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 828رمق  ةاجللسحمرض 

 .م(2020يونيو  2ه )1441 شوال 10 ءلثالاثا :التارخي

 .املستشار الس يد عبد الصمد قيوح، اخلليفة ال ول للرئيس :الرئاسة

وادلقيقة  الثالثةابتداء من الساعة  ،دقيقة وس تة عرشةساعة  :التوقيت

 .بعد الزوال عرشةالسادسة 

 .ةلشفهيمناقشة ال س ئةل ا ال عامل:جدول 

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

 رئيس اجللسة: ،عبد الصمد قيوح الس يداملستشار 

 بسم هللا الرمحن الرحمي 

 والصالة والسالم عىل س يد املرسلني وعىل أ هل وحصبه أ مجعني.

 .أ علن عن افتتاح اجللسة

 الس يدين الوزيرين احملرتمني،

 احملرتمون، الس يدات والسادة املستشارون

ضيات النظام ووفقا ملقت  ،من ادلس تور 100معال بأ حاكم الفصل 

خيصص اجمللس هذه اجللسة للس يدات ، ادلاخيل جمللس املستشارين

 والسادة املستشارين وأ جوبة احلكومة علهيا.

قبل الرشوع يف تناول ال س ئةل واالإجابة علهيا، أ عطي اللكمة للس يد 

عالانت.ا طالع اجمللس عىل ما جد من مراسالت واإ  ل مني الإ

 اللكمة لمك الس يد ال مني.

 :اجمللسأ مني ، تويزيمحد الس يد أ  ر املستشا

 شكرا الس يد الرئيس.

 الرحمي  بسم هللا الرمحن

 والصالة والسالم عىل النيب ال مني.

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يد وزير ادلوةل احملرتم،

 حملرتم،الس يد الوزير ا

من ادلس تور، فقد  100عىل أ حاكم الفصل  خنرب اجمللس املوقر بأ نه بناء

 ،جمللس جدوةل زمنية جللسات ال س ئةل الشفهية ابجمللسوضع مكتب ا

ىل غاية  2020يونيو  9خالل الفرتة املمتدة من   .2020يوليوز  7اإ

ةل ءملسا 2020يونيو  9س تخصص جلسة الثالاثء املقبل  ،وهكذا

ن اخلارجية والتعاون االإفريقي واملغاربة املقميني ابخلارج شؤوال  يقطاع

 .ية والنقل اجلوي والاقتصاد الاجامتعيوالس ياحة والصناعة التقليد

جلسة شهرية ، 2020يونيو  16كام س يعقد اجمللس يوم الثالاثء 

خمصصة لتلقي أ جوبة الس يد رئيس احلكومة عىل ال س ئةل املتعلقة ابلس ياسة 

أ ية خطة  ،س ياسة احلكومة ملا بعد رفع احلجر الصحي"شة حمورالعامة ملناق 

قالع اقتصادي ملعاجلة ال اثر  الاجامتعية لل زمة". اإ

ماي  26توصلت رئاسة اجمللس يف الفرتة املمتدة من  ،ويف ال خري

ىل غاية  2020 ةل الس يدات والسادة أ عضاء بعدد من أ س ئ 2020يونيو  2اإ

 وذكل اكلتايل: ،اجمللس

 ؛أ س ئةل 10الشفهية: س ئةل عدد ال   -

 سؤالا. 38عدد ال س ئةل الكتابية:  -

 شكرا الس يد الرئيس.

 س اجللسة:الس يد رئي

 شكرا الس يد ال مني.

ن املغرب ل حد ال ن أ دعو اجمللس املوقر لقراءة الفاحتة ترحام عىل فقدا

رمحه  ،يوسفيالوطنية ال س تاذ عبد الرحامن احلركة  التكبار رجالته ورجا

الهنوض مبختلف املهام واملناصب  والتفاين يف اخللق ثةبدمااملشهود هل  ،هللا

وهللا تعاىل نسأ ل أ ن جيزي الفقيد خري اجلزاء عىل ما السامية اليت تقدلها، 

يسكنه أ ن و  ،وأ ن يشمهل بواسع رمحته ،أ سداه للمغرب من خدمات جليةل

 لئكو أ  هداء والصاحلني وحسن فس يح جناته مع النبيني والصديقني والش 

 .رفيقا

ِحميِ  مْحَِن الره ِ الره  ِبْسِم اَّلله

ِ َرِبِّ الَْعالَِمنَي،  َك نَْعُبُد الَْحْمُد َّلِله َّيه
ِ
يِن، ا ِحمِي، َماكِلِ يَْوِم ادِلِّ مْحَِن الره الره

ْم  يَن َأنَْعْمَت عَلهَْيِ ِ اَط اَّله تَِقمَي، ِِصَ اَط الُْمس ْ َ تَِعنُي، اْهِداَن الِِصِّ َك نَس ْ َّيه
ِ
غرَْيِ َوا

ِّنَي. أ مني. اِل ْم َواَل الضه  الَْمْغُضوِب عَلهَْيِ

ةِ  َِِّك َربِِّ الِْعزه الُْمْرَسِلنَي، َوالَْحْمُد مَعها يَِصُفوَن، َوَساَلٌم عىََل  س بَحاَن َرب

 ِ  َربِِّ الَْعالَِمنَي.َّلِله

كام أ قره مكتب جملس  ،تزنيال لربامج ال س ئةل الشفهية ال س بوعية

رتبطة ابنتشار وابء نس يق مع احلكومة خالل هذه الفرتة املاملستشارين ابلت 

عطاء ال ولوية مل كوروان،  ىل اإ القطاعات احلكومية املرتبطة  ءةلساوالقايض اإ

 ساءةلمل خيصص اجمللس هذه اجللسة ؛ بشلك مبارش بتدبري هذه اجلاحئة

 .قطاع ادلاخلية

وزير  وجه للس يداملونس هتل جدول أ عامل هذه اجللسة ابلسؤال ال ول 

الرتابية  وأ  التدابري املعمتدة عىل مس توى االإدارة املركزية "حول  خليةادلا

قلميي  ".ا وحمليا لتدبري جاحئة كوروانهجوَّي واإ

أ عطي اللكمة ل حد السادة املستشارين من  ،ونظرا لوحدة املوضوع

 .فريق ال صاةل واملعاِصة لتقدمي السؤال

 احلاج العريب تفضل.

 :احملريش يبالعر الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 السادة الوزراء،

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،
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 لوزير احملرتم،الس يد ا

حول التدابري اليل اختذهتا وزارة ، يف فريق ال صاةل واملعاِصة ،ائلمكنس

 ادلاخلية يف هاذ اجلاحئة اليل فاجأ ت املغرب كام فاجأ ت العامل.

 وشكرا الس يد الرئيس.

 اجللسة: رئيسس يد ل ا

 شكرا.

ملستشارين من اللكمة دامئا يف نفس املوضوع، اللكمة ل حد السادة ا

 .لوحدة والتعادليةالاس تقاليل الفريق 

 يس حسن.ال ،تفضل الس يد املستشار

 :احلسن سليغوة الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد وزير ادلوةل،

 الس يد وزير ادلاخلية،

 زماليئ ال عزاء،

 الس يد الوزير، 

نسائلمك اليوم عن التدابري املس تقبلية اليت تعزتمون القيام هبا ملواصةل 

 خصوصا بعد احلجر الصحي. ،احئةمواهجة اجل

 شكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا.

، وهو موضوع من طرف فريق العداةل والتمنية، السؤال الثالث

 .فليتفضل أ حد السادة املستشارين لتقدمي السؤال

 احللوطي.يس الضل فت

 :عبد االإاله احللوطي الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 ن،ان الوزير االس يد

 املستشارين احملرتمني،ت والسادة الس يدا

جراءات اليل  ،ابلطبع سامه قطاع ادلاخلية بأ دوار هممة يف تزنيل االإ

  .اختذهتا بالدان ملواهجة هذا الوابء

حول حصيةل قطاع ادلاخلية يف تزنيل  ،الس يد الوزير احملرتم ،نسائلمك

حول خطة الوزارة يف تدبري مرحةل اخلروج من  ،وكذكل ؟هذه االإجراءات

الس امي عىل مس توى تعزيز دور امجلاعات الرتابية خالل هذه  ،جر الصحياحل

 ؟املرحةل

 شكرا.

 اجللسة. رئيسالس يد 

 شكرا.

 .السؤال الرابع موضوع من طرف الفريق احلريك

 يس الس باعي.ال ،د الرئيستفضل الس ي

 مبارك الس باعي: الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس احملرتم.

 رتم،الس يد وزير ادلوةل احمل

 الس يد وزير ادلاخلية احملرتم،

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

 الس يد الوزير احملرتم، 

ة يف ظل نسائلمك عن التدابري اَّلي ستتخذوهنا ملعاجلة امللفات القطاعي

جراءات املسطرة لتدبري ما بعد احلجر  ،حاةل الطوارئ وما بعدها وعن االإ

 ؟الصحي

 شكرا.

 :اجللسة رئيسالس يد 

 شكرا.

موضوع من طرف فريق التجمع الوطين هو السؤال املوايل أ و اخلامس 

 .لل حرار

 تفضل الس يد الرئيس لوضع السؤال.

 :حلسن أ دعي الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدين الوزيرين،

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

 الس يد الوزير احملرتم، 

اليت اختذهتا الوزارة ملواهجة تداعيات هذه  ما يه االإجراءات والتدابري

  ؟اجلاحئة

  ؟وما هو أ اثره عىل املواطن

رجاع العالقني ابخلارج   ؟ومىت سيمت اإ

 وكيف س تدبرون معلية رفع احلجر الصحي؟ 

 وشكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا.

دامئا يف نفس املوضوع، موضوع من طرف الفريق  ،السؤال السادس

 .الاشرتايك

 ي لوضع السؤال.احتف يسالتفضل 

 فاحتي:عبد امحليد  الس يداملستشار 

 الس يد الرئيس.

 ن،ان الوزير االس يد
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 الس يدات والسادة املستشارين،

 الس يد الوزير، 

ا ما بعد انهتاء احلجر الصحي  ترى احلكومة جناعهتما يه الرتتيبات اليت

ىل طبيعهتا؟  وعودة احلياة اإ

 شكرا الس يد الرئيس.

 :اجللسة رئيسالس يد 

 شكرا. 

دامئا يف وحدة املوضوع، موضوع من طرف فريق  ،السؤال السابع

 الاحتاد العام ملقاوالت املغرب.

 :عبد الكرمي همدي املستشار الس يد

 احملرتم،الس يد رئيس اجللسة 

 الس يد وزير ادلاخلية احملرتم،

 الس يد وزير ادلوةل،

 الس يدات والسادة املستشارين،

ن االإحتاد الع ام ملقاوالت املغرب يش يد ابلرؤية امللكية يف البداية فاإ

ي تقوم به وروان، كام نمثن العمل اجلبار اَّلالاستباقية يف تدبري جاحئة ك

وكذا وزارة الصحة وادلرك  ،رابياوزارة ادلاخلية ولك أ هجزهتا مركزَّي وت

وننوه جبميع التدابري الصحية والاجامتعية ، املليك والقوات املسلحة امللكية

 .الثقة يف املؤسسات منسوب فعر مكنت من دية اليت والاقتصا

دلمع القطاع  ،كام نش يد ابلتعلاميت السامية جلالةل املكل حفظه هللا

عادة جعةل الاقتصاد الوطين يف احرتام اتم للتدابري الوقائية  ،اخلاص قصد اإ

 والصحية.

 الس يد الوزير احملرتم، 

ن االإحتاد العام ملقاوالت املغرب  ،كام تعلمون طار فاإ جلنة "تقدم يف اإ

نعاش الاقتصادي، مه مجيع القطاعات عرب  "اليقظة الاقتصادية مبخطط لالإ

جراء ذات أ اث 500تدابري تفوق  نعاش المنو الاقتصادي اجل اإ  ،هوير عىل اإ

 :من خالل

جتاه حث امجلاعات الرتابية عىل أ داء ما بذمهتا من مس تحقات  -

 ؛املقاوالت ابلنظر لتداعيات اجلاحئة

بقاء عىل - الطلبيات العمومية للجامعات الرتابية مع اعتبار ال فضلية  االإ

 ؛اجلهوية وكذا توطيد احملتوى الوطين يف هذه الطلبيات

ص لترسيع اعات الرتابية والقطاع اخلاتشجيع عقود الرشاكة بني امجل -

وثرية الاستامثر العمويم والتخفيف من الضغط عىل املوارد املالية للجهات 

 ؛ال خرى وامجلاعات الرتابية

عفاء أ و تأ جيل سداد الرضائب والرسوم -  ؛احمللية اإ

دماج القطاع  - قانون السجل متاش يا مع مرشوع  ،هيلكامل غري راهنية اإ

را وفق ،الاجامتعي بداع  ،دة س ياس ية قوية وجشاعةاإ صيغ لتعممي التأ مني مع اإ

شة من امحلاية الاجامتعية اله  ري ال سايس مبا س ميكن هذه الفئاتاالإجبا

 ظروف الئقة. يف والعمل

 الس يد الوزير احملرتم، 

ننا نمثن ، "19-فامي خيص حاكمة التدبري اجلهوي بعد مرحةل "كوفيد فاإ

ونقرتح يف الاحتاد العام ملقاوالت  ،اديةخلق جلن هجوية لليقظة الاقتص

نعاش الاقتصادي ينبين عىل:  املغرب التفكري يف بلورة خمطط هجوي لالإ

مع املقاوالت الصغرية والصغرية جدا تدابري هجوية تمكيلية دل ،أ وال -

 ؛واملتوسطة

خلق صناديق هجوية لالستامثر للحفاظ عىل النس يج املقاواليت  ،اثنيا -

 ؛اجلهوي

التقيمي املرحيل خملططات التمنية اجلهوية ابلنظر لتداعيات أ اثر  ،ثااثل  -

 ؛اجلاحئة

خراج النصوص الترشيعية  ،وأ خريا - ترسيع الزمن الترشيعي من خالل اإ

تنظميية للقوانني املتعلقة ابلسجل الاجامتعي، تبس يط املساطر االإدارية، وال 

حداث مرصد وطين و العمل عن بع هجوية  مراصدد واجلباَّيت احمللية واإ

 للطلبيات العمومية.

الس يد الوزير احملرتم، عن تدابري ضامن انطالقة سلمية  ،َّلا نسائلمك

 هوي.اجل قتصاد الوقوية ل

 وشكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

  شكرا.

 .اللكمة املوالية لفريق الاحتاد املغريب للشغل

 .لمك اللكمة ،زكرييس ال

 :عز ادلين زكري الس يداملستشار 

 ئيس احملرتم.س يد الر شكرا ال 

 الس يد الوزير احملرتم،

جراءات املتخذة  ل  سريي لت نسائلمك عن االإ  مبقرات اومنييالعامل امل تحاق اإ

 معلهم يف ظروف أ منة.

 وشكرا.

 اجللسة: يسرئ الس يد 

 شكرا.

 .السؤال املوايل من طرف الفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي

دريس الرايض.الاللكمة لمك   يس اإ

دريس الرايض: الس يدشار املست   اإ

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد وزير ادلاخلية احملرتم،
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 الس يد وزير ادلوةل، 

 الس يدات والسادة املستشارين،

ما  ،الس يد وزير ادلاخلية ،بقدر ائيةيف ظل هذه الظروف الاس تثن

َ واجبنا أ ن نسائلمك، من  در اجملهود الكبري اَّلي بذهل امجليع، ولك ونق َته مْ ن

 .ووزارة ادلاخلية عىل اخلصوص ،الوزارات

فاملغرب اليوم خضع الختبار اترخيي، فأ زمة كوروان امتحان عسري للك 

 ،وية مبؤسساهتااملؤسسات الوطنية، اليوم يتبني للعامل أ ن املغرب دوةل ق

وعىل رأ سها املؤسسة امللكية اليت قادت التدبري العام لل زمة ببعد النظر 

 .مما جنب البالد ويالت هذه ال زمة ،ِصوالاستباقية وابحلمكة والتب

هناك حتسن كبري يف الوضعية الوابئية وهذا لكه جاء نتيجة  ،ابلفعل

ه وتعاىل، وبفضل هللا س بحان ،الوحدة الوطنية والتضامن والتضحيات

القوات املسلحة لعبت ادلور الكبري، ادلرك املليك لعب ادلور الكبري، وزارة 

لوالة، العامل، البشوات، القياد، أ عوان ورجال ادلاخلية مركزَّي وهجوَّي، ا

الواجب، املديرية العامة لل من الوطين  اوأ دو  االسلطة لعبوا دورا وأ دوار 

الواجب، القوات املساعدة والوقاية  اا لعبوا دورمه وأ دو هئبلك رجالهتا ونسا

رشافمك املبارش الس يد الوزير ،الواجب ااملدنية لعبوا ادلور وأ دو   .حتت اإ

جراءاتحرصمتفقد  عالن حاةل الطوارئ عرب مجموعة من االإ  ، منذ اإ

اس هتدفت احلفاظ عىل حصة املواطنني وللحد من انتشار الوابء، هذا 

ضحيات املبذوةل من طرف اجملهودات والت وهذه  ،احلرص الس يد الوزير

امجليع وال أ عتقد أ نين وفيتمك حقمك ابلتنويه، كام قال س يد اخللق صىل هللا 

فالتنويه لمك وللك  ؛ال يشكر الناس ال يشكر هللا"من " :عليه وسمل

 .الوزارات املتدخةل

اليوم نواجه حتدي أ كرب الس يد الوزير، الفريوس أ صبح جزءا من  ،لكن

 .مترار اليقظة واحلذراحلياة البرشية ووجب اس  

ال اثر الاقتصادية والاجامتعية معيقة ومتداخةل ومتشابكة،  ،اثنيا

ىل اجلهاد ال كرب، ما يه االإسرتاتيجية ملواهجة وانتقلنا من اجلها د ال صغر اإ

 لك هذه التحدَّيت؟

 الس يد الوزير، 

 ،س يد وزير ادلاخليةال  ،ص القطاع الفاليح، فقد راسلتمكو أ ما خبص

من اليد  %46تقىص من هاذ اللجنة اليل يه مكونة وتيخدم ه مبراسةل ل ن

وأ نه يكون  هاذ الفئة هذه، فتنمتىن أ نمك تنصفو ،العامةل، ولعب دورا كبريا

 .الصوت دَّيهلم داخل هذه اللجنة

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية موضوع من طرف  العارشالسؤال 

 .للشغل

 لمك. اللكمة ،صاديضل اليس التف

 :املبارك الصادي الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

  :نسائلمك

يف جتاوزات بعض رجال السلطة يف هاذ الظروف  حتقيقهل من  -

 دَّيل حاةل الطوارئ؟

سرتاتيجيةما يه  ،اثنيا -  وزارتمك للرفع التدرجيي حلاةل الطوارئ؟ اإ

 .وشكرا

 اجللسة: رئيسالس يد 

 كرا.ش

جراءات  جابة عىل ال س ئةل املتعلقة ابالإ اللكمة لمك الس يد الوزير لالإ

نتوما الوحيد أ  غيتو الس يد الوزير هنا، عىل لك حال احلكومية كام شئمت، ب 

طار التدابري الوقائية اليت اختذانها داخل  اليل غادي تس تعملو املنصة، يف اإ

 اجمللس، مرحبا بك.

 دلاخلية:وزير ا ،لفتيت الوايفعبد الس يد 

 الس يد الرئيس،

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

ع نواب وقر يف هذا اللقاء الهام الإطاليسعدين أ ن أ تواجد مبجلسمك امل

جراءاتال مة عىل حصيةل التدابري  اليت اختذهتا وزارة ادلاخلية يف هذه  واالإ

روان الظرفية الاس تثنائية اليت متر هبا بالدان بفعل انتشار فريوس كو 

 .املس تجد

امسحوا يل يف البداية أ ن  ،رتبطة ابملوضوعاملعطيات امل وقبل تقدمي 

تلف قواه احلية ما برهنت عنه مكوانت الشعب املغريب وخم  أ جسل بلك خفر

حتت القيادة الرش يدة لصاحب  ،بالدانمن روح تضامنية واسعة مكنت 

 اجلاحئة. من مواهجة هذه ،اجلالةل املكل محمد السادس نِصه هللا وأ يده

ِصارا وعزمية عىل مواصةل التعبئة حىت منر  ال اإ ن هذه الروح لن تزيدان اإ اإ

ىل املرحةل املقبةل، قصد حامية حصة وسالمة املواطنات واملواطنني،  بسالم اإ

يف الالزمة للمحافظة عىل الفعالية  بلورة للحلولمن  مع ما يقتضيه ذكل

الإجناح مرحةل العودة التدرجيية وتوفري ال رضية املناس بة  ،تدبري هذه اجلاحئة

ىل الوضع  ن لل نشطة الاقتصادية والاجامتعية، يف أ فق الرجوع اإ الطبيعي اإ

 شاء هللا.

عالن عن بعض القرارات يف  ويف هذا الصدد، وجب التأ كيد عىل أ ن االإ

ال يعين بأ ي حال من ال حوال رفع حاةل الطوارئ الصحية أ و  ،ال ونة ال خرية

ةل الصحية، بل جيب الالزتام التام ابلتدابري الوقائية اخلروج من حاةل العز

الفريوس مازال مس مترا، وهو ما حيمت  املتخذة، عىل اعتبار أ ن خطر انتشار

ىل عىل امجليع مواصةل التقيد الصارم بلك التدابري الاحرت  ازية املعمول هبا اإ
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 خبصوصها. حني اختاذ قرار

جيابية تبعث عىل ال مل وتثبت صوابية  امحلد هلل، هناك مؤرشات اإ

وفعالية املقاربة املعمتدة من طرف ادلوةل، لكن اختاذ أ ي قرار بتخفيف 

ىل  رجاؤه اإ بقاء عىل الوضع كام هو عليه ال ن يتعني اإ التدابري املعلن عهنا أ و االإ

يونيو اجلاري، حيث سيمت قبل  10حاةل الطوارئ الصحية يوم حني هناية 

جراء تقيمي ميداين دقيق لل وضعية الوابئية ببالدان، وفق املؤرشات ذكل اإ

 العلمية املعمتدة من طرف السلطات الصحية.

دخلت يف مواهجة قوية ضد فريوس فتاك يتطور ن بالدان وال كيد أ  

حراز تقدم يف الس يطرة عىل انتشاره، وحصيح  ابس مترار، حصيح أ ن جرى اإ

قرار مجم وعة من كذكل أ ن بالدان حتلت ابلشجاعة واملوضوعية الاكفية الإ

ذا كنا  جراءات القوية دلمع البعدين الاجامتعي والاقتصادي، ولكن اإ قد االإ

ن حققنا بعض ا التحدَّيت ال ن مل تعد تقتِص عىل اجلانب ملاكسب فاإ

ا يرتبط الصحي فقط، بل يتداخل فهيا الاجامتعي والاقتصادي، ولك م

 جديد. ة عن انتشار الفريوس وما فرضه من وضعمجابلتداعيات السلبية النا

 الس يد الرئيس، 

 ، نين احملرتميالس يدات والسادة املستشار 

اجلالةل املكل منذ البداية، بقيادة صاحب لقد سعت اململكة املغربية 

ىل بلورة  سرتاتيجيةمحمد السادس نِصه هللا وأ يده، اإ خاصة ملواهجة هذا  اإ

 الوابء، تقوم حسب التوجهيات املولوية السامية، عىل: 

لزم من تدابري للحفاظ عىل الصحة العامة للمواطنات اختاذ لك ما ي -

 عي والاقتصادي؛ودمع وتعزيز البعدين الاجامتواملواطنني 

الالزتام القوي للك مكوانت ادلوةل، جتسد عرب اختاذ لك ما يلزم من  -

صدار مرسوم بقانون بسن  جراءات وتدابري احرتازية حصية، مت تأ طريها ابإ اإ

جراءات االإعالن عهناأ حاكم خاصة حباةل الطوارئ ا طار  ،لصحية واإ اكإ

الكفيةل مبواهجة وضعية ترشيعي يتيح للسلطات العمومية الوسائل القانونية 

 .ال زمة احلالية واحلد من انتشار فريوس كوروان املس تجد

، عرب التتبع اليويم الزتام جعل الوضعية احلالية متحكام فهيا بشلك كبري

ع املوارد املادية والبرشية املتوفرة، للك التطورات املسجةل، وتعبئة مجي

 بيهنا، فضال عن احلرص وتوحيد هجود مجيع القطاعات والتنس يق الفعال فامي

العامة، مما مكن عىل تأ طري املواطنات واملواطنني ومواكبة مجيع منايح احلياة 

من جتاوز تداعيات عنِص املفاجأ ة اَّلي صاحب ظهور هذا الفريوس 

 اخلطري.

ذكل، معدت السلطات العمومية من خالل القرارات  ابملوازاة مع

طار حاةل الطوارئ الصحية  كراهات املتخذة يف اإ ىل ال خذ بعني الاعتبار االإ اإ

ة عىل مس توى احلفاظ الاجامتعية والاقتصادية اليت تفرضها املرحةل، خاص

عىل دينامية الاقتصاد جبميع مس توَّيته الفالحية والصناعية والتجارية 

 .واخلدماتية

ويف هذا الس ياق، وتنفيذا للتعلاميت السامية اليت تفضل هبا صاحب 

حداث "صندوق خاص بتدبري  اجلالةل املكل محمد السادس حفظه هللا، مت اإ

خصص أ ساسا للتكفل ابلنفقات املتعلقة  "،"19-"كوفيدجاحئة كوروان 

بتأ هيل ال ليات والوسائل الصحية، واملسامهة يف تعزيز الاقتصاد الوطين 

واحلفاظ  ،خالل دمع القطاعات ال كرث تأ ثرا بتداعيات فريوس كوروانمن 

 عية لهذه اجلاحئة.التخفيف من التداعيات الاجامتعىل مناصب الشغل و 

املقاربة املعمتدة جعلت بالدان تشلك منوذجا يف تدبري ال زمة، الس امي فامي 

علها يتعلق ابجلهود املبذوةل للحفاظ عىل حصة املواطنات واملواطنني وج 

جراء أ كرث ، و أ ولوية قصوى توفري االإماكانت الطبية الالزمة، مما مكن من اإ

 6291 –حسب وزارة الصحة  –أ لف حتليال خمربَّي وتسجيل  225من 

ىل حدود هذا اليوم عىل الساعة  7859اء من أ صل حاةل شف مصاب اإ

 .%80العارشة صباحا، أ ي بنس بة متثل 

ات املولوية السامية، عرب التوهجلقد اخنرطت وزارة ادلاخلية يف تزنيل 

ات، وكذا توفري ال جواء العمل اجلاد واملثابرة والروح العالية ونكران اَّل

 .ل مجيع املصاحل التابعة للوزارةاالإجيابية املالمئة لضامن التنس يق اجليد بني مع

فقد سامهت القيادة املركزية لتدبري ال زمة يف ترس يخ  ،يف هذا االإطار

ة والتنس يق بني مجيع القطاعات املتدخةل، من خالل خلق مبدأ  التشاركي

دارات املركزية، هبدف تتبع الوضع واقرتاح التدابري  مراكز قيادة مبختلف االإ

 الواجب اختاذها.

قلميية للتنس يق دورا همام  أ ما عىل املس توى الرتايب، فقد لعبت املراكز االإ

 ابيق املتدخلني. وكذا يف تنس يق هجود ،الصحية االإسرتاتيجيةيف تنفيذ 

شد حبرارة عىل أ يدي مجيع ال طر أ  أ ن أ نوه و  ،وأ ود يف هذا الصدد

ملسلحة امللكية ورجال وأ عوان السلطة طبية وش به الطبية وأ فراد القوات اال 

من درك مليك وأ من وطين وقوات مساعدة  ،احمللية ومجيع املصاحل ال منية

ات احلكومية املعنية عىل وكذا أ طر وأ عوان القطاع ،وعناِص الوقاية املدنية

سلوكهم الزمت اليت  أ داهئم املمتزي وعىل روح التضحية وخصال املسؤولية

 املهين يف تدبري هذه الوضعية الصعبة.

للتعبري عن الاعزتاز ابلتالمح القوي  ،س تغل هذه املناس بة أ يضاأ  و 

واالإشادة مبا  ،للمواطنات واملواطنني يف مواهجة جاحئة كوروان وتداعياهتا

من الوعي والانضباط وروح املواطنة احلقة  أ ابنوا عنه من مس توى عال

م حاةل الطوارئ الصحية والتقيد ابلتوجهيات الصادرة عن والالزتام بأ حاك

لسلطات العمومية، خاصة وأ ن مرحةل العزةل الصحية تزامنت مع مناس بات ا

كشهر رمضان الفضيل  ،ئليةلها رمزيهتا ادلينية وتقاليدها الاجامتعية والعا

 وعيد الفطر املبارك.

 الس يد الرئيس، 

 ، نيمن احملرت يالس يدات والسادة املستشار 

اختذت السلطات العمومية مجموعة من  ،تنفيذا للتعلاميت امللكية السامية

جراءات والتدابري الاحرتازية والوقائية للحفاظ عىل الصحة العامة  االإ

قاربة عقالنية تقوم عىل التدرج، وتأ خذ بعني للمواطنات واملواطنني، وفق م
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يعرفها احمليط ورات اليت وكذا التط ،الاعتبار تطور الوضعية الوابئية ببالدان

قلميي وادلويل يف هذا الشأ ن.  االإ

أ ود أ ن أ طلع ممثيل ال مة، ومن خاللمك الرأ ي العام  ،ويف هذا الصدد

ية عىل أ جرأ هتا ملواهجة الوطين، عىل أ مه التدابري اليت معلت وزارة ادلاخل 

وكذا حصيةل أ زيد من شهرين من دخول حاةل  ،هذه الوضعية الاس تثنائية

 رئ الصحية حزي التنفيذ ببالدان.الطوا

 فامي خيص تدابري احلد من حتراكت املواطنني:  أ وال،

صابة بفريوس كوروان املس تجد ببالدان، قررت  بعد تسجيل أ ول حاةل اإ

ع وزارة الصحة وابيق القطاعات املعنية، اعامتد وزارة ادلاخلية، بتنس يق م

جراءات العزةل الصحية عىل املواطنات واملواطنني، يف س يا ق تعزيز االإ

الوقائية اليت أ خذت منحا تصاعدَّي يواكب تطورات احلاةل الصحية ودرجة 

 لفريوس.انتشار ا

 1000منع التجمعات العمومية ل كرث من  ،ومن أ مه هذه االإجراءات

فردا، قبل أ ن يمت يف وقت  50التجمعات اليت يفوق عددها خشص، مث 

لغاء مجيع التظاهرات واللقاءات ال رَّيضية والثقافية والعروض الفنية الحق اإ

غالق مجيع الفضاءات املفتوحة يف وجه العموم وتوقيف لك ال نشطة  ،واإ

 .اليت ال تشلك أ ي تأ ثري عىل املعيش اليويم للمواطنات واملواطنني

ىل ضافة اإ االإجراءات التنظميية اليت مهت تدبري مرفق النقل العمويم،  اإ

اخملصصة للك وس يةل نقل معويم عىل خاصة عدم جتاوز الطاقة الاستيعابية 

طالق معلية تطهري وتعقمي هتم وسائل النقل وال ماكن ال  يت يرتددحدة، واإ

 .علهيا املواطنون ابلشارع العام

صابة  وافدين من مواطنني غري وبعد تسجيل بعض التطورات بشأ ن اإ

عالن حاةل الطوارئ الصحية اليت  اخلارج بفريوس كوروان املس تجد، تقرر اإ

ر االإطار القانوين والتنظميي اَّلي يسمح بتدبري املرحةل واحلد من انتشار توف

 .جامعيةبؤر  لقخفادي الفريوس وت

ة ولعل من أ مه التدابري الاس تثنائية اليت مت اختاذها للحد من حرك

ال  ،املواطنات واملواطنني منع تنقل املواطنات واملوطنني خارج بيوهتم اإ

تثنائية مسلمة من طرف السلطة احمللية للرضورة القصوى، وفق رخصة اس  

وحظر التنقل اللييل خالل شهر  ،ومسؤويل االإدارات وأ رابب العمل

ىل اخلامسة صباحا.  رمضان من الساعة السابعة مساء اإ

ذل جمهودات كبرية لطبع وتوزيع رخص التنقل مت ب ،ويف هذا الصدد

لسلطة الاس تثنائية يف فرتة زمنية قياس ية، من طرف رجال وأ عوان ا

 ماليني وثيقة. (8)احمللية، حيث فاق عدد الرخص املوزعة مثانية 

فقد اختذت القطاعات  ،ولتوفري الظروف املواتية الإجناح العزةل الصحية

جراءات  لتوفري متطلبات احلياة اليومية، مما املعنية مجيع الاحتياطات واالإ

اس ية مكن من ضامن السري العادي مجليع مساكل وتوزيع املواد ال س

ىل غري ذكل من ا يف مبا يكفي  ،ملواد احليوية املتاحةوالغذائية واحملروقات، اإ

 احملالت التجارية وفضاءات التسوق جبميع الرتاب الوطين.

قرار ويف س ياق تعزيز االإجراءات الاحرتازية  املعلنة، تقرر كذكل اإ

لزامية ارتداء الكاممات لاكفة املواطنات واملواطنني نقل بني وكذا منع الت  ،اإ

، ابس تثناء احلاالت الرضورية ل س باب اقتصادية وهمنية، واليت مت املدن

نسانية من خالل  215بشأ هنا توزيع حوايل  أ لف رخصة، وكذكل ل س باب اإ

جامتعية والصحية الصعبة لبعض ال خذ بعني الاعتبار الوضعيات الا

 149 املواطنات واملواطنني، حيث بلغ عدد الرخص املسلمة يف هذا الشأ ن

 أ لف رخصة.

اعمتدت وزارة ادلاخلية مقاربة تواصلية، تقوم عىل  ،ولزتيل هذه التدابري

من خالل التحسيس خبطورة الفريوس عن  ،مبدأ  القرب من املواطنني

صدار بالغات عن طريق تنظمي محالت يف ال زقة  وال حياء وادلواوير، واإ

جراءات املتخذة، وتقدمي التوضيحات الالزمة ع تلف القنوات رب خم مجيع االإ

 .التلفزية واالإذاعية

طالق منصة هاتفية ) ،هذا ىل أ ن اإ ( بتنس يق 300أ لو وجتدر االإشارة اإ

سامه يف التشخيص ال ويل  ،بني وزارة ادلاخلية والقوات املسلحة امللكية

ت احملمتةل وتقدمي الاستشارة وختفيف الضغط عىل املنصات ال خرى، للحاال

 ت املواطنني.بفعل ارتفاع منسوب اتصاال

 :التدابري املندرجة مضن املقاربة التضامنيةاثنيا، 

ودعام للجهود الوطنية املبذوةل ملواهجة هذا الوضع الاس تثنايئ، فقد 

ائية جبميع العامالت قامت السلطات احمللية بتنس يق وتوزيع مساعدات غذ

ة مليون وال قالمي، بلغت قميهتا حوايل مليار درمه، اس تفاد مهنا أ كرث من ثالث

ىل غاية   .2020ماي  31ونصف من الساكنة اإ

ابلروح التضامنية العالية للمواطنات واملواطنني  ،وأ ش يد يف هذا الصدد

حس وطين اَّلين أ ابنوا عن  ،ومجعيات اجملمتع املدين ،املغاربة، من حمس نني

 رفيع يف هذه الظرفية الصعبة.

يواء كام معلت نفس السلطات، بتعاون مع املصاحل اخملتصة ، عىل اإ

 من ال شخاص املرشدين أ و غري املتوفرين عىل سكن قار. 10.490

وتكريسا للبعد التضامين، متت مواكبة معلية توزيع االإعاانت املوزعة من 

 امسمحمد اخلمؤسسة ود: )املقص للتضامن سادسمحمد ال مؤسسة طرف 

دة الطبية املقدم لفائدة املنخرطني يف نظام املساع ملؤقتوادلمع ا (،للتضامن

(1RAMED ولفائدة ال رس العامةل يف القطاع غري املهيلك املترضرة من )

حسب املساعدات املالية املذكورة،  اتفريوس كوروان، فضال عن تتبع معلي

 واحلرص عىل توفري الس يوةل املالية يف مجيع الواكالت ونقط السحب.

ي 570ر، فقد متت تعبئة ويف س ياق أ خ واء من وحدة فندقية ومراكز اإ

ىل حوايل طرف السلطات احمللية، بطاقة استيعابي أ لف رسير،  32ة تصل اإ

يواء ال طر الصحية وابيق أ طر وأ عوان ادلوةل املتدخلني، وكذا  من أ جل اإ

 بعض املرىض وخمالطهيم.

 
1 Régime d'Assistance Médicale 
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 :التدابري املندرجة مضن معلية التتبع واملراقبة اثلثا،

قلميية امللكاب فة مبراقبة الوحدات ملوازاة مع ذكل، قامت اللجان االإ

ىل غاية التجارية والصناعية، ال  31يت ترتأ سها السلطات االإدارية احمللية، اإ

جراء زَّيرات لـ ،2020ماي  وحدة عىل الصعيد الوطين، من  4122 حوايلاإ

جراءات الاحرتا زية أ جل الوقوف عىل مدى الزتاهما ابلتدابري الوقائية واالإ

ىل رضورة الالزتام هبذه الصحية الالزمة، حيث متت دعوة اخمل الفني اإ

جراء  ات.االإ

 اتوحملاِصة انتشار الوابء، حرصت السلطات احمللية عىل مواكبة معلي

جراء التحاليل اخملربية لعامل الرشاكت والوحدات الصناعية والفضاءات  اإ

ئقي س يارات التجارية الكربى وموظفي ونزالء املؤسسات السجنية وسا

حمطات اخلرضوات والفواكه ابمجلةل واجملازر و ال جرة وأ سواق بيع السمك و 

واملؤسسات من املصابني بيع الوقود، قصد التأ كد من خلو هذه الوحدات 

 ."19-"كوفيدبفريوس 

ىل حدود  خضاع  1يف هذا الصدد، واإ  أ لف 115يونيو اجلاري، مت اإ

وحدة  2810مس توى  يش تغلون عىل "19-"كوفيدلتحليل فريوس  خشص

عامةل  11سائق أ جرة موزعني عىل  34.240حوايل ذا وك ،جتارية وصناعية

ىل حدود  قلمي، ومت أ يضا اإ عينة من موظفي  9213ماي ال خري أ خذ  28واإ

 ومس تخديم ونزالء املؤسسات السجنية.

ىل ذكل ضافة اإ شعار ابحامتل التعرض  ،اإ طالق تطبيق هاتفي لالإ مت اإ

مس  "19-"كوفيدملس تجد لعدوى فريوس كوروان ا  ،"wiqaytna"حتت اإ

بتنس يق بني وزارة الصحة ووزارة ادلاخلية، حيث يندرج هذا التطبيق 

تعزيز النظام احلايل لتتبع  من شأ نه ،مضن محةل وطنية واسعة للتحسيس

 .اخملالطني والتكفل هبم

وأ توجه هنا للمواطنات واملواطنني دلعوهتم للتفاعل االإجيايب مع هذه 

ضافية ة عرب حتميل هذا التطبيق اَّلي س مياملبادر  كن من التوفر عىل قناة اإ

كام سيساعد عىل اختاذ القرارات والتدابري  ،ديد ومتابعة احلاالت اخملالطةلتح

 الصائبة الحتواء تفيش هذه اجلاحئة والتغلب علهيا.

 الس يد الرئيس،

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

جراءات احلازمة لقد تعاملت ادلوةل بقوة غري  عرب العديد من االإ

وبنفس القوة تعاملت ادلوةل مع أ ي  ،املغريب املس بوقة محلاية حصة املواطن

أ ي خمالفة حلاةل الطوارئ  ، وردعحماوةل للتشويش عىل هذه اجلهود الوطنية

الصحية عرب اعامتد مقاربة صارمة ملراقبة التحراكت ابلشارع العام من طرف 

مر يتعلق أ ساسا حبامية ملصاحل ال منية، خاصة وأ ن ال  السلطات احمللية وا

املواطنات واملواطنني وسالمهتم وعدم تعريض ال من الصحي للمغاربة  حياة

 .للخطر

املراقبة ال منية يف حاةل الطوارئ الصحية، مت منذ  اتوكحصيةل لعملي

دخول املرسوم بقانون املتعلق بسن أ حاكم خاصة حباةل الطوارئ الصحية 

جرا ىل غاية  24بتارخي  ،يذءات االإعالن عهنا حزي التنف واإ ماي  22مارس واإ

خبرق  اخشص قامو  91.623حتريك املتابعة القضائية يف مواهجة ، 2020

ىل جانب ارتاكهبم جلرامئ أ خرى، علام أ ن نس بة  ،حاةل الطوارئ الصحية اإ

 خمالف. 4000املعتقلني احتياطيا من بيهنم مل تتجاوز 

التواجد ابلشارع ل س باب متعددة، تنطلق من معليات التوقيف متت 

ىل العام خا رج احلاالت املسموح لها بذكل، عدم ارتداء الكاممات الواقية اإ

ارتاكب أ فعال ابلغة اخلطورة اكرتاكب أ عامل العنف يف حق السلطات 

حاةل يف  179احمللية وأ فراد القوات العمومية، حيث بلغ عدد الاعتداءات 

 .فرد 181حق 

ال بعد القيام حبمةل ملقاربة الزجرية مل يمت اإ د التأ كيد عىل أ ن تفعيل اوهنا أ و 

عالم  تواصلية مكثفة من طرف السلطات العمومية عرب خمتلف وسائل االإ

والتواصل املبارش مع الساكنة، توخت من خاللها تأ طري املواطنني 

ىل اخنراط امجليع لتزنيل أ مثل مجل  يع وحتسيسهم حبساس ية املرحةل واحلاجة اإ

 .ملعلن عهناالتدابري الاحرتازية ا

فالنجاح البني جلهود ادلوةل واجملمتع يف حماربة اجلاحئة أ زجع  ،ومع ذكل

من خالل تبخيس  ،بعض اجلهات اليت مل تتواىن عن تبين مقاربة انهتازية

 ،اجلهود املبذوةل يف لك مرحةل من مراحل تزنيل حاةل الطوارئ الصحية

ِصار عىل اعامتد خطااب ىل زرع اواالإ الإحباط ونرش ثقافة ت عدمية هتدف اإ

 .ئيس لغاية مش بوهةالتي 

الحظ امجليع كيف شلك الوابء مصدر مك هائل  ،وغري بعيد عن ذكل

ىل  مؤسسات رمسية عىل مواقع التواصل من ال خبار الزائفة املنسوبة اإ

مع ما يشلكه  ،اتف احملمولالفوري عىل اله الرتاسلالاجامتعي وتطبيقات 

واملس بصورة املؤسسات  ،اجملمتع رضر عىل أ من واس تقرار ال مر من

 .حامية للوطن واملواطنني ،واملصاحل اجملندة يف امليدان

يف  ،طبقا للقانون ،وللتصدي لهذه السلواكت مت حتريك املتابعة القضائية

حق عدد من اخملالفني اَّلين يعرضون النظام العام وال من الصحي 

 المهتم.ينون حبياهتم وسويس هت  ،للمواطنني املغاربة للخطر

 الس يد الرئيس،

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

ن بالدان تعي جيدا التحدَّيت اليت يطرهحا هذا الوابء يف املس تقبل  ،اإ

 وانعاكساته عىل املنايح الاجامتعية ،عىل املدى القريب والبعيد

املعنية ، َّلا فوزارة ادلاخلية وبتنس يق مع مجيع القطاعات والاقتصادية

وبنفس الروح  ،التعبئة رحةل املقبةل بنفس درجةالعمل خالل امل س تواصل

جراءات املمكنة اليت من شذخأ  والعزمية،  هنا أ  ين بعني الاعتبار مجيع االإ

 .ضامن حامية اجملمتع وحامية الاقتصاد الوطين

وجب التأ كيد عىل أ ن العمل حباةل الطوارئ الصحية  ،ويف هذا االإطار

جيابية ،2020مارس  20ببالدان منذ  ، حيث يبقى من أ عطى نتاجئ جد اإ

ال  ،واجبنا مجيعا احلفاظ عىل اس مترارية املكتس بات احملققة، مما س يكون هل
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جيابي اوقع ،حماةل  عىل القرارات اليت سيمت اختاذها مس تقبال. ااإ

ىل  هنا وجب التأ كيد بأ ن حاةل الطوارئ الصحية ال تزال سارية املفعول اإ

بغي فهم مزاوةل بعض القطاعات وال ين  ،للقانونقا طب ،اجلارييونيو  10غاية 

 .قتصادية ل عاملها عىل أ نه رفع حلاةل الطوارئالا

أ هيب جبميع املواطنات واملواطنني ملواصةل الالزتام  ،ومن هذا املنرب

ىل حني اختاذ السلطات اخملتصة  ،بقواعد العزةل الصحية املعمول هبا حاليا اإ

 .امجليعود هج تضافر للقرار املناسب بفضل

فاجلهود املبذوةل من طرف خمتلف السلطات مل تكن لتعطي أ لكها 

ال ابملسامهة القوية للمواطنات واملواطنني  ،وحتقق النتاجئ املرجوة مهنا اإ

والالزتام الاكمل للك فرد من أ فراد اجملمتع واخنراطه االإجيايب يف تزنيل مجيع 

 ة.العمومي السلطات التدابري الوقائية املعلن عهنا من طرف

ىل  كام أ ن الوضعية يف ال َّيم املقبةل يف حاجة أ كرث من أ ي وقت مىض اإ

 والاخنراط الفعيل ،كسلوك ملموس ،مواصةل التحيل بروح املواطنة احلقة

ىل  ،يف لك مبادرات السلطات العمومية واملسؤول ويه يف حاجة أ يضا اإ

الطبقة فوف يف صو ،تقوية التضامن والامتسك بني املواطنات واملواطنني

 اجملمتع املدين ومجيع الفئات اجملمتعية.مكوانت الس ياس ية و 

ن املكتس بات االإجيابية احملققة حلد ال ن يه نتاج للتوجهيات الصائبة  ،اإ

وحلرصه  ،والسديدة لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نِصه هللا وأ يده

 يق للكاليويم ادلق  هالسايم عىل حصة املواطنات واملواطنني وتتبع

املرحةل ابلنجاعة  هذه بريتدمن املس تجدات والتطورات، مما مكن بالدان 

ىل املرحةل املقبةل.  املطلوبة والفعالية الالزمة عىل أ مل املرور بسالم اإ

 السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.و 

 اجللسة: رئيسالس يد 

جابتمك  .شكرا الس يد الوزير عىل اإ

طار التعقيب طار التعقيب عىل جواب الس يد أ عطي ا ،ويف اإ للكمة يف اإ

 أ عطي اللكمة لفريق ال صاةل واملعاِصة.و وزير ادلاخلية، 

 العريب احملريش: الس يداملستشار 

 الس يد الوزير احملرتم،

 ،هللا ينِصو ،جالةل املكل ىأ عطميل  ،الس يد الوزير احملرتم ،حقيقة

غالق احلدود الربية واجلوية، السلطا التعلاميت دَّيلو الوطنية وعىل ت ابإ

مقمت بواحد العمل حقيقة معل اليل أ هبر العامل وكذكل  ،رأ سهم وزارة ادلاخلية

كيف ما  ،اكن حممك واكن فيه الِصامة واكن فيهو الوطن، ل نه اكن معل همم 

هاذ و التوضيح قبل من الِصامة،  ،اجلواب دَّيلمك الس يد الوزير قلمت يف

اليل اكن ممكن أ نه لوال ذاك  اكرثةاليل جنب بالدان ال ،العمل اليل درتوه

اكنت بالدان تكون يف وضع أ خر  ،وذاك القرارات الصارمة ،الِصامة املطلقة

 غري الوضع اليل احنا فيه.

  ،الس يد الوزير احملرتم

قامو  ،أ عوان السلطة ورجال السلطة والسلطة جبميع الرتب دَّيلها

 ،ع القففخالل توزي ال فامي خيص ادلمع دَّيل ال رس من ،بواحد العمل جيد

أ و بعض الالكم اليل تقال يف  ،بعض املشوشنيوال رمغ بعض االإشاعات 

لهنار ودارو جمهود ابذوك الناس خدمو ابلليل واه ولو أ ن ،حق هاذ العمل

كيبقى جمرد الكم  ناملعوزة، ولك كبري ابش يوصلو ذاك القفف َّليك العائةل

 .ال أ ساس هل من الصحة

 ل من هذا، احنا كنا بغينا هذاكأ كرث  ،س يد الوزيرال  ،احنا كنا بغينا

(message) ( واليل تيعين أ حصاب 1212اليل تيدار ف )(RAMED) 

ن السلطة وأ عوان لو اكن أ رشفت عليه السلطة ل   ،هيلكامل والقطاع غري 

ال قالمي، اكن ميكن و اخلباَّي دَّيل امجلاعات واملدارش وادلواوير السلطة عارفني 

الناس اليل وحىت ذاك  ،لوضع اليل اكن فيه ال نيكون أ حسن من ا

بذاك  يكونشا م يف بعض املناطق اكن ميكن احتجو واليل ،ريالكماو

ل ن تبني ادلور دَّيل السلطة فهاذ ال زمة، ل ن ال زمة بينت احلقيقة  ..امسيتو

ال  ،واجملهود دَّيل رجال السلطة نتعذرو ت ما ميكن نقول لهيم من هاذ املنرب اإ

تيواهجو هاذ الفريوس وهجا اكنو هام املنازل دَّيلنا و  احنا كنا يفل ن  ،لهيم

 واحد الِصامة. ،واكنو تيتعاملو معه بواحد احلدة ،لوجه

 ،هو بغيت أ ان من الربملان بغرفتيه ،الس يد الوزير ،اليل بغيت نطلب

اجملمتع املدين  ..دَّيلومن احلكومة ومن ال حزاب الس ياس ية ومن مجموعة 

و اليد فاليد، فني أ نه ال ن حان الوقت فني ندير  ،الوطنوالغيورين عىل 

 ،الواهجة ما خنليومكش بوحدمك يف ،نتعاونو، فني نبتكرو، فني جنهتدو

نساعدومك ولو غري ابل فاكر، نساعدومك ولو غري بالكم اخلري، نديرو واحد 

 ادلور دَّيل السلطة وابنيعين ل ن ابنت  ..اجملموعة دَّيل ال مور ابش بالدان

ين عىل الساهر يعين ال من وادلرك ومجموعة دَّيل  دَّيليعين ادلور عين ي

ن شاء هللا ،بالدان جتاوز ابش نزيدو نعاونو ،ال من عىل املس توى الوطين  ،اإ

 .من. املس تقبل بأ حسن

 شكرا لمك الس يد الرئيس.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 .شكرا احلاج احملريش

 ية.اللكمة للفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادل 

 :احلسن سليغوة املستشار الس يد

 .شكرا الس يد الرئيس

عطيتوان داب امك عىل االإيضاحات اليل وكنشكر  ،لوزيرالس يد ا ،أ وال

ومن خاللمك كنشكرو مجيع رجال السلطة ورجال ال من والقوات  ،حاليا

 .املساعدة عىل اجملهودات املبذوةل

هناك  ،العاممن أ جل تنوير اجمللس ومن خالل اجمللس الرأ ي  ،ولكن

هو  10د ل نه من بع ،حناولو نطلبوها منمكاليل بعض النقط والتوضيحات 

 .10غيكون أ صعب من قبل 
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ىل اكن يوم  ،أ وال هو أ خر دَّيل رفع احلجر خصمك عىل ال قل  10اإ

وعاد تعلنو ابش  9ختليوش حىت ل ا ، م10تعلمو املواطنني قبل من 

 ؛املواطنني يكونو مس تعدين َّلاك اخلروج

اكين هناك  اليلالصحي جيب التوضيح للمواطن الفرق بني احلجر  ،ااثني

، عادية حلياةراه غرتجع ا 10غيفوت احلجر الصحي  بأ ن لو هللا كيجباليل 

ل ن خص الساعة دَّيل ادلخول  ،تكون قامئةادي وهو حاةل الطوارئ غ

تكون موحضة، وكنمتىن ابش تكون نوع دَّيل عىل ال قل واخلروج للمنازل 

ميكن لو  ،نة اليل يه ذاك الساعة دَّيل ادلخول للمزنل قابةل للتطبيقاملرو

 ؛نيطبقها املواط

 ،جيب اختاذ التدابري الالزمة لتفادي الاكتظاظ يف وسائل النقل ،اثلثا

قرتاح دَّيلنا هذا ا ناح ، افالنقل، وكنقرتحوبزاف كتعرفو املشالك اليل واقعة 

طار هاذ املس ت نس تعنوش ا عالش م ،وىابش ميكن لينا نسايرو يف اإ

النقل الس يايح مثال، ابش ميكن حىت هام نرضبو عصفورين  افالتحب

م ابش ميكن لهيم م خيدمو وميكن املواطن يستنفعو هبة، ميكن لهيحبجرة واحد

 ؛حيرتمو املسائل الواقية

طار  ،رابعا رخصتو للمقايه واملطامع ابس تئناف العمل دَّيلها بواحد االإ

، تتعرفو بأ ن املقايه للزبناء احملموةلوالوجبات ت دَّيل تسلمي املرشواب

ذن ميكن% اليل 10اله واحد فاملغرب واملطامع َّي  لهيم يطبقو هاذ احلاةل، اإ

% دَّيل العامل اليل غادي يبقاو 90% تنقولو 90ميل تنقولو  ،%90كيبقاو 

 صندوق ادلمع؟ ،ماش الصندوق هو اليل غادي يتلكف هبو  ،خارج

ولو  ،حاليا، داباملشالك اليل وقعو للطاكس يات  وتتعرفو ،الطاكس يات

 بني املدن.ما لرخص ابلنس بة اليل اب

فران نعطي  ،ة من الوابءاكين بعض املدن خالي عالش هاذ املدن مثال اكإ

عالش مرنفعوش  ،ش يدية، س يدي قامسن، خنيفرة، الر غري مثال الإفرا

ابش عىل  ،يعيةدَّيهلم تدرجييا وخنليومه يعيشو احلياة دَّيهلم الطب  جراحل

حبال مراكش حبال املدن اليل هام  ،لقيومهش حبال ادلار البيضاء اال قل م

م نطلقو هبن مدن اليل ميكن لينا ك و ميش يو، هاذ كبار واليل ميكن لهيم

 الانطالقة.

 شكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 .شكرا

 .اللكمة لفريق العداةل والتمنية

 .عبد االإالهتفضل اليس 

 :عبد االإاله احللوطي املستشار الس يد

 .الرئيس شكرا الس يد

 الوزير،  الس يد

معان خملتلف القضاَّي اليت اس متعنا كل  .طرحهتا ابهامتم وابإ

ال نتقدمو ابلشكر والتنويه للس يد الوزير كذكل  ،بداية ما ميكن لينا اإ

ال نفتخرو  والوزارة للمجهودات الكبرية اليل مقمت هبا، وما ميكن لينا اإ

نفتخر مبلكنا، بأ متنا الوطنية املغربية لهاذ امللحمة الكبرية  ،مكواطنني مغاربة

واليل حققنا فهيا جناحات ونمتناو اليل قضيناها طيةل هاذ املرحةل امحلد هلل، 

 نضيعوهاش.ا من احلفاظ علهيا ومأ ن هاذ النجاحات نمتكنو 

أ ن ننوه كذكل ابلعمل اليل كتقوم به خمتلف  ،الس يد الوزير ،بدال

القطاعات التابعة لمك من أ جل احلفاظ عىل هاذ مومية وخمتلف القوات الع

املاكسب هاذي، ومن هنا تنوه كذكل ابلعمل اليل تقام عىل مس توى مجموعة 

جل حامية املواطنني من أ  املعامل واملصانع من أ جل حامية العامل ومن دَّيل 

ل هو حامية يف هناية املطاف للعاملني، من حامية العابعد العامل، ل  

كذكل دَّيل وزارة الشغل اليل  ،تنشكرو هباذ املناس بة كذكل املوظفنيو 

 قامو بواحد العمل جبار كذكل يف هذا الاجتاه.

دالء هبا،  عندان كذكل مجموعة املالحظات، الس يد الوزير، البد من االإ

الحظات اليل عند بعض مك، ل ن هنا ادلور دَّيلنا التبليغ ببعض املووتنبلغ

بتأ جيل ، فامي يتعلق اء امجلاعات، فامي يتعلق من هجة أ والدَّيلنا رؤسان االإخو 

، الس يد الوزير، واش ما يش ممكن اوادلورات، هاذ تأ جيل ادلورات نمتن

ماكنية عقد ادلورات و  ن ال تتوقف مجموعة املصاحل أ  أ نه يمت التفكري يف اإ

نعقد هبا الربملان بواحد احلدود ادلنيا للجامعات، وتنعقد ابلطريقة اليل ي 

 للحفاظ عىل الصحة والسالمة.

تعيش امجلاعات دَّيل مجموعة دَّيل املقاطعات، الس يد الوزير، ومجموعة 

اليوم بعض الصعوابت فامي يتعلق بِصف بعض احلساابت والنفقات 

جو االيوم تيحت ..نامت عارفني أ نه تمت واحد العملية دَّيلاالاجبارية اجلارية، و 

الوايل، تيحتاجو اليوم دَّيل ت من قبل مرة أ خرى من بعد املصادقة اليل اكن

ىل املصادقة من هنا أ و من هناك.  مرة أ خرى اإ

 اتلو، الس يد الوزير، كذكل الناس دَّيل النقل وابخلصوص س يار و تنق

دتال جرة، حمتاجني لواحد الالتفا ي، ار ة ل نه تفرض علهيم أ هنم يتوقفو بقرار اإ

 من الاهامتم دَّيلمك، نمتناو عىل أ هنا تأ خذ حزي ،وتيعيشو يف ظروف صعبة

ن امجلاعات تساعدوها ال فامي يتعلق ب أ  الس يد الوزير، تنمتناو عىل 

)2TVA( ب  وال)(amnistie  من أ جل احلفاظ عىل التوازانت دَّيلها

أ مام مجموعة من ال طراف اليل يه تتعامل  الالزتامات دَّيلها أ مام.. املالية

 لزتامات.معها واليل البد أ هنا تنتظر الوفاء هباذ الا

يف  ،ن جندأ  ن نذكر، الس يد الوزير، بأ ن العالقني ابخلارج البد أ  البد 

 حال هلم. ،أ قرب فرصة

نمتناو أ ن امجلاعات الرتابية تأ خذ فكرة كذكل عىل  ،القضية ال خرية

من أ جل مساعدهتم عىل اختاذ اكفة  ،حلجر وكيف ستمتالعملية دَّيل رفع ا

 الاحتياطات الالزمة.

 
2 Taxe sur la Valeur Ajoutée 



 2020 يلبر أ  دورة  –مداوالت جملس املستشارين 

10 

 (2020 يونيو 2) 1441 شوال 10

 وشكرا.

 رئيس اجللسة:الس يد 

 .شكرا

 اللكمة للفريق احلريك.

 :عبد الرحامن ادلرييس املستشار الس يد

 .شكرا الس يد الرئيس

 السادة الوزراء،

خواين املستشارين،  اإ

 خوايت املستشارات،أ  

جابتمك والتوضيحات اليت مقمت هبا، أ  ن أ  أ ود  شكر الس يد الوزير عىل اإ

مكوانت الشعب املغريب، فة ابلتعبئة الوطنية لاكجمددا وأ ود كذكل التنويه 

السامية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نِصه امللكية حتت القيادة 

هللا، يف ماكحفة هذه اجلاحئة، وأ ود كذكل االإشادة مبجهودات وزارة 

ىل جانب املواطنني،  ،مركزَّي وهجوَّي وحمليا ،ادلاخلية حبضورها ادلامئ اإ

واش  :كذكل يف اجتاه امجلاعات واحد السؤال، الس يد الوزير، طوبغيت حن

ماكنية أ هنا تشوفو هاذ القضية دَّيل الفك اليل اكي  اشاكينما  ة عىل نيش اإ

، ابش عىل ال قل حتاولو ترجعوها واحد عامني حىت من بعد ؟امجلاعات

يكون واحد التوازن يف القضية دَّيل امجلاعات، ل نه غادي يكون واحد 

 االإشاكل كبري يف املزيانيات دَّيلها.

، وهبذه املناس بة "من مل يشكر الناس مل يشكر هللا" ،وأ قول كذكل

نتوجه ابلشكر اجلزيل للسدة العالية ابهلل عىل اس تجابهتا الرسيعة للمناطق 

قلمي ورزازات، اَّلي عرف انتشارا لهذا الوابء بشلك كبري،  الهشة، خاصة ابإ

ذ مت اإ  رسال جتهزيات طبية، و أ طقم طبية مدنية وعسكرية  يفاءاإ مهنا عىل اإ

اتبع لوزارة  اثين وخمترب ،"تاخملترب العسكري للتحليال"سبيل اَّلكر 

نعاش ومجموعة تقريبا  23رسير، واحد  169الصحة، واحد  رسير دَّيل االإ

اكن واحد النداء واكنت  َّيساكنة، وهناال من دَّيل ال هجزة، اكن واحد النداء 

اف، ل نه كنا وصلنا واحد اجملموعة دَّيل التدخالت من عندمك، تنشكرمك بز 

 لواحد املرحةل جد حرجة.

وامحلد هلل، اليوم فتنا هاذ املرحةل هاذي، التدبري كذكل دَّيل هاذ 

ع القطاعات وكذكل الساكنة يفيه لوحدان، اكنو مج  احنا اجلاحئة ما كناش

 تعاونو يف هاذ املسأ ةل دَّيل رفع هذا الوابء، تنشكرومه من والناس اكع اليل

 .هاذ املنرب هذا

ال أ ن أ توجه ابلشكر اجلزيل للمصاحل  ،كذكل هبذه املناس بة ال يسعين اإ

ال منية ومن القوات املسلحة امللكية وادلرك املليك وال من الوطين والقوات 

ل طقم الطبية العسكرية وا ،املساعدة والسلطات احمللية الرتابية واملنتخبة

وأ عوان  ،ورجال النظافة ،ومجعيات اجملمتع املدين ،والقطاع اخلاص ،واملدنية

عىل  ،والساكنة، اليت أ ابنت عن وعي كبري جدا ،االإعالمجال رو  ،السلطة

قلمي ورزازات للقضاء عىل هذه اجلاحئة، حيث  التعبئة الشامةل اليت عرفها اإ

قلمي خاليا   .هذا الشهر ذيف ها 29يوم يف أ علن االإ

رشاف الس يد العامل، يف احلقيقة بو  اكن واحد عد جمهود جامعي، حتت اإ

دَّيل  507 تبعمت، الس يد الوزير، كنا وصلنا واحد اميالعمل جبار، ل ن ك

ل نمك تبعهتا عن  ،احلاالت، امحلد هلل، وأ ان تنشكرمك خشصيا ابمس الساكنة

كبري جدا، ل ن ما اكنش عندان قرب، واليل يف احلقيقة اكن واحد التخوف 

لمك جزيال شكرا ف نطقة، جناوبو عىل اخلصاص اليل عندان يف امل  وابش حناول

 ومجليع املتدخلني.

بغيت نشكر كذكل، الس يد الوزير، واالإخوان العامل اليل جابو الطلبة 

 دَّيوهلم. رجعومه لدلواوير دَّيهلم وللساكنة ،اجلامعات من

 .الس يد الوزير شكرا

 رئيس اجللسة: الس يد

 .شكرا

 .اللكمة لفريق التجمع الوطين لل حرار

 :أ دعي حلسن املستشار الس يد

 .شكرا الس يد الرئيس

 الس يد الوزير احملرتم،

أ شكرمك عىل اجلواب وأ هنئمك عىل لك ما تقدمونه من جمهودات طيةل 

فرتة الطوارئ الصحية، جمهودات جبارة احتضنمت فهيا الشعب وواهجمت فهيا 

 ،وخمتلف ال هجزة ال منية ،اجلاحئة بلك اس امتتة واقتدار، عبأ مت االإدارة الرتابية

وادلرك املليك،  ،عوان السلطةأ  و  ،والقوات املساعدة ،قاية املدنيةوالو 

الس يد الوزير،  ووقفة بطولية عربت عهنا أ هجزتمك ،تضحية كبرية واترخيية

لهيم ومن خاللمك ابلتحية والتقدير عىل واجبمك الوطين  ويه مناس بة نتوجه اإ

 التارخيي يف هذه املرحةل العصيبة. 

 الس يد الوزير احملرتم،

ن بعض احلاالت املعزوةل واحملسوبة عىل رؤوس ال صابع ال ميكن لها أ ن اإ 

حظة التارخيية، ويه الصورة االإجيابية اليت عربت عهنا تفسد علينا هذه الل

هذه ال هجزة ال منية، وابلتايل جيب حتصني هذه الصورة الالمعة اليت 

س هذه دفاعا عنه، واليت ال ميكن طم ،التحمت فهيا السلطة مع اجملمتع

احلقيقة مبجرد وقوع حاالت معزوةل جاءت نتيجة الضغط والتوتر والرنفزة 

 ايخ اليت طبعت هذه الفرتات ال خرية من هذا احلجر.وحاالت الرت 

نفالاتت من فالواجب الوطين يفرض علينا أ ن ال نتاجر هبذه االإ  ،َّلكل

أ و لننال عطف منظامت دولية معروفة  ،أ جل الاسرتزاق هبا س ياس يا

رضااهئا ادلامئ واملس متر ملصاحل بالدان، حيث لن بعد ها همام مقنا به ءنس تطيع اإ

جنازات، َّلكل تبقى ثوابت ال مة ومقدساهتا فوق لك اعتبار من  جمهودات واإ

 "هللا، الوطن، املكل". :وعىل رأ سها شعاران اخلادل

نسان املواطن، اَّلي  وتقدير مفرة أ خرى حتية وفاء مللكنا الشهم، االإ
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فضل قراراته السديدة معركة هذه اجلاحئة، وحتية شكر وامتنان رحبنا ب

لكية عىل جمهوداهتا ومعها لك ال هجزة ال منية ولك للقوات املسلحة امل 

الكفاءات الوطنية اليت حافظت عىل أ مننا اجلسدي والصحي واملايل 

والغذايئ، من صانعي الكاممات وصانعي ال هجزة التنفس ية ومن سهر الليايل 

طر والكفاءات الوطنية، اليت أ رشفت يف زمن قيايس عىل توزيع من ال  

 ، تنمتىن ابش يمكلو ذوك الشاكَّيت دَّيل املواطنني.4.300.000ادلمع عىل 

ادلوةل دَّيلنا راه جنحت  ،الس يد الوزير، هللا جيازيمك خبري ،ابش نرسع

، لكن خص ذيك الس نة ما هترسش دَّيل (bravo)وجنحت وجنحت و

خلارج راه خصهم يرجعو املواطنني دَّيلنا لبالدان، وامحلد هلل، العالقني يف ا

برية وقادرة يعين تدخلهم، كام أ نه حىت املواطنني، يعين، ادلوةل دَّيلنا ك 

املغاربة من اجلالية اليل حصلو هنا خصهم يرجعو لوليداهتم، وهللا جيازيمك 

 خبري الس يد الرئيس، وشكرا.

ن شاء جش يعين و واحد املوقفذوخصمك اتخ اع يف هاذ اليش، ل ن اإ

 ال مور ترجع جملارهيا. ينالناس، يع أ شهر صايف ابركة علينا، راه خص 3هللا 

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا

 اللكمة للفريق الاشرتايك.

 :عبد امحليد فاحتي املستشار الس يد

 .شكرا الس يد الرئيس

 الس يد الوزير،

ىل أ خر  ،ادلاخلية البد أ ن حنيي أ طر وزارة ،يف البداية من الوزير اإ

 وحمورَّي اأ ساس ي اوكذكل لك ال هجزة ال منية اليل لعبت دور ،عون سلطة

ال  ن جندد االإشادة مبجهودات امجليع أ  يف تدبري اجلاحئة، كذكل ال ميكن اإ

 والريق والتحرض اَّلي أ ابن عنه املواطنات واملواطنني.

ون ابلتفكري امجلاعي من املؤكد، الس يد الوزير، مل خنتلف عىل أ ننا ملزم

ملرحةل بفضل تظافر امجليع، بفضل ادلور املركزي اجنحنا  يونيو، 10فامي بعد 

لدلوةل، بفضل التفاعل االإجيايب دَّيل اجملمتع مع ادلوةل، بفضل اخنراط لك 

يف اجملهود الوطين لتجاوز  ،املكوانت الوطنية، الس ياس ية، النقابية، امجلعوية

 املرحةل.

اظ عىل حلفاظ عىل هذه املكتس بات، ملزمون ابحلفلكننا ملزمون اب

ماكهنا  املكتس بات ل هنا يه اخللفية ال ساس ية، الفكرية واملس تقبلية، اليت ابإ

 يونيو. 10أ ن تساعدان عىل تدبري مرحةل ما بعد 

يونيو، وحىت أ نمت  10لنا والو من بعد  ال ندري، الس يد الوزير، ما قلتو

جراءات اليت رمبا تنتظرون مثلنا، لكن جيب  أ ن نس تعد من ال ن، ولكن االإ

طالق بعض ال نشطة الاقتصادية، مجيل جدا،  اختذهتا ادلوةل فامي يتعلق ابإ

طالقها، بعض  جراءات أ خرى ميكن اإ شطة الفردية البد حىت ن ال  لكن اكين اإ

اليل  ،املواطنات واملواطنني ،، كذكل البد الناسيه تطلق يف هاذ املرحةل

دن غري مدهنم، أ عتقد أ نه اليوم مطروح هاذ الناس شدهتم اجلاحئة يف م

 دلوةل تسمح لهاذ الناس ابش يلتحقو ابل ماكن دَّيهلم.ايقدر 

. البد اليوم أ ن نفكر كيف س ندبر عودة ال نشطة الاقتصادية ،كذكل

رجعت بعضها وغادي ترجع ابلتتايل، لكن  اليوم عودة ال نشطة الاقتصادية

 اشفن هة دَّيل العامل ودَّيل ال جراء، ل نجيب احلرص ال سايس عىل السالم

أ نه بؤر دَّيل الوابء اكنت يف مجموعة املصانع واملقاوالت التجارية  ،يف السابق

أ ن  ابلرضورة تقتيض عودةالوالصناعية، نظرا لعدم احرتام االإجراءات، اليوم 

جراءات السالمة.ك هنايكون   حرص أ سايس عىل احرتام لك اإ

بة من ي أ نه املرحةل غادي تكون صع نتوقع ر، حنن نتوقع، الس يد الوزي

ولكن يف الس نتني القادمتني أ و ثالث  ،يونيو 10بعد، ليس فقط من بعد 

، هل لك الس نوات القادمة، نس بة المنو من الرضوري س تكون سلبية

و ادلمع من الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي اال جراء اليل اليوم أ خذ

 غادي يرجعو ل شغاهلم؟ 

 ئةل لكها مطروحة اليل خصنا نفكرو فهيا جامعيا.هذه أ س  

 شكرا الس يد الرئيس.

 رئيس اجللسة: الس يد

 .شكرا

 اثنية. 16اللكمة لفريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب يف 

 شكرا.

 اللكمة لفريق الاحتاد املغريب للشغل.

 :عز ادلين زكري املستشار الس يد

 .شكرا الس يد الرئيس

 ،الس يد الوزير احملرتم

هبا بدوران يف فريق الاحتاد املغريب للشغل ننوه ابجملهودات اليت قامت 

ادلوةل ويف مقدمهتا وزارتمك، اليت حتملت العبء ال كرب لتدبري هذه اجلاحئة، 

 سواء احلكومية أ و اجملمتع املدين. ،وكذكل لبايق الفعاليات

 الس يد الوزير احملرتم،

ازية واالإجراءات املتخذة شك أ ن العزل الصحي والتدابري الاحرت  ال

جنبت بالدان ال سوأ ، رمغ تلكفهتا محلاية سالمة املواطنني وأ مهنم الصحي قد 

 اقتصادَّي واجامتعيا، لكن البد من االإجابة عىل سؤالني جوهريني: ،الباهظة

ىل السؤال ال ول:  -  مىت رفع هذا احلجر الصحي؟اإ

ي ميكهنا من اقتصاد دو مصالسؤال الثاين: هل لبالدان من قدرة  -

 املواصةل الصارمة للحجر الصحي؟

حلاح، وذكل حفاظا أ حضى التعايش احلذر مع الوابء ف يفرض نفسه ابإ

عىل اهنيار املنظومة الاقتصادية الوطنية وما َّلكل من تداعيات خطرية عىل 

ىل دعوة املقاوالت الس تئناف  الاس تقرار الاجامتعي، وهو ما دفع احلكومة اإ
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ث العامل حلفطر، وجاءت رسالتمك، الس يد الوزير، أ نشطهتا بعد عيد ال

ىل والوالة عىل تسهيل معلي ة التنقل، لكن رسعان ما تبخر حمل هذه العودة اإ

ن اكتشف هؤالء املواطنني، وأ غلهبم من عامل البناء أ  مقرات العمل بعد 

ومياومون وعامل مومسيون يف الس ياحة والعديد من  ،واحلرف املرتبطة به

هن ال العامل القطاعات، اإ م غري معنيني هبذه املذكرة، ل هنا ال هتم اإ

واملس تخدمني واملوظفني احلاملني لرخص القيام مبأ مورية أ و رخص همنية، 

 .ات املراقبة وغياب وسائل التنقليدوحىت هؤالء مل يسلموا بدورمه من تعق 

مدى ارهتان مت تعلمون الس يد الوزير، أ نأ ما عامل القطاع غري املهيلك، و 

قة صادرة عن قتصاد الوطين هبذا القطاع، فهم ال يتوفرون عىل أ ية وثيالا

الصندوق اخلاص "املشغل تؤكد تبعيهتم هل، والعديد مهنم حرموا من دمع 

، وهو ما تؤكده عدد شاكَّيت ال رس احملرومة "روانو تدبري جاحئة فريوس كب 

 روان.و من دمع ك

ننا يف فريق الاحتاد امل غريب للشغل نؤكد عىل لهذا، الس يد الوزير، فاإ

يف خدمة املقاوالت  "يقظة الاقتصاديةجلنة ال "رضورة احلذر حىت ال تصبح 

ومصاحلها ال حادية، ونشدد عىل أ ن تكون هذه اللجنة يف خدمة مجيع 

رشاحئ اجملمتع املغريب، نؤكد عىل ضامن الاس تئناف التدرجيي لعجةل الاقتصاد 

 ذة.دون الاخالل ابالإجراءات الوقائية املتخ

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا

 للشغل.ادلميقراطية  جملموعة الكونفدراليةاللكمة 

 :رجاء الكساب الس يدة ةاملستشار 

 .شكرا الس يد الرئيس

 الس يد الوزير،

ال ن  الشكرا عىل ال جوبة اليل قدمتو لنا، وبطبيعة احلال   نومث ميكن لنا اإ

جراءات اليل قامت هبا السلطات يف ها ذ الظرفية، ولكن امسحو لنا هذه االإ

نقول لمك بأ ن عندان واحد اجملموعة املالحظات، من بيهنا أ نمك مقمت بتسويق 

الومه يف احلقيقة للمواطنني، خاصة ملا قلمت هلم جيلسو يف ديورمه وغادي 

اليل ما مسجلينش خصوصا ابلنس بة للناس  ،يوصلهم ادلمع، هاذ ادلمع تأ خر

وأ رس كثرية ومواطنني كثار ما توصلوش  يف صندوق الضامن الاجامتعي،

ىل يومنا هذا،  دَّيل الشاكَّيت حسمتو يف واحد  2.000.000وابدلمع اإ

قصاؤها، وكذكل مت  400.000اجملموعة و س تثناء مجموعة دَّيل اشاكية مت اإ

ركو حلال سبيلهم، املواطنني اليل ما اكنش عندمه أ صال دخل قبل اجلاحئة، ت

خذ بعني الاعتبار الظروف الصعبة دَّيهلم، وابلعكس بدل أ ن السلطات ات

متت املتابعة والتوقيف وما غري ذكل، ولل سف اكنت يف بعض احلاالت يف 

ظروف فهيا انهتااكت حلقوق االإنسان من رضب ويعين معامةل همينة كنا 

 كنعتقدو بأ هنا ولت لل سف.

 الس يد الوزير، 

ق االإنسان، منعتو تابعو هاذ الناس اليل قامو ابنهتااكت حقو ت  بدل أ نمك

قلمت بأ ن اكين فيديوهات يعين مزورة، التصوير هو يعين  التصوير، وأ نامت

ثبات، وابلتايل اكن   فروض أ نمك ما متنعهومش. من املمسأ ةل دَّيل االإ

 الس يد الوزير، 

وك ن احلجر الصحي أ صبح هدفا مايش وس يةل من  هأ يضا، الحظنا بأ ن

 ذكل، مثال رجال ال من ورجال وسائل تطويق الوابء، يعين ادلالئل عىل

السلطة كيقومو بتوقيف الناس اليل خارقني احلجر وما عاملينش الكاممات، 

وهام أ صال ما عاملينش الكاممات وال ما عامليهنومش بشلك حصي، كام وقع 

سة دَّيل الش باب يف البحر كيعومو، ما كيشلكوش يف ربعة وال خ أ  مؤخرا 

من واش ما كيشلكوش حىت هام خطر؟ احلقيقة خطر كبري، ولكن رجال ال  

 وابلتايل حىت هو خرق للقانون.

 الس يد الوزير، 

الحظنا أ يضا، أ ن هاذ احلجر الصحي أ صبح يف بعض ال وقات ذريعة 

للزج هبم يف  ،مناضلني، حقوقيني ونقابيني وس ياس ينيمن النتقام ل

 السجون، لل سف الشديد.

 الس يد الوزير، 

التدابري واس تعدت لهاذ التصدي للوابء، احلكومة قامت مبجموعة دَّيل 

أ سابيع قبل تسجيل أ ول حاةل، ولكن لل سف بعض القرارات دَّيلها كتبان 

لنا فهيا شوية دَّيل االإرجتال والترسع، حبال قرار أ خذ.. يعين اس تعامل 

غالق  الكاممات اليل اكن ابلليل وأ صبح كيتطبق يف الصباح، حبال قرار اإ

اخذيتوش بعني االإعتبار أ ن الناس عندها سلع ممكن  املقايه واملطامع اليل ما

شاكل أ يضا دَّيل التخبط والتناقض ما  شاكل، اكين اإ تفسد، وابلتايل اكين اإ

 أ فراد احلكومة، ل ن بني التِصحيات والقرارات اليل كتاخذها خمتلف يعين

اكين تناقضات، مثال أ نامت كتلكمو عىل أ ن احلجر الصحي ابيق متواصل، يف 

ن وزير املالية كيقول هلم املقاوالت تش تغل، أ نامت كتقولو املطامع الوقت بأ  

تش تغل، مايش رضورية بأ ن املواطن غادي مييش للمطامع، وابلتايل اكين 

شاكلية و اكين تناقض خص شوية دَّيل التنوير للشعب.  اإ

 ا.وشكر 

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يدة املستشارة.

 شكرا.

 لرد عىل التعقيبات.اللكمة لمك الس يد الوزير ل

 الس يد وزير ادلاخلية: 

غنحاول أ نين بعجاةل جناوب عىل مجموعة د التساؤالت اليل طرحو، 

طار العام ال ويل.  وقبل من هاذ اليش بغيت حنط االإ

جراءات اليل مت ال خذ هبا، اليل اخذاهتا بالدان، اليوم ساهل أ ننا  االإ



 2020 يلبر أ  دورة  –مداوالت جملس املستشارين 

13 

 (2020 يونيو 2) 1441 شوال 10

َّيلها، لكن خصنا نشوفها جنيو نشوفوها من بعد شهرين، ونشوفو احلصيةل د

دارت ش نو اكن ميكن يوقع؟ هذا هو احلساب اليل تما اكنتش  اكن لو

خصو يكون، أ ما ابش نتحاس بو عىل لكيش غادي مزَّين راه ساهل، ل ن 

ق ما كيتخاذش بعني الاعتبار، وميل ما كيتخاذش الفرق بعني االإعتبار الفر 

وجنبت بالدان  راه كيويل لكيش ساهل، بالدان أ خذت قرارات جشاعة

ال رقام ش نو اكن يكون  يف وجنبت املواطنني أ خطار كبرية، ما غنذخلوش

علهيا اكملني بينا، هو  ني.. لكن، اليل ميكن نقولو واليل متفقاكن ما عندان لو

أ ن القرارات الشجاعة اليل اخذهتا بالدان، مكنت بالدان أ هنا اليوم ما 

ىل أ خره، امحلد هلل، هذا يكونش عندها أ الف املوىت، ما يكونش ال ل ف اإ

 هو االإطار ال ول اليل خصنا نتفامهو عليه.

ىل هاذ يونيو، خصنا نتفامهو ع 10اليوم، جينا دران المتديد الثاين لغاية 

القضية، ما اكين حىت يش تناقض أ الةل، احلجر الصحي، حاةل الطوارئ 

 à gauche, à)يونيو، ميل كنسمعو  10الصحية راه مس مترة حىت هنار 

droite)  بأ نه راه كيمت الرفع من احلجر الصحي بطريقة.. ما اكين رفع احلجر

ىلالصحي، ما اكين حىت حاجة من هاذ اليش، احلجر الصحي مازال اك  ين اإ

، حىت يتخاذ فيه القرارات املناس بة يف 10، وغيبقى حىت يوم 10 يوم

اجملموعة الوقت املناسب، وغيتخاذو القرارات، أ خذ بعني االإعتبار واحد 

 دَّيل ال مور، ابش يتخاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب.

، واحد يقول هلم عالش دخلو ختدمو وكهنرضو عىل املعامل، نقول حني

مجموعة قطاعات،  رضوراه مجموعة دَّيل املعامل وهنا كهن ..هلم ما ختدموش

 ،حىت واحد ما حبسهوم، راه حبسو لراسهم، الناس خافت يف ذيك الوقت

دَّيل  (les chantiers)عو حواجيهم ومشاو حفاهلم، حىت واحد مقال مج

بسو لراسهم، عباد هللا، حىت واحد مقال هلم حبسو، راه ح  أ  لبين حبسو، 

داري اليل كيحبس ، ابش نعطهيم (les chantiers) اليوم ما اكينش قرار اإ

داري نقول هلم رجعو ختدمو، راه ميكن هلم يرجعو، بطبيعة احل ال أ ان قرار اإ

ميكن خيدمو من غدا،  (les chantiers)يف احرتام اتم للرشوط الصحية، 

واحد، ما ميكنش مجموعة دَّيل القطاعات اليل معرمه ما حبسهومش يش 

أ ن القطاعات اليل ما حمبوس ينش بكهنرضو  وحني يل راك.. جتي تقول اليوم

يل راه خصهم خيدمو، ابلعكس خصنا نديرو مجيع ال مور ابش القطاعات ال

ما حمبوساش واليل ما كمتثلش خطر عىل الصحة العامة ما خصهاش 

 حتبس، ل ن الهدف مايش حنبسو الناس.

قال بأ ن حاةل الطوارئ الصحية حبال هدف ويش واحد، يش متدخل، 

يف حد ذاهتا، هنائيا، حاةل الطوارئ الصحية واحلجر الصحي ما تداروش 

ن خطر هاذ اجلاحئة، لهدف ذايت دَّيلو، تدارو ابش حنميو بالدان م

والنتيجة كنشوفوها امحلد هلل اليوم، كنشوفو العدد دَّيل احلاالت املسجةل، 

. وأ حسن مثال دَّيل ورزازات، وكنذكر عليه كنشوفو العدد دَّيل أ مسيتو.

ل نه كيعطينا واحد املثل واحض، ورزازات من بني عش ية وحضاها والت 

قرارات صعيبة، واكن مع البداية حاةل، اخذينا  500بؤرة كبرية فهيا أ كرث من 

د رمضان، شدينا املدينة، واخذينا قرارات اليل صعيبة بزاف، امحلد هلل 

احد الطريقة يعين ما ميكن غري أ ن نشكروها علهيا، الساكنة اس تجبات بو 

امحلد هلل اليوم صفر حاةل، لو اكن ما اخذيناش  ..اس تجبات بطريقة يعين

ما فهياش صفر  ن راه اليوم ورزازاتذيك القرارات يف ذيك الوقت، اك

حاةل، راه فهيا أ الف احلاالت، هاذ الوابء رامك عارفني يك داير، مايش أ ان 

غادي نقول لمك، أ ان مايش طبيب، أ ان عارف هاذ اليش، ل ن اكملني بمك 

ش واقع يف هاذ الوابء، راه هو واحد الوابء اليل هللا حيفظ أ  كتبعو 

 والسالم.

ذن القرارات اليل تاجئ دَّيلها كتبان من بعد، سهل خذوها اليوم، الن اكن اإ

أ ن نقولو ما اكين والو اليوم، عالش بغينا نشدو؟ عالش بغينا نديرو؟ لكن 

 ال؟ خصنا نشوفو النتاجئ اليل غادي جتي من بعد، واش مس تعدين لها وال

اكين بطبيعة احلال أ ي قرار عندو الهدف دَّيلو، اجامتعية واقتصادية، 

لنا اكملني هو أ ننا نعملو يد يف يد ابش كروها، لكن الهدف دَّيما ميكنش ن

أ ن هاذ النتاجئ دَّيل هاذ القرارات تكون أ قل ما ميكن عىل املواطنات 

 واملواطنني.

قلنا احلاةل دَّيل الطوارئ الصحية واحلجر الصحي راه مس متر حىت هنار 

، راه احنا خدامني، راه ما جالس ينش، خدامني 10، قبل من هنار 10

ن شاء هللا و ابئية يك دايرة، كنشوفو احلاةل الو السيناريوهات يك دايرين، واإ

صائب اليل القرار اليكون  هو أ نايف القريب العاجل غيتخاذ القرار اليل كنمتن

أ خذ بعني بيسمح لبالدان بأ هنا متيش للقدام، والقرار خصو يتخاذ..  أ نه ميكن

خت  اذ هاذ القرارات. االإعتبار مجيع النقط اليل كتدخل من أ جل اإ

رضو بعض االإخوان عىل الصندوق دَّيل التضامن، واالإخوان اليل ما ه

العائالت اليل  4.500.000بغيت نعطي أ رقام غري ابش نتفامهو،  ..شدوش

اس تافدو، مرة أ خرى خصين نوحض نقطة وحدة، التضامن مع الناس راه ما 

بعضنا، تدار  زمع ابش نكونو ِصحاء مع ..لناس اليل فقراء والل دارش ت

وض الناس اليل فقدو املدخول دَّيهلم جراء اجلاحئة، ما تدارش ابش ابش يع

طار الناس  يعطي التضامن للناس اليل ما عندهومش، ل ن ذوك خوتنا يف اإ

اليل اخذاو زائد  4.500.000اليل ما عندهومش هاذي هرضة أ خرى، 

العدد  عدد العائالت يف ، حيث كنرضبو)3CNSS(مليون اليل اخذا من 

ساب العائالت حشال مكونة أ ربعة حل دَّيل الناس اليل اخذاو كنلقاو.. دير 

الناس اليل اخذاو  وهذا هو ال ساس، نبيك نقول ،الناس وخسة الناس

حىت واحد ماخرج وقال أ ان اخذيت الفلوس، بطبيعة احلال اليل ما اخذاش 

د واح فتوش، معر ش خرج كيغوت، ما غيسكتش، اليل اخذا ما غهيرض 

اخذا خرج كيغوت يقول أ ان اخذيت، عالش اخذيت؟ ما اكينش، كيخرج 

ما اخذاش، حلينا مرة أ خرى، جسلنا الناس اليل قدمو  يقولاليل ك 

زدان  4.500.000اليل قدمو، يعين  2.000.000الشاكَّيت دَّيهلم، 

 
3 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 



 2020 يلبر أ  دورة  –مداوالت جملس املستشارين 

14 

 (2020 يونيو 2) 1441 شوال 10

 400.000، (l’accord) بتعطات لها  800.000أ خرى،  2.000.000

وصلنا دااب بال ا راه خدامني فهيا، هذا م 800.000فض دَّيلها، مت الر 

مليون ويش  5، 800مليون و 4 أ خرى اليل ابقا، وصلنا 800منشوف 

دَّيل العدد  وشوفت ك  نيح بيدمك، العدد أ نامت وشوف ..حاجة زيد علهيا امسيتو

شاكل  اكين الإخوان، أ  االيد العامةل يف املغرب اكمل حشال فهيا؟ راه اكين اإ

شاكل كب ا اكين الناس اليل مو يل ل يش واحد اكن سولين قا ري،ـــــاإ

 5وها ذخاكيحني  ..مااوها، وأ ان اعرتفت بأ ن الناس ذخواش هاكيس تحق 

 ذعرفتش حشال هاا م ،طبيعة احلال فهيم واحد، جوج، ثالثةب  ،مليون

اكينش، ا ميكنش نقول ما وها، مذاخاكيس تحقوش ا الناس اليل م !الرمق

ىل حمشمش هو وداب ش غادي أ  عاش ار ا هو مو أ ان؟  وي ندير لش غادأ   اإ

كتعرفومه، كتعرفو  مننيوراق كيتسجل، وأ نت أ ان؟ وجايب ال   وندير ل

اكينش يش ا م ،عارفيهنم اكملنيجيو يتسجلو، كي يس تحقوهاش ا انس اليل م

ا و انس مذعىل ال قل حاةل وال جوج وال ثالثة، هاش عرفا مفيمك واحد 

 ؟ ..حد أ مسيتوحنا غادي نتبعو لك وااعاوش، ار 

الس ياق، خصنا نتفامهو عليه،  ذالتضامن يكون يف ها ذكنحاولو أ نه ها

راه التضامن ضد اجلاحئة، مايش تضامن ضد الفقر وال ضد  ..مايش تضامن

طار  ..أ مسيتو  كرو عليه حيث تبغيو.اذتخر دَّيلو ن أ  هذا عندو اإ

 الس يد رئيس اجللسة:

 ..تفضلتفضل، 

 ل.الس يد الوزير تفضل، تفضل، مك

 هللا خيليمك ما يكونش حوار ثنايئ، هللا خيليمك.

 الس يد وزير ادلاخلية:

ابش نتفامهو، الناس اليل خدامني، الناس اليل خدامني عندمه احلق 

، يعين القطاعات اليل يه أ هنم ميش يو للخدمة دَّيهلم، يرجعو للخدمة دَّيهلم

ىت حد ما مسموح لها ختدم، الناس دَّيولها عندمه احلق ميش يو خيدمو، ح

ميكن حيبسهوم، ابش نكونو واحضني من هاذ الناحية، بطبيعة احلال اليل ما 

 خدامش راه ما خدامش.

يش واحد هرض لنا عىل القهاوي أ مسيتو.. كيفاش قبل، القهاوي 

 شدو املقايه واملطامع أ هنم يدخلو الناس ويكونو ت  شدو،ت واملقايه هنار اليل 

يعطيو  مأ هن مول، من هنار ال ول خلينا هلكيرسبيو داخل املقايه من هنار ال  

(à emporter)،  يعطيو التوصيل وال الناس ميكن اتخذ، الهنار ال ول

خليناها، ش نو وقع من بعد؟ من بعد أ ن مجموعة مهنم مع رمضان، مع 

 اكن رعب، الناس دَّيل افتمايش خ ..د الوقت اكنخافت، مع ل ن واح

(les chantiers)، حواجيهم ومشاو يف حاهلم لكيشمه هزو ورامك كتعرف.. 

وقع هللا حيفظ أ مسيتو.. من بعد اليل وقع لك واحد وفني كهيرب، حبال  وىل

خليو ال خرين، هاذ اليش اليل اكن  ،املقايه راه ما قلناش دخلو ختدمو

ن شاء  مسموح به من ال ول راه بقى، هو اليل كيجيو يف انتظار النتيجة اإ

س ترجع ختدم، راه الهدف دَّيلنا مايش هو هللا غدا وحتسن احلاةل، النا

احلاجة اليل ميكن أ هنا جتبد، كنقول قلنا حنبسو الناس من اخلدمة، غري هو 

أ مه حاجة هو حنميو الصحة دَّيلنا والصحة د هاذ الساعة  ،جتبد البال

املواطنني، اكع احلاجة اليل ميكن جتبد لنا غدا احلواجي اليل ما نقدوش علهيا، 

ابش نكونو واحضني، منش يو،  "،ختممية وختممية وال رضبة مبقص"اللهم ميات 

 رامكعارفني راس نا فني غاديني، الثبات، ابش ما ندموش عىل يش حلظة، و 

 ما كيصالح حىت حلاجة.راه ل وقات العصيبة، هللا حيفظ، الندم افكتعرفو 

ن شاء هللا يف القريب العاجل، يف القريب  ؟نعم العالقني؟ العالقني راه اإ

ن شاء هللا يف غ العاجل، املشلك  يتحل، راه بدا بطرق من الطرق، واإ

ن شاء هللا َّي رب.  القريب العاجل غادي يتحل اإ

ن شاء هللا يف القريب العا ن شاء هللا.اإ  جل غيتحل، اإ

 الس يد رئيس اجللسة:

من فضلمك ما يكونش حوارات ثنائية، خليو الس يد الوزير، اعطيناه 

ضايف بال ما يكونو ح  وارات ثنائية.وقت اإ

 شكرا الس يد الوزير.

 شكرا الس يد الوزير عىل مشاركتمك.

مسمك مجيعا ابملستشارة الس يدة رجاء البقايل الطاهري، اليت  أ رحب ابإ

حترض معنا ل ول مرة بعد دعوهتا مللء مقعد شاغر ابجمللس، ممتنياتنا لها 

 ابلتوفيق يف هماهما الربملانية. 

 شكرا عىل مسامهتمك مجيعا.

 عت اجللسة.ورف


