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  427رمق  اجللسةحمرض 

 م(.2020أ بريل  14)هـ 1441شعبان  20 الثالاثء: التارخي

، اخلليفة ال ول لرئيس جملس عبد الصمد قيوحاملستشار الس يد : الرئاسة

 املستشارين.

بتداء من الساعة دقيقة وعرشون ساعة وس بع: التوقيت دلقيقة او  الثالثة، ا 

 .الزوال بعد الرابعة

 س ئةل الشفهية.ة ال  مناقش: جدول ال عامل

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

 :، رئيس اجللسةعبد الصمد قيوحاملستشار الس يد 

 هل وحصبهأ  أ رشف املرسلني و بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل 

 أ مجعني.

 .أ علن عن افتتاح اجللسة

 الس يدين الوزيرين احملرتمني،

 شارات احملرتمون،دات والسادة املست س يال 

من ادلس تور، ووفقا ملقتضيات النظام  100معال بأ حاكم الفصل 

املستشارين، خيصص اجمللس هذه اجللسة ل س ئةل ادلاخيل جمللس 

 الس يدات والسادة املستشارين وأ جوبة احلكومة علهيا.

، قبل الرشوع يف تناول ال س ئةل الشفهية املدرجة يف جدول ال عامل

اجمللس عىل ما جد من  الطالعال مني احملرتم  أ عطي اللكمة للس يد

عالانت.  ا 

 اللكمة لمك الس يد ال مني.

 لس:أ مني اجمل ،تويزيلس يد أ محد ااملستشار 

 شكرا لمك الس يد الرئيس.

 بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل النيب ال مني.

 الس يد الرئيس احملرتم،

 م،الس يد الوزير احملرت 

 ةل احملرتم،الس يد وزير ادلو

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

قانون رمق مرشوع  ،اجمللسأ ودع الس يد رئيس احلكومة دلى مكتب 

بسن تدابري اس تثنائية لفائدة املشغلني املنخرطني ابلصندوق  25.20

املترضرين من  ،م املرصح هبمدلهيالوطين للضامن الاجامتعي والعاملني 

وطبقا ل حاكم الفصل ، "19-" كوفيد وس كوروانري عيات تفيش جاحئة فتدا

عطاء  82  ال س بقية لهذا املرشوع عند وضعمن ادلس تور، طلبت احلكومة ا 

 .جل أ عامل اجمللس

ختتام دورة أ كتوبر  وقد توصلت رئاسة اجمللس يف الفرتة املمتدة من ا 

ىل غاية يوم الثالاثء  2019  ال جوبة اكلتايل:ابل س ئةل و  2020أ بريل  14ا 

 ؛سؤال 155س ئةل الشفهية: ال   عدد -

 ؛أ س ئةل 108عدد ال س ئةل الكتابية:  -

 جوااب. 266كتابية: عدد ال جوبة ال  -

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد ال مني.

تفعيال لقرار مكتب جملس املستشارين ابعامتد تدبري اس تثنايئ جللسات 

رحةل احلرجة اليت متر هبا بالدان الثالاثء خالل هذه املال س ئةل الشفهية ليوم 

سؤال واحد للك فريق  ةبربجم، والقايض "كوروان"يف ظل تفيش فريوس 

ومجموعة حول حمور واحد موجه لقطاع حكويم، حمدد سلفا ابالتفاق مع 

 .احلكومة

"حول حمور  ،خيصص اجمللس هذه اجللسة ل س ئةل السادة املستشارين

جراءات احل واليت سيتوىل اال جابة عهنا  ،وروان"ك"فريوس واهجة كومية ملاال 

 .وزير الصحة احملرتمالس يد 

 ،نس هتل جدول أ عامل هذه اجللسة ابلسؤال ال ول املوجه لقطاع الصحة

واللكمة ل حد السادة املستشارين من فريق ال صاةل واملعارصة لتقدمي 

 السؤال.

 املستشار الس يد عبد السالم اللبار:

 .مسحمت. يس، الس يد الرئيس لوالرئ  الس يد

 :اجللسةالس يد رئيس 

 عندك نقطة نظام. يس اللبارال

 املستشار الس يد عبد السالم اللبار:

 نعم أ س يدي.

 :اجللسةالس يد رئيس 

 ؟يف التس يري

 السالم اللبار: عبداملستشار الس يد 

 طبعا يف التس يري.

 :اجللسةالس يد رئيس 

 يس اللبار.التفضل، فلمك ذكل، دير امليكرو 

 لبار:عبد السالم ال  املستشار الس يد

طار تضامن وماكحفة هذه اجلاحئة اليت أ صابت العامل مبا حنن اليوم يف  ا 

 فهيا بدلان احلبيب.

ىل ختفيف  الس يد الرئيس، جلنة اليقظة الاقتصادية مشكورة معدت ا 
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ىل  عطاء ضامانت وصلت ا  غري  %95معاانة املقاوالت الصغرية واملتوسطة اب 

ضافية، ضامانت خشصية ضامانتتفرض  اليوم ال بناكن بعض أ    ..ا 

 :اجللسةالس يد رئيس 

 ..الس يد الرئيس

 السالم اللبار: عبداملستشار الس يد 

طار حماربة، راه احنا  ..رمغ امسح اليل هللا جيازيك خبري، راه احنا يف ا 

طار حماربة وابء   ."كوروان"يف ا 

 :اجللسةالس يد رئيس 

 الس يد الرئيس،

 لرئيس.الصحة الس يد االيوم يف قطاع  نااح 

 اللبار: السالماملستشار الس يد عبد 

راه هتم املغرب، راه هتم الاقتصاد الوطين، راه املقاوالت سترسح 

 ..عاملها

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 ..الس يد الرئيس، الس يد الرئيس شكرا الس يد الرئيس،

الس يد س يد الرئيس، هللا خيليك، الس يد الرئيس، ال  ،الس يد الرئيس

 .الرئيسالرئيس، الس يد 

 عبد السالم اللبار: الس يداملستشار 

جيازيك خبري الس يد الرئيس، هاذ  ،اثنية واحدة، اثنية واحدة عفاك هللا

 .القضية وطنية.

 :اجللسةالس يد رئيس 

الس يد الرئيس، الس يد الرئيس، راه مقطوع الصوت، الصوت مقطوع 

، ضكليس، خليين جناوب من فبك الس يد الرئ الس يد الرئيس، وخليين جناو 

 ؟ممكن ؟واش ممكن الس يد الرئيس ؟ممكن

يس الالس يد الرئيس، الس يد الرئيس، الس يد الرئيس، الس يد الرئيس، 

أ توجه لمك ومجليع السادة  ،هللا خيليك يس اللباراليس اللبار، الاللبار، 

عد أ مس تناولنا رؤساء الفرق احملرتمني، حنن يف اجامتع دايل املكتب عن ب

واحلكومة  ،حمط اهامتم مجيع الفرقاء املوجودين هناعدة مواضيع اليت يه 

طار ال س ئةل  مشكورة الزتمت يف خشص الس يد رئيس احلكومة يف ا 

ة يف الشهر فال مس اكن الس يد الرئيس ل نه اكن مر  ،الشهرية ويه سابقة

ولمك  ،نمبجلس النواب، ال س بوع املقبل غادي جيي جمللس املستشاري

 ا، شكرا.ه هيم يلاعات الالسادة املستشارين يف لك القط

 تفضل الس يد الوزير.

 يس اللبار هللا خيليك.ال

والعالقات مع ملصطفى الرميد، وزير ادلوةل امللكف حبقوق الانسان االس يد 

 .الربملان

 الس يد الرئيس، 

 أ ان أ ؤكد عىل ما تفضلمت به، وأ ؤكد للس يد الرئيس والسادة الرؤساء

 جدول أ عامل املرحةل املقبةل السادة املستشارين، أ ن هناكالس يدات و و 

وس يكون مضن اجللسات اليت سيشهد هذا اجمللس، جلسة مع الس يد وزير 

ماكن الس يدات وا لته يف مجيع ءلسادة املستشارين مسااملالية وس يكون اب 

ن الس يد رئيس ا ،القضااي اليت هتم هذا القطاع حلكومة مع العمل كام تفضلمت فا 

شارتمك الثالاثء امل  بل وس تكون مناس بة لطرح مجيع ق س يكون رهن ا 

 اال شاكليات اليت يراها السادة والس يدات املستشارين.

 شكرا.

 :اجللسةالس يد رئيس 

بغيت نشكر الس يد الوزير راه املكتب رئيسا وأ عضاء راه  ،ذلكل

طار هاذ التدبريات راه احنا  ،تيتابعو هاذ املسأ ةل ملا جالسني هباذ واليوم يف ا 

 .راه ل نه اكينة حاةل خاصة ،ني الكامماتاملسافة ما بيننا والبس

هللا خيليمك نتعاونو مع بعضنا البعض، اليوم حكومة وبرملان راه  ،ذلكل

 ض علينا أ ننا نتعاونو اكملني ل نه طريقنا واحد ومس تقبلنا واحد.مفرو

 شكرا

 اللكمة لفريق دايل ال صاةل واملعارصة.

 :عبد الكرمي اهلمس يدار الس  املستش

 رئيس.شكرا الس يد ال

 الس يدين الوزيرين،

 الس يدات والسادة املستشارين،

السؤال تقدمي ابمس فريق ال صاةل  البد يف البداية ما نبداوحقيقة، 

وال رس دايهلم  "كوروان"واملعارصة أ حر التعازي لضحااي جاحئة فريوس 

واللك  مبادرة اترخيية خذاايل لاالةل املكل جل ..والتنويهوكذكل الشكر 

 .سالمة املواطننيو حصة يشهد هل من أ جل حفظ 

ذكل وك ،وكذكل الشكر موصول للسلطات العمومية املدنية والعسكرية

قلميية برتاب اململكة  لل طر الطبية العامةل يف لك املديرايت اجلهوية واال 

قلميية وامجل ،وللهيئات املنتخبة الساهرة  ،اعاترؤساء اجلهات واجملالس اال 

ىل جانب السلطات احمللية يف  تنفيذ قرارات السلطات العمومية. واملنخرطة ا 

 مكنتخبني أ و الرأ ي الس يد الوزير، بغينا من خالل هاذ اجللسة تقربوان

وأ ش نو يه  ،"كوروان"العام حول جناعة التدابري املتخذة ملواهجة وابء 

  ؟س تقبل القريبال جرأ ة اجلديدة اليل غادي تقومو هبا يف امل 

 وشكرا.

 :اجللسةالس يد رئيس 

  ئيس.شكرا الس يد الر 
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للكمة ل حد السادة املستشارين من الفريق الاس تقاليل للوحدة ا

 والتعادلية.

 السالم اللبار: عبداملستشار الس يد 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد وزير ادلوةل،

 الس يد الوزير،

 ال خوات،

 :اجللسةالس يد رئيس 

 .لنا خذييتا حنسب كل الوقت اليل الرئيس دااب ودااب الس يد

 السالم اللبار: عبديد املستشار الس  

 دااب راه وقف بعدا العداد.

 :اجللسةالس يد رئيس 

 .تفضل، تفضل

 اللبار: السالماملستشار الس يد عبد 

ولكهنا مشلكة  ،الس يد الرئيس مشكورا مل أ تعود أ ن أ خرق القانون

متع، ال بناك، بعض ال بناك ترفض منح ما وطنية هتم رشاحئ كثرية من اجمل 

 .ليقظة الاقتصاديةقت عليه جلنة ااتف

ذن سؤايل ال ن  عطاء توضيحات أ لمتس ابمس الفر هو ا  يق الاس تقاليل ا 

ليه التدابري الوقائية  ىل ما أ لت ا  من الس يد وزير الصحة احملرتم، ا 

 والاحرتازية اليت ختوضها بالدان.

 شكرا الس يد الوزير.

 لسة:ئيس اجل الس يد ر 

نية يف ة الوط الصحي س بل تعزيز املنظومية" السؤال الثالث موضوعه

وهو موضوع من طرف الفريق احملرتم للعداةل  ،"مواهجة جاحئة كوروان

 .والتمنية

 ..الس يد الرئيس

 :عبد العيل حايم ادلين املستشار الس يد

 شكرا لمك الس يد الرئيس.

 الس يد وزير ادلوةل احملرتم،

 رتم،الصحة احمل الس يد وزير

 الس يدات والسادة املستشارين،

يز املنظومة الصحية ملواهجة جاحئة راءات وتعز تعزيز اال جس بل "عن 

 نسائلمك الس يد الوزير. ،"كوروان

 :اجللسةالس يد رئيس 

 شكرا.

وهو  ،"تطور فريوس كوروان ابملغرب"وموضوعه  ،السؤال الرابع

 .موضوع من طرف الفريق احلريك

 يل لتقدمي السؤال.لبقايس الاتقدم 

 :البقايل الطيب املستشار الس يد

 رئيس احملرتم.شكرا الس يد ال

 الس يد الوزير احملرتم،

 ؟"جناعة الاجراءات املتخذة للحد من جاحئة كوروان"نسائلمك حول 

 شكرا.

 :اجللسةالس يد رئيس 

 شكرا.

واللكمة ل حد السادة  ،"جاحئة كوروان"السؤال اخلامس دامئا يف 

  لل حرار.شارين من فريق التجمع الوطيناملست 

 :أ دعي حلسن املستشار الس يد

 لرئيس.لس يد اشكرا ا

 الس يدين الوزيرين،

 الس يد الوزير احملرتم،

جراءات اليت قامت هبا وزارتمك حملارصة هذه اجلاحئة  ما يه التدابري واال 

 والمتريضية ومس تخديم القطاع الصحي بشلكالعاملية وحتصني ال طر الطبية 

 عام من انتشار هذه العدوى؟ 

 وشكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

موضوع ، هو "جاحئة فريوس كوروان"ضوعه دامئا مو و  ،السؤال السادس

 .من طرف الفريق الاشرتايك

 يس فاحتي لتقدمي السؤال.التفضل 

 املستشار الس يد عبد امحليد فاحتي:

 الرئيس،الس يد 

 الس يد وزير ادلوةل،

 الس يد وزير الصحة،

 دات والسادة املستشارين،س يال 

 الس يد الوزير،

جراءات أ و ما يه املقارب ن بطبيعة احلال حن ،ة اليت تعمتدوهناما يه اال 

وما يه  ؟ولكن ال أ حد يعمل مىت س ينهتيي ،ملواهجة هذا الوابء ،نتابع ال رقام

 التصورات عند وزارة الصحة ملواهجة هذا الوضع؟

 اجللسة: رئيسالس يد 

  شكرا.

دمع وحامية صناعة ال دوية واملواد الش به " ضوعهلسابع مو السؤال ا
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وهو موضوع من ، "بالدانمنظومة حصية وطنية ب طبية من أ جل انبثاق ال 

 .طرف فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب

 ئيسة. تفضيل الس يدة الر 

 :انئةل مية التازي الس يدةاملستشارة 

 ،الس يد الرئيس احملرتم

 الس يد الوزير احملرتم،

بداية نريد أ ن نش يد ابلقرارات والتدابري الاستباقية والفعاةل اليت اختذها 

غرب بقيادة صاحب اجلالةل نرصه هللا حملاربة جاحئة كوروان، ملواهجة جاحئة امل

ن املغرب خالل كورو هذه الظرفية الصعبة يش تغل بعقالنية وحاكمة ان، ا 

ول الناجعة لتدبري حاةل وتنس يق بني مجيع مكوانته، اللك اش تغل ال جياد احلل

 الطوارئ.

ادلاخلية  جياتهمن حا %20 الس يد الوزير، اكن ينتج فقط ،املغرب

من هذا املنتوج الصحي اذلي أ صبح  %80من الكاممات ويس تورد 

ماكننا تغطية  ،اليوم يف مواهجة جاحئة كوروان رضوراي من  %100أ صبح اب 

والت قطاع النس يج يف حاجياتنا من الكاممات بفضل اخنراط مجموع من مقا

لها وأ طرها لتلبية لقد اش تغلت ليال وهنارا ابلزتام عام ،هذه امحلةل التضامنية

 تياجاتنا يف زمن وجزي.اح  نداء الوطن وتغطية

 الس يد الوزير،

ماكنيات  أ وحضت لنا هذه ال زمة أ ن املغرب يتوفر عىل قدرات وا 

ن الصناعة نتاجية واعدة للهنوض ابلصناعة الوطنية، ا  احمللية يه السبيل  ا 

ىل التفكري يف سن س   ،ال سايس لتوفري احتياجاتنا ياسة وهذا يدعوان ا 

 .ة عىل املس توى ادلويلجديدة للهنوض هبا أ كرث وجعلها رائد

شاكالت  كام أ ن الظروف احلالية أ ابنت عىل أ ن اجلواحئ وال وبئة يه ا 

ن زعزعة الاقتصادات وال نظمة الصحية ال واردة لها القدرة عىل عاملية، ا 

قد  ،ذلكل ،حة العمومية والازدهار الاقتصاديهناك عالقة س ببية بني الص

ة ال دوية الوطنية وتزنيلها يف صناعنش تغل جبدية عىل تقوية ان الوقت ل ح

 المنوذج التمنوي اجلديد.

 الس يد الوزير،

ن احلل الوحيد لضامن أ مننا الصحي وادلوايئ هو وضع خطة  ا 

سرتاتيجية حكومية انج نتاج الصحيا  وعليه نسائلمك  ،عة لتطوير أ ليات اال 

 :الس يد الوزير

طيب لضامن الل دوية واملواد الش به مك لتطوير صناعة اما يه اسرتاتيجيات

 اس تقاللية القرار ادلوايئ والصحي؟

 وشكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا. 

وهو من طرف فريق الاحتاد  ،السؤال الثامن دامئا يف هذا املوضوع

 ريب للشغل.املغ

 :فاطمة الزهراء اليحياوي الس يدةاملستشارة 

 شكرا الس يد الرئيس.

 ير،الوز الس يد

ننا يف الاحتاد املغريب للشغل وحنن نتابع ابهامتم ابلغ اجملهودات اليت  ،ا 

تقوم هبا بالدان بتعلاميت من جالةل املكل، للحد من انتشار فريوس كوروان 

 ،والاجامتعية والصحيةاته الاقتصادية املس تجد والتقليص من أ اثره وتداعي

 :طني يف الصفوف ال ماميةلنعرب عن اعزتازان بتفاين وجاهزية لك املراب

جراء ات العزل الصحي، ال جراء بلك القوات العمومية الساهرة عىل تطبيق ا 

نتاج ببالدان، احلفئاهتم  ارسني عىل اس مترارية املرفق العمويم وجعةل اال 

طفاء وال   اجليوش البيضاء الذلين  ،ضيةطقم الطبية والمتري وابلطبع اال 

ن أ رواهحم للخطر يف مواهجة يضحون عىل حساب حياهتم ال رسية ويعرضو

 هذه اجلاحئة.

 الس يد الوزير،

ن الانتصار عىل هذه اجلاحئة وجتاوز اتبعاهتا بأ قل ال رضار ليست  ،ا 

الرمغ من  ابل مر الهني يف ظل واقع حال منظومتنا الصحية املهرتئة، وعىل

هبدف  "صندوق تدبري جاحئة فريوس كوروان"درمه من مليار  2خض 

جراءات املتخذة احتواء التفيش املت  سارع للوابء، نؤكد عىل رضورة تعزيز اال 

 :من خالل ،ص املسجةلوسد النقائ

الرفع من عدد الفحوصات اخملربية اليومية وتعمميها عىل مجيع اخملالطني  -

 ؛اواحلاالت املشكوك فهي

ديدة مبا فهيا مستشفيات القرب وجتهزيها فتح مجيع املستشفيات اجل -

 ؛بية والوقائية ال خرىابل هجزة واملس تلزمات الط 

دعوة قطاع الطب اخلاص لالخنراط امجلاعي يف اجملهود وفتح  -

 ؛املصحات اخلاصة الس تقبال املصابني

 ة ولكسعافيال  جتويد ظروف اش تغال ال طقم الطبية والمتريضية وا -

وحاميهتم مبن فهيم  ،اس تقبال املصابني العاملني والعامالت مبؤسسات

 ادون مبصحات الضامن الاجامتعي اذلين قضو املمرضات واملمرضون املتعاق

س نوات يف اخلدمة دون أ ن يتوفروا عىل التغطية الصحية وامحلاية 

 ؛الاجامتعية

س تلزمات الاس تجابة لنضال ال طر الطبية والمتريضية بتوفري امل  -

يف ظل عدم توفر  ،وللمرىض واملواطنني خدمة هلم ،الوقائية الرضورية

ىل  هممة ط هباااحتياط ال طقم اليت تن ضافة ا  احتواء انتشار الفريوس، ا 

يواهئم وتعويضهم عن اال صابة كحادثة شغل.  ضامن ا 

 الس يد الوزير،

 ،عيةال طاملا أ كدان يف الاحتاد املغريب للشغل أ ن القطاعات الاجامت

سرت  ،الصحة والتعلمي خاصة اتيجية ذات أ ولوية وطنية ابعتبارها قطاعات ا 
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 .قرارأ ساس ية للتمنية والسمل والاس ت

ذا غيب تغيب لك  وقطاع الصحة هو الضامن للصحة العمومية اذلي ا 

ن بالدان ستتجاوز هذه املرحةل العصيبة  القطاعات مبا فهيا الاقتصادية، ا 

عادة النظعلينا أ ن نس تخلص العرب ،لكن ر يف س ياسة خوصصة  وادلروس اب 

وتأ سيس لثورة حقيقية يف منظومتنا الصحية لتكون يف  ،قطاع الصحة

بدءا ابالعرتاف خبصوصية القطاع  ،توى تطلعات املواطنني واملواطناتمس  

والرفع من  ،والرفع من مزيانيته حسب ما تنص عليه منظمة الصحة العاملية

اين يعالوابيئ ومعاجلة ال عطاب املزمنة اليت مزيانية البحث العلمي خاصة 

لتوظيف يف مهنا القطاع، اكلضعف العددي للموارد البرشية بدءا بفتح ابب ا

 وترس مي متعاقدي الضامن ،وجه لك ال طر الصحية لصد اخلصاص

ان ابخلارج ءالاجامتعي ومه متطوعون حاليا يف املصحات واس تقطاب أ طبا

 الاستشفائية وغريها.وتقدمي بنية حتتية واملراكز 

 الس يد الوزير، ما ردمك عن هذه الاقرتاحات؟ 

 وشكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا.

اللكمة ل حد السادة  ،"وابء كوروان"دامئا  ،ضوعهلتاسع مو السؤال ا

 .املستشارين من الفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي

 .تفضل الس يد املستشار

 :العمراين بدعاالامللودي  الس يداملستشار 

 .والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني بسم هللا الرمحن الرحمي

 الس يد الرئيس،

 الس يد وزير ادلوةل،

 الس يد وزير الصحة،

 ن،يالس يدات والسادة املستشار 

 الس يد الوزير،

الادراك  ، ندرك متامالاجامتعي ادلميقراطيحنن يف الفريق ادلس توري 

ء يت تعيشها البرشية مجعاء يف مواهجة وابمدى حساس ية الظرفية الراهنة ال

 .طارئ، هيدد بشلك حقيقي وجدي احلياة البرشية

عون كذكل، الس يد الوزير، عىل أ ن مواهجة هذا الوابء تقتيض او 

ماكنيات مادية، لوجيستيكية وحىت علمية فاقت لك  ،جمهودات وا 

 ادلول املتقدمة. اال ماكنيات املتاحة حىت يف

ويف مواهجة اختبار عىل مواهجة امتحان عصيب فادلول اليوم يه يف 

 مدى قدرهتا عىل مواهجة هذا الوابء.

لهذا، الس يد الوزير، من خالل دراسة التطور التارخيي للتارخي املغريب، 

سواء ال وبئة أ و يف  ،يتبني عىل أ ن املغرب قد واجه العديد من ال زمات

تحدى وتتفوق هاته لكن دامئا اكنت العبقرية املغربية ت  جمال الكوارث،

ما متتلكه من قمي التضامن والصرب ودامئا تفضيل  الكوارث، وذكل بفضل

 املصلحة العليا للوطن واملواطنني.

من تضامن اجامتعي ومن تأ زر اليوم لهذا، الس يد الوزير، مفا نالحظه 

لشعب ابملكل وثقة خمتلف فئات الشعب املغريب، دلليل عىل التحام ا

ىل ما يمتزي به ساته ادلس تورية املغربية، لك هذا راجالشعب املغريب مبؤس  ع ا 

 الشعب املغريب من خصال ومن تضامن يف احملن.

 الس يد الوزير،

ومن خالل املدة اليت مضت خالل هاته املرحةل العصيبة، يتبني عىل 

نتقدم لمك وللك أ ن وزارتمك قد تعاملت حبمكة مع هذا الوابء، ل جل ذكل 

 .لص عبارات التقدير والاحرتامنساء ورجال الصحة بأ خ

ادلاخلية، وزارة  ارةالتنويه كذكل للحكومة سواء رئيس احلكومة أ و وز

الفالحة، وزارة الاقتصاد، وزارة الرتبية الوطنية، لك الوزارات ولك 

 مكوانت احلكومة.

روان و احئة كلهذا، الس يد الوزير، نتوجه لمك حول موضوع ماكحفة ج

ال ن حول لصحية للمعطيات املتوفرة حلد حول مدى حتليل السلطات ا

 تفيش الوابء؟

 وشكرا.

  الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

نفدرالية و السؤال العارش دامئا يف نفس املوضوع، موضوع من طرف الك

 .ادلميقراطية للشغل

 تفضل الس يد الرئيس.

 :بارك الصاديامل  املستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

ل التواجد دايلمك معنا، ابش تنوروان ومن خاللنا ناس بة داينس تغل امل 

جراءات اليل تتعزتم الوزارة  نتاعمك تنورو الرأ ي العام حول التدابري واال 

دايل هاذ الوابء أ وال، اثنيا واش اكين أ فق  ديرها من غدا، ابش نطوقو

 لقضاء عليه بشلك اتم؟ا

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

طار اللكمة لمك الس يد الو  ال س ئةل املتعلقة بفريوس اال جابة عن زير يف ا 

 روان، ولمك ثالثون دقيقة.و ك

 وزير الصحة: ،خادل أ يت الطالب الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 .السالم عليمك ورمحة هللا
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 سلني.الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أ رشف املر بسم هللا 

 الس يد الرئيس احملرتم،

 رين احملرتمني،الس يدات والسادة املستشا

طار التفاعل مع  يسعدين أ ن أ قف اليوم أ مام جملسمك املوقر يف ا 

 ،التساؤالت ال نية للس يدات والسادة املستشارات واملستشارين احملرتمني

روان املس تجد، ل ن و فريوس كو روان، و فريوس كخبصوص تفيش جاحئة 

ىل بالدان كغريه من بو اكين فريوس ك دلان العامل روان القدمي، اذلي انتقل ا 

 خارج احلدود.عرب مجموعة من احلاالت الوافدة من 

ىل هللا تعاىل أ ن  ،يف البداية ال أ ن نتوجه ابدلعاء ا  البد وال يسعنا مجيعا ا 

وافهتم املنية بسبب املضاعفات الناجتة عن يتغمد بواسع رمحته مجيع اذلين 

لون هذا الفريوس، ونمتىن الشفاء كذكل العاجل للمرىض اذلين اليزا

ىل الرعاية الطبية ادلقيقة  املكثفة مبختلف املراكز و خيضعون يف هذه ال ثناء ا 

مبختلف مكوانهتا العمومية واخلاصة وكذكل  ،الاستشفائية للمملكة

أ ن جيعل بدلان هذا بدلا أ منا وجينب أ ههل احملن  العسكرية، وأ طلب من هللا

جابة جدير. نه عىل لك يشء قدير وابال   ورش ال سقام، ا 

بد يف ال ول ما ندرجو وحناول نذكرو بعض التوارخي اليل يه هممة يف الف

روان، والزم نقول بأ ن الظهور دايل العدوى و هاذ احلقبة دايل الوابء دايل ك

، ولكن مت الاكتشاف 2019 يسمرب هناية دروان جاءت تقريبا يفو دايل ك

اكنوش  يناير، يعين املرض بدأ  يف الصني، وما 7دايل هاذ الفريوس حىت 

عارفني أ ش نا هو السبب دايل هاذ املرض، وعاد العلامء الصينيني قالوا بأ ن 

 "روانو رساس ك" يه فصيةل من فصيةلروان فريوس اليل هو و هاذ ك

(SRAS Couronna) روانو كس رسا"ال نواع دايل  2، ل ن اكين" ،

هو اليل  1"روان و رساس ك"، و"2روان و رساس ك"و 1"روان و رساس ك"

 (la grippe aviaire)ل واحد الوابء داي، دار 2005حىت  2003اكن يف 

، اليل حلد ال ن ما "2 روانو رساس ك"من بعد داب حتول جينيا وأ عطى هاذ و 

مك يف يش واحد من العلامء دايل العامل يقدر يس يطر عليه أ و يتح حىت اكين

 السلوك دايلو.

ابت ي أ صفبالتايل هاذ الفريوس هو مسؤول عىل هاذ العدوى اذل

، وانطلق كذكل عرب (Wuhan) واحد املنطقة يف الصني اليل يه ووهان

من متا مت الامس دايلو مبرض و  ،(Hubeiي )هواباجلهة دايل ووهان حىت 

-le Covid)، يعين اكين (la Covid-19)اليل هو  جدروان املس تو الك

 .اليل هو املرض (la Covid-19)ريوس واكين هو الفاليل  (19

ىل املقاطعات اكمةل الصينية  2020يف منتصف يناير  انترش الفريوس ا 

راي و ومن مت ظهر يف بعض احلاالت اليل يه يف أ س يا، من التايالند، من ك

ىل أ وراب وانتقل كذكل  اجلنوبية، من التايوان ومن هونكونغ، ومن مت انتقل ا 

ىل   ال مريكية. املتحدة الوالايتا 

ة أ ن هذا الوابء صحللأ علنت املنظمة العاملية  ،2020يناير  30يف 

داخل يف حاةل الطوارئ للصحة العامة عىل النطاق ادلويل، وعليه  "روانو ك"

اعتبارا لهاذ املقتضيات النظام الصحي ادلويل، أ وصت املنظمة العاملية 

عداد خطة وط  ابء والاس تعداد هذا الو نية لرصدللصحة ادلول ال عضاء اب 

ملواهجته، واكن املغرب من البدلان ال وىل اليل اس تعدت للتصدي لهذا 

 الوابء.

بعد ما أ خذ هذا الوابء نطاقا واسعا من الانتشار بشلك  ،فرباير 24يف 

ىل بدلان أ خرى جراء نقهل من طرف املسافرين املتوهجني من الصني  رسيع ا 

ىل هذه البدلان،  ىل أ ن ية للصة العامل نظمامل ا  حة مرة أ خرى ااثرت الانتباه ا 

ماكنية أ نه يكون  ويف ال خري تعلنات عليه بأ نه  (Pandémie)ا 

(Pandémie) 2020مارس  11، جاحئة يف. 

املنظمة العاملية للصحة تتقول بأ ن مركز الوابء ما ، 2020مارس  13

يطاليا، ومن بعد ان  يفبقاش يف الصني ورجع  ىل تقل كذكلأ وراب وبدا يف ا   ا 

س بانيا بشلك ك ف  ري.ثرنسا ومن بعد كذكل ابن يف ا 

يطاليا روان قد و الرمق اليوم القيايس لعدد الوفيات النامجة عن فريوس ك ،ا 

س بانيا كذكل هنارحاةل وفاة يف  969مارس وهو  27جسل يف  ، ويف ا 

كذكل بشلك نش يط، ل ن الفريوس ينترش وجسل  اكنت بأ وسع، وفرنسا

 يدة يوميا.وفاة جد 570أ زيد من 

يف القارة ال وربية  روان، ما بقاشو انتقل هذا الفريوس ك ،مارس 28يف 

ىل القارة ال مريكية، والت يه مركز الوابء، يف الوالايت املتحدة  ،وانتقل ا 

يطاليا وأ كرث من حيث تتعدى اال صاابت فهيا العدد  املسجل فهيا أ كرث من ا 

خشص  2000خشص،  2000الصني، فبلغ عدد الوفيات اليومية يف اذلروة 

ة، وغري يف نيويورك لوحدها جسلت تيتوفاو يف الوالايت املتحديوميا اكنوا 

و لعندوش ال حدود والانتشار داي الفريوس ما، فبالتايل حاةل 23.000

عىل املس توى العاملي هاد اجلاحئة  ما قدروش، كمييش بواحد الطريقة خيالية

 اكنت صعيبة احلصار.

ىل حدود اليوم   ،وصل عدد املصابني مبرض الكوروان ،أ بريل 14ا 

ىل ما يقارب فريوس كوروان املس تجب دوةل  184 ،1.800.000د يف العامل ا 

ىل وفاة  4ابلقارات امخلسة خالل  أ لف  100أ شهر، فامي أ دت هذه اجلاحئة ا 

يطالياأ غلهبا ابلوالايت املتحدة ال مريكية، الصني،  ،مصاب عرب العامل ، ا 

س بانيا هناك دول أ خرى عرفت كذكل بعض احلاالت كام أ ن  وفرنسا، ا 

علهيا عىل حسب ال نظمة الصحية دايلها  احلاةل دايلها مس يطر ولكن عندها

 اليل متطورة.

ىل حدود الساعة العارشة من صباح يوم  ،احلاةل الوابئية فالبالد دايلنا ا 

لنا  مارس هو اترخي همم ابلنس بة 2للتذكري أ ن يف املغرب  ،الثالاثء اليوم

صابة مبرض فريوس كوروان  نسجلوه، ل ن اكن مت تسجيل أ ول حاةل ا 

 .واكنت حاةل وافدة علينا من أ ورواب يف البدل املس تجد

وزارة الصحة أ علنت عن وفاة احلاةل  ،2020مارس  10يوم الثالاثء 

امرأ ة مس نة مبدينة ادلار  دايل الثانية اليل دخالت بفريوس كوروان ويه

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hubei
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 س نة واليت اكنت تعاين من أ مراض مزمنة. 89العمر  تبلغ من ،البيضاء

ثنني يوم ا غالق ، 2020مارس  16ال  قامت السلطات العمومية اب 

املقايه واملطامع وقاعات السيامن واملسارح وكذكل قاعات احلفالت ابلنوادي 

غالق دور احلضانة  وامحلامات والقاعات الرايضية ودور ال لعاب وا 

طار الا جراءات الاحرتازية والوقائيةواملدارس، هذا يف ا   .س تعداد واال 

عالن عن حاةل الطوارئ يف املغرب. ،مارس 20م كذكل يف يو و   اال 

ىل اليوم تطور احلاالت مزال متحمك فهيا يف املغرب، كام أ ن ما زلنا يف  ،ا 

اجلهود املبذوةل من طرف السلطات هاد املرحةل الثانية وذكل بفضل 

 واحلد من انتشاره.العمومية الحتواء هذا الوابء 

ة الوابئية برصد وتتبع مجيع قامت املنظمة الوطنية للرصد واملراقبف

ذ مت تسجيل ما ييل:  اال شعارات املتعلقة هبذا الفريوس، ا 

، 19-حاةل مؤكدة من مرض كوفيد 1838احلصيةل اال جاملية اليوم بلغت 

أ زيد  الناس اليل تعافاو وتشافاو، استبعاد كذكل 210و ،وفيات 126مهنا 

خلوها من الفريوس، اخملربية  حاةل حممتةل بعدما بينت التحاليل 7771من 

خمالط مت التعرف علهيم  11.600الصحية ملا يزيد عن  التكام مت تتبع احلاو 

ىل حدود اليوم اكتشاف  منذ بداية انتشار هذا الوابء، حيث مت مضهنم ا 

 حاةل مؤكدة. 750

دن ادلار البيضاء، مراكش، تتصدر التجمعات احلرضية الكربى املو 

% من 75ى، حيث حوايل اس والقنيطرة احلصص الكرب فاس، مكن

 بنس بة سطات - يف هذه املدن، ادلار البيضاء اكينةاحلاالت املؤكدة 

%، 13مكناس  - %، فاس19أ سفي بنس بة تناهز  - %، مراكش29

 .%13سال ب  -قنيطرة ال  -الرابط  كذكلو 

ىل حدود ال مس ف ،ىضالرسيرية لهاذ املر التاحلاو  أ ثناء التكفل هبم ا 

بس يطة،  مرضية % من هاذ احلاالت لكها حاالت عندها أ عراض70تقريبا 

عندها حىت يش ما مهنا % 16% مهنا ما عندها حىت يش أ عراض، 14

% حاةل متقدمة وحرجة، واحلاالت املتكفل هبا 14أ عراض وال عالمة و

نعاش  اليوم نعاش فالعناية املرك حاةل 80يف اال   كذكل.زة ويف اال 

عالن حاةل الطوارئ  ،عرفت بالدان يف هاذ الفرتة ال خرية أ ي بعد ا 

غالق احلدود حتوال وابئيا للفريوس، حيث انتقل من احلاالت الوافدة  ،وا 

ىل   % من احلاالت اليل يه مؤكدة حمليا.83ا 

 ش نو يه اال جراءات الوقائية اليل قامت هبا البالد واختذهتا؟ا

الوقائية مت اختاذها بتعلاميت مولوية سامية  يت نقولري اليل بغ فلك التداب

هاذ  شادلراسات أ نه لو ما اكنتقدرت ، حيث أ  ومكنت من تفادي ال سو 

جراءات راه غادي يكون عندان  عىل حساب ادلراسات  رت، فقدأ  ال سو اال 

 وفاة. 127، اليوم تنسجلو وفاة 6000جتنبنا وتفادي 

وكذكل  ،ت املتدخلنيبني خمتلف القطاعاتعيني مركز رئييس للتنس يق 

هاد البادرة دايل كوروان  اادلمع اللوجيستييك امليداين، حيث أ نه منني بد

جراءات   فرباير هنار اليل 23 ومن مجةل اال جراءات نقدر نقول ليمكاكنت ا 

لس يدي سعيد واملستشفى  وجاو مغريب 167لنقل  طائرة ختصيص اكنو

هنم حىت يش واحد ة دايلو وما خرج مالعسكري واكنت كذكل املراقب

 مصاب بفريوس كوروان.

غالق اجملال اجلوي والبحري ،مارس 15ال حد  هاذو  ،أ علن عن ا 

جراءات هممة ل ن عزلنا املغرب وخليناه ابش ما ينترشش فيه الفريوس،  ا 

مارس هذا كذكل من اال جراءات الاستباقية،  20حاةل الطوارئ يوم 

هو مربط الفرس ل ن ا العزةل الصحية وهذمارس متت  20ء من اوابتد

جراءات اليل  تحرص من انتشار الوابء وكتخيل ك العزةل الصحية من اال 

هشة ابش متفامقش  يةوكتحصن لنا حىت الناس اليل هام يف وضعية حص 

 ال مور دايهلم.

مداد املنظومة الصحية بلك الوسائل لضامن  ، ل ن اكن ختصص تهحمارب ا 

واليل سامه فيه بزاف واكن  صندوق دايل التضامنواحد الصندوق وهاذ ال 

حداث بأ مر مولوي سايم واليل تعطى من نصيب لقطاع ال  و واحدمت اال 

الصحة جبوج مليار دايل ادلرمه ابش نعززو الرتسانة دايل وزارة الصحة 

ل ن لكنا كنعرفو  ،ونعززو التجهزيات ابش ميكن لينا نواهجو هاذ اجلاحئة

كراهات وعندهاملنظومة دايلنا حقا  عزز ا  ولكن جا هذاك  ،ا نواقصعندها ا 

احلاجيات دايل قطاع الصحة ابش ميكن لو يواجه هاذ اجلاحئة اليل كيعرفها 

 .العامل

جراءات الاستباقية يف احلاالت الصحية  فقامت وزارة الصحة ابال 

نظمت هاذ اال جراءات والتدابري حسب التوصيات دايل  ثحي اال س تثنائية

يعين كنقومو ابلرتصد  ،ية للصحة وحسب تسلسل هريماملنظمة العامل 

وكنقومو ابلتحاليل اخملربية وفق واحد املعطيات ووفق واحد املعايري اليل 

نقولو هذا نديرو ليه التحاليل وهذا منديروش ليه ابش يه كتسمح لينا 

 ذا؟امة وواحد املواكبة وهذا من أ جل مءواحد املالالتحاليل، فاكنت 

من أ جل التكفل ابحلاالت احملمتةل  ،ابئيةوالوقاية الو من أ جل الرتصد

 وكذكل من أ جل التواصل.

وذكل من خالل مجموعة من التدابري  ،هاذو هام ال هداف ال ساس ية

 الاستباقية، ش نو يه هاذ التدابري الاستباقية؟

 تالعبور كتعرفو لكمك أ ن عىل نقاط العبور اكنعىل مس توى نقاط  ،أ وال

 ا اكنترمغ أ هن ،الصحية يف املطارات ادلوليةوتعزيز الرقابة  رفع درجة اليقظة

اكنت املراقبة تتدار عىل  ،موضع نقاش أ ن يش تيرتاقب ويش متيرتاقبش، ال

ة كتكون مراقبة ءحسب معطيات اليل جاي من منطقة اليل يه موبو 

 اليل يه مراقبة واحد ة كتكونوءمن منطقة موب واليل جمايش ،صارمة

الاكمريات احلرارية عىل مس توى مجيع نقاط  وتوضعن يل اكسطحية، فبالتا

ة عن ءواكنت التوعية دايل مجيع املسافرين القادمني من ادلول املوبو  ،العبور

 ،طريق املنشورات اخملصصة لهذا الغرض واملتوفرة عند نقاط ادلخول

سع اف اليل اكنت مؤمنة لنقل هاذ احلاالت احملمتةل من وتوفري س يارات ا 

ىل مصاحل الرعاية الصحية، املطار  اكن مت اال رشاك دايل املراكز و ات واملوائن ا 
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احلدودية التابعة للمديرايت العامة لل من الوطين لتحديد وتوجيه مجيع 

بواحد اجملهود جبار كذكل ابش يساعدوان فهاذ العمل  االراكب اليل قامو 

 هذا.

جراء الثاين عىل الاستباقية  هو تفعيل التعلاميت امللكية اليت حتثو  ،اال 

 هود من خالل ماذا؟واجلاهزية وتنس يق اجل 

 du)رجعنا من خالل رفع مس توى اليقظة اليل كنا فال ول أ خرض 

vert à l’orange)، والتنس يق بني مجيع  ،لمركز الوطين لعملية الطوارئل

خلية دايل تدبري امليداين، حيث أ حدثت املتدخلني وادلمع اللوجيستييك 

التدابري اليل يه احد و  ،خترج بواحد التوصيات أ هنا راتال زمات اليل قد

وتنظمي عدة لقاءات كذكل دايل واحد  ،خمصصة عىل حسب احلاالت

احنا فواحد اخلصاص ل ن ابش تقدر ترشدان وتعطينا  ال ن كن ،اللجنة علمية

وش نو هام الربوتوكوالت  ؟اذ احلاالتش نو التعامل الطيب مع هأ  توصيات 

 مك أ نتوما كتعرفومغ أ نر ؟درو نس تعملو مع هاذ الناس هاذوالعالجية اليل نق

ولكن اكين بعض  ،ما اكينش حىت يش عالج دايل الفريوسبأ ن العالجات 

واحد النجاعة واكن املغرب من البدلان اليل س باقة  تعطأ  التدابري اليل 

 فهيا.

لغاء  ،مارس 20منذ  غالق اجملال اجلوي والبحري أ مام املسافرين وا  ا 

غالق املساجد واحملالت العمومية غري التجمع  ،رضوريةالات والتظاهرات وا 

ىل أ جل غري  عالن حاةل الطوارئ وتقييد احلركة يف البالد ا  ىل ا  ضافة ا  ا 

ىل غاية والزت  ،مسمى  أ بريل. 20ام العزةل الصحية يف املنازل وذكل ا 

ىل  ىل أ جل غري مسمى ولكن العزةل ا  أ بريل وغيكون  20حاةل الطوارئ ا 

جراءات و فهيا  التدابري  اكينالنظر ل ن ابش نرفعو العزةل، اكين واحد اال 

نقررو  عاد نقدرو بعني الاعتبار هاو ذواكين واحد املعطيات اليل خصنا انخ

 .فهيا

 املليار دايل ادلرمه اليل اس تعملناه يف 2دمع قطاع الصحة ب ،كذكل

امل دايل مارس دخلنا الاس تع 23قتناء دايل املعدات وكذكل قرران يف ال  ا

املغرب  ،(chloroquine)، وهاذ القضية دايل (chloroquine)دواء 

 2فهيا  (Chloroquine)، (Chloroquine)كيتوفر عىل مصنع دايل 

 دايل ال نواع:

 sulfate)وفهيا  (sulfate de chloroquine)فهيا 

d’hydroxychloroquine) ،(sulfate de chloroquine)   اليل

 sulfate)و ،"Nivaquine"،  (nom commercial)هو

d’hydroxychloroquine) هو ،"Plaquenil"،  اليل هام تيتس تعملو

 دايل وتيتس تعملو ضد بعض ال مراض اليل يه (le paludisme)ضد 

ات عىل ثبتها واحد النجاعة اليل ت دل الباطنية، فبالتايل عنالالهتاب وداي

لص من در تقوكتقكتخفف من امحلوةل دايل الفريوس  ،املس توى ادلويل

 .الانتشار وكتقلص كذكل من العدوى

 املغرب كيتوفر وعندو خمزون ابش ميكن لو يعاجل املواطنني دايلو. ،فبالتايل

لزامية  ،أ بريل 7ابتداء من يوم الثالاثء  قررت السلطات العمومية اب 

وضع الكاممة، وهاذ الكاممة حىت يه اكنت شوية موضوع دايل التساؤالت، 

ديروش الكاممة واليوم نل ول ما اكنش الكاممة، تتقولو لنا ما كيفاش يف ا

 وليتو تتقولو لنا نديرو الكاممة؟

نديروها للمريض، ل ن احلاةل كنا ك ال ول دايل الكاممة  دايلاملعطيات 

الوابئية اليل كنا يف املغرب ما اكنتش عندان حاةل وابئية كبرية، كنا يف 

مي ال خر، اليوم خصنا و اليل ميكن لو حيبالتايل املريض هف ادلرجة ال وىل، 

هو تيحمي نفسه حنميو البيئة دايلنا فبالتايل تنعطهيا لهذاك الس يد اليل 

جراءات اليل يه تيسميوها دايل احلواجز  les)وتيحمي البيئة، وهذه من اال 

mesures barrières)   ابش ميكن لنا نعطيو أ كرث النجاعة لهاذ التدابري

 .ا قوي خص ينهتيي قويدايلنا، املغرب بد

 Allo) مت واحد اخلط، تعزيز أ ليات وقنوات التواصل املبارش

)1SAMU ،le)(Allo veil  واحد الرمق اقتصادي وحتدث عرب(Allo 

يل مت اطالقه بتنس يق وزارة ادلاخلية والقوات املسلحة، واليل اكن ال (300

ملاكملات هائل، ل ن قدر يس تجيب لواحد العدد دايل ا تعندو واحد الصي

 .ملرىضوعن طريقه مت التكفل بعدد دايل ا

صدار  أ ما ابلنس بة عىل مس توى الرتصد واليقظة الوابئية، اكن ا 

واكنت  ،دورايت بطريقة مس مترة حول تعريف احلاالت وطرق التبليغ عهنا

م   عىل لَك ش  برامج لتكوين ال طر الصحية، اكن كذكل تقيمي يويم للخطر امل

جراءات أ و التصدي بالدان مع التحديث امل  واكن  ،لهذا الفريوسنتظم لال 

عيل خط هاتفي كذكل تعزيز النظام الوطين للمراقبة الوابئية احلادة وتف 

 .اقتصادي

 :عىل مس توى اجلاهزية للتكفل ابحلاالت املؤكدة

نعاش الطيب، املشلك ما يش يف  1826فاملغرب تيتوفر عىل  رسير لال 

 987عندان  ،رمغ ذكلوارد البرشية، ن عندان يف امليال رسة، املشلك اك

نعاش والتخدير، واليل تيقومو بواحد اجملهود جبار  .طبيب متخصص يف اال 

هذا املنرب للمواطنني، أ ن اليوم احلاالت اليل يه  منكد أ  اليل بغيت نو 

نعاش تشلك  % من الطاقة اال يوائية 5تتلقى العالجات يف املصاحل دايل اال 

هذا مؤرش جد همم، ملا تيكونو عدد احلاالت %، فبالتايل 5اليل عندان، 

اء عىل اليل يه صعيبة متقلص فبالتايل تتقدر تقول بأ ن راه اكين الاحتو 

املرض، حيث اليل همم ما يش هو العدد دايل احلاالت اليل تتكون يوميا 

بكرثة ما تيكون العدد دايل احلاالت اليل يه حرجة وصعبة، ل ن هاذيك 

 un cas grave c’est un)ا تتكذبش، تتكونة مصعبال رجة و احلاحلاالت 

cas grave)  هام ، خصو يكون وتيتخاذ بعني الاعتبار يف املصاحل، و

%، هذا 15احلاالت اليل يه حرجة عىل حسب ادلراسات تيطلعو حىت 

حنا املؤرشات دايلنا كذكل منطبقة مع اهو املعدل واملؤرش، فبالتايل يعين 

 
1 Service d'Aide Médicale Urgente 
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 .س توى ادلويلاملعدالت اليل اكينة عىل امل 

(Alors)  رسير، مهنا أ رسة حمدثة جديدا، وتنقول لمك  1826خصصنا

% اليل يه داب حلد ال ن، واكين واحد الس ند من املصحات اخلاصة ب 5

نعاش، كذكل الطب العسكري 504 وكذكل  ،دايل ال رسة دايل اال 

يوائية اليل تتعاون كذكل،  املؤسسات اليل حىت يه عندها واحد الطاقة ا 

املراكز الاستشفائية واملؤسسات الصحية،  كن ما اقترصانش عىلول

ىل الفنادق، الناس دايل قطاع الس ياحة، حىت هام  ابلعكس توسعنا ومشينا ا 

يوائية، عىل  تيسامهو ابلفنادق واملراكز الس ياحية ابش وسعنا الطاقة اال 

 .ال قل ابلنس بة للعزةل وذاك الناس اليل عندمه أ عراض جد طفيفة

اال سرتاتيجية فهيا ثالثة دايل ال نواع، فهيا ل ن اس تعملنا واحد  ،وكذكل

عراض، أ ما الفنادق ابلنس بة ال  مستشفيات خاصة ابلنس بة اليل عندمه 

للناس اليل ما عندهومش حىت يش أ عراض وكذكل بعض الفنادق اليل يه 

خمصصة ابلنس بة للمهنيني الصحيني قرب املستشفيات ابش ميكن هلم 

صصة للناس اليل تيتعاجلو وخصهم عض ال ماكن اليل خم بكذكلو يواكبو، 

ماكن دايهلم  .يكونو يف واحد املرحةل انتقالية قبل ما ميش يو يف حالهتم لل 

وهتيأ  كذكل فضاءات جديدة وجمهزة الس تقبال احلاالت املصابة 

 ،ابلفريوس، مهنا املستشفيني العسكريني دايل بنسلامين ودايل النوارص

ادلويل دايل ادلار البيضاء اليل املعرض دايل مسعتو مؤخرا، ا وماوكذكل، أ نت

ىل اكن خاص ميش يو لو  حىت هو جتهز ابش ميكن لو يس تقبل ا 

 ،حىت يه اعطاتنا )2a CNSSl( ايلد (la clinique) الوافدين،

يوائيةا ،الزيراوي  .عطاتو ابش ميكن يعزز الطاقة اال 

صدار دورية للخطة  أ ما عىل مس توى التكفل ابحلاالت، فاكنت ا 

واكنت دورية خاصة عىل  (Covid-19) ل هباذ احلاالتالتنظميية للتكف

 la)ة ، وصلنا أ ننا ابلنس ب (chloroquine)بدواء حباالت س بل التكفل

chloroquine)،  يعين عالج عندو النجاعة دايلو، ولكن اكين بعض

ابش  (diagnostique) احلاالت ل ن املريض تيدخل وخصك دير ليه

ل دايلو، وخصك تنتظر حىت يدير ايلو ودير لو التحالياملرض د تشخص

 .التحاليل دايلو وعاد ميكن كل تبدأ  يف العالج دايلو

بعض اخلطرات تتخرج حىت تتشوف ال عراض دايل املريض  ،فبالتايل

 ، ولكن تتخرج كل التحليةل(Covid-19)دايل أ هنا مطابقة لل عراض 

(négatif)، غرار ذاك اليش  ففي هذا اال طار اللجنة العلمية اجمتعت، عىل

 اليل اكن عىل املس توى ادلويل، أ ن التشخيص دايل املرض دايل

(Covid-19)  ما بقاش تيقترص والبد عىل التحليةل، تيقترص عىل احلاةل

من الناحية التنفس ية،  اللكينيكية، كيداير داير من الناحيةيالصحية، ك 

ليل اخملربية حية دايل التشخيص ابلراديو، وعاد تيجي التحاداير من النايك 

 .وتيمت العالج دايلو قبل ما نتس ناو هاذ التدقيق

 
2 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

يف هذا اال طار، ابش تكون واحد شوية دايل الرسعة،  ،كام مت كذكل

اخملتربات ثالثة دايل  يعين وسعنا التحاليل اخملربية اليل كنا تنقترصو عىل

(l’institut national d’hygiène) و(l’institut Pasteur)  واخملترب

  سكري، عالش؟الع 

ل ن من انحية الضبط الوابيئ تيخص يكون ذاك اليش مركز، فبالتايل 

اليوم توسعنا عىل املس توى اجلهوي ابش نقلصو املسافة ونقلصو الوقت، 

واليل غادي يساعدان مس تقبال منني نشوفو التطور دايل الوابء نقدرو 

فكرو مس تقبال يعين للتحاليل املوسعة ابش ميكن لنا نبداو نمنش يو مبارشة 

ن شاء هللا  .كيفاش نرفعو العزةل، ا 

وعىل مس توى التواصل، فاكنت تفاعلت وزارة الصحة مع الرأ ي العام 

ما تتعرفو كيفاش اكنت، اكن مواعيد رمسية و نتاالوطين بطريقة مس مترة، و 

جراء لقاءات واكنت ملصقات واكن فتح مج  عالمواكن ا   ،يع اخملتربات لال 

وتواصل مع مجيع أ طراف  ،تواصل وطينواكن تواصل هجوي واكن 

ومكوانت وزارة الصحة يعين مبا فهيا املستشفيات، مبا فهيا الناس املركزيني، 

 .ما تيقترصوش عىل وزير الصحة فقط

وفامي خيص موضوع مدى مطابقة الكاممات املصنعة ببالدان، فتبعا 

جراء ، مت اختاذ هذا وصاحب اجلالةل هللا ينرص دايل  للتعلاميت السامية اال 

دايل الكاممات، بدينا قويني، خصنا نساليو قويني، خصنا حنارصو هاذ 

مجيع ال ساليب اليل ميكن لها  والفريوس من ال ول حىت ال خري ونس تعمل

 .حتارصو، وختاذ هاذ القرار دايل والبد ما نزيدو الكاممات كحاجز أ خر

ة، ل ن عة والتجارة والاقتصاد ال خرض والرمقي يه مشكوروزارة الصنا

هاذ و أ دت كذكل واحد اجملهود كبري ابش يتصنعو هاذ الكاممات هاذو، 

الكاممات اليل هام ما يش عندمه طابع طيب، هام طابع يعين مزنيل، فغري 

تصنع هاذ الكاممات هاذو، يعين ك طيب، وامحلد هلل، أ ننا لقينا عندان مصانع 

ابش  ارهنمليون دايل الكاممات يف ال 5.5اليوم تنقدرو نصنعو حىت ولينا 

احلاجيات، واليل خضعت لواحد المتويل وواحد ادلمع ابش المثن دايلها  ونلبي

يكون مناسب ويكون يف املتناول دايل امجليع، ما تهنرضوش عىل الكاممات 

يل تيخضعو الطبية، هاذوك عندمه املسكل دايهلم وعندمه الطريقة دايهلم وال

 ،سويق دايهلم بوحدو عندمه املساطر دايهلم، ولكنللعرض والطلب والت 

هاذ الكاممات خصهم واحد الرشوط، رشوط حصية ما 

، ما خيليوش اال فرازات خترج، يعين والبد اللعاب  (l’allergie)يديروش

والرداد ما خيرج من الفم، تكون عندها واحد املعايري ابش ختيل التنفس 

 .هلكذكل س 

ما و نتاذ الكاممات عىل مجيع نقاط البيع، و ها بطبيعة احلال ومت توزيع

علام أ ن الوقاية هباذ اليش لكو اليل قلناه، أ ن ، تتشوفو كيفاش دازت ال مور

ال تقترص فقط عىل ارتداء الكاممة الوقائية، بل  "روانو ك"الوقاية من فريوس 

سلطات الصحية جيب التقيد برشوط السالمة الصحية، اليت وضعهتا ال 

جراءات احلجر الصحي، كعدم اخلروج من اب  صل واملسؤول والالزتام املتوا
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ال للرضورة القصوى والالزتام بقواعد النظافة كغسل اليدين ابس مترار  املزنل ا 

ابملاء والصابون أ و ابحمللول الكحويل وتطهري املواد املس تعمةل وال سطح، 

ىل اتباع منط عيش سلمي يمتثل يف ضافة ا  يف التغذية املتوازنة والنوم الاك ا 

 .كذكل

طار التدابري امحلائية للمنتوج الوطين وضامن الرشوط املالمئة  ويف ا 

محلاية املواطنني وتعزيز جاهزية بالدان خلطر تفيش الوابء، حرضت 

السلطات العمومية تصدير الكاممات الطبية وال دوية خارج اململكة، ما 

اقبة ما تتخرج، وشددت من نقاط املر  حاجة حىت  (réquisition)بقاش

منعا ل عامل هتريب هاذ املنتوجات أ و املضاربة، وما تتقترصش عىل الكاممة 

-Covid) حىت بعض ال دوية اليل ميكن لنا حنتاجوها يف العالجات دايل

 .فاكنت حتارصت (19

ذن ما ميكن أ ن نس تخلصه من هاذ التجربة املغربية يف مواهجة تفيش  ا 

 ؟روانو وابء ك

 :ما ميكن اس تخالصه هو

وحدة مصدر القرار ومتثهل يف التعلاميت امللكية السامية، اذلي  ،أ وال

رعى ال من الصحي للمواطنني ك ولوية قبل أ ي يشء أ خر ويرشف عىل لك 

 .التدابري اليت تتخذها السلطات العمومية

 قبل الاستباقية، الاستباقية مهنا التدابري اليت أ طلقها جالةل املكل، اثنيا

صابة، مث القرارات  احلامسة بعد تأ كد اال صابة ال وىل واستباق دول أ ول ا 

شادة كبرية للرؤية  جراءات الاحرتازية الوقائية، واليت حظيت اب  كربى يف اال 

جراءات دمع  ىل جانب ا  السديدة جلاللته وتلكلت ابلطوارئ الصحية ا 

س تعامل املصاحبة، وأ خريا اب القطاع الصحي واال جراءات الاجامتعية

 .و ما جنب بالدان ال سوأ  الكاممات الوقائية، وه

ذ ظلت السلطات العمومية يف تواصل دامئ مع ، اثلثا املصداقية، ا 

 .املواطنني، تتبع احلاالت الوابئية بلك دقة وشفافية

ذ وفور اال عالن عن اكتشاف الوابء جبمهورية ، رابعا التتبع املتواصل، ا 

ىل تشكيل جلنة  الصني الشعبية، ابدرت السلطات مشرتكة لتتبع العمومية ا 

الوضعية الوابئية واختاذ التدابري واال جراءات الاحرتازية الوقائية، تتشلك 

من وزارة الصحة وادلرك املليك ومصاحل الطب العسكري ووزارة ادلاخلية 

 .والوقاية املدنية ومتدخلني أ خرين

لقوى اجملمتعية التعبئة، حبيث تزايد منسوب اخنراط لك ا ،كذكل أ خريا

يف تفعيل التدابري الاستباقية حملاربة الوابء واملسامهة فهيا بلك مسؤولية 

جامعا منقطع النظري نيوط  ة لتشمل املبادرات اال نسانية أ يضا، مما حقق ا 

العمومية يف هبدف حامية ال من الصحي ببالدان ودمع هجود السلطات 

 .املس تجد "روانو ك"املواطنني واملواطنات من جاحئة فريوس  حتصني

جراءات اجلبارة  يف ال خري ،ولكن بطبيعة احلال، فلك هذه التدابري واال 

احملاور اخملزتةل اليت تضمهنا هذا العرض، يقف  املعروضة أ ماممك، من خالل

خلفها طامق برشي هام، قدم والزال يقدم تضحيات جسام عىل مدار 

ة العصيبة اليت متر هبا قوفه يف الصفوف ال مامية يف هذه الفرت الساعة، بو 

بالدان وابيق دول العامل، ملنع تفيش الوابء ولتحصني مواطنينا من انتقال 

 .العدوى واملرىض

هؤالء املهنيني يف القطاع الصحي وال من الوطين والوقاية املدنية 

ين يعملون بتفان وادلاخلية واجليش وعامل وعامالت النظافة وغريمه، واذل

حس خالص من منطلق ا  اسهم ابملسؤولية امللقاة عىل عاتقهم، يف هذا وا 

الظرف الاس تثنايئ احملفوف ابخلطر ونداء واجهبم املهين وحسهم الوطين 

جالل وتقدير واحرتام عىل لك ما يبذلون  العايل، يس تحقون منا اليوم وقفة ا 

سطهم العائيل، يف ظرفية من جمهودات كبرية ومضاعفة، بعيدا عن أ رسمه وو

والضغط النفيس والوقوف يف وجه الصحية اةل الطوارئ صعبة تطبعها ح

 اخلطر الكبري.

الصحة من  نييحتية تقدير كذكل خاصة، أ وهجها هبذه املناس بة، للك هم 

داريني ومترصفني ولك املس تخدمني  العاملني أ طباء وممرضني وتقنيني وا 

داخل املستشفى وخارجه، لبالهئم احلسن يف هذه املعركة احلالية ضد 

وللثقة الكبرية اليت يضعها فهيم املغاربة لضامن  "روانو ك" فريوس جاحئة

 سالمهتم اجلسدية والنفس ية وأ مهنم الصحي.

قوى احلية ببالدان ملشاركهتا يف التعبئة للك ال ،والشكر موصول كذكل

الكبرية والتعاون الوطين الشامل، أ ذكر مهنا القطاع اخلاص والهيئات احلزبية 

المتثيلية وفعاليات اجملمتع املدين واملبادرات الش بابية والس يايس واملؤسسات 

مام مبا حفظ به اذلكر ل  وا عامل التطوعية واال نسانية، وحفظ هللا موالان اال 

وجنهبا  ،حلكمي، وأ دام عىل بالدان نعمة ال من وال مان والاس تقرار والريقا

 لك احملن والرشور.

 والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.

 يد رئيس اجللسة:الس  

 .شكرا الس يد الوزير

التعقيبات عىل جواب الس يد وزير الصحة ابلتوايل، اللكمة لفريق 

طار   .التعقيب فامي تبقى من الوقتال صاةل واملعارصة يف ا 

 تفضل اليس كرمي اهلمس.

 :عبد الكرمي اهلمس املستشار الس يد

 .شكرا الس يد الرئيس

 .شكرا الس يد الوزير عىل التوضيح

مرحةل اس تثنائية ما يش دايل ممارسة املعارضة،  ،احلقيقة هذا الوقتيف 

ن أ جل بل يه حلظة اترخيية لالخنراط الفعيل للجميع منتخبني وحكومة م

جناح لك املبادرات امللكية   توجهياته السامية.تنفيذ و ا 

 الس يد الوزير،

من ابب املسؤولية وسهران عىل تس يري الشأ ن احمليل، هناك بعض 

احات واملالحظات البد ما نوهجمك كحكومة، فلام ال خلق حمطات الاقرت 
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 .دايل املراقبة عىل لك حماور الطرق الرئيس ية

الزتموا ابحلجر الصحي، ولكن اكين واحد الفئة عريضة من ال ن املغاربة 

تيتجولو عرب ربوع اململكة،  اليل اجملمتع، مه أ رابب املعامل وسائقي الشاحنات

ما تيكونش عندو الوقت، ، مع ال خر ذا مع اخلدمةولكن هاذ السائق ه

هاذي حاةل تنعطيك واقعية، تتكون فيه أ عراض، ما تيقدرش ما تيكونش 

ىل لقواضعني  اواخيش أ و ال يعيط عندو الوقت ابش مي  ىأ رقام، ولكن ا 

 وفهيا ال طر دايل ال من أ و ،واحد احملطة يف الطريق دايلو فهيا أ طر الصحة

دايل الواثئق ابش تيتنقل اليل غرتاقبو ما يش غري املراقبة ادلرك أ و اجليش، 

منا احلاةل النفس ية دايلو عىل الوضعية الصحية دايلو مث مراقبة دايل..  وا 

 ،حنا عىل املس توى دايل املدناهنا غادي نضبطو بعض احلاالت، ل ن ا

 ابخنراط العامل والوالة والفاعلني واملنتخبني، تنقومو ابلتعقمي والتوعية

والتحسيس واملراقبة دايل املواد الغذائية والتعقمي دايلها قبل الزنول من 

بري؟ الشاحنة، ولكن هذاك السائق مليل تيكون مصاب، أ ش نو يه التدا

 ؟وكيفاش ميكن لنا نضبط

ذن أ ان أ لمتس دار واحد احملطات دايل املراقبة عىل لك احملاور  ،ا 

 - تطوان، طريق فاس - الصحراء، طريق طنجة - الطرقية، طريق أ اكدير

اجلديدة لضبط هاذ احلاالت مث طرح أ س ئةل علهيم، مشكورين ومه 

 .الساهرين اليوم من أ جل ضامن هاذ املواد الغذائية

خصاص يف املوارد البرشية، عالش ما فكرتوش ال طر اكين  ،مث

الطبية، املمرضني واملمرضات ديرو معهم التعاقد، الادماج دايهلم الفوري 

رطو، مث ال فراد املتعافني، واش اكين مراقبة والضبط دايهلم، يعين ابش ينخ

 ؟اكينني يف احلجر ام حىت هام تيخرجو للشارع عىل أ ساس أ هنم متعافني

أ خطر حاجة، وادلول ال جنبية رامه ترتاقهبم وتامترس عقوبة هذاك هو 

 جزرية كذكل علهيم.

 مث املراقبة البيطرية...

 الس يد رئيس اجللسة:

 .اليس كرمي، الس يد الرئيسشكرا  ،شكرا

طار املرونة  طار املرونة  30عطينا ما يفوق ايف ا  اثنية للك فريق، يف ا 

 اكفية.اثنية راه  30ونظرا ل مهية املوضوع 

 اللكمة للفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية.، شكرا

 املستشار الس يد عبد السالم اللبار:

 .شكرا الس يد الرئيس

زير عىل التوضيحات، اليوم نقف حلظة تضامن، مشكور الس يد الو 

اليوم علينا أ ن نفتخر ببالدان مبا حققته من تضامن، خلقت لنا املفاجأ ة  ،فعال

العامل، استباقية يف احلرص والنباهة واذلاكء وادلهاء، هذا أ مام ابيق دول 

احلرص صادر من جالةل املكل محمد السادس، نرصه هللا، املغرب أ صبح 

جعاب ، مثار تنويه من طرف املنظامت العاملية للصحة وابيق ادلول، مثار ا 

بفضل اذلاكء والتوجيه والتدبري جلالةل املكل، اليوم، امحلد هلل، نمتىن أ ن 

 نوفق ونس متر يف هذا الهنج.

سالمية والتاكفلية  اليوم، الس يد الوزير، حلظة تضامن، حلظة القمي اال 

ة، لك من موقعه، لك عىل قدر والوطنية، تقتيض منا أ ن مند يد املساعد

اختصاصاته، جيب اليوم أ ن ننوه ابل طر الطبية من ش ىت فئاهتا، صغريها 

كري وما أ جنزه من قوة ودمع وكبريها وكذكل الطب الرديف، الطب العس

 ملاكحفة هذا الوابء.

 الس يد الوزير،

ي الوقت ما يش وقت انتقاد بقدر ما أ نه هو وقت التضامن، ولكن دل

ن احلكومة مقرصة، اكن علهيا تدخلنا ذيك أ ن أ قول  اليل اكنت، اكن  4000ا 

علهيا أ وال دير تكوينات، ما ميكنش أ طر طبية مترض ل هنا دفعناها لهذه 

هنا اكحفت وانغمست يف حماربة هذا أ  اهبة، احلس الوطين دايلها جعلها اجمل

نقص الوابء، غري أ هنا أ صيبت، وهذا عيب ابش اجليش دايلنا يتأ ثر، معناه 

 يف التكوين.

البداية عالش تقاسينا يف  تنمتىن أ ن تكون خمتربات هجوية، حي ،اثنيا

من أ اكدير نطلعو لدلار  و هذا؟ ما اكنش اخملتربات اكفية، مثالأ  هاذ املائة 

 .البيضاء، من طنجة أ و من وجدة نرجعو للرابط، هذاك اخملتربات.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد الرئيس

 الس يد عبد السالم اللبار: املستشار

 طر الطبية...كنا ننتظر دمع ال   اثنيا،

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 . الس يد الرئيس

 شكرا الس يد الرئيس.

 اثنية. 30

 شكرا.

 ال حباكل حبال لكيش. 

 الس يد الرئيس،

طار املرونة راه الوقت، شوف ساال، ولكن زدان  اثنية  30شوف يف ا 

 مكرونة نظرا ل مهية...

 كرا.ش

 الرئيس.منية، تفضل الس يد اللكمة لفريق العداةل والت 

  املستشار الس يد عبد العايل حايم ادلين:

 .الس يد الرئيس شكرا

 الس يد الوزير احملرتم،
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مون هبا حتت القيادة الرش يدة جلالةل نقدر عاليا اجملهودات اليت تقو 

 املكل.

العاملني يف مرضني و نقدر عاليا اجملهودات اليت يقوم هبا رجال الصحة وامل

 س توايهتم.ع الصحة مبختلف م قطا

ىل جانب الطب  اذلي يقوم به الطب العسكري ورادل نقدر عاليا اليوم ا 

 املدين بتعلاميت سامية من جالةل املكل. 

 اليا بأ ننا يف حلظة تعبئة وطنية ملواهجة هذا الوابء.اليوم، نقدر ع

بلك ما وتينا من قوة و يه حلظة وطنية ملواهجة هذه اجلاحئة بلك ما أ  

سالمية و وتينا من عزم و أ   نسانية.ما أ وتينا من قمي وطنية وا   ا 

اجملمتع ملواهجة هذه ة لتجس يد ذكل التالمح بني ادلوةل و يه حلظة وطني

يس بغريب عىل اجملمتع املغريب اذلي عودان دامئا يف حلظات اجلاحئة، وهذا ل 

 متأ لفا.متأ زرا و الشدة أ ن يكون متضامنا و 

من أ جل اس تخالص ادلروس  د الوزير،ظة اترخيية أ يضا، الس ييه حل

ما ننعم به يف حلظات الرخاء من أ جل اس تخالص العرب ليك نقدر جيدا و 

ن شاء هللاو   .نس تعد ملا بعد هذه ال زمة ا 

يه حلظة الس تخالص ادلروس من أ جل الاهامتم ابلبحث العلمي 

مة ومن املزيانيات الس امي يف قطاع الصحة ومتكينه من الوسائل الالز و

عطاء الثقة يف الباحثني املغاربة اذلين أ ثبتوا اليوم أ ن هلم القدزمة و الال رة ا 

ىل الش باب الباحثني  عىل صناعة الكثري من ال ش ياء، وحتية من هذا املنرب ا 

 املغاربة اذلين جنحوا يف صناعة أ ليات التنفس الطيب. 

نتباه  ىل واقع الصحةيه حلظة أ يضا من أ جل اال  تزويدها العمومية و  ا 

نيات الالزمة، ل نه حصيح مل نكن مس تعدين ملواهجة هذه اجلاحئة، ماكابال  

، اجليوش، الس يد الوزير، ال تنتظر احلرب من أ جل أ ن تقوم ابال عدادلكن 

 اجليوش تكون دامئا عىل اس تعداد.

عطاء دفعة قوية  وذلكل، نمتىن أ ن تكون هذه فرصة ومناس بة من أ جل ا 

 العمومية يف املغرب.لقطاع الصحة 

اس بة، الس يد الوزير، ليك نعرب لمك بأ ن قلوبنا مع ال طباء ومع من يه

م ندعو هلني اذلين يوجدون يف الصفوف ال مامية، ندعو هلم ابحلفظ و املمرض

 ابلرعاية.

شهداء للشعب كام نعزي أ رس الضحااي من هذا املنرب، ل هنم حضااي و 

 املغريب قاطبة.

 الس يد الوزير،

قرتاحات:ناس بة ليك نتقدم لمك ببيه م   عض اال 

س يع احلرص أ يضا عىل تو احلرص عىل التشخيص املبكر و ويف أ ولها 

د اال ماكنيات يف حدو  ،اال ختبار ليك يشمل أ كرب عدد ممكننطاق الكشف و 

 تطوير اال ماكنيات املوجودة لتوس يع دائرة الكشف. و  ،اليت نتوفر علهيا

 الس يد الوزير،

 يتعلق ابحلجر الصحي، فامي التواصل والرصامةة و نقرتح عليمك التوعي

ىل التو  ،حصيح أ ن املغاربة متضامنني الس امي يف اصل املس متر ولكن حنتاج ا 

اليل من ال رسة  %5نتحمك وفقط  هذه اللحظات ال خرية، حنن اليوم

ىل تراخينا ه املوجودة  1800ذيك اموجودة ولكن ال يشء يضمن أ نه ا 

 يف احلجر. أ ن نس مترماغاتكفيش، وذلكل ينبغي 

 ...  ا توفري البدالت والكاممات الصحية الاكفيةأ يض

 الس يد رئيس اجللسة:

 ا.شكر 

 اللكمة للفريق احلريك.

  :الطيب البقايل املستشار الس يد

 شكرا الس يد الوزير احملرتم عىل هذه املعطيات الهامة.

طار التفاعل مع جوابمك واس تحضارا للوا يف قع الصحي ببالدان وويف ا 

 ،ئية اليت يعرفها املغرب عىل غرار ابيق دول العامل، نودس ياق اال شاكلية الواب

 الاقرتاحات التالية:ريك، تسجيل املالحظات ويف الفريق احل

نسجل اعزتازان حبسن التضامن الوطين املادي واملعنوي اذلي أ وال، 

ه عاهل ة، واذلي دش نهذه ال زمأ ابن عنه اجملمتع املغريب مبختلف رشاحئه يف 

حداث صندوق خاص البالد جالةل املكل محم د السادس، نرصه هللا، اب 

 .بتدبري اجلاحئة

كبار وتقدير واحرتام ل فراد  ضاويه مناس بة أ ي جالل وا  للوقوف وقفة ا 

قوات املسلحة امللكية، ال من الوطين، ادلرك املليك، القوات املساعدة، ال

دارة الرتا ء ول طر وزارة الصحة من أ طبا ،ابية وأ عواهنالوقاية املدنية، اال 

دارية، مركزية، هجوية قلميية، عىل روح  ،وممرضني وأ طر ا  التضحية وا 

 بوعة بنكران اذلات اليت تدل عىل وطنيهتم العالية والصادقة.املط 

التحية والتقدير موصوةل لرجال ونساء التعلمي واكفة املنتخبني ولك  ذات

 واخلاصة.العمومية العاملني يف خمتلف املؤسسات 

هذه اال شاكلية الوابئية تس توجب عىل احلكومة بعد  نؤكد أ يضا أ ناثنيا، 

عادة ترتيب أ ولوايهتا من خالل  ،ال زمة اخلروج من هذه ن شاء هللا، ا  ا 

واختاذ تدابري  ،جعل قطاعي الصحة والتعلمي عىل رأ س هذه ال ولوايت

وتكوين  ،حليويللعاملني هبذا القطاع اواملهنية لتحسني ال وضاع املادية 

ة الطبية والرفع من وترية الاستامثرات العمومية يف البنيات املوارد البرشي

 جيع البحث العلمي.وتش  اال ستشفائية

سوة بتجربة  عامل التوظيف اجلهوي يف القطاع ا  ىل ا  كام جندد ادلعوة ا 

 قطاع التعلمي وذكل برشاكة مع امجلاعات الرتابية.

قلميية جتهزي بعض املستشف ترية بناء و نقرتح أ يضا الرفع من و  اثلثا، يات اال 

اس تقبال واملراكز الصحية لتلعب دورها يف هذه الظرفية العصيبة يف 

قلميي ابدلريوش،  ، وأ خص ابذلكر"كوروان"املصابني بفريوس  املستشفى اال 

 ،اذلي ننتظر بفارغ الصرب افتتاحه واس تقبال املرىض يف خمتلف التخصصات

احلس ين شفى الضغط عىل املست  بزايو، لتخفيف وكذا املستشفى احمليل
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 بعد أ ن ابت جاهزا. ،ابلناظور

جياد حل لتنقل املرىض ابل مراض ، ا  ختاما، نطلب منمك الس يد الوزير

 املزمنة داخل اجلهة للعالج يف املستشفيات اجلهوية واجلامعية.

 ةكام نقرتح يف الفريق احلريك، ترسيع وترية الاختبارات الرسيعة املتطور

(les tests de dépistage)،  برجمة التطبيقات الرمقية املساعدة  كلذكو

 ."كوروان"عىل ماكحفة 

 الوزير.وشكرا الس يد 

 س اجللسة:الس يد رئي

 شكرا الس يد املستشار.

 .اللكمة لفريق التجمع الوطين لل حرار

 امسح يل ل نه اكين بعض الفرق اليل اس هتلكو الوقت دايهلم.

 .تفضل الس يد الرئيس

 :حلسن ادعياملستشار الس يد 

 الرئيس، دالس ي

 الس يد الوزير احملرتم،

تقدمون من هجود جبارة أ شكرمك عىل جوابمك وأ هنئمك عىل لك ما 

العسكري اذلي يش تغل ليل حملارصة هذه اجلاحئة رفقة الفريق الطيب املدين و 

املواطنني مضاعفات هذا ادلاء يف مجيع هنار لتجنيب املواطنات و 

 ت اململكة.مستشفيا

يف نقل املعلومة عىل ية العالية اليت تتعاملون هبا ملهن نشكرمك كذكل عىل ا

عة اليومية للفريوس يف وسائل اال عالم من طرف عىل املتاباجلاحئة و 

 اخملتصني. 

حرتافية كبرية يف التعاطي مع تطور اجلاحئة يف بدلان عززهتا صدقية  ا 

جعلنا  ليت تتعاملون هبا، لك ذكلالرصامة االواقعية و املعطيات و ال رقام و 

 فتخر ببدلان.ن 

املزيد و  لس يد الوزير، املرحةل تس تدعي املزيد من التعبئةمع ذكل، او 

ىل البقاء داعني اكفة املواطنات و  ،املزيد من اليقظةمن الرصامة و  املواطنني ا 

يه مناس بة نشكر فهيا جالةل املكل محمد السادس، حفظه يف منازهلم، و

جراءات اال ستباهللا، عىل لك قرار حاةل القية اليت قام  اال  طوارئ هبا يف ا 

 الصحية.

اال عزتاز ارخي مبداد من الفخر و اذلي سيسجل هل الت هذا املكل الشهم،

اليت نرى فهيا كربايت شعبه يف هذه الفرتة العصيبة، و  لصاحلما قام به 

مثيال لها تواجه أ صعب أ زمة مل يعش العامل ادلول تهنار أ مام هذه اجلاحئة و 

 . 1929لس نة  مة الكساد الكبريمنذ أ ز 

 ،ما حققناه أ ن نمثن، مفن الواجب علينا اليوم، أ ن نفتخر ببالدان و ذلكل

ماكنياهتم علام أ ننا ال نتوفر عىل مستشفيات أ ورواب أ و أ مرياك و ال عىل ا 

نسان  قتصادية الهائةل، وابلتايل فاستباقية هذا املكل املواطن، وتفضيهل لال  اال 

يعمل عمل اليقني أ ن  الفارق، ل نه اكن يه اليت خلقت ،الاقتصادغريب عىل امل

ماكنياتنا الطبية حمدودة جدا، م ىل اال رساع ا  لق صندوق خاص خبا دفعه ا 

أ ول املسامهني فيه، ويه فكرة رائدة لتعزيز اخلدمات لهذه اجلاحئة، اكن 

ماكنيات الطب العسكري من ت ،الصحية اليت اس تطاع ىل جانب ا  وفري ما ا 

 ب املرحةل.يناس

 زير احملرتم،الس يد الو 

 هذه املرحةل لقد بينا للعامل بأ رسه بأ ن تالمح الشعب املغريب مع ملكه يف

ليه حتت اال رشاف املبارش  ،من خالل اال س تجابة التلقائية للك ما ابدران ا 

 جلالةل املكل، هو أ حد دعامئ وقوة نظامنا الس يايس املغريب.

ال حية بلك عىل تعزيز اخلدمات الص أ ن نشجعمك  ذلكل، ال يسعنا ا 

داء املرفق اململكة والعمل عىل استامثر تداعيات هذه اجلاحئة لتطوير أ   هجات

رساع يف بناء املراكز اال ستشفائية وتوفري اال ماكنيات هل و  ،الصحي ببالدان اال 

اعامتد راكئز اجلهوية املتقدمة يف و  ،اجلامعية يف ما تبقى من هجات اململكة

 اتفياللت.- ة سها هجة درععىل رأ  ىل وجه اخلصوص و ذا القطاع عه

 الس يد الوزير احملرتم،

ننا يف فريق التجمع ا لوطين لل حرار، نرى أ ن من الرضوري استامثر ا 

 ال عطاء ،فرصة هذه التعبئة امجلاعية اليت عربت عهنا بالدان باكفة مؤسساهتا

س تفادة  ة اليت خلقهتا ادلينامي من هذهانطالقة جديدة للقطاع الصحي واال 

 ة.هذه اجلاحئ

 :لنداء جلالةل املكلواحد ا

ىل جالةل املكل محمد  ويف ال خري، أ توجه من هذا اجمللس املوقر ا 

السادس، املكل املواطن الشهم، أ ن يتدخل ال رجاع املغاربة العالقني ابخلارج 

غربية ومبدينة مليلية احملتةل، وختفيف أ ليات احلجر عىل بعض العائالت امل

شهر صوصا وحنن عىل أ بواب خ ،ها البعضل الوطن املعزوةل عن بعض داخ

 رمضان املبارك.

 شكرا.و 

 اجللسة:الس يد رئيس 

 شكرا.

 اللكمة للفريق الاشرتايك، اليس فاحتي.

 املستشار الس يد عبد امحليد فاحتي:

 الس يد الوزير،

ال أ ن ن  التدابري اليل اختذهتا بالدان ال ميكنبلك تأ كيد فاجملهودات و  مثهنا ا 

 فهيا وعىل تفعيلها.من سامه  دي لكونشد عىل أ اي

يف سك والوحدة، متأ صةل يف الامتحنن كبدل عريق، رامك قامي متأ صةل 

ملواهجة الكوارث وال فات وال وبئة، كذكل يف  ،(مسموع)الكم غري 

، واليوم كنعيشو هالتضامن والتاكفل والتأ زر لرتس يخ وحدة اجملمتع ومتاسك

 ادلوةل واجملمتع. قيقي بنيرخيية دايل الالتحام احل حلظة ات
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ال أ ن نمثن ع الس يد الوزير، ،نال ميك املبادرات اليا الس يد الرئيس، ا 

بصفاته من خالل القرارات اجلريئة  ،امللكية اال ستباقية القوية واملتتالية

من املتعددة: بصفته ملاك للبالد، بصفته أ مريا للمؤمنني وبصفته مواطنا أ ول 

 الغرض.دثه لهذا سامه يف الصندوق اذلي أ ح

ر، البد أ ن نش يد ابل دوار الطالئعية لل طقم كذكل، الس يد الوزي

طبية، التقنية واال دارية ولك من يش تغل يف هذه املرحةل، يف هذه الواهجة ال 

 ال مامية.

ونقدر حق التقدير التضحيات دايل هاذ الفئة من الشعب املغريب، 

 ة.املغاربة وطنيهتم الصادقالفئة من املواطنني 

ال أ ن نشد عىل فئات متعددة اليوم يف الوا ،كذكل هجة، ال ميكن ا 

اجليش، ادلرك، ال من، القوات املساعدة، الوقاية املدنية،  من قوات ،أ يدهيا

وكذكل مقديم اخلدمات العمومية اليل خدامني يف املرافق العمومية: من 

ىل أ خره.املاء، من الضو، من النظافة، من الرب   يد، من ال بناك ا 

امن اذلي أ ابن عهنا املغاربة أ فرادا بروح التض ، اليوم، مكغاربةكام نعزت

ت، مبساهامهتم املادية يف الصندوق اخلاص بتدبري فريوس ومؤسسا

 ."كوروان"

ونعترب اليوم، أ ن املواطنة احلقة تكتيس بتعبرياهتا الصادقة يف هذه 

فية لك التصنيفات الس ياس ية والثقااملرحةل من اترخي بالدان، خارج 

يديولوجية وال والا ىل بغينا منكن ادلوةل دايلنا واهجامتعية واال  لبالد وايتية، ا 

دايلنا من ال ليات وال دوات القانونية واملالية واللوجستيكية لتجاوز هذه 

 املرحةل.

الوزير، اكتشفنا بأ نه لوال هاذ الرؤية اال ستباقية دايل الس يد  ،أ كيد

 ،ولك املؤسسات يف البالد ،تكواناملكل، بطبيعة احلال، ولك امل جالةل

كام جيب، لكنا قد  ادلور دايلوأ دى لك واحد  ،ولك املرافق العمومية

 استيقظنا عىل واقع أ خر.

 ادلوةل بني التالمح وهباذ الوطنية الروح هباذ - غدا جفس نحتا ،ذلكل

 .العمومية صحةال قطاع عىل وننكب نقف أ ن غدا س نحتاج - واجملمتع

 اليوم، ولكن عادية، ظرفية يف دامئا هبا ينناد كنا ،خصاصات اكتشفنا

 هذا عىل ننكب أ ن غدا الوابء، هاذ حنارصو ابش مرحليا متكنا هلل، وامحلد

 ..وكذكل البرشية، املوارد يف الاستشفائية، البنيات يف القطاع

 الس يد رئيس اجللسة:

  فاحتي..شكرا اليس، شكرا

 الس يد عبد امحليد فاحتي: املستشار

 ل نه الوزير، الس يد الكاممات وكذكل.. اخملتربات عىل ننكب أ ن البد

 .سوقال  يف موجوداش ما راه

 :اجللسة رئيس الس يد

 . شكرا فاحتي، اليس شكرا

 .للشغل ادلميقراطية الكونفدرالية جملموعة اللكمة

 :كساب رجاء الس يدة املستشارة

 .الرئيس الس يد شكرا

 الوزير، الس يد

 يف ولكن عطيتينا،ا اليل يحاتالتوض  عىل البداية يف ،كنشكروك

 كنسمعوها اليل رصحياتالت يف دامئا كتجي لكها التوضيحات هاذ احلقيقة

 تفضلتو اليل الصحفية اللقاءات يفو املغريب التلفزيون قنوات عىل يوميا

 من دمزي شوية يش يكون أ ن كنمتناو كنا وابلتايل للقنوات، واعطيتوها

 .املغريب للشعب مكمثلني هنا لنا تعطى املعطيات من مزيدو  التوضيحات

ال لنا ميكن ما البداية، يف جراءات يعمج  نمثنو ا   واليل ذكرتوها اليل اال 

 املغريب الشعب واخنراط املكل، جالةل رأ سها وعىل املغربية، ادلوةل خذاهتاا

 يف احنا - تقاداناع  يف ولكن اجلاحئة، هاذدايل  حماربة يف فئاته بلك

 عىل املالحظات بعض عندان هناك اكنت - للشغل ادلميقراطية الكونفدرالية

جراءات  :تقينص ال خيهو.. فامي  اميف اخصوص ختاذت، اليل اال 

 علهيا كرث اليل الطبية التحاليل أ و الفحوصات عدد مسأ ةل يف أ وال،

 اليل اخملتربات ةش بك توس يع بصدد احنا ال ن أ نمك هلل وامحلد الكثري، الالكم

 دايل اجملموعة واحد لنا حيل غادي وهذا التحاليل، هبذه تقوم ممكن

 حىت أ ايم ثالثة من روكينتظ اكنو اليل املرىض انتظار خصوصا اال شاكليات،

ىل أ ايم ل ربعة  وكنحييومه كيش تغلو اليل اخلرباء عىل الضغط ونقص أ خره، ا 

 كنا لو البداية يف ولكن مزاين، يشء هذا ، يعينوأ يضا املنرب، هذا من

ميكن  نتفاداو أ ننا ممكن اكن وسع،تم  يكون شوية يش لالتحلي عىل اعمتدان

 ل ننا كتبان، بدات ليلا العائلية البؤر خيص فامي اخصوص دايلو، الانتشار

 عندمه اليل للناس ابلنس بة فقط التحاليل عىل كنقترصو كنا البداية يف

ذا حىت بيوهتم، يف يبقاو أ هنم ممهن تنطلبو اخملالطني لك ال عراض،  ابنت ا 

 واحد فيه اكن وهذا التحاليل، هلم نديرو لنا كميكن عاد ال عراض علهيم

 .نتفاداوه أ ننا ممكن اكن لل سف، اجملازفة، دايل الشوية

 الاقتناء دايل املسأ ةل هاذيك العام للرأ ي توحضو ميكن ،الصدد هذا ويف

 أ و العيناتيعين  دايل حشال واش اي،كور مع أ و الصني مع صفقة اكنت اليل

)les kits( هو واش الفحص نوع هو وأ ش نو ،الفحص دايل (3le PCR )

 .العام للرأ ي املسأ ةل تتوحض ابش (les kits immunologiques) وال

جبارية دايل القرار احلقيقة يف نمثن الكاممات، دايل النقطة اكين ،أ يضا  ا 

 اكينش ما راه الساعة حلد ل ن باك،الارت  واحد فيه اكن ولكن الكاممات،

 هذا من بينة عىل الوزير الس يد يكون ابش ال سواق، يف ينموجود

 عند دموجو  اكينش ما العادية وال سواق مهنم، فذن الصيدليات املوضوع؛

شاكلية اكين ،وابلتايل. العاديني الباعة  كنقولو واحنا هاذي، سأ ةلامل  هاذ يف ا 

جبارية، تكون مايش توصية غري ال قل عىل ،الناس من طلبتو كنتو لو بأ ن  ا 

 
3 Polymerase Chain Reaction 
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طر ابلنس بة نقص عندان اكن خاصة اكفية، الكاممات اكنوش ما نل    لل 

 هاذ دايل امحلاية نضمنو أ ننا هو (l’urgent) واكن فئاهتا، ميعجب  الصحية

 نوصيو كنا ال قل عىل ولكن املواطنني، ابيق يه الثانية املرتبة يفو الناس،

 تفاداي ل ن،ا حاصل اليل اليشء البيت، يف ولو الكاممات رويدي أ هنم الناس

 .الفريوس هاذ وانتشار للعدوى

 العاليج، الربوتولك خيص ما أ يضا عطينات  أ نك الوزير، الس يد ونمتناو،

 أ نمك نمتناو الربوتوكول، هاذ بدايةيعين  عىلتقريبا  أ سابيع ثالثة يف احنا ال ن

 نقاش اكين أ نه خصوصا فعال، مايش فعال، واش اال يضاحات غري تعطيوان

 .املوضوع هذا حول ريكبدائر  علمي

 .وشكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

  .املستشارة الس يدة شكرا

طار يف الوزير الس يد لمك اللكمة  اثنية 54 لمك التعقيبات، عىل الرد ا 

طار   نعم؟.. ويف ا 

 راه ،املستشارين للسادة ابلنس بة املرونة اكنت كام تيدبر، الرئيس خليو

 .واجب ذاه الوزير، للس يد ابلنس بة املرونة غتكون

  اللكمة؟ بغييت املستشارة، الس يدة

طار يف  .تفضيل التس يري؟ ا 

 :التازي مية انئةل الس يدة ستشارةامل 

طار يف  . شكرا. .اجللسة تس يري ا 

طار يف املداخةل هاذ الرئيس، لس يدا ل ن،  كنا اجللسة، تس يري ا 

 العام الاحتاد فريق واحنا الفرق، مجليع اثنية 30 واحد زديت بأ ن الحظنا

 .. دقائق ثالث يه احملدد، الوقت اس تعملنا املغرب ملقاوالت

 :اجللسة رئيس الس يد

 ..املستشارة الس يدة أ   ولكن يه،ا  

 :ازيالت مية انئةل الس يدة املستشارة

 ..الرئيس الس يد قليت كام املرونة، تكون خاص ال، ال،..

 :اجللسة رئيس الس يد

 حبست ما أ ان ميكنش، ما. املستشارة الس يدة أ   يل امسحي ال، ال، ال،

طار يف حد، يش حىت  كنت ل نين أ ان سبنتحا اليوم ميكنش وما. املرونة ا 

 !مرن

 :التازي مية انئةل الس يدة املستشارة

 .. يل امسح الرئيس، الس يد أ   ال،

 :اجللسة الرئيس الس يد

 املطلوب؟ أ ش نو املطلوب؟ أ ش نو ولكن ال،

 :التازي مية انئةل الس يدة املستشارة

 جاوبش ما ل ن الوزير للس يد رسعة بلك املالحظة واحد جهغنو  ال،

 .الرئيس الس يد فريقنا، سؤال عىل

 :اجللسة رئيس الس يد

 .ال ن جياوب غادي لوزيرا الس يد ميكن، ال ميكن، ال ميكن، ال

 :التازي مية انئةل الس يدة املستشارة

يوا ىل. دايلنا السؤال عىل جياوب كنمتناو ا   ..جياوب اليوم جاوبش ما ا 

 :اجللسة رئيس الس يد

  الوزير، الس يد

طار، يف اللكمة لمك  . اثنية 54 عوض قائقدايل ادل 4 عطيومكغن  قلنا كام ا 

 .شكرا

 :الصحة وزير الس يد

 .شكرا

 .الرئيس الس يد شكرا

 املستشارات، الس يدات

  احملرتمني، املستشارين السادة

 تبقاي شاب ،املستشارة الس يدة ،دايكل السؤال عىل وابابجل غنبدا

 .ال وىل أ نت بك غنبدا مراتحة،

نتاج كيشجع املغرب حقيقة،  كهنرضو يعين..  من جنيك ابش يلاحمل اال 

 اكينة اليل نونيةالقا الرتسانة يف ،اليوم. (la production locale) عىل

 واحد ايخذو أ هنم جباريةاال   عندمه ال دوية مصنعي ال دوية، لصناع ابلنس بة

 . حملية لصناعة اليش ذاك يتحول ابش مؤقتا املدة لواحد الرتخيص

 اليوم قدران احمللية الصناعة أ ن بفضل ،هلل امحلد أ ن، اليوم لنا كيبان

 وهاذ دايلنا، لسوقا دايل لطلبمع ا يس تاجب اليل اخملزون واحد حنققو

 أ ن رمغ أ خرى، اتوتوهج أ خرى حتوالت غدا علينا غيفرض هذا اليش

 فالسوق والطلب، للعرض كتخضع يه حىت ئيةادلوا الصناعة كتعرفو انتوما

ىل  فبالتايل كثرية، ال دوية بعض فيه نسوقو لو كميكن املغريب السوق اكن ا 

ذن هنا، يصنع لو غميكن  نقدر ولكن الاس ترياد، دايل الهامش واحد والبد ا 

 .ال ولوايت دايل أ ولوية اهعند احمللية الصناعة أ ن كل نأ كد

 يف اكينة اليل اجلاحئة أ ن واملالحظات ال خرى ال س ئةل لبعض ونرجع

 .البؤر حسب وعىل ملنطقة نطقةم  من وكتختلف تطورات كتعرف العامل

 دميا اكنت ثانيةال  فاملرحةل فبالتايل الثانية، املرحةل اياله كيعيش املغرب

 اكين اليل الوابء دايل روالتطو  عندان اليل اال ماكنيات مع املالءمة واحد

 :تدرجا كنواكبوها كنا التحاليل،دائرة  دايل التوس يع اكنش ما فبالتايل حمليا،

 اال ماكنيات؛ دايل الءمةامل اكنت أ وال،

 نال  ميكن اكن فبالتايل للصحة، العاملية املنظمة ملعايري كنخضعو واثنيا،
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 ويكون لرقعةا ونوسعو ال وىل ادلقة من (le dépistage massif) نديرو

 لنا يسايل يقدر ل ن احملظور، يف نطيحو نقدرو ولكن أ خر، أ مر عندان

 واعطاتنا محيدة جد فهيي اليوم ءمةاملال أ ما.. ونصدقو التحاليل دايل هذاك

 غنوسعو ادلائرة؟ نوسعو غادي عالش ل ن ادلائرة، توسع وغادي طيبة نتاجئ

 من خنرجو غادي متاشا   حناولو ابش راس نا كنوجدو أ وال، ل نه، ادلائرة

 .ادلائرة تتوسع خاص شعال اليش ذاك ل ن العزةل،

 وكذكل واملسافة، اجئالنت دايل املدة غنقلصو ل ن امتيازات فهيا اثنيا،

 ما التحاليل، دايل أ نواع جوج غيس تعمل (dépistage massif) هاذ

 واكين (la PCR) اكين وحدها،ب (la PCR) غري كنس تعملوش

(GeneXpert) هل ن (la PCR)  ..دايل  6 حىت 5 خاصهاكتخضع

 لو ميكن غادي اليوم (GeneXpert) ولكن النتيجة، تعطينا ابش غالسواي

 les tests) علهيا وغزنيدو ساعتني، أ و وربع ساعة يف تيجةالن  يعطينا

rapides) هوما اليل (antigéniques) حىت 15 يف تقريبا كيعطيوها اليل 

 هوما اليل (les tests immunologiques) وعاد دقيقة، 30 ل

(sérologiques) من اخلروج يف غيساعدوان اليل ابدلم، كيديرو اليل 

 الاسرتاتيجية بواحد غيكون اخلليط هاذ.. هو اليل لالاس تعام فهاذ العزةل،

 تشافاو اليل الناس نشوفو مهنا نوسعوه، لنا ميكن ابش الربوتوكول وبواحد

 دايل كبرية الرقعة واحد نشخصو غادي مهنا ال، أ و مناعة اكتس بو واش

 عىل ابش املأ مورية علينا وغيسهل دايهلم والعزةل ادلواء ويكون ،املواطنني

 تطوال تزيد خاص مازال يل كتبان العزةل ل ن العزةل، هاذ رجومنخن ال قل

 .اليوم املغرب يف اكين اليل الوابيئ التطور حسب عىل

 راه اليوم، كنعيشو اكين اليل الوابيئ التطور أ ن رمغ تنشاهدو، ولكن

 كيعطيو اليل (les models arithmitiques) يومهكيسم  واحد اكين

 هو همم هو اليل املؤرش فبالتايل ،الوابء هاذ لداي التطور دايل الرتقبات

 دايل الرسعة تيعطينا ؟)0le R( ذاك كيصالح الش ،)0le R( هذاك

ىل خشص من وىالعد انتشار دايل واال ماكنية لوابءا انتشار  أ شخاص ا 

 عىل كيدل يعين كيتقلص، بدا داب طالع، املؤرش عندان اكن فبالتايل أ خرى،

 جنحنا راه ونقولو نتفاءلو غادي أ ننا كيعنيش ما ذاوه التحمك، واحد اكين أ نه

 ما فريوس، هذا ل ن تكون رضورية اليقظة. ال فهيا، انترصان واملعركة

 نبقاو كيخصنا فبالتايل الرسعة، بواحد لعيط وغدا اليوم جيي كيقدر.. كيعرفش

 ويبقاو العزةل، وتبقى اليقظة دايل واحلاةل التأ هب دايل احلاةل هاذ يف دميا

 نكونو بأ ن نشوفو حىت الطوارئ حاةل وتبقى دايهلم فادليور داخلني لناسا

 .التغري واحد يعرف اصوخ الصحة قطاع بأ ن قبيال قلتو كام ل ن ،طمأ نينا

 بعد من الصحة قطاع هو مايش (COVID-19) بلق  الصحة قطاع

(COVID-19)، اليل العظمى ادلول يعين هنا، غري مايش ،العامل يف ورمبا 

كراهات وعرفت قوية حصية ال نظمة وواحد الرتسانة واحد عندها  وعرفت ا 

 التطور حدوا نشاهدو غادي كذكل احنا حىت فبالتايل كبرية، صعوابت

 ما راه هاذي املشلكة هاذ ل ن الولوايت، ايلد ال لوية واحد تكون وغادي

 يف عايش ناها بعد، من متعددة س نني جتي تقدر العام، هاذ عىل قترصشغت 

)4SRAS( يف عايش ناها )N1H1( الكوروان جات اال يبوال، يف تعايشت 

 .املس تقبل لنا خميب أ ش نو عارفينش ما ،(COVID-19)و

ن خري يكون ..فبالتايل  قالو كام ولكن، دامئا، خري يكون ،هللا شاء ا 

 ابش اس تعداد عىل يكون خاصهم اجلنود دميا بأ ن املستشارين، السادة

 .خاصة دايلو املاكنة واحد قىكيل هنا العلمي والبحث حياربو،

 بدلوه كيديل لكيش ،العامل مس توى عىل العالجات ،للعالج ابلنس بة

 ال دوية ملكيس تع اكن اليل ها جديد، الربوتوكول واحد لقينا ها وكيقول

 ،(le paludisme) دايل ال دوية ملاس تع اليل العالج، فهاذ الس يدا دايل

 les) عىل كهنرضو واليوم ،(les antibiotiques) بعض اس تعمل اليل

)acrolidesmles  و)génération ème3de  séphalosporinec(، 

 les) هاذ هو ابلزربة كيتداولو  علميا أ نه مؤكد اليل ولكن

antipaludéens) يف متت واليل فرنسا يف متت اليل ادلراسات يف اليل 

 بوحدو، مايش ولكن كتتقلص الفريوس دايل امحلوةل بأ ن ابنت ،أ س يا

 حىت فبالتايل رضوري، (l’azithromycine) معه يكون خاصو

(l’azithromycine) واحد عندها (l’effet positif). 

ذن  من غنكتس بو اليل اعةاملن واش مس تقبال ولكن ،حملو اكين ادلوا ،ا 

 غادي واش عارف، ما حد حىت ؟مس تدامة مناعة غتكون الكوروان بعد

 .عارف ما حد حىت ،مسائل واكين اربجت اكين ال ن حلد لقاح؟ اهيل خنرجو

 هنا من كتكون اليل جتارب اكين ،عارف ما حد حىت ظل يف ،ولهذا

 العلمي حثالب ولهذا عندو، اليل لولاحل كيس تعمل واحد ولك هنا، ومن

 وحىت نتجاوبو، لنا ميكن حناا حىت ابش قوي، يكون خاصو املغرب يف

 حبال حنارصو ابش بنا خاصة نادايل  احللول واحد عندان يكون لنا ميكن احنا

 .هاذي ال وبئة هاذ

 . وشكرا

ضافة يش حىت عندي ما  .أ خرى وحدة ا 

 :اجللسة رئيس الس يد

 . يرالوز الس يد شكرا

جابتمك ابلفعل  عىل شكرا ذلكل كذكل، مفيدة ورمبا هممة، اكنت ا 

 .مجيعا تمكمسامه 

 نعم؟ ،الرئيس الس يد

 : اللبار السالم عبد الس يد املستشار

 اكنت عسكرية الطبية، لل طر خاصة حتية أ خرى مرة كنلمتس غري أ ان

طر تصفيقات فكنلمتس اململكة، ربوع يف للكويرة طنجة من مدنية، أ و  لل 

 ..دايلنا

 
4 Syndrome Respiratoire Aigu Sévère 
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 :لسةاجل  رئيس الس يد

 .. فعال نزوال، س يديأ  

 .مجيعا مسامهتمك عىل شكرا

 .اجللسة ورفعت

 


