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 326اجللسة رمق حمرض 

ء : التارخي ٓخرربيع  29الثال سمرب 15(هـ 1442 ا  ).م2020 د
شار السيد : الرئاسة ن شامشاملس لس، عبد احلكمي  س ا   .رئ
ت قة  ثالث :التوق ق ة الثالثة وا ات وسع دقائق، ابتداء من السا سا

  .الثالثة عرش بعد الزوال
ٔعامل لثالث ساو د ٔسئ لسة خمصص :ا ىل ا ٔجوبة  ة لتقدمي ا

س احلكومة ل السيد رئ لسياسة العامة من ق   :حول املتعلقة 
ٔول -  عية" :املوضوع ا ج د  :امحلاية  ت التوح ٔية مقاربة لرحب رها

  "واجلودة واحلاكمة؟
ة ": الثاين املوضوع -  لهنوض بقطاعي السيا ٕاسرتاتيجية احلكومة 

ة يف ظل تداعيات  ؟والصنا ورو   "احئة 

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

لس س ا ن شامش، رئ شار السيد عبد احلكمي    :املس
  سم هللا الرحن الرحمي

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
ان، ن احملرتم ر ن الوز   السيد

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔحاكم ستور، واملادتني  100الفقرة الثالثة من الفصل  معال ب من ا

لس هذه 284و 283 شارن، خيصص ا لس املس يل  ا ، من النظام ا
ل  لسياسة العامة من ق ٔسئ املتعلقة  ىل ا ٔجوبة  اجللسة لتقدمي ا

ني  س احلكومة احملرتم، حول موضو   :ثننيإ السيد رئ
علق ب ٔول م عية امحلاية"ـاملوضوع ا ت  :ج ٔية مقاربة لرحب رها
د واجلودة واحلاكمة؟   "التوح

تعلق ب لهنوض بقطاعي "ـٔما املوضوع الثاين ف ٕاسرتاتيجية احلكومة 
؟ ورو احئة  ة يف ظل تداعيات  ة والصنا   "السيا

ٔعامل هذه اجللسة،  دول  ة يف  ٔسئ املدر ل الرشوع يف تناول ا وق
ٔم لسيد ا د من مراسالت ٔعطي اللكمة  ىل ما  لس  ني ٕالطالع ا

ت ال   .وٕا
ٔمني احملرتم   .اللكمة لمك السيد ا

لس ٔمني ا ٔمحد توزي،  شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

س احملرتم،   السيد الرئ
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

ان،السيد ن احملرتم ر   ن الوز
شارون احملرتمو   ن،السيدات والسادة املس

لنصوص  ب من جملس النواب  لس املوقر بتوصل املك بداية، خنرب ا
  :التالية
ٔن املعامالت  43.20مرشوع قانون رمق  - 1 ش يتعلق خبدمات الثقة 

  إاللكرتونية؛
ىل املرسوم بقانون رمق  70.20مرشوع قانون رمق  - 2 ملصادقة  يقيض 

مترب  30 ـاملوافق ل( 1442من صفر  12، الصادر يف 2.20.665 س
ار البيضاء؛)2020 ادة تنظمي القطب املايل  ٕ   ، املتعلق 

داث  76.20مرشوع قانون رمق  - 3 ٕ صندوق محمد السادس "يقيض 
ر   ؛"لالس

ة رمق  - 4 ذ قانون املالية  21.20مرشوع قانون التصف ف املتعلق ب
  .2018لسنة املالية 

ٔجوبة ا لس و ٔعضاء ا ٔسئ  سبة  ل لهيا، فقد توصلت ٔما  حلكومة 
رب  9الرئاسة يف الفرتة املمتدة ما بني  رخيه مبا ييل 2020دج   :ٕاىل 

ٔسئ الشفهية - ؛ 3: دد ا   ٔسئ
ابية - ٔسئ الك   .ٔسئ 8: دد ا

ارشة بعد  د، م ىل مو ٔننا سنكون  لس املوقر  ري، حنيط ا ٔ ويف ا
رشيعية، ختصص  امة  لسة  ىل هذه اجللسة، مع  راسة والتصويت 

ة من النصوص اجلاهزة   .مجمو
س   .شكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
ٔمني   .شكرا السيد ا

ٔول لهذه اجللسة واملتعلق  اقشة احملور ا ٓن، ٕاذا مسحمت، يف م رشع ا
عية"ـب ج د واجلودة واحلاكمة؟: امحلاية  ت التوح   "ٔية مقاربة لرحب رها

ٔنه طبقا لقرار  ر  ٔذ عها املنعقد صباح هذا و ندوة الرؤساء، يف اج
ٔسئ  ىل  ابة  س احلكومة لٕال لسيد رئ ارشة  ٔعطي اللكمة م اليوم، 
س احلكومة،  شارن، واليت توصلمت هبا، السيد رئ السيدات والسادة املس

ددها  ٔسئ تتعلق ٕاجامال جبوانب خمتلفة من  10كتابة يف وقت سابق، و
ج ، السيد موضوع امحلاية  ٔسئ ىل هذه ا ابة  فضلوا لٕال عية، ف

س احلكومة   .رئ

س احلكومة ين، رئ ن الع   :السيد سعد ا
  .سم هللا الرمحن الرحمي

ٓ وحصبه ىل رسول هللا و   .امحلد  والصالة والسالم 
س،   السيد الرئ

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة الوزراء واملس
برية يف البداية ال يفوتين  يف هذه املناسبة اليت شهد فهيا حتوالت 

هتنئة، جلال   ٔ ٔبد ٔن  دة الوطنية والرتابية، ٕاال  سبة لقضية الو ل مة، 
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رية، بدءا  ٔ ىل إالجنازات ا امل حفظه هللا، ولشعب املغريب قاطبة 
صلياهتا يف قة والصديقة ق ول الشق دد من ا ح  ٔمني معرب الكراكرات وف  بت

ٔيضا مبناسبة  ، و ا يت العيون وا خلصوص يف مدي ٔقالمي اجلنوبية،  ا
ي يعرتف مبغربية الصحراء وسيادته  ري، وا ٔ ٔمريك ا الن الرئايس ا إال

رابه   .ىل اكمل 
ود دبلوماسية مغربية  اءت نتاج  لقضية الوطنية  هذه إالجنازات 

، حف ال امل ادة  ، بتوجهيات وبق ٕالرصار فعا ظه هللا، مدعوما 
ذ املسرية اخلرضاء املظفرة  ٔظهره الشعب املغريب م ي  وإالجامع الوطين، ا

بلوماسية املتتالية نتصارات ا اية هذه    .وٕاىل 
الن نتصارات، ٕان  وٕا ٓخر هذه  س هو  ري ل ٔ ٔمريك ا س ا الرئ

ىل ا ٔعوام  ىل مر ا ن الشعب املغريب  ٔ لتفافه حول شاء هللا، فقد 
فاع عن هذه  ال امل حفظه هللا، واستعداده املسمتر  ادته،  ق

ستطيع ولك ما مي لك ما    .القضية 
بري يف مسار هذه القضية الوطنية، تبعته ٕاجراءات معلية،  ٕانه حتول 
د  ا واع صلية مبدينة ا ح ق ل قرار ف ٔمريك، م الن الرئايس ا هذا إال

ت امل  ة رمسيا يف ٕاداراهتا وسفاراهتا خريطة اململكة الوال ٔمرك دة ا ت
قوصة ري م   .املغربية اكم 

ال امل سابقا ٕان املغرب سيظل يف حصرائه والصحراء " :لقد قال 
لهيا ٔرض ومن  رث هللا ا ٔن  قة يؤكدها الواقع "يف مغرهبا ٕاىل  ، ويه حق

س ره  ٔمر ل ٔرض وٕان اكن هذا ا ىل ا ٓخرن، ٕاال الثابت  رتاف ا ينا 
رتافات  -ال حما  -ٔن موقف املغرب  ل هذه املواقف و زداد قوة مع م

ولية املزتايدة   .ا
دا دؤو  نتصارات يتطلب معال جامعيا و رصيد هذه  ٕان 
ٔن ننجح يف معاركنا الكربى ٕاال  ٔننا ال ميكن  ٔؤكد هنا  ٔن  ٔود  واصال، و م

اهبذا إالجامع الوطين    .وإالرصار الوطين والثقة يف املؤسسات والثقة ف بي
رخيا مرشفا  وا  ٔن املغرب واملغاربة  ٔؤكد  ٔن  ٔيضا  وامسحوا يل هنا 

ة وجتاع القدس الرشيف، وما  ٕاال  "ب املغاربة"جتاه القضية الفلسطي
يد  ٔ دد الت ىل جزء من هذا التارخي املرشق واملرشف، وهذا ما  شاهد 

س الفلسطيين ليه  لرئ ال امل  رب مباكملة  ٔ ي  يوان املليك ا بالغ ا
ة  ٔكد بوضوح ورصا ٔكد من محمود عباس، ٕاذ  ال امل حفظه هللا  ٔن 

ٔن  س الفلسطيين  ة يف مرتبة "لرئ املغرب يضع دامئا القضية الفلسطي
ٔن معل املغرب  ال امل  - قضية الصحراء، و م  ٔن معل و  -وهذا لكه 

ل  ٔبدا ال اليوم وال يف املستق كون  هتا لن  رسيخ مغرب ل  ٔ املغرب من 
ة ل حقوقه املرشو ٔ ى "ىل حساب نضال الشعب الفلسطيين من  هت ، ا

ال امل   . م 
ىل  ىل احلفاظ  ال امل  يوان املليك حرص  ٔكد كذ بالغ ا و

ساليم ملدينة القدس الرشيف الوضع اخلاص ملدينة القدس وحامية الطابع االٕ 
س جلنة القدس ه رئ ٔقىص وذ بصف د ا   .ولمس

  حرضات السيدات والسادة،
شارن  لشكر ٕاىل السيدات والسادة املس ه  ٔتو ٔن  ٔريد يف البداية، 
ٓين ذو راهنية حول  ىل تفضلهم بطرح هذا السؤال، وهو سؤال  احملرتمني 

ا لرحب ر  عية ومقارب ج د واجلودة واحلاكمة فهيا، امحلاية  ت التوح ها
لينا  ياز، وال ختفى  م عتباره ورشا وطنيا  برية،  ٔمهية  فهذا املوضوع ذو 
طلق حرص  ال امل حفظه هللا لهذا املوضوع من م العناية اليت يوهيا 
رامهتا  ات الفقرية مبا يصون  ة والف ات احملتا ات الهشة والف ىل الف اللته 

ىل ذ من املاكنة املمتزية اليت حيتلها وحيف ٔدل  عي، وال  ج سك  ظ ال
ٓخرها  ال امل ويف رسائ ويف توجهياته،  هذا املوضوع يف خطب 
ه  دد ف ي  رشيعية احلالية، وا ورة ال تاح ا اخلطاب املليك السايم يف اف

عية مجليع  ج عوة ٕاىل تعممي التغطية  املغاربة معتربا ال امل ا
ىل  ركز  ري مسبوق  بري و ٔمر يتعلق مبرشوع وطين  ٔن ا  4اللته ب

ٔساسية ت    :مكو
ٔقصاه هناية  - 1 ل  ٔ ارية يف  لصاحل  2022تعممي التغطية الصحية إالج

ىل املرض، سواء ما  22 ٔسايس  ٔمني ا د ٕاضايف من الت مليون مستف
س  ٔو  واء  ب وا   شفاء والعالج؛يتعلق مبصاريف التطب

شمل ما يقارب  - 2 ماليني طفل يف سن  7تعممي التعويضات العائلية ل
د مهنا  ستف راسة،  ٔرسة؛ 3ا   ماليني 

د حبوايل  - 3 خنراط يف نظام التقا ماليني من املغاربة،  5توسيع 
دون من معاش؛ ستف ن ميارسون معال وال    ا

ىل التعوي - 4 ٔمني  ستفادة من الت ض عن فقدان الشغل تعممي 
ىل معل قار ن يتوفرون  لمغاربة ا سبة    .ل

رى  ال امل مبناسبة ا يد بتارخي  19واكن   29لعيد العرش ا
ادة هيلكة 2018يوليوز  ٕ ام  لق لني املعنيني  ا احلكومة ومجيع الفا ، قد د

مع وامحلاي لربامج والسياسات الوطنية يف جمال ا ة شام ومعيقة 
جمها  ر ٔهنا، واكنت احلكومة يف  ش ات  عية، وكذا رفع اقرتا ج
عية والتغطية الصحية  ج احلكويم قد سطرت توسيع وحتسني امحلاية 

ل ذ ب ٔ هتا، والزتمت من  ٔولو   :ـــ مضن 
ٔحصاب املهن  - لعامل املستقلني و عية  ج ٕاخراج نظام التغطية 

زي الوجود؛  احلرة ٕاىل 
ستفادة من التعويض عن فقدان الشغل؛حتس - سيط   ني وت
 ٕاصالح مشويل ومستدام لنظام املعاشات؛ -
دد من إالجراءات والتدابري  - ىل تزنيل  مج العمل  كام تضمن الرب

ايل عي وا ج سك  رشية وال  .املتعلقة بتعزز التمنية ال

ارضة بقوة، ومي بتة،  عية وطنية  ٔولوية اج ٔيضا  ٔن يه  ٔقول  ٔن  كن 
ٔقل عقد من الزمن،  ىل ا ذ  ال، م ة يف هاذ ا اجلهود اليت متت حلد السا

يثة مة، ح ود  ٔن،  ،اكنت  ٔقول ب ٔن  عية، وميكن  ج لتوسيع امحلاية 
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ٔقول  ن من الزمن،  ٔو عقد ، هناك تطور ٕاجيايب طي هذا العقد  امحلد 
ن من  ن من  2024تقريبا  2004عقد دا عقد مة  الزمن، هناك حتوالت 

ىل كذ ٕاما  ٔكدت  وتطورات ٕاجيابية جسلهتا إالحصائيات الوطنية، كام 
لساكن والسكىن  وٕاما التقارر اليت خرجت بعد  2014إالحصاء العام 

لتخطيط ة  ، تقارر املندوبية السام   .ذ
ٔطفال دون سن اخلامسة من  ات ا دد وف  47ومن هنا فقد اخنفض 

 ٔ ٔلف سنة  22.16ٕاىل  2004لف سنة يف ا ، واخنفضت 2017يف ا
ات من  ٔ ات ا ة سنة  100.000من لك  227وف دة ح ٕاىل  2004ز

ة سنة  100.000من لك  72.6 دة ح ، وارتفعت التغطية 2017ز
مج  ،2017سنة % 61ٕاىل  2010سنة % 33.7الصحية من  ر وانتقل 

ٔو من دمع  سري من تغطية  ٔرس  طفل 700.000ت ٔو   700.000تقريبا 
ٔرس  ، مما سامه يف تقليص 2021طفل سنة  2.480.000طفل ٕاىل دمع 

سبة  ٔرامل ارتفع من صفر%57الهدر املدريس ب ٔيضا دمع ا ) 0( ، و
ٔكرث من  داثه ٕاىل  ذ است  180ٔرم و 100.000بطبيعة احلال م

مية) 180.000: املقصود( مي وي من  سبة الفقر يدمعون، واخنفضت  ي
ىل ذ إالحصاء 2014سنة % 4.5ٕاىل  2004سنة % 15.3 ٔكد  ، كام 

لساكن والسكىن   .العام 
تالية، واليت نعزت هبا،  ود حكومات م يل  هذه اجلهود املتوالية وا
ىل الرمغ  ٔن  ٔقول ب ٔن  رصيدها، ومن هنا ميكن  ىل  معلت هذه احلكومة 

و و  ل ا ت املزيانياتية يف مداخ احئة من الصعو ٔثريات  الناجتة عن ت
ذ  سمترار يف تنف ٔن احلكومة قررت  ورو واليت تعرفوهنا مجيعا، ٕاال 
ٔوراش املتعلقة  سرتاتيجي، ويف مقدمهتا ا ٔوراش ذات الطابع  خمتلف ا
طرق  ، س دد من إالجنازات يف ذ ٔيضا حققت  عية، و ج محلاية 

دد مهنا طي هذا العرض، ولك ر االتفاق ٕاىل  ٔخص  ٔن  ٔريد  ٔيضا  ن 
عي ل ريل  25 ـج دة يف التعويضات العائلية 2019ٔ ي تضمن الز ، وا

ٔخرى، وهذا  دد من إالجراءات ا ني العامني واخلاص من بني  يف القطا
عية ج   .يف صلب امحلاية 

  حرضات السيدات والسادة، 
، وا عية ببالد ج ٔن امحلاية  ٔهداف الكربى الشك  ليت يه من ا

راهات اليت ظهرت من  سعى مجيعا ٕاىل تعمميها اصطدمت بعدد من إال اليت 
شخيص اسرتاتيجي قامت به احلكومة سنة  ٔن من 2017الل  رز  ٔ ، و

لني  لني واملتد هتا، تنوع الفا دم التقائ لني و ت تعدد الفا د مج هذه الت
دم وجو  هنم،  سيق ف ب جع، تعدد وضعف الت د و د نظام اسهتداف مو

ة ة النفقات العموم ستدامة وجنا متويل وٕاشاكلية    .ٓليات ا
شود، اعمتدت احلكومة  ق إالصالح امل ة هذه إالشاكالت وحتق وملوا

ٔطلقت  ت حمددة، و ٔهداف ورها اكم ب   :ٔوراش 4مقاربة م
ج - ظومة امحلاية  دجمة ٕالصالح م داد سياسة م   عية؛ٔوال، ٕا

ٔساسية؛ -   نيا، توسيع التغطية الصحية ا
عية؛ - ج اية  دمات الر   لثا، تطور 
مع  - رامج ا ن من  د ظومة اسهتداف املستف رابعا، ٕارساء م

عي   .ج
دثت احلكومة يف مارس  ٔ هتا،  ٔوراش وضامن التقائ ع تزنيل هذه ا ولت

ادة  2018 ٔول مرة جلنة وزارية حلاكمة وق ظومة امحلاية و ٕاصالح م
مع و ية بني وزارية  عية، ومعها جلنة تق دة  4ج جلان وزارية، لك وا

ات  د القطا ٔ رئاسهتا ٕاىل  ورة، عهد  ٔوراش املذ ملكفة بورش من ا
ال ٔكرث ارتباطا بذ ا ة ا   . احلكوم

شارات واسعة  ٔطلقت احلكومة اس ة،  ة السام ت امللك لتعل ذا  وتنف
ظمي املناظرة  ظومهتا، توجت ب عية وم ج حول ورش ٕاصالح امحلاية 

عية يف نونرب  ج لحامية  ٔوىل  ، وشلكت فرصة لٕالملام 2018الوطنية ا
راسة  ت يف ت ا ال، وقد ث راهات الهيلكية اليت يعرفها هذا ا ٕاىل ٕال

اوز  ٔن يت عية جيب  ج ظومة امحلاية  ت كربىر  4ٔن ٕاصالح م   : ها
  ٔوال، رهان التعممي؛ -
د؛ -   نيا، رهان التوح
  لثا، رهان احلاكمة؛ -
  .رابعا، رهان التجويد -

ٓن ف خيص  نيا، عيةا ج محلاية  ٔوراش املرتبطة    :تزنيل ا

I - تعممي التغطية الصحية: 
ية لتعممي  دو زم ة، وضعت احلكومة  ة السام لتوجهيات امللك ذا  تنف

ىل مدى امحل شلك تدرجيي  عية الشام  ج شمل  5اية  سنوات، ل
ارش اكفة املواطنات واملواطنني   :شلك م

ٓخر  ،ٔوال ٔقصاه  ل  ٔ ارية يف    ؛2022تعممي التغطية الصحية إالج
  ، تعممي التعويضات العائلية؛نيا
الل هذه الفرتة؛ ،لثا د  خنراط يف نظام التقا   توسيع 
ٔفق  تعممي ،رابعا ، وهذا مضمن 2025التعويض عن فقدان الشغل يف 

 .اخلطاب املليك

لطلبة، واليت  انية  ٔن التغطية الصحية ا ٔشري هنا ٕاىل  ٔن  ٔريد  و
سهيل إالجراءات  ذ بضع سنوات فقط، قد عرفت بفضل  انطلقت م

ن من  د دد الطلية املستف  2018سنة  70.000تطورا رسيعا، وانتقل 
رتفع ٕاىل 2020-2019سنة  225.000ٕاىل حوايل  ٔن  طط هو  ، ومتىن وا
  .2021-2020سنة  300.000

ة املهنيني والعامل  ارية لف ف خيص تعممي التغطية الصحية إالج
ي  اصا، وا شاطا  زاولون  ن  ٔجراء، ا ري ا اص  ٔش املستقلني وا
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ىل قانونه سنة  داد سنة 2017صادق الربملان  ملراسمي ا 2018، وقد مت ٕا
ة اخلاصة بعدد من  ىل النصوص التطبيق املؤطرة، ومتت بعد ذ املصادقة 
ل التغطية  لت يف املسار د ٔداء ود ٔت ا لت فعال بد ات، واليت د الف
ة  ة القوابل، ف ة املروضني الطبيني، ف ة العدول، ف ارية، ف الصحية إالج

ني، كام ن السياح ة املرشد داد املرسوم املتعلق  املفوضني القضائيني، ف مت ٕا
ة املهندسني املعامريني   .بف

ات سائقي  ، مت ٕاطالق سلس املشاورات مع ف وموازاة مع ذ
ساخ  اتيني وال ار واملقاولني ا ٔجرة والصناع التقليديني والت سيارات ا
ني  انني والفال ى احملامك واملوثقني والف ولني  القضائيني والرتامجة املق

ٔسنان والصياد واملهن شبه واملهند ٔطباء ا ٔطباء و ني وا سني الطبوغراف
نات ٔم ة والت شطهتم يف جماالت املالية واحملاس ٔ   .الطبية واملهنيني املزاولني 

ار واملقاولني  ات الصناع التقليديني والت وقد وصلت املشاورات مع ف
ول ساخ القضائيني والرتامجة املق ٔطباء وال اتيني وا انني ا ى احملامك والف ني 

هنائية ل ا قدمة، ورمبا نقول املرا ل م   .مرا
عية  ج ٔن املهنجية املتبعة يف تزنيل التغطية  وجتدر إالشارة ٕاىل 
شاور  ٔجراء، تعمتد ال ري ا اص  ٔش لفائدة املهنيني والعامل املستقلني وا

ات املهنيني املعنيني، كام مت يف  قانون املالية لسنة املسبق وٕارشاك خمتلف ف
داث املسامهة املهنية 2021 م فقط، ٕا ٔ ذ  ليه الربملان م ي صادق  ، وا

ل، تبعا  ىل ا لرضيبة  اتيني اخلاضعني  اص ا ٔش دة لفائدة ا املو
اتيني   .لنظام الرحب اجلزايف، ولفائدة املقاولني ا

صف لها ادل وم سط و داث نظام م تني وهيدف هذا إالجراء ٕاىل ٕا
نية  رب مسامهة  لهيم،  سيط النظام اجلبايئ املطبق  رب ت تني،  الف
عية،  ج ل والرمس املهين والتحمالت  ىل ا دة، تضم الرضيبة  مو

بري ف خيص تعممي التغطية الصحية   .وسيكون هناك حتول، ٕان شاء هللا، 
ىل اري  ٔمني إالج ة لهذا التوسيع التدرجيي لنظام الت املرض،  ون

دة الطبية  ن من نظام املسا د دد املستف ٔيضا والتحسن املسمتر يف  و
د" سبة التغطية (RAMED1)" رام  %68.8الصحية ٕاىل ، ارتفعت 

ي من هذا 2015سنة % 52مقابل  2019سنة  هت ، وٕان شاء هللا عندما ن
زيد عن  يثة، سنصل ٕاىل ما  ه خبطى ح سري ف ي  من % 90الورش ا

اتسبة التغ  ال هذه الف   .طية الصحية بعد ٕاد
ي عرف دعام وعناية  رصيدا ملا مت ٕاجنازه، ورسيعا لهذا الورش ا و
ة بتعممي التغطية الصحية،  ت السام الل التعل رميني، الس من  مولويني 
اوز احلكومة احلالية  ا وطنيا يت واليت جعلت من هذا الورش ٕاصال

متزي سنة  ارية لعم 2022و 2021فس ىل تعممي التغطية الصحية إالج ل 
ىل النحو التايل 14بتلكفة سنوية تقارب  ة  مليار  5.4: مليار درمه موز

ني،  الل مسامهة املؤم مت متويلها من  مليار درمه تتحملها  8.4درمه س

                                                 
1 Régime d'Assistance Médicale 

 ُ و يف ٕاطار تضامين، و ، وجزء 2021رمج جزء مهنا يف قانون املالية ا
ٕان شاء هللا، هذا ف خيص تعممي  2022ن املالية ين سيربمج يف قانو

ارية  .التغطية الصحية إالج
لتعويضات العائلية نيا، ارشة بعد  :التوسيع التدرجيي  مت م وهذا ما س

دات شهرية لفائدة  ح مسا ي يعين م ارية، وا تعممي التغطية الصحية إالج
ٔطفال،   3 ائلية ل ىل شلك تعويضات  ٔرسة   7سهتدف حوايل ماليني 

متدرس؛  ماليني طفل يف سن ا
د خنراط يف نظام التقا د ل  :لثا، توسيع قطاع  سبة لتعممي التقا

عية  ج ٔن انطلقت معلية توسيع امحلاية  شيطني، وبعد  لفائدة الساكن ال
زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش لفائدة املهنيني والعامل املستقلني وا

اصا د ٕالزايم لصاحل شاطا  شاء نظام تقا سري حنو ٕا ٓن  ه ا ، فٕان التو
د  رمية بعد التقا متتع حبياة  سمح هلم  ، مبا  شيطة العام ات ال اكفة الف

ادل ومستدام؛ ٔساس نظام   ىل 
ٔفق تعممي التعويض عن  :رابعا، تعممي التعويض عن فقدان الشغل يف 

ىل شغل قار، فٕان احلكومة حريصة فقدان الشغل مجليع الساكن املتوفرن 
ال، مع ٕاعطائه دفعة  ه يف هذا ا ٔطلق ي  ىل استكامل وجتويد الورش ا

ٔفق  ل بلوغ هدف التعممي يف  ٔ   .2025ديدة وقوية من 
ي سبق ٕاقراره  ٔن التعويض عن فقدان الشغل ا وجتدر إالشارة ٕاىل 

03.14ٔمبوجب القانون رمق  بة ا ي هيدف ٕاىل موا ي فقد مع ، ا ري ا
ة عن ٕارادته ار ة ظروف  رشوط  6يضمن  تعويضا ملدة  ،ن ٔشهر 

ح احلق يف التعويض عن  ٔمني تف حمددة، كام تعترب فرتة التعويض مبثابة مدة ت
ساب  عتبار يف ا ذ كذ بعني  املرض ويف التعويضات العائلية، وتؤ

د، كام يوفر هذا النظام  الل هذه الفرتة احلق يف راتب التقا ري  ٔ ل
ه يف سوق الشغل ادة ٕادما ٔهيل ٕال ادة الت مج ٕا ر رب  بة    .موا

ذ سنة  زي التنف ذ دخو  ن من هذا النظام م د دد املستف وقد بلغ 
رب  2016 اية شت ه  2020ٕاىل  دد  77.826ما مجمو د، وبلغ  مستف

ة   .مليون درمه 962التعويضات املمنو
مي ه ٔجنزت احلكومة  3ذا النظام بعد ويف ٕاطار تق سنوات من تطبيقه، 

راهات حتول  ت وإال لصت ٕاىل وجود مج من الصعو ميية،  دراسة تق
راسة  ادا ٕاىل نتاجئ هذه ا ه، واس اة م ٔهداف املتو ق الاكمل ل دون حتق
الكتفاء بوجوب  ستفادة  سيط مسطرة  روم ت داد مرشوع قانون  مت ٕا

ىل فرت  ٔمني بنظام الضامن التوفر  عي ال تقل عن ة الت  يوما من 780ج
دون  ،الل السنوات الثالث السابقة لتارخي فقدان الشغل اكشرت 

دد  رية، ٕالغاء ذ  ..من فرتة العملاشرتاط  ٔ م العمل يف السنة ا ٔ من 
ن من التعويض، وهو مرشوع  الرشط، وذ هبدف رفع د دد املستف

ي ٔقرب  القانون ا ىل وضعه يف مسطرة املصادقة يف  ستعمل احلكومة 
ال، وتقريبا مرشوع القانون موجود ٓ   .ا
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II -   عية؟ ج بة لورش تعممي التغطية  ٓن التدابري املوا   ما يه ا
عية وحتسني حاكمهتا، لض ج جع لعملية تعممي التغطية  امن تزنيل 

ىل تزنيل مج من إالجراء ىل اخلصوص ف سهر احلكومة  متثل  ات 
  :ييل

ذ  :حتسني ومالءمة إالطار القانوين واملؤسسايت .1 الل تنف من 
ٔمني الصحي، وقد صادق  لت لصندوق املغريب  إالصالح املؤسسايت املتعلق 
ىل حتوي ٕاىل مؤسسة  ٔن معلت احلكومة  ىل قانونه، وذ بعد  الربملان 

عتبارية  لشخصية  متتع  ة  ل حمل معوم ستقالل املايل، لي و
ٔمني  عي يف تدبري نظام الت ج ياط  ح الصندوق الوطين ملنظامت 
لقطاع العام، وذ مبا ميكن من حتسني  ىل املرض  ٔسايس  اري ا إالج

ٔنظمة التغطية الصحية ادة  ه وحتسني ق   .حاكم
ا ملراجعة القانون  دت مرشو ٔ ٔن احلكومة  املتعلق  65.00كام 

ام  ٔساسا توطيد  روم  ي  ٔساسية، وا هاذ املراجعة  -لتغطية الصحية ا
لرقابة والضبط يف هذا  - هيئة  ٔمني الصحي  لت ام الواك الوطنية  توطيد 

دة الطبية  رة لنظام املسا ال، مع حتديد الهيئة املد د"ا ٕالضافة ٕاىل "رام  ،
ه مع ا ة يف حتيني مرشوع القانون املعدل ملالءم ة السام لتوجهيات امللك

ا  ٔفق وضعه يف مسطرة املصادقة، هذا يتضمن ٕاصال خطاب العرش، يف 
د دة الطبية رام   .ذر لنظام املسا

داد دراسة اكتوارية حول  هتاء من ٕا ىل وشك  ٔن احلكومة  كام 
دة الطبية  د"ستدامة املالية لنظام املسا ن، "رام ٔساس حمور ىل   ،

دة الطبية متثل ا ن من نظام املسا د لمستف ة  ميوغراف ٔول يف التوقعات ا
د" لفرتة ما "رام ، ب 2030ٕاىل  2020بني  والنفقات املتعلقة هبذا النظام 

مي التلكفة السنوية لنظام  د"هيم الثاين تق يف صيغته احلالية وكذا يف  "رام
ورة ة لنفس الفرتة املذ نية املقرت ٔم ٔن توفر هذه صيغهتا الت ظر  ، وي

لهيئة اليت  رتازية  ية و داد دفرت التحمالت التق ٔرضية ٕال راسة  ا
ال لكف بتدبري هذا النظام مستق   .س

لمنظومة الصحية الوطنية .2 دد من  :إالصالح العميق  فهناك 
ٔفق سنة  ة يف  د 2025إالجراءات املدجمة يف خمطط الص س ي  ، وا

ا 3ٔساس ٕاىل  ٔساسيةد   :مات 
هنا وحتسني الشبكة   - ات هبدف حتس تنظمي وتطور عرض العال

ات ة لهذه العال اية الصحية  ،العموم وحتسني شبكة مؤسسات الر
لعامل القروي،  ات الصحية  ٔو الب ٔولية، تطور اخلدمات الصحية  ا

ٔرسة؛   وتطور حصة القرب وتطور حصة ا
ة الو  - امة الثانية، تقوية الص ٔمراض، ا طنية ورامج حماربة ا

ستفادة مما مت  ٔولوية وطنية،  ٔم والطفل  رامج ا وشمل تعزز 
ات اخلاصة،  يا ح مي الربامج السابقة، تعزز حصة ذوي  من تق
ة  لص طط الوطين  ٔمراض السارية، حتيني ا تقوية حماربة ا

ٔمن الصحي؛   النفسية والعقلية وتعزز اليقظة الصحية وا
دام املوارد  - امة الثالثة هتم تطور حاكمة القطاع ورشيد است ا

رشية وحتسني  واستعاملها، وشمل معاجلة اخلصاص يف املوارد ال
ة  .ظروف العمل وحتفزي املهنيني يف جمال الص

سهتداف .3 ظومة  لهيا  :حتسني م ٔن  2هاذي حتدثنا  املرات، ذ 
عية وتطور ج ٔهدافها ٕاال  مجموع اخلدمات  عية لن تتحقق  ج امحلاية 

الل ضبط وحتديد الرشوط املوضوعية، اليت جيب توفرها يف  من 
دة من هذه الربامج ات املستف ٔو يف الف ن  د   .املستف

ىل تزنيل  رشيعي، تعمل احلكومة  ويف هذا إالطار بعد ٕامتام الورش ال
ضيات القانون رمق  ن من املتعلق مبنظومة اسهت 72.18مق د داف املستف

الت، وينصب العمل  لس داث الواك الوطنية  عي وٕا ج مع  رامج ا
لساكن،  ل الوطين  لس ٔوىل  صتني رمقيتني تتعلق ا ىل ٕاجناز م اليا 
ٓليات  د، وهذا سميكن من توفري  عي املو ج ل  لس وتتعلق الثانية 

مع ب  سجيل واسهتداف املستحقني  دة ل ام، مو ط  ىل نظام تنق ناء 
ن من  د ت املرصح هبا من طرف املستف ة البيا وكذا التحقق من صدق

ل د الشوية د ه وا ٔن النظام احلايل ف مع، ذ  مبعىن ال ميكن  ..رامج ا
مع ما  رامج ا ن استفدو من  د اها، ميكن يش و قة اليت نتو من هذه ا

ن ما اس  د عندمه احلق،  وماتفدوش وهعندمهش احلق، وميكن يش و
الل هذا الورش، ٕان شاء هللا،  الل هاتني املنصتني ومن  لكن من 
ن املنصتان  ل ها الالت املوجودة، وستد خ اوزو هذه  ادي نت

ىل  2022اخلدمة سنة  ٔفق تعمميها  ٔوىل يف  ة مكر  يف ٕاطار جتربة منوذج
  .ٕان شاء هللا 2025و 2023مجموع الرتاب الوطين بني 

ستدامة .4 ٔنه  :ضامن  متويل، ذ  الل تنويع مصادر ا وهذا  -من 
ٔسئ  ل هذه  -مما ورد يف بعض ا ستدامة د ل  ت د ٔشنو يه الضام

  الربامج؟
ٔوىل، هو  -  نالضامنة ا د دة املستف يل  :توسيع قا شمل مجيع ا ل

ٔمني يعين مجيع املواطنات واملواطن ل الت دة عندمه احلق د ني، ٕاذا وسعنا قا
دة  نات بقدر ما كتوسع قا ٔم يل عندمه معرفة ف خيص الت ن ا د املستف
ٔن  ىل  لتايل فسنعمل  ل النظام، و ميومة د كون ا ن بقدر ما  د املستف
ٔجراء  ري ا شمل هذه التغطية الصحية لك املهن احلرة واملستقلني 

ريمه    .متوسيع ضامن استدامة النظاال في ف ،و
ملناسبة ٕاذا بغيتو تعرفو عند   :و

ني - ار واحلرف ل  580.000حوايل  :الت كونو د ادي  يل  ا
ن د   ؛املستف

ني -   ؛1.600.000 :والفال
  ؛1.500.000تقريبا  :الصناع التقليديون -
  ؛220.000 :السائقون -
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  ؛200.000تقريبا  :املهن احلرة املنظمة -
اتيون - ٓن ا :املقاولون ا لني ا زيد  200.000ملس ٔقل، وقد  ىل ا

  .ددمه
ن سزييد عن  د دد املستف زيد  ادي  ٔنه  مليون تقريبا،  6معىن ذ 

لتايل  ادي هاذو ن مبعىن ٕاذا زد ذوي احلقوق  د ٔما املستف و املعنيني، 
  .مليون تقريبا خشص 12ٕاىل  11نوصلو ل 

داث املسامهة املهنية امل ،الضامنة الثانية -  دةٕا ذ  :و واليت حتدثنا عهنا م
ل وفق نظام الرحب اجلزايف،  ىل ا لرضيبة  قليل، واليت تعين اخلاضعني 

يل ه رهتم وا ن ذ دد من هؤالء ا ٔن  ما نظام الرحب عندمه هو نظام و ذ 
ى ٕادارة الرضائب  خنراط يف هاذجزايف  ة يف  سريا لهذه الف و، ت

د الرحب التغطية الصحية تدارت هذه امل  دة، وهذا وا سامهة املهنية املو
ني،  لو فهيا احلرف ادي يد ار،  لو فهيا الت ادي يد ات  بري لهذه الف
ادي  يل  دا ا ات واسعة  ات ويه ف ريمه من الف الصناع التقليديني، و
دة بدفع  الل هذه املسامهة املو لكف من  ادي  و يه  ٔن ا يعين 

يل كتعنهيم عي ويف هذا،  املساهامت ا ج لضامن  ٕاىل الصندوق الوطين 
ٔيضا لالستدامة   ؛ٕان شاء هللا، ضامن 

عي"تعزز موارد  - ج سك  عية وال ج  "صندوق دمع امحلاية 
عية  ج ٔساسا حصي املسامهة  ديدة تتضمن  ل  ضافة مداخ ٕ

خول ىللتضامن  ح وا ٔر يل  ،ا ة، ولكن ا ا هذه مؤق دامئة يه و
ىل إالطارات املطاطية،  سهتالك املفروضة  ىل  لية  ا املكوس ا
عي  ج سك  عية وال ج ل دمع امحلاية  لتايل هذا الصندوق د و

دة الطبية  لو غمتيش ٕالجناح نظام املسا ل د يل جزء من املداخ د"وا " رام
د سا ٔن  ٔيضا ميكن  عية، و ٔخرى اج رامج  ادي حتول من بني   ،

ات الهشة والفقرية، يف  لف لو ٕاىل تعممي التعويضات العائلية  ل د املداخ
و ٕالضافة ملساهامت املزيانية العامة    .املر املوالية، وذ 

ٔشري -  ٔن  ريا، ال بد  ٔ ٔن  و جتميع وعقلنة خمتلف الربامج ٕاىل 
عية ج ة ٕاىل الف :واخلدمات  ات الهشة والضعيفة، وال س ت املو

بري من  ة لعدد  رصيد إالماكنيات املادية املو سميكن ٕان شاء هللا، من 
ق تعممي التعويضات العائلية 100الربامج تفوق  ٔفق حتق مج، وذ يف    .ر

دا  .5 م  رافعة لتعممي التغطية وهذا  ري املهيلك  هو ٕاصالح القطاع 
ٔن تعممي التغطيالصحية حن نعترب  ش هاذ ، ف ة هو رافعة  ة الصحية من 

يلك، وبقدر مال يتحول ٕاىل قطاع  ري املهيلك يتحول ٕاىل قطاع  القطاع 
دة،  لتغطية الصحية، فهاذ املسامهة املهنية املو يلك يصبح ذ رافعة 
ني  ع املزيد من احلرف ٔدوات اليت ستق ٔداة من ا ٕان شاء هللا، ستكون 

ري  ه فائدة واملهنيني يف القطاع  ٔن ف لقطاع املهيلك  اق  املهيلك لاللت
  .حمققة

III - عية ج اية    :حتسني جمال الر

الش؟ شري   ل يف امحلاية  وهذا بغيت  ٔن حىت هو يد
ىل  ٔن احلكومة معلت  عية، ذ  عيةج ج اية  ، حتسني الر

عية، وذ ج لحامية  ظور  عتبارها جماال داعام وممكال  يف ٕاطار م
ات الهشة، وقد  ل الف ٔوال، تطور مجيع الربامج د شامل، وقد مشل هذا، 
ات الهشة وحىت  لف ة  عية املو ج ٔن مجيع الربامج  قلت مرارا هنا 
ر  ٔخص  لها، و املتوسطة والضعيفة لكها دمعت وزادت املزيانية د

ي وصل اليوم ٕاىل  ٔرامل وا مج ا ر ٔرم مدمعة  107.000انطالق 
ٔيضا صندوق دمع  181.000و مع الشهري، و د من ا ستف مية  مي وي ي

م  يل حىت هو  اقة، ا اص يف وضعية ٕا ٔش عي لفائدة ا ج سك  ال
 2015مليون درمه ما بني  680دا، وقد بلغت دعومات هذا الصندوق 

ه  2019و ية وا 35.000واستفاد م زة خشص من املعينات التق ٔ
ىل  زيد  ٔو ما  ، واستفاد ما يقرب  طفل وطف من دمع  15.000البدي

متدرس مببلغ وصل سنة    .مليون درمه 167ٕاىل  2019ا
اص يف وضعية  ٔش ل لفائدة ا ٔما خبصوص متويل املشاريع املدرة 

اقة، فقد مت بني  مرشوع  2000متويل ما يقرب من  2020و 2015ٕا
ىل زيد    .مليون درمه 70 بغالف مايل 

عية ج اية  الل ٕاصدار  :ٕاصالح مؤسسة الر وهو ما مت فعال من 
دد  65.15القانون  ٔن  ٔشري ٕاىل  ٔن  ٔريد  ٔيضا  املتعلق هبذه املؤسسات، و

عية ببالد يبلغ  ج لعامل القروي، % 44مركزا،  4248املراكز  مهنا 
ٔكرث من نصف مليون خشص، ك دماهتا  ام قدمت مؤسسة واستفاد من 

رمس سنة  مليون درمه لفائدة  159دمع مايل قدره  2019التعاون الوطين 
دماهتا ملا يقرب من  1066 عية، توفر  ج اية  لر  100.000مؤسسة 

د   .مستف
ضيات خمتلف هذه  بة تفعيل مق داد دراسة ملوا وقد مت الرشوع يف ٕا

ية ٓليات التق ة، هبدف حتديد ا والتدبريية الكف بضامن  النصوص التطبيق
ملعايري املعمتدة، بطبيعة احلال  عية  ج اية  د خمتلف مؤسسات الر تق

عية لكرثهتا  ج اية  ٔقمل مع القانون اجلديد خص هاذ مؤسسات الر ها تت
ٔقمل معه تدرجييا65.15 ٔقمل معه ويه تت   .، وٕان شاء هللا، س

لتمنية لثا، ىل  دمع املبادرة الوطنية  ٔن احلكومة معلت  رشية، ذ  ال
رشية يف  لتمنية ال دة حوايل مليار درمه يف مزيانية املبادرة الوطنية  ز
ىل مستوى  سهم يف تدارك كثري من اخلصاص  سخهتا الثالثة، مما س
اص يف وضعية  ٔش بة ا ٔساسية وموا ات التحتية واخلدمات ا الب

ق ل، إالدماج  ه هشاشة، حتسني ا مع املو لشباب، تعزز ا صادي 
دة ال الصا ٔج رشية ل   .لتمنية ال

عي ج نة العمل  مة، هذا جزء من  :تنظمي  وهذه حىت يه 
ظومة امحلاية  ٔو ٕاصالح م عية  ج ل امحلاية  مج من البداية د الرب
ن العاملني ني مزاو  الل تق ه، وذ من  ا م ي انطلق عية ا  ج

عيني، وقد صادق جملس احلكومة يف  ىل القانون  2020ماي  28ج
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عي  45.18رمق  ج عيني املنظم ملهنة العامل  ج لعاملني  املتعلق 
عيني ورشوط  ج لعاملني  ات املولكة  وحتديد رشوط ممارسهتا والصالح

ل ىل مصادقة    .ربملانمزاوهتم لهذه املهن، وهو املرشوع املعروض 
الل  ساء، وذ من  ل صادي  ق لمتكني  مج الوطين  تعزز الرب
ة  ٓم ة املالمئة ا ٔهيل الب ال، ومهنا ت ة يف هذا ا دد من الربامج املو
لمرٔة  صادية  ق لوضعية  ساء لالرتقاء  ل صادي  ق لمتكني  واملستدامة 

ريه م هنا من وسائل إالنتاج، و ة ٕاىل املرٔة القروية، متك ن الربامج املو
ساء  ل سبة  ل ستدرك اخلصاص املوجود يف جمال املقاو  معها ل خصيصا 

ل ٔخهيا الر ملقارنة مع    .ويف جمال العمل 
ٔطلقهتا احلكومة،  دد من الربامج  ٔوراش و دد من ا هناك ٕاذن 

حجا، ٕان شاء هللا، عند ٔت فعال، وبعضها حيقق تقدما مضطردا و  وبد
لمهن احلرة  سبة  ل مج تعممي التغطية الصحية  ر رامج وخصوصا 
، تنطلق  رامج، امحلد  ٔجراء، ويه لكها  ري ا ٔجراء واملستقلني  وا
دد  كونو هنينا  ل هناية هذه السنة  بطريقة ٕاجيابية، ومتىن ٕان شاء هللا ق

عية، سواء ا ج م يف التغطية  ة، ٕادما لتغطية الصحية م من هذه الف
ش الكرمي ٕان شاء هللا د، مما سيوفر هلم الع   .ٔو التقا

دا،  م  ٔن هذا املوضوع هو موضوع  ىل  ري  ٔ ٔ بغيت نؤكد يف ا
عي يف  ج ع االتفاق  ٔرشت يف البداية ٕاىل توق ي  25ٔ  ريل، وا ٔ

دد من إالجراءات املهمة ا ٔيضا ٕاىل  ٔرشت  ضيات و دد من املق ليت تضمن 
ل  ٔن املغرب مق ٔ كنظن ب ٔوراش تعممي التغطية الصحية،  بت خمتلف  وا

ني  شلك دمع  3يف سن ري مسبوقة، وهذا  ىل قفزة نوعية  سنوات مق 
ٔنه يف  ٔظن ب  ٔ ات الهشة و لف شلك دمع  لمواطنني،  لقدرة الرشائية 

سبة  سبة الفقر ستقل ب ٔقل عام يه %70السنوات املق  ليه ىل ا  
سبة  ليه اليوم، وقد اخنفضت ب من  %70اليوم، وقد اخنفضت عام يه 

قة2014 ـل 2004   .، هذه ٕاحصائيات دق
ليمك ورمحة هللا وراكته   .شكرا جزيال والسالم 

س   :السيد الرئ
س   .شكرا السيد الرئ

ىل جواب السيد  با  ة، تعق مو الت الفرق وا ٓن ٕاىل مدا قل ا ن
س احلكومة   .رئ

ٔصا واملعارصة   . ٔول لكمة يف هذا إالطار لفريق ا

شار السيد العريب احملريش   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

س احلكومة،   السيد رئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون، شارات واملس   السيدات والسادة املس
ٔصا واملعارصة، بغينا نو  مس فريق ا ملبادرات يف البداية،  هو 

ال  ل  ل صاحب اجلال هللا ينرصو، يف اتصال د والقرارات الكربى د
دة  لو رتاف  ال ٔمريك  س ا اع الرئ ٔمريك، ٕاق س ا امل مع الرئ
 ، ا صلية يف ا داث ق ٕ ٔمريك  س ا اع الرئ الوطنية وكذ ٕاق

س ، نرصه هللا، مع الرئ ال امل ل  الفلسطيين، ٕالبالغ  واالتصال د
يل حتظى  م ا ه ة حتظى بنفس  ٔن القضية الفلسطي س الفلسطيين ب الرئ

  . به القضية الوطنية
الء معرب  ،كذ ال امل يف ٕا ل  ملبادرة احلكمية د بغينا نوهو 

ساريو من معرب  الكراكرات بدون ٕاهراق قطرة ل البول دم وطرد العصابة د
  .الكراكرات

س احلكومة احملرتم، السيد   رئ
ل  بلوماسية احلكمية د ال امل وا يل قام هبا  هودات ا هذه ا
س احلكومة، ونطلبو من السيد  مك، السيد رئ ال امل بغينا نطلبو م
د  نتو يف وا ٔم د السيدة مسيهتا  ق يف وا ح حتق س النيابة العامة ف رئ

يل دار ب ل الناس مهنم ا ة د مو ت، مهنم ا يل دار بيا ات، مهنم ا ال
ٔن  يل شكك ومىش بعيد وقال ب عية ومهنم ا ج يل كتب يف املواقع  ا
د  ٔول، مهنم وا ال ويلغي القرار ا س مستق هذا القرار ممكن جيي الرئ

ري معقو يل يه  ل القرارات ا ة د مو   .ا
ال ل  خلطاب د س احلكومة،  رمك، السيد رئ  امل يف وبغيت نذ

ال امل 2014 ٔكرب، قال  ىل قول هللا  كون "،  ٔن  ٔي خشص ٕاما 
ٔنه  س هناك مرتبة وسطى بني الوطنية واخليانة، كام  ائنا، فل ٔو  وطنيا 

ٔن  ات يف الوطنية وال يف اخليانة، فٕاما  س هناك در  كون الشخصل
ائنا كون  ٔن  ال امل"وطنيا وٕاما  م  ى  هت   .، ا

س النيابة وله و لرئ و اللمك ت س احلكومة، ومن  ذا، السيد رئ
سامء  راب هذا الوطن، ومغطيني  شني يف  ا س  كونو  ش  العامة ما ميك
ل هذا الوطن،  رشبو ماء هذا الوطن وعندمه البطاقة د هذا الوطن، وت

سبو من  يل ) la gauche( ـل) la droite(ولكن ت حلقد والبغض ا
ٔمراعطامه هللا ق يف هذا ا ح حتق   .، تنطلبو ف

ل امحلاية  لموضوع د رجع  ش  س احلكومة،  ، السيد رئ كذ
الل  ٔمور من  ل ا ة د مو د ا يين من وا قة عف عية ويف احلق ج
 ، رتو عية ذ ج عية، وامحلاية  ج لمك ف خيص امحلاية  املدا د

خل س احلكومة،  ال امل يف السيد رئ ل  ٔ نقول 2018طاب د ، و
، يف  ..لمك ال امل ل  د الفقرة من اخلطاب د ليمك وا : 2018نقرا 
ٔكرث من " ٔن جند  س من املنطق  عية  100فل ج مع وامحلاية  مج  ر

ة بني  رامه، مش رصد لها عرشات املليارات من ا ٔجحام و من خمتلف ا
ا نيالعديد من القطا لني العموم ادي نعطيك، "ت الوزارية واملتد ، و

ر املالية يف  اهبا لنا وز د الورقة  س احلكومة، وا القانون  هاذالسيد رئ
  .املايل

ال امل هللا ينرصو يف  لهيم  لكم  يل  ، 2018هذه الصناديق ا
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د  اب لنا وا ر املالية  ل الربامج، السيد وز ت د ش ىل ال لكم  و
ن  الوثيقة ىل الصناديق اخلصوصية اك ليه السؤال  ا  ل  12ميل طرح د

عية، فهيم  ج يل يه تدمع الربامج  رمه،  31الصناديق ا ل ا مليار د
رمه، وها 13رصفت مهنا احلكومة  ل ا ال  ذمليار د ل  اخلطاب د
ل  2018امل هللا ينرصو يف  ة د ل التوصيات، مجمو ة د مو د ا وا

رسع هبا ش  يل طلب من احلكومة    .القضا ا
يل عندمه  ٔن هذه الصناديق ا س احلكومة، مبا  ري قولو يل، السيد رئ

ل البالد واش  عية د ج لقضا   31ذيك املبلغ من  شيطو منالقة 
ري  نني، ومعنا السيدة  13رصفت  املليار؟ واش املعاقني عند مز

يا ح رة، ذوي  ات اخلاصة، عرفت اخلصاص والنواقص واملشالك الوز
ر،  و، السيد الوز يل اكينة وانتوما مشيطني هاذ املبالغ لكها؟ واش عرف ا

ليه سيد يف  لكم  يل  ٔطفال خص وقال  2018النقل املدريس ا نا ذاك ا
ميشيو يف النقل الرسي، خصنا نوفرو  يل تيجيو من املدارش ومن القرى و ا

د ماهلم نقل يليق مب  ، درمه وا ا صاحب اجلال ل الر  ستوى د
مي ا صاص عند سن خ الس إالقلميية ذات  رؤساء ا ا  عطيتوهش، اح

ال  ل  ر، وهاذي اكينة يف اخلطاب د ما اعطيتوهش، السيد الوز
  .امل

يل  ن، املسنون، دمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة ا ٔطفال املرشد ا
ال امل يف  اكينة يف اخلطاب ل  يل 2018د د ا ل العديل املو ، الس

ة  مو د ا ل وقلت وا لكمت ق ادي ينقذ بالد من ذاك العجز ويه 
ل  جلاحئة د ري  رمك  ه حق، فعال ونذ رو و دالناس استفادو بدون و

س احلكومة،  ٓخر كنت هنا، السيد رئ توها، الشهر ا ٔسف تب ول
مك ٔ ٔتنا قلت ب ٔنتوما احلكومة اعطيتو وفا مع اعطيتوها  5  داملليون دا

س احلكومة،  لمغاربة الضعفاء، الفقراء، ما اعطيتوهاش انتوما، السيد الرئ
ات  ال امل مليل  ٔعطاها  ، اعطاوها هاذ الربملانيني،  ٔ اعطيهتا 

ال امل يف الصندوق اجلاحئة وسامهو املغاربة اكملني،  مه اجلاحئة وسامه 
ٔعط لمغاربة خوهتم، احلكومة ما  يل اعطاو    .شاا

ٔعطت حىت  33 يل اكنت يف صندوق اجلاحئة احلكومة ما  مليار ا
هلم  ىل إالخوان د هلم وصدقو  لكرم د لعكس املغاربة مجعو  مي،  سن
س احلكومة،  ٔمور، ال، السيد رئ ل ا ة د مو د ا ش وفر وا وشيطو 

ش  ري  د العمل ما يش ٔ تنقل  ىن وا ٔنه احلكومة جتي وت ما نقولوش ب
ٔو  ىل الربامج  ش  ا مازال ما هرض ارك ومسعود، اح لمك م يل د لها، ا د
ال امل  ل  ىل اخلطاب د ري  ا هرض  ل احلكومة، اح مج د الرب
ىل هاذ إالسرتاتيجية  يل خص احلكومة تلزتم وجتاوب  ه التوصية وا يل ف ا

س احلكومة، ما قدرتوشا ، ما قدرتوش، السيد رئ ال امل   .يل رمسها 
ٔن البطا غتنخفض من  لكمتو وقلتو ب ة انتوما  دود السا  9.6ٕاىل 

ٓن البطا يف  ،8.5ٕاىل  ة 13ا ل املندوبية السام ، هاذي دراسة د
ادي ختلقها،  300.000لتخطيط، ذاك  يل قالت احلكومة  صب شغل ا م

ا ف رو، السيد  500.000قد يف اجلاحئة اح يغاد صب شغل، قولو لنا  م
منشيو، هاذ  يل  ا ا ط اح السني يف الر ٔن انتوما  س احلكومة؟  رئ
شوفومه يك  لطرقات ت ميشيو  لمدارش و ميشيو  لقرى و ميشيو  الربملانيني 

ٔطفال وشوفو املسنني وش رن، وشوفو ا رن وشوفو املاء يك دا وفو دا
اك  ني  ني لهاذ الصناديق، حمتا مع، حمتا ني لهاذ ا يل حمتا  18الناس ا

يتوها ووفرهتا، الش؟ واش ما عز  يل خ ليمك هاذ املساكني ومليار ا ش 
رن الصندوق  يل بقات؟ وانتوما دا اك املبالغ ا ة  ٔمس احلا يل مه يف  ا

د الربكة وهنا حبال ٕاىل خمبيني ذاك ه وا ىل الربامج سي.. هنا ف لكم  د 
د العقلنة يف التدبري كون وا ش  يل طلب  ة وا  يعين الصناديق املش

يش ل دا   .د
س احلكومة،    السيد رئ

اء  متناومك، كام  لمك يف هاذ احلكومة، ت ٓخر الشهور د متناو وانتوما يف  ت
ٔرقام، ما بغاوش  ، املغاربة ما بغاوش ا ال امل ل  يف اخلطاب د

، ا ال امل ل  م، ما بغاوش الشفوي، اكينة هنا يف اخلطاب د ل
قو يف هاذ  قو يف هاذ الربملان وي ك وي قو ف ش ي املغاربة بغاو امللموس 

قو يف إالدارة املغربية، خص امللموس امللموس مازال ما . احلكومة ي
س احلكومة ن والو، السيد رئ ش، معليا مازال ما اك   .اكي

  .لمك شكرا

س   :السيد الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ستقاليل لفريق  ٓن    .ٔعطي اللكمة ا

دجية الزويم شارة السيدة    :املس
  سم هللا الرمحن الرحمي 

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
س،   السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شار ٔخوايت ٕاخواين    ن،املس
مس  ل مع عرضمك  ٔتفا ٔن  س احلكومة،  سعدين، السيد رئ ٔوال، 
ملغرب يف موضوع السياسة  لشغالني  حتاد العام  ستقاليل و الفريق 

عية ج  .العامة يف جمال امحلاية 
ه بالد من ٕاجنازات  زتاز ما حقق لك خفر وا ٔجسل  ٔن  ٔول  ٔود يف ا و

ٓخرها القرار دبلوماسية هامة، بق ادة امل محمد السادس، نرصه هللا، 
و  دة، ا ت املت لوال رخييا  ستقالل قرارا  ي نعتربه حنن يف حزب  ا
سيادة اململكة املغربية  رتاف  ال ٔمن  امئ يف جملس ا العظمى، العضو ا
صلية له ح ق رمجة هذه اخلطوة السيادية بف ا  زتا ٔراضهيا لكها، وا ا ىل 

  .ا
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صليات  ح ق درت ٕاىل ف قة والصديقة اليت  ول الشق اليا  كام ننوه 
ٔبعاد  ، وذ ملا لٕالجراء من  ا يت العيون وا لها يف لك من مدي
ٔمن والتمنية يف املنطقة،  ستقرار وا ىل مستوى ٕاقرار  اسرتاتيجية 

ٔن ترتمج دمعه ول احلليفة والصديقة لبالد  هودات بالد وندعو ا ا 
سوية هذا الزناع  مينا اجلنوبية واملسامهة يف  ٔقا ىل  لتوطيد السيادة املغربية 

عل   .املف
ٔكد صاحب  ي  ة، وا كام ننوه مبوقف املغرب من القضية الفلسطي
بت ال يزتحزح، وسيظل املغرب مدافعا عن  ا موقف  ٔن موقف اجلال 

ال ة من  ة املرشو سري املفاوضات احلقوق الفلسطي ولتني وت ل ا ل 
ىل الوضع اخلاص ملدينة القدس الرشيف وحامية  حلفاظ  بني اجلانبني و

ٔقىص د ا لمدينة املقدسة وحرمة املس   .الطابع إالساليم 
س احلكومة،    السيد رئ

اع  اولت ٕاق ٔنين  ٔتوقف كثريا عند احلصي اليت تفضلمت بعرضها،  لن 
ٔراها  ٔن  اهدة  ٔمل، لكن نفيس  ٔرى بصيص  يل  روهنا،  من الزاوية اليت 

سع فهيا هامش  ٔويل، وي ري من الت ٔرقاما حتمل الك د ٕاال  ٔ ٔسف مل  ولك 
عية هو موضوع واحض، ٕاما يه  ج ٔن موضوع امحلاية  ني  املناورة، يف 

ٔو مشوهة ري اكئنة، وٕاما يه اكئنة ومعطوبة  وٕان . اكئنة وقامئة وٕاما يه 
ة من اكنت كذ دها حتمل مجمو ٔن لكمة حامية و ست حامية،  ي ل  فه

ه كرام سان حيتفظ    .القمي اليت جتعل إال
سة امجلل  س احلكومة، ظلت ح مك، السيد رئ ٕان وعودمك والزتاما
ٔمل تعدوا الشعب املغريب  راجممك ومشاريعمك،  سقة يف  املمنقة والفقرات امل

ٔوىل  سخهتا ا مك يف  الل حكوم ح حوار موسع مع من  اللزتام بف
ي مل حيدث  عية؟ وهو اليشء ا ج الهيئات املعنية حول قضا امحلاية 
ة  لعديد من املؤسسات العموم صالح معيق  ٕ لزتام  ر،  السيد الوز
عي،  ج لضامن  عية اكلصندوق الوطين  ج العام يف جمال امحلاية 

د، الصندوق الوط ري ٔنظمة التقا عي ٕاىل  ج ياط  ح ين ملنظامت 
، وهو يشء مل حيدث بعد عي . ذ ج لضامن  شاء صندوق معويم  ٕا

ن وهو يشء مل حيدث بعد   . لمعوز
ٔخرجمت قانون  مك  ٔ شمل  99.15حصيح  اري ل ٔمني الصحي إالج لت

، ولكن  ري ذ ة التقليدية ٕاىل  اتيني والصنا املهن احلرة واملشغلني ا
مي   .حنتاج ٕاىل تق

اميل بطائق  دة  مك وسعمت قا ٔ د"حصيح  ٔن وصلت ٕاىل " رام  16ٕاىل 
ٔي  د"مليون، ولكن  دة طبية، السيد  "رام ٔية مسا دث عنه و نت

ح القوس، السيد  ٔف ٔوراقا؟ وهنا  كون  ٔن  س، ٕاذا اكنت ال تعدو  الرئ
دة  د يف العائ الوا ملناسبة، ف س،  ل البطاقات، د 8، 7، 6، 5الرئ

يل عندو  مع ا ستافد من ا ورو تفجر املوضوع، لكيش بغا  اءت  ني 
ٔن لهن بطاقة  ت البيوت، رمغ  ٔننت لسنت ر ساء  ل يقولو  بطاقة، ف

د" ه، واحلكومة، السيد "الرام دث ف ٔن نت ، ٕاذن هذا مشلك جيب 

ٔوىل لزتامات ا ٔضافت ٕاىل  سخهتا الثانية  س احلكومة، يف  إالصالح  رئ
عي  ج لحوار  الشمويل واملستدمي لنظام املعاشات وٕاعطاء فعالية 

  .املنتظم
ىل مشارف  ٓن  ام  10وحنن ا لق ٔية حكومة  ة  كن اكف ٔمل  سنوات، 

ركته احلكومات السابقة  ي  جيايب ا لنظر لٕالرث  برية،  منوية  هنضة 
ا دستور  ٔ ري املسبوقة اليت  ت  مك 2011ولٕالماك ا فلك مربرا ؟ 

مك هدرمت الزمن السيايس،  - يف نظر  -تبقى  س ٕاال، بل ٕا رجع صدى ل
ٔن لك  عية،  ج لينا فرصا كثرية، الس يف موضوع امحلاية  ٔضعمت  و
دثون عن  س ٕاال، تت ابوية ل نت ات  مك اكنت حتمكها اخللف ٕاجراءا

دثون؟ هل فإالجنازات،  ٔي ٕاجنازات تت د عن  لتقا عي  إالصالح الرتق
ظومة  ي طال م ٔم عن إالصالح املعطوب ا ؟  والصناديق ذات الص
ٔم  عي املوءود؟  ج ٔسسة احلوار  ٔم عن م عيني؟  ج سك  مع وال ا

؟ عن الزتاممك   خبفض معدالت البطا
ا  ٔما ٕاذا تطرق مك،  س احلكومة، فقط عن الزتاما ساءل، السيد رئ ٔ  ٔ

يس ٕاىل  ٔخرى عنواهنا الرئ م، ف قصة  ٓال ٓماهلم و انتظارات املواطنني و
هيك عن  اط وجهرة البوادي ٕاىل املدن وجهرة قوارب املوت،  ٔس وإالح الي
عية وفقدان الثقة يف  ج الية و اج وتفامق الفوارق ا ح قان و ح

  .املؤسسات
س احلكومة،   السيد رئ

ورو احئة  ٔماطت  الالت  لقد  خ ة فائقة عن  رس لثام  ا
قد  ٔن احلكومة تف مللموس  لواحض و شفت  دة، و عية دفعة وا ج

ٔوضاع، القدرة وكذ  ىل معاجلة ا ٔن تنكب  لكفاءة، مما جعلها عوض 
ب س  رت ادة  ر الوصفات وٕا ب املشالك وتدو رت ادة  ٔت ٕاىل ٕا جل

نا ٔخرىاملمتنيات وكذ النوا بدقة م   . هية سنة بعد 
را، مازالت  سائلمك رسا و ٔحضت  ورمغ اجلاحئة وتداعياهتا اليت 
انب املنتظرن  صطفاف ٕاىل  احلكومة هتوى الهرو ٕاىل اخللف و

لية دون شك عن مسؤولي ني، م ستورية، فابتعدت عن ااملرتق هتا ا
  .هواجس الشعب وعن انتظاراته

س احلكومة،   السيد رئ
اء  هودات والنتاجئ املمتزية اليت مت ٕاجنازها يف ٕاطار املبادرة ست ا

رىق النتظارات املغاربة،  رشية، فٕان النتاجئ احملققة ال  لتمنية ال الوطنية 
سخ مشوهة لربامج  ٔمام  ذة، واليت جعلتنا  ب إالجراءات املعزو املت س

د" دة املستف  "رام ريه، ٕاذ اكن مه احلكومة هو توسيع قا ن بدون و د
القة   ٔمر ال  ٔن ا ىك من ذ هو  ٔ اه ٕاىل جودة اخلدمات، وا ن

ٔقل من  ىل رصف ٕاال ما  ٔن احلكومة مل تقدر  من موارد % 40ملوارد، 
عية،  ج لربامج  ستغالل السياسوي  رتفت  الصناديق، احلكومة ا

ابو ٔن مهها هو توسيع رب تقزميها جحام وشوهيها مضمو واستغاللها انت  ،
دة دة املستف   .القا
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س احلكومة، هو رضورة وضع حامية  ، السيد رئ احلل يف نظر
ات  متعية وٕاصالح الب ات ا ستحرض لك الف اكمل  مج م عية كرب اج

ل  ٔقمي فرتة ما ق ٔحتدث و  ٔ ٔيت  30املعنية، و ٔن ي ل  غشت، يعين ق
، يف خطاب الشباب، وكذ ٔنه وضع خطاب امل  يف دخول الربملان 

لتني ىل . خطا فاصال بني مر س  ٔجنزته احلكومة ول ٔحتدث عام   ٔ
ظر  ي ن عية ا ج ورش التمنية  رٔسها صاحب اجلال  ات اليت  التو

ٔيت قريبا   .ٔن ي
ادة توزيع الرثوة، ٕاذ  س احلكومة، هو ٕا ، السيد رئ احلل كذ

ملناسبة ما معىن ٔ  ساءل  ٔساس ٔ ىل   %30ن تقسم الرثوة يف بالد 
ٔخرى ثليث  %70لعمل والعامل و ول ا ٔن يف لك ا ني  لرٔسامل، يف 

لعمل والعامل و ادة  %30القمية املضافة تذهب  لرٔسامل، ٕاذن جيب ٕا
س احلكومة ادل، السيد رئ شلك    .النظر يف توزيع الرثوات 

يف ميكن ٔ  ،مث كذ ٔو  ساءلون معي  ظومة امحلاية ٔال ت ن نصلح م
ث حرممت  ٔسعار؟ ح ىل مستوى كذ حترر ا عية بدون ٕاصالح  ج

مج  50% ر ب  ٔن حندد نص و دون  يل اخلام ملزيانية ا ا من الناجت ا
عيني واملبادرة الوطنية و ج سك  سري"امحلاية وال د"و "ت ، ما "رام

ٔسعار رمغ الزتاممك ف ا سق دم  مج؟  معىن  ر ٔكرث من  ٔكرث من مرة و به 
ٔن الهامش املتاح من املقاصة حول  س احلكومة،  رون معي، السيد رئ ٔال 
لوبيات،  يازات، وا م ٔحصاب  ٔحصاب النفوذ و ارش  ري م ارش و مع م
اءات يف النظام الرضييب  ست ٔسعار وتعميق نظام  ري مقنن ل رب حترر 

ري ذ   ؟واملعامري و
دلت ٕان  س احلكومة، اس وحشة، السيد رئ ٔمام سياسة ليربالية م نا 

رب حترر  وي النفوذ  طن  لطبقات الهشة واملتوسطة بدمع م ه  مع املو ا
ف سق   . ري مؤطر وبدون 

ادة النظر يف لك الروتوشات وإالجراءات  س احلكومة، هو ٕا احلل، رئ
اص عية  ة ورضورة بلورهتا يف رؤية اج لتوازن املش اضنة  ٔو  ة 

لكرامة افظة    .و
ٔننا يف  ٔمجع  لعامل  ٔكدت  س احلكومة،  ٕان اجلاحئة اليوم، السيد رئ
رشي  رى يف املورد ال ٔوىل، اليت ال  ة ا ر عية  ج و  ة ٕاىل ا ا
دوى  ا كنا وما زلنا نقول بعدم  رمسل،  ٔن  راه رصينا جيب  لكفة، بل 

د"توزيع بطاقات  ٔن هذا رضب من الومه،  "رام دمات حصية،  بدون 
ٔوالد من التعويض؟ وما  س لها  ٔرم اليت ل ٔي حق حترم ا ومازلنا نقول ب
ٔرم ذات  ٔبناء؟ وما الفرق بني ا س لها  ٔرم واملطلقة اليت ل الفرق بني ا
زج به يف  ٔن  اطل، وال ميكن ٕاال  ا  ٔبناء وزو ة ا ٔبناء واملطلقة صاح ا

  ن؟ السج
ا قلنا ومازلنا نقول بعدم  س احلكومة،  ٔسئ حتارصمك، السيد رئ
لك ما  رفضوهنا  ت مجيعا و ٔيت هبا كنقا ترضيب املعاشات، ولك مرة ن
ٔال  ٔطفال جيب  ٔن التعويض عن ا ا قلنا ومازلنا نقول ب مت من قوة،  ٔوت

ٔقل من  دث  400درمه ٕاىل  500كون  ٔن نت ٔننا ال ميكن  عن درمه، 
شها 300ٔو  200   .درمه يف غضون هذه الظروف اليت نع

س احلكومة،    السيد رئ
ىل تزنيل املرشوع  السؤال الصمميي عند اليوم هل احلكومة قادرة 
ديد  منوي  داد منوذج  ٕ لكفمك امل  ٔمل  عية؟  ج لحامية  املليك 

داد  2017 ٕ لكفمك  ٔمل  اصة؟  ٔن يعهد به ٕاىل جلنة  ل  سرتاتيجية ق
مع وامحلاية  لكفمك هبيلكة الربامج السياسية  ٔمل  لشباب؟  املندجمة 
ريها من  رسيع وتفعيل اجلهوية والالمتركز إالداري و لكفمك ب ٔمل  عية؟  ج

  سرتاتيجيات؟ 
ٓن ورش مليك حيظى  عية ا ج ، فورش امحلاية  ا يف نظر

ع، وحماسبة احل ٔ يف رٔينا من ٔولوية والت غشت ٕاىل ما  30كومة تبد
ٔما خطاب امل فاكن  ٔقول هو  صالافبعد،  ٔكرب عنوان ملا  كام قلت، و

ح بعدما ساد احلديث عن  لن عن جمانية التلق ٔ ي  يوان املليك، ا بالغ ا
ة التعويض يف ض و   .التخف

سيق ة التزنيل والت ستلزم وضوح الرؤية ورس ٔمهية،  لغ ا  ٕانه ورش 
ٔهنا تفكر يف  ٔية تصور، فقط  ٔهنا مت  ٔظن  ذ، واحلكومة ال  يف التنف
ديدة  ست مسامهة، بل رضيبة  قة ل ية، ويه يف احلق املسامهة التضام

سهتدف الطبقة املتوسطة ٓخر،  طاع ٕالزايم    . واق
ٔن  س ٔ وهنا جيرين احلديث ٕاىل  طرح السؤال التايل، السيد رئ

  :احلكومة احملرتم
ة ملاذا متع الع الطبقة الوسطى من الب ن هذه احلكومة يف اق

متع؟  الع الطبقة الوسطى من هذا ا عية؟ ولصاحل من سيكون اق ج
س  ٔمان، السيد رئ متعات تبقى يه صامم ا فالطبقة الوسطى يف لك ا

  .احلكومة
ليمك   .والسالم 

س   :السيد الرئ
شارة   .شكرا السيدة املس
ٓن لفريق ا   .لعدا والتمنيةاللكمة ا

شار السيد عبد إالاله احللوطي   :املس
  .سم هللا الرمحن الرحمي

س،   السيد الرئ
س احلكومة،   السيد رئ

  السادة الوزراء،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

حتاد  مس فريق العدا والتمنية، ومضنه  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
لتد ملغرب،  لشغل  صصة ملناقشة الوطين  ل يف هذه اجللسة الشهرية ا

عية ببالد ج   .موضوع امحلاية 
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ٔن فريق العدا  ث  س، ح ل معمك، السيد الرئ ٔريد التفا ل ذ  وق
ٔمهية  حتاد الوطين، يعرب عن  شارن، ومضنه مكون  لس املس والتمنية مب

ىل ي يؤكد سيادة املغرب  ٔمريك ا الن الرئايس ا ميه اجلنوبية،  إال ٔقا
ولية، وزيد من عز  ديدة لتقوية موقف املغرب يف احملافل ا ٓفاقا  ح  ويف
دالته  سمتد  دتنا الرتابية  فاع عن و ٔن ا دتنا الرتابية، ويعترب  خصوم و

  . ومرشوعيته من احلقوق التارخيية والسياسية والقانونية والواقعية
مثن الفريق املواقف الثابتة  س جلنة القدس، يف كام  ، رئ جلال امل

ة، كام  فاع عن حقوقه املرشو انب الشعب الفلسطيين وا الوقوف ٕاىل 
يل ورشيد وحصار  الل الصهيوين، من تق ح يؤكد رفضه املسمتر جلرامئ 

ىل املقدسات دوان  طان و   .واس
الل  ح ٔشاكل التطبيع مع  ٔيضا رفضه املبديئ لاكفة  وجيدد الفريق 
هتااكته املسمترة حلقوق الشعب الفلسطيين واملعرتف  دي يف ا الصهيوين امل
ان الصهيوين  ولية، واليت يرضب هبا الك هبا دوليا، طبقا لقرارات الرشعية ا
ىل حق الشعب املغريب مبختلف فعالياته  يد  ٔ عرض احلائط، مع الت

لحقوق املرشو لشعب وحساسياته يف التعبري عن مواقفه املنارصة  ة 
ٔساليب املنع والتضييق ة  ا ٔشاكل، وال  لك الوسائل وا   .الفلسطيين 

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
  السادة الوزراء،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ورة الربملانية يف موضوع  تاح هذه ا ٔن اخلطاب املليك الف حنن نعترب 

عية اكن نرباسا واكن ج قة بني مر سابقة  امحلاية  خطا فاصال يف احلق
ظومة امحلاية  ا م د ٔو ست ا  د ة سي ق ومر الحقة، اكن ثورة حق

ٔن الفصل  عية يف وطننا، نؤكد  ىل  31ج ستور، يوجب  من ا
ة  ات الرتابية تعبئة لك الوسائل املتا ة وامجلا و واملؤسسات العموم ا

ٔسباب استفادة املو  سري  اطنني واملواطنات من احلق يف العالج والعناية لت
ري ذ   .الصحية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي ٕاىل 

ل  س، مكد عية، السيد الرئ ج ٔمهية امحلاية  ناعنا الراخس ب ٕان اق
لعدا يف توزيع الرثوة يه تؤدي ٕاىل  الالت املرتبطة  خ ملعاجلة 

ظمة ستقرار السيايس والسمل ا  ٔن م ٔشري ٕاىل  ٔن  ٔنه البد  متعي، كام 
هتا  ولية يف اتفاق لهيا يف 102العمل ا ئق التصديق  ، واليت قدم املغرب و

ولية ل ظمة العمل ا ٔحرض هذا 2019 ـمؤمتر م ٔن  ، واكن يل الرشف 
ر الشغل سابقا  ئق املقدمة حبضور وز ع هذه الو احلفل، حفل توق

ر  س املد اي رايدروحبضور الرئ ولية السيد    .العام ملنظمة العمل ا
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

مك  ٔنمت واحلكومة اليت سبق متوه من جمهودات كثرية وبرية،  ننوه مبا بذ
ٔكرث من  ٔننا حنيص اليوم  مج  100وكذ احلكومات السابقة، حبيث  ر

س احلكومة،  ٔرقام اليت مع ولالسهتداف، كام نؤكد لمك، السيد رئ ٔن ا
قدممتوها لنا اليوم تعرب عن مدى اخنراطمك يف هذا الورش إالصال 

ذ عرشات  ري من القرارات اليت صدرت م ٔن الك ر كذ ب ري، ونذ الك
مك ويف ظل  ذ ٕاال يف ظل حكوم ٔبدا طريقها ٕاىل التنف السنني مل تلق 

  .احلكومة السابقة
سبة ال ذج، ف ٔيت ببعض ال ٔن ن د  وميكن  ستف لبعض الربامج، واليت 

مج  ر شلك رسيع،  ٔرسدها  رامج كثرية، وسوف  مهنا املاليني، هناك 
سري" مج "ت ر ٔرامل"،  دة الطبية"، "دمع ا صندوق "، "نظام املسا

دد الطلبة "صندوق فقدان الشغل"، "التاكفل العائيل ، توسيع 
ة،  ن من املن د عي امل"املستف ج مع  اص يف نظام ا ٔش ه ل و

اقة ري ذ من املشاريع، واليت مل جند لها صدى طي "وضعية ٕا ، ٕاىل 
س احلكومة مت، السيد رئ   .عرشات السنني السابقة حىت ج

ٔن هناك  ٔن نعترب  مك ال مينعنا من  ا هذا وتنوهينا مبجهودا مثي لكن 
ه لها كـ س احلكومة، وجب الت الالت، السيد رئ   :اخ

دم املوضوع  - هنا و دم التاكمل ف ب ت الربامج و ش املتعلق ب
ٔكرث من  لني فهيا، ف سيق بني املتد ٔكرث من  100الت مج و ل،  30ر د م

ٔهداف واحضة؛ دة ب  مع غياب رؤية مشولية مو
ق النفقات  - شلك دق مي، تبني  ع والتق لت ظومة  نيا، غياب م

عية و  ج ة يف جمال امحلاية  ق ٕالضافة ٕاىل احلق ن الفعليني، و د املستف
ٔن املعطيات وإالحصائيات  ث  السهتداف، ح هذه إالشاكالت املرتبطة 
سم  مع ت رامج ا ذة يف ٕاطار العديد من  ىل إالجراءات املت ت  اليت انب
دة الطبية  ل املثال نظام املسا ىل س ر  ة، ونذ قة والشفاف بعدم ا

د" ل املثال،  "رام اوز ىل س ة املسهتدفة ال تت ي اكنت الف  7وا
ث جندها اليوم جتاوزت    .مليون 16ماليني، ح

لشغل  حتاد الوطين  ونعتقد يف الفريق العدا والتمنية، ومضنه 
ضيات  مكن يف تزنيل مق الالت  خ ٔن جتاوز جزء من هذه  ملغرب، 

رامج  ن من  د عي القانون املتعلق مبنظومة اسهتداف املستف ج مع  ا
لساكن ل الوطين  د والس عي املو ج ل  داث الس ٕ   .و

شلك رسيع،  لهيا  ٔمر  ٔن  اول  ٔ ات س وهناك العديد من املقرت
س احلكومة   :السيد رئ

ىل دميومة  - ت املالية قصد احملافظة  ىل ضبط التواز ٔوال، احلرص 
خضا ٕ عية، وذ  ج لحامية  ٔنظمة املنظمة  امئة ا ة ا لمراق هتا  ع حسا

ي  اع ا ، ومثن يف هذا إالطار القرار املشرتك الش اص اخلار ف و
ل ٕايقاف الفوىض  ٔ ر املالية من  ر الشغل والسيد وز اكن بني السيد وز

ٔنظمة التعاضد؛ دى    العارمة، اليت اكنت سائدة يف ٕا
ا - مثن م رشة ورش تعمميها نيا، خبصوص تعممي التغطية الصحية اليت 

ار املؤسس  د ض  سامه يف ختف ٔهنا س عتقد  ابتداء من هذه السنة، ف
ات  ات، وٕادماج ف لعال اوف من النفقات الطارئة املرتبطة  ىل ا

ري املهيلك؛ صادية واسعة من القطاع   اق
اري عن  - ٔمني إالج الالت اليت تعرتي نظام الت خ لثا، معاجلة 
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  املرض؛
لمبادرة الوطنية راب - س احلكومة،  مي شامل، السيد رئ عا، ٕاجراء تق

ٔة وضبابية النتاجئ احملققة؛ لنظر ٕاىل جحم املوارد املالية املعب رشية    لتمنية ال
ظومة بقطبني  - ٔفق بلوغ م د يف  ٔنظمة التقا صالح  ٕ امسا، إالرساع 

  ثنني؛إ 
ضيات القو  - لتزنيل الشامل ملق لتغطية سادسا، إالرساع  انني املتعلقة 

ىل  ت  ن ج ٔجراء واملهنيني املستقلني، ا ري ا د لفائدة  الصحية والتقا
س احلكومة؛ رمه السيد رئ   ذ

عي، مبا يف ذ مدونة الشغل  - ج ظومة القانون  سابعا، مراجعة م
ل  ٔدىن من ا د  ومدونة التعاضد وتوفري رشوط العمل الالئق وضامن 

ات امل  عوزة والهشة؛لف
عية،  - ج ٔوراش  شارية يف تزنيل هذه ا ا، ٕاعامل املقاربة ال م

عي واملفاوضة  ج الل احلوار  عيني، من  ج بتعزز دور الفرقاء 
ىل رضورة  ىل ذ وشدد  ال امل حرص  ٔن  ر هنا  ٔذ امجلاعية، و

صاديني ٔن يمت تزنيلها يف ٕاطار تعاقد وطين بناء بني ا ق و والرشاكء 
كون  ٔن  س احلكومة، دون  عية، السيد رئ عيني، فال حامية اج ج و

قي عي حق  .هناك حوار اج
س احلكومة ،ال ميكن عية مع  ،السيد رئ كون عند حامية اج ٔن 

ىل حامية احلق يف العمل النقايب،  ىل احلق يف العمل النقايب و دم احلفاظ 
ه العديد من ال ميكن  ي ما زال ف عية يف الوقت ا ٔن حنقق حامية اج

اهتم ىل قطا ب احلوار  س احلكومة، يقفلون  مك، السيد رئ   .وزرا
لحركة النقابية  ،نعم اهلم  ٔيدي بعض السادة الوزراء واستق ىل  شد 

، السيد  ل إالشاكالت معهم، لكن نقول  ت وحماو  لنقا اهلم  واستق
س احل ىل رئ ٔقفلوا الباب اليوم  ن  ري من الوزراء ا ٔن هناك الك كومة، 

ٔن  ٔرد  ل مشالك الشغي املغربية، و ٕاذا  ىل  ل مشالك العامل و
لعمل  كون عند حامية  ٔن  ة، فالبد  ق عية حق كون عند حامية اج

لحوار، حامية لحق يف املامرسة النقابية، حامية  لوصول ٕاىل  النقايب، حامية 
ٔطراف   .تعاقدات مشرتكة بني لك هذه ا

ق لتوف   .ممتنياتنا لمك 
ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

س   :السيد الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس
لفريق احلريك ٓن    .اللكمة ا

منبارك شار السيد حيفظه    :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
  السادة الوزراء احملرتمون،السيدات و 

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
زتاز  ٔن نعرب عن ا ب الفريق احلريك، نود يف البداية  سط تعق ل  ق
ال امل  بلوماسية املتالحقة لبالد بفضل حمكة وتبرص  ات ا ا لن

رتاف الرمسي  ال ٔيده، واليت تعززت  ت محمد السادس، نرصه هللا و لوال
ٔراضهيا  ىل اكفة  لمملكة املغربية  لسيادة الاكم  ة  ٔمرك دة ا املت
ر  س ا لتعزز  صليهتا مبدينة ا ح ق ىل ف ا  لصحراء املغربية وعز
ٔمس  ن الصديقني، ا لرشاكة إالسرتاتيجية بني الب مينا اجلنوبية ودعام  ٔقا ب

ا والبحرن مب   .دينة العيونهاييت مبدينة ا
، حفظه  ٔدوار الطالئعية جلال امل شيد  ٔن  كام نود هبذه املناسبة 
لشعب الفلسطيين يف ٕاقامة دولته  ة  فاع عن احلقوق املرشو هللا، يف ا

امصهتا القدس ىل  ،املستق و لجنة القدس،  س  رئ امئ،  وحرصه ا
لمدينة املقدسة ة    .حتصني وحامية املعامل إالسالم

س احلكومة احملرتم مك، السيد رئ ال مع جوا القمي، نود يف الفريق  ،وتفا
شخيص لواقع امحلاية  رب  اقشة هذا املوضوع الهام  سامه يف م ٔن  احلريك 

عية واقرتاح بدائل   .ج
مثن  ٔن  نا ٕاال  ا، ال ميك ب الواقعية اليت متزي دوما موقف ٔوال، من 

ٔن سقف الرتاكامت إالجيابية احملق ، رمغ  عية ببالد ج قة يف ملف امحلاية 
ٔكرب من الواقع وإالجنازات، وهو ما جسدته الرؤية  ات  الطمو
ٔيده،  سرتاتيجية لصاحب اجلال امل محمد السادس، نرصه هللا و

النه ىل تعممي  ،حفظه هللا ،ٕ متثل يف العمل  بري،  عن ورش جممتعي 
ىل  عية  ج ية حمددة يف امحلاية  دة زم ٔج  5اكفة املواطنني واملواطنات ب

ار العدا  صادي وخ ق منو  سنوات، ومبقاربة ربطت بني رهان ا
س  عية، وهو ورش اسرتاتيجي وحقويق يتطلب، السيد رئ ج
ة يف تدبري امللف  داث قطيعة مع احلاكمة املنهت احلكومة احملرتم، ٕا

ديدة يف  ،جماليامؤسساتيا وقطاعيا ورشيعيا و  ة  وبلورة سياسة معوم
عية بتقاطعاهتا  ج لحامية  ٔربعة  ٔراكن ا عي لتزنيل ا ج ال  ا

ات اليت تتطلهبا صادية واملالية وإالصال   .ق
ىل املستوى  س احلكومة احملرتم، و نيا، يف هذا السياق، السيد رئ

يض رهان التعممي، السيد الرئ رشيعي، يق س، مبراجعة الرتسانة القانونية ال
اصة القانون  ٔساسية،  لتغطية الصحية ا والقانون  65.00املتعلقة 

انب 98.15 ، ٕاىل  ة ذات الص ستكامل املراسمي التطبيق ، والتعجيل 
ة اليت يعرفها  وية والوظيف مراجعة مدونة الشغل ملالءمهتا مع التحوالت الب

ٔحاكم املواثيق ولية ملنظمة الشغل سوق الشغل مع    .ا
دة  س احلكومة، مراجعة نظام املسا ، السيد رئ الرهان يتطلب كذ

ث ) RAMED(الطبية  ، ال من ح ة  الالت املصاح خ ملعاجلة 
الل تفعيل  ، من  و ث حرص مفعول البطاقة جماليا و متويل وال من ح ا

امئ جبعل بطاقة  د"مطلبنا احلريك ا ل بطاقة  "رام التعريف الوطنية، م
ة ٕاىل  ا اطق اململكة دون  ات وم املها من العالج يف لك  متكن 
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  .مساطر ٕادارية معقدة لتقرر مس العالج
س احلكومة، معاجلة  شود كذ يلزتم، السيد رئ وي امل إالصالح الب
ة وٕاهناك  ات الظرف اوز إالصال رؤية مشولية، تت د  قانونية مللف التقا

ٔجراء و  د املنظومة وتطور احلاكمة وربط ا رب توح املوظفني، وذ 
حملاسبة   .املسؤولية 

عية،  ج ٔنظمة امحلاية  اما مع إالرادة السياسية ٕالصالح  س لثا، ا
رب عنه  ي  امئ كفريق حريك، وا ٔفق تعمميها، واستحضارا ملطلبنا ا يف 

ٔكرث من مرة، فاملطلوب اليوم،  س احلكومة من هذا املنرب  السيد رئ
عي، واليت تفوق  ج مع  ٔنظمة ا رامج و د لتعدد  احملرتم، هو وضع 

ات ومؤسسات وصناديق،  100ٔكرث من  دة قطا ىل  ة  مج، واملش ر
لني متويل وتعدد املتد ٓليات ا عي بفعل تعدد  ج . مما حيد من مفعولها 

دماج هذه الربامج وال  ٕ ليه جندد مطلبنا  ٓلية مؤسساتية و صناديق يف 
مع  ة مستق يف صيغة صندوق وطين  دة يف ٕاطار مؤسسة معوم وا
صفة  د ومبعايري موضوعية وم عي املو ج ل  عي، يؤطره الس ج

ت السياسوية الضيقة عي بعيدا عن احلسا ج مع    .جتعل ا
س احل عية، السيد رئ ج س فقط رابعا، رهان تعممي امحلاية  كومة، ل

ات  بة هذه إالصال ٔنظمة ومعادالت حماسباتية، بل يتطلب موا جمرد 
الية وتضمن  ىل العدا ا ة، تقوم  ديدة يف جمال الص ة  سياسة معوم
ل  ٔم انب التزنيل ا احلق مجليع املواطنني واملواطنات يف العالج، ٕاىل 

ظومة الرتبية والتكون وتوفري السكن الال لجميع وٕارساء ٕالصالح م ئق 
ساكنة املناطق القروية واجلبلية وضوا املدن وجعل  اص  منوي  منوذج 
ة القامئة واملربجمة وٕاطالق  سان صانعا وهدفا للك السياسات العموم إال
ٔجراء من فقدان الشغل،  صادية خللق فرص الشغل وحامية ا ة اق دينام

لول معل  حجاصة يف ظل اجلاحئة، فضال عن ٕاجياد  ة ٕالدماج القطاع ية و
  .ري املهيلك

ٔن وزارة الشغل وإالدماج  س احلكومة احملرتم، و اما، السيد رئ خ
شودة، فاملطلوب اليوم هو  ات امل املهين يه يف صلب هذه إالصال
ٔسسة  رب م قان القامئ يف هذا القطاع الهام،  ح ل الفوري ملعاجلة  التد

مثني املوارد  لوزارة احلوار القطاعي و سيق  رشية وتعزز دور جلنة الت ال
ش ماكنته از التف   .وٕاىل 

س احملرتم   .وشكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
  .شكرا اليس حيفظه

شرتايك لفريق    .اللكمة 

شار السيد عبد امحليد فاحتي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

س احلكومة،   السيد رئ

  السادة الوزراء،السيدات و 
شار السيدات    ن،والسادة املس

مثن  لشغل  ميقراطية  درالية ا شرتايك والف يف البداية ٕاننا يف الفريق 
رتاف الواحض  ال ة التارخيي  ٔمرك دة ا ت املت اليا قرار دو الوال

صلية  ح ق مينا اجلنوبية الغالية وف ٔقا ىل  لسيادة الوطنية  يف والرصحي 
، مما يعد حتو ا ول العظمى مدينة ا ٔكرب ا ري مسبوق من  رخييا  ال 

ة احلسم يف لك القرارات ذات الص مبوضوع الصحراء  واليت تعترب صاح
  .املغربية

بلوماسية  ة وا الل املبادرات امللك بار وٕا ٕ ويف هذا الصدد حنيي 
شيطة لوصول ٕاىل لوطنيةا ال هودات املطلوبة  ئت تقوم لك ا ، واليت ما ف

ٔيضا لنحيي هذه ا اسبة  دتنا الرتابية، ويه م لحظة التارخيية من قضية و
ٔمني معرب الكررات  لحظات ت ن استطاعوا يف هذه ا ود البواسل ا ج

ا ساين والبضائعي جلنوب غرب ٕافريق ن احليوي إال ٔمني الرش   .وت
س،   السيد الرئ

رى عيد ا ٔن خطايب صاحب اجلال يف ذ لعرش ٕاننا مجمعون مكغاربة 
عية  ج لحامية  ديدا  ا مفهوما  ة، صا ورة الربملانية اخلريف تاح ا واف
عية، من  ج محلاية  ت املوصوفة  ووضعا ٕاطارا تندرج دا لك املكو
لتايل  ائلية وتعويض عن فقدان الشغل، و د وتعويضات  تغطية حصية وتقا

عي ج لحامية  ديدة  طلقا ملقاربة    .ة ببالدش م
اد  عية مبنطق احلق واملواطنة ويف اس ج لحامية  دد  ظور م م

اصة الفصل  ستورية،  ضيات ا رامك  31بني ٕاىل املق ىل  ركز  ه،  م
رتت املر  الالت والنقائص اليت ا خ م يف هذا إالطار رمغ  وطين 

عية س  ج لحامية  ٔن املقاربة اجلديدة  ىل كثري من السابقة، ٕاذ  تجيب 
ات  اوز العق ٔساسية لت ل ا ة ٕاجياد املدا يف ة حول  ٔسئ املطرو ا
اصة بعد   ، عية ببالد ج والتعرثات اليت عرفها مرشوع تعممي امحلاية 
ىل املرض وق مدونة الشغل  اري  ٔمني إالج لت ٕاصدار القانون املتعلق 

اولت احل ، ٕاذ  ل سنة من ذ ة جعل خطاب الصادرة ق كومات املتعاق
اوز بعض  ٔمر مل يت ٔن ا اهتا، ٕاال  إالصالح والتعممي جزءا من تو
شمة واليت مل تنجح يف تفعيل حىت القوانني الصادرة يف هذا  احملاوالت احمل

الل ىل ذ من  ال، وميكن التدليل    : ا
عي - ج لضامن  لصندوق الوطين  غرب رمغ مصادقة امل :ما يتعلق 

ولية رمق  ظمة العمل ا ة م لضامن  102ىل اتفاق نيا  ٔن املعايري ا يف ش
عي الصادرة يف  لهيا بالد يف 1952يونيو  4ج  13، واليت صادقت 

لهيا ٕاال يف سنة 2013مارس  ٔوراق املصادقة   2019، واليت مل تقدم 
ريل  26واملتضمنة يف اتفاق  جراء القطاع ، فٕان ٕاشاكلية اخنراط ٔ 2011ٔ

عي مازالت قامئة، ٕاذ هناك  ج لضامن  اخلاص يف الصندوق الوطين 
ة والبناء  ات الفال لهم يف قطا ري مرصح هبم،  ٔجراء  برية من ا سبة 
ٔن  ريمه، يضاف ٕاىل ذ  ته وعامل املقايه واملطامع و والنقل مبختلف مكو
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ٔق لترصحي بعدد  ري سلمية، سواء  م العمل الفعلية ل الترصحيات  ٔ ل من 
ة، مما يتطلب اختاذ إالجراءات الالزمة  ق ٔجرة احلق ري ا ٔجرة  ساب  ٔو ا
ٔجراء من حق من حقوقهم  ة ومتكني ا يف املراق ك الفني و يف حق لك ا

ٔساسية   ؛ا
ذ دخول مدونة  - ة م ى احلكومات املتعاق ات اليت اكنت  الطمو

ىل ٔسايس  اري ا ٔمني إالج ٔمني الصحي الت ذ بتعممي الت زي التنف  املرض 
هود  د، فا كن يف املو ات مل  يق الف د ٕاىل  ي مت يف والتقا رشيعي ا ال

الل ٕاصدار القانون   )98.15 القانون: املقصود( 89.15هذا إالطار من 
ات املهنيني  ىل املرض اخلاص بف ٔسايس  اري ا ٔمني إالج املتعلق بنظام الت

اصا، والعامل ا شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش ملستقلني وا
ٔرضية اخلصبة وال  99.15والقانون رمق  ا ا ة مل يلق د نفس الف اخلاص بتقا

خنراطات  دد من املعنيني، ٕاذ مشلت  ٔكرب  الرشوط املسعفة الخنراط 
ٔن القانون رمق  ، كام  لتعويض عن فقدان  03.14سب ضئي املتعلق 

ملطلق وحيتاج ٕاىل مراجعة شامالشغ كن موفقا    ؛ل مل 
عية يطرح ٕاشاكالت  - ج ٔسايس يف امحلاية  ن  د مكعطى ور التقا

ة الثالثة ما  ٔلف ٔول من ا تصف العقد ا ذ م ميومة، فإالصالح املوعود م ا
ٔ ٕاىل  لول السه وتل ل راوح ماكنه، مما جعل احلكومة السابقة تلتجئ  زال 

ل املوظفني يف نظام متر ل ومستق ىل حساب د اسية  ر ٕاجراءات مق
داث  ٕ د  املعاشات املدنية، ومازالت وعود ٕاصالح مشويل لصناديق التقا

نتظار ة  اص يف قا دمه معويم والثاين  ٔ    ؛قطبني 
ري من  - ات الهشة، وٕان اكنت شلكت لك لف عي  ج مع  رامج ا

ٔمال ة وضعف املواطنات واملواطنني  هتا وتعددها من  ش ا، فٕان  ق  حق
ٔوضاع  عية وحماربة ا ج ٔزمة  ىل احلد من ا ست قادرة  مع املقدم ل ا
ٔكد من  ادة النظر يف طريقة وشلك تدبريها والت الهشة، مما يتطلب ٕا

عي ج ل  لس ٓن القانون املنظم  ٔيدينا ا اصة وحنن بني    ؛مسهتدفهيا، 
ٔساسية مازال نظام ا - مع املقدم لبعض املواد ا الل ا ملقاصة من 

ه املستحقون فقط، بل  د م ستف ، وال  و ىل مزيانية ا شلك ثقال 
ىل ٕاصالح هذا  اب  ك ، ٕاذ وجب اليوم  ه من ال حق  د م ستف

عية وإالنصاف بني املواطنني ج   .النظام مبا خيدم العدا 
س،   السيد الرئ
عيةتتوفر بالد ج لحامية  ديد  ٔولية ٕالطالق مفهوم  دة  ىل قا  ، 

اء يف خطايب صاحب اجلال ات  ،كام  ستور، من االتفاق انطالقا من ا
ال ه بالد يف هذا ا ي حقق ولية وانطالقا من الرتامك ا   .ا

ٔي فعل  ٔن  لشمولية و سم  عية ي ج لتغطية  املفهوم اجلديد 
ٔجرٔة م ت حكويم  ىل املكو ركز  ٔن  ضامني اخلطاب املليك جيب 

عية ج لحامية  ٔساسية    .ا
اء القانون املايل س ،لقد  مبخصصات  2021لسنة  ،السيد الرئ

يت  ٔمني الصحي  2022وسنة  2021لتغطية الصحية لس قصد ضامن الت

لسنوات  دة  ٔج لبضعة ماليني من املواطنني املغاربة، وقد مت حتديد ا
د ا اسبة لتفعيل تعممي التعويضات العائلية والتقا ملوالية، واليت ستكون م

رية من الوالية  ٔ ٔننا يف السنة ا والتعويض عن فقدان الشغل، ورمغ 
ياز، فٕان احلكومة مطالبة  م ابية  ة ويف سنة استحقاقات انت احلكوم

لهيا يف هذا  ة  دة احملددة وٕاجناز املهام املطرو ٔج ٔن رتام ا الصدد، 
سان املغريب وٕانصاف  طلق لبناء إال هذا الورش ورش جوهري وهو م
ا امجلاعية،  سان املغريب، انطالقا من احلق واملواطنة، وذ مسؤولي إال
ح  حكومة ورملان ومؤسسات وطنية،  خفطاب صاحب اجلال ف

كون ٕاال يف صاحل ا ٕالينا لنخوض هذه التجربة اليت لن    .الوطن الباب مرش
س   .شكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
س   .شكرا السيد الرئ

حتاد العام ملقاوالت املغرب ٓن لفريق    .اللكمة ا

شار السيد يوسف حميي   :املس
  سم هللا الرمحن الرحمي

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
شارن احملرتم، س جملس املس   السيد رئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
حتاد العام ملقاوالت املغرب وفريقه  مس  ٔعرب  ٔن  ٔود يف البداية 
ادة  بلوماسية املغربية، حتت الق ٕالجنازات املتتالية  زتاز  الربملاين عن ا

ٔمني تدفقات حركة الرشيدة لصاحب اجلال حفظه هللا، واليت ٔ  مثرت ت
ول العربية  ح العديد من ا ة وكذا ف البضائع حنو موريتانيا والسوق إالفريق
ة  ٔمرك دة ا ت املت رتاف الوال مينا اجلنوبية، وا ٔقا صليات ب ة لق وإالفريق
امئة وراء  ا ا ميه اجلنوبية، كام نؤكد تعبئ ٔقا ىل  لمغرب  لسيادة الاكم 

دتنا الرتابيةاللته دفا   .ا عن و
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

ستورية  ا الربملاين يف هذه اجللسة ا مس فريق ل  ٔتد ٔن  رشفين 
ٔال وهو موضوع امحلاية  بريتني،  ٔمهية وراهنية  حول موضوع ذي 
ودا البد من التنويه هبا من  ة  عية، وقد بذلت احلكومات املتعاق ج

ا هذا، حبيث معلت ب إالنصاف يف ه ستقالل ٕاىل يوم ذ  ال م ذا ا
ني ام ىل د ركز  عية  ج لحامية    :ىل ٕارساء نظام 

عي؛ - ج ٔمني  يات الت ادئ وتق  ٔوال، م
عية والتضامن الوطين  - ج دة  ادئ املسا ىل م رامج قامئة  نيا، 

ات املعوزة  .لفائدة الف
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
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عية  ج ٔن مفردات تعريف امحلاية  شه بالد يربز  ي تع ٕان الواقع ا
شلك  ٔزمة الصحية الراهنة لتربز لنا  اءت ا ما زالت بعيدة املنال، وقد 
عية ببالد تعرتهيا الهشاشة والطابع اجلزيئ  ج ظومة امحلاية  ٔن م واحض 

ث هناك حنو  دم إالنصاف، ح شيطة من ال  %60واحملدود، و ساكنة ال
د) ماليني مواطن 10حوايل (   .ري مشمو بنظام ملنح معاشات التقا

ن مهنا  د دد املستف اوز   %46ٔما ف خيص التغطية الصحية فال يت
دون من  ستف شيطني ال  ٔعظم من ال ٔن السواد ا فقط، فضال عن 

ٔمراض املهنية، كام ٔ  عي اخلاص حبوادث الشغل وا ج ٔمني  ن هناك الت
اص يف  ٔش ٔطفال وا ات اك ة من الف مو عية  ج انعدام لنظام امحلاية 
ل  ىل د ن ال يتوفرون  اص املسنني ا ٔش وضعية بطا دامئة وا

اقة  اص ذوي إال ٔش سبة  2.3(وا من ساكنة  %6.8مليون معاق ب
ٔكرث من ). املغرب ىل  عية  ج ىل ذ توزيع امحلاية  ل م  30زد  د

ٔكرث من  عددة، و شلك  140من مؤسسات م فذا  جما مصمام وم ر
ٓليات حاكمة خمتلفة وذات  مستقل عن بعضها البعض، بطرق اسهتداف و
عية ببالد طابع الشتات  ج ظومة امحلاية  ىل م الية، مما يضفي  لكفة 
مي ٓليات الرصد والتق سيق بني الربامج وغياب  متزق، يف غياب الت  وا

دة  ة والفعالية والرؤية املو ا لتايل غياب الن سهتداف، و ٓليات  و
امعة  ه غياب اسرتاتيجية وطنية رمسية شام و ة، لك ذ س املنت

عية ج ٔ امحلاية    .حول مس
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

ة ٕان  عوات والتوجهيات امللك عية ا ج ة يف جمال امحلاية  السام
نعطاف التارخيي لبالد حنو ٕارساء منوذج سا سائلنا  ئلنا مجيعا، كام 

دمج  ديدة يف ٕاطار نظام م عية  ريد حامية اج ديد، عام ٕان كنا  منوي 
ديدة سس  ناسق ب ات  ؟وم د اجلر سمترار يف اع ريد فقط  ٔننا  ٔم 

عية املريضة واملعت ج ظومة امحلاية  ة يف جسد م   ؟املسك
ل  داث الس مثن ٕا حتاد العام ملقاوالت املغرب، ٕاذ  ٕاننا يف فريق 
عية، فٕاننا  ج ة امحلاية  ٓليات جنا ٓلية من  ي يعترب  د ا عي املو ج
الت دون تزنيل التوصيات الصادرة عن  ساءل عن املعيقات اليت  ن

عية املنعقدة سنة  ج ، وكذا 8201املناظرة الوطنية حول امحلاية 
يئ عي والب ج صادي و ق لس  وتوصيات امللتقى الرابع  ،توصيات ا

ٔمهها شارن ومن  عية املنظم من طرف جملس املس ج   :لحامية 
عية يف شلك قانون  - ج لحامية  داد اسرتاتيجية وطنية  ٔوال، ٕا

عي مدين؛ بثقة عن حوار وطين اج  ٕاطار، م
ة نيا، توفري حاكمة ج  - دة تضمن الفعالية والكفاءة والشفاف

مي؛ ع والتق سيق والت ٓليات الت رب تقوية   واملسؤولية 
-  ٔ د ىل م ة القامئ  اص مبعاش الشيخو داث نظام  لثا، ٕا

عية والتضامن الوطين ج دة    .املسا

ٔجراء  ي يعترب مرتعا لهضم حقوق ا ري املهيلك وا لقطاع  سبة  ل ٔما 
ٔكرث حمي حتاد العام ملقاوالت و عية، فٕاننا يف  ج ه امحلاية  ط تغيب ف

لتصدي للك املامرسات اليت  س وضبابية، ننادي  املغرب ورفعا للك ل
ري  عية، وحماربة املنافسة  ج ٔجراء من حقهم يف امحلاية  حترم ا

ملقاوال لغا  ة اليت يقوم هبا هذا القطاع، واليت تلحق رضرا  ت املرشو
عيا   .الوطنية املسؤو اج

  م،لمحترالحكومة ائيس رلسيد ا
يض السابقةت اجوبة للتحديارة ٔ بلوٕان  على تجديد ز تكارال، تق

تكرة  اع بدإ عبر ، لخالفيةت العالقاك وجهر المشتراللتفكير ٔساليب م
قا ٕاللتقائية للثقة ا توطيدء، لبناش النقات واإلنصااثقافة ز تعزءات فضا وحتق

عيني واملؤسساتيني الفرقاء ج ن و صاد ق لميثاا هو اهذ. ق
راه الجتماعيا ي  ، حفظه هللا، وا دى به صاحب اجلال ي  ، ا
لحوار لتقليدية ت اللمرجعياب، بديال لمغرت االولمقام لعاد االتحاا

ثاق  عي، م ت لمركزياوالة ولدايضم ، يرتكز على تقاطب ثالثيج
جتماعي جديد على ذج انموب، لبناء لمغرت االولمقام العد االتحاوالنقابية ا

  .دةلمتجدات المتغيرء اضو
س احلكومة، مند  حتاد العام ملقاوالت املغرب، السيد رئ ٕاننا يف 

منو و  ديد، حيقق ا عي  ل العمل ٕالبداع مشرتك لعقد اج ٔ حيقق ٔيدينا 
ٔبعادها، مبا ا العميق واكفة  عية مبفهو ج عي  امحلاية  ج يضمن السمل 

ىل امجليع ري    .وينعكس لك 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س   :السيد الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

لشغل حتاد املغريب  ٓن لفريق    .اللكمة ا

ٔمال العمري شارة السيدة    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
  ت والسادة الوزراء،السيدا

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔساسيا من حقوق  عتبارها حقا  عية،  ج ٔن امحلاية  ال شك 
عية ولبنة  ج شلك رافعة ٕالحقاق العدا  لتمنية،  سان املرتبطة  إال
عي، وٕاذا اكنت بالد قد نصت دستور  ج سك  ق ال ٔساسية لتحق

ة ىل احل لنت اخنراطها يف املنظومة احلقوق ٔ عية و ج ق يف امحلاية 
ولية، مهنا مؤخرا  ات ا ىل العديد من االتفاق  102الكونية، وصادقت 

د التوصية  عي واع ج لضامن  نيا  ٔن املعايري ا لزتام كذ  202ش و
ٔهداف التمنية امل  ٔسايس من  هدف  عية  ج ق امحلاية  ستدامة يف بتحق

 .2030ٔفق 
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هتا يف ضامن احلد  نا وحمدود ظوم ٔن الواقع يبني مدى هشاشة م ٕاال 
هتم  ش الكرمي لاكفة املغاربة وحام ل والع ٔدىن  يفام ا اطر  من اكفة ا

اهتم العمرية،  عية وف ج ٔوضاعهم ورشاحئهم  من الساكن % 70اكنت 
ري مشمولني بنظام معا شيطني اليوم  د، ال ال % 46شات التقا

دون من التغطية الصحية،  سمة جسلوا يف نظام  15ستف د"مليون  " رام
اري  15و ٔمني إالج لون يف الت ٔجراء فقط مه مس ري ا ٔلف من العامل 

ٓن من هذا احلق دوا حلد ا ستف ٔن    .عن املرض دون 
عددة، بدءا  عية م ج لحامية  نا  ظوم ه القصور يف م ٔو جلهاز ٕان 

ٔفراد،  حلقوق الشغلية بدل ارتباطها  لعمل و ث ارتباطها  املفاهميي، ح
ىل املفهوم  ٔنظمة ال تقوم  لعمل،  ل املرتبط  دم كفاية ا ٔو  يف غياب 
ويل وال تغطي خمتلف  عي احملدد يف املعيار ا ج لضامن  الواسع 

لتج حملدودية و ت و ش ل سم  ٔنظمة ت اطر،  دم التناسق، مما ا زيء و
ٕالرادة  ٔهنا احلكومة  ش ل  ٔنظمة مل تت ىل حرية سوق الشغل،  يؤر سلبا 
عية حلظية،  رق ة حبلول  ف ات هيلكية مك صال ٕ ام  لق السياسية 
س احلكومة السابق، ضدا  ي اختذه رئ نفرادي ا ايس  اكٕالصالح املق

ن حتملوا لكفة    .إالصالحىل املوظفني واملوظفات ا
ىل امحلاية  ر يف إالنفاق العمويم  س كذ هنا ضعف 

عية ب ث % 5 ـج ة، ح ينا الص يل اخلام ٕاذا ما است ا من الناجت ا
نت  ٔ ال، وقد  را يف هذا ا ٔقل اس ان ا يصنف املغرب من مضن الب

الالت اليت يعرفه خ عي اجلاحئة بتداعياهتا الاكرثية عن جحم  ج ال  ا ا
  :من مضهنا

ٔجراء ل  - صب شغل؛ 600فقدان ا   ٔلف م
ٔو غياب شباكت  - ري املهيلك يف ظل ضعف  ساع جحم القطاع  ا

و  ٔكرث هشاشة، اضطرت معها ا ة ا لف سبة  ل اصة  ٔمان،  ا
ة اجلاحئة داث صندوق ملوا  .طبعا ٕال

شلك  س احلكومة،  ٓن، اجلاحئة السيد رئ فرصة وجب يف نفس ا
و الراعية ٕالصالح هيلكي  ىل عودة ا رها يف ظل شبه إالجامع  اس
عية، تتصدرها التغطية الصحية الشام لعموم  ج ا  ملنظومة حامي

دد اخلطاب املليك تعمميها ل  ٔولوية  مليون مواطن ومواطنة  22املغاربة 
ٔفق  ني يف  ٔن احلكومة مل تفصح حلد ا2022ٕاضاف ظورها ، ٕاال  ٓن عن م

الالت اليت طبعت التغطية الصحية  خ ملبارشة هذا إالصالح وجتاوز لك 
متويلهام، ٕاذا ما  ستدامة  دة الطبية وضامن  ارية ونظام املسا إالج
متويل الصندوق احملدث  ية  ملسامهة طبعا التضام ينا املقاربة املالية  است

ع ج سك  عية وال ج ٔجراء لحامية  وب ا ىل ج ه  ي، مراهنة ف
اة لتدهور وضعيهتم، مؤكدة فشلها يف ٕاجياد  من الطبقة الوسطى، دون مرا

ة لالستدامة ة وضام د   .لول متويلية م
دة الطبية ٕاىل نظام  يا قرارها بتحويل نظام املسا ، ٕاذا ما است وكذ

ادي يبقى يف الواقع نظام تضامين، ما فهمناش  يل  ين وا ٔم هاذ ت
)l’acrobatie ( ره ٔن يد عي، دون  ج لضامن  الصندوق الوطين 

ىل  ٔهيل املؤسسة معلوماتيا و شارة جملسه إالداري ودون ت س كرتث 
ىل التغطية  ات ال يتوفرون  ملص ٔن العاملني  لام  مستوى العاملني هبا، 

ارية   .الصحية إالج
ىل  ري وحنن  ٔ ستغربو لهاذ الت ا ك ابية، وطبعا اح مشارف سنة انت

ظور معيل شامل يف  كون حوار الستكامل بلورة م اكن من املفروض 
ٔن  ش ال  ٔج ٕاطار اسرتاتيجية وطنية يمت ٕاصدارها يف قانون ٕاطار مكيثاق ل

لتحسني املسمتر ىل تطلعات املغاربة وقاب  عية جتيب    .ٕارساء حامية اج
س احل لمك لكها، السيد رئ ىل يف املدا د لكمتوش  كومة، ما 

عي ج   .احلوار 
ىل  عممي التعويضات العائلية  ٔخرى، ف ة  يض  7من  ماليني طفل يق

مع املبارش لفائدة  متويل من طرف املشغل ٕاىل ا ىل ا ة  تطور املقاربة املب
دجمة ورامج  ىل معلية اسهتداف حمددة ويف ٕاطار سياسة م ٔطفال بناء  ا

لحامية  ٓليات  امو شلك  لطفو  عية    .ج
لرمغ من تعددها  عي  ج مع  رامج ا ٔن  ، مل تفلح )140(كام 

عيا وجماليا هتا وسوء تدبريها يف تقليص الفقر اج دم التقائ ب  وضامن  ،س
ٔساسية، و عي الالولوج ٕاىل اخلدمات ا ج ل  ظر تفعيل الس زلنا ن

ي ال نعرف مضمونه حل د ا ٓناملو   .د ا
س احلكومة،   السيد رئ

هود املعياري اص من استكامل وتعزز ا   ..ال م

س   :السيد الرئ
سة   .شكرا السيدة الرئ

ى الوقت هت   .ا
عي ج ميقراطي  ستوري ا لفريق ا ٓن    .اللكمة ا

شارة  شة  السيدةاملس   :يتعالٓ ا
  .سم هللا الرمحن الرحمي
س احلكومة،   السيد رئ

  لسادة الوزراء احملرتمون،السيدات وا
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ل هذه  ٔن يفوتنا م ميقراطي ال ميكن  ستوري ا حنن يف الفريق ا
ٔمام هذا إالجناز العظمي جلال  بار  الل وٕا ٔن نقف وقفة ٕا السياقات ٕاال 

ي ري ا بلومايس الك شلك  امل محمد السادس، نرصه هللا، وهو إالجناز ا
دة الوطنية عطفا مفصليا يف ملف الو   .م

ه  ىل الصحراء انتظر لسيادة الوطنية  ٔمريك  س ا الن الرئ ٕان ٕا
ٔمريك،  رخيي عريق بني الشعب املغريب والشعب ا طويال، وهو نتاج 
سامح  رشى لاكفة املغاربة، ونقول ٕان املغرب ب ال حنن نبارك وزف ال
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ش والسمل والسالم   .والتعا
س احلكومة،    السيد رئ

لس املوقر،  ٔمام ا سطمتوها  ىل املعطيات اليت  ىل عرضمك و رشمك 
ٔفراد  دا ل عية تلعب دورا هاما ومسا ج ٔنظمة امحلاية  ٔن  ٔنمت تعلمون  و
ة  ىل موا ديد الفقراء والضعفاء مهنا،  ه الت ىل و ٔرس،  ات وا وامجلا

ٔزمات والصدم ت احلياة وا ام صعو شلك  ٔنظمة  ٔن هذه ا ات، كام 
ٔطفال  ر يف حصة ا س ة و ىل توفري العمل وحتسني إالنتاج د  سا

بار السن   .وتعلميهم وحامية 
ر  س عي، ويه  ج ىل الوضع  ٔثري واحض وقوي  و فٕان لها ت

ات الفقرية والعاجزة  لف دات  رشي لتقدمي املسا ل يف الرٔسامل ال ٔم عن ا
طلبات سوق  ٔفراد مع م ارات ا ل والعاطلني عن العمل ومالءمة  ا
س احلكومة، يف لكمة مبناسبة انعقاد املناظرة  ٔكدمت، السيد رئ الشغل، وقد 
ملغرب ويه  عية احلالية  ج ٔن املنظومة  عية،  ج لحامية  الوطنية 

ة والربامج املتبعة يف لسياسات العموم راكامت  عي نتاج  ج  امليدان 
ات من  دمات املقدمة لف ل ت من ضامن الولوج  ىل مدى عقود، مك
ام  ٔحضى من الالزم الق شود، وقد  رىق ٕاىل املستوى امل املواطنني ال 
ٔهداف التمنية  رىق ٕاىل  مبراجعة شام لطرق تدبري هذه املنظومة حىت 

دة واعمتدها قا ٔمم املت ، واليت 2015دة العامل سنة املستدامة اليت وضعهتا ا
المئة مع  لجميع ولتكون م عية  ج ول بتعممي نظام امحلاية  تلزم ا

  .اخلصوصيات الوطنية
الت من  ،اليوم ح ىل مجيع  وح  اطر ومف ويف حميط دويل ينذر 

سمع   ٔ ة بد ، البار ورو ء  ر و ٓ صادية ومالية وتداعيات  ٔزمات اق
ٔوروبيةشديد ٕاجراء ول ا الق جمددا يف بعض ا ويف سياق . ات إال

راجع العديد  صادي وتداعيات  ق لرود  ر هبذا املناخ املطبوع  ٔ وطين م
ساؤالت معيقة من  عية  ج صادية، تطرح نظم امحلاية  ق شطة  ٔ من ا
ق  ث تدبريها وحتق ال، ومن ح ر يف هذا ا س راجع  ث متويلها و ح
دى به صاحب اجلال امل محمد السادس، نرصه  ي  هدف التعممي ا
رشيعية احلالية،  تاح السنة ال ٔمام الربملان عند اف هللا، يف خطابه السايم 
صادي ومن  ق ٔولوية خطة إالقالع  ت و ٔولو اللته من ا ث اعتربه  ح

عية،  ج صادية و ق ورو  ء  وذ ما ٓليات حمارصة تداعيات و
ٔي خطة ٕاقالع  ت  ٔولو ٔوىل ا ميقراطي  ستوري ا نعتربه يف الفريق ا

ٔعوام القادمة صادي يف ا   .اق
ن ىل حمور ركز  س احلكومة،  عية، السيد رئ ج   :امحلاية 

ا يف سوق العمل  - ات املعوزة والهشة وٕادما ٔول، مسامهة الف ا
ش الكرمي؛ ل والع  وضامن ا

ات واسعة من الفقراء والثاين، تع - ممي التغطية الصحية لفائدة ف
  .والضعفاء

س احلكومة،   السيد رئ
سعنا  احلديث يطول ويطول حول هذا املوضوع، لكن الوقت ال 
اء يف  ٔرقام واملؤرشات، لكن ما  سط قراءة بعض ا ٔو ل لتعميق النقاش 

ل ىل لسان السادة املتد اء  س احلكومة، وما  مك، السيد رئ ني اكيف جوا
ر  ٓ ٔن  ل هو  ل خمت هذا التد ليه ق يد  ٔ لغرض، وما نود الت وشايف 
ىل الشعب  دا  عية اكنت قاسية  ج صادية و ق ورو  وتداعيات 
ات الهشة ولك  ٔخص ساكن البوادي واجلبال والفقراء والف املغريب و

 ٔ ات الهامشية وا ر قوته اليويم يف القطا ي يد   .شطة الرتفهييةالشباب ا
عية وٕاصالح  ج ٔن امحلاية  س احلكومة،  ٔ نؤكد لمك، السيد رئ

اتق احلكومة ىل  اتقمك و ىل  ظومهتا يظل املسؤولية الكربى امللقاة    .م
س   .شكرا السيد الرئ

سالسيد    :الرئ
سة   .شكرا السيدة الرئ

ة الك مو ٓن  لشغلو اللكمة ا ميقراطية    .نفدرالية ا

اء الكسابامل  شارة السيدة ر   :س
س   .شكرا السيد الرئ

س احلكومة،   السيد رئ
  السيدات والسادة الوزراء،

ول  ٔن املغرب يعترب من بني ا س احلكومة،  هل تعلمون، السيد رئ
ٔقل من  ث ينفق  عية، ح ج ىل امحلاية  ٔقل ٕانفاقا  من الناجت % 5ا

لحام يل اخلام حسب التقرر العاملي  ا عية ا ج . 2019-2017ية 
ة والتعلمي العمويم من ٕاجامل  ة العموم ىل الص ادا ٕاىل إالنفاق  واس

ولية املغرب سنة  ظمة العمل ا من بني  2017إالنفاق العمويم، صنفت م
ر يف  ول ذات املستوى املنخفض ف خيص إالرادة السياسية لالس ا

ٔنه يتوف لام  عية،  ج ات  لتغطية النقدية القطا الية  ىل ٕاماكنيات  ر 
برية  ت  ٔدى ٕاىل تفاو عية حسب نفس املنظمة، وهو ما  ج لحامية 
ات  اج عية احلالية و ج ٔنظمة امحلاية  ي تقدمه  بني مستوى العرض ا

ال   .الساكنة وحقوقها يف هذا ا
ستقرار يف العمل دم  ٔخرى، تؤدي عوامل املرونة و ة  دم  من  و

اصة يف القطاع الفال  سم هبا سوق الشغل،  ٔجراء اليت ي الترصحي 
عية، ويرتمج هذا  ج لحامية  ٔجراء  ري املهيلك ٕاىل فقدان ا والقطاع 
ات  ىل اتفاق رفض املصادقة  املستوى املنخفض من إالرادة السياسية 

لضامن  ولية املتعلقة  ظمة العمل ا ث صم عي، ح ىل ج ادق املغرب 
ٔصل  62 ة من  ة معي 177اتفاق ىل اتفاق ية  42ارية، ومل يصادق  ة تق اتفاق

عي  ج صادي و ق لس  عية، حسب تقرر ا ج محلاية  علقة  م
يئ   .والب

س،   السيد الرئ
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ىل احلوار  ولية اليت تؤكد  ظمة العمل ا خترقون لك معايري م
ٔطرا عي الثاليث ا عية، وجعلمت مفهوم ج ج لحامية  ٔي ٕارساء  ف يف 

د وجتاهلمت حامية املسنني  ىل التقا ن حيالون  ٔجراء ا ىل ا د حكرا  التقا
ولية ظمة العمل ا لهيا م   . اليت تؤكد 

ستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، وما هو  حتدثمت عن تعممي 
ٔن سبق   ٔصال؟  وضع من يعاين من البطا ومل    اشتغل 

طالب من  250.000حتدثمت عن تعممي التغطية الصحية وقلمت استفاد 
دد الطلبة يف هاذ املومس اجلامعي وصل ٕاىل  ٔن  لام  التغطية الصحية، 

ٓخرن؟ ن تغطية ا ٔ   مليون طالب وطالبة، ف
س،   السيد الرئ

د من التغطية الصحية حوايل  ستف من املواطنني حسب % 40ال 
سبة للك  ل ات عريضة مقصية كام هو احلال  ث تبقى ف ترصحيمك، ح
ٔو  ة تؤهلهم الستحقاق املعاش  ٔمني اكف رامكوا فرتات ت ن مل  اص ا ٔش ا
ن  ٔو البطا والعامل املزنليون واملغاربة ا من مه يف وضعية فقدان الشغل 
كونوا رصيدا خيول هلم احلق يف  ٔن  ٔقاموا لفرتة معينة يف اخلارج دون 
لقانون رمق  اص املستقلني املعنيني  ٔش ىل معاش، وكذ ا احلصول 

ستف 98.15 ن مل    .دوا بعد، وا
ٔمني  ٔنظمة الت د  ٔ ن من  د اص املستف ٔش ٔخرى، فٕان ا ة  ومن 

اكل % 53عن املرض ملزمون بدفع حوايل    .يف العالجمن 
دة الطبية  دار "وقد سامه نظام املسا ٔكرث  "م يف توفري تغطية حصية 

ن  12من  ٔ مليون مواطن يعانون من الهشاشة والفقر، لكن هذا النظام 
ٔن  لمنا  اصة ٕاذا  ٔمني اخلدمات الصحية اجليدة،  عن قصوره يف ت

ات،  اص هبذه الف لمواعيد  د نظام  ات تضطر ٕاىل اع شف نظرا لق املس
نات  ٔم ة، ولٕالشارة فقد يؤدي نظام الت ك س لو رشية وا املوارد املالية وال

ده لتعويض نظام  دار "اليت تعزتم احلكومة اع ات  "م دم قدرة الف ٕاىل 
ب الثلث املؤدى س ومل نفهم، . املسهتدفة من الولوج ٕاىل اخلدمات الصحية 

مج  ر ديثمك عن  س احلكومة،  دار "السيد رئ ٔنه "م ٔن املفروض  ، رمغ 
  .مت جتاوزه

د يبقى حوايل ثليث سبة ملعاشات التقا ري مشمولني  ل ٔيضا  الساكنة 
رص هذه  د، ٕاذ تق ٔنظمة معاشات التقا ٔي نظام من  ري مشمولني ب ٔو 
ٔنه مل يمت  ني العام واخلاص، كام  ٔجراء القطا ىل موظفي و ارية  ٔنظمة إالج ا

ل  5ص التنظميية، فقط بعد ٕاصدار لك النصو  يل صدرت د نصوص ا
سم هذه  4يف  99.15القانون  ٔخر؟ وت سنوات، مل نفهم ملاذا هذا الت

ت  ث ضام ث استفادة املنخرطني ومن ح هنا من ح ا ٔنظمة ب ا
  .استدامهتا

س،   السيد الرئ
ٔطفال، ٕاذ يعمتد  اص  عية  ج لحامية  ىل نظام  ال يتوفر املغرب 

ات الهشة يف ىل ال  دات اليت تقدم لفائدة الف ىل املسا تعويضات العائلية و

تلفة، وهو ما يعترب جزءا حمدودا وهامشيا من  مع ا رامج ا ٕاطار 
ظمة  ، كام ال حيرتم املغرب معايري م لطفو عية  ج ت امحلاية  مكو

شغيل عية يف جمال ال ج محلاية  ولية املتعلقة    .العمل ا
س   .شكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
شارة احملرتمة   . شكرا السيدة املس

مج مدا الفرق  ر كون قد استمكلنا  ٕاذن هبذه املدا القمية 
ٔول  س احلكومة خبصوص احملور ا ىل جواب السيد رئ با  ة، تعق مو وا

  . من هذه اجللسة
شارن ن املس ٔشري ٕاىل ٕادراج مسامهة السيد ٔن  احملرتمني اليس  بقي 

ٔن تعذر  دي جشري يف حمرض هذه اجللسة بعد  ٔمعو واليس  لطيف  عبد ا
ٔسباب موضوعية   .لهيام احلضور معنا 

الت  ىل هاذ املدا س احلكومة  ب السيد رئ ٓن ٕاىل تعق سمتع ا ٕاذن 
قل ٕاىل احملور الثاين ٔن ن ل    .ق

س احلكومة   :السيد رئ
  .سم هللا الرمحن الرحمي

بات، وٕان اكن شكرا  ىل التعق شارن  لسيدات والسادة املس جزيال 
ٔنه ٕاىل بغيتو هاذ احلكومة حتملوها مجيع ذاك  د القضية، نقول ب ٔ نقول وا
ٔ موجود، قلهتا  ورو  لهيا  يل دارت احلكومات السابقة وزيدو  اليش ا

ور يل دارهتا  ة ا ا ٔي  هنار ما عندي مشلك،  و لس النواب ذاك ا
ة دارهتا لمك احلكومات  ا ٔي  ، و ورو ارشة مايش  لهيا م ٔ املسؤول 
 ٔ ؟  ٔ ىل هاذ املسؤولية مايل  ٔ قاد  لهيا، مالنا؟  ٔ مسؤول  ٔخرى  ا

  .. راه مايش
ال ٔ جنيب لمك م فق معمك واش مجيع  100: طيب،  ٔ م مج،  ر

مج  100الربامج دارهتا هاذ احلكومة؟ هاذ  يل معرو ر مج ا ر  15فهيا 
ام، الربامج  18ام، يف معرو  12ام، يف معرو  13ام، يف معرو 

رب    .عقود من الزمن 3رامكت 
د هذه الربامج  ،لعكس اظرة لتوح ا در م ة اح ا اكنت عند الش

د  ش جتمع وا ل، ولكن راه ما ميك دها يف املستق وعند ٕاسرتاتيجية لتوح
ت ها دحبال  ه دخشة هنا، د هنا، ب ا املهندس بناه دار ف ذ البناء 

دامش  نعاودو، ٕاىل غنعاودو واش  خصينهنا، قليت ليا هاذ اليش ما 
ه شوية  ين ف ن؟ وال لك مرة تن ه مز ش نب ه  هنرسو اكمل، نعاود نب
ر؟ هذا احلكومات السابقة سامهت،  ادي تد ٓش  ش نقادو؟  شوية 

سوء ني ش، ولكن مع املدة برتامك الربامج تنلقاو مايش  ة، مايش دامئا ما مز
ٔمام هاذ الربامج،  ادي تلقى  100راسنا  مج  ل  92وال  93ر ات ق

ل النقاط لكها مس . 2011و 2010 س ٔ ت هللا جيازيك خبري، حتدثتو و
ر دهنا،    . هنرض جسلو النقاط، ما عندي ما ند
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ٔوىل لهيا راه مايش ٕاذن هذي النقطة ا يل خصين نؤكد  يل بغيت ا  ا
ر خصك ٕاسرتاتيجية،  ش تد ر، راه  د الغد  يد غي الوا ري ت ٔماين، 
يل، راه هاذ  اله هاذ احلكومة ا ديد؟  د واش  ل التقا هاذ إالصالح د

رو، خبري  2004اليش من  شلكت احلكومة شلكها اليس جطو، هللا يذ
ٔول إ  ر ا الش احلكومات السابقة ما فاش اكن وز ٓخره، ٕايوا  ىل 

ٔنه صعب،  ٔنه معقد،  الش ما دارتوش؟  ل كنتو فهيا،  يل ق دارتوش؟ ا
ٔرقام لكها تتغري  ٔنه حيتاج ٕاىل ٕاسرتاتيجية وٕاىل دراسات، وتدوز شوية ا
ر يدو فهيا،  ردة يد يل قال العصيدة  راسة، ا رجع  ين  ، تعاود 

ا عند  يل ميكن تصلح تنصلحوهاولكن اح نت ا يل  ة ا   .إالرادة، احلا
ل  ٔوال، هناك الزتامات د و،  يل قدم م د ٔ ال ٔ فاش قدمت 
ىل  ٔرقام ورهنت  مج احلكويم، وهناك ٕاجنازات وقدمهتا ب احلكومة يف الرب

ٔرقام رمسية وتنعمتدو  ، وهاذ ا ة  دذ ل املندوبية السام ٔرقام د ا
ة ٕاىل لتخطي ات احلكوم ل القطا ٔرقام د يق ما صدرش تنعتربو ا ط، ٕاىل 

  . ٔن يصدر
م، ما درتو والو،  ل ري  ٔرقام  ه ا ش توا ٔرقام رمسية ما ميك هاذي 
ٔن هناك، امحلد  ٔش تتقول؟ تتقول العكس متاما،  ٔرقام  ن والو، وا ما اك

زال هناك خصاص، ول ٔمور كثرية حتققت، حصيح ما  ش ما ،  كن 
اط هاك  ٔس وإالح لي شعرون  ٔن املواطنني  ري حصيح   ، نظلموش بالد
اط ومن املواطنني  ٔس وإالح لي شعر  ٕالطالق، حصيح من املواطنني من 

ٔرامل راه  ٔن فاش تدمعت ا ٔيدينا،  ىل   107.000من نتلقامه وشدون 
نا ل مع، وٕاىل ج يل تتلقى شهر ا ٔقل ا ىل ا يس"ـٔرم  ر راه قفز "ت

مع، هذا معيل  2ٕاىل  700.000من  لو تتلقى ا يل العائ د مليون طفل ا
ىل  ال؟ فاش هرض  ري خ ال، واش هو  ة واقعية مايش خ ا  6يش 

، يف مليون  ورو مع ٕاال قليال  6صندوق دمع   5مليون خشص تلقاو ا
مع،  995داملليون و يل تلقاو ا ة ا ا م، هذا ٔلف وال يش  مايش 

  .فلوس مشات، فلوس مشات
ه كثريون، ولكن احلكومة حىت يه  فق معك الصندوق سامه ف ٔ م

ٔخرى وسامهو  10 ة  ه مؤسسات معوم ه، وسامهت ف داملليار سامهت ف
لت تدمع  يل و ن هيئات د ا ه امجليع، ولكن امسح ليا، امسح ليا راه اك ف

ش توز 200ري  ل فهيم  د تتو ىل وا لهيم، توزع  مليون يف  6ع 
ادي توصلها؟ يك  الشهر، تصورو هاذ العملية هاذي كغادي تضبطها؟ يك 
يق ما  و حشال من شاكية اكنت تتجينا،  ر لها؟ وراه شف ادي تد

واور لكهم حلظة  هاذوصلتوش ل  اصنا نغطيو ا ش حبال ٕاىل  وار  ا
دة، ال ميكن، الفرق تتحرك وخصوصا يف املن اطق البعيدة ومتيش وا

يل وقفو ورا ذاك  لهيم، وتنحيي إالدارات واخلرباء ا تدرجييا، تبارك هللا 
ري موجود  رخي املغرب، ورمبا  ري مسبوق يف  د العمل  اليش ودارو وا

ٔخرى ري موجود يف دو  ٔخرى، راجعو املقارنة    .يف دو 
ٔشيا ٔن ال نبخس الناس  قها، وال مه، وال احلكومة ح ءف جيب 

ت وقلت هذا ورش مرتامك  ٔ اخلطاب ج احلكومات السابقة، شفيت 
ات احلكومات السابقة من  ه شوية،  2000و 2004و د دار ف د لك وا

س مايش معقول، مايش معقول،  ل التب لخطاب د ردو  وانتوما بغيتو 
ٔمسو ل  ن مشلك، قلتو ل  ..نقولو شوية د لطتو يف هاذي ما اك نا قلتو 

طقي معقول قصة هاذي، هذا خطاب م يق    .هاذي 
ن  ي يفت يف عضد امجلع حبال ٕاىل ما اك م العام هاك اجلزايف ا ٔما ال
اح  ٔ اجلاحئة بن ر مس لعكس، املغرب د والو هذا ال يليق مبغرب اليوم، 

ذ احلكومة . بري ف ذ احلكومة، ب ف ، ولكن ب ال امل ادة  حصيح بق
ٔن تنعزت  ا وقت ما قال لنا التوجهيات تنفرحو،  ، اح ال امل ادة  و بق

يفاش؟ احلكومة  فذ؟  يل ت ل، ولكن شكون ا د يف املستق سا اكع ما ت
يفاش تيزنل هاذ اليش من السام؟ شكون تي وزع اكيناش؟ ٕاىل ما اكيناش 
لهيا؟ شكون تيدوز ا ر املزيانية جيي يصادق  ٔجور املزيانيات؟ شكون تيد

ىل مييش تيقلب  ٔن ال ..لعباد هللا؟ شكون  يفاش هاذ اليش؟ جيب  ؟ 
ٔشياهئم   .نبخس الناس 

حجا، هاذ  زال  ٓن ما  اح ٕاىل ا ل اجلاحئة هباذ الن هاذ التدبري د
عية  ج ات امحلاية  صاد الوطين واكنت ب ق ش  ون ما اك التدبري 

ش شفت ضعفا  ،كون الوطنية فهيا مقومات قوة راه ما ميك ٔن اجلاحئة 
شفهتم جبوج، جبوج  شفت كامال،  شفت نقصا ولكن  شفت قوة،  ولكن 
ٔن إالدارة  شفت لنا  ل النقص ولكن  شفت لنا جوانب د رمه،  قدينا ند
لنا بتعاون امجليع  صاد د ق ٔن  ٔن الربامج السابقة و ٔن احلكومة و لنا و د

ٔمسو ٔن  ٔيضا عنارص قوة ..و ه  رجعو لهاذ ف ادي  ل  ، ورمبا يف السؤال املق
ٔ   .املس

ٔسف، حصيح  ٔخرى مع ا د القضية  البطا يف  دطيب، اكينة وا
لينا اجلاحئة،  12 ة يف املائة حصيح، ولكن ما حمسوش  ا فاص يش 

ناها ورمغ ذ ل هللا، وا نيا، القدر د ىل ا   ...اجلاحئة حمسوبة 
ري هيرض ساهل، ٓه، امسح ليا، راه ال د جيلس يف الكريس ويبقى  وا

يل صعيب، شكرا، شكرا يل هرض .. ما جتبدش. خيدم يف امليدان هو ا ا
يق موقرو  ٔ يل ما هرضش  اوبو هو، ا   .تن

عي راه مشرتكة راه مايش  ج ل امحلاية  ٔوراش د طيب، وهاذ ا
مج ر ش ٕاسرتاتيجية، عند ٕاسرتاتيجية وعند  مج  ماعند وهاذ الرب

عية ج ل امحلاية  ٔوىل د لجنة ا لن فاش تدارت ا ٔ  ،توضع وتعلن و
رامج، ولكن بطبيعة احلال  ه  لن وف ٔ عية، و ج لحامية  لجنة الوزارية  ا
يل  شوف ا ية وت لجنة التق ٔيضا، لك مرة تتجمتع ا طور  ٔيضا م طور  هو م

تجي التعل اش ف يل ما حقق ا وا ال امل والتوجهيات حقق ل  ت د
نيا،  ال امل يف بعض اخلطب وتنعاود نطورو هاذي طبيعة ا ل  د
ن حىت يش مشلك ولكن هذا ورش مشرتك، راه كثري  ر، وما اك هاك دا
اله  د القانون  ش تقول ليا وا لهيا، ما ميك و  يل صادق من القوانني انتوما ا

الش ها ليه وتقول ليا  دلتصادقت  ا هيذ القانون ما  اله صادق ش؟ و
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ل  ٔن يتفا ٔيضا  لربملان  ٔمتىن  ني هذا ورش مشرتك، وٕان اكن كنت  مجمو
ٔبون ل التغطية الصحية ل حىت هذا من  ،ٕاجيابيا ف خيص القانون د

رها، راه يه  د إالخوان ذ ٔ عية، ف خيص مدونة التعاضد،  ج امحلاية 
وقفة  ىل هللا تعاونو ندوزو ذاك اليش موجودة عندمك م متناو  عندمك، 

ة،  رس ة،  ٔمور يظهر يل رس ل ا زاف د ٔن  في هباذ اليش  ك ادي 
لهيا ت هنرض     ..ٕاىل ج

ا احلال  قى ف ٔ ت ٔمور  ن بعض ا ٔمور اك بعض إالخوان دارو بعض ا
رملاني ال وضوخيش مو هخص ما  نيٕامنا   يف هاذ اليش، هو ايل حصيح 

منوذج التمنوي يف خطاب  ا مجيعا،مجيعا  قال احلكومة،  صاامل لكف
لنا ما  ٔ د ىل املس اوبنا  ا  الربملان والقوة الوطنية لكها، احلكومة اح
ال  ، ومن بعد شلك  ٔن يه صيفطناها جلال امل لعموم  رشهناش 

الش ما خرج  ٔنت  ش تقول ليا  ة ما ميك منوذج امل جلنة ملك ش ا
  التمنوي؟

شارات واسعة ٕاىل  د شوية ودارت اس شوية  ادية  جلنة ملكفة راه 
ٔمسو ات ظروف اجلاحئة صعبت شوية  ادي  ..ٓخره،  رمبا حىت املنظور 

ىل هاذ الورش  خصيتغري مع اجلاحئة،  اسبة احلكومة  اود املراجعة، مف
ادي لجنة  لجنة، وا لنا سلمناه  ا املقرتح د ش جتي  اح خترج ما ميك

ٔ ال يليق، ال  منوذج التمنوي، هذا خط وش ا عندي وتقول ليا انتوما ما خرج
ه شوية اخللط والتغليط وذاك اليش ال يليق ة، ف   .يليق بربملاين لك رصا

طق سياسوي خص وما  ري م رو  ين نقولو انتوما تتد ناش نقولو 
ٔشنو هاذ املنطق ايب،  نت د انت ايب؟ مرة تتقول ليا ما السياسوي 

يل  ش ذاك اليش ا ر خصدرت يل ند ر ذاك اليش ا ت ند ر، ٕاىل ج ك تد
طق سياسوي  رش، امسحو يل هذا م ت ما تد ا نت تتقول ليا قربت 
م هو  س احلكومة هباذ ال ة رئ ايب هو هذا، هذيك الهرضة موا انت

ايب   .سياسوي انت
دت هبا يفخصٔنت  تو ك تقول ليا هذي و ايب، ج نت مج   الرب

رها  ادي تد ت خصوقلنا  ا نت رها ما تثريش  يل تد ، هاذ اليش ا
ت راه خص ا نت ت،  ا نت كون، مايش لكيش تيخص مبنطق  و 

شوفو، واش املواطنني مسالني يعين زعام  د إالجراء هو .. املواطنني ت وا
ت و ا نت ل  ادي يقلب املزيان د يل  راه املواطنني  ،ٕاجراءات 2ال ا

نمك 4 دراه  ارف هنم و ارف نا و ارف   .سنني هام 
زاف ٔن  في هباذ اليش  ك ادي  في هباذ اليش،  يل غنك   .. ٕايوا ظهر ا

عي ج ٔسسة احلوار  عي  :م ج فق معمك، احلوار   خصٔ م
ٔمهية و  ال احلوار خص كون عندو  ىل لك  ٔسسوه، حصيح،  نا من

ىل حسب اتفاق  ٔصبح واسعا  ٓن  عي ا ليا  25ج ه جلنة  ريل ف ٔ
عي ج لحوار  لجنة الوطنية  ن ا شاور، اك وية وٕاقلميية  ،ل ن جلن  واك

يل  عي ا ج   ؟مرات يف العام فهمتين 2ها جتمتع خص لحوار 
  .شكرا جزيال

سبة لتوس  ل عي  ج رشو احلوار  س يع التغطية املهن احلرة راه ت
شار، انتوما ممثيل س لمهن احلرة، مجيع املهن احلرة  املهن احلرة؟  الصحية 

رشو معهم  س لهم وت ستق ل املهن احلرة راه ت هلم، ممثيل د مايش ممثلني د
لو  دا، راه تنق عي راه واسع  ج دا، احلوار  دا وا ات لكها وا القطا

د إالخوان قا ..ٔمسو ٔ ٔجراء اليس  ش ا ات ما اكي ٔن بعض القطا ل فعال ب
عي، املهم هذا عي .. حوار اج ج ل يف هاذ احلوار  ولكن هذا راه دا

ه  بري م ن جزء  ن جلنة القطاع العام وجلنة القطاع اخلاص، اك اكمل، واك
د الوزراء راه كتب ليا هنا تيقول   ٔ لمين   ٔ ا  ٔح ، و ادي امحلد 

شٔ موجود ولكن ا يق ما مستعدي يل  ت ا   .لنقا
ليمك   .شكرا جزيال والسالم 

س   :السيد الرئ
  .شكرا

ٔعراف  ست من تقاليد و لتذكري، هللا خيليمك، راه احلوارات الثنائية ل
  .العمل الربملاين

س احلكومة،  ،طيب ين، السيد رئ مج حمور  ٓن مازال لنا يف الرب ا
شارن، عند علق ب السيدات والسادة املس ين ت ٕاسرتاتيجية "ـموضوع 

احئة  ة يف ظل تداعيات  ة والصنا لهنوض بقطاعي السيا احلكومة 
ٔصا "ورو سؤالني من فريقني، فريق ا ، يف هاذ إالطار توصلنا وتوصلمت 

ٔحرار   .واملعارصة وفريق التجمع الوطين ل
ا تنطبقو القر  س، توصلت به كتابة، واح يل السؤال، السيد الرئ ار ا

كررو ا الش  ن  ع ندوة الرؤساء ما اك ىل مستوى اج ذينا اليوم 
  .ونضيعو الوقت

ليمك كتابة يف هذا الباب،  يل طرحت  ٔسئ ا ىل ا ابة  ٕال تفضلوا 
ال ملمثيل الفريقني املعنيني هبذا احملور ٔعطي ا ٔن  ل    .ق

س احلكومة   :السيد رئ
  سم هللا الرمحن الرحمي

ٓ وحصبهامحلد  ىل  ىل رسول هللا و   . والصالة والسالم 
لهنوض بقطاعي  سرتاتيجية احلكومة  ٕ ن املتعلقان  هذان السؤ

د وف احئة  ة يف ظل تداعيات  ة والصنا ىل مضض 19-السيا لت  ، ق
ة سولوها  رة السيا ن قطاعية، اكينة وز ٔن هذا السؤ ابة عنه،  إال

رة الصنا ة، وز   .ةىل السيا
يل دستوري وال ما دستوري،  ش واش اجلواب د ف ما عرف
ٔن  لمك دستوري وال مايش دستوري،  ٔعرف واش السؤال د ٔن ال 
ٔسئلته يف  ىل  ه وجييب  ر ملكف بقطا ٔن لك وز ىل  ستور ينص  ا
التايل  ٔسئ يف السياسات العامة، ف ىل ا س احلكومة جييب  ه، ورئ قطا

لمحمكة هللا جيازمك خب ب  ٔخرى، وٕاىل غنك ش يش مرة  ري ما حترجو
ٔشنو ستورية نقول  قويل ليا  رة ري معقول مادام اك ؟..ا ينة الوز
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ٔمس يف جملس ، موجودة ىل هاذ السؤال،  اوب  ة البارح  ووزر الصنا
  .النواب

ٔسئ قطاعية؟ ،ٕاذن لوه يف  س احلكومة تتد ىل ملاذا رئ هاذ  ٔعتذر 
اولو يف هاذ  خصاليش، ولكن  شوية املرة اجلاية، هللا جيازمك خبري 

ٔ اسبة لنوحض،  ..املس س، هذي م ن  ٔ ما اك ولكن رمغ ذا قلت 
ات فعال ٔن هاذ جوج القطا   ..لنوحض 

س   :السيد الرئ
س احلكومة، ٕاىل امسحتو، هللا جيازمك  ري ٕاىل امسحتو، السيد رئ

  .خبري

س احلكومة   :السيد رئ
  .سيدينعم ٔ 

س   :السيد الرئ
لس وندوة الرؤساء  ب ا ري يف ٕاطار الفصل بني السلط، هذا مك
د،  ني واسعني، مايش بقطاع وا ٔفقي يتعلق بقطا ٔن هذا املوضوع  قدرا 

ٔن هاذ احملور الثاين سؤال قطاعي   .ٕاذن ال ميكن القول ب
ٔفقي  ٔنه عندو طابع  ات، ولكن الحظو معا  ه جوج قطا حصيح ف

يار وطاب ب وندوة الرؤساء يف اخ ع راهين، فدون املساس حبق املك
ن، وٕاذن ال داعي ٕالعطاء هذا  لمت مشكور امك وق ا اكت املواضيع، اح

ستحقه ٔكرب مما    .املوضوع جحام 
س احلكومة   . تفضل السيد رئ

سيري  ل علقة  س؟ واش م سيري السيد الرئ ل علق  نقطة نظام م
س؟    السيد الرئ

  .تفضل

ل شيخي شار السيد ن   :املس
س،   السيد الرئ

خول  س هنا ما يدعو ٕاىل ا ٔصال ل ٔنه  لت،  ٔ تد الش  فعال 
كون عندو  د يقدر  لو يف املضمون لك وا نا ند ٔن ٕاىل ج يف املضمون، 
التايل  ة نظرة حمرتمة، ف س احلكومة عندو و ة نظر، كام السيد رئ و

مك س احلكومة اكن  ش، السيد رئ لو، هاذي نقطة ما عند ل املدا د
ٔن يقول  دهاذي  س احلكومة، من حقه  ل السيد رئ ات يف املدا د

لمك، السيد  التايل املدا د شاء، هاذ اليش نناقشوه من بعد، ف ما 
ٓخر، خف  ر  ا ٕاىل اكن عند تقد س، ما عندها معىن وٕاال اح دو ص الرئ نا 

ش حىت اح    .ا نوحضواللكمة 

س   :السيد الرئ
ة نظري  ة نظرك، عندها معىن من و ال، ما عندها معىن من و
لس، وما عندش  فاع عن استقاللية ا لس، من مسؤولييت ا س ا رئ

ٔشنو ختتار من مواضيع، هللا خيليك لس  ىل ا   .احلق احلكومة متيل 
شار اءا بغييت نقطة نظام، السيد املس ل  ؟ر علقة    سيري؟ م

  .تفضل تفضل

شار السيد العريب احملريش   :املس
س،   السيد الرئ

ه فعال يف  ب هاذ املوضوع تداولنا ف ٔعضاء املك ا  لمك اح املدا د
ىل الوزراء  لكم  يل ت س احلكومة ا ب ومع ندوة الرؤساء، واليس رئ املك

يل  اي خص هام ا ش، الوزراء  ليه، الوزراء ما اكي بني، راه عضو هم جياوبو 
هلم،  ٔبواب د ن ا س احلكومة قال بعض الوزارات شاد ل رئ يف احلزب د
يل  اوبو وا يل غي س احلكومة ا ش الوزارة عندك السيد رئ راه ما اكي
ٔ لمك انتوما  الش الت يل غيتواصلو معنا، هاذ اليش  اوبو معنا وا غيت

، ة وتنورو مك اخلري، جتيو لهاذ الق ومك مايش انتوما  نوينا ف يل ترناق ا ا واح
روس ادي جتيو تعطيو ا يل    .ا

س   :السيد الرئ
  . شكرا، شكرا

س   . تفضل السيد الرئ

س احلكومة   :السيد رئ
يل ري ا د  س وفق الهوى، الوا ستور ول ن ..وفق ا ٔ دد  ستور  ا

س احلكومة ل رئ   .يتد

س   :السيد الرئ
س، تفضل، تفضل لمك تفضل السيد الرئ   . مكل اجلواب د

س احلكومة   :السيد رئ
ين ال يسء  ىل الراس والعني، ولكن  س  ل السيد الرئ م د ال
لس  ٔمس مب اب  ٔ ة  ر الصنا رة موجودة، وز لبعضياتنا، هاالسيدة الوز

ٔمس   .النواب، 

س   :السيد الرئ
سمتر دهللا خيليمك إالخوان،  س  لموضوع، السيد الرئ  عودة عودة 

  . يف اجلواب

س احلكومة   :السيد رئ
سمتر خص ين إالذن    .يعطيين إالذن، يعطيين إالذن هنرض ٕاىل اعطي

س   :السيد الرئ
سيري؟  ل علقة  س، نقطة نظام م شوف، السيد الرئ تفضلو، ولكن ت

ين او   .تفضل.. ما نعطيوش هاذ املوضوع 

ادل الربااكت شار السيد    :املس
س،   السيد الرئ
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س احلكومة ٕاىل راه مت  لهيم يف ندوة الرؤساء، رمبا السيد رئ االتفاق 
ل، واكن اليوم  لس ق ٔ دستوري اكن يعمل ا ٔنه راه خط شوف ب اكن ت
ٔمام املغاربة ويقول  س احلكومة  لنا مايش جيي رئ ٔمور د راجعو ا ع  اج

 ٔ ل .. ٔنه راه خط س احلكومة، من ق راجعو، السيد رئ اكن هاذ اليش 
رو مايش قدامو ٔش ند لنا جبدية ونعاودو نتفقو  ٔمور د م (.. ذو ا

السني هنا يف ).. ري مسمةع س (l’hôpital)حبال ٕاىل    . هنا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
س   .شكرا، شكرا السيد الرئ

س احلكومة س احلكومة ،السيد رئ   .تفضل السيد رئ
ٔرجوك  ن،  ايم ا ست داليس  ا تتقولو  دلعمل، نفو ااش  راه وا

سيري وال حيزنون، راه  ل علقة ال  سيري راه ما م ل علقة  نقطة نظام م
ىل املالحظة، وخنليو  اوبنا  ا  س احلكومة دار مالحظة اح السيد رئ
ع  لو، وميل غنتالقاو يف ٕاطار اج مكل املدا د س احلكومة  السيد رئ

ٓن ب  ع املك   . ذاك غنتداولوندوة الرؤساء واج
  .ٕايوا صايف

ن ايم ا شار السيد عبد العيل    :املس
س احلكومة   .شكرا السيد رئ

ٔنه يف  ني الصواب، ال جيوز  رية يه  ٔ ٔن هاذ امجل ا وحنن نعترب ب
ٓخر ني  س احلكومة من  ٔن نقوم مبقاطعة السيد رئ . اجللسة العامة 

ٔن يق س احلكومة  اكمل احلرية يف  شاء وفق ما مينح  السيد رئ ول ما 
لسة ندوة الرؤساء اليت  ينا  ٔيضا  ستور، وحنن  ٔيضا ا يل و ا القانون ا

لسة ل اللها السري العادي    .نقمي من 
س،  مك، السيد الرئ متس م ٔ لسة،  ل ىل السري العادي  حنن حرصا 

س احلكومة دم مقاطعة السيد رئ ة و ل القا ىل الهدوء دا   .احلرص 
  .ا لمكشكر 

س   :السيد الرئ
ش حىت يش  ٔنين ما مسع ا، و غنعترب ب ٔمسع ش ٔنين مل  ٔعترب  س

لو اف احلديث د س احلكومة الست لسيد رئ ٔعطي اللكمة  ة، و   .ا

ٔمحد توزي شار السيد    :املس
  اللكمة وال ما اعطيتوش اللكمة؟ يناعطيتو

س   :السيد الرئ
  .تفضل، تفضل

ٔمحد  شار السيد    :توزياملس
س احلكومة، ولكن ما خص ٔنه ما ..  يل خصناش نقاطعو رئ وش يقول ا

يل بغا، خصبغا، ما  حملو املسؤولية خص وش يقول ا ا ت ليه اح نا جناوبو 
ىل  و كذ  ل ندوة الرؤساء واتفق ب، وحتملمت املسؤولية دا ل املك دا

س احلكوم ش رئ س احلكومة، وما جي ه لرئ ٔسئ تو ة يقول لنا ٔن هاذ ا
ٔعضاء احلكومة، ٕاىل  ىل  س احلكومة مسؤول  ا ما تنعرفوش، هو رئ اح

ٔي قطاع  ب خصسولناه يف  ا انتوما يف املك و جياوب، مايش يقول لنا اح
س، راه كنتو، حىت انتوما كنتو يف ندوة .. وانتوما ٔنت، السيد الرئ و

ٔنه ما اكش يتدار هاذ اليش و  شاي نقولو  ما اكش يتدار الرؤساء، ما ميك
لطنا و  س احلكومةخص و   .نا ما نقاطعوش رئ

و  و ا ت ه ٕاىل الشعب هيرض مع الناس، حىت اح س احلكومة تو رئ
س احلكومة يش ... لشعب وتنقولو هلم رئ ش يقول ذا ش، ما ميك ما ميك

ا حنرتموه، ولكن ما  ا ما نقاطعوهش، من حق ارج النطاق، اح يل  ا
يل بغا، ٕاىل ٔ اليس  يقولش ا يل بغينا، ال  ا غنقولو ا يل بغا حىت اح قال ا

  .. (exactement)ٕايوا .. ٔنت

س   :السيد الرئ
  ٔرجومك 

ٔمحد توزي شار السيد    :املس
يل بغينا، اتفقو الناس    ..الناس بال ما لوداو تصايف نقولو ا

س   :السيد الرئ
شار احملرتم   .اليس توزي، السيد املس

شار احملرت  شار احملرتم، راه السيد املس ٔرجومك، السيد املس ٔرجومك،  م، 
ٔرجوك، هللا  ٔرجوك  شار احملرتم،  ش  اللكمة السيد املس ما اعطي

ٔساتذة يف الضوابط. ودي   .راه انتوما 
س احلكومة يف اجلواب  د لسيد رئ ٔرجومك نغلقو هاذ القوس وسمتعو 

ني غنجمتعو يف ٕاطا لو دون ما نلقاو املزيد، م ب وندوة الرؤساء د ر املك
  .غنتداولو يف هاذ املوضوع

ازعو  يل ما ت س احلكومة دار مالحظة، وهو حقه املطلق ا السيد رئ
ىل استقاللية  س اجللسة املؤمتن  لس ورئ س ا د، ورئ ه حىت يش وا ف
ٔخرى  يق التفاصيل ا السلطات درت مالحظة، وهذا حقي املطلق، 

ع ن   .دوة الرؤساءغتناقش يف ٕاطار اج
س احلكومة   .تفضل السيد رئ

س احلكومة   :السيد رئ
س   .شكرا جزيال السيد الرئ

ال، املهم ٔكرث، من  ..ىل لك  ة يه من  ة والصنا ٔن السيا حصيح 
ذا  ، وهو ما  ورو احئة  شار  ب ان س ات اليت ترضرت  بني القطا

ٔثريات اجلاحئة ة ت حلكومة يف سياق موا دد من  بطبيعة احلال  ختاذ 
ة والصناعي  شاطني السيا من  اف ودمع ال ل است ٔ إالجراءات من 

صاد ق ملوازاة مع ٕاطالق ورش ٕانعاش  ٔخرى،  ة    .من 
ٔن القطاع السيا بوصفه  صار ب خ ٔقول  ٔن  ة ميكن  لسيا سبة  ل
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ارشة بطبيعة  ٔكرث من نصف مليون خشص بصفة م دا وشغل  م  قطاع 
سبة احلا ارشة، وسامه ب ري م ٔكرث من ذ بصفة  من الناجت % 7ل و

، لكن  سبة لبالد ل دا  الية  ة  رادات السيا ارشة، وٕا يل اخلام م ا ا
برية دوليا ووطنيا، جراء تداعيات  شاط القطاع السيا عرف انتاكسة 

د"احئة  رتازية صارم"19- وف ب هذه اجلاحئة من ٕاجراءات ا ة ، وما وا
ٔخرى  دد من إالجراءات ا ف الطريان، فهيا  الق احلدود، فهيا توق فهيا ٕا
دد السياح  راجع  ٔدى ٕاىل  ارشا، وهو ما  ٔثريا م ة ت رت يف قطاع السيا ٔ

سبة  ن يف بالد ب ، مقارنة بنفس الفرتة 2020شهر غشت % 77الوافد
ملغرب ب 2019من سنة  ري املقميني  دد السياح  خنفاض  سبة ، و

خلارج% 80.5و% 73.7 لمغاربة املقميني  سبة    .ل
ملؤسسات املصنفة حبوايل  ت  دد ليايل املب راجع  ال %69كام  ، مس

ه  ر ٕاىل  78داملليون و 5ما مجمو الل الفرتة املمتدة من ينا ٔلف لي 
رب  ٔقل 2020شت ىل ا ه  ة مبا مجمو رادات السياح ٔيضا إال راجعت  ، و

ٔقل سبة  24 ىل ا ٔداء %60مليار درمه، وهو ما يعادل  ، واخنفض 
دود يف هناية شهر غشت من % 13ليصل ٕاىل % 48ـسبة امللء ب يف 
نيي . هذه السنة ىل خمتلف  رية  ٔثريات الك ٕالضافة ٕاىل الت هذا طبعا 

ل  صادية اليت تدور يف ف هذا القطاع وتتفا ق ات  ىل القطا القطاع و
ر  ٔ   .ت كثريا بتقلباتهمعه وقد ت

ادة يف سياق خمتلف إالجراءات اليت اختذت يف  وقد معلت احلكومة 
ٓين  دد من إالجراءات بعضها  ، اختذت  ل القطاع السيا ال د هاذ ا
لية واحضة، وقد  دد من التصورات املستق وسط املدى وبلورة  بعضها م

ع يوم  مج  6مت التوق ر ىل عقد  ، مع بلورة 2022- 2020من شهر غشت 
ني العام واخل  صاخمطط ٕانعاش قطاعي يؤطر الزتامات لك من القطا

مج يف  رجمت هاذ عقد الرب ة، ومتت  ركز حول  21ٕالنعاش السيا تدبري 
ٔساسية يه 5   :حماور 

اصب الشغل واستدامة التوظيف؛ - ىل م   ٔوال، احلفاظ 
صادي واملايل لٕالنعاش؛ - ق مع    نيا، ا
ر؛ لثا، - س   حتفزي 
ٔداة إالنتاج؛ -   رابعا، حتويل 
  .امسا، تفعيل وتعزز الطلب السيا -

ة من  طط، مت اختاذ مجمو ل لهذا ا ٔم ىل ضامن التزنيل ا وحرصا 
مج التعاقدي مهنا ٔهداف الرب ق    :اخلطوات والتدابري الكف بتحق

عي ج ىل املستوى    :ٔوال، 
 98.15القايض بتطبيق القانون رمق  2.20.659 ٔصدر املرسوم رمق

ىل املرض، والقانون رمق  ٔسايس  اري ا ٔمني إالج  99.15املتعلق بنظام الت
ة املهنيني والعامل املستقلني، واليت  داث نظام املعاشات اخلاص بف حول ٕا

ني؛ ن السياح ة املرشد   هتم ف
دد  :نيا، تعزز تدابري السالمة الصحية الل  من إالجراءات من 

ىل املستوى الصحي  ورو  احئة  ة  يل تدارت يف ٕاطار سياق موا ا
يئ؛   والو

ح تعويض جزايف لفائدة  صادي ويف مقدمهتا م ق لثا، تدعمي اجلانب 
ني املستقلني لفرتة من فاحت  ن السياح لقطاع واملرشد ٔجراء العاملني  ا

ات ال 31ـيوليوز ل رب، هذا من القطا ٔىت قانون املالية التعدييل دج يت 
ل تعويض جزايف شهري  عية د ج ٔسس ٕالماكنية هذيك إالجراءات  و
مج ووفق  ات، ووفق عقد الرب سبة لبعض القطا ل ٔن ميدد  ٔجراء  ل

اص ٔجراء يف القطاع  ،مرسوم  ٕاذن تعطى هاذ التعويض اجلزايف لهؤالء ا
يت، ٔست ات اليت   ٕاذن؛  السيا وهو من القطا

لضامن  - لصندوق الوطين  شرتااكت املستحقة  ٔداء  ل  ٔج ت
عي؛  ج

ىل  - ة، ومتديد إالعفاء من الرضيبة  ال سداد القروض البنك ٓ متديد 
ٔجراء ة لفائدة ا لتعويضات إالضاف سبة  ل ل    .ا

ٔخرى بطبيعة احلال ه دد من إالجراءات ا ٔيضا  ما املقاوالت دا و و
لمقاوالت معوما مع خمتلف ا سبة  ل ضامن "ٕالجراءات اليت اختذت 

ني دا و"ٔوس دقة  "ٕاقالع"، ٕاقالع املقاوالت الصغرية  ة والف لسيا
ة، و لسيا اصة  ٓليات  صا "ضامن ٕاقالع"هذي  دد من ا دقة و لف

لقطاع السيا اصة  امة وٕاما  لمتويل ولضامن اليت ٕاما  ٔخرى    .ا
ف  ،امحلد  ،ولكن ىل الرمغ من اجلهود اليت متت هناك تطور خف

ىل الرمغ من  دا،  ف  د التطور خف ال السياح هناك وا دا يف استق
ف ٕاجراءات السفر  ٓخرها ختف دد من إالجراءات، و ٔنه قد اختذت 
لك  ري اكيف  ري اكيف،  سيط  ولية، وهاذ التحسن ال الت ا لر سبة  ل

ٔن مايش مشلك هو  ة،  فات وٕامنا رصا رو التخف ا ند سبة لنا اح ل
كن  خص ف مل  لتايل هاذ التحسن اخلف ٔخرى ختفف، و ٔيضا ا ول  ا

سمتر هذا التحسن، ولكن ببطء شديد، وذ يف  ٔن  ا، ومن املنتظر  اكف
زال يف  ٔن حركة الطريان العاملية لكها ما  القة مع عودة حركة الطريان 

ة ٔدىن حلد السا   .دها ا
عد نقص يف ت احلركة ب رب انتقلت ل% 77 ـف يف % 71يف شت

ٔول من نونرب، يعين حركة الطريان تزتيد % 68ٔكتور مث ٕاىل  يف النصف ا
دا، ف  سيطة  سبة  د ال دوليا وٕاقلمييا ووطنيا، تزتيد بتدرج وا

ت زال فهيا صعو ٓفاق ما  ٔجراء  ،ا ل ا مع د بطبيعة احلال هذاك ا
ٓليات  31سمتر حىت لادي  ديد لفرز  ٔنه البد من حوار  رب، يبدو  دج

رب 31ٔخرى بعد    .دج
ات اليت ترضرت بفعل  ة يه من القطا ٔيضا الصنا ة  لصنا سبة  ل

د"احئة  ات املصدرة "19-وف ر، الصنا ، وخصوصا بفعل توقف التصد
يل ت  ات ا ٔو القطا هيا  ول اليت نصدر ٕا ٔن ا نصدرو ما ترضرت كثريا، 

ت كثرية، وهنا اختذت  لتايل اكن هناك صعو امليا، و لهيا  ال  ش إالق بقا
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دد من إالجراءات دد من إالجراءات،    :احلكومة 
دا،  ٔولها، مواص دمع املقاوالت الصغرية واملتوسطة والصغرية 
مج  ر الل  ام، من  ة وٕان اكن بعضها  وخصوصا يف جمال الصنا

ر التك د"ولو س شارة "19-وف س د تقدمي  الل وا ٔو من   ،
سبة لعدد من  ل شارة  س ية و ية ومتويل هذه اخلربة التق اخلربة التق
ة، وخصوصا  دان الصنا دا يف م املقاوالت الصغرية واملتوسطة والصغرية 

بري من املقاوالت استف دد  دت من هاذ ااملقاوالت املبتكرة، وهذا 
ٓليات   .ا

نيا، تفعيل ٕاسرتاتيجية املغرب الرمقي ف خيص املقاوالت الناشئة 
ث قامت واك التمنية الرمقية  ة احلديثة، ح ولوج املبتكرة يف جمال التك
ٔساس ٕاىل رمقنة معلية ملعاجلة خمتلف  اصة هتدف  صة  طالق م ٕ

المة املقاو الناشئة امل  ىل  بتكرة طلبات املقاوالت الراغبة يف احلصول 
ولية  ٔداء ا ستفادة من بطاقة ا ة احلديثة، بغية  ولوج يف جمال التك
لعم  ٔداء  ح هذا إالجراء ٕاماكنية ا ب الرصف وسي الصادرة عن مك

دود  شطة املقاوالت يف  ٔ  500الصعبة اخلدمات املستوردة املرتبطة ب
 ٔلف درمه يف السنة؛

ال الصناع  ستق ات  ٔهيل ب شاء وتوسيع  :يةلثا، ت الل ٕا من 
رسيع الصناعي يف خمتلف املدن  اطق ال ٔهيل املناطق الصناعية وم ادة ت وٕا

 املغربية؛
ات صناعية حملية دال الواردات مبنتو ٔثريات  :اس ة ت وهذا تدار ملوا

يل دارتو احلكومة مع القطاع  ري ا ٔنمت تعرفون اجلهد الك ، و ورو احئة 
ٔخرى، ٕالنتاج املعقامت، اخلاص ٕالنتاج الكام ٔدوات ا دد من ا مات ٕالنتاج 

ا  ٓن اح ٓن يف هاذ املواد % 100وىل عند ا ات الوطنية ا ل احلاج د
احئة  ة  ٔو وقائية ملوا ٔكرثها، وخصوصا املستعم حصيا وطبيا  لكها وما 
ارشة  ، يف ظرف شهرن وشهرن ونصف استطعنا م ، امحلد  ورو

ر، الكاممات بدينا تنصدرو لكون عند  ايت بل والتصد ، 11 ـكتفاء ا
ري مسبوق  12 ٔخرى، وهذا يشء  ٔدوات ا دد من ا ٔيضا  ، و دو

شارك بني القطاع العام والقطاع اخلاص، وامحلد  اكن  ب اجلهود وال س
برية   .عندها نتاجئ ٕاجيابية 

ات الصناعية ا ٔيضا هناك دمع لعدد من القطا رو لكن  ش ند يل 
ليل  ح الت ٔ ات حملية، وقد  دال الواردات مبنت ل اس د العملية د وا

لواردات ل لغ  16 ـالتفصييل  مليار درمه من  34قطاع صناعي حتديد م
ات صناعية حملية حبدود سنة  دالها مبنتو ، 2023الواردات اليت ميكن اس

م  183من مجموع  ادي مليار من الواردات، وهذا يشء  دا، يعين 
ٔزمة ٕاىل فرصة يل يه  ٕاىل فرصة لتقوية القطاع الصناعي  ،حنولو اجلاحئة ا

ال وقعت  ال، يف هذا ا رية،  17الوطين، ويف هذا ا ة اس مهنا  8اتفاق
ة الغذائية،  ،  4يف قطاع الصنا سيج واجل يف قطاع  3يف قطاع ال

ة والتعبئة والتغليف وا ك ات البالس ة الصنا ة املو ك ة البالس لصنا

ريها ء وإاللكرتونيك و   .لقطاع الفال والكهر
ة؟ ذة يف قطاع الصنا   ما يه نتاجئ إالجراءات املت

شاء بنك خصبطبيعة احلال  ٔخرى، وهو ٕا د النقطة  شري لوا ين 
الل  ر وإالنتاج الوطين من  س ال الصناعي لتحفزي  مشاريع يف ا

راز الفرص  ة ٕا لن قطاع الصنا ٔ ات، وقد  رية يف خمتلف القطا س
م فقط عن ٕاضافة  ٔ ذ  ديد يف هذا البنك، وهذا البنك  100م مرشوع 

يل جعبو يش مرشوع  ه، ا دوا م ستف لمقاولني الشباب املغاربة ل اح  هو م
ىن  ٔن يت ستطيع  ٔن متوهلم ل متويل املعروفة ميكن  ٓليات ا اه، و ش يت معني 

ذ بعني  هاذوبطبيعة احلال . املرشوع الصناعي ذها ٔ املرشوع الصناعي ي
ل العمل لتحويل الواردات ٕاىل ٕانتاج حميل، مبعىن  هاذعتبار  العملية د

ة وطنية لهذه املواد اليت ندمع يف موضوع  اج ن  ن سوق، اك ٔنه اك
  .تصنيعها

ة؟ ىل قطاع الصنا ذة    ما يه نتاجئ إالجراءات املت
سبة ملناصب الشغل يف القطاع ٔوال ل شغيل،  ، ف خيص مؤرش ال

ريل من سنة  ٔ ٔن عرفت اخنفاضا ملحوظا يف شهر  ، 2020الصناعي بعد 
ر % 42مبا يناهز  ٔ 2020من مجموع املناصب املس يف شهر فربا ، بد

اصب الشغل يف شهر  ٔصبحت م ث  هذا املؤرش يف التحسن تدرجييا، ح
ساو 2020يوليوز  من املناصب املس يف القطاع الصناعي % 93ي ، 

ر    .2020يف شهر فربا
ات الصناعية، معىن ذ تقريبا القطاع  وقد استطاعت بعض القطا

ليته  ام من فا اصب الشغل، % 93الصناعي معوما استعاد جزء  من م
ٔنه مع التطور يف  م، معىن ذ  اتنا  هاذهذا يشء  الشهر ٕاىل 

هن ل نونرب، ويف إالحصائيات ا ته  هاذائية د اف ستعيد  ٔن  الشهر ميكن 
هتا  اف ٔي استعادت  ات الصناعية  ، وقد استطاعت بعض القطا اكم
ال،  ٔدوية م رسيعا، مفناصب الشغل املس يف شهر يوليوز يف قطاع ا

لاكمل   .اسرتجعت 
ىل مستوى قطاع السيارات، فٕان  اصب الشغل % 97و من م

ر املس يف شه ل مقاوالت هذا 2020ر فربا شاطها دا ، قد اسرتجعت 
اصب الشغل يف يوليوز  دد م ، يف قطاع 2020القطاع، وقد جتاوز 

ل يف يوليوز  زيد عن  2019السيارات مستواه املس صب  1577مبا  م
  .شغل

ٔخرى، قدراهتا يف شهر يوليوز  ات ا رب  2020كام استعادت القطا
مة م سبة  شغيل  ادة  ر ٕا ، 2020ن املناصب املس يف شهر فربا

ر  رو دامئا املرجع هو فربا ل ما تبدا  2020كند ارشة، ق ل اجلاحئة م ٔن ق
 ، س واجل سيج واملال ٔمر بقطاع ال ل اجلاحئة، ويتعلق ا ٔثريات د الت

شغيل ما يفوق  ادة  ث مت ٕا اصب الشغل، قطاع % 92ح من م
ٔفشورينغ  ، وقطاع الكميياء %95ء وإاللكرتونيك ، قطاع الكهر%96ا

  %.94والشبه الكميياء 
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اصب  اع م ٔخرى فقد جسلت معدالت اسرت ات ا ٔما بعض القطا
ة العاملية اليت متر هبا هذه  ٔقل من ذ يف ظل الظرف ٔس هبا، و الشغل ال ب

ل املثال ىل س ات، و % 89قطاع الطريان ٕاذ اسرتجع تقريبا : القطا
ات   %.87الغذائية  وقطاع الصنا

ر،  ر الصناعي، وهذا مؤرش موضوعي، واحض، التصد مؤرش التصد
هزت قمية صادرات القطاع الصناعي يف  ، 2020ٔشهر من سنة  9لقد 

لغ  ساوي  185م خنفاض  ٔي  مقارنة مع نفس الفرتة % 13مليار درمه، 
رب،  9، يعين 2019من سنة  ٓخر شت ٔوىل حىت  ٔوىل  9ٔشهر ا ٔشهر ا

قص  هاذن م من صادرات القطاع الصناعي، وهذا % 13السنة، عرفت 
ذ  ٔ ٔنه ٕاذا  ري  هلم،  سترياد د ن غيتوقف  ٔن حىت املستورد فهم،  م
فردا وما  رب م رب، لشهر شت ٔرقام املتعلقة مبا بعد شهر شت عتبار ا بعني 
ٔصبحت  ٔن صادرات القطاع الصناعي قد  د  رب، فسن بعد شهر شت

ل يف نفس الشهر من سنة تع شاطا يفوق املستوى املس ، ٕاذ 2019رف 
رب  ة يف شهر شت مليار  24، ما يناهز 2020بلغت صادرات قطاع الصنا

دة  ز رب % 17درمه،  ري، 2019عن صادرات شهر شت ، وهذا مؤرش 
ات اليت استعادت  هتا، وخصوصا يف القطا اف ستعيد لك  ة س ٔن الصنا

ة دوليا،  ت دولية العاف ه الصعو يق ف د،  ٔن قطاع وا ٔن ميكن نقول ب
امليا، ف  ش  يق ما حتر يل هو قطاع  ة الطريان ا ل صنا هو قطاع د

ت وطنيا ه بعض الصعو   .يق ف
 ، ته اكم اف سرتجع  ، فهو قريبا  ل السيارات، امحلد  ٔما القطاع د

ٔع  ديدة  رات  ٔكرث من هذا هناك ٕاس م بل  ٔ طيت انطالقهتا يف ا
ة  مو م معدودة، ا ٔ ري هذي  ة، وراه مسعتو  رية يف جمال الصنا ٔ ا

امليا  ة الرائدة  ٔمرك ٔغشية " ADIENT"ا شئ مصنع ٕالنتاج  اليت ست
ر يفوق  س د السيارات  ٔن يوفر  15مقا ٔورو، من املنتظر  مليون 

ٓخرن 1600 مثرن  ٔيضا مس صب شغل، وهناك  ،  م ىل بالد لون  يق
ة  ل موا د العمل اكن تدار يف البداية يف إالسرتاجتية د ٔن وا ذ 
امليا يف  متوقع  ىل ا ل نقص الصادرات الصناعية، هو العمل  إالشاكالت د
ابعة، وخصوصا من  اصة واكنت م د، اكنت دراسة  وف وضعية ما بعد 

ات املعنية ارة والصنا: القطا ٔخرىاملالية، الت ات ا   .ة، بعض القطا
يل  د فالعالقات العاملية، صناعيا التحوالت ا وف وقعت ما بعد 

 ، دلو،  خصوجتار ي ٔشنو هو معناه؟ معناه الناس  متوقع فهيا،  املغرب 
د هاذ )la délocalisation / la relocalisation( يكهاذ ي وا

ستافد مهنا، اص املغرب  يتحول العملية  يل  و من قارة ٕاىل قارة، الناس ا
او يتحولو ل  ٔوروبية وما حولها  هاذٕاىل  كون عندو  خصالقارة ا املغرب 

يل كتجيه، كتقرب ٕاىل  ر ا س ل  حصة من هذه التحويالت د
ادي  ٔن املغرب  ٔظن ب اهتا، و لها وٕاىل املسهتلكني ملنتو ن د املستورد

س  هاذستافد من  ب العمليات  س ة  ينامك ة اليت قامت هبا ا اق
  .املر هاذاحلكومة يف 

ٔخرى يف  ات ا ة اليت عرفهتا صادرات القطا ينامك ، ا ل كذ وس
رب  سيج حىت يه ارتفعت يف 2020شهر شت ال صادرات قطاع ال ، م

رب  س واجل يف شهر شت رب واملال مقارنة مع شهر % 11 ـب 2020شت
رب  ات الغذائي 2019شت ٔنمت % 16 ـة بوقطاع الصنا يف نفس الشهر، و

، وهذا  دا لبالد دة  ات الوا ات الغذائية من القطا ٔن الصنا تعرفون 
ال امل احلسن  ذ عهد  لسياسة احلكمية اليت هنجهتا بالد م ة  ن
ال امل محمد السادس، يف ٕاعطاء القطاع  بعها  ليه، و الثاين رمحة هللا 

برية وإ  ٔمهية  ٔن بالد يف الفال  برية، مما جعل  ٔمهية  عطاء قطاع املاء 
ه هذه اجلاحئة، املواد الغذائية مل تنقطع، بل  عز اجلاحئة والعامل يتخبط يف و
ٔيضا حىت  ت سالسل التوزيع والبيع و ٔمثان تقريبا، وبق ت وبنفس ا بق
برية يف  ٔن هناك ٕاجيابيات  ىل  م يدل  ت مسمترة، وهذا يشء  إالنتاج بق

ٔزمات د مهنا يف ظل هذه ا ستف صادي،  ق   .قطاعنا 
  .شكرا جزيال

ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 

س   :السيد الرئ
س احلكومة احملرتم   .شكرا السيد رئ

ٔصا واملعارصة ل عن فريق ا د ٔول م ٓن    .ٔعطي اللكمة ا

ادل الربااكت شار السيد    :املس
  سم هللا الرمحن الرحمي 

ٔرشف املرسلنيوالصال ىل    .ة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
ن، ر ن الوز   السيد

  والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون، ٔخوايت املس   ٕاخواين و

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
ة  لمك حول قطاع السيا لمدا د معان  ٕ قة اسمتعنا  يف احلق

ىل هذا القطاع، رمبا حنن نتفق السيد والتد ورو  احئة  ل  اعيات د
ا  صادية، اح ق ة يف العامل شلت حركته  ٔن قطاع السيا ر، ب الوز

فقني، ولكن ما الفرق بي  ول  م ميقراطية وا ول ا ر وبني ا ا السيد الوز
اورة دغيا تعا ول ا الش القطاع السيا يف ا لنا؟  اورة د ىف وبدا ا

لنا  ة يف البالد د شوفو السيا ا ت لو؟ اح لو والقوة د سرتجع املاكنة د ك
ن  ات اجلاحئة ولكيش  ري  ة، دغيا  ا يش  حبال ٕاىل اكنت مشدودة 

س احلكومة   .العيب يف لكيش السيد رئ
رة احملرتمة، ملكفة بقطاع  ..وهذا يم ٕاىل السيدة الوز ه كذ  ٔو

ة، قطاع ا ات اجلاحئة عرات السيا رة، راه  لنا، السيدة الوز ة د لسيا
ش  لك ري املهيلك، ما هك ىل القطاع  اب احلكومة  ك القطاع اكملو، رمبا ا
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ستحرض  هاذ ٔننا  رة،  ال، السيدة الوز متىن مستق  هاذالقطاع، رمبا 
ٔخطائنا ومنكن  ٔكرث  هاذاجلاحئة ونصحح  كون  ٔن  القطاع، ٕان شاء هللا، 

ة ا ريم ٔو  احئة  ات يش    ..، ال قدر هللا، ٕاىل 
س احلكومة،  هاذاحلكومة مطالبة هبيلكة  ،اليوم القطاع، السيد رئ

ة  ،اليوم اهتم السك ة  لني يف قطاع السيا ل الناس املتد ة د مجمو
ويني  ىل  هاذالقلبية، الناس ما اكنوش  بري  ٔمل  رن  اجلاحئة، ولكن دا

ٔهنا ت س احلكومةقف معهو احلكومة  لني . م، السيد رئ شوفو املتد اليوم ت
س احلكومة، الصناع  ة التقليدية، السيد رئ يف القطاع، نقول  الصنا
لكو الصناع التقليديني، اليوم ٕاىل  التقليديني، اليوم ما عندهومش ما 
رازة، احلدادة، مالني  ىل ا ىل الصناع التقليديني كهنرضو  كهنرضو 

اس، مالني  يل .. الفضة، مالنيالن عو اجلالليب، ا ي يل  لني، ا مجيع املتد
رة،  ال السيدة الوز عو البالغي، مالني النعناع، مالني لكيش، نعطيك م ي
د  ٔقوى املدن ٕاىل ما نقول املدينة رمق وا ش من  ش، مدينة مرا مدينة مرا

لبالد ل املعامالت وكتعطي  ة د ل مجمو ا يف املغرب، وكتد د  سياح وا
ل العم الصعبة بري د   .احلجم 

رة،    السيدة الوز
ال سط م ٔ عو هاذوك : نعطيك  ش  ل مدينة مرا شة د الكوا

يل شاريه  ن ا ش يولكهم، مسحو فهيم، اك هلم ما عندهومش   2العيودان د
يل شاريه  ن ا ل  3املليون، اك ٔعيان والناس د ل ا املليون، لوال تد

يل لك لكو، املدينة ا د من هاذوك العيودان وعطاومه ما  ىن وا د ت  وا
ل  ل التنب د رشيو  د ش  درمه، السيدة  30الناس ما لقاوش 

لو  ا القطاع السيا مزدهر والقطاع السيا تند رة، وكنقولو اح الوز
لنا لقطاع د خرو  و الفلوس وتنف   .م

رة، لهيلكة  ٔوان، السيدة الوز ٔوان، السيدة ا هاذٓن ا ٓن ا لقطاع، 
ىل  ش توقفو  رة،  ش  هاذالوز ال، ٕان شاء هللا،  ٔن مستق القطاع، 

لو ة د   .سرتجع العاف
، اليوم  س احلكومة احملرتم، النقل السيا ، السيد رئ نقدر نقول 
، ولكن فني يه  ناو النقل السيا مثرن مشاو اق ل املس ة د مجمو

ا لت احلكومة، بعدت احلكومة احلكومة؟ احلكومة  ر،  ئبة السيد الوز
هنا وبني  ٔبناك ب لت ا د السيد رشا  هاذو الناس كتدكدك فهيم، اليوم وا

ل الفلوس وخمدم  د الطرف د ش يصور بيه وا د النقل السيا  وا
ٓخر،  ىل هللا،  2معه شيفور وخمدم معه شيفور  يرتزقو  ل الناس،  د

س احل ٔبناك دكداكهتم ولكن، السيد رئ هنم وبني ا ليتومه ب كومة، 
ٔبناك، واش  لهيم ا ٔبناك، جحزو  يل كنقولو اليوم، احلكومة  هاذا الناس ا

د الرضيبة  هيا وا ٔهنا تتضامن معها ودارت  تطلب من الطبقة املتوسطة 
ية، راه  س احلكومة، راه  خصتضام احلكومة  خصالعكس، السيد رئ

يل تتضامن مع    . ناسال  هاذا
ٔنت وا مع و اليوم مطالبني  يل تنقولو صامم  هاذما تضام الطبقة املتوسطة ا

ر، ترنفعو الشعارات  م، السيد الوز ري  لتمنية، هذا  ٔمان ورافعة  ا
لمغاربة   .وتنوصلوه 

ر، راه  بناك، راه خصاليوم، السيد الوز ٔ لمك ل ت د مك تعطيو التعل
بناك وال  6عند  ٔ ل ا ل املغرب، ٕاىل ما نقول ا 7د ن املاريش د يل شاد

ا،  داد يف ٕافريق يصور  هاذراه دارو ام د اكن  ش اليوم وا الناس ما ميك
ليتو  8ٔلف درمه  12ٔلف درمه،  10 لص املدرسة،  ي ٔلف درمه، 

ر، كتقول هلم، كتصيفط  ل املدارس احلرة، السيد الوز املدرسة جلشع د
ٔوالد د يقول هلم هلم والدمه، ا مك ختلصو، راه ال يعقل السيد خصهلم 
لص  ر، واش تي لص  2000الوز درمه وال  3000درمه يف املدرسة، تي

لص  )la traite(درمه يف  4000 ار، تي ل ا  la(درمه يف  4000د
traite du transport touristique ( ن احلكومة؟ راه هنا فني ٔ لو،  د

يل  هاذومة توقف قدام املغاربة، وٕاىل بغينامك، هنا فني بغينا احلك اليش ا
ٔ ما يتصنتو لنا، اليوم و حصيحش رمبا املغاربة ها ه تنقول  مك توقفو خصما 

س  هاذمع  لهيم يدهيم، اليوم السيد رئ بناك هزو  ٔ الناس وتقولو ل
ٔنه  متىن  سرتجع القطاع، ت ٔبناك يدهيم، حىت  لهيم ا احلكومة، ٕاهزو 

ادي امحلد  ..سرتجع يل  ح ا ىل مح التلق شكر صاحب اجلال   ،
اد نقولو ل  لو تدرجييا،  ة د سرتجع القطاع العاف ادي  الناس  هاذجتي، و

  .لصو
ٔنتوما قدايم السادة  ر، وها الوزراء،  ونقدر نقول ليك، السيد الوز

رتني، واش  د من  2000الوزراء والسيدتني الوز ش وا ادي تع درمه 
ليمك الطبقة  رو راسمك بالصة  2000 داملتوسطة؟    هاذدرمه؟ د

لص ب يل ت ٔما  2000ـاملواطن املغريب؟ كنقول القطاع املهيلك ا درمه، 
دث وال حرج،  ري املهيلك  يل تيقول هاذالقطاع  ن ا ة مسا وك احلرايف

ر  ش، راه السيد الوز ، ما احلرفة ولت تتفقر دليك راه احلرفة تتغين وتتع
ش راه ولت تتفقر رو بالصتمك، السيد . بقات تتغين، ما بقات تتع ود

س احلكومة، قدام  ٔوالدك كتقرهيم  2000الناس وشد  هاذرئ درمه وعندك 
ة، ) la traite(جبوج وعندك  شة اليوم ل الطوموبيل واملع ار ود ل ا د

ٔش  هاذواش  رو خص الناس  رو صباخص الناس؟ راه  هاذهم يد عهم هم يد
ر، راه  هيم السيد الوز   .الناس هاذهم حيامقو خص فاذ

س احلكومة،  الناس،  هاذك توقف قدام خصٕايوا اليوم، السيد رئ
ة ل  ادة العاف مع د املايل الاكيف ٕال القطاع  هاذتوقف معهم وتعطي ا

س احلكومة ، السيد رئ   .السيا
ا  ة ا س احلكومة، تنقولو السيا لية، اليوم بغينا تنقولو، السيد رئ

 ، يجيوش عند ا  (donc)سامهو، اليوم اكينة اجلاحئة، السياح ما  اح
ة  هاذسدو  ٔخرى؟ اكينة السيا رو حرفة  ة صايف منشيو ند السيا

ر،  لية السيد الوز ا يل عندمه  هاذا ش هاذالناس ا رية ٓ امل ت الك
لكورة اكملها ة حىت  ة يف املغرب اكملو من طن دق ٔوطيالت، ٕايوا  الف

ة وجشعو الطبقة املتوسطة، جشعو املغاربة  دق شئات الف وقفو مع حصاب امل
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لية، د احلرية دا كون وا ش  هلم  شوفو البالد د  بعدا ٔهنم يدورو 
(au moins)،  ل الناس د الشوية د كون وا س احلكومة  السيد رئ

لية،  ة دا كون سيا ٔة  هاذمتعشو شوية،  ش ةمول امل دق   .الف
و ما تدمعش  الش ا س احلكومة،  ش هاذالسيد رئ د ٓ امل ت بوا

د %50واملواطن املغريب يعطي % 50 ادي منيش لوا ؟ ٕاىل كنت 
دق وخنلص  د  1000الف ٔ وليدايت منيش خنلص وا درمه،  400درمه 

شجع  و حىت يه ت ة ومهنا ا شجع السيا ش هاذمهنا ت ت ٓ ٔحصاب امل
ة، دق د  الف ر وا كوش السيد الوز ة،  هاذيف  (la crise)ما  السيا

ري  و مايش  ش م شعب وقطاع تيع ة راه قطاع، قطاع م ٔن السيا
و اخلضار،  ش م لقطاع، راه تيع ة، الناس املرتبطني  ل السيا الناس د
يس،  و مول الطا ش م و مول احلانوت، تيع ش م و اجلزار، تيع ش م تيع

و، حش ش م و من تيع ش م د تيع س  هاذال من وا القطاع، السيد رئ
  .احلكومة احملرتم

ىل واك ر،  ، السيد الوز ٔسفار، اليوم  الترمبا نقدر نقول  ا
لمقاوالت مع  د ا ٔسفار راه ما است ..احلكومة دارت وا فدوش، اواكالت ا

هيم حلجم ٔن البنكة كمتيش  س احلكومة، من دمع املقاوالت،   السيد رئ
هيم لرمق املعامالت ش  هلم ما كمتش ح د ٔر ل ا   .د

  .وشكرا

س   :السيد الرئ
شار   .شكرا السيد املس

ٔحرار ٓن لفريق التجمع الوطين ل   .اللكمة ا

شار السيد محمد البكوري   :املس
  سم هللا الرمحن الرحمي 

ٔرشف املرسلني ىل سيد محمد    .والصالة والسالم 
س احلكومة،   السيد رئ

رات والسادة الوزراء،ال    سيدات الوز
نتصارات  ىل هذه  ال امل  ٔن ننوه ونبارك وهن  يف البداية البد 
ة  اق س ه وتبرصه ونظرته  ك بلوماسية اليت حققهتا بالد بفضل ح ا

رتاف الوال ة مبغربية الصحراء  توجشاعته، معزتن  ٔمرك دة ا املت
رخيي الثابتة وسيادة املغرب  ميه الصحراوية، وهو قرار وٕاجناز  ٔقا ىل 

لمغرب ا العاد ٕانصافا  بري يف مسار قضي عطف وحتول    .وم
صليات يف حوارض  ح ق رب ف ويل املتواصل  رتاف ا وما 

ا وعرفان دا قضي ىل  ليل قاطع  بقوة وماكنة اململكة املغربية  هاجلنوبية، 
ٔمم وا هتا بني ا كون معبئني يد يف يد ومصداق ٔن  لينا مكغاربة  لشعوب،، و

ت واملزايدات والثقة يف بالد  رب جتاوز احلسا لتعزز إالجامع الوطين 
  .ومؤسساتنا

س احلكومة،   السيد رئ

ة اليت  مك الواقعي واملوضوعي والصادق حول الظرف ىل جوا ٔشكرمك 
ٔوضا شها القطاع الصناعي والسيا معوما،  زهتا اجلاحئة مبا فهيا ٔفر  ايع

دي، خصوصا  ىل رفع الت ي جعلنا مكغاربة قادرن  اجلانب إالجيايب ا
زة  ٔ ٔبدعنا الكاممات و ٔزمات،  ل هذه ا ة م عندما نبدع احللول يف موا
ٔة اجلاحئة  ظومة دمع خففت من وط د م التنفس الصناعي، ٕاضافة ٕاىل اع

س دا، س متع، وهذا يشء ٕاجيايب   التارخي مبداد من الفخر ىل ا
زتاز جلال امل محمد السادس حفظه هللا   .و

س احلكومة،   السيد رئ
دا، جعل، و  ، تطورات ٕاجيابية  ة يف بالد لقد عرف قطاع الصنا
الل فريق  ة من  لصنا ٔن هلم وزارة  ٔول مرة  امحلد، املغاربة حيسون و

سجم مبعية املهنيني املغاربة و  ملناسبة معل م شكرمه  ن  ٔعامل، ا ال ا ر
لق الرثوة وٕابداع احللول  ل  ٔ ىل لك التضحيات اليت يقومون هبا، من 
سامه يف إالنتاج الوطين وسامه  صادية  لق دورة اق شغيل العاطلني و ل
و من العم الصعبة،  يل الوطين وتعزز موارد ا ا يف تعزز الناجت ا

طط الصن ث سامه ا ٔول والثاين يف تعزز قدراتنا ح اعي يف شقه ا
س  رب لك املنظومات الصناعية، واليت مقمت، السيد رئ وٕاماكنياتنا الصناعية 
قدمة، بل  احلكومة، بتعدادها يف عرضمك، جعلتنا و امحلد يف مراتب م
د املهن  ٔ ة السيارات  ٔرقام املسطرة، مهنا صنا ٔكرث من ذ جتاوز ا

ٔكرث من العاملية  ث  48الرائدة يف العامل، استوعبت  صب شغل، ح ٔلف م
ٔرقام اليت تضمهنا  ، وا ات املصدرة يف بالد ٔوىل القطا ٔصبحت من 
ها  ر رية اليت  ة الك ينام ٔحرى ا ٔو  ٔمهية  مللموس ٕاىل ا شري  مك  جوا

صاد الوطين ق ٔداء    .القطاع يف 
س احلكومة،   السيد رئ

ل املنظومات الصناعية، لرمغ من ظر  وف اجلاحئة، استطاعت 
هتا، كام استطاع بعضها بفعل  54واليت تصل ٕاىل  اف ٔن تعود لها  ظومة  م

ي  سيج ا ا، اكل ظومة ٕانتا ٔن تعيد النظر يف م الص  ٕابداع مغريب 
 ، ملنافسة الرشسة رمغ اجلهود املبذو ٔساسا  ت مرتبطة  ش صعو يع

ا اكن ٔسواق ٔن  لعمالقني الصيين والرتيكاصة و ٓخرها  ة عن  و   .ت مف
اءت هبا  ىل التدابري امجلرية الصارمة اليت  ٔه احلكومة  ملناسبة  و

ة هذا إالغراق،  2021لسنة املالية  65.20يف قانون املالية، رمق  يف موا
ات  شجيع املنتو هتا ل ٔقىص مستو الل الرفع من الرسوم ٕاىل  من 

ه جمهودمك لضامن الوطنية،   ٔن يتو س احلكومة، جيب  السيد رئ
  .إاللتقائية

ططات  ىل اجلودة ودمع ا شتغال  ٔن ينخرط امجليع يف  ا، جيب 
ىل رٔسها خمطط  ٔخرى اليت تتقاطع مع القطاع الصناعي، و الوطنية ا

سٔ " ٔخرض" وخمطط" ليوت ٔهيل العنرص " اجليل ا ىل ت شتغل  ي  ا
ىل ال  رشي و ات الرتابية، ال سويق، فاملطلوب ٕاذن هو اخنراط مجيع امجلا

ٔقطاب  ة وتعممي ا منوذج ٔسواق ا ٔهيل ا ٔن تلعب دورها يف ت واليت جيب 
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ملقاوالت الصغرى واملتوسطة  اصة  اء صناعية،  ٔح الصناعية وهت 
دا اصة  ،والصغرية  ة الغذائية،  ىل رٔسها الصنا ة التحويلية،  مع الصنا

ٔن مة يف إالنتاج الوافر يف خمتلف  و ٔفرز لنا نتاجئ  ٔخرض  خمطط املغرب ا
ٔسامك لحوم وا   .سالسل اخلرض والفواكه وا

س احلكومة،   السيد رئ
ات املترضرة كثريا من هذه اجلاحئة، واليت  ة من القطا قطاع السيا
ىل ذ  ن  ربمت مشكور ث  س، ح لك املقاي ٔفرزت نتاجئ اكرثية 

واليت تبقى صادقة ومعربة عن جحم اخلسارة اليت تعرض لها  ٔرقام،
رة  ٔن هن احلكومة يف خشص السيدة وز لرمغ من ذ البد  القطاع، 
ت هذه  عي، واليت وا ج صاد  ق ة التقليدية و ة والصنا السيا
ىل دمع  ث حرصت  شاور مع املهنيني، ح ل حلمكة املطلوبة و ر  ٓ ا

ن م شتغلون يف القطاعاملترضر ن    .هنم وا
سبة  خنفاض فهيا ب املية، قارب  ٔزمة  ، وهو رمق صادم %80ا

رس يف ٓ و  ستوعبوا ا ٔن  ىل املهنيني  ىل القطاع، لكن جيب  ره وخمية 
ىل رٔسها  ططاهتم، و داد  ٔثناء إال ايق  ل وشتغلوا مبنظور اس املستق

ش ادة توظيف امل لو ٓ ٕا ية وا ٔزمات، ت الف ل هذه ا اوز م ة لت ك جس
ا ومشغال ت ا م   .عتباره قطا

ىل  ونوا  ليه، ولكن  ل حاميته ودمعه واحلفاظ  ٔ بتة من  مسؤوليتمك 
ل  ديد ق س احلكومة احملرتم، فٕان القطاع لن يقف من  يقني، السيد رئ

لتايل الرهان يف هذه املر جي هتاء هذه اجلاحئة، و ب مخس سنوات من ا
شجيعها، ويه فرصتمك  لية وتعبئة لك اجلهود ل ا ة ا ىل السيا كون  ٔن 

ة العائلية الها مضن ثقافة املغاربة، خصوصا السيا   .ٕالد
سب  اهنا فهيا يه  ر ان ٔ مك، ما  ٔرقام اليت مضهنا جوا لرجوع ٕاىل ا
سبة  غض النظر عن  مج، ف مع يف ٕاطار عقد الرب دام ٕاجراءات ا است

عي واليت است ج دمني من تعويضات صندوق الضامن  فادة املست
سبة العامل املرصح هبم % 77جتاوزت  ٔن  وهو رمق  ما يربره، حبيث 

ري  ٔزمة اليت يعرفها القطاع واقعية و ٔن ا ىل  مللموس  دا، تؤكد  برية 
ستفادة  دم حتمس املهنيني ٕاىل  دها هو  مسبوقة، وما سزييد من تعق

لمهنيني، من  سبة  ل ضامن "إالجراءات اليت قامت هبا احلكومة 
ني ستفادة "ٔوس سبة  اوز   "ضامن ٕاقالع"، %21، واليت مل تت

دقة"،، 12% ٕالقالع املقاوالت الصغرى واملتوسطة، % 11و "ضامن الف
مج  دم ثقة املهنيني يف الرب ساؤالت مهنا  دة  وهو مؤرش سليب يطرح 

دم قدرهتم    .ىل السدادٔو 
رة  شكر السيدة وز ٔن  لينا  ، من الواجب  لرمغ من لك ذ
ىل رٔسها  ٔزمة،  ر ا ٓ د من  ل لمهنيني  بهتا املسمترة  ىل موا ة،  السيا
ىل  انة املبارشة مع احلفاظ  تعممي استفادة اكفة املهنيني مبا فهيا إال

لني امله  ة وتقوية قدرات الفا ىل اجلودة سمترارية البيداغوج نيني 
ىس يف هذا إالطار مواص السيدة  ٔن ن ارية، دون  بتاكر والقدرة الت و

مثني املنتوج السيا  ر السيا بنفس الوترية، مع  س مع  رة  الوز
رب حمطات لمدن  العتيقة ودمع املنتوج القروي واجلبيل وكذ الشاطيئ 

اء ذ يف ع"ازوت"و "عروضٔ "   .رضمك وتوسيعها، كام 
س   .شكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
س   .شكرا السيد الرئ

هيا بات اليت اسمتعنا ٕا ىل التعق س احلكومة لمك الرد    .السيد رئ

س احلكومة   :السيد رئ
  .سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا جزيال
ة  ه بالد يف جمال الصنا ٔنه فعال ما حقق كرر، نقول ب ٔ بغيت نعاود 

شغيل، يف هو  ٔرقام، يف ال لهيا ا شهد  ة  ق ة، جناح حق ق قصة جناح حق
ر، واستطاعت  يل  هاذالتصد يل عند قوية، ا ة ا ل الصنا ة د الب

ٔن ال  ٔن تصمد مع اجلاحئة، مايش  ىل مدى سنوات استطاعت  تطورت 
ري مما وق ك ٔقل  راجع  ري،  ك ٔقل  ن  لها اك ع ترتاجع ولكن ذاك الرتاجع د

لنا  ٔنه إالنتاج الصناعي د ٔظن ب ول يف العامل، واليوم  ديد من ا  ياديف 
ذن   ٕ دة،  ٓفاق وا ٔكرث يف املر املق يف العامل، وستكون  عندو  متوقع 

ود امجليعضهللا، وهذا بت   .افر امجليع و
مثرن  لو مس ستق ٓن مع اجلاحئة ك لو ا ستق يق ك وكام قلت اليوم 

انب، دت بالد من نظام  ٔ ٔ ىل الثقة يف بالد والثقة ف  وهذا دليل 
اح  نف ، بطبيعة احلال  ل بالد متوقع د حاكمة وٕاطار قانوين وحتفزيات وا
يل دارت بالد  ات السياسية ا دد إالصال ل املغرب و صادي د ق

ىل املستوى الصن قة، و ري كذا، هناك ثقة، ثقة يف املغرب حق اعي و
لسيارات  ٔكرب مصدر  ول الرائدة و ا املغرب اليوم هو من ا ا، ٕافريق ٕافريق

ل مخسة، ستة، شوية كنطلعو حىت ولينا الثاين هاذكفي  ي، كنا من ق
ٔكرب مصدر  ٔصبح املغرب هو  ني  ذ سن ا، مث امحلد  م وب ٕافريق بعد ج

ٔمور  ا، وهناك  ،ٔخرى لسيارات يف ٕافريق املغرب ممتوقع  كثرية، امحلد 
رات  س ذب  هنا  ا، ومن ب ٔو الثالث ٕافريق ٔو الثاين  ٔول  فهيا ا

دا م  بية، وهذا يشء  ٔج   .ا
شار احملرتم،  ٔن ما قا السيد املس ة، بغيت نقول،  لسيا سبة  ل
ا  يل عند اح ٔرقام ا ة، ولكن راه ا فق، هناك معا ٔ م ة،  ٔن هناك معا ب

ل النقص ،  د ة يف بالد ل السياح دد السياح وال يف املداخ ال يف 
ٔ عندي هنا  ٔقل من مجيع ما وقع يف دول اجلوار،  يل عند هو  النقص ا

ن نقصت ب ا اليو ٔرقام، اح قصة ب% 78ـ ا رواتيا تقريبا  ، %81ـ تقريبا، 
قص%65ـ ، توس ب%75ـ ريا ب ، %70وحنن حوايل % 84 ، قربص 

ل مما يعين ٔثري د ٔنه الت ٔن  هاذ  دا،  بري  ٔثري  ا ت راه % 70اجلاحئة، اح
د  ة، وا ش نقصت السيا ٔكرث من الثلثني  ، راه  ة قلي ا مايش يش 
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ٔكرث اكع، اكنت  د الشوية، ذاك % 73الوقت اكنت  ت وا اله حتس
ال ) minuscule(الشوية  ىل لك  برية، ولكن املهم  ما عندوش دال 
لتايل هذا هيم يف ٔنه حنن يف اجتاه التحسن، ٕان شاء هللا، و ه،   التو

ٔصاب العامل لكه ٔمر  د ا ن يش دو ٕاال  ،وا ، ما اك د ا بو مايش اح
لها ة د   .وترضرت السيا

مع القطاع السيا هذه ٕاجراءات  يل تدارت  طيب، إالجراءات ا
ٔهن ىل  رة  شكر السيدة الوز ا اشتغلت جبد، كنا فكرت فهيا احلكومة، وك

ه مجيع  رة وحرضو ف ٔ مع السيدة الوز رٔستو  لقاء  د ا در وا
لني يف القطاع السيا جبميع املهن، واعطينا  لني، مجيع املتد املتد
يل،  مج ا ش خنرجو عقد الرب شاور  د نقاش،  كون وا ش  انطالقة 

، خرج من بعد بتعاون مع امجليع، وخصوصا  ٕالضافة ٕاىل وزارة امحلد 
ة  صاد واملالية بطبيعة احلال، ومن بعد املهن السياح ق ة ووزارة  السيا
ة من بعيد، حىت يه تضافت، تدار  لسياح ا يه مرتبطة  ٔخرى وا ا

د فهيم، ولكن ه ىل و حىت هام  ة، هام املسؤولني  ارة والصنا ما وزارة الت
يل يه قريبة من ا ٔخرى ا ات ا ات هذيك القطا ة ولكن مايش قطا لسيا

ارشة ة م   .سياح
د اجلهد تدار، و  سمتر بطبيعة احلال  هاذفٕاذن هناك وا اجلهد س

ٔ ٔنصت  لام  لمك م لمالحظات د رة راه تصنطات    . السيدة الوز
لعامل فهيا، بدينا  هاذبطبيعة احلال  م  ه عية و ج امحلاية 

ني، بدينا هبذاك  ن السياح ، ملرشد العامل يف جمال القطاع السيا
مع، وهناك  ل ا ٔخرى د ٔدوات  ٓليات و شوفو  ٔن  ولكن، ولكن، ميكن، 
ب النقل  ٔر ال  ة ووزارة املالية مع م ه وزارة الص شارك ف حوار اليوم 
لقطاع السيا  لول مالمئة ٕالعطاء دفعة  لوصول ٕاىل  بناك  ٔ اجلوي وا

ه   .خيرج فهيا مما هو ف
ٔ ، مع ولكن  ٔنه اليوم، امحلد  ٔمور  2ٔوال، عند  ..هاذ كنظن ب

دا مة  رشة    :م
ل لك يشء،  ٔوال، وق سبة احلاالت  هاذعند  ل  س امل النقص د

ٔقل ب 24يف  ىل ا مة  سبة  ، نقصات ب ة، امحلد  ىل % 33، 30ـ سا
ة بدات كتنقص ولكن دد احلاالت احلر ٔيضا حىت  م، و ٔ يه  حسب ا

رمح  رمح امجليع، هللا  ات بدات كتنقص، هللا  دد الوف ببطء، ونقصات 
ا  س ٔنه، ٕان شاء هللا، استطعنا نتحمكو  ري  شارة  امجليع، كتنقص وهذا 

ٔوىل هاذيف اجلاحئة،  شارة ا   .ال
شارة الثانية، و  ٔعطاها  هاذال ح، واليت  ل التلق ل التعممي د القضية د
نطال لقاء ال امل  د ا ٔيضا  خصقة يف وا ، و ال امل رٔسو 

انية  هاذ يوان املليك  ل ا الل البالغ د ال امل  ل  الن د إال
نية، وٕان شاء  شارة  ٔيضا  ح مجليع املواطنات واملواطنني، هذا  ل التلق د

ادي جيي ح    . هللا مبجرد ما يتوفر التلق
يل كتقول  ار الزائفة ا ٔخ ادي  10 -  4ادي نبداو هنار ا رب،  دج

ات، راه ال،  ٔوىل  رة ا ليه رمسيا، ما  هاذٔمسو راه الطا اليش غيتعلن 
ات، عند واك  ني  اش م يل كتجي وما عرف ار ا ٔخ نبقاوش نصنتو ل
ار،  ٔخ ات رمسية، غتجي فهيا ا ات رمسية، عند  رمسية، عند بال

ا كنا كنمتناو  ٔنه اح كرا، ولكن ذاك اليش ما حصيح  ٔنه جتي شوية م
ٔمور رضورية، رضورية،  ٔمور، ويه  ، كريتبط ب د ا بو كريتبطش بنا اح

ل املر  خصٔن  يل تدارت د ٔحباث الرسرية ا ل ا هنائية د النتاجئ ا
ل  ٔكرث  هاذالثالثة د ح معروف تقليدي  يل هو نوع من التلق ح، ا التلق

ٔما  ٔكرث   ، دد من ٔما ب ولكن راه مسعتو  طب وفعال، وهو نقول لمك 
ٔنه  هاذاخلرباء من بني   ، ٔما ٔكرثها  يل اكينة يف العامل هذا  ات ا التلق

ل داء السل  رو، ) BCG(تقليدي حبال د يل كنا كند ٓخرن ا حبال ا
ش تصاوب  مه حشال من مرة، هذا نفس الطريقة  الفريوس، هو  هاذدر

)c’est un virus désactivé (ت د الفريوس م يل وا ت، وا ، م
نية  -نقولو  ٕاىل بغينا -ستافدو مهنم، معىن ذ هو مايش حتويالت ت  ج

ل يف  ترب، وٕامنا وفق ) l’ADN2(وال تد ة يف ا ة مصنو ا وال يش 
ادي يمت  بري، ومبجرد ما  ٔثري ٕاجيايب  كون عندو ت ادي  ذ امحلد  

ٔو البدء ل التعممي ل  التعممي  ة  هاذد ىل املال ٔثري  كون  ت ادي  الفريوس 
امليا ىل القطاع  ،اجلوية  ة اجلوية وطنيا و ىل املال مايش فقط وطنيا، و

  .السيا ٕان شاء هللا
، وملا  ا رملاين، اكن يف ا د السيد هو  هنار اكن عند وا راه ذاك ا

ٔنه عندو فريوس  شف ب ا اك ل  ، اضطر يزنل من "19- دوف"د
رة ميكن  ٔن يف الطا رة،  ش يطلع يف الطا ٔن ما ميك لسيارة  ا  ا

ٓخره داه ٕاىل  يل  رة وال يعادي الناس ا يل يف الطا   .يعادي امجليع ا
ري كنقول   ٔ ٔمور صارمة، صارمة،  ن  ٔمور صارمة،  هاذاك املعلومة، 
ة صارمة، يف الطريان اجلوي يصعب معها بدون ا د العاف ستا ش  ح  لتلق

ة، وال ميكن لقطاع  ىل قطاع السيا بري  ٔثري  لتايل هو مؤر ت لو، و د
ل  ستعادة القطاع د قة ٕاال  قة، حق ستعيد فعاليته، حق ٔن  ة  السيا
ٓخره،  لسيارة ٕاىل  لية  ا ة ا ته، ميكن عن طريق السيا اف النقل اجلوي 

ل نعاونو به ش د الشوية د ٔساس هو هذاوا   .وية، ولكن ا
ل خنرجو من  ٔنه يف القريب العا بري، ٕان شاء هللا، ب ٔملنا   هاذحنن 

رية جلاحئة  ٔثريات الك د"الت شكر  "19-وف ة، وك ىل قطاع السيا
شكر  شكر املهنيني وك لني وك شكر املتد ة وك العاملني يف قطاع السيا

ىل هلم و ىل التضحيات د ادي  امجلعيات املهنية  ٔش  هلم، ولكن  العمل د
ة ما ييدار،  ا نقول لمك؟ راه هذا تضحيات مشرتكة، لكن ٕاىل اكن يش 
صاد واملالية يف حوار مسمتر، ميكن  ق راه كام قلت الوزارة مع وزارة 
لحوار،  وحون  ٔن ينظر فهيا وسمترو يف احلوار، حنن مف ٔخرى  ات  مقرت

دد امجلعيات املهنية ٔن  لها  ملناسبة  رات د لت املذ لهتا واستق يل استق ا

                                                 
2 Acide désoxyribonucléique 
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ا عندي كنقول يلكها كنص  260وال  250راه يفوق  يل  رات، وا فط لها مذ
ذو  ٔمكن  اولو ما  جضة، وكن ٔفاكر  كون  ش  رة  ليه اعطيين مذ
ات  ات املعنية وحناولو نتابعو هذيك املقرت لقطا لها ونصيفطوها  الزبدة د

ٔن يط  ه    .بقما ميكن ف
شارن احملرتمني   .شكرا جزيال السيدات والسادة املس

س   .شكرا السيد الرئ
ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 

س   :السيد الرئ
س احلكومة احملرتم   .شكرا السيد رئ

شارن، السيدات والسادة  ،ٔشكرمك مجيعا السيدات والسادة املس
  .الوزراء

لن عن  ٔ لسة رفع هذه اجللسةو  ٔ رشيعية، سيرتٔسها ، لنبد نية 
ٔستاد عبد القادر سالمة، فليتفضل مشكورا ٔخ الفاضل ا   .ا

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

وبة املسلمة لرئاسة اجللسة: امللحق الت املك   املدا
ٔمعو  لطيف  ية السيد عبد ا شرتا شاري حزب التقدم و مدا مس

دي  عيةوالسيد  ج ت : جشري يف حمور امحلاية  ٔية مقاربة لرحب رها
د واجلودة واحلاكمة   .التوح

س،   السيد الرئ
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
  السيدات والسادة الوزراء ،

شارون،  السيدات والسادة املس
ٔحضى حقا  عية  ج ٔن احلق يف امحلاية  ة ٕاىل التذكري ب لست حبا

منية مستدامة، واليت لن ٔساسيا من حقوق  ٔساس لك  عتباره  سان، 
عية ج   .تمت مبعزل عن توفري امحلاية 

دة يف سنة  ٔمم املت ة ل ٔن  2015فانطالقا من قرار امجلعية العموم ش
ٔفق  الن  25و 22ٕاىل املادتني  2030ٔهداف التمنية املستدامة يف  من إال

سان،  حلقوق من  9واملادة العاملي حلقوق إال ويل اخلاص  العهد ا
عية  ج لحامية  ة، والتقرر العاملي  عية والثقاف ج صادية و ق

ىل امحلاية ) 2019 -2017( عي  ج لرفع من إالنفاق  ٔوىص  ي  ا
مات  عية وتوسيع نطاقها، جبانب اه ولية هبذا ج ظمة العمل ا م

رسانة قانونية . املوضوع ٔصدر  ة ف  1952لسنة  102من مضهنا االتفاق
عية 202والتوصية  ج لحامية  ٔرضيات الوطنية  ٔصبح . املتعلقة  مما 

صادية عية واق د حامية اج ع ويل يطالب  متع ا وجبانب لك . معه ا
ادراته وخطبه ٕاىل احلكومة  الل م ال امل من  هذا، هناك دعوات 

ٔمهية القصوى  عطاء ا عيةٕ ج   .لتمنية 

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
جلانب املرتبط  ظورها الواسع، قد تتعلق  عية، يف م ج ٕان امحلاية 
ات  و محلاية بعض الف شمل سياسات حمددة تقوم هبا ا ٔو  اية  لر

ٔغراض معينة ق  ل حتق ٔ متع من    .الهشة من ا
مع وإالحسان إ  انة ا ل مضن  اتوقد تد ا . ىل بعض الف ب يلزم

اية  ٔمشل من الر ٔوسع و د مفهوم  ع عية،  ج تعريف امحلاية 
عية   .ج

شمل معايري  رة، ل ا عية هو توسيع  ج واحلديث عن امحلاية 
دات  شلك تتو تقدمي مسا عية،  ج اية  ٔقوى من الر ت  وضام

كون ه  ٔن  عية، ويه دعوة ٕاىل  ٔرضية اج امة، ٕالرساء  ناك اسرتاتيجية 
منية مستدامة، مع ضامن  ق  عية هتدف ٕاىل حتق ج لحامية  وطنية 
ل يضمن هلم  ىل د ىل شغل و حلصول  اص، خصوصا  ٔش استقاللية ا

ستقاللية   .الكرامة واحلرية و
ة من مظاهر امحلاية  ق مجمو ٔوال مسؤولية حتق و  ىل ا ٔن  مما يعين 

ٔو لفر  ، عندما يعجز عن العمل  اته وحصته ويف مستق د، يف د وح
ٔرسته،  ٔفراد  ش به هو و ل يع ٔدىن من ا د  ده، وذ بضامن  عند تقا

رميا   .شا 
اء الفصل  ه،  ٔن  31ويف هذا التو ىل  ستور املغريب لينص  من ا

ىل تعبئ ات الرتابية، تعمل  ة وامجلا و واملؤسسات العموم ة لك ا
ىل قدم  ٔسباب استفادة املواطنني واملواطنات،  سري  ة، لت الوسائل املتا
عية  ج املساواة، من احلق يف العالج والعناية الصحية؛ ويف امحلاية 

و ؛  ن ا ٔو املنظم من    (...)والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي 
ظومة  صار شديد عن م خ امحلاية والبد هنا كذ من احلديث 

لضامن  لصندوق الوطين  ىض الظهري املنظم  عية احملددة مبق ج
عي  عي يف ) 1972يوليوز  27ظهري (ج ج املتعلق بنظام الضامن 

  .املغرب
ري  ٔ ٔن صدر القانون ا ديدة، ٕاىل  ي مت تعدي ملرات  هذا القانون ا

ه ه ي اكن الهدف م لتغطية الصحية، وا ديدة املتعلق  ات  و مض ف
ضيات الظهري ستفادة من مق رة    .وتوسيع دا

ن من  1981ويف سنة  د ني مضن الحئة املستف مت ٕادراج العامل الفالح
ٔمد  ضيات اليت يضمها الظهري، وخصوصا التعويضات قصرية وطوي ا املق
ٔخرى  ات ا ة من الف مو سبة  ل ٔن  والتعويضات العائلية، كذ الش

ٔجراء املستقلني، اكلعام ة التقليدية وا ال، مرورا بعامل الصنا ل املزنليني م
ضيات الظهري  ستفادة من مق شرتاك و خنراط و ماكهنم  ٕ ن  ا

ور   .املذ
ن من  د رة املستف ه حنو توسيع دا ة العامة تت ٕاذن، فالسياسة احلكوم

  .هذا الظهري
ة، ووفقا ٕالحصائيات الصندوق لضامن  وحلدود السا الوطين 



شارن    2020 ٔكتوردورة  –مداوالت جملس املس

31 

ٓخرربيع  29 سمرب 15( 1442 ا  )2020 د

دون يقدرون حبوايل  عي، فاملستف ات . مليون مواطن 3.5ج لكن، الف
ري ك ٔكرب من هذا  شيطة  ٔن مجموع من يؤدون معال ما يف . ال مما يعين 

دوا من هذا الظهري ستف ٔن  ري . املغرب اكن من املفروض  لكن القطاع 
ات العام بريا من الف ددا  ي يضم  ارج املهيلك، وا  مازال موجودا 

عية ج   .التغطية 
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

ظومة  ة ماسة ٕاىل تطور م ا ٔننا يف  ورو  احئة  ٕان من دروس 
ه القصور اليت تعاين مهنا ٔو عية، اليت اتضحت جبالء  ج   .امحلاية 

د ال تغطي ٕاال  ٔنظمة التقا ملغرب،  %40ف شيطة  فقط من الساكنة ال
شمل سوى  من املغاربة وفقا ملعطيات  %54,6ف التغطية الصحية ال 

ري 2016سنة  ٔو  ات تظل حمدودة  دد من الف ى  ، ب معدل امحلاية 
اقة (موجودة  اص يف وضعية ٕا ٔش ٔطفال - ا ل -ا  - املسنون بدون د

ون حوادث الشغل واحلوادث املهنية وفقدان الشغل  ن يوا اص ا ٔش ا
  ... ).طا والب

و  لكف خزينة ا عية، والصناديق  ج رامج امحلاية  فالضعف ميزي 
ة يف  ا لن ق، ويف غياب  مي والتدق لتق ٔموال، يف غياب  ري من ا الك

ة دة املنت لرؤية املو ٔداء والفعالية يف النتاجئ ويف غياب    .ا
يئ لسنة  عي والب ج صادي و ق لس  حول  2018وتقرر ا

ظومة امحلاية  ٔن م ه ب قا، يقر ف شخيصا دق عية قدم  ج ظومة امحلاية  م
دم التاكفؤ والهشاشة لتجزئ واحملدودية و سم يف مجملها  عية ت   .ج

الالت مهنا دة اخ غياب اسرتاتيجية رمسية : كام تعاين املنظومة من 
لمعلومات واحملاسبة وتعدد د  قاد ٕاىل نظام مو ف ية  و املصاحل التق

هنا، فضال عن ضعف  سيق ب الوصية وهيئات الرقابة وتدين مستوى الت
عيني يف هيئات احلاكمة وإالرشاف والرقابة ج   .ٕارشاك الرشاكء 

لمنظومة  ذري  ة ٕاىل ٕاجراء ٕاصالح  ة املل ىل احلا لس  كام شدد ا
داد اس ٕ عيني، موصيا  ج دة  لضامن واملسا رتاتيجية وطنية اخلاصة 

عية  ج عي وطين بغرض تعممي امحلاية  ق عن حوار اج ووضع ٕاطار ين
ٔمني ت الت داد  .والتحسني املسمتر ملستو لس يف ذات الوقت ٕا ويقرتح ا

ل الربملان لتصويت من ق عية يمت ٕاحلاقها بقانون املالية، وختضع   .مزيانية اج
د كام يدعو ٕاىل ٕارساء نظام وطين م  ىل اع ركز  لمعلومات  دمج 

ح التقائية نظم املعلومات اخلاصة بنظم امحلاية  عي وطين ي رمق تعريف اج
ياط  ح ٔداء هيئات  مي  عية، ٕاضافة ٕاىل وضع شبكة مؤرشات لتق ج

اطر والنتاجئ وجودة اخلدمات عي هتم ا   .ج
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

يس راهنية كربىٕان احلديث عن ا ك ديث  . ٕالرادة السياسية القوية 
بع  عية املقارنة  ج ٔنظمة امحلاية  ولية يف دراسة  ظمة العمل ا اس م فق
ة والتعلمي والبحث  ات الص و يف قطا رات ا ٔمهية اس اس  من ق
ري اكف  ات احليوية  هود املبذول يف هذه القطا ٔن ا رى  العلمي، ويه 

عة ٔصال ىل نتاجئ مرضية ومق لحصول    .يف املغرب 
دمات حصية يف  هتا، توازهيا  فهل التغطية الصحية املتوفرة، مع حمدود

  املستوى؟
يت  ة يف  2020-2019الل س ال، استقرت مزيانية وزارة الص م

ن العمويم% 6.55مستوى  ساب ا ، بدون ا و وٕاذا . من مزيانية ا
ن العمويم ا ا س ة العاملية . %3.65، فال تتعدى ا ظمة الص ف م

سبة ترتاوح ما بني  و %15ٕاىل  10تويص ب ٔنه، . من مزيانية ا مع العمل 
ذ  ة ما بني  15م ة مرتاو  1,3سنة املاضية، ظلت مزيانية وزارة الص

يل اخلام %1,4و ا   .من الناجت ا
ينا يف املغرب  حوايل  ٔي(مواطن  1000ٕاطار طيب للك  1.5و

لصياد 12.000 سبة  ل ب، ونفس العدد  ة العاملية ). طب ظمة الص وم
ٔلف مواطن 4.45تويص بــ  ب للك  ن عن هذا . طب وحنن مازلنا بعيد

  .الهدف
ة ٕاىل مستوى 2019ويف سنة   16.331، وصلت مزيانية وزارة الص

و %6.55ٔي (مليار درمه  ، وصلت 2020ويف سنة ). من مزيانية ا
لقطاع . مليار درمه 18.680ىل إ  رشية  ٔن تعزز املوارد ال ر،  ر  د و

ضافة  ٕ صب مايل يف سنة  4000الصحي،   3577يوازيه فقدان  2019م
صب مايل ما بني    .2019و 2018م

ٔن  ش مفارقة جعيبة، حبيث  ٔننا نع ٔموال التغطية  %90كام  من 
ارية لقطاع اخلاص،  AMO)3( الصحية إالج ٔن تضخ يف  تذهب  بدل 

ارية . النظام العام لتقوية دمعه فال ميكن احلديث عن التغطية الصحية إالج
شفى العمويم ة ووضعية املس ة العموم   .دون احلديث عن وضعية الص

فال بد من حتسني العرض الطيب والصحي وحتسني اخلدمات 
ة شفائية، ويف مقدمهتا الرفع من مزيانية وزارة الص ث، . س  ميكن الح

عية، وال تصور منوذج  ج قي يف جمال امحلاية  بتا تصور ٕاقالع حق
منوي يف مستوى تطلعات املغاربة، دون حتسني هذه املؤرشات واملراهنة 

ة ة العموم ىل الص ة  ق   .احلق
ة  ا ه بالد يف  ي اكنت ف ٔنه يف الوقت ا ٔسف، نالحظ  نا ل لك

لعكس يف تعميق ٕاىل قطاع معويم قوي، سامهت ال  ة  سياسات احلكوم
لقطاع اخلاص مع  امة، ... هشاشته وتعزز ضعفه، مقابل تقدمي ا وبصفة 

ذ عقود عي م ج و تدرجييا عن القطاع  وهنا مربط الفرس . ختلت ا
ديد ٔساسا . لت لقطاع العمويم تؤدي مثنه  وهذا الرتدي المكي والنوعي 

ة والتعلمي وسو  ات الص   .ق الشغل وٕادماج الشبابقطا
ة سياسات  ٔن ٕارث املايض وواقع اليوم، هو ن ويتعني إالقرار ب

ش هتم ٔنتجت إالقصاء وا ة  عاق   .م
لك عية دون النظر ٕاىل املنظومة  ج لحامية  . وال ميكن التطرق 

                                                 
3 Assurance Maladie Obligatoire 
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عي صادي واج دلية بني ما هو اق القة  ولقد حصل توافق يف . فهناك 
رية ٔ اة اجلوانب  السنوات ا ولية ملرا ويل ومؤسسة العمل ا بني البنك ا

صادية رو اق ت املا لتواز اه فقط  ن عية، دون  ج صادية و   .ق
ٔن املغرب قادر  ولية املقارنة،  ظمة العمل ا ات دراسة م ا ومن است

عية،  ج ظومة امحلاية  رد لنظر ٕاىل املواىل رفع رهان حتسني جودة م
ٔدىن من امحلاية . املتوفرة ق احلد ا ىل موارد لتحق ٔن املغرب يتوفر  و

عية دة  .ج متويل احلايل وز ٔنه  ة  %2.5وميكن القول  مما ٕاضاف
ٔكرب ،خنصصه اليوم ق فعالية    .ميكن حتق

يئ حول الوضعية  عي والب ج صادي و ق لس  ذ تقرر ا ٔ وقد 
ٓفاق نفس املنحى، متويل احلايل ميكن ٕاجناز  وا ٔنه انطالقا من ا مشريا ٕاىل 

عي والتضامن  ج ٔ التضامن  د د م ع ٔفضل مما حتقق،  ٔحسن و ما هو 
د احلاكمة اجليدة يف التدبري الت واع ت التد شت دم  ال و ٔج   .بني ا

سبة  ستفادة ب ٔن هذا الطموح الرمقي ٕان حتقق، قد ميكن من  و
ٔرس املعوزة، وضامن من تعوي %100 سبة ل ل  50%ضات عتبة الفقر 

اص يف وضعية فقر، والبالغني  ٔش ٔجور لفائدة ا ٔدىن من ا  65من احلد ا
سبة  انة عن البطا ب ٔدىن من  %70سنة مفا فوق، مع توفري ٕا من احلد ا

، الستطعنا يف ذات  ق هذا الهدف وتفعي ٔجور، ولو استطعنا حتق ا
ق  ٔفق سنة  5الوقت حتق ٔهداف التمنية املستدامة يف  ٔهداف تتضمهنا 

2030.  
؟ ن حنن اليوم من هذا الطموح؟ وماذا يتطلب من جمهود لتفعي ٔ   ف

ٔن تتوفر إالرادة السياسية والعزمية القوية  ٔساسا هو  ٕان املطلوب 
حسب املالحظني، فٕان هذه إالرادة و . لكسب الرهان من طرف احلكومة

ة لتعممي املنظومة . يفةالسياسية مازالت ضع  ادة امللك كون الق ٔن  ا  وحس
  .مبثابة رسا قوية

ة حتتاج ٕاىل روابط  ة (relais)ولكن، إالرادة امللك امات معوم  ود
ةقوية  ابعة حكوم حمسة... ازمة وٕاىل م ذية م ى . وٕاىل قدرة تنف فهل 

عيني  ج صاديني و ق لني  ب النقا ،احلكومة(يق الفا ٔر ت، 
ٔمر ...) العمل ٔن ا ث  لتغيري؟ ح ادة القوية  نفس الرغبة السياسية والق

رادة تعاضدية ٕ ية و ٔصال بفكرة تضام   .يتعلق 
ال  ىل التعبئة يف هذا ا هتا قادرة  ٔحزاب السياسية من  وهل ا

دد من مؤسسات هبدف رفع  متزي بضعف الثقة يف  ت، يف ظروف  د الت
  الوساطة؟

س احلكومة السيد   احملرتم، رئ
لضامن  ٓليات  ينا  ال، ف ة حبدة يف ا ٕان ٕاشاكلية احلاكمة مطرو
دة  رامج املسا ٔيضا  عي، وهناك  ج ٔمني  ادئ الت عي تعمتد م ج

و عية اليت تتحملها ا رب . ج عية  ج ظومة امحلاية  ت م وقد بن
ل، وتتكون من عرشات الربامج، و ذ مرا ٔ ت دون ا ٔنظمة بن ٔصال  يه 

دة  ٓليات مو ٔ دميومهتا واستدامهتا، مع غياب  عتبار مبس بعني 
عية ج دة  رامج املسا   .لالسهتداف حسب 

ر فرص التاكمل بني خمتلف الربامج، مع  دم اس ٔننا نعاين من  ٕاال 
عية ج ىل الربامج  ل يف م، تعدد املصادر املرشفة  ث تتد ظومة ح

عية يف البالد  ج ة حتت  8وزارة و 14امحلاية  مؤسسات معوم
ر ما يقاربـ  عي 120الوصاية، تد ج ال  اص  مج ونظام  ولكها . ر

لك عية  ج ارش مبنظومة امحلاية  ري م ٔو  ارش  ل م ات لها د   .قطا
ال  ت يف ا ش رشذم وال ىل ال اكل يف هذا  وال ميكن 

عي ث تعرف بالد كذ وجود ... ج د  5ح سيري التقا ٔنظمة ل
اري 28العمويم، جبانب  ٔمني إالج لت اصتني  ني    .تعاضدية، و هيئ

ى  ٔجراء  لترصحي  ة  ق ٕان املهن احلرة تطرح اليوم ٕاشاكالت حق
عي طالصندوق الو  ج لضامن  ريمه من املهن احلرة(ين   ،عامل املقايه و

ٔكرث مما ميث القطاع الصناعي...)  املهن احملرتمةوكذ   .ويه قد متثل 
ديد ملراجعة املنظومة  ح ورش  وح اليوم هو فاحتة لف ٕان الورش املف
ديدة، ممتث  ت  لك، يف ظل رها عية  ج ظومة امحلاية  الصحية، وم

ٔن الصندوق الو الطٔساسا يف،  ي اكن يدر  عي ا ج لضامن  قة ين 
ديدة ام  ديدة مع  القة  ٔصبح اليوم مطالبا بتدبري    .الشغل، 

ٔنه جيب النظر ٕاىل ما بعد  ت اجلديدة، حبمك  د وال جيب ٕاغفال الت
 ، ٔزمات حصية مماث ة وجماهبة  دي تنظميي وهيلكي ملوا ورو كت احئة 

ال كررة مستق ة م ت بي   . وحتد
ا، حب ٔن تطور العوملة، سيلزم راجع فهيا كام  ظومة  مك اخنراطنا يف م

شطة  ٔ ادة توطني العديد من ا ول سياساهتا يف اجتاه ٕا العديد من ا
ت  لينا رها ة واخلدماتية، واليت ستفرض  صادية والصناعية والسياح ق

عي، ومن مضهنا  ج ال  وائية، ديدة مرتبطة  تعزز السياسة ا
ة، والسري يف مسار والسري بعيدا يف مسار ختف ٔدوية، ورس ٔمثنة ا ض 

مثن و  ٔدوية امللكفة والباهظة ا   .نياط تصنيع ا
لزجريةاليت تتوفر  ٓليا ٔن تفعيل هذا الورش سيحتاج ٕاىل تفعيل ا كام 
از  ، ف يعاين  ري فعا ظومة الشغل ،واليت تظل اليوم حمدودة و لهيا م

رشية و  ش من حمدودية املوارد ال   .املاليةالتف
كون لوزارة  ٔن  ح هذا الورش الهام دون  يف يمت ف حن ال نفهم  ف

اصب شغل يف مزيانية  شغيل م ال 2021ال ٔن نتوفر . م ٔنه ال يعقل  كام 
ىل  دها تصل من  317فقط  ش شغل، واملقاوالت لو  250ٕاىل  200مف
  .ٔلف مقاو

ه بدون طفرة نوعية يف حاكمة  املنظومة وهذا الورش ال ميكن ٕاجنا
لك  .الرقابية 

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
د  عي (identifiant public) ٕان وضع رمق وطين مو وجسل اج

ٔنظمة وبني مجيع  ل بني خمتلف ا د سميكن ال حما من ٕاماكنية التفا مو
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سهتداف  د طرق  عية لتوح ج زة العام يف جمال امحلاية  ٔ ا
ق التاكمل بني    .الربامجوحتق

شكو من غياب ثقافة  نا ما زلنا  دملك ٔو من  مي والتقومي  تفعيلها  التق
ة رشية يقوم . عند وضع السياسات العموم لتمنية ال فٕاذا اكن املرصد الوطين 

يئ، فال يمت  عي والب ج صادي و ق لس  ل ا لية، م م ت مر بتق
او  لتوصيات، وال يمت الت ذ  ٔ لشلك املطلوبمعوما ا   .ب مع التقارر 
ساؤل مي، حيق لنا ال ب التق د : ويف  ل الوطين املو ن وصل الس ٔ

ذ سنة  ط السهتداف 2018م ة جبهة الر ٔت جتربة منوذج ث بد ؟ ح
نية ما بني سنوات  ات املعنية، مث يف مر  اكن  2022و 2019الف

ٔن يمت تعممي التجربة وقعا  ن وصل هذا ... م ٔ ميه ف املسار؟ وما هو تق
  املوضوعي؟
ٔن  عية،  %54كام  ج ات  لقطا ل الوطين ختصص  من موارد ا

ن  ٔ ىل املواطن؟ ف مي وقع هذا اجلهد الوطين العام  نا مل نطرح سؤال تق ولك
ٔية  ات املسهتدفة؟ وب د مهنا؟ ومن يه الف ستف تذهب هذه املوارد؟ ومن 

مج التع ر ن وصل  ٔ ن وصل معايري؟ و ٔ ال؟ و ويض عن فقدان الشغل م
ريها من  ؟ و ته كذ مج التغطية الصحية لفائدة الطلبة من  ر

ٔسئ   .ا
ٔن  امة، وجزء  60%كام  عية بصفة  ج دون من التغطية  ستف ال 

ٓخر يقطنون بضوا  دون جماليا يف العامل القروي، ف جزء  بري مهنم يو
، مفا هو وقع هذه السياسات (zones péri urbaines)املدن الكربى 

ايل؟   ىل املستوى ا
لجبال، ومعه املغرب 11والعامل حيتفل يف  ليوم العاملي  رب  مفاذا . دج

ستفادة من الربامج  دد لساكن اجلبال؟ وما هو حظهم يف  ٔ
عية؟ ج ظومة امحلاية  عية؟ وما موقعهم من م   ج

ت ٕاصالح املنظ ٔولو ٔن بالد تعرف ف سائلنا مجيعا، خصوصا و ومة 
ة وملكفة،  ٔمراض مزم دد املصابني ب ا يف  ة هرم الساكنة وارتفا شيخو

ة بني العاملني القروي واحلرضي ش كذ يف . وتعرف فوارق صار ونع
الالت يف حاكمة املنظومة  ٔخر املغرب (ظل اخ عية وت ج ٔنظمة امحلاية 

ة الرمقي   .)ةيف جمال الص
ٔسايس واحملوري يف املنظومة هو  ٔن اجلانب الوقايئ ا ر،  ر  د و
نه مصدر لالستقاللية واحلرية والتطلع  ٔ صاد وتوفري الشغل  ق شيط  ت

ٔمل وثقة ل ب   .ٕاىل املستق
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

ة للك ٕاصالح، فالبد هنا من إالشارة ٕاىل  ق حلديث عن اللكفة احلق و
ٔضعنا ٔننا ق ذ سنة  20د  رخي صدور قانون الضامن ( 2000سنة م

عي ات ووضع )ج مي احلاج ، فهل قامت احلكومة بدراسة ٕاجاملية لتق
ت؟ ٔولو   ا

رامكي،  عية هو مسار  ج ظومة التغطية  ٔن مسار ٕارساء م لرمغ من  و

اء قانوين  رشيعي بطيء، وبعد سنة  99.15و 98.15فقد  يف مسار 
ان  2015 لهيا، مرت س لتصويت  اع الفرق الربملانية  صصة حملاو ٕاق ا

ة اءت مر املراسمي التطبيق ف بقي مرشوع  ...ٕاىل ثالث سنوات، و
ذ سنة  63.16قانون رمق  ٔبون م ي هيم التغطية الصحية ل  2015ا

شارن  س جملس املس ٔم كثرية... ح  !وا
رشيعية، وندعو يف هذا الباب ٕاىل  إالرساع بتزنيل النصوص ال

ة لها  ة املصاح اخلاص  98.15ومضهنا قانون (وخصوصا املراسمي التطبيق
  ).ملستقلني واملهن احلرة

ني لوضع املنظومة الصحية، ولسنوات  اج املغرب ٕاىل سن وٕاجامال، اح
عية  ج دها والستكامل املنظومة  د، التعويض (ٔخرى لوضع قوا التقا

ٔطفال، التعويض عن فقدان الشغل عن وتضييع الوقت  لكفة ...) ا
ٔدت  انت كثريا، و ديدة  ات  ٔن ف الية وملكفة،  عية  صادية واج اق
صادية  ق لهشاشة، ولعديد من إالشاكليات  اليا، ؤحضت عرضة  مثن  ا

عية والصحية والنفسية ج ٔي شلك من ... و ٔن تعطل املنظومة ب و
ٔشاك قل ا ، وي و ىل اكهل ا ٔسباب، يضع الثقل  ب من ا ٔي س ل، و

ٔرس اتق ا ىل  ه  سامه يف ٕاطالق . العبء ليوضع جزء هام م مما ال 
ة طبقة وسطى قوية ومسامهة   .دينام

ت  ات ستطرح صعو نتظارية، فف اوز وضع  ان الوقت لت وقد 
لينا بذل اجلهد جلعلها تندمج يف السوق امل  يدة، و سهل ٔ نظم، وهو ما قد 

لك ية ومراجعة املنظومة    .يق التدابري التق
ولية رمق  ة ا اية املنظومة،  102فاالتفاق و مسؤولية ر ىل ا تضع 

ار  202والتوصية  د هود لضامن  ولية تفرض بذل ا ملنظمة العمل ا
  .الوطين لهذا الغرض

دت احلكومة هبذا اخلصوص؟ ٔ   مفاذا 

  س احلكومة احملرتم،السيد رئ
داد  ٕ لجنة امللكفة  داث ا ، مبناسبة ٕا قد سبق لصاحب اجلال
ق  عي وسبل حتق ج ٔن جحم اخلصاص  ٔكد ب ٔن  لمنوذج التمنوي، تصور 
منوذج  ٔسباب اليت دفعت ٕاىل جتديد ا ٔمه ا الية من  عية وا ج العدا 

  .التمنوي
ول اليت تتوفر  ٔن ا لحامية والواقع يؤكد ب جعة  ظومة  ىل م

ادة  صادية وٕا ق صاص الصدمات  عية يه ت اليت مبقدورها ام ج
اصب الشغل داث م صاد وٕا ق   .شغيل جع 

ٔس  عية، قد نود النظر ٕاىل نصف ال ج ظومة امحلاية  وخبصوص م
نا  ٔس املليئة، لك ٔم ٕاىل نصف ال ة،  شخيصالفار طق   نود اخلروج من م

ي نعرفه مجيعا، ونعرف النواقص اليت تعرتي املنظومة اء، ا   .ا
عية  ات معلية كف ببلورة وهندسة حامية اج ة ٕاىل اقرتا ا حنن يف 

خرطا . رىق لتطلعات املغاربة كون م ٔن  ىل املواطن املغريب  وهو ما حيمت 
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ا ت   .ومساهام وم
نتظام سامه  ية شرتا رة الطريق، وسامه ٕاننا يف حزب التقدم و في ٕا

عية يف خمتلف احملطات، ومن مضهنا ما  ج اتنا يف جمال امحلاية  مبقرت
احئة  منوذج التمنوي، وحولتداعيات  ات ا رة اخلاصة ملقرت تضمنته املذ

ريها... ورو    .و
سامه  ٔن  ي نعرفه مجيعا، حناول  لواقع ا رتار القراءات  وبعيدا عن ا

عية،ليك شلك ٕاجيايب  ج اية  يف ٕاجياد احللول الكف بتقوية امحلاية والر
، سنوات لرتمجةإالرادة السياسية  جنعل من السنوات امخلس املق

لبالد ىل املسار التمنوي    .القويةٕاىل فعل ملموس، ومؤر 
سبة بني  متزي بتدهور ال د يف ظروف  لتقا مت تعممي نظام  ف س فك

شيطة وامل  ات ال ٔضعف لالندماج الف دة، ب سوق الشغل مينح فرصا  تقا
ٔنه من الرضوري التفكري جبدية يف تدبري  عي؟ويبدو  ج صادي و ق
كون التعممي فعليا  لمنظومة متاشيا مع الرهان املليك، وليك  مشويل 

  .وملموسا
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

لرتابط الفعيل والعضوي بني خمت دي جتويد : لف العنارصٕاننا نؤمن  ف
رشية، ومن جتهزيات  ات حتتية وموارد  لك، من ب املنظومة الصحية 
د حتسني العرض الطيب  بةلٕالصالح، يوازيه  ة موا بيوطبية، بتوفري ب
شفائية، ويف مقدمهتا الرفع من مزيانية  س والصحي وحتسني اخلدمات 

ة لبحث الع.وزارة الص م  ه نت وندعو ٕاىل  ٔ ورو  احئة  لمي، و
ال ىل .عمنظاهر الضعف يف هذا ا ٔن حنرص  لينا يف ذات الوقت  و

شفائية ة اس ىل وظيفة معوم  fonction publique)التوفر 
hospitalière).  

ين ٔرس املغربية    وندعو يف ذات الوقت ٕالىت ٔرسة، ليك تتوفر ا طب ا
ب مرجعي   .ىل طب

ٔننا ندافع يف حزب ال  ية عن اخلدمة الصحية كام  شرتا تقدم و
ارية الية  (service sanitaire obligatoire) إالج د من الفوارق ا ل

اية الصحيةويف توزيع اخلدمات الصحية وحامية حق املواطن  يف جمال الر
ساوية شفائية م دمات طبية واس   .املغريب يف 

ل داث قانون  ٕ ية  شرتا ة ونطالب يف حزب التقدم و ة العموم ص
ة، هبدف جتميع اجلهد  ة العموم لص لق واك وطنية  ٔمن الصحي،مع  وا
ت اجلهد امجلاعي يف هذا  رشد وشت ع ال ال الصحي، وم احلكويم يف ا

ال   .ا
ٔن الصناديق  ة التغطية الصحية،  كام ندعو ٕاىل التفكري يف ٕالزام

ات، مع التزنيل  ال وبني الف ٔج ية بني ا شاريك مع تضام التدرجيي وال
شرتااكت، وف خيص  اصة ف خيص  ن، و د املهنيني واملستف
سبل  ريها من إالشاكليات املرتبطة  ة، و ل اجلزاف لمداخ التصنيف، وفقا 

متويل   .ا

لتغطية الصحية التمكيلية  ٓن  ذ ا ، ٕاىل التحضري م وندعو كذ
(couverture médicale complémentaire) ح النقاش مع وف

ت ومع القطاع اخلاص، ومل ال التفكرييف دور  ت ومع النقا التعاضد
عي  ج ياط  ح يف هذا  (CNOPS4)الصندوق الوطين ملؤسسات 

ال  .ا
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

لرمغ من املاكسب احملققة يف جمال امحلاية  ٔنه، و لينا إالقرار اليوم، ب
عية، فاملغ سبة ج ل ليه دوليا،  عارف  دمج ف هو م ري م رب 

ٔمم  عية ل ج صادية و ق لتغطية الصحية، وفقا ملعايري جلنة احلقوق 
دة عية الشام حقا من حقوق ... املت ج واليت تعترب التغطية الصحية 

ادة توزيع  ا من ٕا عية، وتعتربها نو صادية واج سان ورضورة اق إال
ل وسامه يف إالدماج الرثو ادة توزيع ا اسام يف ٕا ٔهنا تلعب دورا  ات، 

دون يف وضعية هشاشة ن يو لمواطنني، وخصوصا مهنم ا صادي  . ق
كفلها  صادي يضمن احلقوق، و عية حتقق، بدون نظام اق فال ماكسب اج

  .ويفعلها، وحيرتم يف ظ القانون
ٔن  ورو ب احئة  نت  ٔ ن مليو 6وقد  مع ٕا ن مغريب جلؤوا لطلب ا

سبة الهشاشة يؤر ال . اجلاحئة واحلجر الصحي املصاحب لها ٔن ارتفاع  و
ستقرار السيايس عي ورهن  ج ستقرار  شلك سليب يف    .حما 

عية، تطرح  ج اية وامحلاية  ٕان ٕاشاكلية الرؤية املندجمة حول الر
سائل لينا من اجلانب الهيلكي وإالدار  ت جممتعية  ي، رضورة رفع رها

ه، وتدعو ٕاىل حترك قوي وجشاع  رم عي  ج صادي و ق النظام 
ٔمه  عي من  ج ال  ال الصحي وا ث يعترب ا ال، ح ومقدام يف هذا ا

لشغل ولتمنية املستدامة لرثوة واملدرة  ة  شطة املنت ٔ   .ا
صا ق ٔساسيا وال ميكن اعتبار احملدودية  ة، بل حمفزا  اجزا وعق دية 

ٔداة لتقليص الفوارق  عية  ج ٔن امحلاية  عية،  ج لتطور التغطية 
صادي ق منو  لرفع من ا ٔداة  عي و ج سك    .وتعزز ال

متتع  لك، ليك  عية  ج ظومة احلياة  ادة النظر يف م وجيب ٕا
د مسار  ع شلك تضامين و شاريك، بتغطية الئقة يف مجيع املغاربة، 

اهتم ل ح   .مرا
رسعتني، فقسم من املغاربة  سري  ٔننا  ينا ٕاحساس مرر ب مفا زال 
ٓخر  ىل قلهتا ونواقصها، ف قسم  عية، ولو  ج معنيون ببعض املنجزات 

ارج التغطية ٔسف    .يبقى ل
د ٔ  3فــ  ستف ن يف القطاع العام واخلاص  ٔجور بناءمه من مليون من امل

عية ج ٔطفال املغاربة ... التغطية  ٔن ماليني من ا ال ) %52(مبعىن 
عي،  ج مع  رامج  عية، مع وجود  ج دون من التغطية  ستف

سري"كـ( مج مليون حمفظة"، و"ت ريه... ، "ر ٔن التعويض عن ). و كام 

                                                 
4 Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale 
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ته د يف بدا ش . فقدان الشغل يو ات ال لبية الف ٔ ٔن  ىل و يطة ال تتوفر 
اطر املهنية اص حبوادث الشغل و عي  ٔمني اج دد . ت ف بلغ 

ٔساسية  د ا ٔنظمة التقا  .)2018(مليون خشص  4.6املسامهني يف 
ارج  دون  شتغلون، يو ن  بريا من املغاربة، ا ٔن جزءا  وهذا يعين 

عية ج ٕاشاكل سيايس وهذا . دو احلق والقانون، ف خيص التغطية 
ٔول و يف . يف املقام ا ىل ا ق هذا احلق وٕاحقاقه تقع  ومسؤولية حتق

ٔفق سنة  ات يف  ذي تقدمي مقرت جهاز تنف ىل احلكومة  ٔول، و املقام ا
جتاه 2025   .يف هذا 

الل مركزات مرشوع القانون املايل لسنة  متناه من  وهذا ما كنا 
ي تدارسه الربملان، وا 2021 شلك قوي ا ٔسف،   ي ال يؤسس، مع ا

عية يف  ج ٔساسية لبناء العدا  ركزية  عية،  ج ملنظومة امحلاية 
  .بالد

ٔن متكن احلكومة يف الرشوع  ٔمول  دة تعديالت اكن من امل ا  ولقد قدم
لحامية  دمج  صة قوية لٕالقالع ووضع ٕاطار مشويل وم يف بناء م

ٔن احلكوم عية، ٕاال  اكملهاج ٔت رفضها    .ة ارت
ٔخرى، لنعيد نفس التعديالت، ومتسك  ظر سنة  ٔن ن لينا  فهل 

راجع موقفها، لتجعل من سنة  ٔن  ىل احلكومة  ٔن  ٔم  ا؟  سنة  2021مبوقف
ابية، ال  س جمرد سنة انت عية، ول ج ة يف جمال السياسة  ق ٕاقالع حق

  ري؟


