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 بسم هللا الرحامن الرحمي

 والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني

 ؛  رئيسالالس يد 

 احملرتمون؛ النوابالس يدات والسادة 

  بداية، أ توجه لمك مجيعا ابلشكر عىل تدخالتمك القمية والغنية اليت لمست

رصمك يف عالقهتا حب ،لك اجلوانب املرتبطة بورش اامحلاية الاجامتعية

حسني عيش بت  ةاملتواصل عىل التعبري عىل الانشغالت امللحة املرتبط

  عام.املواطن بشلك

  ،الاجامتعية يف جمال اامحلاية حققت بالدان مجموعة من الرتاكامتفكام تعلمون 

 الل. وقد جتسد ذكل من خحتت القيادة النرية جلالةل املكل حفظه هللا

لتمنية املبادرة الوطنية ل الاجامتعية يف مقدمهتا من الربامج  مجموعةاإطالق 

املساعدة الطبية، وبرانمج تقليص الفوارق اجملالية  نظامالبرشية، و 

الربانمج و مثل "برانمج تيسري"  والاجامتعية، وبرامج دمع متدرس ال طفال

 .املليك "مليون حمفظة"،...

  تعزيزا لهذه املاكسب، ابت من الرضوري تكثيف اجلهود من أ جل

ة، وتكون عاس تكامل بناء منظومة قوية توفر اامحلاية الاجامتعية لفئات واس

قادرة عىل احلد من اخملاطر الاقتصادية والاجامتعية، ل س امي عىل الفئات 
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داعيات ت بناء عىل ما اس تخلصناه من دروس يف مواهجةال كرث هشاشة، 

 . 02-جاحئة كوفيد

  ال خرية وخاصة خطايب العرش  خطب جالةل املكل حفظه هللاجاءت قد و

، لتؤسس لورش اإصاليح 9191س نة برمس الترشيعية  وافتتاح الس نة

ني، وخاصة لفئات واسعة من املواطن الاجامتعية اامحلاية كبري يتعلق بتعممي

 الفئات الهشة والفقرية.

 وتفعيال للتوجهيات امللكية السامية، حرصنا عىل جتس يد أ هداف ومبادئ 

هذا الإصالح يف مرشوع القانون الإطار املعروض عىل حرضاتمك، وذكل 

اور وفق احملالتطبيق ال مثل والتزنيل ال سمل لهذا الإصالح لضامن 

 وال هداف واجلدوةل الزمنية اليت حددها جاللته يف خطبه السامية.

   وعالقة هبذا القانون الإطار، وجتاواب مع تدخالت الس يدات والسادة

 التوضيحات التالية: مالنواب احملرتمني، أ ود أ ن أ قد

 

لبس مع املدلول الشامل للحامية الاجامتعية، مت تفاداي ل ي خلط أ و  أ ول:

التنصيص يف املادة الثانية عىل أ ن "اامحلاية الاجامتعية" يف مدلول هذا القانون 

 الإطار تشمل اامحلاية من أ ربعة خماطر:

 خماطر املرض؛ -



4 
 

 اخملاطر املرتبطة ابلطفوةل وختويل تعويضات جزافية لفائدة ال رس اليت -

 هذه اخملاطر؛ل تشملها اامحلاية من 

 اخملاطر املرتبطة ابلش يخوخة؛ -

 خماطر فقدان الشغل. -

عىل أ ن تعممي اامحلاية الاجامتعية سيمت دون الإخالل  4وأ كدت املادة 

ابلس ياسات العمومية ال خرى اليت تعمتدها ادلوةل يف جمال اامحلاية 

أ ن الس ياسات القطاعية يف جمال اامحلاية الاجامتعية ، مما يعين الاجامتعية

دت لهاس  ياسات ، مبا يف ذكل الس  يتواصل تنفيذها وفق ال هداف اليت ُحد ِّ

عاقة، والش باب،....  ،املوهجة لل شخاص املس نني، وال شخاص يف وضعية اإ

قصاء ل ي فئة من الفئات الاجامتعية. كهنا ن يكونوابلتايل فل  اإ

 مت حاليات أ نه، أ ود التأ كيد عىل خبصوص ال مراض املهنيةويف هذا الإطار، 

 ،9191-9194يف اإطار تزنيل الس ياسة الوطنية للصحة والسالمة املهنية 

حول الإطار  081واليت تندرج يف اإطار تزنيل اتفاقية العمل ادلولية رمق 

 04 يفاليت صادق علهيا املغرب  الرتوجيي للصحة والسالمة املهنية

لزامية التأ مني ضد حوادث الشغل اإ 9102  يونيو  ىل، دراسة كيفية متديد اإ

عرب دراسة عنارص ورشوط تفعيل اإجبارية التأ مني ضد   ال مراض املهنية

عداد مرشوع قانون بتغيري القانون رمق  املتعلق  08-09ال مراض املهنية مع اإ
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 وكذا مراجعة مدونة ،ابلتعويض عن حوادث الشغل لإدراج ذكل

لزام رشاكتالتأ مينات والنصوص الترشيعية ال    خرى الرضورية من أ جل اإ

 تأ مني بتأ مني املقاولت ضد ال مراض املهنية. ال 

 

الإصالح اذلي يؤسس القانون الإطار ملبادئه هذا أ ود أ ن أ ؤكد بأ ن  اثنيا:

هو موجه ابل ساس امحلاية الفئات الفقرية والهشة وال رس ذات  وأ هدافه،

تتحمل ادلوةل تاكليف الاشرتأاكت ابلنس بة ل ، حيث س دادلخل احملدو 

مليون منخرط يف نظام املساعد الطبية "راميد" احلايل، اذلي ينمتون  00

ماليري درمه، أ ي  2للفئات الهشة والفقرية بغالف مايل س نوي يناهز 

مقارنة مع النفقات اخلاصة برشاء ماليري درمه  1بزايدة س نوية تقدر بـ 

مليار درمه لهذا  4,9راميد احلايل. وقد مت ختصيصال دوية يف اإطار نظام 

 .9190الغرض برمس قانون املالية لس نة 

كام ستس تفيد لك ال رس وخاصة الفقرية أ و اليت توجد يف وضعية هشاشة 

سواء اكنت تتوفر عىل أ طفال أ و ل من تعويضات للحامية من خماطر 

رث فعالية أ ك الطفوةل أ و من تعويضات جزافية، وذكل بناء عىل اس هتداف

ابعامتد السجل الاجامتعي املوحد. وس ُيلكف هذا ادلمع ابلنس بة لهذه ال رس 

برمس التعويضات العائلية مليار درمه  04,1مليار درمه، مهنا  91حوايل 

 لفائدة ال رس الفقرية.  
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 ، أ ود أ ن أ قدم التوضيحات التالية:: فامي خيص تزنيل هذا الإصالحاثلثا

  معيل شامل لتزنيل هذا الورش اجملمتعي الكبري. بلورة خمطط متت

ويتضمن هذا اخملطط الربانمج الزمين، والإطار القانوين، وخيارات 

  .المتويل، وأ ليات احلاكمة مبا حيقق التعممي الفعيل للتغطية الاجامتعية

وس تكون أ وىل اخلطوات فور املصادقة عىل هذا القانون الإطار، من 

التأ مني الإجباري ال سايس عن املرض اخلاص بفئات خالل تفعيل نظام 

املهنيني والعامل املس تقلني وال شخاص غري ال جراء اذلين يزاولون نشاطا 

خاصا، اخلاضعني للرضيبة عىل ادلخل حسب نظام املسامهة املهنية 

 . املوحدة

وسيمت العمل بشلك موازي لمتكني الفئات ال خرى من فالحني، وجتار 

ني،... من الاس تفادة من التأ مني الإجباري ال سايس عن وصناع تقليدي

املرض. كام سيمت العمل عىل اختاد لك التدابري عىل املس توى الترشيعي 

والتنظميي واملايل والتقين من أ جل متكني الفئات الفقرية والهشة املنخرطة 

حاليا يف نظام "راميد" من الرشوع يف الاس تفادة من التأ مني الإجباري 

 .9199يس عن املرض ابتداء من س نة ال سا
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 مسؤوةل عن تزنيل هذا الإصالح، هاوزارة الاقتصاد واملالية ليست وحد 

بل تتوىل فقط التنس يق. وقد نص القانون الإطار عىل اإحداث أ لية 

تسهر عىل تتبع تنفيذ هذا الإصالح، وتنس يق تدخالت خمتلف  للقيادة

ي فور ذه ال لية بنص تنظميال طراف املعنية. وسيمت العمل عىل اإحداث ه

 كام سيمت احلرص عىل اإرشاك اكفة الفاعلني يف املصادقة عىل هذا القانون.

 التزنيل.

  تيعاب لضامن الاجامتعي لس الوطين ل صندوقال فامي خيص مدى اس تعداد

الفئات اجلديدة املعنية ابامحلاية الاجامتعية، أ ود أ ن أ ؤكد أ نه منذ اإعالن 

يف خطبه السامية عن اإطالق هذا الإصالح جالةل املكل حفظه هللا 

د عدة اجملمتعي الكبري املتعلق بتعممي اامحلاية الاجامتعية مجليع املغاربة، مت عق

من أ جل اختاد مجيع الإجراءات  اجامتعات مع الصندوق والعمل جار  

الالزمة عىل مس توى املوارد البرشية وعىل مس توى نظام املعلومات، 

 الصحة ووزارة ادلاخلية ومع الواكةل الوطنية للتأ منيومت التنس يق مع وزارة 

الصحي. وستمت تعبئة املوارد الرضورية ذلكل حىت يكون الصندوق جاهزا 

 لتدبري اخنراط الفئات اجلديدة، وضامن اس تفادهتا من خدمات جيدة. 
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بنظام التأ مني الإجباري ال سايس عن املتعلق  28.01: فامي خيص القانون رابعا

ين وال شخاص غري ال جراء اذل ملهنيني والعامل املس تقلنياباملرض اخلاص 

ذا هصدور  من س نواتأ و أ ربع ثالث  مرور بعدف ، يزاولون نشاطا خاصا

  هذه الفئاتلصاحل التأ مني الصحي الإجباريحصيةل تزنيل ، يالحظ أ ن القانون

 .تبقى هزيةل

الوطين للضامن الاجامتعي، و اذلي من  ره الصندوقبداذلي يهذا النظام 

، ل هيم حاليا سوى مخس يون مس تفيدمل   11 حوايل غطيي أ ناملفرتض، 

فوضني املو  العدولو  القوابل واملروضني الطبيني، فئات / فئات فرعية

ذلي يظل اهذا النظام،  . حيث أ ن تفعيلاملرشدين الس ياحينيو  القضائيني

الإكراه املرتبط  املعنية، يواجهمع الفئات  يةالتشاوررهينا مبخرجات الاجامتعات 

ملسامهة اليت جيب اأ ي  ،اذلي سيمت تطبيقهلهذه الفئات ادلخل اجلزايف بتحديد 

 .أ ن يدفعها املؤمن عليه

 

، هبدف وضع 28.01وحىت يمت جتاوز هذه الصعوابت، سيمت تعديل القانون 

، وتبس يط املساطر من أ جل تسهيل اخنراط 9199تزنيل هناية أ جل أ قىص لل 

اخلاضعة لدلخل ني فئات املهنيل ، عىل غرار ما مت القيام به ابلنس بة املعنية الفئات

 .املسامهة املهنية املوحدةمن خالل اجلزايف 
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 خبصوص القطاع الغري املهيلك:  :خامسا

عة لإدماج راف تزنيهلسيشلك هذا الورش اجملمتعي الكبري من ال كيد أ ن 

القطاع غري املهيلك، يف النس يج الاقتصادي الوطين، حيث أ ن معلية 

قطاع غري لية لإدماج الأ  الاخنراط يف اامحلاية الاجامتعية تشلك يف حد ذاهتا 

املهيلك مبا يوفر حامية الشغيةل وضامن حقوقها. وهبذا اخلصوص، فتبس يط 

امهة اعامتد املس نا به من خاللعىل غرار ما ق ليات الاخنراط أ  املساطر و 

املهنية املوحدة ابلنس بة للتجار واحلرفيني ومقديم اخلدمات واملقاولني 

دماج القطاع الغري املهيلك.    اذلاتيني من شأ نه الترسيع بعملية اإ

ابلإضافة ذلكل، فاسرتاتيجية هيلكة القطاع ترتكز عىل اإصالحات متاكمةل 

العداةل والس ياسة الرضيبية وسوق ، ل س امي تكل املتعلقة مبنظومة 

ويتعلق ال مر أ يضا ابلقيام حبمالت حتسيس ية معومية حول فوائد   العمل.

ة رقنة الإدار  موازاة مع تبس يط املساطر من خالل العمل املرصح به، 

تطوير اس تخدام ال داءات الإلكرتونية يف اإطار الاسرتاتيجية و العمومية، 

 الوطنية للشمول املايل.

تيش من أ جل تقوية هجاز تف  املبذوةلللمجهودات  ل تفوتين الإشارة، كام 

منصب برمس الس نة  011الشغل، حيث اس تفاد هذا القطاع مبا يناهز 

   .9190املالية 
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تأ خـر حتـول املقاولت واملؤسسـات  خبصوصنشاطرمك الرأ ي : سادسا

لـى اخلالعموميـة التـي تسـدد أ قسـاط التأ ميـن لـدى رشاكت التأ ميـن  اصة اإ

من  004املادة  كام تنص عىل ذكلنظـام التأ ميـن الإجباري عـن املـرض، 

لقانون ا تقدمي هذاالفرصة س تكون مواتية أ ثناء وأ عتقد أ ن . 01.11القانون 

جراءات الالزمة من أ جل وضـع نظـام اإجبـاري ختاذ الإ أ مام جلنتمك املوقرة ل

 موحـد للتأ ميـن ال سايس عـن املـرض.

عالقة مبوضوع التعويض عن فقدان الشغل، أ ود أ ن أ ؤكد عىل أ ن  :سابعا

هذا التعويض مكن من تعزيز منظومة اامحلاية الاجامتعية لفائدة رشحية هممة 

رادية متاش ياً مع مضامني التفاقية  من ال جراء فاقدي الشغل ل س باب غري اإ

ولية عمل ادلبشأ ن املعايري ادلنيا للضامن الاجامتعي ملنظمة ال 019رمق 

اته انعاكس . هذا، اإضافة اإىلاململكة املغربية طرفاملصادق علهيا من 

 هممعل  واقدف ناذلي ال جراء متكنيالإجيابية عىل الطبقة العامةل من خالل 

رادي من الاس تفادة، ابلإضافة اإىل التعويض املادي لفرتة ميكن  بشلك ل اإ

مج اإطار ال ليات والربا أ شهر، من الإماكنيات املتوفرة يف 0أ ن تصل اإىل 

عادة اإدماهجاحلكومية املقررة يف جمال ال  يف سوق  متشغيل والتكوين هبدف اإ

  الشغل.

غري أ ن املعطيات املتوفرة، تبني صعوبة الولوج لهذا التعويض حيث أ ن عدد 

أ لف خشص، ما ميثل فقط ثلث الطلبات  91املس تفيدين ل يتجاوز حاليا 
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للضامن الاجامتعي. ويرجع ذكل ابل ساس  املودعة دلى الصندوق الوطين

 عىل فرو للرشوط املنصوص علها واليت تبقى صعبة التحقيق )رضورة الت

 الس نوات خالل يوما 181 عن تقل ل الاجامتعي الضامن بنظام للتأ مني فرتة

 عرش الثين خالل يوما 901 مهنا الشغل، فقدان لتارخي السابقة الثالث

يف أ فق  (. وابلتايل ويف انتظار تعممي هذا التعويضالتارخي لهذا السابقة شهرا

 . النظام ذاه تبس يط رشوط الاس تفادة من، فال ولوية احلالية تبقى 9191

قا جناح ورش تعممي اامحلاية الاجامتعية مرتبط ارتباطا وثيمن ال كيد أ ن  :اثمنا

بزتيل مجموعة من الإصالحات، وعىل رأ سها اإصالح املنظومة الصحية، 

صالح نظام املقاصة، واعامتد  :املوحد السجل الاجامتعي واإ

  من هذا  ااس يأ س مكوانفهو يعترب  ،املقاصةنظام صالح فامي يتعلق ابإ

عادة النظر  الاصالح الشامل، خاصة وأ ن هناك اإجامعا عىل رضورة اإ

رث حتقيق اس هتداف أ كمما س ميكن من يف نظام دمع ال سعار احلايل، 

قة لدلمع، مع توجيه الهوامش املاليفعالية للفئات  َتحِّ ة الاجامتعية املُس ْ

 الناجتة عن ذكل لمتويل التعويضات العائلية.

 اإطار املادة  الزتام رصحي يف كالصحية، فهنا ابلنس بة لتأ هيل املنظومة

صالح املنظومة الصحية الوطنية وتأ هيلها ااخل مسة من هذا القانون ابإ
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 جلدد من التأ مني الإجباريلتمتكن من استيعاب املس تفيدين ا

ستمتكنون من الاطالع اذلي  ،صالحذا الإ ه ال سايس عن املرض.

 94.12القانون الإطار رمق عىل معامله الكربى من خالل تعديل 

  اسا:أ س سيشمل ،املتعلق ابملنظومة الصحية وبعرض العالجات

  تأ هيل العرض الاستشفايئ من خالل تأ هيل مؤسسات الرعاية

، وتوجيه املرىض ،لتعزيز العرض الصحي ال ولية الصحية

 والتوجيه؛ ابعتبارها أ ول حمطة للتواصل

  احرتام مسار العالجات من أ جل حتسني أ جال التكفل

لزامية ولوج املرىض اإىل ، والتقليص من التاكليف قرار اإ  عرب اإ

عرب مؤسسة الرعاية الصحية ال ولية أ و النظام الاستشفايئ 

 طبيب عام؛  

  ن خاللم ،س ياسة مبدعة وحمفزة يف جمال املوارد البرشيةوضع 

اإحداث وظيفة معومية حصية تتضمن نظام جديد للتعويض يقوم 

 ؛ةردوديوامل عىل النجاعة

  اإصالح الإطار املؤسسايت عىل املس توى اجلهوي من خالل

اإحداث جتمعات استشفائية هجوية حول املراكز الاستشفائية 
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بني  تسهيل وجتويد معلية التنس يق اجلامعية، واليت س متكن من

 املوارد البرشية عىل املس توى اجلهوي؛ وحركيةالعرض الصحي 

 يسهل التتبع ادلقيق للك مريض  وضع نظام معلومات مندمج

 والتعرف عىل مسار العالجات وتقيميه.

 

 لتأ منيا من الاس تفادة توس يعأ ن  أ ؤكد عىل مسأ ةل هامة، ويهوهنا أ ريد أ ن 

 نظام نم املس تفيدة املعوزة الفئات لتشمل املرض عن ال سايس الإجباري

 الولوج يفوالعداةل الاجامتعية  املساواة حتقيق من س ميكن الطبية؛ املساعدة

 من لفئةا هذه متكني عرب املغاربة املواطنني للك الصحية اخلدمات اإىل

 :اذلي يشمل املرض عن التأ مني من الاس تفادة

 نللضام الوطين الصندوق يغطهيا اليت العالجات سةل نفس 

 اخلاص، القطاع ل جراء ابلنس بة الاجامتعي

 اصاخل القطاعي من لك يوفرها اليت اخلدمات اإىل الولوج اإماكنية 

 .والعام
  

 خبصوص متويل منظومة اامحلاية الاجامتعية: : اتسعا
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 لإطارا يف مرشوع هذا القانونيرتكز تعممي اامحلاية الاجامتعية كام تعلمون، 

 عىل أ ليتني للمتويل:

أ لية قامئة عىل الاشرتاك ابلنس بة لل شخاص القادرين عىل  -

 املسامهة يف متويل هذه اامحلاية الاجامتعية؛

أ لية قامئة عىل التضامن لفائدة ال شخاص غري القادرين عىل و  -

فامي خيص التغطية الصحية  ،حتمل واجبات الاشرتاك

 والتعويضات العائلية.

 

ة اإىل مسامهة ابلإضاف، الاجامتعيةاامحلاية متويل ورش تعممي يرتكز وابلتايل، 

لنس بة ابة املزيانية العامة عرب حتمل واجبات الاشرتاك ومسامه ،املس تفيدين

الاعامتدات اخملصصة جملموعة من الربامج ، عىل ترش يد للفئات املعوزة

 حتويل جزء مهنا لمتويل هذا الورش. قصد الاجامتعية 

ادلوةل ابلنس بة لفئات املهنيني والعامل املس تقلني خبصوص مسامهة أ ما 

ويل دأ  المتبوال شخاص غري ال جراء اذلين يزاولون نشاطا خاصا، ورمغ أ ن م 

ابلنس بة لهذه الفئات يرتكز عىل مبدأ  الاشرتاك دون مسامهة ادلوةل وفقا للامدة 

من مرشوع هذا القانون الإطار، اإل أ ن هذه املسامهة س تأ خذ بعني  09

عتبار مس توى ادلخل وهو ما مت تفعيهل مثال ابلنس بة للواجبات التمكيلية الا
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مرة احلد  0و 1,1احملددة يف اإطار املسامهة املهنية املوحدة واليت ترتاوح بني 

التضامن الوطين  وهنا لبد أ ؤكد عىل مسأ ةل هامة، ويه أ نال دىن لدلخل. 

يت جنحت عية يف ادلول الميثل احلجر ال ساس لمتويل لك أ نظمة اامحلاية الاجامت

   يف تعممي اامحلاية ابلنس بة لساكناهتا.
 

 خبصوص حاكمة املنظومة: : ارش اع

 يفتدخلني يتسم بتعدد امل  للحامية الاجامتعيةالنظام احلايل أ ن أ ود التأ كيد ب

 )الصندوق الوطين ملنظامت الاحتياط الاجامتعيةتدبري أ نظمة التغطية 

الاجامتعي، الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي، الواكةل الوطنية للتأ مني 

لتجاوز هذه الوضعية، وضامن النجاعة الالزمة فامي الصحي...(. وابلتايل، 

-من مرشوع هذا القانون 01املادة نصت  .خيص تدبري هذا الإصالح،

تسهر عىل اختاذ الإجراءات الالزمة س  ميةالسلطات العمو الإطار عىل أ ن 

لوضع اإطار للحاكمة ميكن من ضامن التقائية خمتلف أ نظمة اامحلاية 

  الاجامتعية، ل س امي من خالل اعامتد هيئة موحدة لتدبري هذه ال نظمة.

ن التزنيل الفعيل ل حاكم القانون الإطار س يكون م ل بد من التأ كيد بأ ن: أ خريا

نص عىل ذكل ، كام ت الترشيعية والتنظميية املتخذة لتطبيقهالنصوص خالل 

 من هذا القانون. 02املادة 
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املؤسسة  من طرفتقدمي ومناقشة هذه النصوص  ومما لشك فيه أ ن

الاقرتاحات اليت  تقدميل فرصة مثالية خملتلف الفرق الربملانية  ، س ميثلالترشيعية

 .من شأ هنا املسامهة يف التزنيل ال مثل لهذا الإصالح

 

 

 

 الس يدات والسادة النواب احملرتمون،

تلمك أ مه التوضيحات اليت أ ثرت أ ن أ قدهما لمك يف اإطار التفاعل مع النقاش 

اجلدي ذلي عرفته جلنتمك املوقرة، حيث أ ن طبيعة هذا القانون الإطار كقانون 

يؤطر ل هداف ومبادئ وأ ليات تزنيل تعممي اامحلاية الاجامتعية كام رمس  ُمهَيلكِّ 

معاملها جالةل املكل حفظه هللا يف خطبه السامية، ومتت املصادقة علهيا يف 

رسيع اكمه، والت سة جاللته، تس توجب التوافق حول أ حجملس وزاري برئا

 صابملصادقة عليه من أ جل الرشوع يف أ قرب ال جال يف اإخراج النصو 

 الترشيعية الرضورية لتزنيهل، واليت ستشلك فرصة للنقاش وتقدمي التعديالت

 ابلنس بة للس يدات والسادة املستشارين.
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أ شكرمك عىل حسن اإصغائمك، وسأ بقى رهن اإشارتمك لتقدمي املزيد من التفاصيل، 

والتوضيحات واجلواب عىل تساؤلتمك الإضافية يف اإطار املناقشة التفصيلية 

 للمواد. 

 

 

 


