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  مقرتح قانونمقرتح قانون

صادر يف صادر يف   202.02.2202.02.2يقيض بتغيري املرسوم بقانون رمق يقيض بتغيري املرسوم بقانون رمق 

يتعلق بسن يتعلق بسن ( ( .2.2.2.2مارس مارس   2222))  14411441من رجب من رجب   2222

جراءات  جراءات أ حاكم خاصة حباةل الطوارئ الصحية وا  أ حاكم خاصة حباةل الطوارئ الصحية وا 

  .2202.2202ال عالن عهنا، املصادق عليه مبوجب القانون رمق ال عالن عهنا، املصادق عليه مبوجب القانون رمق 

صادر يف صادر يف   ..102.0..102.0ذه الظهري الرشيف رمق ذه الظهري الرشيف رمق الصادر بتنفيالصادر بتنفي

  ((.2.2.2.2ماي ماي   2222))  14411441شوال شوال   55
 

  تقدم به السادة املستشارون أ عضاء مجموعة العداةل الاجامتعيةتقدم به السادة املستشارون أ عضاء مجموعة العداةل الاجامتعية

  
 

 

 

 
  3030: : رمق التسجيلرمق التسجيل

  22002211//1122//9292: : اترخي التسجيلاترخي التسجيل
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 مذكرة تقديم املقترح

تعلق وامل( .2.2منقس  22) 1441من قجب  22صندق في ال 202.02.2سروم  قانوم  قم  يشكل امل

السند السرئيس ي لتاييد الحامق ، بسن أحكن  خنصة قحنلة الطماقئ الصحية وإجسراءات إلاعال  عنهن

والحسرينت ألاونوية وإصداق العامبنت الالزمة وتعطيل آلاجنل الانوموية كلمن دعت ضسروقة حفظ الصحة 

، 11في فصله الانوم  كمن حدده دوتمق اململكة  مجنلنمة لذلك، وهي املماد التي تندقج قطبيعتهن ضمن الع

الطبيعة الاستعجالية والفجائية التي وإذا كنوت  0وحصنه الاضنء الدوتمقي في العديد من مسراقاته

مفسر على من يكفي مبرقة ومتفهمة في ومت ل  تكن فيه السلطنت العمممية تت حكمت اتخاذ هذا املرسوم

  حن  الممت آلا فاد للتعنمل مع الجنئحة والوتشسراف أفاهن املستابلي، واملعطينت من املعلممنت 

الذي منحه البرملن  للسلطة التنفيذية للتشسريع في مجنل  التفويض التشريعي املطلقلتصحيح حنلة 

ال يستاي  أ  تشسرع ف العن ، قمن لهن من خصيصة تتعلق قنلنظن  الحامق والحسرينت والعامبنت وآلاجنل

  0بدون أفق زمني محدد قننء عليه السلطة التنظيمية

الختصنصه للسلطة  تفويض املشرعوإذا كن  الفاه والاضنء الدوتمقيي  مجمعي  على أ  

العمدة إلى السلطة التشسريعية للمصندمة شسرط وب التنظيمية يكم  معيبن إ  ل  يايده قزمن محدود

ويستعيد وقة أو الاوتعجنل، فاد حن  الممت للمشسرع أ  يصحح هذا المضع وبمجمد حنالت الضسر 

 0سلطته ألاصلية مع ضمان فعالية تدخل السلطات العمومية لحفظ الصحة العمومية

ملسروم  اغيير الانض ي قت ،هذا املاترحب مجموعة العدالة الاجتماعيةاد  تت وعلى هذا ألاونس،

تعلق بسن أحكن  خنصة وامل( .2.2منقس  22) 1441من قجب  22صندق في ال 202.02.2قم   قانوم  

الاوتمسراق في تمكي  السلطة التنظيمية من حق  إلى هدفوي0 قحنلة الطماقئ الصحية وإجسراءات إلاعال  عنهن

مع إلزامهن قنلعمدة  ،إعال  حنلة الطماقئ الصحية كلين أو جزئين عند وممع مستجدات تهدد الصحة العنمة

وتقييد املدة القصوى لذلك مصندمة لللعسرض النصمص املتخذة قخصمصهن  السلطة التشسريعية إلى

 .ة أشهرتبس
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 مادة فريدة

املسروم  قانوم  قم  من  2و( الفاسرة الثنوية) 2تغير وتتم  على النحم التنلي، أحكن  املندتي  

خنصة قحنلة الطماقئ  يتعلق بسن أحكن ( .2.2منقس  22) 1441من قجب  22صندق في  202.02.2

الصندق قتنفيذه الظهير  .2202الصحية وإجسراءات إلاعال  عنهن، املصندق عليه قممجب الانوم  قم  

 :كمن ت  تتميمه وتغييره (.2.2مني  22) 1441شمال  5صندق في  ..102.0الشسريف قم  
 0اتخنذهن00000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000يعلن عن حنلة الطماقئ الصحية  - .2املادة 

الطوارئ الصحية ستة أشهر فال يمكن تمديدها إال  حالة إذا تجاوزت مدة سريان مفعول 

 .بقانون 

على السرغ  من جميع ألاحكن  التشسريعية والتنظيمية الجنقي بهن العمل، تام  الحكممة،   -. 3املادة 

، قنتخنذ جميع التداقير الالزمة التي تاتضيهن هذه الحنلة، الصحيةاقئ خالل فترة إعال  حنلة الطم 

من أجل التدخل الفمقي والعنجل  (حذف)وذلك قممجب مسراوي  وماسرقات تنظيمية وإداقية، 

للحيلملة دو  تفنم  الحنلة المبنئية للمسرض، وتعبئة جميع المونئل املتنحة لحمنية حينة 

 0ألاشخنص وضمن  والمته 

التداقير املتخذة املذكمقة دو  ضمن  اوتمسراقية املسرافق العمممية الحيمية، وتأمي   ال تحمل 

 0الخدمنت التي تادمهن للمسرتفاي 

صوص واملخالفة لنبناء على الفقرة ألاولى من هذه املادة تعرض املراسيم املتخذة 

 .ملصادقة خالل أول دورة تشريعية منعقدةقصد اتشريعية نافذة على البرملان 

 

 


