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 واألربعني السابعةحمضر اجللسة 
 
 م(.4192نونرب  94) 9241صفر  42اإلثنني : التاريخ
  رئيس جملس النواب. السيد احلبيب املالكي: الرائسة

مساء  السادسةابتداء من الساعة  دقيقة عشرون :التوقيت
 .اخلمسنيوالدقيقة 

جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على مشروع  جدول األعمال:
واملتعلق إبحداث نظام للمعاشات لفائدة  11.99قانون رقم 

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

 :جللسةارئيس  رئيس جملس النواب، السيد احلبيب املالكي
بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 

 .املرسلني

 السيد الوزير،

 .السيدات والسادة النواب

خيصص جملس النواب جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على    
واملتعلق إبحداث نظام للمعاشات  11.99مشروع قانون رقم 

ألجراء الفائدة فئات املهنيني والعمال املستقلني واألشخاص غري 
 .مادة 92الذين يزاولون نشاطا خاصا، وهذا املشروع يضم 

 .الكلمة للسيد الوزير لتقدمي مشروع القانون

 :الشغل واإلدماج املهين السيد حممد يتيم وزير

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على رسول هللا وآله 
 وصحبه أمجعني،

 السيد رئيس اجمللس احملرتم،

 سادة النواب احملرتمني،السيدات وال

يطيب يل ويشرفين أن أتقدم أمام جملسكم املوقر مبشروع القانون    
إبحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات املهنيني  11.99رقم 

والعمال املستقلني واألشخاص غري األجراء الذين يزاولون نشاطا 
من  4192غشت  4خاصا، والذي أحيل على جملسكم بتاريخ 

 .4192غشت  4ستشارين بعد املصادقة علي  يوم قبل جملس امل

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يعترب هذا املشروع من أهم املشاريع االجتماعية اهلادفة إىل تعزيز    
وتدعيم منظومة احلماية االجتماعية ببالدان والرقي والنهوض 
ابلوضعية االجتماعية واالقتصادية لفئات عريضة من العمال، 
والسيما فئة غري الوزراء واملستقلني واملهنيني الذين ال يستفيدون 

 .من أي تغطية رغم الربامج والتدابري اليت مت وضعها يف السابق

وامسحوا يل يف البداية أن أذكركم أبن مشروع القانون املعروض     
 على جلنتكم املوقرة، يندرج يف إطاراجملهودات املبذولة لتفعيل

كومية اليت تعهدت اها احلكومة يف إطار الربانمج اإللتزامات احل
، وكذا الربانمج احلايل 4192إىل  4194احلكومي للفرتة ما بني 

واهلادفة ابألساس إىل توسيع التغطية  4149-4192لفرتة 
اإلجتماعية والصحية لتشمل بصفة تدرجيية ابقي الفئات غري 

 .املشمولة اهذه التغطية

املعروض  11.99أن مشروع القانون رقم  وجتدر اإلشارة إىل      
على أنظاركم، قد مت إعداده من قبل جلنة وزارية ضمت ممثلي وزارة 
الشغل واإلدماج املهين، وزارة اإلقتصاد واملالية، وزارة الصحة، وزارة 
الصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي والتضامين، ووزارة 

ىل د الرقمي، ابإلضافة إالصناعة واإلستثمار والتجارة واإلقتصا
الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي وهيئة مراقبة التأمينات 
واإلحتياط اإلجتماعي ومصاحل رائسة احلكومة، مما ساعد على 
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التنسيق بني مجيع القطاعات اليت هلا عالقة مباشرة مع الفئات 
 .املعنية لوضع منظومة مالئمة هلم

 4192يناير  2نعقد بتاريخ وقد صادق اجمللس احلكومي امل      
املتعلق ابلتأمني اإلجباري  11.99ابملوازاة مع مشروع القانون رقم 

األساسي عن املرض لفائدة هذه الفئة، والذي نشر ابجلريدة 
. كما أحيل على جملس 4192يوليوز 94الرمسية بتاريخ 

، ومتت مناقشت  من قبل جلنة 4192يناير  49املستشارين بتاريخ 
والتخطيط والتنمية اإلقتصادية خالل أربع جلسات، ومت املالية 

إدخال عدد من التعديالت علي  قبلت  احلكومة مث صادق علي  
. أما بعض التعديالت األخرى 4192غشت  44اجمللس بتاريخ 

ة اليت مل تقبلها احلكومة فتبني أهنا حتتاج إىل إجراء دراسات إضافي
نظومة   وأتثريها على امللبيان آاثرها على النظام وعلى جاذبيت

بصفة عامة، وقد أسفرت دراست  كما قلت من طرف اللجنة من 
طرف جلنة املالية يف جملسكم على املصادقة علي  ابإلمجاع وذلك 

 .4192أكتوبر  42بتاريخ 

وأغتنم هذه الفرصة لكي أنوه ابهتمام أعضاء جلنة املالية       
ال يف م وإسهامهم الفعوالتنمية اإلقتصادية ابملشروع ومسامهته

مناقشت ، وحرصهم على وضع قواعد سليمة ومتينة لنظام 
املعاشات اخلاص اهذه الفئة من أجل توفري تغطية اجتماعية خاصة 
اهم، ابإلضافة إىل عدد من املالحظات والتخوفات املرتبطة مبآل 
وتطبيق هذا املشروع، وقد أكدان هلم أننا سنظل منفتحني على 

لس من أجل أن جررج هذا ننز ل ونفع ل مقتضيات احلوار مع اجمل
هذا القانون بعد أن يتم اعتماد وإخراج املراسيم التنظيمية 
أوالنصوص التنظيمية ل  لكي جررج  يف أحسن حلة، وهذا 
سيتطلب دون شك عمال كبريا، ودون شك سنكون حمتاجني إىل 

م كجتاوز عدد من الصعاب ولكننا عازمون إن شاء هللا مبساندت
 على املضي إىل االمام ب ، حىت تتمتع هذه الفئة حبقها يف احلماية

  .اإلجتماعية مثلها مثل ابقي الفئات اليت تستفيد منها اآلن

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

 92يتكون مشروع القانون املعروض على أنظاركم للتصويت من 
 :يلاباب وهي كالتا 94مادة موزعة على 

 موضوع  يتعلق ابهلدف من املشروع وبنطاق ؛ :الباب األول      

 يتعلق بقواعد التسجيل ابلنظام؛ :الباب الثاين

 يتعلق بقواعد تدبري النظام؛ :الباب الثالث

 يتناول أتسيس احلقوق يف املعاش؛ :الباب الرابع 

  يتعلق مبعاش الشيخوخة؛ :والباب السادس

 ؛péculle أحكام القنوة أييتضمن  :والباب الثامن

 يتعلق إبعادة تقييم املعاشات؛ :الباب التاسع

 يتعلق ابلنظام املايل واملراقبة؛ :الباب العاشر

اب يتعلق ابالمتياز والتحصيل والتقادم؛ والب :الباب احلادي عشر
الثاين عشر يتعلق في  مادة واحدة تتعلق ابلعقوابت املطبقة يف 

 حالة خمالفة أحكام هذا القانون؛

أما الباب الثالث عشر فيتضمن أحكاما ترتبط ابلتنسيق بني 
أنظمة االحتياط االجتماعي على نظام املعاشات احملدث مبوجب 

املادة الثانية فتحدد اتريخ دخول هذا القانون حيز هدا القانون و 
التنفيذ، بطبيعة احلال ابملوازاة مع اتريخ دخول نظام التأمني 
اإلجباري األساسي على املرض اخلاص بفئات األشخاص 
املستهدفني حيز تنفيذ. وكما تعلمون، فإن هذا القانون وتفعيل ، 

هذا  ن خبروجفإن القانون الذي سبق لكم أن صادقتم علي  ره
 .القانون لكي يتم تفعيل القانونني بصفة متزامنة
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 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

 :سيستفيد من مقتضيات هذا املشروع الفئات التالية

 املهنيون وهم األشخاص الذين يزاولون مهنة حرة؛ -

العمال املستقلون وهم األشخاص الذاتيون الذين ميارسون  -
 اعية وفالحية؛أنشطة جتارية وصن

العمال غري األجراء الذين ميارسون حلسااهم اخلاص نشاطا مدرا  -
 .للدخل كيفما كان نوع هذا النشاط أو الدخل

أما مبادئ النظام: نظام املعاشات هذا كما حددها القانون 
 :فيمكن اإلشارة إىل أمها فيما يلي

إجبارية االجرراط والتسجيل يف النظام ابلنسبة لألشخاص  -
املستهدفني والفئات اليت تتوفرعلى دخل يسمح أبداء واجبات 

 االشرتاك يف هذا النظام، ويف نظام التغطية الصحية؛

متويل النظام بواسطة واجبات اشرتاك يتحملها األشخاص  -
فئة  لاملعنيون يتم احتسااها على أساس دخل جزايف حمدد لك

 منهم؛

حتديد احلقوق املكتسبة للحصول على املعاش ابلنقط اليت  -
 حتتسب على أساس االشرتاكات وقيمة اقتناء النقطة؛

إرساء نظام للحكامة حيرتم خصائص الفئات املستهدفة اهذا  -
 النظام؛

سنة مع منح إمكانية  29حتديد سن اإلحالت  على التقاعد يف  -
سنة أو أتجيل   21ألوان ابتداء من احلصول على املعاش قبل ا
 سنة؛ 29إىل أجل أو إىل سن أقصاه 

 إعادة تقييم مبلغ املعاش سنواي وفق آليات شفافة؛ -

إمكانية اجلمع بني التقاعد وممارسة املهنة أوالنشاط شريطة  -
االستمرار يف أداء واجبات االشرتاك مع احتساب احلقوق 

 اجلديدة؛

معاش املتوىف عنهم من طرف ذوي احلق يف احلصول على  -
 احلقوق؛

وضع قواعد احرتازية وآليات تتبع اهدف ضمان التوازانت املالية  -
للنظام ودميومت ، وسيدخل هذا القانون كما قلت ابملوازاة مع 
دخول النظام اإلجباري األساسي عن املرض الذي متت اإلشارة 

لرمسية املتعلقة اإلي ، وكذا بعد صدور النصوص التطبيقية ابجلريدة 
بتطبيق النظامني لكل صنف أو صنف فرعي أو جمموعة أصناف 

 .من األشخاص املستهدفني

وأؤكد لكم أبن احلكومة اشتغلت على مشاريع هده النصوص،    
وكان هناك عمل من طرف املتدخلني كاملة، ونتمىن أن خترج هذه 
 االنصوص يف أسرع وقت من أجل أن يتم تفعيل هذا النظام كم

 .قلت يف أسرع وقت

البد أن أشري أيضا إىل أن  ألن طبيعة الفئات املعنية هي خمتلفة    
ف وغري متجانسة، فبالتايل سيتم اعتماد مبدأ التدرج يف اجرراط خمتل

الفئات املهنية ابلنظام من أجل ضمان جناح التغطية الصحية، 
عد ب وسيتم البدء إبدماج مجيع الفئات املنظمة واحملددة اهلوية

استشارهتا، أما الفئات األخرى فستدمج يف النظام كلما أصبحت 
تتوفر على سجل خاص أبعضائها، وبعد حتديد ترتيبات تدبري 

 .إجبارية النظام وحتصيل االشرتاكات اخلاصة اها

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة،

أود كما قلت أن أتقدم ابلشكر إىل كل السيدات والسادة    
اجملهودات اليت بذلوها وعلى مسامهتهم الفعالة يف النواب على 
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مناقشة هذا املشروع، وبقيت نقطة أود اإلشارة إليها وقد وردت 
 يف عدد من تعديالت السادة النواب كما وردت لدى زمالئهم

يف جملس املستشارين، وتتعلق إبدخال معاش الزمانة، فأؤكد لكم 
ولكننا ال  اإلعتبار. أبننا حساسون هلذا املعطى وسندخل  يف عني

نريد يف البداية أن نثقل هذا النظام ابلتزامات كثرية مما قد يؤثر 
على نسبة اإلشرتاكات. فلكي نشجع املعنيني ابالجرراط في  البد 
من ختفيف  من كل إلتزامات، فضال على أن إدخال هذا التعديل 
 سيتطلب إعادة النظر يف منظومة النص كل  ويف القواعد اليت مت
اعتمادها في . فلذلك حنن نفضل يف هذه املرحلة، كما عملنا يف 
إطار نظام التغطية اإلجبارية عن املرض ابلنسبة للفئات األخرى، 
أن نتوسع تدرجييا يف توسيع ، ولكن على أساس أن نثبت أسس  
وأن نضمن جاذبيت  يف األول وبعد ذلك كلما ظهرت هناك 

بطبيعة مات ، فإننا سنفعل و إمكانية لتحسين  وتطويره ومشول خد
 احلال سيبقى التشاور ويبقى التفاعل بيننا وبني جملسكم قائما من
أجل خدمة وحتقيق أهداف  املتمثلة يف ضمان تغطية هلذه الفئات، 
ومما سيؤدي إىل توسيع التغطية اإلجتماعية والتغطية الصحية لكي 

ة عامة تغطيإن شاء هللا يف املدى املنظور، ملاذا ال تكون هذه ال
 .مبسامهتنا مجيعا، شكرا على انتباهكم والسالم ورمحة هللا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الوزير. مت توزيع تقرير اللجنة فيما خيص مشروع       
أفتح و  القانون، واهذه املناسبة أشكر السيدة املقررة مرمي وحسات

ابب املناقشة إبعطاء الكلمة إىل السيد النائب نوفل الناصري 
 .إبسم فريق العدالة والتنمية

 :النائب السيد نوفل الناصري

بسم هللا والصالة والسالم على موالان رسول هللا وعلى آله 
 .وصحبه ومن واله

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة أعضاء احلكومة،

 السيد الوزير،

 والسادة النواب األفاضل،السيدات 

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريق العدالة والتنمية ملناقشة       
املتعلق إبحداث نظام املعاشات لفئة  11.99مشروع قانون 

املهنيني والعمال املستقلني واألشخاص غري األجراء املزاولني 
مليون  2لنشاط خاص. سيستفيد من هذا املشروع قانون تدرجييا 

غريب كانوا حمرومني ولعشرات السنوات، من أهم حق من احلقوق م
 اليت يضمنها هلم العيش الكرمي يف االستقرار النفسي، والذي يعترب
إحدى اللبنات األساسية للحفاظ على التماسك اإلجتماعي يف 

 .بالدان

هؤالء ستة ماليني مغريب اليت ستستفيد تدرجييا من نظام       
من الفئة النشيطة العاملة املغربية، واليت  % 99التقاعد، تشكل 

تشكل عصب احلياة يف تقدمي اخلدمات األساسية. هاذ الفئات  
كتكون من األطباء، من الصيادلة واحملامني، املهندسني املعماريني، 

 اكسيات، الصناع التقليديني،التجار، الفالحني، سائقي الط
املعاونني دايهلم، املقاولني الذاتيني، الالعبني الرايضيني، 
األشخاص غري األجراء بصفة عامة اللي كيمارسو نشاط خاص 
عندهم وال نشاط مدر للدخل، كيفما كان نوع هذا النشاط 
وكيفما كان الدخل، وسواء كيتوفرو على أماكن ابش خيدمو أو ال 

 .يهايتوفرون عل

امسحوا يل السيدات والسادة النواب، أن جنعل من هذه       
 اللحظة، حلظة اترخيية يف حمطات الربملان املغريب. هذه اللحظة اليت

الف مواقعهم ابخت حتقق فيها إمجاع بني كافة النواب الربملانيني
حول مشروع جمتمعي كبري ومفصلي يشكل يف نفس الوقت 

رورة رامة للمواطن املغريب، وهو ابلضاهلدف والوسيلة لتحقيق الك
إحدى الشروط األساسية لتحقيق العدالة اإلجتماعية ورد اإلعتبار 
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لكل مغريب حرم من حق ، أييت هذا املشروع تنزيال اللتزامات 
الربانمج احلكومي أوال وكذلك تنزيال للمقتضيات الدستورية 

ة يمن الدستور الذي يقر ويعترب أن احلما 49خصوصا الفصل 
اإلجتماعية والتغطية الصحية هي من احلقوق األساسية إلرساء 
دعائم جمتمع متضامن متكافئ يتمتع في  اجلميع ابلكرامة واملساواة 
وتكافؤ الفرص، مبجرد ما توصلت جلنة املالية والتنمية اإلقتصادية 
 اهاذ املشروع، سارعت إىل برجمت  وإىل مناقشت  وإىل املصادقة علي .

جمموعة من التساؤالت، كيف هلذا املشروع أن يبقى  وهنا نطرح
شهر يف الغرفة الثانية،  99شهر، تقريبا  44حبيس تقريبا أزيد من 

وهنا كنطالبو مرة أخرى أن كاين مشاريع أخرى مهمة ينتظرها 
اآلالف بل املئات من املغاربة تتعلق أبمر مهم وهي التغطية 

تظر حية، ما زلنا ننالصحية وهي إضافة الوالدين للتغطية الص
 .اإلفراج عن هاذ املشروع

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 إخواين أخوايت النواب احملرتمني،

وعيا منا يف فريق العدالة والتنمية أبمهية التعميم وتوسيع       
التغطية اإلجتماعية لتشمل كل شرائح اجملتمع، واستشعارا لكل 

 استفادة هؤالء املهنينيالتحدايت واإلكراهات اليت اعرتضت 
والعمال املستقلني حنرص على ستة أمور، نعتربها أساسية من أجل 

 :إجناح هذا الورش

حنرص على أن خترج النصوص التطبيقية واملراسيم  -أوال    
املتعلق بنظام  11.99التنظيمية هلذا املشروع، وكذلك لقانون 

ات، الفئ التأمني اإلجباري األساسي عن املرض اخلاص اهؤالء
، حبكم االرتباط والتالزم يف التنفيذ بني هذين القانونني مع حتديد

 السيد الوزير، مع حتديد برجمة زمنية إلخراج وتفعيل هاذ النصوص؛

نطالب احلكومة بضرورة اعتماد مبدأ التدرج يف اجرراط  -اثنيا    
خمتلف الفئات املهنية اهذا النظام من أجل ضمان جناح هات  

 ؛التغطية

نرجو من احلكومة مراعاة مبدأ التوازن بني هاذ الفئات  -اثلثا    
املعنية ابملشروع، حيت راه كاين األطباء واملهندسني ولكن كاين 

 الفال حا؛

إىل توفري املوارد البشرية املؤهلة والضرورية إلجناح  ندعو -رابعا   
هاذ الورش اجملتمعي وكذلك لتأطري خمتلف الفئات املستهدفة عند 

    التنزيل؛

ندعو إىل ضرورة وضع قواعد احرتازية وآليات  -خامسا    
للمراقبة والتتبع والتقييم اهدف ضمان التوازانت املالية لضمان 

وكذلك من أجل احلرص على تنزيل  تنزيال استمرارية هذا النظام 
 سليما؛

ندعو إىل إبداع آلية بني وزاراتية تكون وتسهر على  وأخريا     
 .مورالتنسيق وعلى حتقيق االلتقائية بني مجيع املتدخلني يف هاذ األ

السيد الوزير، إننا يف فريق العدالة والتنمية نؤكد، مرة أخرى،       
 خيية، لستة ماليني دايل املغاربة وكذلكأن هذه اللحظة حلظة اتر 

مليون مغريب غيستافد من التغطية، وهلذا نعتز  99حلظة اترخيية ل
مبسامهتنا يف إخراج هذا املشروع للوجود وسنصوت علي  ابإلجياب 

 .لصاحل ، السالم عليكم ورمحة هللا

 :السيد الرئيس

دة فريق األصالة واملعاصرة السي شكرا للسيد النائب، إبسم      
 .النائبة مرمي وحسات

 :ةالنائبة السيدة مرمي وحسا

 السيد الرئيس احملرتم،
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 السيد الوزير،

 السيدات النائبات الربملانيات احملرتمات،

 السادة النواب احملرتمون،

 فريق األصالة واملعاصرة يف إطار مناقشة أتناول الكلمة إبسم      
املتعلق إبحداث نظام املعاشات  11.99مشروع قانون رقم 

لفائدة املهنيني والعمال واألشخاص غري األجراء الذين يزاولون 
نشاطا خاصا. ال جيادل أحد يف أمهية هاذ املشروع قانون الذي 

من  ءايهدف إىل متكني املهنيني والعمال واألشخاص غري األجر 
اإلستفادة من حق التقاعد كحق من احلقوق األساسية يف احلياة 
على غرار فئات املوظفني يف القطاع العام أو األجراء يف القطاع 

أن تكون هذه املبادرة نتاج  اخلاص. لكن، كان من األهم واألفيد
مقاربة تشاركية حقيقية بني احلكومة والتنظيمات واجلمعيات 
املهنية اليت تعىن عن حقوق املنتمني إليها، ونتاج عمل مشرتك 
بينها وبني املؤسسة الربملانية من خالل التفاعل اإلجيايب مع 
مالحظات النواب وانئبات األمة. إذ ال يعقل أن تقوم احلكومة 

 إطار التحضريات األولية إىل عقد لقاءات مع املنظمات املهنية يف
واإلنصات إليهم تفعيال للمقاربة التشاركية بني قوسني، وهتتدي 
يف هناية املطاف إىل تقدمي مشاريع قوانني تعكس اإلرادة األحادية 
اجلانب، إن تعامل احلكومة بطريقة فجة مع املقاربة التشاركية 

جوهراي، ما اجلدوى إذن من توسيع التشاور يطرح علينا سؤاال 
وفتح احلوارات إن مل يكن مقروان ابالنصات اإلجيايب ومتل ك 
املطالب املشروعة للفئات املهنية، وذلك بغاية حتقيق وبلوغ األاثر 
املتوخاة من تفعيل وأجرأة السياسات العمومية املعنية؟ مبعىن أن  

لية درتو فكانت فقط شككاع دوك اللقاءات، السيد الوزير، اللي 
ما خذيتوش يف األخري ابلتوصيات اللي خرجتو اها، كانت فقط 

 .من أجل أخذ صور ومن أجل التسويق اإلعالمي لألسف

 

 السيد الرئيس،

بقدر ما سجلنا إجيابية وأمهية هذا املشروع قانون على حياة       
ىل، و املهنيني والعمال املستقلني بقدر ما أتسفنا كثريا، من جهة أ

على أتخر احلكومة يف إعداد وإحالة هذا املشروع على الربملان يف 
ظروف تسمح إبحاطت  ابلعناية الالزمة، نظرا الرتباط مضامين  

 بفئات واسعة من اجملتمع، رغم تصدر األولوايت برانجمها؛

ومن جهة اثنية، اآلن احلكومة مل تتجاوب مع تعديالت       
خل جلنة املالية والتنمية فريق األصالة واملعاصرة دا

ا وسنعرضها اليوم على أنظار اجللسة العامة لتنظر إليه  اإلقتصادية
وأنمل أبن حتظى بثقة نواب األمة ألننا نعتربها تعديالت أساسية 
وجوهرية، وذلك من قبيل : "ضمان االستقاللية التامة بني 

اذ هاألنظمة وتفادي اإلختالالت اليت عرفتها صناديق التقاعد" و 
اليت جاء اها اجمللس األعلى  21التعديل كيتماشى مع التوصية رقم 

للحساابت حول الصندوق املغريب للتقاعد، التعديل اللي كيبان 
لنا كذلك أبن  مهم ومهم جدا وكنتمىن من مجيع النواب أن  يصوتوا 

أتسيس حقوق أداء املعاش ليشمل معاش الزمانة  " علي ، وهو
ية يا مع ما تنص علي  النصوص التشريعوكيفية احتساب  متاش

اخلاصة أبنظمة التقاعد وكذلك املراسيم ذات الصلة". حنن يف 
فريق األصالة واملعاصرة متشبثون اهذا التعديل، السيد الوزير، 
دافعنا علي  ابستماتة داخل جلنة املالية وسندافع علي  وسنتشبث 

 ب ؛

الة املعاش يف ح اثلثا ضمان استفادة أصول املنخرط من -      
 ما إذا مل كان املنخرط املتويف غري متزوج وليس لدي  أطفال؛

مالءمة بعض مقتضيات هذا املشروع مع القانون اجلاري  -       
 اها العمل وال سيما مع قانون مدونة األسرة؛

حرصنا كذلك على أن يكون التوظيف االحتياطي يف شكل       
توظيف أخرى إبذن من السلطة ودائع وسندات واقتناء عقارات و 
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املختصة، وذلك حفاظا على التوازانت املالية هلذا النظام وتنفيذ 
توصيات جلنة تقصي احلقائق اليت أحدثها جملس املستشارين اهذا 
اخلصوص. هذا ابإلضافة إىل تعديالت أخرى جاءت إما يف إطار 

ة هلذه لاملالءمة أو يف سياق حتسني وجتويد القواعد القانونية املشك
 .املبادرة التشريعية

 السيد الرئيس،

 السادة النواب،

 السيد الوزير،

إن إحلاحنا على عرض هذه التعديالت على اجللسة العامة       
رغم عدم جتاوبكم معها يف اللجنة، ليس من ابب كسب ربح 
سياسي أو شيء من هذا القبيل، وإمنا ما يندرج يف سياق قناعاتنا 

صالة واملعاصرة املتمثلة يف أن مضامني هذه الراسخة كفريق األ
التعديالت بوسعها ضمان معاش متزن ومتكامل اجلوانب، ومن 
شأهنا أن تضفي طابع الشمولية على نظام املعاش لفائدة هذه 

 .الفئة

يف األخري، جتدر اإلشارة من جهة أوىل، إىل أن موقف فريقنا       
ش يستمر إقصاء وهتمييف اللجنة كان إجيابيا ألننا ال نود أن 

أصحاب املهن احلرة واملستقلة، وأملنا أن يستمر إىل حدود هذه 
 .اللحظة كي تتفهم احلكومة اقرتاحاتنا

 :السيد الرئيس

شكرا، كملي، شكرا لك. إبسم فريق التجمع الدستوري،       
 .السيد النائب خالد الشناق

 :النائب السيد خالد الشناق

ني والصالة والسالم على أشرف املرسل بسم هللا الرمحن الرحيم،
 .وعلى آله وصحبه أمجعني

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد الوزير احملرتم،

 أخوايت، إخواين النواب احملرتمني،

يشرفين عاليا أن أتناول الكلمة إبسم فريق التجمع الدستوري       
املتعلق  11.99وذلك يف إطار مناقشة مشروع قانون رقم 

ام املعاشات لفائدة املهنيني والعمال املستقلني إبحداث نظ
واألشخاص غري األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا كما أحيل 
من طرف جملس املستشارين. هذا املشروع قانون الذي لطاملا 
انتظرانه يف إطار األهداف املسطرة ضمن توسيع جمال التغطية 

ذلك اء كاإلجتماعية والصحية ليشمل ابقي الفئات، والذي ج
املتعلق ابلتأمني  11.99استكماال ملقتضيات القانون رقم 

اإلجباري األساسي عن املرض والذي حظي مؤخرا مبصادقة 
 .الربملان بغرفتي 

 السيد الرئيس احملرتم،

ن مشروع القانو  متاشيا مع التوج  اإلجتماعي الذي أرساه      
، ها حنن اليوم نغين الرتسانة القانونية الوطنية 4191املايل لسنة 

اهذا املشروع قانون احلامل يف طيات  جمموعة من األهداف واملتمثلة 
أساسا يف بلورة نظام أساسي للمعاشات لفائدة املهنيني العمال 
املستقلني واألشخاص غري األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، 
ابإلضافة إىل توسيع اإلستفادة من التقاعد لتشمل كل فئات 

 .ومكوانت اجملتمع املغريب

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
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إن مسألة إجبارية هذا النظام ابلنسبة للمنخرطني التابعني       
يزاولون   األجراء الذينللمهنيني والعمال املستقلني واألشخاص غري

نشاطا خاصا، وجعل  اختياراي ابلنسبة للفئات اليت مل يتجاوز 
دخلها السقف اجلزايف على أن يعهد بتدبريه إىل الصندوق الوطين 
للضمان اإلجتماعي، وهو إجراء حكومي واقعي وملموس حتضر 
في  احلكامة وحتفض ب  املكتسبات على أساس ضمان حقوق 

 .بات االجرراط واإلشرتاك ابلنسبة للمستفيدينمقابل آداء واج

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد الوزير احملرتم،

 أخوايت، إخواين النواب احملرتمني،

إننا يف فريق التجمع الدستوري، نثمن ونشيد بفلسفة وروح       
املتعلق إبحداث نظام  11.99ومضمون مشروع قانون رقم 
اص غري  والعمال املستقلني واألشخاملعاشات لفائدة فئات املهنيني

األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا كما أحيل من طرف جملس 
املستشارين، والذي جاء مبجموعة من املقتضيات واملكتسبات 
منها على اخلصوص أمهية اخلدمات اليت سيقدمها نظام املعاشات 

سنة ومعاش  29ولعل أبرزها معاش الشيخوخة وسن استحقاق  يف 
ل توىف عنهم والقنوة اليت يستفيد منها العامل غري األجري بتحويامل

معاش  إىل مبلغ إمجايل يدفع ل  مرة واحدة إذا تبني عند تصفية 
 .معاش التقاعد أن  يقل عن احلد األدىن للمعاش

إننا يف فريق التجمع الدستوري، نعترب إخراج هذا املشروع       
  مع دخول طين الكبري نظرا لتزامنإىل حيز الوجود مبثابة املشروع الو 

نظام التأمني اإلجباري األساسي عن املرض، ومها نصني يكمالن 
بعضهما وحيمالن يف طياهتما نفس احلمولة اإلجتماعية 
واالقتصادية، بل أكثر من كل هذا كون مشروع قانون رقم 

املتعلق إبحداث نظام املعاشات لفائدة املهنيني والعمال  11.99
 واألشخاص غري األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا  املستقلني

كما أحيل من طرف جملس املستشارين، سوف ميكن من إدماج 
ا تدرجيي وفئوي وابمتياز لفائدة العاملني ابلقطاع الغري املهيكل هذ

القطاع الذي يشمل شرحية واسعة ومهمة من اليد العاملة واليت ال 
ج اهم يف الرفع من الناتتغطية إجتماعية، مما سيس زالت بدون

 .الداخلي اخلام وسيحرك ال حمالة عجلة اإلقتصاد الوطين

إننا وإبسم فريق التجمع الدستوري نؤكد على ضرورة اإلسراع    
إبخراج املراسيم التطبيقية هلذا املشروع قانون واليت تظل يف إطار 
االختصاصات املوكولة لوزارة الشغل واإلدماج املهين، بتنسيق 

م ورزين مع ابقي القطاعات الوزارية وعلى رأسها وزارة حمك
 .الصحة

يف اخلتام ال يسعنا يف فريق التجمع الدستوري سوى اإلجرراط     
ضمن أهداف ومقاربة هذا املشروع قانون اإلجتماعي ابمتياز، 
معربين عن تصويتنا ابإلجياب أملني يف أن نستكمل ورش التغطية 

 خري على مستقبل اإلقتصاد الوطيناإلجتماعية ملا يف ذلك من 
 .والرفع من تنافسيت ، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركات 

  :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية 
 .الكلمة للسيد النائب أمحد التومي

  :النائب السيد أمحد التومي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 احملرتم، السيد الرئيس

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يشرفين إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية أن أتدخل    
املتعلق إبحداث نظام  11.99يف مناقشة مشروع قانون 
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املعاشات لفائدة املهنيني والعمال املستقلني واألشخاص غري 
 ا خاصا؛األجراء الذين يزاولون نشاط

 السيد الرئيس،

إن هذا املشروع ال يعترب حبق صرحا كبريا يف طريق بناء جمتمع    
 عادل وتضامين، وهذا من املبادئ الراسخة حلزب اإلستقالل
وذلك عرب إقرار نظام املعاشات لفائدة فئة عريضة من شغيلتنا 
الوطنية، فئة ضحت من أجل استقالل الوطن والدفاع عن 
مقدسات ، فئة ظلت دائما صمام أمان للتماسك اإلجتماعي، فئة 
ظلت حاملة للهوية والثقافة املغربية، وحنن أثناء مناقشة هذا 

واملصادقة على هذا املشروع كان هدفنا األول هو التسريع 
املشروع، ألن هذا األخري أخذ وقتا غري قصري وألن  مكمل لقانون 
آخر يتعلق ابلتأمني اإلجباري األساسي عن املرض، مث املصادقة 
علي  وال ينتظر دخول  حيز التنفيذ إال املشروع الذي هو أبيدينا 
اليوم، وحرصا على جناح هذا الورش اجملتمعي اهلام ساهم الفريق 
اإلستقاليل للوحدة والتعادلية يف املناقشة العامة والتفصيلية وقدم 
تعديالت من شأهنا إغناء مشروع القانون وتوضيح بعض بنوده، 
وتتعلق جبوانب أساسية تتعلق بتدبري النظام من طرف الصندوق 
الوطين للضمان اإلجتماعي وإشراك املستفيدين يف اختاذ القرار 

 نخرطني ودميومة هذا النظام؛وجناعة التدبري أموال امل

 السيد الرئيس،

وحنن نعيش صعوابت بعض صناديق التقاعد ومنها الصندوق    
املغريب للتقاعد، رغم حمدودية املنخرطني يف هذا األخري مقارنة مع 
الصناديق األخرى ومع تعداد الفئة النشيطة العاملة اليت تقارب 

مليون، نضع أيدينا على قلوبنا خوفا على هات  التجربة، إذ  99
ماليني أي ما ميثل  2دة يقرتب من أن تعداد هذه الفئة املستفي

من الفئة النشيطة العاملة، وعلى سبيل املقارنة فالصندوق  99%
الوطين للضمان اإلجتماعي الذي أسند إلي  امتياز تدبري نظام 

املعاشات سريى عدد منخرطي  يتضاعف ثالث مرات دفعة 
واحدة، وهنا البد من اإلعرتاف مبجهود احلكومة اليت ابدرت إىل 

ح هذا الورش الكبري والذي من شأن  رفع نسبة تغطية التقاعد فت
وتنزيل  على أرض  %11إىل ما يقارب  %49يف بالدان من 

 .الواقع

كما ال تفوتنا الفرصة هنا ابإلشارة إىل أن إسناد تدبري املعاشات    
للصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي، هات  املؤسسة اليت راكمت 

احلماية اإلجتماعية سيجعل هذه األخرية خربة كبرية يف ميدان 
إن صح تسميت  بسوق املعاشات واخلدمات  %19حتتكر 

املنافسة وكلفة وجودة اخلدمات ويؤدي  اإلجتماعية، مما قد حيد من
 2إىل بطء منوهاذ السوق املايل الصاعد يف بلدان، إن تغطية 

 ماليني من املنخرطني اجلدد دفعة واحد ال يطرح حتدايت كربى،
 فعالوة على الوسائل اللوجيستيكية والبشرية الالزمة للتدبري يطرح
حتدي التعرف واإلحصاء الدقيق لكل فئة، وحتديد قيمة اإلشرتاك 
الشهري لكل فئة حسب إمكانياهتا ورصد أي اختالل قد يهدد 

 .دميومة نظام املعاشات

ومقابل هذه التحدايت هناك فرص كربى لدعم اإلدخار     
ذ من شأن هذا الصندوق أن يعبئ أمواال مهمة ميكن الوطين، إ

 ضخها يف دواليب اإلقتصاد الوطين وترشيد السوق املالية؛

 السيد الرئيس،

إن مسؤولية احلكومة والصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي    
يف إجناح هذا الورش الكبري لتعترب اترخيية، و العبء الكبري هنا 

إذ أن  مطالب ليس فقط  سيقع أوال على عاتق الصندوق،
بتحصيل االجرراطات وهذا ليس ابلشيء السهل، بل ابلتدبري 

 .املنتج األموال حىت نضمن تدفقا مستمرا ملعاشات املنخرطني

وهنا السيد الرئيس البد من رفع طموحنا يف حالة ما متكن     
الصندوق الوطين للضمان االجتماعي من استثمار األموال يف 
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ش يت إىل توسيع اخلدمات للمستفيدين تشمل معامشاريع مرحبة أن
الزمانة والتعويضات العائلية كما هو معمول ب  ابلنسبة للمعاشات 

 .األخرى

واهذه املناسبة البد من التفكري يف رفع القيود عن الصندوق     
الوطين للضمان اإلجتماعي يف استثمار األموال املؤمتن عليها مما 

مة لألهداف اليت ذكرهتا وأخص يضمن مردودايت أعلى، وخد
من الظهري مبثابة قانون  41هنا ابلذكر ضرورة مراجعة الفصل 

املتعلق بنظام الضمان اإلجتماعي، والذي يلزم  11يوليوز  42
الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي إيداع أموال  حصراي لدى 
صندوق اإليداع والتدبري مقابل مردودية متواضعة، ومتكين  من 

مار ودائع  بكل حرية وطبعا يف احرتام كامل للقواعد استث
 .االحرتازي  املعمول اها يف هذا امليدان

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السادة السيدات،

أريد يف ختام مداخلة أن أعرب عن دعم فريقنا الكامل هلذا املشروع 
واجرراط حزبنا وكافة هيئات  املوازية إلجناح هذا الورش الكبري، 

 .شكرا السيد الرئيسو 

  :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيدة النائبة ليلى أحكيم إبسم 
 .الفريق احلركي

 :النائبة السيدة ليلى أحكيم

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

ظران الفريق احلركي إلبداء وجهة ن يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم
املتعلق إبحداث نظام  11.99وموقفنا من مشروع القانون 

املعاشات لفائدة فئات املهنيني والعمال املستقلني واألشخاص غري 
 .األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

هذا املشروع الذي ال ختفى قيمت  و بعده ومحولت  اإلجتماعية    
تهدف فئة كبرية وشرحية جمتمعية مهمة، على اعتبار أن  يس

بتخويلها احلق يف التغطية الصحية يف التغطية واحلماية 
اإلجتماعيتني، وال شك أن هذا املكسب الذي كان مطلبا ملحا 
منذ عدة عقود سوف ميكن من رد اإلعتبار هلذه الفئات اجملتمعية 

ة مالعريضة، وسيوطد التوج  اإلجتماعي الذي اجررطت في  احلكو 
السابقة وكذلك احلكومة احلالية، من خالل التنصيص على 

 .إدماجها يف منظومة الرعاية اإلجتماعية

إن هذا النص قد حظي إبهتمام جمتمعي واسع وترقب من     
الفئات املستهدفة، األمر الذي يبني أمهية اإلجراء وقيمة املبادرة، 

، فيكفي عبصرف النظر عن خمتلف التفاصيل اليت يتضمنها املشرو 
أن النص يتضمن أهدافا مثلى ال شك أن أجرأهتا وتطبيقها التطبيق 

من جهة، كما أن  سيحسن من  األمثل سينصف هذه الشرائح
مكانة بالدان لدى األمم املتحدة خبصوص أهداف التنمية 
املستدامة، وذلك بتوسيع اإلستفادة من التقاعد لتشمل كل شرائح 

كل معاش لفئة املستقلني اجملتمع وضمان دخل مادي يف ش
وأصحاب املهن احلرة بعد التوقف عن العمل بسبب اإلحالة على 

 .التقاعد من جهة ومتويل التغطية الصحية من جهة اثنية

 سيدي الرئيس،

إننا ننتهز هذه الفرصة لنؤكد من جديد على ضرورة اإلصالح    
 يفالشمويل ألنظمة التقاعد، كما نؤكد على ضرورة تفادي الوقوع 

نفس اإلشكال الذي عرفت  الصناديق األخرى للتقاعد حاثني على 
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ضرورة اإلسراع يف إعداد النصوص التنظيمية واختاذ خمتلف 
اإلجراءات الكفيلة بتنزيل هذا النص تنزيال جيدا، ولعل أهم 

ية التدابري اليت يتعني القيام اها هي القيام حبملة حتسيسية وإعالم
و احلكومة إىل اإلسراع إبخراج هذا لتوضيح مضامين ، كما ندع

القانون إىل حيز الوجود مع إشراك مجيع الفئات املعنية املعنية ب  
 .يف بلورت  وتنزيل  على أرض الواقع

 سيدي الرئيس،

إننا نتمىن أبن يكون املغاربة، كل املغاربة، متمتعني ابحلماية    
على أنظاران  أبن املشروع املعروض والتغطية اإلجتماعيتني معتبريين

يعترب إيذاان بتحقيق هذا اهلدف وذلك يف إطار السياسة 
اإلجتماعية اليت اجررطت فيها بالدان حتت القيادة السامية 
لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا وأيده، وتفاعال 

ن أوانسجاما مع تصوراتنا وقناعتنا يف الفريق احلركي، ال ميكن إال 
نصوت بنعم هلذا املشروع اإلجتماعي ابمتياز، والسالم عليكم 

 .ورمحة هللا تعاىل وبركات 

 :السيد الرئيس

 شكرا للسيدة النائبة، إبسم الفريق اإلشرتاكي الكلمة للسيدة النائبة
 .ابتسام مراس

 :النائبة السيدة ابتسام مراس

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

 النواب احملرتمون، السيدات والسادة

يشرفين أن أتدخل إبسم الفريق اإلشرتاكي خبصوص مشروع    
املتعلق إبحداث نظام املعاشات لفائدة فئات  11.99قانون رقم 

املهنيني من صيادلة وأطباء وموثقني والعمال املستقلني من جتار 
وفالحني وعاملني بقطاع النقل الطرقي واحلاملني لبطاقة السائق 

الصناع التقليديني واألشخاص الغري أجراء الذين يزاولون املهين و 
 .نشاطا خاصا

هذا املشروع الذي خيضع ألحكام  كما تنص علي  املادة     
 11.99الثانية األشخاص الذين تسري عليهم أحكام القانون 

الذي صادقنا علي  مؤخر، واملتعلق بنظام التأمني اإلجباري 
لقة مهمة يف مسلسل األساسي عن املرض والذي يشكل ح

إصالح منظومة احلماية اإلجتماعية اليت شرع يف تطبيقها منذ 
دخول نظام التأمني اإلجباري على املرض حيز التطبيق، يف انتظار 
استكمال التغطية الصحية األساسية لتشمل ابقي الفئات الغري 
مشمولة اهذه التغطية، حتقيقا لإلنصاف وإرساء احلكامة 

 .اإلجتماعية

ا يف الفريق اإلشرتاكي، وبعد أن قدمنا التعديالت داخل اللجنة إنن
ليشمل إضافة إىل الفئة املذكورة  11.99على القانون رقم 

املهاجرين املغاربة املقيمني ابخلارج خاصة بدول اخلليج وبعض 
نا الدول اإلفريقية اليت ال تربطنا معها أية اتفاقية يف هذا اجملال، فإن

 ون يرمي إىل إداراج هذه الفئةسنتقدم مبقرتح قان

 

نظرا إلسهاماهتا يف مؤشرات التنمية اإلقتصادية ضمن األشخاص 
الذين يشملهم هذا القانون لتدارك احليف الذي طاهلا ولتوطيد 

 .ارتباط األجيال اجلديدة خاصة مع الوطن األم

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب،

وع قانون الذي يدخل يف صلب أهداف إننا نعترب هذا املشر    
إصالح منظومة التقاعد، انطالقا من توصيات اللجنة الوطنية 
إلصالح أنظمة التقاعد، والذي يروم إىل بلورة نظام أساسي جديد 

ماليني شخص، انضلت من أجلها كل  9حيمل آمال أزيد من 
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القوى احلية يف البالد، من أجل احلصول على تقاعد ومعاش 
م ولذويهم العيش الكرمي إسوة ابملستفيدين من أنظمة يضمن هل

التقاعد املعمول ب  حاليا، الذي ال يتجاوز املستفيدون منها نسبة 
حسب التقارير الصادرة عن املندوبية السامية للتخطيط،   49%

كما يدخل هذا املشروع قانون يف إطار حتقيق اإلنصاف والعدالة 
 .اإلجتماعية

إن السياق الذي أييت في  هذا املشروع قانون، خاصة ما تعرف     
أنظمة التقاعد األخرى من إختالالت ومشاكل وصعوابت، 
أصبحت معها مهددة ابإلفالس، كان آخر ما أاثره تقرير اجمللس 

حول الصندوق املغريب للتقاعد،  4192األعلى للحساابت لسنة 
 طين للضمانيسعى توفري ضماانت الستمرار الصندوق الو 

اإلجتماعي الذي أسند ل  تدبري نظام املعاشات احملدد يف إطار 
هذا املشروع قانون، ابإلضافة إىل ضمان سالمة تنزيل للقرارات 
 واملشاريع واملراسيم املتعلقة بتطبيق مشروع قانون على أرض الواقع،
خاصة مشروع املرسوم املتعلق بتحديد نسب اإلشرتاك اخلاصة 

ى املرض ومشروع املرسوم املتعلق بتكوين اجمللس ابلتأمني عل
اإلداري للصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي اخلاص بنظام هذه 
الفئة، مث مشروع املرسوم املتعلق بكيفية تدبري نظام املعاشات، 
نسبة اإلشرتاكات، نسبة مصارف التدبري وكيفية تدبري 

 .االحتياطات

 ويف هذا اإلطار، امسحوا لنا،

 الرئيس،السيد 

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 :أن نتقاسم معكم بعض التوصيات على هذا املشروع قانون

ضرورة وضع آليات لتحفيز هذه الفئة على اإلجرراط يف  -أوال 
 %42النظام اجلديد، خاصة التجار والفالحني الذين يشكلون 

علق بكيفية لغرامات، ما يتمن املعنيني اهذا املشروع قانون املثقل اب
حتديد واستخالص االشرتاكات واملسامهات تبقى من 
اإلشكاليات املطروحة بسبب غياب معطيات وأرقام حمد دة عن 
دخل ذوي املهن احلرة واملستقلة، وهذا أيضا يثري خماوف العديد 

 من املهنيني كمهنيي النقل على سبيل املثال وليس احلصر؛

إسناد مهمة تدبري هذا النظام للصندوق الوطين للضمان 
اإلجتماعي، يتطلب متكين  من اإلمكانيات البشرية واملادية 
واملعطيات التقنية الالزمة للحفاظ على التوازانت املالية هلذا النظام 
ودميومت ، عن طريق ضمان تدبري مايل متوازن واحلكامة يف استثمار 

 دعم احتياطات ؛األموال املودعة لدي ، و 

 ...غياب مسامهة الدولة أو املشغل وارتكاز هذا النظام

 :السيد الرئيس

شوية اإلنصات السادة النواب من فضلكم، شوية اإلنصات، 
 .اجللوس من فضلكم

 :النائبة السيدة ابتسام مراس

غياب مسامهة الدولة واملشغل وارتكاز هذا النظام على وعاء 
واكتساب احلقوق النسبية انطالقا من قاعدة اإلشرتاك  اإلجرراطات

وقيمة اقتناء النقط، يطرح إشكالية غياب مبدأ التضامن والتكافل 
 املميز ألنظمة التقاعد األخرى؛

مث أخريا، نثري معكم مصري الفئات اليت ستبقى خارج هذا النظام، 
ولة موإمياان منا بضرورة إعطاء العناية الالزمة للفئات غري املش

ابلتقاعد، فإننا يف الفريق االشرتاكي سنصوت ابإلجياب على هذا 
 .املشروع، وكلنا عزم يف جتويده مستقبال
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 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة للسيدة النائبة ثراي الصقلي إبسم 
 .اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية

 :النائبة السيدة ثراي الصقلي

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،

ية إبسم اجملموعة النيابية التقدم واإلشرتاكية يشرفين أن نتقدم ابلتح
اخلالصة لكم السيد الوزير، ومن خاللكم للحكومة على هذا 
املشروع الذي جاء الستكمال منظومة قانونية إجرائية هتم فئة 

 .عريضة من جمتمعنا

إرادة جتعل املسألة اإلجتماعية من هذا املشروع يعرب عن     
أولوايت السياسات العمومية ببالدان، يف أفق استكمال احلماية 
اإلجتماعية لكافة املواطنات واملواطنني من الطفولة إىل 
الشيخوخة، وحنن نعترب أن حتقيق هذا املطلب هو إستجابة حلق 
أساسي من حقوق اإلنسان، وهو مطلب مشروع ومنتظر منذ 

لورش االجتماعي اهلام املتعلق ابلتغطية الصحية اإلجبارية، بداية ا
سنة ويتعلق األمر ابملهنيني  99الذي بدأ ب  العمل منذ ما يزيد من 

والعمال املستقلني واألشخاص غري األجراء الذين يزاولون نشاطا 
 .خاصا

وهذا القانون ل  دور مهم يف إدماج تدرجيي للقطاع الغري     
ون ل  تكلفة إجتماعية ومالية، مشروع يعرب عن املهيكل الذي تك

إرادة سياسية حقيقية الستكمال ورش اجتماعي أساسي، يتزامن 
مع دخول نظام التأمني اإلجباري األساسي عن املرض اخلاص 
بفئات األشخاص املستهدفني حيز التنفيذ، والذي يقدر عدد 

 .مليون نسمة 99املستفيدين من  

املشروع جاء النتصار فئات إجتماعية  كما نعترب أبن هذا     
كانت ال تتمتع أبدىن ضماانت التغطية الصحية وال أبي معاش 
يوفر شروط لعيش أفضل، خاصة أن مرحلة الشيخوخة هي من 
أصعب مراحل احلياة اليت يكون فيها اإلنسان أكثر عرضة 
لألمراض، وابلتايل فضمان معاش هلذه الفئة هو يساهم من ضمان 

 .رميللعيش الك

هذا املشروع هو خطوة جديدة يف أفق حتقيق احلماية     
اإلجتماعية الشاملة لكافة املواطنات واملواطنني، وابلرغم من 
استهداف  يف مرحلة أوىل للفئات املنظمة على أن يشمل يف 
املستقبل ابقي الفئات األخرى، وهذا عمل كبري يتطلب مزيدا من 

 .التعبئة وتضافر اجلهود

ما مييز جمتمعنا هو التضامن والتالحم بني خمتلف  الوزير،السيد 
الفئات، وهذا املشروع هو فرصة إلبراز هذا التضامن بني امليسورين 
من أبناء هذا الوطن مع الذين يوجدون يف وضعية هشاشة 
واحملتاجني للمزيد من الرعاية واإلهتمام، يف أفق حتقيق جمتمع 

 .لفرصيسوده التقدم واملساواة وتكافؤ ا

أنتم تتتدركون أن جناح هذا القانون هو رهني حبسن  السيد الوزير،
تفعيل  يف أقرب اآلجال، وإعمال املقاربة التشاركية والتشاورية مع 
الفئات املعنية واملستهدفة، خصوصا أثناء إعداد نصوص تنظيمية 

السبيل إلجناح هذا الورش اجملتمعي اهلام واإلستفادة الفعلية  ألهنا
 .ات املعنية، والسالم عليكمللفئ

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيد النائب مصطفى 
 .الشناوي

 :النائب السيد مصطفى الشناوي

 حتية واحرتام للجميع،
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 السيد الوزير،

 السيد الرئيس،

 السادة والسيدات النواب،

ال حنا يف فيدرالية اليسار الدميقراطي نعترب أننا أتخران كثريا يف جم
احلماية اإلجتماعية وذلك مقارنة مع دول ذات اقتصادايت مماثلة، 
وأتخران يف توسيع هاذ احلماية على فئات كثرية من املواطنني، من 
مهن حرة أطباء صيادلة، جراحي األسنان، مهندسني معماريني، 

صناع تقليديني وأشخاص غري أجراء، ألن  منذ حرفيني، جتار و 
أواخر التسعينات حني كان الكالم عن السكتة القلبية وتقرير 
البنك الدويل وفراغ صناديق احلماية اإلجتماعية وحنن نطالب 
بتوسيع دائرة اإلستفادة من احلماية اإلجتماعية، وركائزها 

بنا اها طال األساسية، التأمني اإلجباري عن املرض والتقاعد، مث
 .على مستوى اللجنة الوطنية املكلفة إبصالح أنظمة التقاعد

واليوم واآلن بعد التأخري الكبري واخلصاص الكبري ومعاانة     
ماليني املواطنني من غياب محاية إجتماعية ال ميكننا إال أن نوافق 
على خروج هاذ القانون ابلرغم من عدة نواقص وأبرزها، أوال 

 système النظام على تدبري النظام ابلنقط، يعين اعتماد تدبري
a point  ومنظمة العمل الدولية ذات البعد اإلجتماعي، توصي

بعدم اعتماده ألن  قد يتضمن إجحافا، ومعىن ذلك أن قيمة 
 La valeur النقطة عند الشراء يعين
d'acquisition du point  قد ختتلف كثريا على قيمتها

وهنا سيتحكم الصندوق يف قيمة النقطة عند اخلروج للتقاعد، 
 un bon pilotage بتخفيضها وذلك عن طريق ما يسمى

وهدف  احلفاظ على التوازانت املالية على حساب معاش املواطن 
 .املنخرط

 كذلك اعتماد نظام مبين على طريقة املسامهات احملددة يعين    
cotisation defini عوض اخلدمات احملددة  

prestation defini  وهذا يعين أن املواطن املنخرط لن
يتمكن من معرفة ما سيحصل علي  كمعاش بعد وصول  سن 
التقاعد، اثلثا إزالة معاش الزمانة من املشروع بدعوى أن النظام يف 
بدايت  وهذا ليس ابملربر املقنع ألن  ألن هاذ اخلدمة لن هتم إال 

ذه ن كل هشرحية قليلة وأثرها املايل ضعيف، لكن ابلرغم م
النواقص والتحفظات ونظرا النتظارات كل هاذ الشرائح والفئات 
املهنية، واملهن املعنية اهاد القانون، فإننا سنصوت بنعم على 
مشروع القانون ونطالب احلكومة ابإلسراع إبخراج املراسيم 
التطبيقية وإشراك كل املعنيني من هاذ الفئات واإلنصاف يف نسب 

 .املسامهة

 :الرئيسالسيد 

 شكرا السيد النائب،

 السيدات والسادة النواب،

اآلن إىل عملية التصويت، انطالقا من الباب األول املتعلق  منر
 ابهلدف ونطاق التطبيق،

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 9أعرض املادة 

من طرف  9، اإلمجاع كما صادقت عليها املادة 441املوافقون 
 .اللجنة

 لتصويت كما صادقت عليهال 4ملادة أعرض ا
 .441املوافقون  اإلمجاع، اللجنة:

، اإلمجاعللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  4أعرض املادة 
 .441 املوافقون

 .441 املوافقون ،اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  2املادة 

 .441 املوافقون ،اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  9املادة 

 :املتعلق بقواعد التسجيلالباب الثاين 
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 .441 املوافقون ،اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  2املادة 

 .441 املوافقون ،اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  2املادة 

 :أمر إىل الباب الثالث اخلاص بقواعد التدبري

 ،اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 1أعرض املادة 
 .441 املوافقون

 .441 املوافقون ،اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  1املادة 

 .اإلمجاع ،444كما صادقت عليها اللجنة:   91املادة 

 .اإلمجاع ،444كما صادقت عليها اللجنة:   99املادة 

ورد بشأهنا تعديل من فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة  94املادة 
 .ألحد مقدمي التعديل تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيبدة مرمي وحساة

 شكرا السيد الرئيس،

تعديل يهم هاذ املشروع قانون،  91فريق األصالة واملعاصرة قدم 
موقف فريقنا يف اللجنة كان إجيابيا، ألننا ال نود أن يستمر اإلقصاء 
 وهتميش أصحاب املهن احلرة واملستقلة من خدمات إجتماعية
وعلى رأسها نظام املعاش، يكفل هلم كرامتهم عندما يبلغون من 
العمر عتيا، وألن  كيهم ابألساس واحد الفئة دايل األشخاص 
ذوي الدخل احملدود على نفس املبدأ قرر حزب األصالة املعاصرة 
أننا نسحبو مجيع التعديالت على أساس أننا غادي جنيبو 

 .رامقرتحات قوانني تشمل فئات أكثر، وشك

 :السيد الرئيس

 .الكلمة للسيد الوزير

 

 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين 

البد أن أتقدم ابلشكر لكافة الفرق أغلبية ومعارضة على حسن 
التعاون دايهلم، ألن  فعال مشروع وطين كيهم مجيع املغاربة ومن 

يعا، أننا املفيد ورسالة اجيابية أن نرسل إىل هذه الفئة وللمغاربة مج
حينما يتعلق األمر بتوسيع احلماية اإلجتماعية فإننا يعين نتفق، 
ولكن رغم ذلك هذا املشروع غادي يبقى مفتوح لتطوير كما قلنا 
يف اللجنة، هاذي بداية، كما أن  بدأان فيما يتعلق بنظام التغطية 
 الصحية تدرجييا فإننا سنوسع هذا املشروع تدرجييا، وسنتفاعل يف

قبل مع كل اللي مقرتحات القوانني اليت ميكن أن تتقدم اها املست
 .األغلبية أواملعارضة، شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

السيدة النائبة إيال فهمت مزاين كاين  شكرا للسيد الوزير،
 .السحب دايل التعديالت؟ شكرا على كرمك

للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  94أعرض املادة 
 .مجاعاإل ،444

 :أمر  إىل الباب الرابع املتعلق بقواعد التمويل

 .اإلمجاع ،444كما صادقت عليها اللجنة:   94املادة 

 .اإلمجاع ،222: كما صادقت عليها اللجنة  92املادة 

 .اإلمجاع ،444 كما صادقت عليها اللجنة:  99املادة 

 .اإلمجاع ،444 كما صادقت عليها اللجنة:  92املادة 

 .اإلمجاع ،444 كما صادقت عليها اللجنة: 92املادة 

 :أمر إىل الباب اخلامس الذي خيص أتسيس احلقوق

 .اإلمجاع ،444 كما صادقت عليها اللجنة:  91املادة 

 .اإلمجاع ،444 كما صادقت عليها اللجنة:  91املادة 
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 .اإلمجاع ،444 كما صادقت عليها اللجنة:  41املادة 

 .اإلمجاع ،444 نة:كما صادقت عليها اللج  49املادة 

 .اإلمجاع ،444 ، كذلك، كما صادقت عليها اللجنة:44املادة 

 .اإلمجاع ،444 كما صادقت عليها اللجنة:  44املادة 

 :الباب السادس يهم معاش الشيخوخة

 .اإلمجاع ،444 كما صادقت عليها اللجنة:  42املادة 

 .اإلمجاع ،444 كما صادقت عليها اللجنة:  49املادة 

 .اإلمجاع ،444 كما صادقت عليها اللجنة كذلك:  42املادة 

 .اإلمجاع ،444 كما صادقت عليها اللجنة:  42املادة 

 .اإلمجاع ،444 كما صادقت عليها اللجنة:  41املادة 

 .اإلمجاع ،444 كما صادقت عليها اللجنة:  41املادة 

، موضع تعديل 41الباب السابع يهم معاش املتوىف عنهم، املادة 
 .لنائبني مصطفى الشناوي وعمر بالفريج، لكم الكلمةمن طرف ا

 :النائب السيد عمر بالفريج

 شكرا السيد الرئيس،

كيما جاء يف الكلمة دايل الرفيق الشناوي، حنا مع هاد القانون 
وغندعمو هاذ القانون، هاذ التعديل، مقرتح تعديل هو يف الصياغة 

، يف الصياغة األصلية جات العبارة "الزوج ولكن عندو أمهيتو
والزوجات" حنا كلنا أننا نعوضوها ابلزوج أو الزوجة أوالزوجات 
يف حالة التعدد، حيث التعدد يف املغرب كاين التعدد، ماشي،  

كنقولو كتبقى حالة استثنائية،   %9كاين التعدد ولكن أقل من 
دة، فهذا هو قاع فاملشرع علي  أن أيخذ بعني اإلعتبار أبهنا ماشي

 .املقرتح غري يف الصياغة، شكرا

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 :ماج املهيندالسيد حممد يتيم وزير اللشغل واإل

التعديل غري مقبول لسبب لغوي، ألن كلمة زوج، كما هو معلوم 
يعين يف العربية ويف القرآن الكرمي يقصد اها الزوج والزوجة، "وإن 
أردمت استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فال أتخدوه، 
ومن كل شيء خلقنا زوجني..." إىل آخره غادي جنبد لك بزاف 

ر هنا الوعظ واإلرشاد، ولكن هاذ دايل األدلة ما بغتش ندي
التعديل مقبول ألن  لغواي ومضمونيا ما...، مث املدونة، مث القانون 
دايل املدونة حينما يستخدم كلمة "زوج" فهو يستخدمها مبعىن، 

 .فلهذا لغواي واصطالحيا راها تفيد الزوج والزوجة

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت

املوافقون، املعارضون، املمتنعون شحال، غادي نعاودوا التصويت 
 :إذا مسحتم

 .78 :املوافقون

 .128 :املعارضون

 .16 :املمتنعون

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 41أعرض املادة 

 .220 :املوافقون

 .ال أحد :املعارضون

 .2 :املمتنعون 

عفوا كان  كذلك ورد بشأهنا تعديل من فريق..،  49املادة 
 .السحب



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

17 

للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  49أعرض املادة 
 .اإلمجاع ،444

 .املعارضون: ال أحد

 .املمتنعون: ال أحد

 .اإلمجاع ،444كما صادقت عليها اللجنة:   44املادة 

مع ورد بشأهنا تعديل من طرف السيدين النائبني  44املادة 
 .مصطفى الشناوي وعمر بالفريج

 :يد عمر بالفريجالنائب الس

نفس التعديل ولكن ابش نكمن ابش التفسري، غري تزاد عبارة 
دايل يف حالة التعدد وحنا متافقني، الزواج أو يف حالة تعدد 
الزوجات، ابش متبقاش مشكل لغوي، قالك الزوج هي الزوج 

 .والزوجة، ديروا يف حالة تعدد الزوجات، وشكرا

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 :السيد حممد يتيم وزير اللشغل واإلذماج املهين

كل نصوص احلماية  النصوص دايل احلماية اإلجتماعية كلها،
اإلجتماعية تعتمد هذا التعريف، فال أرى ضرورة إلدخال هذا 

 .النص وكاين نصوص أخرى اللي فيها نفس املقتضى

 :السيد الرئيس

 شكرا،

 :أعرض التعديل للتصويت

 ضرورين ماشي ضروري املوافقون، املعارضون،املوافقون، ماشي 

 78 :املوافقون

 128 :املعارضون

 .16 :املمتنعون

 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 44أعرض املادة 

 .4املمتنعون: 

 441املوافقون: 

 .املعارضون ال أحد

 .اإلمجاع 444كما صادقت عليها اللجنة:   42املادة 

 .اإلمجاع 444يها اللجنة: كما صادقت عل  49املادة 

يتعلق مبا يسمى بتقنيني ابلقنوة أي الرأمسال يف هناية  1الباب 
 .املسار

 .اإلمجاع 444كما صادقت عليها اللجنة:   42املادة 

 .اإلمجاع 444كما صادقت عليها اللجنة:   42املادة 

 .الباب التاسع إعادة تقييم املعاشات

 .اإلمجاع 444كما صادقت عليها اللجنة:   41 املادة

 .الباب العاشر النظام املايل واملراقبة

 .اإلمجاع 444كما صادقت عليها اللجنة:   41 املادة

 .اإلمجاع 444كما صادقت عليها اللجنة:   21املادة 

 .اإلمجاع 444كما صادقت عليها اللجنة:   29املادة 

 .اإلمجاع 444كما صادقت عليها اللجنة:   24املادة 

 .اإلمجاع 444كما صادقت عليها اللجنة:   24املادة

 .اإلمجاع 444كما صادقت عليها اللجنة:   22املادة 

 .اإلمجاع 444كما صادقت عليها اللجنة:   29املادة 
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 .اإلمجاع 444كما صادقت عليها اللجنة:   22 املادة

 .اإلمجاع 444كما صادقت عليها اللجنة:   22املادة 

 .اإلمجاع 444اللجنة: كما صادقت عليها   21 املادة

 .اإلمجاع 444كما صادقت عليها اللجنة:   21املادة 

 :الباب احلادي عشر المتياز والتحصيل والتقادم

 .اإلمجاع 444كما صادقت عليها اللجنة:   91املادة 

 .اإلمجاع 444كما صادقت عليها اللجنة:   99املادة 

 :الباب الثاين عشر العقوابت

 .اإلمجاع 444ها اللجنة: كما صادقت علي  94املادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الباب الثالث عشر أحكام ختامية

 .اإلمجاع 444كما صادقت عليها اللجنة:   94املادة 

 .اإلمجاع 444كما صادقت عليها اللجنة:   92املادة 

ويف النهاية أعرض املشروع القانون برمت  للتصويت: 
 .اإلمجاع 444

 .11.99صادق اجمللس على مشروع قانون رقم 

 .لكم مجيعاشكرا 

 


