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توطئة
السيد رئيس مجلس املستشارين املحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين.

أشكركم على طرح هذه األسئلة في موضوع "الحواراالجتماعي وتدابيراحتواء
التداعيات االقتصادية واالجتماعية لجائحة كورونا" ،وهو موضوع يكتس ي
أهمية خاصة وراهنية مؤكدة ،ال سيما في ظل الظرفية االستثنائية الحالية التي تمر
بها بالدنا بفعل استمرار جائحة كورونا وتداعياتها املختلفة على كافة مناحي الحياة
االقتصادية واالجتماعية.
فقد مرت أزيد من سنة على بداية جائحة كورونا ،نجحت خاللها بالدنا بفضل
السياسية الرشيدة واملتبصرة واالستباقية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس
نصره هللا بإمكاناتها الذاتية ،وصمود أبنائها وتعبئتهم ،وبفعل التدابير املتخذة على
مختلف األصعدة من مواجهة الوباء لنقا حياة وححة املواطني أوال باعتبار حياة
املغاربة أولى األولويات ،وكانت بالدنا في مصاف الدول التي استطاعت مواجهة الجائحة
والصمود في وجهها بشكل فعال ومقدر ،وخاصة في الجانب االجتماعي والذي سبق لي
ا فصلت فيه في جلسات عامة سابقة ،ودو أ يعني لك أ التأثيرات االقتصادية
واالجتماعية لم تكن صعبة أو أ تداعياتها كانت هينة.
وجوابا على أسئلة السيدات والسادة املستشارين املحترمي  ،سأتناول في محور
أول آلليات الحوار االجتماعي والتفاق  25أبريل  ،2019فيما سأخصص املحور الثاني
لعرض آليات الحوار في شقها القطاعي ،قبل أ أتطرق في محور ثالث ملقاربة الحوار
االجتماعي على مستوى مؤسسة رئيس الحكومة.
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أوال -الحواراالجتماعي واملقاربة التشاركية :أولوية حكومية
السيد رئيس مجلس املستشارين املحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين.
أود التأكيد في البداية على أ الحوار االجتماعي بمفهومه الشامل ال ينحصر في
الحوار الثالثي على املستوى املركزي ،بل ينبغي أ يتجاوز لك ليمتد إلى باقي اآلليات
واملستويات املمأسسة بمقتض ى القانو .
وفي هذا الطار ،ال بد من التذكير بآليات الحوار االجتماعي املختلفة ،قبل
استعراض مجهودات الحكومة لتنفيذ بنود اتفاق سنة  2019باعتباره أحد مخرجات
الحوار االجتماعي الوطني.

تعدد آليات الحواراالجتماعي
من املعلوم أ املشــرع املغربــي أحدث جملة من الهيئــات الدستورية التي تعنى
بالحوار االجتماعي بمختلف أشكاله ،منهــا علــى ســبيل املثال املجلــس االقتصادي
واالجتماعــي والبيئــي واملجلــس األعلى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،وكذا
مؤسســات مختصة بالحــوار االجتماعي املوضوعاتــي ،كاللجنــة الوطنيــة حــول إصالح
أنظمــة التقاعــد ،ومجلــس إدارة الصنـدوق الوطنـي للضمـا االجتماعي ،واملجلـس
الداري ملكتـب التكويـن املهنـي وإنعـاش الشـغل ،واملجلـس األعلى للتعاضـد ،واللجنـة
الوطنيـة للتكويـن املهنـي ،بالضافة إلى هيئـات أخـرى تعنـى بموضـوع الحـوار االجتماعي
فـي القطـاع العـام ،كاملجلـس األعلى للوظيفـة العموميـة.
وبالنسـبة للقطـاع الخـاص ،هناك مجلـس املفاوضـة الجماعيـة ،ومجلـس طـب
الشـغل والوقايـة مـن املخاطـر املهنيــة ،واملجلــس األعلى إنعاش التشــغيل ،واللجنــة
الثالثية املكلفــة بتتبــع التطبيــق الســليم لألحكام املتعلقــة بمقاوالت التشــغيل املؤقــت،
واللجنــة الثالثية االستشارية حــول معاييــر العمــل الدوليــة ،واللجنــة الوطنيــة للبحــث
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واملصالحــة .كمـا توجـد مؤسسـات للحـوار االجتماعي املهنـي ،كاللجنـة القليمية للبحـث
واملصالحـة ،واملجالـس القليمية والجهويـة للتشـغيل ،واللجنـة القليمية املكلفـة بالبـت
فـي طلبـات الغالق والتسـريح.
والحكومة مؤمنة بأهمية الحوار االجتماعي بمفهومه الواسع ،ولذلك حرصت على
تفعيل مختلف آلياته ،مركزيا وقطاعيا ،وجعلت منه مدخال أساسيا لتطوير التعاو
بينها وبي شركائها االجتماعيي واالقتصاديي  ،ولقد ترجمنا هذا منذ الستة أشهر
األولى من عمر الحكومة ،وأ أغلب آليات الحوار االجتماعي تشتغل بطريقة منتظمة.
وأشركتهم عمليا عبر النصات والتشاور والتداول بهدف تقوية السلم االجتماعي،
وتحسي األوضاع املادية واملعنوية للطبقة الشغيلة وللفئات الهشة ،وضما استقرار
الشغل وتعزيز الحرية النقابية.
إننا نؤمن ايمانا راسخا بأ الحوار االجتماعي يشكل أيضا أحد الدعامات
األساسية لتكريس الديمقراطية االجتماعية ببالدنا ،وآلية ال محيد عنها لترسيخ
التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وتعزيز مكاسب عدد من الفئات االجتماعية،
السيما الهشة منها والطبقة املتوسطة.
وقد ترجمنا هذا اليما باملبادرة خالل الستة أشهر األولى لتنصيب الحكومة،
لتفعيل مقتضيات البرنامج الحكومي بخصوص مأسسة الحوار االجتماعي على
املستوى املركزي والقطاعي واملقاوالت ،لرساء عالقة متينة مع الشركاء االجتماعيي
واالقتصاديي من خالل الحرص على التشاور املتواصل ،والسعي لوضع أسس حوار
اجتماعي منتظم من شأنه ضما استقرار وتحسي األوضاع االجتماعية لألجراء
واملقاوالت ،والسهام في تحسي املناخ االقتصادي واالجتماعي ،وفي الرفع من تنافسية
االقتصاد الوطني وتقويته ،بما ينعكس إيجابيا على مجال التشغيل.
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االتفاق االجتماعي لسنة  2019وتفعيل نتائجه
بداية أود التأكيد على أ الحكومة حرصت ،في إطار االلتزامات الواردة في
البرنامج الحكومي ،على إطالق جوالت للحوار االجتماعي ،وعملت على إنجاحها
بالتعاو البناء والفعال مع شركائها االجتماعيي واالقتصاديي .
وعلى عكس حكومات سابقة لم نترك االتفاق االجتماعي للشهور األخيرة من
الوالية الحكومة ،بل أسفر انخراط الحكومة القوي وجهود جميع الشركاء
االجتماعيي واالقتصاديي  ،وبعد جوالت من الحوار عن االتفاق االجتماعي التاريخي
ثالثي األطراف في منتصف الوالية ،بتوقيعه بتاريخ  25أبريل  2019بي الحكومة
واالتحاد العام ملقاوالت املغرب واملنظمات النقابية لألجراء األكثر تمثيلية ،ويهم ثالث
سنوات (.)2021-2019
وكل مالحظ منصف وموضوعي ،يعترف أ توقيت االتفاق يبرئه وينأى به عن
أي حسابات انتخابية ضيقة ،ويؤشر على تحمل الحكومة ملسؤوليتها كاملة بجعل
التكلفة املالية على عاتقها وعدم ترك تنفيذها لحكومة مقبلة ،فقد تحملت تكاليف
االتفاق قوال وفعال رغم ظروف املالية العمومية بسبب تداعيات الجائحة .جعل
االتفاق اتفاقا تاريخيا.
واسمحوا لي أ أجدد بهذه املناسبة التنويه عاليا بكل الفاعلي االقتصاديي
واالجتماعيي الذي أبانوا عن وطنية عالية ،ليس فقط خالل جوالت الحوار
االجتماعي ،بل أيضا خالل املحطات التي عشناها طيلة هذه الوالية الحكومية ،والتي
تميزت بشراكة حقيقية جعلت من تحسي األوضاع االجتماعية للمواطني واملواطنات
الهم األساس ي للجميع.
وتعتبر الحكومة أ هذا االتفاق أسهم بشكل مقدر في إرساء قواعد السلم
االجتماعي ،وفي تحسي األوضاع االجتماعية ببالدنا ،وكذا تقوية االقتصاد الوطني من
خالل توفير شروط مناخ اقتصادي واجتماعي سليم.
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كما عزز االتفاق مبدأ الثقة بي الدارة ومختلف الشركاء االجتماعيي
واالقتصاديي  ،بشكل يساعد على تشجيع االستثمار وإحداث فرص الشغل ،وتنمية
موارد الدولة التي ينبغي توجيهها لصالح التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وعلى وجه
الخصوص ،لتوفير الخدمات األساسية من تعليم ،وححة ،وسكن الئق لفائدة
مختلف الفئات االجتماعية خاصة الفقيرة والهشة منها.
وقد نص هذا االتفاق على عدد من االلتزامات تهدف باألساس إلى تعزيز الحماية
االجتماعية ،وتحسي التشريع االجتماعي والحريات النقابية ،ومأسسة الحوار
االجتماعي ،والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم االجتماعيي ،
عالوة على الرفع من القدرة الشرائية للموظفي واألجراء ،وهي االلتزامات التي حرصت
الحكومة على تفعيلها.
إ حرص الحكومة على إطالق جوالت للحوار االجتماعي منذ بداية واليتها ،ثم
عملها الحثيث للتوصل إلى اتفاق بخصوصه ،نابع من الطابع االجتماعي الذي تتميز به
هذه الحكومة ،والذي يبرز بقوة من خالل التزاماتها االجتماعية في البرنامج الحكومي
وكذا من خالل إنجازاتها العديدة.
من جهة أخرى ،فإ توقيت التوصل إلى االتفاق ينأى به عن أي حسابات
انتخابية ضيقة ،كما أ هذا التوقيت جعل كلفته املالية تقع على عاتق هذه الحكومة
فيما يخصها ،وهي الكلفة التي تحملتها الحكومة ،على الرغم من ظروف املالية
العمومية بسبب تداعيات الجائحة ،ودو أ تترك تنفيذها لحكومة مقبلة ،كما سبق
أ شهدته بالدنا مع اتفاق اجتماعي سابق.
 .1تنفيذ االلتزامات ذات األثراملالي
عملــت الحكومــة على تفعيــل االلتزامــات ات الطــابع املــالي على مس ـ ـ ـ ــتوى القطــاع
العام ،من خالل إصــدار املراســيم التطبيقية املتعلقة بالزيادة في األجور والتعويضــات
العائلية الخاصـ ـ ـ ــة بمختلف أجور املوظفي املشـ ـ ـ ــمولي بهذه الزيادة ،وقد كلفت هذه
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االلتزامـ ــات غالفـ ــا مـ ــاليـ ــا إجمـ ــاليـ ــا قـ ــدره  14,25مليـ ــار درهم في املراحـ ــل األخيرة ،تم
تخص ـ ـ ــيص  5,3مليار درهم منها س ـ ـ ــنة  ،2019و 6مليار درهم إض ـ ـ ــافية برس ـ ـ ــم قانو
مالية  ،2020وحوالي  3مليار درهم برسم قانو مالية .2021
وكتفص ـ ـ ــيل ملا س ـ ـ ــبق ،فقد تض ـ ـ ــمن االتفاق عددا من االلتزامات لفائدة موظفي
الدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي املؤسسات العمومية كالتالي:


زيادة مبلغ شهري صاف يقدر ب ـ ـ ـ  500درهم بالنسبة للمرتبي في السالليم  6و7
و 8و ،9وكذا في الرتب من  1إلى  5من السـ ـ ـ ــلم ( 10أو ما يعادل لك) ،صـ ـ ـ ـرفت
على أساس  200درهم ابتداء من فاتح ماي  ،2019و 200درهم في يناير ،2020
و 100درهم في يناير 2021؛



زيادة مبلغ شهري صاف يقدر ب ـ ـ ـ ـ ـ  400درهم للمرتبي في الرتبة  6من السلم 10
وما فوق ،ص ـ ـ ـ ـرفت على أس ـ ـ ـ ــاس  200درهم ابتداء من فاتح ماي  ،2019و100
درهم في يناير  ،2020و 100درهم في يناير 2021؛



الرفع من التعويض ـ ـ ـ ــات العائلية ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  100درهم عن كل طفل ،في حدود ثالثة
أطفال ،ابتداء من فاتح يوليوز .2019
أما بالنسبة للقطاع الخاص ،فقد تم االتفاق على ما يلي:



الرفع من الحد األدنى لألجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في
القطاع الخاص ) (SMIGبنسبة  10في املائة على سنتي  5 ،في املائة ابتداء من
يوليوز  ،2019و 5في املائة في يوليوز 2020؛



الرفع من الحد األدنى لألجور في القطاع الفالحي ) (SMAGبنسبة  10في املائة
على سنتي  5 ،في املائة ابتداء من يوليوز  ،2019و 5في املائة في يوليوز 2020؛



الرفع من التعويضات العائلية بـ  100درهم عن كل طفل ،في حدود ثالثة أطفال،
ابتداء من فاتح يوليوز .2019
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وتفعيال لذلك ،أصـ ـ ـ ــدرت الحكومة املرسـ ـ ـ ــوم رقم  2.19.424بتحديد مبالغ الحد
األدنى القانوني لألجر في قطاعات الصناعة والتجارة واملهن الحرة والفالحة ،والذي تم
بمقتضاه رفع الحد األدنى القانوني لألجر وفق مقتضيات االتفاق االجتماعي.
كما تم إص ـدار املرســوم رقم  2.19.750بتحديد مقدار التعويض العائلي املمنوح
من لد الص ـ ـ ـ ــندوق الوطني للض ـ ـ ـ ــما االجتماعي واملرس ـ ـ ـ ــوم رقم  2.19.461بتحديد
ش ـ ـ ـ ــروط منح التعويض ـ ـ ـ ـ ــات العــائليــة للموظفي العس ـ ـ ـ ــكريي ومس ـ ـ ـ ــتخــدمي الــدولــة
والبلديات واملؤسـ ـس ــات العمومية تم بمقتض ــاهما رفع التعويض ــات العائلية الش ــهرية
إلى  300درهم ،عن كل طفل و لك في حدود ثالثة أطفال.
وهنا البد أ أنوه بالتزام أرباب العمل بتنفيذ مقتضيات هذا املرسوم بالرغم من
ظروف الجائحة وآثارها على العديد من القطاعات النتاجية والخدماتية.
كما تم إصـ ـ ــدار منشـ ـ ــور لرئيس الحكومة  9/2019بتاريخ  25يونيو  ،2019يحث
فيه املؤس ـ ـسـ ــات العمومية على االلتزام بمخرجات اتفاق  25أبريل  ،2019وخاصـ ــة ما
يتعلق منه بالرفع من األجور.
كمااا أرا ا ا ااير إلى أن الحكومااة أوفاال بلاال التزامااايةااا املاااليااة بخص ـ ـ ـ ــوص االتفــاق
االجتماعي ل  25أبريل  ،2019على الرغم من التداعيات الس ـ ــلبية لجائحة كورونا على
املــاليــة العموميــة ،وه ــذا دليــل على حرص الحكومــة على الوفــاء بكــل التزامــاتهــا ،وهو
أيض ـ ـ ــا مؤش ـ ـ ــر يدل على املكانة املتميزة التي يحظى به تحس ـ ـ ــي الوض ـ ـ ــعية االجتماعية
للمواطن ــات واملواطني في عم ــل الحكوم ــة ،في نفس الوق ــت ال ــذي ح ــافظ ــت فب ــه على
مس ـ ـ ـ ــتوى هــام من االس ـ ـ ـ ــتثم ــار العمومي ،والتوظيف العمومي ،والنفــاق العمومي في
مج ــال القط ــاع ــات االجتم ــاعي ــة ،واس ـ ـ ـ ــتمرار دعم البرامج االجتم ــاعي ــة ،ب ــاملوازاة مع
مواص ـ ـ ـ ـل ـ ــة الص ـ ـ ـ ــالح ـ ــات الكبرى ،وإطالق الورش الوطني املتعلق بتعميم الحم ـ ــاي ـ ــة
االجتماعية.
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واملغرب يعتبر من الــدول القالئــل التي حــافظــت على هــذه الوتيرة في هـذا الظرفيــة
الناجمة عن جائحة كورونا .إ قررنا التدبير املالي بأشكال أخرى.
 .2مأسسة الحواراالجتماعي
حرصت الحكومة منذ البداية على مأسسة الحوار االجتماعي ،حيث تضمن
االتفاق الثالثي التزامات تخص مأسسة الحوار االجتماعي على املستوى الوطني
والترابي من خالل التنصيص على إحداث عدد من اللجا :


اللجنة العليا للتشاور والتي تعقد بي الحكومة واألمناء العامي للمركزيات
النقابية لألجراء األكثر تمثيال ورئيس االتحاد العام ملقاوالت املغرب بدعوة من
رئيس الحكومة بمبادرة منه أو باقتراح من أحد االطراف لدراسة القضايا
والتوجهات االقتصادية الكبرى والقرارات االجتماعية الوطنية



اللجنة الوطنية للحواراالجتماعي التي تجتمع في دورتي في السنة األولى خالل
فترة شتنبر/أكتوبر للتداول حول التوجهات الكبرى ملشروع قانو املالية للسنة
املوالية والثانية خالل مارس/أبريل لتقييم وتتبع نتائج الحوار االجتماعي؛



لجنة القطاع العام املكلفة بتدارس القضايا االفقية املشتركة ات الصلة
بالقطاع العام؛



لجنة القطاع الخاص املكلفة بتدارس القضايا التي لها صلة بالقطاع الخاص؛
اللجان الجهوية واإلقليمية للحوار االجتماعي والتي تجتمع مرتي على االقل
تحت رئاسة الوالي أو العامل أو من يمثله ،والتي تتكو من ممثلي السلطات
الجهوية والقليمية وممثلي املركزيات النقابية واالتحاد العام ملقاوالت املغرب
على الصعيد الجهوي والقليمي يعهد إليها بتسوية نزاعات الشغل.

وقد تم ارس ـ ــاء هذه اللجا واش ـ ــتغلت حس ـ ــب املطلوب بالنس ـ ــبة لكل لجنة،
وكا اخر ما تم ارس ـ ـ ـ ــااه هو اللجا الجهوية واالقليمية للحوار االجتماعي التي تم
انش ـ ـ ـ ــااها بمقتض ـ ـ ـ ـ ى مذكرة مش ـ ـ ـ ــتركة بي كل من وزير الداخلية ووزير الش ـ ـ ـ ــغل
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واالدماج املنهي تحت عدد  66بتاريخ  6دجنبر  ،2019وقد تأس ـ ـسـ ــت هذه اللجن في
الكثير من الجهات واالقليم ومنها من انعقد واشتغل خالل هذه الفترة.
وبالضافة إلى هذه اآلليات ،فقد ترأست عدة اجتماعات للحوار مع الشركاء
االجتماعيي أو االقتصــاديي  ،من أجل توحيد الجهود لتجاوز آثار الجائحة س ـواء
على املقاولة أو العمال ،حيث أس ـ ـ ـ ــفرت عن االتفاق على عدة إجراءات س ـ ـ ـ ــاهمت
بشكل مقدر في الحفاظ على مناصب الشغل وفي إنقا املقاولة.
 .3تعزيزآليات الوساطة االجتماعية
تنفيــذ لاللتزام املتعلق بتعزيز آليــات الوس ـ ـ ـ ـ ــاطــة االجتمــاعيــة لتس ـ ـ ـ ــويــة نزاعــات
الش ـ ـ ــغل ،خاص ـ ـ ــة اللجان اإلقليمية للبحث واملصا ا ااالحة وض ـ ـ ــما حس ـ ـ ــن تس ـ ـ ــييرها
وانتظام جلسـ ـ ـ ــاتها وتتبع تنفيذ االتفاقيات املترتبة عنها ،وبناء على التشـ ـ ـ ــخيص الذي
أجري حول واقع عمــل هــذه اللجــا وآفــاق النهوض بــدورهــا املتمثــل في املسـ ـ ـ ـ ــاهمــة في
حفظ واس ـ ـ ـ ــتقرار العالقــات املهنيــة ،واس ـ ـ ـ ــتتبــاب الس ـ ـ ـ ــلم االجتمــاعي؛ فقــد تم توجيــه
منش ـ ـ ــور إلى الس ـ ـ ــادة والة الجهات وعمال األقاليم والعماالت ،باعتبارهم راس ـ ـ ــاء هذه
اللجا من أجل االلتزام بالتطبيق السليم للمقتضيات القانونية املؤطرة لعملها.
وتبعا لذلك فقد اس ـ ـ ـ ــتطاعت هذه اللجا القليمية للبحث واملص ـ ـ ـ ــالحة خالل
س ـ ــنة  2020من دراسـ ــة  119نزاعا ،تمت تسـ ــوية  43منها .وفي املقابل فقد تمت إحالة
 13نزاع ش ـ ـ ـ ــغل جماعي على اللجنة الوطنية للبحث واملص ـ ـ ـ ــالحة خالل س ـ ـ ـ ــنة 2020
خصص لها  10اجتماعات.
 .4تعزيزالدور الرقابي ملفتش ي الشغل
تنفيــذا لهــذا االلتزام ،عملــت الحكومــة على تعزيز جهــاز تفتيل الش ـ ـ ـ ـغــل بموارد
إض ــافية بمقتض ـ ى قانو املالية  ،2021وقد ش ــرعت الوزارة الوص ــية في توظيف 182
مفتش ــا للش ــغل من خالل عملية توظيف غير مس ــبوقة ببالدنا ،وهو ما يمثل زيادة 54
بــاملــائــة من مجموع مفتش ـ ـ ـ ـ ي الش ـ ـ ـ ـغــل املعتمــدين حــاليــا ،بهــدف تعزيز حمــايــة األجراء
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ومواكبة املقاوالت.
كما عملت الحكومة على تطوير وس ـ ـ ـ ــائل عمل جهاز تفتيل الش ـ ـ ـ ــغل من خالل
رقمنــة مختلف تــدخالتــه عبر وض ـ ـ ـ ــع نظــام معلومــاتي منــدمج "ش ـ ـ ـ ـغــل كوم" ،وتوحيــد
وتبس ــيط عمل الجهاز ،وإض ــفاء املص ــداقية والنجاعة عليه ،وتنظيم ورش ــات تكوينية
لفائدته من أجل الرفع من جاهزيته في مختلف مجاالت تدخله.
وبهذه املناس ـ ـ ـ ــبة ،أحيي هذا الجهاز ألنه قام بمهام مهمة في عز الجائحة وكا في
املقــدمــة لزيــارة املقــاوالت للتفتيل والتــأكــد من التزامهــا بمختلف الجراءات االحترازيــة
ومواكبة املشغلي ...
 .5مواصلة الحوارفي بعض القضايا وامللفات
ْ
فض ـ ـ ــال عن االلتزامات التي أش ـ ـ ــرت إليها وبينت تقدم تنفيذها ،فقد نص االتفاق
على مواصلة الحوار في العديد من القضايا وامللفات ،من بينها على الخصوص:


مجال التشريع والحريات النقابية ،حيث بادرت الحكومة في هذا الطار إلى
الشروع في تنفيذ االلتزامات ات الطابع التشريعي والتنظيمي ،من خالل:
 عقد عدة لقاءات تشاورية بي وزير الشغل والدماج املنهي واملركزيات النقابيةبشأ مشروع القانو التنظيمي لإلضراب املودع لدى مجلس النواب منذ
سنة  2016خالل الوالية التشريعية السابقة؛
 إحالة مشروع قانو النقابات املهنية على املركزيات النقابية من أجل إبداءالرأي بشأنه ،وعلى املجلس االقتصادي واالجتماعي الذي أدلى برأيه في
املشروع ،وهو اآل في طور الصياغة النهائية لخضاعه ملسطرة املصادقة؛
-

إصدار املرسوم التطبيقي للمادة  16من مدونة الشغل الذي ظل ينتظر منذ
تاريخ إصدار مدونة الشغل في دجنبر 2003؛
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 عقد يومي دراسيي حول مدونة الشغل بحضور األطراف الثالثة ،الحكومةوالنقابات وممثلي املشغلي  ،وبحضور خبراء قصد إيجاد أرضية النطالق
تشاور شامل حول القضايا التي تخص املدونة.
 بخصوص إصالح منظومة التقاعد ،فقد تم االتفاق على إدراج هذا امللف ضمن
الحوار االجتماعي ،في أفق إطالق مسلسل الصالح الشمولي ملنظومة التقاعد من
خالل اقتراح إرساء نظام بقطبي  ،العام والخاص ،وفق ما ستسفر عنه نتائج
الدراسة الجارية لصالح أنظمة التقاعد؛
 التشاور من أجل وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم االجتماعيي
ويرس ى قواعد الحوار االجتماعي.
وألجل تفعيل الحواراالجتماعي املوضوعاتي وتثمين مررجاته ،ورغم من تفش ي
جائحة كوفيد  19واستمرار تداعياتها االقتصادية واالجتماعية السلبية ،فقد حرصت
الحكومة ،بتنسيق وتشاور مع الشركاء االجتماعيي  ،على مواصلة تفعيل الهيئات
الثالثية التركيب التي تعنى بالحوار االجتماعي املوضوعاتي ،حيث تم في هذا السياق،
عقد دورات الهيئات التالية:
 الدورة التاسعة ملجلس طب الشغل والوقاية من املخاطر بتاريخ  05يونيو
 ،2020وعقد اجتماع عن بعد للجنة املصغرة املنبثقة عنه عبر تقنية التناظر عن
بعد؛
 الدورة الحادية عشرملجلس املفاوضة الجماعية بتاريخ  29دجنبر  ،2020وعقد
اجتماعي للجنة املصغرة املنبثقة عنه؛
 االجتماع الثامن للجنة الثالثية املكلفة بالسهر على التطبيق السليم للمقتضيات
املتعلقة بالتشغيل املؤقت بتاريخ  06فبراير  2021وعقد اجتماعيي للجنة
املصغرة املنبثقة عنه؛
 اجتماع املجلس األعلى إلنعاش التشغيل بتاريخ  30دجنبر .2020
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ثانيا  -نتائج الحوارات القطاعية
تسوية عدد من امللفات والوضعيات العالقة
وتفعيال ملض ـ ــامي منش ـ ــور رئيس الحكومة رقم  2017/02بتاريخ  05يونيو 2017
املتعلق بتفعي ـ ــل الحوار االجتم ـ ــاعي القط ـ ــاعي ،وتنفي ـ ــذا ملقتض ـ ـ ـ ـ ى اتف ـ ــاق  25أبري ـ ــل
ب"متابعة الحوار بخص ـ ـ ـ ــوص القض ـ ـ ـ ــايا القطاعية والفئوية" ،فقد عملت القطاعات
املعنيــة مش ـ ـ ـ ــكورة ،على مبــاش ـ ـ ـ ــرة حوارات قطــاعيــة ليجــاد حلول للمش ـ ـ ـ ــاكــل العــالقـة
واتخا التدابير الضرورية ،من أبرزها:
 عقد عدة اجتماعات مع الشركاء االجتماعيي لتعزيز العمل التشاركي مع مختلف
الفرقاء االجتماعيي والعمل على تفعيل التدابير االحترازية والوقائية املعتمدة؛
 تشكيل لجا تقنية مشتركة بي الدارة وممثلي الهيئات النقابية لدراسة القضايا
العالقة واقتراح الحلول املالئمة لها.
وقد أسفرت هذه املساعي عن تسوية مجموعة من امللفات والوضعيات العالقة،
فيما ال يزال الحوار متواصال بشأ قضايا أخرى.
وسأكتفي هنا بذكر بعض النما ج من هذه الحوارات القطاعية ولنتائجها.
 .1قطاع التربية الوطنية
أسفر الحوار البناء عن معالجة ملفات مطلبية ظلت مجمدة منذ سنوات ،و لك
انطالقا من الفصل األول من سنة  ،2018وتتوزع إلى ثالث فئات ،تتعلق األولى بملفات
مطلبية تم إيجاد حلول لها وعددها سبعة ( )07ملفات ،وتهم الثانية ملفي ( )02في
طور التسوية ،فيما تتعلق الثالثة بملفات في طور الدراسة ،وتم تقديم مقترحات في
شأنها إلى القطاعات الوزارية األخرى املعنية وعددها ثالثة ( )03ملفات.
وتم تسوية ملفات يةم استفادة  45ألف موظفا كانل كالتالي:
 .1تسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي العدادي ،الذين سبق لهم أ كانوا
معلمي واملحالي على التقـاعد قبل فاتح يناير 2006؛
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 .2ترقية الحاصلي على ديبلومات جامعية من دول أجنبية ،اجتازوا بنجاح
املباريات املهنية برسم سنتي  2014و 2015لولوج إطار أستا التعليم
الثانوي التأهيلي؛
 .3ترقية األطر الحاصلة على شهادة مهندس دولة بعد النجاح في املباريات
املهنية برسم سنتي  2014و2015؛
 .4تسوية وضعية أساتذة التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي العدادي وملحقي
االقتصاد والدارة وكذا امللحقي التربويي املرتبي حاليا في السلم  ،9والذين
تم توظيفهم ألول مرة في نفس السلم ،وقد شملت هذه العملية  4342موظفة

وموظفا؛
 .5تسوية وضعية املوظفي الذين تم توظيفهم األول في السلمي  7و 8ومرتبو
في السلم  ،10وقد شملت هذه العملية  25.263موظفة وموظفا؛
 .6الشروع في تسوية وضعية موظفي الوزارة حاملي شهادة الدكتوراه ،من
خالل تنظيم مباريات التوظيف في إطار أستا مساعد للتعليم العالي ،كما
سيتم العمل على إحداث إطار أستا باحث ضمن مشروع النظام األساس ي
ملوظفي قطاع التربية الوطنية الحاصلي على شهادة الدكتوراه؛
 .7إصدار املرسومي املحدثي لطار "متصرف تربوي" سنة .2018
أما برصوص الفئة الثانية ،فتضم ملفي هما في املحطات األخيرة للتسوية؛
ويتعلق األمر بملف أطر الدارة التربوية وملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي،
واللذين تم إعداد مشاريع املراسيم الخاصة بهما ،ويتم التنسيق بشأنها مع القطاعات
املعنية قصد املصادقة النهائية عليهما.
وفيما يرص ملفات الفئة الثالثة ،فيتعلق األمر بالترقية بالشهادات واألساتذة
املكلفي خارج س ـ ـ ــلكهم األص ـ ـ ــلي واملس ـ ـ ــاعدين الداريي والتقنيي  ،ف ي توجد في طور
الدراسة والتشاور مع القطاعات الحكومية املعنية.
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هذا ،ويظل هناك ملف و طبيعة خاصة ،ويتعلق األمر بملف النظام األساس ي
الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية ،الذي قطع أشواطا مهمة في أفق إقراره ،و لك
من أجل ْتمكي موظفي القطاع من نظام أساس ي جديد يستجيب للتحوالت التي
شهدتها مهن التربية والتكوين ،ويحد من الفئوية في املنظومة.
 .2قطاع الصحة
من خالل الحوار في قطاع الصحة ،فقد أسفر لك عن تسوية الوضعية املادية
ألزيد من  12ألف ممرض وممرضة بغالف مالي ناهز  250مليو درهم.
ّ
ومما ال شك فيه ،فإ خصوصية وحساسية الظرفية املتسمة ب ّتفش ي جائحة
ّ
كورونا ،أظهرت املكانة التي تضطلع بها الشغيلة الصحية في الحفاظ على ححة
وسالمة املواطني وضما أمنهم الصحي ،ومن ثم ،كا من الضروري االهتمام بهذه
الفئة وتشجيعها وتحسي ظروف اشتغالها لرفع معنوياتها لتحفيزها على مزيد من
ّ
التضحية والبذل والعطاء.
ولم ينقطع الحوار والتواصل في القطاع ّ
الص ّحي مع الشركاء االجتماعيي عبر
اآلليات التشاركية التي تم إرسااها لتسوية األوضاع املهنية ملختلف فئات املهنيي ،
وتدبير امللفات التي تهم موظفي الصحة بالقطاع العمومي ،وقد أسفرت االجتماعات
واملشاورات التي تم عقدها ضمن اللجا التقنية املوضوعاتية واللجنة املشتركة
لدراسة مطالب كل فئة على حدة ،عن تحديد مجموعة من املطالب التي تأخذ بعي
االعتبار موضوع تحسي ظروف العمل وتحفيز املهنيي  ،والتي تعمل الحكومة على
دراستها بتنسيق وتشاور مع الشركاء االجتماعيي  ،ويهم األمر:
-

إحداث مكافأة عن املردودية؛
العمل على الرفع من التعويض عن األخطار املهنية؛
إرساء آليات جديدة من أجل تحفيز املوارد البشرية؛
متابعة تحديث تدبير املوارد البشرية الصحية؛
إخراج االستراتيجية الوطنية للتكوين املستمر؛
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-

وضع برنامج وطني للصحة والسالمة في العمل ،يعتمد على الوقاية وتدبير
األخطار املهنية ملهنيي الصحة.

وفي إطار تحفيز وتشجيع الشغيلة الصحية في هذه الظرفية االستثنائية املرتبطة
بجائحة كورونا ،تم تخصيص منحة خاصة بكوفيد ،19-تصرف في شطرينّ ،
تم منح
ّ
الشطر األول منها أواخر سنة .2020
وفي إطار مواكبة تنزيل الورش امللكي لتعميم الحماية االجتماعية عبر إصالح
املنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها ،تم ّ
التواصل مع الهيئات ّ
النقابية األكثر تمثيلية
وتصوراتها بشأ نظام الوظيفة العمومية ّ
ّ
الصحية الذي يعول
الستطالع اقتراحاتها
الص ّحي مع خصوصيات املهن ّ
الرأسمال البشري بالقطاع ّ
الص ّ
عليه ملالئمة تدبير ّ
حية،
ّ
وتحسي جا بية القطاع ّ
الص ّحي العمومي ،والرفع من القيمة االعتبارية للمهن
الصعوبات والكراهات املرتبطة بالولوج للخدمات ّ
الصحية ببالدنا ،وتجاوز ّ
الص ّحية.
 .3الجماعات الترابية
في إطار النهوض باألوضاع االجتماعية لفئة من املوظفي العاملي بالجماعات
الترابية ،وتطبيقا ملخرجات االتفاق املبرم بتاريخ  25دجنبر 2019مع النقابات األكثر
تمثيلية بالقطاع ،فقد تم:
-

-

تسوية وضعية  855من األعوا املؤقتي سابقا ،الحاصلي على شهادة
الجازة في التعليم العالي أو ما يعادلها قبل فاتح يناير  ،2011و لك بناء على
ترخيص استثنائي للسيد رئيس الحكومة؛ بتكلفة مالية تناهز  440مليو ؛
إحداث مؤسسة لألعمال االجتماعية ملوظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها
وهيئاتها ،و لك بموجب الظهير الشريف رقم  1.20.75بتنفيذ القانو .37.18
تهدف الى تقديم مختلف الخدمات االجتماعية للمنخرطي  ،في مجال السكن
وباقي الخدمات االجتماعية.
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 .4قطاع العدل
تم العمل على تحسي الوضعية املادية للقضاة وموظفي كتاب الضبط ،من
خالل املصادقة على املرسوم املتعلق بالتعويضات املمنوحة للقضاة عن الشراف على
مهام التدبير الداري والديمومة واالنتداب بتاريخ  23أبريل  ،2020وكذا املرسوم
املتعلق بالتعويض املمنوح ملوظفي كتاب الضبط عن الديمومة.

التشاور مع املهنيين ملواجهة تداعيات الجائحة
في إطار املقاربة التشاركية املعتمدة ملواجهة تداعيات جائحة كورونا على مختلف
القطاعات ،تم فتح الحوار مع املهنيي بهدف اعتماد الجراءات الالزمة ملواكبتهم لتدبير
هذه الظرفية وتمكينهم من االستفادة من الجراءات املتخذة ملواكبة ودعم القطاعات
املتضررة.
إ النصات جزء من مهامنا ،وكنت دائما أحث كافة القطاعات الستقبتال
النقابات واملهنيي ملناقشة امللفات العالقة وتسوية الشكاالت والتفكير املشترك
ملواجهة التحديات.
ومن األمثلة على هذه الحوارات:
 .1قطاع سيارات األجرة
في إطار تدارس آثار جائحة كورونا على القطاع على قطاع سيارات األجرة الذي
يشغل ما يناهز  150.000شخصا ،فقد تم الحرص على عقد سلسلة من االجتماعات
مع ممثلي هذا القطاع ،على املستوى الوطني والقليمي ،بهدف اعتماد الجراءات
الالزمة ملساعدة املهنيي لتدبير هذه الظرفية وتمكينهم من االستفادة من الجراءات
املتخذة ملواكبة ودعم القطاعات املتضررة.
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وقد مكنت التدابير املتخذة لفائدة مهنيي النقل بواسطة سيارات األجرة من
ضما استفادة هذا القطاع من مجموعة من الجراءات املتخذة في هذا الطار والتي
همت:
-

-

-

-

فتح املجال لسائقي سيارات األجرة لتقديم طلباتهم من أجل االستفادة من
الدعم املالي املخصص لألسر واملهنيي املستقلي والعاملي في القطاع غير
املهيكل املتضررين من انعكاسات هذا الوباء .وقد بلغ عدد السائقي
املستفيدين من هذا الدعم ما يفوق  115.000سائقا بمختلف العماالت
واألقاليم؛
تأجيل تسديد أقساط القروض البنكية وتلك املتعلقة بقروض اليجار حتى 30
يونيو  2020دو تحمل الفوائد الجزائية ،و لك في حدود  3000درهم شهريا
فيما يتعلق بقروض السكن و 1500درهم شهريا فيما يتعلق بقروض التجهيز
بما فيها قروض اقتناء املركبات املستعملة كسيارات أجرة؛
االستفادة من تخفيض بالنسبة لتأمي سيارات األجرة خالل فترة ال جر
الصحي ،و لك وفق معدالت أقرتها شركات التأمي  ،قد تصل إلى %30؛
استفادة بعض أسر سائقي سيارات األجرة في العديد من العماالت واألقاليم
من املساعدات الغذائية التي خصصتها السلطات القليمية لألسر املتضررة؛
مواكبة مهنيي سيارات األجرة ملواصلة أو الستئناف نشاطهم بصفة آمنة بعد
التخفيف من إجراءات الحد من التنقل ،من خالل تمكي سائقي سيارات
األجرة من االستفادة من تحاليل الكشف املخبري ومن تعقيم وتطهير سيارات
األجرة بشكل منتظم؛
مالءمة إجراءات الحد من التنقالت وعدد املسافرين املسموح بنقلهم حسب
تطور الوضعية الوبائية.

وفي إطار استكمال املشاورات حول إجراءات انخراط هذه الفئة من املهنيي في
منظومة التغطية الصحية واالجتماعية وإعداد النصوص التطبيقية الالزمة ،تم
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تنظيم عدة لقاءات تواصلية وتشاورية على املستويي الجهوي واملركزي مع ممثلي
نقابات وجمعيات قطاع سيارات األجرة ،بمشاركة مختلف القطاعات واملؤسسات
املعنية ،و لك سعيا لضما االنخراط الواسع واليجابي ملهنيي هذا القطاع الحاملي
لبطاقة السائق املنهي في هذه املنظومة وتسريع وتيرة تفعيلها.
 .2قطاع النقل
في إطار التفاعل اليجابي مع مطالب مهنيي قطاع النقل خالل فترة تدبير األزمة
االقتصادية واالجتماعية جراء جائحة كوفيد ،19-تم عقد سلسلة من االجتماعات مع
ممثلي مختلف الهيئات والنقابات املهنية لالستماع إلى اهتماماتهم وآرائهم ومقترحاتهم
بخصوص التداعيات االقتصادية واالجتماعية لجائحة كورونا على جل فروع قطاع
النقل الطرقي (النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ،النقل الطرقي الدولي ،النقل
السياحي ،النقل العمومي للمسافرين).
وعلى إثر هذه اللقاءات ،تم اقتراح حزمة من الجراءات لدعم املقاوالت النقلية،
منها ما هو مشترك لكل األنشطة ،ومنها ما هو خاص بكل نشاط على حدة ،من أبرزها:
-

اقتراح إنشاء صندوق خاص بالنقل البري واللوجيستيك؛
اقتراح إنشاء مرصد للنقل البري من أجل تدبير القطاع بشكل أفضل خالل
األزمات املستقبلية املماثلة؛
تسريع رقمنة جميع الخدمات املقدمة للمرتفقي ؛
إعداد برنامج لتطوير البنية التحتية النقلية (باحات االستراحة ،املحطات
الطرقية ،املحطات اللوجيستيكية)... ،؛
إدماج القطاع غير املهيكل من خالل برامج مواكبة مشجعة.

كما تم تفعيل مجموعة من الجراءات الدارية والعملية ملواكبة تطورات تدبير
هذه املرحلة في قطاع النقل ،في ظل االلتزام التام بالتدابير الوقائية والجراءات
االحترازية املتخذة من طرف السلطات العمومية ،منها:
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-

-

العمل على مالءمة العرض والطلب من خالل الرخص االستثنائية لتفادي
حاالت االكتظاظ داخل املحطات الطرقية وفي محيطها وفي أوقات الذروة.
حيث تم في هذا الصدد منح حوالي  1900رخصة في الفترة املمتدة من  17إلى 23
مارس 2020؛
تمديد مدة سريا صالحية الوثائق الخاصة بسير املركبات (رخص السياقة،
البطائق الرمادية ،محاضر املراقبة التقنية )... ،خالل فترة ال جر الصحي؛
تعبئة وتعزيز الفرق الدارية والرفع من وتيرة عملها لتدارك التأخير التراكمي
الذي نتج عن تدبير ومعالجة الوثائق الخاصة بسير املركبات؛
تعبئة وتعزيز دور جهاز املراقبة الطرقية في السهر على احترام الجراءات
والقرارات التي اتخذها السلطات العمومية في إطار تخفيف ال جر الصحي.

 .3قطاع التجارة
في إطار الحوار والتشاور مع قطاع التجارة ،تم تنظيم  12منتدى جهويا للتجارة،
مكنت من توسيع النقاش مع الهيئات والجمعيات املمثلة للتجار على املستوى املحلي
والجهوي والوطني ،بخصوص مشاكلهم وتصوراتهم لتطوير القطاع ،وكذا استقبال
مقترحاتهم وخاصة التي تتعلق بالصالح الضريبي.
وتوج هذا املسلسل التشاوري ،بتنظيم املنتدى املغربي للتجارة تحت الرعاية
السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا بتاريخ  24و 25أبريل ،2019
الذي عرف مشاركة أزيد من  1600مشارك ،ومكن من صياغة ودراسة أزيد من 1500
توصية 20 ،في املائة منها تهم النظام الجبائي.
وقد تم تعميق وتوسيع النقاش حول هذه التوصيات خالل املناظرة الوطنية
الثالثة حول الجبايات املنظمة يومي  3و 4ماي  ،2019والتي أوصت أيضا بضرورة إرساء
نظام ضريبي يروم تعزيز تنافسية املقاوالت ،وكذا توحيد مختلف الضرائب والرسوم التي
تهم القطاع التجاري.
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وتنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا في
خطاب العرش لسنة  2020الرامية لتعميم الحماية االجتماعية ،تم الشروع في التنزيل
الفعلي لإلصالح الضريبي الخاص بالتجار عبر قانو املالية لسنة  2021الذي وضع نظاما
ضريبيا جديدا على أساس املساهمة املهنية املوحدة التي تعوض النظام الجزافي،
وتتضمن الضريبة على الدخل والرسم املنهي ،وكذا واجبات تكميلية تمكن التجار من
االنخراط في نظام التغطية الصحية بشكل يناسب حاجياتهم وإمكانياتهم.
وتجدر الشارة أ اعتماد املساهمة املهنية املوحدة تم بعد عدة مشاورات مع
الجهات املعنية ،من قطاعات وزارية وجمعيات وغرف مهنية .وستمكن هذه املساهمة
التجار املستقلي الخاضعي لهذا النظام من االستفادة من التغطية الصحية الجبارية.
وبمناسبة حفل إطالق تنزيل مشروع تعميم الحماية االجتماعية الذي ترأسه
صاحب الجاللة امللك محمد السادس ،نصره هللا ،يوم األربعاء  14أبريل  2021بالقصر
امللكي بفاس ،تم التوقيع على اتفاقية إطار من أجل تعميم التأمي الجباري األساس ي عن
املرض لفائدة التجار واملهنيي ومقدمي الخدمات املستقلي الخاضعي لنظام املساهمة
املهنية املوحدة أو لنظام املقاول الذاتي أو لنظام املحاسبة ،والتي ستمكن من استفادة
ما يقدر بثمانمائة ألف ( )800.000منخرط وكذا أسرهم.

مواصلة التشاور مع الفئات املعنية بتعميم التغطية الصحية
في إطار توسيع الحماية االجتماعية ،عملل الحكومة على فتح املشاورات مع
مرتلف الفئات املعنية بتطبيق القانو رقم  98 .15املتعلق بنظام التأمي الجباري
األساس ي عن املرض والقانو رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات الخاصة بفئات
املهنيي والعمال املستقلي واألشخاص غير األجراء الذين يزاولو نشاطا خاصا،
حسب الفئات املهنية ،حيث أسفرت هذه املشاورات عن إصدار املراسيم الخاصة
بفئة األطباء ،وفئة املهندسي املعماريي  ،لتنضاف إلى املراسيم التي تم إصدارها من
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قبل ،واملتعلقة بفئات العدول ،والقوابل واملروضي الطبيي واملرشدين السياحيي
واملفوضي القضائيي  ،وهناك مراسيم أخرى في املراحل األخيرة من العداد.
كما تواصل الحكومة بشكل جدي املشاورات مع الفئات املتبقية لتسريع
انخراطها في نظام التغطية الصحية األساسية ،سواء تعلق األمر بالفئات املعنية
باالتفاقيات الثالث التي وقعت يوم  14أبريل  ،2021أمام جاللة امللك حفظه هللا،
والتي تهم  -1التجار والحرفيي واملهنيي ومقدمي الخدمات املستقلي الخاضعي
لنظام املساهمة املهنية املوحدة أو لنظام املقاول الذاتي أو لنظام املحاسبة ،و -2
الحرفيي ومهنيي الصناعة التقليدية ،و  -3الفالحي ؛ أو تلك التي تهم فئات أخرى مثل
الفناني وسائقي سيارات األجرة والصيادلة واملهن شبه الطبية وأطباء األسنا
والنساخ والتراجمة والصناع التقليديي والفالحي واملقاولي الذاتيي .
كما تعمل الحكومة على مواكبة الفئات املعنية بنظام املساهمة املهنية املوحدة
لتسريع انخراطها في نظام الحماية االجتماعية .وتجدر الشارة إلى أ فكرة االعتماد
على املساهمة املهنية املوحدة كانت فكرةأسفرت عنها الحوارات مع املهنيي أنفسهم،
كما برزت خالل املناظرة الوطنية حول الضرائب.
وستشكل هذه اآللية مدخال أساسيا لدماج القطاع غير املهيكل في النسيج
االقتصادي الوطني ،باعتباره حافزا للعاملي بهذا القطاع في االندماج في القطاع
املهيكل لالستفادة من االمتيازات التي ستوفرها لهم الحماية االجتماعية.
وقد عمل الصندوق الوطني للضما االجتماعي على تيسير تسجيل املعنيي
لديه ،من خالل شبكة خدمات القرب الشريكة املنتشرة في أنحاء التراب الوطني.
ولحد اآل تم تسجيل  240000على مستوى املديرية العامة للضرائب ،أحيل منها
 157000طلبا على الصندوق الوطني للضما االجتماعي ،وتم انخراط  33460منهم
فعليا.
ونحن على يقي أ هذه الجهود والجراءات املواكبة لها ،ستجنب في املستقبل
فئات عريضة من العاملي وضعية الهشاشة ،ال سيما أ وضعيتهم في القطاع غير
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املهيكل حالت ،في عدد من الحاالت ،من استفادتهم من الدعم الذي تم تخصيصه
لألجراء املصرح بهم في القطاعات املتضررة.
إ هذه الجهود التي بذلتها الحكومة ،والتي أسهمت في ترصيد إنجازات سابقة،
أدت إلى تطور نسبة التغطية الصحية ببالدنا حيث بلغت  69في املائة من السكا سنة
 2019مقابل  52باملائة سنة  2015و 35باملائة سنة  ،2012مع التأكيد على ضرورة
مواصلة الجهود للوصول إلى تعميم التغطية الصحية واالجتماعية لتشمل كل
املواطنات واملواطني .
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ثالثا  -إنصات وتفاعل مستمرملؤسسة رئيس الحكومة
باملوازاة مع آليات الحوار العامة والقطاعية ،ودعما لها ولتقويتها ،فقد حرصت
شخصيا ،بصفة مستمرة ،وعند عدد من املناسبات الخاصة ،على النصات والتداول
والتفاعل مع األحزاب السياسية والشركاء االجتماعيي واالقتصاديي  ،ومع شريحة
واسعة من الهيآت املهنية واملهنيي .
وحرصت على أ يكو تدبير تداعيات جائحة كورونا بمقاربة تشاركية ،حيث
عقدت عدة اجتماعات مع الفاعلي السياسيي والنقابيي والشركاء االقتصاديي
والهيآت املهنية ،كما فتحت الباب لتلقي االقتراحات واملذكرات من مختلف الفئات
والهيئات ،وفي هذا السياق توصلت مصالح رئاسة الحكومة بـ 550رسالة ومذكرة
وشكاية ،فضال عن استقبالي ملمثلي عدد من الفئات ،واالنصات لهم مباشرة.

األحزاب والنقابات وبعض الشركاء االقتصاديين
عقدت لقاء مع مسؤو لي املركزيات النقابية األكثر تمثيلية ،يوم  30مارس 2020
خصص ملستجدات الوضعية الوطنية املرتبطة بجائحة كورونا وبالجراءات التي
تباشرها الحكومة للتصدي لهذا الوباء ومعالجة تداعياته ،ولقاء ثانيا يوم  30مايو
 2020لكي أفسح املجال للنقابات لإلسهام في تقديم مقترحاتها لتجاوز تداعيات جائحة
كورونا.
كما عقدت اجتماعا مع األحزاب السياسية يوم  22أبريل  2020ولقاءين آخرين
يومي  27و 29مايو  2020في إطار مبادرة املشاورات مع األحزاب السياسية ومع القوى
النقابية والجمعيات املهنية  ،لضما تعبئة واسعة وقوية ملرحلة ما بعد  10يونيو
 ،2020الذي وافق تاريخ البدء في تخفيف إجراءات ال جر الصحي.
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وفي نفس الطار عقدت لقاء مع غرف التجارة والصناعة يوم  30مايو 2020
وبعض الجمعيات املهنية ،دائما في إطار مبادرة املشاورات املوسعة ملواجهة تداعيات
جائحة كوفيد.19-
ْ
ولقد كانت هذه اللقاءات ،وكذا املذكرات التي توصلت بها ( 23مذكرة) من لد
هذه الهيآت ،غنية باملقترحات الوجيهة ملواجهة تداعيات الجائحة ،والتخفيف من
إجراءات ال جر الصحي ،وكذا توفير شروط القالع االقتصادي ،ومن ضمن هذه
املقترحات:
-

-

-

-

-

-

ضرورة الخروج التدريجي من ال جر الصحي من أجل استئناف النشاط
االقتصادي وتمكي مختلف الفئات االجتماعية من مزاولة أنشطتهم التجارية
وتخفيف العبء املالي على ميزانية الدولة مع مراعات الشروط الوقائية
والصحية الالزمة؛
ضرورة وضع واعتماد دالئل عملية وقائية بمختلف القطاعات االقتصادية
من أجل تفادي ظهور بؤر وبائية؛
أهمية بلورة راية واضحة لخطة القالع االقتصادي على املدي ْي القصير
واملتوسط ،مع التشاور حول مخرجاتها باملوازاة مع تقديم قانو املالية
التعديلي بالبرملا ؛
ضرورة إيالء االهتمام بورش إدماج القطاع غير املهيكل نظرا ألهميته في
الصالح الهيكلي لالقتصاد الوطني؛
ضرورة تعزيز البعد الترابي في خطة القالع االقتصادي ،مع إدماج الجهات
كشريك في إعدادها أخذا بعي االعتبار الخصوصيات التنموية والحالة
الوبائية لكل جهة؛
ضرورة تقوية املنظومة الصحية ببالدنا التي أبانت عن نجاعتها رغم بعض
النقائص التي تعتري القطاع ،خاصة فيما يتعلق بهشاشة بنيته التحتية
واآلليات واملؤ واألدوية وكذا في مجال املوارد البشرية والتكوين؛
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-

-

-

-

-

-

-

إيالء األهمية القصوى لتطوير قطاع التربية والتكوين ضمن أولويات خطة
القالع ،مع وجوب النهوض بالبحث العلمي نظرا ألهميته في مواجهة
التحديات الراهنة خاصة في مجال النتاج الصناعي؛
تفعيل التوصيات الصادرة عن املناظرة الثالثة حول الجبايات؛
إعطاء األفضلية للمنتوج الوطني ووضع تدابير تروم تعويض الواردات
باملنتوج املحلي وكذا تقليص الواردات غير األساسية؛
إعادة النظر في الطار التنظيمي املتعلق بالصفقات العمومية من أجل إعطاء
األفضلية للمقاولة الوطنية؛
أهمية النفاق العمومي كمحرك أساس ي لالقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد
ال جر الصحي؛
توفير مواكبة مالية وضريبية لدعم القطاعات املتضررة؛
تسريع ورش الرقمنة من أجل الرفع من إنتاجية املقاوالت وتطوير االقتصاد
الوطني؛
التزام املقاوالت بالحفاظ على مناصب الشغل مقابل االستفادة من دعم
الدولة؛
أهمية ضما األمن الغذائي واملائي والصحي لعموم املواطني ؛
دعم السياحة الداخلية وإعفائها جبائيا؛
تسريع التغطية الصحية للعاملي املستقلي ؛
إيالء األهمية الالزمة للجالية املغربية بالخارج.

وبمراجعة هذه املقترحات للفاعلي السياسيي والشركاء االقتصاديي واالجتماعيي ،
يتبي أ الحكومة لم تكتف باالجتماع والنصات ،بل التزمت بالنجاز من خالل تطبيق
جل هذه االقتراحات ،سواء ملواجهة انتشار الوباء ،أو للتقليل من تداعيات الجائحة،
أو لتوفير شروط القالع االقتصادي.
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املهنيين والهيآت املهنية املتضررة من جائحة كوفيد19-
نفس مقاربة النصات والنجاز ميزت تعاملي خاصة ،والحكومة عامة ،مع
املهنيي والهيآت املهنية والهيئات االجتماعية واالقتصادية املتضررة من جائحة
كوفيد.19-
وقد توصلت مصالح رئاسة الحكومة ،منذ إعال حالة الطوارئ الصحية خالل
شهر مارس سنة  ،2020بما يزيد عن  550مراسلة أو مذكرة ،تضم شكايات ومقترحات
مختلفة .حيث ،راسلتني قطاعات اقتصادية مختلفة ،بالضافة إلى عدد من الشكايات
الخاصة بفئات من املواطني العاملي في القطاع غير املهيكل ،والذين تعذر عليهم مثال
الحصول على الدعم في إطار عملية "تضامن كوفيد".
ْ ْ
أحدثت خلية خاصة لتتبع هذه املراسالت والشكايات ودراستها بكامل
وقد
ً
العناية واملسؤولية .وتفاعال مع هذه الشكايات واملقترحات املتوصل بها ،تمت إحالة
بعضها على القطاعات املعنية ،كما حرصت على عقد لقاءات تواصلية مع ممثلي
بعض القطاعات املتضررة لالستماع مباشرة إلى مقترحاتهم وتصوراتهم ملرحلة القالع
االقتصادي ،من مثل قطاع السياحة ،ومموني الحفالت وأححاب قاعات الحفالت.
كما تجدر الشارة ،أ مصالح رئاسة الحكومة عقدت اجتماعات تقنية مع فئات
أخرى ،مثل أححاب املنتجعات الترفيهية وممثلي عن القاعات الرياضية ،كما
تواصل ْت بشكل مستمر مع أرباب املقاهي واملطاعم ،وأرباب الحمامات وممثلي قطاع
النقل السياحي وكراء السيارات وقطاع التصوير....
وإ أاكد بأني أرحب بكافة املراسالت واملقترحات ،فإ مصالح رئاسة الحكومة
حرصت على التجاوب مع الهيئات املعنية ،مع توجيهها للتواصل املباشر مع القطاعات
الحكومية املختصة ،والتي وضع بعضها خاليا أزمة لإلنصات وبحث مقترحات الفئات
املهنية املتضررة.
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وإ أتأسف لعدم التمكن من االستجابة لجميع طلبات عقد اللقاءات ،خاصة
بالنظر للضغط الكبير لاللتزامات ،فإنني لن أدخر جهدا خالل املقبل من األيام لعقد
لقاءات إضافية.
وأقدم باملناسبة التحية لكل هذه الهيآت ،وأشكرها على تواصلها وعلى مقترحاتها،
التي نوليها العناية الالئقة بالدراسة والتنفيذ ،كما أنوه بشجاعتها وصبرها وتضحياتها
وصمودها أمام تداعيات الجائحة ،ورفعها لرها تحدي إنجاح القالع االقتصادي.
وفي ختام هذا املحور األول ،أود التأكيد على أ الحكومة تعتبر الشركاء
االجتماعيي واالقتصاديي واملهنيي  ،شركاء أساسيي وفاعلي حقيقيي من أجل
إنجاح األوراش الصالحية والذين أبانوا عن روح عالية من املسؤولية.
وأكثر من لك ،فإني على قناعة راسخة بأ روح الشراكة والحوار االجتماعي
يعدا دعامة أساسية لترسيخ البناء الديمقراطي ببالدنا ،وأ لتوطيدهما دورا حيويا
في تعزيز ّ
السلم االجتماعي وإنعاش التنمية االقتصادية واالجتماعية.
وقد يجدر التذكير ببعض التدابير الهامة التي أسفرت عن حوار الحكومة مع
شركائها ،إلى جانب مخرجات االتفاق الثالثي لسنة  ،2019والتي تعتبر مفيدة النتائج
اليجابية على املستويي االقتصادي واالجتماعي ،والتي أخذت طريقها إلى التنفيذ،
ومكنتنا من نجاحات عامة في مواجهة الجائحة ،ونجاحات خاصة مرتبطة بقطاعات
معينة.
فقد استطعنا توقيع عقود برامج لدعم وإقالع القطاعات األكثر تضررا من
الجائحة ،لتمديد تدابير الدعم لفائدة األجراء ،لفائدة قطاعات السياحة ،ومتعهدي
الحفالت وامللتقيات ،والترفيه واأللعاب ،والصحافة ،والصناعات الثقافية
والبداعية ،والقاعات الرياضية الخاصة ،ودور الحضانة ،وأرباب املطاعم ،وهي
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التدابير التي تم تمديد التدابير الخاصة بها إلى  30يونيو  ،2021وهذا نتيجة للحوار
املسامر الذي باشرته الحكومة مع هذه القطاعات.
وأيضا ،وبفضل الجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة املقاوالت بالرغم من
الضغوط الناجمة عن تداعيات الجائحة عامليا ،وليس وطنيا فقط ،فإ معدل إفالس
املقاوالت سجل سنة  2020انخفاضا بنسبة  %20مقارنة بسنة  2019وفق
الحصائيات الرسمية ،مما مكن من استرجاع أكثر من  157ألف منصب شغل بي
الفصل الثاني والفصل الرابع من سنة  ،2020وبالتالي فإ ا راجعنا إحصائيات
املسجلي في الصندوق الوطني للضما االجتماعي في الربع األول لسنة  ،2021فإنه
يساوي تقريبا ما سجل في الربع األول من سنة  ،2020وكل لك نتيجة املواكبة والدعم
لفائدة القطاعات االقتصادية ،وبفضل عملية توجيه األنشطة االقتصادية نحو
األنشطة املطلوبة محليا في هذه املرحلة ،من قبيل توجيه جزء من قطاع النسيج نحو
إنتاج الكمامات ،وجزء من الصناعة تم توجيهه نحو املعقمات واملطهرات ...إلخ.
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خاتمة
السيد رئيس مجلس املستشارين املحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
ختاما ،أود التأكيد مجددا على أ الحكومة أوفت بالتزاماتها املتعلقة باالتفاق
االجتماعي ثالثي األطراف املوقع يوم  25أبريل  ،2019وإلى جانب لك ،اتخذت عددا
من الجراءات الضافية لصالح الفئات االجتماعية الهشة واملتوسطة ،إ رفعت من
الحد األدنى للتقاعد بدءا من فاتح يناير  2018ليصل إلى  1500درهم ،استفاد منه ما
يناهز  90ألف متقاعد ،وبدأت في تفعيل شروط الشغل والتشغيل املتعلقة بالعامالت
والعمال املنزليي  ،وزادت في إيرادات حوادث الشغل واألمراض املهنية.
دو أ ننس ى ،بأ الحكومة باملوازاة مع إنجازاتها االجتماعية الكثيرة ،مازالت
أشد ما تكو حرصا على التصدي للتداعيات االجتماعية واالقتصادية لجائحة
كوفيد.
وإ أعلن على أ باب الحوار االجتماعي ظل مفتوحا ،وسيظل كذلك مع هاته
الحكومة ،باعتباره لبنة أساسية في مسار إرساء السلم االجتماعي ،وتحسي األوضاع
االجتماعية للمواطنات واملواطني  ،والحكومة حريصة أيضا على انخراط كافة
الشركاء االجتماعيي واالقتصاديي في هذا املسار.
وهو حرص ال يوازيه إال عزم الحكومة على مواصلة تنفيذ مختلف التزاماتها
االجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي ،والتي حققت فيها نتائج وإنجازات مقدرة
وملموسة في املعيل اليومي للمواطن ،ال يمكن تجاهلها ،دو أ يعني لك أننا
استجبنا لكل االنتظارات املشروعة للمواطني أو وجدنا حلوال لكل املشاكل.
وبنفس العزم والرادة ،نحرص على نسج عالقات بناءة مع شركائنا االجتماعيي
واالقتصاديي  ،ترتكز على روح الوطنية وتحري املصلحة العامة ورعاية املصير
املشترك ،الذي يحكمنا جميعا ،حكومة ونقابات وفاعلي اقتصاديي  ،و لك حتى
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يسهم كل واحد منا من موقعه ومسؤوليته الوطنية والدستورية في خدمة الوطن
واملواطني  ،ومواجهة التداعيات غير املسبوقة جراء هذه الجائحة.
علما أ التأثيرات السلبية للجائحة ما زالت قائمة ،فإننا ملتزمو باملض ي في
تنفيذ الجراءات االقتصادية واالجتماعية الناتجة عن الحوار مع الشركاء
االقتصاديي واالجتماعيي واملهنيي  ،كما سنواصل خدمة مختلف الشرائح
االجتماعية ،السيما الهشة منها والتي تعاني صعوبات ،من خالل إطالق وتوفير شروط
إنجاح إصالحات وطنية كبرى ،من مثل تعميم الحماية االجتماعية ،باعتباره ثورة
اجتماعية حقيقية تشهدها بالدنا ،أطلقها ويرعاها جاللة امللك محمد السادس نصره
هللا.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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