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  155 مقر اجللسةحمرض 

 ).م2018 ٔ��ریل 24(هـ 1439 عبانش  07 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس لرئ�س ثاين، اخللیفة ال إالاله احللوطياملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
�ق�قة ا، ٕابتداء من السا�ة الرابعة و ثالث وعرشون دق�قة: التوق�ت

  .أ�ربعني مساء
یقيض  84.13وع قانون رمق ا�راسة والتصویت �ىل مرش : �دول أ�عامل

  .ٕ��داث مؤسسة أ�عامل �ج�عیة لٔ�شغال العموم�ة

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

  :، رئ�س اجللسةاحللوطياملس�شار الس�ید عبد إال� 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل موال� رسول هللا

  .یةٔ��لن عن اف�تاح اجللسة ال�رشیع 
  السادة الوزراء،

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

یقيض ٕ��داث مؤسسة أ�عامل �ج�عیة لٔ�شغال العموم�ة،  84.13رمق 
  .واملودع �ى مك�ب ا�لس من �ن الس�ید رئ�س احلكومة

  .ع القانوناللكمة �لحكومة لتقدمي مرشو

  :التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء وز�ر ،الس�ید عبد القادر عامرة
�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل موال� رسول هللا و�ىل �ٓ� 

  .وحصبه
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ندرج يف هاذ املرشوع ا�ي تفضلمت �ٕال�الن عنه، الس�ید الرئ�س، ی 

ٕاطار ا�هودات اليت ما ف�ئت وزارة التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء 
تبذلها من ٔ��ل حتسني اخلدمات �ج�عیة اليت تقد�ا ملوظفهيا، �رب 
مؤسسة أ�عامل �ج�عیة لٔ�شغال العموم�ة، وذ� من �الل ٕا�داث 

ادئ احلاكمة ٕاطار قانوين ميكن من تطو�ر هیالك هذه أ��رية وتفعیل م�
  .اجلیدة يف نظم �س�یريها وحتسني ٔ�داهئا لیوا�ب تطلعات املنخرطني

لٕالشارة، الس�یدات والسادة املس�شار�ن، مؤسسة أ�عامل �ج�عیة 
، طبقا ملق�ضیات الظهري الرشیف 1982لٔ�شغال العموم�ة ٔ��ش�ت س�نة 

فني لتجس�ید وتعز�ز روح التعاون بني خمتلف املوظ 1958نونرب  15د�ل 
وأ�عوان العاملني مبصاحل الوزارة، وذ� من �الل �ه�م مبختلف 

  .1990شؤوهنم �ج�عیة، وقد حصلت �ىل املنفعة العامة س�نة 
م�ذ ذ� احلني عرفت هذه املؤسسة تطورا �ىل املس�توى الهیلكي 
و�ىل صعید اخلدمات اليت تقدم �لمنخرطني، و�س�ل ا�ٓن ٔ�نه اك�ن وا�د 

م�خرط،  5000املنجزات، توفري السكن ملا یقارب من العدد د�ل 
اس�تفادة املنخرطني من الت�ٔمني الصحي التمكیيل �لنظام التعاضدي والت�ٔمني 
�ىل احلیاة والعجز الشامل، وت�ٔمني النقل الطيب �س�تع�ايل وإالسعاف 

، )م�خرط 16000ٔ�كرث من (التقين و�س�تفادة كذ� من التقا�د التمكیيل 
طب�ب  77(ع ٔ�طباء يف مجیع �خ�صاصات �ىل الصعید الوطين التعاقد م

، الق�ام كذ� حبمالت طبیة وحتس�س�یة �ىل الصعید الوطين )م�عاقد
، وتقدمي مسا�دات وم�ح �لموظفني ذوي )مس�تف�د س�نو� 11000(

السالمل ا�نیا، مبناس�بة شهر رمضان، ا�خول املدريس، متدرس أ�یتام، 
يف وفاة الوا��ن، مث احلج، تقدمي سلفات بدون  التفوق ا�رايس، تعزیة

فوائد لفائدة املنخرطني، تنظمي ر�الت ؤ��شطة ذات طابع �رفهي�ي 
واج�عي �ىل مس�توى خم�ت أ�طفال و�صطیاف العائيل و�كرمي 
املتقا�د�ن ور�الت العمرة، وكذا ٕا�رام اتفاق�ات الرشاكة والتعاون مع 

  .مؤسسات معوم�ة وطنیة ودولیة
ومن ٔ��ل �س�ت�ابة حلاج�ات وتطلعات املنخرطني، تعمل ٔ��زة 
املؤسسة �الیا �ىل ٕا�داد ٕاسرتاتیجیة عرشیة، �ر�كز �ٔ�ساس �ىل جتوید 
و�رش�ید اخلدمات اليت تقد�ا، وضع وحتیني مواثیق ومساطر �س�تفادة 
من اخلدمات، وتعز�ز التواصل مع املنخرطني، تفعیل دور الفروع احمللیة 

الس اجلهویة، و�ه�م �لرشاحئ الضعیفة واملتوسطة من م�خرطني، وا�
  .وذ� بتوج�ه العدید من اخلدمات ؤ�قلمهتا لصاحل هذه الف�ات

مث �ه�م ��ال الثقايف والر�يض والرتفهي�ي وٕاح�اء ا�ا�رة امجلاعیة 
لٔ�شغال العموم�ة و�رس�یخ روح �ن�ء، و�اصة �ل�س�بة �لمنخرطني 

  .بابالش� 
املرشوع ا�ي بني ید�مك، الس�یدات والسادة املس�شار�ن، هو 

ٔ�بواب، وقد نوقش يف  5مادة م�ضمنة يف  21مرشوع قانون یتكون من 
ا�لجنة املوقرة، ؤ�د�لت �لیه �دد من التعدیالت من طرف فرق أ��لبیة 

  .وفرق املعارضة
دة ٔ�ود هبذه املناس�بة ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر ٕاىل مجیع الس�یدات والسا

املس�شار�ن ٔ�عضاء جلنة ا�ا�لیة وامجلا�ات الرتابیة والب��ات أ�ساس�یة �ىل 
�ه�م، ٔ�وال، و�ىل املشاركة البناءة يف ٕاخراج هذا املرشوع هبذه الصیغة 
املقدمة ٕالیمك الیوم، كام ٔ�نوه ��هودات اليت بذ�هتا مجیع الفرق و�لروح 

املرشوع، ا�ي س�یكون � ال  إالجيابیة اليت طبعت النقاش، واليت ٔ�غنت
حما� وقع ٕاجيايب ٕان شاء هللا �ىل نفوس املوظفني واملنخرطني، وسريىق 

  .بعمل املؤسسة ٕاىل املس�توى امل�شود
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

�ات أ�ساس�یة لتقدمي اللكمة ملقرر جلنة ا�ا�لیة وامجلا�ات الرتابیة والب� 



  2018 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

2 

 )2018 ٔ��ریل 24( 1439 شعبان 7

  .ٕاذن وزع التقر�ر. تقر�ر ا�لجنة
ٔ�ف�ح �ب املناقشة، نعم؟ ٕاذن املدا�� د�ل الفریق �س�تقاليل 
�لو�دة والتعادلیة س�یقدمه كتابة، فریق أ�صا� واملعارصة س�یقدمه كتابة، 
فریق العدا� والتمنیة س�یقدمه كتابة، الفریق احلريك كذ�، فریق التجمع 

ٔ�حرار كذ� كتابة، �حتاد العام ملقاوالت املغرب، الفریق الوطين ل
�شرتايك، فریق �حتاد املغريب �لشغل، الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي 
�ج�عي، مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، كذ� س�یقدم كتابة، 

  .مجمو�ة العمل التقديم كذ�
  .ٕاذن منر ٕاىل التصویت �ىل مواد املرشوع

  :ٔ�طرح املادة أ�وىل كام �د�هتا ا�لجنة
  .ٕاجامع: املوافقون

  .ٕاجامع: املادة الثانیة كام �د�هتا ا�لجنة
  .ٕاجامع: املادة الثالثة كام �د�هتا ا�لجنة

  .ٕاجامع: املادة الرابعة كام ٔ�ضافهتا ا�لجنة
�د�هتا ا�لجنة، وورد �ش�ٔهنا تعدیل من الفریق �س�تقاليل  5املادة 

، ق�ل ٕاضافة 4دلیة، و�شري ٔ�ن هذه املادة اكنت حتمل رمق �لو�دة والتعا
ا�لجنة ملادة �دیدة وٕا�ادة �رت�ب مواد هذا النص، ٕاذن فه�ي س�تقدم �ىل 

  .، تفضل الفریق �س�تقاليل5ٔ�ساس ٔ�هنا تعدیل يف املادة 

  :املس�شارة الس�یدة �دجية الزويم
  .شكرا الس�ید الرئ�س

یك السكن لفائدة املنخرطني حنن نود تعدیل هذه املادة ل�سهیل متل 
ومسا�دهتم وتقدمي العون هلم عن طریق ٕا�داث تعاونیات ووداد�ت 
سك�یة واملسا�دة �ىل ت�ٔس�سها ومتویلها يف ٕاطار اتفاق�ات، ونضیف فقرة 
�دیدة م�ح ال�س��قات، حتدد طریقة اسرت�اعها لٔ�عوان الراغبني يف اق�ناء 

لمسؤولني يف وزارة التجهزي، اكن بناء ٔ�و رشاء مسكن، وهذا اكن ت��عطى � 
�یتعطى هلم �س��قات و�س��قات �برية، ٕاذن ٔ�وال �الش �ادي نرتاجعو �ىل 
مك�سب و�الش �ادي نرتاجعو �ىل الف�ة اليت من أ��دى ٔ�ن �س�تف�د 
من أ�عامل �ج�عیة ويه ٔ�ن حتصل �ىل �س��قات طبعا بفوائد م�خفضة 

�س��قات ٕال�انة ذوي ا��ل احملدود ٔ�و بدون فوائد، املهم ٔ�ن �كون هناك 
  .�لولوج ٕاىل السكن الالئق

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

 . اللكمة �لحكومة

  :وا�لو��س��ك واملاء والنقلالس�ید وز�ر التجهزي 
  الس�ید الرئ�س، 

هذا التعدیل ا�يل تقدم به الفریق �س�تقاليل مشكورا نوقش 
 يف الشق د�لو أ�ول اح�ا كنعتربو ٔ�ن هناك هذا ٔ�وال. �س�تفاضة يف ا�لجنة

، �سهیل متلیك السكن لفائدة 5املعىن م�ضمن يف البند أ�ول د�ل املادة 
املنخرطني ومسا�دهتم وتقدمي العون هلم، سواء عن طریق ٕاجناز مشاریع 
سك�یة بصفة م�ارشة ٔ�و عن طریق الرشاكة واملسا�دة �ىل ٕا�داث 

  .ذا اخلصوصتعاونیات وت�ٔطريمه هب
هاذ القضیة املالیة يه مرتبطة كذ� �لشق الثاين د�ل التعدیل ا�يل 
تیطالب ف�ه الفریق �س�تقاليل مبنح �س��قات حتدد طریقة اسرت�اعها 

  .لٔ�عوان الراغبني يف اق�ناء ٔ�و بناء سكن
الس�یدة املس�شارة ٔ�شارت لوا�د املس�ٔ�، ٔ�وال هذه مؤسسة س�تؤسس 

رص د�ل وزارة التجهزي والنقل مقدمة املرشوع �ىل ٔ�ن مبق�ىض قانون، واحل
هاذ املؤسسة �كون عندها التوازن املايل د�لها، و�اء هذا القانون كذ� 
لیقطع مع �دد من املامرسات ا�يل وقعت فهيا جتاوزات وا�يل اكنت حمط 
وا�د العدد د�ل املالحظات د�ل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، �لام ب�ٔنه 

د�ل طلب بعض ال�س��قات حلاالت معینة خمصوص هبا أ�عوان  إالماكنیة
  .والطبقات الضعیفة ٔ�و املتواضعة، هذا مكفول مبق�ىض القانون

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .و�لتايل التعدیل مرفوض الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  :ٕاذن ٔ�عرض التعدیل �لتصویت

  ؛27= املوافقون �ىل التعدیل
  ؛22= املعارضون

  .ال ٔ��د: ملمتنعون عن التصویتا
  .ٕاذن ٔ�عرض املادة اخلامسة �لتصویت

  ؛27= املوافقون �ىل املادة كام �دلت
  ؛22= املعارضون
  .0= املمتنعون

  .ٕاجامع: ٔ�عرض املادة السادسة كام �د�هتا ا�لجنة
  .املادة السابعة كام �د�هتا ا�لجنة

ن، أ�ول من الفریق املادة الثام�ة كام �د�هتا ا�لجنة وورد �ش�ٔهنا تعدیال
�س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، والثاين من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة 

ومن بعد الرتت�ب ٔ�صبح رمقها  �7لشغل، و�لطبع هاذ املادة اكنت مرمقة رمق 
8.  

  .اللكمة ملقديم التعدیل أ�ول من الفریق �س�تقاليل

  :املس�شارة الس�یدة �دجية الزويم
ذه املادة، الس�ید الرئ�س، الس�ید الوز�ر، حنن حناول ٔ�ن يف ه ،ٕاذن

یعهد ٕاىل جملس التوج�ه "نعدل املقرتح ا�ي �اءت به احلكومة، وهو 
بغینا �زیدو �ذف الفقرة املتعلقة بت�دید الصفقات ما :" والت��ع املهم التالیة

  .دام هناك قانون م�ظم، اك�ن قانون م�ظم، ٕاذن ما عند�ش ند�روه هنا�
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املتعلقة مبراق�ة املؤسسة، ح�ث �لت املؤسسة  �10ذف الفقرة  ،نیا�
مكرر  8تمت مراق�هتا من طرف املف�ش�یة العامة �لاملیة، ٕاضافة مادة �دیدة 

�كون �ام جلنة التوج�ه واملراق�ة جمانیة مع ا�عوة ٕاىل �س�تفادة من "
  ".موظفي ؤ�طر الوزارة ا��ن یو�دون يف �ا� الق�ام بوظیفة

  .احلا� �لوظیفة.. عدیل الفقرة ت

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .اللكمة �لحكومة
عندمك يف . 8قلنا يه ا�يل مسیهتا املادة  7املادة .. نعم؟ اح�ا عند�

  .التعدیل املوضوع حول املنظامت النقابیة أ�كرث متثیلیة
.  الرتت�بكنقول دامئا ب�ٔنه وقع تغیري، وقع تغیري يف. �د�هتا ا�لجنة 7املادة 

، 7مايش املادة  8املادة ا�يل كتلكموا فهيا �ىل النقا�ت يه ٔ�صبحت املادة 
، ال قلهتا، قلهتا ٔ�نه اكنت عندمك مادة مكررة ح�دوا املادة 8يه املادة 

 8هاذي ٕا�ادة الرتت�ب ٔ�صبحت ا�ٓن املادة . املكررة وداروا ٕا�ادة الرتت�ب
 .7يه املادة 

  :الزويم �دجيةاملس�شارة الس�یدة 
ٕاذن اح�ا �رید ٔ�ن نقول ب�ٔن . اجلدیدة 8القدمية  7عند� تعدیل يف املادة 

، كنقولو �اص �كون 6ذاك �نت�ا�ت ا�يل �ادي تد�ر و��ذ مهنا 
النقا�ت ا�ٔكرث متثیلیة ٔ�ن هذه النقا�ت ا�ٔكرث متثیلیة راه مت �نت�اب 

ا انت�ا�ت ٔ�خرى �لهيا، وراها اكینة موجودة، و�الش �ادي ند�رو اح�
حبال ا�يل �یوقع يف صندوق التقا�د وذاك اليش وكنولیو ند�رو التصویت يف 

  . قلب تصویت
حنن نقول ب�ٔن املمثلني احلق�ق�ني والرشعیني ا�ميقراطیني يف �كر�س 

یعیهنم الس�ید  6العملیات �نت�ابیة وهو النقا�ت ا�ٔكرث متثیلیة، و�لتايل 
  .12ٔ�كرث متثیلیة فقط، من النقا�ت ا 6الوز�ر و

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

 .اللكمة �لحكومة

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  ،الس�ید الرئ�س

هذا املوضوع كذ� نوقش، ؤ�� رشحت �لسادة ٔ�عضاء ا�لجنة ٔ�نه ٔ�وال 
هو ٔ�صبح جملس د�ل التوج�ه واملراق�ة، راعینا ف�ه التوازن �ل�س�بة 

طني ال�ش�یطني واملتقا�د�ن فأ�عضاء د�هلم س�مت انت�اهبم، وقلت �لمنخر 
ب�ٔنه هذا �نت�اب �ادة حترض ف�ه النقا�ت ٔ�هنا م�وا�دة، فهو انت�اب 
مف�وح م�ارش وأ�طراف أ�خرى اليت تعیهنا اك�ن الرئ�س ا�يل هو الوز�ر، 
 واح�ا �لكمنا �ىل هذا املوضوع ؤ�مهیته �ل�س�بة ملؤسسات أ�عامل

�ج�عیة ٔ�ن تیعطهيا الضامن د�ل اخنراط إالدارة، واك�ن ممثل د�ل وزارة 
د�ل  6املالیة �ش نضمنو ٔ�ن وزارة املالیة �كون مسا�رة �لمؤسسة، ف 

  . أ�عضاء لكهم س�یكونون م�تخبني �القرتاع املبارش
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید الوز�ر

 .تفضل، تفضل.. یل أ�ولٔ�عرض التعد

  :عبد العز�ز بنعزوز الس�یداملس�شار 
نعتقد ٔ�ن هناك نفس التعدیل يف نفس املادة بنفس املضمون من مجمو�ة 

  .الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
ال، التعدیلني م�فصلني، نفس املوضوع ولكن كندوزو التعدیل أ�ول 

 .ما ف�ه مشلك. لتعدیل الثاين�لتصویت، ومن بعد منش�یو � 

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .دقائق �ل�شاور 5ٔ�طلب، الس�ید الرئ�س، 

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
ال، اكن ممكن ق�ل من ال�شاور، اكن ممكن یتقدم الفریقني جبوج اكن 
ممكن یتقدموا بتعدیل وا�د، ٔ�ما ؤ�نه تقدموا بتعدیلني اثنني، التعدیل أ�ول 

ق حمرتم والتعدیل الثاين لفریق حمرتم، ول�س تعدیال من طرف فریقني، لفری
  .هذا هو الس�ب

 .ٕاذن املوافقون
  . ٔ�عرض التعدیل أ�ول �لتصویت، املوافقون

  .دز� �لتصویت، دز� �لتصویت، ما كناقشوش
  ؛31= املوافقون

  ؛10= املعارضون
  .14= املمتنعون

  .لكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغلاللكمة ملقديم التعدیل الثاين، مجمو�ة ا

  :املس�شار الس�ید م�ارك الصادي
التعدیل ا�يل تقدم به الفریق احملرتم الفریق �س�تقاليل، و�لتايل 

  .ت�سحبوه ما دام ٔ�نه ا�لس وافق �لیه
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ٕاذن التعدیل الثاين حسب

  :�لتصویت كام �دلت 8ٔ�عرض املادة 
  ؛31= املوافقون
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  ؛10= املعارضون
  .14= املمتنعون

  .إالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 9املادة 
  .ٕاجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 10املادة 
  .ٕاجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 11املادة 
  .ٕاجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 12املادة 
كام �د�هتا ا�لجنة، وورد �ش�ٔهنا تعدیل من الفریق �س�تقاليل  13املادة 

من ق�ل،  12ادلیة، و�لطبع دامئا ب�ٔن هاذ املادة اكنت حتمل رمق �لو�دة والتع
  .ق�ل ٕاضافة ا�لجنة ملادة �دیدة وٕا�ادة �رت�ب املواد، اللكمة ملقديم التعدیل

  :املس�شارة الس�یدة �دجية الزويم
  الس�ید الرئ�س،

يف ٕاطار ٕارساء احلاكمة، تنقولو دامئا �اص جلن �ل�س�یري املايل يف ٕاطار 
�سا�د مد�ر "يف ٕاطار ما نطمح ٕالیه مجیعا، �ا نقرتح ب�ٔنه الشفاف�ة و

املؤسسة يف ٕاجناز �امه جلنٌة ٕاداریة تضم اكتبا �اما من بني ٔ�طر الوزارة، 
ا��ن یو�دون يف �ا� الق�ام �لوظیفة، ومسؤوال مالیا حتدد �امه يف ٕاطار 

والعمل  مسك حسا�ت املؤسسة وٕا�داد مجیع الو�ئق املالیة واحملاس�باتیة
  " �ىل حفظها، وكذا ٕا�داد التقر�ر املايل والس�نوي

وهنا �رید فقط ٔ�وال ٕارساء احلاكمة، كام قلت، وكذ� إالرشاك، وهذا 
ال�شار�یة وإالرشاك هو وا�د الطرف �بري يف ا�س�تور د�ل إالرشاك 

  .واملشاركة يف هذه أ�ش�یاء
  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .املس�شارة شكرا الس�یدة

  .اللكمة �لحكومة

  :وا�لو��س��ك واملاء والنقلالس�ید وز�ر التجهزي 
  الس�ید الرئ�س،

كام وحضت �لفریق �س�تقاليل، اح�ا ت��لكمو �ىل جلنة ٕاداریة، املادة 
تتقول تضم �ىل اخلصوص اكتبا �اما ومسؤوال مالیا تعیهنم السلطة  13

به الفریق �س�تقاليل، ٔ�ن هاذي ما یطل . احلكوم�ة امللكفة �لتجهزي والنقل
مؤسسة س�تكون عندها الشخصیة �عتباریة و�س�تقالل د�لها، وهذا 
تید�ل يف مصمي ما هو مرتبط �لسلطة التنف�ذیة، واش تعطي تلحق ٔ�و ما 
تلحقش، ٔ�ن التعدیل د�ل الفریق �س�تقاليل یفرض �ىل وزارة التجهزي 

�اما من بني ٔ�طر الوزارة، وهذا ال والنقل، كام �اء يف التعدیل، اكتبا 
ید�ل مضن الصالح�ات د�ل املؤسسة ال�رشیعیة ف� یتعلق هبذا ا�ال 

  .التنف�ذي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  ٕاذن التعدیل مق�ول ٔ�و ال مرفوض؟

  :وا�لو��س��ك واملاء والنقلالس�ید وز�ر التجهزي 
  .ال، مرفوض

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .البد من تذكري ذ�، ٕاذن التعدیل مرفوض من طرف احلكومة ٕاذن

  .ٔ�عرض التعدیل �لتصویت
  ؛28= املوافقون �ىل التعدیل

  ؛26= املعارضون لهذا التعدیل
  .3= املمتنعون

  :وبذ� كنعرض املادة الثالثة �لتصویت كام �دلت
  ؛28= املوافقون

  ؛26= املعارضون
  .3= املمتنعون

  .ٕاجامع: �لجنةكام �د�هتا ا 14املادة 
  .ٕاجامع: كام ٔ�ضافهتا ا�لجنة 15املادة 
  .ٕاجامع: 16املادة 
  .ٕاجامع: 17املادة 
  .ٕاجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 18املادة 
  .ٕاجامع: 19املادة 
  .كام �د�هتا ا�لجنة ٕاجامع 20املادة 

  :ٔ�عرض املرشوع �رم�ه �لتصویت
  .مرشوع القانون كام �دل، فعال.. املوافقون 

  .ٕاجامع: وع �رم�ه �لتصویتٔ�عرض املرش 
یقيض  84.13ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون 

  .ٕ��داث مؤسسة أ�عامل �ج�عیة لٔ�شغال العموم�ة كام �دل
  .وشكرا �لجمیع

 .ورفعت اجللسة
  .املدا�الت املك�وبة املسلمة �لرئاسة: امللحـــــق

  :مدا�� الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة -1
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
ٕان الفریق �س�تقاليل مب�لس املس�شار�ن وهو یناقش هذا املرشوع 
قانون، ا�ي �ك�يس ٔ�مهیة �اصة، نظرا لبعده �ج�عي یعترب ٔ�ن أ�عامل 
�ج�عیة �اكفة القطا�ات الوزاریة مؤسسة حتظى وت�سم ب�ٔمهیة �اصة 
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ت دا�ل دا�رة اه�ماته، اليشء ا�ي �ذا به، لیتقدم جبم� من التعدیال
الرام�ة ٕاىل جتوید املرشوع ح�ث ق�لت احلكومة ٔ�ربعة مهنا، لكها 

�ريم ٕاىل جعل مؤسسة أ�عامل �ج�عیة يف مس�توى ) التعدیالت(
  .تطلعات لك املوظفات واملوظفني والريق حباكمة تدبريها

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

  السادة املس�شارون احملرتمون،
ت �ج�عیة اليت تضطلع هبا الوزارة واحلكومة معا، جيب ٕان اخلدما

ٔ�ن �كون ن���ة حوار اج�عي �اد ومسؤول وذ� عن طریق ٕارشاك 
الفرقاء �ج�عیني، هبدف �ل مج� من �خ�الالت اليت تع�شها الطبقة 
الشغی�، ويف مقدمهتا الرفع من أ�جور وحتسني وضعیة املوظفني، 

وا�شغاالهتم لتوفري ٔ��سب الرشوط والظروف �لعمل و�ه�م هبمو�م 
  .والعطاء

ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل، ندعو وٕ�حلاح ٕاىل رضورة ٕایالء اجلانب 
�ج�عي ما �س�تحقه من عنایة وذ� �دمة �لموظف، مع رضورة تقویة 
العمل الس�یايس والنقايب يف بالد� �دمة لالس�تقرار، وا�رتام ا�متثیلیة 

ملن��قة عن انت�ا�ت م�ادیب العامل وممثيل املس�ت�دمني واملوظفني، النقابیة ا
وذ� �كر�سا ملبدٔ� ا�ميقراطیة والشفاف�ة املنصوص �لهيام دس�تور�، كام 
ندعو كذ� يف الفریق �س�تقاليل ٕاىل ٕاخضاع املؤسسات �ج�عیة ٕاىل 

احلاكمة  �ٓلیة املراق�ة واحملاس�بة واحلرص �ىل جعلها ملزتمة بتفعیل ضوابط
والشفاف�ة والزناهة يف التدبري وال�س�یري إالداري واملايل، وربط املسؤولیة 
�حملاس�بة حملاربة لك �خ�الالت اليت تعرفها بعض مجعیات أ�عامل 

  .�ج�عیة
كام �شدد يف الفریق �س�تقاليل �ىل رضورة توس�یع دا�رة اخلدمات 

املتقا�د�ن، وذ� ا�رتافا مبا �ج�عیة ل�شمل اكفة املوظفني، مبن فهيم 
  .ٔ�سدوه لوطهنم من �لیل أ�عامل

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

  السادة املس�شارون احملرتمون،
ٕان الفریق �س�تقاليل یؤكد ٔ�ن مؤسسة أ�عامل �ج�عیة ت�ٔيت يف 

ي تضطلع ٕاطار القضاء �ىل التدبري �رجتايل لهذا ا�ال، وتقویة ا�ور ا�
به من ٔ��ل توفري �دمات السكن الالئق والص�ة والت�ٔمني وتطو�ر اجلانب 

  .الثقايف �لموظفني وخصوصا ذوي ا��ل احملدود

 :ق أ�صا� واملعارصةیمدا�� فر  -2
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق أ�صا� واملعارصة مب�لس املس�شار�ن 
یقيض ٕ��داث مؤسسة أ�عامل  84.13ن رمق ملناقشة مضامني مرشوع قانو

  .�ج�عیة لٔ�شغال العموم�ة
وامسحوا بدایة ٔ�ن ٔ��رب لمك عن ا�زتاز� �لروح إالجيابیة اليت طبعت 
ٔ�شغال هذه ا�لجنة املوقرة والتفا�ل مع مجموع التعدیالت املقدمة من ق�ل 

 ٕاغناء وجتوید لك الفرق وا�مو�ات الربملانیة واليت اكنت هتدف مجیعها ٕاىل
  .هذا املرشوع قانون املعروض �ىل ٔ�نظار� الیوم

ٕاننا الیوم، الس�ید الرئ�س احملرتم، ٔ�مام مر�� �دیدة يف تعز�ز اخلدمات 
�ج�عیة املقدمة ٔ�طر وموظفي إالدارات العموم�ة ومن ب�هنم موظفي 

عامل قطاع أ�شغال العموم�ة هبدف الريق حباكمة تدبريها ومتتیع مؤسسة ا�ٔ 
�ج�عیة لٔ�شغال العموم�ة �لشخصیة املعنویة مع ما یعنیه ذ� من 
اس�تقالل مايل وٕاداري �ىل غرار �يق املؤسسات �ج�عیة بقطا�ات 

  .وزاریة مماث�
ف�قدر �مثی��ا ملضامني هذا املرشوع ا�ي ی�ٔيت يف س�یاق جتوید 

ا�متثیلیة من �الل  اخلدمات �ج�عیة، بقدر ما نعیب تغی�ب ا�ميقراطیة
ٕاقرار م�دٔ� التعیني يف هیالك املؤسسة عوض تفعیل �ٓلیات �نت�اب تعز�زا 

  .�لشفاف�ة وٕاعامال ملبادئ ا�ميقراطیة يف هذا القطاع
ن�ٔمل، الس�ید الرئ�س احملرتم، ٔ�ن یعمل هذا املرشوع قانون �ىل جتوید 

ظفني املن�س�بني اخلدمات والريق بتدبري الش�ٔن العام �ج�عي لعموم املو 
�لقطاع، ؤ�ن �رىق النتظاراهتم كام ندعو الوزارة ٕاىل رضورة ٕا�داث فروع 

  .�ویة لهذه املؤسسة تقریبا �ل�دمات املقدمة للك املن�س�بني لهذا القطاع
للك هذه �عتبارات فٕاننا يف فریق أ�صا� واملعارصة نصوت �ٕالجياب 

سسة أ�عامل �ج�عیة یقيض ٕ��داث مؤ  �84.13ىل مرشوع قانون رمق 
 .لٔ�شغال العموم�ة

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

  السادة الوزراء احملرتمون،
  احملرتمون، املس�شارونالسادة والس�یدات 

ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن  �رشفين ٔ�ن
املتعلق ٕ��داث  84.13العامة �لتصویت �ىل مرشوع قانون رمق  �جللسة

مؤسسة أ�عامل �ج�عیة لٔ�شغال العموم�ة، ويه م�اس�بة �س�تعرض فهيا 
موقف فریق�ا خبصوص املق�ضیات وأ�حاكم اليت �اء هبا مرشوع هذا 
القانون، وذ� لٔ�مهیة اليت متزيه، �عتباره �رتبط ب��ظمي مؤسسة ح�ویة 

بة لرشحية واسعة من موظفي �دد من القطا�ات الهامة ممث� يف �ل�س� 
  .قطا�ات النقل والتجهزي وا�لوجس��ك واملاء

ٕان مرشوع القانون ا�ي حنن بصدده والرايم ٕاىل �رتقاء �مجلعیات 
العام� �لقطاع ٕاىل مؤسسة �متتع �لشخصیة �عتباریة و�س�تقالل املايل 

غالها وتوس�یع اخلدمات اليت تقد�ا، وكذا مع تدق�ق وتطو�ر �ٓلیات اش�ت
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توس�یع قا�دة املشمولني خبدماهتا، ملن ش�ٔنه ٔ�ن �رتقي، بدون شك، ��ور 
الهام ا�ي تضطلع به �لهنوض �لبعد �ج�عي �لقطا�ات املعنیة وجتاوز 

  .النقائص اليت تعرتیه
هيدف هذا املرشوع ٕاذن، ٕاىل ٕا�داث وتدبري و�منیة لك املشاریع 

هادفة ٕاىل ٕاجناز ٔ�عامل ذات طابع اج�عي لفائدة موظفي ؤ�عوان القطاع ال 
  :احلكويم املعين، ومن بني ٔ�مه اخلدمات اليت س�تقد�ا املؤسسة

�سهیل متلیك السكن لفائدة املنخرطني ومسا�دهتم وتقدمي العون هلم  -
سواء عن طریق ٕاجناز مشاریع سك�یة بصفة م�ارشة ٔ�و عن طریق الرشاكة 

 ا�دة �ىل ٕا�داث تعاونیات وت�ٔطريها هبذا اخلصوص؛ٔ�و املس
 املسامهة يف امحلایة والتغطیة الطبیة و�ج�عیة لفائدة املنخرطني؛ -
ٕا�داث م�ش�ٓت ذات صبغة اج�عیة وثقاف�ة و�رفهيیة ور�ضیة  -

 ومراكز اصطیاف وخم�ت لقضاء العطل لفائدة املنخرطني و�ائالهتم؛
 يف الق�ام مبناسك احلج؛ تقدمي ا�مع املايل �لراغبني -
م�ح قروض اج�عیة وٕا�ا�ت مادیة ٔ�و عی��ة بصفة اس�ت��ائیة لتلبیة  -

�اج�ات مس�تع�� وطارئة �لمنخرطني و�ائالهتم وفق ضوابط حتدد يف 
  .النظام ا�ا�يل �لمؤسسة

و�ريها من اخلدمات اليت یفرتض �ملؤسسة الق�ام هبا �ىل ٔ�مكل و�ه 
املعنیني يف ٕاطار من الشفاف�ة واملصداق�ة  لتلبیة طمو�ات وانتظارات

  .واحلاكمة اجلیدة
وجندد الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن حتق�ق هذه أ�هداف لن یت�ٔىت ٕاال من �الل 
مق�ضیات قانونیة وتنظميیة �دیدة، تعید �عتبار �لعمل �ج�عي، ملا 
یلعبه من دور ٔ�سايس يف الرفع من ٕانتاج�ة ومردودیة املوظف، وإالسهام يف 

�ق �س�تقرار النفيس و�ج�عي ا�ي هو الركزية أ�ساس�یة يف حتق 
  .التحفزي وال�شجیع �ىل مزید من العطاء

و�ىل هذا أ�ساس، اس�ت�ٔ�ر هذا املرشوع �ه�م فریق�ا ا�ي اكن � 
ٕاسهام مقدر يف م�اقشة مق�ضیاته، وذ� بغیة حتسني وجتوید مق�ضیاته 

ومن هذا املنطلق، معد فریق�ا مبعیة . والوقوف �ىل �ٓلیات اش�تغال املؤسسة
فرق ومجمو�ة أ��لبیة ٕاىل اقرتاح مجمو�ة من التعدیالت واملالحظات اليت 

وقد مت اع�د �دد مهنا من . من ش�ٔهنا جتوید مق�ضیات مرشوع القانون
  : ق�یل
یتعلق أ�مر مبس�ت�ديم . حتدید الف�ة املس�تف�دة من �دمات املؤسسة -

ضو�ة حتت وصایة وزارة التجهزي والنقل املؤسسات العموم�ة املو 
وا�لو��س��ك واملاء وكذا ٔ�زوا�م ؤ�بناهئم يف �ا� انضامم مجعیات أ�عامل 
�ج�عیة التابعة لهذه املؤسسات �لمؤسسة بطلب من هذه امجلعیات ٔ�و 

 من �الل ٕا�رام اتفاق�ات �اصة بني هذه امجلعیات واملؤسسة؛
 املؤسسة �ىل تنظمي ٔ��شطة اج�عیة الت�ٔ�ید يف أ�عامل املس�ندة ٕاىل -

 وثقاف�ة و�رفهيیة ور�ضیة وٕا�الم�ة وتواصلیة لفائدة املنخرطني؛
بضوابط  4تق�د املؤسسة عند الق�ام �ٔ�عامل املس�ندة ٕا�هيا يف املادة  -

 ورشوط حتدد يف نظا�ا ا�ا�يل؛
ٕاىل " جملس التوج�ه والت��ع"تغیري امس ٔ��د ٔ�مه ٔ��زة املؤسسة من  -

�ىل اعتبار ٔ�ن املراق�ة يه ٔ�مه �مة جيب ٔ�ن " لس التوج�ه واملراق�ةجم"
یضطلع هبا هذا اجلهاز، مع ضامن متثیلیة وزارة �ق�صاد واملالیة وٕاس�ناد 

 رئاس�ته ٕاىل الوز�ر امللكف �لقطاع؛
 إالشارة ٕاىل �ا� فقدان العضویة ��لس وطریقة التعویض؛ -
ف رئ�سه ٕاىل �انب �يق توق�ع حمارض اج��ات ا�لس من طر  -

 أ�عضاء؛
تعز�ز �ام رئ�س ا�لس �لق�ام �قرتاح �دول ٔ�عامل اج��ات جملس  -

التوج�ه واملراق�ة واقرتاح مشاریع االتفاق�ات املزمع ٕا�را�ا من طرف 
 املؤسسة �ىل جملس التوج�ه واملراق�ة؛

تعز�ز موارد املؤسسة بتخصیص �س�بة من حصی� الغرامات املرتتبة  -
عن ا�الفات يف جمال السري اليت یمت معای�هتا من طرف ٔ�عوان املراق�ة 
التابعني لوزارة التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء، حتدد بقرار مشرتك بني 
وز�ر �ق�صاد واملالیة ووز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء، وكذا 

 ج�ه واملراق�ة؛مداخ�ل �قرتاضات املصادق �لهيا من طرف جملس التو 
الزتام املؤسسة بوضع �ر�مج معل س�نوي ٔ�و �ر�مج م�عدد  -

الس�نوات حيدد املشاریع وأ��شطة املراد ٕاجنازها لفائدة م�خرطهيا واخلدمات 
 ؛اليت تعزتم تقدميها هلم يف ٕاطار املوارد املتوفرة

النقل التلقايئ ٕاىل املؤسسة �لعقارات واملنقوالت وأ�صول اليت متلكها  -
اء ا�و� واملوضو�ة رهن ٕاشارة مجعیات أ�عامل �ج�عیة اخلاصة سو 

وكذا املوضو�ة رهن ٕاشارة  لٔ�شغال العموم�ة، و�دي أ�شغال العموم�ة
مجعیات أ�عامل �ج�عیة �لمؤسسات العموم�ة املنضمة �لمؤسسة ٔ�و اليت 

ال�سجیل متلكها هذه أ��رية، مع ٕاعفاء معلیة نقل هذه العقارات من رسوم 
 والتحف�ظ؛

�لول املؤسسة حمل امجلعیات السالفة ا��ر يف اس�ت�الص اكفة  -
 املس�تحقات النامجة عن ال�س��قات واملت�ٔخرات املتعلقة �لسلفات؛

ٕاعفاء املؤسسة من اكفة مس�تحقات ا�و� املرتتبة عن الرضیبة عن  -
لعموم�ة القمية املضافة امللزمة هبا مؤسسة أ�عامل �ج�عیة لٔ�شغال ا

  .القامئة
و�ىل اعتبار ٔ�ن هذا املرشوع �روم تنظمي مؤسسة ح�ویة من ش�ٔهنا 
ضامن وتعز�ز البعد �ج�عي ملوظفي القطا�ات املعنیة، مبا ی�سجم مع 
أ�هداف اليت جتعل املكون ال�رشي يف صلب �ه�م والركزية أ�ساس 

حما� يف ٕانتاج�هتم  �لس�یاسات العموم�ة يف خمتلف ا�االت، مما س��عكس ال
  .والق�ام مبها�م الوظیف�ة �ىل ٔ�مكل و�ه

و�لیه، فٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة س�نصوت �ٕالجياب �ىل مرشوع 
القانون �ٓملني ٔ�ن �كون مبثابة رافعة �مة من ش�ٔهنا تعز�ز كفاءات املوظف 

البعد  العمويم ببالد�، والريق مب�ال أ�عامل �ج�عیة مبا �سهم يف جودة
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  .�ج�عي يف قطاع الوظیفة العموم�ة
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :مدا�� فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب -4
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لوجس��ك واملاء احملرتم، 
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  رتم، الس�ید الرئ�س احمل
�مس فریق ب�ٔن ٔ�تناول اللكمة، ٔ�مام ٔ�نظار اجللسة العامة،  ٔ��رشف الیوم

 84.13 رمق مرشوع قانون�حتاد العام ملقاوالت املغرب، مبناس�بة م�اقشة 
، واليت یقيض ٕ��داث مؤسسة أ�عامل �ج�عیة لٔ�شغال العموم�ة

  .ب��ات أ�ساس�یةا�ا�لیة وامجلا�ات الرتابیة وال  تندرج مضن اخ�صاص جلنة
  الس�ید الرئ�س،

ق�د املصادقة، يف س�یاق بناء مر��  84.13ی�ٔيت مرشوع قانون رمق 
�دیدة �ىل مس�توى تدبري اخلدمات �ج�عیة �لمنخرطني كام �س�متد 
تو�اته �سرتاتیجیة من قوا�د وم�ادئ الوثیقة ا�س�توریة لفاحت یولیوز 

اجلیدة، �اكفؤ الفرص من ح�ث �رس�یخ قمي وم�ادئ احلاكمة  2011
  .والعدا� �ج�عیة

  الس�ید الرئ�س،
ٕاذا اكن مرشوع القانون احلايل يف صیغة مؤسسة لٔ�عامل �ج�عیة 
س�ميكهنا من ا�متتع �لشخصیة �عتباریة مبا یعنیه ذ� من اس�تقالل مايل 

وٕاداري �ىل غرار العدید من املؤسسات امللكفة بتدبري الش�ٔن �ج�عي 
دات وقطا�ات وزاریة ٔ�خرى، وهو ما س�ميكهنا من رفع الت�د�ت يف و�

و�سب الرها�ت �ملوازاة مع �ضطالع ب�ٔدوارها ووظائفها �ج�عیة يف 
ٔ�فق الريق �لش�ٔن �ج�عي �لموظفني، فٕاننا يف فریق �حتاد العام 

  .ملقاوالت املغرب، س�نصوت �ٕالجياب �ىل مرشوع هذا القانون
  .والسالم

  :املغريب �لشغل �حتاد�� فریق مدا -5
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق �حتاد املغريب مب�لس 
یقيض ٕ��داث مؤسسة أ�عامل  84.13املس�شار�ن ملناقشة مرشوع قانون

لٔ�شغال العموم�ة، هذه املؤسسة اليت من املفروض ٔ�ن �شلك �ج�عیة 
د�امة ٔ�ساس�یة �لهنوض �ٔ�وضاع �ج�عیة �لعاملني �لقطاع، من �الل 

وليك تقوم ��ور . توفريها خلدمات اج�عیة ٔ�ساس�یة ؤ��شطة م�نو�ة
املنوط هبا تعمل املؤسسة �اهدة �ىل توفري املوارد املالیة الرضوریة، 

د ال�رشیة املتخصصة يف جمال ال�س�یري، وهنج ٔ�سالیب التدبري واملوار 

احلدیثة حىت �متكن من تنف�ذ �راجمها �ج�عیة املسطرة يف �سرتاتیجیة 
العامة املوضو�ة من ق�ل ٔ��زهتا املؤسساتیة، فرتحب الرهان ا�ي یتو� يف 

مؤسسة ٕان ٕا�داث . أ��رية مصل�ة املوظفات واملوظفني العاملني �لقطاع
أ�عامل �ج�عیة لٔ�شغال العموم�ة �روم �ه�م والعنایة �جلانب 
�ج�عي �لعنرص ال�رشي، �عتباره العامل �سرتاتیجي وأ�سايس �لرفع 

 .من مس�توى العطاء إالداري
والبد من الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن مهنجیة ٕا�داد هذا النوع من مشاریع القوانني 

�شار�یة اس��اق�ة واس�رشاف�ة ومشاورات  جيب ٔ�ن �متحور حول مقاربة
موسعة دا�لیة مع املصاحل املركزیة واخلارج�ة والنقا�ت ومجعیة أ�عامل 

  .�ج�عیة من ٔ�ن ٔ��ل ٔ�ن �كون هذا املرشوع يف مس�توى تطلعات امجلیع
وجيب السهر �ىل ٔ�ن تمت ٕا�طة هذه املؤسسة بصالح�ات م�نو�ة 

نص املرشوع خصوصا ما یتعلق ٕ��داث  وهامة �اصة  وا�رتام ما ورد يف
وتدبري و�منیة لك املشاریع الهادفة ٕاىل حتسني الوضعیة �ج�عیة �لموظفني 
واملس�ت�دمني ودمع و�شجیع الولوج ٕاىل السكن وٕا�رام االتفاق�ات والعقود مع 
الهیئات واملؤسسات املعنیة لت�سري الولوج ٕاىل القروض وا�متویالت 

�رشوط تفضیلیة، �ٕالضافة ٕاىل ٕاجراءات اج�عیة ٔ�خرى واخلدمات ا�تلفة 
يف جماالت التطب�ب هبدف تطو�ر اخلدمات املقدمة هبذا القطاع وتطعميها 
خبدمات اج�عیة �دیدة �س�تجیب النتظارات ال�س�یج �ج�عي لهذا 

  . القطاع
ومن املفروض ٔ�ن متكن فلسفة النص القايض ٕ��داث هذه املؤسسة 

ة اق�ناء السكن لعموم املوظفني وتقدمي ٔ�شاكل ا�مع املتعلقة من ت�سري معلی
هبذه العملیة، وتعممي �س�تفادة من التغطیة الصحیة التمكیلیة، وكذا 
ٕا�داث مرافق اج�عیة و�رفهيیة وثقاف�ة ور�ضیة لفائدة العاملني هبذا 
القطاع ٕاضافة ٕاىل توفري وسائل نقل املوظفني وكذا تقدمي مسا�دات 

ت اس�ت��ائیة لتلبیة �ح�یا�ات املس�تع�� والطارئة �لمنخرطني وٕا�ا�
�ملؤسسة من �الل موا�بة الوزارة الوصیة �ىل القطاع ومتكني املؤسسة من 
ا�مع املادي وا�لوجس��يك ا�ي س�ميكهنا من التدبري أ�م�ل �لملفات الواردة 

  .�لهيا من ق�ل املنخرطات واملنخرطني
ا�دي القطاع ؤ�زوا�م ؤ�بناؤمه وكذا ٔ�زواج ؤ�بناء تقكام جيب �ه�م مب 

املوظفني واملس�ت�دمني املتوفني، ا��ن اكنوا یعملون �لقطاع، ٕاضافة ٕاىل 
  .موظفي الوزارة املوجود�ن يف وضعیة ٕاحلاق وكذا امللحقني �لقطاع

كام جيب �ىل هذا القانون ٔ�ن یضمن ت�ٔس�س تعاونیات �لسكن، من 
، ٔ�و اق�ناء أ�رايض الالزمة لهذا الغرض، كام ٔ��ل بناء حمالت �لسكىن

جيب ٔ�ن تتوىل املؤسسة تقدمي ٕا�رام اتفاق�ات مع أ�بناك ومؤسسات 
القروض، لالس�تفادة من قروض �رشوط تفضیلیة، سواء ت� املتعلقة 

  .�لتجهزي والبناء، ٔ�و لتكو�ن مدخرات هبدف متویل ا�راسات العلیا ٔ�بناهئم
املؤسسة يف ٕا�داث مرافق اج�عیة و�رفهيیة  وال جيب ٔ�ن ن�ىس دور

وثقاف�ة ور�ضیة لفائدة املنخرطني، الس�� مراكز �صطیاف وخم�ت 
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�لعطل ودور �لحضانة ور�ض أ�طفال، وٕا�داث مرافق لنقل املنخرطني 
العاملني من وٕاىل مقرات معلهم وٕا�رام اتفاق�ات �متك�هنم من �س�تفادة مه 

  .من �دمات النقل العام واخلاص ب�ٔسعار تفضیلیةؤ�بناؤمه ؤ�زوا�م 

هذه مجمو�ة من املقرت�ات اليت �راها يف فریق �حتاد املغريب �لشغل 
  .رضوریة ومن مصمي معل واخ�صاصات هذه املؤسسة

  .فٕاننا يف �حتاد املغريب �لشغل س�نصوت �ٕالجياب ،و�لیه


