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 حمضر اجللسة اخلامسة والعشرين

 
 م(.7182يونيو  13ه ) 8341رمضان  18الثالاثء : التاريخ

 السيد رشيد العبدي، النائب الثاين لرئيس جملس النواب. الرائسة:
ساعة وثالثون دقيقة ابتداء من الساعة الواحدة زواال  التوقيت:

 والدقيقة اخلامسة والعشرين.
ية التشريعويت على النصوص الدراسة والتص :جدول األعمال

 :التالية

  يتعلق بنظام التأمني  51.89مشروع قانون رقم
اإلجباري األساسي عن املرض اخلاص بفئة املهنيني والعمال 

 املستقلني واألشخاص غري األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

  حتدث مبوجبه وكالة التنمية  68.86مشروع قانون رقم
 الرقمية.

 لعبدي رئيس اجللسة:السيد رشيد ا
 السادة النواب من فضلكم اإللتحاق ابملقاعد دايلكم،

 بسم هللا الرمحن الرحيم. 
 السادة النواب من فضلكم التحقوا ابملقاعد دايلكم.. 

 بسم هللا الرمحن الرحيم.
 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
والتصويت على  خيصص اجمللس جلسة اليوم للدراسة

يتعلق بنظام  51.89مشروعي قانونني: األول مشروع قانون رقم 
التأمني اإلجباري األساسي عن املرض اخلاص بفئة املهنيني 
والعمال املستقلني واألشخاص غري األجراء الذين يزاولون نشاطا 

حتدث مبوجبه وكالة  68.86خاصا؛ والثاين مشروع قانون رقم 

ل، كلمة للسيد الوزير لتقدمي مشروع القانون األو التنمية الرقمية. ال
 فليتفضل مشكورا.

 :السيد احلسني الوردي وزير الصحة
 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني.

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
 احلضور الكرمي،

الذي يتعلق بنظام  51.89أتشرف بتقدميي أمامكم القانون 
أمني اإلجباري األساسي عن املرض اخلاص بفئة املهنيني الت

والعمال املستقلني واألشخاص غري األجراء الذين يزاولون نشاطا 
 خاصا.

أوال كنت دائما ال يف الوالية السابقة، هذا ألول مرة تنتلقاو 
فهاد الوالية، أؤكد على نقطة مهمة فيما خيص قطاع الصحة.  

ما   فكانت البنيات التحتية، كيكيما كانوا اجملهودات، كيما  
يال ما  وكيفما كانت املوارد البشرية، إ كانت التجهيزات البيوطبية

كانتش عندان تغطية صحية شاملة، أي أي مواطن أو مواطن 
أنه فينما مشى جيبد  7179احنا تنشوفو  7179مغريب يف أفق 

بطاقة بال ما خيلص راه ما غاديش حنلو هاذ املعضلة دايل الصحة، 
، la cliniqueوإال غنبقاو دائما نرجعو هنا تسولوين راه مشى 

غنبقاو غري  le chèqueصرفو ليه قالو ليه أرا  noireأعطى 
تندورو. يعين هاذ التغطية الصحية الشاملة مهمة ومهمة جدا 

 وبدوهنا ما ميكنش يكون إصالح القطاع الصحي.
لنا ايفهاد التغطية الصحية الشاملة، كيفاش كانت الرؤية د

دايل اجلميع، أان غادي جني هلاد املوضوع ألن أوال )هذا القانون 
بكل تواضع أقوهلا أمامكم ماشي قانون دايل وزارة الصحة( وزارة 

، غادي يشاركو فيه la coordinationالصحة غري درات 
مجيع الفرق الربملانية أغلبية ومعارضة، اللي تنشكروها من هذا 

ين  يعين املواد دايلو، واألفكار دايلو قدمية يعاملنرب. أو هاد القانون 
كانت الوزارات السابقة كانت خدامة فيه، فهاد القانون قلنا 
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غادي منشيو للتصور على املدى املتوسط، منشيو حنو واحد 
صندوق تضامين دايل التغطية الصحية، أشنو هو هاد الصندوق؟ 

تيأدي  بأشنو هي هاذ التغطية الصحية التضامنية؟ يعين الشبا
ابش خيلص اخلدمات الصحية على اللي كبرية، على اللي عندو 

عام فقط فأكثر ألن عندوالضغط الدموي، اللي عندو  61
السكر، معناه كذلك أنه اللي ما مريضش تيأدي واخا ما 
مريضش، ابش يداوا اللي مريض، معناه كذلك أنه اللي لباس عليه 

 التضامين. تيأدي ابش يداوا الفقري هذا هو الصندوق
فهاذ السياسة الصحية وهاذ التغطية الصحية الشاملة قطع 

كانت عندان التغطية الصحية   7119فيها املغرب أشواط، 
دايل املواطنات واملواطنني، أو  %41حبوايل  OMAاإلجبارية 

اللي كانت خصوصا يف  OMAAM: 7119من ذاك احلني 
اللي  7187القطاع اخلاص، من بعد جات تدرجييا "الراميد" 

دايل الساكنة، من بعد  %71مليون نسمة، أكثر من  5حوايل 
ألف  711جا التغطية الصحية للطلبة، للطلبة املؤهلني حوايل 

نسمة دايل الطلبة والطالبات يف القطاعني العام واخلاص، واللي 
أؤكد من هذا املنرب راه ما تيخلصو حىت حاجة، خاصهم غري 

عد جاو التغطية الصحية دايل يعمرو األوراق دايهلم، من ب
، 71.111املهاجرين اللي كاينني معاان يف املغرب اللي حوايل 

من بعد جا دايل األبوين اللي اآلن راه يف الغرفة الثانية، من بعد 
أمامكم أتشرف اليوم ابش نقدم ليكم التغطية الصحية للمستقلني 

مليون  88 واملهن احلرة، هاذ املستقلون واملهن احلرة اللي حوايل
من الساكنة دايل البالد، دايل بالدان  %41نسمة، أكثر من 

ومن بعد إن شاء هللا مع التغطية الصحية للمستقلني واملهن احلرة، 
 l’assurenceغنمشيو حنو التغطية الصحية التكميلية 

maladie complémentaire وهذا غنكونو دوران ،
مواطن  الشاملة، أي الدورة كلها ابش منشيو عند التغطية الصحية

مغريب مشى للقطاع العام والقطاع اخلاص، تكون عندو واحد 

البطاقة اللي تيأدي هبا ميبقاش هذا، أرا واش عندك؟ فوقاش ما 
ينا، املواطن املغريب نبنيو ليه، جنهزو ليه، جنيبو ليه املوارد اللي بغ

 يإيال ابقي تيدير يدو فجيبو، ما غاديش حنلو هاذ املعظلة هذه ه
 النقطة األوىل؛

فبقات خدامة حكومات السابقة كيف قلت، جات احلكومة 
أعلنت على اللجنة بني الوزارة  7184السابقة كذلك، أكتوبر 

لقيادة التغطية الصحية، ابش تكمل األوراش اللي بداهتا احلكومة 
كانت اللجنة التقنية لبلورة   7186السابقة، كذلك يف أكتوبر 

 ة والسياسة اللي اعلنت عليها اللجنة بنياألفكار واإلسرتاتيجي
 وزارة اللي كيرتأسها رئيس احلكومة، هاد اللجنة التقنية اللي فيها

 l’anam, l'assurance, l'agence      nationale
، وزارة الصحة ووزارة املالية la cnops ،la cnssاللي فيها 

للجنة ا اللي يف الوزارات األخرى، فآخر إجتماع دايهلا يف اجتماع
تقرر أنه خصها خترّج للوجود  7183دجنرب 75بني وزارية دايل 

من  48هاذ القانون اللي تنقدمو أمامكم وهذا القانون ألن املادة 
 الدستور تتأكد عليه؛

التوصيات دايل األمم املتحدة مجيع اإلجتماعات  -اثنيا
م مدايهلا توصي وتؤكد ال املنظمة العاملية للصحة املناظرة وال األ

املتحدة ابش منشيو حنو التغطية الصحية الشاملة، يّل قلنا على 
حساب اإلحصائيات دايل املندوبية السامية للتخطيط هاذ الناس 

 9مليون نسمة، 88دايل الساكنة،  %41مها حوايل أكثر من
داملليون اللي غيستافدوا ولييّن مع ذوي احلقوق غادي نصبحو 

فاشنو مها هاد الناس اللي مليون نسمة اللي تيستافدوا،  88
تيستافدو يف املغرب واحد اإلشكالية يف بالدان، إيال جينا نشوفو 
مجيع بلدان العامل، جلها عندها األجراء يف القطاعني العام واخلاص 
اللي أجري يف القطاعني العام واخلاص مها أكثر من الناس اللي 

رب عندان غتيخدموا حلساهبم اخلاص يف القطاع اخلاص، حنا يف امل
تقلبت اآلية، يف املغرب عندان األجراء يف القطاع العام واخلاص 
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داملليون دايل الناس األجراء يف القطاعني، أما الناس  3.1حوايل 
مليون،  6يف املغرب اللي تيخدموا حلساهبم اخلاص مها حوايل 

مليون نسمة اللي تيخدموا.. و هلذا كان ال بد،  6حىت ل 9.1
كثر وما عندهش التغطية الصحية، فأشنو هي ما ميكنش مها أ

الفوائد دايل هاد القانون يّل أمامكم؟ هاد الفوائد دايل هاد 
القانون اللي أمامكم، هذا الفوائد دايل هاد التغطية الصحية، أوال 
يف إطار التغطية الصحية الشاملة، ليس هناك سقف للتعويض إىل 

 l’assurenceيدير  privéجا شي واحد دااب مشى ل 
maladie  مليون  91غيقول لك خاص غادي خنلصوك حىت ل

مليون درهم وليين من بعد  7مثال وال حىت مليون درهم والّ حىت ل
ذاك الشي اآلخر غتخلصوانت، هاذ القانون أمامكم، اإلنسان ما  

 .il n y’a pas de plafonكاينش سقف، 
عين ي هاذ القانون أمامكم اليوم تغطية مجيع األمراض -اثنيا

اإلنسان منني تيجي يشارك مجيع األمراض ابش يستافد من 
التغطية الصحية وخا كان عندو شي مرض قدمي، واخا عندو هللا 
حيفظ شي مرض مزمن، يعين غيقبلوه يدخل يف التغطية الصحية، 
ايال مشينا دااب للقطاع اخلاص شي واحد بغى يدخل للتغطية 

كن غادي يقولو ليه ما مي necnacالصحية إيال عندو هللا حيفظ 
لناش انخدوك ألن جييت تتسج غري ابش خنلصو عليك ألن عندك 
مرض قدمي، حنا فهاذ التغطية ابلعكس وخا عندو قدمي غادي مت 

 تغطيتو؛
التغطية دايل التقاعد، املتقاعدين، فهاذ التغطية  -اثلثا

الصحية أمامكم هذا القانون، اإلنسان تيبغي يؤدي اإلشرتاك 
تيستافد، هنار غيكون متقاعد يبدا يستفد، أما دااب ايال دايلو 

مشييت مثال مقارنة مع القطاع اخلاص قليل جدا وإال جل دايل 
القطاع اخلاص غادي متشي التقاعد يقول لك الّ، يعين تيديرها 

 لك النهار ااّلول تتعرفها؛

هذا التغطية القانون أمامكم جا ماشي غري تغطية  -اثلثا
 ية ومحاية اجتماعية يعين فيه قانون هو التغطيةصحية جاء تغط

الصحية اللي تنقدمو أمامكم، ولكن كاين قانون اثين يف نفس 
اليوم ألن حطيناهم يف الغرفة الثانية دايل التقاعد للي غيقدمو 
 زميلي يف التشغيل راه يف الغرفة الثانية، وهاذ القوانني جبوج هنار

 رأة والتفعيل دايل نوجدوغنصادقو على هاد الشي غنبداو األج
للمراسيم التطبيقية غيبداو يف يوم واحد تطبيق فيما خيص هاد 
الناس هاد الفئات يّل استافدو من التغطية الصحية ويستافدو  
كذلك من التقاعد، هاد التغطية الصحية يّل جاية يف هاد القانون 
أوال هي جات ابإللزامية واإلجبارية، أي تغطية صحية يف العامل  
كله ككل ما جنحت غري يف البلدان اللي كانت فيها إجبارية بقوة 
القانون يعين ال بد خاصك أتدي، وكنعرفو كلنا مثال راه كتعرفو  
كانت ايهلل هادي سنني واحد القانون كان حبال هذا اللي 
أمامكم، واليين ما كانش إجباري هو "عناية" إيال عقلتوا عليه، 

ي اري، ومّلي تيكون القانون اختيار عناية ما جنحش ألنه كان اختي
يعين ما تيجيش غري اللي مريض، اللي شاب ما مريضش ما 
تيأديش، اللي لباس عليه ما تيأديش، ما تيجي غري اللي مريض 
واللي حمتاج وهلذا شكون غادي خيلص عليه ألن إجبارية القانون، 

 هاد الشي كاين يف العامل كله؛
ة لي جاي هبا هاد التغطية الصحيهاد النقطة الثانية ال -اثنيا 

هاد القانون، التدبري عطى للصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي 
la cnss  وغادي يدبّر هاذ التغطية الصحية بطريقة مستقلة ألن
la cnss  ما تديرش غري التغطية الصحية دايل املستقلني واملهن

 ةاحلرة، تّدير حوايج أخرى اللي تّديرهم دااب غايكون بكيفي
مستقلة، غايكون جملس إداري خاص اللي غادي يسري هاذ 

 التغطية الصحية للمستقلني واملهن احلرة؛
فيما خيص سلة العالجات، غادي تكون مماثلة  -اثلثا

لألجراء، الناس اللي عندهم هاد التغطية الصحية خيتارو إما ميشيوا 
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للمستشفيات وال ميشيو للمصحات اخلاصة، وعندهم نفس سلة 
 ؛la cnssجات اللي كاينة دااب يف العال

اعتمد واحد التدرج يف التفعيل دايلو هاد التغطية  -رابعا
الصحية، خالفا ملا يقال، راه هاد التغطية الصحية دارت هلاد 
الفئات ما بغاو حييدوا حىت فئة ما حتيد، أان ما زال الناس واإلخوان 

قة، كانت الغرفة ساباللي حضرو معاان يف الغرفة الثانية يف الوالية ال
الثانية دارت واحد اللقاء، واحد يوم دراسي حول التغطية الصحية 
املستقلة واللي عرفات واحد النجاح كبري ألن حضرو فيه مجيع  

كلشي جاو   les artisansكنظن الفئات من الفالحة، من 
يعين ابلتدرج؟   تيدافعو على املوقف دايهلم، يعين ما معىن األجرأة

ي غادي تكون موجودة اللي غادي تكون مهيكلة اللي الفئة الل
 systèmeغادي تكون كتأدي الواجب دايهلا، تدخل يف نفس 

ما غاديشاي خنتارو هادو وندخلو األولني وال هادو الثانيني وال 
هادو الثالثني، غادي نشجعو ألن هذا دور الوزارات فيما خيص 

وفيما  ص األطباءوزارة الصحة عندها دور مهم ومسؤوليتها فيما خي
خيص أطباء األسنان وفيما خيص الصيادلة إىل آخره املمرضني إىل 

الوزارة دايهلم، فيما  les artisansآخره... فيما خيص مثال 
معاان  les entrepreneursخيص الفالحة، فيما خيص 

السيد الوزير، يعين هاد مجيع الفئات املستقلة واللي عندها املهن 
الغرف املهنية، الدور دايل الوزارات واهليئات  احلرة الدور دايل

 املهنية ابش يكونوا مستعدين يدخلو؛
اذ القانون جاء حيدد اإلشرتاك، غري فكرة ه  -خامسا  

حتديد اإلشرتاك غادي يكون حسب الصنف، حسب املداخيل 
اجلزافية هذا كان نقاش كبري يف اللجنة بني وزارية، كان نقاش كبري 

 ية، الصنف أو الصنف الفرعي أو جمموعة األصنافيف اللجنة التقن
غادي نشرح أكثر؛ كاين واحد الفئة، غادي نبقاو نصنفو الفالحة 

وال األطباء وال املمرضني وال املهندسني  les artisansوال 
يعين ؟  le smigما معىن  le smigإخل... على حسب 

اد ، هle smigمرات  81دايهلا  salarierغنقولوا هاد الفئة 
. إذن كل واحد le smigمرات  7الفئة فقرية جدا وعندها 

عالش؟ ألن ما ميكّناش  le smigتيأدي االشرتاك على حساب 
 lesنديرو هاذ الصندوق التضامين اللي فيه خملطني 

entrepreneurs  مع الناس دايل املوقف، مع الفالح، مع ،
وغادي نقولو هلم غادي ختلصو  pharmaciensالطبيب، مع 

نفس الشيء، ال ال بد كل واحد تيخلص على حساب داكشي 
فهاد القضية دايل التصنيف وهذا راه غادي  ومشينا ..لي ال

جايكم ألن هذا نقاش مع الفئات، نقاش غادي يكون مع 
 الفالحني مع األطباء إخل...؛

النقطة السادسة دايل هاد القانون، غادي يكون  -اوأخري 
 القانون راه تيعطي غري اخلطوط تنزيل تشاركي، ألن نقاش هاد

العريضة فقط فهاد القانون، خلينا كل احلاجة اللي فيها النقاش 
اللي هي شحال غادي أيدي الطبيب؟ شحال غادي أيدي 
الفالح؟ وشحال غادي أيدي املوقف؟ وشحال غادي أيدي كل 
واحد؟ هذا نقاش مع الفئات غادي خنرجو عندان برانمج مع 

 على هاد القانون ابش جنتمعو مع الفئات املصادقة إن شاء هللا
واألصناف وجمموعةالفئات ابش غيبقى نقاش معاهم، مثال، أان 
غادي انخد مثل دايل األطباء اللي يف امليدان داييل، فمثال رمبا 
يف النقاش أان غري تنقول رمبا يف النقاش مع هاد الفئة دايل األطباء، 

 je suis médecinغيجي طبيب أودي أان يف احلوز 
généraliste  يف احلوز ما ميكن ليش خنلص حبال

médecin généraliste  دايل الدار البيضاء، مثال يقول
لك اودي أان يف اجلبل كنجي هلا جوج مرات ماشي حبال...، والّ 

médecin généraliste  يقول لك أان ما ميكنليش خنلص
إىل آخره... هذا نقاش  médecin spécialisteحبال 

قبول ومرغوب فيه، ابش نبقاو نقاش، نفس الشي مع الفاّلحة، م



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 7102أبريل   

 -  

 

5 

، يعين هاد النقاش غادي يكون les artisansنفس الشي مع 
 فيما خيص إن شاء هللا هاد األصناف واجملموعات.

جا فقط ابخلطوط العريضة، شنو  51.89قلت هاد القانون 
رحلة ملخصو يتّدار فهاد القانون ابش نبداو على بركة هللا، أما ا

املقبلة هى دايل التشاور اللي غنتشاورو مع الفئات، شحال غادي 
خيلص هذا، احنا عندان أفكار، احنا عندان أفكار يف اللجنة 
التقنية، أشنو أفكار ماشي غري فكرانها، دران دراسات ألن هاذ 

ألن  le minimumالقانون، شنو هي الدراسات، عندان 
أان خنلص غري هادي،  خصو ينجح، ماشي كل واحد يقول لك

سنني وغادي  6سنني واّل  9وعندان ابش غادي نسريو النظام 
 نوقفو خاص النظام خص الدميومة دايلو.

املرحلة املقبلة التشاور مع اهليئات املعنية وممثلي األمة معكم  
كذلك ونتمناو أنه السادة والسيدات الربملانيني ومع السادة 

لناس فئات، مع الفاّلحة، مع مجيع ااملستشارين حيضروا معاان مع ال
اللي غادي نتناقشو معهم، ألن بداك النقاش غادي خيرجو املراسيم 

   التطبيقية.
كاين فهاذ القانون تريكز على ثالثة دايل املراسيم عامة، اللي   

 : pratiquementموجودة 
 les modalités deأوال املرسوم االول  -  

l'application  de la loi قة تطبيق القانون؛طري 
 Le minimumاملرسوم الثاين هوحتديد اإلشرتاكات،  -  

et le maximum fixation de la cotisation ؛ 
 Laاملرسوم الثالث هو تشكيل اجمللس اإلداري  - 

constutition du conseil d’administartion 
، واليين غادي la cnssألن هاد اجمللس اإلداري غادي يكون يف 

ن التدبري غري دايل هاد النظام ما يقيش أنظمة أخرى عندها يكو 
دايل املراسيم دايل  4يعين جمالس دايهلا. وغيكون من غري هاد 

طريقة تطبيق القانون دايل حتديد االشرتاكات ودايل اجمللس 

اإلداري، غادي تكون مراسيم أخرى على حسب الفئات، مّلي 
 وصلو لواحد االتفاق،غنتناقشو مثال مع اإلخوان الفاّلحة غن

غنخّرجو مرسوم غيدخلو يبقاو يستافدو؛ مّلي غادي نتناقشو مع 
األطباء واملمرضني مثال فئات املهنيني دايل الصحة، نتافقو على 
االشرتاك عنخّرجو مرسوم دايهلم إىل آخره... على حسب الفئات 

 .en fonction du disciplineوالفئات تيكونو
س يف جملس املستشارين يّل صادقوا تدر  51.89هاد القانون 

عليه مشكورين ابإلمجاع يف اللجنة ويف اجللسة العامة، تدرس يف 
جملس النواب يف اللجنة مشكورين السيدات والسادة النواب 
ابألغلبية واملعارضة صادقوا عليه ونتمىن أن حىت انتم تصادقوا 

فرق لعليه، ألن هذا يوم اترخيي ابلنسبة لبالدان، أشكر مجيع ا
النيابية اللي شاركوا فهاد الشي أغلبية ومعارضة، ونتنمى أنه ينال 
رضاكم ابش غتبدا اخلدمة دايل املعقول إن شاء هللا، ابش نصدرو 

ان شاء  7179هاد املراسيم أو نبقاو نطبقو هاد الشي وفوق 
هللا، بالدان غادي نبداو تدرجييا حنو التغطية الصحية الشاملة، 

 غائكم.شكرا على حسن إص
 السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير على التقدمي، وعلى اعتبار أن السادة 
النواب والنائبات احملرتمني توصلوا ابلتقرير منر إن مل يكن هناك 

 9دقائق ابلنسبة للفرق و 81مانع إىل قائمة املتدخلني يف مدة 
 الدقائق ابلنسبة ل.. إيال توصلتو ابلتقرير، كل شي توصل به؟ اي

توصلتو إذن منر إىل قائمة املتدخلني ابلنسبة للفرق ومت االتفاق 
دقائق ابلنسبة  9دقايق ابلنسبة للفرق النيابية، و 81على 

للمجموعة النيابية. نبداو مع فريق العدالة والتنمية السيد النائب 
 احملرتم السيد مصطفى إبراهيمي فليتفضل.

 النائب السيد مصطفى اإلبراهيمي:
  الرمحن الرحيم.بسم هللا

 شكرا السيد الرئيس،
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 السادة أعضاء احلكومة احملرتمني،
 السيدات والسادة النواب األفاضل،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريق العدالة والتنمية ملناقشة 
املتعلق ابلتغطية الصحية للمهن احلرة  51.89مشروع القانون 

يون سواء تعلق كما مل 88واملستقلني، والذي يبلغ عددهم حوايل 
قال السيد الوزير، ابألطباء والصيادلة واحملامني واملهندسني 
املعماريني وواحد اجملموعة من املهن املنظمة أو أيضا ابلفالحني 
والصناع التقليديني وسائقي الطاكسيات والتجار وغريهم... 
وذلك لولوج اخلدمات الصحية يف أفق خفض األداء املباشر 

 % 92إىل  93الصحة اللي اليوم كرتاوح ما بني لألسر لنفقات 
 .% 79لتصل إىل إىل 

وامسحوا يل السيدات النائبات والسادة النواب، أننا نعترب هذه 
اللحظة هي حلظة اترخيية من حلظات الربملان املغريب، اللي حتقق 
فيه اإلمجاع حول واحد املشروع جمتمعي كبري يهم واحد الشرحية 

مليون، وهذه هي الصورة اإلجيابية  88جاوز اللي كيما قلنا تت
وهاذي هي الرسالة اللي خاص الربملان يوجهها للشعب املغريب 
اللي عندو واحد اجملموعة دايل اإلحتياجات وعلى رأسها 
اإلحتياجات الصحية، فكنرتفعو على اخلالفات اللي كتكون 

 بيناتنا معارضة وأغلبية من أجل اهلدف األمسى.
والسادة النواب، هو واحد املشروع إجتماعي فهذا السيدات 

وجمتمعي أييت يف إطار تنزيل الربانمج احلكومي، وهاد الربانمج 
احلكومي جاء أيضا امتثاال لواحد اجملموعة من التوصيات سواء 

أو التوصية  48منها املقتضيات دايل الدستور خاصة الفصل 
ة الثانية الوطنيدايل املنظمة العاملية للصحة أو توصيات املناظرة 

 لوزارة الصحة.
فإذا كان املستوى الصحي وجناعة منظومته من أهم معايري 
التطور اإلقتصادي واإلجتماعي والتنمية املستدامة للمجتمعات، 
فإن احلماية اإلجتماعية والتغطية الصحية تعترب من احلقوق 

األساسية إلرساء دعائم جمتمع متضامن متكافل يتمتع فيه اجلميع 
من  48لكرامة واملساواة وتكافؤ الفرص، حبيث ورد يف الفصل اب

الدستور أبن الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية تعبئ  
كل املوارد املتاحة لتيسري الولوج لواحد اجملموعة من احلقوق 
األساسية ومنها العناية الصحية والتغطية الصحية، فهذا منصوص 

ظم بواسطة التضامن التعاضدي أو املن عليه يف الدستور سواء كان
 من طرف الدولة.

اآلن حنن بصدد تنزيل هذا املقتضى الدستوري، وهلذه الغاية 
فإن ضمان املساواة وحتقيق اإلنصاف ابلنسبة جلميع السكان يف 
جمال اإلستفادة من خدمات طبية جيب أن ميثل إحدى أولوايت 

كذلك ميع قطاعاهتا و الدولة وال نقول فقط احلكومة، واحلكومة جب
اجلماعات احمللية يف جمال الصحة ابعتبارها أداة فعالة من أدوات 
حتقيق العدالة اإلجتماعية وحماربة الفوارق بني اجلهات والفئات، 
وذلك عرب خريطة صحية تسعى لتيسري الولوج للخدمات الصحية 

 لكل الفئات اإلجتماعية.
املغاربة اللي مليون دايل  88السيد الوزير، غادي جييو 

الطلبات دايهلم سرتتفع، وهلذا خاص واحد جمموعة من األمور 
املواكبة اللي خاصنا نوجدوها ابش ما يكونش واحد اإلنتكاسة 
يف الوقت اللي كنعطيو واحد األمل كبرية اللي كيجيو للمؤسسات 
الصحية واآلن سواء كانت غتكون اخلاصة أو العمومية، فخاص 

للي تكون يف املستوى سواء تعلق األمر يلقاو واحد اخلدمة ا
ابملؤسسات أو ابلتجهيزات أو ابملوارد البشرية، فهذه ثالثة دايل 
األمور اللي خاصة، وأيضا التكفل اجلماعي والتضامين ابلنفقات 

 الصحية.
ة أييت تفعيل مشروع التغطية الصحية الشامل ،ويف هذا اإلطار

 69.11ة األساسية ابملغرب منذ إصدار مدونة التغطية الصحي
، والذي يرتكز على منظومتني أساسيتني: التأمني 7117سنة 

اإلجباري األساسي على املرض الذي يقوم على املسامهة، 
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واملساعدة الطبية لذوي الدخل احملدود. وقد دخلت هذه املدونة 
، وهنا جيب أن نذكر حبدثني اترخييني  7119حيز التنفيذ سنة 

 7119يهم صاحب اجلاللة: األول سنة كبريين اللي مها شرف عل
 ابلقصر امللكي أبكادير، حيث مت التوقيع على ميثاق تفعيل مدونة

من طرف الوزير  7119يناير  3التغطية الصحية األساسية بتاريخ 
األول والنقاابت و كذلك الكونفدرالية العامة ملقاوالت املغرب 

CGEM 7187؛ والثاين ترأسه أيضا صاحب اجلاللة سنة 
وهو انطالق  7187ابلقصر امللكي ابلدار البيضاء شهر مارس 

عملية تعميم نظام املساعدة الطبية لذوي الدخل احملدود، والذي 
 يبلغ عددهم عشرة ماليني.

دايل احلكومات؛ احلكومة  3هاذ املشروع عرف تناوب 
األوىل اللي وضعات تصور هي حكومة التناوب، أيضا جات 

ذ احلكومات كانت عندها اختيارات، احلكومة دايل جطو، وها
 L’AMO, l’assurence maladieواش اتخذ هذيك 

وال  ،"الراميد"دايل املوظفني ودايل القطاع اخلاص، وال اتخذ 
اتخذ هذا املشروع الذي حنن اليوم بصدد التصويت عليه 

ألنه هو  L’AMOومدارسته. فاحلكومة دايل جطو اختارت 
موظفني اللي غادي أتدي عليهم  أقل تكلفة، ألن غادي يكونوا

. أما األجراء فالقطاع اخلاص هو %91واملوظف  %91الدولة 
؛ مث اإلختيار الثاين هو %91واألجري  %91اللي غيادي 

، قامت 7111االختيار دايل احلكومة دايل عباس الفاسي سنة 
؛ 371.111أزيالل اللي مهت -جبهة اتدلة"الراميد" بتجربة 

و اللي قامت به احلكومة دايل السي عبد اإلله االختيار الثالث ه
بنكريان وهي تعميم التغطية الصحية لذوي الدخل احملدود اللي 

 81مليون دايل املغاربة. و لإلشارة راه  81على "الراميد" هو 
ومّلي  9,1مليون دايل املغاربة راه الفقر ما زالش ألن قالو كانت 

راسات اللي غالطة، ، أبدا هادوك الد81جات احلكومة واّلو 
ولكن مّلي ّدارو هادوك  1,9هي اللي دارت التوقعات دايل 

د املليون، مث أيضا جاء متكني للطلبة  81البطائق وصلنا ل
 وابلنسبة لألجانب املقيمني ابملغرب.

 4فيما متت وهنا امسحو يل غادي نفتح واحد القوس عرقلة 
حنن بصدد  دايل مشاريع القوانني، هاد املشروع الذي اليوم

، ومل يتم 7186مناقشته، توضع يف جملس املستشارين يف يناير 
أشهر وهو يف الغرفة  1، 7186التصويت عليه إال يف غشت 

الثانية. واحنا كنطرحو تساؤل: ملاذا مثانية أشهر يف الوقت اللي 
يوم؟ كنتفهمو بّلي كانت سنة  61القانون الداخلي كيعطينا فقط 

دايل املشاريع اللي حىت مها ما زال  7 انتخابية، ولكن ابقيني
نطرحو فيهم تساؤالت اللي مها التغطية الصحية دايل الوالدين، 
فقط غادي يزيدو عارضة، اللي غادي يستفد هو املؤمن والزوجة 
دايلو وال الزوج واألطفال دايلو واألبوين دايلو. حلد اآلن ما زال، 

مهات، زيد يف املساويف النقاش تقال أبن هذاك الشي راه غادي ي
و أبن هاداك التوازن املايل دايل الصناديق ما تستحملش. 
الصناديق ما شكاتش، قالت ليك احنا ميكن لينا نتحملو، وهلذا 
نطرحو هاذ السؤال والسؤال أيضا هو املشروع الثاين دايل التقاعد 
دايل هاد املستقلني واملهن احلرة اللي نطلبو أبنه جيب التسريع 

دخل قة عليهم يف الغرفة الثانية حىت نصل إىل املغرب اللي يابملصاد
إن شاء هللا يف الدول املصاف دايل الدول اللي عندو التغطية 

 اإلجتماعية الشاملة سواء تعلق ابلتقاعد أو.. 
ويف األخري، اآلن احلكومة دايل السي سعد الدين العثماين، 

تفعيل ن هاذ الاملفروض أهنا تعمل على تنفيذ هذا القانون، ولك
خصو يستوجب واحد الربجمة دايل جمموعة من القطاعات راه 
عندك السيد الوزير، ماشي غري الصحة ولكن الفالحة، الصناعة 
التقليدية، التجار كلها هاذ القطاعات خاصها ّدير واحد الربجمة 
لتفعيل هاذ النصوص التنظيمية اللي حتدثو عليها وهلذا جيب 

لينا واحد  التنظيمية اللي يف احلقيقة كتوضع التسريع هباذ النصوص
 التحدي ما ميكنش أننا نوافقو فقط على هاذ القانون.
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اإلشكال الثاين اللي مطروح، وهو هذا التالزم ما بني جوج 
اتع القوانني اللي هو التغطية الصحية والتقاعد، فاللي خصنا 

لفرق انعملو مجيعا أنه االختالف كما رمبا على هذا املستوى مع 
ولكن نصوتوا على هذا وميشي للجريدة الرمسية والنصوص 
التنظيمية، وابملوازاة جيب أن نصوت على قانون آخر اللي هو 

 دايل الخر..
يف األخري، جنزم أبن هذا اليوم هو يوم اترخيي السيد الوزير، 

مليون  88وأعضاء احلكومة وهو يوم مشهود لعشرة ماليني أو 
اليت سنراقبها السيد الوزير، والسادة أعضاء  من املغاربة. احلكومة

احلكومة اللي خاصها خترج هاذ النصوص التطبيقية يف أقرب وقت 
وتواكب هذا املشروع ابلضماانت إلجناحه وضمان دميومته.. 
الصندوق الوطين دايل الضمان اإلجتماعي خاصو يوجد من 

 احلكامة اإلدارية والتدبريية والسالم عليكم ورمحة هللا.
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، اآلن فريق األصالة املعاصرة فليتقدم السيد النائب احملرتم 
 السي عدي بوعرفة.

 النائب السيد عدي بوعرفة:
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة،
ال خيتلف اثنان حول الوضعية املقلقة اللي كيعرفها القطاع 

  لك حول تدين اخلدمات الليدايل الصحة، وال خيتلف اثنان كذ
كتقدم للمواطنني، وهذا هو السؤال العريض الذي يطرح علينا 
يعين اليوم ماذا نريد؟ وإىل أين نسري؟ أو بصيغة أخرى إما أن 
نكون أو ال نكون. أن نكون مبعناها دولة احلق والقانون دولة 
 املؤسسات، اليوم علينا أن نفتخر ابلدستور املغريب، ألول مرة بنص

، احلق يف الصحة حق من حقوق 48صريح وواضح الفصل 
اإلنسان املتعارف عليها دوليا إنسجاما مع املواثيق الدولية وخاصة 

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل للحقوق 
اإلقتصادية واإلجتماعية. وعلى احلكومة أن تضع اخلطط واملناهج 

دل، ال الكفيلة والتوزيع العا واملوارد البشرية واإلعتمادات املالية
ميكن أبي حال من األحوال أن يبقى احلصار دايل التغطية 

 ما بني قنيطرة واجلديدة. % 66الصحية 
النقطة الثانية، منظمة الصحة العاملية كتقول أبن اإلعتمادات 

السيد الوزير، احلكومة ما زال كتدير  % 81املالية خصها توصل 
ية. نقطة أساسية كذلك البد أن يف االعتمادات املال 3,9

نستحضرها مجيعا، هناك تقارير ومجيع التقارير تؤكد ما قلته، هناك 
الشبكة املغربية للدفاع عن احلق يف الصحة، وهناك اجمللس 
اإلقتصادي واإلجتماعي، وهناك منظمة الصحة العاملية كلها 

 تقارير تؤكد على أن الوضعية ال تبعث على اإلرتياح.
منشي لواحد القضية أساسية ابش املغاربة يعرفو أنه  أان غادي

هاذ البالد تدارت فيها ثالثة دايل املناظرات ماشي جوج دايل 
أايم حممد اخلامس هللا يرمحو واملناظرة  8595املناظرات؛ مناظرة 

يف ورزازات،  8557الثانية أايم احلسن الثاين هللا يرمحو 
. ولكن 7184مراكش  واملناظرةالثالثة هي اللي انعقدات يف

السيد الوزير يف احلكومة السابقة يالّه حتدث عن املناظرة األوىل 
واملناظرة الثانية دايل مراكش، مل يتحدث عن املناظرة دايل أايم 
احلسن الثاين منني كان الطيب بن الشيخ وزير الصحة ال بد أن 
 نرتحم على احلسن الثاين هللا يرمحو ونطلب الشفاء العاجل ويعين

نطلبو هللا سبحانه وتعاىل الشفاء العاجل للطيب بن الشيخ. 
عالش ما هضروش الناس على ورزازات؟ وملاذا تغييب هاديك 
املرحلة دايل احلسن الثاين يف القطاع دايل الصحة؟ احنا بغينا 
أجوبة حقيقية.أكثر من ذلك املناظرة دايل مراكش، ها الرسالة 

دايل ابت ودايل اجملتمع املدين و امللكية، فيها كمطالب دايل النقا
األحزاب ها هي الرسالة، ما دار فيها والو وال يعقل أن نستشهد 
ابخلطب امللكية ونستشهد ابلدستور وما نديروش هبا، الرسالة 
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امللكية تتحدث عن امليثاق الوطين للصحة خاص ميثاق وطين 
للصحة خاص يكون ألن احنا ما بغيناش نوليو حقل دايل 

 أنه الوزير اللي جا كيقول لنا خوذ هذا الطريق؛ التجارب،
النقطة الثانية، واش السيد الوزير ماشي عيب وعار فهاذ 

حالة يف ميسور، هل يعقل أنه  33البالد يرجع اجلذام يف البالد؟ 
ليشمانيوز رجعات بقوة يف الراشيدية ويف تنغري ويف رزازات ويف 

من جديد زاكورة؟ هادي أمراض انقرضت عاودت الظهور 
 la lèpreلتحصد أرواح املغاربة، عيب وعار وحشومة نقولو راه 

ألف إىل  72رجعات للبالد وليشمانيوز. السل انتقل العدد من 
ألف، وعندان مستشفى دايل األمراض الصدرية هنا يف الرابط  42

وحدا الوزارة، املدير دايل املستشفى يستخلص رسوم من مواطنني 
، 8911ن سند قانوين، املريض كيخلص مصابني بداء السل بدو 

لتما، ونتمىن السي جطو  l’inspectionالوزير يصيفط غري 
يصيفط لينا اجمللس األعلى للحساابت هلداك السبيطار دايل 

 األمراض الصدرية.
القضية دايل األدوية، األدوية عالش تبقى مديرية دايل 

ية األدوية يف وزارة الصحة؟ خاص تكون وكالة دايل األدو 
واملستلزمات الطبية، وكالة وطنية املستلزمات الطبية على غرار 
فرنسا والوالايت املتحدة األمريكية، ابش ما حتكموش وابلتايل أنه 

 هداك النقاش اللي غادي يكون ما بني الفاعلني والفعاليات؛
املعلمة التارخيية دايل  l’institue pasteurالنقطة الثانية 
يو تهميش دايهلا واحلصار دايهلا، هل يعقل جيالبالد، اليوم يتم ال

لنا األمصال من الربازيل؟ كيما قالوا السادة النواب ما زال كيموتو 
 الناس يف البالد بسموم العقارب واألفاعي عيب وعار؛

ا خيص فيم ،نقطة إضافية كذلك البد أن نستحضرها مجيعا
ى، التسيري هالتدبري دايل املستشفيات العمومية، التسيري الفردي انت

اجلماعي واملسؤولية املشرتكة على غرار ما يقع مبجموعة دايل 
الدول دايل العامل اجملالس اإلدارية، اليوم التدبري اجلديد يف 

 املستشفيات هناك اجملالس اإلدارية وجلنة تقنية وجلنة دايل التسيري
 هوالتدبري والنموذج األمثل وكيعرفو السيد الوزير واشتغلنا إىل جانب

مزاين هي مؤسسة اللة سلمى حملاربة السرطان ،ال أحتدث عن 
حرم صاحب اجلاللة، بقدر ما أحتدث عن اللة سلمى اجملتمع 
املدين. اليوم عندان خمطط وطين حملاربة السرطان علينا أن نفتخر، 
هناك اجمللس اإلداري برائسة األمرية، وهناك جلنة تقنية وعلمية 

يذي طاهر العلوي، وهناك املكتب التنفبرائسة الربوفسور موالي ال
برائسة الدكتور رشيد البقايل. هادي هي اآلليات اجلديدة لتدبري 
األنظمة الصحية ولتدبري املستشفيات، احنا ما زال عندان 

medcin chef وما زال عندان املاجور حباال احنا يف ثكنة ،
ان دعسكرية، جيب إعادة النظر فهاذ القضية دايل يعين اللي أك

 عليه؛
النقطة اللي هي مهمة كذلك البد أن نستحضرها مجيعا هي 
هاذ القضية دايل النظام، ابلفعل من األمهية مبكان وأنه كاين 
إمجاع يف اللجنة هذا شرف لنا مجيعا، ولكن البد أن نستحضر  
كذلك املعاانة دايل املواطنني املغاربة مع "الراميد"، ألن ماشي 

قو على هاذ املشروع دايل القانون راه ضروري اليوم غادي نصاد
غتكون التغطية الصحية، عشر سنوات من املعاانة دايل املغاربة 
اللي عندهم نظام دايل "الراميد"عشر سنوات للتعميم من بعد 

. وبغيت أنكد هباذ املناسبة أنه نظام دايل 7119االنطالقة دايل 
هاذ   لتدبري"الراميد" كاين واحد املؤسسة اللي خمول هلا قانوان

امللف، الوكالة الوطنية للتأمني الصحي. إىل حدود اليوم ال تباشر 
هاد املهام ألنه هناك جمموعة دايل العراقيل وجمموعة دايل الوزارات 
اللي إىل حدود اليوم ما بغاتش تطلق هاد القضية دايل هاذ املهام. 

مليون هي اإلعتمادات املالية املخصصة  211مليار و 7
د"، غادي نتفحصو امليزانية دايل البالد، واش كاين بند فيه "لرامي

مليون؟ مكايناش كاينة يف التماسك  211د املليار و 7
اإلجتماعي. مخس سنوات ما عمر املستشفيات خذاو رايل من 
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نظام "الراميد"، ابستثناء بعض املراكزاالستشفائية اجلامعية، 
نديرو اإلعتمادات  وعالش احنا غنديرو هاد "الراميد" وما غاديش

املالية وخنليوها يف التماسك اإلجتماعي؟ مبعىن آخر البد أن 
نسمي األشياء مبسمياهتا، ونقولو أبنه الوضعية الصحية ال تبعث 
على اإلرتياح، وابلتايل أنه خص يكون تظافر دايل اجلهود مجيعا 

 أغلبية ومعارضة.
 األغلبية، يفوابلتايل أنه البد أن أقول كذلك إلخواين وأخوايت 

حنن نؤمن هباذ الوطن ومستقبل هاذ الوطن، ولكن ال نؤمن 
ابلدكتاتورية العددية، ألن النموذج األمثل هو اإلمجاع دايل 
اللجنة، كيفما قال أخي ورفيقي اإلبراهيمي فيما خيص هاذ القضية 
هاذي دايل اإلمجاع. كان النقاش حاد وصريح ومسينا األشياء 

اك تعديالت ولكن، احنا يف األصالة مبسمياهتا، وكانت هن
واملعاصرة استحضران الوفود اللي زارتنا وجاتنا وانقشنا معها. ولكن  
كذلك البد أن نستحضر كذلك الفقيد الشهيد الدكتور بناين 
الناصري، رمبا جمموعة دايل النقابيني كيعرفوه، هذا الدكتور بناين 

اص، ل القطاع اخلالناصري كان هو الكاتب العام دايل النقابة داي
والذي مات يف ظروف سيئة جدا، ما كانتش عندو التغطية 
الصحية، وابلتايل البد أن نستحضر كذلك هاذ القضية هادي 
ألن البد إذا كنا ابلفعل يهمنا هذا الوطن، علينا أن نستحضر 

 كد للسيد الوزير، مزاينمهوم هذا الوطن.ولكن كذلك وبغيت أن
أنه املشكل دايل التقاعد اللي ما زال خصو جيينا وانقشو ونذاكرو 
ألنه بعض الفئات مهتمة ابلتقاعد ابلفعل، ولكن بعض الفئات 

 ما عندهاش تقاعد ابلنسبة هلاد النظام.
نقطة أخرى أساسية، هو أنه الصندوق الوطين للضمان 

ري مل مسؤولية دايل تدباإلجتماعي، هو صندوق اللي غادي يتح
دايل هاذ النظام، ولكن السيد الوزير خص اإلخوان واألخوات 

 laدايل  polyclinique 84يعرفو واملواطن يعرفو أنه كاينة 
cnss  ،تشتغل خارج الضوابط القانونية. ما هو املسارغري قانونية 

 les polycliniques de laوما هو املصري دايل هادوك 
cnss ألنه ال يعقل أنه هاذ ،les polycliniques  منذ زمن

 ومها كيشتغلوا خارج الضوابط.
أان بغيت أنكد واحد القضية اللي هي مهمة واللي أساسية،  
كيفما قال السيد الوزير وأان متفق معاه، هاد القضية دايل الصحة 
ما تكونش فيها املزايدات، ولكن راه كاين هناك الشطط كذلك 

عمال السلطة من بعض املسؤولني، أمتىن صادقا أن يف است
 نستحضر هذا وشكرا.
 السيد رئيس اجللسة:

السيد النائب راكم استنفذمت الوقت شكرا. منر اآلن إىل تدخل 
فريق التجمع الدستوري، السيد النائب احملرتم السيد بوسلهام 

 الديش. تفضل السيد النائب.
 النائب السيد بوسلهام الديش:

  الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني.بسم هللا
 السيد الرئيس احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمون،
 أخوايت إخواين النواب احملرتمني،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريق التجمع الدستوري، 
املتعلق بنظام  51.89وذلك يف إطار مناقشة مشروع قانون رقم 

ألساسي عن املرض اخلاص بفئات املهنيني التأمني اإلجباري ا
والعمال املستقلني واألشخاص غري األجراء الذين يزاولون نشاطا 

 خاصا كما أحيل من جملس املستشارين.
إننا يف فريق التجمع الدستوري، ال يسعنا إال أن ننوه بتنزيل 
مضامني هذا املشروع قانون يف هذه الظرفية ابلذات ليكون لبنة 

كمال صرح التغطية الصحية ببالدان يف وقت جديدة الست
أضحت هاجس كل املتدخلني يف بلورة السياسات العمومية 
املتعلقة ابلصحة والتأمني عن املرض. اليوم حنن بصدد توفري 
التغطية اإلجتماعية بنظام التأمني اإلجباري األساسي عن املرض 
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لفئات تشكل عصب احلل يف تقدمي اخلدمات األساسية خصوصا 
منها اإلجتماعية للمواطن املغريب، وال ميكن للمؤسسة التشريعية 
إال أن جتمع على تنزيل وإخراج وتطبيق سليم هلذا القانون، ألنه 

مليون مستفيد  88يهم عددا مهما من املواطنني يقدرون اليوم ب
ينتمون لقطاعات الصحة والفالحة والتجارة والنقل والصناعة 

 الذين ميارسون أنشطة مدرة للدخل. التقليدية، هذا إضافة إىل
إن تكريس مبدأ احلق يف العالج والولوج إىل اإلستشفاء مرتبط 
أساسا بتوسيع نطاق التغطية الصحية، ولعل التنزيل السليم 

الذي ينص صراحة على  48ملقتضيات الدستور خاصة الفصل 
حق املواطن املغريب يف الصحة والتطبيب يظل من بني أهم 

الرهاانت اليت جيب على احلكومة رفعها وحتقيقها، التحدايت و 
وذلك من خالل مضاعفة اجلهود فيما خيص أجرأة نظام التأمني 
اإلجباري عن املرض والتقدم يف تعميم نظام املساعدة الطبية 

هو مبثابة  51.89خصوصا إذا علمنا أن هذا املشروع قانون رقم 
من ساكنة  %41قيمة قانونية مضافة ومؤطرة لتأمني حوايل 

 املغرب حسب آخر إحصاء للمندوبية السامية التخطيط.
 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء احملرتمون،
 أخوايت إخواين ايلنواب احملرتمني،

وعيا منا يف فريق التجمع الدستوري أبمهية تعميم وتوسيع 
نظام التغطية الصحية ليشمل كل شرائح اجملتمع املغريب، 

هات والصعوابت اليت اعرتضت هؤالء واستشعارا لكل اإلكرا
 ،املهنيني والعمال املستقلني واألشخاص غري األجراء يف السابق

 فإننا حنرص على أن خترج النصوص التطبيقية واملراسيم التنظيمية
هلذا املشروع قانون إىل حيز الوجود يف أقرب اآلجال، ويف إطار 

ادئ حكامة وحسن سري املؤسسات ورغبة منا يف اعتماد مب
الشفافية وربط املسؤولية ابحملاسبة ودرءا لكل اإلختالالت اليت مت 

بري تسجيلها يف السابق، فإننا ننوه مبقاربة احلكومة القاضية مبنح تد

هذا النظام املتعلق ابلتأمني اإلجباري األساسي عن املرض هلاته 
الفئات إىل الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي، وذلك بكيفية 

ن ابقي األنظمة األخرى على ختصيص نفس سلة مستقلة ع
العالجات اليت يكفلها نظام التأمني ابلصندوق السالف الذكر، 
إن هذا املشروع قانون الذي نناقشه اليوم والذي حظي إبمجاع كل 
السيدات والسادة أعضاء جلنة القطاعات اإلجتماعية هو مشروع 

ة أيضا، ة اجملاليقانون تضامين ومعزز ملبدأ التماسك ومقر للعدال
إذ أنه سيمكن من تغطية صحية شاملة لفئات عريضة من هؤالء 
املهنيني والعمال املستقلني واألشخاص غري األجراء يف خمتلف 
جهات وربوع اململكة. ويف هذا اإلطار نطالب ونلح على احلكومة 
أن تعمل قدر اإلمكان على مراعاة مبدأ التوازن والوقوف عند كل 

نه ني الفئات املعنية هبذا املشروع، خصوصا إذا علمنا أالتفاواتت ب
إضافة إىل األطباء وأطباء األسنان والصيادلة واحملامني فإنه 
سيشمل أيضا الفالحني والتجار واحلرفيني والصناع التقليديني 
واملمارسني واملزاولني ألنشطة مدرة للدخل، لذلك ابت من الالزم 

ة ع وضمان تغطية صحية شاملواملفروض الدفاع عن حقوق اجلمي
 يف مستوى الطموحات والتطلعات.

 السيد الرئيس احملرتم،
 السادة الوزراء احملرتمون،

 أخوايت إخواين ايلنواب احملرتمني،
إننا يف فريق التجمع الدستوري، نثمن وننوه مبضامني وأهداف 

املتعلق بنظام التأمني اإلجباري  51.89مشروع قانون رقم 
ملرض اخلاص بفئات املهنيني والعمال واملستقلني األساسي عن ا

واألشخاص غري األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا كما أحيل 
من جملس املستشارين، ونظرا للعديد من املكتسبات اإلجيابية اليت 
جاء حيملها، فال يسعنا يف اخلتام سوى اإلشادة بفلسفته واإلخنراط 

ل املغاربة ة ببالدان، لتشمل كيف إمتام مشروع وورش التغطية الصحي
يع حبول هللا تعاىل، آملني أن تتعزز الرتسانة القانونية الوطنية مبشار 
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قوانني من هذا القبيل.ألجل ذلك، فإننا نعرب عن تصويتنا 
ابإلجياب لصاحل هذا املشروع قانون، شكرا على حسن إصغائكم 

 والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.
 جللسة:السيد رئيس ا

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للفريق اإلستقاليل للوحدة 
 والتعادلية، فليتفضل السيد النائب احملرتم السيد احلسني أزوكاغ.

 النائب السيد احلسني أزوكاغ:
 بسم هللا الرمحن الرحيم.

 السيد الرئيس،
 السيدات والسادة الوزراء،

 أيها احلضور الكرمي، 
خل يق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية التديسعدين إبسم الفر 

املتعلق بنظام التأمني  51.89اليوم يف إطار مناقشة القانون رقم 
اإلجباري األساسي عن املرض اخلاص بفئة املهنيني والعمال 
املستقلني واألشخاص غري األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. 

يت قادها لية اليف هذا الصدد، ال بد من التذكري ابحملطات النضا
الفريق اإلستقاليل سواء كان داخل احلكومة أو خارجها يف تتبع 
وترسيخ احلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية، ومن ضمنها احلق يف 
الصحة استلهاما ملضامني العهد الدويل للحقوق اإلقتصادية 
واإلجتماعية وكذلك اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وكذلك 

 ومنها الصحة والرفع. 82تدامة أبهدافها ألهداف التنمية املس
فبطبيعة احلال كان دائما الفريق اإلستقاليل يعين يدافع عن 
الصحة ضد كل ما ميكن أن يطال هذا احلق، هذا املشروع الذي 
له أمهيته القصوى ألنه يهم شرائح جمتمعية كانت حمرومة من حق 

اعية، مأساسي من احلقوق وهو التغطية الصحية واحلماية اإلجت
وهي فئة املهنيني والعمال املستقلني واألشخاص غري األجراء الذين 
يزاولون نشاطا خاصا. وال شك السيد الوزير احملرتم، أن قيمة 
املشروع عكسته مدة النقاشات وطبيعتها وفحواها داخل جملس 

املستشارين والذي كان إلخواننا يف الفريق اإلستقاليل هبذا اجمللس 
ة ومهمة سامهت بشكل كبري يف جتويد مضمون تعديالت جوهري

 هذا القانون و كذلك اآلليات اليت ستسعى لتنفيذه.
وحنن اليوم يف الفريق اإلستقاليل مبجلس النواب، وبناء على 
مسامهتنا يف النقاش داخل اللجنة إلعطاء املشروع نفسا أقوى من 

 يخالل املالحظات اليت تقدمنا هبا، فإننا يف هذا التدخل الذ
نريده أن يعكس توجيهات الفريق اإلستقاليل خبصوص هذا 

 املوضوع الذي ال ختفى أمهيته.
 السيد الرئيس احملرتم،

إننا يف الفريق اإلستقاليل نسجل بكل ارتياح مضامني هذا 
املشروع انطالقا من قناعتنا أبنه يشكل نقطة حتول يف مسار 

والضمان  احلماية اإلجتماعية ببالدان والتغطية الصحية
اإلجتماعي، حيث مبوجبه ستتمكن فئة عريضة تشكل ما يناهز 

مليون مستفيد مع  81من الساكنة املغربية أي  %49عن 
احتساب عائالهتم من اإلستفادة من التغطية الصحية، حيث 
سيشمل مهنيي الصحة يف القطاع اخلاص من أطباء وصيادلة 

 فالحة أو قطاعواألشخاص الذين ميارسون بقطاع التجارة أو ال
النقل أو الصناعة التقليدية، وكذلك األشخاص غري األجراء الذين 
ميارسون حلساهبم اخلاص نشاطا مدرا للدخل شريطة أال يكونوا 
 خاضعني ألي نظام آخر للتأمني اإلجباري األساسي عن املرض.
 ويف هذا اإلطار، البد من التذكري ابملبادرة التشريعية اليت تقدم

رمي ق اإلستقاليل خالل الوالية التشريعية السابقة، واليت تهبا الفري
ة إىل تعميم التغطية الصحية على فئة الرايضيني والرايضيات كمرحل

أوىل يف أفق التعميم على ابقي الفئات األخرى بصفة تدرجيية، 
وهذا دليل فعلي وملموس على سعي فريقنا اإلستقاليل للوحدة 

ي دستور يف بعده اإلجتماعي وهوالتعادلية لتنزيل مضامني ال
املبادرة اليت لقيت إمجاعا لدى كل أعضاء جلنة القطاعات 
 اإلجتماعية السابقة، ولكن لألسف مت رفضها من طرف احلكومة.
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 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

إن أمهية هذا املشروع وتعاملنا اإلجيايب معه، تفرض علينا 
يت بني نية للوثيقة التقدمي املالحظات خبصوص اهلندسة القانو 

أيدينا حيث أن تعمل احلكومة على إشراك الفاعلني اإلجتماعيني 
وليس استشارة كما سبق أن ذكران وحتدثنا داخل اللجنة، كما 

الذي يقول أبنه تعمل  84ينص الدستور يف فصله األول والفصل 
املؤسسات العمومية من أجل إشراك الفاعلني اإلجتماعيني لوضع 

 نفيذ السياسات العمومية؛وتقييم وت
أما املؤاخذة الثانية وهي غياب أي إشارة ألجل استصدار 
النصوص التنظيمية اليت ترهن املشروع أحياان وتعرقل تنزيلها إىل 
حيز التنفيذ، وهذا منهج لألسف إذا ما مت التغاضي عنه سيفرغ 
النص من حمتواه اإلجتماعي والسياسي املنشود، وهو ما يتطلب 

ال حميد عنهما:األول يرمي إىل إشراك الفاعلني والفرقاء عند أمرين 
وضع النصوص التنظيمية وصياغتها وكذا تقييدها أبجل حمدد يلزم 
ويضمن استصدارها خاصة وأن هذه النصوص التنظيمية هتم جل 

نص تطبيقي.  87املقتضيات اليت جاء هبا املشروع واليت جتاوزت 
ملشروع أن ة اليت ال ميكن هلذا اهذه النصوص التنظيمية والتطبيقي

يرى النور دون إخراجها إىل حيز التطبيق كما تنص على ذلك 
 من هذا املشروع. 42املادة 

 السيدات والسادة احلضور،
إن إجناح هذا املشروع رهني أساسا بتأهيل وإصالح املنظومة  

الصحية يف مشوليتها كسياسة عمومية، ولذلك ال بد من التذكري 
اع الصحة ولألسف ال زال معتال ومتدهورا أمام ضعف أبن قط

امليزانية املخصصة للقطاع وكذلك املوارد البشرية واليت ال تتجاوز 
من امليزانية  %9يعين القيمة اإلمجالية املخصصة هلذا القطاع 

العامة، مما يتوجب العمل على احلد من اإلختالالت التنظيمية 
نقص  يعاين هذا القطاع منللبنيات االستقبالية للصحة، حيث 

حاد ومهول يف البنيات التحتية ويف وسائل التطبيب واملوارد 
 البشرية عالوة على ضعف التجهيزات واللوجيستيك.

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
كانت هذه جمموعة من التخوفات واليت سبق أن طرحناها 

مدقق، حيث كان مهنا الوحيد هو إاثرة انتباه داخل اللجنة بشكل 
احلكومة للمشاكل واملعيقات اليت قد تعيد نفس جتربة نظام 
املساعدة الطبية "الراميد" الذي مل يفي حلد اآلن ابألهداف املتمثلة 

 يف تغطية صحية عادلة شاملة ومنصفة.
رغم كل هذه املالحظات، فأن الفريق اإلستقاليل سيصوت 

ى هذا املشروع كما عرب عن ذلك خالل إجتماع ابإلجياب عل
اللجنة اإلجتماعية: أوال ابعتباره يشكل خطوة حنو مسار تعميم 
التغطية الصحية األساسية واحلماية اإلجتماعية؛ واثنيا لقناعتنا 
التامة ببعده اإلجتماعي واحلقوقي؛ واثلثا إلمياننا الراسخ أبنه ال 

رار صحية ذات اجلودة بدون إقميكن حتسني الولوج إىل اخلدمات ال
تغطية صحية شاملة لفائدة مجيع املواطنات واملواطنني مبختلف 

 شرائحهم وفئاهتم.
ونعترب أنه هذا املشروع ال حمالة يعين تيجي يف سياق عرف 
فيه اجملال اإلجتماعي تراجعا، وأهم السمات البارزة اليت يتسم هبا 

بئا  وكذلك اعتباره عهي اإلنصياع إلمالءات صندوق النقد الدويل
على امليزانية العامة للدولة، ونعتقد أنه العبء الذي جيب أن يكون 
عبئا علينا كمغاربة وكمنتخبني هو املرض واجلهل. والسالم عليكم 

 ورمحة هللا تعاىل وبركاته.
 السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد النائب للفريق احلركي. الكلمة اآلن.. فلتتقدم السيدة 
 بة احملرتمة السيدة ليلى أحكيم، تفضلي السيدة النائبة.النائ
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 النائبة السيدة ليلى أحكيم:
 بسم هللا الرمحن الرحيم.

تكريسا ملبدأ املناصفة، السيد الرئيس، السادة الوزراء، 
السيدات والسادة النواب، يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم الفريق 

وع القانون رقم احلركي إلبداء وجهة نظران وموقفنا من مشر 
يتعلق ابلتأمني اإلجباري األساسي عن املرض، اخلاص  51.89

بفئة املهنيني والعمال املستقلني واألشخاص غري األجراء الذين 
 يزاولون نشاطا خاصا.

يف هذا الصدد، البد من اإلشارة إىل أن هذا املشروع قانون 
يشكل أهم األوراش اإلصالحية الكربى حيث يندرج يف إطار 

وسيع نطاق التغطية الصحية األساسية، بغية تعميم اإلستفادة ت
منها، كما أنه أييت من أجل تعزيز الرتسانة القانونية اهلادفة إىل 

 تقنني وتطوير املنظومة الصحية.
 السيد الرئيس،

لقد جاء هذا املشروع قانون استكماال ملسلسل تعميم 
ها بلدان رط فياإلستفادة من التغطية الصحية األساسية الذي اخن

بتفعيل نظام التأمني اإلجباري  7119والذي انطلق منذ غشت 
األساسي عن املرض لفائدة األجراء ابلقطاعني العام واخلاص 

، إضافة إىل 7187وتعميم نظام املساعدة الطبية ابتداء من سنة 
دخول نظام التأمني اإلجباري عن املرض اخلاص ابلطلبة حيز 

 .7189ر التنفيذ يف فاتح أكتوب
لذلك كان من الضروري اإلخنراط يف إصالح هذا القطاع عن 
طريق وضع إطار قانوين ينظم التأمني اإلجباري األساسي عن 
املرض اخلاص بفئات املهنيني والعمال املستقلني واألشخاص غري 
األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، واملوجه إىل ما يزيد عن 

طاع ني مهنيي الصحة يف القمن املستفيدين يتوزعون ب 41%
اخلاص؛ أطباء وأطباء أسنان وصيادلة واألشخاص الذين يزاولون 
بقطاع التجارة أو الفالحة أو قطاع النقل أو الصناعة التقليدية 

وكذلك األشخاص اآلخرين غري األجراء، والذين ميارسون حلساهبم 
اخلاص نشاطا مدرا للدخل، شريطة أن يكونوا غري خاضعني ألي 

ظام آخر للتأمني اإلجباري األساسي عن املرض. ولإلشارة فإن ن
هذه الفئات ستستفيد من نفس سلة العالجات اليت يكفلها 
التأمني الصحي اإلجباري عن املرض احملددة لدى الصندوق 
الوطين للضمان اإلجتماعي، الذي سيعهد إليه تدبري النظام 

سب الفئات يف حشريطة أداء املستفيدين ملسامهة حتدد بشكل جزا
 واملهن والقدرة املادية للمستفيد، واليت سيتم حتديدها يف النصوص

 التطبيقية اليت سيتم اإلتفاق عليها.
 السيد الرئيس،

إن هذا الورش اإلجتماعي الكبري الذي يهدف إىل تكريس 
احلق يف الصحة وجتسيد مبادئ التضامن واملساواة يف الولوج 

ة من حتداي كبريا يستوجب املواكب خلدمات صحية جيدة، سيشكل
رية، خالل توفري البنيات التحتية والتجهيزات البيوطبية واملوارد البش

حيث أن انتظارات وإكراهات الصحة كثرية جدا على امتداد 
الرتاب الوطين. فرغم اجملهودات املبذولة من طرف احلكومة فإن 

ث ميكن يالواقع حيبل ابلعديد من اإلشكاالت واإلنشغاالت، حب
القول أبن هذا القطاع يشكو من معضالت تتجسد ابألساس يف 
نقص موارده البشرية خاصة األطباء واملمرضني، كما أن حجم 
اهلشاشة ماثل بشكل صارخ خبصوص التجهيزات الطبية وإشكالية 
الولوج إىل املؤسسات اإلستشفائية واملشاكل املرتبطة 

 ة.لذلك فمن أجلابملستعجالت وعدم توازن اخلريطة الصحي
أجرأة هذا النظام وتفعيله، جيب العمل على وضع برانمج إلعادة 
هيكلة املستشفيات واملراكز الصحية، خصوصا يف العامل القروي 

 واملناطق النائية.
 السيد الرئيس،

إننا وإذ نثمن إخراج هذا املشروع قانون لفائدة فئة ظلت 
سني ل على حتتعاين احلرمان من التغطية الصحية، كما سيعم
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ترتيب بالدان يف مؤشرات التنمية، فإننا ندعو احلكومة إىل: أوال 
التعجيل إبصدار النصوص التنظيمية الالزمة لتنزيل مقتضيات هذا 
املشروع قانون؛ فتح قنوات احلوار املباشر مع ممثلي الفئات املعنية 
هبذه التغطية لتحديد الفئات املستهدفة؛ اعتماد مبدأي التدرج 

إللزامية لإلستفادة من هذا احلق جملموع الفئات املهنية وا
املستهدفة؛ توفري املوارد البشرية املؤهلة والضرورية إلجناح هذه 
املبادرة؛ ضرورة اخنراط كافة القطاعات احلكومية يف أتطري خمتلف 

 الفئات املستهدفة عند التنزيل.
 السيد الرئيس،

سيسد  ىل حيز الوجود ألنهإننا ننوه خبروج هذا املشروع قانون إ
الفراغ القانوين املسجل يف هذا النطاق، ويندرج كذلك يف إطار 
التدابري الرامية إىل احلفاظ على صحة املواطنني، لذلك نصوت 
عليه يف الفريق احلركي ابإلجياب، شكرا والسالم عليكم ورمحة هللا 

 تعاىل وبركاته.
 السيد رئيس اجللسة:
تتقدم حملرتمة، الدور اآلن للفريق اإلشرتاكي فلشكرا السيدة النائبة ا

 السيدة النائبة احملرتمة السيدة مينة الطاليب.
 النائبة السيدة مينة الطاليب:

 السيد الرئيس احملرتم،
 السادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات النائبات السادة النواب احملرتمون،
ملوقر، ا يشرفين إبسم الفريق اإلشرتاكي أن أقف أمام جملسكم

املتعلق ابلنظام أو نظام  51.89ملناقشة مشروع القانون رقم 
التأمني اإلجباري األساسي عن املرض اخلاص بفئات املهنيني 
والعمال املستقلني واألشخاص غري األجراء الذين يزاولون نشاطا 
خاصا، والذي تفاعلنا إجيابيا معه نظرا ألمهيته ولعالقته ابلنسبة 

ائح متنوعة من املواطنات واملواطنني الذين ال لفئات عريضة وشر 
يتوفرون على تغطية صحية، الذين طال انتظارهم إلخراج هذا 

القانون إىل الوجود، والرامي كذلك إىل حتديد القواعد اخلاصة هبذه 
التغطية وتوفري نفس سلة العالجات واخلدمات الصحية اليت 

ددة لدى يكفلها التأمني الصحي اإلجباري عن املرض احمل
الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي، واعتبار إسناد تدبري هذا 
النظام للصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي هو نقطة إجيابية 

 ومهمة لضمان التتبع وإجناح املبادرة.
وإذ نسجل إبجياب، أن هذا القانون مل حيدد سقفا للتعويض 

ا فيها راض مبعن املرض، كما أنه يعوض املنخرطني على مجيع األم
السابقة عن اتريخ اإلخنراط يف هذا التأمني. وابملقابل نسجل أتخر 
صدور هذا القانون كان ألسباب تعود للوزارة وليس بسبب 
الفاعلني السياسيني كما حياول البعض أن يروج لذلك. ونسجل  
كذلك حتفظنا ربط هذا القانون بقانون املعاشات مما يستوجب 

املعاشات الذي قد جيعل منه قانوان مع  التسريع إبخراج قانون
 وقف التنفيذ.
 السيد الوزير،

حنن كفريق اشرتاكي نعترب أن من بني املبادئ اليت انضلنا من 
أجلها وما زلنا مستمرين يف مشواران النضايل رفقة املناضلني 
الغيورين والشرفاء والنقاابت والفاعلني اجلمعويني، هي صون 

مفهومها الشمويل، فال ميكن أن نربط هذا العدالة اإلجتماعية يف 
القانون بقانون املعاشات، وال ميكن إغفال فئات واسعة السيد 
الوزير، كاجلالية املغربية العاملة يف البلدان العربية وبلدان دول 

 اخلليج من اإلستفادة من هذا القانون.
وللتأكيد نؤمن بصفتا وبصفتنا حزاب اشرتاكيا، بدور الدولة 

ة للحقوق اإلجتماعية واملنظمة هلا وعلى رأس هذه احلقوق احلامي
احلق يف الصحة اليت ال زالت تؤرق حياة املواطن املغريب نظرا لغالء 
مصاريف الولوج هلا واالستفادة منها وعدم توفره على أي تغطية 
صحية، سيما ابلنسبة للفئات املعنية هبذا القانون. فاملواطنة 
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كني هذه الفئات من التمتع ابحلق الكاملة تتجسد من خالل مت
 من الدستور.48يف الصحة الذي هو حق دستوري طبقا للمادة 

لذلك السيد الوزير، فإن مشروع القانون موضوع التصويت 
عنية اليوم، نعتربه يف الفريق اإلشرتاكي مكسبا وطنيا هلذه الفئات امل

به وكذلك سيسجل يف سجل هذه احلكومة ويف هذا الشهر 
بارك، وإن كنا قد سجلنا داخل اللجنة جمموعة من املالحظات امل

وتقدمنا مبجموعة من التعديالت املهمة لبعض مواده بغية جتويده، 
إال أنه نظرا التزامنا األخالقي مع األغلبية، وحفاظا منا كفريق 
اشرتاكي على ضرورة التسريع إبخراج هذا القانون إىل الوجود الذي 

ه رغم لفئات، فإننا قرران التصويت سياسيا عليطاملا انتظرته هذه ا
 عدم اقتناعنا واتفاقنا مع بعض بنوده.

لذلك السيد الوزير، وإمياان منا أبن هذا املشروع هو مبثابة 
قانون اإلطار، وأن تنزيله بواسطة املراسيم اخلاصة بكل فئة سيكون 
 هو الكفيل مبعاجلة بعض النواقص والتناقضات الواردة فيه، سيما
أنكم أكدمت السيد الوزير، أثناء تقدميكم هلذا املشروع أمام جلنة 
القطاعات اإلجتماعية على املقاربة التشاركية يف وضع املراسيم مع  
كل فئة على حدة من الفئات املعنية به، وحنن كفريق اشرتاكي 
سنكون مسامهني يف جتويد هذا املشروع من خالل ما خيوله لنا 

ياتنا لكم يف تقدمي مقرتحات القوانني. وتوص الدستور كفريق نيايب
السيد الوزير، كفريق اشرتاكي من أجل إجناح هذه املبادرة اجلادة 
البد من إيالء أمهية خاصة للبنية التحتية وتوفري التجهيزات 
البيوطبية وكذلك توفري املوارد البشرية الكافية وظروف وشروط 

 مزاولتها ملهامها.
لسيد الوزير، أنكم ستعتمدون مبدأ نعلم كفريق اشرتاكي ا

التدرج يف تفعيل هذا القانون، لكن مع ضرورة حتديد سقف زمين 
لتطبيقه واستفادة مجيع الفئات املهنية منه، وكذلك ضرورة وضع 

ات آليات للمراقبة والتتبع والتقييم لضمان جناعته ومتكني كل الفئ
 وزير.د اللإلستفادة منه ودون استثناء. شكرا لكم، شكرا السي

 السيد رئيس اجللسة:
شكرا للسيدة النائبة احملرتمة، الدور اآلن للمجموعة النيابية للتقدم 

ة واالشرتاكية يف مخس دقائق فلتتقدم السيدة النائبة احملرتمة السيد
 ثراي الصقلي.

 النائبة السيدة ثراي الصقلي:
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،
ين أن أتناول الكلمة إبسم اجملموعة النيابية للتقدم يشرف

 51.89واإلشرتاكية، لنعرب عن وجهة نظران يف مشروع قانون رقم 
املتعلق بنظام التأمني اإلجباري األساسي عن املرض اخلاص 
ابملهنيني والعمال املستقلني واألشخاص غري األجراء الذين يزاولون 

اسية شروع يعرب عن إرادة سينشاط خاص، حبيث نعترب أن هذا امل
حقيقيةجتعل املسألة اإلجتماعية من أولوايت السياسات العمومية 
ببالدان، يف أفق استكمال احلماية اإلجتماعية لكافة املواطنات 
واملواطنني يف مجيع مراحل احلياة من الطفولة إىل الشيخوخة، 

 .ةوذلك يف مجيع مناطق البالد النائية واجلبلية منها واحلضري
ونعترب أن حتقيق هذا املطلب هو إستجابة حلق أساسي من 

منذ بداية الورش  تظرومن مشروعمطلب وهو اإلنسان حقوق 
مولية. الصحية اإلجبارية والشاإلجتماعي اهلام املتعلق ابلتغطية 

هي مناسبة إذن حنيي من خالهلا السيد وزير الصحة، ومن خالله 
الذي سيهم ذوي الدخل احلكومة، على هذا املشروع الشجاع 

احملدود من فالحني وجتار صغار وصناع وصانعات تقليدايت وكذا 
العمال واملهنيني املستقلني وغريها من الفئات، وهي فئات 
إجتماعية كانت إىل وقت قريب ال تتمتع أبدىن ضماانت التغطية 

 الصحية.
كما حنيي كذلك السيدات والسادة النواب يف جلنة 

اعية، على تفاعلهم اإلجيايب مع هذا املشروع القطاعات اإلجتم
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تقدم والتصويت عليه ابإلمجاع، ما جيعلنا نعتز يف اجملموعة النيابية لل
واإلشرتاكية هبذا املشروع، هو أنه خطوة جديدة يف أفق حتقيق 
التغطية الصحية الشاملة لكافة املواطنات واملواطنني، وهذا القانون 

مليون نسمة بصفة تدرجيية  88سيشمل استفادة ما يقرب من 
أي الثلث من جمتمعنا بعدما مت توفري التغطية الصحية لفئات 
إجتماعية أخرى سواء عن طريق صندوق الضمان اإلجتماعي أو 

أو عن طريق نظام  la cnopsعن طريق الصندوق الوطين 
 التغطية "الراميد".

 ويبقى جناح هذا القانون رهني إبخراج النصوص التنظيمية
 اخلاصة بكل الفئات يف أقرب اآلجال مبقاربة تشاورية...

 السيد رئيس اجللسة:
 شيء من اهلدوء يف القاعة هللا خيليكم السادة النواب.

 النائبة السيدة ثراي الصقلي:
وتشاركية انطالقا من مسؤوليتكم السياسية ومن حسكم 

 اإلجتماعي...
 السيد رئيس اجللسة:
 تفضلي السيدة النائبة.

 النائبة السيدة ثراي الصقلي:
.. لكي تتم بلورة هذا القانون وإخراجه إىل حيز الوجود  

 واالستفادة الفعلية وامللموسة للفئات املعنية والسالم عليكم.
 السيد رئيس اجللسة:

شكرا شكرا للسيدة النائبة، واستنفدان الئحة املسجلني يف 
 ، من فضلكمإطار التدخالت. منر اآلن إىل عملية التصويت

السادة والسيدات النواب إستعمال البطاقة دايل احلضور يف 
 التصويت قدامكم اآللة اللي فيها للتعبري عن إرادتكم يف التصويت

ابالمتناع أو املعارضة أو املوافقة. وسوف يكون التصويت إلكرتوين 
يف أول جتربة داخل هاد الدورة.. وهناك بعض السادة والسيدات 

ما حّضروش معاهم البطاقة دايهلم ومبا أنه وقع اإلمجاع  النواب اللي

داخل اللجنة كنظن على أنه األمورغتكون ساهلة ولكن 
غنستعملو اآللة وكذلك األيدي، ألنه هاذي أول جتربة دايلنا يف 

 التصويت اإللكرتوين.
 للتصويت كما  الباب األول أعرض املادة األوىلذن إ

 إمجاع؛صادقت عليها اللجنة: 
 للتصويت كما صادقت عليها  2  املادة  رض أع

 إمجاع؛اللجنة:
  اع؛إمجللتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 3املادة أعرض 
  للتصويت كما صادقت عليها  4  املادة أعرض

 إمجاع؛اللجنة:
  اع؛إمجللتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 5 املادة أعرض 
  اع؛إمجللتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 6املادة أعرض 
  اع؛إمجللتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 7املادة ض أعر 
  اع؛إمجللتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 8 املادة أعرض 
  اع؛إمجللتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 9املادة أعرض 
  للتصويت كما صادقت عليها  01املادة أعرض

 إمجاع؛اللجنة:
  للتصويت كما صادقت عليها  00املادة أعرض

 إمجاع.اللجنة:
 للباب الرابع:ن ندوزو إذ
شروط ختويل احلق يف اإلستفادة من اخلدمات واإلحتفاظ به  

 وفقه وفقدانه:
 للتصويت كما صادقت عليها  12 املادة عرض أ

 إمجاع؛اللجنة:
  للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  03املادة أعرض

 إمجاع؛
  للتصويت كما صادقت عليها 04املادة أعرض

 إمجاع؛اللجنة:
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  للتصويت كما صادقت عليها  05ة املادأعرض
 إمجاع؛اللجنة:

  للتصويت كما صادقت عليها  06املادة أعرض
 إمجاع؛اللجنة:

  للتصويت كما صادقت عليها  07املادة أعرض
 إمجاع؛اللجنة:

  للتصويت كما صادقت عليها  08املادة أعرض
 إمجاع؛اللجنة:

  للتصويت كما صادقت عليها  09املادة أعرض
 إمجاع؛اللجنة:

  للتصويت كما صادقت عليها  21ملادة اأعرض
 إمجاع.اللجنة:

 الباب السادس:
 قواعد التمويل : 

 للتصويت كما صادقت عليها  20املادة عرض أ
 إمجاع؛اللجنة:
  للتصويت كما صادقت عليها  22املادة أعرض

 إمجاع؛اللجنة:
  للتصويت كما صادقت عليها  23املادة أعرض

 إمجاع؛اللجنة:
  ا صادقت عليها للتصويت كم 24املادة أعرض

 إمجاع؛اللجنة:
  للتصويت كما صادقت عليها  25املادة أعرض

 إمجاع؛اللجنة:
  للتصويت كما صادقت عليها  26املادة أعرض

 إمجاع؛اللجنة:
  للتصويت كما صادقت عليها  27املادة أعرض

 إمجاع.اللجنة:

 الباب السابع:
 االمتيازات والتحصيل والتقادم: 

 دقت عليها للتصويت كما صا 28املادة عرض أ
 إمجاع؛اللجنة:

  للتصويت كما صادقت عليها  29املادة أعرض
 إمجاع؛اللجنة:

  للتصويت كما صادقت عليها  31املادة أعرض
 إمجاع.اللجنة:

 :الباب الثامن: العقوابت 
  للتصويت كما صادقت عليها  30املادة أعرض

 إمجاع؛اللجنة:
  للتصويت كما صادقت عليها  32املادة أعرض

 إمجاع؛اللجنة:
  للتصويت كما صادقت عليها  33املادة أعرض

 إمجاع؛اللجنة:
  للتصويت كما صادقت عليها  34املادة أعرض

 إمجاع؛اللجنة:
  للتصويت كما صادقت عليها  35املادة أعرض

 إمجاع.اللجنة: 
 الباب السادس:
 أحكام ختامية:

 للتصويت كما صادقت عليها  36املادة عرض أ
 إمجاع؛اللجنة:

  يت كما صادقت عليها للتصو  37املادة أعرض
 إمجاع.اللجنة:

ة كافة الساد أعرض املشروع برمته للتصويت: إمجاع
 وشكرا لكم. النواب
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يتعلق  98.05رقم  جملس النواب على مشروع قانونصادق 
بنظام التأمني اإلجباري األساسي عن املرض اخلاص بفئة املهنيني 

نشاطا  ونوالعمال املستقلني واألشخاص غري األجراء الذين يزاول
 . شكرا لكم، نقطة نظام تفضلوا.خاصا

 النائب السيد عبد هللا بووانو، رئيس فريق العدالة والتنمية:
نشكر السيد الرئيس على إستعمال البطاقة، فقط عندان 
بعض املالحظات: املالحظة األوىل هو أنه اإلخوان أخربوا ولكن  

لشي هاذ ا كاين اللي ما جابش معاه البطاقة أرجو أن يتم تدارك
مبراسالت من طرف السيدات السادة النواب اللي ما جابوش 
البطائق، وكذلك أن نعمل ابحلضور اللي كيتبتوه رؤساء الفرق عرب 

 اللوائح دايل احلضور حىت هي اتخذوها بعني إلعتبار شكرا.
 السيد رئيس اجللسة:
 ،شكرا السيد الرئيس

د إخباره يف ونعي لقد مت مراسلة الفرق النيابية يف هذا الشأن، 
هذه اجللسة على أنه يف اجللسة القادمة إن شاء هللا سيتم التصويت 
ابلبطاقة، ونطلب من السادة النواب أن حيضروا بطاقاهتم معهم 

 من أجل احلضور ومن أجل التصويت.
منر اآلن يف إطار هاد اجللسة التشريعية ملشروع قانون رقم 

د الوزير رقمية. الكلمة للسيحتدث مبوجبه وكالة التنمية ال 68.86
 لتقدمي مشروع القانون، فليتفضل مشكورا.

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة 
 واالستثمار واالقتصاد الرقمي:

 بسم هللا الرمحن الرحيم.
 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
ع ملوقر مشرو يشرفين ويسعدين أن أعرض على جملسكم ا

إلحداث وكالة التنمية الرقمية، أعلن  68.86القانون رقم 
إحداث هذه الوكالة أمام صاحب اجلاللة امللك حممد السادس 

نصره هللا، خالل شهر يوليوز. كما أييت إحداث هذه الوكالة 
 ة:ابلنظر إىل أمهية التنمية الرقمية واليت تتجلى يف العناصر التالي

 للتكنولوجيات يف التنافسية والنمو؛ الدور املركزي - 
 الدور املركزي للتكنولوجيات احلديثة يف تغيري وحتديث وتقريب - 

 اإلدارة من املواطن؛
أمهية اإلقتصاد الرقمي يف خلق مناصب الشغل وحتسني مستوى  - 

 عيش املواطن؛
 السيد رئيس اجللسة:

لسيد لمن فضلكم شيء من اهلدوء هللا خيليكم، ليتم اإلنصات 
 الوزير، تفضلوا السيد الوزير.

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة 
 واالستثمار واالقتصاد الرقمي:

ضرورة وضع مقارابت مندجمة لنموذج تنموي جملاالت التنمية 
الرقمية ابملغرب. ويهدف مشروع هذا القانون ابألساس إىل متوقع 

جعل  جيا؛لبلدان املنتجة للتكنولو املغرب على املدى املتوسط بني ا
اإلقتصاد املغريب ذو قيمة مضافة عالية؛ مالءمة اإلطار املؤسسايت 
 مع املمارسات اجليدة على الصعيد الدويل وجمال اإلقتصاد الرقمي.
ية وستتوىل هذه الوكالة تنفيذ اسرتاتيجية الدولة يف جمال التنم

من  سري الوكالةالرقمية، كما نص عليه مشروع هذا القانون، ست
طرف جملس لإلدارة وعلى رأسها مدير عام، ويتكون جملس اإلدارة 
من ممثلني عن القطاع العام وعن القطاع اخلاص.وفيما يتعلق 
بوضعية املوارد البشرية، فقد نص مشروع القانون على اإلحلاق 

 ابلوكالة العاملني مبديرية اإلقتصاد الرقمي يف وزارة الصناعة.
 س احملرتم،السيد الرئي

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
تلكم ابختصار اخلطوط العريضة هلذا املشروع، وأغتنم هذه 
الفرصة ألتقدم خبالص الشكر ألعضاء جلنة القطاعات اإلنتاجية 
مبجلسكم املوقر على جتاوهبم اإلجيايب، ومسامهتهم البناءة يف إغناء 
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، كما كان عليه األمر مشروع هذا القانون راجيا أن ينال رضاكم
ابإلمجاع داخل هذه اللجنة. والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل 

 وبركاته.
 السيد رئيس اجللسة:

ب شكرا السيد الوزير، لقد مت توزيع التقرير ابلنسبة جلميع النوا
فرق نيابية  9واطّلعوا عليه. وبذلك أفتح ابب املناقشة وتقدم 

 خل؟مية، حىت حد ما غيدّ بطلب، نبتدئ بفريق العدالة والتن
إذن منر مباشرة إىل عملية.. الفريق اإلستقاليل للوحدة 
والتعادلية، واش؟ الرائسة توصلت، من فضلكم، من فضلكم.. 
الرائسة توصلت خبمسة طلبات.. شيء من اهلدوء هللا خيليكم، 
الرائسة توصلت خبمسة دايل الطلبات دايل املناقشة غادي نذكرو 

؟ غاديش يّدخل يقول. نبداو بفريق العدالة التنميةالفرق واللي ما 
ليس هناك تدخل. فريق األصالة املعاصرة؟ وإذن مت إتفاق على 

 أنه لن يكون هناك مناقشةابلنسبة هلاذ هذا القانون.
 إذن منر إىل عملية التصويت:

 الباب األول: التسمية والغرض:
 للتصويت كما صادقت عليها  0املادة عرض أ

 ع؛إمجا اللجنة:
  للتصويت كما صادقت عليها  2املادة أعرض

 إمجاع.اللجنة:
 الباب الثاين: املهام:

 للتصويت كما صادقت عليها  3املادة عرض أ
 إمجاع.اللجنة:

 الباب الثالث: أجهزة اإلدارة والتسيري:
 للتصويت كما صادقت عليها  4املادة عرض أ

 إمجاع؛اللجنة:
  للتصويت كما صادقت عليها  5املادة أعرض

 إمجاع؛جنة:الل

  للتصويت كما صادقت عليها  6املادة أعرض
 إمجاع؛اللجنة:

  للتصويت كما صادقت عليها  7املادة أعرض
 إمجاع؛اللجنة:

  للتصويت كما صادقت عليها  8املادة أعرض
 إمجاع؛اللجنة:

  للتصويت كما صادقت عليها  9املادة أعرض
 إمجاع.اللجنة:

 الباب الرابع: التنظيم املايل:
 للتصويت كما صادقت عليها  01 املادةعرض أ

 إمجاع؛اللجنة:
  للتصويت كما صادقت عليها  00املادة أعرض

 إمجاع.اللجنة:
 الباب اخلامس: املستخدمون:

 للتصويت كما صادقت عليها  02املادة عرض أ
 إمجاع.اللجنة:

 الباب السادس: أحكام ختامية وتقنية:
 للتصويت كما صادقت عليها  03املادة عرض أ

 ؛إمجاعاللجنة:
  للتصويت كما صادقت عليها  04املادة أعرض

 إمجاع؛اللجنة:
  للتصويت كما صادقت عليها  05املادة أعرض

 إمجاع؛اللجنة:
 أعرض مشروع القانون برمته للتصويت: اإلمجاع.

حتدث  60.06مشروع قانون رقم  جملس النواب علىصادق 
 شكرا السيدات والسادة النواب .مبوجبه وكالة التنمية الرقمية

 شكرا. رفعت اجللسة.و 
 


