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ٔوىل  14 سمرب  29( 1442جامدى ا  )2020د

 330 اجللسة رمقحمرض 

ء: التارخي ٔوىل 14 الثال سمرب  29(هـ 1442 جامدى ا  ).م2020د
شار السيد عبد : الرئاسة س الرابع، اخلليفة القادر سالمةاملس   .لرئ
ت قة وعرشون ساعتان وست :التوق ة دق الثالثة ، ابتداء من السا

قة  ق ةوا   .عد الزوالب الثام
ٔعامل اقشة ا: دول ا   .ٔسئ الشفهيةم

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

شار السيد  س عبد القادر سالمةاملس  :لسةاجل ، رئ
  سم هللا الرمحن الرحمي 

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
تاح اجللسة لن عن اف ٔ.  

ران احملرتمان،   السيدان الوز
شارون احملرتمون،السيدات والسادة ا   ملس

ٔحاكم الفصل  لسنا،  100معال ب يل  ا لنظام ا ستور، ووفقا  من ا
ل احلكومة ٔسئ واجلواب د   .خنصص هذه اجللسة ل

ٔعامل  دول ا ة يف  ٔسئ الشفهية املدر ل الرشوع يف تناول ا وق
ىل روح  رحام  لس املوقر ٕاىل تالوة الفاحتة،  ٔدعو ا ٔستاذ لهذا اليوم،  ا

ه  ي واف ر كذ السابق، ا محمد الوفا، الربملاين السابق والسفري والوز
د  ٔن يتغمد الفق ر  ني من العيل القد ٔسبوع املنرصم، را املنية هناية ا
ٔه وذويه الصرب والسلوان، وٕا  وٕا ٕاليه  ٔن يلهم  لرمحة واملغفرة و

  .راجعون

ّنِ الرمحّالر مِ اللَّهيمِبِسح. 

ينالَمبِّ الْعر لَّهل دميمِ. الْححّنِ الرمحّينِ. الرّمِ الدوي كالم .

ينتَعنَس اكّإِيو دبنَع اكّإِي . يناطَ الَّذرص يمتَقساطَ الْمرّنَا الصداه

 .لّينأَنْعمتَ علَيهِم غَيرِ الْمغْضُوبِ علَيهِم ولَا الضَّا

فُونصا يمع زَّةالْع بر كبر انحبس .ينلسرلَى الْمع لَامسو .

ينالَمالْع بر لَّهل دمالْحو.  

د من  ىل ما  لس  ٔمني ٕالطالع ا لسيد ا ٔعطي اللكمة  ٓن  وا
ٔمني ت، تفضل السيد ا ال   .مراسالت وٕا

ٔمحد توزي،  شار السيد    :لسٔمني ااملس
س   .شكرا السيد الرئ

  سم هللا الرمحن الرحمي 
ٔمني ىل النيب ا   .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

لنصوص التالية لس من جملس النواب  ب ا   :بداية توصل مك
ريم إ  :ٔوال متمي املادتني مقرتح قانون  من القانون  256و 32ىل تغيري و

ذه الظهري الرشيف رمق  65.99رمق  ف املتعلق مبدونة الشغل، الصادر ب
مترب  11( 1424رجب  14، بتارخي 1.03.194   كام مت تغيريه؛) 2003س

املتعلق مبناطق  19.94مقرتح قانون يقيض بتغيري القانون رمق  :نيا
ر احلرة؛   التصد

ة نظام املعاشات احملدث لفائدة  :لثا ٔن ٕالغاء وتصف ش مقرتح قانون 
  ٔعضاء جملس النواب؛

لتلوث النامج عن السفن؛ 69.18مرشوع قانون رمق  :رابعا   يتعلق 
ىل املرسوم بقانون  63.20مرشوع قانون رمق  :امسا ملصادقة  يقيض 

ة  17، الصادر يف 2.20.503رمق  ٔغسطس  7( 1441من ذي احل

متمي املرسوم بقانون رمق ) 2020 من رجب  28، الصادر يف 2.20.292ب
اصة حبا الطوارئ ) 2020مارس  23( 1441 ٔحاكم  سن  املتعلق 

الن عهنا؛    الصحية وٕاجراءات إال
متمي القانون رمق  07.20مرشوع قانون رمق  :سادسا  47.06بتغيري و

ات احمللية يف ٕاطار قراءة  ت امجلا نية بعد تعديل املادتني املتعلق جببا

ه ٔوىل والثانية م   .ا

لشغل مقرت القانونني التاليني حتاد املغريب  ٔودع فريق    :و
ٔصول رشكة  - 1 ة " سامري"مقرتح قانون يتعلق بتفويت  يف طور التصف

؛ و   القضائية حلساب ا
ملغرب - 2 ٔسعار احملروقات  ظمي    .مقرتح قانون يتعلق ب

 ٔ سبة  ل لهيا، فقد توصلت ٔما  ٔجوبة احلكومة  لس و ٔعضاء ا سئ 
رب  23الرئاسة يف الفرتة املمتدة من  رخيه مبا ييل 2020دج   :ٕاىل 

ٔسئ الشفهية - ؛ 12: دد ا   سؤ
ابية - ٔسئ الك ؛ 41: دد ا   سؤ
ابية - ٔجوبة الك   .جوا 12: دد ا

س  س الفريق  دة كام توصلت الرئاسة بطلب من رئ لو تقاليل 
ة حول  ر الص ني لوز ري السؤالني املو ٔ ال ت والتعادلية، يلمتس من 
ٔطر الطبية وشبه الطبية  تعممي نظام التغطية الصحية ورضورة حتفزي ا

ة صصة لقطاع الص ٓخر احلصة ا ة ٕاىل    .لوزارة الص
ضيات املادة  شارن،  168وطبقا ملق لس املس يل  ا من النظام ا

لسة ت ال احملددة بطلب لتناول اللكمة يف هناية  ٓ ل ا وصلت الرئاسة دا
لشغل،  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا سق مجمو ٔسئ الشفهية، تقدم به م ا
ىل احلكومة، واليت اكن ردها موضوع مراس من السيد  الته  ومتت ٕا

ٔكد سان والعالقات مع الربملان،  و امللكف حبقوق إال ر ا ٔن  وز فهيا 
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متحور حول  ي  ور، وا ل مع الطلب املذ لتفا ري مستعدة  احلكومة 
اة  ىل ح ب ما  من تداعيات وانعاكسات  س ورو  دوى لقاح 

  .املواطنني
ارشة بعد  د م ىل مو ٔننا سنكون  لس املوقر  ري حنيط ا ٔ ويف ا

راسة والتصويت  رشيعية ختصص  امة  لسة  ىل هذه اجللسة مع 
متمي القانون  07.20مرشوع قانون رمق  ت  47.06بتغيري و املتعلق جببا

نية ات احمللية يف ٕاطار قراءة    .امجلا
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ٔمني   .شكرا السيد ا

  .نقطة نظام؟ تفضل.. سهتل

شار السيد املبارك الصادي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

لمرة الثاني ل  ستغراب شديد تعامل احلكومة مع الربملان، هذه س ة 
ىل احلكومة،  ل الربملان  لعمل الرقايب د شارن  ٓلية وضعها جملس املس
ٔنه النقاش  لقاح،  لرٔي العام حول ا ٓين، عندو ارتباط  ا سؤال  ا طرح اح

لقاح ىل ا ٔكرث التفاصيل    .العمويم اليوم يف بالد يذهب يف اجتاه معرفة 
ل هو ا ٔنه التفا بري،  لش؟ هذا سؤال عريض  الش ما تتفا حلكومة 

د الفضاء  ٔكرث، ٕاىل ما اكش الربملان هو وا مع املغاربة، املغاربة بغاو يعرفو 
هلم، ما  ة د شغاالت اليوم ال ش املغاربة يعرفو لك القضا املرتبطة 

ىض لثاين ا هاذ املق الش احلكومة تتعامل؟ اح ،  تنعرفوش  ستعم مرة 
ىض ٕالجياب مع هذا املق ل  ٔهنا لن تتفا ا ب   .واحلكومة دامئا جتي

ىل  ىل هاذ الربملان و بري هاذ التعسف احلكويم  عاض  م ل  وس
ىل احلكومة،  لها الرقايب  ور د ر ا يل من املفروض تد هاذ املؤسسة، ا

ر به ا ش تد الربملان هو . يل بغاتاليوم الربملان مايش هو يف يد احلكومة 
راقب العمل احلكويم، مايش العكس هو الصحيح،  ٔن  غي  مؤسسة ي

روش ٔشنو ما ند رو و ٔشنو ند نا وتقول لنا  راق يل تبقى    .احلكومة يه ا
دة مرات، وتنقولوها  ٔشغال الربملان  ل احلكومة يف  ل د وجسلنا التد

بري هاذ التعامل ا عاض  م ل  س ٔخرى، حنن  ٔو البريوقراطي مرة  ٔفقي 

متناو  يل مرتبطة بعموم املواطنات واملواطنني، وت ل احلكومة مع القضا ا د
يل تيعانيو مهنا املغاربة ر التواصل يف املواضيع ا ٔهنا تد   .ىل 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار،   السيد املس

راقب الربملان، الربملان سيد نفسه، مث الرئ اسة تطبق ٔوال، احلكومة ال 
ليك املادة  ادي نقرا  يل تيقول 168القانون،  ٔن : ري ذاك الطرف ا ب

لهيا احلكومة، ولكن  ش جتاوب  ٔسئ  رو ا لربملانيني يد ، "تفاق"لحق 

ه،  يل در ا ا يل اح ا ادي "تفاق احلكومة"هذا النظام ا ، هذا هو 
ات : "نقراه مو سقي ا ىل رؤساء الفرق وم شارن جيب  الربملانية واملس

ه  س هبذا الطلب وموضو ار الرئ ري املنمتني الراغبني يف تناول اللكمة، ٕاخ
ة  24رسا  تاح اجللسة، ويقوم  -هذا درتوها  -سا ل اف ٔقل ق ىل ا

شعار احلكومة  ٕ لس  س ا ه  -رئ ا هاذ اليش در مبوضوع الطلبات،  -اح
تفاق مع احلك   ".ومةوتربمج املواضيع 

ٔن، يف ٕاطار التوازن  ستورية يف هذا الش ل احملمكة ا ن قرار د واك
لتايل احلكومة النظام  م وكذ بني الربملان، و بني احلكومة يف ال

رو ا ما ند لتايل ما عند اح ٔعطى لها هذا احلق، و يل  ا   .ا
ه لقطاع  ٔول املو لسؤال ا ٔعامل هذه اجللسة  دول  سهتل  ٕاذن 

ه ا ة وموضو يين ملغاربة العامل"ٔوقاف والشؤون إالسالم ٔطري ا   ".الت
ستقاليل شارن من الفريق  د السادة املس ٔ   .اللكمة 

س تفضل   .السيد الرئ

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
رن، ن الوز   السيد
ٔخوات وإالخوة،   ا

ر احملرتم،   السيد الوز
ٔطري ا ٔوقاف عناية الت يين ملغاربة العامل، هذا موضوع توليه وزارة ا

هودات اليت تبذلها وزارمك،  مل  ىل  ث لك املغاربة  دا، ح بري وبرية 
ٔطري مغاربة العامل ر، يف ت ٔنمت خشصيا، السيد الوز   .و

ٔكرث حىت  يف اجلهود ولالجهتاد  ٔوان لتك ٓن ا ر،  اليوم، السيد الوز
الي  ن يف متكن  ٔصبحنا مضطهد ٔننا  اء العامل من اليقظة،  ٔر ا يف خمتلف 

ٔصبحت  ي  لينا يعكر صفو اجلو، اليشء ا ل  ي يد شوش ا ا وال دي
ة  اية السام ن تبعهثم هذه الوزارة، حتت الر ٔوقاف واملبعوثني ا وزارة ا

دت وزارمك، ٔ ٔطري ٕاخواننا يف املهجر، مفاذا  ، يف ت السيد  جلال امل
جهتادات اليت تبذلها؟ ور املنوط هبا؟ وما يه  ام  لق ر،    الوز

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ىل السؤال لرد  ر،    .اللكمة لمك، السيد الوز

ة ٔوقاف والشؤون إالسالم ر ا ق، وز ٔمحد التوف   :السيد 
  .سم هللا الرمحن الرحمي
س احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،السيدات والس   ادة املس
شار احملرتم،   السيد املس

س،   السيد الرئ
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ىل سؤالمك   .ٔشكرمك 
ٔن هنا معليات  ٔن الوزارة تبذل جمهودا يف هذا الباب و ٔنمت تعلمون 

، وتعهد  ٔور لس العلمي املغريب  ذ سنوات، من مجلهتا معل ا ارية م
وات التواصل والتعاون مع الهيئات الرمسية املمتث يف السفارات  ق

دات املالية يف  ع د، وختصيص  ملسا صليات وامجلعيات املمث  والق
اظ والواعظات  ة، مث ٕايفاد البعثات العلمية من القراء والو احلدود املمك
تفاق مع فرسا،  ن ومرشدات، الس  ٔمئة مرشد كون  واملؤهلني، مث 

زويد  ٔمئة القارن و ملصاحفتعيني بعض ا د    .املسا
دة  ٔننا واعون برضورة ما طلبمتوه من ز ومع هذا لكه، فٕاننا نؤكد لمك 
ٔطري، حسب قوانني  بة يف الت ٔطري واملوا هود، واعون برضورة الت يف ا
ات اخلاصة  ٔصل مغريب، احلا د فهيا هؤالء املواطنون من  ول اليت يو ا

ت يف السي د ة، الت اسبة لت الب ان، هلم م يل لت الب ا اق ا
ر  ي يد ٔعزه هللا، ا ني،  ٔمري املؤم دة  ر اع  سمترار يف املتابعة وإالق

ٔمن  ا وقمينا يف ٕاطار ا الق ٔ ي جيرهيا حسب  يين بتوجهياته، وا ٔن ا الش
بلوماسية  ع به لك الشخصيات ا ٔن نق ن، وهذا ما حناول  سا والنفع وال

ٔيت ٕاىل املغرب  ساءل معنااليت ت   .وت
  .شكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب لتعق س،    .اللكمة لمك، السيد الرئ

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
ر   .شكرا السيد الوز

طناه من  ي است ات، وا ات والتوضي ىل إاليضا شكرا جزيال 
ىل ت ة و ي ىل شؤوهنم ا ٔنة املغاربة  لمك هو طم ٔطري وزارمك تد ٔطريمك وت

اء العامل لتنور  ٔر رب  رشون  ٓن م ن مه ا ٔمئة، ا اظ وواعظات و من و
ٔمم زعزع استقرار ا ٔفاكر الهدامة اليت    .وحمو ا

ذ  ٔن املغاربة عرفوا م سامح وب إاليواء، حبيث  املغرب  قميه وب ال
ن  ي هو ا ن، ا هنم ومتسكهم هبذا ا ة، التارخي بد ن السام القومي، د

الق ٔ ن ا   .د
ر احملرتم مك، السيد الوز ىل اجهتادا   .فشكرا 

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر، ف تبقى لمك من الوقت   .اللكمة لمك، السيد الوز

ة ٔوقاف والشؤون إالسالم ر ا   :السيد وز
شار احملرتم،   السيد املس

ان ا لب تلفة  عو اجلهات ا اولو نق يل فهيا املغاربة بيل مصلحتنا تن

لية يف العديد  ا ٔننا نتعاونو، لكن الظروف ا ا هو  املشرتكة يف ٕاطار ثواب
ٔن ال نضيع ما  ف،  ٔن نتك لينا  ٔخرى،   ثيات  ان فهيا ح من الب
ح هتب من  لوسائل اجلديدة، وٕاال فهنا ر ٔطري هؤالء  لينا من ت غي  ي

غي م اهتا يف هذا البابالشامل واجلنوب ي   .را
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ه  ر، موضو جتديد اخلطاب "السؤال الثاين لنفس الفريق ولنفس الوز
يين   ".ا

  .لمك اللكمة

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ستقاليل حول جتديد اخلطاب ا قة سؤال الفريق  يين، يف احلق

يين مبفهومه العميق سؤال خطري وشاسع وبري، ولكن  جتديد اخلطاب ا
ستقاليل اليوم هو عندما نالحظ يف  ريم ٕاليه الفريق  ي  الهدف ا
ىل اجلريان، دخول  شوش  ل ن  حميطنا اخلار طبعا استغالل هذا ا

ات اليت مو ٔثري ا ٔو ت ر  ٔ ت يوم امجلعة، الت ٔصبحت السياسة يف اخلطا  
يين ديد ا يين والت   .تزتمع الفكر ا

ٔمري  ال، يف املغرب  ٔن نصيح بصوت  لينا  حنن يف املغرب جيب 
ٔول والساهر  ال امل محمد السادس، نرصه هللا، وهو احلايم ا ني  املؤم

يف قال احلديث ن،  ىل حامية هذا ا ٔول  ت رب حيميه: "ا ، "لب
ت  رب حيميه واملغ يين يبقى فالب ه وتنوره ووزنه ا شعا ٕ رب  م 

ٔصبحت  ا، رمغ دخول التيارات اليت لها وقع يف السياسة، و ٓم هذا املغرب 
سق ٔفاكرها هاذيك القدسية وخترج عن ال   .تعطي 
ٔال وهو  هنم القومي،  ون بد ش ال ٕا ٕاال هللا محمد رسول "املغاربة لكهم م

ن "هللا ال ا ستقرار الفكري هو ، وال جمال ٕالد ستقرار، و ة  لزعز
ٔشاكل التيارات اليت  ذ لك  ي هيمنا حنن مكغاربة ومكسلمني، حنن ن ا
كن قط  ٔن إالسالم مل  ٔو جتعل من إالسالم مطية لالنتقام، ما دام  ل  تد

سان ٕال ستخفاف  رش العدوانية و نتقام ويف    .سامه يف 
سالم واقعي ٕ ن    ".ال ٕا ٕاال هللا محمد رسول هللا"، مسح حنن مغاربة ند

ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر   .اللكمة لمك السيد الوز
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ة ٔوقاف والشؤون إالسالم ر ا   :السيد وز
ىل هذا السؤال س،  شار، السيد الرئ   .شكرا لمك، السيد املس

ٔهنا فعال واسعة  ديد، وقلمت ب ل الت وعريضة، هاذ استعملمت اللكمة د
ديث الرسول  ٔهنا وردت يف  ديد استعملها املسلمون  ل الت اللكمة د

ه  اء ف ي  ٔيب هررة، وا ليه وسمل، املروي عن  يبعث هللا "صىل هللا 
هنا ٔمر د ٔمة  ٔبو داوود ". ىل رٔس لك مائة سنة من جيدد لهذه ا ه  ٔخر

ريه   .والطرباين ٕاىل 
ٔن ا ديد يعين التذكري،  ه الت اء ف ر"لقرٓن  ا عندما "وذ ، اح

د يش  ديد مايش هو جنيبو وا ٔن الت ر هبا،  ا فٕامنا نذ دث عن ثواب نت

يين يف القرن  ديدة، حىت ميل وقع إالصالح ا ة  ٔور راه  16ا يف 
ٓخرن حرفوا ٔن ا ٔصل، ماذا قالوا؟ قالوا ب رجعو ل اولو    .ري 

ث هبذه الثوابت ه ش ا ال دد، ، اح ىل يد ا لنا  ديد د و الت
دد؟ واش مفكر وال  يقولو شكون هو ا ٔن املسلمني يف لك رٔس قرن 

لهيم جمدد ل الناس تقالت  دد د   .امك؟ و
ٔمري  ىل رٔس هذا القرن امليالدي هو  اء  سبة لهذا الوقت هذا  ل

ٔنظرو ولننظر ٕاىل ما قام يف هذا الب كام ٔعزه هللا،  ني   قلمت ف يتعلق املؤم
ٓليات والعمليات  ٓن من ا غي حلد ا يين، الوزارة قامت مبا ي ٔن ا لش

د،  لتبليغ، ومه مؤسسة مايش خشص وا ويه مسمترة، العلامء يقومون 
ن  نة، وٕاما رشح ا ل درء الف ٔ لثوابت من  ديد هو ٕاما التذكري  والت

يخصنا ندوزو لهاذ ٔساس ما ينفع الناس،  ، وهذه القضية راها  ىل  املر
ٔمن مشرتك، ما  اتين الفرصة كنقول راها مشرتكة، ا مشرتكة، لك مرة 

ٔمن السيايس  ٔمر سيايس، يعين ا كون  ٔمر ديين بال ما  ن  هواش اك
ىل  كون  ميكن  ن كام  ىل ا كون  ميكن  شوش  يين مبعىن ال ٔمن ا وا

  .السياسة
  .الباب، وٕاال كام قلتو فهو طويل عريضهذا هو ما ميكن نقولو يف هذا 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ذ اللكمة وال 6يق  ، بغييت    ؟ ..ثواين يف الرصيد د
  .اله تفضل

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
هيمنا بفضل  يل  لو، وا جهتادات د ىل  ر  شكر السيد الوز زيد 

ة جل اية السام يل الر ٔمن الفكري، ا ني هو استقرار ا ٔمري املؤم ال امل 
لو  ات د ىل التو ا مطمئنني  ر واح ٔ ما كنختلفشاي مع السيد الوز

ات سيد هللا ينرصو بثقة من تو يل م   .ا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا، شكرا

ب رو يش تعق ر، ٕاذا بغيتو د   .اللكمة لمك، السيد الوز

ر ا ةالسيد وز   :ٔوقاف والشؤون إالسالم
اديني  ا كنتفامهو فهيا  ٔمور كثرية، واح ة هذه البالد نتفامهو يف  ملصل

ام   . وكنتفامهو لك 
 ، شة كذ ٔ مع ستقرار مس ٔمن و ٔطعمهم من جوع "قضية ا

ٓمهنم من خوف يخصنا"و لهيا .. ،   شتغلو  وهذه القضية خصو 
  .العلامء

  .شكرا

س اجل    :لسةالسيد رئ
ىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة ر  لسيد الوز   .شكرا 

ه لقطاع  ٔول املو لسؤال ا قل  ة، ون ر الص لسيد وز ورحب 
ه  ة وموضو يفرة - ردي الوضع الصحي جبهة بين مالل"الص   ".خ

ٔصا واملعارصة   .هذا السؤال لفريق ا
س   .اللكمة لمك السيد الرئ

ادل الربا شار السيد    :اكتاملس
س   .شكرا السيد الرئ

ران احملرتمان،   السيدان الوز
شارات احملرتمات،  شارون واملس   السادة املس

ذ  ل تنف ٔ ر، عن التدابري اليت اختذمتوها من  سائلمك، السيد الوز
وعودمك خبصوص توفري التجهزيات والعتاد الطيب لسداد اخلصاص املهول 

ٔن اجله -جبهة بين مالل يفرة، خصوصا  ىل مستوى خ ادا  ة تعرف نقصا 
  .هذه التجهزيات الطبية

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ىل السؤال لرد  ر، اللكمة لمك    .السيد الوز

ة ر الص ٓيت طالب، وز ا    :السيد 
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔنه تعزز العرض الصحي د ال بغيت نقول ب ة بين يف هذا ا ل 

ات التحتية  -مالل ة من الب ريتني مبجمو ٔ ني ا الل السن فرية  خ
ٔو يف  ة  رمس مزيانية وزارة الص والتجهزيات الطبية والبيوطبية، سواء 
ٕالضافة ٕاىل التجهزيات  رشية،  لتمنية ال ٕاطار رشاكة مع املبادرة الوطنية 

ٔقالمي اجلهة،  يف ٕاطار التدابري واملعدات اليت عززت العرض الصحي ب
احئة  ة  داد اجلاهزية ملوا ة وٕا اق د"س ، ويه جتهزيات "19-وف

ٔساس تقريب وجتويد اخلدمات الصحية من ساكنة اجلهة،  سهتدف 
ة يف الشق  ت ٕاسرتاتيجية وزارة الص ٔولو ٔهداف ورامج و متاشيا مع 

ٔمراض امل ٔم والطفل والتكفل  ة ا هنوض بص ةاملتعلق    .زم
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  ٔشنو معلت الوزارة؟ 
ات من  150تعبئة ما يفوق  - ات اجلهة ومدها مبجمو شف رسر ملس

صطناعي؛ ٓالت ومعدات إالنعاش والتنفس   ا
شفى القرب  - شفائية لبين مالل وخريبكة ومس س جتهزي املراكز 

ٕالضافة ٕاىل  قدمة،  ا م ولوج ك الية و زة الساكنري جبودة  ٔ بواد زم وب
يس  l’IRM(از الرنني املغناط

1
ين مالل؛ )  شفى اجلهوي ب  ملس

شفى القرب مبررت،  - م مبس ة ا ىل صفقة جتهزي مركز تصف املصادقة 
م و 12 ة ا ين مالل؛ 50ٓ تصف م ب ة ا  ٓ لفائدة املركز اجلهوي لتصف

شفى إالقلميي خبري  - ملس هنار  شفى ا ٔشغال مبس هتاء ا ، ا بكة كذ
ناء التجهزيات الطبية واملعدات  داد لطلب العروض الق والرشوع يف إال

دماهتا؛  البيوطبية الرضورية لتقدمي 
رشية،  لتمنية ال ، ويف ٕاطار املر الثالثة من املبادرة الوطنية  وكذ
ة  مو ة من املعدات والتجهزيات الطبية والبيوطبية  ناء وسلمي مجمو مت اق

ٔقالمي اجلهة مببلغ يناهز من املراكز  مليون درمه،  26واملؤسسات الصحية ب

ٔم والطفل، ويف املنتظر كذ  ة ا هنوض بص ٔساس ا سهتدف  واليت 
ديثة ونوعية بعد  جلهة بتجهزيات ومعدات طبية  تعزز العرض الصحي 

ٔزيالل ه بنصاحل و لفق شفى إالقلميي  ٔشغال بناء لك من املس  .هتاء من 
  .شكراو 

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

س   .اللكمة لمك السيد الرئ

ادل الربااكت شار السيد    :املس
لمك ىل اجلواب د ر    .شكرا السيد الوز

ة  ر وزارة الص يل كتد هودات ا كرو ا لناش  قة ما ميك يف احلق
ة بين مالل ة يف  يفرة -لهنوض بعامل الص   .خ

ر،   السيد الوز
شكر يل قدمت جمهود  البد كذ  رشية ا لتمنية ال املبادرة الوطنية 

ة من التجهزيات الطبية، وكذ سيارات  ناء مجمو قة يف اق بري يف احلق
ىل سيارة  ات د تتوفر  ة من امجلا يل نقدرو نقولو رمبا مجمو إالسعاف ا

  .ٕاسعاف
يبقى دميا إالشاكل  يبقى دميا اخلصاص، و ر،  ولكن، السيد الوز

ة بين ماللاحلق  ،  - قي يف  يفرة هو القطاع الصحي، نقدر نقول  خ

ة بين مالل د  ٔنه اليوم ما  ر، ب يفرة ما عندهاش  - السيد الوز خ

شفى  ىل املس بري  امعي رمبا دامئا املشالك تيكون ضغط  شفى  مس

ل بين مالل شفى اجلهوي د ىل املس بري كذ   -إالقلميي وتيكون ضغط 
يل يفرة ا ، خ لو نقدر نقول  عابية د س قة الطاقة   يقدر يف احلق

                                                 
1 Imagerie par Résonance Magnétique 

ر، اليوم يف اجلهة عند  ٔي ما يعادل رسر للك  1466السيد الوز رسر، 
مك،  1755 متىن م ر، رمبا  برية، السيد الوز قى فوارق  خشص، هذا ت

ٔكرث رو جمهودات  مك تقلصو هذا العدد، وتد ٔ ر،    .السيد الوز
ة بين مالل رمبا، السيد ر، تتعرف  ىل ٕاقلميني  - الوز يفرة تتوفر  خ

يفرة، كذ  ٔزيالل وٕاقلمي خ ىل ٕاقلمي  ياز، نقدرو هنرضو  م ليني  ج
ل  هودات د ر، يف هذا إالقلمي رمغ ا القطاع الصحي، السيد الوز
ل املبادرة  هودات د لمك وا ل الوزارة د هودات د السلطات احمللية وا

ٔن اكينة املسافة الو  ا ما،  دهور ش قى القطاع م رشية، ت لتمنية ال طنية 

ت،  روشت، تلك ة  ال يف جام ايل اجلبل م ٔ ات يف  يل ترتبط بني امجلا ا
ىل  ر، تبعد  ات، السيد الوز يل، هاذو جام ٔوق ٔربعاء  لكفت،  ريك،  ٔ

د  شفى إالقلميي حبوايل وا ٔن املراكز ف 100املس عال الوزارة دارت لكم، 
ات، ولكن هذه املراكز ما  جمهودات مراكز الصحية يف هذه امجلا
ٔو ممرضتني يف لك مركز، ما  ر، رمبا تتكون ممرضة  دمش، السيد الوز تت

اء مريض ٕاال وتيدار   د  ٔي وا ٔن  ر،  يل تيد ش يش جمهود ا  un(اكي
transfert (لٕالقلمي.  

شفى د ٔن املس متىن  ا  خيرج حلزي " واوزغت"ل مدينة رمبا اح
شفى إالقلميي  ىل املس ادي يقدر ينقص شوية الضغط  يل  الوجود، ا
رسيع ٕالخراج  مك ال ر، نطلب م شفى اجلهوي، ورمبا، السيد الوز واملس
ادي  د الصدى و كون عندو وا ادي  يل  شفى اجلامعي لهذه اجلهة ا املس

ة  ل  لساكنة د طمئنان  د  يفرة - بين مالليعطي وا   .خ
يل اكنت مربجمة يف عهد هذه  ر، لكية الطب ا ، السيد الوز كذ
ن حىت  احلكومة مبدينة بين مالل، ومت حتويلها ٕاىل مدينة العيون، ما اك
ن حىت مشلك، ولكن  لنا حىت يه ما اك مشلك، مدينة العيون مدينة د

جمها ا ر ٔهنا تربمج لكية الطب يف  ٔن متىن من احلكومة  حلكويم اجلاي، 
يل بغات ختدم اجلهة  ر، ا رشية وطاقات شابة، السيد الوز عند طاقات 

د  ح معك وا ادي نف ر  لها، ورمبا السيد الوز لها وختدم الساكنة د د
ات، الساكنري و شف يل يف املس ل التجهزيات الطبية ا ) l'IRM(القوس د

ر راه رمبا ذاك الساكنري مرة  دامش خيدم وقت السيد الوز دام مرة ما 
د  ر وا ر د ٓش بغينا السيد الوز ما بغى وما خيدمش وقت ما بغى، 
الش خيدم  ل هاذ الساكنري،  ٔشنو هو املشلك د شوف  يل  لجنة ا ا

  .وقت ما بغى وما خيدامش وقت ما بغى
ر    وشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

راللكمة لمك، ال    . سيد الوز
ٔخوات حيرتمو الوقت   .ٔرجو من إالخوان وا
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ة ر الص   :السيد وز
شار احملرتم ل د السيد املس ىل التد   .شكرا 

ادة  ة، ويف ٕاطار ٕا ل وزارة الص ه د يل بغيت نقول  يف التو ٔ ا

ٔن ال جمال وال  ذرية يف املنظومة الصحية، اليوم تنعرفو ب النظر بطريقة 
يار  ل الشؤون الصحية، اخ ري اجلهوية يف هاذ التدبري د سبة لنا من  ل

ٔساس  ىل  ل اجلهوية،  ٔ د ن النظر يف هاذ املس ٔنه اك ٔمور  ويف مجمل ا
يل ميكن لو  ة، ا امعي يف لك  شفايئ  كون عند مركز اس ٔن يقدر 

د احلرية يف هاذ  ل اجلهة، وخيلق وا ات د ىل حسب احلاج كون 
  .هةاجل 

رشية، ورمبا  يل عند هو النقص يف املوارد ال ري ا د املشلك الك
ٔمور  ادي تبان لمك ا ادي جتي و يل  ٔخرى ا ٔسئ  ادي نتطرق  يف 

  .يفاش تتوحض
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ادي نعرضهام مرة  ا  دة املوضوع،  السؤال الثاين والثالث جتمعهام و
ستوري و  لفريق ا ادي نبداو مع السؤال  دة، و ٔو دفعة وا دة  ا

ه  عي، وموضو ج ميقراطي  لعامل القروي"ا ٔطر الطبية    ".نقص ا
س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد امللودي العابد العمراين   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔن هاذ السؤال ٔوال ىل  ر، البد من ٕابداء مالحظة  ، السيد الوز
ة احلالية  لظرف ري مقرون  لعامل القروي  ٔطر الصحية  املتعلق بنقص ا
ائية  ة يه است ٔن هاذ الظرف ىل اعتبار  د،  وف ء  شار و ن املتعلقة 
ٔمام  ٔو  ٔن املنظومة الصحية العاملية يف ظل  ىل  ىل اعتبار كذ  و

ل م اصة يف جمال اخلصاص د هتا لهاذ اجلاحئة، فقد ظهر العجز،  وا
ة حىت املنظومة الصحية  الل هاذ الظرف لتايل طبيعي  ٔطر الطبية، و ا

  .الوطنية تعرف هاذ العجز
ائية، وٕامنا يتعلق  ست ة  س  ارتباط، كام قلت، هباذ الظرف سؤالنا ل

ٔطر الصحية من مم لعامل القرويخلصاص املتعلق  ٔطباء   . رضني و
يل  ذلها الوزارة وا يل ت هودات ا ر، يف ٕاطار ا تتعرفو، السيد الوز
رشية، قد  لتمنية ال ل قليل، وكذ يف ٕاطار املبادرة الوطنية  لهيا ق حتدثمت 
ٔن  ٔن املالحظ هو  لعامل القروي ومت جتهزيها، ٕاال  دثت مراكز حصية  ٔ

الل ل هذه املراكز ت ٔطر الصحية، ففي  ث ا عرف خصاصا من ح
ات القروية،  داد لهاذ السؤال مت التواصل مع العديد من رؤساء امجلا إال

ة التحتية يه حسنة  ٔن الب ىل  ٔكدوا لك هاذ املعطيات، تيقولو  لفعل  و
س لك من مت التواصل معهم تقريبا  ت وال من جتهزيات، لكن ل ال من بنا

د اتصلت تقري % 30 ن نقص  3رؤساء  10با بوا لفعل اك ٔن  ىل  ٔكدو  تي

ال  ٔطر الصحية، م سة"يف ا ة الربا ة فهيا " جام رة واد زم، امجلا دا
د 12.000 ه ممرض وا   .سمة، واملركز ف

ال  ن م ة الكفاف"اك ل " جام عندمه تقريبا حىت هوما نفس العدد د

ر، تيجي عندمه ب زا ن طب سمة، ممرضني واك م يف  ال ٔ ٔو ثالثة  يومني 
ٔسبوع   .ا

يل  ال، وإالحصائيات ا ىل إالحصائيات يف هذا ا طالع  مفن بعد 
ٔنه املعدل الوطين هو تقريبا  ىل  سمة  1100يه من طرف زارمك تيظهر 

لمدن حصيح، لكن  سبة  ل للك ممرض، لكن هاذ املعدل الوطين تقريبا 
يل ٔم ا لعام القروي ا سبة  ٔنه ل ٔنه التوزيع هو  ىل  ني  ٔدليت هبا تي  

دا حصية يف توزيع اخلريطة الصحية بني العامل القروي والعامل  س هناك  ل
  .احلرضي

ىل  سائلمك  ر، انطالقا من لك هاذ املعطيات،  لهذا، السيد الوز
ٔطر ة هاذ اخلصاص يف ا ال املتعلق مبوا   .جمهودات الوزارة يف ا

  .وشكرا

س اجللسةالسيد    :رئ
  .شكرا

ه  لفريق احلريك وموضو رشية "السؤال الثاين  جتاوز نقص املوارد ال
ة   ".بقطاع الص

س   .تفضل السيد الرئ

منبارك شار السيد حيفظه    :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔولت إالسرتا ة كام تعلمون،  لص ماكنة  2021-2017تيجية القطاعية 
ٔكرب معيقات  د  ٔ رشية،  ممتزية ملعاجلة ٕاشاكلية اخلصاص يف املوارد ال

ٔهيل املنظومة الصحية   .ت
ر احملرتم، اكلتايل سائلمك، السيد الوز ليه    :بناء 

ٔهدافها : ٔوال ق  ت هذه إالسرتاتيجية املعمتدة من حتق د متك ٔي  ٕاىل 
  املسطرة؟
رشية؟ : نيا ذة ملعاجلة ٕاشاكلية املوارد ال   ما يه التدابري القطاعية املت

س احملرتم   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر لسيد الوز   .اللكمة 
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ة ر الص   :السيد وز
س،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
رشية  ل املوارد ال ٔ د ٔن املس يعمل  ٔنه اللك  ٔ مشلك عويص  مس

اولو نتداروه  ا كن يل اح بري، وا دة سنوات ونقص  ل  رامك د هذا 
بري لسد هذا اخلصاص احلاصل يف  هود  د ا تدرجييا، فالوزارة كتبذل وا
سمترارية  ل ضامن  ٔ اصة يف العامل القروي من  رشية، و املوارد ال

هيا، يبقى جمهود ويخصنا والفعالية يف اخلدمات الصحية والولوج املت اك ٕا
لنتاجئ   .نوصلو 

ٔن ذة يف هذا الش   : من إالجراءات املت
ح  - ث ف لوسط القروي من ح لمراكز الصحية  ٔولوية  ٕاعطاء ا

ٔطر الطبية وشبه الطبية مع الرفع من كفاءة املهنيني  املناصب اجلديدة ل
 2019رمس سنة الصحيني يف خمتلف الربامج الصحية، مت يف هذا الصدد 

ٔرقام ٔصل  81توظيف : نعطيمك ا ام من  ب  ٔن 194طب ، وانتوما تتعرفو 
ل  سبة د ينجحو الناس وما  %42هذه  وراه كندوزو املباراة و

هلم،  صاصات د خ رو  يد ميشيو  ٔنه  من  %42يلتحقوش، 
ل دمع  ٔ لوسط القروي واملناطق النائية، وذ من  املؤسسات الصحية 

حلاالت امل ب وكذا تدعمي التكفل  ىل طب ري املتوفرة  راكز الصحية 
ٔن الوزارة خصصت  ، مع العمل  لمؤسسات  111املستع صب  م

يل  اق، وهذا اليش ا لت ٔن البايق عزف عن  الصحية القروية، ٕاال 
رمس سنة  ٔي  لها  من املناصب  %85مت ختصيص  2017رشحت لمك، وق

 ٔ ل ا ل التعيني د ٔصل  100طباء العامني، د ل املناصب من    .118د
ح  لوسط القروي  705وف خيص املمرضني مت ف ل املناصب  د

سبة  شغيل املؤسسات الصحية املغلقة %67واملناطق النائية ب ، وذ ل
 .واحلديثة البناء

ادة  ل الناس، ٕاذن خصنا ٕا اق د لت ن؟ هو يف  املشلك فني اك
يل خصنا النظر يف هذه امل  يل كنعملو هبا واجلاذبية ا نظومة والسياسة ا

ٔن  ش الناس يبداو يلتحقو هبذاك العمل  خنلقو يف هذا النظام الصحي 
ٔ كنقولها وكنعاود  التايل  لو، ف د املنظور د شوف من وا د ك لك وا
مج الطيب اجلهوي  ٔن التدبري اجلهوي مع الرب كررها وقلهتا حشال من مرة، 

اية هو  يل  ات ا شوفوه يف إالصال ادي  ادي حيل لنا املشلك، و يل  ا
ال، ٕان شاء هللا؛   مستق

دمات الصحية  - ل اك  ل ضامن ولوج م ٔ ة من  لول مؤق د  اع
  : وذ

ىل  - لعمل  ٔو القطاع العام  ٔطر طبية من القطاع اخلاص  نتداب 

ملؤسسات الصحية القروية ٔسبوع  ٔقل مرة يف ا ٔو اليت ال  ا املقف 
امني؛ ٔطباء  ىل    تتوفر 

اصة يف بعض التخصصات  - ة  ن الص دد طلبات  نيا، الرفع من 

اية الصحية  ىل مستوى مؤسسات الر ٔكرث  دثة واملطلوبة  املست
اتية؛ ة امجلا ملناطق القروية اكلص اصة  ٔساسية،    ا

لتكون املهين يف امليدان الصحي وإ  - ح معاهد  ديدة ف داث معاهد 
لهيا الطابع القروي، والرفع من  جلهات يغلب  خصصة  وشعب م
سيق مع وزارة الرتبية الوطنية  لمقميني والت ة  و اصب املف م
ل الرفع من الطاقة  ٔ والتكون املهين والبحث العلمي من 

ٔطباء العامني دد من ا ٔكرب  عابية للكية الطب وخترجي    .س
 ٔ ٔزمة فمت تعزز ا ية يف ظروف هذه ا متريضية والتق طر الطبية وا

اربة فريوس  ائية املرتبطة مب د"ست دة تدابري " 19-وف لجوء ٕاىل  رب ا
  :ٔمهها
ة ببعض  - نيي الص ني من  طو ه م سجيل يف و ب ال ح  ف

  اجلهات؛
ستعانة خبدمات القطاع اخلاص والطب العسكري والشبه 

  العسكري؛
ن؛استد - د ة املتقا نيي الص   اء 
ة حسب تطور احلا  - شار املؤقت ملهنيي الص ن ادة  وكذ ٕا

لجهات ئية    .الو
يلكة يف ٕاطار  دة تدابري  ة اختاذ  ، تواصل وزارة الص كذ

رشية مهنا اوز مشلكة نقص املوارد ال   :سرتاتيجية لت

 ىل حسب ا لتكون واملالءمة  اص  مج  ر د    جلهات؛اع

  شجيع التعاقد مع القطاع اخلاص ورشاء اخلدمات وتفعيل نيا، 

اتية؛ ة امجلا لص   إالسرتاتيجية الوطنية 

  منط املتنقل ٕالسرتاتيجية التغطية الصحية ، تعزز ا كذ
  ملناطق القروية صعبة الولوج؛

  تطور الطب عن بعد)télémédecine(؛  

 ىل التفعيل ا مج الطيب كام تعول كذ الوزارة  لرب ل  ٔم

ل  شلك سهل ومرن دا ٔطر الصحية  اجلهوي لتعزز حرية ا
ملناطق  اصة  ٔطر الصحية،  دم استقرار ا اجلهة حلل مشلك 

  النائية والقروية؛

  شغيل اجلهوي بقطاع د ال ع ٔول مرة  كام قامت الوزارة 
ديدة لتوظيف  ت  ار الن م رب ٕا ة،  ممرضا  2410الص

يا رخي  وتق ت اجلهوية، ابتداء من  ر  6ىل مستوى مجيع املد
رب   ؛2020دج

   ة الصحية د نظام الوظيفة العموم ع اذبية القطاع  وحتسني 
شجيع والتحفزي قصد استقطاب  ل تكرة  ٓليات م وٕاقرار 
لقطاع العمويم  لعمل  ا  ار ل البالد و الكفاءات الصحية دا

ة وضامن استقرارها   .لص



شارن    2020 ٔكتوردورة  –مداوالت جملس املس

8 

ٔوىل  14 سمرب  29( 1442جامدى ا  )2020د

  .كراوش

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ميقراطي  ستوري ا ٔن الفريق ا ٔعتقد ب بات،  ٓن يف ٕاطار التعق د ا
ه   .اسهت وق

لفريق احلريك، تفضل   .اللكمة 

منبارك شار السيد حيفظه    :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ل س ر احملرتم،  مك القمي، السيد الوز ال مع جوا يف الفريق احلريك  تفا
ات اكلتايل   :هذه املالحظات، معززة ببعض املقرت

اد يف  - ٔن املنظومة الصحية املغربية تعاين من نقص  الف  ٔوال، ال 

ٔن النظام الصحي  ب ذ هو  ٔطر طبية ومتريضية، وس رشية من  املوارد ال
ٔطر الصحية، ٕاذ رمغ ختصيص قانون املال  ج كفايته من ا ية الوطين ال ي

لقطاع، فٕان اخلصاص سيظل  5500لسنة املق حوايل  صب مايل  م
ٔن بالد حتتاج ٕاىل  ىل اعتبار  ب و 6000قامئا،  ىل  9000طب ممرض 

ة العاملية؛ ظمة الص راسات م ٔقل حسب ا   ا
ة ال  - ة العموم ٔن الص ل الفريق احلريك  س نيا، يف نفس السياق، 

ٔطر ا ه فقط حتدي نقص ا ٓخر، توا ه حتد  متريضية، بل توا لطبية وا

ارج  ة من القطاع العام ٕاىل القطاع اخلاص وٕاىل  نيي الص متثل يف جهرة 
ة  ذ السياسة احلكوم ٔن تنف ٔرض الوطن، ونعترب يف الفريق احلريك 

رمجة  رشية الصحية يتطلب رضورة  وتعهداهتا يف جمال تدبري املوارد ال
ٔجر  ة يف  يل ٕانصاف وحتفزي الكفاءات الطبية إالرادة احلكوم ٔة معلية، من ق

ىل رضورة بلورة خمطط  ة املردودية، كام نؤكد  والهيئات املهنية وتعممي م
س مرصد وطين  ٔس شاريك، وت شلك  رشية الصحية  وطين حول املوارد ال

ة العاملية؛ ظمة الص رشية الصحية بتعاون مع م   حول املوارد ال
د طي املسار املهين وتعممي  لثا، نؤكد كذ - كون ج ىل ضامن 

ة  نيي الص رب التعلمي عن بعد وحتفزي  اصة  التكون املسمتر ودمقرطته، 
ل وإالنصاف يف التعويض؛   رب رفع ا

شاء لكيات الطب يف لك التخصصات مبركز  - ىل ٕا ٔيضا  شدد  رابعا، 
جلهات امعية  ات  شف داث مس اصة  اجلهات، مبوازاة ٕا ة،  املتبق

ة ة در لمملكة و اللت وبين مالل -ٔقالمي اجلنوبية  يفرة، وذ  -ف خ

ىل مستوى توزيع  ايل و ىل املستوى ا الية  ىل ضوء ٕاقرار العدا ا
رشية؛    املوارد ال

امسا، نقرتح كذ يف الفريق احلريك ٕاعامل التوظيف اجلهوي  -
ىل غرار جتربة ق ات الرتابيةلقطاع،  رشاكة مع امجلا   .طاع التعلمي، وذ 

ر احملرتم،   السيد الوز
لمدينة، لتفقد الوضع الصحي  رمك  ظر ز ا ن ما زلنا مبدينة ا

ح مركز حصي مبعرب الكررات، يف ٕاطار ٕاعامر  لمبادرة بف طلعني  جلهة، م
  .هذه املنطقة املغربية إالسرتاتيجية

س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ب ىل التعق لرد  ر،    .اللكمة لمك، السيد الوز

ة ر الص   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار احملرتم،   السيد املس
 ، لنا ومعقو م د ه ىل هاذ النقاط اكم يف صلب  ا ال خنتلف  اح

يل د الرمق، اخلصاص ا ٔ لتصحيح وا د املس ن عندي وا ن يف  ٕامنا اك اك
رشية اليوم مايش هو   32.000، 97.000وهو  9000ٔو  6000املوارد ال

ب و ول، هاذ اخلصاص  67.000طب التايل هاذ الرمق  ل املمرضني، ف د
ش  ة ٕاىل ما اك رس كونو  التايل ما ميكن لناش نقدرو  ول، ف هذا رمق 

كون فهيا يل  ة، ا د املر انتقالية مؤق د التدرج وا تالؤم مجيع  وا
سميوه  يل ميكن لنا  د املعيار ا  la(احللول حىت نوصلو لوا

normalisation (رشية ل املوارد ال   . د
لتايل هاذ اليش هذا ما ميكن لو يتدار ٕاال يف ٕاطار اجلهوية ويف ٕاطار 

يل هو  كون وكذ ا يل هو  يل كمتزج بني ا وية، وا خريطة حصية 
ا بدينا يف ل التوظيف اجلهوي، وهذا العام  توظيف، واح هذه القضية د

ٔن التوظيف  ا واعيني وعند لك الثقة  لها، واح ٔجرٔة د راه بدات ا
يل  ىل املستوى اجلهوي يه ا اجلهوي واملقاربة اجلهوية والتحرك واحلركة 
طقة لصاحل  ل التنقالت وما ختوش م ادي حتل لنا املشلك حىت د

ٔخرى طقة    .م
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ه  ات "السؤال الرابع لفريق العدا والتمنية، موضو جتاوزات املص
  ".اخلاصة

  . اللكمة لمك

شار السيد احلسني العبادي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ركب من طرف  اوزات اليت  ري القانونية والت كثرية يه الترصفات 

ات اخلاصة يف    . حق املرىض وذوهيمبعض املص
الية اليت  ستع ر احملرتم، حول إالجراءات  سائلمك، السيد الوز
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اوزات د من هذه الت ل ذوهنا    .اختذمتوها وس

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر   .اللكمة لمك السيد الوز

ة ر الص   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
غية  رتام النصوص القانونية والتنظميية اليت يضمهنا ف ىل ا السهر 

الن تعريفة  131.13القانون  ة ٕا نة الطب، س ٕالزام واملتعلق مبزاو 
ٔو  ات  ل العيادات واملص ٔطباء دا ا ا ٔعامل الطبية واخلدمات اليت يقد ا

ر  دم جواز فو شلك واحض ومقروء و عتيادية  ن املزاو  ٔما ٔدوية يف  ة ا
ادا  شفى، واس ملس سعر يفوق السعر اخلاص  ات  ملص لمرىض  ة  ر ا

ضيات املادتني  ة 131.13من هذا القانون هذا  90و 89ملق ، وزارة الص
ات واملؤسسات  لمص ش دورية دون سابق ٕاشعار  تقوم بعمليات تف

لرشوط املطبقة  ا  رتا ىل استغاللها املامث لها، هتدف ٕاىل التحقق من ا
رشيعية  د املهنية املعمول هبا مبوجب النصوص ال لقوا وتطبيقها اجليد 

  .والتنظميية اجلاري هبا العمل
ت  ة املطلوبة مع مجيع امللمتسات والشاك لرس ة  ل وزارة الص تتفا

ح  ري قانوين وتف ٔو  ول  ري مق ٔي سلوك  ٔفراد خبصوص  ا ا اليت يقد
ليا قا دا ٔهنا حتق ٔو من  ش لبحث الواقع وحتديد املسؤوليات من هذا النوع 

يل هو  ٔخرض ا ٔو الرمق ا   .08.01.00.53.53الل املنصات إاللكرتونية 
ٔمني الصحي ايل رشت الربوتوول  لت كذ عند الواك الوطنية 

احئة  ل  ل التدبري د د"العال يف هذا إالطار د من طرف " 19-وف
خلدمات الطبية اليت حيددها الوزارة، مرفقا  جبدول التعريفات اخلاصة 

شاط  ة احلاالت الرسرية حسب قطاع ال دمة طبية ولك ف تعريفة لك 
ام ٔو    .اص 

شية  رشهتا مصاحل املف ة اليت  ش واملراق فقد مشلت معليات التف
ة  ة، مهنا  56العامة لوزارة الص ملرىض  8مص ات تتكفل  ل املص د

ات من اململكة، اكن البعض مهنا املصابني دة  ىل  ة  د، موز وف  مبرض 
ىل بعض  ة والوقوف  الل هذه العملية املراق ت، ومت  موضوع شاك
ر  رتام التعريفة الوطنية املرجعية املعمول هبا، وٕا اوزات تتعلق بعدم ا الت

ٔمني،  لت ىل الواك الوطنية  ة  ا تقارر جلان املراق ٔشنو مقنا ذ متت ٕا

  به؟ 
ىل هذه التقارر  l'ANAM(لفعل وبناء 

2
ٔمني )  لت الواك الوطنية 

ىل اوزات   :الصحي قامت خبصوص هذه الت
لهيا بدون سند  - اع املبالغ احملصل  ر ٕ ات املعنية  ٔوال، ٕالزام املص

                                                 
2 Agence Nationale de l'Assurance Maladie 

الفات؛ ن من ا ني املترضر  قانوين لفائدة املؤم
لث - ف العمل  ة الوطنية وكذ مت توق لث املؤدى يف ٕاطار االتفاق

ٔطباء  اري عن املرض وا ٔمني إالج لت املربمة بني الهيئات امللكفة 
 .واملؤسسات كذ

اصة  داث جلنة مركزية كذ  ائية، مت ٕا ست ة  ونظرا لهذه الظرف
ة والتكفل مبرىض  ع ومراق د"بت ات اخلاصة مع اقرتاح " 19-وف ملص

اوزات اليت مت رصدها، وذ إالجراءات وا لت لتصدي  لقرارات الالزمة 
لجنة  يف ٕاطار املراجعة القانونية والتعاقدية اجلاري هبا العمل، وتتكون هذه ا
داث جلان  ٔطباء، كام مت ٕا شية العامة والواك والوطنية وهيئة ا من املف

ٔما شية العامة يف لك  لمف سقني اجلهويني  ن وزارة وية مكونة من امل
ة   .الص

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ب ل التعق ٔ   .اللكمة لمك 

شار السيد احلسني العبادي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

لعمل  مك واملعطيات املقدمة، كذ ننوه  ىل جوا ر  شكرا السيد الوز
ه يف هذا اجلانب وتفعيل القرارات  ل ٕاصالح ما ميكن ٕاصال ٔ لمك من  د

ل التف    .شد
ٔننا مع القطاع اخلاص، مع املقاو املواطنة اليت حترتم املواطن  ىل  ر  نذ
ل اسمترار سلويات، جتاوزات  س ٔسف  ٔنه مع ا ري  وحترتم القانون، 
يل  اوزات ا ات اخلاصة، وهاذ الت لقانون من طرف بعض املص ة  اف م

دة، ول ىل مدينة وا ري من املدن يه مايش حكر  كن يه ركب يف الك
رتو مهنا ري من املدن املغربية، امجليع يعرفها، ذ   :يف الك

رتام التعريفة احملددة؛ -   دم ا
لها؛ - ٔسعار والوضوح د ل هاذ ا   دم إالشهار د
لسات من اجللسات  - يل سبق وتطرح يف  ٔ الشيك ا كذ مس

يشء . السابقة ريوه  ىل هاذ املستوى، ولكن  راجع  ن  ، اك امحلد 
هلم ٓخر  ٔصبحو تيجردو املواطنني بطاقة التعريف الوطنية د ٔهنم  هام 

شفاء ٕاىل  س كونون بصدد اخلروج بعد  ٔو من جوازات السفر ح 

لتغطية الصحية ٔكد من مشوهلم    .ني الت
ر،   السيد الوز

احئة  ن  ىل القطاع العام ٕا ينا كام هو للك املغاربة مالحظات  اكنت 
، طالبنا ات  ورو ح هاذ الباب ٕاىل املص ٔنه يتف ىل  وطالب العديد 

ل املصابني، ولكن، مع  شار والعالج د لمسامهة يف احلد من ان اخلاصة 
يل ترتاوح ما بني  يل تيطلبوها وا ىل املبالغ اخليالية ا ٔسف، بعد اطالعنا  ا

، ميكن توصل حىت لـ  15.000حىت لـ  6.000 لي مليون،  15درمه 
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اتنقولو  يل اكن تيقد ىل القطاع العام واخلدمات ا   .امحلد  
ر،   السيد الوز

ات يف حق  يل يه خم لبعض املص ٔنه اكنت سلواكت ا ة  رصا
ش نوضعو  ر،  ، وهنا تنطالبومك، السيد الوز كورو يل تصابو  الناس ا
ح  اص ي ل الشيك والضامن بتوفري نظام معلومايت  ٔ د لمس احلد 

ٔنه لمص ٔكد من  لت ٔمني  خول ٕاىل املعطيات اخلاصة لرشاكت الت ات 
ٔمثنة  ل ا الن د ٕال ات  ٔو ال، ٕالزام املص لتغطية الصحية  مشمول 

ٔن  رشوهنا يف ٕاطار وصالت ٕاشهارية،  مك ت ٔ احملددة ورشها، وميكن لمك 
ل واحلازم ضد  ل العا ، التد هلم كذ املواطنني يعرفون احلقوق د

ٓخر ما اكن هو امل هلم ضد القانون، و الفات د ت ا يث يل  ات ا ص
ل القطاع  ٔطباء د ستعني  برية ومشهورة ٕاىل اكنت  ات  سبة ملص ل

ات  شف ٔدوية مرسوقة من مس ذ  ٔ ش ت ٔهال وسهال، ولكن  العام 
ة،  ىل هاذ امللف هذا، ولكن  5معوم لو  ات، القضاء واضع اليد د داملص

ٔكرث متىن  هلم راه  ات مبا هو ٕاداري، والعدد د ل ضد هاذ املص مك التد م
ات 5من    .مص

  .شكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
س   . شكرا السيد الرئ

ٔعتقد ر،    .اللكم لمك، السيد الوز
ه  لفريق احلريك، وموضو لسؤال اخلامس  ادي ندوزو  ٔهيل "ٕاذن  ت

ات إالقلميية شف   ".املس

شار السيد م   :ارك السباعياملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

شفائية إالقلميية ٕاشاكليات  س ات  ليمك تعرف الب كام ال خيفى 
ر  سائلمك السيد الوز ٔساس  ىل هذا ا عددة، و ت م راهات وحتد وٕا

  :احملرتم
ٔهيل  ذة لت ات إالقلميية وجتويد ما يه التدابري القطاعية املت شف املس

  عرضها الصحي؟
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .اللكمة لمك السيد الوز

ة ر الص   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

رشية،  لتجهزيات واملوارد ال ات  شف ٔهيل املس ف يتعلق بتدابري ت
ات ال  سبة لتجهزي الب ة ما يقارب مليار درمه ل مثر وزارة الص س تحتية، 

ة، هبدف تعزز املرافق  ر السنوية لقطاع الص س رمس مزيانية 
هتا وعرصنة جتهزياهتا الطبية  ات وجتهزي بن شف لمس ية  واملعدات التق

  .والبيوطبية
ائية جلاحئة  ست ة كذ  د"اكنت الظرف فرصة لتعزز " 19- وف

دد من الصفقات وجتويد وس رام  رب ٕا شفائية،  س ملراكز  ائل العمل 
مة،  د  ٔن حتظى بتجهزيات  ات  شف ت املس يل مك ايل، ا شلك استع

ر هذا يناهز تقريبا  س   .مليار درمه 1.9واملبلغ املايل لهذا 
ٔفرشة والنوم  ا ومعدات ا ية ولواز ناء املعدات الطبية التق مت اق

ث و ٔ ٔدوية وا وية وا زة التصور إالشعاعي واملواد الك ٔ شفايئ و س

زة  ٔ ليالت املصلية و ومستلزمات طبية، ٕاضافة ٕاىل لوازم خمتربات الت
ٔن لك ما  ريها، حبيث ميكن القول اليوم  الكشف ووسائل التعقمي وامحلاية و

وفرة، واستفاد مهن ات اليوم م شف تربات واملس ٔزيد خيص العمليات  ا 
شفائية وتعبئة إالنعاش، كذ  72 س ٔرسة  شفائيا، تعبئة ا مركزا اس

ناء  ق ني  ٔوس زة ا زة الفحص  31ٔ ٔ  ، زة الراديو املتنق ٔ ساكنري، 
زة التعقمي ٔ ت القلب،  زة تنظمي رض ٔ ات فوق الصوتية،    .ملو

رشية، من إالجراءات املت سبة لسد نقص املوارد ال ذة يف هذا ل
ر ٔن نذ   : الش

داث يف  - ٔن مت ٕا ث  دة املناصب املالية، ح تطور قدرات الرتافع لز
صب، عوض  4000، 2018 صب يف  1500م لهيا 2019م زادت  ، و
صب كذ يف  4000 ادي يتعطى لنا  2021، واليوم يف 2019م وصلنا 
د الزتايد  5500 ن وا ٔقل اك ىل ا صب، مايش اكيف ولكن  يل هو م ا

م وملموس؛  د 
لمهن  - دد طلبات املعاهد العليا  ة، بلغ  ن الص دد طلبات  الرفع من 

ة  يات الص متريضية وتق راسيني 6450ا ملومسني ا ، وزد 2018، هذا 
رمس سنة  2735كذ ولوج  لمعاهد العليا  ٔوىل  لسنة ا - 2019طالب 

 ؛2020
دد خرجيي املعاهد الع  -  ليا؛الرفع من 
ح معاهد التكون املهين يف امليدان؛ -  ف
سيق مع وزارة الرتبية - لمقميني والت ة  و  .الرفع من املناصب املف

يلكة يف ٕاطار اسرتاتيجية لنقص  دة تدابري  كام كذ تواصل الوزارة 
مج  شجيع التعاقد، مهنا الرب ، مهنا  و رشية، مهنا املالءمة  املوارد ال

لطب منط املتنقل يف اسرتاتيجية التغطية الوطين   .اجلهوي وكذ تعزز ا
ٔن نقول يف هذا السؤال هذا   . هذا ما ميكن 

  .شكرا
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س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

س   .اللكمة لمك السيد الرئ

ارك السباعي شار السيد م   :املس
س   . شكرا السيد الرئ

ٔن  ٔود يف البداية  ر،  ب السيد الوز ٔخوض يف تعق ٔن  ل  ٔشكرمك، ق

ابة الرسيعة لسؤالنا  ست ىل  ر احملرتم، جزيل الشكر  السيد الوز
ال مرىض  شتغال الساكنري والراديو وكذا تنظمي استق د"املتعلق  -وف

ٓسفي" 19 شفى محمد اخلامس ب   .مبس
ة ٕاىل  ح تعويضات ٕاضاف ىل قرار م شكرمك  ر،  ، السيد الوز كذ

ٔطر الطبية وشبه الطبية والسا ري هاذ املنح، ا دمني،  ئقني واملست
ري هذه  ش يتعطاو لهاذ الناس،  يل طلبنامك ذيك املرة  ر، ا السيد الوز
لهيم يف هذاك  يل معرمه ما حطو ر ن ا د ادي يتعطاو ليش و املنح رمبا 
د ما معرمه ما حطو  وف ات مجيعها ميل بدا هاذ  شف شفى، يف املس املس

لهيم، واكينني معروفني  ش حنطومك ر ري  ىل التعويضات،  سابقو  ود تي
ل ىل  كونو  ش  ر،    .يف الصورة، السيد الوز

ر،   السيد الوز
ل معه استحضارا لواقع املنظومة الصحية  مك والتفا ىل جوا شكرمك 
ل الفريق احلريك املالحظات  س قة،  ق ئية ا ة الو ٕاقلمييا يف هذه الظرف

ات التالية قرتا   : و
و وٕاقلمييا وحمليا  - ذة  هود املبذول والتدابري املت اليا ا مثن  ٔوال، 

 ، ورو ح ضد فريوس  لتلق استعدادا ٕالطالق إالسرتاتيجية الوطنية 
ء، ويف هذا  شار الو لتحمك يف ان رز ستعرفه بالد قريبا  دث حصي 

قرار ٕ ة احلكمية  ملبادرة امللك ح مجليع  إالطار جندد إالشادة  جمانية التلق
  .املغاربة

عية  ج الية و ٔن العدا ا ر احملرتم،  ، السيد الوز نود كذ
ث التجهزيات  ات إالقلميية من ح شف ٔهيل املس يض وتتطلب ت الصحية تق
رشية  ث املوارد ال ث التدبري واحلاكمة، وكذ من ح ٓليات ومن ح وا

ىل اعتبار ادا،  شفائية مل تعد  اليت تعرف خصاصا  س ات  ٔن هذه الب

نتظارات وتطلعات  دمات حصية يف مستوى  ىل تقدمي  قادرة 
  .املواطنني

اعتنا، يف الفريق احلريك، جبعل املنظومة  ويف هذا إالطار، والزتاما مع ق
مج واحض  ر ت العمل احلكويم، نقرتح بلورة  ٔولو ىل رٔس  الصحية 

ٔهيل هذه املس  ىل املعامل لت لطلب املزتايد  ات إالقلميية، اعتبارا  شف
ٔخرى شفائية ا س ات    .دماهتا الصحية، مقارنة مع الب

ر احملرتم،   السيد الوز
ر،  يف ما قلمت، السيد الوز يل تتقومو به، كذ  هود ا ا تنعرفو ا اح

ل الساكنريات لكهم اكينني، ولكن هاذ  ل املعدات ود د العدد د ٔن وا

يناشا رشية ما  ش مادام املوارد ال   .ليش لكو ما اكف
ر يف ما !ال يعقل، السيد الوز ٔطباء راه  ل ا د العدد د ، راه وا

ري يف  دامني  ٕاىل بغييت تقلب ) les cliniques(قالو إالخوان راه والو 
يل تتلقاه ) les cliniques(ليه سري ٕاىل  ن ا ل الطب العام، اك هاذو د

ٓخريف عيادة  د  ل يش وا   .اصة د
اصة  د العناية و رغبومك تعطيو وا لهذا، هللا جيازمك خبري، 

  ..املستوصفات

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

  .شكرا، شكرا
يل مجيعهم  لسؤال السادس والسابع والثامن، ا ٓن  قلو ا ادي ن

يل هو  دة املوضوع، ا ورو"جتمعهم و ادي ن "فريوس  عطيو اللكمة ، و

ه  شرتايك، وموضو د"لفريق  ورو املست   ".فريوس 
س   .اللكمة لمك السيد الرئ

شار السيد عبد امحليد فاحتي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
رة،   السيدة الوز

شارون،   السيدات والسادة املس
ر،   السيد الوز

ورو املس  ش العامل مع فريوس  ىل تعا د، وبالد تقفل سنة متر  ت
ر،  مك، السيد الوز ريد م شهرها العارش اليوم، وهناك تطورات، 

ت اليت تعطهيا وزارة . ٕاضاءات ا والبيا حصيح نتابع احلصائل اليت تعطى يوم
ىل الرٔي  اد  الس ات بطبيعة احلال، لكن  انب الوف ة، مؤسفة يف  الص

ىل تصور احلكومة، ما يه اد  الس ستطيعون  العلمي و إالضاءات اليت 
ة اجلديدة  س ٔيضا يف ظل ظهور هاذ ال ؟ و تقدميها حول التطورات احملمت

ريطانيا؟ يل انطلق من    من الفريوس ا
ات، ف  لقا ايق ف يتعلق  ذ قرار جريء اس ٔ كذ املغرب 
ات اليوم املغرب عندو ٕاسرتاتيجية واحضة،  فالسيد  لقا يتعلق 

رون تدبري هاذ املر الوز يف  رهناش تعطينا بعض إالضاءات  ر، ما 
ح؟ ل التلق   املق د

ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
لشغل، موضوع  حتاد املغريب  يف نفس املوضوع، السؤال لفريق 

متحور حول  ىل بالد "السؤال  ورو  تداعيات خطر فريوس 
رتازية ا ٔنوإالجراءات  ذة يف هاذ الش   ".ملت
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سة   .اللكمة  السيدة الرئ

شارة السيدة فاطمة الزهراء اليحياوي   :املس
ر،    السيد الوز

ورو  د من تداعيات فريوس  ل ذة  سائلمك عن التدابري املت
د؟   املست
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه  ٔحرار، موضو والسؤال يف نفس املوضوع لفريق التجمع الوطين ل

هتا احلكومة حملارصة هذه اجلاحئة"   ".إالجراءات اليت تب
س   .السؤال لمك السيد الرئ

شار السيد محمد البكوري   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ما يه إالجراءات اليت مقمت هبا مبعية .. فعال يف نفس السؤال، ف يتعلق

زة العسك ٔ ة ومعها خمتلف ا ية حملارصة خمتلف السلطات العموم ٔم رية وا
؟ ورو   احئة 

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

لهيا لرد  ٔسئ الثالثة، لمك اللكمة  ر، اسمتعمت ٕاىل ا   .السيد الوز

ة ر الص   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ذ ا ة، وم ت املولوية السام لتعل ذا  نف لتبليغ عن تفيش فريوس ف

املية يوم  احئة  د  ، مت اختاذ مج من 2020مارس  11ورو املست
االت  ايئ، املتعلق خبطر تفيش  ست ة هاذ الوضع  التدابري ملوا
ىل مستوى التكفل  ٔو  ىل مستوى الرصد واليقظة  ، ٕان  إالصابة ببالد

لفريوس، مع توفري ما يلزم  من ظروف وٕاماكنيات محلاية حلاالت املصابة 
امة املواطنني ٔرس و   .ا

ٔوبئة  مل ا رية  ة العامة مبد فقام املركز الوطين لعمليات طوارئ الص
الل وضع ورش اخلطة  رفع مستوى اليقظة، من  ٔمراض  وحماربة ا

د والتصدي  ورو املست   .الوطنية لرصد داء فريوس 
درت السلط ايق،  رتازي واس ٔوىل شلك ا ة يف مر  ات العموم

ئية واختاذ التدابري وإالجراءات  ع الوضعية الو ل جلنة مشرتكة لت شك ٕاىل 
رك املليك  ة وا لجنة من وزارة الص شلك هذه ا رتازية الوقائية، ت

ٓخرن لني  د لية والوقاية املدنية وم ا   .ومصاحل الطب العسكري ووزارة ا
ظومة اليقظة  املعمتدة، اختذت بالد كذ ٕاجراءات قاسية ولتعزز م

الق احلدود  ريها ٕاك ار  ا من خ ٔما كن  عيا، مل  صاد واج وملكفة اق
ري  ة  الق املدارس واحملالت العموم وٕالغاء التجمعات والتظاهرات وٕا
يد احلركة يف البالد،  ا الطوارئ الصحية وتق الن عن  الرضورية وإال

، والزتام العز الصحية يف املنازل ٕاكجراء 2020مارس  20ة ابتداء من امجلع
شار الفريوس د من ان ل   .وقايئ رضوري يف هاذ املر احلساسة 

داد الوسائل واملوارد لتحمل  ىل ٕا ٔخرى، معلت السلطات  ة  من 
احئة فريوس  اص بتدبري  داث صندوق  رب ٕا ل القادمة  نفقات املرا

لتعل ذا  ، تنف د ورو ، فرتصد وا ل صاحب اجلال ة د ت السام
ة كذ د احلصة لوزارة الص ه وا   .الصندوق واكنت تعطات م

لبالد،  ا الطوارئ الصحية  ن مفعول  ومع توايل قرارات متديد رس
ديث املنتظم  ، مع الت ىل بالد لخطر املشلك  مي اليويم  ادا ٕاىل التق اس

ة يف معلية ٕالجراءات التصدي لهذا الفري  وس، انطلقت السلطات العموم
ال احلاالت املصابة  لمزيد من اجلاهزية الستق ات التكفل  ٔهيل وتقوية ب ت
ة وضع الكاممات الوقائية واختاذ إالجراءات احلاجزية  والتكفل هبا، مع ٕالزام

ىل تدابري الوقاية والنظافة الفردية وامجلاعية   .واحملافظة 
ٔن ف ة الصحية ولٕالشارة كذ  ورو ال يعرتف مبدى قوة الب ريوس 

انت  ىل املغرب يف هذا إالطار  ٔوروبية اليت تتفوق  ول ا ول، حفىت ا
ري من  ة العدد الك هنيار ن ىل  ٔنظمهتا الصحية  بري، وشارفت  شلك 

لها ال د ٔم ر ا ان بال ما نذ ة، مهنا من هاذ الب   .احلاالت احلر
ارشة بعد فعرفت بالد لفريوس وانتاكسة مقلقة م ئيا   كذ حتوال و

رتام الوسائل الوقائية  را يف ا لحجر الصحي وحصول  الرفع الرسيع 
خول املهين والوظيفي  ٔيضا مع ا زامن ذ  وتدابري السالمة الصحية، و
بري وضغط  نا الصحية من استزناف  ظوم ره م ىل ٕا رايس، فعانت  وا

ات ىل املوار  ت والوف دد إالصا رشية بعد معاينة التطور املقلق يف  د ال
دد من  دد احلاالت اخلطرية مبصاحل إالنعاش والعناية املركزة، وكذا  و
شاف العديد  اصة بعد اك صطناعي،  ة حتت التنفس  احلاالت احلر

حلوارض الكربى اصة  ىل مدى الشهور القلي املاضية،    .من البؤر 
ٔكرث فمت اخت ة  ة لتعزز املوا اذ ٕاجراءات فورية ومستع وجشا

رب  ية الوطنية، وذ  لجنة العلمية والتق شارة ا س الت سوءا،  ح
لهيا  ل الرسيع لتغيري الربوتوول العال لتدبري احلاالت اليت ال تظهر  التد

ملرىض، م ل  لتكفل العا ن ٔعراض مرضية والرفع من فضاءات الكشف 
لقطاع اخلاص لٕالسهام يف  ص  لرتخ د سياسة القرب وكذا  الل اع
ة اجلاحئة وإالرساع يف دمع وتقوية قدرات املنظومة  هود الوطين ملوا ا
اصة مبصاحل إالنعاش والعناية  ة وتوسيع الطاقة الرسرية،  لموا الصحية 

ء بتو  لو لتصدي  ة التحتية املركزة وٕامدادها لك الوسائل الالزمة  فري الب
شخيص الفريويس زة : املالمئة واملعدات الالزمة ومستلزمات وسائل ال ٔ

ريها زة التصور الطيب و ٔ دة الكشف،  ذ العينات،  ٔ دة    .التنفس، 
ة مع الرٔي العام  لت وزارة الص الل خطهتا التواصلية، تفا ومن 
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يئ  دات الوضع الو العاملي والوطين، الوطين بطريقة مسمترة حول مست
وات املرئية  رب الق ت،  ستجوا ة و اف ات الص رشات والبال رب ال

ة وإاللكرتونية الل اجلرائد الورق ة وكذا من    .واملسمو
لهيا اململكة، بفضل املبادرة  راهن  ٔمه التدابري اليت  يبقى من 

لو ة هذا املد الواسع  خنراط الشخيص لصاحب اجلال ملوا رب و ء 
ٔن تنطلق معلية التطعمي لهذه  ث من املنتظر  لقاح، ح متنيع بواسطة ا مح ا
ظمة  رب ٕاسرتاتيجية م م القلي القادمة ٕان شاء هللا،  ٔ الل ا ات  الف
و املغربية واحلكومة  ومربجمة ومجيع إالجراءات والتدابري اختذهتا ا

لني   . والسلطات ومجيع املتد
ذا  هتا واليوم، وتنف سهر احلكومة لك مكو ة،  ة السام ت امللك لتعل

ٔههبا اجليد لهاذ  ة وت اق س ىل استعداداهتا  رية  ٔ لمسات ا ىل وضع ا
ٔو  ىل املستوى الصحي  العملية الوطنية واسعة النطاق، سواء 
ٔو التقين، مع تعبئة مجيع املصاحل والوزارات املعنية، والس  يك  س لو ا

ة ٔطر ا ية وكذا دمع القوات املسل ٔم ة وإالدارات الرتابية والقوات ا لص
ة   .امللك

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

شرتايك لفريق  ٔعطي اللكمة  ب، س   .يف ٕاطار التعق
س الفريق تفضل   .السيد رئ

شار السيد عبد امحليد فاحتي   :املس
قة ات، وحنن يف حق ىل التوضي ر  ىل  شكرا السيد الوز ٔمر  ا

ىل مستوى ماكحفة  هودات اليت تبذل، سواء  ىل ما جيري، ا ٕاطالع 
ىل اجلانب  ء، سواء  ل الو ىل مستوى ماكحفة التداعيات د ٔو  ء  الو

عي ج ٔو عن اجلانب  صادي    .ق
ة  ٔن ٔن الطم لحظة تقول لنا ب لحظة، وا دث عن ا ٔن نت ريد  حنن 

ائبة عن العامل، ٔ،  مازالت  ٔسو ة العاملية مازالت حتذر من ا ظمة الص م
لها،  لمواطنني د ح  ٔت يف التلق ان املتقدمة وصلت وبد ٔن الب كذ رمغ 

ٔننا سنخرج من هذا النفق ة الاكم اليت تقول ب ٔن ست بت الطم   .لكن ل
امة  ة ومن احلكومة بصفة  ريد من وزارة الص ، حنن يف ب  كذ

ابة  د إال ل استعداد مجيع املدن وا يل اكينة د ىل املظاهر اليوم ا
ٔن املغرب  ٔيضا املغاربة شافو ب ح، و لتلق وهذه حسنة حتسب لنا  - املغربية 

اصة لصاحب اجلال  ٔننا -ب وحتسب  ٔ  ب ر هاذ مس ا د اق اس
س املواطنات والرٔي ال ، ما فهيا  ل لبالد ح تيد ح، واليوم التلق عام التلق

ٔي  مت ويف  لها ويف س ل د ل هاذ املر واملرا ٓفاق د املغريب يعرف ا
ل ٔن يطمنئ ٕاىل املستق ٔنه املواطن حمتاج كثريا ٕاىل  مت،    .زمن س

ٔن  ريد  ٔشياء ال تقال، ولكن رمغ ذ  ٔشياء تقال و ن  ٔنه اك حصيح 

  .سمع ما يقال وحنتفظ مبا ال يقال
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسةالسيد    :رئ
  .شكرا

لشغل حتاد املغريب    .اللكمة لفريق 

شارة السيدة فاطمة الزهراء اليحياوي   :املس
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

اشت بالد  ٔنه  ٔن جمهودات تبذلت يف هاذ املضامر، ٕاال  اللك يعرف 
ت  دد إالصا الرتفاع املزتايد يف  انتاكسة يف بداية شهر غشت 

ات، ء  والوف ة الثانية من و د"جراء املو رجتالية اليت "19- وف ة  ، ن
ٔ يف هذه الفرتة، وحنن يف  طبعت املر والرتدد يف اختاذ القرارات، نتفا

خنفاض رمسي  ٔنفلوزا املومسية  ه العدوى  زداد ف ي  عز فصل الشتاء ا
ٔننا رحبنا رهان  ، مما قد يو  االت العدوى املس حتدي جماهبة يف 

ض  ٔوىل يف ختف ة ا ر ٔمر، فاالخنفاض راجع  الفريوس، ولكن يف واقع ا
ة اليت انتقلت من  ربية اليوم اليل ا بار مكعدل يويم  20.000دد الت اخ

ت  10.000ٕاىل حوايل  دد إالصا ن الزتايد يف  ٔصبح يعا بار، واللك  اخ
ث تمت املعاجل ٔرسي واملهين، ح اليل يف احمليط ا ام بت ت دون الق ة يف الب

بة طبية   .خمربية ودون موا
ت قد تقلص فعال ٕاىل حوايل  دد إالصا ٔن  بدل  950وٕاذا افرتضنا 

لمطامع ملدة 5000 الق اللكي  دوى ٕاجراءات إال ساءل عن   3، ن
ر، ابتداء من  رب  23ٔسابيع، السيد الوز ٔربعة  2020دج ملدن الكربى ا

الن ة  دون سابق ٕا نيي القطاع، ودون ٕاجراءات مصاح شارة  ٔو اس

ات، اليت  ىل العاملني هبذه القطا عية  ج ف من التداعيات  لتخف

اال مع هذا إالجراء  انت الويالت من إالجراءات السابقة، وسزتداد استف
ٔنمت عضو  ورو واليت  لجنة العلمية ملاكحفة  ا  ري حمسوب العواقب، رضو

  .فهيا
ر،الس    يد الوز

هود  ىل الرمغ من ا ح، و د قريب من ٕاطالق مح التلق ىل مو وحنن 
ٔعطاب  دة  ة، الزالت املنظومة تعاين من  ايئ جتاه قطاع الص ست

ات التحتية  لب شفائية  س قار العديد من املؤسسات  ة الف مزم
منوذج  ة، وا ك لوجس ت ا ٔساسية وضعف التجهزيات وإالماك الوضعية ا

ٔطباء  ث اضطر ا شفى موالي عبد هللا مبدينة سال، ح املزرية ملس
ات املس  راء ذمهتم من الوف اج وٕا ح ٔقسام العزل ٕاىل  امللكفون ب
دم توفر  رشية و االت املرىض، والنقص احلاد يف املوارد ال وتدهور 

ل ٕاجراء الفحوصات، مما يعمق  نتظار ق ال وطول  ستق ة ظروف  معا
ٔطقم  حفزي وشجيع ا د سواء، ف ىل  متريضية  ٔطر الطبية وا املواطنني وا
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ة هذه اجلاحئة  ة ملوا ٔمام ارضة يف الصفوف ا الصحية اليت اكنت دامئا 
دة  د مو وف رسيع رصف حتفزيات  ة ب ت رضورة مل لك تفان وتضحية 

ت وبقمية حمرتمة، بدل املبالغ الهزي اليت مت تداولها ٔنرتن   .رب ا
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ٔحرار   .اللكمة لفريق التجمع الوطين ل

شار السيد محمد البكوري   :املس
ر،   السيد الوز

ته ال ينكرها ٕاال  هودات اليت بذلمت وبذلها اجلسم الصحي لك مكو ا
ة يف  الم بة ٕا واص وموا ة وم ابعة يوم د، جمهودات مقدرة، م ا

س املواطنات ا لجنة العلمية حتس ٔعضاء ا اللها رفقة  اولمت من  ملستوى، 

مك يف ختطهيا د هتم ملسا   .واملواطنني خبطورة اجلاحئة وتعب
ٔسف  ات ل ة من املواطنات واملواطنني ٕامنا الزتمت، وهناك ف هناك ف

رتفع ٕاىل  ا  دد الض راخت كثريا، مما جعل  س  7000مل تلزتم و ، ل ا
حمك فهيا سبة إالماتة ضعيفة وم ٔن  سيط والهني، وٕان قلمت    .ٔمر ال

دشت  الالت اليت  خ هودات املبذو ال تلغي وجود بعض  هذه ا
ىل حامية  ، وحرصه الشديد  ال امل ادة  و اجلبارة، بق جمهودات ا
ىل ي شدد  سان ا  شعبه الويف وحتصينه من تداعيات اجلاحئة، امل إال

ل  سعنا دا سانية قل نظريها، ال  ادرة ٕا ان يف م تطعمي لك املغاربة و
لشكر اجلزيل جلال امل ه  ٔن نتو ٔحرار ٕاال    .فريق التجمع الوطين ل

ذ صدور بالغ  ر، م ن، السيد الوز يف هذا إالطار، سعيمت مشكور
ٔحناء الو  سية يف خمتلف  ام حبم حتس يوان املليك ٕاىل الق طن، لتعبئة ا

ر، فٕاذا اكنت دول  ٔطقم الطبية، لكن، السيد الوز الساكنة وجتنيد ا
ح،  ٔت التلق يا قد بد ٓس ول يف  ٔمراك الشاملية واجلنوبية، وبعض ا ٔورو و

ح؟  ٔ معلية التلق د ساءلون مىت س فاليوم املواطنات واملواطنون املغاربة ي
مج يطرح الن عن هذا الرب دم إال ٔن  المات  حبيث  العديد من 

ٔن املواطن بدا  ات، حبيث  ح الباب لتنايم إالشا ستفهام، وسيف

ي  هود اخلرايف ا لرمغ من هذا ا مج،  مضطر يف التعاطي مع هذا الرب
  .تبذلونه

دة واحضة لبدء معلية  ٔج مك حتديد  ظر م اليوم، الشعب املغريب ي
ان  ح املستعمل وت ح ونوع التلق مدى جناعته وفعاليته، وال ترتونه التلق

لق البلب ما بني  ات معينة حتاول  ة اليت تصدرها  فرسة إالشا
ات لقا تربات العاملية اليت تصّدر هذه ا   .ا

متع من هذه الشائعات  ر احملرتم، جيب حتصني ا ا، السيد الوز
ل، بدل استعامل م ح يف القريب العا رخي بدء التلق صطلح وحتديد 

ٔسابيع القادمة هكذا   .ا

   .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
بات الثالث ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز   . اللكمة 

ة ر الص   :السيد وز
يق عندي؟   حشال 

س اجللسة   :السيد رئ
  .دقايق 3يش 

ة ر الص   :السيد وز
شارن احملرتمني   .شكرا السيدات والسادة املس

ىل اجلاحئة  ش نتلكم  يل عرفت يف ٔوال،  ل اجلاحئة ا والتطور د
ٔن اكنت لجنة العلمية  د املالءمة من طرف ا لتطور .. املغرب وا سبة  ل

ل احلجر الصحي وما بعد  بعتو اكملني، الفرتة د ل اجلاحئة وانتوما  د
لحجر  ٔن من بعد الرفع التدرجيي  ري ملخص،  احلجر الصحي، غنعطي 

نتاكس د  ا وا سجيل الصحي عرف نتاكسة اعطتنا تقريبا ال ة، هاذيك 
ل  رب  %80د لت ما بني شهر غشت وشت س ت لكها  دد إالصا ل  د

ٔكتور   .و
ٔن اكن  نتاكسة وقعت  نتاكسة؟  الش بعدا وقعت  من مت بدا 
ٔكرث  ٔنت  ٔن الناس حبال ٕاىل اطم د الرتا  الرفض التدرجيي، واكن وا

شوف  ئية  -و كام تنقول - والت ت ٔن راه املغرب بدا تيخرج من احلا الو ب
ة ومع العط مع العيد، وقعت حرية  ل العطل الصيف ت مع الفرتة د زام و

ىل ت  ٔن إالصا لتايل واملالحظ هو  ئية تغريات يف .. برية، و احلا الو
ميشيو  افة ساكنية والناس  د الك يل اكنت تتعرف وا شامل املغرب ا

نتاكسة يف تيدوز هلم، من بعد ميل سالت العط ووقعت  و العطل د
ارالبيضاء،  افة الساكنية اكينة يف ا لبية والك ٔ ٔن لكيش ا ارالبيضاء،  ا

ل الساكنة متيش مع احلركة د ئية لكها  ٔن احلا الو   .ٕاذن تنعرفو ب
ٔق ىل ا ش  ارالبيضاء  اصة مبدينة ا التايل اكنو ٕاجراءات  ل نقلصو ف

نتاكسة  ٔشنو الحظنا؟ ميل تتوقع  يل مت،  يش ا من هاذ احلاالت، ذا
د  ن وا ه داميا اك ر السلبية مايش تتوقع ف ٓ ، (décalage)العواقب وا

ة والت تطلع الش من بعد مهنا والت احلاالت احلر   .ذاك اليش 
يل اكن لقطاع اخلاص، وا ىل هذا  ربية  اليل ا ح الت ت املغرب ف

مك انتوما  كتظاظ حىت والت مجيع حىت م د  لهيا اكن وا تتعرف 

ش تريدو لنا النتاجئ  ل  ية د شاي املدة الزم شاكو وتتقولو راه ما ميك ت

زاف   . طوي 
الش  سول  اليل، ٕاىل كنيت ت ر الت مييش يد د ما  اليوم حىت 

ا يف احلا د ناش اح ٔن اليوم ما بق ) dépistage(ل اخنفضو؟ اخنفضو 
د  شخيص تعطيين وا ل املرض، هاذ ال شخيص د رو ال ولينا تند
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س؟.. الشوية   زيد شوية وال حن

س اجللسة   :السيد رئ
ري زيد   .ال 

ة ر الص   :السيد وز
لقاح ..  ا ) rapidement(ش نوصل  شخيص اح رو ال ولينا تند

رو تقريبا مايش  شارة احمل10.000د تند ل ، السيدة املس رتمة، د
رو  اليل تند اديني تنطلعو يف  14.000الت ا  يل واح ٔن ) dépistage(ا

le taux de positivité) ( قلص غري، حشال ما ت  le taux de(وىل ت
positivité ( ا كذ يف ش ) dépistage(حشال ما غنطلعو حىت اح

ن وال ما اكي ل الفريس اك ن د ش، ولكن نعرفو حشال، واش الرس
عوه زاف وتن م عند  يل  ة، واليوم : املؤرش ا ات واحلاالت احلر الوف

او  ة، وما ميكن ليناش نرتا ل احلاالت احلر ستقرار د د  ن وا اك
  الش؟ 

ٔن العامل لكه واملغرب راه  ة،  اق الس ن  اد ا داميا  ٔننا اح ٔوال، 

د الف  اء، العامل لكه تيعرف وا ل الفريوس مايش است ديدة د صي 

رش  ميكن لها تن لها  ارفني إالماكنيات د ا  ل واح افو تد سارى وتن ت

  لزربة؛
ح وخصها تدوز يف ظروف  لتلق ىل مح وطنية  لني  ا مق نيا، اح
الش إالجراءات يه  نتاكسة، ولهذا  ل  مالمئة، مايش يف ظروف د

  .قوية
ل التلق ٔ د لمس سبة  ل ح، و ل التلق مج وطين د ر ن  ح، فاك

د  سهتدف وا ٔن ت شار احملرتم،  يل  %80السيد املس ل الساكنة ا د
يل  ..يه مسهتدفة مهنا الناس ا

س اجللسة  :السيد رئ
ر، اخمت   .اخمت السيد الوز

ة ر الص   :السيد وز
مج يف  ل  12الرب لقاح د رو ا ادي، ٕان شاء هللا، ند  %80ٔسبوع 

يل تقريبا فهيا  ل الساكنة، وا ل  2د ٔنواع د ل ا د ) les vaccins(د وا
وفارم"الصيين  ريطاين سويدي " س د  اك"ووا   ".اسرتازي

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

س ٕاال قة ل ٔمهية املوضوع فزدت لو يش دق   .نظرا 
ه  ٔصا واملعارصة، موضو تعممي  استكامل"السؤال التاسع لفريق ا

ٔحصاب املهن احلرة والعامل املستقلني وذوي احلقوق ىل    ".التغطية الصحية 
  .اللكمة لمك

شار السيد امحمد امحيدي   :املس
س،   السيد الرئ
رة،   السيدة الوز
ر،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ر، عن مسار استكامل تعممي التغطية الصح  ية سائلمك، السيد الوز
ات املسهتدفة، خصوصا املهن احلرة والعامل املستقلني وذوي احلقوق   .لف

س اجللسة   :السيد رئ
ر لسيد الوز   .اللكمة 

ة ر الص   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ل استكامل ٕاجراءات تزنيل القانون رمق  ٔ املتعلق بنظام  98.15من 

ٔمني االٕ  لني، مبا الت ٔسايس عن املرض، مت العمل مبعية مجيع املتد اري ا ج
صاد  ق ة، وزارة  يف ذ وزارة الشغل وإالدماج املهين، وزارة الص
ٔمني الصحي والصندوق الوطين  لت واملالية وٕاصالح إالدارة، الواك الوطنية 

ىل ٕاصدار النصوص القانونية التنظميية لتطبيق عي،  ج القانون  لضامن 
ٔمر بثالث مراسمي ويه اكلتايل ور ويتعلق ا   :املذ

املتعلق بنظام  98.15بتطبيق القانون رمق  2.18.622املرسوم رمق 
ٔسايس عن املرض، والقانون رمق  اري ا ٔمني إالج داث نظام  99.15الت ٕ

ٔجراء  ري ا اص  ٔش ات املهنيني والعامل املستقلني وا لمعاشات لفائدة ف
ن اصا؛ ا شاطا    زاولون 

ٔحاكم املادة  2.18.624نيا، املرسوم رمق  من القانون رمق  17بتطبيق 
ٔسايس عن املرض اخلاص  98.15 اري ا ٔمني إالج املتعلق بنظام الت

زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش ات املهنيني والعامل املستقلني وا لف
ٔن جملس ٕادارة الصندوق الوط ش اصا  عي؛شاطا  ج لضامن    ين 

شرتااكت الواجب  2.18.623لثا، املرسوم رمق  سب  ديد  بت

اري  ٔمني إالج رمس نظام الت عي  ج لضامن  لصندوق الوطين  ٔداؤها 

اص  ٔش ات املهنيني والعامل املستقلني وا ٔسايس عن املرض اخلاص بف ا
اصا شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا  .ري 

ذا ملق  لتدرجي  98.15من القانون رمق  6ضيات املادة وتنف مت العمل 
ٔو  ٔو صنف فرعي  سبة للك صنف  ل داد النصوص التنظميية  ىل ٕا
دة مشاورات مع  اله، وذ بعد ٕاجراء  ٔ هيا  ٔصناف املشار ٕا ة من ا مجمو
ث مت ٕاصدار املرسوم رمق  عيني، ح ج ات املعنية والفرقاء  الف

بتطبيق القانون رمق ) 2019ٔكتور  3( 1441صفر  4خي ، بتار2.19.769

ٔسايس عن املرض والقانون رمق  98.15 اري ا ٔمني إالج املتعلق بنظام الت
ات املهنيني والعامل املستقلني  99.15 داث نظام املعاشات اخلاص بف ٕ
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لعدول اصا ف يتعلق  شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش   .وا
ٔمني وقد مت إ  ٔن نظام الت ث  ة، ح صدار مجيع القرارات الوزارية التطبيق

ه، كام  ٔ الرشوع ف ذ وبد زي التنف ل  ٔسايس عن املرض قد د اري ا إالج
املتعلق بنظام  98.15بتطبيق القانون رمق  2.19.719مت ٕاصدار املرسوم رمق 

لقوابل واملروضني الطبيني سبة  ل ٔمني    . الت
ٔخرى اخلاصة هبذا الصنف يف مر ف تبقى النصوص ا لتنظميية ا

لني يف  اليا مبعية مجيع املتد قدمة سرتى النور عام قريب، ويتواصل  م
ات والفرقاء، تدارس النصوص  شاور مع الف عية ب ج دان امحلاية  م
ة والسائقني املهنيني واملفوضني القضائيني  التنظميية اخلاصة ببايق املهن، الص

ار ني والت ن السياح   .واملرشد
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ب ل التعق ٔ   .اللكمة لمك من 

شار السيد امحمد امحيدي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

شار السيد امحمد امحيدي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ٔن هذا املرشوع هذا الورش  دا ب ر، حنن نعمل ج فعال، السيد الوز
مك وبني وزا ة، مشرتك ب سائلمك ف هيم وزارة الص شغيل، وحنن  رة ال

تو  يل ج لكممت عن مرسوم القانون واملراسمي ا قي فعال  ٔن إالشاكل احلق

ري ذ من املقاولني  ة ٕاىل  ار، هناك الفال هبا واملسهتدفني هناك الت
ٔدراك ما الصناع التقليديني، ولكن يف  اتيني والصناع التقليديني وما  ا

قة ٔسف الشديد  حق امض، ل قى  ر، هاذ املرشوع ت ٔمر، السيد الوز ا
ش هاذ  ل صاحب اجلال  ت د ٔن هناك تعل امض، مع العمل ب قى  ت
ٔسف ميل تنقول  ليه، ولكن ل سهر  ادي يزنل واحلكومة  املرشوع هذا 
متع رو يف ا ذا ة، ت د احلا ر، وا لكم معاك، السيد الوز ٔسف ميل ت  ل

ٔظن ميكن  ىل ما  شوه  يل عند وهاذ اليش تنع ا إالشاكل ا املغريب، اح
لص وميش  ازع املواطن تيقول لو  ري يف املغرب، وزارة املالية ت شوه  تنع

ىل املواطن تتقول  يل تتفرق املا والضو وكذا كتزنل  شىك، املؤسسات ا
شىك لص واميش    . لو ميش 

يل كنقولو  قي ا ل إالشاكل احلق ه شوية د ٔن هاذ املرشوع هذا ف ب
يل  ظرو هاذ الناس ا ا ت يل اح ىل الناس ا رتو  ٔن تذا الغموض، 
ة  ىل هاذ الف ري  رو  ا تنذا ال، اح ادي جييو مستق يل  املسهتدفني ا
عي، ولكن  ج لص من عند الضامن  متيش وتتكوتزيي تت يل  القلي ا

ٔسف  ات، ل شف لمس ميشيو  ات يف ميل  شف لمس ميشيو  الشديد، 
ٔن الساكنري خمرس ٕاىل  ٓالت وكذا معط تيقول  ب ٔن ا ان  ٔح الب ا

شفى سواء  لمس مييش هذا  شوها، وميل  يل تيع ري ذ من املشالك ا
يل  اك اليش ا ا رجعنا  ٔخرى، ها اح ات ا شف ٔو حىت املس اكن معويم 

ل املالية وكذا، ميش  يل قلنا لمك د ، وذيك املواطن ا رندو  اد  لص 
ٔن  ش، معناه ب ش وال ما غيع ل ليش العملية يعمل هللا واش غيع ادي يد

قي   .اكن هناك ٕاشاكل حق
ان  يل تنعرفو يف بعض الب ة، ا ىل الص ٔمني  ٔن الت يل تنعرفو ب ا

ٔي صيدلية تتعطي لو ) la carte(تتكون عندك  شفى،  ٔي مس ليت  د
)la carte ( ٔ ٔكد من الهوية ب ن تيخص الرمق د واملسائل د ت

رو  يل تنذا لص، هاذ العامل ا د وتيعطي  املسائل، ولكن ميش 
ر، راه عندو  بو،  3000ىل املستقلني، السيد الوز يل تريحب يف ج درمه ا

لص؟  ش غي ادي جيرب هاذوك الفلوس  ل يف يش معلية فني  ٕاىل د
قي  ذيتوش بعني هذا ٕاشاكل حق ر، ٕاىل ما ا ، السيد الوز يل تنقول  ا

عتبار  شغيل، بعني  ىل وزارة ال ىل وزارة املالية،  رو  عتبار تتذا

ٔ هذه راه هاذ املرشوع هذا سيكون فاشال   .هاذ املس
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ه ٔصا واملعارصة، موضو  السؤال العارش لنفس الفريق، فريق ا
لقطاع " ٔطباء والعاملني  لتحفزيات املادية واملعنوية ل تفعيل نظام 

  ".الصحي
  .اللكمة لمك

شار السيد العريب احملريش   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
شارون،   السيدات والسادة املس

ر،   السيد الوز
علق  ليمك ت د السؤال  ا وا ة الربملان طرح سبق لنا يف هاذ ق
ن يف  ود جمند يل اكنو ج ٔطباء واملمرضات واملمرضني ا اك ا لتحفزيات 

شوفو  يل مازالني فهيا وبغينا  ل هاذ الفريوس وا ها د يل دوز ٔزمة ا هاذ ا
ر لها فني وصلت، السيد الوز ٓل د   .امل

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ىل السؤال لرد  ر،    .اللكمة لمك، السيد الوز

ر  ةالسيد وز   :الص
س   .شكرا السيد الرئ

شارون،   السيدات والسادة املس



شارن    2020 ٔكتوردورة  –مداوالت جملس املس

17 

ٔوىل  14 سمرب  29( 1442جامدى ا  )2020د

شار احملرتم،   السيد املس
شارية  ة مقاربة  ٔطرها الصحية، اعمتدت وزارة الص شجيع وحتفزي  فل

شور بتارخي  الل ٕاصدار م ر  4من  ٔسسة وتنظمي  2019فربا املتعلق مب
دة اج لوزارة، ومعال به مت عقد  عي  ج ات مع الفرقاء احلوار 

ة مبا فهيا  ن الص عيني جلرد ودراسة نقط امللف املطليب للك  ج
ٔطباء  ات، واجمتعت جلنة ا ٔسنان ولك الف ٔطباء والصياد وجرا ا ا
ت،  ٔولو الل شهر مارس يونيو املنرصم، ومت جرد املطالب وحتديد ا

ر مهنا   :نذ

-  ٔ ٔة ا ٔسايس اخلص هبي طباء والصياد وجرا مراجعة النظام ا

ٔسنان املشرتكة بني الوزارات؛  ا

ستداليل  - لرمق  هتا  ستداللية وبدا ٔرقام   509تغيري شبكة ا
 جبميع تعويضاته؛

دة يف قميها؛ - لز  مراجعة نظام التعويضات احلالية 

دة يف التعويض عن  - ارج إالطار والز ة  ني فوق در ٕاضافة درج
 التخصص؛

ح مج  - ٔطباء العامني التخصص بعد كذ م سنوات من  6يع ا
؛  املزاو

ة؛ - دة يف التعويض عن احلراسة إاللزام  الز

 تفعيل التعويض عن املردودية؛ -

دة والتعويض عن العمل يف املناطق النائية والصعبة  - تفعيل الز

 لولوج؛

ٔخطار املهنية وحوادث الشغل  - بلورة ٕاسرتاتيجية محلاية من ا
ٔخطار املهنية، وتوفري وٕاصدار قانون  امحلاية والسالمة الصحية من ا

ل املؤسسات الصحية مع حتسني ظروف  ٔمن العام دا امحلاية وا
 .العمل

ة  ة بصدد توزيع م ٔن وزارة الص ربمك  ٔ ٔخرى،  ة  صة اومن 
د"بـ هودات اليت بذلوها يف " 19- وف ىل ا ة  يف شطرن، حتفزيا ملهن الص

ة  ٔمام ىل املزيد من العطاء، مايش الصفوف ا ء وحهثم  ة هذا الو ملوا
يل يه رمسية ٔرقام ا ت، اكينة  ٔنرتن يل اكينة يف ا ٔرقام ا   .ذاك ا

ة مبختلف  ن الص ويف ٕاطار حتسني ظروف اشتغال كذ لك 
يني وٕاداريني وسن حتفزيات  ٔطباء وممرضني طبيني وتق ات من ا الف

هودات اليت يب اسب مع ا   .ذلوهنات
ٔن مايش  ٔساسية،  ق هذه املاكسب ا ة اليوم ترتافع لتحق فوزارة الص
ا تنعرفو النقص  كون، اح املشلك هو التحفزي اليوم خص هاذ التحفزي 
وتنعرفو املنظومة الصحية فني بغيناها متيش، وتنعرفو التغطية الصحية 

لها، وخص راهات د   :الشام وإال

ل إالصالح اجل - بة د  ذري؛املوا

سوية لك امللفات العالقة خبصوص الوضعية إالدارية للك  - إالرساع ب
 املوظفني؛

ٔة عن املردودية؛ - داث ماكف  ٕا

ٔخطار املهنية؛ - ىل الرفع من التعويض عن ا  العمل 

رشية؛ - ل حتفزي املوارد ال ٔ ديدة من  ٓليات   ٕارساء 

رشية الصحية وٕاخراج إالسرتاتيجية ا - ابعة حتديث املوارد ال لوطنية م
 لتكون املسمتر؛

ة والسالمة يف العمل - لص مج وطين  ر  .وضع 
راهات لكها اليت تعرفها املنظومة،  اوز هذه إال راهن الوزارة لت كام 
ٔزق هذا، وتزنيل  رج لهاذ امل ة الصحية، هو ا د نظام الوظيفة العموم اع

ٔسسة احلوار القطاعي يف هاذ ا مج الطيب اجلهوي وم   .ال هذاالرب
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

س   .اللكمة لمك اليس العريب، السيد الرئ

شار السيد العريب احملريش   :املس
لمك القمي ىل اجلواب د ر،    .شكرا، السيد الوز

ة عند  يل مطرو ٔسئ ا ل ا شوف اجلدو د قة كنت ت يف احلق
ر،  ت، السيد الوز لهيا، ويف  15عندمك اليوم، ولق اوبو  يل غت سؤال ا

ني  ٔسئ تي قة السادة الربملانيني ميل رؤساء الفرق ميل طرحو هاذ ا احلق
ٔزمة  ل الربملانيني هباذ القطاع احليوي وهباذ ا ل الربملان ود م د ه ٔن  ب

يل  د ا وف ل  اللمك تنورو الرٔي العام د شوها املغاربة، وبغاو من  تيع

م هاذ اليشا   .لوطين 
نا وزارة  ٔزمة لق قة يف هاذ ا ٔن يف احلق ر،  وتنحييومك، السيد الوز

لية ا ة ووزارة ا ن  الص يل اك ارضة يف الوقت ا شتغل و يه ليل هنار ت
ل  د النوع د شو وا يل تيع يل معمك، ا ل احلكومة ا ٔعضاء د بعض ا

امهشاي هنائيا ال ق يل الكسل وامخلول ما شف ٔثناء اجلاحئة، وا ل اجلاحئة وال 
ٔعضاء احلكومة ما تنعرفومهش  ل  لبية د ٔ ا كربملانيني ا ٓن اح قة ا يف احلق
د  قة تتقومو بوا مك يف احلق ٔ ر،  هنائيا، ولهذا بغيت حنييمك، السيد الوز

ايئ بري واست هود    .ا
ر،    السيد الوز

ا ها ا سبق لنا وطرح الش اح ، بغيت  ل كذ ذ السؤال د
امه يف الصفوف  ٔن شف ٔطباء؟  ل ا ل هاذ املمرضني ود التحفزيات د
ٔهنم ما  ستحقو التحفزيات وستحقو التعويضات  امه  ة، شف ٔمام ا

د ما استافدو من ) week-end(استافدو ال من  ٔ ت وا ال من الس
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ا ليل ينعسو مع وليداهتم، اكنو دامئا  رضن، واىل العطل، ما استافدو من ا
ىل  ر، وغيعوضهم  ٔطباء، السيد الوز د غينصف هذوك ا اكن يش وا
يت يف هاذ الفرتة قلي  ب وزيه وج ٔنت طب ٔن  ٔنتوما  ٔزمة هوما  هاذ ا
لكفاءة  ل هاذ املر ولكن  ٔزمة، ولكن استطعت رمغ الق د يل فهيا ا ا

د ا ش حتققو وا ر،  لمك استطعتو، السيد الوز ل املطالب د ة د مو
ا لمك لمك، فهن ىل الطاو د ائية  ة ومستع واست يل اكنت مل   .ا

ر، كام درتو هاذ اخلطوات وجسلتو  امك، السيد الوز ولكن بغيت نرت
ة  مو د ا مك وا شهد لمك هبا التارخي، بغينامك وبغيت نلمتس م بارن  نقط 

ل املمرضات واملمرضني دارو التكون ني، وهاذ املمرضات  د ل سن د
ر هاذ البصمة وختلهيا  ر، فني تد ان الوقت، السيد الوز واملمرضني 
ل التكون، ووالو  ني د لتارخي وستافدو مهنا ذاك املمرضني دارو سن

سويو هلم الوضعية، وما  ل  ة د ٔمس احلا ن، هوما يف  فامهني القطاع مز
لهي لو  ر، غتب ش، السيد الوز   .متنظ

ال  اين من طرف  ح ا ىل التلق وبغيت يف اخلتام هنين املغاربة 
  . امل هللا ينرصو

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

دود    .ثواين ٕاىل بغيتو 15يف 

ة ر الص   :السيد وز
ني راه يف احملطة  ل ذوي السن ٔن هاذ امللف د ش نقول  ري  ال 

ا ليه و لو، مت االتفاق  رية د ٔ ية دغية دغية ٕان ا ٔجرٔة تق كون  دي 
  .شاء هللا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

لشغل، املوضوع  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو السؤال احلادي عرش 
ورو" ء  ة الربوتوول الصحي ملاكحفة و   ".جنا

  .تفضيل

اء الكساب شارة السيدة ر   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
ٔو مدى مسامهة الربوتوول العال يف التكفل سائل ة  مك حول جنا

ء  د"ملصابني يف احلد من و   .ملغرب" 19- وف
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر لسيد الوز   .اللكمة 

ة ر الص   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارون،   السيدات والسادة املس
شارة احملرتمة،   السيدة املس

ء  د"فو الل " 19-وف رب الرتاب الوطين  شار واسع  عرف ان
ود احلجر الصحي والرتا  لرفع الرسيع لق رية، وذ نظرا  ٔ ٔسابيع ا ا

رتام الوسائل الوقائية   .امللحوظ يف ا
ٔوىل مايش الثانية،  ة ا ٔن املغرب مازال اليوم موجود يف املو شري ٕاىل 

ال ي  ة الثانية، فه لبية تيقولو املو ٔ ث ا ذ مارس، ح ٔوىل م ة ا ه املو
ة  ات احلاالت الواردة، البؤر العائلية، البؤر املهنية والصناعية واملو مو

  .الناجتة عن رفع احلجر الصحي
لجنة العلمية  شاور مع ا ة، ب فعىل ضوء ذ قامت وزارة الص
لني، قامت بتحيني إالسرتاتيجية  وبتعاون وثيق مع خمتلف املتد

ٔساسينيوالربوتوول الصح سطري هدفني  الل    :ي املعمتد، وذ من 
ٔول؟ يل  ٔشنو هو الهدف ا شار الفريوس، وهذا هو ا التقليل من ان

  معروف؛
ٔن تنعرفو الهشاشة  لمنظومة الصحية،  ابة  ٔفضل است ٔمني  نيا، ت

هيا  ش ميكن  كون عندها القدرة  التايل خصنا  ل املنظومة الصحية، ف د
ه هاذ اجل د توا شيطة وتفادي تصا احئة، والس بعد ارتفاع احلاالت ال

االت املتوسطة واخلطرية  ل ٔرسة العالج  الل التوفري الاكيف  ات من  الوف
ة،  د التطور، كنا اواحلر صة مبصاحل إالنعاش والعناية املركزة، واكن وا

د الربوتوول من بعد املر د ل يف وقت احلجر الصحي اكن عند وا
ىل هاذ الربوتوول، ومن بعد اكنت  التدرجي الصحي بدينا كرنفعو يدينا 
نتاكسة ولينا  ن معينة، من بعد  ٔما شيطة يف  ركزي مجيع احلاالت ال
ل احلاالت  ل الطاقة إاليوائية د شوفو احلاالت اخلطرية، فمت التوسعة د ت

ىل امل يل يقدر حيصل  لضغط ا ا  رق ا و اق ة اس   .ؤسسات الصحيةاحلر
قة مايش ما وقعش الضغط،  ، وقع الضغط يف احلق ورمغ الضغط كذ
شلك مقلق، فٕان احلا  ٔطقم العام  ات وا شف ىل املس ورمغ الضغط 
ول،  ديد من ا ة انتاكسة، كام حصل يف  ئية مل تصل اليوم ٕاىل در الو

ملصابني وخمالطهيم و  ث مازالت املنظومة الصحية تتكفل  فق ح
احئة  شارية امللكفة بتدبري  س لجنة العلمية  ٔقرهتا ا الربوتووالت اليت 

د" ىل ضوء العديد من "19-وف شلك لكي وجزيئ  هنا  ، واليت مت حتي
ٔشنو هوما هاذ املعطيات؟    املعطيات، 

د؛ - ورو املست   تطور املعرفة العلمية لفريوس 

اء الصادرة عن  - ولية اكملنظمة التوصيات املتعلقة هبذا ا املنظامت ا
ة؛ لص  العاملية 

؛ - د ببالد ئية لكوف  ومؤرشات احلاالت الو
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ٔحباث امليدانية -  .وكذ نتاجئ ا

لفريوس،  ت  داد إالصا ٔ لرمغ من الزتايد املضطرد يف  وهكذا، و
ك يبقى مستقرا يف  ٔسابيع، مقارنة مبعدل  %1.7فٕان معدل الف دة  ذ  م

ك العاملي ا دود الف ٔن املقارنة  ،%2.7ي هو يف  كام ينضاف ٕاىل ذ 
ىل  ٔمهية إالبقاء  ول اليت مل تعمتد هذا الربوتوول تبني  مع بعض ا
اليا  ي يضم  ة وجرٔة وا ا ش ياره وٕاقراره  ي مت اخ الربوتوول ا

)l’Hydroxychloroquine (و)Sulfate de chloroquine (
ٔخرى و ) l’Azithromycine(ٕالضافة  ٔدوية واملمكالت ا بعض ا

اسب يف  د م حسب الظروف،  فالربوتوول الصحي احلايل يظل 

م القادمة ٔ   .انتظار انطالق التطعمي ضد الفريوس يف ا
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

سة، تفضيل ، السيدة الرئ   .اللكمة 

شارة    :ر حلرش السيدةاملس
  .شكرا سيدي
رشكرا السيد ا   .لوز

وها  يل اعطيتوها واش بن ر، هذه املعطيات ا قة، السيد الوز يف احلق
لمية اليت  ىل مستوى الوزارة؟ ٕاذا اكنت هناك دراسة  لمية  ىل دراسة 
اره  ي قام به املغرب، واخ ة هذا الربوتوول الصحي ا ا مي لن اكن فهيا تق

كن معمت ارته مل  يل اخ ول ا ل ا ة د امة، ٕاذا اكنت ٔنه ومجمو دا بصفة 
لشعب املغريب ٔن توافو هبا مكمثلني  متىن  راسة ف   .هناك ا

ع،  س هناك ت ٔنه ل اوب مع املرىض هو  لت سبة  ل ٓن ما نالحظه  ا
يل  واء ا ع وغياب كذ  س هناك ت كتعطى وصفة لبعض املرىض، ل

يل كنلقاوه  ٔنواع هو يف الربوتوول يف الصيدليات، اليشء ا وهو بعض ا
ل املغاربة، وهذا يشء  لقدرة الرشائية د سبة  ل مثن  ٔدوية الغالية ا ل ا د
قص،  عه وٕاال سيكون العمل  ٔطراف امللكفة هبذا لت لجنة وا يل خص ا ا
ني ما  لو املرافقني وال املصاح د هو والعائ د ٔ ٔن نطلب من  نا  يف ميك

كون  الطني، وال  هلم واحلا سمهيم ا لمرض د ع عن قرب  هناك ت
ىل املستوى البيداغو  ٔنه  يعاديو الناس،  يخرجو  يل ميكن  هلم، وا د
ٔنه بعض الناس من  مترض والحظنا  ٔن الناس  كن هناك معل،  مل 
لعكس يف عوض ما   ، كورو ٔهنم مراض  املسؤولني السياسيني خيفون 

ٔنه مر  ش يوريو ب لهيا    .ض ال خيتاريعلنو 
ك لوه  س يل ميكن لنا  ا ا سبة لنا اح يل و ل ور ا نفدرالية هو ا

لها ف خيص  ٔطقم د ة لكها جبميع ا ل الص ، الشغي د قامت به الشغي
اء وتصنيف  كوش است ٔنه ما  مك  يل كنطلبو م ء، وا ة هذا الو موا

سبة لنا ل كون، و ادي  يل  لعالوات ا سبة  يل ميكن  ل كذ يشء ا
لو الشعب املغريب جلشع د ٔهنك  ٔنه القطاع اخلاص  : لنا نقولوه لمك هو 

ٔهنا ميشيو لها  ات  لمص يف  ات،  تربات، الصيدليات وكذ املص ا
ٕالنعاش؟ حشال من  ٔطباء ملكفني  د ويه ما عندهاش ا وف مرىض 

ٔخصائيني يف إالنعاش يف ا ل إالنعاش  ن د ب اك ملغرب؟ هذه من طب
  .ة

ٓن لكنا  ٔن ا يل بغيت نقول لمك ب ر، ا ٔخرى، السيد الوز ة   -من 
ة  مو سق ا ٔخ م لكم ا ىل  -و يتلكمو  ٔن الشعب املغريب ولك الفرق 

اصة  لسة  كون  ٔن  مك ويف ٕاطار احلق يف املعلومة  لقاح، نطلب م ا
  .لقاح

  ..صايف

سالسيد    :اجللسة رئ
ى  هت روشكرا، ا   .الوقت ما عند ما ند

ه  ٔصا واملعارصة، موضو رفض "السؤال الثاين عرش لفريق ا
ة ال املرىض وٕاجراء العمليات اجلراح ات استق شف   ".املس

ٔراد، تفضل   . السؤال لمك ملن 
س   .تفضل السيد الرئ

شار    :عبد الرحمي المكييل السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ
ر   .شكرا السيد الوز

رة، الس    يدة الوز
شارون،    السادة املس

شارات،   السيدات املس
ر،   السيد الوز

ة  ٔمراض مزم ٔصبح املصابون ب ورو ببالد  احئة  شار  ذ ان م
الق  ب ٕا س ة  ق ة حق شون معا ة يع لعمليات اجلراح واحملتاجون 
ر، عن إالجراءات  سائلمك، السيد الوز ا  ات يف وجوههم،  شف املس

ذ   .ةاملت
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر   .اللكمة لمك السيد الوز

ة ر الص   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ة  دماهتا املو ىل تقدمي  افظت  ة  ٔن وزارة الص بغيت نقول هو 
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ذ بداية اجلاحئة وت ما قول يل الص.. (لمواطنني لك مؤسساهتا الصحية م
د الكاممة ش ح ة ).. تقول دماهتا املو ىل تقدمي  افظت  ة  وزارة الص

ٔي انقطاع يف عروض  لمواطنني لك مؤسساهتا الصحية، اليت مل تعرف 
ري  شفاء  س ة و اء معليات اجلرا ست اية الطبية،  العالج والر

ا  س ٔن بعض اخلدمات املقدمة عرفت اخنفاضا  لام  لني،  ب املستع س
شار بعض  ادة ان ب ٕا س ٔيضا  احلجر الصحي وق توافد املرىض، لكن 

دات  ٔطر الصحية لتعزز و د"ا   ". 19- وف
ديد ٕاضافة ٕاىل  لق مسار  ىل  ويف هذا إالطار معلت الوزارة 

ل  عتيادي دا لتكفل حباالت إالصابة  72املسار  شفائية  مؤسسة اس
ستق دماهتا لفريوس، واسمترت مصاحل  الت يف تقدمي  ملستع ال 

لمواطنني بعد توفري اكفة رشوط السالمة والوقاية الرضوريتني يف هذه 
لمعطيات  ٔنه وفقا  ٔ نعطي بعض املعطيات،  ئية، حبيث  الظروف الو
دد  لغت  ململكة، ف شفائية  س املستقاة من خمتلف املصاحل 

ارج  شارات الطبية  د"س ال،  الل" 19- وف ريل املايض م ٔ شهر 
ه   189.000رمغ تدابري الطوارئ الصحية واحلجر الصحي، ما مجمو

شارة،  شفاء و 12.162اس ة، انطالقا من مصاحل  3020اس معلية جراح
الت   .املستع

ملراكز الصحية اليت وصل توفري  ة  ٔمراض املزم اميل ا ع  كام مت ت
هتم ا ة  ٔساسية هلم ومراق ٔدوية ا    .ا

ع املرىض يف مجيع املراكز  شارات الطبية لت س ٔن  ر كذ  ونذ
ىل  دة  شارة وا ىل يف اس ي يت لشلك املعتاد، وا الصحية اسمترت 

ٔقل للك مريض لك  الل هذه الفرتة تعزز املراكز  3ا ٔشهر، وقد مت 

ٔكرث من  ٔن  ر  ر  د لتكفل بداء السكري، و  %80ٔدوية الالزمة 
ٔدوية  من اهتم من ا اج ل  %100مرىض السكري تلقوا ما يغطي  د

سولني، ما بني  ٔ زيد عن  %80و %70ا ٔقراص ملدة  ل ا ٔشهر،  3د

ثال ٕالجراءات  3من شهرن ٕاىل  م ب  س ٔشهر، وذ حتسبا لغياهبم 

ملراكز الصحية لمرىض  د البدين    .التبا
ات اجلامع  شف سبة لشباكت املس ل ية وإالقلميية فٕان التكفل ٔما 

سبة    %.100حلاالت املستع مت ب
م يف املراكز اجلهوية  ٔمراض الرسطان فمت التكفل بعال سبة  ل

ة وعيا مهنا بضامن . اصة لعالج الرسطان ٔن وزارة الص وجتدر إالشارة 
شىت الوسائل ٕاىل مراكز العالج  سري ولوج هاذ املرىض  اسمترار العالج ت

مج العال مجليع املرىض مبن فهيم املرىض  هلم، سيق الرب كام مت تعزز ت
جمه  ر ي حيتاج  ملرىض ا اجلدد وكذ االتصال الهاتفي الشخيص 

ل ك   .العال ٕاىل 
الج الرسطان، وذ بتوفري  سيق نقل املرىض ٕاىل مراكز  كام مت ت

سيارات إالسعاف  زويد هؤالء املرىض  ك و لوجس وتعزز وسائل ا
د"الوقاية من  د " 19- وف ٔن خصهم وا لول الكحويل لهاذ املرىض،  لم

هلم هابطة ة د ٔنه املنا ٔكرث    .العناية 
ا مؤسسات  عي، واليت تقد شطة ذات طابع نفيس اج ٔ سبة ل ل و
دمات  ل د الوسائل الرمقية  عي، فقد مت اع ج ٔهيل النفيس  ادة الت ٕا

عية عن بعدالنفسية    .ج
  .وشكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ٔصا واملعارصة،  طبعا امسح ) Ah oui(السؤال الثاين عرش لفريق ا

و، حساب يل ر دوز وق ري شفت الوز   .اله تفضل.. يل، عندك احلق، 

شار    :عبد الرحمي المكييل السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ
اتشكرا، السيد ال ىل اجلواب وإاليضا ر،    . وز

بري  هود  د ا ٔنك بذلتو وا ر،  ك، السيد الوز شكوش ف ا ما ك اح
هودات  ىل ا شكرمك وشكر الطامق الطيب واملمرضني واملمرضات  وبغيت 
اشهتا، وشكرو  يل  د واملشالك ا وف ل  يل قامو هبا يف هاذ املرض د ا

ٔو من قريب، يل بذلو  لك من سامه من بعيد  مع الساكن ومع املغاربة لكهم ا
هود د ا   .وا

ر،    السيد الوز
رشيد،  ل  ي د لس الب س ا رئ  ٔ شوفو هاذ الناس هاذو،  ا ك اح
منشيو  ا  ٔودي اح شتيك تيقول   يل ت يل تتجي عندي وا الناس ا
ا د يف  ٔودي اح يقول  اوب معنا،  يل يت لصبيطار وما كنلقاوش ا

س فقراء، ال ش، وهاذو  رو لمك العمليات ما ميك ش لنا ند د، ما ميك كوف
يل دارهتا  لصبيطارات ا ادي ميشيو ٕاذا ما مشاوش  ني فني  ضعفاء حمتا

ش فهيا يل كتع برية ا ن مشالك  ؟ اليوم اك و   .هلم ا
رشيد، عند تقريبا  ر، عند يف مدينة  ا اليوم، السيد الوز اح

ه سمة 600.000 ل ) à raison(رسر، يعين  45، عند صبيطار ف د
ن  13.600 د، ٕاذن اك ىل رسر وا ٔرسة  10مىش هذاك املواطن 

ا تتو عند تقريبا  يجيو  15لوالدة، واح يل  امرٔة تقريبا يف اليوم، هاذو ا
ىل  ة تتويل  24خصنا  ٔرسة و 10، يعين 30سا ذو ا تتفرش يف  20يا

ن ه ٔرض، اك يل تيجيو ا يل كتعاين مهنا املدينة، والعياالت ا اذ املشالك ا
يجيو من الاكرة، هاذ  يجيو من مجعة فوو، وال  د السوامل وال  ٔ ال من  م

يجيو  يل  رشيد تيقول  خصك متيش ) l’hôpital(العياالت ا ل  د
ار  ليك سري  ش  ا ما قادي لسطات، ومن سطات تيقول  اح

يصبحو يف البيضاء، يعين يعانيو من هاذ املشالك هذه  يل   هاذ العياالت ا
ميوت  ٔما  برية،  د املشالك    . ٔما كمتوت يه املرٔة.. وا

ر، يف  بري، السيد الوز ن خصاص  شاي، اك ٔن الوقت ما اكي

ن  د اليوم اك اذو تقا يل ا يه ) Sécurité(املمرضات واملمرضني والناس ا
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ذة الب يل والت وا ىل املشلك ا يل بغات،  ر ا يل والت كتد ان ويه ا
، البناج  ش عند رشية، وقسم إالنعاش ما اكي ل املوارد ال ن د يل اك ا

ات اكينني  د، الطب ن وا دة  2اك دة داوها لسطات وو ات، و طب

ادي تقابل  ادي تقابل هذه،  رشيد، يك  ل  600.000بقات يف  د
ن عند ال  ارس، هاذي املواطنني، واك ٔشهر وحلد اليوم تيقولو  4ساكنري 

يق ش، ) l’IRM( ..لنا راه مازال  يل ما اكيناشاي، ما اكي دة لوازم ا
ن رمح الوا رشيد هللا  ل  د التفاتة لهذا إالقلمي د ك وا   .ونطلبو م

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س س، شكرا السيد الرئ   .شكرا السيد الرئ

ش   .نقطع الصوت ادي نضطر 
ه  زة "السؤال الثالث عرش لفريق العدا والتمنية، وموضو ٔ ق 

ورو هزة لعالج مرىض  ٔرسة ا   ".التنفس وا
س   .تفضل السيد الرئ

ٔندلويس ل ا شار السيد ن   :املس
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

زة التنفس  ٔ ذة الستدراك النقص يف  سؤالنا حول إالجراءات املت
صصة لعالج مرىض و  هزة ا ٔرسة ا د"ا   ".19-وف

سالسيد    :اجللسة رئ
ر لسيد الوز   .اللكمة 

رالسيد  ة وز   :الص
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
وائية،  رتازية اليت اختذهتا بالد واسمترار اليقظة ا رمغ التدابري 

ل متون ببعض ا شلك فٕان ضامن ا وازم والتجهزيات الطبية وشبه الطبية 
احئة  الل  تظمة  د"اكيف وبصفة م سبة " 19-وف ل بريا  شلك حتد 

ي وقع  ىل الضغط ا ٔمر  ٔنظمة الصحية حول العامل، ينطبق هذا ا مجليع ا

ات  شف شفائية واملس س ملراكز  ني  ٔوس ىل معلية الزتويد 
ٔن ربمك ب ٔ شلك امليدانية، و لت  ة قد تد ه يف هذا إالطار وزارة الص

رب ل    :مستع
ىل املستوى العاملي  - ٔوال، توفري التجهزيات الرضورية، رمغ ندرهتا 

ني وإالنعاش، سواء  ٔوس اصة  ٔرسة ومعدات  وق عرضها، من 
ذ بعني  ٔ ٔو إالقلميية، مع ا ٔو اجلهوية  شفائية اجلامعية  س ملراكز 

لغت يف مجموعها عتبار د ة تفيش الفريوس مبختلف اجلهات، ف  2140ر
رب اجلاري، ويه  تصف شهر دج دود م صطناعي ٕاىل  لتنفس  از 

ي مكن من  ب، اليشء ا ايل الصب ني  ٔوس طورة لضخ ا د م زة  ٔ

سترياد  1300تفادي  ذ شهر نونرب املايض، ومازالت معلية  وفاة م
شلك  ة والطلب؛ والتوزيع قامئة  تظم حسب احلا  م

ٔهيل شبكة السوائل الطبية ب - ات  20 ـت شفايئ مبختلف  مركز اس
 اململكة؛

ريب  - ناء و ني  10اق ٔوس ت ل لك من ) les citernes(خزا
ملراكز  ش، جوج  ل مبرا ن طف ة وا ات محمد اخلامس بطن شف مس

اس  دة، سيدي سعيد مبك شفائية اجلامعية بو شفى احلسن س ومس
شفايئ إالقلميي  س ين مالل، املركز  شفى اجلهوي ب ر، املس ٔاكد الثاين ب

شفى اجلهوي شفى  موالي يوسف بورزازات، املس ار البيضاء، املس
سال؛  إالقلميي مبوالي عبد هللا 

ٔشغال لرتيب  - ملراكز  7مواص كذ ا ديدة  صهارجي 
شفائية التالية ور، السعيدية، سيدي الربنويص احلي احلسين، الناظ: س

ني بـ  ٔوسي ات ا ريب مو ن مسيك، النوارص، و  3سيدي مومن، 
ش: ات شفى  - جبهة مرا ل، املس ن طف ٔنطايك، ا شفى ا ٓسفي، مس

شفى إالقلميي جبرسيف  دة، املس شفى الفارايب بو جرر، مس امليداين ب
شفى إالقلميي موالي عبد هللا شفى مدينة العيون، واملس ريا مبس ٔ سال و  

ديدة لتجهزي  رام صفقة  ٓخر  22يف انتظار استكامل مساطر ٕا مركز 
ات شفائيا هبذه املو   .اس

  .وشكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
  .شكرا

شار   .اللكمة لمك السيد املس

شار  ٔندلويس السيداملس ل ا   :ن
س   .شكرا السيد الرئ

ىل  ر،  ىل هذه املبادرة يف شكرا، السيد الوز ات، و هذه التوضي
ل  ات د ل الصهرجيات واملو ريا، التعممي د رش هبا  ست قة هذه  احلق
ٔن يمت تعمميها  ات، ومتىن  شف ىل مستوى العديد من املس ني  ٔوس ا
ي  ٔن املوضوع ا ململكة،  ات  شف ىل مجيع املس ىل مجيع املراكز و

ر، دث عنه، السيد الوز ٔمر يتعلق حبياة  نت ٔن ا اية اخلطورة،  هو يف 
ل، ولكن  س توفامه هللا عز و ل  االت د ل املواطنني، هناك  د
زة  ٔ دم وجود ا ٔو  ني  ٔوس دم وجود هاذ ا ل النقص و ب د س

ل التنفس إالصطناعي   .د
ٔسف كنلقاو  ر، مع ا ات، السيد الوز شف يف العديد من املس

س  ي د من إالنعاش وال يتوىف املواطنني  يقول ليك  ٕاما خيرج وا ناو، 
اية  ٔمر يف  التايل ا ٓخر حيتاج ٕاىل هذه املادة، ف شخص  ش نعوضوه 

ل الوزارة   .اخلطورة، وحيتاج تضافر اجلهود د
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يل عندي املعطيات  ل ا ال د ر، منوذج م نعطيمك فقط، السيد الوز
ل ٕام شفى القرب د ال، املس لو م ي هرض د ل ق زورن، تصورو الزم

د لـ  د لـ 13.000رسر وا منوذج هو رسر وا ٔ كنعطيك هاذ ا  ،
سبة ٕالقلمي احلسمية، عند  33.000 ل إالنعاش يف  12ل رسر د

د، فـ  وف ل  لمرىض د صص  ل ٕامزورن ا ل القرب د شفى د  12املس
  .للك مواطن 33.000سمة، مبعىن  400.000لساكنة تقدر بـ 

دا يف  بري  ن هناك خصاص  ٔن اك ر، ب نضيف ليمك، السيد الوز
ال هنا م ة من املستلزمات من ب  les masques haute: (مجمو

concentration ( ن اخلصاص يف ن خصاص، اك ل الرتكزي العايل، اك د
سبة  (les appareils)ذيك  اس  ل الق ل السكر، د اس د ل الق د

ني،  ٔوس ٔ بعض املواطنني ا ر، و ٔ، السيد الوز ٓن كنتفا كذ ا
ن حىت يف وسائل العمل  ٔنه اك يتصلو بيا يف الصباح،  وبعض املهنيني 

ٔطباء واملمرضني دوك  لمهنيني ا سبة  ل  )les combinaisons(ل د
لو  ا يد ٔح يضطرو  ستعملو،  يل ك يحتاجومه، دوك القفازات ا يل  ا

ياطات يف  ر، ح ٔمور حتتاج، السيد الوز التايل هاذ ا ٔدىن، ف دها ا
ايل ل استع   .ٕاىل تد

ٔرشمت يف  ر،  مك، السيد الوز ٔنه كنلمتسو م يل، ب ب د وغنخمت التعق
ٔو  ٔسابيع املق  ح غيبدا يف ا ٔن التلق ٔسئ ٕاىل  ة من ا اوب مع مجمو الت

ن تضارب يف  ٔن اك ، كنمتناو،  م املق ٔ املعطيات ولك مرة رمبا يف ا
متناو  ٔمر،  د الغموض يف هاذ ا ن وا ٔسابيع، اك ٔو ا م  ٔ سمعو يف ا ك

رخي حمدد لهذا املوضوع ن يش  د تعطيو لينا واش اك   .كون وا
  .وشكرا جزيال

سالسيد    :اجللسة رئ
  .شكرا

ٔعتقد يش  ر ف تبقى لمك من الوقت،  لسيد الوز   .ثواين 45اللكمة 

رو السيد  ة ز   :الص
ل  ٔ د ىل املس ش جناوب  ري بغيت نقول    ٔ)les 

respirateurs (ل إالنعاش يل كنا در مايش . واملسائل د املقاربة ا
القة لك مدينة خ لها، عندها  ٔرسة د كون عندها إالنعاش وا ص 

رشية والكفاءات ايل يه ىل حسب املوارد ال  املقاربة لكها اكنت كتدور 
ل إالنعاش ٔ د ر هاذ املس   . ادي تد

اله  ل راه اكن عند  رسر  697كنا راه كنعرفو يف املغرب ميل بدينا ق
ل إالنعاش، اليوم راه وصلنا  ل إالنعاش،  3000د ٔرسة د ل ا دة د وز

ادي ميكن  يل  بري، ولكن الطاقات والكفاءات ا د جمهود  هذا لكو راه وا
ٔمر، ر ا ىل املستوى اجلهوي ويكون  لها تد كون  متركز  د ا ن وا اك

يل هو  د التدبري ا   .ويوا
ل  ن مشلك د ملعدات، فٕان رمبا اك ل الزتويد  ٔ د ة املس ح ٔما من 

ش نعطيوها،  ة  يل اكف ات واملستلزمات ا ٔما عند مجيع احلاج الزتويد، 
لمغرب اكمل   .نوزعوها 

  .وشكرا

سالسيد    :لسةاجل  رئ
  .شكرا

ه  ستقاليل، وموضو لفريق  تعممي "ومنر ٕاىل السؤال الرابع عرش 
  ".نظام التغطية الصحية

  .تفضل

شار  ال املاكوي السيداملس   :ر
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارون،   السيدات والسادة املس

ر،    السيد الوز
ىل هاذ الو  لكم  ال امل  ش  ري هاذي تقريبا شهرن  رش الك

جزء من امحلاية  سبة مجليع املغاربة،  ل ل التغطية الصحية الشام  د
الل هاذ الشهرن ما مسعناش يش  ٔسف  ، مع ا عية يف بالد ج
ىل املستوى احلكويم،  دا  ري  ل هاذ الورش الك ادرة من املستوى د م

ش جنحو  مة  ة و ق ن استعدادات حق ٔنه اك يل تبني ب هاذ الورش، ا
ه ش جنحو ف ية  ني كفرتة زم دد ليه سن ال امل  ٔن    .اصة و

ال؟ ٓش كتخطط احلكومة فهاذ ا   ٕاذن بغينا نعرفو 
  .شكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
ر لسيد الوز   .اللكمة 

رالسيد  ة وز   :الص
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ت إالشارة يف ا ٔمني وج ٔن التصور العام ملوضوع تعممي الت لبداية ٕاىل 

رة تقدمي مرشوع قانون  ىل املرض قد مت التطرق ٕاليه يف مذ اري  إالج
  .2021املالية لسنة 

رب خطابه  ٔطلقها  ة لصاحب اجلال اليت  ت السام لتعل ذا  وتنف
ىل ورش ٕاصالح  ة  شتغل وزارة الص السايم مبناسبة عيد العرش، 

ال ات اخ لف دة الطبية  د"املعوزة الت نظام املسا RAMED)" رام
3
) ،

متع ات ا شمل اكفة ف اري عن املرض  ٔمني ٕاج   .ليعوض بت
ىل رٔسهم الواك الوطنية  سيق مع رشاكهئا، و اليا، بت تنكب الوزارة 
، وفقا  رسيع ورش تعممي التغطية الصحية الشام ىل  ٔمني الصحي،  لت

                                                 
3 Régime d'Assistance Médicale 
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ية دة الزم ٔج ددها اخلطاب السايم انطالقا من سنة  ل ، 2021اليت 
مج معل طموح  ر ٔمني الصحي يف هذا الصدد  لت لورت الواك الوطنية  ف

ٔوراشه ٔمه    :وشامل، 

علق مبنظومة التغطية الصحية  65.00مراجعة القانون رمق  - م
، ووضعت  ستوعب لك املتغريات اليت تفرضها املر املق ٔساسية، ل ا

لحكومة؛وزار  ٔمانة العامة  ى ا ٔن  ة مرشوع قانون يف هذا الش   ة الص

ستفادة من التغطية الصحية  - إالرساع يف توسيع جمال 
ٔمني  ٔنظمة الت ات املسهتدفة، وتقارب ومواءمة  يق الف ارية لتغطي  إالج
داث  ٔفق ٕا ية وإالدارية املرتبطة هبا، يف  ٓليات واملعايري التق الصحي وا

ات؛نظام مو  شمل مجيع الف   د 

ارية  - ظومة التغطية الصحية إالج كذ ٕاصالح متويل م
لني الرتابيني؛ ٔفق ٕارشاك الفا ٔساسية يف    ا

اليا، بغية اقرتاح التعديالت  - ات املعمتدة  مي س العال كام مت تق
لهيا؛ ا   املمكن ٕادرا

ٔكرث يف النفقات   - ل التحمك  ٔ مع الوقاية من  مج  ر ووضع 
ة وشجيع السلويات الصحية السلمية؛ال  عالج

سقة   - ة م الج  parcours coordonnés(ووضع مسارات 
des soins ( ات والتكفل هبا ومتويلها لني يف تقدمي العال د لك املتد سا

د؛ لمستف الل امللف الصحي الرمقي  ع وتبادل املعطيات من    ىل الت

ديدة - ذ ٕاسرتاتيجية  داد وتنف ٔدوية  كام مت ٕا اكليف ا لسداد 

س واء اجلن شجيع ا الها مع  ٓ  .وتقليص 

 ، ولٕالستعداد كذ لتوسيع جمال التغطية الصحية الشام ببالد
داد وتفعيل خمطط ٕاسرتاتيجي لتحسني جودة  ىل ٕا ة معلت  وزارة الص

ر مهنا ت حمددة نذ ٔولو ىل  الشتغال  اية الصحية    : الر

ىل رفع قدرات املنظومة ا - الوة  لتعامل،  دادها  لصحية وٕا
الل  ٔوبئة واجلواحئ، وذ من  عتيادية مع ا اية الصحية  دمات الر
ناء لوازم العمل  ة واق تربات البيولوج شفائية وا س ٔهيل املؤسسات  ت
ٔطقم الصحية وشجيع الرشااكت والتعاون مع الهيئات  كون ا الرضورية و

رشية؛املنتخبة لسد اخلصاص ا ري يف املوارد ال  لك

ملواطن - لتكفل  ديدة وشام  ىل مقاربة  يف مر  شتغال 
ملراكز الصحية، وهو نظام  ديد  الل العمل بنظام  ة من  طب "جتري

ٔرسة ات؛" ا شف ىل املس ف الضغط  ملرىض وختف  لتكفل 

راهات اليت تعرفها اع - اوز هاذ إال ة لت راهن وزارة الص د و
مج الطيب اجلهوي ة الصحية والرب   .نظام الوظيفة العموم

  .وشكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
  .شكرا

ر ىل جواب السيد الوز ب  لتعق س،    .اللكمة لمك، السيد الرئ

شار  ال املاكوي السيداملس   :ر
ر   .شكرا السيد الوز

يل  مة، لك هاذ إالجراءات ا يل  لمك ا ٔجوبة د دا ل اسمتعت ج
ل املسامهة لكم  ٔ كون واقعية وتنفذ من  مة، وخصها  ٔساسية و لهيا  تو 

ش يل فهيا الرؤية إالسرتاجتية  ، ولكن ما  يف هاذ التغطية الصحية الشام
لكمتو  ٔنه  شمل مجيع القضا املرتبطة هباذ الورش هذا،  يل ك والعامة ا

ة والواك د يل كتقومو بيه يف قطاع الص ٔمني ىل ذاك اليش ا ل الت
ه  ٔو التغطية الصحية الشام ف ىل املرض  ٔمني  الصحي، ولكن قطاع الت
شغيل،  ٔنتوما، فهيا وزارة املالية، فهيا وزارة ال لني، فهيا  ل املتد دد د

ن د ري املستف ات كثرية معنية ومن    .فهيا قطا
يل اعطيتو م لمك، حىت اجلواب ا الل اجلواب د ن يل من  ذ اكينني 

ٔو  رسيع  ٔننا بصدد  ىل املهنيني،  ل إالجراءات  د العدد د قليل يف وا

ىل التغطية الصحية  الل سنوات، نتلكمو  ذه  ذ ما مل يمت تنف حماو تنف
ل املهنيني هاذي حشال وه ظروها، وتدار قانون يفو د ي وبقا  2017ما 

رو ٔخر، د بنفس الطريقة تقريبا رمبا بغيتو حتاولو تد ٔكرث،  ت ة  د الرس وا
ال هاذ املشاريع وال هاذ  يل  كون فهيا ذاك اليش ا ش  اد ولكن ما 
د  ٔنه يف غياب وا ٔ نتخوف  يل فاتت،  إالجراءات فشلت يف املرة ا
يل  ٔشنو يه ا شوفو  ش  لقوانني اكم توضع  الرؤية مشولية كتتعلق 

ٔشنو يه ا ادية تبقى،  يل  ٔشنو يه ا ادي تضاف ٕاىل ادية تعدل،  يل 
لو  لو وال يف البداية د ة د يبا لكم يف ا ، وٕان اكن قانون املالية  ري ذ
لو؟ واش مطروح  متويل د ساءل فني هو ا ىل هاذ الورش هذا، ولكن ن
ل هاذ  ىل املستوى التدبري د متويل  ل ا ٔشنو درتو يف العملية د اليوم؟ 

رها ادي يد يل  ىل مستوى الضبط، الواك راه املنظومة؟ شكون ا ؟ 
ش تقوى يف  (l’ANAM)اكينة دا  ن يش ٕاجراءات  ولكن واش اك

لها؟   العمل د
ر، ولكن  ليه، السيد الوز لكمت  ىل مستوى العرض الصحي، 
د العرض حصي  كون وا مايش هباذ الشلك، العرض الصحي خصو 

ىل بعض اجلهات  لكمو  ذ قليل بعض إالخوة  ال حبال بين شامل، م م
شفائية، هاذوا راه من بني  مالل وال الرشيدية وال هذا وال املراكز إالس
ش  ، ٕاىل ما اك ىل تغطية حصية شام ىل كنا كنقلبو  ٔساسية ا ٔشياء ا ا
اصة قادرة  ة  ات العموم شف عرض حصي يف املستوى، واكنو هاذ املس

د ال  كون وا ش ميكن  رة و ج الفو ش ت ش ميكن حىت يه  تعامل 
ادي  يل لكهم  ا لهاذ املواطنني ا يل غتقد ىل اخلدمات ا مع بناء  ذ ا

ش جنحو يف هاذ الورش هذا اد ات، ما  شف   .يوليو ميشيو لهاذ املس
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ر، مايش  مك، السيد الوز سناو م يل كن ٕاذن الرؤية الشام يه ا
دا  مة  يل يه  لهيا ا لكمتو  يل  فذ، ولكن فقط إالجراءات ا وخصها ت

ل هاذ الورش  -كنظن  -ما كرتقاش  ل القوة إالسرتاتيجية د ملستوى د

ال امل ليه  لكم  يل    .هذا ا
  .شكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
  . شكرا، شكرا

ٔعتقد ما بقا لكش.. ٓخر ر،    . ما بقا لكش، السيد الوز
ل ٔيضا، د ستقاليل  لفريق  الفريق  ٓخر سؤال يف هذا القطاع، 

ه  ٔطر الطبية وشبه الطبية لوزارة "ستقاليل، موضو رضورة حتفزي ا
ة   ".الص

  .تفضل

شار  ال املاكوي السيداملس   :ر
ٔول، السيد  لسؤال ا السؤال الثاين املتعلق دامئا، املرتبط طبعا 
ىل العرض  لكمت  رشية، طبعا فاش  ملوارد ال ر، هو املتعلق  الوز

ه ٔسايس ف ٔدوية،  الصحي  ىل التجهزيات، ا لهيا  لكمنا  ات،  شف املس
ٔسايس يف املنظومة الصحية  ، ولكن العنرص ا ري ذ ت ٕاىل  البنا

ٔسايس رشية، هو العنرص ا لغد هو املوارد ال سبة  ل ليوم و سبة    .ل
رشية  يل كمتكن هاذ املوارد ال ىل التحفزيات ا ساءلو اليوم  لتايل كن و

ل القط ىل د لني  اصة وحنن مق ٔحسن الظروف، و شتغل يف  ش  اع 
ح  ل التلق ن هاذ اليش د ال، اك ري مستع ٔوراش و ل ا د العدد د وا

، مث ما ن  ري ذ الل هاذ الفرتة هاذي هوما  ٕاىل  ٔهنم اكنو يعين  ساوش 
ٔولني ضد هاذ اجلاحئة   .ا

ٔي ذ قليل  لكمتو م ىل إالجراءات العملية،  ساءل  ضا، السيد ون
ل إالجناز  ت د ٔمور، ولكن نقصها التوق ل ا د العدد د ىل وا ر،  الوز

لها   .د
  .شكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
ر لسيد الوز   .اللكمة 

رالسيد  ة وز   :الص
سبة  ل ٔن  ٔ كنظن ب ىل السؤال،  ٔجوبة و كرار يف ا كون  ادي 

ل ال  ٔجرٔة د ا يف ا ل التحفزي، اح ٔ د الغ لمس تحفزي، اليوم ترصفت م
ىل  يل غيتعطى  ٔشطر 2وختصص هذاك املبلغ ا ل ا   :د

دامني  ا  ٔول اح ٓخر السنة، الشطر ا اذ يف هاذ  ٔول غيت الشطر ا
ت  لواحئ، وهذا بغيت جناوب ن ىل حسب ا لو كنرصفوه  ٔجرٔة د يف ا
يل ما  ن ا د ن يش و ٔن اك د السؤال اكن تطرح،  ىل وا

ا كنا اكنت ستفدوش التايل اح ستافدو، ف ش و دام يل ما  اي، ا
ىل مجيع الرشاكء  ادي تعرض  لواحئ  ٔن ا ش  شارية،  د املقاربة  وا
د  كون وا رتاض خص  هلم، ٕاىل اكن ا ل الرٔي د ادي يمت البت د و

)la réclamation ( ميكن لها ة الوزارة  د الشاكية، وذيك السا وا
ل   .تد

التايل ن فهيا حىت  ف يل توصلت هبا الوزارة ما اك لواحئ ا اليوم مجيع ا
رتاض ادي . يش ا وي و ىل مستوى  ٔجرٔة د كتدار  التايل ا ف

ة  يل يه معوم لمؤسسات ا سبة  ل يترصفو هاذ املبالغ املالية، يعين حىت 

هلم، كنض يبدلو املزيانيات د شفائية اجلامعية راه بداو  س خو اكملراكز 
لها ٔجرٔة د ش مت ا ة    .فهيم املبالغ إالضاف

ل  ة د ملن اله  يل تعلق  لتحفزي ا دها  ٔ بو ش هاذ املس ما اكي
ل هاذ الشغي الصحية، وذاك  ملسار د يتعلق  د، ولكن التحفزي  وف
ٔن التغطية الصحية الشام ما ميكن لهاش  الش كنتلكمو اليوم  اليش 

ذرية كون ٕاىل ما اك ل املنظومة الصحية بطريقة  د إالصالح د ش وا
لني يف هاذ  رشعو يف هاذ العمل مع مجيع املتد ا ك التايل اح ومعيقة، ف
ش املنظومة  ش ينجح هاذ الورش هذا، ٕاىل ما اك ٔن ما ميك ٔمر هذا،  ا
اول ما  ي ة، و لعاملني يف الص سبة  ل الصحية عندها نظام وظيفي 

يل يبقاش الفرق  د ا بني القطاع اخلاص والقطاع العمويم، تيويل نظام وا
وية دم املواطن يف لك ماكن مبقاربة    .ي

د  يعطينا وا كون  يل ميكن لو  نيا، خص والبد نظام معلومايت ا

ل  ة وتطور د ا د الن كون وا ش  يل ميكن لنا نعملو هبا  ٔدوات ا ا
  .العمل يف املنظومة الصحية

، املقاربة ما بني القطاع العام والقطاع اخلاص ك لثا، ذ
)partenariat public- privé ( حىت هو)c’est un élément 

fondamental ( ل املنظومة الصحية ل التصور د ٔ د كذ حىت املس
ر  ادي تد يل  وية ا ىل املستوى اجلهوي، واش غيكونو واكالت 

ٔشنو العالقة ما بني املراك ٔمر؟  شفائية اجلامعية واملراكز ا ز إالس
دات  هلم يف وا ٔخرى؟ التجمع د شفائية ا  groupement(إالس

hospitalier de territoire ( رشاكة مع هذا لكو معل اليوم كنعملو به 
ل التعممي  ش ينجح النظام د ٔن ما ميك ة  ا ٔن عند ق لني،  مجيع املتد

ل التغطية الصحية بدون هاذ إالصال ادي د ات  ات، ويف هاذ إالصال
ل  لنقص د سبة  ل ن حىت  يل اك ساؤالت ا ىل مجيع ال ميكن لها جتاوبنا 
رو لك مركز  يل غند التايل هاذ املقاربة اجلهوية ا رشية، ف املوارد ال

كون مالءمة ما ادي  ىل مستوى اجلهوي  كون  شفايئ و بني  اس
التايل  ية اخلصاص اجلهوي والتكون، ف د املدة زم ادي خيصنا والبد وا

ٔهداف  ش ميكن لنا حنققو ا لهيا، نصربو فهيا  يل خصنا لكنا نتفامهو  ا
شودة   .امل
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سالسيد    :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

س   .اللكمة لمك السيد الرئ

شار  ال املاكوياملس   :السيد ر
ر   .شكرا السيد الوز

يل عند مع احل ر، فعال دا املشلك ا كومة هو هذا، السيد الوز
ش  فذش وما اكي ي ن، املشلك ما  يل كتقولو راه مز كتقول ذاك اليش ا

رجع لهاذ النقطة نعاود نتلكم  ٔنين  ٔسف  ية، م د اجلدو زم عندو وا

اص  ٔسايس  ن، نظام  ذ قليل مز ليه م لكمتو  يل  لهيا، هاذ اليش ا
ة، التكون املسمت سبة لقطاع الص ر، التحفزيات املادية، التعويضات ل

مة، ولكن احلوار  ٔوراش  ، هاذي  ري ذ ٔخطار املهنية ٕاىل  ىل ا
ل القطاع  ، فاش كنتلكمو مع املوظفني د ي ليه ق لكمتو  عي  ج
عدم ولكن ضعيف  عي مايش م ج عي، احلوار  ج لحوار  سبة  ل

ش لو .. دا، وما اكي ات د ر   . ال تنفذ، هذا ٕاشاكلا
ليه مايش فقط مادي، حىت ظروف العمل  يل كنتلكمو  والتحفزي ا
د  لهيم وا ردو لها البال، هاذ الناس اكن  مة خصنا  ل املهنيني  د
ٔشاروا  ن ضغط مازال مسمتر، بعض إالخوان  بري هاذ السنة، واك الضغط 

ن مهنم ا هلم، اك لعطل د ٔهنم ما مشاوش  ذ قليل  داد م ٔ ن  يل توىف، اك
د  يل  70حىت لـ  60تقريبا وا لممرضني ا سبة  ل لهم تقريبا  ب، وم طب

ٔكرث، اكنو  ح وغيتطلب مهنم جمهود  اية التلق الل هذه اجلاحئة،  توفاو 
ٔن الطلبات  ٔن العدد قليل و لهيم ضغط كثري،  ل اجلاحئة اكنو  ٔصال ق

ش ت  ٔن ما اك ل املواطنني كثرية، و د العدد د ش حتل وا غطية حصية 

مييش  ىل املنظومة الصحية  يل اكن  ل إالشاكليات، هاذ الضغط لكو ا د
ن يف ذاك القطاع  يل اك ب وعند املمرض وعند هذاك إالداري ا عند الطب

ة ل الص   .د
ة وال  ا ن يش  اولو حنفزومه وال اك ا كن لتايل فاش نقولو راه اح و

ن يش ٕاجراءات، خص  كون اك ة وتبدا تبان و رس كون ٕاجراءات  ها 
ري ذ  د ٕاىل  وف ل  لها وتوضع، هاذيك إالجراءات املادية د خمطط د
شني يف هاذ  ا ا  ش اح ام  ر، د  لهيا، السيد الوز لكمتو  يل  ا

ىل التحفزيات اد بدينا نتلكمو دا    .الوضعية و
ل التحفزي، هاذ ال ليه ٕاذن خص املنظومة لكها د لكمتو  يل  يش ا

ة  ا د يش  ة، قولو لنا راه و ٔسايس اخلاص بقطاع الص ل النظام ا د
شلك  عي  لهيا، وال راه يف احلوار إالج شتغل  ادي حتط وغتبدا 
ىل هاذ اليش وما  لكمو  مك  ل م لهيا راه الوزراء ق ٔما نبقاو نتلكمو  واحض، 

  .داروهش

سالسيد    :اجللسة رئ
سشكرا الس    .يد الرئ

ملعلومات  ىل مسامهته القمية واملمتزية والغنية  ر  شكر السيد الوز
  .وإالفادات

ر الشؤون  ى وز رة املنتدبة  لسيدة الوز رحب  قل  ٔن ن ل  وق
ملغاربة املقميني  خلارج، امللكفة  ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني  اخلارج

ه خلارج، يف سؤال لفريق الت ٔحرار، موضو تعبئة "جمع الوطين ل

الم خلدمة القضية الوطنية   ".الكفاءات املغربية املهاجرة يف جمال إال
س تفضل، اللكمة لمك   .السيد الرئ

شار السيد محمد البكوري   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيدة الوز
ٔمعد ٔمه ا د  ٔ الم  ة شلك الكفاءات املغربية املهاجرة يف جمال إال

فاع عن القضية  دمة مصاحل اململكة يف ا لهيا يف  ٔساسية اليت يعول  ا
  .الوطنية

ل : سؤالنا ٔ ذها وزارمك من  ما يه التدابري وإالجراءات اليت س
ة املغربية  الم ادة النظر يف سياسة التعامل مع هذه الكفاءات إال ٕا

فاع عن ا هنا من املسامهة يف ا متك خلارج،  شيطة  لقضية الوطنية يف ال

بية والعربية؟ ٔج ت الفضائيات والصحف ا   كرب
  .شكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
  .شكرا

رة لسيدة الوز   .اللكمة 

زهة الويف،  ة والتعاون السيدة  ر الشؤون اخلارج ى وز رة املنتدبة  الوز
خلارج،  خلارجاملإالفريقي واملغاربة املقميني  ملغاربة املقميني    :لكفة 

س   .شكرا السيد الرئ
شار احملرتم   .شكرا لمك السيد املس

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
لس  س احلكومة احملرتم مب ٔوال، البد من إالقرار كام قال السيد رئ

ٔن القضية الوطنية يه موضوع ٕاجامع قوي بني اكفة  ٔمس،  النواب، يوم 
ل واخلارج، ومه ا ت الشعب املغريب   امحلد  ملتفون وراء مكو

دة  فاع عن مصاحله ومقدسات وسيادة الو ال امل حفظه هللا، 
لمغرب   .الوطنية 

ٔن هناك اكنت  شارن،  شار، السادة املس بتو، السيد املس يفام وا
هتم املدنية  خلارج لك تلقائية ولك مكو لمغاربة املقميني  تعبئة قوية 

ادرات،  وسيجهم املتنوع، وهذا دة م ٔيضا اكنت عندمه  اكن امحلد  
ات  ا لن دة تظاهرات دعام  ٔيضا  ات، نظمو  رب بال مواقف 
لموقف  مثينا  ٔيضا  ال امل محمد السادس،  ادة  بلوماسية املغربية بق ا
ٔمني معرب  دة الرتابية وت فاع عن الو املغريب املرشف املرشوع واحلازم 
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ه شلك هذه املبادرة  الكررات، مبا ف ال، ملا  ان إالستق ٔيضا رسا هلم ولب

اص والبضائع ٔش ٔمني حلركة ا لمنطقة وكذ ت ٔمن    .من 
ت  ة، مع لك مكو ري احلكوم ىل تواصل مسمتر مع املنظامت  حنن 
ىل  راجمنا، حنن حريصني  الل  ٔيضا من  مغاربة العامل يف لك املبادرات و

ٔوراش الوطنية، مبا يف ذ لك املعطيات ذات ٔن ندمج لك ما يتعلق 

شتغلو  ا ك يل اح لقضية الوطنية يف ٕاطار رفع اليقظة والتواصل ا الص 
لكفاءات املهنية  ة  لشباب، املو ة  لنا، سواء املو هبا يف ٕاطار الربامج د
لن بتو معنا يف التنظمي د لها، ويفام وا لها واملهن د ا لك التخصصات د

ة، سواء الشتوية والربيعية  ٓخرها اجلامعات الثقاف ل التظاهرات،  ة د مو
يل هو  لك تفصيل ا ليه  يل نتلكمو  مج طموح ا ر ٔيضا  ة،  والصيف
يل عندو مهنجية،  ٓليات، ا يل عندو  مج الوطين لتعبئة الكفاءات ا الرب

ٔن جنعلهم مق  ذ، يف صلهبا هو  رامج دورة تنف يل عندو  ان وا ميني بب
ٔيضا  ٔولها  ٔوراش الوطنية والتمنوية، ويف  ال يف معق امحلد  ا ستق

  .دمة وتعبئة يف صاحل القضية الوطنية

سالسيد    :اجللسة رئ
ب لتعق س،    .اللكمة لمك، السيد الرئ

شار    :محمد البكوري السيداملس
مك ىل جوا رة،    .شكرا، السيدة الوز

ٔغتمن هذه ا ال يف البداية  ٔج رتام ل ر وا ه حتية تقد ملناسبة لتوج
ىل حسهم الوطين العايل  ة من املهاجرن املغاربة جبميع بقاع العامل  املتعاق

فاع عن مصاحل البالد هيم يف ا   .وتفا
ٔرشس  لوطن، ومن  ٔكرث اجلاليات ارتباطا  ٕان مغاربة العامل من ا

ولية، كام ٔ  ارضة املدافعني عنه يف مجيع احملافل ا دتنا الرتابية  ن قضية و
م، كام قلمت،  ٔ زتاز يف هذه ا لك خفر وا ث نتابع  داهنم، ح بقوة يف و
بية  ٔج الم الوطنية مبختلف العوامص واملدن ا ٔ رة، رفرفة ا السيدة الوز
يل حققهتا بالد يف ملف الصحراء  بلوماسية ا ات ا ا لن فاء  اح

  . املغربية
شيد بو  ٔننا  نفصال يف التعبري كام  اة  ة د ة يف موا ا قفاهتم الش

مينا اجلنوبية ٔقا لطابع الثابت ملغربية  اعهتم    .عن ق
ا املزيد من التضامن والتالمح بني مجيع  ستدعي م حنن اليوم يف مر 
ٔوىل  ا الوطنية ا لينا التعاطي مع قضي ٔبناء هذا الوطن، مر حتمت 

ستحرض سيطرة ال  ثورة املعلوماتية والطفرة الرمقية، يف عرص تعترب شلك 
ليه السياسات وإالسرتاتيجيات ىن  ي ت ٔساس ا ه املعلومة ا   .ف

ٔبنائنا من املهاجرن رضوري ٕالجناح  ٔهيل  ٔصبح ت ومن هذا املنطلق، 
ٓليات والوسائل  اكفة ا املزيد من الرتافع حول مصاحلنا الوطنية وٕامدادمه 

ٔساسية ٕالجناح هذه التعبئة الوطنية املتواص يف هاذ واملعلومات، لبنة 

ل التصدي  ٔ هئا من  هتي ، وكذ  ويل حو امللف وتنور الفكر العام ا

دتنا الرتابية داء و ٔ روج لها  ٔفاكر التضليلية اليت    .للك ا
ويل ضد املطامع اليت  الم سالح قوي وفعال لتنور الرٔي العام ا إال

ا، وهو  اءات املغرضة اليت متس سهتدف ىل إالد ٔسايس يف الرد  العب 
ٔىت ٕاال يف ٕاطار  ادرة لن يت ٔي م ىل حصرائه، وجناح وٕاشعاع  سيادة املغرب 
ينا كفاءات  الم، و امحلد  افة ووسائل إال خنراط املسؤول مع الص

ر  لينا اس ال، يه رٔسامل نعزت به و مة يف هذا ا ه من مغاربة العامل 
ة  ا ا وعن مصاحلنا الوطنية، يه طاقات حنن يف  دا قضي فاع عن 
شف زيف  ىل احلقائق و هيا لتصحيح املغالطات وسليط الضوء  ٕا

ٔورو شطون بقوة يف اخلارج وخصوصا ب ن ي اءات اخلصوم ا   .ٕاد
رة، ٕاىل وضع ٕاسرتاتيجية  صة لتعبئة هذه ا، ندعومك، السيدة الوز

ة الكفاءات  فع هبا يف اجتاه اخنراطها خلدمة قضا املصريية وموا وا
بية ٔج الم ا ازة لبعض وسائل إال ة املغرضة واملن الم   .اخلبطات إال

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  . شكرا

ادي رة ما بقا لكيش يف هاذ السؤال، ما بقا لكش،  .. السيدة الوز
  .يق مخس ثواين ٕاىل بغييت، صايف، شكرا

دة .. ٓخر سؤال يف هذا القطاع، السؤال الثاين نفس عندمه و

ه  اهومش، موضو د من جهرة "املوضوع، ولكن ما فرق ل تدابري احلكومة 
  ".الكفاءات

دي، تفضل ٔمعو وال اليس    .لسيد 

شار    :دي جشري السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
رة،   السيدة الوز

ٔو ما سائلمك، السيدة الوز ٔطر والكفاءات  رة، عن ظاهرة جهرة ا
ٔدمغة ليه هبجرة ا   .يصطلح 

ٔو اليت  سائلمك كذ عن إالجراءات وعن التدابري اليت اختذمتوها 
ذوهنا لتدبري وملعاجلة هذه الظاهرة   .س

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ادي نعطي اللكم دة املوضوع،  ٔول عندمه و يف قلت يف ا ة نظرا 
دة، تفضل  ادي جتاوب دفعة وا رة  لفريق العدا والتمنية، والسيدة الوز

ٔستاذ   .ا
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شار  ن السيداملس ايم ا   :عبد العيل 
س   .شكرا لمك السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

دد الكفاءات والهجرات املهاجرة ٕاىل اخلارج زايد    .نالحظ 
ٔوال؟ ما  ٔسباب؟مث ما هو تصورمك ما هو حتليلمك لهذه الظاهرة،  يه ا

ل؟   ملعاجلة هذه الظاهرة يف املستق

سالسيد    :اجللسة رئ
رة، يف  ، السيدة الوز   .دقائق 6اللكمة 

ة والتعاون إالفريقي السيدة  ر الشؤون اخلارج ى وز رة املنتدبة  الوز
خلارج،  خلارجاملواملغاربة املقميني  ملغاربة املقميني    : لكفة 

س شكرا لمك   .السيد الرئ
ىل طرح هذا السؤال املتعلق بتدابري  شارن،  شكرا، السادة املس
ول تعرف هذه الظاهرة  ٔن لك ا ٔعتقد  د من جهرة الكفاءات،  ل احلكومة 

ٔطر يل يه جهرة الكفاءات وا   . ا
ملدارس  كونوا  ن  ٔن الكفاءات ا لمغرب وجب إالقرار  سبة  ل

ملغرب، واملعاهد واملؤسسات الوط  م  لهبم بعد ختر ٔ شتغلون  نية ما زالوا 

ٔن تغادر الوطن ة ختتار    .وهناك ف
افس  ول تتصارع وت بري جيعل من لك ا قة هناك حتول  واليوم حق
سوى يف ميكن  دا،  قة  داث حتول ف يتعلق يف معاد دق ل ٕا ٔ  من 

ر اخلربة، املعرفة،  ىل اس شتغل  ٔن  لكفاءات املغربية املوازنة بني  املهارة 
ٔوراش  خرطة يف ا ا وجعلها م اهنا وٕادما خلارج اليت هاجرت من ب
ٔوىل  ليه وجعلناه اليوم من  شتغلو  يل ك التمنوية، هذا هو املوضوع ا

لنا فاحلكومة، يف الوزارة املنتدبة ت د ٔولو   .ا
مج وطين لتعبئة الك ر ن  ٔول مرة اليوم، اك ٔنه  فاءات املغربية ٔعتقد 

خلارج تعد من بني  ٔن اليوم الكفاءات املغربية  ىل اعتبار  خلارج، 
راسة اليت قامت هبا الوزارة املنتدبة % 17الكفاءات العاملة،  حسب ا

ٔيضا  سبة  (l’OCDE)و ٔن  ) 5+اكلور(يه كفاءات % 17تقول ب
ٔننا جنعلو هاذ الكفاءات ويه بب يفاش ممكن  ال املهنجية هو  ستق ان 

ٔوراش الوطنية التمنوية واحمللية،  ٔسس  شلك مم ر سامه  ذ فربا لهذا م
توج   .ٕاىل اليوم در فرق معل اشتغلت، اعطتنا م

يفاش خنلقو اجلرس بني هاذ شبكة الكفاءات : املهنجية يه اكلتايل
ة؟ الكفاءات املغربية ذات اخلربة، ولك مؤسسة  ري احلكوم واملنظامت 

يمت وطن  اللها  ٔهنا من  ٓليات  رو  يفاش ممكن ند ية ولك وزارة؟ مث 
هنا وبني الوزارة  اة ب د اجلرس وق يكون وا لهيم؟ كتتعرف  التعرف 

  .واملؤسسات الوطنية
ىل مستوى الكفاءات  املستوى الثالث هو رفع اليقظة التواصلية ال 

صاديني ق ٔيضا مستوى الكفاءات    .يف اخلربة وال 

يل ٔشنو د مج وطين لتعبئة الكفاءات ا ر ر اليوم؟ اليوم عند 
ذ،  جمان هام طور التنف ليه هاذ فرق العمل، اليوم تقريبا الرب اشتغلت 

لتكون وٕانعاش الشغل، اليوم  ب الوطين  ن مع املك مج اك شباكت  5الرب
ة، سورسا،  ٔمرك دة ا ت املت لك من الوال لعامل  ل الكفاءات  ٔملانيا، د

ٔكرث من  يل كتضم  C3M"كفاءة طبية  2000شبكة الكفاءات املغربية ا
4
" 

ٔيضا الكفاءات املغربية، شبكة الكفاءات  ٕالضافة ٕاىل  لعامل،  يل يه  ا
يل اكينة كتضم كفاءات ) l’aéronautique(املغربية يف ختصصات  ا

هنا ع هنا وب د اجلرس ب ا وا لق ارشة، و شتغل م ة لعامل، ك ن طريق اتفاق
ات  سامه إاطار واتفاق ٔهنا  ل  ٔ لتكون من  صة بني لك شبكة واملركزية 

 ، اصة موقعة وامحلد  ات  تفاق ٔيضا، و ارات النقل  يف التكون يف 
ارشة  4500واليوم  شتغل م ضوية يف هاذ الشباكت ك يل اكينة م كفاءة ا

لتكون كون واملركز الوطين    .وٕانعاش الشغل مع هاذ املركز 
لنا يف  ذ، الهدف د مج طور التنف ر لنا من هذا، هذا  الهدف د

مج الوطين لتعبئة الكفاءات نوصلو اليوم عند  ٔة  4500الرب معب

  .2030كفاءة يف  10.000كنعرفوها، ٕاىل 
ٓليات مع الوزارات  ٔن در  رو،  لجنة ونتذا ٔيضا جنيو  لنا  الهدف د

ٔيضا ل  واملؤسسات الوطنية ، نوصلو  مثر، عند  500ذات الص ٔلف مس

حتاد العام ملقاوالت املغرب  ه مع  مج معل در CGEM(ر
5

ىل ) 
ىل هاذ الكفاءات جلذهبا وجعلها  لتعرف  بة  ٓليات املوا رو  ٔننا ند ٔساس 

ٔوراش التمنية احمللية دجمة يف    .ٔيضا م
مج د ر يل هو  مج ا د الرب اللو ومث عند وا يل من  ق معيل، ا ق

ش نظمو  ٔننا نظمنا  ٓخره هو در  رو اليقظة والتواصل املسمتر، و ند
سهتدفو املنصات الرمقية، يف  ٔيضا ك يا، مث  ٓس يل اكينة يف  الكفاءات ا
صة رمقية مؤسساتية لتعبئة  صتني، م ر، ٕان شاء هللا، غتنطلق م فربا

ني الكفاءات غتكون للك املؤسسات الوطنية وا لني احلكوم لوزارات والفا
ش نوصلو، ٕان شاء  مثرن  بة املس صة رمقية ملوا ٔيضا م ني، و ري احلكوم و

يل وصلو لـ  مثر 5000هللا، نبداو هاذ العمل ا   .مس
ات كتحقق هباذ الربامج  ا ٔن الن ن  د سعيد ا  ، اح اليوم امحلد 

يل قلت مع  مج ا يل انطلقت، الرب OFPPT(الثالث ا
6

مج الثاين )  الرب
ٕالضافة  صاد التضامين،  ق ة والنقل و يل البارح وقعناه مع وزارة السيا ا

د مع IRESEN ٔيضا يف طور البلورة وتقريبا هو وا
7
بغينا خنلقو حبال ) (

MRE(ٔاكدميية 
8

مج )  ر ب التكون وٕانعاش الشغل،  يل يه د مع مك ا
ديد  يل) Green MRE Academy(ٔيضا  يل ) IRESEN(مع  ا ا

ٔيضا بنفس   ، ممكن، ٕان شاء هللا، نوصلو ) le concept(هو، امحلد 

                                                 
4 Compétences Médicales des Marocains du Monde 
5 Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
6 Office de Formation Professionnelle et de Promotion du Travail 
7 Institut de Recherche en Energie Solaire et en Energies Nouvelles 
8 Marocains Résidant à l’Etranger 
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اة املبارشة بني الكفاءات املغربية املقمية  ش خنلقو اجلرس املبارش والق
رب املؤسسات  يل هو ورش التمنية الوطنية واحمللية  خلارج وبني الورش ا

  .الوطنية والوزارات

س اجللس   :ةالسيد رئ
دي ليس    .اللكمة 

دي جشري شار السيد    :املس
ٔنه  ىل املعلومات، ٕاال  ىل اجلواب، وشكرا  رة،  شكرا، السيدة الوز
ادا  ادا، وزيفا  زيفا  شلك  ٔهنا  ٔن يقال عن هذه الظاهرة  ٔقل ما ميكن 

ٔطر ومن كفاءات من مجيع التخصصات من  الية من  روة وطنية  ميس 
ٔطباء من  و ندسني من  لهيم ا ني من معلوماتيني، رصفت  الم ٕا

صادي يف  ق لنا  لنا وإالقالع د صاد د ق هظة، و ٔموال  د ا وا
ٔنه ال فرص العمل وال  ٔسف الشديد،  ٔنه، مع ا هيم، ٕاال  ة ٕا ٔمس احلا

ٔن هاذ الناس  قة  ش حق ش  ل العمل ما توفرا التحفزيات وال إالطار د
ىل ذهاذو ميكن هلم خيد هلم كام يفرضه الواجب    .مو يف الوطن د

ل  ري قضية فرص د ٔنه مايش  رة، كام قلت ب كنعتقدو، السيدة الوز

لبحث  ال  ٔساسا إالطار، مفيل كمنشيو م ٔو حتفزيات، ولكن  الشغل 
ش هاذ الكفاءات  ش  يكف لبحث العلمي ما  العلمي، ما يمت ختصيصه 

ٔهنم يعمقو يف املعرفة د يل ٕاىل هاذو  د العمل ا هلم، وحياولو يقومو بوا
ولنا  ليل هو ما نعرفه عن الناس د يقومو به يف اخلارج، وا ٔنه  اخرو  كنف

يل  د، وا وف ل  لقاح د ل البحث ف خيص ا يف هاذ اليش هذا د
ٔن هاذ اليش هذا تقام يف  ٔكرث لو  خرو به  ادي نف خرو به وكنا  كنف

يل اعطى هللالبالد، ولكن هاذ ال   .يش ا
ل  د العدد د ىل وا نه هرضتو  ٔ ٔظن  رة،  التايل، السيدة الوز ف
ٔطر  ٔن هاذ ا قة  ش حق ال هذا،  يق ما يتعمل يف هاذ ا ٔنه  إالجراءات 

ل لك يشء ٔوال، وق  ، ٔهنم خيدمو الب   .وهاذ الكفاءات 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

س   .اللكمة لمك السيد الرئ

ن ايم ا شار السيد عبد العيل    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ا يف  دة، اح ىل املعطيات واملعلومات املف رة،  شكرا، السيدة الوز
د  ٔساسا كتضمن وا يل  شتغلو هبا، ا يل ك رتمو هاذ املهنجية ا الواقع كن
يل اكن  ا النقاش ا ل املهجر، لكن اح النوع من التواصل مع الكفاءات د

د إالشاكلع  بع من وا لنا هو    .ند يف فريق العدا والتمنية والسؤال د
ٔرقام صادمة،  د ا ٔوال، من وجود وا من اخلرباء املغاربة  %20بع، 

 ، يتخرجو سنو يل  ٔفشورينغ ا ا املعلومات واالتصال وا ولوج ك يف جمال 
ٔصل  ٔكرث من  8000تقريبا من  ارج،  ل هياجرو  ندس   600ٕاطار 

يعادل تقريبا خرجيي  ام، وهذا  داملدارس  4مغريب يغادرون املغرب لك 
د،  ام وا لهندسة يف املغرب يف  دون يف  6150ليا  ب مغريب يو طب

ة هناك  د املسؤولني يف وزارة الص ٔ فرسا فقط، وحسب ترصحي 
قة يف هاذ الظروف  11.000حوايل  ا يف احلق ب يف اخلارج، ولهذا اح طب

ىل  ما دثو  ناش كنت اع الكفاءات، وما بق ىل اسرت دثو  ناش كنت بق

ني ٕالسرتاتيجية وطنية ٕاليقاف هاذ  ضامن التواصل مع الكفاءات، ولينا حمتا
ٔطر والكفاءات ل ا ل الهجرة املسمتر د   .الزنيف د

ا هو  ا ما يقلق ٔساسية 3اح ل املعطيات    :د
يل قا ٔول هو استطالع رٔي ا د املواقع املتخصصة املعطى ا ٔ مت به 

ٔنه  يقول ب يل  شغيل، وا رغبون  %91يف ال ٔطر القاطنة يف املغرب  من ا
اليم ولكن مع ذ عندو رمزيتو   .يف الهجرة، هذا استطالع ٕا

ٔنه  ا هو  يقلق يل  اميل الشواهد العليا  %23املعطى الثاين ا من 
شون البطا يف املغرب، ولكام ارتفع التكون ،  يع سبة البطا لكام ارتفعت 

ىل الهجرة  ٔيضا  شجع  ىل مستوى الشهادات العليا  وهاذ وجود البطا 
لها يل هو سامه يف التكون د لو، ا   .ويفرط املغرب يف الكفاءات د

ٔن هناك ظاهرة  ا كثري، وهو  ٔرق ي يل هو  املشلك الثالث وا
رشية ٕاىل ما رديناش لها ال  ستزنف املوارد ال د س ٓن، ويه وا بال من ا

سبة  ل اصة  ٔساسا يف القطاع اخلاص، و ل املؤسسات التعلميية  العدد د
اصة، وكتضمن  بية  ٔج امعات  ر رشااكت مع  يل كتد لمدارس العليا ا
راسات العليا يف  ستمكلو ا ٔهنم  ٔساسا  لها الناحجني واملتفوقني  لطلبة د

يل كتكون مرفوقة لشغل  هاذيك اجلامعات ا ٓفاق  ىل  ة  و بتدريبات ومف
ال ستق ل  ل بالد د لرثوة . دا ستزناف  د  ا وا هذا كنعتربوه اح

هيا ة ٕا ٔمس احلا رشية الوطنية حنن يف    .ال
يل اكنت يف اخلارج  ٔطر ا دد من ا ورو  ٔنه يف  يف  الحظنا 

ل إالقامة، بغينا ان د ا  سامهت يف تطور البحث العلمي يف الب حىت اح
  .ستافدو مهنا

ني،  ل سن ٔخمت مبقو جلال امل يف خطاب ثورة امل والشعب ق و
امعات العلوم : "يقول اصة خرجيي  ري من الشباب يف املغرب، و الك

ب احلوافز املادية املغرية  س س فقط  ا يفكرون يف الهجرة، ل ولوج والتك
ٔهنم ال جيدون ب  س ٔيضا  مه الظروف املناسبة  يف اخلارج، ولكن  يف ب

بتاكر والبحث العلمي يل ". لتوظيف والتقدم الوظيفي و هذا هو ا
ة ٕاىل اسرتاتيجية لتوفري الظروف  هيمنا، السيدة الوزرة، حنن حبا
لقطاع  امة، مايش فقط  سياسة  ة مرتبطة  سرتاتي املناسبة، وهاذ 

لمك، فهيا التعلمي، فهيا املالية، فهيا ا زاف د سان، فهيا  ت وحقوق إال حلر
ستافدو مهنا  كون  ل بالد  يل ممكن ختيل الطاقات د ٔمور يه ا ل ا د

ٔرض الوطن ل    .دا
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  .شكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

رة    ،السيدة الوز
ذي ، ولكن عندك الوقت ٕاذا بغييت  ال، يف .. اسهتلت الوقت د

  .نية 30دود 

رة ة والتعاون إالفريقي  السيدة الوز ر الشؤون اخلارج ى وز املنتدبة 
خلارج ملغاربة املقميني  خلارج، امللكفة    : واملغاربة املقميني 

لجنة ٔن نتواصل    . ممكن 
ستقرار  ٔن حنسنو ظروف  لنا مجيعا هو  ال هذا رهان د ٔية  ىل 

ىل ٔ  قة  يل يه  ارت، ا يل اخ ٔطر والكفاءات ا ل ا ال الغالبية د ية 
ٔوىل ٔ ا   .العظمى، املس

ن حتول ف  ويل اليوم اك ىل املستوى ا ٔن  ٔعتقد  ٔ الثانية  املس
ال، ويه مستافدة من لك  ستق ان  الستفادة من اخلربة من ب يتعلق 

د  وف يل بعد  االت ا يل كتصنع التحول يف ا ان املتقدمة ا ه الب ما ت
ٔيضا  ا هاذي يه ادي تصنع  ولية، واح صادات ا ق عصب 

ستافدو مهنا ومن  ٔن  سرتاتيجية الوطنية ف يتعلق بتعبئة الكفاءات، 
ه فقط  سارع ف ال هذا ال ت ٔية  ىل  خلربة، و ستافدو  الها،  ان استق ب
يل ما عندهاش  ٔيضا حىت ا را، ولكن  لها  يل عندها كفاءات د ول ا ا

اول جتبدمه،  مج كت سرتاتيجية الوطنية والرب ا هذا هو معق  واح
  .الوطين لتعبئة الكفاءات

س اجللسة   :السيد رئ
ىل مسامههتا القمية رة  لجميع، شكرا السيدة الوز   .وشكرا 

  .ورفعت اجللسة


