالل مختلف اإلذاعات الجهوية.
إضافة إلى ذلك ،قامت الجامعات بتسجيل  13ندوة ومائدة
مستديرة حول جائحة كورونا ومقاربتها من مختلف الزوايا ،تم بثها عبر
القناة الرياضية.
أما في مجال البحث العلمي ،فقد أطلقت الوزارة برنامجا لتمويل
مشاريع بحث في مجاالت ذات الصلة بجائحة كورونا املستجد ،خصص
له غالف مالي يبلغ  10ماليين درهم ،بهدف املساهمة في مواجهة هذه
الجائحة.
وقد همت مشاريع البحث الجوانب العلمية والطبية والتكنولوجية
واالقتصادية واالجتماعية والنفسية والسياسية واإلدارية.
وفي هذا اإلطار ،توصل املركزالوطني للبحث العلمي والتقني ب 400
مشروع بحثي ،سيتم في مرحلة أولى تقييم  200مشروع حصلت على
رأي جد إيجابي من طرف األقطاب الجامعية الجهوية التي أحدثت لهذا
الغرض ،كما سيتم اإلعالن على نتائج هذا البرنامج يوم الجمعة املقبل.
موازاة مع هذه املبادرة ،ساهم أساتذة باحثون وتقنيون وطلبة
في املجهودات الوطنية للتصدي لجائحة كورونا ،عبر اختراعات
وابتكارات في ميادين ذات الصلة بالجائحة :أقنعة واقية ذكية ،أجهزة
للتنفس االصطناعي ،طائرات مسيرة عن بعد للمساهمة في الحمالت
التحسيسية ،النمذجة الرياضية لتتبع الوباء وتوقعات انتشاره.
إلى ذلك ،عملت الوزارة على:

 إعداد أيضا نسخ ورقية للدروس من أجل ضمان تحقيق مبدأتكافؤ الفرص ،خاصة بالنسبة للمتدربات واملتدربين الذين ال يتوفرون
على الربط بشبكة األنترنيت؛

 بث برنامج تلفزي " "world on streetلتعلم اللغة اإلنجليزيةوثقافتها ،بشراكة مع املجلس الثقافي البريطاني؛

 وأيضا ،وضع رهن إشارة املتدربين أزيد من ( 40املقصود )40.000مؤلف مرجعي رقمي تغطي مختلف امليادين.

 وكذا على فتح موارد املكتبة الرقمية الدولية " ،"EBSCOوأيضامنصات ومكتبات دولية عاملية ك"املناهل" و" "CAIRNو"."DALLOZ

فيما يتعلق قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ،فقد تمكنت
الجامعات من إنتاج أكثر من  100ألف مورد رقمي متنوع ،همت هذه
املوارد الرقمية بين  %70و %100من املضامين البيداغوجية املبرمجة.

وأخيرا ،تجدر اإلشارة إلى أنه من أجل تيسير الولوج إلى مختلف
املنصات اإللكترونية ،وبتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد
األخضر والرقمي ،قررت شركات االتصاالت الثالث ،منح الولوج مجانيا
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بصفة مؤقتة إلى جميع املواقع واملنصات املتعلقة بالتعليم أو التكوين
عن بعد املوضوعة من طرف الوزارة ،مع اإلشارة إلى أن هذه املجانية ال
تشمل البث املباشر( )video streamingعبر"."Youtube
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
تلك هي الحصيلة املرحلية لتفعيل عملية التعليم عن بعد طيلة
ثماني أسابيع املاضية.
هذه الحصيلة تظل إيجابية ومحفزة أخذا بعين االعتبار أن األمر
يتعلق بتجربة غير مسبوقة في بالدنا تمكنا من أجرأتها في وقت قيا�سي
بفضل األساتذة.
أما فيما يخص الشق املتعلق باستكمال السنة الدراسية وتنظيم
االمتحانات ،البد من التأكيد ،السيدات والسادة املستشارون
املحترمون ،على أن الوزارة ،في إطارمقاربة استباقية ،انكبت منذ إعالن
بالدنا تدابير الطوارئ الصحية على االشتغال على كل السيناريوهات
املمكنة لضمان االستمرارية البيداغوجية وتدبير ما تبقى من املوسم
الدرا�سي الحالي.
وفي هذا الصدد ،نهجت الوزارة مقاربة تشاركية عملت من خاللها
على استقراء آراء ومقترحات جميع الفاعلين التربويين واإلداريين ،من
أساتذة ومفتشين ومدراء املؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم
الخصو�صي ،وكذا جمعيات أمهات وآباء وأولياء التالميذ والشركاء
االجتماعيين على املستوى املركزي والجهوي ،حيث توصلت بعدة
اقتراحات والتي صبت في مجملها في نفس التصور الذي بلورته الوزارة.
ويرتكزهذا التصور على املحددات التالية:
 -1الحفاظ على سالمة وصحة املتعلمات واملتعلمين واألطر التربوية
واإلدارية؛
 -2تطور الوضعية الوبائية ببالدنا؛
 -3إنجاز 70إلى  %75من املقررات الدراسية والبرامج التكوينية قبل
تعليق الدراسة ب  16مارس  ،2020وبالتالي فإن إقرار"سنة بيضاء" أمر
مستبعد تماما؛
 -4التعليم عن بعد ال يمكن بأي حال من األحوال أن يعوض التعليم
الحضوري ،لكنه كان الحل الوحيد واألمثل في الظروف االستثنائية التي
نعيشها لضمان االستمرارية البيداغوجية؛
 -5ضمان تكافؤ الفرص بين جميع املتعلمات واملتعلمين؛
 -6مراعاة التفاوتات الحاصلة بين األسر في مجال تأطير ومواكبة
بناتهم وأبنائهم وتوفيرالظروف املواتية ملتابعة دراستهم بانتظام.
وأخذا بعين االعتبار هذه املحددات ،قررت الوزارة عدم التحاق
التالميذ باملؤسسات التعليمية إلى غاية شهر شتنبر املقبل ،واالقتصار
فقط على تنظيم امتحان الباكالوريا ،والذي يهم السنتين األولى والثانية
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باكالوريا من خالل:
 إجراء االمتحان الوطني للسنة الثانية باكالوريا خالل شهر يوليوز2020؛
 إجراء االمتحان الجهوي للسنة األولى باكالوريا خالل شهر شتنبر2020؛
 وضمانا ملبدأ تكافؤ الفرص بين جميع املتعلمات واملتعلمين،ستشمل مواضيع االمتحانات حصريا الدروس التي تم إنجازها حضوريا
إلى حدود تاريخ تعليق الدراسة ،أي إلى حدود  14مارس 2020؛
 وبهدف تمكين املترشحات واملترشحين من اجتياز هذه االمتحاناتفي أحسن الظروف ،ستتم برمجة حصص مكثفة عن بعد للمراجعة
والتحضيرلالمتحانات بالنسبة للسنتين األولى والثانية باكالوريا.
وفي هذا اإلطار ،وحفاظا على صحة املتعلمات واملتعلمين واألطر
التربوية واإلدارية واألطر املشرفة على تنظيم هذا االمتحان على وجه
الخصوص ،وكافة املواطنات واملواطنين على وجه العموم ،ستعمل
الوزارة على تفعيل التدابيرالتالية:
 -1اتخاذ اإلجراءات الوقائية الضرورية :تعقيم مختلف مرافق
املؤسسات التعليمية عدة مرات في اليوم ،وتوفير الكمامات الوقائية
ومواد التعقيم وأجهزة قياس الحرارة ،والعمل على احترام التباعد
االجتماعي والتخفيف من أعداد املترشحين بكل قاعة؛
 -2اتخاذ اإلجراءات التنظيمية الالزمة :من إعداد للمواضيع ،وتدبير
ملختلف عمليات االمتحانات ،واستعمال لفضاءات شاسعة كبعض
املنشآت الرياضية ،وتدبيرإليواء وإطعام وتنقل التالميذ.
أما بالنسبة لباقي املستويات الدراسية ،فسيتم احتساب نقط
فروض املراقبة املستمرة املنجزة حضوريا.
كما ستعمل الوزارة على مواصلة تفعيل االستمرارية البيداغوجية،
إلى نهاية السنة الدراسية لفائدة هذه املستويات ،من أجل استكمال
املقررات الدراسية وتوفير الدعم التربوي الالزم ،عبر الحرص على
استمرارية عملية التعليم عن بعد ،وذلك من خالل مختلف املنصات
الرقمية والقنوات التلفزية والكراسات التي سيتم توزيعها.
وهنا ينبغي التأكيد على أن املوسم الدرا�سي الحالي لم ينته بعد وأن
املحطات املتبقية تكت�سي أهمية بالغة في املسار الدرا�سي للتلميذات
والتالميذ ،كونها ستؤثرإيجابا على فرصهم في مواصلة دراستهم مستقبال
في أفضل الظروف.
لذا ،أدعو التلميذات والتالميذ واألطر التربوية واإلدارية واألسر إلى
املزيد من التعبئة واالنخراط في إنجاح املحطات األخيرة من املوسم
الدرا�سي الحالي والتعامل بجدية ومسؤولية مع املحطة املخصصة
للدعم والتقوية وذلك من أجل تمكين بناتنا وأبنائنا من اكتساب
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املعارف والكفايات التي ستؤهلهم ملتابعة دراستهم في السنة املقبلة
بشكل عادي ووفق التدرج البيداغوجي الالزم ،وتجنيبهم التعثرات التي
يمكن أن تصادفهم مستقبال.
وفي هذا الصدد ،ستخصص الوزارة كذلك شهر شتنبر املقبل
لالستدراك والدعم التربوي الحضوري ،سعيا منها لتقوية مكتسباتهم
وتمكينهم من متابعة دراستهم في املوسم املقبل في أحسن الظروف.
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
إن االرتقاء بالتعليم عن بعد مستقبال ومأسسته ،يقت�ضي تقييما
جديا وموضوعيا لهذه التجربة لرصد مواطن القوة والضعف والتفاعل
اإليجابي مع كل املالحظات واالقتراحات بهذا الخصوص ،بما فيها طبعا
ما سنتوصل به من مجلسكم املوقر.
وفي هذا الصدد ،فإن الوزارة أطلقت في مرحلة أولى "استطالع
رأي" ،موسع عبر منصات التعليم عن بعد وكذا عبر موقعها الرسمي،
يهم التالميذ واألساتذة واألسر ،حيث من املنتظر أن تمكن نتائج هذا
االستطالع من معرفة كيفية تعامل املتعلمين واملتعلمات وأولياء
أمورهم وأساتذتهم مع هذا املستجد الذي تم خالله تعويض التمدرس
الحضوري بصفة مؤقتة.
وفي األخير ،أود أن أتوجه بخالص عبارات الشكر واالمتنان لجميع
األساتذة واملكونين واملفتشين وجميع األطر التربوية واإلدارية والتقنية،
مركزيا وجهويا وإقليميا ،على انخراطهم الالمشروط في جميع التدابير
التي اتخذتها الوزارة ،والتي سعت إلى ضمان االستمرارية البيداغوجية،
كما أشد على أيديهم بحرارة ملا بذلوه من مجهودات وملا أبانوا عنه من
حس وطني عال ومبادرات متميزة مكنت من مواصلة العملية التعليمية
في هذه الظرفية العصيبة االستثنائية.
الشكرموصول أيضا لألسرعلى املجهودات املبذولة من أجل مواكبة
بناتها وأبنائها بتوفير الظروف املواتية لهم من أجل متابعة دروسهم
بانتظام ومواصلة تحصيلهم الدرا�سي عن بعد.
كما ال يفوتني أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى شركائنا في تفعيل آلية
التعليم عن بعد ،وخاصة "الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة املغربية"
و"جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية" و"وكالة
املغرب العربي لألنباء" و"املبادرة الوطنية للتنمية البشرية" و"املؤسسة
املغربية للنهوض بالتعليم األولي" واملنتخبين وبعض الشركاء الدوليين
وجمعيات املجتمع املدني ،وكذا العديد من مؤسسات القطاع الخاص
التي ساهمت بمجموعة من املوارد الرقمية ،على كل ما قدموه من
تسهيالت ،ومن دعم تقني ولوجيستي وفني ،من أجل تيسير استفادة
جميع التلميذات والتالميذ من الدروس املصورة في أفضل الظروف
املمكنة ،وكذا مختلف وسائل اإلعالم الوطنية على مواكبتها الجادة
واملسؤولة لهذه العملية.
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كما أنوه عاليا بالجهود الجبارة والتضحيات الجسام لجنود
الصفوف األمامية ،من مهنيي الصحة وأفراد القوات املسلحة امللكية
واألمن الوطني والدرك امللكي والقوات املساعدة والوقاية املدنية
والسلطات املحلية ،سائال العلي القدير أن يتقبل ضحايا هذا الوباء في
عداد الشهداء والصالحين وأن ينعم على املصابين بالشفاء العاجل.
وفي الختام ،أدعو الجميع إلى املزيد من التعبئة واالنخراط في هذه
امللحمة الوطنية الغير املسبوقة ،حتى نتمكن من تجاوز هذه األزمة
العابرة والعمل سويا على خدمة مواطنينا وتنزيل خارطة الطريق التي
وضعها صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده من أجل
النهوض باألوضاع االجتماعية واالقتصادية لبالدنا.
والسالم عليكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
في إطار التعقيب على جواب السيد الوزير ،أعطي الكلمة لفريق
األصالة والعاصرة.
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد أحمد تويزي:
شكرا السيد الرئيس.
في البداية ،البد أن نفتخرمعكم السيد الوزيراملحترم بهذا التضامن
وهذه التعبئة غير املسبوقة التي كانت بين مختلف شرائح املجتمع
املغربي وراء جاللة امللك في مواجهة هذه الكارثة ،هذه الجائحة.
كذلك ،البد أن ننوه بما قامت به القوات التي كانت هي في املقدمة
ملحاربة هذه اآلفة ،منها أطروزارة الصحة ،أطروزارة الداخلية من أمن،
من قوات مساعدة ،من درك ملكي ،من قوات مسلحة ،التي كانت هي
أمام هاذ الواجهة بإصراروتضحية للمحافظة على األمن الصحي لبالدنا.
وكذلك ،البد أن ننوه بكم ،كوزارة ،على أنكم معكم ،مع األطرديال
وزارة التربية الوطنية ،الذين انخرطوا بتلقائية وبفعالية لالنتقال من
التعليم داخل القسم املباشر ،اللي هو األساس ،إلى التعليم عن بعد،
اللي هو تعليم يتطلب مهارات ويتطلب تضحيات ويتطلب تكوينات،
وهذه األطر التربوية الكثيرة جدا ،التي البد أن ننوه بها ،التي عملت
بدون أن يكون لها تكوينا في هذا املوضوع ،بأن تعمل لكي توفرلتالميذنا
وألبنائنا ،سواء في التعليم األولي أو االبتدائي والثانوي والجامعي ،دروسا
تمكنها من أن ال نسقط في إشكالية أن تكون هذه السنة بيضاء.
إذن فهنيئا ألطرنا..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،شكرا السيد املستشار.
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في ندوة الرؤساء اتفقنا ما كاينش الزيادة.

لكن ،كيبقى السؤال بالنسبة لالمتحانات اإلشهادية غير الباكالوريا
وكذا االمتحانات الجامعية ،مزيان تعطينا السيد الوزير�شي توضيح.

اآلن الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

في الحقيقة ،هاذي مناسبة أن نتوجه بالشكروالتقديرإلى كل الذين
ساهموا في إنجاح هذه العملية وإلى قطاع التربية والتكوين عموما،
بشقيه العام والخاص ،وإلى رجال التربية والتكوين ،رجال التربية
َ
والتكوين ،ف ُح َّق اليوم أن نقوم لهم وأن نقول لهم ما قال الشاعريومها:

شكرا للجميع.
تفضل ال�سي حسن.

املستشارالسيد الحسن سليغوة:
شكرا.
أوال ،السيد الوزير ،نثمن كل ما جاء في جوابكم فيما يخص السؤال
ديالنا في الشق األول ،رغم ،حقيقة قلتم بأن ملي كنقولو  %90بالعالم
القروي ما كتتوفرش على التلفزة (املقصود  %91من األسر التي تتوفر
على تلفاز بالوسط القروي) ،كيعني  %10ديال التالميذ ما توصلوش
نهائيا بالدراسة ،إذن مع األسف هنا ما تيبانش التضامن الحكومي ألن
هاذ ال�شي كيهم القطاعات األخرى.
ثانيا ،فيما يخص الشطر الثاني من السؤال وهو "كيف ستجرى
االمتحانات لطمأنة الرأي العام؟" ،حقيقة اعطيتونا أرقام اللي
كنشكركم عليها ،تواريخ سبتمبر اللي غادي يكون ،ولكن التعليم العالي
ما تكلمتوش عليه.
ثالثا ،اللي كيتسناوه هما اللي غيدوزو الباكالوريا كيفاش غيمكن
لهم الولوج لبعض الجامعات وبعض كليات الطب مثال ،هل باملباريات؟
هل بالنقط؟ واليوم متأكد بأنكم عندكم استراتيجية في هذا املوضوع،
ولكن ألجل طمأنة الرأي العام كنتمناو باش تطمأنوهم بتواريخ وكيف
ستجرى هاذ االمتحانات.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة اآلن لفريق العدالة والتنمية.
تفضل.

املستشارالسيد عبد الكريم لهوايشري:
بسم هللا الرحمن الرحيم
شكرا السيد الرئيس.
السيدان الوزيران،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
أشكر السيد الوزير على هذا العرض القيم الذي تفضل به ،والذي
كان عرضا واقعيا بمقترحات واقعية ،ألن وضعية الوباء مازالت أيضا
غيرواضحة ،فشكرا السيد الوزيرعلى هذه اإلجراءات ،وكذا شكرا على
التدابيراملتخذة فيما يتعلق باالمتحانات اإلشهادية.

قم للمعلم وفه التبجيال كاد املعلم أن يكون رسوال
ُح َّق لنا أن نشكرهم ألنهم ،كما قلتم السيد الوزير ،تحولوا من
تعليم باملباشر حضوري ،إلى تعليم عن بعد يغيب فيه التلميذ ويغيب
فيه التفاعل ،ليتفاعل األستاذ أحيانا مع نفسه ،يسائل ويجيب ،فهذا
مجهود جباروجب أن نثمنه ،فشكرا لهم على هذا العمل.
لكن ،هذه األمور كشفت ،السيد الوزير ،أمورا البد أن نقف عليها:
األمر األول ،هو التأخر الكبير في تنزيل برنامج ،وقد تحدثتم عنه
السيد الوزير ،وقلتم بأن ما فعلناه اليوم في ظرف وجيز هو يشابه
ويقارن ما فعل أو ما أنجز خالل عشر سنوات وما يزيد ،يعني البد أن
نجتهد اليوم.
اليوم ،السيد الوزير ،كشف أيضا عن حاجة األسر املعوزة لدعم
خاص ،وخصوصا في املناطق النائية والقروية لتمكينها من (des
 )tablettesمن لوحات إلكترونية ،حتى تساهم في تعليم أبنائها ،وأنا
أقترح اليوم ،أقترح اليوم كما كانت هناك مبادرة لصاحب الجاللة نصره
هللا بمليون محفظة ،أقترح اليوم أن نحدث أو نطلق مبادرة "مليون
لوحة إلكترونية" لفائدة أبناء األسر املعوزة والنائية ،كما أقترح اليوم
أن تعود الدراسة ،إذا كان من املمكن ،إذا كان هناك رفع للحجرالصحي
تدريجي ،أن تكون لهذه املناطق غيراملوبوءة..
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،شكرا.
الكلمة للفريق الحركي.

املستشارالسيد أحمد شد:
تفاعال ،السيد الوزير ،مع جوابكم الهام ،نود في الفريق الحركي
تسجيل بعض املالحظات واالقتراحات.
أوال ،نجدد التحية والتقدير لكل مكونات األسر التعليمية على
مجهوداتهم املتواصلة إلنجاح السنة الدراسية وتأطير تجربة التدريس
عن بعد ،كخيارال بديل عنه؛
ثانيا ،نؤكد أن هذه التجربة رغم أهميتها فهي لم تشمل كل املناطق،
خاصة في املناطق القروية والجبلية ،وكذا األسر الفقيرة واملعوزة ،مما
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يتطلب مراعاة مبدأ تكافؤالفرص بين املتعلمين في كل القرارات املتعلقة
باالمتحانات؛

فتحية تقدير وشكر وامتنان لكل أطر الوزارة التي استماتت في
مواجهة هذا الوباء ،وسهرت على انقاذ هذه السنة الدراسية والجامعية.

ثالثا ،نؤكد على ضرورة التنسيق مع السلطات الصحية في كل
خطوة أو إجراء ملا بعد الحجرالصحي ،حتى ال تذهب كل الجهود في مهب
الريح.

مما ال شك فيه أن تجربة التعليم عن بعد سابقة في بالدنا ،وإن كانت
قد أملتها الضرورة ،حماية ألبنائنا التالميذ والطلبة ،وحماية كذلك ألطر
التربية والتكوين ،إال أنها تجربة تستحق الوقوف والتمعن بعيدا عن
التقييمات السلبية ،تقت�ضي التفكيرالجدي في أال يبقى التعليم عن بعد
خيارا ثانيا تمليه الضرورة ،بل ورشا يجب فتحه مع استحضار جملة
من اإلكراهات ،التي لنا اليقين أننا يمكن تجاوزها بتظافر كل اإلرادات
الوطنية ،التي برزت وملعت خالل هذه األزمة.

وبالنسبة لالمتحانات ،نقترح في الفريق الحركي االقتصار على
املستويات اإلشهادية وفي أقسام مخففة تراعي احترام مسافة التباعد،
مع ضرورة تحيين مواعيد االمتحانات لتتالءم مع خصوصية املرحلة،
مع التركيز في االمتحانات على املواد املحصلة ما قبل الحجر الصحي،
ضمانا لتكافؤ الفرص بين جميع التالميذ ،كما نقترح كذلك اجتياز
التالميذ لالمتحانات في املؤسسات التي درسوا فيها لتفادي التنقل.
رابعا ،صلة بما سبق ،نثمن قراراتكم الخاصة بتنظيم الولوج إلى
املدارس واملعاهد العليا وفق مبدأ تكافؤ الفرص ،فإننا نقترح اعتماد
قاعدة االنتقاء عبر ملفات وتعميمها لتحديد املؤهلين واملستحقين
لولوج هذه املؤسسات ،مع مالءمة اآلجال مع مواعيد االمتحانات
والحصول على الشواهد؛
خامسا وأخيرا ،نؤكد على ضرورة العمل ،بعد تجاوز الظرفية
الحالية التي فرضتها جائحة كورونا ،على رد االعتبار للمدرسة املغربية
وتزويدها بالتكنولوجيا والنهوض بأوضاع األسر التعليمية ودعم
اقتصاد املعرفة ،وهو ما يتطلب جعل التعليم إلى جانب الصحة من
أولويات السياسة الحكومية وامليزانيات العامة ،ألن التعليم قطاع
إنتاجي يستثمرفي اإلنسان ،الذي هو صانع وهدف كل تنمية حقيقية.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحرار.

املستشارالسيد لحسن أدعي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزيراملحترم،
نشكركم على جوابكم الواضح والصريح والذي من دون شك
سيطمئن التالميذ وآباءهم وأولياءهم ،وسيبدد تخوفاتهم على مصير
هذا املوسم الدرا�سي والجامعي.
وهي مناسبة كذلك ألجدد شكري لرجال ونساء التعليم على ما
قدموه ويقدمونه من مجهودات مقدرة وتضحيات جسام لتأمين تقديم
الدروس النظرية عن بعد ،وانخراطهم املواطن للتخفيف من تداعيات
هذه الجائحة العاملية.

السيد الوزيراملحترم،
إن أزمة فيروس كورونا أظهرت كفاءات مغربية في شتى القطاعات
ببالدنا ،في الصحة واألمن والصناعة والتكنولوجيا ،وكذلك في قطاع
التربية والتكوين ،وعلينا انتهازهذه الفرصة في تطويرمنظومتنا التربوية
وضرورة االستثمار في التعليم الرقمي والتعليم عن بعد ،كرديف وليس
كبديل للتعليم الحضوري ،والذي من شأنه التشجيع على متابعة
الدراسة والحد من الهدر املدر�سي بالنسبة لفئة كبيرة من املتمدرسين،
وكذلك املترشحين األحرارفي املستويات اإلشهادية.
إال أن ذلك يتطلب تعبئة جماعية وإرادة فعلية وانخراطا حقيقيا
لتجاوز املعيقات املتمثلة أساسا في الفروقات االجتماعية ،ما يجعلنا
بعيدين من مبدأ تكافؤ الفرص ،إذ أمامنا طريق طويل لتعميم الولوج
لشبكة األنترنيت لتطال أق�صى القرى باملغرب العميق.
وهنا البد أن نجدد نداءنا في فريق التجمع الوطني لألحرار بضرورة
إلزام متعهدي االتصاالت التخفيف من معاناة املواطنات واملواطنين
أمام ضعف صبيب األنترنيت ،وكذا االنقطاعات املتوالية في عدة جهات
اململكة ،حتى يصبح متاحا للجميع على قدم املساواة ،مع ضرورة عقد
شراكات مع الشركات التي تعمل في القطاع التكنولوجي ،من أجل تمكين
التالميذ والطلبة من حواسب ولوحات إلكترونية بشكل تضامني،
تسمح لهم بالولوج للشبكة العنكبوتية.
السيد الوزيراملحترم،
أكيد أنكم تقومون بعمل جبار في هذا الوقت العصيب ،فرغم
التشويش الذي تتعرضون له ،والذي يبقى غير مفهوم في هذه الظرفية
الصعبة ،املفروض فيها التضامن والتعبئة الجماعية إلنجاح..
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للفريق االشتراكي.
تفضل.
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املستشارالسيد عبد الحميد فاتحي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
في إطار التفاعل مع جوابكم ،واللي أعطى مجموعة ديال املقترحات
أساسية ومهمة بالنسبة للمستقبل.
في البداية ،البد أن نتوجه إلى أسرة التعليم ،رجاال ونساء،
التعليم الواقف والتعليم الجالس ،بالتحية والتقدير على املجهودات
اللي بذلوها ،وكذلك البد أن نشير أن عملية التعليم عن بعد عملية
مهمة جدا ،من حيث أوال أنها تجربة أساسية ،ويمكن الرأسملة عليها
للمستقبل ،وكذلك هي نفعتنا كثيرا فيما يتعلق بالنسبة ديال اإلدماج
الرقمي في هذا القطاع الحيوي.
لكن ،ال تعوض ،كما قلتم السيد الوزير ،التعليم املقروء
الحضوري ،صحيح ألنه غياب السلط ،غياب سلطة األستاذ ،غياب
سلطة املدرسة ،يعني سيقلل حتما من الجودة ديال التعليم عن بعد.
فيما يتعلق باملقترحات ديالكم ،السيد الوزير ،أكيد نتفق في جل
املقترحات اللي جيتو بها ،فقط فيما يتعلق بالدورة الثانية للباكالوريا،
أعتقد أن شهر يوليوز ،إجراء امتحان الباكالوريا السنة الثانية في شهر
يوليوز ،أنه الزلنا في منطقة حساسة وفي لحظة زمنية حساسة ،ال
تسعف في نظري ،لذلك أنا أقترح أن يكون في شتنبر ال السنة األولى وال
السنة الثانية ،في شتنبر.
فيما يتعلق باإلبتدائي واإلعدادي ،فيما يخص السنوات اإلشهادية،
السنوات اإلشهادية فيما يتعلق بالسنة السادسة ابتدائي والثالثة
إعدادي ،أعتقد أنه يجب االعتماد على نقط املراقبة املستمرة
واالمتحان املحلي املوحد.
فيما يتعلق بالجامعي ،أعتقد أنه نهاية شتنبر مالئمة إلجراء
االمتحانات وبداية املوسم في أكتوبر.
فيما يتعلق بالسنوات غير اإلشهادية ،السنوات غير اإلشهادية،
أعتقد أنه باإلمكان اعتماد معدل مرن كعتبة لالنتقال.
وأعتقد أن هذه مجموعة من املقترحات اللي توصلتو بها من طرف
الشركاء االجتماعيين ،وخاصة من طرف النقابة الوطنية للتعليم،
العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ،واللي نبغي نقول ،املؤشر
أنه في إطار التفاعل والتعاون مع الشركاء االجتماعيين ،أنه كان بعض
الجهات ،على مستوى بعض األكاديميات ،لألسف الشديد ،ما كانش
إشراك الشركاء االجتماعيين ،وأعطي مثال ديال مراكش ،مثال ،أعطي
مثال ديال مراكش.
لذلك ،أعتقد أنه الزالت الحاجة قائمة اليوم ملواصلة التعاون
ومواصلة ..إلنجاح املوسم الدرا�سي ،ونحن معكم ،السيد الوزير،
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عندما تقولون ليس هناك سنة بيضاء ،وهذا مهم جدا ملصلحة بالدنا
ومصلحة التالميذ ديالنا.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة ،االتحاد العام ملقاوالت املغرب استهلك وقته.
غادي ندوزو مباشرة لالتحاد املغربي للشغل.
تفضلي السيدة الرئيسة.

املستشارة السيدة آمال العمري:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
اعتمدت بالدنا التعليم عن بعد ،عمال بتوصية منظمة "اليونسكو"،
كخيار أمثل وظرفي ،بحال اللي قلتيو ،لضمان االستمرارية التربوية
والبيداغوجية لفائدة املتعلمين ،طبعا للحد من اآلثارالسلبية لتوقيف
التحصيل الحضوري ،علما أن التعليم عن بعد ال يعوض التعليم
الحضوري لعدد ديال األسباب.
باملناسبة ،البد أن نوجه طبعا تحية امتنان وتقدير لنساء
ورجال التعليم والتكوين وكل الهيئات اإلدارية والتربوية عن تعبئتهم
ومجهوداتهم وتسخير إمكانياتهم الذاتية إلعداد وتلقين املوارد التعلمية
الرقمية ،دون أن نن�سى مساهمة األسرحسب امكانياتها في تيهئ الظروف
املالئمة للمتابعة.
إال أننا نسجل ،كتقييم أولي معاين لهذه التجربة التي يجب
استثمارها وتقويمها في إطار رؤية إستراتيجية ،كانوا عدد ديال
االختالالت أربكت األساتذة واألسركذلك ،ومست بمبدأ تكافؤ الفرص،
حيث أن هاذ املدرسة عن بعد وضعت عددا من األطفال على مسافة
أبعد من التعليم ،لعدة أسباب :عدم التوفر على املستلزمات ديال
التواصل ،عدم جاهزية عدد كذلك ديال األطر التربوية تقنيا ومعرفيا
بوسائل االتصال الحديثة وضعف التكوين ،محدودية التلقين على
القنوات التلفزية ،ألن تيكونو بزاف ديال الحصص والتخصصات
واملستويات في نفس الحصة ،وغياب إمكانية التفاعل ،حتى أصبحت،
يعني وضعية التعليم عن بعد ومآل املوسم الدرا�سي في ارتباطه بمؤشر
الحالة الوبائية ،مصدر قلق بالنسبة للمتعلمين واألسر ،خاصة ونحن
على مشارف االمتحانات.
وبالتالي ،كان ضروريا ،وحسنا ما عملتم ،أنكم تكشفو على تصور
واضح ،يضع حدا لإلشاعات املتناسلة ويبت في فرضية إجراء االمتحانات
من عدمها وتاريخها ،اللي طبعا تيصعاب فيها األخذ بمخرجات التعليم

عدد 9–91لاوش 9وش 1(99وينوي 1وي )1

الجريدة الرسمية للبرملان

عن بعد لألسباب اللي قلتها ،وأنتم أحسنتم ملا استثنيتم ،يعني ،لن
يؤخذ بعين االعتبار التعليم عن بعد في االمتحانات ،في غياب تقييم
دقيق وموضوعي لحصيلته ،إضافة إلى التدبيرالوقائي واالحترازي داخل
فضاءات املؤسسات التعليمية بما يضمن حماية التالميذ والتلميذات
وكافة األطراإلدارية والتربوية بعد رفع الحجرالصحي.
وهاذ ال�شي طبعا تيطلب ،السيد الوزير ،خطة قطاعية محكمة
وخطة تواصلية بإشراك كل الفاعلين ،وخاصة الفاعل النقابي ،فيما
يخصنا طبعا ،الجامعة الوطنية للتعليم املنضوية تحت لواء االتحاد
املغربي للشغل.
شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي.

املستشارالسيد امللودي العابد العمراني:
شكرا السيد الوزير.
نشكركم على التوضيحات اللي تفضلتم بها ،بالنسبة للتعليم أو
التدريس عن بعد ،هذه فرصة للوزارة باش تقوم باملأسسة ديال هاذ
الوسيلة والوقوف على االختالالت اللي تيعرفها التدريس عن بعد،
خاصة كما أشرنا إليه في الكلمة اللي تفضلنا بها وما يتعلق بدعم ساكنة
العالم القروي بالوسائل الالزمة إلنجاح التدريس أو التعليم عن بعد.
السيد الوزير،
في هذه اللحظة راه تيتبعكم مجموعة ديال الطلبة ،البد من التطرق
وإخبار هذه الفئة ،خاصة أن الجميع تيعلم بالوضعية اللي تتعيشها
البالد وتيعلم بأن املصير مازال مجهوال ،مصير هاذ الجائحة ،فالبد من
بعض اإليضاحات حتى يكون الطلبة هم واآلخرون على علم بوضعية
هاذ السنة الدراسية.
وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
آخرتعقيب للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
تفضلي.

املستشارة السيدة رجاء الكساب:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
شكرا السيد الوزيرعلى العرض القيم واملفصل اللي تقدمتوبه ،وفي
البداية نبغي نشير ألن على األقل هاذ الجائحة كان عندها إيجابيات،
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وهي أن الجميع أصبح يعترف بأهمية قطاع التعليم إلى جانب قطاع
الصحة ،ولألهمية ما �شي أهمية وإنما لوجودية ،أهمية وجودية ديال
هاذ القطاعين ،وبالتالي نتمناو أننا نستثمرو هاذ الوعي هذا فيما
بعد كورونا ،لالستثمار في املدرسة العمومية بدل النفخ في املدرسة
الخصوصية ،ألنها في هاذ الجائحة ،لألسف ،تعاملت بمنطق مقاوالتي
صرف وما �شي بمنطق الخدمة العمومية النبيلة.
السيد الوزير،
بطبيعة الحال يجب أيضا أن ننوه بجميع األطر التربوية اللي
ساهمت في إنجاح هذه العملية باملجهودات الذاتية ،ونبغيو نشيرو بأن
كل املجهودات اللي درتو وكل اإلجراءات اللي درتو كانت إيجابية فعال،
ولكن املسألة ديال التعليم عن بعد خلقت إشكاليات من خالل العرض
ديالكم ،أنتوما واعيين بهاذ اإلشكاليات.
نبغيو احنا غير نشيرو لواحد املسألة ،اللي قلتو ،أوال ما تكلمتوش،
السيد الوزير ،على التعليم العالي ،مآل التعليم العالي بالنسبة
لالمتحانات ،مآل السنوات اإلشهادية األخرى ،ما تكلمتوش على التكوين
املنهي مثال حتى هو ،ما تكلمتوش على واحد املجموعة ديال األشياء.
نبغيو توضيحات من هاذ الناحية ونبغيو أيضا باش ما تكونش
فوراق حقيقية ،وانتوما تطرقتو لها وانتوما واعيين بأن كاين فوراق،
ألن الفوارق أصال ناتجة عن الفوارق االجتماعية املوجودة ،وبالتالي لم
يستطع الجميع أن يضمن ..لم تستطيعوا ضمان تكافؤ الفرص فيما
يخص الولوج لهاذ الدروس عن بعد بشكل طبيعي.
وبالتالي ،احنا نناشدكم أنكم على األقل هاذوك الدروس املكثفة،
الدعم املكثف اللي غادي تديروهم ،حتى هما تراعيو فيهم هاذ املسألة
هاذي ،ألن اللي كان تيتابع الدراسة في هاذ املدة هاذي ما �شي اللي كان
هو منقطع ،ألن كاين البعض اللي انتهت عندو الدراسة في منتصف شهر
مارس ،لألسف ،ألنهم ما عندهومش هاذ اإلمكانية هاذي ،حتى بالنسبة
للتلفزيون ،السيد الوزير ،تعرفو بأن كاين األسر اللي تتعيش في بيت
واحد أوفي غرفتين وهي عندها أفراد كثيرة ،وبالتالي ما يمكنلهومش كلهم
يشتغلو على هاذ املسألة ديال التلفزيون.
ونطلب أيضا أنكم تشركو الفرقاء االجتماعيين في هاذ العملية ديال
ما بعد كورونا ،باش ما يوقعش واحد شوية ديال االرتباك في هذا،
خصوصا اللي وقع في البداية ،عدم فهم من جميع األكاديميات على
نفس املستوى باملضمون ديال اإلجراءات والتدابير اللي اخذيتوها،
وأيضا بعض املشاكل اللي بانت.
إذن نكتفي بهاذ املسألة ألن السؤال ديالي كان حول الفوارق
االجتماعية وانتوما أكدتم على هاذ املسألة.
وشكرا السيد الوزير.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،شكرا.
الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيبات في حدود ما تبقى لك من
الوقت ،وأعتقد خمسة دقائق ،أعتقد.
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والدعم والتقوية الحضوري بالنسبة للتالميذ ،باش يمكن لهم يواكبو
السنة املقبلة في أحسن الظروف.

السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي ،الناطق الرسمي باسم الحكومة:

لهذا ،شهر يوليوز ،إن شاء هللا ،بتنسيق أيضا مع السلطات
الصحية ،تبين بأن شهر يوليوز يمكن لنا نديرو فيه الباكالوريا السنة
الثانية ،والباكالوريا السنة األولى أجلناها لشهر شتنبر ،ألن النقط
ديالها ما تنستعملوهمش طول السنة ،تنستعملوهم حتى آخر السنة
الدراسية ،لهذا مشينا بها حتى شتنبر.

شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيدات والسادة املستشارون،
هنا بغيت نأكد في البداية ،إن شاء هللا ،غادي تكون عندنا فرصة
مقبلة ،باش أيضا غادي نعطيو التصور بالنسبة للتعليم العالي
والتكوين املنهي.

بالنسبة لهاذ الشهر ،دبا ديال تقريبا من  20ماي إلى أواخر شهر
يونيو ،هنا غادي نأكدو على أهمية هاذ تحضير االمتحانات بالنسبة
للباكالوريا عن بعد ،وهنايا كندعو األساتذة باش ينخرطو معنا واألسر
أيضا ،ألن هاذي واحد املحطة أساسية ومفصلية باش يمكن نهيئو
نفسيا هاذ التالميذ باش يجتازو امتحانات الباكالوريا.

واليوم ،اللي بغيت نقول ،وهو املحدد األسا�سي اللي تنعتمدو عليه
هو تطور الوضعية الوبائية ديال البالد ،وكل قراريتم أخذه بتنسيق مع
السيد رئيس الحكومة ،السيد وزير الداخلية والسيد وزير الصحة ،ما
يمكنلناش نديرو �شي أجرأة إلى ما كانش واحد تنسيق جماعي حول هاذ
التدابيراللي غادي نتاخذو.

واحنا اليوم ،كنوجدو واحد العدة بيداغوجية غنية ديال تيهئ هاذ
اإلمتحانات ،باش إن شاء هللا هاذ التالميذ ما يحسوش بواحد الضغط
النف�سي أو واحد النقص ،ويواكبو امتحانات الباكالوريا في أحسن
الظروف.

بالنسبة للسنوات اإلشهادية ،أنا اليوم ،تطرقنا ،اقتصرنا إال على
الباكالوريا ،علما أن السنة الثالثة والسادسة حتى هو غادي يكون شأنه
شأن السنوات غير اإلشهادية ،أي اعتماد النقط ديال الفروض ديال
املراقبة املستمرة في الفترة الحضورية.
بالنسبة لولوج بعض املؤسسات ،اليوم كمبادرة أولية ،بالنسبة
( ،) les ENSA1مدارس املهندسين ومدارس التدبير والتسيير ،اعتمدنا
املنصة الوطنية الرقمية لالنتقاء حسب النقط املحصل عليها في
الباكالوريا ،وهذا كان ،الحمد هلل ،واحد إقبال جماعي وطني كبير،
ألن كتضمن لنا واحد تكافؤ الفرص ،وسنة بعد سنة غادي نطورو
هاذ املنصة باش يمكن نعنيو فئات أخرى من الطلبة.
بالنسبة للمأسسة ،اليوم ،السيد املستشار املحترم ،وكنت معنا في
النقاش الغني ديال القانون اإلطار ،اليوم في املادة  30كاين مواد كتهم
مأسسة التعليم عن بعد ،لهذا وخا ضيعنا واحد الوقت في السنوات
األخيرة ،اليوم الحمد هلل ،اكتشفنا بأن التعليم عن بعد ال مفر منه،
خصنا البد نمأسسه بواحد املنهجية علمية رصينة ،وعندنا واحد
الدعامة قانونية اللي غادي تأطرهاذ العملية هي قانون اإلطار.
بالنسبة لشهر شتنبر ،امتحان الباكالوريا شهر يوليوز أوال شهر
شتنبر ،احنا أكدنا على أهمية شهر شتنبر باش نديرو ذاك االستدراك
Ecoles Nationales des Sciences Appliquées
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ولكن ،أيضا كنأكدو بأن املوسم الدرا�سي خصنا نتمموه حتى ألواخر
شهر يونيو ،لهذا اليوم ،السنة الدراسية لم تنته بعد ،وغادي تنتهي إن
شاء هللا في أواخر شهر يونيو ،وبغينا نستغلو هاذ الفترة ديال التعليم
عن بعد ديال شهر يونيو ،باش أيضا نواكبو التالميذ عبر ،إما التلفزة
أوال هاذ اآلليات الرقمية أوال الكراسة اللي نتجنا واحد املليون ديال
النسخ واللي غادي نوزعوها على املستوى ديال العالم القروي ،واللي
فيها املقرر ديال الفترة الثانية كاملة تقريبا ديال األسدس الثاني في ثالثة
ديال املواد ،باش ذاك النقص اللي يقدر يكون عند هاذوك التالميذ
غنتجاوزوه إن شاء هللا ،بفضل األساتذة وبفضل املواكبة ديالهم
وبفضل أيضا األسر ،كنطلبو من األسر أيضا باش يوفرونا الظروف
املواتية باش يمكنا هاذ الشهر إن شاء هللا ،ندوزوه في أحسن الظروف
لفائدة التالميذ ديالنا.
وشكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
غير فقط بغيت نذكر السيدات والسادة املستشارين ،أنه مباشرة
بعد هذه ..جلسة املراقبة غادي يكون هناك موعد مع جلسة تشريعية،
غادي نبداوها حاال ،ولهذا كنطلب منكم أن ال تغادروا أماكنكم.
رفعت الجلسة ،وشكرا للجميع.
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محضرالجلسة رقم 282

السيد رئيس الجلسة:

التاريخ :الثالثاء  18رمضان 1441هـ ( 12ماي 2020م).

ما كاينش؟ ما عندكش؟

الرئاسة :املستشارالسيد عبد القادرسالمة ،الخليفة الرابع للرئيس.

شكرا.

التوقيت :ست وخمسون دقيقة ،ابتداء من الساعة الواحدة والدقيقة
السابعة والعشرين زواال.

السيد وزيرالداخلية ،لكم الكلمة لتقديم املشروع.

جدول األعمال :الدراسة والتصويت على "مشروع قانون رقم 23.20
يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر في 28
من رجب  23( 1441مارس  )2020املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة
الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها".

املستشارالسيد عبد القادرسالمة ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على موالنا رسول هللا.
أعلن عن افتتاح الجلسة التشريعية.
السيدين الوزيرين،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يخصص املجلس هذه الجلسة للدراسة والتصويت على مشروع
قانون رقم  23.20يق�ضي باملصادقة على مرسوم بقانون رقم 2.20.292
الصادرفي  23مارس  ،2020املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ
الصحية وإجراءات اإلعالن عنها ،املحال طبعا علينا من طرف مجلس
النواب.
وقبل الشروع في مناقشة مشروع القانون الذي بين أيدينا ،أود أن
أتقدم ،بإسمكم جميعا ،بجزيل الشكر لكل من رئيس وأعضاء لجنة
الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية ،ولكافة السادة رؤساء
الفرق واملجموعة باملجلس ،وللسيد وزيرالداخلية على املجهودات التي
بذلوها جميعا في سبيل الدراسة املعمقة ملشروع القانون املسجل في
جدول أعمالنا لهذه الجلسة ،طبعا ،هذا القانون الذي هو اآلن في ظل
الوضعية الخاصة التي تعيشها بالدنا.
وقبل التطرق ودراسة هاذ املشروع ،أعطي الكلمة لألمين لتالوة ما
جد من مراسالت على املجلس.
السيد األمين ،تفضل.

املستشارالسيد أحمد تويزي ،أمين املجلس:
ما كاينش.
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تفضل.
اللي بغيتي ،السيد الوزير ،لك الحق ولك الكلمة اللي فين تم وال هنا.

السيد عبد الوافي لفتيت ،وزيرالداخلية:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أعرض أمامكم اليوم ،مشروع القانون رقم 23.20
القا�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم  2.20.292املتعلق بسن
أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها ،والذي
تم إصداره عمال بأحكام "الفصل  "81من الدستور ،والتي تق�ضي
بعرض املرسوم بقانون املذكور على مجلسكم املوقرللمصادقة عليه.
للتذكير ،فقد أصدرت الحكومة بتاريخ  28رجب  23( 1441مارس
 ،)2020مرسوما بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ
الصحية وإجراءات اإلعالن عنها ،وذلك بعد أن وافقت عليه اللجنتان
املعنيتان باألمرفي مجلس النواب ومجلس املستشارين باإلجماع ،بتاريخ
 23مارس  ،2020ثم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ  24مارس ،2020
وقد تم بناء عليه إعالن حالة الطوارئ الصحية بمجموع أرجاء التراب
الوطني إلى غاية  20أبريل  ،2020وتم تمديد مدة سريان مفعولها بعد
ذلك إلى غاية  20ماي املقبل ،نظرا ملا اقتضته الظرفية لضمان نجاعة
التدابير املتخذة لحماية حياة األشخاص وسالمتهم والحد من انتشار
جائحة "كوفيد."19-
وباملناسبة ،أعيد التأكيد على ضرورة احترام الجميع للتدابير
واإلجراءات املعتمدة في إطار الطوارئ الصحية ،قصد ضمان سالمة
املواطنات واملواطنين وتجنيب بالدنا األسوأ جراء هذه الجائحة.
وفقنا هللا جميعا ملا فيه خير وطننا تحت القيادة الرشيدة لصاحب
الجاللة امللك محمد السادس ،نصره هللا وأيده ،إنه سميع الدعاء.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
التقريرموزع عليكم؟ وال ،مقرر اللجنة..
إذن موزع عليكم جميعا.
اآلن ،غادي ندوزو للمناقشة ،بالنسبة للمناقشة ،الفرق واملجموعة

7524

الجريدة الرسمية للبرملان

اللي بغا يقدم التقريرديالو ،له ذلك ،اللي بغا يتفضل الكلمة له ذلك.
غادي نبدا ،الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة.
يااله ،تجي هنا؟
ديرالتعقيم.

املستشارالسيد محمد مكنيف:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
السيد الرئيس املحترم،
السيدان الوزيران املحترمان،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
إنه ملن دواعي االعتزاز والسرور أن نجتمع مرة ثانية ملناقشة هذا
املشروع ،انسجاما مع املقتضيات الدستورية التي تفرض على الحكومة
اإلتيان به داخل هذه الدورة ،بعدما صادقنا عليه باإلجماع في إطار
مرسوم بقانون ،حيث تفاعل املغاربة بارتياح كبير مع مبادرة جاللة
امللك ،منوها بالجواإليجابي الذي عبرت عنه كل مكونات مجلسنا املوقر
داخل لجنة الداخلية األسبوع املا�ضي ،استثناء بعض الذين دأبوا على
تبخيس جهود الدولة مهما كانت فعالة وناجعة ،وحيث يبقى الوطن فوق
األحزاب والنقابات ،وال يمكن املقايضة به مهما كان حجم االختالفات،
ألننا نعيش لحظة تعبئة وانخراط جماعي لربح هذه املعركة ،خصوصا
وأننا نعيش ظروفا استثنائية بمعية دول كافة العالم بأسره ،حيث
استبقنا الجائحة وأعلنا حالة الطوارئ الصحية في احترام تام لحقوق
الحريات ،حرصت فيه بالدنا على حماية صحة املواطنات واملواطنين
وتجنب الكارثة التي وقعت فيها كبريات الدول في العالم ،والتي أصبحت
تعيش على وقع ارتباك كبيربعدما ترددت كثيرا في تطبيق حالة الطوارئ
الصحية.
السيد وزيرالداخلية املحترم،
في هذا اإلطار ،البد أن نجدد الشكر لجاللة امللك محمد السادس،
حفظه هللا ،على كل اإلجراءات االستباقية التي أعلن عليها عندما أغلق
البالد جوا وبحرا وبرا ،والتي كان لها نتائج إيجابية حققتها بالدنا على
امليدان ،حيث استطعنا ،وهلل الحمد ،التحكم في الجائحة ،في وقت تنهار
فيه أوروبا والواليات املتحدة األمريكية ،وتستسلم لقدرها ،مما يجعلنا
نفتخر بحنكة وتبصر ملكنا الشهم ،املواطن ،اإلنسان الذي فضل
حياة املغاربة على االقتصاد ،بل أكثر من ذلك ،أصبح يشرف شخصيا
ويواكب تطورات الوضعية ويصدر التعليمات تلو التعليمات ملواجهة
تداعيات الجائحة ،اجتماعيا واقتصاديا ،بعدما سارع إلى إحداث
صندوق خاص والذي كان أول املساهمين فيه.
فتحية إجالل وإكبار لكل املساهمين املغاربة من كل األطياف
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والشرائح ،وتحية إجالل وإكبار لكل املغاربة الذين ساهموا في إنجاح
املرحلة ومحاصرة الجائحة.
السيد وزيرالداخلية،
البد أن نؤكد لكم ،البد أن نؤكد أن دوركم محوري في هذه املرحلة
العصيبة ،وهي مناسبة لكي نهنئكم على العمل البطولي الذي تقومون به
في هذه املعركة ،والتي سنخرج منها منتصرين بإذن هللا تعالى ،أكثر قوة
وصالبة ،حيث أعطينا فيها املثال للعالم بأسره ،بأننا شعب متحضر
ومنضبط يستحق أن يكون ضمن الدول الصاعدة ،بعدما دبر املرحلة
بذكاء جماعي وبمساهمة كافة مؤسسات الدولة وبإمكانياتنا الذاتية
املحدودة ،استطعنا من خاللها إنتاج الكمامات وأجهزة التنفس
االصطناعية في وقت قيا�سي ،حيث سجلنا لوحة فريدة من التضامن
اإلنساني فيما بيننا ،معبرين لكم عن إعجابنا بالروح الوطنية العالية
التي تشتغل بها اإلدارة الترابية ومع مختلف األجهزة األمنية التابعة لكم
السيد الوزير ،خصوصا وأن أطركم يتواجدون اليوم ،إلى جانب األطقم
الصحية املدنية والعسكرية ،في الواجهة.
فلكم ولهم السيد الوزير ،كل التحية والتقدير ،هذا التقدير
موصول أيضا إلى رجال ونساء الدرك امللكي ،القوات املساعدة ،الوقاية
املدنية ،طالبا منكم حمايتهم وتحسين أوضاعهم املادية ومكافأتهم ،ال
االقتطاع من أجورهم.
السيد وزيرالداخلية املحترم،
فخورون اليوم بأدائكم ،خاصة عندما نجد أن  4مليون و300
ألف مغربي ومغربية استفادوا من دعم مباشر ،بعدما كانوا يشتغلون
في االقتصاد غير املهيكل ،إضافة إلى  800ألف مستخدم في القطاع
الخاص ،توقفت مقاوالتهم عن العمل بفرض الحجرالصحي ،حيث كان
هاذ األمربالنسبة إلينا حلما تحقق وهلل الحمد ،بفعل إرادة جاللة امللك
ومواكبة وزارتكم لهذا األمر ،فتحية لكل أطر وأعوان وزارة الداخلية
واملالية ومؤسسات الضمان االجتماعي ،على التعبئة من أجل الفقراء
واملساكين واملحتاجين في بلدنا.
لذلك ،أؤكد لكم ،السيد الوزير ،أنكم نجحتم إلى حد كبير في
مصالحة تاريخية بين الشعب والسلطة ،حيث رجعتم إلى حضن
الجماهير الشعبية ،فندتم من خاللها مزاعم من يروجون دائما لبطش
السلطة ويبخسون جهود الدولة ،حيث تحت طائلة املقاربة الحقوقية
التي دأبوا على االسترزاق بها.
السيد وزيرالداخلية املحترم،
لقد نجحنا في تدبير املرحلة بفعل عبقرية جاللة امللك وسرعة
بديهته ،وحيث أصبحنا وهلل الحمد متحكمين في الوضعية ،لهذا أصبح
علينا التفكيرمن اليوم في الطريقة الناجعة للخروج من الحجرالصحي،
خصوصا وأن الوضعية االقتصادية صعبة في العالم وليس في بلدنا
فحسب ،لذلك ستعترضون صعوبات كبيرة لكل إقالع اقتصادي جديد.
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لذلك ،يجب أن نتهيأ أكثر ونحدد األولويات ونساعد القطاعات
املتضررة أكثرمن هذه الجائحة.
وأخيرا ،السيد الوزير ،زمالئي املستشارين املحترمين ،إننا في فريق
األصالة واملعاصرة ،داخل هذا املجلس املوقر ،سنصوت بإيجاب
على هاذ املشروع ،انسجاما مع تصويتنا السابق والذي يتوق إلى تبني
املعارضة البناءة ،الهادفة إلى تثمين كل ما هو إيجابي ،هادفين بذلك
إلى االنخراط في ملحمة كورونا ،والتي ربحها املغاربة بفضل تعبئتهم
الجماعية ،رغم ذلك فإن الجائحة على املستوى االجتماعي كرست قيم
التضامن والتكافل لدى املغاربة.
وعلى املستوى االقتصادي ،عززت من صمود املقاولة الوطنية
وجعلتها تبدع الحلول.
أما على املستوى البيئي ،فالعالم بأسره ملس ارتفاع نسبة األوكسجين
في الهواء وتقلصت نسبة الغازات السامة التي أثرت بشكل كبير على
جودة املناخ ،مما جعل العلماء يؤكدون على انسداد ثقب األوزون،
لذلك فإننا ننتظر عاملا جديدا سينبعث بعد زوال جائحة كورونا ،إن
شاء هللا.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد رئيس الجلسة:
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واالقتصادية واالجتماعية كان لها الوقع اإليجابي لعدم انتشار وتف�شي
هذا الفيروس ،حيث كانت حياة املواطنات واملواطنين املغاربة أسمى
من أي قرار اقتصادي ،حيث لقيت هذه املبادرات كل الثناء والتقدير
من دول عديدة ،وهذا يجعلنا نفتخربملكنا وشعبنا ووطننا.
كما ال يفوتنا أن نثمن املبادرة امللكية إلحداث صندوق خاص بتدبير
جائحة فيروس كورونا وانخراط املغاربة بشكل طوعي للمساهمة فيه،
حيث سيلعب دورا مهما في تخفيف تداعيات الحجر الصحي اجتماعيا
واقتصاديا ،كما نعتبر األمر املولوي السامي القا�ضي بتظافر جهود
القطاع الصحي العسكري إلى جانب القطاع الصحي املدني في التعاطي
مع هذا الوباء قرارا يعكس تبصروحكمة جاللة امللك واهتمامه ،حفظه
هللا ،بحماية صحة املواطنين ،وهذا ما جعل كل أطياف الشعب املغربي
تتعبأ وتتضامن وتتعاون بشكل عفوي للوقوف ضد هذه الجائحة.
وإننا نغتنم هذه املناسبة للتنويه بعمل القطاعات الوزارية في كل
من وزارة الداخلية والصحة والتعليم على العمل الجبار الذي يقومون
به في الصفوف األمامية ،لضمان السير العادي ملناحي الحياة في ظل
التنفيذ الصارم لقانون الطوارئ الصحية ،وعلى رأسهم رجال وأعوان
السلطة ورجال الدرك امللكي ،واألمن الوطني ،والقوات املسلحة
امللكية ،والقوات املساعدة والوقاية املدنية واألطقم الطبية ،بكل تفان
وإخالص ونكران الذات.

شكرا السيد املستشار.
الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

السيد الوزيراملحترم،
ال تفوتني هذه املناسبة دون أن أذكر بما سبق لنا أن ساءلنا
الحكومة بصدده من تأخر في إخراج قانون استهداف املستفيدين من
برامج الدعم االجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجل االجتماعي،
وذلك تفعيال للتعليمات امللكية السامية في هذا الباب ،وذلك من خالل
سؤال شفوي كان لي شرف طرحه خالل جلسة  29أكتوبر.2019

شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارين،
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
بمجلس املستشارين ملناقشة "مشروع القانون رقم  23.20يق�ضي
باملصادقة على املرسوم بقانون رقم  2.20.292املتعلق بسن أحكام
خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها" ،قانون
تطلبته املرحلة والظروف التي يمر منها املغرب والعالم بسب جائحة
فيروس كورونا املستجد "كوفيد ،"19-سعيا للحد من انتشاره وحماية
املواطنين واململكة الشريفة ،وهنا البد أن ننوه ونشيد بالقرارات
الشجاعة التي اتخذها صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره
هللا وأيده للحفاظ على صحة املواطنين لحصر تف�شي هذا الوباء ،حيث
كان املغرب سباقا الى اتخاذ جملة من اإلجراءات والتدابير الصحية

صحيح أن الحكومة بادرت مشكورة إلى وضع هذا املشروع في قنوات
املصادقة ،إال أن هذه املسطرة مع األسف لم تكتمل بعد ،مما يفرض
اليوم أن هذا املشروع أصبح ذو ملحاحية أكبرفي التعجيل بإخراجه.

ال�سي حسن تفضل.
شكرا.

املستشارالسيد الحسن سليغوة:

إن هذه املرحلة من تاريخ املغرب املعاصر جد صعبة وقد تطول،
مما سيؤدي إلى تطور األزمة خاصة مع توقف مجموعة من القطاعات
واملقاوالت عن العمل ،وهذا ما يتطلب من الحكومة العمل االستباقي
للبحث عن حلول جريئة للحفاظ على وثيرة سير االقتصاد الوطني
وللحد من تأثير هذه الجائحة عليه وعلى مستوى نموه ،بحكم إغالق
مجموعة من املقاوالت واملؤسسات وتوقفها عن العمل.
كما تتطلب الظرفية الوقوف إلى جانب املقاوالت ومواكبتها وتوفير
التمويل والقروض بنسب فائدة مناسبة ال ترهق الجانب املالي لهذه
املقاوالت ،واألهم تأدية الحكومة ما بذمتها لها ،لكي ال تجد الشركات
نفسها أمام اإلفالس.

7526

الجريدة الرسمية للبرملان

ومن جهة أخرى فإن ظهور بعض البؤر الوبائية لألسف ،ساهم فيها
عدم امتثال بعض املواطنين وبعض املؤسسات االقتصادية لتعليمات
السلطات ،ونسجل أن مشروع قانون رقم  22.20املتعلق بشبكات
التواصل االجتماعي شوش على اإلجماع الوطني وراء جاللة امللك محمد
السادس ملواجهة التحديات الناتجة عن كورونا.
لهذا ،فإننا نشدد على موقفنا الذي كان واضحا في رفضه شكال
ومضمونا ،مقدرين أن الحكومة اضطرت إلى تأجيل مناقشته ،وندعوها
إلى فتح نقاش عمومي حوله ،إذا كانت مصرة على التشبث به ،خصوصا
أن للحكومة القدرة على استخالص الدروس من خالل تفاعل املواطنين
مع هذا القانون ،حيث يظهر حرص املغاربة على ضبط النفس والتركيز
على مواجهة من يتآمر ضد بالدنا ،خارج الوطن ،ومن يرغب في زعزعة
استقرار بالدنا ،فمن غير املقبول التفريط في هذا اإلجماع الوطني بهذه
املمارسات.
إن الرفع التدريجي للحجرالصحي مطلب ملحا لتفادي وقوع كارثة ،ال
قدر هللا ،وبشروط محددة وصارمة ،مع مراقبة صارمة لكل القطاعات
وخاصة التي تعرف اكتظاظ املواطنين.
ويتطلب ذلك من الحكومة مناقشة كل قطاع اقتصادي على حدة
وإشراك كل املتدخلين للعودة تدريجيا للحالة الطبيعية.
وفي الختام ،نعبر عن دعمنا وتصويتنا باإليجاب على "مشروع
القانون رقم  23.20يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم
 2.20.292املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية"،
داعين الحكومة إلى التجاوب اإليجابي مع مقترحاتنا ،لنعيش في املغرب
الذي نريده ،تحت القيادة الرشيدة ملوالنا جاللة امللك محمد السادس
نصره هللا وأيده.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
الكلمة اآلن لفريق العدالة والتنمية.
تفضل السيد الرئيس.

املستشارالسيد نبيل شيخي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
مشروع هذا قانون كانت لنا فرصة ملناقشة مختلف مضامينه في
الفترة ما بين الدورتين ملا كان مرسوما بقانون ،وتفاديا للتكرار نسلمكم
نص مداخلتنا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا على االختصار.
الكلمة اآلن للفريق الحركي.

املستشارالسيد أحمد شد:
شكرا السيد الرئيس.
فعال نفس املالحظة ،حيث كانت لنا عدة محطات ملناقشة هذا
القانون وأبدينا مجموعة ديال املالحظات ومجموعة ديال األفكار ،إذن
احنا سنصوت باإليجاب ،وسوف نسلم املداخلة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
الكلمة اآلن لفريق التجمع الوطني لألحرار.
بدورك كذلك تسلم املداخلة.
واش تقراها وال ..؟
تسلم ..تقراها؟ يااله تفضل.

املستشارالسيد لحسن أدعي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزيراملحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
أتشرف اليوم بأن أتدخل باسم فريق التجمع الوطني لألحرار
ملناقشة مشروع هذا القانون  23.20يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة
الطوارئ الصحية ببالدنا ،مرة أخرى داخل الجلسة العامة ،حيث
سبق لنا أن صادقنا عليه في الفترة الفاصلة بين الدورتين بصيغة
مرسوم بقانون ،منوها في هذا اإلطار بعمل أعضاء اللجنة املحترمين
الذين صادقوا عليه باألغلبية ،وهي مناسبة ننوه فيها بالعمل الجبار
الذي يقوم به رجال ونساء اإلدارة الترابية ورجال األمن الوطني والدرك
امللكي والقوات املساعدة والوقاية املدنية وكل أعوان السلطة ،الذين
يتواجدون في الصفوف األمامية مواجهين الجائحة ،وساهرين على
حمايتنا ليل نهار ،وهو ما ارتاح له املواطنات واملواطنين وصفقوا له في
مشاهد مثيرة من االحتضان والتساكن ،رافضين كل أساليب التبخيس
والتضليل التي تتعرض لها مختلف القوات العمومية ،وهي التي تواجه
الجائحة ،ساهرين على راحتنا وأمننا ،شاكرين لكم ،السيد وزير
الداخلية ،سهركم على تطبيق هذا القانون في هذه الفترة.
السيد الوزيراملحترم،
في خضم هذه الجائحة ظهر املغاربة أقوياء ،ساهم كل واحد
بما استطاع ،شكلوا ملحمة كبرى في مواجهة الجائحة وتداعياتها
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االقتصادية واالجتماعية ،حيث سارع جاللة امللك حفظه هللا ،بحسه
املتبصر بإحداث "لجنة اليقظة االقتصادية" التي سنت أكثر من 400
إجراء ،وسارعت إلى مساعدة الفقراء واملحتاجين ومن تضرروا من
أجراء ومستخدمين في القطاع الخاص وغير املهيكل ،حوالي  5مليون
و 300ألف من الفقراء واملستخدمين الذين توقفت مقاوالتهم عن
اإلنتاج ،حيث تسلموا مبالغهم املالية بكل انتظام.
وإذا كنا ننوه بهذا اإلجراء املعجزة والذي جعلنا نفتخر ببالدنا ،إال
أن هناك بعض الصعوبات اعترضته ،ذلك أن مجموعة من املواطنين
الفقراء في العالم القروي لم يتوصلوا بهذه التعويضات.
أتمنى أن تستفيدوا من هذه التجربة أثناء إنجاز السجل االجتماعي
املوحد ،كما يجب أن نشتغل على توفير الشبابيك األوتوماتيكية
للجماعات القروية النائية ،خصوصا املتنقلة منها ،لتفادي االزدحام في
مثل هذه الحاالت االستثنائية.
السيد الوزيراملحترم،
نهنئكم مرة أخرى على العمل الذي تقومون به وعلى سن أحكام
حالة الطوارئ الصحية التي دبرتموها باقتدار كبير ،ولوال يقظة
أجهزتكم لكانت تكون الكارثة.
أما بخصوص آلية توزيع الدعم ،أنتم كوزارة الداخلية ،دوركم
محوري في هذه العملية ،طالبين منكم السهر على هذه العملية دائما
حتى ال يتم تسييسها أوالركوب عليها ،مع الحرص أن يتوجه ملن يستحقه،
وحرام أن تم�شي للفئات الغنية أو املقاولة التي لم تتضرر من الجائحة،
فاألولوية اليوم إذن للصحة والتعليم وللسياحة وللشركات السياحية
بكل أصنافها ،كشركات النقل السياحي ،شركات كراء السيارات ،وقد
ظهرذلك جليا في الجهات التي تشتغل على القطاع السياحي والذي يعد
متنفسها الوحيد.
بخصوص الجماعات الترابية ،فإننا السيد الوزيرقلقون على أوضاع
الجماعات الترابية الفقيرة في ظل األوضاع املستجدة التي ستعرف فيها
مداخيل الدولة من الضرائب تراجعا كبيرا ،خصوصا الضريبة على
القيمة املضافة ،حيث نلتمس منكم إعطاءها املزيد من الدعم والتي
هي في حاجة ماسة إليه بعد املصاريف اإلضافية التي فرضت عليها في
هذه الجائحة من جهة ،وضعف مواردها من جهة أخرى ،خاصة وأنها
محتاجة إلى استكمال إنجازمشاريع القرب التي بدأتها.
وأخيرا ،كانت هذه املناسبة فرصة لنا ،السيد الوزير ،لطرح
اإلشكاالت التي تصادفنا في هذه املرحلة ،الغرض من ذلك مساعدتنا
على إيجاد الحلول.
أما بخصوص هذا املشروع ،فإننا في فريق التجمع الوطني لألحرار
سنصوت عليه باإليجاب ،انسجاما مع مواقفنا السابقة ،شاكرا لكم،
السيد الوزير ،تعبئتكم الشاملة ملواجهة هذا الوباء ،والتي ستبقى
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تاريخية تسجل لكم بمداد من الفخر واالعتزاز ،تحت القيادة الرشيدة
ملوالنا أميراملؤمنين صاحب الجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا.
والسالم عليكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة للفريق االشتراكي.

املستشارالسيد عبد الحميد فاتحي:
سنسلم املداخلة مكتوبة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،شكرا ربحا للوقت.
الكلمة اآلن لفريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب.
تفضل ،تفضل.

املستشارالسيد عبد الحميد الصويري:
السيد رئيس الجلسة املحترم،
السيد وزيرالداخلية املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
السيد رئيس الجلسة املحترم ،يطيب لي ،باسم فريق االتحاد العام
ملقاوالت املغرب ،على إثر الدراسة والتصويت على "مشروع قانون رقم
 23.20يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر
في  28من رجب  23( 1441مارس  )2020يتعلق بسن أحكام خاصة
بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها" ،الذي يدخل ضمن
اختصاص لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية،
أن أنوه باألجواء اإليجابية التي سادت خالل هذه الجلسة العامة
التشريعية ،وباالنخراط الفاعل لكل املستشارات واملستشارين الذين
حضروا أشغالها حضورا فعليا وماديا ،أو عبرتقنية التصويت عن بعد.
كما أتقدم لكم ،السيد الوزير املحترم ،بهذه املناسبة ،بالشكر
الجزيل على عرضكم القيم والشامل ،خاصة أمام اللجنة البرملانية
املختصة ،بشكل سيساهم في تيسير مسطرة الدراسة والتصويت على
"مشروع قانون رقم  23.20يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون
رقم  2.20.292الصادر في  28من رجب  23( 1441مارس  )2020يتعلق
بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها"،
على مستوى الجلسة العامة التشريعية ،تطبيقا ألحكام "الفصل
 "81من الدستور ومقتضيات املادة  254من النظام الداخلي ملجلس
املستشارين.
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السيد الرئيس املحترم،
يأتي مشروع قانون رقم  23.20قيد الدراسة والتصويت أمام
الجلسة العامة التشريعية ،في سياق دولي ووطني خاص ودقيق بسبب
التداعيات السلبية وغير املتوقعة التي ترتبت عن انتشار فيروس
كورونا "كوفيد "19-على االقتصاد العالمي وعلى أغلبية القطاعات
االقتصادية واملالية للمنظومة الوطنية.
ويندرج مشروع هذا القانون في إطار التدابير الوقائية االستعجالية
الالزمة التي تفرض على السلطات العمومية ،وفقا ألحكام "الفصل "21
من الدستور ،ضمان سالمة السكان وسالمة التراب الوطني في إطار
صيانة الحقوق والحريات املكفولة للمواطنين.
كما يهدف إلى وضع اإلطار القانوني املالئم التخاذ التدابير الناجمة
عن حالة الطوارئ الصحية بمجموع التراب الوطني عند االقتضاء ،كلما
كانت حياة األشخاص وسالمتهم مهددة من جراء انتشارأمراض معدية
أو وبائية ،واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من
هذه األمراض ،بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية ،أو بواسطة
مناشير وبالغات ،من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون
تفاقم الحالة الوبائية للمرض ،وتعبئة جميع الوسائل املتاحة لحماية
حياة األشخاص وضمان سالمتهم ،مع ترتيب العقوبات الجنائية
املالئمة في حق املخالفين.
السيد الرئيس املحترم،
وأخيرا ،فإننا في فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب نثمن أحكام
مشروع القانون رقم  23.20قيد الدراسة والتصويت على مستوى
الجلسة التشريعية العامة ،آملين من الجميع ،التضامن والتعبئة
واالنخراط وااللتزام ملواجهة تداعيات آثار"كوفيد ،"19-في أفق السماح
ً
بعودة تدريجية للقطاعات الصناعية والتجارية ،تفاديا لخسائر أكبر
على املستوى االقتصادي ،بشكل يراعي خصوصيات كل جهة على
مستوى الوضعية الوبائية ،من خالل قواعد جديدة لحماية السالمة
داخل األوساط املهنية ،وتثقيف املجتمع وإشراكه وتمكينه بالكامل
للتكيف مع "املعيار الجديد" للحياة اليومية بعد رفع القيود الناشئة
عن الحجرالصحي.
وأخيرا ،وانسجاما مع موقف فريقنا داخل اللجنة البرملانية املختصة
بخصوص "مشروع قانون رقم  23.20يق�ضي باملصادقة على املرسوم
بقانون رقم  2.20.292الصادرفي  28من رجب  23( 1441مارس )2020
يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن
عنها" ،فإننا نصوت على مشروع هذا القانون باإليجاب.
وشكرا على حسن إصغائكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لفريق االتحاد املغربي للشغل.
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املستشارة السيدة آمال العمري:
السيد الوزير،
هاذ مشروع املرسوم بقانون جات به الحكومة ،طبعا على وجه
االستعجال ،ما بين الدورتين ألن الدستور كيخول ليها هذا ،وأظن أنه
نوقش بما فيه الكفاية وباستفاضة في اللجنة املخصصة ،واآلن ما هذه
الجلسة إال تأكيد للتصويت اللي صوتنا عليه داخل اللجنة.
أريد فقط أن أغتنم هذه الفرصة لإلشادة بما تقوم به السلطات
العمومية من أجل حماية الشعب املغربي.
وشكرا ،وسنعطي لكم املداخلة مكتوبة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،تفضلي.
الكلمة اآلن للفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي.
شكرا.
الكونفدرالية ،أعتقد غير موجودة ،كذلك اإلخوان غير املنتسبين،
ما كاينش.
اآلن ،انتهينا من املناقشة.
إذا رغب السيد الوزير له الحق في ذلك بناء ..ما بغاش ،إذن اآلن
غادي نبداو في عملية التصويت.
وقبل أن نبدأ عملية التصويت ،بغيت غير نذكركم بأن املجلس
على ..نقطة نظام؟
تفضل ،وقفتيني السيد الرئيس ،يااله تفضل.

املستشارالسيد عبد السالم اللبار:
شكرا السيد الرئيس.
مشكور املجلس على املبادرة الطيبة اللي غادي نديرو التصويت
عن بعد ،ولكن اليوم راه احنا غنصوتو باإلجماع ،إذن ال داعي ..يمكن
نختصرو الوقت ونصوتو باإلجماع ،راه احنا غنصوتو باإلجماع على
املشروع هذا املحتمل ،وهذا اللي كنعرف وغيبقى لينا التجربة نجربو
باش نسهلو ملرة أخرى ،أما هاذ املشروع هذا ،نطلقو الوزير يم�شي
بحالو ،وغندوزوه باإلجماع ونبقاو بيناتنا كنتمرنو.

السيد رئيس الجلسة:
تفضل السيد الرئيس.

املستشارالسيد نبيل شيخي:
شكرا السيد الرئيس.
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هو في الحقيقة مع احترامي للرأي ديال السيد الرئيس ال�سي اللبار،
في ندوة الرؤساء ملا ناقشنا هاذ القضية ديال التصويت اإللكتروني
عن بعد ،ناقشناها من زاوية دستورية ،ألن احنا اخذينا واحد العدد
ديال التدابير االحترازية فيما يتعلق بتقليص العدد ديال الحضور ديال
أعضاء الفرق ،ولكن هنا كنصطدمو بواحد اإلشكال هو أن "التصويت
هو حق شخ�صي" ،طبقا ملنطوق الدستور "ال يمكن تفويضه" ،ولذلك
اعتمدنا هاذ القضية ديال التصويت اإللكتروني ،وأنا كنشوف نمضيو
فيها ،نمضيو فيها لكي نحفظ حقوق جميع املستشارين.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
سبقتيني ،ألن كاين اإلخوان ،أوال احنا عندنا غادي تكون الجلسة
التصويت عن بعد ،آ اإلخوان ،احنا درنا البالغ بأن التصويت غادي
يكون عن بعد ،هاذي النقطة األولى ،كاين هناك عن بعد اللي غيمتنع،
كاين اللي غادي يصوت "ضد" ،وبالتالي خليونا نكملو ،لو كان السيد
الرئيس احنا مشينا غيرفالطريقة القديمة غيرالحاضرين.

املستشارالسيد عبد السالم اللبار:
أنا كنسحب أسيدي.
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املجلس.
كما أريد أن أؤكد لكم أن هذه املنصة اإللكترونية هي للتصويت
فقط طبعا ألن دزنا املرحلة ديال املناقشة.
واآلن ،أرى اإلخوان ديال املستشارين كاملين ديال مجلس
املستشارين يتابعون هذه الجلسة ،من أكادير ،من الشرق ،من الجنوب
ومن الوسط ،دبا كنشوفو كل�شي.
وأدعو السيدات والسادة باش نبداو عملية التصويت ،غادي ندخل
فالتصويت وال أريد نقطة نظام.
إذن غادي تبدا عملية التصويت في بعض دقائق سوف أحددها
على حسب اللي غادي نشوف اللي كيصوتو.
إذن عملية التصويت غادي تبدا.
املوافقون:
املعارضون:
املمتنعون:
إذن ،غادي ناخذ كل�شي غادي يدخل وعند السيد األمين باش
يعطينا النتيجة على املادة الفريدة.
اإلخوان صوتو ،كل واحد يصوت.

السيد رئيس الجلسة:

راه غادي يصيفط ليكم دبا ،ها هو بدا يدخل.

شكرا.
إذن قبل أن نبدأ عملية التصويت ،املجلس م�شى مالءمة ،كيف قال
السيد الرئيس ديال العدالة ،مع مقتضيات "الفصل  "60من الدستور
الذي ينص على أن "التصويت حق شخ�صي ال يمكن تفويضه" ،وكذلك
مشينا طبقنا للنظام الداخلي وخاصة "املادة  "175اللي كتأكد بحق
التصويت شخ�صي ولكن كتعطي واحد اإلمكانية وهو أنه اإلنسان
يمكن يستعمل اآللة اإللكترونية ،وهاذ ال�شي اللي اآلن غادي نديرو.

يااله ،هللا يكثرخيرك راه شفتك أنا ال�سي ..راه بنتي لي هنا مصوت.

ونظرا للظروف الراهنة التي تمر عليها البالد واملتسمة بالتعبئة
الجماعية للتصدي النتشار هذا الوباء اللعين ،وتبعا ملداوالت كل من
مكتب املجلس وندوة الرؤساء ذات الصلة ،سنصوت على املادة الفريدة
ملشروع القانون ومشروع القانون برمته عبر املنصة اإللكترونية
املؤمنة ( )sécuriséeالتي أعدت لذلك ،سواء من السيدات والسادة
الحاضرين ،وكذلك اللي خارج القاعة في أكاديروفي الشمال وفي الجنوب
وفي وسط املغرب.
ولإلشارة فقد سهرمكتب املجلس وندوة الرؤساء وأطراملجلس على
اتخاذ الترتيبات التقنية التي تؤمن شخصية التصويت ،بمعنى كل واحد
غادي يصوت وما عندوش الحق باش يصوت مرتين وباألسماء ،وأن
يكون للمرة الواحدة ،كيف قلت ليكم ،من السيدات والسادة أعضاء

مازال التصويت كيدخل من جميع األقاليم ومن جميع الجهات
وربما كيكون شوية ديال ( )réseauعندهم ،ما�شي عندنا)réseau( ،
عندهم شوية ضعيف ولكن غادي نصبرو بعض دقائق ليس إال.
مازال ،مازال كيدخلو شوية بشوية ،التصويت ،غادي نقدرو هاذ
الظروف ونتمنى جميعا نجحو هاذ العملية ،خصنا نجحوها ألن أول
مرة اللي غادي نديروها ،وكاين اإلخوان اللي بعاد بزاف ما�شي في الرباط
وما�شي في املدن الكبرى ،كاينين ساكنين في القرى وربما ( )réseauما
عندهمش مزيان ،ولكن احنا كنالحظو بأنه بداو كيصوتو بداو كيدخلو،
بداو كيصوتو.
مازال عملية التصويت مستمرة ،وهذا طبعا يتطلب واحد الوقت
ليس بكثيرولكن بنوع من الصبر.
مازال اإلخوان كيصوتو ،أنا كنشوف أرقام حدايا كيدخلو.
إذن غادي نوقفو عملية التصويت ،كنعطي التعليمات لإلخوان
التقنيين باش يوقفو عملية التصويت ويعطيونا النتيجة يظهروها على
املنصة.
كاين  49واحد إلى اآلن اللي دخل ،راه تتعرفو أحيانا اإلنسان
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كيصوت وال تيهضر تيصيفط �شي حاجة وما تتوصلش في ذيك اللحظة
وفي ذيك الثانية ،في ذيك الدقيقة ،ما تتوصلش ( )messageكيبقى
دائما شوية.

وصلنا ل  53 ،52 ..50إذن مازال ما وصلش 54 ..حتى دبا وصلت
عندي.

هي دبا أنا صافي ولكن باش يديرونا في املنصة ..غادي تشوفو هنا في
التلفزيون ..وأنا بان لي هنا ولكن خصكم أنتوما تشوفوه ،التليفزيون.

إذن غادي نوقف عملية التصويت ،عملية التصويت غادي توقف،
اإلخوان التقنيين يوقفو عملية التصويت.

أهوما كيبانو األسماء كيبانو كل �شي..
كيظهرلي كيبان ليكم في التلفزيون ..كيبان الناس اللي صوتو كاملين
باألسماء ..راه باين باألسماء ،غيردبا نعلن النتيجة.
السيد األمين ،شوف..

برا ،بحال بحال.

اآلن اعطيونا النتيجة.

السيد أمين املجلس:
شكرا السيد الرئيس.
إذن توصلت ب ـ  54مستشار برملاني صوت باإليجاب ،صفر ()0
ممتنع ،وصفر( )0ضد.

عندنا األرقام ،ولكن بغينا نتيقنو تماما ليس إال ،ألن ربما �شي واحد
غادي يكون امتنع واحنا غادي نحسبوه أنه وافق ،ربما غادي تكون
الهضرة بعدين ،فلهذا أريد فقط أن نتأكد من النتائج ،في دقائق وال
ثواني.

السيد رئيس الجلسة:

السيد أمين املجلس:

إذن بهذا يكون املجلس ..طبعا النتيجة شفتوها:

إذن ،السيد الرئيس ،على حسب ما توصلت به على هاذ الشاشة
فهناك:
املوافقون= 49؛
املعارضون= 0؛
املمتنعون= .0

السيد رئيس الجلسة:
إذن وافق املجلس على هذه املادة الفريدة بـ ـ ( 49املوافقون= ،)49
ضد ال أحد (املعارضون=  )0مع عدم االمتناع ،ما كاينش االمتناع
(املمتنعون= .)0
اآلن غادي نصوتو على املشروع برمته:
نفس ال�شيء غادي نفتحو التصويت ..طبعا ،عددا احنا تنقولو
نفس العدد إذا بغيتو وغادي نعطيو واحد  2وال  3دقائق.
غادي تبدا عملية التصويت اآلن.
مازال راه احنا تنشوفو في الشاشة اللي عندي هنا كاين التصويت
وعندكم كذلك في التلفزيون اللي تحت راه تيبان ليكم ،ودقائق ألن
غادي نقدرو الظروف ،كاين اإلخوان اللي بعاد  600كلم و 700كلم،
وكاينين اإلخوان اللي كيصوتو من الصحراء.
وصالت اآلن ل  ،45وصلت  ،47 ..46مازال التصويت يرد علينا،
مازال  ،47غادي نخليو دقيقة.
هاذ العملية كيصوتو الناس اللي داخل القاعة والناس ديال اللي

شكرا.

املوافقون= 54؛
املعارضون= 0؛
املمتنعون= .0
إذن بهذا يكون مجلس املستشارين قد وافق على "مشروع قانون
رقم  23.20يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم 2.20.292
الصادرفي  28من رجب  23( 1441مارس  )2020املتعلق بسن أحكام
خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها".
قبل رفع الجلسة بغيت نشكر باسمكم جميعا األطر ديال املجلس،
وكذلك ندوة الرؤساء ومكتب املجلس.
وأشكرجميع السيدات والسادة أعضاء املجلس.
وشكرا للجميع.
شكرا السيد الوزير.
رفعت الجلسة.

امللحق :املداخالت املسلمة مكتوبة لرئاسة الجلسة.
 .Iمداخلة فريق العدالة والتنمية:
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
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يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس
املستشارين بالجلسة العامة ملناقشة "مشروع قانون رقم  23.20يق�ضي
باملصادقة على املرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر في  28رجب
 23( 1441مارس  )2020يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ
الصحية وإجراءات اإلعالن عنها" ،في ظل هذه الظروف االستثنائية التي
تعيشها بالدنا ،وذلك بعد أن وافقت عليه اللجنتان املعنيتان في مجلس
النواب ومجلس املستشارين باإلجماع بتاريخ  23مارس .2020
هذا املشروع الذي يعرض على املؤسسة التشريعية في ظل ظروف
استثنائية وفارقة تمر بها بالدنا كما باقي بلدان العالم ،فرضتها جائحة
فيروس "كوفيد "19-املستجد ،التي اجتاحت البشرية ،فبقدر الرجة
القوية التي سببتها بقدرما أكدت على متانة وطننا تحت القيادة الرشيدة
لصاحب الجاللة وتبصره في تدبيرهذه األزمة غيراملسبوقة ،حيث جعلت
من النموذج املغربي مثاال يقتدى به ،وأبانت عن سرعة التفاعل املبني
على روح مسؤولية أجهزة الحكومة واملؤسسات العمومية واملؤسسة
التشريعية وعموم املواطنين ،وتجندهم لصد هذا الخطر الصحي
الداهم ،جنبا الى جنب جنود الصف األمامي من طواقم طبية وقوات
لألمن ،من درك ملكي وأمن وطني وقوات مساعدة وسلطات محلية،
بكامل ربوع اململكة.
وبهذه املناسبة ،ال يسعنا ،في فريق العدالة والتنمية بمجلس
املستشارين ،إال أن نحيي عاليا الروح الوطنية والتفاني املنهي الذي
أبانت عنها هذه الفئات ،وعموم املواطنين ،كل من موقعه ،في محاربة
هذه األزمة الصحية العاملية ،دون أن يفوتنا كذلك تثمين الخطوات
الجريئة والفعالة التي اتخذتها بالدنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب
الجاللة لتجنيب وطننا وضعا صحيا غامضا ،بسبب تداعيات انتشار
هذا الفيروس املستجد والذي لم تسلم من تبعاته دول تملك إمكانات
اقتصادية وصحية ولوجيستيكية متقدمة ،حيث تمكنت بالدنا من
تنزيل نموذج طوارئ صحية متكامل ومستند على املقومات القانونية
والتشريعية والتنظيمية املتراكمة ،مبنية على االلتزام والتجند للخروج
من هذه الوضعية غيراملسبوقة من خالل مجموع اإلجراءات االقتصادية
واالجتماعية ،سواء عبر إحداث "لجنة اليقظة الصحية" ،أومن خالل
إحداث "صندوق تدبير جائحة كورونا" ،وتخصيصه إلعانات مالية
ملختلف الفئات املتضررة من فرض حالة الطوارئ الصحية وتداعياتها
املباشرة عليها ،وغيرها من اإلجراءات املحمودة.
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
إن مشروع القانون املعروض أمامنا اليوم ،هو استكمال للمسطرة
التشريعية ،التي ابتدأت بعرض املرسوم بقانون رقم  2.20.292يتعلق
بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها،
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على لجنتي البرملان في فترة ما بين الدورتين ،وهذا إن دل على �شيء
فإنما يدل على حرص مؤسستينا التشريعية والتنفيذية على احترام
اإلجراءات التشريعية ذات الصلة ،مع ما يقت�ضي ذلك من التعاون
الالزم بين السلطتين في إطار احترام اختصاصات كل جهاز بما يضمن
استقاللية السلطتين عن بعضها البعض.
إن مشروع القانون الذي نحن بصدده يروم تحقيق الغايات التالية:
9 9إعطاء هامش أكبر للحكومة في توخي النجاعة في القضاء على
هذه الجائحة من خالل اتخاذ تدابير استباقية واستشرافية للحد من
تداعياتها االجتماعية واالقتصادية؛
والنظافة واحترام تعليمات
9 9الحفاظ على قواعد السالمة
ِ
البقاء في املنازل.
9 9ونتيجة لكل هذه التدابير واملجهودات املبذولة لتدبير جائحة
فيروس كورونا املستجد ،نسجل بكل إيجابية مايلي:
9 9العمل املتواصل لرجال ونساء السلطة واألمن الوطني
والدرك امللكي والقوات املساعدة ،فيما يخص السهرعلى احترام تنفيذ
مقتضيات قانون الطوارئ؛
9 9مواصلة مساعدة الفئات املتضررة من حالة الطوارئ
الصحية ،تجسيدا لقيم التضامن والتآزر والتكافل من أجل رفع
التحديات التي تواجه بالدنا؛
9 9تكثيف عمليات التحسيس والتوعية لتنوير الرأي العام
بمستجدات هذه األزمة الصحية؛
9 9التعبئة الشاملة لجميع اإلمكانيات البشرية من أطر طبية
وشبه طبية ،مدنية وعسكرية ،من أطباء وممرضين وموظفي الوقاية
املدنية ،وكذا توفير عدد من التجهيزات التقنية األساسية في مجال
العمل امليداني.
9 9وننبه الحكومة إلى ضرورة االستمرار في القيام بعدد من
التدابيراملوازية والعمل على اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الرامية إلى:
9 9تنظيم حمالت ملراقبة األسعار وجودة املواد الغذائية ملواجهة
كافة أساليب الغش واالحتكارواملضاربة والتالعب في األسعار؛
9 9السهر على احترام تنفيذ مقتضيات قانون الطوارئ بكل حزم
لتخطي هذه املرحلة الصعبة بأقل الخسائراملمكنة.
ّ
وفي الختام ،فإننا في فريق العدالة والتنمية سنصوت باإليجاب
على "مشروع قانون رقم  23.20يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون
رقم  2.20.292الصادر في  28رجب  23( 1441مارس  )2020يتعلق
بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها"،
باعتباره مسألة ضرورية في ظل هذه الوضعية الراهنة التي تعيشها
بالدنا.
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والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

 .IIمداخلة الفريق الحركي:
باسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الحركي بمناسبة مناقشة "مشروع
قانون رقم  23.20يق�ضي باملصادقة على املرسوم القانون رقم 2.20.292
املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن
عنها" ،وذلك من أجل اإلسهام بمالحظاتنا واقتراحاتنا حوله ،والذي جاء
في ظرفية خاصة واستثنائية.
واسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالشكرالجزيل للسيد الوزيرحول
كافة التوضيحات والتفاصيل التي أشار إليها في معرض تقديمه لهذا
املشروع الهام ،إلى جانب األسباب والدوافع التي اضطرت الحكومة
لاللتجاء لهذا املشروع وكافة الحيثيات املصاحبة له.
ونحن في الفريق الحركي ال يمكن لنا إال أن نشيد بهذا املشروع الذي
يرمي إلى استكمال املسطرة املنصوص عليها في الدستور ،والسيما
"الفصل  "81منه ،وذلك بعرض املرسوم القانون املذكور أعاله
للمصادقة عليه ،هذا املرسوم الذي أصدرته الحكومة بتاريخ  28رجب
 1441املوافق ل  23مارس  ،2020بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ
الصحية وإجراءات اإلعالن عنها ،بعد أن وافقت عليه اللجنتان
املعنيتان باألمر بمجلس النواب ومجلس املستشارين باإلجماع ،وذلك
بتاريخ  23مارس  ،2020وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ  24مارس
 ،2020والذي تم بموجبه اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية بمجموع
التراب الوطني إلى غاية  20أبريل  ،2020وتم تمديد سريان مفعولها إلى
غاية  20ماي الجاري ،نظرا ملا اقتضته الظرفية لضمان نجاعة التدابير
املتخذة لحماية حياة األشخاص وسالمتهم ،والحد من انتشار جائحة
كورونا.
وبهذه املناسبة ،فإننا في الفريق الحركي نؤكد تأييدنا لكافة التدابير
االستباقية التي أعلن عنها صاحب الجاللة امللك محمد السادس
نصره هللا من أجل حماية صحة وسالمة املواطنين ،والتخفيف من
اآلثار السلبية لوباء كورونا ،والتي يشهد الجميع بوقعها اإليجابي على
املستويين االجتماعي واالقتصادي ،ومن بين أهم هذه اإلجراءات
إحداث صندوق تدبير جائحة كورونا "كوفيد ،"19-و"لجنة اليقظة
االقتصادية" ،وانخراط القطاع الصحي العسكري في مواجهة هذه
الجائحة ،كما نثمن القرارات االستشرافية وكافة الجهود التي تقوم بها
الحكومة والسلطات العمومية ،ورجال األمن والدرك والقوات املسلحة
امللكية ،ورجال الوقاية املدنية ،واألطقم الطبية ومساعديهم ،وكافة
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أعوان السلطات وغيرهم من الفاعلين من جمعيات املجتمع املدني،
هذه الجهود التي يبذلونها بكل سخاء ومسؤولية ونكران الذات في سبيل
مواجهة هذا الوباء الفتاك ،وتجنيب بالدنا كارثة إنسانية حقيقية،
وإعطاء مثال للعالم أجمع في حسن االنضباط والحزم في تدبير هذه
املرحلة الدقيقة بعقالنية وبحس التآزر والتضامن ،جعلت من بالدنا
نموذجا يحتذى به من قبل دول رائدة.
وانسجاما مع روح هذا املشروع ،فإننا في الفريق الحركي نقترح ما
يلي:
 -1مواكبة االقتصاد الوطني واملقاوالت والشركات التي تأثرت بسبب
تداعيات هذه الجائحة ،ومساعدتها على املستوى التمويلي واالجتماعي
والضريبي حتى تقف صامدة في وجه هذه املرحلة الدقيقة والحرجة
جراء "كوفيد ،"19-الذي يعد محكا حقيقيا ملعظم اقتصادات العالم؛
 -2الوقوف إلى جانب الفئات الهشة التي تضررت من هذا الوباء،
وتصحيح الخروقات التي شابت عملية توزيع املساعدات املقررة لهذه
الفئات من صندوق فيروس كورونا؛
 -3الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه استغالل هذه
الظرفية من أجل الكسب غير املشروع واإلثراء على حساب املواطنين
املستحقين لهذه املساعدات ،ومحاربة كل أشكال الفساد واستثمار
واستغالل هذه الجائحة لتحقيق مكاسب سياسوية أو انتخابوية؛
 -4ندعوالحكومة الى إيجاد الحلول الكفيلة بتعجيل إجالء املواطنين
العالقين خارج وداخل البالد من أجل االلتحاق بأسرهم وعائالتهم،
حيث تفاقمت أوضاعهم اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية التي لم
تعد تحتمل تأخيرا أكثر.
وفي األخير ،وانطالقا من أهمية هذا املشروع وأهدافه النبيلة ،فإننا
سنصوت عليه باإليجاب.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 .IIIمداخلة فريق االتحاد املغربي للشغل:
بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
باسم فريق االتحاد املغربي للشغل أتناول الكلمة في إطار الجلسة
العامة املخصصة ملناقشة "مشروع قانون رقم  23.20يق�ضي
باملصادقة على املرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر في  28رجب
 23( 1441مارس  )2020يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ
الصحية وإجراءات اإلعالن عنها".
وأغتنم الفرصة لتقديم الشكر الجزيل إلى السيد الوزير على
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الجريدة الرسمية للبرملان

العرض القيم الذي تقدم به بخصوص هذا املشروع قانون ،حيث اعتبر
أن هذا املشروع قانون يهدف إلى استكمال املسطرة املنصوص عليها
في الدستور ،والسيما "الفصل  "81منه ،وذلك بعرض املرسوم بقانون
السالف الذكرعلى البرملان للمصادقة عليه.
وأشار إلى أنه بناء عليه ،تم إعالن حالة الطوارئ الصحية بمجموع
التراب الوطني إلى غاية  20أبريل  ،2020وتم تمديد مدة سريان مفعولها
بعد ذلك إلى غاية  20ماي الجاري ،نظرا ملا اقتضته الظرفية لضمان
نجاعة التدابير املتخذة لحماية حياة األشخاص وسالمتهم والحد من
انتشارجائحة "كوفيد."19-
وبهذه املناسبة ،أكد السيد الوزير على ضرورة احترام الجميع
للتدابير واإلجراءات املعتمدة في إطار حالة الطوارئ الصحية قصد
ضمان سالمة املواطنات واملواطنين وتجنيب البالد األسوأ جراء هذه
الجائحة.
غير أن مرسوم القانون وإن ألزم املواطن بتلك اإلجراءات الصعبة
إال أنه ألزم الحكومة كذلك بالتزامات مقابلة ،والتي يجب عليها أن تقوم
بها ليتحقق املواطن من توازن التزاماته مع التزامات الحكومة ويقبل
على احترام التدابيراملتخذة بكل وعي وإرادة.
ذلك ،أنه بالرجوع إلى كل من الفقرة الثانية من املادة الثالثة وإلى
املادة الخامسة من مرسوم القانون يتبين منها أنها حددت االلتزامات
التي يتعين على الحكومة القيام بها عندما تعلن حالة الطوارئ الصحية.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
بمقت�ضى هذه األحكام القانونية املنصوص عليها في املشروع قانون
الذي نحن بصدد مناقشته ،فإننا في فريق االتحاد املغربي للشغل نرى
أنه أصبح عمل السلطات العمومية والصحية مؤطرا ويستمد شرعيته
من مقتضياتها ،ولم يبق للمواطن إال أن يمتثل لها ،حماية لنفسه ولغيره
وتسهيال لعمل السلطات التي تسهرليل نهارعلى املصلحة العامة ملا فيه
خير للبالد والعباد .وال مكان لكل مستهتر أو مروج لإلشاعات واألكاذيب،
أو كل فتان يستغل هذا الظرف الطارئ للترويج للفكر الظالمي أو
اصطياد الفرص لزعزعة االستقرار الذي تنعم به بالدنا ،والتشكيك في
مجهودات الدولة في حربها ضد هاته الجائحة الفتاكة وحتى تعود املياه
إلى مجاريها ،ويعود املواطن ملمارسة حياته بشكل عادي في أقرب اآلجال.
كما يجب التنويه بأن إصدارهذا املرسوم في هذه الظرفية الدقيقة
ينسجم مع دولة الحق والقانون ،حيث ال يمكن إعالن حالة الطوارئ
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الصحية مع ما تقتضيه من تدابير فيها مس بحرية األفراد ،سواء في
تنقلهم أو في ممارستهم ألعمالهم وتجارتهم ،ولذلك ال يمكن فرض هذه
التدابير من خالل بالغ حكومي فقط ،بل البد أن يتم هذا التقييد من
خالل مراسيم قوانين تنظيمية يتم نشرها بالجريدة الرسمية ،حتى
يمكن فرض آثارها القانونية على املخاطبين بها.
وهكذا ،يمكن القول بأن إصدار املرسوم جاء من أجل تصحيح
األوضاع القانونية لفرض حالة الطوارئ الصحية بمجموع البالد،
خاصة وأن فرض هذه الحالة االستثنائية مقرونا بعقوبات كإجراء ردعي
من أجل امتثال الجميع لها ،حيث إن القاعدة القانونية هي الوسيلة
الوحيدة التي تتضمن خاصية اإللزام أمام املخاطبين بها ،وهذا ما ال
يمكن للبالغ الحكومي أن يفرضه.
لكن ،تبقى اإلشارة إلى أن املرسوم موضوع الدراسة لم يشر
إلى مجموعة من التدابير الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف
االستثنائية ،ومن بينها:
 النص على معاقبة كل مسؤول ثبت استعماله للقوة أوأي ممارسةمهينة تحط من كرامة اإلنسان؛
 اإلشارة إلى كيفية تنظيم تنقل األفراد من أجل اقتناء املواداألساسية أو لتلقي العالج وشراء األدوية؛
 النص على ضرورة إجراء الفحوصات الطبية الالزمة بالنسبة لكلشخص لديه أعراضا مشابهة لداء كورونا املستجد ،تحت طائلة تعرضه
للعقاب ،من أجل الحد من تف�شي الوباء.
وبالتالي ،فعلى السلطات العمومية ،وهي تقوم وتسهر على تطبيق
القانون ،أن تضع نصب أعينها نص "الفصل  "22من الدستور املغربي،
والذي يقول" :ال يجوز املس بالسالمة الجسدية أو املعنوية ألي شخص،
في أي ظرف ،ومن قبل أي جهة كانت ،خاصة أو عامة.
ال يجوز ألحد أن يعامل الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو ال
إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة اإلنسانية.
ممارسة التعذيب بكافة أشكاله ،ومن قبل أي أحد ،جريمة يعاقب
عليها القانون".
موقف فريق االتحاد املغربي للشغل من "مشروع قانون رقم 23.20
يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر في 28
رجب  23( 1441مارس  )2020يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ
الصحية وإجراءات اإلعالن عنها" ،هو التصويت عليه باإليجاب.

والسالم.

