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  )م 2014 يونيو 10( هـ 1435 شعبان 12 الثال8ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  .لساKمحمد فوزي بنعالل، اخلليفة اAٔول لرئ?س : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 ةVنياUقNقة الثنان ومخسون دقNقة، ابتداء من الساQة الرابعة و إ  :التوقNتالتوقNتالتوقNتالتوقNت

  .عرش بعد الزوال
        :Qىل النصوص ال�رشيعية التاليةاUراسة والتصويت  ::::]دول اAٔعامل]دول اAٔعامل]دول اAٔعامل]دول اAٔعامل

يقيض بتغيري وgمتمي الظهري الرشيف  03.14مرشوع قانون رمق  - 1
من جامدى اAٓخرة  15، الصادر يف 1.72.184مبثابة قانون رمق 

املتعلق بنظام الضامن  1972يوليوز  27، املوافق ل 1392
  wجvعي؛

 يقيض بتغيري ومتمي القانون رمق 120.13مرشوع قانون رمق  - 2
 .مبثابة مدونة التغطية الصحية اAٔساسzية 65.00

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

    ::::السzيد محمد فوزي بنعالل رئ?س اجللسةالسzيد محمد فوزي بنعالل رئ?س اجللسةالسzيد محمد فوزي بنعالل رئ?س اجللسةالسzيد محمد فوزي بنعالل رئ?س اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Qىل ٔ�رشف املرسلني

  السzيدان الوز�ران،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

راسة والتصويت Qىل النصوص خيصص اKلس هذه اجللسة ��
  :ال�رشيعية التالية

يقيض بتغيري وgمتمي الظهري الرشيف مبثابة  03.14مرشوع قانون رمق  - 1
، 1392من جامدى اAٓخرة  15، الصادر يف 1.72.184قانون رمق 
  املتعلق بنظام الضامن wجvعي؛ 1972يوليوز  27املوافق ل 

 65.00مي القانون رمق يقيض بتغيري ومت 120.13مرشوع قانون رمق  - 2
 .مبثابة مدونة التغطية الصحية اAٔساسzية

يقيض بتغيري وgمتمي الظهري الرشيف  03.14ٕاذن منر ٕاىل املرشوع رمق 
، 1392من جامدى اAٓخرة  15، الصادر يف 1.72.184مبثابة قانون رمق 

 .املتعلق بنظام الضامن wجvعي 1972يوليوز  27املوافق ل 

سة �Uراسة والتصويت Qىل مرشوع قانون رمق �سzهتل هذه اجلل 
، 1.72.184يقيض بتغيري وgمتمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  03.14

، 1972يوليوز  27، املوافق ل 1392من جامدى اAٓخرة  15الصادر يف 
  . املتعلق بنظام الضامن wجvعي

  .اللكمة �لحكومة، تفضل السzيد الوز�ر

        ::::wجvعيةwجvعيةwجvعيةwجvعية    والشؤونوالشؤونوالشؤونوالشؤونديقي، وز�ر ال�شغيل ديقي، وز�ر ال�شغيل ديقي، وز�ر ال�شغيل ديقي، وز�ر ال�شغيل السzيد عبد السالم الصالسzيد عبد السالم الصالسzيد عبد السالم الصالسzيد عبد السالم الص
  .شكرا السzيد الرئ?س احملرتم

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  السzيد الرئ?س احملرتم،

  .ال ٔ�رى سzيدة مس�شارة
  ٕاذن السادة املس�شارون احملرتمون،

�سعدين و�رشفين ٔ�ن ٔ�قدم ٕاليمك مرشوQا يف �اية اAٔمهية، وهو مرشوع 
  .الشغل ببالد� ٕاقرار نظام �لتعويض عن فقدان

رمق  - كام قلمت، السzيد الرئ?س  -لقد مت ٕاQداد هذا املرشوع ا¡ي حيمل 
، 1.72.184وا¡ي يقيض ب�متمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  03.14

املتعلق بنظام الضامن wجvعي، من ٔ�]ل م§ح اAٔجراء املس¥لني 
هم Aٔسzباب ¬ار]ة �لصندوق الوطين �لضامن wجvعي ا�©�ن فقدوا معل 

ٔ�شهر رشيطة اس�Nفاهئم �لرشوط  6عن ٕارادهتم، تعويضا نقد® ¬الل مدة 
  .الالزمة ¡²

وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن التعويض عن فقدان الشغل يعترب ٔ�ول ٕاجراء من 
نوQه يف جمال الت·ٔمني عن فقدان الشغل �ملغرب، حNث س?سامه يف ¬لق 

محلاية wجvعية ببالد� لفائدة شzبكة اجvعية متكن من تعز�ز م§ظومة ا
رشحية «مة من اAٔجراء فاقدي العمل، متاشzيا مع مضامني االتفاقNة رمق 

�ش·ٔن املعايري اUنيا �لضامن wجvعي ملنظمة العمل اUولية، املصادق  102
  .Q2002لهيا من طرف احلكومة املغربية م§ذ سzنة 

  ن،حرضات السzيدات والسادة املس�شارون احملرتمو
ٔ�ود يف البداية ٔ�ن اسzتعرض ٔ�ماممك اUوافع اAٔساسzية اليت مت من ٔ�]لها 

  :ٕاQداد هذا املرشوع، وتت¥ىل يف

مبثابة مدونة الشغل، السÁz  65.99ٔ�وال، تفعيل ٔ�حاكم القانون رمق  -
ا�لتان تقضيان ب·ٔداء تعويض عن فقدان الشغل  59و 53املادÂن 

  لÃٔجراء ا�©�ن س?مت فصلهم عن العمل؛

نيا، يف تنفNذ الزتامات احلكومة ¬الل جوالت احلوار wجvعي، 8 -
اليت مت االتفاق ¬اللها مع الرشاكء  2011و¬اصة جوÅ ٔ��ريل 

wقÉصاديني وwجvعيني Qىل ٕاخراج مرشوع التعويض عن فقدان 
 الشغل ٕاىل Ëزي الوجود؛

واÏطط ال�رشيعي  2016-82012لثا، تنفNذ الرب�مج احلكويم  -
 .حكومة�ل

 حرضات السzيدات والسادة،
ا¡ي بني ٔ�يد�مك Qىل تعديل نظام wجvعي  03.14ينص املرشوع رمق 

من ٔ�]ل ٕادراج التعويض عن فقدان الشغل مضن التعويضات القصرية اAٔمد 
اليت يرصفها الصندوق الوطين �لضامن wجvعي، وينص كذQ ²ىل 

إالضافNة �لمسzتفNد من رشوط اسzتحقاق التعويض ومÒلغه وwمÉيازات 
  .التعويض املذÔور

لرشوط اسzتحقاق التعويض، فٕان املرشوع املذÔور فÒالÕسzبة، ٔ�وال، 
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 :Ëددها فÁ ييل
  فقدان اAٔ]ري لعم× �كNفNة ال ٕارادية؛ - 1
ٕاثبات اAٔ]ري توفره Qىل فرتة �لت·ٔمني بنظام الضامن wجvعي ال   - 2

لتارخي فقدان  يوما ¬الل السzنوات الثالث السابقة 780تقل عن 
 شهرا السابقة لهذا التارخي؛ 12يوما ¬الل  260الشغل، مهنا 

ٕاثبات Þسجي× Üطالب شغل Uى الواكÅ الوطنية ٕالنعاش  - 3
 ال�شغيل والكفاءات؛

 Qدم توفره Qىل احلق يف راتب الزماÅ ٔ�و الشzيخو¬ة؛ - 4
من اAٔجر الشهري املتوسط  %70ٔ�ما مÒلغ التعويض فقد مث حتديده يف 

شهرا اAٔ¬رية اليت Þسzبق Âرخي فقدان  36به لفائدة اAٔ]ري ¬الل املرصح 
  .الشغل، دون ٔ�ن يت¥اوز هذا املقدار احلد اAٔدىن القانوين لÃٔجر

وخبصوص متويل التعويض فٕان مرشوع القانون املذÔور ينص Qىل 
  . حتديد واجÒات wشرتاك مبرسوم

ليت صادق ويف هذا إالطار وطبقا Uراسة م§جزة حول املرشوع، وا
يوليوز  Q23لهيا اKلس إالداري �لصندوق الوطين �لضامن wجvعي بتارخي 

من اAٔجر  %0.57، فٕان �سzبة wشرتاك قد مث حتديدها يف 2003
يتحملهام املشغل، والثلث البايق ٔ�ي  %0.38إالجاميل الشهري، الثلثان 

  .يتحملها اAٔ]ري 0.19%
مليون درمه،  500سامه مببلغ وUمع انطالق املرشوع فٕان اUوÅ س� 

 2014مليون درمه يف السzنة اAٔوىل، سzنة  250: مراËل 3موزQة Qىل 
يف  125مليون درمه الباقNة سzترصف عند احلا]ة، موزQة ٕاىل  250و

  .مليون يف السzنة الثالثة 125السzنة الثانية، و
ٕاضافة ٕاىل ذ²، ينص املرشوع Qىل امÉيازات ٕاضافNة لفائدة املسzتفNد 

  :امÉيازات 5التعويض عن فقدان الشغل ويه من 
ٔ�شهر وٕاماكنية  6إالسzتفادة من التعويض عن فقدان الشغل ملدة  - 1

wسzتفادة من ]ديد من التعويض املذÔور، ٕاذا اسzتوىف اAٔ]ري 
  الرشوط املشار ٕاíهيا Q�ٔاله؛

اسzمترار املسzتفNد�ن من التعويض عن فقدان الشغل من  - 2
ٕالجÒاري اAٔسايس عن املرض طيî التعويضات العائلية والت·ٔمني ا

 مدة التعويض؛
اسzتفادة ذوي احلقوق من التعويض املسzتحق �لمؤمن �ري املدفوع  - 3

 ð يف ËاÅ وفاته وكذا من إالQانة عن الوفاة؛
4 -  îتفادة من التعويض عن فقدان الشغل مدة مماثzسw اعتبار مدة

 �لت·ٔمني، يمت ا�Ëساهبا لالسzتفادة من التعويض اليت يرصفها
 الصندوق الوطين �لضامن wجvعي؛

ؤ�¬ريا ا�Ëساب مدة الت·ٔمني اKمعة قÒل Âرخي دخول القانون  - 5
احملدث �لتعويض عن فقدان الشغل Ëزي التنفNذ من ٔ�]ل ختويل 

  .حق wسzتفادة من هذا التعويض

ومن õة ٔ�خرى، فقد معلت الوزارة Qىل حبث ودراسة ٕاماكنية مواÔبة 
ض Qىل فقدان الشغل من ٔ�]ل ٕاQادة ٕادما]ه يف املسzتفNد�ن من التعوي

الشغل من ]ديد، وذ² بتÕسzيق بني مصاحل الصندوق الوطين �لضامن 
wجvعي والواكÅ الوطنية ٕالنعاش التطبيق والكفاءات ومكÉب التكو�ن 
املهين وٕانعاش الشغل، ا¡�ن يعملون Qىل ت÷سzيط مسطرة wسzتفادة من 

ر�مج لتكو�ن وٕادماج املسzتفNد�ن من التعويض، ٔ�وال، وQىل ٕاQداد �
  .التعويض يف سوق الشغل، 8نيا

هذا وجيدر التذكري ٔ�ن Qدد اAٔجراء احملمتل اسzتفادهتم من التعويض عن 
مؤمن سzنو®، كام قدر الصندوق  20.000فقدان الشغل يقدر حبوايل 

 2014الوطين �لضامن wجvعي اللكفة إالجاملية لهذا التعويض �رمس سzنة 
  . مليون درمه 232وايل حب

  .وفق§ا هللا وٕا®مك خلدمة الصاحل العام
  .والسالم Qليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::السzيد رئ?س اجللسةالسzيد رئ?س اجللسةالسzيد رئ?س اجللسةالسzيد رئ?س اجللسة
  . شكرا �لسzيد الوز�ر احملرتم

ٕاذن اAٓن اللكمة ملقرر جلنة التعلمي والشؤون الثقافNة وwجvعية لتقدمي 
  . تقر�ر ا�لجنة حول املرشوع

  . ر وزعٕاذن التقر�
 .اللكمة عن فرق ا�Aٔلبية

        ::::املس�شار السzيد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار السzيد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار السzيد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار السzيد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  السzيد الرئ?س احملرتم،

  السادة الوزراء،
  ،نين احملرتم�السzيدات والسادة املس�شار 

 03.14يل الرشف الكÒري ٔ�ن ٔ�تناول الüم، مقدما ملرشوع قانون 
  . ياملنظم واملغري �لقانون املنظم لنظام صندوق الضامن wجvع

يف جوانبه نعتربها �Aٔمهية مباكن، ٕان مل gكن بداية ثورة يف ]انب 
، فالقانون يضمن لÃٔجراء احلد اAٔدىن 2011تفعيل دسzتور اململكة لسzنة 

من اU¬ل �لع?ش ٔ�و ٔ�جرا بعد فقدان الشغل، قليال ما جنده يف 
¬ذت السzياسات wجvعية ذات الطابع ا�ليربايل العام، مفغربنا ٔ�و بالد� �ٔ 

Qىل Qاتقها الزتامات خضمة، يف مقدمهتا مالءمة Þرشيعاهتا لالتفاقNات اUولية 
اليت صادقت Qلهيا، ٔ�كرث من ذ² ٕاعطاء اAٔولوية �لقواQد اUولية عن 

  .القانون اUا¬يل
دسzتور اململكة اجلديد جعل من احلقوق wقÉصادية وwجvعية 

نة املغاربة وتقومي Ôرامهتم، �لمواطنني ٕاËدى اAٔسس اAٔساسzية لبناء مواط 
فهذا املرشوع قانون يعترب مؤرشا ]ادا يف سري املغرب ٕاىل اAٔمام حنو 
 îاكمÉعية مvندماج يف م§ظومة اجwتوره، يف طرح وzٔ�هداف دس

  .حقوقNة، ل?ست فقط Qىل مسzتوى جلان الشغل، ولكن �شلك ٔ�مشل
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ب Qىل لسان نتذÔر، ٔ��هتا السzيدات والسادة، إالQالن الرمسي �لمغر 
صاحب اجلالÅ، ٔ�ن املغرب يت÷ىن سzياسات اجvعية يف جمال الهجرة، 

، اكن ُمَصدرا �لهجرة ٕاىل �اية البارËة، ف·ٔصبح اAٓن يقر ب·ٔنه ُمسzتقÒِال ا¡ي
وبىن مقاربته �شلك واحض وQلين ورصحي Qىل املقاربة احلقوقNة وإال�سانية، 

م الضيافة يف م§ظومة اجvعية م§دجما بذ² بِقNَِمه يف العطاء والس�اء وÔر 
ر]ليه �لرتاب  طحَ مكَ Ôونية، تعطي لٕال�سان اكمل الرشف والكرامة، سواء 

املغرب، Ëاال مرحÒا م§دجما ممتتعا �اكمل حقوقه، نفس اليشء �لÕسzبة ملن 
وصل ٕاىل سن الشغل واشzتغل، ففقد لس÷ب من اAٔسzباب مع×، جيد 

 ٔAاحلد ا ðددت  -يف البداية  -دىن وملدة جممتعا ٔ�مامه يقوم بضامن مدخوË
سzتة شهور، من ٔ�]ل ٔ�ن يثق بنفسه ب·ٔنه يÕمتي ٕاىل جممتع مÉضامن  6يف 

  .فاQل قوي
هذه يه مضامني وفلسفة هذا القانون ا¡ي البد ٔ�ن �س�شعر بقوة 
مدى ٔ�مهيته يف حتويل وتغيري قمي اKمتع يف تطور حتقق Ëداثة هذا اKمتع 

  .وتطوره
Ëكربى يف نظام امحلاية ٕاننا نعترب ٔ�ن ٕا îداث هذا النظام هو نق

Qىل لك  -wجvعية ببالد�، و«ام اكن رٔ�ينا يف مقÉضياته، Aٔنه اكن بداية 
ال يتوفر Qىل لك ما �ريد، ولك§ه يف Ëد ذاته ٕاجناز Ôبري يف اKال  -Ëال 

 wجvعي، البد ال ميكن الرتاجع عنه، بل Qلينا مجيعا ٔ�ن �سهر Qىل تطو�ره
وتفعي× ٔ�كرث وتوسzيعه ل?شمل اكفة اAٔجراء واكفة العاطلني يف بالد� وتعبري 
عن ا�شغال حقNقي �ملس·w Åٔجvعية، ل?س فقط Uى احلكومة وËدها، 

  .بل Uى املغاربة اكمال Aٔهنا هذا من ٔ�صاíهتم
الزتامات احلكومة يف ترصحيها حتققت يف هذا اجلانب، ففÉحت فرصة 

وتنفNذ الزتاماهتا، سواء Qىل مسzتوى احلوار wجvعي ٔ�و  التقNيد مصداقNهت
Qىل مسzتوى مرشوعها املتعلق �Ïطط ال�رشيعي ا¡ي الزتمت به، بل 
وكذ² تنفNذ الزتامات احلكومات السابقة اليت اكن هذا املرشوع مضن 
ٔ�ج§دهتا، ول?س فقط مضن ٔ�ج§دة هذه احلكومة اليت Þرشفت بتقدميه ٕالينا 

  .اQة املباركةيف هذه الق
فÒعد عقد من الزمن، وحنن اليوم ¬الل هذا اAٔسzبوع، حنتفل مجيعا 
مبرور عرش سzنوات Qىل مدونة الشغل، اليت تتوقع وتنص وتفÉح اKال 
�لتفكري يف ÔيفNة فÉح رËاهبا لتحتضن تعديال يضمن لفاقدي اAٔجر 

ا، wسzمترار يف تقايض جزء من ٔ�جورمه ٕاىل Ëني وقوع الفرج، حفصل هذ
يف مدونة الشغل لن gرى النور ولك§ه حتقق كذ²  53فك§ا نظن ٔ�ن املادة 

  .يف غضون عرش سzنوات
عرش سzنوات فهيا حوار اجvعي ]اد، عرش سzنوات فهيا نضاالت 
الطبقة العامî، فهيا نضاالت الهي·ٓت النقابية، فهيا جتاو�ت، فهيا جتاو�ت 

ة ٔ�وضاع كثرية محلت مÉعددة، وحتققت فهيا يشء كثري من ¬الل Þسوي
  .مزيانية اUوÅ اليشء الك�ري، واسzمتر مشوار إالصالح يف هذا wجتاه
وٕان  - فال �سعنا سوى التنويه ٕاذن �Kهود املايل �لحكومة احملدد يف 

مليون درمه مكسامهة هامة لوضع املرشوع ا¡ي حنن  500يف  -اكن قليال 
ٕاال ٔ�ن حنيي حبرارة مسامهة  بصدد م§اقشzته يف قاQدة انطالقه، وال �سعنا

املقاوالت ؤ�ر�ب الشغل ور]ال اAٔعامل ا¡�ن ت÷§وا مع النقا�ت العاملية 
هذا املرشوع، وسامهت فNه بقسط وافر مل يرتك لÃٔجراء ٕاال �سzبة 

0.75%.  
لقد مر هذا املرشوع مبراËل طويî نتذÔرها مجيعا، Aٔنه اكن Ëلام ودام 

وم، ف·ٔصبح فقدان الشغل مضن طويال، عرش سzنوات، فÉحقق الي
اAٔجراء ا¡�ن فقدوا التعويضات، وٕان اكنت قصرية، حقا مك�سzبا لاكفة 

  .الشغل
كام حيدد املرشوع رشوط wسzتحقاق، و�Aٔساس فقدان الشغل 

يوم ¬الل  �780كNفNة ال ٕارادية والتوفر Qىل فرتة ت·ٔمني ال تقل عن 
يوم، لكها رشوط  260 السzنوات الثالث السابقة لفقدان الشغل، ومهنا

تبقى من مجî الرشوط اليت سzمتكن هذا املرشوع من إالقالع ؤ�ن ال 
تضمن فش× ؤ�ن gكون م?رسة للك اAٔطراف ا¡�ن Qلهيم اËرتام مقÉضيات 

  .هذا املرشوع
من اAٔجر الشهري املتوسط ¬الل السzنوات  %70كام حيدد مÒلغ 

Ãٔجور، مبعىن ٔ�ن Qالقة الثالث اAٔ¬رية، دون ٔ�ن يت¥اوز احلد اAٔدىن ل
  .إالنتاج س�Òقى دامئا تفكر يف جر من فقد املشاركة يف �ٓلياهتا �شلك مسzمتر

وٕاذا اكنت هذه الرشوط تبدو حبا]ة ٕاىل مراجعة مسzتقÒال، فهذا Ô�ٔيد، 
ولكن حتتاج كذ² ٕاىل وضع �ٓليات �لمتابعة واملواÔبة �لتصحيح والتقNمي م§ذ 

  .التطور والصريورة الت¥ديد �سzمترارالبداية ليكون املرشوع يف دوامة 
ٕان املالحظات اليت رافقت م§اقشة هذا املرشوع، سواء دا¬ل الربملان 
و¬ار]ه، يه مالحظات، وٕان مل يمت wسzت¥ابة ٕاíهيا، فعىل احلكومة ٔ�ن 
ت·ٔ¬ذها بعني wعتبار بصدد تنفNذ املرشوع، من ¬الل سلطهتا التنفNذية 

   .واملراسzمي اليت Qلهيا ٕاصدارها
. كام ندعو ٕاىل وضع �ٓليات �حجة لتطبيق ٔ�فاكر هذا املرشوع وتعمميها

كذ² نفكر يف الطلبة، نفكر يف العامالت والعامل ا¡�ن �شzتغلون يف 
  .املنازل ٕاىل �ري ذ²

ٔ�هيا السzيدات والسادة، ٔ�مام مرشوع س?§قذ �ٓالف العائالت     فٕاننا،
قهم، ٔ�مام مرشوع والعامل من ال�رشد والضياع عندما يفقدون مصدر رز

سzيعزز ماكنة ومركز لك ٕا�سان Qامل فاقد �لشغل، معزتا، قادرا Qىل 
املواصî يف مطالبه ب·ٔداء الشغل، ولو اكنت مدة wسzتفادة سzتة شهور، 
ولكهنا ٔ�ؤكد ٔ�هنا بداية، ويه مدة سzيظهر التطبيق ٕان اكنت اكفNة ٕالجياد 

تقNمي النظام Üلك بعد شغل ]ديد �لعاملني، وهذا ٔ�مر مرحش �لمراجعة، بعد 
فرتة معقوÅ من بدء تطبيقه، ٔ�متىن ٔ�ن ال تطول هذه الفرتة، ¡² نطالب 

  .برضورة املواÔبة املسzمترة حىت يمت حتقNق الرهان
وال �سعنا يف اAٔ¬ري، ٕاال ٔ�ن �شكر وحنيي اكفة املس�شارات 
واملس�شار�ن ا¡�ن جتندوا ��فاع عن هذا املرشوع يف ا�لجنة اليت 
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  . سzته والتصويت Qليه �ٕالجامعتدار 
وال �سعنا يف فرق ا�Aٔلبية كذ² ٕاال ٔ�ن ندمع ونعلن تصوي�§ا Qىل هذا 

  .املرشوع بدون حتفظ
  .وشكرا

        ::::السzيد رئ?س اجللسةالسzيد رئ?س اجللسةالسzيد رئ?س اجللسةالسzيد رئ?س اجللسة
  . شكرا السzيد املس�شار احملرتم

  .اAٓن عن فرق املعارضة، اليس عبد املا² ٔ�فر®ط، تفضل

        ::::املس�شار السzيد عبد املا² ٔ�فر®طاملس�شار السzيد عبد املا² ٔ�فر®طاملس�شار السzيد عبد املا² ٔ�فر®طاملس�شار السzيد عبد املا² ٔ�فر®ط
  .را السzيد الرئ?سشك

  السادة الوزراء،
  السzيدÂن والسادة املس�شارون احملرتمون،

امسحوا يل يف البداية ٔ�ن ٔ�غتمن هاته الفرصة ليك g�ٔرمح Qىل ٔ�رواح 
شهداء الطبقة العامî ؤ�ن نتقدم بتحية تقد�ر واËرتام ٕاىل لك اAٔجراء 

ٕاما من ¬الل ٔ�مام الهجمة الرشسة اليت يتعرضون لها، املناضلني الصامد�ن 
  .Qدم اËرتام احلر®ت النقابية ٔ�و من ¬الل إالõاز Qىل مك�سzباهتم

ولكن، وحنن نت.دث عن هذا املرشوع، البد ٔ�ن ٔ�ذÔر �لسzياق العام 
 ،îيا، �ضلت من ٔ�]× الطبقة العامzفهذا اكن مطلبا ٔ�ساس ،ðباب �زوzوب·ٔس

رار الت.ايل Qىل ¬اصة يف ظل الهشاشة اليت تعرفها املقاوÅ املغربية واسzمت
القانون وإال�الق التعسفي �لمقاوالت وتقليص ساQات العمل يف العديد من 
املقاوالت، ¡² اكن هذا مطلبا من مطالب الطبقة العامî من ¬الل 

  .املركز®ت النقابية اليت متثلها طبعا
ؤ�ؤكد ٔ�يضا ٔ�ن هذا املرشوع ل?س هو وليد هذه احلكومة، و�لفعل 

يل رشف متثيل ٕاËدى املركز®ت النقابية �Kلس إالداري  ٔ�نين كنت ٔ�و اكن
�لصندوق الوطين �لضامن wجvعي، فهذا املوضوع ٕاضافة ٕاىل بعض 
املغالطات املتعلقة �سرت]اع مسامهة اAٔجراء ا¡�ن مل �متك§وا من مرامكة 

يوم، اكن هذا ٔ�يضا قرارا �لم¥لس إالداري �لصندوق الوطين �لضامن  3240
vجw يف 2003و 2000عي ما بني ðوهاذ املرشوع مت ٔ�يضا التوافق حو ،
، لكن اكن هناك ٕاشاكل واËد هو مس·Åٔ مسامهة اAٔجراء ومسامهة 2001

ونقول هذا حىت ال يعترب البعض ٔ�نه حقق ٕاجنازا Ôبريا فÁ . ٔ�ر�ب العمل
  .يتعلق هبذا املوضوع

ر، حىت هؤالء و�خÉصار شديد، لن ٔ�طيل Qليمك، السzيد الوز� ،¡²
ا¡�ن سzيفقدون شغلهم كنا نطالب ب·ٔن �كون هناك تعريف ملس·Åٔ ما معىن 
فقدان اAٔ]ري لعم×، حىت gكون اAٔمور واحضة وحىت ال يمت الت.ايل Qىل 

  .القانون �عvد هذا املرشوع
اح§ا كنعرنفو، السzيد الوز�ر، ٔ�نه اك�ن العديد من املقاوالت يعفون من 

 zيبقى �شÔمييش لبالصة ٔ�خرى  5تغل الرضائب وÔو Åنني وك?سد املقاوzس
وك?رشد العامل، ودا� اك�ن هناك من س?É.ايل Qىل هذا القانون، ويبدا 

�رسح اAٔجراء ويقول هلم سريوا تت�لصوا من الصندوق الوطين �لضامن 
wجvعي، يف Ëني ٔ�نه حنن نعمل ٔ�ن ثليث اAٔجراء املرصح هبم �لصندوق 

w جرالوطين �لضامنÃٔدىن لAٔعي ال يت¥اوز د¬لهم احلد اvج.  
ا�لهم "Ôيف Ôيقولوا املغاربة، قلنا طبعا، وكام Qرب� عن ذ² يف ا�لجنة، 

Aٔن .. شهور ¬الفا ل  6، وهام بعدا يديوا هاذ شوية و"ىلعملعمش وال 
 6نبقاو نضخمو يف هاذ اليش وكنقولو �ادي يت.ل هلم واËد املشلك، Aٔن 

د®ل احلد اAٔدىن لÃٔجر، وحىت يف لك احلاالت  %70 شهور غيت�لص ب
ما �اد�ش يت¥اوز احلد اAٔدىن لÃٔجر، ¡² هناك بعض الف6ات من 

  .اAٔجراء ا�يل ما غينصفهومش هاذ املرشوع د®ل القانون
اليوم حنن مطالبون ب·ٔن �كون هناك حوار اجvعي حقNقي حول  ،ولكن

ب توسzيع امحلاية wجvعية ومايش مس·Åٔ امحلاية wجvعية، Aٔنه يف غيا
�ري هاذ املس·Åٔ د®ل فقدان اAٔ]ري يه ا�يل مطروËة، هناك العديد من 
القضا® اAٔخرى تتعلق �سzتقرار الشغل وتتعلق ٔ�يضا �السzتقرار wجvعي 

  .لÃٔرس املغربية
، وكام قلت، طبعا حنن سامهنا يف النقاش يف ا�لجنة، بل ورمغ ¡²

ب·ٔن هذا املرشوع سzيصنف اAٔجراء، ولكن نعترب ٔ�نه هذه  Qدم اقÉناعنا
مرîË ٔ�وىل، وٕاذا اكن هناك حوار اجvعي حقNقي ومفاوضة جامعية حقNقNة 
ميكن ٔ�ن نتوافق حول حامية اجvعية تنصف اAٔجراء، امحلاية wجvعية 
اليت نعتربها حقا من حقوق املواطنة، ومن املفروض ٔ�ن تنخرط فهيا 

ثالثية، ٔ�ي احلكومة ؤ�ر�ب العمل واAٔجراء من ¬الل اAٔطراف ال 
مركز®هتم النقابية، و¡² سzنصوت ٔ�و صوتنا ٕاجيا� دا¬ل ٔ�شغال ا�لجنة 
وحىت نبقى مÕسجمني مع تصوي�§ا دا¬ل ا�لجنة، سzنصوت �ٕالجياب يف 

  .هاته اجللسة العامة
  .شكرا السzيد الرئ?س

        ::::السzيد رئ?س اجللسةالسzيد رئ?س اجللسةالسzيد رئ?س اجللسةالسzيد رئ?س اجللسة
  . رتمشكرا السzيد املس�شار احمل

  ٕاذن هناك نقا�ت تود ٔ�ن تتد¬ل؟
  .ٕاذن نÉÕقل �لتصويت Qىل مواد املرشوع

  :1املادة رمق 
  .ٕاجامع: املوافقون

  .4، 3، 2ٕاذن نÉÕقل ٕاىل املواد 
  .إالجامع: املوافقون

  .ٔ�عرض مرشوع القانون �رمÉه �لتصويت
  .إالجامع: املوافقون

يقيض  03.14ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Qىل مرشوع قانون رمق 
من  15، الصادر يف 1.72.184بتغيري ومتمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق 

املتعلق بنظام الضامن  1972يوليوز  27، املوافق ل 1392جامدى اAٓخرة 
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  .wجvعي
القانون  يقيض بتغيري ومتمي 120.13ٕاذن املرشوع الثاين، مرشوع رمق 

  .مبثابة مدونة التغطية الصحية 65.00رمق 
يقيض  120.13ٕاذن نÉÕقل ��راسة والتصويت Qىل مرشوع قانون رمق 

  .مبثابة مدونة التغطية الصحية اAٔساسzية 65.00بتغيري ومتمي القانون رمق 
  .اللكمة �لحكومة تفضل السzيد الوز�ر

        ::::wجvعيةwجvعيةwجvعيةwجvعية    وز�ر ال�شغيل والشؤونوز�ر ال�شغيل والشؤونوز�ر ال�شغيل والشؤونوز�ر ال�شغيل والشؤونالسzيد السzيد السzيد السzيد 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  السzيد الرئ?س احملرتم،
  السzيدات املس�شارات،

  ،نين احملرتم�والسادة املس�شار 
بداية ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكر السzيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني Qىل 
تصو�هتم إالجيايب �ٕالجامع حول مرشوع القانون املتعلق Ë�ٕداث التعويض 

  . عن فقدان الشغل
جسلنا لك املالحظات اليت تقدم هبا السادة املس�شارون يف  حنن

�لطبع سzنعمل مسzتقÒال، ٕاذا اقÉىض اAٔمر ذ²، ٔ�ننا سzند¬ل . مدا¬الهتم
قانون قابل �لتعديل �لطبع، اح§ا �ادي ند¬لو يف التعديالت الالزمة، لك 

ية، واËد التجربة، �متىن Qىل ٔ�ي Ëال ٔ�ن نتقدم يف جماالت التغطية الصح 
Ôرامة املواطنني العامل فÁ خيص هذه املس·Åٔ �لضبط، حقNقة سzتحمي 

املغاربة ا¡�ن يفقدون معلهم، وهذا تقريبا العدد سzنو® هناك حوايل دامئا 
ٔ�لف Qامل يفقد شغ× Aٔسzباب �ري ٕارادية، ٕاما من ¬الل  30ىل إ  25

ل ٕاىل تقليص �شاطه إالنتا= ٔ�و من ¬الل ال�رسحي ٔ�و من ٕا�الق املعام
  .�ري ذ²

  .مرة ٔ�خرى، شكرا لمك
�سعدين و�رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�ماممك من ]ديد لتقدمي مرشوع القانون 

، مبثابة مدونة التغطية 65.00يقيض بتغيري ومتمي القانون رمق  120.13رمق 
الصحية اAٔساسzية ا¡ي حيدد املؤسسات امللكفة بتدبري نظام الت·ٔمني 

الوطين �لضامن wجvعي �لÕسzبة إالجÒاري عن املرض يف الصندوق 
لÃٔجراء وذوي حقوقهم وكذا ٔ�حصاب املعاشات �لقطاع اخلاص، الصندوق 

املت·ٔلف مهنا  والتعاضد®ت w(CNOPS1)جvعي ملنظامت wحÉياط 
مبوجب اتفاقNة تدبري �لÕسzبة ملوظفي ؤ�عوان اUوÅ وامجلاQات احمللية 

ص املعنويني اخلاضعة �لقانون ومسzت�ديم املؤسسات العمومNة واAٔش�ا
  . العام وذوي حقوقهم وكذا ٔ�حصاب املعاشات �لقطاع العام

Qىل ٔ�نه جيوز wسzمترار يف  65.00من القانون  114وتنص املادة 
التغطية الصحية املد�رة من طرف رشكة الت·ٔمني ٔ�و التعاضد®ت ٔ�و 

قابî سzنوات  5الصناديق اUا¬لية، وذ² بصفة انتقالية وطول مدة 

                                                 
1 Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale 

  . �لت¥ديد، ابتداء من ٕاصدار املراسzمي التنظميية املتعلقة �لقانون املذÔور
لزم املشغلون �الخنراط يف نظام الت·ٔمني وعند انرصام اAٔ]ل املذÔور، يُ 

املد�ر من طرف الصندوق الوطين �لضامن wجvعي والصندوق الوطين 
ورهيم، وعند ملنظامت wحÉياط wجvعي حسب احلاÅ وب�سجيل م·ٔج

wقÉضاء ب�سجيل ٔ�حصاب املعاشات كذ² ا¡�ن سzبق ٔ�ن متتعوا �لتغطية 
  .املذÔورة

 Q114دد املؤسسات املعنية بتطبيق املادة  -كام هو معلوم  - ويقدر 
مؤسسة ورشكة معومNة ¬اضعة ملراقÒة اUوÅ،  �37لقطاع العام حبوايل 

اAٔش�اص  ٔ�لف مؤمن من 60بعدد مسzت�دمني يصل ٕاىل حوايل 
ٔ�لف من اAٔش�اص املسzتفNد�ن مبن فهيم  250الÕشzيطني وحوايل 
من  %3مؤسسة ورشكة ¬اصة، وÞشلك  4170املتقاQدون، حوايل 

الرشاكت املنخرطة �لصندوق الوطين �لضامن wجvعي، بعدد مسzت�دمني 
  .�ٓالف مؤمن 610يصل ٕاىل حوايل 

  :وتت¥ىل ٔ�سzباب التعديل فÁ ييل

من  114·ٓت العامة السارية Qلهيا مقÉضيات املادة تقدمي بعض الهي -
طلبات الخنراط مسzت�دمهيا بنظام الت·ٔمني  65.00القانون رمق 

إالجÒاري اAٔسايس عن املرض، املد�ر من طرف الصندوق الوطين 
ملنظامت wحÉياط wجvعي، من ب?هنا املكÉب الوطين �لسكك 

 احلديدية؛

ك احلديدية بتدبري الت·ٔمني Þش÷ث مسzت�ديم املكÉب الوطين �لسك -
 عن املرض من طرف التعاضدية اليت ينخرطون فهيا؛

Þش÷هثم كذ² �نضامم تعاضد�هتم ٕاىل التعاضد®ت املكونة �لصندوق  -
 الوطين ملنظامت wحÉياط wجvعي؛

 Qدم السامح �لنظام اAٔسايس �لصندوق �نضامم تعاضدية ٔ�خرى ٕاليه؛ -

ي اAٔسايس Qىل املرض �لقطاع العام اقÉصار تدبري الت·ٔمني إالجÒار  -
Qىل الصندوق الوطين ملنظامت wحÉياط wجvعي والتعاضد®ت 

 ؛)65.00من القانون  83املادة (املت·ٔلف مهنا مبوجب اتفاقNة ¬اصة 

Qدم تطرق النصوص ال�رشيعية والتنظميية �لت·ٔمني إالجÒاري عن  -
العامة املعنية  املرض لكNفNة wخنراط �لصندوق �لÕسzبة �لهي·ٓت

 .65.00من القانون رمق  114بتطبيق املادة 
  :وبعد wجQvات واملشاورات، مت التوصل ٕاىل

Þسجيل املسzت�دمني �لصندوق الوطين ملنظامت wحÉياط  -
 ؛w114جvعي من طرف الهي·ٔة العامة املعنية �ملادة 

بني توقNع اتفاقNة تدبري الت·ٔمني إالجÒاري اAٔسايس Qىل املرض  -
الصندوق والتعاضدية احملدثة من طرف مسzت�ديم الهي·ٓت العامة 

 املذÔورة؛
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ٕاQداد مرشوع القانون هذا حول املوضوع ومصادقة جملس احلكومة  -
 .2014ٔ��ريل  Q3ليه بتارخي 

 93، 92، 91، 83، 82، 81، 73يقرتح املرشوع تعديل املواد رمق 
  .65.00من القانون رمق 

Qىل املرض اAٔسايس  إالجÒاري نظام الت·ٔمني تتعلق هذه املواد بتدبري
من طرف الصندوق الوطين ملنظامت wحÉياط wجvعي والتعاضد®ت 

  .املت·ٔلفة مهنا
  :من ٔ�هداف التعديالت

السامح �لتعاضد®ت احملدثة �لقطاع العام �ري املت·ٔلف مهنا الصندوق  -

 بتدبري الت·ٔمني إالجÒاري اAٔسايس عن املرض؛

وبعد دبري الت·ٔمني �لتعاضد®ت اليت gرغب يف ذ² ٕاسzناد «مة ت -

 ؛(L’ANAM2)اس�شارة الواكÅ الوطنية �لتامني Qىل املرض 

رضورة توقNع اتفاقNة مع الصندوق لتدبري الت·ٔمني Qىل املرض، Qىل  -

غرار االتفاقNات املوقعة مع التعاضد®ت املت·ٔلف مهنا الصندوق، حتدد 

ملصاريف، التنظمي إالداري واملايل، فهيا طبيعة اخلدمات، �ٓ]ال ٕار]اع ا

التوزيع اجلغرايف، مصاريف ال�سzيري، املعلومات وإالحصاءات املتعلقة 

ٕ�رشادات التعاضدية، رضورة تطبيق التعاضد®ت املعنية لنفس 

 : الرشوط املفروضة Qىل التعاضد®ت املت·ٔلف مهنا الصندوق، ويه

 طني؛التÕسzيق مع الصندوق فÁ يتعلق ب�سجيل املنخر  •

 ؛65.00مطابقة ٔ�نظمهتا اAٔساسzية وضوابطها مع ٔ�حاكم القانون رمق  •

اخلضوع لقواQد املراقÒة املالية واحملاس÷Nة والتق§ية يف القانون رمق  •

65.00.  

ٔ�ريد فقط ٔ�ن ٔ�شري ٔ�ن االتفاقNة املذÔورة اليت يÒÕغي Qىل التعاضد®ت 
ي قد مت ٔ�¬ريا توقNعها مع الصندوق الوطين املنظامت wحÉياط wجvع

التوقNع Qلهيا من طرف السلطتني احلكومNتني املعني�ني، ويه وزارة 
ال�شغيل والشؤون wجvعية ووزارة املالية، هذا هو احملتوى د®ل هاذ 

  .مرشوع القانون
، ملا فNه ¬ري بالد� نين احملرتم�وفق§ا هللا، السzيدات والسادة املس�شار 

  .وشعبنا
  . تعاىل و�راكتهوالسالم Qليمك ورمحة هللا

        ::::السzيد رئ?س اجللسةالسzيد رئ?س اجللسةالسzيد رئ?س اجللسةالسzيد رئ?س اجللسة
  . شكرا السzيد الوز�ر احملرتم

                                                 
2 Agence Nationale de l'Assurance Maladie 

اللكمة ملقرر جلنة التعلمي والشؤون الثقافNة وwجvعية لتقدمي تقر�ر 
  .ٕاذن وزع: ا�لجنة حول املرشوع

  . اللكمة عن فرق ا�Aٔلبية
اللكمة عن فرق املعارضة، اكينة ا�Aٔلبية، امسح يل، اليس بÕشامش، 

  .سلمو
  .شكرا

  .®الّه، اليس حكمي

        ::::بÕشامشبÕشامشبÕشامشبÕشامش    احلكمياحلكمياحلكمياحلكمي    عبدعبدعبدعبدالسzيد السzيد السzيد السzيد املس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .شكرا السzيد الرئ?س

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  حرضات السادة الوزراء، 

  ن،�ٕاخواين ٔ�خوايت السادة املس�شار 
هذه املدا¬î املقÉضبة ٔ�لقهيا �مس فرق املعارضة، �ش �رشح فهيا وõة 

، 65.00ن املتعلق بتغيري وgمتمي القانون النظر د®لنا �ش·ٔن مرشوع القانو
  .مبثابة مدونة التغطية الصحية اAٔساسzية

طبعا حنن فهمنا ب·ٔن هاذ مرشوع القانون هيدف ٕاىل السامح 
�لتعاضد®ت احملدثة �لقطاع العام �ري املت·ٔلف مهنا الصندوق الوطين 

Òعي �ش تقوم مبهمة تدبري الت·ٔمني إالجvجw ياطÉحw اري ملنظامت
اAٔسايس Qىل املرض وٕاسzناد «مة تدبري الت·ٔمني �لتعاضد®ت اليت gرغب 

  .يف ذ²، بعد اس�شارة الواكÅ الوطنية �لت·ٔمني Qىل املرض
ٔ�يضا فهمنا ب·ٔن هذا املرشوع قانون ينص من مجî ما ينص Qليه Qىل 
رضورة توقNع اتفاقNة مع الصندوق الوطين ملنظامت wحÉياط wجvعي 

الت·ٔمني عن املرض Qىل غرار االتفاقNات املوقعة مع التعاضد®ت  لتدبري
طبيعة  -Ôيف ما قلتوا، السzيد الوز�ر  -املت·ٔلف مهنا الصندوق، حتدث فهيا 

اخلدمات، �ٓ]ال ٕار]اع املصارف، التنظمي إالداري واملايل، التوزيع 
اجلغرايف، مصاريف ال�سzيري، املعلومات وإالحصائيات املتعلقة ب·ٔ�شطة 

  . لتعاضد®ت و�ري ذ²ا
فهمنا ٔ�يضا ب·ٔن هذا املرشوع يتضمن من مجî ما يتضمنه التنصيص 
Qىل رضورة تطبيق التعاضد®ت املعنية لنفس الرشوط املفروضة Qىل 

  .التعاضد®ت
وõة نظر� ا�يل تبلورت عند� ٕا�ن م§اقشة هذا املرشوع قانون يف 

د جزئيا الفراغ ال�رشيعي ا�لجنة ٔ�ن هذا املرشوع «م، ؤ�نه ]اء �ش �س
  .مني إالجÒاري اAٔسايس Qىل املرضوالتنظميي �لت·ٔ 

فهمنا ب·ٔن هاذ املرشوع قانون عندو طابع اجvعي، وهو «م ]دا  ،ٔ�يضا
  . ولهذا الس÷ب صوتنا Qليه �ٕالجياب، وسzنصوت Qليه اAٓن كذ² �ٕالجياب

Ëا]ة ما كنا نعتقد ب·ٔنه ل?س يف  دولكن هذه م§اسzبة �ش نوحضو بع
ٕاىل التوضيح، Aٔنه كنعتقدو، حرضات السادة الوزراء احملرتمون، كنعتقدو 
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من مشاريع قوانني اليت ت·ٔيت  %80ب·ٔ�مك الحظمت وتالحظون رمبا ما يفوق 
فرق املعارضة يف الغالب اAٔمع �شلك ٕاجيايب، هبا احلكومة تتعامل معها 

  .ونصوت معها �ٕالجياب
ن سzنوات طويQ îىل اAٔقل يف معر هذه وٕاذن ها حنن قدم§ا ملا �زيد ع

احلكومة اUليل تلو اUليل Aٔن كنصوتو Qىل مشاريع القوانني، قدم§ا اUليل 
تلو اUليل Qىل ٔ�ننا لكام تعلق اAٔمر مبرشوع قانون ت�Òلور عند� ق§اQة ب·ٔن 
فNه فائدة �لب� و�لمجمتع كنصوتو معه �شلك ٕاجيايب، ٕاذن قدم§ا ما �كفي من 

Q ÅدAٔىل طول اQ نا من طينة ٔ�ولئك املعارضني ا¡�ن يعارضونzىل ٔ�ننا لس
  .ما جتيء به احلكومة ومشاريع القوانني اخلط و�شلك مNاكنييك لك

حقNقة حنن ال نفهم هذاك اخلطاب ا¡ي طاملا gكرر، وا¡ي اسzمتعنا 
ٕاليه يف هذه القÒة واسzمتعنا ٕاليه يف القÒة اAٔخرى و¬ارج الربملان، اخلطاب 

سعى ٕاىل شzيطنة املعارضة واهتا«ا �شzىت اAٔوصاف ب·ٔهنا تعرقل وب·ٔهنا ا¡ي � 
. Þشوش وب·ٔهنا تتوضع العصا يف الع¥î، اح§ا ما فهمناش هاذ اخلطاب هذا

اUليل Qىل ذ²، وذاÔرة الربملان Þشهد Qىل ذ²، ٔ�ننا نصوت �شلك ٕاجيايب 
  .من مشاريع القوانني %90مع 

وزراء، ٕاخواين ٔ�خواين السادة �كفي ٔ�ن تعرفوا، حرضات السادة ال
ن، ٔ�ن هاذ القانون ا�يل تناقشوه اليوم صوتنا Qليه يف ا�لجنة ب �املس�شار 

مس�شار�ن من ا�Aٔلبية، واكن  2د®ل الربملانيني من املعارضة صوتوا و 3
يف ا�لجنة ٔ�ن �سقط هذا القانون، و¡² ملا تبلورت عند�  ئذوقÉ ميكن 

صل.ة لبالد� وا¬ا كنا اح§ا ٔ��لبية Qددية يف ق§اQة ب·ٔن هذا قانون فNه م
ا�لجنة، صوتنا �شلك ٕاجيايب وها حنن سzنصوت �شلك ٕاجيايب Qىل هذا 

من مشاريع القوانني ا�يل  %90القانون كام صوتنا Qىل عرشات Qىل 
  . كتجيب احلكومة

و¡² ر]ايئ من السzيد الوز�ر احملرتم ٔ�ن يفهم، ور]ايئ كذ² ٔ�ن تفهم 
احلكومة  ناالð، ب·ٔنه ما ث÷ت ٔ�بدا ب·ٔننا عرقلنا، ما ث÷ت ٔ�بدا ب·ٔن احلكومة من ¬

من مشاريع  %90]ابت يش Ëا]ة ٕاجيابية وصوتنا ضدها Uليل هو ٔ�نه 
وهذه م§اسzبة �ش نطرح سؤال ٔ�معق �ك�ري، Aٔنه  ،القوانني تنصوتو معها

هذا الصباح اسzمتعنا خلطاب السzيد رئ?س احلكومة، وقد Ëل ضيفا Qىل 
رتم وز�ر الوظيفة العمومNة يف ٕاطار اجvع �ٓش ك?سميوه؟ السzيد احمل

اKلس اQAٔىل �لوظيفة العمومNة، حتدث فNه السzيد رئ?س احلكومة، رئ?س 
حكومة املغاربة، عن الك�ري من اAٔشzياء، ٕاËدى تR اAٔمور ا�يل حتدث 
Qلهيا واسzتوقفÉنا وÞسzتوقف§ا اAٓن، Aٔن عندها Qالقة هباذ اليش ا�يل 

 Q حزاب كنتلكموAٔية يف املغرب لكه وخيزتل اzياسzنه خيزتل احلياة السAٔ ،ليه
يف املغرب لكه Qىل ٔ�ساس ٔ�ن هناك حز�ن يف املغرب، حزب املصل.ني 
وحزب الفاسد�ن، حزب إالصالح وحزب الفساد، حزب املالSكة وحزب 

  . الشzياطني، هاذي ما قالهاش ولكن تُفهم، حزب اخلري وحزب الرش
ٔ��ن يصنف السzيد الوز�ر احملرتم، : نا نطرحو سؤالهذه الثنائية، بغي 
  ..املعين �شلك مÒارش

        ::::املس�شار السzيد عبد هللا عطاشاملس�شار السzيد عبد هللا عطاشاملس�شار السzيد عبد هللا عطاشاملس�شار السzيد عبد هللا عطاش
  ..اح§ا دا� يف ٕاËاطة وال

        ::::السzيد رئ?س اجللسةالسzيد رئ?س اجللسةالسzيد رئ?س اجللسةالسzيد رئ?س اجللسة
  .واش ٔ�� غنبدا نوõو؟ تفضل

        ::::احلكمي بÕشامشاحلكمي بÕشامشاحلكمي بÕشامشاحلكمي بÕشامش    عبدعبدعبدعبدالسzيد السzيد السzيد السzيد املس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  ويت؟طيب عندو Qالقة، Aٔنه ٔ��ن سؤالنا؟ ٔ��ن يمت تصنيف هذا التص

        ::::السzيد رئ?س اجللسةالسzيد رئ?س اجللسةالسzيد رئ?س اجللسةالسzيد رئ?س اجللسة
  . تفضلوا، السzيد الرئ?س

  .ما عطيتكش نقطة نظام، هللا خيليك

        ::::املس�شار السzيد عبد هللا عطاشاملس�شار السzيد عبد هللا عطاشاملس�شار السzيد عبد هللا عطاشاملس�شار السzيد عبد هللا عطاش
اح§ا يف مرشوع قانون د®ل التعاضد، ما يش يف الرد Qىل رئ?س .. 

  . احلكومة، حىت جيي رئ?س احلكومة وذيك الساQة رد Qليه
ذي، مايش فرصة �ش تعربوا wلزتام شوية، راه ]لسة دسzتورية ها

  .Qىل ما نعرف ٔ�شzنو

        ::::املس�شار السzيد عبد احلكمي بÕشامشاملس�شار السzيد عبد احلكمي بÕشامشاملس�شار السzيد عبد احلكمي بÕشامشاملس�شار السzيد عبد احلكمي بÕشامش
طيب، يف مصمي، �ٓ إالخوان، �خÉصار، يف مصمي ما حنن بصدده، اح§ا 

  .كنفرسو التصويت د®لنا

        ::::املس�شار السzيد عبد إالð احللوطياملس�شار السzيد عبد إالð احللوطياملس�شار السzيد عبد إالð احللوطياملس�شار السzيد عبد إالð احللوطي
جسل السzيد الرئ?س، طلبنا تعطينا نقطة نظام، وم§عتنا من حق§ا يف 

  .نقطة نظام، جسلها عندك، السzيد الرئ?س

        ::::السzيد رئ?س اجللسةالسzيد رئ?س اجللسةالسzيد رئ?س اجللسةالسzيد رئ?س اجللسة
واش ٔ�� �ادي نعلمو ٔ�شzنو غيقول؟ ٔ�� . نقطة نظام كتجي يف ال�سzيري

  . ال، ٔ� اليس، ما نوقفوش ! نوقفو
شوف ها هو �ٓ= ¬ذ اللكمة، و�ٓ= لهنا يف النقا�ت ¬ذ اللكمة ؤ�را 

  . ماهترض
  ...تفضل، السzيد

        ::::بÕشامشبÕشامشبÕشامشبÕشامش    كميكميكميكمياحلاحلاحلاحلعبد عبد عبد عبد املس�شار السzيد املس�شار السzيد املس�شار السzيد املس�شار السzيد 
ٔ�� بصدد، السzيد الرئ?س احملرتم، تفسري التصويت د®لنا Qىل هاذ 
القانون ا�يل كنناقشوه اليوم، كنفرسوا التصويت د®لنا، Qالش؟ ؤ�طرح 

ٔ��ن يصنف السzيد الوز�ر هذا التصويت د®لنا؟ : سؤال، ٔ�طرح سؤال
  واش يف ¬انة ٔ�حزاب الفساد والشzياطني ؤ�حزاب الرش؟

�لتذكري، Aٔنه �زاف  -ملناسzبة ب·ٔن من يعتربمه ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�قول �
هؤالء ا¡�ن  -ك?س.اب íهيم ب·ٔن ذاÔرة الشعب املغريب ٔ�صي÷ت �لوهن 

يعتربمه رئ?س احلكومة ب·ٔهنم من قوى الرش ومن قوى الفساد ومن قوى 
الشzياطني، هؤالء اكنوا Qىل مدى التارخي احلديث �لمغرب وما �زالون 
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حيات ]ليî �لوطن، جNال بعد جNل، وعبدوا م§اضلني رشفاء، قدموا تض 
املك�سzبات �Uموع واAٔحزان، يوم اكن هؤالء ا�يل ك?سمهيم رئ?س 

، حزب إالصالح يدجبون التقار�ر wسzتخباراتية، ويÕرشون احلكومة
  .اخلوف والعنف والرعب يف رËاب اجلامعات و¬ارج اجلامعات

        ::::املس�شار السzيد عبد هللا عطاشاملس�شار السzيد عبد هللا عطاشاملس�شار السzيد عبد هللا عطاشاملس�شار السzيد عبد هللا عطاش
  .لتنف?س ل?س يف هاذ املؤسسةهذا تنف?س، وا

        ::::املس�شار السzيد عبد احلكمي بÕشامشاملس�شار السzيد عبد احلكمي بÕشامشاملس�شار السzيد عبد احلكمي بÕشامشاملس�شار السzيد عبد احلكمي بÕشامش
حنن مقÉنعون ب·ٔمهية هذا : و¡²، بغينا نقولو �لسzيد الوز�ر احملرتم.. 

املرشوع قانون، وسzنصوت Qليه �ٕالجياب، Aٔن فNه فائدة لبالد� كام صوتنا 
يطنة من مشاريع القوانني، ولن �كرتث ٔ�بدا خبطاب شz  %�90ٕالجياب Qىل 

املعارضة، Aٔن املعارضة متارس دورها الوطين، جتهتد، قد ختطئ، قد 
تص?ب، ولكن منارس دور� الوطين مبا ميليه Qلينا مضري� ¬دمة �لصاحل 

  . العام
  .وشكرا

        ::::السzيد رئ?س اجللسةالسzيد رئ?س اجللسةالسzيد رئ?س اجللسةالسzيد رئ?س اجللسة
 . شكرا

  . لفريق الفNدرايلعن االلكمة 
  .®الّه نقطة نظام؟ تفضل

        ::::املس�شار السzيد عبد إالð احللوطياملس�شار السzيد عبد إالð احللوطياملس�شار السzيد عبد إالð احللوطياملس�شار السzيد عبد إالð احللوطي
  .شكرا السzيد الرئ?س احملرتم

  إالخوة احملرتمون،
  اAٔخوات،

  احلضور احملرتمون،
ٔ�� طلبت م§ك نقطة نظام، السzيد الرئ?س، طلبت م§ك، السzيد 
الرئ?س، ٔ�وال ملا طلبت نقطة نظام، املفروض ٔ�ن تعطى لنا نقطة نظام كام 

  .تعطى Aٔي من طلهبا هذه النقطة
. السzيد املس�شار احملرتم يف تد¬× قشٔ��القضية الثانية ٔ�� ال ٔ�ريد ٔ�ن 

ٔ�� ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�طلب من السzيد الرئ?س ٔ�ن حيرتم ]دول اAٔعامل املوجود 
عند� دا¬ل قÒة الربملان وٕاال �ادي يويل ٔ�ي واËد م§ا �ريد ٔ�ن يقول ما 

  . �ريد
وهنا البد ٔ�ن نؤرش، السzيد الرئ?س احملرتم، Qىل ٔ�نه عند� مرشوع 

قÉنا �حلكومة واملعارضة وا�Aٔلبية والرئ?س د®ل قانون نناقشه، ٔ�ما Qال
احلكومة وقال يف اKلس اQAٔىل لالقÉصاد، فهذا الüم نعتربه، السzيد 
الرئ?س، ب·ٔنه اكن يÒÕغي Qليك ٔ�ن توقف هذا الüم وgرجع اAٔمور ٕاىل 
نصاهبا يف ٕاطار م§اقشة مرشوع القانون املطروح، وٕاال، السzيد الرئ?س، 

  .اËد يقول ا�يل بغا يف هاذ القÒة د®ل الربملان�ادي يويل ٔ�ي و 

  .وشكرا السzيد الرئ?س

        ::::السzيد رئ?س اجللسةالسzيد رئ?س اجللسةالسzيد رئ?س اجللسةالسzيد رئ?س اجللسة
نوض . هاذ القÒة د®ل الربملان تدارت �ش يقول فهيا لك واËد ا�يل بغا

حىت ٔ�نت ٔ�= gلكم وهرض وقل ا�يل بغييت، ما²؟ حىت ٔ�نت ٔ�= gلكم 
  .هللا خيليك وقل ا�يل جعبك، ما كنوقف Ëد ٔ��، ما كنوقف Ëد،

  .اللكمة عند الفريق الفNدرايل، ما اكيÕش، ٕاذن ما بقى تد¬ل
  .نÉÕقل �لتصويت Qىل مواد املرشوع

  .ٕاذن املادة رمق واËد
  .إالجامع: املوافقون

  .3ٕاىل  1ٕاذن من 
  .إالجامع: املوافقون

  .ٔ�عرض مرشوع القانون �رمÉه �لتصويت
  .إالجامع: املوافقون

يقيض  Q120.13ىل مرشوع قانون رمق  ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن
  .مبثابة مدونة التغطية الصحية اAٔساسzية 65.00بتغيري وgمتمي القانون رمق 

املاكن لزمNيل السzيد الرئ?س ٔ�¬يل و ، اااا����هتت اجللسة ال�رشيعيةهتت اجللسة ال�رشيعيةهتت اجللسة ال�رشيعيةهتت اجللسة ال�رشيعيةٕاذن 
  ملتابعة Þسzيري ]لسة اAٔسzئî الشفهية

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

رشوع قانون رشوع قانون رشوع قانون رشوع قانون م م م م حول حول حول حول     ،،،،مدا¬î الفريق احلرمدا¬î الفريق احلرمدا¬î الفريق احلرمدا¬î الفريق احلريكيكيكيك، �مس فرق ا�Aٔلبية، �مس فرق ا�Aٔلبية، �مس فرق ا�Aٔلبية، �مس فرق ا�Aٔلبية :امللحقامللحقامللحقامللحق
    مبثابة مدونةمبثابة مدونةمبثابة مدونةمبثابة مدونة     65.00 65.00 65.00 65.00يقيض بتغيري وgمتمي القانون رمقيقيض بتغيري وgمتمي القانون رمقيقيض بتغيري وgمتمي القانون رمقيقيض بتغيري وgمتمي القانون رمق    120.13120.13120.13120.13رمق رمق رمق رمق 

        التغطية الصحية اAٔساسzيةالتغطية الصحية اAٔساسzيةالتغطية الصحية اAٔساسzيةالتغطية الصحية اAٔساسzية

  ،السzيد الرئ?س احملرتم
  ،السzيدات والسادة الوزراء احملرتمون

  ،السzيدات والسادة املس�شارون احملرتمون
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فرق ا�Aٔلبية مب¥لسzنا املوقر Aٔعرض 

ون رمق نيقيض بتغيري وgمتمي القا 120.13وõة نظر� يف مرشوع القانون رمق 
  .مبثابة مدونة التغطية الصحية اAٔساسzية 65.00

ويف البداية نود ٔ�ن ننوه بعمل جلنة التعلمي والشؤون الثقافNة و�اكفة 
كام ٔ�شzيد �لتفاQل إالجيايب �لحكومة يف خشص السzيد وز�ر  ،ٔ�عضاهئا

ð طر املرافقةAٔعية واvجw ال�شغيل والشؤون.  
  السzيد الرئ?س احملرتم

طارا تنظمييا Aٓلية ٔ�ساسzية ملعاجلة مشالك املنظومة يعترب هذا املرشوع إ 
نظرا �لوضع الصحي ا¡ي  ،الصحية كقضية وطنية gك�يس ٔ�مهية �لغة

مبثابة  65.00تع?شه بعض الهيئات العامة، اUاعية اىل تعديل القانون رمق 
  : مدونة التغطية الصحية اAٔساسzية واليت gمتحور Qىل الشلك التايل
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من  114العامة السارية Qلهيا مقÉضيات املادة  تقدمي بعض الهي·ٓت -
طلبات الخنراط مسzت�دمهيا بنظام الت·ٔمني  65.00القانون رمق 

 ؛إالجÒاري اAٔسايس عن املرض اكملكÉب الوطين �لسكك احلديدية

املكÉب الوطين �لسكك احلديدية بتدبري الت·ٔمني  مسzت�ديم ثÞش÷ -
م هثا، وكذÞ ²ش÷فهي ونعن املرض من طرف التعاضدية اليت ينخرط

�نضامم تعاضيهتم ٕاىل التعاضد®ت املكونة �لصندوق الوطين ملنظامت 
 ؛wحÉياط wجvعي

اقÉصار تدبري الت·ٔمني إالجÒاري اAٔسايس عن املرض �لقطاع العام Qىل  -
الصندوق الوطين ملنظامت wحÉياط wجvعي والتعاضد®ت املت·ٔلف 

 ؛مهنا مبوجب اتفاقNة ¬اصة

طرق النصوص ال�رشيعية والتنظميية �لت·ٔمني إالجÒاري اAٔسايس Qدم ت -
عن املرض لكNفNة wخنراط �لصندوق الوطين ملنظامت wحÉياط 

من  w114جvعي �لÕسzبة �لهيئات العامة املعنية بتطبيق املادة 
 .65.00القانون رمق 

  ،السzيد الرئ?س
ا¡ي عرفه اجvع �مس فرق ا�Aٔلبية �مثن النقاش الهادئ واملسؤول 

جلنة التعلمي والشؤون الثقافNة وwجvعية وا¡ي توج �لتصويت �ٕالجامع 
  .Qىل هذا املرشوع

  .للك هذه wعتبارات سzنصوت كفرق ٔ��لبية ٕاجيا� Qىل هذا املرشوع
  .والسالم Qليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته


