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ٓخرةجامدى  10 ر 3( 1444 ا  ) 2023 ينا

 800 رمق اجللسة  حمرض  

ء : التارخي ٓخرةجامدى  10  الثال ر  3ه (4144 ا  .م)3202 ينا
شار    الرئاسة: نيالسيد  املس ح اخلليفة  محمد  ٔول،  جملس   ا س  لرئ

شارن.   املس
ت ة سع دقائق : التوق قة اخلامسة و ، ابتداء من السا ق ٔربعني التاسعةا  وا

 . مساء 
ٔعاملدول   ىلا :ا   :راسة والتصويت 
ٔسايس   60.22مرشوع قانون رمق    - اري ا ٔمني إالج املتعلق بنظام الت

شرتاك  ات  ىل حتمل واج اص القادرن  ٔش عن املرض اخلاص 
ٔجور ري م ٔو  ٔجور  شاط م ٔي  زاولون  ن ال  لس ( ا ه مب مت ٕايدا

ة ٔسبق شارن من طرف احلكومة   . )املس

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

س اجللسة:  ني، رئ شار السيد محمد ح   املس
  سم هللا الرمحن الرحمي 

ٔرشف املرسلني. والسالم  والصالة    ىل 
رشيعية.  تاح اجللسة ال لن عن اف ٔ 

ران احملرتمان،   السيدان الوز
شارون   ، احملرتمون  السيدات والسادة املس

ىل "مرشوع قانون  راسة والتصويت  لس هذه اجللسة ل خيصص ا
اخلاص   60.22رمق   املرض  عن  ٔسايس  ا اري  إالج ٔمني  الت بنظام  املتعلق 

ٔي   زاولون  ال  ن  ا شرتاك  ات  واج حتمل  ىل  القادرن  اص  ٔش
شارن من لس املس ه مب ي مت ٕايدا ٔجور"، ا ري م ٔو  ٔجور  طرف   شاط م

ة.  ٔسبق  احلكومة 
لس   مس ا ٔتقدم  ٔن  ٔود  اقشة مرشوع القانون هذا،  ل الرشوع يف م ق
ة  الثقاف والشؤون  التعلمي  جلنة  ٔعضاء  و س  رئ من  لك  اجلزيل  لشكر 
هودات  ىل ا عية،  ج ة وامحلاية  ر الص لسيد وز عية وكذ  ج و

راسة املع ل ا دول اليت مت بذلها يف س ل يف  مقة ملرشوع القانون املس
 ٔعامل جملسنا املوقر. 

لكمة لحكومة لتقدمي هاد املرشوع، فليتفضل السيد   ٔعطي ا يف البداية، 
عية، مشكورا.  ج ة وامحلاية  ر الص ر نيابة عن السيد وز  الوز

لعالقات مع الربملان.  ر امللكف   تفضلوا، السيد الوز

ال  يتاس،  مصطفى  امللكف  السيد  احلكومة  س  رئ ى  املنتدب  ر  وز
ر   مس احلكومة نيابة عن السيد وز لعالقات مع الربملان، الناطق الرمسي 

عية:  ج ة وامحلاية   الص
س.   شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ر القانون  "مرشوع  املوقر  جملسمك  ٔمام  ٔقدم  ٔن  يل    60.22مق  يطيب 
اص  ٔش اخلاص  املرض  ىل  ٔسايس  ا اري  إالج ٔمني  الت بنظام  املتعلق 
ٔجور  شاط م ٔي  زاولون  ن ال  شرتاك، ا ات  ىل حتمل واج القادرن 

عية.  ج ة وامحلاية  ر الص ٔجور"، نيابة عن السيد وز ري م  ٔو 
ٔسايس عن ا اري ا ٔمني إالج ت بالد من تعممي الت ملرض لفائدة  لقد متك

ال احملددة يف القانون   ٓ محلاية    09.21ٕاطار رمق    -مجيع املغاربة وفق ا املتعلق 
الل ٕاصدار القانون رمق  كرس من  عية، وهو ما   25بتارخي   27.22ج

متمي القانون رمق  2022نومفرب   مبثابة مدونة التغطية   65.00، القايض بتغيري و
ٔساسية.    الصحية ا

دد   اري  وقد  ٔمني إالج دة من الت ات املستف ور خمتلف الف القانون املذ
حتمل  ىل  القادرن  اص  ٔش ا ة  ف هنا  ب من  واليت  املرض،  عن  ٔسايس  ا
ال  ٔ ٔجور، و ري م ٔو  ٔجور  ٔي شاط م زاولون  ن ال  شرتاك ا ات  واج
اص  ٔش د والرشوط اليت ميكن مبوجهبا ل ديد القوا اص لت رشيع  ىل 

ٔسايس عن املرض.السا اري ا ٔمني إالج ستفادة من نظام الت رمه   بق ذ
ٔن  رشفين  اص،  ٔش ة من ا واستكامال لٕالطار القانوين اخلاص هبذه الف
ن جلنة التعلمي   ٕالجامع من  ليه  ملصادقة  ي حظي  ٔقدم هذا القانون ا

يف   املوقر،  لسمك  مب عية  ج و ة  الثقاف يوم والشؤون  املنعقد  ع  ج
ٔربعاء   سمرب  28ا ٔحاكمه حول العنارص التالية: 2022د متحور   ، و

اري  ٔوال،    - إالج ٔمني  الت ٔنظمة  بني  املشرتكة  العامة  د  القوا انطباق 
ر رمق   لهيا يف القانون السالف ا ٔسايس عن املرض املنصوص   65.00ا

ىل املرض ٔسايس  اري ا ٔمني إالج اص القادرن   ىل نظام الت ٔش اخلاص 
ري  ٔو  ٔجور  شاط م ٔي  زاولون  ن ال  شرتاك ا ات  ىل حتمل واج

ام؛   ٔ ٔجور، وذ مكبد  م
اص   نيا،  - ٔش ا يف  النظام  هذا  من  لالستفادة  املؤه  ة  الف حتديد 

ٔي نظام  اضعني  ري  شرتاك و ات  ىل حتمل واج ت قدرهتم  ن ثب ا
ٔمني إالج لت ٔسايس عن  ٓخر   ملرض؛ااري ا

عي  لثا، - ج مع  رامج ا ن من  د ظومة اسهتداف املستف د م اع
شرتاك؛  ات  ىل حتمل واج لية ٕالثبات القدرة   اجلاري هبا العمل 

هذا    رابعا،   - تدبري  مة  عي  ج لضامن  الوطين  الصندوق  ختويل 
 النظام؛ 
ستفادة من    امسا،  - هذا النظام عن طريق تقدمي  حتديد مسطرة 

عي؛  ج لضامن  ى الصندوق الوطين   طلب 
لشهر    سادسا،  - املوايل  الشهر  فاحت  من  ابتداء  سجيل  ال ر  ٔ ن  رس

سجيل املؤمن؛  ه  ي مت ف  ا
ٔداء   سابعا،  - ا يف  اخلدمات  من  ستفادة  احلق يف  اشرتاط ختويل 

شرتاكت ملبالغ  عي   ،املسبق  ج لضامن  الوطين  الصندوق  ح  م مع 
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ٔداء؛  دم ا ا  ات وقف تقدمي اخلدمات يف   صالح
ا،   - رمس هذا    م ٔداؤها  شرتاكت الواجب  الغ  ٔن م ىل  التنصيص 

ظومة  ادا ٕاىل م لهيا، اس ط احملصل  ت التنق النظام حتدد حسب مستو
ج  مع  ن من رامج ا د ىل نص تنظميي اسهتداف املستف ا  عي، مع إال

ٔداهئا؛  ال  ٓ ة و يف ديد هذه املبالغ و  لت
العالج    سعا،   - نفقات  حتمل  من  لالستفادة  تدريب  مدة  حتديد 

سبة  ل ٔشهر، مع إالعفاء من قضاء هذه املدة  اع املصاريف يف ثالثة  واسرت
 ٓ ىل تغطية رمس نظام  سجيلهم  رخي  ن يتوفرون يف  ني ا ٔمني  لمؤم لت خر 

ٔسايس ع  اري ا  املرض؛  نإالج
الغ   ارشا،  - ٔخر عن دفع م ا الت ة التطبيق يف  ضيات الواج بيان املق

هبا  املتعلقة  املتابعات  ر  يون، وكذا صوا ا الص  است ة  شرتاكت ويف
ري  ٔ عي، مع ختويل هذا ا ج لضامن  املستحقة لفائدة الصندوق الوطين 

ح إ  ر املتابعات؛ ٕاماكنية م ري وصوا ٔ دات عن الت  عفاءات من الز
الغ   ،11  النقطة رمق - ٔداء م دم  ا  ىل العقوبة املطبقة يف  التنصيص 

ال القانونية.  ٓ الل ا  شرتاك 

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ىل   ٔمه مضامني مرشوع القانون املعروض  ي حظي تلمك يه  ٔنظارمك، وا
القانونية  ات  الرتت ليه، سنكون حكومة ورملان قد وضعنا لك  ملصادقة 
اري  ٔمني إالج نظام الت ارج  متع  ات ا ة من ف ٔي ف ة لعدم وجود  الضام

ٔسايس عن املرض.   ا
ٔعضاء  ٔتقدم بعبارات الشكر لسيدات والسادة  ٔن  وال يفوتين يف اخلتام 

لجنة  جلنة   ا س  رئ لسيد  وكذا  عية،  ج و ة  الثقاف والشؤون  التعلمي 
املرشوع  هبذا  ري  الك م  اه ىل  الربملانية  ات  مو وا الفرق  ورؤساء 
اكفة  ٕاىل  كذ  الشكر  الص  مع  بناءة،  ة  ف ك اقشته  م ىل  وحرصهم 

شارن احلارضن يف هذه اجللسة العامة.   السيدات والسادة املس
 ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته. والسالم 

س اجللسة:   السيد رئ
ىل هذا التقدمي املفصل ملرشوع القانون   ر احملرتم،  شكرا، السيد الوز

راسة والتصويت.   املعروض ل
 مت توزيعه.  ؟التقرر

وبة.  ادي تعطيو مك ات،  مو ٔعضاء ا ل الفرق و سبة لمناقشة د  ل
ىل هاذ التع  اون. طيب، شكرا لمك 

ىل هذا املرشوع. ارشة ٕاىل التصويت  ، م ىل ذ قل، ٕاذا وافقمت   ٕاذن ن
ٔسهتل ذ بـ :  و

ٔوىل:   املادة ا
 املوافقون: ٕاجامع. 

 : 2املادة  
ٕالجامع.   املوافقون: 

 : 3املادة  
ٕالجامع.   املوافقون: 

 : 4املادة  
ٕالجامع.   املوافقون: 

 :  5املادة  
ٕالجامع.   املوافقون: 

 : 6املادة  
ٕالجامع.   املوافقون: 

 : 7املادة  
ٕالجامع.   املوافقون: 

 : 8املادة  
ٕالجامع.   املوافقون: 

 : 9املادة  
ٕالجامع.   املوافقون: 

 : 10املادة  
ٕالجامع.   املوافقون: 

 : 11املادة  
ٕالجامع.   املوافقون: 

 : 12املادة  
ٕالجامع.   املوافقون: 

 : 13املادة  
 ٕالجامع. املوافقون: 

 : 14املادة  
ٕالجامع.   املوافقون: 

 : 15املادة  
ٕالجامع.   املوافقون: 

 : 16املادة  
ٕالجامع.   املوافقون: 

 : 17املادة  
ٕالجامع.   املوافقون: 
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لتصويت  ه  رم ٔعرض مرشوع القانون  ٓن   : ا
ٕالجامع.   املوافقون: 

 شكرا لمك.
ىل  ٕاذن،   شارن  املتعلق   60.22مرشوع قانون رمق "وافق جملس املس

القادرن   اص  ٔش اخلاص  املرض  عن  ٔسايس  ا اري  إالج ٔمني  الت بنظام 
ري   ٔو  ٔجور  شاط م ٔي  زاولون  ن ال  شرتاك ا ات  ىل حتمل واج

ٔجور   ٕالجامع.   ، م
لجميع.   شكرا 

رن احملرتمني.  لوز  شكرا 
  اجللسة. ورفعت  

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

وبة لرئاسة اجللسة   امللحق:  الت املسلمة مك   حول:   املدا
ٔسايس عن    60.22مرشوع القانون رمق   - اري ا ٔمني إالج املتعلق بنظام الت

شرتاك   ات  ىل حتمل واج اص القادرن  ٔش ن ال  املرض اخلاص  ا
ٔجور ري م ٔو  ٔجور  شاط م ٔي   . زاولون 

I -  :ٔصا واملعارصة  مدا فريق ا

س احملرتم،    السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون، 

شارن احملرتمني،    السادة والسيدات املس
ىل   ٔصا واملعارصة يف ٕاطار التصويت  مس فريق ا ل  ٔتد ٔن  رشفين 

رمق  " قانون  عن    60.22مرشوع  ٔسايس  ا اري  إالج ٔمني  الت بنظام  يتعلق 
ن ال  شرتاك ا ات  ىل حتمل واج اص القادرن  ٔش املرض اخلاص 

ٔجور ري م ٔو  ٔجور  شاط م ٔي    ". زاولون 
وزارة   ،بداية عه  ت ي  ا رشيعي  ال ملسار  والتنويه  إالشادة  من  البد 

عية، وهو  ج ة ف خيص النصوص القانونية املؤطرة لورش امحلاية  الص
الورش  هذا  تزنيل  يف  لحكومة  القوية  إالرادة  ىل  يدل  ي  ا اليشء 
ه  م يعاين  ظل  ي  ا ري  الك التدهور  جتاوز  ٔفق  يف  لبالد  سرتاتيجي 

رية ٔ ٔعوام ا الل ا   .القطاع الصحي 
دد   ة واليت  ة السام ت امللك لتعل ذا  رشيعي تنف ٔيت هذا املسار ال كام ي

ال لتزنيل هذا الورش ٓ ا  صاحب اجلال امل محمد    ،ٔفق و وهو ما د
ام   الل  ذري   2018السادس نرصه هللا  ادة النظر شلك  ٕاىل رضورة ٕا

ة وضعفًا يف التدبري.يف النظام الصحي الوط ت صار ي يعرف تفاو   ين ا
ولقد اجهتدت احلكومة طوال هذه السنة لوضع تصور ٕالصالح شامل  
بة الورش املليك لتعممي  ىل موا كون قادرة  لمنظومة الصحية الوطنية، حىت 

عية ج زي، ويف   ،امحلاية  انب الربملان يف ظرف و ٕاىل  ث توفقت  ح

ال وفعالية ملموسةجو من التوافق و  ام وحبس وطين  يف ٕاخراج    ،س
ملنظومة الصحية.   -القانون   ٕاطار اخلاص 

  60.22مرشوع القانون رمق  " فٕاننا اليوم نناقش    ،جهتاد  اواستكامال لهذ
اص  ٔش اخلاص  املرض  عن  ٔسايس  ا اري  إالج ٔمني  الت بنظام  يتعلق 

ن ال   شرتاك ا ات  ىل حتمل واج ٔجور القادرن  شاط م ٔي  زاولون 
ٔجور م ري  رمق "ٔو  القانون  ضيات  ملق تطبيقا  ٔيت  ي ي  ا املرشوع  وهو   ،

متميه،    65.00 و تغيريه  وقع  كام  ٔساسية،  ا الصحية  التغطية  مدونة  مبثابة 
د  القوا حيدد  اص  رشيع  ىل  الت  ٔ واليت  ه  م الرابعة  املادة  والس 

ا اص  ٔش ل مبوجهبا  ميكن  اليت  ات والرشوط  واج حتمل  ىل  لقادرن 
ٔسايس عن املرض.  اري ا ٔمني إالج ستفادة من نظام الت   شرتاك 

ٔسايس   اري ا ٔمني إالج د اليت خيضع لها نظام الت وهيدف ٕاىل حتديد القوا
ن  شرتاك ا ات  ىل حتمل واج اص القادرن  ٔش عن املرض اخلاص 

ٔجور.  ري م ٔو  ٔجور  شاط م ٔي  زاولون    ال 
واملعارصة   ٔصا  ا بفريق  فٕاننا  هذا  قانون  مرشوع  مبضامني  شيد  وٕاذ 
سىن رشح مضامني هذه  اكم حىت ي سياسة تواصلية م ذ  ٔ ندعومك ٕاىل ا

ت يف تزني ،القوانني لعموم املواطنني   . وحىت ال جتد صعو
ليه ىل هذا املرشوع قانون. إ ف ،و ٕالجياب    ننا نصوت 

  وشكرا.

II -   :دة والتعادلية لو ستقاليل    مدا الفريق 

س،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
ق   اسام لتحق عطفا  عية الشام يعترب م ج ٕان تزنيل نظام العملية 

لن عهنا   ٔ اليت  عية  ج املستدامة وامحلاية  امل التمنية  صاحب اجلال 
لسنة   العرش  خطاب  يف  نرصه هللا  السادس  تاح   2020محمد  اف مبناسبة 

رشيعية العارشة  رشيعية اخلامسة من الوالية ال ٔوىل من السنة ال ورة ا ا
ي سيكون   سرتاتيجي ا متعي و اليا هذا املرشوع ا لربملان، وقد مثنا 

ىل مجيع املغاربة بد ري  ر الك ٔ اء. ا   ون است
الفريق   فٕاننا يف  اليوم،  ي حنن بصدده  قانون ا ٔما خبصوص املرشوع 

نه، خصوصا و  ٔمهية مضام ىل  ضيات ٔ ستقاليل نؤكد  ٔيت تطبيقا ملق نه ي
ٔساسية، كام وقع تغيريه   65.00القانون رمق   مبثابة مدونة التغطية الصحية ا

ه متميه، والس املادة الرابعة م ا  و ٔ ىل  اليت  اص حيلت  ددرشيع   د القوا
ات  واج حتمل  ىل  القادرن  اص  ٔش ل مبوجهبا  ميكن  اليت  والرشوط 

ستفادة   ٔسايس عن املرضمن  شرتاك  اري ا ٔمني إالج ث    ،نظام الت ح
دحت  هيدف ٕاىل ٔسايس عن    ديد القوا اري ا ٔمني إالج اليت خيضع لها نظام الت

ن ال  شرتاك ا ات  ىل حتمل واج اص القادرن  ٔش املرض اخلاص 
ٔجور ري م ٔو  ٔجور  شاط م ٔي  اسبة لنطالب برضورة   ،زاولون  ويه م
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اكفة  استفادة  ل  ٔ من  التطبيق  زي  ٕاىل  ضياته  مق ٕاخراج  يف  إالرساع 
ن ،املواطنني لضامن  اصة ا ات الصندوق الوطين  ٔداء واج يف مقدورمه 

ٔن  عي من التغطية الصحية وتفعيل الورش املليك الهام، وال يفوتنا  ج
سري  لني هبدف ت لني والفا ل اكفة املتد هودات املبذو من ق اكفة ا ننوه 

عية.  ج   تطبيق ورش امحلاية 
ضيات هذ ب املرشوع س   ا فمبق ح  ٔمام ما يناهز  مت ف ة  خنراط من 

ات، ونفس   4 ٔرسة تعاين من الهشاشة لالستفادة من نفس العال ماليني 
العام واخلاص يف مجيع   ني  القطا د مهنا موظفو  ستف السداد اليت  رشوط 
و  ا تتحمل  ٔن  ىل  اصة،  ٔو  امة  سواء اكنت  الصحية،  املؤسسات 

ار  إالج الصحية  التغطية  يف  شرتاك  ري  ٔعباء  اص  ٔش ل سبة  ل ية 
شرتاك. ات  ٔداء واج ىل    القادرن 

ٔمام   خنراط  ب  ح  ٔخرى، ف ة  ماليني مواطنة ومواطن    3ومن 
ومستوى  اسب  ت ية  تضام اشرتاكت  مقابل  ٔجراء  ا ري  العامل  ة  ف من 
دة،   اص اخلاضعني لنظام املسامهة املهنية املو ٔش مدخوهلم وتتوزع بني ا

ني ات. والفال ريمه من الف اتيني و ار والصناع التقليديني واملقاولني ا    والت
ليمك ورمحته تعاىل وراكته.    والسالم 

III -   احلريك فريق المدا : 

 سم هللا الرمحن الرحمي 
س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
ٔن   اقشة  رشفين  م يف  لمسامهة  احلريك  الفريق  مس  لكمة  ا ٔتناول 

ٔسايس   60.22مرشوع قانون إالطار رمق   اري ا ٔمني إالج يتعلق بنظام الت
ن  شرتاك ا ات  ىل حتمل واج اص القادرن  ٔش عن املرض اخلاص 
ٔجور، وهو مبثابة استكامل الرتسانة  ري م ٔو  ٔجور  شاط م ٔي  زاولون  ال 

الوطنية  القانون  الصحية  ملنظومة  عية و ج محلاية  املتعلقة  رشيعية  ية وال
بتارخي   خطابه  اللته يف  ليه  ٔحل  ي  تاح   2020ٔكتور    9ا اف مبناسبة 

رشيعية العارشة رشيعية اخلامسة من الوالية ال ٔوىل من السنة ال ورة ا   ، ا
عية لفائدة مجيع املغاربة وفق  ج اعية ٕاىل ٕاطالق ورش تعممي التغطية  ا

هناية   ٔقصاه  ل  ٔ يف  مضبوط  مج معل  املواطنات   2022ر مجيع  لفائدة 
  واملواطنني. 

س،    السيد الرئ
لتنا ه   ،يف مسهتل مدا ي عرف لنقاش إالجيايب والهادئ ا ٔن ننوه  البد 

الثقا والشؤون  التعلمي  املرشوع، جلنة  هذا  دراسة  مبناسبة  عية  ج و ة  ف
ىل التفضل  عية  ج ة وامحلاية  ر الص والشكر موصول ٕاىل السيد وز
ة  ق ي يعد رافعة حق رشيعي الهام، وا ٔهداف هذا النص ال بتقدمي مضامني و

 . ة ببالد عي واملهين يف قطاع الص ج صادي و ق   لمنو 
ل السيد   مثن تفا ر مع مالحظات واستفسارات مجيع الفرقاء  كام  الوز

لني النقابيني.  لبية والفا ٔ   السياسيني معارضة و

س،    السيد الرئ
ٔخرى  لقة  اقشته اليوم يعد  ي حنن بصدد م رشيعي ا ٕان هذا النص ال
ضيات  ٔيت هذا القانون تطبيقا ملق لقات ٕاصالح املنظومة الصحية، ٕاذ ي من 

رمق   تغيريه مبثاب  65.00القانون  كام وقع  ٔساسية  ا الصحية  التغطية  ة مدونة 
متميه د والرشوط اليت ميكن مبوجهبا    ،و ه، ٕاذ حيدد القوا الس املادة الرابعة م

ٔي  زاولون  ن ال  شرتاك، وا ات  ىل حتمل واج القادرن  اص  ٔش ا
ٔمني  الت من  ٓخر  نظام  ٔي  ري اخلاضعني  ٔجور، و ري م ٔو  ٔجور  شاط م

ٔسايس عن املرضإالج  ٔو اخلارج  ،اري ا ملغرب  خيول هلم   ،سواء املقميني 
ٔسايس عن املرض.  اري ا ٔمني إالج   ستفادة من نظام الت

س،    السيد الرئ
ي طاملا ما   ذ سنوات، وا شها القطاع م رمغ الظروف الصعبة اليت يع

ة من املناسبات حنن يف الفريق احلريك   نطالب برضورة رسيع  هبنا هبا يف مجمو
ل  املد عتباره  اململكة  ٔحناء  مجيع  ىل  د  املو عي  ج ل  الس تعممي 
ة يف املنظومة الصحية  ادة الثقة واملصداق ٔسايس ٕالجناح هذا إالصالح، وٕا ا

 .   ببالد
، فٕاننا   ٔهدافه الن ٔمهية هذا املرشوع و عتبارات، ونظرا  لك هذه 

ر برضورة يف الفريق احلريك سنص ليه ٕاجيا مع مطالبتمك السيد الوز وت 
التنظميية  القوانني  املرشوع ولك  لهذا  ة  املصاح القوانني  ٕاخراج  إالرساع يف 

 . مل مجيع املغاربة من التغطية الشام   حىت يتحقق 

VI -    مس ري  ن  هناء  السيدة  شارة  املس العام  فريق  مدا  حتاد 
ملغرب:   لشغالني 

س،    السيد الرئ
ر،    السيد الوز

شارن،    السيدات والسادة املس
رمق   القانون  مرشوع  اقشة  م بصدد  وحنن  ستحرض  ٔن    60.22البد 

ظومة امحلاية  ٔيت يف ٕاطار استكامل بناء م ه، ٕاذ ي اء ف ي  السياق العام ا
ة ف لفائدة  حفظه هللا  امل  ال  عهنا  لن  ٔ اليت  عية  من    ج واسعة 

ٔوىل من السنة   2020ٔكتور    9املواطنني يف خطاب   ورة ا تاح ا مبناسبة اف
رشيعية العارشة رشيعية اخلامسة من الوالية ال اللته ٕاىل ٕاطالق   ،ال ا  ٕاذ د

عية  ج التغطية  تعممي  وهو ورش  مسبوق،  ري  و بري  وطين  مرشوع 
  لفائدة مجيع املغاربة. 

اج  ثورة  مبثابة  ة  ملك دعوة  ٔيتٕاهنا  ت و   عية،  ا كرس  ٕاطار  يف 
ضيات  ٔساسها يف مق هيا، واليت جتد  اللته يدعو ٕا عية اليت ما ف  ج
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سري  ة لت و تعبئة لك الوسائل املتا ىل ا ي يوجب  دستور اململكة ا
عية   ج امحلاية  يف  احلق  من  واملواطنات  املواطنني  استفادة  ٔسباب 

  امن. والتغطية الصحية والتض
ٕاطار   يف  ل  يد نه  اقشة مضام م بصدد  حنن  ي  ا املرشوع  هذا  ٕان 
عية وٕاصالح املنظومة الصحية يف شقه املتعلق   ج ٔجرٔة ورش امحلاية 

ٔسايس عن املرض.  اري ا ٔمني إالج   بتعممي الت
رمق   القانون  ة  ديبا ٕاليه يف  إالشارة  ما متت  اما مع  س ا ٔيضا  ٔيت  ي كام 

لت  65.00 ٔسايس عن املرض الصادر بتارخي  املتعلق  اري ا - 21ٔمني إالج
وتعدي  11-2002 تغيريه  مت  والرابعة   ،كام  الثانية  ملادتني  ورد  ما  اصة  و

وكذ   ه،  رمق  ما  م إالطار  القانون  ليه  محلاية    09.21نص  املتعلق 
والتنظميية  رشيعية  ال النصوص  مبراجعة  ه  م يتعلق  ما  اصة  و عية،  ج

ٔمني املتعل  الت من  ستفادة  توسيع  هبدف  وذ  عية،  ج محلاية  قة 
ٔسايس عن املرض، وهو   ا اري  ناسقة،    يمنما  إالج رشيعية م عن معلية 

ٔ التدرج يف تزنيل ذ من مس زها.  تت ٔمه راك د  ٔ عية  ج   املشاريع 
اقشة مرشوع   ىل م رص فقط  شها اليوم ال تق لحظة اليت نع ٕان هذه ا

ٔنه مبجرد صدور هذا القانون املتعلق بنظام قا مكن يف  ٔمهيهتا  نون، بل ٕان 
ىل حتمل  اص القادرن  ٔش ٔسايس عن املرض اخلاص  اري ا ٔمني إالج الت
كون  ٔجور  ري م ٔو  ٔجور  شاط م ٔي  زاولون  ن ال  شرتاك ا ات  واج

ىل مجيع املغاربة ىل تعممي التغطية الصحية  لتايل سامهنا    بذ قد معلنا  و
ظومة قوية ٔساسية يف م ات واسعة  ،يف بناء لبنة  عية لف ج توفر امحلاية 

اللته ٔرىس  امئها وجعل من بني معاملها    من املواطنني اليت  نرصه هللا، د
ارية حبلول هناية سنة    . 2022ومركزاهتا توسيع التغطية الصحية إالج

س،    السيد الرئ
سعنا يف هذا السي  ادة  ال  اق ٕاال التنويه مبا وصلت ٕاليه بالد حتت الق

ٔساسيا لهنوض  ال  عية اليت تعترب مد ج الرشيدة جلاللته يف جمال امحلاية 
سوده العدا  ٔساسية يف التمنية ولبناء جممتع  لقة  عتباره  رشي  لعنرص ال

عية.    ج
ارية لفائ  دة مجيع املغاربة يعد وٕاذا اكن ورش تعممي التغطية الصحية إالج

فٕانه ري مسبوق،  بري و عية ومرشوع وطين  ثورة اج سيفرض ال   مبثابة 
ىل الشغي   اصة  لك، و ىل املنظومة الصحية الوطنية  برية  ت  حما حتد
م  ه  ٔ ٔن مس ىل  يد  ٔ لت لحظة الهامة  الصحية، مما جيعلنا نغتمن هذه ا

ٔ جو  م شغي القطاع الصحي مس ستحقه من اه هرية جيب ٕاعطاؤها ما 
ٔوضاعها املهنية، مبا  ٔهيلها وحتفزيها وحتسني  هنوض هبا وت ل ا ٔ ر، من  وتقد
ري، وذ ٕاميا  يضمن مسامههتا الفعا والناجعة يف ٕاجناح هذا الورش الك
ٔرض  ىل  ٔي مرشوع  رشي يف ٕاجناح تزنيل  لعنرص ال ٔسايس  ور ا ا  م

  الواقع. 

V -   حتاد العام ملقاوالت املغرب: مدا  فريق 

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

  سم هللا الرحامن الرحمي 
ٔرشف املرسلني.  ىل    والصالة والسالم 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
حتاد العام ملقاوالت املغرب يف هذه   مس فريق  ل  ٔتد ٔن  يطيب يل 

لمناقشة   صصة  ا رشيعية  ال رمق   مرشوعىل  والتصويت  اجللسة  القانون 
اص   60.22 ٔش اخلاص  املرض  عن  اري  إالج ٔمني  الت بنظام  يتعلق 

ٔجور  شاط م ٔي  زاولون  ن ال  شرتاك ا ات  ىل حتمل واج القادرن 
ٔجور.ٔو    ري م

ٔشغال جلنة التعلمي   ٔجواء إالجيابية طبعت  ٔشيد  ٔن  ٔود يف البداية  و
ة الثقاف رشيعية   والشؤون  ال املسطرة  ل  مرا خمتلف  الل  عية  ج و

القانون، ويه ٔمهية   ملرشوع هذا  ستحضار  اليت اكنت موسومة  ٔجواء  ا
عية والتعاطي إالجيايب مع   ج مضامني النص، والرغبة وقمية ورش امحلاية 

ه.    يف إالرساع يف ٕاخرا
ي يقوم   ري ا لعمل الك ٔيضا  ٔشيد  ة وامحلاية  به  كام  ر الص السيد وز

لتزنيل  الالزمة  القانونية  النصوص  ٕاخراج  يف  إالرساع  ل  ٔ من  عية  ج
عية.  ج   ورش امحلاية 

ر احملرتم،    السيد الوز
سياق يف  ٔيت  ي القانون  هذا  مرشوع  لتوجهيات   ٕان  مؤطر  ٕاصال 

امحلاية   وتعممي  الوطنية  الصحية  املنظومة  ٔهيل  ت ٕاىل  ة  الرام ة  السام ة  امللك
لمواطنات واملواطنني.  عية، وتعزز اخلدمات الصحية املقدمة    ج

رمق   إالطار  القانون  تزنيل  ٕاطار  يف  ٔيت  ي محلاية    06.21كام  املتعلق 
عية، الس املادتني   ي يعترب إالطار  18و  17ج ؛ وهو القانون إالطار ا

عية  ج محلاية  املتعلقة  والتنظميية  رشيعية  ال النصوص  تلف  املرجعي 
ملنظومة الصحية الوطنية.    و

ر احملرتم    ، السيد الوز
د   وفق ما هو مربز، فٕان مرشوع هذا القانون هيدف ٕاىل تطبيق القوا

ٔنظمة   ٔسايس عن املرض املنصوص العامة املشرتكة بني  اري ا ٔمني إالج الت
ٔسايس عن املرض   65.00لهيا يف القانون رمق   اري ا ٔمني إالج ىل نظام الت

اسهتداف  شرتاك، مع  ات  ىل حتمل واج القادرن  اص  ٔش اخلاص 
ٔجور.  ري م ٔو  ٔجور  شاط م ٔي  زاولون  ن ال  اص ا ٔش   ا

ا  املضامني  عتبار  بعني  ذا  ٔ ٔمهية  و و القانون  هذا  ملرشوع  ٕالجيابية 
عية، فٕاننا يف فريق  ج محلاية  إالرساع يف تزنيل القانون إالطار املتعلق 
رمق  القانون  مرشوع  ىل  ٕالجياب  نصوت  املغرب  ملقاوالت  العام  حتاد 

اص   60.22 ٔش اخلاص  املرض  عن  اري  إالج ٔمني  الت بنظام  يتعلق 
ىل حتمل واج  ٔجور القادرن  شاط م ٔي  زاولون  ن ال  شرتاك ا ات 
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ٔجور. ري م   ٔو 
ليمك ورمحة هللا.    والسالم 

IV-   :لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا  مدا مجمو

س احملرتم،    السيد الرئ
  ،السيدات والسادة الوزراء احملرتمون 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ة   لشغلٕاننا يف مجمو ميقراطية  اقشة مرشوع  ، الكونفدرالية ا مبناسبة م

رمق   اخلاص   60.22القانون  املرض  عن  اري  إالج ٔمني  الت بنظام  يتعلق 
ٔي   زاولون  ال  ن  ا شرتاك  ات  واج حتمل  ىل  القادرن  اص  ٔش

ٔجور ري م ٔو  ٔجور  هبا    ،شاط م اء  د اليت  إالجراءات والقوا نعترب لك 
وامل  يف املرشوع  النظام  هذا  من  لالستفادة  املؤه  ة  الف حتديد  يف  متث 

ري اخلاضعني   شرتاك و ات  ىل حتمل واج ت قدرهتم  ن ثب اص ا ٔش ا
ظومة  د م اع املرض، مع  ٔسايس عن  ا اري  إالج ٔمني  لت ٓخر  نظام  ٔي 

العمل عي اجلاري هبا  ج مع  رامج ا ن من  د املستف لية   ،اسهتداف 
شرتاكالٕ  ات  ىل حتمل واج مة تدبري هذا النظام  ،  ثبات القدرة  وٕاسناد 

سجيل ابتداء من فاحت  ر ال ٔ عي، مع حتديد  ج لضامن  لصندوق الوطين 
سجيل املؤمن.  ه  ي مت ف لشهر ا   الشهر املوايل 

لتفعيل   لك  بري وقطع خطوات هامة  هذه إالجراءات تؤكد ٕاحراز تقدم 
لت  ٔن هذا النظام ال يعاين من بعض   ،غطية الصحيةالتدرجيي  لكن ال يعين 

والفوارق بني معايري  ٔنظمة  ا ه اخلصوص بتعدد  ىل و املتعلقة  راهات  إال
ٔنظمة   ا شرتاكت...)،(هذه  معدل  ات  العال جحم   س  انب  ٕاىل 

من   ريها  و الصحي...  النظام  متويل  ونقص  املؤمن  يتحملها  اليت  املصاريف 
ٔمور.    ا

ات املرجوة، الس ت املتعلقة بتعممي   بة تزنيل إالصال ل موا ٔ ومن 
ٔفق سنة   ٔسايس عن املرض يف  اري ا ٔمني إالج ، جيب اختاذ  2023نظام الت

لمية يف جمال   ٔسس  ىل  ركز  ٔساسية، تعمل قرارات  التغطية الصحية ا
دة من  لساكنة املستف ر املرتتبة عن التحول املنتظر  ٓ  ىل دراسة خمتلف ا

ٔمني    هذا متويل مستدام لنظام الت تكرة  ٔدوات م لق  انب  النظام، ٕاىل 
ٔسايس عن املرض.  اري ا   إالج

ليات الضبط مع التطورات اليت   يف  ك ىل  ٔخرى، العمل  ة  ومن 
الل تعر  ٔسايس عن املرض، والس من  ا اري  ٔمني إالج الت ظومة  فها م

ٔفضل  طيب  ع  ت ضامن  ٕاىل  هيدف  ي  ا ات  لعال سق  امل املسار  وضع 
التحمك يف  بغية  ٔدوية  ا لتعويض عن  ديدة  ني، ووضع ٕاسرتاتيجية  لمؤم

ٔدوية اليت  دها نفقات ا   النفقات.  من %31.5ستزنف لو

س    ، السيد الرئ
نظام جتد وضع  يتطلب  إالجراءات  هذه  ق لك  حتق ٔن  ٕاىل  إالشارة  ر 

لتطور ح وفعال وقابل  ف ل تزنيل ،  معلومايت م ع مرا سامه يف بلورة وت
ات الوطنية   ،هذا الورش رام االتفاق ديد ٕال الل كذ وضع خمطط  ومن 

لتدبري ٔداة تعاقدية فعا بني الهيئات امللكفة  نيي    هبدف تطورها وجعلها  و
باد وحمددة.  ٔهداف م ىل  ة، بناًء    الص

مقاربة د  اع جيب  املشاريع،  هذه  لك  ٕاجناح  ل  ٔ شارية    ومن 
رشطان  عتبارهام  عي،  ج واحلوار  التعبئة  ىل  ركز  ومؤسساتية، 

 .   ٔساسيان ٕالجناح التغطية الصحية الشام يف بالد
اما مع شعار "التغطية الصحية   س فٕاننا يف    ،الشام حتدي مشرتك"وا

ميقراطية لشغل ة الكونفدرالية ا ىل مرشوع القانون ،  مجمو ٕالجياب  نصوت 
اص   60.22رمق   ٔش اخلاص  املرض  اري عن  إالج ٔمني  الت بنظام  يتعلق 

ٔجور  شاط م ٔي  زاولون  ن ال  شرتاك ا ات  ىل حتمل واج القادرن 
ٔجور. ري م   ٔو 

IIV -    عية: مدا ج ة العدا   مجمو

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

شارونوالسادة السيدات     احملرتمون،  املس
لس   مب عية  ج العدا  ة  مجمو مس  لكمة  ا ٔتناول  ٔن  رشفين 

رمق   القانون  ملرشوع  العامة  املناقشة  ٕاطار  يف  شارن  املتعلق    60.22املس
القادرن   بنظام اص  ٔش اخلاص  املرض  ٔسايس عن  ا اري  إالج ٔمني  الت

ري  ٔو  ٔجور  شاط م ٔي  زاولون  ن ال  شرتاك ا ات  ىل حتمل واج
اري عن  ٔمني إالج هودات املبذو لتعممي الت ي يندرج يف ٕاطار ا ٔجور وا م

التنوي دد  لن املناسبة  هذه  وستغل  متع،  ا ات  ف خمتلف  ىل  ه  املرض 
ال امل محمد السادس هبذا اخلصوص ٔطلقه  ي  ري ا ث    ،لورش الك ح

ري   بري و عية مجليع املغاربة، وهو مرشوع وطين  ج ا لتعممي التغطية  د
ٔساسية ت  مكو ٔربع  ىل  ركز  الصحية   ،مسبوق،  التغطية  تعممي  ٔولها 

ٔقصاه هناية   ل  ٔ ارية يف  د ٕاضايف من    22لصاحل    2022إالج مليون مستف
ٔسايس ع ٔمني ا ٔو   ن الت واء،  ب وا املرض، سواء ما يتعلق مبصاريف التطب

شفاء والعالج.    س
ليه يف الفصل  ة املنصوص  سامه يف ضامن احلق يف الص ي س ٔمر ا ا

ستور   31 سامه يف تعزز امحلاية  من ا اء، كام س مجليع املواطنني دون است
ىل تدعميها  عية اليت تعمل بالد  ج و  ز ا عتبارها من راك امجلاعية 

لقانون إالطار رمق   املر وفقا  عية    09.21يف هذه  ج محلاية  املتعلق 
ليه جملسنا مؤخرا.  ي صادق    ا

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
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العدا  ة  نثري مكجمو ٔن  الهام  القانون  نناقش مرشوع هذا  البد وحنن 
ضياته ٔساسا بتزنيل مق عية املالحظات التالية واملتعلقة    : ج

اري  - ٔمني إالج لت رشيعية املتعلقة  عن املرض    رضورة جتميع النصوص ال
هتا وسهيل الولوج   سري مقروئ ات املعنية يف مدونة وذ لت لفائدة خمتلفة الف
شرتك ف  ٔسايس عن املرض  اري ا إالج ٔمني  ٔنظمة الت ٔن  اصة و هيا،  ٕا

د العامة؛  دد من القوا هنا يف    ب
ٔن ختضع ملعايري   - ٔمني جيب  ة املؤه لالستفادة من نظام الت حتديد الف
قة يف   دق احلق  من  هشاشة  وضعية  يف  اص  ٔش حلرمان  تفاد  اد  و

ٔمني؛  دمات نظام الت   ستفادة من 
ىل  - ة املعنية  شجيع الف سية وتواصلية ل رضورة ٕاطالق محالت حتس

سجيل يف هذا النظام؛    ال
لتدبري    - ل الهيئة امللكفة  ة والفعالية من ق ادئ احلاكمة والشفاف تعزز م

الغ  لضامن   م من  الرفع  ٕاىل  لجوء  ا وتفادي  ٔمني  الت ٔنظمة  واستدامة  توازن 
الل توازهنا  ا اخ ني يف    . اشرتاكت املؤم

اما الهام   ،وخ إالصال  الورش  هذا  ٔمهية  ب ة  مو ا من  ا  نا واق
ٕالجياب.  ىل مرشوع القانون إالطار    سنصوت 

ليمك ورمحة هللا.    والسالم 

IIVI -   ا السطيمدا شار السيد   : املس

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

ده، والصالة ىل  وحصبه.   امحلد  و ىل محمد و   والسالم 
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

ملغرب يف ٕاطار  لشغل  حتاد الوطين  مس  لكمة  ٔتناول ا ٔن  رشفين 
رشي  ال العامة  اجللسة  مرشوع هذه  ىل  والتصويت  راسة  ل صصة  ا عية 

ٔسايس عن املرض اخلاص   60.22قانون رمق   اري ا ٔمني إالج يتعلق بنظام الت
ٔجور  ٔي شاط م زاولون  ن ال  شرتاك ا ىل حتمل  اص القادرن  ٔش
ة   ٔسبق شارن  ىل جملس املس ل  ٔح ي  ٔجور، وهو النص ا ري م ٔو 

ٔحاكم الفصل  ستور.   78طبقا    من ا

ٔيت   ي ي ٔمهية هذا النص القانوين ا ىل  اللها  اسبة نؤكد من  ويه م
ملك اية  ر ي حيظى  ا الصحية  التغطية  تعممي  ورش  ٕاطار  ة،   ةيف  سام

اري  ٔمني إالج ٔخرى لالستفادة من نظام الت ات  ٔمام ف ال  ح ا ي سيف وا
لها  د اليت خيضع  دد هذا املرشوع القوا ث سي ٔسايس عن املرض، ح ا
ىل  اص القادرن  ٔش ٔسايس عن املرض اخلاص  اري ا ٔمني إالج نظام الت

ٔجو  شاط م ٔي  زاولون  ن ال  شرتاك ا ات  ٔجور.حتمل واج ري م ٔو    ر 
ر احملرتم،    السيد الوز

القان هذا  خراج  ٕ إالشادة  يق  وٕان  و بتعممي ن  املرتبة  التغطية    القوانني 
ه ٕاىل بعض إالشاكالت اليت الزالت تعاين   التن   مهنا الصحية، ال مينعنا من 

يض ٕاجناح   ٔولها، ومهنا تاملنظومة الصحية واليت تق ٔهيل هذا الورش معاجلهتا 
لقطاع الصحي وحتفزيمه،  هنوض بوضعية العاملني  ة التحتية الصحية وا الب

ةٕاىل ٕالضافة  لصنا هنوض  ٔخرى.  ا ريها من إالشاكالت ا وائية و   ا
ل   ٔ من  جعة  تواصلية  سياسة  هنج  الورش  هذا  ٕاجناح  يض  يق كام 

هبذا   ورشحالتعريف  املهمة    ٔهدافه  القانون  س  فل به؛  سن لمعنيني  هو 
اة مهنا.  ٔهداف املتو ق ا ة، بل هو حتق   السياسات العموم

شارن،  لس املس ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  ليه، فٕاننا يف  وبناء 
  رضورة:   ندعو ٕاىل

من    - ليات واملوارد  ا عي من  ج لضامن  الوطين  الصندوق  متكني 
ات؛  عاب هذه الف ل اس ٔ  

و   - رشية  ال املوارد  ٔهيل  ات ت والصنا شفائية  س التحتية  ات  الب
بة معلية تعممي التغطية الصحية؛  ل موا ٔ وائية من    ا

ل    - ٔ من  القانون  هبذا  املرتبطة  التنظميية  النصوص  خراج  ٕ إالرساع 
ال؛  ٓ ٔقرب ا ٔرض الواقع يف  ىل    ضامن تزني 

لضامن    - الوطين  لصندوق  واملايل  إالداري  التدبري  حاكمة  تعزز 
ه.  عي لضامن دميوم   ج

شارن   لس املس ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  ويف اخلتام، فٕاننا يف 
ق الهدف املتو  ٓملني حتق ىل هذا النص القانوين،  ٕالجياب  سنصوت 

ات املعنية به.  ىل الف ه يف تعممي التغطية الصحية    م
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 


