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 377اجللسة رمق حمرض 

ء : التارخي ةذو  02الثال  ).م2021 يوليوز 13(هـ 1442 احل
شار السيد: الرئاسة س اخلامس، اخلليفة عبد امحليد الصوري املس   .لرئ

ت ة  :التوق قة، ابتداء من السا ة ومثان وثالثون دق احلادية عرشة سا
ا قة احلادية عرشة صبا ق   .وا

ٔعامل اقش :دول ا لجنة التعلمي م ستطالعية  لمهمة  ة التقرر العام 
عية حول  ج ة و ة جبهة فاس"والشؤون الثقاف -واقع الص

اس   ".مك

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

شار السيد س عبد امحليد الصوري املس   :اجللسة، رئ
﷽  

لن تاح اجللسة ٔ   .عن اف
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
  ٔهيا السيدات والسادة،

ضيات املادة  لسنا املوقر، خيصص  130طبقا ملق يل  ا من النظام ا
دته جلنة التعلمي والشؤون  ٔ ي  لس هذه اجللسة ملناقشة التقرر العام ا ا

ستطالعية املتعلقة بوضعية قطاع الثقاف  عية حول املهمة  ج ة و
ة جبهة فاس الل الفرتة املمتدة من -الص اس، املنجزة   15ٕاىل  10مك

رب من نفس السنة 12ٕاىل  6ومن  2020نونرب    .دج
ٔعطي  ٔن  اقشته، امسحوا يل  ل الرشوع يف عرض التقرر وم وق

لس  ٔمني ٕالطالع ا لسيد ا تاللكمة  ال د من مراسالت وٕا   .ىل ما 

ٔمحد توزي لسٔمني  ،السيد    :ا
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتمالسيد    ،الوز
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
لس مرشوعي  ب ا ى مك ة  ٔسبق س احلكومة  ٔودع السيد رئ

  :القانونني التاليني
فرقة تتعلق ببعض التدابري  48.21رمق  مرشوع قانون - ٔحاكم م سن 

ورو  احئة فريوس  ة  ذة يف ٕاطار موا د"املت   ؛"19-وف
ة  01.21مرشوع قانون رمق  - ٔطر النظام خضاع ا ٕ يقيض 

لرتبية والتكون لنظام املعاشات املدنية احملدث مبوجب  ٔاكدمييات اجلهوية  ل
  .011.71القانون رمق 

ٔودع الفر  متمي و لس مقرتح قانون يقيض بتغيري و شرتايك  يق 
 .من مدونة الشغل 181و 179املادتني 

لس النصوص التالية ىل ا ال جملس النواب  ٔ   :و
لتنظمي 38.15مرشوع قانون رمق  -  القضايئ؛ يتعلق 
متمي القانون التنظميي رمق  - ـرح قانون تنظميي يقيض بتغيري و  44.14مق

ديد رش  ات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض ٕاىل بت يف وط و
ة؛   السلطات العموم

متمي القانون التنظميي رمق  - ـرح قانون تنظميي يقيض بتغيري و  64.14مق
ات ممارسة احلق يف تقدمي امللمتسات يف جمال  يف ديد رشوط و بت

رشيع؛   ال
لتدبري  82.20مرشوع قانون رمق  - داث الواك الوطنية  ٕ

ٔداء املؤسسات واملقاوالت  ع  و وت سرتاتيجي ملساهامت ا
ة   .العموم

لس بدراسة حتت عنوانقد و  التعويض عن فقدان " توصلت رئاسة ا
محلاية : الشغل ضيات القانون إالطار املتعلق  ٔية بدائل يف ضوء مق

عية؟ يئ بناء واليت " ج عي والب ج صادي و ق لس  ىل ٔجنزها ا
شارن   .طلب جملس املس

د بدعوة  س احلكومة يف ار من السيد رئ خ ٕ كام توصلت الرئاسة 
ة ات جبهة طن لسيد -تطوان- السلطة امللكفة بتلقي الرتشي عبد "احلسمية 

ون شغ السيدة " السالم ح ي اكنت  اء البقايل "لشغل املقعد ا ر
ستورية بتجريدها"الطاهري لس  ، اليت رصحت احملمكة ا من عضوهتا 

قالمي  ٔ الس امجلاعية وجمالس العامالت وا ة ملمثيل ا ٔة الناخ يف نطاق الهي
ورة   .جلهة املذ

ه املنعقد يف  لس يف اج ب ا ىل  2021يوليوز  08واطلع مك
شارن، تقدم هبا لس املس   :استقاالت من العضوية مب

دجية الزويم؛ -    السيدة 
ٔمحد شد؛ -    السيد 
  السيد دمحم امحلايم؛ - 
  السيد دمحم ودمني؛ - 
 السيد احلسن بلمقدم؛ - 
وح؛ -   السيد عبد الصمد ق
 .والسيد امللودي العابد العمراين - 

ه املنعقد يف  ٔيضا يف اج لس  ب ا ىل  2021يوليوز  12واطلع مك
شارن، تقدم هبا لس املس   :استقاالت من العضوية مب

ادل الربااكت -   ؛السيد 
 السيد العريب احملريش؛ - 
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دي جشري -   .السيد 

ستقاالت يف هذه اجللسة  الن عن هذه  ب إال وقد قّرر املك
ٔحاكم املادة  ستورية وفقا  هتا ٕاىل احملمكة ا ا من النظام  10العامة، مث ٕا

لس لم يل  ا   .ا
س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ٔمني   .شكرا السيد ا

ٔن من ل  ىل مداوالت وق ٔننا نعقد هذه اجللسة، بناء  ر ب ٔذ لمناقشة،  ر 
ن بتارخي  عيه املنعقد شارن يف اج ب جملس املس يوليوز  08و 05مك

عها املنعقد بتارخي 2021 ىل مداوالت ندوة الرؤساء يف اج يوليوز  12، و
2021.  

ٔجنزته جلنة التعلمي ي  والشؤون  ولهذه الغاية، فقد مت توزيع التقرر ا
ىل السيدات  ورة  ستطالعية املذ عية حول املهمة  ج ة و الثقاف
يل  ا ٔحاكم النظام ا الته ٕاىل احلكومة وفق  لس، وٕا ٔعضاء ا والسادة 

لس   .لم
ٔعضاء املهمة  س و لشكر اجلزيل لرئ اللها  اسبة نتقدم من  ويه م

ل ٕاجناح لية الرقابية  ستطالعية ملا بذلوه من جمهودات يف س هذه ا
ة احملرتم واكفة مسؤويل  ر الص لحكومة يف خشص السيد وز املهمة وكذا 
ستطالعية، عن  ٔعضاء املهمة  لت  شفائية اليت استق س ٔطر املراكز  و

هيم اوب مع الطلبات املقدمة ٕا   .التعاون والت
س جلن ن رئ ايم ا لسيد عبد العيل  ارشة  ٔعطي اللكمة م ٓن  ة وا

ستطالعية، يف  س املهمة  عية، رئ ج ة و التعلمي والشؤون الثقاف
لمهمة  5دود  دقائق وفق قرار ندوة الرؤساء، لتقدمي التقرر العام 

  .ستطالعية
ن ايم ا لسيد    .اللكمة 

شار السيد عبد  س املهمة إالستطالعية العيلاملس ن، رئ   :ايم ا
س احملرت    .مشكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ستطالعية،  ملهمة  ٔتقدم هبذه اللكمة املتعلقة  ٔن  سعدين ورشفين 
عية حول وضعية قطاع  ج ة و ٔجنزهتا جلنة التعلمي والشؤون الثقاف اليت 

ة جبهة فاس اس-الص   .مك
ضيات املادة ففي ٕاطار املهام الرقابية لعمل الربمل ىل مق  125ان، وبناء 

دد من  لجنة املؤلفة من  شارن، قامت ا لس املس يل  ا من النظام ا
مك،  ٔيد ي بني  لتقرر ا ٔسامؤمه  شارن، الواردة  السيدات والسادة املس

ة جبهة فاس اس، وذ - مبهمة استطالعية حول وضعية قطاع الص مك
ىل  دانيا  جلهة بغاية الوقوف م هيا القطاع  راهات اليت يعا الالت وإال خ

ىل مستوى  ٔيضا لالطالع  ة، و ورو من  احئة  ة  اهزيته ملوا و
ات واملراكز  شف التجهزيات الطبية واخلدمات املقدمة مبختلف املس
ٔطباء  ٔطقم طبية،  رشية من  ىل مستوى املوارد ال الصحية، سواء 

ية، ٔطر ٕادارية وتق ىل مستوى استقرار اخلريطة الصحية  وممرضني، و ٔو 
رشية واملالية لموارد ال ايل  ة التوزيع ا   .وجنا

ات  رشت اج ث  راب اجلهة، ح لجنة مجيع  شطة ا ٔ وقد غطت 
لقطاع، كام قامت  مع خمتلف مسؤويل القطاع يف املندوبيات إالقلميية 

س  ملركز  دانية ملعاينة سري اخلدمات  رات م شفايئ اجلامعي وخمتلف ز
شفائية إالقلميية وبعض املراكز الصحية س   .املؤسسات 

لجنة  ٔمه نتاجئ ا ٔن نقدم  اولنا  مك،  ٔيد د بني  ي يو ويف هذا التقرر ا
ىل املستوى اجلهوي،  ٔداء القطاع الصحي  ٔهيل  ٔن دمع وت ش وتوصياهتا 

دماته تبق ٔداء املرفق العام وجودة  ٔن  ا ب را م ٔساسية تقد ى الركزية ا
ب ويف  ستوري يف التطب ٔمني ولوج املواطنات واملواطنني حلقهم ا لت
مك  ٔيد ي بني  السالمة الصحية والبدنية والنفسية، وتوزع مواد التقرر ا

 :ٕاىل ثالثة حماور
ٔول - شطة امليدانية اليت قامت هبا : احملور ا ٔ ه خمتلف ا ا ف قدم

س  ا  ا لجنة يف ٕاطار   تطالعية؛ا
خصص لنتاجئ الرصد امليداين لسري خمتلف املؤسسات : واحملور الثاين -

ة  ٔقالمي وعامليت  شفائية وبعض املراكز الصحية مبختلف  س
اس؛-فاس  مك

ري - ٔ سامه : ويف احملور ا ٔن  ماكهنا  ٕ ة من التوصيات اليت  ا مجمو قدم
خ دمات القطاع وحتصينه من خمتلف  الالت يف حتسني جودة 

ىل سريه العادي  .التدبريية واخلصاص يف املوارد اليت تؤر 

ٔشغال  ستطالعية، توزعت  لمهمة  رات امليدانية  لز ف يتعلق 
لتني ىل مر لجنة  دت بني : ا ٔوىل ام ، وقد 2020نونرب  15و 10ا

ت  و ىل واقع القطاع الصحي برتاب عام فاس وٕاقلمي  لوقوف  خصصت 
رجمت من وٕاقلمي  ٔما املر الثانية فقد  رب  12ٕاىل  6زة وٕاقلمي صفرو،  دج
اس وٕاقلمي موالي يعقوب وٕاقلمي ٕافران وٕاقلمي 2020 ، وقد مشلت عام مك

  . بوملان وٕاقلمي احلاجب
ىل الشلك  لجنة الربملانية  شطة اليت قامت هبا ا ٔ وميكن ٕاجامل ا

  :التايل
رية اجلهوية بفاس مع خمتلف ف يتعلق بعام فاس اكن هناك  ملد لقاء 

شفى اجلامعي احلسن الثاين  ر املس لقطاع، لقاء مع مد لني الرتابيني  الفا
رة  شفى اجلامعي احلسن الثاين بفاس مع ز ٔطر مس ة من  حبضور مجمو
ملندوبية إالقلميية بفاس، حرضه  شفى، لقاء مع مسؤويل القطاع  لمس

لغساين املندوب اجلهوي واملندو  شفى اجلهوي  ر املس ب إالقلميي ومد
شفى  لمس دانية  رة م متريضية وإالدارية، مع ز ٔطر الطبية وا دد من ا و



شارن    2021 ريلٔ دورة  –مداوالت جملس املس

3 

ةذو  2  )2021 يوليوز 13( 1442 احل

  .اجلهوي الغساين
زة، ٕاقلمي  ت، ٕاقلمي  و ام هبا يف ٕاقلمي  ٔيضا نفس العملية مت الق

اس وٕاقلمي موالي يعقوب يف املر الثانية وٕاقلمي ٕافران  صفرو، وعام مك
  .وٕاقلمي بوملان وٕاقلمي احلاجب

لقطاع  ٔطر املسرية  لجنة يه لقاءات مع ا طبعا، املهنجية اليت اعمتدهتا ا
رات  ٕالضافة ٕاىل الز ٔطباء وإالداريني،  لقاء مع ا ٕالضافة  الصحي، 

ة امليدانية ىل واقع القطاع من الناح لوقوف    .امليدانية 
ة اج مجمو ٔوال،  وٕاجامال، ميكن است من املالحظات العامة اليت تتعلق، 

ة فاس ٔن القطاع الصحي برتاب  اس -خلريطة الصحية، ميكن القول ب مك
ان املؤرشات الوطنية،  ٔح اوز يف بعض ا مة، تت ات حتتية  متتع بب

امعي يضم  شفايئ  ىل مركز اس ث يتوفر  شفائية،  4ح دات اس و
وي يتكون من  شفايئ  شفائية،  3مركز اس دات اس مراكز  7و

ات تعاين من  ٔن هذه الب ري  لقرب،  ني  شف شفائية ٕاقلميية، ومس اس
ه اخلصوص ىل و ر مهنا  مة، نذ   :عوائق 

ٔرسة؛ - ب ق ا س عابية  س  نقص ملحوظ يف الطاقة 
متريضية، حبيث الحظنا  - دد الطوامق الطبية وا سيب يف  اخلصاص ال

ىل  ين للك  18سبة تغطية ٕاجاملية تصل ٕاىل ٔن القطاع يتوفر 
ٔقل من  10.000 ن  5سمة ب ىل املعدل املوىص به من  نقط 

دة  ة العاملية، وز ظمة الص سبة  4م ل ىل املعدل الوطين  نقط 
متريضية مفعدل التغطية  ٔطر الطبية وا سبة ل ل ٔما  لبعض اجلهات، 

 10.000ض للك ممر  %10.8سمة و 10.000ٔطباء للك  4يصل 
ٔولية تبقى  اية الصحية ا ىل مستوى مؤسسات الر ني  سمة، يف 
ملقارنة مع املعدالت املس  ا  س ٔفضل  جلهة  سبة التغطية 

 وطنيا؛
ٔقطاب  - شفايئ يف ا س دمات القطاع  متركز شديد ملوارد و

 احلرضية؛
اس - ٔي فاس ومك جلهة،  رين  قار القطبني احلرضيني الك ، اف

ٔولية؛ ة ا اية الص  ملؤسسات الر
ٔصل  19متركز  - ة من  ل العمليات اجلراح ة د ة يف املراكز  42قا قا

رين؛ لقطبني احلرضيني الك شفائية   س
شفائية التابعة  - س ملراكز  ٔرسة العناية املركزة وإالنعاش  غياب 

 ٔقالمي احلاجب وصفرو وبوملان؛
اال - لم ت واحلاجبضعف التغطية الرتابية  و قلميي  ٕ  .ت القروية 

ة  ر الص ٔشكر السيد وز ٔن  ٔريد  ٔن الوقت يضغط،  ري، مبا  ٔ ويف ا
ٔعضاء  ٕالضافة ٕاىل  ىل املستوى اجلهوي  ىل القطاع  ٔيضا املسؤولني  و

ن رافقو يف هذه العملية ستطالعية ا   .املهمة 

س   .شكرا لمك السيد الرئ
ر   .شكرا السيد الوز

شارن شكرا   .السيدات والسادة املس

سالسيد    :اجللسة رئ
دود  ستطالعية يف  اء الكساب مقررة املهمة  لسيدة ر  5اللكمة 

ستطالعية لمهمة    .دقائق لتقدمي التقرر العام 

شارة  اء الكساب السيدةاملس   :ر
س   .شكرا السيد الرئ

لجنة، ي س ا قة راه لكيش قالو السيد رئ ش ولكن، يف احلق عين ما بقال
ر التكرار ..ٔ معليا ادي ند ٔنين  ش ما نقول سوى    .ما بقال

ليت يف ليت يف التفاصيل، د ث د ٔن التقرر عندمك، ح ٕاذن .. ٔعتقد ب
ٔ ما نقول، املفروض لك  2التوصيات يه .. ما بقي يل  لكامت، يعين 

ة، راه عندمك التقرر، لك رصا ٔ ما نقول،  ش  ة ما بقال ادي  رصا ٔن 
كرار   .كون 

اصو يقرا التقرر يل  نا ا د ف ٔن وا   .ٔعتذر لٕالخوان 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ٓن لمناقشة، و  ،ا ح الباب  ل من فريق ٔف د ٔول م ٔعطي اللكمة 
ٔصا واملعارصة فليتفضل مشكورا   .ا

شارة   .السيدة املس

شارة    :جناة مكري السيدةاملس
سشكرا السيد    .الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

اقشة  ل م ٔ ٔصا واملعارصة من  مس ا ٔتناول اللكمة اليوم  ٔن  رشفين 
ة جبهة  ة حول وضعية قطاع الص ستطالعية املؤق مضامني تقرر املهمة 

لتني من -فاس ىل مر دانية  رة م اس، واليت جتسدت يف ز ل مك ٔ
دت من  جلهة، واليت ام ة  ىل واقع الص  2020نونرب  15ٕاىل  10الوقوف 

ٔوىل، ومن  رب  12ٕاىل  6مكر  يف املر الثانية، وقد مهت  2020دج
رة  ز ث مقنا  جلهة، ح ات واملؤسسات الصحية  شف رة املس هذه الز

شفائية مؤسسة  20ٔزيد من  دماتية، وذ يف ٕاطارو اس ة و املهام  الج
لسيه   .الرقابية لعمل الربملان مب

ٔود التنويه وإالشادة هبذه املبادرة الربملانية امليدانية اليت  هبذه املناسبة، 
دد  ىل طلب  عية، بناء  ج ة و نظمناها يف جلنة التعلمي والشؤون الثقاف

ىل الوضع الصحي هبذه اجلهة   .من الفرق الربملانية، قصد الوقوف 
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ٔطر وقد مسحت  ىل طبيعة معل ا لوقوف  رة امليدانية  لنا هذه الز
ملرىض  ة اخلاصة  ٔج رة ا ز ٔننا مقنا  الصحية عن قرب، خصوصا 
ٔطر  رية ل هودات الك ملناسبة ننوه وشيد  ، و كورو املصابني 

ٔطر الطب العسكري   .الصحية وإالدارية مبختلف ختصصاهتا وتفريعاهتا و
ري ش يقومو بذاك العمل  ميكن مايش  يقومو بيه، وٕامنا  يل  لعمل ا

لمصابني  لعالج املبارش  لو عند املرىض  يد ش  يل  لباس ا وهبذاك ا
و  س لنا ال ة د ٔج لنا ل ا من بعد ما مقنا ود لباس اح د، هذاك ا كوف
يل ٔطر الصحية ا ٔطباء واملمرضني وا يعانيوها ا يل  ة ا ا مدى املعا  عرف

 ، كورو لمصابني  يل كتقدم اخلدمات  ل ا يل كتد يضحيو ا طبعا هوما 
ري  لمصابني و ل تقدمي اخلدمات الصحية الالزمة  ٔ س من  لغايل والنف

ٔبدا ٔطر الصحية لن نفهيم حقهم  ام شكر يف هؤالء ا ة    .املصابني، فرصا
ن بدورمه ة وا ال السلطات العموم ٔيضا ببايق ر شيد   سامهوا كام 

بري يف ٕاجناح معلية ضبط وتنظمي التدابري الوقائية الالزمة حملارصة  شلك 
ٔصبح التحمك يف  هودات والتضحيات  فضل هذه ا ء، ف شار الو ان
ٔور  ول يف  دد من ا ٔن  ئية لبالد ممكن، خصوصا  الوضعية الو

ظومهتا الصحي ء واهنارت م ىل الو ا فقدت السيطرة    .ةوٕافريق
احئة  شار  ذ ان ٔن نتطرق ٕاىل الوضعية الصحية لب م وال ميكن 
ة لصاحب اجلال نرصه هللا  ة السام ر املبادرات امللك ٔن نذ ، دون  ورو
داث الصندوق  ل ٕا ٔ سانية من  ة وإال ته السام ٔعطى تعل ي  ٔيده، وا و

ي بفض مت تعزز وتقو  ، وا ورو احئة  ية املنظومة اخلصويص حملاربة 
ٔزمة الصحية   .الصحية يف عز ا

ة  ته السام ٔصدر تعل ي  ٔيده، ا ال امل نرصه هللا و شكر  كام 
اء وشلك جماين، وهذه  ىل مجيع املغاربة دون است لقاح  ل تعممي ا ٔ من 
جتاه الصحيح لضامن  سري يف  ٔن ب  ة جلاللته تؤكد  املبادرة السام

ضيات رامة وحصة املو  ٔفق تزنيل مق د سواء، يف  ىل  اطنني املغاربة 
ٔن  عية، وهذه امحلاية ال ميكن  ج القانون إالطار املتعلق بتعممي امحلاية 
لقطاع الصحي  هنوض  ة وا لص ٔهيل املنظومة الوطنية  تتحقق دون ت

ي يعترب العمود الفقري لهذه امحلاية   .ا

ر احملرتم،   السيد الوز
الل ال يل مقنا هبا جلهة فاسمفن  رة امليدانية ا ٔن -ز اس اتضح  مك

ارة،  هودات ج ة ماسة  ا نا الصحية هبذه اجلهة مازالت يف  ظوم م
ث الحظنا همينة القطبني  الية، ح ىل مستوى العدا ا خصوصا 

ىل  اس  سبة اخلدمات الصحية، وكذا  %50احلرضيني فاس ومك من 
ة، ات العمليات اجلراح ىل  قا اد  ٔقالمي من نقص  يق ا ني تعاين  يف 

ٔقالمي ٕاىل التنقل  يق ا ث تضطر ساكنة  ة، ح مستوى العمليات اجلراح
ل املواعيد الطبية، اليت بدورها عرفت ارتبااك  ٔ شلك دوري ودامئ من 

شار اجلاحئة يف ب ذ ان بريا م   .وتعرثا 

ٔ اسمترار صع ىل مس ٔسف  لك  وبة املواطنني يف الولوج كام نؤكد لمك 
ٔقطاب احلرضية،  لموارد واخلدمات يف ا متركز الشديد  ب ا س لعالج 
لتايل فٕان ساكنة املناطق شبه احلرضية والنائية حترم من حقها يف  و

ٔطباء بعام فاس هو  شار وتوزيع ا ٔن جند معدل ان ة، فال يعقل   8الص
ب للك  1.33سمة ويف املقابل  10.000ٔطباء للك  يف املائة طب

ل بتوضيح مستوى  10.000 ت، وهذا الرمق كف و سمة، منوذج ٕاقلمي 
لموارد  لمتركز الشديد  ٔساس  رجع  الية هبذه اجلهة، واليت  ت ا التفاو

ٔقطاب احلرضية   .واخلدامات يف ا

ر،   السيد الوز
ىل اسمترار مشلك طول املواعيد الطبية املر  ٔيضا  ا  تبطة لقد توقف

سبة لـ  ل ٔشعة،  لفحوصات  ة وكذا املتعلقة  لعمليات اجلراح
)Radiologie وScanner ( اية ري يف جمال الر ٕالضافة ٕاىل اخلصاص الك

ىل سري  شوش  يل كريبك لنا وك يل اليشء ا ٔولية، وهو ا الصحية ا
يل عندمه لناس ا سبة  ل ة، خصوصا  اميل .. املسا العالج

)RAMED1 ( ٔهنم جييبو لنا ورقة من املركز ٔننا نطلب مهنم  حبيث 
لتايل ما  ش عندمه، و ٔصال املركز الصحي ما اكي ني  الصحي يف 

شفى اجلامعي، ويف كنعرفو شفى إالقلميي وال يف املس لوش يف املس ق  ..ت
سبة حلاميل بطاقة  شلكو ) RAMED(ل من املرتفقني  %75راه هوما ك

اصو جييب ورقة هبذه املؤسسا يفام قلت ومه دا رضوري  ت الصحية، و
اري ادي جييهبا، وهو ٕاج ني    .من املركز الصحي وراه ما عندوش م

قلميي احلاجب  ٕ ىل ضعف اخلدمات الصحية املقدمة  ٔيضا  ا  كام توقف
عاب جحم الطلب  ىل اس ات إالقلميية  شف دم قدرة املس ب  س وصفرو 

ٔرسة العناية ىل اخلدمات الصحية و  ٔننا الحظنا غياب  ث  ة، ح العالج
ئية، مع العمل  ٔزمة الو شفائية يف عز ا س املركزة وإالنعاش هبذه املراكز 

ٔزيد من  ىل  سمة وٕاقلمي صفرو يتوفر  300.000ٔن ٕاقلمي احلاجب يتوفر 
ىل  300.000ىل حوايل  يل يتوفر  ٕالضافة ٕاىل ٕاقلمي بوملان ا سمة، 

  .سمة 200.000
ٔن  دة، يعين حوايل  3ٕاذن فال يعقل  سمة،  800.000ٔقالمي جبهة وا

دمات إالنعاش ضعيفة ٔرسة العناية املركزة و   .دون 

ر،   السيد الوز
ٔهنا مازالت تعاين  رى  جلهة،  لتجهزيات واملعدات الطبية  ف يتعلق 
ىل معدل املواعيد الطبية  شلك سليب  اد، وهذا ينعكس  من نقص 

ة فاسٔ  ٔن جند  ري املنطقي  ث من  شساعهتا -يضا، ح اس  مك
ة وتضم  داداهتا اجلغراف ٔزيد من  7وام ىل  4ٔقالمي ب سمة تتوفر  ماليني 

يس، يعين عندمه  لرنني املغناط لفحص  د  د، ) 2IRM(از وا وا

                                                 
1 Régime d'Assistance Médicale  
2 Imagerie par Résonance Magnétique 
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ىل  ٔن هذه اجلهة ال تتوفر سوى  ة  10ٕالضافة ٕاىل  زة ساكنري موز ٔ
از ساكنري، ٕاذا تعطل يش  7تني وىل عامل  ٔقالمي، يعين مبعدل لك ٕاقلمي 

ادي نوقفو د   .وا
تربات الطبية ة ماسة  ،ٔما ف يتعلق  ا ٔهنا مازالت يف  ٔعتقد 

ٔن  ة الالزمة، خصوصا  ك س لو لتطور والتجهزي يف املواد الطبية وا
د"فريوس  ا واملواطنني يف " 19-وف ش بي ٔكرث مما سبق مازال يع ة  ا

دا بري  لهيا  ٔصبح الطلب  ث  تربات، ح   .لهذه ا

ر،   السيد الوز
احئة  سبة لتدبري  د"ل شفائية "19- وف س ، ٕان املراكز الصحية 

دد الفحوصات  ىل مستوى  يل ) 3PCR(جلهة تعرف خصاصا  ا
ر ميكن فاش كن ٔتذ ٔنين مازال  لها، حبيث  لعدد د سبة  ل  ..اكتكون 

رو  يد يل  ليالت اخلاص ا ش حىت ذاك خمترب الت ٔن ما اكي ٔعتقد ب
)PCR( ،اس ما فهياش رة، اكن مك ا ش ا ان اس ٕاذا ما  ٔعتقد مك  ،

ا نطلب من الوزارة  ء،  يك اخلاص مباكحفة الو س لو ب النقص ا وس
ة، خصوصا يف ظل ارتفاع لعدد إالصا ك س لو ت تعزز هذه املواد ا

ٓنذاك ة املعلن عهنا    .اليوم
ٔزمة الصحية يف السنة  روس من نقائص ا الص ا متىن است لهذا، 
شلك  الالت وتعزز قدراتنا الصحية  خ ل استدراك هذه  ٔ املاضية من 

  .شامل
ة واملسؤولني إالداريني جبهة فاس ر الص شكر السيد وز -يف اخلتام، 

اهل ابة صدرمه وحسن استق ىل ر اس  قة لهذه املهمة مك ق بهتم ا م وموا
شفايئ  س ر املركز  ر السيد مد ة، وخنص  ستطالعية املؤق
ٔطر الصحية  جلهة ومجيع ا ة  لص ر اجلهوي  اجلامعي بفاس والسيد املد

ستطالعية الل املهمة  ا  ب   .اليت وا
ىل تعزز  ر احملرتم املزيد من احلرص  وتقوية ونلمتس من السيد الوز

ات  يق  اصة، و القة  ربطه طبعا هبا  جلهة، اليت  ة  ظومة الص م
ت كربى لتحصني وحامية ب من هذا  ىل حتد لون  ٔننا مق اململكة، 
نية ٕالجناح  ة  رفعه عنا، ومن  ٔن  ر  ٔل هللا العيل القد س ي  ء ا الو

ج ري املتعلق بتعممي امحلاية  ٔن الطلب سيزتايد الورش املليك الك عية، 
ة ىل مستوى طلبات اخلدمات الطبية والعالج بري    .شلك 

ة يف مستوى انتظارات  لص نا الوطنية  ظوم كون م ٔن  ومتىن 
رشية  ٔي نقص، سواء يف املوارد ال ن يعانون من  املواطنني املغاربة، ا

ٔو التجهزيات واملعدات ذات الص   .الطبية 
  .شكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

                                                 
3 Polymerase Chain Reaction 

دود  دة والتعادلية يف  لو ستقاليل  لفريق  قة 16اللكمة    .دق

شار    :احلسن سليغوة السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارون،   السيدات والسادة املس

شارن  لس املس ستقاليل  مس الفريق  ٔتقدم  ٔن  ٔود  يف البداية، 
هودات اليت لشكر اجل ىل ا ات اململكة  ٔرسة الصحية لك  زيل ل

احئة  ن  د"يبذلوهنا ٕا م الوطنية ومضريمه املهين، "19- وف ، وازعهم رو
ر والسيد  جلهة والسيد الوز ة  ديم الص ٔطر ومست ر  ٔخص  و
ىل  ا  ث وقف شفى اجلامعي بفاس، ح ر املس ر اجلهوي والسيد مد املد

هن اولت الوزارة الوصية معيقات ا جلهة، معيقات  لقطاع الصحي  وض 
ٔمام  ستقمي  اولت التغايض عهنا مبربرات، ويه ال  لهيا ومعيقات  التغلب 
ا ساكن اجلهة مع  شه يوم ي يع رملانية، وا شناه لكجنة  ا ي  الواقع ا

  .القطاع الصحي
س والسيدا لسيد الرئ لشكر اجلزيل  اسبة لنتقدم  ت ويه م

هودات املبذو  ىل ا ستطالعية  لجنة الربملانية  ٔعضاء ا والسادة 
ة جبهة فاس ة لواقع الص ق ل نقل الصورة احلق ٔ -وحتملهم عناء التنقل من 

اس   .مك
ىل  ن سهروا  شارن، ا ٔطر جملس املس الشكر موصول كذ ٕاىل 

ٔيدينا هبذا الشق الغين  داد هذا التقرر، ليكون بني  ملعطيات اخلاصة ٕا
دة ىل  دانية  رة م   .لك ز

س،   السيد الرئ
ري  ىل اخلصاص الك ٔن التقرر وقف  ستقاليل نعترب  ٕاننا يف الفريق 

ة فاس ة يف  رشية يف قطاع الص رات - يف املوارد ال اس، بعد ز مك
برية تعاين  راهات  الالت وٕا ىل اخ اللها  ا  لعدد من املراكز الطبية، وقف

ري مهن ىل اخلصاص الك رة، و لز ات واملراكز الصحية املعنية  شف ا املس
شفاء املرىض هبذه  ىل واقع اس ت، مما يؤر سلبا  ىل خمتلف املستو

ٔطباء رب عهنا ا ٔن  زيك الشاكوى املتعددة اليت سبق    .اجلهة، وهو ما 
ٔطباء للك  ٔربعة  ىل  جلهة تتوفر فقط  ة  ات العموم شف فاملس

سبة  10.000 متريضية ب ٔطر ا ىل ا  10.000ممرضني للك  10مواطن، و
ب  متريضية والتطب كرس هشاشة اخلدمات ا دد قليل  مواطن، وهو 

  .جلهة
ث  ٔقالمي اجلهة، من ح الية الصحية بني  ل غياب العدا ا س كام 
ٔن عام فاس تتصدر  ث  ات التحتية الطبية الطبيعة الطبية، ح الب

دد الساكنالرت  ٔرسة املتوفرة مقارنة مع  دد ا ب اجلهوي ف خيص   11 :ت
ث  10.000رسر للك  ٔطر الصحية، ح سبة ل ل سمة ونفس اليشء 

ل  دد من  10.000ين للك  25س ىل  سمة وهذا راجع لتوفر العام 
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شفائيني اجلامعي واجلهة، يف مقابل  س لمركزن  ات املكونة  شف املس
ٔقالمياخل يق ا ه  ي تعاين م ري ا   .صاص الك

س،   السيد الرئ
ىل  ل  ري املس ىل اخلصاص الك رة امليدانية  الل هذه الز ا  لقد وقف
ىل مستوى املناطق  ول  شلك  ي يزتايد  ٔطر الطبية، وا مستوى ا

  .الهامشية والنائية
ل تغطية اخلصاص : سائل احلكومة ٔ قي من  هيا تصور حق هل 

متريضية وحتفزيها،  ٔطر الطبية وا رشية وا الطيب وسوية وضعية املوارد ال
هيا رؤية لتقوية القطاع  ملناطق البعيدة والهامشية، وهل  اصة العام 
ني جودة ونوعية اخلدمات  رشية وس الصحي العمويم وحتفزي موارده ال

عية بني خمتلف اجل  دا اج ق    هات؟الطبية يف ٕاطار يضمن حتق
ة فاس اس مع -مبقارنة بعض مؤرشات اخلدمات الصحية يف  مك

شفايئ  ىل مركز اس ٔنه رمغ توفر اجلهة  املؤرشات الوطنية يتضح لنا 
وي يتكون من  4امعي يتكون من  شفايئ  ىل مركز اس ات و شف مس

ىل  3 ات و شف لقرب،  7مس ني  شف شفائية ٕاقلميية ومن مس مراكز اس
ىل فٕاهنا تعاين  ث ال تتوفر ٕاال  ات، ح شف ٔرسة هبذه املس  6.8من ق ا

ىل الصعيد الوطين  10.000رسر للك  مواطن، حمت الرتبة السابعة 
امعي،  شفايئ  ىل مركز اس رية بني اجلهات اليت تتوفر  ٔ ل ا والرتبة ما ق

سبة املئوية العاملية ىل ال   .وبعيدة لك البعد 
قر اس تف اصة  فعام فاس ومك ٔولية،  اية الصحية ا ملؤسسات الر

ٔن  ات اليت جيب  ال احلرضي، مما يطرح ٕاشاكلية مسا العال يف ا
ٔخرى يف احلاالت  ات ا شف دئ من هاته املؤسسات لتصل ٕاىل املس ت
شفائية  س ىل املراكز  بريا  ج ضغطا  ، وهو ما ي ستدعي ذ اليت 

ٕالقلمي، وهذ ىل جودة اخلدمات الصحية اجلامعية واجلهوية  ا يؤر ال حما 
ر، كام  ات، السيد الوز شف ٔرسة هبذه املس ىل املواعيد الطبية، جفل ا و

ٔقالمي الت من ا   .تعلمون، حتجز ملرتفقي املستع
ة  ر ت اليت تعرفها اجلهة تتعلق  راهات والصعو وخبصوص إال

ٔوىل بـ   :ا
راهات املالي - رشية وإال  ة؛املوارد ال
ٔطر الصحية؛ - ل ا  دم استقرار 
متريضية؛ - ٔطر ا اصة العاملون وا ٔطر الطبية،   نقص يف بعض ا
دات الطبية  - الص املستحقات املتعلقة بنظام املسا دم است

)RAMED (لصاحل املراكز؛ 
يي إالسعاف؛ - دد السائقني وتق  نقص يف 
ملوارد املالية واملستلزمات الطبية؛ - راهات مرتبطة   ٕا
 ص يف املعدات يف بعض التخصصات؛نق -

ة - ة واملناخ ة إالقلمي وطبيعته اجلغراف   .شسا

ٔقالمي  ٔخرى اليت تعاين مهنا ا ٔما خبصوص بعض ماكمن الضعف ا
ىل يف لجهة، فٕاهنا تت   :املكونة 

شفى إالقلميي؛ - لمس عابية  س  ضعف الطاقة 
ٔساسي - رشية وغياب بعض التخصصات ا  ة؛اخلصاص يف املوارد ال
ر وإالنعاش؛ دم اسمترارية - د ة التوليد وطب الت  اخلدمات مبصل
ٔطباء إالنعاش  - ب ق  س ة الكربى  سبة العمليات اجلراح ضعف 

ر؛ د  والت
ات  - ساقطات الثلوج ومو ب  س لعز  واور  ة من ا تعرض مجمو

 الربد؛
ىل مسؤولني ٕاداريني، مما  - ات إالقلميية  شف دم توفر بعض املس

هتا وتدبريها؛ينع ىل مردود  كس سلبا 
د فقط  - ث تو ة، ح ىل مستوى غرف اجلرا خصاص واحض 

؛ ملركز اجلرا ان مشغلتان   غرف
دد من  - ا  ني، مما يؤدي ٕاىل ٕا ٔطباء اجلرا دد ا خصاص يف 

شفايئ  س شفى اجلامعي احلسن الثاين واملركز  ىل املس املرىض 
ماجلهوي الغساين مبدينة فاس من ٔ   .ل التكفل بعال

ساؤالتنا خبصوص التجهزيات  ستقاليل طرح  وجندد يف الفريق 
از  ل  شغيلها م والرشاكة بني ) Scanner(واملعدات الطبية اليت ال يمت 

ة التعامل مع مرىض  يف متع املدين،  م وبعض مجعيات ا ة ا مركز تصف
د" ش "19-وف عابية ملس س ات اجلهة، ضعف ، يف ظل ضعف الطاقة  ف

صفة  لصيدليات التابع لها، ضعف معايري حمددة وم وايئ املوجود  زون ا ا
ة يف  ٔمام لفعل يف الصفوف ا ن اكنوا  يني ا ٔطقم الطبية والتق اصة 
ىل امجليع بدون حق، وماذا عن معليات  د بدل تعمميها  وف ة  موا

يف ابعة املرىضالكشف املبكر عن مرض الرسطان؟ وعن  وحول  ؟ة م
شامنيا؟ ل ملرض ا هتا    دد احلاالت اليت متت ٕاصا

س   ،السيد الرئ
ة جبهة فاس ٔمة، -واقع الص ه مكمثيل  ا ف اس حتملنا مسؤولي مك

لحكومة طي  ث اكن موضوع مساءلتنا  ٔسئ  10ح رب ا سنوات، 
لقطاع اقشة املزيانية العامة  الل م ابية و سياسة وساءلنا ال  ،الشفوية، الك

ٔرسة  ٔجور وتعويضات  لحكومة يف القطاع الصحي رمغ هزا  العامة 
متسك  ٔن حصتنا خبري، وكنا  ث اكنت احلكومة يف لك مرة تؤكد  ة، ح الص
ٔيدهيا، لعلها تتدارك  مك و ٔيد ي نضعه بني  ري دليل التقرر ا ، و بغري ذ

الالت اليت خ رية ٕاصالح بعض  ٔ ارها ا ٔم هيا ٕان يف  هبناها ٕا  
ٔمل احلكومة املق  ري ذ فٕاننا ن ال، وٕان اكنت  استطاعت ٕاىل ذ س
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ىل رٔسها ا  ة    .ٔن تضع الص
  .شكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

  .العدا والتمنية لفريقاللكمة 

شار  رشي السيداملس   :عبد الكرمي لهوا
﷽  

لوقنيوالصال ٔرشف ا ىل دمحم    .ة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارونالسيدات والسادة   احملرتمون، املس

جللسة العامة  مس فريق العدا والتمنية  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
ة حول الوضع الصحي جبهة فاس ستطالعية املؤق لجنة  -ملناقشة تقرر ا

الل الفرت  اس   12ٕاىل  6ومن  2020نونرب  15ٕاىل  10ة املمتدة بني مك
رب  عية 2020دج ج ة و ، واليت نظمهتا جلنة التعلمي والشؤون الثقاف

ة من الفرق الربملانية، وذ يف  ابة لطلب مجمو شارن، است لس املس مب
لس  يل  ا ضيات النظام ا ادا ملق لربملان، واس ٕاطار املهام الرقابية 

اصة يف مواده امل  شارن،    .وما بعدها 125س
ىل الواقع  ة ٕاىل الوقوف  ستطالعية املؤق لجنة  لقد هدفت هذه ا
اتنا  شف شها مس الالت اليت تع خ ٔمه  ىل  الصحي هبذه اجلهة والتعرف 
ي  ، وا ه بالد ي عرف يئ ا اصة مع الوضع الو واملراكز الصحية هبا، 

ٔفر  ي  ذبذ وا ىل اكن م ، وتداعيات ذ  ورو احئة فريوس  زته 
ىل هذه اجلهة  ات اململكة، و شفائية مبختلف  س وضعية املؤسسات 
ة  ل موا دى مرا الل ٕا يئ  لنظر حلساسية الوضع الو اصة،  بصفة 

ٔزمة الصحية   .هذه ا
لس  ٔن جندد حنن يف فريق العدا والتمنية مب وهبذه املناسبة، البد 

ش متريضية وإالدارية مبختلف املس ٔطر الطبية وا ا الصادق جلهود ا مثي ارن 
راهات  ٔضافت ٕا ٔزمة، اليت  ة هذه ا املؤسسات الصحية ببالد يف موا
ٓملني  اتق اجلسم الطيب، تنضاف ٕاىل إالشاكالت املوجودة،  ىل  ديدة 

ة ببال ة املبذو يف تغيري واقع الص هودات احلكوم سامه ا ه ٔن  ، مبا ف د
ي  ٔطر العام هبذا القطاع ا دمة حصة املواطنني وحتسني وضعية ا
ساين احليوي،  شلك يويم مع ٕاشاكالت كثرية تعوق معلها إال تتعامل 
عية وما يفرضه ذ من  ج اصة مع بدء تزنيل مرشوع تعممي امحلاية 

رشية والتنظميية والقانونية الالزم قهتوفري املقومات ال   .ة لتحق
ة يه نتاج عقود من  وية اليت يعاين مهنا قطاع الص ٕان املعيقات الب
ش لهذا القطاع  رب سنوات وهتم الزمن وسياسات مرتامكة وخصاص مرتامك 
ه  ي عرف رتفاع املهم ا احليوي، وهبذه املناسبة البد من إالشارة ٕاىل 

ة ا ذ الوالية احلكوم لقطاع م دة حوايل املزيانية املرصودة  ز ٔي  لسابقة، 
، ويه وٕان وصلت ٕاىل هذا املستوى ال %6، لتصل بذ ٕاىل 72%

ة، ٕاىل  لص   .%10تصل ٕاىل ما تويص به املنظمة العاملية 
رخي هذا الب العزز  ٔول مرة يف  داث  ل ومثن كذ ٕا س كام 

داث  ري مسبوق  5500ٕا رمس هذه السنة، وهو ختصيص  صب مايل  م
يل هو وتبقى  ي يعرفه القطاع ا ملقارنة مع اخلصاص املهول ا ة  ري اكف
ٔننا اليوم  97حوايل  ٔطر الطبية وشبه الطبية، مبعىن ذ  ٔلف من بني ا

دة  دة ما بني الربملان وما بني احلكومة، لغة وا دث لغة وا ٔصبحنا نت
ول يف  رشية، خصاص  ول يف املوارد ال ٔن هناك خصاص  ىل  جتمع 

ليات املستعم ا ريها من ا ٔيضا يف التجهزيات و ة التحتية، خصاص  لب
  .يف القطاع

سهم يف تطور هذا  دا لع س م  دة، وهذا  دث لغة وا اليوم، نت
دث عن هناية الوالية الالته، وٕان كنا نت   .القطاع ومعاجلة اخ

رفع من قمي اسبة رقابية هامة  ٔمام م س،  ة العمل ٕاننا اليوم، السيد الرئ
هيا  ٔمهية اخلالصات اليت تتوصل ٕا ىل  ل الشك  الربملاين ونؤكد مبا ال يق
ني  شاريه، دا لنظر لرتيبة مس لس  ىل مستوى هذا ا ان  ل هذه ا
اقشة  ال وم ليات الرقابية مستق كرس العمل هبذه ا هبذه املناسبة ٕاىل 

ٔحاكم املادة  جللسات العامة، معال ب يل  130الصاهتا  ا من النظام ا
شارن   .لس املس

ة  ٔعضاء جلنة التعلمي والشؤون الثقاف وال يفوتين التنويه بعمل 
اقشة  رشيعية ولك جمهوداهتم يف م الل هذه الوالية ال عية  ج و
ام  لها، ومهنا الق ات ومشاريع القوانني اليت نوقشت دا وٕاغناء خمتلف مقرت

ستطالعية  الل فرتة حساسة من هذه هبذه املهمة  لتني و ىل مر
دمات حصية تليب  اجلاحئة اليت عرفهتا بالد واليت حتول دون تقدمي 

شلك  ات ساكنة  ٓخر  %12.5اج من مجموع ساكنة املغرب حسب 
الالت مشرتكة مع العديد من اجلهات، ونوقشت  ٕاحصاء، ويه اخ

اسبة ٔكرث من م ها يف  ٔو   .تفاصيلها و
لواقع الصحي  ٕان املعطيات ستطالعية  شفت عهنا هذه املهمة  اليت 

ٔول يف - جبهة فاس ىل ا ٔساسيني، يت كشف عن ٕاشاكلني  اس  مك
هيا  ٔشار ٕا ل اجلهة نفسها، ويه إالشارات اليت  ري دا ايل الك التفاوت ا
رشية  ىل مستوى توزيع املوارد ال التقرر ووقف عندها طويال، وخصوصا 

ث الطبية مبختلف  لجهة، ح ختصصاهتا ومتركزها يف املراكز احلرضية الكربى 
ٔطباء بعام فاس هو  ٔن توزيع ا مقابل  ،سمة 10.000ٔطباء للك  8جند 

ب للك  1.33 كشف  10.000طب ت، هذه املقارنة اجلزئية  سمة بتاو
ر  ٔ كون لها  دة، ويه انعاكسات  ل اجلهة الوا ايل دا عن جحم التفاوت ا

لساكنةىل ج   .ودة العرض الصحي املقدم 
ٔي نيا،  رشية وتوزيعها،  ىل مستوى املوارد ال ن اخلصاص  اك

  .احلاكمة، هناك نقص يف جمال احلاكمة
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ث : نيا ٔساسية الصحية، ح ات والتجهزيات ا ىل مستوى الب
ات مستع  ات اجلهوية وإالقلميية ٕاىل ٕاصال شف حتتاج العديد من املس

لمواطننيوٕاىل جته دام هذه التجهزيات يف تقدمي اخلدمات   .زيات وٕاىل است
اسبة لتقدمي تصور  ستطالعية م اقشة تفاصيل هذه املهمة  ٕان م

شارن،  لس املس ة  لسبليف فريق العدا والتمنية مب رتقاء بقطاع الص
ني العام واخلاص، كرس الفجوة بني القطا  ببالد واخلروج من واقع حصي 

ستدعي ٕاقرار تقوميات  الية، هذه إالشاكالت  ت ا ويعمق من التفاو
راعى فهيا ما ييل وية    :ب

اوز  - 1 رشية واملالية، لت رضورة ٕاعامل احلاكمة يف توزيع املوارد ال
ية واملؤسسات الطبية  ٔطر الطبية والتق الية يف توزيع ا التباينات ا

ٔو بني اجلهات كام  ل نفس اجلهة  هو واقع احلال هبذه اجلهة اليت دا
ة فاس اس؛-اكنت موضوع هذا التقرر،    مك

ملراكز  - 2 ىل العمل  ٔطر الطبية  شجيع ا ٕاقرار حتفزيات مادية ل
د البعد اجلهوي يف التوظيفات وٕاقرار  البعيدة عن احلوارض، مع اع
ي نرصف  ٔبناء هذا الب ا ٔن هياجر  حتفزيات مادية حىت عوض 

البة لهؤالء ليعودوا  لهيم ٔمو كثرية ٕاىل اخلارج، حتفزيات طبية 
ا؛   ٕاىل ب والعمل مع مواطن

اصة  - 3 سري ولوج الطاقات الشابة ٕاىل املهن الطبية والشبه طبية  ت
ىل مستوى لكيات الطب، مع ضامن جودة التكون، وخصوصا 

ٔيضا لك  شفائية و س دد املراكز  دة يف  يات الطب، اليوم مع الز
كون  ٔن  ٔمل  ىل  ه  ي حنتا كون العدد ا رس معلية  مما سي
ٔطر  كون هناك حتفزيات مالية لهذه ا ٔن  ٔمل  ىل  دا، و التكون ج

شتغل يف القطاع العام؛   حىت 
ر يف تصنيع املعدات الطبية،  - 4 س وائية و ات ا تعزز الصنا

و  ات  ه بالد حنو تصنيع لقا ٔخرى؛اصة مع تو ات   رو ولقا
عية واستكامل  - 5 ج رسيع بتزنيل ورش امحلاية    .هتافردالك مال

ىل  لوزارة  سبة  ل ارطة طريق  كون هذا التقرر  ٔن  متىن  اما،  وخ
ٔمه اخلصاصات اليت تعاين مهنا هذه  مستوى هذه اجلهة، حىت جتيب عن 

ريها من اجلهات   .اجلهة و
سعنا ٕاال ٔن جندد شكر للك من سامه يف ٕاجناز ويف اخلتام، ال   

جعة  لول  ٔن يمت ٕاجياد  ٓملني  ستطالعية،  ٔشغال هذه املهمة  سري  وت
ٔفق تطور القطاع الصحي الوطين   .تلف إالشاكالت، ولك ذ يف 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

سالسيد    :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

  .احلريك قلفرياللكمة 
  

ارك السباعي شار السيد م   :املس
﷽  

ٔمجعني ىل  وحصبه  ٔرشف املرسلني و ىل    .والصالة والسالم 
س احملرتم،  السيد الرئ
ر احملرتم،  السيد الوز

شارون احملرتمون،  السيدات والسادة املس
لم  لسنا املوقر  مس الفريق احلريك مب ل  ٔتد ٔن  سامهة يف رشفين 

ة جبهة فاس ستطالعية حول قطاع الص اقشة تقرر املهمة  اس -م مك
الل فرتيت من  عية  ج ة و  10اليت نظمهتا جلنة التعلمي والشؤون الثقاف

رب  12ٕاىل  6، ومن 2020نونرب  15ٕاىل   .2020دج

س احملرتم،  السيد الرئ
مس الفريق احلريك ٔتقدم  ٔن  لجنة  امسحوا يل يف البداية  لشكر 

ىل  ىل جمهوداهتا املبذو و ٔطرا،  ٔعضاء و سا و ة، رئ ستطالعية املؤق
شطة  ٔ اف  ستطالعية، واليت اكنت  ؤوب يف هذه املهمة  معلها ا
قة،  داد تقرر غين، مبعطيات دق ٕ رات، ويه جمهودات توجت  والز

ٔرضي ٔدىن شك  شلك بدون  ضمن خلالصات وتوصيات، س ة ومرجعية م
لسادة الربملانيني يف ممارسة وظيفهتم الرقابية، ولحكومة يف بلورة  ني  هام
راهات  ستحرض إال جعة،  لية  ة حصية مستق سياسات معوم
ٔيضا لتقدمي  اسبة  ت اليت تضمهنا التقرر، ويه م وإالشاكالت والرها

لسادة ا ال  ة احملرتم، ومن  ر الص لسيد وز ر الشكر اجلزيل  ملد
ة جبهة فاس لص شفايئ اجلامعي - اجلهوي  س ر املركز  اس ومد مك

ات إالقلميية  شف ري املس ة، ومد دويب الص احلسن الثاين بفاس، وم
سور  اس وٕافران وموالي يعقوب وم زة وصفرو ومك ٔقالمي فاس و ب
ىل توفري اكفة رشوط جناح هذه املهمة  ت واحلاجب،  و و

ىل لهم إالجيايب مع استفسارات وساؤالت  ستطالعية، و تفا
ة لجنة املؤق ٔعضاء هذه ا  .السيدات والسادة 

س احملرتم،  السيد الرئ
الل  ٔن نقف وقفة ٕا وحنن نناقش مضامني هذا التقرر الهام، البد 

ٔطر الصحية ببالد و  بار لاكفة ا هيا - جبهة فاسوٕا ىل تفا اصة،  اس  مك
ات، خصوصا يف هذه  روح الوطنية العالية وكران  يف العمل املطبوع 

قة والصعبة ق ئية ا ة الو  .الظرف
اقشته،  ي حنن بصدد م واستحضارا خلالصات ومضامني التقرر ا

هودات اليت تبذل يف القطاع الصحي جبهة فاس اس، واليت -ننوه  مك
ٔن تعت شفائية هامة، ٕاال  ات اس ىل ب رب من اجلهات اليت تتوفر 

جلهة حتجب هذه  الالت املتعددة اليت تعرفها املنظومة الصحية  خ
هودات  .ا

سبة مؤسسات  الالت، فقد خلصها التقرر يف ضعف  خ فف خيص 
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جلهة، والضغط رشية  ٔولية، واخلصاص يف املوارد ال اية الصحية ا ىل  الر
رتام مسارات التكفل ووجود  شفايئ اجلامعي بفاس لعدم ا س املركز 
دا جمالية يف توزيع  ٔقالمي اجلهة وغياب  اد بني  ري  خريطة حصية 
ٔمراض القلب  ٔطر ونقص يف التخصصات الطبية  ات والتجهزيات وا الب

ٔقالمي اجلهة كتازة وا ساء والتوليد ببعض  ٔمراض ال حلاجب، والرشايني و
ا ببعض املؤسسات  جبانب ضعف التجهزيات واملعدات الطبية وتقاد

ة مرىض  جلهة ومعا د"الصحية  من غياب النظافة ورشوط " 19- وف
الالت خ ريها من  ٔدوية الربوتوول الصحي و  .إاليواء الصحية و

س احملرتم،  السيد الرئ
ات وتوصيات هذه مثن خمر املهمة  حنن يف الفريق احلريك ٕاذ 

اللها احلكومة ٕاىل العمل  ة ومن  ستطالعية، فٕاننا ندعو وزارة الص
مي والتقومي،  طلق التق ٔرض الواقع، ومن م ىل  ىل تفعيلها وتزنيلها 
ملنظومة  هنوض  ا يف احلركة الشعبية اليت جتعل من ا واستحضارا ملرجعي

ىل رٔس ال مع مضامني هذا ال  الصحية  هتا، وتفا  :تقرر، نقرتح ما ييلٔولو
ة  - 1 ت بعد اجلاحئة وجعل قطاعي الص ٔولو ب ا رت ادة  رضورة ٕا

ٔولوية يف قوانني املالية؛ ىل رٔسها ورمجة هذه ا  والتعلمي 
دا جمالية  - 2 ٔسسه  ٔمه  كون من  ة،  ة العموم لص ثاق وطين  بلورة م

وال متركز الب  صفة، ٕاذ مل يعد مق ات حصية وخريطة حصية م
ٔقالمي بعيهنا، يف  االت وجبهات و رشية الصحية مب شفائية واملوارد ال س
ٔقالمي واملناطق القروية واجلبلية رهينة قوافل  ني تظل العديد من ا
ٔدوية ولعنرص  لتجهزيات وا قر  ات ومستوصفات، تف شف ومس

رشي؛  ال
عية واملادية ملهنيي - 3 ج ٔوضاع املهنية و  القطاع؛ العناية 
ٔطر الطبية وشبه الطبية وٕاعطاء  - 4 كون ا ادة النظر يف سياسة  ٕا

لية  ٔفق  ح ا لتكون وف ٔمهية الالزمة خليار التوظيف اجلهوي وربطه  ا
انب  ٔ مثن قرار السامح ل ويل يف القطاع، ويف هذا إالطار  التعاون ا

لقطا رشية  ملغرب لتعزز الرتيبة ال ع ومعاجلة ٕاشاكلية مبامرسة الطب 
  اخلصاص؛

ستقاللية  - 5 وائية، بغية ضامن السيادة و ة ا دمع وشجيع الصنا
ٔدوية وتطور  ادة النظر يف معايري ورشوط ختزن ا وائية لبالد وٕا ا
وايئ، ويف هذا  زون ا استعامل النظام املعلومايت يف جمال تدبري ا

ار يف ا زتاز واف ة الرائدة إالطار نؤكد ا ملبادرة امللك لفريق احلريك 
اصة لقاح  ملغرب  لقاح  ات تطور وتصنيع وتعبئة ا رام اتفاق ٕ املتعلقة 

د"  ؛"19-وف
ديد  - 6 رام تعاقد  ال الصحي وٕا ات الرتابية يف ا تعزز الرشااكت مع امجلا

ىل رضورة  ا مواطنا، كام نؤكد  ه قطا مع القطاع اخلاص، ليجعل م
نا الصحية ٕاص ظوم عتبارها نقطة سوداء يف م الت،  ٔقسام املستع الح 

لعامل القروي  ملنظومة الصحية  هنوض  سهتدف ا وبلورة خمطط 
 .واملناطق اجلبلية

ري الوطن واملواطنني ه  ا هللا مجيعا ملا ف ادة الرشيدة ، وفق حتت الق
ٔيده   .لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا و

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكتهوا   .لسالم 

سالسيد    :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

ٔحرار   .اللكمة لفريق التجمع الوطين ل

شار    :دمحم البكوري السيداملس
﷽  

س احملرتم،  السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
دا ٔحرار يف ٕاطار  سعيد  مس فريق التجمع الوطين ل اول اللكمة  ب

ة حول الوضع الصحي جبهة فاس ستطالعية املؤق اقشة تقرر املهمة  -م
ٔمه الوظائف  د  ٔ دانيا  ىل العمل احلكويم م اس، اعتبارا لكون الرقابة  مك

ي حيرص رملان القرب ا ٔهنا جتسد مفهوم  لسنا املوقر، كام  ىل  املسندة 
ات  طالع عن قرب عن واقع العديد من القطا دانية و رات م ز ام  الق

مات الرٔي العام د يف صلب اه ة وتو ق راهات حق ش ٕا  .اليت تع
اصة  ستطالعية،  ٔمهية موضوع هذه املهمة  ىل  وال خيتلف اثنان 

احئة  ائية جراء  د است ٔننا منر بظروف  د"و ، اليت وضعت "19- وف
لجنة يف امل  ٔعضاء هذه ا ث جنح  ىل احملك، ح نظومة الصحية يف بالد 

ٔوضاع الصحية جبهة فاس ىل ا ٔمه إالشاكليات - الوقوف  اس وحتديد  مك
لوضعية احلالية واستصدارمه خلالصات  هتم  ة بعد معاي وية املطرو الب

ٔمهية اية يف ا   .وتوصيات 
ٔتقدم جبزيل الشكر ٔن  ٔود هبذه املناسبة  شارات  و مجليع املس

زي الوجود ن سامهوا يف ٕاخراج هذا التقرر ٕاىل  شارن ا   .واملس
ىل جتردمه وموضوعيهتم يف التعاطي مع هذا  فالشكر موصول هلم 

شارية ىل املقاربة ال اقشته  ه وم دمه يف طر ىل اع   .املوضوع و
ح ن ستطالعية سامهت يف ف ه فٕان هذه املهمة  قاش ومما ال شك ف

ة  معويم بني الربملان واحلكومة حول الوضعية الصحية احلالية لقطاع الص
شمل  ٔن تتوسع هذه املهام ل ٔمل  ىل  هنام  لق حوار بناء ب هبذه اجلهة و
ات، خصوصا ت اليت لها ارتباطات  خمتلف اجلهات يف خمتلف القطا

ملواطن ارشة    .م
ىل  جياب جتاوب الوزارة الوصية  ٕ ل  س لها مع هذه وٕاذ  القطاع وتفا

ٔوراش إالصالح اليت تعرفها بالد  ة ٕاىل تعزز  املبادرة الرقابية الرام
رات  لز شيد يف مقابل ذ  رسيخ دو احلق والقانون،  والساعية ٕاىل 
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ة من  مو ستطالعية  ٔعضاء جلنة املهمة  امليدانية اليت قام هبا 
جلهة ات واملراكز الصحية  شف ورصدمه مجل من النواقص، سواء ف  املس

ٔو من  ٔويف التجهزيات الطبية  متريضية  ٔطر الطبية وا خلصاص يف ا يتعلق 
دات املالية املرصودة ع كتظاظ وكذ النقص يف  ث    .ح

لك ٕاجيابية التوصيات اليت تضمهنا التقرر،  ل  س يف هذا إالطار، 
ىل رضورة مراجعة حاكمة ادة النظر  واليت تنص  هذا القطاع يف اجلهة وٕا

ث طالبوا  ىل املستوى الرتايب، ح يف طريقة اشتغال املسؤولني القطاعيني 
ات التحتية وجتويد اخلدمات املقدمة  ٔهيل الب لول كف لت جياد  ٕ احلكومة 

  .لمرتفقني
الالت اليت  خ ٔمهية معاجلة  ىل  ا  ل فريق ومن موقعنا، نؤكد دا

ملواعيد  يسء لهذا يل احملسوبية والسمرسة  القطاع ولعاملني به من ق
ى  دم الثقة والتذمر  لق جو من  سامه يف  الطبية واملتاجرة هبا، مما 

م من حقهم يف العالج   .املواطنني وحير
ىل مستوى  الية يف هذا القطاع  ت ا كام ندعو ٕاىل تقليص التفاو

شفا س ث تعرف املراكز  ا اكرثية ال اجلهة، ح ٔوضا ٔقالمي  ئية ببعض ا
  .تليق مبغرب اليوم

ٔي  ٔن جناح  ىل  ٔحرار  ل فريق التجمع الوطين ل اما، نؤكد دا وخ
رشي، مما يدفعنا ملطالبة  لعنرص ال العتناء  ٔو ٕاسرتاتيجية رهني  ادرة  م
متريضية ومجليع  ٔطر الطبية وا ٔوضاع املادية واملهنية ل احلكومة بتحسني ا

ة وتوفري ظروف معل مالمئة هلم متكهنم من املسامهة ا لعاملني بقطاع الص
ة فاس ٔقالمي  هنوض هبذا القطاع جبميع  ىل القطع -يف ا اس وحتفزمه  مك

جلهة   .مع بعض املامرسات اليت حتد من فعالية املنظومة الصحية 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

سالسيد    :اجللسة رئ
شار شكرا   .السيد املس

  .شرتايك لفريقاللكمة 

ون شار السيد عبد السالم ح   :املس
  مس هللا الرمحن الرحمي

شرتايك  ل الفريق  ٔول مرة لتالوة تد ٔماممك اليوم  ٔقف  ٔن  رشفين 
ستطالعية حول وضعية  اقشة تقرر املهمة  شارن يف م لس املس مب

ة جبهة فاس الل  - قطاع الص اس  ء مك يوليوز من  13لسة يومه الثال
  .2021سنة 

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ل نيابة عن  ٔتد ٔن  شارن  لس املس شرتايك مب مس الفريق  رشفين 
ستطالعية حول وضعية قطاع  اقشة تقرر املهمة  ٔعضاء الفريق يف م

الل الفرتات  ورة  ة املذ نونرب من سنة  15ٕاىل  10املمتدة من الص

اءت هذه املهمة  12ىل  6، ومن 2020 رب من نفس السنة، وقد  دج
ىل املادة  شارن 144ستطالعية بناء  لس املس يل  ا  ،من النظام ا

شرتايك ابة لطلب الفرق الربملانية ومضهنا الفريق  ٔيضا است   .و
ٔز  ٔن  ىل  الل هذا التقرر نقر  س ومن  مة املنظومة الصحية معيقة ل

ات اململكة، وقد تفامقت -فقط جبهة فاس ات  اس وٕامنا جبميع جام مك
احئة  دهتا مع  د"املشالك وزادت  ، وطبعا ندرك جمهودات "19-وف

ال املنظومة  ٔهنا تبقى حمدودة مع واقع  احلكومة يف هذا القطاع، ٕاال 
  .الصحية

لم  ات التحتية  ٔهيل الب سبة مفشلك ت ل ام  ات هو مشلك  شف س
سبة  ال ر يتحمل مسؤولية تدبري هذا القطاع، ف لبالد ويتكرر مع لك وز

صالح مجيع املؤسسات الصحية ٕ لجنة  ٔوصت ا ٔن  ،لهذه اجلهة  مما يعين 
ستفادة من تلقي  ه املواطن يف  ٔن حيتا سط ما ميكن  ٔ قد  اجلهة تف

ٔي فضاء ٔويل حلادثة ما،  ٔن حيرتم ويقدر  العالج ا شفاء جيب  لالس
ىل اجلهة،  ه من لك املناطق احملسوبة  ي يل حقوق املواطن املريض ا
كون  ات القرب حبيث  شف داث مس ٔمر رضوري ال حما يف ٕا وهو 
عددة التخصصات وممرضني  ديثة وبطوامق طبية م مؤه بتجهزيات طبية 

ىل م  يني لتدارك العجز احلاصل  رشية، مع وٕاداريني وتق ستوى املوارد ال
ٔولية املربجمة، هذا  اية الصحية ا ٔهيل مؤسسات الر شاء وت ىل ٕا احلرص 
جلهة، حفسب التقرر وهذا ما  ٔزمة الصحية  ٔن حيل جزءا من ا ٔنه  من ش
الالت اليت يعاين  خ ورو عرت لك  احئة  ٔن  ٔيضا  يؤكده مجيع املغاربة 

  .مهنا القطاع ببالد
ٔخرىا، نؤ شارن، مرة  لس املس زيد املىل  ،كد كفريق اشرتايك مب

الل الرفع من مزيانية  من تضافر اجلهود ٕالنقاذ ما ميكن انقاذه وذ من 
ذ عقود الالت الهيلكية املرتامكة م خ ة لتقومي هذه  وربط  ،قطاع الص

الل مراجعة معيقة  حملاسبة من  اللهااملسؤولية   حلاكمة القطاع ومن 
ة املنظومة الصحية   .حماربة املظاهر اليت تعرقل دينام

ليمك ورمحة هللا  .والسالم 

سالسيد    :اجللسة رئ
حتاد العام ملقاوالت املغرب   ..اللكمة لفريق 

لشغل حتاداللكمة لفريق    .املغريب 

شارة    :فاطمة الزهراء اليحياوي السيدةاملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارون،السي   دات والسادة املس

ر  لسيد الوز لشكر اجلزيل  ٔتقدم  لشغل  حتاد املغريب  مس فريق 
ة جبهة فاس ٔطر واملهنيني بقطاع الص ىل تعاوهنم -ولمسؤولني وا اس  مك

ة، والشكر  ستطالعية املؤق ٔعضاء جلنة املهمة  ٔمورية  سهيل م ري ل الك
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ٔط ٔعضاهئا و ي بذلوه، كام موصول مجليع عضواهتا و هود اجلبار ا ىل ا رها 
ة ملا يقدمونه من تضحيات  اليا لك العامالت والعاملني بقطاع الص حنيي 

احئة ل لتصدي    .جسام 
ضيات املادة  ىل مق من النظام  125ويف ٕاطار املهام الرقابية، وبناء 

ة  شارن، قامت جلنة التعلمي والشؤون الثقاف لس املس يل  ا ا
ال و ىل واقع  عية مبهمة استطالعية لهذه اجلهة، بغاية الوقوف  ج

اهزيته  جلهة، ومدى  هيا القطاع  راهات اليت يعا نا الصحية وإال ظوم م
ة اجلاحئة   .ملوا

ة من اخلالصات والتوصيات هتم اخلريطة  فقد تضمن التقرر مجمو
ٔفضل مقارنة ٔن وضعية اجلهة  ث تبني  جلهة، ح مع املعدل  الصحية 

ٔطباء واملمرضني ومن  سبة ا ث  ات اململكة من ح يق  الوطين ومع 
ٔنه وحسب نفس املؤرشات،  جلهة، ٕاال  اية الصحية  ث مؤسسات الر ح
ري  ث التوزيع  ٔقالمي اجلهة من ح برية يف خمتلف  ت  سجيل تفاو فقد مت 

متركز مبدينة فاس وكذ ث  شفائية، ح س لمراكز  ىل العادل   
ني  ٔطباء واملمرضني، يف  ٔطر الصحية وا دد ا ٔرسة و دد ا مستوى 
ٔن ٕاقلمي موالي  ث نفس املؤرشات، كام  ب من ح ت الرتت و يتذيل ٕاقلمي 
دا مقارنة مع املعدالت  يعقوب واحلاجب حبسب نفس املؤرشات ضعيفة 

جلهة تعاين من ات التحتية  ٔن الب   :اجلهوية؛ كام 
بري  - متريضية؛خصاص  ٔطر الطبية وا  يف ا
ّٔرسة؛ - ب ق ا س عابية  س  نقص ملحوظ يف الطاقة 
ال احلرضي؛ - شفايئ يف ا س دمات القطاع   متركز شديد ملوارد و
ٔولية، ما  - اية الصحية ا جلهة ملؤسسات الر قار القطبني احلرضيني  اف

شفائية؛ س ىل املراكز  زايد الضغط   يؤدي ٕاىل 
شفائية التابعة غياب  - س ملراكز  ٔرسة العناية املركزة وإالنعاش 

 ٕالقلمي احلاجب وصفرو وبوملان؛
جلهة املتعلقة بولوج الساكنة القروية ملؤسسات  - الية  ت ا التفاو

ث اية الصحية من ح   :الر

  ت و قلميي  ٕ االت القروية  لم ضعف التغطية الرتابية 
 واحلاجب؛

 شف م العديد من املس ات إالقلميية تعاين من غياب شبه 
شتغال الالئقة  من نقص يف التجهزيات وتعاين لظروف 

ريها؛  واملعدات الطبية والبيوطبية و

  احئة ة التدبري والتعاطي مع  يف ٕالضافة ٕاىل مشلك احلاكمة و
عدم  ت واملشالك  ة من التفاو د، فقد مت رصد مجمو وف

ٔو ال  ملرىض، وكذا التفاوت يف وضوح املسا اخلاصة  تكفل 
ملصابني؛ ٔطر الطبية يف مسا التكفل   اخنراط خمتلف ا

  ستطالعية ٕاىل العديد من التوصيات من لصت املهمة  كام 
لمؤسسات  ٔساسية  ات التحتية ا ٔهيل الب يل ت ق
زة الطبية والبيوطبية  ٔ الت وا دد ا شفائية والرفع من  س

دد املوارد ا رشيةو   .ل

ات  يق  جلهة ال خيتلف كثريا عن  ة  الصة القول ٕان قطاع الص و
ورو عن ضعف املنظومة الصحية  احئة  شفت  ث  اململكة، ح
دمات الصحية ونقص يف  ل ات التحتية وصعوبة الولوج  وهشاشة الب
الت  ٔو تقادم ا ٔو ضعف  ية وانعدام  متريضية والتق ٔطر الطبية وا ا

زة ٔ ل اجلهة نفسها وا   .الطبية والتفاوت بني اجلهات، بل حىت دا
ليه ٔمهية تعممي  ،و ا ب لشغل، ووعيا م حتاد املغريب  فٕاننا يف فريق 

ىل رضورة التزنيل السلمي لتعممي التغطية الصحية،  التغطية الصحية لنؤكد 
ظومة  ي يؤسس ملر مفصلية يف بناء م ري ا متعي الك هذا الورش ا

عية ا ج لنظر لواقع الهشاشة  ت جسام  ي يطرح حتد عية، وا ج
الالت اليت  خ ام وجحم اخلصاص و شلك  ات واسعة  شها ف اليت تع

ٔن  ، خصوصا و من املواطنني ال  %46تعرفها املنظومة الصحية ببالد
ٔطري الطيب،  دون من التغطية الصحية، وضعف الت ٕاطار حصي  1.6ستف

رسر  1سمة،  1000للك  4.5سمة، ب املعدل العاملي هو  1000للك 
سبة ٕاىل  1000للك  ىل  %2.2سمة، ب تصل هذه ال يف توس 

ملنظومة الصحية  هنوض  رشية، فا شفائية واملوارد ال س ات  مستوى الب
ٔقره  ي  عية ا ج لحامية  ري  رىق ملستوى تطلعات الورش الك يك 

  : يتطلبال امل
قرار تدابري  - ٕ نا الصحية، بدءا  ظوم ة يف م ق س لثورة حق ٔس الت

لرفع من املزيانية  ة اليت تعاين مهنا،  ٔعطاب املزم كف مبعاجلة ا
ة ٕاىل  صصة لوزارة الص ظمة  %12ا املوىص هبا من طرف م

ة العاملية عوض  الية بني %6الص ، ويف ٕاطار من العدا ا
ات التحتية والتجهزيات واملوارد  اجلهات، ٕان ىل مستوى الب

ة املواطنني؛ رة املتطلبات املرتبطة بص رشية الالزمة ملسا  ال
ٔداء هذا  - لرفع من جودة  ٔساسية  امٍة  رشي كد مثني الرٔسامل ال

ٔطر الطبية والصحية لسد  كون املزيد من ا املرفق العمويم و
  اخلصاص املهول؛

اد - ح حوار قطاعي  عيني؛ ف ج  مع الفرقاء 
ات الوطنية  - ىل تلبية احلاج ة حصية وطنية قادرة  دمع وحتفزي صنا

ولو والرمقي رة التطور التك   .ورضورة مسا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

عي ج ميقراطي  ستوري ا لفريق ا   .اللكمة 
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شارة  ٓيتعال السيدةاملس شة    :ا
﷽  

س   .شكرا السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
عي يف  ج ميقراطي  ستوري ا مس الفريق ا ل  ٔتد ٔن  رسين 

ة جبهة فاس ستطالعية حول وضعية قطاع الص اقشة تقرر املهمة  -م
الل فرتتني بني من  اس، واليت مت ٕاجنازها   2020نونرب  15ٕاىل  10مك

رب  12ٕاىل  6ومن  ىل 2020دج ىل هذا  ل  ، معربة يف بداية هذا التد
عي لٕالخوة  ج ستوري  مس الفريق ا ناين الشخيص و شكري وام
انوا املشقة  دا و ن مل يدخروا  لجنة كذ ا ٔطر ا لجنة و ٔعضاء ا

ستطالعية حول قطاع حساس وها رية ٕالجناز هذه املهمة  م ويف فرتة الك
ة اكن  ورو وطنيا ويف ظرف ء  شار و ٔيضا من تطور ان قة  ائية دق است

ىل القطاع الصحي ببالد لتطلع  اهه    .اللها الرٔي العام مركزا ان
ا مكؤسسة  ستطالعية لتكون تعبريا واحضا م اءت هذه املهمة  و

ام اكنت الظر  ٔنه  ٔن املغرب قوي مبؤسساته، و وف فٕان جملس دستورية ب
د  ىل  رشيع والرقابة  ستورية يف ال امه ا اكمل  شارن يطلع  املس

  .سواء
خر هبذه املهمة  عي نف ج ميقراطي  ستوري ا وٕاننا يف الفريق ا
لس وٕادارته، اليت وفرت لك  رئاسة ا لجنة  ٔطر ا ٔعضائه و وننوه لك 

ستطالعية ت ٕالجناز هذه املهمة    .إالماك

  ات السيدات والسادة،حرض 
اوز مدهتا  مة استطالعية تت اء هذا التقرر لتغطية  يوما  12لقد 

ة  ىل مسا ة متتد  بري وحساس ويف  وي  ٔي  2لكم 40.075لقطاع ح
ة اململكة املغربية 7.5% بريتني و ،من مسا  94ٔقالمي و 7وتضم عاملتني 

رابية و ة  سمة ما ميثل  4.24جام   .ساكن املغرب من %12.5مليون 
ا وساكنيا وحىت من  لجهة جغراف ري  ىل الرمغ من هذا احلجم الك و

ىل مدى  لجنة و ات واملراكز الصحية، فٕان ا شف دد املس ث  يوم  12ح
ىل ماكمن الضعف وماكمن القوة  قاربت الوضع الصحي هبذه اجلهة ووقفت 

ٔو تفوق املعدالت الوطنية م ث توفرها اليت متزيها، فٕان اكنت تقارب  ن ح
رشية الرضورية من ممرضني مبا يعادل   10.000ين للك  18ىل املوارد ال

ة العاملية بـ  ٔقل من املعدل املوىص به من طرف الص دة  5سمة  نقط وز
مة، مركز  4 ىل جتهزيات حصية  نقط عن املعدل الوطين، ورمغ توفرها 

وي و شفايئ  امعي ومركز اس شفايئ  شفائية ٕاقلميية مراكز  7اس اس
ري يف  لجنة جسلت يف التقرر الضعف الك ٔن ا لقرب، ٕاال  ني  شف ومس

ٔرسة اليت ال تتعدى  ب نقص ا س عابية  س رسر للك  6.8الطاقة 
  .سمة 10.000

ٔطقم الطبية دد ا بري يف  ٔيضا خصاص  ٔطباء فقط للك  4: هناك 
الالت واحضة يف التوزيع، 10.000 متركز العرض  سمة، مع اخ ث  ح

ٔقالمي ال تتوفر  لجهة، هناك بعض ا رين  الني احلرضيني الك الصحي يف ا
ل احلاجب وصفرو وبوملان، مما جسل  لعناية املركزة وإالنعاش م ٔرسة  ىل 
االت القروية، مث الحظ  لم ٔيضا ضعف التغطية الصحية الرتابية  التقرر 

از  ث  د ل ) IRM(التقرر نقص التجهزيات ح مليون مواطن  4وا
زة  10جلهة و ٔ)Scanner (ٕالضافة ٕاىل ضعف  39و دج  ل اضنة 

تربات الطبية   .التجهزيات وا
ي تعرفه بعض  كتظاظ ا الالت جتعلنا نتفهم  خ ل هذه  ٕان م
ري  ية  ي جيعل من الرضوري ٕاعطاء مواعيد زم ٔخرى، وا املراكز دون ا

ري معقو و و دم قدرة بعض  مق ٔيضا يفرس  ست يف صاحل املرىض،  ل
ضطرار ٕاىل التنقل يف  ات نظرا لبعد املراكز و ىل ولوج العال املواطنني 
ث كذ  لفقر، ح ث تعرف معدالت مرتفعة  ٔخرى، ح ة  ة ٕاىل 

دة من نظام  اوز الساكنة املعوزة املستف من  RAMED (75%(تت
ات دي العال   .مر

  ات والسادة،حرضات السيد
ة ومعق  ٔمام جنا الالت اليت توقف عندها التقرر و خ ٔمام هذه 
مثهنا كفريق، من  لجنة، واليت  هيا ا لصت ٕا ة التوصيات اليت  ومصداق
ستطالعية، هل هناك  ان املهام  ل ساءل عن مصري تقارر ا ٔن ن ا  حق

ع هذه التقارر وتزنيل توصياهتا ومدى الزت  ليات لت ة من  ام السلطة احلكوم
  .لقطاع مبا تتضمنه هذه التقارر

س   .شكرا السيد الرئ
ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 

سالسيد    :اجللسة رئ
ليك   .تبارك هللا 
ة  مو لشغل الكونفدراليةاللكمة  ميقراطية    .ا

شارة  اء الكساب السيدةاملس   :ر
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
  ات والسادة،السيد

لشغل  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مس مجمو ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
ة جبهة  ستطالعية حول وضعية قطاع الص اقشة تقرر املهمة  يف ٕاطار م

اس-فاس   .مك

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة،

وية، نتجت عن  الالت ب دة اخ ملغرب من  ة  يعاين قطاع الص
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ات، السياسات امل  ني ذ بداية ال ة م تبعة من طرف احلكومات املتعاق
ذا  و عن القطاع العام لفائدة القطاع اخلاص، تنف ىل ختيل ا واليت معلت 
ويل وصندوق  ىل رٔسها البنك ا ولية، و ت املؤسسات املالية ا لتعل

ويل   .النقد ا
ٔول ا سجيل  ذ بداية  الالت بوضوح م خ رزت هذه  ت وقد  ٕالصا

ىل فرض احلجر الصحي  و  ث معلت ا ، ح ورو ببالد بفريوس 
ٔشهر، تفاد الهنيار املنظومة الصحية، ومازالت  ٔربعة  الشامل ملدة فاقت 
عية  ج صادية و ق شطة  ٔ ىل ا ىل حركة املواطنني و ودا  تفرض ق

ٔسباب ىض قانون الطوارئ الصحية لنفس ا   .مبق
ا  الالته وٕاميا م ة العمويم ورضورة معاجلة لك اخ ٔمهية قطاع الص ب

حق من حقوق  ة  ٔمني ولوج املواطنات واملواطنني حلقهم يف الص لت
لجنة  لشغل  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ا يف مجمو ٔساسية، تقدم سان ا إال
ام استطالعية لعدد  عية بطلبات تنظمي  ج ة و التعلمي والشؤون الثقاف

ة فاسم اس من -ن املؤسسات الصحية، اكنت املهمة اليت مهت  مك
  .مضهنا

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة،

دد من املشالك  ىل  ستطالعية  وقعا، فقد وقفت املهمة  كام اكن م
ىل املستوى الوطين، رمغ  ٔعطاب اليت يعرفها هذا القطاع  تلخص ا

ٔخرى ٔ  ة و ل بني  س ت اليت قد  ٓخر يف بعض التفاو و بني ٕاقلمي و
ىل اخلصوص ر مهنا    :املؤرشات، نذ

جلهة، وهو  - تلف املؤسسات الصحية  النقص يف املزيانية املرصودة 
ة، ٕاذ ال تصل  من  %6راجع لضعف مزيانية القطاع، قطاع الص

 املزيانية العامة؛
ملواطنني  - لتكفل  دات املتعلقة  الع ات  شف دم توصل املس

ٔكرث من )RAMED(لني لبطاقة احلام ٔن  اصة و من  75%، 
ن من نظام  د جلهة مه من املستف شفائية  س دي املراكز  مر

دة الطبية؛  املسا
دد الساكن، سواء يف  - النقص يف املؤسسات الصحية، مقارنة مع 

ال القروي؛ ٔو يف ا  احلوارض 
اصة ا - لمؤسسات الصحية،  عابية  س ملراكز النقص يف الطاقة 

شفائية، مبعدل  مواطن، حمت الرتبة  10.000رسر للك  6.8س
رية بني اجلهات  ٔ ل ا ىل الصعيد الوطين والرتبة ما ق السابعة 

امعي؛ شفايئ  ىل مركز اس  امخلس اليت تتوفر 
دد الساكن،  - ٔطر الصحية مقارنة مع  ين للك  18النقص يف ا

ي ال يتعدى سمة، رمغ جتاوز املعدل ال 10.000 ين  14وطين ا

سبة تبقى بعيدة عن ما تويص به  10.000للك  سمة، ويه هاذ ال
ٔي  ة العاملية،  ظمة الص  سمة؛ 10.000ين للك  23م

ٔقالمي اجلهة ف خيص  - ري املتاك بني خمتلف عامالت و التوزيع 
ٔطر الصحية؛  املؤسسات وا

ات القرب ٕاىل  - شف ات ٕاقلميية، ٕاشاكلية حتويل بعض مس شف مس
رتام املعايري  ديدة، دون ا ٔقالمي  داث  ٕ ىل قرارات ٕادارية  دا  اع
ٔن  لمؤسسة وال اخلدمات املفرتض  عابية  س ف خيص الطاقة 

لمواطنني ولعدد الساكن يف إالقلمي املعين؛ ا   تقد
ب النقص يف التجهزيات،  - س صعوبة الولوج ٕاىل اخلدمات الصحية 

ملرىض، اليشء  لتكفل  ٔطر الصحية  ل ا ي حيد من ٕاماكنية تد ا
ىل  ل املثال ال يتوفر ٕاقل صفرو واحلاجب سوى   3فعىل س

ىل قاعتني فقط، كام ال  ت  و ة، وٕاقلمي  لعمليات اجلراح ات  قا
لعناية املركزة  ٔرسة  ىل  يتوفر ٕاقلمي احلاجب، صفرو وبوملان 

شف  ث تضطر املس ا املرىض وإالنعاش، ح ٔقالمي ٕاىل ٕا ات هبذه ا
شفائيني اجلهوي  س ٔو املركزن  اورة  ٔقالمي ا ات ا شف ىل مس
ت وبوملان من صعوبة الطرق وبعد  و واجلامعي، ويعاين ٕاقل 

ورة شفائية املذ س شفائية عن املراكز  س   .مراكزها 

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة،

سبة لتدبري  د"احئة ل لتعامل مع "19- وف ، تعترب اجلهة سباقة 
اس الطلبة  شفى سيدي سعيد مبدينة مك ل مس ث استق اجلاحئة، ح
رة  ت الز زام لهم من الصني بعد ظهور اجلاحئة، وقد  رح ن مت  املغاربة ا

دد حفوصات  ىل صعيد اجلهة ) PCR(ستطالعية مع اخنفاض  املنجزة 
دد إالصا ت واخنفاض  دد إالصا ي عرف  ة، يف الوقت ا ت اليوم

ركزي  ب  س ويل، وذ  ٔو ا ىل الصعيد الوطين  بريا، سواء  ا  ارتفا
ٔرواح  ة وحماو ٕانقاذ  حلاالت احلر ىل التكفل  ة  لص رية اجلهوية  املد
ٔرقام املعلن عهنا من طرف السلطات  ة ا املصابني، مما يطرح سؤال صدق

ٔو يف املغرب لكهالصحية، سواء    .يف اجلهة 
ىل  ستطالعية  الل هذه املهمة  ٔخرى مت الوقوف  ة  ومن 

احئة  ٔقالمي وعامليت اجلهة يف التعاطي مع  ت بني خمتلف ا د"التفاو -وف
ٔقالمي وكذا "19 دم وضوح املسا اخلاصة يف بعض ا ٔو  ث غياب  ، ح

ٓخر و  شفى  ملرىض من مس حىت بني املرىض يف التفاوت يف التكفل 
ٔطر الطبية يف  شفى ٕاضافة ٕاىل التفاوت يف اخنراط خمتلف ا نفس املس
ٓخر، ومن بني املفارقات اليت الحظها  جلاحئة من ٕاقلمي  مسا التكفل 
ائالت املرىض  ٔفراد  ىل  دها  ات اع شف لجنة يف خمتلف املس ٔعضاء ا

د، يتقامسون معه وف ل مصاحل  م نفس الغرف دون حامية، لعناية هبم دا
  .وهو ما يطرح سؤال عزل هؤالء املصابني
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ويف نفس السياق نطرح ٕاشاكلية فرض احلجر الصحي بعد ٕاعفاء 
ن من املنطقة  ىل السياح الوافد ادق ملدة ) ب(مغاربة العامل  م  10يف ف ٔ

لهيم احلجر،  ن ال يفرض  ملواطنني والسياح ا ادق تعج  ٔن هذه الف لام 
كون يف ث  ن ٕاقامهتم، ح ٔما رتام احلجر الصحي يف  ٔنه ميكن هلم ا ني   

ٔفضل لحجر  ٔقل وٕاماكنية التطبيق السلمي  الطني    .دد ا
س   .شكرا السيد الرئ

سالسيد    :اجللسة رئ
  .شكرا

ٔعطي اللكمة  لس،  ت ا الت خمتلف مكو ٔن اسمتعنا لتد بعد 
لتعلمي  ر املنتدب امللكف  ي ينوب لسيد الوز العايل والبحث العلمي، ا

ة احملرتم ر الص   .عن السيد وز

ر الرتبية الوطنية والتكون  ى وز ر املنتدب  السيد ٕادرس اعوشة، الوز
لتعلمي العايل والبحث العلمي  :املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، امللكف 

س،   السيد الرئ
شارون احملرتمون   ،السيدات والسادة املس

ليه  ي كام تعلمون تعذر  ة ا ر الص لقاء لكمة السيد وز ٕ رشف  ٔ
  .احلضور اليوم

س احملرتم،   السيد الرئ
ة، ستطالعية املؤق لجنة  ٔعضاء ا   السيدات والسادة عضوات و

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
الم، لس والوزارة وممثلو وسائل إال ٔطر ا   السيدات والسادة 

  احلضور الكرمي، ٔهيا
ل مع  ٔمام جملسمك املوقّر يف ٕاطار التّفا ٔتناول اللكمة اليوم  ٔن  ُسعدين 
ستطالعية  لّجنة  هيا تقرر ا لََص ٕا َ ّمة اليت  املالحظات والتوصيات الق

ة جبهة فاس ّ ة حول وضعية قطاع الّص ه اليوم من - املؤقّ ٔعق اس، وما  مك
الت ا اّدة يف ٕاطار تد اقشات  شارن احملرتمنيم يدات والّسادة املس   .لّس

ٔمه احملاور اليت سبق تفصيلها  جياز ب ٕ ٔذكّر  ٔن  سعين ٕاالّ  وهنا، ال 
ي مت عقده بتارخي  ع ا ج يونيو املنرصم ملناقشة هذا  30مبناسبة 

ث مت تقدمي  عية، ح ج ة و ل جلنة التعلمي والشؤون الثّقاف التقرر دا
هوداتاملعطيات واملؤّرش  راز ا ٔهنا ٕا ا اليت من ش ّ الفعلية املبذو  ات ا

ه   .ىل مستوى اجلهة لتجويد العرض الصحي وتوسيعه واستدام

س،   السيد الرئ
  ،حرضات السيدات والّسادة

لّجنة املوقّرة جلهة فاس ٔعضاء ا ستطالعية اليت قام هبا  رة  -ٕاّن الز
قة ا ىل حق لوقوف  اس، اكنت فرصة  لوضع الّصحي هبذه اجلهة، يف مك

رية  راهات اليت يعرفها، ومالمسة اجلهود الك ت وإال ظّل العديد من الصعو
ة، يف املعركة  ٔمام ود الصفوف ا نيو القطاع، ج واملُضِنية اليت يبذلها 

ث اخنرطوا لك تفاٍن  ٔهنك امجليع، ح ي  ء ا الّضارية ضّد هذا الو
احئة ومسؤولية يف اجلهد امجلاعي ل   .لتّصدي 

ي لكّلت به هذه املهّمة الربملانية  لتّقرر ا لقد سبق لنا إالشادة 
رها واليت  ٔ ه القصور اليت  ٔو ادا ٕاىل إالشاكالت والعوائق و ٔعاملها، اس
ّه قّدم بصددها،  لجهة، لك ٔقالمي املُشّلكة  يعاين مهنا القطاع الّصّحي 

ل وا دة والَبنّاءة، اليت ال ملقابل، مج من املدا ُِف ات والتّوصيات امل ملقرت
ي تبذ الوزارة  هود إالصال احلايل ا ٔمهيهتا يف ا خنتلف حول قميهتا و
ة  سب لساكنة اجلهة واملالمئ لّلك  ٔ لنّموذج الّصحي ا س  ٔس بغرض الت

ىل تلبية تطلعات ّلك املواط  لتّايل  ات اململكة، والقادر  نات ٔخرى من 
  .واملواطنني

ٔخرى هنا  راهات، مفن الّرضوري إالشارة مرة  ورمغ ّلك النواقص وإال
ٔن العرض الّصحّي جبهة فاس ني -ٕاىل  الل السن اس قد تعّزز،  مك

ات التحتية والتجهزيات الطبية والبيوطبية،  ة من الب ريتني مبجمو ٔ ا
ٔو يف ٕاطار رشاكة مع امل  رمس املزيانية القطاعية  لتمنية سواء  بادرة الوطنية 

ات الّرتابية رشية وامجلا   .ال
هتا يف ٕاطار التدابري  ٕالضافة ٕاىل إالمدادات والوسائل اليت متت تعب

احئة مرض  ة  داد اجلاهزية ملوا ة وٕا اق د"س روم "19- وف ، واليت 
ٔهداف  تقريب وجتويد اخلدمات الّصحية من ساكنة اجلهة، متاشيا مع 

ه اخلصوص ورامج ؤ  ىل و ة، ومهّت  ت اسرتاتيجية وزارة الص ولو
رب تعزز الطاقة الرسرية  ات التحتية وحتسني العرض الّصّحي،  ٔهيل الب ت

جلهة  ات واليت تبلغ  شف ة  3.095لمس ث انطلقت من  رسراً، ح
امسة -فاس رى الـ ة، مبناسبة ختليد ا اس جتربة رائدة ومنوذج مك

منية القطاع الّصحي هبذه والستني لعي مج  ر روم دمع  ستقالل،  د 
لني اجلهويني واحملليني، بربجمة  شارية مع املتد اجلهة، يف ٕاطار مقاربة 

يلكة ّدة مشاريع  ذ  شفى ٕاقلميي : والّرشوع الفعيل يف تنف بناء وجتهزي مس
لقرب  ات  شف ة (مبوالي يعقوب، ومس ان لك من بومل) رسراً  45من ف

وجطات ني  ة  ه وجام   .و
ٔوىل من التحويالت املالية  ْٔشُطر ا وقد رشعت الوزارة يف ٕاجناز ا

ذاً اللزتاماهتا التعاقدية واليت تبلغ يف مجموعها  مليون درمه، لفائدة  327تنف
ىل هذه املشاريع مضن (CGI4)الّرشكة العامة العقارية  ُْنتَدب  ، املُِرشف امل

س رمس سنة مزيانية  لقطاع الّصحي  ّصصة    .2021ر ا
ات  ة يف ٕاطار اتفاق شري ٕاىل مج من املشاريع املدر  ، ٕاضافة ٕاىل ذ

سعة  4الرشاكة والتعاون، واليت هتم بناء وجتهزي  ات  شف رسرًا  120مس
سودة  ت، ب و صاصات ) بفاس(لك من صفرو،  خ شفى  ومس

اس، ٕاضافة ٕاىل توسعة مس  مراض النفسية مبك ٔ ن احلسن ل شفى ا
قلمي ٕافران ٕ ٓت الصحية  ش لم ة التحتية  ٔهيل الب ادة ت   .والعقلية بفاس وٕا

                                                 
4 Compagnie Générale Immobilière 
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ٔقالمي اجلهة، مهنا  ىل صعيد  ، املشاريع املتواص  ينضاف ٕاىل لك ذ
سة  شفى القرب بت ت(ٔشغال بناء مس فران، )و ٕ ّهنار  شفى ا ، مس

شفى ا ة مبس ٔهيل قسم اجلرا ال )فاس(لغساين ت ستق ٔهيل فضاءات  ، ت
ة الرضورية ٕالجناح امحل  ك لوجس ات اجلهة، مع توفري الوسائل ا شف مبس

جلهة سيق مع مجيع املندوبيات إالقلميية  لت ح  لتلق  .الوطنية 
ت التّدابري وإالجراءات  ٔما ف خيّص التجهزيات البيوطبية، فقد مكّ

ء من رفع مستوى التجهزيات اليت ّمت اختاذها يف ٕاط لو ار التّصّدي 
ات جبهة فاس شف لمس ات التحتية  ث استفادت -والب اس، ح مك

ود  ة ف خيص الّزتَ رية اجلهوية واملصاحل التابعة لها من دمع وزارة الص املد
ت املتعلقة بعالج  د ة الت ل موا ٔ لتجهزيات الالزمة والرضورية من 

ىل وشخيص املرىض  ٔمهها  ٔخرى،  ٔمراض  ٔو ب املصابني هبذا الفريوس 
زة ساكنري، ويه ٔ ات ب شف زويد ثالث مس شفى : إالطالق  مس

شفى إالقلميي  اس واملس شفى سيدي سعيد مبك الغساين بفاس ومس
ٔهيل وتوسعة قدرة التّكفل مبصاحل إالنعاش  حلاجب، ٕاضافة ٕاىل ت

عّدة ٔ  زويدها ب ث مت  ات، ح شف لتّنفّس  70زة، مهنا ملس ازا 
ات احليوية، و 24صطناعي و ازا  16رسرًا جمّهزًا لٕالنعاش والعال

د  وف بارات الكشف عن فريوس  زة الخ ٔ ايل التّدفّق، و ني  ٔوس ل
)PCR (ة اليل امليكروبيولوج م والت ت ا   .وحتليل مكو

رشية، حتتّل اجلهة امل ملوارد ال يق وف يتعلّق  رتبة الثّالثة من بني 
ة بــ  ّ نيي الّص دد  ٕاطارًا، وهو ما يعادل  7177ات اململكة يف 

ة% 13.60   .من مجموع موظفي وزارة الص
درت  جلهة،  االت إالصابة  دد  َه ارتفاع  ي َس ب الّضغط ا وس

ة جبهة فاس لص رية اجلهوية  ّل املندوبيات التابع-املد اس، وكذا  ة لها مك
ىل  لت  ٔح متريضية وإالدارية اليت  ٔطر الطبية وا ستعانة بعدد من ا ٕاىل 
مع  ل التطوع، وذ  ىل س ٔو  لقطاع اخلاص  ٔو العام  د  التقا

ال مرىض  َصت الستق د"املؤسسات الصحية اليت خّصِ ٔو يف " 19-وف
ٔو تعويض املوظفني املصابني ان لسد اخلصاص احلاصل  ٔح  بعض ا

ٔو بـ ة  ٔمراض مزم د"ب   ."19-وف
رامج لتناوب  لجهة قد نظمت  ّل املندوبيات إالقلميية التابعة  ّٔن  كام 
ىل احلراسة مبركز التكفل  شفائية  س ٔطباء وممريض الشبكة  مجيع 

د"مبرىض  ٔطباء وممريض "19- وف ٓخر لتناوب مجيع  جما  ر ، كام وضعت 
ىل ٔولية  اية ا الج  شبكة مؤسسات الر ع  شخيص وت العمل مبراكز 

ٔو املرىض املصابني بـ ه فهيا  د"احلاالت املش بعد استفادهتم من " 19-وف
ٔن ة يف هذا الش كوي   .حصص 

، فقد شهدت حظرية  دات املتنق ٔما ف خيّص النقل الطيب والو
ة من  وسائل النّقل وإالسعاف الطيب تطورًا ملحوظًا ّمت تعززه مبجمو

ىل الصعيد اجلهوي، خصوصا االت لني  ات والرشااكت مع خمتلف املتد فاق
رشية وصندوق التمنية القروية، وهو ما  لتمنية ال يف ٕاطار املبادرة الوطنية 

ََسمل  ناء و ٔن  8مكّن من اق دات طبية جمهزة، كام  نق يف  31و دة م و
ناء ابتداء من  ق ة تربيد واق  2021طور  هنا شاح ناء وسّمل ما من ب

ه  َسمل  26مجمو رِمج  رمس سنة  42سيارة ٕاسعاف، ب  ٔخرى  سيارة 
2021.  

رشاكة مع والية فاس رشية، -كام ّمت،  لتمنية ال اس واملبادرة الوطنية  مك
دة طبية تضم  ساء والتوليد،  3سمل و شارات ال مقصورات هتم اس

ة ا ة معليات جلرا ىل خمترب وقا   .لعيونوتتوفّر 
شخيص  هودات اليت بُذلت، تّطور جمال التكفل العال وال بفضل ا
ئية اجلهوية والوطنية  جلهة، تبعًا لتطور الوضعية الو يئ  يف السياق الو
اما مع مالءمة إالطار القانوين والربتوول املسطر من  س ولية، وكذا ا وا

تصة   .طرف املصاحل املركزية ا
ة فاس(قظة الصحية خفالل مر الي ء ٕاىل  ل وصول الو -ٔي ق

اس ذًا )مك ة، تنف الء املغاربة القاطنني مبدينة ووهان الّصي ، ّمت ٕا
ة جبهة فاس لص رية اجلهوية  ت املولوية، مبشاركة املد اس يف -لتّعل مك

ل وإاليواء و  ع الطيب لـ ٕاجراءات الّرتح ن فردا من املر  90الت لني ا
اس 20ٔمَضوا  شفى سيدي سعيد مبك  .يوما من احلجر الّصّحي مبس

ليقظة والوقاية  ىل حتضري خمطط  كّرًا  رية اجلهوية م وقد معلت املد
ء  د"وحماربة و ر " 19-وف ة نقط املعا لني، ومراق مبشاركة لك املتد

ابة والتّصّدي  ست ل مر  ٔن تد ل  اصة مبطار فاس، ق ولية،  ا
احئة مع  جلهة يف ل ة  ا ُموج ٔول  سجيل  الن عن  مارس  11إال

2020.  
بري يف  ّد  ٔمكََن التحمك ٕاىل   ، فانطالقا من ّلك هذه التّدابري الفعّا
سيق  ٔطر الصحية وبتعاون وت ود ا جلهة بفضل تضافر  ئية  احلا الو

الل التكفل حبوايل  لني من  ا ٕاصابة  21.000مع خمتلف املتد
تصف شهر يونيو كو  دود م جلهة ٕاىل  ىل مستوى  2021رو 

ٔقسام إالنعاش، والتكفل املزنيل ات، و شف  .املس
اية الّصحية  دمات الّر ورمغ ظروف اجلاحئة، ويف ٕاطار اسمترارية 

ول ما يقارب  سجيل ق جلهة، مت  ملؤّسسات الصحية   200عتيادية 
ات اجلهة سنة شف سبة اخنفاض تبلغ ( 2020 ٔلف مريض مبجموع مس ب

ود نظام )2019فقط مقارنة مع سنة  10% ة اجلاحئة وق ، وذ راجع لظرف
ّة  لّص الطوارئ الصحية، كام ُجسّل اسمترار لّلك الربامج الّصحية املرتبطة 
ة  ٔمراض الّسارية والّص ٔم والّطفل، والوقاية وحماربة ا إالجنابية وّحصة ا

دات املت  ة املدرسية واجلامعية والوقاية وحماربة القروية والو نقّ والّص
ات  لف ٔمراض النفسية والعقلية و ة والتكفل  ري السارية واملزم ٔمراض  ا

ٔولوية عية ذات ا ب احلجر .. ج س وقد اخنفضت وترية هذه اخلدمات 
ادت هذه اخلدمات ٕاىل َوتريهتا العادية هتاء هذه الفرتة،   .الصحي، وبعد ا

س،   الّسيد الّرئ
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  حرضات الّسيّدات والّسادة،
ّٔن ّلك  ىل  ضبة،  ام هذه املدا املق يد، يف خ ٔ من الّرضوري الت
إالشاكالت ومظاهر قصور العرض الّصّحي اليت رصدها تقرر املهّمة 

ة جبهة فاس اس واليت اجهتدت خمتلف املصاحل -ستطالعية املؤقّ مك
لو  قة ٕاّال صورة مصغّرة املركزية والالممركزة  هتا، ما يه يف احلق زارة يف موا

اكملها،  شتغل، و عن واقع يطبع املنظومة الّصّحية  ة  ّ ِئت وزارة الّص ما فَ
ٔوراش  ح  الل ف شلك معيق، من  ىل تداركه  برين،  رادة وعزم  ٕ
وية متّس اجلوانب التنظميية والهيلكية وحاكمة املنظومة الّصحية  ة ب ٕاصالح

ة، بغرض ل وإالماكنات التحتية واملوارد والوسائوالبن ة واملمك   ات املتا

ٔداء اخلدمات الّصّحية  ٕانضاج مجيع الّرشوط اليت متكّن من حتسني 
دا توزيعها ىل جناعهتا ودميومهتا و ٔكرث  لّساكنة، مع الرتكزي    .املقّدمة 

 ّ ليمك ورمحة ا   .تعاىل وراكته والّسالم 

س اجللسةالسي   :د رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ٔعامل هذه اجللسة دول  نا  كون قد استوف   .وهبذا 
  .العليا مجيعا ملسامهتمكشكرا 

  .اجللسة ورفعت


