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        222266668888حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2013 ينا�ر 15  (1434 ربيع أ"ول 3 الثال7ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .لساGرئFس ل اخلامساخلليفة  ،عبد الرحامن ٔ�شنالس>يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
واPقJقة  السادسةابتداء من الساOة ، دقJقة وعرشون مخس: التوقJتالتوقJتالتوقJتالتوقJت

  . اخلامسة مساء
  :اPراسة والتصويت Oىل النصني ال�رشيعيني التاليني ::::Qدول أ"عاملQدول أ"عاملQدول أ"عاملQدول أ"عامل

املتعلق aملراكز  �37.80متم مبوجZه القانون رمق  83.12مرشوع قانون رمق  -
  ؛)حمال Oىل اGلس من جملس النواب( cس�شفائية

يقيض kaٕداث وتنظمي مؤسسة أ"عامل  82.12مرشوع قانون رمق   -
  .cجqعية لفائدة موظفي ؤ�عوان وزارة املالية

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

        ::::املس�شار الس>يد عبد الرمحن ٔ�شن، رئFس اجللسةاملس�شار الس>يد عبد الرمحن ٔ�شن، رئFس اجللسةاملس�شار الس>يد عبد الرمحن ٔ�شن، رئFس اجللسةاملس�شار الس>يد عبد الرمحن ٔ�شن، رئFس اجللسة
  .والصالة والسالم Oىل موالu رسول هللا الرحميtسم هللا الرمحن 
  السادة الوزراء،

  الس>يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
خيصص اGلس هذه اجللسة yzراسة والتصويت Oىل املرشوOني 

  :التاليني
املتعلق  �37.80متم مبوجZه القانون رمق  83.12مرشوع قانون رمق  - 1

  اGلس طبعا من جملس النواب؛ aملراكز cس�شفائية، واحملال Oىل

يقيض kaٕداث وتنظمي مؤسسة أ"عامل  82.12مرشوع قانون رمق   - 2

 .cجqعية لفائدة موظفي ؤ�عوان وزارة املالية

ونبدٔ� aملرشوع أ"ول، Paراسة والتصويت Oليه، وهو ا�ي حيمل رمق 
ز املتعلق aملراك 37.80ا�ي قلنا �متم مبوجZه القانون رمق  83.12

اللكمة zلحكومة لتقدمي املرشوع، تفضل الس>يد وز�ر . cس�شفائية
  .الص�ة

        ::::الس>يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ةالس>يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ةالس>يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ةالس>يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ة
  .شكرا الس>يد الرئFس احملرتم

  املس�شارون احملرتمون،والسادة الس>يدة 
  السادة الوزراء احملرتمون،

�رشفين ٔ�ن ٔ�عرض Oىل ٔ�نظار جملسمك املوقر مرشوع القانون رمق 
املتعلق aملراكز  37.80ىل �متمي الفصل أ"ول من القانون رمق الرايم إ  83.12

cس�شفائية بغرض ٕاkداث مركز اس�شفايئ Qامعي aجلهة الرشقJة، يطلق 
Oليه امس مركز محمد السادس cس�شفايئ، بعدما تفضل صاحب اجلال�، 

  .نرصه هللا ؤ�يده، aملوافقة Oىل هذه ال�سمية
نة القطاOات cجqعية aلغرفة أ"وىل وقد صادقت Oليه، مشكورة، جل 

، بعد م¢اقش>ته وقZول التعديل ا�ي تقدمت به 2012نومفرب  7بتارخي 
، "مركز محمد السادس cس�شفايئ"احلكومة خبصوص ¤سمية املركز بــ 

، وصادقت Oليه كذ© جلنة "املركز cس�شفايئ zلجهة الرشقJة"عوض 
qجcة وJلسمك املوقر، جملس املس�شار�ن، التعلمي والشؤون الثقافªعية مب

  .2013ينا�ر  a8ٕالجامع يوم الثال7ء 
  : وهيدف هذا املرشوع ٕاىل

تقريب اخلدمات الصحية من املواطنات واملواطنني aجلهة  - 1
 الرشقJة zلمملكة، الس>® اخلدمات الصحية املتخصصة؛

توفري مؤسسات اس�شفائية لٔ°ساتذة الباح¯ني املعينني �لكية  - 2
س>نني مبدينة وQدة، قصد مZارشة  5طب والصيد�، اzيل ابدات هاذي ال

�عامل الت¹ٔطري والبحث والعالج التخصيص هبا؛ٔ 
ºمتكني طلبة نفس اللكية من cس>تفادة من �كو�ن تطبيقي  - 3

مالمئ Oىل غرار نظراهئم aللكيات املامث¼ املوجودة aلرaط، اPار البيضاء، 
  .فاس ومراÂش

ز cس�شفايئ اجلديد لنفس أ"حاكم ال�رشيعية وس>يخضع هذا املرك
املطبقة Oىل املراكز cس�شفائية املامث¼ Ä احملدثة مبوجب القانون رمق 

مبدن الرaط واPار البيضاء ومراÂش وفاس، املعتربة مؤسسات  37.80
  .Oامة �متتع aلشخصية املعنوية وcس>تقالل املايل

ٕاىل الس>يد رئFس اzلجنة، جلنة ؤ�تقدم، يف أ"Æري، aلشكر اجلزيل 
التعلمي والشؤون الثقافJة وcجqعية مبªلس املس�شار�ن، وٕاىل مجيع 
�عضاهئا، ؤ�تقدم كذ© aلشكر اجلزيل ٕاىل مجيع الس>يدات والسادة ٔ
املس�شار�ن احملرتمني Oىل جتاوهبم، وخصوصا ت�Zعهم zلقطاع الصحي 

 ملا فJه Æري املواطنات ببالدu، راجJا ٔ�ن ينال هذا القانون موافقËمك
  .واملواطنني وÌن الص�ة والطلبة كذ©

  .والسالم Oليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
واللكمة ا"ٓن ملقرر جلنة التعلمي والشؤون . شكرا zلس>يد وز�ر الص�ة

الثقافJة وcجqعية لتقدمي تقر�ر اzلجنة حول هذا املرشوع، ٕان اكن طبعا، 
نËÐقل ٕاذن لفËح aب املناقشة ٕان اكن .. رشوع لFس فJه يف احلقJقة مافامل 

  .هنا© من راغب يف م¢اقشة املرشوع
ٕاذن نعترب ٔ�ن م¢اقشة املرشوع قد متت، ونËÐقل zلتصويت Oىل املادة 

  :الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوع؛ ٔ�عرض املادة الفريدة zلتصويت
  .وال ممتنعطبعا ٕاجامع؛ ال معارض، : املوافقون

�عرض مرشوع القانون �رمËه zلتصويتٔ:  
  .ٕاجامع؛ ال معارض، وال ممتنع: طبعا املوافقون



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2012201220122012 

2 

 )2013ينا�ر  15( 1434ربيع أ"ول  3

�متم  83.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Oىل مرشوع قانون رمق 

  .املتعلق aملراكز cس�شفائية aٕالجامع 37.80مبوجZه القانون رمق 
 82.12رمق ونËÐقل مZارشة yzراسة والتصويت Oىل مرشوع قانون 

ا�ي يقيض kaٕداث وتنظمي مؤسسة أ"عامل cجqعية لفائدة موظفي 
واللكمة zلحكومة لتقدمي املرشوع، تفضل الس>يد وز�ر . ؤ�عوان وزارة املالية

  .cقËصاد واملايل

        ::::الس>يد Õزار �ركة، وز�ر cقËصاد واملاليةالس>يد Õزار �ركة، وز�ر cقËصاد واملاليةالس>يد Õزار �ركة، وز�ر cقËصاد واملاليةالس>يد Õزار �ركة، وز�ر cقËصاد واملالية
  .tسم هللا الرمحن الرحمي
  الس>يد الرئFس احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون،الس>يدات و 
يندرج مرشوع القانون املتعلق kaٕداث مؤسسة أ"عامل cجqعية 
لفائدة موظفي ؤ�عوان وزارة املالية وcقËصاد يف ٕاطار اGهودات اليت 
تبذلها الوزارة من ٔ�Qل اºهنوض مبواردها ال×رشية، متاش>يا مع نتاجئ احلوار 

 أ"عامل cجqعية املتعلقة بقطاع الوظيفة cجqعي أ"Æري، القايض بتعممي
  .العمومJة، موازاة مع العمل Oىل الريق مبس>توى اخلدمات املقدمة من طرفها

 ¼kرب هذا إالصالح تدشني مرO صاد واملاليةËقc وهتدف وزارة
Qديدة يف تدبري اخلدمات cجqعية، ¤س>متد توÞاهتا أ"ولية من املبادئ 

اململكة اجلديد من قZيل املشاركة والتعددية واحلاكمة أ"ساس>ية Pس>تور 
  .اجليدة واملناصفة و�اكفؤ الفرص والعدا� cجqعية

  الس>يد الرئFس احملرتم،
  الس>يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

اعqدا Oىل املعاينة اليت قامت هبا الوزارة zلتªارب الناحجة يف جمال 
ا يف وضع النصوص القانونية اخلاصة هبا، العمل cجqعي، حبمك مشاركهت

ومواãبة مZادرهتا، مت ت×ين خJار املؤسسة ãرافعة zلعمل cجqعي، متكن من 
حتقJق قفزة نوعية يف تدبري اخلدمات وتطو�ر منوذج احلاكمة واعqد ٔ�ساليب 

  .التدبري العرصي
ال هذه التصورات إالسرتاتيجية يه اليت يعكسها مرشوع القانون يف جم

الس>ياسة cجqعية Oرب املهام أ"ساس>ية التالية اليت س�¢اط aملؤسسة، 
  :وذ© Oىل النحو التايل

¤سهيل معلية ٕاساكن املوظفني وتقدمي لك ٔ�شاكل اPمع املتاkة لهذا  -
  الغرض؛

 تعممي وحتسني cس>تفادة من التغطية الصحية التمكيلية؛ -

 ٕاkداث نظام التقاOد التمكييل؛ -

القروض cس>هتالãية ومن اخلدمات البنكJة tرشوط  cس>تفادة من -
 تفضيلية؛

توفري مرافق اجqعية و�رفهيية ورìضية، الس>® مراكز cصطياف  -

 ؤ�ماãن التخيمي ودور zلحضانة ورìض أ"طفال؛

 .¤سهيل Æدمات النقل وإالسعاف الطيب ؤ�داء م¢اسك احلج -
يف هاذ مرشوع  وكذ© هنا© البعد اجلهوي ا�ي معلنا Oىل ٕادراQه

 .القانون
 5مادة مضمنة يف  28وzلتذكري، فٕان مرشوع القانون يتكون من 

فصول، جتمع بني اkرتام مZدٔ� cس>تقاللية املعمتد Pى الهيئات امللكفة 
بتدبري الش¹ٔن cجqعي و�كر�س احلاكمة اجليدة Oرب اعqد ال�شارãية 

  :واملبادئ التالية

  احلصول Oىل اخلدمات cجqعية؛ حتقJق العدا� واملساواة يف -

 تعز�ز الشفافJة والزناهة وتطو�ر ٔ�ساليب التدبري؛ -

ٕادماج البعد اجلهوي مبشاركة ممثيل موظفي املصاحل اخلارجJة يف  -
 أ"Þزة التقر�رية امللكفة aلعمل cجqعي؛

اعqد مZدٔ� املناصفة داÆل اzلجن التقر�رية بني ممثيل إالدارة وممثيل  -
aت؛النقا 

توس>يع داõرة اخلدمات cجqعية والعمل من ٔ�Qل اس>تفادة فôات  -
 املتقاOد�ن وذوي احلقوق؛

تقوية املراقZة املالية والت�Zع واملواãبة املس>مترة واعqد مZدٔ� احملاس>بة،  -
aٕخضاع املؤسسة ملراقZة املف�ش>ية العامة zلاملية واGلس أ"Oىل zلحساaت، 

zلحساaت، ¤س>ند هلم بصفة دامئة Ìام التحقق من ٕاضافة ٕاىل تعيني مراقZني 
القمي واPفا�ر والو7ئق احملاس×Jة zلمؤسسة وملطابقة حماس×هتا zلقواOد املعمول 

 .هبا
ؤ�ود ٔ�ن ٔ�Õهتز هذه الفرصة ٔ"تقدم aلشكر والتنويه zلفرقاء cجqعيني 

ناء ا"ٔكرث متثيلية داÆل الوزارة Oىل ٕاسهاÌم tشلك فعال يف ٕاOداد وٕاغ 
. مرشوع القانون، جتس>يدا zلمقاربة ال�شارãية والتوافقJة اليت تت×¢اها الوزارة

كام ٔ�تقدم جبزيل الشكر zلس>يدات والسادة املس�شار�ن ٔ�عضاء جلنة املالية 
والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية Oىل مسامههتم يف تقدمي العديد من 

Þاءت لزتيك توQ ات والتعديالت اليتkقرتاc ،ات مرشوع القانون
تعديل مت تضميهنم يف الصيغة املعد� Oىل  12وتعمل Oىل ٕاغنائه من Æالل 

  .حنو يqىش والتوQه العام zلس>ياسة cجqعية zلوزارة
 الس>يد الرئFس احملرتم،

  الس>يد�ن الوز�ر�ن،
  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

اخلدمات cجqعية لرتىق ٕاذن يعترب هذا العمل حماو� Qادة لتحسني 
ٕاىل مس>توى طموح وانتظارات خمتلف الفôات العام¼ هبذه الوزارة، كام 

  .يعترب ٔ�داة لتكر�س روح cنqء zلهيئة املشغ¼
  .والسالم Oليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته
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        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
الية ؤ�عطي اللكمة ملقرر جلنة امل. شكرا zلس>يد وز�ر cقËصاد واملالية

نعترب ٔ�ن التقر�ر قد وزع، ونËÐقل مZارشة . والتجهزيات والتخطيط والتمنية
ٕاىل فËح aب م¢اقشة هذا املرشوع، واللكمة ٔ"kد السادة املس�شار�ن عن 

  .فرق أ"	لبية ملناقشة املرشوع، تفضلوا الس>يد املس�شار

        ::::املس�شار الس>يد بنجيد أ"منياملس�شار الس>يد بنجيد أ"منياملس�شار الس>يد بنجيد أ"منياملس�شار الس>يد بنجيد أ"مني
  .tسم هللا الرمحن الرحمي

  ئFس،الس>يد الر 
  السادة الوزراء،

  الس>يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
�رشفين aمس فرق أ"	لبية ٔ�ن ٔ�تدÆل يف م¢اقشة مرشوع قانون رمق 

يقيض kaٕداث وتنظمي مؤسسة أ"عامل cجqعية لفائدة موظفي  82.12
ؤ�عوان وزارة املالية املعروض Oىل ٔ�نظار جملس>نا املوقر، ونؤكد Oىل ٔ�مهية 

املرشوع ا�ي يدÆل يف ٕاطار الريق مبس>توى اخلدمات cجqعية هذا 
املرتبطة مبوظفي الوظيفة العمومJة، ويؤسس ملرk¼ مËقدمة يف جمال التدبري 
اخلدمايت cجqعي وفق أ"ولوìت احملددة يف املبادئ أ"ساس>ية Pس>تور 

صفة و�اكفؤ البالد، واملرتبطة aملشاركة والتعددية واحلاكمة اجليدة واملنا
  .الفرص والعدا� cجqعية

  الس>يد الرئFس،
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

ٕاننا �سªل يف فرق أ"	لبية، كزمالئنا يف فرق املعارضة، الروح 
إالجيابية اليت تعاملت هبا احلكومة يف ٕاطار م¢اقشة املرشوع داÆل اzلجنة 

تربت ، لكها اع 29تعديال من ٔ�صال  28اتصة من Æالل قZولها ل 
تعديالت اzلجنة، مما يؤسس لعالقات ٔ�كرث تطورا بني احلكومة واملؤسسة 

  :ال�رشيعية، مما س>يحقق أ"هداف اليت يعكسها املرشوع واليت kددت يف

¤سهيل معلية ٕاساكن املوظفني من Æالل تقدمي لك ٔ�شاكل اPمع  -
 املتوفرة لتحقJق هذا الهدف؛

 ة التمكيلية؛تعممي وحتسني cس>تفادة من التغطية الصحي -

 ٕاkداث نظام تقاOد �مكييل؛ -

cس>تفادة من القروض cس>هتالãية ومن اخلدمات البنكJة tرشوط  -
 تفضيلية؛

توفري مرافق اجqعية و�رفهيية ورìضية، وÆاصة املراكز اصصة  -
 لالصطياف ؤ�ماãن التخيمي ودور احلضانة ورìض أ"طفال؛

 .م¢اسك احلج ¤سهيل Æدمات النقل وإالسعاف الطيب ؤ�داء -
ني لك املبادرات �مثٕاننا، يف فرق أ"	لبية، ومن م¢طلق حرصنا Oىل 

احلكومJة إالجيابية، نؤكد املوقف ا�ي ٔ�Oلنته مجيع فرق اGلس داÆل 

  .اzلجنة من Æالل التصويت إالجيايب Oىل هذا املرشوع
  .والسالم Oليمك

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
السادة املس�شار�ن عن فرق اللكمة ٔ"kد . شكرا zلس>يد املس�شار

  .املعارضة، أ"س>تاذ الس>نFيت تفضل

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نFيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نFيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نFيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نFيت
   .والصالة والسالم Oىل ٔ�رشف املرسلني tسم هللا الرمحن الرحمي
  الس>يد الرئFس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،ٔ  

ٔ"صا� واملعارصة ٔ"عرب عن موقف �رشفين ٔ�ن ٔ�تدÆل aمس فريق ا
فريق¢ا خبصوص اPراسة والتصويت Oىل مرشوع القانون القايض kaٕداث 

  .مؤسسة أ"عامل cجqعية ملوظفي ؤ�عوان وزارة املالية
  الس>يد الرئFس،

بداية، جيب التãٔ¹يد، وانطالقا من ق¢اعتنا يف فريق أ"صا� واملعارصة 
الوسائل وا"ٓليات الرامJة ٕاىل تدعمي العمل Oىل م¢ارصة وت¹ٔييد مجيع 

امجلعوي، وaلتايل الريق aٔ"وضاع املادية وcجqعية zلموظفني، أ"مر 
�ن ينعكس ٕاجياO aًىل مردود�هتم وظروف  - ال حما�  - ا�ي من ش¹ٔنه ٔ

  .معلهم
وارتباطا مبرشوع القانون املعروض Oىل ٔ�نظارu اليوم، وا�ي ينخرط 

Qحضت تت×¢اه العديد من مجعيات أ"عامل يف ٕاطار التو�ه العام ا�ي ٔ
cجqعية، وذ© رغبة يف ت¹ٔهيل وتطو�ر Æدماهتا وضامن اس>تفادة دامئة 
ومشولية لاكفة املنخرطني، فٕاننا يف فريق أ"صا� واملعارصة، وكام OربO uىل 

يد ذ© داÆل zلجنة املعنية، فٕاننا Õمثن هذا التوQه، وÆاصة ٔ�نه س>يضفي املز 
من الشفافJة واحلاكمة Oىل معل هذه امجلعية وسريخس معطى دس>تورì يقرن 

هذا، فضال عن تدعمي البعد اجلهوي بوضوح يف . بني املسؤولية واحملاس>بة
املرشوع من Æالل التنصيص الرصحي Oىل ٕاماكنية Æلق فروع ملؤسسة 

  .أ"عامل cجqعية zلوزارة Oىل املس>توى اجلهوي
يف فريق أ"صا� واملعارصة، ٕاذ هن�  لرئFس، فٕانناوخËاما، الس>يد ا

موظفي وزارة املالية هبذا املولود اجلديد، فٕاننا يف نفس الوقت �شدد Oىل 
رضورة ومل�احJة Æلق الرشوط القانونية والواقعية املالمئة لعملية cنتقال 
من امجلعية zلمؤسسة، وذ© لضامن حقوق املنخرطني يف cس>تفادة من 

والبد، . ات cجqعية يف ٔ�قرب أ"وقات ويف ٔ�حسن الظروفاخلدم
الس>يد الوز�ر، ٔ�ن تعطوا املزيد من العناية والتقد�ر لهذه الفôة اليت تعمل 
Qاهدة يف هذا اGال حىت نصطف وÕهتي¹ٔ ونلتحق ãساõر اPول املتقدمة يف 

  .هذا اGال
 .وشكرا
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        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
اللكمة ا"ٓن ٔ"kد السادة ٔ�عضاء الفريق ٔ�عطي . شكرا zلس>يد املس�شار

  .الفJدرايل zلوkدة واPميقراطية، أ"س>تاذ k×يش تفضل

        ::::املس�شار الس>يد العراملس�شار الس>يد العراملس�شار الس>يد العراملس�شار الس>يد العريبيبيبيب k ×k ×k ×k×يشيشيشيش
  .شكرا الس>يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  الس>يدة والسادة املس�شار�ن،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تدÆل aمس الفريق الفJدرايل zلوkدة واPميقراطية مبناس>بة 
يقيض kaٕداث وتنظمي مؤسسة أ"عامل  82.12قانون رمق م¢اقشة مرشوع 

  .cجqعية لفائدة موظفي ؤ�عوان وزارة املالية
وامسحوا يل يف البداية ٔ�ن ٔ�نوه aملقاربة ال�شارãية اليت هنجهتا الوزارة يف 
ٕاOداد مرشوع هذا القانون، سواء Oىل مس>توى احلوار cجqعي 

ية اPميقراطية zلاملية العضو يف الفJدرالية القطاعي، حJث لعبت النقابة الوطن 
اPميقراطية zلشغل دورا هاما يف بلورة هذا املرشوع احليوي حبمكة وثبات 
�و Oىل مس>توى جلنة املالية، حJث مت ¤شكJل جلينة تق¢ية، اجهتدت يف ٔ

  .تقدمي مجموOة من املقرتkات
الربملانية  ويف هذا الس>ياق، ال �سعنا ٕاال ٔ�ن ننوه بتعاون ممثيل الفرق

مبªلس املس�شار�ن وكذ© aلتªاوب ا�ي ٔ�بدته الوزارة يف قZولها Qل 
التعديالت اليت قدم¢اها ٔ�ثناء م¢اقش�¢ا zلمرشوع يف اzلجنة اتصة، سواء 
ف® يتعلق مبهام ؤ�هداف هذه املؤسسة ٔ�و طرق اش>تغالها ٔ�و يف جمال 

  . املراقZة واحلاكمة
�سªل ٔ�ن هذا املرشوع يندرج يف ٕاطار ٕاننا، يف الفريق الفJدرايل، 

جتاوز الوضعية الاكرثية اليت تعFشها مجعية أ"عامل cجqعية، حJث 
ت لك ÌاÌا ؤ�صبحت ال تفي بطموkات املنخرطني Oىل مس>توى ذاس�¢ف

خمتلف اخلدمات cجqعية ٔ"س>باب تتعلق tسوء التدبري إالداري واملايل 
عترب ٔ�ن هذا املرشوع ي¹ٔيت يف ٕاطار و�©، ن . وال×رشي وضعف احلاكمة

  : إالصالح وcر�اكز Oىل املبادئ أ"ساس>ية التالية

 ¤شجيع مشاريع السكن لفائدة املنخرطني Oرب مجموOة من ا"ٓليات؛ -

ٕا�رام اتفاقJات ºمتكني املنخرطني من cس>تفادة من التغطية الصحية  -
 التمكيلية؛

 يلية؛¤سهيل الولوج ٕاىل اºمتويل البنيك tرشوط تفض  -

cس>تفادة من نظام التقاOد التمكييل يف ٕاطار تعاقدات مع الهيئات  -
 املعنية ذات cخËصاص؛

تنظمي خمتلف أ"�شطة الثقافJة والرتبوية وإالOالمJة والتواصلية  -
 والرتفهيية وتوفري مجموOة من اخلدمات cجqعية إالضافJة؛

ات تعممي cس>تفادة من Æدمات املؤسسة ل�شمل لك املؤسس -

العمومJة املوضوOة حتت وصاية الوزارة وكذ© تعممي cس>تفادة ل�شمل فôة 
 املتقاOدات واملتقاOد�ن؛

 دمقرطة القواOد املؤطرة لتدبري الش¹ٔن cجqعي aلوزارة؛ -

 .ٕاقرار مZدٔ� اجلهوية Oىل املس>توى التنظميي -

 كام ال ميكن ٕاال ٔ�ن Õمثن إالجيابيات اليت يتضمهنا مرشوع القانون يف
جمال التنظمي وال�س>يري Oىل املس>توìت ال×رشية وإالدارية واملالية يف ٕاطار 
اkرتام اس>تقاللية املؤسسة وكذ© يف جمال ٕاقرار احلاكمة اجليدة والشفافJة 

  .املالية Oرب مجموOة من ا"ٓليات اPس>تورية والقانونية
 وaملناس>بة، فٕاننا نطالب احلكومة ٔ�ن تت%ذ لك إالجراءات والتدابري

اليت متكن من حتسني ظروف معل موظفي وموظفات ؤ�طر ؤ�عوان 
  .الوزارة وحتفزيمه مبا يتالءم مع جسامة املهام امللقاة Oىل Oاتقهم

وال �سعنا كذ© ٕاال التنويه مبا س>ي��Jه هذا القانون بعد خروQه ٕاىل 
kزي التنفJذ من �كر�س Pاõرة cس�شارة والتعاون وٕارشاك الفرقاء 

يف اختاذ القرار واملسامهة يف تنفJذه وكذ© التفعيل التنظميي  cجqعيني
والهيلكي zلمؤسسة tشلك مس>تعªل من ٔ�Qل الرشوع يف تلبية اخلدمات 

  .cجqعية املل�ة ملكوuت الوزارة
ؤ�Æريا، البد من مطالبة احلكومة بتحمل مسؤوليهتا اكم¼ يف ٕاطار 

طار zلشؤون cجqعية ٕاىل احلوار cجqعي من ٔ�Qل ٕاخراج القانون االٕ 
kزي الوجود يف ٔ�قرب وقت ممكن، وذ© من ٔ�Qل ٕاعطاء هذا اGال 
احليوي النفس إالصال* املتªا�س واملتنامغ وتطو�ر العمل cجqعي 
وكذ© حتفزي املنظومة ال×رشية aلوظيفة العمومJة Oىل البذل والعطاء 

  .واملردودية
  .والسالم Oليمك

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالس>يد رئFس الس>يد رئFس الس>يد رئFس الس>يد رئFس 
  .هنا© مËدÆل؟ تفضلوا أ"خ اليس احللوطي. شكرا zلس>يد املس�شار

        ::::املس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطي
  .شكرا الس>يد الرئFس
  الس>يدان الوز�ران،
  إالخوة املس�شار�ن،

�تقدم aمس إالحتاد الوطين zلشغل aملغرب يف ٕاطار م¢اقشة مرشوع ٔ
ؤسسة أ"عامل cجqعية لفائدة يقيض kaٕداث وتنظمي م 82.12قانون رمق 

  .موظفي ؤ�عوان وزارة املالية
و�لك اخËصار، ٔ�وال نتقدم aلشكر والتقد�ر zلس>يد وز�ر cقËصاد 
واملالية Oىل هاذ املبادرة وإالتيان هبذا املرشوع ملناقش>ته وٕاخراQه ٕاىل kزي 

  . الوجود
جqعية 7نيا، املؤسسة يف نظرu يه خطوة مËقدمة يف توفري Æدمات ا
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  .يف مس>توى تضحيات موظفي ؤ�طر وزارة cقËصاد واملالية
7لثا، املؤسسة خطوة يف اجتاه احلاكمة واPمقرطة ملؤسسات أ"عامل 

  .cجqعية
رابعا، املؤسسة لبنة تضاف ٕاىل لبنات م¯ل مؤسسة محمد السادس 
لٔ°عامل cجqعية و	ريها، يف ٔ�فق توحJد م¢ظومة العمل cجqعي 

  . وظفي اPو� وامجلاOات احملليةمل
وOىل هذا أ"ساس، نطالب بنوع من قانون ٕاطار ٔ�و تصور ٕاطار تُوkد 
فJه تصورات خمتلف املؤسسات cجqعية والعمل cجqعي يف الوظيفة 

  .العمومJة و امجلاOات احمللية
ؤ�Æريا، سËÐعامل aٕجياب، ولهذا الس×ب س>نصوت aٕالجياب Oىل هذا 

�ي بني ٔ�يدينا، وممتنياتنا aلتوفJق للك موظفي ؤ�طر وزارة القانون ا
  .cقËصاد واملالية

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة    
  :ونËÐقل مZارشة zلتصويت Oىل مواد املرشوع. شكرا zلس>يد املس�شار

  :1املادة رمق 
  .إالجامع: املوافقون

  .إالجامع: 2املادة

  .لكها صادق Oلهيا اGلس aٕالجامع 28ٕاىل املادة  1نعترب ٔ�نه من املادة 
  .ؤ�عرض مرشوع القانون �رمËه zلتصويت، طبعا إالجامع

يقيض  82.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Oىل مرشوع قانون رمق 
مؤسسة أ"عامل cجqعية لفائدة موظفي ؤ�عوان وزارة "kaٕداث وتنظمي 

  .aٕالجامع "املالية
 .شكرا zلجميع

  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


