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  والثالثني تاسعةال  اجللسةحمرض 

  ).2016ٔ��ريل  19( 1437رجب  11الثال7ء : التارخي

Eوسكوس، اخلليفة الثالث لرئ=س جملس  املس�شار الس>يد محيد: الرئاسة
  .املس�شار�ن

  .مساء قةدقGو ٔ�ربعة عرشة دقGقة، ابتداء من الساJة السابعة  :التوقGت
  :يت Jىل مرشوعي القانونني التالينياSراسة والتصو  :Qدول اPٔعامل

 يتعلق مبزاو^ [ن ا\متريض؛ 43.13مرشوع قانون : ٔ�وال -

  .يتعلق مبزاو^ [نة القcا^ 44.13مرشوع رمق : 7نيا -

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

  :املس�شار الس>يد محيد Eوسكوس، رئ=س اجللسة
  .سالم Jىل ٔ�رشف املرسلنيjسم هللا الرمحن الرحمي والصالة وال 
  .J�ٔلن عن افoتاح اجللسة ال�رشيعية

  الس>يد الوز�ر،
  الس>يدات والسادة املس�شارون،

  :خيصص اwلس هذه اجللسة rsراسة والتصويت Jىل
يتعلق مبزاو^ [ن ا\متريض، واحملال Jىل  43.13مرشوع قانون : ٔ�وال

 اwلس من جملس النواب؛
لق مبزاو^ [نة القcا^، واحملال Jىل اwلس يتع 44.13مرشوع رمق : 7نيا

  .من جملس النواب
وsلتذكري فقط، فقد مت االتفاق �الل ندوة الرؤساء، صبي|ة هذا 

 .اليوم، من Q�ٔل تقدمي وم�اقشة املرشوJني معا
ف�ٔعطي اللكمة يف البداية sلحكومة، sلس>يد وز�ر الص|ة، لتقدمي 

  .يد الوز�رمرشوعي القانونني دفعة وا�دة، تفضل الس> 

  :الس>يد احلسني الودري، وز�ر الص|ة
  .شكرا الس>يد الرئ=س احملرتم

  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�وال، يل عظمي الرشف يك ٔ�عرض Jىل ٔ�نظارمك مرشوع قانون رمق 

يتعلق  44.13ومرشوع قانون رمق  ،يتعلق مبزاو^ [ن ا\متريض 43.13
رشوJني ا��sن متت دراس>هتام من طرف جلنة مبزاو^ [نة القاب�، هذ�ن امل 

التعلمي والشؤون الثقافGة و¢ج¡عية التابعة wلسمك املوقر، واليت وافقت 
 .Jلهيام ¥ٕالجامع

  :فغادي ¬كون Qد خمترص، ٔ�س>باب الزنول د¨ل هاذ املرشوع
ٔ�وال، املس�شارات واملس�شارون احملرتمون، ٔ�ن املهن الش>به الطبية يف 

[نة اsيل ك¡رس ٕاىل �دود اليوم، ولكن °ري مؤطرة  22ايل املغرب حو 

د¨ل املهن، اك�ن النظاراتيون اsيل القانون د¨هلم ظهري رشيف  3قانونيا ٕاال 
، واك�ن القابالت واملمرضني اsيل مؤطر�ن بوا�د القانون د¨ل 1954د¨ل 

  .1960الظهري الرشيف د¨ل 
ل املواد فقط، يعين ما اك�ن د¨ 4وال  3د¨ل القوانني فهيم  3وهاذ 

حىت يش ت�ٔطري، ٕاىل ¥ش نذEر مºال يف القابالت واملمرضات واملمرضني 
دا�لني يف وا�د الظهري الرشيف اsيل تيدوي Jىل العقاقرييني وJىل ٔ�طباء 
اPٔس>نان وJىل الصياد^ وJىل اPٔطباء ٕاىل �ٓخره، فهاذ القوانني قدمية 

  .ومÁoاوزة
باب الزنول؟ Pٔن يف الوزارة م�ذ س>نني، املشلك املطروح Jالش ٔ�س> 

م�ذ س>نني بدات هاذ املهن الش>به الطبية، تيجي وا�د ت=cغي حيل حملو 
Jىل �را �اص، تoÇحرجو اح�ا ترنخصو ليه، ما اك�ن حىت يش س>ند 

تنعطهيم  يعين .)Orthoptiste(ت�سمعو قانوين، معىن هاذ اليش اsيل 
تنعطيو الرتخGص وليين ما  الرتخGص وهاذي اكينة، ٔ�ن م�ذ س>نني واح�ا

  .عندها حىت يش س>ند قانوين
وهاذو ت=�اديو به مجيع املمرضات واملمرضني وهاذ املهن  -Qا الوقت 

¥ش °ادي نوضعو قوانني، فcدات نقاشات ونقاشات مع ¥ش نقولها،  -لكها 
ٔ�وال، قcل ما نبدا يف التفاصيل، ٔ�نه هاذ القوانني توضعت بطريقة ØشارEية، 

اك�ن اsيل ¥يق .. د¨ل املرات، مرة 3و 2مجعيات اsيل اس>تقcلهتم Ù�ٔ اكينني 
رمبا اس>تقcلهتم ما تنعرفهومش �لك رصا�ة، Pٔن فوقاش ما Qا قانون من 

د¨ل امجلعيات معروفني، °ري تتخرجوا وا�د  4، 3، 2هاذ النوع تيكونوا 
حسن النية  تيد�روا مجعية، ولهذا اس>تقcلت=�ا، وليين اح�ا 7القانون àميش>يوا 

اكينة، وا�ا القانون راه يف طور اSراسة، زعام فوقاش ما Qا يش وا�د 
  .تÇس>تقcلو �لك رصا�ة، يفGدÙ ويدافع Jىل املشاريع د¨لو

اش>نو بغينا ند�رو من هاذ القوانني؟ بعد نقاشات .. Jالش.. ف�ٔش>نو هو
 د¨ل القوانني، Pٔن ٕاىل 4ونقاشات م�ذ س>ن�ني مش=�ا يف اجتاه غند�رو 

قانون، هاذ اليش  22مش=�ا لك [نة ش>به طبية ند�رو لها قانون نصدقو يف 
 .¥تفاق مع الناس اsيل اكن معهم النقاش

قلنا غند�رو قانون د¨ل املمرضات واملمرضني، قانون د¨ل القابالت 
)les sages femmes( قانون د¨ل ،)les kinésithérapeutes (

 les techniciens(¨ل املناولني، يعين الت�ٔهيل وٕاJادة الت�ٔهيل وقانون د
en général( ذ  4، هاذو هام�Pٔلهيم بعد اJ يل اتفق�اsد¨ل القوانني ا

والرد، Pٔن لك [نة ش>به طبية ودا�ل يف املهنة الش>به طبية غنعطيمك °ري 
تيقول Ù�ٔ عندي ) diabète(مºل، مºل املمرضون، تيجي ممرض د¨ل 

(spécifié) ممرض د¨ل ،)Neurochirurgie ( ،شÇبغا، يعين ما ميك
)sinon(  غنصدقو يف قوانني ٕاىل  20، 10رضهبا يف  22°ادي ميش>يوا

اsيل تنقدم  2د¨ل القوانني، وهاذ  �4ٓخره، فهذا ¥ش مش=�ا اتفق�ا Jىل هاذ 
  . ٔ�ماممك

  °ري نوضعمك يف الصورة، ٔ�ش>نو هام املرàكزات د¨ل هاذ القانون؟
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Jلينا هاذ املشالك بني القطاع اخلاص جGنا، ٔ�وال، قلنا ¥ش حنيدو 
والقطاع العام، فني ما اكنت يش مcاراة ما اكيÇش àاكفؤ الفرص، ها 

قلنا دا¥ . تيد�روا °ري Jامني، ت=cقى القGل والقال) le privé(ٔ�حصاب 
¥ك ) إالQازة، املاسرت، اSكتوراه( )1LMD(وزارة الص|ة مشت يف اجتاه 

 .النقطة اPٔوىل ها 8زائد  5، ¥ك زائد 3زائد 
يعين م�ني غيخرج هاذ القانون غنا�ذو وا�د املدة انتقالية، مجيع ال يف 

  (le moule) القطاع اخلاص �اصو يد�ل يف هاذالقطاع العمويم وال يف
س>نني، وا�د يبقى يقري Jامني، وتيوقع لنا  3، ما ميكÇش وا�د يبقى يقري 

Qدا، وجعلنا من طة اPٔوىل [مة ولكن هاذي النق. املشالك يف املبار¨ت
les (IFCS2)  يل رجعواsالقدام وا)les ISPITS3(  واملدرسة الوطنية

sلص|ة رجعنا مهنم م�ذ س>نة دا¥، يعين معاهد التعلمي العايل الغري التابعة 
�كون  )bac+8(°دا يقرا  )s)un infirmierلÁامعات، يعين 

)professeur(كون� ،.)docteur en sciences de la santé(  مش=�ا
يف هذا ¢جتاه، ولكن jرشط ¥ش حنافظو Jىل املك�س>بات، Pٔن املشلك 

 3اsيل ت=oطرح لنا اك�ن يش و�د�ن اsيل قراوا Jامني، يش و�د�ن قراوا 
إالQازة،  )BAC+3(س>نني يف القطاع اخلاص، قلنا مادام غمنش>يو يف اجتاه 

 4دو احلق يه س>نني وعن 3وقلنا ب�ٔن عندو احلق �كرر س>نة، ٕاىل قرا 
  . س>نني 4س>نني، يعين املر�� ¢نتقالية غمنش>يو فهيا 

ما معىن هذا؟ هنار اsيل خيرج القانون، اsيل اكن �هنار قcل يف املدرسة 
س>نني، حنافظو ليه Jىل احلقوق  4مºال �اصة قرا، °ادي نعطيوه ذاك 

د¨لو واملك�س>بات د¨لو ¥ش ما نضيعوهش، Pٔن هو ما دار والو، Qا 
ل يف وا�د ٔ�مسيتو، وليين ميل غتقاىض ذاك ٔ�مسيتو لكيش غيتقاد ال يف د�

، ¥ش املبار¨ت غتجي سه�، ¥ش …القطاع اخلاص وال يف القطاع العام 
 ..àاكفؤ الفرص، ¥ش حىت وا�د ما يبقى

)Donc(  يل  4هاذي يه الفكرة لكها د¨ل هاذsد¨ل القوانني، وا
  . تنقد[ا ٔ�ماممك اPٓن اليوم

هاذ القوانني ٔ�ش>نو فهيا؟ التعريف وجمال .. قوانني اجلوج ٔ�ش>نوهاذ ال
التد�ل يف القطاJني العام واخلاص، التعريف د¨ل املهنة، ال ¥لÇس>بة 
sلممرضني، ٔ�ش>نو يه القاب�؟ ٔ�ش>نو يه املمرضة؟ ٔ�ش>نو �اصها تد�ر؟ 

  ٔ�ش>نو ما �اصهاش تد�ر؟ 
  :النقطة الثانية اsيل Qا هبا هاذ القانونني وهام

اsيل كتعرفوا " املصنف العام لٔ�عامل املهنية"د اPٔعامل املهنية حتدي
يعين ، C" consultation"الطب=ب ميل تيد�ر �دمة حصية تيد�ر ٕاما 

  ,(la nomenclature générale des actes médicaux)عندو
(or les infirmiers) برية �زاف ما عندمهش  تي�دموا، تي�دموا �دمةE

                                                 
1 Licence, Master, Doctorat 
2 Institut de Formation aux Carrières de Santé. 
3 Instituts Supérieurs des Professions Infirmières et Techniques de 
Santé. 

  .ل املهنيةهاذ املصنف د¨ل اPٔعام
 la consultationدا¥ فهاذ القانون Qا ميل تيكoب الطب=ب بغا يد�ر 

د¨لو املصنف  (la valeur ajoutée)املمرض حىت هو يعرتف به  ،د¨لو
 la nomenclature des infirmiers et des sages)العام 

(femmes.  
Qا كذ� حتديد ٔ�شاكل املزاو^، �اصة يف القطاع اخلاص، ٕاما بصفة 

د¨ل الفراملية  2رة بو�دو، ٕاما غيد�ر عيادة حرة ٔ�و يف ٕاطار ¢شرتاك، ح
بو�دها وال  (la sage femme)بغاوا يتجمعوا ب=�اهتم يد�روا عيادة وال 

(une maison de naissance)  دار الوالة وال(un cabinet de 
sage femme)يعين غتختار هاذ اليش لكيش ،.  

د رشوط مزاو^ [نة ا\متريض وال اك�ن كذ� هاذ القوانني Qات لت|دي
القاب�، ¥لÇس>بة sلمهنيني املغاربة عندمه اPٔوراق د¨هلم ش>نو �اصهم 
يدفعوا، و ¥لÇس>بة sلناس اQPٔانب ورشوط النيابة، ٕاىل بغا ينوب Jليه يش 

  وا�د ٔ�ش>نو هام الرشوط؟
ال �ر ديــش د¨ل املعايG!=ش، Pٔن التفGo! د رشوط التفo  ا حتدي�ج

(les cabinets) يل غ اذ اليش وهsنا هباذ القوانني ب  يوه،يانصطال اGو ج
، قلنا لك ميل غندويو Jىل القابالت °ادي يبداوا بوا�د امجلعية وطنية 4

sلقابالت، املمرضني امجلعية الوطنية sلممرضات واملمرضني، Jىل ما نصاوبو 
  .هاذ امجلعيات د¨ل املهن الش>به طبية

ي�ٔة الوطنية sلمهن الش>به الطبية وال ٔ��ريا، ٕان شاء هللا، بغينا نوصلو sله 
املمرضات واملمرضون، القابالت °Çشوفو معمك ومع إالخوان الربملانيني 

  .ومعمك املس�شار�ن
القوانني اsيل Øرشفت ¥ش نقد[م  2فoلمك اخلطوط العريضة د¨ل هاذ 

ٔ�ماممك، Eيفاش ننالوا الرضا وبعض التعديالت مشكور�ن اsيل بذلوا فGه 
د¨ل القوانني، ٕان شاء  2، ف�Ùٔ تÇمتىن ٔ�نه حىت ٔ�ن¡ تقcلو هاذ اليش الكºري

  .هللا
  .شكرا

  :الس>يد رئ=س اجللسة
  .شكرا الس>يد الوز�ر

اللكمة اPٓن ملقرر جلنة التعلمي والشؤون الثقافGة و¢ج¡عية لتقدمي 
  .تقر�ر اsلجنة، وزع التقر�ر

  .منر نفoحو ¥ب ¥ملناقشة اPٓن حول املرشوJني معا
للتذكري كذ�، فمت االتفاق Jىل توزيع التوقGت الزمين �الل ٕاح¡ع ف 

ندوة الرؤساء صبي|ة هذا اليوم، ف�بداو ¥للكمة sلفريق ¢س>تقاليل sلو�دة 
 .اعطيوه لنا كتابة، ما اك�ن مشلك.. والتعادلية، ٕاىل ما بغيتوش تد�روا

يقدم  نفس اليشء ¥لÇس>بة لٕالخوان يف فريق اPٔصا^ واملعارصة، سوف
فريق العدا^ والتمنية، الفريق احلريك، فريق التجمع الوطين . مكoوب، مز¨ن
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لٔ�حرار، فريق ¢حتاد العام ملقاوالت املغرب، الفريق ¢شرتايك، فريق 
¢حتاد املغرب sلشغل، الفريق اSس>توري اSميقراطي ¢ج¡عي، رمبا ما 

، اك�ن، لية اSميقراطية sلشغاكيÇش إالخوان د¨ل الفرق، مجموJة الكونفدرال 
  .مجموJة العمل التقديم، شكرا

اPٓن منر sلمر�� املوالية بعد تقدمي التقار�ر يف ٕاطار املناقشة، منر ٕاىل 
  .التصويت

°ري خبصوص التصويت سوف نقوم ¥لتصويت Jىل لك مرشوع Jىل 
  . �دة، كام ينص Jىل ذ� النظام اSا�يل

ا)ي يتعلق مبزاو^ [نة ٔ�و [ن  43.13ؤ�بدٔ� مبواد املرشوع رمق 
 .ا\متريض كام Jدلته اsلجنة

  :املادة اPٔوىل
  اك�ن هناك ٕاجامع؛: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  . ال ٔ��د: املمتنعون

  .نفس اليشء: 2املادة 
  .إالجامع: 6، املادة 5، املادة 4، املادة 3املادة 
  .نفس العدد: 7املادة 
، املادة 13، املادة 12، املادة 11، املادة 10ة ، املاد9، املادة 8املادة 

  .نفس العدد: 16، املادة 15، املادة 14
  .كام Jد\هتا اsلجنة 17املادة 
 22، املادة 21كام Jد\هتا اsلجنة، املادة  20، املادة 19، املادة 18املادة 

  .نفس العدد: 23كام Jد\هتا اsلجنة، املادة 
  :28، املادة 27، املادة 26، املادة 25، املادة 24املادة 

  ¥ٕالجامع؛: املوافقون
  .ال ٔ��د: املعارضون واملمتنعون

، 34، املادة 33، املادة 32، املادة 31، املادة 30، املادة 29املادة 
  .نفس العدد: 35املادة 

  .نفس العدد: 40، املادة 39، املادة 38، املادة 37، املادة 36املادة 
  .دامئا ¥ٕالجامع: 43ة ، املاد42، املادة 41املادة 
، 49، املادة 48، املادة 47، املادة 46، املادة 45، املادة 44املادة 

كام Jد\هتا  55، املادة 54، املادة 53، املادة 52، املادة 51، املادة 50املادة 
  :56اsلجنة، املادة 
  ¥ٕالجامع؛: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

  :انون �رمoه sلتصويتٔ�عرض مرشوع الق
  ¥ٕالجامع؛: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون

  .ال ا�د: املمتنعون
يتعلق  43.13ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Jىل مرشوع قانون رمق 

  . مبزا^ [ن ا\متريض
يتعلق مبزاو^  44.13ومنر اPٓن sلتصويت Jىل مواد مرشوع القانون رمق 

  .[نة القcا^
  : املادة اPٔوىل

  إالجامع؛: افقوناملو 
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  . ال ٔ��د: املمتنعون

، املادة 6، املادة 5كام Jد\هتا اsلجنة، املادة  4، املادة 3، املادة 2املادة 
، املادة 13، املادة 12، املادة 11، املادة 10، املادة 9، املادة 8، املادة 7

  .نفس العدد و¥ٕالجامع: 16، املادة 15، املادة 14
، 22، املادة 21، املادة 20، املادة 19، املادة 18، املادة 17ة املاد

  .نفس العدد: 25، املادة 24، املادة 23املادة 
نفس : 31، املادة 30، املادة 29، املادة 28، املادة 27، املادة 26املادة 

  .العدد
  ¥ٕالجامع؛: املوافقون

  .ال ٔ��د: املعارضون واملمتنعون
، 37، املادة 36، املادة 35، املادة 34ملادة ، ا33، املادة 32املادة 

، املادة 43، املادة 42، املادة 41، املادة 40، املادة 39، املادة 38املادة 
، املادة 48، املادة 47، املادة 46كام Jد\هتا اsلجنة، املادة  45، املادة 44
 كام 54، ؤ��ريا املادة 53، املادة 52، املادة 51، املادة 50، املادة 49

  .Jد\هتا اsلجنة
  :ٔ�عرض مرشوع القانون �رمoه sلتصويت

  ¥ٕالجامع؛: املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

يتعلق  44.13ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Jىل مرشوع قانون رمق 
  . مبزاو^ [نة القcا^

  .شكرا الس>يد الوز�ر، ؤ�شكر السادة املس�شار�ن
  .ورفعت اجللسة

******************************************** 

  .املكoوبة املسلمة لرئاسة اجللسة املدا�الت: امللحق

I.  يتعلق مبزاو^ [ن ا\متريض 43.13مرشوع قانون. 
  :مدا�� فريق اPٔصا^ واملعارصة. 1

 الس>يد الرئ=س،
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 السادة الوزراء،
 ٕاخواين املس�شار�ن،

عارصة يف ٕاطار م�اقشة ,رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل ¥مس فريق اPٔصا^ وامل
يتعلق مبزاو^ [ن ا\متريض، و,شلك ذ� فرصة  43.13مرشوع قانون رمق 

لنا يف فريق اPٔصا^ واملعارصة لتوضيح و-ة نظرÙ حول هذا املرشوع 
الهام، وا)ي ال حما^ س>يجيب Jىل العديد من إالشاكالت التنظميية ملهن 

اهتا ؤ�شاكل ورشوط ؤ�ماEن وحتديد ٔ�نواعها ومكوÙهتا واخoصاص ا\متريض
املزاو^ وطبيعة العقو¥ت واجلزاءات املرتتبة Jىل خمالفة مقoضيات هذا 

  :القانون، وهتم لك من 
 ممرض مoعدد ¢خoصاصات؛ -
 وممرض يف اPٔمراض العقلية؛ -
 ممرض يف ٔ�مراض الش>يخو�ة؛ -
 ممرض يف الت�د�ر وإالنعاش، -
 زة،ممرض يف العالQات ¢س>تعÁالية والعناية املرك -
 ممرض يف اPٔمراض املزم�ة؛ -
 ممرض يف ٔ�مراض اPٔطفال واملواليد واخلدج؛ -

 .وذا� ملا حتظى به هذه ¢خoصاصات من ٔ�مهية ¥لغة
 ،الس>يد الرئ=س

ال بد من الت�Eٔيد Jىل اPٔمهية الكربى اليت حتظى هبا[ن ا\متريض، 
الزمن ¥عتبارها دJامة ٔ�ساس>ية sلهنوض بقطاع الص|ة ببالدÙ م�ذ عقود من 

مكهن رضورية و Ùجعة يف سG1ل ¢رتقاء بقطاع الص|ة ببالدÙ رمغ 
اخلصاص املهول ا)ي يعرفه هذا القطاع، وا)ي حيمت Jىل احلكومة ٔ�ن 
تنفoح وتنكب ¥جلدية املطلوبة ٕاىل Qانب [ن ا\متريض Jىل لك 
¢خoصاصات الطبية اPٔخرى ل�س>تجيب النتظارات املواطنني واملهنيني 

  .سواء Jىل �د
لقد كنا نoÇظر يف فريق اPٔصا^ واملعارصة ٔ�ن يمت إالرساع من طرف 
احلكومة ٕ¥خراج العديد من النصوص ال�رشيعية املتعلقة ¥ملهن الش>به 
الطبية، نظرا Pٔمهيهتا واحلاQة املاسة ٕا\هيا، ¥لقدر ا)ي اهمتت فGه بقطاJات 

 .ٔ�خرى، وذا� لتجويد العرض الصحي املقدم sلمواطنني
لقد بدا واحضا الت�ٔخر الكcري يف فoح هذا الورش الهام، بل ٕان الوترية 
اليت يعرفها هذا اwال تبقى بطيئة Qدا وال Øسا�ر جحم ¢نتظارات اليت 
�راهن Jلهيا املهنيون واملواطنون Jىل السواء لتطو�ر اخلدمة املقدمة يف هذا 

 .اwال
 الس>يد الرئ=س،

ي بني ٔ�يدينا، يت1ني ٔ�نه Qاء من Q�ٔل ¥لرجوع ملقoضيات املرشوع ا)
وضع ٕاطار قانوين ينظم [ن ا\متريض من Q�ٔل ملء الفراغ القانوين احلاصل 
يف هذا اwال احليوي، وا)ي يعترب ٕا�دى اJSامات اPٔساس>ية يف قطاع 

 .الص|ة jشلك Jام

ٕاننا يف فريق اPٔصا^ واملعارصة، و¥لرمغ من املالحظات اليت ٔ�بديناها، 
من هذا املرشوع قانون ٔ�ن ,سامه ¥لشلك املطلوب يف إالQابة Jىل  نoÇظر

مهية  خمتلف إالشاكالت املرتبطة بتطو�ر هذا اwال احليوي وا)ي حيظى ب�ٔ
حصية واج¡عية كربى، وذا� لتجويد العرض الصحي وضامن اPٔمن 
الصحي ببالدÙ سواء ¥لقطاع العام ٔ�و اخلاص، �اصة ؤ�نه Qاء مبقoضيات 

درQة Eبرية من اPٔمهية من قcيل وضع املقoضيات املتعلقة ¥ٕالشاكالت  Jىل
التنظميية [ن ا\متريض وحتديد ٔ�نواعها ومكوÙهتا واخoصاصاهتا ؤ�شاكل 
ورشوط ؤ�ماEن املزاو^ ٕاما ¥لقطاع العام ٔ�و اخلاص وطبيعة العقو¥ت 

ىل النظام واجلزاءات املرتتبة Jىل خمالفة مقoضيات هذا القانون ¥ٕالضافة إ 
 .ا\متثييل

وانطالقا من مضامني هذا املرشوع ا)ي ,س>هتدف ا�رتام مcادئ 
الزناهة ؤ��القGات املهنة وك¡ن الرس املهين، وي�Gح sلممرضني احلق يف 
التنظمي من �الل ¢نضواء حتت لواء مجعية [نية وطنية ختضع Pٔحاكم 

مجلعيات يف انتظار اخلاص ب��ظمي احلق يف ت�ٔس=س ا 1958نومفرب  15ظهري 
ٕا�داث هيئة [نية وطنية، فٕاننا يف فريق اPٔصا^ واملعارصة، وبناء Jىل 
ٔ�مهية هذا املرشوع قانون واSور املنتظر م�ه يف س>ياق ٕاJادة تنظمي [ن 
ا\متريض و¢س>تÁابة sل|اجGات املزتايدة، وت�Eٔيدا م�ا Jىل التفاJل البناء 

عية الرامGة ٕاىل تطو�ر وجتويد م�ظومoنا وإالجيايب حGال لك املبادرات ال�رشي 
الصحية، وا@سÁاما مع موقف�ا ومالحظاتنا اليت س>بق ٔ�ن JربÙ عهنا Jىل 

  .مس>توى اsلجنة، نصوت ¥ٕالجياب Jىل هذا املرشوع قانون

فريق العدا^ ¥مس  املس�شار الس>يد عبد الكرمي لهوا,رشيمدا�� .2
  :والتمنية

  الس>يد الرئ=س احملرتم،
تقدم ¥مس فريق العدا^ والتمنية مبناس>بة مرشوع القانون ,رشفين ٔ�ن �ٔ 

، وهو مرشوع �روم تنظمي علق مبزاو^ [ن ا\متريضيت 43.13إالطار رمق 
  .هذه املهن ووضع ٕاطار قانوين حيمي حقوق املهنة وحيصن مك�س>باهتا

وهكذا جند املرشوع قد تناول ¥لتعريف [ن ا\متريض واملهام املس>ندة 
خoصاصات املنوطة هبم، فضال عن الواجcات وقواJد sلمرضني و¢

ٔ��القGات املهنية ومcادئ الزناهة والشفافGة، بل نص املرشوع Jىل ٕاصدار 
مصنف Jام لٔ�عامل تضعه إالدارة بعد اس�شارة الهيئة املهنية اخلاصة هبذه 

  .املهن
ويف نفس الس>ياق جند املرشوع قد فoح اwال لولوج مراكز التكو�ن 

هبذه املهن حلاميل البالكور¨، كام ٔ�فسح جماالت املزاو^ ¥لقطاع العام اخلاصة 
ٔ�و اخلاص، سواء اكن ,سعى sلرحب ٔ�م ال، وسواء اكن ذ� فرد¨ ٔ�و يف 
ٕاطار رشاكت �اضعة لقانون ¢لزتامات والعقود، بل �دد ٔ�ماEن املزاو^ 

  .بصفة حرة ومس>تق�
ا\متريض حتت لواء مجعية كام نص املرشوع Jىل ٕاماكنية انضواء [نيي 
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يف انتظار ٕا�داث هيئة وطنية �اصة  1958[نية وطنية �اضعة لظهري 
  .هبم

ومل يفت مرشوع القانون ٔ�ن ٔ�قر عقو¥ت زجرية Jىل لك ٕا�الل 
¥لقواJد واPٔحاكم اخلاصة مبزاو^ [ن ا\متريض، واليت àراوحت بني احل1س 

  .او هنائيةوالغرامة ٔ�وهام معا ٔ�و حسب إالذن بصفة مؤقoة 
وٕاننا، ٕاذ ¬مثن ٕاخراج مرشوع هذا القانون ٕاىل �زي الوجود، وهو معل 
س>يحمي وينظم هذه املهن من -ة، وس=سامه يف حامية الص|ة العمومGة 
اليت طاملا اكنت سc1ا يف الرتت=ب املتدين لبالدÙ يف مؤرشات التمنية 

التنظميية ذات ال1رشية، فٕاننا ندعو احلكومة ٕاىل التعجيل ٕ¥صدار النصوص 
  .الص� ب��فGذ هذا القانون

 .من Q�ٔل هذا و°ريه س>نصوت بنعم Jىل مرشوع هذا القانون

الس>يد محمد البكوري، رئ=س فريق التجمع الوطين املس�شار مدا��  3
  :لٔ�حرار

  الس>يد الرئ=س احملرتم،
  الس>يدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

ٔ�تناول اللكمة ¥مس فريق التجمع الوطين لٔ�حرار مoد�ال  ,رشفين ٔ�ن
املتعلق مبزاو^ [ن ا\متريض كام وافق  43.13ملناقشة مرشوع قانون رمق 

Jليه جملس النواب، وا)ي صادقت Jليه جلنة التعلمي والشؤون الثقافGة 
Kو¢ج¡عية ¥ٕالجامع بعد تعدي.  

 الس>يد الرئ=س احملرتم،
  الوزراء احملرتمني، الس>يدات والسادة

  ،ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني
ٕاننا @سÁل ¥رتياح شديد روح التوافق اليت طبعت م�اقشة مرشوع 
القانون بني ٔ�يدينا �الل اج¡Jات جلنة التعلمي والشؤون الثقافGة 

ويه م�اس>بة كذ� . و¢ج¡عية، واليت توجت ¥ملصادقة Jليه ¥ٕالجامع
Jل إالجيايب والبارز من طرف احلكومة وا)ي يتÁىل يف قcولها sلتنويه ¥لتفا
تعديال تقدمت هبا فرق ومجموJات  50تعديال من ٔ�صل  25ملا مجموJه 

  .جملس>نا املوقر ٔ�°لبية ومعارضة
 الس>يد الرئ=س احملرتم،

  الس>يدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

القانون يعترب لبنة ٔ�ساس>ية يف ورش ٕاصالح القطاع ٕان هذا املرشوع 
الصحي ببالدÙ، وهو ما Jربت عنه Qل الفرق الربملانية اليت اعتربته فرصة 

كام ٔ�ن الرضورة . لتنظمي القطاع �دمة sلمصل|ة العامة مجليع املواطنني
تقoيض م�ٔسسة مجموJة من القوانني ومواEبة التطورات ورفع الت|د¨ت 

  .وين Qديد وشامل sلقطاع الصحي ,شمل هذه الفMاتووضع ٕاطار قان

كام ٔ�ن هذا املرشوع قانون هيدف ٕاىل حتديد اخoصاصات [نة ا\متريض 
وJىل اPٔعامل اخلاصة هبا، بناء Jىل مصنف تضعه إالدارة بعد اس�شارة 
الهيئة املهنية اخلاصة هبذه املهنة واwلس الوطين sلهيئة الوطنية sلطب=cات 

 ٔ�ن املزاو^ تمت ٕاما ¥لقطاع العام يف مرافق اSو^ ٔ�و يف واPٔطباء وJىل
املؤسسات العمومGة ٔ�و ¥لقطاع اخلاص، و,شرتط ملزاو^ املهنة احلصول 
Jىل دبلوم ٔ�و شهادة مسلمة من ٕا�دى مؤسسات التكو�ن العمومGة ٔ�و Jىل 
دبلوم معادل ٔ�و من ٕا�دى مؤسسات التعلمي العايل اخلاصة يف ٔ��د 

عمتدة ٔ�و من مؤسسات التكو�ن املهين اخلاصة يف ٕا�دى الشعب املسا� امل 

املؤه�، كام ٔ�ن ٔ�ماEن مزاو^ املهنة ختضع ملراقcة من طرف إالدارة sلت�ٔكد من 
مطابقهتا ملعايري الص|ة والسالمة والنظافة، كام خيضع احملل املهين لتفo=ش 

�ٔكد من دوري ودون ٕاشعار من طرف موظفني حملفني Oبعني لٕالدارة sلت
ا�رتام الرشوط القانونية املطبقة يف هذا إالطار، وهذه لكها ٔ�هداف 

  .وٕاجراءات من ش�ٔهنا احلفاظ Jىل سالمة وحصة املواطنني واملرتفقني
 الس>يد الرئ=س احملرتم،

  الس>يدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
رار مؤم�ون حبيوية قطاع الص|ة ا)ي ٕاننا يف فريق التجمع الوطين لٔ�ح

نعتربه قطاJا اج¡عيا م�تÁا وذا ٔ�ولوية، ندعو ٕاىل رضورة ت�ٔهيل املوارد 
ال1رشية يف القطاع الصحي وحتسني تدبريها وàكو�ن الطب=cات واPٔطباء 
�اصة يف ظل àزايد �دوث اPٔخطاء الطبية، ونطالب ¥ٕالرساع ٕ¥خراج 

لبحث العلمي وàكو�ن اPٔطر يعرتف من �الR قرار لوز�ر التعلمي العايل وا
¥ملعاد^ العلمية Sبلومات السS اPٔول والثاين ملعاهد ت�ٔهيل اPٔطر يف 
امليدان الصحي ¥ٕالQازة واملاسرت Jىل التوايل واس>تفادة اPٔفواج السابقة من 

ٕاQازة، (خرجيي معاهد ت�ٔهيل اPٔطر يف امليدان الصحي من النظام اجلديد 
، والسعي ٕاىل ختويل معاهد التكو�ن اس>تقاللية مالية )توراهماسرت، دك 

، ٕاضافة ٕاىل ٔ�مهية الرفع من مزيانية )SEGMA4(وتدبريية Jىل شلك 
املعاهد جلعلها قاطرة sلتكو�ن القاJدي والتكو�ن املس>متر والبحث العلمي 
وكذا فoح سS املاسرت ٔ�مام خرجيي معاهد ت�ٔهيل اPٔطر يف امليدان 

  .الصحي
Jىل رضورة �ذف التخصصات من مشاريع القوانني وٕا¬زالها  كام نؤكد

sلمراس>مي التطبيقGة يك ي�س>ىن ٕاضافة التخصصات اجلديدة يف املس>تقcل، 
وحتديد جماالت تد�ل العلوم ا\متريضية وتق�يات الص|ة اPٔربعة يف مشاريع 
القوانني، ويه تق�يات العالج والتكو�ن وال�س>يري والبحث العلمي و�ذف 

يئة اPٔطباء Jىل املهن ا\متريضية والقcا^ وتق�يات الص|ة، وذ� وصاية ه 
لكوهنا àرàكز Jىل Jلوم مس>تق� لها نظر¨هتا العلمية اخلاصة هبا، مع املطالبة 
ٕ¥ضافة السS الثاين وسS املاسرت واSكتوراه ٕاىل قامئة اSبلومات اVول 

                                                 
4 Service de l'Etat Géré de Manière Autonome 
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  .لها مزاو^ [نة ا\متريض وتق�يات الص|ة
 س احملرتم،الس>يد الرئ=

  الس>يدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

ٕاننا يف فريق�ا نطالب برضورة تعريف املهن ا\متريضية وتق�يات الص|ة يف 
مشاريع القوانني، من �الل الكفاءات املك�س>بة ول=س من �الل 

يف " املدنية"ٔ�و " ائيةاملسؤولية اجلن"املسؤولية، هذه ا�Pٔرية اليت ال Øسقط 
�ا^ اخلط�ٔ، وكذا ٕاخراج الهيئة الوطنية sلممرضات واملمرضني ٕاكجراء JاQل 
يقوم مبراقcة تطبيق مواد هذه القوانني، دون املرور عن طريق مجعية لن 
تتعدى صالحGاهتا جمال ¢س�شارة و ¢قرتاح، و�ذف مجيع املواد 

قوانني و ٕاقرارها يف املراس>مي من مشاريع ال" بصفة مؤقoة"¢نتقالية ٔ�و 
 .التطبيقGة

وندعو خoاما ٕاىل رضورة ا�رتام املهنيني ملبادئ املروءة والكرامة 
والزناهة و¢س>تقامة والتفاين ؤ��القGات املهنة مع ¢لزتام �ك¡ن الرس 
املهين، مشدد�ن Jىل رضورة ٕاخضاع حمالهتم املهنية لعمليات تفo=ش دورية 

ن ٕاشعار مس>بق موظفون Oبعون لٕالدارة اVتصة، هبدف يمت القGام هبا دو 
الت�ٔكد من ا�رتام الرشوط القانونية والتنظميية والسهر Jىل حسن تطبيق 

 .القواJد املهنية
ومن م�طلق ان¡ئنا لٔ�°لبية احلكومGة، وحGث ٕان هذا املرشوع القانون 

ة س=سامه يف ضبط وتق�ني املهن ا\متريضية، وا)ي س=�عكس Jىل جود
اخلدمات املقدمة sلمواطنني واملرتفقني، فٕاننا يف فريق التجمع الوطين 

  .لٔ�حرار س>نصوت Jلهيام ¥ٕالجياب
  .والسالم Jليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :مدا�� الفريق ¢شرتايك.4
  الس>يد الرئ=س احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

فين ¥مس الفريق ¢شرتايك مبÁلس املس�شار�ن ٔ�ن ٔ�تد�ل ملناقشة ,رش 
وي�ٔيت هذا املرشوع . يتعلق مبزاو^ [ن ا\متريض 43.13مرشوع قانون رمق 

مضن إالصال�ات ال�رشيعية اليت يعرفها قطاع الص|ة، وذ� بغية حتديث 
ت اليت وحتيني مجمل الرتسانة القانونية املرتبطة هبذا القطاع ٔ�و سد الفرا°ا

¥تت تعرفها بعض املهن والتخصصات الطبية والش>به الطبية ومواEبة 
sلمس>تÁدات اليت يعرفها هذا املرفق، ي�ٔيت هذا املرشوع لتق�ني [ن ا\متريض 

  .مجيعها
هذا القانون ا)ي هيدف ٕاىل تعريف املهن الطبية اليت ظلت àزاول 

ضيات اليت ، هذه املقo 1960وفق مقoضيات ظهري رشيف يعود ٕاىل س>نة 
ٔ�صبحت اليوم مÁoاوزة وال Øسا�ر التطور احلاصل يف هذا اwال، ٕاذ 

تعددت وتنوعت املهن الطبية، ف�ٔصيح من الرضوري تق�ني [ن ا\متريض 
�لك ٔ�نواعها من -ة حامية لص|ة املواطنني وàكر,س جودة اخلدمات لاكفة 

انون ال املرىض، ؤ�يضا ٕانصافا sلممرض ا)ي اكن �زاول [نته يف ظل ق
حيميه، ٕاذ ظل لس>نوات بني مطرقة ج�|ة مزاو^ [ام ل=ست م�وطة به 

  .وس>ندان ج�اية Jدم تقدمي مساJدة لشخص يف �اQة ٕا\هيا
فرمغ àرحGب وتفاؤل املمرضني هبذا املرشوع، يبقى sلمهنيني بعض 
املالحظات ؤ�يضا بعض اِملؤا�ذات Jىل هذا القانون، ا)ي مل يعرف [ن 

موسع ومفصل، Oراك مسا�ة Eبرية sلت�ٔويالت ا\متريض jشلك 
وكغريه من املشاريع اليت تد�ل مضن إالصال�ات . و¢س>تoÇاQات

الصحية، جعل املرشع اPٔعامل اخلاصة ¥ملمرضني مضن مصنف تضعه 
إالدارة بعد اس�شارة الهي�ٔة الوطنية sلطب=cات واPٔطباء ٔ�و تنظمي املمرضني 

قهم مع وضع عقو¥ت للك ٔ�شاكل مضن مجعية [نية وطنية تصون حقو 
  .مزاو^ [نة ا\متريض بصفة °ري قانونية

  الس>يد الرئ=س احملرتم،
ٕاننا يف الفريق ¢شرتايك نذEر ٔ�ن فرصة م�اقشة هذا القانون، جتعلنا 
نcÇه ٕاىل ٔ�ن اس>تعÁاليه العناية ¥Pٔوضاع املادية لهذه الفMة وحتسني ظروف 

Vمعلها ومتنيعها ضد لك املامرسات ا �G1بقدس>ية املهام إال@سانية الن �
املنوطة هبا، يف انتظار ٕاصدار املراس>مي التطبيقGة اخلاصة مبصنف الكفاءات 

  .واملهام املدققة املتعلقة �لك ختصص Jىل �دة
  .والسالم Jليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :مدا�� فريق ¢حتاد املغريب sلشغل.5
  .jسم هللا الرمحن الرحمي

  د الرئ=س احملرتم،الس>ي
  الس>يدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
,رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة ¥مس فريق ¢حتاد املغريب sلشغل مبÁلس 

يتعلق مبزاو^ [ن  43.13املس�شار�ن، مبناس>بة م�اقشة مرشوع قانون رمق 
دمي الشكر اجلزيل sلس>يد الوز�ر ، كام ال تفوتين الفرصة دون تقا\متريض

احملرتم Jىل العرض القمي ا)ي مت jسط خطوطه العريضة ٔ�مام ٔ�نظار اجللسة 
  .العامة مبÁلس>نا املوقر

  الس>يد الرئ=س،
يف ٕاطار يتعلق مبزاو^ [ن ا\متريض  43.13ي�ٔيت مرشوع قانون رمق 

 ٕاJادة تزنيل وتفعيل الربÙمج احلكويم يف اwال الصحي، وا)ي ,سعى ٕاىل
  .هيلكة القطاع الصحي وتقريب اخلدمة الصحية من املواطنني

بداية الوالية ال�رشيعية اجلارية قامت وزارة الص|ة بعدد من   مفنذ
املبادرات إالصالحGة لتحسني حاكمة املنظومة الصحية، Jىل ضوء 

مبراZش  2013توصيات املناظرة الوطنية الثانية اليت نظمت يف يوليوز 
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، واليت ٔ�ولت ¢ه¡م "من Q�ٔل حاكمة Qديدة لقطاع الص|ة"حتت شعار 
sلحق اSس>توري يف الص|ة، رمغ التعرثات والثغرات واملعوقات اليت حتد 

  .من اس>تفادة سا\ر املواطنات واملواطنني من حقهم اSس>توري يف الص|ة
وهيدف هذا النص ال�رشيعي اجلديد ٕاىل تدارك النقص احلاصل يف هذا 

ٔ�ن البعض م�ظم بظها\ر مل تعد تواEب تطور املنظومة اwال، �اصة 
الصحية، مع ظهور [ن Qديدة حباQة ٕاىل ت�ٔطري قانوين، تزنيال sلمقoضيات 

  .اSس>تورية وا@سÁاما مع توصيات املنظمة العاملية sلص|ة
  الس>يد الرئ=س،

Jدد املهنيني واخلرجيني اجلدد من  وارتفاع نظرا لتطور [ن ا\متريض
و�ن املهين ¥لقطاJني العام واخلاص، ولكرثة طلبات احلصول مؤسسات التك

Jىل àراخGص sلمزاو^ ¥لقطاع اخلاص من قcل املهنيني املنمتني من ÇQس>ية 
ٔ�ج�بية ٔ�و من طرف املغاربة احلاصلني Jىل شهادات ٔ�ج�بية يف مGدان 
ا\متريض، ونظرا لغياب نصوص قانونية تنظم رشوط م�ح الرتاخGص و فoح 

و لك ما �رتبط هبذه املزاو^، ٔ�حضى من الالزم تق�ني [ن ا\متريض احملالت 
�لك ٔ�نواعها و فMاهتا، حامية لص|ة املواطنني و ضامÙ جلودة اخلدمات املقدمة 

  .هلم كام هو الش�ٔن ¥لÇس>بة sلمهن الصحية اPٔخرى املنظمة
املتعلق ب��ظمي مزاو^ [ن  43.13وJليه، ,سعى مرشوع القانون رمق 

يض ٕاىل حتديد الفMات املكونة لهذه املهن واملهام اخلاصة �لك فMة، مع ا\متر 
  .حتديد ٔ�شاكل مزاو^ [ن ا\متريض يف القطاع اخلاص

وتضمن مرشوع القانون كذ� حتديد رشوط املزاو^ من طرف املهين 
الوطين واPٔج�يب Jىل �د سواء، والرشوط املتعلقة ¥حملل املهين اVصص 

ا\متريض، وكذا العقو¥ت املطبقة Jىل املهنيني اVالفني  ملزاو^ ٕا�دى [ن
Pٔحاكم القانون، ٕاىل Qانب مجموJة من املقoضيات والرشوط اPٔخرى الهادفة 

  .ٕاىل تنظمي هذه املهنة والريق هبا
  الس>يد الرئ=س،

املتعلق ب��ظمي مزاو^ [ن  43.13رمق رمغ ٕاجيابيات مرشوع القانون 
لص|ة الزالت تبحث لها عن موطن قدم يف مسار ا\متريض، ٕاال ٔ�ن وزارة ا

إالصالح الشمويل لقطاع الص|ة، ومهنا ٕاصالح املنظومة ال�رشيعية هبدف 
¢س>تÁابة لٔ�هداف الكربى لٕالصالح، ويه �دمة حصة املواطن وتوفري 

 .العرض الصحي وجتويد اخلدمات الصحية يف القطاJني العام واخلاص
وا@سÁاما مع موقف�ا دا�ل اsلجنة الربملانية اVتصة ٔ�ثناء ويف ا�Pٔري، 

املتعلق ب��ظمي مزاو^ [ن ا\متريض، فٕاننا  43.13م�اقشة مرشوع قانون رمق 
  .ٕالجيابس>نصوت Jىل مرشوع هذا القانون ¥

  :مدا�� مجموJة العمل التقديم.6
  الس>يد الرئ=س،
  الس>يد الوز�ر،

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن،

مجموJة العمل التقديم، ٔ�سامه يف هذه املناقشة العامة ملرشوع  ¥مس
املتعلق مبزاو^ [ن ا\متريض، وهو مرشوع يندرج مضن  43.13القانون رمق 

اجلهد ال�رشيعي الهام ا)ي تقوم به وزارة الص|ة ٕالJادة هيلكة قطاع الص|ة 
لص|ة من وٕاصال�ه الشامل، اعتبارا لتقادم إالطار ال�رشيعي املنظم ملهن ا

-ة، ومن -ة ٔ�خرى تطور Jدد من املهن، وازد¨د Jدد املهنيني وإالقcال 
املزتايد، سواء من قcل املهنيني ٔ�و املواطنني Jىل [ن Qديدة تتطلب 
التق�ني وQPٔل حتسني وتطو�ر احلاكمة الصحية وتنفGذا لتوصيات املناظرة 

ال sلربÙمج احلكويم وتزني 2013الوطنية sلص|ة املنعقدة مبراZش يف يوليوز 
  .يف قطاع الص|ة

ٕان هذا املرشوع ,س>تجيب حلاQة موضوعية ولرضورة تطو�ر وàكGيف 
ا مزاو^  املنظومة ال�رشيعية sلقطاع، ويعاجل Jددا من القضا¨ اليت تط̂ر
[ن ا\متريض، حGث تضمن حتديدا sلفMات املكونة لهذه املهن واملهام اخلاصة 

  .زاو^ [ن ا\متريض يف القطاع اخلاص�لك فMة، مع حتديد ٔ�شاكل م
كام يتضمن املرشوع حتديد رشوط املزاو^ من طرف املهين الوطين ٔ�و 
اPٔج�يب والرشوط املتعلقة ¥حملل املهين اVصص ملزاو^ ٕا�دى [ن 
ا\متريض، وكذا العقو¥ت املطبقة Jىل املهنيني اVالفني Pٔحاكم القانون، ٕاىل 

ات والرشوط اPٔخرى الهادفة ٕاىل تنظمي هذه املهن Qانب مجموJة من املقoضي
  .والريق هبا

  الس>يد الرئ=س،
ٕاننا يف مجموJة العمل التقديم ¬مثن اwهود ال�رشيعي الكcري املبذول 
ٕالJداد هذا املرشوع واملقاربة ال�شارEية الواسعة اليت اعمتدهتا الوزارة 

دا�ل جلنة التعلمي  وكذ� التفاJل إالجيايب sلس>يد الوز�ر، �الل م�اقش>ته
تعديال Jىل  25والشؤون الثقافGة و¢ج¡عية، وهو ما جتىل يف قcول 

املرشوع احملال Jىل جملس>نا، مهنا ٔ�ربع تعديالت من صيا°ة واقرتاح اsلجنة 
بتوافق بني لك مكوÙهتا وبني الس>يد الوز�ر، وهو ما ٔ�غىن املرشوع وجّوده 

د�را للك ذ� وPٔمهية املرشوع ؤ�دى ٕاىل املصادقة Jليه ¥ٕالجامع، تق
  .ورضورته وجودته

� فٕاننا، Eبايق مكوÙت جملس>نا، ندمع هذا املرشوع ونصوت (
  .لصاحله

 وشكرا

II  ا^ 44.13رمق قانون مرشوعcيتعلق مبزاو^ [نة الق.  

  :مدا�� فريق اPٔصا^ واملعارصة .1
 الس>يد الرئ=س،
  الس>يد الوز�ر،

  ون،الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتم
,رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل ¥مس فريق اPٔصا^ واملعارصة يف ٕاطار م�اقشة 

يتعلق مبزاو^ [نة القcا^ وا)ي يندرج مضن  44.13مرشوع القانون 
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القوانني املتعلقة ¥ملهن الش>به طبية، اليت ظلت م�ٔطرة لعقود من الزمن 
بظهري رشيف يعود ٕاىل الس>ت=�ات من القرن املايض، واليت ٔ�صبحت يف 

Qة ماسة ٕاىل حتيني وهيلكة وتنظمي وم�ٔسسة هذا احلقل، ا)ي يعترب �ا
ٕا�دى اJSامات اPٔساس>ية يف قطاع الص|ة معوما والص|ة إالجنابية 

  .خصوصا، حىت àرىق ٕاىل انتظارات املواطنني واملهنيني Jىل �د سواء
ونظرا لغياب نص قانوين ينظم هذه املهنة، اليت تعترب ٕا�دى راك\ز 

بية، اليت خصهتا إالسرتاتيجية القطاعية ب�ٔولوية �اصة، بناء الص|ة إالجنا
Jىل ما تقدمه من رJاية لٔ�[ات واPٔطفال �دييث الوالدة وتفاJال مع 
الوثيقة اSس>تورية اليت نصصت Jىل احلق يف الص|ة وكذ� متاش>يا مع 
توصيات املنظمة العاملية sلص|ة و�الصات تقر�ر صندوق اPٔمم املت|دة Sمع 

وب، ا)ي ٔ�وحض ٔ�ن هناك Jالقة مcارشة بني حتسني وضعية [نة الشع
القcا^ وتقليص Jدد وفGات اPٔ[ات يف العديد من اSول اليت اهمتت 
بتحسني وضعية القابالت من �الل حتديث القوانني، ال ,سعنا يف فريق 
اPٔصا^ واملعارصة ٕاال àمثني هذه املبادرة ال�رشيعية، اليت س>متكن من جتويد 

عرض الصحي ببالدÙ وتضمن اPٔمن الصحي لٔ�[ات واPٔطفال �دييث ال
  .الوالدة واPٔمان sلقاب� يف نفس الوقت

  الس>يد الرئ=س،
بغض النظر عن الت�ٔخر °ري املفهوم sلحكومة يف ٕاخراج النصوص 
ال�رشيعية اليت يف ش�ٔهنا اSفع بقطاع حGوي Eبري اكلص|ة ٕاىل اPٔمام Jرب 

لص� لتجويد وتقدمي عرض حصي و�دمات جبودة حتيني ال�رشيعات ذات ا
sلمواطنني، سواء ¥لقطاع اخلاص والعام، فٕاننا نعترب هذا النص ذا ٔ�مهية من 
حGث تنصيصه Jىل رشوط مزاو^ [نة القcا^ يف القطاJني اخلاص والعام 
ومن حGث حتديده sلعقو¥ت املطبقة Jىل القابالت اVالفات sلقانون ٕاىل 

àكoل القابالت يف ٕاطار مجعوي [ين يف ٔ�فق ٕا�داث هيئة Qانب ٕاماكنية 
  .[نية �اصة

ن�ٔمل ٔ�ن حيقق هذا النص نق� نوعية يف جمال [ن ا\متريض من حGث 
التعريف اSقGق وحتديد الفMات واملهام ؤ�شاكل ورشوط ؤ�ماEن وقواJد 
مزاو^ [نة القcا^، ولك هذه املقoضيات من ش�ٔهنا تعز�ز إالجراءات 

  .ازية الرامGة ٕاىل توفري رشوط الوالدة ودرٔ� اVاطر املصاحcة لها¢�رت 
وا@سÁاما مع موقف فريف اPٔصا^ واملعارصة يف جملس النواب، ومع 
موقف�ا ا)ي JربÙ عنه دا�ل اsلجنة ويف ٕاطار تفاJلنا إالجيايب مع لك 

وطنية، املبادرات ال�رشيعية إالجيابية الهادفة ٕاىل جتويد م�ظومoنا الصحية ال
 Ùىل هذا املرشوع قانون، كام نعرب عن اس>تعدادJ فٕاننا نصوت ¥ٕالجياب
الختاذ مجيع املبادرات اليت من ش�ٔهنا جتويد القوانني ببالدÙ كقGاس اhPٔر 

  .إالجيايب لهذه القوانني Jىل املواطنني
  
  

فريق العدا^  ¥مس املس�شار الس>يد عبد الكرمي لهوا,رشي مدا��.2
  :والتمنية
  الرئ=س احملرتم،الس>يد 

,رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم ¥مس فريق العدا^ والتمنية مبناس>بة م�اقشة مرشوع 
، وهو مرشوع �روم تنظمي هذه علق مبزاو^ [ن القcا^يت 44.13قانون رمق 

  .املهنة ووضع ٕاطار قانوين حيمي حقوقها وحيصن مك�س>باهتا
م املس>ندة ٕا\هيا وهكذا جند املرشوع قد تناول ¥لتعريف [نة القاب� واملها

و¢خoصاصات املنوطة هبا، فضال عن الواجcات وقواJد ٔ��القGات املهنية 
ومcادئ الزناهة والشفافGة، بل نص املرشوع Jىل ٕاJداد إالدارة ملصنف Jام 

  .لٔ�عامل تضعه بعد اس�شارة الهيئة املهنية اخلاصة هبذه املهنة
ن حلاميل ويف نفس الس>ياق، جند املرشوع قد فoح جمال التكو�

البالكور¨، كام �دد جماالت املزاو^ ¥لقطاع العام ٔ�و اخلاص سواء اكن 
,سعى sلرحب ٔ�م ال، وسواء اكن ذ� فرد¨ ٔ�و يف ٕاطار رشاكت �اضعة 

  .لقانون ¢لزتامات والعقود، بل �دد ٔ�ماEن املزاو^ بصفة حرة ومس>تق�
مجعية [نية  كام نص املرشوع Jىل ٕاماكنية انضواء القابالت حتت لواء

يف انتظار ٕا�داث هيئة وطنية �اصة  1958وطنية �اضعة لظهري 
  .¥لقابالت

ومل يفت املرشوع ٕاقرار عقو¥ت زجرية Jىل لك ٕا�الل ¥لقواJد 
واPٔحاكم اخلاصة مبزاو^ [نة القاب�، واليت àراوحت بني احل1س والغرامة 

  .ٔ�وهام معا، ٔ�و حسب إالذن بصفة مؤقoة ٔ�و هنائية
ا ٕاذ ¬مثن ٕاخراج مرشوع هذا القانون ا)ي س>يعمل Jىل حتصني وٕانن

املهنة من -ة وس=سامه يف حامية الص|ة إالجنابية اليت طاملا اكنت سc1ا يف 
الرتت=ب املتدين لبالدÙ يف مؤرشات التمنية ال1رشية، فٕاننا ندعو احلكومة ٕاىل 

 .انونالتعجيل ٕ¥صدار النصوص التنظميية ذات الص� ب��فGذ هذا الق
  .من Q�ٔل هذا و°ريه س>نصوت بنعم Jىل مرشوع هذا القانون

محمد البكوري، رئ=س فريق التجمع الوطين املس�شار الس>يد مدا�� .3
  :لٔ�حرار

  الس>يد الرئ=س احملرتم،
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
، يتعلق مبهنة القcا^ 44.13ٔ�تد�ل اليوم ملناقشة مرشوع قانون رمق 

  .وا)ي Qاءت به احلكومة لتنظمي هذه املهنة وتطو�رها
ويف البداية البد ٔ�ن ننوه ¥لنقاش املسؤول واجلدي ا)ي دار يف 
¢ج¡Jات الثالث sلجنة خبصوص هذا املرشوع، حGث توافقت Jليه 

تعديال Jليه وتقدمي ما  34اكفة فرق ومجموJات جملس>نا املوقر بعد ٕاد�ال 
وزJا بني خمتلف الفرق واwموJات، ٔ�°لبية ومعارضة مما تعديال م 69يناهز 

  .جعلنا نصوت ¥ٕالجامع Jىل هذا املرشوع
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  الس>يد الرئ=س،
اكن البد من إالشارة السابقة لهذا العمل الوطين ا)ي يقوم به 
مس�شارو اPٔمة، جيسد ¥مللموس مدى ٕاحساس ممثيل اPٔمة بص|ة 

�ٔ�ذ طريقه حنو التحسني املواطنني واملواطنات وجعل هذا القطاع ي
  .والعرصنة ومواEبة التطور العاملي ا)ي يعرفه هذا القطاع

و@ش>يد ¥ملناس>بة ¥لتفاJل ¢س>ت�jايئ sلحكومة مع التعديالت املقدمة 
من اكفة الفرق واwموJات واليت ٔ�شاد هبا الس>يد الوز�ر وتفاJل معها 

 jية ¢س>تEداد ¥لشلك الاكيف، ٕاذ ننوه ¥ملقاربة ال�شارJيف ٕا ��ائية كذ
  .النصوص وال�رشيعات القانونية لبالدÙ، ¥عتبار هذا املرشوع منوذQا

  الس>يد الرئ=س،
ٕاننا يف فريق التجمع الوطين لٔ�حرار ¬مثن و@ش>يد هبذا الورش 
إالصالk الكcري ا)ي يعرفه قطاع الص|ة يف ظل هذه احلكومة 

الصحي، ا)ي ال �زال يع=ش وإالماكنيات املهمة اليت خضهتا ٕالنقاذ القطاع 
حتت وط�ٔة اخلصاص من �الل تدبري حممك وجGد، تدبري ,سعى ٕاىل توظيف 

وفق مcدٔ� . اكفة إالماكنيات املتا�ة وٕايصاR ٕاىل املواطن واملواطنة املريضة
  .الرتش>يد واحلاكمة
  الس>يد الرئ=س،

ٕان [مة القcا^ اكنت [نة °ري م�ظمة وعشوائية، واكنت تؤدي ٕاىل 
 ظاهرة التطفل يف صفوف هذه املهنة اليشء ا)ي نتج عنه ارتفاع يف تنايم

Jدد وفGات اPٔ[ات عند الوالدة، مما انعكس Jىل مسعة بالدÙ وجعلها 
  .تت�لف يف هذا اwال

ومبا ٔ�ن هذا املرشوع هيدف ٕاىل تنظمي [نة القcا^، ويد�ل يف ٕاطار 
  .ٕاJداد م�ظومة قانونية حصية Qديدة تواEب العرص

ومبا ٔ�نه مرشوع ٕاجامع من طرف اكفة مكوÙت جملس>نا املوقر، ال 
  .,سعنا دا�ل فريق التجمع الوطين لٔ�حرار ٕاال ٔ�ن نصوت Jليه ¥ٕالجامع

  :مدا�� الفريق ¢شرتايك.4
  الس>يد الرئ=س احملرتم،

  الس>يدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

الفريق ¢شرتايك مبÁلس املس�شار�ن ملناقشة مرشوع  ٔ�تد�ل ¥مس
يتعلق مبزاو^ [نة القcا^، هذا املرشوع Qاء لتدعمي  44.13القانون رمق 

وتعز�ز الرتسانة القانونية املتعلقة بقطاع الص|ة، وٕ¥جراءات هادفة sلهنوض 
هبذا القطاع حGوي، وذ� Jرب مواEبة س>ياسة التكو�ن من قcل الوزارة 

نية يف امليدان الش>به الطيب لفائدة القابالت sلتخفGف من املشالك املع 
الناجتة يف مر�� ¢س>تعداد sلوالدة، وٕ¥جراءات ا�رتازية àريم ٕاىل تعز�ز 
س>ياسة الوالدة بدون خماطر واحلفاظ Jىل حصة اPٔم والطفل، نظرا لاله¡م 

من -ة، ومن ا)ي ٔ�ولته بالدs Ùلص|ة إالجنابية وحصة اPٔ[ات واPٔطفال 

-ة ٔ�خرى ت�ٔمني امحلاية ¢ج¡عية والقانونية من �الل توفري مرجعية 
قانونية ملزاويل املهنة وضامن سالمة املرىض عن طريق وضع ضوابط 
م�ظمة، وذ� بت|ديد احلقوق والواجcات وضبط املسؤوليات القانونية لهذه 

 .الفMة اليت تعترب طرفا يف العملية الصحية
  ،=سالس>يد الرئ 

ٕان الهدف من وراء هذا املرشوع هو تقدمي الضوابط القانونية 
وا�PٔالقGة املتعلقة ¥ٕالذن ملزاو^ [نة القcا^ من Q�ٔل ضامن جودة اخلدمة 
املقدمة وحامية اwمتع من املامرسات °ري اPٓم�ة ومراقcة مزاويل هذه املهنة يف 

املواEبة والرضب Jىل  القطاJني العام واخلاص، من �الل التكو�ن، الت�ٔطري،
ٔ�يدي املتالعبني بص|ة املواطنني يف �ا^ خمالفات القواJد وإالجراءات اليت 
Qاء املرشوع، ومن هذا لكه Qاء النص بتعريف دقGق ملهنة القcا^، حتديد 
[ا[ا، وحتديد ٔ�شاكل مزاو\هتا يف القطاع اخلاص، وحتديد املقoضيات 

ديد قواJد املزاو^ بعد احلصول Jىل إالذن املتعلقة بتفo=ش احملال املهنية وحت
بذ� والتنصيص Jىل ٕا�داث مجعية وطنية sلقابالت يف انتظار ٕا�داث 

  .هيئة [نية وطنية
 �ولهذا اعتربÙ يف الفريق ¢شرتايك ٔ�ن هذا املرشوع هيدف كذ
لتدارك الفراغ القانوين يف هذا الباب، نظرا لغياب نص قانوين حيمي و ينظم 

الفMات، و¥لتايل ال ميكن ٕاال ٔ�ن ¬مثن مcادرة الوزارة ٕاىل صيا°ة  معل هذه
  .44.13مرشوع قانون رمق 

لكن ¥ملقابل، نت�ٔسف لعدم اس>تÁابة احلكومة لتعديالتنا، خصوصا 
املتعلقة ¥لعقو¥ت والغرامات الواردة يف املرشوع، و اليت نعتربها مرتفعة 

فMات، مع العمل ٔ�ن هذا ٔ�ول Qدا، و ال àراعي اجلانب ¢ج¡عي لهده ال 
مرشوع س>يقنن هده املهنة، )� اكن لزاما التدرج يف تطبيق بعض 
العقو¥ت والغرامات، خصوصا Jىل الفMات املتواQد�ن يف العامل القروي 

 .ا)ي يتعذر فGه ٕاجياد قابالت ¥ملواصفات اليت ٔ�تت يف املرشوع
  الس>يد الرئ=س،

ح قطاع الص|ة ا)ي تعترب املنظومة ٕاقرارا م�ا مبسامهتنا يف مسار ٕاصال
ال�رشيعية ركنا جوهر¨ R، وذ� من Q�ٔل تقدمي �دمة حصية يف مس>توى 
تطلعات املواطنني، وكذ� من Q�ٔل جتويد اخلدمة الصحية املقدمة يف لك 
من القطاع العام واخلاص، وٕاقرارا م�ا يف مواEبة تزنيل املقoضيات القانونية 

نتقاعس مس>تقcال ولكام دعت الرضورة  Jىل ٔ�رض الواقع، سوف لن
لتطو�رها وحتي=هنا وتعديلها وàمتميها، من �الل تقدمي مقرت�ات هبذا 
اخلصوص، ملواEبة التطورات اليت تعرفها اخلدمات الصحية، �اصة، 
والقطاع الصحي Jامة، ¥عتباره قطاJا حGو¨ �اضعا sلتطور والتقدم 

  .¥س>مترار
  .اىل و�راكتهوالسالم Jليمك ورمحة هللا تع
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  :مدا�� فريق ¢حتاد املغريب sلشغل. 5
  الس>يد الرئ=س احملرتم،
  الس>يد الوز�ر احملرتمة،

 الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
,رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة ¥مس فريق ¢حتاد املغريب sلشغل مبÁلس 

مبزاو^ املتعلق  44.13املس�شار�ن، مبناس>بة م�اقشة مرشوع القانون رمق 
[نة القcا^، كام ال تفوتين الفرصة دون تقدمي الشكر اجلزيل sلس>يد الوز�ر 
احملرتم Jىل العرض القمي ا)ي مت تقدميه ٔ�مام ٔ�نظار جلنة التعلمي والشؤون 

  .الثقافGة و¢ج¡عية
  الس>يد الرئ=س،

البد من إالشارة يف البداية ٕاىل ٔ�ن هذا املرشوع قانون Qاء ن�ÁGة 
زارة الص|ة Jىل مس>توى القطاJني العام و اخلاص س>ياسة التكو�ن اع¡د و 

يف امليدان ش>به الطيب لفائدة القابالت، قصد تعز�ز س>ياسة الوالدة بدون 
خماطر و احلفاظ Jىل حصة اPٔم و الطفل، Jلام ٔ�ن إالسرتاتيجية القطاعية 

ٔ�عطت ٔ�ولوية �اصة sلص|ة إالجنابية وحصة اPٔ[ات  s2012 - 2016لص|ة 
وتفعيال لهذه إالسرتاتيجية اكن من الالزم تطو�ر ال�رشيع يف هذا . اPٔطفال و

اwال، و هوما قامت به وزارة الص|ة حبيث J�ٔدت مرشوع قانون ينظم 
وهيم هذا املرشوع قانون حتديد . [نة القاب� يف القطاJني العام و اخلاص

ن ا\متريض يف القطاع املهام اخلاصة املوEو^ sلقاب� و حتديد ٔ�شاكل مزاو^ [
اخلاص، ¥ٕالضافة ٕاىل حتديد الرشوط و املقoضيات املذEورة يف مشاريع 
القوانني السالفة ا)Eر، من قcيل الرشوط املتعلقة ¥حملل املهين و قواJد 

  .املزاو^ و °ريها
ٔ�لف درمه واحل1س  �20ٓالف و 5وسن املرشوع عقو¥ت ترتاوح بني 

الوقت ا)ي يعترب ٔ�ن اس>تعامل لقب مرتبط بني شهر وا�د ٕاىل س>ن�ني، يف 
من قcل خشص °ري �اصل Jىل شهادة ٔ�و دبلوم مoعلق هبذه " القcا^"مبهنة 

، وتطبق Jليه العقو¥ت املنصوص Jلهيا يف "قاب�"املهنة، انت|اال لصفة 
  .القانون اجلنايئ

ب�ٔن يقمن بتكو�ن رشكة �اصة " sلقابالت"و,سمح مرشوع القانون 
من ÇQس>ية ٔ�ج�بية، وفق " sلقابالت"كام يعطى هذا احلق ، "sلقcا^"

رشوط من ٔ�مهها ٔ�ن àكون القاب� مقمية ¥ملغرب ٔ�و ٔ�ن àكون من مواطين 
من مواطين ٕا�دى " sلقابالت"دو^ ٔ��رمت مع املغرب اتفاقGة Øسمح 

¥لقطاع اخلاص فوق àراب اSو^ اPٔخرى، ٔ�و " القcا^"اSولتني مبزاو^ [نة 
وQة من مغريب ٔ�و ٔ�ن àكون مولودة ¥ملغرب ومقمية به بصفة àكون مزت 

 .مس>مترة ملدة عرش س>نوات Jىل اPٔقل
  الس>يد الرئ=س،

ٕاننا يف فريق ¢حتاد املغريب sلشغل ننوه ٕ¥جيابيات مرشوع القانون رمق 
املتعلق مبزاو^ [نة القcا^، لكن ما ميكن ØسجيK هبذا الصدد هو  44.13

تاج ٕاىل التكو�ن والتق�ني وحتسني ظروف العمل من Q�ٔل ٔ�ن [نة القاب� حت 

  .تقليص وفGات اPٔ[ات واملواليد
ؤ�ن القاب� ¥ملغرب Øش>تغل يف ظروف ال Øسمح لها °البا ¥لقGام ¥ملهام 
املنوطة هبا Jىل ٔ�حسن وQه، ومن ب=هنا ت�ٔمني حصة اPٔم والطفل، مشرية 

مهنا Øس>توجب تد�ال  �ا^ �266ا^ محل يومGا،  775ٕاىل وجود ٔ�لف و
JاQال، فà qكون الوفاة مصري �التني، وتعز�ز دور القابالت يف التكفل 

  .¥Pٔ[ات واPٔطفال �دييث الوالدة
ٕاضافة ٕاىل رضورة رفع حتدي الفرق الشاسع يف وفGات اPٔ[ات بني 
الوسطني احلرضي والقروي، ٕاذ �رتفع معدل وفGات اPٔ[ات يف املناطق 

مقارنة مبا Jليه احلال يف املدن، �اصة ؤ�نه يف العامل القروي ال القروية مبرتني 
Øس>تفGد العديد من الÇساء احلوامل من �دمات حصية تضمن لهن والدة 
�ٓم�ة، ال س>q يف �ا^ وجود تعقGدات قد تؤدي ٕاىل وفاهتن ٔ�و ٕاصا�هتن 

من الوالدات يف الوسط  %15مبشالك حصية مدى احلياة، مشرية ٕاىل ٔ�ن 
  .حتتاج لتد�ل طيب مس>تعÁل القروي

وجتنبا للك ما س>بقت إالشارة ٕاليه، فٕاننا نصوت ¥ٕالجياب Jىل نص 
  .املرشوع

III.  يتعلق مبزاو^  43.13 رمق مرشوعي قانويناملدا�الت اليت هتم
  .يتعلق مبزاو^ [نة القcا^ 44.13رمق و  [ن ا\متريض

  :sلو�دة والتعادلية مدا�� الفريق ¢س>تقاليل .1
  لرئ=س احملرتم،الس>يد ا

  الس>يد الوز�ر احملرتم،
  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

,رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل ¥مس الفريق ¢س>تقاليل يف م�اقشة مرشوع قانون 
يتعلق  43.13يتعلق مبزاو^ [نة القcا^ ومرشوع قانون رمق  44.13رمق 

راءات حGث يندرج هذ�ن املرشوJني مضن إالجمبزاو^ [ن ا\متريض، 
الهادفة ٕاىل ا\هنوض بقطاع الص|ة ببالدJ Ùرب العمل Jىل مواEبة س>ياسة 
التكو�ن املعمتدة من قcل وزارة الص|ة Jىل املس>تويني العام واخلاص يف 
امليدان ش>به الطيب لفائدة القابالت واملمرضني، قصد تعز�ز الس>ياسة 

  .الصحية واحلفاظ Jىل سالمة املواطنني
  م،الس>يد الرئ=س احملرت 

ٕان الرهان ا)ي جيب العمل Jىل حتقGقه هو جعل الص|ة معوما من 
اPٔولو¨ت اليت Øس>تلزم ¢ه¡م هبا عن طريق ت�ٔطري القطاع وت�ٔهيل 

¥Pٔوراش  الص|ةاليشء ا)ي لن يت�ٔىت ٕاال �ربط . العنرص ال1رشي
 إالصالحGة الكربى واخنراطها �لك اقoناع يف دينامGة التقGمي اSا�يل والتقGمي

اخلارu، اليت س>متكن ح¡ من حتقGق احلاكمة اجليدة وضامن اجلودة يف 
  .ٕاطار رؤية م�دجمة لتحقGق رشوط Øس>تجيب لتطلعات املواطنني

موضوع م�اقش��ا اليوم والرتباطهام ونظرا ل�شابه مقoضيات النصني 
  .الوثيق وàاكمل مضامGهنام، فٕاننا س>نعمل Jىل م�اقش>هتام jشلك مoواز
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  س احملرتم،الس>يد الرئ=
°ري �اف عنمك ٔ�ن هذ�ن املرشوJني قد Qاءا مضن ورش ٕاصالح املهن 
الش>به الطبية اليت حنن بصدد دراس>هتا، بغية ملء الفراغ ال�رشيعي نظرا 
sلفوىض العارمة اليت طالت هذا اwال، [ن ظلت àاكبد الÇس>يان والتيه 

ٕاليه، وذ�  طي� عقود من الزمن دون ٕاطار قانوين ٔ�و مرجع حمّني Øس��د
  .رمغ تطور Jدد املزاولني لها وتعدد ختصصاهتم

ٕاال ٔ�ن ٔ�مه معض� يعاين مهنا هذا اwال هو àزايد Jدد املمرضني 
واملمرضات ؤ�يضا القابالت املتابعني قضائيا jس1ب غياب نص قانوين حيدد 
[ا[م، وما هو م�وط هبم ¥لت|ديد، ٕاذ Qاء هذان النصان محلاية حصة 

واطنني ومضهنم املهنيني، كام ٔ�هنام س=سهامن يف حتسني اخلدمات وسالمة امل
وجتويدها ¥لتنصيص Jىل الرشوط الت�ٔهيلية املمتث� ٔ�ساسا يف املس>توى 

  .اSرايس مع التدقGق يف �دود اخoصاصات هذه املهنة
ويف هذا إالطار @سÁل يف الفريق ¢س>تقاليل ٕاجيابية هذ�ن النصني 

 ٔPلمهن احلرة، ¥ملوازاة مع النصوص اs ىل امجلعية الوطنيةJ خرى لتنصيصها
واليت س>تكون مس>تق� وس�سهر Jىل ت�ٔس=س الهيئات املهنية املرشفة Jىل 
ٔ��القGات املهنة، ¥ٕالضافة ٕاىل التنصيص Jىل ت�ٔطري ومراقcة دورية وشام� 

  .لهذه املهن يف القطاع العام واخلاص لتقومي ¢خoالالت وضبط املتالعبني
  لرئ=س احملرتم،الس>يد ا

بغض النظر عن املس>تÁدات اليت ذEرÙها، @سÁل مالحظتنا Jىل 
مس>توى EيفGة تعاطي املمرض املزاول يف املناطق القروية اليت ل=ست هبا 

ووقوع املمرضني  1960تغطية طبية، خمافة ٕاJادة àكرار س=�اريوهات قانون 
  .إال@سانية مرة 7نية بني مطرقة القانون وس>ندان التعامل مع احلاالت

كام @سÁل ٔ�يضا بعض املالحظات Jىل مس>توى [نة القcا^، اليت 
ظلت ت�سم ¥لضبابية و�كoنفها الغموض من الناحGة القانونية، حGث ٕاهنا 
اكنت �اضعة لظهري رشيف يعود ٕاىل س>ت=�يات القرن املايض ا)ي ٔ�حضى 

اه مÁoاوزا وال ,سا�ر التطور احلاصل Jىل مس>توى التكو�ن ا)ي تتلق
من -ة، ومoطلبات القطاع واملواطنني ) إالQازة، املاسرت، اSكتوراه(القاب� 

 .من -ة ٔ�خرى
كام ٔ�هنا، وكذ� الش�ٔن ¥لÇس>بة لقطاع ا\متريض، تعرف خصاصا يف 
العدد وتدا�ل اPٔدوار بني املتد�لني املتعدد�ن يف إالدارة وال�س>يري، ٕاىل 

ملناطق احلرضية والقروية وبني Qانب التوزيع °ري العادل sلقابالت بني ا
-ات اململكة ودا�ل اجلهة نفسها مث اس>مترار اPٔحاكم املس>بقة السلبية ضد 
القاب�، يف ظل غياب نظام ٔ�سايس واحض، مما جيعلها تع=ش ٕاحساسا بعدم 
¢س>تقرار ويضعف ثقهتا بنفسها لعدم قدرهتا اSفاع عن نفسها يف �ا^ 

  .تعرضها sلعقو¥ت
 س احملرتم،الس>يد الرئ=

يف ٕاطار م�اقش��ا اليوم للكي النصني نؤكد يف الفريق ¢س>تقاليل Jىل 
ٕانه اكن رضور¨ ٕاخراج النظام اPٔسايس املؤطر ملهنة القاب� ؤ�يضا ¢س�xر 

يف التكو�ن والتكو�ن املس>متر لهذه الفMة والرفع من Jدد القابالت يف 
ربيات من ش�ٔنه ٔ�ن ,سامه يف املغرب، معترب�ن ٔ�ن ¢ه¡م ¥لقابالت املغ

التقليص من @س>بة الوفGات يف صفوف اPٔ[ات ٔ�ثناء الوضع و�دييث 
الوالدة، كام هو الش�ٔن ¥لÇس>بة لقانون [نة ا\متريض، حGث س>يعمل Jىل 
تعز�ز القدرات والكفاءات املهنية من �الل توفري àكو�ن مس>متر ذي جودة 

ضني ومتكGهنم من ¢س>تÁابة Jالية وتطو�ر �ٓليات ٕاJداد املمرضات واملمر 
 .حلاجGات وخصوصيات لك م�طقة Jىل �دة

 الس>يد الرئ=س احملرتم،
ٕان العامل يع=ش اليوم يف ٕاطار نظام Eوين Qديد يؤسس بصفة تدرجيية 
لرشوط ثقافة Qديدة àكرس لقمي ومفاهمي العوملة والرشاكة و¢نفoاح 

  .واملنافسة
التحوالت اليت يعرفها العامل،  ومن Q�ٔل حتقGق اخنراط ٕاجيايب يف رهاÙت

مهية جتديد البGÇات والهيالك واملؤسسات وٕاصال^ا وضبط  فٕاننا مقoنعون ب�ٔ
قوان=هنا وàرش>يدها وال�رسيع بوترية انتقالها ٕاىل ٔ�زم�ة احلداثة واSميقراطية 
والتمنية املس>تدامة والشام�، )� فٕاننا يف الفريق ¢س>تقاليل، و انطالقا 

EٔPيدة ب�ٔمهية هذ�ن النصني، ونظرا لتفاJل الوزارة ٕاجيا¥ مع من ق�اعتنا ا
التعديالت اليت تقدم�ا هبا، واليت توخGنا من وراهئا جتويد النصني وحتسني 

  .مضامGهنام، فٕاننا س>نصوت ¥ٕالجياب Jلهيام

  :مدا�� الفريق احلريك.2
 .jسم هللا الرمحن الرحمي
  الس>يد الرئ=س احملرتم،
  لوزراء احملرتمون،الس>يدات والسادة ا

 الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
,رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة ¥مس الفريق احلريك مبÁلس>نا املوقر sلمسامهة 

 44.13يف م�اقشة ودراسة املرشوJني القانونني التاليني، مرشوع قانون رمق 
^ [ن املتعلق مبزاو 34.13املتعلق مبزاو^ [ن القcا^ ومرشوع قانون رمق 

  .ا\متريض
يف البداية ال تفوتنا الفرصة دون التنويه ¥لنقاش املسؤول والهادف 
ا)ي عرفoه جلنة التعلمي والشؤون الثقافGة و¢ج¡عية، ٔ�ثناء م�اقشة هاذ�ن 
املرشوJني، و�اكفة ٔ�عضاهئا، كام @ش>يد ¥لتفاJل إالجيايب sلحكومة يف خشص 

يالت السادة املس�شارون، وهو ما الس>يد الوز�ر مع �ٓراء ومقرت�ات وتعد
  .توج ¥ملصادقة Jىل املرشوJني ¥ٕالجامع

  الس>يد الرئ=س،
املتعلق مبزاو^ [ن القcا^ Qاء ليبني ويعرف  44.13ٕان مرشوع قانون 

، ¥عتبارها لك خشص �زاول حسب اSبلوم احملصل Jليه ويف "القاب�"ب 
ٔ�و التكو�ن املس>متر، �دود املؤهالت املك�س>بة �الل التكو�ن اPٔسايس 

اPٔعامل الرضورية ل�شخيص امحلل ومراقcته وممارسة التوليد °ري العسري 
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  .وتوجGه النصاحئ وتقدمي العالQات والقGام ¥ملراقcة بعد الوالدة لٔ�م والرضيع
  ":sلقاب�"كام Qاء هذا املرشوع ل=سطر وحيدد ¢خoصاصات املوEو^ 

طر واملضاعفات �الل امحلل القGام ب�ٔعامل الكشف املبكر sلم�ا -
 ؤ�ثناء الوالدة واsلجوء ٕاىل الطب=ب عند الرضورة؛

 القGام ¥ٕالجراءات ¢س>تعÁالية الرضورية؛ -

 مرافقة املرٔ�ة ٔ�تناء نقلها ٕاىل املؤسسة الصحية ٕاذا ادعت الرضورة؛ -

 املشاركة يف ٔ�عامل التوعية والرتبية والتواصل Sى املرٔ�ة واPٔرسة؛ -

دة وفق النصوص ال�رشيعية والتنظميية اجلاري ٕاجناز شهادة الوال -
 هبا العمل؛

  الس>يد الرئ=س،
املتعلق مبزاو^ [ن ا\متريض،  43.13ٔ�ما يف ما خيص مرشوع قانون رمق 

فهو Qاء لي|دد مزاو^ [نة ا\متريض ¥لقطاع اخلاص خصوصا ٔ�شاكل 
  .والعقو¥تاملزاو^ ورشوطها ؤ�ماكهنا وقواJدها ¥ٕالضافة ٕاىل النظام ا\متثييل 
  :كام Qاء بدوره لي|دد ختصصات [نيت ا\متريض واملمتث� يف 

 ممرض مoعدد ¢خoصاصات؛ -

 ممرض الت�د�ر وإالنعاش؛ -

 ممرض اPٔمراض العقلية؛ -

 ممرض ٔ�مراض الش>يخو�ة؛ -

 .ممرض يف العالQات ¢س>تعÁالية والعناية املركزة -
افق اSو^ ٔ�و jرشط ٔ�ن تمت مزاو^ هذه املهنة ٕاما ¥لقطاع العام يف مر 

يف املؤسسات العمومGة حتت ٕارشاف الرؤساء املبارش�ن وفقا sلتوجهيات 
  .التق�ية الصادرة عن إالدارة

  الس>يد الرئ=س،
خبصوص العقو¥ت املرتتبة Jىل هاد�ن املرشوJني ٔ�ثناء مزاو^ ٕا�دى 
هذه املهن بصفة °ري قانونية، فه|ي àمتثل يف احل1س ٔ�و الغرامة ٔ�و }هام ٔ�و 

  .إالذن بصفة مؤقoة ٔ�و هنائية حسب
  الس>يد الرئ=س،

ويف ا�Pٔري، ٕاذ نعيد تنوهينا ¥لعمل امجلاعي ا)ي مزي ٔ�شغال جلنة 
التعلمي والشؤون الثقافGة من خمتلف اPٔطياف الس>ياس>ية والنقابية ٔ�ثناء 
م�اقشة هاذ�ن املرشوJني، ¥عتبار هاذ�ن القانونني Qاءا لسد الفراغ 

يف هذا اwال وsل|د من الفوىض اليت يعرفها هذا  ال�رشيعي والتنظميي،
القطاع، و¥لتايل فٕاننا يف الفريق احلريك نصوت ¥ٕالجياب Jىل هذ�ن 

  .املرشوJني

  :مدا�� فريق ¢حتاد العام ملقاوالت املغرب.3
  الس>يد الرئ=س احملرتم،
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�ن ٔ�تد�ل ¥مس فريق ¢حتاد العام ملقاوالت املغرب sلتد�ل ,رشفين 

يتعلق مبزاو^ [نة القcا^  44.13مبناس>بة م�اقشة مرشوع قانون رمق 
  .يتعلق مبزاو^ [ن ا\متريض 43.13ومرشوع قانون رمق 

ٕان هذا إالجراء ال�رشيعي ,شلك ٔ�مهية Eبرية ونوعية، Pٔنه ,سد فرا°ا 
  . م�ه هذا اwالØرشيعيا دام طويال وJاىن

كام ٔ�ن هذه النصوص هتدف ٕاىل حتديد تعريف sلمهن ا\متريضية 
ورشوط مزاو\هتا، وحمالت ممارس>هتا والقواJد والضوابط اليت يcÇغي ا�رتا[ا 

  .وكذا العقو¥ت املفروضة Jىل لك خشص ٔ�و [ين �الف مقoضياهتا
  الس>يد الوز�ر،

واليت تتÁىل يف وضع ٕاننا، وٕاذ نؤكد Jىل ٔ�مهية هذ�ن املرشوJني، 
املبادئ اPٔساس>ية اليت تقنن وتضبط ممارسة هذه املهن، مبا يضمن وحيمي 
وحيفظ حصة املواطنني، فٕاننا نثري ان�cاهمك ٕاىل اخلصاص والتوزيع °ري العادل 
ملهنيي ا\متريض و�اصة القابالت بني املناطق احلرضية والقروية وبني -ات 

جيب تدارك هذا املشلك بتقريب اخلدمة  )ا. اململكة ودا�ل اجلهة نفسها
من املواطنني، وهذا لن يت�ٔىت ٕاال ¥لرفع من Jدد املهنيني وجبودة الت�ٔطري 
والتكو�ن والتكو�ن املس>متر، وØشجيع املتخرQني و�اميل اSبلومات بفoح 

  .حمالهتم املهنية حنو املناطق اPٔكرث خصاصا
املهنيني و¢ه¡م وٕان ا\هنوض بقطاع الص|ة �رتبط بتحسني ٔ�وضاع 

  .هبم وكذا مواEبة التطورات امل�سارJة والتق�يات والتخصصات اجلديدة
  الس>يد الوز�ر،

ؤ��ريا ¬مثن Jاليا جتاو�مك مع العديد من تعديالتنا الهادفة ٕاىل جتويد 
مرشوع قانون يتعلق مبزاو^ [نة القcا^، وننوه مبجهوداàمك من Q�ٔل تفعيل 

  .طاعية لوزارة الص|ةمضامني ¢سرتتيجية الق
  .وللك هذه ¢عتبارات نصوت ¥ٕالجياب Jىل املرشوJني

  :مدا�� مجموJة الكونفدرالية اSميقراطية sلشغل.4
  الس>يد الرئ=س،
  الس>يد الوز�ر،

  الس>يدات والسادة املس�شارون،
,سعدين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة ¥مس مجموJة الكونفدرالية اSميقراطية sلشغل، 

املتعلق مبزاو^ [نة القcا^  44.13مرشوع القانون رمق  يف ٕاطار م�اقشة
هذ�ن املرشوJني ا��sن . املتعلق مبهن ا\متريض 43.13ومرشوع القانون رمق 

�ك�س>يان ٔ�مهية Eبرية، Pٔهنام Qاءا لتدارك الفراغ ال�رشيعي يف هذا اwال، 
 ا)ي ٔ�صبح مÁoاوزا، Pٔنه مل �1960اصة ٔ�ن [ن ا\متريض مؤطرة بظهري 
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 uيعد ,س>تجيب لتطلعات املهن واملهنيني، كام ٔ�ن التقدم العلمي والتك�ولو
يف اwال الصحي ٔ�دى ٕاىل امoداد وØشعب دور املمرض، فcعد ٔ�ن اكن 
دوره الرئ=يس يقoرص Jىل الرJاية اجلسامنية sلمريض وتنفGذ ٕارشادات 

مجيع  الطب=ب، ٔ�صبح دوره ,شمل الرJاية الشام� sلفرد Eو�دة مoاكم� من
النواk اجلسامنية والروحGة والعقلية والنفس>ية و¢ج¡عية يف الص|ة 
واملرض، كام ٔ�صبح كذ� من ٔ�دواره الوقاية من اPٔمراض وتÇس>يق 
اخلدمات الصحية واملشاركة يف وضع الس>ياسات اخلاصة ¥لرJاية الصحية 

اتني sلفرد واPٔرسة واwمتع، ٕاضافة ٕاىل ذ� فقد عرف التكو�ن اخلاص هب
الفMتني تطورا هاما، ٕاذ ٔ�صبح يف املعاهد التابعة لوزارة الص|ة خيضع لنظام 

  ".ٕاQازة، ماسرت، دكتوراه"
كام ٔ�ن هذ�ن املرشوJني Qاءا لت|ديد املهام اخلاصة �لك فMة وحتديد 
ٔ�شاكل مزاو^ هذه املهن يف القطاJني العام واخلاص ورشوط املزاو^ 

  . اVصص ملزاو^ لك [نةوالرشوط املتعلقة ¥حملل املهين
  الس>يد الرئ=س،
  الس>يد الوز�ر،

  ،الس>يدات والسادة املس�شارون
ٕان سن قانونني �اصني بفMة من املهنيني تلعب ٔ�دوارا رئ=س>ية يف 

  املنظومة الصحية وàكون يف الوا-ة اPٔوىل الس>تقcال الÇساء عند الوضع 

ٕاجناز هام، لكن  واس>تقcال املرىض والعناية هبم، �اصة يف املس>تعÁالت،
جنا^ام رهني ٕ¥خراج املصنف ا)ي حيدد اPٔعامل اخلاصة هبذه املهن 

ا �ويضبط ما ميكن ٔ�ن يقوم به املهين jشلك فردي وما جيب ٔ�ن ينجزه طبق
  .لوصفة الطب=ب ٔ�و حتت ٕارشافه

كام ٔ�ن Jىل الوزارة الوصية ٔ�ن Øسهر Jىل ٕا@شاء الهي�ٔة الوطنية sلقcالت 
ممرضات واملمرضني يف ٔ�قرب اQٓPال، حىت àمتك�ا من والهي�ٔة الوطنية sل

لعب ٔ�دوارهام املمتث� �اصة يف السهر Jىل ا�رتام القوانني واPٔنظمة  
ؤ��القGات املهنتني املعني�ني ومتثيلهام Sى إالدارة واملسامهة يف ٕاJداد 

  .الس>ياسات املتعلقة ¥ملهنتني وتقدمي اقرتا�ات jش�ٔهنام
  الس>يد الرئ=س،

  الوز�ر،الس>يد 
  الس>يدات والسادة املس�شارون،

للك ما س>بق، صوتنا يف الكونفدرالية اSميقراطية sلشغل ¥ٕالجياب Jىل 
املرشوJني، ٕاقرارا م�ا ب�ٔمهية هذ�ن املرشوJني يف تنظمي املهنتني املعني�ني 
وسoÇابع تفعيلهام Jىل ٔ�رض الواقع، كام ٔ�ننا مس>تعدون لتقدمي التعديالت 

  . وجتويدهام لكام دعت الرضورة ٕاىل ذ�الالزمة لتحي=هنام
 . وشكرا


