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االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان   

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

 

وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي كلمـة  

ان تيجاني هدام البروفيسور حس   

 

 

ة ـبمناسب  

 اإلجـتماعيّـة ـال المجلـس الوطنـي للتعاضديّـةغأش

 

 

 

 

 

 

  للعّمـال اأُلجراء وق الوطني للتأمينات االجتماعيةالمر 
 -9802 أكتـوبـر 80 -

 ن الرحيمبسم هللا الرحم
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 والصالة والسالم على أشرف المرسلين

 دية االجتماعية ؛السيدات والسادة أعضاء المجلس الوطني للتعاض -

  السيدات والسادة اإلطارات ؛ -

 الحضور الكريم ؛  -

 أسرة االعالم. -

 لسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته،ا

كم تدركون أنَّ مثل هذه اللقاءات الدورية لمجلسكم يطيب لي أن أتواجد بينكم اليوم في لقاء مجلسكم هذا، ولعلّ 

 ،ارم لمخطط عملكم االستراتيجيالموقر تندرج أساسا في سياق التطبيق الص

 االجتماعية.التعاضديات نشاطات المتواصل والمتابعة الدائمة ل تكريس مبدأ التقييم ه  س  س  ضمن أ   والذي من

د تشكيلة  4102سبتمبـر  42المؤّرخ في  222-81حكام المرسوم التنييذي رقم طبقا ألوهذا،  الذي ي حدّ 

 وتنظيمـه وسيره.المجلس الوطني للتعاضدية اإلجتماعية 

ل التطورات االجتماعية واالقتصادية وتحقيق السلم ظفي  وبارز   دور فعال  له  ن هذا المجلس  ا أإدراكا منّ 

ى من أاالجتماع حَّ نف الحرية والعدالة جله قوافل من الشهداء لنعيش نحن في كي واالستقرار لهذا البلد الذي ض 

 .االجتماعية

تزايد  إلى واالقتصادية إضافةالمهنية واالجتماعية التطورات  لّ ظاجهنا اليوم في التي تو وبالنظر إلى التحديات

 ، تعاضديات االجتماعيةالطلبات االجتماعية لمختلف المنتسبين لل

 حلول تنظيمية وهيكلية قادرة على المواكبة والتأقلم مع هذه التغيرات. علينا إيجاديستوجب وهو ما 

كّمـل للضمان هذه التعاضديات االجتماعيإّن  دُّ الركن الثاني للمنظومة الوطنية للحماية االجتماعية، وهي الم  ة ت عـ 

 االجتماعي، في كل ما يتعلق بالتأمين على المرض والعجز وحوادث العمل واألمراض المهنية، 

 باإلضافة إلى أداءات أخرى ذات طابع اجتماعي.

ينّـاير  12المؤّرخ فـي  14-02على القانون رقم  من خالل المصادقة ،4102ولقد مسَّ هذا النظام سنة 

 إصالحا في الطبيعة القانونية له، وفي سيره ومراقبته، االجتماعية،المتعلق بالتعاضدية و 4102

زيادة  ،وسمح كذلك بتوسيع مجال تدخله من خالل السيما، أداءاته اليردية للنظام العام والتكميلية واإلضافية

 .وأخرى اختيارية لضمان االجتماعيعلى تلك التي يقدمها ا
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 كانوا أوناشطين  ،حيث يضع على قدم المساواة جميع المنخرطين المؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم 

 متقاعدين. 

 .يهاجتماعيا المنتسبين إلـي وفعال ليائدة المؤمنين إل  ع  ف   دعم   لتعاضديات االجتماعية جهاز  ت مثّـل ا ،بالتـاليو

وجه وإدخال كل  أكملمجلسكم الموقر على لوضع أسس تنظيمية حديثة للقيام بالمهام المنوطة فمن األهمية 

 ذلك. التعديالت الالزمة ألجل

 ادة،ـدات والس  ـالسي  

تعاضدية ن شـطة في الميدان، تضمن التغطية االجتماعية  01ت حصي مصالح دائرتنا الوزارية حاليا، وجود 

 منخرط.  وثالثمئة ألفن التكميلية ليائدة ما ييوق مليو

  األساسي،مطابقة قانونها  وكذا رقابةمطابقة تأسيس التعاضدية وتنظيمها وسيرها  رقابةوتتولى مصالحنا 

 الغرض.إضافة إلى المراقبة المحاسبية والمالية من طرف لجنة قطاعية تشكل لهذا 

ستوى التعاضدية، وأخرى من طرف بعد رقابة قبلية داخلية من طرف هيئة لجنة الرقابة على مذلك أتي وي

 للتشريع المعمول به. امحافظ الحسابات طبق

على مصلحة التعاضدية والمنخرطين  ات هي بمثابة المرافقة قصد الحياظوتجدر اإلشارة إلى أن هذه اإلجراء

 ن واحد. آفي 

 سيما إلى:وتهدف ال 

ـؤّمنين ضمن هذه التعاضديات -   ،ترقية الحركة التعاضدية التي ترمي في النهاية إلى انخراط واسع للم 

تحقيق مساهمة أكبر لهذه األخيرة في تجسيد أهداف السياسة الوطنية لتطوير الحماية  وبالتالي،  -

 .االجتماعية للمواطنين التي تشمل دائما مبادئ المساواة والعدالة االجتماعية

تشخيص وضعية عمل التعاضديات وإدراج كل التعديالت التي  إلىالرامي  ا يندرج ضمن المسعـىقائكم هذـ  ل إنَّ 

 المنتسبين.من  ايـتعود باليائدة على المؤمنين اجتماعالتي ترونها مناسبة و

له مهمة تقديم  وفي هذا الصدد، فإن المجلس الوطني للتعاضديات االجتماعية يمثّـل بامتياز، الجهاز الذي ستعهد

 االقتراحات العملية في هذا المجال، بهدف ضمان التنييذ الناجح للتطورات التي نصبو إلى تحقيقها. 

سهم في ترقية التعاضديات ، وعليه يتعين علينا جميعا تقديم كل مقترح يهدف إلى تطوير الحركة التعاضدية ويـ 

 االجتماعية في جميع قطاعات النشاط عبر الوطن.
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 عليكم:قترح أذا المقام ومن ه

 االجتماعية، قصدبالتعاضديات المتعلق  14-02القانون رقم تعديل بعض األحكام لتشكيل فوج عمل  -

 تعزيز الحركة التعاضدية وتعزيز استقرار هيئات التعاضدية وتوسيع االنخراط فيها.

اإلنشاء والتسيير المشترك التيكير في إحداث آليات جديدة إلنشاء صناديق مشتركة للتقاعد التكميلي أو  -

 للهيئات الصحية الكبرى على غرار المستشييات متعددة الخدمات. 

المصادقة على مخطط عمل يتمحور أساسا حول تعزيز التشاور مع التعاضديات االجتماعية والشركاء  -

النخراط االجتماعيين واالقتصاديين بهدف ترقية التعاضد االجتماعي وااللتزام بتسقيــف نسبة معينة ل

 خالل هذه العهدة.

م ظ  حرصي على تحسين الخدمات المقدمة من مختلف التعاضديات وتطوير مختلف الن   د  دّ  ج  ، أ  بهذه المناسبة

 .رابط الثقة لديهم وأساليب التسيير والتواصل مع المؤمنين اجتماعيا إلرساء  

ملذلك   دمات وتبسيط اإلجراءات وترقية التواصل.على تحسين الخ أكثر من أي وقت مضىون اليوم، ـبطال  م   أنتـ 

ومعرفة احتياجات المؤمنين  الدولية، ، االستعانة بمختلف التجارب والخبراتن عليكم لبلوغ هذه األهدافـيتعيّ  ذ  إ

 ف معها.اجتماعيا للتكيّ 

  ،ادةـدات والس  ـالسي  

 والمحافظة علىة قصد النهوض بها إن حضوري معكم اليوم هو إلتزام  منّ ي لمرافقة عمل التعاضدية االجتماعي

 استقرارها خدمةً لمنخرطيها. 

ه بكل  أي المبذولة، كما أود التأكيد على ضرورة الحوار واالتصال لتيادي  المجهوداتوإن نّ ي في هذا المقام أ ن ّو 

  .االنسداد تؤدي إلى وضعيات

دم ال القائمين على هذا النشاط وال التي ال تخلتيادي وضعيات االنسداد  ،ضرورة الحوار واالتصال ،أقول

 المتعاضدين.

 االجتماعي،في استقرار الركن الثاني لمنظومة الضمان شك  سيساهم بالفإن هذا الحوار  األساس،و على هذا 

 .إليه جميعا  استقرار البالد الذي نصبوهم في اوبالتالي يس

منخرطين وتسهيل االتصال وأدعو كذلك إلى أدعو جميع رؤساء مجالس اإلدارة لالنيتاح أكثر على ال ،وعليه

 تيعيل الهيئات القانونية للتعاضدية بغية ضمان استقرارها وديمومة خدماتها.
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التعاضديات،  كل أعضاء مجلسكم الموقر ومن خاللكم كلّ  إلىأتقدم  أنال ييوتني  في ختام مداخلتي هـاتـه،

 ؤمنين اجتماعيا والوطن،يومية في خدمة الم على ما بذلتموه من جهود  بالّشكـر 

ثَّ   قدير والعناية.تن الـا الكثير ممنّ  حقُّ ست  ـعلى بذل المزيد، لخدمة هذه الشريحة من المجتمع التي ت   وأح 

 

ى ألشغالكم النجاح والتوفيقـوفي األخي  ر، أتمنَـّ

 أشكركم على كرم اإلصغاء والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.


