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 ).م2018 مایو 29(هـ 1439 رمضان 13 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس لرئ�ساملس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، اخللیفة الرابع : الرئاسة
ثالثة �ق�قة ال او  وا�دة، ٕابتداء من السا�ة الؤ�ربعون دق�قة مثان: التوق�ت
  .بعد الزوال والثالثني

  :قوانني التالیةالتصویت �ىل مشاریع ا�راسة وال : �دول أ�عامل
یقيض ٕ��داث وتنظمي مؤسسة محمد  12.16مرشوع قانون رمق  .1

السادس �لهنوض �ٔ�عامل �ج�عیة ملوظفي ؤ�عوان وزارة 
 اخلارج�ة والتعاون؛الشؤون 

بتغیري و�متمي الظهري الرشیف مبثابة قانون  84.17مرشوع قانون رمق  .2
یولیو  27( 1392دى ا�ٓخرة من جام 15بتارخي  1.72.184رمق 

 املتعلق بنظام الضامن �ج�عي؛) 1972
بتغیري و�متمي الظهري الرشیف مبثابة قانون  90.17مرشوع قانون رمق  .3

یولیو  27( 1392جامدى ا�ٓخرة  من 15بتارخي  1.72.184رمق 
  .املتعلق بنظام الضامن �ج�عي) 1972

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

  :املس�شار الس�ید عبد القادر سالمة رئ�س اجللسة
�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل موال� رسول هللا و�ٓ� 

  .وحصبه
  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة ال�رشیعیة

  الس�یدة اكتبة ا�و�،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

اریع القوانني اجلاهزة خنصص هذه اجللسة ��راسة والتصویت �ىل مش
  :ويه ثالثة

یقيض ٕ��داث وتنظمي مؤسسات محمد  12.16مرشوع قانون رمق  -
السادس �لهنوض �ٔ�عامل �ج�عیة ملوظفي ؤ�عوان وزارة الشؤون 

 اخلارج�ة والتعاون؛
 املرشوع الثاين، مرشوع قانون املتعلق بنظام الضامن �ج�عي؛ -
 یتعلق بنظام الضامن كذ� 90.17مرشوع القانون الثالث  -

  .�ج�عي
وق�ل الرشوع يف ا�راسة واملناقشة، ٔ�ود �مسمك مجیعا ٔ�ن ٔ�شكر رئ�س 
ومقرر واكفة ٔ�عضاء جلنة اخلارج�ة واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق املغربیة 
احملت�، وكذ� رئ�س ومقرر واكفة ٔ�عضاء جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة 

  .و�ج�عیة
كر الس�یدة اكتبة ا�و� يف الشؤون اخلارج�ة، وكذ� الس�ید كام ٔ�ش

وإالدماج املهين �ىل ا�هودات اجلبارة اليت بذلوها ٔ�ثناء  الشغلوز�ر 
  .ا�راسة يف ا�لجنة

وطبقا لقرار ندوة الرؤساء، �س�هتل هذه اجللسة ��راسة والتصویت 
د یقيض ٕ��داث وتنظمي مؤسسة محم �12.16ىل مرشوع قانون رمق 

السادس �لهنوض �ٔ�عامل �ج�عیة ملوظفي ؤ�عوان وزارة الشؤون 
  .اخلارج�ة والتعاون

  .اللكمة �لحكومة لتقدمي هاذ املرشوع

الس�یدة م�یة بوس�تة، اكتبة ا�و� �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون 
  :ا�ويل

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  س�شارون احملرتمون،الس�یدات والسادة امل 

 12.16تفعیال �لموافقة امللك�ة السام�ة، یمت مبوجب مرشوع قانون 
ٕا�داث وتنظمي مؤسسة محمد السادس �لهنوض �ٔ�عامل �ج�عیة ملوظفي 
ؤ�عوان وزارة الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل، واليت تفضل موال� 

  .اللته الرشیفاملنصور �� ٕ�ضفاء ر�ایته و�رشیفها حبمل ٕامس �
ویعهد ٕاىل هذه املؤسسة ٕا�داث و�منیة وتدبري املشاریع الهادفة ٕاىل 
ٕاجناز ٔ�عامل اج�عیة لفائدة املوظفني وأ�عوان العاملني مبصاحل وزارة 
الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل ومس�ت�ديم املؤسسات التابعة لها ٔ�و 

  .اهئماملوجودة حتت وصا�هتا وكذ� لفائدة ٔ�زوا�م ؤ�بن
وهيدف هذا املرشوع القانون من �ة ٕاىل حتسني الشؤون �ج�عیة 
ملوظفي الوزارة و�رتقاء ب�ٔوضاعهم، من �الل توفري �دمات ذات طابع 
اج�عي وحصي وثقايف و�رفهي�ي وٕاجناز مشاریع اج�عیة تتالءم مع 

  .اح�یا�اهتم واح�یا�ات ٔ�رسمه
يف �كر�س روح �ن�ء ٕاىل  كام ٔ�ن هذا املرشوع یعكس رغبة الوزارة

قطاع الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل ومد جسور التواصل وتقویة 
العالقات إال�سانیة بني املنمتني لهذا القطاع، �رب جعل املؤسسة فضاء 

  .�لتواصل والتضامن بني خمتلف مكو�هتا
ومن �ة ٔ�خرى، هيدف هذا املرشوع ٕاىل ٕارساء قوا�د تنظميیة �كفل 

دبري هذه املؤسسة، مع مرا�اة رشوط احلاكمة اجلیدة ومتثیلیة حسن ت
  .املوظفني والن�ا�ة املالیة واملراق�ة

ويف هذا إالطار، س�یعهد ٕاىل جملس التوج�ه واملراق�ة لهذه املؤسسة، 
ا�ي یرتٔ�سه الس�ید وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل، التداول يف 

ة، خصوصا ف� یتعلق �جلانب مجیع القضا� اليت هتم سري املؤسس
�سرتاتیجي، �رامج العمل واملصادقة �ىل املزيانیة، ب�� ید�ر شؤون 
املؤسسة مد�ر معني وفق ال�رشیع اجلاري به العمل ف� خيص التعیني يف 
املناصب السام�ة، وا�ي �متتع �لسلط والصالح�ات الرضوریة ل�س�یري 
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د�ریة تتوىل تنف�ذ قرارات جملس املؤسسة و�سا�ده يف �امه جلنة امل
التوج�ه واملراق�ة كام �سا�ده ٔ�یضا اكتب �ام ومسؤول مايل، ملكفني 

  .�لتدبري الشؤون إالداریة واملالیة
و�كر�سا ملبادئ احلاكمة املالیة، س�تخضع املؤسسة ملراق�ة املف�ش�یة 

ملالیة، كام املتعلق مبدونة احملامك ا 62.99العامة �لاملیة ؤ�حاكم القانون رمق 
س�تخضع حسا�هتا لتدق�ق س�نوي، جيرى لزوما حتت مسؤولیة خ�ري�ن 
حماس�بني مق�د�ن �لهیئة الوطنیة خلرباء احملاس�بني من ٔ��ل تق�مي الرقابة 
ا�ا�لیة �لمؤسسة والت�ٔكد من عكس البیا�ت املالیة ملمتلاكهتا ووضعیهتا 

  .املالیة ونتاجئها
ٕاىل الس�یدات والسادة ٔ�عضاء جلنة  ويف أ��ري ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تو�ه �لشكر

اخلارج�ة وا�فاع الوطين واملناطق املغربیة احملت�، وكذا رئ�سها ومقررها 
�ىل ما ٔ�بدوا من ٕاه�م �لغ وتعاون بناء �الل م�اقشة هذا املرشوع، ا�ي 
یعد حق�قة حمطة �مة يف حتدیث م�ظومة أ�عامل �ج�عیة لفائدة 

  .ا�بلوماس�یني املغاربة
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

اللكمة ملقرر جلنة اخلارج�ة واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق املغربیة 
احملت� لتقدمي تقر�ر ا�لجنة حول هذا املرشوع ٔ�مام اجللسة ٕاذا ما رغب يف 

  .التقر�ر موزع �ىل امجلیع وموجود عندمكذ�، ولكن �یف ت�سمع من القا�ة 
ٕاذن ا�ٓن �ادي نف�ح �ب املناقشة، ٕاذن كام اتفقت ندوة الرؤساء ا�يل 

  .ما بغاش ید�ر مدا�� یقدم التقر�ر مك�وب
شكرا الس�ید الرئ�س �ىل التواضع و�ىل �سهیل امل�ٔموریة مجلع 

  .مدا�الت السادة املس�شار�ن
  .وع هذا القانونن��قل �لتصویت �ىل مواد مرش  ،ٕاذن

ٔ�رید ٔ�ن ٔ�عرض �لتصویت عنوان مرشوع هذا القانون، كام  ،وق�ل ذ�
یقيض  12.16مرشوع قانون رمق : �دلته ا�لجنة وا�ي ٔ�صبح اكلتايل

مؤسسة محمد السادس �لهنوض �ٔ�عامل �ج�عیة "ٕ��داث وتنظمي 
  ".ملوظفي ؤ�عوان وزارة الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل

  .يف العنوان" ا�ويل"�ريم �زیدوه فقط لكمة  التعدیل
  .�ٕالجامع، ٕ�جامع احلارض�ن، �ٕالجامع: املوافقون �ىل هذا التعدیل

  :املادة الثانیة كام �د�هتا ا�لجنة
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :املادة الثالثة كام �د�هتا ٔ�یضا ا�لجنة
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :املادة الرابعة كام �د�هتا ا�لجنة
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :املادة اخلامسة كام �د�هتا ا�لجنة
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .املادة السادسة مل �كن فهيا تعدیل كام �اءت يف النص
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :�د�هتا ا�لجنة و�ادي نقد�ا كام �د�هتا ا�لجنة املادة السابعة
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :النص أ�صيل املادة الثام�ة كام �اءت يف
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :املادة التاسعة كام �اءت يف النص أ�صيل
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :�د�هتا ا�لجنة ؤ�عرضها �لتصویت كام �د�هتا ا�لجنة 10املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :كام �اءت يف النص أ�صيل 11املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :نص أ�صيلكام �اء هبا ال  12املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :كام �اءت يف النص أ�صيل 13املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :�د�هتا ا�لجنة ؤ�عرضها �لتصویت كام �د�هتا ا�لجنة 14املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :كام �اءت يف النص أ�صيل 15املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :كام �اءت يف النص أ�صيل 16املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  : كام �د�هتا ا�لجنة 17املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  : كام �اءت يف النص أ�صيل 18املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :كام �د�هتا ا�لجنة 19املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :كام �اء هبا النص أ�صيل 20املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :�لنص أ�صيل كام �اءت 21املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  : كام �اءت يف النص أ�صيل 22املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  : كام �اءت يف النص أ�صيل 23املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون
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  :كام �اءت يف النص أ�صيل 24املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .كذ� 25املادة 
  :كام �د�هتا ا�لجنة 26املادة 

  .�ٕالجامع: فقوناملوا
  :كام �اء هبا النص أ�صيل 27املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :ا�ٓن �ادي نعرض مرشوع القانون �رم�ه �یف صوتنا �لیه

  .�ٕالجامع: املوافقون
وبذ�، �كون جملس املس�شار�ن قد وافق �ىل مرشوع قانون رمق 

امل مؤسسة محمد السادس �لهنوض �ٔ�ع"یقيض ٕ��داث وتنظمي  12.16
  ".�ج�عیة ملوظفي ؤ�عوان وزارة الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل

  .شكرا �لس�یدة اكتبة ا�و� �ىل مسامهتك يف هذه اجللسة، شكرا
بتغري  84.17وا�ٓن منر ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 

من جامدى  15بتارخي  1.72.184و�متمي الظهري الرشیف مبثابة قانون رمق 
املتعلق بنظام الضامن �ج�عي، اللكمة ) 1972یولیو  27( 1392رة ا�ٓخ

  .�لحكومة لتقدمي هذا املرشوع

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

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمات، 
�رشفين نیابة عن الس�ید الوز�ر ا�ي یو�د يف اج��ات م�ظمة العمل 
ا�ولیة جبنیف �الیا، ٔ�ن ٔ�تقدم �لكمة نیابة عنه، هتم مرشوع القانون رمق 

 47- 27- 26، وهيم هاذ القانون ا�ي یقيض بتغیري و�متمي الفصول 84.17
الفقرة الثانیة من الظهري الرشیف مبثابة قانون الصادر يف  48الفقرة أ�وىل و

املتعلق بنظام الضامن �ج�عي، هتم ٕاقرار �دد من  1972یولیو  27
التغیريات اليت اعمتدت يف مر�� ٔ�وىل �ىل مس�توى ا�لس إالداري 

  .�2014لصندوق الوطين �لضامن �ج�عي يف دج�رب 
  :التغیريات هتدف هذه

ٔ�وال، ٕاىل ٕاقرار ٕاج�اریة الترصحي �ٔ�جر وأ�جراء ؤ�داء �شرتااكت �رب 
الوسائل �لكرتونیة �ل�س�بة �لمشغلني ا��ن یتوفرون �ىل �دد من 

  ".ضام�مك"أ�جراء، س�مت حتدیده بنص تنظميي، وحتدیدا �رب بوابة 
قاوالت س�ميكن هذا إالجراء من تبادل املعلومات بني الصندوق وامل

املنخرطة ف�ه بطریقة عقالنیة و�ٓم�ة، كام س�ميكن من ختف�ض املصاریف 
و�ٓ�ال معاجلة امللفات املتعلقة �لترصحيات ؤ�داء �شرتااكت ؤ�یضا فرض 

  .غرامة �ل�س�بة �لمقاوالت اليت ال حترتم هذه إالج�اریة

نظام شفاف لتبادل  -كام قلت  -النص �اء �سلسة من التعدیالت 
ات، احلفاظ �ىل احلقوق �ج�عیة �لمؤم�ني، حتسني مس�توى املعلوم

  .اخلدمات املقدمة، تقلیص مدة معاجلة الترصحيات
القرار الثاين ٔ�و التغیري الثاين مضن هذا املرشوع القانون، یتعلق بتعدیل 

عن طریق التنصیص �ىل رضورة ٕاجراء اخلربات الطبیة  48و 47الفصلني 
ز من طرف طب�ب �بع �لصندوق ٔ�و مق�ول �یه الالزمة لت�دید �س�بة العج

�ىل غرار التعویضات أ�خرى، وذ� من ٔ��ل ٕاعطاء الصندوق الوسائل 
الرضوریة لتعز�ز املراق�ة الطبیة وجتاوز ا�اطر النامجة عن �االت الغش 

  .و�سلمي شواهد ا�ام� اليت یل��ٔ ٕا�هيا ٔ�و حيصل �لهيا بعض املؤم�ني
ولكن هذه يه ٔ�مه املس�ت�دات اليت �اء هبا  هنا� مق�ضیات ٔ�خرى،

  .84.17هذا املرشوع احلامل رمق 
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا �لس�ید الوز�ر �ىل هذا العرض

  .طبعا اللكمة �لمقرر، ولكن التقار�ر وزعت �لینا مجیعا
وا�ٓن �ادي نف�حو �ب املناقشة، كذ� ٕاىل اكن إالخوان ما بغاوش 

  .ك�ف�وا فقط بتوزیع التقار�ر واملدا�الت، هلم ذ�یتد�لوا �ادي � 
  . ٕاذن �ادي ندوزو ا�ٓن لعملیة التصویت

تفضل، �ٓه بغیت هترض؟ تفضل، نقطة نظام يف ٕاطار ال�س�یري، تفضل 
  .الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم،
  .زاءزم�اليت زماليئ أ�ع

من طبیعة احلال اح�ا صوتنا �ٕالجياب يف ا�لجنة �ىل هذا املرشوع يف 
ٕاطار الت�س�یق مع الزمالء د�لنا يف الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة 

وم�دئیا یعين ما ميكن لنا ٕاال نصوتوا . وكذ� فریق �حتاد املغريب �لشغل
ة �ج�عیة �ٕالجياب �ىل لك نص �رشیعي هيدف ٕاىل حتسني امحلای

لٔ�جراء، �اصة يف القطاع اخلاص، ولكن البد من ٕابداء بعض املالحظات 
هذا مايش سؤال يف �لسة شفویة م�ثوثة �ىل الهواء ٔ�و يش �ا�ة من هاذ 
الق�یل، وٕامنا ٔ��رتين بعض أ�مور ا�يل البد من ٔ�نين نثريها مع الس�ید الوز�ر 

  .لعلين ٔ��د جوا� �ىل هذا أ�مر
ا مرشو�ني لنص وا�د؟ اجلواب د�ل الس�ید الوز�ر يف ٔ�وال، ملاذ

ا�لجنة اعترب�ه �ري مق�ع، هاذ اجلواب د�ل الس�ید الوز�ر احملرتم، 
مرشو�ني بنص وا�د ٔ�هنم �اوا يف فرتات م�با�دة، يف الوقت ا�يل ٔ�نه ها 
اح�ا الیوم كنناقشو ونصادقو �ىل املرشو�ني لنص وا�د يف نفس ا�لحظة، 

ش؟ �دم ما تدجموش النصني جبوج؟ ٔ�و ٔ�ن أ�مر یتعلق يف و�لتايل �ال
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النفخ يف أ�رقام د�ل �دد النصوص ا�يل �رشعت و�ات من م�ادرة 
  .�رشیعیة �لحكومة، وهاذ أ�مر تنظن مايش سلمي ال �س�تقمي

أ�مر الثاين هو ٔ�ن املنظومة د�ل الضامن �ج�عي وامحلایة 
ٕان حص التعبري تعرض �لعدید من  �1972ج�عیة، النص أ�صيل د�ل 

الرتق�عات، اح�ا ت�ساءلو احلكومة من �الل الس�ید الوز�ر احملرتم، واش مل 
حين الوقت بعد لت�دیث هاذ املنظومة د�ل امحلایة �ج�عیة بنص 
�رشیعي م�اكمل م�سك ویتالءم مع التحوالت �ج�عیة العمیقة ا�يل 

  الف�ات د�ل الشغی�؟�دثت يف ال�س�یج �ج�عي د�ل 
أ�مر الثالث هذا سؤال، واش من بعد اجلواب د�ل الس�ید الوز�ر 
نو�وا يش سؤال كتايب جياوبنا وا�د احلا�ة فاش كنا تنو�دو لهاذ 
املرشوع ن��اقشو مع احلكومة صادف�ين �ا� غریبة غریبة �دا، ؤ�� م��ٔكد 

مص�ة  13يف  ممرض وممرضة 700ٔ��مك س�س�تغربون معي لهاذ احلا�، 
ما ) CNSS(�بعة ل ) les polycliniques(الس�ید الوز�ر د�ل 

، )CNSS(غریب و�دامني مع .�ا� 700مرصحش هبم، �ري مرصح هبم، 
وج�نا الیوم وت�سمعوا �ىل ٔ�نه الرمقنة وإالج�اریة وكذا، وهاذ اليش وقع يف 

ر، ٔ�� حصحوا يل املعلومة الس�ید الوز�) la CNSS(ا�لس إالداري د�ل 
ولكن ت�ٔكدت ٔ�نه بصح هاذ .. راه ذاك اليش زعام محقين شویة، تنقولو

اليش، أ�مر مايش معقول هنائیا، اك�ن هاذ اليش، ال، ت�ٔكدت، غریب 
یعين، اح�ا دا� ما اك�ن ال تلفزیون ال والو �ري ب��اتنا الس�ید الوز�ر، ٔ�� 

  . ايش معقول هنائیاوقفوا هاذ احلا� راه �ار وشوهة، مايش معقول هنائیا، م
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .ٕاذن يف �ب املناقشة، تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد العيل �ايم ا��ن
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  الس�ید الرئ�س،
حنن يف فریق العدا� والتمنیة سامهنا يف النقاش حول هاذ مرشوعي 

علقني بتعدیل قانون وا�د، و�لفعل �یفام ورد هاذ التعدیالت قانونني املت
�او م�فصلني، بناءا �ىل مرشو�ني تقدما يف فرتات خمتلفة، وحصیح ٔ�ن 

  . ا�لجنة صادقت �ٕالجامع �ىل مرشوعي هاذ التعدیلني
ا�يل بغینا نقولو هو ٔ�ن هناك تنویه من طرف مجیع ٔ�عضاء ا�لجنة 

ق الوطين �لضامن �ج�عي، هناك ٔ�یضا اعتبار �ٔ�داء املهين العايل �لصندو 
هاذ الصندوق من ٔ�حسن الصنادیق اليت تد�ر ما یتعلق مبنظومة امحلایة 

  .�ج�عیة لٔ�جراء يف القطاع اخلاص
مت �سجیل ٔ�یضا ب�ٔن هاذ املقرت�ات يه لكها هاذ املشاریع لكها يه مت 

 �لضامن التوافق بصددها دا�ل ا�لس إالداري �لصندوق الوطين

�ج�عي، امل�شلك من طرف ممثيل النقا�ت ا�ٔكرث متثیلیة وممثيل 
  .املشغلني ؤ�یضا إالدارة ٔ�و ممثيل احلكومة

لكن أ�سايس واملهم وهو ٔ�ن الس�ید الوز�ر ؤ�عضاء ا�لجنة طالبوا 
ٕ��ادة النظر يف هذا القانون مج� وتفصیال، �ىل اعتبار ٔ�نه حصلت 

ن �ج�عي تق�يض ٕا�ادة النظر، لكن ٕاىل �ني تطورات �مة يف املیدا
بلورة مرشوع قانون یتعلق مبراجعة هذا القانون �رم�ه، متت املصادقة �ىل 

  .هذه التعدیالت
ممرض وممرضة احملرومني من التغطیة  700ف� یتعلق بوضعیة حوايل 

�ج�عیة يف هذا الصندوق، �لفعل ٔ�ثري هذا املوضوع ودفع الس�ید الوز�ر 
ب�ٔن هذا املوضوع هو مل �كن مدر�ا يف ٕاطار �دول ٔ�عامل املرشوع، لكن 

بتوفري جواب كتايب ٕاىل مجیع ٔ�عضاء  -ومت �سجیل ذ� يف احملرض  - و�د 
  .ا�لجنة

ويف انتظار ذ� اجلواب الك�ايب وخشصیا �عتباري رئ�س ا�لجنة 
نق�ل ب�ٔن  تعهدت ب�ٔن ٔ�بلغ هاذ اجلواب ٕاىل مجیع الفرق، �لام ٔ�نه ال ميكن ٔ�ن

تبقى وضعیة �امل وا�د يف ٔ�ي مؤسسة القطاع اخلاص ال تتوفر �ىل 
  .التغطیة الصحیة كام ینص �ىل ذ� القانون

هذا املرشوع صوتنا �لیه �ٕالجياب، ملاذا؟ ٔ�نه يف احلق�قة حياول ٔ�ن 
د�ل املقاوالت الیوم  %90یقنن واقع ٔ�صبح موجودا، ٔ�نه تقریبا ٔ�كرث من 

من املرص�ني یقومن �ٔ�داء بطریقة  %70كرتونیة، تقریبا ترصح بطریقة ٕال
ٕالكرتونیة، ٕاذن التعامل إاللكرتوين ٔ�صبح قا�دة ش�به �امة �ىل مس�توى 
مجیع املقاوالت، ا�ٓن مت تق�ینه وهذا س�یحقق بطبیعة احلال املراق�ة والن�ا�ة 

ي يف أ�داء ؤ�یضا س�سهل امل�ٔموریة �ىل الصندوق الوطين �لضامن �ج�ع
  .ملراق�ة املوضوع

ٔ�یضا متت ٕاضافة مدة د�ل حوايل اكن الناس ا�يل �یحصلو �ىل التقا�د 
 12د�هلم �ميكن �هيم ینخرطوا يف الصندوق ف� بعد يف مدة زم�یة ال تت�اوز 

شهر، وهذا اكن �یفوت الفرصة �ىل وا�د العدد د�ل املنخرطني ما 
صبح هاذ املدة الزم�یة يه �یمتك�وش من �خنراط يف هاذ الوقت، ا�ٓن �ٔ 

  .شهر، وهذا مك�سب �ل�س�بة �لطبقة العام� 36
  .و�� صوتنا �ىل هذا املرشوع �ٕالجياب

  .شكرا لمك الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید رئ�س ا�لجنة احملرتم

  ٕاذن �ادي �سدو �ب املناقشة، ما اكی�ش يش م�اقشة لفریق ما؟
  .ارشة �لتصویت �ىل مواد مرشوع هذا القانونٕاذن �ادي ن��قلو م�

الصندوق  - املادة أ�وىل كام �د�هتا ا�لجنة، حبیث ٔ�ضافت عبارة 
هذا التعدیل ا�يل يف هاذ املادة أ�وىل، �ادي  -�ج�عي  الوطين �لضامن

  :نعرض هاذ التعدیل �لتصویت
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  . �ٕالجامع: املوافقون، بغیت �سمعها ٔ�ن هاذ اليش �ی�س�ل
  .شكرا

من الفقرة  27ويف هذه املادة ورد �ش�ٔهنا تعدیل وا�د خبصوص الفصل 
الثانیة م�ه، تقدم به �شلك مشرتك الفریق �س�تقاليل، فریق أ�صا� 

یقوم "واملعارصة، �حتاد املغريب �لشغل، ا�ي �ريم ٕاىل �ذف عبارة 
  ".یرصح"وتعویضها ب " �لترصحي

رق وا�مو�ة لتقدمي هذا �ادي نعطي اللكمة ٔ��د ٔ�عضاء هذه الف
  .التعدیل تفضيل

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة الزهراء الیحیاوي
املس�ٔ� م�علقة بتصویب لغوي ل�س ٕاال، ٔ�ن املس�ٔ� اكینة يف بدایة 

یتعني �ىل "، تبقى "�ري ٔ�نه"، طلبنا �ش حتذف "�ري ٔ�نه"الفقرة 
ن یقوم �ٔ "�ىل ٔ�ساس " ٔ�ن یقوم �لترصحي" ـ، وف� یتعلق ب"املشغل

  ".ٔ�ن یرصح"�س�تحسن ٔ�ن �كون " �لترصحي
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لحكومة يف هذا التعدیل ا�لغوي

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

  .ال منانع

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .راشك

  : ٕاذن �ادي نعرض هذا التعدیل �لتصویت ا�ي ال متانعه احلكومة
  .�ٕالجامع: املوافقون

ٕاذن ا�ٓن �ادي نعرض املادة أ�وىل �رمهتا، �الش؟ ٔ�هنا وقع فهيا 
تعدیلني وا�د التعدیل �ا من ا�لجنة ق�لتوه، ووا�د التعدیل �ٓخر �ا من 

  .فرق، �ادي نعرض املادة �رمهتا 3
  .ٕالجامع�: املوافقون

  :املادة الثانیة �د�هتا ا�لجنة و�ادي نعرضها كام �د�هتا ا�لجنة
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :�ادي نعرض مرشوع القانون �رم�ه
  .�ٕالجامع: املوافقون

بتغیري  84.17ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق 
من جامدى  15بتارخي  1.72.184و�متمي الظهري الرشیف مبثابة قانون رمق 

  .املتعلق �لنظام الضامن �ج�عي) 1972یولیو  27( 1392ا�ٓخرة 
ٕاذن �ادي منرو ا�ٓن ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 

 15بتارخي  1.72.184بتغیري و�متمي الظهري الرشیف مبثابة قانون رمق  90.17
ن املتعلق بنظام الضام) 1972یولیو  27( 1392 جامدى الثانیةمن 

  . �ج�عي
  .اللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع، تفضل الس�ید الوز�ر

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

  الس�ید رئ�س اجللسة احملرتم، 
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

املتعلق بتغیري  90.17دم �لكمة حول مرشوع قانون رمق �رشفين ٔ�ن ٔ�تق
و�متمي الظهري الرشیف اخلاص بنظام الضامن �ج�عي، كام وقع تغیريه 

  .و�متميه
الفقرة  5هيم هذا املرشوع مراجعة و�متمي وتغیري مق�ضیات الفصول 

الفقرة أ�وىل، وذ� من �الل مادتني أ�وىل والثانیة،  32و 15أ�وىل و
 ٔ�یضا تفعیال لقرارات ا�لس إالداري املت�ذة يف هاذ الصدد، وهذي وذ�

وا�د إالشارة ٔ�ش�نو الس�ب �الش �اوا جوج مشاریع قوانني؟ ٔ�ن لك 
مرشوع �هيم قرارات د�ل جملس ٕاداري معني، ولهذا حىت �ىل مس�توى 
جملس احلكومة صودق �ىل أ�ول يف ینا�ر والثاين صودق �لیه يف مارس، 

  .ابوهذا �جو 
  : �نیا، هيدف هاذ املرشوع ٕاىل ٕاد�ال التعدیالت التالیة

ٔ�وال، حتسني ا�ٓ�ال احملددة �متدید �ٓ�ل ٕایداع طلب �خنراط يف 
شهر، ٕاذن هذا التعدیل أ�ول  36شهر ٕاىل  12الت�ٔمني �خ�یاري من 

س�نوات، وهذا وا�د اليشء س�ميكن یعين  3غن��قلو من �ام من س�نة ٕاىل 
ذ �خ�یار �شلك ٔ�سايس، و�لتايل م�ح أ��ري �زيا زم�یا املؤم�ني من ها

�ام لتقدمي طلب �خنراط يف الت�ٔمني �خ�یاري ومواص� ٔ�داء واج�ات 
�شرتاك يف نظام الضامن �ج�عي، �متك�نه من ضامن احلق يف معاش 

  .الش�یخو�ة، رشیطة التوفر �ىل رشطي السن و�دد أ��م املرصح هبا
اين، یقيض ب�ٔن مجیع املقاوالت اليت �رسي �لهيا التعریف التعدیل الث

الوارد يف ال�رشیع املتعلق ٕ��داث املقاوالت بطریقة ٕالكرتونیة، یتعني �لهيا 
�خنراط يف الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي �رب املنصة إاللكرتونیة، 

 . اليت ید�رها املك�ب املغريب �لملك�ة الصناعیة والت�اریة
ري ٕاشارة، �دد املقاوالت ا�يل دا�� يف ٕاطار النظام د�ل وهنا �

ٔ�لف مقاو�  213ٔ�لف مقاو� من ٔ�صل  186راه وصل ٔ�زید من " ضام�مك"
مس�� يف الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي، وهذه �س�بة �الیة، 

، لك املقاوالت ا�يل %100ٔ��ري  50واملقاوالت ا�يل عندها ٔ�كرث من 
 ". ضام�مك"ٔ��ري راه دا�� يف هاذ النظام د�ل  50عندها ٔ�كرث من 

ویتو� هذا التعدیل �ٔ�ساس موا�بة التحوالت اليت یعرفها ال�س�یج 
�ق�صادي و�ج�عي ببالد� ؤ�یضا التطور التك�ولو� ومسامهة هاذ 
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  التطور يف ت�س�یط مساطر ٕا�داث املقاوالت؛
لتلقائیة اليت یبارشها التغیري الثالث، یقيض ٕ�لغاء املراق�ة الطبیة ا

الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي �ىل املؤمن هلم بعد تقدمي طلب 
احلصول �ىل التعویضات الیوم�ة �ىل املرض و�كتفاء عند دراسة الطلب 

  .�لو�ئق املث��ة �لعجز عن العمل ٕاال عند �ق�ضاء
من  32و �5ل�س�بة �خول �زي التنف�ذ، س��دٔ� ف� یتعلق �لفصلني 

من �رخي رس�ن ال�رشیع املتعلق  �15رخي ال�رش د�ل القانون، الفصل 
  .ٕ��داث املقاوالت بطریقة ٕالكرتونیة وموا�بهتا

يف اخلتام، ٔ�تو�ه �لشكر ٔ�عضاء ا�لجنة وا�لس �ىل املناقشة املمثرة 
  .90.17و 84.17وإالجيابیة اليت شهدها لك من مرشوع القانون 

  .ة هللاوالسالم �لیمك ورمح

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

اكلعادة ٔ�عطي اللكمة ملقرر جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة 
  .ٕاذا اكن �ی�ٔ، وال �ادي نعتربو ب�ٔنه التقر�ر وزع �لینا

املدا�الت، هل من راغب ٔ��ذ اللكمة وال �ادي یقدموا املدا�الت 
��قلو �لتصویت �ىل مواد مرشوع هذا كتابة، ٕاذن ما اكی�ش، �ادي ن 

  .القانون
املادة أ�وىل، ورد �ش�ٔهنا ٔ�ربع تعدیالت مشرتكة من الفریق 

  .�س�تقاليل وفریق أ�صا� واملعارصة و�حتاد املغريب �لشغل
  . 5اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن مقديم التعدیل أ�ول حول الفصل 

  :یاوياملس�شارة الس�یدة فاطمة الزهراء الیح 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

التعدیالت اليت تقدم هبا لك من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة 
وفریق أ�صا� واملعارصة وفریق �حتاد املغريب �لشغل، تتعلق بتجوید 

 1080لك خشص فرض �لیه الت�ٔمني إالج�اري �الل مدة : "لغوي �لنص
�الل "عوض الصیغة اليت اكنت ، "یوما �ىل أ�قل م�والیة ٔ�و �ري م�والیة

�ىل "، مبعىن حنذف "یوما م�والیة ٔ�و �ري م�والیة �ىل أ�قل 1080مدة 
  .الثانیة ونعوضها �ٔ�وىل اليت قرٔ�ت" أ�قل

  .وشكرا

  :لس�ید رئ�س اجللسةا
  .شكرا

  .�لحكومة، موقف احلكومة وهذا التعدیل �ادي نعرض

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

، �اد "یوم م�والیة ٔ�و �ري م�والیة هذا هو املقطع 1080"هو يف النص 

" یوما 1080دا�� مع " م�والیة ٔ�و �ري م�والیة"، یعين هذیك "�ىل أ�قل"
الوسط ب��اهتم " �ىل أ�قل"ٕاىل د�لنا ". �ىل أ�قل"دا�� معها �اد كنقولو 

فلهذا التعدیل .. �ادي �كرسو هاذیك م�والیة ٔ�و �ري م�والیة، یعين كتويل
 .�ري مق�ول

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  ...التعدیل �ري مق�ول، وما �لینا ٕاال ٔ�ن نعرض ،ٕاذن

  .ٕاذن هذا �زولو. شكرا ٕاذن سهليت امل�ٔموریة، شكرا
  .لتعدیل�ادي منش�یو �لتعدیل الثاين، اللكمة كذ� � لتقدمي ا

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة الزهراء الیحیاوي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

لك خشص فرض �لیه "املادة أ�وىل الفصل اخلامس الفقرة أ�وىل 
یوم م�والیة ٔ�و �ري م�والیة اخ�یاري  1080الت�ٔمني إالج�اري �الل مدة 

  ".شهر املوالیة �36رشط ٔ�ن یقدم طلبا بذ� �الل 
 60اخ�یاري �رشط ٔ�ن یقدم طلبا بذ� �الل "به  التعدیل ا�ي ٔ�ت��ا

، وذ� فمتدید املدة لتفادي الت�ایل والزتو�ر لك�ري "شهرا املوالیة �لتارخي
  .من الترصحيات �لمؤم�ني ا��ن مل یتقدموا بطلهبم �الل هذه املدة احملددة

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لحكومة، رٔ�یك يف هذا التعدیل

لس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لعالقات مع الربملان ا
  :وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

شهرا �اء  36ل  12هاذ الطموح مرشوع، ولكن هاذ متدید أ��ل من 
كقرار د�ل ا�لس إالداري، الرت�یبة د�لو الثالثیة، ا�لس إالداري 

ن �ج�عي، وذ� بناءا �ىل دراسة، �ش التوازن �لصندوق الوطين �لضام
املايل د�لو ما �رتبكش، ف�التايل ٕاىل ج�نا نغريو ا�ٓن وا�لس إالداري 
�لصندوق الوطين �لرت�یبة د�لو الثالثیة اتفق �ىل هاذ أ�مر غیكون 

  .ٕاشاكل
 3ولهذا اح�ا ا�ٓن حقق�ا بعدا وا�د اخلطوة �مة، انتقلنا من س�نة ٕاىل 

نوات، نطبقوها وٕاىل ت�رسات أ�مور من بعد راه ميكن لینا منش�یو س� 
لٔ�مام، ولكن ا�يل كن�ٔكدو �لیه هو راه أ�مر �اصو �رتبط �لقرار د�ل 

  .ا�لس إالداري، ٔ�ن ف�ه توافق ما بني املكو�ت الثالثة
  .شكرا

  .ولهذا التعدیل �ري مق�ول

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ه �ىل التصویت إالخوان؟ أ�خت، واش ٕاذن �ادي �سحبو وال نعرضو 
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  .؟ ٕاذن �ادي نعرضو �ىل التصویت..�سحبوه وال �ادي نعرضو
  ؛17= املوافقون �ىل التعدیل كام �اء

  ؛13= املعارضون �لتعدیل
  .ٕاذن ا�لس صادق �ىل التعدیل

ا�ٓن �ادي ندوزو �لتعدیل الثالث، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 
  .ٔ�حصاب التعدیل

  :شارة الس�یدة فاطمة الزهراء الیحیاوياملس� 
�ري ٔ�ن هذه ا�ٓ�ال ال تطبق �ىل املؤمن � "أ�وىل ٔ�ضف�ا ٕا�هيا فقرة 
یوم من �شرتااكت املتوالیة ٔ�و �ري  2160ا�ي اس�توىف �ىل أ�قل 

  ".املتوالیة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  موقف احلكومة من هذا التعدیل؟

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

  .هاذ التعدیل �ري مق�ول، ٔ�نه �ميس مببدٔ� املساواة ما بني املؤم�ني
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

  :�ادي نعرض ا�ٓن التعدیل �لتصویت
  ؛17= املوافقون �ىل التعدیل

  ؛15= املعارضون �لتعدیل
  .ٕاذن ا�لس یصادق �ىل التعدیل

  �ادي ن��قلو ٕاىل التعدیل الرابع، من س�یقدمه؟

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة الزهراء الیحیاوي
ويف �ا� "الفقرة أ�وىل، ٕاضافة فقرة  32التعدیل الرابع یتعلق �لفصل 

تناقض ٔ�و تضارب �ٓراء طب�ب املؤمن � والطب�ب املعني من طرف 
لضامن �ج�عي ميكن �لمؤمن � ا�لجوء ٕاىل اخلربة الصندوق الوطين �

  ".الطبیة �لحسم يف �ا� العجز
الترب�ر ٕاضافة هذه الفقرة حفاظا �ىل حقوق املؤمن � يف �ا� تضارب 
ا�ٓراء، وخصوصا ٔ�ن الطب�ب املؤمن � یتابع احلا� بدقة وملدة طوی� يف 

  .�ا� العجز

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  هذا التعدیل؟ موقف احلكومة من

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

ٔ�وال، هاذ ا�لجوء احلق يف ا�لجوء �لقضاء راه مكفول �لمؤمن، و�لتايل 
 التعدیل �ري مق�ول، �اصة ؤ�ن هنا� إالماكنیة د�ل الطعن يف القرار

�ل�س�بة �ل�ا� د�ل املصاب يف ٕاطار ا�ي ینازع يف املقرر ا�ي یصدر 
  .�ىل ا�لجنة الطبیة ا�تصة يف ٕاطار الصندوق ميك�ه ٔ�یضا الطعن ف�ه

ٕاذن اكینة �ٓلیات ا�يل ت��ح، ٕاما الطعن ٔ�و ا�لجوء �لقضاء، و�لتايل 
  .التعدیل �ري مق�ول

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

  .التعدیل �لتصویت�ادي نعرض 
  ؛17= املوافقون

  ؛15= املعارضون �لتعدیل
  .ٕاذن التعدیل مق�ول من طرف ا�لس

  :ٕاذن �ادي نعرض املادة أ�وىل كام وافق �لهيا ا�لس
  .مايش �ٕالجامع؟ راه �ادي ت��اقضوا

  .�ٕالجامع..: املادة أ�وىل �رمهتا كام
بنعم دا� �ادي ها اح�ا �ادي نصوتوا �لیه، ا�يل صوت �لیه بال، 

  .وا�ا. ال، ما ميك�ش، ما ميك�ش. یبدلو
  :..املوافقون

ال، ال، هللا �ريض �لیمك، ٔ�� تنطرح سؤال، املوافقون بغیت �شوف 
شكون املوافقون، ٕاذن حىت اح�ا لكهم �ادي یصوتوا �لهيا، لكمك �ادي 

ك ال، هللا �ريض �لیمك، املادة أ�وىل يه هاك. تصوتوا �لهيا، �ىل املادة
  :اللكمة أ��رية �لم�لس، �دلها ا�ٓن نصوتو �لهيا. �رمهتا كام �دلها ا�لس

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .اليس ٔ�محد، هللا �ريض �لیك

  .18ٔ�� �زید : املوافقون
  .اح�ا نصوت �ىل املادة

  :بعد نناقشو، ٔ�� تنصوت �لهيا
  ؛19= املوافقون

  ؛11= املعارضون لهذه املادة
  .مك نقراو �لیمك النتاجئٕاذن هللا �ريض �لی

  :املوافقون �ىل املادة �رمهتا
  ؛19املادة أ�وىل �رمهتا اك�ن 

  .11املعارضون فقط 
  :ٕاذن وافق ا�لس �ىل هذه املادة
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  .صايف هاذي فضینا فهيا. ن��قلو �لامدة الثانیة ا�ٓن
  :املادة الثانیة �لتصویت

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :�لتصویت �ادي نعرض ا�ٓن املرشوع �رم�ه

  .�ٕالجامع: املوافقون
بتغیري  90.17ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق 

من جامدى  15بتارخي  1.72.184و�متمي الظهري الرشیف مبثابة قانون رمق 
  .املتعلق بنظام الضامن �ج�عي) 1972یولیو  27( 1392الثانیة 

  .شكرا �لس�ید الوز�ر
  .نشكرا لٔ�خوات وإالخوا

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

یقيض ٕ��داث وتنظمي مؤسسة محمد  12.16مرشوع قانون رمق  :�ٔوال
السادس �لهنوض �ٔ�عامل �ج�عیة ملوظفي ؤ�عوان وزارة الشؤون 

  :اخلارج�ة والتعاون

  :مدا�� الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة -1
ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة ملناقشة �رشفين �ٔ 

یقيض ٕ��داث وتنظمي مؤسسة محمد السادس  12.16مرشوع قانون رمق 
�لهنوض �ٔ�عامل �ج�عیة ملوظفي ؤ�عوان وزارة الشؤون اخلارج�ة 

  .والتعاون
ومما ال شك ف�ه ٔ�نه �ملصادقة �ىل هذا القانون وٕاخراج هذه املؤسسة 

يف جتوید اخلدمات �ج�عیة املقدمة  -ال حما�  -�زي الوجود س�سامه  ٕاىل
�لموظفني مبختلف در�اهتم بوزارة اخلارج�ة، كام س�سامه يف توطید وتقویة 
العالقة والتعاون ف� ب�هنم، وكذا الريق �لعالقات إال�سانیة ف� بني املوظفني 

واحلفاظ �ىل اكفة مبختلف أ�سالك ؤ�رسمه، كام س�سهم يف �رصید 
  .املك�س�بات

كام ٔ�ن هذه املؤسسة س�سهر �ىل ٕا�داث و�منیة وتدبري املشاریع 
  .الهادفة ٕاىل ٕاجناز ٔ�عامل اج�عیة ذات مس�توى �ال

و�كر�سا ملبادئ احلامكة املالیة، س�تخضع املؤسسة ملراق�ة املف�ش�یة 
امك املالیة، كام املتعلق مبدونة احمل 62.99العامة �لاملیة ؤ�حاكم القانون رمق 

س�تخضع حسا�هتا لتدق�ق س�نوي وذ� يف ٕاطار دمع الشفاف�ة وحاكمة 
  .التدبري املايل

�مثن الفریق مرشوع هذا القانون نظرا ملا یولیه من ٔ�مهیة �لغة  ،��

�لعنرص ال�رشي والريق به اج�عیا، وذ� يف ٕاطار ��س�ام التام 
واص� اجلهود من ٔ��ل تعز�ز ثقة �لتو�ات امللك�ة السام�ة القاضیة مب

موظفي قطاع الشؤون اخلارج�ة يف حقوقهم ومبا فهيا احلقوق �ج�عیة 
والريق هبا ٕاىل مس�توى ٔ�فضل، وجعل هذه املؤسسة فضاء �لتواصل بني 

  .موظفهيا دبلوماس�هيا

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

  الس�یدة الوز�ر احملرتم، 
  سادة املس�شار�ن احملرتمني،ال 

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق أ�صا� واملعارصة مبناس�بة ا�راسة 
یقيض ٕ��داث  12.16والتصویت �ىل مرشوع قانون مرشوع القانون رمق 

مؤسسة محمد السادس �لهنوض �ٔ�عامل �ج�عیة ملوظفي ؤ�عوان "وتنظمي 
  .وزارة الشؤون اخلارج�ة والتعاون

 بدایة ٔ�ن ٔ��رب لمك عن مدى تقد�ر� واس�تحساننا لهذه وامسحوا يل
املبادرة ال�رشیعیة اليت نعتقد ٔ�هنا �ىل در�ة �برية من أ�مهیة، الس�� ٔ�هنا 
تتعلق بتوجهيات ملك�ة سام�ة �روم �رتقاء �خلدمات �ج�عیة لفائدة 
موظفي ؤ�عوان وزارة الشؤون اخلارج�ة والتعاون وفق مقاربة وم�ظور 

  .دید�ن�
حس�نا فعلت احلكومة بعرضها هذا املرشوع قانون �ىل ٔ�نظار� الیوم 
وا�ي یعكس مدى التقد�ر الك�ري ا�ي یولیه صاحب اجلال� �لعنرص 

  .ال�رشي
وجب التذكري يف هذا الصدد، ٔ�ننا يف فریق أ�صا� واملعارصة �مثن لك 

الش�ٔن  املبادرات ال�رشیعیة اليت �س�هتدف قطا�ات اج�عیة كام هو
�لمرشوع قانون ق�د ا�رس، وهو ما سعینا �اهد�ن دا�ل ا�لجنة ٕاىل 

  .العاملني �لقطاع جتویده حىت �رىق ٕاىل انتظارات
ٕان من ش�ٔن هذا املرشوع قانون ق�د ا�راسة والتصویت، �كر�س 
م�ادئ احلاكمة والشفاف�ة وال�س�یري احلدیث كام هو الش�ٔن �ل�س�بة لعدة 

 ال حما� يف حتصني لك املك�س�بات وجتوید قطا�ات وهو ما س�سامه
  .اخلدمات �ج�عیة

ٔ�یضا نعتقد ٔ�ننا ٔ�مام م�ادرة س�یكون لها �لغ أ��ر �ىل العاملني هبذا 
القطاع الهام من �الل م�ٔسسة لك اخلدمات والريق هبا ٕاىل مس�تو�ت 

  .تلیق وانتظاراهتم
فا�ل إالجيايب مع لك خ�اما جندد الزتام�ا يف فریق أ�صا� واملعارصة �لت

  .املبادرات ال�رشیعیة الهادفة
وا�س�اما مع مواقف�ا املعرب عهنا دا�ل ا�لجنة س�نصوت �ٕالجياب �ىل 

  .هذا املرشوع قانون

 :مدا�� فریق العدا� والتمنیة -3
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

مرشوع القانون املتعلق ٕ��داث  ریق العدا� والتمنیة، نعترب ٔ�نٕاننا يف ف
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مؤسسة لٔ�عامل �ج�عیة لفائدة موظفي ؤ�عوان وزارة الشؤون اخلارج�ة 
والتعاون ا�ويل، یندرج يف ٕاطار رؤیة مشولیة �روم م�ٔسسة وحتدیث قطاع 

ٕاىل أ�عامل �ج�عیة �تلف قطا�ات الوظیفة العموم�ة، وذ� �لنظر 
إال�راهات وإالشاكالت اليت توا�ه العدید من امجلعیات املش�تغ� يف هذا 
ا�ال، مما جيعلها �ري قادرة �ىل ٔ�داء �ا�ا يف الريق �جلوانب �ج�عیة كام 
یطمح ٕاىل ذ� املنمتني ٕا�هيا، وهو ما قد حيرم ف�ات عریضة من املوظفني 

  .يت توفرهاوذوهيم من �س�تفادة من �دد من اخلدمات ال
ويف هذا إالطار وسعیا لت�اوز خمتلف إالشاكلیات اليت تعوق 
�س�تفادة من اخلدمات �ج�عیة الرضوریة، فٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة 
نعترب ٔ�ن �رتقاء جبمعیة أ�عامل �ج�عیة اخلاصة مبوظفي ؤ�عوان وزارة 

ع �لشخصیة املعنویة اخلارج�ة والتعاون ا�ويل ٕاىل مؤسسة مس�تق� �متت
و�س�تقالل املايل، یعترب من أ�مهیة مباكن، ل�س فقط لضبط وتوفري 
اخلدمات �ج�عیة أ�ساس�یة لرشحية واسعة من موظفي القطاع، ولكن 
ٔ�یضا ٕالضفاء و�رس�یخ م�ادئ احلاكمة اجلیدة والشفاف�ة واملسؤولیة الالزم 

  . توفرها يف �س�یري وتدبري هذا ا�ال
اث مؤسسة تعىن مبوظفي ؤ�عوان وزارة اخلارج�ة والتعاون ٕان ٕا�د

ا�ويل، یعترب �ا�ة مل�ة لالعتبارات اليت ذ�ر�ها سابقا، كام س�شلك 
رافعة �مة من ش�ٔهنا تلبیة �اج�ات موظفي ومس�ت�ديم هذا القطاع يف 
جماالت ح�ویة من ق�یل السكن والتغطیة الصحیة و�ريها من اخلدمات 

اف�ة أ�ساس�یة، وهو ما من ش�ٔنه حتفزي املوظفني، وضامن �ج�عیة والثق
  .��شهم يف ظروف مالمئة �راعي ٔ�مهیة القطاع

ٕان املرشوع احلايل والرايم ٕاىل ٕا�داث املؤسسة املذ�ورة، مبا مح� من 
مق�ضیات تت�اوز النقائص والتعرثات والثغرات اليت تعرتي ٔ�عامل ؤ�دوار 

املق�ضیات من مس�ت�دات وصالح�ات امجلعیة احلالیة، مبا حتم� هذه 
تنظميیة وقانونیة �روم تطو�ر ٔ�دوارها وتدق�ق �ا�ا وتوس�یع اخلدمات اليت 

تقد�ا يف ا�ال �ج�عي والثقايف، وتوس�یع قا�دة املشمولني خبدماهتا، ملن 
  .ش�ٔنه �رتقاء ب�ٔدوارها �لهنوض �لبعد �ج�عي يف هذا القطاع

هبدف تلبیة طمو�ات وانتظارات املعنیني  ٕان ٕا�داث هذه املؤسسة
خبدماهتا يف ٕاطار من الشفاف�ة، عامدها ٕاطار قانوين واحض یضبط معلها 
وحيدد بدقة الزتاماهتا جتاه الف�ات املس�تف�دة، من �الل �ضطالع مبجمو�ة 

  :من أ��شطة مهنا

 �شجیع مشاریع السكن لفائدة املنخرطني؛ -

عنیة قصد متكني املنخرطني من ٕا�رام اتفاق�ات مع الهیئات امل  -
 �س�تفادة بصفة اخ�یاریة من نظام تقا�د �مكیيل؛ 

ٕا�رام اتفاق�ات مع الهیئات املتخصصة يف ا�ال الصحي �متكني  -
 املنخرطني من �س�تفادة بصفة اخ�یاریة من نظام تغطیة حصیة �مكیلیة؛

�خرطي ٕا�رام اتفاق�ات مع أ�بناك الوطنیة ومؤسسات ا�متویل �متكني م  -

املؤسسة من �س�تفادة من القروض �س�هتال�یة والقروض العقاریة ومن 
 اخلدمات البنك�ة، �رشوط تفضیلیة؛

توفري مرافق اج�عیة و�رفهيیة ور�ضیة لفائدة املنخرطني، الس��  -
مراكز لالصطیاف ؤ�ما�ن �لتخیمي ودور �لحضانة ور�ض لٔ�طفال 

 وإالرشاف �ىل تنظميها و�س�یريها؛

  .مي ٔ��شطة ذات طابع ثقايف و�رفهي�ي لفائدة املنخرطنيتنظ -
و�ريها من أ��شطة اليت تظل من مصمي مسؤولیات و�ام مؤسسات 

وجندد الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن حتق�ق هذه . أ�عامل �ج�عیة �ىل اخ�الفها وتنوعها
أ�هداف لن یت�ٔىت ٕاال من �الل مق�ضیات قانونیة وتنظميیة �دیدة، تعید 

بار �لعمل �ج�عي �ل�س�بة �لموظف العمويم، �ىل اعتبار ٔ�مهیته �عت 
يف الرفع من ٕانتاج�ته ومردودیته، وإالسهام يف حتق�ق �س�تقرار �ج�عي 
ا�ي هو الركزية أ�ساس�یة يف الوظیفة العموم�ة، وهو ما س��عكس ال حما� 

ساس يف ٔ�ي ٕاجيابیا �ىل ٔ�داء وفعالیة املكون ال�رشي ا�ي هو احلجر ا�ٔ 
  .قطاع

للك هذه �عتبارات س�نصوت يف فریق العدا� والتمنیة �ٕالجياب �ىل 
  .مرشوع القانون

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا

 :مدا�� الفریق احلريك -4
  .�سم هللا الرحامن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  رتمون،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احمل

يل عظمي الرشف ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك �لمسامهة يف 
وا�ي یقيض ٕ��داث وتنظمي مؤسسة  12.16م�اقشة مرشوع قانون رمق 

محمد السادس �لهنوض �ٔ�عامل �ج�عیة ملوظفي ؤ�عوان الشؤون 
مع اخلارج�ة والتعاون، ويف البدایة فٕاننا نود ٔ�ن �مثن العرض الشامل واجلا

وإاله�م وا�ي تقدم به الس�ید الوز�ر مشكورا ٔ�مام الس�یدات والسادة 
املس�شار�ن دا�ل جلنة اخلارج�ة واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق احملت� 

  .حول املوضوع
وهبذه املناس�بة، فٕاننا يف الفریق احلريك �ش�ید هبذا املرشوع نظرا 

�لغة �لموارد ال�رشیة، كام  ٔ�مهیته ودوره الطالئعي �اصة ؤ�نه یويل ٔ�مهیة
ٔ�نه �اء م�سجام مع التو�ات امللك�ة السام�ة الرام�ة ملواص� اجلهود قصد 
ا�هنوض �ٔ�وضاع �ج�عیة واملادیة لهذه الف�ة وفق مقاربة مشولیة هتدف 
اىل تعز�ز املك�س�بات و�رتقاء هبا من �الل مهنجیة �دیثة �ريم اىل 

فاف�ة، وذ� من �الل م�ٔسسة اخلدمات �كر�س م�ادئ احلاكمة والش
  .املقدمة واملرتبطة هبذا القطاع

وجتدر إالشارة اىل ٔ�ن هذه املؤسسة حتظى �لر�ایة املولویة السام�ة 
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لصاحب اجلال� نرصه هللا وایده وذ� من �الل ٕاضفاء ر�ایته السام�ة 
  .�لهيا، و�رشیفها حبمل ٕامس �اللته الرشیف

وع ا�ي �اء م�سجام مع �سرتاتیجیة كام ننوه ٔ�یضا هبذا املرش 
احلكوم�ة الهادفة اىل ا�هنوض وإاله�م �ملوارد ال�رشیة لقطاع الشؤون 

  .اخلارج�ة والتعاون
كام ال یفوتنا ٔ�یضا إالشادة ب�ٔمهیة املرشوع �اصة ف� یتعلق بدمع اجلانب 

ج�ة الس�یكولو� �لموظفني وأ�عوان العاملني مبصاحل وزارة الشؤون اخلار 
والتعاون ا�ويل وكذ� املؤسسات التابعة لها ولاكفة ٔ�رسمه، سعیا م�ه 
لضامن ��شهم الكرمي وحتفزيمه �ىل العطاء والعمل، ح�ث كام تعلمون ٔ�ن 
رشحية �مة مهنم تعمل دا�ل الق�صلیات والسفارات املعمتدة �خلارج واليت 

  .تعترب مر�ٓة تعكس و�ه وصورة بالد� �ىل املس�توى اخلار�
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕاننا يف الفریق احلريك وٕاميا� م�ا ب�ٔمهیة املرشوع كام ٔ�سلف�ا فٕاننا نصوت 
  .�لیه �ٕالجياب

وفق�ا هللا ؤ��مك ملا ف�ه �ري هذا الب� حتت الق�ادة الرش�یدة لصاحب 
  .اجلال� محمد السادس نرصه هللا وایده

 .والس�الم

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

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

تضطلع مؤسسات أ�عامل �ج�عیة ب�ٔدوار هامة �ى م�خرطهيا 
�لنظر �ل�دمات �ج�عیة والثقاف�ة والرتفهيیة اليت تقد�ا ملنخرطهيا 

عها �ىل لك أ��شطة الهادفة ٕاىل ؤ�زوا�م ؤ�بناهئم و�لنظر كذ� ل�شجی 
متكني املنخرطني من ولوج السكن وعقد اتفاق�ات مبقابالت مادیة 

واعتبارا �� حرس �حتاد املغريب �لشغل ٔ�كرب مركزیة نقابیة .حتفزيیة
�لبالد �ىل ٕایالء عنایة �اصة ملؤسسات أ�عامل �ج�عیة ودمع لك 

وید �دماهتا والنضال من ٔ��ل دمقرطة املبادرات الهادفة ٕاىل �رتقاء وجت
ٔ��زهتا املسرية وٕاعامل م�ادئ الزناهة والشفاف�ة يف تدبري شؤوهنا وقضا�ها 
وتفاد� لٕالشاكالت اليت عرفهتا قوانني مؤسسات اج�عیة ٔ�خرى ؤ��اقت 

  .معلها
ويف هذا إالطار سامه �حتاد املغريب �لشغل �الل اج�ع جلنة 

�فاع الوطين واملناطق املغربیة احملت� ا�ي خصص اخلارج�ة واحلدود وا
القايض ٕ��داث وتنظمي مؤسسة محمد  12.16لتدارس مرشوع القانون رمق 

السادس �لهنوض �ٔ�عامل �ج�عیة ٔ�عوان وموظفي ؤ�عوان وزارة 
الشؤون اخلارج�ة والتعاون، يف تعمیق النقاش حول هذه املؤسسة وتقدم 

الشلكیة ومقرت�ات تعدیل بعض بنود مرشوع  �لعدید من املالحظات

القانون هبدف جتوید اخلدمات املقدمة �لعاملني بوزارة الشؤون اخلارج�ة من 
ٕارشاك العنرص ال�رشي يف تدبري جملس التوج�ه واملراق�ة وفق املقاربة ٔ�مهها 

ال�شار�یة واملبدٔ� ا�ميقراطي القامئ �ىل �نت�اب عوض التعیني ح�ث �اء 
أ�صيل ملرشوع القانون املذ�ور ٔ�ن الس�ید الوز�ر، �ٕالضافة  يف النص

لرئاس�ته �لمؤسسة وتعی��ه ملد�رها فهو كذ� یعني مجیع ٔ�عضاء جملس 
التوج�ه واملراق�ة وهذا ما خيالف املبادئ املتقدمة اليت �اء هبا دس�تور 

�اصة ؤ�ن هذه املؤسسة حظیت �رشف محل امس �ال� امل�  2011
ع ما حتم� هذه الرمزیة من دال�، وهو ما یق�يض ٔ�ن �كون محمد السادس م

القانون املنظم لهذه املؤسسة منوذ�ا ٕاجيابیا لبايق املؤسسات أ�خرى و�اصة 
  .�ىل مس�توى انت�اب ٔ��زهتا

للك ما س�بقت إالشارة ٕالیه ونظرا لٔ�مهیة الكربى ملؤسسة محمد 
ؤ�عوان وزارة  السادس �لهنوض �ٔ�عامل �ج�عیة ٔ�عوان وموظفي

  .الشؤون اخلارج�ة والتعاون ف�ٔننا نصوت �ٕالجياب �ىل نص املرشوع

بتغیري و�متمي الظهري الرشیف مبثابة قانون  84.17مرشوع قانون رمق : �نیا
یولیو  27( 1392من جامدى ا�ٓخرة  15بتارخي  1.72.184رمق 

  .املتعلق بنظام الضامن �ج�عي) 1972

بتغیري و�متمي الظهري الرشیف مبثابة قانون رمق  1790.ومرشوع قانون رمق 
) 1972یولیو  27( 1392من جامدى ا�ٓخرة  15بتارخي  1.72.184

  .املتعلق بنظام الضامن �ج�عي

 :مدا�� الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة -1
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
ق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة مب�لس �رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفری

 84.17املس�شار�ن من ٔ��ل م�اقشة مرشوعي قانون �ىل التوايل رمق 
جامدى  15بتارخي  1.72.184بتغیري و�متمي الظهري الرشیف مبثابة قانون رمق 

ورمق  ،املتعلق بنظام الضامن �ج�عي) 1972یولیو  27(1392ا�ٓخرة 
 15بتارخي  1.72.184 الرشیف مبثابة قانون رمقبتغیري و�متمي الظهري 90.17

املتعلق بنظام الضامن ) 1972یولیو 27( 1392من جامدى ا�ٓخرة 
  .�ج�عي

  الس�ید الرئ�س،
لقد شلكت املناقشة العامة لهذ�ن املرشو�ني م�اس�بة ساحنة لنقف �ىل 
ماكمن القوات والضعف �ى الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي، ا�ي 

م�ٓل العامالت والعامل، يف �ا� مرضهم ٔ�و بعد تقا�دمه، وٕاذ �مثن  یعترب
ا�هودات اليت تقوم هبا ٕادارة الصندوق ومعها مجیع مواردها ال�رشیة اليت 
تبدع يف �لق �ٓلیات �دیدة من ٔ��ل �دمة املنخرطني وتقدمي اخلدمات 
ٕا�هيم واليت تتطلب بدورها، ٔ�ي املوارد ال�رشیة �لصندوق مزیدا من 
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ل�شجیع وإالنصاف والعنایة يف ٔ�فق متك�هنا من حقوقها اكم� حىت توا�ب ا
ملیون م�خرط �دید، وا�ي یضاعف �دد املنخرطني احلالیني، وهذا  6.5

ما یطرح قدرة الصندوق �ىل موا�بة اخلدمات احلالیة وجتویدها يف ظل 
�ٓل إالماكنیات احلالیة املتواضعة مما یطرح �المات اس�تفهام �دیدة حول م

عقد الرب�مج ا�ي �ربط بني احلكومة والصندوق الوطين �لضامن �ج�عي 
  .لتوفري موارد �رشیة قادرة �ىل مسا�رة هذه الطمو�ات) 2015/2018(

  الس�ید الرئ�س،
اكن من الواجب �ىل احلكومة تقدمي هذ�ن النصني يف ٕاطار قانون 

ائلني عن م�س رشوظوا�د، و�دم جتزئته، فاملرشو�ني �اءا يف �ا� 
اجلدوى من هذا �جهتاد احلكويم �ري املربر، سوى �الرجتالیة اليت تعرفها 
احلكومة يف جمال ال�رشیع، بل اكن �لهيا ويه اليت تف�قر ٕاىل مقاربة مشولیة، 
ٔ�ن تقدم مرشو�ا م�اكمال من ٔ��ل تعدیل الظهري الرشیف الصادر يف س�نة 

لفریق �س�تقاليل نعترب ٔ�نه س�نة، و�لتايل فٕاننا يف ا 46، ٔ�ي م�ذ 1972
�ت لزاما ٕا�ادة النظر يف مضام�نه من ٔ��ل �لق ا�س�ام بني لك الفصول 
واملواد، ومراجعة الغرامات الثق�� الواردة ف�ه حىت �سهل �مة حتصیل 

  .املس�تحقات من ق�ل الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي
انیة اليت نتقامس معها لقد تقدم�ا كفریق اس�تقاليل مبعیة لعض الفرق الربمل

الطبقة الشغی�، بتعدیالت جوهریة تضمن يف �الب�هتا جتوید  نفس مهوم
النص من �ة، وتضمن اس�متراریة املقاو� املغربیة مع حفظ حقوق الطبقة 

  .الشغی� من �ة ٔ�خرى
ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة مب�لس املس�شار�ن نلح 

 عن م�خرطي الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي �ىل رضورة رفع الغنب
خصوصا املتقا�د�ن مهنم ح�ث �دد سقف التعویض عن التقا�د يف س�تة 

�ٓالف درمه شهر�، �ام اكن م�لغ املسامهة ٔ�و أ�جر احملصل ق�ل ) 6(
التقا�د، وهو ما �شلك ح�فا �ملقارنة مبا هو حمدد يف قانون الوظیفة 

لهذا التقا�د املشؤوم، تناسوا ٔ�ن طبقة العامل العموم�ة، وا��ن �رسوا 
بنضالها طی� عقود وم�ذ جفر �س�تقالل اكن لها الفضل حتق�ق ماكسب 
�دیدة، من ٔ��رزها ٔ�نظمة الضامن �ج�عي، و�الفا ملا �روج � البعض، 
فالضامن �ج�عي ل�س تضام�ا من أ�غنیاء مع الفقراء وال م�ة من 

م من ٔ�جرٔ�ة العامل قمية قوة مع�، و�ده وس�نوات احلكومة، بل جمرد قس
  .طوال ٔ�ف�اها يف س��ل �ق�صاد الوطين

ٕان احلكومة الیوم مطالبة ٕ�جياد �لول �لوضعیة �ج�عیة اليت تع�شها 
الشغی� املغربیة يف ظل تغی�هيا �لحوار �ج�عي اجلاد واملكو�ت النقابیة 

مة �ق�صادیة العاملیة، واليت �انت ويه سابقة مل نعشها حىت يف ظل أ�ز 
  .بالد� �شلك ٔ�و ب�ٓخر من تبعاهتا

  الس�ید الرئ�س،
یع�ش الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي، وضعیة قل نظريها يف 
العامل ٔ�مجع، بل تعترب تناقضا صار�ا، مفؤسسة معوم�ة اكلصندوق الوطين 

طا�ات مل ترصح �لضامن �ج�عي تفرض وفق القانون غرامات ثق�� �ىل ق
�ملشغلني �لهيا، هادفة بذ� ٕاىل حامیة أ�جراء والعامل، يف �ني جند نفس 

ممرض وممرضة یعملون �هيا م�ذ  700املؤسسة مل ترصح الیوم حبوايل 
  .س�نوات، والغریب ٔ�نه ال جواب �لحكومة �ىل هذه الوضعیة

 مبا وهذا ما یف�د ترصحي رئ�س احلكومة ا�ي ٔ�كد �ىل ٔ�نه مت الترصحي
ممرض وهو تناقض یبني يف جتلیاته غیاب الت�س�یق  12000یقارب 

  .و��س�ام احلكويم يف أ�رقام املدىل هبا ٔ�مام الرٔ�ي العام الوطين
فاحلكومة الیوم، مطالبة �لنظر وجبدیة من ا�ل ٕاجياد احللول الكف�� 
 ل�شجیع املس�مثر�ن الراغبني يف رشاء و�دات صناعیة ٔ�و س�یاح�ة وتقدمي

�لول بدی� خللق فرص شغل حملیة قارة ومومسیة، وذ� مبراجعة م��ٔخرات 
الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي، ح�ث نع�ش الیوم يف بعض املدن 
النائیة اليت تعمتد �ىل ا�ال الس�یا� مكورد رزقا لها شلال يف �س��ر يف 

ن �ىل ٔ�داء هذا ا�ال �س�ب ٕا�الق و�دات س�یاح�ة ولعدم قدرة املس�مثر�
  .م��ٔخرات الصندوق وخوف من اق�ناهئا �س�ب ا�یون املرتامكة �لهيا

  .والسالم �لیمك ورمحته تعاىل و�راكته

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

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
 واملعارصة �لمسامهة يف �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق أ�صا�

املتعلقان بنظام الضامن  90.17و 84.17م�اقشة مرشوعي القانون رمق 
�ج�عي، واليت ٔ�عتربها م�اس�بة ٕال�ادة طرح أ�س�ئ� الشا�كة املرتبطة 

 .بنظام التغطیة �ج�عیة يف مشولیته
  الس�ید الوز�ر،

ا �ىل النحو لن خنتلف �ىل ٔ�ن امحلایة �ج�عیة ٕاذا ما مت تطبیقه
املطلوب، ميكهنا ٔ�ن تلعب دورا ٔ�ساس�یا يف توفري الرشوط املثىل لصیانة 

  .احلقوق �ج�عیة لٔ�جراء، ٔ�هنا ٔ��دثت ٔ�صال لهذه الغایة
وهذا لن یتحقق ٕاال من �الل وضع تصور واحض ٕ�جراءات وتدابري 
دق�قة وحمددة �اصة �ل�س�بة لٔ�جراء، �ريم ٕاىل تطو�ر نظام التغطیة 

ج�عیة وضامن حقوقهم، ونعتقد ٔ�ن ٔ�ولها �مكن يف رضورة تعممي �
الترصحيات لفائدة مجیع أ�جراء �لصندوق الوطين �لضامن �ج�عي مع 

  . احلرص �ىل سالمهتا من التالعبات اليت �شوهبا �ادة
وحصیح ٔ�ن احلكومة بدلت جمهودات ال ميكن ٕا�اكرها، �ري ٔ�هنا تظل �ري 

 ما س�بق وو�دت من �الل الرب�مج احلكويم، ا�ي اكف�ة وال تصل ٕاىل
الزتمت ف�ه بتعممي التغطیة الصحیة، وحتق�ق ال�سك �ج�عي، وتطو�ر 

  .نظام التغطیة �ج�عیة، �رب مج� من إالجراءات والتدابري
�الرجوع ٕاىل إالحصائیات املتوفرة �ملوقع الرمسي �لصندوق الوطين ف 
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، جند �ىل س��ل املثال ٔ�ن 2016 تعود ٕاىل س�نة �لضامن �ج�عي، واليت
 200مالیني و 3مالیني، مهنم  �4دد ٔ�جراء القطاع اخلاص یبلغ حوايل 

�ري مرصح هبم ٔ�ي حوايل   800.000، وحوايل % 80ٔ�لف مرصح هبم ٔ�ي 
، ٔ�ي ب�س�بة تصل ٕاىل �600.000لهم من القطاع الفال� حوايل %  20
 204.900نخرطة مرص�ة، �لاكد یبلغ ، كام ٔ�ن  �دد املقاوالت امل 75%

مقاو�، مما یعين ٔ�نه ال زال هناك نقص �بري �ىل هذا املس�توى، رمغ ٔ�نه 
یصعب اجلزم بص�ة هذه املعطیات، �س�ب كرثة التالعب يف الترصحيات، 
مفهام وضعنا من قوانني س�تظل بدون �دوى ٔ�مام ضعف الرقابة احلكوم�ة 

ات املعنیة �لترصحي والسهر �ىل حسن �ىل املقاوالت والرشاكت واملؤسس
  .تطبیق الرتسانة القانونیة

وهنا ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ثري نقطة �ایة يف الغرابة، ال ميكن اعتبارها ٕاال �ز� �لك 
ممرض وممرضة من حقهم يف  7ّ00املقای�س، يه ت� املتعلقة حبرمان 

مص�ة  13التغطیة الصحیة، س�بق ووظفهم صندوق الضامن �ج�عي يف 
بعة �لبولیلكی��ك دا�ل الرتاب الوطين، نعم موظفون �ى املؤسسة �

املسؤو� �ىل التغطیة الصحیة ال �س�تف�دون من نظام التغطیة �ج�عیة، 
وأ�دىه من ذ�، هو ٔ��مك الس�ید الوز�ر �هتربون �س�مترار من إال�ابة �ىل 

ه هذه إالشاكلیة، ونعید طر�ا ا�ٓن، �یف تفرس�ن الس�ید الوز�ر هذ
  الوضعیة الشاذة والغري مفهومة واليت ال یق�لها العقل؟ 

  الس�ید الوز�ر،
ٔ�عید الت�ٔ�ید من �دید �ىل ٔ�ن تعممي الترصحيات يف الصندوق الوطين 
�لضامن �ج�عي وسالمهتا من العیوب یعد من ٔ�وىل أ�ولو�ت، اليت 
جيب ٔ�ن تنكب �لهيا احلكومة �شلك �دي، ويه ٔ�مر ل�س �ملس�تحیل، 

تاج فقط ٕاىل يشء من اجلرٔ�ة وإالرادة الس�یاس�یة الصادقة، وا�لموا ٔ�نه ٕاذا حي 
ما مت الق�ام به �ىل الو�ه املطلوب س�یؤدي ٕاىل حتق�ق ٔ�هدافه �ج�عیة، 
املمتث� ٔ�ساسا يف تعممي امحلایة �ج�عیة، واملسامهة يف توفري م�اخ اج�عي 

ل الرفع ال�س�يب �لقدرة سلمي، ميكن من تقویة �ق�صاد الوطين من �ال
الرشائیة لعدد �بري من املواطنني، ووضع �د ملعا�ة عرشات ا�ٓالف من 
املواطنني ا��ن یصلون ٕاىل سن التقا�د وحيرمون من هذا احلق �شلك 

  .جزيئ ٔ�و لكي
ا�ي ٔ�كد يف  2011ويف هذا إالطار، مل یعد مق�وال يف ظل دس�تور 

ة وامجلا�ات الرتابیة، تعمل �ىل ٔ�ن ا�و� واملؤسسات العموم� 31فص� 
تعبئة لك الوسائل املتا�ة، ل�سري اس�تفادة املواطنني من مج� من احلقوق، 
�ىل رٔ�سها احلق يف العالج والعنایة الصحیة، وامحلایة �ج�عیة والتغطیة 
الصحیة، ومل یعد مق�وال يف ظل هذا التنصیص الرصحي ��س�تور �ىل هذه 

ن أ�جراء املغاربة �ري مشمو� �لتغطیة م %34احلقوق، ٔ�ن یبقى 
    .�ج�عیة

ٓ من �انب  �س�ل ٔ�مهیة املبادرة اليت اختذمتوها والرام�ة ٕاىل  ،خر�
ٕا�داث جلنی�ني وزاریتني، هبدف ٕاصالح م�ظومة امحلایة �ج�عیة وٕارساء 

قوا�د لق�ادهتا وحومكهتا، �رید ٔ�ن نعرف الس�ید الوز�ر ٕاىل ٔ�ي �د وصلمت 
  هذه املبادرة؟ يف تفعیل

  الس�ید الوز�ر،
املتعلقان بنظام   90.14و �84.17لعودة ٕاىل مرشوعي القانون رمق 

الضامن �ج�عي، ا��ان تقدمت هبام احلكومة، و�ىل الرمغ من 
إالصال�ات املهمة اليت ید�الهنا �ىل جمال التغطیة �ج�عیة لفائدة ٔ�جراء 

، ٕاىل جتوید 84.17ل رمق القطاع اخلاص، ح�ث �ريم املرشوع أ�و 
وحتسني مسطرة الترصحي �ٔ�جراء ؤ�داء واج�ات �شرتاك �لصندوق 
الوطين �لضامن �ج�عي �رب اع�د الوسائل إاللكرتونیة، يف �ني �ريم 

ٕاىل  تعز�ز وحتسني التغطیة الصحیة لفائدة  90.17املرشوع الثاين رمق 
ق، ٕاال ٔ�هنام ال خيف�ان حق�قة ٔ�جراء القطاع اخلاص املس�لني بنفس الصندو 

قدم املنظومة ال�رشیعیة املؤطرة لنظام الضامن �ج�عي، وا�ي الزال 
 27الصادر بتارخي  �1.72.184اضعا �لظهري الرشیف مبثابة قانون رمق 

 .1972یولیوز 
نعتقد الیوم ٔ�ن احلكومة ملزمة �البتعاد عن م�طق الرتق�ع ا�ي تتعاطى 

�اصة �ج�عیة مهنا، ومطالبة �الجتاه ٕاىل وضع  به مع �ل القطا�ات
ٔ�ساس قانوين �دیث م�سجم وم�سك، �س�تجیب �لتطورات اليت تعرفها 
احلیاة العامة، �� �س�تغل مرة ٔ�خرى فرصة م�اقشة هذ�ن املرشو�ني �ىل 
مس�توى هذه اجللسة العامة ا�صصة �ل�رشیع، وندعو احلكومة ٕاىل املراجعة 

مة القانونیة املنظمة لنظام الضامن �ج�عي يف ٔ�قرب الشام� �لمنظو 
  .ا�ٓ�ال

  الس�ید الوز�ر،
ٔ�ول �ساؤل تبادر ٕاىل ذهننا ٕا�ن التوصل هبذ�ن املرشو�ني، هو ما 
ا�اعي ا�ي دفع احلكومة ٕاىل تقدمي مرشو�ني م�فصلني لتعدیل نفس 
النص؟ وملاذا مل �ك�ف احلكومة مبرشوع وا�د ما داما یعدالن نفس 
النص؟ رصا�ة جوا�مك الس�ید الوز�ر عن هذا السؤال �الل ٔ�شغال 
ا�لجنة، وا�ي �ُرجع أ�مر ٕاىل التفاوت الزمين بني القرارات، �ري مق�ع بتا� 
بدلیل ٔ�ن املرشو�ني قدما يف الس�نة نفسها، وعرضا �ىل ا�لجنة يف الوقت 

فة، لهذا ال نفسه، رمغ ٔ�ن القرارات املتعلقة مبضموهنام صدرا يف فرتات خمتل
�رى ٔ�یة رضورة لتقدميهام معا، ا�لهم ٕان اكنت احلكومة �رید رفع من ٔ�داهئا 

  ال�رشیعي فقط؟ 
  الس�ید الوز�ر،

ٕان ٕا�ادة طرح�ا لٕالشاكالت و�خ�الالت اليت شابت مرشوعي 
القانون راجع ٕاىل رغب��ا يف تذكريمك برضورة املراجعة الشام� �لمنظومة 

الضامن �ج�عي يف ٔ�رسع وقت ممكن، و�دم  القانونیة املؤطرة لنظام
  .�كتفاء بتعدیالت جزئیة حمدودة

ويف انتظار ذ�، ومن ٔ��ل حتسني وتطو�ر التغطیة �ج�عیة ولو 
جزئیا، وحتق�قا لٔ�هداف اليت اس�تدعت تقدمي املرشو�ني، وبعد ٔ�ن مت 
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يل ق�ول جزء من التعدیالت اليت قدم�اها مشرتكة مع الفریق و�س�تقال
�لو�دة والتعادلیة وفریق إالحتاد املغريب �لشغل، وا�س�اما مع تصوی��ا 

نصوت �ملوافقة �ىل دا�ل جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة، 
 .املتعلقني بنظام الضامن �ج�عي 90.17و 84.17مرشوعي القانون رمق 

  :مدا�� الفریق احلريك -3
  الس�ید الرئ�س احملرتم

  السادة الوزراء احملرتمني الس�یدات و 
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق احلريك ملناقشة مرشوعي قانون، 
یتعلقان بتغیري و�متمي  90.17رمق  حتت والثاين �84.17ول حتت رمق 

من جامدى ا�ٓخرة  15بتارخي  1.72.184الظهري الرشیف مبثابة قانون رمق 
  .املتعلقني بنظام الضامن �ج�عي) 1972یولیوز  27( 1392

  الس�ید الرئ�س، 
يف البدایة البد من التنویه �لنقاش اجلدي واملسؤول ا�ي عرف�ه جلنة 
التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة مبناس�بة دراسة هاذ�ن املرشو�ني، 

اج والشكر موصول ٔ�یضا �لحكومة يف خشص الس�ید وز�ر الشغیل وإالدم
املهين وأ�طر املرافقة �، �ىل التوضی�ات املقدمة �ش�ٔن اس�تفسارات 
السادة املس�شار�ن واليت تفا�لت معها الفرق وا�مو�ات الربملانیة �سحهبا 

  .ٔ��لبیة التعدیالت املقدمة
  الس�ید الرئ�س،

ٕان املرشوع أ�ول هيدف ٕاىل تطبیق قرار�ن صادر�ن عن ا�لس 
 �لضامن �ج�عي، القرار أ�ول �متحور حول إالداري �لصندوق الوطين

ٕاج�اریة الترصحي �لراتب الشهري و�س�بة املساهامت عن طریق البوابة 
�ل�س�بة ٔ�ر�ب العمل املتوفر�ن �ىل �دد من " ضام�مك "�لكرتونیة 

املس�ت�دمني، ٔ�ما القرار الثاين ف�ندرج مضن ٕاج�اریة اخلضوع خلربة طبیة من 
من طرف الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي، هبدف ق�ل طب�ب معمتد 

  .تدعمي املراق�ة الطبیة وتفادي ��هتااكت املرتبطة �لغش
ٔ�ما املرشوع الثاين فهيدف ٕاىل متدید ٔ��ل ٕایداع طلب �خنراط يف 

شهرا، املوالیة �لتارخي ا�ي ت�هت�ي ف�ه  36ٕاىل  12الت�ٔمني �خ�یاري من 
إالج�اري، وذ� من ٔ��ل م�ح أ��ري وق�ا  حقوق املؤمن � يف الت�ٔمني

ٔ�طول، �سمح � مبواص� ٔ�داء �شرتااكت بنظام الضامن �ج�عي، 
ل�س�متر يف �س�تفادة من التغطیة �ج�عیة اليت ید�رها الصندوق، 

�ٕالضافة ٕاىل ضامن احلق يف معاش الش�یخو�ة، بعد اس��فائه لرشوط 
 �روم املرشوع ٕالغاء املراق�ة الطبیة السن و�دد أ��م املرصح هبا ، كام

التلقائیة اليت جيرهيا الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي �ىل املؤمن � ، 
بعد تقدميه طلب احلصول �ىل التعویضات الیوم�ة عن املرض ٔ�و احلادثة 
و�كتفاء عند دراسة الطلب �لو�ئق املث��ة �لعجز عن العمل ٕاال عند 

  .�ق�ضاء
  ئ�س  الس�ید الر 

اعتبارا للك هذه املس�ت�دات السالف ذ�رها واليت ختدم مصاحل 
أ�جراء، ونظرا ٔ�مهیة النصني، فٕاننا يف الفریق احلريك س�نصوت ٕاجيا� 

  .�لهيام
 والسالم

  :مدا�� فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب -4

بتغیري و�متمي الظهري الرشیف مبثابة  84.17مرشوع قانون رمق  - 
 27( 1392من جامدى ا�ٓخرة  15بتارخي  72.184.1قانون رمق 

 .املتعلق بنظام الضامن �ج�عي) 1972یولیوز 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين احملرتم، 
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
حتاد العام ملقاوالت �مس فریق �ب�ٔن ٔ�تناول اللكمة،  ٔ��رشف الیوم

بتغیري و�متمي الظهري  84.17املغرب، مبناس�بة م�اقشة مرشوع قانون رمق 
 1392من جامدى ا�ٓخرة  15بتارخي  1.72.184الرشیف مبثابة قانون رمق 

 اجللسة العامةاملتعلق بنظام الضامن �ج�عي ٔ�مام ) 1972یولیوز  27(
 .مب�لس املس�شار�ن

الشغل وإالدماج املهين �لشكر اجلزیل، �ىل  وز�ركام ٔ�تقدم لمك الس�ید 
عرضمك القمي والشامل، ا�ي س�سامه يف ت�سري مسطرة املناقشة واملصادقة 

ق�د املصادقة، من ق�ل الس�یدات والسادة  84.17رمق  �ىل مرشوع قانون
  .املس�شار�ن �ىل مس�توى اجللسة ال�رشیعیة العامة

  ،د الرئ�سالس�ی
بتغیري و�متمي الظهري الرشیف مبثابة  84.17 رمقی�ٔيت مرشوع قانون 

یولیوز  27( 1392من جامدى ا�ٓخرة  15بتارخي  1.72.184قانون رمق 
املتعلق بنظام الضامن �ج�عي ق�د املصادقة، يف س�یاق ا�هودات ) 1972
قصد اختاذ مجیع التدابري وإالجراءات الرام�ة ٕاىل ٕاقرار ٕاج�اریة  املبذو�

وأ�جراء ؤ�داء �شرتااكت �لصندوق الوطين �لضامن  الترصحي �ٔ�جر
�ج�عي �رب الوس�ی� �لكرتونیة، �ل�س�بة �لمشغلني ا��ن یتوفرون �ىل 
�دد من أ�جراء حيدد بنص تنظميي، مع فرض غرامة تعادل الغرامة املطبقة 
�ىل يف �ا� ت�ٔ�ري الترصحيات �ٔ�جور لشهر وا�د �ل�س�بة �لمقاوالت اليت 

 حترتم هذه �ج�اریة، ورضورة ٕاثبات إالصابة �لزمانة ٔ�و مرض طویل ال
أ�مد من طرف الطب�ب املعني من ق�ل الصندوق الوطين �لضامن 

 .   �ج�عي ٔ�و املق�ول �یه
 الس�ید الرئ�س،

املتعلق  1972یولیو  27هناك ش�به ٕاجامع �ىل ٔ�ن مق�ضیات ظهري 
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النظر يف مضام�نه ومراجعته �شلك  بنظام الضامن �ج�عي یق�يض ٕا�ادة
جوهري ومشويل، عوض ٕاد�ال تعدیالت جزئیة وجتزی��ة، �ك�ف�ة مس�مترة، 
وهو ما خيل مببدٔ� الثبات ال�رشیعي، الس�� ؤ�ن نصوص الضامن �ج�عي 

  . لها �القة وطیدة مب�ال املال وأ�عامل
املغرب ويف هذا الصدد، فقد اقرتحت ممث� �حتاد العام ملقاوالت 

بلجنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة ٔ�ثناء �ج�ع ا�صص �لبت 
ت�دید الزتام تعدیل یتعلق ب  84.17يف التعدیالت حول مرشوع قانون رمق 

املشغل بدفع واج�ات �شرتاك ٔ�و الترصحي ب�ٔجرائه �رب الوسائل 
لق ٕ�قرار و�ٓخر یتع. ٔ��ري �200لكرتونیة يف النص ال�رشیعي يف �دود 

فرتة اخ�باریة ملدة س�ن�ني ق�ل تطبیق الغرامات اجلنائیة يف حق املقاوالت 
ا�الفة یتعلق بنفس الفصل املذ�ور، ومقرتح تعدیل ٔ��ري �روم �دم ٕاثقال 

�لحیلو� املقاو� بتحمالت مالیة مرهقة �مجة عن الرفع من م�لغ الغرامات، 
سطة بتحمالت مالیة ٕاضاف�ة دون ٕاثقال اكهل املقاوالت الصغرى واملتو 

مرتتبة عن م�الغ الغرامات أ�صلیة وغرامات ال�ت�ٔ�ري اليت قد ترتامك لتهن�ي 
ح�اة املقاو� اق�صاد� وتند�ر معها م�اصب الشغل املوجودة، ويه 
التعدیالت اليت مل تت�اوب معها احلكومة، �ك�ف�ة ٕاجيابیة، دا�ل ا�لجنة 

  .الربملانیة ا�تصة
  ،الس�ید الرئ�س

دا�ل ا�لجنة الربملانیة ا�تصة، فٕاننا نصوت  ؤ��ريا، وا�س�اما مع موقف�ا
 .�ىل مرشوع هذا القانون �ٕالجياب

بتغیري و�متمي الظهري الرشیف مبثابة  90.17مرشوع قانون رمق  - 
 27( 1392من جامدى ا�ٓخرة  15بتارخي  1.72.184قانون رمق 

  عياملتعلق بنظام الضامن �ج�) 1972یولیوز 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين احملرتم، 
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
�مس فریق �حتاد العام ملقاوالت ب�ٔن ٔ�تناول اللكمة،  ٔ��رشف الیوم

ري بتغیري و�متمي الظه 90.17املغرب، مبناس�بة م�اقشة مرشوع قانون رمق 
 1392من جامدى ا�ٓخرة  15بتارخي  1.72.184الرشیف مبثابة قانون رمق 

 اجللسة العامةاملتعلق بنظام الضامن �ج�عي ٔ�مام ) 1972یولیوز  27(
 .مب�لس املس�شار�ن

�لشكر اجلزیل،  ،الشغل وإالدماج املهين الس�ید وز�ر ،كام ٔ�تقدم لمك
سري مسطرة املناقشة �ىل عرضمك القمي والشامل، ا�ي س�سامه يف ت� 

ق�د املصادقة، من ق�ل الس�یدات  90.17رمق  واملصادقة �ىل مرشوع قانون
  .والسادة املس�شار�ن �ىل مس�توى اجللسة ال�رشیعیة العامة

  ،د الرئ�سالس�ی
بتغیري و�متمي الظهري الرشیف مبثابة  90.17رمق ی�ٔيت مرشوع قانون 

یولیوز  27( 1392رة من جامدى ا�ٓخ 15بتارخي  1.72.184قانون رمق 
املتعلق بنظام الضامن �ج�عي ق�د املصادقة، يف س�یاق ا�هودات ) 1972
قصد اختاذ مجیع التدابري وإالجراءات الرام�ة ٕاىل ٕاقرار مس�ٔ� متدید  املبذو�

شهرا املوالیة  36شهرا ٕاىل  12طلب �خنراط يف الت�ٔمني �خ�یاري من 
املؤمن � يف الت�ٔمني إالج�اري، كام س�یصبح �لتارخي ا�ي ت�هت�ي ف�ه حقوق 

الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي مك�ف�ا �لو�ئق املث��ة �لعجز يف ٕاطار 
مسطرة احلصول �ىل التعویضات الیوم�ة عن املرض واحلوادث �راسة 
طلب هذه التعویضات، و�دم ٕاجراء املراق�ة الطبیة من ق�ل الطب�ب املعني 

  .  التابع � ٕاال عند �ق�ضاءمن طرف الصندوق ٔ�و 
وهو ما جيعلنا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، �مثن ما �اء يف 

ق�د املصادقة، خصوصا، ؤ�نه مثرة  90.17مق�ضیات مرشوع قانون رمق 
اخنراط مجیع الفا�لني واملتد�لني يف ا�هودات املبذو� يف ٕاطار حتق�ق 

�ىل مس�توى الس�یاسات والربامج العموم�ة  ��س�ام و�لتقائیة والتاكمل
املتعلقة �لتغطیة �ج�عیة والصحیة، من ٔ��ل حتسني وجتوید اخلدمات 
املقدمة واملضمونة من طرف الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي، رمغ 
ت�ٔ�ید� املس�متر وا�امئ �ىل رضورة ٕاجراء تعدیل مشويل وجوهري ملق�ضیات 

  . تعلق بنظام الضامن �ج�عيامل  1972یولیو  27ظهري 
  الس�ید الرئ�س،

دا�ل ا�لجنة الربملانیة ا�تصة، فٕاننا نصوت  ؤ��ريا، وا�س�اما مع موقف�ا
 .�ىل مرشوع هذا القانون �ٕالجياب

 :مدا�� الفریق �شرتايك -5
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �شرتايك يف م�اقشة مرشوعي 
بتغیري و�متمي الظهري الرشیف مبثابة قانون رمق  84.17قانون رمق 
یولیو  27( 1392من جامدى ا�ٓخرة  15بتارخي  1.72.184

املتعلق بنظام الضامن �ج�عي، ومرشوع قانون رمق ) 1972
 1.72.184 الرشیف مبثابة قانون رمق بتغیري و�متمي الظهري 90.17
املتعلق ) 1972یولیو  27( 1392من جامدى ا�ٓخرة  15بتارخي 

  .بنظام الضامن �ج�عي
و�روم هذه املشاریع ٕاىل تطو�ر اخلدمات اخلاصة �لتغطیة 
�ج�عیة لفائدة ٔ�جراء القطاع اخلاص، من �الل ٕالزام ملقاولني 

ري �ٔ�جراء �رب ٔ�داء واجب ٕ�جناز معلیات الترصحي إالج�ا
�شرتااكت بطریقة ٕالكرتونیة و�شلك شامل ويف ٔ��ل حمدد تنجم 
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  . عن لك ت�ٔ�ري غرامات مالیة
والهدف من تزنیل هذه إالجراءات هو ضامن التغطیة 
�ج�عیة والصحیة �ٔكرب �دد ممكن من املواطنني، ؤ�یضا ل�سهیل 

املنخرطة ف�ه �لك تبادل املعلومات بني الصندوق واملقاوالت 
  .شفاف�ة وعقالنیة وبتلكفة ٔ�قل

من �ة ٔ�خرى مث ٕاقرار ٔ�سلوب املراق�ة من �الل ٕاخضاع لك 
جعز یمت مبوج�ه اس�تفادة أ��ري من معاش الزمانة، ٕاىل مراق�ة من 
طرف ٔ�طباء �بعني �لصندوق لتق�مي العجز وحملاربة الغش �لك 

  .ٔ�شاك�
شرتااكت يف هذا الصندوق وملنح أ��ري فرصة مواص� ٔ�داء �

عند ٔ�ي توقف لظروف معینة، مث متدید ٔ��ل ٕایداع طلب 
 �32خنراط يف الت�ٔمني �خ�یاري بنظام الضامن �ج�عي ٕاىل 
  .شهرا عوض س�نة حىت یضمن �س�تفادة من معاش الش�یخو�ة

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

  ملس�شارون احملرتمون،الس�یدات والسادة ا
كفریق اشرتايك ال �سعنا ٕاال ٔ�ن �مثن هذه ا�هودات الرام�ة ٕاىل 
تطو�ر وجتوید س� اخلدمات املقدمة من طرف صندوق الضامن 

هبدف  �1972ج�عي، يف ٔ�فق ٔ�ن تمت املراجعة الشام� لظهري 
املزید يف ٕارساء قوا�د احلاكمة والتدبري الرش�ید وصیانة احلق يف 

  .ضامن �ج�عي للك املواطننيال
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :مدا�� فریق �حتاد املغريب �لشغل  -  6
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

ر م�اقشة �سعدين �مس فریق �حتاد املغريب ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة يف ٕاطا
املتعلقان بنظام الضامن �ج�عي  90.17و 84.17مرشوعي قانونني رمق 

جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة �جللسة العامة اليت تد�ل مضن اخ�صاص 
 . ٕالبداء �ٓراء ومالحظات الفریق خبصوص هذا املرشوع قانونو�ج�عیة 

ضامن ٔ�ن نظام ال، إالشارة ٕاىل الوز�روقد مت يف عرض الس�ید 
�ج�عي، وكذا نظام الت�ٔمني إالج�اري أ�سايس عن املرض املطبق ا�ي 
ید�رهام الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي لفائدة امل�ٔجور�ن ؤ�حصاب 
املعاشات �لقطاع اخلاص وذوي حقوقهم، یتطلب حتدیث وعرصنة �ٓلیات 

ف ووسائل تدبريه، �ٕالضافة ٕاىل حتسني بعض اخلدمات املقدمة من طر 
 .الصندوق

وهذا املطلب كنا نتو�اه يف فریق�ا ونطالب دامئا بتاكمل الس�یاسات 

والربامج العموم�ة املتعلقة �لتغطیة �ج�عیة والصحیة، هذا التاكمل ا�ي 
من ٕاصالح م�ظومة امحلایة �ج�عیة وضامن التغطیة  -ال حما�  –س�ميكن 

طنني، سواء ال�ش�یطني مهنم �ج�عیة والصحیة �ٔكرب �دد ممكن من املوا
ٔ�و �ري ال�ش�یطني، كام س�ميكن من ٔ�جرٔ�ة مجیع �لزتامات الواردة يف 

 .الترصحي احلكويم
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

م الضامن املتعلقان بنظا 90.17و 84.17ٔ��ید ٔ�ن مرشوعي القانونني رمق 
�ج�عي ینصبان يف صاحل الطبقة العام� وتقریب اخلدمات �ج�عیة 
ملنخرطي الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي، �ري ٔ�نه كام ٔ�شار تقر�ر 
ا�لجنة اكن من الواجب جتمیع هذ�ن النصني يف ٕاطار قانون وا�د، و�دم 

  .جتزئته
�ن الصندوق الوطين وهذا ال مينع ب�ٔن �ش�ید ��هودات املبذو� من 

�لضامن �ج�عي وكذا الشفاف�ة يف تدبري وتقریب اخلدمات من املواطنني، 
رمغ ٔ�ن بعض املقاوالت مل �س�تمكل ٕاجراءات الترصحي ب�ٔجراهئا، وهذا ما 
جيعلنا نطرح سؤ� جوهر� حول �یف�ة موازنة الصندوق الوطين �لتقا�د 

صة �ىل مس�توى املوارد ال�رشیة بني جتوید �دماته وٕاماك�ته الضئی� و�ا
اليت ٔ�صبحت تعرف خصاصا ن���ة �لمغادرة الطوعیة، واليت اكنت س��ا 

وهذا ما جعلنا ن�ساءل عن مصري .م�ارشا يف ٕافالس ٔ��لب هذه الصنادیق
عقد �ر�مج بني احلكومة والصندوق الوطين �لضامن �ج�عي 

الیة وإالماك�ت لتوفري موارد �رشیة ذات الكفاءة الع) 2015/2018(
الالزمة خصوصا ؤ�نه وحسب نفس التقر�ر س�ت�ال �ىل التقا�د �الل هذه 

مس�ت�دم ٔ�مام تناقص عروض ال�شغیل، مما س�یؤ�ر  300الس�نة ما یقارب 
ولقد �ش�ب��ا �لتعدیل . سلبا �ىل جودة اخلدمات املقدمة وبطء تنف�ذها

شهر وطالبا  36يف احملدد  90.17املتعلق �ملدة املعد� يف مرشوع قانون 
شهر �لحفاظ �ىل حقوق املؤمن � ا�ي اخنرط يف  60بتحویلها ٕاىل 

یوم، وكذا لتفادي الت�ایل والزتو�ر يف  1080الصندوق مدة ال تقل عن 
 .الترصحيات �لمؤم�ني ا��ن مل یتقدموا بطلهبم �الل املدة ا�ددة

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  مون،الس�یدات والسادة الوزراء احملرت 

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
كام هو معلوم، فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل، نعترب ٔ�نه ليك 
تؤدي ٔ�یة مؤسسة �ا�ا، جيب ٔ�ن �كون قامئة �ىل ٔ��زة ٕاداریة تضطلع 
مبهام حمددة وواحضة من ٔ��ل متكني املواطنني من �س�تفادة من اخلدمات 

 .فعال و�جع �شلك
�عتبار الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي مؤسسة معوم�ة، �روم و
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التوفر �ىل ٔ��زة  توفري امحلایة �ج�عیة �لمس�تف�د�ن م�ه، یق�يض م�ه
ٕاداریة ت�ٔ�ذ �ىل �اتقها توفري امحلایة الالزمة �لمس�تف�د�ن من نظا�ا كام مت 

  .1972یولیو  27حتدیدمه يف الفصل الثاين من ظهري 
�ىل أ��زة اليت یتكون مهنا صندوق الضامن �ج�عي ف�الوقوف 

یتضح انه یتكون من ا�لس إالداري جلنة ال�س�یري وا�راسات واملد�ر 
العام، كام س�بقت إالشارة ٕاىل د� يف املطلب السابق، ٕاال ٔ�ن إالشاكل 
ا�ي تطر�ه هذه أ��زة، �متثل يف مدى جناعهتا يف ٔ�داء �ا�ا و�لتايل 

  .خلدمات املنوطة هبا �لمس�تف�د�ن من نظام الضامن �ج�عيتقدمي ا
جتدر إالشارة ٕاىل �ون هاته أ��زة إالداریة، ت�سم بعدم الوضوح 
والتدا�ل، وذ� لعدم وضوح اخ�صاصاهتا وضعف ٔ��زة املراق�ة، مما 
. یفرض رضورة الق�ام ٕ�صال�ات �روم تعز�ز الهیلكة إالداریة لهاته املؤسسة

  .عارض اخ�صاصات لك وا�دة ف� ب�هنا �ٔ�خرىلك�ال تت
و�متثل معلیة إالصالح حسب رٔ�ینا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل، 
من �الل توس�یع صالح�ات أ��زة إالداریة، خصوصا ا�لس إالداري، 
ا�ي یعترب ٔ��ىل �از �لصندوق، ومن �الل تعز�ز صالح�ات ا�ل�ان 

�الل حتدید صالح�ات املد�ر العام وٕا�داث  التابعة لهذا أ��ري ؤ�یضا من
  .مؤسسات �لمراق�ة

ويف اخلتام، البد من الت�ٔ�ید �ىل ٔ�نه ال تو�د مقاربة مشولیة ملراجعة 
هذ�ن املرشو�ني مبا یتالءم مع مفهوم امحلایة �ج�عیة احلايل وم�طلبات 

��ٔنیة املواطن املغريب مبا فهيم أ�جراء وهذا یتطلب م�ا الق�ام بدراسة م 
�لنصني أ�صلیني وتقدمي مقرت�ات قوانني تعدیلیة تتو� �لق ا�س�ام بني 
لك الفصول واملواد ومراجعة الغرامات الواردة فهيا حىت ال تثقل اكهل 
املشغلني من �ة وحنمي مصاحل العامل وأ�جراء من �ة ٔ�خرى ونقوم من 

الوطين  �ة �لثة ب�سهیل حتصیل واس�ت�الص املس�تحقات �ى الصندوق
  .�لضامن �ج�عي

ممرض وممرضة مل مت  700والبد كذ� ٔ�ن �س�تفرس عن م�ٓل ما یقارب 
معاجلة ٔ�وضاعهم �ج�عیة املعلقة م�ذ ٔ�ربعة س�نوات من املطالبة �لترصحي 
هبم �ى الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي خصوصا ؤ�ن رئ�س احلكومة 

ما �شلك �المة اس�تفهام ممرض وهو  12000رصح ب�سویته ملا یقارب 
  .طرح�اها والزلنا نطر�ا يف فریق�ا

ول�س�تويف لك ذي حق حقه فالبد من ٕا�ادة النظر يف الرضائب اليت 
یمت تطبیقها �ىل املقاوالت حبسب لك م�طقة �ىل �دة مع مرا�اة املردودیة 
وإالنتاج�ة للك مقاو�، وٕا�داث مسطرة الصلح بني املقاوالت اليت مت 

  .أ�جراءٕافالسها و 
وللك ما س�بقت إالشارة ٕالیه، ونظرا ملا �ك�س�یه نصا 
املرشو�ني من ٔ�مهیة قصوى لٔ�جراء فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب 

 .�لشغل نصوت �ٕالجياب

 :مدا�� مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل -7
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  یدات املس�شار�ن احملرتمني،السادة والس� 

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل 
املتعلقان بتغیري و�متمي الظهري  90-17و 84- 17ملناقشة مرشوعي قانونني رمق 
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  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،

  السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني،
تضمن مرشو�ا القانونني مق�ضیات ٕاجيابیة هتدف �خلصوص ٕاىل 
حتدیث وعرصنة �ٓلیات ووسائل �س�یري الصندوق الوطين �لضامن 

عي وحتسني اخلدمات املقدمة من طرفه، �الوة �ىل حتسني ا�ٓ�ال �ج�
املتعلقة �لت�ٔمني �خ�یاري لفائدة املنخرطني ا��ن ا�هتت حقوقهم يف 
الت�ٔمني إالج�اري، ٕاال ٔ�ن هذه املبادرة ال�رشیعیة �لحكومة واليت تت�ىل يف 

س تقدمي مرشو�ني مس�تقلني عن بعضهام لتغیري ومتمي مق�ضیات مواد نف
من جامدى ا�ٓخرة  15بتارخي  1.72.184القانون ویتعلق أ�مر �لقانون رمق 

املتعلق بنظام الضامن �ج�عي كام وقع )  1972یولیوز  27(  1392
تغیريه و�متميه، تف�قد ٕاىل املقاربة الشمولیة وختل �ال�س�ام املطلوب بني 

  .فصول ومواد هذا القانون وهذا ما یعیق تفعی�
مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل ندعو احلكومة �لزتام  ٕاننا يف

�ل�رشیع مبهنجیة واحضة يف ٕا�داد مشاریع القوانني و�اصة ت� املتعلقة 
�ج�عي واليت تتطلب ��ر�ة أ�وىل �س�شارة مع الرشاكء �ج�عیني 

تطبیقا �رب احلوار �ج�عي، وٕارفاق مشاریع القوانني بدراسة أ��ر 
املتعلق ب��ظمي  065- 13من القانون التنظميي رمق  19ملق�ضیات املادة 

  .و�س�یري ٔ�شغال احلكومة والوضع القانوين ٔ�عضاهئا
القانون رمق ويف هذا الصدد، فٕاننا نقرتح مراجعة شام� ملق�ضیات 

)  1972یولیوز  27(  1392من جامدى ا�ٓخرة  15بتارخي  1.72.184
س�نة  46امن �ج�عي، ا�ي مر �ىل صدوره ٔ�كرث من املتعلق بنظام الض

ٔ�د�لت �لیه �دة تغیريات ٔ�فقدته ا�س�ام مق�ضیاته و�دت من فعالیته يف 
تنظمي وت�ٔطري جمال یعرف تطورا مضطردا، وقد ٔ�صبحت احلا�ة مل�ة 

 .ملراجعته �شلك شامل وفق املقاربة اجلدیدة ملنظومة امحلایة �ج�عیة
صندوق الوطين �لضامن �ج�عي �س�تحق ٔ�كرث ٕان مؤسسة حبجم ال 

من تعدیالت جزئیة �رهتن ٕ�مالءات ال �راعي حقوق ومك�س�بات أ�جراء، 
�� فٕاننا �شدد �ىل رضورة �خنراط يف مراجعة مشولیة وجوهریة 

  .لٕالطار القانوين والتنظميي ملنظومة امحلایة �ج�عیة
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا


