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 228رمق  اجللسةحمرض 

 م(.2020 ماي 12)هـ 1441 رمضان 81الثالاثء : التارخي

 للرئيس. الرابع، اخلليفة عبد القادر سالمة: الستشار الس يد الرئاسة

بعة اسادلقيقة ال و الساعة الواحدة س تة ومخسون دقيقة، ابتداء من : التوقيت

 زوالا.ن يعش ال و 

يقيض  23.20 انون رمقمشوع ق"ادلراسة والتصويت عىل : جدول ال عامل

من  28 الصادر يف 2.20.292ابلصادقة عىل الرسوم بقانون رمق 

بسن أ حاكم خاصة حباةل  التعلق( 2020مارس  23) 1441رجب 

عالن عهنا" جراءات االإ  .الطوارئ الصحية واإ

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

 :، رئيس اجللسةعبد القادر سالمة ر الس يدالستشا

 بسم هللا الرمحن الرحمي 

 م عىل موالان رسول هللا.والسال والصالة

 .أ علن عن افتتاح اجللسة التشيعية

 الس يدين الوزيرين،

 الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،

والتصويت عىل مشوع قانون  اجللسة لدلراسة خيصص اجمللس هذه

الصادر يف  2.20.292 رمق قانونبلصادقة عىل مرسوم يقيض اب 23.20رمق 

حاكم خاصة حباةل الطوارئ الصحية ق بسن أ  لتعال  ،2020مارس  23

ج عالن عهنا، احملال واإ  من طرف جملس النواب. علينا طبعاراءات االإ

بني أ يدينا، أ ود أ ن  انون اذليمشوع القوقبل الشوع يف مناقشة 

مسمك مجيعا،  ،أ تقدم دلاخلية من رئيس وأ عضاء جلنة ا شكر للكزيل ال جبابإ

السادة رؤساء الفرق ولاكفة  ،ساس يةال   والبنيات وامجلاعات الرتابية

مجيعا  هاو ابجمللس، وللس يد وزير ادلاخلية عىل اجملهودات اليت بذل واجملموعة

لنا لهذه شوع القانون السجل يف جدول أ عاميف سبيل ادلراسة العمقة ل 

لقانون اذلي هو الآن يف ظل الوضعية اخلاصة اليت ا اهذ ،عابط ، اجللسة

 .تعيشها بالدان

 الشوع، أ عطي اللكمة لل مني لتالوة ما ذق ودراسة هاالتطر بل ق و 

 .عىل اجمللس تد من مراسالج

 تفضل.ال مني، الس يد 

 لس:أ مني اجملتويزي، أ محد الستشار الس يد 

  .ما اكينش

 :اجللسةالس يد رئيس 

 ؟شدكعنا م ؟اكينشا م

 شكرا.

 .الس يد وزير ادلاخلية، لمك اللكمة لتقدمي الشوع

 تفضل.

 الس يد الوزير، كل احلق وكل اللكمة اليل فني مت وال هنا. ،يتياليل بغ 

 الس يد عبد الوايف لفتيت، وزير ادلاخلية:

 الس يد الرئيس احملرتم،

 ادة الستشارون احملرتمون،ت والسالس يدا

القايض  23.20قانون رمق م، مشوع الليو مك اأ ماميشفين أ ن أ عرض 

التعلق بسن أ حاكم خاصة  2.20.292رمق ابلصادقة عىل الرسوم بقانون 

جراءا حباةل الطوارئ الصحية صداره معال  ،عالن عهنات االإ واإ واذلي مت اإ

الرسوم بقانون   تقيض بعرضمن ادلس تور، واليت "81الفصل "بأ حاكم 

 دقة عليه. ر للمصاجملسمك الوق عىل الذكور

مارس  23) 1441 رجب 28للتذكري، فقد أ صدرت احلكومة بتارخي 

ة ، مرسوما بقانون يتعلق بسن أ حاكم خاصة حباةل الطوارئ الصحي(2020

ان العنيتان جراءات االإعالن عهنا، وذكل بعد أ ن وافقت عليه اللجنتواإ 

س مار  23 وجملس الستشارين ابالإجامع، بتارخي مر يف جملس النوابابل  

، وقد مت بناء 2020مارس  24 دة الرمسية بتارخي، مث نشه ابجلري2020

عالن حاةل الطوارئ الصحية  عليه ىلاإ ية  غامبجموع أ رجاء الرتاب الوطين اإ

ىل غاية  مدة ومت متديد ،2020 أ بريل 20  20رساين مفعولها بعد ذكل اإ

تخذة محلاية بري ال لقبل، نظرا لا اقتضته الظرفية لضامن جناعة التدااي ام

 ."19-كوفيد"جاحئة  انتشارحياة ال شخاص وسالمهتم واحلد من 

جراءات واالإ حرتام امجليع للتدابري أ عيد التأ كيد عىل رضورة ا وابلناس بة،

طار ال الصحية، قصد ضامن سالمة الواطنات  طوارئالعمتدة يف اإ

 .جراء هذه اجلاحئة ال سوأ  لواطنني وجتنيب بالدان وا

لصاحب  ةيه خري وطننا حتت القيادة الرش يدمجيعا لا ف  ا هللاوفقن

نه مسيع ادلعاء. ،اجلالةل الكل محمد السادس، نرصه هللا وأ يده  اإ

 شكرا.

 سة:اجلل الس يد رئيس 

 شكرا الس يد الوزير.

 ..مقرر اللجنة ،التقرير موزع عليمك؟ وال

ذن  زع عليمك مجيعا.مو  اإ

قشة، الفرق واجملموعة اليل ة للمناغادي ندوزو للمناقشة، ابلنس ب ،الآن

 هل ذكل، اليل بغا يتفضل اللكمة هل ذكل. ،التقرير دايلوبغا يقدم 

 .يق ال صاةل والعارصةاللكمة لفر  ،غادي نبدا

  ؟هناجتي  ،هالاي

 دير التعقمي.

 :محمد مكنيف الستشار الس يد

 .ميلرمحن الرحبسم هللا ا
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 والصالة والسالم عىل أ رشف الرسلني.

 م،ئيس احملرت د الر س يال 

 الس يدان الوزيران احملرتمان،

 ن،ون احملرتموالس يدات والسادة الستشار 

نه  والرسور أ ن جنمتع مرة اثنية لناقشة هذا  الاعزتازن دواعي لاإ

حلكومة تفرض عىل ا اليت س توريةادلقتضيات ال وع، انسجاما مع الش 

ت  طار مرسوم  ع يفجامالإ ابدقنا عليه ايان به داخل هذه ادلورة، بعدما صاالإ اإ

بقانون، حيث تفاعل الغاربة ابرتياح كبري مع مبادرة جالةل الكل، منوها 

نة خل جل لك مكوانت جملس نا الوقر داابجلو االإجيايب اذلي عربت عنه 

هجود  عىل تبخيس ادأ بو بوع الايض، اس تثناء بعض اذلين ال س   ادلاخلية

ق ال حزاب طن فو ى الو بقادلوةل همام اكنت فعاةل وانجعة، وحيث ي 

نعيش  ، ل نناالاختالفاتوال ميكن القايضة به همام اكن جحم  والنقاابت،

ظروفا عيش حلظة تعبئة واخنراط جامعي لرحب هذه العركة، خصوصا وأ ننا ن 

احئة وأ علنا حاةل بقنا اجلحيث است ، اكفة العامل بأ رسهدول اس تثنائية مبعية 

ت فيه بالدان عىل صحر  حلرايت،حلقوق االطوارئ الصحية يف احرتام اتم 

اكرثة اليت وقعت فهيا كربايت الوجتنب  حامية حصة الواطنات والواطنني

 بعدما ترددت كبري ادلول يف العامل، واليت أ صبحت تعيش عىل وقع ارتباك

 .كثريا يف تطبيق حاةل الطوارئ الصحية

 الس يد وزير ادلاخلية احملرتم،

ةل الكل محمد السادس، شكر جلالجندد ال  أ نيف هذا االإطار، البد 

جراءات حفظه هللا اليت أ علن علهيا عندما أ غلق  الاستباقية، عىل لك االإ

جيا عىل اليدان،  حققهتا بالدانبية البالد جوا وحبرا وبرا، واليت اكن لها نتاجئ اإ

التحمك يف اجلاحئة، يف وقت تهنار فيه أ ورواب  ،دوهلل امحل ،حيث اس تطعنا

وتستسمل لقدرها، مما جيعلنا نفتخر حبنكة  حدة ال مريكية،ت التوالوالاي

نسان اذلي فضل حياة الغاربة عىل  الشهم، الواطن، وتبرص ملكنا االإ

خشصيا ويواكب تطورات  يشف أ صبح ،، بل أ كرث من ذكلالاقتصاد

 ايجامتع ا ،علاميت لواهجة تداعيات اجلاحئةت تلو التالوضعية ويصدر التعلامي

حداث صندوق خاص واذلي اكن أ ول بع، دايصاقتاو  ىل اإ دما سارع اإ

 السامهني فيه.

جالل فتحية كبار اإ ، للك السامهني الغاربة من لك ال طياف والشاحئ واإ

جاللوحتية  كبا اإ جناح الرحةل اللك رواإ  وحمارصة لغاربة اذلين سامهوا يف اإ

 . احئةاجل

 الس يد وزير ادلاخلية،

يف هذه الرحةل  د أ ن دورمك حموريأ ن نؤك نؤكد لمك، البدالبد أ ن 

يف ، ويه مناس بة ليك هننئمك عىل العمل البطويل اذلي تقومون به العصيبة

ذن هللا ،هذه العركة أ كرث قوة  تعاىل، واليت س نخرج مهنا منترصين ابإ

لعامل بأ رسه، بأ ننا شعب متحرض وصالبة، حيث أ عطينا فهيا الثال ل

، بعدما دبر الرحةل بذاكء لصاعدةادلول ايكون مضن  أ ن ومنضبط يس تحق

ماكنياتنا اذلاتيةوسسات ادلوةل جامعي ومبسامهة اكفة مؤ  احملدودة،  ابإ

نتاج الكاممات وأ هجزة التنف اس تطعنا من خاللها يف وقت  ةطناعيص الاس اإ

فامي بيننا، معربين لمك  االإنساين لتضامنحيث جسلنا لوحة فريدة من اقيايس، 

جعابنا ابلر  ية ومع دارة الرتاب االإ نية العالية اليت تش تغل هبا الوط  حوعن اإ

 خمتلف ال هجزة ال منية التابعة لمك الس يد الوزير، خصوصا وأ ن أ طرمك

ىل جانب ال طقم  ،يتواجدون اليوم  يف الواهجة. ،ية الدنية والعسكريةالصح اإ

لك التحية والتقدير، هذا التقدير موصول ، يد الوزيرفلمك وهلم الس  

دنية، طالبا ل ونساء ادلرك الليك، القوات الساعدة، الوقاية ال رجاىلاإ أ يضا 

 من أ جورمه. قتطاعالاهتم، ال أ  وماكف وحتسني أ وضاعهم الادية منمك حاميهتم

 ية احملرتم،اخل الس يد وزير ادل

أ لف  300مليون و 4د أ ن خفورون اليوم بأ دائمك، خاصة عندما جن

 الاقتصادعدما اكنوا يش تغلون يف رش، بابمغريب ومغربية اس تفادوا من دمع م 

ىل غري الهيلك، ضافة اإ ، توقفت يف القطاع اخلاص أ لف مس تخدم 800 اإ

لنس بة ر اباحلجر الصحي، حيث اكن هاذ ال م بفرض العملمقاوالهتم عن 

لينا حلام رادة جال اإ ةل الكل ومواكبة وزارتمك لهذا حتقق وهلل امحلد، بفعل اإ

والالية ومؤسسات الضامن  ارة ادلاخليةعوان وزال مر، فتحية للك أ طر وأ  

 ، عىل التعبئة من أ جل الفقراء والساكني واحملتاجني يف بدلان.الاجامتعي

ىل الس يد الوزير، أ نمك جنحمت ،أ ؤكد لمك ،ذلكل حلة يف مصا حد كبري اإ

ىل حضن امجلاهري ال  اترخيية بني الشعب والسلطة، شعبية، حيث رجعمت اإ

امئا لبطش السلطة ويبخسون هجود يروجون د مع منزام فندمت من خاللها

  هبا. الاسرتزاقعىل  دأ بواادلوةل، حيث حتت طائةل القاربة احلقوقية اليت 

 الس يد وزير ادلاخلية احملرتم،

بدهيته،  بقرية جالةل الكل ورسعةالرحةل بفعل ع  تدبري نا يفلقد جنح 

كري علينا التف صبحذا أ  ، لهوحيث أ صبحنا وهلل امحلد متحمكني يف الوضعية

يف الطريقة الناجعة للخروج من احلجر الصحي، خصوصا وأ ن من اليوم 

صعبة يف العامل وليس يف بدلان حفسب، ذلكل  الاقتصاديةالوضعية 

قالع كبرية ل وابتس تعرتضون صع   .جديد اقتصاديلك اإ

وحندد ال ولوايت ونساعد القطاعات الترضرة  رثنهتيأ  أ كجيب أ ن  ،ذلكل

 ذه اجلاحئة.رث من هأ ك

ننا زماليئ الستشارين احملرتمني، وأ خريا، الس يد الوزير، يف فريق  اإ

جياب عىل هاذ  ال صاةل والعارصة، داخل هذا اجمللس الوقر، س نصوت ابإ

ىل تبين تمع تصويتنا السابق واذلي ي  سجامان اع، الشو العارضة وق اإ

جيايب، ه ناءة، الهادفةالب  ىل تمثني لك ما هو اإ ىل ادفني باإ يف  الاخنراطذكل اإ

ن امجلاعية ملحمة كوروان، واليت رحبها الغاربة بفضل تعبئهتم ، رمغ ذكل فاإ

 الغاربة.دلى كرست قمي التضامن والتاكفل  الاجامتعياجلاحئة عىل الس توى 

قاوةل الوطنية وجعلهتا د الن مصو ، عززت مالاقتصاديوعىل الس توى 

 تبدع احللول.

كسجني يف و ارتفاع نس بة ال  ، فالعامل بأ رسه لس ى البييئأ ما عىل الس تو 
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عىل جودة  اليت أ ثرت بشلك كبري نس بة الغازات السامةالهواء وتقلصت 

ننا ثقب ال وزون، ذلكل  سدادء يؤكدون عىل ان الناخ، مما جعل العلام فاإ

ن شاء هللا.نبعث بعد زوال جاحئة كوروانننتظر عالا جديدا س ي   ، اإ

 هللا تعاىل وبراكته.ورمحة  والسالم عليمك

 الس يد رئيس اجللسة:

 الستشار.شكرا الس يد 

 .للوحدة والتعادلية الاس تقاليلاللكمة للفريق 

 اليس حسن تفضل.

 شكرا.

 :سليغوة سناحل الس يد شار الست 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

 الستشارين،والسادة الس يدات 

وحدة والتعادلية مبجلس اليل لليشفين أ ن أ تدخل ابمس الفريق الاس تق

يقيض ابلصادقة عىل  23.20مشوع القانون رمق " الستشارين لناقشة

حباةل الطوارئ  خاصةالتعلق بسن أ حاكم  2.20.292الرسوم بقانون رمق 

جراءات االإعالن عهنا ليت مير لرحةل والظروف ا، قانون تطلبته ا"الصحية واإ

 ،"19-وروان الس تجد "كوفيدفريوس كوالعامل بسب جاحئة  مهنا الغرب

اره وحامية الواطنني والملكة الشيفة، وهنا البد أ ن سعيا للحد من انتش

احب اجلالةل الكل محمد ها صننوه ونش يد ابلقرارات الشجاعة اليت اختذ

ة الواطنني حلرص تفيش هذا السادس نرصه هللا وأ يده للحفاظ عىل حص

جراءات واا اىل ايث اكن الغرب س باقالوابء، ح  لتدابري ختاذ مجةل من االإ

قتصادية والاجامتعية اكن لها الوقع االإجيايب لعدم انتشار الصحية والا

طنات والواطنني الغاربة أ مسى لواوتفيش هذا الفريوس، حيث اكنت حياة ا

 هذه البادرات لك الثناء والتقدير من من أ ي قرار اقتصادي، حيث لقيت

 .عبنا ووطننافتخر مبلكنا وش علنا ن وهذا جي  ،دول عديدة

كام ال يفوتنا أ ن نمثن البادرة اللكية الإحداث صندوق خاص بتدبري 

حيث  ،سامهة فيهللم  روان واخنراط الغاربة بشلك طوعيو جاحئة فريوس ك

حي اجامتعيا واقتصاداي، س يلعب دورا همام يف ختفيف تداعيات احلجر الص

هجود القطاع الصحي  بتظافرلقايض ا كام نعترب ال مر الولوي السايم

ىل جانب القطاع الصحي الدين يف التعاطي مع هذا الوابء قرارا الع  سكري اإ

حبامية حصة  ،هللاحفظه  ،يعكس تبرص وحمكة جالةل الكل واهامتمه

ريب تتعبأ  وتتضامن الواطنني، وهذا ما جعل لك أ طياف الشعب الغ

 .حئةاوتتعاون بشلك عفوي للوقوف ضد هذه اجل

بعمل القطاعات الوزارية يف لك من  ا نغتمن هذه الناس بة للتنويهننواإ 

وزارة ادلاخلية والصحة والتعلمي عىل العمل اجلبار اذلي يقومون به يف 

مية، لضامن السري العادي لنايح احلياة يف ظل التنفيذ ل ماالصفوف ا

 لطةسصارم لقانون الطوارئ الصحية، وعىل رأ سهم رجال وأ عوان ال ال

، والقوات السلحة اللكية، والقوات دلرك الليك، وال من الوطينال اورج

خالص ونكران  ،الساعدة والوقاية الدنية وال طقم الطبية بلك تفان واإ

 .اتاذل

 حملرتم،لوزير اايد الس  

ا س بق لنا أ ن ساءلنا احلكومة ال تفوتين هذه الناس بة دون أ ن أ ذكر مب

خراج ق تأ خر منبصدده   امج ادلمعداف الس تفيدين من بر ون اس هتانيف اإ

حداث الواكةل الوطنية للسجل الاجامتعي وذكل تفعيال  ،الاجامتعي واإ

الل سؤال شفوي من خللتعلاميت اللكية السامية يف هذا الباب، وذكل 

 . 2019أ كتوبر  29اكن يل رشف طرحه خالل جلسة 

ىل وضع هذا الشوع  ات قنو  يفحصيح أ ن احلكومة ابدرت مشكورة اإ

ال أ ن هذه السطرة مع  ،صادقةال مما يفرض اليوم أ ن  ،ال سف مل تكمتل بعداإ

خراجه.   هذا الشوع أ صبح ذو ملحاحية أ كرب يف التعجيل ابإ

ن هذه الرحةل م د صعبة وقد تطول، مما رخي الغرب العارص جن اتاإ

ىل   تمن القطاعات والقاوال تطور ال زمة خاصة مع توقف مجموعةس يؤدي اإ

ل الاستبايق للبحث عن لعممل، وهذا ما يتطلب من احلكومة اعن الع

حلول جريئة للحفاظ عىل وثرية سري الاقتصاد الوطين وللحد من تأ ثري هذه 

غالق مجموعة من القاوالت  س توىاجلاحئة عليه وعىل م  منوه، حبمك اإ

 .قفها عن العملوالؤسسات وتو 

ىل جانب ال واكبهتا وتوفري والت ومقاكام تتطلب الظرفية الوقوف اإ

سب فائدة مناس بة ال ترهق اجلانب الايل لهذه المتويل والقروض بن 

ها نفس  ليك ال جتد الشاكت ،وال مه تأ دية احلكومة ما بذمهتا لها ،القاوالت

 .فالسأ مام االإ 

ن ظهور بعض البؤر ال وابئية لل سف، سامه فهيا ومن هجة أ خرى فاإ

صادية لتعلاميت ت الاقتالؤسساعض بعض الواطنني وب عدم امتثال

التعلق بش باكت  22.20قانون رمق السلطات، ونسجل أ ن مشوع 

االإجامع الوطين وراء جالةل الكل محمد  عىل التواصل الاجامتعي شوش

 السادس لواهجة التحدايت الناجتة عن كوروان.

ننا  فنا اذلي اكن واحضا يف رفضه شالك نشدد عىل موق لهذا، فاإ

ىل تأ جيل مناقش ته ن احلكومةرين أ  قدم ،ومضموان ىل  ،اضطرت اإ وندعوها اإ

ذا اكنت مرصة عىل التشبث به، خصو  ،فتح نقاش معويم حوهل ن صا أ  اإ

من خالل تفاعل الواطنني مع اس تخالص ادلروس  عىل القدرةللحكومة 

غاربة عىل ضبط النفس والرتكزي عىل هذا القانون، حيث يظهر حرص ال

آمرمواهجة من  رج الوطن، ومن يرغب يف زعزعة خا، الدانبد ض يتأ

 ذههبالوطين اس تقرار بالدان، مفن غري القبول التفريط يف هذا االإجامع 

 .ساتر امال

ن  لتفادي وقوع اكرثة، ال  املحطلب الرفع التدرجيي للحجر الصحي ماإ

صارمة للك القطاعات ارمة، مع مراقبة وبشوط حمددة وص ،قدر هللا
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 واطنني.ظاظ الاكتوخاصة اليت تعرف 

ويتطلب ذكل من احلكومة مناقشة لك قطاع اقتصادي عىل حدة 

رشاك لك التدخلني للعودة تدرجييا للحاةل  طبيعية. ال واإ

مشوع القانون "صويتنا ابالإجياب عىل ويف اخلتام، نعرب عن دمعنا وت

التعلق  2.20.292ادقة عىل الرسوم بقانون رمق يقيض ابلص 23.20رمق 

ىل التجاوب "طوارئ الصحيةاةل الخاصة حب حاكمبسن أ   ، داعني احلكومة اإ

يادة الرش يدة الق  االإجيايب مع مقرتحاتنا، لنعيش يف الغرب اذلي نريده، حتت

 د السادس نرصه هللا وأ يده.لوالان جالةل الكل محم

 ىل وبراكته.والسالم عليمك ورمحة هللا تعا

 الس يد رئيس اجللسة:

 رتم.ر احملشكرا الس يد الستشا

 لكمة الآن لفريق العداةل والتمنية.لا

 تفضل الس يد الرئيس.

 :نبيل ش يخي الستشار الس يد

 .شكرا الس يد الرئيس

 ر،لوزيالس يد ا

فرصة لناقشة خمتلف مضامينه يف الفرتة قانون اكنت لنا هذا شوع م 

اكن مرسوما بقانون، وتفاداي للتكرار نسلممك نص ما بني ادلورتني لا 

 لتنا.مداخ 

 جللسة:رئيس االس يد 

 شكرا عىل الاختصار.

 اللكمة الآن للفريق احلريك.

 :أ محد شد الستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

حمطات لناقشة هذا القانون لنا عدة حظة، حيث اكنت لالنفس ا فعال

ذن مجموعة دايل ال فاكر، وأ بدينا مجموعة دايل الالحظات و  احنا س نصوت اإ

 خةل. الداملف نسوسو  ،ابالإجياب

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الستشار احملرتم.

 اللكمة الآن لفريق التجمع الوطين لل حرار.

 .بدورك كذكل تسمل الداخةل

 ؟ ..ش تقراها والاو 

 فضل.تاياله  ؟تقراها ..تسمل

 :دعيأ  حلسن  الستشار الس يد

 يد الرئيس.الس   شكرا

 الس يد الوزير احملرتم،

 ون احملرتمون،لستشار سادة االس يدات وال 

أ تشف اليوم بأ ن أ تدخل ابمس فريق التجمع الوطين لل حرار لناقشة 

يتعلق بسن أ حاكم خاصة حباةل الطوارئ  23.20مشوع هذا القانون 

ة العامة، حيث س بق لنا أ ن ، مرة أ خرى داخل اجللسالدانالصحية بب

، منوها يف بقانون مرسوم اصةل بني ادلورتني بصيغةصادقنا عليه يف الفرتة الف

جنة احملرتمني اذلين صادقوا عليه ابل غلبية، ويه هذا االإطار بعمل أ عضاء الل 

دار  رتابية ة المناس بة ننوه فهيا ابلعمل اجلبار اذلي يقوم به رجال ونساء االإ

ة ولك الساعدة والوقاية الدني طين وادلرك الليك والقواتورجال ال من الو 

مواهجني اجلاحئة،   الصفوف ال ماميةاجدون يفتو ين ي اذل ،أ عوان السلطة

 ، وهو ما اراتح هل الواطنات والواطننيليل هنارحاميتنا وساهرين عىل 

رافضني لك أ ساليب كن، والتسا ضانوصفقوا هل يف مشاهد مثرية من الاحت

، ويه اليت ها خمتلف القوات العموميةيس والتضليل اليت تتعرض ل التبخ

الس يد وزير  ،راحتنا وأ مننا، شاكرين لمكين عىل ، ساهر تواجه اجلاحئة

 سهرمك عىل تطبيق هذا القانون يف هذه الفرتة. ،ادلاخلية

 الس يد الوزير احملرتم،

 ،طاع، سامه لك واحد مبا اس توايءيف خضم هذه اجلاحئة ظهر الغاربة أ ق

عية، اعياهتا الاقتصادية والاجامتمواهجة اجلاحئة وتد شلكوا ملحمة كربى يف

حداث "جلنة اليقظة  ،ه هللاحفظالةل الكل سارع ج حيث حبسه التبرص ابإ

ىل مساعدة  400الاقتصادية" اليت سنت أ كرث من  جراء، وسارعت اإ اإ

اص ومس تخدمني يف القطاع اخلراء أ ج من الفقراء واحملتاجني ومن ترضروا

ين ن الفقراء والس تخدمني اذلأ لف م 300مليون و 5يل وغري الهيلك، حوا

نتاج، حيث تسلموا مبالغهم الال مقاوال توقفت  ية بلك انتظام.هتم عن االإ

ال أ ن  جراء العجزة واذلي جعلنا نفتخر ببالدان، اإ ذا كنا ننوه هبذا االإ واإ

نني الفقراء يف كل أ ن مجموعة من الواط ه، ذهناك بعض الصعوابت اعرتضت

 ذه التعويضات.القروي مل يتوصلوا هب العامل

جناز السجل الان هذه اتفيدوا مأ متىن أ ن تس   جامتعي لتجربة أ ثناء اإ

الوحد، كام جيب أ ن نش تغل عىل توفري الش بابيك ال وتوماتيكية للجامعات 

حام يف مثل هذه زدالقروية النائية، خصوصا التنقةل مهنا، لتفادي الا

 احلاالت الاس تثنائية.

 حملرتم،لوزير االس يد ا

سن أ حاكم حاةل ه وعىل تقومون بهننئمك مرة أ خرى عىل العمل اذلي 

لاكنت أ هجزتمك تدار كبري، ولوال يقظة الطوارئ الصحية اليت دبرمتوها ابق 

 .الاكرثة تكون

آلية توزيع ادلمع، أ نمت كوزارة ادلاخلية، دو  حموري يف رمك أ ما خبصوص أ

مئا حىت ال يمت داهذه العملية  هذه العملية، طالبني منمك السهر عىل

توجه لن يس تحقه، وحرام أ ن ي رص أ ن مع احل ب علهيا،تس ييسها أ و الركو 

ال ولوية اليوم فمتيش للفئات الغنية أ و القاوةل اليت مل تترضر من اجلاحئة، 
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ذن صنافها، كشاكت لك أ  للصحة والتعلمي وللس ياحة وللشاكت الس ياحية ب اإ

ذكل جليا يف اجلهات  اء الس يارات، وقد ظهرالنقل الس يايح، رشاكت كر 

 الس يايح واذلي يعد متنفسها الوحيد. القطاع ش تغل عىلاليت ت 

ننا الس يد الوزير قلقون عىل أ وضاع  خبصوص امجلاعات الرتابية، فاإ

ا ف فهيامجلاعات الرتابية الفقرية يف ظل ال وضاع الس تجدة اليت س تعر 

 القمية ا، خصوصا الرضيبة عىلمداخيل ادلوةل من الرضائب تراجعا كبري 

الزيد من ادلمع واليت يه يف حاجة عطاءها س منمك اإ الضافة، حيث نلمت

لي ه بعد الصاريف االإضافية اليت فرضت علهيا يف هذه اجلاحئة من ماسة اإ

ىل ا ل س تكامهجة، وضعف مواردها من هجة أ خرى، خاصة وأ هنا حمتاجة اإ

جناز مشاريع القرب اليت بدأ هتا.  اإ

لطرح  ة فرصة لنا، الس يد الوزير،ا، اكنت هذه الناس بري أ خو 

كل مساعدتنا عىل اليت تصادفنا يف هذه الرحةل، الغرض من ذ شاكالتاالإ 

جياد احللول.  اإ

ننا يف فريق التجمع الوطين لل حرار  أ ما خبصوص هذا الشوع، فاإ

مع مواقفنا السابقة، شاكرا لمك، الس يد اما س نصوت عليه ابالإجياب، انسج

ية تسجل ى اترخي ليت ستبقةل لواهجة هذا الوابء، واالوزير، تعبئتمك الشام

ت القيادة الرش يدة لوالان أ مري الؤمنني لمك مبداد من الفخر والاعزتاز، حت

 صاحب اجلالةل الكل محمد السادس حفظه هللا.

 والسالم عليمك.

 :الس يد رئيس اجللسة

 .راشك

 اللكمة للفريق الاشرتايك.

 :عبد امحليد فاحتي الس يد الستشار

 . مكتوبةسنسمل الداخةل

 لسة:جل رئيس االس يد 

 وقت.لل ارحب، شكرا شكرا

 اللكمة الآن لفريق الاحتاد العام لقاوالت الغرب.

 ، تفضل.تفضل

 :عبد امحليد الصويري الستشار الس يد

 الس يد رئيس اجللسة احملرتم،

 الس يد وزير ادلاخلية احملرتم، 

 احملرتمون، دة الستشارونالس يدات والسا

الاحتاد العام  ابمس فريقيل،  يبيط  رتم،الس يد رئيس اجللسة احمل

ثر ادلراسة والتصويت عىل  مشوع قانون رمق "لقاوالت الغرب، عىل اإ

 28الصادر يف  2.20.292يقيض ابلصادقة عىل الرسوم بقانون رمق  23.20

صة حباةل خا اكمن أ ح( يتعلق بس2020مارس  23) 1441من رجب 

جراءات االإعال مضن اختصاص خل ي يداذل "،ان عهنالطوارئ الصحية واإ

جلنة ادلاخلية وامجلاعات الرتابية والبنيات ال ساس ية، أ ن أ نوه ابل جواء 

االإجيابية اليت سادت خالل هذه اجللسة العامة التشيعية، وابالخنراط 

الها حضورا فعليا أ شغ اذلين حرضوا ينالفاعل للك الستشارات والستشار 

 بعد.ن ع وماداي، أ و عرب تقنية التصويت

الس يد الوزير احملرتم، هبذه الناس بة، ابلشكر اجلزيل  دم لمك،كام أ تق

عىل عرضمك القمي والشامل، خاصة أ مام اللجنة الربلانية اخملتصة، بشلك 

مشوع قانون رمق "سيسامه يف تيسري مسطرة ادلراسة والتصويت عىل 

 28ر يف ادلصا 2.20.292الرسوم بقانون رمق  يقيض ابلصادقة عىل 23.20

( يتعلق بسن أ حاكم خاصة حباةل 2020مارس  23) 1441جب من ر 

جراءات االإعالن عهنا ، عىل مس توى اجللسة العامة "الطوارئ الصحية واإ

لادة " من ادلس تور ومقتضيات ا81التشيعية، تطبيقا ل حاكم "الفصل 

 من النظام ادلاخيل جمللس الستشارين.  254

 الس يد الرئيس احملرتم،

قيد ادلراسة والتصويت أ مام اجللسة  23.20رمق قانون  مشوع يتيأ  

العامة التشيعية، يف س ياق دويل ووطين خاص ودقيق بسبب التداعيات 

" 19-السلبية وغري التوقعة اليت ترتبت عن انتشار فريوس كوروان "كوفيد

 ةعىل الاقتصاد العالي وعىل أ غلبية القطاعات الاقتصادية والالية للمنظوم

 . ةالوطني

طار التدابري الوقائية الاس تعجالية  درجوين مشوع هذا القانون يف اإ

من  "21الفصل "الالزمة اليت تفرض عىل السلطات العمومية، وفقا ل حاكم 

طار صيانة ادلس تور، ضامن سالمة الساكن وسالمة الرتاب الوطين  يف اإ

 احلقوق واحلرايت الكفوةل للمواطنني. 

ىل وضع  طار الاكام هيدف اإ  الختاذ التدابري النامجة عن الالمئانوين قالإ

حاةل الطوارئ الصحية مبجموع الرتاب الوطين عند الاقتضاء، لكام اكنت 

حياة ال شخاص وسالمهتم همددة من جراء انتشار أ مراض معدية أ و 

ضت الرضورة اختاذ تدابري اس تعجالية محلايهتم من هذه وابئية، واقت

داتنظميي ومقررات ال مراض، مبوجب مراس مي رية، أ و بواسطة مناشري ة واإ

وبالغات، من أ جل التدخل الفوري والعاجل للحيلوةل دون تفامق احلاةل 

الوابئية للمرض، وتعبئة مجيع الوسائل التاحة محلاية حياة ال شخاص وضامن 

 مع ترتيب العقوابت اجلنائية الالمئة يف حق اخملالفني. سالمهتم،

 رتم،الس يد الرئيس احمل

نمثن أ حاكم  فريق الاحتاد العام لقاوالت الغرب ننا يفا، فاإ ري وأ خ

قيد ادلراسة والتصويت عىل مس توى اجللسة  23.20مشوع القانون رمق 

آملني من امجليع، التضامن والتعبئة والا خنراط والالزتام التشيعية العامة، أ

آاثر "كوفيد تدرجيية "، يف أ فق السامح بعودة 19-لواهجة تداعيات أ

اعية والتجارية، تفاداًي خلسائر أ كرب عىل الس توى ت الصنلقطاعال

الاقتصادي، بشلك يراعي خصوصيات لك هجة عىل مس توى الوضعية 
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هنية، الوابئية، من خالل قواعد جديدة محلاية السالمة داخل ال وساط ال 

رشاكه ومتكينه ابلاكمل للتكيف مع "العيار اجلديد" للحياة  وتثقيف اجملمتع واإ

 .فع القيود الناش ئة عن احلجر الصحيبعد ر  ليوميةا

وأ خريا، وانسجاما مع موقف فريقنا داخل اللجنة الربلانية اخملتصة 

يقيض ابلصادقة عىل الرسوم بقانون  23.20مشوع قانون رمق "خبصوص 

( 2020مارس  23) 1441من رجب  28الصادر يف  2.20.292رمق 

جراءات االإعالن عهنارئ الصحية اةل الطوايتعلق بسن أ حاكم خاصة حب ، "واإ

ننا نصوت عىل مشوع هذا القانون ابالإجياب.  فاإ

صغائمك  .وشكرا عىل حسن اإ

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الستشار.

 اللكمة لفريق الاحتاد الغريب للشغل.

آمال العمري:  الستشارة الس يدة أ

 الس يد الوزير،

ا عىل وجه ومة، طبعت به احلكالرسوم بقانون جامشوع هاذ 

الاس تعجال، ما بني ادلورتني ل ن ادلس تور كيخول لهيا هذا، وأ ظن أ نه 

نوقش مبا فيه الكفاية وابس تفاضة يف اللجنة اخملصصة، والآن ما هذه اجللسة 

ال تأ كيد للتصويت اليل   صوتنا عليه داخل اللجنة.اإ

شادة مبا تقوم بهأ ريد فقط أ ن أ غتمن هذه الفرص  العموميةالسلطات  ة لالإ

 من أ جل حامية الشعب الغريب.

 الداخةل مكتوبة. لمك شكرا، وس نعطيو 

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا، تفضيل.

 اللكمة الآن للفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي.

 شكرا.

ما  ،عتقد غري موجودة، كذكل االإخوان غري النتس بنيالكونفدرالية، أ  

 اكينش.

 الناقشة.ن، انهتينا من الآ 

ذا رغب الس يد ذن الآن الوزير هل احلق يف ذكل بناء..  اإ ما بغاش، اإ

 غادي نبداو يف معلية التصويت.

.. نقطة عىل قبل أ ن نبدأ  معلية التصويت، بغيت غري نذكرمك بأ ن اجمللسو 

 نظام؟ 

 تفضل. الس يد الرئيس، اياله ينتفضل، وقفتي

 الستشار الس يد عبد السالم اللبار:

 الرئيس.د لس يا شكرا

ن غادي نديرو التصويت عاليل  البادرة الطيبة مشكور اجمللس عىل

ذن ال داعي ميكن خنترصو  ..بعد، ولكن اليوم راه احنا غنصوتو ابالإجامع، اإ

ع عىل الشوع هذا الوقت ونصوتو ابالإجامع، راه احنا غنصوتو ابالإجام

رة نسهلو ل ربو ابشلينا التجربة جن بقىي وغ اليل كنعرف احملمتل، وهذا 

وه ع هذا، نطلقو الوزير مييش حبالو، وغندوزأ خرى، أ ما هاذ الشو

 ابالإجامع ونبقاو بيناتنا كنمترنو.

 الس يد رئيس اجللسة:

 تفضل الس يد الرئيس.

 :بيل ش يخين  الستشار الس يد

 ئيس.شكرا الس يد الر 

، يف هو يف احلقيقة مع احرتايم للرأ ي دايل الس يد الرئيس اليس اللبار

لكرتوين عن بعد، وة الرؤساند ء لا انقش نا هاذ القضية دايل التصويت االإ

ية دس تورية، ل ن احنا اخذينا واحد العدد دايل التدابري انقش ناها من زاو 

أ عضاء الفرق،  الاحرتازية فامي يتعلق بتقليص العدد دايل احلضور دايل

 ،خشيص" دمو بواحد االإشاكل هو أ ن "التصويت هو حقطولكن هنا كنص

طوق ادلس تور "ال ميكن تفويضه"، وذلكل اعمتدان هاذ القضية دايل لن طبقا

ليك حنفظ  منضيو فهيا، كرتوين، وأ ان كنشوف منضيو فهياالتصويت االإل

 حقوق مجيع الستشارين.

 شكرا الس يد الرئيس.

 اجللسة:الس يد رئيس 

 شكرا.

ة أ وال احنا عندان غادي تكون اجللس ،، ل ن اكين االإخوانس بقتيين

آ االإخوان، احنا دران البالغ بأ ن التصويت غادي يكون  التصويت عن بعد، أ

اكين اليل  ،، اكين هناك عن بعد اليل غميتنععن بعد، هاذي النقطة ال وىل

س يد الرئيس احنا ، وابلتايل خليوان نمكلو، لو اكن ال "ضد"غادي يصوت 

  فالطريقة القدمية غري احلارضين.مشينا غري

 م اللبار:عبد السالالستشار الس يد 

 أ ان كنسحب أ س يدي.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

ذن قبل أ ن نبدأ  معلية   ، كيف قالمةءمال التصويت، اجمللس مىشاإ

" من ادلس تور 60الس يد الرئيس دايل العداةل، مع مقتضيات "الفصل 

ينص عىل أ ن "التصويت حق خشيص ال ميكن تفويضه"، وكذكل اذلي 

" اليل كتأ كد حبق 175صة "الادة اخيل وخامشينا طبقنا للنظام ادل

خشيص ولكن كتعطي واحد االإماكنية وهو أ نه االإنسان ميكن التصويت 

 يس تعمل الآةل االإلكرتونية، وهاذ اليش اليل الآن غادي نديرو.

التسمة ابلتعبئة امجلاعية و ا البالد علهيمتر للظروف الراهنة اليت نظرا و 
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من مكتب اجمللس عا لداوالت لك وتب ،لعنيللتصدي النتشار هذا الوابء ال

شوع القانون ل وندوة الرؤساء ذات الصةل، س نصوت عىل الادة الفريدة 

اليت  (sécurisée)عرب النصة االإلكرتونية الؤمنة  برمتهمشوع القانون و 

سواء من الس يدات والسادة احلارضين، وكذكل اليل خارج  ،أ عدت ذلكل

 .يف اجلنوب ويف وسط الغربالشامل و القاعة يف أ اكدير ويف

شا رة فقد سهر مكتب اجمللس وندوة الرؤساء وأ طر اجمللس عىل ولالإ

اختاذ الرتتيبات التقنية اليت تؤمن خشصية التصويت، مبعىن لك واحد غادي 

مرة لليصوت مرتني وابل سامء، وأ ن يكون  شيصوت وما عندوش احلق اب

 أ عضاء اجمللس.والسادة  قلت ليمك، من الس يداتواحدة، كيف ال

كام أ ريد أ ن أ ؤكد لمك أ ن هذه النصة االإلكرتونية يه للتصويت فقط 

 طبعا ل ن دزان الرحةل دايل الناقشة.

 الآن، أ رى االإخوان دايل الستشارين اكملني دايل جملس الستشارينو 

من أ اكدير، من الشق، من اجلنوب ومن الوسط،  ،ابعون هذه اجللسةتي 

 .و لكيشداب كنشوف

ادة ابش نبداو معلية التصويت، غادي ندخل أ دعو الس يدات والسو 

 فالتصويت وال أ ريد نقطة نظام.

ذن غادي تبدا معلية التصويت يف بعض دقائق سوف أ حددها عىل  اإ

 .نشوف اليل كيصوتوادي حسب اليل غ

ذ  لتصويت غادي تبدا.معلية ان اإ

  :الوافقون

  :العارضون

  :المتنعون

ذن، غادي لس يد ال مني ابش يعطينا  غادي يدخل وعند اانخذ لكيش اإ

 النتيجة عىل الادة الفريدة.

 ، لك واحد يصوت.االإخوان صوتو

 .دخليبدا هو  هاراه غادي يصيفط ليمك داب، 

 .راه بنيت يل هنا مصوت ..يسهللا يكرث خريك راه شفتك أ ان ال ،اياله

رمبا كيكون اجلهات و  ويت كيدخل من مجيع ال قالمي ومن مجيعزال التصام

شوية عندمه  (réseau)عندمه، مايش عندان،  (réseau)شوية دايل 

ال.  ضعيف ولكن غادي نصربو بعض دقائق ليس اإ

غادي نقدرو هاذ  ،كيدخلو شوية بشوية، التصويت ، مازالمازال

يل الخصنا جنحوها ل ن أ ول مرة  ،مجيعا جنحو هاذ العملية ىنالظروف ونمت

 الرابط ومايش يف ان اليل بعاد بزاف مايش يفين االإخو اكو نديروها، غادي 

ما عندمهش  (réseau)القرى ورمبا  الدن الكربى، اكينني ساكنني يف

 .كيصوتوبداو كيدخلو، او دبلكن احنا كنالحظو بأ نه بداو كيصوتو و مزاين، 

وهذا طبعا يتطلب واحد الوقت ليس  ،ل معلية التصويت مس مترةاماز 

 من الصرب.بكثري ولكن بنوع 

 .كيصوتو، أ ان كنشوف أ رقام حدااي كيدخلومازال االإخوان 

ذن غادي نوقفو معلية التصويت خوان ال  ،اإ تقنيني كنعطي التعلاميت لالإ

 .ابش يوقفو معلية التصويت ويعطيوان النتيجة يظهروها عىل النصة

ىلواحد  49اكين  راه تتعرفو أ حياان االإنسان كيصوت  ،دخلاليل الآن  اإ

يف ذيك اللحظة ويف ذيك ط يش حاجة وما تتوصلش رض تيصيفوال تهي

 .كيبقى دامئا شوية (message)ادلقيقة، ما تتوصلش الثانية، يف ذيك 

 يفهنا غادي تشوفو  ..النصة روان يفيديابش صايف ولكن أ ان داب يه 

  ، التليفزيون.أ نتوما تشوفوهن يل هنا ولكن خصمك وأ ان اب ..ونيالتلفز 

 ..كيبانو لك يشال سامء  ما كيبانوو أ ه

الناس اليل صوتو اكملني  .. كيبانالتلفزيون يفيل كيبان ليمك كيظهر 

 ، غري داب نعلن النتيجة.ابل سامء راه ابين ..ابل سامء

 شوف..الس يد ال مني، 

ال، ل ن رمبا يش واحد نتيقن اولكن بغين ،ال رقام عندان و متاما ليس اإ

الهرضة فق، رمبا غادي تكون وه أ نه واغادي يكون امتنع واحنا غادي حنس ب

 يف دقائق وال ثواين. ،، فلهذا أ ريد فقط أ ن نتأ كد من النتاجئبعدين

 :لسالس يد أ مني اجمل

ذن الشاشة  هاذ عىل حسب ما توصلت به عىل الس يد الرئيس، ،اإ

 فهناك:

 ؛49ون= قالواف

 ؛0ون= العارض

 . 0المتنعون= 

 ة:الس يد رئيس اجللس

ذن وا ، (49)الوافقون=  49الادة الفريدة ب فق اجمللس عىل هذه اإ

 ما اكينش الامتناع ،متناعالامع عدم ( 0)العارضون= ضد ال أ حد 

 .(0)المتنعون= 

 :الآن غادي نصوتو عىل الشوع برمته

احنا تنقولو نفس  ، عدداطبعا ..تصويتال غادي نفتحو  نفس اليشء

ذا بغيتو وغادي ن   دقائق. 3وال  2 عطيو واحدالعدد اإ

 .لية التصويت الآنتبدا مع دي اغ

الشاشة اليل عندي هنا اكين التصويت  راه احنا تنشوفو يفمازال 

ودقائق ل ن غادي  ،التلفزيون اليل حتت راه تيبان ليمك وعندمك كذكل يف

لكم، واكينني  700لكم و 600 وان اليل بعادو الظروف، اكين االإخنقدر 

 .الصحراء كيصوتو مناالإخوان اليل 

 ،مازال التصويت يرد علينا ،47 ..46 وصلت ،45وصالت الآن ل 

 .خنليو دقيقةغادي ، 47مازال 

 اليل برا،والناس دايل هاذ العملية كيصوتو الناس اليل داخل القاعة 

 حبال حبال.

ذن م 53، 52 ..50 وصلنا ل حىت داب وصلت  54ش.. وصلما ازال اإ
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 عندي.

ذن غادي نوقف معلية   ،معلية التصويت غادي توقفالتصويت، اإ

 ني يوقفو معلية التصويت.االإخوان التقني

 الآن اعطيوان النتيجة.

 :اجمللسالس يد أ مني 

 شكرا الس يد الرئيس.

ذن تو  ( 0جياب، صفر )برلاين صوت ابالإ  مستشار 54 ب صلتاإ

 ضد. (0صفر )و ممتنع، 

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

ذن هبذا يكون اجمللس  شفتوها:النتيجة  . طبعا.اإ

 ؛54الوافقون= 

 ؛0العارضون= 

 . 0المتنعون= 

ذن هب مشوع قانون رمق "يكون جملس الستشارين قد وافق عىل ذا اإ

 28الصادر يف  2.20.292قانون رمق بالرسوم يقيض ابلصادقة عىل  23.20

اةل بسن أ حاكم خاصة حب التعلق( 2020مارس  23) 1441من رجب 

جراءات االإعالن عهناالطوا  ."رئ الصحية واإ

وكذكل  ،لسجملال طر دايل امجيعا قبل رفع اجللسة بغيت نشكر ابمسمك 

 ندوة الرؤساء ومكتب اجمللس.

 اجمللس.أ شكر مجيع الس يدات والسادة أ عضاء و 

 يع.وشكرا للجم 

 شكرا الس يد الوزير.

 ة.رفعت اجللس

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

 ة مكتوبة لرئاسة اجللسة.لمست ال : الداخالاللحق

I .مداخةل فريق العداةل والتمنية: 

 الس يد الرئيس احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمون،

 الستشارون احملرتمون، الس يدات والسادة

ةل والتمنية مبجلس الستشارين يشفين أ ن أ تناول اللكمة ابمس فريق العدا

يقيض ابلصادقة عىل  23.20مشوع قانون رمق "قشة عامة لناابجللسة ال

مارس  23) 1441رجب  28الصادر يف  2.20.292الرسوم بقانون رمق 

جراءات 2020 ( يتعلق بسن أ حاكم خاصة حباةل الطوارئ الصحية واإ

يت تعيشها بالدان، يف ظل هذه الظروف الاس تثنائية ال "،ن عهنااالإعال

ن العنيتان يف جملس النواب وجملس ه اللجنتاوذكل بعد أ ن وافقت علي

 .2020مارس  23الستشارين ابالإجامع بتارخي 

هذا الشوع اذلي يعرض عىل الؤسسة التشيعية يف ظل ظروف 

بدلان العامل، فرضهتا جاحئة فريوس اس تثنائية وفارقة متر هبا بالدان كام ابيق 

القوية اليت در الرجة الس تجد، اليت اجتاحت البشية، فبق "19-دكوفي"

انة وطننا حتت القيادة الرش يدة لصاحب تس ببهتا بقدر ما أ كدت عىل م 

حيث جعلت من س بوقة، ال غري اجلالةل وتبرصه يف تدبري هذه ال زمة 

عن رسعة التفاعل البين عىل روح  نتالمنوذج الغريب مثاال يقتدى به، وأ اب

لتشيعية ومعوم الؤسسة اولية أ هجزة احلكومة والؤسسات العمومية و مسؤ 

الواطنني، وجتندمه لصد هذا اخلطر الصحي ادلامه، جنبا اىل جنب جنود 

من درك مليك وأ من وطين  ،الصف ال مايم من طوامق طبية وقوات لل من

 .مل ربوع الملكةباك ،وقوات مساعدة وسلطات حملية

التمنية مبجلس يف فريق العداةل و  ،يسعناال  ،وهبذه الناس بة

ال ،تشارينالس   أ ن حنيي عاليا الروح الوطنية والتفاين الهين اذلي أ ابنت اإ

زمة يف حماربة هذه ال   ،لك من موقعه ،عهنا هذه الفئات، ومعوم الواطنني

ات اجلريئة والفعاةل اليت الصحية العالية، دون أ ن يفوتنا كذكل تمثني اخلطو 

نا وضعا تجنيب وطن بالدان حتت القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل ل  اختذهتا

حصيا غامضا، بسبب تداعيات انتشار هذا الفريوس الس تجد واذلي مل 

ماكانت اقتصادية وحصية ولوجيستيكية متقدمة،  تسمل من تبعاته دول متكل اإ

ئ حصية متاكمل ومستند عىل حيث متكنت بالدان من تزنيل منوذج طوار 

ىل الالزتام ، مبنية عت القانونية والتشيعية والتنظميية الرتامكةالقوما

س بوقة من خالل مجموع ال غري والتجند للخروج من هذه الوضعية 

حداث  جراءات الاقتصادية والاجامتعية، سواء عرب اإ جلنة اليقظة "االإ

حداث "الصحية ، وختصيصه "كوروانصندوق تدبري جاحئة "، أ ومن خالل اإ

ئ الصحية ة خملتلف الفئات الترضرة من فرض حاةل الطوار الإعاانت مالي

جراءات احملمودة.  وتداعياهتا البارشة علهيا، وغريها من االإ

 الس يد الرئيس احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمون،

 الستشارون احملرتمون، الس يدات والسادة

ن مشوع القانون العروض أ مامنا اليوم، هو اس تكامل للمسطرة  اإ

يتعلق بسن  2.20.292 شيعية، اليت ابتدأ ت بعرض الرسوم بقانون رمقالت 

جراءات االإعالن عهنا، عىل جلنيت  أ حاكم خاصة حباةل الطوارئ الصحية واإ

منا يدل عىل  الربلان يف فرتة ما ن دل عىل يشء فاإ بني ادلورتني، وهذا اإ

جراءات التشي حرص مؤسس تينا التشيعية والتنفيذ عية ية عىل احرتام االإ

طار  لالزم بنيذات الصةل، مع ما يقتيض ذكل من التعاون ا السلطتني يف اإ

احرتام اختصاصات لك هجاز مبا يضمن اس تقاللية السلطتني عن بعضها 

 البعض.

ن مشوع القانون اذلي حنن بصدده يروم  حتقيق الغاايت التالية: اإ
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عطاء هامش أ كرب للحكومة يف ✓  تويخ النجاعة يف القضاء عىل هذه اإ

د من افية للحاجلاحئة من خالل اختاذ تدابري استباقية واستش 

 تداعياهتا الاجامتعية والاقتصادية؛

احلفاظ عىل قواعد السالمة والنظافِة واحرتام تعلاميت البقاء يف  ✓

 النازل.

وس ونتيجة للك هذه التدابري واجملهودات البذوةل لتدبري جاحئة فري 

جيابية  ماييل: كوروان الس تجد، نسجل بلك اإ

طين وادلرك ال من الو العمل التواصل لرجال ونساء السلطة و  ✓

فامي خيص السهر عىل احرتام تنفيذ  ،الليك والقوات الساعدة

 مقتضيات قانون الطوارئ؛

 ،مواصةل مساعدة الفئات الترضرة من حاةل الطوارئ الصحية ✓

آزر والتاكفل من أ جل رفع التحدايت الجتس يدا لقمي التضامن وا يت لتأ

 تواجه بالدان؛

الرأ ي العام مبس تجدات ة لتنوير تكثيف معليات التحسيس والتوعي ✓

 هذه ال زمة الصحية؛

التعبئة الشامةل مجليع االإماكنيات البشية من أ طر طبية وش به  ✓

طبية، مدنية وعسكرية، من أ طباء وممرضني وموظفي الوقاية 

ية يف جمال ذا توفري عدد من التجهزيات التقنية ال ساس  وك ،الدنية

 العمل اليداين.

ىل رض  مترار يف القيام بعدد من التدابري الوازية ورة الاس  وننبه احلكومة اإ

ىل جراءات القانونية الرامية اإ  :والعمل عىل اختاذ اكفة االإ

ة تنظمي محالت لراقبة ال سعار وجودة الواد الغذائية لواهجة اكف ✓

 يف ال سعار؛أ ساليب الغش والاحتاكر والضاربة والتالعب 

ئ بلك حزم ون الطوار لسهر عىل احرتام تنفيذ مقتضيات قانا ✓

 لتخطي هذه الرحةل الصعبة بأ قل اخلسائر المكنة.

نّنا يف فريق العداةل والتمنية س نصوت ابالإجياب عىل  ويف اخلتام، فاإ

عىل الرسوم بقانون رمق  يقيض ابلصادقة 23.20مشوع قانون رمق "

( يتعلق بسن 2020مارس  23) 1441رجب  28الصادر يف  2.20.292

جراءات االإعالن عهناطوارئ الصحية و حباةل ال أ حاكم خاصة ابعتباره  "،اإ

 مسأ ةل رضورية يف ظل هذه الوضعية الراهنة اليت تعيشها بالدان.

 والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

II .ريق احلريكفمداخةل ال: 

 ابمس هللا الرمحن الرحمي

 لرئيس احملرتم،الس يد ا

 ون،وزراء احملرتمالس يدات والسادة ال

 الستشارون احملرتمون، ادةات والسالس يد

مشوع قانون "يشفين أ ن أ تدخل ابمس الفريق احلريك مبناس بة مناقشة 

التعلق  2.20.292يقيض ابلصادقة عىل الرسوم القانون رمق  23.20رمق 

ج عالن عهنابسن أ حاكم خاصة حباةل الطوارئ الصحية واإ ، وذكل "راءات االإ

اصة ، واذلي جاء يف ظرفية خحوهلاحاتنا تنا واقرت سهام مبالحظامن أ جل االإ 

 واس تثنائية.

وامسحوا يل يف البداية أ ن أ تقدم ابلشكر اجلزيل للس يد الوزير حول 

لهيا يف معرض تقدميه لهذا الشوع  اكفة التوضيحات والتفاصيل اليت أ شار اإ

ىل جانب ال   لتجاء لهذا س باب وادلوافع اليت اضطرت احلكومة لالالهام، اإ

 ات الصاحبة هل.يثيفة احل لشوع واكا

ال أ ن نش يد هبذا الشوع اذلي  وحنن يف الفريق احلريك ال ميكن لنا اإ

ىل اس تكامل السطرة النصوص علهيا يف ادلس تور، والس امي "الفصل  يريم اإ

أ عاله للمصادقة عليه، هذا " منه، وذكل بعرض الرسوم القانون الذكور 81

 23الوافق ل  1441جب ر  28خي كومة بتاري أ صدرته احلالرسوم اذل

جراءات 2020مارس  ، بسن أ حاكم خاصة حباةل الطوارئ الصحية واإ

االإعالن عهنا، بعد أ ن وافقت عليه اللجنتان العنيتان ابل مر مبجلس النواب 

، ومت نشه 2020رس ما 23وجملس الستشارين ابالإجامع، وذكل بتارخي 

وجبه االإعالن عن مب اذلي مت، و 2020س مار  24بتارخي ابجلريدة الرمسية 

ىل غاية حاةل ال ، 2020أ بريل  20طوارئ الصحية مبجموع الرتاب الوطين اإ

ىل غاية  ماي اجلاري، نظرا لا اقتضته الظرفية  20ومت متديد رساين مفعولها اإ

حياة ال شخاص وسالمهتم، واحلد من لضامن جناعة التدابري التخذة محلاية 

 وان.شار جاحئة كورانت 

ننا يف الفريق احلريكس بةه الناوهبذ  نؤكد تأ ييدان لاكفة التدابري ، فاإ

الاستباقية اليت أ علن عهنا صاحب اجلالةل الكل محمد السادس نرصه هللا 

من أ جل حامية حصة وسالمة الواطنني، والتخفيف من الآاثر السلبية لوابء 

 جامتعيس تويني الاجيايب عىل ال وروان، واليت يشهد امجليع بوقعها االإ ك

حداث صندوق تدبري جاحئة قتصادي، ومن بني أ مه هوالا جراءات اإ ذه االإ

"، و"جلنة اليقظة الاقتصادية"، واخنراط القطاع الصحي 19-كوروان "كوفيد

اكفة العسكري يف مواهجة هذه اجلاحئة، كام نمثن القرارات الاستشافية و 

دلرك وا ل ال منمية، ورجاالسلطات العمو اجلهود اليت تقوم هبا احلكومة و 

لكية، ورجال الوقاية الدنية، وال طقم الطبية والقوات السلحة ال 

ومساعدهيم، واكفة أ عوان السلطات وغريمه من الفاعلني من مجعيات اجملمتع 

كران اذلات يف الدين، هذه اجلهود اليت يبذلوهنا بلك خساء ومسؤولية ون

ن   اكرثةنيب بالدانء الفتاك، وجت سبيل مواهجة هذا الواب سانية حقيقية، اإ

عطاء مث ال للعامل أ مجع يف حسن الانضباط واحلزم يف تدبري هذه الرحةل واإ

آزر والتضامن، جعلت من بالدان منوذجا حيتذى  ادلقيقة بعقالنية وحبس التأ

 به من قبل دول رائدة. 

ننا يف الفريق احلريك نوانسجاما مع روح هذ  قرتح ما ييل:ا الشوع، فاإ

اكت اليت تأ ثرت بسبب الوطين والقاوالت والش اد الاقتص مواكبة -1
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تداعيات هذه اجلاحئة، ومساعدهتا عىل الس توى المتوييل والاجامتعي 

والرضييب حىت تقف صامدة يف وجه هذه الرحةل ادلقيقة واحلرجة جراء 

  حماك حقيقيا لعظم اقتصادات العامل؛ "، اذلي يعد19-"كوفيد

ابء، ة اليت ترضرت من هذا الولهشلفئات اىل جانب االوقوف اإ  -2

وتصحيح اخلروقات اليت شابت معلية توزيع الساعدات القررة لهذه الفئات 

 من صندوق فريوس كوروان؛ 

الرضب بيد من حديد عىل لك من سولت هل نفسه اس تغالل هذه  -3

ثراء عىل حسالظرفية من أ ج اب الواطنني ل الكسب غري الشوع واالإ

الفساد واستامثر  اعدات، وحماربة لك أ شاكللسلهذه ا الس تحقني

 واس تغالل هذه اجلاحئة لتحقيق ماكسب س ياسوية أ و انتخابوية؛ 

جالء الواطنني  -4 جياد احللول الكفيةل بتعجيل اإ ندعو احلكومة اىل اإ

ث ن أ جل الالتحاق بأ رسمه وعائالهتم، حيالعالقني خارج وداخل البالد م

نستفامقت أ وضا مل تعد حتمتل  امتعية والاقتصادية اليتجانية والاعهم االإ

 تأ خريا أ كرث.

ننا  ويف ال خري، وانطالقا من أ مهية هذا الشوع وأ هدافه النبيةل، فاإ

 س نصوت عليه ابالإجياب.

 والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته.

III .الغريب للشغلحتاد مداخةل فريق الا: 

  الرمحن الرحميبسم هللا

 الس يد الرئيس احملرتم، 

 الس يدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

 الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،

طار اجللسة العامة ريق الاحتاد الغريب للش فابمس غل أ تناول اللكمة يف اإ

عىل الرسوم صادقة يقيض ابل 23.20مشوع قانون رمق "اخملصصة لناقشة 

( 2020مارس  23) 1441رجب  28الصادر يف  2.20.292 قانون رمقب

عالن عهنا جراءات االإ  . "يتعلق بسن أ حاكم خاصة حباةل الطوارئ الصحية واإ

ىل الس يد الوزير عىل العرض الفرصة لتقدمي الشكر اجلمن وأ غت زيل اإ

 أ ن هذا القمي اذلي تقدم به خبصوص هذا الشوع قانون، حيث اعترب

ىل الشوع قانون اس تكامل السطرة النصوص علهيا يف ادلس تور،  هيدف اإ

" منه، وذكل بعرض الرسوم بقانون السالف اذلكر عىل 81والس امي "الفصل 

 لمصادقة عليه.ن لالربلا

ىل عالن حاةل الطوارئ الصحية مبجموع  وأ شار اإ أ نه بناء عليه، مت اإ

ىل غاية  لها اين مفعو  متديد مدة رس، ومت2020 أ بريل 20الرتاب الوطين اإ

ىل غاية  ماي اجلاري، نظرا لا اقتضته الظرفية لضامن جناعة  20بعد ذكل اإ

احلد من انتشار جاحئة م و التدابري التخذة محلاية حياة ال شخاص وسالمهت

 ".19-وفيد"ك

وهبذه الناس بة، أ كد الس يد الوزير عىل رضورة احرتام امجليع للتدابري 

جرا طار حءات العمتواالإ رئ الصحية قصد ضامن سالمة اةل الطوادة يف اإ

 الواطنات والواطنني وجتنيب البالد ال سوأ  جراء هذه اجلاحئة.

ن أ لزم ا جراءات الصع لو غري أ ن مرسوم القانون واإ ال اطن بتكل االإ بة اإ

أ نه أ لزم احلكومة كذكل ابلزتامات مقابةل، واليت جيب علهيا أ ن تقوم هبا 

زتامات احلكومة ويقبل عىل احرتام اته مع التوازن الزتام لواطن منليتحقق ا

رادة.  التدابري التخذة بلك وعي واإ

ىل لك من الفقرة الثانية من الادة ىل الادة ال  ذكل، أ نه ابلرجوع اإ ثالثة واإ

سة من مرسوم القانون يتبني مهنا أ هنا حددت الالزتامات اليت يتعني اخلام 

 ية.وارئ الصح تعلن حاةل الطا عندما عىل احلكومة القيام هب

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

 الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،

القانونية النصوص علهيا يف الشوع قانون اذلي م مبقتىض هذه ال حاك

ننا يف فريق الاحتاد الغريب للشغل نرى أ ن ه أ صبح حنن بصدد مناقش ته، فاإ

صحية مؤطرا ويس متد رشعيته من مقتضياهتا، مومية وال ل السلطات العمع

ال أ ن ميتثل لها، حامية لنفسه ولغريه وتسهيال  لعمل ومل يبق للمواطن اإ

سهر ليل هنار عىل الصلحة العامة لا فيه خري للبالد  ت السلطات اليت

شاعات وال اكذيب ، أ و لك والعباد. وال ماكن للك مس هترت أ و مروج لالإ

طارئ للرتوجي للفكر الظاليم أ و اصطياد الظرف ال تان يس تغل هذاف 

 الفرص لزعزعة الاس تقرار اذلي تنعم به بالدان، والتشكيك يف جمهودات

ىل جمارهيا،  ضد ادلوةل يف حرهبا هاته اجلاحئة الفتاكة وحىت تعود الياه اإ

 ويعود الواطن لامرسة حياته بشلك عادي يف أ قرب الآجال.

صكام جيب ا لرسوم يف هذه الظرفية ادلقيقة دار هذا التنويه بأ ن اإ

عالن حاةل الطوارئ  ينسجم مع دوةل احلق والقانون، حيث ال ميكن اإ

فهيا مس حبرية ال فراد، سواء يف تنقلهم أ و  بريما تقتضيه من تداالصحية مع 

خالل  يف ممارس هتم ل عامهلم وجتارهتم، وذلكل ال ميكن فرض هذه التدابري من

ن يمت هذا التقييد من خالل مراس مي قوانني بل البد أ  غ حكويم فقط، بال

آاثرها القا نونية عىل تنظميية يمت نشها ابجلريدة الرمسية، حىت ميكن فرض أ

 هبا. بنياخملاط 

صدار الرسوم جاء من أ جل تصحيح  وهكذا، ميكن القول بأ ن اإ

، خاصة وأ ن وع البالدال وضاع القانونية لفرض حاةل الطوارئ الصحية مبجم

جراء ردعي من أ جل ض هذه احلفر  اةل الاس تثنائية مقروان بعقوابت اكإ

ن القاعدة القانونية يه الو   س يةل الوحيدة اليتامتثال امجليع لها، حيث اإ

لزام أ مام اخملاطبني هبا، وهذا ما ال ميكن للبالغ احلكويم ت  تضمن خاصية االإ

 أ ن يفرضه.

ىل أ ن ا ىلضوع ادلراسة مللرسوم مو لكن، تبقى االإشارة اإ مجموعة   يش اإ

 من التدابري الواجب اختاذها يف مثل هذه الظروف الاس تثنائية، ومن بيهنا:

قوة أ و أ ي ممارسة لل ؤول ثبت اس تعامهلالنص عىل معاقبة لك مس -



 2020 يلبر أ  دورة  –ين تشار س لس ال ت جمالودام

11 

 (2020 ماي 12) 1441 رمضان 18

 همينة حتط من كرامة االإنسان؛

ىل كيفية تنظمي تنقل ال فراد من أ جل اقتناء الواد ا - ل ساس ية االإشارة اإ

 ل دوية؛ج ورشاء او لتلقي العالأ  

جراء الفحوصات الطبية الالزمة ابلنس بة للك  - النص عىل رضورة اإ

 تعرضه ائةل الس تجد، حتت طخشص دليه أ عراضا مشاهبة دلاء كوروان

 للعقاب، من أ جل احلد من تفيش الوابء.

ويه تقوم وتسهر عىل تطبيق  ،وابلتايل، فعىل السلطات العمومية

" من ادلس تور الغريب، 22 نص "الفصلع نصب أ عيهنا نون، أ ن تضالقا

ي خشص، يف "واذلي يقول:  ال جيوز الس ابلسالمة اجلسدية أ و العنوية ل 

 ، خاصة أ و عامة.نتومن قبل أ ي هجة اكأ ي ظرف، 

حد أ ن يعامل الغري حتت أ ي ذريعة معامةل قاس ية أ و ال  ال جيوز ل 

نسانية أ و همينة أ و حاطة ابلك  .انيةرامة االإنساإ

باكفة أ شاكهل، ومن قبل أ ي أ حد، جرمية يعاقب علهيا التعذيب  ممارسة

 ".القانون

 23.20انون رمق مشوع ق"موقف فريق الاحتاد الغريب للشغل من 

رجب  28الصادر يف  2.20.292ابلصادقة عىل الرسوم بقانون رمق  قيضي

 الطوارئ ( يتعلق بسن أ حاكم خاصة حباةل2020مارس  23) 1441

جراء  ، هو التصويت عليه ابالإجياب."ن عهناات االإعالالصحية واإ

 والسالم.


