اململكة املغربية
الربلـامن
جملس النواب
الئحة التعهدات التي أجابت عليها الحكومة خالل دورة أكتوبر.5102
الفريق

الوزارة

رقم
السؤال

الصحة

2288

اإلستقاللي للوحدةوالتعادلية

6117

-العدالة والتنمية

7672

-األصالة والمعاصرة

1282

التجمع الوطنيلألحرار

نص التعهد

رقم
الجلسة

تاريخ
الجلسة

موضوع السؤال
-التسممات الغذائية

 تعهدت الحكومة بإحالة قانونحول الصحة العمومية على
البرلمان عند نهاية سنة .5102

22

81
أبريل8618

حصيلة توسيعالتأمين االجباري

 تعهدت الحكومة بإصدارنظام يهمالتغطية الصحية خاص بالطلبة
خالل الشهور المقبلة،كما تعهدت
بإخراج نظام للتغطية الصحية
والتقاعد ،يتعلق بأصحاب المهن
الحرة والمستقلين.

ضرورة إحداثأقسام الوالدة بالعالم
القروي

النقص المسجل فياألطر الطبية ببعض
األقاليم الجنوبية من
المملكة

 تعهدت الحكومة ببرمجة بناء 52دار للوالدة إلى غاية ، 5102كما
تعهدت بإحالة مشروع قانون يخص
مهتة "القابالت" على البرلمان.
 تعهدت الحكومة باتخاذ مجموعةمن اإلجراءات لسد الخصاص في
األطر الطبية بالمناطق
الجنوبية،منها:
 )0اعتماد على المباريات الجهوية.
 )5إخراج مرسوم التعاقد مع أطباء
القطاع الخاص.
 )3إخراج مرسوم الخريطة
الصحية.
)4إخراج قانون حول الخدمة الطبية
اإلجبارية.

تاريخ
جواب
الحكومة
86أكتوبر
8618

رس ال ة
ال جواب
18/61118

الوزارة
المنتدبة لدى
وزيرالتجهيزو
النقل
واللوجستيك
المكلفة بالنقل

الصحة

6348

7111

4148

األصالة والمعاصرة
مآل اتفاقية الشراكة
المبرمة بين المجالس
الجهوية ووزارة
التجهيز والنقل
والخطوط الملكية
المغربية لدعم
الخطوط الجوية
الداخلية

الفريقاإلشتراكي

فريق التقدمالديموقراطي

 المعاناة الحادةللطلبة بعد الباكلوريا

 حول سير عملية"كرامة" لفائدة
المرضى النفسانيين
نزالء محيط ضريح
بويا عمر.

 الفريق الحركي تبعات ترحيلالمرضى النفسانيين
والعقليين من ضريح
بويا عمر

4126

 العدالة والتنمية4686

2888

 -العدالة والتنمية

8211

-األصالة والمعاصرة

 الوضعية الصحيةللمصابين بأمراض
نفسية وعقلية بضريح
بويا عمر

 -تفعيل قانون 002503

8626

الصحة

-

التجمع
الوطني
لألحرار

6861

اإلستقاللي للوحدةوالتعادلية

8462

 -العدالة والتنمية

-

تدني
الخدمات
الصحية
بالعالم
القروي

-

واقع
اإلدمان
على
المخدرات

وضعية المستشفيات
اإلقليمية
خلق أقسام للوالدة
بالعالم القروي

تعهدت الحكومة في إطار اتفاقية
الشراكة المبرمة مع جهة (تازة -
الحسيمة) إعطاء اإلنطالقة الفعلية
للرحالت الجوية الداخلية ابتداءا من
شهر يونيو .5102

90

18ماي
8618

11أكتوبر
8618

18/61628

في إطار معالجة معضلة الولوج ما
بعد الباكالوريا إلى المعاهد
والمؤسسات ،تعهدت الحكومة
بوضع نظام وطني موحد ،ينبني
على إلغاء المباريات
واإلقتصارعلى انتقاء المرشحين
بناءا على النقط المحصل عليها في
الباكالوريا وفي اإلمتحانات
الجهوية.

41

17يونيو
8618

86أكتوبر
8618

18/1617

تعهدت الحكومة بعرض مشروع
قانون يتعلق بالوقاية والحماية
والعالج من األمراض النفسية
والعقلية على المجلس الحكومي في
القريب العاجل.
تعهدت الحكومة ببناء مركز طبي
اجتماعي "ببوياعمر".

تعهدت الحكومة بإجراء انتخاب
مجلسي صيادلة الشمال والجنوب
قبل  5سيبتمبر.5102
تعهدت الحكومة ببناء مستوصف
ومركز صحي بليساسفة.

تعهدت الحكومة بإحداث وحدات
سريرية مختصة بكل من قلعة
السراغنة،أكادير والقنيطرة في أفق
سنة 5102
تعهدت الحكومة بتجهيز مستشفى
اإلدريسي بجهاز سكانير جديد من
حجم ( 02باكيط).

تعهدت الحكومة بإنجاز 7وحدات
جديدة للوالدة بالعالم القروي.

46

46

11يوليوز
8618

11يوليوز
8618

88أكتوبر
8618

88أكتوبر
8618

18/61118

61118/18

8488

 -الفريق الحركي

الصحة
التشغيل
والشؤون
اإلجتماعية

2686

 -العدالة والتنمية

االجراءات المتخدة
لمواجهة موسم
الصيف بالمناطق
الداخلية والجبلية
تعزيز وتوسيع
الحماية االجتماعية

تعهدت الحكومة بمواصلة أشغال
بناء مستشفى بكل من ميدلت و
الريش.
تعهدت الحكومة بالشروع في
تطبيق نظام التغطية الصحية
الخاصة بالطلبة ابتداءا من الدخول
الجامعي المقبل

46

46

11يوليوز
8618
11يوليوز
8618

88
أكتوبر8618
11أكتوبر
8618

18/61118

18/61628

