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        .)2015ينا�ر  27(هـ  1436 خرربيع ا'ٓ  6الثال:ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
لرئLس  اخلامسن ٔ�شن، اخلليفة املس�شار السFيد عبد الرحام: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

  .جملس املس�شار�ن
اTقNقة ساQة وسFبعة عرش دقNقة، ابتداء من الساQة السابعة و  :التوقNتالتوقNتالتوقNتالتوقNت

  .ثة عرش مساءاال ثال 
        :نيويت Qىل مرشوعي القانونني التاليراسة والتصاV: Tدول أ'عاملVدول أ'عاملVدول أ'عاملVدول أ'عامل

يقيض ^ملصادقة Qىل املرسوم  85.14ٔ�وال، مرشوع قانون رمق  -
، فاحت شFتeرب 1435ذي القعدة  5، الصادر يف 2.14.596بقانون رمق 

، 1391من ذي القعدة  12بتارخي  012.71، �متمي القانون رمق 2014
وجsه السن اليت جيب اليت ، احملدد مب1971رب lسمد 30املوافق ل 

جيب ٔ�ن حيال فهيا Qىل التقاQد موظفو ؤ�عوان اTوw والبuvت 
واملؤسسات العامة املنخرطون يف نظام املعاشات املدنية والقانون رمق 

، احملدد مبوجsه السن اليت حيال ٕاىل التقاQد عند بلوغها 05.89
 التقاQد؛ املسFت�دمون املنخرطون يف النظام امجلاعي ملنح رواتب

بت�ديد رشوط الشغل وال�شغيل  19.12:نيا، مرشوع قانون رمق  -
 .املتعلقة ^لعامل املزنليني

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

        ::::املس�شار السFيد عبد الرحامن ٔ�شن، رئLس اجللسةاملس�شار السFيد عبد الرحامن ٔ�شن، رئLس اجللسةاملس�شار السFيد عبد الرحامن ٔ�شن، رئLس اجللسةاملس�شار السFيد عبد الرحامن ٔ�شن، رئLس اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Qىل ٔ�رشف املرسلني

   .نف�تح اجللسة ا�صصة �ل�رشيع
   .سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Qىل موال� رسول هللا� 

   ،السFيدان الوز�ران
  دة املس�شارون احملرتمون،السا

خيصص ا�لس هذه اجللسة �vراسة والتصويت Qىل النصوص 
  :ال�رشيعية التالية

بقانون رسوم امليقيض ^ملصادقة Qىل  85.14مرشوع قانون رمق  ،ٔ�وال -
، 2014، فاحت شFتeرب 1435ذي القعدة  5الصادر يف ، 2.14.596رمق 

ل  املوافق، 1391القعدة  من ذي 12بتارخي  �012.71متمي القانون رمق 
احملدد مبوجsه السن اليت جيب اليت جيب ٔ�ن ، 1971رب lسمد 30

التقاQد موظفو ؤ�عوان اTوw والبuvت واملؤسسات  حيال فهيا Qىل
احملدد  05.89 القانون رمقو  نخرطون يف نظام املعاشات املدنيةالعامة امل 

ملسFت�دمون ا هامبوجsه السن اليت حيال ٕاىل التقاQد عند بلوغ 
 رواتب التقاQد؛املنخرطون يف النظام امجلاعي ملنح 

بت�ديد رشوط الشغل  19.12املرشوع الثاين هو مرشوع قانون رمق  -
 .شغيل املتعلقة ^لعامل املزنلينيوال� 

نود ٔ�ن خنرب جملسFنا املوقر  ،وقsل الرشوع يف Vدول ٔ�عامل هذه اجللسة
يف سFياق ال�سلسل  "1000"ٔ�ن هذه اجللسة ال�رشيعية حتمل الرمق 

املوقر م§ذ اع¦د مsدٔ� الثنائية قدها جملسFنا العددي �ل¥لسات العامة اليت ع
   .ٕاىل ¨رخيه 1997من سFنة  1996يف ظل دسFتور  ا�لسFية

 ،ويه حلظة لها دالالهتا الرمزية يف مسرية وحNاة جملس املس�شار�ن
املؤسسات  ملوقر بنيوتعرب عن املاكنة اليت ٔ�صبح ي�sوؤها جملسFنا ا

طالع ^ملهام املو±وw ٕاليه يف جماالت ال�رشيع واملراقsة اTسFتورية يف االٕ 
   .واTبلوماسFية الربملانية

والبد لنا هبذه املناسFبة املمتزية ٔ�ن هن³ ٔ�نفسFنا مجيعا مبا نقوم به من 
Qىل درب حتصني العديد  ،ٔ�دوار Vادة خلدمة املواطنني واTفاع عن قضاuمه

تجربة الربملانية الوطنية اليت ٔ�صبحت ال اTميقراطية وتطو�ر  من املك�سFبات
  .طريقها بsÂات كمنوذج ممتزي بني �رملا�ت اTول النامNة¿شق 

 - كام قلنا - ونبدٔ� وÅسFهتل Vدول ٔ�عاملنا  ،اكن البد من التذكري هبذا
، 85.14، وهو مرشوع قانون رمق ^ملرشوع أ'ول املدرج يف هذه اجللسة

ذي  5، الصادر يف Q2.14.596ىل املرسوم بقانون رمق دقة يقيض ^ملصا
من  12بتارخي  012.71ب�متمي القانون رمق  2014فاحت شFتeرب ، 1435القعدة 

احملدد مبوجsه السن اليت جيب  ،)1971رب دlسم 30( ،1391ذي القعدة 
ٔ�ن حيال فهيا Qىل التقاQد موظفو ؤ�عوان اTوw والبuvت واملؤسسات 

احملدد  05.89نخرطون يف نظام املعاشات املدنية والقانون رمق العامة امل 
مبوجsه السن اليت حيال ٕاىل التقاQد عند بلوغها املسFت�دمون املنخرطون يف 

  .نظام امجلاعي ملنح رواتب التقاQدال 
 ،السFيد الوز�رلمك، اللكمة  .واللكمة �لحكومة لتقدمي هذا املرشوع

  .تفضلوا ،لتقدمي املرشوع

املنتدب Tى رئLس احلكومة، امللكف ^لوظيفة املنتدب Tى رئLس احلكومة، امللكف ^لوظيفة املنتدب Tى رئLس احلكومة، امللكف ^لوظيفة املنتدب Tى رئLس احلكومة، امللكف ^لوظيفة     الوز�رالوز�رالوز�رالوز�ر    د مsديع،د مsديع،د مsديع،د مsديع،محممحممحممحم    السFيدالسFيدالسFيدالسFيد
        ::::إالدارةإالدارةإالدارةإالدارةالعمومNة وحتديث العمومNة وحتديث العمومNة وحتديث العمومNة وحتديث 
        .ن الرحمي�سم هللا الرمح

  السFيد الرئLس احملرتم،
  السFيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

lرشفين وlسعدين ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�مام جملسمك املوقر مبرشوع القانون رمق 
الصادر يف ، 2.14.596املرسوم بقانون رمق  ملصادقة Qىليقيض ^ ،85.14

دج§رب  30، الصادر يف 012.71ب�متمي القانون رمق  2014سÎمترب  فاحت
احملددة مبوجsه السن اليت جيب ٔ�ن حيال فهيا Qىل التقاQد موظفو ، 1971

نخرطون يف نظام املعاشات ؤ�عوان اTوw والبuvت واملؤسسات العامة امل 
لتقاQد عند ا ٕاىلاحملددة مبوجsه السن اليت حيال  ،05.89 القانون رمقو  املدنية
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  .نخرطون يف النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاQدبلوغها املسFت�دمون امل 
  حرضات السFيدات والسادة،

يÐٔيت مرشوع هذا القانون من V�ٔل اسFتكامل مسطرة املصادقة Qىل 
TسFتور اÑي من ا 81تطبيقا ٔ'حاكم الفصل  ،املرسوم بقانون املشار ٕاليه

ميكن �لحكومة ٔ�ن تصدر Òالل الفرتة " :ينص يف فقرته أ'وىل Qىل ٔ�نه
و^تفاق مع ا�ل¥ان اليت يعنهيا أ'مر يف Ô  ،الفاصÓ من اTورات

جيب عرضها بقصد املصادقة Qلهيا من طرف  ،مراسFمي قوانني ،ا�لسني
  ."الربملان Òالل دورته العادية املوالية

  رتم،رئLس احملالالسFيد 
  السFيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
 تمنية ×ق�صادية مب¥لسمك املوقرلقد سFبق �لجنة املالية والتخطيط وال 

  .، املشار ٕاليه Q�ٔاله2.14.596ٔ�ن صادقت Qىل املرسوم بقانون رمق 
فقد مت ا�لجوء ٕاىل هذه ا'ٓلية من V�ٔل املعاجلة العاÓV  ،كام تعلمونو 

 اكنت سFترتتب عن مغادرة Qدد ±بري من ٔ�طر الرتبية نتاجئ اليتل والفورية � 
نة اTراسFية ٔ�و اجلامعية السن Òالل السÚ  Fد، لبلوغهم والتعلمي لوظائفهم

   .احلالية
وهنا البد من ٔ�ن Û�ٔهتز هذه الفرصة ٔ'توVه ٕاىل ٔ�عضاء جلنة املالية 

الشكر  �صادية هبذا ا�لس املوقر بعباراتوالتخطيط والتمنية ×ق 
نان Qىل املساندة لنا عندما عرضنا Qلهيم مرشوع املرسوم بقانون و×م� 
   .و صادقت Qليه بعد م§اقشFته مضمونهاÑي صادقمت Qليه �ٔ  ،املذ±ور

Q�ٔاله،  ٕاليه ركري ٔ�ن مرشوع املرسوم بقانون، املشاوال بÐٔس من التذ
ٕاىل àاية ممت السFنة اTراسFية ٔ�و اجلامعية،  ،هيدف ٕاىل ×ح�فاظ يف العمل

 وظفي وزارة الرتبية الوطنيةمباص وظفني اخلاضعني �لنظام أ'سايس اخل^مل
ت ٕاىل هذا إالجراء حىت ي�سFىن ذة الباحâني، Qلام ٔ�ن احلكومة جلÐٔ و^ٔ'سات

لميذات لeساء ورVال التعلمي اسFتكامل املقررات اTراسFية ومصاحsة الت 
داية السFنة لبة ا�Ñن ٔ�رشفوا Qىل تدرlسهم م§ذ بوالتالمNذ والطالبات والط 

ا يضمن احلفاظ Qىل نفس املناخ التعلميي اÑي يعترب مب، اTراسFية واجلامعية
اليت نطمح مجيعا ٕاىل ، اسFتقراره رشطا رضورu لتحقNق العملية الرتبوية

  .توفري اكفة الرشوط ٕالجناèا
  حرضات السFيدات والسادة، 

تكو�ن املهين ال يفوتين ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن لك من وزارة الرتبية الوطنية وال 
مق�ضيات ووزارة التعلمي العايل والتكو�ن أ'طر والبحث العلمي قد فعلتا 

بعد Åرشه ^جلريدة الرمسية  ،املشار ٕاليه ،2.14.596املرسوم بقانون رمق 
موظف بقطاع  7677 فعال ×ح�فاظ ب، وقد مت2014رب سÎمت 2بتارخي 

ٔ�ساتذة التعلمي  :رlسمهنم يeمتون ٕاىل هيئة التد 6580 ،الرتبية الوطنية
 ب ^الح�فاظكام قامت وزارة التعلمي العايل  ،×بتدايئ وإالQدادي والثانوي

130 âتاذا ^حFأ�س.   
قانون وÅرشه ^جلريدة املرسوم بوجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�نه بعد ٕاصدار 

دف التطبيق ، هبومن V�ٔل اختاذ إالجراءات والتدابري الالزمة ،الرمسية
قامت وزارة الوظيفة  ،ضام� حلقوق املوظفني احملتفظ هبم ،السلمي ملق�ضياته

Qداد  ،بعد التeسFيق مع إالدارات املعنية ،العمومNة وحتديث إالدارة ٕ̂
 توقNعه ، متاملشار ٕاليه ،مرشوع مeشور حول ±يفNة تطبيق املرسوم بقانون

، وقد تضمن هذا 2014رب نون 5السFيد رئLس احلكومة بتارخي من طرف 
والسóF فó يتعلق ^حلفاظ Qىل  ،Nات تطبيق املرسوم بقانوناملeشور ±يف 

م، مبا يف ذô حقوقهم مجيع احلقوق ا�وw �لموظفني يف ¨رخي ×ح�فاظ هب
 التنصيص Qىل ¨رخي موÚد õهنائية ^ٕالضافة ٕاىل ،الرتقNةيف أ'جر و 

  .غشت من لك سFنة 31وهو  ،×ح�فاظ
  السFيد الرئLس احملرتم،

  ت والسادة املس�شارون احملرتمون،حرضات السFيدا
املعروض Qىل ٔ�نظارمك من V�ٔل  ،85.14يتضمن مرشوع القانون رمق 

بقانون رمق يمت مبوجهبا املصادقة Qىل املرسوم  ،مادة فريدة ،املصادقة Qليه
   .Q�ٔاله، املشار ٕاليه 2.14.596

  .والسالم Qليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
   .لسFيد الوز�رشكرا � 

   .اللكمة ملقرر ا�لجنة ٕان اكن هناô تقر�ر يف املوضوع
ب املناقشة، ^ب م§اقشة هذا النص، §ف�ح ^ف ٕاذا اكن قد وزع 

  .واللكمة ٔ'Úد السادة ممثيل فرق أ'àلبية �لمناقشة
  . شكرا ،س�سمل املداÓÒ مك�وبة

  .. ملٔ�م سFتعطى؟ هناô مداÓÒ، س�س نفس اليشء ،املعارضة
تفضل  ،عفاك، ٕاذن الفريق الفNدرايل ،جNهبا ..الفريق الفNدرايلاÓÒ مد

  .أ'سFتاذ السFنLيت، تفضلوا السFيد املس�شار

        ::::ٔ�محد السFنLيتٔ�محد السFنLيتٔ�محد السFنLيتٔ�محد السFنLيت    املس�شار السFيداملس�شار السFيداملس�شار السFيداملس�شار السFيد
  .لصالة والسالم Qىل ٔ�رشف املرسلني�سم هللا الرمحن الرحمي وا

  السFيد الرئLس،
  السFيد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،

  احملرتمني،ٔ�خيت ٕاخواين املس�شار�ن 
  السFيد الرئLس،

ة ملناقشة مرشوع قانون رمق lرشفين ٔ�ن ٔ�تدÒل ^مس فرق املعارض
ب�متمي القانون ، 2.14.596يقيض ^ملصادقة Qىل املرسوم بقانون رمق ، 85.14

سن اليت جيب ٔ�ن حيال فهيا Qىل التقاQد ال واحملدد مبوجsه  ،012.71رمق 
خرطون يف نظام املن ،ات العامةموظفو ؤ�عوان اTوw والبuvت واملؤسس

دد مبوجsه السن اليت حيال Qىل ، احمل05.89املعاشات املدنية، والقانون رمق 
نظام امجلاعي ملنح رواتب ل بلوغها املسFت�دمون املنخرطون يف االتقاQد عند 

   .التقاQد
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فهذا املرشوع قانون Vاء من V�ٔل اسFتكامل مسطرة  ،ولٕالشارة
حبيث سFبق �لجنة املالية ٔ�ن صادقت  ،شار ٕاليهاملصادقة Qىل املرسوم امل 

  .2014بتارخي فاحت شFتeرب  Q2.14.596ىل املرسوم رمق 
ىل àاية ممت رشوع قانون ٕاىل ×ح�فاظ يف العمل، إ وهيدف هذا امل 

سن التقاQد حىت  ا^ملوظفني ا�Ñن بلغو  ،السFنة اTراسFية ٔ�و اجلامعية
فاظ Qىل اسFتقرار املناخ ي�سFىن هلم اسFتكامل املقررات اTراسFية واحل

وقد تضمن مeشور صادر عن رئLس احلكومة ±يفNة تطبيق هذا التعلميي، 
  .ؤالء املوظفني يف أ'جر والرتقNةاملرسوم مبا حيفظ مجيع احلقوق ا�وw له

  السFيد الرئLس،
  السFيد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،

 نذ±رمك بÐٔننا كنا سFباقني لرفض مâل هذه القرارات ×رجتالية
ة مبا لهذه اخلطوات ×نفرادية وàري املبNeة ، ٔ'ننا كنا Qىل درايو×نفرادية

Qىل التوافقات ومشاورات قsلية من تداعيات Qىل ف�ات عريضة من 
  .املوظفني

ففي الوقت اÑي كنا ن�eظر ٔ�ن تت¥اوب احلكومة مع التقر�ر اÑي Q�ٔده 
قاQد �شلك Qام ا�لس ×ق�صادي و×ج¦عي والبLيئ حول ٔ�نظمة الت

ل املطالب املل�ة �لطبقة وف�ح مشاورات جامعية Vادة ومسؤوw حو 
 ،Óياسة إالقصاء ،كومةمعلت احلالعامFل يف سàادي موÚ�ٔ ىل  ،ومبنطقQ

×نفراد ^ختاذ هذا القرار، قرار Vا
ر يرضب يف العمق مك�سFبات جزء من 
Óمترار امل مع اكمل أ'سف ،ويؤكد ،الطبقة الشغيFقصايئ االٕ نطق ، اس

زال يطبع معل احلكومة وتدبريها واملغيب للك ا'ٓراء اÑي ظل وال
كومة Qىل اختاذ هذا �لسFياسFيات العمومNة، ف§حن ال نفهم ملاذا ٔ�رصت احل

مل تعمل Qىل ٕادراج ، وضاربة عرض احلائط رٔ�ي النقا^ت واملعارضةالقرار، 
   ! ظور مشويل ٕالصالح م§ظومة التقاQد؟هذا إالصالح مضن م§

سFنوات من معرها قد  ثالثلقد كنا نÐٔمل ٔ�ن �كون احلكومة بعد مرور 
بلورت تصورا م�اكمال عن هذا إالصالح ؤ�ن ال تل¥Ðٔ ٕاىل اختاذ قرارات 

  .جزئية م�رسQة وارجتالية
كام ٔ�ن واقع احلال يبني فداÚة ×خ�الالت اليت شابت تطبيق هذا 

رمغ  ،يف وقهتا فنئ�داء أ'جور �لموظمهنا Qىل اخلصوص Qدم  ،املرسوم
Lشور رئeا�م ورمغ م� wمترارمه يف مزاوFة اسNفNي قىض �كÑس احلكومة ا

بيق هذا املرسوم مبا حيفظ مجيع احلقوق ا�وw لهؤالء املوظفني يف أ'جر تط 
  .والرتقNة

  السFيد الرئLس،
واÅس¥اما مع املوقف اÑي Qرب�  ،نظرا لالعتبارات اليت سFبق ذ±رها

  .فٕاننا يف فرق املعارضة نصوت ضد هذا املرشوع ،عنه يف ا�لجنة
  .وشكرا

  

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  .شكرا �لسFيد املس�شار

   ا�موQات؟ ٕاÚدى هناô مداÓÒ من
عن مجموQة ×حتاد  ،لوطيأ'سFتاذ احل ،تفضلواا�موQة الوطنية، 

  .الوطين �لشغل

        ::::عبد إالعبد إالعبد إالعبد إال���� احللوطي احللوطي احللوطي احللوطي    املس�شار السFيداملس�شار السFيداملس�شار السFيداملس�شار السFيد
  .شكرا السFيد الرئLس

  ادة الوزراء،الس
  السFيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

البد ٔ�ن Åس¥ل فNه مجموQة  ،^لeسFبة ملرشوع القانون املطروح ٔ�مام§ا
ونصوت كذô  ،من املالحظات، فقد ارتÐٔينا فó سFبق ٔ�ن نصوت ^الم�ناع

  :اليوم ^الم�ناع لٔ�سFباب التالية
ذا القرار، ٔ'نه اعترب معال Vال وÅساء التعلمي لهٔ�وال، نقول بعدم ارتياح ر 

  .، ولLس معال اخ�يارuٕاجsارu ^لeسFبة لرVال وÅساء التعلمي
التفكري يف احللول  - ومن الواجب Qلهيا  -  اكن من املمكن لٕالدارة

الناجعة، ولكن لLس عن طريق الفرض وإال±راه، ٔ'ن تندÒلو يف العمل 
  .Qىل مسFتوى القانون اTويل �لشغل وهو مرفوض ،اجلربي

، "ميكن"مل يمت ×لزتام مبنطوق النص القانوين اÑي Qرب Qىل لكمة 
، "ميكن"ومل تعمتد Qىل لكمة بÐٔن إالدارات اعمتدت Qىل التعممي، والحظنا 

ôÑه، وVي ال حتتاÑ^ه وVي حتتاÑٔنه ميكن نقول حبيث اح�فظت اÐب 
م�وفرة  ، ٕاىل اكنت هاذ الرشوط هاذيقsو� اضطرارu ولكن �رشوط

  . ه رVال وÅساء التعلمييدي ميكن يصفقوا ل àا
 و×لزتام هبا؛" ميكن"اع¦د عبارة  ٔ�وال،

  :نيا، اع¦د حتفزيات مشجعة؛
  :لثا، اع¦د �ٓلية ×خ�يار بني القsول ^õمتديد ٔ�و رفضه؛

 تتعطيه ن ميلن V�ٔربوا Qىل اõمتديد، 'ٔ املطالبة بتعويض Òاص مل رابعا،
، ما متددش ٔ�وواش ممكن متدد  ، وتتطلب م§وزيواÚد ال�شجيع واÚد التحف

  ، ٔ�ن فهيا حتفزي وفهيا ¿شجيع؛:نيا ،فهيا اخ�يارية، قضية، ٔ�وال ،يلتتو
البد من  ،الناس ا�يل متدد هلم اليوم بدون رضامه ،القضية أ'Òريةو 

ٔ'هنم V�ٔربوا Qىل معلهم مل �كونوا  ،التفكري يف تقدمي تعويضات Òاصة
  .يف رفضهخمريون يف قsو� ٔ�و 

ôÑيد الوز�ر ،وFمتىن ٔ�ن يعاد النظر يف هاذ املرشوع  ،السÛ حنن
القانون ويف هاذ الرسوم من V�ٔل ٔ�ن �كون فعال lسFتجيب لطموÚات 

Óذ والتلميذات ا�!�ن مه يف هناية املطاف  ،الشغيNلتالم� ôتجيب كذFسlو
  .�ٓلية ٔ�خرىمنا البد من اع¦د  ميكن الفرض واجلرب، وإ ٔ�بناؤ�، و^لتايل ال

  .وشكرا
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        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  . شكرا �لسFيد املس�شار

  نعم؟ .. نقطة نظام السFيد نقطة نظام؟نعم؟ .. هناô ..لLس
  .تفضل

        ::::محمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييل    املس�شار السFيداملس�شار السFيداملس�شار السFيداملس�شار السFيد
  .شكرا السFيد الرئLس

  زماليئ املس�شار�ن،
ت Vانب ، ا�يل حقNقة مشما كنت ٔ'تدÒل لوال بعض التدÒالت

ٔ�نه إالجراء ا�يل اختذ من طرف ح§ا تنعتقدو ا وع،Vانب املوض املوضوع،
 140جNات ما يقرب من ، واكن lسFتجيب حلااحلكومة ٕاجراء وجNه Vدا

ٕان Qىل املسFتوى  ،ٔ�لف تلميذ وتلميذة يف خمتلف مسFتوuت التعلمي
  . ايئ والثانوي وإالQدادي واجلامعيأ'سايس و×بتد

املوضوع Qىل مسFتوى  ح§ا تناولناوا احلاVة اكنت تدعو ٕاىل ذô، ٕاذن
الف�ة دuل  ن لها اخ�يار ٕاما ٔ�هنا تطلق لهاذواحلكومة اك ،ا�لجنة مرتني

، يف هذه احلاà wادي يف الوقت دuهلم اأ'ساتذة واملعلمني احملرتمني ميشFيو 
àادي نلحقو رضر ±بري ^ٔ'بناء دuلنا Qىل خمتلف املسFتوuت من  Ûكونو

 -ال قدر هللا  - لوضع Úد لهذه اخلسارة التعلمي، ٔ�و ¨Òذ ٕاجراء اسFتع¥ايل 
  . خسارة جسFمية Vدا

.. و املعمل ٔ�و اجلامعي و±ي�يل الطلبةكنعرفو لكنا ملا ±يخرج أ'سFتاذ �ٔ 
م àادي يضيع يف السFنة Qدد ±بري مهن - ال قدر -راه ميكن  ،�ملني خيلهيم

  .دuهلم اTراسFية
 حنن Ûمثنه، ، Vاء يف ٕا^نه،هذا معل م�قون ومدروس ومضبوط ،ولهذا

و أ'سFتاذة وال املعلمني وال هاذ. ونؤكد Qىل ٔ�نه ٕاجراء ٕاجيايب Vدا
، اكن فهيم مربون هاذو ،هللا جيازهيم خبري ،أ'ساتذة اجلامعيني ،اجلامعيني

واسFمتر وهو مطمنئ ، حsذ هاذ الفكرة، الفكرة Qدد ±بري ا�يل حsذ هاذ
امسر فهيم ؤ�عطى ما  بضع شهور ٕاذ بÐٔنه ٔ'ن ±يعرف ،هبذا ×سFمترار حوفر 

نفسانيا من الناحNة  لبة سL§عكس Qليهالط  كن ٕاعطاؤه لهاذ التالمNذ ولهاذمي
lشعر بÐٔنه مامسحش يف الناس يف القسم وزاد حبالو  ، àاديالنفسFية

وàادي lشعر ٔ�يضا بÐٔنه ٔ�دى واÚد الواجب وطين  ،ملصلحته الشخصية
   .وديين وÒ�ٔاليق لفائدة هؤالء التالمNذ والطلبة

وسFنصوت ٕاجيا^ Qىل هذا  ،نؤيد هذا القرار، حنن يف أ'àلبية، لهذاو 
ونطلب من احلكومة ٕان اكنت هناك ٔ�وضاع مماثÓ يف ٕانقاذ ف�ة وع، املرش 
   .اف§حن معهاملواطنني مبختلف رشاحئهم فلتفعل، من 

  .وشكرا

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
   .لسFيد املس�شار� شكرا 

  .ال م�دÒل من طبيعة احلالوهناô مداÓÒ من ٕاÚدى ا�موQات؟ 

  .كون مهنا املرشوعتي لفريدة اليت ن�eقل �لتصويت Qىل املادة ا ٕاذن
  .عرض املادة الفريدة �لتصويت�ٔ 

  ؛17=  املوافقون
  ..املعارضون

        ::::املس�شار السFيد محيد ±وسكوس، �ٔمني ا�لساملس�شار السFيد محيد ±وسكوس، �ٔمني ا�لساملس�شار السFيد محيد ±وسكوس، �ٔمني ا�لساملس�شار السFيد محيد ±وسكوس، �ٔمني ا�لس
  .يدك ، ما حس�Îكش ٔ�نت، ما هزيتLش16

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  .17 .املعارضة، ٕايه ما قليت لLش لرئLس، ٔ�� يفأ�� 

        ::::السFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لس
17   

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  نعم؟ .. ٕاذن تعادلت ×صوات، وقعنا يف

شوف، ٔ�رجومك، اح§ا ما كنقsلو حىت يش طعن يف النتاجئ ا�يل ±يعلن 
Qاود احلساب ٔ� اليس امسيتو، . Qلهيا أ'مني، وٕاىل Òاصنا نطعنو فNه نبدلوه

  .ال، Qاود، هللا خيليك، ٔ�رجوك، تÐٔكد تÐٔكد من الرمقمرة ٔ�خرى، ال، 
 ،املقاQد ايبدلو  اما àادlش حنمكو عيلهم ينوضو .. اجلالس ما اÚرتموش
  .كريفع أ'صبع دuلو ،هذا هو املشلك

  لسFيد الرئLس،ا
ما  ٔ'نه ،^جللوس يف ماكن معني اال ميك§نا ٔ�ن نلزم Ú�ٔدشوف، 
ميكن حىت ملن يeمتي لفريق معني  ،:نيا ، ٔ�رجومك، /ة هذا من كن�رتموش،

، وôÑ يف /ة ٔ�خرى �كونت بÐٔن يصوت مع طرفٔ�ن يصوت رمبا ق§اعته 
 ،17مقابل  17تعادلت أ'صوات مرة ٔ�خرى ٔ�قول قد  ôÑ ال ميكن لنا، و

   ..ما نطعنوش يف ٔ�مسيتوو 
 ..مرة ٔ�خرى ٔ�نه يف Úاw ما ٕاذا تعادلتهللا خيليمك، وôÑ سFنلتجئ 

املادة  -قلنا  - يف Úال تعادل أ'صوات ، هللا خيليك، املهايشيسال ،ٔ�رجومك
ا�يل كتقول ٔ�ننا كنعاودو  147الفاصÓ بيe§ا من النظام اTاÒيل يه املادة 

فٕاننا  ،التصويت مرة ٔ�خرى، يف املرة الثانية ٕاذا اكنت أ'صوات نفس اليشء
 طبعا التصويت ا�يل فNه التعادل ±يرتحج �رفض ما عرض Qىل.. ±ن 

  . التصويت ، املوضوع اÑي عرض Qىلاملادة ،التصويت
  .هللا جياز�مك خبري ،ٕاذن صوتوا مرة :نية

        ::::السFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لس
17.  

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  مرة ٔ�خرى ،17=  املوافقون Qىل النص
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        ::::السFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لس
17.  

  ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  .17=  املعارضون

طبعا  ،و^لتايل فاملادة املعروضة ،ةٕاذن تعادلت أ'صوات �لمرة الثاني
  .تعترب ٔ�هنا مرفوضة.. يف طيتعترب 

        ::::السFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لس
  .عفوا 1= املمتنعون 

  ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  .عفوا 1=  املمتنعون

  .و^لتايل رفض املرشوع

عفوا، املرشوع وهو حول املرشوع الثاين،  ،ن�eقل ٕاىل املرشوع الثاينو 
بت�ديد  19.12التصويت Qىل مرشوع قانون رمق ن�eقل �vراسة و الثاين، 

  .رشوط الشغل وال�شغيل املتعلقة ^لعامل املزنليني
  .اللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع

        ::::السFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لس
  ).�لجنة(اك�ن طلب املعارضة ٕالرVاQه 

  ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
ٔ'ن الطلب سFيعرض �لتصويت  ،فNه طلب حصيح ..ىل بغيتوا تقدمواإ 
  ون ×سF¦ع لهذا ما فهيا ^س، ٕاذن فNه ٕاجامع؟، ٕاذا كنمت �رتؤ خرىمرة �ٔ 

رVاع النص ٕاىل ا�لجنة ٕ̂ والنظام  ،حصيح ،ورد يف هذا املوضوع طلب 
ما  ،اTاÒيل يقيض بÐٔن سFيعرض هذا الطلب طلب إالرVاع Qىل التصويت

لLس فريق واÚد بل ٔ�كرث من فريق، فرق  ..دام قد تقدم به ٔ�كرث من
^لتايل ف§دÒل يف التصويت حول هذا املوضوع مsارشة ٕاذا كنمت املعارضة، و

   ..تؤون�ر 
   ؟يشال ذااك�ن يش نقطة نظام يف ه

Îسط نقطة نظامك حول ل  ،بيدة احملرتمةالسFيدة أ'سFتاذة ز  ،تفضيل
 u��ٔ شوفشeةهذا املوضوع ا�يل ما تVاÚ ه يشNل  فuد..   

        ::::بيدة بوعيادبيدة بوعيادبيدة بوعيادبيدة بوعيادملس�شارة السFيدة ز ملس�شارة السFيدة ز ملس�شارة السFيدة ز ملس�شارة السFيدة ز اااا
رVاع هاذ ك يل جعلت فرق املعارضة ا�باب ٔ'نه أ'سF ال،  ٕ̂ تطلب 

من مضن أ'سFباب املسFت¥دات  ،املرشوع ٕاىل ا�لجنة هام املسFت¥دات
يل هو ضد لتصديق Qىل الربوتو±ول ×خ�ياري، ا�أ'Òرية فó خيص ا

wتغالل أ'طفال وحامية الطفوFة سوف و^لتايل ٔ�ثناء ا�لجن ،العنف واس
  .نناقش هذا أ'مر

  .شكرا
  

 Fالس Fالس Fالس Fس اجللسةالسLس اجللسةيد رئLس اجللسةيد رئLس اجللسةيد رئLيد رئ::::        
  .ٕاذن أ'سFتاذ السFيد رئLس ا�لجنة � نقطة نظام يف هذا املوضوع

        ::::دخNلدخNلدخNلدخNلاملس�شار السFيد املس�شار السFيد املس�شار السFيد املس�شار السFيد معمعمعمعر �ٔ ر �ٔ ر �ٔ ر �ٔ 
  .شكرا السFيد الرئLس

 ÓئFل أ'سuفقط متت ٕا:رة هذا املوضوع يف بداية هذه اجللسة د
Qىل ٔ�ساس بÐٔنه املوضوع حيتاج ٕاىل دراسة ٔ�كرث وتعميق اTراسة  ،الشفوية

Qالل ٕاÒ بة �لجنة متت املوافقة ما بني  ،ادته ٕاىل ا�لجنةمنFسeمع العمل ٔ�ن ^ل
   .مجيع السادة املس�شار�ن ٔ�ن �كون هناك جلنة فرعية Tراسة هذا املرشوع

 ،لك الفرق وا�موQات داÒل جملس املس�شار�ن ،بطبيعة احلال ،نعم
  . ومة، وهذا ما مت ^لفعلوكذô حبضور احلك

ت، ومت التوافق داÒل ا�لجنة ^لرتايض من متت كذô م§اقشة التعديال
  .V�ٔل ٔ�ن خنرج بنص موÚد

 ، ولكنVاء هذا ×قرتاح أ'Òري من V�ٔل ٔ�ن يعاد كذô ٕاىل ا�لجنة
حنن ا'ٓن يف ٕاطار  ،خرهذه الظاهرة اليت ٔ�صبحت من Úني 'ٓ ٔ�ظن بÐٔنه 

 ،مقرتح ا�!�ن متت ٕاQادهتام ٕاىل ا�لجنةمرشوQني و تقريبا املرشوع الثالث ٔ�و 
طلب مجموQة من الفرق من V�ٔل  ..لعمل ٔ�نه املوضوع ٔ�و الطلب اÑيمع ا

  .هو يتعلق فقط مبادة واÚدة إالQادة ٕاىل ا�لجنة
اك فقط تعديل واÚد يف مادة واÚدة ٕاذا اكنت هنف فاملرجو، و^لتايل،

  . �لجنة وضياع الوقتدته ٔ�ن تمت داÒل اجللسة العامة، بغض النظر عن ٕاQا
  .شكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    السFيد رئLسالسFيد رئLسالسFيد رئLسالسFيد رئLس
  . شكرا �لسFيد رئLس ا�لجنة

ح§ا ملزمون بتطبيق مواد النظام اTاÒيل، لLس ٔ�كرث وال ا غي فقط
تحمت Qلينا ٔ�ننا يف ، ك 193اليت تفصل بيe§ا يه املادة ٔ�قل، مادامت املادة 

   .هذه احلاw، يف هذه النازw، نطرح املوضوع �لتصويت
  من �رغب يف ٕارVاع هذا النص؟

  :ٕارVاع النص ٕاىل ا�لجنةاملوافقون Qىل 
  ..املوافقون

  ::::السFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لس

  .17بÐٔنت  16

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  ؛17=  املوافقون

  .املعارضون ٕالرVاQه ٕاىل ا�لجنة.. من �رغب يف
  ، من يعارضون؟ رضون ٕالرVاع هذا النص ٕاىل ا�لجنةاملعا

  ::::السFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لس
17.  
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  ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
17.  

لس هنا àري ^ش �راقب ذيك فNه، راه هذا Vاماتبقاوش ¿شكوا 
  .17/17 .اليش، ٔ�رجومك

   .ٕاذن، تعادلت مرة ٔ�خرى أ'صوات
   ..أ'سFتاذ التو�زي �ٔ  ..لطلب املعروض Qلينا هوٕاذن ا

 وضوع املعروض Qلينا �لتصويت هؤ�و النازw ٔ�و املروض الطلب املع
ادلت و^لتايل، ما دامت أ'صوات قد تع هل سريجع طلب إالرVاع؟

   .سFيكون مرفوضا - يعين طلب ٕارVاQه -�شÐٔنه كذô، فهذا الطلب 
يف Úاw ما ٕاذا  :193يقول القانون يف املادة ، هذا ما ينص Qليه القانون

 ..نعم؟ ٔ�ي ÚاVة تعرض Qىل اجللسة، مايش.. تعادلت أ'صوات يف Úال،
عرض ٔ�ش غيت .القوانني uل±يتعرض Qىل اجللسات العامة àري املشاريع د ما

  Qلهيا من àري ذاك اليش؟
  .ميكن كذا ٕاىل �ٓخره 163مك، املادة ل ٔ�� نقول
 واÒا نعاودو مرة :نية و:لثة،.. ، كتقول Qىل ٔ�نه يف Úاw 147املادة 
  .اك�ن حىت مشلك ما ٕاىل بغييت،

يعاد التصويت مرة :نية، ويف Úال تعادل تعادل أ'صوات،  يف Úال"
  ."املعروضة تعترب àري مصادق Qلهيا ن القضيةإ أ'صوات مرة ٔ�خرى، ف

ٕارVاع النص ٕاىل "يه اح§ا فهيا يف هاذ النازw ا�يل  "القضية املعروضة"
  . اهالقضاu بصفة Qامة، ±يفام اكن نوع  ."ا�لجنة

  ..هو، ؤ�نت رVل قانون، ôÑأ'سFتاذ العلمي، هذا 
صوات، فطلب إالرVاع يعترب كتعادل ا'ٔ �لمرة الثانية ٕاذن، قلت 

  .و^لتايل، ندÒل يف م§اقشة هذا املرشوعضا، مرفو 
 Fيد الوز�ر ،تفضلوا.. يد الوز�ر، ^ش يقدم لينا هاذاملناقشة، السFالس.  

Qلينا ٔ�ن ال نصل ٕاىل هذه احملطة، حمطة التصويت  يف احلقNقة اكن وه
  . املرشوع ٕاىل àري ذôٕاال بعد تقدمي

   .أ'سFتاذ التو�زي، ٔ�رجوك تصنتوا
  .تفضلوا

        ::::السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةالسالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةالسالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةالسالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةالسFيد عبد السFيد عبد السFيد عبد السFيد عبد 
  .شكرا

  السFيد الرئLس احملرتم،
  ،رتمة والسادة املس�شار�ن احملرتمنيحرضات السFيدة املس�شارة احمل

مبناسFبة تدارس جملسمك  ،ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�ماممك هبذه اللكمةlسعدين اليوم 
شغيل ت�ديد رشوط الشغل وال� ب  19.12املوقر ملرشوع القانون رمق 

  .املتعلقة ^لعامل املزنليني
من القانون رمق  4ٔ'حاكم املادة  تفعيالهذا املرشوع اÑي مت ٕاQداده 

قانون Òاص  دُ دِّ ُحيَ "واليت نصت Qىل ٔ�نه  ،املتعلق مبدونة الشغل 65.99

  ".عامل املزنلينيلرشوط الشغل وال�شغيل اخلاصة ^
 وضبط العالقات ٔ�ساسا تنظميفٕان هذا املرشوع �روم  ،وكام تعلمون

وذô بغية ٕاقرار حامية  ،ة اليت �ربط العامل املزنليني مبشغلهيمالشغلي
سوة ببايق أ'جراء ، �ٔ اج¦عية هلم ومتتعهيم ^حلقوق ×ق�صادية  و×ج¦عية

  .يف القطاQات إالنتاجNة أ'خرى
هيدف  و^ٕالضافة ٕاىل اسFهتداف العامل املزنليني يف مفهومه الشامل،

ا�لوايت  ،ٔ�يضا ٕاىل القضاء Qىل ظاهرة ¿شغيل أ'طفال والطفالت املرشوع
رتاوÚة ٔ�عامرمه وكذا م§ع ¿شغيل أ'طفال امل سFنة، 16تقل ٔ�عامرهن Qىل 

اليت حتدد الحئهتا بنص  ،أ'شغال املزنلية اخلطريةسFنة يف  18و 16بني 
  .تنظميي

ح وقد مت أ'Òذ بعني ×عتبار عند ٕاQداد هاذ املرشوع رغبة وطمو 
 189بالد� يف وضع ¿رشيع وطين �كون م�المئا مع اتفاقNة العمل اTولية رمق 

وكذا تفادي مجيع  ،�شÐٔن العمل الالئق �لعامالت والعامل املزنليني
 ، والسóF من طرف املنظامت×نتقادات املو/ة لبالد� هبذا اخلصوص

  .اTولية àري احلكومNة
وقف Qىل ون داÓÒ مك�وبة،نعطيمك امل àادي Åرسع، السFيد الرئLس،

  .بعض املهام ٔ�ساسFية

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  .، مشكور، شكرامشكور

        ::::السFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عية
ٔ�ن  امسحوا يل السFيدة املس�شارة والسادة املس�شار�ن، ،ٔ�ريد فقط

ا�لس "Qداد هذا املرشوع حظي ^ه¦م Òاص من Tن، ٔ�وال، إ 
ا�لس الوطين حلقوق "ن من T ،"ي والبLيئ×ق�صادي و×ج¦ع

، ومتت من Tن السادة ^لطبع الربملانيني من Tن ا�متع املدين،، "إالÅسان
ا املوضوع �لك Vدية معق§ا فهيا النقاش ودرسFن�شÐٔنه تنظمي مائدة مسFتد�رة، 

  . داÒل ا�لجنة
ة البد من التنويه �لسادة املس�شار�ن Qىل اخ�الف ق§اعهتم السFياسFيو

بدون  ،اجمتعنا وتناقشFنا ±رVل واÚد ،معارضة وà�ٔلبية لربملانيةاولك الفرق 
ومت  ،هذا موضوع وطين هيمنا مجيعا à�ٔلبية وال معارضة وال حكومة،

  .إالنفاق �شÐٔنه بعدما شلكنا جلينة مصغرة تضم مجيع الفرق الربملانية
 ،�ه�رم هو مرشوع الربملان  ٔ�قول هذا املرشوع لLس مبرشوع احلكومة،

±يف ٔ�ن  مال ٔ�فه - ؤ�قولها �لك رصاÚة -وôÑ خشصيا  à�ٔلبية ومعارضة،
ومع ذô  يوم، 15غضون ٔ�قل من àريوا موقفهم يف  بعض الربملانيني

  ..^لطبع

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  . اليس التو�زي، هللا خيليك

  .السFيد الوز�ر، قلمت سوف ¿سلمون ٔ�مسيتو، هللا خيليك
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  .تقاطعه، السFيد املس�شار، هللا خيليك التو�زي، ٔ�رجوك ال اليس

        ::::السFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عية
اذ القانون هو^لطبع حنن مسFتعدون، و  احلكومة تتحمل مسؤوليهتا،
دuل العامالت والعامل  ف دuل الناسالهذا àادي يعتق واÚد م�ات ا'ٓ 

  .الوطين واTويلالرٔ�ي العام و±ي�eظروه، ±ي�eظرو  ا�يل كLشFتغلوا يف املنازل،
��ٔ ôÑيووFبنفس الروح ا�يل  شد السادة املس�شار�ن ^ش منش

، ونصادقو Qىل هاذ القانون، ٔ'نه حقNقة àادي Ûكونو سادت يف ا�لجنة
، بدون ^لطبع ٔ�ي مزايدة �ظر� يف هاذ أ'مور هاذيا بالد� ا�يل كتÒ eدم§

  .سFياسFية من ٔ�ية /ة اكنت
  .وشكرا Qىل حسن ت�sعمك

        ::::رئLس اجللسةرئLس اجللسةرئLس اجللسةرئLس اجللسةالسFيد السFيد السFيد السFيد 
  .شكرا �لسFيد الوز�ر

  .اÒلتمك س�سمل، شكرا �لسFيد الوز�ر، هاذي املداÓÒ دuل الوز�رمد
تقر�ر قد وزع ف§نتقل ٕاىل م§اقشة ال اكن  ، ٕاذاون�eقل ٕاىل تقر�ر ا�لجنة

ظك هللا، ٕاذا اكن هناô من حف ،تو�زيال سFتاذ ا'ٔ .. ٕاذا اكن  ،النص
  . م�دÒل

  . داÓÒس�سمل امل :عن فرق أ'àلبية
  .يضا س�سمل املداÓÒ �لرئاسة�ٔ  :عن فرق املعارضة
، لمك مداÓÒ س�سمل مك�وبة؟ نفس كذô سLسمل :الفريق الفNدرايل

  .اليشء
  .ل ٕاىل التصويت Qىل مواد املرشوعن�eقٕاذن هناô من م�دÒل، لLس 

  :1املادة رمق 
  .ٔ� اليس أ'سFتاذ التو�زئ�رجومك ، املوافقون

  ::::السFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لس
14.  

  ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  .14=  املوافقون

   .ثقوا يف ٔ�مNنمك ٔ�رجومك
  .هللا خيليمك ،من الشارع اàادlش حنيض الناس ا�يل ±يجيو ا ٔ�� م

ح�¥اج من ٔ�ي ٔ�رجومك، شوف ال مربر لال ،السFيد الرئLس ..املعارضون
  ؟ اشFنو بغيتو �ٔ  وا هنائيا،اكيeش يش مربر Qلياش àادي حتتجا طرف اكن، م

   يدي احلاج؟سF  نعم �ٔ 
فهيا ا م ،وفNه Qدد كثري من املواد ،هذه يه املادة أ'وىل يف هذا النص
 فهيا ^س �ٔ ا ، ما الناسQاد دÒلو  ،^س ٕاىل طرح§ا التصويت من Vديد

، النص فNه Qدد اك�ن ال ٕاشاكل ال مشلكا هللا خيليك، م ،يس احلاجال
  .±بري من املواد

، هللا دي احلاج املعطيسFي، ٔ�رجوك، �لتصويت 1ٔ�عرض املادة رمق 
  .خيليك

  .�لتصويت 1ٔ�عرض املادة رمق 
  املوافقون؟

  ::::السFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لس
17.  

  ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  ؛17=  املوافقون

  ؟املعارضون

  ::::السFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لس
  .16ٔ�نت ، 16، 15

  ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  املعارضون؟

ش نوقفا ٔ�� م ،، ٔ�� كنحسبة¿سFىن Ûمكل احلساب دuيل أ'سFتاذ
  .احلساب ٔ'ن بغييت نقطة نظام

   .16 =املعارضون
  .تفضيلنعم؟ 

        ::::Òدجية الزوÒدجية الزوÒدجية الزوÒدجية الزويميميميم    السFيدةالسFيدةالسFيدةالسFيدة    املس�شارةاملس�شارةاملس�شارةاملس�شارة
  السFيد الرئLس، 

شوlش دuل يش ±يض�ك ، اكن يف أ'ول هللا جيازيك خبري ،ô كنقول
   .Qاود التصويت ، هللا خيليك،ô ودا^ كنقول ،مع يش

  .نعاودو التصويت.فهيا ^سا م ،املوافقون

 Fالس Fالس Fالس Fس اجللسةالسLس اجللسةيد رئLس اجللسةيد رئLس اجللسةيد رئLيد رئ::::        
  نعاودو Qاود التصويت؟

        ::::املس�شارة السFيدة Òدجية الزواملس�شارة السFيدة Òدجية الزواملس�شارة السFيدة Òدجية الزواملس�شارة السFيدة Òدجية الزويميميميم
  .Qاود التصويت

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  .ا^ش جتلسو  انتوما توافقو اوا ي، إ اÒيل إالخوان جيلسو ٕايوا 

رتح سFتاذة Òدجية تقا'ٔ ، الكمة لكمك àادي هترضو اàادي ¨Òذو  ،شوف
  .بيدة تفضيلٔ�ن نعيد التصويت، أ'سFتاذة ز 

        ::::السFيدة زبيدة بوعيادالسFيدة زبيدة بوعيادالسFيدة زبيدة بوعيادالسFيدة زبيدة بوعياد    ةةةةاملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  السFيد الرئLس،

Úارض�ن يف  اàري بغيت نقول السادة والسFيدات املس�شار�ن ا�يل اكنو 
 مع ا^سFتÂ§اء بعض املواد ا�يل وقع فهيم التصويت وا�يل اكن اكنو  ،ا�لجنة

    ."ضد"واكنوا ا�يل مع  "مع"
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د ا�يل اكنوا املواد أ'خرى اكن Qلهيا ٕاجامع، واكن هناك بعض املوا
  . دازوا ^ٕالجامع تعديالت قامت هبا ا�لجنة، و^لتايل

 ،اليت تتعلق ^لسن يه ا�يل مت فهيا التصويت 6ٕاذن ^سFتÂ§اء املادة 
هيا إالجامع و�ٓنذاك اكنوا صوتني وضد وأ'خريني مع، و^لتايل املواد اليت مت ف

السادة رؤساء  ، ^سFتÂ§اء^سFتÂ§اء ،Qلهيا �رسQة داÒل ا�لجنة àادي منرو
الفرق ٔ�و الفرق ا�يل ^غيني يقدموا تعديالت ا�يل ما قدموهاش يف ا�لجنة، 

  .صنا نترصفوÒاهكذا هذا هو القانون و 
  .شكرا

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  .شكرا

ٕاذن Úلت إالشاكلية واكن Qىل أ'خت زبيدة بوعياد ٔ�ن تتدÒل قsل 
   .ٔ�ن ندÒل يف معلية التصويت

واك�ن ا�يل اك�ن ا�يل ±يصوت ±يقول ٔ�� معارض  ال، ال، ال، ال كتقولوا
  .قال ٔ�� موافق

  .حولها ٕاجامع 1ٕاذن املادة رمق 
درايل �لوÚدة Nالفريق الف ورد �شÐٔهنا تعديل من  2ة رمق املاد

   .واTميقراطية
  .تفضل أ'سFتاذ العريب ،ٕاذا اكن البد من تقدميه

        ::::العرالعرالعرالعريبيبيبيب ÎÚيش ÎÚيش ÎÚيش ÎÚيش    املس�شار السFيداملس�شار السFيداملس�شار السFيداملس�شار السFيد
  .شكرا السFيد الرئLس

ضافة  درايل فó خيصNيل الفريق الف تعد ٕ̂ وVه  Qىل"املادة الثانية يتعلق 
تتضمن أ'شغال املرتبطة ^لبLت Qىل وVه اخلصوص أ'عامل "، "اخلصوص

  .بال ما نعاودها "واملهام التالية
ل ٕاىل Qدم حرص ٔ�شغال البLت وفسح ا�ال هذا التعدي هيدف :التعليل

قد تفرضها التحوالت ×ج¦عية،  ٕالماكنية االتفاق Qىل شغل ٔ�و Òدمة
   .ليت جيدها طريف عقد الشغل رضورية، ويمت ٕادرا/ا يف العقدوا

âل ٔ�معى مVد يقرا± ال رÚري اجلرائد يقدر خيدم واà ليهQ،  ما ±يناش
  .يف القانون لك أ'شغال املرتبطة ^لبLت رصوهنا، و^لتايل ما ميكeش حن
  .شكرا السFيد الرئLس

        ::::ةةةةالسFيد رئLس اجللسالسFيد رئLس اجللسالسFيد رئLس اجللسالسFيد رئLس اجللس
  . شكرا �لسFيد املس�شار

  .اللكمة �لحكومة �لرد عن هذا التعديل

        ::::السFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عية
مل يقدم يف ، التعديل شلكي، Qىل حسب ما ٔ�تصور، �لك رصاÚة

 ،لو قدم يف حNهنا لقsلناه ماكeش تقدم يف ا�لجنة هاذ التعديل، ،ا�لجنة
  .و^لتايل ال ٔ�رى مانعا يف قsو�

 Fالس Fالس Fالس Fس اجللسةالسLس اجللسةيد رئLس اجللسةيد رئLس اجللسةيد رئLيد رئ::::        
 ،و^لتايل ٔ�عرض التعديل �لتصويت ،احلكومة تقsل هذا التعديلٕاذن 

  .طبعا فNه ٕاجامع
  .حولها ٕاجامع ،�لتصويت 2ٔ�عرض املادة رمق 

  نعم؟.. ال عفوا ،3 ٔ�نتقل ٕاىل �سط املادة رمق
درايل قsل من طرف Nٕاذن التعديل اÑي قدم من طرف الفريق الف 

  ؟ٔ� اليس عندك ٔ�شFنو.. و^لتايل ،احلكومة

        ::::عبد إالعبد إالعبد إالعبد إال���� احللوطي احللوطي احللوطي احللوطي    املس�شار السFيداملس�شار السFيداملس�شار السFيداملس�شار السFيد
 ،واكن �رفض ،ٔ�جسل ٔ�نه هنا ٔ'ن كنا تقدم§ا بواÚد التعديل يف ا�لجنة

ٔ'ن مل  ،جراء رفع التعديل ٕاىل اجللسة العامةٕ̂ غي و^لتايل ما مقناش فقط 
يعين يف واÚد الوقت م�Ðٔخر،  ،خنرب هبذه اجللسة ال�رشيعية ٕاال اليوم

هذه يف ولكن ٔ�جسل بÐٔنين ٔ�صوت  ،� سوف لن ٔ�وقف النقاشو^لتايل �ٔ 
  .املادة ^الم�ناع

  .وشكرا

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  .2ٕاذن املادة رمق 

ال احسب لنا، د^ Òاصنا حنسFبو ميل دار .. Qدد املوافقني Qلهيا
  .×م�ناع

  ::::السFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لس
33.  

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  ؛33=  2ٕاذن املوافقون حول املادة 

  .1 = املمتنعون
  نفس اليشء ^لeسFبة �لتعديل؟

  .3ٕاذن ن�eقل ٕاىل املادة رمق 
  .إالجامع: املوافقون

درايل Nتعديل من الفريق الف  4إالجامع، ورد يف املادة  :4املادة رمق 
   .مكررة �4ريم ٕاىل ٕاضافة املادة رمق  ،�لوÚدة واTميقراطية

  .تفضل

        ::::العرالعرالعرالعريبيبيبيب ÎÚيش ÎÚيش ÎÚيش ÎÚيش    املس�شار السFيداملس�شار السFيداملس�شار السFيداملس�شار السFيد
  .د الرئLسشكرا السFي
تتعلق  ،مكررة 4ٕاذن املادة  ،درايل يقرتح مادة ٕاضافNةNالفريق الف 

  . ^لزتامات طريف عقد الشغل
فNه  مك التعديل لكو؟نقرا Qلي ،، الطرف أ'ول العامل املزنيلٔ�وال

   .شغل، ال دuل العامل وال دuل املُ الزتامات دuل طريف عقد الشغل
نقرا Qليمك  -  àادي نطول QليمكQليمك، بال ما نقرا  - التعديل هيدف ٕاىل
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حتقNق التوازن بني طريف الشغل وحتديد الزتامات  :أ'هداف دuل التعديل
حيدد أ'خطاء اجلسFمية اليت  ، كاملك من Qامل مزنيل وصاحب البLت

وميكن ٕاجاملها يف  ،اليت تعترب ٔ�خطاء مربرة �لطرد ،�ر�كهبا العامل املزنيل
  :نوQني
ويتعلق بعضها ا'ٓخر بطبيعة وك العامل املنحرف، تعلق بعضها �سلي 

ٔ�و التغيب  اÑي من اخ�صاصه معدا ودون مربر العمل ±رفض ٕاجناز العمل
  .عن العمل وàريها من أ'خطاء اليت �ر�كب ٔ�ثناء الشغل

 ôمي اليت �ر�كهبا كذFاجلس ٔÐاالت اخلطÚ كام يعرض هذا التعديل
  :ويه كام ييل ،صاحب البLت ضد أ'Vري

 ؛ب الفادحالس -

 لعنف و×عتداء املوVه ضد أ'Vري؛اسFتعامل ٔ�ي نوع من ٔ�نواع ا -

 ؛التحرش اجلeيس -

  .التحريض Qىل الفساد -

وتعترب مغادرة أ'Vري لشغ@ �سÎب Ú�ٔد أ'خطاء الواردة يف هذه 
  .ملشغل ٕالÚداها مبثابة فصل تعسفييف Úاw ثبوت ار�اكب ا ،املادة

ذ±ر الزتامات وواجsات بال ما ن ،هذا بتلخيص الهدف دuل التعديل
  .طريف الشغل

  .شكرا السFيد الرئLس

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  .شكرا

  .السFيد اللكمة �لحكومة �لرد عن هذا التعديل

        ::::السFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عية
  :تعديل لعدة ٔ�سFبابال  و هاذرنفضكح§ا ااحلكومة 

اله ا uح§�سFيط واحض، ا�كون ح§ا بغينا قانون ، تيعقد املÐٔمورية، أ�وال
و^لتايل كندÒلو يف واÚد العدد دuل يف البداية دuل املسلسل، 

 ، هاذ اليش àادي يعقد لنا املÐٔمورية، و^لتايل كرنفضو هاذالتفاصيل
  .التعديل هذا

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
   .لسFيد الوز�رشكرا � 

 ،ٔ�عرض التعديل اÑي هو عبارة عن ٕاضافة مادة Vديدة �لنص ٕاذن
  .مكررة 4يه املادة و

  املوافقون؟
  املوافقون Qىل التعديل؟

  ::::السFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لس
16.  

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  ؛16 = املوافقون Qىل التعديلٕاذن 

  املعارضون �لتعديل؟

  ::::السFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لس
16.  

        

  ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  . أ'صوات يف هذا املوضوع مرة ٔ�خرىتعادلت  ٕاذن، 16

د، ما ميكeش ما ن�Nقش ٔ�� ودا�رو جبنيب، ما ، Qاو نعاودو التصويت
  . ميكeش

  . نعاودو التصويت مرة ٔ�خرى، شف§ا املمتنع مرة ٔ�خرى نعاودو التصويت
  .وجسلناه، جسلناه

  املوافقون Qىل التعديل؟

  ::::السFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لس
16.  

  ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  ؛16 = املوافقون Qىل التعديلٕاذن 

  ! رف�شما ع 2 ٕاىل بغيتوا حتسFبوا يفّ 
  ؛يف املوافقون 16ٕاذن 

  املعارضون؟

  ::::السFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لس
16.  

  ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
16.  

  ؛16=  املعارضون
  .1تنعون طبعا املم 
   .رفضتمكررة،  4ا، و^لتايل ٔ�عرض املادة التعديل يعترب مرفوض ٕاذن

أ'وىل أ'صلية يف النص فقد مرت ^ٕالجامع من طبيعة  4ٔ�ما املادة 
  .احلال

  . ٔ�عتقد ،املوافقون لLس فهيا تعديل :5ة املاد
  ٕاجامع؟ . ال، فهيا ممتنع واÚد. جامعاالٕ  :5املادة 
  .ٕاجامع
فريق الفNدرايل �لوÚدة الورد �شÐٔهنا تعديل من  :6 رمق املادة

  .اللكمة ٔ'Úد السادة املس�شار�ن لÎسط التعديل ،واTميقراطية

        ::::العرالعرالعرالعريبيبيبيب ÎÚيش ÎÚيش ÎÚيش ÎÚيش    املس�شار السFيداملس�شار السFيداملس�شار السFيداملس�شار السFيد
  .شكرا السFيد الرئLس
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  .وهو نقاش حصي ،هاذ املادة خضعت لنقاش غين
  :املادة املعدw نقد�ا اكلتايل

 سFنة Eعامل مزنليني 18مينع ¿شغيل أ'ش�اص ا�Ñن تقل ٔ�عامرمه عن "
  .سFنة 16ولLس  -

مينع ¿شغيل العامل املزنليني يف ٔ�شغال ¿شلك خماطر بL§ة ترض بصحهتم 
عهنا ما قد خيل ^'ٓداب  ٔ�و سالمهتم ٔ�و �سلوEهم أ'Òاليق ٔ�و قد يرتتب

  .العامة
  ."حتدد الحئة هذه أ'شغال بنص تنظميي

  ملاذا هذا التعديل قدمه الفريق الفNدرايل؟ 
أ'طفال والطفالت  رضورة احلد والقضاء الفعيل Qىل ¿شغيل ،ٔ�وال

وذô لتجنب ا'ٓ:ر السلبية لبعض أ'عامل املزنلية اليت Eعامل مزنليني، 
   .هتم وتفوق طاقهتم وتعيق منومه العادي¿شلك اسFتغالال لرباء

   ..وٕاذا اكنت

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  .ٔ�رجومك ،اليس العريب ،تفضل

        ::::العرالعرالعرالعريبيبيبيب ÎÚيش ÎÚيش ÎÚيش ÎÚيش    املس�شار السFيداملس�شار السFيداملس�شار السFيداملس�شار السFيد
Òلبعضنا اصنا نتصنتو ..  

ا'ٓليات القانونية ال �كفي وÚدها �لقضاء Qىل هذه  هوٕاذا اكنت هذ
Óاصة ٔ�ن هذه الظاهرة جتمع بني اجلانب ال ،املعضÒ قانوين واجلانب

ها ^لقضاء Qىل أ'سFباب احلقNقNة اليت ، ôÑ يseغي اح�واؤ ×ج¦عي
  .دفعت هؤالء أ'طفال والطفالت لولوج Qامل الشغل

Tوw ٔ�ن وQىل ا ،سFنة Qليه ٔ�ن يلج التعلمي إالجsاري 15فالطفل قsل 
سواء يف  ،وQىل اTوw كذô ٔ�ن تطور دمع �راجمهاتوفر � تعلمي الئق، 

   .ٔ�و توزيع احملافظ ٔ�و توفري اTاÒليات "تLسري"لية مع 
 فNجب Qىل اTوw ٔ�ن ،سFنة 18و 15ٔ�ما بني املرÓÚ ×نتقالية بني 
سFنة  18و ،Vل إالدماج يف Qامل الشغلتوفر لهؤالء التكو�ن املهين من �ٔ 

   .تعترب سن الرشد
ôÑ،  ن تقل�Ñث مبنع ¿شغيل أ'طفال اÎدرايل م�شNفالفريق الف

  .لٔ�سFباب املذ±ورة Q�ٔاله ،سFنة Eعامل مزنليني 18امرمه عن ٔ�ع

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  . شكرا �لسFيد املس�شار

  .السFيد الوز�ر ،لمك اللكمة

        ::::السFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عية
  السFيد الرئLس،

سFنة، وبعد نقاش مسFتفNض  15احلكومة املرشوع أ'ويل اكن Vا فNه 
NÂه لك احليNتحرض� فFسانية و×ج¦عية و×ق�صاديةاسÅات القانونية وإال، 

يوم ما  15ومرت  ،Qام 16اسFتقر الرٔ�ي ^ٕالجامع داÒل ا�لجنة Qىل سن 
ٔ�ظن ٔ�ن هذه املعطيات اليت بين Qلهيا القانون قد تغريت م§ذ ذô احلني ٕاىل 

اÚرتاما �لسادة  ،ٔ�وال ،Ûرفض هذا التعديل و^لتايل ف§حن اليوم هذا،
 ..ا�يل Qام 16يل اجهتدوا ^ش نتوصلوا لهاذ الن�N¥ة دuل ا� الربملانيني

كن ٔ�ن تغري موقفها ٔ'ن شÐٔهنا ٕاجامع، و^لتايل احلكومة ال مي� فهيا  قعو  احلقNقة
  .لزتام مع السادة الربملانني وحنن Ûمتسك ^لزتام§اÒذينا ا

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
   .شكرا �لسFيد الوز�ر

  . ٔ�رجومك ،ظامنبال نقط .. ال ميكن ٔ�ن نلزم
Qاد  ،وبعد ما اكن ٔ�� نتلكم أ'ول ..لLس هناô ما يلزم§ا ٔ�ن نتقNد

دuل أ'مور Qاد نعطيك ٔ�نيت  ٔ�� نوحض شوية  إايو  .نعطيك ٔ�نت �لكمي
   .توحضي

ٔ'ن ا�لجنة  ،ال ميك§نا ٔ�ن نلزم Ú�ٔدا ^لتصويت اÑي جرى يف ا�لجنة
و^لتايل فالتصويت حنن  ،واجللسة ٔ�مع ،حيرضها Qدد قليل من املس�شار�ن

  . ا�لس حر ليصوت ±يف شاء
مة يف ٕاطار نقطة ٔ�عطي اللك ،وقsل ٔ�ن ٔ�طرح هاذ التعديل �لتصويت

  .تفضيليدة بوعياد، زب نظام لٔ�سFتاذة 

        ::::بيدة بوعيادبيدة بوعيادبيدة بوعيادبيدة بوعياداملس�شارة السFيدة ز املس�شارة السFيدة ز املس�شارة السFيدة ز املس�شارة السFيدة ز 
   .شكرا

   .ٔ�وال ،Åش ٕاجامعما اك داÒل ا�لجنة ،لٔ�مانة ولٕالنصاف
يل صوت سFتÂ§اء فريق حمرتم �لمعارضة، ا�، ^هناك تصويت �لمعارضة

الفريق سFنة، يه و  16ضد  املعارضة صوتت ، لكنلكن ،سFنة 16مع 
  . الفNدرايل داÒل ا�لجنة

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة

  ..ال مشلك، ال مشلك، ا'ٓن كنطرحو تصويت Vديد

  ::::املس�شارة السFيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السFيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السFيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السFيدة زبيدة بوعياد
  .السFيد الوز�ر قال اكن ٕاجامع ..ال، ال، ال

        ::::رئLس اجللسةرئLس اجللسةرئLس اجللسةرئLس اجللسة    السFيدالسFيدالسFيدالسFيد
  .هذا تعديل، هذا تعديل

        ::::املس�شارة السFيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السFيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السFيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السFيدة زبيدة بوعياد
ولكيش  ،ح§ا كنوحضو، كنوحضو بL§اتناامسح ليا هذا توضيح، راه ال، ا

  .الرئLس، ها أ'وىل امسح يل، السFيدي�س¥ل، ال ±  راه

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  . ال ÚاVة لنا هبذا. ال ÚاVة لتفسري هذه أ'مورهذا أ'سFتاذة 

  :ٔ�طرح التعديل �لتصويت
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  .املوافقون Qىل هذا التعديل ..شكون ا�يل مع
  ؟املوافقون مع هذا التعديل اÑي Vاء به الفريق الفNدرايل

  ::::السFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لس
10.  

  ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  املعارضون �لتعديل؟

  ::::السFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لس
17.  

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  ٕاذن املمتنعون؟ ال Ú�ٔد؟

  ::::ا�لسا�لسا�لسا�لس    السFيد ٔ�منيالسFيد ٔ�منيالسFيد ٔ�منيالسFيد ٔ�مني
  .د املمتنعون 6ال، 

  ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  ؛10= ٕاذن املوافقون 

  ؛16 =املعارضون 
  .6= املمتنعون 

  ..�لتصويت 6ٔ�عرض املادة 
  . رفض التعديل

نفس  :حولها ٔ�عرض املادة كام Vاءت يف النص دuلها �لتصويتٕاذن 
  .راه محقو� بقوة ٔ�مسيتو. العدد، متاما
  .ٕاجامع: تعديلمل �رد �شÐٔهنا  7املادة 
  .ٕاجامع: مل �رد �شÐٔهنا تعديل 8املادة 
  .، أ'سFتاذ القد�رئ�رجومك
  .ٕاجامع: مل �رد �شÐٔهنا تعديل 9املادة 
  ٕاجامع: مل �رد �شÐٔهنا تعديل 10املادة 
   .ورد �شÐٔهنا تعديل من الفريق الفNدرايل �لوÚدة واTميقراطية 11املادة 

  . اللكمة لٔ�سFتاذ العريب

        ::::العرالعرالعرالعريبيبيبيب ÎÚيش ÎÚيش ÎÚيش ÎÚيش    دددداملس�شار السFياملس�شار السFياملس�شار السFياملس�شار السFي
  .شكرا السFيد الرئLس

بية ميكن �لعامل املزنليني ٔ�ن lسFتفNدوا من �رامج الرت " :قولتك  11املادة 
 ،wوTة والتكو�ن اليت توفرها اNري النظامà ة والرتبيةNرامج حمو أ'م� óFوالس

  ."و�رامج التكو�ن املهين
" lسFتفNدوا حيق �لعامل املزنليني ٔ�ن" ،"ميكن �لعامل"عوض  :حنن نقول

سواء اليت توفرها اTوw ٔ�و م§ظامت  ،حق من �رامج الرتبية والتكو�نٔ'نه 
  ."م§ظامت ا�متع املدين"ا�متع املدين، نضيف 

التنصيص Qىل احلق يف اسFتفادة العامل املزنليني من �رامج  :لالتعلي
مج وكذô الربا ،اليت توفرها اTوw ،الرتبية والتكو�ن و�رامج حمو أ'مNة

  .املدين ومجعيات ا�متع املدين اليت ي�Nحها العمل ،التثقNفNة التكويNeة
  .شكرا السFيد الرئLس

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
   .شكرا �لسFيد املس�شار

  .، لمك اللكمة يف ٕاطار الردالسFيد الوز�ر

        ::::السFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عية
  السFيد الرئLس، 

 ،ومت رفضه لعدة ٔ�سFبابيف ا�لجنة، ديل اكن قدمه فريق �ٓخر هاذ التع
óFٕاحقام م§ظامت ا�متع املدينوالس  .  

حنن نعترب ٔ�ن حماربة أ'مNة مسؤولية اTوw، حنن نعترب ٔ�ن Eجمعيات، 
رفضناه يف ا�لجنة وÛرفضه  و^لتايل هاذ التعديل.. �§ظمي يه ا�يل كتقوم ب 

  .اليوم

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  :ٕاذن ٔ�عرض التعديل �لتصويت

  املوافقون Qىل التعديل؟

  ::::السFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لس
15.  

  ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  ؛15= املوافقون Qىل التعديل 

  املعارضون �لتعديل؟

  ::::السFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لس
15.  

  ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  ؛15= املعارضون �لتعديل 

  املمتنعون؟

  ::::السFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لس
1.  

  ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  .1=  املمتنعون

  .ادة �لتصويت مرة ٔ�خرىذن نعرض املإ 
  ؛نفس العدد: املوافقون Qىل التعديل

  ..تعادلت أ'صوات خبصوص هذا التعديلٕاذن 
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  ::::السFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لس
  .ال، ما يش نفس العدد ال

  ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  ؟املوافقون Qىل التعديل ،أ'سFتاذ القد�ري ؟املوافقون Qىل التعديل

  ::::السFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لس
14.  

  ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالسFيد رئLس االسFيد رئLس االسFيد رئLس االسFيد رئLس ا
  .14ال هيمنا اح§ا، . 14=  املوافقون Qىل التعديل

  ..ٕاىل بقاوا 15 = املعارضون �لتعديل

   ::::السFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لس

15.  

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
   .11املادة  ،و^لتايل ٔ�عرض املادة كام يه ،رفض التعديل ٕاذن، 15

؛ 15= املوافقون ( 15/14/01هام  :نعكسو ..هام  املوافقون Qلهيا طبعا
  )01= ؛ املمتنعون 14= املعارضون 

  .مل �رد �شÐٔهنا تعديل 12املادة رمق 
  .إالجامع :املوافقون

  .ٕاجامع :مل �رد �شÐٔهنا تعديل 13املادة 
  .ورد �شÐٔهنا تعديل من الفريق الفNدرايل �لوÚدة واTميقراطية 14 املادة

  .، تفضلاللكمة لٔ�سFتاذ العريب لÎسط التعديل

        ::::رررريبيبيبيب ÎÚيش ÎÚيش ÎÚيش ÎÚيشالعالعالعالع    املس�شار السFيداملس�شار السFيداملس�شار السFيداملس�شار السFيد
  .شكرا السFيد الرئLس

مفرشوع القانون ±ي�زتلها  ،املادة تتعلق ^سFتفادة أ'م العامÓ املزنلية هاذ
واك�ن  ،اك�ن امحلل قsل م§و ،Qلام ٔ�نه الوضع ،àري يف العمل ٕاKر الوضع

املادة املعدw اليت نقرتèا املادة  ،ôÑ ،واك�ن مرÓÚ ما بعد الوضع ،الوضع
  :يه اكلتايل 14

Vازة والدة �متتع العامÓ املزنلية اليت ثÎت محلها �شهادة طب ٔ�وال، " ٕ̂ ية 
  ؛ما مل �كن هناك مق�ضيات ٔ�فNد يف عقد الشغلٔ�سFبوQا،  14مدهتا 

، اليت املتصÓ السFبعةال ميكن ¿شغيل العامÓ ٔ�ثناء فرتة أ'سابيع  ،:نيا
رادهتا،  ٕ̂ ال اليت وlسهر صاحب البLت Qىل ختفNف أ'شغتيل الوضع ٕاال 

ل ويف الفرتة أ'وىل عقب �لكف هبا العامÓ املزنلية ٔ�ثناء الفرتة أ'Òرية �لحم
  الوالدة؛

حيق �لعامÓ املزنلية ٔ�ن توقف رسuن عقد الشغل فرتة ت�Îدئ قsل :لثا، 
  ؛ٔ�سابيع 7وتeهتOي بعد ¨رخي الوضع ب  ،ٔ�سابيع 7¨رخي توقع الوضع ب 

تارخي املتوقع ال ليت وضعت محلها قsل جيب Qىل العامÓ املزنلية ارابعا، 

ٕالخsاره  ،مع ٕاشعار ^لتوصل ،ٔ�ن توVه ٕاىل صاحب البLت رساw مضمونة
Ñب غياهبا و^لتارخي اÎدي�سV اف الشغل من§PتF؛ي تنوي اس  

يف هذه ملزنلية العدول عن اسFتP§اف شغلها، ميكن �لعامÓ ا ،Òامسا
ل اÛهتاء ٕاVازة الوالدة ب قs ،احلاw جيب Qلهيا ٔ�ن توVه ٕاىل صاحب البLت

¿شعره فهيا بÐٔهنا  ،مع إالشعار ^لتوصل ،رساw مضمونة ،يوما Qىل أ'قل 30
وال يلز�ا يف  ،لن ¿سFتÐٔنف شغلها بعد اÛهتاء مدة إالVازة املذ±ورة Q�ٔاله

  ؛خطار وال ٔ�داء تعويض عن ٕاهناء عقد الشغلاالٕ ذô مراQاة V�ٔل 
ٕاذا ٔ�ثب�ت محلها �شهادة احلامل، كن لٔ�م العامÓ املزنلية مي ،سادسا

 ،يوما دون ٕاخطار 30ٔ�ن ترتك شغلها بعد ٕاشعار صاحب البLت ب  ،طبية
  ؛وال ميكهنا تÐٔدية تعويض عن Qدم إالخطار وال عن ٕاهناء العقد

شهرا من ¨رخي  12حيق �لعامÓ املزنلية ٔ�ن �متتع يومNا Qىل مدى سابعا، 
جر، ^عتبارها ا'ٔ ، يؤدى عهنا صةاسFتP§افها �لشغل ٕاKر الوضع ^سرتاÚة Òا

 ،مدهتا نصف ساQة صباÚا ونصف ساQة ظهراوق�ا من ٔ�وقات الشغل، 
  ؛ليك �رضع مولودها Òالل ٔ�وقات الشغل

رضعة Qىل طريقة اسFتفادة ميكن االتفاق بني املشغل والعامÓ املزنلية املُ 
  ."هذه أ'Òرية من املدة املذ±ورة ^لشلك املالمئ لظروف العمل

هذا التعديل ٕاىل رفع اõهتمLش واحليف اÑي يطال أ'وضاع  هيدف
×ج¦عية والقانونية �لعامالت املزنليات ولالQرتاف بقميeهتن ×ق�صادية 

   .ولتدارك ما مت ٕاغفا� والسكوت عنه
اليت حتظى Úاليا ^اله¦م Qىل الصعيد  ،يتعلق أ'مر حبامية أ'مومة

ت واالتفاقات اTولية اليت نصت Qىل مبق�ىض ال�رشيعا ،احلقويق اTويل
عده �لحفاظ Qىل حصهتا ق�ضيات قsل الوضع وبرضورة متتيع أ'م العامÓ مب 

  .دها وكذô محلا�هتا من مغبة الطرد من العملرQاية وٕارضاع وليومن V�ٔل 
  .شكرا

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  . العريب تاذسF شكرا ل�ٔ 

  .�لسFيد وز�ر ال�شغيلومة، اللكمة �لحك

  :وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةوز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةوز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةوز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عية    السFيدالسFيدالسFيدالسFيد
ٔ'ن ٔ�ول ما Vاء يف هاذ التعديل àري  احلكومة �رفض هاذ التعديل،

 قانون Òاص �لعامل املزنليني، اح§ا كند�رو موجود حىت يف مدونة الشغل،
  .و^لتايل Ûرفض هاذ التعديل

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  .شكرا

  .ٔ�عرض التعديل �لتصويت
   ..أ'سFتاذ حيفظه تفضل، هللا خيليك املوافقون Qىل التعديل،
  املوافقون Qىل التعديل؟
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        ::::السFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لس
15.  

  ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  ؛15=  املوافقون Qىل التعديل
  املعارضون �لتعديل؟

        ::::السFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لس
15  

  ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  ؛15= رضون �لتعديلااملع

  املمتنعون؟

  ::::السFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لس
  .ال Ú�ٔد

  ::::ئLس اجللسةئLس اجللسةئLس اجللسةئLس اجللسةالسFيد ر السFيد ر السFيد ر السFيد ر 
  .ال Ú�ٔد :املمتنعون

  .نفس العدد :نعرض مرة ٔ�خرى هذا التعديل �لتصويت
 ٔÐو^لتايل رفض التعديل،  ن هذا التعديل رفض التعديل،ٕاذن نعترب ب

  .نفس العدد :نعرض املادة �لتصويت كام Vاءت يف النص
  .ٕاذن رفض التعديل

  .فهياش تعديلا م ،نفس العدد :�لتصويت 14ٔ�عرض املادة 
ا�يل  ياملادة اليت ورد �شÐٔهنا تعديل يه هاذ ، ال، àري امسح يل،ال

  .املادة أ'خرى أ'صلية ٕاجامع در� فهيا احلساب،
  .ٕاجامع :15املادة 
  .ٕاجامع :16املادة 
  .ٕاجامع :17املادة 
  .أ'سFتاذ العريب ورد �شÐٔهنا تعديل من الفريق الفNدرايل، 18املادة 

        ::::العرالعرالعرالعريبيبيبيب ÎÚيش ÎÚيش ÎÚيش ÎÚيش    املس�شار السFيداملس�شار السFيداملس�شار السFيداملس�شار السFيد
  .كرا السFيد الرئLسش

  :ويه اكلتايل ،مكرر 18اقرتح§ا املادة 

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  .مكررة 18املادة  طبعا يه مضافة، 18املادة 

        ::::العرالعرالعرالعريبيبيبيب ÎÚيش ÎÚيش ÎÚيش ÎÚيش    املس�شار السFيداملس�شار السFيداملس�شار السFيداملس�شار السFيد
ما مل حي�سب � أ'جر Qىل ٔ�ساس  ،جيب ٔ�ن lسFتفNد العامل املزنيل"

  :تايلQالوة أ'قدمNة حتدد Åس�Îه Qىل النحو ال من  ،أ'قدمNة
  ؤدى � بعد قضاء سFن�ني يف الشغل؛من أ'جر امل 3%
  سFنوات يف الشغل؛ Q�ٔ5اله بعد قضاء من أ'جر املؤدى  %6

  سFنوات؛ 10بعد قضاء  %10
  سFنة؛ 15بعد قضاء  15%
  سFنة؛ 20بعد قضاء  20%
  .سFنة 25بعد قضاء  25%

يل �راد ^لشغل املشار ٕاليه Q�ٔاله فرتات اخلدمة اليت ٔ�داها العامل املزن
Óم�ص".  

هيدف هذا التعديل ٕاىل التنصيص Qىل حق العامل املزنيل من احلصول 
زuدات تبعا ما مل ختضع ٔ�جرته ل Qىل Qالوة أ'قدمNة وطريقة ا�Úساهبا،

   .ٔ'قدمNته يف العمل
  .حنن Ûريد التÐٔسLس �لمسFتقsل

  .شكرا السFيد الرئLس

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  . شكرا السFيد املس�شار

 Fيد الوز�راللكمة �لس.  

        ::::السFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عية
  .شكرا السFيد الرئLس

جرة حمددة، مىت اكنت هناك �ٔ  حنن نؤسس كذô �ل�ارض واملسFتقsل،
 l اديà دة يف احلد أ'دىن لٔ�جورuتفد العامل املزنيلالزFرفض  ،سÛ و^لتايل

  .هذا التعديل

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .ل �لتصويتٕاذن نعرض هاذ التعدي
  ؛14=  املوافقون Qىل التعديل

  دامئا؛ 14=  املعارضون �لتعديل
  .ال Ú�ٔد: املمتنعون

نفس العدد، و^لتايل  :عرض �لمرة الثانية هاذ التعديل �لتصويتٕاذن ن
مكرر يه  18املادة طبعا يه نفسها التعديل، ورفضت  رفض التعديل،
   .نفسها التعديل

ٔ�ما املادة املكررة ويه التعديل  ^ٕالجامع،طبعا قsلت  18املادة أ'صلية 
  .مكرر يه اليت رفضت طبعا بعدما رفضت كتعديل 18املدÒل Qىل النص 

  .جامعإ  :ال تعديل حولها 19املادة 
درايل، اللكمة لٔ�سFتاذ Nورد �شÐٔهنا تعديل من الفريق الف  20املادة 

  .العريب لتقدمي التعديل

        ::::العرالعرالعرالعريبيبيبيب ÎÚيش ÎÚيش ÎÚيش ÎÚيش    املس�شار السFيداملس�شار السFيداملس�شار السFيداملس�شار السFيد
  .سFيد الرئLسشكرا ال 
وحيق �لعامل املزنيل ٔ�ن lسFتفNد "أ'Òري ٕاضافة، يف تتعلق  20املادة 
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من التعويض عن فقدان ٔ�يضا وفق القوانني وأ'نظمة اجلاري هبا العمل 
  ."عن الشغل بدون ار�اكبه خطÐٔ جسóF فص@الشغل عند 

ن لصاحب البLت حق اختاذ قرار ٕاهناء عقد الشغل ٔ'ي انطالقا من �ٔ 
واÑي يؤدي ٕاىل فقدان مصدر LQش العامل املزنيل،  ،أ'سFبابسÎب من 

و^لتايل ¿رشيده و¿رشيد ٔ�رسه، فٕانه يseغي م§ح العامل املزنيل تعويضا عن 
ها Qىل معل Òالل الفرتة الزم§ية اليت ميكن احلصول Òالل الشغل فقدانه 
^ٕالضافة Qىل ٔ�نه ال Ûرى مسوàا ٔ�و مربرا ^سFتÂ§اء هذه الف�ة من �ٓخر، 

  .لعامل من حقها يف التعويض عن فقدان الشغلا
  .شكرا السFيد الرئLس

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
اللكمة �لسFيد الوز�ر يف ٕاطار الرد Qىل عفوا، .. ٔ�عرض التعديل

  .التعديل

        ::::السFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عية
، كام طرèا يف وهو نقايب ٔ�ن هذه املادة ،يعرف السFيد املس�شار احملرتم

تطرح قضاu كربى يف مدونة الشغل وٕاىل اكن يش Òالف ما بني ك ديل التع
اع العرصي، وما ^لمك ٔ�ننا ندÒلو ٔ�ر^ب العمل واملÐٔجور�ن حىت يف القط

u يف قطاع uٔسسو لو، هناÐادي نبداو نà رفض هذا التعديلالهÛ و^لتايل.  

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  .شكرا �لسFيد الوز�ر

  .صويتٕاذن نعرض هذا التعديل �لت
  ؛13 = املوافقون Qىل التعديل

  ؛14=  املعارضون �لتعديل
  ال Ú�ٔد  :املمتنعون

  .ٕاذن رفض التعديل
   .�لتصويت 20ٔ�عرض املادة 

= املوافقون ( ال Ú�ٔد/ 14/13مقلوب  نفس العدد، طبعا: املوافقون
  .)ال اÒد: ؛ املمتنعون13= ؛ املعارضون 14

الفNدرايل، طبعا، دامئا املادة مكررة، ورد تعديل من الفريق  20املادة 
  .مكررة 20

        ::::املس�شار السFيد العراملس�شار السFيد العراملس�شار السFيد العراملس�شار السFيد العريبيبيبيب ÎÚيش ÎÚيش ÎÚيش ÎÚيش
  .شكرا السFيد الرئLس

جيب ٔ�ن حيال ٕاىل التقاQد لك V�ٔري بلغ : "هذه املادة إالضافNة تقول
السن القانوين �لتقاQد، àري ٔ�نه ميكن ×سFمترار يف الشغل بعد جتاوز هذه 

ة ^لشغل يف Úاw لكفمNة املالسن بناء Qىل قرار تت�ذه السلطة احلكو 
ôىل ذQ موافقة طريف عقد الشغل".  

 wبات واحلقوق ا�وFد العامل املزنيل من مجيع املك�سNتفFسl غي ٔ�نseي

لبايق العامل مبا فهيا السن اليت حيال فهيا Qىل التقاQد، فالقانون املغريب مينع 
ري به العمل يف ٕاجراء قانوين Vا. ¿شغيل أ'جراء بعد اس�Nفاهئم سن التقاQد

  .القطاQني العام واخلاص

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  . شكرا �لسFيد املس�شار

  .اللكمة �لسFيد الوز�ر

        ::::السFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عية
... القانون املغريب ي�Nح للك من ٔ�راد ٔ�ن . هذا التعديل ال يÐٔيت جبديد

عديل ال مدلول � الت ..يعين ..يف القطاع اخلاص ٔ�ن lشFتغل، ؤ�¿ساءل ±يف
  .رصاÚة، يعين دون موضوعلك ال معىن �، �

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
 20ٕاذن ٔ�عرض هذا التعديل اÑي هو عبارة عن ٕاضافة مادة 

  .�لتصويت
  ؛12=  املوافقون Qىل التعديل

  ؛14=  املعارضون
  .ال ممتنع

  .�رفضها كتعديل تعترب مرفوضة طبعا مكررة 20ٕاذن املادة 
  .�رد �شÐٔهنا تعديل، ٕاجامعمل  21املادة 
  . ورد �شÐٔهنا تعديل من الفريق الفNدرايل �لوÚدة واTميقراطية 22املادة 

  .اللكمة لٔ�سFتاذ العريب، تفضل

  ::::السFيد املس�شار العرالسFيد املس�شار العرالسFيد املس�شار العرالسFيد املس�شار العريبيبيبيب ÎÚيش ÎÚيش ÎÚيش ÎÚيش
  .شكرا السFيد الرئLس

ٔ�لف  30ٔ�لف ٕاىل  25ب بغرامة من عاقَ يُ "التعديل ا�يل در� ، 22 املادة
يه  ."سFنة Q18امال مزنليا يقل معره عن درمه، لك خشص اسFت�دم 

  .مرتبطة يف ٕاطار الت¥اÅس مع التعديالت
  .مة�لمالء :التعليل

  .شكرا السFيد الرئLس

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  . شكرا السFيد املس�شار

  ..، يف ٕاطار اللكمة �لسFيد الوز�ر

        ::::السFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ×ج¦عية
  .ديلمة كذÛ ،ôرفض التعومن ^ب املالء

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  .ٕاذن، ٔ�عرض التعديل �لتصويت

  ؛12=  املوافقون
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  ؛14=  وناملعارض
  .ال ممتنع
  .12مقابل  14طبعا، رفض التعديل ب  ٕاذن،

  .�لتصويت 22عفوا، ٔ�عرض املادة . 23، 22هناô مادة 
  .مل �رد �شÐٔهنا تعديلاملوافقون، 

�شÐٔهنا من طبيعة  ض التعديلٔ�صلية، رف 22املادة املادة أ'صلية، 
  .ال ممتنع، 12 مقابل 14احلال، 

  .ٕاجامع: ، ال تعديل �شÐٔهنا23ن�eقل ٕاىل املادة 
  .ٕاجامع: 24املادة 
  .ٕاجامع: 25 املادة

  .ٕاجامع: 26املادة 
  .عرض مرشوع القانون �رم�ه �لتصويتٕاذن، �ٔ 

  ؛14=  املوافقون Qىل املرشوع
  ..املعارضون �لمرشوع

ضة قsلت �لمعار  ال معارض يف هذا النص، ٔ'نهصال، �ٔ ال، .. يف احلقNقة
  ص Eلك فNه ٕاجامع؟التصويت Qىل النتعديالت هبذا الشÐٔن، و^لتايل 

  حشال؟ ..مهاملوافقون Qىل املرشوع هيزوا يدهيوم ^ش حنسFبو

        ::::السFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لس
14.  

        ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  ؛14=  املوافقون Qىل املرشوع

  ؟�رم�ه املعارضون �لمرشوع

        ::::د ٔ�مني ا�لسد ٔ�مني ا�لسد ٔ�مني ا�لسد ٔ�مني ا�لسالسFيالسFيالسFيالسFي
  .ال اÚد

  ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  ال Ú�ٔد؛: املعارضون
  ؟املمتنعون

  ::::السFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لسالسFيد ٔ�مني ا�لس
12.  

  ::::السFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسةالسFيد رئLس اجللسة
  .12= املمتنعون 

بت�ديد بت�ديد بت�ديد بت�ديد     19.1219.1219.1219.12وافق جملس املس�شار�ن Qىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Qىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Qىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Qىل مرشوع قانون رمق ٕاذن، 
  . ا^لن�N¥ة السالف ذ±ره رشوط الشغل وال�شغيل املتعلقة ^لعامل املزنلينيرشوط الشغل وال�شغيل املتعلقة ^لعامل املزنلينيرشوط الشغل وال�شغيل املتعلقة ^لعامل املزنلينيرشوط الشغل وال�شغيل املتعلقة ^لعامل املزنليني

  .ةشكرا �لجميع ورفعت اجللس

============================================================================================  

        املداÒالت املك�وبة املسلمة لرئاسة اجللسةاملداÒالت املك�وبة املسلمة لرئاسة اجللسةاملداÒالت املك�وبة املسلمة لرئاسة اجللسةاملداÒالت املك�وبة املسلمة لرئاسة اجللسة: : : : حـــقحـــقحـــقحـــقممممXXXXالالالال
يف م§اقشة يف م§اقشة يف م§اقشة يف م§اقشة     الفريق الفNدرايل �لوÚدة واTميقراطيةالفريق الفNدرايل �لوÚدة واTميقراطيةالفريق الفNدرايل �لوÚدة واTميقراطيةالفريق الفNدرايل �لوÚدة واTميقراطية    مداÓÒمداÓÒمداÓÒمداÓÒ: : : : ولولولولا'ٔ ا'ٔ ا'ٔ ا'ٔ امللحق امللحق امللحق امللحق 

يقيض ^ملصادقة Qىل املرسوم بقانون رمق يقيض ^ملصادقة Qىل املرسوم بقانون رمق يقيض ^ملصادقة Qىل املرسوم بقانون رمق يقيض ^ملصادقة Qىل املرسوم بقانون رمق     14.8514.8514.8514.85مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق 
، ، ، ، 1971197119711971دlسمرب دlسمرب دlسمرب دlسمرب     30303030الصادر يف الصادر يف الصادر يف الصادر يف     12.7112.7112.7112.71ون رمق ون رمق ون رمق ون رمق ب�متمي القانب�متمي القانب�متمي القانب�متمي القان    2.14.5962.14.5962.14.5962.14.596

احملددة مبوجsه السن اليت جيب ٔ�ن حيال فهيا Qىل التقاQد موظفو ؤ�عوان احملددة مبوجsه السن اليت جيب ٔ�ن حيال فهيا Qىل التقاQد موظفو ؤ�عوان احملددة مبوجsه السن اليت جيب ٔ�ن حيال فهيا Qىل التقاQد موظفو ؤ�عوان احملددة مبوجsه السن اليت جيب ٔ�ن حيال فهيا Qىل التقاQد موظفو ؤ�عوان 
اTوw والبuvت واملؤسسات العامة املنخرطون يف نظام املعاشات اTوw والبuvت واملؤسسات العامة املنخرطون يف نظام املعاشات اTوw والبuvت واملؤسسات العامة املنخرطون يف نظام املعاشات اTوw والبuvت واملؤسسات العامة املنخرطون يف نظام املعاشات 

احملددة مبوجsه السن اليت حيال ٕاىل التقاQد احملددة مبوجsه السن اليت حيال ٕاىل التقاQد احملددة مبوجsه السن اليت حيال ٕاىل التقاQد احملددة مبوجsه السن اليت حيال ٕاىل التقاQد     05.8905.8905.8905.89املدنية، والقانون رمق املدنية، والقانون رمق املدنية، والقانون رمق املدنية، والقانون رمق 
    ....ن يف النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاQدن يف النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاQدن يف النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاQدن يف النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاQداملسFت�دمون املنخرطواملسFت�دمون املنخرطواملسFت�دمون املنخرطواملسFت�دمون املنخرطو

  السFيد الرئLس،
  السادة الوزراء،

  السFيدات والسادة املس�شار�ن،
lرشفين ٔ�ن ٔ�تدÒل ^مس الفريق الفNدرايل �لوÚدة واTميقراطية ملناقشة 

  .هذا املرشوع القانون اÑي صوتنا ضده داÒل جلنة املالية
  السFيد الرئLس،

من اخ�الالت Qديدة تفامقت بعد فشل لك  تُعاين املنظومة الرتبوية
الربامج إالصالحNة من امليثاق الوطين �لرتبية والتكو�ن ٕاىل الرب�مج 
×سFتع¥ايل، حNث هناك ٕاجامع وطين Qىل رضورة اسFتع¥الية ٕاQادة النظر 
يف السFياسة التعلميية لب�v وهو ما يطرح رضورة ف�ح حوار وطين ¿سامه 

املعنيني ٕالنقاذ ما ميكن ٕانقاذه وجعل املنظومة فNه لك القوى احلية ولك 
  .التعلميية قاطرة �لتمنية ودQامة لٕالصالح وقمي املواطنة

 2012ويÐٔيت اخلطاب املليك مبناسFبة ثورة املY والشعب سواء سFنة 
ليضع ٕاشاكلية التعلمي يف موقع أ'ولوية الوطنية، ويلح  2013ٔ�و يف سFنة 

ميية، وجعل املدرسة العمومNة ذات Qىل رضورة ٕاصالح املنظومة التعل 
Vدوى وVاذبية مما يعين رضورة ٕاQادة النظر يف وظيفة املدرسة العمومNة 
ومالءمهتا مع التطور اÑي تعرفه املدارس والتو/ات الرتبوية احلديثة 

àري ٔ�ن . لتكو�ن جNل Vديد ميتح من قمي احلداثة واTميقراطية والتقدم
كومة بعيدة لك البعد عن هذا املنحى، إالجراءات املت�ذة من طرف احل

  .وبعيدة عن معاجلة ×خ�الالت وموا/ة املعضالت البيداغوجNة والتدبريية
كام يعاين قطاع التعلمي من نقص Úاد يف املوارد الÎرشية، حNث الحظنا 

حش املناصب املالية  2015وÛهبنا كفريق فNدرايل ٔ�ثناء م§اقشة القانون املايل ل
م§صب، وهو Qدد  7000رة الرتبية الوطنية واليت ال تتعدى ا�صصة لوزا

حسب  30.000ضئيل ^ملقارنة مع اخلصاص احلقNقي اÑي يتعدى 
ٕاحصائيات رمسية، ؤ�وحضنا ٔ�ن ذô من شÐٔنه تعميق ٔ�زمة اخلصاص داÒل 
القطاع و�رخس مجموQة من الظواهر السلبية اكٔ'قسام املشرتكة يف à�ٔلب 

لوسط القروي، و�كرس ظاهرة ×كتظاظ يف ا�موQات املدرسFية ^
الثانوي إالQدادي والثانوي التÐٔهييل يف الوسط احلرضي مما يعرقل ٔ�ي 
ٕاصالح وجيعل املدرسة العمومNة رهينة الظواهر السلبية، ويعطل تطلعات 
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وطالبنا يف تعديل . الشعب املغريب حNال تعلمي حقNقي lسامه يف تقدم بالد�
  .ة ^لزuدة يف Qدد املناصب املالية، بدون Vدوىلنا Qىل قانون املالي

 السFيد الرئLس،
ٕان �راجع مزيانية التعلمي يعكس ٔ�زمة تصور Tى احلكومة ومؤرش 
حقNقي Qىل Qدم ×ه¦م هبذا القطاع ذو البعد ×ج¦عي اخلالص، كام ٔ�نه 
ي�§اقض مع اخلطاب احلكويم اÑي وQدت به ٔ�ثناء الترصحي احلكويم م§ذ 

  .نيسFن�
àري ٔ�ن احلكومة Qاجلت ٔ�زمة اخلصاص املهول يف املوارد الÎرشية، من 
Òالل فرض متديد سن التقاQد لرVال وÅساء التعلمي، مبوجب مرسوم بقانون 

، دون اس�شارة 2014ُرشع يف تطبيقه ابتداء من ¨رخي فاحت شFتeرب 
  . املركزuت النقابية

تطبيق املرسوم بقانون  ويف هذا إالطار ندعو احلكومة ٕاىل الرتاجع عن
 1971دج§رب  30الصادر يف  12.71ب�متمي القانون رمق  2.14.596رمق 

احملددة مبوجsه السن اليت جيب ٔ�ن حيال فهيا Qىل التقاQد موظفو ؤ�عوان 
اTوw والبuvت واملؤسسات العامة املنخرطون يف نظام املعاشات املدنية، 

لسن اليت حيال ٕاىل التقاQد احملددة مبوجsه ا 05.89والقانون رمق 
املسFت�دمون املنخرطون يف النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاQد و¿سوية 
وضعية املترضر�ن من تطبيقه وÒلق فرص توظيف Úاميل الشهادات، 
لسد اخلصاص املهول يف هيئة التدرlس، بدل ا�لجوء ٕاىل احلل السهل 

لتدرlس اليت تتطلب وإالبقاء قرسا Qىل من جتاوز سن التقاQد يف �مة ا
  ./دا ±بريا

  .Ñا سFنعيد التصويت ضد هذا املرشوع القانون

وز�ر ال�شغيل والشؤون وز�ر ال�شغيل والشؤون وز�ر ال�شغيل والشؤون وز�ر ال�شغيل والشؤون ، ، ، ، لكلكلكلكمة السFيد عبد السالم الصديقيمة السFيد عبد السالم الصديقيمة السFيد عبد السالم الصديقيمة السFيد عبد السالم الصديقي    ::::الثاينالثاينالثاينالثاينامللحق امللحق امللحق امللحق 
بت�ديد رشوط بت�ديد رشوط بت�ديد رشوط بت�ديد رشوط     19.1219.1219.1219.12مبناسFبة دراسة مرشوع القانون رمق مبناسFبة دراسة مرشوع القانون رمق مبناسFبة دراسة مرشوع القانون رمق مبناسFبة دراسة مرشوع القانون رمق     ×ج¦عية×ج¦عية×ج¦عية×ج¦عية

        ....الشغل وال�شغيل املتعلقة ^لعامل املزنلينيالشغل وال�شغيل املتعلقة ^لعامل املزنلينيالشغل وال�شغيل املتعلقة ^لعامل املزنلينيالشغل وال�شغيل املتعلقة ^لعامل املزنليني

  .والصالة والسالم Qىل ٔ�رشف املرسلني ن الرحمي�سم هللا الرمح
  السFيد الرئLس،

  السFيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، حرضات
لسمك lسعدين اليوم ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�ماممك هبذه اللكمة مبناسFبة تدارس جم 

بت�ديد رشوط الشغل وال�شغيل  19.12املوقر مرشوع القانون رمق 
  . املتعلقة ^لعامل املزنليني

 من القانون رمق 4 هذا املرشوع اÑي مت ٕاQداده تفعيال ٔ'حاكم املادة
واليت نصت Qىل ٔ�نه حيدد قانون Òاص  ،املتعلق مبدونة الشغل 65.99

  .رشوط الشغل وال�شغيل اخلاصة ^لعامل املزنليني
وكام تعلمون، فٕان هذا القانون �روم ٔ�ساسا تنظمي وضبط العالقات 

ة اليت �ربط العامل املزنليني مبشغلهيم، وذô بغية ٕاقرار حامية يل الشغ 
اء ببايق أ'جر  ٔ�سوة و×ج¦عية، ×ق�صاديةوق هلم ومتتيعهم ^حلق اج¦عية

  .يف القطاQات إالنتاجNة أ'خرى
شFباب (العامل املزنليني يف مفهومه الشامل  اسFهتداف^ٕالضافة ٕاىل 

هيدف املرشوع ٔ�يضا ٕاىل القضاء Qىل ظاهرة ¿شغيل أ'طفال  ،)وراشد�ن
ٔ'طفال سFنة، وكذا م§ع ¿شغيل ا 16عن  نوالطفالت ا�لوايت تقل ٔ�عامره

اليت  ،سFنة يف أ'شغال املزنلية اخلطرية 18و 16املرتاوÚة ٔ�عامرمه ما بني 
  .حتدد الحئهتا بنص تنظميي

وقد مت أ'Òذ بعني أ'عتبار عند ٕاQداد هذا املرشوع رغبة وطموح 
 العمل اTولية رمق اتفاقNة�كون م�المئا مع  ،بالد� يف وضع ¿رشيع وطين

�شÐٔن العمل الٔ�ئق �لعامالت والعامل املزنليني وكذا تفادي مجيع  189
والسóF من طرف املنظامت  ،إالنتقادات املو/ة لبالد� هبذا اخلصوص

  .اTولية àري احلكومNة
نطالقا من ٕاÚاw ن هذا املرشوع قد مر بعدة مراÚل اوجيدر التذكري �ٔ 

، مث 2006 غشت 9ة بتارخي الصيغة أ'وىل � Qىل أ'مانة العامة �لحكوم
Ò�ٔذت بعني إالعتبار مالحظات  2008ماي  29صيغة :نية بتارخي 

  .×ج¦عينيومقرتÚات بعض القطاQات احلكومNة والرشاكء 
 اعمتدٔ�ن  2011 ٔ�كتو�ر 12 وقد سFبق �لس احلكومة املنعقد بتارخي

مة ٕاال ٔ�ن احلكو Qىل الربملان،  2011ٔ�كتو�ر  27رخي وÚ�ٔا� بتا ،املرشوع
 نعقد بتارخياجلديدة Q�ٔادت دراسFته من Vديد من Òالل ا�لس احلكويم امل 

ماي  02 مث اعمتده ا�لس احلكويم املنعقد بتارخي، 2012مارس  15
2013.  

ôر ذKاملرشوع بتارخي ،ٕا wاÚىل جملس  2013 غشت 08 متت ٕاQ
سFته من لتتوىل جلنة ال�رشيع والعدل وحقوق إالÅسان درا ،املس�شار�ن

  .ليك حيال اليوم Qىل ٔ�نظار هذا ا�لس املوقرتصو�هتا Qىل املرشوع،  Òالل
ؤ�غتمن هذه املناسFبة ليك ٔ�نوه ^لعمل اTؤوب اÑي قامت به جلنة 

رئLسا ؤ�عضاء، à�ٔلبية ومعارضة، من  ،ال�رشيع والعدل وحقوق إالÅسان
  . V�ٔل تدارس هذا املرشوع الهام

 ،كام ٔ�نوه ^ليوم اTرايس اÑي نظمته ا�لجنة قsل الرشوع يف ٔ�شغالها
املعنية من قطاQات حكومNة  واÑي دعت ٕاىل املشاركة فNه اكفة اجلهات

ٕاضافة ٕاىل  ،ورشاكء ٕاج¦عيني وم§ظامت ا�متع املدين وفعاليات Vامعية
  .والبLيئ و×ج¦عي ×ق�صاديا�لس الوطين حلقوق إالÅسان وا�لس 

مادة موزQة Qىل مخسة  26وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن املرشوع يتضمن 
  :ٔ�بواب ويه

 ؛ٔ�حاكم Qامة خمصصة �لتعريف -

 ؛ط ¿شغيل العامل املزنلينيرشو -

 ؛مدة العمل، الراÚة أ'سFبوعية والعطÓ السFنوية وu�ٔم العطل -

 ؛أ'جر -

 .والعقو^ت املراقsة -
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  :وميكن إالشارة ٕاىل ٔ�مه ٔ�حاكم املرشوع يف ا'ٓيت

، �كرlسا "العامل املزنليني"ب�سمية " Òدم البيوت"¿سمية  اس�sدال -
 ئق؛الملفهوم العمل ال

 املزنلية؛حتديد الحئة أ'شغال اليت تدÒل يف نطاق أ'عامل  -

املزنيل  لمبني العا ةيل وضع ٕاطار تعاقدي لتÐٔطري العالقة الشغ  -
 وصاحب البLت؛

تطبيق ٔ�حاكم مدونة الشغل يف Úاw ¿شغيل ٔ�جراء من طرف  -
 شغيل املؤقت ٕالجناز ٔ�شغال مزنلية؛مقاوالت ال� 

سFنة، وٕاقرار  16امرمه تقل عن م§ع ¿شغيل عامل مزنليني ٕاذا اكنت ٔ�ع -
Ú شغيل أ'طفال ٔ�قل نفس العقوبة املقررة يف مدونة الشغل يف¿ wا

 ،سFنة 15من 

ٕاقرار عقوبة زجرية Qىل أ'ش�اص ا�Ñن يتوسطون، بصفة ٕاعتيادية  -
 قابل يف ¿شغيل العامل املزنليني؛ومب

 18و 16م§ع ¿شغيل العامل املزنليني ا�Ñن ترتاوح ٔ�عامرمه ما بني  -
 ال مزنلية خطرية، حتدد بنص تنظميي؛سFنة يف ٔ�شغ

خصة من إالدارة امللكفة ٕاخضاع ¿شغيل العامل املزنليني أ'Vانب ٕاىل ر  -
 ^ل�شغيل؛

عمل، كام هو م�ضمن يف مدونة ٕاقرار التعويض عن الفصل من ال -
 الشغل؛

 ؛ساQة 48حتديد مدة العمل يف  -

 املشغل نيٕاعطاء مف�ش الشغل صالحNة ٕاجراء حماوw التصاحل ب -
ات واجلنح ضد املشغلني  وحتر�ر حمارض ^�الفوالعامل املزنيل

 ا�الفني؛

أ'حاكم املتضمنة يف هذا املرشوع، ¿شديد العقو^ت يف Úاw خرق  -
 .حNث ميكن ٔ�ن تصل العقوبة ٕاىل احلÎس يف Úاw العود

  السFيد الرئLس،
  حرضات السFيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

خ�ام لكميت ٔ�ن lسهم هذا املرشوع يف ٕاقرار امحلاية ٔ�متىن يف 
القانونية وإالق�صادية وإالج¦عية اليت نeشدها مجيعا لصاحل هذه الف�ة 

  .من العامل العز�زة Qلينا
  .والسالم Qليمك ورمحة هللا

يف م§اقشة مرشوع يف م§اقشة مرشوع يف م§اقشة مرشوع يف م§اقشة مرشوع مداÓÒ الفريق الفNدرايل �لوÚدة واTميقراطية مداÓÒ الفريق الفNدرايل �لوÚدة واTميقراطية مداÓÒ الفريق الفNدرايل �لوÚدة واTميقراطية مداÓÒ الفريق الفNدرايل �لوÚدة واTميقراطية     ::::لثلثلثلثامللحق الثاامللحق الثاامللحق الثاامللحق الثا
        ....بت�ديد رشوط الشغل وال�شغيل املتعلقة ^لعامل املزنلينيبت�ديد رشوط الشغل وال�شغيل املتعلقة ^لعامل املزنلينيبت�ديد رشوط الشغل وال�شغيل املتعلقة ^لعامل املزنلينيبت�ديد رشوط الشغل وال�شغيل املتعلقة ^لعامل املزنليني    19.1219.1219.1219.12قانون رمق قانون رمق قانون رمق قانون رمق 

  السFيد الرئLس، 

  ،السFيدات والسادة
مجليع ٔ�ن �ٓالف أ'طفال ¿شFتغل يف البيوت Eعامw مزنلية، à�ٔلهبم يعمل ا

من الف�يات، وبعضهن ال يت¥اوز من العمر عرش سFنوات، حNث تعاين 
هذه الف�ة من شFىت رضوب املعامÓ القاسFية وإالساءة ا�لفظية واجلسدية، 
ٕاذ lشFتغلن يف ظروف قاسFية، دون ساQات راÚة ٔ�و u�ٔم عطل ٔ�سFبوعية، 

من حقهن يف التعلمي، والطعام الاكيف والرQاية الطبية املالمئة،  مع حرماهنن
وهو ما حيد من قدرة ٔ�ية طفQ Óىل اسFتكامل منوها الطبيعي اجلسدي 
والنفيس، وهن يف àالب أ'حNان مكرهات Qىل العمل، مضطرات لالبتعاد 

  .كام يعاين بعضهن من ×سFتغالل اجلeيس. عن ٔ�هلهن وذوهين
Qامالت املنازل من أ'طفال، فٕان العديد من ورمغ احنسار Qدد 

 15الف�يات الزلن يدÒلن سوق العمل املزنيل يف سن ٔ�صغر �كâري من 
حفىت ا'ٓن مل يمت تفعيل لك . سFنة، وهو احلد أ'دىن احملدد يف مدونة الشغل

سFنة Qىل النحو أ'مâل، وكثريًا  15القوانني اليت حتظر معل أ'طفال حتت 
Qامالت املنازل مصحوبة ^السFتغالل و×Ûهتااكت،  ما �كون ظروف معل

ٕاذ ال حتصل Qامالت املنازل Qىل احلقوق املتوفرة �لعامل ا'ٓخر�ن، مبا يف 
ذô احلد أ'دىن لٔ�جر، وحتديد ساQات العمل، وu�ٔم الراÚة أ'سFبوعية 

حNث ¿شFتغل Qامالت املنازل من أ'طفال ساQات طويÓ . ٔ�و السFنوية
غاية، مع /ل بعضهن ٔ�صًال بقمية ٔ�جورهن، اليت يمت بÐٔجور زهيدة �ل

  . التفاوض Qلهيا يف à�ٔلب احلاالت بني ا'ٓ^ء ٔ�و الوسFيط وصاحب العمل
àري ٔ�ن هذه الصورة القامتة لوضعية العامw املزنلية، ال يseغي ٔ�ن حيجب 
عنا وجود Qائالت حمرتمة حترتم احلقوق أ'ساسFية وتوفر ظروف العمل 

العائالت الكرمية امل�شFبعة بÒٔÐالق وفضائل أ'رسة املغربية الالئقة، ويه 
  . العريقة

  السFيد الوز�ر، 
ٕاننا نعي متاما ٔ�ن القانون وÚده àري اكيف cٓلية ملعاجلة هذه إالشاكلية، 
Òاصة مع حمدودية ٔ�/زة املراقsة والتف�Lش، ٕاذ ال ميكن مâال ملف�يش الشغل 

§ازل قارصات هبا، ٔ�و ما دخول البيوت �لتعرف Qىل وجود Qامالت م 
Óتغالل ٔ�و سوء معامFتتعرضن � من اس.  

املطلوب تضافر اجلهود من V�ٔل حمارصة هذه الظاهرة يف ٔ�فق  ،Ñا
القضاء Qلهيا، وبث محالت ٕاQالنية Qرب وسائل االتصال ا�تلفة لتعريف 
العائالت ؤ�حصاب العمل احملمتلني ^لقانون وخماطر معل أ'طفال يف املنازل 

حث الناس و¿شجيعهم Qىل التبليغ بÐٔي خرق لهذا القانون سواء التبليغ و 
عن وجود Qامالت قارصات ٔ�و التبليغ عن الاليت يعملن بصفة àري قانونية 

Óهتااكت ٔ�و سوء معامÛٔ�و يتعرضن ال .  
كام ندعو ٕاىل دمع م§ظامت ا�متع املدين اليت تعمل يف جمال القضاء Qىل 

تY اليت تقدم املساQدة لعامالت املنازل القارصات معل أ'طفال ^ملنازل و 
  .ممن يعملن بصفة àري قانونية ٔ�و يقعن حضاu �لعنف ٔ�و ×سFتغالل
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وجيب التحقNق يف Úاالت معل أ'طفال حتت السن القانونية وÚاالت 
إالساءة لعامالت املنازل القارصات ومتكني الرشطة القضائية ومف�يش 

لعمل، عندما lُش�sه يف تواVد QامÓ طفÓ الشغل بدخول بيوت ٔ�حصاب ا
سFنة من العمل ٔ�و من يتعرضن  18^لبLت، وحسب أ'طفال حتت سن 

Óفضال عن مالحقة املسؤولني عن ٔ�عامل العنف ولك . لسوء املعام
ا�الفات اجلنائية أ'خرى ضد Qامالت املنازل القارصات وذô مبوجب 

 .القانون اجلنايئ املغريب
  ، السFيد الرئLس

  السFيدات والسادة،
ٕاننا وحنن هنe التعديالت اليت قدم§اها Qىل هذا املرشوع، وضعنا 
نصب ٔ�عيe§ا الرٔ�ي ×س�شاري للك من ا�لس ×ق�صادي و×ج¦عي 
 Óولية املتصTددًا من املواثيق اQ سان وكذاÅوا�لس الوطين حلقوق إال

  :خلصوصامالت املنازل القارصات نذ±ر مهنا Qىل اQ حبقوق

واليت حتمي  1993اتفاقNة حقوق الطفل اليت صادقت Qلهيا بالد� سFنة  -
الطفل من ×سFتغالل ×ق�صادي ومن ٔ�داء ٔ�ي معل �رحج ٔ�ن �كون 
خطريا ٔ�و ٔ�ن ميثل ٕاQاقة لتعلمي الطفل، ٔ�و ٔ�ن �كون ضارا بص�ة الطفل 

        ٔ�و �منوه البدين ٔ�و العقيل ٔ�و الروf ٔ�و املعنوي ٔ�و ×ج¦عي؛

�شÐٔن حظر ٔ�سؤ� ٔ�شاكل معل أ'طفال وإالجراءات  182اقNة رمق اتف -
 الفورية �لقضاء Qلهيا؛ 

اتفاقNة العمل املزنيل اليت تؤسس �لمعايري اTولية العاملية �لعامل املزنليني  -
مبوجهبا حيق �لعامل املزنليني نفس تدابري حامية وحقوق العامل أ'ساسFية 

wوTواخلاصة بغريهن من العامل يف ا. 
لهذه أ'سFباب ¿شFبÂ§ا �لك التعديالت الرامNة ٕاىل حتصني هذه الف�ة 

 18وان�شالها من الهشاشة، ومن بLهنا حتديد السن أ'دىن �لعمل املزنيل يف 
سFنة، ٔ'ننا نعترب ٔ�ن معل أ'طفال، يف ٔ�ي سن اكن حير�م من حقوقهم يف 

تطورمه  الرتبية وامحلاية النفسFية ويؤذي منومه الصحي الطبيعي ويعيق
  .البدين

كام Úاولنا من Òالل تعديل تقدم§ا به حتقNق التوازن بني طريف الشغل 
  .و حتديد الزتامات لك من العامل املزنيل وصاحب البLت

) ة(كام Úدد� يف تعديلنا �لنص أ'خطاء اجلسFمية اليت �ر�كهبا العامل
يت �ر�كsه واليت �كون مربرة �لطرد، كام Úدد� اخلطÐٔ اجلسFمي ال) ة(املزنيل

  .صاحب البLت ضد أ'Vري واليت تعترب مبثابة فصل تعسفي
كام تقدم§ا بتعديل ينص Qىل احلق يف اسFتفادة العامل املزنليني من �رامج 
الرتبية والتكو�ن و�رامج حمو أ'مNة اليت توفرها اTوw وكذا الربامج التثقNفNة 

  .املدين التكويNeة اليت ي�Nحها العمل املدين ومجعيات ا�متع
كام قدم§ا تعديال هيدف ٕاىل التنصيص Qىل حق العامل املزنيل من 

  .احلصول Qىل Qالوة أ'قدمNة ؤ�وحضنا طريقة ا�Úساهبا

وانطالقا من ٔ�ن لصاحب البLت حق اختاذ قرار ٕاهناء عقد الشغل ٔ'ي 
) ة(سÎب من أ'سFباب واÑي يؤدي ٕاىل فقدان مصدر LQش العامل

¿رشيده و¿رشيد ٔ�رسته تقدم§ا بتعديل مينح مبوجsه  ، و^لتايل ) ة(املزنيل
تعويضا عن فقدانه الشغل Òالل الفرتة الزم§ية اليت ) ة(املزنيل) ة(�لعامل

  .ميكن احلصول Òاللها Qىل معل �ٓخر
كام تقدم§ا بتعديل مبوجsه lسFتفNد العامل املزنيل من مجيع املك�سFبات 

  .اليت حيال فهيا Qىل التقاQد واحلقوق ا�وw لبايق العامل، مبا فهيا السن
كام قدم§ا تعديال هيدف ٕاىل رفع اõهتمLش واحليف واملزي اÑي يطال 
أ'وضاع ×ج¦عية والقانونية �لعامالت املزنليات ولالQرتاف بقميهتن 

ويتعلق أ'مر حبامية . ×ق�صادية ولتدارك ما مت ٕاغفا� والسكوت عنه
Qىل الصعيد اTويل مبق�ىض ال�رشيعات  أ'مومة اليت حتظى Úاليا ^اله¦م

واالتفاقNات اTولية اليت نصت Qىل رضورة متتيع أ'م العامÓ مبق�ضيات قsل 
 ôاية وٕارضاع وليدها، وكذQل رV�ٔ ىل حصهتا، ومنQ الوضع وبعده �لحفاظ

وتÐٔسف§ا كثريا لعدم اكرتاث احلكومة . محلا�هتا من مغبة الطرد من العمل
زنلية ٔ�ثناء امحلل وكذا فرتة الوضع وما بعده، ؤ�سف§ا ٔ�كرث بوضعية العامÓ امل

لرفضها للك هذه التعديالت اليت تتوg وضع تدابري حامئية لهذه الف�ة من 
wالعام. 

  السFيدات والسادة،
رمغ ٕاقرار ٔ�ن الرتبية والتكو�ن ٔ�سFبقNة وطنية ٔ�وىل بعد الوÚدة الرتابية، 

لرتبية والتكو�ن، وÒاصة فó خيص ورمغ اجلهود املبذوw لت¥ديد م§ظومة ا
حماربة الهدر املدريس و�رامج الرتبية àري النظامNة وحماربة أ'مNة وàريها من 

وٕاذا اكن ^ٕالماكن مالحظة حصول تقدمات مكية ملموسة يف تعممي . الربامج
اõمتدرس، فٕان الكâري ما �زال يتعني القNام به فó خيص حماربة الهدر 

  . عودة املنقطعني عن اTراسة ٕاىل أ'مNةاملدريس، وماكحفة 
ورمغ ٔ�ن بالد� ٔ�حرزت تقدما ملحوظا يف تقليص معدالت معل 
أ'طفال àري ٔ�ن النتاجئ احملرزة تظل àري اكفNة، ^لنظر ٕاىل أ'هداف 

ٕاذ الزال ي�eظر� الكâري من اجلهود �ل�د من معل أ'طفال ^ملنازل . املرسومة
  . والقضاء Qىل هذه الظاهرة

Ñا نطالب احلكومة ^لعمل Qىل وضع اسرتاتيجية ملنع أ'طفال من 
دخول سوق العمل املزنيل، والتوصل ٕاõهيم وحسهبم من العمل àري القانوين 

ويف هذا إالطار ندعو احلكومة ٕاىل . واخلطري، وتوفري املساQدة الاكفNة هلم
 اõمتدرس يف ٕاطار دمع �لتحويالت املالية املرشوطة" تLسري"تعز�ز �ر�مج 

وكذا ختفNف ٔ�عباء التعلمي املالية . واحلد من ظاهرة ×نقطاع املدريس
املادية املرتتبة Qىل أ'رس اليت Qادة ما تدفعها ٕالرسال ٔ�طفالها  والضغوط

�لعمل، من Òالل دمع مsادرات الرامNة ٕاىل الزuدة يف ارتياد املدارس، من 
Vالل توفري حمفظات للك املمتدرسني احملتاÒ تكاملFليات السÒاTني وتوفري ا

وذô من V�ٔل ضامن متتع مجيع . دراسFهتم يف سY الثانوي إالQدادي
Qامًا حبقهم يف التعلمي أ'سايس إاللزايم وا�اين،  15أ'طفال حتت سن 
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وتوسFيع جمال املبادرات لزuدة ×لت�اق ^ملدارس يف ٔ�وساط الف�يات 
فري التكو�ن املهين الرضوري وتو  .املعرضات �لعمل Eعامالت املنازل

 .سFنة ملساQدهتم Qىل إالدماج يف سوق الشغل 18و 15لٔ�طفال ما بني 
  .هبذا سFنكون قد ٔ�قفلنا ^^ من أ'بواب املرشQة لعمل أ'طفال

كام ندعو ٕاىل تطو�ر وتفعيل الربامج ×ج¦عية مبا يضمن الولوج العادل 
دمات ×ج¦عية وتطو�ر ٕاىل اخلدمات أ'ساسFية وتعز�ز السFياسات واخل

×سFتفادة وتLسري الولوج ٕاõهيا واسFهتداف خمتلف الف�ات ×ج¦عية 
�سFياسات هتدف ٕاىل ٕادماج أ'فراد والف�ات واجلهات يف اTورة التمنوية 

  .الوطنية


