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 734 اجللسة رمقحمرض 

ء : التارخي  ).م2021 مارس 09(هـ 1442 رجب 25الثال
س: الرئاسة لرئ شار السيد عبد القادر سالمة، اخلليفة الرابع    .املس

ت قة : التوق ق ة الرابعة وا قة ابتداء من السا ساعتان ومخس عرشة دق
 .العارشة بعد الزوال

ٔعام ىل :لدول ا راسة والتصويت    :ا
لتعيني يف املناصب  08.21مرشوع قانون تنظميي رمق  - املتعلق 

ٔحاكم الفصلني  ستور  92و 49العليا، تطبيقا  ال من حم(من ا
  ؛)جملس النواب

عية 09.21ٕاطار رمق  - مرشوع قانون - ج محلاية   .املتعلق 

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

شار  س اجللس، القادر سالمةعبد السيد املس   :ةرئ
﷽  

ىل   .رسول هللا و وحصبه موال والصالة والسالم 
رشيعية تاح اجللسة ال لن عن اف ٔ.  

ر،   السيد الوز
شارون،   ٕاخواين املس

ىل مشاريع  راسة والتصويت  رشيعية  خنصص هذه اجللسة ال
  :القوانني التالية

لتعيني يف املناصب  08.21مرشوع قانون تنظميي رمق  - املتعلق 
ٔحاكم الفصلني  لينا  92و 49العليا، تطبيقا  ستور واحملال  من ا

  من طرف جملس النواب؛
ىل مرشوع قانون - راسة والتصويت  وىل ا ٔننا س ٕاطار رمق  - كام 

عية 09.21 ج محلاية   .املتعلق 

ٔعطي اللكم ىل ما يف البداية،  لس  لس ٕالطالع ا ٔمني ا لسيد  ة 
ت ال  .د من مراسالت وٕا
ٔمني   .اللكمة لمك السيد ا

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

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
لس من احملمكة ا لقرار رمق توصل ا ، الصادر 114/21ستورية 

ضاه بتجريد السيد دمحم سعيد 2021مارس  3بتارخي  ي رصحت مبق ، ا

لس اجلهوي جلهة سوس ة ملمثيل ا -رام املنتخب يف نطاق الهيئة الناخ
لس وشغور املقعد  شارن، من عضويته  لس املس ماسة، عضوا مب

اب جزيئ جراء انت ٕ ، و شغ ي اكن   لشغل املقعد الشاغر، تطبيقا ا
لس  92ٔحاكم البند اخلامس من املادة  من القانون التنظميي املتعلق مب

شارن   .املس

ال جملس النواب بتارخي  ٔ لس مشاريع  2021مارس  6و ىل ا
 :القوانني التنظميية التالية

متمي القانون  04.21مرشوع قانون تنظميي رمق   - 1 يقيض بتغيري و
لس النواب؛ 27.11رمق  التنظميي   املتعلق مب

متمي القانون  05.21مرشوع قانون تنظميي رمق   - 2 يقيض بتغيري و
شارن؛ 28.11التنظميي رمق  لس املس  املتعلق مب

متمي القانون  06.21مرشوع قانون تنظميي رمق   - 3 يقيض بتغيري و
ات  59.11التنظميي رمق  ٔعضاء جملس امجلا اب  نت املتعلق 

 الرتابية؛
يقيض بتغيري القانون التنظميي  07.21مرشوع قانون تنظميي رمق   - 4

ٔحزاب السياسية 29.11رمق   .املتعلق 

ٔعامل دول ا ل اجللسة .. ٔما ف خيص  س، د راه قلته، السيد الرئ
رشيعية  .ال
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ٔمني   .شكرا السيد ا

مس ٔود  ني،  اقشة املرشو ل الرشوع يف م ٔمسى وق ٔتقدم ب ٔن  مك 
رشيع وحقوق  ٔعضاء جلنة العدل وال س و عبارات الشكر للك من رئ
ٔعضاء جلنة املالية والتخطيط والتمنية  س و لسيد الرئ سان، وكذ  إال
ىل  صاد واملالية وٕاصالح إالدارة،  ق ر  لسيد وز صادية، وكذ  ق

راسة  ل ا هودات اجلبارة اليت بذلوها يف س ن ا املعمقة ملشاريع هاذ
  .القانونني

ىل مرشوع القانون رمق  راسة والتصويت  وسهتل هذه اجللسة 
ٔحاكم الفصلني  08.21 لتعيني يف املناصب العليا، تطبيقا  ، 49املتعلق 

ستور 92   .من ا
ر لتقدمي املرشوع لسيد الوز   . اللكمة 

ٔو دة  م دفعة وا ر، تقد ال لك مرشوع واش بغييت، السيد الوز
ده؟    لو

يل بغييت   .ا
لية ا ل ا لجنة د .. ال، التقدمي وبعد املناقشة، هاذ اليش راه داز يف ا

لية قدم  ا ر ا تاح وز ف و، يف  تاح دازت، وسك ف الش؟ يف 
ني   .. املرشو
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ر، قدم هاذ املرشوع   ..اله تفضل..  السيد الوز
ر..    .اله تفضل السيد الوز

صاد واملالية وٕاصالح إالدارةالسي ق ر  شعبون، وز   :د دمحم ب
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔنظار جملسمك املوقر مرشوع القانون التنظميي  ىل  ٔعرض  ٔن  رشفين 

متمي القانون التنظميي  08.21رمق  لتعيني يف  02.12بتغيري و املتعلق 
ٔحاكم الفصلني  املناصب العليا، ستور، بعد  92و 49وذ تطبيقا  من ا

ٕالجامع يف  سان  رشيع وحقوق إال ليه جلنة العدل وال ٔن صادقت 
عها املنعقد يوم    .2021مارس  8اج

وهيدف مرشوع هذا القانون التنظميي ٕاىل تغيري ومتمي الحئيت املؤسسات 
لهيام يف امللحقني ة املنصوص  لقانون  2و 1رمق  واملقاوالت العموم املرفقني 

الل 02.12التنظميي رمق  اله، وذ من  ٔ   :املشار ٕاليه 
ر احملدث مبوجب القانون  - 1 ٕادراج صندوق دمحم السادس لالس

ة إالسرتاتيجية، اليت يمت التداول يف  76.20 مضن الحئة املقاوالت العموم
لهي لس الوزاري، املنصوص  هيا يف ا ٔن تعيني مسؤو ) ب(ا يف البند ش

ر؛ 1من امللحق رمق   من القانون التنظميي السالف ا
سمية  - 2 عية لفائدة "تغيري  ج ٔعامل  مؤسسة احلسن الثاين ل

لية ا ال السلطة التابعني لوزارة ا ، الواردة مضن الحئة املؤسسات "ر
هيا يف ٔن تعيني مسؤو ة إالسرتاتيجية اليت يمت التداول يف ش لس  العموم ا

سمية  ال "الوزاري، ب عية لفائدة ر ج ٔعامل  مؤسسة احلسن الثاين ل
لية ا ضافة عبارة "السلطة واملوظفني التابعني لوزارة ا ٕ ، وذ 

ادة تنظمي هذه املؤسسة مبوجب القانون " املوظفني" ر ٕا  38.18ىل ٕا
ادة تنظمي هذه املؤسسة؛ ٕ  املتعلق 

سمية  - 3 املالية املغربية امللكفة مبرشوع القطب املايل  الهيئة"تغيري 
ة إالسرتاتيجية اليت يمت "ار البيضاء ، الواردة مضن الحئة املقاوالت العموم

لهيا يف  لس الوزاري، املنصوص  هيا يف ا ٔن تعيني مسؤو التداول يف ش
سمية 1من امللحق رمق ) ب(البند  ار البيضاء"، ب ، "هيئة القطب املايل 

ر صدور املرسوم بقانون رمق  ادة تنظمي هذا  2.20.665ىل ٕا ٕ واملتعلق 
  القطب؛

سمية  - 4 ريا تغيري  ٔ لتجهزي والنقل"و لس العام  ، الواردة مضن "ا
ٔهنا يف  ة، اليت يمت التداول يف ش ٕالدارات العموم الحئة املناصب العليا 

لهيا يف البند  سمية  2لق رمق من احمل) ج(جملس احلكومة، املنصوص  ب
ك واملاء" لوجس لتجهزي والنقل وا لس العام  ضافة عبارة "ا ٕ ، وذ 
ك واملاء" لوجس ر صدور املرسوم رمق " ا ديد  2.19.1094ىل ٕا بت

ي مت  ك واملاء، ا لوجس صاصات وتنظمي وزارة التجهزي والنقل وا اخ
ه دمج قطاع املاء مع قطاع التجهزي والنقل   .مبوج

شارون احملرتمون، ت س، السيدات والسادة املس لمك، السيد الرئ

ىل  ضيات اليت يتضمهنا مرشوع هذا القانون التنظميي املعروض  املق
  .ٔنظارمك

ليمك   .والسالم 

سالسيد    :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

لينا؟  ،السيد املقرر ٔنه وزع  ٔم اعتبار  ٔن تقدم التقرر  ريد    هل 
  .لمك ذ

 ٓ ب املناقشةا ح  ادي نف ل؟ : ن  ٔن يتد مك  ريد م   من 
ل؟ ٕاذن  ذ.. ٔعتقد ٔن تتد ل.. ريد    . ال تتد
  .شكرا

لتصويت ادي ندوزو    .ٕاذن 

  :املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوع
  .ٕالجامع: املوافقون

ه رم ٓن مرشوع القانون    :ادي نعرض ا
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرشوع القانون التنظميي رمق  وافقٕاذن،  شارن   08.21جملس املس
متمي القانون التنظميي رمق  لتعيني يف املناصب  02.12يقيض بتغيري و املتعلق 

ٔحاكم الفصلني  ستور 92و 49العليا، تطبيقا    .من ا

ىل مرشوع قانون رمق  راسة والتصويت  قل  ادي ن ٓن   09.21ا
ج محلاية    .عيةيتعلق 

ر، لتقدمي املرشوع   .اللكمة كذ لمك، السيد الوز

ر  صادالسيد وز   :واملالية وٕاصالح إالدارة ق
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔنظار جملسمك املوقر مرشوع القانون ىل  ٔعرض  ٔن  إالطار -سعدين 

عية 09.21رمق  ج محلاية    .املتعلق 
شارن وا لسيدات والسادة املس لشكر  ه  ٔتو ٔن  مسحوا يل بداية 

ل جلنة املالية  هتم واخنراطهم اجلدي يف النقاش العام والتفصييل دا ىل تعب
ٔحاكم القانون صادية، خبصوص لك  ق إالطار املتعلق -والتخطيط والتمنية 

عية ج   .محلاية 
ىل لجنة  س ا لسيد رئ لشكر  ه  ٔتو  حسن تدبريه لزمن كام 

ٔمهية  رمه ل ىل تفهمهم وتقد ٔشكر لك الفرق الربملانية  ت النقاش، و وجمر
ادئ ٕاصالح  ٔهداف وم ي يؤطر  سهيا هذا املرشوع املهيلك، ا ك اليت 
ال امل حفظه هللا يف  دد معاملها  عية، كام  ج ظومة امحلاية  م

ني مبناسبة عيد العرش وا رشيعية، وكذا خطابيه السام تاح السنة ال ف
سىن تزنيل النصوص  ال، حىت ي ٓ ٔقرب ا ه يف  ىل ٕاخرا حرصهم 
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ات  ذة لتطبيقه وٕاطالق خمتلف إالصال رشيعية والتنظميية املت ال
ىل رٔسها ٕاصالح املنظومة الصحية وٕاصالح نظام املقاصة  الرضورية، و

د عي املو ج ل    .وتفعيل الس
ىل التف شارن وقد حرصنا  ساؤالت السيدات والسادة املس ل مع  ا

زيا هاما من الوقت حول خمتلف جوانب  ذ  ٔ ي  يف ٕاطار النقاش ا
اوب مع خمتلف التعديالت مبا  ىل الت مرشوع القانون إالطار، كام معلنا 

شغاالت املعرب عهنا ٔنية والتفهم لال راسة املت غي من اجلدية وا   .ي
ٔن مرشوع ٔؤكد  ٔن  ٔنظارمك،  والبد  ىل  القانون إالطار املعروض 

لس  ليه ا ة، وصادق  ة السام لتوجهيات امللك داده تفعيال  ي مت ٕا وا
اللته يف احلادي عرش من الشهر املايض، يؤسس  رٔسه  ي  الوزاري ا
شلك نقطة حتول مفصلية يف مسار إالصالح الشامل  ٕالصالح جممتعي، س

عية يف  ج ٔثريها املبارش لنظام امحلاية  املغرب، وذ هبدف الرفع من ت
ىل املواطنني، مما ميكن من التقليص من الفقر وحماربة الهشاشة ودمع 

ٔرس   .القدرة الرشائية ل
ٔرس  ات الفقرية والهشة وا ٔساس محلاية الف ه  فهذا املرشوع هو مو
ة وفقدان  ل احملدود ضد خماطر الطفو واملرض والشيخو ذات ا

خرط يف نظام  11مليون مغريب، مهنم  22لشغل، حفوايل ا مليون م
دة الطبية  د"املسا ار  11، و(RAMED1)" رام مليون من املهنيني والت

دون من  ستف ٔحصاب املهن احلرة، س ني والصناع التقليديني و والفال
ات  ٔسايس عن املرض بنفس اخلدمات وس العال اري ا ٔمني إالج الت

د  ستف اليااليت  ٔجراء يف القطاع اخلاص    .مهنا ا
سبة لـ  ل شرتااكت  اكليف  و  حمل ا خرط  11وس مليون م

دة الطبية  د"يف نظام املسا ات الهشة والفقرية، " رام لف متون  ن ي ا
دة سنوية تقدر بـ  9بغالف مايل سنوي يناهز  ز ٔي   7ماليري درمه، 

ٔدوية يف ٕاطار نظام  ماليري درمه، مقارنة مع النفقات رشاء ا اخلاصة 
د" رمس قانون  4.2احلايل، وقد مت ختصيص " رام مليار درمه لهذا الغرض 

  .2021املالية 
د يف وضعية  ٔو اليت تو اصة الفقرية  ٔرس، و د لك ا ستف كام س
لحامية من  ٔم ال، من تعويضات  ٔطفال  ىل  هشاشة، سواء اكنت تتوفر 

ٔو من ت ٔكرث خماطر الطفو  ىل اسهتداف  ة، وذ بناء  عويضات جزاف
د  ع د"فعالية  عي املو ج ل  سبة "الس ل مع  ، وسيلكف هذا ا

ٔرس حوايل  رمس  14.5مليار درمه، مهنا  20لهذه ا مليار درمه 
ٔرس الفقرية   .التعويضات العائلية لفائدة ا

ىل توسيع قا دة ووفق نفس املنظور، ينص القانون إالطار 
ن ميارسون معال قارا وال  اص ا ٔش شمل ا د ل ٔنظمة التقا املنخرطني يف 
رسيع وترية تزنيل نظام املعاشات  الل  ٔي معاش، من  دون من  ستف
ن  ٔجراء، ا ري ا اص  ٔش ات املهنيني والعامل املستقلني وا اخلاص بف

                                                 
1 Régime d'Assistance Médicale 

ستفادة من ا اصا، هذا، ٕاضافة ٕاىل تعممي  شاطا  لتعويض عن زاولون 
سيط  الل ت ىل شغل قار من  وفر  شمل لك خشص م فقدان الشغل ل

ه ستفادة م ستفادة من هذا التعويض وتوسيع    .رشوط 

  السيدات والسادة،
الل دراستمك ملرشوع القانون إالطار  مك المسمت، من  ٔ ال شك 
ٔننا بصدد تزنيل نه،  ٔحاكمه ومضام ي تطرق للك  ض ا  والنقاش املستف

ري مسبوق، يتطلب تعبئة حوايل  ،  51مرشوع جممتعي  مليار درمه سنو
رشيعية والتنظميية القامئة  ة من النصوص ال ويتطلب كذ تعديل مجمو
ات الهيلكية اليت هتم  ة من إالصال ديدة وٕاطالق مجمو ٔخرى  داد  وٕا
رتام مسار  س ال ٔس ات والت شف ٔهيل املس املنظومة الصحية، مبا فهيا ت
رشية وتطور النظام املعلومايت، هذا ٕاىل  ملوارد ال هنوض  ات وا العال
ىل مستوى  الالت  خ انب ٕاصالح نظام املقاصة، مبا ميكن من معاجلة 

مع، موازاة مع تفعيل  ات املستحقة  عي "اسهتداف الف ج ل  الس
د   ".املو

متعي تطور اجلوانب التدبريية وت  كام يتطلب تزنيل هذا املرشوع ا
دة  داث هيئة مو ٔفق ٕا عي، يف  ج املتعلقة حباكمة هيئات الضامن 

عية ج ٔنظمة امحلاية  ىل  سيق وإالرشاف    .لت
ضيات  ىل تزنيل مق ٔننا حريصون  ٔؤكد لمك من هذا املنرب  ٔن  والبد 

ال ددها  ية اليت  ٔهداف واحملاور واجلدو الزم  القانون إالطار وفق ا
ة، وحنن حريصون يف نفس الوقت  ، حفظه هللا، يف خطبه السام امل

عيني ج لني يف معلية التزنيل، مبا يف ذ الفرقاء    .ىل ٕارشاك اكفة الفا
ىل توفري املوارد املالية الرضورية لتزنيل هذا إالصالح،  كام سنعمل 

ر  الل تعبئة الهوامش املالية الناجتة عن جتميع  مع احلالية، سواء من  امج ا
ٔو عن إالصالح  -وكام تعلمون  -اليت يطبعها  ة،  ا ت وغياب الن ش ال

ة اكملسامهة  الل ختصيص موارد رضي ٔو من  التدرجيي لنظام املقاصة، 
ىل  لية  ا خول والرضيبة ا ح وا ٔر ىل ا لتضامن  عية  ج

ىل إالدارات اليت مت ٕاقرارها يف  ٕاطار قانون املالية سهتالك املطبقة 
و2021لسنة  ارش من املزيانية العامة  الل دمع م ٔو من   ،.  

ىل بلورة خمطط معيل  ة  ة السام لتوجهيات امللك وقد حرصنا تفعيال 
ري متعي الك   .شامل لتزنيل هذا الورش ا

متويل  ارات ا مج الزمين وإالطار القانوين وخ طط الرب ويتضمن هذا ا
ليات ٔوىل  و عية، وستكون  ج لتغطية  احلاكمة مبا حيقق التعممي الفعيل 

الل تفعيل نظام  ىل هذا القانون إالطار من  اخلطوات فور املصادقة 
ات املهنيني والعامل  ٔسايس عن املرض اخلاص بف اري ا ٔمني إالج الت
اصا اخلاضعني  شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش املستقلني وا
مت العمل  دة، وس ل حسب نظام املسامهة املهنية املو ىل ا لرضيبة 
ني وجتار وصناع تقليديني  ٔخرى من فال ات ا متكني الف شلك موازي 

ٔسايس عن املرض اري ا ٔمني إالج ستفادة من الت   .من 
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رشيعي  ىل املستوى ال ىل اختاذ لك التدابري  مت العمل  كام س
ات الفقرية والهشة املنخرطة والتنظميي واملايل و  ل متكني الف ٔ التقين من 

د"اليا يف نظام  اري " رام ٔمني إالج ستفادة من الت من الرشوع يف 
ٔسايس عن املرض ابتداء من سنة    .2022ا

  السيدات والسادة،
عية  ج محلاية  الل عرض مركزات القانون إالطار املتعلق  من 

مك، فٕانن ٔنظار حرضا ال ىل  ق تطلعات  طلقا لتحق كون م ٔن  ا نصبو 
ل تزنيل هذا الورش  ٔ خنراط لك القوى الوطنية من  ، حفظه هللا،  امل
الل امخلس  ىل لك املغاربة  عية  ج متعي ورفع حتدي تعممي امحلاية  ا
ادئه هذا القانون  ٔهدافه وم سنوات القادمة، فهذا الورش يؤسس 

ٔيت لتمث ادة النرية إالطار، ي رية اليت حققهتا بالد حتت الق ني الرتاكامت الك
ه فٕان  عية، ومما ال شك ف ج جلال امل حفظه هللا يف جمال امحلاية 
الل  اء، من  خنراط لك القوى الوطنية دون است ه رهني  ٕاجنا

  .استحضار روح الغرية الوطنية واملسؤولية الفردية وامجلاعية
كون جامعيا لصاحل الوطن فاملسؤولية م  ٔن  اح ٕاما  شرتكة والن

ٔمام  ال امل حفظه هللا  ىل ذ  ٔكد  كون، كام  ٔو ال  واملواطنني 
رشيعية تاح السنة ال   .جملسمك املوقر يف خطابه السايم مبناسبة اف

مك ىل ٕاصغا   .شكرا 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

سالسيد    :اجللسة رئ
رشكرا ا   .لسيد الوز

  بغييت؟ .. ما بغاش.. دامئا املقرر
  .تفضل

شار  عبد الصمد مرميي، مقرر جلنة املالية والتخطيط والتمنية  السيداملس
صادية   :ق

﷽  
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔنظ ىل  ٔعرض  ٔن  دته رشفين  ٔ ي  لس املوقر نص التقرر ا ار ا

صادية، مبناسبة دراسهتا ملرشوع قانون ق -جلنة املالية والتخطيط والتمنية 
ىل  09.21ٕاطار رمق  ة  ٔسبق ل  ٔح ي  عية، ا ج محلاية  يتعلق 

شارن  .جملس املس
ال  رئاسة السيد ر ور  لجنة مرشوع القانون املذ لقد تدارست ا

الل الفرتة الفاص بني املاك صاد واملالية  ق ر  وي وحبضور السيد وز
ائية املقررة يف شهر مارس، يف  ست ورة  ريل ويف ا ٔ ٔكتور و دوريت 

م  ٔ ٔربعة املنعقدة  اهتا ا ر 24و 22اج مارس من هذه  08وفاحت و فربا

  .السنة
ٔول عرضا  لجنة ا ع ا ر يف اج ال لقد قدم السيد الوز ٔوحض من 

عية واملمتثل  ج محلاية  داد مرشوع القانون املتعلق  إالطار املرجعي ٕال
ة الواردة يف اخلطاب املليك مبناسبة عيد  ة السام يف تزنيل التوجهيات امللك
رشيعية بتارخي  تاح السنة ال العرش لهذه السنة واخلطاب املليك مبناسبة اف

عية  ، واليت تضمنت2020ٔكتور  10 ج ٕاطالق معلية تعممي التغطية 
ىل مدى السنوات امخلس املق وبلورة  شلك تدرجيي  لفائدة مجيع املغاربة 
مج الزمين وإالطار  خمطط معل شامل لتزنيل هذا إالصالح، يتضمن الرب
ليات احلاكمة املعمتدة، مبا فهيا تفعيل  متويل وكذا  ارات ا القانوين وخ

ع" ج ل  دالس ني وٕاصالح "ي املو ج سيق مع اكفة الرشاكء  ، بت
اليا عية املعمول هبا  ج ٔنظمة والربامج    .معيق ل

ددها  ية كام  ر حماور إالصالح واجلدو الزم واستعرض السيد الوز
ارية لـ  ، واملمتث يف تعممي التغطية الصحية إالج مليون  22ال امل

ٔم د ٕاضايف من الت اكليف مستف ي سيغطي  ىل املرض، وا ٔسايس  ني ا
يت  شفاء والعالج وذ يف س س ٔدوية و ناء ا ب واق  2021التطب

ماليني طفل يف سن  7، وكذا تعممي التعويضات العائلية حلوايل 2022و
د لفائدة  ٔنظمة التقا خنراط يف  ٕالضافة ٕاىل توسيع  متدرس،  ماليني  5ا

ش  د، وكذا تعممي مغريب من الساكنة ال ٔي تقا ىل  يطة اليت ال تتوفر 
ىل  سبة للك خشص يتوفر  ل ستفادة من التعويض عن فقدان الشغل 

  .شغل قار
ٔساسا يف   :كام تطرق ٕاىل حمددات مرشوع قانون إالطار واملمتث 

عية؛ - ج و يف جمال امحلاية  ٔساسية لعمل ا ٔهداف ا  املبادئ وا
ليات الرضورية  - حلاكمة ا اصة ف يتعلق  ٔهداف  لبلوغ هذه ا

متويل؛  وا
ي يتطلب يف مجيع مرا ضامن  - ري ا متعي الك تزنيل هذا الورش ا

عية ج ٔنظمة امحلاية   .التوازن املايل 

عية يف هذا القانون  ج ٔن مدلول امحلاية  ر  رز السيد الوز ٔ كام 
  :إالطار حمددة يف العنارص التالية

 امحلاية من خماطر املرض؛ -
ة لفائدة  - لطفو وختويل تعويضات جزاف اطر املرتبطة  امحلاية من ا

شملها هذه امحلاية؛ ٔرس اليت ال   ا
ة؛ - لشيخو اطر املرتبطة   امحلاية من ا
 .امحلاية من خماطر فقدان الشغل -

س عية  ج ٔن تعممي امحلاية  ر  ٔخرى، بني السيد الوز ة  د ومن 
اق واملشاركة س متيزي و دم ا ادئ التضامن و  .ىل م

ٔمني  ٔهداف القانون إالطار، فقد تطرق ٕاىل تعممي الت وخبصوص 
ستفادة من هذا  الل توسيع  ٔسايس عن املرض من  اري ا إالج
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دة من نظام  ات املعوزة املستف ات املعنية، ومهنا الف شمل لك الف ٔمني ل الت
دة الطبية،  ٔسايس عن املسا اري ا ٔمني إالج لت وتوسيع التزنيل التام 

ٔجراء  ري ا اص  ٔش ات املهنيني والعامل املستقلني وا املرض اخلاص بف
اصا شاطا  زاولون  ن    .ا

شرتااكت  ٔداء وحتصيل  ات  يف ، ٕاىل  كام تطرق، ارتباطا بذ
ٕالضافة ٕاىل ية،  ٔمني، وكذا اجلدو الزم تعممي التعويضات  املتعلقة هبذا الت

اطر املرتبطة  محلاية من ا الل ٕارساء التعويضات املتعلقة  العائلية من 
لهيا يف هذا القانون، وكذا توسيع  ة املنصوص  لطفو والتعويضات اجلزاف
ن ميارسون معال  اص ا ٔش شمل ا د ل ٔنظمة التقا دة املنخرطني يف  قا

الل ٔي معاش، من  دون من  ستف ق التزنيل التام لنظام  وال  حتق
ري  اص  ٔش ات املهنيني والعامل املستقلني وا املعاشات اخلاص بف
ستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، ومراجعة  ريا تعممي  ٔ ٔجراء، و ا

  .املنظومة احلالية اخلاصة به

ٔن متويل هذا  ر  رز السيد الوز ٔ متويل، فقد  ليات ا ٔما ف يتعلق ب
ني وهام إالصالح ليتني اثن ىل    :يعمتد 

شرتاك - ىل  هيم : لية قامئة  ن تتوفر  اص ا ٔش سبة ل ل
ىل املسامهة؛  القدرة 

ىل التضامن - هيم : لية قامئة  ن ال تتوفر  اص ا ٔش سبة ل ل
متويل ىل املسامهة يف ا  .القدرة 

ٔن التلكفة إالجاملية  ر  ٔفاد السيد الوز لتعممي امحلاية هذا، وقد 
لغ  عية س ىل الشلك التايل 51ج ة    :مليار درمه، موز

اري عن املرض - ٔمني إالج لت  مليار درمه؛ 14: تعممي التغطية 
 مليار درمه؛ 20: تعممي التعويضات العائلية -
د - دة املنخرطني يف نظام التقا  مليار درمه؛ 16: توسيع قا
لتعويض عن فقدان الش -  .مليار درمه 1: غلتعممي الولوج 

ن  ٔ د ىل م ٔكد القانون إالطار  ليات احلاكمة، فقد  ٔما ف خيص 
لحاكمة ميكن  ٔساسيني وهام رضورة اختاذ إالجراءات الالزمة لوضع ٕاطار 
د  الل اع عية، الس من  ج ٔنظمة امحلاية  من ضامن التقائية خمتلف 

ٔنظمة، وكذا وجو  دة لتدبري هذه ا داث هيئة مو ىل ٕا ب معل احلكومة 
سيق  ذ هذا إالصالح وت ع تنف ىل ت اصة  سهر بصفة  ادة  لق لية 

ٔطراف املعنية الت خمتلف ا   .تد

س،   السيد الرئ
شارون،   السيدات والسادة املس

ر،   السيد الوز
محلاية  شلكت املناقشة العامة ملرشوع القانون إالطار املتعلق 

ٔشاد من  عية فرصة  شارون من خمتلف ج اللها السادة املس
ضيات  ٔمهية املق عيني ب ج صاديني و ق لني  ت السياسية والفا املكو

ة الواردة يف  ة السام ت امللك لتعل ذا  اءت تنف اليت تضمهنا، واليت 
ىل  لعمل  رشيعية،  ٔوىل من السنة ال ورة ا تاح ا خطايب العرش واف

ج   .عية مجليع املغاربةتعممي التغطية 
عية  ٔن مرشوع القانون إالطار يعد مبثابة ثورة اج لون  واعترب املتد
زتاز وخفر للك املغاربة،  ة ضد الهشاشة والفقر، وشلك حمط ا ق حق
سانية، ويندرج  رخيي طموح يصب يف قلب ضامن الكرامة إال ومرشوع 

عية، دا ج ق املساواة والعدا  ني يف الوقت نفسه ٕاىل يف صلب حتق
نه ل إالجيايب مع مضام  .إالرساع واملسامهة امجلاعية يف تزني والتفا

سعى لتوسيع  ٔن هذا املرشوع الطموح  هذا، وقد متت إالشارة ٕاىل 
ارية حبلول هناية سنة  شمل  2022التغطية الصحية إالج مليون  22ل

اري عن املرض، مب ٔمني إالج ا من الت دا ٕاضاف ات مستف ا يف ذ الف
دة الطبية  دة من نظام املسا د"املعوزة املستف ات املهنيني "رام ، وف

اصا شاطا  ن ميارسون  ٔجراء ا ري ا   .والعامل املستقلني و

ٔيضا ٕاىل تعممي التعويضات العائلية  ٔن املرشوع هيدف  كام مت التذكري ب
د مهنا حوايل  ستف اية من ماليني طفل كتعويضات عن امحل 7اليت س

دة  ة، كام سيوسع من قا ٔو من تعويضات جزاف  ، لطفو اطر املرتبطة  ا
ن ميارسون معال وال  اص ا ٔش شمل ا د، ل ٔنظمة التقا املنخرطني يف 
ات املهنيني  رب تزنيل نظام املعاشات اخلاص بف ٔي معاش،  دون من  ستف

ات املعنية شمل لك الف ٔجراء، ل ري ا من جتار وصناع  واملستقلني و
د  ٔنظمة التقا خنراط يف  دة  ريمه من املهنيني، مما سيوسع قا تقليديني و

الل دمج حوايل  شيطة 5من    .ماليني مغريب من الساكنة ال
لتحضري  دة ٕاشاكالت مرتبطة  لني  ر بعض املتد ٔ ٓخر،  ويف سياق 

سائل ري، م متعي الك ني عن مدى ملرشوع القانون املؤطر لهذا الورش ا
ٔن ولتطلعات  ة الواردة يف هذا الش ة السام لتوجهيات امللك ابته  است
عيني واكفة  ج دم ٕارشاك الفرقاء  رين  املواطنات واملواطنني، وم
ة يف  رس وكذا الرس د ا داد مرشوع القانون إالطار ق لني يف ٕا املتد

ٔهداف اليت ق ا ىل حتق داده، واليت قد تنعكس سلبا  لها ٕا ٔ   . اء من 
ىل  صار القانون إالطار  ٔن اق لني  د املتد ٔ ٔبعاد يف  4كام اعترب 

مة  ٔخرى  بعادا  ٔ كون بذ قد غيب  عية  ج حتديده ملفهوم امحلاية 
ٔن  متع، ٕاضافة ٕاىل  مة من ا ات  عية، مما يعين ٕاقصاء لف ج لحامية 

متعي مرشوع القانون إالطار ال يعكس الصورة احل  ة لهذا الورش ا ق ق
رب عن  عية، ويف هذا السياق،  ج املهم، بل فقط قانو لتوسيع امحلاية 

عي ج ليه الطابع املايل بدال من الطابع  ٔن يغلب    .ختوفه من 
شارن العوامل اليت تعيق ٕاصالح  كام استحرض بعض السادة املس

ل وتعدد  عية كتدا ج ظومة امحلاية  لني م عية وتنوع الفا ج الربامج 
ني ٕاىل رضورة جتميعها، وكذا  د، دا دم وجود نظام اسهتداف مو و
مي لنتاجئ ت الربامج، ٕاضافة ٕاىل غياب املعطيات ف خيص واقع  غياب تق

عية ببالد ج   .امحلاية 
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الت بعض السيدات والسادة  جتاه، تطرقت مدا ويف نفس 
شارن ٕاىل  ل لورش امحلاية املس ٔم ه التزنيل ا ت اليت قد توا الصعو

يل  عية، من ق ات التحتية الصحية وصعوبة الولوج ج ضعف الب
ٔطر الطبية والتفاوت بني اجلهات يف توزيع  دمات الصحية ونقص يف ا ل
رشية واملرافق الصحية، ٕاضافة ٕاىل ضعف اخلدمات  املوارد املالية وال

ة وطول ا ريها من إالشاكالت اليت تعرفها املنظومة العالج ملواعيد الطبية و
الص بعض مصادر متويل هذا املرشوع،  الصحية، وكذا صعوبة است
ري املهيلك  اصة مساهامت املنخرطني، فضال عن صعوبة ضبط القطاع 
سب البطا والهدر  ل، وكذا ارتفاع  شق املداخ اصة ف يتعلق 

  .املدريس
ه السي ة من املالحظات كام تو شارن مبجمو دات والسادة املس

عتبار  ذها بعني  ٔ ني ٕاىل  متعي الهام، دا املرتبطة بتزنيل هذا الورش ا
عية، واليت تتلخص يف ما ييل ج ل لورش امحلاية  ٔم   : لضامن التزنيل ا

عية؛  - 1 ج ق ملفهوم امحلاية  ق ديد ا   رضورة الت
لية و  -  2 د  لتدبري واحلاكمة اجليدة، خصوصا يف ظل تعدد اع احضة 

لني؛   املتد
  ضامن دميومة املوارد املالية املرصودة لتزنيل هذا الورش؛  - 3
لمتويل؛  - 4 ٔخرى  د مصادر    اع
بة لتزنيل ورش امحلاية  -  5 د اجلهوية يف توزيع اخلدمات املوا اع

عية؛    ج
دم املساس  - 6 ىل  ٔساسية لكون احلرص  لمواد ا صص  مع ا

عية وٕاصالح  ج زاوج بني تزنيل ورش امحلاية  مرشوع القانون إالطار 
 .صندوق املقاصة

دون يف نظام  ستفسار ٕان اكن املستف ، مت  ٕالضافة ٕاىل ذ
د" ٔهنم " رام ٔم  اليا،  ٔدية املساهامت اليت يؤدوهنا  سمترون يف ت س

ات العالج م  ىل سيؤدون واج ٔهنم ال يتوفرون  لام  ٔجراء،  ل مجيع ا
ات ف بعد ا ٕالر اكليف العالج وانتظار التوصل  ٔدية  ة لت   .املبالغ الاكف

س،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ر،   السيد الوز
ر  ٔشار السيد الوز شارن،  ٔسئ السادة املس ىل  يف معرض جوابه 

ٔن ورش تعم ت ٕاىل  ذ التعل عية يندرج يف ٕاطار تنف ج مي التغطية 
ث يعترب  تاح الربملان، ح ة الواردة يف خطايب العرش واف ة السام امللك
لقة  عتباره  رشي،  لعنرص ال لهنوض  ٔساسيا ال حميد عنه  ال  مد
الية، اليت ما  عية وا ج سوده العدا  ٔساسية يف التمنية، لبناء جممتع 
ذ اعتالئه  هيا م ف صاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا يصبو ٕا

ٔسالفه املنعمني  .عرش 
ة ونقطة حتول  ق عية حق ٔن هذا املرشوع ميثل ثورة اج ٔضاف  و

عية يف املغرب،  ج سية يف مسار إالصالح الشامل لنظام امحلاية  رئ
ىل مستوى التغطي ت والضعف  ش ة، وذ واليت يطبعها ال ا ة والن

ن مبا ميكن من التقليص من  د ىل املستف ٔثريها املبارش  هبدف الرفع من ت
رب تفعيل  اصة  ٔرس،  الفقر وحماربة الهشاشة ودمع القدرة الرشائية ل

د" عي املو ج ل    ".الس
ٔن جناح  ر ٕاىل  ٔشار السيد الوز ملنظومة الصحية، فقد  ٔما ف يتعلق 

ٔنه قد مت االتفاق مع هذا الورش يبق ٔهيل املنظومة الصحية، و ى رهينا بت
ملنظومة  ادة النظر يف القانون إالطار املتعلق  ة حول رضورة ٕا وزارة الص
ٔهيل هذه املنظومة  شمل ٕاصالح وت ث س ته، ح الصحية لك مكو

شفايئ س ٔهيل العرض    .ٔساسا وت
ا ٔمني إالج ستفادة من الت ٔن توسيع  ٔفاد  ٔسايس عن كام  ري ا

دة الطبية   دة من نظام املسا ات املعوزة املستف شمل الف د"املرض ل  "رام
عية يف الولوج ٕاىل اخلدمات  ج ق املساواة والعدا  سميكن من حتق

ستفادة من  الصحية للك املواطنني املغاربة، ة من  رب متكني هذه الف
ات شمل نفس س العال ٔمني عن املرض ل اليت يغطهيا الصندوق  الت

ٔجراء القطاع اخلاص سبة  ل عي  ج لضامن    .الوطين 
شلك رافعة ٕالدماج  ري  متعي الك ٔن تزنيل هذا الورش ا كام اعترب 
اسام يف  عطفا  صادي الوطين، وكذا م ق سيج  ري املهيلك يف ال القطاع 

عية وا ج ق التمنية املتوازنة والعدا    .اليةمسار حتق
ٔن متويل ورش  ٔكد  عية،  ج ظومة امحلاية  ٔما خبصوص متويل م
ن، ٕاىل  د ٕالضافة ٕاىل مسامهة املستف تعممي التغطية الصحية يعمتد 
ٔيضا  ة، وركز  و والعائدات الرضي خمصصات املالية من املزيانية العامة 

ة من الربامج  مو صصة  دات ا ع رشيد  ٔن ذ ىل  عية، و ج
عية اخلاصة  ج يل عن بعض الربامج  ٔحوال الت ال من ا ٔي  ال يعين ب

ة ٔمومة والشيخو اقة، ا ٕال ىل رٔسها الربامج املتعلقة  ات و  .ببعض الف
متدرس، فقد  ل بلوغ سن ا ٔطفال ق ح التعويضات العائلية ل وعن م

شمل يف مدلول ه عية  ج ٔن امحلاية  ذا القانون إالطار امحلاية من ٔوحض 
ٔرس اليت ال  ة لفائدة ا لطفو وختويل تعويضات جزاف اطر املرتبطة  ا

ٔطفال من . شملها هذه امحلاية لتايل فاالستفادة من هذا التعويض هيم ا و
متدرس 4ٕاىل  0 ٔطفال يف سن ا ٕالضافة ٕاىل ا   .سنوات، 

ٔشار السيد  ٔن النظام احلايل وف خيص حاكمة املنظومة،  ر ٕاىل  الوز
ٔنظمة التغطية  لني يف تدبري  سم بتعدد املتد عية ي ج لحامية 
دة  د هيئة مو شودة، مما يفرض اع ٔهداف امل ق ا عية دون حتق ج

ٔنظمة   .لتدبري هذه ا
ٔن  ىل  ر  ٔكد السيد الوز وحول نظام التعويض عن فقدان الشغل، 

مة هذا التعويض مكن من تع عية لفائدة رشحية  ج ظومة امحلاية  زز م
ة  ري ٕارادية، متاشيًا مع مضامني االتفاق ٔسباب  ٔجراء فاقدي الشغل  من ا

ولية رمق  عي الصادرة عن  102ا ج لضامن  نيا  ملعايري ا املتعلقة 
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ولية ظمة العمل ا   .م
ٔن املعطيات املتوفرة تبني صعوبة الولوج له ٔضاف  ث و ذا التعويض، ح

اليا  اوز  ن ال يت د دد املستف خشص، ما ميثل فقط ثلث  20.000ٔن 
عي ج لضامن  ى الصندوق الوطين  ة    .الطلبات املود

ٔنه مت ٕادراج املسامهة املهنية  ر  ٔوحض السيد الوز  ، وفضال عن ذ
دة يف قانون املالية لسنة  ٔصبحت قانونية، وس2021املو لتايل  مت ، و
ر  ٔن املسامهني يف نظام 2021تطبيقها ابتداء من فاحت ينا ني  ، يف 

د" ٔن " رام اصة، مؤكدا  االت  ري معنيون هبذا النظام اجلزايف ٕاال يف 
ستفادة من نظام  ستحقون  ن  د"املواطنني واملواطنات ا ، "رام
ج لضامن  ى الصندوق الوطين  ٔدية عهنم  لت و  لكف ا عي من س

و ابتداء من سنة    . 2022مزيانية ا

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔهنا  ش ات اليت مت التداول  قرتا ستفسارات و ٕان املالحظات و

اقشة مواد القانون ت -يف ٕاطار م إالطار، واليت جتدوهنا مفص مضن حمتو
ر  ددها هذا التقرر، متت  ات تعديالت بلغ  تعديال،  54مجهتا ٕاىل مقرت

ىل الشلك التايل ة    :موز
دة والتعادلية - لو ستقاليل    تعديالت؛ 5: الفريق 
لشغل - حتاد املغريب    تعديال؛ 13: فريق 
ة الك - لشغلو مجمو ميقراطية   تعديال؛ 31: نفدرالية ا
ية - شرتا شارا حزب التقدم و   .تعديالت 5: مس

لجنة يوم االثنني هذا،  لبت يف  8وقد عقدت ا ا خصص  مارس اج
ىل مرشوع القانون ة  ة - التعديالت املقرت دون ن إالطار، وست

ىل مواد مرشوع القانون إالطار وفق ما هو مضمن يف  لهيا و التصويت 
لتقرر   .دول التصويت املرفق 

محلاية -وعند عرض مرشوع القانون ه إالطار املتعلق  رم عية  ج
ة التالية لن لجنة بدون تعديل  ليه ا   :ىل التصويت، وافقت 

  ؛10= املوافقـون
د( 00= املعارضون ٔ  ؛)ال 
عون   .01= املمت

س   .شكرا لمك السيد الرئ

سالسيد    :اجللسة رئ
ىل هاذ التقرر املركز لسيد املقرر    . شكرا 

ٔس ادي نقرا ا لمناقشة،  ادي ندوزو  ٓن  ة ا مو ل الفرق وا امء د
يل بغا يقدم املدا  ، ا ل  ذ ٔن يتد ريد  متون، ملن  وكذ الالم

لو  ذ   . د

ٔصا   ؟ ..نعم؟ نقطة نظام وال.... ادي نبدا بفريق ا
  . دقائق 5لمشاورات .... لمك ذ

  .رفعت اجللسة

ة بعد مرور حوايل ( ٔشغال اجللسة العموم اف    ).من رفعها دقائق 5است

س اجللسة   :السيد رئ
ل   يل بغا يتد ىل الفرق ا ادي نعيط  ٔنفو اجللسة،  ست ادي  ٕاذن 
يل ما بغاش  ، معال بندوة الرؤساء طبعا، وا صص  ه ا ، حسب وق ذ

  ).املدا(يقدم التقرر 
ٔصا    ).واملعارصة(اللكمة لفريق ا

شار   :احلو املربوح السيداملس
س شكرا السيد   .الرئ

ر،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔصا واملعارصة ملناقشة مرشوع  مس فريق ا ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
خطوة  09.21رمق  ٕاطار -قانون  ٔيت  ي ي عية، وا ج محلاية  املتعلق 

ة ٕالطالق ورش خض ة، الرام ة السام م لتعممي ٔوىل لتزنيل التوجهيات امللك
الل  اللته  ث وضع  عية مجليع املواطنني املغاربة، ح ج التغطية 
ٔساسية، املمتث يف  رشيعية احلالية مركزاهتا ا تاح السنة ال خطاب اف

شمل  ارية ل ٔو يف  22توسيع التغطية الصحية إالج الل  مليون مواطن 
د مهن2022ٔفق سنة  ستف  7ا ما يعادل ، وتعممي التعويضات العائلية ل

د  ٔنظمة التقا خنراط يف  دة  متدرس، وتوسيع قا ماليني طفل يف سن ا
الل دمج  شيطة، ٕاضافة ٕاىل تعممي  5من  ماليني خشص من الساكنة ال

  .التعويض عن فقدان الشغل
ال امل ملوضوع امحلاية  ٔمهية اليت يعطهيا  ٔن ا وجتدر إالشارة ٕاىل 

ست وليدة ال  عية، ل ٔطلق العديد من ج ٔن  يوم، فقد سبق جلاللته 
ات الوزارية، كـ عي يف خمتلف القطا ج املبادرة "الربامج ذات البعد 

رشية لتمنية ال دة الطبية"، و"الوطنية  مج التقليص من "و" نظام املسا ر
الية عية وا ج ريها" الفوارق    .و

ٔمهيته سمتد  عية،  ج ولية،  ٕان موضوع امحلاية  ٔيضا من املرجعية ا
ويل،  م املنتظم ا ه رت  ٔ ٔكرث املواضيع اليت است د  ٔ حبيث يعترب 
لُصت ٕاىل اعتبار  ديدة،  اسبات  مة يف م ٔهنا نقاشات  ش حت  وفُ
 ، و ىل ا سان، وواجب  ٔساسيا من حقوق إال عية حقا  ج امحلاية 

ج ت  ىل التفاو لقضاء  ٔسايس  ل  دا ومد ق  الية، وحتق عية وا
عية،  ج لمستحقات  ا املساواة والسالم والتوزيع العادل  عية قوا اج
ىل قدم املساواة، وجيب  ه  ستفادة م مفن حق لك مواطن ومواطنة 
ىل ذ  ٔكدت  ل ضامنه، كام  ٔ ٔن جتند لك ٕاماكنياهتا  ول  ىل خمتلف ا

ولية والت لب املواثيق ا ولية حلقوق ٔ ٔممية، مبا فهيا الصكوك ا قارر ا
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دة ٔمم املت سان ومواثيق ا   .إال
ٔمهية موضوع امحلاية  ا ب ٔصا واملعارصة، ووعيا م ٕاننا يف فريق ا
دية ومسؤولية يف هذا  خنراط لك  سعنا ٕاىل  ه، ال  عية وراهن ج

ه وإالرساع بتزن  ىل ٕاجنا ه من الورش الوطين الهام والعمل  ، ملا ف ي
لمغاربة ولوطننا ة    .مصل

ٔن مرشوع قانون إالطار هذا رمق  ٔيضا  محلاية  09.21ونعترب  املتعلق 
رشيعية  ٔوىل ستلهيا العديد من املبادرات ال عية، ما هو ٕاال خطوة  ج
ٔن  ا، ويف انتظار  وإالجراءات التنظميية والعملية ٕالجناح هذا الورش، 

ىل مؤسس  ٔخرى يف حتال  ات ا ا املوقرة مشاريع القوانني اليت هتم القطا
ٔصا املعارصة التصويت  ري، فقد قرر يف فريق ا تزنيل هذا الورش الك

ىل مرشوع هذا القانون   .ملوافقة 
س   .وشكرا السيد الرئ

سالسيد    :اجللسة رئ
س احملرتم لسيد الرئ   .شكرا 

دة وال  لو ستقاليل  لفريق    .تعادليةاللكمة 

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
﷽  

ٔمجعني ىل  وحصابته  ىل النيب املصطفى الكرمي و   .والصالة والسالم 
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

ٔخوات وإالخوة،   ا
ملغرب كنقابة  لشغالني  حتاد العام  مس  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشف ب ٔ

ةماكحفة مساند   . ة مجليع اخلطوات إالصالح
اراك، ال  ا م لشغالني مرشو حتاد العام  مس نقابة  قش اليوم  ٔ نعم، 
ٔن نبارك  لينا مجيعا  ٔن نناقشه بقدر ما جيب  ٔو ال جيب  ستطيع 

اءت يف هذا املرشوع   .اخلطوات واملواد اليت 
ال امل دمحم السادس،  بع من عبقرية  ٔنه صادر و نرصه ٔوال، 

تاح الربملان،  ري عند اف ٔ الل خطابه ا ، حبيث 2020ٔكتور  9هللا، 
اللته  عية ال نظري لها، عندما ركز  لق ثورة اج برية و رشى  محل 

ىل    :حماور 4حفظه هللا 
ٔول - ٔقصاه هناية  :احملور ا ل  ٔ ارية يف  تعممي التغطية الصحية إالج

د ٕاضايف من 22لصاحل  2022 ىل  مليون مستف ٔسايس  ٔمني ا الت
شفاء  س ٔو  واء  ب وا املرض، سواء ما يتعلق مبصاريف التطب

 والعالج؛
شمل ما يقارب  :نيا - ماليني طفل يف  7تعممي التعويضات العائلية ل

د مهنا  ستف متدرس  ٔرسة؛ 3سن ا   ماليني 
د حلوايل  :لثا - خنراط يف نظام التقا مليون من املغاربة  5توسيع 

دون من معاش؛ ا ستف   ن ميارسون معال وال 
ٔمني عن التعويض عن فقدان الشغل  :رابعا - ستفادة من الت تعممي 

ىل معل قار ن يتوفرون  لمغاربة ا سبة    . ل

ٔمل  اءت يف القانون إالطار، ن رية والضخمة اليت  هذه يه احملاور الك
د ىل  ات لك قطاع  يق القطا اقشة  شوق ٕاىل م ة ون ة، لتكون فر

دا برية وبرية    .املغاربة 
ي  ل يف تفاصيل هذا املرشوع الطموح اجلبار، ا ٔد ٕانين سوف لن 
در يف دول العامل الثالث، وامحلد  بالد  ٔنه مرشوع  ليه  قى نغبط  س

ٔن ينفذ متىن  ارة وٕاجيابية هبذا املرشوع،    .املغرب ستخطو خطوات ج
ٔشكر السيد  اسبة  ٔطر املرافقة  وإالخوة يف ويه م ر املالية وا وز

لتعجيل  ٔعضاهئا لتعاوهنم اجلبار  ل  هبا ٕاىل  سها ٕاىل مك جلنة املالية من رئ
ٔؤكد عن  ٔيضا  اسبة  ظره املغاربة مجيعا، ويه م ي ي هبذا املرشوع ا

لتعامل مع هذا املرشوع   . اخنراطنا إالجيايب 
ض يف م ٔستف لوقت سوف لن  رب ورحبا  ٔ اقشة مجيع النقط بقدر ما 

ة  اية السام ري ملا ختطوه بالد من ٕاجيابيات بفضل الر عن ارتيا الك
  .جلال امل

س   .شكرا السيد الرئ
ر   .شكرا السيد الوز

سالسيد   :اجللسة رئ
لوقت اشكر  صار، كام قلت رحبا  خ لرتكزي و س    .السيد الرئ

  .اللكمة لفريق العدا والتمنية

شار   :عبد الصمد مرميي السيداملس
﷽. 

س  .شكرا السيد الرئ
ر،  السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
حتاد  مس فريق العدا والتمنية ومضنه  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

اقشة مرشوع القانون إالطار املتعل ملغرب، يف ٕاطار م لشغل  ق الوطين 
عية ج   .محلاية 

ة لصاحب  ة السام لتوجهيات امللك ٔن ننوه  ويف هذا الصدد، البد 
ة، واليت اكنت مبثابة إالطار املرجعي  اجلال اليت وردت يف خطبه السام

داد مرشوع القانون إالطار ٔساسه مت ٕا ىل  ي    .ا
ٔن يؤدي ٕاىل  ٔن ذ  ٔقل ومن ش ا و ٔكرث تضام ديد  شاء جممتع  ٕا

ادة  لتصاحل وٕا ، جممتع بنظام تعويضات شامل، يؤسس  ة وتفاو طبق
، ويه ٕاشارة  ٔوىل التغطية الصحية الشام هتا ا عية، لب التوزيع وحبامية اج

اه بالد ي تت عي ا ج هنج    .واحضة لهذا ا
زتاز هبذه املقاربة املمتزية اليت  ٔيضا، جندد التعبري عن ا وهبذه املناسبة 
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عية يف مدلول هذا  ج ىل امحلاية  ل الرتكزي  ٔ اعمتدهتا بالد من 
ري  شلك  عي وتوسيعهام  ج سك  القانون إالطار لتعزز التضامن وال
متكن بالد  ٔن  مسبوق ليتواصل وسمتر بنفس القوة وبنفس الزمخ ٕاىل 

عية و  ة لرشاحئ اج عية املل ج ات  اج ل ابة  ست   .اسعةمن 
عية  ج ٔ تزنيل ورش امحلاية  ٔن مس لك موضوعية  كام نعترب 
ن من  د ضيات القانون املتعلق مبنظومة اسهتداف املستف ىل مق اد  الس

د  ع عي و ج مع  د"رامج ا عي املو ج ل  ل "و" الس الس
لمقا" الوطين سبة  ل ٔساسية يف التزنيل هو حتول نوعي  ربة اليت لية 

ات  لف صص  مع العمويم ا اعمتدهتا بالد يف جمال جتويد حاكمة رصف ا
عية ج   . املسهتدفة من هذه الربامج 

رشي  لرٔسامل ال ر  عية مبثابة اس ج ٕاننا نعترب ورش امحلاية 
صاد الوطين، ويه  ق ه يف  ري املهيلك ٕالدما لقطاع  يا  واستقطا ذ

ة معلية من ش ري مدر ات واسعة  ى ف ل  ت ا ٔهنا حتديد مستو
ٔمل  ادة ا ٔيضا ٕا ٔنه  ل، ومن ش دة املعطيات الوطنية املتعلقة  مضن قا

رامة املواطنني متع وحفظ  طمئنان ٕاىل ا   .والثقة و
ٔن نؤكد يل ببالد  البد  ا ٔن تطور الناجت ا ٔيضا، يف نفس السياق، 

رين ٔ ن ا ذ  يف العقد ه تنف رامك معل احلكومات املغربية سامه ف يف ٕاطار 
ي شاب بعضها الالت وسوء التزنيل ا خ عية رمغ    .رامج اج

الل تنويع مصادر متويل امحلاية  ستدامة من  ٔن ضامن  كام 
شمل  ن ل د دة املستف الل توسيع قا عية من طرف احلكومة من  ج

دة لك املهن احلرة واملستقلني  داث املسامهة املهنية املو ٔجراء وٕا ري ا و
ضافة  ٕ عي  ج سك  عية وال ج وتعزز موارد صندوق دمع امحلاية 
عية واستدامهتا  ج ٔنظمة  سامه يف ضامن توازن ا ديدة، س ل  مداخ

ن د ىل املنخرطني واملستف رها املبارش  ٔ   .وتعزز جناعهتا و
رسيع مساره والرفع من  ويبقى يف نظر الرهان ٔمه لهذا إالصالح هو  ا

د  ٔن اع ة راخسة  ا ة والفعالية، مما يعزز ق ا قدرات إالجناز واحلاكمة والن
ادة هذا الورش تبعث يف  لية لق داث  ٔنظمة وٕا دة لتدبري هذه ا هيئة مو
ت  ىل مستو ٔ ه وضامن  ٔمني اسمتراريته ودميوم رتياح لت ىل  ا  معو

ل احلاك ٔم عية والتدبري ا ج ٔنظمة امحلاية  مة املمتث يف التقائية خمتلف 
ة،  ة النفقات العموم ستدامة وجنا متويل وجتاوز ٕاشاكلية  ليات ا لتعدد 
ر  ٔ راهات املرتبطة جبودة اخلدمات وا ه ٕاىل خمتلف إال ٔنه البد من التن ٕاال 

ات املسهتدفة وٕاشاكلية تطو  ىل الف يل الفعيل  لتوقع الق جع  ر نظام 
ذ بعني  ٔ اصة ٕاذا  ٔمهية،  اية يف ا ٔمرا  ي يعد  واليقظة الصحية ا
صادي  ق ىل املستوى  ٔمراض  ٔوبئة وا نعاكسات السلبية ل عتبار 

عي ج   .و
لك ٕاجيابية اخنراط بالد يف تزنيل مضامني  ل  س  ، ملوازاة مع ذ و

ٔزمة الصحية املتعلقة بـمرشوع هذا القانون  د"إالطار يف ظل ا " 19-وف
س مرتبطا فقط جبودة  ٔزمات الصحية ل اوب الفعال مع ا ٔن الت ت  اليت بي

علقة  عية بقدر ما يه م ج ليات امحلاية  ٔو بعض  النظام الصحي 
ٔنظمة املعلوماتية ات التحتية املؤسساتية وا   .لب

احلالية من جمهودات، واحلكومات السابقة كام ننوه مبا بذلته احلكومة 
عي، وذ  ج سك  عية وال ج بطبيعة احلال، لتعزز ودمع امحلاية 
ٔمهها  ٔوراش الكربى، من  ة من املبادرات وا الل ٕاطالق مجمو من 
اري عن املرض ونظام  ٔمني إالج شقهيا الت ٔساسية،  التغطية الصحية ا

ن لمعوز دة الطبية    .املسا
ى  بتة  عية وطنية  ٔولوية اج عية يه  ج  ٔ ٔن املس وميكن القول 
ارضة بقوة يف مجيع قوانني املالية اليت  ايب و نت مج  هذه احلكومة يف الرب
هود إالرادي  عي وا ج ىل الطابع  ٔكدت  ددهتا احلكومة احلالية، اليت  ٔ

سرت  ٔوراش ذات الطابع  ذ خمتلف ا اتيجي، ويف مقدمهتا ت املتعلقة لتنف
عية ج ات  لقطا عية و ج   .محلاية 

لحامية  ملنظومة القانونية  ل ٕاعطاء دفعة قوية لالرتقاء  ٔ ومن 
حتاد الوطين  ، فٕاننا نثري يف فريق العدا والتمنية و عية ببالد ج

ٔمهها ة من املالحظات  ملغرب مجمو   :لشغل 
از  العناية - يفا، ومن ذ تعزز  رشية ومراجعهتا كام و ملوارد ال

عي  ج لضامن  لصندوق الوطين  از الرقابة  ش الشغل و تف
ادة النظر يف خريطة توزيع املوارد  ديدة وٕا اصب شغل  لق م و

وازن؛ شلك م رشية   ال
ليات والتجهزيات  - ولو وتوفري ا ستعامل التك تطور الرمقنة و

ابة لطلبات اخلدمة الصحية املتوقع توسيعها مع  املطلوبة لالست
؛  التغطية الصحية الشام

عية  - ج محلاية  ىل القوانني املتعلقة  رسيع وثرية املصادقة 
اء  ي  عية ا ج ملنظومة الصحية الوطنية لتزنيل ورش امحلاية  و

 به القانون إالطار؛
ج - ظومة القانون  عي، مبا يف ذ مدونة الشغل مراجعة م

ٔدىن من  د  ومدونة التعاضد وتوفري رشوط العمل الالئق وضامن 
ات املعوزة والهشة؛ لف ل    ا

ظومة بقطبني ٕاثنني؛ - ٔفق بلوغ م د يف  ٔنظمة التقا صالح  ٕ  إالرساع 
ٔسسته  - عي ٕاىل مفاوضة جامعية وم ج حلوار  رتقاء  رضورة 

؛وٕارشاك هذه امللفات  ٔعام دول   مضن 
اصات املتعلقة ببعض  - ف الصات  ابعة  ىل م العمل 

ال  ال يف ا عتبارها فا الالهتا التدبريية  ت ملعاجلة اخ التعاضد
 الصحي؛

ٔهيلها،  - ة لتدبري وضعية املسنني وت رشاف رضورة وضع ٕاسرتاتيجية اس
اص  ٔش اص بضامن حامية اجامعية وحقوق ا بوضع ٕاطار قانوين 

  املسنني؛
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ىل مستوى  - ة، سواء  صالح معيق لقطاع الص ٕ ام  رسيع الق
ملوارد  ات التحتية الالزمة و العرض الصحي املرتبط مبختلف الب
ىل مستوى الطلب  ٔو  لهيا،  ٔهيلها واحلفاظ  رشية املطلوب ت ال
ٔهيل  ادة ت ة مع ٕا دمات العالج ل املتعلق بتوسيع وضامن الولوج 

دات الصحية  ات الو متكن مجيع الف ات حىت  لزتام مبسار العال و
ىل قدم املساواة؛ ستفادة  ه من   املنخرطة ف

سب املؤرشات الصحية الوطنية اليت ظلت   - ىل تدارك  العمل 
ٔزمة الصحية؛ الل ا ت املطلوبة    دون املستو

ادئ  - رشية وفق ٕاعامل م لتمنية ال لمبادرة الوطنية  مي شامل  ٕاجراء تق
الية يف توزيع احل اة عنرص العدا ا رشية، مع مرا اكمة املالية وال

ات املسهتدفة؛  املوارد والف
ق التوازن  - ة لتحق رات العموم س الية يف توزيع  اة العدا ا مرا

ٔقالمي اململكة وتقليص الفوارق احلاص من  ات و املطلوب بني 
رشية  ث الهشاشة ومؤرشات التمنية ال عية؛ح ج  وامحلاية 

ستفادة من  63.16تزنيل مرشوع القانون رمق  - املتعلق بتوسيع 
ي هو  ٔبون ا ٔسايس عن املرض لفائدة ا اري ا ٔمني إالج نظام الت

لربملان  .يف طور املصادقة 

حتاد  ٔساس، سيصوت فريق العدا والتمنية ومضنه  ىل هذا ا و
ٕالجياب ملغرب  لشغل  ي يتعلق  الوطين  ىل مرشوع القانون إالطار ا

ديد ملواص  عي  سا لعقد اج ٔس ي نعتربه ت عية وا ج محلاية 
ني ٕاىل اخنراط  ، دا عية ببالد ج ٔوراش  ٔوراش الكربى ودمع لك ا ا
ال، ملا  لك املعنيني هبذا الورش لتزني وفق مقاربة حكامتية، وحبس وطين 

ة الوطن ه مصل سعى  ف ٔن  ي جيب  قي ا واملواطن؛ وهذا هو احملك احلق
قه يف الوقت الراهن   .ٕاليه مجيعا ٕاىل حتق

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم لسيد املس   .شكرا 

لفريق احلريك احملرتم   .اللكمة 
  .تفضل

شار  ارك السباعي السيداملس   :م
ر احملرتم،  السيد الوز

شارون احملرتمون،السيدات والس  ادة املس
مس الفريق احلريك ملناقشة مرشوع القانون إالطار  ل  ٔتد ٔن  رشفين 
ت  رية اليت تعترب مكو من مكو ٔ عية، هذه ا ج محلاية  اخلاص 
ٔسايس من حقوق  ة ٕاىل ٕاعامل حق  عية، الرام ج ة  السياسات العموم

سان، ومن مت املسامهة يف توطيد ٔ  فع إال عي وا ج سك  وارص ال
لبالد صادية  ق  .بع التمنية 

مفنذ اعتالء صاحب اجلال امل دمحم السادس، نرصه هللا، عرش 
ٔيت هذا  عي، وي ج لشق  اصة  ٔسالفه املنعمني، وهو يويل عناية 
اللته، حفظه  لهيا  ٔكد  ة، اليت  ة السام ت امللك لتعل ذا  املرشوع تنف

ىل تعممي التغطية الصحية هللا لعمل  تاح الربملان،  ، يف خطايب العرش واف
ش املواطنني  ىل مجيع املغاربة، هبدف حتسني ظروف  عية  ج

لهيا دستور  عية، كام نص  ج ي جعل  2011وسط العدا  ا
  .املواطن يف صلب التمنية

رخييا جيسد وحنن يف الفريق احلريك نعترب هذا املرشوع مرشو ا 
ه  رام ش املواطنات واملواطنني وصيانة  الرهان يف حتسني ظروف 
اطر  صادية وا ق ات الهشة، الس يف وقت التقلبات  وحتصني الف

تلفة   .الصحية والظروف ا
يئ يف تقرره لسنة  عي والب ج صادي و ق لس  لم وقد سبق 

ٔن حوايل  2018 رز  ٔ شيطة حمرومون من امحلايةمن الس %60ٔن   اكنة ال
ٓخرن مستقلني ومسريي املقاوالت  نا حرة، و زاول  عية، مهنم من  ج
ري املهيلك، الس يف  ٔجراء، والعاملني يف القطاع  س هلم صفة ا ن ل ا

ة التقليدية والتعاونيات الصغرية ة والصنا   . الفال
ج ٔنظمة  ات ولتدارك النقص احلاصل يف ا عية السابقة، ودمج الف

ي سميكن  ٔيت هذا املرشوع ا عية، ي ج شملها امحلاية  ر ل السالفة ا
عية،  ج ستفادة من امحلاية  ية حمددة، من  دو زم لك املغاربة وفق 
متثل يف امحلاية من خماطر املرض، وامحلاية من  ٔربع حماور  ىل  مركزا 

لط اطر املرتبطة  ريا امحلاية من ا ٔ ة، و لشيخو اطر املرتبطة  ، وا فو
 .خماطر فقدان الشغل

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،  السيد الوز

ىل مرشوع  ملصادقة  رسيع  رب ال رشيعية  ٕان اخنراط املؤسسة ال
ٔمهية القصوى  ائية، يربز ا عية يف دورة است ج قانون امحلاية 

عيةواملستع لهذا  ج ي سميكن معوم املغاربة من امحلاية   .املرشوع ا
ٔكرث من  مع املبارش  ب ا س نت،  ٔ ولعل اجلاحئة اليت عرفها املغرب 

ٔكرث من  5 ٔن هناك  ٔرس يف وضعية هشاشة،  مليون  20ماليني من ا
عية ج ست هلم امحلاية   .مغريب ومغربية ل
سمت ٔن هذا املرشوع س ر  ر  د نه املركزة و ٔمهيته من مضام د 

ال  ٔج ايل وبني ا عي وا ج ىل اجلانب التضامين، سواء يف بعده 
عية ج اكفؤ الفرص يف الولوج خلدمات امحلاية  ين وضامن    .والبني 

ىل اخنراط لك  ٔكد هذا املرشوع  ه  ل ضامن اسمتراريته ودميوم ٔ ومن 
سرتا لني يف السياسات و تيجيات والربامج املتعلقة هبذه امحلاية املتد

ة من  ٔساسا مبراجعة مجمو بة تتعلق  لية وموا ىل اختاذ تدابري ق ومن العمل 
ملنظومة الصحية وٕاصالح  عي و ج لشق  رشيعية املتعلقة  النصوص ال
ىل  ٔثريها املبارش  لرفع من ت اليا  عية املوجودة  ج ٔنظمة والربامج  ا
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د رب تفعيل املستف اصة  د"ن،  عي املو ج ل    ".الس

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

رب  لغة ويف انتظار تزني  ٔمهية  سيه هذا املرشوع من  ك اعتبارا ملا 
متويل  ة توفر ا النصوص القانونية والتنظميية املهيلكة وبلورة سياسات معوم

ٔحاكم هذا القا نون إالطار ٕاىل تدابري وٕاجراءات، فٕاننا الالزم وترتمج 
ٕالجياب ليه  لتصويت  ل مع هذا املرشوع  فا   .س

 .وشكرا

سالسيد   :اجللسة رئ
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ٔحرار س فريق التجمع الوطين ل لسيد رئ   .اللكمة 

شار   :دمحم البكوري السيداملس
س  .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارون احملرتمون،السادة امل    س

اقشة  ٔحرار يف م مس فريق التجمع الوطين ل ل  ٔتد ٔن  رشفين 
عية 09.21مرشوع القانون إالطار رمق  ج محلاية    .املتعلق 

ي صاحب  لنقاش اجلانيب ا ٔتطرق  ٔن  ل اخلوض يف املناقشة البد  وق
ضيات ال  ٔن مق تصة، مؤكدا  لجنة ا ىل ا ا هذا املرشوع  نظام ٕا

ٔمهية  لنظر ٕاىل  يل مرنة، ومعتربن هذا النقاش اكن نقاشا شلكيا  ا ا
قد  ات املعوزة واليت تف ىل الف ره املبارش  ٔ عية و ج املرشوع ومحولته 
ه وراهنية هذا املرشوع  ىل راهن ن  عية، مؤكد ج اليوم ٕاىل امحلاية 

، مما يلزم لمر املق ٔولوية  ي يعد  ٕالرساع يف وا ا حكومة ورملا 
ن عن لك املزايدات يف املوضوع،  تعد ضيه املسؤولية وم ه مبا تق ٕاخرا
صاص وحييلنا ٕاىل رضورة الغوص يف  خ اوز  ٔمر يت ٔن ا اصة و
متويل  ىل اجلانب احملاسبايت، والبحث عن ا ركز   ي  مضمونه ا

عي وتزني ج ٔفق  الرضوري ٕالجناح هذا الورش  ا احملددة يف  ٓ يف 
ٔساس ٕاىل جتاوز  ، الهادف  عية يف بالد ج ظومة امحلاية  ٕاصالح م
لني  سمة بتعدد الربامج وتنوع الفا العوائق احلالية اليت تعوق تطوره وامل

د دم وجود نظام اسهتداف مو   .و

س،   السيد الرئ
اء يف  ٔنه  ٔنية لهذا املرشوع الهام، جند  قراءة م يق ف ىل غرار  بنائه 

ال  لن عهنا  ٔ ٔجرٔة التدابري اليت  رمس اخلطوط العريضة  قوانني إالطار 
، 2020امل دمحم السادس حفظه هللا يف خطاب العرش يف شهر يوليوز 

رشيعية الربملانية يف  ورة ال تاح ا اللته مبناسبة خطاب اف لهيا  ٔكد  واليت 
اء مث ث  ٔكتور املايض، ح رة مجل من التدابري وإالجراءات اليت هتم شهر 

، من 2021تعممي التغطية الصحية، واليت تضمن جزء مهنا قانون مالية 

الف مايل يُقدر بـ  مليار درهامً لفائدة صندوق امحلاية  9.5الل ختصيص 
ر اء يف عرضمك السيد الوز عي، كام  ج سك  عية وال   . ج

سعى لتوسي ارية حبلول هناية مرشوع طموح  ع التغطية الصحية إالج
شمل  2022سنة  اري عن  22ل ٔمني إالج ا من الت دا ٕاضاف مليون مستف

ات املعوزة  شمل الف ه، ل ستفادة م الل توسيع  املرض، من 
ات املهنيني، والعامل املستقلني،  دة الطبية، وف دة من نظام املسا املستف

ن مي ٔجراء ا ري ا اص  ٔش ي يغطي وا اصا، وا شاطا  ارسون 
شفاء س ٔدوية و   .اكليف العالج وا

د مهنا  ستف ٔيضا ٕاىل تعممي التعويضات العائلية اليت س املرشوع هيدف 
متدرس هناية سنة  7حوايل  ، وذ من 2024ماليني طفل يف سن ا

 ، ستفادة، حسب احلا د مهنا من  ستف ٔرس اليت ال  الل متكني ا
ة، كتعويض ٔو من تعويضات جزاف  ، لطفو اطر املرتبطة  ات امحلاية من ا

اص،  ٔش شمل ا د، ل ٔنظمة التقا دة املنخرطني يف  كام سيوسع من قا
رب تزنيل نظام  ٔي معاش،  دون من  ستف ن ميارسون معال وال  ا
ٔجراء  ري ا اص  ٔش ات املهنيني والعامل املستقلني وا املعاشات اخلاص بف

ات املعنية من جتار وصناع ا شمل لك الف اصا، ل شاطا  زاولون  ن 
عية كثريا،  ج ي تعرث دجمهم يف امحلاية  ريمه من املهنيني وا تقليديني و

الل دمج حوايل  د من  ٔنظمة التقا خنراط يف  دة   5مما سيوسع قا
ش ماليني مغريب  ٔي تغطية ت يمن الساكنة ال ىل  ري املتوفرة  تعلق طة 

ستفادة من التعويض د، وكذا تعممي  شمل  لتقا عن فقدان الشغل، ل
ستفادة  سيط رشوط  الل ت ىل شغل قار، من  وفر  لك خشص م

ه عند ممت سنة  ستفادة م ٕاجنازات . 5202من هذا التعويض، وتوسيع 
زتاز ل لمك مبداد الفخر و س ر، وس   .رخيية، السيد الوز

ي نص  ٕاننا يف فريق مثن البعد التضامين ا ٔحرار  التجمع الوطين ل
ٔخرى  ة يف غياب بدائل  متويل املقرت ليات ا ليه هذا املرشوع، وب
ليتني  ىل  ليات نص مرشوع القانون إالطار  موضوعية، فارتباطا هبذه ا

 :لمتويل
شرتاك؛ - ىل    لية قامئة 
ىل التضامن -  .لية قامئة 

 ٔ ل ضامن التقائية خمتلف ارتباطا مبس ٔ ر، ومن  احلاكمة، السيد الوز
ادة  لق دة  لية مو داث  ىل ٕا لتنصيص  يُد  ُش عية،  ج ٔنظمة امحلاية 
لني،  سيق بني خمتلف املتد ىل الت ة املنظومة يف مشوليهتا، والسهر  وملراق

ة ٔفضل يف استعامل املوارد املُتا ق عقالنية  د كث. هبدف حتق سا ريا وس
ىل  زي التطبيق  الل السنة القادمة  د  عي املو ج ل  دخوُل الس

  . تدبري هذا النظام
رىق ٕاىل مرتبة  ٔمام مرشوع خضم  والسري به " ٔولوية وطنية"ٕاذن، حنن 

ات الرتابية  و وامجلا ٕاىل هنايته، دون تعرث، ويه مسؤولية مشرتكة بني ا
ة والق متع املدين، ولك واملقاوالت واملؤسسات العموم طاع اخلاص وا
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ا كذ كربملان،  الهيئات العامة واخلاصة ومعوم املواطنني، ومن مسؤولي
س هذا املرشوع ورفع  سي دم  مبختلف فعالياتنا السياسية والنقابية، 
لينا  ياز، وهو ما يفرض  م ساطة ورش مليك  ٔنه لك  ليه،  الوصاية 

ت الضيقة ه من لك احلسا وتوفري املناخ السيايس السلمي ٕالجنازه  ٕاخرا
غي رحبه ِرَِهاٍن وطين ي ٔمر يتعلق    . ٔن ا

ر  ٓ لنظر ٕاىل ا راخٍ يف هذا الباب،  ٔو  ٔي فشٍل  وًال  كون مق ولن 
عي لبالد ج صادي و ق سيج  ىل ال ري    .املتعددة لهذا الورش الك

ع  ج سامه يف احلد من مفن دون شك، فٕان تعممي امحلاية  ية س
ً، وسيحمهيم ضد  ً ومعنو ش املواطنني، ماد الهشاشة وحتسني ظروف 
ٔبناء وبنات  ة بني  ٔن ة، عوامل سزترع الطم خماطر املرض والشيخو
سري  ي  ء ٕاىل هذا الوطن العزز ا الن هيم الشعور  متع، وسيقوي  ا

ء وشق طريقه لتبوئ م بتة حنو ال ول خبطى  انب ا قدمة ٕاىل  راتب م
  .املتقدمة

ريا ضيات هذا  ،ٔ اليا مجيع مق مثن  ٔحرار  فريق التجمع الوطين ل
ه وفق التصور والرؤية اليت  ه ٕاىل إالرساع يف ٕاخرا املرشوع، وسعيا م
دم هدر املزيد من الوقت يف  ة و ا لن سمة  يؤمن هبا ويدافع عهنا وامل

عية  ج ئنا تعممي امحلاية  طق ان لمغاربة، واليت انتظروها طويال، ومن م
ليه  ة، وحبمك راهنية هذا القانون، فٕاننا سنصوت  لبية احلكوم ٔ ل

  . ٕالجياب
ليمك ورمحة هللا  .والسالم 

سالسيد    :اجللسة رئ
س   .شكرا السيد الرئ

شرتايك س الفريق  لسيد رئ   .اللكمة 

شار  تار صواب السيداملس   :ا
س،السي   د الرئ

ر،   السيد الوز
شارون،   السيدات والسادة املس

عية مجليع املغاربة ثورة  ج يعد مرشوع القانون إالطار لتعممي امحلاية 
بريا  ٓفاقا  ح  ش املواطنني، سيف عية هادئة يف اجتاه حتسني ظروف  اج
ٔعطى  ال امل دمحم السادس، نرصه هللا،  ٔن  ث  مجليع املغاربة، ح

عية وتعممي ت ج ة يف خطاب العرش والربملان لتعممي امحلاية  ته السام عل
  .التغطية الصحية للك املغاربة

ٔكرث من  مليون من املواطنني  22ٕان تعممي التغطية الصحية 
اوز  ٔن هذه التغطية ال تت م،  رمغ ما مت ٕاجنازه  %45واملواطنات ورش 

ذ تفعيلها سنة  عية، كام ، ٕانه مرشوع 2005م ج سط العدا  منوي ل
ىل ذ دستور  ٔننا 2011نص  اصة و ٔن املواطن يف صلب التمنية،   ،

ٔولوية يف  لتايل ستعطى ا ىل املرشوع التمنوي اجلديد، و لون  مق
عية وتعممي التغطية الصحية ج لحامية  ل    .املستق

كون هن ٔن  ىل  ل،  لمستق سبة  ل فائلون  دة وحنن م اك حامية ج
شمل تعممي التعويضات  عية  ج يف تفعيل هذا الورش اجلديد، فامحلاية 
د، ولكها حتتاج ٕاىل ٕارادة  ٔنظمة التقا دة املنخرطني يف  العائلية وتوسيع قا

ذها ة لتنف   .سياسية حكوم

س،   السيد الرئ
لمجمتع املغريب،  سبة  ل بري  عية مرشوع  ج ذ ٕان تعممي امحلاية 

ديدة ومراجعة لك  رشيعات  ات ستكون هيلكية وتتطلب  ٔن إالصال
نت  ٔ ديدة، ويف هذا إالطار، فٕان اجلاحئة  القوانني وسن سياسة دوائية 

ٔكرث من  مع املبارش  ب ا ٔرس يف وضعية هشاشة،  5س ماليني من ا
ٔكرث من  ٔن هناك  شون وضعية هشاشة  20ىل  مليون مغريب ومغربية يع

عيةول    .ست هلم حامية اج
سامه يف  عية س ج ٔن تعممي امحلاية  شرتايك  ونؤكد يف الفريق 

ٔكرث من  ٔن  ث  ش املواطنني، ح من النفقات  %54حتسني ظروف 
دث  ة تت لص ٔن املنظمة العاملية  لام  ٔرس،  وب ا ٔيت من ج الصحية ت

سبة عن  زيد هذه ال ٔن ال  ٔنه حىت%20و% 15ىل  سبة ، كام  ل  
ٔكرث من  دون من تغطية حصية يؤدون  ستف ن  من  %30لمغاربة ا

سامه يف  عية س ج عممي امحلاية  لتايل ف وهبم، و النفقات الصحية من ج
ستورية، املمتث  رامة املواطنات واملواطنني وضامن حقوقهم ا ىل  احلفاظ 

عي ج ريهايف احلق يف التغطية الصحية وامحلاية و   .ة و
عية  ج ٔن هناك نقص يف جمال امحلاية  ىل  ٔرقام احلالية تبني  ٕان ا
صاديني  ق لني السياسيني و ىل احلكومة والربملان ولك الفا ٔنه جيب  و
ال  ٔن  ات املستع لتطبيقها، خصوصا  ىل هذه إالصال وا  ٔن ينك

يا هبذا ٓفاقا زم ٔعطى  اخلصوص هناية سنة  امل دمحم السادس نرصه هللا 
ٔن حيرتم هذه  2025وهناية  2022 ىل اللك  عية و ج لتعممي امحلاية 

ديدة يف املغرب ٓفاق  ح    .املواعيد لف
  .وشكرا

سالسيد   :اجللسة رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

  .اللكمة لالحتاد العام ملقاوالت املغرب
س مشكورا   .تفضل السيد الرئ

  .تفضل

شار   :سيد يوسف حمييال  املس
  .شكرا

﷽  
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء،
ر احملرتم،   السيد الوز
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شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
حتاد العام ملقاوالت املغرب،  مس فريق  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

ٔيت يتع 09.21ملناقشة مرشوع قانون إالطار رمق  عية، لي ج محلاية  لق 
ة ٕالطالق ورش تعممي التغطية  ة الرام ة السام لتزنيل التوجهيات امللك

عية حلوايل  الل خطاب  22ج اللته  ث وضع  مليون مغريب، ح
ٔساسية رشيعية احلالية مركزاته ا تاح السنة ال   .اف

ريم لتعممي التعويضات العائلية، ل  ، هذا املرشوع  د مهنا ما كذ ستف
دة  متدرس، وكذ توسيع قا يعادل سبعة ماليني طفل يف سن ا
الل دمج مخسة ماليني خشص من  د من  ٔنظمة التقا خنراط يف 

شيطة، ٕاضافة ٕاىل تعممي التعويض عن فقدان الشغل   .الساكنة ال

س،   السيد الرئ
و  ىل ا سان وواجب  عية حق من حقوق إال ج ٕان امحلاية 
دا  ق  الية وحتق عية وا ج ت  ىل التفاو لقضاء  ٔسايس  ومقابل 
عية، مفن حق  ج لمستحقات  ا املساواة والتوزيع العادل  عية قوا اج
ٔن  لينا  ىل قدم املساواة، وجيب  ستفادة مهنا  لك مواطن ومواطنة 

لب ا ٔ ىل ذ  ٔكد  ل ضامهنا، كام  ٔ وليةجنند لك ٕاماكنياتنا    .ملواثيق ا

س،   السيد الرئ
ٔمهية  ا ب جياز ووعيا م ٕ ٕاننا يف فريق إالحتاد العام ملقاوالت املغرب، و
خنراط اللكي ولك  سعنا ٕاال  ه، ال  عية وراهن ج موضوع امحلاية 
ه وإالرساع بتزني  ىل ٕاجنا مسؤولية يف هذا الورش الوطين الهام والعمل 

لمغا ة  ه مصل   .ربة ولوطنناملا ف
ٔن مرشوع  ٔيضا  محلاية  09.21ٕاطار رمق ) قانون(ونعترب  املتعلق 

رشيعية  ٔوىل اليت ستلهيا العديد من املبادرات ال عية، ما هو ٕاال لبنة  ج
  .وإالجراءات التنظميية والعملية ٕالجناح هذا الورش

ت ا، فقد قرر يف فريق إالحتاد العام ملقاوالت املغرب، التصوي
ىل مرشوع قانون إالطار رمق  محلاية  09.21ملوافقة  ي يتعلق  ا

عية   .ج
ىل هذا الورش الوطين الهام ٔطر واملرشفني    .والشكر موصول للك ا

ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

س اجللسة  :السيد رئ
  .شكرا

لشغل   . اللكمة لالحتاد املغريب 

ن زري شار السيد عز ا   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،  السيدات والسادة املس
ٔتناول اللكمة يف ٕاطار  ٔن  لشغل  حتاد املغريب  مس فريق  رشفين 

ىل مرشوع القانون إالطار رمق  محلاية  09.21املناقشة والتصويت  املتعلق 
عية   .ج

ٔيت مرشوع القانون هذا تبعا  ة الواردة يف خطايب ي لتوجهيات امللك
رشيعية  2020يوليوز  29العرش ليوم  ٔوىل من السنة ال ورة ا تاح ا واف

ىل تعممي التغطية الصحية  2020ٔكتور  9احلالية بتارخي  ة ٕاىل العمل  الرام
سعنا يف فريق  رخيية ل ة  ادرة ملك ىل مجيع املواطنني املغاربة، ويه م

شيد هبا ملا حتم بني طياهتا من عزمية قوية حتاد املغر ٔن  لشغل ٕاال  يب 
عية وحتسني ظروف  ج دة الفقر ومظاهر الهشاشة  ف من  ىل التخف

عية ج متيزي والالمساواة  ٔشاكل ا لكرامة والقطع مع  ة  ش الضام   . الع
شلك سلمي  ٔن تزني  بري من ش عي  ة تؤسس لورش اج ادرة ملك م

ء ٕاىل  ٔن الن هيم الشعور  ة يف نفوس املغاربة، ويعزز  ٔن يقوي روح الطم
ٔقوى يف احلياة  عية، ومينحهم رغبة  ج لكرامة  د الضامن  الوطن الوا

  .والعطاء وإالبداع
ث  عية، ح ج ٔن املرور من واقع الهشاشة  ه  دال ف  %60ومما ال 

د و س هلم تقا حمرومون من التغطية الصحية، ٕاىل مهنم  %45من املغاربة ل
ىل املدى املتوسط  عية  ج اء يف  5(تعممي امحلاية  سنوات كام 

عية ) مرشوع القانون إالطار س لثورة اج ٔس ٔنه الت بريا من ش يعترب حتد 
ة  صادية والثقاف ق رسع دون شك من وثرية التمنية  ، س رخيية ببالد

عية اليت يطمح ل  ج   .ها مجيع املغاربةو
عية اليت ظل وما زال يناضل من  ج ٔمهية تعممي امحلاية  ه ب ووعيا م
حتاد  دي، يعترب فريق  لشغل، وجبسامة هذا الت حتاد املغريب  لها  ٔ

ٔن مرشوع القانون إالطار  لشغل  ونه تتوجي ملا املغريب  ٕالضافة ٕاىل  و
رشيعي لحامية  رامكته بالد يف هذا املسار ال واملؤسسايت املنظم 

عية، ظومة امحلاية  ج سيؤسس ملر مفصلية يف استكامل بناء م
عية ببالد ة والتناسق . ج ا ىل الن نية  كون م ٔن  ظومة نطمح  م

الالت اليت تعرفها خمتلف  خ ٔعطاب و اوز ا ظومة تت واحلاكمة، م
عية املوسومة بط ج ىل مستوى ٔنظمة امحلاية  ت والضعف  ش ابع ال

ة ا   .التغطية والن
د لك اجلهود وٕارشاك  ات كربى وتوح ارشة ٕاصال يض م وهذا ما يق
ٔهيل املنظومة  ادة ت ٕ عيني، بدءا  ج لك الطاقات احلية والرشاكء 
ة،  رشية الاكف ات التحتية وتوفري املوارد ال ىل مستوى الب الصحية 

ري امل  ٔن وٕادماج القطاع  عتبار  صادي الوطين،  ق سيج  هيلك يف ال
عية مه العاملون هبا ج ات العريضة من املعنيني بورش تعممي امحلاية    .الف

لية  رب  ه  مت متويل جزء هام م عية س ج ٔن ورش امحلاية  و
ة ملراجعة النظام الرضييب يف اجتاه ٕاقرار العدا  التضامن، فالرضورة مل

  .اجلبائية
ىل املسامهة إالجيابية يف  ا  ب حرص فريق واعتبارا ملا سبق، ومن 
ري، وضامن جتويد مرشوع  متعي الك التزنيل السلمي والناجع لهذا الورش ا
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ة من التعديالت هبدف وضعه يف  ا مجمو نص القانون إالطار، اقرتح فريق
رشيعات ذات الص يق القوانني وال ه مع  ث ٕاطاره الصحيح ومالءم ، ح

ىل ٔمه التعديالت  ت    :انص
د مهنجية احلوار  - ميقراطية اع دءا يؤسس  عتبارها م عي،  ج

دم  دى جماالهتا، و عية ٕا ج عية، اليت تعترب امحلاية  ج
عية  ج محلاية  داد القوانني املتعلقة  اخلروج عن هذه املهنجية يف ٕا

ج لنصوص  ٔية مراجعة  يل مدونة التغطية الصحية ٔو  عية من ق
عي؛ ج  ٔو قانون الضامن 

ة لفائدة  - عية إاللزام ج ٔنظمة امحلاية  الل ب دم إال ىل  يد  ٔ الت
هتا املالية  دم املساس بتواز ٔجوري القطاع العام واخلاص، و م

ٔنظمة؛ ن من هذه ا د لمنخرطني واملستف سبة    واحلقوق املك
ة املس  - ات توسيع ف شمل اكفة ف عية ل ج ن من امحلاية  د تف

زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش املهنيني والعامل املستقلني وا
لامدة السادسة من هذا القانون؛ اصا، طبقا   شاطا 

شمل اكفة  - ستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، ل ضامن تعممي 
ات املهنيني والعامل املستقلني؛  ف

لي - عية، ٕارساء  ج عي يف جمال امحلاية  ج لحوار  ة مؤسساتية 
لهيا صاحب اجلال يف خطبه  شارية اليت حث  لمقاربة ال تفعيال 
ولية  ات ا لمواثيق واالتفاق عيني وفقا  ج برضورة ٕارشاك الفرقاء 

ة  اصة االتفاق لهيا املغرب، و ولية  114اليت صادق  ملنظمة لعمل ا
ٔطرافذات الرت    . يبة ثالثية ا

ٔمهية الكربى لهذا املرشوع  لنظر ل مكرشوع جممتعي  ٕاطار -قانون و
ىل سلطة يف تعممي وتوسيع امحلاية  ٔ اء كتعبري عن ٕارادة بالد من 
الية اليت يفرضها ٕاخراج هذا  لنظر لالستع ىل املواطنني، و عية  ج

ا هذه التعديالت،  ٔساس الزتام احلكومة املرشوع، فقد حسب فريق ىل 
عي يف ٕاخراج املراسمي التنظميية املرتبطة هبذا  ج بتفعيل مهنجية احلوار 

  .القانون
ل  لتفا امئ  لشغل عن استعداده ا حتاد املغريب  وتعبريا من فريق 
ش املواطنني، فٕاننا  روم حتسني ظروف  إالجيايب مع لك املبادرات اليت 

ا نصوت بنعم ملرشوع ا ٔن تنفذ احلكومة الزتا ٓملني  لقانون إالطار هذا، 
شارية لتزنيل مضامني املرشوع القانون إالطار عند ٕاخراج  بتفعيل مقاربة 

ضياته   . املراسمي والقوانني التنظميية ومالءمهتا مع مق
س   .شكرا السيد الرئ

سالسيد   :اجللسة رئ
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ست لفريق ا ميقراطياللكمة  ارضن معنا.. وري ا ش    .ٔعتقد ما اكي
لشغل ميقراطية  لكونفدرالية ا ادي ندوز اللكمة    .ٕاذن 

سان شار السيد عبد احلق    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

لشغل  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مس مجمو ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
عية من الع  ج ٔن امحلاية  ق العدا اليت تعترب  ٔساسية لتحق نارص ا

ة  اد ٕاىل املرجعية احلقوق الس سان  ٔهنا حق من حقوق إال عية، كام  ج
عية مبختلف جماالهتا  ج ، وتعترب امحلاية  ٔو ٕاحسا ست صدقة  ولية ول ا
سك  عي وبناء ال ج ادة التوزيع وتقليص الفوارق وإالدماج  ليات ٕا ٔمه 

متعي، و  شلك مسمتر يف احلوار ا ارضا  عية  ج قد اكن موضوع امحلاية 
لشغل، كام  ميقراطية  ات الكونفدرالية ا الل مقرت عي من  ج
منوذج التمنوي  راتنا حول بناء ا ٔساسيا يف مذ عيا  ه مركزا اج اعترب

  . اجلديد
عية الناجتة عن  ج صادية و ق ٔزمة الصحية و احئة لقد عرت ا

د" ساع " 19-وف ، وفضحت جحم ا شه بالد عي صعب تع عن واقع اج
الية وضعف وهشاشة اخلدمات  عية وا ج رة الفقر والفوارق  دا
ميقراطية  عية، واعترب يف الكونفدرالية ا ج ظومة امحلاية  ة وم العموم

و  ضيه املر هو بناء ا ي تق ٔن اجلواب ا عية، مبا لشغل  ج
ث  عي والتوزيعي، ح ج ورها  و  ٔمر من استعادة ا ضيه ا يق

ٔمه عنارصها دى  عية ٕا ج   .تعترب امحلاية 
لشغل مرشوع  ميقراطية  انطالقا مما سبق، فقد مثنت الكونفدرالية ا
ري  سان  ٔساسيا من حقوق إال عتبارها حقا  عية،  ج تعممي امحلاية 

ٔفق اسرتاتيجي يضمن قابل   ٔزمات، بل ب لتطبيق املؤقت عند ا ٔو  لتجزئة 
و ملسؤوليهتا يف الل حتمل ا ستدامة، وذ من    :الشمولية و

انية واجليدة مجليع املواطنني  - اية واخلدمات الصحية ا توفري الر
دة املساواة؛  ىل قا   واملواطنات 

عية الشام لاك - ج فة املواطنني واملواطنات يف لك توفري امحلاية 
اهتم؛  ل ح   مرا

عية مع املعايري  - ج محلاية  ة املتعلق  مالءمة السياسات العموم
ولية؛    ا

الف وضعياهتم  - خ ات  شمل اكفة الف توسيع التغطية الصحية ل
عية؛  ج   املهنية و

ٔجراء القط - شمل مجيع  عية ل ج   اع اخلاص؛توسيع نطاق التغطية 
ن؛ - ٔجور ري امل شمل العامل  عي ل ج   توسيع نطاق الضامن 
رب  - سبات و ىل املك الل احلفاظ  د من  ٔنظمة التقا ضامن دميومة 

جع وذي مردودية  ل و ٔم ر  ال واس ٔج نظام توزيعي بني ا
ياطات الصناديق وتدبري شفاف وعقالين لها   .الح

ٔنه ٕان مرشوع القانون إالطار، و  ٔنه حيمل شعارات التعممي ٕاال  رمغ 
ٔنه ال  هتم، كام  رب مسار حام سهتدف اكفة املواطنني واملواطنات  معليا ال 
لتعويض عن  سبة  ل ، وحىت  محلاية من البطا ٔي ٕاجراء يتعلق  يتضمن 
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سبة  ل فقدان الشغل فٕانه حيدده يف الشغل القار، نفس اليشء 
رص املرشو ث يق ة، ح ن ميارسون لشيخو اص ا ٔش د ل ىل تقا ع 

ٔخرى من املسنني، وهو ما يؤكد انتفاء صفة  ات ا معال مع ٕاقصاء الف
  .التعممي عن املرشوع

ٔيت يف  متويل، املغرب ي ظمة ىل مستوى ا ٔخرة وراء دول م مرتبة م
صاديالتعاون  ول الناشئة اليت يبلغ فهيا وا) OCDE2( والتمنية ق

ل اخلام  معدل املتوسط ا جتها ا عية من  ج لحامية  ة  لنفقات املو
  .%20و %15ما بني 

عية  ج لحامية  ىل مستوى احلاكمة، رضورة التدبري املشرتك 
رب اشرتااكهتم  متويل  سامهون يف ا ن س مبشاركة املمثلني املنخرطني ا

ة، مع رضورة ضامن  سيري واملراق   .سمتراريةوحضورمه يف هيئات ال
ٔسس  ٔن يت عية جيب  ج ٔن مرشوع تعممي امحلاية  اما، نعترب  خ

  :ىل
ولية؛ -   املالءمة مع املواثيق ا
عية؛ - ج محلاية    ٕاصالح ومراجعة القوانني املتعلقة 
لمنظومة الصحية؛ -   ٕاصالح شامل ومعيق 
لنظام الرضييب؛ -   ٕاصالح شامل 
عي هو - ج لنقاش اعتبار احلوار    .إالطار الطبيعي 

ٔمهيته سنصوت  لنظر ٕاىل  ىل هذا القانون، فٕاننا  رمغ لك مالحظاتنا 
ٔن يمت تزني ٓملني    ..ٕالجياب، 

سالسيد    :اجللسة رئ
س.. شكرا.. شكرا   .شكرا السيد الرئ

ٔستاذ عبد  ادي نعطي اللكمة ل ري املنمتني،  شارن  لمس ٓن اللكمة  ا
ٔمعو لطيف    .ا

ٔمعواملس  لطيف    :شار السيد عبد ا
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون،   السيدات والسادة املس
عي كام اكن  ج سك  ق ال املواطن املغريب يطمح اليوم يف حتق
ظر ما  ٔن البالد ت ديد، خصوصا و ٔمام مصري  د نفسه  ٔمس، اليوم و

منوذج التمنوي اجلديد، لري  ده من سمى  سا ن املسا اليت س ٔ ى نفسه 
سك القار امل ال   .جمد الولوج ٕاىل 

لشعور ق  رشية  فهو يف تعريف حتق ة من ال ٔفراد مجمو ى  املشرتك 
دا ومشرتاك،  سمون مصريا وا دة ويق نة وا ٔن امجليع ميتطي سف معينة، 

يار امجل  نة واملصري من اخ كون السف ٔن  ٔنمت، ومن هذا املنطق يتعني  يع، و
يار اليوم يف هذا املوضوع، وشلك  خ ر، تقودون هذا  السيد الوز

                                                 
2 Organisation de Coopération et de Développement Économiques 

ثاق  ة اتفاق وم نة ن ادة الر والسف كون ق ٔن  طواعي وٕارادي و
غيه مجيعا لشعبنا ي ن ٔمسى، ا   .دميقراطي حيصن الهدف ا

د  سا عي س ج سك  ل ال حما  - والتعريف املوضوعي وإالجرايئ 
ل  - عي م م ج لني والرٔسامل  يق الفا و و الت ا ه تد يف توج

، حيتاج ٕاىل  لب ة العليا  ستدعي املصل ٔي رٔس مال، ٕاذا اكن طبعا 
مي والتقومي املسمتر ه والتق م والتوج ه   .العناية و

ة  ق مجمو روم حتق ه،  ٔو عدد ا دمج م ٔمام مرشوع م ٔننا  رى ب حن  ف
ظرها الشعب املغريبمن االٕ  ظرها وي ات الكربى اليت ن   .صال

ر،   السيد الوز
ري هذا يتطلب  متعي الك مك من موقعمك، رمبا سيكون تزنيل الورش ا ٕا
ٔن هذا  يقن  ٔ م ت املالية، وهذا هاجسمك، و يف مجيع مرا التواز

من ٔن  مك  زي مع فرق وا الهاجس بنفس العزمية اليت استطعمت يف ظرف و
ل، بنفس العزمية اليت  ت هذا املرشوع وتضعوا تصوراته يف املستق مكو
ٔال تبادروا  ديدة لضامن هذا التوزيع، ملاذا  ليات  ستجعلمك ستفكرون يف 
ول املقارنة يف ٕاطار  ىل شلك بعض ا عية  ج لحامية  ٕاىل اقرتاح قانون 

شود   .إالصالح املايل امل
، حنن يف التقدم و امغ ف ية ن تنا  -شرتا ٔيدلوج ذ  - هذه  امغ م ن

عية  ل الوصول ٕاىل ٕاصالح جممتعي، ٕاىل حامية اج ٔ داننا من  عقود يف و
ة يه  ق ة، وٕاطار لتمنية املواطنة احلق ق دة لبناء الكرامة احلق تعطي القا

ٔمام ٔن يدفع بقاطرة التمنية ٕاىل ا ي ميكن  د ا ل الوح   . الس
لنا ٔنمت، هذا امل  فا ري، ف رشوع هو رشوع يف هذا املرشوع اخلالق الك

ليه بدون حتفظ،  ٔن نصوت  ٔن نصفق  و نا ٕاال  ٔنفسنا ال ميك ا مع  طق م
ٔن  ٔننا ندافع كذ عن مرشوعية،  وٕان كنا رفعنا ٕاليمك بعض التعديالت، 
كون كذ  ٔن  مرشوع القانون إالطار من صفاته وخصوصياته الشمولية و

ة، مجمعا قشنا معمك البار ، مفن هذا املضمون وضعنا بعض التعديالت اليت 
سري  ٔن  اص، بل نعمتده قاطرة البد لنا  ٔننا لنا موقف  ولكن هذا ال يعين 

ا   .فهيا معا ٕالجنا

س اجللسة   :السيد رئ
ٔمعو ٔستاذ    .شكرا ا

ة، اليس رشيد  ل القا ٔعرف واش موجود دا ل، ال  د ٓخر م
  .. املنياري
ش ما   .اكي

ر، ٕاذا اكن  217ٕاذن يف ٕاطار املادة  يل، السيد الوز ا من النظام ا
  ..لمك لكمة الرد

  .ما عندمكش
ارشة لعملية التصويت ادي ندوزو م   .ٕاذن 

اله ٔمني؟  ن ا ٔ ٔمني،    .ا
ركة هللا ىل    .سم هللا، 
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اء  ل املرشوع، املرشوع  ٔن العنوان د ش امحلاية "ورد تعديل 
عي ٔنظمة "، ولكن ورد به تعديل من الكونفدرالية خيص "ةج ببعض 

عية ج   ".امحلاية 
س الفريق لتقدمي التعديل   .ادي نعطي اللكمة لرئ

شار  سان السيداملس   :عبد احلق 
س   .شكرا السيد الرئ

ىل اعتبار  ا هبذا التعديل هذا،  لشغل تقدم ميقراطية  الكونفدرالية ا
ىل  وخصوصا ح.. ٔنه ٓخر يف نصوص القانون  ٔي تعديل  ال  مل يمت ٕاد

ٔنظمة امحلاية  ه هيم فقط بعض  عية ولك ج ٔنه هو ال هيم لك امحلاية 
يقول  يل  ر وا ٔعطاه السيد الوز ي  ىل الرمغ من التفسري ا عية،  ج
ه يف مدلول  عية يف مدلول هذا القانون، لك ج ىل امحلاية  ٔنه نتلكم  ب

ٔوسع، وٕادراج هذه هذ كون  ٔن  عية جيب  ج ٔن امحلاية  ا القانون نعترب ب
ٔنظمة امحلاية  ٔو املفردتني ستعطي لهذا القانون وتعطي القمية  املفردة 
ٔنظمة امحلاية  ٔن نقيص  ٔنه ال ميكن   ، عية املوجودة يف ب ج

ٔخرى املوجودة يف بالد عية ا   . ج
  .وشكرا

  :س اجللسةالسيد رئ
  .شكرا

ر لسيد الوز   .اللكمة 

رالسيد  صاد واملالية وٕاصالح إالدارة وز   :ق
س   .شكرا السيد الرئ

لحامية  الف ف خيص املدلول الشامل  كون عند  ش  ا ما ميك اح
ٔنه يف مدلول هاذ قانون إالطار، واكن هذا نقاش يف  عية، ٕاال  ج

لجنة، يف مدلول هاذ القانون  ن ا اءت يف  4إالطار اك ل احملاور كام  د
ل قليل يف لك  لها ق يل مت التذكري د ، ا ل صاحب اجلال اخلطب د
ل هاذ القانون  لطبع اكنت ٕاشارة واحضة يف املادة الرابعة د الت، و التد
الل هبا،  عية ال يمت إال ج هتم امحلاية  يل  ٔخرى ا ٔنه املواضيع ا ىل 

دا هبذا املادة الرا ة والقطاعية "بعة ت الل لك السياسات العموم دون إال
عية ج ٔربعة اليت يتلكف "يف جمال امحلاية  ، فهاذ القانون ها هام احملاور ا

  .هبا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا
ت به - ادي نعرض التعديلٕاذن  شب   :لتصويت -ٕاذا 

ىل التعديل   ؛04= املوافقون 
  ؛26= لتعديلاملعارضون  

  .04= املمتنعون

ول ري مق   .ٕاذن التعديل 

ادي  ٓن  اء هبا املرشوعا ة كام  يبا   :نعرض ا
  .ٕالجامع: املوافقون

ٔوىل لامدة ا ادي منشيو  ٓن    :ا

  :1املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :2املادة 
ٔمعو  لطيف  شارن عبد ا ن املس ٔهنا تعديل من السيد ش ورد 

ا ا  ، وا دي جشريكذ   .يب اليس 
  .اللكمة لمك لتقدمي التعديل

ٔمعو لطيف  شار السيد عبد ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ٔنه هناك ٕاغفال  متمي وٕاصالح،  ٔعتربه   ٔ سري يف سياق  هذا التعديل 
ٔنه  ت لنا اجلاحئة ب ٓن بي ملفهوم الشمولية يف النص يف املرشوع، املغرب ا

لتايل : سمنيمقسم ٕاىل ق  سامه يف إالنتاج،  مدخول و قسم من ساكنته 
هتا ومن قلييل  ٔغنية ومن طبقة وسطى تصارع وتدافع عن ماك مكون من 
متع  ري املنظم، ب الشطر الثاين من ا ال  ل، مبا فهيم ا ٔو حمدودي ا

ت اجلاحئة ما يفوق ما يقرب من  هلم ال معل هلم وال سند % 50املغريب بي
ل هلم ٔهنم فقراء ال د ل، بل    . وال د

ب يعين امجلع ب الشمولية، يف  ٔن تضاف يف  ، طلبنا ب كام .. ف
عتبار  4اء يف املادة  ذ بعني  ٔن يؤ ال هذا،  ح هاذ ا يل تتف يه ا

عية  ج ، امحلاية  لطفو اطر املرتبطة  شلك واحض امحلاية من ا
اص املسنني، ا ٔش يل ما عندمه والو، حامية ل ن ا د ملسنني مايش املتقا

حنراف، واقعنا مزجع، واقعنا  رشد و الطفو والشباب من خماطر ال
ٔطري، فكذ حامية الطفو من خماطر  لت ش ٕاماكنيات  يقلق، ما عند

حنراف، هاذو  رشد و توج جممتعنا  3ال ل هلم، م ات ال د ل الف د
لهي متع  ، مسؤول ا م، لكنا مسؤولني، املرشع مسؤول، احلكومة مسؤو

شموليته، واملادة  شملهم هذا القانون إالطار  ٔن  ة  يف ٔن نفكر يف   4البد 
عية مجليع من  ج ٔن هدف هذا القانون هو تعممي امحلاية  رصحية يف 

ا هذا التعديل   .ستحقها،  قدم
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

  .كومة من هذا التعديلموقف احل
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رالسيد  صاد واملالية وٕاصالح إالدارة وز   :ق
س   .شكرا السيد الرئ

ٔن هاذ القانون يف املادة  ل قليل هو  القة مع ما مت التطرق ٕاليه ق  2و
ل صاحب  ات يف التوجهيات د يل  ٔربع مركزات ا يعرف  لو  د

يل معنية يف مد ، وهاذ املركزات يه ا لول هاذ القانون إالطار، اجلال
لسياسات "ويف قلنا يف املادة الرابعة واحضة تتقول  الل  دون إال

عي ج ال    ". القطاعية يف ا
ىل  دثو  ٔن ت ىل هذو اكن خصنا قانون إالطار  دثو  ا ميل ت اح

دث عن الفقراء  51 ادي متيش، وح نت يل  رمه سنو ا ل ا مليار د
يل راه اح ادي تعاد يه ا و  ل ا و من املزيانية د ٔنه ا ا تنقولو ب

هلم ف خيص  شرتااكت د يل عندمه نظام  11ادي تقدم  مليون مغريب ا
د" ل " رام يل عندمه ذاك البطاقة د يل هوما تنعتربمه فقراء، وهوما ا ا
د" كون" رام ش  هلم  و تتلكف هبذوك إالشرتااكت د عندمه  وا

عية ج ل امحلاية  ٔخرى د   .التغطية الصحية، وبعد ذ النقط ا
  .شكرا جزيال

س اجللسة   :السيد رئ
ٔمعو   . شكرا اليس 

لتصويت  ش نقدم  ريد  ل احلكومة، هل  ع ٕاىل الرٔي د س بعد 
سحب؟   وال 

ٔمعو لطيف  شار السيد عبد ا   :املس
  .سحب

س اجللسة   :السيد رئ
  . سحب

  .را، شكراشك

لامدة الثانية ادي ندوزو    .ٕاذن 

  :2ملادة ا
  ؛33= املوافقون

د( 00= املعارضون ٔ   ؛)ال 
  .04= املمتنعون

ىل املادة  لس    .2ٕاذن وافق ا

  :3املادة 
  ؛33= املوافقون

  ؛00= املعارضون
  .04= املمتنعون

  :4املادة 
ٔهنا  ش ل  3تعديالت،  4ورد  ميقراطية  ل الكونفدرالية ا شغل د

ٔمعو ل اليس    .والرابع د
ميقراطية  ل الكونفدرالية ا ادي نعرض التعديالت الثالثة د ٓن  ا

  .لشغل
  .اللكمة لمك لتقدمي التعديالت الثالث

سان شار السيد عبد احلق    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ذف لكمة  ٔول هيم  ي "شغل"من بعد " قار"التعديل ا ٔنه حىت ا  ،
ىل ش كون عندو تعويضيتوفر  ري قار فٕاذا فقد شغ خصو    .غل 

متدرس، التعويضات العائلية هلم : التعديل الثاين ٔطفال دون سن ا هيم ا
متدرس شملهم بغيناه . دون سن ا ادي  ر تيقول لنا رامه  السيد الوز

  .يؤكدها لنا اليوم

ن "هيم : التعديل الثالث لمسنني ا سبة  ل ة  ح تعويضات جزاف ال م
ىل معاش   ".يتوفرون 

ري ٔ ني "هيم : والتعديل ا لطلبة الباح سبة  ل ة  ح تعويضات جزاف م
  ".عن شغل

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

مك يف هذه التعديالت الثالث ر، رٔ   .السيد الوز

رالسيد  صاد واملالية وٕاصالح إالدارة وز   :ق
س   .شكرا السيد الرئ

ٔكرث مشولية من حتديد "شغل قار"املصطلح  استعامل سبة ليا  ل ، هو 
ٔنه  لام  ات املعينة،  ستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لبعض الف

ن د رشيعية وتنظميية حتدد معايري املستف   . ادي يمت ٕاصدار نصوص 
متدرس،  ٔطفال دون سن ا شمل ا ف خيص التعويضات العائلية، س

 ٔ  ، س رضور اطر املرتبطة ل ٔن تعويضات امحلاية من ا ىل  ن التنصيص 
ٔطفال دون سن  يل عندها  ٔرس ا ه ا د م ستف ما تنقولوش  21لطفو س

لتايل مبا يف ذ مهنم دون سن  ري هاذ اليش هذا، و ة من  ا يش 
كفي يد  ٔ متدرس، ٕاذا اكن هذا الت   . ا

شار   .شكرا السيد املس
رية يه ٔ  ٔ لمسنني النقطة ا سبة  ل ة  ن اقرتاح تعويضات جزاف

ل يف ٕاطار هاذ احملاور  ٓخره ال يد ىل معاش ٕاىل  ن ال يتوفرون  وا
لهيا سابقا يل حتدثنا  ٔربعة ا   .ا

س   . شكرا السيد الرئ

س اجللسة   : السيد رئ
  .شكرا
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شار نعرض التعديالت الثالث   .السيد املس

سان شار السيد عبد احلق    :املس
سحب التعديل، مادام  .... ٔننا س لتعديالت الثالث، قلت ب وحنتفظ 

لتعديالت ث  ش سحبه ون ٔكد ذ واحضا  ر قد    ..السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
ادي يبقاو  د التعديل  سحب وا ادي    .4هام .. تعديالت 2يعين 

ادي  ىل التصويتٕاذن  ة    :نعرض التعديالت الثالثة املتبق
  ؛04= ىل التعديالت الثالثةاملوافقون 
  ؛27= املعارضون
  .06= املمتنعون

  .ٕاذن الثالثة مرفوضني

ٔمعو، دامئا يف املادة  لطيف  ٔستاذ اليس عبد ا ل ا ٓن التعديل د ا
  .الرابعة

ٔمعو لطيف  شار السيد عبد ا   :املس
ٔو  ال إالطار  اود حسبتو يتعلق مب يل  و وا يل قدم ٔول ا فالتعديل ا

ال ا ىل مفهوم املادة ا عية  ج شملو التغطية  ، هاذ التعديل 2يل ت
ٔصيل  ل يف التعممي، تقول املادة يف نصها ا الل "هذا يد دون إال

و يف جمال امحلاية  ٔخرى اليت تعمتدها ا ة ا لسياسات العموم
شمل  عية ل ج عية، هيدف هذا القانون إالطار ٕاىل تعممي امحلاية  ج

لهيا ا ن ال يتوفرون  اص ا لهيا(ٔش ن ال يتوفرون  اص ا ٔش ، )ا
ل التقليص من الفقر وحماربة الهشاشة ٔ قا". وذ من  . النص اكن دق

يل ما عندمهش حامية  الغاية هو التقليص من الفقر والهشاشة، الناس ا
ش، ما عندمهش ٕانتاج دام ٔهنم ما  كون عندمه  ش    .ٔصال وما ميك

ٔطفال ف ة عند احلكومة هتم ا ، ٕاذا اكنت السياسات العموم
ن هلم دراسهتم وما عندمهش  ٔو املعرضون لالحنراف، الطلبة ا املرشدون 
د  دم وماعندوش تقا يل ما معرو  سناو، املسنني ا قني تي شغل و
 ٔ يل  ات، ا ري ذ من هاذ الف الس ميوت وتيحسنوه اجلريان وٕاىل  و

شمل  ٔن احلكومة احلالية ما عندهاش يف تنطلب  عية،  ج هم امحلاية 
ة هتم هاذ الناس، والغاية من املرشع واخلطاب  لها سياسة معوم مج د الرب
ٔرجو مرة  لهيا، ف  عية ملن ال يتوفر  ج املليك هو توسيع امحلاية 

ولها ٕاطار - قانون ٔخرى استدراك هذا النقص احلاصل يف هذا ال   .بق
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

مك يف هذا التعديل ر رٔ   .السيد الوز
  

رالسيد  صاد واملالية وٕاصالح إالدارة وز   :ق
س   .شكرا السيد الرئ

ىل احملاور  دثو  ٔنه دامئا ت يل نفس اجلواب  يل ا ٔوال، اجلواب د
لسياسات القطاعية  لو  ٔنه واش غند دثو ب ٔربعة وهنا كنت عية ا ج

ٔو ال؟  ٔيضا يف هاذ قانون إالطار  عية  ج   يف امحلاية 
يل  ٔربعة ا حملاور ا ٔنه هاذ قانون إالطار غيتلكف  يل مت هو  يار ا خ
ٔوال املايل والتقين  لها  ل صاحب اجلال والتدبري د ات يف اخلطاب د

يفاش ل التدبري الزمين، واعطينا  ة د ٓخره ومن الناح رو  ٕاىل  ادي ند
ىل مدى مخس سنوات ٔمور    .هاذ ا

س اجللسة   :السيد رئ
لتصويت؟ ٔن نعرض هاذ التعديل  ريد  ٔمعو، هل  ٔستاذ    ا

سحب، شكرا   . ك
سحب ادي    .ٕاذن 

  :4املادة 
اءت ادي نعرض املادة كام  ٓن    :ا

  ؛32= املوافقون
د( 00= املعارضون ٔ   ؛)ال 
  .04= املمتنعون

  .شكرا

  :5املادة 
  .ٕالجامع: وافقونامل

  :6املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

   :7املادة 
لشغل، جبوج هبم ميقراطية  لكونفدرالية ا ٔهنا تعديالن  ش   .ورد 

  .اله اللكمة لمك لتقدمي التعديلني

سان شار السيد عبد احلق    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ٔول لمالءمة دامئا : التعديل ا   .ٔنه يتحيد ، كنطلبو"شغل قار"هو 
ني عن الشغل : والتعديل الثاين لباح داث تعويض  ٔن يمت ٕا هو 
  .وتعويض عن العطا

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر لسيد الوز   .اللكمة 
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رالسيد  صاد واملالية وٕاصالح إالدارة وز   :ق
س   .شكرا السيد الرئ

لتعديلني، سبق ا سبة  ل احلكومة ل ل موقف د لتعليل د لتطرق 
هيم  ٔنه  ىل  يد  ٔ فهاذ الباب، ف خيص فقدان الشغل، كنا قلنا البد من الت

ستفادة ديد رشوط  ة لت ن نصوص تنظميية ماج ٔن اك   .الشغل القار، وب
ني عن الشغل وهذا ل .. وف خيص الباح اك النقطة د كرنجعو 

ٔربعة   .املركزات ا

س اجللسةالسي   :د رئ
ادي ع  س   ..بعد 

ميقراطية  ل الكونفدرالية ا ىل التعديلني د ٔسيدي املوافقون  اله 
  :لشغل

  ؛04= املوافقون
  ؛25= املعارضون
  .09= املمتنعون

  .ٕاذن التعديالن مرفوضان

  :8املادة 
لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ٔهنا تعديل دامئا من مجمو ش   .ورد 

  .ة لمكاللكم

سان شار السيد عبد احلق    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ول يف اجللسة العامة،  ٔنه يلقى الق ٔمل  لجنة، ون ا هاذ التعديل فا طرح
إالصالح التدرجيي لنظام املقاصة هبدف ختصيص "التعديل يتعلق حبذف 

متويل التعويضات  مع  الهوامش املالية الناجتة عن الرفع التدرجيي 
ش منولوها "ورةاملذ ورة  ش نعطيو التعويضات املذ ظر  ٔن ن ، ال ميكن 

ش حتيدو  لفقراء، مفا ميك ه  يتو يتخصص  يل  مع ا من املقاصة، املقاصة ا
ش تعطي تعويضات   ..هلم 
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر   . موقف احلكومة، السيد الوز

ر  صادالسيد وز   :ية وٕاصالح إالدارةواملال  ق
س   .شكرا السيد الرئ

ٔمام ورش جممتعي  ا  ٔنه اح ٔساسية، هو  د النقطة  البد من توضيح وا
ن  ٔنه اك ىل  ه، خص نتوافقو  ش جنحو ف يل  بري، هو ٕاصالح ا
ن  ة، واك ظومة الص ن ٕاصالح م يف كنقولو اك بة،  ٔخرى موا ات  ٕاصال

ٔمور ف ل ا د العدد د ل وا ل احلاكمة ٕاصالح د ٔنظمة د  خيص سواء ا
ٔنه نظام  ىل  ن شبه ٕاجامع  ن ٕاصالح نظام املقاصة واك ٓخره، اك ٕاىل 

ه   . املقاصة هو نظام جيب ٕاصال
رو ٔنه موازاة مع هذا خصنا ند ا كنقولو ب ٔن نظام املقاصة يه دمع .. اح

ش  نو، ٕاذن% 80وال % 100لقدرة الرشائية، ولكن ما كمتش  يل حمتاج
مع يف  ستحق ا يل  ٔش كنقولو؟ خصنا ٕاصالح نظام املقاصة ومييش ا

د"ٕاطار تفعيل  عي املو ج ل  ، ٕاىل قلنا هاذ اليش حنيدوه ونبقاو "الس
ش   .ري كرنامكو فالنفقات ما ميك

د  ذوه بوا برية، وخصنا  لكفة  يف قلنا، عندو  ٕاذن هذا ٕاصالح، 
ل املسؤولية، واملسؤولية كون مشويل  الباب د ٔن إالصالح  لينا  تتحمت 

لها، خصها  ش يف احملل د يل ما كمتش لو ا ذوه من مجيع اجلوانب د و
  .تصلح، ومن مجلهتم صندوق املقاصة

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

لتصويت؟    نعرضو 
ادي  ميقر  ذنعرض هإاذن  ل إالخوان يف الكونفدرالية ا اطية التعديل د

لتصويت   :لشغل، 
ىل التعديل   ؛04= املوافقون 

  ؛24= املعارضون
  .04= املمتنعون

  .ٕاذن التعديل مرفوض
ادي ٓن    ..ا

  :8املادة 
ىل املادة  رفضت8املوافقون  يل قدم إالخوان  ٔنه التعديالت ا  ،.  

  ؛33= املوافقون
د( 00= املعارضون ٔ   ).ال 
  .04= املمتنعون

ل 8ٕاذن املادة  لسوافق    .هيا ا

ريم  ٔمعو  لطيف  شار اليس عبد ا ورد تعديل مقدم من السيد املس
ديدة    .مكررة 8ٕاىل ٕاضافة مادة 

  . اللكمة لمك

ٔمعو لطيف  شار السيد عبد ا   :املس
س،  لتعديالت السابقة، السيد الرئ هاذ التعديل عندو ارتباط 

ٔحسبه لتايل  هنا، و ام ب س و هو    .والغرض م

س اجللسةالسيد    :رئ
سحبو، شكرا   .ت
ك   .رك هللا ف
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لامدة  ٓن    .9ادي ندوزو ا
  

  :9املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

   :10املادة 
لشغل.. فهيا ميقراطية  ٔهنا تعديالن من الكونفدرالية ا ش   .ورد 

  .اللكمة لمك

سان شار السيد عبد احلق    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ٔول ٔوال، يتعلق : التعديل ا و  عية يه مسؤولية ا ج ٔن امحلاية  ب
ة وكنضيفو  ات الرتابية واملؤسسات العموم اد مسؤولية امجلا وبعد ذ 
ٔيضا حىت هام من مسؤوليهتم امحلاية  ٔن  عيني ب ج ىل الفرقاء  مسؤولية 

متع املدين عية وا   .ج
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
سشكرا ال    .سيد الرئ

ر   .اللكمة لمك السيد الوز

ر  صادالسيد وز   :واملالية وٕاصالح إالدارة ق
س   .شكرا السيد الرئ

عية مسؤولية مشرتكة بني  ج ٔن تعممي امحلاية  ىل  يف التنصيص 
ٔدوار،  اكمل يف ا ن  ٔنه اك ىل اعتبار  لني املعنيني،  و وخمتلف املتد ا

د ٔي وا ش جنحو  ٔنه  ل  ب د ٔي م لو،  اللزتام د الل  اكن يش ٕا
  .ىل تزنيل هاذ إالصالح -ال حما  -سيؤر زعام 

لني مضن  سبة لينا هوما دا ل ا  عيني، فاح ج وف خيص الفرقاء 
  .الهيئات العامة واخلاصة

س اجللسة   :السيد رئ
ريد لتعليق، هل  ع  س   ؟ .. بعد 

لتصويتاله التعدي.. نطرحو ادي   :لني، كنطرحو 
ىل التعديلني   ؛04= املوافقون 

لتعديلني   ؛26= املعارضون 
  .09= املمتنعون

  .ٕاذن التعديلني مرفوضني
ليمك ريض  ا يف التصويت، يف التصويت هللا    .د اح

لامدة  رجعو  ادي  رفضو، بعد رفض التعديلني،  ، 10ٕاذن التعديالن 
لتصويت   .ادي نعرضها 

  

  :10املادة 
  ؛31= املوافقون

د( 00= املعارضون ٔ   ؛)ال 
  .04= املمتنعون

ىل املادة  لس    .10ٕاذن وافق ا

  :11املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :12املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

   :13املادة 
ٔهنا تعديالن ش لشغل والثاين : ورد  ميقراطية  ٔول من الكونفدرالية ا ا

ٔستاذ اليس عبد ا ٔمعومن السيد ا   . لطيف 
لكونفدرالية   .اللكمة 
س   .لمك السيد الرئ

سان شار السيد عبد احلق    .املس
س   .شكرا السيد الرئ

روم ٕاضافة  ة والعطا"التعديل  ، ولمالءمة "التعويض عن الشيخو
س ٔنه السيد الرئ   ..مع التعديالت السابقة، 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر لسيد الوز    .اللكمة 
  . ال، هذا عندك جوج تعديالت

لشغل، والثاين، ال : تعديالن ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ٔول من مجمو ا
د د، وا ر، عندو وا   . السيد الوز

ل احلكومة   .املوقف د

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر    :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

ا ف خيص  ة والعطا"اح ا "الشيخو الش ما ، قدم تعديالت 
ن  ٔن اك ٔ هو  يل عندي  ش فهاذ املرشوع هاذ القانون إالطار، وا واردي
الش،  يش  وهش دا ث ما قدم ٔيضا تعديل ف خيص نظام املقاصة، ح

ىل نظام املقاصة ا تعديل  ٔيضا سبق لنا قدم   .ولكن 
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ع ٕاىل الر  س شبعد  ريدون  ل احلكومة، هل    ؟..د د
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ل الكونفدرالية ىل التعديل د   ؛04= ٕاذن املوافقون 
لتعديل   ؛21= املعارضون 

  .08= املمتنعون
يل ٔمني هو ا ري ا سمعو  ادي نبقاو  ٔمني يتحمل املسؤولية، راه    .. ا

لشغل ميقراطية  ل الكونفدرالية ا لس رفض التعديل د   .ٕاذن ا

ٓن لمك ادي ا ٔمعو، تقدمي التعديل د   .اليس 

ٔمعو لطيف  شار السيد عبد ا   :املس
لمالءمة فقط ٔنه تعديل  س،    .السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ن سحبو، ٕاذن مز   . ٕاذن ك

ن   .شكرا، مز

ٓن    :لتصويت 13ادي نعرض املادة ا

  :13املادة 
  ؛31= املوافقون

  ؛00= املعارضون
  .04 =املمتنعون

ىل املادة ٕاذن و  لس    .13افق ا

  :14املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :15املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :16املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :17املادة 
ٔهنا تعديالن ش لشغل، : ورد  ميقراطية  ل الكونفدرالية ا ٔول د ا

ٔمعو لطيف  ٔستاذ اليس عبد ا ل ا   . والثاين د
  .لتقدمي التعديل. .اللكمة لمك اليس

سان شار السيد عبد احلق    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

د  ٔنظمة التقا خنراط يف  لمالءمة، توسيع  ٔخرى  التعديل، مرة 
ستفادة من التعويض عن فقدان الشغل والعطا وعن  وتعممي 

ة   .الشيخو
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

رموقف احلكومة من ها   .د التعديل السيد الوز

رالسيد  صاد واملالية وٕاصالح إالدارة وز   :ق
س   .نفس التعليل، نعم السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

لتصويتادي    :نعرضو التعديل 
  ؛04= املوافقون

  ؛25= املعارضون
  .03= املمتنعون

لس رفض هاذ التعديل   .ٕاذن ا

ٔمعو، تقدمي ال  لطيف  لمكاليس عبد ا   .تعديل د

ٔمعو لطيف  شار السيد عبد ا   :املس
لمالءمة فقط ٔنه تعديل  س،    .سحب السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا، شكرا

ادي نعرض املادة  ٓن    :17ا
  ..املوافقون

   :17املادة 
ل الكونفدرالية   .ال، ما بغاوش.. إالخوان د

  ؛30= املوافقون
د( 00= املعارضون ٔ   ؛)ال 

  .04= تنعوناملم 
ىل املادة  لس    .17ٕاذن وافق ا

  :18املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :19املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ٓنٕاذن  ه ادي ا رم   :نعرض املرشوع 
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرشوع قانون  شارن   09.21ٕاطار رمق  - ٕاذن، وافق جملس املس
عية ج محلاية    .يتعلق 

لجم    .يعشكرا 
 .ورفعت اجللسة

 ---------------------------------------------------------------  
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الت: لحقامل وبة املسلمة لرئاسة اجللسة املدا   املك

I -  متمي القانون التنظميي  72.19مرشوع قانون تنظميي رمق يتعلق بتغيري و
لتعيني يف املناصب العليا رمق  ٔح02.12املتعلق   49اكم الفصلني ، تطبيقا 

ستور 92و   :من ا

ٔصا واملعارصة )1   :فريق ا
س احملرتم،   السيد الرئ

  ن،والسيدات والسادة الوزراء احملرتم
شار    ،نون احملرتموالسيدات والسادة املس

راسة  ٔصا واملعارصة مبناسبة ا مس فريق ا ل  ٔتد ٔن  رشفين 
ىل مرشوع قانون تنظميي رمق  متمي ي  72.19والتصويت  تعلق بتغيري و

لتعيني يف املناصب العليا رمق  ، تطبيقا 02.12القانون التنظميي املتعلق 
ستور 92و 49ٔحاكم الفصلني    .من ا

ا يف  ال امل حفظه هللا، قد د ٔن  ىل  يد  ٔ يف البداية البد من الت
ام مبراجعة معيقة  لق تاح الربملان احلكومة  ملعايري خطابه السايم مبناسبة اف

ىل  ومساطر التعيني يف املناصب العليا، مبا حيفز الكفاءات الوطنية 
اذبية ٔكرث  ة وجعلها  ره، متت . خنراط يف الوظيفة العموم ىل ٕا و

ىل مرشوع قانون تنظميي رمق  متمي القانون  72.19املصادقة  يتعلق بتغيري و
لتعيني يف املناصب العليا رمق    .02.12التنظميي املتعلق 

ٔن هذا يف  ،ويف هذا الصدد نود ىل  يد  ٔ ٔصا واملعارصة، الت فريق ا
ة واملناصب  متمي الحئة املؤسسات العموم املرشوع قانون تنظميي هيدف ٕاىل 

لهيا يف امللحق رمق  لقانون التنظميي رمق  2العليا املنصوص  ، 02.12املرفق 
الل   :وذ من 

لتج "ٕاضافة  - 1 احملدثة مبوجب القانون رمق " هزيات العامةالواك الوطنية 
ذه الظهري الرشيف رمق  48.17 ف يونيو  21بتارخي  1.19.83الصادر ب
، 02.12من القانون التنظميي رمق  2من امللحق ) ٔ (، ٕاىل البند 2019

ة اليت يمت التداول يف  ي حيدد الحئة املسؤولني عن املؤسسات العموم وا
هنم يف جملس احل ٔن تعي   كومة؛ش

صيب  - 2 متثيليات إالدارية اجلهوية القطاعية"ٕاضافة م " رؤساء ا
متثيليات إالدارية اجلهوية املشرتكة"و احملدثني مبوجب املرسوم رمق " رؤساء ا

سمرب  26الصادر يف  2.17.618 ثاق وطين  2018د المتركز لمبثابة م
 02.12ميي رمق من القانون التنظ  2من امللحق رمق ) ج(إالداري، ٕاىل البند 

ة اليت يمت  ٕالدارات العموم ي حيدد الحئة املناصب العليا  ر، ا سالف ا
ٔهنا يف جملس احلكومة ش   .التداول 

سعي  ٔن الغاية من هذا التعديل املقرتح،  ىل  ٔيضا،  يد  ٔ كام جيب الت
بة  ل موا ٔ ٔهيلها من  ىل ت و الالممركزة والعمل  رتقاء مبصاحل ا ٕاىل 

ىل اجلهوية املتقدمة، مع تعزز الت  لمملكة، القامئ  نظمي الرتايب الالمركزي 
و والهيئات الالمركزية،  ليات التعاون والرشاكة بني املصاحل الالممركزة 

متثيليات إالدارية اجلهوية القطاعية ورؤساء  الل ختويل رؤساء ا الس من 
ص متثيليات إالدارية اجلهوية املشرتكة اخ ٔداء ا اصات تقررية متكهنم من 

ري  حهم وضعية مماث ملد ل، مع م ٔم ه ا ىل الو ور املنوط هبم  ا
  . إالدارات املركزية

ل  ٕالجياب  ٔصا واملعارصة نصوت  عتبارات فٕاننا يف فريق ا ولهذه 
  .هذا املقرتح

  :العدا والتمنيةفريق  )2
س احملرتم،   السيد الرئ
  لوزراء احملرتمون،السيدات والسادة ا

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ارسة  مس فريق العدا والتمنية يف ٕاطار ا ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

ىل  متمي  08.21مرشوع القانون التنظميي رمق والتصويت  يقيض بتغيري و
لتعيني يف املناصب العليا تطبيقا 02.12القانون التنظميي رمق   املتعلق 

ستور 92و 49ٔحاكم الفصلني    .من ا
ٔساس ٕاىل ٕاجراء حتيني لقامئة املؤسسات واملقاوالت  ٔمر  يتعلق ا
لس  هيا يف ا ة إالسرتاجتية اليت يمت التداول يف تعيني مسؤو العموم
ٔهنا يف جملس  الوزاري وكذا الحئة املناصب العليا اليت يمت التداول يف ش

  .احلكومة
ر مضن الحئة ويف هذا إالطار  مت ٕادراج صندوق دمحم السادس لالس

سرتاتيجية ة  مؤسسة احلسن الثاين "وتغيري امس  املقاوالت العموم
لية ا ال السلطة التابعني لوزارة ا عية لفائدة ر ج ٔعامل  ضافة "ل ٕ  ،

ة "املوظفني"عبارة  ة مضن الحئة املؤسسات العموم در ، ويه مؤسسة م
سمية سرتاتيجي وع رش الهيئة املالية املغربية امللكفة مب "ة، كام مت تغيري 

ار البيضاء ار البيضاء"ٕاىل  "القطب املايل   "هيئة القطب املايل 
ٔن تعيني  سرتاتيجية اليت يمت التداول يف ش عتبارها من املقاوالت 

لس الوزاري هيا يف ا   .مسؤو
سمية  ل"كام مشل التعديل تغيري  لتجهزي والنقلا ٕاىل  "س العام 

ك واملاء" لوجس لتجهزي والنقل وا لس العام  وهو يندرج مضن الحئة  "ا
ٔهنا يف جملس  ة اليت يمت التداول يف ش ٕالدارات العموم املناصب العليا 

  .احلكومة
لنظر ٕاىل ون معليات التغيري والتمتمي اليت خيضع لها القانون التنظميي  و

لت  واصل ودوري ومببادرة من املتعلق  شلك م عيني يف املناصب العليا تمت 
رها يفاحلكومة  متيزي بني ما يندرج يف ٕاطار املؤسسات  اليت تعمل تقد ا

سرتاتيجية واملناصب العليا اليت يمت التداول يف  ة  واملقاوالت العموم
ٔهنا يف جملس احلكومة، مما جيب ٕاجياد صيغة معينة ٕالجراء هذا التح  يني ش

  .شلك تلقايئ
ىل مرشوع القانون  ٕالجياب  وسنصوت، يف فريق العدا والتمنية، 

ي حنن بصدد دراسته   .التنظميي ا
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ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

  :الفريق احلريك) 3
س احملرتم،  السيد الرئ

  ن،موالوزراء احملرت  السيدات والسادة
شار    ن،ون احملرتموحرضات السيدات والسادة املس

اقشة رش  لمسامهة يف م مس الفريق احلريك  ٔتناول اللكمة  ٔن  فين 
متمي القانون التنظميي رمق  08.21مرشوع قانون تنظميي رمق " يقيض بتغيري و

لتعيني يف املناصب العليا 02.12 ي تقدمت به احلكومة يف "املتعلق  ، وا
ستور، واستكام ل حتسني ٕاطار مواص اجلهود املبذو لتفعيل مضامني ا

ٔن العام ظومة تدبري الش   .م
متمي  ٔيدينا ٕاىل تغيري و ي بني  وهيدف مرشوع القانون التنظميي ا
لهيا يف  ة وإالسرتاتيجية املنصوص  الحئة املؤسسات واملقاوالت العموم

لقانون التنظميي رمق  1امللحق رمق  لتعيني  02.12املرفق  املتعلق 
لس ملناصب العليا اليت يمت الت هيا يف ا ٔن تعيني مسؤو داول يف ش

دراج  ٕ ر"الوزاري، وذ  ، احملدث "صندوق دمحم السادس لالس
سمية ) ب(يف البند  76.20مبوجب القانون رمق  من هذه الالحئة، وتغيري 

ال السلطة التابعني " عية لفائدة ر ج ٔعامل  مؤسسة احلسن الثاين ل
لية ا سمية " لوزارة ا عية مؤ "ب ج ٔعامل  سسة احلسن الثاين ل

لية ا ال السلطة واملوظفني التابعني لوزارة ا ، وكذا تغيري "الفائدة ر
ار البيضاء"سمية  " الهيئة املالية املغربية امللكفة مبرشوع القطب املايل 

سمية  ار البيضاء"ب سمية "هيئة القطب املايل  ٕالضافة ٕاىل تغيري   ،
لس الع" لتجهزي والنقلا الواردة مضن الحئة املناصب العليا " ام 

ٔهنا يف جملس احلكومة،  ة اليت يمت التداول يف ش ٕالدارات العموم
لهيا يف البند  سمية  2من امللحق ) ج(املنصوص  لتجهزي "ب لس العام  ا

ك واملاء لوجس   ".والنقل وا

س،   السيد الرئ
  حرضات السيدات والسادة احلضور،

لتعيني يف املناصب العليا،  02.12رب القانون التنظميي رمق يعت املتعلق 
ٔن  ت من  ٔمه القوانني التنظميية اليت مك ني، من  وشهادة العديد من الباح
ىش  ذية، مبا ي ىل مستوى السلطة التنف ستوري  ترتمج فعليا إالصالح ا

ىل تعزز ا ة  ستور اجلديد املب حلاكمة اجليدة يف مع الفلسفة العامة 
ة  ادئ الشفاف كرس م حملاسبة و التدبري العمويم وربط املسؤولية 
ٔسسة  ستحقاق، واليت تعترب م اكفؤ الفرص و والزناهة واملساواة و

ٔمه لبناهتا   .التعيني يف املناصب العليا من 
ة  ٔمهية هذا القانون اعتبارا ملاكنة املؤسسات واملقاوالت العموم مكن  كام 

ة، يف صادية، ودورها يف ترصيف القرار السيايس من  ق  املنظومة 
ات إالدارية يف ترصيف  ة املرتبطة ببعض الب ور املناصب السام واعتبارا 
د ماكنة إالدارة  ٔ ىل  ث ال ختفى  نية، ح ة  ة من  السياسات العموم

ذية ة السلطة التنف ة يف ب   .العموم

س،   السيد الرئ
و من تعترب امل  ليه ا ي تعول  يس ا سؤولية إالدارية مبثابة احملك الرئ

ة يف تدبري  ة وشبه العموم ة بني املرافق العموم شطة املوز ٔ الل ا
عية  ج صادية و ق ارشة مبسلسل التمنية  ة واملرتبطة م شطهتا اليوم ٔ

  .والسياسية
ٔمهية اليت يوهيا حزبنا ملنظومة  مكن ا ىل ومن هنا  يار والتعيني  خ

ث  اصة إالسرتاتيجية مهنا، ح ة و ة والشبه العموم رٔس املؤسسات العموم
مي لتزنيل  شخيص وتق ام ب ة لرضورة الق ة املل ملناسبة، ٕاىل احلا ندعو، 
ت اليت  ىل ٕاجيابياته، ومدى الصعو لوقوف  هذا النص القانوين التنظميي 

ليات ٔفق  تعرتض تطبيقه، والبحث عن  متكن من جتاوز بعض هفواته، يف 
فع بع التمنية والريق  امليض قدما يف مسلسل إالصالح إالداري ببالد وا

ت ىل املستو ٔ   .هبا ٕاىل 
اللته  رب عهنا  لتعيني يف املناصب العليا، واليت  ة  وشلك الرؤية امللك

ٔكتور  ا2020يف خطابه يف التاسع من  لق ا احلكومة  ني د م مبراجعة ، 
معيقة ملعايري ومساطر التعيني يف املناصب العليا مبا حيفز الكفاءات الوطنية 
اذبية، مسارا معليا  ٔكرث  ة، وجعلها  خنراط يف الوظيفة العموم ىل 
ٔسس احلاكمة اجليدة ويعزز  كرس  ارطة طريق ٕالصالح هذه املنظومة مبا  و

ستحقاق والكفاءة وال  اكفؤ الفرص و ادئ  ةم   .شفاف
تالية ومسمترة، سواء  ستوجب تعديالت م ٕان طبيعة هذه املنظومة، 
ستوجب وضع  هبا، مما  رت ىل مستوى  ٔو  ىل مستوى املؤسسات 

س ورشوط حمددة النتقاء و مرجعية لها  ىل مقاي طق معني وتعمتد  م
هتا راتب   .املؤسسات و

ملالءمة والتحيني، ف ل التعديالت مرتبطة فقط  ٕاننا نعلن ولكون 
ٕالجياب ىل هذا املرشوع  ا    .جتاوبنا وتصوي
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

II - عية 09.21ٕاطار رمق  - مرشوع قانون ج محلاية    :املتعلق 

دي جشري )1 ٔمعو والسيد  لطيف  شاران السيد عبد ا   :املس
شرت  عي حلزب التقدم و ج متوقع  طلق ٕانطالقا من ا ية، ومن م ا

لحامية  ام  ل وضع نظام اكمل وشامل و ٔ رافع من  ٔن حزبنا يطالب و
عتبار ذ ميثل  عية،  ش اليويم ملاليني "ج حتوال معيقا يف املع

ات املستضعفة من شعبنا لف سبة  ل  ".املواطنات واملواطنني، وال س 
ٔنه سيع ىل  ه،  يارات احلزب ومهن طلق اخ لنظر ٕاىل ومن م مل، 

ل لهذا  ٔم ه التفعيل ا ٔن توا ت املتعددة اليت ميكن  د ت والت الصعو
رتقاء جبودة  هنا حتدي  ٔرض الواقع، ومن ب ىل  ري  متعي الك الورش ا
الل  ه، من  ىل املسامهة يف توفري اكفة رشوط جنا عرضنا الصحي، 

عتبار ة والعملية و ٔن هذا الورش حيتل  حسن تدبري ٕاجراءاته التطبيق
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ذ عرشات السنني  ث طالبنا م متعي، ح ه ا ماكنة مركزية يف مرشو
لب  ة العليا  وازن ومستدام، تعترب املصل عي م ثاق اج ببلورة مرشوع م

ٔهدافه ادئه و طلقاته وم ٔسس م وما يتطلب ذ من حتمل . من 
الل العرشية املا ٔنه مل يظهر لنا،  ستعداد املسؤولية، خصوصا  ضية 

ذ سنوات ي تعرث م عي ا ج رسيع احلوار    .الاكمل ل
ال  هودات اليت بذلها  اليا ا مثن  ٔن  سعنا، واحلا هاته، ٕاال  وال 

ٔجر  ىل رضورة  ٔكدت  الل خطبه اليت  ٓمرة من  ، وتوجهياته ا ة ٔ امل
مل عية  ج ىل تعممي التغطية  غرب، بدءا من وتزنيل إالجراءات املنصبة 

يد يف   2018يوليوز  29اخلطاب املليك السايم مبناسبة عيد العرش ا
داث  ٕ ي طالب  د"ا عي املو ج ل  جناح احلوار  "الس ٕ والتعجيل 

عية، ومرورا  صادية واج ٔبعاد ودالالت سياسية واق عي ملا  من  ج
 2020يوليوز  29يد يف خلطاب املليك السايم مبناسبة عيد العرش ا 

الل  عية مجليع املغاربة،  ج لن عن ٕاطالق معلية تعممي التغطية  ٔ ي  ا
ر  ، وذ ابتداء من ينا ، ووصوال ٕاىل 2021امخلس سنوات املق

رشيعية  ٔوىل من السنة ال ورة ا تاح ا اخلطاب املليك السايم مبناسبة اف
رشيعية العارشة ٔكد  ،2020ٔكتور  9يف  اخلامسة من الوالية ال ي  ا

انب رضورة  عية ٕاىل  ج ٔن تعممي التغطية  ش سبات امحلائية  وعزز املك
ري عي الك ج ية لهذا الورش  دة زم ٔج ونعلن يف نفس الوقت،  ،حتديد 

اء به مرشوع  املتعلق  09.21إالطار رمق  - قانونالاخنراطنا ودمعنا ملا 
عية، وا ج ىل جلنة املالية والتخطيط والتمنية محلاية  ي عرض اليوم 

لسنا صادية مب   .ق
احئة  د"فٕاذا اكنت  متع " 19-وف يان ا زلت بثقلها وزعزعت  قد 

عي  ج صادي و ق ان  رت يف الك ٔ ٔرواح و بري من ا ٔودت بعدد  و
ىل احل زحي الستار  متع و ٔن توقظ ا وهنا استطاعت  ا والنفيس، فٕان 

ت  لمنظومة الصحية واملستو ة وتظهر التدهور العميق  ق عية احلق ج
رة الفقر والهشاشة و  ،اخلطرية لتوسع دا متع وا يان ا ة  زعز مما هيدد 

  .معا
ة،  ا ىل مستوى التغطية والن ت والضعف  ش ٔظهرت مدى ال ف

دم مال ري املهيلك و دم ٕادماج القطاع  دد منءوكذا  ٔنظمة رمغ  مة  ا
صادية والعدا  ق سيق ملتطلبات التمنية  ليات الت تعددها، وغياب 
ٔجرٔة  الية، اليت يه بدون شك من مركزات ٕاعامل و عية وا ج

منوذج التمنوي اجلديد   .ا
ر بعض اجلهات اليت  ٔيقظت كذ ضام كون هذه الهزة قد  ٔن  ومتىن 

ب اكن، يف تعرث مسا ٔي س ٔساسية من سامهت، ب ر استكامل جوانب 
عية، مكرشوع قانون رمق  ج ظومة امحلاية  مبثابة مدونة  109.12م

متمي القانون رمق  63.16لتعاضد ومرشوع قانون  مبثابة  65.00بتغيري و
ٔساسية ومرشوع قانون رمق  يتعلق مبزاو  25.14مدونة التغطية الصحية ا

ات الصحية اويل املنت   .ن حمرضي وم

عية  ج لجن  رفوف ا جزت وحورصت  هذه املشاريع اليت اح
ري  ات  الفات ورصا ب  س دة سنوات،  ذ  شارن م لس املس مب
ٔدوات  ري عن إالصالح املهيلك ب ٔ ٔن لك ت ورو  احئة  ٔظهرت  ة،  طق م

نيا عية ا ج ات  اليا الف مي تؤدي مثنه  ٔحوال، فلن . التق ويف مجيع ا
  . يف صاحل الوطنكون ذ

ٔنه ميكن اعتبار مرشوع قانون رى  حن  املتعلق  09.21ٕاطار رمق  - ف
لس الوزاري ليوم  ليه ا ي صادق  عية، وا ج ر  11محلاية  فربا

ٔساسية وإالطار  2021 لبنة ا شارن، ا ىل جملس املس الته  ل ٕا ق
عية وحتق  ج لحامية  ٔهداف املرسومة، املرجعي لبناء مرشوع وطين  ق ا

عية،  ج ق العدا  ٔرس املغربية وحتق ويف مقدمهتا دمع القدرة الرشائية ل
ٔمهية مرشوع القانون إالطار  ٔن  مكن يف مسامهته يف  09.21عتبار 

ىل مجيع املغاربة عية  ج   .ورش تعممي التغطية 
رخيي طموح يصب يف قلب ضامن الكرامة االٕ  سانية، وهو مرشوع 

عية وضامن امحلاية  ج ق املساواة والعدا  ويندرج يف صلب حتق
  .لمواطنني
عية،  ،لكن ج المات الهشاشة  ٔمه  شري ٕاىل بعض  ٔن  البد لنا 

احئة  ٔكرث  عية، واليت عرهتا  ج يان رصح امحلاية  د"اليت هتدد  -وف
ٔن"19 ٔن من املغاربة ال يتوف% 60: ، واملمتث يف  د، و ىل التقا رون 
ٔن % 46 ٕالضافة ٕاىل  عية،  ىل تغطية اج مليون  15مهنم ال يتوفرون 

دون من نظام  ستف د"من املغاربة  ه )RAMED" (رام ي تضخ ف ، ا
و  عدمة، % 75ا ه إالجاملية، وهذا لكه، يف ظل فعالية شبه م من لكف

عية ببالد من ج ظومة امحلاية  ت وضعف يف مستوى  ملا يطبع م ش
ة ا   .التغطية والن

ابعة الربامج  مي وم دم تفعيل تق ر، و ٓ هذا جبانب ضعف دراسة ا
ىل  ٔثريها املبارش  نت عن ضعف حاكمهتا، رمغ ت ٔ املتعددة القامئة، واليت 

متع ل ا عي دا ج سك  ىل ال ش املواطنني و مما يربر  ،مستوى 
ي حنن بصدد 09.21مرشوع القانون إالطار  شديد الباب الثالث من ، ا

ٔن  لني يف الش ليات احلاكمة بني خمتلف الفا ىل  اقشته،  دراسته وم
عي   .ج

ٔساسا  اه جبدية ومسؤولية لهذه إالشاكالت املرتبطة  ن ٔن يمت  ومتىن 
حلاكمة ة و ا   .لن

ج لضامن  ىل صندوق  ار بتوفر  ف ىل فٕاذا حق لنا  عي و
ريها من املؤسسات ذات الطابع  عي و ج ياط  ح ظامت  صندوق م
ٔداء واحلاكمة  ة ا ه ٕاىل ضعف جنا ٔن نن عي، فالبد لنا  ج
ات  لقطا اسب وجحم إالماكنيات املرصودة  املؤسساتية، اليت ال ت

ام شلك  عية    .ج
ح عية مر ج ٔداء املؤسسات فهل املنخرطون يف الصناديق  ون 

قل لرؤية  ال؟ وهل املواطن املغريب جيد ضالته عندما ي يف هذا ا
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سبة  ح ل دوية هبدف العالج؟ وهل هو مر ٔ نائه ل ٔو عند اق ب  الطب
ٔصال  التعويضات عن املرض اليت يتلقاها من خمتلف الصناديق اليت يغذهيا 

  مبساهامته واشرتااكته؟
يد ال ٔ د والضامن ٔن جتربة ا! لت ٔنظمة التقا ملواطن املغريب مع تدبري 

ٔمني عن املرض،  عي والت ٔن ملفات يه جتربة مررة، ... ج حبيث 
ٔو لضعف التعويض  ٔخر يف التعويض  لت ٔو  لتلف  كون عرضة  البا ما 

لمواطن... عن املرض سبة التعويض ة  ة اليوم ريها من املعا   .و
ٔهداف املرش  ر امللموس ورمغ التنويه ب ٔ ٔكرث ل اه  ن رة  لينا ٕا وع، 

ٔن املواطن ال هتمه لك هذه  اة املواطنني،  ىل ح لهذا النص القانوين 
ستفادة  رشيعية، بقدر ما هتمه  ات القانونية وال املؤرشات الرمقية، واحلي
عية اليت تضمن  الكرامة  ج ٔشاكل امحلاية  املثىل والفضىل من خمتلف 

اته يف وا ىل وضع ٕاسقاطات لطمو ل،لقدرة  ىل املستق ش الكرمي   الع
ٔمل وثقة وتفاؤل   .ب

عي  ج سك  وهو يف ... ٕان املواطن املغريب يطمح يف حتقق ال
ٔن امجليع  رشية معينة، ب ة  ٔفراد مجمو ى  لشعور املشرتك  ق  تعريفه حتق

دة" نة وا دا ومشرت " ميتطون سف سمون مصريا وا ومن هذا ... اكويق
يار امجليع، وشلك  نة واملصري من اخ كون السف ٔن  املنطلق، يتعني 
ة اتفاق وتوافق  نة ن ادة الر والسف كون ق ٔن  طوعي وٕارادي، و

  .دميقراطي
د ال حما يف  سا عي س ج سك  ل والتعريف الفلسفي وإالجرايئ 

لني يق الفا و و الت ا ه تد ٔي والرٔس. توج ل  عي م م ج امل 
مي والتقومي املسمتر ه والتق م والتوج ه   .رٔسامل، حيتاج ٕاىل العناية و

ة  ق مجمو روم حتق ه،  ٔو عدد ا دمج م ٔمام مرشوع م ٔننا  رى ب حن  ف
ديد  منوي  ين منوذج  ات الكربى اليت تندرج مضن طموح ت من إالصال

ىل مزيد من املساواة والعد عيةمركز  ج   .ا 
اري  ٔمني إالج لت بتة، انطالقا من تعممي التغطية  وجيب السري خبطى 
اح لها، من  عن املرض، ومرورا حبامية الطفو املمتدرسة، وتوفري فرص الن
دة  ستفادة من التعويضات العائلية، مفرورا بتوسيع قا الل توسيع 

د، وتعممي الولوج  ... لتعويض عن فقدان الشغل، املنخرطني يف نظام التقا
ري ريها من الرافعات املمك واملعززة لهذا الطموح الوطين الك وهو تعزز : و

  .مقومات املواطنة املشرتكة واحلقة
ري  ات هامة وموازية، ومن مضهنا ٕادماج القطاع  وهو فاحتة ٕالصال

لوصول ٕاىل  اري 22املهيلك  د من التغطية الصحية إالج ة يف مليون مستف
ري مسبوق سيلكف ٕاجامال حوايل  ،2022ٔفق سنة   51وهو مرشوع 

  .مليار درمه سنو
عي ج لني يف القطاع  د املتد ويه البوابة حنو  ،ويتعني كذ توح

ه التمنية حنو  ٔمهها ٕاصالح النظام الرضييب، وتوج ات کربی، من  ٕاصال
لسوق  لق القمية املضافة النوعية وشجيع إالنتاج الوطين والعناية 

لية، والسري به حنو مزيد من العدا والتاكفؤ ا   .ا
ح حوار وطين مسؤول وهادف مع املشغلني  والبد كذ من ف

شغيل ٔنظمة ال لسري حنو ٕاصالح  متع املدين  ت وا   .والنقا
ٔن يندرج يف ٕاطار فلسفة  عية جيب  ج ظومة امحلاية  ٔن ٕاصالح م

امة، اة حقوق العامل  واسرتاتيجية  ٔوسع، يضمن رشوط مرا ويف مسار 
دهتا  اة ظروف معل املقاو ومسا اصب الشغل، ومرا ىل م واحلفاظ 

عية ج صادية، ومن قدراهتا  ق هتا  منو والرفع من تنافس   .ىل ا
دات  ستفادة من مسا د"خفالل حتيني لواحئ  ٔن " 19-وف اتضح 

ٔو مليون خشص يعملون يف 5حوايل  ون  لهبم حرف ٔ ري املهيلك، و  القطاع 
جولون ة م ٔو  ة يف الرصيف  ٔو  البا ما حيتاجون . جتار صغار  وهؤالء 

روا الربءٕاىل مال سا عي حىت  ج عية لوضعهم املهين و   .مة اج
شتغل يف واحضة  ة  ينا كذ مقاوالت ومؤسسات ٕانتاج ولكن، 

رشية ها هنار وشغل موارد  برية، وحنن هنا ا الغ مالية  روج م مة، و
دث عن قرابة  و جراء هترب العديد  40نت دها خزينة ا مليار درمه تتك

عية ج ة من مسؤوليهتا    .من املؤسسات إالنتاج
الف وال يؤدي ... والعاملون هبذه املؤسسات واملقاوالت يعدون 

لاكد ٕاال قرابة  د، كام يطرح مليار درمه لص  7ٕاىل  6عهنم  ناديق التقا
ٓخر ٔمني ٕاشاكال  ٔن ... الت ٔخرى عند فقدان الشغل،  وتطرح ٕاشاكالت 

ٔن  رشد والهشاشة، كام  ل العاملني يف هذه املؤسسات يصبحون عرضة 
ٔساوية، جراء حرماهنا  ا م ٔوضا هتا  ش من  الطبقة العام الزراعية، تع

ستفادة من احل عية ومن  ج ٔجورمن امحلاية  ٔدىن ل   .د ا
ٔجرٔة البعد التنظميي  ، جبانب  ٔن هذا املرشوع، حيتاج يف تفعي و
هتا، وخصوصا  س ٔ رشيعي، ٕاىل تدابري نوعية لتحسني ظروف العمل و وال
متيزي ضد املرٔة يف جمال الضامن  يف اجلوانب املرتبطة بتقليص مظاهر ا

صادي و ق لس  هيا ا ٔشار ٕا عي، واليت  يئ يف ج عي والب ج
عية يف املغرب يف سنة  ج كون 2018تقرره حول امحلاية  ث  ، ح

ٔو بدوام جزيئ،  ٔو املؤقت  ٔو العريض  ري املنظم  لعمل  املرٔة عرضة 
عية  ج ٔنظمة امحلاية  شلك اكمل  ات اليت ال تغطهيا  وخصوصا يف القطا

ة التقليدية، ( ة والصنا شطة...) الفال ٔ ة اليت ال ترتتب  وا سويق ري ال
عي  ج اية (عهنا حقوق الضامن  ٔطفال ور العمل املزنيل وحضانة ا

اص املعالني ٔش لتغطية ...) ا قرة  ريها من مظاهر الهشاشة املف و
عية املناسبة   .ج

ىل امحلاية  ٔن الرهان  بري،  ىل الطفو هو رهان  ٕان الرهان 
لطفو امل  عية  ٔطفالنا، بدون ج اح  ٔدىن رشوط الن متدرسة، وضامن 

ل ر يف املستق لغ . مزي، هو اس كفي م لكن، يف الوضع احلايل، هل 
لطفل لتوفري رشوط اجلودة؟ هذا جبانب مطلب جتويد  300 درمه 

ة   .دمات املدرسة العموم
سان،  ظومة حقوق إال وحيتل احلق يف الشغل وضعا مركز يف م
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ستور املغريب عتباره  رسه ا ٔساسيا، وهو ما  عيا  صاد واج حقا اق
ىض الفصل  ٔنه  31مبق ىل  ي ينص  ستور ا و (من ا تعمل ا

ة؛  ىل تعبئة لك الوسائل املتا ات الرتابية،  ة وامجلا واملؤسسات العموم
ىل قدم املساواة، من احلق يف سري استفادة املواطنات واملواطنني،  : ... لت

صب شغل،  ىل م ة يف البحث  مع من طرف السلطات العموم الشغل وا
ايت شغيل ا   ...). ٔو يف ال

ة الشباب  اطر املرتبطة بف لحامية من ا ٔية ٕاشارة  نا مل نالحظ  لك
لهيا يف هذا القانون، فاملادة الثانية من مرشوع  مضن التعويضات املنصوص 

لحامية  ٔخطار القانون إالطار تقدم تعريفا  شمل امحلاية من  عية،  ج
متتع  ٔرس اليت ال  ، ومتكني ا لطفو ٔخطار املتعلقة  ٔمراض وامحلاية من ا ا
ة  ٔخطار الشيخو ستفادة من التعويض وامحلاية من  هبذه امحلاية من 
ٔخطار فقدان الشغل، دون ٕاشارة ٕاىل عنارص امحلاية من  وامحلاية من 

لبط اطر املرتبطة  اطر املرتبطة بظاهرة ا ة الشباب، وكذا ا ى ف ا 
، والوقاية من اجلرمية، وتعريضهم )délinquance(احنراف الشباب 

ت خلصوص الشا ري الالئقة، و   . لمعامالت 
رامة املواطن  سرتاتيجي من لك هذه املنظومة هو  ٕان الهدف 

لمواطنني اية وامحلاية  ا القانون إالطار هو وهذ. املغريب وضامن حسن الر
و ومؤسساهتا، جبانب احلكومة وإالدارات  زة ا ٔ ل  ظم لتد قانون م

متع املدين ومعوم املواطنني ات الرتابية والقطاع اخلاص وا ىل لك  ،وامجلا و
ه ه وسامهوا يف ٕاجنا ٔن ينخرطوا ف ٔفرادا ومؤسسات    .املغاربة، 

ن والرشاكء مساهام د لني واملستف ديدة يف هذا املرشوع، فللفا ت 
ٔن هذه املشاريع ستحتاج ٕاىل مزيد من  الهتم، خصوصا و ويتعني تنظمي تد

عي ج   .التضامن والتاكفل 
ىل  ىل التغلب  ٔكرث قدرة  يد  ٔ لت سك، سيكون  ضامن وم مفغرب م

ال ه مستق ة اليت ستوا عية والبي ج صادية و ق ت    .الصعو
ه  ٔن التو ىل املالحظات اجلوهرية و ل، حييلنا  جيايب حنو املستق

  :التالية
ٔن حتقق ما الزتمت به بني سنوات  و   2021ٕاذا ما استطاعت ا

ٔساسية لهذا املرشوع الطموح 2025و لمركزات ا   : ٔجرٔة الفعلية 
ٔقصاه هناية : ٔوال ل  ٔ ارية، يف  ، 2022تعممي التغطية الصحية إالج
ىل املرض، سواء ملي 22لصاحل  ٔسايس  ٔمني ا د ٕاضايف من الت ون مستف

شفاء والعالج؛ س ٔو  واء،  ب وا   ما يتعلق مبصاريف التطب
شمل ما يقارب سبعة : نيا ماليني ) 7(تعممي التعويضات العائلية ل

د مهنا ثالثة  ستف راسة،  ٔرسة؛) 3(طفل يف سن ا   ماليني 
خنراط يف نظام ال : لثا د حلوايل مخسة ماليني من املغاربة توسيع  تقا

دون من معاش؛ ستف ن ميارسون معال وال    ا
ىل فقدان الشغل : رابعا ىل التعويض  ٔمني  ستفادة من الت تعممي 

ىل معل قار ن يتوفرون  لمغاربة ا سبة    .ل

ٔن  ٔزيد من نصف قرن، ونظن  ذ  ها م ات جوهرية انتظر ويه ٕاصال
ة هذا امل  رب مصداق ه  متثل يف توفري الرشوط املوضوعية ٕالجنا رشوع 
لتدرج ل و   .مرا

ٔرض الواقع إالجراءات العملية لتفعيل  ىل  ليا  ٔن تظهر  وجيب 
عية  ج صالح املنظومة  ٕ ٔهداف املرتبطة  املرشوع، ببلورة املبادئ وا
ٔن املواطن املغريب  يل،  ، وشلك ملموس و الل مخس سنوات املق

تاج ٕاىل مالمسة مسار واحض وشفاف بعيدا عن الوعود الفضفاضة، مع حي 
ان،  ٔح ٕاصدار القوانني واملراسمي وإالجراءات اليت ال تعرف، يف كثري من ا

ا وجوهرها ذها مع رو ٔو قد ال يتالءم تنف ذ،    .طريقها ٕاىل التنف
ات  وي لبلورة التو ٕان التغطية الصحية حتتاج ٕاىل حوار جممتعي ح

 ٔ ةا لكن، من رشوط ٕاجناح املرشوع توفري . ساسية إالصالح قطاع الص
لمنظومة  وية العميقة  ات الب نظام متوييل قار، يضمن استدامة إالصال

لك   .الصحية 
ٔنظمة ختصيص قوانني  كام يتطلب جتاوز ٕاشاكليات التوازن املايل لهذه ا

عية، اليت ختضع ملسطرة مصاد ج لحامية  اصة  لقوانني مالية  قة مماث 
ٔنظمة املقارنة كفرسا ىل غرار بعض ا وهو ما متت إالشارة ٕاليه يف . املالية، 

ر، يوم  ر  22عرضمك، السيد الوز لجنة 2021فربا اليا ،ٔمام ا   .ومثنه 
عية  ج لتغطية  ارب املقارنة الناحجة اليت استطاعت بناء نظام  والت

سمتد قوهتا من اقرتا اء متوييل قار وشفاف، القوية،  ن الفكرة والفلسفة ب
ىل قمي التضامن وإالنصاف،  قي، وركز  ىل ٕاصالح رضييب حق يعمتد 

و متوييل من مزيانية ا هود املايل وا   .جبانب ا
ة قوية  ات رضي ين ٕاصال ٔن من رشوط ٕاجناح املرشوع، ت كام 

ىل الزت  ركز  ات هادفة يف القطاع املايل،  و وخمتلف وٕاصال امات ا
لجميع صفة  ية وم ٔهداف تضام ق    .الهيئات العامة واخلاصة لتحق

ىل  ىل الرثوات و ت تفعيل قمي التضامن ٕاقرار الرضيبة  ا ومن مضن 
صاد الريع،  ل الكربى وحماربة اق ىل املداخ ٔن إالصالح ... إالرث و عتبار 

عي التضامينالرضييب هو ضامنة لبناء دميومة هذا الرصح    .ج
ة، بل تتطلب  ات ال تتطلب موارد مالية ٕاضاف لب هذه إالصال ٔ و
ات املنتظرة حماربة  ة، ومن مضن هذه إالصال ق ٕارادة سياسية حق

ٔعامل والسلطة والسياسة ري السلمية بني املال وا ة  اكر واملزاو   .ح
لامدة الثالثة من مرشوع قانون إالطار رمق  املتعلق  09.21وتفعيال 

رة  الية والعا عية وا ج ٔبعاده  ٔ التضامن ب د عية، ومهنا م ج محلاية 
لني يف  ود خمتلف املتد يض ذ من مضاعفة  ال واملهن، وما يق ٔج ل
دمات امحلاية  ىل  متيزي يف احلصول  دم ا  ٔ د ال، ٕاضافة ٕاىل م ا

عية   .ج
ىل : فعيلهاومن مضن هذه املبادئ اليت جيب ت  ي يقوم  الرتقب، ا

ٔ املشاركة  د الت خمتلف اجلهات، ٕاضافة ٕاىل م ٔثريات تد وري لت مي ا التق
لني يف السياسات  لزتام الرصحي والقوي مجليع املتد ستدعي  ي  ا
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عية ج محلاية    .والربامج املتعلقة 
لمرور من مر اجلاحئة ٕاىل ما بعده والسنة  ،إاهنا مر انتقالية 

برية ياز وانتظارات املواطنني  م ابية  ت كربى،  ،سنة انت ٔمام حتد وحنن 
ديدة ديدة وٕاىل تصورات  منوية  ظومة  ديدة وٕاىل م ٔفاكر    .وحنتاج ٕاىل 

ٔحزاب السياسية تطور  يض من ا وهذا الرهان هو رهان مر يق
ست إ  ت ل ا ت، فاالنت د لت ابة  ست ىل    ال وسي دميقراطية قدراهتا 

عية  ج ق العدا  متع وحتديثه وعرصنته، ويه وسي لتحق لتطور ا
صاد الوطين  ق ق الرفاهية مجليع املواطنني ووسي لتطور  ووسي لتحق

رات لبا لالس ٔكرث تنافسية و   .وتنويعه، وجع 
عي ج رتقاء  ٔمسى هو  ماكننا تق. والهدف ا ٕ دمي خنب فهل 

رة هبذا  د كون  ات املغاربة، و ستجيب لطمو ديدة  سياسية 
  املرشوع الطموح؟


