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 هللا الرحمن الرحيمبسم 

 

 السيد الرئيس املحترم؛ 
 السيدات والسادة النواب املحترمون، 

 
 

بتتمي  الاهير   39.21مشبببببببببببببضم  ال بكظو  م   يطيب  ي  ن  نرض  رى  نظابكم   

بمثكبة الناكم األسبببببكلببببب   ال كم    1958فبرايض  24الصبببببك م       1.58.008الشبببببضم  م    

لجنة ال دل مالتشبببببببببببببض   م  و   رليه بكإلجمك     صبببببببببببببك     الذيللوظيفة ال مومية، 

 .2021  يوليو   8  الخميس  يومهاإلنسك  بمجلسك  املو ض    اجتمكرهك  

ماسبببببببمبوا ي  بداية ن  نكوجه لشبببببببكضي الخكلد مك ديضي للسبببببببيدا  مالسبببببببك    

النواب نرضببببببببببكد لجنة ال دل مالتشببببببببببض   م  و  اإلنسببببببببببك ، رى          ماظ ضا ه   

الجدي    الن كش ال كم مالتفصببببببيى  رند الدماسببببببة ماملصببببببك  ة رى  م تضببببببيك   ذا  

بية رى  كفهمه  مك ديض    املشبببببببضم ،  مك نابببببببكض ان الفض  البرملكظية ما جمورة النيك

 لأل مية الت  يكتسي ك  ذا املشضم  م ذا  ضصه  رى  إخضاجه    ن ضب اآلجكل.  

الفصن   كتمي   إي   ال كظو   مشضم   ذا  الشضم     4مي دف  الاهير  من 

املذاوم، بإضكفة مهني  الصحة ال كملي  بكل طك  ال كم إي  الف ك  الت  ال كط ق 

رلي ك ن ككم  ذا الاهير الشضم ، مذلك  تى يتسنى إردا  ظاكم نسكل   خكص 

املمنو ة   ب   بموج  ظد  شض ع  يبد ، رى  الخصوص، الضمكظك  األسكسية 

له  مالواج ك  املل ك  رى  ركك ه ، بمك يتالدم مخصوصيك  املهكم الت  يضطل و  

 ب ك  اخن املناومة الصحية م  ي ة التبديك  ما خك ض الت  كواجهه .  

 

 
 السيد الرئيس املحترم، 
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 السيدات والسادة النواب املحترمون،
 
 

الهكم املت لق بكلحمكية إ  مشضم   ذا ال كظو ، يأ ي كجسيدا للومش امللكي  

من   السيمكاالجتمكرية، مالذي يتو   إي   د   ير رى  كأ ين املناومة الصحية،  

ال كم،  بكل طك   ال كملي   الصحة  ملهني   الحكي   ال كظوني  اإل كم  مضاج ة  خالل 

مالح و    الف ك   لهذه  املهنية  االلتزامك   بي   التواز   إل ضام  مدخال  بكرت كمه 

ب ب ك،  لغية املضك طة  رلي ك،  ما حكفاة  املالئمة  الكفكدا   است طكب  يضمن  مك 

 كبسي  ال ض  الصح  ال مومي، مكيسير الولوج إي  الخدمك  الصحية.

 

م    ذا السيك ، فإ  الغكية األسكسية من  ذا اإلصالح ككمن    إ داث 

الصح   مظيفة رمومية صحية، ك وم رى  مالدمة كدبير منس املكل البشضي لل طك   

ال مومي م  خصوصيك  املهن الصحة، من خالل رد  مضككزا ، ظذ ض من ك رى  

 مجه الخصوص:

 كبفيز املوام  البشضمة ال كملة بكل طك  الصح  ال مومي؛    -

 ارتمك  م كيير مو د  لتدبير املوام  البشضمة؛    -

 الضف  من  دما  املوام  البشضمة مكأ يلهك؛   -

 لموام  البشضمة، م شجي هك رى  االست ضام    ارتمك  الدبير الجهوي ل   -

 م تل  منك ق اململكة.       

  ر  است اللية املؤسسك  الصحية.  -

 
 السيد الرئيس املحترم، 

 السيدات والسادة النواب املحترمون،
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إ  من اأ  ارتمك   ذا املشضم  ن  يسك      كمكي  بال ظك من إمسكد م ك ئ  

سي هك، نسكسك، ربر الحفكظ رى  سيرمم  املضفق الوظيفة ال مومية الصحية مكض 

مكب يق  ال مومية،  الصحية  الخدمة  ك دي   الحيك      مضمك   الصح ،  ال كم 

 التككمن بي  ال طكري  ال كم مالخكص. 

امل تضيك  الت  كلك ، السيد الضئيس، السيدا  مالسك   النواب ا حترمو ،  

 امل ضم  رى  نظاكم  .   ال كظو  يتضمن ك مشضم   

 

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته. 

 

 


