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  اخلامسة وأ�ربعني بعد املائة اجللسةحمرض 

 ).م2018 فربا�ر 6(هـ 1439 جامدى أ�ول 19 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس رئ�سل ثالث، اخللیفة ال محید �وسكوسالس�ید املس�شار : الرئاسة
 سني�ق�قة امخل االرابعة و  ، ٕابتداء من السا�ة�قةدق  ةمخس عرش : التوق�ت

  .مساء
بتغیري  83.17لتصویت �ىل مرشوع قانون رمق ا�راسة وا: �دول أ�عامل
املتعلق بت�دید رشوط ومساطر �س�تفادة من  41.10القانون رمق 

  .صندوق التاكفل العائيل

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

 :املس�شار الس�ید محید �وسكوس، رئ�س اجللسة
 .ملرسلني�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف ا

 .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة ال�رشیعیة
 الس�یدات والسادة الوزراء،

 الس�یدات والسادة املس�شارون،
خيصص ا�لس هذه اجللسة ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون 

املتعلق بت�دید رشوط ومساطر  41.10بتغیري القانون رمق  83.17رمق 
�ى مك�ب ا�لس من  �س�تفادة من صندوق التاكفل العائيل، واملودع

 .�ن الس�ید رئ�س احلكومة
ٔ�عطي اللكمة �لحكومة لتقدمي مرشوع القانون، تفضلوا  ،يف البدایة

 .الس�ید الوز�ر املنتدب

الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف  ،الس�ید مصطفى اخللفي
 :�لعالقات مع الربملان وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

 . الرمحن الرحمي�سم هللا
 الس�ید رئ�س اجللسة احملرتم،

 الس�یدات املس�شارات احملرتمات،
 السادة املس�شار�ن احملرتمني،

نیابة عن الس�ید وز�ر العدل ا�ي یو�د يف �مة رمسیة �ارج ٔ�رض 
بتغري القانون رمق  83.17الوطن، ٔ��رشف بتقدمي مرشوع القانون رمق 

رة �س�تفادة من صندوق التاكفل املتعلق بت�دید رشوط ومسط 41.10
 .العائيل

ؤ�ود يف البدایة ٔ�ن ٔ�نوه �لتعاطي إالجيايب �لجنة املوقرة �ىل التفا�ل مع 
هذا القانون والتعاطي معه يف ٕاطار من التعاون بني السلطة ال�رشیعیة 

 .والسلطة التنف�ذیة
 ی�ٔيت هذا املرشوع يف ٕاطار ٔ�جرٔ�ة مضامني الرب�مج احلكويم املصادق

�لیه من طرف الربملان وتزنیال لٕالجراءات �س�تع�الیة يف ا�ال 

�ج�عي �الل املائة یوم أ�وىل، واليت الزتمت من �اللها احلكومة 
بتطو�ر م�ظومة صندوق التاكفل العائيل وٕادماج أ��ات املهمالت وتوس�یع 

ها دا�رة املس�تف�د�ن م�ه، ؤ�یضا �جزء من الس�یاسة املندجمة اليت �هنج 
 .احلكومة يف ا�ال �ج�عي

لقد ٔ��دث هذا الصندوق تنف�ذا �لتعل�ت امللك�ة السام�ة اليت �اءت 
ینا�ر  29يف ٕاطار خطابه السايم مبناس�بة اف�تاح الس�نة القضائیة ب�ٔاكد�ر یوم 

واف�تاح ا�ورة أ�وىل من الس�نة الثانیة من الوالیة ال�رشیعیة  2003
، ح�ث د�ا �اللته ٕاىل ٕا�داث 2003ٔ�كتو�ر  10السابعة �لربملان یوم 

صندوق �لتاكفل العائيل یضمن لٔ�م املعوزة وحيمي أ�طفال من ال�رشد 
 13یوم  41.10الناجت عن الطالق، وهو ما جتسد فعال بصدور القانون 

، وا�ي �دد 2011ش�ت�رب  6واملرسوم التطبیقي � يف  2010دج�رب 
 .ن خمصصات هذا الصندوقرشوط ومساطر وٕاجراءات �س�تفادة م

لكن �ىل الرمغ من ٕاسهامات هذا الصندوق يف جمال دمع الف�ات 
املعوزة املعنیة مبق�ضیاته وختف�ف الرضر، ٕاال ٔ�نه بعد مرور مخس س�نوات 
�ىل صدور القانون املنظم لهذا الصندوق، فقد ٔ�صبحت احلا�ة ماسة 

  .ومل�ة �لق�ام بتق�مي شامل �
لعمل �ىل تدارك بعض جوانب النقص اليت ؤ�دى هذا التق�مي ٕاىل ا

�شفت عهنا املامرسة العملیة وسد بعض الثغرات اليت حتول دون حتق�ق 
  .ٔ�كرب قدر من الن�ا�ة املالیة

ولتوس�یع دا�رة املس�تف�د�ن من �دماته وت�س�یط ٕاجراءات ومساطر 
�س�تفادة من خمصصاته املالیة، فضال عن تعز�ز �ٓلیة احلاكمة يف مع� 

ٔ�موا� من ٔ�ي غش ٔ�و حتایل ٔ�و تدل�س، فضال عن ٔ�ن احلكومة  وحامیة
تلقت تعل�ت ملك�ة سام�ة �ىل مس�توى مرشوع قانون املالیة عندما ٔ��د 

وا�ٓن صادر، ب�ٔن یقع ٕادراج تعدیل �ىل مس�توى احلساب  2018لس�نة 
اخلصويص املرتبط هبذا الصندوق من ٔ��ل ٕادراج أ��ات املهمالت 

 .س�تف�د�نوتوس�یع �لتايل امل 
 :القانون يف ٕاطار هذا التو�ه

ٔ�وال یوسع دا�رة املس�تف�د�ن من �دمات صندوق التاكفل العائيل، 
ل�شمل ٕاضافة ٕاىل مس�تحقي النفقة من أ�والد بعد احنالل م�ثاق الزوج�ة، 
ٕاذن السابق اكنوا ت�س�تفدوا م�ه فقط أ�م املطلقة وأ�بناء د�لها، الیوم مع 

ة س�تصبح ٔ�یضا مس�تحقو النفقة من أ�والد �الل هذا القانون �س�تفاد
ق�ام العالقة الزوج�ة بعد ثبوت عوز أ�م، یعين ل�س يف �ا� طالق وٕامنا 
يف �ا� ٕاهامل، مس�تحقو النفقة من أ�والد بعد وفاة أ�م، وهنا احلا� د�ل 
التكفل من ق�ل اجلدة واليت ال �كون يف وضعیة ٔ�رم�، وهذي ف�ة �دیدة، 

ف�ة الثالثة مس�تحقو النفقة من أ�طفال املكفولني ٔ�ي ٔ�طفال م�كفل ٔ�یضا ال 
هبم من طرف الغري، ل�ست هنا� �القة قرابة یعين اجلدة ٔ�و اجلد 

  .الزو�ة املعوزة املس�تحقة �لنفقة..ٔ�و
ٔ�یضا هذا املرشوع حيسم النقاش بصفة هنائیة خبصوص وضعیة أ�م 
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معیقا يف القانون املطبق �الیا، املعوزة املطلقة اليت تثري وضعیهتا نقاشا 
ح�ث مت وضع قوا�د صارمة حتد من ٔ�ي تضارب ٔ�و اخ�الف يف التفسري 

 .ٔ�و التكو�ن
�لثا تعز�ز ولوج أ�طفال �لعدا� �ق�ضايئ حقوقهم، من �الل 
التنصیص �ىل حق أ�والد القارص�ن ا��ن ل�س هلم �ئب رشعي ب�ٔن 

من خمصصات الصندوق بعد ٕاذن یتقدموا بصفة خشصیة بطلب �س�تفادة 
 .رئ�س احملمكة، وهذا وا�د التعدیل �م ونوعي

رابعا ت�س�یط إالجراءات اخلاصة �الس�تفادة من خمصصات الصندوق، 
وذ� من �الل ٔ�مر�ن اثنني، ٔ�وهلام م�ح الطالب �س�تفادة من خمصصات 
الصندوق خ�ارا �لثا خبصوص احملمكة املقدم ٕا�هيا طلب �س�تفادة، 

إالضافة ٕاىل احملمكة �بتدائیة املصدرة املقرر القضايئ احملدد �لنفقة واحملمكة ف�
�بتدائیة امللكفة �لتنف�ذ، نص املرشوع اجلدید �ىل خ�ار �ٓخر هو حق 
ا�لجوء ٕاىل احملمكة اليت یو�د يف دا�رة نفوذها موطن ٔ�و حمل ٕاقامة 

��قل الطفل ٔ�و املس�تف�د، وهذا وا�د التعدیل هام، ٔ�ن بعض املرات �ی 
أ�م ت��قل ملنطقة ٔ�خرى لعند أ�ب د�لها وال أ�رسة د�لها، و�لتايل كنولیو 

 .نطلوهبا ب�ٔهنا �اصها جتي �لمحمكة أ�صل فني اكن صدر احلمك
التنصیص �ىل ٕا�ا�  - وهذا تعدیل �م من الناح�ة إالجرائیة  -ؤ�یضا 

رئ�س احملمكة ٔ�و من  كتابة الضبط تلقائیا، ملقرر �س�تفادة الصادر عن
ینوب عنه �الل ٔ��ل ثالثة ٔ��م من صدوره �ىل صندوق إالیداع 
والتدبري، وذ� من ٔ��ل رصف ا�صص املايل دون �ا�ة ٕاىل تقدمي 
الطلب من طرف املس�تف�د، كتابة الضبط ٕاصدار القرار كتحیلو �ىل 

)CDG (ش یبدا التطبیق يف ٔ��ل ثالث ٔ��م، وهذا ٔ�یضا تعدیل �م�. 
ٔ�یضا تعز�ز �ٓلیات حامیة ٔ�موال الصندوق من ٔ�ي حتایل ٔ�و غش، وذ� 

املتعلقة ٕ�یقاف رصف ال�س��قات  13من �الل تعدیل مق�ضیات املادة 
 .املالیة يف �ال وقوع ٔ�ي تغیري یؤدي ٕاىل سقوط احلق يف �س�تفادة

ٔ�یضا �اءت تعدیالت ٔ�خرى تتعلق مبا هيم اسرت�اع ا�صصات املالیة 
ٔ�ن الصندوق �ی�ٔدي �ل�س�بة �ل�ا� د�ل الطالق، �ىل ٔ�ساس املؤداة، 

�سرتجع من الزوج ا�يل هو �اصو یؤدي النفقة، هاذ العملیة يف السابق 
صندوق إالیداع والتدبري هو ا�يل خصو یالحق ویضبط ) CDG(اكن 

 .العملیة د�ل �سرت�اع، د� ولت عند كتابة الضبط
س�یة والكربى، واليت ن�ٔمل من هذه مجموع التعدیالت الس�بع أ�سا

�اللها ٔ�ن یقع توس�یع قا�دة املس�تف�د�ن وتعمیق البعد �ج�عي وجتس�ید 
خ�ارات ب�� يف ا�مع �ج�عي املقدم �لف�ات الهشة واملعوزة، ولهذا 
ٔ��دد التنویه بلجنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان مب�لس املس�شار�ن، 

 .ٕالجيايب مع هذا النصٔ��لبیة ومعارضة �ىل التفا�ل ا
 .وشكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل تقدمي مرشوع القانون

اللكمة ا�ٓن ملقرر جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان لتقدمي تقر�ر 
  .ا�لجنة حول مرشوع القانون

ٔ�عتقد ٔ�ن التقر�ر قد وزع لاكفة السادة أ�عضاء من �الل الفرق 
 .وا�مو�ات

ر ٕاىل �ب املناقشة، وكام ال خيفى �لیمك من ٔ��ل تنظمي املناقشة، ومن
وطبقا ملق�ضیات النظام ا�ا�يل، مت االتفاق دا�ل اج�ع جلنة ندوة 
الرؤساء صبی�ة هذا الیوم �ىل التوق�ت ا�صص للك فریق ومجمو�ة، ٕاذا 
رغبوا يف ذ� بطبیعة احلال، ف�اب املناقشة مف�وح، اك�ن � ٕاما �ب 

ملناقشة مف�وح ویتد�لوا مجیع الفرق وا�مو�ات طبقا �لتوق�ت املتفق ا
�لیه، ٔ�و �سلمي املدا�الت �لرئاسة، ال�سلمي؟ متش�یوا يف ٕاطار ال�سلمي؟ 

 .جب لنا املدا�الت هللا خيلیك. شكرا
ن��قل ا�ٓن ٕاىل مسحتوا، الس�ید�ن الوز�ر�ن والس�یدات والسادة 

 .اد ا�ي یت�ٔلف مهنا مرشوع القانوناملس�شارون، ٕاىل التصویت �ىل املو 
 :املادة أ�وىل

 �ٕالجامع؛: املوافقون
 ال ٔ��د؛: املعارضون
 .ال ٔ��د: املمتنعون

 :املادة الثانیة
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :املادة الثالثة
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه �لتصویت
 .�ٕالجامع: املوافقون

س�شار�ن قد وافق �ىل مرشوع قانون رمق وبذ�، �كون جملس امل 
املتعلق بت�دید رشوط ومساطر  41.10، بتغیري القانون 83.17

 .�س�تفادة من صندوق التاكفل العائيل
  .شكرا �لجمیع

  .ورفعت اجللسة

 .املدا�الت املك�وبة املسلمة �لرئاسة: امللحــــق

  :الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة -1
  رتم، الس�ید الرئ�س احمل

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

�رشفين �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، ٔ�ن ٔ�تد�ل يف 
املتعلق  41.10بتغیري القانون رمق  83.17م�اقشة مرشوع قانون رمق 

  .يلبت�دید رشوط ومساطر �س�تفادة من صندوق التاكفل العائ
ٕان النص ا�ي حنن بصدد م�اقش�ته، یعد مرشوع اج�عیا �روم 
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عن �كر�س م�دٔ� التاكفل �ج�عي، وتعز�ز م�ادئ التضامن �ج�عیة 
طریق �ه�م �لف�ات الفقرية واملعوزة و�سهیل املساطر وإالجراءات 

  .لالس�تفادة من �دمات صندوق التاكفل العائيل
�اوى الراجئة ٔ�مام ٔ�قسام قضاء أ�رسة، �شلك موضوع النفقة ٔ��لب ا�

من (املنظمة ٔ�حاك�ا يف القسم الثالث من الك�اب الثالث من مدونة أ�رسة 
 ).205ٕاىل املادة  187املادة 

ونظرا لكرثة هذه القضا� املعروضة �ىل القضاء، جعل مهنا ظاهرة 
 70.03رمق مس�تف��، مل تفلح معها التعدیالت ال�رشیعیة اليت محلها القانون 

 .2004الصادر يف الثالث من فربا�ر 
ال شك ٔ�ن هذا العدد املهول من قضا� النفقة هو تعبري حق�قي �لمعا�ة 
النفس�یة و�ج�عیة ٔ�رس تع�ش الفقر والتفكك �ىل ٔ�كرث من مس�توى مما 

املتعلق بت�دید رشوط ومساطر  41.10دفع �ملرشع ٕ�صدار القانون رمق 
ق التاكفل العائيل، امل�شور �جلریدة الرمسیة �دد �س�تفادة من صندو 

، ٕاىل �انب النصوص التنظميیة املرتبطة به، 2010دج�رب  30بتارخي  5904
امل�شور يف اجلریدة الرمسیة بتارخي  2.11.195الصادرة يف ٕاطار املرسوم رمق 

 .2011ش�ت�رب  15
قد  ، جندها41.10وبعد مرور مدة �ىل تنف�ذ مق�ضیات القانون رمق 

ا�رتاها القصور كام ٔ�ن احلصیل�ة هزیل�ة ٔ�زی�د من س�ت س�نوات �ىل تفعیل 
مق�ضیات ص��دوق التاكف�ل العائلـي، أ�مر ا�ي فرض ٕا�ادة النظر ف�ه 

  .�رب مشـروع قانون موضوع م�اقش��ا الیوم
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

نون ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل، �س�تقراء مضامني هذا املرشوع قا
 41.10ا�ي حنن بصدد املصادقة �لیه، جند ٔ�نه نص تعدیيل �لقانون رمق 

خطاب مبناس�بة اف�تاح الس�نة (ا�ي �اء بناء �ىل تعل�ت ملك�ة سام�ة 
اكتو�ر 10وخطاب اف�تاح الس�نة ال�رشیعیة  2003ینا�ر 29القضائیة 

، قد تقرر من �اللها توس�یع دا�رة املس�تف�د�ن من الصندوق، )2003
شمل الزو�ة املعوزة وأ�م املهم� وأ�والد مس�تحقي النفقة �الل ق�ام ل� 

العالقة الزوج�ة، ٕاىل �انب أ�والد مس�تحقي النفقة بعد احنالل م�ثاق 
  .الزو�ة

كام �روم تعز�ز ولوج أ�طفال �لعدا� الق�ضاء حقوقهم من �الل السامح 
دمي طلب لٔ�والد القارص�ن ا��ن ال یتوفرون �ىل �ئب رشعي بتق

  .�س�تفادة من ال�س��قات املالیة �لصندوق بعد ٕاذن من رئ�س احملمكة
فالنص �اول ٔ�ن یوس�ع من دائـرة املس�تف�د�ن من ال�س��ق�ات املال��ة 
املقدمة من طرف الصندوق، كام س�بق ؤ�رش� ل�شم�ل الزوج�ة وأ�والد 

وز، ؤ�یضا مس�تحقـي النفق�ة خ�الل ق��ام العالق�ة الزوج��ة يف �ا� الع
امل�ادة الثانیة من مرشوع (أ�والد مس�تحقي النفق�ة بع�د احنالل الزواج 

ٕاال ٔ�ننا نالحظ ٔ�ن هذه املق�ضیات تظ�ل ). 83.17القانون التنظميي رمق 
حم�شم�ة، وال تعك�س إالرادة احلق�ق�ة من وراء ٕا�داث هذا الصندوق، 

لعائيل بني ٔ�فراد ا�متع، واملمتث� يف ٕاقرار و�كر�س م�دٔ� التاكفل والتضامن ا
صندوق التاكفل (ح�ث یظل �مس ا�ي ٔ�طلق �ىل هذا الصندوق 

اسام �ري شامل ٔ�نه یقيص ف�ات واسعة تد�ل حتت مسمى ) العائيل
اكٔ�طفال املهملني والوا��ن املعوز�ن، واملرٔ�ة املطلق�ة املعوزة �ري : ”العائ� ”

 رص�د ا�صصات املالیة له�ذا ، ح�ث مت)اليت ال تتوفـر �ىل ٔ�بناء(أ�م 
الصندوق �ع�م ٔ�طف�ال املرٔ�ة املطلق�ة، ول��س �ع�م املرٔ�ة املطلق�ة، اليت 
س�تظل حتت وط�ٔة الفقـر والهشاش�ة، مع العمل ٔ�ن ٔ��لب ال�س�اء املطلق�ات 

  .ال یتوفّـرن �ىل ٔ�ي دخ�ل ق�ار
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

� هذا النص موضوع م�اقش��ا �لرجوع ٕاىل القانون أ�صيل ا�ي �د
الیوم، وانطالقا من التجربة �ىل ارض الواقع، و�د� ٔ�ن �س�تفادة من 
هذه ا�صصات املالیة �لصندوق، تعرف ٕاجراءات مسطریة وٕاداریة معقدة، 
�لام ٔ�ن املس�توى التعلميي لهذه الف�ات املس�هتدفة ضعیف �دا، كام قد تطول 

شهادة العوز املسلمة من طرف الوايل إالجراءات �متتد شهورا، ح�ث ٕان 
ٔ�و العامل قد ال حتصل �لهيا أ�م املطلقة ٕاال بعد شهور من العناء بني 

 .ردهات املصاحل إالداریة
و�لیه فٕاننا يف الفریق �س�تقاليل، واس�تحضارا �مل مضامني هذا 

ت�س�یط  النص والظروف احملیطة به �مثن ما �اء به هذا النص من
اصة �الس�تفادة من ا�صصات املالیة، وتعز�ز �ٓلیة حامیة إالجراءات اخل

ٔ�موال الصندوق يف موا�ة ٔ�ي حتایل، وكذا ٕاضافة ال�ساء الكف�الت 
وأ�طفال املتكفل هبم ٕاىل هذا الصندوق وس�نصوت ٕاجيا� �ىل هذا النص 

 . �ج�عي �م�یاز

  :مدا�� فریق أ�صا� واملعارصة -2
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

  د الوز�ر احملرتم،الس�ی
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق أ�صا� واملعارصة يف ٕاطار م�اقشة 
املتعلق بت�دید  41.10بتغیري القانون رمق  83.17مرشوع قانون رمق 

  .رشوط ومساطر �س�تفادة من صندوق التاكفل العائيل
لرام�ة ٕاىل حامیة أ�رسة �عتبارها تفا�ال مع املق�ضیات ا�س�توریة ا

من  32اخللیة أ�ساس�یة �لمجمتع، خصوصا ت� املنصوص �لهيا يف الفصل 
تعمل ا�و� �ىل ضامن امحلایة احلقوق�ة "ا�س�تور، واليت تنص �ىل ٔ�نه 

و�ج�عیة و�ق�صادیة لٔ�رسة، مبق�ىض القانون، مبا یضمن و�دهتا 
اخنرطنا يف فریق أ�صا� واملعارصة يف ، ."..واس�تقرارها واحملافظة �لهيا

  .م�اقشة مضامني املرشوع املعروض �ىل ٔ�نظار� الیوم
هبذه املناس�بة �مثن التعل�ت امللك�ة السام�ة، الرام�ة ٕاىل توس�یع دا�رة 
املس�تف�د�ن من �دمات صندوق التاكفل العائيل ل�شمل الزو�ة املعوزة، 
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 النفقة �الل ق�ام العالقة الزوج�ة، وكذا وأ�م املهم�، وأ�والد املس�تحقني
بعد احنالل م�ثاق الزوج�ة، وتعز�ز ولوج أ�طفال ٕاىل العدا� �متك�هنم من 
حقوقهم من �الل السامح لٔ�بناء القارص�ن، ا��ن ال یتوفرون �ىل �ئب 
رشعي بتقدمي طلب �س�تفادة من ال�س��قات املالیة من الصندوق بعد 

   .ةٕاذن من رئ�س احملمك
مع العمل ٔ�ن القانون يف صیغته السابقة ٔ��ن عن مجمو�ة من النقائص 
س�بق ؤ�ن �هبنا مهنا يف فریق�ا، خصوصا ما یتعلق بوضع مجمو�ة من املساطر 
والشلكیات املعقدة يف �س�تفادة من ا�مع ا�صص لهذه الف�ة، مما سامه يف 

الرشوط ا�اتیة حرمان �دد �بري من ال�ساء املطلقات رمغ توفرهن �ىل 
مفنذ دخول مق�ضیات هذا القانون �زي التنف�ذ مل . واملوضوعیة لالس�تفادة

تتوصل سوى �س�بة قلی� من الف�ات املس�هتدفة ��صصات املالیة اليت 
  .�س�تحقها

ن�ٔمل يف فریق أ�صا� واملعارصة، عند ٕا�دادمك املرسوم اخلاص هبذا 
  :الصندوق، ٔ�ن ت�ٔ�ذوا بعني �عتبار

عة قمية التعویضات املمنو�ة اليت تبقى هزی� و�ري اكف�ة، مما مراج - 1
  . �س�توجب الرفع من قميهتا، هبدف حفظ �رامة املس�تف�دات

العمل �ىل ت�س�یط إالجراءات إالداریة يف اس�تخراج الو�ئق  - 2
  .واملس��دات املشرتطة لالس�تفادة من هذه التعویضات

عارصة �ٕالجياب �ىل للك هذه �عتبارات نصوت يف فریق أ�صا� وامل
  .هذا املرشوع قانون

  :مدا�� فریق العدا� والتمنیة -3
 .�سم هللا الرمحن الرحمي
 الس�ید الرئ�س احملرتم، 

 الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

�ن �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار 
بتغیري القانون  83.17يف ٕاطار املناقشة والتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 

املتعلق بت�دید رشوط ومساطر �س�تفادة من صندوق  41.10رمق 
التاكفل العائيل، معترب�ن ٔ�ن املق�ضیات اجلدیدة اليت �اء هبا س�سامه �لك 

قي ت�ٔ�ید يف تعز�ز ولوج ف�ات �دیدة يف وضعیة هشاشة �لعدا�، مكس�تح
النفقة من أ�والد �الل ق�ام العالقة الزوج�ة بعد ثبوت عوز أ�م 
ومس�تحقو النفقة من أ�والد بعد وفاة أ�م ومس�تحقو النفقة من أ�طفال 

ومن ٔ�مه املس�ت�دات اليت �اء . املكفولني والزو�ة املعوزة املس�تحقة �لنفقة
�ن ال یتوفرون هبا مرشوع القانون، يف نظر�، السامح لٔ�والد القارص�ن ا�

�ىل �ئب رشعي، بتقدمي طلب �س�تفادة من ا�صصات املالیة �لصندوق 
بعد ٕاذن من رئ�س احلكومة، �ٕالضافة ٕاىل املق�ضیات الرام�ة ٕاىل تعز�ز �ٓلیة 

حامیة ٔ�موال الصندوق ضد ٔ�ي حتایل، وت� الرام�ة ٕاىل ت�س�یط 
 .إالجراءات اخلاصة �الس�تفادة من ا�صصات املالیة

لعل أ�رقام اليت، ٔ��لنمت عهنا، سواء خبصوص �دد املقررات القضائیة و 
الصادرة عن خمتلف حمامك اململكة واملتعلقة �الس�تفادة من خمصصات هذا 

واليت بلغت  2017ٕاىل دج�رب  2012الصندوق واليت لغت من س�نة 
بلغ ٔ�و املبالغ املالیة اليت مت رصدها لتنف�ذ املقررات القضائیة ا�ي  17.656

هذه أ�رقام، ا�هودات املبذو� لتحق�ق (، تؤكد 181.398.641,84
�ري ٔ�نه يف املقابل ظل ٔ�داء . أ�هداف اليت ٔ��شئ هذا الصندوق من ٔ��لها

هذا الصندوق دون املس�توى املطلوب وشابته مجمو�ة من �خ�الالت اليت 
�دد من  ٔ�دت ٕاىل تدين اخلدمات اليت یقد�ا، �اصة ما یتعلق مهنا ٕ�قصاء

الف�ات �ج�عیة من �س�تفادة �ٕالضافة ٕاىل طول وتعقد إالجراءات 
  .املسطریة وهو أ�مر ا�ي ن�ٔمل ٔ�ن یمت تداركه هبذا املرشوع

 الس�ید الرئ�س احملرتم، 
 الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
نعترب ٔ�ن مرشوع القانون ا�ي �اءت هبا  ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة

طار ا�هودات اليت تبدلها لتزنیل �ر�جمها �ج�عي، احلكومة یندرج يف إ 
وذ� مبواص� إالصال�ات الهیلكیة لصندوق املقاصة، وتقلیص الفوارق 
�ج�عیة وحماربة الفقر والهشاشة وتعز�ز التضامن مع الف�ات الهشة، عن 

 . طریق رفع ا�مع املو�ه لها
لاللزتامات اليت تعهدت كام نعترب ٔ�ن مرشوع هذا القانون ی�ٔيت تفعیال 

، 2018هبا احلكومة �اصة يف �ر�جمها احلكويم ويف قانون املالیة لس�نة 
ا�ي نص �ىل توس�یع قا�دة املس�تف�د�ن من صندوق التاكفل العائيل 
ل�شمل أ��ات املهمالت، مع بقاء اس�تفادة أ�طفال يف �ا� وفاة أ�م 

  .املهم�
ورة ت��ع معلیة تزنیل املق�ضیات ومن �ة ٔ�خرى، نثري ان��اهمك ٕاىل رض 

اجلدیدة املتعلقة بتوس�یع دا�رة �س�تفادة من ٔ��ل التنف�ذ أ�م�ل �ىل 
  . اعتبار ٔ�ن ٔ�ي اخ�الل يف ذ� س�یعمق من معا�ة الف�ات اليت �س�هتدفها

وللك هذه ا�واعي و�عتبارات س�نصوت يف فریق العدا� والتمنیة 
  .�ىل مرشوع القانون �ٕالجياب

  .الم �لیمك ورمحة هللاوالس

  :مدا�� الفریق احلريك -4
  الس�ید الرئ�س 
  السادة الوزراء 

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك مبناس�بة م�اقشة مرشوع 

املتعلق بت�دید رشوط  41.10بتغیري القانون رمق  83.17قانون رمق 
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  .صندوق التاكفل العائيلومساطر �س�تفادة من 
  الس�ید الرئ�س

یعد صندوق التاكفل العائيل مرشو�ا اج�عیا ممتزيا هيدف اىل حتق�ق 
مجمو�ة من املر�كزات أ�ساس�یة اليت هتدف اىل حتق�ق �س�تقرار 
�ج�عي عن طریق �ل العراق�ل املادیة و�ج�عیة اليت تعرتض احلیاة 

مس�ٔ� نفقة املطلقة ؤ�بناهئا :  هذه املشالكالیوم�ة لٔ�رس املعوزة، من مج�
واليت اس�تف�لت �ش�ٔهنا القضا� املعروضة ٔ�مام القضاء، مما جعل مهنا ظاهرة 
عویصة �لعالج مل تنفع معها احللول ال�رشیعیة اليت �اءت هبا مدونة أ�رسة 

، ؤ�مام تفامق املعضالت �ج�عیة اليت وا�هتا أ�رس املغربیة 2004لس�نة 
عوزة من �ة وأ�م املطلقة يف ضل صعو�ت التنف�ذ اليت حتد من فعالیة امل

  . أ�حاكم القضائیة اخلاصة �لنفقة من �ة �نیة
لت�اوز هذا املشلك مت ٕا�داث هذا الصندوق ٕاس�ت�ابة ��عوة امللك�ة 
اليت و�ها صاحب اجلال� من �الل اخلطاب املليك مبناس�بة ٕاف�تاح الس�نة 

ح�ث حث مبق�ضاها اجلهات املعنیة �ىل  2003ینا�ر  29القضائیة یوم 
دراسة م��ٔنیة ملرشوع صندوق التاكفل العائيل لیكون مؤسسة رائدة تتكفل 
ببعض الرشاحئ �ج�عیة اليت تع�ش ظروفا صعبة �اصة أ��ات 
وأ�طفال القارص�ن ا��ن ال یمت إالنفاق �لهيم وهو ما ٔ�كد �لیه مرة ٔ�خرى 

ب املليك لالف�تاح ا�ورة الربملانیة، ح�ث د�ا �اللته اىل من �الل اخلطا
  .ٕا�داث الصندوق ، ؤ�مر بفرض رسوم  �دیدة من ٔ��ل متوی�

  الس�ید الرئ�س
ومن مت ؤ�مام ما تع�شه بعض أ��ات املطلقات من  وضعیات صعبة 
�س�ب ما یطلهن، وكذا ٔ�طفالهن من ٕاهامل وتعسف، ن���ة ٕاجحام احملكوم 

ص� حتمل ٕالزتاماته �ٕالنفاق �ىل ٔ�بنائه مما یؤدي �لك�ري اىل �لیه عن موا
ال�رشد وإالحنراف، �ى مفرشوع هذا القانون هيدف اىل إالرتقاء ب�ٔداء 
صندوق التاكفل العائيل اىل در�ة حتقق ٔ�قىص الغا�ت من ٔ��داثه بعد 
النتاجئ امللموسة اليت حتققت �ىل ٔ�رض الواقع ٔ��ر دخول مق�ضیاته �زي 

نف�ذ، وتوصل �دد �م من الف�ات املس�هتدفة مبخصصاهتم املالیة، وذ� الت 
�رب تطو�ر ٔ�داء هذا الصندوق والريق خبدماته وذ� من �الل �دة 
ٕاجراءات وت�ثل  هذه إالجراءات يف توس�یع دا�رة املس�تف�د�ن من 
الصندوق ل�شمل الزو�ة املعوزة وأ�م املهم� وأ�والد مس�تحقي النفقة 

ام العالقة الزوج�ة اىل �انب أ�والد مس�تحقي النفقة بعد ٕاحنالل �الل ق�
  .م�ثاق الزوج�ة
  الس�ید الرئ�س

ٕاذا اكنت قمي التاكفل والت�ٓزر يه ٕا�دى القمي الن��� اليت مزيت ا�متع 
املغريب فٕان املرشوع جيسد هذه القمي من �الل ٕا�داث هذا الصندوق 

عیة واملع�ش�یة اليت تعرفها �رس وذ� من ٔ��ل معاجلة إالخ�الالت �ج�
املغربیة من �ة وضام� لكرامة املرٔ�ة املطلقة وحامیة حلقوق ٔ�طفالها، ؤ�ن 
تفعیل هذا الصندوق ی�ىش مع التو�ات اجلدیدة ��س�تور كام ٔ�نه یعترب 

ج�ال �دیدا من اخلدمات اليت �روم �س�ت�ابة ملطالب املرٔ�ة وأ�طفال 
 ما س�بق، فٕاننا نصوت �ٕالجياب تطور لهذا وأ�رسة بصفة �امة وللك

  .املرشوع

  :فریق التجمع الوطين لٔ�حرارمدا��  -5
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 
رشوع قانون ٔ�تد�ل الیوم �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ملناقشة م 

یتعلق بصندوق التاكفل العائيل، وٕاذ ٔ�نوه هبذا املرشوع ا�ي  83.17رمق 
�اء به الس�ید الوز�ر شا�را لزمالئنا إالرساع يف املصادقة �لیه ملا � من ٔ��ر 
م�ارش �ىل الساكنة املعوزة، ٕاذ ت��ظره الزو�ة املعرسة و��ن والب�ت اليت 

س�یاق ما مت الت�ٔ�ید �لیه من ٔ�س�باب �زول  یتوىف عهنام ٔ�بوهام ٔ�و هيملهام ويف
هذا النص حسب ما تضمنته مدا�� الس�ید الوز�ر، البد ٔ�ن ٔ�رسد 
س�یاقات ٕاخراج هذا القانون واليت تبّدٔ� م�ذ ٔ�ن ٔ�عطى �ال� امل� حفظه 

مبناس�بة اف�تاح الس�نة القضائیة،  2003ینا�ر  29هللا تعل�ته ٕ��داثه يف 
رة من �الل التعدیل ا�ي مت اقرتا�ه �ىل املادة ح�ث متت �رجمة هذه املباد

، ح�ث مت ٕا�داث مبوجهبا صندوقا 2011من مرشوع قانون املالیة  16
خصوصیا �سمى صندوق التاكفل العائيل، وتفعیال ملنطوق هذا إالجراء 

وا�ي ٔ�قرت مبوج�ه ٕاجراءات �س�تفادة  41.10ٔ�صدرت احلكومة القانون 
�ات املطلقات واليت یعشن ٔ�وضاع صعبة م�ه، ح�ث حرصت ذ� يف ا�ٔ 

�س�ب ما یطالهن ؤ�طفالهن من ٕاهامل وتعسف ن���ة تعذر تنف�ذ املقرر 
  .القضايئ اخلاص �لنفقة لعرس احملكوم �لیه ٔ�و لغی��ه

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
سعیا ٕاىل تدعمي املقاربة اليت هنجها املرشع املغريب يف حتدید املس�تف�د�ن 

ق، ووفق م�دٔ� التدرج و�س�تحقاق، حسب مس�تو�ت من هذا الصندو 
اكن املرسوم التنظميي املوحض . العوز، وحىت ال یمت ٕاثقال اكهل الصندوق

لرشوط �س�تفادة صارما يف هذا املوضوع، �لام ٔ�ن ٕاثبات �ا� العوز تث�هتا 
املعنیة �ٔ�مر مبق�ىض شهادة عون سلطة ح�ث اكن من أ��در ٔ�ن تعطى 

ة قضائیة، �ىل اعتبار ٔ�ن الت�ایل ا�ي قد تعرتض ٕاصدار بناءا �ىل �رب 
  .م�ل هذه الشواهد الزال قامئا ویقوى

ففي س�یاق تعز�ز تد�الت الصندوق، �اء هذا املرشوع الرائد بتعدیل 
ف�إالضافة ٕاىل النفقة، ٔ�قر هذا املرشوع  14- 13- 9-4- 2: ٔ�حاكم املواد

ثبوت عوز أ�م، وأ�والد  مس�تحقو النفقة �الل ق�ام العالقة الزوج�ة بعد
  .بعد وفاة أ�م، الزو�ة املعوزة، نفس أ�مر ینطبق كذ� �ىل أ�رامل

  الس�ید الرئ�س، 
  الس�ید الوز�ر، 

فریق التجمع الوطين لٔ�حرار یؤكد ٔ�ن قمي التاكفل والت�ٓزر يه ٕا�دى 
يف القمي الن��� اليت متزي ا�متع املغريب م�وها يف هذا إالطار بعمل احلكومة 
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خشص الس�ید وز�ر العدل، ح�ث �اول املرشع املغريب ٔ�ن جيسد هذه 
القمي من �الل ٕا�داث هذا الصندوق يف حماو� الم�صاص املعضالت 
�ج�عیة واملع�ش�یة اليت تعرفها أ�رس املغربیة، خصوصا �ل�س�بة �لمرٔ�ة 
املغربیة ح�ث یضمن هذا املرشوع الكرامة لها وحيمي حقوق ٔ�طفالها، ومن 
ٔ��ل ٕاجناح هذه املقاربة وسعیا لتعز�ز هذا املرشوع ٔ��متس من اكفة زمالء� 
دا�ل جملس�نا املوقر التصویت �ىل هذا املرشوع �ٕالجياب وإالرساع يف 

حىت �متكن زمالؤ� يف . ٕاخرا�ه خصوصا وحنن �ىل مشارف هنایة ا�ورة
اسة ٕالیه �ل�ا�ة امل. جملس النواب التداول �ش�ٔنه وٕاخرا�ه ٕاىل �زي الوجود

شا�را الس�ید الوز�ر �ىل عرضه القمي وجتاوبه وتفا�� ا�امئ مع جملس�نا 
 .املوقر

  :مدا�� فریق �حتاد العام ملقوالت املغرب -6
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

  ن احملرتمون، الس�یدات والسادة املس�شارو
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب مبناس�بة 

املتعلق  41.10بتغیري القانون رمق  83.17التصویت �ىل مرشوع قانون رمق 
بت�دید رشوط ومساطر �س�تفادة من صندوق التاكفل العائيل، هذا 

تحقي النفقة املرشوع القانون ا�ي هيدف ٕاىل ٕاضافة لك من أ�والد مس� 
�الل ق�ام العالقة الزوج�ة بعد ثبوت عوز أ�م، وأ�والد مس�تحقي النفقة 
بعد احنالل م�ثاق الزوج�ة وثبوت عوز أ�م، ومس�تحقو النفقة من أ�والد 

النفقة من أ�طفال املكفولني، والزو�ة املعوزة  بعد وفاة أ�م، ومس�تحقو
ال�س��قات املالیة لصندوق املس�تحقة �لنفقة، ٕاىل دا�رة املس�تف�د�ن من 

  .التاكفل العائيل
، 2011ٕان صندوق التاكفل العائيل ا�ي ٔ��دث بدایة س�نة 

 �160الفا مالیا یصل ٕاىل  2018وخصصت � احلكومة يف مرشوع مالیة 
ملیون درمه مغريب، هيدف ٕاىل حتق�ق �س�تقرار �ج�عي �رب �ل 

یاة الیوم�ة لٔ�رس املعوزة، ومن العراق�ل املادیة و�ج�عیة اليت تعرتض احل 
  .ٔ�مهها مس�ٔ� نفقة املطلقة ؤ�بناهئا

  الس�ید الرئ�س، 
ٕاننا يف �حتاد العام ملقاوالت ال �سعنا سوى التنویه مبضامني مرشوع 
هذا القانون ا�ي �روم تعز�ز ولوج أ�طفال ٕاىل العدا� الق�ضاء حقوقهم من 

�ىل �ئب رشعي بتقدمي طلب  �الل السامح �لقارص�ن ا��ن ال یتوفرون
. �س�تفادة من ال�س��قات املالیة �لصندوق بعد ٕاذن من رئ�س احلكومة

وت�س�یط إالجراءات اخلاصة �الس�تفادة من ا�صصات املالیة وتعز�ز �ٓلیات 
حامیة ٔ�موال الصندوق يف موا�ة ٔ�ي حتایل؛ فضال عن ٕاضافة ال�ساء 

دوق، ويه معاين اج�عیة ن��� الكف�الت وال�ساء املتكفل هبن ٕاىل الصن

  .تعكس روح التضامن مكبدٔ� ٔ�صیل يف جممتعنا املغريب

  :مدا�� الفریق �شرتايك -7
 الس�ید الرئ�س، 

  الس�یدات والسادة الوزراء، 
  الس�یدات والسادة املس�شارون، 

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن ملناقشة 
 41.10بتغیري القانون رمق  83.17رشوع قانون رمق وٕابداء الرٔ�ي خبصوص م 

  .املتعلق بت�دید رشوط ومساطر �س�تفادة من صندوق التاكفل العائيل
وٕاذا اكنت قمي التاكفل والت�ٓزر يه ٕا�دى القمي الن��� اليت مزيت ا�متع 
املغريب، فٕان املرشع املغريب �اول ٔ�ن جيسد هذه القمي من �الل ٕا�داث 

ل العائيل، وذ� من ٔ��ل معاجلة �خ�الالت �ج�عیة صندوق التاكف
واملع�شة اليت تعرفها أ�رس املغربیة من �ة، وضام� لكرامة املرٔ�ة املطلقة 

  .وحامیة حلقوق ٔ�طفالها
لقد تعرضت أ�رسة املغربیة الخ�الالت �برية مهت يف كثري من جوا�هبا 

ٔ�ت ت�رسب ٕا�هيا بعض قمي التضامن وال�سك أ�رسي والعائيل، كام بد
مما جعل �سب الطالق مبختلف ٔ�نوا�ه , مظاهر ا�هترب من املسؤولیة

�اصة التطلیق �لشقاق �رتفع، ووصلت يف الس�نوات أ��رية ٕاىل ما یقارب 
ٔ�لف �ا� س�نو�، ومن الظواهر �ج�عیة اجلدیدة ارتفاع �س�بة  40

ٔ�مام ارتفاع ال�ساء املعیالت لٔ�رس، من مطلقات و�مالت ؤ�رامل، و 
�سب التطلیق مبختلف ٔ�نوا�ه وإالهامل والرتمل، ووضعیة الهشاشة اليت 
تعرفها العدید من أ�رس املغربیة وضعف قدرهتا �ىل موا�ة ارتفاع أ�سعار، 
فٕان املترضر أ�ول مه ال�ساء وأ�طفال املعوز�ن ا��ن حيرمون من ٔ��سط 

البا ما �كون مصريمه حقوقهم يف السكن الالئق والص�ة والتعلمي، و�
 .والضیاع وٕانتاج ٔ�ج�ال �دیدة من املعوز�ن واحملتا�ني ال�رشد

  الس�ید الرئ�س، 
یعد صندوق التاكفل العائيل مرشو�ا اج�عیا ممتزيا، هيدف ٕاىل حتق�ق 
مجمو�ة من املر�كزات أ�ساس�یة، اليت هتدف ٕاىل حتق�ق �س�تقرار 

و�ج�عیة، اليت تعرتض احلیاة �ج�عي عن طریق �ل العراق�ل املادیة 
مس�ٔ� نفقة املطلقة ؤ�بناهئا، : الیوم�ة لٔ�رس املعوزة، من مج� هذه املشالك

واليت اس�تف�لت �ش�ٔهنا القضا� املعروضة ٔ�مام القضاء، مما جعل مهنا ظاهرة 
عویصة العالج، مل تنفع معها احللول ال�رشیعیة اليت �اءت هبا مدونة أ�رسة 

  .2004لس�نة 
وهيدف هذا الصندوق ٕاىل دفع النفقة لفائدة أ�م املعوزة املطلقة ؤ�بناهئا 
الواجب هلم النفقة بعد �ل م�ثاق الزوج�ة، وذ� وفق مجمو�ة من 
الرشوط ومساطر �س�تفادة، ونظرا لتعق�د هذه املساطر والرشوط، فٕان 
هذا الصندوق مل �س�تطیع الوفاء �لغرض ا�صص � ح�ث مل �متكن سوى 

امرٔ�ة مطلقة معوزة م�ذ انطالق�ه  11312ملیون درمه لفائدة  109ن دفع م
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، وهو ما �شلك فقط �س�بة ٕاجناز مل تت�اوز 2016ٕاىل �ایة  2011س�نة 
ما قميته  2015- 2013بلغت �الل الفرتة  من مجموع املوارد اليت 8.53%

  ملیون درمه،  1277,35
  الس�ید الرئ�س، 

املس�تف�د�ن ل�شمل �ٕالضافة ٕاىل  �اء هذا املرشوع لیوسع من دا�رة
مس�تحقي النفقة من أ�والد بعد احنالل م�ثاق الزوج�ة املنصوص �لهيم يف 
القانون املطبق �الیا � من الزو�ة املعوزة املس�تحقة �لنفقة ومس�تحقي 
النفقة من أ�والد �الل ق�ام العالقة الزوج�ة بعد ثبوت عوز أ�م 

وفاة أ�م، كام هيدف النص اجلدید ٕاىل  ومس�تحقي النفقة من أ�والد بعد
ت�س�یط إالجراءات اخلاصة �الس�تفادة من خمصصات الصندوق وذ� من 
�الل م�ح طالب �س�تفادة من خمصصات الصندوق خ�ارا �لثا خبصوص 
احملمكة املقدم ٕا�هيا طلب �س�تفادة، فٕاضافة ٕاىل احملمكة �بتدائیة املصدرة 

فقة واحملمكة �بتدائیة امللكفة �لتنف�ذ نص �لمقرر القضايئ احملدد �لن
املرشوع اجلدید �ىل خ�ار �ٓخر هو حق ا�لجوء ٕاىل احملمكة اليت یو�د يف 

  .دا�رة نفوذها موطن ٔ�و حمل ٕاقامة املس�تف�د
ال �سعنا يف الفریق �شرتايك ٕاال ٔ�ن ننوه �الیا �ٕالرادة امللك�ة السام�ة 

ق، ل�شمل الزو�ة املعوزة وأ�م بتوس�یع دا�رة املس�تف�د�ن من الصندو 
املهم�، وأ�والد مس�تحقي النفقة �الل ق�ام العالقة الزوج�ة، ٕاىل �انب 

 .أ�والد مس�تحقي النفقة بعد احنالل م�ثاق الزو�ة
مما س�سا�د �ىل تعز�ز ولوج أ�طفال �لعدا� الق�ضاء حقوقهم من 

ئب رشعي بتقدمي �الل السامح لٔ�والد القارص�ن ا��ن ال یتوفرون �ىل �
طلب �س�تفادة من ال�س��قات املالیة �لصندوق بعد ٕاذن من رئ�س 

 .احلكومة
و�متىن فعال ٔ�ن ینصب مرشوع قانون توس�یع دا�رة املس�تف�د�ن من 

  . ، بناء �ىل معطیات مدققةصندوق التاكفل العائيل يف هذا �جتاه

  :مدا�� فریق �حتاد املغريب �لشغل -8
  رتم، الس�ید الرئ�س احمل

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

�رشفين �مس فریق �حتاد املغريب �لشغل ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة خبصوص 
املتعلق  41.10بتغیري القانون رمق  83.17قانون رمق م�اقشة مرشوع 

يل �جللسة بت�دید رشوط ومساطر �س�تفادة من صندوق التاكفل العائ
العامة، ٕالبداء �ٓراء ومالحظات الفریق خبصوص هذا املوضوع، وكام ٔ�تقدم 

  .�لشكر اجلزیل ٕاىل الس�ید الوز�ر �ىل العرض القمي ا�ي تقدم به
يف البدایة البد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن مرشوع القانون ا�ي حنن بصدد 

صندوق م�اقش�ته ٔ�ضاف ٕاىل دا�رة املس�تف�د�ن من ال�س��قات املالیة ل 
التاكفل العائيل، لك من أ�والد مس�تحقي النفقة �الل ق�ام العالقة 

الزوج�ة بعد ثبوت عوز أ�م، وأ�والد مس�تحقي النفقة بعد احنالل م�ثاق 
الزوج�ة وثبوت عوز أ�م، ومس�تحقو النفقة من أ�والد بعد وفاة أ�م، 

  .س�تحقة �لنفقةالنفقة من أ�طفال املكفولني، والزو�ة املعوزة امل  ومس�تحقو
ؤ�شار املرشوع ٕاىل ٔ�ن ال�س��قات املالیة �لصندوق، �س�تف�د مهنا 
الف�ات املذ�ورة ٕاذا ت�ٔخر تنف�ذ املقرر القضايئ احملدد �لنفقة ٔ�و تعذر لعرس 

طلب �س�تفادة  احملكوم �لیه ٔ�و غیابه ٔ�و �دم العثور �لیه، الف�ا ٕاىل ٔ�ن
ائیة املصدرة �لمقرر القضايئ من الصندوق یقدم ٕاىل رئ�س احملمكة �بتد

احملدد �لنفقة ٔ�و امللكفة �لتنف�ذ ٔ�و اليت یو�د يف دا�رة نفوذها موطن ٔ�و حمل 
  .ٕاقامة مقدم الطلب

وكام ٔ�كد الس�ید الوز�ر يف العرض ا�ي تقدم به ٔ�ن هذا الصندوق 
هيدف ٕاىل حتق�ق �س�تقرار �ج�عي �رب �ل العراق�ل املادیة 

تعرتض احلیاة الیوم�ة لٔ�رس املعوزة، ومن ٔ�مهها مس�ٔ� و�ج�عیة اليت 
نفقة املطلقة ؤ�بناهئا؛ ح�ث خصص لهذا الصندوق �الفا مالیا یصل ٕاىل 

  .ملیون درمه مغريب 160
  احملرتم؛ الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون؛
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

ملغريب �لشغل؛ بعد دراس��ا ملق�ضیات مرشوع ٕاننا يف فریق �حتاد ا
املتعلق بصندوق التاكفل العائيل وم�اقش�ته ��لجنة ا�تصة،  41.10القانون 

جند ٔ�ن�ه ق�د ح�اول ٔ�ن یوس�ع من دائـرة املس�تف�د�ن من ال�س��ق�ات املال��ة 
املقدمة من طرف الصندوق، وذ� ل�شم�ل الزوج�ة املعوزة وأ�والد 

فق�ة خ�الل ق��ام العالق�ة الزوج��ة، ٕالـى �انب أ�والد مس�تحقـي الن
امل�ادة الثانیة من مرشوع (مس�تحقي النفق�ة بع�د احن�الل م���اق الزوج��ة 

ب��د ٔ�ن حم�اوالت املشـرع هاته تظ�ل حم�شم�ة، وال ).83.17القانون رمق 
س تعك�س ٕارادت�ه من وراء ٕا�داث هذا الصندوق، واملمتث� يف ٕاقرار و�كر�

م�دٔ� التاكفل والتضامن العائيل بني ٔ�فراد ا�متع، ح�ث یظل �مس ا�ي 
، اسام شلكیا طاملا ٔ�نه )صندوق التاكفل العائيل(ٔ�طلق �ىل هذا الصندوق 

، اكٔ�طفال املهملني "العائ�"یقيص ف�ات واسعة تد�ل حتت مسمى 
ال تتوفـر �ىل اليت (والوا��ن املعوز�ن، واملرٔ�ة املطلق�ة املعوزة �ري أ�م 

، ٕاذ ت�م رص�د ا�صصات املالیة له�ذا الصندوق �ع�م ٔ�طف�ال املرٔ�ة )ٔ�بناء
املطلق�ة، ول��س �ع�م املرٔ�ة املطلق�ة، اليت س�تظل حتت وط�ٔة الفقـر 
والهشاش�ة، مع العمل ٔ�ن ٔ��لب ال�س�اء املطلق�ات ال یتوفّـرن �ىل ٔ�ي دخ�ل 

  .ق�ار
احملدث  41.10عدل �لقانون رمق امل 83.17ٕان مرشوع القانون رق�م 

لصندوق التاكفل العائلـي، ٕاذا مكن من �ة ٔ�طفال أ�م املعوزة املطلق�ة 
�لصندوق،  املالیة ؤ�طفال الزو�ة املعوزة من �س�تفادة من ال�س��قات

ما زالـوا فٕان�ه من �ة ٔ�خرى ق�د ٔ�قصـى ف��ات ٔ�خرى من أ�طف�ال، 
ش �ج�عـي، اكٔ�طف�ال املولود�ن �ارج �رزحون حتت وق�ع القهـر وا�هتم��
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مؤسسة الزواج، م�ع العل�م ٔ�ن ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، ق�د تق�دم 
، بتوص��ة “وضع��ة املساواة واملناصف�ة �ملغـرب“ من �الل تقر�ره حول 

تتعلق بتوس��ع نط�اق ا�ع�م املق�دم يف ٕاط�ار صندوق التاكف�ل العائلـي، 
  .املولودیـن �ارج ٕاط�ار الزواج ل�شمل أ�طف�ال

ٔ�ضف ٕاىل لك هذا فٕان املرشوع قانون املعروض �لمصادقة �ىل 
اجللسة العامة وا�ه الف�ات املس�تف�دة من ا�صصات املالیة �لصندوق 
ٕ�جراءات مسطریة وٕاداریة معقدة، مع العمل ٔ�ن املس�توى التعلميي لهذه 

  طول �متتد شهورا، ح�ثالف�ات ضعیف �دا، كام ٔ�ن هذه إالجراءات قد ت

ٕان شهادة العوز املسلمة من طرف الوايل ٔ�و العامل قد ال حتصل �لهيا أ�م  
املطلقة ٕاال بعد شهور من العناء جر� بني ردهات املصاحل إالداریة، هذا 
�ىل �الف املرشع التو�يس، ا�ي اكتفى فقط �ٕالشارة ٕاىل رضورة وجوب 

  .ٕاهامل أ�والدتقدمي طلب �س�تفادة مع ٕاثبات قضیة 
و�لیه، فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل، �لرمغ من هذه 

 41.10املعدل �لقانون رمق  83.17إالشاكالت، ومبا ٔ�ن مرشوع القانون رق�م 
�مة رمغ بعض النقائص،  احملدث لصندوق التاكفل العائلـي، �اء ٕ�جيابیات

  .فٕا� نصوت �ٕالجياب �ىل نص املرشوع


