
 2011201120112011    بريلبريلبريلبريلدورة أدورة أدورة أدورة أ    ––––داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين مممم

1 

 )2011 ماي 25( 1432 ى اآلخرةجامد 21

        888875757575حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2011 ماي 25  (1432 ةاآلخر جامدى  21 األربعاء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساDرئيس  ،اAكتور محمد السـيخ بيد هللاملستشار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
واAقيقة  الثالثةة، ابتداء من الساعة دقيق وأربعة عرش ةساع: التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت

  .الواحدة والثالثني بعد الزوال
  :اAراسة والتصويت عىل النصني الترشيعيني التاليني ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

يتعلق bملعاجلة املعلوماتية لضبط اللواحئ  15.11مرشوع قانون رمق  -
 ؛iنتخابية العامة بعد مراجعهتا بصفة اسـتثنائية

يتعلق bملنظومة الصحية وبعرض  34.09إطار رمق  مرشوع قانون  -
  .العالجات

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

        ::::املستشار اAكتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس اDلساملستشار اAكتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس اDلساملستشار اAكتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس اDلساملستشار اAكتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس اDلس
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيدتني املستشارتني احملرتمتني،
  السادة املستشارون،
  السـيد الوزير احملرتم،

Dلس هذه اجللسة ل{راسة والتصويت عىل مرشوع القوانني خيصص ا
  :التالية

يتعلق bملعاجلة املعلوماتية لضبط اللواحئ  15.11أوال، مرشوع قانون رمق 
iنتخابية العامة بعد مراجعهتا بصفة اسـتثنائية، احملال عىل جملسـنا من 

  جملس النواب؛
ظومة الصحية وبعرض يتعلق bملن �34.09نيا، مرشوع قانون إطار رمق 

  .العالجات، احملال عىل جملس املستشارين من جملس النواب
  :وقد اتفقت اليوم ندوة الرؤساء عىل احلصص التالية

  دقائق؛ 10األغلبية  -
  دقائق؛ 10املعارضة  -
  دقائق؛ 10الفريق الفيدرايل  -
  .دقائق 5مث اDموعات  -

نون رمق ونسـهتل هذه اجللسة Abراسة والتصويت عىل مرشوع القا
يتعلق bملعاجلة املعلوماتية لضبط اللواحئ iنتخابية العامة بعد  15.11

مراجعهتا بصفة اسـتثنائية، وأعطي اآلن اللكمة للحكومة املوقرة لتقدمي 
  .املرشوع

  .اللكمة للسـيد الوزير احملرتم

        

        ::::وزير اAاخليةوزير اAاخليةوزير اAاخليةوزير اAاخلية    ،،،،السـيد الطيب الرشقاويالسـيد الطيب الرشقاويالسـيد الطيب الرشقاويالسـيد الطيب الرشقاوي
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  .لرمحن الرحميبسم هللا ا
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،
املتعلق bملعاجلة املعلوماتية  15.11قبل تقدمي مرشوع القانون رمق 

لضبط اللواحئ iنتخابية العامة بعد مراجعهتا بكيفية اسـتثنائية، املعروض 
bلشكر للسـيدات عىل أنظار جملسمك املوقر، أود يف البداية أن أتقدم 

والسادة املستشارين أعضاء جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان عىل 
مسامههتم القمية يف دراسة ومناقشة مرشوع القانون املذكور، خالل 
iج£ع ا¢ي خصصته اللجنة لهذه الغاية، كام أغتمن هذه املناسـبة ألنوه 

املستشارين  bلتدخالت واملواقف اليت عربت عهنا السـيدة والسادة
  .احملرتمني، وbألفاكر املمتزية اليت أغنوا هبا النقاش خالل دراسة املرشوع

إن مرشوع القانون املعروض عىل أنظارمك اليوم، يندرج يف إطار اختاذ 
التدابري المتهيدية الالزمة لتنظمي iسـتحقاقات املقب²، اليت أسس لها 

هللا وأيده، املوجه لألمة  خطاب صاحب اجلال¸ امل· محمد السادس نرصه
، خاصة ف½ يتعلق مهنا بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية 2011مارس  9بتارخي 

  . لتكون جاهزة لهذا املوعد التارخيي
وهيدف مرشوع القانون إىل إخضاع اللواحئ iنتخابية العامة لعملية 

فيهتا ضبط بعد معاجلهتا بواسطة احلاسوب وتفعيل الضامÁت الترشيعية لتص 
من لك اختالالت قد تشوهبا، مما سـيحقق قمية إضافية يف جمال ضبط 

ة الناخبة الوطنية املدعوة للمشاركة يف iسـتفتاء اAسـتوري املقبل، أالهي
وذÇ يف احرتام Æم ملبدأ تدرج املراحل ا¢ي أقرته مدونة iنتخاbت يف 

  .هذا الباب
لقانون ال يعترب جزء من ويف هذا اإلطار، ينبغي التوضيح أن مرشوع ا

معلية املراجعة iسـتثنائية اجلارية، وإمنا هيم معلية مسـتق² بذاهتا، تنص 
علهيا مدونة iنتخاbت وأفردت لها إطارا ترشيعيا خاصا هبا وآجاال حمددة 
Ðتلف مراحل تنفيذها، مع إسـناد حتديد توارخي هذه العمي² لقرار يتخذه 

  .وزير اAاخلية

  ئيس احملرتم،السـيد الر 
  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،

إن تنظمي هذه العملية وفق اجلدو¸ الزمنية املقررة يف مدونة 
iنتخاbت، ال يسـتدعي اسـتصدار نص قانوين لهذه الغاية، غري أن اإلكراه 
الزمين املطروح بشأن املراحل املوالية لعملية إعداد الهيأة الناخبة الوطنية، 

دا لالسـتفتاء اAسـتوري يف أحسن الظروف هو ا¢ي برر اللجوء اسـتعدا
إىل نص ترشيعي خاص، ميكن من مراجعة بعض اآلجال بغرض التقليص 

  .مهنا
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واعتبارا ¢Ç، ينص مرشوع القانون عىل إجراء معلية املعاجلة 
املعلوماتية لضبط اللواحئ iنتخابية طبقا ألحاكم مدونة iنتخاbت، سواء 

علق bج£ع اللجان اإلدارية أو جلان الفصل، أو ف½ يتعلق بعرض ف½ يت
ذ اجلداول التعديلية املؤقتة والهنائية مع إدراج مقتضيات اسـتثنائية، تأخ

  .بعني iعتبار اإلكراه الزمين
ولتنفيذ هذه العمي² سيمت يف املرح² األوىل إخضاع التسجيالت احلالية 

مت إجنازاها مبناسـبة املراجعة iسـتثنائية إىل وكذا التسجيالت اجلديدة اليت 
معاجلة معلوماتية شام² بواسطة النظام املعلومايت املركزي بوزارة اAاخلية 
لرصد احلاالت املتعلقة bلتسجيالت املتكررة أو التسجيالت غري القانونية 
يف حا¸ وجودها أو األخطاء املادية الرصفة، وسيمت يف مرح² �نية عرض 

احلاالت عىل اللجان اإلدارية قصد دراسـهتا واختاذ القرار الالزم يف  هذه
شأهنا، وذÇ طبقا للكيفيات واملسطرة املقررة يف مدونة iنتخاbت يف 

  .هذا الباب
ويف اخلتام، أود التأكيد عىل أن الغاية من هذه العملية تمتثل bألساس 

ناخبة الوطنية وضامن يف الرغبة اليت حتذوÁ مجيعا خبصوص ضبط الهيئة ال 
  .سالمة اللواحئ iنتخابية العامة اسـتعدادا لالسـتحقاقات املقب²

  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير احملرتم، اللكمة اآلن ملقرر اللجنة أو السـيد 

  .الرئيس
احملرتم السـيد محمد أفتح اآلن bب املناقشة، وأعطي اللكمة للمستشار 

  .األنصاري عن فرق األغلبية، فليتفضل مشكورا

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الوزير،
  السـيدÆن املستشارÆن،

  الزمالء املستشارين احملرتمني،
أترشف بإمس فرق األغلبية bملسامهة يف مناقشة مرشوع القانون رمق 

bملعاجلة املعلوماتية لضبط اللواحئ iنتخابية العامة وذÇ  املتعلق 15.11
  .بعد مراجعهتا بصفة اسـتثنائية

وبداية، امسحوا يل أن أتقدم جبزيل التشكرات للسـيد وزير اAاخلية 
عىل العرض ا¢ي تفضل بتقدميه أمام اللجنة اÐتصة حول املرشوع املذكور 

حراك سـيايس، وذÇ يف إطار وربطه بصفة أساسـية مبا تعرفه بالدÁ من 
اإلصالحات اAسـتورية والسـياسـية املرتقبة، وخاصة بعد اخلطاب املليك 

  . 2011مارس  09السايم ل 
كام ال يفوتين كذÇ أن أنوه bملناسـبة مبا تقوم به وزارة اAاخلية وأطرها 
من جمهودات جبارة خبصوص تدبري املرح² وتدليل الصعاب يف إطار 

ار املكثف مع مجيع الفعاليات السـياسـية والنقابية واDمتع التشاور واحلو 
املدين، وذÇ قصد اAفع بعج² اإلصالح، وذÇ دون إغفال اإلشادة 
كذÇ من طرفنا bلنتاجئ األولية احملصل علهيا يف إطار التسجيل يف اللواحئ 
iنتخابية، وما تعرفه حاليا من إقبال واخنراط لفئات الشـباب عىل 

من مجموع املسجلني ا¢ين تقل  %65، ا¢ي يشلك ما يقارب اخلصوص
سـنة بصفة أساسـية، ويف املناطق الصحراوية العزيزة علينا  35أعامرمه عن 
  .بصفة خاصة

  السـيد الرئيس،
إن املرشوع املعروض أمام أنظار جملسـنا املوقر اليوم، يروم اسـتكامل 

اليت تشلك أرضية صلبة  اجلوانب القانونية املرتبطة bللواحئ iنتخابية،
وقبل ذi Çسـتفتاء  وöمة وإسرتاتيجية لنجاح العملية iنتخابية برمهتا،

من خالل احلرص عىل إصالح iختالالت التقنية bلطرق اإللكرتونية، 
  .وذÇ دعام ملسار حتقيق اAميقراطية احلقيقية املبنية عىل الزناهة والشفافية

ناسـبة كذÇ، لنؤكد عىل رضورة الترسيع وإننا يف فرق األغلبية، وbمل 
بتقدمي مشاريع القوانني املرتبطة bإلصالحات السـياسـية، وذÇ انطالقا من 
اجلوهر وروح اAسـتور املرتقب قصد هتييء األجواء السـياسـية Aخول 

 -إن شاء هللا-غامر iسـتحقاقات املقب²، اليت نمتىن صادقني أن تكون 
ة لك البعد وحمصنة من مجيع iختالالت حرة، شفافة ونزهية وبعيد

والترصفات املشينة واملاسة بقمي اAميقراطية، اكسـتعامل املال احلرام وتدخل 
 Çبعض اجلهات النافذة من أجل حتريف اإلصالح عن مساره، عن ذ
املسار ا¢ي ترتضيه بالÁ، وذÇ تدع½ ملا رامكته بالدÁ من ماكسب، 

ساسـية واسـتعجالية توضيح اجلدو¸ الزمنية اليشء ا¢ي يسـتلزم بصفة أ
املرتقبة لالسـتحقاقات iنتخابية املقب²، مع ما يقتضيه ذÇ من حتيني 
ملدونة iنتخاbت وإعادة النظر يف اللواحئ iنتخابية bع£د البطاقة الوطنية 
كوسـي² وحيدة وفريدة للتصويت واحلسم يف التقطيع iنتخايب ومنط 

  .يتالءم واملرحi ²قرتاع مبا

  السـيد الرئيس،
إن أمهية مرشوع القانون عىل ق² مواده، وا¢ي حنن بصدد مناقشـته، 
تمكن يف احلرص عىل تزني� بصورة تساير املنطلقات واألهداف اليت دفعت 
إىل سـنه، وذÇ من خالل السهر من طرف اكفة املصاحل اÐتصة عىل 

تدابري وإجراءات تتسم bملرونة التطبيق السلمي ملقتضياته عن طريق سن 
والفعالية يف آن واحد، نظرا لتقليص اآلجال احملددة ف½ يتعلق خاصة بتبليغ 
قرارات اللجان اإلدارية، وتقدمي الشاكوى بعد إصدار اجلداول التعديلية 
املؤقتة والهنائية، bإلضافة إىل خلق آلية للتواصل مع اجلهات القضائية من 

تبليغ األحاكم القضائية عند iقتضاء وترتيب اآل�ر أجل ترسيع وترية 
القانونية الناجتة عهنا Aى اجلهات اÐتصة، مع العمل عىل تفعيل مقتضيات 

خبصوص توجيه مصاحل احلا¸ املدنية للجامعات اليت وقعت فهيا  21املادة 
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جامعة الوفاة نسخة من شهادة الوفاة مبجرد حتريرها إىل رئيس اللجنة اإلدارية لل
 Aإىل رئيس اللجنة اإلدارية للجامعة اليت و Çاليت اكن يقمي فهيا املتوىف، وكذ

  .الوقت فهيا بقصد التشطيب عليه من الالحئة iنتخابية املقيد فهيا وكسب

  السـيد الرئيس احملرتم،
إننا نؤكد أن بالدÁ مقب² عىل مرح² هامة وأساسـية، تتطلب تضافر 

لني محلاية املكتسـبات اليت حققناها وأن يتعبأ لك اجلهود أكرث للك الفاع
اAميقراطيني الصادقني واملؤمنني حقا وليس زيفا bإلصالح إلجناح املرشوع 
اAميقراطي لبالدÁ الزنيه والشفاف، وا¢ي سـميكن أمتنا من كسب رهاÁت 

ات اAميقراطية والتمنية احلقيقية واحلاكمة التدبريية للمسؤولية وإفراز الكفاء
املتجددة، وترسـيخ الروح الوطنية العميقة للحفاظ عىل مقومات iسـتقرار 
يف هذا الوطن العزيز حتت القيادة الرشـيدة جلال¸ امل· محمد السادس 
نرصه هللا، معربني bملناسـبة يف فرق األغلبية عن جتاوبنا مع املرشوع 

  .املذكور والتصويت عليه bإلجياب
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
اللكمة اآلن ألحد مستشاري فرق املعارضة، األسـتاذ حكمي . شكرا
  .بنشامش

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيد الوزير احملرتم،

  السـيدÆن والسادة املستشارين احملرتمني،
يرشفين bمس فريق األصا¸ واملعارصة أن أتدخل يف إطار مناقشة 

ن ا¢ي نهتيأ للتصويت عليه، واملتعلق bملعاجلة املعلوماتية مرشوع القانو
  .لضبط اللواحئ iنتخابية العامة بعد مراجعهتا بصفة اسـتثنائية

من املعلوم أن هذا املرشوع يأيت يف إطار اختاذ التدابري المتهيدية 
الالزمة وإعداد الهيئة الناخبة لتنظمي iستشارة iسـتفتائية عىل مرشوع 

ور اجلديد، ا¢ي تهتيأ بالدÁ لتدشيهنا لولوج مسـتوى أرىق من اAسـت
 العزيز، واليت تتطلب، للقطع مع سلبيات {اAميقراطية اليت نبنهيا يف هذا الب

املايض وتوفري الظروف السـياسـية، اخنراط امجليع يف دينامية اإلصالح بلك 
  .ميقراطيامسؤولية وترسيعه حىت يكون املغرب يف مصاف اAول املتقدمة د

وإذا اكن هذا املرشوع قانون يندرج يف إطار متكني السلطات اÐتصة 
من تنقيح اللواحئ iنتخابية واسـتدراك األخطاء املادية اليت قد تشوهبا، 
واستبعاد حاالت التسجيل املزدوج أو غري القانوين، فإننا يف فريق األصا¸ 

وحساسـية اللحظة السـياسـية واملعارصة، واستنادا إىل وعينا وإدراكنا Aقة 
اليت جتتازها بالدÁ، وما يرتبط هبا من انتظارات وآمال يف مغرب دميقراطي 
حدايث، نعترب رمبا أن حتديد يوم واحد لتبليغ القرارات الصادرة عن اللجان 
اإلدارية إىل املعنيني bألمر، bإلضافة إىل ختصيص أجل يوم واحد لتقدمي 

اإلدارية من طرف املعنيني bألمر، رمبا قد شاكوى ضد قرارات اللجان 
يكون فيه يشء من الترسع ال يربره الضغط الزمين ألن جاهزية الهيئة 
الناخبة تتطلب توفري الظروف والرشوط املالمئة، وهو ما يدعوÁ إىل إ�رة 
بعض اÐاوف، اليت نرجو عىل لك حال أال تكون يف حملها، حول لك ما 

الرهاÁت املعقودة عىل املرح² املقب²، ويه bلتأكيد من شأنه أن يؤثر عىل 
مرح² سـتكون حامسة يف Æرخي بالدÁ املعارص، ويه املرح² اليت تسـتدعي 
اع£د منظور جديد ومغاير، ينطلق من ترسانة تشجيعية تعطي للعمليات 
iنتخابية لك مصداقيهتا وتضمن خمتلف واكمل مقومات سالمهتا ونزاههتا 

  .ع مع لك ما شاب هذه العملية يف مراحل سابقةمبا يقط
يف هذا الصدد، ومن أجل مواكبة اAينامية السـياسـية غري املسـبوقة 
اليت تعيشها بالدÁ، وهبدف ترسيع األعامل المتهيدية واإلجراءات املصاحبة 
وإعداد الهيئة الناخبة إلجناح هذا iسـتحقاق التارخيي واملصريي، فإننا يف 

 واملعارصة نود أن نثري مرة أخرى، مرة �لثة وعارشة، iنتباه فريق األصا¸
إىل خطورة ما أصبحنا نعاينه منذ فرتة من مؤرشات انزالقات، تنطوي 
عىل قدر من اخلطورة، ونود أن حنذر من مغبة الركوب عىل التطلعات 
املرشوعة لشـبابنا، وحماو¸ البعض ممن بدأ اآلن يكشف عن و�ه احلقيقي 

عن أجندته احلقيقية من حماولهتم الركوب والتوظيف السـياسوي ويكشف 
  .وiنتخايب

ونود هبذه املناسـبة أن نشدد عىل رضورة حتمل امجليع ملسؤوليته 
التارخيية يف هذا املنعطف احلامس، ونعتقد بأن الوقت قد أصبح اآلن، حان 
اآلن أكرث من أي وقت مىض، ليك يتحمل امجليع مسؤوليته، وليك نكف 
عن هذه iزدواجية الغريبة، ونمتىن أن يدرك امجليع بأن هذه املرح² اليت 
تهتيأ بالدÁ الرتيادها حتت القيادة النرية لصاحب اجلال¸، تتطلب وضوح 
الرؤية، وتتطلب كذÇ الكف عن ازدواجية اخلطاب، وعن النفاق 
السـيايس، فال يعقل أن تكون بالدÁ تعيش منذ فرتة عىل إيقاع حراك 
سـيايس وجممتعي يمت التعبري فيه عن مطالب وعن تطلعات مرشوعة، ويمت 

  .توظيفها من قبل فاعلني سـياسـيني بكيفية غري مسؤو¸
و¢Ç، وبقدر ما حنيي اAو¸ وحنيي وزارة اAاخلية عىل ضبط النفس، 
بقدر ما نشدد عىل رضورة حتمل امجليع ملسؤوليته وعىل رضورة الزتام 

يف التصدي ألية حماو¸ تسـهتدف املساس bالسـتقرار أقىص درجات احلزم 
ا¢ي تنعم به بالدÁ، وتسـهتدف التشويش عىل روح هذا التوجه 

سـنة،  12اإلصال$ ا¢ي بدأت بالدÁ تنخرط فيه منذ اآلن أكرث من 
وبدأت اآلن بعد اخلطاب التارخيي لصاحب اجلال¸ يعيش عىل إيقاع 

iحتاكم للقانون وملقومات دو¸ منعطف نوعي، طبعا لك ذÇ يف إطار 
  . احلق والقانون

ونود هبذه املناسـبة أن نعيد مرة أخرى التأكيد عىل رضورة حتمل مجيع 
الفرقاء، ويف مقدمهتم األحزاب السـياسـية، ملسؤوليهتا التارخيية، وحيز يف 
نفسـنا حقيقة أن نكون يعين نعاين بعض الشعارات اليت اسـمتعنا إلهيا يف 
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ت األحد املايض، ويه ال ترشف، وفهيا كذÇ مساس غري مسريات وقع
مقبول مبرشوعية وبنبل بعض التطلعات اليل يه مرشوعة، الرامية إىل 
إحراز املزيد من اخلطوات عىل طريق توطيد وإثراء املرشوع اAميقراطي 
احلدايث ا¢ي يقوده جال¸ امل·، ونعتقد بأنه البد من أن يتحمل امجليع 

  . سؤوليتهأقىص درجات م 
وطبعا وارتباطا مبرشوع القانون ا¢ي حنن بصدده وكام أفصحنا عن 
ذÇ أثناء مناقشة هذا املرشوع يف إطار اللجنة، فإننا وإمياÁ منا بأمهية 
وراهنية هذه اللحظة التارخيية، فإننا سـنصوت bإلجياب لصاحل هذا 

  . املرشوع
  .والسالم عليمك وشكرا عىل انتباهمك

  ::::اDلساDلساDلساDلسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
شكرا للمستشار احملرتم، اللكمة اآلن ألحد مستشاري الفريق الفيدرايل 

  .للوحدة واAميقراطية، األسـتاذ أفر'ط احملرتم

        ::::املستشار السـيد عبد املاÇ أفراملستشار السـيد عبد املاÇ أفراملستشار السـيد عبد املاÇ أفراملستشار السـيد عبد املاÇ أفر''''طططط
  السـيد الرئيس، 
  السـيد الوزير،

  السـيدÆن، السادة املستشارون،
ال ما جدوى أن لقد فكرت جيدا قبل أن أصل إىل هذه املنصة، متسائ

نسامه مبداخلتنا هذه أمام هاته الكرايس الفارغة، اليشء ا¢ي يطرح أكرث 
من تساؤل حول عدم اه£م من حيمل صفة ممثل األمة بقضا' ومهوم 

  .امجلاهري الشعبية، وكام قلت ذات مرة إن األمة براء من مثل هؤالء
اب السـياسـية ¢Ç، فهذه طبعا ويف إطار النقد ا¢ايت مسؤولية األحز 

ومسؤولية النقاbت يف أن حتاسب أولئك ا¢ين تزكهيم وأولئك ا¢ين 
يهتافتون إbن iسـتحقاقات عىل الوصول إىل هاته املؤسسة الترشيعية، 
واليت يعتربها البعض امتيازا اكالمتيازات األخرى اليت حيصل علهيا البعض 

املؤسسة وا�ة من  يف املقالع وأيضا تفويت األرايض، بدل أن تكون هاته
  .الوا�ات املفروض إسامع صوت امجلاهري الشعبية هبا

لقد كنت مضطرا أن أقدم ملداخليت هبذا الشلك، انسجاما مع قناعاتنا 
من �ة، وأيضا أسفا عىل ما آلت إليه بالدÁ، وعلينا مجيعا أحزاb ونقاbت 

ات السـياسـية ودو¸ أن نقدم نقدا ذاتيا يف أفق طبعا الوصول إىل اإلصالح
  .واAسـتورية املنشودة

والبد أيضا ويف ظل هذا احلراك السـيايس وiج£عي، وbلقدر ا¢ي 
حنن مع املطالب املرشوعة املتعلقة bلتغيري املنشود وعىل لك املسـتو'ت، 

Áنزالقات اليت متس اسـتقرار بالدi لقدر نفسه ندد بلكb.  
ا¢ي يرشفين أن أتناول  15.11وسأرجع إىل موضوع مناقشة قانون رمق 

اللكمة bمس الفريق الفيدرايل للوحدة واAميقراطية يف شأنه، فال أحد جيادل 
اليوم يف كون بالدÁ مقب² عىل حلظة Æرخيية هامة يف مسارها اAميقراطي، 

اسـتحقاق دسـتوري وآخر انتخايب خالل الشهور القادمة، مما يضعه أمام 
  :خيارين

رشوط ولك الظروف لرحب رهان مغرب دميقراطي إما أن يوفر لك ال 
حدايث عرصي، يسري حنو آفاق رحبة بثقة يف النفس ويف املسـتقبل، 
مغرب يسري حنو اAميقراطية يف أبعادها الشمولية، السـياسـية وiقتصادية 
وiج£عية والثقافية، مغرب يكرس مبادئ حقوق اإلنسان ويوزع ثروته 

أن تسـمتتع به وتسـهتلكها اليوم فئة قلي² حمظوظة الوطنية توزيعا عادال بدل 
ببالدÁ، إما أن يضيع املغرب الفرصة جمددا كام ضيعها يف مناسـبات انتخابية 
سابقة، حيث عشـنا مجيعا تزوير اإلرادة الشعبية، واليت اكنت السمة 
األساسـية للك ت· iسـتحقاقات، واليت أدت إىل ما أدت إليه مما نعرفه 

  .مجيعا
لغالبية العظمى من الشعب املغريب تريد اليوم انتخاbت حرة إن ا

ونزهية، تعرب تعبريا صادقا وشفافا عن اإلرادة احلرة يف iختيار الزنيه وكذا 
  . عىل اAسـتور املرتقب عرضه خالل األ'م القادمة عىل iسـتفتاء الشعيب
 Dت ومجعيات اbو¸ والربملان واألحزاب والنقاAمتع ومن مسؤولية ا

املدين هتييء الرشوط املواتية لتنظمي انتخاbت شفافة ودميقراطية للهنوض 
ببالدÁ يف خمتلف اDاالت السـياسـية وiقتصادية وiج£عية والثقافية، 
ومن مت فإن مرشوع القانون ا¢ي حنن بصدد مناقشـته خطوة يف اجتاه 

اليت علقت هبا، تنقيح وتنقية اللواحئ iنتخابية العامة من الشوائب 
وإخضاعها لعملية ضبط بعد معاجلهتا بواسطة احلاسوب، علام أن هذه 

وكام قلت إbن مناقشة هذا املرشوع يف اللجنة، فاحلاسوب يبقى (اللواحئ 
حاسوb ولن خيرج لنا إال املعطيات اليت نعطهيا لهذا احلاسوب، فعلينا أن 

خيرجه لنا هذا حنتاط حىت ال يطعن أحد مسـتقبال يف ما ميكن أن 
، ¢Ç فلألسف أنه اكنت هناك أخطاء مصدر اAاء، واكنت )احلاسوب

أداة وآلية أساسـية للفساد وإفساد خمتلف iنتخاbت اليت عرفها املغرب، 
واليت اكن يصوت فهيا املوىت واملهاجرون واملرىض والعجزة وغريمه بدون 

  .وجه حق
لترشيعية الالزمة لتنقية إن هذا القانون يتو0 تفعيل لك الضامÁت ا

اللواحئ iنتخابية وتصفيهتا من iختالالت اليت قد تشوهبا، وأيضا تقصري 
 9.970من القانون رمق  31و 30اآلجاالت املنصوص علهيا يف املادتني 

املتعلق مبدونة iنتخاbت، نثري iنتباه مرة أخرى Aور اAو¸ يف حماربة 
 واسـتعامل املال لرشاء األصوات وا¢مم، خمتلف أشاكل الفساد iنتخايب

حىت ال يظل �بتا من ثوابت iسـتحقاقات iنتخابية وألجل إحداث 
 Áقطائع هنائية مع ممارسات املايض غري املأسوف عليه، اليت جعلت بالد
تتعرث يف مسريهتا اAميقراطية والسـياسـية وiج£عية وiقتصادية 

  .والثقافية
تحمل مسؤوليهتا يف إبعاد لك ا¢ين أساؤوا إىل البالد وعىل اAو¸ أن ت 

من خالل الفساد iنتخايب والفساد iقتصادي والفساد اإلعاليم، كام 
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تنا، والفساد الر'يض أيضا، حىت الر'يض، اذكرÁ بذÇ يف إحدى إحاط
حشمت نقول يش ... البيعان د'ل املاتشات، هاذ اليش اليل بغيت تقول

  .حاجة
ا ومن حق بالدÁ أن نتوفر عىل مؤسسات منتخبة انتخاb حرا مفن حقن

ونزهيا ودميقراطيا، تكون يف مسـتوى جحم تضحيات املغرب وحضارته 
وثقافته وإنسانه، ويف انتظار أن نعيش مجيعا حلظة ننتيش هبا بدميقراطية 

  .حقيقية، نرتكمك عىل أمل لقاء املغاربة مع هاته اللحظة املنتظرة
  .لرئيسشكرا السـيد ا

Dالسـيد رئيس اDالسـيد رئيس اDالسـيد رئيس اDلسلسلسلسالسـيد رئيس ا::::        
  . شكرا للمستشار احملرتم أفر'ط

ننتقل اآلن للتصويت عىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوع 
15.11:  

  اإلجامع؛: املوافقون
  .إجامع احلارضين: أعرض مرشوع القانون برمته عىل التصويت

 يتعلق 15.11إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق 
bملعاجلة املعلوماتية لضبط اللواحئ iنتخابية العامة بعد مراجعهتا بصفة 

  .اسـتثنائية
  .شكرا للسـيد الوزير عىل مسامهته القمية يف هذا النقاش

 34.09ننتقل اآلن ل{راسة والتصويت عىل مرشوع قانون إطار رمق 
يتعلق bملنظومة الصحية وبعرض العالجات، واللكمة للسـيدة الوزيرة 

  .احملرتمة لتقدمي هذا املرشوع

        ::::السـيدة السـيدة السـيدة السـيدة ''''مسينة bدو، وزيرة الصمسينة bدو، وزيرة الصمسينة bدو، وزيرة الصمسينة bدو، وزيرة الصححححةةةة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدات املستشارات،

  السادة املستشارين،
يعد تنظمي الرعاية الصحية للمواطنني من أمه الواجبات امللقاة عىل عاتق 

مات الصحية بني اAو¸، ونظرا لتعدد املتدخلني يف جمال تقدمي اخلد
القطاعني العام واخلاص واDمتع املدين، وتوخيا للنجاعة واAميقراطية يف توفري 
هذه اخلدمات، bدرت احلكومة إىل إعداد مرشوع القانون اإلطار رمق 

املتعلق bملنظومة الصحية وبعرض العالجات إلرساء قواعد تنظمي  34.09
واألهداف األساسـية، اليت يتعني  املنظومة الصحية الوطنية وحتديد املبادئ

عىل خمتلف املتدخلني احرتاöا يف إطار يمتزي bلتاكمل واحرتام حقوق 
  . مرتفقي املصاحل الصحية

ولهذه الغاية، فإن الصيغة احلالية ملرشوع القانون اإلطار اليت مت تطعميها 
مبجموعة من التعديالت القمية مبجلس النواب، واليت متت املصادقة عىل 
أحاكöا bإلجامع من طرف السادة املستشارين داخل جلنة التعلمي 

والشؤون الثقافية وiج£عية، تنقسم إىل مخسة أقسام، تتطرق بشلك 
  :عام ملا ييل

يف القسم األول، حيدد املرشوع مفهوم املنظومة الصحية واملبادئ 
خلني، األساسـية اليت جيب أن ترتكز علهيا اكلتضامن والتاكمل بني املتد

املساواة بني املواطنني يف الولوج إىل العالج، كام حيدد أهداف اAو¸ يف 
جمال الوقاية الصحية ومسؤوليهتا يف توفري األدوية واAم واملواد اAموية، 
وضامن جودهتا وحتديد اإلجراءات الكفي² بإعالم الساكن Ðbاطر الصحية 

ملتعلقة bحرتام كرامهتم النفسـية والسلواكت القومية اليت يتعني هنجها وت· ا
  .واجلسدية عند اخلضوع للعالج

يف القسم الثاين، يضع املرشوع املبادئ الكفي² مبعاجلة اختالالت 
لخدمات الصحية املقدمة من طرف املؤسسات الصحية التوزيع اجلغرايف ل

العامة واخلاصة وضامن حاكمة جيدة يف تدبريها وإحداث آليات لتحقيق 
التاكمل وiنسجام بيهنا وضامن التحسني املسـمتر للجودة وسالمة 
العالجات، وذÇ من خالل إعطاء مفهوم عام لهذه املؤسسات الصحية 

مة اليت يتعني علهيا احرتاöا لتقدمي خدمات وحتديد أهدافها والقواعد العا
  :جيدة للمرىض، ووضع أحاكم استباقية لتحقيق ما ييل

متكني مؤسسات العالج اخلاصة وكذا öنيي الصحة املزاولني bلقطاع  -
احلر من املسامهة يف بعض األعامل املشرتكة مع القطاع العام، وإحداث 

خلاص أو تكفل املؤسسات شـباكت حصية منتظمة بني القطاعني العام وا
اخلاصة لكيا خبدمات حصية معومية بناء عىل دفرت للتحمالت، تضعه 

  اإلدارة؛
إحداث منظومة إعالمية حصية قصد التوفر عىل املعلومات الاكفية  -

  ؛لضبط أرض العالجات بشلك عام والتنسـيق بني القطاعني العام واخلاص
طاعني من خالل تقيمي جودة العالجات املقدمة من طرف هذين الق -

التنصيص عىل وضع مسطرة iع£د للمؤسسات الصحية bالرتاكز عىل 
  .مؤرشات ومعايري حمددة لهذا الغرض

يف القسم الثالث، املتعلق bخلريطة الصحية وÐbططات اجلهوية لعرض 
العالجات، يضع املرشوع األحاكم العامة املتعلقة هباتني األداتني الكفيلتني 

ع جغرايف عادل ومنسجم للبنيات واملوارد الصحية العامة بتحقيق توزي
واخلاصة عىل الصعيدين الوطين واجلهوي قصد iسـتجابة حلاجيات 
الساكن عىل النحو األمثل والتحمك يف تطور عرض العالجات ويف نفقات 

  . الصحة
 10وسـتوضع اخلريطة الصحية الوطنية من طرف اإلدارة ملدة أقصاها 

رة اللجنة الوطنية لعرض العالجات، سـميثل فهيا سـنوات بعد استشا
سـنوات، وإن  5خمتلف الفاعلني يف اDال الصحي، كام جيب تقيميها لك 

اقتىض احلال مراجعهتا عند الرضورة، وسـتوضع اÐططات اجلهوية لعرض 
سـنوات من طرف املدير'ت اجلهوية للصحة بعد  5العالجات ملدة 

  .جاتاستشارة جلان �وية لعرض العال
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يف القسم الرابع، ينص مرشوع القانون اإلطار عىل إحداث بعض 
الهيئات iستشارية الوطنية واجلهوية يف جمال حتديث السـياسة الصحية 
الوطنية واجلهوية، اليت ستتألف من ممثيل مجيع الفاعلني واملتدخلني يف 

 Dال الصحي الوطين، التابعني للقطاعني العام واخلاص، وكذا اDمتع املدين ا
هبدف وضع اسرتاتيجيات فعا¸ وضامن iنسجام يف املنظومة الصحية 

  .وحتسني حاكمهتا ومردوديهتا
القسم األخري واخلامس، ينص هذا املرشوع عىل أن تفعيل األحاكم 

  .سيمت من خالل قوانني ومراسـمي وقرارات تتخذ لتطبيقه
الفعا¸ لاكفة الفرق البد من التنويه bملسامهة  ،ويف ختام هذا التقدمي

الربملانية يف إغناء هذا املرشوع املعروض عىل أنظار جملسمك املوقر قصد 
  . املصادقة عليه

  .شكرا، والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
شكرا للسـيدة الوزيرة احملرتمة، اللكمة اآلن ملقرر اللجنة، جلنة التعلمي 

  .iج£عية أو للرئيس، إذن وزعوالشؤون الثقافية و
أفتح اآلن bب املناقشة وأعطي اللكمة للمستشارة احملرتمة السـيدة 

  .زبيدة بوعياد عن فرق األغلبية

        ::::املستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياد
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  أخيت املستشارة، 

  إخواين املستشارين،
  السـيدة الوزيرة،

أن أتدخل bمس فرق األغلبية ملناقشة مرشوع قانون إطار رمق يرشفين 
  .املتعلق bملنظومة الصحية وبعرض العالجات 34.09

ويف الواقع أن هذا النص ا¢ي تقدمت به احلكومة يف خشص السـيدة 
وزيرة الصحة هو تنفيذ اللزتامات تضمنهتا مدونة التغطية الصحية اإلجبارية 

وع قانون إطار يفتح املدخل بعد املصادقة من �ة، كام أنه يشلك مرش 
عليه Dموعة من مشاريع القوانني ذات الص² واجلاهزة كام تفضلت السـيدة 

  .الوزيرة بإخبارÁ بذÇ أثناء املناقشة
  مفايه أهداف وغا'ت هذا املرشوع؟ 

إنه يسعى إىل تعزيز الرتسانة القانونية احلالية يف اDال الصحي من خالل 
ية متاكم²، تدقق مسؤوليات اAو¸ يف جمال الرعاية منظومة حص 

iج£عية، وترىق إىل مسـتوى حاجيات املواطنني يف اDال الصحي، 
ويكرس احلق يف العالجات الصحية، كام ينظم عرضها من خالل تفعيل 
آليات وإجراءات تضمن الولوج املتساوي مجليع الفئات اDمتعية للعالجات 

متاشـيا مع املوارد واإلماكنيات  ،ية فعا¸ وذات جودةالطبية وخدمات حص 

  .املتاحة
ولعل الغاية من املنظومة الصحية تمتثل يف تطوير آليات ختطيط عرض 
العالجات، واليت سـمتكن القطاع من تكريس توزيع متساوي ومتاك; 
لعرض العالجات، يف الوقت ا¢ي سـمتكن الفاعلني يف القطاع اخلاص من 

  .هتم التلقائية املتعلقة بفضاءات معلهمحتديد اختيارا
وينقسم املرشوع إىل أربعة حماور أساسـية، تتداخل وتتاكمل ف½ بيهنا، 

  : ويه عىل النحو التايل
أوال، ف½ خيص املنظومة الصحية، مت الرتكزي يف هذا احملور عىل احلقوق 

طرق والواجبات األساسـية لألشخاص يف جمال الرعاية iج£عية، كام يت
إىل املفهوم احلقيقي للمنظومة الصحية وجماالت األعامل الصحية واملبادئ 

  .األساسـية اليت يرتكز علهيا املرشوع
عرض العالجات ويتناول مفهوم العرض، وحيدد املؤسسات الصحية، 
كام يوحض öام هذه األخرية، ورضورة اشـتغالها بطريقة تاكملية ومندجمة يف 

Ðططات اجلهوية لعرض العالجات، ويفتح هذا إطار اخلريطة الصحية وا
احملور اDال اسـتقباال لوضع األشاكل املمكنة لصيغ الرشاكة والتعاون بني 
القطاع العام والقطاع اخلاص اكلتنفيذ املشرتك لبعض األعامل والتدبري 

  .املفوض لبعض مرافق ومؤسسات الصحة العمومية
وية لعرض العالجات، ف½ خيص اخلريطة الصحية واÐططات اجله

يتطرق لعرض العالجات وفق اخلريطة الصحية واÐططات اجلهوية احملددة 
كآليتني للضبط والتأثري يف مضمون عرض العالجات، وذÇ عىل امتداد 
الرتاب الوطين هبدف التوفر عىل منظومة حصية Áجعة وفعا¸، حتقق العدا¸ 

مبختلف املناطق واجلهات  الصحية bلنظر إىل حاجيات ومتطلبات الساكنة
وعىل اختالف مسـتو'هتا iج£عية، كام هتدف عالوة عىل ذÇ إىل 
تشجيع املؤسسات الصحية اخلاصة اليت تنخرط يف التو�ات واDهودات 
 Çالرامية إىل التوزيع العادل والعقالين لعرض العالجات، وميكهنا بذ

والتحفزيات عىل iست<ر iسـتفادة من التدابري القانونية والتشجيعات 
  .وفق اخلريطة الصحية واÐططات اجلهوية للعالجات

أما ف½ خيص حتديد آليات وهيئات للتشاور يف اDال الصحي، فإن 
عىل إحداث مجموعة من الهيئات iستشارية املشرتكة املتكونة ينص النص 

ين قصد من ممثيل öنيي الصحة وممثيل امجلعيات ومنظامت اDمتع املد
احلصول عىل منظومة وطنية، تتجاوز املعيقات احلالية وتتطلع إىل حتسني 

  .جودة العالجات واع£د احلاكمة اجليدة يف تقدمي اخلدمات الصحية

  السـيد الرئيس، 
  السـيدة الوزيرة،

  أخيت، إخواين املستشارين،
إن أمهية هذا املرشوع تنبع من كونه مرشوع قانون إطار يشلك 

ريق، متهد لولوج مرح² جديدة، تتسم بسن منظومة حصية كفي² خريطة الط
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بتجاوز املعيقات واإلكراهات الراهنة، وتتطلع إىل تعزيز اAينامية iج£عية 
اليت دخلهتا بالدÁ وتعزيز املسار التأهييل لقطاع الصحة والعاملون به، 

  :والبد من اإلشارة إىل أنه مت الوقوف أثناء املناقشة عىل
، الوعي التام bالختالالت اليت تعرفها اخلريطة الصحية احلالية، إن أوال

عىل مسـتوى البنيات التحتية أو التجهزيات الطبية أو عىل مسـتوى املوارد 
البرشية واألطر الطبية، واكنت هناك داخل اللجنة مناقشة جد رصحية عىل 

ر لك أساس أنه يف هتييء القوانني املقب²، سوف تأخذ بعني iعتبا
  .مالحظات السـيدات والسادة املستشارين داخل اللجنة

من هذا املنطلق، ووعيا منا bحلاجة امللحة لهذا املرشوع، ونظرا للمدة 
اليت اسـتغرقها نقاشه يف الربملان منذ إحالته عىل جملس النواب يف دجنرب 

ين ، وقبل هذا التارخي املناقشة التشاركية اليت أجريت مع اDمتع املد2009
ومع لك القطاعات، حيث أدخل عليه يف الربملان يف جملس النواب عدة 
تعديالت بعد جتاوب السـيدة الوزيرة معها وحىت نفتح اDال واملس· 

مسكنا أملشاريع القوانني ذات الص²، أمسكنا وأؤكد عىل هذه اللكمة، 
كفرق لألغلبية عن تقدمي تعديالت جديدة، لكن عىل أساس األخذ بعني 

i عتبار ما تقدمنا به من مالحظات واقرتاحات، المتسـنا تضميهنا ملشاريع
القوانني الالحقة، لهذا فإننا نتفاعل إجيابيا مع هذا املرشوع الطموح، وا¢ي 

  . طاملا انتظرÁه
  .وشكرا عىل اإلصغاء

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
، شكرا للمستشارة احملرتمة، اللكمة اآلن ألحد مستشاري فرق املعارضة

  .األسـتاذ طريبش، تفضل

        ::::املستشار السـيد محمد طرياملستشار السـيد محمد طرياملستشار السـيد محمد طرياملستشار السـيد محمد طريبشبشبشبش
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة احملرتمة،

  إخويت املستشارتني احملرتمتني،
  إخواين املستشارين،

يرشفين أن أتناول اللكمة bمس فريق األصا¸ واملعارصة يف إطار مناقشة 
يتعلق bملنظومة الصحية وبعرض  34.09مرشوع قانون إطار رمق 

العالجات، ويه مناسـبة لنا يف الفريق لبسط و�ة نظرÁ حول هذا 
  .املرشوع وحول وضع القطاع الصحي برمته

ويف البداية، ينبغي التأكيد عىل األمهية اخلاصة للقطاع الصحي ا¢ي 
ومرآة  يعترب قطاعا اج£عيا حساسا bمتياز، يرتبط ارتباطا وثيقا bملواطنني،

تعكس مدى تقدم الشعوب أو ختلفها ألن تطور األمم يقاس أوال بدرجة 
وصول شعوهبا إىل التطبيب وخمتلف اخلدمات العالجية، إضافة إىل 

  .املسـتوى التعلميي يف التحصيل ويف النسب املأوية

ولقد سـبق لنا يف فريق األصا¸ واملعارصة أن نهبنا إىل ماكمن اخللل 
ا¢ي تعاين مهنا منظومتنا الصحية، سواء تعلق األمر والقصور واألعطاب 

بضعف البنية التحتية الصحية وق² املؤسسات iستشفائية اليت توجد يف 
حا¸ مزرية، وغالبا ما تعمد الوزارة إىل سـياسة الرتقيع من خالل إجراء 

سـنة،  30إصالحات طفيفة عىل بنيات املستشفيات اليت يعود بعضها إىل 
إىل ما قبل iسـتقالل، وهو ما يؤدي إىل اسـمترار إتالف وأخرى تعود 

  .وتاليش التجهزيات وتدهور البنيات وتراجع اخلدمات املقدمة للمواطنني
وbإلضافة إىل مشلك النقص يف األطر الطبية والمتريضية اليت تعاين 
مهنا املنظومة الصحية وكذا عدم التوازن بني اجلهات وعىل مسـتوى اجلهة 

فسها يف خمتلف أقالميها، وبني جمالهيا احلرضي والقروي، ف½ يتعلق الواحدة ن 
bالسـتفادة من املؤسسات iستشفائية واألطر الطبية، وهو ما جيسده 
اخلصاص احلاد والنقص الصارخ ا¢ي يعاين منه العامل القروي واملناطق 

تعيش  النائية، وما أدراك ما املناطق النائية يف املغرب غري النافع، اليت
ساكنهتا ظروفا قاسـية بسبب الهتميش والعز¸ وصعوبة الولوج إىل اخلدمات 

  .iستشفائية
ولعل النسب املرتفعة لوفيات األöات واألطفال هباته املناطق Aليل 
صارخ ومؤرش دال عىل فشل احلكومة يف إيصال اخلدمات الطبية إىل لك 

جند نسب عالية  21ن فئات الشعب املغريب ورشاحئه، وال يعقل يف القر 
من األöات اليت تتوىف أثناء الوضع أو خالل امحلل أو بعد الوضع، مما خيلف 

  .آ�را سلبية داخل جممتعنا ويبقى ومصة عار علينا مجيعا
  السـيد الرئيس،

لقد بدا جليا أن املستشفيات العمومية يف بالدÁ يف حاجة إىل ضعف 
دات والتجهزيات الطبية ليك حيصل عدد العاملني هبا وإىل الز'دة يف املع

املواطنون عىل خدمة حصية معومية يف املسـتوى وiقرتاب من املعايري 
اAولية جلودة اخلدمات الصحية العمومية، وحىت ال يضطر املواطنون إىل 
iنتظار ملدد طوي²، تصل إىل عدة أشهر من أجل القيام bلفحوصات 

دي إىل تزايد العديد من املظاهر وiسـتفادة من العالجات ألن ذÇ يؤ 
السلبية اكألخطاء الطبية وiكتظاظ، وامجليع يعمل الوضعية اليت أصبحت 
تعيشها أقسام املسـتعجالت وأقسام الوالدة مبختلف املستشفيات العمومية، 
وسوء املعام² اليت يتعرض لها املرىض وزوار املستشفيات والوافدين عىل 

  .وميةاملصحات iستشفائية العم
وكذÇ أيضا هناك غياب احلاكمة اجليدة وانتشار الفساد وسوء التدبري 
ا¢ي يعترب من أبرز األسـباب اليت تسامه يف تراجع املنظومة الصحة 
الوطنية إىل جانب غياب التكوين والتكوين املسـمتر لألطباء واملمرضني 

يف  وضعف التغطية الصحية اليت يه يف حاجة إىل تطوير أكرث حىت تكون
جناعة إجيابية عىل املواطنني اليت يكون الفقراء والطبقة املهمشة أكرث الفئات 

  .املترضرين هبا أو مهنا
ولقد أbنت التجربة أن عدم قدرة احلكومة عىل تطبيق مجموعة من 
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املشاريع الكربى يف هذا القطاع، ولعل إشاكل تعرث تطبيق التغطية الصحية 
احلكومة bاللزتامات املرصح هبا وافتقادها  اإلجبارية خري دليل عىل إخالل

  .للجرأة السـياسـية املطلوبة
  السـيد الرئيس،

bلرجوع ملرشوع القانون اإلطار ا¢ي حنن بصدد مناقشـته، وا¢ي جاء 
مببادئ كربى أي أربع مرتكزات لتعزيز الرتسانة القانونية واملرتبطة بقطاع 

ريس احلقوق والواجبات الصحة، وأكد عىل مسؤولية اAو¸ يف جمال تك
األساسـية لألشخاص يف الرعاية وضامن امحلاية الصحية والولوج إىل 
اخلدمات الصحية املتوفرة من خالل توضيح عرض العالجات وöام 
املؤسسات الصحية اليت ستشـتغل يف إطار اخلريطة الصحية واÐططات 

تحقيق اجلهوية لعرض العالجات، كام فتح هذا املرشوع أيضا اDال ل 
التاكمل بني القطاعني العام واخلاص يف ظل البحث اAامئ عن جودة 

  .ومأمونية العالجات
، هذا يشء ةوكام نص أيضا هذا املرشوع عىل إحداث هيئات استشاري

مجيل جديد يف املنظومة الصحية يف اDال الصحي، تتكون من öنيي 
نظومة الصحية وحتيني الصحة واDمتع املدين من أجل ضامن انسجام أعامل امل 

حاكمهتا ومتكني خمتلف الرشاكء من املسامهة الفعا¸ يف هذه املنظومة 
  .الصحية

إننا يف فريق األصا¸ واملعارصة، نرى أن هذا املرشوع قانون إطار، 
وعىل الرمغ من أمهيته، ال ميكنه لوحده حتسني املنظومة الصحية، ولن 

اقعية وحل لك اإلشاكالت اليت يسـتطيع تقدمي أجوبة معلية للمشالك الو 
يعاين مهنا القطاع، ¢Ç فإن ملحاحية واسـتعجالية إعداد ميثاق وطين 
حول املنظومة الصحية مبشاركة لك الفاعلني واملتدخلني تعد رضورة قصوى 
لإلجابة عن لك التساؤالت وانتشال القطاع من لك املثبطات اليت حتول 

عي� رضوري أو رهني مبدى التزنيل دون الريق به إىل األمام، كام أن تف 
املالمئ للخريطة الصحية اليت جيب أن تكون معدة بشلك علمي ودقيق وأن 
هتدف فعال إىل التقليل من الفوارق احلادة بني اجلهات وبني اDالني القروي 

  .واحلرضي، وهذا يف نظرÁ هو التحدي الكبري
مناقشتنا للتوازن ما وكام أرشÁ يف اللجنة، السـيدة الوزيرة، من خالل 

بني اDالني يف اDال احلرضي ويف اDال القروي بأنه حان الوقت ليك ندفع 
قدما وجبرأة سـياسـية أكرث لتوفري الظروف املالمئة واملناسـبة لفك العز¸ 

  .الصحية عن العامل القروي
 Áهو التحدي الكبري ا¢ي يتعني حتقيقه من  -كام قلت- وهذا يف نظر

هذا املرشوع وتفعي� بصورة سلمية بإخراج القوانني املصاحبة  أجل إجناح
لهذا املرشوع واملراسـمي التطبيقية حىت ال تبقى مقتضياته حربا عىل ورق كام 
حدث Dموعة من القوانني، واليت ظلت جامدة وعىل رفوف وأدراج يلفها 

  ...الغبار، كام جيب bملوازاة

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  .قائق، انهتتد 10اتفقنا عىل 

        ::::املستشار السـيد محمد طرياملستشار السـيد محمد طرياملستشار السـيد محمد طرياملستشار السـيد محمد طريبشبشبشبش
كام جيب bملوازاة مع ذÇ إجياد حلول معلية Ðتلف الظواهر السلبية 
اليت يعرفها القطاع وأنسـنة املرافق واملؤسسات الصحية العمومية وحتقيق 

  . منافسة عاد¸ بني القطاعني العام واخلاص
هذا املرشوع، ومن  عىل الرمغ من لك املالحظات اليت أبديناها حول

منطلق ممارستنا للمعارضة البناءة واملسؤو¸، وbلنظر حلاجة بالدÁ ملثل 
هذه القوانني اليت تعترب خطوة يف iجتاه الصحيح للهنوض bلقطاع 

  .الصحي، فإننا نصوت bإلجياب عىل هذا املرشوع قانون
  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
شكرا للمستشار احملرتم، اللكمة اآلن ألحد مستشاري الفريق الفيدرايل 

  .للوحدة واAميقراطية مشكورا، األسـتاذ دعيدعة

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،

  السـيدة والسادة املستشارون،
راطية يرشفين أن أتناول اللكمة bمس الفريق الفيدرايل للوحدة واAميق

مبناسـبة مناقشة املنظومة الصحية وعرض العالجات، وامسحوا يل يف 
البداية أن أذكر أن اخلريطة الصحية ببالدÁ تشكو من عدة اختالالت 
سواء عىل مسـتوى البنية التحتية أو املوارد البرشية أو توزيع األطباء 

نا يف واآلالت والتجهزيات بشلك غري عادل عىل صعيد اجلهات، ولطاملا نهب 
الفريق الفيدرايل لرضورة التعامل اجلاد واملسؤول مع هذه الوضعية يف اجتاه 
ضامن املساواة يف اخلدمات الصحية ما بني اجلهات وما بني الوسطني 
احلرضي والقروي وتسهيل الولوج إىل اخلدمات العالجية لفائدة الفئات 

يع املواطنني األكرث خصاصا، السـ½ الساكنة القروية، انطالقا من حق مج 
  .يف الولوج للخدمات الصحية

ومن خالل إلقاء نظرة موجزة عىل املؤرشات الصحية، يتبني لنا جحم 
. اخلصاص يف اDال الطيب وشساعة الفوارق عىل املسـتوى اجلهوي

فبالنسـبة للوالدة يف املستشفيات العمومية وحتسني مؤرشات تتبع امحلل 
öات خالل امخلس سـنوات األخرية والوالدة، مت خفض نسـبة وفيات األ

ألف والدة حية  100حا¸ وفاة للك  132، حيث وصلت إىل %42إىل 
عن أهداف األلفية وذÇ ، ومع ذÇ يبقى هذا الرمق بعيدا 2009يف سـنة 

  .ألف والدة حية 100وفاة للك  83للوصول إىل 
كام أن حصة الطفل تبقى دون املسـتو'ت املطلوبة، حيث جند أن 

األطفال أقل من مخس سـنوات يف املغرب يعانون من تأخر يف  من 18%
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أقل  %2,3المنو، وتعترب هذه النسـبة جد مرتفعة مقارنة مع املعايري اAولية 
أضعاف iحنراف  3أقل من  0,1من ضعف iحنراف املعياري و

 12من األطفال ا¢ين ترتاوح أعامرمه ما بني  %10املعياري، كام يعاين 
سوء تغذية دامئ وحاد، ويسجل األطفال يف العامل القروي  من اشهر  23و

يف الوسط  %24(تأخرا يف مسـتوى المنو مقارنة مع الوسط احلرضي 
  ).يف الوسط احلرضي 13القروي مقابل 

أطفال من نقصان يف الوزن،  10ونتيجة ¢Ç، يعاين طفل من لك 
نسـبة من األطفال من نقص حاد يف الوزن، وتشلك  %2ويعاين حوايل 

، )%7مقابل  %14(اإلصابة يف القرى ضعف نسـبة اإلصابة يف املدن
وتبقى النتاجئ احملصل علهيا يف جمال حصة األم والطفل دون مسـتوى 
التطلعات bلرمغ من أمهية النفقات املرصودة، مما يفيد غياب فعالية النفقات 

  .العمومية للصحة
لصحة ال يمت iسـتفادة وجتدر اإلشارة أيضا إىل أن النفقات العمومية ل

مهنا بشلك موحد، حيث يسـتفيد الفقراء، خاصة النساء املعوزات أٌقل من 
من الساكنة األكرث فقرا  %20النفقات العمومية للصحة مقارنة مع األغنياء، 

من  %20من مجموع النفقات الصحية، مقابل  %13تسـتفيد فقط من 
  .األكرث غىن %20النفقات الصحية ل

طري الطيب والمترييض يظل دون مسـتوى املعايري اAولية، كام أن التأ
نسمة مكعدل وطين، وممرض للك  1637، جند طبيبا للك 2009ففي يونيو 

نسمة عىل املسـتوى الوطين، يف حني أن هذا املعدل يعرف فوارق  1134
مواطن  647زعري تعرف - زمور-سال- جمالية öمة، فإذا اكنت �ة الرbط

مواطن للك طبيب،  716اAار البيضاء جند هناك  للك طبيب، ففي �ة
بوملان، - يف الوقت ا¢ي يعرف هذا املعدل تأخرا öوال بلك من �ة فاس

مواطن للك  3060درعة -ماسة-مواطن للك طبيب، �ة سوس 1302
-مواطن للك طبيب، �ة وادي ا¢هب 3113عبدة - طبيب، �ة داك¸

مواطن للك  3547أزيالل - مواطن للك طبيب، �ة Æد¸ 3167لكويرة 
  .مواطن للك طبيب Æ4002وÁت -احلسـمية-طبيب، �ة Æزة

إهنا أرقام تبني جحم اخلصاص يف اDال الطيب وشساعة الفوارق عىل 
املسـتوى اجلهوي، اليت كرسـهتا iختيارات السـياسـية واحلكومات املتعاقبة 

  .منذ iسـتقالل
القانون اإلطار bعتباره خريطة ومن هذا املنطلق، نؤكد عىل أمهية هذا 

طريق سـتدشن ملرح² جديدة، مسهتا األساسـية وضع منظومة حصية كفي² 
بتحقيق املساواة يف الولوج للخدمات الصحية وتكرس احلق يف العالج مجليع 
فئات الشعب املغريب، خاصة الفئات احملرومة أصال من أي تغطية حصية 

  .أو اج£عية
رايل، تعاملنا مع هذا املرشوع ليس bعتباره نصا إننا يف الفريق الفيد

قانونيا حفسب، وإمنا bعتباره إسرتاتيجية عامة يف اDال الصحي، حتتوي 
عىل مجموعة من األهداف واملبادئ اليت علينا مجيعا العمل عىل حتقيقها 

وتزنيلها عىل أرض الواقع، ذÇ أن الصحة ليست حكرا عىل الوزارة 
قامس معها هذا ؤولية العديد من القطاعات اليت تتالوصية، بل يه مس

  .iه£م املشرتك
ورمغ اإلكراهات والعوائق البنيوية اليت يعرفها القطاع الصحي بفعل 
الضغط الساكين وازد'د احلاجيات وق² املوارد املالية املعبئة لهذه الغاية، 

ل الصحة مليار درمه يه مسامهة اAو¸ يف مسامهة متوي 10,46حيث جند 
 10,89من مجموع املزيانية العامة ل{و¸، وجند أيضا  %5,5أي  2010سـنة 

مليار درمه يه مجموع iع£دات اÐصصة لقطاع الصحة خالل هذه السـنة 
  .2011أي سـنة 

¢Ç، فإننا نطرح من موقعنا مشلك احلاكمة اجليدة وترسـيخ الشفافية 
bلفعالية يف التدخل وجودة وتأهيل العنرص البرشي املرتبط بشلك وثيق 

اخلدمات املقدمة خاصة يف جمال الصحة العمومية، ومن بني الرهاÁت 
اجلديدة للمرشوع تشجيع iست<ر يف القطاع اخلاص ومنحه صالحيات 

  .جيدة
¢Ç، فإننا يف الفريق الفدرايل للوحدة واAميقراطية، نؤمن بأن مرشوع 

صحي من لعب دور يضمن جودة سـميكن النظام ال 34.09القانون رمق 
لقطاع الصحة ملعاجلة  2012-2008اخلدمات واملساواة وتفعيل إسرتاتيجية 

  : خمتلف اختالالت املنظومة الصحية من خالل
اع£د إعادة المتوقع اإلسرتاتيجي Ðتلف املتدخلني يف املنظومة  -

 الصحية bملغرب؛ 
من عرض حصي تسهيل ولوج املواطنني للخدمات الصحية ومتكيهنم  -

متوازن عىل صعيد الرتاب الوطين، يسـتجيب ملتطلباهتم من Áحية المك 
 واجلودة؛ 

اع£د التخطيط iسرتاتيجي املتوسط والطويل املدى عن طريق  -
وضع خمططات وطنية خاصة ومسـهتدفة من أجل حماربة األمراض، الوقاية 

  .واألمن والسالمة الصحية
هيدف إىل التاكمل بني القطاعني  34.09وإذا اكن مرشوع القانون رمق 

العام واخلاص، فإننا أكدÁ من خالل املناقشة داخل اللجنة عىل رضورة 
مراعاة تقيمي جتربة التدبري املفوض قبل اإلقدام علهيا يف القطاع الصحي 

  .مسـتقبال حىت ال تكرر األخطاء اليت عرفهتا هذه التجربة يف جماالت أخرى
رضورة اإلرساع بإخراج النصوص التنظميية ويف األخري، نؤكد عىل 

وتفعيل هيئة املراقبة والتقيمي  34.09والقوانني املمك² ملرشوع القانون رمق 
لمنكن بالدÁ من منظومة حصية متاكم² وفعا¸، ¢Ç تعاطينا بشلك إجيايب 

  . مع هذا املرشوع، وسـنصوت bإلجياب لصاحله
  .وشكرا السـيد الرئيس

Dالسـيد رئيس اDالسـيد رئيس اDالسـيد رئيس اDلسلسلسلسالسـيد رئيس ا::::        
  .شكرا للمستشار احملرتم
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مادة اليت يتكون مهنا  31ننتقل اآلن للتصويت عىل املواد، ويه 
  :املرشوع

  :املادة األوىل
  اإلجامع؛= : املوافقون

  .نيإذن إجامع احلارض 
، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2إذن املادة 

16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،
، هل ميكن أن نصوت علهيا مج² وتفصيال ألنه مل يكن هناك أي 31، 30

  .اإلجامع= تعديل يف هذه املواد؟ 

  .اإلجامع= : أعرض اآلن مرشوع القانون برمته للتصويت

  34.09إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع القانون اإلطار رمق 
 ةوهبذه املناسـبة أهP السـيديتعلق bملنظومة الصحية وبعرض العالجات،  

الوزيرة احملرتمة عىل هذا املرشوع الهائل ا¢ي سـيكفل دمقرطة الولوج 
  .يف مجيع تراب اململكةللصحة 

  .والسالم عليمك ورمحة هللا
        ....رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


