
شارن  ريلدورة  –مداوالت جملس املس ٔ 2022  

1 

ة 19  )2022 يوليوز 19( 1443 ذو احل

 051 رمقاجللسة حمرض 

ء :التارخي ة 19 الثال   .)م2022 يوليوز 19(هـ  1443 ذو احل
شار  :لرئاسةا شنيالسيد املس س جملس ل الثايناخلليفة ، ٔمحد اخش رئ

شارن   .املس
ت ة تان وست وعرشون ساع   :التوق قة، ابتداء من السا العارشة دق

قة ق ا وا دة وامخلسني صبا   .الوا
ٔعام ة املتعلقة بـ :لدول ا اتية املؤق ة املوضو مو اقشة تقرر ا ٔمن " ـم ا

  ."الصحي

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

س اجللسة شني، رئ ٔمحد اخش شار السيد    :املس
﷽  

ر،   السيد الوز
شارن احملرتم   ني،السيدات والسادة املس

ة  اتية املؤق ة املوضو مو اقشة تقرر ا لسة م تاح  لن عن اف ٔ
ٔمن الصحي"املتعلقة بـ  لامدة "ا لسنا  148، تطبيقا  يل  ا من النظام ا

ه املنعقد  شارن يف اج ب جملس املس ىل مداوالت مك املوقر، وبناء 
ىل مداوالت ندوة الرؤساء يف اج2022يوليوز  5بتارخي  عها املنعقد ، و
ة 2022يوليوز  12بتارخي  مو دته ا ٔ ي  ، وبعد توزيع التقرر ا

ٔمن اتية حول ا لس  املوضو ٔعضاء ا ىل السيدات والسادة  الصحي 
ىل احلكومة، يعقد جملسنا املوقر هته اجللسة العامة ملناقشة تقرر  الته  وٕا

ٔمن الصحي ة حول ا اتية املؤق ة املوضو مو   .ا
ٔىت يف سياق  اتية  ة املوضو مو داث هذه ا ٔن ٕا وجتدر إالشارة ٕاىل 
رشيعية  تاح السنة ال ل مع مضامني اخلطاب املليك السايم مبناسبة اف التفا
طلق  لس، من م اجلارية، ويف ٕاطار املسؤولية املؤسساتية اليت يتحملها ا

لكفاءات املهنية والنقابية  ة والغنية  ه املتنو ات الرتابية، ري لجام واملمث 
عية،  ج اقشة القضا  لسنا دستور يف م و  ة ا ٔسبق وكذا ا

ستور 78طبقا لنص وروح الفصل    .من ا
ددت  ية ٕاجاملية  لمناقشة اليت خصصت لها حصة زم ٔن منر  ل  وق

ب هذه  150يف  ر برتت ٔذ لس واحلكومة،  ساوي بني ا ل ة  قة، موز دق
ٔقرته ندوة الرؤساء، وذ اكلتايلا   :جللسة كام 

الت  اتية، تلهيا تد ة املوضو مو س ومقرر ا لكميت لك من رئ  ٔ نبد
سبني وبعدها نفسح  ري املن لس  ٔعضاء ا ات الربملانية و مو الفرق وا

ل احلكومة ال لتد   .ا
مس ٔتقدم  ٔن  ة، البد  مو س ا لسيد رئ ٔعطي اللكمة  ٔن  ل  مك وق

ىل ما بذلوه من  اتية  ة املوضو مو ٔعضاء ا لشكر والثناء ٕاىل اكفة  مجيعا 

لس،  رباء ا ٔطر و ل ٕاجناز هته املهمة، وكذا  ٔ واصل من  جمهود م
ل هذا  الية يف خمتلف مرا ة  ن سامهوا، كام هو معهود فهيم، حبرف ا

  .الورش املمتزي
لسيد الرئ ارشة  ٔعطي اللكمة م ٓن  ة وا مو س ا ري رئ س فؤاد قد

اتية ة املوضو مو اتية لتوضيح مهنجية معل ا   .املوضو
  .اليس فؤاد تفضل

ة املتعلقة  اتية املؤق ة املوضو مو س ا ري، رئ شار السيد فؤاد قد املس
  :ٔمن الصحي

﷽  
ىل سيد ٔمر والصالة والسالم  روامحلد  محدا كثريا كام  ٓ   . دمحم النيب ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ة احملرتم، ر الص   السيد وز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
لسيد  ناين وعظمي شكري  الص ام رب عن  ٔ ٔن  امسحوا يل يف البداية 
ة  مو ىل دمعه املتواصل جلهود هذه ا شارن احملرتم  س جملس املس رئ

اتية وتوفري اكف ل ٕاجناح معلهااملوضو ٔ   .ة إالماكنيات والوسائل من 
شارن احملرتمني  لسيدات والسادة املس لشكر اجلزيل  ٔتقدم  كام 
هتم السياسية  ىل تعاوهنم املسمتر ومرو اتية  ة املوضو مو ٔعضاء ا
وحسهم الوطين العايل يف التعاطي مع خمتلف القضا الوطنية الكربى، من 

طلق الوازع الوطين ا لوقوع يف تقاطبات م ملشرتك، ومعاجلهتا دون السامح 
ا  ىل هدف شوش  ٔن  ٔو  ود  ٔن تضعف من  سياسية وحزبية، ميكن لها 
ال امل  ، وراء موال  ة العامة لبالد دمة املصل ٔمسى، واملمتثل يف  ا

ٔيده   .دمحم السادس نرصه هللا و
لسي ري العميقني  ٔيضا عن شكري وتقد رب  ٔ ة كام  ر الص د وز

ىل  ىل حضوره و ىل دمعه املطلق والالمرشوط و عية  ج اية  والر
ٔشغال  ة  بة وزارة الص ىل موا تعاطيه إالجيايب مع هذا املوضوع الهام و
ة وجتاوهبا إالجيايب طي هذه املدة، والشكر موصول كذ  مو ا

ن لسيدات والسادة الوزراء ورؤساء املؤسسات والهيئات ا ستورية، ا
ة مو ٔشغال ا لوا بدورمه مع    .تفا

ة  مو ٔتقدم جبزيل الشكر للك من قدم يد العون ٕاىل ا ٔن  وال يفوتين 
ة  ل املمك رات حول املدا الل تقدمي مذ ل معلها، سواء من  طوال مرا
هيم، وٕاىل لك من شارك  ع ٕا س ن مت  ٔو ا ملنظومة الصحية،  لهنوض 

لقاء ر السيدات والسادة رؤساء يف ا ٔخص  ة، و مو ات اليت نظمهتا ا
ظمة  ات الربملانية، وممثيل الهيئات النقابية واملهنية وممث م مو الفرق وا
ٔكدال والسيد معيد  ط  امعة الر س  ملغرب والسيد رئ ة العاملية  الص

لسويس و  عية  ج صادية و ق نوابه والسيد لكية العلوم القانونية و
ٔداء والتنافسية واكفة  عدد التخصصات يف حسن ا س املركز م رئ
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متع املدين ٔساتذة اجلامعيني واخلرباء وفعاليات ا   .السيدات والسادة ا
هودات  ىل ا شارن  ٔطر جملس املس ٔقدم شكري  ٔغتمن الفرصة  كام 

بهتم لعمل ا م وموا الل الزتا اتيةاجلبارة اليت بذلوها  ة املوضو   .مو

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

لني  ىل اكفة املتد لها  شك ذ  اتية م ة املوضو مو حت ا لقد انف
عددة  ات نظر م الل إالنصات لو ملوضوع، من  لني واملعنيني  والفا
ت  ٔثناء مجع املعلومات والبيا ، سواء  ات املتد ع لاكفة القطا س و

ٔو  ٔو يف مر بلورة النتاجئ والتوصيات، الرضورية،  عند حتليلها ومعاجلهتا، 
ٔن وطين هيم امجليع ة ش ٔ الص ٔن مس طلق وعهيا الراخس    .من م

ٔمهية اليت حتظى  ىل ا اتية  ة املوضو مو ويف هذا السياق، وقفت ا
مة  رية مادة دمسة ومادة  ٔ ٓونة ا هبا املنظومة الصحية، ٕاذ شلكت يف ا

و  ٕالصدار عددة، وجماال ح تقارر ملؤسسات وهيئات دستورية م
رافعية من  رات  مي وبناء مذ لحوار والتق اسبة  ٔرضية م لمساء الربملانية و
اته  متع املدين، لك حسب صالح طرف الهيئات املهنية ومجعيات ا

طلقاته املرجعية ستورية والقانونية وحسب م   .ا
شار  ٔننا يف جملس املس لبحث عن ري  ث  ن، ويف ٕاطار سعينا احلث

اتية اليت تعترب  ة املوضو مو ل هذه ا شك ليات الرقابة، مت  تفعيل اكفة 
ٔبعاده،  ته و ة معل احلكومة مبختلف مستو ٔساسية ملراق ليات ا من ا
متثييل، جيعل مهوم  ىل رضورة تعزز احلس ا ين  انطالقا من رؤية تن

ة وتطلعات املواطنني يف ص لب النقاش العمويم وجعلها مادة خصبة لصيا
ة يارات العموم خ   .ٔهداف خمتلف 

ٔمن  ة اخلاصة  اتية املؤق ة املوضو مو ٔساس، انطلقت ا ىل هذا ا
ارت  عنوان  ي اخ ٔمن الصحي "الصحي مبعاجلة موضوع معلها، وا ا

ل لتعزز مقومات السيادة الوطنية ال امل  ، تزنيال لتوجهيات"مكد
اللته يف خطابه السايم بتارخي  ٔيده، ٕاذ يقول  ٔكتور  8نرصه هللا و

ٔوىل من 2021 رشيعية ا ٔوىل من السنة ال ورة ا تاح ا ، مبناسبة اف
ئية عن عودة قضا السيادة "..  :الوالية احلادية عرشة ٔزمة الو نت ا ٔ وقد 

ل حتصيهنا، يف خمتل ٔ سابق من  ة، وال ة لوا ٔبعادها، الصحية والطاق ف 
ب ذ من تعصب من طرف  ريها، مع ما يوا والصناعية والغذائية و

طوق  ..".البعض ى م هت   .ال املا
ٔال  اتية  ة موضو ٔينا مكجمو وانطالقا من وعينا السيايس املشرتك، ارت
ظومة  ىل وضع م رص  ٔمن الصحي مبنظور ضيق، يق ننظر ٕاىل مفهوم ا

اطر الصحية ليقظة وال ة ا يئ وتوفري إالماكنيات والوسائل ملوا رصد الو
ة العامة جعلتنا  اطر اجلديدة اليت هتدد الص شارها، بل ٕان ا واحلد من ان
ظومة حصية  ىل م لتوفر  ة  ل املمك لتفكري يف ٕاجياد املدا ملزمني 

الية،  ىل تقدمي اكفة اخلدمات الصحية وجبودة  ، قادرة  اكم الل م سواء 

ٔزمات الصحية، مع وضع خطة وطنية  شار ا ٔو عند ان الظروف العادية 
ٔزمات الصحية اجلديدة، خصوصا الرسيعة  اطر وا ة فعا ٕالدارة ا اق اس
تظم  شلك م ات الصحية الوطنية  رب احلدود، وحتيني احلاج شار  ن

  .يضمن السيادة الصحية لبالد

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،ا   لسيد الوز

ٔخوات وإالخوة،   معرش ا
شخيص العرض  ىل  ذ البداية  اتية م ة املوضو مو انصب معل ا
شخيص ٕاضايف ملا هو موجود، وٕامنا من  س بغرض بلورة  الصحي احلايل، ل
سمح لنا بتقدمي  راهات الواقع، مبا  شخيص يقود لفهم ٕا ل جعل هذا ال ٔ

ابة عهنا وضامن ىل املسامهة يف  لول لٕال شلك فعال وقادر  تزنيلها 
ملنظومة الصحية الوطنية لهنوض  جع  ة تصور    . صيا

ىل حتسن مستوى بعض  اتية  ة املوضو مو يف هذا إالطار، وقفت ا
ح وتطور  ٔم وحصة الطفل وسياسة التلق ة ا املؤرشات املتعلقة بص

ىل مستوى رصد بع هنجها بالد  هتا، إالجراءات اليت  ٔمراض وموا ض ا
د الفريويس  اب الك هت رشية والسل واملالر وا ة ال ريوس نقــص املنا كف

ريها) ب( ري املعدية و ٔمراض  ة ا   .وماكحف
ا خبصوص  س، تعرب عن ارتيا اتية، السيد الرئ ة املوضو مو ٕان ا
ىل مستوى التحسن يف بعض املؤرشات، وجتدد  هودات املبذو  ا

احئة إ  ة  ذة ملوا لتدابري املت ة "ورو"شادهتا  ، بفضل التوجهيات امللك
بة  قة والشمولية والتدرج يف موا ة وا اق الس سمت  ة، اليت ا السام
ىس بطبيعة احلال إالشادة  ٔن ن ٔزمة الصحية، دون  ل تطور ا خمتلف مرا

ل  متعية وتد تلف الرشاحئ ا ري املسبوق  اوب  ات لت خمتلف القطا
ٔطر الطبية والصحية  ة، ويف طليعهتم ا واملؤسسات والهيئات العموم
ملناسبة جندد هلم شكر  ة، و العسكرية واملدنية وخمتلف السلطات العموم

م ا ٔداء  هيم الصادق يف  ىل تفا ىل جمهوداهتم اجلبارة و ر    .وتقد
اليا الورش ا اتية  ة املوضو مو مثن ا ملليك السايم املتعلق بتعممي كام 

ي سيؤدي ٕاىل الرفع من مستوى  عتباره ورشا  عية،  ج امحلاية 
ه  ٕالضافة ٕاىل ٕادما ة،  لولوج ٕاىل احلق يف الص عية  ج  22احملددات 

ذي يغطـي  ٔسايس عــن املرض، وال ـن ا ٔم د مــن الت مليون مستف
ش س ٔدوية و الج وا ف الع   .فاءاكل

راهات اليت حتد  ة من إال اه احلكومة ٕاىل مجمو ٔن نلفت ان ٔننا نود  ري 
ة النقص يف  من ولوج املواطنات واملواطنني ٕاىل اخلدمات الصحية، ن
انب  ايل، ٕاىل  شفائية والتفاوت يف توزيعها ا س ات التحتية  الب

دم مالء ٔطري الطيب وغياب سياسة دوائية واحضة و مة س ضعف الت
لكفهتا ة املؤمن عهنا مع تطور    .اخلدمات العالج

س احملرتم،   السيد الرئ
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ر احملرتم،  السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ل بلورة تصور شامل  ٔ ة من  ة السام اما مع التوجهيات امللك س ا
ٔسبوع املايض، مبصادقة ا ي انطلق ا ة، وا ظومة الص لس ٕالصالح م

ملنظومة الصحية الوطنية،  ىل مرشوع قانون ٕاطار يتعلق  الوزاري 
ة  مو عية، تعرب ا ج لتكون يف مستوى ورش تعممي امحلاية 
ري  متعي الك ذ هذا الورش ا ف لزتام احلكومة ب ا  اتية عن ارتيا املوضو

عتبار  اح،  اطته لك فرص الن ٔمل يف ٕا ه من وضامن تزني السلمي، وت
ل عن طريق وضع  ي يتطلب التد ٔفقي، ا بني جماالت التدبري العمويم ا
ات واملشالك  ٔهدافها جتيب عن احلاج دجمة، وجعل  ة م سياسات معوم

ة، وخصوصا املتعلقة بـ   :املطرو
ىل تقدمي اكفة اخلدمات الصحية  ٔوال، ظومة حصية قادرة  توفري م

الية؛  وجبودة 
ج نيا، لول  رشية والرفع من ٕاجياد  عة لسد اخلصاص يف املوارد ال

 اذبية املهن الطبية والصحية؛
ر  لثا، ة وسا راهات املطرو ستجيب لٕال وضع سياسة دوائية 

 التطورات اجلديدة؛
دمع الرشاكة بني القطاع العام واخلاص، عن طريق وضع س  رابعا،

ات؛ اج ل ق  شخيص دق  لمشاريع، انطالقا من 
ىل  امسا، ٔمني الصحي مع ضامن احلفاظ  ٕاصالح صناديق الت

اكليف العالج  ف من عبء  هتا املالية، وفق رؤية هتدف ٕاىل التخف تواز
ٔرس؛  ىل ا
ريا، ٔ ملنظومة الصحية  و هنوض  ليات احلاكمة مبا يضمن ا تعزز 

متعية الطالئعية ٔدوارها ا ام ب لق  .ويؤهلها 

يل  ٔعطي اللكمة لزم ٔن  ل  دد شكري للك وق ٔ ٔ السيد املقرر،  و
ل  ٔدعو احلكومة ٕاىل التفا اتية، و ة املوضو مو من سامه يف ٕاجناح معل ا
ايت، والتعاطي ٕاجيا مع التوصيات اليت  إالجيايب مع مضامني التقرر املوضو
ملنظومة الصحية، مبا  هنوض  ل ا ٔ ة بتالوهتا، من  مو فضل مقرر ا س

ادة الرشيدة ملوال صاحب اجلال امل دمحم خيدم الصاحل الع ام، حتت الق
ٔيده   .السادس نرصه هللا و

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   . والسالم 
س   .شكرا السيد الرئ

س    :اجللسةالسيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ة  مو لهين الكرش، مقرر ا ٔستاذ  شار ا لسيد املس اللكمة املوالية 
اتية   .املوضو

لهين   .تفضل اليس 

شار السيد    :الكرش لهيناملس
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
اتية طوال  ة املوضو مو ىل شكري للك من تعاون مع ا يد  ٔ بعد الت

ل االٕ  ل معلها، ودعوة احلكومة ٕاىل التفا سعى مرا ات اليت  جيايب مع املقرت
ام بدورها اكمال يف تقدمي  متكن من الق ملنظومة الصحية حىت  هنوض  ٕاىل ا
ٔثناء ظهور بعض  ٔو  الل الظروف العادية،  لمواطنني، سواء  العالج 

ة اخلاصة اتية املؤق ة املوضو مو ٔوبئة، فٕان ا ٔمراض وا ٔمن الصحي  ا
 :تويص مبا ييل

  ى السيايس واملؤسسايتىل املستو:  
  ملرشوع املليك املتعلق ٔمن الصحي  ة اخلاصة  مو شيد ا

ي سيؤدي ٕاىل الرفع من مستوى احملددات  عية، ا ج محلاية 
بة  ة، وتدعو احلكومة ٕاىل موا لولوج ٕاىل احلق يف الص عية  ج
الل جتميع خمتلف  هذا املرشوع املهيلك بتصور شامل من 

ة الرب  عية، يف ٕاطار سياسة معوم ج ة  امج واملشاريع العموم
؛ اكم عية شام وم  اج

  ملنظومة الصحية لهنوض  دجمة  ة م رضورة ببلورة سياسة معوم
ني من  لني العموم ٔهداف اكفة املتد ىل ضامن التقائية  والعمل 

 :الل
ٔفقي يت .1 عتبار املنظومة الصحية جمال  ة؛  ٔفق طلب التقائية 

ة؛ ات احلكوم  العديد من القطا
ل احلكومة  .2 عتبار املنظومة الصحية جمال لتد التقائية معودية؛ 

ستقالل إالداري  ة من املؤسسات والهيئات ذات  ومجمو
واملايل، ويدمج القطاع العام واخلاص يف تقدمي اخلدمات 

ة؛ دمة معوم  الصحية 
ل ٕاجناح معلية الت .3 ٔ رابية، من  لسياسات التقائية  وطني الرتايب 

ة الصحية؛  العموم

  الل ٕاصدار مدونة بهتا من  وضع سياسة دوائية واحضة ومرنة وموا
ت  د ٔطري التطورات والت ىل ت وايئ، وجعلها قادرة  رشيع ا ل
ل ٕانتاج وتوزيع وسويق وسعري  تلف مرا لية وشام  املستق

واء واملستلزمات الطبية؛  ا
 ىل ٕاجيا شاور، ٕالرشاك العمل  ليات ال د صيغة فعا لتفعيل 

عيني واخلرباء،  ج لني السياسيني واملؤسساتيني و خمتلف الفا
ظومة  ٔساسيا لبناء م ال  كون مد ل بلورة تصور واحض  ٔ من 
ٔصبحت من  ة  عتبار الص ميها،  بة تزنيلها وتق اكم وموا حصية م
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ز السيادة الوطنية؛  روافد تعزز راك
  تخبة مسؤو عن رض عتبارها مؤسسات م ورة ٕارشاك اجلهات، 

شخيص  ل  ٔ و يف جمالها الرتايب، من  تزنيل السياسة العامة 
لول  ة والبحث عن  ٕاشاكالت املنظومة الصحية يف جماالهتا اجلغراف

سجم مع تزنيل طموح اجلهوية املتقدمة؛  حملية، وفق مقاربة ت
  لض داث هيئة مستق  ضيات رضورة ٕا ة، طبقا ملق بط واملراق

د  157الفصل  ة مدى تق ستور، وجعلها ملكفة مبراق من ا
د  املؤسسات والهيئات املتد يف تقدمي اخلدمات الصحية بقوا
هنوض  راجمها ومشاريعها اليت هتدف ٕاىل ا مي  احلاكمة اجليدة وتق

 .ملنظومة الصحية

 رشيعي والتنظميي  :ىل مستوى ال
 لمنظومة الصحية وحتيني املنظومة التعجيل ب وضع قانون ٕاطار 

ذا بعني  ٔ ال،  القانونية والتنظميية املؤطرة لاكفة روافد هذا ا
لمواطنات  ال  ح ا ت اجلديدة، ويف د راهات والت عتبار إال
 ٔ د حق طبيعي، وفق م ة  ل الولوج ٕاىل الص ٔ واملواطنني من 

الج الية؛ املساواة وإالنصاف يف تلقي  اسب وجبودة   م
  ي يعرفه لتحول ا اضنة  رشيعية وتنظميية  ة  رضورة ٕاجياد ب

ٔمن الصحي وجعلها كف بضامن فعالية اكفة إالجراءات  مفهوم ا
اطر الصحية؛ ة ا ذة ملوا  املت

  ات وتنظمي معلية شف داث نظام فعال لتنظمي خمتلف مرافق املس ٕا
ليات  هيا وحتسني  ل خمتلف الولوج ٕا ال وتوصيف تد ستق

ة  ٔسسة لو الل م ات من  ٔطر الطبية والصحية يف تقدمي العال ا
ة؛ ات العموم شف لهيا يف تدبري املس د  س ادة   لق

  ٔدوية ومراجعة مقاربة الرشاء امجلاعي من املطالبة بتحيني مدونة ا
ربي زة الطبية واملستلزمات الصحية وا ٔ ٔدوية وا ة وٕاجياد املركز ل

و و ورشاهئا  ات  شخيص احلاج  .صيغ تنظميية ل

 ٔطري الطيب  :ىل مستوى الرفع من جودة اخلدمات الصحية والت
  ات اجلامعية ولكيات الطب شف ل تعممي املس ٔ العمل من 

كون املهنيني  تصة يف  ٔسنان واملعاهد العليا ا والصيد وطب ا
يات متريضية وتق االت ا ات اململكة  يف ا ىل خمتلف  ة  الص

دة  ات املتوا شف ٔهيل املس ات وت شف د املزيد من املس وش
متكن من تقدمي  ية، حىت  اكفة املعدات الطبية والتق زويدها  و

ة؛ ىل الص شلك يالمئ الطلب املزتايد   دماهتا 
  لية لتزنيل السياسة وية واحضة وجعلها  ارطة حصية  وضع 

شلك مسمتر الصحية، قصد  هنا  الية، وحتي ت ا احلد من التفاو
رامج  ات وجعل  دات وتضميهنا مسار تقدمي العال وفق املست

ىل املنظومة الصحية؛ ف الضغط املزتايد  ٔساسا لتخف  الوقاية 
  ،رشية ذرية ملعض اخلصاص يف املوارد ال لول  ىل ٕاجياد  العمل 

راسي د ا دد املقا صصة للكيات الطب عن طريق الرفع من  ة ا
ٔطباء  ة واحلد من جهرة ا ٔسنان، ومعاهد الص والصيد وطب ا
ر التطورات  اسب وسا كون م و يف توفري  ود ا يف  ك و

ا احلديثة؛ ولوج  التك
  اذبية املهن الطبية والصحية عن طريق ىل الرفع من  العمل 

لعمل، ووضع  اسبة  ة وم ٓم ٕاطار يضمن التحفزي وتوفري رشوط 
شلك ميكن من الرفع من جودهتا؛  سالسة تقدمي اخلدمات الصحية 

  ٔنظمة املعلوماتية يف ىل رمقنة املنظومة الصحية وٕادماج ا شجيع  ال
الية وبتلكفة  تقدمي بعض اخلدمات، مبا يضمن تقدميها جبودة 

اسبة  .م

 ة ىل الص ٔرس   :ىل مستوى التقليص من ٕانفاق ا
 ىل املنظومة الصحية، عن  الرفع التدرجيي من إالنفاق العمويم 

ت املالية  راهات ضبط التواز ة من ٕا طريق حترر مزيانية الص
ات  شلك يناسب احلاج دات  ع ىل ختصيص  ين  وجعلها تن

هتا؛ سهل مقروئ  ووضعها وفق تبويب 
  الج ستعمل يف  ٔدوية، وخصوصا اليت  ض مثن ا مواص ختف

ة و  ٔمراض املزم س ا واء اجلن املستعصية، وشجيع اسهتالك ا
لزتام مبراجعة التعريفة الوطنية املرجعية لك ثالث سنوات  و
ة الوطنية  ات ودمع الصنا د النظام الثالث املؤدي لتلقي العال واع

؛ وائية لبالد شلك يضمن السيادة ا ال   يف ا
 ة املعمتدة يف القطاع الصحي، مبا  مراجعة املنظومة التحفزيية والرضي

جلودة والتلكفة  جيعلها تتحمل ع تقدمي اخلدمات الصحية 
 املطلوبة؛

  ل دمع املؤسسات ٔ تكرة من  داث متويالت م التفكري يف ٕا
شفائية؛ س لمؤسسات   الصحية وتطور القدرات املالية 

  ٔمني الصحي، وفق مقاربة تلف صناديق الت ذري  صالح  ٕ ام  الق
سمح بتطور س اخلدمات التضامن و  شلك  ىل جتميعها  التعاضد 

هتا املالية؛ ىل تواز  واحلفاظ 
  جعة متكن من توسيع س اخلدمات اسبة و البحث عن سبل م

ىل متويل  رها  ٔ اس  ليات فعا لق الصحية املؤمن عهنا وربطها ب
 العرض الصحي؛

 شرتا سبة  ات وحتديد  د س العال ىل توح اكت العمل 
ة وحاكمة  ليات مراق ل التعويضات وجتويد  ٔ واملساهامت وضبط 

 التعويضات املقدمة؛
  ات الل جتديد االتفاق ٔمني من  التحمك يف نفقات صناديق الت
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روتووالت العالج  .الوطنية ومراجعة التعريفة املرجعية وحتديث 

 ىل مستوى تعزز يقظة املنظومة الصحية..: 

س اجللسة   :السيد رئ
لجنةش ٔشغال ا ىل تقدمي التقرر املفصل  لهين،    .كرا، اليس 

شارن احملرتمني،  ٔيدي السيدات والسادة املس لطبع التقرر هو بني 
شلك مفصل ٔن يمت تقدميه  نا  لفائدة، توخ   .تعم طبعا 

ي مت  لجنة وتوصياهتا، والتقرر ا ب املناقشة حول معل ا ح  ٓن نف وا
ٔيد لتقدميه بني  د ٔول م ٔعطي اللكمة  عن فريق التجمع الوطين  مك، و

ٔحرار   .ل
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد    :بودس دمحماملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،  السيد الوز
شارن،   السيدات والسادة املس

ٔحرار، يف ٕاطار  مس فريق التجمع الوطين ل ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
اقشة تقرر ا اتية اخلاصة بـ م ة املوضو ٔمن الصحي"مو عتباره "ا  ،

ي جعل من ٕاصالح  ا هاما يف هذا السياق الوطين الراهن ا موضو
ٔمن  ٔن ا ال، ذلمك  ارضا ومستق ت  ٔولو ٔولوية ا املنظومة الصحية 

اية الصحية روم توفري الر ٔشاك  ٔنظمته و الف  ىل اخ ا  الصحي  مبفهو
ىل قدم املساواة لاكفة املواطنات واملواطنني، الشامل وضامن ال هيا  ولوج ٕا

متع  ت الوطنية الكربى املشرتكة، بني رشاحئ ا دة من الرها واليت تظل وا
  .ومؤسساته

ٔن  ا مع هذا النقاش املطروح حول هذا املوضوع الهام، البد  زام و
اء مبرشوع ٕاصال  ي  ري ا ٔ لس الوزاري ا ات ا شيد مبخر
ت  ذا لتعل ملنظومة الصحية، تنف لهنوض  ارطة طريق  يلك، نعتربه 
ستجيب  ة ل ة ٕاىل الريق بقطاع الص ٔعزه هللا، الرام ال امل 
عية،  ج النتظارات املواطنني وليكون يف مستوى ورش تعممي امحلاية 

امات جتمع بني احلاكمة اجل  ىل د ركز  يدة رب بلورة مرشوع قانون ٕاطار 
ٔهيل العرض الصحي ورمقنة  ٔفق ت رشية، يف  مثني املوارد ال لقطاع و

  .املنظومة الصحية
ٔن  غي  عية، ي ج ليه نعويف ٕاطار تزنيل ورش امحلاية  زت مبا نتوفر 

عزز مبرشوع القانون  عية، س ج لحامية  رسانة قانونية هامة  ببالد من 
ر، كام ستحتا ٔكرث إالطار السالف ا ليات اليت جتعلها  ٔيضا ٕاىل ا ج 

ٔفق جتويد املرفق الصحي اما، يف  س ق . ا ٔن حتق ، فٕاننا نعترب  وتبعا 
ىل  اكم قادرة  ظومة حصية م ٔىت ٕاال بوجود م ٔمن حصي لن يت ا
ٔحضى  ئية اليت  اطر الو ت وا د ابة لتطلعات املواطن وجتاوز الت ست

سمترار   .العامل يعرفها 

شارن ٕاىل تنظمي يوم درايس  ويف هذا الباب، نوه مببادرة جملس املس
اكنزيمات "حول موضوع  ات وم ملغرب بني عرض العال متويل الصحي  ا

ٔداء لس "ا ٔمن الصحي مب اتية اخلاصة  ة املوضو مو رشاكة بني ا  ،
دية جم  لني املؤسساتيني، واليت تعكس  ة من الفا شارن ومجمو لسنا املس

ة  هتا املتنو املوقر لالخنراط يف ٕاجناح هذا الورش مكؤسسة فا مبكو
هتا   .وبفضل تنوع مقار

راسية  م ا ٔ الل لك ا ي مت  ة النقاش الهام ا مثن دينام كام 
شلك قوة  ي  اتية، وا ة املوضو مو لية اليت نظمهتا ا لقاءات التفا وا

ة لتجويد حاكمة املنظومة  ظومة ٕانتاج اقرتاح الصحية ببالد واملمتث يف م
ات  رشية واملنظومة املعلوماتية واملنت ات واخلدمات واملوارد ال العال

ة دة، فضال عن متويل الص ا واحلاكمة والر ولوج ات والتك لقا   .الطبية وا
لية  شلك اليوم  اتية  ات العمل املوضو ٔن مجمو ازمني  لهذا نعتقد 

ستعملها  ة بعيدا عن املنطق فعا  الربملان لتجويد السياسات العموم
م  ه ر  ٔ ست ىل قضا  ٔهنا تنصب  اصة و الرقايب احملض والريق هبا، 
كون تزنيلها  ٔن  غي  ٔمن الصحي، واليت ي وطين واسع اكلقضا املرتبطة 
ستدامة  لفائدة املواطنات واملواطنني وفق رشوط التعممي والتجويد و

لتقائية والتاكملوامل   .ٔسسة و
هيا يف ٕاطار  ل لك اجيابية التوصيات الهامة اليت مت التوصل ٕا س وٕاذ 

اتية املتعلقة بـ  ة املوضو مو ٔمن الصحي"تقرر ا ة، "ا ، فٕاننا ننوه، من 
ملقاربة  ٔخرى،  ة  ٔعضاهئا، ومن  ر  هودات املبذو من طرف سا

ة امل مو هتا ا ٔمن الصحي من اليت تب اتية يف مالمسة مجيع جوانب ا وضو
لني املعنيني هبذا  ع لاكفة املتد س دانية و رات م ز ام  الل الق
شلك جيعل معلها مستويف لرشوط  املوضوع ومجع املعلومات وحتليلها 
ل العمويم قصد  لفا شلك مفاتيح  ٔجوبة س ٔهنا تقدمي  موضوعية، من ش

ملنظومة الص  هنوض    .حيةا
ة جلال دمحم  لتوجهيات السام ٔن ننوه  ويف هذا الصدد، ال بد 
ٔوىل من  ورة ا تاح ا السادس نرصه هللا يف خطابه السايم مبناسبة اف
ة ٕاىل اختاذ  ٔوىل من الوالية احلادية عرشة، الرام رشيعية ا السنة ال

ت بالد من حمارصة الو رتازية امجلاعية اليت مك ء وٕاعطاء إالجراءات 
ٔرضار  ري يف التقليل من ا ر الك ٔ ة املواطن، واليت اكن لها ا ٔولوية لص ا
ىل خمتلف  بري يف الوضع، رمغ تداعياته السلبية  شلك  ر والتحمك  واخلسا

ات   .الوا
ال امل دمحم السادس حفظه هللا  ستحرض هبذه املناسبة دعوة  كام 

ٔزمة الصحي لروح الوطنية ٕاىل التعاطي مع هذه ا لواقعية واملسؤولية و ة 
ٔوراش املهيلكة ذات  ة من ا ىل تزنيل مجمو العالية ومواص العمل 
ٔهيل املنظومة الصحية،  منوذج التمنوي اجلديد، وخصوصا ت الراهنية لتزنيل ا
ني العام واخلاص وتعممي امحلاية  اكمل بني القطا ٔفضل املعايري، ويف  طبقا 

عية،  ذها، لبناء ج ع تنف ة وت اة التقائية السياسات العموم مع مرا
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ا ٔكرث ٕادما عي  صاد قوي وتنافيس وٕارساء منوذج اج   .اق
ٔحرار امحلو  مثن يف فريق التجمع الوطين ل وهبذه املناسبة، 
ارطة  ة، اليت نعتربها مبثابة  ة السام إالسرتاتيجية لهذه التوجهيات امللك

ٔمن طريق جيب استحضا لني يف جمال ا رها من طرف خمتلف املتد
ال امل دمحم السادس نرصه هللا عن حمكة فريدة  رهن  الصحي، فقد 
صادية  ق سان يف صلب السياسات  وبعد نظر ومقاربة تضع إال
اق والوقاية اخليط الناظم يف مجيع  س عية، وتظل احلمكة و ج و

ال    .امل حفظه هللاملبادرات اليت يقوم هبا 
ٔمن الصحي ببالد هو تطور  ٔمه لضامن ا ويبقى يف نظر الرهان ا
ٔمهية  اية يف ا ٔمرا  ي يعد  يل واليقظة الصحية، ا لتوقع الق جع  نظام 
ر الفعيل  ٔ راهات املرتبطة جبودة اخلدمات الصحية وا ه ٕاىل خمتلف إال لتن

هيك عن  ات املسهتدفة،  ىل ىل الف ٔوبئة  نعاكسات السلبية ل
عي ج صادي و ق   .املستوى 

شعار  صاصات الس خ عدد  داث مرصد م ىل رضورة ٕا كام نؤكد 
ٔو  لحيلو دون وقوع الكوارث  ة  اق س ٕالجراءات  ام  اطر والق ا

رها ٓ د من    .ل
ٔمن الصحي ببالد شيد مبجهودات احلكومة يف تقوية جماالت ا ، وٕاذ 

روج  ٔغراض سياسية ضيقة، واليت  شوش املسخرة  ٔن محالت ال نؤكد 
ان الصواب،  ٔح لموضوعية وجتانب يف كثري من ا قد  حقائق مغلوطة تف
نا عن امليض قدما يف ٕاجناز ورش تعممي التغطية الصحية الشام  لن تث

ٔطر ٕادارية ة، من  ٔطر وزارة الص عة  ن، رافعني الق وطبية  لفائدة املعوز
ن ووممرضني  ملناطق النائية ا ن، خصوصا العاملني مهنم  د يني ومسا تق

ردي وسائل  ب ضعف إالماكنيات و س ري مرحية،  ٔجواء  لهبم يف  ٔ يعمل 
راهات ويف ظروف معل  دد من إال العمل، ممثنني جمهوداهتم يف ظل 

ث ق ٔهنا صعبة، ال من ح ٔقل ما ميكن القول عهنا  ائية،   املوارد است
ري  ميغرايف الك ث املعدات الضعيفة مقابل التحول ا رشية وال من ح ال

ىل اخلدمات الصحية دا    .والطلب املرتفع 
ة  مو مثن توصيات تقرر ا ٔن  سعنا هبذه املناسبة ٕاال  كام ال 

اتية املتعلقة بـ  ٔمن الصحي"املوضو يل املسامهة " ا شلك  اليت ترتمج 
ٔعض راهات اليت حتد من املقدرة  اتية، وسطها لٕال ة املوضو مو اء ا

ام هبا لضامن  هودات الواجب الق فعالية املنظومة الصحية الوطنية، وا
لولوج ٕاىل احلق  عية  ج فعاليهتا وجناعهتا يف الرفع من مستوى احملددات 

ل املثال ال احلرص ىل س هنا  ر من ب ة اليت نذ   :يف الص
  ملنظومة الصحية رضورة بلو لهنوض  دجمة  ة م رة سياسة معوم

ة؛ الت العموم ٔهداف اكفة التد ىل ضامن التقائية    والعمل 
  الل ٕاصدار مدونة وضع سياسة دوائية واحضة ومرنة، وذ من 

ل ٕانتاج وتوزيع  ٔطري مرا ىل ت وايئ وجعلها قادرة  رشيع ا ل
واء واملستلزمات الطبية؛   وسويق وسعري ا

  شاور، ٕالرشاك ليات ال ىل ٕاجياد صيغة فعا لتفعيل  العمل 
عيني واخلرباء،  ج لني السياسيني واملؤسساتيني و خمتلف الفا
اكم لتعزز  ظومة حصية م ل بلورة تصور واحض لبناء م ٔ من 

ز السيادة الوطنية؛   راك
  تخبة مسؤو عن عتبارها مؤسسات م الس اجلهوية،  ٕارشاك ا

لول تزن  لبحث عن  و يف جمالها الرتايب  يل السياسة العامة 
لجهوية املتقدمة؛ سجم مع تزنيل طموح    حملية وفق مقاربة ت

  اكفؤ الفرص مراجعة اخلريطة الصحية وفق مقاربة جمالية تضمن 
ت؛   وحتد من التفاو

  ة، عن طريق ظومة الص ىل م الرفع التدرجيي من إالنفاق العمويم 
ت املالية وجعلها حترر مزي  راهات ضبط التواز ة من ٕا انية الص

ات؛ شلك يناسب احلاج دات  ع ىل ختصيص  ين    تن
  ىل ة العامة، قادرة  ة طوارئ الص لمية ملكفة مبراق لية  داث  ٕا

لسلطات  سلل اجليين وجعل توصياهتا ملزمة  الرصد الفريويس وال
ة؛   العموم

 بتاك ه البحث العلمي و ية توج ر حنو تعزز القدرات التق
ة  لص لمنظومة الصحية وجعل املعهد الوطين  والتدبريية 
رصد  لمية بتقدمي دراسات تعىن  جهة  تربات التابعة  ملكفة  وا

اطر الصحية   . ا

ات املهمة، فٕاننا نعتربها يف مضموهنا الشامل  ر شيد هبذه ا وٕاذ 
جمنا ومع تطل ر ات  نا الصحية تتقاطع مع تو لريق مبنظوم ا  عات فريق

ا م ٔولوية قصوى حتظى ببالغ اه   .الوطنية 

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارون،   السيدات والسادة املس
ىل رضورة تزنيل هذه  ٔي وقت مىض  ٔكرث من  ٕاننا مجمعون ومطالبون 

ٔخ ٔي ت ظر، و ٔن الزمن ال ي  ، ٔمن الصحي ببالد ق ا ر التوصيات لتحق
النا ٔج ل  ىل مستق ٔكرب  ارشة هذا التزنيل قد ينعكس سلبا وحبدة    .يف م

لجنة  ا مع املضامني اليت تناولها تقرر ا ل فريق ويف ٕاطار تفا
اتية اخلاصة بـ  ٔمن الصحي"املوضو ىل "ا يد يف هذا الباب  ٔ ، نود الت

بري يف تعزز القوة  شلك  سامه  ات اليت س قرتا ة من  ة مجمو قرتاح
ل ٔساسية ٕالجناح ورش تعممي  لهذا التقرر ولفا ل  العمويم، معتربهنا مدا

  :التغطية الصحية
  ىل مدى السنوات امخلس ة  ة العموم مضاعفة مزيانية الص

ب لك سنة؛ 3300القادمة مع مراجعة خطر اخنفاض    طب
  ات مته وسا ٔن طبيعة  ب وفقا لكفاءاته  مراجعة وضع الطب
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ة، مع وظر  لوظيفة العموم سوهتا  وف اشتغا ال ميكن 
عية وحتسني رشوط  ج ٔجرته وحاميته  ىل رفع  وسنحرص 

  تعويضه عن احلراسة واملداومة؛
  ي هت ن اليت ت ٔخصائيني املتعاقد ٔمد ل ات طوي ا لتعي د  وضع 

ىل  لتناوب ينظم  د نظام  رب اع لهجرة ٕاىل اخلارج،  ا  ٔح
ىل اخلدمة يف املناطق النائية؛ املستوى   اجلهوي وحيث 

  ة البعد ترتاوح بني ) prime d’éloignement(ختصيص م
ٔطر الطبية العام يف املناطق النائية؛ 3000و 500   درمه ل
  ،ٔرسة ادة تنظميها لتحتضن طب ا ٔولية وٕا ٔهيل املراكز الصحية ا ت

ددها اليوم  ث يبلغ  ن معدال 2112ح ا ت تغطية لك مركزا، ت
سمة للك  20.000و 5000مهنا حسب املناطق، وترتاوح بني 

  مرکز؛
  اوز عتبة رسرن للك عابية لت س  1000مضاعفة القدرات 

ىل مدى السنوات امخلس القادمة؛    مواطن 
  ذابة لاكفة ث تدبريها،  ة مستق من ح شفى ب جعل املس

رتام دفرت حتمالت حمدد ٔهداف ومطالبة  املغاربة، ملزمة  ا
تصة؛ متثيلية اجلهوية ا   بتقدمي تقارر ٕاىل ا

 ىل سعر التلكفة؛ شفى بناء    مراجعة تعريفات اخلدمات يف املس
  ،ىل مستوى اجلهات خصصة  ات م شف داث شباكت مس ٕا

ات احلالية؛ شف   بدال من املس
  رتقاء ٔمن و ال واحلراسة والنظافة وا ستق هنوض خبدمات  ا

هتااكت جبود ري من  د لك ة هذه اخلدمات امللحقة ووضع 
  املرتبطة هبا؛

  ة عن بعد شارة عن بعد واخلربة عن بعد واملراق س ر يف  س
ة من  نيي الص ل متكني  ٔ دة الطبية عن بعد من  واملسا

ة وضعية املرىض عن بعد؛ ٔو مراق شارة زمالهئم  ٔو اس ل    التد
  ٔرس ب ا د نظام طب ه اع اية الصحية، الغاية م ة، مسار الر

نتظار وحماربة لك مظاهر الزبونية واحملسوبية؛   تقليص زمن 
 ة امحلل   ..توفري حفوصات جمانية ملراق

س    :اجللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ٔصا   .واملعارصة اللكمة املوالية لفريق ا
س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد    :ٔكناومسعود  موالياملس
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

اتية احملرتم، ة املوضو مو س ا  السيد رئ
اتية، لجنة املوضو ٔعضاء ا   السيدات والسادة 

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
س  شارن، هن السيد رئ لس املس ٔصا واملعارصة مب مس فريق ا

اتية امل لجنة املوضو لجنة ا ٔعضاء ا شارن  ة والسيدات والسادة املس ؤق
ٔمن الصحي،  ايت حول ا داد تقرر موضو ىل هذا العمل النوعي واجلاد ٕال

ل لتعزز مقومات السيادة الوطنية   .مكد
ة  اتية املؤق ة املوضو مو داث ا لس ٕا ب ا اليا قرار مك مثن  كام 

ضيات الباب  ٔمن الصحي، وفق مق يل، اخلاصة  ا العارش من النظام ا
ة ٕاىل رضورة حتصني  ة الرام ة السام ات امللك ل تزنيل التو ٔ وذ من 

ٔبعادها   .قضا السيادة الوطنية يف خمتلف 
ٔعضاء  ىل وعي اكفة  شارية تدل  اء وفق مهنجية  وهو تقرر 
لني املؤسساتيني  ٔمن الصحي هتم خمتلف الفا ٔ ا ٔن مس لجنة، ب ا

متع املغريب، وهووالسيا ات ا عيني ولك ف ج ما عكسه  سيني و
ٔشغال، مما  شطة و ٔ اتية من  ة املوضو مو مج ا مكن من تقدمي ر

ل  ة تصور، نعتربه يقدم مدا لمنظومة الصحية وصيا شخيص جامعي 
ىل توفري اخلدمات الصحية الرضورية يف  لهنوض هبا، جلعلها قادرة  ة  ممك

ٔفق وضع الظروف العا ٔمراض واجلواحئ الصحية، يف  شار ا ٔو عند ان دية 
لرصد واليقظة الصحية ة  اق   .خطة وطنية اس

س احملرتم،   السيد الرئ
لجنة  ٔعامل ا شلك ٕاجيايب مع  ٔصا واملعارصة تعاملنا  ٕاننا يف فريق ا
ٔعضاء وعضوات  ث سامه  ٔمن الصحي، ح ة اخلاصة  اتية املؤق املوضو

رة مفص حول تصوره  الفريق يف لجنة، كام قدم الفريق مذ شيط معل ا ت
ل لتعزز مقومات السيادة الوطنية"املرجعي حول  ٔمن الصحي مكد ، "ا

ٔساسية ٕالصالح املنظومة الصحية الوطنية،  طلقات  تنطلق من م
شخيص واقع املنظومة الصحية الوطنية، كام  وستعرض عنارص الفريق يف 

ملنظومة الصحيةقدم توصياته حول ا لهنوض  ة  ل املمك   .ملدا
شارن يف وضع تصوره  وينطلق فريق لس املس ٔصا واملعارصة مب ا

ملنظومة الصحية الوطنية من   :لهنوض 
سان اليت مت  - 1 ٔساسية لٕال د احلقوق ا ٔ ة  ٔن احلق يف الص

ويل؛ د القانون ا  كرسها مبوجب قوا
ة الواردة - 2 ة  التوجهيات امللك ري من اخلطب والرسائل امللك يف الك

ة؛ لص  واليت تدعو ٕاىل ٕاصالح معيق ملنظومة الوطنية 
يض الزتام املغرب  - 3 ة هو الزتام وطين مبق ٔن توفري احلق يف الص

ٔهداف التمنية خلطة التمنية املستدامة لسنة  ق   ؛2030بتحق
ة؛ - 4 حلق يف الص ستوري   إالقرار ا
شلك  - 5 ة  شغاالت املواطنني املغاربة، وتعد ٔن الص ٔمه ا د  ٔ
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م امجليع؛ ه بريا حيظى    هاجسا 
د"ٔن مالمح ما بعد  - 6 ٔزمات " 19- وف ىل  ل  ٔن العامل مق ت ب

ال ال قدر هللا املية مشاهبة مستق   .حصية 

اتية انطلق مهنا ليؤسس  لجنة املوضو د تقرر ا طلقات و ويه م
ة يف مرج  ولية، لحق يف الص ات ا ولية، كام تصورته االتفاق عياته ا

منوذج التمنوي اجلديد  سرتاتيجية الواردة يف ا يارات  الخ ويعزز ذ 
مج احلكويم ٔقرها الرب عية كام  ج و  ز ا   .وراك

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارون،   السيدات والسادة املس
ٔصا واملعارص  شخيص فريق ا لمنظومة ينطلق  شارن  لس املس ة مب

هود الوطين املبذول يف جمال  مثني ا ىل  الصحية الوطنية من مقاربة تعمتد 
نت عنه املنظومة الوطنية من  ٔ السياسة الصحية وتعزز الرتامك إالجيايب وما 

احئة  ة  د"قدرة ملوا ة لصاحب اجلال "19- وف اية السام ، حتت الر
ستفادة من دروس اجلاحئة،  امل دمحم السادس نرصه هللا، مع رضورة 

ٔزمة وذ  لصها من ا ست ىل مستوى النتاجئ واخلالصات اليت  سواء 
  :ىل مستوى
 ة؛ ىل الص  ضعف إالنفاق العمويم 
 رشية؛ ري يف املوارد ال  العجز الك
 ىل املستوى اجلغرايف؛ اكفؤ توزيع العرض الطيب   دم 
  ات؛صعوبة الولوج ملنظومة  العال
 ة؛ ات العالج تعامل اخلدم دل اس ف مع  ضع
 دمات الطبية؛ ل ٔســر  ٔداء املباشــر ل بة ا س اع فــي   ارتف
 ٔدوية   .ارتفاع مثن ا

رب تقدمي قراءة  اتية،  لجنة املوضو شخيص وقف عنده تقرر ا وهو 
ٔرقام  اصة ما ورد يف التقرر من مؤرشات و نتقامس خمتلف عنارصها، 

مللموس ضعف العرض الصحي احلايل، وتتوقف عند رمس  كشف  ية، 
رشية  ىل مستوى اخلريطة الصحية الوطنية واملوارد ال راهات  ت وٕا حتد
وائية وضعف مسامهة التغطية الصحية يف متويل العرض  والسياسة ا

  .العال
رتنا  ا يف مذ شارن، قدم لس املس ٔصا واملعارصة مب ٕاننا يف فريق ا
ا  ىل مرجعي ة من التوصيات، اليت نعترب بناء  اتية مجمو موعتمك املوضو
الالت  خ اوز  ة، ولت ل ضامن فعلية احلق يف الص ٔ ٔساسية من  ٔهنا 

احئة  شفت عهنا  وية اليت  د"الب يف جمال السياسة الصحية " 19-وف
عية، دو الرفاه ج و  ٔسس ا كرس  ل  ٔ ة و  الوطنية، ومن  الص

ٔساسية ويه ل  ىل ست مدا ركز  عية، ويه توصيات  ج   :وامحلاية 

  ة و ىل الص دة إالنفاق العمويم  شفايئ ز س ٔهيل العرض  ت
 الوطين؛

  رشية وتعزز ة وحمفزة يف جمال تدبري املوارد ال د وضع سياسة م
ت والقدرات الطبية الوطنية؛  إالماك

 ات رتام مسار العال ة ا رب وضع نظام معلومايت واحض ٕالزام  ،
كرس العدا يف الولوج ٕاىل املنظومة الصحية؛  وشفاف 

  ات والتجهزيات ة مع سوق املنت تطور طبيعة تعامل وزارة الص
ية واملستلزمات الطبية و  ات التحتية ودمع القدرات التق ٕاجناز الب

ٔدوية والبحوث البيوطبية؛ نتاج ا ٕ ة ف يتعلق  ولوج  والتك
 ال الطيب والشبه طيب؛ ة الوطنية يف ا  شجيع وتطور الصنا
  ال ٔج ابة ل ست ىش مع  رشيعات اليت ت ٕاقرار ما يلزم من ال

ٔزمات الصحية املنتظرة  .اجلديدة من ا

ىل  ل ٕاجيا معها، سواء  ٔن التقرر تفا لك خفر  د  ل و ويه مدا
دجم ة حصية م ة مستوى توصية وضع سياسة معوم ٔهيل الب ة، وكذا ت

ىل مستوى  ات وسد اخلصاص  التحتية الصحية وتنظمي مسار العال
ا  اء يف تصور فريق رشية كام  التجهزيات الطبية، ودمع القدرات ال

  .لموضوع
وائية، وفق  ل حتيني السياسة ا وشيد بتوصيات اسرتاتيجية من ق

ىل مستوى توسيع جماالت ال  ٔو  ني املتطلبات اجلديدة،  رشاكة بني القطا
ل لتعزز الولوج  العام واخلاص، وكذ تعممي التغطية الصحية الشام مكد
ٔطلقه صاحب اجلال  ي  سجم مع الورش املهيلك ا ٕاىل العالج، مبا ي

عية ج   .امل دمحم السادس نرصه هللا يف جمال امحلاية 
ٔصا واملعارصة، التوصية اخلا مثن، يف فريق ا صة بوضع ٕاطار كام 

داث هيئات  لعمل يفصل بني تقدمي العالج وس املساطر إالدارية وٕا
ملنظومة الصحية  ديدة  راهات حاكمة  ة من ٕا وتوصية حترر مزيانية الص

ت املالية   .التواز
لجنة  شارية  ٔن املقاربة ال ٔصا واملعارصة  كام نعترب يف فريق ا

بري،  ر  ٔ اتية اكن لها  ليات اليقظة من املوضو ىل مستوى تعزز  اصة 
اطر الصحية  ر املبكر من ا ذ لرصد والت اطر الصحية، سواء اخلاصة  ا
لجنة  ليات تعكس وعي ا ة، ويه  لص ٔو اليقظة جتاه املواد املرضة 
ة العامة  ىل الص ر  ٓ ة من  ي تفرضه التغريات املناخ يئ ا حمليط الب

ٔمراض احلساسة  ( ة النفسية ا ٔمراض التنفسية والقلبية، الص لمناخ، ا
ري ذ رش الوعي )و ليات  ىل ب تطور  غريات تفرض  ، ويه م

  .اطر وتعزز الثقافة الصحية العامة

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارون،   السيدات والسادة املس
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ملسامهة ٔصا واملعارصة إالشادة  النوعية  ال يفوتنا يف فريق ا
لك  لجنة، وكذا  ٔعضاء ا شارن، عضوات و لسيدات والسادة املس
لجنة  ن سامهوا يف حسن سري معل ا الرشاكء املؤسساتيني واملدنيني ا
ن سامهوا يف  شارن، ا ٔطر جملس املس والفريق إالداري املكون من 

داد هذه الوثيقة املرجعية، اليت ال حما ستغين الرتامك الوطين  يف التفكري ٕا
لمواد  سرتاتيجي  زون  ، تتعلق  اكم ظومة وطنية م داث م يف ٕا
ىل التحيني املسمتر  ة، والعمل  ٔساسية، الس الغذائية والصحية والطاق ا
لبالد، كام تصورها  سرتاتيجي  ٔمن  ات الوطنية، مبا يعزز ا اج ل

تاح  صاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا يف خطابه مبناسبة اف
ٔوىل من الوالية احلادية عرشة بتارخي  رشيعية ا ٔوىل من السنة ال ورة ا ا

 .2021أكتور  8
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لفريق دة والتعادلية اللكمة املوالية  لو   .ستقاليل 
س،    .تفضلالسيد الرئ

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

ر،   السيد الوز
ٔخوات وإالخوة احملرتمني،   ا

س  ي تاله السيد رئ فعال، اسمتعنا واسمتعمت مجيعا ٕاىل التقرر ا
معان ٕاىل  ٕ ٔمن الصحي، كام اسمتعنا  ة واخلاصة  اتية املؤق لجنة املوضو ا

طناه، وجتولنا مجيعا يف مشالك تقرر السيد املقرر، وا طنا ما است ست
ة   .قطاع الص

ٔن نديل به كفريق استقاليل  نا  فعال، اسمتعنا وفهمنا والحظنا ما ميك
شارن، من  مت به، ٕاخواين املس ث سوف لن خنتلف عام ج اليوم، ح
اتية ٕاىل املقرر ٕاىل ما سبقين ٕاخواين، سواء يف حزب  لجنة املوضو س ا رئ

ٔن التجمع  ٔصا واملعارصة، مفا عساين  ٔو يف حزب ا ٔحرار  الوطين ل
ٔديل هبا اليوم؟  ة حىت  ط من مشالك الص ٔست ٔن  ٔقول؟ وما عساين 

ة و ٔبدع يف رصد ماهية الص ٔمن الصحي"هل من تغيري؟ سوف لن    ".ا
اسبة  ملقارنة مع احلقب السالفة، وهذه م حصيح، هناك اجهتادات 

ه ر، لننوه مجيعا  اصة السيد الوز ة،  ودات اليت تبذل يف قطاع الص
بريا، وقد ملسنا وملسنا مجيعا مع ومعل الطامق  ي ما ف جيهتد اجهتادا  ا
ول املتقدمة، واكن  ي جعزت عنه ا ان العسري ا م ٔثناء  الوزاري 
الت دون وقوع  رتازية  عاىف، سباقا ٕاىل ٕاجراءات ا ، م املغرب، وامحلد 
هودات اليت بذلها  زتاز  ر وا ٔن ينضاف ٕاىل تقد الاكرثة، وهذا جيب 
ٔطباء وممرضني، لكهم اكنوا يف مستوى  ة من ٕاداريني و ٔطر وزارة الص

ال امل دمحم  اء هبا  احلدث، متاشيا مع النداءات املتكررة اليت 
قوس اخلطر  ث اكن سباقا ٕاىل دق  ٔيده، ح ٔت السادس نرصه هللا و وتعب

ٓفة اليت وقا هللا من رشها وال زالت تعشش بني  د من ا ل ل القوى 
ٔن نتعاىف مهنا بصفة هنائية متىن  ا،    .صفوف

  حرضات السيدات والسادة،
س،   السيد الرئ

ٔن الفريق   ٔطيل، س و دقائق واش  8دقائق،  8سوف لن 
ظر تطبيق القا ٔبدا، لكن ال زلنا ن ة؟  ىل الص نون إالطار غهنرضو 

اءت هبا  06.22 ات اليت  ظر التحس يتحرك اليوم، ال زلنا ن يل  وا
ٔمن الصحي، ال زلنا  ٔسامعنا اليوم يف ٕاطار ا ٔمام  البحوث اليت وردت 

ٔمن الصحي ٔفضل ل   .نرتقب ٕاىل معل 
ٔمن الصحي،  ىل ا ٔمن الغذايئ، اليوم كنتلكمو  ٔمس عن ا لكمنا 

شاط عظمي ن ىل ماكمن اخللل، عىس الوزراء وال وفعال هذا  ٔصابعنا  ضع 
ة،  ا ٔمراض، ملقاومة ا فض ملقاومة ا ٔن ي املسؤولني، لك من موقعه، 
ىل تطور  لمبادرات والبحث  ا  ق ا حق ا فعال منوذ ليكون ب منوذ

  .العمل
ٔو لك فرتة  ام  ظومة حصية، راه ما زال لك  ا عند م حصيح، اح

زال عند اخلريطة الصحية ما زال ما مضبوطاش، ما زال  كزتيد شوية، ما
اصة يف  ل املستوصفات  ٔطر الطبية، ما زال عند الهيالك د عند ق ا

ة كنلقاو  ٔطباء  %19العامل القروي، ال زالنا نعاين وحلد السا ل ا كنظن د
ل الفرمليات و %19فالعامل القروي،  %12ٔو   ،(les infirmiers)د

ري اكيف 2% ٔطر، هاذ اليش وهاذ العدد  ل ا   .د
يفاش  يل هنيلكو هبا  ديدة ا ة خص سياسة  ا عند البادية مرتام اح
ىل البغل  رب  ش  ا نصيفطوه  ب  ا نصيفطوه وال الطب واش املمرض 

لمستوصف؟ ش، مادامت الطرق واملسا ما  ! ش يوصل  ما ميك
ب ب، الطب  12سنني وال  9سنني وال  7قرا  يناش ما حناسبوش الطب

ش يوصل ىل دابة  رب    .ام ونصيفطوه 
كون  ة خصو  ل قطاع الص ا خصنا نتعبؤو، وراه التطور د ٕاذن اح
ٔننا نوصلو  ش ميكن لنا  لو  يل خصهم يتدا دة وزارات ا ل  معه تطور د

لنا   .لمبتغى د
ار البيضاء ىل ا ن د  ا معمتد يطرة وزيدو  -طالر -حصيح، اح ق

ك، بوعرفة؟ ك ٓخر الراشيدية، ف ة، ٕايوا والعامل ا راه صعاب،  ! حىت لطن
يل  ٔمراض ا املغرب الرشيق، حبيث القرى النائية ما زال كنلقاو بعض ا
ٔمراض العيون، لكها  ل ا زاف د مشات ولكن مازال حبال اجلذري، حبال 

  ..اكينة وهذا جمهود خصنا لكنا
لها فعال، ما نبخس لواجب د لها، الوزارة قامية  وش الناس العمل د

لنا ٕاىل ما  ملنظومة الصحية د رقاو  مع املعنوي واملادي ٕاىل بغينا  خصها ا
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ٔيده، هللا  ال امل دمحم السادس نرصه هللا و نصبو ٕاليه وما خطط  
  .املوفق، هللا املوفق

ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

س اجللس   :ةالسيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ
لسيد س عن الفريق احلريك اللكمة املوالية    .الرئ

ارك   .تفضل اليس م

ارك السباعي شار السيد م   :املس
يل اكنو  لسادة الوزراء ا رتاما  ٔ ا ش،  مادام هاذيك املنصة ما تصاحلا
ٔ ما نقدرش نعطي اللكمة  س احلكومة،  يف اجللسة الشهرية والسيد رئ

يل م يل من هنا مادامت د ش نلقي اللكمة د ث  ش ٔ م ن هنا، ولكن 
ل رملان الطفل، مايش د ل  ٔن يه د  هاذيك املنصة مايش يف املستوى، 

  .املالحظة مس.. رملان

س اجللسة   :السيد رئ
س السيدشكرا    .الرئ
  .تفضل

ارك السباعي شار السيد م   : املس
دة مرات، ادي تصلح  ش  د  ٔسف وتوا   ..ولكن ل

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

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

ر احملرتم،  السيد الوز
شارن احملرتمني  ،السيدات والسادة املس

لمسامهة  شارن  لس املس مس الفريق احلريك مب ل  ٔتد ٔن  رشفين 
ات  ة املوضو مو اقشة تقرر ا ٔمن الصحييف م ة اخلاصة   .ية املؤق

ياره ملواضيع  ىل اخ ٔن هن جملسنا املوقر  لتنا  ٔود يف مسهتل مدا و
ٔمن الصحي،  يل ا ات ذات بعد اسرتاتيجي وذات راهنية، من ق وقطا
ٔساسية لتعزز مقومات السيادة الوطنية،  ل ا دى املدا شلك ٕا ي  ا

ٔزمة الو نت عنه ا ٔ ي  ه ا ىل وهو التو اب  ك ستلزم  ئية، مما 
سرتاتيجي  زون  ٔمني ا ٔساسا بت ، تتعلق  اكم ظومة وطنية م داث م ٕا
سرتاتيجي  ٔمن  اصة الصحية، مبا يعزز ا  ، ٔساسية لبالد لمواد ا
ٔيده يف  ال امل دمحم السادس نرصه هللا و ليه  ٔحل  لمغرب، وهو ما 

يد، وخطاب مبناس  2021يوليوز  31خطايب  ٔكتور  8بة عيد العرش ا
ٔوىل 2021 رشيعية ا ٔوىل من السنة ال ورة الربملانية ا تاح ا  .مبناسبة اف

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،  السيد الوز

ة  اتية املؤق ة املوضو مو ي قامت به ا ؤوب ا لعمل ا ننوه كذ 
ٔطر  ٔعضاء و سا و ٔمن الصحي، رئ داد هذا التقرر اخلاصة  ل ٕا ٔ ا من 

الصات،  ت ومالحظات وتوصيات و ٔرقام ومؤرشات وبيا الغين ب
ٔن الصحي  لش ني ولمهمتني  لربملانيني ولباح ام  شلك ال حما مرجعا  س

ٔجرٔة من طرف احلكومة واملؤسسات املعنية ٔن حتظى   .الوطين، ومتىن 

س احملرتم،  السيد الرئ
اما مع مضام س ا يف احلركة ا ني هذا التقرر، وانطالقا من مرجعي

ىل رٔس  ٔهيل املنظومة الصحية  الشعبية اليت جتعل من ٕاصالح وت
شخيص  ل في  ك ادرة ومسؤو ال  هتا، ومن موقعنا مكعارضة م ٔولو
ٔمن  فقط، وٕامنا تقدم احللول والبدائل، نقرتح يف الفريق احلريك لتعزز ا

 :الصحي ما ييل
ى احلكومة جلعل  ٔوال، - ة  ق رضورة توفر ٕارادة سياسية حق

انب التعلمي،  هتا ٕاىل  ٔولو ىل رٔس  لقطاع الصحي  هنوض  ا
الل الرفع من املزيانية  ه يف سياسهتا املالية، من  رمجة هذا التو و

شلك سوى  لقطاع الصحي، فمبزيانية ال  صصة  من  %5.6ا
، ال ميكن  و جتاوز هشاشة املنظومة الصحية املزيانية العامة 

ٔمن الصحي؛ ق ا  وحتق
الية واجلهوية الصحية واحلد  نيا، - معاجلة ٕاشاكلية غياب العدا ا

ٔقالمي يف املوارد  االت واجلهات وا ة بني ا ت الصار من التفاو
ة واخلصوصية والتجهزيات،  شفائية العموم س ات  رشية والب ال

ات شف ٔمام غياب مس ة ف جهة در  -امعية ببعض اجلهات، 
ة بين مالل اللت و ات الصحراء املغربية، ويف  -ف يفرة، و خ

ٔقالمي بعيهنا، ويف  ات و اور و شفائية مب س ات  ظل متركز الب
ت  سط رضور ٔ قر  دت تف ٔيضا مراكز حصية قروية، ٕان و ظل 

ٔمن حصي ببال ق  شفاء، ال ميكن بتا تصور حتق ؛س  د
ٔم ٕاشاكليات املنظومة الصحية  لثا، - ٔن  نعترب يف الفريق احلريك 

رشية الطبية وشبه الطبية وسوء  الوطنية يه اخلصاص يف املوارد ال
ل هذه إالشاكلية رهني مبراجعة  ٔن  توزيعها، ويف هذا إالطار نعترب 
ر يف لكيات الطب، وفق  س ذرية ملنظومة التكون ومعايريه و

ه  داث لكية طب يف تو الل ٕا الية واجلهوية، من  حيقق العدا ا
رب تفعيل  رشية  دة املوارد ال ٔمهية توسيع قا ىل  ة، كام نؤكد  لك 
ة  ار التوظيف اجلهوي العمويم وٕاخراج قانون الوظيفة العموم خ
لعمل يف القطاع الصحي  زي الوجود، ٕاكطار حمفز  الصحية ٕاىل 

خلارج؛العمويم، بدل الهجرة  ٔفضل  ٓفاق   لبحث عن 
ٔهيل  رابعا، - ىل رضورة التعجيل بتفعيل الزتام احلكومة بت نؤكد كذ 
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 مركز حصي؛ 14.000
سامه  امسا، - ات الرتابية ل عوة ٕاىل تعزز الرشاكة مع امجلا جندد ا

ٔمن الصحي ومعاجلة  ق ا قرتاح لتحق متويل و بدورها يف ا
الالت املنظومة الصحية؛  اخ

لبحث العلمي  ادسا،س - ٔمهية الالزمة  ىل رضورة ٕاعطاء ا نؤكد 
راوح ماكهنا  صصة  واليت ظلت  والطيب والرفع من املزيانية ا

يل اخلام، بغية ضامن  %0.8لسنوات، وال تتعدى  ا من الناجت ا
ستقاللية الصحية لبالد  .السيادة و

س احملرتم، بعض مالحظات واقرت  ا يف تلمك، السيد الرئ ات فريق ا
سامه هبا، ٕالغناء النقاش حول هذا التقرر  ٔن  ٔينا  احلركة الشعبية اليت ارت

ستورية املباركة ايت الهام، يف هذه اجللسة ا   .املوضو
ادة الرشيدة  ري وطننا العزز، حتت الق ه  ا هللا مجيعا ملا ف وفق

ٔيده  .لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا و
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكتهوالس  .الم 

س    :اجللسةالسيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ
لفريق   .شرتايك اللكمة املوالية 

  ..تفضل السيد

شار السيد السا    :املوساوياملس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارن احملرتمون،   السيدات والسادة املس

شرت  مس الفريق  ل نيابة عن رشفين  ٔتد ٔن  شارن  لس املس ايك مب
ٔمن الصحي  اتية حول ا لجنة املوضو ٔعضاء الفريق ملناقشة تقرر ا يق 
ٔى جملس  ي ارت ل لتعزز مقومات السيادة الوطنية، هذا املوضوع ا مكد
ح  ستورية يف ف ٔمه وظائفه ا دى  ٔن ميارس ٕا ال  شارن من  املس

ىض نقاش شامل ومسؤول مضن مجم ظمة مبق ة م اتية مؤق ة معل موضو و
لسنا املوقر يل  ا   .فصول النظام ا

ة  لية يه املسامهة يف جتويد السياسات العموم الهدف من هذه ا
بري مكوضوع  م وطين  ه ر  ٔ ست ٔمر بقضا  اصة ٕاذ تعلق ا والريق هبا، 

ٔمرا رض  ٔصبح  لربملان  خنراط الفعيل  لتايل  ة، و لعمل من الص ور 
عية ج لحامية  امئ لنظام حصي قوي ونظام شامل  ىل ٕارساء د   .انبه 

ملنظومة الصحية  ة اخلاصة  ة السام مثن املبادرة امللك وهنا كفريق 
ملنظومة  عية ومرشوع ٕاطار املتعلق  ج واملرتبطة بتزنيل ورش امحلاية 

ادرة هتدف ٕاىل بلو  رة سياسة حصية وطنية الصحية الوطنية، ويه م
ة  ديدة ٕالعامل احلق يف الولوج ٕاىل اخلدمات الصحية، وفق مقاربة حقوق

ال، ويف نظر لن يتحقق ٕاال بتفعيل  رامة املواطن املغريب يف هذا ا حلفظ 
الل ربط املسؤولية  ٔ احلاكمة اجليدة يف تدبري هذا املرفق العمويم من  د م

  .حملاسبة

س احمل   رتم،السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

دى  ٔمن الصحي ٕا شرتايك نعترب معاجلة ٕاشاكليات ا ٕاننا يف الفريق 
ٓن  ٔنه  ىل املستوى العاملي، و و املغربية  ٔساسية لسيادة ا ل ا املدا
ل جملسنا املوقر ٕاىل  اتية املعدة دا ٔوان لتتحول هذه التقارر املوضو ا

ٔ ربط مسودة ذات بعد ٕاسرتاتيجي لتق د ومي ما ميكن تقوميه، وفق م
ىل تعزز السيادة الصحية  ة، والعمل  حملاسبة، من  املسؤولية 

ٔخرى ة    .املستدامة، من 
ٔن  ، ٕاال  شخيص الوضعية الصحية ببالد اقشة  لن خنوض يف م
ىل املشالك  ة احلايل و ب تناو لواقع الص التقرر قد سلط الضوء يف 

، اليت حتول دون حت  ة املطلوبة يف تدبري املنظومة الصحية ببالد ا ق الن ق
ه املنظومة الصحية من ٕاسرتاتيجيات وخطط  ىل الرمغ مما عرف و

ل القطاع قي دا ٔي ٕاصالح حق داث  ة دون ٕا   .لحكومات املتعاق
ئية انتقالية ومر  ٔن بالد اليوم متر مبر و د  ٔ ىل  ال خيفى 

ديد ٔمراض  حورة ٔفرزت ظهور  ة وفريوسات، نتج عهنا فريوسات م
ٔهنا  ٔمراض قدمية كنا نعتقد  ة وعودة  مراض املزم ٔ شار واسع ل وقات وان
لعالج،  واص  هظة وم ٔمراض تتطلب مصاريف  لت ٕاىل الزوال، ولكها 
ٔن نوعية  ٔن الصحي ببالد  لش عني  ٔو مكت وما ال نالحظه مكواطنني 

ٔمراض تغريت وتفامقت،  ٔي تغيري ا ليه  ل تدبريها مل يطرٔ  ولكن س
ة اخلدمات الصحية،  ذري، حبيث مازلنا نعمتد نفس املقاربة يف تدبري مجمو
ي  ب التطور الطبيعي الرسيع والبحث العلمي ا ٔن توا اليت من املفروض 

  .شهده العامل

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ق ٔن حتق نعون ب سبة اكم ببالد اليوم ويف  كفريق مق ٔمن الصحي ب ا
ا،  ٔمر صعب، ٕاذ يتطلب م ات احلديثة  ولوج ة والتك ظل التغريات املناخ
ف مع خمتلف  ىل التك جعة ذات قدرة  ٔنظمة حصية صامدة و ٔوال، بناء 
ٔي  ة  ، ملوا داث احملمت ٔ الظروف من يقظة واستعداد مسبق للك ا

ام بلغت   .خطورهتأزمة حصية 
كون مضن صلب  ر احملرتم، وحىت  ٔخرى، السيد الوز ة  من 
لقطاع  ق سيادة حصية مبزيانية مرصودة  ستحيل حتق املوضوع، يف الواقع 

اوز  ي ال يت ني تويص املنظمة العاملية  %6ٔو ال  %7الصحي، ا يف 
ة بتخصيص ما بني  متويل %12ٕاىل  %10لص و   من املزيانية العامة 

ة   .قطاع الص
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شكر لك من سامه يف ٕاجناز هذا التقرر من السيد  ري،  ٔ ويف ا
اتية  ة املوضو مو ٔعضاء ا شارن،  س، من السيدات والسادة املس رئ

ىل جمهوداهتم يف هذا إالطار ٔطر الفرقاء الربملانية  ٔطر إالدارية و   .وا
رشيع  سامه هذا التقرر يف تعزز الرتسانة ال ٔن  ال ٔملنا  ية يف ا

ق  فع حنو التحق الل توصياته املسامهة يف ا ٔن نضمن من  الصحي و
ة تفرض ذاهتا  رضورة مل من الصحي، دون متيزي لعموم املغاربة،  ٔ الفعيل ل

صادي والغذايئ واملايل ق ٔمن    .ىل غرار ا
  .وشكرا جزيال
ليمك   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ملغرب لكمة املوالية لفريقال لشغالني    .حتاد العام 
شارة تفضيل   .السيدة املس

شارة    :سلمية زيداين السيدةاملس
س،  السيد الرئ
ر،  السيد الوز

شارن احملرتمني،  السيدات والسادة املس
لشغالني  حتاد العام  ها فريق  رة اليت و ىل مضامني املذ عطفا 

لجنة املوضو  ٔن نعرب عن املالحظات التاليةملغرب   :اتية، هيمنا 
راسة  ٔوال، اتية  ة موضو مو شارن  ب جملس املس ل مك شك ٕان 

ٓراء واحللول  ٔمن الصحي يعكس اخنراط جملسنا املوقر يف تقدمي ا موضوع ا
ل  لتفا ارشة  رمجة م ٔنه يعد  ، كام  ه بالد لٕالشاكليات الكربى اليت توا

لمؤسس ي املطلوب  رشيعية مع مضامني اخلطاب املليك السايم، وا ة ال
ٔبعادها؛ ىل قضا السيادة يف خمتلف  اللته ٕاىل الرتكزي  ه  ا ف  د

لس الوزاري املنعقد  زتاز مبصادقة ا نا ٕاال  ويف هذا إالطار، ال ميك
ٔربعاء  ملنظومة  2022يوليوز  13يوم ا ىل مرشوع قانون ٕاطار يتعلق 

  لوطنية؛الصحية ا
ملغرب بغىن مضامني تقرر  نيا، لشغالني  حتاد العام  ننوه يف فريق 

لتوصيات العميقة  ٔمن الصحي، وشيد  اتية املتعلقة  ة املوضو مو ا
لني يف املنظومة ٕاىل اعتبار هذا  اليت تضمهنا هذا التقرر، وندعو مجيع الفا

ات   الرضورية؛التقرر وثيقة مرجعية ملبارشة إالصال
دد املوارد  لثا، ل يف  لقد وقف التقرر عند النقص احلاد املس

ٔطر  دد ا ٔن  ا هو  رشية العام يف القطاع، ومن مؤرشات ذ ا ال
اوز  ، تتوزع بني 12.454الطبية والصحية العام يف القطاع العام ال يت

امون، و 3616 ني، من املرض 33.837ٔطباء خمتصني و 8337ٔطباء 
ىل  4453ٔطر ٕادارية و 2076و ية، ب يتوفر القطاع اخلاص  ٔطر تق

امون و 5190   .ٔطباء خمتصني 8355ٔطباء 

ٔوردها التقرر  ا واملعربة اليت  ٔرقام واملعطيات ا راد لهذه ا ٕان ٕا
رشية ) 43ص ( ٔوضاع املوارد ال هنوض ب ٔمهية ا ىل  يد جمددا  ٔ لت ٔيت  ي

ٔساس الرشاكة واعتبارها رشيك ف ىل  امئ  رب احلوار ا عيل يف إالصالح، 
طق املشاورات الشلكية؛   معها والقطع مع م

مكن كذ  رابعا، ٔوردها هذا التقرر  ٔمهية اخلالصات املهمة اليت  ٕان 
ة، بل ويف السياق العام  مو ه هذه ا ي اشتغلت ف يف السياق العام ا

متزي ي  ة، وا ي يعرفه قطاع الص ه بالد حنو  ا ىل اخلصوص بتو
ي يؤكد العناية  عية، هذا الورش املليك التارخيي ا ج تعممي امحلاية 
ات الهشة واملعوزة،  عية، س الف ج ة مبختلف الرشاحئ  ة السام امللك
ري  ة املواطنات واملواطنني،  امئة بص ة ا ٔيت يف ٕاطار العناية امللك ي ي وا

ىل الساهرن ٔنه يفرض حتد ىل املنظومة الصحية الوطنية و برية  ت 
عية يتوقف وجو  ج لحامية  ٔن حسن تزنيل القانون إالطار  لهيا، 
ق احلاكمة والعدا  لقطاع الصحي وحتق وية  ٔعطاب الب ىل معاجلة ا

عية يف العرض الصحي؛   ج
ل اجلوهرية ٕالصالح القطاع، امسا، د املدا ٔ ساور  ٕان  واليت ال 

كرس احلاكمة  ٔمهيهتا، هو  ىل الوعي الاكيف ب ٔن احلكومة تتوفر  شك يف 
دات وكذا الرفع من املوارد  ع ٔن الرفع من  املؤسساتية والتدبريية، 
دمية اجلدوى ٕاذا مل تصاحب  ٔمهيهتا ٕاجراءات  ىل  رشية ستظل  ال

امئ ح ٔساس ٕالجراءات والتدابري الالزمة لتوطيد د ىل  اكمة املنظومة، 
حملاسبة اكفؤ الفرص وربط املسؤولية  ة و   .الشفاف

سية اليت تضمهنا التقرر  ات الرئ ا ست د  ٔ مثن  ويف هذا إالطار، 
ه اء ف ي  ٔن معلية الرفع من املوارد : "وا اتية تعترب  ة املوضو مو ٔن ا

شلك  ٔن  ة، ال ميكن  ة لقطاع الص ة املو ىل مستوى العموم ام  حتوال 
ات معيقة، هتدف ٕاىل  صال ٕ بهتا  ، دون موا ة ببالد ظومة الص ٔداء م

  ؛"تعزز حاكمة هذا القطاع
ي ظل القطاع الصحي عرضة  سادسا، ٔزمة ا ىل الرمغ من خطاب ا

ٔن هذا القطاع وبفضل ما  اهة، ٕاال  ي ال خيلو من و ذ سنوات، وا  م
ه  ن عنه العاملون ف ىس ٔ برية وتضحية ال ت ة  رتاف الية وا من وطنية 

لون من سلطات  يق املتد انب  ٔثناء اجلاحئة ويف عز ذروهتا، وسامه ٕاىل 
ٔمر ال  ية يف حامية حق املواطنني واملواطنات يف احلياة، وهو  ٔم رابية و

لرمغ من ضعف إالماكنيات وهزا التعويضات؛ زتاز به    ميكن ٕاال 
ة ببالد  ٕان سابعا، ظومة الص ه م ت املزتايدة اليت توا د الت

اهة اخلالصة اليت  ولية والوطنية املرتبطة هبا يؤكد و ة التحوالت ا ورس
اطر ٕاثقال القرار الصحي بتعدد  هيا هذا التقرر واملرتبطة مب توصل ٕا
ة ذ القرار، س مع  د من مصداق ي سي ٔمر ا لني، وهو ا املتد

ه ا ن التو لني املوجود ديدة تنضاف ٕاىل الفا ات  لق ب حلايل الرايم ٕاىل 
  اليا؛

ا، يد م ٔ لام بعيد املنال ٕاذا  جندد ت قى  ٔن ٕاصالح املنظومة س ىل 
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رشية يف قلب إالصالح اجلاري  الية جلعل املوارد ال مل يمت اختاذ تدابري استع
 :رب

   رشية ىل سد اخلصاص يف املوارد ال ايل العمل  شلك استع
ٔطباء واملمرضني؛ ة ا  وخصوصا ف

  هنج سياسة وقائية وضع ٕاسرتاتيجية واحضة محلاية موظفي القطاع 
ٔمني  ٔمام احملامك والت فاع عن املوظفني  مع حتمل الوزارة مسؤولية ا

 عن املسؤولية املدنية؛
  ٔجور والرفع دة العامة ل لز ات الشغي الصحية  ٕانصاف اكفة ف

؛من خمت  لف التعويضات الهزي
  ح نقاش حول رشوط حتمل املسؤوليات وربط رضورة ف

ح  ل املناسب يف املاكن املناسب بف حملاسبة ووضع الر املسؤولية 
شجيع الكفاءات وضبط معايري موضوعية  اصب املسؤولية ل م

سبة اة املؤهالت واخلربات املك  .ٕالسناد املسؤوليات، مع مرا
  .شكرا

س    :جللسةاالسيد رئ
  .شكرا
حتاد العام ملقاوالت املغرب اللكمة   .املوالية لفريق 

شار   .تفضل السيد املس

شار السيد دمحم معوري   :املس
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
مس فريق  ٔتناول اللكمة  ٔن  حتاد العام ملقاوالت املغرب يف رشفين 

ة  اتية املؤق ة املوضو مو صصة ملناقشة مضامني تقرر ا هذه اجللسة ا
الل رؤية اسرتاتيجية موضوعها  ٔمن الصحي من  ٔمن الصحي "حول ا ا

ل لتعزز السيادة الوطنية بري "مكد م مليك  ه ، وهو موضوع حيظى 
د ال امل حفظه هللا يف  ٔصبح ٔكده  ة، كام  د من اخلطب امللك

عيني صاديني واج لني الوطنيني سياسيني واق ل الفا م  ه ر  ٔ   .ست

س،   السيد الرئ
سرتاتيجي  ٔمن  ٔمن الصحي يعترب جزءا ال يتجزٔ من ا ٔن ا ال شك 
ب  س ه هتديد وجودي، وقد ي ٔمن الصحي ف ٔن انعدام ا ث  الوطين، ح

عية  ىل بناء يف ظهور مشالك اج صادية، وهو ما يتطلب العمل  ٔو اق
ٔزمات الصحية، وذات  الل ا ىل الصمود  ظومة حصية قوية وقادرة  م
امئ  ستعداد ا ف مع خمتلف الظروف، فضال عن  ىل التك قدرة 
يك  لوجس مع ا اريوهات احملمت وهت الساكنة وتوفري ا واملسبق للك الس

ٔزمة حصية ٔي  ة    .ملوا
دودها وإ  ٔن املنظومة الصحية الوطنية قد وصلت ٕاىل  نه من الواحض 

بري يف  ث تعاين هذه املنظومة من نقص  لعيان، ح دية  ٔن النواقص  و
ان ٔح رشية مهنا، واليت يمت سوء توزيعها يف معظم ا اصة ال   .املوارد، 

صصة لقطاع  دات يف املزيانية ا ىل الرمغ من الز ، و ىل ذ الوة 
ث انه ميثل ا رات ح س بري من نقص  د  ة، يعاين القطاع ٕاىل  لص

  .2020من الناجت احمليل إالجاميل سنة  1.6%
ة يف ب اليوم ماكنة مركزية يف النقاشات السياسية  كام حتتل الص
د  ىل هذه املنظومة اليت تو ل  ٔكرث يف املستق متعية، وسزيداد الطلب  وا

ة الساكن وتغري اليوم حتت الضغط،  اصة مع ارتفاع معدالت شيخو
ابة لهذه  ٔصبح من الرضوري تضافر اجلهود لالست ا  سهتالك،  ٔمناط 

ت   .الرها
ٔن  ىل  منوذج التمنوي اجلديد يف تقرره  ٔكد ا املنظومة الصحية "وقد 

شغاالت  ة يف قلب ا مة، تضع الص شكو من نقائص  ملغرب 
دم ، وحيدد الت"املواطنني رات و س ة يف  ه القصور رصا ٔو ٔمه  قرر 

ٔخر يف جمال الرمقنة، والطموح  ني العام واخلاص والت وجود تعاون بني القطا
لساكن والسامح للك  دث عن تقوية التغطية الصحية  الوارد يف التقرر يت
ٔسعار معقو ويف الوقت  ٔساسية، ب اية الصحية ا لولوج ٕاىل الر مواطن 

اليةاملنا   .سب وجبودة 

س،   السيد الرئ
ٔكده  بري مع ما  د  ىش ٕاىل  حتاد العام ملقاوالت املغرب ت ٕان رؤية 
سيق مع  لت منوذج التمنوي، وهبذه املناسبة نعرب عن استعداد  تقرر ا
ناول امجليع،  دمات حصية ذات جودة ويف م ل  ٔ ة من  السلطات العموم

شود ٔن طريق إالصالح امل ث  سيق  ح بريا من الت يتطلب قدرا 
ٔسس هذا  ٔمر بوضع  ة، ويتعلق ا ا ية والسياسات الش والقرارات التق
ىل رافعة القطاع اخلاص  د  ع عية و ج ث امحلاية  إالصالح من ح

بتاكر لتوسيع العرض الصحي ىل  و وضامن جودته، وهو ما سنعمل 
الل    :نقط 4سطه من 

د مقاربة   - 1 عية؛اع ج جعة يف ورش تعممي امحلاية    شارية 
وية؛ - 2 ر اخلاص يف القطاع بعد وضع خرائط حصية  س   شجيع 
ني العام واخلاص؛ - 3 لتطبيق ما بني القطا   تطور مناذج رشااكت قاب 
ة - 4 ا الص ولوج ك يدة يف جمال  ٔ ة و ادرة طمو   .ٕاطالق م

س،   السيد الرئ
م ا ه ي يوليه صاحب اجلال امل دمحم السادس ملوضوع ٕان 

هيا  اية الصحية لاكفة املواطنني وضامن الولوج ٕا ة ورضورة توفري الر الص
ٔعطاب ٕاىل العمل  شخيص ا يض املرور من مر  ىل قدم املساواة، يق
ٔهيل املنظومة الّصحية، بتعاون  لرشوع يف ٕاصالح وت اجلاد واملبتكر 
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يق سيق مع  ىل مقاربة  وت ية واحضة، تقوم  دو زم لني، وفق  ّ املتد
ٔمهية  ىل ٕايالء ا ني العام واخلاص، تقوم  جعة ما بني القطا شارية 
ىل جتارب  اح  نف سبات احملققة و مثني املك رشي و لعنرص ال الالزمة 
ٔمن الصحي  ال الصحي، مبا يضمن جتويد مستوى ا ول الرائدة يف ا ا

لجميعوطنيا  ٔدوية  الل الوصول املنصف ل   .من 
هنا  تلف التوصيات اليت تضمهنا التقرر، ومن ب كام نعرب عن دمعنا 
حتاد العام ملقاوالت املغرب، واليت تصب  رة  التوصيات اليت تضمنهتا مذ
ملنظومة الصحية وتقوية  لهنوض  دجمة  ة م يف مجملها يف بلورة سياسة معوم

رب إ  بتاكر حاكمهتا،  لني وتطور البحث العلمي و رشاك خمتلف املتد
مثني دور القطاع  لمنظومة الصحية، و ية والتدبريية  حنو تعزز القدرات التق
ة املعمتدة يف  الل مراجعة املنظومة التحفزيية والرضي اخلاص الصحي من 

  .القطاع الصحي
حتاد العام ملقاوالت املغرب، فٕاننا  ا يف  ان نعرب عن اخنراطنا ومن 

يس صبغة  ك ي  لمواطنني، ا ٔمن الصحي  ق ا لمسامهة يف حتق الاكمل 
لبالد،  سرتاتيجي  ٔمن  ق ا ٔساسيا يف حتق دستورية، كام يعترب عنرصا 
ىل  اللته يؤكد  ة، اليت ما ف  ة السام انطالقا من التوجهيات امللك

  .ٔمهيهتا يف خمتلف املناسبات
ليمك   .والسالم 

س اجللسة  : السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

حتاد لشغل اللكمة لفريق    .املغريب 

شارة السيدة فاطمة إالدريس   :املس
﷽  

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
رٔينا يف شفت   فريق لقد عرت اجلاحئة عن الواقع الصحي يف العامل و

لشغل عن حمدودية املنظومة الصحية العاملية وفشل بعض  حتاد املغريب 
ٔمن  ٔمهية القصوى ملوضوع ا ىل ا ٔكدت  ول يف التصدي لها، و ت ا كرب
ٔولوية يف لك السياسات  عتباره من القضا إالسرتاتيجية ذات ا الصحي، 

ٔن ٔنظمهتا السياسية، و الف مرجعياهتا الفكرية و لقارات خ ر  ا ٔن  ه ش
ميغرايف والتغري احلاصل يف منط  منو ا لعديد من احملددات اك ومرتبط 

دة ٔوبئة والفريوسات املست شار ا   .سهتالك وان
ٔمن الصحي اليت جعلت جملسنا يبادر  ٔمهية والراهنية ملوضوع ا ٕاهنا ا

ٔمن الصحي، تزني ة حول ا اتية املؤق ة املوضو مو لق ا لتوجهيات ٕاىل  ال 
لقرار املليك التارخيي  ٔشيد  ا  مس فريق ٔغتمنها فرصة  ة، و ة السام امللك
عية،  ج ي قطع مع الرتدد احلكويم يف ٕاصالح ورش امحلاية  واحلكمي ا

لشغل ودشن النطالقة فعلية  حتاد املغريب  دى به فريق  ي طاملا  ا
متعي املهيلك ٕاىل زي الوجودٕالخراج هذا الورش ا  .  

رية اليت  هودات الك مثن ا يار، فٕاننا  خ ىل هذا  وٕاذ هن جملسنا 
ولية  حت الفرصة لتجميع لك املعطيات ا ٔ ث  لجنة، ح قامت هبا ا
والوطنية وتقدمي حتليل موضوعي حول الواقع الصحي العاملي ورصد لك 

وية والهيلكية  ٔعطاب الب الالت وإالشاكليات وا اليت تعرتي املنظومة خ
تج،  ري م وهنا قطاع  ة الفلسفة اليت حمكهتا لعقود  الصحية الوطنية، ن
قة من سياسات وخطط ورامج  ق ه هذه املر ا وما وستوج
عية  ج صادية و ق لك احملددات  ادة ربط املنظومة  الية ٕال استع

ة لضامن متتيع اكفة املواطنني واملواطنا ساين الكوين والثقاف ت هبذا احلق إال
ة من  ات مجمو ستوري، يف ٕاطار تقرر شامل، موظفة يف ذ خمر وا
شارية  ىل مقاربة  ات، معمتدة  ج راسية والندوات و م ا ٔ ا
لني واملهنيني  ليا مع خمتلف اخلرباء واملتد ة، شلكت فضاء تفا و مف

متع املدين   .والنقابيني وممثيل ا
ات  وبقدر الل لك إالصال ما استعرض التقرر جمهودات بالد من 

رىق لتطلعات لك  ظومة  اليت عرفهتا املنظومة الصحية يف اجتاه جعلها م
الالت هتم قطاع  دة اخ شف التقرر عن  املواطنني واملواطنات، فقد 

ٔكرث لشغل يف  حتاد املغريب  رها فريق  ٔ ة، لطاملا  اسبة،  الص من م
  :ٔمهها

  لقطاع اليت ال تتعدى يف وقت  %6حمدودية املزيانية املرصودة 
ة العاملية بتخصيص ما بني  ظمة الص من  %12و 10تويص م

ة؛ متويل قطاع الص و    املزيانية العامة 
  ىل وازي  شلك م دم توزيعها  رشية و الزنيف احلاد يف املوارد ال

اما  س ٔطري الطيب، ا مع توصيات مستوى اجلهات وضعف الت
ٔطري الطيب ببالد  ة العاملية، حبيث ال يتعدى الت ظمة الص م

ب مقابل  6.02سبة  سبة اليت  12طب سبة لتوس، ويه ال ل
ة؛ يي الص دة يف صفوف املمرضني وتق  زداد 

  الية يف التوزيع ة التحتية وغياب العدا ا ري يف الب النقص الك
شفائي س لمراكز  ة وخمتلف اخلدمات الصحية اجلغرايف 

ريها؛ ٔشعة و تربات الطبية ومراكز ا ة وا  والعالج
  ،لهيا وائية واملستلزمات الطبية وصعوبة احلصول  ٔمثنة ا ارتفاع ا

ٔمثنهتا  هودات املبذو من طرف الوزارة الوصية خلفض  رمغ ا
اصة  سة،  ٔدوية ج سبة وتعويض بعضها ب مراض ذات ل ٔ ل

ٔمراض النادرة، مما جيعل اسهتالك التلكفة  ة املرتفعة وا العالج
ٔمام تدين مستوى  ملعدل العاملي  واء ضعيفة، مقارنة  الفرد 
ث  بري من املصاريف، ح التغطية الصحية، وحتمل املريض جلزء 
ٔرس  ٔداءات املبارشة ل ة من ا لص بلغ متويل النفقات إالجاملية 
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  .2018سنة  45%

ٕالضافة ٕاىل هيا التقرر، نعترب يف فريق  و لص ٕا التوصيات الهامة اليت 
يض ٔمن الصحي يق ق ا ٔن حتق لشغل    :حتاد املغريب 

  الناجت ، د خريطة حصية تعيد النظر يف ظاهرة التصحر العال اع
لب  ٔ متركز  ث  يطرة، ح ة والق عن متركز القطاع اخلاص بني طن

سورة؛ ٔرس امل  ا
 د سياسة دوا ٔساسية اع ل ا عتبارها من املدا جعة،  ئية 

 لتحسني العرض الصحي؛
  ادة النظر يف استفادة القطاع العمويم من موارد ونفقات لك من ٕا

عي والصندوق  ج ياط  ح الصندوق الوطين ملنظامت 
عي اليت ال تتعدى  ج لضامن   ؛%6الوطين 

  ات وفصل معلية تقدمي العالج عن ضامن حاكمة مسار العال
د الرمقنة؛  معلية س إالجراءات إالدارية، واع

 ة؛ ليات املراق ة الوقائية و ليات الص ات و   تعزز ب
  ٔطقم لقطاع وحتفزي ا لعاملني  ٔوضاع املادية واملعنوية  حتسني ا

ٔطر  لقطاع العام ومعاجلة ٕاشاكلية جهرة ا الطبية لالشتغال 
رشي لقطاع؛الصحية لتعزز املوارد ال  ة 

  ة الصحية يف ٕاطار احلوار لوظيفة العموم ٕاخراج النظام اخلاص 
عي؛  ج

  ة لبحث العلمي يف جمال الص صصة  دات ا ع الرفع من 
ارب الرسرية، وتدعمي الرصد  لت اصة ف يتعلق  وتطوره، 

تربي يئ وا   .الو

س،   السيد الرئ
لشغل حتاد املغريب  شلك مرشوع القانون إالطار  ٔملنا يف  ٔن 

ادة النظر بطريقة  ٔسايس ٕال ل ا ملنظومة الصحية الوطنية املد املتعلق 
عية،  ج و  ز ا ٔمه راك عتبارها من  ذرية يف املنظومة الصحية، 
دماتيا وٕادار وتدبريا وحاكمة، يف  ينة هيلكيا و ٔسس م ىل  ادة بناهئا  وٕا

ظومة  صفةاجتاه جعلها م اد وم   .حصية 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س    :اجللسةالسيد رئ
ٔت املسامهة يف هذا  عي ارت ج ميقراطي  ستوري ا ة ا مجمو
ل اللكمة املوالية  ٔح سلميها لرئاسة اجللسة، و وبة، مت  رة مك رب مذ النقاش 

لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا   .مو
شارتفضل ا   .لسيد املس

شار السيد    :زيه حلسناملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارات احملرتمات،   السادة والسيدات املس

ادة بناء املنظومة الصحية الوطنية يتطلب حوارا وطنيا يضمن  ٕان ٕا
خنراط يف معلية  لمنظومة و ة  ٔهداف الوظيف اوز ا املشاركة امجلاعية لت

منوذ ٔساسية ٕاجناز ا لبنات ا ٔن تضع ا ٔهنا  متعي، واليت من ش ج الصحي ا
ولية، وسامه يف ضامن  ليه املواثيق ا ي تنص  ة ا لتفعيل احلق يف الص

ٔمن الصحي" ٔمهيهتم يف " ا ديدة مع املواطنني وشعرمه ب وتؤسس لعالقة 
  .املنظومة

ر،   السيد الوز
ة الكونفدرا لشغل، ويف هذا إالطار، نعتقد يف مجمو ميقراطية  لية ا

ٔربع  لمواطنة، يف اجتاه  ة  ه مرشوع احلق يف الص ادة توج رضورة ٕا
  :جماالت اسرتاتيجية

عيني  - 1 ج لني السياسيني و رشك الفا ح حوار وطين  ف
صاديني واملدنيني والعلميني، لتوفري رشوط توافق وطين حول قمي  ق و

وسطة و  ربط املسؤولية ومركزات بناء سياسة حصية م بعيدة املدى، و
لتقرر الوطين السنوي حول احلا الصحية الوطنية؛   حملاسبة، وتتوج 

رامج  - 2 ىل  ات واسعة، تقوم  وية بصالح تصممي سياسة حصية 
ة  ات العالج ئية واحلاج ٔوضاع الو شفائية مالمئة ل ة اس دمات وب و

ة والثقا الية واجلغراف لساكنة يف اجلهة؛واخلصوصيات ا ة    ف
رابيا  - 3 عيا و ، اج اك ادل وم ة بعمق  دمة معوم ة  اعتبار الص

لتقاء املوضوعي والهيلكي بني  ٔمني  ا، بني مجيع املواطنني وت وولوج
ٔمني  عية وت ج سياسات املؤسسات الصحية وسياسات املؤسسات 

عي وا ج لتواصل  اليم حصي معويم شامل وهنج سياسة  لرتبوي وإال
  حلقوق املعرفة الصحية؛

منية املوارد  - 4 بة  تصممي سياسة توقعية لتعزز املوارد املالية ملوا
ات الصحية واملعارف الطبية  ا وتطور خريطة احلاج رشية كام ونو ال
ادة النظر يف سياسة  ة وٕا ولوج ية والتك متريضية والتدبريية والعلمية والتق وا

ادة التكون املسمت ىل ٕا ساوي لك املهن الصحية، مع العمل  ل شمل  ر، ل
لتدبري املشرتك بني ملفات  ات املهنية، وفق رؤية  لصالح توزيع عقالين 
ر  ة الصحية، تعزز وتطو لوظيفة العموم احلساسيات املهنية وتصممي نظام 

ة نيي الص عية لفائدة  ج ٔعامل    .السياسة القطاعية لتمنية ا

ر،الس    يد الوز
هتا  لها الرتييب وتلقائ االت إالسرتاتيجية وتدا اكمل هذه ا ٕان 

ر  -املوضوعية متكن  مج العمل لتمنية احلق  -يف تقد ر ه  ادة توج من ٕا
ٔساسية التالية د احملاور ا ٔ ة املواطنة يف    :يف الص

 ة املواطنة وحقوق : ٔوال حلق يف الص مرشوع قانون يتعلق 
  ؛املريض
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 ة الصحية وحقوق : نيا لوظيفة العموم مرشوع قانون يتعلق 
  املهنيني؛

 دمات الصحية؛: لثا ل ادة الهيلكة التنظميية    ٕا
 رب: رابعا عي  ج   :تطور نظام احلاكمة والتعاقد 

ة؛  .1 لص شاري  س لس الوطين   تفعيل ا
عي   .2 ج صادي و ق لس  لم شاري  س ور  تفعيل ا

ال الصحي؛وا  ملؤسسات املعنية يف ا
ت   .3 ٔسسته مع النقا عي القطاعي وم ج تفعيل احلوار 

لتحضري  داث جلان دامئة  و وٕا ٔكرث متثيلية وطنيا و ا
 واملتابعة؛

ىل مستوى   .4 ٕاقرار مهنجية احلاكمة يف جماالت املسؤولية 
ات واملصاحل  شف ت اجلهوية واملس ر املندوبيات واملد

ادئ امل امل ىل م ساواة والكفاءة ومراجعة معيقة ركزية، تقوم 
لقطاع الصحي،  لهيلكة التنظميية املركزية واجلهوية وإالقلميية 
لمرٔة الصحية من  عتبار  ادة  مكس لالندماج العقالين، وٕا
شمل  متيزي إالجيايب  عي وا ج الل ٕاقرار مهنجية النوع 

عية؛ ج ت املهنية و  خمتلف املستو
ريا، السيد  .5 ٔ ر، ٕانتاج املعرفة الصحية ورمقنة اخلدمات  و الوز

ت الصحية  دة البيا ت وبناء قا ىل اكفة املستو الصحية 
ادة هيلكة  دمات الصحية والصيدلية وٕا ل واملنصات الرمقية 
شمل لك املوارد الصحية واملتص جبميع  النظام املعلومايت ل

ٔمني الصحي و  لت ٔطراف املعنية، مكرشوع مشويل  امحلاية ا
و  ٔساسية، متاشيا مع مفهوم ا امة  عية وكد ج

عية  .ج

ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة  :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

عية ج ة العدا  مو رية  ٔ ل ا   .اللكمة ما ق
شار   .تفضل السيد املس

ر شار السيد سعيد شا   :املس
﷽  

س احملرتمشكرا ال    .سيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون،   السيدات والسادة املس

ٔمن الغذايئ  ربطوه  ٔمن الصحي يف املغرب والبد ما  ل ا املوضوع د
ل ماكحفة  اه يف املوضوع د يل حقق اح ا ربة من الن ذو  والبد ما 

ر ٔخص   ٔ و جتندت ومعها الوزارة، و د، يعين ا الوزارة اختذت  وف
ول  ا ا دا، وامحلد  سبق جعة  يل اكنت  د املنظومة ٕالكرتونية ا وا
ذوش هذه العربة هذه ونتجندو كذ  الش ما  الرائدة يف هذا القطاع، 

ملغرب؟ ٔمن الصحي  ل ا ٔخرى يف هذا املوضوع د   مرة 
ل الوطين ا لس اليا  ش  ال، واش ما حمتاج لرمقي يفام قلت نعطي م

ل الوزارة مع  اليا يف التواصل د ٔو حيدث  ىل غرار ما اكن حيدث 
د  ادي ) SMS1(املواطنني نتوصلو بوا هنار الفالين  رسا من الوزارة ا

د التجنيد، هذا التجنيد هذا اكنت ٕاشادة  لمستوصف كذا، اكن وا متيش 
يل قام شكرو هذه الوزارة ا اليا ك يل هوما    ..ت هبذامن مجيع الناس ا

ٔن  ٔخرى،  ش تتجند مرة  ىل هذا الغرار نطالب الوزارة  ٕاذن 
املشلك مشلك عويص ف خيص هذه التغطية الصحية مجليع املغاربة، 
ل صاحب اجلال نرصه هللا اكن واحض، هو حنققو  والس ال اخلطاب د

ل  د الهدف اسرتاتيجي د ل ممت  22وا خرط ق اليا 2025مليون م  ،
د نقد ل املليون وال  3رو نقولو عند وا خرطد   .ما اكمالش م

يل تيدرها  عية ا ج ىل موضوع التغطية الصحية  ٓن  لكم ا ٔ ت
)CNSS2( اليا عند ش ندوزو  3،  لو  ش نباسك  7مليون، تنفكرو 

ل  ادي يدوز النظام د ستافدو من النظام السابق راه اليوم  يل ت مليون ا
(l’AMO: Assurance Maladie Obligatoire) التغطية الصحية ،

عية هاذ  ل  7ج هيا املزيانية د ل  9مليون رصدت ٕا ل املليار د د
زيد تضاعف  ش  هبا  هود، لكن نطا ىل هذا ا و  رمه، مشكورة ا ا

ول، والس يف هاذ القطاع ٔن اخلصاص  هود    .ا
قي راه مشلك ٔن هدف املشلك احلق متويل، كنقول ب كنطالبو  2022 ا

)la CNSS ( اورو كون طرف حترض معنا وتن وكنا اكن ود نطالبوها 
الش عند  ٔن  سمة ما تتعطي والو قدام هاذ الرمق  3معها،  مليون 

يل هو  شود ا ليه  22امل زيدو  ادي  ل احصاب  7مليون  ل املليون د د
د" ادي نوصلو تقريبا ٕان شاء 2022ٕاىل ممت  (RAMED3)" رام ، ٕاذن 

قى لنا  10، 2022هللا  قى لنا ت يل ت ل املليون، لكن ا ل  12د د
ل  يل خصنا تنخرط يف هاذ املنظومة اجلديدة د سمة ا املليون 

)l’AMO ( ر ٕاىل ممت دود ينا   .2025ٕاىل 
شتغل  ادي  يق )la CNSS(يفاش  ؟ واش خصها دمع من طرف 

ٔطراف امل  متع املدين، ا شاركة؟ يعين النقابيون، السياسيون، اخلرباء، ا
ل  ات د ة من املناظرات لصاحل بعض الف يل خصنا مجمو القطاع اخلاص، ا
ٓن  يل رافضني حلد ا ٔطباء ا ال ا ال احملامون، م ٔجراء م ري  يل  العامل ا

ٔن هاذ يف ما تنقول  ٔهنا  املرشوع  ش ينخرطو يف هاذ املنظومة والس 
عو هاذ الناس  ه، لكن خصنا نق هذا مرشوع مليك خصنا لكنا ننخرطو ف

                                                 
1 Short Message System 
2 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
3 Régime d'Assistance Médicale 
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يل هو  د الهدف ا يل هو وا خرو هبا، وا يل يه خصنا نف ظومة ا ىل م
ش نوصلو ٕان شاء هللا لـ  شود، تنقلبو  خرط، فاش تنقول  22م مليون م

ل قانون،  ر ل تقين،  ر خرط  ٔودي اله) la CNSS(م دف تتقول  
وح هلم احلق من  يل مف دد الناس ا لني بل  دد املس لنا مايش هو  د
وح  يل مف دد الناس ا لني و دد املس بري ما بني  ن فرق  ستفادة، واك

ستفادة ستفادة هلم احلق من هاذ    .هلم احلق من 
لني  يل مس ال الفالحون ا ال، م يل  481نعطي م ٔلف خشص، ا

وح هلم احلق فق يل ما  429ٔلف، ٕاذن الفرق  12ط مف ٔلف خشص ا
ل  ستافدوش، املهمة د تنظن تزتاد تصعد مايش فقط ) la CNSS(ت

ح لو  يل خصو يتف لني بل العدد ا دد املس رفع  ش  ىل الهدف  تقلب 
ا خص والبد هاذ املنخرطون  يف ما تنعرفو اح ح لو احلق  احلق، وال تف

يل ات، املساهامت ا يف ما قلنا سابقا يؤديو الواج ٔن  كون،   خصها 
متويل متويل مث ا متويل مث ا   .املشلك هو مشلك ا

س   .شكرا السيد الرئ

س    :اجللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ٔستاذة لبىن ري ا ٔ ل ا   .التد
  .تفضيل

شارة السيدة    :لوي لبىناملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،السيدات وال    سادة املس

شارن  لس املس ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  مس  ٔه  بداية، 
لسيدات  ا  ٔس ٕافريق هنايئ  ٔهل املستحق  لت ٔطلس  ، 2022لبؤات ا

ي  ان البقايل ا ٔيضا البطل العاملي سف لقب، وهن  ٔن يظفرن  ٓملني 
ٔيضا ننوه من مرت موانع،  3000ٔحرز لقب بطو العامل  اسبة  ويه م

ة  مو س ا ىل رٔسهم السيد رئ اتية و ة املوضو مو ٔعضاء ا اللها بعمل 
داد  ل ٕا بت معنا خمتلف مرا لس، واليت وا ٔطر إالدارية العام  وا

ستحق الثناء والتنويه والتحفزي   .هذا التقرر، واليت 

ر احملرتم،   السيد الوز
ي مت ننوه مبرشوع قانون االٕ  ملنظومة الصحية الوطنية ا طار املتعلق 

ادة النظر يف املنظومة الصحية،  ٕ ة  ة السام ت امللك لتعل ذا  داده، تنف ٕا
عية  ج ال لتكون يف مستوى ورش تعممي امحلاية  ٔمر به  ي  ا

  .امل
لس  ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  ويف هذا إالطار، فٕاننا يف 

شار  ىل ما ييلاملس   :ن نؤكد 

ظمة   - ة لتصل ٕاىل املعدل احملدد من طرف م الرفع من مزيانية الص
ة العاملية   من املزيانية العامة؛ %10الص

ستجيب   - ة الصحية مبا  رسيع بتزنيل مضامني قانون الوظيف ال
ة ويقر خصوصية القطاع؛ نيي الص  لتطلعات 

رشية بني اجل   - هات وبني الوسط القروي معاجلة سوء توزيع املوارد ال
 واحلرضي؛

ة  - نيي الص ات  ة مجليع ف ٕاقرار حتفزيات مادية ومعنوية اكف
ملهام املنوطة هبم؛ ام  ىل الق شجيعهم   ل

ة من التكون املسمتر؛  - نيي الص د مجيع  ستف ٔن  ىل   العمل 
ملناطق   - اسبة لتقدمي اخلدمات الصحية  لول م ىل ٕاجياد  العمل 

ز  اطق الصعب الصعب  دول م ٔطر الصحية، حسب  ويدها 
نتقالية لوزارة  رشية من مرفقات دورية احلركة  ملوارد ال زويدها 

ة؛  الص
لول   - لقطاع املنتج، وذ ٕالجياد  عي  ج ٔسسة احلوار  م

ات ومجيع خرجيي معاهد التكون التابعة لوزارة  ملطالب مجيع الف
لع ة، املعاهد العليا  ة واملدرسة الص يات الص متريضية وتق لوم ا
ة؛ ة العموم لص  الوطنية 

عية ملهنيي   - ج ٔعامل  الرفع من مزيانية مؤسسة احلسن الثاين ل
دماهتا؛ هنا من تقدمي  متك ة،   الص

ٔساسية وشجيع   - ٔدوية ا بلورة سياسة دوائية وطنية تضمن وفرة ا
ة الصيدالنية والوطنية جبود اسبة بدون تطور الصنا ٔمثان م الية و ة 

 ٔخطار؛
سة؛  - ٔدوية اجلن  شجيع استعامل ا
ة   - ملؤسسات الصحية العموم زة البيوطبية  ٔ ىل توفري ا العمل 

هتا؛ ىل ضامن صيا  والسهر 
سهيل نقل   - ىل املستوى الوطين ل د  ٕارساء نظام معلومايت وا

ة املرتفقني وسهيل إالطالع  لهيا من طرف املعلومات اخلاصة بص
ني اخلاص والعام؛ ة يف القطا  نيي الص

ٔساليب   - د  يض اع تعزز حاكمة تدبري املرافق الصحية، وهو ما يق
ة  ىل التخطيط إالسرتاتيجي وجنا ة  التدبري العمويم اجلديد املب

ريها من املبادئ؛ مي واحلاكمة و ٔداء والتق  ا
لص من  - لت ريا، اختاذ ٕاجراءات حممكة  ٔ ت الطبية  و النفا

طورة ية م ٔساليب تق اصة و يض طرق  تربية، اليت تق  .وا
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته  .والسالم 
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س اجللسة   :السيد رئ
شارة، شكرا   .شكرا السيدة املس

ٔود  الت،  ل مع خمتلف التد لتفا ر  لسيد الوز ل اللكمة  ٔح ٔن  ل  ق
لت ٔنوه  ٔن  لس  مس ا ٔخرى  ٔعضاء احلكومة ويف مرة  ل إالجيايب  فا

برية مع  ٔرحيية  ل ب ي تفا ٓيت طالب، ا ٔستاذ  ر ا خشص السيد الوز
ة  ا اخلتام لس دود  لها ٕاىل  ذ انطالقها ويف خمتلف مرا هته املبادرة م

  .اليوم
ىل هذه الروح اليت  ٔشكره  ٔن  مسمك مجيعا  لس و مس ا ٔود  ف

لجنة ومع ف ل مع اشتغل هبا مع ا ل يف التفا لتد ٔعطيه اللكمة  ريقها، و
الت املعرب عهنا   .مضمون التقرر ومع خمتلف التد

ر   .تفضل السيد الوز

عية ج ة وامحلاية  ر الص ٓيت طالب، وز ا    :السيد 
س   .شكرا السيد الرئ
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
س جملس امل  شارن احملرتم،السيد رئ   س

ٔمن الصحي، ة اخلاصة  اتية املؤق ة املوضو مو س ا   السيد رئ
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

تبعي وقائع هذه  ٔطر، م ٔساتذة واخلرباء واملدراء وا السيدات والسادة ا
لس املوقر،   اجللسة 

  ٔهيا احلضور الكرمي،
بري اكن لنا اليوم رش  م  لجنة ه مي حصي معل ا ابعة تق ف م

ليه تقررها من مالحظات  ٔمن الصحي، وما متخض  اتية اخلاصة  املوضو
الل  اقشات من  ٔعقب ذ من م الت القمية وتوصيات، وما  املدا

ي  شارن احملرتمني خبصوص هذا املوضوع الهام ا لسيدات والسادة املس
ادت  ٔ ة احلالية، اليت  ٔمن ٔملته الظرف ق ا ة نقاش رشوط حتق ٕاىل الوا

ال  دود يف ا ل رة  هتديدات العا ة ا الصحي لبلوغ السيادة الصحية وموا
الل  ملنظومة الصحية وتعزز قدراهتا، من  هنوض  ة ا يف الصحي و
حملاذر القدمية من  ر  ة العامة، فف يذ ت طوارئ الص د ابة لت ست

ٔوبئة الف  ة العامة ٕاىل تفيش خطر ا اكة، وهو ما سامه يف رفع قضا الص
ٔمن الوطين  ٔصبح ا ل اجليوسياسية و ية والشوا ٔم هتديدات ا مستوى ا
بثقة  ال الصحي، م ديدة يف ا ٔفرز مفاهمي  ويل، مما  من ا ٔ دادا ل يعد ام
رب تنايم املطالب بتدعمي  ية والعسكرية،  ٔم سرتاتيجيات ا من قاموس 

ٔو  ٔنظمة اطر اجلديدة  ة ا سية ملوا فاع الرئ يئ يف خطوط ا الرتصد الو
ولية لواحئ الصحية ا ة العامة، وفقا    .ت اليت تعاود الظهور يف جمال الص

الت اخلطر اليت  ٔن اح لتايل، تعزز مقومات السيادة الصحية،  و
لواحئ صارت ال  ٔمهية دولية فورية مبوجب هذه ا سم ب ٔقوى ٔحضت ت يوم 

ارة العامليني، دون  صاد والت ق ىل السفر و ب تداعياهتا السلبية  س
ٔفراد  ىل ا ٔثرياته السلبية  ملرض وت احلديث عن خماوف ٕالصاق الومص 

ٔنظمة كذ ىل ا ات بل و   .وامجلا
ها، واليت  ت اليت نوا د ام مبناقشة الت لق اكنت الفرصة اليوم ساحنة 

يس نفس القدر اهزية  ك ة ٕاىل تعزز قدرات و ٔمهية، ومهنا احلا من ا
ٔمراض  مي وتقيص هتديدات ا ام بتق لق دادها  نا الصحية الوطنية ٕال ظوم م
رتنا هبا  ت اليت ذ د ابة لها، ويه من الت ست السارية والوقاية مهنا و

ذ بداية شهر مارس  ورو م احئة  ة  نت 2020بصفة صار ٔ ث  ، ح
ة السلطات  لتوجهيات املولوية السام ذا  هنا، تنف ة ببالد ح العموم

ٔعزه هللا واخنراط قوي مجليع  ولحمكة السديدة جلال امل دمحم السادس 
برية للك  الية وتعبئة  نية  نت عن  ٔ الهيئات مدنية وعسكرية، 

ء لو ابة  ست   .إالماكنيات والوسائل واملوارد املتوفرة يف 
ساين يف لكهنا بي ٔمن الصحي هو سلوك ٕا ٔن ا مللموس كذ  ت و

ٔ حق  س فقط مس ة العامة، ول لزتام رشوط الص العالج والوقاية و
دات الصحية تتطلب  ة املست ٔن موا رشيعات،  كف املواثيق وال
ٔو  دم توفر  اصة يف ظل  ابة،  ة لالست ٔكرث جنا الت مستع و تد

ة ان  ٔوبئةوجود العالج ورس ل هذه ا   .شار م
ائية  ست ول الوطنية اليوم يف ظل الظروف الصحية  ه ا مفا يوا
ٔفضل لتلبية  ىل حنو  ٔهب  ستعداد والت د الوقاية و لزتام بقوا هو 
ىل اخلدمات الصحية النامجة عن الفاشيات والطوارئ  الطلب إالضايف 

  .الصحية
ة لص ٔكدت املنظمة العاملية   ، ي ميكن  للك ذ ري ا ور الك ىل ا

ة مع الساكنة،  ٔن ق الثقة والطم ٔن تلعبه التغطية الصحية الشام يف حتق
لماكحفة املوىص  لتدابري اخلاصة  ثال  م د ٕاليه يف  س ٔكرث ما  وهام من 

  .هبا
شارن، يعد  ٔمن الصحي، حرضات السيدات والسادة املس ٕان ا

ٔساسيا من مؤرشات التمن  لنظر مؤرشا  ول احلديثة،  ية املستدامة يف ا
ة تطور الربامج الالزمة  يف فذة يف  ة رؤية  ستلزم من صيا ٕاىل ما 
د  س عددة التخصصات،  ٔساليب م ة العامة واتباع  ت الص ة حتد ملوا
اكم لتكرس  ة م عية يف بلورة سياسة معوم ج يق احملددات  ٕاىل 

لجميع و  ة  ادئ العدل وإالنصافاحلق يف الص   .فق م
عية  ج صادية  ق ت الصحية  د الل التداعيات والت مفن 

ٔزمة الصحية العاملية جلاحئة  لفهتا ا د"والسياسية اليت  حج " 19- وف مت ف
ة،  يني من  ٔم ستقرار ا ٔمن والسيادة و ٔسس ا نقاش واسع حول 

ٔن حتظ ة ومتوقعها يف ٕاطار ورضورة التفكري يف املاكنة اليت جيب  ى هبا الص
ة سياق  ة العموم لص ال والنطاق التقليدي  اوز ا معياري وسيايس يت

ٔو  و  ب يف جعز ا س ٔهنا ال شمل اجلوانب اليت من ش ٔخرى، ل ة  من 
ٔمن الفردي وامجلاعي ٔو هتديد ا ولية    .دم استقرار العالقات ا
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ذ  ة العاملية م ظمة الص لت م ٔد ة "مفهوم  2007فقد  سالمة الص
من الصحي يف جمال " العامة يف العامل ٔ نتظارات املزتايدة ل ال عن 

ة هتديدات البيولوج ة وا ات الصحية والغذائية والبي   .املنت
دة  ح  ة املتبرصة والسديدة، ف لرؤية امللك ذا  وبفعل اجلاحئة مت، تنف

ٔ الس  ٔسو ٔهبا  ة، ت اق اهزية ٔوراش بطريقة اس اريوهات لتعزز قدرات 
ادة النظر  اللته ٕاىل ٕا الل دعوة  ومصود املنظومة الصحية الوطنية، ومن 
رمجة ذ يف بنود القانون إالطار  ذري يف املنظومة الصحية، مت  شلك 

ىل رضورة ٕاصالح  09.21رمق  عية اليت نصت  ج محلاية  املتعلق 
ٔهي  رشيعية املتعلقة هبا املنظومة الصحية الوطنية وت لها ومراجعة النصوص ال

و وسائل  خنراط امجلاعي واملسؤول  ا  شارية، قوا وفق مقاربة 
ي  هود الوطين البناء، ا لني املعنيني مدنيني وعسكريني يف هذا ا الفا
ٔعطاب ومعوقات املنظومة الصحية املمتث  شخيص  ٔساسا ٕاىل  د  اس

ري ٔساسا يف النقص امل رشية يف ٕاطار عرض حصي  زمن يف املوارد ال
ستجيب لتطلعات  دم التوازن وال  ة و ت الصار ، تطبعه التفاو اك م

  .املواطنات واملواطنني
ات الصحية بضعف مؤرشات الولوج وبوجود  متزي عرض العال ث  ح
ات  فوارق بني اجلهات وبني الوسطني القروي واحلرضي، وكذا تقادم الب

ي يعمتد التحتي ة وضعف سياسة الصيانة وحمدودية متويل القطاع الصحي ا
ٔرس اليت تصل ٕاىل  ىل املساهامت املبارشة ل يس   %50.7شلك رئ

ولية احملددة يف  ين %25مقارنة مبعايري ا ٔم متويل الت ، وضعف ا
  .والتعاضدي

رتام  دم ا لقطاع الصحي و صصة  ٕاضافة ٕاىل حمدودية املزيانية ا
ة معاي ٔمن مؤسسات الصحية العموم داث  ري اخلريطة الصحية يف ٕا

ر  س ىل  لب القطاع اخلاص وشجيعه  ل  ٔ وغياب التحفزيات من 
ٔن لمعايري املعمتدة يف هذا الش ال الصحي، وفقا    .يف ا

ل يف نطاق  ديثة تد ٔخرى قدمية و شخيصات  ر  بل، لقد مت اس
ستورية والرقابية ا و لبعض الهيئات والهيالك واملؤسسات اكليت املهام ا

سيري العديد  ة  اهتا املتعلقة مبراق تنجزها احملامك املالية يف ٕاطار ممارسة صالح
عية ج ة وامحلاية  ة، ومن مضهنا قطاع الص زة العموم ٔ   .من ا

لصة من تقارر  تنضاف ٕاىل لك ذ املالحظات والتوصيات املست
ان الربمل ل ام استطالعية ملراكز ا ٔوقات سابقة و شلكت يف  انية 

ٔدوية  رية ا م، مد اقن ا ات حصية، مهنا املركز الوطين لت ومؤسسات و
ة جبهة فاس ، كذ قطاع الص ة - والصيد ة در اس، و اللت  - مك ف

ريها   .و
دودية  ة مب ا رشحيات، وصلنا اليوم ٕاىل ق فانطالقا من لك هذه ال

دد من  املنظومة شبع رمغ تعاقب  ة ال الصحية احلالية، اليت بلغت در
قي يف القطاع داث تغيري حق ات اليت عرفهتا دون ٕا   .الربامج وإالصال

مثينا  ئية وخملفاهتا السلبية، و ة الو راهات الظرف ، ورمغ ٕا

ٔشاد  ء، واليت  ة الو ارب املغربية يف موا لصة من الت لماكسب املست
ة كربى، بعضها هبا ا  ٔوراشا ٕاصالح تحت الوزارة  ويل قاطبة، اف متع ا

د مقاربة  الل اع ٔجرٔة، من  قدمة من التفعيل وا د م ل  بلغ اليوم مرا
بري مهنا  انب  شلك مزتامن، المست يف  ل تطبق  عددة املدا ديدة م

الل توصيات التقرر احلا شغاالت اليت مت التعبري عهنا من  يل لك 
ٔمن الصحي ة اخلاصة  اتية املؤق ة املوضو   .لمجمو

ٔمهية يف بلوغ النق  ٔخرى ال ختلو من ا انب كذ حماور  ٕاىل 
خنراط جبهد  عية ببالد هتم  ج ة وامحلاية  شودة لقطاع الص امل
اري  ٔمني إالج رب تعممي الت عية،  ج ٔمني امحلاية  مضاعف يف ورش ت

ٔسايس عن  متع املغريب، ا ات واسعة من ا شلك تدرجيي ف شمل  املرض ل
ٔفق هناية  عي  2020يف  ج يق مقومات تزنيل الورش  ىل  شتغال  و

اية  ة ٕاىل  دة املوضو ٔج ري وفق ا ىل رهان ، 2025الك والعمل كذ 
سلل  س بتقوية الرصد الفريويس وال اهزية ومصود املنظومة الصحية، ل

شمل كذ الرصد اجليين  لجنة، وٕامنا ل فقط، كام ورد يف توصيات ا
  .الكمييايئ وإالشعاعي

اطر وحتديد املقاربة  ٔن رصد ا وجتدر إالشارة يف هذا الصدد، ٕاىل 
تربات، وٕامنا يه  ٔو ا ة  لص ام املعهد الوطين  هتا ال يعد يف  املالمئة ملوا

لمركز الوطين واملراكز اجلهوية ة العامة،  مة خمو  لعمليات طوارئ الص
برية يف تدبري اجلاحئة،  ابة الرسيعة اليت رامكت جتربة  ست وفرق 
هتديدات الصحية، وطنيا ودوليا،  كرار ا ستدعي حبمك تنوع و ٔصبحت 
ويل ىل املستوى ا اسب واملعايري املعمول هبا  ٔدوارها مبا ي   .تعزز وتطور 

ه البحث العلمي  وج ليه، ف ية التدبريية و وتعزز القدرات التق
اطر  رصد ا اصة يف جمال تقدمي دراسات تعىن  لمنظومة الصحية، 
تصة  هنض هبا املصاحل ا ٔن  مة ميكن  هتا،  الصحية وحتديد مقاربة موا
يف العمل يف هذا  ك الل  عية، من  ج ة وامحلاية  التابعة لوزارة الص

ال مع املؤسسات وا  تربات واملعاهد العلمية الوطنية، وال ميكن حرصها ا
 ، لمية ملكفة بذ جهة  تربات التابعة   ة وا لص يف املعهد الوطين 
دا  ٔنه اع ٔن، ٕاال  اتية يف هذا الش لجنة املوضو وفقا ملا ورد يف توصيات ا
ستطيع املعهد مجع  ات اململكة،  تربات اليت تغطي لك  ىل شبكة ا

يف اجلهود وتعميق املعط  ك يات وحتليلها وٕاصدار قرارات قد تدعو ٕاىل 
سان ىل حصة إال هتديدات ذات اخلطورة  ة ا   .البحوث ملعرفة در

ظومة ملقاربة  ىل وضع م ة  لص كام يعمل املعهد مبعية املنظمة العاملية 
ات املغرب قصد البحث عن الاكئنات احلية  دد من  املياه العادمة يف 

ليات،  املرضة ري والطف ٔطفال والبك سان، كفريوسات شلل ا ٕال
ات  ال مع قطا لمية يف هذا ا ىل بلورة مشاريع  اليا  وشتغل املعهد 
بية، قصد اختاذ اكفة التدابري  ٔج امعات مغربية و ة و ة والب ٔخرى اكلفال

دى املناطق ء يف ٕا   .اليت متنع من ظهور و
زيك الوزارة مقرتح ٔ حمتية  ب  عتبارها مس تربات،  ادة هيلكة ا ٕا
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صاصاهتا وجمال  لمختربات حتدد اخ ة سياسية وطنية  رب صيا متر وجو 
القهتا ببايق  لها وتنظمها يف ٕاطار شباكت وخمتربات مرجعية وحتديد  تد
ذ هذه  ىل تنف سهر  داث هيئة مركزية  املؤسسات الصحية، مع ٕا

راقب معل ا  تربات ومدى تطبيقها لالسرتاتيجيات والربامج السياسة و
  .ومعايري اجلودة والسالمة

لفعل خمتربا يعىن  ة يعد  لص ويف هذا إالطار، فاملعهد الوطين 
امه  ٔبعد من ذ يف دمع  لتكون، بل يمت التفكري  لبحث العلمي و

ٔمك ه ا ىل الو ٔدوار املنوطة به  ام  لق ٔكرب  ات    .لوختوي صالح
ايت  كتفاء ا ق  رب السعي ٕاىل حتق ويف ٕاطار بلوغ السيادة الصحية 
ات  ة اتفاق لص تربات، وقع املعهد الوطين  ٔدوية ومعدات ا يف جمال ا
يات ومع مؤسسة  عددة التق امعة دمحم السادس م رشاكة مع لك من 

ة مو " مصري" ات املركزية، هتدف لكها ٕاىل تطور وصنا شف اد وبعض املس
ٔحباث يف جمال  تربات، وهتم هذه الرشااكت تطور ا ستعمل يف ا مغربية 
ديدة  وية  ٔمراض والبحث عن مضادات ح دد من ا الكشف عن 

لصة من مواد طبيعية   .مست
ة واملراكز املامث  لرتسانة  لص ام املعهد الوطين  لهذا، فٕان دمع 

شتغال يف جم ني من  بريةقانونية سميكن الباح ٔرحيية    .ال مؤطر وب
ىل مستوى اليقظة  ٔما ف يتعلق بتعزز قدرات املنظومة الصحية 
ر  ذ ارب احملااكة، ف ام بت لني يف الق الل اخنراط اكفة املتد ئية من  الو
ة  ٔمرك رشاكة مع مؤسسات  ة قام  لص ٔن املعهد الوطين  هبذا اخلصوص 

ٔمن البيول دان ا ارب حمااكة يف م بري من خمتربات بت دد  و لفائدة 
ري مقصود  ٔو  رسب مقصود  سان واحليوان، وذ تفاد ل حصة إال

ت الضارة دى امليكرو   .ٕال
ىل وضع  ورو  احئة  ذ بداية  ة م لص وقد معل املعهد الوطين 
مهتا الكشف عن  شبكة خمربية واسعة تغطي اكفة الرتاب الوطين، 

د"فريوس  سلسل  بواسطة" 19-وف ل البوميراز امل ية التفا ) : PCRتق
Polymerase Chain Reaction) تربات ٔصبحت هذه ا ث  ، ح

لهيا، كام وضع  دة والتعرف  ىل لك الفريوسات املست ىل الكشف  قادرة 
سلسل اجليين لفريوس  جناز ال ٕ ديدة تقوم  -SARS(املعهد شبكة خمربية 

COV-2 (ار البيضا ط وا ح قريبا مبدن الر ر وفاس، وستف ٔاكد ء و
ة والعيون دة وطن لك من و ٔخرى    .ثالث خمتربات 

لرصد الفريويس يف املياه العادمة، يعترب  شاء خمترب  ٕ كام قام املعهد 
يق اجلهات ٔخرى يف  شاء خمتربات  ه يف املغرب يف انتظار ٕا ٔول من نو   .ا

ٔمهية القصوى املتعلقة  غي ٕاغفال ا جبانب رفع مستوى هذا، وال ي
اية حصية  ت إالجرائية من ر الثقافة والوعي الصحيني، مبوازاة الضام
ٔمن  ليه ا سط ما يقوم  ٔ ٔن  ة العامة،  ىل رشوط الص واحملافظة 
ة  لزتام رشوط الص ة هو  لص ظور املنظمة العاملية  الصحي من م

  .العامة

عية  ج ة وامحلاية  ىل هذا، وتتوفر وزارة الص يف الوقت احلايل 
اطر وٕادارة  ف والوقاية من ا لتخف الت  لمستع خطط الطوارئ 
لمهنيني الصحيني  لتدريب املسمتر  رامج كذ  ىل  التدفقات امجلاعية، و

ٔزمات ٔوقات ا اطر واملشاركة امجلعاتية يف  عددة ا   .وخطط التواصل م
ة طوارئ  دثت الوزارة نظاما وطنيا ملراق ٔ ة العامة، مدعوما كام  الص

لمختربات   .شباكت وطنية 
ث  لغ من طرف الوزارة، ح م  ه ت الطبية  وقد حظي تدبري النفا

ٔمهها ٔن،  دة تدابري يف هذا الش   :مت اختاذ 
  ت لميني لتدبري النفا ت وزارية ودليلني  ٕاصدار ورش دور

ت وحفظ لنفا ل  ٔم النظافة  الطبية، هتدف لكها ٕاىل ضامن تدبري 
ات؛ شف لمس  الصحية 

  ت الطبية، وذ بتفويض لنفا د التدبري املفوض  ، اع كذ
ة خمصصة لهذا الغرض؛ ات العموم شف لمس دات مالية   اع

 اصة هبذه اخلدمة؛ ٔيضا اقرتاح دفرت حتمالت   و
  د ع ت بتطبيق معايري اجلودة و ، ربط حسن تدبري النفا كذ

شفايئ؛  س
 د ات؛ٕا شف ملس يئ اخلاص  ق الب لتدق  اد كذ دليل مرجعي 
  ت الطبية مبشاركة الوزارة امللكفة داد خمطط وطين لتدبري النفا ٕا

د يف طور إالجناز؛ ة، وهو يو  لب
  داث سطر مايل  une ligne(وقد مت ابتداء من السنة احلالية ٕا

budgétaire ( سمح بتفويت تدبري ال ت مبزيانيات اجلهات  نفا
ة املعنية  يق املؤسسات الصحية العموم ملراكز الصحية و الطبية 

ة  ٔمر، ورات التكوي ة من إالجراءات وا وسريافق ذ مبجمو
ت الطبية بطريقة  لص من النفا ل ضامن املعاجلات والت ٔ من 

ليه القانون؛  سلمية يف ٕاطار ما ينص 
 ٔثناء الز بة مؤسسات القطاع العام  شية، موا رات التفقدية التف

ال؛ رتام القوانني يف هذا ا ل ضامن ا ٔ  من 
  ديوهات ت وامللصقات وف داد دليل تدبري النفا كام مت ٕا

سهتدف الشغي الصحية؛ س حول املوضوع،   لتحس
  ،ات ست  ، فقد مت جتهزي املراكز الصحية  ملوازاة مع ذ و

ملعدات الرضورية لت ٔولية  ت الطبيةمكر   .دبري النفا

يئ  ل الو ح ٔمراض ذات  عتيادية ل ة  انب الوقاية واملراق وٕاىل 
ىل  ، تتوفر الوزارة كذ  ٔزمات الصحية احملمت ة ا والعمل املسمتر ملوا
ليقظة الصحية، يمت تدبريه من طرف لك من مركز حماربة  نظام وطين فعال 

وائية واملر  سمم واليقظة ا لوقاية ال م واملركز الوطين  اقن ا كز الوطين لت
ٔشعة   .من ا

االت املرتبطة  وائية ا سمم واليقظة ا ل مركز حماربة ال وشمل تد
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ٔدوية املشتقة  ٔدوية، وا ٓمن ل دام ا ست الل  وائية، من  ليقظة ا
شخيص  زة الطبية ال ٔ تربية وا زة الطبية ولكواشف ا ٔ م، ول ية من ا

ات  ة واخلال واملنت س ٔ ٔعضاء وا ترب، وكذا اليقظة احليوية ل يف ا
اطر  ة ف يتعلق  ، ٕاضافة ٕاىل اليقظة السموم ة ذات الص العالج
ٔو  ٔدوية  درات وا دام ا ٔطعمة واست سمامت املرتبطة  السامة وال

ئية واملعادن الثق لمواد الك ٔعشاب السامة والتعرض  ات ا  واملنت
ت السامة  ات املزنلية واحليوا ٔوسيد الكربونالصناعية واملنت ٔول    .ٕاخل...و

موية من  م يف اليقظة ا اقن ا ل املركز الوطين لت ىل تد ني يت يف 
لوقاية  ل املركز الوطين  ٔما جمال تد م ومشتقاته،  ات ا ت ل سالمة م ٔ

مكن يف الوقاية إالشعاعية ٔشعة، ف ل سالمة استعامل  من ا ٔ من 
لمواد املشعة   .والتعرض 

ائية جلاحئة  ست ة  د"لقد شلكت الظرف ، حرضات "19-وف
ت  رية، فرصة وجتربة مك لكفهتا الك شارن، رمغ  السيدات والسادة املس
لوسائل الالزمة وتعزز ٕاماكنيات اشتغالها،  من ٕامداد املنظومة الصحية 

اهبة الت دادها  يئ، وهو ما سامه يف الرفع من قدراهتا يف قصد ٕا فيش الو
لية لتوسيع التغطية  ة من تعزز التدابري الق لن ع والتكفل، و الرصد والت
دة ماكسب ٕاجيابية  ق  ث مت حتق الصحية لاكفة املواطنات واملواطنني، ح

ٔمهها   :من 
 تلف املتطلبات الوقائية وماكحفة اجلاحئ ابة الرسيعة  رب ست ة، 

ٔرسة والسوائل الطبية واملعدات اجلديدة،  ات  شف تعزز املس
ٔرسة إالنعاش، اليت انتقلت من  زة التنفس و ٔ رسر  684اصة 

دة جتهزيات جتاوزت ما مت  5200ٕانعاش ٕاىل  ناء  رسر، واق
ال انتقل  زة الساكنري م ٔ رية، فعدد  ٔ ىل مدى العرشية ا ناؤه  اق

اليا؛ 130ٕاىل  99من   از 
  افة ك رشة  لقاح املن الف مراكز التطعمي يف ا اهزية  التعزز من 

ح يف  لتلق دجمة  داث مراكز رمقية وم ٕ فوق الرتاب الوطين، 
ح ضد  رسيع من وترية التلق ل ال ٔ ملغرب، من  سابقة من نوعها 

د" فردة " 19-وف ق سيادة حصية م وتعزز طموح املغرب يف حتق
ٔكرث ذاكء وابتاكرا؛ رب تطور  نظام حصي 

  ح الوطنية ذ انطالق محالت التلق وائية م تعزز نظام اليقظة ا
ٔنظمة وشباكت املراسلني اجلهويني  رب تقوية ا ضد الفريوس، 
ع  ات اململكة لت ىل مستوى لك  وحتديد قوامئ اخلرباء 

ة اليت يرصح هبا املرىض  ٔعراض اجلان ٔو معلومات وتقارر عن ا
ىل السواء؛ ٔطباء   ا

  شفائية اجلديدة، ضام س دد من املؤسسات  رسيع وترية ٕامتام 
الل سنة  ، مما مكن من 2022و 2021جلاهزهتا ودخولها اخلدمة 

ٔكرث من  رسر ٕاضايف، لتصل اليوم ٕاىل  2475رفع الطاقة الرسرية ب

ىل املستوى الوطين؛ 28.000ٔكرث من   رسر 
 مج ط ر داد  الل سنة ٕا بري من  2021موح  دد من  ٔهيل  لت

لولوج  يس  ل الرئ عتبارها املد ٔساسية،  ة ا دات الص و
دمات الصحية؛  ل

  ٔمني لت اصة الواك الوطنية  يق الرشاكء، و اب مبعية  ك
، من  رسيع ورش تعممي التغطية الصحية الشام ىل  الصحي، 

د ٕاىل س يلكة،  رامج   65.00 مراجعة القانون رمق الل بلورة 
ستوعب لك  ٔساسية، ل املتعلق مبنظومة التغطية الصحية ا
اليا  ات املعمتدة  مي س العال ، وتق املتغريات اليت تفرضها املر
اتق  ىل  ة  ريها من التدابري بغية تقليص املصاريف املتبق و

 .املؤمن

ات االتفاق ي مت مع ممثيل  وجتدر إالشارة يف هذا إالطار ٕاىل خمر ا
عية يوم  ج ة وامحلاية  لقطاع احلر مبقر وزارة الص ٔطباء   17نقابة ا

ات ما بني 2022مارس  ج رجمة سلس من  ل تزني متت  ٔ ، ومن 
ل مراجعة وحتيني  ٔ ريل ويوليوز من السنة اجلارية، من  ٔ شهري 

لجنة امللكف ٔشغال ا ٔن  ث  ات الوطنية، ح ة هبذا املوضوع تعرف االتفاق
ة ٕاطار  داد مرشوع اتفاق هتاء من ٕا ىل  تقدما ملحوظا، حبيث شارفت 

ىل مسطرة املصادقة مت عرضها    .اليت س
ىل مراجعة التعريف املرجعية الوطنية، بغية  هذا، ويتواصل العمل 
لتايل  ات الصحية، و لعال سبة  ل ل املؤمن  ف البايق حتم من ق ختف

ف  ة، وكذا ختف ىل الص ٔرس  ليه والتقليص من مستوى ٕانفاق ا العبء 
د س  ىل توسيع س اخلدمات الصحية املؤمن عهنا وتوح العمل 
ت املالية هبذا  اة التواز ات بني القطاع العام واخلاص مع مرا العال

  .اخلصوص
ه النقص  ٔو راهات و كام قامت الوزارة بتدابري ملحوظة، رمغ إال

ٔهداف التمنية املستدامة، ومعلت يف وصعوبة ا ة يف  ، لتعزز الص ملر
دة خمططات اسرتاتيجية، اكٕالسرتاتيجية الوطنية  ىل تفعيل  هذا إالطار 

ري املنقو وماكحفهتا  ٔمراض  لوقاية من ا ات   2029-2019املتعددة القطا
ٔفق سنة  ة الطفل يف  طط  2030والسياسة الوطنية املندجمة لص وا

لوقاية من الرسطان وماكحفته ا ، والسياسة الوطنية 2029- 2020لوطين 
اسب  سعر م ٔساسية  ٔدوية ا ل الولوج العادل ٕاىل ا ٔ وائية من  ا

ريها   .و
ة مبناسبة خطاب العرش  ت امللك وكام هو معلوم، فقد شلكت التعل

ٔما  2020سنة  عية،  ج ة لتعممي ورش امحلاية  ق ىل نطالقة احلق
ع  ٔجرٔة ذ بتوق ال  3مستوى التزنيل فقد مت  ٔمام  ات ٕاطار  اتفاق

ريل  14امل نرصه هللا يوم  ني واملهنيني 2021ٔ ار واحلرف ة الت ، هتم ف
ني، مث يف مر الحقة ٕاصدار القانون  ومقديم اخلدمات واملستقلني واحلرف
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ىل التوايل بـ 31.21و 30.21رمق  اري نظام ا"املتعلقني  ٔمني إالج لت
ٔسايس عن املرض ات املهنيني والعامل "و" ا نظام املعاشات لفائدة ف

اصا شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش ، كام "املستقلني وا
ديدة ستضمن  داد مراسمي  الل ٕا ٔخرى من  ات  تواصل ٕادراج ف

زيد عن  ٔمني الصحي وتوفري املعاش ملا  د، ٕاضا 11الت فة ٕاىل مليون مستف
دة  دة من نظام املسا ات املعوزة املستف ة وكذا الف ات املتبق ٕادماج الف

د"الطبية  ٔفق  ،(RAMED)" رام لعمل  2022يف  ومواص احلكومة 
لالشتغال  2024و 2023ىل تعممي التعويضات العائلية انطالقا من سنة 

دة تدابري وٕاجراءات، مهنا   :ىل 
ات املعنية؛ -   حتديد الف
مع احلالية؛ - رامج ا   رشيد 
ٔجنع لالسهتداف - راسات ووضع تصورات حول الطريقة ا ام    .الق

لمنظومة  بة هذا الورش، يتواصل كذ إالصالح الهيلكي  وملوا
شارن،  الصحية، وقد متت املصادقة، حرضات السيدات والسادة املس

ٔسبوع املنرصم  ي انعقد ا لس الوزاري ا  2022ليوز يو  13الل ا
ىل  ط  لر يتعلق  06.22مرشوع قانون ٕاطار رمق "لقرص املليك 

ة "ملنظومة الصحية الوطنية ت امللك لتعل ذا  داده تنف ي مت ٕا ، وا
ذري يف املنظومة الصحية،  شلك  ادة النظر  اعية ٕاىل ٕا ة ا السام

ة من املبادرات املستع اليت جيب  هنوض بقطاع الص ارشهتا وجعل ا م
ال  ٔمر به  ي  عية، ا ج لتكون يف مستوى ورش تعممي امحلاية 
ٔمن  اتية اخلاصة  لجنة املوضو ث تلتقي توصيات ا امل حفظه هللا، ح
ي  ت هذا املرشوع إالصال املهيلك ا ا ٔهداف و الصحي معوما مع 

ىل  ٔساسية 4ركز  امات    :د

 ٔوىل امة ا  :ا
د حاكمة لني  اع ني وضبط معل الفا ليات تق ديدة تتو تقوية 

ىل اكفة  لعرض الصحي  شفائية والتخطيط الرتايب  س وتعزز احلاكمة 
ت   :املستو

داث واك  :اسرتاتيجيا ة وٕا لص ٔة العليا  داث الهي الل ٕا من 
م ومشتقاته؛ داث واك  ات الصحية وٕا ٔدوية واملنت   ل

لوزارة رب مراجعة  :مركز ام ووظائف وهيلكة إالدارة املركزية 
ة  ابة لطوارئ الص ست ادة الربامج الصحية وخطط  هبدف تعزز ق
ة  ي يعرفه قطاع الص ولو ا بة التطور التك ٕالضافة ٕاىل موا العامة، 
ه  ٔو الل تعزز املزيد من  ىل القطاع اخلاص من  ٔكرث  اح  نف و

داث كذ مد لقطاع اخلاص؛الرشاكة وٕا   رية تناط هبا مسؤولية التدبري 
رابيا وىل  :و ات الصحية الرتابية، اليت س مو داث ا الل ٕا من 

ليات التعاون  مج الوطين اجلهوي وتقوية  ذ الرب داد وتنف ىل اخلصوص ٕا
ني العام واخلاص   .والرشاكة بني القطا

 امة الثانية   :ا
رشية، الس  داث قانون الوظيفة الصحية، مثني املوارد ال الل ٕا من 

لقطاع العام وتقليص اخلصاص احلايل يف املوارد  رشي  لتحفزي الرٔسامل ال
ىل الكفاءات الطبية  اح  نف رشية وٕاصالح نظام التكون وكذا  ال
ىل العودة ٕاىل  خلارج وحهثا  ٔطر الطبية املغربية املقمية  بية وحتفزي ا ٔج ا

 .ٔرض الوطن
م  هذا ه ٔمه جوانب  ي يعد من  رشية ا لموارد ال التمثني 

رشي  ر احلكويم لبلوغ السيادة الصحية، اعتبارا حملورية العنرص ال س و
لوقاية والسالمة البدنية  ل املنظومة الصحية مبهامه الصعبة واملرتبطة  دا

س، رشع يف تزني فعلي ٔمن الصحي والعالج والتحس ا من والعقلية وا
نة الطب،  33.21الل بنود القانون رمق  متمي قانون مزاو  بتغيري و

ىل مزاو  ود اليت يفرضها القانون  ي رفع املعيقات والق ٔطباء وا ا
انب  ٔ ٔطباء ا ملغرب، وهو ما سميكن من استقطاب ا انب  ٔ ا

يب ملعاضدة  ٔج ر الطيب ا س ٔطباء مغاربة العامل وتدفق  و وا ود ا
 .يف احملال الطيب

وبغية احلد من ظاهرة جهرة الكفاءات الطبية الوطنية، معلت احلكومة 
ة من إالجراءات قصد حتسني وضعية املهنيني وظروف  ىل اختاذ مجمو
شجيع والتحفزي،  ل تكرة  ليات م اذبية القطاع وٕاقرار  اشتغاهلم والرفع من 

ة وا ق كثافة ٕاجاملية رب الرفع من القدرات التكوي ة، هبدف حتق لتدري
ة تبلغ  ٔفق  10ٕاطار حصي للك  23مرتق ، وفق 2025الف مواطن يف 

ة العاملية وبلوغ كذ  ظمة الص الف  10ٕاطار حصي للك  45معايري م
ٔفق  منوذج التمنوي اجلديد2030مواطن يف    .، وطبقا لتوصيات تقرر ا

ٔخرى موازية، اكلرفع من ىل  ٕاضافة لتدابري  اراة إالقامة  اصب م دد م
دة  5مدى  ز سبة ملباراة  100سنوات، وذ  ل صب لك سنة  م

ري التعاقدية  50إالقامة التعاقدية و سبة ملباراة إالقامة  ل صب   les(م
contractuels et les bénévoles ( دد املقميني ٕاىل ث وصل   900ح

رمس سنة  ب مقمي  ٔجرٔ 2022طب ىل  الوة  ة ،  ة املقاربة اجلديدة الرام
ٔطر  مج الطيب اجلهوي قصد تعزز حرية ا لرب ل  ٔم ٕاىل التفعيل ا
دم استقرار  ل اجلهة حلل مشلكة  شلك سهل ومرن دا الصحية 
لقطاع  شغيل اجلهوي  د ال ملناطق النائية والقروية، واع اصة  املهنيني، 

لتوظيف  ديدة  ت  ار الن م رب ٕا و وشجيع التعاقد مع الصحي، 
سرتاتيجية الوطنية  القطاع اخلاص ورشاء اخلدمات الصحية وتفعيل 
ٔوضاع  عي وحتسني  ج ىل توطيد السمل  اتية والعمل  ة امجلا لص
سوية العديد من امللفات املطلبية،  ىل  الل التوافق  ة، من  نيي الص

س  تفاق امخل ث توج ذ  ر  24ح ، حتت ٕارشاف السيد 2022فربا
ٔطر الطبية بتخويلهم الرمق  ي مكن من حتسني وضعية ا س احلكومة، ا رئ

ة يف  509ستداليل  دد من املمرضني من الرتق لك تعويضاته واستفادة 
ٔخطار املهنية لفائدة  ة، وٕاقرار الرفع من قمية التعويض عن ا ر الرتبة وا
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ة، وتعز يي الص ٔطر إالدارية وتق لهنوض ا ز مؤسسة احلسن الثاين 
ىل مواص احلوار  ة، مع االتفاق  عية ملوظفي قطاع الص ج ٔعامل 
نيي قطاع  خنراط التام والشامل للك  ٔخرى لضامن  حلل إالشاكالت ا

لتغطية الصحية ري املتعلق  ة يف الورش املليك الك   .الص
ىل خصوصية الق يد  ٔ ي يعد من ويف نفس السياق، مت الت طاع وا

ي  بة التحول ا ٔساسية لورش ٕاصالح املنظومة الصحية ملوا املركزات ا
ات اليت  ة ٕاىل الف نيي الص الل ٕاضافة  ، من  تعرفه هذه املنظومة ببالد

لوظيفة الصحية، مبوجب قانون  ٔسايس العام  لنظام ا ر  24ال ختضع  فربا
لو  1958 ٔسايس العام  ةمبثابة النظام ا   .ظيفة العموم

 امة الثالثة   :ا
سري الولوج  ستجيب النتظارات املغاربة يف ت ٔهيل العرض الصحي مبا  ت
شفائية والرفع من  س اذبية املؤسسات  دمات الطبية وتعزز  ل
لغ مايل سنوي يقدر مبليار درمه  ث سيخصص لهذه العملية م جودهتا، ح

ٔفق  ر معداته وجتهزي 2025يف  اته وحتسني ظروف ، بغرض تطو
ال  .ستق

ٔهيل  ام بت لسلطات الصحية هو الق سبة  ل يس اليوم  دي الرئ ٕان الت
ٔفضل املعايري ويف التاكمل بني  لمنظومة الصحية الوطنية، طبقا  قي  حق
رب  ات،  رتام مس العال ة ا س ٕاللزام ٔس ني العام واخلاص مع الت القطا

اية الصح  ب فرض املرور مبؤسسة الر ٔو طب ام  ب  ٔو من طب ٔولية  ية ا
ري  ض التاكليف  ملرىض وختف ال التكفل  ٓ ٔرسة، هبدف حتسني  ا
د املؤسسة الصحية، يتو ضامن حتسني  داث نظام اع الرضورية وٕا
مي مستقل  ات عن طريق ٕاجناز تق مسمتر جلودة وسالمة العال

ل لمؤسسات الصحية، انطالقا من مؤرشات ومعايري يمت حت ديدها من ق
ة لص   .الهيئة العليا 

ٔهيل  ٔن معلية كربى لت دة  1365، تتواصل يف هذا الش و
الف  ىل الصعيد الوطين، خصص لها  ٔولية  اية الصحية ا ملؤسسات الر

الل الفرتة ما بني  800مايل قدره  ، 2023و 2022مليون درمه يف السنة 
ة الٕ  ٔهيلهاكرتمجة فعلية اللزتام السلطات العموم   .صالح هذه املنظومة وت

عية اليت يمت  ج ة وامحلاية  ويف ٕاطار املزيانية السنوية لوزارة الص
مج العمل احلكويم،  ر ة ومتاشيا مع  ة السام لتوجهيات امللك تعديلها وفقا 
ٔهيل  ل تعزز وت ٔ برية من  رات مالية  رجمة اس ىل  ٔولوية  مت الرتكزي 

ا دات مالية تصل ٕاىل مشاريع الب  6ت التحتية واملعدات البيوطبية يف اع
ديد انطالقا من سنة  170مليار و داث سطر مزيانيايت  مليون درمه، وٕا
 service clé)(ميكن من ٕاجناح صفقات تطور وٕاجناز، املعروفة بـ  2022

en main ،une ligne budgétaire) ( ث مت حلد اليوم اصة به ح
داث  ل 4رجمة ٕا رب هذه املسطرة د ات  شف  réalisation clé)مس

en main).  

لعامل  ىل مسار موازي هيم تعزز العرض الصحي  ومت الرتكزي كذ 
ة  طط الوطين لتمنية الص رب تزنيل ا القروي واملناطق اجلبلية والنائية، 

ي هيم  دات  2880لوسط القروي ا انب و مؤسسة حصية، ٕاىل 
لع ددها الوالدة  سبة  423امل القروي اليت يبلغ  دة ب من مجموع  %79و

ىل املستوى الوطين دات    .الو
مج تقليص  ر الل  كام تبلور جمهود الوزارة يف هذا الصدد كذ من 

لعامل القروي واملناطق اجلبلية  عية  ج الية و ، 2022-2017الفوارق ا
ص سامه الوزارة يف املزيانية ا ي  ي مت وا صة لها مبقدار مليار درمه، وا

ىل ساكنة هذه املناطق، ٕاذ مشل  يد حصيلته إالجيابية  ٔ مليون  14ت
د يقطنون بـ  ة قروية 1066مستف   .جام

ديدة ف  ٔخرى يف اختاذ تدابري تنظميية  ة  ورشعت الوزارة من 
ات، الهدف مهنا حتسني ظروف  شف ملس الت  خيص مصاحل املستع

ال ادة هيلكة مس  استق ىل هذه املصاحل وتنظمي وٕا ن  الوافد
ه  ال والتوج ستق ادة تنظمي معلية  الت الطبية ف خيص ٕا املستع
ٔدوية واملستلزمات الطبية احليوية وتدعمي هذه املصاحل واملوارد  وتوفري ا
ٔهيل وجتهزي  ة وتوفري سيارات إالسعاف وت رشية وتعزز قدراهتا التكوي ال

لتجهزيات البيوطبية الرضوريةال  الت  ٔقسام املستع   .عرشات من 
ة وامحلاية  وتوج لك ذ ببلورة قرار مشرتك بني وزارة الص
الت الطبية ما  لية حول النقل الصحي وقانون املستع ا عية وا ج

شفائية س ل    .ق
داث خريطة حصية  داد ٕال ويف ٕاطار كذ تدعمي البعد اجلهوي وإال
ة وامحلاية  ر يف جماالت الص س ت  ٔولو ديد  سمح بت وية 
ة قصد تعزز العرض الصحي اجلهوي،  ىل مستوى لك  عية  ج
داد خمططاهتا اجلهوية  ٕ عية  ج ة وامحلاية  لص ت اجلهوية  ر قامت املد
ي مكن من توفري بنك من املشاريع الصحية  ات، اليشء ا لعرض العال

لوزارة وإالماكنيات يمت  مج العام  هتا مضن الرب ٔولو لتدرج طبقا  ٕاجنازها 
ة   .املتا

ططات اجلهوية لعرض  داد لك املشاريع وا هتاء من ٕا وقد مت 
ىل  لني يف اجلهة واملصادقة  شاريك مع خمتلف الفا ات يف ٕاطار   10العال

ات اليت يرت  لجن اجلهوية لعرض العال ٔسها والة اجلهة، ب مهنا من طرف ا
ني جلهة العيون بق ني م د مرشو ة- يو ة امحلراء ودر اللت يف  -الساق ف

  .طور املصادقة
لوزارة بتفويض بعض املهام إالدارية  كام قامت املصاحل املركزية 
ري املراكز  لوزارة وكذا ملد ت اجلهوية واملندوبيات إالقلميية  ر لمد

شفائية اجلهوية وا ث مت حتديد س مة من املمكن  39ٕالقلميية، ح
تدبريها من طرف املصاحل الالممركزة، مهنا تدبري ملفات حوادث الشغل، 
رش  صات اخلاصة، ومت كذ  ة، إالنذار والتوبيخ، الرتخ ٔدي ت الت العقو

ٔعامل املتعلقة  14/3160القرار رمق  ىل بعض ا املتعلق بتفويض إالمضاء 
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مترب  بتدبري املوارد ذ فاحت س رشية م   .2014ال
ىل ٕادراج تدابري حتفزيية  ٔيضا  ت الوزارة يف نفس السياق  كام ح
ىل  شجيع  ل ر اجلديد، وذ  س ثاق  لفائدة القطاع اخلاص مضن م

  .سمترار يف املناطق واجلهات اليت تعرف ضعفا يف العرض الصحي هبا

 امة الرابعة   :ا
رمقنة املنظو  دجمة تتعلق  ظومة معلوماتية م داث م رب ٕا مة الصحية 

ملنظومة  ٔساسية اخلاصة  لتجميع ومعاجلة واستغالل اكفة املعلومات ا
د يف طور  دت الوزارة يف هذا إالطار نظام معلوماتية تو ٔ الصحية، وقد 

ات اململكة  ة يف مجيع  ات املوز شف ىل مستوى مجيع املس ، 12التعممي 
ث متكن هذه ا ٔمهها ٕادارة املرىض، ح دة وظائف،  ٔنظمة من تغطية 

ات، صريورة الفواتري  شف ل الطيب، تدبري املواعيد، العالج يف املس الس
متون، نظام اختاذ القرار، مما سميكن من  لصناديق، ا الص  ست و
ات وجعل ختزن املعلومات  شف لمس ة  ت الوظيف حتديث وتقوية املكو

ة، املريضة الرسرية  ٔكرث موثوق هنا وتعمميها  ٔم هيا وت وإالدارية والوصول ٕا
ٕالضافة  ة والرقابة  د معلية املراق د املامرسات الصحية املهنية وتوح وتوح

ٔ املعروف  د املبد يعين ) l’identité du patient( (IUD4)بـ ٕاىل اع
)identifiant unique ( سهل الوصول ٕاىل صص للك مريض، مما س ا

ٔحناء اململكة، وسمح كذ الر ٔي اكن املريض يف لك  اية الصحية 
ي  لمريض، وا د حمسوب  ل طيب وا سقة لس ٕالدارة املشرتكة وامل

ة  .سيكون يف قلب نظام معلومات الص
ٔفق هناية سنة  ٓخر يف طور التعممي يف  د مرشوع  ، 2022كام يو

ٔساسية ا صصة ملؤسسات هيدف ٕاىل تطبيق ورش نظام املعلومات ا
اية الصحية املتخصصة ة العامة والر   .الص

صات  شغيل م ىل مرشوع  ، يتواصل العمل  انب لك ذ ٕاىل 
ٔنظمة  لربط بني ا ة  بني ) plateformes d’interopérabilité(توافق

ت وطنية،  دة بيا لوزارة مع قا ات التابعة  شف ٔنظمة املعلوماتية واملس ا
دارة ملف  ٕ الل املنصة الوطنية لتبادل واختاذ سمح  املريض املشرتك من 

ت الصحية، ٔن البيا ش ٔنظمة املعلومات  القرار  ة بني خمتلف  وشلك وا
ىل  ت  لبيا دة  لية هبدف الوصول ٕاىل رؤية مو شفى احلالية واملستق املس

  .املستوى الوطين
ن ٔم لمريض وت ل الطيب  ه بتحو وهتدف هذه املنصة ٕاىل حتسني الس

هتم الصحية  الل مشاركة بيا اية املواطنني من  ٔمني ر ٕاىل ملف رمقي وت
ه  ىل تن مع املؤسسات واملهنيني يف ٕاطار القوانني املعمول هبا، والقدرة 
ة محلاية  املواطنني حول مواضيع حصية حمددة وحتسني رقابة اجلهات احلكوم

ة العامة   .الص
لمنا درس اجلاحئة، حرضات شارن  لقد  السيدات والسادة املس

                                                 
4 Unique Identifier 

ابة ملرض فريوس  ست ود  ٔن ما يضعف  د"الكرام احملرتمني،  - وف
ات " 19 ىل شلك مو سمترار  ديد قامئا  شاره من  ويبقي هتديد ان

شلك  ات  لقا ىل ا ان العامل  تالية هو انعدام العدا يف حصول مجيع ب م
سور التلكفة ويف الوقت صف وم   .املناسب شامل وم

اسبا  ة ردا م لقاح ة لبلوغ السيادة ا ويف هذا إالطار، تعد الرؤية امللك
شلكه ظهور  ي  ىل اخلطر الطبيعي ا ات وكذا  لقا ىل خماطر ندرة ا
ورو  ة لقاح فريوس  ىل خط صنا لت بالد بقوة  ديدة، فقد د ٔوبئة 

ات مع الصني ىل ثالث اتفاق ع الرمسي  الل التوق ال امل  من  ٔمام 
ة من لقاح  5دمحم السادس نرصه هللا، مبدينة فاس ٕالنتاج  ماليني جر

د" رات بلغت " 19-وف س كتفاء  500شهر  مليون دوالر، لتعزز 
ات املضادة لـ لقا ايت يف جمال ا د"ا ق " 19-وف ٔخرى وحتق ات  وكذا لقا

لمملكة   .السيادة الصحية 
ال ا رٔس  س كام  ر  27مل دمحم السادس نرصه هللا، يوم امخل ينا

ات  لقا ٔشغال اجناز مصنع لتصنيع ا ن حفل ٕاطالق  سل قلمي ب ٕ املنرصم 
د"املضادة لـ ة " 19-وف لقاح ٔمني السيادة ا ٔخرى، قصد ت ات  ولقا

دة الصناعية يف ٕاطار  ة، وتندرج هذه الو موع القارة إالفريق لمملكة و
ذ رؤية ة ٕاىل جعل اململكة قطبا  تنف ال امل الرام ة، رؤية  ملك

ٔمني  ىل ت ا والعامل، قادرا  ىل صعيد ٕافريق ا ال حميد عنه  ولوج ك بيو
الل ٕادماج  ىل املديني القصري والطويل، من  لقارة  ات الصحية  يا ح
ات  البحث الصيدالين والتطور الرسري وتصنيع وسويق املنتو

  .ذات الرضورة الكربى البيوصيدلية
ست  ذ مدة ل عية م ج ة وامحلاية  هذا، وتنكب وزارة الص
ىل دراسة إالشاكليات املرتبطة كذ بصمود املنظومة الصحية  لقصرية 

)la résilience de système de santé ( مبا يف ذ التداعيات الناجتة
ىل اخ  ٔزمات  ة والكوارث ولك ا   .الفهاعن التغريات املناخ

د بعيد بورش  ٔن مصود املنظومة الصحية رهني ٕاىل  وميكن القول 
ل  رشي والتمنية املستدامة وظهور ج منية الرٔسامل ال اصة  ا،  ٕاصال
ا  سان يف صلب اه ديد من اخلدمات الصحية املندجمة، واليت تضع إال

ملواد الصحية يف الزمان واملاكن   .وكذا الزتود 
 ٔ ولو وتطور كام حيتاج ا ال التك بتاكر يف ا لرضورة ٕاىل  مر 

ٔنظمة مستدامة  ناءات والزتود، فضال عن  ق البحث وحتديث سلس 
دام املعطيات   .لجميع واست

شلك  ق هذا الصمود بدون العمل  ، فٕانه ال ميكن حتق ومع لك ذ
ملمتلاكت املش ليه  ٔو ما يصطلح  ىل الصمود امجلاعي  رتكة من موازي 

ة  شاء ب سجمة وٕا داد سياسات وطنية م ث الغاية يه ٕا ة، ح ل الص ٔ
ٔمن الصحي الوطين   .مؤسساتية مواتية لضامن ا

اطر  دارة ا ٕ ٔمر كذ بتحيني الرتسانة القانونية املتعلقة  كام يتعلق ا
احئة  لصة من  روس املست ىل ضوء ا د"الصحية،  ، وجيب "19-وف
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 ٔ عددة تقدمي ىل سياسات ا ات وختصصات م من الصحي واليت هتم قطا
و  ٔسس وسالمة ا ىل  ارات معلية ومستدامة هتدف ٕاىل احلفاظ  خ
ٔكرث  ات ا ة، وضامن حامية الف ٔو حممتل من  قي  ٔي هتديد حق ضد 
غي  ي ي ٔمر ا سان، ا لمعايري الكونية حلقوق إال م  رتام  هشاشة، يف ا

ة يف  د املقومات معه وضع الص ٔ عتبارها  ة،  قلب السياسات العموم
ساين ٔمن إال ز ا د راك ٔ ٔمن الصحي  لتمنية املستدامة وا ٔساسية    .ا

ممك ىل اه   .شكرا 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة  :السيد رئ
شيط وقائع هت ىل املسامهة القمية يف ت ر احملرتم،  ه شكرا، السيد الوز
ائية ست   .اجللسة، كام يف احملطات السابقة لهذا املرشوع ذي احلساسية 

ري  ٔستاذ فؤاد قد س ا لسيد الرئ ٔتقدم  ٔغتمن الفرصة كذ  و
ٔطر اليت  لجنة وا ٔعضاء ا هتاين وكذا لاكفة السيدات والسادة  خبالص ا

ٔفىض ٕاىل ٕاجناح مرشوع  ي  ٔداء املمتزي ا ىل ا هبم،  معل اشتغلت جبا
ة، رمغ  لجنة املؤق رت  -ا ه اخلاصة يف هذه  - كام ذ يف البداية حساس
ة اليت جنتازها   .الظرف

ىل املسامهة لجميع    .شكرا 
ٔسئ  لسة ا ارشة بعد  ٔننا سنكون مساء هذا اليوم م ر ب ٔذ و
ة  مي السياسات العموم د مع اجللسة السنوية ملناقشة وتق ىل مو الشفهية 

لش    .باباملرتبطة 

  .رفعت اجللسة

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

وبة لرئاسة اجللسة: امللحق الت املسلمة مك   .املدا

دة والتعادلية) 1 لو ستقاليل   :مدا الفريق 

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شارن،   السيدات والسادة املس
ٔن  دة والتعادلية رشفين  لو ستقاليل  مس الفريق  ٔتناول اللكمة 

ايت يف موضوع ل لتعزز: "ملناقشة التقرر املوضو ٔمن الصحي مكد  ا
، " مقومات السيادة الوطنية لجنة املعينة  دته مشكورة ا ٔ ي  ا

ٔن  لش م  اله سمة  ىل هذا املوضوع يف ظروف م شتغال  ث مت  ح
احئة  خصوصا ،الصحي د"يف ظل ما فرضته  ة " 19-وف ا روز  من 

ٔمن الصحى   .جممتعية ٕاىل ا
ي يمن عن حس  ،بداية ٔشيد هبذا العمل الرصني ا ٔن  امسحوا يل 

دة ومؤهالت حتليلية موضوعية،  ة وا رشاف وطين صادق وقدرات اس

ٔو  ٔه  لفضل  رتاف  ب  ئنا لهذه املؤسسة، ومن  ن خر  د جتعلنا نف
اتية،  لجنة املوضو ٔعضاء ا لسيدات والسادة  نان  م ري  ك ٔتقدم  ٔن 
ٔة  ٔطر ٕادارية كف ىل جتميع وحتليل معطيات هذا التقرر، مبعية  اليت سهرت 
ٔهداف، دجمت بني  رزة ا د مهنجية واحضة املعامل  رب اع لس، 

لقاءات املبارشة مع املعنيني ٔاكدميي وا ، والندوات البحث العلمي وا
ج تقررا يعترب مسامهة قمية يف الورش املليك السايم  لقاءات العلمية، لت وا
ىل مرشوع القانون  ملصادقة  لقطاع الصحي املتوج  هنوض  اعي ٕاىل ا ا

ع  06.22إالطار رمق  ٓخر اج ملنظومة الصحية الوطنية يف  املتعلق 
ٔربعاء  اللته يوم ا رٔسه    .اجلاري يوليوز 13وزاري 

ٔاكدمييني واملؤسساتيني مع دعوات  لني ا اوب خمتلف الفا شيد بت كام 
ا  سهيا مؤسس ك ٔمهية اليت  لس مما يبني ا   .خمتلف الرشاكء ىا

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شارن،   السيدات والسادة املس
ٔسا ة من احلقوق ا ون احلق يف الص سية ال خيتلف اثنان يف 

ة  ظمة الص ولية، وخصوصا يف دستور م كفلها املواثيق ا سان اليت  لٕال
سان الن العاملي حلقوق إال   .العاملية وإال

ه ٕاليه  ،هذا عية، ما ف ي ٔولوية جممتعية واج ٔن الصحي  ويعترب الش
اسبات دة م ة يف  ته السام   .صاحب اجلال امل دمحم السادس يف خطا

س   ،السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شارن،   السيدات والسادة املس
، نظرا  ا ال هناية  ٔن الصحي موضو الالت الش يبقى احلديث عن اخ
ث ميكن الوقوف  وية وموضوعية، ح راهات ب ملا تعرفه هذه املنظومة من ا

ة ىل هذه االٕ  راهات يف لك جوانب املنظومة الصحية، بدءا بضعف الب
ىل التحتية و  ٓت الطبية  ش ري العادل لهاته امل التجهزيات الطبية، والتوزيع 

ٔطر الطبية وشبه الطبية، وضعف املؤرشات  ،املستوى الوطين وكذ ا
ٔرقام املندوبية  شري  ات، ٕاذ  ٔطري الصحي والولوج ٕاىل العال لت املتعلقة 
ٔطري ث مؤرش الت ن بني اجلهات من ح لتخطيط ٕاىل وجود تبا ة   السام

ار  ىل مستوى حمور ا سجيل متركز العرض الصحي  الصحي، كام مت 
يطرة، و هو ما يفرسه غياب خريطة حصية تغطي خمتلف  -البيضاء الق

ت معيقة يف الولوج  ات الرتابية، وكذا وجود تفاو ات اكفة امجلا اج
صادي واجلغرايف، ويه  ق عي والثقايف، و ج لعالج حسب املستوى 

دم لكها ن  ث العرض و ٔداء ومردودية النظام الصحي من ح تاجئ حملدودية 
لمواطنني ات الصحية اجلديدة  فه مع احلاج   .ك

لقطاع  ددها  متزي بنقص يف  ي  رشية ا ٕالضافة ٕاىل واقع املوارد ال
رشي  لرٔسامل ال ذاب وحتفزيي  ث يعاين من غياب نظام  الصحي ح
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ل القطاع العمويم، حفسب وز اوز دا ٔطباء ال تت سبة ا ة ف ارة الص
يني % 12لوسط القروي  ني تبلغ % 19وسبة املمرضني والتق يف 

ية وإالدارية  ٔطر التق ٔطر % 2سبة ا دد ا شلك  مل  فقط، ويف ا
سبة  لعامل القروي  ٔصل  6519، %14الطبية وشبه الطبية  من 

40.263.  
ة من  ،ٕالضافة ٕاىل ما سبق شوب هناك مجمو راهات املادية اليت  إال

ٔمهها   :هذا القطاع، ولعل 
  ضعف مزيانية القطاع الصحي؛ -
ٔرس حبيث الزالت تصل  - ىل ا ارتفاع عبء النفقات الصحية 

  من إالنفاق الصحي؛ 50.7%
ال الطيب - ر القطاع اخلاص يف ا ليات لتحفزي اس   .غياب 

ٔو ويعاين املغرب حبدة من ٕاشاكلية جهرة املوا رشية ٕاىل اخلارج  رد ال
اروا الهجرة  ن اخ ٔطباء ا دد ا ة، فقد ارتفع  مغادرة الوظيفة العموم

ب 7000حوايل (ومغادرة البالد  رشية الصحية )طب متركز املوارد ال ، كام 
ٔسنان  ٔطباء ا سبة  ل لقطاع احلر % 90(لقطاع الصحي احلر 

  ).ملغرب
اذبية القطاع رات القطاع اخلاص،  ويعترب غياب  الصحي الس

ال الصحي،  وضعف الرشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص يف ا
زة واملعدات الطبية، وتفاوت جحم إالنفاق اجلهوي يف  ٔ ٔسعار ا وارتفاع 
ه  ٔسباب اليت حتد من تطور العرض الصحي يف و ال الصحي، من ا ا

  .ات اململكةمجيع املواطنات واملواطنني جبميع 

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شارن،   السيدات والسادة املس
من الصحي مل  ٔ يس ل ي هو املنطلق الرئ ٔن الصحي ا ٕان ٕاصالح الش
كون  ٔن  لينا  ٔصبح لزاما  نتقاد فقط، بل  شخيص و يعد حيتاج ٕاىل ال

طلقه يف جتويد العرض الصحي الوطين خرطني لك من م مما ال شك و  ،م
ت يف  ٔولو ٔوىل ا ٔطقم الطبية وشبه الطبية يعد من  ٔن العناية  ه  ف
رشية  ٔن تدبري املوارد ال ٕاجناح ورش ٕاصالح املنظومة الصحية، فلكنا يعمل 
س مجليع التحوالت الهيلكية اليت  شلك احملور الرئ لقطاع الصحي 

خنراط يف  هذا الورش املليك ستعرفها املنظومة الصحية الوطنية، هبدف 
اري عن  ٔمني إالج ن من الت د رة املستف ي يعترب توسيع دا متعي، وا ا
لتني رفع  ني املق الل السن ستوجب  زه، وهو ما  رز راك ٔ املرض من 
ٔو من  ث العدد  رشية من ح ت املتعلقة بتعزز املوارد ال د ة من الت مجمو

اة العدا ا ث املؤهالت، مع مرا الية يف توزيع هذه املوارد، ومما ح
ارشة  الل م ٔىت ٕاال من  ت، لن يت د ابة لهذه الت ست ٔن  ه  الشك ف
لهيا الوزارة  ات الهيلكية املمتث يف احملاور اليت تعمل  ة من إالصال مجمو

  :ويه
دد خرجيي املعاهد التابعة : ٔوال رب الرفع من  ظومة التكون،  ٔهيل م ت

ة، الية يف  الوزارة الص ت اجلهوية وا هبدف سد اخلصاص وتقليص التفاو
لعالج ق املساواة يف الولوج  رشية لتحق   .املوارد ال

ني العام  سيق والرشاكة بني القطا ٔن الرفع من مستوى الت كام 
ح ٕاماكنيات هائ يف جتويد هذه املنظومة  واخلاص يف جمال التكون، ت

ة؛   بقطاع الص
ل : نيا سيط ورمقنة املساطر املتعلقة بتدبري املوارد تعزز  يات ت

دات  ة بني الو ادة النظر يف العالقات الهرم ٔنه ٕا ي من ش رشية، وا ال
هنا لتبادل  ٔفقي والعمودي ب سيق ا ة الت رب الرفع من در إالدارية، وذ 
شلك سلس وسلمي، دون االتباع اجلامد لٕالجراءات واملساطر؛   املعلومات 

رب مواص تفعيل : لثا رشية،  لموارد ال تدعمي التدبري اجلهوي 
اما مع ورش اجلهوية  س لمصاحل الالممركزة ا الترصفات إالدارية املفوضة 

امئه د د ٔ ثاق الالمتركز إالداري  شلك م ي  لمملكة، وا   .املتقدمة 

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شارن،   السيدات والسادة املس
ٔساسية  ت ا د املكو ٔ شلك نظام التغطية الصحية الطبية 
ٓزر والعدا  عية، الهادف ٕاىل جتسيد قمي الت ج لسياسة التمنية 
عية  ج دة  ادئ املسا اكفؤ الفرص، والعمل بتعممي م عية و ج
ات احملرومة  ٔمام الف سري الولوج  ن، وت والتضامن الوطين لفائدة املعوز

ات لالس  يق الف ىل قدم املساواة مع  تفادة من اخلدمات الصحية، 
عية   .ج

ارية حبلول هناية سنة  ، من 2022ويعترب تعممي التغطية الصحية إالج
عية ٕاذ سميكن  ج ٔمه مركزات ورش امحلاية  د  22بني  مليون مستف

ي يغطي  اري عن املرض، ا ٔمني إالج ستفادة من الت ٕاضايف من 
شفاء، مما يتطلب حاكمة حصية وتدبريا  س ٔدوية و اكليف العالج وا
ة املسرية بطريقة  ات العموم شف عقالنيا ينطلق من تعزز حاكمة املس
ختاذ القرار الصحي، مع  ، وتفعيل اجلهوية والالمتركز ف يتعلق  مستق
ب العام،  ٔو الطب ٔرسة  ب ا الل دمع طب وضع خريطة حصية من 

ٔصبحت والرت  ىل تطور البىن التحتية وحتديث التجهزيات الطبية  كزي 
ة   .رضورة مل

ملغرب ذات راهنية  ال الصحي  انب هذا وذاك تعد رمقنة ا ٕاىل 
دة املعطيات  صطناعي واستغالل قا اكء  ور ا س  ٔس ٔفق الت يف 

ال الطيب" Big Data"العامة  داث امللف الطيب املرمقن  ،يف ا وٕا
سامه ال حما يف تطور نظام املعلومات الصحية اخل ملرىض، مما س اص 

ري  ٔمراض السارية و ع املنتظم ل الت الوطنية واجلهوية لضامن الت والس



شارن  ريلدورة  –مداوالت جملس املس ٔ 2022  

27 

ة 19  )2022 يوليوز 19( 1443 ذو احل

ات وتوفري  ٔسباب الوف ٔرضار اجلسدية حلوادث السري و السارية وا
ٔهداف التمنية املستدامة   .املؤرشات املتعلقة ب

س،   السيد الرئ
  ات والسادة الوزراء،السيد

شارن،   السيدات والسادة املس
، ويبقى  لمسامهة يف تطور املنظومة الصحية لبالد اتنا  هذه اقرتا

ملصادقة وٕاخراج القانون إالطار رمق  ملنظومة  06.22إالرساع  املتعلق 
ضياته  رشيعات الصحية مع مق زي الوجود ومالءمة ال الصحية الوطنية ٕاىل 

لزتام نا اليوم و ٔمه حتد يوا عية  ج   .خبطوات تعممي امحلاية 
ىل اجلهد احملرتم  ،ويف اخلتام اتية  لجنة املوضو ٔعضاء  دد شكري  ٔ

ح لنا هاته املناقشة ٔ ي بذلوه مما    .واملعترب ا
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته  .والسالم 

لشغلمدا ) 2 ميقراطية  ة الكونفدرالية ا   :مجمو
ادة ٕان  يضمن وطنيا حوارا الوطنية يتطلب بناء املنظومة الصحية ٕا

اوز امجلاعية املشاركة ٔهداف لت ة ا خنراط الوظيف  معلية يف لمنظومة، و
منوذج ٕاجناز متعي، الصحي ا ٔهنا من واليت ا لبنات تضع ٔن ش ٔساسية ا  ا

ة يف احلق لتفعيل ي الص ليه ا ولية، املواثيق تنص   ضامن يف وسامه ا
ٔمن ٔمهيهتم وشعرمه مع املواطنني ديدة لعالقة وتؤسس الصحي، ا  يف ب

 .املنظومة
ة يف نعتقد إالطار، هذا ويف مو ادة رضورة لشغل الكونفدرالية ا  ٕا

ه مرشوع ة يف احلق توج  :ٕاسرتاتيجية جماالت ٔربع اجتاه يف املواطنة الص
ح لني رشك وطين حوار ٔوال، ف عيني السياسيني الفا ج  و
صاديني ق  قمي حول وطين توافق رشوط لتوفري والعلميني، واملدنيني و

وسطة وبعيدة حصية سياسة بناء ومركزات ربط املدى م  املسؤولية و
 الوطنية؛ حول احلا الصحية السنوي الوطين لتقرر وتتوج حملاسبة،

ات وية حصية سياسة نيا، تصممي رامج  ىل تقوم واسعة، بصالح
دمات ة و شفائية وب ٔوضاع مالمئة اس ئية ل ات الو ة  واحلاج العالج

الية واخلصوصيات ة ا ة واجلغراف  اجلهة؛ يف لساكنة والثقاف
دمة لثا، اعتبار ة  ة الص اك ادل بعمق معوم عيا وم رابيا اج  و

ا ٔمني إاللتقا املواطنني، مجيع بني وولوج  بني والهيلكي املوضوعي ءوت
عية املؤسسات وسياسة الصحية املؤسسات سياسية ٔمني ج  حصي وت

عي لتواصل سياسة وهنج شامل، معويم اليم والرتبوي ج  خلدمة وإال
 الصحية؛ املعرفة حقوق

بة املالية املوارد لتعزز توقعية سياسة رابعا، تصممي  املوارد منية ملوا
رشية ا،و  كام ال ات خريطة وتطور نو  الطبية واملعارف الصحية احلاج

متريضية ية والعلمية والتدبريية وا ة، والتق ولوج ادة والتك  يف النظر وٕا
شمل املسمتر التكون سياسة ساوي ل  ىل العمل مع الصحية املهن لك ل

ادة ات املهنية عقالين توزيع ٕا بني  لتدبري املشرتك وفق رؤية لصالح
ة لوظيفة نظام وتصممي املهنية، احلساسيات ملف  تعزز الصحية، العموم

ٔعامل لتمنية القطاعية السياسة وتطور عية ا ة ين لفائدة ج  .الص
االت هذه اكمل ٕان لها إالسرتاتيجية ا هتا الرتييب وتدا  والتقائ

ر يف متكن املوضوعية، ادة من تقد ه ٕا مج توج  يف احلق ةلتمني العمل ر
ة املواطنة د يف الص ٔساسية احملاور ٔ  :التالية ا

ة يف حلق يتعلق قانون مرشوع - 1   املريض؛ وحقوق املواطنة الص
ة لوظيفة يتعلق قانون مرشوع  - 2  املهنيني؛ وحقوق الصحية العموم
ادة - 3 دمات التنظميية الهيلكة ٕا  الصحية؛ ل
عي والتعاقد احلاكمة نظام تطور  - 4  :رب ج

لس تفعيل • شاري الوطين ا ة؛ س  لص
ور تفعيل • شاري ا لس س صادي لم عي ق ج  و

ال يف واملؤسسات املعنية  الصحي؛ ا
عي احلوار تفعيل • ٔسسته القطاعي ج ت مع وم ٔكرث النقا  ا

داث و و متثيلية وطنيا  واملتابعة؛ لتحضري دامئة جلان وٕا
املندوبيات  مستوى ىل املسؤولية جمال يف احلاكمة هنجيةم  ٕاقرار •

ت اجلهوية ر ات واملد شف  ىل تقوم املركزية، واملصاحل واملس
ادىء  التنظميية لهيلكية معيقة ومراجعة والكفاءة املساواة م
 لٕالندماج مكس الصحي لقطاع وإالقلميية واجلهوية املركزية

ادة العقالين،  مهنجية ٕاقرار الل من الصحية رٔةلم عتبار وٕا
عي النوع متيزي ج شمل وا ت خمتلف إالجيايب   املهنية املستو

عية؛  وإالج
ريا • ٔ اكفة  ىل الصحية اخلدمات ورمقنة الصحية املعرفة ٕانتاج ،و

ت وبناء دة املستو ت قا  الرمقية واملنصات الصحية البيا
دمات اد والصيدلية، الصحية ل  املعلومايت النظام هيلكة ةوٕا

شمل ٔطراف جبميع واملتص الصحية، املوارد لك ل  املعنية ا
ٔمني مكرشوع مشويل عية وامحلاية الصحي لت امة ج  وكد

ادة ٔساسية و مفهوم بناء ٕال عية ا  .ج

عيمدا ) 3 ج ميقراطي  ستوري ا ة ا  :مجمو

﷽ 
س،السي   د الرئ

  ن،والسيدات والسادة الوزراء احملرتم
شارن احملرتم   ن،والسيدات والسادة املس

لس  عي مب ج ميقراطي  ستوري ا ة ا مس مجمو ل  لتد رشف  ٔ
ٔحاكم الفصل  شارن، معال ب ستور واملواد من  70املس ٕاىل  308من ا

لس املوقر 316 يل لهذا ا ا   .من النظام ا
لغة هذه اجل  ىل قضية  سليط الضوء  اسبة ل شلك م لسة اليوم 
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ٔوىل لتعزز مقومات  عتباره لبنة  ٔمن الصحي ببال  ٔمهية تتعلق  ا
  .السيادة الوطنية

يس صبغة دستورية، كام يعترب  ك لمواطنني  ٔمن الصحي  ٔن ا لام 
لبالد، انطالقا من ال  سرتاتيجي  ٔمن  ق ا ٔساسيا يف حتق ه عنرصا  تو

ٔمهيته يف خمتلف املناسبات ي ما ف يؤكد    .املليك السايم ا

  حرضات السيدات والسادة،
ة، تعكس  اتية املؤق ات العمل املوضو يار مواضيع مجمو ة اخ ٕان جنا
ة اليت يعاين مهنا املواطن  ق لمشالك احلق لس  ع ا شلك واحض مدى ت

ل شاري ا هنوض املغريب، وكذا عزمية وٕارادة مس ل التفعيل وا ٔ س من 
مي  ب ستورية يف تق ٔدوارمه ا صاصاهتم و خ م  لية الرقابة الربملانية، والزتا

ستور  سمتد مرجعيته من ا ٔن موضوع اليوم  ة، كام  السياسة العموم
ضيات الفصل  ٔنه 31املغريب الس مق ىل  ي ينص  ه وا   :م

ة وامجلا" و واملؤسسات العموم ىل تعبئة لك تعمل ا ات الرتابية 
ىل قدم  ٔسباب استفادة املواطنات واملواطنني،  سري  ة، لت الوسائل املتا

  ".العالج والعناية الصحية: املساواة، من احلق يف
ل ٕاصالح املنظومة  ٔنه ستظل خمتلف مدا اء يف التقرر  وكام 

ة م  تغاها دون بلورهتا يف سياسة معوم ق م اجزة عن حتق دجمة الصحية 
ات  ديد احلاج قة لت دانية دق لزمن احلكويم، تنطلق من دراسات م رة  ا

وية مال ٔجوبة  ة مئحسب اجلهات، وتقدم  ة لها، وتوفري موارد مالية اكف
الل  ت املالية، وذ من  ة مبعاد التواز متويلها دون رهن مالية الص

متويالت الرضورية  ٕارشاك اجلهات يف بلورة احللول املقدمة، والبحث عن ا
لسياسة الصحية راعي مقاربة التوطني اجلهوي    .شلك 

ٔلقاه السيد الاكتب العام لوزارة  ي  ٔكده كذ العرض ا ي  اليشء ا
لس  رايس املنعقد مب لقاء ا الل ا عية،  ج ة وامحلاية  الص

شارن حول موضوع  ات "املس ملغرب بني س العال متويل الصحي  ا
ٔداءو  زميات ا اك ه الاكتب العام 2022يونيو  22بتارخي  "م ي اعترب ف ، وا

ىل اخنراط اكفة  ٔن ٕاجناح مشاريع ٕاصالح املنظومة الصحية تتوقف 
متع املدين ات الرتابية وا ة وامجلا ات احلكوم   .القطا

ٔنه جيب جعل اجلهوية املتقدمة ٔ كام  اء يف التقرر  ستحرض كذ ما 
ال لتح  شخيص مد الل  الية، من  ق العدا ا لها ق و و املشالك 

، الية عن  و ت ا الل تقليص التفاو ة من  وضامن الولوج ٕاىل الص
ة رات العموم س   .طرق 

ات الرتابية يف إ ف ،ويف نفس السياق ن مجموعتنا تدعو ٕاىل ٕارشاك امجلا
ٔسايس  عتبارها رشيك  انطالقا من دستور ٕاصالح املنظومة الصحية 

ح هذه  ،2011 ث م ات الرتابية ح مجلا لقوانني التنظميية املتعلقة  مرورا 
ال الصحي عن  و يف ا هنا وبني ا صاصات مشرتكة ب رية ممارسة اخ ٔ ا

صاص يبقى مشرتك وال ميكن ممارسته ٕاال  ،طريق التعاقد خ ٔن هذا  ٕاال 

و   .شلك تعاقدي مع ا
ٔنه و ات املندوبيات ٕاال  ٔن صالح لرمغ من وجود ٕاطار قانوين ٕاال 

متتع  ات الرتابية اليت  ة تبقى حمدودة مقارنة مع امجلا لص إالقلميية 
ستقالل املايل وإالداري يف ٕاطار الالمركزية،  عتبارية و لشخصية 
ث  قي، ح ركزي حق قدمة دون ال  وية م ث ال ميكن احلديث عن  ح

لمركزبيات إالقلميية تضطر املندو  عية اىل الرجوع  ج اية  ة والر  ،لص
ع ا ،)الوزارة( ل توق ٔ صاص مشرتك من  ات اخلاصة مبامرسة اخ التفاق

ات الرتابية مجلا ربطها  هنوض هبذا  ،واليت  ا ما ا ي يعرقل نو اليشء ا
ال الصحي رابية يف ا دا  ق  ىل املستوى الرتايب و حتق   .القطاع 

قدمت احلكومة يف وقت سابق مضن تصورها  ،ويف هذا إالطار
ة من هيئات احلاكمة اجلديدة واليت من  ٕالصالح املنظومة الصحية مجمو

ة الصحية اجلهوية مو هنا ا ه : ب ث تتو اليا، ح عكس ما هو معمول به 
شفايئ اجلامعي  س وية يقودها املركز  ات حصية  لق مجمو احلكومة ٕاىل 

سجم مع  لك رات وفق معايري ت س ه  متكن من توج ة، حىت 
ات اجلهوية املتقدمة   .تو

مثن هذا املقرتح  ة  حن مكجمو ٔن تعوض احلكومة مقرتح إ ف متىن  ٔنه  ال 
ة الصحية اجلهوية" مو ة الصحية االٕ "بـ " ا مو ، مع دراسة "قلمييةا

دد ساك ن لك ٕاقلمي وكذا التجهزيات ٕاماكنية توزيع مزيانية التجهزي حبسب 
سبة لتوزيع  ل دة، كام هو احلال  ىل  د  ة التحتية للك وا املتوفرة والب
 ٔ ىس تفعيل املبد ٔن ن ات الرتابية، دون  ىل القمية املضافة بني امجلا الرضيبة 

حملاسبة ستوري ربط املسؤولية    .ا

س،   السيد الرئ
ة لعمل اجلبار  ،رصا ة ٔود التنويه  اتية املؤق ة العمل املوضو مو

رئاسة  ل لتعزز مقومات السيادة الوطنية  ٔمن الصحي مكد حول ا
اجلت مجيع اجلوانب املتعلق شار احملرتم فؤاد قادري واليت  هبذا  ةاملس

اء  ٔن التقرر املنجز يف هذا الباب  شارية، كام  املوضوع وفق مقاربة 
اما، وبطبيعة احلال فهو  ةشامال و لمجمو اد  واصل و   .نتاج لعمل م

  حرضات السيدات والسادة،
ٔعضاهئا  ،ٔكتفي هبذا القدر لك  لجنة،  س ا لسيد رئ دد التنويه  ٔ و

لس  لم ٔمانة العامة  لس و ب ا لس ومك رئاسة ا ٔيضا  ٔنوه  ٔطرها و و
لجنة ٔمورية ا ن سهلوا م لس ا ٔطر ا   .و

ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

شارة السيدة  )4 لويمدا املس   :لبىن 
 مس هللا الرمحن الرحمي

س احملرتم  ،السيد الرئ
ر احملرم  ،السيد الوز

شارون احملرتمون  ،السيدات والسادة املس
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ملغرب يف ٕاطار  لشغل  حتاد الوطين  مس  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
صصة ملناقشة تقرر هذه اجل  ستورية ا اتية لسة ا ة املوضو لمجمو

لس لم يل  ا ضيات النظام ا ٔمن الصحي طبقا ملق   .املتعلقة 
بت  ٔطر إالدارية اليت وا لجنة وا اللها بعمل ا اسبة ننوه من  ويه م

ستطالعية ادرة لتحفزي هؤالء  ،معنا خمتلف  ٔدعو ٕاىل م ٔ بدوري  و
ٔطر ا خر هبما   .ن نف

ر احملرتم،   السيد الوز
ي فرض  د، ا ورو املست ء  شار و ني ان ل سن لقد عرف العامل ق
ء، ومن بني  د من تفيش هذا الو ل ول اختاذ ٕاجراءات وتدابري  ىل لك ا
عي ويف  ج الط  خ ع التنقل و الق احلدود وم هذه إالجراءات ٕا

ريها من إالجرا ن العمل و ىل ٔما ءات، وهو ما اكن  تداعيات قاسية 
عية ج صادية و ق   .احلياة 

ء ول الرائدة  ،ويف خضم الرصاع مع هذا الو دمت املنافسة بني ا اح
ة  ول النام لقت ا ٔ ي  ل ٕانتاج لقاح فعال ضده، يف الوقت ا ٔ من 
ة هذا  ل موا ٔ ت ٕاماكنياهتا املتواضعة من  ىل نفسها وعب احلدود 

  .الفريوس يف انتظار ٕاجياد لقاح فعال
ىل مفهوم  ديد  سليط الضوء من  ادت اجلاحئة  ٔ ٔمن "لقد  ا

يف "الصحي ىل ٕاماكنيات حصية حممكة عرفت  ول اليت تتوفر  ، فا
شاط  ٔزمة، وحىت إالجراءات اليت اختذهتا مل تعد متاما من ال تتعامل مع ا

ول اليت دت معظم ا ني و صادي، يف  نفسها يف  ق ٔ لعامل الثالث  متي  ت
عية صادية واج ادة اق   .ٔزمة 

، حفظه  ال امل يف هذا السياق، اختذت بالد بتوجهيات من 
ٔوىل  لمغارية  ٔمن الصحي  ة من إالجراءات والتدابري وجعلت ا هللا، مجمو

ت ٔولو   .ا
الل الرفع من مزيانية الص ٔساس من  ىل هذه إالجراءات  ة وتت

ٔخص  ات، و لقا ة  ول املنت دي ا وتعممي التغطية الصحية وولوج 
لقاح املضاد  ٔن ا ش رة تعاون  ث وقعت بالد مذ وفارم، ح لقاح س

د"ـل لصني " 19-وف ة الصيدلية الوطنية  مو و املغربية وا بني ا
وفارم، وهو اس ه بس ل تع 500 ـرا قدرت لكف ٔ زز مليون دوالر من 

ىل اخلارج  د  ع اطر الصحية و لمملكة وموامجة ا ايت  كتفاء ا
ول  لقاح لبايق ا ر ا والتقلبات السياسية، فضال عن ٕاماكنية تصد

ة   .إالفريق
شارن،  لس املس ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  ومن هنا، فٕاننا يف 

ملنظومة الصحية هنوض  ٔمهية ا ىل  ئنا نؤكد  شارية من  ما ف وفق مقاربة 
رشية ل تعبئة خمتلف املوارد املادية وال ٔ.  

لهنوض  ة  ل املمك رمك خبصوص املدا ال مع مذ ويف هذا إالطار، وتفا
  :ملنظومة الصحية نقرتح ما ييل

رشية: ٔوال   املوارد ال
ٔي قطاع ل  برية دا ٔمهية  رشية  يس املوارد ال وقد جتىل ذ . ك

ال متريضية شلك واحض  ٔطر الطبية وا ل اجلاحئة، فقد سامهت خمتلف ا
ري  ة اجلاحئة، وخففت امن تداعياهتا رمغ الضغط الك ية يف موا والتق

ت يس ٕالصالح املنظومة الصحية . وضعف إالماك ل الرئ ، فٕان املد و
رشي وحتفزيه لعنرص ال عتناء  رب    .مير 

ٔرقام الرمسية عن مغادرة شفت ا ب سنو لبالد 300 فقد   ،طب
ه  ي تعاين م بري وخميف، الس يف ظل اخلصاص احلاد ا وهو رمق 

نا الصحية ظوم   .م
ٔطباء،  رشية، سواء ا دة يف املوارد ال لتايل، ندعو ٕاىل رضورة الز و

ٔو ٔطر إالدارية املتخصصة يف  ٔو املمرضني  ة، فضال عن ا يي الص تق
دة ة والز ة العموم ة هذا  الص ٔفواج مؤسسات التكون ملوا دد  يف 

  .اخلصاص
  :كام ندعو ٕاىل رضورة

  رشية بني اجلهات و ني الوسط بمعاجلة سوء توزيع املوارد ال
  القروي واحلرضي؛

   ات ة مجليع ف ة يينٕاقرار حتفزيات مادية ومعنوية اكف  الص
ملهام املنوطة هبم؛ ام  ىل الق شجيعهم    ل

  ىل ٕالغاء مج متيزي بني العمل  ٔنواع ا ة يف احلقوق  يين يع  الص
ات   ؛والواج

   د مجيع ستف ٔن  ىل  ة من التكون املستقر؛نييالعمل     الص
  ملناطق اسبة لتقدمي اخلدمات الصحية  لول م ىل ٕاجياد  العمل 

ٔطر الصحية  زويدها  زويدها دول املناطق الصعبة (الصعب 
رشية من مرفقات دو  نتقالية لوزارة ملوارد ال رية احلركة 

ة   ؛)الص
  ستجيب ب رسيع ال تزنيل مضامني قانون الوظيفة الصحية مبا 

ة ويقر خصوصية القطاع؛ يين لتطلعات    الص
 ن ني العام ييٕاصدار نصوص تنظميية لعمل  ة يف القطا  الص

  واخلاص؛
  لول عي القطاعي املنتج، وذ ٕالجياد  ج ٔسسة احلوار  م

ات ومجيع خرجيي معاهد التكون التابعة لوزارة ملطالب  مجيع الف
ة ة واملدرسة  املعاهد( ،الص يات الص متريضية وتق لعلوم ا العليا 

ة ة العموم لص   ؛)الوطنية 
 عية ملهن ج ٔعامل   ييالرفع من مزيانية مؤسسة احلسن الثاين ل

دماهتا هنا من تقدمي  متك ة    .الص

متويل: نيا   ا
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ة العامل ددت  ظمة الص سبة م يف املائة من املزيانية العامة،  10ية 
متويل القطاع  ٔدىن  د  لتوظيف،  صصة  اصة يف املناصب املالية ا و

دة امل قه رمغ الز ن عن حتق ي الزلنا بعيد طردة ضالصحي، وهو الرمق ا
صصة لهذا القطاع، واليت بلغت  مه سنة مليار در 23واملهمة يف املزيانية ا

2022.  
ارشة  ٔرس املغربية تنفق م  45وخبصوص اخلدمات الصحية، فالزالت ا

ذ  اوزة م ٔصبحت م ٔن التعريفة الوطنية  ات، كام  يف املائة من لكفة العال
ٔن القانون إالطار 2005صدورها سنة  لام  ، و البد من مراجعهتا، 

محلاية  09.21رمق  عيةاملتعلق  التغطية الصحية  فرض تعممي ،ج
ة الصحية وتعزز  لمؤسسات العموم مع  يض تقدمي ا ارية، وهو ما يق إالج

ني لمرتفقني املؤم هتا    .اذب

ات واملستلزمات الطبية والتجهزيات: لثا لقا ٔدوية وا   ا
ات واملستلزمات  لقا ٔدوية وا ياطي اكف من ا ل ضامن اح ٔ ومن 

حت رى يف  لشالطبية والتجهزيات،  لس غاد الوطين  ملغرب مب ل 
شارن ٕاىل رضورة   :املس

ٔساسية وشجيع  - ٔدوية ا بلورة سياسة دوائية وطنية تضمن وفرة ا
الية ؤ  ة الصيدالنية الوطنية جبودة  اسبة وبدون  نةمث تطور الصنا م

  ٔخطار؛
سة؛شجيع استعامل  - ٔدوية اجلن   ا
ٔالعمل ع - ة ملؤسس ة البيوطبيةز ىل توفري ا   ات الصحية العموم

ىل ض هتااموالسهر    .ن صيا

  النظام املعلومايت: رابعا
ملغرب  لشغل  حتاد الوطين  وخبصوص النظام املعلومايت، نقرتح يف 
سهيل نقل املعلومات  ىل املستوى الوطين ل د  ٕارساء نظام معلومايت وا

لهيا من ط ة املرتفقني وسهيل إالطالع  ة يف اخلاصة بص نيي الص رف 
ني اخلاص والعام   .القطا

سيري واحلاكم: امسا   ةال
ملنظومة الصحية  هنوض  لغة يف ا ٔمهية  سيري  يس التدبري وال ك
ٔساليب التدبري  د  يض اع وتعزز حاكمة تدبري املرافق الصحية، وهو ما يق

ٔدا ة ا سرتاتيجي وجنا ىل التخطيط  ة  مي العمويم اجلديد املب ء والتق
رن يف  ملسرين واملد م  ه ٕالضافة ٕاىل  ريها من املبادئ  واحلاكمة و

اصة تدبري املوارد املالية والصفقات وتفعيل توصيات . القطاع الصحي، و
  .مؤسسات احلاكمة

ات واخلدمات: سادسا   العال
ات  ملنظومة الصحية هو توفري العال لهنوض  ٔساسية  ٕان الغاية ا

ىل قدم املساواة، ومن هنا واخلد لمواطنات واملواطنني  مات الرضورية 
شلك  ٔساسية جبودة وبدون خماطر  ات واخلدمات اا رضورة توفري العال
لغاء مجيع  ٕ هيا، وذ  ات اململكة، وسهيل الولوج ٕا وازن جبميع  م

ل املادية واملعنوية   .ٔشاكل املوانع والعراق

ليمك ورمحة هللا    .تعاىل وراكتهوالسالم 


