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 بعد املائة نيتسالحمضر اجللسة 
 
 (.م1122ماي 12)ه 2441 انرمض 12 اإلثنني التاريخ:
 .جملس النواب رئيساحلبيب املالكي السيد  الرائسة:
حلادية اابتداء من الساعة  قائدق سبعو ساعات  ثالث :التوقيت

  .ية عشرالثانصباحا والدقيقة  عشر
عمومية خمصصة لألسئلة الشفهية جلسة  األعمال:جدول 

   الشهرية املوجهة للسيد رئيس احلكومة حول السياسة العامة.
 

 :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب، رئيس اجللسة

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

 رئيس احلكومة،السيد 

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

طبقا ألحكام الفصل مائة من الدستور وخاصة الفقرة الثالثة منه، 
من النظام الداخلي  122إىل  122وعمال مبقتضيات املواد من 

يعقد جملس النواب اجللسة املخصصة لألسئلة الشفوية املتعلقة 
 .ها رئيس احلكومةابلسياسة العامة، واليت جييب عن

 :وجتدر اإلشارة أن جدول أعمال هذه اجللسة يتضمن شقني

 .األول: يتعلق ابألسئلة احملورية-

 .الثاين: يتعلق بباقي األسئلة-

قبل ذلك، أعطي الكلمة للسيدة األمينة لتالوة املراسالت الواردة 
 .على اجمللس

 :السيدة عزوها العراك أمينة اجمللس

 ئيس،شكرا لكم السيد الر 

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

توصل مكتب اجمللس من السيد رئيس جملس املستشارين يف إطار 
املتعلق ابلقانون األساسي  41.22قراءة اثنية مبشروع قانون رقم 

املتعلق إبحداث  42.22لبنك املغرب، مث مشروع قانون رقم 
العامة، ومن السيد رئيس احلكومة  الوكالة الوطنية للتجهيزات

يتعلق مبزاولة  71.22توصل مكتب اجمللس مبشروع قانون رقم 
 .شكرا لكم السيد الرئيس أنشطة الصناعة التقليدية،

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة األمينة، نشرع اآلن يف طرح أسئلة اجلزء األول والذي  
يد حول الوحكما أشران يتضمن ثالث أسئلة حمورية ذات املوضوع 

السياسة الصحية ببالدان، الكلمة اآلن للسيد الرئيس حممد مبديع 
إبسم فرق وجمموعة األغلبية لتقدمي السؤال املتعلق ابلسياسة 
الصحية ابملغرب، وأذكر دقيقة واحدة خاصة بطرح السؤال، 

 .تفضل السيد الرئيس

 :النائب السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي

 رئيس،شكرا السيد ال

 السيد رئيس جملس النواب احملرتم،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب،

وضعت احلكومة كما هو معلوم قطاع الصحة ضمن أولوايهتا 
الكربى، وإذا كانت بالدان قد سجلت مؤشرات  اإلجتماعية
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إجيابية يف اجملال الصحي كما جاء يف حصيلتكم املرحلية، فإن 
معاانة املواطنني للولوج إىل عدد مهم من اخلدمات الصحية الزال 

ن األطر م قائما، بدليل النقص الذي تعرفه عدد من املستشفيات
ورية، لطبية الضر الصحية وإنعدام أو تعطل عدد من التجهيزات ا

إضافة إىل اإلكتظاظ وطول املواعد املسلمة للمرضى، ال سيما يف 
ذا ظل الطفرة اليت تعرفها بالدان يف جمال توفري التغطية الصحية، هب

اخلصوص نسائلكم السيد رئيس احلكومة احملرتم عن التدابري 
واإلجراءات اليت سوف تقومون هبا ألجرأة املخطط الوطين 

لضمان جناعته؟ ما هي اإلجراءات املتخذة لسد  للصحة، وسبل
اخلصاص يف هذا القطاع سواء يف املدن أو يف املناطق القروية 
واجلبلية، وال سيما البىن التحتية واملوارد البشرية والتجهيزات 
الضرورية؟ ما هي التدابري اإلستعجالية اليت ستتخذوهنا للرفع من 

كرا دمات الصحية األساسية؟ شمعاانة املواطنني يف الولوج إىل اخل
 .السيد الرئيس احملرتم

 :السيد الرئيس

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد النائب عدي بوعرفة 
إبسم فريق األصالة واملعاصرة لطرح السؤال املتعلق بنفس احملور، 

 .تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة تورية فراج

 شكرا السيد الرئيس،

 :الرئيسالسيد 

 .الصحة النسائية فوق كل اعتبار

 :النائبة السيدة تورية فراج

 شكرا السيد الرئيس،

رغم كل اجلهود اليت بذهلا املغرب طوال العقود املاضية، فيما خيص 
وضع خمططات وبرامج سياسة صحية وطنية تروم جتويد اخلدمات 

الصحية ابلنسبة للمواطن، وتسهيل عمليات الولوج إليها، فإن 
الفاعلني واملتتبعني للصحة ببالدان جيمعون على كون هذا القطاع 

ات ويتخبط يف مشاكل وإختالالت ما زال يشكو من عقبات كئد
مجة، سواء على مستوى قلة املوارد البشرية أو غياب التجهيزات 
الطبية أو فشل برامج التغطية الصحية وضعفها، أو ارتفاع تكاليف 
العالج وغالء األدوية أو ترهل وهزالة بنيات اإلستقبال، األمر 

ود، هالذي حيتم على مدبري الشأن الصحي ببالدان مضاعفة اجل
بغاية حتسني صورة هذا القطاع يف أدهان املواطنني، وعليه 
نسائلكم، السيد رئيس احلكومة، عن رؤية احلكومة فيما يتعلق 
ابعتماد رؤية وبرامج إصالحية جديدة كفيلة إبرساء دعائم سياسة 
صحية قادرة على النهوض ابلوضعية املرتدية هلذا القطاع احليوي؟ 

 .وشكرا

 :السيد الرئيس

كرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة ش
 .والتعادلية، السيد النائب ايسني دّغو

 :النائب السيد ايسني دغو

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

 السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

 السيدات، السادة الوزراء،

 النواب احملرتمون،السيدات والسادة 

يبدوا أن الصحة العمومية يف عهدكم، السيد رئيس احلكومة، 
أصبحت يف حاجة إىل عملية جراحية مستعجلة، واحلقيقة أن هاد 
الرتدي وهاد التدهور غري مسبوق، فاملستعجالت، السيد رئيس 
احلكومة، عبارة عن بناايت متهالكة غري جمهزة، املراكز الطبية 
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جورة، التخصصات اندرة يف معظم املستشفيات، القروية شبه مه
التجهيزات أجهزة معطلة أو متهالكة حىت أصبح أو أصبحت  
كلمة السكانري خاسر هي السائدة يف املستشفيات دايلنا، 
إضراابت متتالية وابجلملة أطباء وممرضني مهنيني إداريني وحىت 

 ،طلبة طب األسنان والطب، ال قدر هللا، يهددون بسنة بيضاء
هجرة مجاعية لألطباء يف خمتلف التخصصات حنو اخلارج، رفض 
مجاعي لاللتحاق ابلوظيفة العمومية للي فتحنها الوزارة، اضطراب 
خمزون األدوية الوطين، معاانة مرضى السيليكوز ومرضى السرطان 
وغريها من األمراض اخلطرية، جشع متزايد يف بعض املصحات، 

، ما هو املواطن، هذه وغريها كثرييف غياب املراقبة والضحية دائ
السيد رئيس احلكومة، بعض من كوارث هذا القطاع، سؤالنا اليوم، 
السيد رئيس احلكومة، فني غاديني ابلصحة يف هاد البالد؟ 

 .وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد رئيس احلكومة لإلجابة 
 .وريعلى األسئلة املتعلقة ابلسؤال احمل

 :رئيس احلكومة ،السيد سعد الدين العثماين

احلمد هلل والصالة والسالم على  بسم هللا الرمحن الرحيم،
 رسول هللا وآله وصحبه،

 السيد رئيس جملس النواب احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء أعضاء احلكومة،

 النواب احملرتمني، السيدات والسادة

يسرين يف هاد اليوم املبارك، يف هذا الشهر املبارك، يف هذا البلد 
املبارك، أن أستجيب لطلب السيدات والسادة النواب احملرتمني 
لإلجابة عن أسئلتهم يف موضوع حيوي وهام الذي هو السياسة 
الصحية يف بالدان، هو موضوع كما ال خيفى ذو راهنية ، موضوع 

حلق سية اليت يكفلها الدستور وهو امرتبط حبق من احلقوق األسا
منه والذي  22يف العالج والعناية الصحية، وذلك يف الفصل 

ينص على ضرورة تعبئة كل الوسائل املتاحة من قبل الدولة 
واملؤسسات العمومية واجلماعات الرتابية لتيسري أسباب استفادة 

لصحية ااملواطنات واملواطنني على قدم املساواة من العالج والعناية 
ومن التغطية الصحية، وال ختفى العناية السامية اليت خيص هبا 
جاللة امللك، حممد السادس، حفظه هللا، هلذا القطاع احليوي 
حيث سبق أن دعا جاللته إىل جعل النهوض ابلصحة من األوراش 
احليوية الكربى ابعتباره دعامة أساسية لرتسيخ املواطنة الكرمية 

ية شاملة ومستدامة، وذلك يف الرسالة امللكوحتقيق تنمية بشرية 
السامية اليت وجهت إىل املشاركني يف املناظرة الوطنية الثانية 

 .1122للصحة يف يوليوز 

وتكاد خمتلف التشخيصات املنجزة يف القطاع الصحي سواء      
كانت تقارير اجمللس األعلى للحساابت أوتقارير اجمللس 

ييمات أو غريها من التقارير والتق اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي
تكاد كلها جتمع على أنه على الرغم من اإلجنازات واملنجزات 
املهمة اليت حققها قطاع الصحة ببالدان وال سيما يف جمال تعزيز 
بنيات اإلستقبال يف جمال توسيع عرض العالجات، يف جمال 
توسيع نظام التأمني اإلجباري األساسي عن املرض، ونظام 

ساعدة الطبية فضال عن حتسن مجلة من مؤشرات الصحة العامة امل
اليت سنرجع إليها، فإن اخلدمات الصحية ال تزال دون مستوى 
انتظارات وتطلعات املواطنني مشروعة إىل خدمات صحية متاحة 

 .فعالة ذات جودة

ولذلك ومن هذا املنطلق فإن احلكومة واعية ابخلصاص الذي     
يعرفه هذا القطاع سواء على مستوى املوارد البشرية أو على 
مستوى البنيات بنيات اإلستقبال والوسائل املتاحة أو على 
مستوى احلكامة والتدبري وهي املستوايت الثالث اليت أكد عليها 

أكرب  إىل حتقيق حتسنالربانمج احلكومي، وحنن نسعى جاهدين 
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لى ع بشكل جيعل املواطن يستشعر أتثري اإلصالحات اليت نقوم هبا
 .جودة اخلدمات الصحية

وابلنظر إىل أن مشاكل الصحة يف بالدان هي مشاكل بنيوية     
هيكلية فإهنا حتتاج إىل إصالح عميق للمنظومة الصحية، ومن 
هنا وبعد لقاء رأسه جاللة امللك، حضره رئيس احلكومة والسيد 
وزير الصحة تشكلت جلنة مكونة من الصحة من وزارة الصحة 

اد إصالح شتغاهلا إلعدواملالية والداخلية واشتغلت وهي يف خضم ا
هيكلي، عميق، إسرتاتيجي، للنظام الصحي الوطين مبنظور 
إسرتاتيجي، ويهم خمتلف اجملاالت ولكن ابخلصوص احلكامة اللي 
هو اجلزء األكرب الذي جيب الرتكيز عليه يف إصالح هذه املنظومة، 
دور اجلهات واجلهوية املتقدمة يف هذه املنظومة وغريه من احملاور 

 .سينصب عليها هذا اإلصالح العميق اليت

لكن أيضا قبل ذلك كانت احلكومة قد أعدت خمططا وطنيا     
وهو متاح منشور  1117للنهوض ابلقطاع الصحي يف أفق سنة 

وخصوصا على موقع وزارة الصحة موجود فيه التشخيص وفيه 
احملاور اليت ستشتغل عليها احلكومة يف إطار هذا املخطط الوطين 

ابلقطاع الصحي، وذلك يف إطار تفعيل الربانمج  للنهوض
احلكومي الذي حرصنا على أن نويل فيه عناية خاصة لقطاع 
الصحة من خالل العمل على مواصلة حتسني وتعميم اخلدمات 
الصحية واستكمال تعميم التغطية الصحية للفئات املستهدفة 

 .املتبقية لتشمل أصحاب املهن احلرة

املخطط وفق مقاربة تشاركية مت خالهلا  وقد مت إعداد هذا    
جمموعة  21التشاور مع الشركاء واملهتمني ابلشأن الصحي الوطين 

عمل تقريبا تشكالت آنذاك، وانبثقت عنها خارطة طريق كما 
قلت ومتاحة ومنشورة تروم حتقيق منظومة صحية منسجمة من 

 دة يف متناول اجلميع حتركه برامجأجل عرض صحي منظم ذي جو 

 :ستةحية فعالة وتدعمه حكامة جديدة وذلك وفق مبادئ ص

 اخلدمات؛جودة  :أوال

 املساواة يف الولوج؛ :اثنيا

 التكافل والتضامن؛ :اثلثا

 االستمرارية والقرب؛ :رابعا

 األداء والنجاعة؛ :خامسا

 .املسؤولية واحملاسبة :سادسا

يف أفق  1122-1122وقد بدأ تنفيذ هاد الربانمج سنة 
، ويرتكز هذا املخطط على ثالث دعمات أساسية 1117

 :مندجمة ومتكاملة

هي تنظيم وتطوير عرض العالجات هبدف  :الدعامة األوىل-
 حتسني الولوج إىل اخلدمات الصحية ؛

 تتمثل يف تقوية الصحة الوطنية وبرامج حماربة :الدعامة الثانية-
 األمراض؛

فتهم تطوير حكامة القطاع وترشيد استخدام  :الدعامة الثالثة-
 .املوارد وإستعماهلا

وسعيا منها وهادي نقطة مهمة أوىل سعيا منها إىل تعبئة املوارد 
املالية الالزمة إلجناز خمتلف اإلصالحات املربجمة يف قطاع الصحة 

مادات تعملت احلكومة على الرفع تدرجيي ولكن جريء من اإلع
مليار درهم برسم  2..2املالية املوجهة هلذا القطاع، لتبلغ اليوم 

ابملائة مقارنة مع سنة  .2، أي بزايدة تفوق 1122ميزانية سنة 
وبذلك يتحسن نسبة هذه امليزانية إىل امليزانية العامة  .112

سنة، ورغم ذلك  21للدولة بشكل غري مسبوق منذ أكثر من 
 جملهود يبقى غري كاف لسد وتغطيةفإننا واعون أبن هذا ا

اإلحتياجات املتزايدة يف هذا اجملال، وسنسعى إىل الرفع من هذا 
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اجملهود املايل يف املستقبل إن شاء هللا مع إيالء عناية خاصة 
 .للحكامة وترشيد استخدام املوارد

وجوااب على أسئلة السيدات والسادة النواب احملرتمني، سأحاول 
 الصحي انطالقا من مة يف النهوض ابلقطاعإبراز جهود احلكو 

 املداخيل الثالث األساسية الواردة يف الربانمج احلكومي

 ورش تعميم التغطية الصحية؛ :أوال

 تعزيز الولوج إىل اخلدمات الصحية؛ :اثنيا

 .الصحيةتعزيز املوارد البشرية  ا:اثلث

ويف كل من مها هناك أهداف وهناك أمور حتققت وهناك أمور 
 .سنعمل حتقيقها يف القريب إبذن هللا

ابلنسبة احملور األول الذي هو ورش تعميم التغطية الصحية أنتم 
تعرفون أبن أكرب مدخل إلصالح النظام الصحي هو تعميم 
التغطية الصحية األساسية ألهنا هي اليت متكن من ختفيف النفقات 

 1. % 1.على األسر، اليوم كما تعرفون عندان تقريبا حوايل 
يف فرتة سابقة  %22تقريبا من نسبة التغطية الصحية كانت  %

مع عدد من الربامج اليت وسعت للتغطية الصحية مثل الربانمج 
اخلاص ابلطلبة مثل برامج أخرى، إضافة إىل برانمج املساعدة 

وحنن هندف  %1.الطبية الراميد زادت نسبة التغطية الصحية إىل 
خالل  النسبة يف القريب إبذن هللا منإن شاء هللا إىل أن نرفع هذه 

عدد من اإلجراءات اليت كثري منها شاركتم وسامهتم فيها وأول 
إجراء هو اإلطالق الفعلي لورش توسيع التغطية الصحية لتشمل 
فئات املهنيني والعمال املستقلني واألشخاص غري األجرة الذين 

ون قانميارسون نشاطا خاصا، وهاد القانون الذي صادق عليه ال
الذي صادق عليه الربملان منذ ما يقرب من سنة  22.27

وصدرت املراسيم التنظيمية العامة أربعة مراسيم وحنن اآلن بصدد 
يف عمق املشاورات أطلقت املشاورات منذ بضعة شهور مشاورات 
مع عدد من املهن وخصوصا منها املهن املنظمة، وعقد أكثر من 

ء واهلدف هو أن نصدر اجتماع مع هذه املهن والفرقا 27
البطاقات األوىل دايل اإلخنراط وإدخال الشرائح األوىل قبل هناية 

وهذا إن شاء هللا ما سيتم وسنصدر املراسيم التطبيقية  1122
اخلاصة هبذه املهن يف القريب إبذن هللا. إذن هذا أول ورش وهو 
ورش مهم جدا وأان أشكر مجيع القطاعات اللي هي منخارطة فيه 

 ضا أشكر املهنيني املنخرطني فيه، وسنعلن عن املهن األوىل اليتوأي
متت املشاورات معها ألن هي قضية مشاورات والوصول إىل واحد 

 .نقطة شبه إتفاق فيما خيص الدخل اجلزايف

اثنيا: مواصلة التعميم الفعلي لنظام املساعدة الطبية الراميد ن  -
زدان  11.مليار وحيث مت ختصيص اعتماد مايل يف هذه السنة 

تقريبا ابملقارنة ما كان خصص قبل برسم ميزانية  % 21واحد 
، وأيضا مواصلة نظام تعميم التأمني اإلجباري األساسي 1122

عن املرض لفائدة طلبة التعليم العايل مع تبسيط مساطره هبدف 
تشجيعهم لإلخنراط احنا صدران مرسوم آخر تعديل للمرسوم األول 

بسطو املساطر، ولذلك هذه السنة بلغ عدد حاولنا نسهلو ون
ألف طالب  1.املنخرطني يف نظام التغطية الصحية ما يقرب من 

، بطبيعة احلال هذا كتكلف الدولة كله أبداء 1122يف هناية 
املستحقات وبطبيعة احلال هذا ال يعين أن الطلبة اآلخرين غري 

ني مع لحمميني، لكن الطلبة اآلخرين فيهم واحد الثلث هم داخ
 أو CNSS اآلابء دايهلم يف أنظمة تغطية صحية أخرى مع

CNOPS   أو أتمينات إخل، بطبيعة احلال هادو ما
كيشملهومش هاد نظام التأمني اإلجباري األساسي عن املرض 
لفائدة الطلبة وهناك بعض الطلبة مع األسف وهذا كيوقع اللي 

حية، لصابقي ما مرضش راه ما ما كيجيش ابش يدير التغطية ا
فإن شاء هللا نتمناوا جييوا من دااب يتسجلوا حىت قبل أن يشعروا 

 .أبي أعراض مرض وحنن نتمىن الصحة والعافية هلم مجيعا

تدبري نظام املساعدة  إرساء اآلليات الالزمة لضمان حسن   
 الطبية الراميد من خالل حتديد وأتهيل اهليئة اليت ستتوىل تدبري
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ق اإلصالح، نظام احلكامة دايل الراميد هذا النظام، هذا يف عم
ودخل يف نظام احلكامة التدبري دايلو، إىل حد الساعة الوكالة 

هي اليت تتوىل تدبري هذا  ANAM الوطنية للتأمني الصحي
النظام اآلن يف إطار احلكامة اللي كنهدفوا هلا سيتم إسناده إما 

مق ع إىل مدبر آخر أو سيتم إنشاء وكالة خاصة هبا، حنن يف
مناقشة هذا املوضوع يف إطار اإلصالح اهليكلي ملنظومة التأمني 
الصحي، وسيحقق هذا فصل مهام تقدمي اخلدمات الصحية مع 

 .املهام األخرى اليت هي ضبطية

دمات الصحية للخ حتسني النظام املعلومايت للتتبع والفوترة -  
املقدمة ابملستشفيات يف إطار نظام املساعدة الطبية، وأخريا 
مراجعة دور الوكالة الوطنية للتأمني الصحي ليشمل ضبط وتنظيم  
كل مكوانت التغطية الصحية، ودااب اآلن هناك واحد الصيغة 
األوىل دايل مشروع قانون تعديلي للقانون املنظم للوكالة الوطنية 

لصحي بسدد املشاورة وإن شاء هللا سندخله يف مسطرة التأمني ا
املصادقة يف القريب واهلدف منه هو تقوية الوكالة الوطنية للتأمني 
الصحي، تدقيق وتوسيع غادي ندققوها غادي حنيدوا الرميد 
غادي ندققوها وغادي نوسعوا الصالحيات دايل الوكالة الوطنية 

 .للتأمني الصحي

 غطية الصحية لفائدة املهاجرين وأسرهموأخريا تفعيل الت -   
والالجئني يف وضعية قانونية ابملغرب واحنا نظن أبنه هاد توسيع 

ام التغطية الصحية سيكون مؤثر أتثريا هيكليا فيما خيص متويل النظ
 .الصحي، وابلتايل يف جناعة وجودة اخلدمات الصحية

 اتعزيز الولوج إىل اخلدمات الصحية وحتسني جودهت :اثنيا

شرعت احلكومة يف إطار تنزيل املخطط الوطين للصحة     
يف اختاذ عدد من التدابري اهلادفة إىل تطوير هذا العرض  1117

الصحي، وابملناسبة على مستوى العرض الصحي خصنا نعرفوا 
عندما نقول حنتاج إىل تطويرات هيكلية معىن ذلك أن هناك 

  الزمن، ألنإختالالت أو هناك نقص بعيد املدى، متجدر يف
عندما تقول عدد األسرة فيه نقص عدد األسرة ما كيكونش فيه 

سنني هو تراكم، عندما نقول على  2نقص يف عام وال عامني وال 
املستشفيات فيه نقص فهذا ما كيكونش مستشفى ما كيتبانش 
يف سنة واحدة أو يف ست أشهر أو يف شهر بقرار، إمنا فيه 

بنيات  ا للنقص املوجود فيما خيصإسرتاتيجية وابلتايل فتجاوز 
اإلستقبال وتعزيزا وتوسيعا للعرض الصحي حاولنا اشتغلنا هلدف 

آالف سرير  21الرفع من الطاقة اإلستيعابية للمستشفيات حبوايل 
وتوسعة  1117مستشفى عمومي جديد يف أفق  2.ستهم إجناز 

مركز استشفائي، وبناء منشآت ومصاحل استشفائية أخرى  27
اصلة أتهيل املستشفيات العمومية املوجودة وجتهيزها، بغيت مع مو 

ألف سرير تقريبا بني  12كان عندان   1122نقول أبنه سنة 
ألف سرير  21اليوم عندان  1122القطاع العام والقطاع اخلاص، 

، واليوم حنن سنزيد 1122آالف سرير منذ  7يعين تزادت تقريبا 
ه السنوات املقبلة، آالف سرير على مدى هذ 21ما يقرب بني 

 2127مستشفى جديد  22وقد مت يف هذا اإلطار فعليا تشغيل 
سرير، يف حني يوجد ما جمموعه  2127سرير يف هاد السنتني، 

سرير إستشفائي يف طور اإلجناز، احنا كنعرفوا غري هاد  7212
الطاقة اإلستيعابية اللي توسعات هي سيكون عندها أتثري يف 

 .جودهتااخلدمات الصحية ويف 

كما يندرج يف نفس اإلطار مواصلة تعزيز العرض الصحي     
 ابلعامل القروي من خالل برانمج تقليص الفوارق اجملالية ابلعامل

 1111القروي، ومن املتوقع أن املشاريع هذا الربانمج أكثر من 
مشروع يهم بناء وتوسيع وأتهيل املراكز واملستوصفات الصحية 

ية ابلعامل القروي لفائدة األطر الطبية وبناء املساكن الوظيف
والتمريضية واقتناء سيارات اإلسعاف والوحدات الطبية املتنقلة 
وبطبيعة احلال كنعرفو هنا أبن كاين عدد من الربامج كلها تتضافر 
على هاد اهلدف بطبيعة احلال برامج دايل وزارة الصحة، برامج 
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اهم فيه املبادرة أيضا تستقليص الفوارق اجملالية، وأيضا يساهم فيها 
الوطنية للتنمية البشرية، ويتم يف هاد اإلطار إعطاء األولوية 
للتعيينات يف هاد املستشفيات يف هاد البنيات االستشفائية أو 
الصحية يف الوسط القروي يف إحداث املناصب اجلديدة لألطر 
الطبية وشبه الطبية، وأيضا هناك عناية خاصة منذ سنوات بدى 

مى ابلوحدات الطبية املتنقلة دايل وزارة الصحة واآلن بدات  ما يس
كتعطى عناية خاصة هلاد الوحدات الطبية املتنقلة واليت سجلنا 

 421وحدها ما يقرب من  1122ألف خارجة سنة  21فيها 
يعين تقريبا نصف مليون استشارة طبية، إضافة إىل عدد من 

دثت عنها الرعاية وحت اخلدمات األخرى بطبيعة احلال انتما كتعرفوا
هنا، ورمبا حتدث عليها السيد وزير الصحة أيضا هادي رعاية يل  
كتمتد من شهر نونرب إىل شهر مارس على مستوى األقاليم 
واملناطق األكثر تضررا آلاثر وموجة الربد يف هاد الفرتة دايل الشتاء 

 .ألف خدمة صحية 21.واللي قدمت هاد السنة 

ال احلكامة من التحسينات لتحسني هناك عدد من يف جم    
االستقبال وأنسنة اخلدمات، فيها أخذ املواعيد عن بعد ابقي اآلن 
هاد املبادرة دايل أخذ املواعيد عن بعد ابقي ما خداتش اإلهتمام 
دايل مجيع املواطنات واملواطنني وإن كان اهلدف هو نوصلوا 

يق ر من املواعيد يف املستشفيات اختاذ عن بعد عن ط 71%
اإلنرتنيت ابستخدام تكنولوجيا املعلومات، ابستخدام اإلتصال 
وسائل اإلتصال احلديثة، هذا غادي يوفر الوقت واجلهد واملال 
وحىت احلكامة وشوية دايل حىت حماربة الفساد غادي يتم عن 
طريق أخذ هذه املواعيد عن بعد، لكن هناك إهتمام خاص ابلرقي 

عض حنا واعيني أبن هناك واحد ببتأهيل املستعجالت الطبية وا
اإلشكاالت عادة تطرأ فالقضية دايل املستعجالت الطبية واحنا 
نريد أن نرقى هبذا العرض الصحي اإلستعجايل من حيث البنيات 
التحتية واملوارد البشرية والتجهيزات، ولذلك أعطيت األولوية يف 

نهم م املوارد الطبية هذه السنة للمستعجالت الطبية العدد كبري

تعينوا يف املستعجالت الطبية سواء كان أطر طبية أو أطر شبه 
طبية، أيضا تعزيز حظرية السيارات، أيضا عدد من اإلعتمادات 
املالية بطبيعة احلال املرصودة وغريه من اإلجراءات، واحنا كنهدفوا 
دااب هناك عمل على بلورة مشروع خاص قانون منظم، مشروع 

جالت الطبية ما قبل اإلستشفائية قانون خاص منظم للمستع
والنقل الصحي وسيتم عرضه على خمتلف الشركاء يف القريب، 
لكن هناك واحد اجملال اللي هو مهم اللي كريكز على الوقاية سواء 
الوقاية من الدرجة األوىل أو الوقاية من الدرجة الثانية وهي تعزيز 

السارية  ض سواءالربامج الصحية الوقائية يف حماربة عدد من األمرا
أو الغري السارية، واليوم خص تعطى واحد اإلهتمام أكثر هلاد 
الربامج ألن أنتم تعرفون درهم وقاية خري من قنطار عالج، واحد 
اإلنسان اللي مريض ابلسكري إيال مت الوقاية جيدا من مضاعفات 
دايل هاد السكري عن طريق بطبيعة احلال التكفل بداء السكري 

فيها احلمية عن طريق الوعي ابحلمية وممارسة احلمية عنده أعمدة 
عن طريق الرايضة وعن طريق األدوية الضرورية، ميكن أن يقيه من 
املضاعفات أحياان اخلطرية وامليزانية دايل مضاعفات فلكية، راه  
كتشوفوا الثلث دايل الناس اللي كيدير اليوم الدايليز راه كانوا 

ن أو التكفل جيد، وم ية جيدةمرضى ابلسكري وما كانتش احلم
هنا كان هناك اهتمام خاص بتعزيز الربامج الصحية يف جمال الوقاية 
أو برامج الصحية عموما حماربة األمراض، أوال خبصوص األمراض 
غري السارية، غري املعدية، هاذي خضعات لواحد اإلهتمام 

استفاد  1122خاص، وميكن أن أقول أبنه يف هاذ اإلطار يف سنة 
 221.111ن خمتلف البنيات الصحية الوطنية ما يقرب من م

مريض يعين تقريبا مليون مريض ابلضغط الدموي من التكفل 
حىت  21-21ابلعالج جماان واألغلبية دايهلم تقريبا نقولو 

كلهم من الناس دايل الراميد، وعلى الراميد يستفيدون   %21ل
تلف يف خم أساسا من الربامج الصحية األولية بطريقة جمانية

من مرضى السكري  221.111الوحدات الصحية على غرار 
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اللي كيديرو  %211اللي مها يف املستشفيات والبنيات الصحية 
األدوية اليت تؤخذ عن طريق الفم،  %27األنسولني كيتلقاوها، و

تقريبا من املصابني ابلقصور الكلوي املزمن،  21.111و
 1122سم سنة من مرضى السرطان وكل هذا بر  111.111و

مما يعين واحد اجلهد كبري يف ما خيص التكفل هبؤالء املرضى، 
وخصوصا الناس اللي عندهم الراميد يف ما خيص األمراض الغري 
السارية، وهذا كيبني اجلهد الكبري اللي كيتم، صحيح كتوقع 
اختالالت بني احلني واحلني ولكن راه الربانمج كيتكلف هباذ العدد 

طنات واملواطنني، بطبيعة احلال هناك أيضا حماولة الضخم من املوا
اجْلاللة، اجْلاللة متت  cataracte الولوج جلراحة املياه البيضاء

من احلاجيات يف هذا اجملال، إما عن طريق  %21تغطية تقريبا 
 .عالج مباشر أو عن طريق التكفل يف الوحدات الطبية املتنقلة

مهم جدا، األمراض  خبصوص األمراض السارية وهذا شيء    
السارية هي أيضا من األمراض اخلطرية بعضها، ابلطبيعة احلال 
خطرية كما كانت عندو أتثريات كبرية جدا، ولكن احلمد هلل اليوم 
يف بالدان أغلب هذه األمراض السارية هناك نقص دايهلا، وقريبا 
غادي نوصلو لعدد من األهداف وخصوصا أنه يف إطار أهداف 

، احملددة من قبل األمم املتحدة les ODD ستدامةالتنمية امل
، ها حنن نسري بطريقة سريعة لتحقيق تلك 1121يف أفق 

األهداف ابإلحصائيات اليت ميكن أن حتصلو عليها بسهولة، مثال 
اإلصاابت اجلديدة بفريوس السيدا مثال فقدان املناعة املكتسبة 

الفوائت  إن شاء هللا، وتقليص عدد %27اليت تقلصت بنسبة 
، واآلن %1.بنسبة  1112املتعلق به اليت ستتقلص يف أفق 

هناك تقلص كبري نتيجة عدد من اخلطط املوجودة، وأنتم تعرفون 
أبن يف جمال حتسني مؤشرات صحة األم والطفل اللي هو واحد 
اجملال مهم جدا، قامت اجلهات املعنية بواحد املسح الوطين حول 

، هذا آخر مسح اللي بني 1122السكان وصحة األسرة لسنة 
سنوات، هناك  21فعال أن هناك ابملقارنة مع اإلحصائيات منذ 

 1122، اليوم احنا يف 1121تقدم مهم، آخر مسح كان سنة 
سنوات سجلت نتائج إجيابية، هناك اخنفاض ملحوظ  21يف هاذ 

، أذكر أنه سنة %27يف وفيات األمهات عند الوالدة بنسبة 
والدة حية، واليوم  211.111اة كل وف 221كانت   1121
دايل األمم املتحدة هو الوصول  1121، واهلدف سنة 21عندان 

. معىن ذلك هو هدف احنا قريبا إليه، تراجع وفيات 21إىل 
األطفال دون اخلامسة ألن هاذي هي املعايري األساسية يف 

 21الصحة، تراجع الوفيات دايل األطفال دون سن اخلامسة من 
 وفاة لكل 11إىل  1121والدة حية سنة  2111 وفاة لكل

واهلدف اللي كان حددت األمم  1122ألف والدة حية سنة 
ومع ذلك جتاوزان هذا اهلدف اآلن،  17هو  1121املتحدة سنة 

لكن أيضا هناك يف التكفل بسواء النساء احلوامل أو األطفال عند 
ؤشرات، ملالوالدة ابلتلقيح أو غريه، هناك حتسن كبري يف مجيع ا

وهو ما يشي إىل حتسن صحة هؤالء يف املستقبل، إن شاء هللا، 
أكثر مما قال، فقد حتسنت نسبة النساء احلوامل اليت اللي كيتكلفوا 

سنة  %22إىل  1122سنة  %.2هبم املؤسسات الصحية من 
ابلنسبة للوالدات احملمية اليت تتم يف وحدات  %22، من 1122

، نسبة التلقيح 1122سنة  .2إىل  1122سنة  22صحية من 
ضد  %27ضد داء السل، و %211اآلن تقريبا قريبة من 

التلقيح اخلماسي ضد اخلمسة األمراض املعروفة، اللي هي الدفرتاي 
والسعال الديكي والكزاز والتهاب الكبد الفريوسي من نوع "ب" 
وغريها، تراجع مؤشر نقص الوزن ابلنسبة األطفال دون اخلامسة 

، وجتدر اإلشارة إىل أنه يف إطار خمطط الصحة سنة بشكل مهم
سيتم إعطاء انطالقة لربامج وإسرتاتيجيات جديدة هتم  1117

صحة األم والطفل، هاد احملور كلو اجلزء الكبري منو هو الوقاية،  
كما قلت الوقاية شيء مهم جدا، وهاد التحسنات اللي وقعات 

البشرية  ن التنميةأثرت يف مؤشر التنمية البشرية، ما نساوش أب
حتسن غري كايف،  212دااب اآلن  221 1121مؤشر كان 
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ولكن هاد املؤشرات اجلديدة ستؤثر يف حتسن هذا املؤشر أكثر، 
 .إن شاء هللا، يف القريب إبذن هللا

هو تعزيز وأتهيل املوارد البشرية الصحية، وهو أيضا  :احملور الثالث
رف نقص بنيوي، وحنن نعواحد من األمور للي عندان فيها نقص، 

 2سنوات،  2أنه لتكوين الطبيب غادي خيصنا معدل دايل 
فقط اللي   %4سنوات رمسيا ولكن ما كاين شي اللي كيدير، 

 2سنوات، األغلبية  4كيحصلوا على الدكتوراه يف الطب هاد 
سنوات وأان  21-2إىل  2سنوات، األغلبية الساحقة  21و 2و

سنوات، فلذلك هو اإلصالح  2من الناس الذين حصلوا يف 
سنني عاد غادي يتحسن  21بنيوي مبعىن ايال بدينا اليوم وسعنا 

الكثافة الطبية ابلنسبة للممرضني نفس الشيء، ولكن على املدى 
سنوات، ويف هذا الصدد يالحظ، رغم  2األقصر اللي هوث 

ذلك، أن معدل التأطري الطيب ببالدان سجل منحى تصاعداي وإن  
شخص  .222إن كان ببطء بلغت نسبة التغطية كان ببطء و 

تتجاوز طبيب لكل  1122لكل طبيب يف حني لن تكون سنة 
شخص، وحنتاج إىل تطوير أكثر لنصل إىل املعايري  2.11

الدولية، ألن هذا املعدل ال يزال بعيدا عن املعايري احملددة من 
ني يطرف منظمة الصحة العاملية اليت تؤكد أن كثافة العاملني الطب

أللف مواطن  4.47وغري الطبيني يف جمال الصحة، خاص تكون 
، وحنن هندف إىل الوصول إىل هذا 1112 تقريبا يف غضون

لتحقيق التغطية الصحية  1112اهلدف، إن شاء هللا، سنة 
الشاملة والرفع من قدرة النظام الصحي، ويف هذا اجملال اختذت 

نعاود  رمبا بعد قليل عدد من اإلجراءات فرمبا سنرجع إليه عندما،
 .نرجع ليها

وهنا ال بد أن اشريإىل أنه على مستوى املوارد البشرية املوجهة     
للصحة، قامت احلكومة جبهد غري مسبوق، عدد املناصب املالية 

سنة تقريبا ال تتجاوز،  27املخصصة للصحة منذ ما يقرب من 
 1122ألول مرة سنة  تقريبا 1111و 2711ترتاوح بني 

لقطاع الصحة،  1122منصب مايل مليزانية  4111خصصنا 
، يعين 1122ويف سنة  1122وأيضا يف سنة 

، وهذا سيحسن التغطية الطبية وشبه الطبية يف 4111+4111
 .القطاع العمومي بشكل جيد جدا

وإن كان أن الكثافة الطبية كتحسب حىت القطاع اخلاص وهي 
اد ر، وميكن نقول أن اليوم أبن حتسني فهأيضا حتتاج إىل تطوي

املراحل املاضية غري كايف ولذلك هناك تطوير فهاد اجملال، العدد 
  1122، 22111 كما  1122 اإلمجايل لطلبة الطب مثال سنة

ألف يف بضع  17 ، وخصنا نرفعوا لنصل إىل22111كان 
 .سنوات املقبلة

تح ملعاهد هناك فيف جمال التكوين وأتهيل املوارد الشبه الطبية، 
التكوين املهين يف امليدان الصحي وعددها مثانية لولوج املئات 

طالب يف املهن الطبية حاليا، ألن  2421 دايل الطلبة وتكوين
رفع الكثافة يف جمال الشبه الطيب أيضا حىت هو هدف من 
األهداف اليت هندف إليها واللي هي ضرورية وابلتايل هناك العناية 

 لتكوين املهين يف اجملال الطيب، غيتوسع، غيتجود،هباد معاهد ا
تركيز خاص، وميزانيات خاصة وحماولة استدراك اخلصاص املوجود 
مع األسف الشديد يف واحد املرحلة السابقة كان توقف التكوين 
دايل هاد األطر الشبه طبية ونقص كثريا وهذا أثر يف الكثافة دايل 

 .دانهاد املهن شبه الطبية حاليا يف بال

إذن هناك حماولة معاجلة ذو طابع إسرتاتيجي مع معاجلات     
شبه آلية من خالل الرتكيز على البناايت الصحية ومن خالل 
الرتكيز على املوارد البشرية وتكوينها ومن خالل الرتكيز على نظام 
احلكامة، وحنن اآلن يف قلب هاد املخطط اجلديد لإلصالح 

لصحية، ألن املنظومة كلها خصنا العميق واهليكلي للمنظومة ا
نعاودوا اإلصالح دايهلا والنظرة فيها، ونعاودوا اآلفاق دايهلا 
ونعاودوا نظام احلكامة ودور اجلهوية فيها وهذا إن شاء هللا يف 

 .األشهر املقبلة نتمىن أن نتم هاد الورش
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ختاما، أريد أن أؤكد جمددا على أن احلكومة واعية حبجم     
يت ال تزال تواجه قطاع الصحة، تتفهم اإلنتظارات التحدايت ال

املشروعة واملتزايدة للمواطنات واملواطنني يف الوصول إىل منظومة 
صحية تليب احتياجاهتم، حتفظ كرامتهم، احنا هاد السنة رفعنا 
اجملهود املايل يف هاد السنتني بشكل غري مسبوق، خصصنا للقطاع 

مسبوق أيضا عدد من املوارد البشرية بشكل غري 
وضعنا إصالح قطاع الصحة ضمن األولوايت  4111+4111

اإلجتماعية الكربى خالل هذه الفرتة، سنعمل إن شاء هللا على 
أن خنرج هاد اإلصالح اجلدري ملنظومة الصحة يف القريب 
العاجل، وموازاة مع ذلك نشتغل لتسريع تفعيل مضامني املخطط 

سالم عليكم ورمحة هللا ، شكرا جزيال، وال1117 الوطين للصحة
 .وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد رئيس احلكومة، نفتتح اآلن ابب التعقيبات إبعطاء 
  .الكلمة إبسم فريق العدالة والتنمية للسيدة النائبة منينة مودن

 :النائبة السيدة منينة مودن

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني 
 رمحة للعاملني، املبعوث

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة احملرتمون،

 السيدات النواب احملرتمون،

ريق ف يسرين يف هذا املوعد الدستوري أن أتناول الكلمة إبسم
العدالة والتنمية ملناقشة موضوع السياسة الصحية ببالدان، 
ابعتبارها جماال حيواي متداخال وابلغ التعقيد والقوف على خمتلف 

اإلجنازات والتحدايت واإلشكاالت املرتبطة به وكذا الفرص 
املتاحة لتطوير، ويف البداية البد من إبداء مجلة من املالحظات 

، ملقاربة موضوع السياسة الصحية ببالدان نعتربها مدخال أساسيا
حنن أمام قطاع من القطاعات اإلجتماعية اليت وضعتها احلكومة 
يف صلب أولوايهتا من خالل رصد إمكاانت بشرية ومادية 
ولوجيستيكية هامة، وذلك ابعتبار أن احلق يف الصحة حق 
دستوري وإنساين ومطلب جمتمعي، حنن أمام قطاع الجمال فيه 

يدات السياسوية الضيقة، ابعتبار أنه راكم العديدة من للمزا
اإلشكاالت البنيوية على مدى تعاقب احلكومات، وابلرغم من 
جتريب جمموعة من الوصفات واالختيارات وأيضا املخططات، 
حنن أمام قطاع ينبغي التعامل معه خبصوصية شديدة على اعتبار 

اعته إال ى مدى جنأنه قطاع أفقي فال ميكن مقاربته أو احلكم عل
يف عالقته مع قطاعات أخرى، كما أنه ال ميكن أن نتحدث عن 
السياسة الصحية اليوم بدون احلديث عن التغريات العميقة اليت 
يعرفها اجملتمع، حيثما نالحظ تطورات أساسية على مستويني مها 
اهلرم الدميوغرايف الذي أصبح يتسم بنقص اخلصوبة وارتفاع نسب 

ا لذلك من تداعيات اجتماعية وصحية واقتصادية، الشيخوخة وم
والتطور الوابء حبيث وابلرغم من املكاسب اليت حققها املغرب يف 
القضاء أو احلد من جمموعة من األمراض، إال أن أمراضا أخرى 
الزالت تطرح حتدايت كبرية كالسل والسيدا فيما يتعلق ابألمر 

تفاع سارية فهي يف ار املتنقلة، أما فيما خيص األمراض الغري ال
مستمر كالسرطان والسكري والقصور الكلوي والضغط الدموي 

 .واألمراض العقلية، وهي أمراض مزمنة ومكلفة للمرضى و للدولة

 السيد رئيس احلكومة،

ال ميكن أن نتحدث عن السياسة الصحية اليوم بدون احلديث 
صحة لعن البيئة ومدى أتثري تلوث اهلواء واملاء والرتبة على ا

واحلياة، وال ميكن أن نتحدث عن السياسة الصحية بدون احلديث 
عن إستعمال املبيدات واهلرموانت وغريها، مما يؤثر على صحة 
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اإلنسان ويؤدي إىل انتشار وتزايد بعض األمراض، نفس احلديد 
ينطبق على الصناعات الغذائية وإفراطها يف إستعمال كميات  

د الذهنية املشبعة وأيضا املورد كبرية من السكر وامللح واملوا
احلافظة، كما ال ميكن احلديث عن السياسة الصحية بدون ربطها 
بنمط العيش الذي أصبح يتميز ابستهالك الوجبات السريعة 
واملشروابت الغازية والتدخني وقلة أو نعدام احلركة البدنية 
والرايضة، وما يرتتب عن ذلك من األمراض املزمنة واملكلفة  

كري وضغط الدعم والسرطان، وال ميكن احلديث أيضا عن كالس
السياسة الصحية بدون استحضار دور حماربة الفقر واهلشاشة 
والسكن غري الالئق حملاربة عودة بعض األمراض مثل السل، ابلرغم 
من العديد من املخططات واإلسرتاتيجيات للحد منه، وال ميكن 

ري عن حوادث الس أن نتحدث عن السياسة الصحية دون احلديث
وما ختلفه من الوفيات واجلرحى والضحااي، كما ال ميكن أن 
نتحدث عن السياسة الصحية دون احلديث عن اليقظة والرصد 

 .لألمراض واألوبئة العابرة للحدود

فكما تالحظون السيد رئيس احلكومة احملرتم، إننا ابلفعل أمام 
ات لقطاعسياسة عامة وليست سياسة قطاعية حيث أن مجيع ا

احلكومية واجلماعات الرتابية واملؤسسات العمومية معنية ابلسياسة 
الصحية، مما يتطلب مقاربة مشولية ومندجمة ملعاجلة إشكاالهتا 

 .أفضل من العالج وتفعيل أساليب الوقاية، فالوقاية

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

بعد إبداء هذه املالحظة سنناقش السياسة العامة للحكومة يف    
اجملال الصحي من خالل احملاور التالية: اخلريطة الصحية، التمويل، 
املوارد البشرية، التغطية الصحية، السياسة الدوائية واجلانب 

د أن التشريعي والتنظيمي، ففي احملور املتعلق ابخلريطة الصحية الب
د كبرية بذلت على هذا املستوى، بدليل العدي  نعرتف أن جمهودات

من األوراش املفتوحة فيما خيص املراكز الصحية، املستشفيات 
اإلقليمية واجلهوية واجلامعية، والتطور امللحوظ أيضا للقطاع 

اخلاص وتكفي اإلشارة إىل مؤ شر واحد يف إطار تعزيز العرض 
مستشفى جديد ب  22الصحي اإلستشفائي، وهو تشغيل 

من األسرّة يف طور اإلجناز، غري على  7212سرير و 2127
احلديث عن املستشفيات السيد رئيس احلكومة، حديث ذو 
شجون ولوحده حيتاج جللسات وليس جللسة واحدة، حيث غياب 
األنسنة، االكتظاظ، طول املواعيد، اإلمهال، الرشوة والعديد من 

 .مظاهر سوء التدبري

رئيس احلكومة، حيتاج إلصالح  املستشفى العمومية السيد  
حقيقي، حيتاج إىل نقاش عمومي إال ان املالحظة املهمة هي 
اإلختالل فيما يتعلق ابخلريطة الصحية، سواء تعلق األمر 
ابملؤسسات الصحية أو التجهيزات من قسم اإلنعاش وسكانري 
ولرنني مغناطيسي وحتاليل وموارد بشرية وغريها، وخاصة الفوارق 

ت وبني العامل القروي واحلضري ومما يستدعي تسريع بني اجلها
معاجلة هذه اإلختالالت مبا حيقق العدالة يف الولوج إىل اخلدمات 

 .الصحية

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

يف رسالته جاللة امللك، إىل املشاركني يف فعاليات اإلحتفال    
نظمة م ابليوم العاملي للصحة شهر أبريل املنصرم، واليت اختارت

الصحة العاملية املغرب هذه السنة الحتضاهنا حتت شعار الرعاية 
الصحية األولوية الطريق حنو التغطية الصحية الشاملة، هذه الرسالة 
املولوية اليت نعتربها مبثابة خارطة طريق شدد جاللته فيها على 
أمهية الرعاية الصحية األساسية، ابعتبارها مدخال أساسيا 

مة حيث يقول جاللته: "ترتكز الرعاية الصحية إلصالح املنظو 
األولية على اإللتزام ابلعدالة اإلجتماعية واملساواة يف الولوج إىل 
اخلدمات الصحية وعلى اإلعرتاف ابحلق األساسي يف التمتع 
أبعلى مستوى ممكن من الصحة"، لذا فنحن يف حاجة إىل رؤية 

عالجية سات الواضحة لتنظيم املسار املتعلق برتاتبية املؤس
ولتخفيف العبء على املستشفيات اإلقليمية واجلهوية واملراكز 
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اإلستشفائية اجلامعية، وإعادة النظر يف شبكة العالجات الصحية 
األساسية على غرار العديد من التجارب الدولية اليت ذهبت يف 
اجتاه إحداث مراكز صحية مندجمة تسهل عملية الولوج إىل 

 .توخيا للنجاعة والفعاليةالعالجات األساسية 

ومن جهة أخرى وخبصوص تعزيز الصحة النفسية والعقلية     
ومكافحة اإلدمان، هنا أفتح القوس السيد رئيس احلكومة احملرتم، 
ألخاطب فيكم الطبيب النفسي املتخصص واملتمرس والعارف 
خبيااي هذا اجملال، أما آن األوان ألنسنة هذا الشيء الذي يتداخل 

لنفسي واالجتماعي واإلنساين؟ هل البنيات احلالية قادرة على فيه ا
استيعاب هؤالء املرضى وفق املعايري احملددة من طرف منظمة 
الصحة العاملية؟ وبكلمة واحدة هذا اجملال يشهد خصاصا كبريا 
على مستوى بنيات اإلستقبال واملتخصصني وجب تداركه للحد 

 .من املعاانة النفسية للمرضى وذويهم

ة احملور الثاين متعلق ابلتمويل فلإلنصاف يكفي أن نقوم مبقارن    
موضوعية للحكم على اجملهودات املبذولة على مستوى مسار 
التطور امليزانيايت لقطاع الصحة، خلمس حكومت سابقة واألرقام 
دالة يف هذا اإلطار، فحكومة السيد عبد الرمحن اليوسفي 

مليار كل  ..2عدل مليارا مب 22سنوات  7خصصت خالل 
 .مليار مبعدل  21سنة، حكومة السيد إدريس جطو خصصت 

 41مليارات يف السنة، حكومة السيد عباس الفاسي خصصت 
مليارات يف السنة، حكومة السيد عبد اإلله  2مليار مبعدل 

سنواي، حكومتكم  24.2مليار مبعدل  24بنكريان خصصت 
 موعهحققت ما جم السيد رئيس احلكومة، ويف ثالث سنوات فقط

درهم سنواي، هذه أرقام غري  ..22مليار درهم مبعدل  56
مسبوقة احلقيقة وهذا املنحى التصاعدي لإلعتمادات املالية 
املخصصة لتأهيل املنظومة الصحية وحتسني الولوج إىل خدماهتا، 
يؤكد صدق اإلرادة السياسية للنهوض هبذا القطاع وأتهيل العرض 

د فإن السؤال املطروح اليوم وإبحلاح هو جتوي الصحي ببالدان، لذا

حكامة هذا القطاع والرفع من أدائه ابلرفع من فعالية هذه النفقات 
 .الكبرية

أما حمور املوارد البشرية وما متثله املوارد البشرية وتدبريها من     
أهم أعمدة السياسة الصحية، واملالحظة األساسية يف هذا السياق 

قد ول أيضا والكبري يف هذا القطاع، وبلغة األرقام فهو اجملهود املبذ
منصب  2711عرفت املوارد البشرية زايدة هامة من خالل توفري 

خصصت  %1.منها  1111، 22و22و22برسم سنوات 
وهي أرقام أيضا غري  %72للعامل القروي أي بزايدة تفوق 

 رمسبوقة، إال أن اخلصاص السيد رئيس احلكومة، الزال كبريا ابلنظ
إىل أن املوارد البشرية يف القطاع العام أغلبها متقدمة يف السن 
واإلحالة على التقاعد يف ارتفاع مضطرد، فنسبة األطباء ككل 

آالف  21سبعة لكل  2.2ابلقطاعني العام واخلاص ال تتجاوز 
 22نسمة، يف حني تتحدث املنظمة العاملية للصحة عن معدل ا

هذا اخلصاص السيد رئيس آالف نسمة، كما أن 21طبيب لكل 
 .احلكومة، يعين أيضا املمرضني بشكل أكرب

وعلى مستوى منظومة التكوين يف امليدان الصحي سواء     
بكليات الطب والصيدلة أو جراحة األسنان أو يف املعاهد العليا 
لتكوين املمرضات واملمرضني وتقنيي الصحة، فإن عددا كبريا من 

مة التكوين يف امليدان الصحي اخلرباء يؤكدون على أن منظو 
تستدعي مراجعة جذرية، حبيث أن جوانب واسعة من العملية 
التعليمية والبيداغوجية والتداريب السريرية والتقنية أصبحت 
متجاوزة، ابلنظر إىل تطور العلوم الطبية والبيو طبية والتمريضية 
وعدم مواكبة سرعة التغري العلمي والتكنولوجي يف جمال الطب 

التمريض، عالوة على ضعف مستوى وجودة التأطري للمراكز و 
اإلستشفائية اجلامعية، بسبب هجرة األساتذة األطباء إىل القطاع 

 .اخلاص

كما أصبحنا اليوم نسمع عن استقاالت مجاعية ونشهد     
إضراابت متتالية ال تنتهي يف القطاعني العام واخلاص وعند الطلبة 
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لطب والصيدلة وطب األسنان والطالبات، حيث أن كليات ا
أشهر، وأصبح  2متوقفة عن الدراسة والتداريب منذ ما يزيد عن 

هذا اإلضراب املستمر إىل اليوم يهدد بشكل جدي بسنة بيضاء، 
وهنا نطالبكم السيد رئيس احلكومة، للتدخل شخصيا للوقوف 
على هذا األمر الذي طال أمده ومعاجلة هذا امللف دون انتظار 

مصلحة هذا القطاع، ونقرتح ملعاجلة اإلشكاالت املطروحة ملا فيه 
 :ما يلي

ضرورة إحداث كلية للطب بكل جهة من جهات اململكة  -
ومعاهد تكوين لألطر التمريضية والتقنية بعدد معترب، إذا أردان 

 ؛1111طبيب يف أفق سنة  2211ابلفعل بلوغ هدف تكوين 

حية النوعي للعالجات الصمأسسة التكوين املستمر يف اجملال  -
األساسية لكل أطباء الطب العام املمارسني يف مؤسسات 
 العالجات األساسية وتطوير التعلم اإللكرتوين والتكوين عن بعد؛

بذل احلكومة جملهود إضايف لنزع فتيل االحتقان الذي يعرفه  -
العاملون ابلقطاع، سواء تعلق األمر ابلقطاع العام أو اخلاص 

وحتسني ظروف العمل، ابإلضافة إىل إحداث شراكات ابلتحفيز 
مع اجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية واجملتمع املدين والقطاع 
اخلاص أيضا، لسد اخلصاص يف هذا اجملال وسن نظام حتفيزي 

 .للمردودية وتغطية املناطق النائية

أما حمور التغطية الصحية فقد قطع املغرب أشواطا مهمة يف    
اجملال وذلك إبرساء قواعد التغطية الصحية اإلجبارية ملوظفي هذا 

الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية، وكذا أجراء القطاع 
اخلاص لينضاف إىل هذه الفئات ضحااي انتهاكات حقوق 
اإلنسان والطلبة، كما أن الفئات املعوزة واهلشة تستفيد من نظام 

عدد  والذي بلغ اليوم الدخل احملدوداملساعدة الطبية راميد لذوي 
مليون مستفيد، ولبلوغ يعين أهداف  21املستفيدين منه حوايل 

التغطية الصحية الشاملة مت إصدار القانون املتعلق بنظام التأمني 

اإلجباري األساسي عن املرض اخلاص بفئات املهنيني والعمال 
اصا، ا خاملستقلني واألشخاص غري األجراء الذين يزاولون نشاط

وهو ورش كبري وجمتمعي ابمتياز لكن ورغم هذه املكاسب البد 
أن نثري انتباهكم إىل بعض املالحظات والبداية بنظام املساعدة 
الطبية راميد الذي يطرح العديد من اإلشكاالت أمهها هاجس 
استدامة التمويل، وهو من بني الرهاانت الكربى املطروحة على 

مستوى احلكامة فيتعني إسناد عملية  هذا النظام، إشكاالت على
تدبري هذا النظام لوكالة مستقلة ضماان للشفافية والنجاعة، 
احلساب اخلصوصي للصيدلية املركزية السيد رئيس احلكومة، ال 
وجود ألية مبالغ مرصودة ال من طرف صندوق التماسك 

 .اإلجتماعي وال اجلماعات الرتابية وال خمصصات اهلشاشة

القانون املتعلق بنظام التأمني اإلجباري واألساسي وخبصوص     
عن املرض اخلاص بفئات املهنيني والعمال املستقلني واألشخاص 
غري األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ندعوكم السيد الرئيس، 

ه إىل ضرورة التعجيل بتفعيل هذا القانون اجملتمعي اهلام أوال لراهنيت
اب ية هلذه الفئات من املواطنني لغيواثنيا ألن هناك معاانة حقيق

خري التغطية الصحية، وهي مناسبة لننبه ونعرّب عن أسفنا الكبري للتأ
، يف املناقشة والتصويت .112بل والتأخر احلاصل منذ سنة 

على مشروع القانون املتعلق ابلتغطية الصحية للوالدين وندعو إىل 
نثمن فيه  ت الدوائية فالتعجيل هبذا القانون اهلام، أما حمور السياسا

كل اإلجراءات احلكومية الرامية إىل ختفيض مثن الدواء مبا فيه 
من األدوية خصوصا أدوية األمراض املزمنة  417ختفيض أمثنة 
، وندعو احلكومة لبذل املزيد 1111، 22و 22خالل سنيت 

من اجلهود يف هذا الباب للتخفيف من عبء نفقات التغطية 
 الولوج للدواء إىل جانب مواصلة إدراج املزيدالصحية ويف مقدمتها 

من األدوية ضمن الالئحة الوطنية لألدوية القابلة للتعويض عنها 
 .من طرف صناديق التأمني الصحي الوطين
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وهنا البد من التذكري بدور املؤسسة التشريعية اليت فتحت هذا     
النقاش والتوصيات املهمة اليت أكدت عليها خبصوص السياسة 

لدوائية، ومبا أن املناسبة شرط السيد رئيس احلكومة احملرتم، نعيد ا
للواجهة بعض التوصيات اليت نعتربها جوهرية واملتعلقة ابملهة 
اإلستطالعية ملديرية األدوية اليت نتمىن صادقني أن جتد طريقها 
حنو التفعيل، أساسا ضرورة سن سياسة دوائية تعتمد على الصناعة 

ز مهية إسرتاتيجية للدواء اجلنيس وضرورة وضع جهااحمللية وإعطاء أ
مستقل للتفتيش وختصيص مفتشني متخصصني ابلصناعة 
الدوائية، يواكبون التطور العلمي والتكنولوجي هلذه الصناعة 
ضماان للفعالية واجلودة واألمان، وخبصوص قطاع املستلزمات 

ق لالطبية ندعو إىل احلرص على تفعيل مقتضيات القانون املتع
ابملستلزمات الطبية واليت تستعمل يف عالج عدة أمراض، وكذا 
تفعيل نظام التفتيش الذي ينص عليه القانون من أجل التأكد من 
احرتام حكامه، خاصة الشق املتعلق ابسترياد املستلزمات الطبية 
وتسجيلها لدى الوزارة الوصية، احملور املتعلق ابملستوى التشريعي 

 .والتنظيمي

 ئيس احلكومة،السيد ر 

لقد عملت احلكومة على أتهيل الرتسانة القانونية املؤطرة للقطاع    
إنسجاما مع املخططات واألوراش اإلصالحية اليت يتم تنفيذها 

 22منذ احلكومة السابقة إىل اآلن، حيث مت إعداد أزيد من 
قانون ونص تنظيمي ومهت جماالت متنوعة لتطوير املنظومة 

ع ذلك ال زالت هناك العديد من الرهاانت الصحية، إال أنه م
والتحدايت املطروحة على هذا القطاع، وهنا وفيما خيص اجلانب 
التشريعي نطالب احلكومة ابلتفاعل اإلجيايب مع مقرتحات القوانني 
اليت تسعف يف أحيان كثرية يف تقدمي العديد من اإلجاابت، يف 

 مية والرابح يفنوع من التكامل واإلنسجام مع املبادرات احلكو 
هناية املطاف هو املواطن، لقد تقدم يف هذا اإلطار فريق العدالة 
والتنمية بعدة مقرتحات هامة ننتظر منذ مدة برجمتها للمناقشة 

إلستشاري ا واملصادقة، ويتعلق األمر مبقرتح قانون إبحداث اجمللس
للصحة أو اجمللس األعلى للصحة وهي مؤسسة على جانب كبري 

ية يف الشأن الصحي، األكثر من ذلك أن القانون من األمه
املتعلق ابملنظومة الصحية وعرض العالجات الصحية  24.12

ينص على ضرورة إحداث هذه املؤسسة، مقرتح قانون يتعلق 
إبحداث وكالة لتدبري نظام راميد ومقرتح قانون يتعلق إبحداث 
وكالة الدعم، فضال عن مقرتحات أخرى هتم جعل التخليق 

 .فافية العالقاتوش

وختاما السيد رئيس احلكومة احملرتم، نثمن عاليا كافة اإلجراءات    
اليت تقومون هبا للرقي ابملنظومة الصحية رغم اإلكراهات واملعيقات 
املتعددة، ونقف حتية احرتام وتقدير لكافة العاملني يف القطاع 

بئتهم عومسامهاهتم املواطنة وهنيب بكافة املتدخلني أن يواصلوا ت
الشاملة لتوفري شروط إصالح املنظومة الصحية واإلرتقاء هبا، 
وذلك من أجل تيسري ولوج عموم املواطنني واملواطنات للخدمات 
الصحية ذات اجلودة العالية، والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل 

 .وربركاته

 :الرئيسالسيد 

رة فريق األصالة واملعاص شكرا السيدة النائبة، كلمة اآلن إبسم
 .للسيد النائب عدي بوعرفة

 :النائب السيد عدي بوعرفة

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 احلضور الكرمي،

عاصرة فريق األصالة امل يشرفين ويسعدين أن أتناول الكلمة إبسم
ألعرّب لكم عن استيائنا وشجبنا وإدانتنا بكل مصطلحات التنديد 
والشجب على الوضعية املزرية واملرتدية واملقلقة للصحة ببالدان، 
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الوضعية الراهنة يف تدهور مستمر بل يف وضعية فشل اتم، إن 
 الصحة تعترب مكون أساسي والزم للتنمية اإلنسانية وشرطا ضروراي

هلا فالصحة من أهم القطاعات اليت تستهدف التنمية وتعد من 
أهم ركائزها ودعائمها، هلذا البد من ترسيخ نظام صحي أكثر 
 جناعة وقابل للتطور املستمر على كافة املستوايت وربطها ابلتنمية

الشاملة كالتوزيع العادل للخدمات الصحية، وعرض خدمات 
ت نصر البشري واحرتام الكفاءاذات جودة عالية، رد اإلعتبار للع

وضمان جودة التكوين األساسي والتكوين املستمر، مع العمل 
على حتسني األوضاع املعيشية وظروف العمل املهنية للشغيلة 
الصحية وصوال إىل تطوير التشريعات املنظمة للميدان الصحي 
واملهن الصحية وأخالقياهتا أين حنن من كل هذا؟ هلذا البد من 

والتحليل للوضعية الراهنة للقطاع الصحي واألسباب الدرس 
الكامنة وراء الرتاجعات واإلخفاقات املتوالية، واملقارابت املتبعة 
إلخراج القطاع من أزمته البنيوية واهليكلية بعيدا عن لغة اخلشب 
وتغليط الرأي العام حول املؤشرات الصحية ببالدان، تدين جودة 

 ت إىل تدين جودة اخلدمات وتراجعاخلدمات هي النتيجة اليت أد
املؤشرات الصحية إىل حرمان آالف املرضى من العالج 
والتشخيص بفضل العجز احلاصل، مما جعله أكثر القطاعات 
انتقادا لعدم هنج مقاربة تشاركية ورؤية مشولية واضحة وإسرتاتيجية 
عملية انجعة تعتمد على دمج البعد الصحي يف السياسات 

 .العمومية

كما ال خيفى عليكم عودة األمراض اليت انقرضت لتحصد     
أرواح املغاربة اليوم، املرتبطة أساسا ابلفقر واجلهل واألمية مثل 

 22ألف إىل  12اجلذام مثل ليشمانيوز السل انتقل العدد من 
آالف يف سنة واحدة، وعليه فإن من خالل متابعتنا  21ألف 

شفيات اس الوضع داخل املستاليومية ملا جيري ويدور من وقائع وقي
واملراكز الصحية والوحدات الوقائية ومراكز ودور الوالدة سواء يف 

احلواضر أوالبوادي، فإننا نعلن لكم وحلكومتكم بداية اهنيار 
 :املنظومة الصحية ببالدان، وبناءا عليه

جيب اعتبار احلق يف الصحة حق من حقوق اإلنسان الذي : 1
ضمنه ي والسماح ابملتاجرة هبا وهو حقال ميكن التنازل عنها 

، وما على 22الدستور اجلديد بنص واضح وصرحيا يف الفصل 
احلكومة إاّل أن تتحمل املسؤولية الكاملة يف تعميمه وضمانه 
جلميع املواطنني بشكل عادل ومنصف ومتكافئ، كما يستوجب 
على حكومتكم توفري األدوية واملستلزمات الطبية الضرورية يف كل 
مستشفياهتا ومستعجالهتا ومراكزها الصحية األولية سواء يف املدن 
أو القرى وفق خريطة صحية جهوية واضحة بعيدا عن التوظيف 
السياسي هلذا احلق اإلنساين، وابلتايل ابت من الضروري والالزم 
اإلستمرار يف توفري اخلدمات الصحية اإلجبارية الشاملة لكل 

راء وذوي اإلحتياجات اخلاصة املواطنني املستضعفني والفق
واملسنني واملصابني ابألمراض املزمنة الذين ال يتوفرون على نظام 

 واتمني صحي؛

ضرورة تنفيذ توصيات املناظرة الوطنية للصحة املنعقدة مبراكش : 2
، وأصدرت مضامني الرسالة امللكية السامية التوجيه 1122سنة 

ري يف حة كحق دستو هلذه املناظرة من أجل تفعيل احلق يف الص
العالج والعناية والتغطية الصحية وضمان األمن الصحي، عرب 
بلورة ميثاق وطين للصحة يضع املواطن يف صلب االهتمامات 
الصحية وضمن مقاربة مشولية والنهوض ابلصحة والصحة النفسية 
والعقلية، هذه الصحة النفسية والعقلية السيد رئيس احلكومة، 

ة ال حتظى ابعتبارها شرطا ضروراي حلياة كرمي الذي كنت جزءا منها
للمواطنني واملكانة الالئقة هبا يف السياسات الصحية العمومية، 
ونتساءل ملاذا سحبت احلكومة مشروع يتعلق ابألمراض العقلية؟ 
وإذا كان من حق احلكومة السحب الصحة فمن حقنا التعليق 

ذا على هذا السحب وأن نستفسركم عن أسباب ودواعي ه
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السحب، وعلى ما يبدو فإن هناك من ال يزال يعتقد أن العالج 
 لغري جمد وأن قوى الرقية لذيها العالج؛

اإلستمرار يف السؤال والتساؤل حول اخلديعة واملكر السياسي : 3
وحساابت خسيسة وضيقة ملسؤول سابق سولت له نفسه جتاهل 

، حبضور 2222املناظرة الوطنية للصحة اليت انعقدت يف ورزازات 
فعاليات وطنية ودولية وخرباء منظمات دولية وقارية وجهوية، 
تّوجت بصدور توصيات وجملدات بدون تفعيل وبدون العناء 
النبش يف الذاكرة، وبذلك وغيبت مرحلة امللك احلسن الثاين 

سنة، والبد أن نستحضر كذلك غياب روح الوطنية  41الراحل ل 
بد ناع القرار يف الوزارة، هلذا الواملواطنة واملسؤولية لدى بعض ص

من رد اإلعتبار هلذه املناظرة والبد أن نستحضر كذلك املناظرة 
 ؛2272األوىل أايم حممد اخلامس طيب هللا ثراه مناظرة 

ضرورة إعادة النظر يف املساطر املعتمدة يف نظام املساعدة : 4
حيقق  الطبية للفقراء واملعوزين يف وضعية هشاشة، الراميد الذي مل

أهدافه يف توفري العالج والدواء اجملاين، والتخلي عن املقاربة 
ظل البريوقراطية يف الولوج للخدمات بتخّليه عن الولوج اجلغرايف، وت

مسؤوليتكم قائمة يف حرمان الفقراء من جمانية العالج والدواء كما 
أ كد ويؤكد جاللة امللك حرصه الشخصي على التفعيل األمثل 

ط ساعدة الطبية، وجتاوزه لكافة املعيقات وتطويره وتبسيلنظام امل
 مساطره ضماان لإلستفادة الواسعة للفئات املعوزة من املواطنني،

خلق جملس أعلى للصحة تعرض عليه كل القضااي واملشاريع : 5
املتعلقة ابلسياسات الصحية، واملنظومة الصحية وقوانينها 

ق يف ويضمن احل وتوجهاهتا وفق توجهات ميثاق وطين حيمي
الصحة وولوج العالج واألدوية جلميع املواطنني دون متييز أو 

 إقصاء؛

كحد   %21الرفع من امليزانية السنوية للقطاع العمومي إىل : 6
وفق توصيات منظمة الصحة العاملية، مع التذكري  7.2أدىن عوض 

من النفقات  %17على أن الدولة ال ختصص إال أقل من 
من  %74ل يظل املواطن يتحمل نسبة تفوق الصحية، ابملقاب

 النفقات اإلمجالية للصحة؛

أنسنة اخلدمات الصحية كتحسني ظروف اإلستقبال واإلقامة : 7
واإليواء واإلطعام والتنظيف واحلراسة، مع حتسني وضعية 
املستشفيات العمومية وأتهيلها لتقدمي خدمات ذات جودة عالية 

يل قطاع اخلاص وذلك بتحصوحتسني مردوديتها، ومنافستها لل
 وإعادة النظر يف مستحقاهتا املالية السنوية من نظام الراميد

األساليب التقليدي املعايري املعتمدة يف التعيني يف مناصب 
املسؤولية اإلدارية واملالية ابملستشفيات العمومية هبدف تعيني  
كفاءات متخصصة يف جمال التسيري والتدبري التسري الفردي 

 ؛ اجلماعي مسؤولية مشرتكةالتسيري

املستعجالت واليت أصبحت طب املستعطالت االعتناء  طب: 8
هبا وبنياهتا ومواردها البشرية ومحايتها من التعنيف اللفظي 
واجلسدي واإلهاانت املتكررة واالعتداءات الدائمة على الشغيلة 
على املريض أن يعاجل يف املستعجالت أن يكون مسلما أومسياحيا 

 .هوداي قبل مطالبته بتسوية وضعيته اإلداريةأو ي

مطالبة اجمللس األعلى للحساابت واملفتشية املالية املالية العامة : 9
اهلندسة املعمارية  2الصفقات الصفقة  دايل 4بفتح حتقيقه يف 

املستشفى املتنقل الذي اقتنت وزارة  1بوزارة الصحة، الصفقة 
سيارة  4صفقة املروحيات، الصفقة  2الصحة، الصفقة 

 اإلسعاف؛

صال املغرب كمركز لألم رد االعتبار ملؤسسات معهد ابستور: 11
د وإعادة هواللقاحات طبقا ملقتضيات املرسوم امللكي املنظم للمع

فتح مصلحة إنتاج األمصال املضادة لسموم العقارب واألفاعي 
مازال املواطنني املغاربة كيموتو بسموم األفاعي والعقارب، وال زلنا 
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ننتظر قدوم األمصال من الربازيل حبيث أنه ال يعقل أنه إىل حدود 
 اليوم مازال ما كنتجوش األمصال؛

زمات وطنية لألدوية واملستل حتويل مديرية األدوية إىل وكالة: 11
الطبية وذلك مبشاركة صناع القرار يف صناعة األدوية واملوزعني 
والصيادلة وابقي الفاعلني احلكوميني املهتمني إلعادة هيكلة 
وتنظيم هاد القطاع على أسس جديدة شفافة وملزمة تتماشى مع 

 معايري املنظمة العاملية للصحة ألن واحد القضية اللي كاينة
TVA  الضريبة على القيمة املضافة ابلنسبة األدوية ابلنسبة

هذا هو  %1الدول العربية  %1ابلنسبة لفرنسا  %2املغرب 
اللي كيغلي األدوية إعادة النظر يف الضريبة على القيمة املضافة،  
كما البد أن نسائلكم كذلك السيد الرئيس احملرتم حول مآل 

اليت  1127واملواد الصحية  توصيات املناظرة الوطنية حول الدواء
 ؛انعقدت ابلصخريات

العدالة اجملالية يف توزيع املؤسسات الصحية ببالدان  غياب: 12
وهو توزيع غري دميقراطي وغري عادي حبيث هناك جهات بدون 
مراكز استشفائية جامعية درعة اتفياللت مثال العيون كلميم واد 
نون وهي مناذج إىل حدود اليوم الزالت تعاين وكأننا نعيش املغرب 

 يوم؛النافع والغري النافع إىل حدود ال

توحيد األنظمة األساسية للمراكز االستشفائية اجلامعية : 13
 .انسجاما مع ما هو معمول ابملراكز االستشفائية اجلامعية

دايل املراكز االستشفائية اجلامعية  7عندان  السيد رئيس احلكومة،
املركز االستشفائي اجلامعي ابن سينا عندو قانون أساسي منظم له 

ايل مراكش ودايل وجدة ودايل أكادير بوحدو، ودايل فاس ود
عندو نظام خاص بوحدهم، بغينا توحيد األنظمة دايل القانون 
األساسي دايل هاد املراكز، ال يعقل أنه يف بلد واحد ويف وطن 

 واحد هناك أنظمة خمتلفة للمراكز االستشفائية اجلامعية؛

وصوال إىل العنصر البشري والذي قال فيه جاللة امللك : 14
يف رسالة وجهها جاللة  1122مد السادس يف مناظرة مراكش حم

امللك إىل املشاركني ابلنسبة املناظرة حتت رعايته السامية يقول 
منطوق جاللة امللك: "من منطلق إمياننا للدور احملوري للعنصر 
البشري يف إجناح األوراش اإلصالحية فإننا ندعوكم ندعوكم إىل 

 هبذا القطاع احليوي ما تستحقه من إيالء مسألة املوارد البشرية
عناية على أساس ضمان جودة تكوينها هبدف أتهيلها ومالءمتها 
مع التطور العلمي والتكنولوجي يف جمال العالج والوقاية والتدبري 
واحلكامة الصحية وفق املعايري الدولية عالوة على ضرورة توفري 

ة استجابة يالعدد الكايف منها يف مجيع التخصصات واملهن الصح
للطلب املتزايد على اخلدمات الصحية وتشجيع البحث واالبتكار 
يف جمال الطب والصيدلة والصناعة الدوائية" انتهى منطوق جاللة 
امللك، االحتقان اليوم يف وزارة الصحة اإلضراابت، املمرضني، 

واألعوان وصوال إىل طلبة دايل كلية  األطباء، اإلداريني واألطر
 .الطب

املتعلق بنظام التأمني اإلجباري  22.27ين حنن من قانون أ: 15
األساسي عن املرض اخلاص بفئة املهنيني والعمال املستقلني 
واألشخاص غري األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، أين حنن 
من النصوص التنظيمية، هاد جملس النواب أبغلبيته ومعارضته 

تنظيمية نا ننتظر القوانني الصادقنا ابإلمجاع على هاد القانون، ال زل
 مليون مغريب ايخذوا التغطية الصحية؛ 22ابش 

وهناك، يعين، مصحات الصندوق الوطين للضمان : 16
مصحة دايل الصندوق الوطين للضمان  22اإلجتماعي، 

االجتماعي يشتغل خارج القانون إىل حدود اليوم يف إضراابت 
علنا هاد املصحات، مما جي مستمرة، ال بد من تسوية الوضعية دايل

نطرح السؤال ونتساءل مجيعا حول مدى قدرة إدارتنا الصحية 
ونظامنا الصحي الذي دعا جاللة امللك إىل إعادة النظر فيه، 
لإلستجابة واحرتام احلق يف الصحة كحق من حقوق اإلنسان 
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املتعارف عليه دوليا إنسجاما مع املواثيق الدولية وقرارات منظمة 
لعاملية، ولكن هنا غادي هنضر على نقط الضوء اللي  الصحة ا

 :كاينة يف النظام الصحي الوطين

النقطة األوىل: أال وهو الدستور، ألول مرة بنص صريح وواضح، 
 حق الصحة من حقوق االنسان؛

نقطة الضوء الثانية: هو املخطط الوطين حملاربة السرطان حيث 
يري كذلك لنقاش العام وتسالتدبري الدميقراطي يف اجمللس اإلداري وا

عين، ي إلعداد،من خالل مكتب تنفيذي وجلنة تقنية وعلمية 
 السجل دايل السرطان؛

نقطة الضوء الثالثة، هي الطب العسكري، هي مستشفى حممد 
اخلامس هي املستشفى املتنقل للمؤسسة العسكرية ، اللي تتمشي 

ن هناك ويف مجيع املناطق النائية، ولك ألنفكو وإميل شيل ومسربير
ملتمس كذلك ال بد أن نستحضره، والسيد الرئيس، هناك 
مستشفيات دولية اليوم يف املغرب، مستشفى الشيح زايد، 
ومستشفى الشيخ خليفة، أثناء أتسيس املؤسسات الصحية، 
السيد الرئيس، كان يف القانون األساسي املنظم هلاد املؤسسات 

 مئوية خيليوها للفقراء يف اإلتفاق اللي كاين ما بني واحد النسبة
جاللة امللك املغفور له احلسن الثاين والشيخ زايد هللا يرمحه كذلك، 
بغينا التفعيل دايل هاد املؤسسات الصحية الدولية أتخذ على 
عاتقها كذلك الفقراء واملستضعفني فهاد البالد، وابش خنتم بواحد 

ل الوزير قاهلا واحد النهار هي القضية دايالقضية اللي رمبا السيد 
املستعجالت الناس ما كيخلصوش، نستحضر لكم يف احلكومة 
السابقة وزير مشى للمستعجالت دايل ابن سينا طلب منو ابش 

درهم للوالدة دايلو ورفض ابش أيدي داك الوزير  211خيلص 
وسب املوظفني وتدخل الرفيق والوزير السابق السي الوردي حلل 

ملشكل، ألن ال يعقل أنه الناس خيلصوا يف املستعجالت هادي ا
أساسية وجوهرية، نتمىن من السيد رئيس احلكومة يستحضر 

 .املعاانة دايل املغاربة يف قطاع الصحة أساسي وجوهري، وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، اآلن إبسم فريق التجمع الدستوري الكلمة 
 .ئب عبد الودود خربوشيف البداية للسيد النا

 :النائب السيد عبد الودود خربوش

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم األمتان األكمالن 
على مالذ الورى وشفيع األانم يف املوقف ويف املواقف العظيم 

 سيدان حممد أكرم السابقني والالحقني،

 السيد رئيس جملس النواب احملرتم،

 احملرتم،السيد رئيس احلكومة 

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يشرفين ويسعدين أن أتناول الكلمة نيابة عن فريق التجمع 
الدستوري للحديث عن السياسة الصحية ببالدان، وأغتنم الفرصة 
يف البداية ألترحم على روح القيادي التجمعي ووزير الصحة 

الطيب بن شيخ الذي كانت له بصمة راسخة يف  املرحوم السابق
القطاع الصحي، وجتدر اإلشارة إىل أن السياسة الصحية يف بالدان 
تؤطرها جمموعة من املرتكزات األساسية على رأسها 

منه واملتعلق ابحلق يف  22وال سيما الفصل  1122دستور
العالجات الصحية، كما تؤطرها التوجهات والتوجيهات امللكية 

امية اليت جعلت من النظام الصحي الوطين قطاعا إسرتاتيجيا الس
ال سيما يف اخلطب امللكية خاصة املوجهة إىل ممثلي األمة مبناسبة 
افتتاح الدورة األوىل للسنة التشريعية األوىل، وخطاب صاحب 

والذي أحل على  1122اجلاللة مبناسبة عيد العرش اجمليد عام 
تغطية يعرفها تنفيذ برانمج ال ضرورة تصحيح اإلختالالت اليت

الصحية الراميد مبوازاة مع إعادة النظر بشكل جذري يف املنظومة 
الوطنية للصحة اليت تعرف تفاواتت صارخة وضعفا يف التدبري، 
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انهيك عن الرسالة امللكية املوجهة إىل املشاركني يف املناظرة الوطنية 
ت على ضرورة واليت أكد 1122الثانية املنعقدة يف مراكش عام 

وضع ميثاق تقوية وتثمني املوارد البشرية الصحية، انهيك عن 
الربانمج احلكومي ال سيما احملور الرابع املتعلق ابلتنمية البشرية 

 .والتماسك اإلجتماعي

إال أنه ورغم اجلهود املبذولة واملقدرة، حىت ال ننسى وحىت ال جنحد 
 ثورة اع يظل حباجة إىلالناس إجنازاهتا وجمهوداهتا نعترب أن القط

حقيقية ومراجعة جذرية تتطلب اعتماد نظام صحي وطين عادل 
وجيد إبدارة حديثة وحكامة جيدة وموارد مالية ولوجيستيكية 
وعدد كايف من الكفاءات البشرية بشكل عام ال سيما الطبية 
والتمريضية منها بشكل خاص، ويستدعي ضرورة إصالح عاجل 

مع معاانة املغاربة وخيرجهم من دوامة  لقطاع الصحة بشكل ينهي
الطبيب واملستشفى والعالج واملستعجالت فاإلمكانيات اليت 
تضعها احلكومة اليوم رهن إشارة هذا القطاع مهمة رمبا حتتاج إىل 
املزيد من الدعم إال أن النتائج احملققة ال جتعلنا مطمئنني على 

كرة مما ابحلمستقبل القطاع الذي يعاين مرتفقيه من الشعور 
 .يتطلب طبعا رفع منسوب حكامته وتعزيزها

ونعترب يف مساران للثقة أنه ال ميكن احلديث عن عدالة إجتماعية     
دون إاثرة الصعوابت واإلكراهات اليت تواجه املنظومة الصحية 
لبالدان خاصة اليت تواجه املريض مبجرد ولوجه للمؤسسات الطبية 

 األطباء والعاملني يف قطاع الصحة واإلكراهات اليت يعاين منها
على حد السواء، وهلذا فمن الالزم اإلستجابة للمطالب املشروعة 
للمواطنني كي يستفيدوا من خدمات صحية جيدة مهما كان 
انتماءهم اإلجتماعي أو اجلغرايف يف أسرع وقت ممكن وأبقل 
تكلفة، ويعترب مسار الثقة أن إصالح قطاع الصحة يبدأ من ضبط 

ر العالج من خالل الرتافع من أجل العمل بنظام طبيب مسا
األسرة حىت يكون لألسرة املغربية طبيب خاص قريب خاص هبا 
وقريب منها وهو الذي يقرر يف كل ما يتعلق بصحة األفراد 

يوجههم يف مسار العالج، والغاية هو متكني املواطنني من الولوج و 
ن ولية والرفع مألقرب مركز صحي للحصول على العالجات األ

جودة هذه املراكز والتخفيف أيضا على املستشفيات 
 .واملستعجالت واستقبال احلاالت يف أحسن الظروف

 السيد رئيس احلكومة،

يعاين قطاع الصحة من مشاكل تدبري املوارد البشرية، إذ ليس من 
املعقول أن يبقى مشكل تدبري املوارد البشرية سنني وعقود يعين 

رضائي على حساب مصلحة املواطن وليس من رهينة منطق إ
املعقول أن تظل بنيات صحية خاصة مستشفيات القرب واملراكز 
الصحية مقفلة بشكل كلي أو جزئي أو أن تكون قاحلة بسبب 
غياب األطباء أواملمرضني يف وقت نرى فيه مؤسسات صحية 

 .ابملدن مكدسة ابألطباء

 السيد رئيس احلكومة،

وارد أة السياسية إلعادة توزيع وانتشار وتعيني امليف احلاجة إىل اجلر 
البشرية يف القطاع الصحي، ألن مشكل املوارد البشرية هو املشكل 
اجلوهري والعريض الذي يعيق املنظومة على مستوى اخلصاص، 
طبعا يف احلاجة إىل إعادة النظر يف التكوين وضخ املزيد من 

نجلب هل س، ح جذرياملناصب املالية، يف احلاجة أيضا إىل إصال
أطباء أجانب؟ هل سنوسع قاعدة الولوج إىل كليات الطب؟ أم 
سنقر حتفيزات األطباء ابملناطق القروية والصحراوية واجلبلية 
واحلدودية؟ ولعل جتارب طبعا بعض اجملالس ينبغي أن تكون نرباسا 
 يقتضى به كما هو احلال يف جتربة اجمللس اإلقليمي لتزنيت مؤخرا،

ا نص عليه مسار الثقة من خالل أتكيده على ضرورة وهو م
تشجيع األطباء على العمل يف املناطق النائية والقروية وتوفري 
ظروف عمل جيدة هلم وتعويضات مناسبة حىت يعملوا يف تلك 
املناطق والعمل على خلق نظام أساسي جديد لألطباء ومتكينهم 

ق حيث ه واملناطمن أجور تتالءم مع طبيعة العمل الذي يقومون ب
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يعملون، مشددا على ضرورة التعاون مع املؤسسات املنتخبة لتوفري 
 .مساكن وظيفية لألطباء

وابلنسبة لورش اجلهوية كخيار إسرتاتيجي لبالدان، فإن املنظومة 
الصحية مدعوة االخنراط فيه بال تردد سواء تعلق األمر ابلنسبة 

ري صفقات حلصل تدبللتخطيط أو التمويل أو التكوين، فال معىن 
ماليني درهم مركزاي ابإلضافة إىل املضي قدما يف  7مثال تفوق 

بناء مستشفى جامعي وكلية الطب لكل جهة، كما يقرتح مسار 
الثقة على أن يتم ختصيص كوطا ألبناء تلك اجلهة يف الولوج إىل  
كلية الطب على أساس اإللتزام ابلعمل داخل النفوذ الرتايب لتلك 

اء التخرج ضماان للعدالة اجملالية واإلستقرار املهين لألطب اجلهة بعد
 .واألطر الطبية

 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب، دائما يف إطار مسامهة فريق التجمع 
 .الدستوري الكلمة اآلن للسيد النائب هاشم أمني الشفيق

 :النائب السيد هاشم أمني الشفيق

 السيد الرئيس احملرتم،

 احلكومة احملرتم،السيد رئيس 

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

إبسم فريق التجمع الدستوري، أتوجه جبزيل الشكر للسيد رئيس 
احلكومة على جتاوبه مع هذا السؤال الذي طرحته األغلبية  
كموضوع للمساءلة الشهرية نظرا ألمهية وأولوية القطاع الصحي 

ما أن ه وواقعيته، كالذي ال يتوقف نواب األمة عن متابعة تطور 
األسئلة املختلفة حول الوضع الصحي حاضرة يف خمتلف اجللسات 
الربملانية، كما نشكركم على البياانت اليت قدمتموها لنا سواء يف 
هذه اجللسة أو يف اجللسة املخصصة ملناقشة احلصيلة املرحلية 

 .لعمل احلكومة

ت  جنازاإننا نصدق ما جاء يف عروضكم من إحصائيات وأرقام وإ
كما نصدق واقع احلال على أرض الواقع يف املستشفيات املختلفة 
من أم املستشفيات إبن سينا إىل املستوصفات احمللية، إن معاانة 
املرضى وأسرهم بدءا من أبواب املستشفيات إىل دهاليزيها أصبح 
مشهدا مألوفا ويوميا أمام كثرهتا وتواثرها ولسنا جباحدين إن عربان 

ل مسؤولية عن تسجيل أتخر وتدين مستوايت اخلدمات اليوم وبك
الصحية والنقص احلاد يف األطر الطبية وسوء توزيعها عرب جهات 
اململكة ونقص حاد يف التجهيزات واملعدات على املستوى الرتايب، 
انهيك عن جودة اخلدمات وحسن تدبريها يف الزمان واملكان، بل 

ل معطلة ييدها لكنها تظجند أن هناك مستشفيات يتم بناؤها وتش
بدعوى عدم وجود ميزانيتها يف اخلريطة الصحية كما هو احلال 
للمستشفى اإلقليمي مبديونة، وتبقى اجلماعات هي الوحيدة اليت 
تدعمها ماداي مما حيرم شرحية مهمة من املواطنني من حقهم يف 
الصحة بعدما استبشروا خريا عند إنشاء هذه املستشفيات، أما 

عن ارتفاع تكاليف التشخيص والعالج والتطبيب احلديث 
وانتشار الرشوة بشكل صارخ يف املعامالت اليومية من املرضى 
وذويهم من أجل الولوج للمستشفى أو احلصول على موعد طيب 
أو على سرير من أجل الفحوص أو إجراءات العمليات اجلراحية 

 أن جيرب بنفسه، أقول إنه شأن يومي وملن له شك يف ذلك
ابلنسبة لتفعيل نظام املساعدة الطبية راميد مت الكشف عن مجلة 
من الثغرات اليت تتسبب منها الوعود احلكومية لتوفري خدمات 
طبية ملعوزي اململكة لتتبخر خملفة معاانة يتجرعها املنحدرون من 
الطبقة اهلشة يف املستشفيات وإن كان حيملون بطاقة الراميد، 

 هذه البطاقة أثناء حبثهم على العالج حيث أن املرضى من حاملي
حيث أن  ،يصطدمون بعدة مساطر اليت يشوهبا الكثري من التعقيد

املريض ال حيق له التوجه للمستشفى اإلقليمي أو اجلهوي إال بعد 
أن حيصل على ورقة التنقيل من املركز الصحي القريب من حمل 

روي، قسكناه، وهو ما يطرح مشاكل املرضى خاصة يف العامل ال
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نعم نقر أبن هناك زايدات مضطردة يف ميزانية القطاع ويف ميزانية 
التجهيز ويف املناصب املالية سنة بعد أخرى ونقر أيضا بوجود 
إدارة للصفقات العمومية ابملاليري من معدات وجتهيزات وتوريدات 
طبية حديثة ومتطورة، لكن حيث نبحث عن آاثرها ونتائجها 

 اتنا ال نلمس تطورا وجودة وحتسن يفومردوديتها يف مستشفي
اخلدمات الصحية، هناك خلل ما يف هذه الصفقات جيب البحث 
والتقصي فيه، حينما نرى مقارنة بني أوضاعنا ومؤشراتنا الصحية 
مع دول اجلوار نصاب ابلصدمة نشري على سبيل ابملثال إىل بعض 

 :من هذه املؤشرات املقارنة

 :وفيات األمهات عند الوالدة -

من  211ألف نسمة ابلنسبة للمغرب  211ابلنسبة لكل 
من  4، إسبانيا 2، فرنسا 22، اجلزائر .4األمهات، تونس 

 .األمهات

 : وفيات الرضع األحداث لكل ألف مولود -

أطفالن غسبانيا  2أطفال، فرنسا،  2طفل، تونس  12املغرب 
 1..آالف نسمة املغرب  21طفلني، معدل كثافة األطباء لكل 

 22طبيب، إسبانيا  21.1طبيب، تونس  21.2بيب، اجلزائر ط
 .طبيب

 :آالف مواطن 11األسرة االستشفائية لكل  -

 22إسبانيا ، أسرة 12األسرة، تونس  22أسر، اجلزائر  2املغرب 
 .أسرة 4.أسرة، وفرنسا 

ثافة عدد املمرضني واملولودات لكل واملولدات لكل ك-
 : آالف مواطن11

ممرض ومولدة، إسبانيا  22 ومولدة، اجلزائرممرض 2.2املغرب 
 .ممرض ومولدة 22ممرض ومولدة، فرنسا  71

التحمالت الفردية للمواطنني من النفقات  ضخامة عبء -
 : الصحية العامة

من جمموع النفقات الصحية، اجلزائر معدل  2.2.املغرب معدل 
 12، إسبانيا %47من جمموع النفقات الصحية، تونس  22%
 .%12 ، فرنسا%

هذه املقارنة تضعنا يف وضعية صحية خمجلة  السيد الرئيس،
وتسائلنا مجيعا من حكومة مبؤسساهتا إىل فاعلني سياسيني 
واجتماعيني واقتصاديني وتعرب عن وجود ختلف صحي وضعف 

 :احلكامة الصحية وتطرح العديد من اإلشكاليات

 إطار يفتدين تصنيف املغرب يف العديد من املؤشرات املعتمدة  -
 التقييمات املقارنة والتقدم اإلجتماعي والتنمية البشرية؛

 التأثري السليب على جتويد صورة بالدان عامليا وقاراي وجهواي؛ -

اإلستغالل اجلشع للقطاع اخلاص ألوضاع احلكامة الصحية  -
 .العامة وحاجة املواطنني للخدمات الصحية العامة

 لتدهور، ال ميكن السكوتوأمام هذا الوضع الصحي السائر يف ا
وال اهلروب إىل األمام بتقدمي أرقام وتفاصيل إجرائية بدون خمرجات 
حقيقية وملموسة، إن هذه الوضعية تتطلب معاجلة جذرية إلنقاذ 
صحتنا من اإلستمرار يف التدهور واإلفالس كأولوية إجتماعية، 

ن م فهذا القطاع تستثمر فيه الدولة إمكانيات كبرية ومتزايدة ال
الناحية البشرية واملالية والتجهيزات كما عرف مواكبة تشريعية 
متطورة للمنظومة الصحية يف السنوات األخرية ومسامهات جمتمعية 
أسرية لدعم املرضى والتخفيف من املعاانة والتكاليف االستشفائية 

 .والعالجية من ابب التضامن والتكافل، شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب عالل العمراوي 
 .إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية
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 :النائب السيد عالل العمراوي

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السيد رئيس جملس النواب احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء والنواب احملرتمني،

لكم املسؤولية احلكومية وأنتما سنوات على حتم 2ها قد مرت 
كنتم تقولون وتزبدون القول حول حمدوديته   1122اللي قبل 

وقصوره، ابهلل عليكم إىل اليوم خلينا جانبا هاد األرقام اللي بني 
أيديكم وسألنا املواطن املغريب العادي على الرضا على القطار وأثر 

كن حجبه مي سياستكم، ماذا سيقول؟ أنتم تعرفون اجلواب الذي ال
 .بغرابل من األرقام واخلطاابت

يف البداية السيد رئيس احلكومة، ال نرى على أرض الواقع آاثر    
لتوصيات املناظرة الثانية للصحة اليت عقدت حتت الرعاية السامية 
لصاحب اجلاللة، واليت صرفت من أجلها ميزانية ضخمة وهذا 

 أتخذ كيف ال  التجاوز يضر مبيناء املؤسسايت والتدبري، مث
حصيلكتم ورأيكم بعني االعتبار دقت انقوس اخلطر اليت قام هبا 
جاللة امللك، خبصوص قطاع الصحة يف السنتني األخريتني سواء 
من خالل خطاابته السامية أو من خالل استقباله إليكم السيد 
الوزير الصحة ودعوة جاللته لكم إلصالح عميق للمنظومة 

 واش هادي ماشي إشارات للقيام بوقفة الصحية والتأمني الصحي،
أتمل ملراجعة جذرية للمنظومة الصحية؟ وماذا عن النموذج 
التنموي اجلديد الذي دعا إليه جاللة امللك، أيستقيم النموذج 
التنموي دون اعتبار املكون الصحي كرافعة للتنمية كاحملرك هلا؟ 

رايت يجوابكم وحصيلتكم الصحية هي جتميع لربامج إجرائية ملد
وألقسام يف وزارة الصحة تغلب عليها األرقام اجلوفاء وتغيب عنها 

 .رؤية اسرتاتيجية

غياب اخليط الناظم يف احلصيلة احلكومية للصحة يعكس اليوم     
غياب منوذج قيمي وقصر رؤية وتصور اسرتاتيجي ملنظومة صحية 

وصلت ملستوايت مفرطة من اإلشباع بعدما أدت من خالله 
أجيال من األطر الطبية والتمريضية واإلدارية لعقود يف زمان غابت 
وشحت إمكانيات، لكن كانت رؤية وكانت تصورات واضحة 
أدت هاد األجيال أدوار وطنية بطولية يف حماربة األوبئة واألمراض 

ثمينها ع ال ميكن اليوم إال تالسارية والنهوض بصحة الفرد واجملتم
وحتديثها واالقتداء هبا، ولكن داك الوقت دااب تغري كل شيء كل 
املعطيات الدميوغرافية االجتماعية الثقافية واإلبيدميولوجية 
والوابئية، وتطور الوعي الصحي لدى املواطن اليوم واقع آخر، 

ز كولكن النموذج الصحي مل يتغري نفس منوذج البنية دايل املر 
الصحي اللي أدى دور يف السابق، املواطن اليوم ابدا تيمشي املركز 
الصحي ابش ايخذ الدوا نفس النموذج املستشفى بقسم 
املستعجالت يستقبل كل شيء وال يستطيع مع األسف تقدمي 
خدمات ذات جودة للحاالت املستعجلة احلقيقية، قطاع خاص 

ة ولو بعد الصحي يتخبط يتيما يف مشاكله والزال خارج السياسة
تغيري التسمية من الوزارة العمومية إىل وزارة الصحة، نفس اهليكلة 

 .الوزارية منذ عقود

ي ابلنسبة املوارد البشرية لقد حققتم يف احلقيقة واحد الرقم قياس    
يف السنتني األخريتني يف االحتجاجات على وزارة الصحة من قبل 

ان، ، الصيادلة، أطباء األسنأطباء، قطاع الصحة، ممارسني، الطلبة
مساعدين طبيني، من قبل املمرضني، النقاابت وتنسيقيات من 

، قبل اإلداريني املتصرفني، واملهندسني، وتقنيني ومساعدي التقنيني
وكل الفئات، إن تذمر العنصر البشري وانسحاب الكفاءات من 

قة عن حجماراة االرجتال لتدبريه نراه جبالء يف ابتعاد األغلبية السا
 حتمل املسؤولية يف القطاع رغم املبادرات املعزولة لرفع جاذبية حتمل

املسؤولية كاليت أقدمتم عليه مؤخرا يف الزايدة عن التعويض عن 
إدارة املستشفيات ظاان سيادتكم أن املشكل حمصور يف التعويض 
عن املسؤولية راه تراجع الكفاءات عن حتمل املسؤوليات اليوم 

ة هو راجع ابألساس لغياب رؤية موحدة ابلقطاع، بوزارة الصح
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غياب الدعم واملواكبة واملؤازرة القانونية وتشتت املسؤوليات، 
 انهيك عن خملفات موجة التعيينات يف املسؤولية اليت عرفها القطاع
يف السنوات األخرية واليت أصبحت حديث الداين والقاصي واملبنية 

ن األسف وبعيدة كل البعد ععلى الوالءات احلزبية الضيقة مع 
 .معايري الكفاءة والنجاعة

رية أما اجلانب التكويين والتدبريي والتدبري التوقعي للموارد البش    
بقطاع الصحة ويعاين من قصور فاضح فمن هذا اجلانب فعدد 
اخلرجيني من األطباء واملمرضني ال يواكب بتاات احلاجيات املطلوبة 

يب عن واحد النسبة متدنية للتأطري الط من األطر الصحية مما ينتج
آالف نسمة اللي تيجعل بالدان يف وضع  21لكل  1..ابملغرب 

و ه متأخر جدا عن دول اجلوار والدول العربية، وما يؤزم الوضع
 تفضيل هداك اخليار دايل طب اإلقامة الغري التعاقدية داك

residanat bénévole  واللي تيأثر اليوم غادي أيثر أكثر
لى تغطية احلاجيات من االختصاصات الطبية يف املستعجالت ع

ئة يف املستشفيات العمومية يف املستقبل، وعندما تتحدثون عن تعب
-1122منصب مايل برسم فرتة  2711املوارد البشرية إبحداث 

صراحة تدعي أن تقول للشعب املغريب مثال كم التحقق  1122
اذا ال تلتحق األطر ؟ ومل1122من األطباء لوزارة الصحة منذ 
أايم دازت مباراة لولوج أطباء  21الشابة غري هادي أسبوع وال 

اللي تقدموا  72منصب للتباري،  242قطاع الصحة العمومية، 
 124للمباراة شحال غيلتحقوا منهم؟ املباراة اللي قبل منها 

طبيب، هادي أرقام بئيسة لكن  71منصب ما التحقوش ايهلل 
 ص منها العرب. وملي تكلمتيوا، السيد رئيسدالة جيب أن نستخل

سرير استشفائي جديد، قولوا  7212احلكومة، هنااي على فتح 
 لنا اليوم أبي موارد بشرية سيتم فتحها؟

السيد رئيس احلكومة احملرتم، وكما أننا نتأسف غياب اإلرادة    
لتنزيل اهليئات اخلاصة ابملمرضني نتأسف كذلك ملا وصلت إليه 
اهليئة الوطنية للطبيبات واألطباء من نكوص بعدما مل يؤدي القانون 

تلك الدفعة املرجوة منه للهيئة، هاد اهليئة اللي فقدت  21.12
وري ا والوضع دايهلا االعتباري اللي هو ضر الكثري من الربيق دايهل

وأساسي بعدما مت استالهبا إشباعا لنزوة هيمنية رخيصة وإخضاعا 
ألولوايت وأسبقيات سياسوية أكثر من الرقي ابملهنة، ولعل 
 اإلرجتال والتسارع يف االلتفاف على اهليئة يف اإلنتخاابت األخرية

جل س احلكومة أتأكرب دليل على ذلك، طلبوا منكم السيد رئي
شوية االنتخاابت رفضتيوا، واإلشارة فقد قدمنا مقرتح قانون 
جديد يهم أساسا البنية التمثيلية للهيئة، وأنمل أن تتم مناقشته 

 .ابجلدية الالزمة

السياسة الدوائية الوطنية جيب اإلعرتاف أن اليوم ما كايناش     
يضات ختف رؤية واضحة وأهداف حمددة للقطاع املوضوع أكرب من

فرجوية وحصرية لبعض األدوية واش ماشي اليوم جا االنتباه 
للوضعية القلقة لإلستثمارات يف الصيدليات؟ واش ماشي جا اليوم 
املراجعة دايل وضع منظومة إعالمية مندجمة لإلذن ابلوضع يف 
السوق؟ وشواهد التسجيل يف املنتجات الطبية؟ فني وصلوا 

ا ي عرفها الرأي العام كله، وأيضالتحقيقات دايل الفضائح الل
انقطاعات املخزون لبعض األدوية األساسية األنسولني، الفيتامني 

كل هذا  les anti parquiceninك حلديثي الوالدة، 
انهيك على األوضاع اإلعتبارية لكل مهنيي الصيدلة مبا فيهم 
مساعدي الصيدلية ابملغرب، ابلنسبة لطب األسنان والذي اعتمد 

على القطاع اخلاص والذي يعيش أحلك أايمه منذ أساسا 
االستقالل أقدمت الوزارة على تغيري صيغة اإلتفاق األخري وإفراغه 

 .من أي إجراء إلزامي ما أفقده اجلدية املفروضة

السيد رئيس احلكومة احملرتم، وإذ نثمن تدشني صاحب اجلاللة    
ريع اجملموعة من مستشفيات القرب يف اآلونة األخرية كمش

ملؤسسات حممد اخلامس للتضامن لسد خصاص العرض الصحي 
من هذه املؤسسات احليوية املهمة اليت تكرس القرب وختفض 
الضغط على املستشفيات العمومية، تنذكروكم وأنكدوا عليكم 
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على اعتماد هاد املؤسسات يف اخلريطة واملنظومة الصحية 
 .وتعميمها يف الوسط احلضري كما القروي

ا واقع حال أقسام املستعجالت يف املستشفيات العمومية أم    
املعروف عند كل املواطنني بغينا يغنينا عن مناقشة املخطط الوطين 
االستعجايل وما يعرفه من تعثر ابلرغم من اإلمكانيات اهلائلة اليت 

مليون  1.1رصدت له من قبيل مثال سيارات إسعاف متطورة 
اكم تطلعوان السيد رئيس سيارة بغين 111لسيارة أكثر من 

احلكومة على مؤشر واحد وهو النسبة دايل مستوى دالكيلومرتات 
كيلومرت يف السنة يف   4111-2111لكل سيارة من هاد النوع 

الوقت اللي خصها تقوم هبا يف أسبوع ولكن هاد السيارات تراوح 
مكان السيارات بسبب غياب أطر اإلسعاف واألطباء املختصني 

 .ل، غياب اإلطار القانوين الواضح لتنزيله وقلتيوايف االستعجا

السيد رئيس احلكومة، يف غياب للتنسيق بني مستوايت الطب     
اإلستعجايل من جهة ومع املتدخلني اآلخرين واللي مها حموريني  
كالوقاية املدنية والدرك امللكي الذي حنييهم من هذه القبة على 

يس  املروحيات السيد رئما يقومون به يف جمال اإلستعجال فني
احلكومة؟ يكفي اليوم أن نزور أي قسم مستعجالت يف املغرب 
لنكتشف أن املخططات يف واد هو واقع احلال وهو ما يتكبده 

فه أما برانمج الرميد وما يعر  املواطنني من عناء الولوج يف واد آخر
من ختبط والذي سطر عليه ما مرة جاللة امللك، فيعود بنا لسؤالنا 
اجلوهر عن غياب الرؤية الشمولية للمنظومة الصحية والتأمني 
الصحي ابملغرب، ما فائدة اليوم أن املواطن عندو بطاقة الراميد 
إيال كان غينتظر سنوات إلجراء واحد، الفحص ابألشعة، وهل 
صحيح أن املستفيد من بطاقة الرميد كيستفد جماان من العالج 

لو، ة طيلة املسار دالعالج دايواليت تضطر لتأدية مصاريف موازي
جيب اليوم السيد رئيس احلكومة احملرتم، أن نقر مجيعا أن إصالح 
املنظومة الصحية كإصالح منظومة الرتبية والتكوين، هي قضية 

الذي  zero RDV وطن لن نناهلا أبنشطة فلكلورية من قبيل

سقط من السماء ليزيد من ختبط وعشوائية املنظومة الصحية 
 .أي منهجية للوصول إىل ذلكوغياب 

السيد رئيس احلكومة، انتما اليوم أمام فرصة ذهبية وهي املشروع    
الوطين اهلام لالمتركز اإلداري، جيب استثمارها إلعادة رسم املنظومة 
الصحية بناء على قيم الالتركيز من قرب وجناعة وشراكة قطاع عام 

اجلماعات الدولة و خاص ودميقراطية حملية تتحمل فيها املسؤولية 
الرتابية املؤسسات العمومية واجملتمع املدين، كما هو مسطر يف 

 .الدستور

هذه قراءتنا ملسببات حمدودية نتائجكم وفرص النهوض بصحة    
املواطن، آمال من حكومتكم أن تتواضع وأتخذها مبأخذ جد 
 للرقي بصحة جمتمعنا واليت نصبو هلا مجيعا، امسحوا يل السيد رئيس

حلكومة احملرتم يف النهاية أن استبيق ما يرد مرارا يف جواابت ا
وزارئكم وما قد يرد عن تدخلنا هنا من كون حزب استقالل ساهم 
يف تسيري وزارة الصحة، نقول لكم أن املغاربة ومهنيي القطاع وجل 

ع اللي املتتبعني واملختصني يعرتفون وحيينون للقفزة والتدبري الناج
ة يف عهد حكومة األستاذ عباس الفاسي، عرفها قطاع الصح

والذي ستتكلم عليه املؤشرات دايلو واإلجنازات دايلو يف الوقت 
مل تكن تتوفر فيه اإلمكاانت املتوفرة والفرص املتاحة اليوم 

 .حلكومتكم، والسالم عليكم رمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

كيم ائبة ليلى أحشكرا للسيد النائب، للكلمة اآلن للسيدة الن
 .إبسم الفريق احلركي

 :النائبة السيدة ليلى أحكيم

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،
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 السيدة والسادة الوزراء،

 حضرات السيدات والسادة النواب احملرتمون،

السيد رئيس احلكومة، ما عساي أن أقول عن قطاع الصحة أكثر 
املواطن املغريب وأكدته تقارير اجمللس األعلى مما كان قاله 

فذكر فإن الذكرى  ":للحساابت، ومع ذلك إعماال بقوله تعاىل
فبالرغم من اجملهودات اليت بذلتها احلكومة يعرف  "تنفع املومنني

قطاع الصحة وضعا مرتداي تشوبه إختالالت حادة على كافة 
غاربة، اطنون املاملستوايت، يعيش ويعاين من مرارهتا يوميا املو 

 .وخاصة الطبقة املتوسطة والفقرية واهلشة

ال خيتلف أحد يف جتليات عجز قطاع الصحة املستحكم واملرتاكم، 
 :واليت ميكن إمجاهلا فيما يلي

اإلحتجاجات واإلضراابت جلميع مهنيي الصحة، واليت  واقع-أوال
 أصبحت ممارسة متواترة؛

امليزانية املخصصة للقطاع الصحي اليت ال تتجاوز  حمدودية-اثنيا
من ميزانية الدولة، يف حني توصي منظمة الصحة  2%..7

 ؛%21إىل  21العاملية بتخصيص 

طبيب  2.111حاد يف املوارد البشرية يقدر حبوايل  نقص-اثلثا
ممرض وإطار شبه طيب، ومعاانة املوارد البشرية على  2.111و

سواء على املستوى الوطين أو اجلهوي أو قلتها من سوء التوزيع 
ىل اخلارج إ احمللي. وهنا ننبه احلكومة إىل ظاهرة هجرة األطر الطبية

 بتحفيزات وإغراءات كبرية، مما يشكل أضرارا كبريا لبالدان؛

 وضعية املرافق االستشفائية اليت ال تليق ابملغاربة تردي-رابعا
لتأخر حية فضال عن اوكرامتهم وتعثر برامج أتهيل املراكز الص

الذي طال إنشاء املراكز االستشفائية اجلديدة وخري دليل على 
ذلك املركز االستشفائي اإلقليمي إلقليم الناظور، ويف مجيع 
احلاالت إن املستشفيات غري موجودة وإما موجودة وال تتوفر على 

املعدات واألجهزة، إن تلك املعيقات واألجهزة موجودة لكنها 
شبه معطلة على الدوام، إن تلك املستشفيات ال تتوفر معطلة أو 

 على الطاقم الطييب إما وإما وإما، وتستمراإلمات؛

اخلدمات املقدمة ابملصحات اخلاصة فضال عن ما  غالء-خامسا
تعرفه تفشي ظاهرة إيداع شيكات على بياض قبل ولوج هذه 
املصحات، أما فيما خيص نظام املساعدة الطبية راميد يواجه 
املرضى من حاملي البطاقة بطء املساطر نتيجة التعقيدات ذلك 
أن املريض ال حيق له أن يتوجه إىل املستشفى اإلقليمي أو اجلهوي 
أو اجلامعي إال بعد حصوله على ورقة التنقيط من املركز الصحي 

 القريب من حمل سكناه؛

 سيدي رئيس احلكومة،

قطاع الصحة يعاين من علة مزمنة حتتاج لعملية جراحية قيصرية 
مستعجلة الجتثاث ورم االختالل والرتدي وهي حقيقة ال حتتاج 
إىل تقارير لتأكيدها، بل إن واقع األمور املتمثل يف املعاانة اليومية 
للمواطنني تكشف أوجه الرتدي اليت وصل إليها القطاع، فاملواعيد 

أشهر يف بعض التخصصات وأقسام  21تتجاوز أحياان 
املستعجالت ليس فيها من االستعجال إال االسم. وعموما فإن 
النواقص واالختالالت املتعلقة بنظام احلكامة الصحية ببالدان 
حولت وزارة الصحة إىل وزارة تصريف األعمال ويف أحسن 

 .األحوال إعمال حلول ترقيعية عوض إبداع حلوال انجعة وفعالة

نا يف الفريق احلركي نرى أن النهوض هبذا القطاع وجتويد لذا فإن
خدماته لن يستقيم إال ابعتماد جمموعة من االقرتاحات واحللول 

 :من قبيل

إعادة املصداقية للمستشفى العمومي لدى املواطن من أوال: 
خالل تبين إجراءات من قبيل التخليق وحسن االستقبال والرتشيد 

وسرعة التدخل العالجي وهي اإلجراءات الكفيلة جبعل  واألنسنة
 املستشفى العمومي إدارة مواطنة؛
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 ضرورة التحلي إبرادة سياسية تتفاعل ابستمرار مع املؤشراتاثنيا: 
اهلزيلة للخريطة الصحية وضعف بناايهتا ومواردها البشرية وتدين 

البادية و خدماهتا وتباينها بني القطاع العام واخلاص وبني احلاضرة 
وبني ذوي اإلمكانيات والفقراء الذين يؤجلون عالجهم بسبب 
الفقر وقلة ذات اليد وقد يقضي هللا أمرا كان حمتوما ابلنسبة للعديد 
 من املغاربة قبل احلصول على العالج الذي قد يتيسر أو ال يتيسر؛

إعداد تشخيص شامل لواقع الصحة على مستوى كل جهة اثلثا: 
 اد البدائل واملخارج املمكنة ابلتنسيق مع اجلهاتجهة يف أفق إجي

يف إطار القوانني التنظيمية للجهات واجلماعات ال سيما 
 االختصاصات املشرتكة واملنقولة؛

تعزيز القطاع الصحي مبوارد بشرية مؤهلة وتوزيعها بشكل رابعا: 
منصف وعادل على خمتلف جهات ومناطق اململكة مع اعتماد 

يف التدبري مع ما يقتضيه ذلك من رفع يف  حكامة جيدة وحكمة
الصحة املتدنية أصال، واختيارات  أجور كل العاملني يف قطاع

الرجل املناسب واملرأة املناسبة يف مناصب املسؤولية واإلشراف 
بدون تسييس وتنصيب ذوي القرىب يف السياسة، فضال عن اعتماد 

جل أ إطار تشريعي وتنظيمي جديد وخريطة صحية متجددة من
انطالقة جديدة، مدخلها فتح احلوار مع املهنيني وذوي 

 االختصاص لوضع خارطة طريق جديدة يف هذا القطاع؛

 إعداد سياسة دوائية متجددة وانجعة؛خامسا: 

جتديد الدعوة إىل جعل بطاقة الراميد مثل بطاقة التعريف سادسا: 
 الوطنية تسمح ابلعالج لكل مواطن يف كل جهات اململكة؛

ة اإلسراع يف إخراج النصوص التطبيقية املتعلقة ابلتغطيعا: ساب
الصحية لفائدة املهن املستقلة وإخراج مشروع قانون التغطية 

 .الصحية املتعلق ابألداء إىل حيز الوجود

 سيدي رئيس احلكومة،

وأنتم أقرب الناس إىل هذا امليدان نلتمس منكم تشريح علة هلذا 
ة نصبو من خالهلا أن حتظى الصحالقطاع وإجياد وصفات العالج 

أبولوية حكومتكم فيما تبقى من واليتها، افتحوا حوارات، قوموا 
مبراقبات، غريوا ما يعرفه القطاع من خلل مبا أتتى لكم ولو ابلقلب 

 .وذلك أضعف اإلميان

 سيدي رئيس احلكومة،

حنتاج منكم أن ختاطبوان بصيغة ما سوف تقومون به ال بصيغة ما 
ننا نعرفه ونشكركم عليه فأنتم مسؤولون أمام هللا وأمام قمتم به أل

جاللة امللك وأمام الشعب املغريب نريد أن نثبت ملغاربة العامل الذين 
يزورون بلدهم ويقارنون وضعنا بوضع بلدان اإلقامة أبننا قادرون 
أن نكون أكثر إكراما لإلنسان للمريض لطاليب العالج، نريد 

، دن والبوادي، على مستوى املستعجالتعرضا صحيا جيدا يف امل
على مستوى البنيات، على مستوى املواعيد، على مستوى كل 

 .التخصصات، وفقكم هللا والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا السيدة النائبة اآلن الكلمة إبسم الفريق االشرتاكي للسيدة 
 .النائبة ابتسام مراس

 :السيدة ابتسام مراسالنائبة 

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب،

 السيد رئيس احلكومة،

يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم الفريق االشرتاكي يف هذه اجللسة 
الدستورية اليت أتيت بعد أايم من عرض ومناقشة حصيلة نصف 
الوالية التشريعية احلالية، واليت عربان خالل مناقشتنا عن تثمني 

جنازات احملققة وانتقادان ملا مل يتم إجنازه، واقرتاحنا كذلك ملا نراه اإل
ضروراي من أجل جتويد وتسريع العمل احلكومي عامة والقطاعات 
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ذات الطابع االجتماعي على وجه اخلصوص، فبالرغم من 
الزايدات يف اعتمادات قطاع الصحة اليت ال زالت ال ترقى ال 

رة فإن ة وال ملثيالهتا ابلدول اجملاو لتوصيات منظمة الصحة العاملي
بالدان تعترب من الدول األقل إنفاقنا على صحة مواطنيها، مما جيعل 
القول إبعطاء األولوية هلذا القطاع شعارا اجتماعيا خمتزال يف الرفع 
من ميزانية الصحة فقط واليت ال تتناسب مع حجم اخلصاص 

ابقي  صاص ولكونواالنتظارات والتحدايت املطروحة من قبيل اخل
اإلجراءات والتدابري املصاحبة تسري يف االجتاه املعاكس من قبيل 
اخلصاص املهول وضعف احلكامة، وما أثري يف شأن التأمينات 
ابلرغم من تنبيهنا للسيد وزير الصحة يف إطار أدواران الرقابية، 

 .يجياليت تعبث هبذا القطاع االسرتات واستمرار التحكم اللوبيات

بعيدا عن لغة األرقام تعلمون جيدا، السيد رئيس احلكومة،     
أن قطاع الصحة قد جنح يف حتقيق إمجاع لدى مجيع مكوانت 
هذا اجمللس املوقر ولدى غالبية وإن مل أقل جل املواطنات واملواطنني 
املغاربة، حبيث أصبح يشكل مصدر قلق بسبب ضعف 

لبية ادرة على تالسياسات العمومية املتعلقة ابلصحة وغري الق
احلاجيات الضرورية واملتزايدة لعموم املواطنني، ويف هذا اإلطار 
نسجل، بكل أسف، تفاقم االحتقان والتوتر اليت يشهده قطاع 
الصحة حيث إرتفعت بشكل ملحوظ احتجاجات وإضراابت  
كل فئات من أطباء، من أطباء القطاعني العام واخلاص، ممرضني، 

 ، أطباء األسنان، مبصراتيني، مروضنيصيادلة، صيادلة إحيائيني
طبيني، التقنيني وإداريي وزارة الصحة، كيف السيد رئيس احلكومة 
ميكن أتهيل وحتسني وجتويد اخلدمات الصحية؟ يف ظل هذا 
االختناق والتوتر ودون احلديث عن إضراابت طلبة الطب 

 دوالصيدلة املقبلني على سنة بيضاء، وأنتم تعون جيدا خطورهتا بع
تنصل وزارة الرتبية الوطنية ووزارة الصحة من التزامها أمام ممثلي 
الطلبة، هذا التقهقر واإلحتقان راجع أساسا إىل سوء تدبري هذا 

 .القطاع

 السيد الرئيس،

إن غايتنا ليس إعطاء صورة قامتة بل نقل الواقع وجماهبة احلقيقة 
بكل شجاعة وجرأة بعيدا عن التفاؤل املفرط الذي سيؤدي ال 
حمالة إىل تزايد األعطاب اليت يشتكي من اجلسم الصحي ببالدان، 
ومن بني هذه األعطاب اليت تعيق الولوج للخدمات الصحية 

ة، وإن اسية والتجهيزات الطبيالضرورية ضعف وقلة البنيات األس
 وجدت فهي معطلة؛

التوزيع غري العادل للموارد الصحية مبا يستجيب ملبدأ العدالة 
 اجملالية وحيقق التكامل واإللتقائية بني القطاعني العام واخلاص، ويف

هذا الصدد نسجل عدم التزام وزارة الصحة إبحداث املؤسسات 
نتاع أكادير نتاع  CHU نهاواملراكز اإلستشفائية اليت مت تدشي

طنجة ونتاع الرابط والعديد من املستشفيات اإلقليمية واجلهوية، 
إقليم الناظور على سبيل املثال، كما نسجل الوضعية املأساوية 

 ألقسام املستعجالت اليت مل يبق منها سوى اإلسم؛

إن تيسري الولوج للعالج ابلنسبة لساكنة العامل القروي ال زال حلما 
ضه العديد من الصعوابت والعراقيل منها الذاتية واملوضوعية  تعرت 

كضعف اإلعتمادات املرصودة يف هذا اإلطار، يف إطار برامج 
تقليص الفوارق اجملالية واإلجتماعية، ويف هذا اإلطار ومن أجل 
تكريس العدالة اإلجتماعية وترسيخ مبادئ املساواة فإننا نطالب 

لعامل القروي يات واملراكز الصحية ابالتسريع بتوسيع شبكة املستشف
واملناطق اجلبلية، وتعزيز التغطية الصحية لفائدة ساكنة العامل 
القروي، وابلرغم من اخلصاص الكبري يف املوارد البشرية من أطباء 
عامني ومتخصصني وممرضني، خاصة يف العامل القروي يوجد أزيد 

قل ال كيف يعطبيب ابملصاحل اإلدارية لوزارة الصحة،   11.من 
يستقيم السيد الرئيس ابش نكونو أطباء ابش خندموهم يف جمال 
اإلداري، كما نسجل وجود العديد من اإلختالالت ابملوارد 
 البشرية اليت تتطلب التدخل العاجل لتقوميها، ولكم أن تسألو وزير

 الصحة؛
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وفيما يتعلق ابلتغطية الصحية، ال شك أن توسيعها لتشمل فئات 
ة بعد املصادقة على القانون املتعلق بنظام التأمني جديدة خاص

اإلجباري األساسي عن املرض اخلاص ابملستقلني يشكل أحد 
أهم املكتسبات، إال أن عدم إصدار املراسيم التطبيقية خاصة 
املتعلقة ابلدخل اجلزايف جيعل هذا القانون ميتا، ويف هذا اإلطار 

وضوع ئيس احلكومة منستغل هذه املناسبة لنثري معكم السيد ر 
التأخري غري املربر يف إصدار النصوص التطبيقية عامة، وتلك 
املتعلقة بوزارة الصحة على وجه اخلصوص، ابإلضافة إىل عدم 
التزام إبرفاق مشاريع القوانني بدراسة األثر اليت ال خيفى عليكم 

 أمهيتها؛

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة،

ة وحنن نتحدث عن تعميم التغطية الصحيمن غري املقبول اليوم، 
واملساواة يف الولوج إىل اخلدمات الصحية أن نعيش أحدااث مؤسفة 

أطفال يف الشهور األوىل من هذه السنة  7ومؤملة من قبيل وفاة 
جملرد أن وزارة الصحة رفضت أن تعرتف مبرض التليف الكيسي  
 كمرض مزمن مشمول ابلتغطية الصحية ومدرج ضمن األمراض
اليت ختضع للكشف املبكر، إن عدم التعاطي اإلجيايب واملسؤول 

هبا دوليا يشكل خرقا ألهم احلقوق  مع األمراض النادرة املعرتف
، 1122من الدستور  22األساسية املنصوص عليها يف الفصل 

مراض ونعتربه يف الفريق اإلشرتاكي ختل الوزارة عن املصابني هباته األ
 صمت، وإذ نشيد ابجملهودات املبذولة وذويهم الذين يعانون يف

يف إطار توسيع قاعدة الولوج للدواء والتحفيز على اعتماد األدوية 
اجلنيسة، إالّ أننا نسجل وبكل أسف فضيحة نفاذ األدوية اخلاصة 

منذ  l'ehpatites C مبرض االلتهاب الكبدي الفريوسي
مريض على الرغم  111.، الذي يستفيد منه أزيد من 1127

خمتربات وطنية تتصنع هاذ الدوا أبمثنة مناسبة،  2ن توفران على م

وهنا تتطرح جمموعة انتاع االستفهامات وعالمة االستفهام، كما 
من األدوية اليت تشرتيها الدولة تترّبميا  %11سجلنا أن أزيد من 

وتتحرق، أين هي احلكامة اجليدة؟ ابلنسبة للراميد السيد الرئيس، 
 .ة حقيقية ال ترقيعية وظرفيةنريد حلوال واقعي

وأخريا إننا يف الفريق اإلشرتاكي ندعو إىل تنظيم مناظرة وطنية 
حول الصحة العمومية يف أفق تنزيل خمرجاهتا وأن جنعل من سنة 

، سنة الصحة للجميع وكذلك اإلسراع إبخراج الوكالة 1111
الوطنية لألدوية واجمللس اإلستشاري للصحة، وذلك عرب جتنيد كل 
الطاقات احلية ببالدان واخنراط كل القطاعات احلكومية املعنية 
واملؤسسات والفاعلني اخلواص واجلماعات الرتابية. السيد رئيس 

صحة املواطن املغريب هي أوىل أولوايت حكومتكم،  احلكومة،
 .وشكرا

 :الرئيسالسيد 

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن إبسم اجملموعة النيابية للتقدم 
 .اإلشرتاكية السيد النائب رشيد محوينو 

 :محوين رشيدالنائب السيد 

 السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

بداية نتقدم ابلشكر اجلزيل لفرق وجمموعة األغلبية واملعارضة  
أجرأة املخطط الوطين كذلك على طرح هذا السؤال املهم حول 

للصحة، وكذلك نتقّدم ابلشكر اجلزيل للسيد رئيس احلكومة 
لإلستجابة للرد على أسئلة السادة النواب، ألن هذا املوضوع من 
املواضيع املهمة واليت تكتسي أمهية وراهنية كبرية ابلنظر للمكانة 
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 .اليت حيتلها قطاع الصحة كقطاع اجتماعي ابمتياز
 ومة،السيد رئيس احلك

 لقد استمعنا إبمعان كبري للمعطيات اليت تفضلتم بتقدميها وليس
لدينا أي يشكك يف عزم احلكومة وسعيها املتواصل من أجل 
إصالح هذا القطاع عرب تفعيل املخطط الوطين للصحة، ونثمن  
كذلك اجملهودات املبذولة ال على مستوى املوارد البشرية وال على 

ا ، لكن أي استثمار عمومي وخصوصالبنيات األساسية والتحتية
اإلستثمارات العمومية يف اإلجتماعية وتنفيذ مجيع املخططات يف 
القطاعات اإلجتماعية وخصوصا يف الصحة، فهي استثمار من 
أجل املستقبل، من أجل اإلنسان ويتعني العمل من أجل أن تكون 
 انجعة وحيس املواطن أبثرها يف حياته، هذه اإلستثمارات وتنزيل

هذه املخططات د السيد رئيس احلكومة، البد هلا من رافعات و 
ابخلصوص ويف مقدمتها التمويل والتجهيزات األساسية، وهذا 
عمل التقائي يف تتحمل احلكومة املسؤولية اجلماعية فيه، فيما 
خيص الراميد على سبيل املثال نعتقد أنه إطار مؤسسايت متقدم 

 لكن هذا النظام حتول يفمن حيث تصور واإلستهداف كذلك، و 
بعض األحيان إىل معضلة وإىل توتر ملاذا؟ أوال: ألن الطموح كان  
كبريا ابلقياس إىل اإلمكانيات، اثنيا: ألن القطاعات أساسية يف 

من  %27التمويل ويف التدبري مل تنخرط ابلشكل الكايف 
 مسامهة دايل %22من املسامهة دايل الدولة و %75 املسامهات

اجلماعات والدراسات اإلكتوارية اللي عطات أبن هاد النظام د 
د املليار من أجل تغطية التكلفة دايلو،  7.2الرميد خاصو 

املطلوب اليوم السيد رئيس احلكومة أن تتحمل كافة القطاعات 
 .وكل األطراف مسامهتها لبلوغ األهداف املتوخاة

ا مسؤولية، عايل كذلك هلابلنسبة املوارد البشرية وزارة التعليم ال   
جيب توفري مناصب إضافية ألساتذة جامعيني وكليات الطب، 
توفري كذلك الرفع من مؤسسات التكوين املوارد البشرية الشبه 
الطبية والطبية مع إعادة النظر يف التكوين، كذلك جيب إعادة 

النظر يف سقف املعدالت لولوج كلية الطب، ابلنسبة لوزارة املالية 
ي عندها مسؤولية لتحفيز املوارد البشرية لقطاع الصحة حىت ه

ابلعمل على مراجعة نظام التعويضات وخاصة تلك املرتبطة 
املرتبطة بفرتة املداومة، ال يعقل السيد رئيس احلكومة أن طبيب 

درهم  72درهم لكل فرتة، و 2.خمتص يف فرتة املداومة كيشد 
ها طر الطبية خصللممرضني هذا مؤشر وكيبني على أن هاد األ

يعين الدعم من مجيع القطاعات، توفري كذلك متويالت مستدامة 
قارة هلاد النظام د الرميد، اإلسراع بصرف املستحقات املدانة هبا 

 .املستشفيات واملراكز الصحية يف إطار نظام الرميد

ابلنسبة كذلك لصندوق الدعم د العامل القروي خاصو حىت هو    
رى، تشييد املؤسسات الصحية ابلدواوير والقينخرط يف التجهيز و 

وزارة الصحة هلا مسؤولية كذلك يف فصل التمويل عن خدمات 
ابلنسبة هلاد ابلنسبة للراميد، إشراك كذلك القطاع اخلاص من 
أجل كذلك الناس اللي كيحملو بطاقة الرميد حت مها يستافدو 
 من خدمات القطاع اخلاص، حتفيز املوارد البشرية الصحية

ابملردودية والنتائج، العمل كذلك على متلك األطر الصحية وذلك 
ابألخذ بعني االعتبار احلوار االجتماعي للملف املطليب هلاته 
الشرحية، تسهيل الولوج لألدوية واملستلزمات الطبية، نثمن اجملهود 

دواء و نطلبوكم   1111اللي قامت هبا الوزارة يف ختفيض أكثر من 
ة ما نفس املنهجية ابلنسبة املستلزمات الطبيكذلك يعين كذلك ب

زالت غالية على املواطن، املستلزمات الطبية خاص فيها جمهود  
كبري السيد الوزير كما درتو يف األدوية متشيو يف نفس الطريق، 
رغم اإلكراهات، رغم املقاومة رغم اللوبيات اللي كتحركها هذه 

لوزير الشركات، إصالح املستعجالت وصراحة السيد ا
املستعجالت هي املرآة دايل املستشفيات، ما يقع داخل 
املستعجالت كأننا يف حرب منني كتفوت املرحلة د املستعجالت 
يعين املواطن كيلقاو خدمات أحسن، ولكن اليوم العمل اللي 
خصها تقوم به الوزارة وهي االنكباب على حتسني اخلدمة يف 
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لذي بذل هود الكبري ااملستعجالت مع ذلك ينبغي االعرتاف ابجمل
يف قطاع الصحة ليس فقط على مدى عشر سنوات، احنا ما  

سنة بال ما جنبد  11كنكروش اجلميل ولكن على مدى أكثر من 
الفضيحة دايل اللقاحات أو شي حاجة أخرى، كل شي الوزارات 
السابقة بذلت جمهود وكنعرتفوهبا هاد الشي تراكمات على مستوى 

د املليون،  . ابلنسبة االستشارات الطبية احلكومات السابقة غري
، 17ألف، مرضى السرطان املتكلف  ..العمليات القيصرية 

شكون كيقوم هباد العمل، ماشي وزير الصحة، ماشي رئيس 
احلكومة كيقوم به الناس املناضلني يف اخلفاء مها األطباء واملمرضون 

ن أ اللي كنعطيهم ألف حتيةعلى العمل اللي كيقومو به رغم
الظروف مل تساعدهم يف القيام بعملهم وابلفضل كذلك توفري 
بنيات أساسية و جتهيزات كذلك املستشفيات قدران نوصلو هلاد 
األرقام اللي تقدمتو هبا السيد رئيس احلكومة، فصحة املواطن 
واملواطنات السيد رئيس احلكومة ال سيما الفئات املستضعفة 

يا وال اطق النائية ليس شأان قطاعواهلشة وجيب العناية أكثر ابملن
حكوميا فقط بل هو ورش جمتمعي هام يتطلب تعبئة اجملتمعية 
الشاملة بعيدا عن الشعارات الفضفاضة واملزايدات السياسوية 

وإعطاء نفس اجتماعي تنموي دميقراطي قوي يعيد  العقيمة
 املصداقية والثقة يف الشأن العام ويثمن اجلهد املؤسسايت والتدبريي
 وحيدث التأثري اإلجيايب واملباشر على معيش أوسع الفئات والشرائح

 .وذلك بتعزيز وتقوية مكانة املستشفيات العمومية، وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب مصطفى 
 .الشناوي

 :النائب السيد مصطفى شناوي

 السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

 والسادة الوزراء، السيدات

 السيدات والسادة النواب،

 حتية واحرتام وبعد،

ماذا سأقول يف دقيقتني، السيد رئيس احلكومة، أظن أن ما قلتموه 
رمبا وكأنكم تتكلمون يف عامل افرتاضي لن أدخل معكم يف جدال 
ألن واقع قطاع الصحة مر وسيء جدا، املغاربة يعرفونه ويعيشونه 

 ن على ما قلتموه، ما تقومون به هواختياريوميا وهم من سيحكمو 
c'est un choix  وليس عبث إنكم ختليتم عن القطاع

الصحي العمومي كمرفق عام وتتجهون حنو املزيد من اخلوصصة 
قطاع  ملول الشكارة لالستثمار يف املتوحشة ومسحتم أنتم وسلفكم

الصحة وأرجعتم الصحة كسلعة وبضاعة قابل للبيع والشراء، 
م احلق يف الصحة بشكل عادل ومتكافئ اجتماعيا وجماليا، وضربت

إنكم تربرون ذلك أبننا دولة ليربالية لكنكم تتناسو أبن فرنسا 
واسبانيا وأملانيا وغريها هي كذلك دول ليربالية، لكن املستشفى 

وحاكموان هناك يعاجلون يف بلدهم ويف  2العمومي فيها هو رقم 
ص لبالد، لن أطيل يف تشخياملستشفى العمومي وليس خارج ا

وضعية فهي سوداء إننا يف فدرالية اليسار الدميقراطي نقرتح عليكم 
 :بعض احللول للخروج من األزمة املزمنة وبدوهنا لن تنهض املنظومة

توفري إرادة سياسية واضحة وهي غري موجودة إىل حدود اآلن : 1
 ؛2لتكون الصحة أولوية واملستشفى العمومي رقم 

فتح نقاش وطين واسع يشارك فيه اجلميع واجملتمع املدين عوض : 2
ة املناظرات الفارغة يف الصالوانت وختتتم ببلورة ورقة الطريق متوسط

سنة، خترج من الزمن االنتخايب  17أوعلى  11وبعيدة املدى 
 واحلساابت االنتخابية؛
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وضع سياسة وطنية للصحة اليت نفتقدها منذ االستقالل مع : 3
، هناك سياسات مطبقة يف جمال الصحة وليست سياسة األسف

 وطنية للصحة وكل وزير أييت ابسرتاتيجية ويزيل ما قام به سلفه؛

عوض البقاء يف  %22إىل  21الزايدة يف امليزانية من : 4
 ؛7.2%

ألف موظف  72الزايدة يف عدد املوارد البشرية، ألن فقط : 5
مصر  اجلزائر ومن تونس ومنأبطبائنا وممرضينا وإداراي حنن أقل من 

 ومن األردن وفرنسا مثال اللي فيها الوظيفة العمومية االستشفائية
la fonction public hospitaliere  فيها أكثر من

مليون فقط من السكان، احنا عندان  2.مليون مهين صحة ب 
 مليون خنلي لكم املقارنة؛ 27ألف ل  72

ل فئاهتا عها املادية بكحتفيز الشغيلة الصحية وحتسني أوضا: 6
استجابة ملطالبها يعين ما ميكنش تنفيذ أي سياسة بدون موارد 

السيد  1122يوليوز  7بشرية وهنا البد وأن أشري إىل أنه يف 
، مت التوقيع على اتفاق اجتماعي قطاعي 1122رئيس احلكومة 

أمام السيد الوزير األول آنذاك سي عباس الفاسي وقعو السي 
دة ابدو والسيد بوسعيد والسي بنكريان مجدو وأنتم  مزوار والسي

 كذلك؛

ضرورة اعرتاف الدولة خبصوصيات قطاع الصحة وإقرار : 7
الوظيفة العمومية الصحية وهي السبيل إلجياد احللول، يف األخري 
سياسة فعالة يف التكوين دايل األطباء واملمرضني وهنا ندعوكم 

حل  مع الطلبة إلجياد للجلوس مع السيد رئيس احلكومة اجللوس
 .عاجل للمشكل دايل، وشكرا لكم

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، السيد رئيس احلكومة لكم الكلمة للرد على 
 .التعقيبات

 :رئيس احلكومة ،السيد سعد الدين العثماين

بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل والصالة والسالم على 
 رسول هللا إىل آله وصحبه،

على كل حال، إيال الحظتو حاولت أان نكون هاديء، ومنشي 
ابملعطيات واألرقام و، ولكن املهم حىت نتسىن شي وحدين 
خيرجوا، اللي بغى خيرج، لكن بعض األلفاظ والعبارات اليت 
استعملت واليت بكل صراحة أان كنستغرهبا، كيف ميكن أن 

ن البعض وكأنتحدث عن بداية اهنيار املنظومة الصحية ببالدان؟ 
يتحدث عن فضائه النفسي الذي ينهار، بعض اهليئات هي اللي  
كتنهار، لن تنهار املنظومة الصحية ببالدان، فيها مشاكل، فيها 
خصاصات، كاين أمور خصنا نصلحوها، ولكن احلمد هلل كاين 
أمور إجيابية كثرية أيضا، وابملناسبة أيضا أان ال أدري ما الذي جيعل 

ث عن أن قانون دايل التغطية الصحية للمهن اليوم فقط نتحد
احلرة؟ كيف نتحدث عن أنه ولد حيا مما جيعل هذا القانون ميتا؟  
كيف، هاد األخت اللي كتهضر هباد الطريقة أان ما عرفتش  

والقانون اخلاص ابلتغطية الصحية ينص على  1117كيفاش منذ 
لمستقلني، لالتغطية الصحية للمهن احلرة ولألجراء ولغري األجراء و 

-1112-1112-.111متا خصنا نقولو يف  1117
متا فني خصنا نقولو ولد  1112-1121-1122-1121

ابش  24سنة خنرج هذا النظام، أنتظر  24ميتا، أما اليوم وبعد 
جتي هاد احلكومة خترجو، هاد الشي اللي خصنا نقولو، وغادي 

جو ر خنرجوه، لكن أان شرحت الظروف املوضوعية، إيال جينا خن
املراسيم التطبيقية ملهن معينة دون استكمال املشاورات غادي 
تقولوا ما كاينش املشاورات، والقرار األحادي إىل آخره، إيال 
تسنينا ابش نديرو املشاورات عاد خنرجو هاد الشي راه ضروري 
واحد الشوية التأخر الستكمال املشاورات، ولكن مشاورات 

عنيني والعديد من الوزراء اللي بدأت فعال وأان أحث الوزراء امل
عندهم عدد من املهن مكلفني ابملشاورات معهم، يسرعوا هاد 
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املشاورات، فلذلك هذا القانون لن يولد ميتا، أتخرا شوية يف 
الربملان ولكن مل يولد ميتا، ولد إن شاء هللا حيا وسيجد تطبيقه 

ألف مهين، ولكن  411مليون و 4يف أفق سنوات، طبيعي، ألن 
راه عدد من املهن إن شاء هللا غادي تدخل يف هاد السنتني أو 

 .1122ثالث سنوات املقبلة، وغادي نبداو ابتداء من 

غادي جني لواحد القضية دايل الراميد، حبال إيال كنقولو هاد     
الربملانيني ما كيحضروش ألن عندي واحد اخلمسة الكراسي فارغة 

مد هلل عامر، ال أان ما كنعنيش هنا، ومع أن ايال شفت هنا راه احل
الفرق، ال، ما كنعنيش فرق معينة، ولكن إيال جا شي واحد، ال، 
تتكملوا، ال، ال، أودي هللا يهديكم، أان كنعين الربملان كربملان، أان  
كنهضر مزاين، آودي هللا يهديك، أان أقول أبن ميكن شي واحد 

أان   فرق،جيي يشوف أبن ندير هنا، احنا كنذاكرو ماشي على 
ما حضروش، يقول لك  7كنقول الربملان ميكن واحد يشوف 

هادو الربملانيني دائما مغيبني، ما كيشوفش األخرين اللي 
 ميكن جني، هللا جيازيكم خبري، الّ هو هذا، حاضرين، ميكن منشي

يكمن منشي لواحد املستعجالت كتوقع إشكاالت، ولكن هذا 
 تدار، ميكن بعض كاينةال يعين أنه ما كاين حىت شي حاجة ك

وإحصائيات موجودة هللا يهديك، أان كما تصنت ليكم بكل 
 ..إمعان

 :السيد الرئيس

 .نستمعو لبعضنا من فضلكم

 :العثماين ،السيد رئيس احلكومة سعد الدين

عاانة م إيال مشينا إبمعان رمبا بعض الناس دايل الراميد كيعيشو
ابش يوصلوا لبعض اخلدمات هذا صحيح، ولكن راه اّل مسح ليا 
والبعض البعض امسحي ليا، اإلحصائيات هذا التقرير دايل اجمللس 
األعلى للحساابت، نظام املساعدة الطبية شحال قدم من 
املساعدات اللي يف عالج األمراض املزمنة وال يف اإلستشفاء وال 

وال يف  les consultations يف الكشوفات اخلارجية
اإلستشارة الطبية املتخصصة وال يف املرور ابملستعجالت، راه هي 

سنوات مليون تقريبا شخص من الراميد  2على األقل يف ظرف 
دايل املليون اللي تعاجلو من األمراض  1مروا ابملستعجالت، و

ألف  211املزمنة أو يتابعون يف العالج، معىن ذلك ميكن واحد 
شاكل راه هو راه كاين يف االنرتنيت، أان ما كنجيش عندهم م

معلومات أان عا نبدا جنبد هّكا ابش نقول لكم مبعىن هذا، مبعىن 
دايل األمور مزاينة هنار   21أنه أان كنتفهم كنتفهم أن ايال دريت 

كتدير واحدة ما مزاينة كيقول ما عمري دريت شي حاجة مزاينة،  
كن احنا كمسؤولني ال من جهة كنتفّهم كاين هاذ اإلنطباع، ول

احلكومة وال من جهة الربملان خصنا نتحالو بواحد احلظ معقول 
من اإلنصاف، نقولو كاين أمور ها هي ّدارت ولكن ابقي انقص 

 .وخصنا نكملو وخصنا نزيدو األسرة خصنا نزيدو السكانري

لوحدها بوحدها يف القطاع العمومي بوحدو  1122مثال يف     
منهم  %21ألف،  211لف فحص ابلسكانري أ 211دارت 

على األقل انس دايل الراميد كيستافد منهم، ميكن شي وحدين 
ما وصلتهمش النوبة نتيجة الضغط ميكن هاذ الشي كاين، ولكن 
هذا واحد النقص واحد اخللل خصنا نصلحوه ال يعين أنه حىت 

ب ئحاجة ما ّدارت، يف القطاع العمومي راه هضر عليها السيد النا
ألف قيصرية اللي ّدارت والدة قيصرية اللي داّرت  ..منذ قليل 

يف املستشفيات العمومية عرب اتريخ املغرب، وكنحّييو هاذ األطباء 
ألف ميكن بعض النساء وقع ليهم إشكاالت، بعض النساء  ..

ما وصلوش للعالج يف الوقت املناسب، بعض النساء ما 
للي متت يف سنة واحدة ألف ا ..تستقبلوش مزاين، ولكن راه 

منها تكفل جماين مائة ابملائة  %21، 1122ال كان عندي يف 
الناس دايل الراميد، ومع ذلك هناك عمل خصنا حنييوه، ألن دااب 
إيال كنهضرو بواحد الطريقة حبال إيال كل شي سوداوي، هاذوك 
األطباء واملمرضني واإلداريني إىل آخره رغم ما يعانون راه رغم 
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ابدون وكيشتغلوا رغم املعاانة، فلذلك خصنا اخلطاب ذلك يك
دايلنا يكون متوازن هذا هو اللي عنيت ابلكالم داييل ما عنيتش 
شي حاجة أخرى اللي بغا يفهم شي حاجة أخرى هذاك، إذن 

 .هذا ابلنسبة هلاذ املسألة اللي هي مهمة جدا وضرورية

ذّكرو على حنا كناملسألة الثانية أريد أن أقول أبنه على مستوى ا   
السياسة الصحية والسياسة الصحية واحد املنظومة متكاملة ماشي 
فقط عالجية، عندما أتت احلكومة يف مشروع قانون ألول مرة 
برسوم على املشروابت احملتوية على نسبة عالية من السكر، فنحن 
بدينا واحد املنظومة جديدة واحد املنحى جديد دايل الوقاية 

ول أخرى صحيح، ولكن ألول مرة تندخلو ليه وإيال سبقتنا إليه د
دخلنا ليه غادي نويل ألن الوقاية أهم من العالج، هاذوك الناس 
اللي كنوحلو ابش نعاجلهم يف النهاية أحياان راه إيال استطعنا نديرو 

غادي يكون عندان واحد جناح كبري ألول مرة   الوقاية يف البداية
واحد دايل الرسوم دايل التبغ بكنديرو التخفيض كنديرو الرفع 

الشكل اللي هو واحد املنظور صحي واللي هو الشك ال الرسم 
ية األول الرسم الثاين حيتاج إىل تدعيم يف املستقبل يف قوانني املال

املقبلة، وأيضا ما انساوش أبنه وراه كندوي على القدرة الشرائية 
اليت خفضت دواء منها أدوية  2112فهاد سنتني مت ختفيض أمثنة 

نتيجة ختفيض من الضريبة على القيمة املضافة أو اإلعفاء من 
الضريبة على القيمة املضافة أيضا اللي دارت يف هاد قانون املالية 

دواء مستعمل يف التهاب السحااي،  124ومنها  1122دايل 
 722دواء يفوق مثن املصنع دون احتساب الرسوم  222منها 

عادي دايل األدوية اللي كيدار عادة درهم، ومن غري التخفيض ال
دواء من األدوية الباهظة الثمن، إذن هناك واحد  222يف مراسيم 

اجلهد على مستوى الوقاية اللي هو جهد مهم جدا وهو هاد 
اجلهد هذا يعين أبنه املنظومة الصحية إن شاء هللا غادي تسري يف 

اين ا كطريق إجيايب ولن تشهد تراجعا أما االهنيار هذا كاع م
 .فعقولنا فال ميكن أن تسمع

وأيضا أريد أن نصحح بعض املعلومات أوال مشروع القانون     
اخلاص ابلصحة العقلية اللي هو يف احلقيقة خاص يتسمى الصحة 
النفسية مل يسحب، كان هناك حديث عن السحب دايلو، وأان 
راه تشاور معااي السيد الوزير وأان ضد سحبه، ولكن أان كنحث 

ميع ابش تشكل له واحد اللجنة منبثقة على اللجنة الدائمة، اجل
جلنة خاصة فيها مجيع الفرق، فيها القطاع املعين دير املشاورات 
الضرورية املهنيني ورمبا تصوك كاع تعيد صياغة مشروع القانون، 
وهذا قام به يعين جملس النواب مرارا أان كنت هنا ملا كنت مكانكم 

 .القوانني، فلذلك هو مل يسحب راه درانه يف عدد من

وأيضا داء السل عدد من األرقام اللي تقدمت ليست دقيقة    
 وكثري من األرقام اليت قدمت مل تكن دقيقة أظن أبهنا ما اختذتش

من الواثئق رمسية اليت هي الواثئق الوحيدة املعتمدة، ومنها التحاق 
 1122األطباء ابلقطاع ابلوزارة أريد أن أقول أبنه برسم سنة 

ألف طبيب إما التحقق أو سيلتحق ألن املبارايت  122هناك 
دارت على مراحل ولذلك ليس هاديك األرقام تقدمت ماشي 

ة على يف قضية حتسني املنظومدقيقة أان متفق مع مجيع اإلخوان 
أنه جيب أن خنرج عدد من الوكاالت أو املؤسسات الضرورية، 
وميكن أن أقول أبن مشروع القانون املنظم دايل الوكالة الوطنية 

أشهر على  2لألدوية تقريبا جاهز نتمناو ندوزه بعد شهرين أو 
أكرب تقدير يف اجمللس احلكومي وهو الوكالة الوطنية للسالمة 

لدوائية وأيضا مشروع املنظم للوكالة الوطنية للصحة العمومية، ا
وأيضا عدد من املؤسسات األخرى وننظر يف التجاوب مع بعض 

 .مقرتحات القوانني املرتبطة إبحداث هذه الوكاالت

ابلنسبة لتأجيل انتخاب اهليئة اللي ما عرفتش بعض اإلخوان     
ت خل يف انتخاابقحموه ليس من صالحيات احلكومة أبدا التد

 اهليئة الوطنية للطبيبات واألطباء ال أتجيل وال تسريعا وال أي شيء
ما كانش ولذلك أان وجهو ليا األطباء رسالة وجاوبتوهم كتابة 
ليس من صالحيايت، هذا اهليئة الوطنية اللي كتدبر هاد امللف هذا 
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احنا ماشي من صالحينا هنائيا ولذلك ما ميكنش نتدخل فيه كان 
املمكن تعديل النظام األساسي هذا ما كاين مشكل ولكن  من

النظام األساسي التعديل دايلو انتما كتعرفو أبن أن مشاريع 
القوانني كتحتاج األوقات كتحتاج االستباق كتحتاج األوقات ما 

جنيو حىت ليلة اإلنتخاب نقولو د اب نغريو القانون غري  ميكنش
كن، من تدبري الزمن غري ممممكن، غري ممكن هنائيا وحىت يف الز 

ولكن إيال جاان شي اقرتاحات من عندهم مها النّيت من عند 
املهنيني مكتوبة ابش يتم التعديل دايل هاذ القانون فاحنا ما 
عندانش مشكل بطبيعة احلال سنكون سعيدين أبن نساهم يف 

 .تطوير هذا الورش يف املدى املتوسط

ذر ولكن إلستشفائية نعتابلنسبة للمستشفيات واملؤسسات ا    
بغيت نقول راه قدمت أرقام يف السنوات املقبلة غادي نشهدو 

آالف  1117 آالف، من 21واحد الضخ دايل تقريبا حوايل 
سرير، وميكن أن أقول أنه بدأ تطبيق هاذ الربانمج من خالل عدد 
من املؤسسات االستشفائية اليت بدأت فعال ومت تدشينها عمليا، 

دايل  21ؤسسات استشفائية يتم حاليا تفعيلها عمليا هناك م
سرير، هناك مؤسسات  271املستشفيات استشفائية ب 
مؤسسة استشفائية ال حاجة  71استشفائية هي يف طور األشغال 

سرير جديد  111.إىل اإلشارة إليها بعضها جاهز فعال تقريبا 
غيتضخو هاذ املستشفيات اجلديدة، وهناك عدد من املستشفيات 

ستشفائية انطلقت فيها الدراسات وغادي تبقى حىت هي اإل
سرير منها دايل  2222إطالق األشغال فيها وهي تقريبا كتضم 

ورزازات دايل كرسيف، موالي يعقوب، إفران، احملمدية، سيدي 
إفين وغريها، فهذا برانمج واضح لإلنطالق فيه اللي تدّشن راه 

ادي حناولو ن قريبا وغتدّش واللي غيدّشن قريبا إن شاء هللا غيدشّ 
ما أمكن نعطيو واحد الدفعة قوية هلاذ البناايت ألهنا احنا كنقولو 

 .أبنه املعاجلة الكمية ضرورية للمعاجلة كيفية

ما ميكنش تقول ليا حتسني جودة اخلدمات بال تكون عدد     
لكن عدد البنيات تزيد، و  األسرة تزيد، عدد مهنيني صحة يزيدو

اليوم عندان الطب عن بعد والطب عن بعد اليوم أصبح يعين عندو 
دور مهم عامليا عن طريق إدخال هاذ اخلدمات عن بعد ميكن لنا 
أن نقلص الفجوة املوجودة بني العامل احلضري والعامل القروي، وهاذ 
الفجوة ميكن أن نقّلصها ولكن إبستعمال هاذ األدوات هلاذ 

 .اآلليات وقد بدأت فعال، بدأان فعال

ابلنسبة للميزانية كما قلت منذ قليل احنا تزادت امليزانية ب     
  1122اللي كانت، يف  % .على سنتني جتاوزان هاذيك % .2

ابلنسبة للميزانية  % 2ولكن اليوم راه جتاوزان  % .كانت كانت 
ة بعد ية سنالعامة وإن شاء هللا سنعمل على أن نرفع هاذ امليزان

 .سنة إىل أن نصل إىل املعايري الدولية

أحد اإلخوان هضر على املستشفى اإلقليمي مبديونة، ما عرفتش    
أان السيد الوزير مّدين أبنه املستشفى اإلقليم مبديونة بدأ من 

، مت ختصيص ميزانية خاصة يف إطار مصاحل 1122، ويف 1122
ايلو يف ، وكاين ميزانية دالدولة املسرية بطريقة مستقلة، السيكما

امليزانية اللي تصادق عليها يف جملس النواب وابلتايل مبجلس 
املستشارين، أنتما يف الربملان، معىن ذلك أنه راه اامليزانية دايلوا  

 .كاينة املوعد دايلو كاينني

هاذ القضية دايل صفر موعد يف اجلراحة هو صفر موعد يف     
همش النائب بغا نتعامل حبسن نية ما ف اجلراحة أان أظن أبنه السيد

مزاين املبادرة، هذا الربانمج هو برانمج جاد برانمج تعبوي برانمج 
مندمج برانمج انطلقت فعال واهلدف هو نقلصوهذاك املدى دايل 
املواعيد، حىت املواعيد املرتاكمة حىت توصل لصفر موعد مرتاكم، 

حبملة  املعنية وابش نقلصوه قامت الوزارة وقامت املستشفيات
بية ابش محالت ط محالت طبية للتقليص كاع اللي مربجمني كّدار

محلة  24نقلصو هداك الفارق، فعال تدارت إىل حد الساعة 
عملية  211..1مستفيد عملية جراحية،  111..1طبية، 
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جراحية يف ظرف أربعة أشهر فقط، مبعىن إيال عندان واحد الرتاكم  
إىل صفر موعد، هذا إيال ما كنحاولو نقلصو إىل أن نصل 

نا نقربوه من التصفري، نقربوه من التصفري ابش ما قرب 1وصلناش ل
هلداك اهلدف  %21راه مزاين، هو كّدير هدف ايال وصليت ب 

فأنت انجح، ولكن حنن نقرتب من خالل هاد احلمالت ونشكرو 
مجيع األطباء والصيادلة واملمرضني اللي مشاركني يف هاد احلمالت 

افة كيشتغلوا ابلليل وابلنهار ابش يقلصوا إن شاء هللا غادي بكث
نوصلو هلاد التقليص، غادي نوصلو هلذا التقليص إن شاء هللا، 
وغادي منكنو ابش جنودو اخلدمات يف القريب عن طريق رفع 
العدد دايل املهنيني دايل الصحة من مجيع األنواع، ورفع عدد 

 البنيات الصحية، وأريد أن األسرة إن شاء هللا، وأيضا رفع عدد
أشري هنا إىل أنه صحيح احنا عرفنا عدد من اإلضراابت، صحيح 
إضراابت دايل العدد من املهنيني واحنا اإلضراابت ال تزعجنا ألن 
هذا حق من حقوق دايل هاد أوالء املهنيني موظفني وغريهم 
 إداريني، أطباء، صيادلة إىل آخره، هاد اإلضراابت احنا كنتعاملو

معها بكل انفتاح، كنحاولو نتفهمو احلاجيات ونستجابو ليها، 
لكن، احلمد هلل، يف ظل هاد احلكومة واإلضراابت أقل بكثري من 
حكومات سابقة اللي كانت هاد املستشفيات وكان داك الشي  
كيوقف لشهور طويلة، امسحوا يل، ما ميكنش تقارنوا، اليوم 

ري نشري هلاد القضية، اإلضراابت دايل اليوم مع..، كل حال غ
ولكن التفاصيل ميكن نرجعو هلا يف وقت الحق، إن شاء هللا، 

 .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 :السيد الرئيس

 شكرا السيد رئيس احلكومة،

 السيدات والسادة النواب،

 ننتقل اآلن إىل اجلزء الثاين واملتعلق بباقي األسئلة، يتضمن سؤالني
 ل للفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية حولاثنني، السؤال األو 

موضوع السياسة احلكومية الرامية إىل ختفيض معدل البطالة، 
والثاين لفريق األصالة واملعاصرة حول موضوع السياسة التعاقدية 
بني اجلهة والدولة، أعطي الكلمة للنائبة السيدة عبلة بوزكري إبسم 

ضلي السيدة لطرح السؤال، تفالفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية 
 ..النائبة، لك االختيار، بغييت أمام الزميالت والزمالء، بغييت

 :النائبة السيدة إميان بن ربيعة

بغيت غري نصحح كاين غلط يف اإلسم، أان ماشي عبلة بوزكري 
 .ولكن إميان بن ربيعة، غري للتصحيح

 :السيد الرئيس

 .هذا ما كتب

 :ربيعةالنائبة السيدة إميان بن 

 ...وصّحح

 :السيد الرئيس

 .شكرا، شكرا لك

 :النائبة السيدة إميان بن ربيعة

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

أنتم تعلمون أن منسوب الثقة يف حكومتكم ضعيف، بل هو 
األضعف يف اتريخ احلكومات املغربية، والسبب هو أنكم كرستم 

تو فاكم وقولوا اللي بغيمنطق تقدمي الوعود احلاملة، نسايل عا
غنسايل، دون القدرة على التطبيق وعلى رأسها ما أطلقتم عليه 

يف أربع سنوات،  2.111.111ابإلسرتاتيجية الوطنية للتشغيل 
وهو رقم أنتم تعلمون واجلميع يعلم اقتصاديون، سياسيون ونقابيون 
أنكم لن حتققوه، والشباب اليوم الذي أصبح يفضل اهلجرة السرية 

  العلنية واعتزال الشأن العام وارتفاع منسوبية اجلرمية والتطرف وهذهو 
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وم كلها نتائج فشلكم يف توفري احلق الدستوري للشغل الكرمي، فالي
حنن واخلالصة من هاد الشي أننا نعترب أنكم فشلتم يف ما عاهدمت، 
 فهل سيكفي ما تبقى من الوالية التشريعية لتعويض فشلكم لثماين

 .حلكم؟ وشكراسنوات يف ا

 :السيد الرئيس

 .شكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيد رئيس احلكومة

 :رئيس احلكومة ،السيد سعد الدين العثماين

بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل الصالة والسالم على رسول 
 هللا وعلى آله وصحبه،

 السيد رئيس جملس النواب،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

هذا السؤال على كل حال غادي نشكر رغم ذلك الفريق النيابية 
الذي طرح هذا السؤال واعطي فرصة ابش نبني ونقول أبن احلمد 
هلل منسوب الثقة يف هذه احلكومة عال وغادي نبينو داك الشي، 

منسوب الثقة  .112-1121على كل حال ابلنسبة احلكومة 
 .112 هلا سنة عال بدليل التصويت املكثف دايل املواطنني

ومن بعد حنا  le bilan صايف هنينا، هاد عامني احنا نعطيوكم
غادي نشوفو ال هو املواطن صوتو حىت على أحزاب أخرى، أان 
ما كنكرش غري بعد على كل حال، على كل حال، ابلنسبة 

ن للتشغيل ابلنسبة للتشغيل يف الدقائق البسيطة غتسمحو ليا أل
 ..الوقت، ابلنسبة

 :لرئيسالسيد ا

 .السادة النواب، السادة النواب

 

 

 :السيد سعد الدين العثماين رئيس احلكومة

د  2ابلنسبة للنهوض ابلتشغيل قلنا يف إطار احلكومة أن 
األولوايت عندان اجتماعية تنموية أساسية هي التعليم والصحة 
والتشغيل على أساس أن التشغيل هو املدخل األساس للتنمية 
البشرية، املدخل األساسي حملاربة الفقر واهلشاشة، املدخل 

ة صنا على بلور األساسي لتوفري العيش الكرمي ومن هنا حر 
 االسرتاتيجية الوطنية للتشغيل وحتيينها، الذي يتميز بكونه أول

خمطط وطين للتشغيل مت إعداده مبقاربة شاملة ومقاربة مندجمة 
وعقدت بعدها شراكات مع اجلهات ومع االحتاد العام ملقاوالت 

د  1املغرب وشرعنا يف تنفيذه ويف تنزيله ميكن نشري هنا ل
توى األول الرفع من اجملهود احلكومي يف جمال املستوايت، املس

غيل التشغيل العمومي وأنتم تعرفون أبنه الرقم اللي وصلنا له يف التش
سنوات يف ظل هذه احلكومة غري مسبوق يف إطار  2يف هاد 

ألف منصب شغل  221احلكومات السابقة كاملة، إحداث 
-1122-1122بقطاع الوظيفة العمومية برسم قوانني املالية 

وهاد الشي صادقتو عليه انتما يف قوانني املالية املتتالية  1122
 .112-1121ألف فقط خالل فرتة  .22الثالث، مقابل 

 .وهو جمهود غري مسبوق 1122-1112ألف خالل فرتة  22و

اثنيا، مواصلة دعم الربامج النشيطة، مجيع الربامج النشيطة     
األفق  هلا نعطيوها واحدحولنا ندعمها نفعلها نبسطو املساطر داي

أكرب كي تستطيع أن توفر العيش والشغل ألكرب قدر ممكن من 
املواطنات واملواطنني، وهذا الشك عندو أتثري يف التخفيف من 
حدة البطالة، أشري هنا فقط إىل واحد منها وهو املقاول الذايت 

ألف تقريبا مقاول ذايت يف حدود هناية  211اللي وصلنا فيه إىل 
فعال  1112وهو يعين وصلنا فيه اهلدف دايل  1122ل أبري

أي ببلوغ  .112ألف فقط سنة  21اللي كان مسطر مقابل 
، وحتسني القابلة 1112من اهلدف املسطر برسم سنة  212%

للتشغيل يف خمتلف املشاريع األخرى، لكن أيضا اختذت عدد من 
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ملالية على االتدابري التحفيزية األخرى راه انتوما صادقتو يف قانون 
نظام التحفيز لدعم التشغيل من خالل رفع عدد األجراء يف نظام 

والذين تتحمل الدولة االلتزامات الضريبية  21إىل  7التحفيز من 
يف النظام السابق لفائدة  7واالجتماعية املتعلقة هبم عوض 

املقاوالت واجلمعيات والتعاونيات حديثة النشأة يف حدود أجر 
آالف درهم سابقا وهذا أعطى قوة  .وض آالف درهم ع 21

لنظام التحفيز وأعطى النتائج دايلو تضاعفات، اإلعفاء من 
الضريبة على الدخل ابلنسبة للتعويضات املدفوعة من طرف 

آالف درهم شهراي  .املقاوالت إىل الدكاترة الباحثني يف حدود 
أشهر يف الوكالة  .شهر إلغاء شرط التسجيل ملدة  14ملدة 
لالستفادة  l'ANAPEC نية إلنعاش التشغيل والكفاءاتالوط

من إعفاءات التحمالت االجتماعي والضريبية يف عقود التداريب 
ولكن أهم مدخل للتشغيل هو تفعيل القطاعات اإلنتاجية 
املختلفة، الفالحة، الصيد البحري، السياحة، الصناعة وهي كلها 

وا مطردا  خرية منشهدت فيه الثالث السنوات األ قطاعات إنتاجية
كبريا، وخصوصا قطاع الصناعة وقطاع السياحة، ومها كلهم 
مشغلني أساسني، وابلتايل استطاعت هذه اإلجراءات أن ختفض 
من نسبة البطالة على حسب آخر األرقام دايل املندوبية السامية 
للتخطيط، إذا اخنفضت، تراجعت البطالة ما بني الربع األول من 

، أي ما %1.7بنسبة  1122ألول من والربع ا 1122عام 
ألف عاطل، إضافة إىل ما كان يشغل  21إىل  1.يناهز تشغيل 

عادة خصوصا يف صفوف العاطلني الشباب، وميكن القول أن 
هذا اإلخنفاض وإن كان ضئيال، إال أنه إذا استمر بوترية مستمرة 

 غيف السنتني أو الثالث السنوات املقبلة، فإن هذا سيمكننا من بلو 
كما ورد يف   %2.7اهلدف املتمثل يف حصر نسبة البطالة يف 

 .الربانمج احلكومي، شكرا جزيال

 

 

 :السيد الرئيس

شكرا، الكلمة للسيد النائب عبد اجمليد الفاسي للتعقيب يف ما 
الدقايق  7، عندك .تبقى من الوقت، عندك اخلري، ال ماشي 

ب، شاد نائوشي، غري تفضل، ال التعقيب لك الكلمة السيد ال
 .احلساب السي عبد اجمليد الفاسي

 :النائب السيد عبد اجمليد الفاسي الفهري

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

امسحوا يل السيد رئيس احلكومة أن أتفاعل معكم يف موضوع    
معقد يشكل آفة يعاين منها الشباب املغاربة، بعيدا عن األرقام 
واملؤشرات واإلسرتاتيجيات والربامج واملخططات، ويف هذا السياق 
جيب أن نتعامل مع األرقام بنسبية، ألهنم ال يعربون هناك دائما 

فضل ثال النسبة دايل البطالة، اللي تتعن الواقع، وعلى سبيل امل
هبا احلكومة، كاين واحد العدد د العاطلني اللي فقدوا األمل، اللي 

 ما بقاوش كاع كيقلبوا على اخلدمة، اللي ما كيتسجلوش يف
L'ANAPEC  مها وواحد الفئة عريضة اللي ما كتدخلش يف

ن ياحلساب دايل داك النسبة دايل البطالة، أيضا تنعرفو أبن كا
واحد العدد دايل الرؤساء الشركات أو أصحاب املعامل اللي تيتم 
الضغط عليهم ابش يسجلوا العاملني يف الضمان اإلجتماعي، 
واحلكومة كتستعمل داك التسجيل يف الضمان اإلجتماعي ابش 
حتسبها كفرصة شغل جديدة اللي ختلقت، بينما دوك العاملني  

 .كانو خدامني، ماشي فرصة جديدة
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مث ويف احلقيقة السيد الرئيس، كنت أنتظر منكم وأنتم تقاربون     
موضوعا يهم الشباب ابلدرجة األوىل، أن حترصوا على تغيري 
مضمون خطابكم املبين أساسا على املؤشرات اليت ال يلمس 
الشباب أاثرا هلا، هذا الشباب الذي أصبح ميتلك بوضوح املعرفة 

املناعة ضد األرقام،  وعناصر التحليل، بل واكتسب نوعا من
فهجرت األغلبية املطلقة منهم بسبب ذلك الفعل والفاعل 
السياسي، كجواب واضح وصريح على ضعف الثقة بينهم وبني 

 .احلكومة

كنت أنتظر منكم السيد رئيس احلكومة، أن تعرتفوا أن أزمة     
التشغيل ببالدان هي نتيجة إختالالت مهولة يف النموذج 

احلاجة ماسة اليوم لكثري من الصراحة والتعبئة اإلقتصادي، وأن 
اجملتمعية إلعادة بناء اقتصاد وطين قوي، فيجب أن تفتحوا نقاشا 
عموميا واسعا، لرسم معامل منوذج تنموي جديد ينتج فرص شغل 
أكثر، خصوصا أن جاللة امللك، قد حسم قبل سنتني يف خطابه 

أن  ، كنت أنتظرالسامي، كون هذا النموذج التنموي قد بلغ مداه
تقروا أن هذه األزمة مرتبطة بصفة وثيقة أبزمة املنظومة التعليمية 

واليت تعجز يف إنتاج خمرجات تواكب سوق الشغل الدويل  برمتها
والوطين، يف الوقت الذي فشل التحالف احلكومي غري املنسجم 

 .يف إنتاج قانون إطار قادر على جتاوز أعطاب التعليم الوطين

 رئيس احلكومة،السيد 

إن الشغل الكرمي للشباب يف مقتبل العمر يساوي الكرامة وغري 
وذلك يعين احلكرة والقهر ويؤدي إىل فقدان الثقة يف عمل 
احلكومة كسلطة تنفيذية، فكيف يعقل أن تطلبو من الشباب أن 
يكافح وجيتهد وينطلق حنو املبادرة اخلاصة يف الوقت الذي ال 

شركة تفلس سنواي  2111فيكفي أن تقدمون له أي متنفس، 
وتتم تصفيتها والنسبة املطلقة منها كانت قد مت إنشاؤها من طرف 
شباب، كما يستمر احتكار الصفقات العمومية وحرمان 

 .املقاوالت الشابة من حصتها القانونية

 السيد رئيس احلكومة،

يف عهد هذه احلكومة عدان نسمع عن عودة ركوب خرية شباب 
رب املوت، مبا شكلته هذه اللحظة من جتربة قاسية الوطن لقوا

ومؤملة، عدان نشهد حجم احتجاجات شبابية غري مسبوقة عنواهنا 
األبرز الشغل الكرمي ابعتباره حقا دستوراي وواجبا على الدولة، 
أيضا ارتفعت نسب هجرة األدمغة واألطر املغربية للخارج، فال 

كم تفسرون إعالنجيب خماطبة الشباب بلغة متجاوزة، كيف 
شاب يف أربع  2.111.111إلسرتاتيجية وطنية للتشغيل 

سنوات يف الوقت الذي حتقق بالدان نسب منو حمتشمة، لن تكفي 
 .خللق حىت عشر املعلن عنه، وذلك يف أحسن األحوال

 السيد الرئيس احلكومة،

كل األرقام تتكسر أمام الواقع الذي يعيشه الشباب يف مواجهة 
ة القصرية، واحلال أننا اليوم إذ نسائلكم عن ما متلكون أزمة البطال

من خمططات فعلية إلنعاش التشغيل، فإننا ننبهكم إىل ضرورة 
 .اإلنصات عميقا لصوت الشباب؟ شكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، ننتقل اآلن إىل السؤال الثاين، السيد رئيس 
احلكومة غادي متشي وجتي يف الشي اللي ما زال، لكم الكلمة 

 .ولكن ابقى، يعين، أقل من، تقريبا أقل من دقيقة

 :رئيس احلكومة ،السيد سعد الدين العثماين

 ..ما كاين مشكل

 :السيد الرئيس

 .تفضل السيد الرئيس

 :رئيس احلكومة ،عد الدين العثماينالسيد س

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
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غري نقول األرقام أصدق أنباء، واضحة، صحيح الشباب دايلنا  
كيستحق خندمو ليه التشغيل إىل آخره، ولكن ما خصناش نكذبوا 
على املواطنات واملواطنني، هناك حتّسن خصنا نقولو حتسن، طبعا 

راه حتسن، اللي ما خداش ابقي كينتظر  اللي خدام كيحس براسو
وحنن على العهد، النظام التعليمي، مجيع اإلصالح اللي كندير 
اليوم يف املنظومة التعليمية أمنا هو يهدف إىل تكييف هذا التعليم 
مع سوق الشغل، ويكون القدرة دايل اخلرجيني على أن جيدوا 

ت اعاالعمل بسهولة، اليوم عندان حاجيات كثرية يف القط
اإلقتصادية، ما كنلقاوش اللي خيدم، وعندان عدد من العاطلني 
ابش خيدموا خصنا نديرو املوازنة واإلنسجام بينهما وهذا ما 

 .سنحرص عليه، إن شاء هللا

 :السيد الرئيس

شكرا السيد الرئيس، ننتقل إىل السؤال التايل واملتعلق ابلسياسة 
ملعاصرة فريق األصالة وا التعاقدية بني اجلهة والدولة، سؤال طرحه

 .وأعطي الكلمة للسيد الرئيس موالي هشام املهاجري

 :النائب السيد موالي هشام املهاجري

مارس  2السيد رئيس احلكومة، مرت مثان سنوات على خطاب 
اللي جا مبجموعة دايل  1122واللي تتوج بدستور 

اإلصالحات، سياسية واقتصادية وإجتماعية، ولكن لألسف 
 42ية احلكومية تركز على فصل واحد، أال وهو الفصل األغلب

للتسابق حنو رائسة احلكومة، وتناسات التنظيم الرتايب، تناسات 
، 1122الدستور دايل  جمموعة دايل اإلصالحات اللي جا هبا

فهاد املوضوع السيد رئيس احلكومة نسائلكم مىت ستمكنون 
ن مع عاقدو اجلهات من ممارسة اختصاصاهتا الذاتية؟ مىت ستت

اجلهات من أجل ممارسة اإلختصاصات املشرتكة حول برامج 
التنمية اجلهوية؟ وإيال طول لنا هللا العمر مىت ستتعاقدون مع 

اجلهات من أجل اإلختصاصات املنقولة يف إطار التميز والتدرج 
 .اللي جا يف الدستور؟ شكرا السيد الرئيس احلكومة

 :السيد الرئيس

 .السيد رئيس احلكومة شكرا السيد النائب،

 :رئيس احلكومة ،السيد سعد الدين العثماين

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

فعال هذا موضوع مهم وميكن نقول أبنه احنا أول واحد أان 
شخصيا ركزت على هاد القضية اللي هضر على التعاقد بني 

حاولنا  ،الدولة واجلهات، هاد التعاقد مفهوم جديد حاولنا ندخلوه
نعطيوه دور يف منط احلكامة جديد بني الدولة واجلهات، ولكن 
املفهوم جديد بدأت فيه لقاءات ومشاورات متتالية عدد من 
اللقاءات مع رؤساء اجلهات مع اجلمعية، مجعية رؤساء اجلهات 
ابملغرب ومع بعض القطاعات احلكومية املعنية، وإن شاء هللا 

ج ألن هو خصوا عقد منوذجي بني سنعمل على إجياد هاد النموذ 
الدولة واجلهات، وكيف سنتعامل معها؟ وميكن أن أقول أنه قبل 
ذلك البد أن نتحدث، هل أن احلكومة حاولت أن تواكب 
اعتماد برامج التنمية اجلهوية ابلنسبة للجهات؟ اجلهات عندان 
اختصاصات دايهلا الذاتية ميكن أن متارسها مباشرة ومنذ صدور 

 التنظيمي املتعلق ابجلهات، تبعنا واحد املقاربة تشاركية القانون
أدت إىل التأشري على عشر برامج جهوية للتنمية خالل شهر 

، يف ما يوجد برانمج التنمية اجلهوية جلهة أخرى يف 1122يونيو 
طور اإلعداد، أما برانمج التنمية اجلهوية جلهة كلميم وادنون فقد 

د وعقدت لقاءات تشاورية مع مت إعداده ومل يصادق عليه بع
مجعيات جهات املغرب وكذا املسؤولني املعنيني على املستويني 

 :املركزي والرتايب وذلك هبدف
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أتطري احلجم املايل اإلمجايل على املستوى الوطين للعقود  -
 املستقبلية؛

حتديد قائمة املشاريع ذات األولوية املدرجة بربانمج التنمية  -
 متويلها لتنفيذها مبوجب عقود برامج مدته ثالثاجلهوية وضمان 

 سنوات بني الدولة واجلهات؛

ضمان اإللتقائية واإلستمرارية مع الربامج احلالية مع األخذ بعني  -
 االعتبار اإلتفاقيات املربمة من قبل اجلهات؛

صياغة مشروع عقد منوذجي بني الدولة واجلهات وذلك  -
نفيذه عن طريق عاب مجيع مراحل تبتسهيل تقييم تنفيذ بنوذه واستي

حتديد إلتزامات كل من اجلهة والدولة وكذا املسؤوليات املناطة هبما 
 وربطها أبهداف إسرتاتيجية وعملية قابلة للتقييم؛

حتديد اإلعتمادات املالية إلجناز املشاريع املتعاقد بشأهنا وفق  -
 مواصفات تقنية وجدولة زمنية لتنفيذها؛

ماد وضع آليات تتبع وتقييم تنفيذ اإللتزامات التعاقدية عرب اعت -
الئحة املؤشرات اليت هتم خمتلف األهداف املتفق عليها. ويف هذا 
اإلطار، كيجي هداك عقود برامج عقود برامج بني الدولة واجلهات 
واليت من املنتظر أن حتدد بشكل دقيق حقوق وإلتزامات كل طرف 

اح الربامج التنموية وإجنازها ورصد واجلدولة الزمنية إلجن
 .اإلعتمادات املالية الضرورية لذلك

وقد متت بلورة مشروع عقد برانمج بني الدولة وجهة فاس     
، ويوجد هذا عقد الربانمج يف 1112-1122مكناس للفرتة 

أطواره النهائية وسيتم العمل على التعميم بعد ذلك تدرجيي آلليات 
 .اجلهة ابلنسبة للجهات األخرىالتعاقد بني الدولة و 

 فيما يتعلق بتفعيل ممارستها الختصاصاهتا عن طريق التعاقد،   
عملت احلكومة على إجراء املشاورات الالزمة مع رؤساء جملس 
اجلهات بشأن اإلشكاالت القانونية والعملية املرتبطة مبمارستها 

السادة  فالختصاصاهتا الذاتية واملشرتكة واليت سبق إاثرهتا من طر 
اجلهات قد أفضت هذه املشاورات إىل اعتماد  رؤساء اجملالس

منهجية عمل تروم اعتماد حلول عملية اإلشكاليات تداخل 
االختصاصات بني الدولة واجلهة وابقي اجلماعات الرتابية 
األخرى، كما مت التوافق على تفعيل ممارسة اجلهات الختصاصاهتا 

ية قبل دي وفق اجلدول الزمين التالالذاتية واملشرتكة يف إطار تعاق
 ؛1122متم 

اإلعداد والتوقيع على اتفاقية خاصة بني اجلهات والقطاعات     
تنفيذ اتفاقيات اخلاصة املربمة بني  1112املعنية قبل متم 

األطراف، وعليه فإن تفعيل ممارستها الختصاصاهتا الذاتية 
ش جيب ا الور واملشرتكة حيظى أبولوية للحكومة وحنن نظن أن هذ

أن يكون متوازاي مع ورش تنزيل الالمتركز اإلداري يل هو آلية 
ضرورية لتكون هاد التعاقد ذا مدلول حقيقي وعميق فهذه 
إصالحات جوهرية، هيكلية، بنيوية، عميقة يف بناية اإلدارة ويف 
بنية الدولة ولذلك حتتاج إىل الوقت الكايف والتشاور الكايف 

 ما قمنا به يف املرحلة األخرية إن شاء هللا والتنسيق الكايف وهو
وغادي تكون غادي منشيو مباشرة إىل عملية التنفيذ وفق األفق 
الزمين املتفق فيه مع رؤساء اجلمعيات مع السيد الرئيس وأيضا 

 .رؤساء اجلهات اآلخرين

لكن أريد أن أقول أبنه على الرغم من أن احلكومة داك الشي    
املستوى االقتصادي مؤشراته وغادي نرجع اللي كتقوم به على 

شهور  4هاد  1122هلاد القضية العشية مؤشراته كلها يف سنة 
 la note de األوىل اليت كما أكدت عليها مذكرة الظرفية

conjuctive  كلها إجيابية وبعضها غري مسبوق كلها، وابلتايل
فخاص أان كنتمنا مجيع السيدات والسادة الربملانني وخصوصا 

ملعارضة تشوف بعينني احلقيقة جيب أن ننظر إىل احلقيقة أال ا
نصطنع عاملا ومهيا يف أذهاننا مث نظن أنه احلل احلقيقة أنه مجيع 

راه  l'OHCP املؤشرات ابألرقام وفق املؤسسات الدستورية و
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مؤسسة شبه دستورية ألن مستقلة عن احلكومة اللي كتصدر 
فائلون ري يف املستقبل وحنن متاألرقام دايهلا أرقامها واضحة وسنس

سنحقق األهداف اليت حددانها يف الربانمج احلكومي مجيع 
القطاعات احلكومية يف التصدير كلها ازدادت فهاد السنة دايل 

بينت هاد الشي األرقام فهاد  1122وستزاد أكثر سنة  1122
شهور األوىل، امليزان التجاري اآلن بدأ يتعدل ألول مرة عندان  4

آخر دايل تغطية الواردات ابلصادرات اللي هو وال حتسن  منحى
-1122هاد التغطية حتسنت مبا يقرب نقطة ونصف بني 

وكذلك عدد من األرقام األخرى وأظن أبن هذا مبشر  1122
على أنه حىت يف القطاعات االجتماعية إن شاء هللا حتسنات عدد 

ملراحل املقبلة،  امن األرقام دايهلا وامليزانية دايهلا ستتحسن أكثر يف
 .شكرا جزيال

 :السيد الرئيس

 .شكرا السيد رئيس احلكومة، الكلمة السيد الرئيس

 :النائب السيد موالي هشام املهاجري

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

 السيد رئيس جملس النواب،

 السيد رئيس احلكومة،

 النواب احملرتمني،السيدات والسادة الوزراء 

يف البداية السيد رئيس احلكومة ابغيني نسجلو الكيل مبكيالني    
يناير  2يف تعامل رائسة احلكومة مع األغلبية واملعارضة، بتاريخ 

تقدم فريق األصالة واملعاصرة بسؤال حول املناطق القروية  1122
والعامل القروي يف فصل الشتاء، ورفضتو اجلواب السيد رئيس 

كومة بدعوى أن هذا السؤال كان خاصو يتوجه للسيد وزير احل
الداخلية، وقليت غنعطيكم سؤال كتايب، واليوم السيد رئيس 
احلكومة ابألغلبية دايلو تبارك هللا العددية حطيتو سؤال حول 

 قطاع الصحة حىت ولييت كتجاوب كأنك طبيب نفسي وكتجاوب
وهاد الشي بالصة وزير الصحة، وهذا حىت هو سؤال قطاعي 

ماشي غريب، السيد رئيس احلكومة، إمنا تغيري املواقف يف ظرف 
عام مقبول من عند املغاربة حبال اللي كنيت يف  27سنني و 21

املعارضة وكتسول على التقاعد دايل الوزراء ودايل الربملانيني 
وغرغري أوال تغرغري، لن تدوقي مسنا وال عسال، هاد الشي راه 

سنني إيال لقاوا املغاربة الوزراء اللي   21، من بعد تيتفكروه املغاربة
كانوا تيقولوا هاد الكالم راه كيشدوا املانضة دايل الوزراء وكيشدوا 
التقاعد دايل الربملان والفقر تزاد يف املغرب، ازدادوا فقرا وعددا 

شهور ديك النهار هذا سؤال قطاعي  7مقبول، ولكن يف ظرف 
صة وزير الصحة؟ هذا كيتسمى واليوم كتجي كتجاوب يف بال

تقليص من حجم املعارضة، السيد رئيس احلكومة، زراه األغلبية 
 .ره ما دامياش لكم

غادي نرجعوا السيد رئيس احلكومة للسؤال اللي هو أفقي     
سؤال اجلهوية املتقدمة، أان السيد رئيس احلكومة راه ما غنشوفش 

 غادي جنيب حىت األنرتنيت، أان سأحاججك أبرقام احلكومة ما
شي رقم خارج غنتكلم معك على اجلهوية املتقدمة، وعلى التعاقد، 
وعلى من خالل ما جبيت فيه يف عرض احلصيلة احلكومية وما 

مة جبتيه يف التقرير الرتكييب، أول ما جبتيه على اجلهوية املتقد
تكلميت على الدعم املايل املقدم للجهات، السيد رئيس احلكومة،  

هات مؤسسة دستورية وإستعمال كلمة الدعم أصال كنذكرك اجل
يف غري حملها، اجلهات مؤسسات دستورية، األموال املرصودة 

من الدستور ويف املادة  242للجهات املنصوص عليها يف الفصل 
من القانون التنظيمي للجهات، لألسف احملتوى  222-222

ام يف قدايل هاد الدعم املايل اللي تكلميت عليه للجهات أان أر 
من العرض دايلكم السيد رئيس احلكومة تكلمتوا  14الصفحة 

من الضرائب، إضافة إىل مسامهة  % 7إىل  4أبن رفعتوه من 
مليار درهم من امليزانية العامة، يف التقرير الرتكييب ويف  2.4
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ومسامهة من امليزانية  % 7إىل  4كنلقاوا الرفع من   21الصفحة 
ويف الثانية  2.4ل الدرهم، يف األوىل مليار داي 4.2العامة دايل 

خاطئني، ما هاداك صحيح وما  1ولألسف الرقمني ب 4.2
هاداك صحيح هاد الشي كالمكم، السيد رئيس احلكومة، والرقم 

مليون دايل الدرهم اللي كاين يف  421داملليار و 1الصحيح هو 
 من تقرير التكاليف املشرتكة املرفوق بقانون املالية، 22الصفحة 

وعندك الوقت فاش جتاوبين يف العشية السيد رئيس احلكومة إيال 
 .ما عندكش جاوبين يف العشية هاد األرقام واش صحيحة وال ال

فيما خيص املراسيم دايل تنزيل اجلهوية املتقدمة السيد رئيس     
إبصدار كافة النصوص  22احلكومة تكلمتوا يف الصفحة 
 السيد رئيس نني التنظيمية وأانالتطبيقية املنصوص عليها يف القوا

احلكومة من خالل التقرير دايلك عاود اثين غنمشي معك 
أبنه مشروع مرسوم  .4آش كنلقاوا الصفحة  41للصفحة 

إحداث اللجنة الوزارية الدائمة إلعداد الرتاب يف طور املصادقة 
يعين هو مشروع مازال ما خرجش، هذا تناقض يف كالمكم السيد 

وغادي نزيد بشي بركة من عندي دايل جمموعة  رئيس احلكومة،
دايل النصوص اللي مازال ما خرجوش، وعند فرتة جتاوبين يف 
العشية وهو املرسوم املتعلق جبماعة الرابط، السيد رئيس احلكومة، 

، واش زعما غري العمدة دايل الرابط 222املنصوص عليه يف املادة 
ني الرابط؟ راه قاوا موقفألنه ينتمي حلزبكم السيد رئيس احلكومة تب

االختصاصات ما بني عمدة الرابط وعامل عمالة الرابط راه موقف 
عندك، راه اليوم مشاريع ملكية مهمة فيما خيص دايل التشوير 
الطرقي يف مدينة الرابط راه ما عرفنا شكون اللي غيدير املقرر واش 

خيدموا،  ميديروا الوايل وال يديروا العمدة، خرج املرسوم للناس خليه
السيد رئيس احلكومة، القرار املشرتك اخلاص بتوزيع املوظفني 

 221.24من القانون التنظيمي  112املنصوص عليه يف املادة 
قيد السيد الوزير، القرار املشرتك املتعلق بصرف اإلعتمادات 
املرصودة لصندوق التضامن بني اجلهات هذا نص تطبيقي، السيد 

اليوم فيه مليار ونصف دايل الدرهم رئيس احلكومة، الصندوق 
ة وبغييت رؤساء اجلهات يشجعوا التشغيل ويديروا التنمية اإلقتصادي

وانتما جممدين مليار ونصف دايل الدرهم، العام اللي فات حطينا 
مليون، السادة  211مليون دايل الدرهم وهاد العام فيه  211فيه 

دايل  رقام، مليار ونصالنواب دايل جلنة املالية راه حافظني هاد األ
الدرهم جممدها أنت، السيد رئيس احلكومة، ما بغيتيش تطلقها 
لرؤساء اجلهات ابش ختدم، القرار املشرتك الثاين املتعلق بصندوق 

 21ليلة ق التأهيل اإلجتماعي واخا دريت فيه واحد الربكة اللي هي
 11د املليون دايل الدرهم واليين سنتني  21سنتيم لكل مواطن 

مليون دايل الدرهم وهنا أان غنطرح واحد التساؤل نفس 
اختصاصات صندوق التأهيل االجتماعي اللي هو صندوق 
دستوري هي اختصاصات اللي كاينة يف صندوق تنمية العامل 
القروي واملناطق اجلبلية اللي كتنفذو به برانمج تكريس الفوارق 

يد رئيس ساجملالية خليتو آلية دستورية ولكن اعرفيت عالش ال
احلكومة ألنه هداك الصندوق عند احلكومة عند السيد وزير 
الفالحة وصندوق الدستوري كاين عند السادة الوالة والسادة 
رؤساء اجلهات ورؤساء اجملالس اإلقليمية، يعين هذا خالصة القول 
 احلكومة ال تؤمن ابجلهوية املتقدمة وال تؤمن مببدأ التفريع وال تؤمن

داري هز الفلوس حوهلا من هنا ديها هلنا واحنا ابلالمتركز اإل
 .خدامني

فيما خيص االختصاصات السيد رئيس احلكومة رمبا بيتو تغالطوا 
املغاربة مبجموعة دايل الكلمات، أان راه ما غندوزش هاد اهلضرة 
االختصاصات الذاتية السيد رئيس احلكومة يف التقرير احلكومي 

وس ذاتية إىل جهتني جهة سدايلك كتكلم على نقل اختصاصات 
ماسة وجهة فاس مكناس، السيد رئيس احلكومة االختصاصات 
الذاتية حق للجهات والتعاقد ذكر يف القانون التنظيمي فيما خيص 
التعاقد حول برامج التنمية اجلهوية واالختصاصات املشرتكة، 
اختصاصات الذاتية اعطيو اجلهات خيدمو اخلدمة دايهلم حولو 
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كوين املهين والتنشيط االقتصادي السيد رئيس اجلهات الت
احلكومة، ولكن ابش ما تفوتنيش الوقت السيد رئيس احلكومة 
احنا يف املعارضة ابقي عندان شي أمل ألن ورش اجلهوية املتقدمة 

سنني من عمر احلكومة من عمر الدولة املغربية احلديثة راه  2راه 
سنني راه مادران  2ماشي رقم بسيط، وراه نقول لك صراحة فهاد 

حىت شي حاجة، عندي أمل السيد رئيس احلكومة، هاد العامني 
اللي جاية راه خاص عمل جمهود جبار آخر كلمة قليت إيال ما 
انزلناش لالمتركز اإلداري ما كايناش جهوية متقدمة، احنا يف 
الربملان السيد رئيس احلكومة مستعدين نشتغلو معكم ليل وهنار، 

ورة استثنائية من أجل تعديل مجيع القوانني الوطنية دورة عادية، د
ملالءمتها مع امليثاق الالمتركز اإلداري واجلهوية املتقدمة، دورات 
عادية واستثنائية وليين ماشي ديرو لنا دورة استثنائية حبال هاديك 
عاواتين يدوز شي اليف دايل بن كريان ونصدقو مأجلينو، احنا 

نا و يف الليل ويف النهار جيب ليمستعدين يف املعارضة خندم
القوانني نعدلوها، احلاجة الثانية السيد رئيس احلكومة املالية دايل 
الدولة اجلهوية املتقدمة ماحدكم شادين املالية دايل الدولة يف 
الرابط ونقاشو قانون املالية راه كنكدبو على املغاربة، قانون املالية 

ذا راه  يف شي مدينة يف ه راه فيه كل شي راه شي طريق ابت دار
كتصوت عليها يف الرابط هادوك اللي كيكدبو على املغاربة 
غنمشي نشوف لك ونقول لك، راه غري كذوب، راه قانون املالية  

نا  كتجيبو فيه املشاريع االستثمارية كتجيو فيه ما ميكنش نقولو اح
 نكنديرو اجلهوية املتقدمة وكنديرو الالمتركز اإلداري وجيي القانو 

ما ميكنش يتقبل  impossible املايل ابلطريقة ابش كنديروه
العقل ما حدان ما عطينوش ألنه.. امليزانية جديد فيه برامج جهات 
عمليات ومشاريع، يعين التفاصيل دايل التفاصيل ما حدان ما 
اعطيناش للسادة الوالة والسادة رؤساء اجلهات واملصاحل الال ممركزة 

املوجهة للجهات يف حالة وجود عراقيل ما أبنه ثبت يف األموال 
 .غنمشيش

آخر نقطة السيد رئيس احلكومة االهتمام ابلعنصر البشري، ال 
جهوية متقدمة بدون اهتمام ابلعنصر البشري سواء اإلداري سواء 
السياسي، السياسي كنتحملوه مجيع ولكن اإلداري سامهت فيه،  

دير ات مكيف يعقل السيد رئيس احلكومة خرجتو التعويض
مليار يف العام دريت له  11املصاحل مبجلس إقليمي كيصرف 

آالف درهم، مدير املصاحل دايل البلدية حبال  2التعويض دايل 
درهم، واش  2111أكادير وحبال مكناس داير لو التعويض دايل 

ما كتقولش هلاد الناس سريو حبالكم سريو شوفو لكنم إدارات 
ئيس املتقدمة هباد األرقام السيد ر أخرى، واش بغيتو ديرواجلهوية 

احلكومة، حرام، وسياسي مسؤوليتنا كاملني مستعدين السيد 
رئيس احلكومة نعطيوك اقرتاحات ابش نقيو احلياة السياسية وجنريو 
على الناس اللي جاية تشفر، نعطيوك اقرتاحات السيد رئيس 

 .احلكومة جلس معنا، شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

السيد الرئيس، السيد رئيس احلكومة إذ كانت لكم رغبة يف شكرا 
الرد على التعقيب، مساء، فشكرا للسيد رئيس احلكومة، شكرا 
للسيدة والسادة الوزراء، أذكركم ابجللسة املسائية على الساعة 

 .رفعت اجللسة العاشرة ليال،

 

  

 
 

 

 

  

 


