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  الس2بعني اجللسةحمرض 

  ).2016 غشت 5( 1437 ذو القعدة 1امجلعة : التارخي

  .اخلليفة الثاين DلرئCسه احللوطي، الس2يد عبد االٕ س�شار ال امل : الرئاسة
ٕاثSTان وعرشون دقIقة، ٕابتداء من الساNة العارشة واLقIقة الثانية  :التوقIت

   .عرش صباVا
 :شاريع القوانني التاليةامل  اLراسة والتصويت Nىل :]دول اZٔعامل

يتعلق بنظام التgٔمني إالجeاري اZٔسايس عن  98.15مرشوع قانون رمق  .1
املرض اخلاص بفrات املهنيني والعامل املس2تقلني واZٔشoاص mري 

 اZٔجراء ا�xن �زاولون vشاطا uاصا؛
املتعلق مبدونة  62.99يغري و�متم القانون رمق  55.16مرشوع قانون رمق  .2

 ؛ليةاحملامك املا
يتعلق V�ٕداث نظام لتغطية عواقب  110.14مرشوع قانون رمق  .3

املتعلق مبدونة  17.99الوقائع الاكرثية وبتغيري و�متمي القانون رمق 
 ؛التgٔمIنات

يتعلق ببورصة القمي ورشاكت البورصة  19.14مرشوع قانون رمق  .4
  ؛واملرشد�ن يف �س��ر املايل

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

  :ه احللوطي، رئCس اجللسةالس2يد عبد االٕ س�شار ال امل 
�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Nىل موال� رسول هللا و�ٓ� 

  .وحصبه
  الس2يدان الوز�ران احملرتمان،

  الس2يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
 خيصص ا�لس هذه اجللسة �Dراسة والتصويت Nىل مشاريع القوانني

  :التالية
يتعلق بنظام التgٔمني إالجeاري اZٔسايس  98.15مرشوع قانون رمق  - 1

عن املرض اخلاص بفrات املهنيني والعامل املس2تقلني واZٔشoاص mري 
  اZٔجراء ا�xن �زاولون vشاطا uاصا؛

املتعلق  62.99يغري و�متم القانون رمق  55.16مرشوع قانون رمق  - 2
  ا�لس من جملس النواب؛مبدونة احملامك املالية، احملال Nىل

يتعلق V�ٕداث نظام لتغطية عواقب  110.14مرشوع قانون رمق  - 3
املتعلق مبدونة  17.99الوقائع الاكرثية وبتغيري و�متمي القانون رمق 

 التgٔمIنات، احملال Nىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛
يتعلق ببورصة القمي ورشاكت البورصة  19.14مرشوع قانون رمق  - 4

ملرشد�ن يف �س��ر املايل، احملال Nىل جملس املس�شار�ن من وا
 .جملس النواب

وقeل تناول النقط املدر]ة يف ]دول اZٔعامل، نعطي اللكمة Dلس2يد 
  .اZٔمني ٕالخeار ا�لس مبا ]د من مراسالت وٕاNال�ت

  .تفضل الس2يد اZٔمني

  :املس�شار الس2يد ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني اجللسة
  .Cسشكرا الس2يد الرئ 

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Nىل النيب اZٔمني
لقد توصل رئCس جملس املس�شار�ن من رئCس ا�لس اLس2توري 

، 16/1014، 16/1013، 16/1012: بثالثة قرارات ذات اZٔرقام التالية
  :رصح مبقSضاها مبطابقة القوانني التنظميية التالية �Dس2تور ويه

القايض بتغيري و�متمي القانون التنظميي رمق  20.16مق لقانون التنظميي را - 1
  املتعلق مبلس النواب؛ 27.11

القايض بتغيري و�متمي القانون التنظميي  21.16القانون التنظميي رمق  - 2
 املتعلق �Zٔحزاب الس2ياس2ية؛ 29.11

القايض بتغيري و�متمي القانون التنظميي رمق  23.16القانون التنظميي رمق  - 3
 .لق �لتعيني يف املناصب العليااملتع 2.12

 :كام V�ٔال جملس النواب Nىل جملس املس�شار�ن مشاريع القوانني التالية
املتعلق  62.99يغري و�متم القانون رمق  55.16مرشوع قانون رمق  - 1

  مبدونة احملامك املالية؛
يتعلق مباكحفة تعاطي املTشطات يف جمال  97.12مرشوع قانون رمق  - 2

 الر±ضة؛
مبثابة مدونة التعاضد يف ٕاطار قراءة  109.12نون رمق مرشوع قا - 3

 .²نية
وحنيط ا�لس املوقر Nلام بgٔننا س2نكون Nىل موNد مساء هذا اليوم مع 
]لس2تني معومIتني، تنطلق اZٔوىل Nىل الساNة الرابعة بعد الزوال ختصص 
 Dلمناقشة وتقIمي الس2ياسات العمومIة املرتبطة ٕ�نتاج الرثوة، وتعقهبا ]لسة

 .2016اخSتام دورة ٔ��ريل 
  .شكرا الس2يد الرئCس

  :الس2يد رئCس اجللسة
  . شكرا الس2يد اZٔمني

يتعلق بنظام  98.15ونبدٔ� �Lراسة والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق 
التgٔمني إالجeاري اZٔسايس Nىل املرض اخلاص بفrات املهنيني والعامل 

  .اطا uاصااملس2تقلني واZٔشoاص mري اZٔجراء ا�xن �زاولون vش
  .اللكمة Dلحكومة لتقدمي املرشوع

الس2يد عبد العز�ز عامري، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان وا�متع 
  :املدين

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس2يد الرئCس احملرتم،
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  الس2يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ين ٔ�ن نيابة عن الس2يد وز�ر الصÀة املوجود uارج ٔ�رض الوطن، ¿رشف

املتعلق بنظام التgٔمني  98.15ٔ�عرض Nليمك ٔ�مه مضامني مرشوع القانون رمق 
إالجeاري اZٔسايس عن املرض اخلاص بفrات املهنيني والعامل املس2تقلني 

  .واZٔشoاص mري اZٔجراء ا�xن �زاولون vشاطا uاصا
 Äرشفين هبذه املناس2بة ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك ٔ�نه رمغ ا�هودات اجلبارة املبذو¿

طرف احلكومة ووزارة الصÀة فË يتعلق بÉÊاء وتgٔهيل املؤسسات  من
الصحية وجتهزيها �ملعدات والتجهزيات البيو طبية العالية اجلودة وكذا 
�ملوارد الÊرشية، فٕانه ال ميكن حتسني الولوج ٕاىل uدمات حصية ذات جودة 

من اLس2تور بدون ٕاقرار تغطية حصية  31لفائدة الساكنة طبقا Dلفصل 
  .شامÖ لفائدة مجيع املواطنات واملواطنني مبختلف رشاحئهم وفrاهتم

هذه التغطية الشامÖ اليت تعترب من ٔ�ولو±ت الرب�مج احلكويم اxي 
وامجلعية  2002وافق Nليه الربملان، واكنت موضوع توصية اZٔمم املتÀدة س2نة 

  .2011العامة Dلمنظمة العاملية DلصÀة س2نة 
ر �Üxر ٔ�ن املغرب قطع ٔ�شواط Üبرية من ٔ�]ل ويف هذا إالطار، جيد

  :ٕاقرار التغطية الصحية الشامÖ، �متثل ٔ�ساسا يف ما ييل
، 2005دخول التغطية الصحية إالجeارية Vزي التنفIذ س2نة  -

من الساكنة، هاذي التغطية الصحية  %38اس2تفاد مهنا حلد اZٓن حوايل 
 إالجeارية؛

، حIث وصل Nدد 2012تعممي نظام املساNدة الطبية س2نة  -
 د±ل املاليني؛ 9املس2تفIد�ن ٕاىل حوايل 

، وا�xن بلغ 2014ٕاقرار التغطية الصحية لفائدة املهاجر�ن س2نة  -
 مس2تفIد؛ N20.000دد املس2تفIد�ن مهنم حوايل 

ٕاقرار نظام التغطية الصحية لفrة طلبة التعلمي العايل �لقطاNني  -
، وصل Nدد 2015العام واخلاص ومؤسسات التكو�ن املهين س2نة 

 مس2تفIد؛ 288املس2تفIد�ن احلاليني ٕاىل حوايل 
ٕاقرار اس2تفادة اZٓ�ء املؤمÉني املنمتني Dلقطاع العام من التغطية  -

  .مس2تفIد 150.000الصحية، يصل Nددمه ٕاىل حوايل 
واZٓن مبوجب هذا املرشوع املعروض Nىل ٔ�نظارمك يمت ٕاقرار التغطية 

مليون  11هن احلرة بعدد يقدر حبوايل الصحية لفائدة املس2تقلني ؤ�حصاب امل 
مس2تفIد من هاذ النظام اجلديد، مهنم املؤمÉني وذوي احلقوق، ٔ�ي mادي 

  .من الساكنة %30¿س2تافد من هاذ النظام حوايل 
وسوف يمت اعæد هذا القانون مبوازاة مع نظام املعاشات اخلاصة هبذه 

  .الفrة
 ٓZيتؤ�مه احملاور اليت وردت هبذا املرشوع يه اك:  

 ٔ�وال، ٕاقرار إاللزامIة يف �خنراط؛ -
²نيا، ختويل تدبري النظام Dلصندوق الوطين Dلضامن �جæعي  -

 ÖIشكé نظمة يف ٕاطار جملس ٕاداري ذيZٔعن تدبري �يق ا Öبصفة مس2تق
 uاصة؛
-  Äوëالعال]ات ا Öلس Öلعال]ات مماثD Ö²لثا، حتديد س

 لíٔجراء �لقطاع اخلاص؛
- æد التدرج يف تفعيل هذه التغطية الصحية؛رابعا، اع 
uامسا، حتديد �شرتاك Nىل ٔ�ساس دuل جزايف مطبق Nىل  -

  .الصنف ٔ�و الصنف الفرعي اxي يTمتي ٕاليه املس2تفIد
هذه يه ٔ�مه املقSضيات الواردة هبذا املرشوع، ويه مÉاس2بة Zٔشكر 

ن ٔ�]ل الس2يدات والسادة املس�شار�ن Nىل تفاNلهم إالجيايب يف اDلجنة م
الولوج وتعممي هذه التغطية الشامÖ لفائدة هاته اZٔصناف من الساكنة 

  .املغربية
  .وشكرا لمك

  :الس2يد رئCس اجللسة
  .شكرا الس2يد الوز�ر

اللكمة ملقرر جلنة التعلمي والشؤون الثقافIة و�جæعية، ٕاذن وزع 
  .التقر�ر

  . ٔ�فSح �ب املناقشة، ٕاذن س�Sوصل الرئاسة مبداuالت مكSوبة
  .نSTقل Dلتصويت Nىل مواد املرشوع

  .إالجامع، ٕاجامع احلارض�ن، إالجامع: املادة اZٔوىل
  .ٕاجامع: 8ٕاىل  2من املادة 

  .ٕاجامع: 15ٕاىل  9املادة 
  .ٕاجامع: 22ٕاىل  16املادة 
  .ٕاجامع: 28ٕاىل  23املادة 
  .ٕاجامع: 35ٕاىل  29املادة 
  .ٕاجامع: 37ٕاىل  36املادة 

  .ٕاجامع: رمSه Dلتصويتٔ�عرض املرشوع القانون �
يتعلق  98.15ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق 

بنظام التgٔمني إالجeاري اZٔسايس Nىل املرض اخلاص بفrات املهنيني والعامل 
  .املس2تقلني واZٔشoاص mري اZٔجراء ا�xن �زاولون vشاطا uاصا

يغري و�متم  55.16ونSTقل �Dراسة والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق 
  .املتعلق مبدونة احملامك املالية 62.99القانون رمق 

تفضل الس2يد . نعم؟ ممكن. اللكمة Dلحكومة لتقدمي مرشوع القانون
  .الوز�ر

، وكذô 55.16ٕاذن يف هذه احلاÄ سCمت تقدمي مرشوع القانون 
يتعلق ببورصة القمي ورشاكت البورصة  19.14مرشوع قانون رمق 

  .س��ر املايلواملرشد�ن يف �
يتعلق V�ٕداث نظام لتغطية عواقب الوقائع  110.14ومرشوع قانون 
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  . املتعلق مبدونة التgٔمIنات 17.99الاكرثية وبتغيري و�متمي القانون رمق 
  .تفضل الس2يد الوز�ر

الس2يد ٕادر¿س اZٔزيم إالدر¿يس، الوز�ر املنتدب Lى وز�ر �قSصاد 
  :واملالية، امللكف �ملزيانية

  .ا الس2يد الرئCسشكر 
�سم هللا الرمحن الرحمي، امحلد ø رب العاملني وصىل هللا وسمل Nىل س2يد� 

  .محمد وNىل �ٓ� وحصبه ٔ�مجعني
  الس2يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني واحملرتمات،

¿رشفين ٔ�ن ٔ�قدم ٔ�مام ]لس2تمك املوقرة مقSضيات مرشوع قانون رمق 
  .املتعلق مبدونة احملامك املالية 62.99 اxي يقيض بتعديل القانون رمق 55.16

ويgٔيت هذا املرشوع ٔ�ساسا ملالمئة مقSضيات مدونة احملامك املالية مع 
املتعلق �حملامك املالية يف  10املس2تدات اLس2تورية اليت ]اءت يف الباب 

  . 150 -149 -148 -147الفصول 
ت، ٔ�ولك ويف ٕاطار تعز�ز املاكنة اLس2تورية Dلملس اNZٔىل Dلحسا�

اLس2تور لهذه املؤسسة �مة حامية وتدعمي مeادئ احلاكمة اجليدة والشفافIة 
واحملاس2بة �لTس2بة �DوÄ وا�Zٔزة العمومIة، كام متت دسرتة اخSصاصات 
]ديدة اكنت موÜوD ÄلمÀامك املالية مبوجب قوانني ٔ�خرى، وتتعلق ٔ�ساسا 

الس2ياس2ية ومتويل  هذه �خSصاصات مبراقeة حسا�ت ونفقات اZٔحزاب
  .امحلالت �نتoابية والترصحي إالجeاري �ملمتلاكت

ٕاذن هذه ٔ�مه املقSضيات اليت ]اء هبا مرشوع القانون املتعلق �حملامك 
  .املالية

فË يتعلق مبرشوع القانون الثاين، وهو القانون املتعلق ببورصة القمي 
ذا القانون ٔ�ساسا ٕاىل ومبهام املرشد�ن املاليني يف السوق املايل، هيدف ه

حتديث املنظومة القانونية لسوق الرسامIل وتعز�ز وتدعمي دور هذا السوق 
  .يف متويل �قSصاد الوطين

  : و]اءت ٔ�مه التعديالت اليت ٔ�دuلت Nىل القانون د±ل البورصة
ٔ�وال، v�ٕشاء سوقني، سوق رئCيس وسوق ²ين بديل اxي سCمت 

طة من ٔ�]ل دمع هذه الفrة من ختصيصه Dلرشاكت الصغرى واملتوس
 الرشاكت Nىل رفع ا	متويالت الالزمة vZٔشطهتا؛

يف ٕاطار انفSاح بالد� Nىل اZٔسواق اLولية ودمع القطب املايل : ²نيا
�Dار البيضاء، سCمت متكني سوق البورصة من ٕادراج الرشاكت اZٔجÉبية يف 

ال يو]د مقرها  قسم من ٔ�قسام ٔ�سواق الهيئات ٔ�و اZٔشoاص املعنوية اليت
�ملغرب، وميكن لهذه الرشاكت ٔ�ن يمت تقIيدها ٕاما �لعموالت اZٔجÉبية ٔ�و 

 �Lرمه حسب اخSيارها؛
سCمت حتديد الرشوط والكIفIات التقÉية لسري السوق ومقايCس : ²لثا

إالدراج يف خمتلف اZٔقسام بنص تنظميي يف ٕاطار النظام العام Dلرشكة 
 املسرية لسوق البورصة؛

مت، من uالل مرشوع القانون، التgٔطري القانوين vZٔشطة : بعارا
املرشد�ن يف �س��ر وuدمات �س��ر، هذه اخلدمات وهذه اvZٔشطة 
اكنت موجودة حبمك الواقع، جفاء مرشوع القانون ليؤطرها قانونيا، من ٔ�]ل 

 حامية هذه املهنة وحامية سوق الرسامIل؛
جلنة سوق "نة اس�شارية، éسمى مرشوع القانون حيدث جل : وu�ٔريا
، الهدف مهنا وهو ٕاعطاء املشورة الالزمة Dلسلطات من ٔ�]ل "الرسامIل

  .تطو�ر سوق الرسامIل ببالد�
  الس2يد الرئCس،

فË يتعلق مبرشوع القانون الثالث واuZٔري وهو مرشوع القانون رمق 
و]اء  اxي س2يÀدث مبوجeه نظام لتغطية عواقب الوقائع الاكرثية، 110.14

  :هذا النظام يف شقني هو نظام مزدوج Dلتعويض
فIه شق يتعلق �Zٔشoاص اxاتيني ا�xن ال يتوفرون Nىل ٔ�ي تغطية 
تgٔمIنية، وميكن مرشوع القانون هؤالء اZٔشoاص ا�xن ال يتوفرون Nىل 
ٔ�ي تغطية تgٔمIنية من Vد ٔ�دىن من التعويض عن الرضر يف VاÄ فقدان 

 ÄاV يس ٔ�و يفCوي احلقوق يف سكن رئx س2بةTش �لCفقدان مورد الع
 ÄاV–  دوث واقعة اكرثية، ال قدر هللا؛ -بطبيعة احلالV  

الشق الثاين وهو توفري عرض ¿شمل تغطية العواقب النامجة عن 
  .الوقائع الاكرثية، اليت قد يتعرض لها اZٔشoاص املتوفرون Nىل عقود Dلتgٔمني

Dس2بة اTه �لIٔمني يضمن هلم ٕاذن هاذ نظام مزدوج، فgيل ما عندمهش الت
مرشوع القانون Vد ٔ�دىن من التعويض عن الرضر، و�لTس2بة لíٔشoاص 

  .ا�xن هلم عقود تgٔمني يضمن هلم القانون كذô التعويض عن اZٔرضار
  . تلمك، الس2يد الرئCس، ٔ�مه مقSضيات هذه القوانني

املالية، امسحوا يل يف ا	هناية ٔ�ن ٔ�تو]ه �لشكر اجلزيل Zٔعضاء جلنة 
  .رئCسا ومقررا ؤ�عضاء، Nىل تفاNلهم إالجيايب مع هذه النصوص

  .شكرا لمك والسالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس2يد رئCس اجللسة
  .شكرا الس2يد الوز�ر

  . 55.16ونبدٔ� مبرشوع القانون رمق 
بعد �سæ2ع ٕاىل تقدمي احلكومة، اللكمة ملقرر جلنة العدل وال�رشيع 

  .إالvسان لتقدمي تقر�ر اDلجنة حول مرشوع القانون، ٕاذن وزع وحقوق
ٔ�فSح �ب املناقشة، ٕاذن س�Sوصل الرئاسة �ملداuالت مكSوبة، ونSTقل 

  :بعد ذô ٕاىل التصويت Nىل مواد مرشوع القانون اxي بني ٔ�دينا
  .ٕاجامع: املادة اZٔوىل
  .ٕاجامع: املادة الثانية
  .ٕاجامع: املادة الثالثة

  .ٕاجامع: لرابعةاملادة ا
  .ٕاجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رمSه Dلتصويت
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يغري  55.16ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق 
  .املتعلق مبدون احملامك املالية 62.99و�متم القانون رمق 

واxي يتعلق ببورصة القمي  19.14ونSTقل ٕاىل مرشوع قانون رمق 
  . س��ر املايلورشاكت البورصة واملرشد�ن يف �

بعد �سæ2ع ٕاىل لكمة احلكومة لتقدمي املرشوع، ننطلق ٕاىل اللكمة 
  . ملقرر جلنة املالية والتخطيط، ٕاذن وزع التقر�ر

  .ٔ�فSح �ب املناقشة، س�Sوصل الرئاسة �ملداuالت مكSوبة
  :ونSTقل Dلتصويت Nىل مواد املرشوع

  .ٕاجامع: املادة اZٔوىل
  .ٕاجامع: ثامÉةاملادة الثانية ٕاىل ال 
  .ٕاجامع: 15املادة التاسعة ٕاىل 

  .ٕاجامع: 21ٕاىل  16املادة 
  .ٕاجامع: 28ٕاىل  22املادة 
  .ٕاجامع: 35ٕاىل  29املادة 
  .ٕاجامع: 42ٕاىل  36املادة 
  .ٕاجامع: 49ٕاىل  43املادة 
  .ٕاجامع: 55ٕاىل  50املادة 
  .ٕاجامع: 69ٕاىل  56املادة 
  .ٕاجامع: 82ٕاىل  70املادة 
  .ٕاجامع: 96 ٕاىل 83املادة 
  .ٕاجامع: 109ٕاىل  97املادة 
  .ٕاجامع: 123ٕاىل  110املادة 
  .ٕاجامع: 129ٕاىل  124املادة 

  .ٕاجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رمSه Dلتصويت
يتعلق  19.14ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق 

  .ببورصة القمي ورشاكت البورصة واملرشد�ن يف �س��ر املايل
يتعلق V�ٕداث نظام  110.14رشوع قانون بني ٔ�يدينا وهو رمق �ٓخر م 

املتعلق  17.99لتغطية عواقب الوقائع الاكرثية وبتغيري و�متمي القانون رمق 
  . مبدونة التgٔمIنات

بعدما اس2متعنا للكمة احلكومة اليت قدمت املرشوع، vس2متع ٕاىل لكمة 
قدمي تقر�ر اDلجنة حول مقرر جلنة املالية والتخطيط والتمنية �قSصادية لت

  .املرشوع، وزع
ٔ�فSح �ب املناقشة، س�Sوصل الرئاسة وتتوصل الرئاسة كذô اZٓن 

  .�ملداuالت مكSوبة
  .ونSTقل Dلتصويت Nىل مواد املرشوع

  .ٔ�عرض املادة اZٔوىل Dلتصويت
  ؛28= ٕاذن املوافقون

  ال V�ٔد؛= املعارضون

  .2= املمتنعون
  :ٕاذن املادة الثانية

  ؛30= املوافقون
  ال V�ٔد؛: املعارضون
  .2= املمتنعون
  .نفس العدد: 14ٕاىل املادة  3من املادة 
  .نفس العدد: 28ٕاىل املادة  15من املادة 
  .نفس العدد: 42ٕاىل املادة  29من املادة 
  .نفس العدد: 55ٕاىل املادة  43من املادة 
  .نفس العدد: 69ٕاىل املادة  56من املادة 
  .س العددنف: 71ٕاىل  70من املادة 

  .ٔ�عرض مرشوع القانون �رمSه Dلتصويت
  ؛30= املوافقون

  ؛0= املعارضون
  .2= املمتنعون

يتعلق  110.14ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق 
V�ٕداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الاكرثية وبتغيري و�متمي القانون رمق 

  .املتعلق مبدونة التgٔمIنات 17.99
  .ع Nىل مسامههتم معنا يف هذه اجللسة ال�رشيعيةشكرا Dلجمي

 .ورفعت اجللسة
  

  :املداuالت املكSوبة املسلمة لرئاسة اجللسة :مالحق

I.  سايس عن  98.15مرشوع قانون رمقZٔاري اeٔمني إالجgيتعلق بنظام الت
املرض اخلاص بفrات املهنيني والعامل املس2تقلني واZٔشoاص mري 

  :uاصا اZٔجراء ا�xن �زاولون vشاطا
 :واملعارصة اZٔصاÄمداÖu فريق  -1

  الس2يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
�مس فريق اZٔصاÄ واملعارصة، يف مÉاقشة مرشوع  ،¿رشفين ٔ�ن ٔ�سامه

يتعلق بنظام التgٔمني إالجeاري اZٔسايس عن املرض  98.15قانون رمق 
oشZٔات املهنيني والعامل املس2تقلني واrن اخلاص بف�xجراء اZٔري اm اص

�زاولون vشاطا uاصا، وهو ما ¿شلك فرصة لتوضيح و�ة نظر� حول هذا 
�ك�يس بعدا اجæعيا وحقوقIا �ام  -ال حماÄ  -املرشوع الهام، واxي 

وخطوة ]ادة يف ٕاطار تزنيل مضامني اLس2تور ومeادرة هامة وٕاجيابية لفائدة 
مهية �لغة، حبيث ٔ�نه فrة من فrات ا�متع ببالد�، كام حيظ ٔgى هذا املرشوع ب

�زاوج بني تغطية حصية لفائدة املهنيني والعامل املس2تقلني واZٔشoاص mري 
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اZٔجراء ا�xن �زاولون vشاطا uاصا من �ة، وحتديد القواNد اخلاصة هبذه 
التغطية وتوفري نفس سÖ العال]ات واخلدمات الصحية وvسب التغطية 

ع اخلاص من �ة ²نية وكذا ٕاس2ناد تدبري النظام فIه، مهنا Zٔجراء القطا
  . Dلصندوق الوطين Dلضامن �جæعي

  الس2يد الرئCس،
البد من التÜٔgيد Nىل اZٔمهية الكربى اليت حتظى هبا هذه الفrة ملا تلعبه 
من ٔ�دوار طالئعية داuل ا�متع، حبيث ٔ�نه اكن البد من بلورة مرشوع 

ام التgٔمني إالجeاري اZٔسايس عن قانون نوعي جلعلها éس2تفIد من نظ
املرض، وتزنيل مضامني املس2تدات اLس2تورية اجلديدة يف جمال احلقوق 

  .وuاصة احلق يف الصÀة للك املواطنني
لقد كنا �متىن يف فريق اZٔصاÄ واملعارصة، ٔ�ن يمت �هæم من طرف 

رى احلكومة هبذه القطاNات احليوية �لقدر اxي اهمتت فIه بقطاNات ٔ�خ
وٕاعطاهئا اZٔولوية والقدر الاكيف من الوقت من ٔ�]ل ٕانتاج قانون Dلمهنيني 
والعامل املس2تقلني واZٔشoاص mري اZٔجراء يليق هبم، ال ٔ�ن تgٔيت هبذا 

  .املرشوع يف هناية وال�هتا
  الس2يد الرئCس،

�لرجوع ملقSضيات املرشوع اxي بني ٔ�يدينا، يتÊني ٔ�نه ]اء من ٔ�]ل 
ينظم التgٔمني إالجeاري اZٔسايس عن املرض اخلاص وضع ٕاطار قانوين 

بفrات املهنيني والعامل املس2تقلني واZٔشoاص mري اZٔجراء ا�xن �زاولون 
vشاطا uاصا، �لنظر Dلماكنة الهامة و�عتبارية هلم داuل ا�متع، وذô من 
ٔ�]ل ملء الفراغ القانوين احلاصل يف هذا ا�ال، �لرتكزي Nىل املقSضيات 

Lامل# محمد ا Äة لصاحب اجلالIة السامIس2تورية والتوجهيات امللك
السادس، نرصه هللا، الرامIة ٕاىل تgٔهيل ا�متع املغريب لرفع حتد±ت التمنية يف 

  .ا�ال الصحي
ٕاننا يف فريق اZٔصاÄ واملعارصة، �لرمغ من املالحظات اليت س2بق لنا 

سCسامه �شلك Üبري يف إال]ابة ؤ�بد�هنا، لعىل يقني ٔ�ن هذا املرشوع قانون 
Nىل خمتلف اZٔس2ئÖ املرتبطة مبال التغطية الصحية لهذه الفrة اليت حتظى 

  .بgٔمهية اقSصادية واجæعية كربى
  :فضال عن ذô، فٕان هذا املرشوع ]اء مبقSضيات éس2هتدف ما ييل

املهنيون، العامل : éسمية اZٔشoاص ا�xن سCس2تفIدون مÉه ومه -
  Zٔشoاص mري اZٔجراء ا�xن �زاولون vشاطا uاصا؛املس2تقلون، ا

حتديد ÜيفIة تطبيق النظام �لTس2بة للك صنف ٔ�و صنف فرعي ٔ�و  -
مجموNة من اZٔصناف املنمتون ٕالVدى هاته الفrات مبرسوم، يتoذ بعد ٕاجراء 

  مشاورات معها؛
رشوط ختويل احلق يف �س2تفادة من اخلدمات و�حSفاظ به  -

  .ووقفه وفقدانه
  لس2يد الرئCس،ا

لقد مت éشكIل جلنة فرعية، عهد ٕا	هيا بصياmة التعديالت املقرتVة �شgٔن 

ومن هذا املنطلق، واvساما مع املوقف اxي س2بق . هذا النص القانوين
ٔ�ن Nرب� عنه Nىل مس2توى جلنة التعلمي والشؤون الثقافIة و�جæعية، 

ننا نؤكد هذا املوقف وذô �لتعاطي إالجيايب مع هذا املرشوع قانون، فإ 
  . �لتصويت إالجيايب Nليه

2-  Äاملس�شار الس2يد عبد الكرمي لهوا¿رشي، �مس فريق العدا Öuمدا
  :والتمنية

  الس2يد الرئCس احملرتم،
¿رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم �مس فريق العداÄ والتمنية مبناس2بة مÉاقشة مرشوع 

ن املرض يتعلق بنظام التgٔمني إالجeاري اZٔسايس ع 98.15قانون رمق 
اخلاص بفrات املهنيني والعامل املس2تقلني واZٔشoاص mري اZٔجراء ا�xن 
�زاولون vشاطا uاصا، وهو مرشوع قانون يgٔيت يف س2ياق تفعيل ٔ�حاكم 

  .مبثابة مدونة التغطية الصحية اZٔساس2ية 65.00من القانون  4و 2املادتني 
رض يف س2نة وهكذا فقد انطلقت معلية ٔ�جرٔ�ة التgٔمني إالجeاري عن امل

وتعممي نظام املساNدة الطبية يف مارس ) من الساكنة% 38( 2005
، ليتاوز اليوم éسعة ماليني مس2تفIد، والتغطية الصحية لفائدة 2012

مس2تفIد، ٕاىل ]انب التغطية الصحية لفائدة  288.000الطلبة ليصل اليوم 
 ، حIث بلغ Nدد املس2تفIد�ن من التغطية)مس2تفIد 20.000(املهاجر�ن 

واليوم يgٔيت هذا املرشوع املو]ه ملا �زيد %. 64الصحية اZٔساس2ية Vاليا 
من املواطنات واملواطنني،  %30ماليني مس2تفIد ٔ�ي ٔ�كرث من  5عن 

يتوزعون بني �نيي الصÀة يف القطاع اخلاص، ٔ�طباء ؤ�طباء ٔ�س2نان 
والصيادÄ، واZٔشoاص ا�xن ميارسون بقطاع التارة ٔ�و الفالVة ٔ�و قطاع 

نقل ٔ�و الصناNة التقليدية وكذô اZٔشoاص اZٓخر�ن mري اZٔجراء، ا�xن ال 
ميارسون حلساهبم اخلاص vشاطا مدرا u�Dل، رشيطة ٔ�ن �كونوا mري 

  .uاضعني Zٔي نظام �ٓخر Dلتgٔمني إالجeاري اZٔسايس عن املرض
وس�س2تفIد هذه الفrات من نفس سÖ العال]ات اليت �كفلها التgٔمني 

احملددة Lى الصندوق الوطين Dلضامن  عن املرضالصحي إالجeاري 
�جæعي، اxي س2يعهد ٕاليه بتدبري هذا النظام، رشيطة ٔ�داء املس2تفIد�ن 
ملسامهة حتدد �شلك جزايف، حسب الفrات واملهن والقدرة املادية 
Dلمس2تفIد، واليت سCمت حتديدها يف النصوص التطبيقIة اليت سCمت االتفاق 

  .هنية املعنية هبذا املرشوعحولها مع الفrات امل 
وهكذا، نالحظ ٔ�ن تعممي التغطية الصحية ]اء يف زمن قIايس؛ ٔ�ي 

وبفضل هذا املرشوع، سCمتكن املغرب من الوصول . س2نوات 4ٔ�قل من 
  .من الساكنة% 95الصحية اZٔساس2ية Zٔكرث من  ٕاىل التغطية

  الس2يد الرئCس،
يف التغطية ٕان هذا الورش الكeري اxي هيدف ٕاىل �كر¿س احلق 

الصحية وجتس2يد مeادئ التضامن واملساواة يف الولوج خلدمات حصية 
جIدة، سCشلك حتد± Üبريا ¿س2توجب املواÜبة من uالل توفري البITات 
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  .التحتية والتجهزيات البيو طبية واملوارد الÊرشية
وôx، ومن ٔ�]ل ٔ�جرٔ�ة هذا النظام وتفعي*، ويف خطوات اس�eاقIة، 

ٕالNادة هيلكة املس�شفIات واملراكز الصحية، واxي س2ميول مت وضع �ر�مج 
، 2016ملدة مخس س2نوات مبزيانية تقدر مبليار درمه س2نو±، ابتداء من 

وذô لرفع ]اذبية هذه املس�شفIات وهذه، خصوصا يف العامل القروي 
  .واملناطق النائية

ومن �ة ٔ�خرى، فٕان احلكومة قامت بدمع إالنتاج الوطين لíٔدوية 
كذا بتطبيق ؤ�جرٔ�ة الس2ياسة اLوائية 	متكني املواطنات واملواطنني من و 

الولوج لíٔدوية بصفة مÉتظمة، وجبودة وفعالية Nاليتني، و�مثن مÉاسب، 
وختفIض املسامهة اZٔرسية يف �اكليف العالج و�س�شفاء، من uالل 

مس2تلزم  1000دواء وختفIض مثن ٔ�كرث من  2160ختفIض مثن ٔ�كرث من 
، كام سCمت يف املدى القريب الرشوع يف 2016بتداء من فربا�ر طيب ا

مثنة مÉاس2بة،  ٔgة وامللكفة 2ٔدوية الرسطان بÉمراض املزمZٔتصنيع ٔ�دوية بعض ا
  .تuٔgذ بعني �عتبار القدرة الرشائية Dلفrات الفقرية والهشة

اxي طال انتظاره ملا �زيد وٕاننا، ٕاذ �مثن ٕاخراج مرشوع هذا القانون 
ماليني  5د من الزمن من قeل فrة تتوسع �س2مترار لتتاوز اليوم عن عق

vسمة من املواطنني، ا�xن ظلوا يعانون احلرمان من التغطية الصحية، 
اxي س2يعمل Nىل حتسني �رتCب بالد� يف مؤرشات التمنية الÊرشية، و 

  :فٕاننا ندعو احلكومة ٕاىل
مقSضيات املواد  الواجeة لتزنيلالتعجيل ٕ�صدار النصوص التنظميية  .1

 املؤطرة لهذه التغطية الصحية؛
فSح قÉوات احلوار املبارش مع ممثيل الفrات املعنية هبذه التغطية  .2

لتÀديد الفrات املس2هتدفة وVاجIاهتا يف ٔ�فق التعجيل بgٔجرٔ�ة هذه 
  املبادرة؛

�موع  اعæد مeدٔ�ي التدرج وإاللزامIة لالس2تفادة من هذه املبادرة .3
املس2هتدفة، مع ضامن التاكمل وإاللزامIة من اZٓليات الفrات املهنية 

 القامئة كنظام رامIد Dلتزنيل الصحيح والعا]ل لهذه التغطية؛
دعوة احلكومة ٕاىل �س2مترار يف تقدمي اLمع املايل واDلوجس�Iيك  .4

 الواجب وتضمينه �ملزيانية العامة املقÖe ٕالجناح هذا الورش احليوي؛
Nات احلكومIة لك يف جما� اكلفالVة رضورة اخنراط اكفة القطا .5

يف تgٔطري خمتلف الفrات ... والصÀة وال�شغيل والصناNة والتارة
التزنيل، uاصة ما تعلق ٕ�شاكالت  �ٓليات عند مeارشة املس2هتدفة

 حتديد املساهامت والوNاء الواجب لضامن �س2تفادة؛
  رة؛توفري املوارد الÊرشية املؤهÖ والرضورية ٕالجناح هذه املباد .6
رضورة تظافر اجلهود لضامن دميومة الصناديق وس2بل اعæد حاكمة  .7

 :جIدة وذô ب

�كو�ن رٔ�سامل Nام تgٔسCيس Dلوقاية من فشل نظام التgٔمني عن  •

  املرض ٔ�و التقاNد؛

العمل Nىل تgٔهيل الصندوق الوطين ملنظامت �حSياط �جæعي  •
 .والريق به ليصري مؤسسة معومIة

اعتبارا ملا ميث* هذا املرشوع من ٔ�مهية مقدرة، من ٔ�]ل هذا وmريه، و 
  .س2نصوت Nليه بنعم، �ٓملني تفعي* عام قريب ٕ�ذن هللا

  :مداÖu الفريق احلريك -3
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
 الس2يد الرئCس احملرتم،

  الس2يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس2يدات والسادة املس�شارون احملرتمون 

مس الفريق احلريك ملناقشة ودراسة مرشوع قانون ¿رشفين ٔ�ن ٔ�تدuل �
يتعلق بنظام التgٔمني إالجeاري اZٔسايس عن املرض اخلاص  98.15رمق 

بفrات املهنيني والعامل املس2تقلني واZٔشoاص mري اZٔجراء ا�xن �زاولون 
  .vشاطا uاصا

يف البداية، ال ¿سعنا ٕاال ٔ�ن ننوه وvش2يد بعمل اDلجنة الفرعية املن7Êقة 
جلنة التعلمي والشؤون الثقافIة و�جæعية، واxي سامه يف حتسني  عن

هذا النص ش8 ومضمو�، والشكر موصول ٔ�يضا لوز�ر الصÀة وZٔطر 
الوزارة والصندوق الوطين Dلضامن �جæعي Nىل تفاNلهم إالجيايب مع 
خمتلف مداuالت واس2تفسارات وتعديالت الس2يدات والسادة املس�شار�ن 

وا�موNات الربملانية، وهو ما توج �لتصويت �ٕالجامع Nىل هذا والفرق 
  .املرشوع

  الس2يد الرئCس،
ٕان هذا الورش �جæعي املهم يgٔيت اس2تكامال ملسلسل تعممي 
�س2تفادة من التغطية الصحية اZٔساس2ية اxي اخنرط فIه ب��، وانطلق 

رض لفائدة بتفعيل نظام التgٔمني إالجeاري اZٔسايس عن امل 2005س2نة 
اZٔجراء �لقطاNني العام واخلاص، مرورا بتعممي نظام املساNدة الطبية رامIد 

، ٕاضافة ٕاىل دخول نظام التgٔمني إالجeاري عن 2012ابتداء من س2نة 
، واZٓن 2015املرض اخلاص �لطلبة Vزي التنفIذ واZٔجرٔ�ة يف فاحت ٔ�كتو�ر 

 ٔZات املهنيني والعامل املس2تقلني واrٔيت دور فgن ي�xجراء اZٔري اm اصoش
ماليني  �10زاولون vشاطا uاصا واليت متثل مع ٔ�فراد Nائالهتم ٔ�زيد من 

وبفضل هذا املرشوع �جæعي الطموح . من املواطنني %30مواطن ٔ�ي 
س2يحقق املغرب نقÖ نوعية يف جمال التgٔمني إالجeاري، ليمتكن من الوصول 

من الساكنة، وهو ٔ�مر  %90ٕاىل التغطية الصحية اZٔساس2ية Zٔكرث من 
  .لCس �لهني

  الس2يد الرئCس،
ٕاهنا مÉاس2بة DلتÜٔgيد Nىل ٔ�ننا يف الفريق احلريك نقر ٔ�ن ٕاNادة هيلكة 
املس�شفIات واملس2تعالت واملراكز الصحية وجتهزيها و�كو�ن املوارد 
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الÊرشية الصحية يه ٔ�وراش �مة لفك شفرة اخSالالت قطاع الصÀة، لكهنا 
وى وmري اكفIة ٕاذا مل يمت تفعيل ورش تعممي �س2تفادة تبقى mري ذي ]د

من التغطية الصحية اZٔساس2ية Nىل مجيع املغاربة، كام ندعو احلكومة ٕالجناح 
هذا الورش ٕاىل اعæد املقاربة ال�شارÜية وال�شاورية وفSح �ب احلوار مع 

يل ممثيل املهنيني املعنيني من ٔ�]ل ٕاNداد ٔ�م7ل Dلنصوص التطبيقIة و�لتا
  .حتقIق تفعيل ٔ�جنع لهذا النص القانوين

  الس2يد الرئCس،
للك هذه �عتبارات، فٕاننا يف الفريق احلريك س2نصوت ٕاجيا� Nىل هذا 

  .املرشوع
  .والسالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :مداÖu فريق �حتاد العام ملقاوالت املغرب -4
    الس2يد الرئCس احملرتم،
    الس2يد الوز�ر احملرتم،

    الس2يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
¿رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فريق �حتاد العام ملقاوالت املغرب 

يتعلق بنظام  98.15مبناس2بة املناقشة والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق 
التgٔمني إالجeاري اZٔسايس عن املرض اخلاص بفrات املهنيني والعامل 

 ٔZري اm اصoشZٔاصااملس2تقلني واu شاطاv ن �زاولون�xجراء ا.  
  الس2يد الرئCس احملرتم،
  الس2يد الوز�ر احملرتم،

 ،الس2يدات والسادة املس�شارون احملرتمون
 2005يف س2نة ) AMO(بعد ٔ�جرٔ�ة التgٔمني إالجeاري عن املرض 

، والتغطية 2012يف مارس ) RAMED(وتعممي نظام املساNدة الطبية 
 98.15ليوم نصادق Nىل مرشوع قانون رمق الصحية لفائدة الطلبة، ها حنن ا

املتعلق بنظام التgٔمني إالجeاري اZٔسايس عن املرض اخلاص بفrات املهنيني 
. والعامل املس2تقلني واZٔشoاص mري اZٔجراء ا�xن �زاولون vشاطا uاصا

وهو خطوة ]د هامة يف س2ياق �كر¿س احلق يف التغطية الصحية وجتس2يد 
يف الولوج خلدمات حصية جIدة ولبنة ٔ�خرى يف مeادئ التضامن واملساواة 

جمال توس2يع نطاق التغطية الصحية اZٔساس2ية و�كر¿س مeدٔ� احلق يف 
مÉه اxي نص Nىل  31الصÀة، تزنيال �Dس2تور املغريب، uاصة الفصل

Nىل تعبئة لك الوسائل املتاVة، لتCسري ٔ�س2باب اس2تفادة املواطنات "
احلق يف العالج والعناية الصحية، واملواطنني، Nىل قدم املساواة، من 
واxي الميكن تطبيقه من دون .." وامحلاية �جæعية والتغطية الصحية

Öتعممي التغطية الصحية الشام.  
  الس2يد الرئCس،

ٕان توس2يع التغطية الصحية ل�شمل املهنيني والعامل املس2تقلني 
ما واZٔشoاص mري اZٔجراء ا�xن �زاولون vشاطا uاصا ¿س2تدعي ٔ�ول 

¿س2تدعي وضع �ر�مج ٕالNادة هيلكة املس�شفIات واملراكز الصحية لرفع 
]اذبية هذه املس�شفIات وتعز�ز قدراهتا من ٔ�]ل متكIهنا من اس�Iعاب 
اNZٔداد املزتايدة Dلمشمولني بgٔنظمة التغطية الصحية، خصوصا يف العامل 

  .القروي واملناطق النائية
ائية 	متكني املواطنات كام يقSيض تطبيق ؤ�جرٔ�ة الس2ياسة اLو 

واملواطنني من الولوج لíٔدوية بصفة مÉتظمة وجبودة وفعالية Nاليتني و�مثن 
  .مÉاسب وختفIض املسامهة اZٔرسية يف �اكليف العالج و�س�شفاء

وخSاما، نؤكد Nىل �مثيÉTا ملضامني هذا املرشوع القانون، وندعو 
قه، يك �متكن هذه الفrات احلكومة والهيئات امللكفة بتدبريه Nىل حسن تطبي
  .من �س2تفادة من مزا±ه وفضائ* يف ٔ�قرب اZٓ]ال

  :مداÖu الفريق �شرتايك -5
  الس2يد الرئCس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس2يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

¿رشفين �مس الفريق �شرتايك مبلس املس�شار�ن ٔ�ن ٔ�تدuل ملناقشة 
يتعلق بنظام التgٔمني إالجeاري اZٔسايس عن  98.15رمق  مرشوع قانون

املرض اخلاص بفrات املهنيني والعامل املس2تقلني واZٔشoاص mري اZٔجراء 
  .ا�xن �زاولون vشاطا uاصا

  الس2يدات والسادة احلضور،
يgٔيت املرشوع املعروض Nىل ٔ�نظار� اليوم من ٔ�]ل تعز�ز الرتسانة 

وتطو�ر املنظومة الصحية، وهو مرشوع ]اء القانونية الهادفة ٕاىل تقÉني 
اxي انطلق مع  2005لتوس2يع نظام الBتgٔمني إالجeاري عن املرض س2نة 

حكومة التناوب اليت قادها اZٔس2تاذ عبد الرحامن يوسفي، ومعلت احلكومة 
احلالية Nىل ٕاVداث نظام املساNدة الطبية، رامIد، مSبوNا هبذا املرشوع 

  .اxي حنن بصدد دراسة
ا املرشوع اxي �روم ٕاىل اس2تفادة العامل املس2تقلني واZٔشoاص mري هذ

اZٔجراء ا�xن �زاولون �نا حرة وخمتلفة من سÖ العال]ات نفسها اليت 
اليت يد�رها  (AMO)�كفلها الBتgٔمني الصحي إالجeاري عن املرض 

، وسCسامه املس2تفIد من (CNSS)الصندوق الوطين Dلضامن �جæعي 
ة �شلك جزايف، حسب الفrات واملهن والقدرة املادية هذه التغطي

Dلمس2تفIد، واليت سCمت حتديدها يف النصوص التطبيقIة الالزمة لتفعي* بعد 
vرشه �جلريدة الرمسية، الهدف من هذا املرشوع هو تعممي �س2تفادة 

  .ل�شمل لك الرشاحئ املهنية
Üيف سCمت : لٕاال ٔ�ن هناك Nدة ٔ�س2ئÖ وختوفات �راود� كفريق من قeي

تعممي �س2تفادة من هذا املرشوع Nىل مجيع املهنيني املس2تقلني؟ Üيف سCمت 
حتديد املساهامت؟ Üيف سCمت التعامل مع اZٔفراد املزاولني ملهن mري مÉظمة 
ٔ�و مؤطرة؟ هل س�Éجح احلكومة يف تفعيل هذا املرشوع يف غياب تصور 
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ما يه القمية : �خSصار... مشويل Dلموارد املالية والÊرشية واDلوجس�IكIة؟
  املضافة لهذا املرشوع؟

يبدو لنا ٔ�ن احلكومة هيمها اجلانب العددي Dلمشاريع حىت يضاف ٕاىل 
حصيلهتا ال�رشيعية، ٔ�كرث من الرتوي يف وضعها ملشاريع قوانني تتطلب 

هذا  -يف نظر�  -xا . التدرجي ويف نفس الوقت إاللزامIة يف التطبيق
وNة من النقائص ال بد من معاجلهتا يف التعديالت املرشوع éشوبه مجم

لتجويده، فÉحن نؤكد Nىل ٔ�نه مرشوع جممتع �اكم*، وهو اجæعي وحقويق 
هيم مجيع فrات ا�متع الغري املس2تفIدة من التغطية الصحية، وهو مطلب 
ملح ومس2تعل الهدف مÉه توفري امحلاية الصحية جلل املواطنني، لكن 

واحضة لكIفIة تعمميه Nىل ]ل املهنيني املس2تقلني ؤ�يضا غياب ٕاسرتاتيجية 
غياب ضام�ت خبصوص املراس2مي التطبيقIة �، جيعل تفعي* ٔ�مر صعب 
لعدم تنظمي ]ل املهنيني املس2تقلني �س2تÉLاء �نيو الصÀة اZٔطباء، 

ؤ�يضا اZٔشoاص ا�xن �زاولون معال uاصا ... الصيادÄ، احملامون، املوثقون
D وتفصيال، ولكن هبم مدرا Öدون من املرشوع مجIس2تفCل، هؤالء سu�

فrة املهنيني الغري املنظمني ويه الفrة املس2هتدفة لالس2تفادة من هذا 
املرشوع القامئ Nىل مeدٔ� التضامن، سوف لن جتد طريقها لهذا املرشوع ولو 

  .Nىل املدى البعيد، يف غياب ٕاحصاء شامل لهذه الفrات
  الس2يد الرئCس،

  والسادة الوزراء، الس2يدات
  الس2يدات والسادة املس�شارون، 

ال  -كفريق اشرتايك، ال ميكÉنا ٕاال ٔ�ن �مثن هذه اخلطوة اليت س�شلك 
 Äة واسعة من  - حماrة لفIحتوال �ام يف جمال تقدمي اخلدمات العالج

املواطنني، تزنيال ملقSضيات اLس2تور ؤ�يضا اعæدا Dلتوجهيات امللكIة الرامIة 
  .الح املنظومة الصحيةٕاىل ٕاص

 :مداÖu فريق �حتاد املغريب Dلشغل -6
  الس2يد الرئCس احملرتم،
  الس2يد الوز�ر احملرتم،

  الس2يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
¿رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فريق �حتاد املغريب Dلشغل مبلس 

نظام يتعلق ب  98.15املس�شار�ن، مبناس2بة مÉاقشة مرشوع قانون رمق 
التgٔمني إالجeاري اZٔسايس عن املرض اخلاص بفrات املهنيني والعامل 

كام نغتمن . املس2تقلني واZٔشoاص mري اZٔجراء ا�xن �زاولون vشاطا uاصا
الفرصة Dلتقدم �لشكر اجلزيل ٕاىل الس2يد الوز�ر احملرتم Nىل العرض القمي 

  .اxي تقدم به ٔ�مام ٔ�نظار اجللسة العامة
 الس2يد الرئCس،

يندرج هذا املرشوع قانون يف ٕاطار توس2يع نطاق التغطية الصحية 
اZٔساس2ية، بغية تعممي �س2تفادة مهنا ل�شمل لك رشاحئ ا�متع و�كر¿س 

مeدٔ� احلق يف الصÀة، وٕاميا� من احلكومة بgٔن التغطية الصحية الشامÖ يه 
  .لصحيةاحلل الوحIد لضامن ولوج اكفة املواطنات واملواطنني ٕاىل اخلدمات ا

وسCس2تفIد من هذا النظام �نيو الصÀة يف القطاع اخلاص، ٔ�طباء 
ؤ�طباء ٔ�س2نان والصيادÄ، واZٔشoاص ا�xن ميارسون بقطاع التارة ٔ�و 
الفالVة ٔ�و قطاع النقل ٔ�و الصناNة التقليدية، وكذô اZٔشoاص اZٓخر�ن 

يطة mري اZٔجراء، ا�xن ميارسون حلساهبم اخلاص vشاطا مدرا u�Dل، رش 
ٔ�ن �كونوا mري uاضعني Zٔي نظام �ٓخر Dلتgٔمني إالجeاري اZٔسايس عن 

من  %30كام س2يعهد تدبري هذا النظام، اxي س2هيم ٔ�كرث من  .املرض
  .املواطنات واملواطنني، ٕاىل الصندوق الوطين Dلضامن �جæعي

ٕان هذا الورش الكeري، اxي هيدف ٕاىل �كر¿س احلق يف التغطية 
مeادئ التضامن واملساواة يف الولوج خلدمات حصية الصحية وجتس2يد 

وزارة الصÀة املواÜبة من uالل   جIدة، سCشلك حتد± Üبريا ¿س2توجب من
  .توفري البITات التحتية والتجهزيات البيوطبية واملوارد الÊرشية

وكذô من ٔ�]ل ٔ�جرٔ�ة هذا النظام وتفعي*، جيب العمل Nىل وضع 
ت واملراكز الصحية، وذô لرفع ]اذبية هذه �ر�مج ٕالNادة هيلكة املس�شفIا

  .املس�شفIات وهذه املراكز خصوصا يف العامل القروي واملناطق النائية
ومن �ة ٔ�خرى، رضورة تطبيق الس2ياسة اLوائية 	متكني املواطنات 
واملواطنني من الولوج لíٔدوية بصفة مÉتظمة وجبودة وفعالية Nاليتني و�مثن 

اZٔرسية يف �اكليف العالج و�س�شفاء، ٕاضافة  مÉاسب وختفIض املسامهة
ٕاىل تصنيع ٔ�دوية بعض اZٔمراض املزمÉة وامللكفة 2ٔدوية الرسطان بgٔمثنة 

  .مÉاس2بة تuٔgذ بعني �عتبار القدرة الرشائية Dلفrات الفقرية والهشة
 الس2يد الرئCس،

ٕاننا يف فريق �حتاد املغريب Dلشغل البد من ٕابداء مجموNة من 
ات حول املرشوع قانون اxي حنن بصدد مÉاقش2ته يف هذه املالحظ

  :اجللسة العامة، ويه اكلتايل
ٔ�ن m�ٔلب مواد مرشوع قانون التغطية الصحية مرتبط ومرهون  -

�لنصوص التنظميية الشارVة واملوحضة �، وهو ما يعين 
�لرضورة ٔ�ن تطبيقه لن �كون �فذا رمغ املصادقة Nليه من 

ٕاال بعد صدور ت# النصوص الالزمة  طرف السلطة ال�رشيعية
 يف اجلريدة الرمسية ليصبح ساري املفعول؛

هذا املرشوع قانون مل يتطرق ٕاىل نوعية العال]ات املسموح هبا  -
 ولكفهتا وطريقة رصف التعويضات و�ٓ]الها وmريه؛

املبITة Nىل ٔ�ساس ) املؤمن(Nدم وضوح vس2بة اشرتاك املس2تفIد  -
  .لصنفاuLل اجلزايف املطبق Nىل ا

  الس2يد الرئCس،
ٕاننا يف فريق �حتاد املغريب Dلشغل من uالل حتليلنا وقراءتنا 

�لك تدقIق ومتعن، نطالب احلكومة برضورة  D98.15لمرشوع قانون رمق 
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  :u�ٔذ بعض اZٔمور جبدية ومسؤولية ويتعلق اZٔمر مبا ييل
eاري رضورة وضع النصوص التنظميية الالزمة لتطبيق قانون التgٔمني إالج  -

عن املرض �ملوازاة مع املصادقة Nليه من طرف السلطة ال�رشيعية وقeل 
  ؛2016ممت الوالية احلالية لس2نة 

رضورة تÊس2يط التدابري وإالجراءات إالدارية املرتبطة بتفعيل قانون  -
التغطية الصحية وتنظمي محÖ وطنية Dلتوعية وإالخeار Nرب خمتلف وسائل 

  واملكSوب وتنظمي لقاءات وندوات يف املوضوع؛إالNالم املريئ واملسموع 
حتجمي Vدود إالدارة عند حتديد الTس2بة املقرتVة للك صنف ومراNاة  -

  الظروف �قSصادية و�جæعية اليت يعرفها القطاع واملهنيني معوما؛
توفري إالماكنيات املادية واDلوجس�IكIة والÊرشية الالزمة لتنفIذ قانون  -

  ي عن املرض؛التgٔمني إالجeار 
  .ضامن جودة اخلدمات املقدمة DلمؤمÉني وéسهيل ولو�م Dلمرافق الصحية -

  الس2يد الرئCس،
بناء Nىل ما س2بق، واvساما مع موقفÉا املعرب عنه داuل اDلجنة اëتصة 

يتعلق بنظام  98.15ٔ�ثناء املناقشة والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق 
جeاري اZٔسايس عن املرض اخلاص بفrات املهنيني والعامل التgٔمني االٕ 

املس2تقلني واZٔشoاص mري اZٔجراء ا�xن �زاولون vشاطا uاصا، ونظرا 
DلتفاNل إالجيايب Dلحكومة مع التعديالت املقدمة من طرف 

وخصوصا فريقÉا �حتاد املغريب Dلشغل، واليت اس2تابت لقeول  الفرق،
ابة ]اءت يف ٕاطار éشكIل جلينة تقÉية مت فهيا ]لها، Nلام ٔ�ن هذه �س2ت

تعميق النقاش حول هذه التعديالت واليت تفاNل من uاللها لك من 
السادة املس�شار�ن والسادة ٔ�طر رئاسة احلكومة ؤ�طر الوزارة املعنية ؤ�طر 
الصندوق الوطين Dلضامن �جæعي ٕالجياد صيغ توافقIة ختدم الفrة الواسعة 

xليه . �ن ¿شملهم هذا املرشوع قانونمن ا�متع اN ليه، فٕاننا نصوتNو
  .�ٕالجياب

 :مجموNة الكونفدرالية اLميقراطية Dلشغل -7
  الس2يد الرئCس احملرتم،

  الس2يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس2يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ي يتعلق بنظام التgٔمني إالجeار  98.15نص مرشوع القانون قانون رمق 
اZٔسايس عن املرض اخلاص بفrات املهنيني والعامل املس2تقلني واZٔشoاص 
mري اZٔجراء ا�xن �زاولون vشاطا uاصا Nىل مجموNة من التدابري 
وإالجراءات ختص نطاق التطبيق وقواNد ال�سجيل ورشوط �س2تفادة 
من اخلدمات الصحية وقواNد التدبري وقواNد ا	متويل و�مSياز والتحصيل 

  .تقادم والعقو�توال 
هذا وخيضع لنظام التgٔمني إالجeاري اZٔسايس عن املرض لك من 
املهنيني والعامل املس2تقلني واZٔشoاص mري اZٔجراء ا�xن �زاولون vشاطا 

uاصا، كام ¿رسي هذا النظام Nىل اZٔشoاص ا�xن ¿س2تفIدون من معاش 
ذÜورة، وال �رمس نظام املعاشات اخلاضعني � احملدث لفائدة الفrات امل

¿رسي هذا النظام Nىل اZٔشoاص اخلاضعني لنظام �ٓخر Dلتgٔمني إالجeاري 
  .اZٔسايس عن املرض وكذô اZٔشoاص املس2تفIد�ن من املساNدة الطبية

كام ¿شمل التgٔمني إالجeاري اZٔسايس عن املرض �ٕالضافة ٕاىل 
xسايس عن املرض �رمس النظام اZٔٔمني اgارية التeي الشخص اخلاضع ٕالج

يTمتي ٕاليه ٔ�فراد Nائلته املوجود�ن حتت كفالته، رشيطة ٔ�ن ال �كونوا من 

ويعترب يف حمك ٔ�فراد العائÖ . املس2تفIد�ن بصفة خشصية من تgٔمني �ٓخر مماثل
اZٔوالد  املوجود�ن حتت الكفاÄ، لك من زوج ٔ�و زو]ة ٔ�و زو]ات املؤمن،

  .ة Nىل اZٔكرثس2ن 21املتكفل هبم من Lن املؤمن والبالغني من العمر 
خبصوص رشوط �س2تفادة من اخلدمات، فعىل لك خشص ٔ�داء 
�شرتااكت املس2بقة املس2تحقة Nليه لفائدة الهيئة امللكفة بتدبري هذا النظام، 
ولك انقطاع عن ٔ�داء املس2تحقات يؤدي ٕاىل وقف تقدمي اخلدمات الصحية 

نظام التgٔمني  كام يعهد Dلصندوق الوطين Dلضامن �جæعي بتدبري. Dلمؤمن
إالجeاري اZٔسايس عن املرض لفائدة املهنيني، كام خيتص بتدبري نظام 

  .املعاشات احملدث لفائدهتم
  الس2يد الرئCس احملرتم،

  الس2يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس2يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

بنظام  حرصا مÉا، يف مجموNة الكونفدرالية اLميقراطية Dلشغل Dلهنوض
التgٔمني إالجeاري اZٔسايس عن املرض اخلاص بفrات املهنيني والعامل 
املس2تقلني واZٔشoاص mري اZٔجراء ا�xن �زاولون vشاطا uاصا نقدم مجموNة 
من املالحظات و�س2تفسارات حول مرشوع هذا القانون واملمتثÖ ٔ�ساسا 

  :يف 

تنظميية،  ارتباط m�ٔلب مواد مرشوع قانون التغطية الصحية بنصوص -

 وهو ما يعين �لرضورة ٔ�ن تطبيقه لن �كون �فذا رمغ املصادقة Nليه؛

اليت وضعها ) درمه 5000ٕاىل  1000من (املبالغة يف قمية الغرامة  -
املرشع �لTس2بة لíٔشoاص املعنيني ا�xن مل يطلبوا uالل اZٓ]ال 
القانونية éسجيل ٔ�نفسهم Lى الصندوق الوطين Dلضامن �جæعي، 

من (فس اZٔمر �لTس2بة لتgٔخر املؤمن يف دفع واجeات �شرتاك ون
  ؛)درمه 2000ٕاىل  200

املبITة Nىل ٔ�ساس ) املؤمن(Nدم وضوح vس2بة اشرتاك املس2تفIد  -
  اuLل اجلزايف املطبق Nىل الصنف؛

Nدم وضوح متثيلية النقا�ت وامجلعيات ��لس إالداري Dلهيgٔة التدبريية  -
عن املرض �لصندوق الوطين Dلضامن  لنظام التgٔمني إالجeاري

  �جæعي؛

جتميد العقو�ت ملدة ال تقل عن مخس س2نوات من تطبيق هذا  -
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القانون ٕاىل Vني وضوح الرؤية يف تنفIذه واعæد املرونة الالزمة مع 
املس2تفIد�ن، مراNاة لوضعية املهنيني، سواء تعلق اZٔمر �ل�سجيل ٔ�و 

  ؛الBتgٔخر يف دفع واجeات �شرتاك

رضورة تÊس2يط التدابري وإالجراءات إالدارية املرتبطة بتفعيل قانون  -
التغطية الصحية وتنظمي محÖ وطنية Dلتوعية وإالخeار Nرب خمتلف 
وسائل إالNالم املريئ واملسموع واملكSوب وتنظمي لقاءات وندوات يف 

  املوضوع؛

 حتجمي دور إالدارة عند حتديد الTس2بة املقرتVة للك صنف ومراNاة -
  الظروف �قSصادية و�جæعية اليت يعرفها القطاع واملهنيني معوما؛

توفري إالماكنيات املادية واDلوجس�IكIة والÊرشية الالزمة لتنفIذ قانون  -
  التgٔمني إالجeاري عن املرض؛

ضامن جودة اخلدمات املقدمة DلمؤمÉني وéسهيل ولو�م Dلمرافق  -
 .الصحية Dلجميع

  الس2يد الرئCس احملرتم،
  الس2يدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس2يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
مبثابة  65.00لقد خرجت احلكومة عن اZٔهداف املرسومة يف القانون 

مدونة التغطية الصحية واملتعلقة ٔ�ساسا �لولوج ا�اين والشامل للك Dلفrات 
ا، ؤ�صبح نظام املعوزة Dلoدمات الصحية جما� و�جلودة املطلوبة طبي

و�ال Nىل الفrات " رامIد"املساNدة الطبية xوي اuLل احملدود املسمى 
الفقرية واملعوزة وعرقÖ مما اكنت اZٔمور Nليه يف ولوج العالج، فعملية ٔ�جرٔ�ة 
وتنفIذ وتعممي نظام املساNدة الطبية عرفت Nدة اخSالالت وتعرثات وفامقت 

Cس Nىل املس2توى املادي حفسب �شلك Üبري من صعو�ت ولوج العالج ل 
بل حىت Nىل مس2توى الولوج اجلغرايف اxي ٔ�صبح حيمل تعقIدات ٕادارية 
وعراقIل ]ديدة، وضعهتا احلكومة ٔ�مام املرىض املس2تفIد�ن من هذا النظام 
لولوج العال]ات املتخصصة �ملس�شفIات اجلامعية، حبيث Nىل املريض 

س�شارة الطبية والعالج املعوز ٔ�ن مير �لرضورة ٕاذا رغب يف �
و�س�شفاء Nرب نظام Dلمساô الصحية، ويه رÖV طويÖ بني املؤسسات 
الصحية العمومIة، بدءا �ملس2توصف مث املركز الصحي مرورا �ملس�شفى 
احمليل وإالقلميي مث اجلهوي Dلوصول ٕاىل �ٓخر Vلقة يف النظام �س�شفايئ 

  .اجلامعي
وواسعة ]دا من املواطنني و]دت  ويف نفس الس2ياق، جند فrة Üبرية

نفسها uارج مدونة التغطية الصحية اZٔساس2ية، فال يه مبس2تفIدة من نظام 
Dلتgٔمني إالجeاري عن املرض، وال يه يف uانة ذوي اuLل احملدود، ومه 
Nىل اخلصوص املهن احلرة الصغرية واملتوسطة والتار واحلرفIني الصغار 

د وmري قار، �هيك عن ماليني العامل واملتوسطني ا�xن هلم دuل حمدو 
�لقطاع اخلاص والقطاع mري املنظم املوجود�ن uارج الضامن �جæعي وهلم 

دخول مSواضعة ومه ذوو مداخIل شهرية التصل ٕاىل احلد اZٔدىن لíٔجر 
وهلم معل mري قار ومومسي، مما قد جيعل �س2تفادة من نص مرشوع 

م التgٔمني إالجeاري اZٔسايس عن املرض املتعلق بنظا 98.15القانون رمق 
اخلاص بفrات املهنيني والعامل املس2تقلني واZٔشoاص mري اZٔجراء ا�xن 
�زاولون vشاطا uاصا حكرا Nىل الفrات املنظمة دون الفrات املذÜورة 

  .N�ٔاله
ويف الس2ياق نفسه، فÉاح هذا املرشوع xوي اuLل احملدود واVرتام 

ال ميكن ٔ�ن يتحقق uارج مÉظومة حصية معومIة  تو�اته ومeادئه العامة
 ÄوLه اIصف تتحمل فÉادل ومN ويف قلب مرشوع جممتعي Äجعة وفعا�
املسؤولية الاكمÖ من مÉطلق ٔ�ن الصÀة وولوج اLواء حق من احلقوق 
إالvسانية واLس2تورية، و�لتايل فهTي معلية اس��رية يف إالvسان Nرب حامية 

س2ية و�جæعية جلع* قادرا Nىل املسامهة يف �منية ا�متع حصته العقلية والنف 
  . وتطوره ؤ�مÉه إالvساين بدل اuزتالها يف معلية حسابية واقSصادية رصفة

وخبصوص وضعية املس�شفIات العمومIة �ملغرب، يتضح ٔ�ن اZٔوضاع 
داuلها مل �زدد ٕاال سوءا وتدهورا بفعل Nدة عوامل مالية و�رشية 

فTس2بة هامة من هذه املس�شفIات ٔ�صبحت عبارة عن ولوجس�IكIة، 
بنا±ت �رتئة ومهتالكة، وبعض ٔ�جÉحهتا وقاNاهتا �ٓيD Öلسقوط ٕاضافة ٕاىل 
وجود �ٓليات طبية معطÖ �سÊب غياب الصيانة، �هيك عن املصاNد 
وخمارج الطوارئ، مما يصعب معه حىت القIام بعملية ٕانقاذ املرىض والعاملني 

ٕاذ mالبا ما يمت اDلجوء ٕاىل ذوي املرىض DلمساNدة يف Vني وقوع Üوارث، 
 .نقل املريض

II.  املتعلق مبدونة  62.99يغري و�متم القانون رمق  55.16مرشوع قانون رمق
 :احملامك املالية

 :مداÖu فريق اZٔصاÄ واملعارصة -1
  الس2يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  الس2يدات والسادة املس�شار�ن،
ريق اZٔصاÄ واملعارصة مبلس2نا املوقر، قصد ¿رشفين ٔ�ن ٔ�تدuل �مس ف

يغري و�متم القانون رمق  55.16املشاركة يف مÉاقشة مرشوع قانون رمق 
  .املتعلق مبدونة احملامك املالية 62.99

  الس2يد الرئCس،
ال ¿سعنا يف فريق اZٔصاÄ واملعارصة ٕاال ٔ�ن ننوه بgٔداء ا�لس اNZٔىل 

اق ممارس2هتم لالخSصاصات املوÜوD Äلحسا�ت ومعل قضاته ؤ�طره يف س2ي
ٕا	هيم مبقSىض اLس2تور والقوانني ذات الصÖ، وال ميكÉنا ٕاال ٔ�ن نذÜر ٔ�يضا 
�Zٔمهية البالغة اليت ¿شلكها هذا املرشوع، اxي هيدف ٕاىل مالءمة مواد 
مدونة احملامك املالية مع املقSضيات اLس2تورية اجلديدة، واxي ]اء مس2تجيبا 

  :ملا ييل
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�ز اLس2توري ملاكنة ا�لس اNZٔىل Dلحسا�ت، بعدما ٔ�ولك التعز  -1
ٕاليه �مة تدعمي وحامية مeادئ وقمي احلاكمة اجليدة والشفافIة 
واحملاس2بة �لTس2بة �Dول وا�Zٔزة العمومIة، �عتباره الهيgٔة العليا 
Dلرقابة Nىل املالية العمومIة ببالد�، ويف س2ياق دسرتة 

مىض من اخSصاص احملامك املالية  فË اكنت اخSصاصات ]ديدة
مبوجب قوانني تتعلق ٔ�ساسا مبراقeة حسا�ت ونفقات اZٔحزاب 
الس2ياس2ية ومتويل امحلالت �نتoابية والترصحي إالجeاري 

  �ملمتلاكت؛
من القانون التنظميي لقانون  v�31سام مع مقSضيات املادة  -2

س اليت مÉحت اخSصاصا ]ديدا Dلمل 103.13املالية رمق 
يتعلق �لتصديق Nىل مطابقة حسا�ت اLوD Äلقانون 

، 2020وصدقIهتا، واxي س2يدuل Vزي التنفIذ يف فاحت ينا�ر 
من نفس القانون التنظميي السالف اÜxر، اZٔمر  69طبقا Dلامدة 

Nىل مضمون ونطاق ومهنجية  -ال حماÄ  -اxي سÉCعكس 
قوانني املالية، يف  املراقeة اليت ميارسها ا�لس Vاليا Nىل تنفIذ

ٕاطار املساNدة املقدمة Dلربملان واحلكومة وNىل ممارسة ا�لس 
 الخSصاصات التدقIق والبت يف احلسا�ت ٔ�و مراقeة ال�س2يري؛

، اليت من شgٔهنا ٔ�ن éسامه يف 2011تزنيل مقSضيات دس2تور  -3
تدعمي مeادئ الشفافIة واملسؤولية، uاصة فË يتعلق �لتكر¿س 

دٔ� ربط املسؤولية �حملاس2بة وvرش التقار�ر اخلاصة اLس2توري ملب
  .واملقررات القضائية

  الس2يد الرئCس،
�متىن ٔ�ن يعكس هذا املرشوع قانون ت# التو�ات اليت ]اء هبا 

، خصوصا فË يتعلق مببدٔ� ربط املسؤولية �حملاس2بة مبدلولها 2011دس2تور 
الوطين واجلهوي واحمليل احلقIقي، مبا يضمن ٔ�سس التدبري اجليد Dلشgٔن العام 

وٕاقرار دNامئ احلاكمة احلقIقIة يف تدبري الس2ياسات العمومIة، ؤ�ن ¿شلك 
كذô مدuال حقIقIا لوضع ٕاطار قانوين حملاربة الفساد املايل والقطع ا	هنايئ 
مع بعض املامرسات mري املرشوNة، اليت جعلت من املال العام ٔ�داة لٕالVراء 

من Vديد Nىل لك من سولت � نفسه ٔ�ن  الغري املرشوع، والرضب بيد
  .يعبث �ملال العام
  الس2يد الرئCس،

يف ٕاطار املعارضة املسؤوÄ والهادفة، اليت اuرت�ها ٔ�ن �كون نرباسا 
لعملنا ال�رشيعي والرقايب، يف فريق اZٔصاÄ واملعارصة، ومن مÉطلق ٕامياننا 

مهية إالعامل السلمي ملقSضيات اLس2تور، س2نصوت ٔgىل  الثابت بN ٕالجياب�
املتعلق  62.99املتعلق بتغيري و�متمي القانون رمق  55.16مرشوع قانون رمق 

مبدونة احملامك املالية، اvساما مع املوقف اxي اختذ�ه خبصوصه يف جلنة 
   .العدل وال�رشيع وحقوق إالvسان اليت صوتت Nليه �ٕالجامع

  :مداÖu الفريق احلريك -2
    .�سم هللا الرمحن الرحمي
 الس2يد الرئCس احملرتم،

  الس2يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  ، الس2يدات والسادة املس�شارون احملرتمون

¿رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفريق احلريك مبناس2بة مÉاقشة مرشوع 
واملتعلق مبدونة  62.99واxي يغري و�متم القانون رمق  55.16القانون رمق 

ه يف فريقÉا من اZٔمهية مبا اكن �لنظر ٕاىل املرتبة احملامك املالية، واxي نعترب 
اليت ت�eوؤها احملامك املالية يف املنظومة الرقابية Dلاملية العامة وما يSTظرها من 
ٔ�دوار éس2متدها من املس2تدات اLس2تورية والقانونية ذات الصÖ، فهو 

جلديدة يندرج يف ٕاطار تعز�ز وحتديث الرتسانة القانونية و�رس2يخ الس2ياسة ا
�DوÄ يف ظل اLس2تور اجلديد، ٕاذ تعترب احملامك املالية هيgٔة Nليا Dلرقابة Nىل 
املال العام تناط هبا �ام مراقeة تنفIذ املزيانية العامة ومزيانيات امجلاNات 
احمللية مبراVلها اëتلفة ؤ��زهتا املتعددة، ٕاذ ٔ�ن حامية املال العام يعترب يف 

واLس2توري، فٕان تعز�ز الرقابة القضائية وتفعيل صلب إالصالح الس2يايس 
دور ا�لس اNZٔىل Dلحسا�ت يو]د يف صلب النقاش اLاXر Vاليا 

  . خبصوص ٕاقرار مeادئ احلاكمة الس2ياس2ية واملالية والتدبريية
عنارص ]ديدة من شgٔهنا  2011يف نفس الس2ياق، تضمن دس2تور 

سؤولية uاصة التكر¿س املسامهة يف �رس2يخ وتدعمي مeادئ الشفافIة وامل 
اLس2توري ملبدٔ� ربط املسؤولية �حملاس2بة وvرش التقار�ر اخلاصة واملقررات 
القضائية، مبا يضمن ٔ�سس التدبري اجليد Dلشgٔن العام الوطين واجلهوي 
واحمليل وٕاقرار دNامئ احلاكمة احلقIقIة يف تدبري الس2ياسات العمومIة، Üون ٔ�ن 

مدuال لوضع ٕاطار قانوين حقIقي حملاربة هذه املالءمة مع اLس2تور تعد 
الفساد املايل والعمل Nىل القطع مع املامرسات mري املرشوNة اليت جعلت من 

  .املال العام ٔ�داة لٕالVراء دون حسCب ٔ�و رقIب
  الس2يد الرئCس،

اعتبارا ملا س2بق، vسل تفاNلنا إالجيايب مع مضامني املرشوع اxي 
NZٔىل Dلحسا�ت من uالل ٕاس2ناده �مة عزز املاكنة اLس2تورية Dلملس ا

تدعمي وحامية مeادئ وقمي احلاكمة اجليدة والشفافIة واحملاس2بة �لTس2بة 
  .�DوÄ واملؤسسات العمومIة

  .ويف اuZٔري، نعلن تصوي�Éا �ٕالجياب Nىل هذا املرشوع
  .والسالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :ملغربمداÖu فريق �حتاد العام ملقاوالت ا -3
    الس2يد الرئCس احملرتم،
    الس2يد الوز�ر احملرتم،

    الس2يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
¿رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فريق �حتاد العام ملقاوالت املغرب 
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يغّري و�متم  55.16مرشوع قانون رمق : مبناس2بة املناقشة والتصويت Nىل
امك املالية، اxي يعترب مرشوع قانون املتعلق مبدونة احمل 62.99القانون رمق 

املتعلق مبدونة احملامك املالية، اxي  62.99يغري و�متم القانون رمق  55.16رمق 
هيدف ٕاىل مالءمة هذا القانون مع املقSضيات اLس2تورية اجلديدة، بعد 
انتقال ا�لس اNZٔىل Dلحسا�ت من �ام الرقابة فقط Nىل املالية العامة، 

، يضطلع بgٔدوار و�ام ]ديدة مهنا 2011يف ظل دس2تور  حIث ٔ�صبح
تدعمي وحامية مeادئ وقمي احلاكمة اجليدة والشفافIة واحملاس2بة، �لTس2بة "

  ).147الفصل " (�DوÄ وا�Zٔزة العمومIة
ويتحقق من . ممارسة املراقeة العليا Nىل تنفIذ قوانني املالية"ويتوىل 

ومصاريف ا�Zٔزة اخلاضعة ملراقeته سالمة العمليات املتعلقة مبداخIل 
  ).147الفصل " (مبقSىض القانون، ويقمي ÜيفIة تدبريها لشؤوهنا،

مساNدته Dلربملان يف ا�االت املتعلقة مبراقeة املالية العامة، "ويقدم 
وجييب عن اZٔس2ئÖ و�س�شارات املرتبطة بوظائف الربملان يف ال�رشيع 

  ).148الفصل ." (ملالية العامةواملراقeة والتقIمي املتعلقة �
يف هذا إالطار، ومراNاة Dلمهام اجلديدة املوÜوD Äلملس اNZٔىل 
. Dلحسا�ت، ]اء هذا املرشوع Dلمالءمة مع ٔ�حاكم ومقSضيات اLس2تور

وهبذه املناس2بة، نؤكد Nىل ٔ�مهية العمل Nىل ٕاNداد مدونة DلمÀامك املالية 
تدات وإالصالVات الرضورية، �كون شامÖ ومSاكمÖ و]امعة للك املس2 

تفعيال DلمقSضيات اLس2تورية، ؤ�يضا ملواÜبة املهام املنوطة واملوÜوÄ ٕا	هيا من 
سSCوىل ا�لس اNZٔىل  u2020الل القانون التنظميي Dلاملية، ٕاذ يف ٔ�فق 

 Dلحسا�ت �مة التصديق Nىل مطابقة حسا�ت اLوD Äلقانون وصدقIهتا،
ون ونطاق ومهنجية مراقeة ا�لس لتنفIذ قوانني وهو ما سÉCعكس Nىل مضم

  .املالية
  الس2يد الوز�ر،

ولتكر¿س مeادئ وقمي احلاكمة اجليدة، جيب العمل Nىل توفري اZٓليات 
لCس فقط املتعلقة �لت�eع والتقIمي ورصد �خSالالت يف العمليات املالية، 

عز�ز وتقوية اجلهات بل ٔ�يضا املواÜبة وتقدمي �س�شارة القانونية القeلية لت
  .وامجلاNات الرتابية واملؤسسات العمومIة

4- Öuلشغل املغريب �حتاد فريق مداD:  
  الس2يد الرئCس احملرتم،
  الس2يد الوز�ر احملرتم،

  الس2يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
 الس2يد الرئCس،

¿رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فريق �حتاد املغريب Dلشغل مبناس2بة 
املتعلق  62.99بتغيري و�متمي القانون رمق  55.16قشة مرشوع قانو�رمق مÉا

ويف هذا الصدد ال تفوتين الفرصة دون تقدمي الشكر . مبدونة احملامك املالية
اجلزيل Dلس2يد الوز�ر احملرتم Nىل العرض القمي اxي مت �سط خطوطه 

  .العريضة ٔ�مام ٔ�نظار اجللسة العامة
  الس2يد الرئCس، 
 62.99بتغيري و�متمي القانون رمق  55.16رشوع القانون رمق لقد ]اء م 

املتعلق مبدونة احملامك املالية هبدف تدعمي وحامية مeادئ وقمي احلاكمة اجليدة 
والشفافIة واحملاس2بة �لTس2بة �DوÄ وا�Zٔزة العمومIة، �عتباره الهيئة العليا 

  . Dلرقابة Nىل املالية العمومIة
، السË2 املادة 130.13تنظميي لقانون املالية رمق وحIث ٕان القانون ال 

مÉه، ٔ�ولكت Dلملس اNZٔىل Dلحسا�ت اخSصاصا ]ديدا يتعلق  31
�لتصديق Nىل مطابقة حسا�ت اLوD Äلقانون وصدقIهتا، واxي س2يدuل 

، وZٔ]ل تنظمي هذا �خSصاص اجلديد، V2020زي التنفIذ يف فاحت ينا�ر 
املقSضيات اZٔخرى املتعلقة �حملاس2بة العمومIة �ت من الرضوري مراNاة 

واملالية اليت س2تطالها تغيريات حىت تتالءم مع مس2تلزمات القانون التنظميي 
  . املذÜور

  الس2يد الرئCس،
Nالقة �سري ٔ�شغال جلنة العدل وال�رشيع وحقوق �vسان مبلس 

اس�Iائنا  املس�شار�ن، فٕاننا يف فريق �حتاد املغريب Dلشغل نعرب عن �لغ
وكذا احSاجÉا من اس2مترار خرق النظام اLاuيل Dلملس دون اس�شارة 
مكSب اDلجنة خبصوص �رجمة مشاريع القوانني اليت تدuل يف اخSصاص 
جلنة العدل وال�رشيع وحقوق �vسان، حIدا Nىل مقSضيات الفقرة الثانية 

من شgٔنه  من النظام اLاuيل �لس املس�شار�ن، وهو ما 180من املادة 
�كر¿س الصورة ا	منطية والسلبية عن جملس املس�شار�ن �عتباره غرفة 

  .Dل�سجيل فقط
  الس2يد الرئCس، 

لقد ا�كشف و�مللموس uالل خمتلف ٔ�طوار �رجمة مشاريع 
القوانني اليت حتال Nىل اDلجنة الربملانية املشار ٕا	هيا N�ٔاله، اخلرق السافر 

ري خمتلف حمطات ٔ�شغال دراسة مشاريع Dلس2يد رئCس اDلجنة احملرتم يف تدب
القوانني اليت تدuل يف اخSصاص جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إالvسان، 
سواء من uالل ٕارصاره mري املفهوم وتعنته mري املس�ساغ يف vسف 

من النظام اLاuيل  180مؤسسة مكSب اDلجنة ضدا Nىل مقSضيات املادة 
الهوامش القانونية املتاVة ملمثيل املذÜور، سعيا وراء حتطمي ما تبقى من 

اZٔمة، مما يثري Lينا خماوف وéشكاكت مرشوNة قد éس2هتدف حماوÄ ٕاقeار 
النصوص املنظمة Dلمسطرة ال�رشيعية Dلان الربملانية اLامئة، مما يعد ترصفا 
uارج الضوابط القانونية وا�هتااك uZٔالقIات العمل داuل املؤسسة الربملانية 

واحSقارا ملمثيل اZٔمة، وهو ما لن نقe* يف مجيع احلاالت،  واس2تصغارا بل
  .وسeTقى ممتسكني حبقÉا يف تطبيق القانون دون ملل ٔ�و لكل

  الس2يد الرئCس،
بعد حوايل س2نة من �ش2تغال داuل اDلجنة املعنية، Vاول ممثل فريق 

ٔ�ن ¿سهم جبدية ومسؤولية، ؤ�ن �كون  بgٔمانة �حتاد املغريب Dلشغل uاللها
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ملمثل الفريق داuل جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إالvسان ٕاىل ]انب �يق 
، تgٔكد لنا ٔ�ن بعد لك ذô. الزمالء املس�شار�ن يف اDلجنة قمية مضافة

  . وجود� داuل هذه اDلجنة ومكSهبا Zعدمه
 الس2يد الرئCس، 

بناء Nىل ما س2بق، واvساما مع موقفÉا املعرب عنه داuل اDلجنة 
 ë55.16تصة ٔ�ثناء املناقشة والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق الربملانية ا

املتعلق مبدونة احملامك املالية، فٕاننا نصوت  62.99بتغيري و�متمي القانون رمق 
  .Nليه �ٕالجياب رمغ ما س2بق إالشارة ٕاليه

III. يتعلق ببورصة القمي ورشاكت البورصة  19.14مرشوع قانون رمق
  :ايلواملرشد�ن يف �س��ر امل

 :مداÖu فريق اZٔصاÄ واملعارصة -1
  الس2يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  الس2يدات والسادة املس�شار�ن،
¿رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فريق اZٔصاÄ واملعارصة، مبناس2بة 

يتعلق ببورصة القمي  19.14اLراسة والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق 
  .ورشاكت البورصة واملرشد�ن يف �س��ر

يعرف سوق الرسامIل Nامة وسوق البورصة uاصة تطورا هاما ببالد� 
يف الس2نوات اuZٔرية مكن من ختفIف الطلب Nىل الس2يوÄ وuلق �ٓليات 

  .mري تقليدية 	متويل املقاوالت املغربية
ويف هذا إالطار، ]اء هذا املرشوع قانون لCسامه يف توفري اZٔدوات 

]ديدا، وذô �العæد Nىل قواNد  القانونية ٕالعطاء سوق البورصة نفسا
سري تæىش ومSطلبات �قSصاد الوطين وفSح ا�ال ٔ�مام الرشاكت 

  .املتوسطة والصغرى لولوج سوق البورصة
تطور سوق البورصة �ملغرب رهني بتطور القانوين vZٔشطة املرشد�ن 

 وتعترب هذه املهنة اليت بدٔ�ت تربز يف. يف �س��ر وuدمات �س��ر
سوق البورصة احللقة الوصل بني املس�مثر�ن واملقاوالت يف سوق البورصة، 

ôx من الالزم تgٔطري هذه املهنة . وذô بتقدمي إالرشادات املالية الالزمة
  .وحتديد رشوط مزاو	هتا بنص قانوين

كام ٔ�ن توس2يع جمال v�ٔشطة رشاكت البورصة ي�Iح لسوق البورصة جماال 
 Äمبزاو ôلتطور، وذD هذه الرشاكت ملسك حسا�ت الس2ندات واخلدمات

  .التابعة لها ٔ�و éس2يري حمافظ الس2ندات
  . وôx، فٕاننا نصوت Nىل هذا املرشوع �ٕالجياب

 :مداÖu فريق �حتاد املغريب Dلشغل -2
  الس2يد الرئCس احملرتم،
  الس2يد الوز�ر احملرتم،

  ،الس2يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

اللكمة �مس فريق �حتاد املغريب Dلشغل مبناس2بة ¿رشفين ٔ�ن ٔ�تناول 
يتعلق ببورصة القمي ورشاكت البورصة  19.14مÉاقشة مرشوع قانون رمق 

ويف هذا الصدد ال تفوتين الفرصة دون . واملرشد�ن يف �س��ر املايل
تقدمي الشكر اجلزيل Dلس2يد الوز�ر احملرتم Nىل العرض القمي اxي مت �سط 

  .ة ٔ�مام ٔ�نظار اجللسة العامةخطوطه العريض
  الس2يد الرئCس، 

يتعلق ببورصة القمي ورشاكت  19.14لقد ]اء مرشوع القانون رمق 
البورصة واملرشد�ن يف �س��ر املايل هبدف متكني سوق البورصة من 
�ضطالع بدورها الر±دي يف متويل �قSصاد الوطين، Nىل قاNدة 

ة وسالمهتا، وكذا متكني ٔ�كرب Nدد من الشفافIة ورسNة املعامالت املالي
 . الرشاكت، من �س2تفادة من ٔ�دوات ا	متويل اليت توفرها

كام هيدف هذا املرشوع ٕاىل مواصÖ حتديث الرتسانة القانونية، املنظمة 
لسوق الرسامIل وتعز�ز وتدعمي دور هذا السوق، يف إالرساع بوترية تطو�ر 

جلنة سوق "شارية éسمى جلنة اس�  ومنو �قSصاد وu�ٔريا ٕاVداث
  ". الرسامIل

  الس2يد الرئCس،
جتدر إالشارة ٔ�ن مرشوع القانون قIد املناقشة واملصادقة Nليه مل يورد 

من  2تعريفا لíٔدوات املالية يف هذا املرشوع قانون، بل ٔ�حIل Nىل املادة 
املتعلق بدعوة امجلهور ٕاىل �كتتاب، Nالوة Nىل حتديد  44.12القانون رمق 

ٕادراج اZٔدوات املالية وٕاقامهتا وال�شطيب Nلهيا Dلنظام العام لبورصة  رشوط
القمي، ٕاضافة ٕاىل ٕاVداث رشكة مسامهة يعهد ٕا	هيا امSياز éس2يري بورصة 
القمي وفق دفرت Dلتحمالت حيدد �لزتامات املتعلقة �سري بورصة القمي 

 Éسجيل املعامالت وٕاشهارها وكذا �لزتامات التنظميية والتقéية واحلاكمةو .  
 الس2يد الرئCس، 

بناء Nىل ما س2بق، واvساما مع موقفÉا املعرب عنه داuل اDلجنة 
 19.14الربملانية اëتصة ٔ�ثناء املناقشة والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق 

يتعلق ببورصة القمي ورشاكت البورصة واملرشد�ن يف �س��ر املايل، فٕاننا 
 . نصوت Nليه �ٕالجياب

IV.داث نظام لتغطية عواقب  110.14ع قانون رمق مرشوV�ٕ يتعلق
 :املتعلق مبدونة التgٔمIنات 17.99الوقائع الاكرثية وبتغيري و�متمي القانون رمق 

  :مداÖu الفريق �س2تقاليل DلوVدة والتعادلية -1
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس2يد الرئCس،
  الس2يدات والسادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
ين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفريق �س2تقاليل DلوVدة والتعادلية ¿رشف

يتعلق V�ٕداث نظام  110.14ملناقشة مرشوع قانون مرشوع قانون رمق 



 �2016ريل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

14 

 )2016 غشت 5( 1437 ذو القعدة 1

املتعلق  17.99لتغطية عواقب الوقائع الاكرثية وبتغيري و�متمي القانون رمق 
  .مبدونة التgٔمIنات

ع اxي هيدف ٕاىل ٕاننا يف الفريق �س2تقاليل نعترب ٔ�ن هذا املرشو
وضع �ٓليات تعويض �جعة ومس2تدامة لفائدة حضا± الكوارث �ش2ىت 
ٔ�شاكلها، Nىل اعتبار ٔ�ن معليات التضامن املتoذة يف ظروف اس2تعالية 
 ôx ،ظمة مس2بقا ٔ�ثب�ت حمدود�هتا يف موا�ة هذه الوقائع الاكرثيةÉري مmو

هذا املرشوع وجب التنظمي املس2بق لتغطية وتعويض الضÀا±، كام ٔ�ن 
س2ي�Iح Dلمواطنات واملواطنني إالحساس �Zٔمان، يف وقت اكن هذا 
إالحساس مÉعدما مع توايل و�اكVر التقلبات املناخIة mري املؤمونة العواقب، 
اZٔمر اxي اكن يفرز احSقا� اجæعيا وٕاحساسا �لال انæء عندما يرتك 

  .الضÀا± ملصاXرمه
Vداث نظام مزدوج لتعويض حضا± الوقائع ٕان هذا القانون اxي يقرتح إ 

الاكرثية جيمع بني نظام تgٔمIين لفائدة اZٔشoاص املتوفر�ن Nىل عقد تgٔمني من 
�ة، ونظام تضامين لفائدة اZٔشoاص اxاتيني mري املتوفر�ن Nىل تغطية من 

ظم بني خمتلف الفrات �ة ٔ�خرى، مما ¿شجع Nىل التضامن املنظم واملنت
  .�جæعية

  س2يد الرئCس،ال 
ٕان مرشوع القانون احملدث لنظام تغطية عواقب الوقائع الاكرثية يتضمن 

مادة موزNة Nىل ثالثة ٔ�قسام، يضم ٔ�ولها اZٔحاكم املتعلقة V�ٕداث نظام  71
تغطية عواقب الوقائع الاكرثية وجلنة ت�eع الوقائع الاكرثية وٕاVداث صندوق 

اNد تدبريه، ويتطرق القسم الثاين التضامن ضد الوقائع الاكرثية مع حتديد قو 
املتعلق مبدونة التgٔمIنات  17.99لíٔحاكم املتعلقة بتعديل و�متمي القانون رمق 

هبدف سن ٕاجeارية التgٔمني ضد اZٔخطار الاكرثية، فË يتعلق القسم الثالث 
مبقSضيات خمتلفة، �متىن ٔ�ن يضمن �اكفؤ الفرص بني رشاكت التgٔمني عند 

 سعيمك الس2تفادة الفrات املعنية به خصوصا يف العمق تزني*، كام �متىن
املغريب دون تعقIد Dلمساطر ؤ�ن ال �كون مصريه مكصري مجموNة من 
التgٔمIنات اليت تبقى xر الرماد يف العيون اكلتامني Nىل احلوادث املدرس2ية 

  .منوذ]ا
مادام هذا املرشوع �ريم ٔ�يضا ٕاىل متكني مجيع اZٔفراد املوجود�ن فوق 

رتاب الوطين من Vد ٔ�دىن من التعويض عن الرضر اxي قد يتعرضون � ال
يف VاV Äدوث واقعة اكرثية ٔ�دت ٕاىل ٕاصا�ت بدنية ٔ�و فقدان اس2تعامل 
املسكن الرئCيس، وكذا توفري عرض ¿شمل تغطية العواقب النامجة عن 
الوقائع الاكرثية اليت قد يتعرض لها اZٔشoاص املتوفرون Nىل عقد تgٔمني، 

ٕاننا نطلب تدقIقا ملفهوم الواقعة الاكرثية وحتديد املراد �لفعل العنيف ف
لٕالvسان، م�سائلني عن ٔ�س2باب اس2تÉLاء اجلرمية إاللكرتونية من الحئة 
الوقائع الاكرثية، خصوصا بعد �روز ظاهرة القرصنة إاللكرتونية من 

  .احلسا�ت البنكIة
  الس2يد الرئCس،

هذا القانون وقميته إالضافIة يف حتقIق ٕامياننا مÉا �Zٔمهية القصوى ل 
  .إالحساس �Zٔمان و�نæء معا، فٕاننا نصوت �ٕالجياب Nىل هذا املرشوع

 :مداÖu فريق اZٔصاÄ واملعارصة -2
  الس2يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  الس2يدات والسادة املس�شار�ن،
Lواملعارصة مبناس2بة ا ÄصاZٔراسة ¿رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فريق ا

يتعلق V�ٕداث نظام لتغطية  110.14والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق 
املتعلق مبدونة  17.99عواقب الوقائع الاكرثية وبتغيري و�متمي القانون رمق 

  .التgٔمIنات
هذا القانون يندرج يف ٕاطار ٕاVداث نظام تغطية ضد عواقب الوقائع 

وضع نظام مSاكمل الاكرثية هبدف التخفIف من �²ٓرها Nىل املترضر�ن و 
  . لتعويض الضÀا± وذوهيم

ومن uالل هذا النظام سCمتكن اZٔشoاص اxاتيني mري املتوفر�ن Nىل 
ٔ�ي تغطية تgٔمIنية من Vد ٔ�دىن من التعويض عن الرضر اxي قد يتعرضون 
� يف VاV Äدوث واقعة اكرثية، كام س2ميكن هذا القانون من توفري عرض 

ة عن الكوارث اليت قد يتعرض لها اZٔشoاص ¿شمل تغطية العواقب النامج
  .املتوفرون Nىل عقود تgٔمني

ورمغ ٔ�مهية ما ]اء يف مرشوع القانون املتعلق V�ٕداث نظام لتغطية 
عواقب الوقائع الاكرثية، لكن نعتقد ٔ�نه ال زالت éشوبه بعض �خSالالت 

الاكرثية Nىل Nىل جناNة ختفIف �²ٓر الوقائع  -ال حماÄ  -التقÉية، اليت س2تؤVر 
 ÖIشكéيس وCد وسائل قانونية ٕالثبات املسكن الرئæعدم اعZ ،املترضر�ن
جلنة الت�eع اليت uلت من ممثيل ا�متع املدين ا�xن ¿ش2تغلون يف مIدان 

  .إالنقاذ
لهذه �عتبارات، فٕان فريق اZٔصاÄ واملعارصة، ميتنع عن التصويت 

  .N110.14ىل املرشوع قانون رمق 

3-  Öuوالتمنيةمدا Äفريق العدا: 
  الس2يد الرئCس احملرتم،

  الس2يدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  ،الس2يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

 110.14ٕاننا �مثن يف فريق العداÄ والتمنية نص وروح مرشوع قانون 
املتعلق V�ٕداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الاكرثية وبتغيري و�متمي القانون 

املتعلق مبدونة التgٔمIنات، مÉوهني مبجهودات احلكومة يف جمال  17.99 رمق
ال�رشيع، السË2 يف شقه �جæعي احلريص Nىل التاوب إالجيايب مع 
هواجس ومهوم وتطلعات الشعب املغريب، Zٔن هكذا قانون اكن ينقص 
�رسان�Éا ال�رشيعية، رمغ ٔ�ن مجموNة من اVZٔداث والوقائع اليت Vدثت 

ا وعرفهتا بالد� قد ٔ�ثب�ت احلا]ة ٕاليه قصد التعاطي الشفاف مؤخر 
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واملسؤول والالزم واحلازم واملس2تعل واملؤسسايت، مع تداعياهتا ونتاجئها 
الاكرثية، عوض س# احللول الرتقIعية والعشوائية اليت يف الغالب éشوهبا 

  .عيوب Nدة وال تفي �لغرض املطلوب
النص �ٕالضافة ٕاىل تنصيصه يف مادته ومما �زيد من ٔ�مهية مرشوع هذا 

Nىل خمصص ٔ�ويل مدفوع من اLوÄ، حمدد يف قانون املالية سCشلك  26
ٔ�ساس ومÉطلق صندوق التضامن ضد الوقائع الاكرثية احملدث مبقSىض املادة 

من مرشوع القانون واس�رشافIته Dلمس2تقeل وحماوÄ جع* واقعيا وقابال  15
ا يضيع عند م7ل هذه الوقائع اكلرضر البدين Dلتطبيق، مس2تحرضا يف ٔ�مه م

  .وفقدان مورد العCش وفقدان السكن الرئCيس ٔ�و فقدان �نتفاع به
ومع لك ٕاجيابيات هذا املرشوع وفضائ*، فٕاننا نعتربه قانو� مؤسسا، 
س2يحتاج مع الوقت ملزيد من التطو�ر والتجويد والتحسني، وتلمك مسؤولية 

  .فIذيةالسلطتني ال�رشيعية والتن 
واعتبارا للك ما ذÜر، فٕان فريقÉا سSCعامل ٕاجيابيا مع مرشوع القانون 

  .، وس2يصوت لصاحل اعæده110.14

 :مداÖu الفريق احلريك -4
  �سم هللا الرمحن الرحمي،

  الس2يد الرئCس احملرتم،
  الس2يدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس2يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
uل �مس الفريق احلرÜية ملناقشة مرشوع قانون رمق ¿رشفين ٔ�ن ٔ�تد

  .احملدث لنظام تغطية عواقب الوقائع الاكرثية 110.14
يف البداية ٔ�ود ٔ�ن ٔ�جسل ٕ�جياب ٔ�مهية هذا املرشوع، واxي هيدف ٕاىل 
ٕاVداث نظام تغطية ضد عواقب الوقائع الاكرثية قصد التخفIف من V�ٔر 

  .تعويض الضÀا± وذوهيم هذه العواقب ووضع نظام مSاكمل �روم
كام نؤكد تنوهينا هبذا املرشوع ٔ�يضا، لكونه يتوb ٕاVداث نظام مزدوج 
Dلتعويض، يتعلق شقه اZٔول �متكني اZٔشoاص اxاتيني mري املتوفر�ن Nىل 
ٔ�ية تغطية تgٔمIنية من Vد ٔ�دىن من التعويض Nىل الرضر اxي قد يتعرضون 

 ٕاصا�ت بدنية ٔ�و فقدان اس2تعامل � يف VاV Äدوث واقعة اكرثية ٔ�دت ٕاىل
ويتعلق شقه الثاين بتوفري عرض ¿شمل تغطية العواقب . املسكن الرئCس

النامجة عن هذه الوقائع الاكرثية اليت قد يتعرض لها اZٔشoاص املتوفرون 
Nىل عقود تgٔمني، وذN ôرب سن ٕاجeارية التgٔمني ضد اZٔخطار الاكرثية Nىل 

  .مس2توى هذه العقود
الس2ياق، فٕاننا ننوه هبذا املرشوع من الناحIة الشلكية من  ويف نفس

uالل تقس2ميه ٕاىل ثالثة ٔ�قسام، حبيث مت ختصيص قسمه اZٔول ٕاىل حتديد 
مفهوم الواقعة الاكرثية و�س2تÉLاءات املتعلقة هبا وكذا اZٔحاكم املتعلقة 
 V�ٕداث نظام تغطية عواقب الوقائع الاكرثية وٕاVداث جلنة لت�eع الوقائع

  . الاكرثية وٕاVداث صندوق Dلتضامن ضد هذه الوقائع

يف Vني مت ختصيص القسم الثاين لíٔحاكم املتعلقة بتعديل و�متمي القانون 
املتعلق مبدونة التgٔمIنات، بغية سن ٕاجeارية التgٔمني ضد  17.99رمق 

اZٔخطار الاكرثية Nىل مس2توى عقود التgٔمني اليت تغطي اZٔرضار الالحقة 
قود تgٔمني املسؤولية املدنية املتعلقة �لعر�ت، وكذا عقود �Zٔموال وع

التgٔمني اليت تغطي املسؤولية املدنية �لTس2بة لíٔرضار البدنية الالحقة 
  .�Zٔغيار

ٔ�ما القسم الثالث من هذا املرشوع فٕانه يتطرق ٕاىل مقSضيات خمتلفة 
لTس2بة حتدد cرخي دخول هذا القانون Vزي التنفIذ وكذا cرخي تطبيقه �

  .لعقود التgٔمني
وانطالقا من ٕاجيابيات هذا املرشوع اxي س2ميكن ب�� من التوفر Nىل 
مÉظومة شامÖ ومÉدجمة ملوا�ة خمتلف الوقائع الاكرثdCة، فٕاننا س2نصوت 

  .�ٕالجياب
  .والسالم Nليمك ورمحة هللا و�راكته

فريق التجمع  مداÖu املس�شار الس2يد محمد البكوري، رئCس -5
  :لíٔحرارالوطين 

  الس2يد رئCس جملس املس�شار�ن احملرتم،
 الس2يد الوز�ر احملرتم،

  الس2يدات املس�شارات والسادة املس�شارون احملرتمون،
 مÉاقشة ¿رشفين ٔ�ن ٔ�تدuل �مس فريق التجمع الوطين لíٔحرار يف ٕاطار

يتعلق V�ٕداث نظام لتغطية عواقب الوقائع  110.14 مرشوع قانون رمق
املتعلق مبدونة التgٔمIنات، اxي  17.99 و�متمي القانون رمق الاكرثية وبتغيري

  .�روم وضع نظام مزدوج محلاية وتعويض حضا± الكوارث
  الس2يد الرئCس،

ٕان بالد� ÜساXر دول العامل مل تعد مبنgٔى عن الكوارث �ش2ىت ٔ�شاكلها، 
سواء تعلق اZٔمر �لعوامل الطبيعية ٔ�و �Zٔعامل إالرهابية ٔ�و بVٔgداث 

ب، فقد شهدت اململكة يف الس2نوات اuZٔرية الزالزل والفIضا�ت الشغ
وتعرضت لعدة جهامت ٕارهابية، كام توالت V�ٔداث الشغب داuل املالعب 

  .مما uلف العديد من الضÀا± واخلساXر املادية
ويف هذا الصدد، نناقش اليوم مرشوع هذا القانون اxي نعتربه يف 

ة حكومIة ]د اجيابية س�سامه يف Vل فريق التجمع الوطين لíٔحرار مeادر 
ٕاشاكلية اجæعية لطاملا Nاىن مهنا املترضرون، خصوصا بعدما تبني Nدم 
جناNة معليات التضامن اليت يمت تنظميها يف ظروف اس2تعالية يف ختفIف 

و�لتايل، فٕاننا نعترب التنظمي املس2بق لتعويض الضÀا± . وطgٔة الوقائع الاكرثية
مة س2متكن املغرب من التوفر Nىل مÉظومة شامÖ وذوهيم خطوة ]د ها

  .ومÉدجمة ملوا�ة خمتلف اZٔرضار النامجة مس2تقeال عن ٔ�ي واقعة اكرثية
كام ٔ�ننا �مثن حرص هذا املرشوع Nىل توفري نظام مزدوج Dلتعويض، هيم 
اZٔشoاص اxاتيني mري املتوفر�ن Nىل ٔ�ي تغطية تgٔمIنية، وا�xن 



 �2016ريل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

16 

 )2016 غشت 5( 1437 ذو القعدة 1

التعويض عن الرضر يف VاÄ وقوع ٕاصا�ت  سCس2تفIدون من Vد ٔ�دىن من
بدنية ٔ�و فقدان اس2تعامل املسكن الرئCيس، وكذô اZٔشoاص املتوفرون 
Nىل عقود تgٔمني وا�xن س2يوفر هلم هذا القانون عرضا لتغطية العواقب 

  .النامجة عن الوقائع الاكرثية اليت قد يتعرضون لها
 الس2يد الرئCس،

الوطين لíٔحرار، ٕاذ vش2يد N�ٕداد هذا ٕاننا يف فريقÉا، فريق التجمع 
املرشوع يف ٕاطار مقاربة éشارÜية Nرب ٕارشاك الفاNلني واملتدuلني يف هذا 
ا�ال وNىل رٔ�سهم رشاكت التgٔمني، �ٕالضافة ٕاىل تعاطي احلكومة �جيايب 
مع مالحظات السادة املس�شار�ن ٔ�ثناء مÉاقشة هذا النص داuل جلنة 

ية �قSصادية، نؤكد Nىل ٔ�مهية هذا املرشوع اxي املالية والتخطيط والتمن 
يعكس تفعيل إالرادة يف متكني بالد� من �ٓليات تعويضية فعاÄ ومس2تدامة 
لفائدة حضا± الوقائع الاكرثية وتغطية عواقهبا ملا لها من تgٔثريات سلبية Nىل 

  .جممتعنا
 رمقن تلمك الس2يد الرئCس ٔ�مه مالحظات فريقÉا فË يتعلق مبرشوع قانو

يتعلق V�ٕداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الاكرثية وبتغيري و�متمي  110.14
املتعلق مبدونة التgٔمIنات، واxي من مÉطلق انæئنا  17.99القانون رمق 

  .نصوت Nليه �ٕالجياب لmíٔلبية احلكومIة،
  .شكرا

  .والسالم Nليمك ورمحة هللا و�راكته

  :مداÖu فريق �حتاد املغريب Dلشغل -6
  الس2يد الرئCس احملرتم،
  الس2يد الوز�ر احملرتم،

  الس2يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
 الس2يد الرئCس،

¿رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فريق �حتاد املغريب Dلشغل مبناس2بة 
يتعلق V�ٕداث نظام لتغطية عواقب 110.14مÉاقشة مرشوع قانون رمق 

  . املتعلق مبدونة التgٔمIنات 17.99قانون رمق الوقائع الاكرثية وبتغيري و�متمي ال

ويف هذا الصدد ال تفوتين الفرصة دون تقدمي الشكر اجلزيل Dلس2يد 
احملرتم Nىل العرض القمي اxي مت �سط خطوطه العريضة ٔ�مام ٔ�نظار الوز�ر 

  .اجللسة العامة
  الس2يد الرئCس، 

ة يتعلق V�ٕداث نظام لتغطي 110.14لقد ]اء مرشوع القانون رمق 
املتعلق مبدونة  17.99عواقب الوقائع الاكرثية وبتغيري و�متمي القانون رمق 

التgٔمIنات قصد ٕاVداث نظام تغطية ضد عواقب الوقائع الكوارثية هبدف 
التخفIف من �²ٓرها Nىل املترضر�ن وٕارساء نظام مSاكمل لتعويض الضÀا± 

  . وذوهيم
عة ومس2تدامة كام هيدف هذا املرشوع، ٕاىل وضع �ٓليات تعويض �ج

لفائدة حضا± الكوارث �ش2ىت ٔ�شاكلها اليت يتعرض لها املغرب، Nىل اعتبار 
ٔ�ن معليات التضامن املتoذة يف ظروف اس2تعالية وmري مÉظمة مس2بقا 
ٔ�ثب�ت حمدود�هتا يف موا�ة هذه الوقائع الاكرثية ôx وجب التنظمي 

  .املس2بق لتغطية وتعويض الضÀا±
  الس2يد الرئCس،

ٕالشارة ٔ�ن مرشوع القانون قIد املناقشة واملصادقة Nليه مل يدقق وجتدر ا
يف مفهوم الواقعة الاكرثية، كام مت اس2تÉLاء اجلرمية �لكرتونية من الحئة 
الوقائع الاكرثية، ٔ�يضا مت ٕاقصاء اZٔرضار ٔ�و اخلساXر النامجة عن اس2تعامل 

ٔ�و إالشعاعية ٔ�و املواد ٔ�و اZٔسلÀة الكËوية ٔ�و البيولوجIة ٔ�و اجلرثومIة 
النووية ٔ�و ت# اليت تنجم عن احلرب اZٔهلية ٔ�و احلرب اخلارجIة ٔ�و ٔ�عامل 
العدوان املشاهبة وعن اجلرمية �لكرتونية من نطاق تطبيق نظام تغطية 

  . عواقب الكوارث الطبيعية
  الس2يد الرئCس، 

بناء Nىل ما س2بق، واvساما مع موقفÉا املعرب عنه داuل اDلجنة 
 110.14انية اëتصة ٔ�ثناء املناقشة والتصويت Nىل مرشوع قانون الربمل

يتعلق V�ٕداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الاكرثية وبتغيري و�متمي القانون 
 . املتعلق مبدونة التgٔمIنات، فٕاننا نصوت Nليه �ٕالجياب 17.99رمق 


