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 بسم هللا الرحامن الرحي 
 

 ؛ احملرتم ئيس  الر الس يد  

   ؛ ون احملرتم   النواب الس يدات والسادة  
 

املتعلق   09.21رمق  مرشوع القانون الإطار  أ نظار جملسمك املوقر  عل    دين أ ن أ عرض  ـسعي 

 .ابمحلاية الاجامتعية

عل تعبئهتم واخنراطهم  النواب  أ توجه ابلشكر للس يدات والسادة  وامسحوا يل بداية أ ن  

العام   النقاش  يف  القطاعات الاجامتعية،  والتفصييلاجلدي  جلنة  داخل  خبصوص لك  ، 

الإ  القانون  املتعلق ابمحلاية الاجامتعية.  أ حاكم  أ و وأ و طار  أ ن  للس يدة  د  جه شكرا خاصا 

وس   تفهمها،  عل  اللجنة،  وح  رئيسة  صدرها،  النقاش عة  وجمرايت  لزمن  تس يريها  سن 

 والتصويت عل هذا القانون. 

،  داخل اللجنة   الإطار  القانون  مرشوع  ابلإجامع اذلي مزي التصويت عل  أ ود التنويهكام  

تقديرمه  واذلي يؤكد الاخنراط والتعبئة املعهودة للس يدات والسادة النواب من منطلق  

ابعتباره مرشوعا هميالك يؤطر ل هداف ومبادئ اإصالح منظومة   ،لل مهية اليت يكتس هيا 

الةل املكل حفظه هللا يف خطابيه الساميي مبناس بة امحلاية الاجامتعية كام حدد معاملها ج

  .عيد العرش اجمليد وافتتاح الس نة الترشيعية احلالية

س مينحنا   اذلي  هو  الإجامع  هذا  فهذا  تزنيل  قدما يف  امليض  أ جل  من  الرضورية  القوة 

ثورة اجامتعية حقيقية ونقطة حتول رئيس ية يف مسار    ميثل  اذليالإصالح اجملمتعي الكبري،  

املبارش   هوذكل هبدف الرفع من تأ ثري ،  بالدانالإصالح الشامل لنظام امحلاية الاجامتعية يف  

الفقر    املواطنيعل   من  التقليص  من  ميكن  الرشائية مبا  القدرة  الهشاشة ودمع  وحماربة 

 .لل رس
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 الس يدات والسادة، 

ن    هذا املرشوع هو موجه ابل ساس محلاية الفئات الفقرية والهشة وال رس ذات الخل اإ

مليون   22والش يخوخة، وفقدان الشغل. حفوايل  املرض،  الطفوةل، و   احملدود ضد خماطر

مليون   11مليون منخرط يف نظام املساعد الطبية "راميد" احلايل، و  11مغريب مهنم  

من املهنيي والتجار والفالحي والصناع التقليديي وأ حصاب املهن احلرة، سيس تفيدون 

املرض   عن  ال سايس  الإجباري  التأ مي  العالجب من  وسةل  اخلدمات  اليت نفس  ات 

  يس تفيد مهنا ال جراء يف القطاع اخلاص حاليا.

مليون منخرط يف نظام املساعد   11وستتحمل الوةل تاكليف الاشرتأاكت ابلنس بة ل  

رية بغالف مايل س نوي يناهز قالطبية "راميد" احلايل، اذلي ينمتون للفئات الهشة والف

مقارنة مع النفقات اخلاصة ماليري درمه    7، أ ي بزايدة س نوية تقدر بـ  ماليري درمه   9

طار نظام راميد احلايل.    برشاء ال دوية يف اإ

لفئات املهنيي والعامل املس تقلي وال شخاص غري ال جراء اذلين يزاولون أ ما ابلنس بة  

املرض س تكون نشاطا خاصا،   ال سايس عن  الإجباري  التأ مي  فاإن الاس تفادة من 

مس توى مرتبطة بأ داء مبالغ الاشرتاك لفائدة الهيئة املدبرة. وسيمت ال خذ بعي الاعتبار   

لتحديد مسامهة لك فئة من الفئات، عل غرار ما مت اعامتده يف قانون املالية    الخل

طار املسامهة املهنية املوحدةلتحديد ا للتجار   ، ابلنس بةلواجبات التمكيلية احملددة يف اإ

 .مقديم اخلدمات واملقاولي اذلاتييواحلرفيي و 
 

يف وضعية هشاشة    اليت توجد  الفقرية أ ووخاصة  ستس تفيد لك ال رس    ومن هجة أ خرى،

سواء اكنت تتوفر عل أ طفال أ و ل من تعويضات للحامية من خماطر الطفوةل أ و من 

 وذكل بناء عل اس هتداف أ كرث فعالية ابعامتد السجل الاجامتعي تعويضات جزافية،  

  14,5، مهنا  مليار درمه   20حوايل    لكف هذا المع ابلنس بة لهذه ال رس. وس ي  املوحد

     برمس التعويضات العائلية لفائدة ال رس الفقرية. مليار درمه
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الإطار عل   القانون  ينص  املنظور،  نفس  أ نظمة ووفق  املنخرطي يف  قاعدة  توس يع 

من    ،التقاعد لتشمل ال شخاص اذلين ميارسون معال ول يس تفيدون من أ ي معاش

املس تقلي  والعامل  املهنيي  بفئات  اخلاص  املعاشات  نظام  تزنيل  وترية  ترسيع  خالل 

تعمي الاس تفادة اإضافة اإىل    ،. هذاوال شخاص غري ال جراء اذلين يزاولون نشاطا خاصا

من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل لك خشص متوفر عل شغل قار، من خالل 

 ويض وتوس يع الاس تفادة منه.تبس يط رشوط الاس تفادة من هذا التع 

 الس يدات والسادة، 

دراس تمك ملرشوع القانون الإطار والنقاش املس تفيض لشك أ نمك لمس مت من خالل  

، أ ننا بصدد تزنيل مرشوع جممتعي غري مس بوق،  اذلي تطرق للك أ حاكمه ومضامينه

حوايل   تعبئة  س نواي  51يتطلب  درمه  من  مليار  مجموعة  تعديل  كذكل  ويتطلب   ،

من   مجموعة  طالق  واإ جديدة،  أ خرى  عداد  واإ القامئة  والتنظميية  الترشيعية  النصوص 

صالح نظام املقاصة مبا ميكن هيلكية اليت هتم تأ هيل املنظومة الصحية، و الإصالحات ال  اإ

موازاة مع   املس تحقة لدلمع  الفئات  معاجلة الاختاللت عل مس توى اس هتداف  من 

املوحد. السجل الاجامتعي  اجملمتعي،    كام  تفعيل  املرشوع  هذا  تزنيل  تطوير يتطلب 

حداث هيأ ة تكل  اجلوانب التدبريية و  املتعلقة حباكمة هيئات الضامن الاجامتعي يف أ فق اإ

 .موحدة للتنس يق والإرشاف، عل أ نظمة امحلاية الاجامتعية

الإطار  تزنيل مقتضيات القانون  أ ننا حريصون عل    ،أ ؤكد لمك من هذا املنربأ ن  ولبد  

وفق ال هداف واحملاور واجلدوةل الزمنية اليت حددها جالةل املكل حفظه هللا يف خطبه 

 السامية. وحنن حريصون يف نفس الوقت عل اإرشاك اكفة الفاعلي يف معلية التزنيل. 

كام س نعمل عل توفري املوارد املالية الرضورية لتزنيل هذا الإصالح، سواء من خالل 

برامج المع احلالية اليت يطبعها التشتت وغياب    جتميع  الية الناجتة عنتعبئة الهوامش امل

النجاعة، أ وعن الإصالح التدرجيي لنظام املقاصة، أ و من خالل ختصيص موارد رضيبية 
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والخولاكملسامهة   ال رابح  عل  للتضامن  و الاجامتعية  عل ،  الاخلية  الرضيبة 

طار قانون املالية لس نة  اليت مت اإ   الاس هتالك املطبقة عل الإطارات ، 2021قرارها يف اإ

عاانت من املزيانية العامة لدلوةل.  أ و من خالل اإ

عل بلورة خمطط معيل شامل لتزنيل    نا، تفعيال للتوجهيات امللكية السامية،حرص   وقد

طط الربانمج الزمين، والإطار القانوين، اخمل  هذا   يتضمنو هذا الورش اجملمتعي الكبري.  

  .وخيارات المتويل، وأ ليات احلاكمة مبا حيقق التعمي الفعيل للتغطية الاجامتعية

وس تكون أ وىل اخلطوات فور املصادقة عل هذا القانون الإطار، من خالل تفعيل 

املس تقلي   والعاملنظام التأ مي الإجباري ال سايس عن املرض اخلاص بفئات املهنيي  

 الخل  عل  للرضيبة  اخلاضعي  ،ولون نشاطا خاصاوال شخاص غري ال جراء اذلين يزا

الفئات   .املوحدة  املهنية  املسامهة  نظام  حسب لمتكي  موازي  بشلك  العمل  وسيمت 

التأ مي الإجباري  ال خرى من فالحي، وجتار وصناع تقليديي،... من الاس تفادة من  

. كام سيمت العمل عل اختاد لك التدابري عل املس توى الترشيعي  ال سايس عن املرض 

رطة حاليا يف نظام والتنظميي واملايل والتقين من أ جل متكي الفئات الفقرية والهشة املنخ

ابتداء   التأ مي الإجباري ال سايس عن املرض "راميد" من الرشوع يف الاس تفادة من  

 . 2022من س نة 

وس نعمل ابملوازاة مع ذكل عل تأ هيل املنظومة الصحية لتكون قادرة عل توفري خدمات  

 البرشية واملوارد    ذات جودة للمؤمني اجلدد، وذكل من خالل توفري الاعامتدات املالية

مع  ابعتبارها أ ول حمطة للتواصلال ولية،  مؤسسات الرعاية الصحية الرضورية لتأ هيل

  نظام جديد  هم. هذا اإىل جانب فرض احرتام مسار العالجات، واعامتدوتوجهي  املرىض

البرشية  لتدبري النجاعة  ينبين  املوارد  و ردوديوامل  عل  استشفائية  ة،  جتمعات  حداث  اإ

ل التتبع ه  س  ي    مندمج وضع نظام معلومايتو هجوية حول املراكز الاستشفائية اجلامعية،  

 وتقيميه.  اذلي خضع هل، والتعرف عل مسار العالجات ،القيق للك مريض
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يمت العمل عل اختاد مجيع التدابري عل املس توى املايل والبرشي، وعل مس توى س كام 

الاشرتأاكت، وتقدمي نفس اخلدمات    حتصيلنظام املعلومات، لمتكي الهيئة املدبرة من 

 للك املغاربة.
 

 الس يدات والسادة، 

امحلاية الاجامتعية  من ال كيد أ ن جناح تزنيل هذا الإصالح اجملمتعي الكبري املتعلق بتعمي  

، ومايقتضيه من اإخراج رسيع للنصوص اذلي أ طلقه جالةل املكل حفظه هللا  للك املغاربة

لتطبيق الالزمة  والتنظميية  الإطار  الترشيعية  القانون  لتفعيل أ حاكم  حقيقية  رادة  واإ  ،

وعقلنة   ،والسجل الاجامتعي املوحد  ،واملقاصة  ،الإصالحات املرتبطة ابملنظومة الصحية

املواطني، ا ذكل  يف  مبا  امجليع،  واخنراط  تعبئة  يتطلب  القامئة،  الاجامتعية  لربامج 

والتضامن الصادقة،  املواطنة  ومبادئ  قي  معانهيا    مس تحرضين  أ مسى  يف  جتلت  اليت 

 خالل ال زمة اليت س ببهتا جاحئة كوروان. 

ما أ ن يكون جامعيا، لصاحل الوطن  ف " واملواطني، أ و ل  املسؤولية مشرتكة، والنجاح اإ

كام أ كد عل ذكل جالةل املكل حفظه هللا أ مام جملسمك املوقر يف خطابه السايم    ".يكون 

 مبناس بة افتتاح الس نة الترشيعية احلالية. 

 

  .والسالم عليمك ورمحة هللااإصغائمك،  ن  س  أ شكر لمك ح  


