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 120 رمقاجللسة حمرض 

ء :التارخي ٔوىل 23 الثال سمرب 28(هـ 1443 جامدى ا   )م2021 د
شار  :لرئاسةا ساخلليفة الرابع ل، املهدي عمتونالسيد املس جملس  رئ

شارن   .املس
ت ٔربعون  :التوق د و د وا قة الوا ق ة اخلامسة وا قة ابتداء من السا دق

ة السادسة والعرشن مساء؛ مث ثالث دقائق ابت داء من السا
ة مساء قة الثام ق   .وا

ٔعامل ىلا :دول ا  :راسة والتصويت 
متمي الظهري الرشيف  43.21مرشوع قانون رمق   .1 يقيض بتغيري و

ٔول  22الصادر يف  1.93.228املعترب مبثابة قانون رمق  من ربيع ا
مترب 10( 1414 ن ) 1993س ه مؤسسة الشيخ زايد ا ٔة مبوج ش امل

شارن من جملس النواب؛س ىل جملس املس  لطان، احملال 
متمي القانون رمق  44.21مرشوع قانون رمق   .2  12.07يقيض بتغيري و

ىل جملس  ن زايد، احملال  ليفة  ه مؤسسة الشيخ  ٔة مبوج ش امل
شارن من جملس النواب  .املس

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

شار  س املهدي عمتونالسيد املس   :اجللسة، رئ
﷽  

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

  السادة الوزراء،
شارون،   السيدات والسادة املس

ىل  راسة والتصويت  رشيعية  لس هذه اجللسة ال خيصص ا
 :لتالينيمرشوعي القانونني ا

متمي الظهري الرشيف املعترب  43.21مرشوع قانون رمق  - يقيض بتغيري و
ٔول  22الصادر يف  1.93.228مبثابة قانون رمق   1414من ربيع ا

مترب 10( ن سلطان، ) 1993س ه مؤسسة الشيخ زايد ا ٔة مبوج ش امل
شارن من جملس النواب؛ ىل جملس املس  احملال 

متمي القانون رمق يق 44.21مرشوع قانون رمق  -  12.07يض بتغيري و
ىل جملس  ن زايد، احملال  ليفة  ه مؤسسة الشيخ  ٔة مبوج ش امل

شارن من جملس النواب  .املس

دول  ني يف  اقشة مرشوعي القانونني املدر ل الرشوع يف م وق
س  لشكر اجلزيل ٕاىل لك من رئ لس  مس ا ٔتقدم  ٔن  ٔود  ٔعامل،  ا

ٔعضاء جلنة التعل ة و ر الص عية، ولسيد وز ج ة و مي والشؤون الثقاف

راسة املعمقة  ل ا هودات اليت بذلوها يف س ىل ا عية  ج وامحلاية 
ٔعامل هذه اجللسة دول  لني يف    .ملرشوعي القانونني املس

دة،  ني دفعة وا ىل قرار ندوة الرؤساء القايض مبناقشة املرشو وبناء 
ٔع دة املوضوع،  ني معالو ر لتقدمي املرشو لسيد الوز   .طي اللكمة 

ر، تفضلو   .تفضل معايل الوز

عية ج ة وامحلاية  ر الص ٓيت الطالب، وز ا    :السيد 
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
شارن احملرتم، س جملس املس   السيد رئ
شارن احملرتمني   ،السيدات والسادة املس

مك مرشوع قانون رمق  ٔمام حرضا ٔقدم  ٔن  متمي  43.21سعدين  بتغيري و
شاء مؤسسة  1.93.228الظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون رمق  ٕ القايض 

ن سلطان، ومرشوع قانون رمق  متمي القانون  44.21الشيخ زايد ا بتغيري و
ن زايد، وا 12.07رمق  ليفة  ه مؤسسة الشيخ  ٔة مبوج ش ان حظيا امل

ٔعضاء جلنة التعلمي  ن السيدات والسادة  ٕالجامع من  لهيام  ملصادقة 
ع املنعقد  ج لسمك املوقر، عقب  عية مب ج ة و والشؤون الثقاف

ة يوم امجلعة  رب  24صبي   .2021دج

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ليمك املاكن ن سلطان ال ختفى  ة اليت حتتلهام مؤسسيت الشيخ زايد ا
ن  عتبارهام مكو ل املنظومة الصحية الوطنية،  ن زايد دا ليفة  والشيخ 
، ومدى مسامههتام الفعا  ت العرض الصحي ببالد ٔساسيان من مكو
ام يف الرفع من جودة اخلدمات الصحية وتطور التكون والبحث  دا ذ ٕا م

ة العلمي يف امليد ىل تعاوهنام الوثيق مع وزارة الص الوة  ان الطيب، 
ساين عي وإال ج اصة يف امليدان  عية، و ج   .وامحلاية 

س،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

لمؤسستني عن بعض مظاهر  ن إالطار القانوين املؤطر  ٔ لقد 
ضيات ختص احملدودية ف يتعلق بنظام احلاكمة، فضال دم تضمنه ملق  عن 

ت معه  ي  ٔمر ا ديدة، ا ن حصية  اد ىل م اح املؤسستني  القطاع، انف
لمؤسستني، يف اجتاه  ادة النظر يف إالطار القانوين املنظم  من الرضوري ٕا
ديدة وتقوية وتعزز نظام احلاكمة هبام، بغية  ن حصية  اد ىل م ام  ا انف

ٔدو  ٔداء ا هنام من  ل، مبا ينعكس ٕاجيا متك ٔم ه ا ىل الو ار املنوطة هبام 
داد  شودة من وراء ٕا ىل تدعمي املنظومة الصحية الوطنية، ويه الغاية امل

لهيام ليمك قصد التصويت    .مرشوعي القانونني املعروضني 
الل النقط  ليمك مضمون مرشوع القانونني، من  ا، سنعرض 

ٔساسية التالية   :ا
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-   ٔ ديدة، الس : وىلالنقطة ا ن حصية  اد ىل م اح  نف متثل يف  و
لمؤسستني  ديدة  مة  ح  الل م ، من  ٔدوية والصيد يف جمال ا
سامه فهيام، مبامرسة لك  ٔو  ام  الل رشاكت حتد سمح هلام، من 
دمة املنظومة الصحية الوطنية وتعززها وكذا  شاط هيدف ٕاىل 

ٔهداف املؤسستني؛ ق    حتق
سخ لك ٕاشارة رصحية ٕاىل مصطلح : نقطة الثانيةال   - وتتعلق ب

ٔحاكم الباب الثالث  سخ  شفى يف مجيع مواد القوانني، مع  مس
ٔن  ىل اعتبار  شفى،  ر املس ام مد صاصات و خ املتعلق 

شاء 2014غشت  14املؤسستني ابتداء من  ٔصبحتا مؤهلتان ٕال  ،
ٔخرى من املؤسسات واملراكز التابعة هل ات  ري مؤسسة ف ام، 

ال  شاء مؤسسة التعلمي العايل والبحث العلمي يف ا العالج، وٕاك
ٔو البحث؛ لتكون  شاء مراكز   الطيب وشبه الطيب وٕا

ىل منط احلاكمة هبدف : النقطة الثالثة  - ال تعديالت  وختص ٕاد
متحور حول ما ييل ٔكرث يف التدبري، و ة ومرونة    :ٕاضفاء جنا

  ام رئ س ٔوال، ٕاسناد  اسة لك مؤسسة وسيريها ٕاىل رئ
ام؛ تدب واكتب  ر م امه مد ٔداء  ده يف  سا ام،  ر    مد

   ع جملس ٕادارة لك مؤسسة ٕاىل مرة نيا، خفض وثرية اج
ٔشهر، مع  ٔقل، بدل مرة لك ست  ىل ا دة يف السنة  وا
ا  لس وٕا ة تداول هذا ا ف ك ٔحاكم املتعلقة  سخ ا

لس؛حتديدهيا ٕاىل النظا لم يل  ا  م ا

   لثا، ختويل جملس إالدارة ٕاماكنية تفويض بعض سلطه ٕاىل
ٔعضائه لتعيني ممثلني عهنم  ح إالماكنية  ر العام وف س املد الرئ
ذف التنايف القامئ بني العضوية  ور، مع  لس املذ ٔعامل ا يف 
ل املؤسسة  ٔي وظيفة ٕادارية دا لس إالداري وممارسة  يف ا

ل    .املؤسسات واملراكز التابعة لهأو دا

تعزز وتنويع املوارد املالية بعائدات املشاركة يف : النقطة الرابعة  -
ٔتية من تقدمي اخلدمات  رٔسامل الرشاكت، وكذا العائدات املت
ٔعامل اليت تقوم هبام املؤسسات  راسات وا ٔحباث وا وسويق نتاجئ ا

لمؤسستني   .واملراكز التابعة 
شارن احملرتمني،  تلمك، السيد س احملرتم والسيدات والسادة املس الرئ

ليمك قصد  رز املضامني املسطرة يف مرشوعي القانونني املعروضني  ٔ
لهيام   .التصويت 

س جلنة  لسيد رئ ٔتقدم خبالص الشكر  ٔن  سعين يف اخلتام، ٕاال  وال 
ٔعضاء ه عية والسيدات والسادة  ج ة و ذه التعلمي والشؤون الثقاف

مك املمتزي  ري وعطا ممك الك مك وسعة صدرمك واه ٔشهد مبجهودا لجنة، و ا
ال من اجلدية واملسؤولية وتعاومك املمثر  ني حبس  لمرشو ملناقشتمك 

ة وامحلاية  رشيعية املتعلقة بقطاع الص ري مع النصوص ال وجتاومك الك
، ٕاىل اكفة السيدات والسا عية، والشكر موصول كذ دة ج

شارن احملرتمني   .املس
ىل حصة املواطنات  لنفع  رجع  ا هللا مجيعا خلدمة الصاحل العام مبا  وفق

ادة احلكمية لصاحب اجلال نرصه هللا   .واملواطنني املغاربة، حتت الق
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
ر احملرتم   .شكرا السيد الوز

 ٓ ٔو اللكمة ا عية لتقدمي  ج ة و ن ملقررة جلنة التعلمي والشؤون الثقاف
  .وزع التقرر.. سلمي التقرر

دة ني دفعة وا ب املناقشة حول املرشو ح  ٓن نف   .وا
  تفضل، نقطة نظام؟

س الفريق   .تفضل، شوف رئ

ل  شار السيد عبد القادر الك   ):نقطة نظام(املس
رشيعية، إ  لسة  ا يف  لينامعليا اح   .ما يتقدم التقرر  ٕاما يتوزع 

س اجللسة   :السيد رئ
يل قلت  شار، هاذ اليش ا ٔظن السيد املس يل قلت، كام  هاذ اليش ا

لها  ٕاما يتوزع ل املقررة يتقدم التقرر د ٔ قلت  ٕاما تتد  ،   .د
ٔ اليس اال نعم  شار، غيتوزع  تفضل .. مايش مشلك، السيد املس

اادي يتوزع، م ن حىت مشلك، مرح   .ا اك
دة، اللكمة لفريق  ني دفعة وا ب املناقشة حول املرشو ح  ٓن نف ا

سلموه؟ سلمو وال تقدمو، إالخوان؟ تقدموه؟  ٔحرار،    التجمع الوطين ل
  .شكرا

سلمو؟ ٔصا واملعارصة،    اللكمة لفريق ا
ا دة، مت االتفاق مرح دة بو الت .. منشيو و سلمو املدا ٕاذن ي

فقني؟االٕ    خوان، م
  .شكرا

لتصويت  ٔ لتصويت، ونبد ٓن  قل ا   .ٕاذن ن
ٔيس س، تفضل نعم    .تفضل السيد الرئ

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
ٔن يقدم املرشوع يف ٕاطار املناقشة  ٔو يفضل  ستقاليل يقرتح  الفريق 

  .طبعا

س اجللسة   :السيد رئ
س، تفضلو، تفضلو، هذا ا سلمو ٕاما تفضل السيد الرئ يار ٕاما  خ

ن حىت مشلك.. يتقرا   .ما اك
س    .تفضل السيد الرئ
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شار السيد دمحم البكوري   :املس
ا غنقدموه كذ   ..ٕاىل اكن يش فريق يقدم املرشوع، اح

س اجللسة   :السيد رئ
لفرق  يار  خ يل قلنا فالبداية  إالخوان، اعطينا  ا، هاذ اليش ا مرح

س   .السيد الرئ
ستفضل، تفض   .ل السيد الرئ

ارك السباعي  شار السيد م   ):نقطة نظام(املس
وبة، لكن هاذ  الت غتعطى مك ٔن املدا ا يف ندوة الرؤساء ب اتفق

هلم الت د ادي يقراو املدا اصنا لكيش  ادي نقراو،  ني    .ٔمسيتو م

س اجللسة   :السيد رئ
دوة الرؤساء مجيع الفرق ممثلني فهيا، سوى ٕاىل ما اكن وش ٕاذن ف

  .ارضن
ايذ اللكمة السيد   ٔ مكل،  شار،  ٔخ، السيد املس مكل ا

ا ذ اللكمة، مرح مكل من بعد  شار،    .املس
ن حىت يش مشلك  ٔخ من بعد نعطيك اللكمة، ما اك ل مع ا نتفا

ا شار، مرح   .السيد املس
ه يف  ل هنار إالثنني در ع د ج ب، اكينة ندوة الرؤساء،  ن املك اك

ل الرؤساء، ندوة الرؤساء ممثلني فهيا امل  ب، من بعد اكن اليوم الندوة د ك
يل  ات فهيا، القرار ا لمجمو سبني  ري املن ات، حىت  مو مجيع الفرق وا
س يل اجهتاد فقط ب وندوة الرؤساء، ل ٔ كنفذ لك ما قرره املك ذوه    .يا

شار   .تفضل السيد املس

شار السيد عبد القادر ال    ):نقطة نظام(كحيل املس
س،   السيد الرئ

د النوع من  ن وا رملان، والربملان هو فاحلكومة اك لس راه  هاذ ا
ش  التاكمل والتوازن، ٕاىل بغينا حنرتمو نفسنا مكؤسسة، هاذ الطريقة 
ٔوىل،  ل املؤسسة، مقارنة مع الغرفة ا ر د شتغلو راه ما فهياش التقد ك

دات اللكمة، ا د اللكمةاحلكومة ٕاىل ا اصو    .لس 
ٔعاملنا، لكنا عند الزتامات، ولكن لكنا ممثلني  ٔن نقدر  اء  ، ر

دث عن  ٔمة، معليا عندما نت ل ا ٔن اجللسة " وزع"د يف اجللسة، 
اوز غيبقى  رشيعية، من التقرر ٕاىل لكمة احلكومة ٕاىل مدا الفرق، الت

ٔن ه سمعو  ادة، وغنبقاو  ر والو، وغنبقاو دامئا غتويل  يد لس ما  اذ ا
لس ل الناس تبخس معل هاذ ا د العدد د ٔن وا الم    .سمعو فإال

رشيعي، لكنا  لعمل ال ٔن نعطي قمية  شارن  لينا مكس ، جيب 
رو  ش ند ش رشعو و نا  نا ولكنا عند الزتاماتنا، ولكن هنا ج عند وق

ٔمور حبذافريها   .ا
ٔن يوزع يف اجللسة، وعندما توزع "وزع"قال ، عندما ي  ،

لينا  ، ولكن يوزع  د اللكمة  ذ يل ما بغاش  اللكمة، الفريق ا
كون موزع ش  ن إالماكنيات  زة، اك ٔ   ...فاجللسة، اكينة ا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .الرسا وصلت السيد املس

شار احملرتم،   السيد املس
د يبخ ن حىت يش  ا هنا ما اك شارن، واح ل املس س من العمل د

ل هاذ الغرفة هاذي،  ور د ل ا شارن، والقمية د ل املس كنقدرو القمية د
روتوول وهو تطبيق  ٔ عندي  سري اجللسة،  يل ك ٔ ا يل  ور د ولكن ا
قائق،  ل  ل ندوة الرؤساء، وعندي هنا التد ب ود ل املك القرارات د

ذاتو جلنة  لك وقت للك يل ا دة، ولكن القرار ا ىل  فريق فريق 
ش  ٔما  ل فقط،  ٔو توزع ق الرؤساء وهو يتوزع، واش توزع د 
ش يش  شار، ما كنظ شتغلو السيد املس ش  ايني هنا  ا  نبخسو، اح
ا  و، اح ش يضيع وق لس املوقر  ش جيي لهاذ ا رحش و ٔخ هنا مشا 

نا ش نعطيو وق ة العامة ايني هنا    .لمصل
ذاو هو  يل ا دوة الرؤساء، القرار ا ٕاذن مادام إالخوان، اللك ممثلني ف
دوة الرؤساء، ما  ر ف يد يل  شار ا ٔ قريت القرار السيد املس هذا، 

ن يل اك ري بلغتمك، هاذ اليش ا  ٔ توش من رايس فقط،    .اجهتدش، ما ج
لو اك ٔول، إالخوان واش نتد ا د نعاودو من ا ملني؟ وال يتوزع؟ اح

شار، اكمل نبقاو حىت لصباح لنا اكمل السيد املس   .عند الوقت د
يل تقال، هاذ  الت، هاذ اليش ا ندوة الرؤساء قالت يتوزعو التد

ٔ   .اليش عندي 
س   .تفضل السيد الرئ

لبار  شار السيد عبد السالم ا   ):نقطة نظام(املس
س   .شكرا السيد الرئ

ٔعطت  ٕاىل امسحيت يل ندوة الرؤساء حسمت يف هذا املوضوع، و
ل فلها  ٔن تتد ٔرادت  لفرق، ٕان يه  ٔو  ة الاكم لرؤساء الفرق  الصالح
ا  ، اح وب لها ذ ل مك ل وسمل التد ٔن ال تتد ٔرادت  ، وٕان  ذ

  .حفرية
  ، رشيعات املق ل، ورمبا فال ٔن يتد ٔراد  ستقاليل  اليوم، الفريق 

ٔو ال  ل  لوليتد يار د خ لو و يبقى إالقرتاح د ل، هذاك    .يتد
ارضن   .ندوة الرؤساء مل حنسم فهيا، وراه اكنو إالخوة لكهم 

ل ل، يتد يل بغا يتد يار ا خ   ..ٕاذن بقى 
  .العفو

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ٔحرار، نقطة نظام؟  س فريق التجمع الوطين ل امسح يل السيد رئ
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ل؟ تتفضل .تفضل   .بغييت تد
، اللكمة، ولكن اللكمة  ب دا لرتت ل، منشيو  ٔخ د ٕاذن امسح لينا ا
دا  ، حىت هو  لو، السيد عندو احلرية د ا بيل غيتد ب، د اتفق لرتت

يل عندي هنا ب ا لرتت ل، ٕاذن كمنيش  ش غيتد لو    .القرار د
ٔحرار، حف قة، حقاش  16دود عندي اللكمة لفريق التجمع الوطين ل دق

س  لو، السيد الرئ ٔول بيل غيتوزع، مادام د بغيتو تد ا يف ا ا مش اح
ل، نقول ليه ال؟ ال واش  ادي ند  ٔ ذ نقطة نظام حىت  من حقو، ا
ا،  س الفريق؟ ٕاىل بغا هو خيليه يدوز قدامو مرح نقول ليه ال السيد رئ

ٔكرث مين ارفني إالخوة، عندمك جتربة  ت ٔنتوما  اله ج  ٔ ٔ كنظن،   ،
ا ن وصايف، مرح يل اك   .ديد، كنطبق هاذ اليش ا

س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد دمحم البكوري   :املس
﷽  

س احملرتم،  السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
مس فريق التجم ل  ٔتد ٔن  ٔحرار ملناقشة يطيب يل  ع الوطين ل

متمي القانون رمق  44.21مرشوع قانون رمق  ٔة  12.07يقيض بتغيري و ش امل
ن زايد، ومرشوع قانون رمق  ليفة  ه مؤسسة الشيخ  يقيض  43.21مبوج

متمي الظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون رمق  ٔة  1.93.228بتغيري و ش امل
ن سلطا ه مؤسسة الشيخ زايد ا لهيام جملس النواب، مبوج ن، كام وافق 

ني  ن املرشو اقشة هذ ال م لبية ٕاىل استع ٔ وقد سارعنا مبعية فرق ا
رشيعية لهته املؤسسة  ليات ال رسيع ا ٔمهيهتام، بغرض  شعارمه ب نظرا الس
ال  اص ومببادرة من ملكني،  ا يف سياق  دا اء ٕا شفائية اليت  س

ل زايد املغفور  امل احلسن ال  ليه وصاحب السمو الرا ثاين رمحة هللا 
ن وامللكني  ٔخوة اليت جتمع الب الص ل عربون وفاء وٕا ن سلطان،  ا

  .والشعبني
ليفة  داث مؤسسة الشيخ  ٔخوة، مت ٕا وتعززا لهذا املنحى ولهذه ا

ار البيضاء   .مبدينة ا

ر احملرتم،   السيد الوز
سطمت من ي  ن  بعنا عرضمك املهم وا ال إالطار العام لهذ

سجم مع  ٔهداف ودواعي ت ٔهداف تزنيلهام، ويه  ني ودواعي و املرشو
ادة النظر يف املنظومة الصحية الوطنية  ه احلكويم الرايم ٕاىل ٕا التو
ىش  ديثة ورسيعة ت دمات حصية قريبة و كفل  ا وتعززها مبا  وٕاصال

سجم مع تزنيل ورش امحل ذا مع تطلعات املواطن وت عية تنف ج اية 
ة ة السام ت امللك   .لتعل

صالح شامل  ٕ ٔىت ٕاال  عية لن يت ج ٔن جناح ورش امحلاية  ٕاننا نعترب 

ٔهيلها وجتهزيها  ديثة وت ات حصية  لق ب الل  لمنظومة الصحية من 
ٔطر  ادة النظر يف الرتسانة القانونية املنظمة ل لضامن عرض حصي اكف وٕا

الل العام  ه من  ي معدمت ٕاىل الرشوع ف هبا وملؤسساهتا، اليشء ا
لغة  ٔمهية  سيان  ك ان  ا املوقرة وا ىل جلن ني املعروضني  ن املرشو هذ
، اليت يه يف  ساهامن يف دمع وتعزز املنظومة الصحية ببالد لكوهنام س

ال  مة يف ا ل هذه املؤسسات اليت لها جتربة  ة ماسة ٕاىل م الصحي ا
وهنا  ة يف خمتلف التخصصات، ٕاضافة ٕاىل  الج دمات طبية و وتقدم 
م يف التكون وتطور البحث  ٔن لها دور  مة، كام  ىل كفاءات  تتوفر 

ة معوما لوم الص   .العلمي يف جمال 
اما مع تزنيل ورش امحلاية  س ور املهم لهاتني املؤسستني، وا واعتبارا 

عية وما يتطلبه  ات عريضة من ج دمات حصية لف من توفري 
تت  املواطنات واملواطنني، فٕان مراجعة إالطار القانوين املنظم للك مهنام، 
ل املنوط هبام  ٔم ور ا ام  متكن املؤسستني من الق تفرض نفسها حىت 
شلك ميكهنام من التعاون مع  جزء ال يتجزٔ من املنظومة الصحية الوطنية، 

ة و  شفائية اجلامعية والهيئات املهنية يف مجيع وزارة الص س املؤسسات 
عية  ج ات  الل متكني الف عي، من  ج ال  االت، والس يف ا ا
عية  ج ات  ىل قدم املساواة مع الف دماهتام  ستفادة من  الهشة من 

ال يف خمتلف التخصصات ىل مستوى  دمات طبية  ٔخرى بتوفري    .ا
س رشاكت ومسامههتا فهيا  كام ٔس رب هذا النص من ت هنام  ٔن متك

سميكن من رفع مواردهام املالية، مما سيؤدي ٕاىل حتسني اخلدمات اليت تقوم 
ىل مستوى  ٔو  ب  ٔو التطب هبا املؤسستني، سواء ف خيص التكون 

سبة ٕالينا ل ٔمه    .البحث العلمي، وهذا هو ا
ان  ني سميك ن املرشو ٔعطاب كثرية  -ال حما  -ٕان هذ من جتاوز 

تعيق معل املؤسستني، سواء ف خيص التدبري إالداري واملايل، مما سميكن 
شلك يضمن الفعالية  ة من التدابري إالدارية واملالية  سهيل مجمو من 
ه هاتني  ود اليت توا ة، كام سميكن من جتاوز الق ة والرس ا والن

لهام   . وتوسيع اخلدمات الطبية اليت تقدماهنااملؤسستني بتوسيع جمال تد
ٔحرار بطبيعة  ل فريق التجمع الوطين ل واعتبارا ملا سبق، فٕاننا دا
ٔمام رشوع بالد  اصة  ني،  ن املرشو ىل هذ ٕالجياب  احلال سنصوت 

عية ج ٔوىل لورش امحلاية  لبنات ا   .يف تزنيل ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .احملرتم شكرا السيد الرئ

ٔصا واملعارصة   .اللكمة لفريق ا

شار السيد امخلار املرابط   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيدة الوز
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شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
راسة  ٔصا واملعارصة يف ٕاطار ا مس فريق ا ٔسامه  ٔن  رشفين 

ىل مرشوع قانون رمق  متمي القانون رمق يقيض  44.21والتصويت  بتغيري و
ن زايد 12.07 ليفة  ه مؤسسة الشيخ  ٔة مبوج ش   .امل

ة  ن زايد سامهت يف مجمو ليفة  ٔن مؤسسة الشيخ  وجتدر إالشارة 
اة  ي متت مرا ن زايد ا ليفة  شفى  ٔمهها مس من املشاريع ببالد 

شا المة ممزية يف تقدمي اخلدمائاعتبارات كثرية عند ٕا ت ه، ليكون 
شفى  ٔهيل طامق املس ث مت ت ا، ح ىل مستوى دول شامل ٕافريق ة  العالج
قة والتجهزيات املتطورة  ق لتفاصيل ا م  ه ه، مع  ٔمكل و ىل  وتدريبه 
امعة دمحم  رشاكة مع  شفى  لغرف العمليات وغرف املرىض، ويعمل املس

ة    .البيضاء ارالسادس لعلوم الص
متزي هذه املؤسسة جبودة وسالمة اخلدمات الطبية، وذ طبقا  و

ة من  ليفة مجمو شفى الشيخ  ع مس ث ي ولية، ح إالجراءات لمعايري ا
سبة  ل ٔولوية  شلك  اطر، هذه إالجراءات  ف خيص اجلودة وتدبري ا
مته الثالثية املمتث يف العالج،  ل ٕامتام  ٔ ٔطباء، من  لاكفة املوظفني وا
لتحسني  ليفة مضن معلية  شفى الشيخ  التكون، والبحث، واخنرط مس

ىل رخص دولية، هذ ل احلصول  ٔ لجودة من  ا املطلب، هيم لك املسمتر 
شفى شطة اليت يقوم هبا املس ٔ   .ا

شفى من ٕاعطاء  ٔخرى، متكن إالجراءات اليت يعمتدها املس ة  ومن 
الل  ٔحسن الظروف، من  ل التكفل به يف  ٔ لمريض، من  لغة  ٔمهية 
ار  ال واسمترارية العالج والوقاية من احلوادث وإالخ ستق توفري رشوط 

رتام حقوق املري رخسه وا هنج  ع ٕاىل املريض، وهذا ا س ض والوقاية و
كون  إالجراءات والربوتووالت اليت متت صياغهتا مسبقا، واليت ختص 

شلك مسمتر مي النتاجئ  اس وتق ملرىض وق   .املوظفني، التكفل 
ة ملراجعة إالطار القانوين  ٔصبحت مل ة  ٔن احلا ؤسسة الشيخ ملري 

مت ن زايد حىت  جزء ليفة ا ور املنوط هبام  ل  ٔم ضطالع ا كن من 
ادة  داد هذا املرشوع ٕال ال يتجزٔ من املنظومة الصحية الوطنية، فقد مت ٕا
ن حصية  اد ىل م اح  نف هنا من  و لهذه املؤسسة ومتك النظر يف املهام ا

شلك يتو املرونة يف إالد لية وحاكمهتا  ا ارة ديدة، وكذا يف ٕادارهتا ا
ة يف اختاذ القرار، ٕاضافة ٕاىل جتاوز ٕاشاكلية حمدودية منط  والتدبري والرس
لية يف  التدبري إالداري واملايل، ضعف املرونة والبطء يف اختاذ القرار املت

ة تداو وسريه يف ع جملس ٕادارة املؤسسة و   .وثرية اج

س،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

سم ٕان ٔو تزنيل املرشوع س ا  الل رشاكت حتد لمؤسسة من  ح 
دمة املنظومة الصحية الوطنية  شاط هيدف ٕاىل  سامه فهيا مبامرسة لك 
لمؤسسة  ٔهداف املؤسسة، وتعزز احلاكمة اجليدة  ق  وتعززها وحتق

ٔكرب قدر من التاكمل  ق  الالت الهيلكية، قصد حتق خ ومعاجلة 
ا والرفع من فعاليهت ا ام يف  س   .او

ا الهادفة دامئا  اما مع مواقف س ٔصا واملعارصة، وا ليه، فٕاننا بفريق ا و
ر هبذا  س ٔمام  ال  ح ا ٕاىل تعزز املنظومة الصحية والريق هبا وف
لمواطنني واملواطنات، فٕاننا  دماته املقدمة  القطاع لتجويده وحتسني 

ٕالجياب   .نصوت مع هذا املرشوع 
ىل حسن  عوشكرا   .س

س اجللسة   :السيد رئ
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

دة والتعادلية لو ستقاليل  لفريق    .اللكمة 

شار السيد دمحم زيدوح   :املس
﷽  

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السادة والسيدات املس
ل ا الت د ىل التد يل ما غيختلفش  ل د ٕالخوان، ولكن التد

ات به احلكومة، هو  يل  ٔنه هذا قانون ا كون كذ خمترص،  ادي 
ٓت مؤسسة الشيخ زايد والشيخ  ش ل م يتعلق مبراجعة القانون د قانون 
سامهو  يل اكنت ك شتغلو، ا ليفة، بطبيعة احلال هاذ املؤسستني اكنو ك

خلاص وجعلو من فاملنظومة الصحية، وبطبيعة احلال اكن اشتغلو فالقطاع ا
ذ  ٔ ٔو ال ف خيص ا لمية  كون قاطرة فالتمنية، سواء  القطاع اخلاص 

ري ذ   .ملبادرات الصحية والبحث العلمي والتكون املسمتر ٕاىل 
شتغلو، بطبيعة احلال اكن خصهم  ش ميكن هلم  فهاذ املؤسستني 

لعمل ال  ش ميكن هلم يفسحو ا ديد،  د إالطار قانوين  هلم،  وا د
اصة، سواء ف خيص البحث  شاء لكيات طبية  ة ٕا ح سواء من 
ة بالد هبا، ٕاىل  يل هوما حمتا ٔدوية ا العلمي، سواء ف خيص حىت بصنع ا

  .ري ذ
ٔن هاذ املؤسستني يغريو  فهاذ الظروف القانونية اجلديدة، كتجعلنا ب

لو ا بصدد النقاش د يل اح هلم ا   .القانون د
ة بط  ٔساسا يف مراق يل غتكون، يه غتكون  بيعة احلال هاذ املوارد ا

ٓت  ش ل هاذ امل رات دا كون اس احلاكمة اجليدة وبطبيعة احلال خصها 
كون كذ قاطرة  ادي  ستافدو مهنا مجيع املغاربة و ادي  يل  الصحية، ا
ر ما غيكون ٕاال ٔي اس لمية كام قلت، حصية، ولكن   لتمنية، سواء 

زويد بعض املناطق النائية من  كون سامهت يف  ش  ٔة،  ش ل هاذ امل دا
يل  ل القطاع الصحي يف بعض اجلهات ا ل الضعف د حتمل العبء د

شتغل فهاذ إالطار ادي ميكن لها  كون يه هاذ املؤسسات    .ادي 
ش نغريو ا  دة والتعادلية، وافق ا يف فريق الو ه، اح .. ويف هاذ التو
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رو هاذ ش ه سمح هلم يد يل  ديد ا كون عندمه قانون  اذ املؤسستني 
  .العمل

يل اكن هو نقاش صادق  لجنة، وا يل اكن فا ٔن يف ٕاطار النقاش ا كام 
لسيد  سبة كذ  ل لجنة، وال  ٔعضاء ا ل  لني د وبناء من طرف املتد

يل ر احملرتم، كنا مقنا ببعض املالحظات ا ىل نقطة  الوز ركز  ٔساسا  يه 
ٔنه  هبنا احلكومة فهاذ إالطار، ب ل جملس إالدارة، وكنا  دة يه التعيني د وا
لس إالداري، وخصو  ارشة يف ا كون عضو م ة خصو  ر الص راه وز

ٔن س  وب ول لس .. كون مك س ا يقول يعني رئ شوفو القانون  ني ك م
لس إالدارة، ولكن ما عضو  15حىت لـ  10إالداري، يعني من  يف ا

كون عضو يف جملس  ادي  ة راه  ر الص ٔن وز ارشة، ب يقولش الصفة م
ع  ٔنه الت الش؟  لهيا،  ا كنلحو  هبنا لهاذ القضية، واح ارشة،  إالدارة م
ل  د النوع د لها بوا سيري د ل هاذ املؤسستني وال ل الزناهة د د

ا مع ضوابط ا رتا ل هاذ احلاكمة وا ة دا ر الص كون وز ٔن  ، البد  و
ل جملس  ارشة تيكون دا ٔنه م د ب ر اكن و لس إالداري، فالسيد الوز ا
كون هذا حق مضمون  و حىت  كون مك ٔن  شارن، ولكن حلبذا  املس

لحكومة   .ومكفول 
ليفة، فقامو  ٔو الشيخ  ٔن اكن هاذ املؤسسة، سواء الشيخ زايد  كام 

ٔعامل والس ء، ب ل هاذ الو ٔزمة د يل اكن عرف فهيا املغرب   فالوقت ا
كون  ش ميكن لينا  ٔسايس،  شلك فعال وشلك كذ  فاكنو سامهو 
يل اكن عند  شفاء ا س ل  ن د ٔما ت ف خيص ا د التواز عند وا

  .املواطنني
لجن ل ا دة والتعادلية، هذا ما جسلناه دا ا يف فريق الو ة، ولهذا فاح

شتغالن لصاحل البالد والعباد ٔنه هاذ املؤسستني    .ومتىن ب
ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 

س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ذ اللكمة، تفضلو لفريق احلريك، املعارضة حىت يه بغات    .اللكمة 
ش  لبية ما بغا ٔ   .، تفضلتفضلو، تفضل.. ميل ولت ا

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

ٔن مادام هذيك  يل،  يل من املاكن د ذ اللكمة د ٔ تعمدت 
هيا ش نطلعو  اد ش، راه ما  ا   .املنصة مازال ما تصل

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
شارن، يف ٕاطار رشفين  لس املس مس الفريق احلريك مب ل  ٔتد ٔن 

ٔمهية مباكن، مرشوع قانون رمق  ني من ا اقشة مرشو يقيض  43.21م
متمي الظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون رمق  الصادر بـ  1.93.228بتغيري و

ٔول  22 مترب  10( 1414ربيع ا ه مؤسسة الشيخ ) 1993س ٔة مبوج ش امل
متمي القانون  44.21ن سلطان؛ ومرشوع قانون رمق زايد ا يقيض بتغيري و

لهيام  12.07رمق  ن زايد، كام وافق  ليفة  ه مؤسسة الشيخ  ٔة مبوج ش امل
  .2021يوليوز  14جملس النواب يف 

ا وتصوراتنا حوهلام من زاوية  راز مواقف اسبة ساحنة لنا ٕال ويه م
ت السياسوية املعارضة املسؤو واملواطنة والبناءة ، بعيدا عن احلسا

  .الضيقة

س احملرتم،   السيد الرئ
لنقاش املسؤول  لتنا، البد من التنويه وإالشادة  يف مسهتل مدا
عية مبناسبة  ج ة و ه جلنة التعلمي والشؤون الثقاف ي عرف والهادئ ا

ني اقشة املرشو   .م
ج ة وامحلاية  ر الص ىل والشكر موصول ٕاىل السيد وز عية، 

شارن   .جتاوبه وتفا مع استفسارات وساؤالت السيدات والسادة املس
لجنة  ٔعضاء ا الل تصويت  لية من  ني  ٔمهية املرشو وتبدو 

لهيا ٕالجامع  ات الربملانية  مو   .احلارضن وممثيل الفرق وا

س احملرتم،   السيد الرئ
ام امل ات و سهتدفان توسيع صالح ني  ؤسستني ٕان املرشو

رب السامح هلام  ن زايد،  ليفة  ن سلطان والشيخ  الصحيتني الشيخ زايد ا
ىل جماالت حصية  ام  ا ٔو املسامهة فهيام، وضامن انف داث الرشااكت  ٕ

  .ديدة
شاط هيدف ٕاىل تطور  لمؤسستني ممارسة لك  ني  كام جيزي املرشو

دمة وتعزز املنظومة الصحية الوطنية، وسهتدفان  متمي وتغيري و كذ 
لتدبري  منط  اوز ٕاشاكليات حمدودية ا ضيات ذات الص بت ة من املق مجمو
الل  د لبطء اختاذ القرارات من  لمؤسستني، ووضع  إالداري واملايل 
ٔداء جمليس ٕادارهتام، مما يضمن حاكمة املؤسستني وتو املرونة يف  حتسني 

  .إالدارة والتدبري

س احملرتم   ،السيد الرئ
ٔمهية املؤسستني يف املنظومة الصحية الوطنية، واستحضارا  اعتبارا 
ري  متعي الك لسياق الوطين املسمتد من املرشوع يف تزنيل الورش ا
ة  ينام عية ولضامن اخنراط املؤسستني يف هذه ا ج محلاية  املتعلق 

، اكن لزاما مراجعة إالطار القانوين املنظ م هلام، كام ميكهنام اليت تعرفها بالد
ٔداهئام  دماهتام الطبية املقدمة يف خمتلف التخصصات والرفع من  من حتسني 
يف التكون اجلامعي يف العلوم الصحية واملسامهة يف تطور البحث العلمي 

  .يف جمال الطب
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س احملرتم،   السيد الرئ
ني،  ن املرشو ٔهداف هذ مثن يف الفريق احلريك، مضامني  بقدر ما 

الية نتط لعدا الصحية ا ة، يؤسس  لص ثاق وطين  لع ٕاىل بلورة م
رشية  شفائية واملوارد ال س ت  وال ال متركز البنا شودة، فمل يعد مق امل

ا يف مغرب  طق ٔقالمي بعيهنا، ومل يعد م ٔو  ات  ٔو  ٔن 2022يف جماالت   ،
ية ومستوصفات تظل املناطق القروية واجلبلية رهينة القوافل الطبية املومس 
ٔدوية والتخصصات سط التجهزيات الطبية وا ٔ قر ٕاىل    ..تف

س اجللسة   :السيد رئ
س،   السيد الرئ

ر العالقات مع  ن ال وز ىل حقاش ما اك ر،  س، حىت جيي الوز
  .الربملان، تفضل

ارك السباعي شار السيد م   :املس
س ٔ ساليت السيد الرئ ىل إالخوان،  ادي نقرا   ٔ.  

س احملرتم،ال    سيد الرئ
ب املوضوعية والواقعية اليت متزي دامئا  عتبارات، ومن  للك هذه 

ني ن املرشو ىل هذ ا يف الفريق احلريك، سنصوت ٕاجيا    .موقف
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ىل  ارض معنا  كون  شرتايك، ولكن حىت  لفريق  نعطيو اللكمة 
ر ٔقل وز ٔمر، فني  ا ي يعنيه ا ر ا ش الوز العالقات مع الربملان، ما اكي

مك ساكتني املعارضة، فني املعارضة؟ فني  يه احلكومة؟ فني املعارضة؟ شف
لبية ٔ   .احلكومة؟ ا

رو  سا غيني  ، هوما اكنو مكعارضة  ل د لك يش من حقو يتد
ر، لك  غية تد سجمة  ري م لبية  ٔ ني ا ٔمور، ولكن م يش من حقو ا

ش ل، ولكن د عند ٕاشاكل قانوين، د ما اكي مايش مشلك .. يتد
ادي هنرضو معاه ما  يل  ري خماطب ا ن ٕاشاكل، بغينا  ، د اك عند
ٔ فهاذ  ش  ميثل احلكومة د هنا فاجللسة؟ ما فهم يل  ش، شكون ا اكي

(le vide juridique) رو؟ ادي ند   ٔشنو 
ا؟ خ ىل ندويو مع بعضي ر،  ٕاما  سمع،  ٕاما الوز يل  ص احلكومة ا

د هنا، وهذا من  ن حىت يش  ر العالقات مع الربملان، ما اك ٔقل وز ا
ميثل هنا احلكومة،  يل  د ا كون  ٔقل  ىل ا يخص  العبث كنظن، هذا 

ش كون، ما ميك ٔقل  ىل ا ن العالقات مع الربملان    .ال طارئ، ولكن اك

شار   ن،السادة املس
ر مع  كون الوز ٔقل  ىل ا ش مشلك مع طارئ، ولكن  ا ما عند اح
ا، خص احلكومة  ا هنرضو مع بعضي ش اح العالقات مع الربملان، ما غميك

سمل،  يل قلتو؟ قلتو  ٕاما ي ك هاذ اليش ا ل إالخوان،  ل د سمع التد
ت  ا جملس حمرتم ولكيش، وخص احلكومة تص لو، واح  ٕاما نتد

شلالٕ  ٔشنو فالبالصة؟ ما ميك رو تعديل حكويم وال  غيني تد   ..خوان، 
ش حىت هو؟ عرفت، مع  ر العالقات مع الربملان ما اكي ال، السيد الوز
رفعو اجللسة وال  سو حىت جيي،  ؟ خصنا إالخوان حن من هنرضو د
لقدام،  زيد  ٔمور  رو ا سا ش مشلك، ولكن د  ٔ ما عند لوها؟  ٔ ن

ش مشلكولكن اح   .ا ما عند
لنا  ٔنتوما ٕاىل مستوى طالع د ش تبدلو املستوى  ٔمره،  لس سيد  ا
راطات وال  شارن، ما كنجبدو ال هنا تقارش وال  ، املس ا، امحلد  اح
ٔنفذ  مك  ٔ م ا،  ٔ مرح يل درتوها  ا، ا ا، مرح موالي بيه، ٕاىل بغيتو مرح

ر د فها ٔش ند ، د ..ذما تطلبونه، قولو يل  ٔ ش  ؟ وهللا العظمي ما عرف
ن 22تقريبا  ٔشنو اك ش هاذ الفريق  ٔ هنا، ما عرف يل .. ام و ليه،  ال 
  .امليكرو

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
ذر قاهر ر، عندو    .السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
ش، حىت ر العالقات مع الربملان، ما اكي  ما قلناش مشلك، ولكن وز

رفعو  ش،  ٔ ما فهم يوقع؟  ٔش  ٔشنو هو فهاذ إالطار  هوما جبوج، ٕاذن 
ل لغة د دوين  ٔف ٔنتوما،  دوين  ارفش، ف  اجللسة؟ ال، وهللا ٕاىل ما 

ٔ .. النظام ر  ٔش ند ش  رها .. وهللا ما عرف ش، وٕاىل بغيت ند ال ما عرف
ٔول، بغينا ندوزو   ..ٔ يف ا

ٔنتوما  لتيو  لناس ال، ال، ال تد ر، د اللكمة  ني اكن السيد الوز م
رو السادة  غيني يد ٔشنو  يل يقولو  لو واحلكومة ما اكيناش، هوما ا يتد

ة ن، .. إالخوان، لك رصا ة، حقمك اك ش لك رصا سك ال، ال، ال، ما 
يل يقولو القرار .. د اللكمة.. د إالخوان س، هوما ا تفضل السيد الرئ

رو ٔش يد هلم    .د

ارك السباعي  شار السيد م   ):نقطة نظام(املس
س،   السيد الرئ

ا كنطلبو رفع اجللسة ة من احلكومة، اح ة فار   .مادام الق

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
رس س،    .رس السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
رسن، بعد ندوة  ٔول كنا م رسو، يف ا ادي ن ٔول، كنا  رس يف ا

ذ الرؤسا يل غيا رسة، سالينا، ولكن د إالخوان عندمه حق، ا ء اكنت م
رسو يل كن ا ا سري اح ٔما الت عهم،    ..قرار ن
رفعو اجللسة حىت جتي احلكومة   .ٕاذن 
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شوفو   .رفعت اجللسة مخلس دقائق حىت جتي احلكومة، 

  .رفعت اجللسة

سع دقائق( اف اجللسة بعد    ) است

س اجللسة   :السيد رئ
ٔ السادة إالخوان، ولكن  ا ٔمور،  رو ا سا ٕالخوان، كنا وصلنا 

ة، ٕاذن معذور، ٕاذن إالخوان  ر الص لسيد وز مايش مشلك، طارئ 
ٔمره، ٕاىل بغيتو لس سيد  ٔمور، هللا خيليمك، كنظن ا رو ا مكلو  سا

رها، ما  يل قلتو ند ىل القوانني؟ ا لتصويت  ٔو ندوزو  الت  املدا
ش إالخوان، لي ٔ إالخوان مد ٔمور  رو ا   .ٕاذن سا

ني ىل مواد املرشو لتصويت  قل    .ون
ىل مواد مرشوع قانون رمق  لتصويت   ٔ يقيض بتغيري  43.21ونبد

متمي الظهري إالخوان هللا خيليمك، إالخوان، الظهري الرشيف املعترب مبثابة .. و
ٔول  22الصادر يف  1.93.228قانون رمق  ٔة1414من ربيع ا ش ه  ، امل مبوج

ن سلطان   .مؤسسة الشيخ زايد ا

ٔوىل   :املادة ا
  ٕالجامع؛: املوافقون

د؛: املعارضون ٔ   ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

  :املادة الثانية
  ٕالجامع؛: املوافقون

د؛: املعارضون ٔ   ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

  :املادة الثالثة
  ٕالجامع؛: املوافقون

د؛: املعارضون ٔ   ال 
  .دال ٔ : املمتنعون

لتصويت ه  رم   :ٔعرض مرشوع القانون 
  ٕالجامع؛: املوافقون

د؛: املعارضون ٔ   ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

ىل مرشوع قانون رمق ٕاذن  شارن  يقيض  43.21وافق جملس املس
متمي الظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون  الصادر يف  1.93.228بتغيري و

ٔول 22 رب  10( 1414من ربيع ا ٔة  إالخوان هللا خيليمك،.. )1993شت ش امل
ن سلطان ه مؤسسة الشيخ زايد ا   .مبوج

ىل مواد مرشوع قانون رمق  لتصويت  قل  يقيض بتغيري  44.21ون

متمي القانون رمق  ن زايد 12.07و ليفة  ه مؤسسة الشيخ  ٔة مبوج ش   .امل

ٔوىل   :املادة ا
  ٕالجامع؛: املوافقون

د؛: املعارضون ٔ   ال 
د: ناملمتنعو ٔ   .ال 

  :املادة الثانية
  ٕالجامع؛: املوافقون

د؛: املعارضون ٔ   ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

  :املادة الثالثة
  ٕالجامع؛: املوافقون

د؛: املعارضون ٔ   ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

لتصويت ه  رم   :ٔعرض مرشوع القانون 
  ٕالجامع؛: املوافقون

د؛: املعارضون ٔ   ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

ىل مرشوع قانون رمق ن ٕاذ شارن  يقيض  44.21وافق جملس املس
متمي القانون رمق  ن  12.07بتغيري و ليفة  ه مؤسسة الشيخ  ٔة مبوج ش امل

  .زايد
لجميع   .شكرا 

  .رفعت اجللسة

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

وبة املسلمة :امللحق الت املك   .لرئاسة اجللسة املدا

ٔصا واملعارصة) 1   :فريق ا

متمي الظهري الرشيف املعترب  43.21مرشوع قانون رمق  - ا يقيض بتغيري و
ٔول  22الصادر يف  1.93.228مبثابة قانون رمق   10( 1414من ربيع ا

مترب ن سلطان) 1993س ه مؤسسة الشيخ زايد ا ٔة مبوج ش   :امل

س احملرتم   ،السيد الرئ
ر احملرتمالسيدة ا   ،لوز

شارون احملرتمون   ،السادة والسيدات املس
اقشة  ٔصا واملعارصة يف ٕاطار م مس فريق ا ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

متمي الظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون  21مرشوع قانون  يقيض بتغيري و
ٔول  22الصادر يف  1.93.228رمق  مترب  10( 1414من ربيع ا ) 1993س
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ش ن سلطانامل ه مؤسسة الشيخ زايد ا   .ٔة مبوج
ٔيت هذا املرشوع قانون يف ٕاطار تطور املنظومة القانونية املرتبطة  وي

 يتجزٔ  ال جزء هبا املنوط ور ضطالع متكن من املؤسسة حىت هبته
هنا الوطنية، الصحية املنظومة من اح من ومتك ن ىل نف اد  حصية م

لية إادارهت يف وكذا ديدة، ا اوز وحاكمهتا ا  منط حمدودية ٕاشاكلية لت
  .القرار اختاذ يف والبطء املرونة وضعف واملايل إالداري التدبري

ٔن امعة اصة و  لمنظومة هته املؤسسة تعترب من املؤسسات ا
عية امحلاية تعممي ورش تزنيل ظل يف اصة الوطنية، الصحية  ىل ج

اما مع، واملواطنني املواطنات اكفة س اية ا ة الر السادس  دمحم لم السام
ات،  الل من وذ نرصه هللا اليت حيف هبا املواطنني املغاربة من لك الف

 ويف التخصصات، خمتلف يف ال مستوى من طبية دمات تقدمي
ة لوم يف اجلامعي التكون  يف العلمي البحث وتطور ام، شلك الص

ة وزارة مع ونالتعا يف وكذا الطب، جمال عية وامحلاية الص  ج
شفائية واملؤسسات ن مجيع يف املهنية والهيئات اجلامعية س  املياد

عي امليدان يف والس   .ج
ن سلطان  دي ملؤسسة الشيخ زايد ا ور الر اسبة لتمثني ا وهذه م

ث  ،اليت لعبت دورا طالئعيا يف جماالت خمتلفة ة ح ٔمهها جمال الص
لي  دمات  سامهت يف تعزز املنظومة الصحية ببالد وقدمت 

ة جتسيدا لعمق العالقات ، لمواطنني وسامهت يف تطور قطاع الص
قة واململكة املغربية دة الشق ٔخوية الراخسة بني دو إالمارات العربية املت   .ا

ليه ٔ  ،و ىلفٕاننا بفريق ا طلق حرصنا الشديد   صا واملعارصة ومن م
عية ببالد وما يتطلبه ذ من حتديث  ج ٕاجناح ورش امحلاية 
شفائية  س ملؤسسات  ة من النصوص اخلاصة  مو مؤسسايت ورشيعي 

اء به مرشوع قانون  ،العامة واخلاصة ىل لك ما ٕالجياب  فٕاننا نصوت 
43.21.  

  .وشكرا

متمي الق 44.21مرشوع قانون رمق  مرشوع - ب انون رمق يقيض بتغيري و
ن زايد 12.07 ليفة  ه مؤسسة الشيخ  ٔة مبوج ش   :امل

س احملرتم  ،السيد الرئ
ر احملرتم   ،السيدة الوز

شارون احملرتمون   ،السيدات والسادة املس
راسة  ٔصا و املعارصة يف ٕاطار ا مس فريق ا ٔسامه  ٔن  رشفين 

ىل مرشوع قانون رمق  متمي ا 44.21والتصويت  لقانون رمق يقيض بتغيري و
ن 12.07 ليفة  ه مؤسسة الشيخ  ٔة مبوج ش   .زايد امل

ة  ن زايد سامهت يف مجمو ليفة  ٔن مؤسسة الشيخ  وجتدر إالشارة 
اة  ي متت مرا ن زايد ا ليفة  شفى  ٔمهها مس من املشاريع ببالد 

شا ة ئاعتبارات كثرية عند ٕا المة ممزية يف تقدمي اخلدمات العالج ه ليكون 

شفى وتدريبه ىل م  ٔهيل طامق املس ث مت ت ا، ح ستوى دول شامل ٕافريق
قة والتجهزيات املتطورة لغرف  ق لتفاصيل ا م  ه ه، مع  ٔمكل و ىل 
امعة دمحم  رشاكة مع  شفى  العمليات وغرف املرىض، ويعمل املس

ار البيضاء ة    .السادس لعلوم الص
متزي هذه املؤسسة جبودة وسالمة اخلد مات الطبية وذ طبقا و

ولية ة من إالجراءات  ،لمعايري ا ليفة مجمو شفى الشيخ  ع مس ث ي ح
سبة  ل ٔولوية  شلك  اطر، هذه إالجراءات  ف خيص اجلودة وتدبري ا

مته الثالثية املمتث يف ل ٕامتام  ٔ ٔطباء، من  العالج،  :لاكفة املوظفني وا
  .التكون، والبحث

شف لجودة واخنرط مس لتحسني املسمتر  ليفة مضن معلية  ى الشيخ 
شطة اليت  ٔ ىل رخص دولية، هذا املطلب هيم لك ا ل احلصول  ٔ من 

شفى   .يقوم هبا املس
شفى من ٕاعطاء  ٔخرى، متكن إالجراءات اليت يعمتدها املس ة  ومن 
الل  ٔحسن الظروف، من  ل التكفل به يف  ٔ لمريض من  لغة  ٔمهية 

ال، واسمترارية العالج، والوقاية من احلوادث،  توفري رشوط ستق
ع ٕاىل املريض، وهذا  س رتام حقوق املريض، والوقاية، و ار، وا وإالخ
رخسه إالجراءات والربوتووالت اليت متت صياغهتا مسبقا، واليت  هنج  ا
شلك  مي النتاجئ  اس وتق ملرىض، وق كون املوظفني، التكفل  ختص 

  .مسمتر
ة ملراجعة إالطار القانوين  ٔصبحت مل ة  ٔن احلا الشيخ "ؤسسة ملري 

جزء  "ن زايداليفة  ور املنوط هبا  ل  ٔم ضطالع ا متكن من  حىت 
ادة  داد هذا املرشوع ٕال ال يتجزٔ من املنظومة الصحية الوطنية، فقد مت ٕا

اح نف هنا من  و لهذه املؤسسة ومتك ن حصية  النظر يف املهام ا اد ىل م
شلك يتو املرونة يف إالدارة  لية وحاكمهتا  ا ديدة، وكذا يف ٕادارهتا ا
ة يف اختاذ القرار، ٕاضافة ٕاىل جتاوز ٕاشاكلية حمدودية منط  والتدبري والرس

لية يف و  ،التدبري إالداري واملايل ضعف املرونة والبطء يف اختاذ القرار املت
ع جملس ٕادارة اثو  ة تداو وسريهرية اج يف   .ملؤسسة و

ٔو  ٕان ا  الل رشاكت حتد لمؤسسة من  سمح  تزنيل املرشوع س
دمة املنظومة الصحية الوطنية  شاط هيدف ٕاىل  سامه فهيا مبامرسة لك 
لمؤسسة  ٔهداف املؤسسة، وتعزز احلاكمة اجليدة  ق  وتعززها وحتق

ٔكرب قدر  ق  الالت الهيلكية قصد حتق خ من التاكمل ومعاجلة 
ا والرفع من فعاليهتا ا ام يف  س   .و

ليه ا الهادفة دامئا  ،و اما مع مواقف س ٔصا واملعارصة وا فٕاننا بفريق ا
ر هبذا  ٕاىل س ٔمام  ال  ح ا تعزز املنظومة الصحية والريق هبا وف

لمواطنني دماته املقدمة   فٕاننا نصوت مع هذا ،القطاع لتجويده وحتسني 
ٕالجياب   .املرشوع 

  .وشكرا
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حتاد العام ملقاوالت املغرب) 2   :فريق 
س احملرتم   ،السيد الرئ
ر احملرتم   ،السيد الوز

شارن   ،السيدات والسادة املس
مس  ل  ٔتد ٔن  يف ٕاطار  حتاد العام ملقاوالت املغرب فريقرشفين 
اقشة مرشوع قانون رمق  متمي الظهري  43.21م الرشيف يقيض بتغيري و

ٔول  22الصادر يف  1.93.228املعترب مبثابة قانون رمق   1414من ربيع ا
مترب  10( ن سلطان، ) 1993س ه مؤسسة الشيخ زايد ا ٔة مبوج ش امل

متمي القانون رمق  44.21ومرشوع قانون رمق  ٔة  12.07يقيض بتغيري و ش امل
ن زايد ليفة  ه مؤسسة    .مبوج
ان ٔيت هذان املرشو ة  ر تزنيليف ٕاطا وي ة السام التوجهيات امللك

رى  ٔمة مبناسبة ا ه ٕاىل ا لعيد العرش  19الواردة يف اخلطاب املليك املو
يد، بتارخي  ه2018يوليوز  29ا اء ف ي  ر "... : ، وا ٔ كون ا وحىت 

ىل املبادرات املستع يف  ىل الرتكزي  ٔؤكد  ارشا وملموسا، فٕانين  م
االت التالية مج التغطية ... : ا ر ذ  الالت اليت يعرفها تنف خ تصحيح 

ة  لص ذري يف املنظومة الوطنية  ادة النظر شلك  الصحية، مبوازاة مع ٕا
ة، وضعفا يف التدبري ت صار   ...".اليت تعرف تفاو

س   ،السيد الرئ
راسة واملناقشة ٕاىل تعزز ماكنة  هيدف مرشوعي القانون موضوع ا

س  ن زايد"و" ن سلطاناالشيخ زايد "شفائيني املركزن  " ليفة 
الل دماهتام الصحية، وذ من  ٔدوارهام وجودة    :وتقوية 

ديدة؛ - ن حصية  اد ىل م ام  ا   انف
دمة املنظومة الصحية الوطنية؛ -   املسامهة يف 
لمؤسستني - لمؤسستني؛وتطور املوارد املالية    .تعزز احلاكمة اجليدة 

س من شك هنام  ل د هذان مرشوعي القانونني، مبضام ٔن اع من 
ني وجتويد  شفائي س ٔي يعزز من ماكنة املؤسستني  ٔنه  إالجيابية، من ش
شفايئ واملنظومة الصحية الوطنية  س ٔهيل العرض  دماهتام الصحية، وت

  .لك

س   ،السيد الرئ
نتظارات ة، وجحم  ٔمهية احملورية لقطاع الص املعقودة  انطالقا من ا

ات التحتية الصحية  ت تقوية الب ىل ورش تعممي التغطية الصحية، ورها
شفائية، فٕاننا يف س حتاد العام ملقاوالت املغرب وجتويد اخلدمات   فريق 
ىل مرشوعي القانونني ٕالجياب    .نصوت 

مس ) 3 لوي  شارة السيدة لبىن  شاري املس لشغل مس حتاد الوطين 
  :ملغرب

  مس هللا الرمحن الرحمي

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمون،   السيدات والسادة املس
لس  ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  مس  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
ىل  راسة والتصويت  صصة  شارن يف ٕاطار هذه اجللسة ا املس

متمي الظهري الرشيف مبثابة قانون ي 43.21مرشوع القانون رمق  قيض بتغيري و
ٔول  22الصادر يف  1.93.228رمق  مترب  10( 1414ربيع ا ) 1993س

ن سلطان، ومرشوع قانون رمق  ه مؤسسة الشيخ زايد ا ٔة مبوج ش امل
متمي القانون رمق  44.21 ه مؤسسة  12.07يقيض بتغيري و ٔة مبوج ش امل

ن زايد ليفة    .الشيخ 
ا ن املؤسستني ويه م ٔمهية هذ ىل  اللها  سبة نؤكد من 

داد ثالثة عقود، سواء  ىل ام ا به  ي قام ور ا ىل ا ني و شفائي س
الل مسامههتا يف  ٔو من  الل تعزز العرض الصحي ببالد وجتويده  من 

ٔطري والتكون وتطور البحث العلمي   .الت
ٔيضا حتيني إالطار القانوين املنظم مثن  ن املؤسستني  كام  لهذ

ٔهنا تعزز  ديدة  من ش ضيات وتعديالت  الل مق ني من  شفائي س
سيق  حاكمة تدبريهام، ومعاجلة بعض مظاهر القصور املرتبطة بضعف الت

الوالتاكمل يف املهام،    .الس يف ظل التحوالت اليت عرفها هذا ا

ر احملرتم   ،السيد الوز
برية  ٔمهية  ٔعطت بالد  الل اخلطب لقد  ة، سواء من  لقطاع الص

صصة لهذا  ث ارتفعت املزيانية ا ة، ح الل الربامج احلكوم ٔو من  ة  امللك
ن ع ٔننا الزلنا بعيد ري  مة،  سبة  ن املاضيني ب ىل مدى العقد  نالقطاع 

ٔي بني  ة العاملية،  ظمة الص سبة احملددة من طرف م ق ال  12و 10حتق
  .نية العامةيف املائة من املزيا

ىل اخلدمات الصحية، الس يف ظل  ٔن جحم الطلب املزتايد  كام 
الل  هنوض هبذا القطاع من  ورو يدعو ٕاىل رضورة إالرساع  احئة 
الل توفري املوارد  ات القرب، سواء من  شف ات التحتية مبس دمع الب

الل توفري املعدات الطبية ٔو من  رشية الرضورية املتخصصة  وشبه  ال
ٔن  غي  ات اجلامعية، اليت ي شف ىل املس ف الضغط  ل ختف ٔ الطبية من 

لتكون ولتطور البحث العلمي وٕاجراء العمليات املعقدة   .تبقى فضاءات 
ل  ٔ ملغرب، ومن  لشغل  حتاد الوطين  وهبذه املناسبة، فٕاننا يف 

ىل قدم املساواة من ا ات والرشاحئ  خلدمات ضامن استفادة خمتلف الف
  :الصحية، ندعو ٕاىل

   ات التحتية الصحية، مع ٔطر والب دا جمالية يف توزيع ا
ٔطر الصحية من نظام  ادل وحمفز متكني ا صف و ٔسايس م

ت الصحية  ؛لرشاكة مع النقا
  اصب املسؤولية ىل م ب التباري  ح  بدءا مبنصب الاكتب  ،ف



شارن    2021 ٔكتوردورة  –مداوالت جملس املس

11 

ٔوىلجامدى  23 سمرب 28( 1443 ا  )2021 د

ش ات العام واملف لقطاع؛ العام، مع ٕانصاف لك الف  العام 
   ي تعرفه بعض الل ا خ معاجلة بعض مظاهر الفوىض و

شفى إالقلميي موالي عبد هللا  يل املس ات من ق شف املس
شفى إالقلميي جبرادة؛  حملمدية واملس

   ٔ ن مت ا شغيل ا عتبار وضعية موظفي قطاع ال ذ بعني 
يا خ ة والسامح هلم  ر القطاع ٕاحلاقهم قرسا بوزارة الص

سب ٔ  ؛ا
   ت وٕاخراج مرشوع قانون مدونة التعاضد اص التعاضد اف

ذ   ؛2016احملارص هبذه الغرفة م
  ٔطر الصحية مبختلف ختصصاهتا رشية من ا ، تعزز املوارد ال

ىل غرار ما حصل حنذر من ومن هنا  لتعاقد  د التوظيف  اع
ل الب يف ٕاشاكلية حق ٔ مما  ،يف قطاع التعلمي ب د ة بق ق

ٔطر موقوتة ىل مستوى ا ل  عاب اخلصاص املس ، و اس
عاب  الل اس متريضية من  خرجيي املعاهد التابعة الطبية وا

ة لقطاع  ،لوزارة الص ة  هيك عن خرجيي معاهد الص
 ؛اخلاص

  ولو ه لهذا القطاع، وتقوية  دمع البحث العلمي والتك املو
ة ا لصنا ة   وائية الوطنية واملعدات الطبية؛القدرات إالنتاج

   صاره يف دم اخ عية، و ج إالرساع بتزنيل ورش امحلاية 
ة فقط؛  تعممي التغطية الص

   ٔمراض مثن لبعض ا هظة ا ٔدوية  اء التعويض عن ا توسيع و
ٔمني ة، وتوسيع نطاق الت  .املزم

مل لشغل  حتاد الوطين  ا يف  ىل تصوي غرب ويف اخلتام، نؤكد 
ىل متمي الظهري  43.21مرشوع القانون رمق  ٕالجياب  يقيض بتغيري و

ٔول  22الصادر يف  1.93.228الرشيف مبثابة قانون رمق   10( 1414ربيع ا
مترب  ه مؤسسة الشيخ زايد ) 1993س ٔة مبوج ش ىل  ،ن سلطاناامل و

متمي القانون رمق  44.21مرشوع قانون رمق  ٔة امل  12.07يقيض بتغيري و ش
ن زايد ليفة  ه مؤسسة الشيخ    .مبوج

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 


