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 180 رمق اجللسة  حمرض  

ء : التارخي ٓخرةجامدى  71  الثال ر 10ه (4144 ا  .م)3202 ينا
ارةالسيد  الرئاسة: شارن. النعم م س جملس املس  ، رئ
ت قة  : التوق ة  ساعتان وٕاثنان وثالثون دق قة و   الثالثة، ابتداء من السا ق ا

 . بعد الزوال التاسعة
ٔعامل دول   صصة    :ا ٔسئ املتعلقة اجللسة الشهرية ا ىل ا ٔجوبة  لتقدمي ا

موضوع حول  احلكومة،  س  رئ ل  ق من  العامة  ورش  "  :لسياسة  تفعيل 
عية  ج و  ٔسس ا ملغرب لرتسيخ  عية  ج  ". التغطية الصحية و

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

ارة السيد   س النعم م لس، رئ   : ا
  سم هللا الرمحن الرحمي 

ٔمجعني.  ىل  وحصبه  ىل سيد محمد و   وصىل هللا وسمل 
تاح اجللسة.  لن عن اف ٔ  

س احلكومة احملرتم،    السيد رئ
ٔعضاء احلكومة احملرتمني،    السيدات والسادة 

شارات احملرتمات، السيدات     والسادة املس
ٔحاكم الفقرة الثالثة من الفصل   ستور، واملادتني    100معال ب   283من ا

لس هذه اجللسة  284و شارن، خيصص ا لس املس يل  ا من النظام ا
س  ل السيد رئ لسياسة العامة من ق ٔسئ املتعلقة  ىل ا ٔجوبة  لتقدمي ا

عية  "  احلكومة احملرتم، حول موضوع ج تفعيل ورش التغطية الصحية و
عية ج و  ٔسس ا   ". ملغرب لرتسيخ 

ٔعطي   ٔعاملنا هذا،  دول  ة يف  ٔسئ املدر ل الرشوع يف تناول ا وق
ت. ال د من مراسالت وٕا ىل ما  لس  ٔمني ٕالطالع ا لسيد ا لكمة    ا

ٔمني.    تفضل السيد ا

ٔم  شار السيد جواد الهاليل،  لس: املس   ني ا
  سم هللا الرمحن الرحمي. 

س احملرتم.    وشكرا السيد الرئ

س احملرتم،    السيد الرئ
س احلكومة احملرتم،    السيد رئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

لس من جملس النواب بتارخي   ر    3توصل ا القوانني  ، مبشاريع 2023ينا
  التنظميية التالية: 

تنظميي رمق   - قانون  التنظميي رمق    13.22مرشوع  القانون  متمي  بتغيري و

لسلطة القضائية؛  100.13 ىل  ٔ لس ا  املتعلق 
تنظميي رمق   - قانون  التنظميي رمق    14.22مرشوع  القانون  متمي  بتغيري و

لقضاة؛  106.13 ٔسايس  لنظام ا  املتعلق 
رمق  مرشوع   - تنظميي  فع    86.15قانون  ا وٕاجراءات  ديد رشوط  بت

نية بعد تعديل املادتني     10و  5بعدم دستورية قانون، يف ٕاطار قراءة 
ه.   م

ة، مرشوعي   ٔسبق لس  ب ا ى مك س احلكومة  ٔودع السيد رئ و
 القانونيني التاليني: 

ات الصحية الرتابية؛  08.22مرشوع قانون رمق  - مو داث ا ٕ 
لموارد   09.22مرشوع قانون رمق   - ة  ٔساسية املمنو ت ا لضام يتعلق 

لوظيفة الصحية.  رشية   ال

من   الرئاسة  هبا  توصلت  اليت  ٔسئ  ل سبة  ل ر    3و ٕاىل    2023ينا
ي اكلتايل:    رخيه، فه

ٔسئ الشفهية:  - ؛  74ا   سؤ
ابية:   - ٔسئ الك ؛  110ا   سؤ
ابية:  - ٔجوبة الك .  15ا   جوا

ارشة مع هناية هذه اجللسة، مع  ويف د، م ىل مو ري، فٕاننا سنكون  ٔ  ا
ىل:  راسة والتصويت  رشيعية ختصص ل   لسة 

رمق   - قانون  رمق    96.21مرشوع  القانون  متمي  و املتعلق    17.95بتغيري 
ٔسهم حلاملها   اصة بتحويل ا ٔحاكم انتقالية  رشاكت املسامهة وسن 

ٔسهم ٕامسية؛   ٕاىل 
ملناطق الصناعية؛  102.21مق مرشوع قانون ر -  يتعلق 
متمي القانون رمق  - ملاء.   36.15مقرتح قانون بتغيري و   املتعلق 

س.    شكرا السيد الرئ

س:    السيد الرئ
ٔمني احملرتم.    شكرا السيد ا

ورش  تفعيل  ه  وموضو اجللسة،  هذه  حمور  اقشة  م يف  رشع  ٓن  وا
ملغرب  عية  ج عية. التغطية الصحية و ج و  ٔسس ا   لرتسيخ 

السيدات  ٔسئ  ىل  ابة  لٕال احلكومة  س  رئ لسيد  لكمة  ا ٔعطي  و
كتابة يف  س احلكومة،  رئ السيد  هبا،  شارن، واليت توصلمت  املس والسادة 

ددها   .  12وقت سابق، و   سؤ
ابة. س احلكومة لٕال   تفضلوا السيد رئ

س احلكومة:  وش، رئ ٔخ   السيد عزز 
   الرمحن الرحمي. سم هللا 
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اريك.  ٔمازيغ ام ٔساكس    ٔزول فالون، 
شارن احملرتم،  س املس   السيد رئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

بهتا ورش   ملوا املوقر،  ت جملسمك  لك مكو ر  تقد بتحية  بداية  ٔتقدم 
حيظى  ي  ا عية،  ج و  ا لصاحب  كرس  ة  السام املولوية  لعناية 

ع وثرية العمل احلكويم يف   ىل ت ٔنوه حبرصمك اجلدي  اجلال نرصه هللا، كام 
يارمك موضوع " ىل اخ ٔن و عية  هذا الش ج تفعيل ورش التغطية الصحية و

عية ج و  ٔسس ا ستورية. ملغرب لرتسيخ    " مكحور لهذه اجللسة ا

  ادة، حرضات السيدات والس
د  وف احئة " ن تفيش  ٔزمة اليت شهدها العامل ٕا ٔزمة 19-ٕان ا " اكنت 

صادية  ق عية و ج ث طبيعهتا وجحم التداعيات  ري مسبوقة، ال من ح
التحمك يف  ة من  ت السلطات العموم هتا، وبفضل هللا وقوته متك د ٔ اليت 

ٔداء   جع، واكن هذا ا شلك  ٔزمة  ىل تدبري خملفات هاذ ا موضوع ٕاشادة 
ر،  لتقد رة  د ية  تضام ة  بدينام املر  ت  ومتزيت  ويل،  ا الصعيد 
لبالد من  لني ومجموع املواطنني والقوى احلية  وكذ بتعبئة قوية مجليع الفا
ة  ت املولوية السام م مع التعل ام  س ر اجلاحئة، يف تنامغ وا ٓ ل ماكحفة  ٔ

  جلال امل حفظه هللا. 
ست وليدة اليوم، ذ  ا الوطين ل ٔن شدة هاذ التداعيات يف سياق ٕاال 
بعض  تدبري  ٔمناط  وية يف  الب الهشاشة  ٔشاكل  الضعف و ٔن وجود ماكمن 
ة  ، ن ها بالد ت اليت توا دة الصعو امال زاد من  ات قد شلك  القطا

يل تعممي سية، من ق ٔوراش رئ ي متت مرامكته يف تزنيل  ري ا ٔ  امحلاية  الت
وتعزز  املهيلك  ري  القطاع  وٕادماج  الصحية  املنظومة  ٔهيل  وت عية  ج

صاد الوطين.  الق هنوض  الية وا   العدا ا
الراهنة،  صادية  ق و عية  ج ت  د الت النظر عن خمتلف  وبغض 
ٔزمة   ا ىل اعتبار  فقد حرصت احلكومة وفق حس وطين جامعي مشرتك 

ة ٕالجر  ق ٔمناط التنظمي والتدبري العمويم السائدة فرصة حق ذري يف  اء تغيري 
ات هيلكية معيقة كف   صال ٕ ام  يض الق ي يق يف البالد، وهو التحول ا
منوذج التمنوي اجلديد، هبدف  ا املالمئة لتزنيل  توفري الرشوط  ملسامهة يف 

ٔزمات ا واء لك مظاهر ا ىل املدى املتوسط والبعيد من اح متكن  لراهنة،  ا
ىل  ا وازدهارا وقدرة  ٔكرث ٕانصاف وٕادما امئ مغرب  واملسامهة يف ٕارساء د

ه التقلبات.    الصمود يف و
ة توليه ماكنة الصدارة  ٔت العناية امللك ي ما ف فطموح مغرب إالدماج ا
ادة  ق لتحسني  التمنوي  منوذج  ا صلب  يف  ة  مقرت لية  و الية،  ستع و

عية، يبقى ج ف من    الربامج  ىل احلد والتخف رهينا مبدى قدرة بالد 
ٔو بلورة  ىل مستوى تعبئة املوارد،  ة، ٕان  عية املطرو ج ت  تفامق التفاو
عية وتعزز  ج ظومة امحلاية  ة م سرتاتيجيات وكذا مبدى جنا ٔو تزنيل 

  الروابط الوطنية. 

  حرضات السيدات والسادة، 
ذ بداية ا ه خمتلف اجلهود  لقد اكن لزاما م ٔن تت ة احلالية  لوالية احلكوم

ة  ديدة، وختلق دينام ة، تؤسس ملر  ق حنو اختاذ قرارات سياسية حق
و  ا لورش  ل  الشا الشغل  كون فهيا املواطن هو  ري مسبوقة،  منوية 
جناح مرشوع  ٕ عية مبختلف مشارهبا وسياساهتا، ويه املقاربة الكف  ج

امحلاية  امحلاية  بني  يوازي  ي  ا املندمج  مبعناه  عية  حق من حقوق ج
صادي.  ق ق إالقالع  روم حتق منوية،  سان وسياسة    إال

ة  ا الق وضوح  يعكس  ي  ا دد،  واملت الطموح  املسعى  هذا  وبفضل 
لف  ه الكربى واخنراطنا  متع وقضا ٔسئ ا لك  ة ووعهيا العميق  احلكوم
عية يف  ج امحلاية  متوقع مفهوم  ادة  ٕا املتبرصة، رشعنا يف  ة  امللك الرؤية 

ٔي ع ٔساسية  عتبارها الركزية ا ة،  عي صلب السياسات العموم قد اج
ظومة يف احلقوق  وهنا م رامهتم، فضال عن  روم ٕانصاف املواطنني وصون 
الل  عية اليت حتمي وجود املواطن من تقلبات احلياة و ج من احلقوق 
اطر اليت ميكن  لك ا اته والتصدي  فرتات الضعف اليت يتعرض لها يف ح

ه ومتاسكه.   ٔن هتدد سالم
ة مبناسبة عيد العرش فقد سبق جلال امل ٔ  ته السام ٔعطى تعل ن 

سنة   يد  امحلاية    2020ا ظومة  م ت  مكو خمتلف  تزنيل  يف  رسيع  ل
ٔن " عية، معتربا  قى شغلنا  ج لك املغاربة اليت س عية  توفري حامية اج

عية ج ات  ىل مجيع الف متكن من تعمميها  ل، حىت  اللته الشا "، مضيفا 
ٔنيف نفس ا ازمة لتعممي التغطية    خلطاب  ان ٕالطالق معلية  "الوقت قد 

الل امخلس سنوات املق عية مجليع املغاربة  م صاحب  ج ى  هت ". ٕا
 .   اجلال

إالجراءات  لرتشيد  ريا  مست ا  مهن لحكومة  سبة  ل شلك  ما  وهو 
سية ا دى التوصيات الرئ سجم مع ٕا ذة يف هذا إالطار، وهو ما ي ليت  املت

لحامية  صلبة  دة  قا ٕارساء  ٕاىل  ة  والرام اجلديد  التمنوي  منوذج  ا هيا  ٕا ا  د
متكني   ، د التغطية الصحية الشام روم تعممي وتوح ٔساسية،  عية ا ج
يلك  ل  ٔساسية، مكد ا ات  العال لس من  الولوج  مجيع املواطنني من 

م ويعزز صادي  ق منو اق سامه يف حتق ٔن  ماكنه  متع وقوة روابطه. ٕ   محلة ا

س احملرتم،    السيد الرئ
شارون احملرتمون،    حرضات السيدات والسادة املس

ت كربى،   ٔمام حتد ٔن بالد  رية ب ٔ فكام هو معلوم، تبني يف السنوات ا
هيا   يعا اليت  وية  الب الالت  خ بفعل  الصحية،  التغطية  بضعف  مرتبطة 

عن   فضال  الوطين،  الصحي  عن  العرض  اري  إالج ٔمني  الت ظومة  م قصور 
ٔوساط املواطنني. بري بعدم الرىض يف  ي نتج عنه شعور  ٔمر ا   املرض، ا

املسؤولية يف  لتوهيا  ٔوىل  ا ٔسابيع  ا ذ  م احلكومة  فقد رشعت   ،
رى   ، مبناسبة ا ال امل لهنا  ٔ ية اليت  دو الزم ل م  رتام  لعيد   21ا
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يد، يف إ  عية العرش ا ج ديثة لحامية  ظومة  ٔرضية املثىل لبناء م داد ا
دم  السابقة و اليت طبعت الربامج  ت  ش ٔشاكل ال ببالد وجتاوز خمتلف 
سبة  ث حمدودية  ستحقها، سواء من ح ات اليت  ىل اسهتداف الف قدرهتا 

سيق املؤسسايت.  ليات احلاكمة والت الل ضعف  ٔو من    التغطية الصحية 
ث  وهو   ٔوىل، ح الل السنة ا د ٕاجيابية  نا من بلوغ حصي  ما مك

مؤسيس   تضامن  لبنات  ٕارساء  يف  مسبوق  ري  شلك  احلكومة  جنحت 
سري  لجميع وصيانة حقوقهم، فضال عن ت سهم يف توفري امحلاية  اري، س ٕاج
شلك يضمن   الصحية يف ظروف الئقة  اية  الر دمات  ٕاىل  الولوج  سبل 

يفام اكنت وضعيهتم املادية واملهنية.  املساواة بني مجيع   املغاربة 
مت  ي  ا العمل  من  املتقدم  املستوى  هبذا  خر  نف ٔن  مجيعا  ا  حق مفن 
ٔساسية  ا القضا  التعاطي مع  عية يف  ثورة اج يعد حبق  ي  استكام وا

ة.  كرس احلق يف الص   لمواطن ويف مقدمهتا 
لزتاماهتا، وق يف تعممي    2022ل انقضاء سنة  فقد جنحت احلكومة وفاء 

ىل قدم  متكني لك املغاربة  اري عن املرض  ٔمني إالج الت دمات  وتوسيع 
دة، بغض النظر عن   دمات تغطية حصية مو ستفادة من  املساواة من 

عية واملهنية.  ج اهتم    ف
ني من   لمؤم دة، انتقل العدد إالجاميل  ٔرقام، ففي ظرف سنة وا و

عي من  طرف الصندو  ج لضامن  ٔزيد من    7.8ق الوطين  مليون فرد ٕاىل 
ٕالضافة لـ    23.2 ري    3.680.000مليون من املواطنني واملواطنات  العاملني 

و زاد،  اليل  اليش  وهاذ  احلقوق  وذوي  ٔجراء  من   9.4ا املليون  ل  د
ن من ( د ل التضامن. 1l’AMOاملستف   ) د

ني داد املؤم ٔ نت معطيات الولوج ٕاىل العالج عن  ومتاشيا مع ارتفاع  ٔ  ،
ملفات  داد  ٔ بلغت  فقد  الصندوق،  دمات  من  ن  د املستف دد  ارتفاع 

سنة   رمس  ٔجراء  ا ري  العاملني  ات  بف اخلاصة  حوايل    2022العالج 
دد ملفات العالج اخلاص بـ (  642.700 ل l’AMOملفا، كام جتاوز  ) د

رب املايض فقط   رمس شهر دج سمرب   -التضامن  ل د ٔول د ٔن بدينا يف ا
ات   524.000ملفا، ٕاضافة ٕاىل    53.400  - شف ملس ال  تقريبا معلية استق

ٔزيد من  ة، لكفت  رمه.  233العموم ل ا   مليون د
ري املسبوقة وضامن استدامهتا، وسعيا مهنا  ولتكرس هذه إالجنازات 

ٔمني  الت لني املعنيني بتعممي  سيق معل اكفة املتد اري عن املرض،  لت  إالج
وحاكمة  بتدبري  املتعلقة  اجلوانب  تطور  ىل  حريصة  احلكومة  ظلت  فقد 
رشيعي   ال الطابع  ذات  تدابري  اختاذ  ىل  الوة  عي،  ج الضامن  هيئات 
اة التوازن الهيلكي  والتنظميي واملايل واملؤسسايت ٕالجناح هذه العملية، مع مرا

ة من  شرتاكت  و املوارد  ة بني  من  املقدمة  واخلدمات  والنفقات   ،
املتعلق   09.21ٔخرى، وفق الهندسة القانونية اليت تضمهنا القانون إالطار رمق  

عية.  ج   محلاية 

 
1 Assurance Maladie Obligatoire. 

ل خمتلف املصاحل   جلهود املبذو من ق ويف هذا الصدد، البد من التنويه 
م وتزنيل  ادة  ق مستوى  ىل  ٕان  املؤسساتيني،  ة ورشاكهئا  ت احلكوم كو

رشيعية والتنظميية.  ٔو ف خيص حمدداته ال   املرشوع 
وزارية   جلنة  داث  ٕا مت  املهيلك،  املرشوع  هذا  ادة  ق مستوى  فعىل 
ته، وهكذا  ع املرشوع وحسن تزنيل خمتلف مكو ىل ت ية لسهر  ٔخرى تق و
لوقوف  لجن بني الوزارية  ات شهرية  ىل عقد اج فقد حرصت خشصيا 

ىل   ىل ٕارساء تواصل عن كثب  ٔشغال هذا املرشوع والسهر  مستوى تقدم 
رب تعبئة  ليات الالزمة،  ٔطر والوسائل وا ناسق وجتنيد لك ا مؤسسايت م
اكمل لالخنراط يف ٕاجناح هذا   لني املعنيني وضامن استعدادمه ا خمتلف الفا
ات  ج من  عقد سلس  ىل  ية  التق لجنة  ا ني معلت  يف  الورش، 

ع تفعيل اكفة النقط ذات الطابع    30وعية، جتاوزت  املوض ل ت ٔ ا من  اج
دة.    التقين والعميل لتعممي وتزنيل هذا الورش يف ظروف ج

ات املهنية   ىل ٕادماج الف ات الوزارية املعنية  ت خمتلف القطا ك كام ا
هود احلكويم بتعبئة خمتلف املصاحل إالدار  ٔرس املعنية، وقد متزي هذا ا ية وا

و هبدف  داث مصاحل خمتصة مركز و ىل ٕا الل العمل  ية، من  والتق
بة  . موا ة الكف ك س لو امات ا سري ا   وت

ت احلكومة من   رشيعية والتنظميية، فقد متك بة ال ىل مستوى املوا ٔما 
ا اليل  الصحية  التغطية  مدونة  مبثابة  القانون  متمي  و ر   تغيري  وز السيد  به 

ة، وٕاخراج  ل   29الص ة مضبوطة مكد اق مرسوم تطبيق، وفق مقاربة اس
ىل املرض، وهو ما سامه يف  اري  ٔمني إالج لت د  داث نظام مو ٔسايس ٕال
اص  ٔش ات اجلديدة من املهنيني والعامل املستقلني وا ة من الف متكني مجمو

اصا من ال ن ميارسون شاطا  ٔجراء ا ولوج خلدمات التغطية الصحية ري ا
اطر الصحية وتعزز استقرارمه العميل واملهين   هنم وذوهيم من خمتلف ا ٔم وت

ال.    مستق
لفائدة   نوعية  نق  ق  اح يف حتق الن هاذ  ٕاىل  املاليني   4ٕالضافة  ل  د

ل  د الطبية  دة  املسا نظام  يف  املس  املعوزة،  ات  الف من  ٔرس  ا ل  د
د"   فاحت   RAMED)2("رام من  ابتداء  التلقايئ،  م  ٕادما ىل  والعمل 

املؤسسات  يف  شفائية  س سباهتم  مك ىل  احلفاظ  يضمن  مبا  سمرب،  د
ات اليت   ة وتعزز استفادهتم من نفس اخلدمات وس العال الصحية العموم

ٔجراء القطاع اخلاص وموظفو القطاع العام.  د مهنا قطاع    ستف
ال  خ تلف  الت اليت عرفهتا الفرتة السابقة، بفعل غياب ولتصدي 

تعبئة   متت  فقد  ارية،  إالج الصحية  لتغطية  ية  التق لحاكمة  فعا  ٔنظمة 
الالزمة   ملراجعات  ام  لق عي،  ج لضامن  الوطين  الصندوق  مؤسسة 
الوسيطة  الهيئة  عتبارها  لها،  تد منط  وحتديث  إالدارية  لكها  هي تلف 

ٔساسية لهاذ   امللكفة بتلقي ل ا بة مجيع املرا ملفات املنخرطني اجلدد وموا
ل املوارد  ٔهيل د ث مت تعزز الهيلكة إالدارية لهاذ املؤسسة والت الورش، ح

2 Régime d'Assistance Médicale. 
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الصحية،   لشؤون  تعىن  ديدة  رية  مد داث  ٕا من  متكن  ا رب  رشية،  ال
و  وتطور رشاكت  الطبية  اطر  ا وٕادارة  الصندوق  ام  تقوية  طنية مهتا 

دمات ذات جودة لفائدة املرتفقني.  ٔخرى دولية، مبا يؤهلها لتقدمي    و
تواصلية   مقاربة  ٕارساء  ىل  العمل  مت   ، كذ الهتا  تد نوعية  ولتجويد 
س املواطنني  ىل حتس ال املرتفقني، اليت تقوم  ديدة لتحسني رشوط استق

اجلديد ومكو عي  ج الورش  هاذ  ٔمهية  ب املهنية  سية،  والهيئات  الرئ ته 
مؤسسات  مع  ات رشاكة  اتفاق ا  را وٕا الرتابية  متثيلياهتا  توسيع  ىل  الوة 
ىل املدى املتوسط  لنظام  ىل ضامن التوازن املايل  ونقط القرب واحلرص 

  والبعيد. 
رشف   ري اليت  لوقوف عن كثب حول العمل الك  ، اسبة كذ ويه م

ج  الضامن  ل  د الصندوق  هاذ  مصاحل  هودات ليه  ا بفضل  عي، 
 .   املبذو

  هنا متكن الصندوق من: 
ٔزيد من    - رب توظيف  رشية  صب ٕاضايف    1400تعزز سبة املوارد ال م

  الل السنة املاضية؛ 
ٔطر إالدارية؛   - ٔسايس ل لتكون ا ديدة   ٕارساء خطة 
ٔجراء؛   - ري ا داث مركز ملعاجلة ملفات العامل   ٕا
رام رشاكت مع مؤسسات ال   - قرب والوساطة، اليت ستضطلع مبهام ٕا

لفائدة   الشخصية  معطياهتم  وحتويل  ٔجراء  ا ري  العامل  ات  ف حتديد 
ل (  )؛ 3CNSSالصندوق د

تاح تقريبا حوايل    - ديدة لقرب وٕاطالق    47اف ؛   45واك  نق  واك م
داث   - ٔجراء اجلدد؛  8000ٕا ري ا سجيل العامل   مركز تواصل ل
داث    - ىل   2000ٕا اري  ٔمني إالج ال ملفات الت نقطة اتصال الستق

داث   وهاذ    4000املرض وٕا شرتاكت،  ٔداء  ب اصة  قرب  واك 
ل د الصندوق  ه  ف سامه  ولكن (la caisse, la CNSS)  اليش   ،

ه كذ مجيع الوزراء وال هيمها سامهو ف ات الوزارية املعنية اليل  قطا
 هاذ اليش. 

ذ ( اليل تتا الوزارات يه  بعض  ن  ل  les dossiersاك ) د عند د
)l’AMO) يف (les directions ن لها ويه اليل تتوصلهم المسيتو.. واك ) د

عمل ( ات اليل سامهو)  directاليل ت ن مجيع القطا جبدية ٕالجناح   مفشكور
  هذا املرشوع. 

  حرضات السيدات والسادة، 
ديد  س الرشوط الرضورية لرمس مالمح عهد  ٔس اعتنا الثابتة بت ٕان ق
ىل  ؤوب  من التغطية الصحية لفائدة مجيع املغاربة ال يوازيه سوى حرصنا ا

 
3 Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

سهتداف  وات  ه املالية وضبط ق ل إالسرتاتيجية لضامن دميوم ت املدا تث
ة املطلوبة. لن   ا

ٔن  يد يف هذا إالطار  ٔ ستدامة املالية، جيب الت رشوط  فف يتعلق 
ٔجراء  ة اخنراط ا ة حممكة ٕاللزام عية لعاملني، رهني مبراق ج توسيع امحلاية 
مع  عي،  ج لضامن  الوطين  الصندوق  يف  ٔجراء  ا ري  العاملني  وكذا 

ٔد ب العمل  ٔر بة  ٔجراء يف مواعيدها احملددة لزتام مبوا اء استحقاقات ا
ضاء.  ق   واختاذ ٕاجراءات زجرية عند 

ي  ا النوعي،  التحول  هذا  واسمترارية  فعالية  ٔن  ب ر،  ٔذ هنا  ودعوين 
ستلزم  دة،  ال الصا ٔج ل ا ٔرس ومستق ٔبنائنا و نتقامس اليوم مثاره لفائدة 

شرتاكت يف مواعيده ٔداء  ارية  ىل ٕاج عتباره نظاما احلرص  ا احملددة، 
املشمو  اجلديدة  ات  الف ٔن  ث  ح ل،  ا معيار  ىل  املبين  ٔمني  لت
، لضامن   ية، وفق ما هو حمدد قانو اهتا التضام ٔداء واج ضيات ملزمة ب ملق
ٔي  د صفة لتجسيد م لية م ا،  اية الطبية اليت يقد دمة الر ستفادة من 

عية وال  ج   تضامن الوطين. املسؤولية 
مج ( ر تنا من ٕاطالق  )  AMOولعل هذه املقاربة املبتكرة يه اليت مك

ٔداهئا،   ىل  القادرن  ري  اص  ٔش ا اشرتاكت  و  ا حتمل  رب  التضامن 
د   ستف ستفادة من نفس س العالج اليت  ٔمني الصحي و لت م  لضامن ولو

اني ا ىل  ٔجراء، مع احلفاظ  ا ون  املؤم الصحي مهنا  القطاع  دمات  ة يف 
  العمويم. 

و يف حتمل نفقات اخلدمات الصحية   سمتر ا ٔن  ري املعقول اليوم  مفن 
ىل  قادرة  دامت يه  ما  احلرة،  واملهن  املهنية  شطة  ٔ ا من  العديد  لفائدة 
ٔن يضعف من وثرية  ٔنه  ية، وهو ما من ش اهتا التضام ٔداء واج املسامهة و

ا  ذات  ٔرس  ا إالنصاف اسهتداف  ق  حتق دون  واحليلو  احملدود  ل 
ادل.  شلك  عي    ج

مع  رامج ا ٓخر، ولضامن حتسني حاكمة ومردودية خمتلف  انب  ومن 
عي يف  ج سهتداف  ظومة  عي، انطلقت احلكومة يف تفعيل م ج

ا ليات دمع الف ٔقالمي اململكة املغربية، هبدف تنويع وتوسيع  ت مجيع عامالت و
رب  السهتداف،  الت اخلاصة  رشت احلكومة تزنيل الس ث  الهشة، ح

ل القانون   ذ مضامني د سجيل   72.18تنف ظومة وطنية ل الرايم ٕاىل وضع م
اليت   عي،  ج مع  ا رامج  من  ستفادة  يف  الراغبني  ٔفراد  وا ٔرس  ا

ات الرتابية والهيئات  ة وامجلا لهيا إالدارات العموم ة. رشف    العموم
ل،  ا حمدودة  ٔرس  ا دمع  رامج  تدبري  اجلديد يف  ه  التو هذا  ٔيت  وي
ادة هيلكة  ة ٕال ىل الرضورة املل ت  ة، اليت ح ة السام ت امللك ذا لتعل تنف
والربامج  ٔنظمة  ل قي  حق ٕاصالح  رب  مع،  ا مج  لرب عي  ج العرض 

س ملسا ٔس اليا، بغية الت عية املعمتدة  عي ج ج ديد من العمل  ر 
قة يف وضع الربامج وتعممي  الل املزيد من ا ركز حول اجلودة من  ي  ا
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ث   ق النتاجئ، ح ىل حتق بتاكر و ىل  ر والتحفزي  ٓ مي ا ع وتق ٕاجراءات الت
لساكن ( ل الوطين  سجيل يف الس ىل املعرف 4RNPيعترب ال لحصول   (

عي الرمقي ج سجيل ف بعد يف    املدين و ل اخلاص هبم خطوة اليل الزمة 
) د  املو عي  ج ل  عي 5RSUالس ج املؤرش  ساب  ال  (

املستحقة  ٔرس  وا ٔفراد  ا ديد  لت ده  اع يمت  ي  وا ٔرس،  ل صادي  ق و
شلك  و  ا ا  تقد اليت  مع  ا رامج  خمتلف  من  ستفادة  يف  والراغبة 

يف مقدمهتا  ويف  (شفاف،  ل  املستق  l’AMO  ،(  والتعويضات التضامن 
ىل تفعيلها ابتداء من هاته السنة.  شتغل    العائلية اليت 

خنراط   تعزز  اجلديدة،  إالدارية  إالجراءات  هبذه  د  التق ٔن  ش ومن 
مصاحل  و  ا خصصت  ذ  ل  ٔ و الورش،  هذا  ٕاجناح  يف  امجلاعي 

مدمه   ىل  وحترص  املواطنني،  ٕاشارة  رهن  دمات  بهتم ل وموا ملعلومات 
ل إالجرائية.    الل املرا

ليه السادة   رشف  ي  لعمل اجلبار ا ٔشيد كذ  ٔن  وامسحوا يل هنا 
وحرصهم  امليدانية  وجمهوداهتم  هيم  تفا ىل  و السلطة  ال  ور والعامل  الوالة 
ىل  ىل املستوى الرتايب، مع السهر  الت  ىل ضامن التقائية التد ؤوب  ا

ٔحسن مد املواطن ع تزنيل هذا الورش يف  ملعلومات الرضورية وت ٔرس  ني وا
ال.  ٓ ٔرسع ا   الظروف ويف 

  حرضات السيدات والسادة، 
عية   ج امحلاية  تعممي  ت  رها لكسب  الكربى  ل  املداخ توفري  ٕان 
ىل املستوى امليداين دون وجود  قي  ر حق ٔ ٔو  كون ذا مردودية  ببالد لن 

شفائية قا ة اس عي، هو ما يلتقي مع  ب ج بة هذا التحول  ىل موا درة 
ٔطري   ت داث  ٕا ٕاىل  لحكومة واليت هتدف  يارات إالسرتاتيجية  خ دى  ٕا
لجميع   اية حصية مستدامة  ىل مجموع الرتاب الوطين لضامن ر اك  حصي م
ٔخر الهيلكي  ٔنواعها، واستدراك الت اطر الصحية مبختلف  ٔمراض وا ضد ا

ٔطر الصحية وتطور   يف هذا شفائية وا س ات  لب ال، الس ما يتعلق  ا
ٔساسية.  ات واملستلزمات الطبية ا لقا ٔدوية وا ل ا   قدرات إالنتاج د

ملغرب  فعىل الرمغ من التطورات املتالحقة اليت عرفها امليدان الصحي 
متثل عنواهنا   وية  ب لك  يعاين من مش فقد ظل  رية،  ٔ ا السنوات  الل 
ات  اج ل رىق  الصحية ال  واخلدمات  ات  لعال الولوج  البارز يف صعوبة 

نتظارات.    و
ض يف  املس  الالت  خ هذه  مظاهر  ٔمه  تتوزع  جتهزي  كام  عف 

ملؤسسات الطبية   ٔدوية والعالج  ة وارتفاع لكفة ا املؤسسات الطبية العموم
لطبقات الوسطى واملعوزة.  ملقارنة مع القدرة الرشائية    اخلاصة، 

دم  املستوى اجلهوي و ىل  الصحية  ٕالضافة ٕاىل جعز املنظومة  هذا، 
التوزي ب  س ملرىض  التكفل  ىل  اجلهات  من  العديد  العادل قدرة  ري  ع 

ٔن  لزاما  اكن  الوطين،   الرتاب  ىل مستوى  رشية واملادية  لموارد ال

 
4 Registre National de la Population. 

دمات  ٔهيل  وت ديدة حلاكمة  مقاربة  بلورة  ة حنو  احلكوم اجلهود  تنصب 
مع   تعاقدا  هتيلك  اليت  الكربى  ٔسس  ا د  ٔ عتباره  الصحي،  القطاع 

يف  النظر  ادة  ٕا حنو  السعي  رب  واملواطنني،  ات   املواطنات  العال مسار 
داث حتول معيق يف نوعية اخلدمات الطبية املقدمة.  ٔساسية وٕا   ا

ة هبذا اخلصوص، تقود احلكومة احلالية   ة السام ت امللك لتعل ذا  وتنف
ٔمني   الت تعممي  ورش  مستوى  يف  ليكون  لقطاع،  تكرا  م ا  ٕاصالح ورشا 

س  الالحقة،  عي  ج مع  ا ورامج  املرض  عن  اري  ته إالج مكو د 
إالطار   القانون  مضامني  ٕاىل  سية  الوطنية،  الرئ الصحية  ملنظومة  املتعلق 

ملوافقة من   ، نرصه هللا، وحظي  ٔنظار صاحب اجلال ىل  ي مت عرضه  ا
ل جمليس الربملان.    ق

رب  ٔولت احلكومة عناية اكم لهذا القطاع احليوي،  ويف هذا إالطار، 
املزيانياتية  ياراهتا  اخ مة وتصويب  مالية  ق جتاوب فعيل وتعبئة موارد  حتق
ٔوىل والثانية   ة يف السنة ا رب الرفع التدرجيي من مزيانية الص ة  اق س بدقة و

ث بلغت   هتا، ح رمه سنة  مليون د  551مليار و  23من وال ، 2022ل ا
دة بني   ز ل    2021و  2022يعين  رمه،   741داملليار و  3د ل ا مليون د

ل  ليه املالية د اد صوتو  الل هذا القانون اليل  وهو ما تعزز كذ من 
ليصل ٕاىل  2023 قدرها    28،  دة  ز رمه،  ل ا ل   4.6مليار د مليار د

الفارطة، ميل السنة  رمه مقارنة مع  فـ  ا ا  اح  8 كتجمعهم جبوج تقريبا راه 
ب املشاريع   ش توا ة  الص زادت لوزارة  اليل  رمه سنوية  ل ا مليار د

لها املهمة.    د
ىل ختصيص ما يناهز   بة    9.5الوة  رمه ملوا ل ا ل    4مليار د مليار د

ل ( ستافد من اخلدمات د ٔرس ك )، التضامن، الناس اليل اكنو  l’AMOا
و اليوم l’AMOد" ودازو (فـ"رام  ل ا لكفة اليل يه دا د ا )، اكينة وا

، ويه اليل كتضمن    9اليل تتقام تقريبا بـ   رمه اليل يه سنو ل ا مليار د
ن من التغطية   د يق املستف ىل غرار  شفائية  س لمؤسسات  هيا الولوج 

) ش  اكي ما  ارية،  إالج (deux traitementsالصحية  ن   un seul) اك
traitement .ة   ) يعين مجليع الناس اليل خصهم الص

كتضمن   املقاربة  هاذ  ت  مكو ٔن  ٕاىل  إالشارة    11رافعات،    4وجتدر 
تلف  ستجيب  ل وتعززها  املنظومة  هاذ  تقوية  سهتدف  حموري  ٕاجراء 

ٔوراش الكربى اليت اخنرط فهيا املغرب.  ت وضامن جناح ا د   الت
ٔوىل لهاذ االٕ  ديدة تتو تقوية  الركزية ا د حاكمة  صالح هتدف الع

شفائية والتخطيط   س لني وتعزز احلاكمة  ني وضبط معل الفا ليات التق
سرتاتيجية املركزية والرتابية،   ت  ىل اكفة املستو لعرض الصحي  الرتايب 

الل:  ا جيي من    وهاذ اليش 
ٔطري    - الت مة  لتعزز  ة  لص العليا  الهيئة  داث  ٔمني  ٕا لت التقين 

الصحية   املؤسسات  دمات  جودة  مي  وتق املرض  ىل  اري  إالج

5 Registre Social Unifié. 
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ة   ني العام واخلاص وٕابداء الرٔي يف خمتلف السياسات العموم لقطا
 الصحية؛ 

داد    - ٕا مة  تعطاها  ادي  اليل  الرتابية،  الصحية  ات  مو ا داث  ٕا
لية التعاون ل  مج الطيب اجلهوي والتقوية د ذ الرب والرشاكة بني    وتنف

ني العام واخلاص؛   القطا
ات الصحية؛   - ٔدوية واملنت داث واك ل  ٕا
م ومشتقاته؛   - داث والواك املغربية ل  وٕا
ل إالدارة املركزية.   -   ومراجعة املهام والوظائف والهيلكة د

رشية، وهاذو لكهم راه   مثني املوارد ال سعى الركزية الثانية ٕاىل  ني  يف 
هيم ( ىل des projets de texteتدارو  ) اليل هوما اليوم راه معروضني 

الصباح،   هاذ  بعدا  ة  ا قدم يش  يقدم..  ادي  ر  الوز والسيد  ني  الغرف
ك؟ هاذ العشية، هاذ العشية.    بدييت اليوم، 

داث قانون   الل ٕا رشية، من  مثني املوارد ال سعى ٕاىل  الركزية الثانية 
الصحية   قانو  - الوظيفة  عندمك  حىت هو  كون  ادي  الرٔسامل   -ن  لتحفزي 

رشية وٕاصالح  لقطاع العام وتقليص اخلصاص احلايل يف املوارد ال رشي  ال
ٔطر الطبية املغربية   ىل الكفاءات وحتفزي ا اح  نف نظام التكون، فضال عن 
ٔرض الوطن.  ىل العودة    املقمية كذ هنا يف املغرب وال يف اخلارج وحهثا 

غالف ما لش فهاذيك    3يل يفوق  ف رمه هذا ما دا ل ا مليار   8مليار د
ل ( يال د لهيا ق لكمت  رمه وقعات   3) هاذي  la santéاليل  ل ا مليار د

ة ٕاطار   ىل اتفاق ة من  احلكومة  نيي الص دد   17.4هتدف ٕاىل الرفع من 
ل سنة    10.000لك   سمة حبلول   10.000لك    24ٕاىل    2021سمة املس

ٔفق سنة    45، ونوصلو ٕان شاء هللا لـ  2025 كون 2030يف  ش  ، لهذا 
ة اليل يه اليوم حمددة يف   لص ل املنظمة العاملية  من    23التوافق واملعايري د

لك   ة  ىل مضاعفة العاملني يف القطاع   10.000نيي الص الوة  سمة، 
من   من    2022سنة    68.000الصحي  ٔكرث  حبلول   90.000ٕاىل 

2025،(tout ce qui est paramédical)،    ستدعي الرفع من وهو ما 
خرجيي   دد  و مرتني  ٔسنان  ا وطب  والصيد  الطب  دد خرجيي لكيات 

ة   يات الص متريضية وتق لمهن ا  on va triplerمرات، (  3املعاهد العليا 
le nombre  ،املعاهد هاذ  من  يتخرجو  ادي  اليل  الناس  ل  د ٕاضافة ) 

دي ٔسايس يف لكيات الطب والصيد وطب  ٕارساء هندسة  لتكون ا دة 
داث   ٔسنان وٕا لطب والصيد و  3ا امعية    3لكيات  شفائية  مراكز اس

اية يف  ا مازال  لك من الرشيدية، بين مالل ولكممي وٕان شاء هللا ا
  الطريق. 

ن   اك قلنا  الثالثة،  الركزية  ٔهيل    4ٔما  ت ة حنو  مو ي  فه ز،  الراك ل  د
دمات العر  سري الولوج ل ستجيب النتظارات املغاربة، بغية ت ض الصحي مبا 

رب الرتاب  شفائية،  س دمات  الطبية والرفع من جودهتا والتوزيع العادل ل
ات،   شف ٔهيل املس ٔولية وت اية الصحية ا رب ٕاصالح مؤسسات الر الوطين 

نظام   داث  وٕا ات  العال مس  رتام  ا ة  ٕاللزام س  ٔس الت د  مث  الع
  املؤسسات الصحية. 

) الرمقنة،  الرابعة يه  الركزية  ٔما  املنظومة  la digitalisationو ل  د  (
ومعاجلة  لتجميع  دجمة  م معلوماتية  ظومة  م داث  ٕا رب  الوطنية،  الصحية 
الصحية، وذ يف  ملنظومة  ٔساسية اخلاصة  ا املعلومات  واستغالل اكفة 

ىل جتميع خمتلف  . ٔفق احلرص    دمات املسار العال
ت الرٔي  رب لك خمتلف مكو ٔؤكد ملؤسستمك احملرتمة و ٔن  ٔود  اما،  وخ
ل  ميقراطي والتمنوي لبالد مكد رسيخ التقدم ا  ٔ ٔن مس العام الوطين ب
ٔىت  عية، لن يت ج صاد الوطين وتعزز الكرامة والعدا  ق ٔسايس لتحول 

ال التضحيات  بذل  مواص  بتاكر دون  و إالبداع  روح  يل  والت رضورية 
متع املغريب.  ٔفراد ا لك  ق التعبئة امجلاعية املسؤولية    وحتق

الرشيدة  ادة  الق حتت  املغريب،  إالصال  منوذج  ا ٔن  اليوم  فاملؤكد 
ايئ، وذ  ن فعال عن ٕاشعاع است ٔ امل نرصه هللا،  لصاحب اجلال 

و ني ا ىل الرص ياراته رتاف واحض  يل وإالقلميي، ٕاذ بفضل قوة ومصود اخ
ل  تعرفها  اليت  نتقالية  والتحوالت  العرص  ت  حتد ة  موا استطاع 
ة  ت عن جنا د ت والت لرها اف  نت بالد يف سنة  ٔ متعات، فقد  ا
ىل  الل القدرة  سرتاتيجية، وقد جتىل ذ من  هتا  اراهتا التمنوية ورؤ خ

ٕاصال ٔو  ٕاطالق  لتوازن  املساس  دون  صادية،  اق عية،  اج كربى  ات 
ددة يف طور دو املؤسسات. ة م سبات، وفق رؤية ٕاصالح   املك

ل  ٔوىل يف هذا التد ل هذه النقطة ا وهبذه املناسبة، يف هذا اخلتام د
هود اليل هو  د ا ٔشكر امجليع يعين احلكومة اليل معلت وا ٔن  ٔريد  ٔويل،  ا

ل بري، و  ة وكذ الوزارة د ل الص خلصوص الوزارة د لضبط و ٔشكر 
ٔرشفت   بري اليل قامو به، واليل  د العمل  ىل وا لية  ا املالية، ووزارة ا

شوفو عندك   ٔنه كام ت ل (  2ليه خشصيا،  ، خصك تعطي )les piliersد
) (l’assuranceلناس  ذ  تقدر  ش   (le service وشتغل لها  د  (

ٔحسن الظروف   . ويدوز ذاك اليش يف 
ٔمور كفاش دازت، وخص كذ و ا كون   وها انتوما امحلد  شف ش 

ٔن القطاع اخلاص  شوفو ب لنا ال القطاع اخلاص وال القطاع العام، ت ة د الص
، ٕان شاء  اديني  رات، هذاك اليش تيفرح راه  س رات تلو  س

ادي يقوم به ابتداء، ٕان شاء هللا، ولكن القطاع العام و  بري اليل  هود  د ا ا
ادي les textesهللا، من هاذ ( ادي خيرجو و كونو عندمك،  ادي  ) اليل 

شوفو، ٕان شاء  ادي  شتغل هاذي شهور، و ٔن هو بدا وت ميكن يزنهلم، 
ش يبان  اد اية ما  اية خصوصا العامني اليل  هللا يف هاذ السنوات اليل 

د   (dans les deux ans à venir)ذ العام لكها، ولكن تبان اخلدمة ها وا
لساكنة  م  د  كون  ادي  هو  اليل  الصحي،  لنا  د النظام  يف  التحول 

  واملواطنني. 
  وشكرا.
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س:    السيد الرئ
س احلكومة احملرتم.    شكرا السيد رئ

ري  ات الربملانية و مو الت الفرق وا قل ٕاىل مدا با  ون سبني، تعق املن
س احلكومة.    ىل جواب السيد رئ

ٔحرار.  ل عن فريق التجمع الوطين ل د ٔول م ٔ ب ٔبد   و
شار.    تفضل السيد املس

شار     محمد بودس:  السيد املس
  سم هللا الرمحن الرحمي. 
س احملرتم،    السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،    السيد رئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني، 

شارن احملرتمني، السيد    ة والسادة املس
ستورية   ٔستغل هذه املناسبة ا ٔن  س احلكومة،  امسحوا يل، السيد رئ
ٔمازيغية  ال امل محمد السادس حفظه هللا حبلول السنة ا ٔه  الهامة 
ة،   ة والعاف اللته مبوفور الص ىل  ٔن ينعم  ل  اجلديدة، سائال املوىل عز و

ري ومنا .وجيعلها سنة    ء وازدهار لبالد
اللمك   س احلكومة احملرتم، هبذه املناسبة، ومن  ٔهنئمك، السيد رئ كام 
شارن   املس والسادة  والسيدات  الوزراء  والسادة  السيدات  اكفة  ٔه 
مبدينة   اليوم  هبا صباح  فلمت  اح بعدما  السنة،  احملرتمني واملغاربة مجيعا هبذه 

سات.    امخل
هذه   ٔيت  ت املطالبة  كام  وثيقة  تقدمي  رى  ذ ختليد  مع  ملوازاة  املناسبة 

رخي الكفاح الوطين،  سية من  دى احملطات الرئ الستقالل، اليت شلك ٕا
و العلوية الرشيفة، بدءا   انب ملوك ا اضه الشعب املغريب ٕاىل  ي  ا
ره، واليت جسدت  ذ اخلامس  هللا  ٔمة محمد  ا املغفور  حمرر  جبال 
ستعامري،  د  نعتاق وٕاهناء التوا ل احلرية و ٔ ام م وشعب من  الت
ين املغرب احلديث،  ه  ل احلسن الثاين قدس هللا رو مل الرا مروراً 
ه،  وا ٕاجنازات  يواصل  ي  ا حفظه هللا،  السادس  امل محمد  ال  ٕاىل 

ت  املستو اكفة  ىل  د  ش وال البناء  يف  ثورة  لق  صادية بعدما  ق
عية والقانونية.  ج   والسياسية و

س احلكومة احملرتم،    السيد رئ
ٔداء املمتزي  خر  ٔن نف وحنن يف مسهتل هذه السنة اجلديدة، حيق لنا 
راهات، سنة الاليقني   ت وإال د لت ٔهنا سنة مليئة  لرمغ من  مك  حلكوم

ب ٔهنكت شلك  عية،  ج صادية و ق ت  ت سنة التفاو صاد كرب ري اق
ت  ضطرا ة وما صاحهبا من جفاف، سنة  ت املناخ ول، سنة التذبذ ا

 . ٔورو صادية بني روسيا و ق   السياسية و
ري مسبوقة يف خمتلف املواد   ٔسعار  ات ارتفاع  لَفْت مو َ عوامل لكها، 

ٔحرار سن لرمغ من لك ذ نعتربها يف فريق التجمع الوطين ل ٔولية،  ة ا

ٕاقرار   سنة  وإالجنازات،  ت  ٔولو ا سنة  ة،  العموم املالية  ٔداء  يف  مرجعية 
اكفة املغاربة، رفعمت فهيا شعار " ياز  م ت  التغطية الصحية  وطن بدون تفاو

عية س احلكومة،  اج ٔن هننئمك، السيد رئ ٔنفسنا و ٔن هن  "،  البد 
مك القوية يف تزنيل ورش التغطية الصح  ه ىل ٕاراد ية مبنطق استحرضمت ف

راهات  ٕال التحجج  ه  ف جتاوزمت  طق  م الصارمة،  ة  امللك التوجهيات 
ة وجرٔة   ا ش ٔزمة  مت ا ، وا والرتاكامت، كام فعل البعض سابقا لتربر فش
الورش  ىل هذا  ٔرشفمت بصفة خشصية  التفاؤل،  ِبنََفِس  إالصالح  رشمت  و

  مبهنجية ممتزية ومضبوطة ويه: 
لتغطية  املتا  - املرتبطة  القوانني  اقشة  وم ا  ٕا لتفاصيل  قة  ق ا بعة 

لرتسانة   ٕاصدارها  الل  من  متع  ا ات  ف اكفة  مهت  واليت  الصحية، 
اجلريدة   يف  رشها  ني  ٕاىل  مسبوقة  ري  وتنظميية  رشيعية  قانونية 

 الرمسية؛ 
ىل ٕاخراج مشاريع القوانني املؤطرة لمنظومة الصحية الوطنية،  -   السهر 

ة  الرس ىل  مك  نئ مخسة،  ددها  و إالطار  قانون  تضمهنا  اليت 
الربملان   غرفيت  ىل  هتا  ا ٕا متت  ث  ح هبا،  خرجت  اليت  اسية  الق
هتاء من هذه   ارشة بعد  مت تقدميها م ٔسبوع املايض، وس ٔواسط ا

تصة؛  لجنة ا ل ا  اجللسة دا
دة يف    - لخزينة ملواص الز ة  زويده  توفري موارد ٕاضاف مزيانية القطاع و

رشية الرضورية.   ملوارد ال

س احلكومة احملرتم،    السيد رئ
قة  ة وا ا لن زي، املمتزي  ري احملقق يف ظرف زمين و هود الك ٕان هذا ا
الورش  تزنيل هذا  ىل  مللموس مدى ٕارصارمك وحرصمك  يبني  املطلوبتني، 

ملٍ  لمغاربة جمرد  سبة  ل ي اكن  متعي ا ٔن  ا ا مجيعا  ، وهو ما يتطلب م
ٔهيا السيدات  ٔن تتخيلوا معي،  ه، فلمك  احمك ف نصفق  حبرارة معرتفني بن
والصانع   ار  والن اكملياكنييك  املهنيني  من  ديدة  ات  ف متكن  ٔن  والسادة، 
ري  ٔ ا املهين،  السائق  احلداد،  الصياد،  الفالح،  وإالساكيف،  التقليدي 

سطاء من جممت  شفاء  وخمتلف ال س اكليف  مة من  اع سبة  عنا من اسرت
سيط.  ٔدية واجب اشرتاك شهري  ٔدوية، مقابل ت اليل وا   والت

اكنت   اليت  املعوزة،  ات  الف د  ستف ٔن  ٔيضا  معي  تتخيلوا  ٔن  لمك  كام 
هم  ات اشرتا و لواج د"، من نفس املزا مع حتمل ا اضعة لنظام "رام

هنم من   راة يف ومتك ستفادة من التعويض اجلزيئ عن مصاريف العالج ا
اليل  والت ٔدوية  ا ومصاريف  اخلاص  لقطاع  التابعة  الصحية  املؤسسات 
 ِ ريها من اخلدمات، اليت اكنت لكها مؤداة طبقا لُِس ٔشعة و الطبية وصور ا

ٔن لك املغاربة وا ٔهنم يف ذ ش سب املعمول هبا، ش ات وال َ ٔت الِعَال ليت ابتد
رب املايض.  ذ فاحت دج   م

لحظة التارخيية   ل هذه ا ٔ ري املسبوق من  خر هبذا إالجناز  ٔن نف لنا 
س احلكومة، عن ٕاقرار التغطية الصحية   اللها، السيد رئ لنمت من  ٔ اليت 
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قها   ىل حتق لزتامات اليت تعاهدمت  ٔمه  دى  اكفة املغاربة، ويه ٕا الشام 
ام معهم، وهو ما يبني س ىل ا كون  ذ احلكومة اللزتاماهتا حىت  ة تنف  رس

ات وانتظارات املغاربة.    م مع طمو
ل مع   سيط وتتفا كون قريبة من املواطن ال ٔن  ىل  حكومة حريصة 
ٔصوات  لك  كرتث  ٔن  بصمت دون  شتغل   ، العاد شغاالته  وا ه  قضا

ٔصوات س معلها،  ني دامئا الفرص لتب شاز اليت تت شوش ومحالت   ال ال
اجزون عن   ق ماكسب سياسية  ٔمال يف حتق هنجها البعض  التضليل، اليت 

  إالتيان ببدائل لها. 

س احلكومة احملرتم،    السيد رئ
ٔمني   ٕان ما مقمت به من ٕاجراءات ُمَواِكَبة لضامن استفادة املغاربة من نظام الت

ٔساس اىل تذليل لك   اري عن املرض َهيدف  ج ٔسايس  ت ا الصعو
ادة النظر   الل ٕا ياز، وذ من  م اليت قد حتول دون استفادهتم من هذا 
هنوض هبذا القطاع ورشا  نا الصحية وٕادارهتا بعدما، جعلمت من ا ظوم يف م
رشمتوه  ال، ظل لسنوات مطلبا شعبيا وجامهري لالسهتالك فقط،  مستع

ٔساسية يف تزنيل ورش ا امة  برية ليكون د لمغاربة،  جبرٔة  عية  ج محلاية 
لهيا ويه: لنمت  ٔ   رب إالجراءات اليت 

ني؛   - ليات التق دة تتو تقوية  د حاكمة ج  اع
لني؛   -  ضبط معل الفا
ادة النظر يف التخطيط الرتايب الصحي؛   -  ٕا
داث    - الل ٕا ليات اخنراطها من  رشية والبحث يف  مثني املوارد ال

لتحف الصحية  الوظيفة  مع  قانون  العام،  لقطاع  رشي  ال الرٔسامل  زي 
ٔطر الطبية املغربية   بية وحتفزي ا ٔج ىل الكفاءات الطبية ا اح  نف

ٔرض الوطن؛  ىل العودة ٕاىل  خلارج وحهثا   املقمية 
وتعزز    - الطبية  دمات  ل الولوج  سري  ت رب  الصحي  العرض  ٔهيل  ت

شفائية والرفع من جودهتا؛  س  اذبية املؤسسات 
دجمة لتجميع    - ظومة معلوماتية م داث م رب ٕا رمقنة املنظومة الصحية 

ملنظومة   اخلاصة  ٔساسية  ا املعلومات  اكفة  واستغالل  ومعاجلة 
 الصحية؛ 

متريضية يف سابقة    - ٔطر الطبية وا ٔوضاع املادية ل هنوض  مواص ا
ٔوىل من نوعها، مع استفادة حوايل   ٔلف موظفة وموظف   19يه ا

ي تولونه  من ال ري ا م الك ه ة والرتبة، وما يعكس  ر ة يف ا رتق
ٕاال   ٔىت  يت لن  ٕاصالح  ٔي  ٔن  اعتباُرُمك  هو  لقطاع  رشية  ال لموارد 

لشغي وحتفزيمه؛  عية  ج ٔوضاع املادية و  بتحسني ا
وذ   - اململكة،  ات  لك  امعي  شفى  ومس طب  لكية  د  ش

اء يف مرشوع بتخصيص املزيانية املطلوبة  ن مبا  لهذا الغرض، مشيد
ح العديد من   ة سمتكن من ف الغ ٕاضاف رب ختصيص م قانون املالية، 

ٔهيل   ادة ت شفائية وٕا س دات  نا    1400الو مؤسسة، وهو ما سميك
ملناطق النائية.   من سد اخلصاص 

ستدعي نقد العرشية السابقة واليت ظل  ست هذه مركزات ثورية  ٔل
  طاع الصحي حضية لشعارات؟فهيا الق

الالت اليت يسء   خ ال معاجلة بعض  ستع ٔنه من  رى   ، ومع ذ
املتكررة  ت  الغيا معض  ويه  مهنا،  لص  الت واليت جيب  املنظومة،  لهذه 
ستوجب   ت مقلقا،  ي  ٔمر ا ٔطر الطبية يف املناطق القروية والنائية، ا ل

املرسوم املتعلق بو  خراج  ٕ ا إالرساع  ٔسف لني  ليلية، مس ا دات احلراسة 
هيك  ٔطباء يف هذا الصدد،  لهزا التعويضات اليت يتقاضاها املمرضون وا

ي يعرفه القطاع.    عن سوء التوزيع والتدبري ا
اة   ملدن الكربى دون مرا ٔطباء  لب ا ٔ رز مظاهره السلبية متركز  ٔ مفن 

دينا   الية اليت طاملا  ىل رضورة ٕارشاك لعدا ا ن يف هذا الباب  هبا، مؤكد
ٔدواره يف تقليص اخلصاص،   ر  ٔطباء القطاع اخلاص يف هذا الورش واس
ٔطباء القطاع اخلاص مع العام،  س احلكومة، مطالبون جبمع  وهنا، السيد رئ
متيزي وجعل امجليع ينخرط يف هذا الورش مبنطق يَْنَصهُِر امجليع يف  وحمو هذا ا

ه، ري املربر وما    ٕاجنا ٔن يبقى هذا التقسمي  ٔمام لك هذه اجلهود  ٕاذ ال يعقل 
ور   ن نفس ا ٔهنام يؤد لام  ٔدوار لك مهنام،  ه من نقاش عقمي حول  يصاح
ات  لطب اب الهيئة الوطنية  ادة النظر يف طريقة انت ونفس الوظيفة، مع ٕا

لهي  الل إالرساع يف تعديل القانون املؤطر  ٔطباء من    ئة. وا
م   وائية ومراكز حتاقن ا ٔيضًا رضورة ٕاصالح السياسة ا مستحرضن 
ٔن هاتني الواكلتني ستوفر  هيا وفق نظام الواكالت، حبيث  بضامن ولوج الفقراء ٕا
ر،  ات الصحية، وستقلص التبذ ٔدوية واملنت م ومجليع ا اجلودة والسالمة ل

ة الوطنية ل َلَْيُمكْ تعزز الصنا ٔدوية، وحتيني الرتسانة القانونية  وهو ما يفرض 
ة،   ا الن تتو  تدبريية  حاكمة  وٕاقرار  والصيد  واء  اخلاصة  الوطنية 
اخلاص  الصندوق  ٕاصالح  مع  املناقصات،  ٕاجراءات  د  توح ٕاىل  هتدف 
ا  اقش ٔثناء م لصيدلية املركزية، وهو ما كنا ننادي به دامئا من هذا املنرب 

ة يف ي   ملزيانية قطاع الص ٔدوية، ا ىل ا ٔفق مواص إالصالح الرضييب 
لغاء الرضيبة   ٕ ٔحرار يف العديد من احملطات  طالب به فريق التجمع الوطين ل
لت   تفا واليت  املالية،  وزارة  مع  سيق  بت ٔدوية،  ا ىل  املضافة  القمية  ىل 
الفريوس  دواء  مشل  ي  ا اكٕالعفاء  اتنا،  مقرت مع  ٕاجيايب  شلك  مشكورة 

د   ي والرسطان والصَمم. الك

س احلكومة احملرتم،    السيد رئ
جرايئ   الرصيد  هذا  مثن لك  ٔحرار  ل الوطين  التجمع  فريق  ٕاننا يف 
اهتم  ف ارية جبميع  إالج الصحية  التغطية  املغاربة من  متكني  ل  املنجز يف س
و  ز ا د راك ٔ اطر اليت هتدد حصهتم، معتربن هذا إالجناز  هتم من ا وحام

ر مبا حققمت يف وزارة الف عية، وهو ما يذ ة والصيد البحري واملياه  ج ال
ة واليت ظلت لسنوات طابوهات.  ت من ٕاجنازات خراف   والغا
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ِبنَْفِس   ٔخرى  ا ات  القطا يق  ٕاصالح  ٕاىل  سعون  س مك  ٔ ب ٔكدون  م
ي  العام، ا لمرفق  ق ٕاصالح شامل  ٔفق حتق الروح، يف  وِبنَْفِس  املنطق 

ىل ال  ركز  ديداً   ً ة والفعالية. حيتاج اليوم نَفَساً تدبري ا   ش
  وشكرا.

س:    السيد الرئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس
ٔصا واملعارصة.  لكمة لفريق ا   ا

س.   تفضل السيد الرئ

شار السيد امخلار املرابط:    املس
  سم هللا الرمحن الرحمي. 

ٔرشف املرسلني.  ىل    والصالة والسالم 
لس احملرتم،  س ا   السيد رئ

س احلكومة احمل   رتم، السيد رئ
ٔعضاء احلكومة احملرتمون،    السيدات والسادة 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ٔصا   ٔعضاء فريق ا مسي اخلاص ونيابة عن اكفة  ٔتقدم  ٔن  ٔود بداية 
واملواطنني  املواطنات  اكفة  احلارة  هتاين  شارن  املس لس  مب واملعارصة 

لول رٔس السنة   ة مبناسبة  ٔن يدمي الص ر  ٔمازيغية، ممتنيا من العيل القد ا
ٔن حيفظ بالد  ة لصاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا، و والعاف

زدهار.  لتقدم و ىل شعبنا  ٔي مكروه، وينعم    من 
سات   اليا املبادرة اليت انطلقت اليوم مبدينة امخل ٔود ومثن  وهبذه املناسبة 

ٕاىل   ة  إالدارات والرام يف  ٔمازيغية  ا لغة  ا استعامل  تعزز  مرشوع  ٕاطالق 
ة.    العموم

س احلكومة احملرتم،    السيد رئ
من   ذهبية  سلس  رخيها  من  املر  هذه  يف  املغربية  اململكة  ش  تع
ة  اق س و املتبرصة  والرؤية  ة  السام ادة  الق حتت  الوطنية،  إالجنازات 

السادس   امل محمد  اجلال  العامل لصاحب  ْهبَر  قد  ُكنا  فٕاذا  نرصه هللا، 
ل قطر   رة القدم يف موند ضة  ع يف لك من ر توا الرف  2022ُمؤخرا مبُس
ٔلعاب القوى   ضة  هيب، وذهبية ر لمربع ا ٔهل املنتخب املغريب    2022وت

ٔرضية خصبة    3000لـ   ٔخرى، فٕان هذه إالجنازات لها  مرت موانع ويف جماالت 
ع، فلك ٕاجناز  تغذهيا يف ا ج صاد كام تُغذهيا يف الثقافة و ق لسياسة و

اد.  برصة، ومعل معيق ودؤوب و   هو وليد رؤية م
ٔزمة  ُحتول  ٔن  استطاعت  املغربية  اململكة  ٔن  ىس  ن ٔال  جيب   ،

د وف متع من  19- " دت ا " ٕاىل حلظة وعي وطين، شلك رافعة لسياسة و
ديد.  منوي  ل منوذج  ٔ  

دوبعد "  امل حفظه هللا يف ٕاجراء  19- وف ال  ارشة، مل يرتدد  " م
ميقراطية  ستوري، ُمعربا بذ عن ٕاميانه العميق  دها ا ت يف مو ا نت

ت تعددية  ا لفعل اكن ٕاجناز انت لحياة السياسة املغربية، و د  خيار وح
سجمة م حكومة  لمغرب  ٔعطت  واحضة  حزبية  سياسية  خريطة   ٔفرزت 

لفعل هذه  ، واكنت  يئ ال سابقة  عي وب صادي واج مج اق ر قوية لها 
مقاليد   سلمت  ٕان  ما  ث  النتاجئ، ح الشجعان وحكومة  حكومة  احلكومة 

دولية اشتغلت يف ظروف  احلكويم، حىت  ٕاجناز   القرار  د صعبة، واكن 
ج و  ، ومضت يف تزنيل ا جمها إالصال ٔن متسكت برب عية  احلكومة 

رو املا التوازن  ىل  حتافظ  الرشائية -وسياسة  القدرة  وحتمي  صادي  اق
  لمواطنني. 

ضيات  احملرتم، مق س احلكومة  السيد رئ نناقش معمك،  واليوم ها حنن 
 . عية ببالد ج   وواقع السياسة 

يد، بتارخي   اللته يف خطابه، مبناسبة عيد العرش ا يوليوز    31لقد قال 
ائلته،  ٕان ا "...  2021 ة املواطن املغريب، وسالمة  ٔعطهيا لص لعناية اليت 

ٔرسيت الصغرية ٔبنايئ و ٔخص هبا  ى خطاب صاحب  يه نفسها اليت  هت " (ا
و  ا ٔسس  لبناء  ة  ق اسرتاتيجية  ديد  بت اللته  قام  )؛   اجلال

ٔساسية لفائدة لك املغاربة.  عية ويف قلهبا تعممي التغطية الصحية ا   ج

س احلكومة احملرتم،    السيد رئ
ٔن احلكومة احلالية معلت لك طاقاهتا  ىل  شهد لك العقالء ولك الزنهاء 
واقعية   عية  اج سياسة  ٕالقرار  وقُدراهتا  ٕاماكنياهتا  لك  دت  وج وكفاءاهتا، 
الصحية  التغطية  ٔهداف  ف عية،  ج و  ا ٔسس  لبناء  ومستدامة 

عية مل تبق يف سياسة احل ج ٔرض و ىل  ُرمجت  كومة شعارا فقط، بل 
الشعبية   ات  لف ٔعطت  ومؤسسات  ومراسمي  وقوانني  مالية  بتدابري  الواقع 
ة، وهذا ٕاجناز   ل حامية احلق يف الص ٔ ديدة وفعا من  سبات  تلفة ُمك ا

رخيي.    عظمي و

س احلكومة احملرتم،    السيد رئ
شا لس املس ٔصا واملعارصة مب ا ُمثن ٕاننا يف فريق  زتاز و ُزيك  رن 

اء يف عرضمك القمي حول تفعيل ورش التغطية   ل ٕاجيا مع ما  اليا، ونتفا
ُمثن  كام  عية،  ج و  ا ٔسس  لرتسيخ  ملغرب  عية  ج و الصحية 
محمد   امل  اجلال  صاحب  توجهيات  بتفعيل  احلكومة  الزتامات  ار  ف

و ٕاقرار ا ي هيدف ٕاىل توفري  السادس حفظه هللا، يف  عية، وا ج  
ىل   زيد  عية والصحية ملا  ج مليون   22ٔعيد    -مليون مغريب    22التغطية 

ل    -مغريب   ٔن العرض   2022اكنوا ال يتوفرون ق عية، ومبا  ٔي حامية اج ىل 
حتمل  واليت  إالجيابية  املؤرشات  من  العديد  حيمل  اليوم،  قدممتوه  ي  ا

ة، وتت ىل الربجمة الصدق ىل مستوى ُحسن التزنيل والقدرة  ة  ا لن ىل 
عية مغربية   ُشلك ثورة اج حقق  ث نعترب ما حتقق وما س والتفعيل، ح

ت: ىل ثالثة مستو ة وُممزية،  ق   حق
ستقرار اجليو    ٔوال،  دم  ُته البارزة  ايل، ِمسَ ثورة يف سياق دويل 

يئ؛  دم اليقني الصحي والب   سيايس و
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ٔن املغرب وامحلد  قطع   نيا،  ث  ملقارنة مع جتارب دولية، ح ثورة 
التصنيفات  خمتلف  مستوى  ىل  املاضيتني  ني  السن الل  برية  ٔشواطا 

ملنظومة الصحية؛  ولية ذات الص    ا
لزتامات الواقعية.  لثا، ىل مستوى إالجنازات و   ثورة 

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
مثن   ىل  ٕاننا  ا القوي  ه احلكومة مظهرة عز زتاز ما حقق اليا وبفخر وا

ل: س عية، ٕاذ  ج و  ٔسس ا   تعزز 
من    ٔوال، ٔزيد  مبوجب    9.5ختصيص  و  ا مزيانية  درمه من  ماليري 

شرتاك يف التغطية الصحية 2023قانون املالية لسنة   ٔعباء  ت لتحمل  ، و
ري  اص  ٔش سبة ل ل ارية  شرتاك؛ إالج ات  ٔداء واج ىل   القادرن 

هؤالء   نيا، شفاء  واس الج  اكليف  اكفة  و  ا مزيانية  تتحمل 
شرتاك يف املؤسسات الصحية  ات  ٔداء واج ىل  ري القادرن  اص  ٔش ا
ة وامللكفة، وهو ما يضمن ٕاخراج  ٔمراض املزم ة، خصوصا املتعلقة  العموم

ٔرسة  4 ٔرسة مال   4ٔعيد  -ماليني   يف وضعية هشاشة؛  -يني 
ٔطر الطبية؛  لثا، لزتام احلكومة بتحسني الوضعية املادية ل  الوفاء 
لفائدة    رابعا،  واملعاش  الصحي  ٔمني  الت ب  ح  مواطن    3ف ماليني 

ٔمني الصحي وتوفري املعاش لفائدة ما يناهز   8ومواطنة، وهو ما سيضمن الت
  ماليني مغريب ومغربية؛ 

ٔمام ما يقرب من    امسا،  ٔمني واملعاش  ب الت ح  مليون مغريب    11ف
ا العال وس  خلدمات  املرتبطني  احلقوق  وذوي  اليت  ومغربية  نفسها  ت 

جراء القطاع اخلاص وموظفو القطاع العام؛  د مهنا   ستف
ل الوطين لساكن    سادسا، ل ٕاخراج الس ٔ شتغال من  رسيع وثرية 

د سنة  عي املو ج ل    . 2025عوض  2023والس

س احلكومة احملرتم،    السيد رئ
صادية   ق و السياسية  ٔبعاد  ا ذات  الكربى  ٔوراش  ا ٔصبحت  لقد 
وُرشاكء   حكومة  و سياسية  ٔحزاب  مجيعا  لينا  تفرض  عية،  ج و
لنية   ؤوب  لعمل ا الص و ٕال يل  عيني ومؤسسات دستورية الت اج
بة هذه  والفعال يف موا جيايب  خنراط  رافقها من رضورة  النية وما  مث 

عية املرج ج صادية و ق ٔهداف  ق ا ىل حتق ٔوراش، والعمل  وة مهنا، ا
ال  ٔمة املغربية ورؤية  ٓمال ا قها، ليك حنقق  ية لتحق دات الزم ٔج اة ا ومرا

  امل والزتامات احلكومة. 
ه احلكومة احلالية من ثورة   اليا ما حقق ُمثن  ل ذ لكه نُنوه و ٔ ومن 
اح احلكومة هو جناح اململكة  ري مسبوقة يف تفعيل لك هذا، ف عية  اج

س احلكومة احملرتم، "سري  املغربية، و  سري.."   –سري    –ٔقول لمك، السيد رئ
لجميع.  عية  ل تغطية حصية وحامية اج ٔ  من 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 
 

س: الالسيد     رئ
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

  ٔعتذر عن املقاطعة. 
دة والتعادلية.  لو ستقاليل  لفريق  لكمة    ا

شار احملرتم. تفضل    السيد املس

شار السيد محمد زيدوح:    املس
  سم هللا الرمحن الرحمي. 

س،    السيد الرئ
س احلكومة،    السيد رئ
ٔعضاء احلكومة،    السادة 

شارن،  اليت املس   زماليئ وزم
ٔمازيغية  لول السنة ا ٔه الشعب املغريب مبناسبة  ٔن  يف البداية، البد 

ال من  املزيد  ممتنيني  ة جلال اجلدية،  السام ادة  الق ٔفراح، حتت  وا رفاهية 
  امل محمد السادس نرصه هللا. 

والتعادلية   دة  لو ستقاليل  الفريق  مس  اليوم  ل  ٔتد ٔن  رشفين 
ة نظر الفريق   س احلكومة احملرتم، ولعرض و مك، السيد رئ ل مع جوا لتفا

التغطية   ورش  تفعيل  موضوع  يف  ستقالل  حزب  ال  الصحية ومن 
عية.  ج و  ٔسس ا عية لرتسيخ  ج   و

صلب  يف  ٔصبحت  قد  اليوم  ة  الص ٔن  ب اليا  شيد  ٔن  البد  بداية، 
سامه يف تعزز  ٔن  ٔنه  مك، مما من ش ة يف حكوم ٔولوية السياسات العموم و
ال امل محمد السادس نرصه هللا. اية  ادة ور عية، بق ج و  ز ا   راك

ل    واليوم، ل ٕاخراج الس ٔ شتغال من  رسيع احلكومة لوثرية  وبفضل 
د سنة   عي املو ج ل  ، 2025عوض سنة    2023الوطين لساكن والس

لمنظومة الصحية.  ل  ٔم سري التزنيل ا سامه ذ يف ت  س
القانونية   الرتسانة  داد  ٕا يف  املسبوق  ري  رشيعي  ال هود  ا ل  س كام 

بورش   ملنظومة  املتعلقة  املتعلق  إالطار  القانون  الصحية:  املنظومة  ٕاصالح 
ة الصحية الرتابية والوظيفة   مو الصحية الوطنية، مشاريع القوانني امخلس، ا
ات الصحية  ٔدوية واملنت ة والواك الوطنية ل لص الصحية والهيئات العليا 

م.    والواك الوطنية ل

س،    السيد الرئ
  ، السيدات والسادة

لمسامهة يف تفعيل  ويف طلق ٕارادته  ستقاليل، ومن م ر الفريق   تقد
لنظر ٕاىل جحم وقمية النتاجئ   سرتاتيجي التمنوي،  وٕاجناح هذا الورش املليك 
التغطية  تعممي  ٕاجناح  فٕان  ذة،  املت والتدابري  واملشاريع  وإالجراءات  احملققة 

ستوجب، الصحية وحتسني رشوط ولوج املواطنني ٕاىل اخلدمات ال  صحية 
لنظام الصحي الوطين وجتاوز   قي  ٔهيل احلق ىل الت فضال عام سبق، العمل 

ذ سنوات.    النواقص املرتامكة م
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مك ببعض النقط اليت   ٔوف س احلكومة،  لتمك، السيد رئ ال مع مدا وتفا
ٔساسية:    نعتربها 

التعرفة املرجعية احلالية، واليت حتول   ٔوال، ىل مراجعة  رضورة العمل 
ٔهنا من ٕاقرارها سنة  د ، ذ  ٔمو ق العدا الصحية امل ٔيضا    1998ون حتق و

ادة النظر فهيا شلك دوري لك    2006مراجعة سنة   ٔن تمت ٕا اكن من املقرر 
ارج نطاق   3 ٔمراض اكنت  ات وا ٔن العديد من العال سنوات، خصوصا و

لك شملها التغطية  ٔمراض ال  ددا من ا ٔن  ىل  الوة   la من ( التعرفة، 
CNSS et la CNOPS .(  

ل   ة د ٔن حىت االتفاق اكنت شمل فقط إالنعاش    2020ٔضيف ٕاىل ذ 
ٔصبح  ٔمر  والفحوصات الطبية، ومع ذ مل جتد طريقها ٕاىل التفعيل، وهو 
ٔن  نعترب  الصحية،   التغطية  تعممي  ٕاىل  السعي  ظل  اوز يف  م اليوم 

ي يتحمل مراجعة التعرفة املرجعية يه حامية ال  لمواطنني، ا قدرة الرشائية 
من   الولوج    %50ٔزيد  سهيل  ٔنه  ش من  ما  وهو  العالج،  مصاريف  من 

لكفة   ة واخلصوصية، وفق  ات العموم شف لمس لتغطية الصحية  املشمولني 
لعالج.  ة  ق ة واملعقو واملتناسبة مع املصاريف احلق ق   العالج احلق

احلكومة، ضام  نيا، س  رئ واملنصف  السيد  العادل  الصحي  العرض  ن 
الل  من  الية،  ا ت  التفاو من  حيد  اململكة  راب  مجموع  مستوى  ىل 
ٓت الصحية، وكذا التجهزيات البيوطبية  ش ة التحتية وامل داث وتوطني الب ٕا
ت  ٔولو ديد  سمح بت لقطاع العام واخلاص،  وية  يف ٕاطار خريطة حصية 

ة وا  ر يف جمال الص ىل مستوى لك اجلهات، مبا س عية  ج محلاية 
الية.    سامه يف تعزز العرض الصحي اجلهوي وتقليص الفوارق ا

القطاع   لفائدة  حتفزيية  مشجعة  تدابري  وضع  ىل  العمل  من  البد  وهنا 
ه حنو اجلهات اليت تعرف خصاصا يف اخلدمات الصحية، وفقا  لتو اخلاص 

ق وذ   ر يف املناطق واجلهات اليت تعرف فرت حتمالت دق س شجيع  ل
س  راها اليوم، السيد رئ رات اليت  س ٔن  ضعفا يف العرض الصحي، 
ار   ا فاس،  ط،  الر ة،  طن الكربى،  املدن  ىل  ٔساسا  ترتكز  احلكومة، 
الية، و  ٔمر ال حيرتم العدا ا ، وهاذ  ري ذ ش، ٕاىل  البيضاء، مرا

ٔو اخلريطة ا ا، سواء يف القطاع اخلاص  ا مل ٔصبحت ش جلهوية والوطنية 
  يف القطاع العام. 

ىل   لثا،  ركز  ٔن التغطية الصحية اسمترارهتا  س احلكومة،  السيد رئ
لمعدات  ٔمثنة  اة التغريات يف ا ، مع مرا و صصة من طرف ا ٔداءات ا ا

ل ارتفاع مصاريف ال  ٔن نعرف الطبية واملسهتلكة، مع اح ريد  عالج، وهنا 
مستحقات  حتصيل  ٔن  كام  املتغريات؟  هذه  مع  احلكومة  عامل  س يف 
ت  د البيا ٔن تنظيف قوا ت املالية دون.. و ٔسايس يف التواز خنراط ا

اما وشامال.  كون التعممي  ٔساسية حىت   ٔ د" مس ن من "رام د   املستف
رش فعال ري رهني ب لهذا إالصالح واحلاكمة    ٕان جناح هذا الورش الك

ات اجلامعية واجلهوية وإالقلميية.  شف ة املسمترة وصيانة املس   اجليدة واملراق
رشية:  رابعا، س   املوارد ال س احلكومة هذا مشلك دويل، ول السيد رئ

ٔسايس يف  ٔنه  عتبار،  ذه بعني  ٔ ٔن ن ملغرب، ولكن البد  اص  مشلك 
،   800ٕاىل    600جناح التغطية الصحية، اليوم   ل ٕاىل اخلارج سنو ر ب  طب

اكنزيمات لوضع احلد من هذه الهجرة والرفع من وثرية  وهنا البد من ٕاجياد م
ىل جودة التكون، مع احلفاظ يف جودة التكون.  ٔطباء، مع احلفاظ    كون ا

ٕالعطاء احلق   القانون  العام واخلاص ومراجعة  القطاع  رسيع رشاكة  ٕان 
ب يف مزاو ساهامن  لطب  -ال حما   -نته يف مجيع الرتاب املغريب سوف 

د  يف رفع جودة العالج وتقليص اخلصاص يف اجلهات اليت تعرف نواقص 
  مة.

ت    سياسة وقائية:  امسا،  ٔسايس يف سياسة احلد من التفاو هذه جحر 
ٔسايس يف  ة وتطور السياسة الوقائية هو عنرص  عية يف الص ج الية  ا

ة. ا ٔمراض املزم   لتحمك يف مصاريف العالج واحلد من تطور ا
لتفاتة حمددة يف    املعاقني:  سادسا، ٔن حتظى  ة من جممتعنا البد  هذه الف

س  مك، السيد رئ ٔملنا ف ٔسف، و املنظومة الصحية، وهذا يشء ال جنده مع ا
ستحقها.  متع املاكنة اليت  بري ٕالعطاء هذه الرشحية من ا   احلكومة، 

لسة   رخي  ريد من  س احلكومة احملرتم،  ريا، يف اخلتام، السيد رئ ٔ و
رى    10اليوم   املغريب ذ الشعب  فال  اح من  د  يوم وا ل  ق ٔي  ر   11ينا

فاع عن   ىل القمي الوطنية العالية يف ا ن فهيا الشعب املغريب  ٔ ر، واليت  ينا
راه  القمي  والقانون، وبنفس هذه  احلق  دو  السيد  الوطن وعن  ليمك،  ن 

الرضورية، حىت   القطائع  داث  وٕا إالصالح  وثرية  رسيع  ل احلكومة،  س  رئ
ت  شها البالد، يف مستوى رها لحظة الفارقة اليت تع كون يف مستوى ا

اك وشعبا.  شدها املغاربة م عية، اليت ي ج و    ا
ليمك ورمحة هللا وراكته.    والسالم 

س السيد     : الرئ
شار احملرتم. شكرا    السيد املس

لفريق احلريك.  لكمة    ا
شار، عندك    دقايق.  7تفضل السيد املس

شار     يوس مالل:  السيد املس
  سم هللا الرمحن الرحمي 

ٔرشف املرسلني.  ىل    والصالة والسالم 
س احملرتم،    السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،    السيد رئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

اليت  شارون احملرتمون، زم    وزماليئ املس
التارخيية   ا  مرجعي من  وانطالقا  الشعبية  احلركة  يف حزب  نود  بداية، 
هتاين  رفع ا ٔن  ٔمازيغية،  لغة والثقافة ا ىل قضا ا فاع  ، املوسومة  ٔصي ا
ٔطياف الشعب املغريب حبلول  ٕاىل صاحب اجلال امل محمد السادس واكفة 

ٔمازي    غية اجلديدة. السنة ا
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س احلكومة،    السيد رئ
مع   ل  التفا ل  ٔ من  احلريك  الفريق  مس  لكمة  ا ٔتناول  ٔن  رشفين 
لك روح بناءة وٕاجيابية،   عية  ج لتمك خبصوص تزنيل ورش امحلاية  مدا
ت السياسية الضيقة، املغاربة   اذ ة والت بعيدا عن لك صيغ املعارضة العدم

ل   و لهذا املرشوع املليك اكملني اليوم  ىل طريقة تزنيل ا م مسلط  اه
  الضخم. 

ته بتوارخي   غشت    20و   2020يوليوز    27سيد هللا ينرصو يف خطا
ٔكد   رشيعية اخلامسة،  ٔوىل من السنة ال ورة ا تاح ا من نفس السنة واف

ىل مجيع املغاربة، وكنعتاقدو يف عية  ج حزب   ىل رضورة تعممي امحلاية 
التوارخي، وٕامنا هو  س فقط وليد هذه  ٔن هذا املرشوع ل ب الشعبية  احلركة 
توليه  ذ  م مه  اه يويل  اللته  ف  ما  اليل  مج جممتعي،  الرب د  لوا تتوجي 

  العرش. 
و مدعوة ٕاىل تعبئة لك    31يف فص    2011دستور   ٔن ا ىل  نص 

سري استفادة   ة لت ىل قدم املساواة من  الوسائل املتا املواطنني واملواطنات 
عية.  ج   العالج والعناية الصحية وامحلاية 

ة واملتكونة من   ه املتنو ري طلق  لسنا هذا من م ٔقر  ستور  نفس ا
ات واجلهات والغرف املهنية، السبق  ت، امجلا ب الشغل، النقا ٔر ممثيل 

اقشة القضا والسياسات  عي. يف اقرتاح وم ج   ذات الطابع 
وطنية  مكعارضة  حنن  احلكومة،  س  رئ السيد  قلت،  يل  سبق  يفام 
كون  ادي  ٔن جتويد القوانني املنظمة واحلاكمة يف تزنيل هذا الورش  ون  مؤم

الية.  عية وا ج ري يف تقليص الفوارق     الوقع الك
االٕ  لشك مدى معق  يدع جماال  مبا ال  ٔظهرت  ورو  شاكليات احئة 

عية، عند   ش يف وضعية هشاشة،    5ج ٔرس اليل تتع ل ا ماليني د
ٔكرث من   مهنم يف   %53من الساكنة مس يف وضعية فقر،    %60عند 
  الوسط القروي. 

إالطار القانون  ٕاىل  عية    عودة  ج محلاية  ٔنه    09.21املتعلق  نعتقد 
د   لنا ٕاال    4اب وا اليل ما ميكن  تنجحو يف النقط،  مثنوها، ومتناو لمك 

  تزنيلها: 
ىل  -1  مليون مغربيا ومغربية؛  22تعممي التغطية الصحية 
ىل  -2 متدرس؛   7تعممي التعويضات العائلية   ماليني طفل يف سن ا
د لـ    -3 خنراط يف نظام التقا ) مغريب  530.000(املقصود    530توسيع 

ري املهيلك؛  شتغلو يف القطاع   اليل ت
ىل فقدان العمل.ت -4  عممي التعويض 

ٔننا كنا كنمتناو ويف   ومش  رو ٔننا ما نذ ش خيلينا  اد هاذ اليش اكمل ما 
لغ   ح املسنني، اليل ت ٕاطار مشولية الورش، تفعيل احلكومة اللزتاماهتا من م

لو   د ل    65السن  د التعويض  فوق  وما  مسيمتوه   1000سنة  اليل  درمه 
لو  مبدخول الكرامة، اليل و مك تبداو يف املنح د ٔ رية   3دتو به  ٔ ٔشهر ا ا

ل    . 2022د
ات   ىل مجيع  د  عي املو ج ل  ري يف تعممي الس ٔ ٔيضا الت ل  س
يطرة تؤرش  ط والق ٔن هذه التجربة اليل بدات يف مدينة الر اململكة، طبيعي 

ٔن احلكومة د ت، كنمتناو  كون لهيا العديد من إالشاكليات والصعو لمك 
ات اململكة،   ىل مجيع  مج  ش يتعمم هاذ الرب مج  د الرب وضعت وا

مع.    مكنطلق لتزنيل معقلن ل
ىل  د التضخم  عية يف صيغهتا احلالية تتعرف وا ج ظومة امحلاية  م

ىل   لني، كهنرضو  د    14مستوى الربامج واملبادرات واملتد  8وزارة، وا
الوصاي املؤسسات حتت  ل  كون عند د ٔن  اليوم  در  ٔ ا من  س  ٔل ة، 

ل هاذ  لتقائية يف املشاريع د ادي يضمن لنا  د إالطار مؤسسايت اليل  وا
  الوزارات واملؤسسات، تفاد لهدر الزمان واجلهد والوقت؟ 

س احلكومة،    السيد رئ
الل الفرتة   عية لفائدة مجيع املغاربة  ج -2021ورش تعممي امحلاية 

،    51يتطلب     2025 مت حتويلها من مزيانية    23مليار درمه سنو مهنا س
الفرق  تعبئوا  تقدرو  ادي  يفاش  ات،  توضي مك  العامة، كنطلبو م و  ا
ىل مدى قدرة املزيانية   ساءل  ا لرمق املرصود سلفا، ن ل هاذ املبلغ؟ ورجو د

لزتام حبصهتا السنوي ىل  و احملدودة املوارد  ه؟ العامة ل   ة م

س احلكومة،    السيد رئ
ٔن خمتلف الصناديق واملؤسسات  ٔمه معيقات جناح هذا الورش، هو  من 
ياط  ح د، الصندوق الوطين ملنظامت  لتقا ذات الص اكلصندوق املغريب 
ٓخر وقوف   مك يف  عي، وشهاد ج لضامن  عي والصندوق الوطين  ج

ىل  ٔو مق  ٔهنا يف وضعية ٕافالس  ىل  ٔكدتو  إالفالس، ليمك فهاذ املنصة، 
ل احلكومة  ىل الوصفة د س،  سائلمك، السيد الرئ ش  ستغل الفرصة  ك
ٔجراء واملوظفني   وب ا ل ٕاصالح هاذ الصناديق، بعيدا عن ج ٔ لمك من  د

سطاء.    ال
هيا ويه ٕاشاكلية اسرتداد مساهامت املنخرطني   ٔشري ٕا ٔن  ٔود  مة،  نقطة 

ىل التعرفة املرجعية  %70احملددة فـ   شارن اليل سبقوين بناء  ، زماليئ املس
ٔسبوع املايض   ة، ا ر الص ل وز بعت الترصحي د ٔ خشصيا  لهيا، و حتدثو 
ش يمت املراجعة  ال الوقت  ٔن  ىل  وافق معنا  اليل هو كنعتقد حىت هو م
كتعمتد  اليل  ٔدوية  ا ف خيص  وال  الطبية  شارة  س ف خيص  لها، ال  د

ٔد ىل ا سة، كنعتقد  التعرفة  ٔدوية اجلن ىل ا دثو  سة، وهنا ٕاىل كنت وية اجلن
ٔهنا ٕاىل اكنت   ٔطباء واملؤسسات الطبية  ا ٔهنا تدعو  ٔن دور الوزارة اليوم 
ٔهنا  س  ٔصلية، ما فهيا  ٔدوية ا ة اليل فا ٔدوية فهيا نفس القمية العالج هاذ ا

 . لصياد سبة  ل ٔول بنفس الشلك    توصف من ا
ىل فاملدا و د  ع ىل  حتدثتو  احلكومة،  س  رئ السيد  لمك،  د  

مهنا   كنعانيو  اليل  املعض  هاذ  ل  ل  ٔ من  اخلاص  القطاع  ىل  املراهنة 
د  وا ىل  ين  م هو  مجيعا  كنعرفو  يفام  اخلاص  فالقطاع  ة،  الص معض 
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د إالطار،  و ختلق وا ٔن ا د الرثوة، كنمتناو  الرٔسامل اليل خصو خيلق وا
ٔمثنة اليل  ا ش  و واملواطن فهاذ القطاع،  د امليثاق رشف ما بني ا وا
هظة  كوش  ما  القطاع  هاذ  يقصدو  اليل  اليوم  املواطنني  ىل  كتفرض 

  وملكفة. 
ادة الرشيدة   دمة العباد والبالد، حتت الق كون يف  اننا هللا مجيعا ليك  ٔ

  لصاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا. 
  وشكرا.

س:    السيد الرئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

شرتايك.  لفريق  لكمة    ا
س.    تفضل السيد الرئ

ٔيذي:  شار السيد يوسف    املس
س.    شكرا السيد الرئ

س احلكومة،    السيد رئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
التغطية   ورش  "تفعيل  موضوع  ستورية،  ا اجللسة  يف  اليوم  نناقش 
طلق  م من  عية"،  ج و  ا لرتسيخ  ملغرب  عية  ج و الصحية 
ل ٕاجناح  ٔ املغريب من  ت الشعب  انب لك مكو انبمك و ٕاىل  مسامهتنا 
و  رسيخ وتعبيد الطريق الصحيح ل نا مجيعا من  ي سميك هذا الورش ا

طلبات املواطنني واملواطنات املغاربة  ج  ىل م ابة  ىل إال عية، القادرة 
  وانتظاراهتم. 

وطنية  معارضة  ٔننا  شارن،  املس لس  مب اشرتايك  كفريق  رب  لقد 
ل املعارضة، بل اكن  ٔ لمعارضة من  ٔسلوب  ائية  ىن الغو ، ال نت مسؤو

انتقاده ودمع ما ميكن   ٔولوية  هنجنا واحضا يف نقد ما ميكن  ىل  نيا  دمعه، م
ا   ه يف مواقف ٔكد ٔي مزايدة سياسوية، وهو ما  ة املواطن املغريب، فوق  مصل

قانون مرشوع  اقشة  م رمق  - ٔثناء  الصحية   06.22ٕاطار  ملنظومة  املتعلق 
  الوطنية. 

س،    السيد الرئ
ٔدبياتنا   لقوات الشعبية، وانطالقا من  شرتايك  حتاد  ٕاننا يف حزب 

جمنا  ومرجعيا ا السياسية ور عية جزء من هوي ج و  ٔن بناء ا تنا نعترب 
السيايس، ويه معلية   داد مسار  ام ىل  ضلنا يف س  ي  ا متعي  ا
ٔحزاب  متع املغريب، دو و ت ا يا بني لك مكو تتطلب معال جامعيا تضام

سرتاتيجية واحضة املعامل قا ٕ ت وجممتعا مدنيا،  شارية  ونقا ة وال ىل الشفاف مئة 
ش املواطن  ريم ٕاىل تطور مستوى  اكم  منوية شام م لبلورة خطة 
م  ال ٔ متيزي يف حتقق  لمواطنني دون  سمح  الفرص  اكفؤ  ق جممتع  وحتق

اهتم دون خوف ودون معوقات.   وطمو

س احلكومة،     السيد رئ
ي   رخي املغرب ا ال امل ٕاننا يف حلظة فارقة يف  ٔمجعنا مجيعا، ومعنا 

ورو واليت   احئة  ٔزمة  اح  ذ قطعنا بن د م ىل موقف وا ٔيده،  نرصه هللا و
لوجود  ديدا يربز  عيا  ٔن مغر اج الزالت تداعياهتا قامئة وهتدد الرجوع، 
ٔولوية ضامن  عية يه احملرك يف لك معلية سياسية،  ج ت  ٔولو ٔن ا و

ليه، يمت حصة مجيع املو  حق دستوري ال يعىل  ٔرض الوطن،  ل  اطنني دا
السياسية  رب حتمل احلكومة مسؤوليهتا  لك مسؤولية تزنيال اكمال  تزني 
والقرارات  التدابري  الل  من  مطلقة  ومببدئية  ٔرحيية  لك  سندمعها  اليت 

ذها.    الوطنية املنصفة والعاد اليت س

س احلكومة،    السيد رئ
عية، مهنا ما هو حمدود ومهنا ما هو  شهد العديد   ول هزات اج من ا

هنا دول يف حميطنا إالقلميي وحىت   ول، ومن ب ل هذه ا شامل، هيدد مستق
عيا.  صاد واج ول املتقدمة اق ول اليت كنا نعتربها من ا   بعض ا

و  ا ملفهوم  املعامل  واحض  تصور  ٕاىل  قار  ف الهزات  هذه  جوهر 
عية ٔزمة العاملية ج ٔثريات ا نت عنه ت ٔ شابك ومرتابط  امل م امل اليوم   ،

احلرب  تداعيات  كذ  ومهنا  التضخم،  جحم  د  تصا رب  املايل  شقها  يف 
ويل الرشس بني الرشق والغرب يف   -الروسية ٔورانية اليت ختفي الرصاع ا ا

  صورته اجلديدة. 
ا هذه  من  ب  محلاية  ٔنفسنا  جند  لتايل،  جناح و ٕ مطالبني  ٔثريات،  لت

ٔننا   ري  لمية،  ٔرض الواقع مبقومات وطنية و رب تزنيلها ب عية  ج و  ا
من   ليه  خنىش  ما  بقدر  الطموح  الوطين  املرشوع  لهذا  انتصار  بقدر 
سجيلنا لغياب التضامن احلكويم الواحض   ٔمام  ت السياسوية الضيقة  احلسا

دد من امل لبية لزالت واملطلق املفرتض يف  ٔ ت ا ٔمام تصيد مكو لفات، و
ٔداء وزراء بعيهنم  هتا النتقاد  وهفوات بعضها البعض، بل وانرصاف بعض مكو
دم قدرهتا   ٔحوال  ٔحسن ا ة، ويف  لبية احلكوم ٔ يف مشهد يو بتفكك ا

 . لب ت الكربى  سب الرها   ىل 
سجم لبية م ٔ عية يتطلب  ج ٔحزا قوية  ٕان جناح ورش امحلاية  ة و

لمواطنني  ة وسويقها  و ٔوراش املف ىل ا فاع  ىل ا ة تنظمييا قادرة  عاف وم
ا، ويف مقدمهتم العامل واملشغل،   لضامن اخنراطهم القوي واملسؤول يف ٕاجنا
عية دميقراطية  ىل مرجعية اج نية  عية م رب مقاربة اج ٔىت ٕاال  وهو ما لن يت

هتا طلقها وم لرثوة الوطنية. واحضة، م ادل    ها توزيع 
عية ٕاال بلحمة وطنية   ج و  ٔي جناح ملرشوع ا ٔفق  اما، ال  وخ
زدهار والرفاه  منو و ق ا هتا حتق ا ينة تعزز سياسيا جبهبة وطنية صلبة  م

ال امل محمد السادس نرصه هللا.  ادة    بق
  وشكرا.
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س:    السيد الرئ
س    احملرتم. شكرا السيد الرئ

ملغرب. لشغالني  حتاد العام  لكمة لفريق    ا
شار.    تفضل السيد املس

شار   يين:  السيد املس ح ٔ   محمد 
  سم هللا الرمحن الرحمي 

ىل سيد محمد.    وصىل هللا وسمل 
س،    السيد الرئ

س احلكومة،    السيد رئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني، 

شارن احملرتمني، السيدات والسادة    املس
ملغرب  لشغالني  العام  حتاد  فريق  مس  لكمة  ا ٔتناول  ٔن  رشفين 
ٔجوبة السيد   صصة لتقدمي  شارن يف هذه اجللسة الشهرية ا لس املس مب
لسياسة العامة، اليت خصصها جملسنا   ٔسئ املتعلقة  ىل ا س احلكومة  رئ

س لغة،  ٔمهية  يس  ك ملوضوع  وإالرشاف املوقر  العناية  الل  من   
ىل ورش امحلاية   الشخيص لصاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا 
ورة   ا جتليات  ٔمه  د  ٔ و هادئة،  عية  اج ثورة  يعد  ي  ا عية  ج

عية.    ج
ملغرب تقدمي  لشغالني  حتاد العام  ، هيمنا يف فريق  ىل ذ وعطفا 

  املالحظات التالية: 
ر لعمل احلكومة ف يتعلق بتزنيل الورش ال سعنا ٕاال التعبري عن تقد  

ىل  ذ تنصيهبا  دية م ت لك  ك ث ا عية، ح ج محلاية  املليك املتعلق 
ادة مشاريع قوانني ذات  ٔو ٕا الل ٕاصدار املراسمي  هذا امللف، سواء من 

داده يك مييض هذا الورش كام داد لك ما جيب ٕا ، وٕا ٔراده صاحب  الص  
  اجلال حفظه هللا. 

ة   ة والسلطات العموم ر املؤسسات العموم والشكر موصول كذ لسا
ية لهذا امللف. رتام اجلدو الزم   وإالدارات الرتابية اليت معلت بال لكل ليمت ا

لهذا   ه  م بة  وموا شارن  املس جملس  ٔن  ب التذكري  ٕاال  نا  ميك ال  وهنا 
الل السنة إالصالح الشمويل، معد ٕاىل ة  اتية مؤق ة موضو كون مجمو  

ندعو   الصحي،  ٔمن  ا موضوع  اول  ي ٔمهية  ا لغ  تقررا  دت  ٔ املاضية، 
هيا. ى ٕا هت ر اخلالصات والتوصيات املهمة اليت ا   احلكومة ٕاىل حسن اس

القطاع   ٕالصالح  احلكومة  هنجها  اليت  اجلديدة  املقاربة  ٔن  ندرك  حنن 
كون قاد لزتامات النامجة عن تعممي الصحي حىت  ٔعباء و ة ا ىل موا را 

ت اجلزئية اليت متت جترهتا يف املايض، لينفذ   اوز املقار التغطية الصحية، تت
احلاكمة  مبعض  ٔسايس  شلك  واملرتبطة  الكربى  إالشاكليات  معق  ٕاىل 

ٔننا ندعو   ، ٕاال  ر الوعي احلكومة بذ رسيع  املؤسساتية والتدبريية، ومع تقد ل
ة، وما   الشفاف تعزز  سامه يف  ٔهنا س نعتقد  الصحية، واليت  املنظومة  رمقنة 

  . ت املنظومة الصحية ببالد   رتبط هبا يف مجيع مستو
عية   ج ة وامحلاية  لرشوع   10ووضعت وزارة الص ٔهداف وطنية 

رشية   مثني املوارد ال هنا  العام يف ٕاصالح املنظومة الصحية، وقد جعلت من ب
لك ما يمت  ا  مثي رب ٕارساء وظيفة حصية، ومع  ٔهيلها  يف القطاع الصحي وت
اليت مييض فهيا سري احلوار   ٔجواء إالجيابية  ا ال، س  ا به يف هذا  ام  الق

اكمل التفاق   ذ ا ٔن شغي القطاع تتطلع ٕاىل التنف ر   24القطاعي، ٕاال  فربا
إالنصاف من احل2022 ظر  اليت جعلت ٕاصالح قطاع ، ومازالت ت كومة 

ٕانصاف   دون  ه  بلو ميكن  ال  ي  ا ٔمر  ا وهو  هتا،  ٔولو مقدمة  ة يف  الص
ٓن.  ، نعم إالنصاف ا   الشغي

هودات اليت تبذلها   ، فٕان احلكومة مطالبة مبضاعفة ا ٕالضافة ٕاىل ذ و
ٔطباء   زيف جهرة ا ٔطر الصحية، وكذا حمارصة  ري يف ا لسد اخلصاص الك

 ٔ   طر الصحية ٕاىل اخلارج. وا
رشية  لموارد ال ة ٕاىل ضامن التوزيع العادل  ة املل هيك عن احلا هذا، 

ة.  عية واحلق يف الص ج لعدا  ات البالد، ضام    ىل اكفة 
شعر به  ٔن  ام به جيب  ي مت الق ري والضخم ا هود الوطين الك ٕان ا

ش  ات اخلاصة، املواطنني واملواطنات عند الولوج لمس ة واملص ات العموم ف
ية، خصوصا  ت التق نتقالية عرفت بعض الصعو ٔن هذه املر  واحلال 
ات،   ا ٕاىل بعض املص د" عند ولو ات اليت اكنت مس يف نظام "رام لف
ات اخلاصة  د املص ىل ضامن تق العمل  فٕان من مسؤولية احلكومة   

ة الوطن  .لقانون وتغليب املصل ىل ذ اة القدرة الرشائية    ية ومرا
من  ستفادة  تعممي  ٕاىل  ٓمال  ا من  ري  ك تتطلع  املغربية  الشغي  ٕان 
االت  ل رتفاع املهول  ىل التعويض عن فقدان الشغل، س مع  ٔمني  الت

ي   ،القانونيةري   ٔمر ا رسحي العامل والعامالت وهو ا ة ل الق ٔ ري ا بل و
اصة  ٔقسام  لق  ٔي وقت مىض التفكري اجلدي يف  ٔكرث من  ت يفرض 
ل يف العديد   ري املس لبطء الك لنظر  ى احملامك، وذ  ات الشغل  بزنا

ىل العديد من حمامك اململكة.  رسحي وفقدان الشغل املعروضة    من قضا ال
عوة ٕاىل التصدي  ل ملغرب من ا لشغالني  حتاد العام  ن منل يف فريق 

ٔن  ىل القدرة الرشائية، ذ  ت ولك املامرسات اليت تؤر سلبا  ٕاىل املضار
ة   ملوا املبذو  ة  احلكوم هودات  ا لك  ىل  وتؤر  متس  املامرسات  هذه 

ه ٕاىل تقلبات ال  بري م ٔن التضخم، ولنئ اكن يعود يف جزء  ولية، ٕاال  سوق ا
ه اجلشع وال   سك ي  ت اليت يقوم البعض ا ملضار ه مازال مرتبط  انبا م

  رعى هللا يف مصاحل العباد وقوهتم اليويم.
س احلكومة.    وشكرا السيد رئ

ة عن املوضوع  ار لضبط، البد وهاذي  قائق  ت يل هذه ا ٔنه بق ٕاال 
ش تفك لنا مشلك  ٔعطيتوه لنا،  د  مك، وهذا و بطبيعة احلال، نطلب م
ر   وز والسيد  املالية  رة  وز السيدة  حبضور  طانطان،  ٕاقلمي  يف  ظ  التحف

ل  لق  اليل  ظ  التحف لنا مشلك  تفكو  ريك  كرث  بغينامك هللا  ة،  نا  الفال
ر يف إالقلمي.  س بري يف    مشلك 
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  وشكرا.

س السيد     : الرئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

حتاد العام ملقاوالت املغرب. لكمة لفريق    ا
س.    تفضل السيد الرئ

شار السيد    يوسف العلوي:  محمد املس
  سم هللا الرمحن الرحمي 

ٔرشف املرسلني.  ىل    والصالة والسالم 
س احملرتم، السيد     الرئ

س احلكومة احملرتم،    السيد رئ
  احملرتمون،   السيدات والسادة الوزراء 

شارون احملرتمون؛   السيدات والسادة املس
ٔحر   ٔتقدم ٕاىل صاحب اجلال واكفة الشعب املغريب ب ٔن  البد يف البداية 

ٔمازيغية اجلديدة.   لول السنة ا هتاين مبناسبة    ا

س احلكومة احملرت    م، السيد رئ
املغرب يف هذه  العام ملقاوالت  حتاد  مس فريق  ل  ٔتد ٔن  ُرشفين 
ٔال وهو  مهية َكِبَرية،  ًا ُذو  اول موضو ستورية، واليت ت اجللسة الشهرية ا
ُسس  يْخ  ِس ملغرب لَرتْ عية  ج موضوع تَفعيل َورش التغطية الصحية و

عية.  ج و   ا
امل   ال  ٕاْطَالق  بتارخي  ٕان  حفظه هللا  السادس  يوليوز    29محمد 

عية ُكْربَى َهتِْدُف   2020 عية يُْعتََربُ ِحبَّق ثَْورة اج ج ُخطة تَْعِممي امحلاية 
عية ِلَرشائِح واسعة وَكبرية من املواطنني،  ج ٕاىل تَوفري التغطية الصحية و

التغ  تَْعِممي  ال  ٓ رتام  ُملََزُمون  فٕاننا  َمجيع  واليوم  لصاحل  عية  ج طية 
ه ِفْعًال احلُكومة  ِالل اخلَْمس سنوات القادمة، وهو ما َرشَعْت ف املغاربة، 

ِالل تَزنيل القانون إالطار  عية.  09.21من  ج محلاية    الُمتَعلق 
القانون   اليا تزنيل  مثن  ملنظومة الصحية    06.22ٕاطار  -وكذا  املتعلق 

  الوطنية. 

س    احلكومة احملرتم،  السيد رئ
ها   ُ ة ونَُدّمعِ لتْعِبئَة احلُكوم ُرحب  حتاد العام ملقاوالت املغرب،  ٕاننا يف 
ل توفري امحلاية   ٔ عية، كام نعمل من  ج ذ تعممي امحلاية  لٕالرساع يف تنف

الل:  لعاملني يف القطاع اخلاص، من  عية الالزمة    ج
د  -  ؛ CIMR)6و  (CNSSنظام التقا
ميها؛   - ادة تق  التعويضات العائلية وٕا
 التعويض عن فقدان الشغل.   -

 
6 Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite. 

ََرشِي ُهو َمْرَكز ُلك اْصَالح، فََالبُد من االَشارة،   ٔن الُعْنُرص ال ولكون 
ٔطباء   ْصَبَح من الرضوري احلد من جهرة ا ٔنه  ىل  س احلكومة،  السيد رئ

خرى،   ٔصبحت تُقدم املغاربة ٕاىل ُدَول  ان اليت  ٔن هناك بعض الُب ُخصوصا 
مة.   اغراءات 

الثََالث  االَطار  َات  االتَِفاِق َوقَع  املغرب،  ملقاوالت  العام  حتاد  ٔن  كام 
ارية   ٔوىل املتعلقة بتعممي التغطية الصحية إالج ة املهنيني   )AMO(ا لصاحل ف

اصً  َشاًطا  ن يُامرسون  اص العاملني ا ٔش ا مبناسبة إالطالق الرمسي وا
  لهذا املرشوع. 

ل  ٔ ة واسعة من  الم ات، جيب تنظمي محالت ٕا ولتفعيل هذه االتفاق
ظومة التغطية  واِملهَن احلُرة لالخنراط يف م لقطاع الفال  العاملني  حث 

عية.  ج   الصحية و
 ٔ ىل  املغرب  ملقاوالت  العام  حتاد  يف  فٕاننا   ، ذ ٕاىل  مت ٕالضافة 

الل  عية، من  ج ذ ورش تعممي امحلاية  مع يف تنف ستعداد لتقدمي ا
َات   ِقَطا دة  ر يف  س العام واخلاص، و ني  القطا بني  ىل   -الرشاكة 

ل املثال:    س
ني   - ر الرشاكة بني القطا الل اس ة التْحتِية الطبية، من  ْ تَطور الِب

شف  ىل املستوى احمليل؛ العام واخلاص لبناء املس   ات 
ِالل    - دة، من  ٔطر الطبية املسا ٔطباء وا ا ديد من  ل  كون ج

شاء املعاهد يف ٕاطار التْدِبري الُمفَوض؛   ٕا
ىل   - ِبية  الت الّطِ ِ لّسِ حي، وازا الطابَع املادي  َْرسِيع رمقنة النَِّظام الّصِ

 الُمستوى الوطين. 

س احلكومة ا    حملرتم، السيد رئ
ل  ٔ قامت به احلكومة من  ي  املايل ا هود  ا ر  تقد ُِلك  ل  ِّ َُس ٕاننا 

دة الطبية   اري   RAMED)7(اِالنْتقال من ِنظام املسا ٔمني إالج ت ٕاىل ِنظام ال
ٔساسية،  (AMO)عن املرض   لتغطية الطبية ا د  شاء ِنظام وا ، ِهبدف ا

  وهو نفس النظام مجليع املواطنني. 
و يف قانون املالية لسنة  هذا   ي رصدت  ا حوايل    2023نتقال ا

  مليار درمه.  9
ات اجلامعية   شف داث الُمْس ٕ ْرتِياح االْجراءات الُمتََعلقة  ِ ل  س كام 

ٔطباء من  َكون ا ات وتَْقِليص ُمدِة  َ   سنوات. 6ٕاىل  7وتَْزنِيل َمَسار الِعَال
ٔن تَِصل  والبد من إالشارة، السيد رئ  ٔنه من املرتقب  ىل  س احلكومة، 

َحوايل   ٕاىل  الشام  الصحية  التغطية  مج  ر سنو   51ٌلكَْفة  درمه  مليار 
َجَراء.  ، الُمقاوالت الوطنية وا و   تَتَحملها ٕاضافة ل

لروح الوطنية من  يل  ىل امجليع الت ٔصبح من الرضوري  ، فٕانه  و
ري الك ل ٕاجناح هذا الورش  ٔن ٔ ْحَوال  ال من ا َ ّيِ  ِب ُوال  َمْق يَُعْد  ، ومل 

هذا   الوطنية،  صادية  ق املنظومة  ىل  َطاغيا  الُمهَيَلك  َري  الِقطاع  يَْبقَى 

7 Régime d'Assistance Médicale. 
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ة وُمَساهامت  ِ َراَدات َرضِي و من ا ُب يف ِحْرمان َخزينة ا ََس َ ي ي القطاع ا
عية تُقَدُر حبوايل    مليار درمه. 40اج

انب  ويف حتاد العام ملقاوالت املغرب ُملَْزتُِمون، ٕاىل  ري، فٕاننا يف  ٔ  ا
الخنراط    ، ِبِبالد احلَية  الِقَوى  وُلكِّ  عيني  ج وَرشاكئنا  احلكومة 
َاَدة  الِق َت  َحتْ الهَام،  عي  ج الورش  هذا  اْجنَاح  ل  ٔ من  الَمْسُؤول، 

  السادس، حفظه هللا. الرشيدة لصاحب اجلال امل محمد  
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.   والسالم 

س:   السيد الرئ
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

لشغل.  حتاد املغريب  لكمة لفريق    ا
س.    تفضل السيد الرئ

شار   ن سليك:   السيد املس   نور ا
س،    السيد الرئ

س احلكومة،    السيد رئ
  السادة الوزراء، 

شارون، إالخوة   شارات واملس   املس
قة   لشغل، فريق املنظمة النقابية املن حتاد املغريب  مس فريق  بداية، 
ل احلركة النقابية احمللية والعاملية  هتا دا ٔصا من رمح احلركة الوطنية ما جيسد 
ل  ٔ الشعبية  ات  الف العام املغربية ومعوم  الطبقة  تدافع عن حقوق  اليت 

م، فٕاهنا بذ تربهن عن استقاللية تنظميها وقرارها.دمهتم، ال است    دا
الشهرية  العامة  اجللسة  هذه  انعقاد  رتياح  ل  س الروح،  بنفس 
الصحية  التغطية  ورش  تفعيل  موضوع  ملناقشة  س،  الرئ السيد  حبضورمك، 

عية.   ج ول  ٔسس ا ملغرب لرتسيخ  عية  ج   و
ي  كام هو معلوم يعد الورش املليك ال  عية ا ج قايض بتعممي امحلاية 

متىن    ، متعية الكربى ببالد ٔعطى انطالقهتا صاحب اجلال من املشاريع ا
الية. عية والعدا ا ج ق التمنية  اسام يف مسار حتق عطفا  كون م   ٔن 

را ٕاجيابية   ٓ ٔن التزنيل السلمي والزنيه لهذا الورش سيكون   ومن املؤكد 
اص يف يف حت  ٔش ساء وا ات الهشة، يف طليعهتا ال لف ش  سني ظروف الع

ويف  والنائية  القروية  واملناطق  الهوامش  دة يف  املتوا وت  اقة،  ٕا وضعية 
الصحية  اطر  ا اصة يف ظل  رامهتم،  الزراعيني، صيانة  العامل  مقدمهتم 

ولية.  ة ا تت تطبع السا صادية اليت  ق   والتقلبات 
امل  امحلاية  وهبذه  تعممي  ورش  تزنيل  عند  احلكومة  ٔن  نعترب  ناسبة، 

ري املهيلك يف  ٔمانة فرض ٕادماج القطاع  عية يه مطوقة مبسؤولية و ج
يار من حامية لعموم  خ لنظر ملا يوفره هذا  صادي الوطين  ق سيج  ال

ستورية  .الطبقة العام وصون حلقوقها ا
لشغل، و  حتاد املغريب  س  ٕان  ٔس ه لبيان الت ، 1955مارس    20فاء م

عتبارها   ٔجراء  اكفة ا عية  ج ل تعممي امحلاية  ٔ ظل والزال يناضل من 

عية. ج و  ز ا ٔمه راك دى  عية، وٕا ج ادئ وقمي العدا    جوهر م
مثيهنا لهذه املبادرة  ذ ٕاطالق هذا الورش عن  ظمتنا م ربت م  ، و

، الس يف  واخنراطها  ٔساسيا ال حميد عنه يف ٕاجناح تزني عتبارها رشاك 
لنظر ملا يعرتي املنظومة الصحية من  شقه املتعلق بتعممي التغطية الصحية، 
ٔمني  الت من  ن  د املستف دة  قا توسيع  بعد  ٔكرث  تتفامق  ٔال  متىن  الالت،  اخ

اري عن املرض بـ   د ٕاضايف، ونقل    22إالج ون من نظام ملي  11مليون مستف
د" ٕاىل نظام "   . (CNSS)رام

لك   الكرمي  ش  الع ضامن  ٔن  ب ا  موقف امجليع حصة  ى  اليوم  ٔكد  ت لقد 
لك  سانية  إال الكرامة  حيفظ  د  تقا ِبضامن  رهني  واملواطنني  املواطنات 
ال  ٔج ات وا لتضامن بني الف ت الن  ق الغا ن لتحق د دات واملتقا املتقا

سك  ال ق  ة تضمن  وحتق ق ات حق ستوجب ٕاصال عي، وهو ما  ج
ن وذوهيم.  د دات واملتقا لمتقا ش الكرمي   الرفاه والع

لشغل،  املغريب  حتاد  فريق  يف  رى  التضحيات،  جلسامة  واعتبارا 
شارية   رساء املقاربة ال ٕ رضورة توفري لك الرشوط ٕالجناح هذا الورش، بدءا 

ات ا لمواثيق واالتفاق الل: وفقا  لهيا املغرب من   ولية اليت صادق 
ٔحاكم   ٔوال، مع  عية  ج محلاية  املتعلقة  رشيعات  ال لك  مالءمة 

ة رمق   اصة االتفاق لهيا، و ولية املصادق  ات ا ستور واالتفاق املتعلقة   102ا
عي والتوصية رمق   ج لضامن  نيا  ٔرضيات الوطنية   202ملعايري ا ٔن ا ش

حوادث لحامي تغطية  ٕاىل  عي  ج الضامن  ام  وتوسيع  عية،  ج ة 
ٔمراض املهنية؛   الشغل وا

جترمي   - الل  من  والعامل  لعامالت  اكمل  ا الترصحي  فرض  ة  ٕالزام
لحرية،   ٔجراء ووضع جزاءات عقابية سالبة  لترصحي  ٔو التالعب  هترب  ا

رهب كذاك؛  ٔن  رغب فعلهيا   فكام احلكومة 
الشغل ال  - فقدان  عن  التعويض  ملنظومة  إالصالح  ارشة  م ىل  َعَمل 

ستفادة مهنا.  دماهتا وصيانة حق   بتحسني 
يس   الرئ ل  املد فٕان  لنا  سبة  ل س،  الرئ السيد  القول،  الصة  و
ة فعلية ال يَُمر   ق عية حق ٔو دو اج ة  ق عية حق ٔي حامية اج ٔسايس  وا

الفعيل وا رتاف  رب  َحقِّها  ٕاال  العام يف  لطبقة  الواقع  ٔرض  يف  قي  حلق
ٕاىل  الولوج  يف  احلق  التنظمي،  يف  احلق  النقابية،  احلرية  ممارسة  يف  الكوين 

ة امجلاعية بعد احلق يف التفاوض.   االتفاق
مك به، فٕان  دة يف ٕاميا س احلكومة، ال شك حلظة وا ٕان كنا، السيد رئ

ون بعض الوزراء مهنم احلارضن معمك ومهن  سحبوا من اجللسة، ال يؤم م من ا
س.    به، السيد الرئ

ٔجراء دون صيانة ُحُقوِقهم  لعامالت والعامل ومعوم ا عية  فال حامية اج
عية.  ج صادية و   ق

ليمك ورمحة هللا تعاىل وركته.    والسالم 
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س السيد     : الرئ
س احملرتم.    شكرا الرئ

ستوري  ة ا مو لكمة  عي. ا ج ميقراطي    ا
سق    . تفضل السيد امل

شار     عبد الكرمي شهيد:  السيد املس
س.    شكرا السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،    السيد رئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
عي هن   ج ميقراطي  ستوري ا ة ا مس مجمو ال امل  بداية، 

ٔمازيغية اجلديدة.  لول السنة ا   والشعب املغريب مبناسبة 
ي   ىل تفضلمك مبناقشة هذا املوضوع الهام احليوي واجلوهري ا ٔشكرمك 
محمد   امل  ال  ه  انطالق ٔعطى  اليت  الكربى  ٔوراش  ا بني  من  يعترب 

عية حق  ي ال حما سيحقق ثورة اج ٔيده وا ة، هذا  السادس نرصه هللا و ق
ٔشاكل الهشاشة   ٔساس ٕاىل تقليص الفقر وحماربة لك  ي هيدف  الورش ا
مجيع   ىل  اري  إالج الصحي  ٔمني  الت وتعممي  ٔرس،  ل الرشائية  القدرة  ودمع 
فقدان   عن  والتعويض  العائلية  التعويضات  وتعممي  واملواطنني،  املواطنات 

طوق   ىش وم د، هذا مبا ي ستور   31املادة  الشغل وتوسيع نظام التقا من ا
ىل  ات الرتابية تعمل  ة وامجلا و واملؤسسات العموم ٔن ا ىل  واليت تنص 
ىل  ٔسباب استفادة املواطنات واملواطنني  سري  ة لت تعبئة لك الوسائل املتا
عية  ج وامحلاية  الصحية  والعناية  العالج  يف  احلق  من  املساواة  قدم 

. والتغطية الصحية والتضامن ا و ن ا ٔو املنظم من    لتعاضدي 

س احلكومة،    السيد الرئ
ات هيلكية جتسيدا   ق ٕاصال ىل حتق ازمة  ٔن احلكومة  ليا  يتضح 
عية رمغ الظروف  ج اصة  ات،  ة يف مجيع القطا لرؤية املولوية السام
بذ  مركزة  املناسب،  ري  والسيايس  صادي  ق العاملي  الصعبة واحمليط 

كون ىل است ات واسعة، و عية لف ج ظومة قوية توفر امحلاية  كامل بناء م
ٔكرث  ات ا عية، الس عن الف ج صادية و ق اطر  ىل احلد من ا قادرة 

د  وف احئة " ت عن تداعيات  رت يل ت اليت  "، وهو 19-هشاشة من ق
بع عن ٕارادة ٔنه جتاوب  ٔن نقول عنه  نا ٕاال  لحكومة   جتاوب ال ميك ة  ق حق

عية   ج العدا  سوده  جممتع  وبناء  رشي،  ال لعنرص  هنوض  ا ل  ٔ من 
هيا   الية اليت ما ف صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا يصبو ٕا وا
ٔن  ٔكرث مما مىض  ٔنه وجب اليوم  ٔسالفه املنعمني، ٕاال  ذ اعتالئه عرش  م

خنر  يف اجلهود و ك ل  ٔ اط مجيعا، مؤسسات، ٕادارات، واكفة نعمل من 
ددها القانون ق املركزات اليت  ل حتق ٔ ٕاطار   -اجلهات الفا املعنية، من 

ٔساس يف: 09.21رمق  عية واملمتث  ج محلاية    املتعلق 
ددها القانون الستكامل  - ارية واليت  ٔوال توسيع التغطية الصحية إالج

  سقف زمين؛  2022ٕاجراءاهتا هناية سنة 
د مهنا حوايل    - ستف ماليني طفل   7نيا، تعممي التعويضات العائ اليت 

متدرس؛    يف سن ا
الل دمج حوايل    - د من  ٔنظمة التقا خنراط يف  دة  لثا، توسيع قا

ٔي تغطية    5 ىل  اليا  شيطة اليت ال تتوفر  ماليني خشص من الساكنة ال
د؛  لتقا علقة    م

تعممي  - ن    رابعا،  ا اص  ٔش ا لفائدة  الشغل  فقدان  عن  التعويض 
ىل شغل قار.    يتوفرون 

د هنايئ لتعممي  لغاية ومو ق  ٔمام ورش جبدول زمين دق ة، حنن  رصا
ٔبعاده.     مجيع 

ستعانة  كون التعبئة شام و ٔن  س احلكومة،  ا وجب، السيد رئ و
اليت  سية  الرئ ٔدوات  ا لتوفري مجيع  احلية  القوى  ق   اكفة  نا من حتق سمتك

ي يعترب لبنة   د ا عي املو ج ل  اصة الس عية،  ج تعممي امحلاية 
مة  خطوة معلية  ني  اص احملتا ٔش سهتدف ا ي  ٔوىل لهذا املرشوع، وا
ىل املوارد املالية واليت   عية، كام جيب الرتكزي  ج لتحسني مردودية الربامج 

لالش املسبق  ٔداء  ا اص ستوفر  ٔش ا لفائدة  و  ا طرف  من  رتاكت 
ٔ التضامن لفائدة  د ق م دة لتحق لية الوح ٔمان وا ٔهنا مبثابة صامم ا املعنيني، 
ٔنه حسب   ث و شرتاك، ح ات  ىل حتمل واج ري القادرن  اص  ٔش ا
لغ ٕاجاميل  متعي يتطلب ختصيص م ٔن هذا الورش ا ينا  املعطيات املتوفرة 

ٔفق سنة  م   51سنوي بـ   مليار درمه ممو من    23، مهنا  2025ليار درمه يف 
ة  يق املوارد من العائدات الرضي ىل  ا وجب الرتكزي   ، و املزيانية العامة ل
ٔتية من ٕاصالح نظام املقاصة،   عية، املوارد املت ج متويل امحلاية  صصة  ا

 .   الهبات والوصا
ا الطلب  ة  وملوا ٔخرى  ة  ىل  ومن  مرتفعة  بوثرية  سيزتايد  ي 

ظومة الرتبية الوطنية.   اخلدمات الصحية، وجب تعزز ٕاماكنيات وقدرات م
  وشكرا.

س:   السيد الرئ
سق.    شكرا لمك السيد امل

لشغل.  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو لكمة    ٔعطي ا
شارة.    تفضيل السيدة املس

شارة السيدة فاطمة زاكغ:    املس
ليمك.    السالم 

لك مغريب.  ٔماينو ٕايغودان ساملانت الهنا    ٔساكس 

س احلكومة،    السيد رئ
ىل  لعمل   ٔ عية ببالد يبد ج ٕان تفعيل ورش التغطية الصحية و
ظمة  وم دة  املت ٔمم  ا ات  واتفاق يتوافق  ي  ا لشلك  احلق  هذا  كرس 

ظ ولية وم ة العام هبذا اخلصوص. العمل ا   مة الص
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و مسؤولية ٕاعامل هذا احلق،   ا اتق  ىل  ٔساس، يقع  ىل هذا ا و
لشغل مبناسبة  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ربت عنه مجمو ي  وهو املوقف ا

اقشة مرشوع قانون ملنظومة الصحية الوطنية،    06.22ٕاطار رمق    -م املتعلق 
ي تقدم الل التعديل ا ٕالجياب.من  ل معه    ت به، لكن احلكومة مل تتفا

س احلكومة،    السيد رئ
رشيعي والتنظميي  ل وضع إالطار ال ٔ لرمغ من اجلهود اليت بذلت من 
د  يظل  الواقع  ٔرض  ىل  ره  ٔ و وقعه  فٕان  عية،  ج محلاية  اخلاص 
ٔن تعرف طريقها ٕاىل واضع، وذ لعدم فعلية القوانني اليت تصدر بدون   م

عي  ج ة ٕالصالح هذا القطاع  ون الرؤية احلكوم ىل  الوة  التطبيق، 
راعي  متويل و صادية حمضة، تبحث عن ا ىل مقاربة اق ٔساس  اركزت 
تعطي  ة  لسياسة معوم م  ٔنظمة، يف غياب  ل املالية  ت  التواز ٔساس 

عية يف  ج  ٔ عي وتعاجل املس ج سك  ل اصة    مشوليهتا. ماكنة 

س احلكومة،    السيد رئ
ت  ال ت وٕا س جمرد خطا ل عية  ج الصحية و التغطية  تعممي  ٕان 
ه ومدى ضامن احلكومة  ذة ٕالجنا لتدابري املت ة، وٕامنا تعمميه مرتبط  سويق

  الستفادة مجليع املواطنات واملواطنني هبذا احلق. 
يف ميكن تعممي هذا الورش يف ظل:  ساءل    ومن هنا ن

ٔطري الصحي؛  -   ضعف مؤرشات الت
ت العميقة يف الولوج    - لعرض الصحي، وكذا التفاو ري العادل  التوزيع 

عي؛  ج   ٕاىل العالج حسب املستوى 
من    - العديد  يف  الطبية  التجهزيات  وتقادم  التحتية  ة  الب ضعف 

ٔمثنة  هيك عن ارتفاع  ب التطور الطيب والتقين،  ات اليت ال توا شف  املس
مقرتح   دامئا  احلكومة  رفض  ث  ح العالج،  اكليف  و ٔدوية    CDT)8(ا

ٔدوية؛  ىل ا ذف الرضيبة    خبصوص 
ات    - ن احلاصل يف توزيعها بني  ٔطر الصحية والتبا النقص احلاد يف ا

ٔقالمي اململكة؛    و
ستقا من الوظيفة    - ٔطر الصحية ٕاىل اخلارج و سبة جهرة ا ارتفاع 

ة؛    العموم
ىل   - راهنون  و ة،  العموم ة  الص قطاع  ٔهيل  لت ٔولوية  ا ٕاعطاء  دم 

عية، بل  ج و  ي لن ينحو ٕاال ضد اجتاه ا رساب القطاع اخلاص ا
العمويم  الصحي  القطاع  حساب  ىل  تدابري  الل  من  شجعونه  مك  ٕا

اهتم، ريه ٕالسعافهم وٕانقاذ ح ي مل جيد املغاربة  ٔسايس، وا بغض النظر    وا
عي.  ج   عن مستوامه 

روس   مت ا ٔو تناس مت  س مك  ٔ ات احلكومة  الل تو ني من  ٔنه يت ٕاال 
ث   ىل التنصل من مسؤوليتمك، ح ، والزلمت مرصون  ورو ٔستاذ  البليغة 
ملا   ٔدىن  ا الهام، واليت تبقى دون احلد  لهذا القطاع  مت رصد مزيانية ضعيفة 

 
8 Confédération Démocratique du Travail. 

ة   ظمة الص   العاملية. تويص به م

س احلكومة،    السيد رئ
و  ريدون بناء ا مك فعال  ٔ الل التدابري اليت تقومون هبا  ال نلمس من 
هناك   ث  عية، ح ج العدا  ق  حتق وهو  هيا  ٕا نطمح  اليت  عية،  ج
عي  ج ل  الس الل  من  يل  الت سياسة  بتعميق  تو  مؤرشات 

ا  ي شلك ٕاطارا مر لت د، ا مع املو عية، وحرص ا ج و  وز فكرة ا
ن من الربامج  د دد املستف ية قد ينجم عهنا تضييق  العمويم مضن تدابري تق

ك صندوق املقاصة.  عية، مقابل تفك   ج

س احلكومة،    السيد رئ
اص  و معويم  ني  قطا بوجود  سم  ت خمتلطة،  حصية  ظومة  م اعمتدمت 

ات ومتويل قامئ   د سواء، وهو لتوفري العال ىل  ملزيانية  ىل املساهامت و
ة وسمها مبنطق الرحب وسعى ٕاىل  دمة معوم ة طبيعهتا  زحي عن الص ما 
ٔصدرهتا مرصة  الل الرتسانة القانونية اليت  ٔن احلكومة من  ني  سليعها، ويت
رفعه. ي  عية ا ج و  ي ال يتالءم وشعار ا هنج، ا   ىل نفس هذا ا

و   ٕاننا ا بتحمل  لشغل، نطالب  ميوقراطية  ا الكونفدرالية  ة  يف مجمو
دمات الصحية  ل ملسؤوليهتا اكم لضامن ولوج اكفة املواطنات واملواطنني 
العمويم  شفاء  س العرض  وحتسني  وتطور  شفائية  س ات  ولعال
ىل  ٔوىل  ا ة  ر يؤكد  اخلاصة،  ات  ملص اص  قانوين  ٕاطار  ووضع 

احلاالت ٕال يف  اخلاصة  ات  املص ل  ق من  لمرىض  الفوري  التحمل  ة  زام
ات  الق ٔ ة املعامالت و ٔخرى هتم شفاف ضيات  ٕالضافة ٕاىل مق  ، املستع

  مزاو املهنة. 
رمق   ة  االتفاق ىل  املصادقة  ئق  و ٕايداع  ٕاىل  احلكومة  ندعو    102كام 

ولي ظمة العمل ا ى م عي  ج لضامن    ة. املتعلقة 
س.    شكرا السيد الرئ

س السيد     : الرئ
شارة احملرتمة.    شكرا السيدة املس
عية.  ج ة العدا  مو لكمة    ا

شار.    تفضل السيد املس

شار   ه:  السيد املس ن فق   محمد 
س،    السيد الرئ

س احلكومة،    السيد رئ
ٔعضاء احلكومة،    السيدة والسادة 
ٔعضاء جملس  شارن احملرتمني، السيدات والسادة    املس

خلري ذالربكة ٕان شاء هللا.  ر  ٔساكس ٕايغودان، ٕاذ ينا ٔماينو،    ٔساكس 
د مرشوع اليل هو مرشوع   ىل وا لكمو  ا اليوم ت بطبيعة احلال، اح
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ٔفراد   مجيع  لنا  د ه  ف املسؤولية  مرشوع  جممتعي،  مرشوع  مليك،  طبعا 
ٔو  اص، مرشوع طبعا   ات، مؤسسات وقطاع  ٔولوية وجام لوية، وعندو 

ل القضية الوطنية.  ٔولوية د ٔيت يف املر الثانية بعد ا   وطنية، رمبا سي
ة، حيمكه دستور   السام ة  امللك التوجهيات  تؤطره  ،   2011مرشوع 

ٔساسية. ٔساسية ومركزات    ٔهداف 

س احلكومة،    السيد رئ
ل امحلاية م د من املركزات، ولكن القضية د ىل وا اطر  لكمتو  ن ا

ة،   لشيخو اطر املرتبطة  لهيا، امحلاية من ا لكمتوش  لطفو ما  املرتبطة 
اطر املرتبطة بفقدان الشغل.    امحلاية من ا

ل   د املالحظة فالقضية د ٔ عندي وا ش،  ا اليوم ما عرف قة، اح احلق
ٔن هاذ املساء اليوم لنا ب ر د يبان يل فالتقد ٔواهنا،   املساء اليوم،  سابقة 

مثن  ٔن  ٕاال  لو، وبطبيعة احلال ما ميكن  اله فالبداية د ٔن هاذ املرشوع 
يتدار اليوم فهاذ امللف وفهاذ الورش  دا  بري  يتدار، جمهود  هود اليل  ا

  هذا. 
ة، الربوفسور  ر الص ادي شكر السيد وز شكر، وامسحو يل  وهنا 

ىل هاذ املشاريع   ٓيت طالب    وال هاذ القوانني. ا 
املالية   ل  د الوزارة  س احلكومة،  السيد رئ قلتو،  كام  شكر  ، ك كذ
ر   الوز والسيد  ملزيانية،  امللكف  والسيد  املالية،  رة  وز السيدة  فشخص 

لية.  ا شكر كذ وزارة ا ملزيانية، وك   امللكف 
عي، ج ٔن هذاك امللف  ل  د القضية د ل وا ري س  ولكن، بغيت 

ردو  ل الساكن، خصنا  ل إالحصاء د عي وامللف د ج ل  ل الس د
ش ما نطيحوش فإالشاكالت اليل كنا كنطيحو فهيا،  ين  اود  مهنم البال 

ذها.  ة  ا ستحق يش    ش اليل ك
د   ية وعندو وا د الرتيبة زم مج وهاذ املرشوع عندو وا ٔ هاذ الرب

ليات ية وعندو  لهيا، السيد    اجلدو زم لكمتو  ع،  ل الت ذ ود ل التنف د
رجعو لها.  س احلكومة، بال ما    رئ

الشوية   د  ٕاال وقع و ، هنا حبال  ٔ املس د  اليوم، وا نقولو  بغينا  ولكن 
ىل املؤرشات  ٔهداف، هنا كهنرضو  ل اخللط ما بني املؤرشات وما بني ا د

ل  ا راه مايش الهدف د ٔهداف، اح مليون وال    22نا هو نوصلو لـ  ٔهنا يه ا
  مليون.. ال.  30

مايش   االت،  فالس الناس  ذوك  لو  س ٔنه  هو  مايش  لنا  د الهدف 
اري،  ٔمني إالج لني فالت كون عندمه مس ٔن هاذوك الناس  لنا  الهدف د

لهم يف   ال، خص يلقاو ستق ٔهنا  ىل  ال اليل قادرة  ستق ل  ة د د الب وا
دة وتوفر هلم.. يتعاجلو فاملاكن املناسب وفالوقت املناسب   ظروف حصية ج
ٕاىل  طبعا  الرجوع  بدون  ٔىت  يت ش  ميك ما  اليش  وهاذ  املناسب،  لعالج  و
ما   ٕاال  بغينا،  اليل  ات  شف املس نوفرو  ا  و هاذي  ٔن  رشي،  ال العنرص 

اكن  ر  راه  ة،  لك رصا نقولها   ٔ رشي، خصوصا  ال لعنرص  البال  ديناش 

ٔستاذ   ن، راه ما ميكن  دور ٔطباء اكنوا  دوري احلقوق، ا هاذوك الناس 
يقرا   الش؟ وهذا  ب،  الطب ٔكرث من  لص دميا  يت قائد، هذاك  امعي، 

لو طويل.    املسار د
ات د لف سبة  ل  ٔ د املس ن وا ين اك ب يدوز  مث  ٔطباء، الطب ل ا

سنني بغا مييش هللا يعاونو طلق ليه مييش حفالتو خيدم يف بالصة   8معاك  
ادي  ل واش  اليوم ننافسو، راه مايش إالشاكل د لنا  ش  ٔخرى، ما ميك

ليه راه ما تقدرش اليوم    20الف وال    10تعطيه   تعطهيا  ا  ٔلف درمه، و
ٔسبوع الفارط   ر فا ذو  تنافس، والسيد الوز يا ٔسرتاليا اليل  ىل   10لكم 

الناس  ري  التحفزي،  دو عند هنا، معىن راه مايش  يا اليل  املرات  ل  د
ش يقدرو يتعاجلو.  اسبة  كون م ة اليل يه  د الظرف   خصهم يلقاو وا

  ٔ ل النية،  ٔ د د املس ىل وا ٔ غهنرض  س،  ري، السيد الرئ ٔ فا
ٔن النوا صادقة، ول لنا، وامحلد  ارف ب س جنددو النية د كن ما فهيا 

ل  ا املعجزات فهاذ املوند لنية والعمل راه حقق لهيا،  ٔكد  لنية وتنقولها ون
ل قطر.    د

هاذيك  ٔن  النية،  هاذ  ٔنه خصنا  ىل  ٔخرى  مرة  نقول ونؤكد   ،
ٔن هاذ   ل هاذ املرشوع تنجح،  ت فالبارة د املرشوع، الكرة بغيناها ٕاذا رض

هاذ مرشوع اليل حتت الرئاسة خصو ينجح، ما خصوش يفشل، وما عندو  
لنا اكملني.  ٔنه هذا مرشوع د الش؟    ٕاال احلق فاش ينجح، 

تََوْلكُت  " َلَْيِه   ِ ِ اال  ِقي  تَْوِف َوَما  تََطْعُت  اْس َما  اْالْصَالَح  اال  ِريُد  اْن 
بُ  ِن  ".َوالَْيِه 

  وشكرا.

س السيد     : الرئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس
لوي.  شارة لبىن  لمس لكمة    ا

شارة.    تفضيل السيدة املس

لوي:  شارة السيدة لبىن    املس
س.    شكرا السيد الرئ

  سم هللا الرمحن الرحمي 
ىل رسول هللا.    والصالة والسالم 

س احلكومة احملرتم،    السيد رئ
ر   ملغرب، ونذ لشغل  حتاد الوطين  مس  لكمة  ٔتناول ا ٔن  رشفين 
ٔمن الصحي اليت شلكها   اتية حول ا لجنة املوضو يف هذا السياق بتقرر ا

لس السنة املاضية وندعومك هبذه املناسبة ٕاىل تفعيل توصياهتا.    ا
عي ج محلاية  ٔول من احملور املتعلق  لعودة ٕاىل اجلزء ا ة مدى احلياة  و

ىل  مج احلكويم، جنده نص  مة تتعلق بـ :  3يف الرب ضيات    مق
عية؛  - ج   تعممي امحلاية 
ٔرس املغربية؛  - سك ورامة ا ل عي  ج ل  داث ا   ٕا
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رامة املواطن.  - دة لصون  اية حصية ج   ور

دم تضمني   ب وراء  س احلكومة، عن الس ساءل، السيد رئ لتايل ن و
املغربية  ا ٔرس  ا ورامة  سك  ل عي  ج ل  ا داث  ٕ املتعلق  ىض  ملق

  مضن حمور هذه اجللسة؟ 
ب التنصل من  س شعر به احلكومة  ي  ٕالحراج ا ٔمر  وهل يتعلق ا
ددمت  دمت به و ي و الزتام سابق يتعلق مبدخول الكرامة لفائدة املسنني ا

؟  لرشوع يف تزني ا مضبوطا    وق

س احلكومة احملرتم،    السيد رئ
ٔمن   فا احلكومات،  ت  ٔولو ٔصبح مضن  الصحي  لقطاع  م  ه ٕان 
ٔنه وجب   ري   ، منية مستدامة وشام ق  ٔسايس لتحق ل ا الصحي هو املد
ظمة  تفرضه م ي  ا ٔدىن  ا احلد  ق  ن عن حتق بعيد زلنا  ٔننا ال  ٕاىل  ه  التن

ة وهو  ة العاملية لقطاع الص   من املزيانية العامة.  %10الص
و   فا خمتلفة،  مفاهمي  بني  ا  ٔح املتعمد  اخللط  ٕاىل  ه  ن هنا  ومن 
عية ال ميكن تلخيصها   ج عية، وامحلاية  ج ست يه امحلاية  عية ل ج
من   مظهر  جمرد  عية  ج امحلاية  فٕان  و  فقط،  الصحية  التغطية  يف 

عية، وحن ج و  ٔن مظاهر ا ملغرب نعترب  لشغل  حتاد الوطين  ن يف 
ملغرب.  ٔوراش الوطنية وإالسرتاتيجيات الكربى  ٔمه ا   هذا من 

س احلكومة احملرتم،    السيد رئ
هنوض  ىل ا طلق حرصنا  ملغرب، ومن م حتاد الوطين لشغل  ٕاننا يف 

امل دات  ع توفري  ٕاىل  ندعو  عية،  ج و الصحية  التغطية  الية بورش 
عية.  ج رامج امحلاية  ذ    الرضورية الالزمة لتنف

لسنة  املالية  قانون  اقشة مرشوع  م الل  ا  تقدم السياق،  هذا  ويف 
لبعض   2023 املتوقعة  ري  ح  ٔر ا ىل  فرض رضائب  ٕاىل  روم  بتعديل 

ل تعبئة املوارد املالية الرضورية،   ٔ ل رشاكت احملروقات، من  الرشاكت، م
ٔكرث من  ٕالضافة ٕاىل و  لكف خزينة ا ي  مليار درمه   50 حماربة الفساد ا

نه من   ه ومتك عي لضامن دميوم ج لضامن  ، دمع الصندوق الوطين  سنو
ات اجلديدة   الف عاب  ل اس ٔ  (les ramedistes)املوارد والوسائل من 

رشية و  ملوارد ال ات  شف ٔهيل املس مك من ت ملناسبة لن يعف ي  املالية ليك ا
لجوء ٕاىل القطاع ٔداء    ال ندفعهم ٕاىل ا ه ل ي سيكونون مضطرن ف اخلاص ا

ل العالج.    ق
  شكرا.

س السيد     : الرئ
شارة.   شكرا السيدة املس

الت السيدات والسادة  ىل مدا ب  س احلكومة لتعق لكمة لسيد رئ ا
شارن احملرتمني.    املس

س احلكومة.    تفضلوا السيد رئ

س احلكومة:    السيد رئ
س احملرتم.   شكرا السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

ٔمور، كام كتعرفو   لمك، بغيت نوحض بعض ا الت د ال مع التد واش  تفا
عية؟ وهذا   ج و  د من مقومات ا ل التغطية الصحية هو وا التعممي د

ٔو تدبري ال ة  ٔو سياسة معوم ٔو حكويم  مج حزيب  ر كون  ل ما  ورش ق
ياز. م ٔوال ورش مليك    قطاعي، هو 

السياسية   ت  املكو اكفة  بني  وطين  ٕاجامع  ل  د حمط  كذ  هو 
ات  التو من  جزء  هو  املغريب،  الشعب  ل  د صادية  ق و عية  ج و

الزم اوز  كت اليل  و  ا لسياسة  ىل إالسرتاتيجية  وسمو  ايب  نت ن 
ٓنية والضيقة.  ت السياسية ا   احلسا

من   العديد  عرفت  ب  م،  ٔ ل  ق ودعنا  اليل  هاذي  السنة  ويف 
ما  املغرب  ما معر  اليل  اجلفاف،  ل  د سنة  ىل  كنتلكمو  كنا  ت،  د الت

  سنة.  40عرف حبالها هاذي  
ٔسعا  اصة  امليا،  ٔسعار  ا ل  د املهول  التطور  ٕاىل  الطاقة، ٕاضافة  ر 

ٕالضافة  ٔورانية،  ٔولية املستوردة، بفعل احلرب الروسية ا وخمتلف املواد ا
صادي.  ق ٔداء  ىل ا شلك واحض  رت  ٔ د اليت  وف ٔزمة    النعاكسات 

رو   هتا املا ىل تواز افظت  راهات ب  ، ورمغ لك هذه إال وامحلد 
صادية.    اق
ري   2022سنة   ٔ ٔن الشهر ا س، ٕاال  فعال اكنت سنة صعيبة لك املقاي

اليل اكنو ٕاجيابيني    (les événements)يف هذه السنة امحلد  عشنا بعض  
ي الفريق الوطين اليل حقق   شار ق ٔخ املس ليه ا لكم  ، مهنم راه  وفرحو

اليش  العامل، وهاذ  ٔس  ا يف  وٕافريق عربيا  ري مسبوق  ادي ٕاجناز  ال   
 . لنا ولوليداتنا يف السنوات املق   كون مصدر خفر د

ات   ٔمطار اليل  ساقطات ا ٔنه اكنت  ة الثانية امحلد  اليل اكنت  الفر
يق  شوه، ولكن  بري كنا كنع د التخوف اليل  اتنا من وا بوفرة واليل خر

ٔكرث ٔكرث و كون  ٔمطار اخلري  ٔمطار هللا،  متناو  ٔمل، و يف الشهور املق    ا
ة ممتزية ٕان شاء هللا.   كون سنة فالح   ش 

ة اليل صعيبة، اليل ميكن   ا يف هذه الظرف ة الثالثة اليل اح ، الفر وكذ
فـ   ٔن  ب نقولوها  ش    (le rendez-vous)اكن  ،(le 1 décembre)لنا 

(les ramedistes)   ل ٔخرى د املر  د  لوا املر  د  يدوزو من وا
(l’assurance maladie obligatoire)   هذه دازت سكوتية، ولكن راه

د   يعرف   (l’impact)عندها وا م واملواطن هو  د  ىل املواطن اليل هو 
  هاذ اليش هذا لكو. 

ا ملزتمني   ٔن اح ب قلنا  ت هذه احلكومة،  ٔنه من هنار تعي ب ارفني  ا  اح
ة يف تزنيل هذا الورش املليك، هذا و  دة امللك ٔ قلت  ٔج بري، يعين  رش 

بني تقريبا  ن  اك ٔنه  ب د    ، (les textes)لمك   les)بني    (textes)  29وا
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décrets)    وبني(les lois)   ش نزنلو الورش وبني هاذ اليش اليل تعمل 
ل    . (l’assurance maladie obligatoire)د

شاي نقولو ري اليل قامت به.. ما ميك ة يف    والعمل الك ا ما تعمل حىت 
ة اليل اكنت معقو  ف د الك بري تزنل وتزنل بوا هذا مسيتو.. وهذا مرشوع 
اوب اليل  شوفو حىت املواطنني يعين الت م وك ة واكن ال واكنت الشفاف

نا ٕاال   ا ما لق ٔنه اح بري،  فرد اليل هوما العدول   8000اكن معه هو جتاوب 
ٓخر ما اكن  والقابالت واملهندسني املعام دو، اليش ا ريني هوما اليل اكنو تق

مه.  (texte)عندو ال  د اد و ة  ا   ال حىت يش 
ىل الناس اليل   ٔنك متيش تقلب  برية،  د اخلدمة اليل يه  يعين در وا
د  وا شوف  ت ٔنه ميل   ، وامحلد  لو،  س ي واليل خصهم  دو  يتق خصهم 

ل، يعين، دز اليوم من الولوج ل، كنا يف    العدد د ل    %42د  les)د
gens)    اليل هوما(couverts)  وهذا ٕاجناز،   %100، اليوم تقريبا وصلنا ٕاىل

ل   بري وٕاجناز عظمي د سبة يل، ٕاجناز  ل  ٔ(la mise en œuvre)   ل د
ل هذا امسيتو.    .التطبيق د

اي، ٕان شاء هللا،  اليل  ٔنه، د فهاذ اليش  ب نقول لمك  نقدر  من بعد 
هاذ   (l’AMO)ل  د ٔنه  ب تعرف  الناس  اص  ٔوال  يعين  التضامن،  ل  د

احلرف يف  اليل  يف    ،الناس  يف   (l’AMO)اليل  اكن  اليل  يعين  التضامن 
ما  اليل  بعد، ولكن  من  ليه  ليه غنتلكم  رنجع  د"،  "رام د" راه يف  "رام

هاذ   يف  ش  من  (la catégories)اكي دة  وا يش  يف  ن  اك  les)راه 
catégories)    ٕاما ٕاما عنده حرفة  ٓخرن،  ٕاما فالح   (commerçant)ا

  ٕاما، ٕاما.. 
)Donc  خصو لش  س ما  يق  اليل  لو  س ي خصهم  الناس  هاذ   (

د   ٔنه هاذي راه مسامهة وفهيا وا سامه،  ل خصو  س ل، ولكن اليل  س ي
كون  سىن حىت  ش ي اد التضامن، وهاذ اليش راه خص الناس تفهم، وما 

اد يقول ٔ  سامه  مريض  ادي   (c’est trop tard) كون ادي  ، اليل 
ٔنه هذاك السيد  (c’est trop tard)مريض  ، ب ام يفاش  ٔنه املنظومة   ،

اليل  ش هذاك  اليل حصيح،  ٓخر  ليه يش واد  لص  اليل مريض راه تي
ادي يعاود  ادي يويل مريض يش هنار ال قدر هللا، راه حىت هو  حصيح و

ليه هذاك ا شاىف واليل وىل حصيح. خيلص    ليل 
)Donc  ل ٔ تنقول  (la solidarité))، هذا هو النظام د   2، فلهذا 

و لوش  س ما  يق  اليل  الناس  ل   (les infrastructures)احلواجي،  د
ن ت، اك ٔنرتن ا ن  سجيل راه اكينني، اك لكمت    ، (les agences)ال راه 

ل الوزارات   (la CNSS)لهيم، لكيش مسهل من عند   من عند الناس د
معلت   اليل  معنية  الناس،   (les moyens)اليل يه  تعاون  ش  كذ 

)donc  ش، يعين راه خصو ل راه ما اكف س ل، واليل  س ) الناس خصها 
سامه.    سامه وخصو 

 
9 Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie. 

ت، ال  ٔن خصنا التواز ٔنه ال يعقل،  شوفو يف املسامهة كذ  ا ت اح
اليل ٔنه هذاك الشغيل  لص    SMIG)9( عنده  يعقل   300ٔو ال هذا وتي

د" وتريحب   ٓخر خميب يف "رام د  ٔو ال    10.000درمه يعين يف الشهر ووا
و    20.000 ا ليه  ش ختلص  لص  وتي ال    150درمه  ٔو    200درمه 

يعين هاذ املنظومة اجلديدة   (de toute façons)درمه، راه خصنا يعين  
ا  راه  اليش  هاذ  ٔنه  تبني،  ٔنه ادي  ب التقررات  ل  د العدد  د  وا يف  ء 

اليش   وهاذ  اليل يه مايش موضوعية،  املسائل  بعض  ن  يعين اك د"  "رام
  ادي يبان. 

ري،  ليه مه الك سامه  ادي  و  ٔنه ا اليل هو يف املستوى وخصو يعين 
د" اليل حىت مه   لوش لـ "رام را ما د ىل  ني  ق د العدد اليل  ن وا واك

ل، راه ستاهلو، خص  ا ري سالت ل لو، ولكن اليل هو يعين  هم هوما يد
ٔن مايش بالصتو هاذيك متاك، خصو مييش   دو،  ٔنه خيرج بو ٔحسن  من ا
ىل  ش حنافظو  د املنظومة اليل يه موجودة، وهاذ اليش لكو  يعين لوا
د التوازن، خصك ختلص، خص  ٔن هاذ املنظومة فهيا وا د التوازن،  وا

د يقدر يداوى.لكيش خيلص    ش وا
(En plus) لو، واليل ىل حسب املدخول د د خصو خيلص  ، لك وا

اديني يف املنظومة، ٕاىل مشات يش  ا  ليه، واح لص  و تت ما عندوش ا
ادي   فلتات من هاذ املنظومة راه املنظومة لكها  ة    (déséquilibré)ا

هنار   د ا ا   (le système)ووا ش خيدم، واح اد ليه، ٕان  ما  ادي نوقفو 
ٔمام.  زيد ل ش  دام و ش يبقى    شاء هللا، 

ن بعض ال اك اليل اكينني،  (les performances) ودا ميل جنيو م
ٕاىل   اتيني وصلو  ا املقاولني  د  لني    %100حبال  ٔداء، مس ا سبة  من 

لصو   لصو  %100وتي بعض   (les auto entrepreneurs)  تي ن  واك
ٓخرن ني وصلو لـ  املهنيني  ن السياح الناس اليل   %87، حبال دا املرشد
لصو، زعام    (on a avancé).ي

ار   ن الت دة    (les commerçants)اك لمسامهة املهنية املو اخلاضعني 
ات donc، (%77وصلو لـ   ن بعض القطا ٔمام، ولكن اك ا كمنشيو ل ) اح

يق فهيا ش  (le retard) اليل  شتغل  ل فهاذ املنظومة،   واليل خصها  تد
ل   ظومة وطنية حبال ذيك اليش د راه   (l’équipe de foot)هاذي راه م

ش نقدرو   لو  لطريقة د سامه  د املغرب لكو، راه خص لكيش  فريق و
ة.  ل الص ة فامليدان د   لكيش يلقى احلل لٕالشاكليات اليل مطرو

سكة،   م مكنظومة  لعمل  يحتاج  امجلاعي  اح  خص    (donc)الن
اح اليل هو جناح جامعي.  د الن كون وا ش  سك    ال

هاذو   يس،  الطا ل  د شيفور  هذا  دا   ، ٔم ا بعض  نعطيمك  ال،  م
)c’est l’un des casلص ي يس  ل الطا او، شيفور د اليل  تقريبا   ) 

فالشهر،    180 عندو    6درمه  ٓفات،  ليه  وقعت  هنار  فا  une) درامه 
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opération)  وهاذ(l’opération)    ذا فهيا    43بـ  يعين  كتقام ٔلف درمه، ا
لص    41،  %94تقريبا   اه    180ٔلف درمه،  ، ولكن ميل  درمه شهر

ٔو ال   و  ا ٓفات،    (la protection sociale)يعين    (le système)ا
ش يتداوى، (  43طاه  اع ) هاذ doncٔلف درمه، فهاذ اليش فاش يعين 

ش نقدمو   ، ٔوالد ٔوالد  اليش فاش خصنا خنممو لينا ولعائلتنا ولوالد و
فقني مع إالخوان   ا م لجميع، واح ة سلمية  ة، وٕاىل اكنت الص د الص هلم وا

ٔنه   ا  (les hôpitaux)ب هاذ  ولكن  رات،  اس ٔن خص  وب لنا  ما د ليش 
ادي نعملو   ا كنقولو  ش، اح رات بال    8تقولوش ما اكي س ل  مليار د

ط   ل الر شفى د رات   CHU  ،8)10(املس س ل  ني د مليار فسن
الس  ىل احلساب، هاذ اليش راه ما معرو ما اكن، ٕاىل كنتو فا اليل زايدة 

ٔن هاذ   شوفو ب ادي  ٔو اكنت عندمك جتربة،  اليش راه ما معرو ما  السابقة 
ن هاذ ٔن اك ل   (la volonté) اكن وب ل    (la mise à niveau) د  د

(les centres dispensaires)ل  les hôpitaux provinciaux)ود
et régionaux)    اجلهويني، وكذ (la construction)   ل   (CHU)د

  . (les équipements et le matériel)و
قة اليل يه  غيبقاو لنا املوارد ال  ٔمه حتدي، وٕاشاكلية يه فاحلق رشية هو 

العايل مىش، حىت هو مشكور  التعلمي  ر  السيد وز اتفاق مع  برية، معلنا 
ل  بري فهاذ اليش د ٔن معل معنا جمهود  يل  رتوشاي، فالشكر د ي ما ذ ق

(la formation des médecins)) ،donc  د العدد لو وا ) خص يد
ل الطلبة دو    ٔكرث د ادي يتعلمو، خصنا نو ش   (les CHU)اليل  دغيا 

ش نوصلو  la baseزيدو فـ ( دو راسنا  ل الناس اليل كتتعمل، ونو ) د
ري   ش ،  (au niveau des médecins)مايش  ولكن حىت املمرضني 

لنا..  (l’offre sanitaire) كون   د
)Doncالرب فهاذ  ا  اح دا  ولكن  بري،  مج  ر هذا  اديني، )  مج 

د لني  دا ا  اح والناس،  كتطرح  ٔخرى  لك  ومش كزتاد  العاملية  ٔزمات   اا
شار تيقول لكم السيد املس يال  د املنافسة، راه ق ل   فوا د العدد د ٔنه وا ب

ل  د سهيالت  ال هظة،  دات  الز ل  د دارت  اليل  اليش  ذاك  ول  ا
(l’immigration)   ٔطباء اليل اكينني ىل ا ني تيقلبو؟ تيقلبو  هظة وم

ة حبالنا.  ول النام   يف ا
مايش   لعاليل،  و ة  النام ول  ا يف  يعين  ة  الص ل  د تفقري  دا  هذا 

ا هاذ  يعين  ٔوالدها  معقول،  تقري  ش  ٕاماكنيات  اليل عندها  ة  النام ول 
ٔنتوما ما بغينامكش، ولكن ما  ٓخرن لكهم ال،  لناس ا دمه وجتي تقول  وتو

يف   دمو  اليل  الناس  ل  د شوية  ٔعطيو  ا  اح س   la)فهيا 
restauration)  ،ٔطباء ٔعطيو ا ولكن   ، (non, c’est leur choix)و

ا راه مرض  د يقول  راه حىت اح ٔنه اليل جيي يش وا ، يعين  ورن كدو
زز، راه ٕاشاكلية (salaire)ف  10ٔ نرضب ليه يف  ذو  ادي    .و

 
10 Centre Hospitalier Universitaire. 

برية.    فلهذا.. ولكن سوف نتعامل بذاكء مع هذه املعض اليل يه معض 
ن   ٔنمت مشكور ل التغطية الصحية، و ل ما خنمت فهذا الورش د بغيت ق

تو به   ٔنه البد، حرضات ىل مجيع ما ج عتبار،  ذوه بعني  ٔفاكر، واليل 
ٔنه  صادية اليل كتبني ب ل املعطيات اق السيدات والسادة، نعطيمك شوية د

ة الصعبة اليل عشناها سنة  لو ن، متك 2020رمغ الظرف س ٔننا  ا و امحلد 
د  ٔنه اكينة وا ت  ة من املؤرشات اليل يه ٕاجيابية اليل بي مو د ا القوة    وا

ة،  الت احلكوم ل التد ة د ا صادي والن ق ٔداء  ل ا ة د د املنا ووا
ل  د والقطاع  الصادرات  ل  د القطاع  خيص  ف  خلصوص  و

ة،    (les valeurs)طلعو  (c’est vrai que les importations)السيا
د..   وا اكنت  يعين  القمح،  ويف  البرتول  يف  خصوصا  زاف،  طلعو  هلم  د

لهيا هذا، ولكن  تعطل   (les exportations)  ٔنه  (vous imaginez)و 
كونو  ادي  لنا فني  ل البالد د د التنافسية د ٔنه يعين ما اكش وا لنا  د

  يف الفقر. 
ل السنة  ر ونومفرب د الل الفرتة ما بني ينا فالصادرات الوطنية جتاوزت 

رمه، مس ارت 390املاضية تقريبا  ل ا ا قدره مليار د مقارنة مع   %33فا
 (les augmentations)مليار، الفوسفاط يف هاذ    292، اليل اكنت  2021

لو طلع بـ   ة السيارات طلعت بـ  %54واملشتقات د ة %35، صنا ، الفال
يش   الغذائية طلعت تقريبا  ة  ، وميل (fin novembre) ،%18والصنا

ا الغذائية  ات  املنت ل  د الصادرات  دا  ذو  والبحرية  كنا ة  لفالح
(produits de la mer et agricole)    و   (communiqué)رامك شف

ٔول البارح   ر،    80اليل خرج  س ل  رمه د ل ا ل   %20مليار د د
ٔن  ، امحلد  وشكر هللا  د امحلد  ة زعام وا لك رصا دة، يعين  الز

د   ٔ سنة اليل ٔنه زعام يف السنة اليل فهي  (la résilience)وا ٔسو ا، يعين 
ٔنه قدر يعين خنرجو هذه   40ات فهاذ   ل اجلفاف، و سنة اليل فاتت د

وق  اجلفاف  به  سم  ا اليل  الصعب  السياق  ٕاجيايب، رمغ  د  فهذا  ٔرقام  ا
لو.  ٔمطار د ا  كرم ٔن هللا  ٔخرى  ىل هللا مرة  ساقطات، ومتناو    ال

رات اخلار  س ل  ل د ٔكتور  ٔما املداخ ة املبارشة، حىت  اكينة   22ج
بـ    32.4 طلعات  رات %33مليار  س تدفق  ل  د الصايف  وكذ   ،

ة ارتفع بـ  ستقر يف   %50اخلارج رمه.  21ل ل ا   مليار د
ٔنه   برية  د القوة  يل الفال بوا ا ل الناجت ا خنفاض د لرمغ من  و

ٔوال  السنة اكنت صعبة، مفن املنتظر ٕان شاء   ٔنه    (la croissance)هللا 
كون   ل   %1.5ادي  املالية د تعمل يف  بري  ٔنه جمهود  كام هو مرتقب، 
، تقريبا   و رمه اليل ما اكنت يف    40ا ل ا ها   (budget)مليار د اليل زد

بو موالني نوا الغاز،  (transport)ش  بو  نوا ش  القمح،  بو  نوا ش   ،
بو ل إالشاكليات اليل   نوا د العدد د ، وا ل القطاع السيا د العدد د وا

نا يعين فـ   ٕان شاء هللا، اليل   %5.3طرحت، ورمغ هاذ اليش هذا لكو بق
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ل  كون د   . (déficit)ادي 
)Donc  ٔقل من ذاك اليش اليل اكن  ((privé)    يعين فـ(budget)  
ل ا جسل   (la loi de finance)  د  7نقطة، ما يعادل    0.6نا  اليل فات واح

ل   د رمه  ا ل  د املليار  ل  امحلد   (l’économie)د ٔن   ،(les 
recettes)  .ن ل يعين اكنو موجود   واملداخ

تقريبا   كذ  ة  وصلت    81.7والسيا اليل  رمه  ا ل  د  fin)مليار 
février)  نا ف ل    (à fin février)  يعين  د العام  نا   la fin)  2019ف

décembre)    ه ٔحسن سنة   79اليل اكن ف رمه، اليل هو  ل ا مليار د
ة.  ل السيا ل د ل املداخ   اليل اكنت د

يق ما   لش، و يق هنا يعين الشهر ما د ٔنه  هذا يشء ٕاجيايب، مع العمل 
بدات احلكومة  فاش  السنة  ل  ٔوىل د ا الشهرن  يعين  اش شهرن،  دم

ش     (janvier et février)يعين  يظهر ما اك شتغال، فهاذو لكها يعين 
د ٕاجيابية.  ٔنه نقط    يل ب

القوة   ل  ت د التواز تبقى  ش  بري  و معالت جمهود  ل ا املالية د
ت عند  ش تبقى التواز صاد،  ق ت عند  ش تبقى التواز   الرشائية، 

 
11 Taxe sur la Valeur Ajoutée. 

(les entreprises de construction)    د اليل   (montant)ختلص وا
ل   بري د ليه،   TVA)11(هو  ش نتلكمو  ادي جتي املناسبة  هاذ السنة، 

يعين   ٔنه  العمل  مع  صعبة،  ظروف  يف  شتغلو  ك اليل  الناس   la)يعين 
boussole)  ) ن نا شاد بق ش،  لتعلمي، le capما مشا دة  الز )، ومعلنا 

برية منوية  رامج  وكذ معلنا  ة،  لص يعين  دة  الز كتخص   ومعلنا  اليل 
ل املاء.    الورش د

ٔنه امحلد  بالد الرشفاء وبالد   يفام قلت هنا، عندمك ب فامحلد  هاذي 
ري اخلري  كون  ادي  ٔمطار اخلري، وما  ىل هللا  متناو  الربكة، وٕان شاء هللا 

، رمغ     اليل اكينني فالعامل. (les difficultés)ٕان شاء هللا فهاذ السنة املق
  شكرا.

س السيد     : الرئ
س احلكومة.    شكرا لمك السيد رئ

ىل مسامهته.  لجميع    شكرا 

لسياسة العامة.  ٔسئ املتعلقة    ورفعت اجللسة اخلاصة 


