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 382اجللسة رمق حمرض 

س: التارخي ةذو  04 امخل  ).م2021 يوليوز 15(هـ 1442 احل
ن شامشالسيد  الرئاسة شارن، عبد احلكمي  س جملس املس   .رئ

ة  ساعتان وسبع دقائق، ابتداء :بداية اجللسة قة من السا ق الثالثة وا
  .العارشة بعد الزوال

ٔعامل اتية املؤق  :دول ا ة املوضو مو اقشة تقرر ا ٕاصالح "ل ة حو م
عية ج   ".التغطية 

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

شار السيد  ن شامشاملس س عبد احلكمي    :لسا، رئ
تاح اجللسة، مس هللا لن عن اف ٔ ركة هللا    .ىل 

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ضيات املادة  لس 148طبقا ملق لم يل  ا صص هذه خن ،من النظام ا
اتية حول  ة املوضو مو ٕاصالح التغطية "اجللسة ملناقشة تقرر ا

عية   ."ج
ٔن اقشته، امسحوا يل  ل الرشوع يف عرض التقرر وم ل .. وق يعين ق

ٔننا نعقد هذه اجللسة ب  رمك ب ٔذ ٔن  لمناقشة، امسحوا يل  ىل ٔن منر  ناء 
ن بتارخي  عيه املنعقد شارن يف اج ب جملس املس  12و 08مداوالت مك

عها املنعقد بتارخي  2021يوليوز  ىل مداو ندوة الرؤساء يف اج  12و
  .2021يوليوز 

اتية  ،ولهذه الغاية ة املوضو مو ٔجنزته ا ي  فقد مت توزيع التقرر ا
عية"حول  ج لس ىل  "ٕاصالح التغطية  ٔعضاء ا السيدات والسادة 

الته  لسإ ومتت ٕا لم يل  ا ضيات النظام ا   .ىل احلكومة وفقا ملق
ٔىت يف سياق  اتية  ة املوضو مو داث ا ٔن ٕا كام جتدر إالشارة ٕاىل 
ة ويف ٕاطار املسؤولية  ة السام لس مع التوجهيات امللك ل ا تفا

ر  طلق  لس من م لكفاءات املهنية املؤسساتية اليت يتحملها ا ه الغنية  ي
و ٕاليه دستور يف  ة ا ٔسبق االت الرتابية، وكذا ا والنقابية وممثيل ا

عية، طبقا لروح وفلسفة الفصل  ج اقشة القضا  من دستور  78م
  .اململكة

س  مسمك مجيعا جبزيل الشكر لرئ ٔتقدم  ٔن  وهبذه املناسبة، البد 
ة امل مو ٔعضاء ا ل ٕاجناح هذه و اتية ملا بذلوه من جمهودات يف س وضو

ستورية،  احملطة الهامة، ولحكومة عن تعاوهنا وجتاوهبا واملؤسسات ا
اتية ة املوضو مو لها مع طلبات ا ا إالجيايب وتفا   .ٕالسها

ددت  ية ٕاجاملية  لمناقشة اليت خصصت لها حصة زم ٔن منر  ل  وق
ساوي 180يف  ل ة  قة موز ب هذه  دق ر برتت ٔذ لس واحلكومة،  بني ا

ٔقرته ندوة الرؤساء وذ كام ييل   :اجللسة كام 
الت الفرق  اتية، تلهيا تد ة املوضو مو س ومقرر ا ٔوال، لكمة رئ

ل احلكومة ة الربملانية، ويعقهبا تد مو   .وا
ة  مو س ا ليس عبد الصمد مرميي، رئ ٔعطي اللكمة  ٔن  ل  وق

اتية دود املوضو ش يقدم  5، يف  دقائق، طبقا لقرار ندوة الرؤساء 
اتية ة املوضو لمجمو شتغال    .ملخص حول مهنجية 

د  ىل ما  لس  ٔمني ٕالطالع ا لسيد ا ٔعطي اللكمة  ٔن  امسحوا يل 
ت ال   .من مراسالت وٕا

ٔمني،  ٕاذا اكنت هناك من مراسالت اليس توزي، تفضل السيد ا
دة ت مست ال   .وٕا

شار ا ٔمحد توزيملس لسٔمني  ،السيد    :ا
س   .شكرا السيد الرئ

  مس هللا الرمحن الرحمي
ٔمني ىل النيب ا   .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
لس من جملس النواب مبرشوعي القانونني التاليني   :توصل ا

متمي الظهري الرشيف  43.21مرشوع قانون رمق  - 1 يقيض بتغيري و
ٔول  22الصادر يف  1.93.228املعترب مبثابة قانون رمق  من ربيع ا

مترب  10( 1414 ن ) 1993س ه مؤسسة الشيخ زايد ا ٔة مبوج ش امل
 سلطان؛

متمي القانون رمق  44.21مرشوع قانون رمق  - 2  12.07يقيض بتغيري و
ٔة مب ش ن زايدامل ليفة  ه مؤسسة الشيخ    .وج

س  ه املنعقد صباح يومه امخل ب يف اج  2021يوليوز  15واطلع املك
شارن ٔسامؤمه من عضوية جملس املس ٓتية    :ىل استقا السادة ا

ل شيخي؛ -    السيد ن
ٔندلويس؛ -  ل ا   السيد ن
ن -  ايم ا   ؛السيد عبد العيل 
ٔمحد توزي -   .السيد 

ستقاالت يف هذه اجللسة العامة، وقّرر  الن عن هذه  ب إال املك
ٔحاكم املادة  ستورية وفقا  هتا ٕاىل احملمكة ا ا يل  10مث ٕا ا من النظام ا

لس   .لم

الل الفرتة املمتدة  لس  ٔسئ اليت توصلت هبا رئاسة ا دد ا وبلغ 
رخيه 2021يوليوز  13من    :ٕاىل 
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ابية - ٔسئ الك   ؛سؤ 18: ا
ابية  - ٔسئ الك ٔسئ 60ا ىل ا   .جوا 

ارشة بعد هذه اجللسة، مع  د م ىل مو ري، فٕاننا سنكون  ٔ ويف ا
ىل النصوص اجلاهزة  راسة والتصويت  رشيعية ختصص  امة  لسة 

  :التالية

متمي القانون التنظميي رمق  - 1  44.14مقرتح قانون تنظميي يقيض بتغيري و
ي  ديد رشوط و ات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض ٕاىل بت ف
ة؛  السلطات العموم

متمي القانون التنظميي رمق  مقرتح - 2  64.14قانون تنظميي يقيض بتغيري و
ات ممارسة احلق يف تقدمي امللمتسات يف جمال  يف ديد رشوط و بت

رشيع؛   ال

لشؤون  38.21مرشوع قانون رمق  - 3 شية العامة  ملف يتعلق 
  القضائية؛

لتدبري  82.20رمق قانون مرشوع  - 4 داث الواك الوطنية  ٕ يقيض 
ٔداء املؤسسات  ة  ع جنا و وت سرتاتيجي ملساهامت ا

ة؛  واملقاوالت العموم

متمي القانون رمق  33.21مرشوع قانون رمق  - 5  131.13يقيض بتغيري و
نة الطب؛  املتعلق مبزاو 

متمي القانون رمق  يقيض  16.18رمققانون مرشوع  - 6  77.03بتغيري و
التصال السمعي البرصي؛  املتعلق 

ريا،  - 7 ٔ متمي القانون رمق  23.19رمق قانون مرشوع و  51.15بتغيري و
ادة تنظمي  ٕ   ."املرسح الوطين دمحم اخلامس"القايض 

س   .شكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
ٔمني   .شكرا السيد ا

لمك مع ستقا د ستورية لقةوطبعا  ت فهيا احملمكة ا ٔن ت   .ٕاىل 
ٔمتىن  اتية اليس عبد الصمد  ة املوضو مو س ا لسيد رئ ٓن  اللكمة ا

دود مخسة دقائق كون يف    .ٔن 

شار السيد عبد الصمد مرميي   :املس
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارو   ن احملرتمون،السيدات والسادة املس
لجنة  ٔنظار جملسنا املوقر املعد من طرف ا ىل  ٕان التقرر املعروض 

ب جملس  عية احملدثة بقرار من مك ج لتغطية  اتية امللكفة  املوضو
ال امل  اوب رسيع مع توجهيات  لس وبت شارن، ومببادرة من ا املس

عية، ين  ج لحامية  ديد  ىل ودعوته ٕالرساء بناء  ين يف هذه املر 
ٔساسية ٔسس    .ٔربعة 

شاور مع  لجنة وب د وفق مهنجية من طرف ا ٔ ي  ٔيت هذا التقرر، ا ي
ليمك، ٕان شاء  ىل ٕاطار سنعرض ملخصه  ت  لس، انب س ا السيد رئ

  .هللا
اتية ة املوضو مو لمرجعيات املؤطرة لعمل ا سبة    :ل

ال امل يف مجيع ا - ت مجيع اعمتد خطب  ملناسبات، اليت ح
عية؛ ج لني ومجيع املؤسسات لالخنراط يف ورش امحلاية    الفا

ٔساسية، والس امحلاية  - لحقوق ا ستورية املؤطرة  ٔحاكم ا ا
عية؛   ج

لس - لم يل  ا ضيات النظام ا   .مق

ت  تد ضن م ٔن اح شارن سبق و ولٕالشارة، فٕان جملس املس
ٔساس مت وورشات ذات ص مبو  ىل هذا ا عية، و ج ضوع امحلاية 

ث مت  ة، ح اتية املؤق ة املوضو مو لهيا ا حتديد احملاور اليت اشتغلت 
لس ذا لقرار ا ٓتية، تنف ىل احملاور ا   :االتفاق 

ارية؛ - ٔساسية إالج   تعممي التغطية الصحية ا
ستفادة من التعويضات العائلية؛ -   تعممي 
خنراط  - د؛توسيع    يف نظام التقا
ٔمني والتعويض عن فقدان الشغل - ستفادة من الت   .تعممي 

ب  ع مك اتية، وتبعا  فٕان اج ة املوضو مو ف يتعلق هبيلكة ا
ىل  ة  مو ه هيلكة هذه ا لس مت ف س ا ة حتت رئاسة السيد رئ مو ا

  :النحو التايل
س ا - شار عبد الصمد مرميي رئ ة؛السيد املس   مو
ة - مو لبار مقرر ا شار عبد السالم ا   .السيد املس

هتا السادة والسيدات ة يف عضو مو احلو مربوح، : كام مضت ا
شار دمحم البكوري،  ريس، السيد املس شار عبد الرحامن ا السيد املس
ئ التازي،  شارة  شار عبد امحليد فاتيحي، السيدة املس السيد املس

شار امللودي العابد العمراين، السيدة امل  ٔمل العمري، السيد املس شارة  س
ر حلرش شارة    .والسيدة املس

اتية يف  ة املوضو مو ة، رشعت ا مو ف يتعلق مبهنجية معل ا
لجنة  لتقرر وهندسة مسار معل ا عددة ٕاقرار التصممي العام  ات م اج

مهتا،  ية حمددة ٕالجناز  دة زم ٔج ات ووضع  ج ة من  وبعد عقد مجمو
شتغال يف  لجنة، مت حتديد مهنجية  ل معل ا ٔطوار ومرا مهت تداول ا
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ت 4   :مستو
ٔول - ة : املستوى ا ىل دراسة وحتليل مجمو شتغال  ىل يف  يت

عية؛ ج محلاية  راسات املتعلقة    من التقارر وا
لق: يف املستوى الثاين - ع  لسات اس ات الوزارية تنظمي  طا

ه  ٔمر بتوج عية، ويتعلق ا ج واملؤسسات املعنية مبوضوع امحلاية 
داد دراسة حول  يئ ٕال عي والب ج صادي و ق لس  لم طلب 
ه طلب رٔي وبذل  ظومة التعويض عن فقدان الشغل وتوج م
داد دراسة حول طرق  ت، ٕال لحسا ىل  ٔ لس ا لم دة  املسا

ليات توسيع ال  ات املواطنني؛و ىل مجيع ف د  لتقا عية  ج  تغطية 
راسة : املستوى الثالث - صصة  لجنة ا ات ا متثل يف اج و

لسات  الصات التقارر ومضامني مداوالت  ليل، اليت مهت  والت
 إالنصات؛

شارن : املستوى الرابع - ويف ٕاطار الرشاكة بني جملس املس
بعض اجللسات مع جلنة الشؤون وجملس الشيوخ الفريس، مت عقد 

ٓتية لمواضيع ا لس الشيوخ الفريس، خصصت  عية مب   :ج

 عية؛ ج ليات متويل نظام امحلاية  ام و  عرض 

 د؛ ٔنظمة التقا  عرض حول 

 ٔمني عن املرض؛  عرض حول الت

 وعرض رابع حول التعويض عن فقدان الشغل.  

ة ٕاىل اتية املؤق ة املوضو مو لصت ا ة من التوصيات  وقد  ٕاقرار مجمو
ددها  ىل النحو التايل 55واكن  اءت    :توصية، 

 توصيتان مضن التوصيات العامة؛ -
ىل صعيد احلاكمة؛ 7 -  توصيات 
عية؛  13 - ج ىل صعيد متويل امحلاية   توصية 
رشيع؛  4 - ىل صعيد ال  توصيات 
ارية؛  10 -  توصيات هتم التغطية الصحية إالج
ىل صعيد -  التعويضات العائلية؛  توصيتان 
د؛  4 -  توصيات مهت جمال التقا
 توصيات حول التعويض عن فقدان الشغل؛  5 -
ٔمراض  - ظومة حوادث الشغل وا دة حول مراجعة م توصية وا

 املهنية؛ 
صادية  3 - ق لمغرب وتفعيل احلقوق  ة  توصيات هتم املامرسة االتفاق

عية؛  ج  و

علقة بفعلية حقو  - دة م ات؛ توصية وا  ق الف
رشيع الشغل والتقليص من  - ىل مستوى تطبيق  دة  توصية وا

ٔجراء القطاع اخلاص؛  عية  ج  هشاشة امحلاية 
شارن - لس املس تان    .وتوصيتان مو

اتية والطامق  ة املوضو مو ٔعضاء ا اكفة  ري، ال يفوتين التنويه  ٔ ويف ا
ٔطر  ه إالداري املصاحب لها، السيدة والسادة  ٔتو شارن، كام  جملس املس

لسات إالنصات،  ن حرضوا معنا يف  لشكر ٕاىل السادة الوزراء ا
ر الشغل وإالدماج املهين  ة والسيد وز ر الص ر السيد وز ٔخص  و

اؤها   .واكفة مسؤويل املؤسسات اليت مت استد
داد هاذ  ىل دمعه يف ٕا س  لسيد الرئ ه الشكر  ٔو ري،  ٔ ويف ا

  .رالتقر
  .شكرا

س   :السيد الرئ
  .شكرا اليس عبد الصمد

اتية ة املوضو مو لبار، مقرر ا ٓن اليس عبد السالم ا   .اللكمة ا
دود مخسة دقائق،  س تفضلوا لتقدمي ملخص التقرر، يف  السيد الرئ

  .ٕاذا رغبمت يف ذ طبعا

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
﷽  

س احملرتم،السيد ال   رئ
ران احملرتمان،   السيدان الوز

ٔخوات وإالخوة،   ا
ة اخلاصة  اتية املؤق لجنة املوضو ٔتناول اللكمة مكقرر  ٔن  رشف ب ٔ

عية ج صالح التغطية  ٕ.  
ملناسبة  ٔشكر  لجنة، اليت  ون مقررا لهذه ا ٔ ٔن  رشفت ب فعال لقد 

لجنة واكفة ٔ  س ا لس والسيد رئ س ا عضاهئا، لتحملهم عبء السيد رئ
ن اكن من الرضوري إالنصات ٕاىل  اء بعض املسؤولني، ا العمل واستد

ٓراهئم خبصوص التغطية الصحية ماهتم وٕابداء    .اه
ي بذل من طرف بعض الوزراء،  هود ا ٔنوه  ٔن  ، ال يفوتين  وكذ
شغيل والسادة املسؤولني يف  ر ال ة والسيد وز ر الص اصة السيد وز
اصة  رش معلنا، واكنت هناك بعض املالحظات،  لجنة، حبيث  هذه ا
ي اكن  ىل قانون إالطار، قانون إالطار ا عندما صادق جملسنا املوقر 
ابعة هذه  ستغين عن م ٔذهاننا هل س ادر ٕاىل  ٔصبح ي ا، و شامال واكف

ٔو اكن  ه  ق م ي ان ث اكن قانون إالطار ا سمتر فهيا، ح ٔو  لجنة  دليل ا
ٔعطى توجهياته خبصوص  ال امل عندما   ، ال امل م  ه خيص 
لجنة  امة، اعتقد حنن يف ا عية بصفة  ج التغطية الصحية والتغطية 
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ٔيده يده  اللته نرصه هللا و ث وضع  ال امل اكيف، ح ٔن خطاب 
لحكومة   ة  ٔعطى توجهياته الاكف ىل ماكمن اخللل، و لمبادرة الكرميتني 

  .بتفعيل خطابه السايم

لس، س ا   السيد رئ
ٔنمت حتمسون وشجعون معل هذه  مك و د ٔ ىل  ٔشد حبرارة  ٔن  البد ب
رشف السيد  دة لقاءات،  الل  دة معطيات  لجنة، اليت مجعت  ا
ٔتناول  ٔن  ٔنه من التكرار  ٔظن  هنا وحماورها، و عطاء مضام ٕ لجنة  س ا رئ

ينا حنن يف  نفس املواضيع اليت تطرق لجنة، س و س ا هيا السيد رئ ٕا
م وازن جلال  ينا  اص و ينا دستور  ستورية،  هذه الغرفة ا
اء به  ذ ما  ارطة طريق، فمل يبقى ٕاال العمل لتنف ٔعطى  ، حبيث  امل
اء يف اخلطاب  دها لتفعيل ما  ىل سوا شد  ٔن  ىل احلكومة  اللته، و

  .املليك السايم
لج  ل احلكومة وا ٔعطت ما ميكن ٕاعطاؤه من توجهيات،  نة مشكورة 

د  س ٔن  ، و ال امل اء يف خطاب  ٔن تنفذ ما  ، ٕان شاء هللا،  املق
ة، اليت اجهتدت مشكورة بفضل  لجنة املوقرة املؤق ٕاىل توجهيات هذه ا
ي اكن يتابع عن كثب  لس، ا س ا اصة السيد رئ دة امجليع، و مسا

لجنةلك ٕاجنازا ذ ويف ٕامتام معل هذه ا ل يف تنف   .ت ولك معل اكن يد
ن سامهوا بقسط وافر من  ات، ا مو ٔشكر مجيع رؤساء الفرق وا
ٔرشيف  ارا، سيوضع يف  ٔوقاهتم ٕالجناح هذه العملية، اليت نعتربها معال ج

ذه ٔن جيهتد يف تنف ريد  ل من  لس،    .هذا ا
س   .شكرا السيد الرئ

ٔخواتشكرا إالخوة    .وا

س   :السيد الرئ
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ل  د ٔول م ٔعطي اللكمة  ب املناقشة، و ح  ٔن نف مك يف  ٔذ ٔست ٓن  وا
ٔصا واملعارصة   .عن فريق ا

ٔمحد توزي شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

س احملرتم،   السيد الرئ
ران احملرتمان،   السيدان الوز

شارون احملرتمون،السيدات والسادة امل    س
اقشة  ٔصا واملعارصة يف ٕاطار م مس فريق ا ل  ٔتد ٔن  رشفين 

اتية حول  لجنة املوضو عية"مضامني تقرر ا ج ، "ٕاصالح التغطية 
عية  ج صالح التغطية  ٕ ة اخلاصة  اتية املؤق لجنة املوضو تقدمت به ا

شارن، واليت  ب جملس املس الل الفرتة احملدثة بقرار مك رشت معلها 
اية  9املمتدة من  رب ٕاىل  ال مع التوجهيات 2021يوليوز  8دج ، تفا

ة الواردة يف خطب صاحب اجلال نرصه هللا وال س  ة السام امللك

رى  2020يوليوز  29خطاب العرش بتارخي  اللته مبناسبة ا وخطاب 
ال 2020غشت  20لثورة امل والشعب ليوم  67 لته السايم وخطاب 

رشيعية  ٔوىل من السنة ال ورة ا تاح ا ه ٕاىل الربملان مبناسبة اف املو
رشيعية العارشة، بتارخي  اد  2020ٔكتور  9اخلامسة من الوالية ال الس و

ولية  ة من التقارر ا ىل قراءة وحتليل معطيات الواردة يف مجمو كذ 
ج"والوطنية املتعلقة مبوضوع    ".عيةالتغطية 

لسات إالنصات اليت  ر يف املعطيات املقدمة يف  س ٕالضافة ٕاىل 
ة املعنية  ٓت العموم ة واملؤسسات والهي ات احلكوم لجنة مع القطا ٔجرهتا ا

لس الشيوخ الفريس رباء ورملانيني مب   .و

س،   السيد الرئ
عية"ٕان الهدف العام من دراسة موضوع  ج  هو" ٕاصالح التغطية 

ة  ه املتنو ري طلق  شارن مكؤسسة دستورية ومن م مسامهة جملس املس
عية  ج اقشة القضا  و  دستور يف م ة ا ٔسبق والغنية وكذ ا

ٔحاكم الفقرة الثانية من الفصل  ضيات  78وفق  ستور، ومعال مبق من ا
شارن، ا 145و 144املادتني  لس املس يل  ا تا من النظام ا ليت مك

داد  هيا ٕا ة يعهد ٕا اتية مؤق ات معل موضو داث مجمو لس من ٕاماكنية ٕا ا
لق  ه يف  لس، اسهاما م م ا ه ات اليت حتظى  ٔن املوضو ش تقارر 
النقاش املؤسسايت والتفكري امجلاعي يف ٕاجياد احللول الناجعة وٕاصدار 

متعية، دد من القضا ا ٔن  ش ات وتوصيات  ٔوراش  مقرت وتزنيل بعض ا
اللته حفظه  ي ما ف  عية، ا ج ىل رٔسها ورش التغطية  املهمة 
عتبارها  عية،  ج ٔمهية ورضورة ٕاصالح املنظومة امحلاية  ىل  هللا يؤكد 
ق  الية، وحتق عية وا ج ٔساسيا ال حميد عنه يف تعزز العدا  ال  مد

ا  ث د  29اللته يف خطاب عيد العرش بتارخي التمنية املستدامة، ح
عية 2020يوليوز  ج ظومة امحلاية  ادة النظر يف م ٕ   .ٕاىل التعجيل 

اتية حول  لجنة املوضو ٔيت تقرر ا ٕاصالح "ويف هذا السياق، ي
عية ج ، " التغطية  عية ببالد ج ات التغطية  اج ىل  اليت وقفت 

ىل الصعيد ا ي والعجز القامئ  وي، وهو العجز ا ايل، القطاعي، والف
لفهتا تداعيات تفيش  ر اليت  ٓ يل مع ا شلك  دته وظهرت  زادت 

ورو  د"احئة  يل"19-وف ٔمني : ، من ق فقدان الشغل، غياب الت
ري املهيلك، تفيش  صاد  ق ٔرس، توسيع  ل ا عي، تدين د ج

ري املنظم ليل امجلاعي لكها معطيات خضعت ... الشغل  رس والت
ت  وع مكو ة ب طلق اخلربات واملعارف املتنو لجنة القامئ من م ٔعضاء ا

لس   .ا

س،   السيد الرئ
و  عية يربز يف العمق معامل ا ج لحامية  منوذج اجلديد  ٕان ا
ر يف الطفو وحامية املمتدرسني من خماطر  س الل  عية، من  ج

ٔصال الهدر املدر ىل املدى املتوسط  صاد املعرفة ليصبح  يس لتعزز اق
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ات  م بف ه ري املهيلك و ، واستقطاب العاملني يف القطاع  صاد اق
عامل  ال الشابة  ٔج ٔنه تعزز فرص الشغل ل املسنني، لك ذ من ش
صادية وحيد من بطا  ة اق ىل الرفع من إالنتاج، ويو دينام ٔكرث قدرة 

سيا الشباب عية يف صيغهتا اجلديدة دورا رئ ج ، كام ستؤدي امحلاية 
ق  ٔسايس يف حتق ل ا ي املد عية، فه ج الية و يف تقليص الفوارق ا
ق التمنية املستدامة  و يف حتق الية، وعنرصا ح عية وا ج العدا 

عي ج   .وإالدماج 
د ٔ  ٔ عية  ج رز القضا اليت اهمتت هبا لقد شلك موضوع امحلاية 

عية  ج ٔن امحلاية  ىل  يد  ٔ الل الت ىل ذ من  ولية، ويت النقاشات ا
ٔنه من حق لك مواطن ومواطنة  سان، و ٔسايس من حقوق إال حق 
ليه ذ  ىل قدم املساواة من هذا احلق حسب ما نصت  ستفادة 

سان لع 22املادة  الن العاملي حلقوق إال من  9، وكذا املادة 1948ام من إال
ة عية والثقاف ج صادية و ق حلقوق  ويل اخلاص    .العهد ا

يف الفصل  2011ومن هذا املنطلق، خصص دستور اململكة لسنة 
ىل متتع  31 عية، بنصه  ج ه لتكرس حق املغاربة يف امحلاية  م

ىل قدم املساواة من حقهم يف الع الج والعناية املواطنات واملواطنني 
عية والتغطية الصحية والتضامن  ج الصحية، وكذا حقهم يف امحلاية 
شئة  ، وحقهم يف تعلمي عرصي، والت و ن ا ٔو املنظم من  التعاضدي 
لهوية املغربية والثوابت الوطنية الراخسة، والتكون املهين،  ث  ش ىل ال

ىل املاء واستفادهتم من السكن الالئق، وولوج سوق الشغل ، واحلصول 
ٔيضا حقهم يف التمنية املستدامة ة سلمية، و ش يف ب   .والع

س،   السيد الرئ
ملغرب، تتطلب تضافر اجلهود  عية  ج ظومة امحلاية  ٕان ٕاصالح م
سرتاتيجي، كام  لني يف ٕاصالح هذا الورش  لني والرشاكء واملتد بني الفا

ال امل حفظه هللا يف خط ه ٕاىل الربملان سنة ٔكد ذ  ابه السايم املو
2020.  

س   .شكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ٔخرى تفضل  دة والتعادلية، مرة  لو ستقاليل  لفريق  ٓن  اللكمة ا
س   .السيد الرئ

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
﷽  

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

ران احملرتمان،   السيدان الوز
ٔخوات وإالخوة   .ا

ل  لتفا دة والتعادلية  لو ستقاليل  مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  سعدين 
ة حول ٕاصالح  اتية املؤق ة املوضو مو ىل ما ورد يف تقرر ا ب  والتعق

عي ج ال حزب التغطية  ة نظر الفريق، ومن  سط و ٔ ة، 
ملغرب لشغالني  حتاد العام    .ستقالل ونقابة 

س،   السيد الرئ
ٔرقام وإالحصائيات املعروضة،  ية وا ٔتوقف كثريا عند احلصي التق لن 
اع  اهدا ٕاق اولت  ٔويل، ومك  بري من الت ىل قدر  ٔرقام تنطوي  ٔهنا 

قة سياسة ا ٔن حق ملغرب يه كام ختيلهتا نفيس ب عية  ج لتغطية 
ٔقول ٕان  اسبة  اليا، ويه م احلكومة، لكن الواقع مينعين من ذ ويصدح 
م خبصوص التغطية الصحية، وٕان  سة ال وعود احلكومة ظلت ح

رامج ومشاريع ة واملنقمة يف  م وامجلل املنق سة ال   .الزتاماهتا ظلت ح
ب قو تعاىل  نيوَ "ومن  رى تَنَفُع املؤم ٔن "َذِكّْر فَان ا ، امسحوا يل 

سخهتا القدمية  مج احلكويم لهذه احلكومة ول ٔهداف الرب رمك ببعض من  ٔذ
ذ هناية  ٔوىل م ة ا س ل  ٔ عية، ولنبد ج ، 2011يف جمال التغطية 

ل املثال ىل س ر مهنا    :لنذ
ح حوار موسع مع الهيئات املع  - نية حول قضا امحلاية لزتام بف

عية، وهو ما مل يمت؛  ج
ة العام يف  - لعديد من املؤسسات العموم صالح معيق  ٕ لزتام 

عية، يعين ج عي : جمال امحلاية  ج لضامن  الصندوق الوطين 
تلف  ٔنظمة ا عي وا ج ياط  ح والصندوق الوطين ملنظامت 

د، وهو ما مل حيدث؛  لتقا
ن، وهو ما مل  - لمعوز عي  ج لضامن  شاء صندوق معويم  ٕا

ٔيضا؛  حيدث 
ة، وهو  - ٔرس يف متويل الص ض قسط التاكليف اليت تتحملها ا ختف

ٔكرث  زيد من التاكليف  ٔرسة املغربية  ٔصبحت ا ما مل حيدث، بل 
ة؛% 60من   من نفقات قطاع الص

د مبا حيفظ التوازن ا - دمج لنظام التقا ه ٕاصالح م ملايل واستدام
شمل املهن احلرة  د ل ٔنظمة التقا ن من  د دة املستف وتوسيع قا
ة والصيد التقليدي  ري املنظم والصناع التقليديني والفال والقطاع 

يل والتعاونيات، وهو ما مل حيدث  .السا

الل  ف احلكومة  ك ٔوىل، فعاودت الكرة سنة  5مل  سنوات ا
لهيااللزتامات عيهنا 2016-2017   :، بل زادت 
 ٕاصالح مشويل ومستدام لنظام املعاشات؛ -
عي املنتظم - ج لحوار   .ٕاعطاء فعالية 

ٔن  حلكومة  ٔنه اكن جيدر  ٔن نفس اجلواب يشء مل يمت، ونعتقد  ٔظن 
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لزتاماهتا، فال جحة وال  ايت لتقر بعجزها عن الوفاء  متت فضي النقد ا
صل من مسؤوليهتا ٔن ت عية  مربر لها  ج ٔوضاع  لت ٕاليه ا عام 

منوية  10لمغاربة اليوم، فـ  هنضة  ام  لق ٔي حكومة  ة  سنوات اكنت اكف
ري  ت  ركته احلكومات السابقة وإالماك ي  لنظر لٕالرث إالجيايب ا كربى 

ا دستور  ٔ لهذه احلكومة،  فلك مربراهتا  2011املسبوقة اليت 
لعجز  رتافها  ٔن دى ا غي  طيل ي ٔ ٔوهام، بل يه  دم القدرة يه  و

  .متحى من التارخي
الية مبا يقع،  ري م ة وهذا واقعنا لكن احلكومة  ق هذه يه احلصي احلق
ٔي  رى الرساب فقط، فعن  راها كام  ويه حتدثنا عن ٕاجنازات وٕاجنازات 
د وصناديق ذات لتقا عي  دث اليوم؟ هل عن إالصالح الرتق  ٕاجنازات نت

ارية وتعممي  لتغطية الصحية إالج ٔم عن إالصالح املعطوب  ؟  الص
ستفادة من التعويض عن فقدان الشغل؟   التعويضات العائلية وتعممي 

ٔتطرق بعد النتظارات  ساءل فقط عن الزتامات احلكومة، ومل  ٔ ٔ هنا 
ٔخرى، عنواهن لمك قصة  الل اجلاحئة، ف اصة  م،  ال ٓماهلم و ا املواطنني و

عية وفقدان الثقة يف  ج اط والهجرة وتفامق الفوارق  ٔس وإالح ة والي املعا
  .املؤسسات

س،   السيد الرئ
الالت السياسة  لثام عن اخ ة الربق ا رس ٔماطت اجلاحئة  لقد 
ٔن هذه احلكومة تعوزها  شفت  عي القامئ، و ج منوذج  عية وا ج

ٔن تنكب ع دل  ب القدرة والكفاءة، ف رت ٔحضت حترتف  لزتاماهتا  ن الوفاء 
ناهية  ب س املمتنيات والنوا بدقة م رت ادة  ر الوصفات وٕا املشالك وتدو

ٔخرى   .سنة بعد 
ىل  ٔخرى،  هتا مرة  ىل ٕادا ٔي احلكومة، مفجرد دليل  ا اليوم،  ٔما 

ٔهنا مازالت هت ل، و ه حنو املستق يف تت وي ٔن هذه احلكومة مل تتعمل بعد 
ٔن  خي  ني م انب املنتظرن واملرتق صطفاف ٕاىل  الهرو ٕاىل اخللف و
ٔت بنفسها عن الشعب وعن  ستورية تقف عند هذا احلد، ن مسؤوليهتا ا
حزب  ٓنذاك  ة عن مشالكه، وكنا  برية اكف فظت مبسافة  مهومه، واح
هتا من مهوم الشعب وابتعدت ٔهنا قدمت استقا ىل  رب   ستقالل 

  .عنه
ىل توسيع هذه املسافة، لكام ضاقت  نعم، لقد حرصت لك احلرص 

ٓما يف احلياة الكرمية   .لشعب الطرق والسبل وتضاءلت 
متع وانتظاراته، واستاكنت ٕاىل نقاش  ابتعدت لك البعد عن الهواجس ا
لبية، اسهتوهتا لعبة  ٔ هتا ا ٔعضاهئا وبني مكو وجسال سيايس عقمي بني 

عة و  ٔق حاكم، حىت ا ٕ ته  اع وتث شق لها غبار يف ارتداء الق ٔحضى ال 
ىل ٕاهدار فرص إالصالح  ني  ق ىل امجليع املسؤولني احلق شابه  ي

  .واملتنصلون من الزتاماهتم وتعاقداهتم

س،   السيد الرئ

ه امجليع اليوم ي يطر ٓخر : ٕان السؤال ا يف لهذه احلكومة، ويه يف 
ٔن متت فضي  ا،  ٔخطاهئا ومطالبهتا وجعزها يف ٔ رتاف ب ة و ا الش

ٔن التغطية الصحية؟  ش ة  ة السام   تزنيل التوجهيات امللك
يق  هتا عن جعز وفقر واحضني يف ٕادارة  الل وال نت  ٔ ٓن  ويه ا
ٔو  سرتاتيجي  لبعد العميل  ٔمر  ة، سواء تعلق ا ٔبعاد السياسة العموم

ٔو ٔو البعد الرمقي  ٔة  العلمي  ٔرس تنئ حتت وط اليق، مك من  ٔ البعد ا
، اليت اكن هدفها )1RAMED(ترصفات هذه احلكومة؟ حىت بطاقة 

اءت احلكومة  ات،  ف عن بعض الف ٔو التخف دة  ٔو مسا ٕانصاف 
ابوية لتعمم هذا  نت ، ليصبح بدون )RAMED(سياسهتا الشعبية 

  .دوى
ٔمنا حيمل ورقة نقدية)RAMED(امل بطاقة  ما كتدوزش، ما  ، 

رشية  زة واملوارد ال ٔ ة وا اوب معها كذ ضعف الب صاحلاش، يت
ىل توجهيات  انه وتعاىل  ا به ومحد هللا سب ٓم ة، هذا يشء  لوزارة الص

ه شف ىل اجلرح ف ي يوضع  ة اكنت البلسم ا ة سام   .ملك
ا بالد ب ٔن ح ٔو  ا هللا  ٔن ح قائد عظمي، موجز القول، ٕاننا حنمد هللا 

فضل رؤيته املتبرصة وحمكته  ال امل دمحم السادس نرصه هللا، ف
ء  ة و ت بالد الاكرثة يف موا الته النرية جتن د"الرشيدة وتد - وف

ا الطوارئ الصحية ووصوال ٕاىل "19 الن  الق احلدود وٕا ٕ ، بدءا 
ٔوىل لٕالصابة ببالد يد احلركة مبجرد ظهور احلاالت ا هتاء بتوجهيات تق  وا

ء  ح ضد و د جمانية التلق لحكومة، قصد اع ة  اللته السام ت  وتعل
د" اء يف خطاب " 19-وف لفائدة مجيع املغاربة، كام مت تتوجي ذ مبا 

عي خضم،  2020العرش لسنة  ة ملرشوع اج ق نطالقة احلق شلك  ل
رٔس  ي  عية، ا ج هيتعلق بتعممي امحلاية    .اللته حفل انطالق

ل  ٔ ة مشولية، من  شلك جتسيدا لرؤية ملك ري  هذا الورش الك
لتمنية، بل لب لك  ٔساسية  عتباره رافعة  عي،  ج جلانب  هنوض  ا
دة  السياسات التمنوية، ما ف العاهل املغريب حفظه هللا يعرب عهنا يف 

اسبات، وهو ما توج بصدور قانون ٕاطار يتعلق  عية، يه م ج محلاية 
سانية اليت حييط  اية إال ة والر بعة من العناية امللك رمية  ة  حقا التفاتة ملك

ت الشعب املغريب اللته اكفة مكو   .هبا 
ٔيده وحفظه ، شكرا جلال امل دمحم السادس    .فشكرا جلال امل

دة والتعادلية،  لو ستقاليل  ٔن الفريق  ٔؤكد لمك  اما،  وهو يقدم خ
ستقاليل  كفي ما حظي به الفريق  زي ال  ٔمه املالحظات يف وقت و لمك 
ٔن احلديث عن مهوم الشعب يف ٕاطار امحلاية  ة،  س يف ٕاطار ال
ٔنني  سمعمك  ٔو لن  ات، وسوف لن نفي  م وسا ٔ م و ٔ ستلزم  عية  ج

ته متع املغريب من معا   .خمتلف رشاحئ ا
ٔظن حىت ا اما،  ش خنتمت، حفظ هللا موال إالمام خ لوقت بقى 

                                                 
1 Régime d'Assistance Médicale 
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ٔن حيمي هذه اململكة  وجع قدوة يف توجهياته، ونلمتس ونطلب هللا 
اللته ه  سري وفق تو سجمة،    .حبكومة قوية م

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س   :السيد الرئ
س   .شكرا السيد الرئ

  اللكمة لفريق العدا والتمنية 

  :شار السيد عبد الصمد مرميياملس 
س   .شكرا السيد الرئ
ران،   السيدان الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
حتاد  مس فريق العدا والتمنية ومضنه  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
اتية اخلاصة  لجنة املوضو اقشة تقرر ا ملغرب، يف ٕاطار م لشغل  الوطين 

عية، ج ا  لتغطية  ري مسبوق ومطلبا مل عتباره ورشا جممتعيا هاما 
اصة ت اليت  عية،  ج ات واسعة من الرشاحئ  ستجيب ملتطلبات ف

  .تعاين من الفقر والهشاشة
ة جلال امل يف  لتوجهيات السام ٔن ننوه  ويف هذا الصدد، البد 

يد يف يو  ٔن مبناسبة عيد العرش ا ة هبذا الش  2020ليوز خطبه السام
ٔكتور  لربملان يف  رشيعية  تاح السنة ال ال امل  2020واف ٔكد  ث  ح

ٔن هذا الورش ٔربعة "...:ىل  ىل  ركز  ري مسبوق،  بري و مرشوع وطين 
ٔساسية ت    :مكو

ٔقصاه هناية : ٔوال – ل  ٔ ارية، يف  ، 2022تعممي التغطية الصحية إالج
د ٕاضايف، من ا 22لصاحل  ىل املرض، سواء مليون مستف ٔسايس  ٔمني ا لت

شفاء والعالج س ٔو  واء،  ب وا   .ما يتعلق مبصاريف التطب
شمل ما يقارب سبعة ماليني : نيا – تعممي التعويضات العائلية، ل

ٔرسة د مهنا ثالثة ماليني  ستف راسة،    .طفل يف سن ا
د، حلوايل مخسة مالي: لثا – خنراط يف نظام التقا ني من توسيع 

دون من معاش ستف ن ميارسون معال، وال    .املغاربة، ا
ىل فقدان الشغل، : رابعا -  ىل التعويض  ٔمني  ستفادة من الت تعممي 

ىل معل قار ن يتوفرون  لمغاربة ا سبة  طوق اخلطاب ("....ل ى م هت ا
  ).املليك السايم

ٔقل طبق ا و ٔكرث تضام ديد  شاء جممتع  ٔن ذ ٕا ، ومن ش ة وتفاو
ٔكرث ترضرا  اته ا و العناية بف ه ا جممتع بنظام تعويضات شامل، وتتوىل ف
ٔوىل  هتا ا عية لب ادة التوزيع وحبامية اج لتصاحل وٕا ال، يؤسس  ٔقل د وا
ي  عي ا ج هنج  ، ويه ٕاشارة واحضة لهذا ا التغطية الصحية الشام

اه بالد   .تت
سعنا هبذه املناس  متعي ال  مثن مضامني املرشوع ا ٔن  ٔيضا ٕاال  بة 

عي  ج رتقاء  ق  عية ببالد هبدف حتق ج الفارق يف مسار امحلاية 

عية واليت  ج لحامية  ٔربعة  ٔسس ا ىل مستوى ا متع  ات ا تلف ف
االت   :ختص ا

  امحلاية من خماطر املرض؛ -
لطف - اطر املرتبطة  ؛امحلاية من ا   و
ة؛ - لشيخو اطر املرتبطة    امحلاية من ا
  .امحلاية من خماطر فقدان الشغل -

صادية الكربى هو  ق ات  عية مع إالصال ج مرشوع امحلاية 
ول  دي ا قي لبالد وسعي واقعي لتبوء املغرب ماكنة مضن  سعي حق

دة   .الصا
ىل مستوى  و و ىل مستوى ا الفرد، ٕان لهذا الورش انعاكسات 

ر مهنا   :نذ
ىل  - طمئنان  الل  ة للك فرد من  ىل مستوى إالنتاج ٔثري  الت

لهم من  ىل مستق طمئنان  وجود فرص العالج وحتفزي البعض و
د؛   الل التقا

يل اخلام  - ا لفرد، وبذ ارتفاع الناجت ا يل  ا الرفع من الناجت ا
؛    ببالد

ري املهيلك - لقطاع    ؛إالدماج التدرجيي 
سهتالك  - ٔرس وارتفاع مستوى  ى ا ار  د اخنفاض مستوى 

ٔرس وخماوف العالج؛ ل ا اوف من مستق يل واخنفاض ا ا   ا
ل   - ت املداخ دة بيا ل وتعزز قا ت ا دة بيا ٔكرب يف قا وضوح 

  .اجلبائية

زتاز هبذه املقاربة املمتزية اليت  وهبذه املناسبة، جندد التعبري عن ا
عية لتعزز التضامن اعمت ج ىل امحلاية  ل الرتكزي  ٔ دهتا بالد من 

ري مسبوق ليتواصل وسمتر بنفس  شلك  عي وتوسيعها  ج سك  وال
عية  ج ات  اج ل ابة  ست متكن من  ٔن  القوة وبنفس الزمخ ٕاىل 

طمئنان ٕاىل ٔمل والثقة و ادة ا عية واسعة وٕا ة لرشاحئ اج متع،  املل ا
عية  ج ق املزيد من العدا  ىل حتق رامة املواطنني، والعمل  وحفظ 

الية   .وا
عية  ج ٔ تزنيل ورش امحلاية  ٔن مس كام نعترب لك موضوعية 
ال امل مبنظومة اسهتداف  ضيات توجهيات  اد ٕاىل مق الس

د  ع عي و ج مع  رامج ا ن من  د دالس"املستف عي املو ج " ل 
لساكن"و ل الوطين  ٔساسية يف التزنيل هو حتول نوعي " الس لية 

مع  لمقاربة اليت اعمتدهتا بالد يف م جتويد حاكمة رصف ا سبة  ل
ات املسهتدفة لف صص    .العمويم ا

كام ننوه، مبا بذلته احلكومة احلالية من جمهودات، واحلكومات السابقة، 
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عي، وذ بطبيعة احل ج سك  عية وال ج ال، 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
مع يف  ن، ٕاضافة ٕاىل خمتلف الربامج اليت حتظى  لمعوز دة الطبية  املسا

عي ٕاطا ج سك  مج (ر صندوق ال سري"ر دة "ت مج املسا ر  ،
اص يف وضعية  ٔش مج دمع ا ر ٔرامل يف وضعية هشاشة،  املبارشة ل
ريها من الربامج  ورو و احئة  ن من  صص لفائدة املترضر مع ا اقة، ا ٕا

ٔخرى ريها من املؤرشات ...)ا انب تقليص معدالت البطا و ، ٕاىل 
دية ويقظةج لك  ستدعي دامئا التعامل معها    .عية اليت 

اتية، ووفق هندسة  ة املوضو مو دته ا ٔ ي  لقد تضمن التقرر ا
الل معطيات وٕاحصاءات  ىل الواقع احلايل، من  نيا  واحضة حتليال م
ٔسس هذا املرشوع،  ات الوزارية املعنية ذات الص ب لمؤسسات والقطا

لمست  رشافا  ٔساسية، واس ٔربعة ا الل توصيات مهت احملاور ا ل من  ق
ة من التوصيات  ٔمر مبجمو االت ذات الص هبا، ويتعلق ا فضال عن ا

  :مهت
ات تزنيل التغطية الصحية؛ - يف مثني    حتسني و
  حتسني تزنيل وتعممي التعويضات العائلية؛ -
عتبار إالشاك - ذ بعني  ٔ د وا ظومة التقا ادة النظر يف م الت ٕا

د  عتبار يف ٕارساء نظام التقا ذ بعني  ٔن تؤ اليت هتمها اليوم و
ٔجراء واملهنيني واملستقلني؛ ري ا ات    اجلديد لف

ن  - شمل مجيع ا تعممي وٕاصالح التعويض عن فقدان الشغل ل
ني واملهنيني واملستقلني؛   شغلون شغال قارا وميتد ٕاىل املؤق

ىل اعتبار  - متويل،  ت املالية يشء رضوري توصيات هتم ا ٔن التواز
عية؛ ج   الستدامة ورش امحلاية 

رة واملرشفة ويف ٕاطار قطبني،  - احلاكمة اليت هتم املؤسسات املد
ٔجراء واملستقلني واملهنيني،  ري ا ٔجراء القطاع اخلاص و قطب هيم 
ين هيم موظفي  عي، وقطب  ج لضامن  ره الصندوق الوطين  يد

و املدن  ة، ا ديم املؤسسات العموم يني والعسكريني ومست
ٔمني الصحي؛ لت ره الصندوق املغريب    ويد

ادة مالءمة  - رشيع وٕا دا هتم ال مة  وكذ اكنت هناك توصيات 
ومراجعة لك القوانني والنصوص التنظميية ذات الص هبذا الورش 

عية؛ ج ٔسس امحلاية  ملتغريات اليت هتم    وذات الص 
كون املغرب امل - ولية، وهو اليشء املطلوب ليك  الءمة مع املعايري ا

ولية يف جمال امحلاية  بري مضن املنظومة ا شلك  خرطا  م
عية؛   ج

عية، والس ما يتعلق  - ج محلاية  االت ذات الص  وبعض ا

ٔمراض املهنية ظومة حوادث الشغل وا   .مبراجعة م

ستدامة  ٔن ضامن  الل تنويع مصادر متويل امحلاية كام  من 
ن  د دة املستف الل توسيع قا عية من طرف احلكومة من  ج
داث املسامهة  ٔجراء وٕا ري ا لني و شمل لك املهن احلرة واملستق ل
عية  ج دة وتعزز موارد صندوق دمع امحلاية  املهنية املو

سامه ديدة س ل  ضافة مداخ ٕ عي  ج سك  يف ضامن  وال
رها املبارش  ٔ عية واستدامهتا وتعزز جناعهتا و ج ٔنظمة  توازن ا

  .ىل املنخرطني
ٔعضاء  لشكر ٕاىل لك  ه  ٔتو مس فريق العدا والتمنية  ري، و ٔ ويف ا
ي صاحهبا يف  لس والطامق إالداري ا ب ا اتية، وٕاىل مك ة املوضو مو ا

اب ست د ٕاجناز هذا التقرر ويف  ة واع اوب مع التوجهيات امللك ة والت
ي يعد ٕاسهاما لهذه املؤسسة  شارية ٕالجناز هذا التقرر، ا املقاربة ال

  .احملرتمة وٕاسهاما بذاكهئا امجلاعي املتنوع
س   .وشكرا السيد الرئ

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

شار السيد م    :ارك السباعياملس
﷽  

ٔمجعني ىل  وحصبه  ٔرشف املرسلني و ىل    .والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

ران احملرتمان،   السيدان الوز
شارون احملرتمون، ٔخوات وإالخوة املس   ا

لمسامهة  لسنا املوقر  مس الفريق احلريك مب ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
اق  ة حول يف م اتية املؤق ة املوضو مو شة مضامني تقرر ا

عية:"موضوع ج ضيات املواد "ٕاصالح التغطية  ىل مق  144، بناء 
لية دميقراطية رائدة جتسد  149و شارن،  لس املس يل  ا من النظام ا

ا كتجربة فريدة وممتزية ق سجيدا حق لربملان    .الوظيفة الرقابية 

س احمل   رتم،السيد الرئ
با وفرقا  سا ومك ٔن هن جملسنا املوقر، رئ لتنا البد  يف مسهتل مدا
متعية  ات واملواضيع والقضا ا لقطا ياره دامئا  ىل حسن اخ ات،  ومجمو
ة  لسة معوم ض يف  اقشة وحتليل مستف كون حمل م إالسرتاتيجية، اليت 

ة اتية املؤق ة املوضو مو   .خمصصة ملناقشة تقرر ا
ٔنه  داد تقرر من ش عية ٕال ج يار موضوع التغطية  وما اخ
متزي واستحضارا  ىل هذا ا ليل قاطع  اقشته يف هذه اجللسة املباركة  وم
اصة،  عية  ج امة ولحامية  عي  ج ٔن  لش ٔمهية إالسرتاتيجية  ل
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عي ج ة لالستقرار السيايس و ز الضام ٔمه الراك د  ٔ.  

س،السيد ال   رئ
ستحرض احلديث النبوي الرشيف شكر الناس مل  من" :وحنن  مل 

لشكر اجلزيل "شكر هللا لشكر يف الفريق احلريك، نتقدم  ، نتقدم 
ىل  ٔطرا  ٔعضاء و سا و اتية رئ ة املوضو لمجمو نان الصادق  م و
قة  داد تقرر مفصل وغين معزز مبعطيات دق جمهوداهتا اجلبارة املبذو ٕال

شلك ال حما ؤ  ات س ضمن خلالصات وتوصيات وخمر رقام مضبوطة، م
لسيدات والسادة الربملانيني يف ممارسة وظيفهتم  ٔرضية هامة  مرجعا و

ٔاكدميية م ا ا ني يف مزاو  ستورية الرقابية ولباح   . ا
صاد واملالية وٕاصالح إالدارة  ق ر  لسادة وز ٔيضا  والشكر موصول 

ة  لواك الوطنية ووزر الص ر العام  ووزر الشغل وإالدماج املهين واملد
عي، املندوب  ج لضامن  لصندوق الوطين  ر العام  ٔمني الصحي واملد لت
عي  ج ياط  ح نات و ٔم ة الت س هيئة مراق لتخطيط، رئ السايم 
ساؤالت  لهم مع  ىل تفا ع و س لسات  ىل حضورمه  احملرتمني، 

ىل واستف  ة و اتية املؤق ة املوضو مو ٔعضاء ا سارات السيدات والسادة 
رية ٔ ام هذه ا   .مسامههتم الفعا يف ٕاجناح 

س احملرتم،   السيد الرئ
هودات اليت  ٔن ننوه  وحنن نناقش هذا التقرر املرجعي الهام ال بد 

ادة الرشيدة واحلكمية لصاحب اجلال امل ، حتت الق هتا بالد  دمحم بذ
اكم تربز  عية م ظومة اج ٔيده، يف جمال ٕارساء م السادس نرصه هللا و
ل  داث الس عي وٕا ج مع  ٔنظمة ا مج و ر جتلياهتا يف مراجعة 
عية  ج اللته حفظه هللا عن تعممي امحلاية  الن  د وٕا عي املو ج

ٔربع اورها ا د، التعويضا: مب ت العائلية، والتعويض التغطية الصحية، التقا
ية مضبوطة وحمددة وواحضة املعامل،  دة زم ٔج عن فقدان الشغل، وفق 
ٔكرب من الواقع وإالجنازات ات  بري، جعل من سقف الطمو   .ورش جممتعي 

عية وتعمميها  ج رمغ الرتاكامت إالجيابية يف جمال ٕاصالح التغطية 
ري ٔ  ٔ ة الراهنة واليت تضمهنا التقرر، فقد عقد هذا ا ق يضا الوضعية احلق

ته  الالته وحتد قا ومفصال الخ شخيصا دق سرتاتيجي وقدم  لهذا امللف 
لص التقرر يف وضع  الالت فقد  خ لية، فف خيص  ته املستق ورها
ىل  د  ٔنظمة التقا خنراط يف  د، اعتبارا الحنصار  مستوى تغطية التقا

سبة ت  ٔجراء، ٕاذ مل تتعدى  د ا شيطة % 42غطية التقا من الساكنة ال
الفها عن بعضها البعض، من  د واخ ٔنظمة التقا العام وتعدد صناديق 
ٔزم الوضعية املالية جللها  ث الوضع القانوين ونظم التدبري واملوارد وت ح
ل وجتاوز العدد إالجاميل  ت بني النفقات واملداخ ب التفاو س

دة  ن من نظام املسا د من الساكنة % RAMED (130(الطبية لمستف
عددة لق ٕاشاكليات م   .املسهتدفة، مما 

س احملرتم،   السيد الرئ

ا  متزي مواقف ب الواقعية واملوضوعية، اليت  وص مبا سبق ومن 
اما مع مرجعياتنا يف  س مي والتقومي وا طق التق وتصوراتنا دامئا، ومن م

لمواطنني املغاربة احلركة الشعبية، اليت تعترب حتسني الوضع  عية  ج ية 
هتا،  ٔولو ىل رٔس  عية وتعمميها  ج ٔو املواطن املغريب وٕاصالح امحلاية 
ال مع مضامني هذا التقرر الهام، وحىت ال تبقى مالحظتنا جمرد  وتفا
مي احللول والبدائل، نقرتح  عية دون تق ج لتغطية  شخيص لواقع قامئ 

  :ما ييليف الفريق احلريك 
مع  ظومة ا راهات اليت تعرفها م ت وإال د لت ٔوال، استحضارا 
ظومة امحلاية  اما مع إالرادة السياسية ٕالصالح م س عي، وا ج
عية،  ج مع وامحلاية  ٔنظمة ا ٔو  رامج  عية، اليت تعرف تعدد  ج

ات ومؤسسات وصناديق 100واليت تفوق  دة قطا ىل  ت  مج مش  ر
هتا وجناعهتا، نتطلع ٕاىل  ىل مردود عددة، مما يؤر سلبا  ليات متويل م وب

هنام لتقاء ب ام و س ٔنظمة نظاما  د وجتميع هذه ا  .توح
دماج هذه الربامج  ٕ ىل مطلبنا املتعلق  يد  ٔ ويف هذا إالطار جندد الت
 ، ة مستق دة يف ٕاطار مؤسسة معوم لية ومؤسسة وا والصناديق يف 

مع وامحلاية بع  ظومة ا يدة عن استغالل السياسوي الضيق مللف م
عي؛   ج

داث الواك  د وٕا عي املو ج ل  ٔجرٔة وتفعيل الس نيا، التعجيل ب
سري  ىل ت د، سيعمل  عي واسرتاتيجي وا ورش اج الت  لس الوطنية 

عي وبط ج مع  مج ا ر ن من  د موح وضبط معلية اسهتداف املستف
الية؛ عية وا ج ٔفق يف جمال احلد من الفوارق    واسع ا

عية وتعمميها يتطلب  ج ق رهان إالصالح امحلاية  لثا، ٕان حتق
لمنظومة الصحية مبركزات ٕارساء امليثاق الوطين  ٕاصالح هيلكي ومعيق 
صفة مجليع  دا جمالية حصية وخريطة حصية م ىل  ة قامئ  ة العموم لص

اصة العامل القروي واملناطق اجلبلية وضامن ا ٔقالمي، و االت واجلهات وا
اية الصحية؛ ستوري مجليع املواطنني واملواطنات يف العالج والر   احلق ا

د تتطلب ٕاصالح  الالت وٕاشاكالت ملف التقا رابعا، ٕان معاجلة اخ
ٔجراء ة املهنكة ل ات الظرف اوز إالصال رؤية مشولية، تت وي   ب

هتا وتطور احلاكمة  ش د ل د املنظومة ووضع  رب توح واملوظفني، وذ 
حملاسبة؛   وربط املسؤولية 

عية  ج ٔمني وٕاصالح التغطية  يض رهان ت رشيعيا، يق امسا، 
اصة القانون  لتغطية الصحية  65.00مراجعة الرتسانة القانونية،  اخلاص 

ٔساسية والقانون  ظوم 65.99ا عي مبثابة م ج ة الشغل وقانون الضامن 
لتعويض عن حوادث الشغل 18.12والقانون    .املتعلق 

س   .شكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
س   .شكرا السيد الرئ
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ٔحرار ٓن لفريق التجمع الوطين ل   .اللكمة ا

شار السيد دمحم البكوري   :املس
﷽  

س،   السيد الرئ
ران    احملرتمان،السيدان الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
اقشة تقرر  ٔحرار يف م مس فريق التجمع الوطين ل ل  ٔتد ٔن  رشفين 

ة حول  اتية املؤق ة املوضو مو عية"ا ج   ".ٕاصالح التغطية 
ي  لنقاش اجلانيب ا ٔتطرق  ٔن  ل اخلوض يف املناقشة، البد  وق

ياز، رافضني لك صاحب ٕاصالح هذا الورش الو  م ا  ي يعترب ملك طين ا
محلاية  ضيات القانون إالطار املتعلق  اقشة مق املزايدات اليت رافقت م
ات املعوزة واليت  ىل الف ره املبارش  ٔ عية و ج عية، ومحولته  ج
ي يعد  ىل راهنية املرشوع وا ن  عية، مؤكد ج قد ٕاىل امحلاية  اكنت تف

وهني هبذه املبادرة الرقابية اليت اختذها جملس ٔولوية  ، م لمر املق
رن  اتية، شا لجنة املوضو ىل ٕاقرار هذه ا ته، و اكفة مكو شارن  املس
ل ٕاجناح معلها،  ٔ ن بذلوه من  هود ا لجنة ا ٔعضاء ا لسيدات والسادة 

ٔن حتظى  ٔمل  ىل  لجنة ومقررها،  س ا ٔيضا لرئ حمصالت الشكر موصول 
ن عن املزايدة وعن  تعد ملتابعة والتزنيل من طرف احلكومة، م هذا التقرر 
عي وتزني  ج ٔن مهنا مجيعا هو ٕاجناح هذا الورش  ىل اعتبار  اتية،  ا
 ، عية يف بالد ج ظومة امحلاية  ٔفق ٕاصالح م ا احملددة يف  ٔ يف 

ٔساس ٕاىل جتاوز العوائق احلالية سمة  الهادف  اليت تعوق تطوره وامل
د دم وجود نظام اسهتداف مو لني و   .بتعدد الربامج وتنوع الفا

س،   السيد الرئ
ٔنه تطرق ٕاىل لك اخلطوط  ٔنية لهذا التقرر الهام، جند  قراءة م ف
ال امل دمحم السادس حفظه  لن عهنا  ٔ ٔجرٔة التدابري اليت  العريضة 

اللته 2020ليوز هللا يف خطاب العرش يف شهر يو  لهيا  ٔكد  ، واليت 
ٔكتور املايض،  رشيعية الربملانية يف شهر  ورة ال تاح ا مبناسبة خطاب اف
اء مثرة مجل من التدابري وإالجراءات اليت َهتُم تعممي التغطية  ث  ح

يق القوانني املالية 2021الصحية، واليت تضمن جزء مهنا قانون مالية  ، و
لية، من الف مايل يُقدر بـ املستق مليار درهامً لفائدة  9.5الل ختصيص 

عي ج سك  عية وال ج   .صندوق امحلاية 
سعى  اء ذ مضن القانون إالطار، ٕانه مرشوع مليك طموح  كام 

ارية حبلول هناية سنة  شمل  2022لتوسيع التغطية الصحية إالج  22ل
اري ٔمني إالج د ٕاضايف من الت الل توسيع  مليون مستف عن املرض، من 

دة  دة من نظام املسا ات املعوزة، املستف شمل الف ه، ل ستفادة م
ن  ٔجراء، ا ري ا اص  ٔش ات املهنيني، والعامل املستقلني، وا الطبية، وف
ٔدوية  اكليف العالج وا ي يغطي  اصا، وا شاطا  ميارسون 

شفاء س   .و
ٔيضا ٕاىل تعممي ال  د مهنا املرشوع هيدف  ستف تعويضات العائلية اليت س

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،  ٔو من تعويضات جزاف  ، لطفو اطر املرتبطة  كتعويضات امحلاية من ا

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

ريمه من املهنيني  عية وصناع تقليديني و ج ي تعرث دجمهم يف امحلاية  وا
الل دمج حوايل  د من  ٔنظمة التقا خنراط يف  دة  كثريا، مما سيوسع قا

ٔي تغطية تتعلق  5 ىل  ري املتوفرة  شطة  ماليني مغريب من الساكنة ال
شمل  ستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، ل د، وكذا تعممي  لتقا

ىل شغل  وفر  ستفادة لك خشص م سيط رشوط  الل ت قار، من 
ه، عند ممت سنة  ستفادة م ؛ ٕاجنازات 2025من هذا التعويض، وتوسيع 

ل جلاللته مبداد  س ىل تزنيلها، وس ٔول  ال امل الساهر ا لنا الثقة يف 
زتاز   .الفخر و

س،   السيد الرئ
ُن البعد التض ٔحرار نُثَِمّ ٔكد ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل ي  امين ا

لهيا  ليات املنصوص  امعة ل ة ا متويل املقرت ليات ا ليه هذا التقرر، وب
لمتويل، وهام ليتني  ىل  ٔكد  ي    :يف القانون إالطار، وا

شرتاك؛ - ىل    لية قامئة 
ىل التضامن - لية الثانية القامئة    .وا

ٔفصل يف هاتني النقطتني نظرا لضيق الوقت   .وسوف لن 

س،   السيد الرئ
ٔنظمة امحلاية  ل ضامن التقائية خمتلف  ٔ ٔ احلاكمة، ومن  ارتباطا مبس
ادة  لق دة  لية مو داث  اركة ٕا يُد بتضمني التقرر م ُش عية،  ج
لني،  سيق بني خمتلف املتد ىل الت ة املنظومة يف مشوليهتا، والسهر  وملراق

ٔفضل يف استعامل املو  ق عقالنية  ةهبدف حتق   .ارد املُتا
الل السنة  د،  عي املو ج ل  د كثريا دخوُل الس سا وس

ىل تدبري هذا النظام زي التطبيق،    .القادمة، 
رىق ٕاىل مرتبة  ٔمام مرشوع خضم  ، والسري “ٔولوية وطنية”ٕاذن، حنن 

ات  و وامجلا به ٕاىل هنايته، دون تعرث، وهو مسؤولية مشرتكة بني ا
متع املدين، الرتابية واملقاو ة والقطاع اخلاص وا الت واملؤسسات العموم

  .ولك الهيئات العامة واخلاصة، ومعوم املواطنني
سامه يف احلد من  عية س ج مفن دون شك، فٕان تعممي امحلاية 
ً، وسيحمهيم ضد  ً ومعنو ش املواطنني، ماد الهشاشة وحتسني ظروف 
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ة، عوامل سزترع ٔبناء وبنات  خماطر املرض والشيخو ة بني  ٔن الطم
سري  ي  ء ٕاىل هذا الوطن العزز ا الن هيم الشعور  متع، وسيقوي  ا
ول  انب ا قدمة ٕاىل  ء وشق طريقه لتبوء مراتب م بتة حنو ال خبطى 

  .املتقدمة
ضيات هذا ٔ  اليا مجيع مق مثن  ٔحرار  ريا، فريق التجمع الوطين ل

ه إ  ىل إالرساع يف تزني وفق التصور والرؤية اليت يؤمن التقرر، وسعيا م
دم هدر املزيد من الوقت يف تعممي  ة و ا لن سمة  هبا ويدافع عهنا وامل
لمغاربة واليت انتظروها طويال، رافضني لك وصاية، من  عية  ج امحلاية 

ىل تزني ىل هذا الورش، والعمل مجيعا  ة اكنت،   .ٔي 
  .سشكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

شرتايك لفريق  ٔعطي اللكمة  دود سبع دقائق،  ٓن يف    .ا

ون شار السيد عبد السالم ح   :املس
ل الفريق  الل هذا اليوم لقراءة تد ٔ سعيد بوجودي معمك  مك 
اتية  ة املوضو مو اقشة تقرر ا شارن حول م لس املس شرتايك مب

عية" حول ج   ".التغطية 

س،   السيد الرئ
ران،   السيدان الوز

شارون،   السيدات والسادة املس
الل  يد  ٔ شارن جندد الت لس املس شرتايك مب ٕاننا يف الفريق 

ٔن ىل  اقشة هذا التقرر  عية مجليع املغاربة يعد ثورة  م ج تعممي امحلاية 
ٓفاقا  ح  ش املواطنني، وسيف عية هادئة يف اجتاه حتسني ظروف  اج
ته  ٔعطى تعل ال امل دمحم السادس  ٔن  ث  برية مجليع املغاربة، ح
عية وتعممي التغطية  ج ة يف خطايب العرش والربملان لتعممي امحلاية  السام

  .صحية للك املغاربةال 
ٔكرث من  مليو من املواطنني  22ٕان تعممي التغطية الصحية 

اوز  ٔن هذه التغطية ال تت م  ، رمغ ما مت ٕاجنازه %45واملواطنات ورش 
ذ تفعيلها سنة    .2005م

ىل ذ دستور  عية كام نص  ج سط العدا  منوي ل ٕانه مرشوع 
ىل املرشوع ٔن املواطن يف صلب التمنية 2011 لون  اصة وحنن مق  ،

عية  ج لحامية  ال  ت مستق ٔولو لتايل ستعطى ا التمنوي اجلديد، و
كون  ٔن  ىل  ل،  لمستق سبة  ل فائلون  وتعممي التغطية الصحية، وحنن م
عية  ج دة يف تفعيل هذا الورش اجلديد، فامحلاية  هناك حاكمة ج

ٔنظمة شمل تعممي التعويضات العائل  دة املنخرطني يف  ية وتوسيع قا
ذها ة لتنف د، ولكها حتتاج ٕاىل ٕارادة سياسية حكوم   .التقا

س،   السيد الرئ
لمجمتع املغريب، ذ  سبة  ل بري  عية مرشوع  ج ٕان تعممي امحلاية 
ديدة ومراجعة لك  رشيعات  ات ستكون هيلكية وتتطلب  ٔن إالصال

  .ديدةالقوانني وسن سياسة دوائية 
ٔكرث من  مع املبارش  ب ا س نت،  ٔ  5ويف هذا إالطار فٕان اجلاحئة 

ٔكرث من  ٔن هناك  ٔرس يف وضعية هشاشة، عن  مليون  20ماليني من ا
عية ست هلم حامية اج شون وضعية هشاشة ول   .مغريب ومغربية يع

ٔن  ات هذا التقرر  الل مست شرتايك ومن  ونؤكد يف الفريق 
ش تعممي ا سامه ال حما يف حتسني ظروف  عية س ج محلاية 

ٔكرث من  ث ٕان  وب % 54املواطنني، ح ٔيت من ج من النفقات الصحية ت
سبة  زيد هذه ال ٔال  دث عن  ة تت لص ٔن املنظمة العاملية  لام  ٔرس،  ا

دون من %20ٔو % 15عن  ستف ن  لمغاربة ا سبة  ل ٔنه حىت  ، كام 
ٔكرث من  التغطية الصحية وهبم% 30يؤدون    .من النفقات الصحية من ج

رامة  ىل  سامه يف احلفاظ  عية س ج عممي امحلاية  لتايل، ف و
ستورية املمتث يف احلق يف التغطية  املواطنات واملواطنني وضامن حقوقهم ا

ريها عية و ج   .الصحية وامحلاية 
ٔرقام واملعطيات احلالية اليت محله ٔن هناك نقصا يف ٕان ا ا التقرر تبني 

لني  ىل احلكومة والربملان ولك الفا ٔنه جيب  عية، و ج جمال امحلاية 
ات املستع  ىل هذه إالصال وا  ٔن ينك صاديني  ق السياسيني و
يا هبذا اخلصوص ومهنا  ٔفقا زم ٔعطى  ال امل  ٔن  لتطبيقها، وخصوصا 

ىل اللك  2025، وهناية سنة 2022هناية سنة  عية، و ج لتعممي امحلاية 
ديدة يف املغرب ٓفاقا  ح    .ٔن حيرتم هذه املواعيد لتف

س،   السيد الرئ
متزي بفسيفساء، وتناسل  عي يف املغرب،  ج لقد اكن املشهد 

لقول  ٔن "املبادرات مما وحضه م البالد يف اخلطاب  س من املنطق  ل
مع مج  ر ة  ٔكرث من م ٔجحام، جند  عية من خمتلف ا ج  وامحلاية 

ات  ة بني العديد من القطا رامه، مش ورصد لها عرشات املليارات من ا
ل،  ي تعاين من التدا ، فه ني، وفضال عن ذ لني العموم الوزارية، واملتد
ات اليت  ىل اسهتداف الف دم قدرهتا  هنا، و ومن ضعف التناسق ف ب

  .ستحقها
ف لهذ ستجيب بفعالية فك ٔن  ه الربامج، يف ظل هذا الوضع، 

رها؟ ٔ ٔن يلمسوا  ات املواطنني و سؤال استوجب اجلواب يف ". حلاج
ليني من خطب العرش   .خطابني 

ل  ٔ ان من  ٔن الوقت قد  مة ب ىل دراية  اهل البالد  ولهذا اكن 
رب دمع عية،  ج ل لهذه املعض  لتفكري يف ٕاجياد  ليات   وضع 

ل  سري"املبادرات املوجودة م   ".ت
ىل معض امحلاية  اب احلرصي  ك ال س فقط  وتعزز هذا املنحى، ل
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دي  هيا، بل وحتدد معق الت اكنزيمات الوصول ٕا عية، وتوفري م ج
ي مل يصل مداه ٕاىل  منوذج التمنوي املغريب، ا ادة النظر يف ا واملبادرة يف ٕا

بري من املغاربة وج صاد جزء  ق ارج رادار  ات واسعة مهنم  عل ف
ٔو املنتج   .العرصي 

ويف خطاب عرشن سنة من العهد اجلديد، مت وضع رهان العدا 
د  ٔ لجميع،  ٔمل واملساواة  الية الستكامل بناء مغرب ا عية وا ج

جيابية ومردودية ٕ ىل املغرب رفعها  ٔربعة اليت جيب  ت ا   .الرها
سشكرا السيد ا   .لرئ

س   :السيد الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

حتاد العام ملقاوالت املغرب ٓن لفريق    .شكرا.. اللكمة ا
لشغل حتاد املغريب  ٓن لفريق    .اللكمة ا

ن زري شار السيد عز ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ٔتناول اللكمة يف  ٔن  رشفين  لشغل،  حتاد املغريب  ٕاطار مس فريق 
ة حول  اتية املؤق ة املوضو مو اقشة مضامني تقرر ا ٕاصالح التغطية "م

عية   ".ج
ٔن  عية  ج دث عن موضوع امحلاية  ٔغتمن هذه فرصة، وحنن نت و
ة التارخيية اليت قطعت مع الرتدد احلكويم يف ٕاصالح  ملبادرة امللك ٔنوه 

ت لالنطالقة ا عية، ودش ج لفعلية ٕالخراج هذا الورش ورش التغطية 
ىل القانون إالطار رمق  زي الوجود بعد املصادقة  متعي ٕاىل  ، 09.21ا

عية ج محلاية    .املتعلق 
اتية والطامق إالداري املرافق  ة املوضو مو ٔعضاء ا لشكر  ه  ٔتو كام 

حتاد ا ٔننا يف  داد التقرر، رمغ  ي بذلوه ٕال ري ا هود الك ملغريب ىل ا
م  ٔ ات املعنية وا ع ملسؤويل القطا س لسات  بنا لك  لشغل وا
اتية بتعاون مع جملس الشيوخ  ة املوضو مو دهتا ا ٔ راسية اليت  ا
لجنة مما قد  ٔعضاء ا داد التقرر من طرف  بة ٕا ٔنه مل تمت موا الفريس، ٕاال 

ٔننا مل نتوصل اصة و اقشته،  ت يف م ل  يطرح بعض الصعو به ٕاال ق
يومني ومع ذ تبقى التوصيات املتضمنة يف التقرر وجهية يف مجملها 

لهبا ٔ لشغل يف  حتاد املغريب    .وتتقاطع مع مواقف 
ٔنظمة  ه القصور يف هذه ا ٔو وال داعي هنا لتكرار احلديث عن 
ة واليت  ا ىل مستوى التغطية والن ت والضعف  ش املوسومة بطابع ال

رها يف ددها التقر  ٔ حق دستوري و عية  ج ٔمهية امحلاية  ر، وال عن 
رسيع وثرية  عية، ويف  ج دة الفقر ومظاهر الهشاشة  ف من  التخف

عية ج ة و صادية والثقاف ق   .التمنية 
عية  ج ٔن املرور من واقع الهشاشة  ليه هو  يد  ٔ لكن ما جيب الت

عية  ج اء يف القانون (ىل املدى املتوسط ٕاىل تعممي امحلاية  كام 

ٔمهية التوصيات الواردة يف هذا ) إالطار لنظر  ، و بريا  يعترب حتد 
لشغل ندعو ٕاىل حتاد املغريب    :التقرر، فٕاننا يف فريق 

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

ٔنظمة؛ ن من هذه ا د لمنخرطني واملستف سبة    واحلقوق املك
 عية ج ن من امحلاية  د ة املستف ىل توسيع ف كام نؤكد كذ 

ٔجراء  ري ا اص  ٔش ات املهنيني والعامل املستقلني وا شمل اكفة ف ل
اصا يف ٕاطار م شاطا  زاولون  ن  ظور مشويل ٕالدماج القطاع ا
صاد الوطين املنظم؛ ق   ري الهيلك يف 

 دماهتا ظومة التعويض عن فقدان الشغل بتحسني  ٕاصالح م
ن؛ د دة املستف ستفادة وتوسيع قا ف رشوط    وختف

 اص  22ولضامن التغطية الصحية لـ د ٕاضايف، ال م مليون مستف
ىل مستوى ا ٔهيل املنظومة الصحية، ٕان  ٔو من ت ات التحتية  لب

دات املالية  ع ٔو التجهزيات، مما يتطلب الرفع من  رشية  املوارد ال
ظمة  ة لتصل ٕاىل املعدل املوىص به من طرف م صصة لقطاع الص ا

ة العاملية؛   الص
 عي يف جمال ج لحوار  لية مؤسساتية  ىل ٕارساء  ، نؤكد  كذ

لمقاربة عية، تفعيال  ج لهيا صاحب  امحلاية  شارية اليت حث  ال
عتبارها  عيني، و ج اجلال يف خطبه برضورة ٕارشاك الفرقاء 
عية  ج عية اليت تعترب امحلاية  ج ميقراطية  دءا يؤسس  م
داد القانونني  دم اخلروج عن هذه املهنجية يف ٕا دى جماالهتا، و ٕا

ٔية مر  ٔو  عية،  ج محلاية  عية من املتعلقة  ج لنصوص  اجعة 
عي؛ ج ٔو قانون الضامن  يل مدونة التغطية الصحية    ق

 محلاية رشيعات املتعلقة  ىل مراجعة ومالءمة لك  ، نؤكد  كذ
لهيا من  ولية املصادق  ات ا ستور واالتفاق ٔحاكم ا عية، مع  ج

ة  اصة االتفاق ولية  144طرف املغرب، و ة ملنظمة لعمل ا واالتفاق
عي والتوصية رمق  102 ج لضامن  نيا  ملعايري ا  202املتعلقة 

ام الضامن  عية وتوسيع  ج لحامية  ٔرضيات الوطنية  ٔن ا ش
ٔمراض املهنية عي ٕاىل تغطية حوادث الشغل وا   .ج

س   .شكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

عياللكمة امل ج ميقراطي  ستوري ا لفريق ا ش.. والية    .ما اكي
لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو   .اللكمة املوالية 

سان، بال ما تقولها يل اب.. اله اليس    .طلب مست

سان شار السيد عبد احلق    :املس
س   .شكرا السيد الرئ
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ران،   السيدان الوز
شارون  شارات احملرتمون واحملرتمات،السادة والسيدات املس   واملس

لجنة  صصة ملناقشة تقرر ا ٔماممك اليوم يف اجللسة ا ٔقف  ٔن  رشفين 
ٔماممك،  ٔقف  ٓخر مرة س عية، ولعلها  ج لتغطية  صصة  اتية ا املوضو

دا ون مف ٔ ٔن  ٔمتىن  ون خمترصا و ٔ   .ا س

  ٔهيا السيدات والسادة،
ىل  ورو  احئة  نت  ٔ لمواطنني لقد  عية  ج بري يف امحلاية  جعز 

دت  ي طاملا  ري، ا متعي الك واملواطنات، وجعلت بتزني هذا املرشوع ا
لشغل ميقراطية    .به احلركة النقابية ومضهنا الكونفدرالية ا

ورو عن العجز املهول يف املنظومة الصحية والتغطية  احئة  لقد عرت 
لمواطنني وامل رية والفقر الصحية  نت عن الهشاشة الك ٔ واطنات، و

شارن اخنرط يف  ٔوساط املواطنني املغاربة، وجملس املس رشي يف  املس
لجنة  ل ا شك ىل  ٔقدم  عية، و ج محلاية  ة املتعلقة  ينام هذه ا
ٔن توسع  ٔمل  عية، لكن كنا ن ج ة ٕالصالح التغطية  اتية املؤق املوضو

لجنة جمال اشتغ عية، ا ج ٔو امحلاية  شمل لك مواضيع التغطية  الها، ل
اء هبا قانون إالطار،  ٔربع اليت  ىل احملاور ا ٔسف اشتغلت فقط  لكهنا ل
ٔن تتطرق ٕاىل لك  متعي،  سامه يف هذا النقاش ا واكن حر هبا، ويه 

عية،  ج ة،(احملاور اليت تندرج حتت امحلاية  ال الوقاية من الشيخو  م
، التعويض عن فقدان القدرة  ٔمومة، التعويض عن البطا اقة، حامية ا إال

ري ذ ٔمراض املهنية ٕاىل  ، فامحلاية )عن الكسب، حوادث الشغل وا
سان لك حماورها حق من حقوق إال عية    .ج

  ٔهيا السيدات والسادة،
لجنة، نديل يف اءت يف تقرر ا ٔربع اليت  حملاور ا ة ف يتعلق   مجمو

ملالحظات واملطالب التالية لشغل  ميقراطية    :الكونفدرالية ا
ٔفق : التغطية الصحية - 2021لبلوغ هدف تعممي التغطية الصحية يف 

م 2022 ه ىل اخلصوص  ، البد من ٕاصالح املنظومة الصحية و
لعنرص  م  ه ات وجتهزيات وكذا  شف ات التحتية من مس لب

رشي، من  شيط يف ال داده وحتفزيه لالخنراط الواعي وال كوينه وٕا ث  ح
ن  د متكني املواطنني املستف ل  شري ٕاىل رضورة ٕاجياد  هذا الورش، كام 

مج  ر دم ) RAMED(من  نتقال من  ٔن  سالسة  نتقال  من 
ل ٔو بعض املشالك والعراق ٔن يقاب الرفض  ٔداء ميكن  ٔداء ٕاىل ا  .ا

لتقا سبة  د لفائدة املهنيني والعامل : دل لبلوغ هدف تعممي التقا
د واملرور  ٔنظمة التقا ٔجراء، البد من ٕاصالح  ري ا اص  ٔش املستقلني وا

و لصاحل الصندوق املغريب . ٕاىل القطبني اع ما بذمة ا نيا، البد من ٕار
ري املهيلك ريا من ٕادماج القطاع  ٔ د، والبد    .لتقا

رضورة ٕاصالح وتعديل القانون احلايل : ن الشغلالتعويض عن فقدا
ستفادة من هذا التعويض، وخصوصا  ٔجراء من  ي مينع العديد من ا ا

لطرد التعسفي ىل ٕاقرار  ٔ احلصول    .مس
شمل : نيا، التعويض عن البطا ٔن  لتعويضات العائلية البد  سبة  ل

ذ الوالدة ٔطفال م   .هذه التعويضات لك ا

  السيدات والسادة،ٔهيا 
هود  ىل ا لجنة  ٔعضاء ا ٔشكر لك  ٔن  ليت هذه  ال بد يف هناية مدا

لس ٔعضاء ا ربمه ٕاىل لك  ي بذلوه ٕالجناز هذا التقرر و   . ا
ليمك   .والسالم 

س   :السيد الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

الت اليت اسمتعنا ىل التد ب احلكومة  ٓن ٕاذا مسحتو لتعق هيا،  منر ا ٕا
ة ر الص ع للكمة السيد الوز الس  ٔ   .ونبد

ر احملرتم   .تفضل السيد الوز

ة ر الص ٓيت الطالب، وز ا    :السيد 
س   .شكرا السيد الرئ

﷽  
ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

الم، السيدات لس والوزارة وممثلو وسائل إال ٔطر ا   والسادة 
  ٔهيا احلضور الكرام،

ل مع  ٔمام جملسمك املوقر يف ٕاطار التفا ٔتناول اللكمة اليوم  ٔن  سعدين 
اتية  ة املوضو مو هيا تقرر ا لص ٕا املالحظات والتوصيات القمية، اليت 

ه ٔعق عية، وما  ج ة حول ٕاصالح التغطية  اقشات  املؤق اليوم من م
شارن احملرتمني الت السيدات والسادة املس   .ادة يف ٕاطار تد

ٔدوار وما  ة من  لام مبا يطلع به قطاع الص طمك  ٔح ويف هذا إالطار، 
بة هذا الورش  ل موا ىل تفعي من تدابري وٕاجراءات، يف س يعمل 

ٔطلق ، فكام تعلمون فقد  ٔهدافه الن ورش تعممي  احليوي الهام وبلوغ 
عية بتارخي  ج ريل  14التغطية  حبضور فعيل جلال امل دمحم  2021ٔ

سهتدف توسيع التغطية  ٔساسيا  السادس نرصه هللا، تضمن حمورا 
ارية حبلول هناية سنة  رب اسهتداف 2022الصحية إالج مليون  22، 

اكلي ي يغطي  اري عن املرض، وا ٔمني إالج د ٕاضايف من الت ف مستف
شفاء س ٔدوية و   .العالج وا

ٔنظار  ٔمام  ات  ع ثالث اتفاق واكنطالقة فعلية لهذا احملور، مت توق
شمل  ٔسايس عن املرض، ل اري ا ٔمني إالج اللته، تتعلق بتعممي الت

ني ومقديم اخلدمات املستقلني و 800.000 ار واحلرف  500.000من الت
ة التقليدية و نيي الصنا ني و ني 1.6من احلرف   .مليون من الفال

ضيات القانون إالطار رمق  ىل مق ٔساسا   09.21وركز هذا إالصالح 
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عية  ج و يف جمال امحلاية  ٔساسية لعمل ا ٔهداف ا دد ا ي  ا
اصة ف  ٔهداف،  ليات الرضورية لبلوغ هذه ا ٔساسية وا وكذا املبادئ ا

متويل، وه السهتداف واحلاكمة وا ستوجب لتزني تزنيال يتعلق  و ما 
ٔنظمة  اقت  ٔ راهات اليت  ة يف دراسة إال اق س ام ببعض  سل الق
ة من  ستلزمه الظرف اليا، وتوفري ما  عية املعمول هبا  ج ورامج امحلاية 
سيق  ال احملددة وت ٓ ل ا ٔهداف دا نا من بلوغ ا بة، متك ٕاجراءات موا

لني املعن  عي واختاذ مجيع التدابري معل اكفة املتد ج يني هبذا الورش 
رشيعي   .ذات الطابع ال

س،   السيد الرئ
  حرضات السيدات والسادة،

ٔهيلها ٕاىل الريق هبا، حىت  هيدف ٕاصالح املنظومة الصحية الوطنية وت
د املواطن املغريب فعليا وجماليا ودون نفقات اكرثية من الولوج ٕاىل  ستف

ا كفل دمات الوقاية والر واء، مبا  شفاء وا س ٔو  ٔولية  ية الصحية ا
ىل  ال  ٓ ٔحسن الظروف وا ة وحصو يف  ا حصية ممك ٔحسن  متتعه ب
ٔو وقايته، يف ٕاطار من التخطيط  ه  ا الطبية املالمئة لعال ولوج التك
واحلاكمة اجلهوية، اليت تضمن توفر اخلدمات الصحية اجليدة والقريبة ٕاىل 

اه   .مقر سك
ذ ما إ  ه م رش ي  لمنظومة الصحية الوطنية، ا ن إالصالح العميق 

ه  ٔو ة و ريم ٕاىل معاجلة مج من املعضالت املزم ني،  يقرب من سن
راهات هيلكية  اليا ٕا شلك  شكو مهنا القطاع، واليت قد  القصور اليت 

ٔفق سنة  اري عن املرض يف  ٔمني إالج رزها2022لورش تعممي الت ٔ  ، :
ة النقص  لص اذبية القطاع العمويم  رشية وضعف  املزمن يف املوارد ال

، ٕاضافة ٕاىل انعدام العدا يف  لمهن الصحية ببالد عتبارية  راجع القمية  و
اكفؤ العرض الصحي وضعف مؤرشات الولوج  دم  التوزيع اجلغرايف لها، و
لعالج، مما معق من الفوارق بني اجلهات وبني الوسطني القروي 
ات التحتية والتجهزيية وضعف اجلهود  واحلرضي، وكذا قدم وهتا الب

ر اخلاص يف القطاع وفقا ملعايري اخلريطة الصحية س شجيع    .املبذو ل
ي يعرتي حاكمة املنظومة الصحية  ٔضف ٕاىل لك ذ الضعف ا
، واليت ال  صصة  وحمدودية متويل القطاع الصحي وضعف املزيانية ا

سبة تت ٔحسن الظروف  و% 6اوز يف    .من املزيانية العامة 
ة يتضمن حماور  ليه وزارة الص راهن  ي  مج إالصال ا هذا الرب

رب مراجعة القانون رمق  رشي،  مثني الرٔسامل ال رتبط ب  131.13هامة 
ٔمام  ح الباب  ث سميكن ذ من ف نة الطب، ح املتعلق مبزا 

ا ٔ مثرن ا نب ملزاو املهنة وبنفس الرشوط اليت يضمهنا القانون املس
ىل توفري  ة التحتية الصحية و ىل الب لنظراهئم املغاربة، ملا  من ٕاجيابية 
بية ذات  ٔج ىل الكفاءات الطبية ا اح  نف الية و التجهزيات جبودة 

لكفاءات الطبية املغر  بية املقمية املؤهالت العلمية والقمية املضافة ومن حتفزي 

ل ممارسة الطب، وكذا تعديل  ٔ ة من  و يار املغرب  خلارج، الخ
ات،  34.09القانون إالطار رمق  ملنظومة الصحية وعرض العال املتعلق 

الل تدعمي  ٔهيل العرض الصحي من  ة حصية وت داث وظيفة معوم قصد ٕا
مج الط ٔجرٔة الرب وية و داث خريطة حصية  ٕ يب اجلهوي البعد اجلهوي، 

د حاكمة  ٔسايس هيم اع ٕالضافة ٕاىل حمو  ٔهيل املؤسسات الصحية،  وت
لني وتعزز  ني وضبط معل الفا ليات التق ملنظومة الصحية لتقوية  دة  ج
داث نظام  لعرض الصحي وٕا شفائية والتخطيط الرتايب  س احلاكمة 

ٔساسية اخلاصة دمج الستغالل مجيع املعطيات ا ملنظومة  معلومايت م
رة  لمريض وحتسني نظام الفو الصحية وتدبري امللف الطيب املشرتك 

شفائية س   .ملؤسسات 
بة القطاع الصحي لورش تعممي التغطية  نا احلديث عن موا كام ال ميك
ذ  ٔمني الصحي م سط الت راز دور الوزارة يف جمال  عية دون ٕا ج

ٔساسية، وما مبثابة مدون 65.00ٕاصدار القانون رمق  ة التغطية الصحية ا
اري  ٔمني إالج ظومة الت ٔمني الصحي بصفهتا هيئة ضبط م لت لواك الوطنية 
متعي،  ٔول حماور الورش املليك ا ٔسايس عن املرض، وهو كام تعلمون  ا
امه  ضياته، لك من موقعه انطالقا من  ذ مق ي حنن مجيعا بصدد تنف ا

ٔواله ال ات يف هذا  09.21قانون إالطار ومسؤولياته، وما  من صالح
ٔن   .الش

اللها  ة اليت معلت الواك من  اق س ٔن  وهنا جتدر إالشارة ٕاىل 
سرتاتيجي لفرتة  ذ  2024- 2020ىل مواءمة خمططها  طلبات تنف مع م

ي  طط ا لني وهو ا اكفة املتد عية يف شقها املناط  ج تعممي التغطية 
ت اسرتاتيجية و 4متحور حول  ىل  4رها سية، حتيلنا   3رافعات معل رئ

اري عن املرض يه ٔمني إالج ني : حماور ٕالصالح الت ٔوال، مث تق ه  حاكم
لثا ليات متوي  ة  ىل استدامة وجنا نيا، والسهر  ظوماته    .وضبط م

ٔمني  لت رامج وتطلعات الواك الوطنية  بنا مج من  وكقطاع ويص، وا
الل تعزز دورها تعىن الصحي  صاصاهتا، من  الهادفة ٕاىل مراجعة اخ

ٔنظمة التغطية الصحية، مبا ميكهنا من لعب دور  ٔطري التقين مجليع  بضبط والت
الل  ىل صريورة النظام من  ل السهر  ٔ انب إالدارة من  ٔسايس ٕاىل 
لني وضامن إالنصاف والشمولية وتوازن  د من طرف لك املتد رتام القوا ا

  .ٔنظمةا
ٔمني الصحي ملامرسة سلط  لت ٔهيل الواك الوطنية  كام سعينا ٕاىل ت
رتام  ىل ا لني  ل حث خمتلف الفا ٔ ة والبحث والزجر، من  املراق
ٔساسية ولعب دور  لتغطية الصحية ا رشيعية والتنظميية  ضيات ال املق
لضامن  انب الصندوق الوطين  فعال يف جمال التحكمي واخنراطنا ٕاىل 
ات املهن احلرة  رسيع يف وترية ٕادماج ف ل الل الواك  عي من  ج
ٔسايس عن املرض  ٔمني ا ٔجراء يف نظام الت ري ا والعامل املستقلني 
دة  رش مبعيهتا وضع خطة لالنتقال من نظام مسا واخلاص هبذه املهن، و

ن ٕاىل ٔ التضامن الوطين لفائدة الساكن املعوز د ىل م  نظام يقوم طبية يقوم 
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اليا  ل  ة اليت ند اق س ري ذ من إالجراءات  ٔ املساواة ٕاىل  د ىل م
ىل مسار تعممي  ا  دا يف ٕاجنا ة اليت مل ندخر  ة احلث ينام يف مصمي ا
لقطاع يف  ٔول  ل  شلك حمور تد ي  اري عن املرض، ا ٔمني إالج الت

عية ج لحامية  ري  متعي الك   .الورش ا

س،ا   لسيد الرئ
  حرضات السيدات والسادة،

اء  ي  عي، ا ج ىل مت البعد  ته  اليا لك مكو يعمل القطاع 
لني  شارية مع مجيع املتد ت ال د مج من املقار ع به الورش املليك، 
عتبار يف  ذ هذا البعد بعني  ٔ عي، بغية  ج الني الصحي و يف ا

ذ وت يه اليت يف طور مواءمة خمططاتنا ال د التنف د ق قطاعية اليت تو
ٔهنا  ٔوراش قطاعية من ش دة  ىل  اليا  ث نعمل  راسة والتخطيط، ح ا
ٔحسن الظروف  عية يف  ج ٔهداف تعممي التغطية  رسيع ببلوغ  ال

ر مهنا ال، نذ ٓ   :وا
ديثا؛ - دها  ة اليت مت اع متويل الص سرتاتيجية القطاعية  ذ   تنف
ٔهيل وتوسيع املؤسسات الصحية؛ -  ت
؛  - سقة  ات لتفعيل مسارات م  تنظمي الولوج ٕاىل العال
ديدة؛  - د سياسة وطنية دوائية   اع
داث امللف الطيب إاللكرتوين وتعمميه؛ -  ٕا
ٔساسية والربوتووالت  - ات ا ت س العال ومراجعة مكو

ات الوطنية اليت جت ة، ومن مت حتيني االتفاق مع الهيئات العالج
ني العام واخلاص؛ ات يف القطا ٔمني الصحي ملقديم العال لت رة   املد

ٔهنا  - ريها من التدابري وإالجراءات القطاعية احملورية اليت من ش و
ي  عي، ا ج ٔول من ورش التغطية  ذ احملور ا بة تنف موا

ٔفق  سيط يف سعيه ٕاىل  2022سيكفل يف  رامة املواطن ال
ىل  لجوء ٕاىل احلصول  وفرة وقريبة ودون ا ات ذات جودة وم ال

زيد من فقره وهشاشته  .نفقات اكرثية 

نيي هذا القطاع  ىل مسامهة  ، نعول كثريا  ق لك ذ ل حتق ويف س
لك  برية ومضنية، واخنرطوا  ودا  ن بذلوا  ياز، ا م عي  ج العتيد و

ل لتصدي  لهيم تفان ومسؤولية يف اجلهد امجلاعي  ث اكن  احئة، ح
ا تفوق طاقاهتم، ومع ذ مل  ٔح اشدات اكنت  ابة لطلبات وم ست
لزتام  ايل من املسؤولية وروح التضحية و ٔداء واجهبم حبس  يتوانوا يف 
ٔلكمه، يف  ٔمن الصحي لب ب ة العامة وتوفري ا بقمي املواطنة احلقة محلاية الص

ائية، يط  ة عصيبة واست   .بعها اخلوف والقلق وخطر العدوىظل ظرف
لمنظومة  شلكون العمود الفقري  ن  ال ا ساء والر هؤالء ال
ٔهنم قادرون  ٔؤكد هلم ب ٔخرى من هذا املنرب، و هيم مرة  ٔح ن  الصحية، وا
عية يف شقه الصحي، مبا يوافق الرؤية  ج ىل رفع رهان تعممي التغطية 

ٔييدالسديدة جلال امل دمحم السا   .دس نرصه هللا، دام  النرص والت
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س   :السيد الرئ
ر   .شكرا السيد الوز

ر الشغل لسيد وز ٓن    .اللكمة ا

ر الشغل وإالدماج املهين ٔمكراز، وز   :السيد دمحم 
س   .شكرا السيد الرئ

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،السيدا   ت والسادة املس
س  لسيد الرئ ٔتقدم جبزيل الشكر  ٔن  يطيب هبذه املناسبة 
ي يولونه  م ا ه ىل  شارن  ٔعضاء جملس املس ولسيدات والسادة 
ٔوراش الوطنية اليت  ٔمه ا عية، اليت تعترب من  ج ملوضوع امحلاية 

ادة الرشيدة لصاحب ، حتت الق اجلال امل دمحم السادس  تبارشها بالد
عية والتمنوية الكربى ج ٔبعادها    .حفظه، ٕاىل 

لس احملرتم، س ا   السيد رئ
شارن احملرتمني،   حرضات السيدات والسادة املس

ال سلس من  ري يف ٕاد ٔ ذ العقد ا لقد اخنرطت بالد م
عية والصحية،  ج ظومة التغطية  ىل م ٔساسية  ات ا وذ إالصال

شاور واحلوار مع اكفة  دمج، قوامه ال اكمل وم وفق خمطط معل م
ظومة التغطية  لني، الس ف يتعلق مبتابعة تعممي وتوسيع م لني والفا املتد
د احلاكمة  ات املواطنني املغاربة وٕارساء قوا عية والصحية لعدد من ف ج

ت املالية  رة وضبط التواز لهيئات املد ىل اجليدة  ٔنظمة، قصد احلفاظ  ل
عية والريق هبا ٕاىل  ج ٕالضافة ٕاىل حتسني مستوى اخلدمات  دميومهتا، 

  .مستوى تطلعات املواطنني
عيني  ج ٔهداف، معلت احلكومة ورشاكة مع الفرقاء  ولبلوغ هذه ا
ىل  لربملان،  متع املدين، ومبسامهة فا  ب العمل وكذا ا ٔر ت و من نقا

ر مهناال  ات نذ ة من إالصال ام مبجمو   :ق
ث مت  - ولية، ح انضامم بالد ٕاىل املنظومة املعيارية ملنظمة العمل ا

ىل  ئق التصديق  ورة  3ٕايداع و الل انعقاد ا ٔساسية  ات  اتفاق
ة العمل  108 ٔمر لك من اتفاق ويل، ويتعلق ا ملؤمتر العمل ا

ولية رمق  ج 102ا ٔن الضامن  ولية رمق ش ة العمل ا عي واتفاق
ة  187 ني واتفاق ة والسالمة املهني لص ٔن إالطار الرتوجيي  ش

ولية رمق  ٔن العامل املهاجرن؛ 97العمل ا  ش
ة وظروف العمل والريق مبستوى العالقات  - هنوض بب ىل ا العمل 

ىل ذ شهد   املهنية وتعزز احلوار وتطور الثقافة التعاقدية، كام 
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از  ٔداء  ر  ات امجلاعية وتطو دد االتفاق التنايم امللموس يف 
الل اسهتداف بعض  الته  ش الشغل وتعزز فعالية تد تف

القة الشغل؛  جماالت الهشاشة يف 
د القانون رمق  - ي شلك  65.00اع مبثابة مدونة التغطية الصحية، ا

زي التنف ل  ي د ٔساسية، وا ذ سنة نواة لوضع تغطية حصية 
 ؛2005

ىل مستوى الرتاب الوطين لفائدة  - دة الطبية  تعممي نظام املسا
ٔي نظام من  ري اخلاضعني  ل احملدود  ن وذوي ا الساكن املعوز

الل سنة  ٔسايس عن املرض  اري ا ٔمني إالج  ؛2012ٔنظمة الت
زي  - ٔجراء ودخو  ٕاقرار نظام التعويض عن فقدان الشغل لفائدة ا

ذ هنا وحتسن يف حصي التعويضات اليت مت  2014ية سنة التنف
ى  ة  دد الطلبات املود ث عرف  رصفها لفائدة املعنيني، ح
ه  ام بلغ ما مجمو ا  عي ارتفا ج لضامن  الصندوق الوطين 

الل سنة  63.864 الل سنة  20.815، يف مقابل 2020طلب 
دة بلغت  2015 ز  ؛%204ٔي 

شلك ملحوظ - ي  كام ارتفع  بهتم وا ن متت موا ن ا د دد املستف
د سنة  23.043بلغ  د سنة  9210، يف مقابل 2020مستف مستف

سبة تطور بلغت 2015 دات ٕاىل %150، ب ع لغ  ، كام ارتفع م
، مقابل تعويضات قدرها 2020درمه سنة  327.516.645
لغ التعويضات 2015درمه سنة  121.823.143 ٔن م ، مع العمل 

ٔي سنة امل ٕاىل  2015رصوفة عن فقدان الشغل يف سنة انطالقه 
مليون درمه كام بلغ  256هو حوايل مليار و 2021يونيو  14اية 

ن عن نفس الفرتة حوايل  د دا؛ 93.826دد املستف  مستف
ة والسالمة املهنية ورشها  - لص داد الصورة البيانية الوطنية  ٕا

ولية شخيصا ملوقع الرمسي ملنظمة العمل ا ، ومتثل هذه الوثيقة 
ة والسالمة املهنية؛ لص  لوضع احلايل 

ة يف  - لسالمة والص مج الوطنيني  داد مرشوعي السياسة والرب ٕا
ٔكرث متثيال  ٔجراء ا لمشغلني وا شاور مع املنظامت املهنية  العمل، ب
الل  ني  ىل مرشو ة املعنية واملصادقة  ات احلكوم واكفة القطا

ورة ال  اطر املهنية ا لس طب الشغل والوقاية من ا ة  ثام
لس احلكويم بتارخي  لهيام   ؛2020يونيو  4وعرضهام واملوافقة 

ة  - لص مج الوطين  لرب ذي  مج التنف داد مرشوع الرب ومت ٕا
ة  ال الص ٔطراف املعنية مب شاور مع خمتلف ا والسالمة املهنية ب

ذ إالجراءات والسالمة يف العمل، مع حتديد  ات تنف ل ويف مرا
لهيا لك قطاع رشف    .اليت س

ىل مستوى امحلاية  سبات اليت عرفهتا بالد  لرمغ من املك ٔنه  ٕاال 

ارية، فٕان اجلانب املتعلق  لتغطية الصحية إالج عية يف شقها املتعلق  ج
رق ٕاىل املستوى املطلوب، وانطالقا من ه عية مل  ج دة  ذا ملسا
ال امل حفظه هللا، مبناسبة خطاب العرش بتارخي  ا   29الواقع د

لربامج والسياسات 2018يوليوز  ادة هيلكة شام ومعيقة  ٕ ام  ، ٕاىل الق
عية ج مع وامحلاية    .الوطنية يف جمال ا

شورا يف نفس السنة  س احلكومة م ٔصدر السيد رئ سنة (كام 
ملغرب هيدف ٕاىل ٕاصالح وحاكم) 2018 عية  ج ظومة امحلاية  ة م

اتية ملكفة  داث جلنة موضو ث مت ٕا ادهتا وحاكمهتا، ح د لق وٕارساء قوا
لحامية  دة  دجمة ومو ىل وضع سياسة م لعمل  هيا  حلاكمة، عهد ٕا

ري املايل ىل املستوى املايل و تظم  شلك م ميها  عها وتق عية، مع ت   .ج
ٔ لحامية ويف هذا الصدد،  دجمة  ة م دت احلكومة سياسة معوم

رمس سنة  عية  لهيا يف 2030-2020ج نونرب  28، اليت متت املصادقة 
ظومة امحلاية  2019 ادة وٕاصالح وحاكمة م لجنة الوزارية لق ل ا من ق

ٔفراد ٕاىل  عية، وهتدف هذه إالسرتاتيجية ٕاىل ضامن ولوج مجيع ا ج
ٔساسي ات ا اص س العال ٔش عية ذات جودة ل دمات اج ة وتوفري 

  .يف وضعية صعبة
بريا،  ملغرب حتسنا  هودات جسلت التغطية الصحية  وبفضل هذه ا

ل دخول القانون رمق  زي التطبيق  65.00فق مبثابة مدونة التغطية الصحية 
اوز  2005سنة  سبة التغطية الصحية ال تت فقط من % 16اكنت 

سمة، وانتقلت ٕاىل  5املغاربة، حوايل  مث ٕاىل  2012سنة % 35مليون 
  .2019هناية % 70

ر  ٔسايس عن املرض املد اري ا ٔمني إالج وشمل اخلاضعني لنظام الت
عي ومن طرف الصندوق  ج لضامن  من طرف الصندوق الوطين 
دة  لني يف نظام املسا عي وكذا املس ج ياط  ح الوطين ملنظامت 

ل احملدود) RAMED(الطبية  ن وذوي ا   .من الساكن املعوز
ىض القانون رمق  لطلبة مبق داث نظام التغطية الصحية اخلاص  كام مت ٕا

ديد رشوط  19.12وكذا ٕاصدار القانون رمق  2016يف سنة  116.12 بت
ٕالضافة ٕاىل ٕاصدار  لعامالت والعامل املزنليني،  شغيل املتعلقة  الشغل وال

ٔمني االٕ  لت ات املهنيني والعامل نظام  ٔسايس عن املرض لفائدة ف اري ا ج
ىض  اصا مبق شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش املستقلني وا

لمعاشات لنفس هذه 2017يف يوليوز  98.15القانون رمق  داث نظام  ، وٕا
رب  ات يف دج ىض القانون  2017الف   .99.15مبق

رشيعية اخلاص ستكامل املنظومة ال لنظامني وصدور النصوص و ة 
ذ ابتداء من مارس  زي التنف خوهلام  ة الالزمة  ، مت ٕاطالق 2020التطبيق

ات العدول  ات املعنية وٕاصدار املراسمي اخلاصة بف املشاورات مع الف
ني ن السياح   .والقوابل واملروضني الطبيني واملفوضني القضائيني واملرشد

لرمغ من احئة  وقد حرصت هذه الوزارة  ٔزمة الصحية الناجتة عن  ا
د"ورو  ىل السري العادي مجليع املرافق إالدارية "19-وف رت  ٔ ، واليت 
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شاورية مع  ات ال ج ىل مواص عقد  عية،  ج صادية و ق و
رسيع وتزنيل  ىل  تصة  ة ا ات احلكوم سيق مع القطا مجيع املعنيني والت

ج عية لفائدة العامل املستقلني ؤحصاب املهن، وقد التغطية الصحية و
ات املهندسني املعامريني  داد وٕاصدار املراسمي اخلاصة بف مت يف هذا الصدد ٕا

الل شهر ماي من سنة  ساخ القضائيني  ، كام متت 2021والرتامجة وال
ٔطباء  ة ا ىل املرسوم اخلاص بف لس احلكويم  املصادقة من طرف ا

  .2021ريل ٔ 20بتارخي 
اص  ٔش انني وا ة الف داد املراسمي اخلاصة بف ويف نفس السياق، مت ٕا
ٔجرة والصياد  دة وسائقي سيارات ا اخلاضعني لنظام املسامهة املهنية املو
ار والصناع التقليديون،  ات الت ٔسنان واملهن شبه الطبية وف ٔطباء ا و

اسبة واملوثقون وكذا ف لم ن ميسكون نظاما  ة البياطرة واملهندسون ا
ٔو املصادقة ع  ون، ويه يف طور التوق   .املساحون الطبوغراف

ات تزنيل هذه التغطية مع ممثيل  يف ىل  ، مت االتفاق  ٕالضافة ٕاىل ذ
واجن  ٔغنام واملاعز ومريب ا تجي احلليب ومريب ا ة م ات املهن الفالح ف

ت تجي الزيتون وم ت السكرية وم تجي النبا تجي وم ٔجشار املمثرة وم جي ا
ة ت الزي تجي النبا   .احلبوب وم

عية والصحية وبلوغ  ج هودات املبذو لتعممي التغطية  ورمغ ا
سبة  ٔجراء القطاع اخلاص، ما يقارب  سبة  ل ، فٕان وزارة %80التغطية 

سيق  ل ضامن الت ٔ برية من  ودا  الشغل وإالدماج املهين تبذل 
لتقائ  لضامن و ش الشغل ومصاحل الصندوق الوطين  ازي تف ية بني 

عية وخمتلف  ج ٔجراء يف جمال امحلاية  عي هبدف ضامن حقوق ا ج
هنام خبصوص اخلروقات  الل تبادل املعلومات ب اخلدمات املرتبطة هبا، من 

ى املقاوالت ش اليت يقومان هبا  ٔثناء جوالت التف   .املرصودة 
ٔوريب املتعلق بوضع ويف ٕاطا حتاد ا ٔمة بني املغرب و ر مرشوع التو

عية، قامت وزارة الشغل  ج ع مؤرشات امحلاية  ظومة لرصد وت م
محلاية  رشاكة فعلية مع خمتلف املؤسسات املعنية  وإالدماج املهين 
عية  ج اصة مبؤرشات امحلاية  عية بتطور مطبقة معلوماتية  ج

ستفادة ملغرب ل، انطالقا من  دة مرا رب  ، وقد مر هذا املرشوع 
ٔوربية يف جمال تطور نظم املعلومات حول امحلاية  من املامرسات الفضىل ا
لني املعنيني، مث  عية وكذا يف جمال التعاون املؤسسايت بني الفا ج

ة السياسا عية الرضورية لصيا ج ت دراسة وحتديد مؤرشات امحلاية 
ال ة يف هذا ا   .العموم

ه نظام املعاشات  تت توا ت اليت  د ة الت ٔخرى، وملوا ة  ومن 
اقشة  اليا م عي، فٕانه يمت  ج لضامن  ل الصندوق الوطين  رة من ق املد
لضامن  ل جملس ٕادارة الصندوق الوطين  راسة املنجزة من ق ات ا خمر

ة من ال  عي، واليت تضمنت مجمو ه ج اريوهات هبدف ضامن استدام س
راسة اليت تنجزها  ة  شلك قوة اقرتاح ىل املدى الطويل، واليت س املالية 
د  شارك فهيا صناديق التقا صاد واملالية وٕاصالح إالدارة، اليت  ق وزارة 

ة املعنية، هبدف دراسة  ات احلكوم ٕالصالح وكذا القطا ٔربعة املعنية  ا
ات تزنيل االٕ  د نظام يف ىل اع د، املبين  ٔنظمة التقا صالح الشمويل 

  .القطبني، القطب العام والقطب اخلاص
ي حيظى  ىل القطاع التعاضدي، ا هتا  ويف ٕاطار ممارسة الوزارة لوصا
ىل تعزز  ٔبت هذه الوزارة  عية، فقد د ج مة يف جمال امحلاية  ٔدوار  ب

الل العديد م ت من  ة التعاضد اه مراق ن ن إالجراءات، ولكن نثري 
محلاية  ري املتعلق  ب الورش الك ٔن القطاع التعاضدي ليك يوا ٕاىل 
ىل ٕاخراج إالطار القانوين املنظم لهذا  اب  ك عية، وجب  ج

  .القطاع

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ظومة امحلاية وكام تعلمون فقد وضعت احلكومة ٔ  سس مسار ٕاصالح م
لحامية  ة املندجمة  الل تزنيل مرشوع السياسة العموم عية، من  ج

رمس  عية  لهيا يف نونرب 2030-2020ج ل  2019، املصادق  من ق
عية، وذ  ج ظومة امحلاية  ادة وٕاصالح وحاكمة م لجنة الوزارية لق ا

ني ٔساسي ليتني  الل    :من 
عيلية  - ج ٔمني  عي : الت ج ٔنظمة الضامن  شمل  ي  ا

سمترار يف تزنيل  ىل املرض واملعاشات وفقدان الشغل و ٔمني  لت املتعلق 
ة املهنيني والعامل املستقلني  التغطية الصحية ونظام املعاشات لفائدة ف

اصا؛ شاطا  زاولون  ن  ٔجراء، ا ري ا اص  ٔش  وا
لية الثانية يه  - عيا ج مع  شمل تطور : لية ا واليت 

عية املقدمة  ج ة واخلدمات  دات املالية والعي ٔشاكل املسا خمتلف 
الل إالرساع يف تزنيل  اص يف وضعية صعبة، من  ٔش ن وا لمعوز
مع  رامج ا ظومة اسهتداف املسهتدفني، من  الورش املتعلق بتطور م

ج ل  داث الس ٕ عي  التج لس د والواك الوطنية   .عي املو
سك  ويف هذا إالطار، ضاعفت احلكومة مزيانية صندوق دمع ال
مج مليون حمفظة  متدرس ور مع ا سري  مج ت ر ي ميول  عي، ا ج
اص يف وضعية  ٔش ٔرامل يف وضعية هشة وا ساء ا ل مع املبارش  وتقدمي ا

دة الطبية  اقة ونظام املسا   ). RAMED(ٕا
رمس قانون مالية  سك  2021وقد مت  سمية صندوق دمع ال تغيري 

عي ليصيح  عي"ج ج سك  عية وال ج ، "صندوق دمع امحلاية 
الته وتعزز موارده  9.5مع ختصيص مزيانية تقدر بـ  مليار درمه وتوسيع تد

لتضا عية  ج ة، مهنا حصي املسامهة  ل ٕاضاف ح مبداخ ٔر ىل ا من 
خول   .وا

عي من اسهتداف املطلقات احلاضنات  ج مع  لية ا ت  وقد مك
ات املهمالت بتخصيص دمع جتاوز  ٔ ذ  270ٔطفالهن وا مليون درمه م

ي بلغ 2010سنة  ن ا د دد املستف م يف  سجيل تقدم   27.000، مع 
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دد امل ٕالضافة ٕاىل تضاعف  داث الصندوق،  ذ ٕا لفات ثالث خشص م
  .2020و 2017مرات ما بني سنة 

ٔرامل يف وضعية هشة من مزيانية قدرها  ساء ا  2.56كام استفادت ال
مج سنة  ذ ٕاطالق الرب دات 2014مليار درمه م ، قد مشلت هذه املسا

اية هناية مارس  188.000ٔرم و 111.000ما يناهز  مي، استفادوا ٕاىل  ي
د2021 وسط الز ن حوايل ، كام بلغ م د لمستف % 8.5ة السنوية 

مع % 13.7و الل ثالث السنوات املاضية، ب انتقل ا ىل التوايل 
عي  ج سك  اقة مضن صندوق دمع ال اص يف وضعية ٕا ٔش صص ل ا

  .2019مليون درمه سنة  206ٕاىل  2016مليون درمه سنة  111من 
رام فة لتعزز  عي كام بذلت احلكومة جمهودات مك ج مع  ج ا

متع، مع  ات الهشة والفقرية يف ا لف سبة  ل متدرس، الس  مع ا ة  املو
رز ما حتقق يف هذا إالطار ٔ لعامل القروي، ومن    :تعممي بعضها 

سري من  - مج ت ر  2017مليون درمه سنة  700الرفع من مزيانية 
د 2020مليون درمه سنة  377مليار و 2ٕاىل  د وارتفاع 

ن من  د ٕاىل  2017-2016الل سنة  859.975املستف
يت  2.593.413 لوسط % 80، 2021-2020الل س مهنم 

  القروي؛
ة مليون حمفظة، ليبلغ  - ن من املبادرة امللك د دد املستف الرفع من 

رمس مومس  4.652.230 د  ، مقابل 2021- 2020مستف
رمس مومس  4.018.480 د  مهنم % 62، 2017- 2016مستف

  .لوسط القروي

اف مسلسل احلوار  ىل است ٓخر، حرصت احلكومة  ويف سياق 
عيني  ج لني  ٔسسته وٕاجناح جوالته، مبشاركة الفا عي وم ج
ان  ل الل سلس من احلوارات املركزية وبواسطة ا صاديني، من  ق و

عي الثاليث يوم  ج ىل االتفاق  ع  لتوق ريل ٔ  25املوضوعية، توجت 
ٔجراء 2019 ىل تعزز القدرة الرشائية  ر ٕاجيايب ملموس  ٔ ي اكن   ، وا

ٔساسا الل مج من التدابري،  ، من  و   :القطاع اخلاص وموظفي ا
ٔجور املوظفني ترتاوح بني  - دة العامة يف  درمه  500و 400الز

ة، فقد بلغت التلكفة إالجاملية لاللزتامات  ر لموظفني حسب ا
و مبوجب هذا االتفاق، حوايل اخلاص مليار  14.25ة مبوظفي ا
 درمه؛

ارة  - ة والت ٔجور يف قطاع الصنا ٔدىن من ا دة يف احلد ا الز
سبة  ة ب  ؛%10واخلدمات والفال

درمه عن لك طفل يف  100الرفع من التعويضات العائلية بقمية  -
ٔطفال، ابتداء من يوليوز  ، لفائدة موظفي 2019دود ثالث 

ٔجراء القطاع اخلاصا   .و و

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ستفادة من  سيط رشوط  ىل حتسني وت لعمل  لزتام  ف خيص 
مج احلكويم  اء يف الرب ، 2021-2016التعويض عن فقدان الشغل، كام 

ميية لهذا الصندوق سنة  نت عن 2018فقد مت ٕاجناز دراسة تق ٔ ، واليت 
اة واملنتظرة  هبا مل يقدم هذا النظام النتاجئ املتو س ة من املعيقات اليت  مجمو

ه   .م
ٔنظار  اريوهات، مت رفعها ٕاىل  ة من الس راسة مجمو ٔفرزت هذه ا وقد 
ٔي  ٔول،  اريو ا يار الس خ ي اختذ قرارا  س احلكومة، ا السيد رئ

ٔم لت ىل فرتة  عي، ال تقل عن وجوب التوفر  ج  780ني بنظام الضامن 
الل الثالث سنوات السابقة لتارخي فقدان الشغل  شرتاك  يوما من 

يل هو  ستغناء عن الرشط الثاين ا الل  260و رية 12يوم  ٔ   .الشهر ا
احئة  ٔنه نظرا النعاكسات  د"ٕاال  لمنافع "19- وف ىل التوازن املايل   ،

اصة التعويض عن  اليت يرصفها الصندوق عي، و ج لضامن  الوطين 
ري، واليت  ٔ راسة املنجزة من طرف هذا ا فقدان الشغل حسب ا
ىل فرتة  ي يوجب التوفر  اريو ا ين الس اريوهات، مت ت دة س ٔفرزت 

ٔمني ال تقل عن  رية  636لت ٔ الل الثالث سنوات ا شرتاك  يوما من 
الل  212ل، مهنا السابقة لتارخي فقدان الشغ شهرا السابقة لهذا  12يوما 

ل  ٔ التارخي من لالستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، وذ من 
ن من هذا التعويض د دد املستف سيط رشوط الرفع من    .ت

داد مرشوع قانون بتغيري القانون رمق   03.14ويف هذا الصدد، مت ٕا
متمي الظهري الرشيف مبثابة الصادر يف  1.72.184قانون رمق  القايض بتغيري و

رية  15 ٔ املتعلق بنظام الضامن ) 1972يونيو  27( 1392جامدى ا
وات  اله، وقد مت وضعه يف ق ٔ ور  اريو املذ عي بتفعيل الس ج

  .املصادقة
ليا يف انتظار  ويظل إالجراء الوارد يف مرشوع هذا القانون ٕاجراءا مر

ك  ة ٔن تمت معاجلة هذا املوضوع  ت امللك لتعل ة مشولية، طبقا  ف
ضيات القانون إالطار رمق  عية والقايض  09.21وملق ج محلاية  املتعلق 

ن  لمغاربة ا سبة  ل ٔمني عن فقدان الشغل  ستفادة من الت بتعممي 
  .يتوفرون عن معل قار

ٔمراض املهنية، يمت ٕاجناز دراسة من  ويف جمال حوادث الشغل وا
ارية طرف هي عي حول موضوع ٕاج ج ياط  ح نات و ٔم ة الت ٔة مراق

ٔمراض املهنية ٔمني عن ا مثن التوصية املتعلقة بتويل . الت ويف هذا الصدد، 
ىل  ٔمراض املهنية،  ٔمني عن حوادث الشغل وا مة الت ة  مؤسسة معوم
صادية  ول ذات اخلصائص السوسيو اق غرار جتارب املقارنة يف بعض ا

ىل امل  ٔمراض املهنية  سيري نظام حوادث الشغل وا ث  لمغرب، ح شاهبة 
ٔخرى يمت يف الغالب من طرف مؤسسة  عية ا ج يق التعويضات  غرار 

ٔي رحب مادي ق  عي، ال هتدف لتحق ج ٔمني  لت ة    .معوم
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ادة وٕاصالح وحاكمة  لجنة الوزارية لق وجتدر إالشارة ٕاىل مصادقة ا
لحامية املنظومة امحل ة املندجمة  ىل مرشوع السياسة العموم عية،  ج اية 

رمس  عية  ، واليت 2019نونرب  28، وذ بتارخي 2030ـ 2020ج
ٔمراض املهنية من طرف  ٔهدافها تدبري حوادث الشغل وا وضعت من بني 

ىل املدى املتوسط ة وذ    .مؤسسة معوم
ٔمهية  ورو  احئة فريوس  ٔظهرت  عية يف لقد  ج موضوع امحلاية 

ٔشاكل الهشاشة وإالقصاء  ٔزمات ودورها يف احلد من خمتلف  ظل ا
ش الساكنة عي وحتسني ظروف    .ج

صادية  ق رب جلنة اليقظة  ويف هذا الصدد، قامت احلكومة 
ة  ة من التدابري وإالجراءات ملوا ة، من اختاذ مجمو ة سام بتوجهيات ملك

د"ورو تفيش فريوس  ات " 19-وف بة القطا د، هبدف موا املست
ٔجراء  مع ل اصب الشغل، بتقدمي ا ىل م لحفاظ  واملقاوالت املترضرة 

عي ج لضامن  ى الصندوق الوطين    .املرصح هبم 
داد وٕاصدار ٕ ضيات، قامت الوزارة  رشيعيا  20ولتزنيل هذه املق نصا 

ائية  ٔوىل من وتنظمييا، لسن تدابري است ات يف مر  لفائدة مجيع القطا
يف  2021ٕاىل يونيو  2020ومن يوليوز  2021ٕاىل يونيو  2020مارس 

ة واملطامع  ات السيا ات املترضرة ويه قطا نية، لفائدة القطا مر 
ة  ات الثقاف ٔلعاب والصنا ه وا عهدي املناسبات وممويل احلفالت والرتف وم

ات الر   .ضية اخلاصة ودور احلضانةوإالبداعية والقا

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ة  ة السام لتوجهيات امللك وٕالعطاء دفعة قوية لهذا املسار، وتفعيال 
يد لسنة  ال امل  2020اليت تضمهنا خطاب العرش ا وكذا خطاب 

ٔكتور  تاح السنة الربملانية،  2020يف  رشت احلكومة تزنيل مضامني الف
عية مجليع  ج ي هيدف ٕاىل تعممي التغطية  املرشوع املليك الهيلكي ا

ٔفق سنة  شلك تدرجيي يف  ، وبلورة خمطط معيل شامل 2025املواطنني، 
  .لتزنيل هذا إالصالح

ري، حرصت احلكومة  ل تزنيل هذا املرشوع الك ٔوىل، يف س خطوة  و
داد القانون االٕ  ال ىل ٕا ي مت تقدمي خطوطه العريضة بني يدي  طار ا

لس الوزاري املنعقد بتارخي  الل ا  ، ر  11امل ، وصادق 2021فربا
  .ليه جملسا الربملان

ة،  ة السام لتوجهيات امللك لمرشوع، ووفقا  ل  ٔم ل التزنيل ا ٔ ومن 
ىل ٔساسية تت ٔربع حماور  عية  ج   : يفيتضمن مرشوع تعممي امحلاية 

ٔسايس عن املرض لفائدة  - اري ا ٔمني إالج مليون  22ٔوال، تعممي الت
يت  الل س د ٕاضايف    ؛2022و 2021مستف

شمل ما يقارب  - ماليني طفل يف  7نيا، تعممي التعويضات العائلية ل
د مهنا  ستف متدرس،  يت  3سن ا الل س ٔرسة   2023ماليني 

  ؛2024و
دة املنخرطني يف - د لفائدة حوايل لثا، توسيع قا ٔنظمة التقا  5 

دون من معاش  ستف ن ميارسون معال وال  ماليني من املغاربة ا
ٔفق سنة    ؛2025يف 

الل سنة  - ستفادة من التعويض عن فقدان الشغل  رابعا، تعممي 
2025.  

ال امل حفظه هللا، يوم  رٔس  ٔويل يف تزنيل املرشوع،  وٕاكجراء 
ريل  14 عية ، حفل ٕاطال2021ٔ ج ق تزنيل مرشوع تعممي امحلاية 

ٔسايس عن  اري ا ٔمني إالج ات ٕاطار، هتم تعممي الت ع ثالث اتفاق وتوق
ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش ة املهنيني والعامل املستقلني وا املرض اخلاص بف

ٔمر بـ اصا ويتعلق ا شاطا    :زاولون 
ٔوىل - ة إالطار ا ٔم: االتفاق ٔسايس اخلاصة بتعممي الت اري ا ني إالج

ني واملهنيني ومقديم اخلدمات  ار واحلرف عن املرض لفائدة الت
ٔو لنظام املقاول  دة،  املستقلني اخلاضعني لنظام املسامهة املهنية املو

ٔو لنظام احملاسبة هتم ما يفوق  ايت  خرط؛ 800ا  ٔلف م
ة إالطار الثانية - ٔسا: االتفاق اري ا ٔمني إالج يس عن ختص تعممي الت

ددمه حوايل  ة التقليدية، البالغ  نيي الصنا ني و املرض لفائدة احلرف
خرط؛ 500   ٔلف م

ٔسايس عن املرض : إالطار الثالثة - اري ا ٔمني إالج تتعلق بتعممي الت
ددمه حوايل  ني البالغ  خرط 1.6لفائدة الفال   .مليون م

ٔفق  ٔن تدبري هذه الربامج يف  طلب ، س 2025وجتدر إالشارة ٕاىل 
لغ ٕاجاميل سنوي يقدر ب مليار درمه  23مليار درمه، مهنا  51ختصيص م

ٔويل من التغطية الصحية  ، ومتويل مر التعممي ا و من املزيانية العامة 
ارية، مت ختصيص  رمس مزيانية سنة  4.2إالج   .2021مليار درمه 

ري، ل التزنيل الفعيل لتعممي هذا الورش املليك الك ٔ اة  ومن  ومرا
ية احملددة يف القانون إالطار رمق  دو الزم دت وزارة الشغل 09.21ل ٔ  ،

ات املعنية، مشاريع تعديل القانون رمق  سيق مع القطا وإالدماج املهين بت
لتغطية الصحية واملعاشات لفائدة  99.15والقانون رمق  98.15 اخلاصني 

جامدى الثانية  15بتارخي  1.72.184العامل املستقلني وكذا القانون رمق 
عي) 1972يوليوز  27( 1392 ج   .املتعلق بنظام الضامن 

داد مرشوع القانون رمق  متمي  30.21وقد مت يف هذا الصدد، ٕا بتغيري و
ٔسايس عن املرض اخلاص  98.15القانون  اري ا ٔمني إالج يتعلق بنظام الت

ري ا اص  ٔش ة املهنيني والعامل املستقلني وا زاولون بف ن  ٔجراء، ا
اصا، وكذا مرشوع قانون رمق  متمي القانون رمق  31.21شاطا  بتغيري و

ة املهنيني والعامل املستقلني  99.15 لمعاشات لفائدة ف داث نظام  ٕ
اصا، وقد متت املصادقة  شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش وا
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لس احلكويم املنعقد بتا ريل  29رخي لهيام من طرف ا ، وصادق 2021ٔ
يه، بتارخي    .2021يوليوز  6لهيام الربملان بغرف

متمي القانون رمق  داد مرشوع قانون بتغيري و بتارخي  1.72.184كام مت ٕا
املتعلق بنظام الضامن ) 1972يوليوز  27( 1392جامدى الثانية  15

وات املصاد ىل ق الته  متميه وٕا عي، كام مت تغيريه و   .قةج

س احملرتم،   السيد الرئ
لس احملرتمون، ٔعضاء ا   السيدات والسادة 

صالح نظام  ٕ اتية اخلاصة  لجنة املوضو دته ا ٔ ي  تضمن تقرر ا
مت تزني مضن  مة، العديد مهنا س عية مشكورة، توصيات  ج امحلاية 
ٓخر هو موضوع  عية، وبعضها ا ج الورش املليك لتعممي امحلاية 
عتبار امحلاية  ات،  دد من القطا رشهتا احلكومة يف  ات  ٕاصال
مج احلكويم  ارضة بقوة يف الرب ى احلكومة و بتة  ٔولوية  عية  ج

ع واحملاسبة لت   .لزتامات واحضة، قاب 
ٔرقام تنطلق من  ا  ٔرقام اليت نقد شار احملرتم، فٕان ا ا، السيد املس

ٔرقام تتعل ات الواقع، و لف ٔمر  دة، سواء تعلق ا ات املستف داد الف ٔ ق ب
ن من نظام  د عي املستف ج ملنخرطني يف الضامن  ٔمر  ٔو تعلق ا الهشة 
ٔو  ن  د ملتقا ٔمر  ٔو تعلق ا ٔسايس عن املرض،  اري ا ٔمني إالج الت
ه  ٔو ريه من  ٔو  ن من صندوق التعويض عن فقدان الشغل  د املستف

مع التعويضات  ٔو يف ٕاطار ا ٔمني  عية، اليت تقدم يف ٕاطار الت ج
ٔرقاما  ست  شار احملرتم، ل ٔرقام، السيد املس ست  عي املبارش، ول ج

ٔرقام واحضة ٔن حتمتل قراءات، ولكن يه  ٔو ميكن  س   .فهيا تدل

ٔرقام تعرب عن واقع  ت، ولكن يه  يفام ش ٔن تقرٔها  حصيح ميكن 
شه مجيعا يف بالد   .نع

د  سامح،  2ٔ عندي وا هتم ليك، دا هللا  لبار، كت وراق اليس ا
يل  ل ذاك اليش ا يض جوا من املستوى د يل قلت يق ٔن ذاك اليش ا
دته اليوم وقلته  ٔ ة و ال، قلته البار ىل لك  ما،  ٔنك قلت  قليت، 

ٔقصد ٔنت تعرف ماذا  ، و يض جوا ة ويق ل البار   .ق
اما، السيد  دد خ ٔ لس،  ٔعضاء ا س، السيدات والسادة  الرئ

ة من التوصيات  ىل مسامهتمك إالجيابية والفعا يف ٕاصدار مجمو شكري لمك 
لجميع،  عية مستدامة  سهم يف توفري حامية اج ٔن  ٔهنا  البناءة، اليت من ش
خرطة يف تفعيل هذه  اهتا م ٔعضاهئا وقطا خرطة واحلكومة جبميع  والوزارة م

  .صياتالتو 
ادة الرشيدة لصاحب  ، حتت الق ري ب ه  ا هللا مجيعا ملا ف وفق

  .اجلال
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س   :السيد الرئ
ر، شكرا ليمك السالم السيد الوز   .و

ران،   السيدان الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

  .شكرا
لن عن رفع اجللسة ٔ. 


