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        سادسةسادسةسادسةسادسةحمرض اجللسة ال حمرض اجللسة ال حمرض اجللسة ال حمرض اجللسة ال 

  ).2015 نومفرب 3(، 1437حمرم  20الثال2ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
املس�شار السCيد عبد احلكمي �ن شامش، رئ9س جملس : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

  .املس�شار�ن
من الساJة الرابعة واNقEقة اMٔربعني ساJة ودقEقة واHدة، ابتداء  :التوقEتالتوقEتالتوقEتالتوقEت

  .بعد الزوال
  .اMٔسCئU الشفوية مRاقشة ::::Qدول اMٔعاملQدول اMٔعاملQدول اMٔعاملQدول اMٔعامل

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

        ::::سCيد عبد احلكمي �ن شامش، رئ9س جملس املس�شار�نسCيد عبد احلكمي �ن شامش، رئ9س جملس املس�شار�نسCيد عبد احلكمي �ن شامش، رئ9س جملس املس�شار�نسCيد عبد احلكمي �ن شامش، رئ9س جملس املس�شار�نس�شار ال س�شار ال س�شار ال س�شار ال امل امل امل امل 
        ....\سم هللا الرمحن الرحمي\سم هللا الرمحن الرحمي\سم هللا الرمحن الرحمي\سم هللا الرمحن الرحمي

�Jلن عن اف^تاح اجللسةٔ�Jلن عن اف^تاح اجللسةٔ�Jلن عن اف^تاح اجللسةٔ�Jلن عن اف^تاح اجللسةٔ....        
        السCيد الوز�ر احملرتم،السCيد الوز�ر احملرتم،السCيد الوز�ر احملرتم،السCيد الوز�ر احملرتم،

  السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ت النظام من اNسCتور، ووفقا ملق^ضيا 100معال بfٔحاكم الفصل 

اNاrيل nلس املس�شار�ن، خيصص اnلس هذه اجللسة MٔسCئU السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Jلهيا

وقzل الرشوع يف تناول اMٔسCئU الشفهية املدرQة يف Qدول اMٔعامل، 
�عطي اللكمة ~لسCيد اMٔمني ٕالطالع اnلس Jىل ما Qد من مراسالت ٔ

  .وٕاJال�ت
  .اللكمة ~لسCيد اMٔمني

        ::::املس�شار السCيد محمد Jدال، ٔ�مني اnلساملس�شار السCيد محمد Jدال، ٔ�مني اnلساملس�شار السCيد محمد Jدال، ٔ�مني اnلساملس�شار السCيد محمد Jدال، ٔ�مني اnلس
        ....شكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9س

 974يف البداية حنيط اnلس املوقر Jلام بقرار اnلس اNسCتوري Jدد 
من  53و 46، القايض مبطابقة ٔ�حاكم املادتني 2015ٔ�كتو�ر  27املؤرخ يف 

  .النظام اNاrيل nلس املس�شار�ن ~�سCتور
من النظام اNاrيل nلس املس�شار�ن، نعلن  175وطبقا Mٔحاكم املادة 

  :عن توصل اnلس من جملس النواب ب
يتعلق �nلس اJMٔىل ~لسلطة  113مرشوع قانون تنظميي رمق  -

  القضائية؛
  يتعلق �لنظام اMٔسايس ~لقضاة؛ 106.13مرشوع قانون تنظميي رمق  -
 13.09 يقيض بتغيري و�متمي القانون رمق 58.15مرشوع قانون رمق  -

  .املتعلق �لطاقات املت�ددة
نونرب  3و�ل¢سCبة لعدد اMٔسCئU املتوصل هبا ٕاىل �اية يوم الثال2ء 

  .سؤ¤ شفو£ 126، فهو 2015
  .شكرا السCيد الرئ9س

        ::::السCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9س
        ....شكرا السCيد اMٔمني احملرتمشكرا السCيد اMٔمني احملرتمشكرا السCيد اMٔمني احملرتمشكرا السCيد اMٔمني احملرتم

¦رشع اMٓن يف معاجلة اMٔسCئU الشفهية املدرQة يف Qدول ٔ�عامل هذه 
سؤ¤ �ٓنيا، جيمعها وHدة املوضوع، ©¨، سCنعرضها  11وJددها اجللسة، 

  .دفعة واHدة، وبعد ذ¨ نعطي اللكمة ~لسCيد الوز�ر لٕالQابة Jلهيا
~لتذكري فقط، احلزي الزمين املتاح ~لسادة املس�شار�ن وفقا ملق^ضيات 
النظام اNاrيل، هو ثالثة دقائق، بني طرح السؤال والتعقEب Jىل جواب 

  .وز�رالسCيد ال
السؤال اMٔول ا~يل عندي مربمج، موضوJه �ر�مج اخلدمة الصحية 

اللكمة HMٔد السادة ٔ�و السCيدات ٔ�عضاء الفريق  .الوطنية إالجzارية
  .¤سCتقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار السCيد احلسن سليغوةاملس�شار السCيد احلسن سليغوةاملس�شار السCيد احلسن سليغوةاملس�شار السCيد احلسن سليغوة
        ....شكرا ~لسCيد الرئ9سشكرا ~لسCيد الرئ9سشكرا ~لسCيد الرئ9سشكرا ~لسCيد الرئ9س

        السCيد الوز�ر،السCيد الوز�ر،السCيد الوز�ر،السCيد الوز�ر،
        زماليئ اMٔعزاء،زماليئ اMٔعزاء،زماليئ اMٔعزاء،زماليئ اMٔعزاء،

انون اخلدمة الصحية الوطنية إالجzارية، تعزتم وزارة الص¸ة اع·د ق
وا©ي يلزم مجيع «نيي وزارة الص¸ة �لعمل سCن�ني يف املناطق النائية، 

  .بغية احلد من الفوارق والتفاو¾ت بني املناطق احلرضية والنائية ببالد�
ٕاال ٔ�ن هذا إالجراء ٔ�2ر موQة من إالرضا�ت و¤ح^�اQات 

�رفضه مجU وتفصيال من طرف املعنيني وال�ساؤالت، وتعالت اMٔصوات 
  .�Mٔمر

  :¦سائلمك السCيد الوز�ر ،©ا
ما يه إالجراءات اليت س�^Äذها وزار�مك ٕازاء تداعيات هذه املبادرة  -

  ومدى تfٔثريها Jىل القطاع الصحي؟ 
  وÌيف سCتعاجل هذه إالشاكلية بني الرفض وإاللزام؟

  .وشكرا

        ::::السCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9س
   ....شكراشكراشكراشكرا

عندي سؤال لفريق اMٔصاÎ واملعارصة، اللكمة HMٔد  يف نفس املوضوع،
  .السادة املس�شار�ن

        ::::املس�شار السCيد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار السCيد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار السCيد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار السCيد عبد العز�ز بنعزوز
        ....شكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9س

        السCيد الوز�ر،السCيد الوز�ر،السCيد الوز�ر،السCيد الوز�ر،
        السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ساJة  24ٔ�عتقد Jىل ٔ�ن هناك مسCت�دات يف املوضوع rالل هاذ 
ه احلوار رمبا مييش يف اجتاه ا~يل كتاrذ ¤خرة، اليش ا~يل Ìيجعل Jىل ٔ�ن

  .بعني ¤عتبار هاذ املسCت�دات
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السؤال اMٔول، ما ا©ي جعل  :فÕ¨، السؤال د£لنا فEه شقني
احلكومة، ويف مقدمهتا وزارة الص¸ة، تتfٔخر يف اع·د احلوار ملعاجلة املشلك 

  مع املعنيني؟
Nٔنفون اfتCسØ ن املشلك قد والشق الثاين، وٕاىل اكنوا الطلبة قد�راسة ؤ

واش هو حسب املرشوع ٔ�و عوجل، فfٔشCنا هو املقابل د£ل الوزارة؟ 
املرسوم د£ل اخلدمة إالجzارية الطبية؟ وٕاىل اكن السحب، ٔ�شCنا يه 

  البدائل لسد اخلصاص يف املناطق النائية؟
  .شكرا السCيد الرئ9س

        ::::السCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9س
        ....شكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9س

 سؤال 2لث مرتبط بتداعيات مسودة مرشوع يف نفس إالطار، عند�
التغطية الصحية الوطنية، اللكمة HMٔد السادة املس�شار�ن احملرتمني من 

  .فريق العداÎ والتمنية

        ::::ØرشيØرشيØرشيØرشياااااملس�شار السCيد عبد الكرمي لهو املس�شار السCيد عبد الكرمي لهو املس�شار السCيد عبد الكرمي لهو املس�شار السCيد عبد الكرمي لهو 
        ....\سم هللا الرمحن الرحمي\سم هللا الرمحن الرحمي\سم هللا الرمحن الرحمي\سم هللا الرمحن الرحمي

        ....شكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9س
        السCيد الوز�ر احملرتم،السCيد الوز�ر احملرتم،السCيد الوز�ر احملرتم،السCيد الوز�ر احملرتم،

         واملس�شارات، واملس�شارات، واملس�شارات، واملس�شارات،السادة املس�شار�ن احملرتمنيالسادة املس�شار�ن احملرتمنيالسادة املس�شار�ن احملرتمنيالسادة املس�شار�ن احملرتمني
سؤالنا فعال هو حول تداعيات مسودة مرشوع القانون املتعلق �خلدمة 

  الصحية الوطنية،
هذه اخلدمة اليت ٔ�2رت اح^�اQات من قzل الطلبة واليت ٔ�صبح الطلبة 

  . يف وàا لوQه مع سCنة بيضاء
وٕاذ âمثن اnهودات اليت بذلت الح^واء هذه ¤ح^�اQات، فٕاننا 

 Cهيا؟ مث عن ¦سائلمك، السäمه اخلالصات اليت وصلمت ٕا�يد الوز�ر، عن ٔ
إالجراءات اليت س�^Äذها احلكومة ملعاجلة موضوع اخلدمات الصحية، 

  والسèC يف العامل القروي واملناطق النائية؟
  .وشكرا السCيد الوز�ر

        ::::رئ9سرئ9سرئ9سرئ9سالالالالالسCيد السCيد السCيد السCيد 
  . شكراشكراشكراشكرا

طرح السؤال اMٓين الرابع اللكمة اMٓن HMٔد ٔ�عضاء الفريق احلريك احملرتم ل
  .يف نفس املوضوع

        ::::املس�شار السCيد مzارك السCباعياملس�شار السCيد مzارك السCباعياملس�شار السCيد مzارك السCباعياملس�شار السCيد مzارك السCباعي
        ....شكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9س

        السCيد الوز�ر،السCيد الوز�ر،السCيد الوز�ر،السCيد الوز�ر،
        السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

تعرف املس�شفEات اجلامعية شلال ¾ما \سêب إالرضاب ا©ي خيوضه 

جzارية، اMٔطباء اNاrليون واملقميون \سêب مرشوع اخلدمة الصحية االٕ 
ويبقى املواطنون وrاصة املرىض عرضة ~لمزيد من املضاعفات الصحية، 
اMٔمر ا©ي حيمت Jىل احلكومة التدrل العاQل من ٔ�Qل توفري العالج 

  .~لمرىض دون احلديث عن املواعيد اليت تعد �لشهور
  .شكرا السCيد الوز�ر

        ::::السCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9س
Nد السؤال اخلامس مرتبط مبوضوع ٕارضاب الطلبة اHMٔ ليني، اللكمةrا

�عضاء فريق التجمع الوطين لïٔحرار احملرتمٔ.  

        ::::املس�شار السCيد محمد البكورياملس�شار السCيد محمد البكورياملس�شار السCيد محمد البكورياملس�شار السCيد محمد البكوري
        ....شكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9س
        ٕاخواين املس�شار�ن،ٕاخواين املس�شار�ن،ٕاخواين املس�شار�ن،ٕاخواين املس�شار�ن،

        السCيد الوز�ر،السCيد الوز�ر،السCيد الوز�ر،السCيد الوز�ر،
  ٕاخواين املس�شار�ن، ٕاخويت املس�شارات،

كام هو معلوم، دشن اMٔطباء اNاrليون مRذ مدة ٕارضاب موسعا 
قانون اجلديد ا©ي ñسCتعد احلكومة ٕالخراQه، اح^�اQا Jىل مسودة ال

  .وا©ي يتعلق �خلدمة الوطنية الصحية
��ن وصل احلوار ا©ي دش¢^ه احلكومة مع هذه الرشحية؟ وما  :سؤالٔ

  يه إالجراءات اليت اختذمتوها حلل هذه املشالك؟

        ::::السCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9س
   ....شكراشكراشكراشكرا

ول فريق إالحتاد العام ملقاوالت املغرب، عندو سؤال سادس، ح
  .موضوع اخلدمة الصحية إالجzارية، تفضل السCيد املس�شار

        ::::املس�شار السCيد عبد امحليد الصو�رياملس�شار السCيد عبد امحليد الصو�رياملس�شار السCيد عبد امحليد الصو�رياملس�شار السCيد عبد امحليد الصو�ري
        ....السCيد الرئ9س احملرتمالسCيد الرئ9س احملرتمالسCيد الرئ9س احملرتمالسCيد الرئ9س احملرتم

        السCيد الوز�ر،السCيد الوز�ر،السCيد الوز�ر،السCيد الوز�ر،
        السCيدات املس�شارات احملرتمات،السCيدات املس�شارات احملرتمات،السCيدات املس�شارات احملرتمات،السCيدات املس�شارات احملرتمات،

  ،السادة املس�شار�ن احملرتمنيالسادة املس�شار�ن احملرتمنيالسادة املس�شار�ن احملرتمنيالسادة املس�شار�ن احملرتمني
اس�سمحمك قzل ٕالقاء سؤايل اMٓين، ويف Hدود ما Øسمح به الوقت 

والتعقEب، ~لتعبري عام ٔ�حسه من اJزتاز مبا حض9ت به من  اøصص ~لسؤال
ñرشيف ~لت¸دث من هذه املنصة �مس املنظامت املهنية ~لمشغلني ٔ�كرث 

Mٔول مرة يف ¾رخي هذه  ،متثيلية، ممثU يف إالحتاد العام ~لمقاوالت املغرب
، حقها يف عضو�هتا nلس 2011املنظامت، بعد ٔ�ن Ìرس دسCتور 

ذ¨ Mٔلقي ٔ�ول سؤال �ٓين يف ٔ�ول Qلسة دسCتورية من املس�شار�ن، و 
  .السCنة اMٔوىل ~لوالية ال�رشيعية احلالية

وهبذه املناسCبة، ٔ�حيي إالحتاد العام ملقاوالت املغرب ؤ�هنئه، ؤ�حيي 
ؤ�ه� اكفة املشغلني، كام ٔ�حيي املقاوالت اليت حتملت الكþري ومصدت �لك 
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دمت الغايل والنف9س ~لحفاظ روح وطنية يف وQه التقلبات واMٔزمات وق
Jىل مRاصب الشغل وrلق املزيد من الرثوات، مسامهة يف التمنية 

  .املسCتدامة ~لمغرب، مع الزتا«ا اNامئ مبسؤوليهتا ¤ج·عية
هذه املقاوالت اليت ٔ�نصفها املرشع اليوم هبذا احلق اNسCتوري ومكهنا 

مني، وهذا اJرتاف لها من ٕاسامع صوهتا \شلك مzارش بواسطة ممثلهيا احملرت 
  . مبجهودها وعطاهئا، وâرجو ٔ�ن �كون بعون هللا عند حسن ظهنا

كام Øرسين ٔ�ن ٔ�وQه حتية rاصة ٕاىل رئاسة جملس املس�شار�ن عن هذه 
�لك مسؤولية ممثلو  احلنكة اليت ٔ�دارت هبا النقاش الطويل، ا©ي سامهت

وافقات فاضU اكفة اMٔحزاب السCياسCية والهيئات النقابية ؤ�فىض ٕاىل ت
  .ٕالرساء هيالك اnلس وانطالق مع�

هذه التوافقات اليت âمثهنا ٔ�سلوب رايق وحضاري ~لعمل وتدبري 
اخلالف، من شfٔهنا املسامهة يف ٕاعطاء صورة فضىل عن اnلس 

  .~لمواطنني، وتقوية ثقهتم يف مؤسسCهتم املنتخبة
  السCيد وز�ر الص¸ة احملرتم،

اكمة املثىل هتم �Mٔساس احلفاظ Jىل ال خيفى Jىل سCياد�مك ٔ�ن احل
السمل ¤ج·عي �لبالد، �ري ٔ�ن اضطرا�ت الطلبة اMٔطباء وحراكهتم 
¤ح^�اجEة rلقت HاÎ من ¤ح^قان بلغت ذروهتا مع اNخول اجلامعي 
احلايل مبقاطعة املدرQات اجلامعية، وما اكن ٕ�ماكن تفاديه �حلوار وإالقRاع، 

الشارع، وٕان اكن ظاهرة حصية فٕاهنا ختفي ٔ�زمة  فاخلروج السلمي ٕاىل
  .إالنصات وإالنصاف

لهذا، نطلب من سCياد�مك، ٕاطالعنا Jىل ما توصلمت ٕاليه يف اج·عمك 
اrMٔري مع ممثيل طلبة اMٔطباء املرضبني من Hلول \شfٔن مسودة مرشوع 

وإالجراءات اليت تعزتمون اختاذها \شfٔن بقEة ، قانون اخلدمة إاللزامEة
äهبم لتفادي ما ميكن ٔ�ن يرتتب عن هذه الوضعية من انعاكسات سلبية مطا

طلبة ل Jىل مزيانية اNوÎ ~لسمل ¤ج·عي واملسCتقzل اNرايس واملهين ~ 
  اMٔطباء؟

  .شكرا واس�سمح

        ::::السCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9س
   ....ااااشكر شكر شكر شكر 

  .وقد ٕاسCهتلكت السCيد املس�شار احملرتم لك الوقت املتاح
سابع ~لفريق ¤شرتايك احملرتم، يف نفس املوضوع عند� سؤال �ٓين 

  .فليتفضل السCيد الرئ9س

        ::::املس�شار السCيد محمد Jلمياملس�شار السCيد محمد Jلمياملس�شار السCيد محمد Jلمياملس�شار السCيد محمد Jلمي
        ....شكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9س

        السCيد الوز�ر،السCيد الوز�ر،السCيد الوز�ر،السCيد الوز�ر،
        السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

        السCيد الوز�ر،السCيد الوز�ر،السCيد الوز�ر،السCيد الوز�ر،

الساHة الوطنية مؤخرا شهدت Jدة اح^�اQات، اكن ٔ��رزها 
الطلبة اMٔطباء ضدا وطعنا يف  إالرضا�ت وامحلالت اليت قام هبا �ٓالف د£ل

السCيد الوز�ر  ،مرشوع القانون املتعلق �خلدمة إالجzارية، ل9س رفضا مهنم
بfٔهنم ال خيدمون وطهنم، ٔ�و ٔ�هنم ضد هذا املبدٔ�، ولكن الطلبة  ،احملرتم

سCنني  8اMٔطباء اكنوا ضد مسÎٔf خيدموا هاذ السCن�ني بعد التخرج وبعد 
  .تعويضات تليق �ملهمة د£ل الطب9ب د£ل القراية دون ٔ�داء ودون

¦سائلمك، قzل قليل ٔ�و  ،السCيد الوز�ر احملرتم ،Jىل هذا اMٔساس
البارHة وزارة الص¸ة معدت ٕاىل ٕالغاء هذا املرشوع، احRا يف الفريق 
¤شرتايك كنقول من هذا املنرب، هل هذا اJرتاف مضين بفشل احلكومة ملا 

شاشة وفك العزÎ عن املناطق �رفعه من شعارات خبصوص حماربة اله 
  النائية؟

�و ما يه التدابري ¤سCتع�الية لفك املشلك �كEفEة موضوعية؟ وJرب ٔ
اجلواب د£لمك الرٔ�ي العام الوطين سf^9ٔكد اليوم من rالل اMٔجوبة د£ل 
السCيد وز�ر الص¸ة عن النوا£ د£ل احلكومة اجتاه هاذ �ٓالف د£ل الطلبة 

  شوارع الر�ط؟  اMٔطباء ا©�ن حيتجون يف
  .وشكرا

        ::::السCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9س
        ....شكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9س

إالرضا�ت اليت تع9شها لكية الطب والصيدÎ، هذا موضوع السؤال 
اMٓين الثامن لفريق ¤حتاد املغريب ~لشغل احملرتم، فليتفضل ٔ�Hد السادة 

  .املس�شار�ن

        ::::ريريريريÌÌÌÌاملس�شار السCيد عز ا�Nن ز املس�شار السCيد عز ا�Nن ز املس�شار السCيد عز ا�Nن ز املس�شار السCيد عز ا�Nن ز 
        شكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9س

        احملرتم،احملرتم،احملرتم،احملرتم،    السCيد الوز�رالسCيد الوز�رالسCيد الوز�رالسCيد الوز�ر
تع9ش لكية الطب والصيدÎ ٕارضا�ت م^تالية مRذ مدة، اكنت قد تصل 
ٕاىل Hد إالJالن عن سCنة بيضاء يف هذه اللكية لوال ف^ح �ب الت¸اور مع 

  .هذه الف�ة
فسؤالنا هو، ٔ��ن وصل هذا احلوار مع هؤالء الطلية معوما  ،©ا

  واMٔطباء اNاrليون Jىل وQه اخلصوص؟
  .شكرا

        ::::ئ9سئ9سئ9سئ9سالسCيد الر السCيد الر السCيد الر السCيد الر 
        ....شكراشكراشكراشكرا

سؤال �ٓخر يف نفس املوضوع، وهو السؤال اMٓين التاسع HMٔد السادة 
املس�شار�ن من الفريق اNسCتوري اNميقراطي ¤ج·عي، فليتفضل السCيد 

  .املس�شار
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        ::::املس�شار السCيد محمد Jدالاملس�شار السCيد محمد Jدالاملس�شار السCيد محمد Jدالاملس�شار السCيد محمد Jدال
        ....شكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9س

        السCيد الوز�ر،السCيد الوز�ر،السCيد الوز�ر،السCيد الوز�ر،
        السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  ،�ر�ر�ر�رالسCيد الوزالسCيد الوزالسCيد الوزالسCيد الوز
لهذه اجللسة اMٔوىل يف حEاة هذا كنا قد حرض� السؤال اMٓين اøصص 

اnلس اجلديد، واøصص Mٔزمة الطلبة اMٔطباء واخلدمة الصحية إالجzارية، 
لكن بلغ ٕاىل Jلمنا وJرب Jدة وسائط ٔ�ن احلكومة قد وقعت حمرضا يقيض 

طلبة فك ٕ�لغاء مسودة مرشوع اخلدمة الصحية إالجzارية، وقد ٔ�Jلن ال 
إالرضا�ت والرجوع ٕاىل اNراسة كام اتفقت احلكومة مع الطلبة Jىل الز£دة 

  .يف التعويضات عن اخلدمة الصحية
Mٔننا كنا قلقون Jىل السمل ¤ج·عي  ،السCيد الوز�ر ،ٔ�رس� هذا اخلرب

ببالد� وحنن نتابع ٕارضاب ٔ�بناء� الطلبة اMٔطباء وت�zعنا ما تعرضوا � من 
ا Jانوه rالل شهر�ن من التو�ر وإالرضا�ت وخماضات عسرية تعنيف وم

  .ومه يواàون التعنت احلكويم
لكRنا ñساءلنا عن مدى مصداقEة احلكومة يف احلفاظ Jىل السمل 

  .¤ج·عي؟ شكرا السCيد الرئ9س

        ::::السCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9س
  . شكراشكراشكراشكرا

السؤال ما قzل اrMٔري ي�Rاول املوضوع من زاوية ٔ�خرى يه امللف 
~لطلبة اMٔطباء واMٔطباء اNاrليني واملقميني، فليتفضل ٔ�Hد السادة  املطليب

 .املس�شار�ن من مجموJة الكونفدرالية اNميقراطية ~لشغل

        ::::املس�شار السCيد عبد احلق 9Hساناملس�شار السCيد عبد احلق 9Hساناملس�شار السCيد عبد احلق 9Hساناملس�شار السCيد عبد احلق 9Hسان
        ....شكرا السCيد الرئ9س احملرتمشكرا السCيد الرئ9س احملرتمشكرا السCيد الرئ9س احملرتمشكرا السCيد الرئ9س احملرتم

        السادة والسCيدات واملس�شار�ن احملرتمني،السادة والسCيدات واملس�شار�ن احملرتمني،السادة والسCيدات واملس�شار�ن احملرتمني،السادة والسCيدات واملس�شار�ن احملرتمني،
  السCيد وز�ر الص¸ة احملرتم،السCيد وز�ر الص¸ة احملرتم،السCيد وز�ر الص¸ة احملرتم،السCيد وز�ر الص¸ة احملرتم،

Jاشت لكية الطب  ايئ املس�شار�ن احملرتمني وذÌروÌيف ما سCبق زمال
والصيدÎ واملس�شفEات اجلامعية Jىل صفEح ساخن املدة د£ل شهر�ن، 
وذ¨ \سêب جتاهل وزار�مك ~لملف املطليب ~لطلبة ولïٔطباء املقميني 

  .واNاrليني، وJىل رٔ�سه اكن املرشوع د£ل قانون اخلدمة الصحية الوطنية
يد الوز�ر، عن مسCت�دات احلوار ا©ي ٔ�جر�متوه السC  ،©¨ ¦سائلمك

مع الطلبة؟ وكذ¨ عام تعزتمون القEام به ~ل¸د من ¤ح^قان ا©ي تع9شه 
  لكية الطب والصيدÎ ؤ�يضا املس�شفEات اجلامعية؟ 

  .وشكرا

        ::::السCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9س
        ....شكرا السCيد املس�شار احملرتمشكرا السCيد املس�شار احملرتمشكرا السCيد املس�شار احملرتمشكرا السCيد املس�شار احملرتم

HMٔد السادة  �ٓخر سؤال مربمج يف هذه اجللسة يف نفس املوضوع دامئا

 .املس�شار�ن من مجموJة العمل التقديم، اليس دعيدJة

        ::::املس�شار السCيد محمد دعيدJةاملس�شار السCيد محمد دعيدJةاملس�شار السCيد محمد دعيدJةاملس�شار السCيد محمد دعيدJة
        ....شكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9س

        السCيد الوز�ر،السCيد الوز�ر،السCيد الوز�ر،السCيد الوز�ر،
اقرتحمت فكرة ٕاقرار نظام ~لÄدمة الصحية إالجzارية، وتوQد مسودة هذا 
املرشوع يف طور البلورة وال�شاور بني السلطات احلكومEة واMٔطراف 

  .ةاملعني
تقدمي التوضي¸ات الالزمة ~لرٔ�ي العام  ،السCيد الوز�ر ،نطلب مRمك ،©ا

حول هذا املقرتح ومدى ٔ�مهيته وتfٔثرياته، Jىل ضامن اخلدمات الصحية يف 
  املناطق النائية؟ وما يه نتاجئ احلوار بني الوزارة والطلبة؟ 

  .شكرا

        ::::السCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9س
        ....شكرا السCيد املس�شار احملرتمشكرا السCيد املس�شار احملرتمشكرا السCيد املس�شار احملرتمشكرا السCيد املس�شار احملرتم

ز�ر احملرتم حزمة ٔ�سCئU ت�Rاول جوانب خمتلفة من هذه السCيد الو 
 .املوضوع، اللكمة لمك ~لجواب Jلهيا دفعة واHدة

        ::::السCيد احلسني الوردي وز�ر الص¸ةالسCيد احلسني الوردي وز�ر الص¸ةالسCيد احلسني الوردي وز�ر الص¸ةالسCيد احلسني الوردي وز�ر الص¸ة
رشرشرشرشف املرسلنيف املرسلنيف املرسلنيف املرسلني    الرحميالرحميالرحميالرحمي�مس هللا الرمحن �مس هللا الرمحن �مس هللا الرمحن �مس هللا الرمحن  �        ....والصالة والسالم Jىل ٔ�والصالة والسالم Jىل ٔ�والصالة والسالم Jىل ٔ�والصالة والسالم Jىل ٔ

        السCيد الرئ9س احملرتم،السCيد الرئ9س احملرتم،السCيد الرئ9س احملرتم،السCيد الرئ9س احملرتم،
        السCيدات السادة املس�شار�ن احملرتمني،السCيدات السادة املس�شار�ن احملرتمني،السCيدات السادة املس�شار�ن احملرتمني،السCيدات السادة املس�شار�ن احملرتمني،

 ٔ�هنئمك Jىل الثقة اليت حظيمت هبا �نتÄا�مك ٔ�عضاء يف ٔ�ريد بداية ٔ�ن 
ٕاHدى ٔ�مه املؤسسات اNسCتورية ببالد�، ؤ�متىن لمك حظا سعيدا ومسارا 
موفقا ٕان شاء هللا يف معلمك، ملا فEه rري بالد� حتت الرJاية السامEة 

  . لصاحب اجلالÎ امل) محمد السادس نرصه هللا
عن اسCتعدادي التام واNامئ ~لعمل ؤ�غتمن هذه املناسCبة Mٔعرب لمك 

  . معمك يف �اكمل وتعاون وñشارك ٕالجناح لك مzادرة فهيا rري لوطننا
فè خيص ٔ�سCئلتمك ا~يل ت¢شكرمك Jلهيا ا~يل �هتم اخلدمة الصحية الوطنية 

  . وٕارضا�ت الطلبة واMٔطباء اNاrليون املقميون
�والٔ،  ٔ�سCباب الزنول امسحوا يل �ش ¦رشح ٔ�ماممك ٔ�سCباب الزنول، 

  .د£ل هاذ اMٔفاكر د£ل هاذ مسودة مرشوع د£ل اخلدمة الصحية الوطنية
املغرب ما خيفش Jليمك، بالد�، تتعرف نقص Hاد يف املوارد الêرشية، 

«ين حصة للك ٔ�لف  1.51 الص¸ة احRا عند� ييفzالد� فè خيص «ن
ٕاىل بغات ٔ�ي دوÎ  ¦سمة، يف Hني ٔ�نه املنظمة العاملية ~لص¸ة تتقول �حلرف

�نه تبدا إالصالح يف قطاع ٔ�نه تقرب اخلدمات من املواطنات واملواطنني ٔ
  .1.51¦سمة، هنا عند� 1000«ين الص¸ة ل r2.5اصها Jىل اMٔقل 

النقطة الثانية فè خيص هذا اخلصاص، احRا عند� خصاص يف الكEف 
هيم هاذ سوء كذ¨، كام وÌيفا، سوء التوزيع Jىل الصعيد الوطين ا~يل �

داMٔطباء يف حمور اNارالبيضاء  %45، %45التوزيع، مþال عند� 
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داMٔطباء ا©�ن �زاولون يف العامل  %24والر�ط، عند� فقط فقط وفقط 
  .القروي، املناطق النائية واملناطق اجلبلية

  .فهاذ اليش شلك جوج د£ل املشالك، ñسêب يف جوج داملشالك
ق Ìبرية وÌبرية Qدا بني من àة العامل ٔ�وال، هناك تفاو¾ت وفوار 

صعبة الولوج، املناطق ال احلرضي ومن àة ٔ�خرى العامل القروي، املناطق 
  .اجلبلية، املناطق الهشة وا~يل موجود�ن فهيا الفقر والهشاشة يف البالد

مسCتوصف ومراكز  1000، 2100نيا، السêب هو ٕا�الق ٔ�كرث من 
Rن·، وم�ني ت9^غلقو املراكز الصحية ومRني مكEكونوش الص¸ة وا~يل تتعرفوها ٔ

اMٔطباء النقص العددي مفا ميكRلناش جنحو واHد النظام ا~يل ٔ�عطى التعممي 
د£لو صاحب اجلالÎ مþال وا~يل ت9سCتافدو مRه الف�ات الفقرية والهشة 

ٕاىل مىش لقى املسCتوصف مسدود، ٕاىل مىش ما ) RAMED1نظام (
ٕاىل اكنت اMٔدوية موجودة، شكون ا~يل لقاش الطب9ب، رمغ مþال تواQد 

�ادي يتلكف بتخز�ن هذه اMٔدوية؟ شكون ا~يل �ادي يعرف يوزع 
ٓ اMٔدوية؟ شكون ا~يل �ادي يعرف مدة صالحEة اMٔدوية؟ ٕاىل  �خره ٕاىل 

 ٓ �  . خره، فهاذ اليش لكيش جعل ٔ�نه اكينة مشالك
جفينا Ìوزارة الص¸ة نلقاو Hل، اقرتاح Hل من احللول، مفا خصناش 

هاذ ¤قرتاح هاذ احلل بوHدها، �rذوا اخلدمة الصحية الوطنية بوHدها، 
Qاء يف ٕاطار ٕاسرتاتيجية وطنية، ٕاسرتاتيجية حكومEة ا~يل مر�كزة Jىل 

 3داحملاور مRدجمة وم^اكمU، ما خصناش �rذوها لكها، ا~يل فهيا  )3(ثالثة 
  ..احملاور، ت¢شدو مهنا �ري اخلدمة الوطنية وت¢zقاو

ر اMٔول، هو ما ميك¢ش âزيدو ~لقدام يف هاذ املوضوع هذا بدون احملو 
رفع Jدد املناصب املالية ا~يل تتعطى لوزارة الص¸ة، فfٔ� تنظن �لك تواضع 

�نه اك�ن جمهود حكويم لك Jام، دا� هاذ العام مþال حوايل بدينا ب ٔ3600 
 يف 2000هاذ العام عند�  4200، 4100، 4000وصلوا لنمRصب، دامئا ت 

ا~يل  1200قانون املالية ا~يل غيجيمك فè خيص املس�شفEات العمومEة، زائد 
، 3200يه  2000، 1200بدات مكناصب مالية ~لمس�شفEات اجلامعية، 

  . مRصب مايل 600، 500، 400ودامئا تيزتاد لنا يف ٔ�واخر السCنة 
  .اnهود �ري اكيف حصيح، Mٔن اخلصاص Ìبري Qدا

ىل بغينا منشCيو يف هاذ ¤جتاه ٔ�نه املواطنني اMٔطباء احملور الثاين، وقلنا إ 
د£لنا الشCباب غميشCيو لهاذ املناطق، خصهم البد من التجهزيات 
البيوطبية، فfٔ� طب9ب قzل ما âكون وز�ر، ما ميك¢ش طب9ب، الطب9ب 
مايش هو البلوزة وس�Eلو، الطب9ب rاصو إالماكنيات، احRا لكنا Jارفني 

  .هاذ اليش
لزاما Jلينا ¦شوفو ٔ�شCنو هام هاذ املسCتوصفات؟ ٔ�شCنو هام فاكن البد 

؟ مفشR9ا در� معلية حسابية، وجEت ٔ�� ..هاذ اMٔماÌن البعيدة ا~يل rاصها
شفت رئ9س احلكومة، السCيد رئ9س احلكومة احملرتم، فقلت لو ٕاىل بغينا 

                                                 
1 Régime d'Assistance Médicale  

 les) ، ب (le ECG2)، ب(L’echographe)هاذ الناس يتجهزوا ب 
automates)¸كرث من هذا قلنا لك ٕاقلمي ٕاقلمي �ش دالت�اليل البيولوجEة، ٔ

يف الر�ط، يد�ر   (L’IRM3)ما يبقاش إال¦سان ينقز مييش جيي يد�ر ليا 
(Scanner)  ٓخر ٕاىل�خره، لكيش هاذ اليش �ادي يتجهز، �ٓ يف ٕاقلمي 

  .حوايل مليار درمه ،مليون درمه 985خصنا �لضبط 
انية هاذي، و�ادي جتي املزيانية ٔ�ماممك، مفليار درمه تعطات لنا فهاذ املزي 

  . مليار درمه لهاذ املناطق �ش يمت رشاء التجهزيات البيو طبية
اك�ن هناك �ر�مج تقليص الفوارق الرتابية وامجلاعية يف  ،ٔ�كرث من هذا

، ا~يل حتت رJاية وزارة اNاrلية ووزارة 2021- 2016العامل القروي 
�لف دوار بواHد الغالف  18ٔ�لف، حوايل  18الفالHة، ا~يل �هتم ٔ�كرث من ٔ

مليون، وا~يل وزارة الص¸ة غتبدا ñشارك فEه  400مايل د£ل مليار و
مليون درمه،  100ابتداء من هذه السCنة، لك سCنة وزارة الص¸ة ب 

  .مشR9ا فهاذ اخلطة ٔ�نه rاصنا نوفرو وسائل العمل
  .ة الوطنيةٔ�rريا احملور الثالث، ٔ�سCباب الزنول هو هاذ اخلدمة الصحي

هاذي مسودة مرشوع، ٔ�فاكر ل9ست مرشوع، ا~يل رجع ~لبوابة  ،ٔ�وال
د£ل وزارة الص¸ة غيلقى هاذ اليش ا~يل تنقول، ما نبقاوش نقولوا يش 

  ..HاQة ا~يل ما عرفRاهاش، ما معرو وصلنا قانون، ٔ�� Qاي لهاذ اليش
 2نيا، مسيتو اخلدمة الصحية الوطنية، ما نعرف مRني خرQات هاذ

  .لكمة، اخلدمة الصحية إالجzارية، ما Ìيناش
  .قلنا هاذ مسودة مرشوع فهيا مجموJة ٔ�فاكر من اقرتاح حكويم

�ش نذÌر ٔ�ماممك هاذ يش مايش املغرب Qا فقRا يف وزارة الص¸ة  ،ٔ�وال
مايش بوHدي، يعين مع اMٔخوات وإالخوان وقلنا غنخرجوا هاذ املرشوع، 

 z70وابة املنظمة العاملية ~لص¸ة غتلقاو هاذ املرشوع موجود اMٓن دrلوا ف 
دوJ Îىل الصعيد العاملي ا~يل عندها هاذ النظام، �رÌيا،  70دوÎ �لضبط، 

�ندو¦سCيا هاذ النظام مشغل و�ادي مز£ن، اك�ن ٕافريقEا اجلنوبية ا~يل فهيا ٔ
املشالك، Mٔن ٕافريقEا اجلنوبية ما ت�سCناش حىت �كون الطب9ب Jاد 

اجلنوبية تتصيفط الطلبة د£ل السCنة السادسة والسابعة، تتصيفطو، ٕافريقEا 
ٓ انتقادات ٕاىل �ٓخره، اك�ن �رÌيا، اك�ن اليا�ن، ٕاىل  �دوÎ،  70خره، اك�ن 

  ...وليين لك واHد بصيغتو، لك واHد مايش نفس الصيغة، مايش نفس
  ملاذا اقرتاح هاذ املسودة؟ :النقطة الثانية

 4وال  3الوزارة، �متكRا من ٔ�وال، هاذ املسودة من وàة نظري من 
  .داحلواجي ا~يل «مة

هنا،  45ٔ�وال، التوزيع املتاكJ Rىل الصعيد الوطين، �ش ما تبقاش 
  .النص بني اNار البيضاء والر�ط واMٓخر�ن تيعانيوا

2نيا، �ل¢سCبة ليا �متكRا من فرص الشغل، إال¦سان ميل اكن ت9سايل 
ىت درمه، دا� غيÄدم Jامني، ٕاىل من اللكية تي�لس يف دارو ما عندو ح

                                                 
2 Électrocardiographie 
3Imagerie par Résonance Magnétique 
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مشR9ا فهاذ ¤جتاه، دا� تنعاود التارخي د£ل هاذ، Jامني مايش هباذ اليش 
ا~يل ت9^قال، وا~يل مسعتو حىت دا� ٔ�نه بواHد القدر مايل، هاذي مايش 

(service civil) ومايشservice) (militaire.  
د الطالب ــــــربة، واحاب التجـــــا تنظن اك�س2Uلثا، ٔ�نه غميكن ٔ�ن

ما Jارفش يد�ر  (les bancs de la faculté)ي تيخرج ــــــا~ل
(cabinet) ،(Il doute)  امني ت9شوفJ قى يدور، هاذي �متكن ليهz9ت

)�ٓش من àة �ادي مييش، واش يد�ر cabinetواش يد�ر  ((la 
clinique).  

ñشغيل، ف^ح 2لثا، ٔ�نه غمتكRا وهاذي معلية حسابية، ٔ�نه �ادي يمت 
وñشغيل مجيع املراكز الصحية واملسCتوصفات املغلقة، ٔ�كرث من هذا، 

  .حىت املراكز الصحية ا~يل فهيا �ري املمرضني، غيكونو معهم ٔ�طباء..مايش
ا~يل ) RAMED(وغميكRنا ٔ�rريا من ٕاجناح نظام املساJدة الطبية 

سCيدات والسادة تR9اديو به لك يش، ا~يل املغاربة تR9اديو به وا~يل ٔ�ن·، ال 
املس�شار�ن والسادة النواب كذ¨، Qل، النص د£ل اMٔسCئU ا~يل تتطرح 

  .Jليا، هو العامل القروي ٔ�سCباب Jدم وجود اMٔطباء واملهنيني، ٕاىل �ٓخره
و£ لïٔسف هاذ مسودة مرشوع �ري در�ها يف البوابة د£ل  ،ولكن

قولوا راه القانون وزارة الص¸ة، تبعهتا مغالطات صاحzت انطالق النقاش، Ìي
Qاهز، راه السCيد وز�ر الص¸ة بغا يدوزو يف سêمترب، هاذ الناس Ìيفاش 
غميشCيوا خيدموا يف هاد املناطق بfٔلفني درمه، ما نعرف مRني خرQات هاذ 

  . درمه؟ غميشCيوا بدون تغطية حصية، الوز�ر بغا �ري يتفك مهنم 2000
اة إالقامة، بغاو رمبا هاذ الناس سCيحرمون من اج^ياز مzار  ،ؤ�rريا

يصيفطهم �ش Øسدوا Jلهيم، هاذ اليش لك يش ما اكي¢ش، ما اك�ن مRو 
  .والو

وخرجRا بيا�ت، خرجRا توضي¸ات، قلنا ٔ�نه هاذ النقاش د£ل املسودة، 
  .غيبقى مع مجيع الفرقاء و�rدوا الوقت الاكيف د£ل النقاش

ل وQاد، قلنا حوار واسع ومسؤويف و بقاالنقطة الثانية، قلنا rاصنا ن 
Eجـــا غتك\و متــالناس ا~يل غميش�ان [رة اكمU، يعين ٕاىل كـــون عندمه ٔ

(spécialiste) د[�9ش (le salaire de spécialiste)  جرة د£لMٕٔاىل ا
le généraliste) (،جرة د£ل الطب9ب العامMٔي¢ش �9شد اÌ كرث من  ..ما�ٔ

، (les primes de zones) هذا مشR9ا يف نقاش مع وزارة املالية، حىت
  (les primes).ه ـــــا يزتادو لE[اش م\ا اكن بعيد فوقـــــاش م\فوق

 .نقطة ٔ�خرى قلنا غميشCيو بتغطية حصية تتلكف هبا وزارة الص¸ة
2لثا، قلنا عندمه احلق يدوزو مايش �ري مzاراة إالقامة، ٔ�ي مzاراة 

�خرى يف الوظيفة العمومEة خصهمٔ..  
قلنا اMٔقدمEة د£ل Jامني ا~يل غيدوزوها متا، هذاك  نقطة ٔ�خرى،

  . Jامني غتحسب هلم ٔ�قدمEة يف الرتيق وكذ¨ يف التقاJد
  . فاكن هذا رمغ هاذ اليش

�كد� ٔ�ن النقاش غياrذ الوقت الاكيف واحRا م^قzلني ٔ�نه هاذ  ،ٔ�rريأ

 le)اليش ي¢^قدوه ونعدلوه وحىت حنذفوه ٕاىل اكن، وما ندفعوش يعين يف
circuit d’adoption)   اتنا التوافق بنيR9مسطرة املصادقة، حىت �كون ب

مجيع الفرقاء والطلبة، ما ند�رو حىت HاQة حىت نتوافقو Jلهيا، وهاذ اليش 
سêمترب،  28مايش اليوم، هاذ اليش راه وقعنا Jليه واHد احملرض ٔ�ماممك يوم 

  .نقراه لمك �حلرف هاذي شهر،
ية، مك^وبة �ليد والتوقEعات د£ل اللك، فè خيص ملف اخلدمة الصح 

د£ل الطلبة، ت¢سCيقEة الطلبة، د£ل ت¢سCيقEة اNاrلية واملقميني ود£ل وزارة 
  ؟الص¸ة، ٔ�ش Ìيقول هاذ اليش

فè خيص ملف اخلدمة الصحية الوطنية، مسودة املرشوع حتمل ٔ�فاكر 
  .تقRية ومل يمت وضعها ~لمصادقة

قت الاكيف ~لنقاش حول مسودة املرشوع 2نيا، ٔ�ن الوزارة سCتrٔfذ الو 
اليت تعترب قابU ~لتعديل واحلذف، ٔ�كدوا بغاو حيذفوها، قلنا هلم مع تقدمي 

  .مقرتح بديل، مع تقدمي مقرتح بديل
2لثا، ٔ�ن عرض مسودة املرشوع Jىل املصادقة لن يمت ٕاال بعد توافق 

اليش اكن يف  بني وزارة الص¸ة وممثيل الت¢سCيقEة والطلبة ٕاىل �ٓخره، فهاذ
28 .  

رمغ هاذ اليش لكيش ا~يل در� عند لك حمطة اكنت إالQابة ٔ�نه كثريا 
نقول هلم هاذ اليش ا~يل كتطلبو معقول من املطالب معقوÎ قابU ~لتنفEذ، ك 

Mٔن ما اك¦ش �ري هاذ املسودة، بل بدٔ�� يف ٔ�جرٔ�هتا وتفعيلها، مþال الرفع من 
قمية التعويض عن «ام الطلبة، بدينا قzل ما يقولوها لنا هام، سCيفطنا 

املرسوم عند وزارة املالية هاذي ٔ�كرث من Jام، ñرسيع وترية رصف التعويض 
دمة إاللزامEة، مسودة مرشوع اخلدمة الصحية الوطنية عن احلراس واخل

  .حىت �كون التوافق و¤قرتاح مبرشوع بديل
�ما فè خيص النقط اMٔخرى، كتRêاها هلم، قلنا فè خيص النقط اMٔخرى ٔ
العالقة، فٕان �ب احلوار سz9قى مف^وHا ~لنقاش والتدارس ٕاىل Hني ٕاجياد 

zا بfٔي مطالب معقوÎ ممكRة وميكن لها Hلول م^وافق Jلهيا، فقلنا هلم مرح 
  . تطبق Jىل ٔ�رض الواقع

اMٔسCبوع املايض تدrل السCيدات والسادة اMٔساتذة اQMٔالء Ìيعين دور 
وساطة وضامنة �ل¢سCبة لïٔطباء ا~يل اكنوا شافو السCيد الرئ9س، شافو� 
 واكنوا اج·Jات مع الطلبة، مع اNاrليني ومع املقميني ومع اMٔساتذة، فمت

االتفاق بني الطلبة والوزارتني، وزارة الص¸ة ووزارة التعلمي العايل واق^نع 
  . الطلبة ~لرجوع ٕاىل مدرQات لكية الطب

  . هاذ االتفاق فEه جوج نقط «مة ا~يل �رنكز Jلهيا
Jىل Jدم ) "..تنقرا االتفاق: (اك�ن النقطة اMٔوىل هاذ االتفاق ينص

، "ايل Jىل مسطرة املصادقةطرح مرشوع اخلدمة الصحية الوطنية احل
املرشوع احلايل يف صيغته احلايل، ما اك�ن ال .. احلايل، يعين احRا نلزتم ٔ�نه 

  .حسب، ما عرفت مRني تنجيبو هاذ اليش
2نيا، قلنا العمل Jىل ٕاجياد Hل بديل، وهذا كنا تناديو به ووقعنا Jليه 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2015201520152015 

7 

 )2015 نونرب 3( 1437 حمرم 20

  . سêمترب 28يوم 
حRا م^فقني Jلهيا معقوÎ، الرفع ٔ�ما النقط اMٔخرى فهcي نقط تقRية ا~يل ا

من قمية تعويضات املهام قلهتا، توسCيع ٔ�رضية التداريب إالس�شفائية ٕاىل 
�ٓخره، فهاذ اليش ٕاىل اك�ن، هاذ اليش ا~يل توصلنا ليه وâمتناو ٔ�نه �كون 

  .rري
  .شكرا لمك

        ::::السCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9س
        . . . . شكرا السCيد الوز�رشكرا السCيد الوز�رشكرا السCيد الوز�رشكرا السCيد الوز�ر

تباJا ملمثيل الفرق  اMٓن يف Hدود ما تبقى من رصيد، ٔ�عطي اللكمة
واnموJات احملرتمني ~لتفاJل والتعقEب Jىل جواب السCيد الوز�ر، ؤ�ول 

  .لكمة ~لفريق ¤سCتقاليل احملرتم

        ::::املس�شار السCيد عبد السالم ا~لباراملس�شار السCيد عبد السالم ا~لباراملس�شار السCيد عبد السالم ا~لباراملس�شار السCيد عبد السالم ا~لبار
        ....شكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9س
        السCيد�ن الوز�ر�ن،السCيد�ن الوز�ر�ن،السCيد�ن الوز�ر�ن،السCيد�ن الوز�ر�ن،

شكرا ٕال¾Hة هذه الفرصة، وبدوري واسCمتعت ٕ�معان لرد السCيد وز�ر 
يه ٔ�نين  ،عفوا السCيد الوز�ر ،وا©ي جعلين ٔ��ري سؤايل ٔ�و تعقEيبالص¸ة 

اليوم ٔ��رك ٔ�وال املبادرة الطيبة ا~يل ٔ�¾حت لنا �ش الطلبة يلتحقوا 
  .�ملؤسسات نتاعهم، Mٔهنا اكنت غتبقى ومصة Jار يف جzني املغاربة

واش ما ك�شوفوش السCيد الوز�ر، ٔ�ن قU التواصل هو ا~يل  ،و2نيا
لهذا احلال، Mٔننا ما ميك¢ش ¦سمحو لشخص ٔ�جRيب ٔ�و ٔ�فاكر دخUE وصلنا 

اجلو ا~يل مفروض �كون، احRا£ راه عند�  و�ش ٔ�هنا Jاد تلوث لنا صف
  .التقصري

مجيع  ،ٔ�� كنمتىن �ش هاد اليش نتفاداوه مسCتقzال مع مجيع املؤسسات
عنا من ما مس  £ ،املسؤولني، نبادر بتطويق املشلك وٕاجياد احلل الصائب

  .مشالك ومن اقرتاHات واليوم تقولون ٔ�هنا �ري حصي¸ة والواقع يشء �ٓخر
�ن �كون وزارة الص¸ة يف مسCتوى، ملا ال السCيد الوز�ر  ، ٔ�متىنفfٔمتىنٔ

ذ املشلك Jىل اجلهات، واجلهات يف ٕاطار اجلهوية أ�ننا ما حنيلوش ه
~يل طلق ا "ñيس تونغ ماو"املوسعة يه ا~يل �لكف rلينا من الفكرة د£ل 

 Uجرة وراه جتربة فاش�اMٔطباء ميشCيوو ~�واور ويع9شو مع الساكنة بدون ٔ
  .اكنت

  .ٕاذا حRا£ ت¢شوفوا اليوم ٔ�ننا نفاحتو يف ٕاطار اجلهوية املوسعة
  . هللا املوفق

        ::::رئ9سرئ9سرئ9سرئ9سالالالالالسCيد السCيد السCيد السCيد 
        ....شكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9س

شكرا، اللكمة اMٓن لفريق اMٔصاÎ واملعارصة يف ٕاطار     ،اâهتcى الوقت
 .عقEبالت 

        ::::املس�شار السCيد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار السCيد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار السCيد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار السCيد عبد العز�ز بنعزوز
        ....شكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9س
        ....شكرا السCيد الوز�رشكرا السCيد الوز�رشكرا السCيد الوز�رشكرا السCيد الوز�ر

تص¢ت مز£ن ~لسCيد الوز�ر، وفè يتعلق بfٔسCباب الزنول د£ل هاذ 
حRا مازال يف السCنة اMٔوىل د£ل الوالية ااملرشوع و�ن ليا حبال ٕاال 

لزنول، اخلصاص احلكومEة احلالية، يعين حىت اليوم Jاد �ن لنا ٔ�سCباب ا
ورثتوه، سوء التوزيع ورثتوه ٕا�الق املؤسسات الصحية ورثتوه، لك 

  .املشالك ا~يل Ìيتخبط فهيا القطاع الصحي ويه ال تعد وال حتىص ورثتوها
سCنوات  5اكن من املفروض �كون رؤية مشولية مRدجمة Jىل مدى 

�ٔ ا~يل يف معر احلكومة، اليوم Ìيجي السCيد الوز�ر تيقول Jىل ٔ�ن  Cباب س
  .الزنول

�قول Jىل ٔ�ن ٔ�سCباب الزنول الفعلية يه فشل احلكومة يف الوفاء ٔ ��ٔ
�اللزتامات د£لها، âMٔمك الزتممت يف �ر�جممك احلكويم والزتم^و يف واHد العدد 
د£ل املناسCبات \سد هذا اخلصاص ولو جزئيا، ال Jىل مسCتوى املوارد 

م Jىل هناية الوالية الêرشية وال Jىل مسCتوى التجهزيات، بقت لمك Jا
  .مل توفوا �لزتاما�مك :احلصيU ،احلكومEة

و©¨ جلfٔتو ٕاىل احللول ا~يل ت�zان لمك سهU، ا~يل فهيا ارجتال، وا~يل 
التعنيف والقمع، ارجتلتو يف اختاذ هذا إالجراء âMٔمك مل  ،مع اMٔسف ،فهيا

اربة ال�شارÌية، ولكن تعمتدوا املقاربة ال�شارÌية ا~يل ٔ�مصيمت ٔ�ذاننا من هاد املق
معليا لك إالجراءات واMٔسلوب د£ل تدبريمك ~لشfٔن العام بعيد لك البعد عن 

  .املقاربة ال�شارÌية

        ::::السCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9س
  .شكرا السCيد الرئ9س اâهتشكرا السCيد الرئ9س اâهتشكرا السCيد الرئ9س اâهتشكرا السCيد الرئ9س اâهتccccى الوقتى الوقتى الوقتى الوقت

 .اللكمة اMٓن لفريق العداÎ والتمنية يف ٕاطار التعقEب

        ::::املس�شار السCيد نEêل شCياملس�شار السCيد نEêل شCياملس�شار السCيد نEêل شCياملس�شار السCيد نEêل شCيخخخخيييي
        ....شكرا ~لسCيد الرئ9سشكرا ~لسCيد الرئ9سشكرا ~لسCيد الرئ9سشكرا ~لسCيد الرئ9س

 Cالس Cالس Cالس Cيد الوز�ر احملرتم،يد الوز�ر احملرتم،يد الوز�ر احملرتم،يد الوز�ر احملرتم،الس        
حنن يف فريق العداÎ والتمنية، نقدر Jاليا احلمكة واملسؤولية اليت 
تعاملت هبا احلكومة مع هذا امللف، نقدر كذ¨ Jاليا احلمكة اليت حتىل هبا 

  .قرارمه البارHة، �لرجوع ٕاىل صفوف اNراسة rالل الطلبة من
لفرصة Jىل مجموJة و�لتايل، نعترب ٔ�نه من rالل هذه احلمكة، فوتت ا

من اجلهات، مع اMٔسف الشديد، اليت اكنت تدفع يف اجتاه اسCتدامة هذا 
املشلك، ويف اجتاه دفع الطلبة ٕاىل سCنة بيضاء، يعرف امجليع ٔ�hرها السلبية، 

  .ال Jىل اجلامعة، وال Jىل ب��
2نيا، السCيد الوز�ر، ذÌرمت بfٔن هنا¨ حوايل سCبعني دوÎ اليت تعمتد 

ام، ٔ�� يف تقد�ري، ي¢zغي مواصU احلوار، وي¢zغي مواصU املقاربة هذا النظ
ال�شارÌية من ٔ�Qل ٕاجياد الصيغة املغربية املناسCبة لهذه اخلدمة الصحية 
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  .الوطنية
لن يعوز� يف املغرب، ٕاال اكنت سCبعني دوÎ تعمتد هذا النظام، لن 

لطلبة من àة، يعوز� ٔ�ن جند الصيغة املناسCبة اليت �راعي املطالب د£ل ا
واليت �راعي كذ¨، ي¢zغي ٔ�ن نقولها �اكمل الرصاHة، اخلصاص الكzري Mٔن 
يف واHد العدد د£ل املناطق القروية، وواHد العدد د£ل املناطق النائية، 

  .فè خيص املوارد الطبية، فè خيص التجهزيات الطبية
ا©ي ج�مت به هذا يقودين السCيد الوز�ر، ٕاىل الفكرة اrMٔرية، إالجراء 

يف ٕاطار هاذ اخلدمة الوطنية الصحية، يندرج يف ٕاطار ٔ�ولوية كربى 
~لحكومة، كام ذÌرمت، لتحقEق التوازن بني اجلهات واملناطق واMٔفراد من 

  .¤سCتفادة من اخلدمات
ندعومك السCيد الوز�ر، ٕاىل التعجيل هبذه إالجراءات، خصوصا ؤ�ن هاد 

، هام صندوق د£ل التضامن بني السCنة عرفت ٕاHداث صندوقني «امن
  .اجلهات، والصندوق د£ل دمع التمنية القروية والتمنية د£ل املناطق النائية

  .شكرا السCيد الرئ9س

        ::::السCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9س
        ....شكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9س

  .اâهتcى الوقت
اللكمة اMٓن ~لفريق احلريك احملرتم يف ٕاطار التعقEب، تفضل السCيد 

  .الرئ9س

        ::::ك السCباعيك السCباعيك السCباعيك السCباعياملس�شار السCيد مzار املس�شار السCيد مzار املس�شار السCيد مzار املس�شار السCيد مzار 
        ....شكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9س
        السCيد�ن الوز�ر�ن،السCيد�ن الوز�ر�ن،السCيد�ن الوز�ر�ن،السCيد�ن الوز�ر�ن،

�� بدوري، كنمثن ما Qاء يف اجلواب د£ل السCيد الوز�ر فè خيص ٔ
التfٔهيل د£ل العامل القروي �ملوارد الêرشية، Mٔن يف احلقEقة احRا مRني دrلنا 

ص ال حRا نتطلبو بتfٔهيل د£ل العامل القروي، ال فè خيالهاذ القzة احملرتمة، و 
  .مايش �ري الص¸ة، وٕامنا التعلمي، والتطب9ب، وواHد العدد د£ل املسائل

ولو دا� اخلدمة الصحية، اخلدمة الصحية ق، Mٔن كت..احRا معمك السCيد
، هاد اليش 97الوطنية، اكنوا تيكولوا بfٔن هاد اخلدمة إالجzارية توقفت يف 

  .تنعرفوه
لمك واجلواب د£لمك، بfٔن ولهذا، السCيد الوز�ر، ا~يل Qا يف الkم د£

، �ش ..هاذ اMٔطباء �ادي £rذو اMٔجرة د£هلم اكمU، واحRا معامك السCيد
  .هاذ الناس يلتحقوا �لعمل د£هلم، ويعمرو املناطق ا~يل يه فار�ة

راها واقفة، احRا  ،السCيد الوز�ر ،واHد العدد د£ل د£ل املسCتوصفات
ون فهيا ٔ��، ا~يل اكن واHد نعطيك �ري مþال Jىل امجلاJة ا~يل تنك

  .املسCتوصف ÌيÄدم واHد ربعة دامجلاJات
الطب9ب عطيتوه �ش مييش �مكل هذا من حقه، مييش �مكل 
¤خ^صاص د£لو، ولكن ماعوضتوهش هاذي عرشة دالشهور، هذا �ري، 

  .هذا �ري مþال
ولهذا السCيد الوز�ر، احRا مع اخلدمة د£ل الوطن، �ش �كونوا هاذ 

مواطنني حىت هام، و�كونوا وطنيني يف الص¸ة، خصهم خيدموا اMٔطباء 
  .الوطن د£هلم

واحRا معاك السCيد الوز�ر، �ش تعطهيم، تfٔهل هلم، حىت هاذوك 
  .املناطق ا~يل غميشCيوا هلم

راه ال يعقل �ش غنصيفط واHد الطب9ب ا~يل هو اك�ر يف واHد 
، ال ماء، ال ضوء، املنطقة، ونصيفطوه، نقول � سري سكن يف واHد اNوار

  .ال حىت يش HاQة
ولهذا، السCيد الوز�ر، حىت هاذوك املناطق ا~يل غتصيفطو هلم هاذ 
اMٔطباء، rاص �كونوا مؤهلني، الب¢Eة التحتية �كون، �كون واHد املناطق 

  .د£ل ا~يل غيع9شوا فهيا هاذ اMٔطباء، �كونوا مرشفني
 الkم د£ل واHد واحRا ا~يل تنطلبوا السCيد الوز�ر، Ìيف ما Qا يف

املس�شار سابقين، هاد يش خصنا نعطيوه ~لجهات، احRا تنطلبوا واHد 
اجلهة موسعة، Jالش هاذ اليش مEتفرقش Jىل اجلهات، ولك àة توزع 

  .هاذوك املسائل د£لها يف املسائل ا~يل يه خصها
مرتكزة �ري يف الر�ط ويف  Ì45%يف ما قلت السCيد الوز�ر �ن 

ء، هذا ما خيدمش لنا احRا يف املناطق د£لنا، د� املرىض د£ل اNار البيضا
�ٓسفي �ميشCيو ملراlش، تيقول هلم ما قzلينكومش السCيد الوز�ر، ما 

  .تيقzلهومش راه تريجعوا لنا املرىض د£ل �ٓسفي تيقول هلم رجعوا Mٓسفي

        ::::السCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9س
        ....شكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9س

  .اâهتcى الوقت
  .الوطين لïٔحرار، تفضل السCيد املس�شار اللكمة اMٓن لفريق التجمع

        ::::املس�شار السCيد حلسن ادعياملس�شار السCيد حلسن ادعياملس�شار السCيد حلسن ادعياملس�شار السCيد حلسن ادعي
        ....شكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9س

        السCيد الوز�ر،السCيد الوز�ر،السCيد الوز�ر،السCيد الوز�ر،
        ٕاخواين املس�شار�ن ؤ�خوايت املس�شارات،ٕاخواين املس�شار�ن ؤ�خوايت املس�شارات،ٕاخواين املس�شار�ن ؤ�خوايت املس�شارات،ٕاخواين املس�شار�ن ؤ�خوايت املس�شارات،

        السCيد الوز�ر احملرتم،السCيد الوز�ر احملرتم،السCيد الوز�ر احملرتم،السCيد الوز�ر احملرتم،
نعمل جEدا ٔ�ن . ¦شكرمك Jىل جوا�مك ونتفهم ٔ�سCباب âزول هذا السؤال

ين يتعلق بتحقEق مzدٔ� الغرض من هذا املرشوع هو ٕاجناح مرشوع وط
  .الص¸ة ~لجميع Jرب اسCهتداف الطبقة املهمشة

  السCيد الوز�ر احملرتم،
حنن مع اخلدمة الوطنية الصحية ول9س إالجzارية، حنن مع توصيل هذه 
اخلدمة الرضورية ٕاىل الساكنة املهمشة املتواQدة يف اجلبال واملناطق النائية 

  . واملهمشة والصحراوية
ماكنيات، وهننئمك كام هن� احلكومة اليت خصصت حنن مع توفري االٕ 
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مليار درمه  8مليار درمه من مزيانية وزارة الص¸ة، اليت انتقلت من  18.8
، واليت جتاوزت املعدل 2016مليار درمه يف مزيانية  13.8ٕاىل  2008سCنة 
  .اNويل

لكن، السCيد الوز�ر احملرتم، حنن ضد تعنيف الطلبة اMٔطباء والطبz9ات، 
من rرية ٔ�طر البالد والساهر�ن مسCتقzال Jىل حصة وسالمة  ومه

  . املواطنني
حنن كذ¨ ضد تغي9ب الطلبة اMٔطباء من احلوار، بل ٔ�صبح من 
الرضوري يف عهد اNسCتور اجلديد اع·د املقاربة ال�شارÌية يف ٕاقرار القوانني 

  . وهندسCهتا
اNاrليني ماد£ حنن كذ¨ مع توفري إالماكنيات املادية وحتفزي الطلبة 

  .~لقEام بfٔدوارمه، خصوصا ٔ�ولئك ا©�ن ØشCتغلون يف املناطق النائية
  السCيد الوز�ر احملرتم،

نعرفمك جEدا ٔ�âمك رQل حوار ؤ�âمك حققمت اليشء الكþري ~لقطاع مRذ 
توليمك هذه املهمة، كام ٔ�ننا نقدر إالÌراهات اليت تعوق تقدممك، فاكن فريقRا، 

ار، دامئا من داrل قzة الربملان يطالبمك بتوفري اMٔطر التجمع الوطين لïٔحر 
  . الطبية واäمتريضية، خصوصا �لعامل القروي

. مركز حصي اليوم مغلق بعدما مت جتهزيه وبناؤه 500نعرف ٔ�ن حوايل 
املطلوب اليوم، ال سواء من احلكومة يف خشص السCيد الوز�ر ٔ�و الطلبة 

  .هذا امللفاMٔطباء، ا~لجوء ٕاىل احلمكة يف تدبري 
يف هذا إالطار، ٔ�طلب من ٔ�بنائنا وبناتنا من هذه الرشحية وقف هذا 
إالرضاب واNخول ٕاىل اللكية وٕاىل املس�شفEات السCتكامل دراسCهتم، ملا فEه 

  ...rري مسCتقzل

        ::::السCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9س
        ....شكرا السCيد املس�شار احملرتمشكرا السCيد املس�شار احملرتمشكرا السCيد املس�شار احملرتمشكرا السCيد املس�شار احملرتم

  .اâهتcى الوقت
وقت القانوين د£لو، فريق ¤حتاد العام ملقاوالت املغرب اس�Rفذ ال

  .و©¨ ٔ�مر ؤ�عطي اللكمة ~لفريق ¤شرتايك احملرتم

        ::::املس�شار السCيد محمد Jلمياملس�شار السCيد محمد Jلمياملس�شار السCيد محمد Jلمياملس�شار السCيد محمد Jلمي
        ....شكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9س

        السCيد الوز�ر، السCيد الوز�ر، السCيد الوز�ر، السCيد الوز�ر، 
يف جوا�مك قzل قليل تطرقمت ٕاىل احلديث عن إالسرتاتيجية الوطنية 

  .~لهنوض �لقطاع
من  86ة السCيد الوز�ر احملرتم، ال خيفى Jلينا مجيعا ٔ�ن الصف¸

، 2012إالسرتاتيجية، ا~يل طلقهتا وزارة الص¸ة مبجيء هاته احلكومة يف 
�ش  2014/2015وJدمت الشعب املغريب بfٔن وزارة الص¸ة قادرة يف 

. مRصب مايل لïٔطباء واملمرضني 4900ختصص مRاصب مالية تصل ٕاىل 
طب9ب وممرض �ٕالضافة ٕاىل اMٔطر  5000غتقدرو ñشغلوا  2016يف 

  .الطبية
�عتقد، السCيد الوز�ر، �لك موضوعية، ٔ�ن احللول اليت ٔ�Jلنهتا احلكومة ٔ

 -يف اnال الطيب ال تعدو ٔ�ن �كون Hلول �رقEعية، احلكومة مل تف بوJدها 
و�لتايل ٔ�� تنقول �مس الفريق ¤شرتايك Jىل  - هذا واقع وهذا oم د£لمك 

�ن هناك ٔ�عطاب حقEقEةٔ .  
رتم، ي¢zغي مRاقشCته من الزاوية د£ل التfٔطري املشلك، السCيد الوز�ر احمل

والسCيد الوز�ر، ؤ�نمت ٔ�سCتاذ معيد  - الطيب، احRا ما نالحظ املوارد الêرشية 
 360اكنت  2005ها يه �ا اNار البيضاء Hدا الر�ط، يف  -اللكية 

، شكون ا~يل غيfٔطر لنا هاذ الطلبة؟ 230اك�ن  2015ٔ�سCتاذ، اليوم يف 
احلكومة، و��ة تفوت لك ية اليت �هترب مهنا هذه هذا هو معق إالشاكل 

يش ~لقطاع اخلاص، بدليل ٔ�ن حىت املسودة د£ل املرشوع، السCيد الوز�ر 
احملرتم، �ابت فهيا ٔ�ن الطلبة اMٔطباء د£ل القطاع اخلاص �ري مشمولني، 

  . rاصمك تقولوا لنا Jالش

        ::::السCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9س
        ....شكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9س

  . اâهتcى الوقت، �ٓسف
  .للكمة اMٓن لفريق ¤حتاد املغريب ~لشغلا

        ::::املس�شار السCيد عز ا�Nن زÌرياملس�شار السCيد عز ا�Nن زÌرياملس�شار السCيد عز ا�Nن زÌرياملس�شار السCيد عز ا�Nن زÌري
        ....شكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9س
        السCيد الوز�ر احملرتم،السCيد الوز�ر احملرتم،السCيد الوز�ر احملرتم،السCيد الوز�ر احملرتم،

        السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�شكرك السCيد الوز�ر Jىل التوضي¸ات اليت ٔ�دليمت هبا، ولكن âرى ٔ�âمك ٔ

  . نب احلقويقغفلمت Qانبا من الرد عن سؤالنا، ٔ�ال وهو اجلا
انطالقا من Ìون احلق يف الص¸ة هو ٔ�Hد احلقوق اMٔساسCية ~لمواطنني 
واملواطنات، واليت تنص Jلهيا خمتلف ال�رشيعات الوطنية واNولية، ويف 
مقدمهتا اNسCتور املغريب، ¦سCت¢^ج ٔ�ن هناك حقوق ٔ�خرى ينص Jلهيا 

السلمي  اNسCتور املغريب، متت مصادرهتا، ٔ�ال ويه احلق يف ¤ح^�اج
وحرية التعبري، وذ¨ من rالل التدrل العنيف ا©ي مت rالل الوقفات 
 Îهبم العادäفاع عن مطاNل اQ�¤ح^�اجEة السلمية ~لطلبة اMٔطباء من ٔ

  . واملرشوJة
ٕاننا يف فريق ¤حتاد املغريب ~لشغل نندد \شدة و¦س�Rكر ونعترب ما وقع 

ضوابط القانونية واrMٔالقEة rالل هذه اHMٔداث، ما هو ٕاال خرق سافر ~ل
NوÎ احلق والقانون، وي�Rاىف مع السCياسة الرمسية ~�وÎ، اليت تعمل Qاهدة 
Jىل اäهنوض بوضعية حقوق إال¦سان واحلر£ت العامة والفردية يف هذا الب� 

  . العز�ز
ٕان رؤية ¤حتاد املغريب ~لشغل من ٔ�Qل اäهنوض بقطاع الص¸ة 

ر، ومن احلكومة توفري الظروف املالمئة لتfٔهيل تتطلب مRمك، السCيد الوز�
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  :قطاع الص¸ة وذ¨

�وال، ٕ�طالق حوار اج·عي حقEقي يفيض ٕاىل نتاجئ �ريض مجيع  -ٔ
  اMٔطراف وهتدف ٕاىل ¤سCتقرار ¤ج·عي؛

ٕاننا يف فريق ¤حتاد املغريب ~لشغل ندعومك لتفعيل التوصية  ،كذ¨ -
~لص¸ة، اليت الزالت ح9zسة الصادرة عن املناظرة الوطنية الثانية 

الرفوف، واليت ختص ¤Jرتاف خبصوصية القطاع الصحي، 
  .�عتبارها املدrل الرئ9يس ~لهنوض هباذ القطاع احليوي واملنتج

        ::::السCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9س
        ....شكرا السCيد املس�شار احملرتمشكرا السCيد املس�شار احملرتمشكرا السCيد املس�شار احملرتمشكرا السCيد املس�شار احملرتم

  . اâهتcى الوقت
  .اللكمة اMٓن ~لفريق اNسCتوري اNميقراطي ¤ج·عي يف ٕاطار التعقEب

        ::::املس�شار السCيد محمد Jدالاملس�شار السCيد محمد Jدالاملس�شار السCيد محمد Jدالاملس�شار السCيد محمد Jدال
        ....شكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9س
        السCيد الوز�ر احملرتم،السCيد الوز�ر احملرتم،السCيد الوز�ر احملرتم،السCيد الوز�ر احملرتم،

بعد ¤سC·ع ٕاىل جوا�مك، السCيد الوز�ر احملرتم، Qات يف املسودة 
د£ل النقط Qد ٕاجيابية، ٔ�ولها التوزيع  4د£ل املرشوع ا~يل تقدم^وا به 

Eشغيل مجيع املس�شفñ ،يف فرص الشغل، اك�ساب التجربة Rات املتاك
  . واملسCتوصفات، هاذ اليش Qد ٕاجيايب

ولكن السؤال د£لنا، السCيد الوز�ر احملرتم، وهو تفادي ¤صطدامات 
، هللا "¤سCتقرار اNامئ"والسمل ¤ج·عي، وحنن عند� شعار وطين هو 

  . يدوموا Jلينا مجيع
بغيت نقول لمك، السCيد الوز�ر، هاذي ف�ة من الطلبة فقط، يعين يف 

  .  حEوي، تطالب حبقوقهاقطاع معني
ما �لمك، السCيد الوز�ر، ٕاىل ساكن العامل القروي يطالبون هنا �ٕالحلاح 
حول وضعيهتم احلالية، اخلصاص املهول يف املسCتوصفات واملس�شفEات يف 

  . املدن شCبه احلرضية
هنا نطالبمك، السCيد الوز�ر احملرتم، بوضع تصور شامل ووضع العامل 

Mٔوليات د£ل الرب�مج د£لمك، والسèC يف الرب�مج ا©ي القروي يف ٔ�ولوية ا
تfٔهيل "ٔ�ىت به QالÎ امل) محمد السادس، حفظه هللا، يف ما Øسمى ب 

  ". العامل القروي
  .شكرا السCيد الوز�ر

        ::::السCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9س
        ....شكرا السCيد املس�شار احملرتمشكرا السCيد املس�شار احملرتمشكرا السCيد املس�شار احملرتمشكرا السCيد املس�شار احملرتم

التعقEب، اللكمة اMٓن nموJة الكونفدرالية اNميقراطية ~لشغل يف ٕاطار 
 .تفضيل السCيدة املس�شارة

        

        ::::املس�شارة السCيدة رQاء الكساباملس�شارة السCيدة رQاء الكساباملس�شارة السCيدة رQاء الكساباملس�شارة السCيدة رQاء الكساب
        ....شكرا سCيدي الرئ9سشكرا سCيدي الرئ9سشكرا سCيدي الرئ9سشكرا سCيدي الرئ9س

        السCيد الوز�ر، السCيد الوز�ر، السCيد الوز�ر، السCيد الوز�ر، 
  .شكرا Jىل الرد Jىل سؤالنا ؤ�سCئU �يق املس�شار�ن احملرتمني

هل اكن من الرضوري ضياع لك هذا : السCيد الوز�ر، ٕاننا ن�ساءل
  سودة؟ الوقت ولك هذا احلراك ليك ترتاجعوا عن هذه امل 

  ..لقد Jرب� لمك مRذ البداية، كفرقاء اج·عيني يف القطاع، عن رفضنا

        ::::السCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9س
        ....شكرا السCيدة املس�شارة احملرتمةشكرا السCيدة املس�شارة احملرتمةشكرا السCيدة املس�شارة احملرتمةشكرا السCيدة املس�شارة احملرتمة

�ٓسف ��  .اâهتcى الوقت القانوين، ؤ
�ٓخر لكمة يف ٕاطار التعقEب nموJة العمل التقديم .  

هو ا~يل  اس�Rفذمت الوقت القانوين املتاح، هاذ اجلهاز ا~يل بني يدي
  .ÌيÄربين هباذ اليش هذا

  .. ال، هللا خيليمك، اشCتغلنا يف هذه
السCيد املس�شار احملرتم، نعطيك اللكمة، ٕاىل بغييت اللكمة، ٔ�� كنفذ ما 

باليت، هللا  –ميكن �كون يش عطب تقين . يرتاءى يل يف هذه الشاشة
لوا ميكن �كون يش عطب تقين، ٔ�� بغيت من السادة ا~يل ك9شCتغ -خيليك 

لهيه يف اخلفاء، يتfٔكدوا من هاذ املسÎٔf هاذي، ويف انتظار ذ¨، ٔ�عطي 
  .اللكمة nموJة العمل التقديم

  . شوف لنا الوقت، هللا خيليك، شوف لنا الوقت
  .، تفضل اليس دعيدJة23عندك جوج دقايق و

        ::::املس�شار السCيد محمد دعيدJةاملس�شار السCيد محمد دعيدJةاملس�شار السCيد محمد دعيدJةاملس�شار السCيد محمد دعيدJة
        ....شكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9س

        السCيد الوز�ر، السCيد الوز�ر، السCيد الوز�ر، السCيد الوز�ر، 
ب د£لمك، Ìيبان بfٔنه نظام اخلدمة الصحية الوطنية من rالل اجلوا

�صبح يف rرب اكن، لسêب \سCيط، معر احلكومة السCيايس بقى فEه سCنة، ٔ
  .   واMٓن £اله كن�Rاقشو وكنتذاÌرو وغن�شاوفو

ولكن ٔ�قول، ما ذنب ٔ�ولئك املواطنات واملواطنني يف Hد Ìورت، مجعة 
ما ذâهبم؟ من حقمك ومن حق حسمي، يف جzال موالي ٕا�راهمي، يف ٔ�ور�اك؟ 

 Îهبا العادäتجيبوا ملطاCسñ ن�ٔ ،Uليمك وخمتلف الف�ات املناضJ الطلبة
  .واملرشوJة، ولكن من حق املغاربة ٔ�ن يتوفروا Jىل اخلدمة الصحية

املغرب حيتل اليوم مراتب دنيا Jىل مسCتوى التمنية الêرشية، عند� دا� 
  . لص¸ةالتعلمي وا: لعاملني اثنني 130املرتبة 

احلقوق تقابلها الواجzات، اNميقراطية ال قمية لها بدون : ©¨، ٔ�قول
 tي�الوطنية، ©¨ جيب ٔ�ن �كون امجليع وطين خيدم الوطن، خيدم املغاربة ٔ

  .ُوQدوا ؤ�يt اكنوا
نظام نتاع : و©¨ من مضن ¤قرتاHات اليت ميكن بلورهتا يف املسCتقzل
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ملسCتوى اجلهوي اMٓن، �ش ٔ�بناء املناطق املبار£ت جيب ٔ�ن �كون Jىل ا
  . اك�ن النعرة، �يق النعرة القzلية، ميشCيوا خيدموا املناطق د£هلم

من حقهم .. Mٔنه من حق املواطنات واملواطنني Jلينا ٔ�ن ØسCتجيب
Jلينا ٔ�ن نوفر هلم اخلدمة الصحية ومبعايري اجلودة ا~يل ما اكينة حىت اMٓن 

ن الغالف املايل موجود، املعضU عند� يف اMٓ . حىت يف املدينة لïٔسف
  .املوارد الêرشية، هذه املوارد الêرشية اليوم جيب ٔ�ن ختدم الوطن واملواطنني

        ::::السCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9سالسCيد الرئ9س
        ....شكرا ~لسCيد املس�شار احملرتمشكرا ~لسCيد املس�شار احملرتمشكرا ~لسCيد املس�شار احملرتمشكرا ~لسCيد املس�شار احملرتم

  .اâهتcى الوقت
ؤ�� مد�ن ~لسCيدة املس�شارة �عتذار Jىل العطب التقين، عندك �ل·م 

  .2نية، تفضيل 13دقايق و 2والكامل 

        ::::املس�شارة السCيدة رQاء الكساباملس�شارة السCيدة رQاء الكساباملس�شارة السCيدة رQاء الكساباملس�شارة السCيدة رQاء الكساب
        ....شكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9سشكرا السCيد الرئ9س

ٕاذن قلت بfٔن، هل كنا يف HاQة ٕاىل لك هذا احلراك ولك هذا ضياع 
الوقت �ل¢سCبة ~لطلبة واMٔساتذة يف لكية الطب ليك نرتاجع Jىل مسودة 
هذا املرشوع؟ وقد كنا Jرب� كفرقاء اج·عيني يف القطاع Jىل رفضنا يف 

رسلت ٕاىل وزار�مكمذ v�  . Ìرة 
اMٓن هذا يدل Jىل ٔ�ن هذا املرشوع ال يندرج يف ٕاطار رؤية مشولية 
ٕالشاكلية الص¸ة �ملغرب، بل ٕانه يعكس اسCمترار وزار�مك يف مقار�هتا 
الرتقEعية والتجزيEwة، وما وقع هو مfٓل لك القرارات واملشاريع اليت ال يمت 

  . غهتإارشاك لك املعنيني والفاJلني قzل صيا
يف هذا إالطار، ٕاJرتف السCيد الوز�ر بfٔن هناك بعث هؤالء اخلرجيني 
ٕاىل املناطق النائية سCُيمكهنم من اك�ساب اخلربة، وهذا دليل Jىل ٔ�ن هذه 
املناطق النائية اكنت سCتكون ُحقول جتارب لïٔسف، وحصة املواطنني يف 

  . لوزارةت) اMٔماÌن ل9ست «مة ٕاىل اNرQة اليت اكنت ñَُسوق لها ا
مث مبا ٔ�ن Nينا هذا اخلصاص �Jرتاف الوز�ر، فلامذا ال نوظف هؤالء 
الطلبة، خصوصا ؤ�هنم مل �رفضوا مرشوع اخلدمة إالجzارية واخلدمة يف 
املناطق النائية، بل رفضوا ٔ�ن يمت اسCتغالهلم ٔ�داة خلصخصة ٔ�و خوصصة 

  هذا القطاع؟
  . صارمه يف معركهتم هاتهٕاذن من هذا املنرب ٔ�حيي الطلبة ؤ�هنهئم �نت

يف نفس السCياق، ماذا سCتفعلون يف امللف املطليب لïٔطباء املقميون 
بتعويضهم عن احلراسة  2007واNاrليون ا©ي مل يربح ماكنه وحىت اتفاق 

  وإاللزامEة، مل يطبق ٕاىل Hد الساJة؟ 
�ل¢سCبة لبايق  2011مث ماذا سCتفعلون يف مضامني اتفاق يوليوز 

صحية وجتميدمك ~لحوار مRذ سCنة مع الفرقاء ¤ج·عيني، ؤ�نمت الشغيU ال 
تعلمون بfٔن لك الفرقاء ٔ�و Jىل اMٔقل Hلفاء الكRفدرالية مه ØسCتعدون 

  ؟..خلوض 

        ::::رئ9سرئ9سرئ9سرئ9سالالالالالسCيد السCيد السCيد السCيد 
        ....شكرا السCيدة املس�شارةشكرا السCيدة املس�شارةشكرا السCيدة املس�شارةشكرا السCيدة املس�شارة

  . اâهتcى الوقت
 .السCيد الوز�ر احملرتم، اللكمة لمك اMٓن ~لتعقEب Jىل التعقEبات

        ::::ز�ر الص¸ةز�ر الص¸ةز�ر الص¸ةز�ر الص¸ةالسCيد و السCيد و السCيد و السCيد و 
        ....شكرا السCيد الرئ9س احملرتمشكرا السCيد الرئ9س احملرتمشكرا السCيد الرئ9س احملرتمشكرا السCيد الرئ9س احملرتم

�وال ت¢شكرمك، السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني Jىل تدrال�مك، ٔ
  .Jىل انتقادا�مك، Jىل اقرتاHا�مك، مفرحzا ؤ�لف مرحzا

ولََيّين، �ادي ñسمحوا يل حىت ٔ�� �ادي ندوي معمك بقليب، Mٔن ميل 
املواطن Øسمع يش HاQة ت¢سمع يش HاQة ما خنلهياش، Mٔن ما خصناش 

  . مايش يه هاذيك
" ماذا تفعلون يف اتفاقEة يوليوز؟"ميل ت¢سمع فهاذ اnلس املوقر، 

  Jالش احلوار؟" ماذا ٔ�نمت فاJلون يف هاذي؟"
�ري ٔ�ذÌرمك ٔ�� ما بغي�ش نقولها قzيU، دا� �ادي نقولها، ٔ�ن �ري هاذ 

ع الفرقاء االتفاق مþال، �ري هاذ مسودة مرشوع، سCيفطناها مجلي
، وليين �ادي نبقى ¦سCيفط لمك Mٔن (CGM4)¤ج·عيني، ؤ�عتذر ل 

اعتذار، سCيفطناها هلم وما سCيفطو لنا ولو جواب واHد، ولو .. هاذي 
  . سطر

ما تنفهمش ميل ت�سCيفط هلم هاذي شهر�ن ما تي�اوبوlش وتنجيو يف 
لنا ونقولو  الربملان ماذا ٔ�نمت فاJلون؟ ما حنن فاJلون فاJلون معمك، سCيفطو

  . ليمك ون�Rاقشو
2نيا، ما خصناش ¦سمعوا Jاود 2ين ٔ�رقام، اNار البيضاء ٔ�� كنت معيد 

�سCتاذ، �ري �ش âكونو واحضني، اك�ن  260سCنة، ما فهياش  12د£لها ٔ
�سCتاذ ا~يل فهيا 300ٔ�كرث من ٔ .  

النقطة الثالثة، احRا مايش، املس�شار�ن احملرتمني، مشالك الوزارة 
ا، ما قلناش احRا ورثناها، ما معر� قلناها، وما معري نقول هاذ ورثناه

اليش، مجيع الوزارات السابقة قامت مبجهود جzار، لك وز�ر وال وز�رة وال 
الناس ا~يل تيÄدموا، لك واHد عندو واHد ¤جتاه، وليين ما ميك¢ش ¨ 

اها، تقول يل يش HاQة ٔ�� ما قلهتاش، Jاد تتجي تتقول هاذ املشالك ورثن
ما ورثناهاش، امسح يل حىت احRا مسؤولني، احRا �س مسؤولني، وrا 

  ... اكن ا~يل اكن قzل مين تتجي تتاrذ املسؤولية تتحملها ٕاىل �ٓخر
ا~يل بغيت نقول ٔ�rريا، ٕاىل امسحتوا ليا، فا~يل بغيت نذÌر ٔ�نه احRا£ 
Ìوزارة مايش م�شCب{ني بواHد املرشوع، مايش م�شCب{ني بواHد الصيغة 

£ل مرشوع، احRا م�شCب{ني بواHد احلاQة، م�شCب{ني معمك rاصنا نلقاو د
  . Hلول �جعة لهاذ املناطق النائية

عيR9ا من اجلواب الشفوي، البعض تيجي عندي تيقول قليت، ٔ�سCيدي 

                                                 
4 Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
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 ،Îلول معقوH و، خصناRا مR9نت صايف الشفوي عي�قليت وقليت ٔ�نت، دا� ٔ
�شCنو هو؟ تي¸د  (un mérite)و بعدا هاذ املسودة وال هاذ النقاش عندٔ

الغبار Jىل النقاش احلقEقي ا~يل خصو يوقع، النقاش احلقEقي Jالش خصنا 
Ìيفاش نطورو الب¢Eات التحتية د£ل العامل القروي ا~يل فهيا الص¸ة، ا~يل فهيا 

  .املدارس، ا~يل فهيا القRاطر، ا~يل فهيا املاء، هذا هو النقاش احلقEقي
رت9ش، فfٔ� �لك رصاHة هاذ النقاش ما فهمتوش، ٔ�ما النقاش دريت ما د

احRاييا �ادي منشCيوا يف هذا ¤جتاه، ٔ�شCنو يه اNميقراطية؟ يه إالنصات 
امسع ليا ¦سمع ليك، âك^ب ليك Qاوبين، مايش جتي ñسخسخين هنا ؤ�نت 
ما Qاوبت9R9ش هاذي شهر�ن، فكرة ضد فكرة، ٕاسرتاتيجية ضد 

�نت ما تت�او\ش، �غي �ري ٕاسرتاتيجية، حىت نوصلو ليش HاQةٔ ،
  ال�سخسCيخ، حىت هذاك ساهل، ساهل جتي وتبقى امسيتو، هذاك ساهل 

  .حىت احRا ساهلني
�rريا، ا~يل غنقول لمك، ٔ�حيي الطلبة، ٔ�� نقول ¨ �لك اJزتاز، هذا راه ٔ
ما فهيش �الب وال مغلوب، هاذوك راه وليداتنا، واالتفاق ا~يل اتفقRا معهم 

  .موه، و�ادي نعملو Jىل اجلرٔ�ة د£لو والتفعيل د£لوغنطبقوه، وغن¸رت 
  .والسالم Jليمك

  .وشكرا

        ::::الرئ9سالرئ9سالرئ9سالرئ9سالسCيد السCيد السCيد السCيد 
        ....شكرا ~لسCيد الوز�ر احملرتمشكرا ~لسCيد الوز�ر احملرتمشكرا ~لسCيد الوز�ر احملرتمشكرا ~لسCيد الوز�ر احملرتم

الشكر كذ¨ ~لسCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، Jىل هذا 
  .احلوار املمثر

    ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


