
املوضوع: ملف التعويضات اإلجت�عية بهولندا

إىل السيد رئيس الغرفة األوىل
إىل السيد رئيس الغرفة الثانية

إىل السادة رؤساء الفرق الربملانية يف الغرفة األوىل و الثانية

تحية طيبة و بعد،

ك� تعلمون أن قرار الحكومة الهولندية املتعلق بتخفيض التعويضات اإلجت�عية الخاصة باألرامل و اليتامى و تعويضات 
األطفال املقيم� يف املغرب (بغض النظر عن بلد إقامة أولياء أمرهم) بنسبة  40 يف املائة  مقارنة مع دوي الحقوق املقيم� 

بهولندا، قد دخل حيز التنفيد ابتداء من فاتح يناير من السنة الحالية 2013 . 

هذا القرار الذي يعترب كخطوة أويل لتوقيف تصدير كل التعويضات ابتداء من سنة 2014 لألرامل و االطفال باالضافة اىل 
تعويضات العائدين اىل املغرب بصفة نهائية يف حالة مصادقة الغرفة االويل عىل هذا القرار, بعد االشتشارة املطلوبة من 

مجلس الدولة, وكذلك اذا ما بادرت الحكومة الهولندية بفسخ االتفاقية الثنائية ما ب� املغرب وهولندا.

لتطبيق اجراء التخفيض أدخلت الحكومة الهولندية عنرصين جديدين لتحديد الحق يف الحصول عليها ومقدار التعويض .
(أوال) – عنرص بلد اإلقامة -  (ثانيا) مستوى تكاليف العيش يف بلد االقامة - مقارنة مع تكاليف العيش يف هولندا.

 بالنسبة للمغرب تنطلق الحكومة الهولندية أن تكاليف العيش تقدر ب 60 يف املائة مقارنة مع تكاليف العيش يف هولندا.

انطالقا من  فئة معينة  يستهدف  ميز عنرصي  الهولندية من  الحكومة  تنطلق   - االقامة  بلد   - األول  العنرص  ما يخص  يف 
جنسيتها وبلد اقامتها اليشء الذي يتضمن ميزا عنرصيا خفيا مخالفا للقوان� الهولندية.

يف ما يخص العنرص الثاÈ تحديد مستوى التعويضات حسب تكاليف العيش يف بلد اإلقامة Æ يسبق  للقانون الهولندي أن 
اعترب يف  يوم ما  أن بلد االقامة يشكل مربرا قانونيا لتحديد تعويض ما، أو تخفيضه كيف ما كان نوعه, باستثناء التعويضات 

املنصوص قانونيا عىل عدم امكانية تصديرها.

هذا باالضافة اىل أن كِال العنرصين – بلد االقامة ومستوى تكاليف العيش فيه – ال أثر له� يف اتفاقية الض�ن االجت�عي 
يتعلق  ما  األورÎ يف  االتحاد  املغرب و  املربمة ب�  االتفاقيات  باالضافة لخرق  املغرب و هولندا (1972). هذا  املربمة ب� 

بحقوق الع�ل املنحدرين من املغرب.

ك� يجب االشارة اىل أن االجراءات التي كشفت عنها الحكومة املغربية ويقضة السفارة املغربية بهولندا لتتبع هذا امللف، 
Æ تحقق أية نتيبجة تذكر وأن هذه اإل جراءات جاءت جد متأخرة .

ويف هذا اإلطار نلتمس من مجلسكم املوقر تنظيم جلسة است�ع عمومية Òشاركة بعض األشخاص ذوي الحقوق و ممثيل 
تنسيق الجمعيات املغربية بهولندا و بعض اإلختصاصي� يف املوضوع من أجل إحاطة مجلسكم باملعلومات الرضورية حول 

تطورات الراهنة املتعلقة Òلف توقيف التعويضات اإلجت�عية.

تجدون رفقة هذه الرسالة ملف متكامل حول ”تخفيض التعويضات“. 

و تقبلوا منا فائق التقدير و اإلحرتام،

التوقيع باسم ”تنسيق الجمعيات املغربية ضد توقيف تعويضات التأمينات اإلجت�عية“ عبدو املنبهي
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