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وق ل الﴩوع ﰲ م اقشة الﻨصوص ال ﴩيﻌية اﳌدر ة ﰲ دول
ا ٔعﲈل لهذه اﳉلسةٔ ،ود ٔن ٔتقدم ﰟ ا لس لشكر اﳉزيل لﲁ من
رﺋ س و ٔعضاء ﳉﻨة اﳌالية والﺘخطيط والﺘﳮية ق صادية ،وكذ إﱃ
السيد رﺋ س و ٔعضاء ﳉﻨة الﻌدل وال ﴩيع وحقوق ا ٕﻻ سان ،وكذ
لسيد رﺋ س و ٔعضاء ﳉﻨة الﺘﻌلﲓ والشؤون الثقاف ة و ﺟ عية ،وكذ
لسيد رﺋ س و ٔعضاء ﳉﻨة القطا ات اﻻٕﻧﺘاﺟ ة ،وﻻ ٔ ﴗ السادة الوزراء،
السيد وز ر ا و اﳌﳫف ﲝقوق ا ٕﻻ سان والﻌﻼقات مع الﱪﳌان ،وكذ
السيد وز ر ق صاد واﳌالية وٕاصﻼح اﻻٕدارة ،وكذ لسيدة وز رة
السيا ة و لسيد وز ر الشغل واﻻٕدماج اﳌهﲏ و لسيد وز ر الثقافة
والشباب والر ضة ﲆ ا هودات اﳉبارة الﱵ بذلوﻫا ﲨيﻌا ٔثﻨاء ا راﺳة
ﰲ الجﻨة.
وسﳤل ﻫذه اﳉلسة راﺳة والﺘصويت ﲆ "مﴩوع قاﻧون رﰴ
 06.18يﺘﻌلق ب ظﲓ الﻌمل الﺘطوعي الﺘﻌاقدي" ،اﶈال ليﻨا من ﻃرف
ﳎلس الﻨواب.
الﳫمة لسيد وز ر ا و لﺘقدﱘ اﳌﴩوع ..فليكن كذ .
السيد اﳌصطفى الرم د ،وز ر ا و اﳌﳫف ﲝقوق ا ٕﻻ سان والﻌﻼقات مع
الﱪﳌان:
﷽
السيد الرﺋ س،
السيد الوز ر،
السيدات والسادة اﳌس شارون،
حﴬات السيدات والسادة اﶈﱰمون،
سﻌدﱐ ٔن ٔقدم ٔمام حﴬا ﲂ عرضا ﳐﺘﴫا ﳌﴩوع قاﻧون رﰴ
 06.18يﺘﻌلق ب ظﲓ الﻌمل الﺘطوعي الﺘﻌاقدي ،و ٔود ﰲ البدء ٔن ٔؤكد
ﲆ ٔﻧﻨا ﰲ ﻫذا اﳌﴩوع ﻻ ﻧقﱰح تﻨظﲓ الﻌمل الﺘطوعي ﲻوما ،فالﻌمل
الﺘطوعي ﲻوما ﺳ قى اضﻌا لقوا د الﻌامة الﱵ ﻻ ﻼقة لهذا اﳌﴩوع
ﲠا.
ﻫذا اﳌﴩوع ،حﴬات السيدات والسادة اﶈﱰمون ،سﳤدف
شجيع الﻌمل الﺘطوعي ا ي ي ٔ ذ بﻌدا تﻌاقد  ،ولﻌل ٔﱒ ما اء ﰲ ﻫذا
اﳌﴩوع ﻫو ٔﻧه ﺳن ٔحﲀما ﴐي ة ﺳﺘؤﻫل اﶺﻌيات ،ﺳﺘؤﻫل
ا ٔﺷ اص اﳌﻌﻨويﲔ ا ن ﺳ اﴍون الﻌمل الﺘطوعي الﺘﻌاقدي من
ﺳﺘفادة من ٕا ا ت ومساﻫﲈت لن ﲣضع لمق ضيات الﴬي ةٔ ،ي ٔﳖا
ﺳوف ﳣﺘع ﻻٕعفاء.
ٔعﺘقد ٔﻧه إذا ﰷن ﻫذا الﻨص و ده ﲷن ﻫذه الﻨصوص كفي ٔن
كون دليﻼ ﲆ ٔن اﳌملكة ،لرﰬ من ﰻ ما ق ل ويقال سﲑ ﰲ ﲡاه
الصحيح ﰲ دﰪ الﻌمل اﶺﻌوي.
ﻧﻌم ،الﻌمل اﶺﻌوي يﻌاﱐ من مشاﰻ ،لكن ﰲ اﳉاﻧﺐ ا ٓخر ﻫﻨاك

ﳏﴬ اﳉلسة رﰴ 379
الﺘارﱗ :الثﻼ ء  02ذو اﳊ ة 1442ﻫـ ) 13يوليوز 2021م(.
الرﺋاﺳة :اﳌس شار السيد عبد القادر ﺳﻼمة ،اﳋليفة الرابع لرﺋ س.
الﺘوق ت :ﺳا ة واث ا عﴩة دق قة ،ابﺘداء من السا ة اﳋامسة وا ق قة
السابﻌة مساء.
دول ا ٔعﲈل :ا راﺳة والﺘصويت ﲆ:
 -1مﴩوع قاﻧون رﰴ  06.18يﺘﻌلق ب ظﲓ الﻌمل الﺘطوعي
والﺘﻌاقدي؛
 -2مﴩوع قاﻧون إﻃار رﰴ  69.19يﺘﻌلق ﻻٕصﻼح اﳉباﰄ؛
 -3مﴩوع قاﻧون إﻃار رﰴ  50.21يﺘﻌلق ٕصﻼح اﳌؤﺳسات
واﳌقاوﻻت الﻌموم ة؛
 -4مﴩوع قاﻧون رﰴ  39.21ب ﳣﲓ الظهﲑ الﴩيف رﰴ 1.58.008
الصادر ﰲ  4ﺷﻌبان  24) 1377فﱪا ر  ،(1958ﲟثابة الﻨظام
ا ٔﺳاﳼ الﻌام لوظيفة الﻌموم ة؛
 -5مﴩوع قاﻧون رﰴ  01.21يقﴤ ٕخضاع ا ٔﻃر الﻨظام ة
ل ٔﰷدﳝيات اﳉهوية لﱰبية والﺘكون لﻨظام اﳌﻌاﺷات اﳌدﻧية اﶈدث
ﲟوﺟﺐ القاﻧون رﰴ 011.71؛
 -6مقﱰح قاﻧون يقﴤ بﺘغيﲑ القاﻧون رﰴ  05.12اﳌﺘﻌلق ب ظﲓ ﻨة
اﳌرﺷد السيا كﲈ ﰎ تغيﲑه و ﳣﳰه ،وذ ﰲ إﻃار قراءة ﻧية؛
 -7مﴩوع قاﻧون رﰴ  48.21سن ٔحﲀم م فرقة تﺘﻌلق ببﻌض الﺘدابﲑ
اﳌﺘ ذة ﰲ إﻃار موا ة اﲘة فﲑوس ورو " وف د"19-؛
 -8مقﱰح قاﻧون يقﴤ بﺘغيﲑ اﳌواد  9و 24من القاﻧون رﰴ 40.04
ﲟثابة الﻨظام ا ٔﺳاﳼ ور اﳊضاﻧة ،الصادر ب ف ذه الظهﲑ الﴩيف
رﰴ  1.08.77الصادر ﰲ  20من ﺷوال ٔ 20) 1429كﺘور .(2008
----------------------------------------------------------------------اﳌس شار السيد عبد القادر ﺳﻼمة ،رﺋ س اﳉلسة:
﷽
والصﻼة والسﻼم ﲆ موﻻ رﺳول ﷲ و وﲱبه.
ٔ لن عن اف ﺘاح اﳉلسة ال ﴩيﻌية.
السيد وز ر ا و ،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﳜصص ا لس ﻫذه اﳉلسة ال ﴩيﻌية راﺳة والﺘصويت ﲆ ﺳت
) (6مشاريع قواﻧﲔ ومقﱰ قاﻧوﻧﲔ ،ولقد ﺳبق ٔمﲔ اﳉلسة ٔن تﻼ ﻫذه
القواﻧﲔ واﳌقﱰ ات ﰲ لسة اﳌراق ة.
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الﺘﻌاقدي ،ويﺘﻌلق بﺘ ديد الﴩوط الﱵ ﳚﺐ ٔن تﺘوفر ﰲ اﳌﺘطوع اﳌﺘﻌاقد
والبيا ت الﱵ ﳚﺐ ٔن يﺘضمﳯا عقد الﺘطوع ،خصوصا اﳌوضوع د ل
لﱱامات واﳊقوق.

دﰪ ،ﻫﻨاك تو ه من ٔ ل بلورة ﲻل ﲨﻌوي تطوعي قادر ﲆ سﺐ
الرﻫا ت وموا ة الﺘ د ت.
وغﲏ عن ا ر ٔن ﻼ اﳌ ﺳبق ﰲ خطاب ٔمام الﱪﳌان ٔن
د ا إﱃ شجيع وت سيط مساﻃر الﺘطوع ،ح ث قال ﻼلﺘه" :و ٕاﻧﻨا

الباب الرابع :يﺘكون من مادتﲔ ت اوﻻن حقوق والﱱامات اﳉهة اﳌﻨظمة
لﻌمل الﺘطوعي الﺘﻌاقدي ،وﰲ ذ تفاصيل.

حريصون ﲆ تﻌزز ﻫذه الروابط الﱵ ﲡمع اﳌغاربة ﲆ ا وام ،ﺳواء من
ﻼل اع د ﺳياﺳة اﺟ عية ﺟﻌة ٔو ﱪ سهيل وشجيع اﳌساﻫﲈت
الﺘضام ية ﲆ ﳐﺘلف اﳌسﺘو ت ،ولهذه الغاية ﻧدعو لﺘ سيط اﳌساﻃر
ل شجيع ﳐﺘلف ٔﺷﲀل الﺘﱪع والﺘطوع وا ٔعﲈل اﳋﲑية ودﰪ اﳌبادرات
ﺟ عية واﳌقاوﻻت اﳌواﻃﻨة".

الباب اﳋامس :يﺘكون من مادتﲔ تﺘضمﻨان حقوق والﱱامات اﳌﺘطوع
اﳌﺘﻌاقد ،ومن ب ﳯا م ﻼ اﳊق ﰲ إﻃﻼ ه ﲆ ﻃبيﻌة الﻌمل الﺘطوعي
الﺘﻌاقدي وا ٔعﲈل ا ي ﺳيقوم ب ف ذﻫا إﱃ ﲑ ذ .
الباب السادس :يﺘضمن قوا د تﻨظﲓ الﻌمل الﺘطوعي الﺘﻌاقدي،
ويﺘكون من ﺳبع مواد ،فهاذ اﳌواد تﻨص ﲆ ﶍو ة من اﳌق ضيات،
ﻻﺷك ٔن السيدات والسادة اﳌس شارن قد ٔ اﻃوا لﲈ ﲠا.

ﰷن اﳌغرب قد عرف ﰲ الوﻻية ال ﴩيﻌية السابقة حوارا وﻃﻨيا حول
ا ﳣع اﳌدﱐ ،ﰷﻧت ﳐر ات ،ومن ﲷن ت ا ر ات ﰷن ﻫﻨاك توصية
ٕخراج ﻫذا اﳌﴩوع ا ي بﲔ ٔيد ﲂ.
ﳓن ،حﴬات السيدات والسادة ،ﺟزء من الﻌاﱂ ،والﻌاﱂ ٔصبح يﻌطي
لﺘطوع ٔﳘية اصة ،وكفي ٔن ٔذ ر ﻫﻨا ٔن ا ٔمﲔ الﻌام ل ٔﱈ اﳌﺘ دة قدم
خطة م ﲀم من ٔ ل إدماج الﻌمل الﺘطوعي ﰲ خطط الﺘﳮية اﳌسﺘدامة
لﻌام  ،2030بل إن الﻌمل الﺘطوعي ٔصبح يوم ﰲ السﻨة ،بل إن الﻌمل
الﺘطوعي ﰷﻧت ﺳﻨة ﰷم بقرار من ا ٔﱈ اﳌﺘ دة ،وﻫذا س ﺐ ما لﻌمل
الﺘطوعي من ٓ ر ل س فقط ا ٓ ر ﺟ عية ،بل حﱴ ا ٓ ر الﺘﳮوية ،وﻻ
ٔح اج ﻫﻨا إﱃ ٔن ٔد ل ﰲ الﺘفاصيل ،ف ﲔ ٔيد ﲂ الﺘقدﱘ ا ي تقدمت به
ٔمام الجﻨة وف ه من البيا ت واﳌﻌطيات ما ﳝكن الرﺟوع ٕا ﳱا.
إذن ﻫذا اﳌﴩوع اء ﰲ ٔ 10بواب تﺘفرع إﱃ  47مادة.
الباب ا ٔول :ويﺘكون من  7مواد ت اول تﻌريف الﻌمل الﺘطوعي
الﺘﻌاقدي ومركزاته واﳉهات الﱵ لها حق تﻨظﳰه ،مع ا ﳣيﲒ بﲔ عقد
الﺘطوع وعقود الﺘوظيف والشغل وتقدﱘ اﳋدمة.

الباب السابع :يﺘﻌلق ﲟراق ة الﻌمل الﺘطوعي الﺘﻌاقدي ،ويﺘكون من 4
مواد.
الباب الثامن :ويﺘكون من  3مواد ويﺘﻌلق لس ل الوﻃﲏ لﻌمل
الﺘطوعي الﺘﻌاقدي ،وﻃبﻌا تﻨص ﻫذه اﳌواد ﲷن ما تﻨص ﲆ
خ صاصات الﱵ ﺳ وﻻﻫا اﻻٕدارة الﱵ ﺳﺘقوم ٕمساك ﻫاذ الس ل
الوﻃﲏ وما تﻌلق به.
الباب الﻌاﴍ :وﻫو الباب ا ٔ ﲑ ،يﺘكون من مادتﲔ ،ح ث يﺘضمن
ٔحﲀما خ ام ة ﲢث ا و واﶺا ات الﱰابية واﳌؤﺳسات الﻌموم ة و ﰶ
ا ٔﺷ اص عﺘباريﲔ اﳋاضﻌﲔ لقاﻧون الﻌام واﳋاص ﲣاذ اﻻٕﺟراءات
اﳌﻨاﺳبة ل شجيع الﻌمل الﺘطوعي الﺘﻌاقدي دا ل اﳌغرب ٔو ار ه
واﻧطﻼقا م ه.
إذن ﳓن ٔمام وا د اﳌطلﺐ د ل الفا لﲔ اﶺﻌويﲔ ،ق ل من الفا لﲔ
اﳌؤﺳساتيﲔ ،و  ،فهاذ اﳌﴩوع ﰎ إﳒازه ب شارية مة مع فا لﲔ
ﲨﻌويﲔ ٔﺳاﺳيﲔ ﰲ الوﻃن ،ﳃﻨا وٕا ﱒ ﻻﺷﺘغال ليه وتوق ع مسودته
ق ل ٕا الﺘه ﲆ ﰷفة اﳉهات اﳊكوم ة اﳌﻌﻨية الﱵ توافقت ليه ،وﻫو
الﺘوافق ا ي ﺟسده ٔيضا ﳎلس الﻨواب بﻌد إيقاع بﻌض الﺘﻌديﻼت ،الﱵ
شكر ا لس لﳱا ،و ٔعﺘقد ب ٔﻧه ،وﻫو يﻌرض ليﲂ ،يﻌرض ﰲ صيغة
مﻼﲚة د رة ب ٔن يﺘفضل ا لس اﳌوقر ب ﳥيﳯا.
ﺷكرا لﲂ السيد الرﺋ س.
ﺷكرا لسيدات والسادة اﳌس شارن اﶈﱰمﲔ.
السيد رﺋ س اﳉلسة:
ﺷكرا السيد وز ر ا و .
ﻫل اﳌقرر ريد تﻼوة تقرره؟
ﻻ ٔعﺘقد ،الﺘقرر وزع إلكﱰوﻧيا وورق ا.

الباب الثاﱐ :يﺘضمن ﴍوط تﻨظﲓ الﻌمل الﺘطوعي الﺘﻌاقدي دا ل
اﳌغرب ٔو ار ه واﻧطﻼقا م ه ،ﲟﻌﲎ ٔﻧه ﰷ ن تطوع الﻌمل الﺘطوعي
الﺘﻌاقدي دا ل اﳌغرب ،وﳝكن ٔن كون ارج اﳌغرب ،ولكن ح كون
اﻧطﻼقا من اﳌغرب ﻫذا ﻫو ا ي ﳞم ﻫذا اﳌﴩوع.
ويﺘكون ﻫذا البابٔ ،ي الباب الثاﱐ ،من  12مادة ،تﻨص ﲆ
ﴐورة اﳊصول اﳌسبق ﲆ اع د من ﻃرف اﻻٕدارةٔ ،ن ﻫذا ادي
كون وا د الوضع ي ح إمﲀﻧيات ﳌﲈرﺳة ﻫاذ الﻌمل ،فا ٔمر يﺘطلﺐ وا د
الﻨوع من اﳌﻌطيات الﱵ تضفي الثقة ﲆ ﻫاذ الﻌمل ،و لﺘاﱄ يكون ﻫﻨاك
وا د اﳉهة اﲇ ادي ﳛدد ﻧص تﻨظﳰي ماﻫيﳤا ومكو ﲥا ،ﱔ الﱵ يﺘقدم
ٔما ا ﳌﴩوع ا ي راد من ٔ الﺘطوع الﺘﻌاقدي ،ف قوم بﺘقدﱘ ع د
دا ل ٔمد مﻌﲔ ،اﲇ ﳰكن ﳝﺘد حﱴ ٔربع ﺳﻨوات.
وﻃبﻌا ﻫﻨاك الباب الثالث :يﺘضمن ﴍوط الولوج إﱃ الﻌمل الﺘطوعي
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ا ٓن ادي ﻧف ح ب اﳌﻨاقشة:
ﻫل من راغﺐ ﰲ تﻨاول الﳫمة؟
ٔعﺘقد ﻻ ٔ د.

اﳌادة :15
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :16

إذن ادي ﻧد لو م اﴍة لﻌملية الﺘصويت:

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :17

اﳌادة :1

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :18

اﳌادة :2

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :19

اﳌادة :3

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :20

اﳌادة :4

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :21

اﳌادة :5

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :22

اﳌادة :6

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :23

اﳌادة :7

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :24

اﳌادة :8

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :25

اﳌادة :9

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقـون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :26

اﳌادة :10

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :27

اﳌادة :11

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :28

اﳌادة :12

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :29

اﳌادة :13

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :30

اﳌادة :14

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
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اﳌادة :47

اﳌادة :31

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقـون :ﻻٕﺟﲈع.

إذن ادي ﻧﻌرض مﴩوع القاﻧون رم ه:
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :32
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

إذن وافق ﳎلس اﳌس شارن ﲆ "مﴩوع قاﻧون رﰴ  06.18يﺘﻌلق
ب ظﲓ الﻌمل الﺘطوعي الﺘﻌاقدي".
ﺷكرا لسيد وز ر ا و .

اﳌادة :33
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :34
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

ادي ﻧ قلو ا ٓن إﱃ ا راﺳة والﺘصويت ﲆ "مﴩوع قاﻧون إﻃار
رﰴ  69.19يﺘﻌلق ﻻٕصﻼح اﳉباﰄ" ،اﶈال ليﻨا من ﻃرف ﳎلس
الﻨواب.
الﳫمة لسيد الوز ر لﺘقدﱘ اﳌﴩوع.
السيد ﷴ ب شﻌبون ،وز ر ق صاد واﳌالية وٕاصﻼح اﻻٕدارة:
ﺷكرا السيد الرﺋ س.
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
بدايةٔ ،ود الﺘ ٔ يد ﲆ ٔن ٕا داد مﴩوع ﻫذا القاﻧون اﻻٕﻃار اﳌﺘﻌلق
ﻻٕصﻼح الﴬيﱯ قد ﰎ ﰲ ظل الﻨقاش ا ﳣﻌي الواﺳع ا ي ﳞدف إﱃ
بﻨاء تصور مشﱰك حول ﻧظام ﴐيﱯ ديد ،يوا ﺐ اﳌسﺘ دات ﲆ
اﳌسﺘويﲔ الوﻃﲏ وا وﱄ.
و عﺘبار ا ور اﶈوري لمﻨظومة الﴬي ة ﰲ رﰟ مﻌاﱂ السياﺳة
ق صادية ،فقد ﰎ اﺳﺘحضار الﺘوﺟﳱات اﳌلك ة السام ة ،الواردة ﰲ
الﻌديد من خطﺐ ﻼلﺘه ،والﱵ تضمﻨت تﻌل ت واﲵة وﳏددة ،ﺳاﳘت
ﰲ بلورة ﻫذا الﻨظام الﴬيﱯ اﳉديد.
السيدات والسادة،
إن الﺘق ﲓ ا ق ق لﻨظام ا اﳉباﰄ ،شف عن وﺟود الﻌديد من
خ ﻼﻻت والﻨواقص ف ﳜص الفﻌالية والﻌدا  ،ﲢول دون ﲢق ق
ٔﻫدافه الﺘحفﲒية وٕا ادة توزيع ا ل وت شيط ﳕوذج الﺘﳮية ق صادية
وﲢسﲔ قدرته ﲆ اﻻٕدماج ﺟ عي وموا بة م طلبات ﺳﺘدامة
البي ة ،ﰻ ﻫذه الﻨواقص ﰎ شخيصها ومﻌاﳉﳤا ﰲ إﻃار رؤية شارية
ل ٕﻼصﻼح الﴬيﱯ.
وقد اعﳣدت ٔﺷغال اﳌﻨاظرة الوﻃﻨية الثاﻧية لجبا ت ﲆ مﳯجية
ال شاور الواﺳع واﳌﺘﻌدد اﳌشارب مع ﳐﺘلف الفا لﲔ الﻌموم ﲔ والفﻌاليات
ق صادية و ﺟ عية واﳌهﻨية واﶺﻌية وﳔبة من اﳋﱪاء وذوي
خ صاص ،وﳔص ر مﳯا :الهيئات ا ﺳﺘورية والﱪﳌان والوزارات
واﶺا ات الﱰابية وا ٔحزاب واﳌﻨظﲈت اﳌهﻨية والﻨقابية واﶺﻌيات
واﳌواﻃﻨﲔ ،ح ث وصلت مساﻫﲈﲥا إﱃ  167اقﱰا ا مك و  ،وقد عهد
إﱃ ﳉﻨة لمية ت ع وت سيق ا ٔﺷغال الﺘحضﲑية لمﻨاظرة وم اقشة ﳐﺘلف

اﳌادة :35
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :36
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :37
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :38
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :39
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :40
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :41
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :42
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :43
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :44
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :45
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :46
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
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الﺘقاﺋية ا ٔحﲀم اﳉباﺋية مع القوا د الﻌامة لقاﻧون والقوا د اﶈاﺳباتية.
كﲈ ﺳ ﱲ الﻌمل ﲆ ﳥﲔ اﳌهام اﳌﻨوﻃة لهيئات اﳌﳫفة لطﻌون
الﴬي ة وضﲈن اﺳﺘقﻼليﳤا.
 3ـ تﻌبئة ﰷمل اﻻٕمﲀ ت الﴬي ة ﳣويل السياﺳات الﻌموم ة:
ومن ٔ ل ذ ﺳ ﱲ الﻌمل ﲆ توﺳيع الو اء الﴬيﱯ ورﺷيد الﺘحفﲒات
اﳉباﺋية بﻌد تق ﲓ ٔ رﻫا ﺟ عي و ق صادي.
وﺳ ﱲ كذ شجيع اﳌقاوﻻت ﲆ ﺳ ر اﳌﻨﺘج لقﳰة اﳌضافة
واﶈدث لفرص الشغل ،ﻻﺳ ﰲ القطا ات ذات ا ٔولوية ﰷلصﻨا ة
والﺘك ولوﺟ ات اﳊديثة و بﺘﲀر ،مع دﰪ تﻨافس ﳤا ﲆ الصﻌيد الوﻃﲏ
وا وﱄ.
وﺳ ﱲ ٔيضا ،شجيع ٕا ادة ﻫيﳫة ﶍو ات اﳌقاوﻻت ﰲ ٔفق ﲢسﲔ
تﻨافس ﳤا وحﲀمﳤا.

اﳌقﱰ ات الﱵ تصدر عن ﶍو ات الﻌمل اﳌوضو اتية ا ٔربع عﴩة )(14
ذات ريبة م ﻨو ة ،والﱵ قامت بدراﺳة وﲢليل اﳌساﻫﲈت اﳋطية وبلورة
اقﱰا ات ﲆ اﳌسﺘوى الﻌمﲇ وال ﴩيﻌي.
وقد لصت ٔﺷغال ﻫذه اﳌﻨاظرة إﱃ ت ﲏ  78توصية ،ﺷﳫت القا دة
الﱵ ﰎ ﲆ ٔﺳاﺳها صيا ة مﴩوع ﻫذا القاﻧون.
ولقد مكن تطابق ﳐر ات اﳌﻨاظرة الوﻃﻨية الثالثة لجبا ت وتوصيات
ا ﳮوذج الﺘﳮوي اﳉديد من بلورة مﴩوع م ﲀمل ﻻٕصﻼح الﻨظام اﳉباﰄ
الوﻃﲏ ،من ﻼل ﲢديد مكو ته وم ادﺋه و ٔﻫدافه و ليات تطبيقه وﲢديد
اﻻٕﺟراءات اﳌوا بة لﺘﲋي بصفة م در ة ،ووفق ٔولو ت وﻃﻨية ﳏددة
ورﳎة زم ية م در ة.
وﰲ ﻫذا السياق ،ﰎ صيا ة ﻫذا القاﻧون اﻻٕﻃار ،ليكون تﻌبﲑا صادقا
عن ا ٕﻻرادة الﻌامة من ٔ ل اﻻٕصﻼح والﱱاما ﺟﲈعيا ﻻخ يارات والﺘدابﲑ
الﱵ ﰎ ﲢديدﻫا.
و ﳣثل ا ٔﻫداف ا ٔﺳاﺳية الﱵ ﳛددﻫا ﻫذا القاﻧون اﻻٕﻃار ف يﲇ:

 4ـ إصﻼح م ظومة الرﺳوم اﶺاعية وﺷبه الﴬي ة:
من ٔ ل ﲢق ق الﺘﳮية الﱰابية وتﻌزز الﻌدا ا الية ،ﳞدف كذ ﻫذا
القاﻧون اﻻٕﻃار إﱃ إصﻼح ﺟ ا ت اﶺا ات الﱰابية والرﺳوم ﺷبه
الﴬي ة ،الﱵ شﲁ مكو ٔﺳاﺳيا من مكو ت الﻨظام اﳉباﰄ ،وذ
من ٔ ل ت سيطها ورﺷيدﻫا ومﻼءمﳤا مع ﺟ ا ت ا و وضﲈن موارد
قارة لفاﺋدﲥا ،مع وضع ﳕط حﲀمة م اﺳﺐ لها.

1ـ ﲢق ق الﻌدا اﳉباﺋية وضﲈن مساواة اﶺيع ٔمام الﴬيبة:
ولهذا الغرض تلﱱم ا و ﰲ ﻫذا اﳌﴩوع بﺘكرس م د ٔ ح ادية الﴬيبة
ﲆ القﳰة اﳌضافة لﺘقوﱘ خ ﻼﻻت اﳊالية اﳌﺘﻌلقة بﻨطاق تطبيقها وتﻌدد
ٔﺳﻌارﻫا واﳊق ﰲ خصمها وٕار اعها ،خصوصا ل سبة لبﻌض القطا ات
اﳊيوية اﳋاصة ٔو الﺘابﻌة و .
وﲠدف ضﲈن مساواة اﶺيع ٔمام الﴬيبة ﺳﺘﻌمل ا و ﲆ ﲣف ض
الﻌﺐء اﳉباﰄ ﲆ اﳋاضﻌﲔ لﴬيبة ،وذ ع د تو ه تدرﳚي ﳓو
ﺳﻌر مو د ف ﳜص الﴬيبة ﲆ الﴩﰷت ،ﻃبقا لمﲈرﺳات الفضﲆ،
وﺳ ﱲ كذ الﺘطبيق الﺘدرﳚي ﳌبد ٔ فرض الﴬيبة ﲆ ا ل اﻻٕﺟﲈﱄ
شﲁ تصا دي ف ﳜص ا ٔﺷ اص ا اتيﲔ ،مع اﳊرص ﳌوازاة ﲆ
توﺳيع الو اء الﴬيﱯ وضﲈن توازن اﳌالية الﻌموم ة.
كﲈ ﰎ ﰲ ﻫذا السياق ،لﱱام ٕدماج القطاع ﲑ اﳌهيﲁ هدف
اﺳﱰاتيجي ،ﻻٕضافة إﱃ تﻌزز ليات ﳏاربة الغش وا ﳤرب الﴬيب ﲔ،
وذ من ﻼل إرﺳاء ﻧظام ﺟ اﰄ م سط وﺳهل الولوج وتﻌزز لية
اﳌراق ة وﺳن ﺟزاءات م اﺳبة لم الفات اﳌرك ة ووضع رامج لﺘحس س
واﳌوا بة ﲟشاركة ﲨيع الفا لﲔ اﳌﻌﻨيﲔ.

 5ـ تﻌزز ﻧظام اﳊﲀمة الفﻌا والﻨ ا ة:
وذ من ٔ ل ﲡويد اﳋدمات اﳌقدمة لملزمﲔ ،ح ث ﺳﺘحرص
ا و ﲆ مواص ورش ﲢديث ورﳃﻨة اﻻٕدارة ودﰪ مواردﻫا ال ﴩية
وتﻌزز ﻼقة الﺘﻌاون مع ﴍﰷﲛا وتطور ليات الﺘبادل بﲔ ﻧظم اﳌﻌلوم ات.
كﲈ يقﱰح كذ إدراج قﲓ اﳌواﻃﻨة الﴬي ة ﰲ اﳌﻨظومة الوﻃﻨية لﱰبية
والﺘكون.
السيدات والسادة،
لقد ﺟرت الﻨقاﺷات دا ل ﳉﻨة اﳌالية ﰲ ٔﺟواء ا سمت روح الية
من اﳌسؤولية وا ٕﻻرادة القوية ،وتﻌب ٔت ﰷمل اﳉهود من ٔ ل رﰟ مﻌاﱂ
اﻻٕصﻼح اﳉباﰄ ﰲ مرا ال ﴩيﻌية ،اﺳ شﻌارا من السيدات والسادة
اﳌس شارن ٔﳘية مضام ﻨه والرﻫا ت اﳌﻨﺘظرة م ه.
وﻻبد ٔن ﻧﻌيد إﱃ ا ٔذﻫان ٔن ﻫذا اﳌﴩوع ﻫو ﲦرة اﳔراط ﺟﲈعي
ﺘلف مكو ت ا ﳣع ،ﳚسد الﺘصور اﳌشﱰك من ٔ ل وضع ٔﺳس
ل ٕﻼصﻼح الشامل لمﻨظومة اﳉباﺋية.
ومن ﺷ ٔن ﻫذه الﺘﻌبئة ا ﳣﻌية الشام الﱵ وا بت ﲨيع مرا ل ٕا داد
مركزات اﻻٕصﻼح اﳉباﰄٔ ،ن شﲁ ﰲ ﲀملها ضﲈﻧة ﻻٕﳒا ه وﲢق ق
ٔﻫدافه.
والسﻼم ليﲂ ورﲪة ﷲ تﻌاﱃ ورﰷته.

 2ـ تﻌزز اﳊقوق والثقة اﳌﺘباد بﲔ اﳌلزمﲔ واﻻٕدارة:
ح ث تلﱱم ا و ﰲ ﻫذا ا ال بضﲈن حقوق اﳌلزمﲔ وحقوق اﻻٕدارة
وتﻌزز ﻼقات الثقة ب ﳯﲈ ،من ﻼل ت ٔﻃﲑ السلطة الﺘقد رية ل ٕﻼدارة ف
ﳜص تفسﲑ الﻨصوص اﳉباﺋية وﲢديد ٔﺳس فرض الﴬيبة وعﺐء تقدﱘ
اﻻٕثبا ت الﻼزمة.
وﺳ سهر ا و كذ ﲆ توضيح وﲢسﲔ مقروﺋية الﻨصوص ،ل د
من خ ﻼف ﰲ ت ٔويلها وضﲈن حسن تطبيقها مع لﱱام لﺘو ه ﳓو
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السيد رﺋ س اﳉلسة:
ﺷكرا لسيد الوز ر.
ﻫل اﳌقرر ريد ٔن يقدم تقرر الجﻨة؟
إذن ﻻ.
ادي ﻧف ح ب اﳌﻨاقشة:
ﻫل ﻫﻨاك من م د ل؟
ﻻ ٔ د.
إذن ادي ﻧد ل ﰲ ﲻلية الﺘصويت:
ٔوﻻ ،ادي ﻧﻌرض ا يبا ة د ل مﴩوع قاﻧون اﻻٕﻃار لﺘصويت:
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقـون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :10
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :11
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :12
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :13
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :14

اﳌادة :1

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :15

اﳌادة :2

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :16

اﳌادة :3

اﳌوافقون = 23؛
اﳌﻌارضون = 03؛
اﳌمﺘﻨﻌون= ) 00ﻻ ٔ د(.

اﳌوافقون= 23؛
اﳌﻌارضون= 03؛
اﳌمﺘﻨﻌون= ) 00ﻻ ٔ د(.
إذن وافق ا لس ب ٔ لبية 23؛ ضد 3؛ مع ام ﻨاع ﻻ ٔ د )اﳌوافقون=
23؛ اﳌﻌارضون= 03؛ اﳌمﺘﻨﻌون= .(00

اﳌادة :17
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :18

اﳌادة :4

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون= 23؛
اﳌﻌارضون= 03؛
اﳌمﺘﻨﻌون= .00

اﳌادة :19
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
ادي ﻧﻌرض ا ٓن اﳌﴩوع رم ه:
اﳌوافقون= 23؛
اﳌﻌارضون= ) 00ﻻ ٔ د(؛
اﳌمﺘﻨﻌون= .03
إذن ،وافق ﳎلس اﳌس شارن ﲆ مﴩوع قاﻧون ا ٕﻻﻃار رﰴ 69.19
يﺘﻌلق ﻻٕصﻼح اﳉباﰄ ٔ لبية  23مع ام ﻨاع  ،3دون مﻌارض
)اﳌوافقون= 23؛ اﳌﻌارضون= 00؛ اﳌمﺘﻨﻌون= .(03

إذن وافق ا لس ﲆ اﳌادة .4
اﳌادة :5
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :6
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :7
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

ا ٓن ادي ﻧ قلو إﱃ ا راﺳة والﺘصويت ﲆ "مﴩوع قاﻧون اﻻٕﻃار
رﰴ  50.21يﺘﻌلق ٕصﻼح اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت الﻌموم ة" ،اﶈال ﻃبﻌا
ليﻨا من ﻃرف ﳎلس الﻨواب ،الﳫمة لسيد الوز ر.

اﳌادة :8
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :9
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السيد وز ر ق صاد واﳌالية وٕاصﻼح اﻻٕدارة:
ﺷكرا السيد الرﺋ س.
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
سﻌدﱐ ٔن ٔعرض ﲆ ٔﻧظارﰼ مﴩوع القاﻧون اﻻٕﻃار رﰴ 50.21
اﳌﺘﻌلق ٕصﻼح اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت الﻌموم ة ،كﲈ ﲤت اﳌصادقة ليه
ﻻٕﺟﲈع من ﻃرف ﳉﻨة اﳌالية والﺘخطيط والﺘﳮية ق صادية.
وشﲁ ﻫذا اﳌﴩوع إﱃ اﻧﺐ "مﴩوع القاﻧون رﰴ  82.20ا ي
يقﴤ ٕ داث الوﰷ الوﻃﻨية لﺘدبﲑ اﻻٕﺳﱰاتيجي ﳌساﻫﲈت ا و
وموا بة ٔداء اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت الﻌموم ة" ،ا ي ﲤت اﳌصادقة ليه
ﻻٕﺟﲈع ﲟ لس الﻨواب وٕا الﺘه ﲆ ﳎلسﲂ اﳌوقر ،رز مة قاﻧوﻧية
م ﲀم  ،تﺘو تﲋيل الرؤية اﻻٕصﻼح ة لصاحﺐ اﳉﻼ حفظه ﷲ،
اﳌركزة ﲆ ال ﴪيع ق صادي وﳒا ة اﳌؤﺳسات و كرس م الية ا و
وبﻨاء اق صاد قوي وتﻨافﴘ ،ﳛفز اﳌس ﳥرن واﳌبادرة اﳋاصة و لق
م اصﺐ الشغل.
ويﻨدرج مﴩوع ﻫذا القاﻧون اﻻٕﻃار ﲷن مقاربة إصﻼح ة ﺷام
م دﳎة وٕارادية ،إذ ﳛدد ﻫذا اﳌﴩوع  9م ادئ مؤﻃرة لهذا اﻻٕصﻼح:
 اﺳ ﳣرارية اﳌرفق الﻌام وقابليﺘه لﺘغيﲑ؛ اﳌﻨافسة اﳊرة والشفاف ة؛ حﲈية اﳊقوق اﳌك سبة؛ م ادئ اﳊﲀمة اﳉيدة وربط اﳌسؤولية ﶈاﺳبة؛ الﺘﻌاضد ﰲ اﺳﺘﻌﲈل الوﺳاﺋل؛ اﺳﺘقﻼلية اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت الﻌموم ة ﲆ مسﺘوى ال سيﲑ؛ الﺘدبﲑ القاﰂ ﲆ الﻨﺘاﰀ؛ الﺘدرج ﰲ تﻨف ذ ﲻليات ٕا ادة ﻫيﳫة اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻتالﻌموم ة؛
 مشاركة ﲨيع الفا لﲔ اﳌﻌﻨيﲔ ﰲ ﲢق ق ا ٔﻫداف ا ٔﺳاﺳية لهذاالقاﻧون اﻻٕﻃار.
و ﳣثل ا ٔﻫداف ال ﻧية لمﴩوع ف يﲇ:
 ٔوﻻ ،تدعﲓ ا ور اﻻٕﺳﱰاتيجي لمؤﺳسات واﳌقاوﻻت الﻌموم ة ﰲتﻨف ذ السياﺳات الﻌموم ة واﻻٕﺳﱰاتيجيات القطاعية و ؛
 ٕا ادة ﲢديد ﲩم القطاع الﻌام ورﺷيد الﻨفقات الﻌموم ة من ﻼلﲻليات ٕا ادة ﻫيﳫة اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت الﻌموم ة وضبط
ٕا دا ا؛
 اﳊفاظ ﲆ اﺳﺘقﻼلية اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت الﻌموم ة وتﻌززمسؤولية ٔ زة إدارﲥا وسيﲑﻫا؛
 ﲢسﲔ حﲀمة اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت الﻌموم ة؛ -تﻌزز ٔداء اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت الﻌموم ة والرفع من ﳒاعﳤا

ق صادية و ﺟ عية؛
 ﲢسﲔ فﻌالية اﳌراق ة اﳌالية و ؛ ﳥﲔ ٔصول اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت الﻌموم ة و ﳮية مواردﻫا؛ و ٔ ﲑا ،إرﺳاء تق ﲓ دوري لمهام اﳌوو إﱃ اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻتالﻌموم ة وا ٔ شطة الﱵ تد ل ﲷن غرض اﳌقاوﻻت قصد الﺘحقق
من دواﻫا.
وف يﺘﻌلق ﲟحﺘوى مﴩوع قاﻧون اﻻٕﻃارٔ ،ذ ر ٔﱒ الﺘدابﲑ اﳌﺘ ذة
الواردة ف ه وﱔ ﺳﺘة:
1ـ ٕا ادة ﻫيﳫة اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت الﻌموم ة من ٔ ل عقلﻨة اﶈفظة
الﻌموم ة وٕا داث ﻫيئات قوية ذات ب ة مالية مسﺘدامة وكذا
رﺷيد اﳌوارد اﳌالية و و ﺳﺘفادة من اﻧدماج الفا لﲔ
الﻌموم ﲔ؛
2ـ ﲢسﲔ حﲀمة اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت الﻌموم ة ،و اصة ﱪ تدعﲓ
ﻨية واﻧﺘظام اﺟ ات ا ٔ زة الﺘداولية لهذه اﳌؤﺳسات ،من
ﻼل تدابﲑ ﲥم تقليص ﲩم ﻫذه ا ٔ زة الﺘداولية إﱃ اﳊدود
اﳌﺘﻌارف لﳱا ويف ة اﺷﺘغالها ،من ﻼل ﳉان م خصصة وكذا
يف ة تﻌيﲔ ٔعضاﲛا ،من ح ث مرا اة اﻻٕﻧصاف والجوء إﱃ
ٔعضاء مسﺘقلﲔ وكذا إرﺳاء تﻌويضات ٔعضاء ا الس الﺘداولية؛
3ـ تﻌمﲓ لية الﺘﻌاقد وﺳي لﱰﺳيخ حسن ا ٔداء وثقافة الﺘدبﲑ القاﰂ
ﲆ الﻨﺘاﰀ ،وقد ﰎ كرس الﺘﻌاقد م ﻌدد السﻨوات ﰲ ﲨيع
الﻌﻼقات ،ﺳواء بﲔ ا و واﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت الﻌموم ة ٔو
دا ل ﻫذه الهيئات ٔو مع مسؤو ﳱا؛
4ـ ضبط ﲻلية ٕا داث اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت الﻌموم ة عن ﻃريق
وضع مﻌايﲑ صارمة وٕارﺳاء قوا د واﲵة لهذا الغرض؛
5ـ الﺘق ﲓ ا وري ﳌهام و ٔ شطة اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت الﻌموم ة ا ي
يﻌﺘﱪ لية مة ﰲ عقلﻨة اﶈفظة الﻌموم ة ،ح ث ﳝكن ﻫذا الﺘق ﲓ
من ٕا ادة الﻨظر ﰲ ام بﻌض اﳌؤﺳسات ٔو ٔ شطة بﻌض
اﳌقاوﻻت الﻌموم ة ٔو ﰲ ﳕط حﲀمﳤا ٔو ﲤوقﻌها ٔو ٕا ادة ﻫيﳫﳤا
ﲆ ٔﺳاس الﺘوصيات الصادرة؛
6ـ ﲢديث اﳌراق ة اﳌالية و  ،ح ث يﱲ إرﺳاء م ظومة ديدة
لمراق ة اﳌالية و  ،تﺘو الفﻌالية والﱰكﲒ ﲆ حسن وﳒا ة
ٔداء ﻫذه اﳌؤﺳسات واﺳ اق ومﻌاﳉة ﳐاﻃرﻫا وتدعﲓ اﺳﺘقﻼليﳤا
ﲆ مسﺘوى ال سيﲑ ،موازاة مع كرس الربط بﲔ اﳌسؤولية
واﶈاﺳبة.
و ﲆ صﻌيد ٓخر ،فإن ﻫذا اﻻٕصﻼح ي سجم مع مق ضيات اﳉهوية
اﳌﺘقدمة ،ح ث تﻨص اﳌادة  53من اﳌﴩوع ،ﲆ ٔﻧه يﺘﻌﲔ ﲆ ﻫذه
اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت الﻌموم ة ٔن ت ٔ ذ بﻌﲔ عﺘبار عﻨد رﳎة مشاريﻌها
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لﻼلﱱامات اﳌﻌﱪ عﳯا ﲆ اﳌسﺘوى اﳉهوي والﱰاﰊ ،من ٔ ل اﳌساﳘة ﰲ
إﳒاح اﳉهوية اﳌﺘقدمة ،ﻻﺳ من ﻼل تطور الﴩاﰷت واﳌساﳘة اﳌالية.
كﲈ يﻨص مﴩوع القاﻧون اﻻٕﻃار ﲆ ﴐورة مﻼءمة الﻨصوص
ال ﴩيﻌية اﳋاصة ٕ داث اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت الﻌموم ة الﺘابﻌة لجﲈ ات
الﱰابية ،وفقا ل ٔﻫداف ا ٔﺳاﺳية واﳌبادئ الواردة ﰲ مﴩوع القاﻧون
اﻻٕﻃار.
وشﲁ ام ،ﳝكن القول ٔن ﻫذا اﻻٕصﻼح ا ي يﺘطلﺐ م ا رة
ومشاركة ﲨيع ا ٔﻃراف اﳌﻌﻨية ،ﺳ ساﱒ دون ﺷك ﰲ الﺘ اوب الﻨاﺟع مع
اﻧﺘظارات اﳌواﻃﻨﲔ ،اصة ﲆ مسﺘوى ﺟودة اﳋدمات واﳌرافق الﻌموم ة
وﳫفﳤا واﺳ ﳣرارﳤا.
ومن ا ٔ يد ٔن إصﻼح اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت الﻌموم ة ﳝثل مد ﻼ
ﻫاما ﻻٕصﻼح القطاع الﻌام ﰲ ﴰوليﺘه ،ﲟا ف ه اﻻٕدارة والهيئات الﻌموم ة
ا ٔخرى.
وخ امأ ،ود الﺘ ٔ يد ﲆ ٔن الهدف ا ٔﲰى يﺘ ﲆ ﰲ توﻃيد
مك سبات بﻼد ووضع القطاع الﻌام ﲆ ﺳكة اﻻٕصﻼح ﰲ دمة
الرﻫا ت الكﱪى لبﻼد  ،ﲢت الق ادة الرﺷيدة لصاحﺐ اﳉﻼ حفظه
ﷲ.
والسﻼم ليﲂ ورﲪة ﷲ تﻌاﱃ ورﰷته.
السيد رﺋ س اﳉلسة:
ﺷكرا السيد الوز ر.
الﺘقرر ٔعﺘقد) ..وزع( واﳌدا ﻼت ادي يقدموﻫا كﺘابة.
ا ٓن ادي ﻧدوزو لﻌملية الﺘصويت.
ادي ﻧﻌرض ٔوﻻ ،ا يبا ة د ل مﴩوع قاﻧون اﻻٕﻃار لﺘصويت:
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :5
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :6
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :7
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :8
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :9
اﳌوافقون= 23؛
اﳌﻌارضون= 03؛
اﳌمﺘﻨﻌون= ) 00ﻻ ٔ د(.
إذن وافق ا لس ﲆ اﳌادة  ٔ 9لبية 23؛ ضد ) 3اﳌوافقون= 23؛
اﳌﻌارضون= 03؛ اﳌمﺘﻨﻌون= .(00
اﳌادة :10
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :11
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :12
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :13
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :14

اﳌادة :1

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :15

اﳌادة :2

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :16

اﳌادة :3

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :17

اﳌادة :4

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون = 23؛
اﳌﻌارضون= 3؛
اﳌمﺘﻨﻌون= ) 00ﻻ ٔ د(.
إذن وافق ا لس ﲆ اﳌادة  ٔ 4لبية.

اﳌادة :18
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :19
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اﳌادة :35

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :20
اﳌادة :36

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :21
اﳌادة :37

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :22
اﳌادة :38

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :23
اﳌادة :39

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون= 23؛
اﳌﻌارضون= 03؛
اﳌمﺘﻨﻌون= .00

اﳌادة :24
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :25

إذن وافق ا لس ) ﲆ اﳌادة  ٔ 39لبية(.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :40

اﳌادة :26

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :41

اﳌادة :27

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :42

اﳌادة :28

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :43

اﳌادة :29

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :44

اﳌادة :30

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :45

اﳌادة :31

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقـون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :46

اﳌادة :32

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :47

اﳌادة :33

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :48

اﳌادة :34

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون= 23؛
اﳌﻌارضون= 03؛
اﳌمﺘﻨﻌون= ) 00ﻻ ٔ د(.

اﳌادة :49
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
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الﳫمة لحكومة.

اﳌادة :50
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

السيد وز ر ق صاد واﳌالية وٕاصﻼح اﻻٕدارة:
السيد الرﺋ س،
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﳞدف مﴩوع ﻫذا القاﻧون إﱃ ﳣﲓ الفصل الرابع من الظهﲑ الﴩيف
الصادر ﰲ  24فﱪا ر  1958ﲟثابة الﻨظام ا ٔﺳاﳼ الﻌام لوظيفة الﻌموم ة،
ٕضافة ﻨﲖ الص ة الﻌاملﲔ لقطاع الﻌام إﱃ الف ات الﱵ ﻻ تطبق لﳱا
ٔحﲀم ﻫذا الظهﲑ الﴩيف ،وذ حﱴ ي سﲎ ٕا داد ﻧظام ٔﺳاﳼ اص
ﲠم ﲟوﺟﺐ ﻧص ﴩيﻌي ،ﳛدد ﲆ اﳋصوص الضﲈ ت ا ٔﺳاﺳية
اﳌمﻨو ة ﳍم والواﺟ ات اﳌلقاة ﲆ اتقهم ﲟا يﺘﻼءم وخصوصيات اﳌهام الﱵ
يطلﻌون ﲠا دا ل اﳌﻨظومة الصحية وﻃبيﻌة الﺘ د ت وا اﻃر الﱵ
توا هم.
إن مﴩوع ﻫذا القاﻧون ي ٔﰐ ﲡسيدا لورش اﳌلﲄ الهام ،اﳌﺘﻌلق
بﺘﻌمﲓ اﶵاية ﺟ عية ،وا ي يﺘوقف إﱃ د بﲑ ﲆ ت ٔﻫيل اﳌﻨظومة
الصحية ،ﻻﺳ من ﻼل مراﺟﻌة اﻻٕﻃار القاﻧوﱐ اﳊاﱄ ﳌهﻨﲖ الص ة
الﻌاملﲔ لقطاع الﻌام ،عﺘباره مد ﻼ ﻻٕقرار الﺘوازن بﲔ لﱱامات
اﳌهﻨية لهذه الف ات واﳊقوق اﳌرتبطة ﲠا ،ﲟا يضمن اﺳﺘقطاب الكفاءات
اﳌﻼﲚة واﶈافظة لﳱا ،بغية ﲢسﲔ الﻌرض الصحي الﻌموﱊ وت سﲑ الولوج
إﱃ اﳋدمات الصحية.
وٕان من ﺷ ٔن اع د ﻫذا اﳌﴩوع ٔن ساﱒ ﰲ ﲤكﲔ بﻼد من إرﺳاء
م ادئ الوظيفة الﻌموم ة الصحية ورﺳيخهأ ،ﺳاﺳا ﱪ اﳊفاظ ﲆ
ﺳﲑورة اﳌرفق الﻌام الصحي وضﲈن اﳊياد ﰲ تقدﱘ اﳋدمة الصحية
الﻌموم ة وﲢق ق الﺘﲀمل بﲔ القطا ﲔ الﻌام واﳋاص.
والسﻼم ليﲂ ورﲪة ﷲ تﻌاﱃ ورﰷته.
السيد رﺋ س اﳉلسة:
ﺷكرا السيد الوز ر.
الﺘقرر وزع.
ﻻ ٔ د ما كﲑ ش ﳞﴬ.

اﳌادة :51
اﳌمﺘﻨﻌون= 23؛
اﳌﻌارضون= 03؛
اﳌمﺘﻨﻌون= ) 00ﻻ ٔ د(.
اﳌادة :52
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :53
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :54
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :55
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :56
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :57
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :58
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :59
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :60
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
ا ٓن ادي ﻧﻌرض اﳌﴩوع رم ه:
اﳌوافقون= 23؛
اﳌﻌارضون= 03؛
اﳌمﺘﻨﻌون= .00

ادي ﻧدوزو لﻌملية الﺘصويت ،ﱔ مادة فريدة وا دة:
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
ا ٓن ادي ﻧﻌرض القاﻧون رم ه:
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

إذن ،وافق ﳎلس اﳌس شارن ﲆ "مﴩوع قاﻧون اﻻٕﻃار رﰴ 50.21
يﺘﻌلق ٕصﻼح اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت الﻌموم ة ٔ لبية".

إذن ،وافق ﳎلس اﳌس شارن ﲆ "مﴩوع قاﻧون رﰴ  39.21ب ﳣﲓ
الظهﲑ الﴩيف رﰴ  1.58.008الصادر ﰲ  24فﱪا ر  1958ﲟثابة الﻨظام
ا ٔﺳاﳼ الﻌام لوظيفة الﻌموم ة".

ا ٓن ادي ﻧ قلو راﺳة والﺘصويت ﲆ "مﴩوع قاﻧون رﰴ 39.21
ﲟثابة الﻨظام ا ٔﺳاﳼ الﻌام لوظيفة الﻌموم ة" ،اﶈال ليﻨا ﻃبﻌا من ﻃرف
ﳎلس الﻨواب.
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ا ٓن ادي ﻧ قلو راﺳة والﺘصويت ﲆ "مﴩوع قاﻧون رﰴ 01.21
يقﴤ ٕ خضاع ا ٔﻃر الﻨظام ة ل ٔﰷدﳝيات اﳉهوية لﱰبية والﺘكون لﻨظام
اﳌﻌاﺷات اﳌدﻧية اﶈدث ﲟوﺟﺐ القاﻧون رﰴ ."011.71
الﳫمة داﲚا لسيد الوز ر لﺘقدﱘ اﳌﴩوع.

ﺷكرا.
إذن ،وافق ﳎلس اﳌس شارن ﲆ "مﴩوع قاﻧون رﰴ  01.21يقﴤ
ٕخضاع ا ٔﻃر الﻨظام ة ل ٔﰷدﳝيات اﳉهوية لﱰبية والﺘكون لﻨظام
اﳌﻌاﺷات اﳌدﻧية اﶈدث ﲟوﺟﺐ قاﻧون رﰴ ."011.71
ﺷكرا لسيد الوز ر.

السيد وز ر ق صاد واﳌالية وٕاصﻼح اﻻٕدارة:
ﺷكرا السيد الرﺋ س.
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
يطيﺐ ﱄ ٔن ٔقدم ٔمامﲂ اليوم" ،مﴩوع القاﻧون  01.21يقﴤ
ٕخضاع ا ٔﻃر الﻨظام ة ل ٔﰷدﳝيات اﳉهوية لﱰبية والﺘكون لﻨظام
اﳌﻌاﺷات اﳌدﻧية اﶈدث ﲟوﺟﺐ القاﻧون ."011.71
ٔود ﰲ البداية ٔن ٔتقدم لشكر اﳉزيل لسيد رﺋ س ﳉﻨة اﳌالية
والﺘخطيط والﺘﳮية ق صادية والسيدات والسادة ٔعضاء ﻫذه الجﻨة
لﺘ اوﲠم الﴪيع وتفضلهم ﳌوافقة والﺘصويت ﻻٕﺟﲈع ﲆ مﴩوع ﻫذا
القاﻧون.
ٔ
وﲡدر اﻻٕﺷارة ﰲ ﻫذا اﻻٕﻃار إﱃ ٔن ٔﻃر ا ﰷدﳝيات ﲣضع اليا
لﻨظام اﶺاعي ﳌﻨح رواتﺐ الﺘقا د ﲟوﺟﺐ القاﻧون  1.77.216اﳌﺘﻌلق
ٕ داث ﻧظام ﺟﲈعي ﳌﻨح رواتﺐ الﺘقا د.
ويﻨدرج مﴩوع ﻫذا القاﻧون ﲷن الﺘفا ل اﻻٕﳚاﰊ لحكومة مع ملف
ٔﻃر ا ٔﰷدﳝيات اﳉهوية لﱰبية والﺘكون ،وتﻌزز اﳌك سبات الهامة الﱵ
ﲢققت لها ﰲ ظل الﻨظام ا ٔﺳاﳼ اﳋاص ﲠذه الف ة.
كﲈ ٔن من ﺷ ٔن اﳌﴩوع اﳉديد ٔن يؤكد م د ٔ اﳌﲈث بﲔ ﻫذه ا ٔﻃر
و ٔﻃر الﺘدرس اﳋاضﻌة لﻨظام ا ٔﺳاﳼ اﳋاص ﲟوظفي وزارة الﱰبية
الوﻃﻨية ،وﻫو ا ٔمر ا ي ﺳيوفر ٔﻃر ا ٔﰷدﳝيات ﺳﺘقرار اﳌهﲏ
وا ٔمن الوظيفي ،وي ح لها ا ﳯوض ﳌهام الﱰبية اﳌﻨوﻃة ﲠا ،ويﻌزز مﲀ ﳤا
ﲷن ورش إصﻼح اﳌﻨظومة الﱰبوية ،و اصة الﺘوصيات الواردة ﰲ تقرر
الجﻨة اﳌﳫفة ﳮوذج الﺘﳮوي اﳉديد وكذا القاﻧون اﻻٕﻃار.
والسﻼم ليﲂ.
السيد رﺋ س اﳉلسة:
ﺷكرا السيد الوز ر.
الﺘقرر وزع ليﻨا و ليﲂ.
ﻫل من راغﺐ ﰲ تﻨاول الﳫمة؟
ﻻ ٔ د.
ادي ﻧدوزو لﺘصويت ﲆ اﳌادة الفريدة ﰲ ﻫاذ اﳌﴩوع ،الﱵ يﺘ ٔلف مﳯا:
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
ا ٓن ادي ﻧﻌرض اﳌﴩوع رم ه:
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

ا ٓن ادي ﻧ قلو راﺳة والﺘصويت ﲆ مقﱰح قاﻧون يقﴤ بﺘغيﲑ
و ﳣﲓ القاﻧون رﰴ  05.12اﳌﺘﻌلق ب ظﲓ ﻨة اﳌرﺷد السيا  ،كﲈ ﰎ تغيﲑ
و ﳣﳰه ،اﶈال ليﻨا من ﻃرف ﳎلس الﻨواب ،ﰲ إﻃار قراءة ﻧية.
الﳫمة لمقرر لﺘقدﱘ الﺘقرر وكذ اﳌقﱰح ،إذا ما رغﺐ ﰲ ذ ..
ما بغاش ،مز ن.
ا ٓن اﳌﻨاقشة ..ما ﰷيﻨاش.
ادي ﻧدوزو لﺘصويت.
ادي ﻧﻌرض الﻌﻨوان اﳌقﱰح لﺘصويت كﲈ د ﳎلس الﻨواب.
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة  :1اﶈا ليﻨا ﻃبﻌا ﰲ إﻃار قراءة ﻧية ،وذ بﻌد تﻌديلها من ﻃرف
ﳎلس الﻨواب:
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :2
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
ا ٓن ادي ﻧﻌرض مقﱰح قاﻧون.
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
وبذ كون ﳎلس اﳌس شارن قد وافق ﲆ مقﱰح قاﻧون يقﴤ
بﺘغيﲑ القاﻧون رﰴ  05.12اﳌﺘﻌلق ب ظﲓ ﻨة اﳌرﺷد السيا  ،كﲈ ﰎ تغﲑه
و ﳣﳰه ٕﺟﲈع اﳊاﴐن.
ا ٓن ادي ﻧ قلو راﺳة والﺘصويت ﲆ "مﴩوع قاﻧون رﰴ 48.21
سن ٔحﲀم م فرقة تﺘﻌلق ببﻌض الﺘدابﲑ اﳌﺘ ذة ﰲ إﻃار موا ة اﲘة
فﲑوس ورو " وف د.""19-
الﳫمة لحكومة.
السيد ﷴ ٔمكراز ،وز ر الشغل واﻻٕدماج اﳌهﲏ:
ﺷكرا السيد الرﺋ س.
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السيدات والسادة ٔعضاء ﳎلس اﳌس شارن اﶈﱰمون،
سﻌدﱐ ٔن ٔتقدم ٔمام ﳎلسﲂ اﳌوقر ﰲ ﻫذه اﳉلسة بـ"مﴩوع
القاﻧون رﰴ  48.21سن ٔحﲀم م فرقة تﺘﻌلق ببﻌض الﺘدابﲑ اﳌﺘ ذة ﰲ
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إﻃار موا ة اﲘة فﲑوس ورو " وف د ،""19-ا ي ﲤت اﳌصادقة ليه
ﲟ لس اﳊكومة اﳌﻨﻌقد بﺘارﱗ فاﰌ يوليوز .2021
واﳉد ر رٔ ،ﻧه م ذ اﻧ شار اﳉاﲘة ﳌغرب ﻼل ﺷهر مارس
 ،2020درت اﳊكومة بﺘﻌل ت ملك ة ﺳام ة ،إﱃ اﲣاذ الﻌديد من
الﺘدابﲑ لفاﺋدة اﳌقاوﻻت اﳌﺘﴬرة والﻌاملﲔ ﳞا من ٔ ل اﳊفاظ ﲆ
م اصﺐ الشغل ،ح ث ﰎ وضع ﶍو ة من اﻻٕﺟراءات ﺳ اق ة عن
ﻃريق ﳉﻨة اليقظة ق صادية ،ﳘت ا ال ق صادي و ﺟ عي
والصحي ،وﰎ ﰲ ﻫذا الصدد ٕا داد الﻨصوص ال ﴩيﻌية والﺘﻨظﳰية من
ٔ ل تفﻌيل ﻫذه اﻻٕﺟراءات ﰲ ظل ا الطوارئ الصحية.
وﲢصيﻨا لمك سبات الﱵ راﳈﳤا بﻼد ﰲ ﻫذا اﳌسار ،ﰷن ﻻبد من
ﳣﲓ بﻌض ﻫذه الﻨصوص القاﻧوﻧية ٕدراج تﻌديﻼت ﲆ بﻌضها ،وﲠذا
اﳋصوص ﰎ ٕا داد مﴩوع القاﻧون ا ي ﳓن بصدد عرضه ٔمام ٔﻧظارﰼ
اليوم ،وا ي ﺳيﻌدل و ﳣم  3ﻧصوص قاﻧوﻧية ﺳابقة ،وفق ا ٓﰐ:
 القاﻧون ا ٔول موضوع الﺘﻌديل يﺘﻌلق ﲟرﺳوم رﰴ  2.20.605الصادرﰲ  26من ﳏرم  15) ،1442ﺳ ﳣﱪ  ،(2020سن تدابﲑ اﺳﺘ اﺋية لفاﺋدة
بﻌض اﳌشغلﲔ اﳌﻨخرﻃﲔ لصﻨدوق الوﻃﲏ لضﲈن ﺟ عي والﻌاملﲔ
ﳞم اﳌﴫح ﲠم وبﻌض ف ات الﻌﲈل اﳌسﺘقلﲔ وا ٔﺷ اص ﲑ ا ٔﺟراء،
اﳌؤم ﲔ ى الصﻨدوق واﳌﺘﴬر ن من تداعيات تفﴚ اﲘة فﲑوس
ورو " وف د."19-
الهدف من ﻫذا الﺘﻌديل ﻫو الﺘﻨصيص ﲆ اعﺘبار الﻌاملﲔ اﳌشار ٕا ﳱم
ﲟوﺟﺐ ﻫذا القاﻧون ،ا ن توقفوا عن الﻌمل س ﺐ اﲘة فﲑوس ورو
" وف د ،"19-ﰲ حﲂ فﱰة توقف مؤقت لﻌقد ﺷغل ل سبة ل ٔ ﺟراء وفق
ٔحﲀم اﳌادة  32من القاﻧون رﰴ  65.99اﳌﺘﻌلق ﲟدوﻧة الشغل وفﱰة توقف
مؤقت لﻌقود كون ل سبة لمﺘدربﲔ قصد الﺘكون من ٔ ل اﻻٕدماج،
وتظل لﺘاﱄ الﻌﻼقة الﺘﻌاقدية مع مشغلﳱم قاﲚة.

ا ل اﳌفروض رﰟ ﺷهري يﻨا ر وفﱪا ر .2020
 القاﻧون الثالث موضوع الﺘﻌديل ،ﻫو القاﻧون اﳌﺘﻌلق بﺘ ديد تدابﲑل شجيع اﳌ ش ٓت الﱵ تقوم بﺘدريﺐ اﳊاصلﲔ ﲆ بﻌض الشهادات بقصد
الﺘكون من ٔ ل اﻻٕدماج الصادر ب ف ذه الظهﲑ الﴩيف رﰴ ،1.93.16
الصادر ﰲ  29من رمضان  23) 1413مارس .(1993
والهدف من الﺘﻌديل ﻫو إقرار مس ٔ ت ٔﺟ ل رﱗ ﲻلية ا ساب
سبة شغيل اﳌﺘدربﲔ ﰲ إﻃار عقود الﺘكون من ٔ ل اﻻٕدماج ،وكذا
اﺳﱰ اع ﺳﺘفادة من اﳌﻨافع اﳌمﻨو ة ﰲ إﻃار ﻫذا اﻻٕﺟراء ل سبة
لمقاوﻻت و ﺳﺘغﻼﻻت والﺘﻌاوﻧيات إﱃ دود ﳖاية  ،2021مع إعطاء
مزيد من الوقت لمشغلﲔ ﻻﲣاذ ﰷفة الﺘدابﲑ لﺘصحيح وضﻌيﳤم.
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السيدات والسادة ٔعضاء ا لس اﶈﱰمون،
ﲡدر اﻻٕﺷارة إﱃ ٔﻧه ﻼل م اقشة مﴩوع القاﻧون رﰴ  48.21بﺘارﱗ
 12يوليوز  ،2021من ق ل السيدات والسادة اﳌس شارن اﶈﱰمﲔ،
ٔعضاء ﳉﻨة الﺘﻌلﲓ والشؤون الثقاف ة و ﺟ عية الﺘابﻌة لسﲂ اﳌوقر،
ﱪ ا ٔعضاء مشكور ن عن ﳥيﳯم لهذا اﳌﴩوع ،وقدموا بﻌض الﺘﻌديﻼت
القﳰة رﱊ إﱃ ل اﻻٕﺷﲀلية اﳌﺘﻌلقة لﺘ ٔثﲑ السلﱯ ﲆ قﳰة اﳌﻌاش ﻧ ة
ا ساب م لغ الﺘﻌويض اﳉزاﰲ ا ي يﱲ ﴏفه ﻼل فﱰة اﳉاﲘة ﲷن
ا ٔﺟور الﱵ يﱲ ﲆ ٔﺳاﺳها ﲣويل اﳊق ﰲ الﺘﻌويضات الﱵ يﴫفها
الصﻨدوق ،ا ٔمر ا ي ﺳيكون ٔ ر م اﴍ ﲆ م لغ اﳌﻌاش.
و ليه ،وتفاد ٔي ٔ ر لﺘﻌويض اﳉزاﰲ ا ي يﱲ ﴏفه ﻼل فﱰة
اﳉاﲘة ﲆ قﳰة الﺘﻌويضات شﲁ ام و ﲆ قﳰة اﳌﻌاش ﲁ اص،
اقﱰحت الجﻨة وصادقت ﻻٕﺟﲈع ﲆ تﻌديل مﴩوع القاﻧون رﰴ 48.21
اﳌذ ور ،من ﻼل ﳣﲓ اﳌادة ا ٔوﱃ وٕاضافة مادة لثة ديدة ،وذ بغاية
وضع ٔﺳاس قاﻧوﱐ ،يقﴤ بﻌدم ا ساب الﺘﻌويض اﳉزاﰲ ا ي يﱲ ﴏفه
ﻼل فﱰة اﳉاﲘة ،ﲷن ا ٔﺟور الﱵ يﱲ ﲆ ٔﺳاﺳها ﲣويل اﳊق ﰲ
الﺘﻌويضات الﱵ يﴫفها الصﻨدوق.
واﺳﺘدراﰷ ﳋط ٔ مادئ ،عرض ليﲂ الصيغة اﳉديدة لﲈدة الثالثة
اﻻٕضاف ة ﰷ ٓﰐ:

 القاﻧون الثاﱐ :موضوع الﺘﻌديل ﻫو القاﻧون رﰴ  25.20سن تدابﲑاﺳﺘ اﺋية ﳌوا بة اﳌشغلﲔ ا ن يو دون ﰲ وضﻌية صﻌبة من ﺟراء ت ٔ ر
شاﻃهم بفﻌل تفﴚ اﲘة فﲑوس ورو " وف د "19-والﻌاملﲔ ﳞم
اﳌﺘﴬر ن من تداعيات تفﴚ ﻫذا الفﲑوس.
الهدف من ﻫذا الﺘﻌديل ﻫو وضع إﻃار قاﻧوﱐ ﳣكﲔ الصﻨدوق الوﻃﲏ
لضﲈن ﺟ عي من إعفاء الﺘﻌويضات واﳌسا دات الﻌاﺋلية اﳌﻨصوص
لﳱا ﰲ اﳌادة  57من البﻨد  2من اﳌدوﻧة الﻌامة لﴬاﺋﺐ ،اﳌمﻨو ة
ل ٔ ﺟراء واﳌﺘدربﲔ قصد الﺘكون من ٔ ل اﻻٕدماج اﳌﴫح ﲠم ى
الصﻨدوق الوﻃﲏ لضﲈن ﺟ عي ،و دم ا ساﲠا ﲷن و اء واﺟ ات
ﺷﱰاﰷت اﳌسﺘحقة لصﻨدوق اﳌذ ور ،إذا ﰷن ﶍوع ﻫذه الﺘﻌويضات
واﳌسا دات وكذا الﺘﻌويضات اﳌﻨصوص لﳱا ﰲ اﳌادة ا ٔوﱃ من ﻫذا
القاﻧون ﻻ يﺘ اوز  %50من م وﺳط ا ٔﺟر الصاﰲ بﻌد خصم الﴬيبة ﲆ

" ﻼفا ل ﴩيع اﳉاري به الﻌمل ،ﻻ يﱲ ا ساب م لغ الﺘﻌويض اﳌشار
إليه ﰲ اﳌادة ا ٔ وﱃ من القاﻧون  25.20السالف ا ر ،وا ي يﱲ ﴏفه
ﻼل الفﱰة اﳌﻨصوص لﳱا ﰲ ﻧفس اﳌادة ،ﲷن ا ٔ ﺟور الﱵ يﱲ ﲆ
ٔ ﺳاﺳها ﲣويل اﳊق ﰲ الﺘﻌويض الوارد ﰲ الفقرة الثالثة من اﳌادة  3من
القاﻧون اﳌذ ور ،ويﻌمل ب ٔحﲀم ﻫذه اﳌادة ابﺘداء من رﱗ دخول القاﻧون
السالف ا ر رﰴ  25.20ﲒ الﺘﻨف ذ".
وﰲ خ ام ﳇمﱵ ،السيد الرﺋ س ،السيدات والسادة ٔعضاء ا لس
12
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اﶈﱰمونٔ ،ﺷكر السيدات والسادة اﳌس شارن ﲆ مساﳘﳤم اﻻٕﳚابية
والفﻌا وتفا لهم اﻻٕﳚاﰊ من ﻼل اﳌصادقة ﲆ مﴩوع ﻫذا القاﻧون
ا ي ﳞدف إﱃ الﺘﲋيل السلﲓ لﺘدابﲑ ﺳﺘ اﺋية لفاﺋدة اﳌشغلﲔ
اﳌﻨخرﻃﲔ لصﻨدوق الوﻃﲏ لضﲈن ﺟ عي والﻌاملﲔ ﳞم اﳌﴫح ﲠم
اﳌﺘﴬر ن من تداعيات تفﴚ اﲘة فﲑوس ورو " وف د ،"19-الﱵ
اﲣذت ﰲ إﻃار موا بة القطا ات اﻻٕﻧﺘاﺟ ة ودﰪ اﳌقاوﻻت اﳌﺘﴬرة من
اﳉاﲘة ،وذ من ٔ ل دﰪ ق صاد الوﻃﲏ واﳊفاظ ﲆ م اصﺐ
الشغل.
وفق ا ﷲ ﲨيﻌا ﳌا ف ه اﳋﲑ.
والسﻼم ليﲂ ورﲪة ﷲ تﻌاﱃ ورﰷته.
السيد رﺋ س اﳉلسة:
ﺷكرا لسيد الوز ر.
الﺘقرر وزع.
اﳌﻨاقشة :حﱴ وا د ما بغاش يﺘد ل.
إذن ادي ﻧدوز لﻌملية الﺘصويت:

ﺷكرا.
السيد رﺋ س اﳉلسة:
إذن ادي ﻧﻌاود ﻫاذ الﴚ ،ﻧﻌرض ﻫذأ ،ن السيد الوز ر اب
تﻌديل ﲆ تﻌديل الجﻨة.
اﳌوافقون ﲆ الﺘﻌديل د ل اﳊكومة:
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :4
اﳌوافقون= 21؛
اﳌﻌارضون= 01؛
اﳌمﺘﻨﻌون= ) 00ﻻ ٔ د(.
إذن اﳌادة  4وافق لﳱا ا لس ٔ لبية.
كﻨﻌرض ا ٓن اﳌﴩوع رم ه:
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
ﺷكرا ،ﻻٕﺟﲈع.
إذن ادي ﻧقرا :وافق ﳎلس اﳌس شارن ﲆ مﴩوع قاﻧون رﰴ
 48.21سن ٔحﲀم م فرقة تﺘﻌلق ببﻌض الﺘدابﲑ اﳌﺘ ذة ﰲ إﻃار موا ة
اﲘة فﲑوس ورو " وف د."19-
ﺷكرا لسيد الوز ر ﲆ مساﳘﺘﲂ مﻌﻨا ﰲ ﻫذه اﳉلسة.

اﳌادة  1كﲈ د ﳤا الجﻨة:
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :2
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة  :3كﲈ ٔضافﳤا الجﻨة:
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
قرﳤا ،ﲰﻌﻨاﻫا ،كﲈ د ﳤا الجﻨة ،إذن الجﻨة دلت ،دا ﺟ ﱵ
تﻌديل ٓخر ﰲ الشﲁ.
السيد وز ر الشغل واﻻٕدماج اﳌهﲏ:
تﻌديل ﺷﳫي ،ﻧﻌم ﲑ ﺷﳫي ،راه ﰷ ن.
السيد رﺋ س اﳉلسة:
إذن الﺘﻌديل اﲇ اب السيد الوز ر.
اﳌوافقون..
السيد وز ر الشغل واﻻٕدماج اﳌهﲏ:
ٔ ﻧوﰣ السيد الرﺋ س ،توضيح ﺷﳫي يﺘﻌلق ﲟﻼحظة ٔ رﲥا ا ٔماﻧة
الﻌامة لحكومة ،وﱔ ٔن ﻻ ﳒﻌل ذاك الﺘﻌديل ﳣ فقط لقاﻧون ،25.20
ولكن كﻨد رو مادة مسﺘق بﻨفس اﳌضامﲔ ،و لﺘاﱄ ﻫذاك الﺘﻌديل اﲇ
در ﰲ الجﻨة غﻨحيدو الفقرة ا ٔوﱃ الﱵ شﲑ إﱃ ٔﻧه عبارة عن ﳣﲓ
القاﻧون ،وﺳ قي ﲆ اﳌضمون د ل الﺘﻌديل ﰷن.
لﺘاﱄ ،ﻫذا ﻫو ﻼش قلت ﺷﳫي.

وﻧ قل إﱃ ٓخر "مقﱰح قاﻧون يقﴤ بﺘغيﲑ اﳌواد  9و 24من القاﻧون
 40.04ﲟثابة الﻨظام ا ٔﺳاﳼ ور اﳊضاﻧة الصادر ب ف ذه الظهﲑ الﴩيف
رﰴ  1.08.77بﺘارﱗ ٔ 20كﺘور  ،"2008اﶈال ليﻨا من ﻃرف ﳎلس
الﻨواب.
إذا بغا اﳌقرر يقدم اﳌﴩوع ويقدم الﺘقرر..
إذا ما بغاش ﻧدوزو لﺘصويت.
إذن ادي ﻧدوزو لﺘصويت:
اﳌادة :9
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :24
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
ا ٓن ادي ﻧﻌرض اﳌقﱰح رم ه:
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
إذن وافق ﳎلس اﳌس شارن ﲆ مقﱰح قاﻧون يقﴤ بﺘغيﲑ اﳌواد 9
و 24من القاﻧون  40.04ﲟثابة الﻨظام ا ٔﺳاﳼ ور اﳊضاﻧة الصادر ب ف ذ
13
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الظهﲑ الﴩيف رﰴ  1.08.77ﰲ ٔ 20كﺘور .2008
ﺷكرا لجميع.

السيد الوز ر اﶈﱰم،
ﴩفﲏ ٔن ٔتﻨاول الﳫمة ٕﰟ فريق ا ٔصا واﳌﻌاﴏة ،ﳌﻨاقشة
"مﴩوع قاﻧون اﻻٕﻃار رﰴ  69.19يﺘﻌلق ﻻٕصﻼح اﳉباﰄ" ،ا ي يﻌﺘﱪ
ٕا دى ٔﱒ الﺘوصيات الصادرة عن اﳌﻨاظرة الوﻃﻨية الثالثة لجبا ت الﱵ
ﻧظمت ﺳﻨة  ،2019وا ي يﻌﺘﱪ خطوة ٔوﱃ ﰲ مسار إصﻼح
خ ﻼﻻت والثغرات الﱵ يﻌا ﳱا الﻨظام الﴬيﱯ اﳊاﱄ.
السيد الرﺋ س،
إﻧﻨا ﰲ فريق ا ٔصا واﳌﻌاﴏة ﻧﻌﺘﱪ ٔن إصﻼح الﻨظام اﳉباﰄ ٔولوية
وﻃﻨية قصوى لﻨظر إﱃ ٔﳘية الﴬيبة ودورﻫا ﰲ ﲤويل السياﺳات
الﻌموم ة واﳊفاظ ﲆ الﺘواز ت اﳌالية واﳌا رو اق صادية لبﻼد ،وكذا
عﺘبارﻫا رافﻌة ﰲ دمة الﺘﳮية ق صادية و ﺟ عية والبي ة ،لهذا داﲚا
ما كﻨا ﲢت ﻫذه الق ة اﶈﱰمة ،ﻧطالﺐ بﴬورة ال ﴪيع ﲟراﺟﻌة الﻨظام
اﳉباﰄ اﳌغرﰊ وتطوره ،ﲟا يضمن ﲢق ق الﻌدا الﴬي ة بﲔ ﳐﺘلف
الف ات ا ﳣﻌية.
لكن ،ما س مع ﰷمل ا ٔﺳف ،ﻫو الﺘ ٔ ﲑ الك ﲑ من ق ل اﳊكومة
ﰲ م اﴍة إصﻼح الﻨظام اﳉباﰄ ،إذ تﻌد مراﺟﻌة ٔﺳس الﻨظام اﳉباﰄ
اﳊاﱄ ،ﱔ ا ٔوﱃ من ﻧوعها بﻌد مرور ثﻼثة عقود ﲆ اﻻٕصﻼح الﴬيﱯ
لسﻨة  ،1984و ٔن ي ٔﰐ م ٔخرا ﲑا من ٔن ﻻ ت ٔﰐ.
السيد الرﺋ س،
إن اﳌصادقة ﲆ مﴩوع قاﻧون – إﻃار رﰴ  ،69.19ت ٔﰐ ﰲ إﻃار
إصﻼح ﺷامل من اﳌﻨﺘظر ٔن يذﻫﺐ ﰲ اﲡاه ﲣف ض الﻌﺐء اﳉباﰄ ﲆ
اﳋاضﻌﲔ لﴬيبة ﳌوازاة مع توﺳيع الو اء الﴬيﱯ ،و كرس م د ٔ ح ادية
الﴬيبة ﰲ ﳎال الﴬيبة ﲆ القﳰة اﳌضافة من ﻼل توﺳيع ﻧطاق تطبيقها
وتقليص دد ا ٔﺳﻌار وتﻌمﲓ اﳊق ﰲ اﺳﱰ اعها.
كﲈ ﺳ ﱲ الﺘو ه تدرﳚيا ﳓو ﺳﻌر مو د ف ﳜص الﴬيبة ﲆ
الﴩﰷت ،وﲢسﲔ اﳌساﳘة رﰟ الﴬيبة ﲆ الﴩﰷت ف ﳜص
اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت الﻌموم ة والﴩﰷت الﱵ زاول ٔ شطة مق ﻨة ٔو ﰲ
وضﻌية اح ﲀر ٔو اح ﲀر الق  ،والﺘخف ض الﺘدرﳚي ٔﺳﻌار اﳊد ا ٔدﱏ
لﴬيبة ...و ﲑﻫا من اﻻٕصﻼ ات اﳉوﻫرية.
لﲁ ﻫذه عﺘبارات ،فإﻧﻨا ﰲ فريق ا ٔصا واﳌﻌاﴏة ،وا س اما مع
موقف إخواﻧﻨا ﲟ لس الﻨواب ،قرر الﺘصويت ﳌوافقة ﲆ مﴩوع قاﻧون
إﻃار رﰴ  69.19يﺘﻌلق ﻻٕصﻼح اﳉباﰄ.

ورفﻌت اﳉلسة.
----------------------------------------------------------------اﳌلحق :اﳌدا ﻼت اﳌك وبة اﳌسلمة لرﺋاﺳة اﳉلسة.
 -Iفريق ا ٔصا واﳌﻌاﴏة:
 (1مﴩوع قاﻧون رﰴ  06.18يﺘﻌلق ب ظﲓ الﻌمل الﺘطوعي الﺘﻌاقدي:
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
السيد الوز ر اﶈﱰم،
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ فريق ا ٔصا واﳌﻌاﴏة ﰲ إﻃار م اقشة
"مﴩوع قاﻧون رﰴ  06.18يﺘﻌلق ب ظﲓ الﻌمل الﺘطوعي الﺘﻌاقدي" ،ا ي
ﳞدف ٔﺳاﺳا إﱃ ﲢديد مفهوم الﻌمل الﺘطوعي الﺘﻌاقدي ،وضبط ﻧظامه
وﴍوط ﳑارﺳﺘه ،واﳌساﻃر واﻻٕﺟراءات اﻻٕدارية اﳌﺘﻌلقة به ،وتﻨظﲓ
حقوق وواﺟ ات ٔﻃرافه و ليات الرقابة ليه ،وتوضيح ﻧظام الﻌقو ت
واﳉزاءات اﳌرتبطة به ،ﻻٕضافة إﱃ ٕا داث ﲭل اص لﻌمل الﺘطوعي
الﺘﻌاقدي.
السيد الرﺋ س،
شﲁ ﻫذا اﳌﴩوع قاﻧون لبﻨة من لبﻨات تﻌزز ا ﳝقراﻃية ال شارية
ببﻼد  ،وتقوية ٔدوار ا ﳣع اﳌدﱐ ،ون البﻨاء ا ﳝقراﻃي يق ﴤ تﻌزز دور
اﳌؤﺳسات الﱵ ﻧص لﳱا دﺳﺘور اﳌملكة لسﻨة  ،2011وٕاخرا ا إﱃ ﲒ
الوﺟود ،والﻌمل ﲆ تطور دور ا ﳣع اﳌدﱐ ﳌا من إﺳهامات م اﴍة ﰲ
ت ٔﻃﲑ اﳌواﻃﻨات واﳌواﻃﻨﲔ وﲢق ق السﲅ ﺟ عي ،من ﻼل الفضاءات
واﳌرافق الﱵ ت يﺘوفر لﳱا ،وﻻﺳ ﰲ ظل الﻌدد اﳌﺘﻨاﱊ ﶺﻌيات ا ﳣع
اﳌدﱐ ا ي ٔصبح يﻨاﻫز  230.000حسﺐ ٓخر اﻻٕحصاﺋيات الرﲰية.
وﳑا ﻻ ﺷك ف ه ،السيد الرﺋ سٔ ،ن ا ﳣع اﳌدﱐ يﻌد مكو ٔﺳاﺳيا
ﰲ ﲢق ق ﺳﺘقرار ﺟ عي وتﻌزز ﻧﺘقال ا ﳝقراﻃي ا ي شهده
بﻼد  ،ا ٔمر ا ي يﺘطلﺐ اﳌزيد من ا ﰪ لﺘقوية قدراته ،والق ام ﳌهام
اﳌﻨوﻃة به ،واﳌكفو دﺳﺘور .
ولهذه عﺘبارات ،فإﻧﻨا ﰲ فريق ا ٔصا واﳌﻌاﴏة ﻧصوت ﻻٕﳚاب
ﲆ ﻫذا اﳌﴩوع.

 (3مﴩوع قاﻧون إﻃار رﰴ  50.21يﺘﻌلق ٕصﻼح اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت
الﻌموم ة:
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،

 (2مﴩوع قاﻧون-إﻃار رﰴ  69.19يﺘﻌلق ﻻٕصﻼح اﳉباﰄ:
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
14
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اﳉﻼ حفظه ﷲ و ٔيده ،اﳌﺘﻌلق ﶵاية ﺟ عية ،ا ي يﺘوقف ﳒا ه
إﱃ د بﲑ ﲆ ت ٔﻫيل اﳌﻨظومة الصحية ،ﻻﺳ من ﻼل مراﺟﻌة اﻻٕﻃار
القاﻧوﱐ اﳊاﱄ ﳌهﻨﲖ الص ة الﻌاملﲔ لقطاع الﻌام ،عﺘباره مد ﻼ ﻻٕقرار
الﺘوازن بﲔ لﱱامات اﳌهﻨية لهذه الف ات واﳊقوق اﳌرتبطة ﲠا ،ﲟا يضمن
اﺳﺘقطاب الكفاءات اﳌﻼﲚة واﶈافظة لﳱا ،بغية ﲢسﲔ الﻌرض الصحي
الﻌموﱊ ،وت سﲑ الولوج إﱃ اﳋدمات الصحية.
و ﳬن الغاية ا ٔﺳاﺳية من ﻫذا اﻻٕصﻼح ،ﰲ ٕا داث وظاﺋف ﲻوم ة
ﲱية ،تقوم ﲆ مﻼءمة تدبﲑ ر ٔس اﳌال ال ﴩي لقطاع الصحي الﻌموﱊ
مع خصوصيات اﳌهن الص ة ،من ﻼل دة مركزات ،من ب ﳯا ﲆ و ه
اﳋصوص :ﲢفﲒ اﳌوارد ال ﴩية الﻌام لقطاع ،واع د مﻌايﲑ مو دة
لﺘدبﲑ اﳌوارد ال ﴩية ،والرفع من قدرات اﳌوارد ال ﴩية وت ٔﻫيلها ،واع د
الﺘدبﲑ اﳉهوي لموارد ال ﴩية ،و شجيﻌها ﲆ ﺳﺘقرار ﰲ ﳐﺘلف
م اﻃق اﳌملكة ،ودﰪ اﺳﺘقﻼلية اﳌؤﺳسات الصحية.
السيد الرﺋ س،
ل س من ﺷك ٔن اع د ﻫذا اﳌﴩوع من ﺷ ٔﻧه ٔن ساﱒ ﰲ ﲤكﲔ
اﳌملكة من إرﺳاء م ادئ الوظيفة الﻌموم ة الصحية ورﺳيخهأ ،ﺳاﺳا ،ﱪ
اﳊفاظ ﲆ ﺳﲑورة اﳌرفق الﻌام الصحي ،وضﲈن اﳊياد ﰲ تقدﱘ اﳋدمة
الصحية الﻌموم ة ،وﲢق ق الﺘﲀمل بﲔ القطا ﲔ الﻌام واﳋاص.
ولهذه عﺘبارات ،فإﻧﻨا ﰲ فريق ا ٔصا واﳌﻌاﴏة ﻧصوت ﻻٕﳚاب
ﲆ ﻫذا اﳌﴩوع قاﻧون.

السيد الوز ر،
ﴩفﲏ ٔن ٔتﻨاول الﳫمة ٕ ﰟ فريق ا ٔصا واﳌﻌاﴏة ﳌﻨاقشة
"مﴩوع قاﻧون إﻃار رﰴ  50.21يﺘﻌلق ٕصﻼح اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت
الﻌموم ة".
السيد الرﺋ س،
ﳞدف مﴩوع قاﻧون إﻃار موضوع ا راﺳة إﱃ توﻃيد ا ور
ﺳﱰاتيجي لقطاع اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت الﻌموم ة ﰲ الﺘﳮية ق صادية
و ﺟ عية ،ﲟا ﳝك ه من اﳌساﳘة ﰲ ﴪيع الﺘحول الهيﳫي وتﻌزز خطة
إﻧﻌاش ق صاد الوﻃﲏ ومﻌاﳉة خ ﻼﻻت الهيﳫية الﱵ تﻌيق تطور
اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت الﻌموم ة ،وﲢق ق ٔكﱪ قدر من س ام والﺘﲀمل
ب ﳯا وتﻌزز الﴩاﰷت مع القطاع اﳋاص و ﰶ مكو ت ا ﳣع.
كﲈ دد مﴩوع قاﻧون إﻃار ،ا ٔﻫداف ا ٔﺳاﺳية الﱵ ﳚﺐ ﲢق قها
وكذا اﳌبادئ اﳌؤﻃرة لهذا اﻻٕصﻼح الطموح ومﳯا ،ﲆ و ه اﳋصوص،
اﺳ ﳣرارية اﳌرفق الﻌام وقابليﺘه لﺘغيﲑ واﳌﻼءمة والشفاف ة واﳌﻨافسة اﳊرة،
واﶈافظة ﲆ اﳊقوق اﳌك سبة والربط بﲔ اﳌسؤولية واﶈاﺳبة ،ﻻٕضافة
إﱃ ٕاﴍاك ﳐﺘلف ا ٔﻃراف اﳌﻌﻨية.
ا ،السيد الرﺋ س ،و ٔمام ا ٔﳘية البالغة الﱵ ﳛظى ﲠا ﻫذا اﳌﴩوع،
فإﻧﻨا ﰲ فريق ا ٔصا واﳌﻌاﴏة قرر الﺘصويت ﳌوافقة ﲆ "مﴩوع
قاﻧون إﻃار رﰴ  50.21يﺘﻌلق ٕصﻼح اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت الﻌموم ة".
 (4مﴩوع قاﻧون رﰴ  39.21ب ﳣﲓ الظهﲑ الﴩيف رﰴ  1.58.008الصادر
ﰲ  4ﺷﻌبان  24) 1377فﱪا ر  (1958ﲟثابة الﻨظام ا ٔﺳاﳼ
لوظيفة الﻌموم ة:
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
السيد الوز ر اﶈﱰم،
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ فريق ا ٔصا واﳌﻌاﴏة ﰲ إﻃار م اقشة
"مﴩوع قاﻧون رﰴ  39.21ب ﳣﲓ الظهﲑ الﴩيف رﰴ  1.58.008الصادر
ﰲ  4ﺷﻌبان  24) 1377فﱪا ر  (1958ﲟثابة الﻨظام ا ٔﺳاﳼ لوظيفة
الﻌموم ة" ،ا ي ﳞدف إﱃ ﳣﲓ الفصل  4من الظهﲑ الﴩيف اﳌذ ور،
ٕضافة ﻨﲖ الص ة الﻌاملﲔ لقطاع الﻌام إﱃ الف ات الﱵ ﻻ تطبق لﳱا
ٔحﲀم ﻫذا الظهﲑ الﴩيف ،وذ حﱴ ي سﲎ ٕا داد ﻧظام ٔﺳاﳼ اص
ﲠم ﲟوﺟﺐ ﻧص ﴩيﻌي ﳛدد ،ﲆ اﳋصوص ،الضﲈ ت ا ٔﺳاﺳية
اﳌمﻨو ة ﳍم والواﺟ ات اﳌلقاة ﲆ اتقهم ،ﲟا يﺘﻼءم وخصوصيات اﳌهام
الﱵ يضطلﻌون ﲠا دا ل اﳌﻨظومة الصحية وﻃبيﻌة الﺘ د ت وا اﻃر الﱵ
توا هم.
وي ٔﰐ ﻫذا اﳌﴩوع ﲡسيدا لورش الﺘارﳜي ا ي ٔﻃلقه صاحﺐ

 (5مﴩوع قاﻧون رﰴ  01.21يقﴤ ٕخضاع ا ٔﻃر الﻨظام ة ل ٔﰷدﳝيات
اﳉهوية لﱰبية والﺘكون لﻨظام اﳌﻌاﺷات اﳌدﻧية اﶈدث ﲟوﺟﺐ القاﻧون
رﰴ :011.71
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
السيد الوز ر،
ﴩفﲏ ٔن ٔتﻨاول الﳫمة ﰟ فريق ا ٔصا واﳌﻌاﴏة ﳌﻨاقشة
"مﴩوع قاﻧون رﰴ  01.21يقﴤ ٕخضاع ا ٔﻃر الﻨظام ة ل ٔﰷدﳝيات
اﳉهوية لﱰبية والﺘكون لﻨظام اﳌﻌاﺷات اﳌدﻧية ،اﶈدث ﲟوﺟﺐ القاﻧون رﰴ
 "011.71وا ي شﲁ ٕا ابة ﲻلية وموضوعية ﲆ ٕا دى اﻻٕﺷﲀليات
الك ﲑة الﱵ يﻌا ﳱا السادة ٔﻃر ا ٔﰷدﳝيات.
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
إن مﴩوع ﻫذا القاﻧون اﳌﻌروض ﲆ ٔﻧظار ﳎلسﻨا اﳌوقر ،روم
إخضاع ا ٔﻃر الﻨظام ة ل ٔﰷدﳝيات اﳉهوية لﱰبية والﺘكون لﻨظام
اﳌﻌاﺷات اﳌدﻧية اﶈدث ﲟوﺟﺐ القاﻧون رﰴ  011.71بﺘارﱗ  30دﺟ ﱪ
 ،1971كﲈ وقع تغيﲑه و ﳣﳰه ،لﲈ ٔن ﻫذه ا ٔﻃر ﲣضع اليا لﻨظام
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فريق ا ٔصا واﳌﻌاﴏة ﻧصوت ﲆ ﻫذا اﳌﴩوع قاﻧون ﻻٕﳚاب.

اﶺاعي ﳌﻨح رواتﺐ الﺘقا د ،وكذ تفﻌيﻼ ﳌبد ٔ اﳌﲈث بﲔ ﻫذه ا ٔﻃر
و ٔﻃر ﻫيئة الﺘدرس اﳋاضﻌة لﻨظام ا ٔﺳاﳼ اﳋاص ﲟوظفي وزارة الﱰبية
الوﻃﻨية ،وﻫو ا ٔمر ا ي ﺳيوفر ٔﻃر ا ٔﰷدﳝيات اﳉهوية لﱰبية والﺘكون
ﺳﺘقرار اﳌهﲏ وا ٔمن الوظيفي؛ وي ح لها ا ﳯوض ﳌهام الﱰبوية اﳌﻨوﻃة
ﲠا ،ويﻌزز مﲀ ﳤا ﲷن ورش إصﻼح اﳌﻨظومة الﱰبوية والﺘﲋيل ا ٔ م ل
لقاﻧون اﻻٕﻃار.
ا ،فإﻧﻨا ﰲ فريق ا ٔصا واﳌﻌاﴏة ،قرر الﺘصويت ﳌوافقة ﲆ
"مﴩوع قاﻧون رﰴ  01.21يقﴤ ٕخضاع ا ٔﻃر الﻨظام ة ل ٔﰷدﳝيات
اﳉهوية لﱰبية والﺘكون لﻨظام اﳌﻌاﺷات اﳌدﻧية ،اﶈدث ﲟوﺟﺐ القاﻧون رﰴ
."011.71

 -IIفريق الﻌدا والﺘﳮية:
 (1مﴩوع قاﻧون رﰴ  06.18يﺘﻌلق ب ظﲓ الﻌمل الﺘطوعي الﺘﻌاقدي:
﷽
والصﻼة والسﻼم ﲆ ﺳيد ﷴ ٔﴍف اﳋلق واﳌرﺳلﲔ.
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السيدات والسادة الوزراء اﶈﱰمون،
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتﻨاول الﳫمة ﰟ فريق الﻌدا والﺘﳮية ﰲ م اقشة
"مﴩوع القاﻧون رﰴ  06.18اﳌﺘﻌلق ب ظﲓ الﻌمل الﺘطوعي الﺘﻌاقدي"،
وﻧﻌﺘﱪ ﻫذه اﳋطوة ﻃفرة ﻧوعية ﰲ اﲡاه تطور الﱰﺳاﻧة القاﻧوﻧية اﳌؤﻃرة
لﻌمل اﶺﻌوي ببﻼد  ،وذ ﲤاﺷيا مع الﺘوﺟﳱات اﳌلك ة الصادرة ﰲ ﻫذا
الش ٔن ،اصة ﰲ اﳋطاب ا ي ٔلقاه ﻼ اﳌ ﲟﻨاﺳبة اف ﺘاح ا ورة
ا ٔوﱃ من السﻨة ال ﴩيﻌية الثالثة من الوﻻية ال ﴩيﻌية الﻌاﴍة ،ح ث
د ا إﱃ شجيع وت سيط مساﻃر الﺘطوع ،مؤكدا ﲆ "اﳊرص ﲆ تﻌزز

 (6مﴩوع قاﻧون يقﴤ بﺘغيﲑ اﳌواد  9و 24من القاﻧون رﰴ  40.04ﲟثابة
الﻨظام ا ٔﺳاﳼ ور اﳊضاﻧة:
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
الس يد الوز ر اﶈﱰم،
السادة والسيدات اﳌس شارون،
يﻌرف قطاع دور اﳊضاﻧة ﳌغرب فوﴇ ارمة ﻻ تﺘوقف فقط عﻨد
الﻌمل ارج القاﻧون رﰴ  40.04ا ي يﻌد ﲟثابة الﻨظام ا ٔﺳاﳼ ور
اﳊضاﻧة اﳋاصة ،بل تﺘ اوز ذ إﱃ غياب ٔ سط الﴩوط البيداغوﺟ ة
والسﻼمة الصحية ،وذ ﱪ ف ح عﴩات "الكرا ات" والبيوت اﳌف قدة
ﳌواصفات وزارة الشباب والر ضة اﳌﳫفة ٕدارة القطاع ،ﻃار ة ُمشﳫة
ٔكﱶ من ٔن كون ﻼ.
ا ٔمر ،السيد الرﺋ س اﶈﱰم ،يﺘﻌدى وضع ا ٔﻃفال ﰲ ﺳن م كرة ﰲ
"الكراج" ،وٕاﳕا يﱲ وضﻌهم ﰲ بيوت و ٔما ن ﻻ سﺘجيﺐ لﴩوط
سﺘجيﺐ لسﻼمة الصحية ،وﻫذا ﰋ عن غياب ضﲈ ت لمس ﳥر من
ة وكذا الﻌاﺋﻼت ،وﻫو ما ي ج ظروفا ﲑ ﲱية تظهر عﻨد وقوع
الﲀرثة ،و ليه فإﻧه ﳚﺐ ت سيق اﳉهود بﲔ ﳐﺘلف اﳌﺘد لﲔ وا ٓ ء من
ٔ ل ا ﳯوض ﲠذا القطاع.

ﻫذه الروابط الﱵ ﲡمع اﳌغاربة ﲆ ا وام ،ﺳواء من ﻼل اع د ﺳياﺳات
اﺟ عية ﺟﻌةٔ ،و ﱪ سهيل وشجيع اﳌساﻫﲈت الﺘضام ية ﲆ ﳐﺘلف
اﳌسﺘو ت .ولهذه الغاية ﻧدعو لﺘ سيط اﳌساﻃر ل شجيع ﳐﺘلف ٔﺷﲀل
الﺘﱪع والﺘطوع وا ٔعﲈل اﳋﲑية ودﰪ اﳌبادرات ﺟ عية واﳌقاوﻻت
اﳌواﻃﻨة".

وت ٔﰐ ﻫذه ا عوة ﲤاﺷيا مع اﳌرﺟﻌيات واﳌﲈرﺳات ا ولية ،إذ عرف
ال شاط الﺘطوعي تطورا ملحوظا و ٔصبحت مساﻫﲈته د مقدرة ﰲ
ا هودات الﺘﳮوية ﺳواء دا ل ا ول ٔو ار ا.
كﲈ حظي ﻫذا اﳌوضوع ﻫ م اص من ﻃرف الﻌمل "اﳊوار الوﻃﲏ
حول ا ﳣع اﳌدﱐ وا ٔدوار ا ﺳﺘورية" توصيات ﰲ ﻫذا اﳉاﻧﺐ ،مﳯا
ا عوة إﱃ ﱰاف لﺘطوع الﺘﻌاقدي ﳈﲈرﺳة ديدة ورافﻌة ل شجيع
دور اﶺﻌيات ﰲ اﳌساﳘة ﰲ الﺘﳮية من ﻼل إخراج قاﻧون يﻨظم ﻫذا
ال شاط.

السيد الوز ر اﶈﱰم،
إن غياب الﴩوط الﻼزمة ﰲ ا ﻻف من دور اﳊضاﻧة يدفع ﲦﻨه
ا ٔﻃفال اﳌغاربة ،ﰲ واقع يفرض ﲆ ا ٔﴎ الﻨووية ) ﲑ اﳌمﺘدة( ﲢت
ضغط الﻌمل إيداع ٔﻃفالها ﰲ دور اﳊضاﻧة دون الﺘ ٔكد من مدى اﺳ فاﲛا
لﴩوط الكرﳝة وﲻلها ﲢت مق ضيات ا ٔﻧظمة القاﻧوﻧية والﺘﻨظﳰية ،وﻫو ما
ﳜلف ﰲ بﻌض ا ٔح ان ٔمراضا و اﻫات ومشاﰻ قاﻧوﻧية وقضاﺋية بﻌد
وقوع اﶈظور.
وٕاذ ﻧ ٔمل بفريق ا ٔصا اﳌﻌاﴏة ٔن سﺘدرك ﻫذا اﳌﴩوع قاﻧون ل
ﻫذه اﻻٕﺷﲀليات ﱪ توفﲑ ﻧصوص قاﻧوﻧية قادرة ﲆ اﳊد مﳯا فإﻧﻨا ﰲ

السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
ﻧﻌﺘﱪ ،ﰲ فريق الﻌدا والﺘﳮيةٔ ،ن تﻌزز الﱰﺳاﻧة القاﻧوﻧية بﻨص
ﴩيﻌي يؤﻃر ال شاط الﺘطوعي ،من ﺷ ٔﻧه لق ب ة ﳏفزة لمجﳣع اﳌدﱐ
ﲆ إﻃﻼق م ادرات رام ة إﱃ ل اﻻٕﺷﲀﻻت ا ﳣﻌية اﳌرتبطة لفقر
والهشاﺷة الﱵ تﻌاﱐ مﳯا ف ات عريضة من ا ﳣع ،كﲈ من ﺷ ٔﻧه ﲢفﲒ
اﶺﻌيات ﲆ إﻃﻼق وتﻨف ذ مشاريع ذات اﺋد ﳮوي ﰲ ﳐﺘلف ا اﻻت.
ومن ا ٔﻫداف الكﱪى الﱵ ﺳ ساﱒ مﴩوع القاﻧون ﲆ ﲢق قها:
 ف ح ٓفاق واﺳﻌة وديﻨام ة ديدة لﻌمل الﺘطوعي ولحياة اﶺﻌوية
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 (2مﴩوع قاﻧون إﻃار رﰴ  69.19اﳌﺘﻌلق ﻻٕصﻼح اﳉباﰄ:

ﲻوما؛
 تﻌزز ٔدوار ا ﳣع اﳌدﱐ ،وشجيع اﳌشاركة اﳌواﻃﻨة ﰲ ﳎال الﻌمل
الﺘطوعي الﺘﻌاقدي من ﻼل توفﲑ موارد مالية و ﴩية إضاف ة؛
 تﻌزز ﲭل اﳌغرب ﰲ ﳎال اﳊقوق واﳊر ت ،والﱱامه ﻻتفاق ات
والﻌهود ا ولية ﳊقوق ا ٕﻻ سان كﲈ صودق لﳱا؛
 تﻌزز اﶵاية القاﻧوﻧية لمﺘطو ﲔ اﳌﺘﻌاقد ن من ﻼل ﺳن
إﺟراءات تضبط اﳊقوق والواﺟ ات اﳌﺘﻌلقة ﲠم.
كﲈ ﳥن ،ﰲ فريق الﻌدا والﺘﳮية ،اﳊرص ﲆ تضمﲔ مﴩوع القاﻧون
لمبادئ الﱵ ﳚﺐ ٔن ركز لﳱا الﻌمل الﺘطوعي الﺘﻌاقدي ،ويﺘﻌلق ا ٔمر
بـ:
 الﺘضامن وا ٕﻻرادة ﰲ اﳌشاركة الفﻌا ﰲ اﳊياة ﺟ عية؛
 اﳌساواة ﰲ الولوج إﱃ الﻌمل الﺘطوعي الﺘﻌاقدي و دم ا ﳣيﲒ بﲔ
اﳌﺘطو ﲔ اﳌﺘﻌاقد ن واﳌسﺘف د ن؛
 صياﻧة رامة اﳌﺘطو ﲔ اﳌﺘﻌاقد ن واﳌسﺘف د ن وا ﱰام ﺳﻼمﳤم؛
 اﳊرية ﰲ الﺘطوع و ﺳﺘقﻼلية ﰲ الﺘﻨظﲓ والﺘجرد واﳊياد واﳉودة
ﰲ تﻨف ذ الﻌمل الﺘطوعي الﺘﻌاقدي.

﷽
والصﻼة والسﻼم ﲆ ٔﴍف اﳌرﺳلﲔ.
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السيدات والسادة الوزراء اﶈﱰمون،
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتﻨاول الﳫمة ﰟ فريق الﻌدا والﺘﳮية وﲷﻨه ﲢاد
الوﻃﲏ لشغل ﳌغرب ،ﰲ إﻃار م اقشة "مﴩوع القاﻧون اﻻٕﻃار رﰴ
 69.19اﳌﺘﻌلق ﻻٕصﻼح اﳉباﰄ" ،عﺘباره د امة ٔﺳاﺳية لبﻨاء ﳕوذج
ﳮوي ديد ،مدمج ومسﺘدام ،كفل اﻻٕﻧصاف والﻌدا الﴬي ة
و ﺟ عية.
ومن ﺷ ٔن ﻫذا الﺘو ه ا ي اﳔرﻃت ف ه بﻼد  ،ﴪيع مراﺟﻌة
مق ضيات وثﲑة إصﻼح اﳌدوﻧة الﻌامة لﴬاﺋﺐ ،ومدوﻧة ﲢصيل ا يون
الﻌموم ة و ٔيضا مدوﻧة اﶺارك والﴬاﺋﺐ ﲑ اﳌباﴍة والﺘﻌريفات اﶺرية
والﴬاﺋﺐ ا ا لية ﲆ ﺳﳤﻼك ،و ٔيضا ﲢيﲔ دد م من الﻨصوص
القاﻧوﻧية ﰲ ﳎال تدبﲑ اﳌالية الﻌموم ة لﺘحق ق مزيد من الﻌدا ﺟ عية
والﻌقلﻨة ق صادية.
وﰲ ﻫذا الصدد ،ﻻبد ٔن ﻧﻨوه لﺘوﺟﳱات السام ة لصاحﺐ اﳉﻼ ﷴ
السادس ﻧﴫه ﷲ ﰲ خطبه السام ة ﲠذا الش ٔن لبلورة ﻧظام ﺟ اﰄ ديد
يﻌطي لبﻼد ﻫوامش تقدم مة ل ﴪيع وثﲑة الﺘﳮية الشام وساﱒ ﰲ
توﺳيع قوا د لق الﱶوة الوﻃﻨية ودﰪ توزيﻌها اﳌﻨصف ﲆ اﳌسﺘوى
ﺟ عي وا اﱄ.
و ﳌوازاة مع ذ  ،س ل ﲁ إﳚابية تقدﱘ رﺋ س الجﻨة اﳋاصة
ﳮوذج الﺘﳮوي بﺘارﱗ  25ماي  2021تقررﻫا ٔمام صاحﺐ اﳉﻼ ﷴ
السادس ﻧﴫه ﷲ ،من ﻼل ﲢليل الرﻫا ت والﺘ د ت م ﻌددة ا ٔبﻌاد
الﱵ توا ه ا ﳮوذج الﺘﳮوي الوﻃﲏ ،مع سليط الضوء ﲆ الﺘقدم اﶈرز
والصﻌو ت الﱵ ﳚﺐ ﲡاوزﻫا ،من ﻼل اقﱰاح رافﻌات ذات ٔولوية
ٕﻻ ادة ت ٔﻫيل ﻫذا ا ﳮوذج وﺟﻌ ٔكﱶ قدرة ﲆ تلبية م طلبات الﺘطور
لﱰتقي بﻼد إﱃ مصاف الب ان الصا دة ا ٔكﱶ ﳒا ا.
وﳝكن القول ٔن مس ٔ اﻻٕصﻼح اﳉباﰄ ﺳ شﲁ ،ﻻ ﳏا  ،م طلقا
لﺘ ٔﺳ س ﳌر ديدة تﻨ ﲏ ﲆ توﻃيد الثقة ،وشجيع ﺳ ر،
وﲢسﲔ م اخ ا ٔعﲈل ودﰪ اﳌقاو  ،ﲟا ﳝكن من رفع وثﲑة ا ﳮو ق صادي
عﺘباره مد ﻼ ٔﺳاﺳيا ﻻٕﻧﺘاج الﱶوة ،وﲢفﲒ اﳌبادرة اﳋاصة اﶈدثة لفرص
الشغل.
ﻻبد ٔن ﻧؤكد ٔيضا ﰲ ﻧفس السياق ٔن تﲋيل ﻫذا الورش ﻫو خطوة
مة ﰲ ﳎال توﺳيع ﻫامش حرية اﳌبادرة واﳌقاو  ،وﲢق ق الﺘقاﺋية الﻨظام
اﳉباﰄ الوﻃﲏ مع القوا د واﳌﻌايﲑ ا ولية ومع ٔﺟود اﳌﲈرﺳات اﳌﻌمول ﲠا

كﲈ ﻧﻨوه ،إﱃ اﻧﺐ ﲢديد ﻫذه اﳌبادئ ،بوضع ﻧظام لﻼع د يقوم ﲆ
ﴍوط ﲢﲂ تﻨظﲓ الﻌمل الﺘطوعي و ٔخرى لولوج ﻫذا الﻌمل ،ﻻٕضافة إﱃ
اﳊقوق و لﱱامات اﳌفروضة ﲆ اﳉهة اﳌﻨظمة لﻌمل الﺘطوعي و ﲆ
اﳌﺘطوع اﳌﺘﻌاقد ،وذ حرصا ﲆ ٔﻻ ﳜرج ﻫذا ال شاط عن اﻻٕﻃار اﶈدد
 ،حﱴ ﻻ سﺘغل ﰲ ﲢق ق مصاﱀ ذاتية ضيقة ،ﺳواء ﰷﻧت ﲡارية ٔو
د اﺋية ٔو إﺷهارية ٔو اﻧﺘ ابيةٔ ،و من ٔ ل الﱰوﱕ ﳌﻨﺘ ات ٔو ﺳلع ٔو
دمات.
وسﺘحﴬ ،وﳓن ﻧﻨاقش مﴩوع ﻫذا القاﻧون ،الﺘوصيات الﱵ
ٔصدرﻫا ا لس ق صادي و ﺟ عي والب ﱩ ﰲ ر ٔيه ﲢت عﻨوان "وضع
وديﻨام ة اﳊياة اﶺﻌوية" اﳌﺘﻌلقة ل شاط الﺘطوعي مﳯا ٔﺳاس:
 فرض ضﲈن ت ٔمﲔ ﶵاية اﳌﺘطو ﲔ لﺘﻌويض ٔو بدوﻧه ٔثﻨاء
مزاوﳤم ل شاط لفاﺋدة اﳉهة اﳌﻨظمة؛
 ﳮية روح الﻌمل الﺘطوعي وﺳط ا ٔ ﻃفال دا ل اﳌﻨظومة الﺘﻌلﳰية؛
 ووضع حوافز شجع الشباب ﲆ ﳔراط ﰲ الﻌمل اﶺﻌوي،
م ل إدراج فﱰة الﺘكون ﰲ ا ال اﶺﻌوي ﻌﻨﴫ إﳚاﰊ ﲷن
ملف الشاب من ٔ ل الولوج إﱃ ا راﺳات الﻌليا.
وبﻨاء ﲆ ما ﺳبق ،ﺳﻨصوت ﰲ فريق الﻌدا والﺘﳮية ﻻٕﳚاب ﲆ
"مﴩوع القاﻧون رﰴ  06.18يﺘﻌلق ب ظﲓ الﻌمل الﺘطوعي الﺘﻌاقدي".
والسﻼم ليﲂ ورﲪة ﷲ ورﰷته.
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ﰲ السياﺳات اﳉباﺋية وﰲ ﳎال اﳊﲀمة الﴬي ة ،ﻻﺳ من ﻼل
مراﺟﻌة وتوح د ا ٔﻧظمة الﺘفضيلية ومرا اة حﲀمة الﻨفقات اﳉباﺋية اﳌو ة
ﰲ إﻃار دﰪ بﻌض الف ات من اﳌلزمﲔٔ ،و ا ٔ شطة ق صادية.
إﻧﻨا ﻧﻌﺘﱪ ٔن تدعﲓ عﻨﴫ الثقة ﰲ ق صاد الوﻃﲏ من ﻼل توﻃﲔ
الﻌﻼقة الثﻼثية بﲔ اﳌواﻃن وا و واﳌقاو ﱔ الطريق الصحيح لﺘﳥيﳯا
وتقوﳤا من ﻼل ا ﱰام وتطبيق القاﻧون وتقوية مصداق ة اﳌؤﺳسات
وﺷفاف ة اﳌساﻃر اﻻٕدارية ل د من عﺘباط الﴬيﱯ والرفع من القدرات
الﺘﻨافسية لمقاوﻻت اﳌغربية.
ومن ة ٔخرى ،ﻻ سﻌﻨا إﻻ ٔن ﳥن مضامﲔ ﻫذا اﳌﴩوع الفارق
ﰲ مسار اﻻٕصﻼح اﳉباﰄ ببﻼد لﻼرتقاء ﳌﻨظومة القاﻧوﻧية الوﻃﻨية
لجبا ت ﰲ مدلول القاﻧون اﻻٕﻃار الﱵ ﲣص ا اﻻت الﺘالية:
 ﲢق ق الﻌدا اﳉباﺋية وضﲈن مساواة اﶺيع ٔمام الﴬيبة؛
 تﻌزز اﳊقوق والثقة اﳌﺘباد بﲔ اﳌلزمﲔ واﻻٕدارة؛
 تﻌبئة ﰷمل اﻻٕمﲀ ت الﴬي ة ﳣويل السياﺳات الﻌموم ة؛
 إصﻼح م ظومة الرﺳوم اﶺاعية وﺷ به الﴬي ة؛
 تﻌزز ﻧظام اﳊﲀمة الفﻌا والﻨاﺟﻌة.

 الق ام ﲟﻼءمة ال ﴩيع اﳉباﰄ الوﻃﲏ مع القوا د واﳌﻌايﲑ ا ولية ﰲ
ﳎال ﳏاربة ا ﳤرب الﴬيﱯ؛
 تفﻌيل ٔدوات اﻻٕﻧصات بﲔ اﻻٕدارة واﳌلزم؛
 ﴐورة اﳊفاظ ﲆ تصﻨيف ب كدو ﳑﺘث وم ﻌاوﻧة ف يﺘﻌلق
بﺘدفق ﺳ رات ا ٔﺟ بية لﺘجﻨﺐ ﳐاﻃر اﳋﻼفات مع ﴍﰷﺋه
ا وليﲔ؛
 الﻌمل ﲆ ﲣف ف الضغط الﴬيﱯ ﲆ ا ٔﺟراء واﳌوظفﲔ رﰟ
الﴬيبة ﲆ ا ل ﰲ إﻃار م د ٔ اﻻٕﻧصاف الﴬيﱯ؛
 ال ﴪيع ٕ خراج اﳌﻨظومة الﲀم ﺘلف م ﺘو ات ا ﳣويل
ال شارﰾ؛
 تقوية ليات ال شاور والبﻨاء اﳌشﱰك بﲔ ا و والفا لﲔ
ق صاديﲔ وم ابﻌة اﻻٕﺷﲀليات القاﻧوﻧية اﳌﺘﻌلقة لﱰﺳاﻧة اﳉباﺋية
الوﻃﻨية؛
 ﲢسﲔ مردودية الﺘحصيل الﴬيﱯ وت سيط مساﻃره؛
 تطور ﻧظام ليقظة ﰲ ﳎال اﳉبا ت مدعوم بﻨظام مﻌلوماﰐ،
يﻨخرط ف ه ﰻ الفا لﲔ ﰲ ﻫذا اﳌيدان؛
 مواص ﴪيع ﺳﱰدادات اﳌرتبطة لﴬيبة ﲆ القﳰة اﳌضافة.
كﲈ ﻧدعو ،ﰲ فريق الﻌدا والﺘﳮية ،إﱃ الﺘق ﲓ اﳌﻨﺘظم واﳌس ﳣر
لمﻨظومة اﳉباﺋية الوﻃﻨية وتفﻌيل بق ة توصيات اﳌﻨاظرة الوﻃﻨية الثالثة
حول اﳉبا ت لﺘ ٔﺳ س لﻨظام ﺟ اﰄ فﻌال و ادل وم صف وم وازن،
دمة لﺘﻨافسية ق صاد الوﻃﲏ ،وضﲈ ﳣويل ٔفضل لسياﺳات
الﻌموم ة.
و ﲆ ﻫذا ا ٔﺳاس ،ﺳيصوت فريق ا ﻻٕﳚاب ﲆ مﴩوع قاﻧون
إﻃار رﰴ  09.21يﺘﻌلق ﶵاية ﺟ عية ،دا ﲔ إﱃ اﳔراط ﰻ اﳌﻌﻨيﲔ
ﲠذا الورش لﺘﲋي وفق مقاربة شارية ،وﺟﻌل اﳊفاظ ﲆ و دة
واﺳﺘقرار اذبية وتﻨافسية بﻼد ﻫو الهدف ا ٔﲰى ا ي سﻌى اﶺيع
لﺘحق قه.
والسﻼم ليﲂ ورﲪة ﷲ ورﰷته.

و ﳌوازاة مع ﻫذا ا هود اﳌﻌﺘﱪ واﳌقدر من ﻃرف اﳊكومة ﻃي الوﻻية
اﳊكوم ة السابقة واﳊالية ،تﻌددت ﲪو الﺘدابﲑ واﻻٕﺟراءات اﳌﺘ ذة ﰲ
الشق ق صادي واﳌاﱄ الﱵ تد ل ﰲ ﲳﲓ اﳊفاظ ﲆ ﺳﺘقرار
ﺟ عي واﳌؤﺳساﰐ ،ا ي يﻌد ﴍﻃا من ﴍوط اﳊفاظ ﲆ ٔمن
واﺳﺘقرار ا و ووضوح الرؤية ل سبة لفا لﲔ ق صاديﲔ ﰲ ﳎال
ﺳﺘقرار الﴬيﱯ ل شجيع ﺳ ر و لق م اصﺐ الشغل.
ومن ٔ ل إعطاء دفﻌة قوية لﻼرتقاء ﳌﻨظومة القاﻧوﻧية الوﻃﻨية
لجبا ت ببﻼد  ،ف ٕاﻧﻨا ﻧثﲑ ﰲ فريق الﻌدا والﺘﳮية ﶍو ة من اﳌﻼحظات،
ٔﳘها:
 تقوية ليات اﳌوا بة اﳌالية لمقاوﻻت وضﲈن ولو ا لﳣويل؛
 الﻌمل ﲆ ﲣف ف الﻌﺐء الﴬيﱯ لفاﺋدة اﳌقاوﻻت وﲢق ق
اﳌصاﳊة بﲔ اﻻٕدارة واﳌلزم؛
 الﻌمل ﲆ إدراج ﲨيع الﺘدابﲑ اﳌوازية لﺘحصﲔ الطابع الﺘحفﲒي
ل ٔﻧظمة الﺘفضيلية ﲆ مسﺘوى اﳌﻨظومة اﳉباﺋية الوﻃﻨية؛
 مواص ﲢديث اﻻٕﻃار القاﻧوﱐ لبورصة القﲓ والقطﺐ اﳌاﱄ ار
البيضاء؛
 الﻌمل ﲆ مواص الرفع الﺘدرﳚي لطابع اﳌادي لمساﻃر وتطور
الرﳃﻨة و ﺳﺘﻌﲈل الﺘك ولو ل ﴪيع وثﲑة اﻻٕصﻼح اﳉباﰄ
والرفع من قدرات اﻻٕﳒاز وحﲀمة وفﻌالية اﳌﻨظومة اﳉباﺋية
الوﻃﻨية؛

 (3مﴩوع قاﻧون إﻃار رﰴ  50.21اﳌﺘﻌلق ٕصﻼح اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت
الﻌموم ة:
﷽
والصﻼة والسﻼم ﲆ ٔﴍف اﳌرﺳلﲔ.
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السيدات والسادة الوزراء اﶈﱰمون،
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
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ﴩفﲏ ٔن ٔتﻨاول الﳫمة ﰟ فريق الﻌدا والﺘﳮية وﲷﻨه ﲢاد
الوﻃﲏ لشغل ﳌغرب ،ﰲ إﻃار م اقشة "مﴩوع القاﻧون اﻻٕﻃار رﰴ
 50.21اﳌﺘﻌلق ٕصﻼح اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت الﻌموم ة" عﺘباره ورﺷا
ﻫاما يؤﺳس ﳌر ديدة ﰲ تدبﲑﻫا وتوﻃيد ﳕوذ ا ق صادي واﳌاﱄ،
وذ بﺘ ديد ا و اﻧﺘظاراﲥا وم طلباﲥا بصفﳤا مسؤو عن تﲋيل
ﳐططات ٕا ادة ﻫيﳫﳤا ٔو تطورﻫا وكذا مراﺟﻌة إﺳﱰاﲡيﳤا ﺳ رية
والﺘﳮوية وﴍوط ﲤويلها.
ف ﻌدما ٔ ﻧت ال ذج ق صادية لبﻌض اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت الﻌموم ة
عن ﳏدود ﳤا و ٔصبحت قدرﲥا ﲆ مواص اﺳ راﲥا بﻨفس الوثﲑة توا ه
ٕا راﻫات لﻨظر إﱃ ﲩم ا يون و ٔﳘية الﺘ د ت الﱵ توا ها لضﲈن دﳝومة
ﳕوذ ا ق صادي واﳌاﱄ وٕارﺳاء ٔﺳس ﳮيﳤا اﳌسﺘق لية ،لهذه ا ٔﺳباب
ﰷن ﻻبد من إصﻼح ﻫذه اﳌؤﺳسات.
وﰲ ﻫذا الصدد ،ﻻبد ٔن ﻧﻨوه لﺘوﺟﳱات السام ة لصاحﺐ اﳉﻼ ﷴ
لسادس ﻧﴫه ﷲ ﰲ خطبه السام ة ﲠذا الش ٔن ﲟﻨاﺳبة اف ﺘاح ا ورة
ا ٔوﱃ من السﻨة ل ﴩيﻌية اﳋامسة من الوﻻية ال ﴩيﻌية الﻌاﴍة ﰲ 9
ٔكﺘور  2020ح ث ٔكد ﻼلﺘه ﲆ ما يﲇ:

ومن ة ٔخرى ،ﳥن ﲠذه اﳌﻨاﺳبة مضامﲔ ﻫذا اﳌﴩوع الفارق ﰲ
مسار تدبﲑ اﳌقاوﻻت واﳌؤﺳسات الﻌموم ة ببﻼد ﲠدف كرس ٔفضل
ﳑارﺳات اﳊﲀمة لرفع من ﳒاعﳤا وفﻌاليﳤا وفق اﳌبادئ اﳌؤﻃرة لهذا
اﻻٕصﻼح اﳌهم لمرفق الﻌام ا ي ﳜص ا اﻻت الﺘالية:
 اﺳ ﳣرارية اﳌرفق الﻌام وقابليﺘه لﺘغيﲑ واﳌﻼﲚة؛
 الشفاف ة واﳌﻨافسة اﳊرة؛
 اﶈافظة ﲆ اﳊقوق اﳌك سبة والربط بﲔ اﳌسؤولية واﶈاﺳبة؛
 الﺘخصيص ا ٔم ل لموارد الﻌامة ﻻٕضافة إﱃ ٕاﴍاك ﳐﺘلف
ا ٔﻃراف اﳌﻌﻨية.
وﲠذه اﳌﻨاﺳبة ،ﳒدد الﺘﻌبﲑ عن ا ﱱاز ﲠذه اﳌقاربة اﳌﳣﲒة الﱵ
اعﳣدﲥا بﻼد من ٔ ل الرفع من ا ﳮوذج ق صادي واﳌاﱄ لمؤﺳسات
واﳌقاوﻻت الﻌموم ة ﰲ مدلول القاﻧون اﻻٕﻃار ،وا ي ﻧﻌﺘﱪه ت ٔﺳ سا لﻌقد
اﺟ عي ديد ﳌواص دﰪ ا ٔوراش ﺟ عية الكﱪى ببﻼد .
وﻻبد ٔن ﻧؤكد ٔيضا ﰲ ﻧفس السياق ٔن مق ضيات مﴩوع القاﻧون
اﻻٕﻃار رﰴ  50.21اﳌﺘﻌلق ٕصﻼح اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت الﻌموم ة تﺘضمن
إﺟراءات مة و ﲑ مسبوقة لﺘدعﲓ ﻫذا اﻻٕصﻼح الشموﱄ لقطاع الﻌام
والﱵ ﻧذ ر من ب ﳯا ﲆ ﺳ ل اﳌثال ﻻ اﳊﴫ:
 وضع ر مج ٕﻻ ادة ﻫيﳫة اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت الﻌموم ة؛
 الرفع من ﳒا ة الرقابة اﳌالية و وٕارﺳاء ليات لضﲈن س ام
والﺘ سيق والﺘﲀمل بﲔ ﳐﺘلف اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت الﻌموم ة؛
 توضيح دور وصاية ا و ﲆ اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت الﻌموم ة؛
 اﻧﺘقال اﳌقاوﻻت الﻌموم ة ،ﳇﲈ ﰷن ذ ﳑك ا ومﻼﲚا ،إﱃ ﻧظام
اﳊﲀمة اﳌﻌﳣد ﲆ ﳎلس إداري يﱰ ٔﺳه رﺋ س مد ر ام؛
 إرﺳاء ﻫيئة ل شاور والﺘ سيق مع القطا ات الوزارية وا ٔﻃراف
اﳌﻌﻨية؛
 إﺟراء تق ﲓ دوري ﳌهام وشاط ﻫذه اﳌؤﺳسات.
ومن ٔ ل إعطاء دفﻌة قوية لﻼرتقاء ﳌﻨظومة القاﻧوﻧية لﺘدبﲑ
اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت الﻌموم ة ببﻼد  ،فإﻧﻨا ﻧثﲑ ﰲ فريق الﻌدا والﺘﳮية،
ﶍو ة من اﳌﻼحظات ٔﳘها:
 الق ام ﲟراﺟﻌة مﻌايﲑ ومساﻃر الﺘﻌيﲔ ،ﰲ اﳌﻨاصﺐ الﻌليا
لمؤﺳسات واﳌقاوﻻت الﻌموم ة؛
 ﴪيع ﲻلية تﻌمﲓ مق ضيات القاﻧون اﻻٕﻃار اﳌﺘﻌلق ٕصﻼح
اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت الﻌموم ة ﲆ ﰶ اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت
الﻌموم ة الﺘابﻌة لجﲈ ات الﱰابية؛
 الﻌمل ﲆ تﻨويع مصادر ا ﳣويل لهذه اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت

" ..إن ﳒاح ٔي خطة ٔو مﴩوع ،ﲈ ﰷﻧت ٔﻫدافه ،يبقى رﻫيﻨا ع د
م ادئ اﳊﲀمة اﳉيدة ،وربط اﳌسؤولية ﶈاﺳبة.
وﳚﺐ ٔن تﻌطي مؤﺳسات ا و واﳌقاوﻻت الﻌموم ة ،اﳌثال ﰲ ﻫذا
ا ال ،و ٔن كون رافﻌة لﺘ ﳮية ،ول س اﺋقا لها.
وﻧظرا ل ٔﳘية اﻻٕﺳﱰاتيجية لهذه اﳌؤﺳسات ،فإﻧﻨا ﳒدد ا عوة لق ام
ﲟراﺟﻌة ﺟوﻫرية وم وازﻧة لهذا القطاع.
كﲈ ﻧﺘطلع ور الهام ،ا ي ﺳﺘقوم به ،ﰲ ﻫذا ا ال ،الوﰷ الﱵ
ﺳ ﴩف ﲆ مساﻫﲈت ا و  ،وت ع ٔداﲛا.
ذ ٔ ،ن ﳒاح خطة اﻻٕﻧﻌاش ق صادي والﺘ ٔﺳ س لﻌقد اﺟ عي
ديد ،يق ﴤ تغيﲑا حق ق ا ﰲ الﻌقليات وﰲ مسﺘوى ٔداء اﳌؤﺳسات

الﻌموم ة) ."...ا ﳤ ى م طوق اﳋطاب اﳌلﲄ الساﱊ(.
ومن ﺷ ٔن ذ  ،تﲋيل ﳐططات مؤﺳساتية واﲵة وﺳياﺳة اﺳ رية
ﲥدف إﱃ لق مزيد من ا ٔ ر والرفع من ا ٔداءات وكذا ﳐططات ٔعﲈل
مسﺘدامة واﲵة تضمن تطور ﻫذه اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت الﻌموم ة رافﻌة
لﺘﳮية وتﻌزز دﳝومة ﳕوذ ا ق صادي واﳌاﱄ.
وﻻ سﻌﻨا ٕاﻻّ ٔن ﻧ ُّﻌﱪ عن ثق ﻨا ودﲻﻨا لﲁ الﺘدابﲑ الﱵ من ﺷ ٔﳖا
تﻌزز تو ه بﻼد ﰲ تﲋيل ﻫذا اﻻٕصﻼح الﻌميق لقطاع الﻌام ،وذ عن
ﻃريق مراﺟﻌة ﺟوﻫرية ﳌكو ته مع ٕا داث وﰷ وﻃﻨية مﳤا الﺘدبﲑ
ﺳﱰاتيجي ﳌساﻫﲈت ا و وموا بة ٔداء اﳌقاوﻻت واﳌؤﺳسات
الﻌموم ة ،ﰲ ٔفق ﳔراط ﰲ اﻻٕصﻼ ات اﳌؤﺳساتية والﺘﻨظﳰية
الﴬورية لﺘﲋيل ٔفضل لوظيفة اﳌساﻫﲈتية و .
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الﻌموم ة من ﻼل إعطاء ا ٔولوية لﳣويل م يازي وتق ﲔ ﳉوﲛا
إﱃ ا ﳣويل اﳋار لضﲈن اﳊفاظ ﲆ توازﳖا اﳌاﱄ.
وﻧود ﰲ ﻫذا السياق ،الﺘ ٔ يد ﲆ ﴐورة مواص اﳉهود من ﻃرف
ﰻ اﳌﻌﻨيﲔ ﲠذا الورش ،ﲁ تفان ومسؤولية ،لﺘﲋي ﰲ ٔقرب ا ٓ ال
حﱴ ساﱒ ﻫذه اﳌقاوﻻت واﳌؤﺳسات الﻌموم ة ﰲ إﳒاز ا ٔﻫداف
اﻻٕﺳﱰاتيجية القطاعية و لق الظروف اﳌﻼﲚة ل شجيع ﺳ ر اﳋاص
وتﻨويع مصادر ا ﳮو و ﴪيع وثﲑة الﺘﳮية ق صادية و ﺟ عية ببﻼد .
و ﲆ ﻫذا ا ٔﺳاس ،ﺳيصوت فريق ا ﻻٕﳚاب ﲆ "مﴩوع القاﻧون
اﻻٕﻃار رﰴ  50.21اﳌﺘﻌلق ٕصﻼح اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت الﻌموم ة" ا ي
ﻧﺘو ٔن شﲁ تغيﲑا حق ق ا ﰲ ثقافة تدبﲑ الش ٔن الﻌام والﱵ ﺳﺘصﺐ
ح ﰲ ا ﳯوض ب ٔحوا و تقوية ٔداﺋه.
والسﻼم ليﲂ ورﲪة ﷲ ورﰷته.

لﳯوض لقطاع الصحي ﰲ ﺷقه اﳌﺘﻌلق بﺘدبﲑ اﳌوارد ال ﴩية ،ﻧظرا
ٔﳘيﺘه ﰲ توفﲑ دمات ﲱية ٔﺳاﺳية لفاﺋدة ف ات واﺳﻌة من اﳌواﻃﻨﲔ،
اصة بﻌد قرار تﻌمﲓ اﶵاية ﺟ عية وما رتبط مﳯا ﻻﺳﺘفادة من
اﳋدمات الصحية ذات ﺟودة.
و ﲆ ﻫذا ا ٔﺳاس ،ﺳﻨصوت ﰲ فريق الﻌدا والﺘﳮية ﻻٕﳚاب ﲆ
"مﴩوع القاﻧون رﰴ  39.21ب ﳣﲓ الظهﲑ الﴩيف رﰴ  1.58.008الصادر
ﰲ  4ﺷﻌبان  24) 1377فﱪا ر  (1958ﲟثابة الﻨظام ا ٔﺳاﳼ الﻌام
لوظيفة الﻌموم ة".
والسﻼم ليﲂ ورﲪة ﷲ ورﰷته.
 (5مﴩوع قاﻧون رﰴ  01.21يقﴤ ٕخضاع ا ٔﻃر الﻨظام ة ل ٔﰷدﳝيات
اﳉهوية لﱰبية والﺘكو ن لﻨظام اﳌﻌاﺷات اﳌدﻧية ،اﶈدث ﲟوﺟﺐ القاﻧون
رﰴ :011.71

 (4مﴩوع قاﻧون رﰴ  39.21ب ﳣﲓ الظهﲑ الﴩيف رﰴ  1.58.008الصادر
ﰲ  4ﺷﻌبان  24) 1377فﱪا ر  (1958ﲟثابة الﻨظام ا ٔﺳاﳼ الﻌام
لوظيفة الﻌموم ة:

﷽
والصﻼة والسﻼم ﲆ ٔﴍف اﳌرﺳلﲔ.
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السيدات والسادة الوزراء اﶈﱰمون،
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتﻨاول الﳫمة ﰟ فريق الﻌدا والﺘﳮية وﲷﻨه ﲢاد
الوﻃﲏ لشغل ﳌغرب ،ﰲ إﻃار م اقشة "مﴩوع القاﻧون رﰴ 01.21
يقﴤ ٕ خضاع ا ٔﻃر الﻨظام ة ل ٔﰷدﳝيات اﳉهوية لﱰبية والﺘكون لﻨظام
اﳌﻌاﺷات اﳌدﻧية ،اﶈدث ﲟوﺟﺐ القاﻧون رﰴ  011.71بﺘارﱗ  30دﺟ ﱪ
 ،1971كﲈ وقع تغيﲑه و ﳣﳰه" ،لﲈ ٔن ﻫذه ا ٔﻃر ﲣضع اليا لﻨظام
اﶺاعي ﳌﻨح رواتﺐ الﺘقا د ،وﱔ م اﺳبة ﻧؤكد فﳱا ٔن اﳊكومة تفا لت
إﳚا مع ﻫذا اﻻٕﺟراء ال ﴩيﻌي ا ي ﳜص تﲋيل م د ٔ اﳌﲈث بﲔ ﻫذه
ا ٔﻃر و ٔﻃر ﻫيئة الﺘدرس اﳋاضﻌة لﻨظام ا ٔﺳاﳼ اﳋاص ﲟوظفي وزارة
الﱰبية الوﻃﻨية ،وﻫو ا ٔمر ا ي ﺳيكون اﻧﻌﲀﺳات اﳚابية ﲆ
الوضﻌيات اﻻٕدارية واﳌالية ٔﻃر ا ٔﰷدﳝيات اﳉهوية لﱰبية.
ومن ﺷ ٔن ذ  ،ضﲈن اﺳﺘقرار وظيفي ٔﻃر ا ٔﰷدﳝيات اﳉهوية
لﱰبية وتﻌزز مساﳘﳤم ﰲ ورش إصﻼح اﳌﻨظومة الﱰبوية ،ﻻﺳ ف
ﳜص سجيل ﲢسن الﻌديد من اﳌؤﴍات ذات رتباط بورش الﺘﻌلﲓ
ا ٔوﱄ وتﻌمﲓ الﺘﻌلﲓ بﺘداﰄ واﳔفاض سﺐ الهدر اﳌدرﳼ.
وﰲ ﻫذا اﻻٕﻃار ،شيد ﰲ فريق الﻌدا والﺘﳮية روح اﳌسؤولية الﱵ
عرفها الﻨقاش دا ل ﳉﻨة اﳌالية ،وقد ﰷن الﻨقاش بﻨاء وﻫادفا ،بﻌيدا عن
اﳌزايدات السياﺳية.
وتبﻌا ﳌا ﺳبق ،ﺳيصوت فريق ا ﻻٕﳚاب ﲆ "مﴩوع القاﻧون رﰴ
 01.21يقﴤ ٕخضاع ا ٔﻃر الﻨظام ة ل ٔﰷدﳝيات اﳉهوية لﱰبية والﺘكون
لﻨظام اﳌﻌاﺷات اﳌدﻧية ،اﶈدث ﲟوﺟﺐ القاﻧون رﰴ  ،"011.71لضﲈن

﷽
والصﻼة والسﻼم ﲆ ﺳيد ﷴ ٔﴍف اﳋلق واﳌرﺳلﲔ.
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السيد الوز ر اﶈﱰم،
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتﻨاول الﳫمة ﰟ فريق الﻌدا والﺘﳮية ﰲ م اقشة
"مﴩوع القاﻧون رﰴ  39.21ب ﳣﲓ الظهﲑ الﴩيف رﰴ  1.58.008الصادر
ﰲ  4ﺷﻌبان  24) 1377فﱪا ر  (1958ﲟثابة الﻨظام ا ٔﺳاﳼ الﻌام
لوظيفة الﻌموم ة" ،وﱔ م اﺳبة ﳓﲖ فﳱا الﻌاملﲔ ﰲ القطاع الصحي
وﻧﻨوه هودات والﺘضحيات الﱵ قدموﻫا ﰲ موا ة الﺘداعيات الصحية
ﳉاﲘة ورو  ،وﻧﱰﰘ ﲆ ا ن قضوا مﳯم ﻼل ٔداء ا م الﻨ دفا ا
عن الوﻃن.
وﻧﻌﺘﱪ ٔن إخراج الﻌاملﲔ ﲠذا القطاع من اﳌشمولﲔ لﻨظام ا ٔﺳاﳼ
الﻌام لوظيفة الﻌموم ة ،ﻫو ﲤهيد ﻻٕقرار ﻧظام ٔﺳاﳼ اص ي ﳽ مع
الطبيﻌة الوظيف ة لهذه الف ة ،ﲆ ٔن ﳛدد الضﲈ ت ا ٔﺳاﺳية اﳌمﻨو ة ﳍم
والواﺟ ات و لﱱامات اﳌلقاة ﲆ اتقهم.
وﻧﻌﺘﱪ ﰲ فريق الﻌدا والﺘﳮية ٔن ﻫذا الﺘو ه ي ﳽ مع خصوصية
القطاع الصحي ،ﻧظرا ل ٔ عباء الﱵ يﺘحملها الﻌاملون به ،ﳑا يق ﴤ وضع
ﻧظام اص ،ﺳواء تﻌلق ا ٔمر ﲟﻨظومة ا ٔﺟور وما رتبط مﳯا ﰪ
والﺘحفﲒ.
كﲈ ﻧﻌﺘقد ٔن مﴩوع ﻫذا القاﻧون يﻨدرج ﰲ إﻃار ا هودات اﳌبذو
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اﻻٕﻧصاف والﺘﲀفؤ مع ٔﻃر ﻫيئة الﺘدرس اﳋاضﻌة لﻨظام ا ٔﺳاﳼ اﳋاص
ﲟوظفي وزارة الﱰبية الوﻃﻨية ،ا ي ﻧﺘو ٔن شﲁ تغيﲑا حق ق ا لرفع
من ﺟودة الﱰبية والﺘكون ببﻼد .
والسﻼم ليﲂ ورﲪة ﷲ ورﰷته.

والصﻼة والسﻼم ﲆ ٔﴍف اﳌرﺳلﲔ.
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السادة الوزراء اﶈﱰمون،
السيدات والسادةاﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتﻨاول الﳫمة ﰟ فريق الﻌدا والﺘﳮية ،ﳉلسة الﻌامة
لﺘصويت ﲆ "مقﱰح القاﻧون القاﴈ بﺘغيﲑ اﳌواد  9و 24من القاﻧون
 40.04ﲟثابة الﻨظام ا ٔﺳاﳼ ور اﳊضاﻧة الصادر ب ف ذه الظهﲑ الﴩيف
رﰴ  1.08.77الصادر ﰲ  20ﺷوال ٔ 20)1429كﺘور ."(2008
يﻌرف ا ﳣع اﳌغرﰊ م ذ ﺳﻨوات تغيﲑات مة ﰲ بﻨ ه ا ﳝوغراف ة
و ﺟ عية اصة مع تطور ولوج اﳌر ٔة إﱃ اﱂ الشغل وارتفاع ا ة
ا ٔﴎ إﱃ مؤﺳسات ودور لحضاﻧة ﻻﺳﺘق ال ا ٔﻃفال وحضا ﳤم لفﱰات
مة من اليوم ،ما سﺘدعي وﺟود إﻃار قاﻧوﱐ وتﻨظﳰي لهذا ا ال.
وﻫو ما ﺳار ليه اﳌﴩع اﳌغرﰊ من ﻼل ﺳن مق ضيات تﻨظم
الﱰخ ص لف ح ﻫذه ا ور وﴍوط ويف ات ﺳﺘغﻼل.
كﲈ دد الﴩوط الواﺟﺐ توفرﻫا ﰲ مؤﺳﴘ ﻫذه ا ور
واﳌسﺘ دمﲔ ﲠا ،و ٔفرد ﰲ ال ا ٕﻻ ﻼل ﳌﻌايﲑ الصحية واﻻٕدارية
والﱰبوية ﲠذه ا ور ،ﶍو ة من الﻌقو ت ،و ٔلزم اﳌﴩع كذ بﴬورة
ت ٔمﲔ ﲨيع ا ٔﻃفال اﳌس لﲔ ﲠا عن اﳊوادث الﱵ قد يﺘﻌرضون لها
دا لها ،ﲑ ٔن تطبيق ﻫذا اﳌق ﴣ يﻌرف ﲡاوزات ديدة كشف عن
ضﻌف ليات اﳌراق ة ،ﺳواء ل سبة ور اﳊضاﻧة ٔو مؤﺳسات الﺘﻌلﲓ
اﳋصوﴆ ،ح ث يﱲ ق صار ﲆ ت ٔمﲔ ﶍو ة من ا ٔﻃفال و دم
إﻃﻼع ا ٓ ء ﲆ بﻨود عقد الﺘ ٔمﲔ ٔو رفض تﻌويض دد من اﳊوادث
بدعوى ٔﳖا ﻻ تد ل ﲷن اﳊوادث اﳌؤمن لﳱا.
ﰻ ﻫذه اﳌظاﻫر كشف عن خ ﻼﻻت الﱵ يﻌ شها ﻫذا القطاع
اﳊساس ،واﳌرتبط سﻼمة ا ٔﻃفال البدﻧية والﻨفسية ،ما سﺘدعي توح د
القواﻧﲔ واﳌق ضيات الﺘﻨظﳰية واﳉهات الﱵ سﲑ و راقﺐ ﲻل دور
اﳊضاﻧة ،وذ لضﲈن تقدﳝها ﳋدمات م اﺳبة ل ٔ ﻃفال.
وﻧﻌﺘقد ﰲ فريق الﻌدا والﺘﳮية ٔن مقﱰح القاﻧون ا ي بﲔ ٔيديﻨا اليوم
ﺳ ﳰكن ،وٕان شﲁ ﺟزﰄ ،من تقوﱘ ﻫذه خ ﻼﻻت ،وذ من ﻼل
إلزام ﻫذه اﳌؤﺳسات ﳣكﲔ ا ٓ ء و ٔولياء ا ٔمور من سخ عقود الﺘ ٔمﲔ
والرفع من قﳰة الغرامة عن دم لﱱام بﺘ ٔمﲔ ﲨيع ا ٔﻃفال اﳌس لﲔ.
و ليه ،فإﻧﻨا ﰲ فريق الﻌدا والﺘﳮية ﲟ لس اﳌس شارن ولغا ت الﱵ
ﺳبق ذ رﻫا ،ﺳﻨصوت ﻻٕﳚاب ﲆ "مقﱰح القاﻧون القاﴈ بﺘغيﲑ اﳌواد
 9و 24من القاﻧون  40.04ﲟثابة الﻨظام ا ٔﺳاﳼ ور اﳊضاﻧة الصادر
ب ف ذه الظهﲑ الﴩيف رﰴ  1.08.77صادر ﰲ  20ﺷوال 20) 1429
ٔكﺘور ٓ ،"(2008ملﲔ ٔن ﳛقق الغا ت اﳌرﺟوة م ه.
والسﻼم ليﲂ ورﲪة ﷲ تﻌاﱃ ورﰷته.

 (7مﴩوع قاﻧون رﰴ  48.21سن ٔحﲀم م فرقة تﺘﻌلق ببﻌض الﺘدابﲑ
اﳌﺘ ذة ﰲ إﻃار موا ة اﲘة فﲑوس ورو " وف د:"19-
﷽
والصﻼة والسﻼم ﲆ ٔﴍف اﳌرﺳلﲔ.
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السادة الوزراء اﶈﱰمون،
السيدات والسادةاﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩــفﲏ ٔن ٔتﻨــاول الﳫمــة ﰟ فريــق الﻌــدا والﺘﳮيــة وﲷﻨــه ﲢــاد
الوﻃﲏ لشغل ﳌغرب ،ﳉلسة الﻌامـة ،لﺘصـويت ـﲆ "مﴩـوع قـاﻧون
رﰴ  48.21سـن ٔحـﲀم م فرقـة تﺘﻌلـق بـبﻌض الﺘـدابﲑ اﳌﺘ ـذة ﰲ إﻃـار
موا ة اﲘة فﲑوس ورو " وف د.""19-
ﻫذا اﳌﴩوع القاﻧون ي ٔﰐ ﰲ إﻃار اﺳﺘكﲈل الﺘدابﲑ اﳌﺘ ذة لﺘﻌاﻃي
مع اﲘة فﲑوس ورو وتداعياﲥا ق صادية و ﺟ عية ﲆ وضﻌية
الشغي اﳌﺘﴬرة من الﺘوقف عن الﻌمل ،وذ من ﻼل الﺘﻌديﻼت الﱵ
ﳘت بﻌض الﻨصوص الصادرة ﻼل فﱰة اﳉاﲘة ومراﺟﻌة ٓ رﻫا ،ﰲ اﲡاه
ﶊود ﺳ ﳰكن من تﻌزز اﻻٕﺟراءات اﳌﺘ ذة لحفاظ ﲆ م اصﺐ الشغل
وحﲈية وضﻌية ا ٔﺟراء اﳌسﺘق لية ،عﺘبار ﻫؤﻻء ا ٔﺟراء ﰲ ا توق ف
مؤقت لﻌقد الشغل لضﲈن اﺳ ﳣرارية الﻌﻼقة الشغلية مع مشغلﳱم ،وﻫو
إﺟراء ﳞم كذ اﳌﺘدربﲔ قصد الﺘكون من ٔ ل اﻻٕدماج.
كﲈ ﺳ ﳣكن ﻫذه الﺘﻌديﻼت من إعفاء الﺘﻌويضات واﳌسا دات الﻌاﺋلية
اﳌمﻨو ة ل ٔ ﺟراء واﳌﺘدربﲔ و دم ا ساﲠا ﲷن و اء واﺟ ات
ﺷﱰاﰷت اﳌسﺘحقة لصﻨدوق الوﻃﲏ لضﲈن ﺟ عي ،إذا ﰷﻧت ﻻ
تﺘ اوز  %50من م وﺳط ا ٔﺟر الصاﰲ.
و ليه ،فإﻧﻨا ﰲ فريق الﻌدا والﺘﳮية ﲟ لس اﳌس شارن ولغا ت الﱵ
ﺳبق ذ رﻫا ،ﺳﻨصوت ﻻٕﳚاب ﲆ "مﴩوع قاﻧون رﰴ  48.21سن
ٔحﲀم م فرقة تﺘﻌلق ببﻌض الﺘدابﲑ اﳌﺘ ذة ﰲ إﻃار موا ة اﲘة فﲑوس
ورو " وف دٓ ،""19-ملﲔ ٔن ﳛقق الغا ت اﳌرﺟوة م ه.
والسﻼم ليﲂ ورﲪة ﷲ تﻌاﱃ ورﰷته.
 (8مقﱰح قاﻧون يقﴤ بﺘغيﲑ اﳌواد  9و 24من القاﻧون  40.04ﲟثابة الﻨظام
ا ٔﺳاﳼ ور اﳊضاﻧة الصادر ب ف ذه الظهﲑ الﴩيف رﰴ  1.08.77صادر
ﰲ  20ﺷوال ٔ 20) 1429كﺘور :(2008
﷽
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