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 نيبعة والسلثالثاحمضر اجللسة 
 
 7192 فرباير 93) 9341 مجادى األوىل 72األربعاء: التاريخ

 ه(.
  رئيس جملس النواب. ،السيد احلبيب املالكي: الرائسة

دة زواال الواح اثنان وعشرون دقيقة، ابتداء من الساعة: التوقيت
 والدقيقة العاشرة.
من الظهري  1مقرتح قانون يقضي بتتميم املادة  جدول األعمال:

 99) 9373من رجب  93صادر يف  9.14.913الشريف رقم 
 .املتعلق مبدونة الشغل 99.11( بتنفيذ القانون رقم 7114سبتمرب

 
 السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب رئيس اجللسة:

 منر اآلن إىل اجللسة الثانية يف اجملال التشريعي واملتعلقة بتقدمي
مقرتح اثين خالل هذه الدورة، وهبذه املناسبة أود أن أمثن ابمسكم 
جتاوب احلكومة مع مقرتحات القوانني، ونعترب أبن هذه املمارسة 
وهاذ االنفتاح على املبادرة التشريعية جمللس النواب ستساعد على 

وج ة التشريعية من خالل انئباهتا ونواهبا تساهم يف منتجعل املؤسس
فالكلمة ألحد واضعي مقرتح القانون، تفضل السيد التشريع، 

 .النائب

 إمساعيل البقايل: النائب السيد

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

قشة  للوحدة والتعادلية من منايتمكن الفريق اإلستقاليلوأخريا 
تشريعية من مجلة املبادرات التشريعية اليت تقدم هبا خالل مبادرة 

مقرتح قانون، هذه املبادرة  73الوالية التشريعية واليت وصلت إىل 
ة التشريعية الوحيدة تتمثل يف مقرتح القانون القاضي بتتميم املاد

املتعلق مبدونة الشغل كما مت تغيريه والذي  99.11من القانون  1
ومت  7199-7199سبق تقدميه خالل الوالية التشريعية السابقة 

 .ه خالل الفرتة النيابية احلاليةجتديد تقدمي

وهبذه املناسبة ندعو على ضرورة إعادة النظر يف التعامل السليب  
أجل ممارسة  األمة من مع املبادرات التشريعية اليت تقدم هبا ممثلوا

حقهم الدستوري يف التشريع ليس فقط عن طريق التصويت على 
ولكن أيضا  ،مشاريع القوانني اليت حتيلها احلكومة على الربملان

وأساسا من خالل مقرتحات القوانني مادام الربملان ميارس السلطة 
التشريعية ليس فقط من خالل التصويت على القوانني، ولكن  

الل التقدم ابقرتاح القوانني على أساس أن خيصص كذلك من خ
يوم واحدا على األقل يف الشهر لدراسة مقرتحات القوانني وذلك 
حىت ال يظل جملس النواب جمرد مؤسسة للتسجيل على حساب 

 .التشريعية اليت يتقدم هبا أعضاؤهاملبادرات 

إن حرص الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية على تقدمي هذا  
ملقرتح ينطلق من إميانه الراسخ بضرورة حتسني الرتسانة القانونية ا

املغربية حىت نواكب متطلبات املرحلة وتستجيب لتطلعات 
 املواطنني وترتجم انتظاراهتم يف اإلصالح والتغيري ومعاجلة القضااي

املطروحة، كما هو الوضع ابلنسبة هلذا املقرتح الذي جاء من أجل 
إلنسان كما هي متعارف عليها دوليا مبا تعزيز منظومة حقوق ا

فيها إقرار احلقوق األساسية يف العمل كما نصت عليها املواثيق 
الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومكتب العمل الدويل 

اليت أصبحت  ،7113وتضمينها يف مدونة الشغل الصادر سنة 
ورية تبعض مقتضياهتا متجاوزة حبكم ما جاءت به الوثيقة الدس
كما   ،من أحكام جديدة تكرس حقوق اإلنسان يف مشوليتها
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تكرس مبدأ مسو اإلتفاقيات الدولية اليت صادق عليها املغرب على 
ة وما يتطلبه األمر من ضرورة حتيينها خاص ،التشريعات الوطنية

 711لتوصية رقم  7191بعد إصدار منظمة العمل الدولية سنة 
ل اليت البشرية اإليدز، وعامل العم واملتعلقة بفريوس نقص املناعة

تبعاد اعتربت يف مادهتا األوىل أنه يراد بتعبري التمييز أي متييز أو اس
تفضيل يؤدي إىل إبطال أو إعاقة تكافؤ الفرص أو املساواة يف  أو

 .املعاملة يف اإلستخدام أو املهنة

يف حني أن املادة التاسعة من مدونة الشغل تناولت موضوع  
 :التمييز بصفة جزئية حمددة يف سبيل احلصر فيما يلي

الساللة، اللون، اجلنس، اإلعاقة، احلالة الزوجية، العقيدة، الرأي 
 ،السياسي، اإلنتماء النقايب، األصل الوطين أو األصل االجتماعي

تبارا مع العلم وأنه اع ،لتمييزدون أن تتضمن املرض كأحد وجوه ا
لكون األمراض املزمنة تعترب واحدا من أخطر التحدايت اليت تواجه 

غل إذ متثل هتديدا لعامل الش ،اإلنسانية يف تنميتها وتقدمها
والتشغيل وتؤثر على القطاعات املنتجة وتقلص املوارد ويؤدي إىل 

،  لكفاءاتت واالعمل وفقدان املهارااخنفاض اإلنتاج وزايدة تكلفة 
كما يؤثر على احلقوق األساسية يف العمل، وال سيما ما يتعلق 
ابلوصم والتمييز مما يؤدي إىل مضاعفة أوجه عدم املساواة داخل 

 .فضاء العمل

وهذا يعين ضرورة سد الفراغ التشريعي املتمثل يف غياب تعبري  
املرض، األمر الذي قد يفتح الباب أمام بعض املشغلني للقيام 

اب أي يف غي ،إبجراءات متييزية يف حق هذه الفئة من األجراء
إجراء زجري طاملا أن هذه املادة ال تسعف مفتشي الشغل 
ابعتبارهم املوكول إليهم مراقبة تطبيق القوانني يف حترير حماضر 

 حق تكبني جلنحة التمييز يفاملخالفات يف حق املشغلني املر 
و ما يدفع هذه الفئة من وه ،هم املصابني هبذه األمراضأجرائ

األجراء املتعايشني مع هذا املرض إىل اخلوف من الكشف عن 
وابلتايل طلب العالج أو الرعاية حبيث يؤدي ذلك  ،إصابتهم هبا

إىل تفويت الفرصة عليهم وتركهم يف مواجهة األمراض خوفا من 
ثل عبئا مضاعف عليهم وعلى األمر الذي مي ،الوصم والتمييز

 .أسرهم

م تفاعل احلكومة مع هذا املقرتح بصيغة جديدة من شأهنا وأما
وحدة حرص الفريق اإلستقاليل لل ،حتقيق نفس األهداف املتوخاة

والتعادلية على التجاوب مع التوافق احلاصل داخل جلنة القطاعات 
 .اإلجتماعية

ويف األخري أتقدم ابلشكر للسيد وزير التشغيل وأعضاء جلنة 
 اصوتو إجيااب مع هذا املقرتح و  الذين تفاعلواالقطاعات اإلجتماعية 

ليشكل بذلك خطوة أوىل حنو إعادة النظر يف  ،عليه ابإلمجاع
مدونة الشغل يف مشوليتها، بعدما أصبحت متجاوزة ابعتبارات 

رئيسية  وقلبه النابض وركيزة تشكل دعامة أساسية ملناخ اإلستثمار
لضمان حقوق مجيع األطراف املعنية بعامل الشغل والتفعيل السليم 
ألحكام الدستور وتوجهاته واختياراته يف محاية احلقوق واحلرايت 

 .وشكرا ،األساسية يف العمل والعيش الكرمي

 :السيد الرئيس

نون اشكرا للسيد النائب، أفتح ابب املناقشة مذكرا أبن مقرتح ق
من مدونة الشغل، ابسم األغلبية الكلمة  1يقضي بتتميم املادة 

 .للسيدة النائبة ليلى أحكيم

 :النائبة السيدة ليلي أحكيم

 .سم هللا الرمحن الرحيمب

  السيدة الوزيرة،

 السيد الوزير،

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
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ناقشة وجمموعة األغلبية مليشرفين أن أتناول الكلمة ابسم الفريق 
 .من مدونة الشغل 1مقرتح قانون متعلق بتتميم املادة 

 السيد الرئيس،

شكل أهم حدث طبع هذه  7114إن صدور مدونة الشغل سنة 
املرحلة ضمن سلسلة من اإلصالحات القانونية والقضائية اليت 

رخيي اتيف إطار مسار  ،أللفية الثالثةعرفها املغرب يف بداية ا
سامهت فيه ظروف سياسية واقتصادية يف صياغة هذه املدونة اليت 
مت اعتمادها ابإلمجاع من قبل هذا اجمللس املوقر، يف الوقت الذي  
كان التشريع اإلجتماعي آنذاك عبارة عن نصوص تشريعية متناثرة 

 .تتميز ابلتبعثر والتشتت والتجاوزومتقادمة 

نة الشغل، حضرات وإذا كان تعديل بعض مقتضيات مدو 
السيدات والسادة، يتطلب الوقوف أثناء جوالت احلوار 
اإلجتماعي على مكامن الضعف الذي يعرتي بنود املدونة، 

ر أهم واألخذ بعني اإلعتبا ،وإشكاالت تطبيقها على أرض الواقع
ه كان من للطبقة الشغيلة، فإن املتغريات اإلجتماعية واإلقتصادية

األوىل أن يتم النظر يف األسباب الرئيسية اليت تقف وراء التعطيل 
الفعلي أو تعطيل التفعيل السليم ملدونة الشغل من أجل تعديلها 

ع فيف مشوليتها عوض تصويبها بتعديالت جزئية ال ميكنها ر 
 .إال بشكل جزئي ذالعراقيل والصعوابت يف التنفي

ومن هذا املنطلق فاحلوار اإلجتماعي احلقيقي يعترب أحد الركائز 
األساسية يف تطوير العالقات املهنية واستقرارها وإقرار السلم 
اإلجتماعي واحلفاظ على رصيد الشغل داخل املقاوالت 
واملؤسسات اإلنتاجية، كما يشكل دورا حيواي يف ترسيخ البناء 

ادية وتوطيد اإلستقرار الدميقراطي وإنعاش التنمية اإلقتص
ج اإلجتماعي يف البالد ورفع امليز عن كافة الشرائح اجملتمعية يف ولو 

 .لشغل مبا فيهم املصابون ابألمراضسوق ا

ويف هذا السياق فإن تشغيل الشخص املصاب مبرض من بني 
القضااي اليت حتظى إبهتمام واسع من قبل العديد من الدول 

ت إحدى أهم مرتكزات املشهد واملنظمات الدولية، حبيث ابت
احلقوقي العاملي، إذ أن مقدار الرعاية والتأهيل املقدم هلذه الفئات 

رحية وإمنا الدول لتوفري الرعاية هلذه الش مل يعد ميثل فقط حتداي أمام
أصبح ميثل أيضا أحد املعايري األساسية لقياس مدى حتضر وتقدم 

أن  مع أتكيدان على ،اجملتمعات ومكانتها داخل اجملتمع الدويل
اإلهتمام هبذه الفئة جيب أن ال يرتكز على فكرة اإلحسان 
والشفقة وإمنا على أساس ما جيب أن يتمتع به املواطن من حقوق  

 .كما تنص على ذلك اإلعالانت واملواثيق الدولية

 سيدي الرئيس،

إداراكا منا أبمهية هذا املقرتح قانون وما سيوفره من آليات تشريعية 
اد احللول الكفيلة إلدماج هذه الفئة اليت حتتاج إىل مزيد من إلجي

الشغل  فإننا نؤكد على نبذ كل متييز يف ،الرعاية والتأهيل واحلماية
سواء على أساس اجلنس أو اإلعاقة أو املرض، حتقيقا ملبدأ تكافؤ 

دعو كما ن  ،ر هذا املرض على سري العملشريطة أال يؤثالفرص 
من عدم خطورة هذا املرض على نظام إىل إحداث آليات تض

جراء لزام املشغلني بتمتيع كل األمطالبني إب ،العمل املراد ولوجه
ليهم إ مبقتضيات محائية سواء فيما يتعلق بنوعية األشغال املوكولة

أو مبدة الشغل أو ابملراقبة الصحية وغريها، كما نطالب يف فرق 
وجمموعة األغلبية بتسهيل إدماج هذه الفئة وإخراجها من دائرة 
العزلة عن طريق خلق جمموعة من الربامج اليت هتدف إىل جعل 
الشخص املريض مستقال من الناحية املادية وإغنائه عن احلاجة 

غرى ليتمكن من العيش يف ظروف  عن طريق خلق مشاريع ص
كرمية، ابإلضافة إىل حث املقاوالت على فتح آفاق الشغل أمام 

فكم من طاقة أهدرت بسبب امليز، ومن هذا املنطلق فإننا  ،هؤالء
 .سننخرط إجيااب يف هذا املقرتح قانون والتصويت لصاحله
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 :السيد الرئيس

ة إبسم وعرفشكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيد النائب عدي ب
 .فريق األصالة واملعاصرة

 :النائب السيد عدي بوعرفة

 السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

 أزول،

يشرفين أن أتدخل إبسم فريق األصالة املعاصرة، مبناسبة التصويت 
 99.11من القانون رقم  1على مقرتح قانون يقضي بتتميم املادة 
من  93يف  9.14.913الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم 

املتعلق مبدونة الشغل، ولكن  7114شتنرب  99/ 9373رجب 
يف البداية دعوين أان أقف عند احلدث الذي اسرتعى إبهتمام 

حينما  احلكومي السابقاجمللس  الرأي العام الوطين والسياسي يف
ذه ألول ه ،احلكوميأو قاطع بعض الوزراء اجمللس  بغاب أو تغي

مرة وهذه سابقة أن يقاطع جزئ من احلكومة هاد اجمللس، الربملان 
 احلكومة.. يراقب

 :السيد الرئيس

 .السيد النائب من فضلك املوضوعالسيد النائب احملرتم، 

 :النائب السيد عدي بوعرفة

 ..على أي جيب أن نعرف ما جيري ويدور

 :السيد الرئيس

 ..السيد النائب غادي يرجع للموضوع

 :النائب السيد عدي بوعرفة

شكرا السيد الرئيس، السيد الرئيس كتعرف عزيز عليا بزاف 
 وكنحتارمك بزاف،

 :السيد الرئيس

 .شكرا، متبادل

 :النائب السيد عدي بوعرفة

بية مدونة الشغل البد نستحضر ابللي احلركة النقا يف القضية دايل
اربة، وأن للنقابيني املغ املغربية أن نقف إحرتاما وإجالال وتقديرا

أحرتم النقابية املغربية اللي لعبت دور أساسي يف املسلسل 
الدميقراطي الذي نعيش، هاد احلركة النقابية وحنن نعرف السيد 

 هاد مدونة الشغل ،ياسيالرئيس اجلدلية دايل النقايب والس
سنة، فيها نواقص ولكن أملتها ظروف  93هادي ت اعتمد

اترخيية معينة آنذاك إستجابة للحركة النقابية وإستجابة كذلك 
 ،ملنظمات دولية ذات الصلة، ولكن أكل عليها الدهر وشرب

وابلتايل نسجل ابرتياح ما قاله السيد الوزير دايل التشغيل 
اللجنة دايل القطاعات اإلجتماعية، كان  واإلدماج املهين، يف 

كالمه واضحا وصرحيا إبعادة النظر يف مدونة الشغل، بل أكثر 
ية اللي طبيقمن ذلك التزم على مراجعة جمموع دايل النصوص الت

 .بقات إىل حدود اليوم

نقول هاد الكالم لسبب بسيط ألنه السياسي استفاد من النقايب 
ك ألن مع األسف هنا ،السياسيولكن النقايب مل يستفيد من 

تغييب دايل احلركة النقابية يعين وهتميش دايهلا يف احلوار 
اإلجتماعي، الغياب دايل احلوار اإلجتماعي يؤثر سلبا على السلم 

هاد الوطن، املؤامرات متعددة، واملؤامرات مستمرة  اإلجتماعي يف
لة و وابلتايل السلم اإلجتماعي ضروري وجوهري الستكمال بناء د

وطنية ودميقراطية، ال ميكن أبي حال من األحوال كذلك وحنن 
نناقش هاد التعديل، ال نناقش كذلك قانون دايل النقاابت، 
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احلكومة أعدت مشروعا دايل القانون دايل اإلضراب وحنن نقول 
اقش نغنجيبوا القانون دايل النقاابت، قبل أن نا للحكومة البد م

كان يف املغرب هناك قانون دايل   يالقانون دايل اإلضراب، ألن إ
علينا كذلك أن ننظم  ،األحزاب والذي ينظم املشهد السياسي

جيب إعداد قانون دايل النقاابت قبل إعداد قانون  ،املشهد النقايب
دايل اإلضراب، على أين حتية نضالية لكل النقابيني والنقابيات 

 92نية إىل مسرية وط ليهاظنام وواملنظمة الدميقراطية للشغل تدع
 .ألنه نندد ابلسلوكات

 :الرئيسالسيد 

السيد النائب، السيد الرئيس نستامعو لبعضنا خليو السيد الرئيس 
 . يقدم نقطة نظام، تفضل السيد الرئيس

ادريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة  النائب السيد
 :)نقطة نظام(والتنمية 

 السيد الرئيس

النواب حنن بصدد املناقشة العامة ملقرتح قانون، السيدات والسادة 
لسي الواجب دااب خلينا غري يف األول أوهذا أول مقرتح قانون من ا

مصطفى، كان من الواجب غري على األقل اإلحرتام دايل املوضوع 
اإلحرتام دايل الذكاء دايل النواب والنائبات ودايل الشعب 

لمنصة منصة، ميحتاجش لاملغريب، واللي قادر يعبؤا ما حيتاج لل
دالناس تيعيا يعبئ راه ميحتاج  7جيي عبئ منها، اللي تيتبعوع 

 .جيي للمنصة يعبئ

 :الرئيسالسيد 

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد النائب إمساعيل البقايل ابسم، 
تفضل السيد الرئيس، حناولوا حنافظو على اجلو دايل اإلختتام 

 .شكرا

 ةاشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصر حممد  النائب السيد
 :)نقطة نظام(

بكل احرتام حنن اليوم نناقش نصوص تشريعية سواء كانت  ،شكرا
من طرف احلكومة أو من طرف السيدات والسادة النواب، بطبيعة 
احلال حنن كنواب يعين نتفاعل مع احلكومة، وال جيب أن يتفاعل 

 أبنه واجب اإلحرتام ضروري أان كنظن ،النواب مع النواب سلبيا
 .شكرا ،دوز خبريتنا ابش هاد اجللسة بين

 السيد الرئيس:
د تفضل السي ،أخريةالسيد الرئيس نقطة نظام  ..،منر ،شكرا

 ، السيد النائب نستمعو لنقطة نظام دايل السيد الرئيس.الرئيس
 :)منقطة نظا(توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري السيد

 ،الرئيسشكرا السيد 
 لسان اللي جات علىنقطة  عماحنا  الرئيسبطبيعة احلال السيد 

تساءل أين ولكن أ ،املعاصرةو  األصالةديق الصرئيس الفريق  السيد
ف توا هاد اجمللس احملرتم ابلضعيعابألمس كن ،هو احرتام النواب

دعم  نديرواوكابملوضوع، ال عالقة هلا مواضيع  يفواليوم كندخلوا 
ذا راه ، ههذا السيد الرئيس هاحمل ماشياللي بعض النقاابت ل

دوركم السيد الرئيس، خاصكوم حتافظوا على اجمللس، وعلى النظام 
 ل اجمللس.ايد

 السيد الرئيس:
ملقرتح  ةصويت على املادة الفريدة املكونمنر إىل عملية الت ،شكرا

 :القانون
 اإلمجاع  :املوافقون

 ال أحد  :املعارضون
 ال أحد  :املمتنعون

 9صادق جملس النواب على مقرتح قانون يقضي بتتميم املادة 
  شكرا للجميع. .من مدونة للشغل

 


