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 بعد الزوال السابعةوادلقيقة 

 الشفهية. ال س ئةلة مناقش: ال عامل جدول

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

 املستشار الس يد عبد امحليد الصويري، رئيس اجللسة:

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني.

 أ علن عن افتتاح اجللسة.

 السادة أ عضاء احلكومة احملرتمني،

 ستشارات احملرتمات،الس يدات امل 

 السادة املستشارون احملرتمون،

من ادلس تور، ووفقا ملقتضيات النظام  100معال بأ حاكم الفصل 

ادلاخيل جمللس املستشارين، خيصص اجمللس هذه اجللسة ل س ئةل 

 الس يدات والسادة املستشارين وأ جوبة احلكومة علهيا.

جدول ال عامل، قبل الرشوع يف تناول ال س ئةل الشفهية املدرجة يف 

أ شري أ ننا فقدان خالل ال س بوع املنرصم خشصيتني ابرزتني، تغمدهام هللا 

املستشار الربملاين السابق  ،برمحته الواسعة، هام الس يد فوزي بنعالل

وخليفة الس يد رئيس جملس املستشارين، وكذا اليس احملجويب أ حرضان 

اومة الاس تعامر الس يايس البارز، اذلي أ سدى خدمات جليةل للوطن يف مق

واذلود عن اس تقالهل ووحدته الرتابية، ومن خالل خمتلف املسؤوليات 

 السامية واحلكومية اليت تقدلها.

وهبذه املناس بة، أ دعو اجمللس املوقر لتالوة الفاحتة ترحام عىل روح 

الفقيدين، سائال هللا عز وجل أ ن يشملهام ابلرمحة واملغفرة وأ ن جيعل 

ان ليه راجعون. مثواهام اجلنة، وا  ان ا   هلل وا 

ِحمِي." ِن الره مْحَ ِ الره   ِبْسِم اَّلله

ِ َرب ِ الَْعالَِمنيَ  ِحميِ  ،الَْحْمُد َّلِله مْحَِن الره ينِ  ،الره ِ َك نَْعُبُد  ،َماِِلِ يَْوِم ادل  َّيه
ِ
ا

َتِعنيُ  َك نَس ْ َّيه
ِ
تَِقميَ  ،َوا اَط الُْمس ْ َ يَن َأنَْعمْ  ،اْهِداَن الرص ِ ِ اَط اذله ْم غرَْيِ ِِصَ َت عَلهَْيِ

ال ِنيَ  ْم َواَل الضه آمني". الَْمْغُضوِب عَلهَْيِ   .أ

ِة مَعها يَِصُفونَ  ْبَحاَن َرِب َك َرِب  الِْعزه َوالَْحْمُد  ،َوَساَلٌم عىََل الُْمْرَسِلنيَ  ،س ُ

ِ َرِب  الَْعالَِمنَي.  َّلِله

 والآن أ عطي اللكمة للس يد ال مني ال طالع اجمللس عىل ما جد من

عالانت.  مراسالت وا 

 اللكمة للس يد ال مني.

 املستشار الس يد أ محد تويزي، أ مني اجمللس:

 شكرا الس يد الرئيس.

 بسم هللا الرمحن الرحمي 

 والصالة والسالم عىل النيب ال مني.

 الس يد الرئيس احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمون،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

ثر تطورات الوضع ابملعرب احلدودي الرابط بني يف البداية وع ىل ا 

اململكة املغربية وامجلهورية اال سالمية املوريتانية الشقيقة، وتبعا الهامتم 

والانشغال الكبري واملتابعة احلثيثة وادلقيقة ل عضاء جملس املستشارين 

ممثيل ال مة لهذا الوضع مع ما رافقه من مشاعر الفخر والاعزتاز  مبصفهت

زاء هذه التطورات، أ صدر اب لتعامل والرد الرصني السلمي واحلازم لبالدان، ا 

جملس املستشارين بالغا يؤكد من خالهل للرأ ي العام الوطين وادلويل ما 

 ييل:

تمثني ودمع اكفة مكوانت جملس املستشارين للخطوات الوطنية 

ال عىل  املسؤولية والنبيةل، اليت يقودها جالةل املكل، نرصه هللا، القائد

للقوات املسلحة امللكية ورئيس أ راكن احلرب العامة، لصيانة وحدة الوطن 

وادلفاع عن احلقوق املرشوعة والعادةل وضامن ال من والاس تقرار باكفة 

 ؛تراب اململكة املغربية، ومضهنا ال قالمي اجلنوبية

اعزتاز جملس املستشارين بلك القرارات اليت تنتجها اململكة املغربية 

باركته للعملية المتش يطية الس يادية السلمية واحلازمة، اليت قامت هبا وم 

طار الرشعية  طالق رصاصة واحدة، يف ا  القوات املسلحة امللكية، وبدون ا 

، للتصدي 2548ادلولية، ومبا يتوافق مع مضمون قرار جملس ال من رمق 

جرامية والبلطجية اليت تقوم هبا العصاابت وامليليش ي ات للمامرسات اال 

املسلحة التابعة للكيان الومهي، واليت حاولت من خاللها زعزعة الاس تقرار 

وترهيب املواطنني واملواطنات وعرقةل التنقل املدين وهتديد العبور الآمن 

 ؛والسلس للسلع والبضائع

اعزتاز جملس املستشارين ابلروح الوطنية العالية والتعبئة اجملمتعية 

ابت وادلامئ وراء صاحب اجلالةل املكل محمد الشامةل واال جامع الوطين الث

السادس، نرصه هللا، اليت أ ابنت عهنا خمتلف مكوانت الشعب املغريب، 

واس تعدادها للوقوف ضد لك املناورات العقمية واملامرسات اليائسة للك 

ىل زعزعة الاس تقرار وحماوةل تغيري الوضع القانوين  ال طراف اليت تسعى ا 

 ؛والتارخيي للمنطقة

أ كيد جملس املستشارين عىل أ ن املامرسات الاس تفزازية وال عامل ت

التخريبية واال رهابية، اليت قامت هبا امليليش يات والعصاابت املسلحة التابعة 

للكيان الومهي، ال ميكهنا بأ ي حال من ال حوال أ ن تنال من وحدة واس تقرار 
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الكربى، اليت املغرب، وال املساس مبسريته التمنوية واملشاريع وال وراش 

أ طلقها جالةل املكل محمد السادس، حفظه هللا، ابل قالمي اجلنوبية، واليت 

رخسها وأ كدها جاللته يف خطابه السايم ال خري مبناس بة ذكرى املسرية 

اخلرضاء املظفرة، بقدر ما تؤكد اندحار ال طروحة الانفصالية والتضليلية 

ها، أ مام تعزيز املغرب لوحدته واهنيار منظومة القمي دلى ال طراف الراعية ل 

الرتابية وترس يخ س يادته الوطنية عىل أ قالميه اجلنوبية، من خالل اتساع 

دائرة البدلان املقرة مبرشوعية وعداةل قضيتنا الوطنية وفتح عدد من البدلان 

 الصديقة والشقيقة قنصليات ومتثيليات دبلوماس ية بأ قالمينا اجلنوبية.

ذ جيدد التعبري عن مشا عر الامتنان والتقدير العميق ملوقف ادلول وا 

الصديقة والشقيقة الرافضة للمس بوحدة املغرب واس تقراره، وادلامعة 

رساء حرية التنقل املدين والتجاري واس تتباب  ىل ا  لعملياته السلمية الهادفة ا 

 املوريتانية وابملنطقة كلك. - ال من والاس تقرار ابحلدود املغربية

ن جملس املستشاري ن، اذلي وضع دوما القضية الوطنية يف أ ولوية فا 

معهل ادلبلومايس الوطين، يؤكد عىل تعبئة اكفة مكوانته وجتندها وراء 

القيادة احلكمية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس، حفظه هللا، من أ جل 

التصدي ومواهجة لك املناوشات واملناورات اليائسة ل عداء الوحدة الرتابية 

ربية، حيث قرر مكتب اجمللس العمل بتنس يق مع زمالئنا للمملكة املغ

مبجلس النواب، عىل التواصل ومراسةل اكفة املنظامت والاحتادات الربملانية 

حاطهتا حبقيقة الوضع وبصوابية  قلميية وادلولية، من أ جل ا  واجلهوية واال 

 وحمكة التدخل املغريب السلمي ابملنطقة، وجتديد الرتافع حول عداةل قضيتنا

الوطنية ومواصةل حشد ادلمع للمبادرة املقدامة للحمك اذلايت ابل قالمي 

اجلنوبية، حتت الس يادة الوطنية والرتابية للمملكة املغربية، كسقف واقعي 

 وحل سلمي واحد ووحيد لهذا الزناع املفتعل حول الصحراء املغربية.

 انهتىى البالغ.

ب مبرشوع قانون كام توصل مكتب جملس املستشارين من جملس النوا

 . 2021للس نة املالية  65.20املالية رمق 

 46.02بتغيري وتمتمي القانون رمق  66.20وكذِل مرشوع قانون رمق 

 املتعلق بنظام التبغ اخلام والتبغ املصنع.

أ ما ابلنس بة ل س ئةل أ عضاء اجمللس وأ جوبة احلكومة علهيا، فقد توصلت 

ىل اترخيه مبا ييل: 2020 نومفرب 11الرئاسة يف الفرتة املمتدة من   ا 

 سؤالا؛ 32عدد ال س ئةل الشفهية:  -

 أ س ئةل. 9عدد ال س ئةل الكتابية:  -

كام أ ود أ ن أ حيط اجمللس املوقر علام، أ ننا س نكون عىل موعد مبارشة 

بعد جلسة ال س ئةل الشفهية مع جلسة عامة ترشيعية، ختصص لدلراسة 

 والتصويت عىل النصوص الترشيعية اجلاهزة.

 الس يد الرئيس.شكرا 

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد ال مني.

نس هتل جدول أ عامل هذه اجللسة ابلسؤالني الآنيني املوهجني للس يدة 

الوزيرة املنتدبة دلى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون اال فريقي واملغاربة 

 املقميني ابخلارج، امللكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج، واذلي جتمعهام وحدة

 املوضوع.

تعبئة الكفاءات " هوالبداية مع سؤال فريق العداةل والتمنية، وموضوع

 ".املتخصصة مبغاربة العامل

اللكمة ل حد السادة املستشارين من فريق العداةل والتمنية لتقدمي 

 السؤال.

 املستشار الس يد عبد الااله احللوطي:

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدة الوزيرة،

 الس يد الوزير،

 س يدات والسادة املستشارين احملرتمني،ال 

برز يف العقدين ال خريين حتول يف البنية السوس يو همنية للجالية املغربية 

املقمية ابخلارج، هاذ اجلالية ابلطبع اليت يه مدعاة خفر لبدلان، يتجاوز العدد 

مليون، فهيم مجموعة من أ حصاب  5دَّيهلم، الس يدة الوزيرة، حوايل أ كرث من 

آالف من الطلبة اذلين  الشواهد العليا، فهيم مجموعة من ال طباء، فهيم أ

يتابعون دراس هتم العليا، مبعىن أ ننا جتاوزان املنطق دَّيل اجلالية املغربية للعامل 

 املغاربة يف اخلارج.

اليوم كنتعاملو مع طاقات، مع قدرات، مع كفاءات، وهذه اجلالية تعرب 

تمنية بدلها وادلفاع عن قضاَّيه الكربى ابس مترار عن رغبهتا يف الاخنراط يف 

 ونقل التكنولوجيا والتجارب الناحجة يف احلاكمة اجليدة.

جراءات اليت تقومون  وذلِل نسائلمك، الس يدة الوزيرة، عن التدابري واال 

هبا، واليت تنوون القيام هبا كذِل لتعبئة الكفاءات املتعددة التخصصات من 

 الاقتصادية والعلمية ابملغرب؟ مغاربة العامل يف خمتلف ال وراش

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

تعبئة واستامثر الكفاءات املتخصصة من أ بناء "السؤال الثاين، موضوعه 

 ".اجلالية املغربية ابخلارج

اللكمة ل حد السادة املستشارين من الفريق الاس تقاليل للوحدة 

 والتعادلية لتقدمي السؤال.

 يد محمد العزري:املستشار الس  

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

 الس يدة الوزيرة،
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 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

الس يدة الوزيرة، ميثل أ حصاب الكفاءات العالية من أ بناء اجلالية املغربية 

املقمية ابخلارج نسب هممة توجد يف مراكز القرار ببدلان الاس تقبال، وال 

م قد وضعوا بصمهتم حبصيةل مرشفة يف العديد من شك أ ن العديد مهن

مس  املسابقات واملنافسات العاملية وحازوا عىل جوائز مرموقة، جعلت ا 

املغريب يرتدد يف لك أ رجاء املعمور، مقروان بأ لوان الابتاكر والمتزي وال داء 

 الرفيع.

 :وعليه نسائلمك الس يدة الوزيرة

املتخذة الستامثر وتعبئة هذه  ما يه اال جراءات والتدابري احلكومية 

 الكفاءات من مغاربة العامل يف خمتلف ال وراش الوطنية الكربى؟

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

جابة عىل السؤالني املتعلقني بتعبئة  اللكمة للس يدة الوزيرة، لال 

 الكفاءات املغربية ابخلارج.

 تفضيل الس يدة الوزيرة.

الوزيرة املنتدبة دلى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون ، الوايفالس يدة نزهة 

 لكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج:املاال فريقي واملغاربة املقميني ابخلارج، 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

أ وال البد من شكر السادة املستشارين عىل طرهحم هذا السؤال، 

مع التحوالت السوس يو همنية، ادلميغرافية، الاقتصادية ابلفعل اذلي ينسجم 

والثقافية، اليت يعرفها املغاربة املقميني ابخلارج، حبيث أ ن عىل املس توى 

الاقتصادي والسوس يو همين أ كدت دراسة قامت هبا منظمة التعاون 

من املغاربة القاطنة ابخلارج مه كفاءات  %17الاقتصادي للتمنية أ ن 

، ابال ضافة أ يضا لربوزمه عىل مجيع 5هد عليا، اباكلورَّي +حاصلني عىل شوا

 املس توَّيت ويف لك احملافل. 

حداث حتول فامي يتعلق  لهذا الوزارة من أ ولويهتا أ هنا اليوم تش تغل عىل ا 

بتعبئة الكفاءات، عرب املأ سسة دَّيل هاذ الورش، عرب أ يضا ترسيع اال جناز 

وما، ل ن كنعتربومه لكهم كفاءات دَّيل مسامهة املغاربة القاطنني ابخلارج مع

 للمسامهة يف ال وراش الوطنية بقيادة جالةل املكل، حفظه هللا.

ويف هذا اال طار، مبارشة بعد اس تتباب هذه املقاربة اكنت فرق معل 

بني وزارية تش تغل، فريق معل مع وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين 

معل مع وزارة أ يضا الس ياحة والتعلمي العايل والبحث العلمي، فريق 

والنقل اجلوي، فريق معل أ يضا مع مؤسسات وطنية مع والصناعة التقليدية 

)1(IRESEN طار نعاش الشغل، وفهاذ اال  ، مع املكتب الوطين للتكوين وا 

س يق احلكويم ابش نديرو الالتقائية وأ يضا من أ جل أ ن وفهاذ معل التن 

 
1 Institut de Recherche en Energie Solaire et en Energies Nouvelles 

سة وطنية حيرض موضوع تكون عندان يف لك قطاع قطاع، ويف لك مؤس 

 تعبئة الكفاءات.

اليوم أ ؤكد لمك وهذه أ ول مرة غادي نتلكمو عىل برانمج جديد اليل هو 

جراءات اليل غادي نرسدها  برانمج وطين لتعبئة الكفاءات، طموحنا اب 

كفاءة مغربية  10.000حاليا، نقدرو نذاكرو علهيا يف اللجنة أ ننا نوصلو لتعبئة 

 .2030 مقمية ابخلارج يف أ فق

كذِل، أ طلقنا برانمج جديد اليل هو أ اكدميية الكفاءات املغربية ابخلارج 

نعاش الشغل ابش نديرو واحد القناة، واحد  مع املكتب الوطين للتكوين وا 

اجلرس بني هاذ الكفاءات املغربية وبني أ يضا الش باب املغريب يف جمال 

ىل احلصول عىل مناصب الشغل، مت اتفاقية رشاكة  التكوين ليؤههل ليصل ا 

يونيو، مت أ يضا انطالق املرحةل ال وىل يف تنفيذ هذا الربانمج  24توقيعها يوم 

كفاءة يف ميادين ذات  4500بني مخس ش باكت يف أ ربع قارات اليل كتضم 

أ ولوية، متعلقة ابلتكوين مكش تل، من أ جل أ ن يسامه يف تقريب الشغل 

تكوين، بتكوين املكونني، للش باب، فامي يتعلق ابلتقنيات اجلديدة يف ال 

طالق  جناز ا  هندسة التكوين، فامي يتعلق أ يضا ابلتعلمي عن بعد، مت أ يضا ا 

، اليل FINCOM)2( ""فينمكمرشوع جديد دَّيل صيغة جديدة للربانمج 

 تتعرفوه بدون شك.

آخر شهر دجنرب غادي يمت  ن شاء هللا، يف أ أ يضا أ طلقنا، واحنا ا 

ة لتعبئة الكفاءات، ل ن هاذي الآلية يه اال طالق الرمسي دَّيل منصة جديد

من الكفاءات  10.000لتعبئة هاذ  2030اليل غادي نش تغلو هبا يف أ فق 

 املغربية ابخلارج.

أ يضا اكنت واحد التعبئة كبرية جدا للكفاءات املغربية ابخلارج خالل 

ىل اليوم، حبيث أ ن متت تعبئة  طبيب سامهوا يف  40مرحةل احلجر الصحي ا 

ملغاربة القاطنني ابخلارج، بلك بدلان الاس تقبال، بتقدمي أ يضا مواكبة ا

استشارة طبية،  562من أ صل مغريب داحملامني، قدمو و الكفاءات املغربية 

ابال ضافة أ يضا لتعبئة الكفاءات يف الوالَّيت املتحدة ال مريكية، امحلد هلل، 

صالح أ هجزة التنفس الاصط  ناعي اليل اش تغلت عىل واحد الربانمج دَّيل ا 

 ابملستشفيات املغربية بأ كرث من هجتني.

نش تغل عىل برانمج متواصل وما فرضته أ زمة كوفيد مل تثنينا عىل  ،أ يضا

توقيف الربامج دَّيلنا يف التواصل مع الكفاءات، حبيث من بعد اللقاء اذلي 

وا، مت اتكفاءة بأ و 80كفاءة وكذِل  140وا بكندا بتعبئة اتَّيل وأ ونرتاكن مبو 

س بانيا، وعندان برانمج تواصيل من أ جل أ يضا برجم ة، اكن لقاء مع كفاءات اب 

 أ ن حندث التواصل والتعبئة للك هاذ الكفاءات.

ن شاء هللا، يف  ىل ذِل املنتدى  25سننظم، ا  نونرب، وأ نمت مدعوون ا 

آس يا حبمك التحول اليل اكين يف العامل ما بعد هاذ  ال ول للكفاءات املغربية بأ

يل أ صبحت أ زمة أ يضا اجامتعية واقتصادية، واليل غهيم ال زمة الصحية، ال

 
2 Forum International des Compétences Marocaines à l’étranger 
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يكون فيه واحد التعرف، ل ن مازال ما عندانش قاعدة معطيات دَّيل 

الكفاءة هباذ املنطقة اال سرتاتيجية يف العامل، غادي تكون عندان قاعدة 

معطيات دالكفاءات اليل مفجاالت ذات ال ولوية اكلهندسة املالية 

 ة واذلاكء الاصطناعي.والتكنولوجية احلديث

حداث  أ عددان وهو طور أ يضا مسطرة املصادقة، مرشوع مرسوم اب 

اجلائزة الوطنية للكفاءات املغربية ابخلارج، يف جمال الاستامثر كنش تغلو 

بنفس املقاربة املتجددة، بغينا هاذ املوضوع أ نه ميأ سس، عندان رشاكة مع 

يوم برانمج معل، ابال ضافة احتاد مقاوالت املغرب عىل أ ساس أ ننا عندان ال 

طلب مرشوع يف هجات اليل يه اجلهة  40دران برامج معلية، أ طلقنا 

ماسة، ابال ضافة أ يضا اليل عندان برانمج معل  - الرشقية وأ يضا هجة سوس

مع الرشاكء دَّيلنا، ابال ضافة، وهذا هو املهم واجلديد، هو أ ننا نطور املنصة 

ىل املعلومة واملواكبة ابش حنلو واحد املشلك كبري فامي يت علق ابلوصول ا 

ىل املعلومة. طار الولوج ا   دَّيهلم يف ا 

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

طار التعقيب عىل جواب الس يدة الوزيرة، أ عطي اللكمة لفريق  يف ا 

 العداةل والتمنية.

 املستشار الس يد عبد الااله احللوطي:

 شكرا الس يد الرئيس.

ة عىل هاذ اجلواب، واليل تيوحض من خالهل شكرا كذِل الس يدة الوزير 

بأ نمك تتقومو مبجهودات اليل يه جبارة، فتنشكرمك عىل خمتلف اجملهودات من 

 أ جل مغاربة العامل.

ونقرتح عليمك، الس يدة الوزيرة، بعض املقرتحات ال خرى، واليت نمتىن 

 أ ن تواكبوا فهيا العمل:

آلية التواصل من أ جل التعبئة والتعرف  -1  عىل الكفاءات؛تعزيز أ

التنس يق مع خمتلف القطاعات واملؤسسات املعنية مبغاربة العامل،  -2

 حىت ال يبقى هناك ضياع بني مجموعة من املؤسسات؛

طار رشاكة وتعاون بني القطاع اخلاص ومغاربة العامل، ولعل ما  -3 وضع ا 

رمبا يدخل يف هذا اال طار،  CGEM)3(س بق وتلكمت عنه مع 

 ولكن املزيد من تفعيهل؛

دمع الرشاكة بني كفاءات مغاربة العامل واجلامعات ومراكز البحث  -4

العميل، وأ نتوما تتالحظو تبني لنا مؤخرا مجموعة من ال طر القوية 

 واليت أ عطت قمية كبرية للمغرب عىل الصعيد العاملي؛

 دمع ومواكبة حاميل املشاريع الاستامثرية؛ -5

جياد حلول ال شاكالت معادةل الشواهد، مجموعة م -6 ن الطلبة عايشني ا 

 
3 Confédération Générale des Entreprises du Maroc 

 مجموعة من اال شاكالت يف هذا املوضوع؛

التشجيع عىل التأ طري والانتظام داخل هيالك وش باكت لدلفاع عن  -7

 مصاحل املغرب وقضاَّيه العادةل؛

آلية تشاركية بني جمالس اجلهات وممثيل مغاربة العامل  -8 العمل عىل وضع أ

 لعقد رشااكت حملية تمنوية واستامثرية؛

ادةل للجالية املغربية ابلربملان، ذلِل ندعو احلكومة من ضامن متثيلية ع -9

ىل رضورة تفعيل النصوص ادلس تورية  خاللمك، الس يدة الوزيرة، ا 

 املتعلقة ابملشاركة الس ياس ية ملغاربة العامل.

 شكرا لمك.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار. 

 اللكمة للفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية.

 ار الس يد محمد العزري:املستش

 شكرا الس يد الرئيس.

تنشكروك عىل اال جابة دَّيِل رمغ أ هنا ما اكنتش  ،الس يدة الوزيرة

شافية واكفية فهاذ املوضوع، مفثال قلتو ابلنس بة للوزارة يعين، الس نوات 

عالم السمعي البرصي،  ال خرية لقينا عرب التواصل الاجامتعي ووسائل اال 

عىل مس توى الفضاء وال عىل مس توى الطب، واليل اكين كفاءات كبرية ال 

يف ادلول دَّيل الاس تقبال، وخصوصا ادلول املتقدمة، يعين  ..فأ ماكن

تيش تغلو يف أ ماكن حساسة، مهنم من درس يف املغرب ومهنم أ بناء يعين 

 املهاجرين املغاربة وجلهم هلم حنني للوطن اليل هو املغرب.

 الس يدة الوزيرة، 

جناح مسامهة الكفاءات املغربية  فالسؤال العريض، هو كيف يمت ا 

 ابخلارج يف ال وراش التمنوية الوطنية؟

عىل سبيل املثال، قلتو واحد الربانمج جديد لكفاءات الش باب املغريب 

للحصول عىل منصب شغل، احنا ما تنقلوش مناصب شغل، عندان عقول 

مشاريع كبرية يف  ومه راه قادرين ابل شغاالت دَّيهلم وعندمه ميكن هلم يكونو

 ؟دار عىل مس توى املغربتاملغرب، بغيت نشوف أ ش نو 

وهنا كام قال صديقي وزمييل يعين اقرتاحات، بغينا نعرفو ابلنس بة 

لقرارات العودة أ ش نو درتو يف املغرب؟ واش اختذمت تدابري عىل مس توى 

 الترشيعات أ وال، ووضع يعين س ياسات معومية شامةل موهجة لهاذ الفئات؟

انفتحمت أ كرث عىل البحث العلمي يف املغرب وعىل لك مس تجدات هل 

 املعارف العلمية والتكنولوجية املتطورة يف العامل؟

هل مت توس يع القدرة عىل استيعاب التكنولوجية املس توردة بناء عىل 

 منوذج مغريب وعىل الاحتياجات الوطنية؟

فرصا ستامثر يف تطوير خصوصيات وطنية لتصبح موردا و الاهل مت 

 للتنافس عىل الصعيد ادلويل؟



 2020كتوبر أ  دورة  –مداوالت جملس املستشارين 

5 

 (2020رب مفنو  17) 1442فاحت ربيع الآخر 

 الس يدة الوزيرة، 

هنا خصمك يف هذا اال طار هذا هتمتو وتسهرو عىل تتبع املشاريع 

مة وتقيمي الس ياسات الوطنية املوحدة حول الكفاءات املغربية ابخلارج ءومال

ىل الفرص  وتسهيل ولوج الكفاءات املنحدرة من الهجرة، حسب ختصصها ا 

 اش الوطنية.اليت تتيحها ال ور

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار، نشكر الس يدة الوزيرة عىل مسامههتا.

ىل السؤال ال ول املوجه لقطاع الصحة وموضوعه  اخلصاص يف "وننتقل ا 

 ".ال طر المتريضية

اللكمة ل حد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطين لل حرار 

 ال.لتقدمي السؤ 

 املستشار الس يد حلسن أ دعي:

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدة الوزيرة احملرتمة،

يعاين املواطن يف بالدان من تأ خر واحض يف مواعيد الفحوصات يف 

ىل أ س باب عدة كقةل املوارد  املستشفيات العمومية، وقد يكون ذِل راجع ا 

الفحص، أ و البرشية العامةل ابملستشفيات أ و لوجود خلل ابملعدات وأ هجزة 

ىل تواجد لوبيات داخل هذه املستشفيات تتكون من  قد يكون ذِل راجع ا 

أ طباء يزاولون هماهمم يف القطاع اخلاص ويتعمدون تأ خري مواعيد الفحص، 

جراهئا ابملصحات اخلاصة.  ليضطر املرىض ال 

" مبربر انشغال 19-وقد تضاعفت هذه املعاانة خالل فرتة جاحئة "كوفيد

  وش به الطيب وتكفلهم مبرىض كوروان.لك الطامق الطيب

 الس يد الوزير احملرتم، 

 ما يه التدابري املتخذة ال رساء احلاكمة التدبريية يف قطاع الصحة؟

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

جابة عىل السؤال.  اللكمة للس يد الوزير لال 

آيت الطالب وزير الصحة:  الس يد خادل أ

 شكرا.

 الس يد الرئيس،

 رات، السادة املستشارين احملرتمني،الس يدات املستشا

وزارة الصحة تتعرفو بأ ن النقص اليل اكين دَّيل املوارد البرشية ليس 

كراه الكبري اليل كتعاين منو  ..وليد اليوم، منذ ال زل واحنا تنعانيو هذا اال 

الوزارة، ولكن رمغ ذِل اال كراهات الوزارة تتبذل واحد اجملهود، جمهود لسد 

 ال طر المتريضية من أ جل ضامن ولوج متاكئف اخلصاص احلاصل يف

 للخدمات الصحية.

يعين نقدر نعطي بعض املعلومات، بلغ عدد املناصب املفتوحة اخلاصة 

 %36، مت ختصيص مهنا 2767: 2019ابملمرضني وتقنيي الصحة يف س نة 

للعامل القروي واملناطق النائية، أ ما ابلنس بة للمناصب املفتوحة يف س نة 

منصب، مت توزيعها بتنس يق مع املديرَّيت اجلهوية من  2420ت بلغ 2020

 أ جل تنظمي مبارَّيت التوظيف عىل مس توى اجلهات.

والبد تكون واحد املقاربة  خصوهذا أ ش نو معنيتو؟ يعين معنيتو 

 هجوية ابش ميكن لنا ننكبو عىل اخلصاص ويكون عندان واحد الاس هتداف.

مباراة الولوج للمعاهد  فتح 2020و 2019وعرفت الس نة ادلراس ية 

منصب  3145منصب، و 2735 ــالعليا للمهن المتريضية وتقنيي الصحة ب

 . 2021و 2020برمس الس نة ادلراس ية 

أ ما فامي خيص الطلبة العدد دَّيهلم اذلين مه يف طور التكوين ابملعاهد 

العليا للمهن المتريضية وتقنية الصحة برمس الس نة ادلراس ية، فالعدد دَّيهلم 

 .2020/2021ونفس العدد يف س نة  7228ذِل بلغ ك

ذن الوزارة ما تتكتفيش هباذ ال مر هذا، ل ن النقص حاد ابلنس بة  ا 

برام اتفاقيات الرشاكة خاصة مع  آخر اليل هو ا  للتكوين، تتقوم مبجهود أ

شارهتا مبختلف الوحدات  امجلاعات الرتابية لوضع أ طر طبية ومتريضية رهن ا 

انحجة يف هاذ اجملال هذا، خاصة ابل قالمي اجلنوبية الصحية، وهناك جتارب 

 للمملكة.

وكذِل تقوم الوزارة من هجة أ خرى ابستامثر كفاءات ال طر المتريضية 

احملاةل عىل التقاعد من أ جل مواهجة النقص احلاصل يف هذا القطاع ويف هاذ 

الفئة ابخلصوص، وكذِل تعمل الوزارة مضن اال سرتاتيجية املس تقبلية عىل 

تفعيل الربانمج الطيب اجلهوي، يعين احلركية والاس تفادة من ال طر الطبية 

و واحد اجملهود كبري ومقاربة هجوية ومشاركة يف خصيف نفس اجلهة، وهذا 

 أ وراش ومنتدَّيت عىل مس توى دَّيل اجلهات.

 ييومن مضن امللفات اليت تش تغل علهيا أ يضا ويه حتسني وضعية همن

صالح منظومة الصحة وخاصة وضعية املمر  ضات واملمرضني، من خالل ا 

جازة واملاسرت وادلكتوراه وكذِل تسوية  ،التكوين، حققنا مطلب اال 

دارية لهاذ املمرضني.  الوضعية العلمية واال 

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير.

طار التعقيب.  اللكمة ل حد السادة املستشارين يف ا 

 ي:املستشار الس يد محمد البكور

 امسح يل الس يد الرئيس، هاذ السؤال واش اثين أ و ال ال ول؟

 هذا سؤال اثين مايش ال ول.
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 الس يد رئيس اجللسة:

اخلصاص يف "أ ان عندي هنا السؤال ال ول موجه لقطاع الصحة حول 

، اللكمة ل حد املستشارين من فريق التجمع الوطين "ال طر الطبية

 لل حرار.

 ي:املستشار الس يد محمد الكور

 شكرا الس يد الرئيس.

شاكلية احلاكمة يف قطاع الصحة، الس يد الوزير، ابلرمغ  بصدق هناك ا 

من أ ن اجلواب دَّيلمك حاول اال حاطة ابملوضوع، ل ن هناك ضعف يف أ داء 

املرفق الصحي، ابلرمغ من جمهوداتمك وجمهودات ادلوةل اليت ضاعفت خالل 

 2009مليار درمه س نة  8.7العرش س نوات ال خرية من مزيانية القطاع من 

ىل  ، ومع ذِل الزال أ داء 2021مليار درمه يف مرشوع قانون املالية  20ا 

ذن هناك مشلك احلاكمة.  هذا املرفق الصحي حمدودا ومل يفي ابملطلوب، ا 

ويف اعتقادان يف فريق التجمع الوطين لل حرار يتجىل هذا املشلك يف 

جلهات يف غياب رؤية جمالية جتعل سوء توزيع املوارد البرشية املالية عىل ا

صالح، كذِل ضعف التأ طري  من اخلصوصية اجلهوية قاعدة انطالقة لك ا 

والتكوين يف جمال المتريض ولك التكوينات ش به الطبية، ابلرمغ من توس يع 

 6قاعدة املستشفيات اجلامعية عىل لك هجات اململكة، حبيث هناك فقط 

س  جناز ما تبقى من هذه املراكز.مراكز استشفائية، وابلتايل جيب اال   اع يف ا 

جناز مزيانية الاستامثر، يف س نوات قريبة اكنت  ،كذِل هناك ضعف ا 

شاكلية  %40نس بة الاجناز يف مزيانية قطاع الصحة ال تتجاوز  مما يطرح ا 

 حقيقية يف التدبري.

عادة تأ سيس حاكمة هذا املرفق احليوي واملهم،  أ متىن، الس يد الوزير، ا 

عامتد عىل حتليل ال وضاع الراهنة حلاكمة هذا املرفق، واعامتد الامن خالل 

نصاف والتكييف، من خالل القابلية للتغيري، مث كذِل حتسني  املساواة واال 

الولوجية واحلياد والشفافية والثقة والوثوقية، وبصفة عامة املبادئ اليت أ قرها 

 .156و 155و 154ادلس تور يف فصوهل 

ن فريق التج مع الوطين لل حرار يطالبمك، الس يد الوزير، وذلِل، فا 

سرتاتيجية شامةل حلاكمة قطاع الصحة.  برمس ا 

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 اللكمة للس يد الوزير فامي تبقى من الوقت.

 الس يد وزير الصحة:

 شكرا الس يد املستشار احملرتم.

يف احلقيقة التعقيب دَّيِل تيجاوب عىل السؤال الثاين، ل ن عندك 

 ق فاملسأ ةل تتعلق ابحلاكمة مايش ابملوارد البرشية.احل

ىل بغينا احلاكمة  ولكن ابلنس بة للموارد البرشية، ابش نقول ِل، يه ا 

ننكبو اكملني عىل العةل الكبرية اليل تيعرفها قطاع الصحة،  خصنيت تنجح 

ها خص وهاذ النقص احلاد دَّيل املوارد البرشية، ل ن املنظومة لكها اليوم 

عادة   النظر تكون جوهرية وتكون جذرية.ا 

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد الوزير

قرار احلاكمة التدبريية يف قطاع الصحة"السؤال الثاين موضوع   ."ا 

 املستشار الس يد حلسن أ دعي:

 ال داب عندان السؤال يعين خمتلفني.

 املهم شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدة الوزيرة،

 م،الس يد الوزير احملرت 

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

تعرف عدد من املناطق خاصة ابلعامل القروي خصاصا كبريا عىل 

مس توى ال طر المتريضية، ما يزيد من تأ زمي ال وضاع الصحية يف تكل 

 املناطق، اليت تعاين أ صال الهشاشة والهتميش.

 الس يد الوزير احملرتم، 

سرتاتيجيتمك ملواهجة هذا  اخلصاص الكبري يف ال طر المتريضية، ما يه ا 

يف ظل تنايم الطلب خاصة يف املس توصفات واملراكز الصحية ابلبوادي 

 وال حياء الهامش ية؟

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

جابة عىل السؤال.  اللكمة للس يد الوزير لال 

 الس يد وزير الصحة:

 شكرا الس يد الرئيس.

 السادة املستشارين احملرتمني،

ا عىل املوارد البرشية أ و احلاكمة فهام جزءان ال يتجزءان يف سواء تلكمن

صالح الاختالالت اليت تعرفها املنظومة  احلقيقة، ل نه التصور دَّيلنا أ ن ا 

ىل أ سس  قرار حاكمة تدبريية يف قطاع الصحة جيب أ ن يستند ا  الصحية وا 

 حمورية، نذكر مهنا ثالث واليل هممة بزاف:

وي، بدون مقاربة هجوية غادي يكون برانمج طيب هج خصأ وال، 

نكذبو عىل راس نا، اليوم اجلهوية يه السبيل الوحيد ال جناح املنظومة 

الصحية، ل ن لك هجة عندها اخلصوصيات دَّيلها ولك هجة خص يكون فهيا 

مراكز دَّيل التكوين لتكوين موارد برشية عىل حسب اخلصاص وتكون 

 املالءمة واملواكبة.

ذن خص والبد ابش يكون  خص تكون عندان خريطة حصية  ..عندانا 

هجوية، ما نبقاوش نبنيو املستشفيات وخنلهيم بدون موارد برشية، وكذِل 
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ما يبقاش يكون واحد التوزيع غري عادل دَّيل املوارد البرشية، وأ نتوما 

دَّيل املوارد البرشية اليل اكينة راه لكها  %80تتعرفو اليوم بأ ن تقريبا 

 ممتركزة فواحد املناطق خاصة.ممتركزة، اخلصاص اكين، 

اثين نقطة هممة، ويه اخملطط املديري لوضع نظام معلومايت جديد، 

بدون نظام معلومايت جديد ما ميكنش انخذو قرارات هممة وما ميكنش 

ندبرو ال مور دَّيل املنظومة الصحية وما ميكنش نس هتدفو املواطنني اليل 

 هم نلبيو هلم احلاجيات دَّيهلم.خص 

دَّيل  5مني عىل هاذ النظام املعلومايت، واليل تيشمل اليوم احنا خدا

آسفي، طنجة -مكناس، مراكش -هات، هجة الرشق وفاساجل   -تطوان -أ

ىل اقتناء التجهزيات دَّيهلم. -احلس مية، بين مالل  خنيفرة، ابال ضافة ا 

اثلثا، وهذا همم ابش نردو هاذ املنظومة، احنا تلكمنا قبيةل مع الس يدة 

اليل خصها جتي مهنا أ طباء  (la diaspora marocaine) الوزيرة عىل

و يكون خصو يكون كنظام اكيف، و خصونظام الوظيفة العمومية الصحية، 

طار رشاكة مع القطاع اخلاص والقطاع  جذاب واليل يقدر خيدم يف ا 

 (cloisonné).العمويم ويكون مفتوح ما يبقاش 

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

طار التعقيب. اللكمة ل حد السادة  املستشارين يف ا 

 املستشار الس يد حلسن أ دعي:

 .شكرا الس يد الرئيس

أ شكرمك عىل جوابمك واذلي يبقى موضوعيا وهللا غالب، كام يقال هناك 

جمهود يبذل ولكن اال شاكل احلقيقي هو يف تراكامت اخلصاص الكبري يف 

ة، وما بعد ال طر الطبية والمتريضية، اذلي ابت مطروحا حبدة قبل اجلاحئ

اجلاحئة تفامقت ال وضاع اليوم يف املرفق الصحي، حبيث أ ن هناك ارتفاعا يف 

عدد اال صاابت ابلفريوس يف صفوف هذه ال طر، عىل اعتبار أ هنا متواجدة 

 يف الصفوف ال مامية.

وابلرمغ من اجلهود اليت بذلهتا احلكومة عىل مر العرش س نوات ال خرية 

ال أ ن جحم يف توفري وتكوين ال طر المت ريضية عىل وجه اخلصوص، ا 

منصب مربجمة لقطاع الصحة  5500اخلصاص الزال قامئا، عىل سبيل املثال 

ىل املزيد.2021يف قانون املالية   ، لكنه غري اكيف وحيتاج ا 

عادة فتح مراكز تكوين  ،ذلِل ىل نظام العقدة، ممثنني ا  البد من اللجوء ا 

ن اكنت حتت م  املعاهد العليا للمهن "سمى جديد املمرضني واملمرضات، وا 

، مطالبني بتعمميها عىل خمتلف هجات اململكة، "المتريضية وتقنيات الصحة

قفالها اذلي دام لس نوات سببا مبارشا يف هذا اخلصاص،  معتربين قرار ا 

 اذلي يعيشه القطاع الصحي.

اخلصاص فادح وموجود يف املدن الكربى ويف ال قالمي واجلهات اليت 

ادلار البيضاء يتواجد به حوايل  -تمنية، علام أ ن حمور القنيطرةحتظى ابل 

شاكلية التوزيع اجملايل العادل لهاته  70% من هذه ال طر، وهو ما يطرح ا 

الفئة عىل خمتلف اجلهات، خاصة وأ هنا تتوفر عىل مستشفيات ومراكز 

 حصية هممة، ولكهنا تنقصها ال طر الطبية والمتريضية والتأ طري الصحي بشلك

 اليت تعرف أ دىن مس توَّيت اتفياللت -عام، وهنا أ سوق لمك مثال هجة درعة

يف املوارد  اخلدمات الصحية يف البالد، وذِل لعدة أ س باب مهنا: النقص

من  توصلتو يل الوقت، الس يد الوزير احملرتم، راه ميشيش البرشية، ابش ما

 رض، ويفممرض وطبيب ما بني مم 97تنغري قلعة مكونة، مسعو مزَّين فهيا 

يش  ، تيجي ( هكذاك، سدومهles urgences) سدو الفايتة الس امينة

 هبا، الس يد الوزير. توصلتو (، راهles urgencesتيلقاش ) واحد ما

وخدام،  جديد خدامش، الساكنري للناس ما تيقولو الساكنري تنغري،

اتفياللت يعين تنغري حبال  -شهور. درعة 3ولكن الطبيبة تمتيش شهرين، 

هاك ها الورقة.  يعين الس يد  لورزازات حمطة طرقية هاك ها الورقة يش

كنيون"، "مصييص"، "حصية"الوزير، يعين  ، ما "تيلمي"، "أ مسرير"، "ا 

 بزاف. فهيمش ال طباء حىت طبيب، واملناطق دَّيلنا بعيدة

 مكخصهللا جيازيمك، الس يد الوزير، راه املشلك عندمك يف تنغري، 

 طبيب وما 150حتسب علينا  غاديش راه مايش جلن لامت،  تصيفطو

 يكونوش.

 .وشكرا

 اجللسة: رئيسالس يد 

 .شكرا الس يد املستشار

 اللكمة للس يد الوزير للرد عىل التعقيب.

 الصحة: وزيرالس يد 

 حشال ابيق يل دَّيل الوقت؟

 الس يد رئيس اجللسة:

 ابيق الوقت.

 الس يد وزير الصحة:

ىل اكنت املسأ ةل تتعلق بتنغري، تنغ ري اكنت عندها اهامتم كبري ابلنس بة ا 

طار دَّيل اجلاحئة اكن واحد التدبري   خصلوزارة الصحة، واكنت يف ا 

ابلنس بة ملدينة تنغري واكنت املواكبة حىت من انحية الكشوفات ابلنس بة ضد 

، واكنت وحدات متنقةل. وقع ما وقع ابلنس بة "19-كوفيد"الفريوس 

احنا غادين يف اال طار دَّيل معاقبة للمس تعجالت، واكنت جلنة تفتيش ية، و 

-la nonهذوك الناس اليل خلو ابملهنة دَّيهلم، ل ن هاذي تتسمى )

assistance à personne en dangerأ  ( تيبقى برش معرض للخط ،

 كيقدر يف املهنة دَّيلو يغلط، ولكن ما ميكنش نقولو بأ ن ما اكينش اهامتم.

دَّيل  97.000النقص  ابلنس بة للموارد البرشية النقص، راه معروف

ذن راه  املوارد البرشية انقصة يف املغرب ما بني الطبيب وما بني الفرملية، ا 
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 ما ميكنشاي بواحد الظرفية وجزية غادي ميكن لنا حنلو هاذ املشلك هذا.

ها مركز استشفايئ جامعي خص اتفياللت والرش يدية  -املسأ ةل دَّيل درعة

اربة اجلهوية يتكون عىل حسب وكذِل مراكز دَّيل التكوين ابش يف املق

اجلاذبية واجلاذبية راه ما غاديش وزارة الصحة  خصاملالءمة دَّيلها. تتبقى 

بوحدها اليل تعطيه ل ن خص مجيع املتدخلني والنش يطني يف القطاع اليل 

 تينمتيو للجهة.

 شكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد الوزير. 

الصحية ابملراكز  تدين اخلدمات"لسؤال الثالث موضوعه ا

 ".واملستشفيات العمومية

اللكمة ل حد السادة املستشارين من الفريق الاس تقاليل للوحدة 

 والتعادلية لتقدمي السؤال.

 املستشار الس يد عبد السالم اللبار:

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

 الس يدة الوزيرة،

 ال خوات واال خوة،

 الس يد الوزير، 

ية يف املس توصفات العمومية، ما هو ردمك الس يد تدين اخلدمات الصح 

 الوزير؟

 اجللسة: رئيسالس يد 

جابة عىل السؤال.  اللكمة للس يد الوزير لال 

 الصحة: وزيرالس يد 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدات املستشارات،

 السادة املستشارون،

املسأ ةل دَّيل تدين اخلدمات هذاك لكها تتسمى مسأ ةل دَّيل كيفاش لك 

يفاش تيقوم ال مور دَّيلو، ولكن ميل تنشوفو الربامج دَّيل الرعاية واحد وك 

الصحية وحشال دَّيل اال جناز دَّيلها يف أ ي جمال نقدر نقول واش تدين 

الربامج دَّيل اللقاح، حصة ال م والطفل، الصحة دَّيل اال جناب، واش 

كراه، اكين  ذن اكين ا  ذن اكين واحد اخلدمات تتدار، ا  داخلني يف التدين؟ ا 

عادة النظر اجلذرية يف املنظومة الصحية.ن  واقص، واليل تتعلق لكها اب 

املصاحل دَّيل الرعاية الصحية ال ولية اليل تتعلق ابملس توصفات ومراكز 

عادة النظر يف احلاكمة دَّيهلم ويف التدبري، ل ن ما خصناش  الصحة خصهم ا 

لهيا، املنظومة كد عأ  نبقاو خندمو بنفس الطريقة، وأ ان تنقولها دامئا وتنعاود ن

عادة النظر بطريقة جذرية كيفاش؟ راه خصها واحد الوقت،  الصحية خصها ا 

نا لكنا خنرطو فهيا يعين.. اليوم خص نا واحد مرحةل انتقالية اليل خص راه 

غادين نفس املالحظة غادي تقولها يل اليوم غدا غادي جتي تقول يل نفس 

طار اجلاحئة دَّيل كوفيد ما املالحظة ل ن احنا مازال تنحاولو نعاجلو يف ا  

خالتناش الربانمج اجلهوي حنطوه نفعلوه بيش طريقة جذرية، اليل تيشمل 

عادة املنظور يف املس توصفات ومراكز الصحة  احلركية دَّيل املوارد البرشية وا 

طار دَّيل العمل  والطب دَّيل العائةل اليل غادي َّيخذ واحد احلص كبري يف ا 

 دَّيل املس توصف.

 اجللسة: رئيسالس يد 

طار التعقيب.  اللكمة ل حد السادة املستشارين يف ا 

 املستشار الس يد عبد السالم اللبار:

 الس يد الوزير،

 يف احلقيقة احنا امسعناك وراه الشعب املغريب تيسمع. 

غري مقبول اليوم راك انتوما هام البطل دَّيل هاذ احلكومة، ل ن ميكن 

لوجع، وقاان هللا من مجيع املواطن يصرب عىل اجلوع وما يصربش عىل ا

ال وجاع اليل غميكن لها تصيب بنادم. فاملعول عليمك، املعول عليمك ال عطاء 

نظرة جادة، احنا ما تنقللوش من الاجهتادات اليل تديرو، ولكن غري اكيف، 

ال معىن ابش املواطن مييش يدخل للمؤسسة ابش يتعاجل وما يلقاش، ما 

يلقى ال طر ما ميكنش، فلوس هاذ البالد فني يلقى ادلوا ما يلقى الآليات ما 

ىل ما اكنتشاي موفرين عىل ال قل احلد ال دىن دَّيل العالج؟   مشات ا 

احنا ما تنقصوش من الاجهتادات اليل درتيو، الس يد الوزير، ولكن 

هللا  -هاذ اليش غري اكيف، راه ما ميكنش اليوم يس متر الوضع هاك، س امي 

 مع وجود كوروان، هاذ كوروان تعدلت ال قوال، س امي -ينجينا من هاذ الوابء 

اكين اليل تيلقى البالصة، اكين اليل ما تيلقاش، اكين اليل تمييش يلقى 

ىل مشينا للمصحات اخلصوصية فهنا الاكرثة الكربى،  العالج، ولينا.. أ ما ا 

ورامك هرضتو علهيا، الآن الرأ ي العام الوطين تهيرض عىل هاذ املصحات اليل 

 حدة ترش يد فامي خيص هذاك القدر اليل غادي خيلص املواطن. ها و خص 

هللا جيازيك خبري، الس يد الوزير، احنا سؤالنا سؤال الفريق 

ىل طلب جتويد اخلدمة، راه ما ميكنش نقبلو هاذ  الاس تقاليل هيدف ا 

غري اكيف ل ن  الفرملية وال طباء تيديرو جمهود، ولكنالوضع دَّيلنا، اكين 

 ة اليل ما مدهتومش ابلوسائل الالزمة ابش خيدمو.حمصورين ابلوزار 

قلمي  غري مقبول هنائيا ابش نشوفو طبيب أ و نشوفو املرىض دَّيل ا 

قلمي الآخر ما فيه والو، وهذا هو اليل تيشلك واحد  قلمي، ل ن اال  تيجيو ال 

النوع دَّيل الاكتظاظ، احنا ما نعطيش أ مثةل راه ال مثةل متعددة، أ ان ساكن 

و لو من س يدي قامس، جييو لو يتشفى محمد اخلامس تيج يف مكناس، مس 

قلمي  و خصمن احلاجب، ميكن جييو من خنيفرة، هذا غري مقبول، لك ا 

ن هو ما اكينشاي  ىل اكين يش خصاص اليل ا  يتكفل هبذوك الناس، وا 
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 هذاك تيكون واحد احلاةل قليةل.

 شكرا الس يد الوزير.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 لرد عىل التعقيب.اللكمة للس يد الوزير ل

 الصحة: وزيرالس يد 

 حشال ابيق يل؟ 

 اجللسة: رئيسالس يد 

 .33دقيقة و

 ير الصحة:زالس يد و 

 شكرا.

 الس يد الرئيس،

 ن،يالسادة املستشار 

ما خصناش نبخسو من العمل دَّيل القطاع، ما خصناش نبخسو منو، 

ولكن معل جبار تيتقام عىل أ رض الواقع. ميل تنقولو ما تنديروش 

أ ان تنظن ، مدادات ابلنس بة للمستشفيات وابلنس بة للمس توصفاتاال  

اال شاكلية ما اكينش يف التجهزيات اليل تتقول ابش مندو، اال شاكلية اكينة 

يف املوارد البرشية أ كرث ما يه يف التجهزيات، ل ن املسأ ةل لكها تتعلق عىل 

ىل خذييت مكثال   "19-يدكوف "، هنرضو عىل "19-كوفيد"املوارد البرشية، وا 

هاذ كوروان خالتنا أ ن دران واحد النظام ابش ندبرو ال مور، ل ن لك هاذ 

( les réanimateursاليش تيتعلق ابحلاالت احلرجة، ما عندانش بزاف )

ا، عالش تنقولو هييف املغرب ابش ميكن لنا نرصفومه يف لك املنطقة بوحد

متحور يف التدبري اجلهوي وتكون واحد العقلنة ابش يكون ال  خصاحنا 

قلب املدينة اليل فهيا العدد ال كرب لتدبري ال مور دَّيل الناس احلرجة، ما 

 lesميكنش، ما عندانش، املوارد البرشية منني غادي جنيبو لها )

réanimateurs يف ظرف وجزي؟ ما ميكنش، هاذ اليش هذا ترامك من )

ها تكون ابش يكون خص حشال هاذي اكنت املنظومة من حشال هاذي 

 دان العدد الاكيف اليوم.عن

خل 3300دران واحد املرشوع دَّيل  واملمرضني وكنا عندان  ..طبيب ا 

الناس اليل هام املساعدات الطبية واملساعات الصحية ما بقاوش، ل ن 

% يف الاستشفاء لكها ترتجع 80اخلدمات لكها يف القطاع، راه  دابتتعرف 

 leتدير هذاك ) ( اليلles assistantes, l’aide soignante) ـل

nursing ي يبداو يدخلو من القطاع اليل اكينينش داب، عاد غاد( ما

عاد غننكبو  دابتيكونو يف القطاع اخلاص ما تيكونوش يف القطاع العمويم، 

ىل بغيناها حتل  عادة خص عىل هاذ اليش، عالش تنقول بأ ن املنظومة ا  ها ا 

 جذرية، أ ما نالحظ..  مازال ال س ئةل غادي تكرر.

 

 اجللسة: رئيسلس يد ا

 .را الس يد الوزيرشك

الاختالالت اليت تعرفها بعض املستشفيات "السؤال الرابع، موضوعه 

قلميية  ".اال 

 اللكمة ل حد السادة املستشارين من الفريق الاشرتايك لتقدمي السؤال.

 د فاحتي:يالس يد عبد امحل  املستشار

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

 الس يدة الوزيرة،

 الس يدات والسادة املستشارون،

 الس يد الوزير،

فعال هناك وعي جامعي ابلنقائص القامئة يف القطاع واخلصاصات املهوةل 

هذا واقع، حنن نتحدث عن تدبري ما هو ممكن، تدبري ما هو ممكن، يف 

طار تدبري ما هو ممكن قلميية اليل تنعتربوها حلقة جوهرية  ،ا  املستشفيات اال 

حية، ويف اخلريطة الصحية وهيلكة املنظومة الصحية بصفة يف املنظومة الص 

تدبري ما هو بني أ يدينا أ ننا جناري الفوارق  ، فيهعامة، لكن ما نسقط فيه

القامئة بني اجملاالت وكذِل بني التوزيع اجملحف للعنرص البرشي جراء هذا، 

قلميية تعاين عناء شديدا، نذكر عىل سبيل املثال  بعض املستشفيات اال 

ذن كيف م  آسفي، مستشفى أ سا الزاك، ا  ستشفى الشاون، مستشفى أ

الوزارة تتفكر عىل املدى القريب واملتوسط حملاوةل التوزيع العادل دَّيل ما 

قلميية؟  هو ممكن بني املستشفيات اال 

 اجللسة: رئيسالس يد 

 اللكمة للس يد الوزير.

 الصحة: وزيرالس يد 

 شكرا الس يد الرئيس.

 ،نيرتمن احمليالسادة املستشار 

كيف قلت سابقا، ويه حبال هذا تسلسل يف ال فاكر، التوزيع العادل 

طار هاذ النواقص ما ميكن لو يتدار غري ابملقاربة اجلهوية، وكنعاود  اليوم يف ا 

 كدها رمبا هاذ املسأ ةل هاذي مازال ما توحضاتش أ كرث فأ كرث. أ  ن

دَّيلها،  ملا تنقولو لك هجة عندها اخلصوصيات دَّيلها وعندها اخلصاص

ذن يف ذاك اال طار دَّيل اجلهة، غادي يكون واحد التكوين عىل حسب  ا 

النقص حبال نعطيك مثال: املناصب املالية مس تقبال يف هاذ الس نة هاذي 

و املناصب املالية من املركزية للجهة موزعة عىل يادلاخةل ما ابقيش نعط 

دي يرصفو حسب.. ال، هام تنعطيومه العدد دَّيل املناصب وهام اليل غا

العدد دَّيل املناصب، حشال بغا من طبيب، حشال بغا من ممرض، حشال بغا 

من تقين، حشال بغا من هذا، ابش تكون املالءمة عىل حسب احلاجيات 

 دَّيلو.
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( cardiologueابلنس بة لل طباء أ ش نو بغا يف الاختصاص؟ انقصو )

و، خص( انقصو.. هو اليل غادي يعرف أ ش نو néphrologueانقصو )

طار مقاربة تشاركية مع الناس املتدخلني.   والتمكةل غادي تدار يف ا 

ها واحد الشوية دَّيل الوقت، رضوري ما ميكنش خص هاذ املرحةل هذه 

ذن غادي يكون غادي  يف الهنار ال ول غادي نقدرو ذاك اخلصاص نسدوه، ا 

 ابلتدرجيي.

ذاك اثنيا، املراكز اليل تتكون غادي تكون عىل حسب احلاجيات دَّيل 

املنطقة وميل غادي يكون عندان غادي نكونو عىل حسب احلاجيات دَّيل 

املنطقة أ ش نو غادي يوقع؟ غادي يويل احلركية اكينة غري يف ذيك اجلهة، ما 

يبقاش واحد عندي يف الرش يدية درعة اتفياللت غادي يبغي مييش يل 

ة، وغتويل لدلارالبيضاء احملمدية، غادي يويل تينتقل غري متاك تتكون احلركي

املنطقة عندها جاذبية وغادي تبدل ال مور دَّيلها، وهذا هو التوجه اليل 

تنسميوه "الربانمج الطيب اجلهوي" واليل تيشمل بزاف دَّيل احللقات 

ن شاء هللا. دققوال خرى اليل تميكن نت  هلم ا 

 اجللسة: رئيسالس يد 

طار التعقيب.  اللكمة ل حد السادة املستشارين يف ا 

 الس يد عبد امحليد فاحتي:املستشار 

 شكرا الس يد الوزير.

طار التوجه دَّيل املغرب يف  حنن نتفق معمك عن املقاربة اجلهوية يف ا 

ال أ نه رمغ هاذ اليش فالثقافة  اجلهوية املوسعة وكذِل يف الالمتركز اال داري، ا 

السائدة اليوم يف تدبري املنظومة الصحية أ نه يف الوقت اليل كنش يدو 

ي يف هجة معينة، يف مدينة معينة، لكيش تيتكب عىل مستشفى جامع

وكنخليو ال اال ماكنيات وال املوارد البرشية لكها  ،املستشفى اجلامعي

تنعطيوها للمستشفيات اجلامعية عىل حساب مستشفيات أ خرى، ل نه 

تنفكرو.. ال صل هو املس توصفات يه القاعدة ال ساس ية اليت جيب أ ن 

لهيا، من بعدها اجمل قلميية، من بعدها اجلهوية، من بعدها املركز ننتبه ا  الس اال 

الاستشفايئ اجلامعي، هذا لل مراض املس تعصية، يعين مجيع التخصصات 

 تتكون فيه.

كذِل العنرص البرشي، العنرص البرشي لل سف الشديد مازلنا مل 

نس تطع أ نه تكون املنظومة الصحية عندها واحد اجلاذبية قوية جلذب ال طر 

تخصصة والكفأ ة، كذِل جيب املناطق اجلنوبية الرشقية، املنطقة الصحية امل 

اجلنوبية، املنطقة الرشقية، املناطق اجلبلية، من املفروض أ نه يف أ فق حتقيق 

هذا التصور اليل تتقولو، الس يد الوزير، ملا ال تديرو بعض التحفزيات بعض 

هاذ املناطق؟ التحفزيات اليل ختيل الناس ميش يو لهاذ املناطق ويس تقرو يف 

وليس هذا شأ ن وزارة الصحة بوحدها، ولكن شأ ن الس ياسة احلكومية ل ن 

اكين مرافق أ خرى خصها تكون، أ ش ياء أ خرى خصها تكون ابجلهة 

 وابملنطقة.

كذِل نمتىن أ ن هاذ التصور اجلهوي، الس يد الوزير، ال يكون عىل 

التعاقد انطالقا غرار التصور دَّيل منظومة الرتبية والتكوين اليل دخلت لنا 

 من الهشاشة. 

حصيح التعاقد ميكن لنا نديروه ولكن لفرتة معينة، فرتة حمددة لسد 

خصاص ولكن ال جيب أ ن يكون هو القاعدة، ل نه مزَّين نديرو وظيفة 

معومية هجوية ما عندانش خالف، لكن ما نديروش الهشاشة يف املنظومة 

 ية.الصحية أ يضا كام معلناها يف املنظومة التعلمي 

 شكرا الس يد الرئيس.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 اللكمة للس يد الوزير للرد عن التعقيب.

 الصحة: وزيرالس يد 

تنشكرك، الس يد املستشار احملرتم، عىل التوضيح دَّيِل اليل يف 

احلقيقة يف صلب املوضوع، ل ن اليوم مع النواقص اليل اكينة ومع 

كراهات، املنظومة ما ميكن لهياش تدير م عايري دَّيل احلاجيات ما ميكنش. اال 

ذن اكين هاذ املرحةل الانتقالية اليل تهنرضو علهيا اليل الزم ما نلتجأ و مجليع  ا 

ىل غادي نعوضو ذاك النقص اليل ابش  الس بل اليل حيققو لنا واحد حبال ا 

نقدمو واحد اخلدمات ريامث حنققو ذاك املبتغى دَّيلنا اليل هو يف واحد 

  هجة عندها الاس تقاللية دَّيلها.السقف زمين وغيويل لك

عادة خص ميل تنقولو املس توصفات وتهنرضو عىل املنظومة لكها  ها ا 

عادة النظر، ما خص النظر، جوهرَّي  ش اليوم املس توصفات خصها تكون ا 

يكون واحد املساِل  خصيبقاو خيدمو ابلطريقة اليل تيعملو هبا، ولكن 

ىل الص ها تكون من سقف خص حة، دَّيل العالج واملساِل دَّيل الولوج ا 

الهرم حىت للتحت، يعين من املركز الاستشفايئ اجلامعي حىت كذِل 

املس توصف، ما تبقاش يف ذاك احللقات اليل هام دايرين ابملراكز الصحية 

 خص(، 4les CHU)ـ بوحدها واملستشفيات العمومية الآخرين بوحدها ول

طار تدب ري هجوي حتت واحد يكون واحد التجمع استشفايئ اليل داخل يف ا 

الواكةل اليل تكون هجوية اليل تكون تتنظر للس ياسة اجلهوية دَّيل الصحة 

 برشاكة دَّيل املتدخلني اليل هام عارفني.

ها نظام وظيفي دَّيل الصحة، خص ها منظومة جديدة، خص  ،اجلاذبية

واجلاذبية تتخلقها شكون؟ انس رشاكء اليل هام غادي خيلقو ذيك اجلاذبية 

يقول هاذ املنطقة هذي منيش لها أ حسن ما منيش ملنطقة وحدة ابش يبقى 

 أ خرى.

 شكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 ".التجهزيات الطبية"السؤال اخلامس موضوعه 
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اللكمة ل حد السادة املستشارين من الفريق ادلس توري ادلميقراطي 

 الاجامتعي لتقدمي السؤال.

آيتعال:  املستشارة الس يدة عائشة أ

 ن الرحمي.بسم هللا الرمح

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدتني الوزيرتني،

 ،نين احملرتميالس يدات والسادة املستشار 

 الس يد الوزير احملرتم،

يعاين قطاع الصحة يف املغرب من نقص همول يف التجهزيات الطبية، 

واليت لها دور حامس يف عالج ال مراض وتشخيصها، كام أ ن لها قمية أ ساس ية 

طبية والعالجية ملا تقدمه املستشفيات واملراكز يف جودة اخلدمات ال 

الصحية، واذلي س يكرس أ كرث مع دخول مرشوع املساعدة الطبية 

والتغطية الصحية اال جبارية حزي التطبيق، حيث ستتاكثر طلبات 

 الاستشفاء. 

وأ مام نقص هذه التجهزيات الطبية أ و مشالك الصيانة، نسائلمك، الس يد 

هودات وزارتمك يف ترسيع توفري هذه املس تلزمات الوزير، عن جمهوداتمك وجم 

 للمستشفيات العمومية.

 وشكرا الس يد الرئيس.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 اللكمة للس يد الوزير.

 الصحة: وزيرالس يد 

 شكرا الس يد الرئيس.

 ،نين احملرتميالسادة املستشار 

الوزارة استمثرت ما يقارب مليار درمه بنس بة مزيانية الاستامثر 

وية للقطاع، وهذا لكه هبدف تعزيز املرافق والتجهزيات التقنية الس ن

 للمستشفيات وجتهزي وعرصنة التجهزيات الطبية والبيوطبية.

ويف ظرف هاذ الظروف الاس تثنائية، الوزارة، تنفيذا بذِل للتعلاميت 

السامية لصاحب اجلالةل بتنس يق اجلهود مع لك الفاعلني الآخرين عىل 

اطنني، عرب التجهزي املس تعجل للبنيات التحتية للمنظومة حامية الوطن واملو 

الوطنية الصحية وتأ هيل قدراهتا، وذِل يف احرتام اتم للك الترشيعات 

 اجلاري هبا العمل.

فمتكنت الوزارة بفضل معلية الصفقات املس تعجةل اليت أ برمهتا مع العديد 

س بة من خالل الرشاكت من اقتناء ال هجزة واملعدات الطبية بلكفة منا نم

برام  700ما يقارب  رشكة، بتلكفة  100صفقة، ما يقارب  245عرض، مت ا 

جاملية بلغت حىت اليوم مليار و مليون دَّيل ادلرمه مضن املبلغ  900مالية ا 

ـ اخملصص لوزارة الصحة من احلساب املرصود ل مور خصوصية املسمى ب

ء املعدات ، هبدف رشا"الصندوق اخلاص بتدبري جاحئة فريوس كوروان"

الطبية التقنية واللوازم دَّيلها، معدات ال فرشة والنوم وال اثث الاستشفايئ 

شعاعي واملواد الكاميوية وال دوية واملس تلزمات الطبية،  وأ هجزة التصوير اال 

ىل لوازم خمتربات التحليالت املصلية وأ هجزة الكشف ووسائل  ضافة ا  ا 

ص العمليات يف اخملتربات مت التعقمي وامحلاية الفردية، حيث أ ن لك ما خي

سير  1200سير استشفايئ ومواصةل تعبئة   5970التوفري دَّيلو، وتعبئة 

نعاش، جمهزة من لك التجهزيات دَّيلها.  لال 

برام صفقات لتجهزي   73مستشفى هذا يف وقت قيايس،  31وكذِل ا 

، (échographie)هجاز حفوصات ابملوجات الصوتية  207راديو متنقل و

746 (concentrateurs d’oxygène)، 1463  ،هجاز انقل للصور

 1219و ،(les pousse seringues)من املعدات دَّيل احلقن  1600

هجاز للتعقمي، هاذ اليش لكه  97ساكنري،  32هجاز لتنظمي رضابت القلب، 

يف ظرف قيايس، وتواصل كذِل الوزارة جمهوداهتا من أ جل جتهزي 

هجاز للتنفس  1151أ جل تعبئة  املستشفيات، حيث عقدت صفقات من

سعاف الاس تعجايل، فامي اس تفاد أ زيد من  426الاصطناعي و  72هجاز لال 

 ها.ؤ العديد من التجهزيات اليت مت اقتنامن مستشفى عىل الصعيد الوطين 

 شكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا.

طار التعقيب.  اللكمة ل حد السادة املستشارين يف ا 

آيتعال:الس يدة عائش املستشارة  ة أ

 شكرا الس يد الرئيس.

 شكرا، الس يد الوزير احملرتم، عىل هذه املعطيات.

كنا، الس يد الوزير، تنمتىن هاذ املعطيات اليل قليت لنا نلقاوها يف أ رض 

الواقع، ل ن هناك رضورة ملحة للتذكري ببعض احلقائق، هناك بناية مت 

متام جتهزياهتا بأ بسط التجهزيات، والس  جنازها دون ا  امي ابلعامل القروي اذلي ا 

يعاين غياب ال طر الطبية، وابلتايل غياب التجهزيات الطبية من هجة، ومن 

 هذا من هجة. ،هجة قد يكون ال طر الطبية تتغرب علهيم التجهزيات الطبية

قلميية، الس يد الوزير، تعاين نقص كبري يف ال هجزة،  املستشفيات اال 

تيقول ِل تمنيش أ ان نديرو الساكنري ما الس امي الساكنري ل ن بعض املواطنني 

شاكل، الس يد الوزير، فكرو يف  ذن حىت الصيانة هنا ا  تنلقاوهش خدام، ا 

ذا وجدت بعدا، حيث بعض  الصيانة دَّيل هاذ ال هجزة هاذي، يف حاةل ا 

مستشفى مكناس ما فهيش  ،املرات يف بعض املستشفيات ما اكيناش

 الساكنري.

دارة الصحية لتأ جيل وتأ خري الس يد الوزير، نقص التجهزيا ت تيدفع اال 

ىل شهور طويةل وجتعل املواطن أ مام انتظارية  مواعد العمليات اجلراحية ا 

ىل ضعف الطاقة الاستيعابية ببعض املستشفيات  قاس ية، ابال ضافة ا 

 اجلهوية. 
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السوييس، الس يد الوزير، هنا مواعد ترضب تقريبا س نة ابش اتخذ 

 املركز يعين ما ابِل يف العامل القروي.  معلية جراحية، هاذي غري يف

املواعيد كذِل ابلنس بة للمراكز الصحية املنترشة ابلعاملني القروي 

واحلرضي تشكو يف كثري من ال حيان من غياب ال من، غياب أ من 

 البناَّيت والبناَّيت كذِل همرتئة، مما جيعل عرضة للعديد من اال شاكليات.

يس امجلاعة دَّيل س يدي يعقوب اليوم، الس يد الوزير، الس يد رئ 

كيتصل تيقول ِل بأ ن مركز حصي مت السطو عىل بعض التجهزيات، ل ن ما 

( دَّيلو وحىت اجلدار دَّيلو وال حىت sécuritéعندوش ال امحلاية وال حىت )

البناية همرتئة جدا، وابلتايل هاذ املراكز خالية من ال من وخالية من 

 لطبية. التجهزيات وكذِل خالية من ال طر ا

يف ظرف هاذ اجلاحئة، الس يد الوزير، كيفاش ممكن هاذ املواطنني 

  ؟يترصفو

قلميية وال اجلهوية ممتلئة، حىت  داباملستشفيات  حاليا املستشفيات اال 

الولوج دَّيهلم للمصحات، املصحات اخلاصة يصعب علهيم، الس يد الوزير. 

لوابء ويتحملو حىت كيفاش ممكن هاذ الناس يف العامل القروي يتحملو هاذ ا

ىل مركز والتجهزيات غائبة عىل  الطريقة دَّيل التحويل دَّيهلم من مركز ا 

قلميي وال عىل املس توى اجلهوي وعىل املس توى الوطين  املس توى اال 

 ؟كذِل

 شكرا الس يد الوزير.

 .شكرا الس يد الرئيس

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا.

 اللكمة للس يد الوزير فامي تبقى من التوقيت.

 لس يد وزير الصحة:ا

 شكرا. 

نعاش قبل ما تبدا اجلاحئة، اليوم يف  697بعجاةل، كنا يف  سير دَّيل اال 

سير منني جات؟ هاذ اليش لكه ميل تتقول يل يف أ رض الواقع،  2776

لك واحد وأ رض الواقع دَّيلو، راه أ رض الواقع شوف حشال دال سة اليل 

 ملرىض ابش تيتعاجلو؟هام ممتلئة، ابش امتل ت هاذ ال سة وهاذ ا

 شكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد الوزير.

ظاهرة تقدمي الش يك كضامنة داخل "السؤال السادس موضوعه 

 ".املصحات اخلاصة

اللكمة ل حد السادة املستشارين من فريق الاحتاد املغريب للشغل 

 لتقدمي السؤال.

 املستشار الس يد محمد زروال:

 .بسم هللا الرمحن الرحمي

 الس يد الرئيس،

 الس يداتن الوزيراتن،

 الس يد الوزير،

 الس يدات والسادة املستشارون،

أ كيد أ نمك اتبعمت، كام اتبع اكفة املواطنني عرب ش بكة التواصل الاجامتعي، 

المك الهائل من الشهادات املوثقة برشائط مصورة ملواطنني أ عوزمه الوابء 

ىل الالتجا ىل بعض جتار ال زمات من بعد جعز املستشفيات العمومية ا  ء ا 

أ رابب املصحات اخلاصة، فأ حضوا حضية لالبزتاز بتقدمي ش يك أ و تسبيق 

الوطنية درمه مع عدم احرتام التعريفة املرجعية  60.000مادي كضامن مببلغ 

ىل   6000للعالجات، وقد تصل الليةل يف هذه املصحات يف حدها ال دىن ا 

لمي الفواتري وغريها من درمه دون نس يان رفض تس 7000درمه أ و 

هنا شهادات صادمة تغين عن التعليق  املعامالت املشينة واملهينة، ا 

 والتوضيح. 

أ كيد أ نمك، الس يد الوزير، عاينمت جحم العجرفة وال اننية واجلشع اذلي 

عطل عقل بعض أ حصاب املصحات عن المتيزي بني ما هو قانوين وما هو 

 خمالف للقانون. 

ىل جحم التحقري واال هانة اليت تعرض لها مواطنون أ كيد أ نمك وقفمت ع

 مرىض، حضية اجلاحئة مه وأ سمه أ مام أ بواب تكل املصحات.

 الس يد الوزير، 

يعين قبل س نة  2019نونرب  5يف سؤال شفوي مماثل هبذه الغرفة يف 

من هاذ التارخي، تقدم به أ يخ عزادلين زكري، ِصحمت أ ن مقاربة الوزارة 

البحث عن حلول حتفظ مصاحل الطرفني، أ ي أ رابب لهذه الظاهرة يه 

 املصحات واملواطنني.

يبدو، الس يد الوزير، بعد أ زيد من س نة عىل ترصحيمك، يبدو أ ن مقاربة 

( les intouchablesوزارتمك لهذه الظاهرة يه ما نقربوش لهاذ الناس )

 خنلهيم يديرو ما بغاو. 

لامنذج السيئة يف ما نعيشه يف هذه اللحظة احلرجة مع عينة من ا

املصحات اخلاصة هو نتيجة حمتية ودليل قاطع عىل فشل س ياسة التخيل 

ِصار ادلوةل عىل السري  عن املرفق العام، همام اكنت ال س باب وادلوافع، وا 

قدما يف هذا الهنج ال ينسجم بتاات مع توهجها حنو امحلاية الاجامتعية الشامةل، 

ن هنا لن جتد نفعا أ مام ممارسة  ابتداء من التغطية الصحية، حفىت ا  حتققت فا 

 اجلشع والسلب والهنب اليت ميارسها البعض. 

ن الفوىض اليت يعيشها القطاع يف ظل هذه ال زمة ال ختدم بطبيعة  ا 

ال مبا يضخم  ال مصاحل اخلواص وجشع بعض اذلين ال يؤمنون ا  احلال ا 

 حسابهتم البنكية.

يراهنون عىل القطاع اخلاص  للشك أ ن اذلين جمااليدع لقد تبني مبا ال 
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طار رشاكة بني القطاع العام لتقدمي خدمات  ذات طابع اجامتعي يف ا 

ما   وال تيضحكو عىل املغاربة. "اكينة يدهيم ويد القابةل"واخلاص ا 

 شكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد املستشار.

جابة عىل السؤال.  اللكمة للس يد الوزير لال 

 الس يد وزير الصحة:

 ا الس يد الرئيس.شكر 

 الس يدات املستشارات،

 ن،يالسادة املستشار 

حقيقة هذه منذ س نة كنت تلكمت يف هاذ املوضوع من بعد السؤال، 

وكنا قلنا بأ ن والبد خص واحد احلل دَّيل التوافق، ولكن هذا ما 

نا نعمموه عىل مجيع املصحات، ما ميكنشاي. خص اليل وقع  ..تيس تثنيش أ نه

ناش خص  مزَّينني واكين الناس اخلايبني، ولكن ما اكين الناس اليل هام

 شواري". ال نطيحو يف املثل دَّيل "حوتة وحدة تتخزن 

طلب الش ياكت عىل سبيل الضامن من طرف املصحات اخلاصة هو 

لكرتوين يتيح التعرف عىل البياانت املتوفرة دلى رشاكت  انجت لغياب نظام ا 

ذا اكن امل ريض يس تفيد أ م ال، هاذي هفوة التأ مني من أ جل التعرف عىل ما ا 

 تتس تغل.

من الناحية القانونية مينع عىل املصحة يف حاةل الثالث املؤدي أ ن تطلب 

من ال شخاص املؤمنني أ و ذوي حقوقهم ضامانت نقدية أ و بواسطة ش يك 

أ و بأ ي وس يةل أ خرى مايش غري الش يك بوحده وس يةل ال داء ما عدا املبلغ 

دَّيل  75أ ةل قانونية املادة قانونية مبوجب املادة وهذا مس ،املتبقي عىل عاتقه

 .131.13قانون 

ن لك خشص  316طبقا للمقتضيات دَّيل املادة  من مدونة التجارة، فا 

قام هباذ املسأ ةل هذه عن عمل بقبول أ و تظهري ش يك رشط أ ن ال يس تخلص 

فورا أ و حيتفظ به عىل سبيل الضامن يعاقب ابحلبس، هاذي مسأ ةل يعاقب 

ىل  ابحلبس  10.000أ و  2000س نوات، أ و بغرامة ترتاوح من  5من س نة ا 

 درمه.

ىل اكنت  الوزارة تتفاعل برسعة مع هذه املسائل، تتقوم ابلتفتيش يات، وا 

تقوم بعقوابت تميكن لها تؤدي العقوابت ممكن عن طريقة الهيئة دَّيل  خص

َّيت، تتقوم ابلرسعة املطلوبة تتفاعل معها مع امللمتسات والشاك ،ال طباء

اليل تميكن لنا نوصلو  "شاكييت"تدير  "أ لو"وعندها واحد املنرب واحد 

حلد الآن هاذ اليش اليل تنقول، واش وصلت يش شاكية  ،الشاكية دَّيلنا

عالمية ومشات دارت  رمسية للوزارة؟ الوزارة تفاعلت مع املنابر اال 

 تفتش يات، ولكن ما اكين حىت شاكية حمطوطة يف املكتب دَّيل الس يد

أ ن أ ان حطيت ودرت وفعلت اليوم حلد الآن، ما اكين بالوزير تتقول هل 

عالمية اليل تتلكم.  حىت يش شاكية، اكين غري املنابر اال 

دارة ما تنخدموش ابملسائل اليل يه تنشوفو يف املنابر  احنا تنخدمو ابال 

اال عالمية، جيب البحث عن حلول لهذه الظاهرة حتفظ املصاحل دَّيل 

 وري املصاحل دَّيل الطرفني حىت اليل تمييش يتعاجل راه.. الطرفني، رض 

 مال العمري:أ   املستشارةالس يدة 

ىل ما حطوهاش.. 6مليون،  6.. الس يد الوزير،   مليون ا 

 اجللسة: رئيسالس يد 

 الس يدة املستشارة، من فضكل.

 الصحة: وزيرالس يد 

 خليين هنرض، نعطي اجلواب.

 الس يد رئيس اجللسة:

 رة، هللا خيليك، من فضكل.الس يدة املستشا

 الس يد وزير الصحة:

 الس يدة املستشارة،

ىل بغييت جناوبك مبارشة أ ش نو دران والربوتوكول وحشال العالج دَّيلو  ا 

والسقف دَّيلو والفوريف املبلغ اجلزايف غنوريه ِل، والتجاوزات احنا ضدها 

يش احنا، ابش مننعو هاذ ال (les cliniques)واكن لقاء مع الفيدرالية دَّيل 

ناش نسامهو خص هاش تكون، ما خص ما تمينعو هاذ املسأ ةل، ما و وحىت ه

 فهيا ما نسامهوش فهيا كذِل.. 

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد الوزير، شكرا الس يد الوزير.

 ".املنظومة الصحية ببالدان"السؤال السابع موضوعه 

لوحدة اللكمة ل حد السادة املستشارين من الفريق الاس تقاليل ل

 والتعادلية لتقدمي السؤال.

 رحال املاكوي: الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

 ن،يالس يدات والسادة املستشار 

 الس يد الوزير، 

ِصاحة، ما كنت أ عتقد أ نمك س تدافعون هبذه الطريقة عىل املصحات 

 مليون للمواطنني ابش يتعاجلو من كوفيد، ومتفق معمك 6اليل كتطلب 

فاش قلتو منذ قليل بأ ن لك والواقع دَّيلو، فعال يظهر أ ن الك  %100

والواقع دَّيلو وبأ ن واقع هذه احلكومة ال ميت بصةل لواقع املغاربة اليل 

 تيعيشوه يف املستشفيات وتيعيشوه يف املصحات.

 الس يد الوزير،
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احنا اليوم راه ما تنسولوكش وما تنحملوكش املسؤولية دَّيل قطاع 

ليل عرف واحد الارجتالية وواحد سوء التدبري واحلاكمة وتغليب الصحة ا

س نوات ال خرية، وهاذ كوفيد عرى عىل  10املصلحة اخلاصة خالل هاذ 

ذن ما ميكن نقولو لمك عىل التدبري دَّيل هاذ اجلاحئة هو  هاذ الواقع هذا، ا 

ق ، وكتعلدَّيلمك املالحظات دَّيلنا كتخص، أ وال، التواصل دَّيلمك اليل قليل

أ يضا ابلضبط واملراقبة وراه بعض اال خوان تلكمو عىل هاذ اال شاكلية اليل 

اكينة يف واحد العدد دَّيل املصحات، مث التدبري واحلاكمة، واحد العدد 

دَّيل املستشفيات وواحد العدد دَّيل املندوبيات راه ما عندهاش 

مسؤولني، وما ميكنش احنا يف حاةل حرب ضد هاذ الكوفيد وما عندانش 

 مسؤولني يف امليدان اليل غيكونو يقابلو هاذ اليش. 

وذلِل، السؤال دَّيلنا اليوم اليل هو حول املنظومة الصحية، الس يد 

أ شهر وال حشال ابقة  5أ شهر وال  4الوزير، بغينامك فقط تعطيوان خالل هاذ 

لهاذ احلكومة هاذي، تقولو لنا واش بديتو تتوضعو عىل ال قل ال سس 

 حاجة معلية ابش هاذ املنظومة تبدا تشد راسها وتبدا ال ساس ية وال يش

 تسرتجع شوية من احليوية دَّيلها خالل الس نوات املقبةل؟ 

 هذا هو السؤال دَّيلنا الس يد الوزير.

 وشكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 اللكمة للس يد الوزير.

 الس يد وزير الصحة:

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدات املستشارات، 

 ن،يشار السادة املست 

الس يد املستشار احملرتم واليل خبري يف شؤون الصحة منذ قبل وكيعرف 

(bien sûr)  .. أ نين ما كناخدش موقع ما بني مصاحل املصحات اخلاصة أ و

ابلنس بة يل وزارة الصحة واحدة، فهيا القطاع اخلاص وفهيا القطاع العمويم 

ىل بغينا نديرو يش صالح جذري كتجمعهم وكتشملهم اكملني، وال فرق، وا   ا 

نا نبداو من هذه النقطة، أ نه ال فرق ما بني قطاع الصحة دَّيل اخلاص خص 

وال قطاع الصحة اليل هو معويم وال حىت اليل ما بني البينني، ل ن 

 املصلحة ال وىل دَّيلنا ويه الصحة دَّيل املواطن.

كراهات كبرية ونواقص كثرية، فبالتايل ما ميكنش لنا نبقاو  احنا يف ظل ا 

ابلعكس نعملو بغينا ناتنا نتضاربو ما بني القطاع العمويم والقطاع اخلاص، بي 

صاليح اليل هو  طار رشاكة، ويف هاذ املنظور هذا اكين برانمج ا  يف ا 

واليل فيه برانمج دَّيل الطب اجلهوي  "اخلريطة الصحية اجلهوية"كنقولو 

ص، واليل فيه تاكمل اخلدمات ما بني القطاع العمويم والقطاع اخلا

الاختصاصات ما كيناش لكها يف القطاع العمويم، رمبا اكين خرباء كيدخلو 

نا نس تافدو مهنم، خص ابختصاصات اليل ما كيناش يف القطاع العمويم، 

( وهاذ 5TPAوكذِل ومثال الربانمج اليل كنعرفو اليوم هاذ اليش دَّيل )

عادة النظر فيه ابش يكون معل تاكميل ما بني الخصاليش  قطاع و لكيش ا 

اخلاص والقطاع العام، هذا داخل يف اال طار دَّيل املنظومة الصحية 

اجلديدة وداخل يف الربانمج الطيب اجلهوي اليل غادي جيي فيه التاكملية، 

اخلريطة الصحية اجلهوية، الرشاكة ما بني القطاع اخلاص والقطاع العمويم، 

ىل مااكنش هاذ اليش هذا راه ما  ميكنش يكون املنظومة املعلوماتية، ا 

صالح جذري  رضوري. ..ا 

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

طار التعقيب.  اللكمة ل حد السادة املستشارين يف ا 

 رحال املاكوي: الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الوزير.

ما قلناش لمك، الس يد الوزير، ختامصو مع القطاع اخلاص، القطاع 

، ولكن راه اكين اخلاص راه فيه همنيني وفيه مصحات من مس توى عاملي

يف  2012وال  2011التجار أ يضا يف هاذ القطاع هذا، وأ ذكرمك أ ن يف س نة 

مصحات  9التفتيش يات اليل اكنت تديرها الوزارة بشلك مس متر راه وقفت 

آنذاك يف  13واكنت بدا التوقيف دَّيل  مصحة اليل مشاو دعاو الوزيرة أ

 يةالنظر يف العمل  مصحة مطلوب مهنا ابش تعاود 30احملمكة واكنت واحد 

 دَّيلها وال تغلق حىت يه، راه اكينني التجار يف هاذ اجملال.

 الس يد الوزير، 

تلكمتو منذ قليل عىل اجلهوية وتلكمتو علهيا بشلك كثري يف ال جوبة 

ىل اكن ممكن، هذاك اليش عالش تنتلكم عىل  دَّيلمك، بغيت نسولمك وا 

وتقولو لنا راه احنا غنديرو املنظومة الصحية املس تقبلية، اتخذو يش قرار 

خنيفرة وغنديرو مركز  -مركز استشفايئ جامعي يف هجة دَّيل بين مالل

ها خص اتفياللت، هاذي يه اخلدمة اليل  -استشفايئ جامعي يف هجة درعة

ىل بغينا اجلهوية احلقيقية، ل ن متا فني غنكونو ال طباء ومتا فني  تكون ا 

 غنوضعو النقص يف ملوارد البرشية.

منمك اكنو وزراء كيقولو لينا مليار ونصف بزاف، ابن اليوم من  قبل

خالل اجلاحئة بأ ن مليار ونصف قليةل عىل املشلك دَّيل هاذ اجلاحئة ومليار 

ونصف قليةل عىل املواطنني والساكنة دَّيل هاذ اجلهات هاذي، هاذي نقطة 

 أ وىل.

حداث اثنيا، النقطة دَّيل ال دوية الس يد الوزير، يف جعاةل سعو اب  

هاذيك الواكةل دَّيل ال دوية والصيدةل ل ن ذيك املديرية اليل عندمك دَّيل 

 ال دوية أ صبحت وزارة داخل الوزارة.

نقطة اثلثة، التغطية الصحية ما اكينش الوقت نتلكم علهيا، ولكن هذا 

ورش تأ خر، امحلد هلل جالةل املكل عاود جبدو يف اخلطاب ال خري، ولكن 
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ىل جات يش حكومة تلقاه موجود.بداو عىل ال قل تش ت  غلو عليه ابش ا 

 شكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد املستشار.

 اللكمة للس يد الوزير.

 الصحة: وزيرالس يد 

اجلهوية كتقتيض أ ن لك منطقة تكون عندها الاس تقاللية دَّيلها يف..  

اليش عارف حىت اجلواب راك كنت عارفو قبل ما  هاذاليش كتقتيض  هاذ

 2و يل، للك أ جل كتاب، اليوم كنا، الس يد املستشار احملرتم، كنا يف حتط

 8اليوم راه  ،5دَّيل املراكز اال ستشفائية ومن بعد انتقلنا ل ربعة ومن بعد 

دَّيل املراكز استشفائية جامعية، حىت يش أ حد ما كيس تثين اجلهة دَّيل بين 

الت وحىت حد اتفي -خنيفرة وحىت حد ما كيس تثين اجلهة دَّيل درعة -مالل

ىل وصلنا هل غادي حندثو  ما كيس تثين ال قالمي اجلنوبية كذِل، فهذا التوجه ا 

واحد العداةل جمالية من انحية ال التكوين وال املوارد البرشية وال من الولوج 

ال"للعالج، هاذ اليش ما فهيش ال   ."وال حىت ا 

حداث الواك عادة النظر يف املنظومة بطريقة جذرية، ا  طار ا  الت ما يف ا 

غيقترصش غري عىل الواكةل دَّيل ال دوية، غادي يكون واكالت وغادي 

( دَّيل وزارة الصحة l’organigrammeيكون منظور جديد حىت يف )

عادة النظر.  غتكون فيه ا 

ابلنس بة للمصحات، الس يد املستشار احملرتم، عندمه اخنراط، أ ان ميل 

ولني عىل السلوك دَّيل درت لقاء معهم، كينخرطو وكيلزتمو أ هنم غري مسؤ 

ذن الزم ما نرضبو بأ يدي من حديد عىل الناس اليل كيتجاوزو  الآخرين، ا 

 وكيتعداو القانون.

 .شكرا

 اجللسة: رئيسالس يد 

 .شكرا الس يد الوزير

الرشوط الصحية الواجبة ابلنس بة "السؤال الثامن موضوعه 

 ".للمستشفيات املغربية

ريق ال صاةل واملعاِصة لتقدمي اللكمة ل حد السادة املستشارين من ف

 السؤال.

 أ محد تويزي: الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير احملرتم،

صابة  شاكلية ا  أ مام ارتفاع حاالت اال صابة بفريوس كوروان، تطرح ا 

ال طقم الطبية والمتريضية العامةل ابملستشفيات، ويف هذا اال طار نسائلمك، 

عن التدابري واال جراءات املعمتدة لتعزيز الرشوط  الس يد الوزير احملرتم،

 الصحية ابملؤسسات الاستشفائية.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 اللكمة للس يد الوزير.

 الس يد وزير الصحة:

 شكرا الس يد الرئيس.

 ،نين احملرتميالسادة املستشار 

داريني الركزية  متثل ال طقم الصحية من أ طباء وممرضني وتقنيني وا 

منظومة حصية يف العامل، كام تعترب حاميهتم وتوفري الظروف  ال ساس ية ل ي

ة هاذ املنظومة، وقد جاءت جاحئة ياملالمئة الش تغاهلم ضامان الس مترار ودميوم 

تلعبه العناِص كوروان لتؤكد بشلك واحض وجيل ادلور احملوري اذلي 

 البرشية يف مواهجة اجلاحئة، ابعتبارها من أ مه خطوط ادلفاع.

 17بتارخي  6DELM 32/2020طار وهجنا مذكرة حتت رمق يف هذا اال  

كوروان  أ بريل حول تتبع وحامية ال طر الصحية من خطر التعرض لفريوس

املس تجد، قصد توفري ظروف السالمة والظروف الرضورية ووقاية ال طر 

العامةل مبختلف املؤسسات الصحية من خطر العدوى مع ضامن التكفل 

راض هذا املرض، وقد معلت املصاحل اخلارجية الرسيع مبن تظهر عليه أ ع

 للوزارة عىل أ جرأ ة املقتضيات ادلورية، عرب ماذا؟

تنظمي دورات حتسيس ية وتدريبية تتعلق ابس تعامل وسائل امحلاية 

الشخصية واحرتام التدابري الصحية الوقائية، مهت جل املستشفيات دَّيل 

 اململكة؛

عفاء املوظفني املصابني بأ مراض مزمنة وكذا املوظفات يف فرتة محل  ا 

 من الاش تغال ابملصاحل املرتبطة مبرض كوروان؛

وكذِل تشكيل جلنة برئاسة طبيب الشغل لتتبع ومواكبة ال طر 

 الصحية خالل اجلاحئة؛

توفري واقتناء مجيع املس تلزمات ووسائل الوقاية لل طر الصحية بصورة و 

 منتظمة.

 كرا.ش

 الس يد رئيس اجللسة:

طار التعقيب.  اللكمة ل حد السادة املستشارين يف ا 

 أ محد تويزي: الس يداملستشار 

 الس يد الوزير،

يف البداية بغيت نغتمن هذه الفرصة، أ وال، ابش نوهو، أ وال، ابل طقم 

دَّيل املنظومة الصحية من أ طباء وممرضني وممرضات وتقنيني، ل هنم يف 

لصفوف ال مامية، اليل أ ابنو عن تضحيات اليل يه كبرية الواقع مه جنود ا

ذن البد أ ن ننوه وأ ن نشكرمه  جدا، ل هنم مه الباراج ال ول لهاذ املرض، ا 
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ذن عىل هاذ العمل،   البد قبل ما ندخلو يف التفاصيل دَّيل هاذ السؤال.ا 

قلتو، الس يد الوزير، قبيةل عىل بأ ن اكين خصاص كبري فامي خيص 

ىل خلطنا ما بني ال طباء والتقنيني  90ية دَّيلنا، تقريبا املنظومة الصح  أ لف ا 

ذا حىت هاذ  واملمرضني واملمرضات غادي خيصنا واحد العدد كبري، ا 

س نني ابش من ال اخلصاص ابش انخذوه غادي خيصنا واحد الوقت كبري 

 ميكن نتجاوزو هاذ اخلصاص.

ا اكيناش وابلتايل هاذ السؤال عالش طرحناه؟ طرحناه ل ن، أ وال، م

الشفافية فامي خيص املوضوع دَّيل ال طباء وال الفراملية اليل تيكونو تيتصابو 

املغاربة، احنا مكغاربة  خصهباذ املرض دَّيل كوروان يف النرشات اال خبارية، 

وال طباء وال طر الطبية تعرف العدد احلقيقي دَّيل هاذ الناس هاذو اليل 

ونو عىل ابل؟ ل ن عندما كيتصابو، وعالش كيتصابو وعالش غادي نك

ىل تصابو واحد العدد كبري، déjàيصاب، هاذ ) ( عندان قةل ل ن قليل وا 

حصائيات اليل تتقول عىل أ ن اكين  واحد بني أ طباء  1500دروك بعض اال 

ما  1500وبني املمرضات واملمرضني اليل تصابو فهاذ كوروان، وهاذ العدد 

ذن حىت واحد ما واحضش، ل ن ما ماجيش من قناة رمسية ابش ن عرفو، ا 

 عارف، اجلرائد اليل تيكتبو هاذ اليش.

جراءات يف  وابلتايل احنا طرحنا هذا السؤال ابش ميكن الوزارة اتخد ا 

الواقع سيعة جدا للمحافظة عىل هاذ ال طقم الطبية، ل ن اخلصاص اكين 

كميرضو الناس غندخلو يف اكرثة فامي خيص املنظومة الصحية دَّيلنا  اووالبد

 ــغتوقف عالش؟ ل ن الآن كنشوفو أ ن العدد يوميا يرتفع تيوصل حىت ل

دَّيل الناس اليل تيصابو يوميا، ابلعدد اليل ما كبريش بزاف  5000و 4000

ذن العدد غيكون يف غالب testsاليل كيديرو ) ( مايش كبار بزاف، ا 

ال حيان أ كرب بكثري من هاذ العدد، ابلتايل اكين هناك خطورة وهناك 

ىل احامت ل ابش ميكن واحد العدد أ كرب من ال طباء واملمرضني يتصابو وا 

 تصابو هاذو راه غادي يكون خلل اليل هو كبري كبري جدا.

، اكنت "اجلامعة الوطنية للصحية" ،كنت راسلتمك واحد املنظمة

راسلتمك ميل شافت هاذ العدد كيكرب دَّيل املصابني هباذ املرض وطلبت 

طار الشفافية طار املعلومة ابش ميكن نعرفو العدد اليل  منمك يف ا  ويف ا 

جراءات اليل كتاخذوها أ نمت كوزارة  تصاب والعدد اليل مات، وكذِل اال 

للصحة للتكفل هباذ الناس اليل مراض أ و ابلتكفل ابلعائالت دَّيل الشهداء 

دَّيل هاذ ال طباء وال الفراملية اليل ماتو كشهداء فامي خيص حماربة هاذ 

 اجلاحئة.

 كرا الس يد الوزير.وش

 اجللسة: رئيسالس يد 

 اللكمة للس يد الوزير للرد عىل التعقيب.

 الصحة: وزيرالس يد 

 شكرا الس يد الرئيس.

 ،نين احملرتميالسادة املستشار 

جاحئة الكوفيد دايرة حبال ال مراض ال خرى املزمنة والسارية اليل 

لتدبري دَّيل معدية، كتشلك خطر عىل املهنيني دَّيل الصحة اكملني. يف ا

منا كيبقى اخلطر  هاذ اجلاحئة توفرت مجيع الرشوط والظروف دَّيل امحلاية، ا 

همين اليل تقاسو  1600لظروف اليل كنعملو فهيا، أ زيد من ل جتحممتل ان

 بكوفيد حلد الآن، اليوم. 

املسأ ةل ما كتعلقش فقط ابل رقام، كتعلق ابل رضار اليل تقدر تنتج عهنا 

ىل تقاسالشغيةل،  هاذغدا كوفيد عند  ت راه حقيقة احنا هاذ الشغيةل ا 

نا كيفاش ابش تبقى ادلميومة والعمل والسريورة احنا يف خص تقس نا اكملني و 

ىل تزادت  كراه دَّيل نقص املوارد البرشية وا  حرب ضد فريوس، كنعيشو اال 

قاللت لنا املوارد البرشية، فبالتايل غادي نوقعو يف ضائقة، املشلك اليل 

نعاش و الناس اليل يف الواهجة ال وىل اليل ه عندان هو ما ال طباء دَّيل اال 

نعاش وال طباء دَّيل املس تعجالت ه نا خص ما اليل و واملمرضني دَّيل اال 

 ما اليل كيكونو يف الواهجة احلرجة.و حنافظو علهيم ابدلرجة ال وىل، ل ن ه

اليوم خصنا نفكرو، الوزارة كتدرس هاذ املسأ ةل هاذي، ل ن رمبا 

ج هاذ املرض دَّيل كوفيد يف الالحئة دَّيل ال مراض املهنية ملا كتخيل غتدر 

واحد العواقب، كوفيد كميكن لو يدوز بطريقة محيدة سلسة ما اكين حىت 

يش مشلك وما كتخيل حىت يش أ رضار، ولكن كميكن لها ختيل أ رضار جد 

( اليل تقدر تشلك مشالك يف الصحة دَّيل les séquellesهممة وكيبقاو )

نسان يف املس تقبل، احنا كنشوفو ابش حناولو ندرجوها يف ال مراض اال  

 املهنية.

 شكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد الوزير.

املتابعة الصحية لساكن العامل القروي "السؤال التاسع موضوعه 

 ".وابملناطق اجلبلية

 اللكمة ل حد السادة املستشارين من فريق ال صاةل واملعاِصة.

 فاطمة الزهراء بن الطالب: الس يدةرة املستشا

 شكرا الس يد الرئيس.

وضعية جاحئة كوروان اليوم كتلزمنا نساءلومك حول  الس يد الوزير احملرتم،

 املتابعة الصحية لساكنة العامل القروي واملناطق اجلبلية.

 وشكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 اللكمة للس يد الوزير.

 الس يد وزير الصحة:

 ئيس.شكرا الس يد الر 
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 الس يدات املستشارات، 

 ني،ن احملرتميالسادة املستشار 

معلت وزارة الصحة خالل فرتة الطوارئ الصحية عىل تفعيل مجيع 

الآليات لضامن السري العادي ملؤسسات الرعاية الصحية، مبا يف ذِل عىل 

مس توى املناطق القروية واجلبلية ولتيسري س بل اس تفادة مجيع الفئات 

طار الربانمج الوطين الساكنية من اخل دمات الصحية الوقائية املندرجة يف ا 

 للصحة العامة.

مت تسجيل اخنفاض متفاوت من أ داء الربامج الصحية، وخنص ابذلكر 

عىل  "الصحة املتنقةل"وخدمات  "الصحة اال جنابية"و "حصة الطفل"برامج 

مس توى مراكز الرعاية الصحية ال ولية يف بعض اجلهات منذ منتصف شهر 

نقص يف  ،ابملوازاة مع تفعيل قانون احلجر الصحي ،ارس، حيث لوحظم

سبب الارتفاق ملراكز الصحة ال ولية وكذا تفعيل خدمات التغطية الصحية 

 ابلوحدات الطبية املتنقةل اليت تس هتدف املناطق القروية.

ىل تعممي دورَّيت وزارية ومراسةل املراكز  كام سارعت الوزارة ا 

اختاذ مجيع التدابري الاستباقية الالزمة من أ جل ضامن الالممركزة من أ جل 

متهيدا لتجاوز مرحةل الطوارئ  ،اس مترارية اخلدمات الصحية ال ساس ية

الصحية، خاصة ما يكتيس مهنا طابع ال ولوية لتفادي انعاكساهتا السلبية 

عىل معدالت التغطية ابلربامج الصحية ذات ال ولوية، وفاء من الوزارة 

طار اخلطة الوطنية للوزارة س نة اباللزتاما  .2020ت املتخذة يف ا 

يف ظل تدبري الفرتة ما بعد احلجر الصحي أ ش نو وقع؟ تعمل الوزارة 

عىل اختاذ مجموعة من التدابري لتدارك اخلدمات غري امللباة خالل فرتة احلجر 

ىل االصحي، جراء الصعوابت الناجتة عن الوصول  ملراكز الصحية القروية ا 

 وأ مهها:

مة تنظمي العمل يف مؤسسات الرعاية الصحية ال ولية ءمال -

ابلوسط القروي لالس تجابة حلاجيات املرتفقني من اخلدمات الصحية 

ال ساس ية، مع وضع مسار خاص للفحوصات والعالجات لفائدة املرتفقني 

صابهتم مبرض كوفيد، بتنس يق مع املصاحل الاستشفائية اخملصصة  املشتبه ا 

 الت؛لتدبري هذه احلا

اثنيا تفعيل خطط معلية ميدانية للوحدات الطبية املتنقةل لتوفري  -

اخلدمات الصحية ال ساس ية ذات ال ولوية لفائدة ساكن املناطق النائية 

 واملعزوةل؛

اثلثا، تعزيز اال جراءات الوقائية عرب تكثيف اال جراءات الوقائية  -

لطبية، لسالمة همنيي الصحة ومرتفقي املؤسسات الصحية والوحدات ا

من خالل توفري اال ماكنيات املادية الالزمة عىل مس توى املصاحل الصحية 

 من كاممات وقائية وحماليل كحولية؛

كذِل تفعيل خطط معل اس تدراكية حمددة ال هداف عىل  -

مس توى مراكز الصحة ال ولية، وخاصة اليت تس هتدف ساكنة املناطق 

ة تقدمي اخلدمات النائية وكذِل ابلوسط القروي، مع الرفع من وتري 

 الصحية املتعلقة ابلربامج الصحية؛

تعزيز مياكنزيمات التواصل املس متر وتعزيز التنس يق مع  -

ىل مؤسسات  السلطات احمللية والرشاكء اجملمتعني لتنظمي ولوج املرتفقني ا 

الرعاية الصحية ال ولية والوحدات الطبية، وخري دليل عىل ذِل أ ن 

% يف الوقت دَّيل احلجر 35ا كيتجاوزش الربانمج دَّيل اللقاح اكن م

ىل   %.93الصحي، ومت التدخل دَّيل الوزارة واليل ارتفع ا 

 شكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

طار التعقيب.  اللكمة ل حد السادة املستشارين يف ا 

 املستشارة الس يدة فاطمة الزهراء بن الطالب:

ال أ نه بلك  موضوعية شكرا الس يد الوزير عىل هاذ املعطيات الهامة، ا 

 عجلواقع املؤسسات الصحية ابجملال القروي وابملناطق اجلبلية فهو كيس ت

رجاع  رادة س ياس ية حقيقية من أ جل الهنوض هبذا القطاع الهام ومن أ جل ا  ا 

ىل ضافة ا  نقص  أ ن الثقة املفقودة يف املركز العمويم اخلاص، وهاذ اليش ا 

كتعاين من نقص عدد املؤسسات الصحية مقارنة مع كثافة الساكنة، فهىي 

عىل مس توى البنية التحتية ومن نقص حاد عىل مس توى املوارد البرشية 

ومن نقص عىل  ،من أ طباء وممرضني وتقنيني ومن مساعدين اجامتعيني

مس توى التجهزيات الطبية ونقص عىل مس توى ال دوية واملس تلزمات 

كراهات املرتبطة ابلعزةل القروية وصعوبة ال  تنقل داخل الصحية، ابال ضافة لال 

الساكنة  هاذاجملال القروي واجلبيل، فهاذ املؤسسات كمتزي أ يضا ببعدها عن 

وعدم توفر الطب الاس تعجايل ومجيع التخصصات والفحص، فهاذ اليش 

كيبني جحم التفاوت املوجود ما بني املدن والقرى، علام أ ن معظم الساكنة 

خل حمدود واليل القروية واجلبلية، فهىي كتكون من الناس اليل عندها د

كتعاين أ صال من الفقر والهشاشة، يف حني كنشوفو أ ن أ مثنة ال دوية يف 

 الصيدليات املغربية كتعرف ارتفاع ملحوظ.

 وهنا ندعو: 

أ وال، لتحسني العرض الصحي ابملناطق اجلبلية والقروية وتيسري ولوج 

د ساكنهتا للعالجات ال ولية، خصوصا احلوامل وال م والطفل، وذِل للح

من ارتفاع نسب الوفيات وكذِل ابلنس بة ذلوي ال مراض املزمنة والفئات 

ال كرث هشاشة اليل يف ظل هذه الظروف الصعبة فهىي كتخىل عىل حقها 

يف احلصول عىل العالج، وتتعايش مع ال مراض حتت تأ ثري الفقر أ و ال 

 تكتفي ابلتداوي ابللجوء للتداوي التقليدي وما يرتتب عنه من خماطر عىل

 الصحة العامة؛

اثنيا، بلورة رؤية واحضة يف تصور جممتعي سلمي للصحة ببالدان كحق 

دس توري للك مواطن، وكذِل الرفع من اخلدمة الصحية ملس توى يرىق 

 جبميع املغاربة، همام اكنت انامتءاهتم الاجامتعية واجملالية؛
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ارها اثلثا، حتفزي املوارد البرشية الطبية وحتسني ظروف معلها واس تقر 

 ابجملال القروي وابجملال اجلبيل؛

عفاء ال دوية من الرضيبة عىل القمية املضافة من ) (،  7TVAlaرابعا، ا 

نصافها، خصوصا أ ننا احنا حاليا نناقش  وذِل دلمع هاذ الفئات الهشة وا 

 قانون املالية لبالدان.

 وشكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 الس يد الوزير، بقاو يش بعض الثواين.

 الصحة: وزير الس يد

العداةل اجملالية دَّيل الصحة كتخصها والبد برانمج هجوي هو اليل غادي 

يقدر حيقق العداةل اجملالية الصحية، ابش تكون حصة بوحدها دَّيل املناطق 

والبد يف العداةل تكون واحد.. ويس تافدو من  خصالنائية ما ميكنش، 

سواق ال س بوعية الربانمج الطيب اجلهوي، وهذا هو احلل عن طريق ال  

عادة النظر  خصولكن متفق معك أ نه اكين خصاص متا و  ..وعن طريق ا 

 ابش هاذ الناس يس تافدو ابش عىل ال قل نعطيومه حقهم.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد الوزير.

وضعية املنظومة الصحية يف ظل ال زمة "لسؤال العارش موضوعه ا

 ".الوابئية املتفامقة

 دة املستشارين من الفريق احلريك لتقدمي السؤال.اللكمة ل حد السا

 مبارك الس باعي: الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يداتن الوزيراتن،

 الس يد الوزير احملرتم،

كشفت جاحئة كوروان هشاشة كبرية يف القطاع الصحي وتراجعا يف 

ات تدبري تداعياهتا عىل املرىض، وهو ما تربزه أ رقام اال صاابت والوفي

 املقلقة.

وعليه نسائلمك عن التدابري املتخذة لتصحيح هذه الاختالالت وتأ هيل 

 القطاع.

 شكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

جابة عىل السؤال.  اللكمة للس يد الوزير لال 

 الصحة: وزيرالس يد 

 شكرا الس يد الرئيس.

 
7 Taxe sur la Valeur Ajoutée 

 ن،يالس يدات والسادة املستشار 

عن املاكنة املمتزية اليت أ ابنت ال زمة احلالية عن عدد من الاختالالت و 

املنظومة الصحية الوطنية يف حتصني وحامية ال من الصحي  لعهباجيب أ ن ت

 .للمواطنات واملواطنني

الرفع من قدرة املنظومة الصحية الوطنية عىل املواهجة والتصدي 

واجلاهزية وتأ مني احلاجيات الوطنية يعد هدفا اسرتاتيجيا ابلنس بة للقطاع 

 هذه الظرفية الاس تثنائية. الصحي، خصوصا يف

خمطط  عىل.. الوزارة تراهن لتجاوز الصعوابت واال كراهات اليت تعرفها

مس تقبيل لتحسني جودة الرعاية الصحية ببالدان، ابالش تغال عىل أ ولوَّيت 

حمددة، تفاعال مع املبادرات الطموحة وال وراش العديدة اليت أ طلقها جالةل 

اته السامية للحكومة، س امي ما تعلق مهنا املكل، نرصه هللا، من خالل توجهي

صالح املنظومة الصحية ببالدان، مهنا:  بتعممي التغطية الاجامتعية وا 

عداد وتزنيل وتنفيذ وتزنيل الربانمج الطيب اجلهوي هبدف تفادي  - ا 

النقائص املرصودة فامي خيص تنظمي عرض العالجات واخلريطة الصحية 

 ات؛واخملططات اجلهوية لعرض العالج

جندة الزمنية  - ترسيع وتعممي ورش التغطية الصحية الشامةل، وفقا لل 

مبشاركة اكفة  2021اليت حددها اخلطاب السايم انطالقا من س نة 

 املتدخلني، وخاصة الواكةل الوطنية للتأ مني الصحي؛

طار نظام جديد للوظيفة العمومية  - اثلثا، اعامتد خصوصية القطاع يف ا 

ل حبل مشالك املنظومة وتسوية ملفات حتسني كنظام كفي ،الصحية

ظروف معل املهنيني الصحيني بلك فئاهتم وحتفزيمه وجتويد اخلدمات 

 الصحية املقدمة للمواطنني؛

ىل العالجات بشلك  - رابعا، ضامن اال نصاف واملساواة يف الولوج ا 

 عادل؛

صالح اختالالت نظام املساعدة  - خامسا، الاش تغال عىل ورش ا 

لفئات املعوزة، تنفيذا للتعلاميت امللكية السامية اليت أ طلقها صاحب الطبية ل 

 ؛ 2018اجلالةل عرب خطابه السايم مبناس بة عيد العرش س نة 

 سادسا، مراجعة الرتسانة القانونية الصحية وتنقيحها وجتميعها؛ -

سابعا، وضع نظام معلومايت مندمج للرفع من مس توى تدبري املوارد  -

 املراكز الاستشفائية؛ البرشية مبختلف

الرشاكة والتعاون يف اجملال الصحي  اتاثمنا، الاستامثر ال مثل التفاقي -

 مع خمتلف الفاعلني يف القطاع اخلاص والقطاع العام وامجلاعات الرتابية.

 اجللسة: رئيسالس يد 

طار التعقيب.  اللكمة ل حد السادة املستشارين يف ا 

 مبارك الس باعي: الس يداملستشار 

 كرا الس يد الرئيس.ش

 الس يد الوزير، 
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تفاعال مع جوابمك واس تحضارا لواقع املنظومة الصحية واختالالهتا يف 

هذه الظرفية الوابئية الصعبة، نود يف الفريق احلريك التأ كيد عىل املالحظات 

 والاقرتاحات التالية:

أ وال، يف البداية البد يف البداية من التنويه واال شادة ابملقاربة  -

ستباقية جلالةل املكل، نرصه هللا، للحد من انتشار اجلاحئة، من خالل الا

طالق معلية مكثفة للتلقيح ضد فريوس كوروان  عطاء توجهياته السامية ال  ا 

ن شاء هللا، كوس يةل مالمئة وفعاةل للتحصني ضد  يف ال سابيع املقبةل، ا 

 والتحمك يف انتشاره؛ 19-كوفيد

ال زمة الوابئية عن هشاشة منظومتنا  اثنيا، الس يد الوزير، أ ابنت -

الصحية وعن اختالالهتا املتعددة من خصاص يف املوارد البرشية وظروف 

وضعف التجهزيات ووضعية أ قسام املس تعجالت وسوء تدبري  ،اش تغالها

وسوء تدبري خمزون ال دوية وسوء توزيع ال دوية  ،املؤسسات الاستشفائية

خل الربوتوكولية الصحية لعالج كوفيد  .كوروان.. ا 

ن القطاع  عىل هذا ال ساس، وانسجاما مع قناعتنا كفريق حريك، فا 

الصحي جيب أ ن يكون عىل رأ س ال ولوَّيت، من خالل بلورة ميثاق وطين 

للصحة العمومية مكدخل أ سايس وحموري لتحقيق عداةل حصية جمالية 

حيث واجامتعية، ميثاق نريده منصفا للجهات اليت تعرف خصاصا هموال من 

ال طر الصحية والبنيات الاستشفائية والتجهزيات وكذِل املناطق القروية 

 واجلبلية.

وهنا، الس يد الوزير، أ حيلمك عىل واحد املدينة اليل أ ان كنمتي لها يه 

آسفي.  مدينة أ

 الس يد الوزير، 

احنا يف معركة مع الكوفيد ونقلتو املندوب دَّيل الصحة اليل اكن عارف 

قلميي لكيش الشاذة والفا قلمي ديتوه ملراكش، داب رخصتو للمدير اال  ذة عىل اال 

ابش يتحول لامترة، ل ن تيتس ىن غري جيي الآخر، وهذا راه هذا مايش 

 وزارة الس يد الوزير.التس يري دَّيل 

نقول لمك، الس يد الوزير، بأ ن هاذ املستشفى راه وىل بال ما نعاود 

ا اكينش املسؤولني، ل ن نقولها مرة أ خرى، ل ن انعدام املسؤولني، راه م

راه  -املدير مىش واملندوب ها هو غادي والساكنري كيف ما قالو اال خوان 

أ شهر هو خاس، وزريت  6الساكنري هاذي  -ما غاديش يكذبو هاذ الناس

الساكنري خاس، الناس كيديرو الساكنري راه املستشفى وما قالوش ِل بأ ن 

كيناش، الناس لكيش كمييش ملراكش كيخرجو عىل برا. التحاليل اخملربية ما 

 24/24أ شهر وهام خدامني  8حىت هاذوك ال طر مساكن اليل هام  ..وال

ساعة تغلبو، الغالب هللا، ما اكين ال حتفزيات ال حىت يش حاجة اليل 

 كتعطى لهاذوك الناس.

املمرات دَّيل كوفيد كيدوزو الناس مع املرىض ومع لكيش، ولهذا، 

 يش راه..، رمغ أ ن هاذ املدينة عاملية ابمتياز.الس يد الوزير، هاذ ال

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا.

 اللكمة للس يد الوزير.

 الصحة: وزيرالس يد 

 .شكرا الس يد الرئيس

 ن،يالسادة املستشار 

 الس يد املستشار احملرتم،

كنتفق معك أ ن الصحة يه أ ولوية ال ولوَّيت اليوم، َّيك؟ حشال هاذي 

مغ اال كراهات ورمغ النواقص قدرت تصمد قدام كنا كنقولو، امحلد هلل، ر

هاذ اجلاحئة، ما اكين حىت يش منظومة يف العامل اكنت قوية وال مايش.. اليل 

صامدة قدام اجلاحئة دَّيل كوروان، ل هنا كتغلب مجيع ال هجزة وتغلب مجيع 

 املوارد البرشية.

كراهات كبرية ونقص يف املوارد البرشية، ورمغ ذِل  كنحاولو احنا عندان ا 

ندبرو ال مر، احنا هاذ اليش سابق مايش اجلاحئة اليل بيناتو كنعرفوه، 

كراهات، ولكن كنحاولو ندبرو ال مر  وكنعرفو بأ ن عندان النواقص وعندان اال 

 دَّيلنا وكنديرو واحد املالءمة ابش ما نوصلوش ملا ال حيمد عقباه.

آسفي عندي عمل  بأ ن اكين نقص ابلتايل، املسأ ةل اليل تهترض علهيا دَّيل أ

آسفي، ولكن غادي نعاجلوه يف الوقت املناسب دَّيلو، هاذ اليش اليل  يف أ

 اكين.

 شكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد الوزير.

مشاركة املغرب يف التجارب الرسيرية "السؤال احلادي عرش موضوعه 

 ".للتوصل للقاح مضاد لفريوس كوروان املس تجد

شارين من فريق العداةل والتمنية لتقدمي اللكمة ل حد السادة املست 

 السؤال.

 سعيد السعدوين: الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدة الوزيرة، 

 ،الس يد الوزير

 ن،يالس يدات والسادة املستشار 

-كوفيد"عن التجارب الرسيرية اليت شاركت فهيا بالدان ملواهجة فريوس 

ابيع املقبةل، نسائلمك، الس يد وعن اللقاح املزمع اس ترياده يف ال س "19

 الوزير.

 اجللسة: رئيسالس يد 

جابة عىل السؤال.  اللكمة للس يد الوزير لال 



 2020كتوبر أ  دورة  –مداوالت جملس املستشارين 

20 

 (2020رب مفنو  17) 1442فاحت ربيع الآخر 

 الصحة: وزيرالس يد 

 شكرا الس يد الرئيس.

 ،نين احملرتميالس يدات والسادة املستشار 

-كوفيد"متكنت اململكة من احتالل مرتبة متقدمة يف الزتود بلقاح ضد 

خنراط الشخيص لصاحب اجلالةل، الذلان مكنا من بفضل املبادرة والا "19

 املشاركة الناحجة لبدلان يف هذا اال طار ويف التجارب الرسيرية.

خشص  600لك املؤرشات تؤكد أ ن التجارب الرسيرية اليت خضع لها 

جيابية، مما يؤكد سالمة وجناعة  من املتطوعني املغاربة اكنت نتاجئها جد ا 

ليه بالدان. تواكب جلنة علمية مغربية رفيعة ومناعة اللقاح اذلي راهنت ع 

 املس توى منذ البداية معلية هذا اللقاح املرتقب.

وفاء للمقاربة امللكية الاستباقية املعمتدة منذ ظهور هذا الفريوس، 

طالق معلية  9أ عطى جاللته توجهيات سامية منذ  نونرب اجلاري من أ جل ا 

يف  "19-كوفيد"د فريوس وطنية واسعة النطاق وغري مس بوقة للتلقيح ض

ال سابيع املقبةل، وذِل هبدف تأ مني التغطية للساكنة ابللقاح كوس يةل مالمئة 

 للتحصني ضد الفريوس والتحمك يف انتشاره.

 18من املنتظر أ ن تغطي هذه العملية املواطنني اذلين تزيد أ عامرمه عن 

 س نة، حسب جدول لقايح يف حقنتني، وس تعطى ال ولوية للناس اليل

 ما يف الصفوف ال مامية والناس اليل عندمه هشاشة حصية.و ه

كام أ عطى صاحب اجلالةل، نرصه هللا، توجهياته السامية للسلطات 

عداد والسري اجليد لهاذ العملية الوطنية واسعة  اخملتصة للسهر عىل ا 

النطاق، سواء عىل املس توى الصحي واللوجستييك أ و التقين، وحث عىل 

املصاحل والوزارات املعنية، والس امي العاملني بقطاع الصحة  أ مهية تعبئة مجيع

واال دارات الرتابية والقوات ال منية وكذا ادلمع الرضوري للقوات املسلحة 

 امللكية.

نه من الرضوري كيبقى  طالق هاذ العملية واسعة النطاق، فا  ورمغ ا 

ية مضاعفة احليطة واحلذر يف تدبري اجلاحئة ملنع مزيد من تدهور الوضع 

 الوابئية ابململكة.

 وشكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

طار التعقيب.  اللكمة ل حد السادة املستشارين يف ا 

 سعيد السعدوين: الس يداملستشار 

 شكرا، الس يد الوزير، عىل اجلواب دَّيلمك.

رشاف صاحب  ال أ ن ننوه ابجلهود اليت تبذلها احلكومة حتت ا  ال ميكن ا 

جيابية فامي يتعلق اجلالةل، من طبيعة احلال بعد ا عالن عن الوصول لنتاجئ ا  ال 

عالن يعترب ابرقة أ مل للخروج من هاذ ال زمة  اذهب اللقاح هذا، هاذ اال 

 الصحية وال زمة اليت أ ثرت عىل الوضع الاجامتعي والاقتصادي بشلك عام.

النقاش ادلائر يف  هاذذلِل، الس يد الوزير، نطلب منمك املواكبة دَّيل 

شاعات اجملمتع، من أ جل  تبديد مجموعة من اخملاوف اليت تراود واليت تبث اك 

ذاعية  ابلنس بة للساكنة، ابلتايل مواكبهتا من خالل برامج حوارية وبرامج ا 

طالع عىل  اجلانب هذا،  هاذمن قبل خمتصني وخرباء اذلين دلهيم معرفة وا 

 ج الآن، طبيعة اللقاح وما اذلي ميزيه، ل نال ن مجموعة دَّيل التخوفات تر 

الرشاكة اليت وقعت بني املغرب والصني، ما اذلي ميزي هذا اللقاح ابملقارنة 

 مع بقية اللقاحات عىل الصعيد العاملي؟ 

مث هل هاذ اللقاح لن يؤثر عىل اذلاكرة اجلينية دَّيل املواطنني؟ وابلتايل 

 اكين هاذ التخوف هذا. 

ذلين حقنوا مث اللقاح أ يضا هل س يكون هل ال ثر فامي يتعلق ابل شخاص ا

 ضد هاذ ال نفلونزا املومسية الآن؟ 

هاذ التأ ثريات لكها وهاذ النقاش ينبغي أ ن يواكب ابملتابعة ادلقيقة من 

 الشكوك وهاذ اخملاوف. هاذأ جل تبديد 

ل ن يثار أ ن  -كام أ رشت  -اللقاح توفري اللوجستيك الالزم  هاذأ يضا 

ة، هل هاذ اللقاح بعض اللقاحات تس تدعي توفر ثالجات ذات درجة عالي

 اللقاح اذلي سنس تورده؟  هاذيدخل مضن 

هاذ املعطيات لكها يعين ينبغي أ ن تبسط بشلك مبسط لعموم يعين 

 املواطنني.

نتاج هاذ اللقاح  أ يضا اخملتربات اليت س يكون لها ال ولوية يف التسويق وا 

هذا، أ ين وصلت مضن هذه االتفاقية اخلطوات اال جرائية دَّيلها؟ ل ن 

جيابية املغ فريقية وهذه مسأ ةل ا  رب أ يضا س يكون منصة جتاه البدلان اال 

 .ابلنس بة لبالدان

 وشكرا الس يد الوزير.

 الس يد رئيس اجللسة:

 اللكمة للس يد الوزير للرد عىل التعقيب.

 الس يد وزير الصحة:

 شكرا الس يد الرئيس.

 ،نين احملرتميالس يدات والسادة املستشار 

طار دَّيل اللقاح، يه اتفاقية رشاكة اتفاقية رشاكة اليل تعملت يف  ا 

طار. أ وال، كمتنح للمغرب نقل اخلربات، ل ن أ ول مرة يف التارخي كتدار  ا 

 جتارب سيرية عىل اللقاح.

اثنيا، أ ن هاذ اللقاح غيويل كيتنتج يف البالد دَّيلنا مس تقبال، يف 

 املس تقبل القريب.

من النتاجئ دَّيل  اثلثا، غادي خييل واحد المتوقع، ل ن غادي نس تافدو

التجارب الرسيرية، وغيكون واحد المتوقع جد همم ومفضل، ابش ميكن 

املغرب يكون من ال وائل اليل غيس تافدو، ل ن اجلاحئة ال ثر دَّيلها السليب 

كبري، فبالتايل الرؤية دَّيل صاحب اجلالةل وابحلمكة دَّيلو املتبرصة، ارتأ ى 

هاذ امحلةل واسعة، وخنرجو مجيعا  بأ ن يف ظرف زمين قليل، ميكن لينا نديرو



 2020كتوبر أ  دورة  –مداوالت جملس املستشارين 

21 

 (2020رب مفنو  17) 1442فاحت ربيع الآخر 

 و واحد املواكبة وواحد اجملهود كبري.خصمن ال زمة، هاذ اليش هذا الزم 

امحلالت التواصلية نقوم هبا، ابش كنحاولو نوعيو بأ ن راه اللقاح اليل 

(. حبالو حبال polioكنتلكمو عليه اليوم راه لقاح تقليدي، راه حبالو حبال )

(BCGحبالو حبال الل ) قاح دَّيلla grippe))،  مايش يش لقاح اليل

بطريقة جديدة معمرو ما جترب عىل اال نسان، ال، جترب، فبالتايل من 

انحية السالمة كيتوفر عىل مجيع الرشوط دَّيل السالمة، من انحية 

( اليل la phase I et la phase IIالنجاعة، دوز املراحل ال وىل دَّيلو )

 َّيلو.كتبني وكتربهن عىل النجاعة د

 اجللسة: رئيسالس يد 

 .شكرا الس يد الوزير

برتوكول التكفل ابملصابني بفريوس "السؤال الثاين عرش موضوعه 

 ".كوروان

نفدرالية ادلميقراطية و اللكمة ل حد السادة املستشارين من مجموعة الك

 للشغل، لتقدمي السؤال.

 مبارك الصادي: الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 ير،الس يد الوز

 ادلاء؟ هاذنسائلمك حول جديد برتوكول التكفل ابملصابني بفريوس 

 .شكرا

 اجللسة: رئيسالس يد 

جابة عىل السؤال.  اللكمة للس يد الوزير لال 

 الصحة: وزيرالس يد 

 شكرا الس يد الرئيس.

 ني،ن احملرتميالس يدات والسادة املستشار 

خالل عرف انتشارا واسعا عرب الرتاب الوطين  "19-كوفيد"وابء 

ال سابيع ال خرية من مرحةل الانتشار امجلاعي للفريوس املس تجد يف مجموعة 

من ال قالمي، وذِل نظرا للرفع الرسيع للحجر الصحي، ل ن وقع ترايخ يف 

املرحةل ال وىل ويف املرحةل الثانية، فبالتايل عدم احرتام كذِل الوسائل 

 ة هاذي.هاذ النتيج ىعطاالوقائية وتدابري السالمة الصحية 

ىل أ ن املغرب مازال يواكب املوجة ال وىل يف الانتشار دَّيل  نشري ا 

منا يف املرحةل الثالثة دَّيلها، منذ  مارس ختللهتا موجات  2الوابء دَّيلو، ا 

صغرية، اكينة املوجة دَّيل احلاالت الواردة، موجة دَّيل البؤر العائلية، 

اجتة عن رفع احلجر الصحي، املوجة دَّيل البؤر الصناعية واملهنية، املوجة الن

 واليوم اليل اكين انتشار جممتعي.

عىل ضوء ذِل، قامت الوزارة بتعاون وثيق مع خمتلف املتدخلني، 

سرتاجتية، وذِل من خالل تسطري هدفني أ ساس يني:  قامت بتحيني ا 

 ـ التقليل من انتشار الفريوس؛

نشطة ـ توفري أ فضل اس تجابة للمنظومة الصحية الرتفاع احلاالت ال 

وتفادي ارتفاع حاالت الوفيات، هام الركزيتني من خالل التوفري الاكيف 

ن احلاةل  ل سة العالج للحاالت املتوسطة واخلطرية احلرجة، مع ذِل فا 

ىل درجة كبرية من الانتاكسة، مازالت املنظومة الصحية  الوابئية مل تصل ا 

ا اللجنة العلمية تتكفل ابملصابني وخمالطهيم وفق الربوتوكوالت اليت أ قرهت

واليت يمت حتييهنا بشلك لكي  "19-كوفيد"الاستشارية امللكفة بتدبري جاحئة 

 وجزيئ، بناء عىل:

 "؛19-كوفيد"تطور املعرفة العلمية لفريوس  -

 ؛التوصيات املتعلقة هبذا ادلاء الصادر عن املنظمة العاملية للصحة -

 ؛انببالد "19-كوفيدـ "مؤرشات احلاةل الوابئية ل -

 نتاجئ ال حباث امليدانية. -

ن معدل الفتك  ،وهكذا فرمغ تزايد أ عداد حاالت اال صابة ابلفريوس، فا 

ىل  منذ عدة أ سابيع، مقارنة مبعدل الفتك العاملي اذلي هو  1.7يبقى مس تقرا ا 

ىل ذِل املقارنة مع بعض ادلول اليت مل تعمتد عىل هاذ %2.7 ، كام ينضاف ا 

بقاء عىل الربوتوكول اذلي نعمل به يف املغرب، الربوتوكول تبني أ مهية ا ال 

ىل l’hydroxychloroquineواذلي يضم حاليا ) ( ابال ضافة ا 

(l’Azithromycine.وبعض ال دوية ال خرى املمكةل ) 

فالربوتوكول احلايل يبقى جد مناس با يف انتظار انطالق محةل  ،ذلِل

 اللقاح املضاد للفريوس.

 وشكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

طار التعقيب.  اللكمة ل حد السادة املستشارين، يف ا 

 املستشار الس يد مبارك الصادي:

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

لقد سأ لنامك حول تكفل وزارتمك ابملصابني وكذا ابخملالطني نتاع املصابني. 

يسجل املغاربة ختيل احلكومة عن التكفل ابملصابني وكذا تتبع حىت 

 اخملالطني. 

ىل اكين يش واقع راه هو هذا اليل كنقول لمك، الس يد الوزير، الي وم ا 

مايش الواقع اليل اكين يف املكتب دَّيلمك. الواقع دَّيل املغاربة اليوم اليل 

مرض كمييش يقولو هل هاك ادلوا وسري جلس فدارك، ما اكينش التتبع هنائيا 

 ."19-كوفيد"للمخالطني وال حىت املرىض دَّيل 

، اليل مرضو اليوم كيمتناو كون مرضو يف ة كيمتناو كون مرضواليوم املغارب

آنذاك فعال املغرب مبستشفيات جمهزة، دران مارس وأ بريل، حيث اكنت  أ

مستشفيات ميدانية، دران واحد العدد دَّيل ال ش ياء اليل العامل لكو انهبر 

 من بالدان.
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القيام اليوم اكين ختيل دَّيل احلكومة اليل يه عاجزة متام العجز عىل 

ىل اكنو كيأ ديو، الس يد الوزير الرضيبة، أ ش نو بغاو؟  ابملهام دَّيلها، املغاربة ا 

، احلكومة ما قداش تدير هاذ بغاو أ نمك تعلمو وليداهتم وأ نمك تداويو مرضامه

 اليش.

اليوم تفاجأ ان ابجلواب دَّيلمك حول املصحات اخلاصة، وهذا دور يف 

رو تفتيش ية قبل املغاربة ما يتعرضو ديتالصممي دَّيل الوزارة دَّيلمك، خصمك 

للجشع دَّيل هاذ املصحات، اكن لمك لقاء مع املصحات اخلاصة ومع 

 اجلاحئة وحددتو ال مثنة. هاذاخملتربات اخلاصة ف 

ال مثنة؟ وفينمك من  هاذقل يل الس يد الوزير شكون اليل كيحرتم  ،اليوم

، قال يف املناظرة اليش؟ اليوم اكن الاكتب العام دَّيل وزارة املالية هاذ

املصحات كيهتربو من أ داء الرضائب، قولو  هاذال خرية دَّيل الرضيبة، 

احلقيقة للمغاربة أ نمك حكومة عاجزة أ مام أ ضعف لويب اليل اكين، اكينة 

قدينش حتميو الصحة داملغاربة، ل نه املغاربة ا البالد وم هاذلوبيات كثرية ف 

ىل م الآابء دَّيهلم وال همات دَّيهلم اليل لقاوش احلكومة حتمي وليداهتم و ا ا 

بزتاز يويم، فوقاش بغات  ا احلكومة توقف مع املغاربة؟ م هاذكتعرض لال 

 قدينش.ا قدينش، م

غاديش نديروه طلب ا املؤسسة الترشيعية، م هاذاليوم كنطلبو ف 

دام أ نك اونديروه للس يد وزير الصحة، اليوم كنطلبو من النيابة العامة م

ليش غري قانوين، كنطلبو من النيابة العامة ابش حترك ا هاذِصحمت أ نه 

املصحات اليل اس تغلو اجلاحئة وفرضو عىل املواطنات  هاذاملتابعة يف حق 

كيناش ا داملليون دالس نتمي للك أ سة، وم 6واملواطنني أ قل مثن يه 

اخلدمات الصحية، اكينة التسمسري فصحة املواطنني، وهذا دورمك الس يد 

اليش فيه  هاذاحلكومة، وحشومة عليمك وعار عليمك، ل نه  اذهالوزير ودور 

فهيش اللعب دَّيل ادلراري الصغار، فاش جتي تقول يل  الصحة داملغاربة ما

كنتصنتش للمنابر اال عالمية، أ نتوما عندمك ا خصين نتلقى شاكية وأ ان م

يش حاجة  ودورية دَّيل التفتيش، خصمك تفعلوها وخصمك نيت تشوف

عالم وتفتحو حتقيقات.تعاملو مع امل  ؤسسات وتعاملو مع وسائل اال 

كينتظروش منمك أ نمك تقول لينا حىت ا اليش، م هاذاملغاربة كينتظرو منمك 

جيوان شاكَّيت.  ا 

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد املستشار.

 اللكمة للس يد الوزير للرد عىل التعقيب.

 الصحة: وزيرالس يد 

 شكرا الس يد الرئيس.

 ستشارين احملرتمني،السادة امل 

احنا مايش بالد الفوىض، حيث شوفت هذا غادي منيش ندير 

هاكَّيك، امسح يل الس يد املستشار احملرتم، اكينة مساطر قانونية 

كتحرتمش ا التجاوزات واملسأ ةل اليل يه م هاذها، الوزارة ضد و كنحرتم

ش خصكا القانون خصها متحرتمش... والتفتيش يات كنقوم هبا، فبالتايل م

نعتنا بيش أ مور اليل مايش يه مكنعملوش هبا، امسح يل، امسح يل هللا 

جزيك خبري، امسح يل، قادين نقوم ابلعمل دَّيلنا، قادين نقوم ابلعمل  ا 

حمتاجش أ نك تقول ا ، يعين ميهاذال سايم  اذميكنش تسمينا هبا دَّيلنا، وم

ويف أ رض  يل نقوم ابلعمل دَّييل، كنقوم ابلعمل دَّييل، ويف أ رض الواقع،

ىل بغييت جتاوب  جزيك خبري، خليين جناوب، ا  الواقع، خليين جناوب هللا ا 

 فبالصيت أ يج جاوب فبالصيت؟

خليين جناوبو، يعين راه الظروف، احلاةل الوابئية عرفت تطور، عرفت 

تطور، الربوتوكول اليل دار ابش يتعاون الناس القطاع اخلاص وامسحنا هلم 

اكنوش كهيمتو ا اكنوش جتاوزات، ل ن ما هيم، مكناش كنسمحو لا فال ول، م

شاكلية أ خرى، الناس ماكيبغيوش َّيخذو  اذهب ال مر هذا، ل ن اكنت ا 

 الكوفيد، كيبغيو َّيخذو اليل مايش كوفيد.

 شكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد الوزير.

أ س باب الارتفاع املتصاعد للوفيات يف "السؤال الثالث عرش موضوعه 

 ".صابني بفريوس كوروانصفوف امل

اللكمة ل حد السادة املستشارين من فريق ال صاةل واملعاِصة لتقدمي 

 السؤال.

 عبد الرحمي المكييل: الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدة الوزيرة والس يد الوزير،

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

املتصاعد للوفيات يف الس يد الوزير، نسائلمك حول أ س باب الارتفاع 

 صفوف املصابني بفريوس كوروان؟

 اجللسة: رئيسالس يد 

جابة عىل السؤال.  اللكمة للس يد الوزير لال 

 الصحة: وزيرالس يد 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

ينبغي أ ن نشري أ ن اال رتفاع اذلي الحظناه يف عدد حاالت الوفيات يف 

ىل اال رتفاع امللحوظ يف عدد اال صاابت اذلي رافق الرفع بالدان، مر  ده ا 

املتقدم للحجر الصحي، مع دخول مجموعة من ال قالمي يف املرحةل الثالثة من 

رتفعت عدد احلاالت  نتقال امجلاعي، فلكام ا  نتشار الفريوس، وهو مرحةل اال  ا 

دل ترتفع معه احلاالت الصعبة وترتفع كذِل الوفيات، هذا ما يؤكده مع
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% 1.7الفتك عىل املس توى الوطين اذلي بقى مس مترا طيةل ثالثة أ شهر يف 

ابلرمغ من اال رتفاع اليويم حلاالت اال صابة، ويعترب من بني املعدالت 

ماتة عىل املس توى  ،املنخفضة عىل املس توى ادلويل مقارنة مع نس بة اال 

 %.2.5ادلويل يه 

هنا تمتزي ابخلصا  ئص الآتية:أ ما بنس بة حلاالت الوفيات فا 

رتفاع معدل العمر، حيث يبلغ  - س نة ونصف، بيامن يبلغ معدل  66ا 

ونصف  66س نة، الناس اليل كيتوفاو  40السن العام للحاالت يف بالدان 

 ؛عندمه هذا املعدل دَّيل السن دَّيهلم

% من مجموع 69الرجال أ كرث من النساء، حيث أ ن اذلكور يشلكون  -

 ؛الوفيات

خصوصا السكري،  ،ا يعانون من أ مراض مزمنةاملتوفني اكنو  %55 -

رتفاع الضغط ادلموي، الربو، ال مراض التنافس ية املزمنة، الرسطان،  ا 

 ؛أ مراض القلب والرشايني والقصور اللكوي

نعاش. %89 -  من الوفيات بأ قسام اال 

 :أ ما فامي خيص ال س باب الطبية املبارشة للوفاة، فهىي

 ؛مهنم %54( détresse respiratoire) قائمتالزمة الض -

 ؛(la mort subite) %27 سكتة قلبية وتنفس ية مع موت مفاجئة -

نتانية ) -  ؛choc septique )%14الصدمة اال 

 ؛3%( acidose diabétiqueامحلض السكري ) -

نصامم الرئوي اليل هو ) -  .embolie pulmonaire )2%اال 

 "19-كوفيدـ "ملتعلقة بوقد بني التحليل الوابيئ لقاعدة البياانت الوطنية ا

من عوامل خطرية للوفاة ابلفريوس ويه النوع اذلكوري، السن أ كرث من 

 س نة وال مراض املزمنة للقلب والرشايني والسكري والرسطان. 65

 وشكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا.

طار التعقيب  .اللكمة ل حد السادة املستشارين يف ا 

 املستشار الس يد عادل الربااكت:

 التوضيحات دَّيلمك. هاذالس يد الوزير عىل  شكرا

رمبا اكن اال حلاح دَّيلنا، الس يد الوزير، عدة مناس بات حلضورك جمللس 

التوضيحات، رمبا التوضيحات  هاذاملعطيات و  هاذاملستشارين، لتقدمي ل 

غادي تنفس شوية عىل املواطن املغريب، ورمبا اليل غادي نقول ِل الس يد 

رتفاع دَّي ل حاالت الوفيات اليل يف احلقيقة دار شوية دَّيل الوزير، اكين ا 

حاةل، الناس  88حاةل و 80اخلوف بني املواطنني، ل ن فاش كنوصلو 

 ختلعات.

نسان غادي ب  la) ـواليل زاد خلع الناس الس يد الوزير، كيكون اال 

valise( دَّيلو للسبيطار وال )la clinique الس يد الوزير حىت كريجع ،)

( عاديني حىت كريجع les symptômesليه عندو )غادي ما بيه ما ع 

ال مر الس يد الوزير، اليل دار  هاذكيقولو راه مات، توىف هللا يرمحو، رمبا 

واحد الشوية دَّيل اخلوف فصفوف املواطنني، رمبا هنا بغيناك ترشحنا 

الوفيات، واش رمبا اكين نقص  هاذالس يد الوزير ابلضبط التداعيات دَّيل 

وال اكين نقص يف ال سة الس يد الوزير؟ وال اكين نقص يف ال وكسجني؟ 

يف ال هجزة دَّيل التنفس اال صطناعي؟ هذا بغينا الس يد الوزير، وال 

الناس؟ داب اكينني  هاذ هالتداعيات دَّيل الربوتوكول العاليج اليل كياخذو 

( (l’hôpital ( وامشاوla cliniqueانس الس يد الوزير اليل امشاو )

( وكيعطيوه لهيم وكيديروه traitement chloroquine)وكيعطيومه ذاك 

( مكيتناولش le test négatifيف اجليب الس يد الوزير، وكيخرج لو )

الربوتوكول  هاذاو ذخاهذاك ادلواء وكيخرج هل خبري، واكينني انس اليل 

الس يد الوزير وتصابو، تدهورت احلاةل دَّيهلم، واكين اليل توفاو، هنا بغينا 

العالج  هاذ( واش le traitement) هاذير تقول لينا واش الس يد الوز

 ( وال ال؟efficaceواش )

واكين واحد القضية الس يد الوزير، اليل غنقول ليك مجموعة دَّيل الناس 

ظاهرة الس يد الوزير، اليل خص يف احلقيقة الرضب بيد من  يهاذاليل 

دَّيل املصحات املعامالت، الناس  هاذمجموعة دَّيل  هاذحديد اليل تيديرو 

القطاع  هاذاخلاصة، راه الس يد الوزير راه خصمك أ نتوما، أ نتوما وزير عىل 

ورمبا تشجيع القطاع اخلاص، أ ان معاك الس يد الوزير تشجيع القطاع اخلاص 

ونشجعو الناس يستمثرو، يديرو مصحات اليل يقدرو هيزو العبء عىل 

 الوزارة وعىل القطاع العام.

و راه جتار دَّيل ال زمات، الس يد الوزير، هاذاه ولكن الس يد الوزير، ر 

راه رمبا كامي قالو اال خوان وهذا راه مكيحتاج الس يد الوزير نقدمو شاكَّيت 

ونقدمو.. هذا الس يد الوزير خصو يكون عندمك واحد الرؤية، اتخذ قرار، 

غاديش نبقاو الس يد الوزير، ال، قولو يل وجيبو يل الشاكية، ال فعال ا م

( دَّيل املغاربة انس la majoritéس املزَّينني، احنا املغاربة، راه )اكين النا

مزَّينني، ولكن اكين واحد الناس الس يد الوزير، اليل كيتاجرو يف الآالم، 

 chèque deيف الصحة دَّيل املواطن، فاش تيجي وكيقول ليه اعطيين )

garantieنسان تميوت، الناس توفاو الس يد الوزير  ( وال خلصين وال اال 

مليون، انس كنعرفهم  18مليون،  17( دَّيل des facturesوجاومه )

 مايش كيعاود لينا يش واحد.

أ نت خصك اتخذ قرار، أ نت وزير اتخذ قرار  ..رمبا هذا الس يد الوزير

ال مثنة، واحد مريض بكوروان راه غادي نسقفو ليه المثن  هاذلتسقيف 

يل تقدر أ نتوما الس يد دار واحد الرمق أ خرض ويدار يش وسائل اليدَّيلو، 

ا اليش راه م هاذاليش راه ابين الس يد الوزير،  هاذالوزير تعرفو، و 

كيحتاجش أ نه يتخىب وال كيحتاج، الصحة دَّيل املواطن ا كيتخباش، م

الس يد الوزير راه كيتالعبو هبا الناس دَّيل املصحات اخلاصة، كيتغناو مهنا 

 الناس الس يد الوزير.
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 وشكرا.

 لسة:اجل  رئيسالس يد 

 شكرا الس يد املستشار.

 .الوزيرالس يد 

 الصحة: وزيرالس يد 

 شكرا الس يد املستشار احملرتم.

القطاع دَّيل الصحة دَّيل امجليع، احنا بغينا منظومة حصية مواطنة، 

دار تالقضية دَّيل السقف، راه  هاذالتجاوزات بتاات، و  هاذحىت حد ما مع 

فيد، واليل ما كيطبقوش السقف، السقف الربوتوكويل العاليج دَّيل كو 

غيتحاسب عليه، هذه يه القاعدة اليل اكينة اليوم، الربوتوكول العاليج هو 

 هذا.

( ثبتت عىل hydroxychloroquineابلنس بة للعالج اليل كتقول )

ا النجاعة دَّيلها بدراسات لكينيكية، غري يه خصها تعطى فأ ول املطاف، م

لية دَّيلها، أ ش نو يه الفعالية عندهاش ميل كتدهور احلاةل مكتبقاش الفعا

(؟ كتنقص من امحلوةل hydroxychloroquineدير )تدَّيلها؟ أ ش نو ك 

كتبقاش العدوى كتنتقل ا دَّيل الفريوس فاذلات دَّيل اال نسان ابش م

برسعة، أ ما ميل كتوصل واحد ادلرجة، املرض كيوصل واحد ادلرجة كيوليو 

 عالجات أ خرى اليل كتعلق ابلنس بة..

حىت حد مزال حلد الآن، مزال بزاف  "19-كوفيد"ة لفريوس أ ما ابلنس ب

نسان  دَّيل الغموض من الناحية العلمية التطور دَّيلو، كيقدر يكون اال 

عندو حىت يش حاجة، وعندو كوفيد وكمييش يدير الساكنري ا عادي م

( دَّيلو لكو مريض، فبالتايل هنا يه اخلطورة les poumonsوكيلقى )

 (.une mort subiteنسان وغدا يدير )دَّيلو، يقدر يكون اال  

جراءات  عالش الناس خصهم يتخوفو منو مايش يبسطو منو، واال 

 الوقاية كتبقى هممة.

 شكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 نشكر الس يد الوزير عىل مسامهته القمية.

جامتعية  ىل قطاع للتضامن والتمنية اال  ىل السؤال ال ول املوجه ا  وننتقل ا 

 ".العنف اجلنيس ضد ال طفال"، وموضوعه واملساواة وال سة

اللكمة ل حد السادة املستشارين من فريق العداةل والتمنية لتقدمي 

 .السؤال

 املستشار الس يد محمذ البشري العبدالوي:

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

 الس يدة الوزيرة،

 السادة املستشارين،

 الس يدات املستشارات، 

ة لبدلان اليل جتعل من اال عتداء اجلنيس عىل رمغ لك املقومات ادليني

ال طفال أ مرا بشعا مرفوضا، رمغ اجملهودات اليت تقوم هبا ادلوةل واجملمتع 

ال أ ن  ،املدين  ر هذه اال عتداءات يف تزايد.اخبأ  ا 

ذلا، نسائلمك الس يدة الوزيرة، عن ما مقمت به من جمهودات للحد من 

ال س بوع ابليوم العاملي للطفل هذه الظاهرة؟ خصوصا وأ ننا س نحتفل هذا 

 نونرب من لك س نة. 20اذلي يصادف 

 شكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

جابة عىل السؤال.  اللكمة للس يدة الوزيرة لال 

 وزيرة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة وال سة: املصيل مجيةلالس يدة 

 شكرا الس يد الرئيس.

 شكرا الس يد املستشار احملرتم.

 عىل هذا السؤال. شكرا لمك

فعال موضوع اال س تغالل اجلنيس لل طفال واليل كيشمل يعين 

ابحية  نتاج املواد اال  اال عتداءات اجلنس ية واال س تغالل دَّيهلم سواء يف ا 

نهتااكت اخلطرية حلقوقهم، يشلك فعال، يشلك هتديد  احقيقي اوغريها من اال 

ندم  اج يف اجملمتع.لل طفال لصحهتم النفس ية ومس تقبل العيش دَّيهلم واال 

والظاهرة لل سف، هذه ظاهرة بدأ ت تتناىم فكثري من اجملمتعات ليس 

فقط يف جممتعنا، وهذا بطبيعة احلال مرتبط بتطورات وحتدَّيت عرفهتا 

ىل اجملال  اجملمتعات مهنا خاصة التطور التكنولويج، ويعين ولوج ال طفال ا 

 التكنولويج بدون حامية.

ا رئاسة النيابة العامة املتعلقة بس نة وحسب املعطيات اليل كتوفره

طفل، القضية تتعلق ابال غتصاب وهتك العرض  3115، جند حوايل 2018

 ابلعنف أ و بدونه، ومثانية قضاَّي تتعلق ابس تغالل ال طفال يف البغاء.

واملالحظ هو أ ن القضاَّي اليت راجت أ غلهبا مرتبط مبجال اال س تغالل 

ة هذا موضوع اليل ما ميكنش نتلكمو عىل اجلنيس لل طفال، وابلتايل فالوزار 

ال تتداخل فيه العديد من العوامل،  أ نه موضوع يعين عندو بعد واحد، وا 

فاليوم عىل مس توى القانون اجلنايئ وابيق القوانني والس ياسات اليت تروم 

حامية ال طفال، أ كيد أ ن بالدان تتوفر عىل ترسانة هممة من الناحية القانونية 

لترشيعية، املغرب كذِل من ادلول العريقة اليل عندها واحد ومن الناحية ا

املنظومة قينية ويعرف جمال حقوق ال طفال وكتلزتم يعين مبرجعية كذِل 

ىل مزيد من  هاذكونية ف  اجملال، ولكن رمغ لك هذه اجملهودات أ كيد أ ننا حنتاج ا 

 تقوية منظومة حامية ال طفال.

 :ولهذا فوزارة التضامن عندان مقاربتني

 اكينة املقاربة الوقائية: املس توى الوقايئ واملس توى امحلايئ.
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أ كتوبر من هذه  19ابلنس بة للمس توى الوقايئ: أ طلقنا محةل وطنية يف 

الس نة، ويه محةل س تكون ممتدة طيةل س تة أ شهر، محةل أ ردان من خاللها 

ذاكء الوعي اجملمتعي، ل ن  ىل تعبئة  هاذبث الوعي وا  املوضوع كيحتاج ا 

عية كبرية، اليل كتنخرط فهيا ال سة، كينخرط فهيا اال عالم، كتنخرط فهيا جممت 

يعين نرش املعارف اليل  هاذاملدرسة، كينخرط فهيا لك املتدخلني، ل ن 

كرتتبط ابل سة وتبني لها خطورة الولوج غري املؤطر لوسائل التواصل 

جامتعي، خاصة وسائل التكنولوجيا بشلك عام، و  لنا أ ننا ال مر جع  هاذاال 

ن شاء  هاذأ عددان دليال،  ادلليل اليل غنطلقوه ابتداء من ال س بوع القادم ا 

هللا، حول حامية ال طفال من خماطر ال نرتنيت، وغادي يكون فيه جواب 

طار ءعىل مجموعة دَّيل ال س ئةل اليل كتساعد ال س أ هنا تواكب أ بنا ها يف ا 

جباري عىل وسائل  هاذ نفتاهحم اليل وىل ا   التكنولوجيا.يعين ا 

 وشكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

طار التعقيب.  اللكمة ل حد السادة املستشارين يف ا 

 محمذ البشري العبدالوي: الس يداملستشار 

 شكرا الس يدة الوزيرة.

البد يف البداية من التنويه ابجملهودات اليت قامت هبا بالدان من أ جل 

تفاقيات تعزيز حقوق الطفل وحاميته، بدءا ابلتصديق عىل مجم وعة من اال 

تفاقيات وانهتاء ءادلولية ومرورا مبال مة الرتسانة القانونية الوطنية مع هذه اال 

طالق برامج وخطط وطنية للهنوض حبقوق هذه الفئة اكملرصد الوطين  اب 

 حلقوق الطفل.

وال يفوتنا ابملناس بة، الس يدة الوزيرة، ابش نوهو ابجملهودات اليل كتقوم 

جامتعية واملساواة وال سة، يف اجملال هبا وزارة التضام ن والتمنية اال 

جامتعي، ابملقاربة التشاركية املعمتدة، اكللقاء اليل معلتو ال س بوع املايض مع  اال 

الفاعلني يف اجملمتع املدين ومراكز اال س امتع واال رشاد القانوين خبصوص 

 .2030موضوع اال سرتاجتية الوطنية حملاربة العنف ضد النساء يف أ فق 

 الس يدة الوزيرة، 

ن ظاهرة اال عتداء عىل ال طفال كام قلمت، ظاهرة اال عتداء عىل ال طفال  ا 

جنس يا كام جاء يف الكممك، قدمية وعاملية ومعقدة، لقد أ شارت تقديرات 

منظمة الصحة العاملية أ ن نسب اال عتداءات عىل ال طفال جنس يا ودون 

رسي جد هموةل، علام أ ن س نة، واذلين أ جربوا عىل ممارسة اجلنس الق  18

حصاءات م ال ا املرصح به حسب اال  ، 20عىل  1وال  15عىل  1كيمتثل ا 

 مبعىن البايق لكو مسكوت عليه. 

واحلاالت اليت يتفاعل معها الرأ ي العام الوطين، اكلطفل عدانن مبدينة 

ال القليل يف  طنجة، والطفةل نعمية بزاكورة، وغريهام من احلاالت اليت ال متثل ا 

 واقع.ال

وعليه، الس يدة الوزيرة، مطلوب يف هذا امللف كام جاء يف الكممك 

املقاربة املندجمة بني عدة قطاعات حكومية واجملمتع املدين وغريهام من 

 املؤسسات.

لقد س بق للس يد وزير ادلوةل حلقوق اال نسان، عقب جرمية الطفل 

تطبيقا  عدانن، أ ن ِصح برضورة تدارس النواقص احملمتةل يف القوانني،

اذلي ينص عىل أ ن ادلوةل ملزمة بتوفري  من ادلس تور 32الفصل ملقتضيات 

امحلاية القانونية والاعتبار الاجامتعي واملعنوي مجليع ال طفال، مكتابعة ادلعوة 

العمومية يف حاةل تنازل ال س، منوذج دَّيل بعض اجلهات يف املغرب، حيث 

مادي، تدخل اجملمتع املدين ومت مت اال عتداء وتنازلو الآابء مقابل تعويض 

عتقال اجلاين.  ا 

عادة النظر يف مس توى ال حاكم اليت ال تتعدى يف بعض احلاالت  ا 

ىل  س نة، وس نة عىل  15س نتني، منوذج داملانيا ورفعوه من عرش س نوات ا 

 ال قل ابلنس بة للقامئني عىل نرش الصور.

نشاء فرق خاصة ملالحقة اجلناة وتتبع ش بكة ال نرتنيت -  ؛ا 

 ؛حامية ال طفال من اال س تغالل -

حداث مراكز للتبليغ، من أ جل تعزيز قدرات الطفل واملشاركة يف  - ا 

 ؛التبليغ وحاميته اذلاتية

حداث ال هجزة الرتابية املندجمة محلاية الطفوةل وتعزيز وحدات امحلاية،  - ا 

، حتت اال رشاف دَّيل رئيس 2003وهذا س بق بدات فيه احلكومة يف 

 ؛الربانمج يس متر هاذنمتناو أ ن احلكومة، ك 

حداث اال سرتاجتية الوطنية حملاربة العنف ضد ال طفال كام هو س بق  - ا 

خراج مدونة الطفل اليت  ش تغل علهيا املرصد الوطين اابلنس بة للنساء، وا 

حلقوق الطفل، عىل نسخة أ ولية س تكون مدينة طنجة أ وىل الورشات يف 

حد ال رضية اليل غادي تالىق مع ال َّيم القليةل املقبةل، ابش توضع وا

 اجملهودات احلكومية.

 شكرا الس يدة الوزيرة.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد املستشار.

 اللكمة للس يدة الوزيرة فامي تبقى من التوقيت. 

 التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة وال سة: وزيرةالس يدة 

 شكرا الس يد املستشار احملرتم.

آ  آلية ال هجزة الرتابية املندجمة، واليت أ وال، أ مه أ لية نش تغل هبا اليوم، يه أ

الآلية غادي متكنا  هاذمت تفعيلها مبقتىض منشور الس يد رئيس احلكومة، و 

طالق مثاين أ قالمي منوذجية، واحنا يف أ فق نعممو التجربة،  ل نه اليوم مت ا 

ضموهنا أ هنا الآلية يف م هاذعرش أ قالمي أ خرى مث يف أ فق التعممي دَّيلها، 

قلميية محلاية الطفوةل يعين يف املسار  قلميية اليل عندها خطط ا  كتعطينا جلن ا 

قلمي، كذِل عندها يعين هذه قلميي ابش حتمي  ..يف اال   هاذعندها خمطط ا 

لتقائية بني اكفة  ال طفال وعندها كذِل مدار دَّيل امحلاية وكتضمن اال 
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ة ابلطفوةل وكيرتأ سوها السادة املتدخلني، مجيع املتدخلني اليل عندمه عالق

 العامل عىل مس توى ال قالمي.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا.

اال سرتاجتية املندجمة لتفعيل برامج ادلمع "السؤال الثاين موضوعه 

 ".الاجامتعي

اللكمة ل حد السادة املستشارين من فريق ال صاةل واملعاِصة لتقدمي 

 السؤال. 

 احلو املربوح: الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدة الوزيرة،

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

 الس يدة الوزيرة،

جسل تقرير اجمللس ال عىل للحساابت تأ خر يف تفعيل خدمات صندوق 

جامتعي جملموعة من ال س باب أ برزها:  الامتسك اال 

جامتعي متكن من حتدي سرتاجتية مندجمة لتفعيل برامج ادلمع اال  د غياب ا 

 ال هداف املتوخاة والفئات املس هتدفة ومصادر المتويل.

 الس يدة الوزيرة، 

سرتاتيجية مندجمة يف جمال  نسائلمك عن التدابري اليت تتخذوهنا لوضع ا 

 ادلمع اال جامتعي توحض ال هداف والفئات املس هتدفة وخمططات المتويل؟

 وشكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

جابة ع  ىل السؤال.اللكمة للس يدة الوزيرة لال 

 التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة وال سة: وزيرةالس يدة 

 .الس يد املستشار احملرتمشكرا 

 شكرا لمك عىل هذا السؤال.

أ وال، برامج ادلمع الاجامتعي يه مكون رئييس ملنظومة املساعدة 

طار الس ياسة العمومية  جامتعية يف بالدان، واليت يمت تطويرها اليوم يف ا  اال 

، الس ياسة العمومية املندجمة يه 2030ـ2020ملندجمة للحامية الاجامتعية ا

لتقائية بني خمتلف املتدخلني وادلمع الاجامتعي هو جزء  جواب كيحقق اال 

 من هذه املنظومة.

اليوم برامج ادلمع الاجامتعي اليل كيقدهما صندوق الامتسك الاجامتعي، 

ىل ما يقدمه صندوق الت ضافة ا  اكفل العائيل، منظومة ادلمع برامج هممة، ا 

ي لكها كتعترب اليوم برامج هاذاملدريس، دمع مؤسسة الرعاية الاجامتعية، 

 هممة جدا يف جمال ادلمع الاجامتعي.

اليل كتفعلو  RAMED)8(طبعا نظام املساعدة الطبية كذِل "راميد" 

 وزارة الصحة، "تيسري" اذلي يفعهل قطاع الرتبية الوطنية، برانمج "مليون

ي لكها وغريها من الربامج تشلك معق برامج ادلمع الاجامتعي هاذحمفظة" 

 يف بالدان.

ىل برانمج ادلمع املبارش للنساء ال رامل يف وضعية هشة،  ضافة ا  ا 

الربانمج حقق يعين نتاجئ هممة  هاذاحلاضنات ل طفالهن اليتاىم، واليوم 

حصائيات  ذ أ ن عدد املس تفيدات كيتجاوز حسب ا  كتوبر، أ   20جدا، ا 

آالف امرأ ة مس تفيدة و 106كيتجاوز  أ لف  147أ لف يتمي ويتمية فهيم  197أ

عاقة، وكتعرفو أ ن ال طفال اليل  12ممتدرسني وفهيم  أ لف يف وضعية ا 

عاقة اليل هام يتاىم  عاقة كتبقى اال س تفادة دَّيهلم، أ طفال فوضعية ا  فوضعية ا 

ا عين طيةل موحمتاجني كتبقى اال س تفادة دَّيهلم من الصندوق دامئة، ي

 مرتبطاش بذاك الرشط دَّيل المتدرس ابلنس بة لل طفال الآخرين.

ذن اليوم  آاثر عىل الفئات  هاذا  الربامج يه أ كيد برامج هممة عندها أ

صدار  املس هتدفة، وطبعا حتقيق الالتقائية بني اكفة هذه الربامج، اليوم توج ا 

ل شخاص يعين لالقانون املتعلق ابلسجل الاجامتعي ومبنظومة الاس هتداف 

 اليل كيس تافدو منظومة املس تفيدين من ادلمع الاجامتعي بشلك عام.

ذا اكن  ىل اكين يش مشلك، ابش نكونو واحضني وِصحاء، ا  أ كيد أ ن ا 

هناك مشلك يف برامج ادلمع الاجامتعي فهو مشلك الاس هتداف، واليوم 

حداث ا هاذالاس هتداف بفضل  لواكةل اال طار القانوين اليل كنتوفرو عليه وا 

ضافة نوعية، مزيد من الالتقائية  الوطنية للسجالت، أ كيد أ نه غيكون ا 

ما فعال فوضعية و ومزيد من ضامن الاس هتداف املبارش ل شخاص اليل ه

 احلاجة.

 اجللسة: رئيسالس يد 

طار التعقيب.  اللكمة ل حد السادة املستشارين يف ا 

 الس يد احلو املربوح: املستشار

 شكرا الس يدة الوزيرة.

، هذا همم جدا واجمللس 2012للتذكري هاذ الصندوق راه تنشأ  يف 

ال عىل للحساابت أ وىص بعدة توصيات، كنتساءلو الآن، الس يدة الوزيرة، 

آل هذه التوصيات؟  بعد جوابمك، ما مأ

ال مور بنتاجئها، ما كنشكوش يف اال رادة دَّيلمك، ما كنشكوش يف 

مع  ،لوضع اليل كنشوفواجلدية دَّيلمك، ولكن، مع ال سف، ال رقام وا

 ال سف يف اجتاه معاكس ملا قلمت.

اجلواب، الس يدة الوزيرة، راه كنلقاوه يف املواطنني اليل جسلو غياب 

ثر جاحئة كوروان.  اتم لوزارتمك يف ملفات ادلمع الاجامتعي عىل ا 

اجلواب جنده عىل بعد مسافة قصرية من هذه املؤسسة، عرشات 

وى، جعائز ش يوخ ميدون يد التسول لسد ال طفال املترشدين وبدون مأ  
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 رمقهم.

رادتمك، ولكن عىل  جنده أ يضا، الس يدة الوزيرة، وهذا يدل عىل ا 

آخره، ولكن الواقع يقول شيئا  ىل أ موقعمك الرمسي اذلي يبني دراسات وأ رقام ا 

آخر  .أ

 الس يدة الوزيرة، 

وأ نمت تغضون الطرف عن ال طفال املقنعني ببيع بعض املناديل الورقية 

 يف الشوارع، هاذي ظاهرة غادية وكتفامق.

 الس يدة الوزيرة،

س بق لنا وضعنا نفس السؤال للس يدة الوزيرة اليل اكنت يف احلكومة 

السابقة، ولقينا أ نه املوارد دَّيل الصندوق ما ترصف مهنم حىت درمه، والآن 

مع ال سف واحنا يف خضم القانون املايل كنشوفو أ ن هاذ الصندوق غري 

 همليون دَّيل ادلرمه، ترصف من 627داملليار  8دوق دَّيلمك فيه هاذ الصن

 مليار ابقية. 460النصف، واش املغاربة ما حمتاجينش للنص الآخر؟ 

ىل مجعنامه اكملني، الس يدة الوزيرة،  مليار  33الصناديق اليل قلتو ا 

س نوات ال جناز الثلث، يعين الطاقة اال جنازية نتاعمك ما  3درمه عىل مدة 

 الثلث، ويه هيلكية. كتفوتش

نمكل، الس يد الرئيس، أ ننا نمثن املبادرة امللكية اليل فعال غادي تنقذ 

نشاء مؤسسة، نمتناو تكون مؤسسة مس تقةل وعابرة للك  هاذ القطاع هذا اب 

احلكومات، ابش تكون الاس مترارية وتكون الاس تقاللية دَّيل املؤسسة 

 اليل كتلكف ابملسائل الاجامتعية.

 وشكرا.

 اجللسة: رئيسيد الس  

 .شكرا الس يد املستشار

 اللكمة للس يدة الوزيرة للرد عىل التعقيب.

 التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة وال سة: وزيرةالس يدة 

 شكرا الس يد الرئيس.

 شكرا الس يد املستشار.

ىل بغا يقول بأ ن وزارة التضامن  أ ان يف احلقيقة، الس يد املستشار، ا 

عندي أ رقام، أ رقام اليل كتأ كد ميل كنقول أ نه أ كرث من اكنت غائبة، أ ان 

مليون دَّيل ادلرمه ِصفت للنساء ال رامل، هذا مايش  560مليارين و

نشاء، مايش خطابة، هاذي وقائع، كنقول  يتمي  197.000الكم، مايش ا 

اس تافد، مايش وزارة التضامن اعطات، هذا الصندوق، هذا املغرب 

 أ عطى لوليداتو.

عاقة  ميل كنقولو مس تفيد من منح اال عاقة ابش  13.000بأ ن اال 

يمتدرسو أ ن هذا جمرد الكم، أ ان ما كنفهمش، ميل كنتلكمو عىل املس تفيدين 

مرشوع مقبول ومت متويهل، أ ان  1730من املشاريع املدرة لدلخل أ كرث من 

جناز.  كنظن أ ن هذا ا 

ىل بغينا نتلكمو هباذ الطريقة دَّيل أ ننا نقدمو واحد اخلطاب سليب  ا 

وواحد اخلطاب اليل ما فهيش حتمل دَّيل املسؤولية راه من السهل، لك 

 واحد فينا ابش ينتقد ال عامل دَّيل الآخر.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يدة الوزيرة.

 ".حامية ال طفال من جرامئ ال نرتنيت"السؤال الثالث موضوعه 

للوحدة  اللكمة ل حد السادة املستشارين من الفريق الاس تقاليل

 والتعادلية لتقدمي السؤال.

 عبد السالم البار: الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدة الوزيرة،

يقاف هذا  حامية ال طفال من جرامئ ال نرتنيت، ماذا أ عدت وزارتمك ال 

 الزنيف اذلي أ صبح يؤمل جل ال س املغربية؟ 

نديرو واحد  كشعب مغريب وكحكومة عىل ال قل نيواحنا اليوم مطالب

ىل  طفال منذ نعومة أ ظفارمه يلجون ا  قبال املزتايد لل  امحلاية، نظرا لال 

ال نرتنيت، ويسقطون يف أ ش ياء ال قبل للمجمتع املغريب هبا، عادات 

 وترصفات وجرامئ ذهب حضيهتا أ طفال أ برَّيء.

املطلوب من حكومة حتب أ طفالها وترعامه أ ن توفر حامية اكفية للرضب 

يقاف هذا الزنيف.عىل أ َّيدي امل   عتدين من هجة، وا 

 شكرا الس يدة الوزيرة.

 اجللسة: رئيسالس يد 

جابة عىل السؤال.  اللكمة للس يدة الوزيرة لال 

 الس يدة وزيرة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة وال سة:

 شكرا الس يد الرئيس.

 شكرا الس يد املستشار.

ىل ال نرتنيت أ صبح جزءا ال ي  تجزأ  من الواقع الاجامتعي اليوم الولوج ا 

 %69للمغاربة، ليس فقط للطفوةل، وابلتايل ال رقام كتعطينا أ نه تقريبا 

ىل هذا الفضاء، ويقضون فيه ما معدهل  دقيقة يوميا  31ساعات و 3يلجون ا 

آخر املعطيات يف هذا اجملال دَّيل   .2020حسب أ

نة وحسب البحث اذلي أ جرته الواكةل الوطنية لتقنني املواصالت س  

من ال س عىل كفاءة ملراقبة اس تعامل ال نرتنيت من  %64ال تتوفر  ،2018

س نة، يف الوقت اذلي يس تعمل فيه  15طرف أ طفاهلم، اليل مه أ قل من 

ىل  5من الفئة العمرية  %89أ زيد من  س نني خمتلف التطبيقات عىل  8ا 

ىل أ زيد من  يف  %98الهاتف احملمول، وتزداد تكل النس بة مع العمر لتصل ا 

 س نة. 18-15الفئة العمرية 

طبعا الولوج لل نرتنيت غري الآمن اذلي جيعل ال طفال يقدرو يسقطو 
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يف اال دمان اال لكرتوين أ و أ نه جيعلهم يتعرضون جملموعة من التأ ثريات 

السلبية، مهنا العنف، مهنا الاس تغالل اجلنيس ومهنا غريه، هذا أ ان ابش 

أ ننا انقش ناه يف الوزارة وعاودان  نكون معمك واحضة هاذ املوضوع حيتاج

ىل تعبئة جممتعية.   انقش ناه، هاذ املوضوع كيحتاج ا 

صدار قوانني ولكن تعبئة جممتعية كتبدا  ال يكفي فيه س ياسة معومية أ و ا 

من ال سة، ل هنا ال سة تقوم ابدلور دَّيلها، املدرسة من أ جل خلق واحد 

جملمتعات كثرية، ليس  الوعي والتحسيس، ل ن اليوم هذا واحد التحدي

 فقط يف املغرب.

ن شاء هللا، دليل  ،وزارة التضامن اليوم س نطلق ال س بوع القادم، ا 

ملساعدة ال س عىل أ هنا تعرف كيفاش تواكب ال س دَّيلها وحتمي ال س 

دَّيلها، بل كيفاش تش تغل يف حمراكت حبث اليل تساعدها أ هنا حتمي 

 ال طفال دَّيلها.

، اكين دول اليل قامت ابلتحسيس، اكين دول اكين مقاراابت أ خرى

يقاف بعض املواقع وبعض ال لعاب ومعنا الس يد وزير التجارة  اليل قامت اب 

آخر.  والصناعة، وهذا فيه صعوابت من نوع أ

ذن هاذ املوضوع املدخل ال جناحه يف املغرب، وهو تكون واحد  فا 

 التعبئة جممتعية، كنقولها وكنسطر علهيا.

برانمج "اوالدان" اليل هو برانمج دَّيل ال هجزة الرتابية اليوم الربامج، 

ها خص أ قالمي ابملراكز املواكبة جبميع الآليات اليل  6املندجمة اليل عندان 

تش تغل هبا هذه الربامج اليل كتضمن القرب، املفروض أ هنا تكون كذِل 

من خالل الالتقائية مع اكفة املتدخلني تشلك واحد الرافعة من أ جل وعي 

عي خبطورة مجموعة من ال ش ياء اليل اليوم كيوقع واحد التصاحل اجامتعي جام

 معها.

 اجللسة: رئيسالس يد 

طار التعقيب.  اللكمة ل حد السادة املستشارين يف ا 

 عبد السالم اللبار: الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدة الوزيرة،

حصاء الك  بري اليل كنشوفوه. راه خلعتينا داب هباذ ال عداد أ و هباذ اال 

هذه اكرثة جممتعية، راه أ كرث من هاذ فريوس كوروان وقاان هللا من  ،فعال

 تضامن يكون شعبا وحكومة. خصاجهتادات و  خصرشه، مبعىن أ ن 

احنا كنتأ سفو ميل كنلقاو اليوم بعض املسلسالت اليل منني خالقيت 

واحد النوع ن هذا.. اكيويه كتدوز يف التلفزيون ومازاةل، ولكها مش بوهة، 

دمان، وابملقابل ما  دَّيل العناية، راه العناية تفقدت، الس يدة الوزيرة. اكين ا 

اكينش حىت ذيك اليقظة أ و التحسيس. داب راه املشالك اليل كتوقع يف هاذ 

ىل زوليت لو التيليفون أ و منعتيه من  ولوج ال نرتنيت راه ادلري الصغري ا 

 يف ادلار.احلاسوب راه معىن أ نك غتخلق الفوىض 

ىل ال نرتنيت، نمتناو  ال س كتعاين اليوم غري ابش حتديد ساعات الولوج ا 

نلقاو يش مبادرة، هاذ ادلليل اليل غتخرجوه، الس يدة الوزيرة، مشكورة، 

نا عىل ال قل نوعيو الناس كذِل، ونمتىن أ نه تكون واحد البصمة دَّيل خص 

يقاف يف ال نرتنيت، ها هو  ل ن ال غلبية ها هو تزوج ..الشفاء أ و دَّيل ا 

معىن اكين واحد العدد دَّيل النصابة اليل كيس تغلو السذاجة دَّيل ال طفال 

 ال برَّيء واجملمتع اليل كيتأ ثر يف ال خري.

 استسمح الس يد الرئيس.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد املستشار.

 اللكمة للس يدة الوزيرة فامي تبقى يف التوقيت.

 والتمنية الاجامتعية واملساواة وال سة: التضامنالس يدة وزيرة 

طبعا قلت أ ن ال هجزة الرتابية املندجمة اليوم كنعتربوها جواب جامعي 

قلميية كتوضع  آلية ا  وتدخل جامعي من طرف خمتلف املتدخلني، ل هنا أ

قلميية  قلميية وهاذ اخلطط اال  ها تراعي التحدَّيت اليل اكينة عىل خص خطط ا 

 املس توى الرتايب.

ليوم هاذ القضية هاذي يه ال شك أ هنا كتشلك صلب الاهامتم طبعا ا

 دَّيل مجموعة دَّيل الفاعلني وكذِل اهامتمنا.

طالق هاذ ادلليل غيكون فاحتة ال طالق مجموعة من  كنعتربو كذِل أ ن ا 

ادلالئل ال خرى اليل يه عندها طبيعة موضوعاتية اليل كهتم مثل هاذ 

يف هاذ القضاَّي اليل عندها بعد اال شاكالت، واليل طبعا احنا حمتاجني 

اجامتعي كتحتاج لواحد التعبئة اليل كينخرط فهيا امجليع ليك حنقق جناحات 

 فهيا.

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

آل اس مترارية منظومة ادلمع الاجامتعي "السؤال الرابع موضوعه  مأ

 ."وخمتلف الربامج الاجامتعية يف ظل جاحئة كوروان وتداعياهتا

 حد السادة املستشارين من الفريق احلريك لتقدمي السؤال.اللكمة ل  

 مبارك الس باعي: الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدة الوزيرة،

 الس يد الوزير احملرتم،

آل اس مترارية منظومة ادلمع الاجامتعي  الس يدة الوزيرة، نسائلمك حول مأ

 ياهتا؟وخمتلف الربامج الاجامتعية يف ظل جاحئة كوروان وتداع 

 شكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 اللكمة للس يدة الوزيرة.
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 الس يدة وزيرة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة وال سة:

 احملرتم.النائب شكرا الس يد 

موضوع برامج ادلمع الاجامتعي اليل يه برامج اليل بالدان، امحلد هلل، 

كل حفظه هللا، اكنت هناك مبادرات حتت القيادة الرش يدة جلالةل امل

مبادرات هممة يف ال سابيع ال وىل من اجلاحئة، واليل ارتبطت بدمع أ كرث من 

من النساء  %20ماليني خشص، ومه أ غلبيهتم معييل أ س، وفهيم  5

حصائيات دَّيل وزارة املالية، وأ ن هاذ ادلمع  املعيالت لل س حسب اال 

داملليون من  6 ــكذِل اكن فيه مليون أ جري، يعين يف احملصةل وصلنا ل

 املس تفيدين من هذا ادلمع.

ىل مجموعة من  ضافة ا  هذه املقاربة الاستباقية أ عطت ال ثر دَّيلها، ا 

مؤسسة محمد "الربامج اليل قامت هبا مجموعة من املؤسسات الوطنية، 

مليون دَّيل ادلرمه اذلي مت  85اليل واحد املبلغ دَّيل  "اخلامس للتضامن

طار تكييف برانم ج قفة رمضان مع واقع اجلاحئة وتداعيات ِصفه يف ا 

 اجلاحئة.

اليوم برامج ادلمع الاجامتعي ال خرى اليت حتدثت عن بعضها واليل 

مرتبطة بصندوق دمع الامتسك الاجامتعي، أ كيد أ هنا لكها برامج اليل كتعطي 

عاقة اليوم  ال ثر دَّيلها والارتباط دَّيلها ابلفئات املس هتدفة. مثال يف جمال اال 

ينات التقنية، بالدان تبذل جمهودات كبرية يف سبيل توفريها عن طريق املع 

توفريها لل شخاص اليل كيطلبوها عىل مس توى مندوبية التعاون الوطين 

 وفهيا متويالت هممة.

عاقة من خالل  كذِل عىل مس توى متدرس ال شخاص يف وضعية ا 

 .مليون درمه س نوَّي 160 ــالصندوق كتعطى منح اليل كتوصل حىت ل

اكين كذِل برانمج دَّيل ال رامل اليل تلكمنا عليه اليل كتس تافد منو 

آالف امرأ ة أ رمةل من هاذ الصندوق، وأ كيد أ نه مرحش  106أ كرث من  أ

طبقا للمساطر املعمول هبا واليل كتدفع  ،الس تفادة أ عداد أ خرى من النساء

يسري واليل وزارة ادلاخلية مشكورة كتقوم بواحد اجملهود كبري يف سبيل ت 

 الاس تفادة.

عندان كذِل برامج موهجة للجمعيات احمللية واليل يه برامج اس هتدفت 

هذه الس نة ابخلصوص املباردات احمللية، سواء لل شخاص يف وضعية 

الشارع أ و امجلعيات اليت تش تغل مع ال طفال يف وضعية الشارع، ل ننا 

ا جممتع كنعتربو أ ن هذه الظواهر ظواهر كتحتاج تدخل متعدد يكون فهي

مدين، تكون فهيا سلطات حملية، تكون فهيا الوزارة والتعاون الوطين 

 وغريها من املؤسسات.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 اللكمة ل حد املستشارين.

 مبارك الس باعي: الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدة الوزيرة،

فريق نشكرمك عىل جوابمك الواحض والقمي، وللتفاعل معه نسجل يف ال

 احلريك بعض املالحظات معززة ابقرتاحات ويه اكلتايل:

جراءات املتخذة للتخفيف من  أ وال، نؤكد يف الفريق احلريك أ ن اال 

تداعيات فريوس كوروان رمغ حمدوديهتا سامهت يف تعزيز ال من الاجامتعي، 

كام سامهت يف احلفاظ عىل القدرة الرشائية للمواطنني، وسامهت كذِل يف 

وكذا بني املنتج  ،عالقات بني ال جراء وأ رابب املقاوالتحامية ال

 واملس هتكل.

ونسجل كذِل أ ن ادلمع املوجه للفئات الهشة ابلقطاع املهيلك وغري 

سامه بشلك نس يب يف ختفيف  ،املهيلك من صندوق تدبري جاحئة كوروان

العبء عىل هذه الفئات ابلرمغ من تسجيل بعض الاختالالت، من قبيل 

ادلمع ابلعامل القروي، وكذا حرمان العديد من ال س املعوزة  تأ خري ِصف

 وكذا اختالل منظومة الاس هتداف. ،منه بسبب عدم حتيني اللواحئ

اثنيا، وبناء عىل ما س بق، نؤكد يف الفريق احلريك عىل مقرتحنا اذلي 

جسلناه يف أ كرث من مناس بة ومن خالل مذكرة حزب احلركة الشعبية حول 

واملمتثل يف مأ سسة دمع ال س الفقرية واملعوزة عرب  ،وروانتدبري جاحئة ك

صندوق وطين لدلمع الاجامتعي يف شلك حساب خصويص أ و مؤسسة 

الاجامتعية تكتيس صبغة خشصية معنوية مس تقةل، تدمج خمتلف الربامج 

من قبيل  املعوزة عىل عدة قطاعات حكومية ومؤسسات معومية وصناديق

ملنح ادلراس ية واجلامعي ودمع ال رامل وصندوق وتدبري ا "تيسري"برانمج 

التاكفل الاجامتعي وصندوق التعويض عن فقدان الشغل وغريهام، وكذا 

صالح منظومة  عرب حتديد معايري الاس تحقاق والاس هتداف من خالل ا 

 ل السجل الاجامتعي املوحد.يامحلاية الاجامتعية وتفع 

لتعبئة املوارد املالية  اثلثا، احلكومة مدعوة كذِل، الس يدة الوزيرة،

ملواصةل الربامج الاجامتعية كربانمج تقليص الفوارق اجملالية وصندويق 

التضامن بني اجلهات والتأ هيل الاجامتعي واس هتدافهام لتحسني مؤرشات 

 التمنية البرشية والاجامتعية يف املناطق القروية واجلبلية.

طالق اسرتاتيجية وطنية مل ا بعد كوروان، رابعا، نؤكد كذِل عىل ا 

ات هيأ ساسها تعممي التغطية وامحلاية الاجامتعية للك الفئات، وفقا للتوج

السامية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس، نرصه هللا وأ يده، يف هذا 

 اجملال.

آليات موضوعية لمتويل صندوق  ىل ابتاكر أ خامسا، ندعو جمددا ا 

متثةل يف ترضيب الطبقة بعيدا عن احللول السهةل امل الامتسك الاجامتعي، 

 املتوسطة واملقاوالت املهلكة أ صال.

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.
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 اللكمة للس يدة الوزيرة للرد عىل التعقيب.

 والتمنية الاجامتعية واملساواة وال سة: التضامنالس يدة وزيرة 

 ا الس يد املستشار. شكر

 شكرا عىل تفاعلمك.

ىل برامج ادلمع ا ضافة ا  ليت مت الرتكزي علهيا، ال ميكن أ ن ننىس طبعا ا 

مؤسسات الرعاية الاجامتعية املرخصة، واليل اليوم عندان واحد العدد دَّيل 

ىل جمهودات من  1169 ىل ادلمع وحتتاج ا  مؤسسة، واليل يه كذِل حتتاج ا 

أ جل، أ وال، اس تفادة ال شخاص اليل هام كيكونو فهيا نزالء ومس تفيدين من 

 هو معق ادلمع الاجامتعي يف بالدان.هذه املؤسسات اليل 

التكفل هباذ ال شخاص معق ادلمع الاجامتعي، سواء ال شخاص 

 ني ــاص املسنــة من أ جل ال خشــرا محةل وطنيــا مؤخــي أ طلقنــاملس نني والل

 ودمعهم وحاميهتم، خاصة يف ظل تداعيات كوروان. 

م نش تغل املؤسسات اخلاصة ابلطفوةل، وهاذي مؤسسات اليو  ،كذِل

طار تزنيل القانون  ل نه كيفام كتعرفو هاذ  65.15عىل جتويد اخلدمات يف ا 

خراج النصوص التطبيقية من أ جل أ ن  القانون اجلديد اليوم نش تغل عىل ا 

اليوم دخول هاذ القانون حزي التنفيذ الاش تغال عىل جتويد  14.05القانون 

اليل كرنفعوه، اخلدمات داخل هذه املؤسسات، هو واحد التحدي حقيقي 

 وطبعا س يكون برشاكة مع امجلاعات الرتابية واكفة املتدخلني.

 الس يد رئيس اجللسة:

 نشكر الس يدة الوزيرة عىل مسامههتا، كام أ شكرمك مجيعا عىل مسامهتمك.

 .اجللسةورفعت 


