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  292رمق  ةاجللسحمرض 

 .)م2020يونيو  23(ه 1441فاحت ذو القعدة  ءلثالا :التارخي
شار السيد  :الرئاسة س الرابع، اخلليفة عبد القادر سالمةاملس  .لرئ

ت دىو  تانساع  :التوق قة وعرشون ٕا ة  ،دق  الثالثةابتداء من السا
قة  ق  .بعد الزوال عرش الثالثةوا

ٔعاملدول  اقشة :ا ٔسئ م   .ةلشفهي اا
------------------------------------------------------------------------------  

س اجللسة شار السيد عبد القادر سالمة، رئ   :املس
﷽ 

ىل    .املرسلني ٔرشفوالصالة والسالم 
تاح اجللسة لن عن اف ٔ.  

رن احملرتمني، ن الوز   السيد
شوال دات السي   ارن احملرتمني،سادة املس

ٔحاكم  يل  100 الفصلمعال ب ا ضيات النظام ا ستور ووفقا ملق من ا
ٔسئ السيدات والسادة شارن، خنصص هذه اجللسة   لس املس

لهيا ٔجوبة احلكومة  شارن و   .املس
ل الرشوع يف تناول  ٔسئوق ٔعامل،  الشفهية ا دول ا ة يف  املدر

ل ٔعطي ال د من ملكمة  ىل ما  لس  ٔمني، ٕالطالع ا راسالت سيد ا
ت ال   .وٕا

ٔمني   .اللكمة لمك السيد ا

ٔمحد  شار السيد  لساملس ٔمني ا   :توزي، 
س   .شكرا السيد الرئ

﷽  
ٔمنيوالصالة  ىل النيب ا   .والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون اوالساد السيدات   حملرتمون،ة املس
ء  لس يف الفرتة املمتدة من يوم الثال يونيو  16لقد توصلت رئاسة ا

ٔعضاء 2020يونيو  23ٕاىل  2020 ٔسئ السيدات والسادة  ، بعدد من 
لس،    :وذ اكلتايلا

ٔسئ الشفهية   ؛سؤ 20: دد ا
ابيةدد  ٔسئ الك ؛ 37: ا   سؤ

ٔجوبة ال  ابيةدد ا   .ٔجوبة 10 :ك
رسا و امللكف  كام توصلت الرئاسة  ر ا جوابية من السيد وز

سان    :والعالقات مع الربملان، هذا نصهاحبقوق إال

  السيد ٕاىل "
شارن احملرتم س جملس املس   رئ

ام وطارئ: املوضوع دث يف موضوع    .الت

م   ؛وبعد بوجود موال إالمام سالم 
ضيات امل لس ا 168ادة يف ٕاطار مق يل  ا شارن،من النظام ا  ملس

شارن احلق يف تناول اللكمة يف هناية  شارات واملس لمس واليت ختول 
ٔسئ الشفهية صصة ل ٔن  اجللسة ا ىل  ام وطارئ، و رة موضوع  ٕال

رش تربمج هذه  تفاق مع احلكومة،  ٕ ر الطلبات  ٔن السيد وز ربمك ب ٔ ٔن  فين 
لجواب عن الطلب املقدم ملهين الشغل وإالدماج ا دم استعداده  رب عن 

ة ا لشغلو لكمن مجمو ميقراطية  دم " :حول موضوع نفدرالية ا ظاهرة 
ى ٔجراء  لضامن  الترصحي  عيالصندوق الوطين  يف هناية  ،"ج

ء    .2020نيو يو  23اجللسة الشفهية ليوم الثال
روتفضل ت والتقد د الص الت ول    .وا بق

  ".موالسال
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ٔمني السيد شكرا   .ا

د السادة  واادي نبد ٔ هذه اجللسة بقطاع العدل، فاللكمة 
ٔصا واملعارصة لتقدمي السؤال شارن من فريق ا   .املس

  .تفضل

شار السيد احلو املربوح   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
رن، ن الوز   السيد

شارن احمل والسادةالسيدات    رتمني،املس
ر،   السيد الوز

اربة الفساد، بغينا نعرفو  ٕالزتمت احلكومة يف لها مب مج د شنو االرب
لمك يف ها يل حققهتا الوزارة د   الباب؟ ذهام املنجزات ا

  .وشكرا

س اجللسة السيد   :رئ
شارن من الفريق  ..السؤال الثاين عندو د السادة املس ٔ اللكمة 

  .لتقدمي السؤال دة والتعادليةلو  قاليلست

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
رن، ن الوز   السيد
ٔخوات وإالخوة،   ا

ر،   السيد الوز
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  ؟اليت عرفهتا حمامك اململكة ةاحلجر الصحي، ما يه املعا ذيف ظل ها
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .منية والت السؤال الثالث لفريق العدا

شار السيد   :احلسني العبادي املس
دة املوضوع يف هاا م ش و ٔسئ ها ذعند   .يذا

س اجللسة   :السيد رئ
د ر جواب وا ر يد ش الوز ب    .هكذا قرر املك

شار السيد احلسني العبادي   :املس
فرداك  لنا يف طرح السؤال م حلق د   .نمتسكو 

س اجللسة   :السيد رئ
  . ذ
ه ابل الر السؤا ت احملامكة "ع موضو ية التقايض عن بعد وضام تق

  ".العاد
لفريق    .شرتايكاللكمة 

شار السيد عبد امحليد فاحتي   :املس
س،   السيد الرئ

ران،   السيدان الوز
شارن،   السيدات والسادة املس

ر،   السيد الوز
تضمن معليا هل و جتربة احملامكة عن بعد يف ظل اجلاحئة، هل يف نظرمك 

؟رشوط احملامكة ا لك   لعاد
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه  السؤال اخلامس   ".التقايض عن بعد"موضو

د الساد ٔ ميقراطي اللكمة  ستوري ا شارن من الفريق ا ة املس
عي   .لتقدمي السؤال ج

شار السيد   :امللودي العابد العمراين املس
س   .شكرا السيد الرئ
رن، ن الوز   السيد

ش شارن احملرتمني،ارات و املس   املس
ر،   السيد الوز

رت، قطاع العدل  ٔ ات لكها ت ، القطا ورو احئة  ٔن بفعل  ىل  نعمل 
ث إالدراة و ر ال من ح ٔ ٓخر ت ك ال هو ا لوجس وال من التدبري وال ا

ث التقايض وضامن احملامكة العاد للك املتقاضني برية ح ت  ، مما طرح حتد

لىل املس  ىل امل توى ا يك و   .ستوى القانوين يف نفس الوقتوجس
ر،   السيد الوز

رت الوزارة ها يف د ٔو    النظام؟ ذما هو 
ٓفاقه؟ويف مت    تقومي نتاجئه؟ وما يه 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ٔخ  ٔنه ا   .يلقي سؤال، تفضل ىمن العدا بغٔعتقد ب
  . اللكمة

شار السيد احلسني العب   :ادياملس
س،م نع ش مام السيد الرئ ٔن مجيع الفرق قدمت سؤال، و ا دام 

د بقاوشن  اء وكون رد وا ل ، يعين است   .نافغنطرح السؤال د
يل هو  د التوقف ا ٔن مجيع حمامك اململكة عرفت وا لنا هو  السؤال د

الل فرتة احلجر الصحي،  شطهتا القضائية،  ٔ مع بطبيعة احلال شبه اكمل 
ٔنه عن بعد يف قضا امكة خوض احمل املعتقلني، هذا التوقف كام هو معلوم 

ريات يف امللفاتٔفرز ا ٔ ري من القضا والت   .لك
لعمل وتوافد مرتفق ٓن بعد العودة، عودة احملامك  ٔمام  يا ، حنن  العدا

الل شهر   .8 وشهر 7 عط قضائية كذ يعين 
ر، عن  سولمك السيد الوز يق ارة دالوز ٕاسرتاجتيةك لني لمك مع  املتد

 ، ٓخرن يف مرفق العدا ل الب ٕاسرتاتيجيةا ٔ يف هذه امللفات يعين  تمن 
؟ٔ يف    ل معقو

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
لرد ر  لسيد الوز ٔولىل  اللكمة    .ٔسئ احملور ا

ن ر العدل السيد دمحم    :عبد القادر، وز
س    احملرتم،السيد الرئ

شارن احملرتمالسادة االسيدات و    ني،ملس
ه  ٔتو ٔن  لبية إ يف البداية البد  ٔ لشكر اجلزيل، فرق ا ليمك 

م،  ذىل طرح ها ،واملعارضة وي  ٔسايس وح ٔسئ اليت ختص قطاع  ا
ات املهمة اليت  ، بعدد من اواكن من القطا ورو ء  ة و خنرطت يف موا

رتازية و  ل ةيري الوقائية والتدبالتدابري إال ٔ   .رية املرفق القضايئاسمترا من 
صاصات ،وزارة العدل هيا يف جمال التدبري  يف ٕاطار إالخ املوو ٕا

ل  ٔمن الصحي دا طلق مسؤوليهتا يف ضامن ا امك، ومن م لم إالداري 
ٔطر  والسادة القضاة ،املرافق القضائية وحامية لك املتقاضني واملرتفقني و

فاع تئاتابة الضبط وهي ومسؤويل ك  ىل احملامك، فها ،ا  ذولك من يرتدد 
ذها يف ذاإالطار  ٔ ىل  ل التدابري، وكنا حريصني  د العدد د ات وا
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سيق مع لك الرشاكء شاور والت ىل  ،ٕاطار ال ٔ لس ا ىل رٔسهم ا و
ملغرب  تئاهي لسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومجعية  احملامني 

ت والهيئ سيق ذالتعاون وها ذية، وبفضل هاات املهن وخمتلف التنظ  ،الت
ق معاد صعبة  ا من حتق ىل متك ٔمن الصحي للك من يرتدد  ق ا ويه حتق

لمتقاضني املرفق، ويف نفس الوقت امل  ذها ٔمن القضايئ  ق ا سامهة يف حتق
ا الطوارئ الصحية   .ولمرتفقني، دامئا يف ٕاطار 

اول ٔ  ٔ ٔستعرض هناك ٕاجراءات كثرية، سوف  صارن  خ ٔماممك    :ها 
ٔول قرار - شاور، هو تعليق اجللسات  ذيناه يف ٕاطار هاذا اكن  ال

لية مينع  ا ىل وزارة ا ٔول قرار صدر  ٔن اكن  مبختلف حمامك اململكة، 
ددها   يف نفس خشصا، وبطبيعة احلال، اكن البد 50التجمعات اليت يفوق 

لعرشات  داد  ٔ ه ٕاىل ا ٔن نن ن يرت اليوم  ىل احملامك ا يل ميكن ددون  ا
الطة،  الية من ا سب  ذ ٕاجراءات حتول ٕاىل بؤر ب ٔن تت فاكن البد 

علقة بتعليق ها ا قصوى، ٕاذن اكن ها ،إالنعقاد ذم القرار هذا  ذٕاال يف 
ات ت وتوضي   ؛ٔسايس واكنت بيا

ٔو مزيد - ٓخر مقنا به، هو تعزز  ن تدبري   الرمقية تعزز اخلدمات من اك
ابة لعدد من لمساطر، ح  والتبادل الالمادي قة مكن من تلبية وإالست ق

ٔرقام كثرية يف ها ن  يل توصلنا هبا عن بعد، واك ٔن ذالطلبات ا ال الش ، وم
اري عن بعد،  64.323ٔنه بميكن نعطيمك  ل الت ىل الس طلب احلصول 

ٕالضافة ٕاىل العديد ٔخمن الطل  ومقنا مبعاجلهتا عن بعد،  يل بات ا رى ا
ل 20.906 املواطنني،ا تقدمو هب ل الس ل الطلبات د ري  د العديل، ٕاىل 

  ؛ذ من اخلدمات
لوقاية وتنظمي  - لتدابري املتعلقة  ختاذه يتعلق  ٕ ٓخر مقنا  ن قرار  اك
ت العمل ل البنا الت دورية لتعقمي احملامك واملرافق د ، فاكنت هناك تد

ر  ٔذ لها، وال  ل ،نالعديد مد ل التعقمي ود التنظيف  يعين الوسائل د
ل ٔخرى ود ليات  نتقاء حوايل يعين مقنا بتطورها، ومؤخرا مقنا  التطهري و
ىل امل من الاكمريات  200 ن  ل املرتدد ة احلرارة د يل تضبط در تطورة ا

ة، ومقنا بتجهزي خمتلف حمامك اململكة هبا   ؛املرافق العموم
الخنراط يف تفعيل العفو املليك ارقر ٔيضا  ذينااو  -  ،السايم يتعلق 

يل مشل  يل  5664ا ايئ ..يف ٕاطار ذختاامعتقل، وا يف ٕاطار  عفو است
ٓخرن يف جلنة العفو  ٔيضا الوزارة مع اكفة الفرقاء ا ا الطوارئ، اشتغلت 

  ؛لتفعي
الل ي ذا - د احملامكة عن بعد من  ع ٔيضا قرار  يةل انا  ل د تق

اح ما ميك د الن يل حققت وا ن ٕاال نعزتو به، واكن مبثابة املناظرة املرئية وا
د  ل التحول  ،)l’accélérateur(وا رسيع الوترية د ل  د العامل د وا
لس ايف إالدارة القضائية، و  الرمقي دا يف ا ٔوراش، و ىل  ا مشتغلني  ح

طط التو  ٔتقدم بعرض حول ا لتحهي ج احلكويم س ا اول الرمقي، ٕاذن في  ح
ري ذ من  دي ٕاىل مكسب خصنا نطوروه، ٕاىل  د الت حولنا وا

يل    .إالطار ذ يف هاذختاإالجراءات ا

يل  ٔيضا إالجراءات ا اف احملامك ذختاهناك سؤال يتعلق ب هنا الست
لها، فعال   شاط د ا كناال ادي ح ٔنه ميل  نظرا لرتامك امللفات  ..كنتوقعو 
االقضا و  د إالق ٔنه غيوقع وا  ، ىل احملامك،  اكنت هناك املؤ بري  ل 

د اخلطة مشرتكة عية ،وا د جلنة ر ىل  ،يعين يف ٕاطار وا ٔ لس ا فهيا ا
احملامون ووزارة  تهيئالسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومجعية 

ة مر  ،لناالتدابري د ذيناا، و العدل ف ك شيعين  املرفق  ذها لية، 
ل خمتلف  ادية وتنظم العمل ومت إالرشاك د ة  ف ك لو  شاط د ستعد ال

 . الهيئات املهنية
ذ  ،بطبيعة احلال ،الوزارة خرطة يف تنف حماربة الفساد،  سرتاجتيةام
ة يف هاويه تقوم  نعطيمك  إالطار، ذبتحمل العديد من املشاريع املندر

يل بعض إالجراءات املهمة  ل تكت دا ا ال التزنيل د لرمقنة، حبال م علق 
)l’application (د النوع  املتعلقة يحقق وا يل  ة الصندوق، ا بتطبيق

ة يف خمتلف حمامك اململكة يحقق الشفاف ٔيضا  ل الفعالية، ولكن    ؛د
ة ،ٔيضا - كوي ال د اكنت هناك دروس ودورات  د يف ا ل قوا

س  ل ة  ٔطر الزناهة العموم   ؛موظفي الوزارةو بة 
ٔقسام اجلرامئ املالية  - ٔيضا دمع وهيلكة  ل اململكةمث هناك    ؛حملامك د
ل  - لزناهة والوقاية من الرشوة "وهناك القانون د ٔة الوطنية  الهي

يل  "وحمارهتا د الصيغة ا ىل وا ليه ملدة طوي حىت استقر  يل اشتغلنا  ا
اكفة ا لهيا توافق وٕاجامع  م، غيعطي لهالفرقاء، اكن  ٔ اله  ذوهذا قانون  ة ي

صاصاتاملزيد من  ل يف حماربة الفساد  خ   ؛لتد
لس النواب،  - رشيع مب اه يف جلنة العدل وال يل قدم ٔيضا القانون ا و

ليه احلكومة، وهو القانون املتعلق يل صادقت  ٔموال، مباكحفة غسل  وا ا
ه ٔيضا فهذ يل  (GAFI1)ظمة ع مية مدول  الزتاماتا قانون عند ف ا

ٔموال ض ا ادي جيعل املغرب ،كرتاقب تب يل  قذ من الالحئة  ٔنه وا ي
لب  ،الرمادية ىل  ر  ٔ يل اكن ممكن يتوضع فهيا وت را ىل  س و

ري ذ ة ٕاىل  متويالت اخلارج   .ا
خرطة يف ها ،ٕاذن طبيعة احلال هناك مراجعات  ذفالوزارة م ال، ف ا

ات القانون اجلنايئ املتعلقة بتعزز الزناهة يف امل يف مجمادي مت رفق و
  .العمويم وحماربة الفساد

ىل  اهمكاوشكرا لمك    .ن

س اجللسة السيد   :رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ىل جواب السيد  ب  ٔعطي اللكمة لفريق يف ٕاطار التعق ر،  الوز
ٔصا واملعارصة   .ا

  .تفضل
  

                                                 
1 Groupe d’Action Financière 
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شار السيد احلو املرب   :وحاملس
سالس  شكرا   .يد الرئ

يل  ٔنه ٔ نفس املالحظة ا دة املوضوع، ولكن مبا  ٔخ ف خيص و رها ا
ٔن ا اليش لكيش يف سؤال حموري م ذعل هاجت س، ورمبا نعتربو  ن  اك

لقاح ويت هو الفساد حىت متناو يتلقا ليه ا  ، ورو د النوع من  قا ليه لوا
ٔدوية   .ا

ر،   السيد الوز
ٔمهية قصوى حملاربة الفساد،  اال ،سنة 20ىل مدى  ٔعطى  مل 

سامه  ديدة ل داث مؤسسات  ٔمهها مت ٕا وقلهتا السيد - يف حماربة الفساد، و
ر ت -الوز لحسا الس اجلهوية  ىل وا ٔ لس ا لزناهة ا ٔة الوطنية  ، الهي

لية واملالية ا شيات ا   .وحماربة الرشوة، مف
ل  ستور د ل الصال اتتعط 2011يف ا ة   واحلسم يف ملفات تبح

لقضاء يف حماربة الفساد، لقضاءالفساد  رية  ٔ كون اللكمة ا ٔن  عتبار   ،
  .بناء دو احلق والقانون ،طبعا ،يف ٕاطار

ظر من ها رفع وترية  ذكنا ن ٔن  ملفات واحلسم يف  تالبالتطور الهام، 
ٔصبحناالفساد،  ش العكس، و ساءل امل نع ساءل وي ما يه واطنني ون

ٔسباب؟    ا
ر،   السيد الوز

يعطي  ذها ٔن هناك رمبا االيش  ال  ،نتقائيةانطباع عند املواطنني، 
ة فائقة وملفات مكدسة يف الرفوف، رس ال  ندري من طرف من؟ ملفات 

ظرها من مصري؟  ظر؟ وماذا ي   ندري ماذا ت
ساء لعرشات، واللك ي رتو تصدر تقارر  يل ذ ل عن املؤسسات ا

ة فهيامصري  ل اخلروقات املب   .ها وم
ٔخ ة، لتذكري مرة  ٔم ح لقضاء،  ٔعطي حرص  ٔن احلسم  رى، 

ر، ة  السيد الوز ايس يف امللفات،  يف ملعبجام ٕاقلمي الراشيدية، رمق ق
لتفاصيل، وهبا دوزو  ات، ها ذوبال م ٓن  ب ا ل  ذالس ة د امجلا

قان  لعبم رياكتعرف اح عي  ب  ذاهب مسبوق ج ب مايش س الس
  .ٓخر

ٔسف، هناك ملف خضميف نفس اجلهة مع  دة ملفات هتم اجلهة  ا ٔو 
ل  ر، وضعية م ٓن حتترض، السيد الوز ذ فرتة، واجلهة ا ٔمام القضاء م

د ٕاىل قالمبهاته رمبا، ر  ل ذيك املقو الشهرية  ا قد تعطي احلق ليش وا د
ٔو مظلومأ " اك ظاملا  ٔ يل ايف الوق ،"نرص  ٔمام ت ا ملغاربة سواسية 

  .القانون
رالسا ساءل معها عن مصري هاته امللفات  ،كنة السيد الوز ساءل ون ت

ل م ل اجلهة؟ لعبد   ود
تبعنيو  قى م نا س   .من واج
  

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا، شكرا

لفر  دة والتعادلية ستقاليليق اللكمة    .لو
  .تفضل

شار السيد عبد لبارالسالم  املس   :ا
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،السيد    الوز
ادرمك الطيبة ،بدوري مس الفريق إالستقاليل، حنيي م اليت جعلت  ٕ

،  دامئا حق التقايض ي فعال مع اجلاحئةو مكفوال دستور  ،يبقى املواطن ا
ٔمام احملمكة، لمواطنني، هناك من حرم من املثول  ة  هناك من  هناك معا

ٔو ستعيد ال  ، ورمباه، ورمبااعت حقوقض ٔن القضاء الواقف سنعيد  نظر، 
ل التقايض كنظن م ل د دة مرا ، حنمد  زااوالقضاء  مكفو دستور

د ٕاجيابية يف جمال د،  ىل بالد اليت خطت خطوات    .القضاء هللا 
ٔن يعمم، التقايض عن بعد، تقدمي  ظره ومتىن  ي ن يبقى السؤال ا

ت عنالش نا ت ر بعد، ورمبا م اك ٔو من بعيد، ر بتجربة ميك ميها من قريب  ق
ستطيع اليوم ٔن نصل ٕاىل  هل  اس؟ وهل فعال استطعنا  ذها مكق ٔ ٔن ن

اصةالتقايض عن بعد؟ و  سيط   ىلاملدينة وعن  ال نتلكم ،ٔن املواطن ال
ة عريضة ٔمام احملا ،املثقفني، هناك ف سمترار  مك، هل ويه اليت جندها 

بة ها  ار  ذستطيع موا خر وزيد اف ببالد  اإالجراء احلضاري املتطور، لنف
  ؟يف جمال القضاء

ر شيعدو  ال ،حصيح ٔ كون القضاء قد ت ات ٔ ٔن  يق القطا ٔن  نه ش
ٔمام قضاء ورمبا يعاجل تدرجييا ٔننا اليوم  ٔظن   ،الل هذه الفرتة، ولكن 

ميقراطي  ،تدرجييا ىل  سانوحقوق االٕ ليبقى اجلانب ا ىل ٕاشاكلية و مينة 
اد امكة، لنتو مجيعا حمامكة  لم   .الشلك العام 

ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ٓن لفريق العدا والتمنية   .اللكمة ا
س تفضل   .السيد الرئ

شار السيد   :العبادياحلسني  املس
س   .شكرا السيد الرئ

ىل ر  لمك حول   اجلوابشكرا السيد الوز ل د لمك والتفا   .املوضوعد
ٔنه  ىل  ٔسف يعين  ٔن هاذ التوقف إالضطراري مع ا وشري بداية ٕاال 

لني يق املتد سيق يف البداية مع  ه الت ادي ومل يمت ف ٔ ىل  ،اكن قرار  و
ملغرب ئاترٔسهم مجعية هي    .احملامني 

ٓن ري الب ،ا ٔ ري من امللفاتال يف  تبعد ت  لمواطنني،حقوق  يهو ك
ل ٕاشاكلية  ايل لتدبري هذه امللفات املؤ و ٓن مبخطط استع نطالب ا
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سيق لت لني من مجعي اكن كام ،رامكها  يق املتد  ةالحقا، ونؤيد هذا مع 
ملغرب، سلطة قضائية، رئاسة النيابة العامة، املفوضني احملامني  ئاتهي 

  .القضائيني، كتابة الضبط
اصة يف ٕالرساع حببرضورة ا كام نطالب ٔحاكم و ذ ا ل ٕاشاكلية تنف

ٔمني ات الرتابية ورشاكت الت و وامجلا ة مؤسسات ا   .هذه الفرتة يف موا
امكة عن بعد اليت اعمتدت يف قضا املعتق لم سبة  ينا السيد ل لني، 

ية وقانونية حولها ر مالحظات تق   :الوز
بة التطور ال  - ولؤوال، حنن مع موا عامل الوسائل احلديثة واست تك

ننوه ما حققه املغرب يف هذا اجلانب من تقدم، لكن واقع يف التقايض، 
راهات وما دة ٕا زال هناك  ٔن ما  ن عن  احلال يبني ب لفعل بعيد زلنا 

طط، خمطط ٕاصالح العدا ق احملمكة الرمقية، كام ورد ذ يف ا   ؛حتق
، هناك يعين مكالحظ و  - عكذ ل  ،مكت ن ضعف د ٔنه اك ىل 

ت يف بعض احملامك، يف بعض السجون ٔنرتن ب ا وكذ ق الوسائل  ،صب
ٔرشمت  ة،  ك لوجس نت مؤخرا يعين اكمريات، نؤيد  ٔن الوزارةٕاىل ا اق

  ؛ذ
ٔن هذه احملاكامت - ٔسف ،شري ٕاىل  متت يف غياب إالطار  ،مع ا

املسطرة اكامت هو قانون ينظم احملٔنه ما  القانوين والسند القانوين،
تاجلنائية ٔي تعديل فهيا هو قانون ٕاجرايئ يصلح قانون احلر ٔي  ،، 

ٔن خيض ه جيب  رشيعية ٕاىل السلطة عتعديل ف صاص،  ،ال ة إالخ يه صاح
ٔن  متىن  ت،  كنا  ت والتعل ات والبيا رب البال كون ذ  ٔن  ال 

ك تتقدم الوزارة   ؛ة عن بعدف احملامكمبرشوع قانون 
ٔن نطالب إالدارات واملؤسسات - ري، البد  ٔ صاص  يف ا رتام اخ

ار البيض ة يف ا ليه السلطات العموم ٔقدمت  ن ما  ام القضاء وند ق اء، 
ارج املساطر ارج الضوابط القانونية و ب حملايم    .وٕافراغ مك

  .وشكرا لمك

س اجللسة    :السيد رئ
  .شكرا

لفري   .ايكشرت ق اللكمة 
  .لمك اللكمة

شار السيد عبد امحليد فاحتي   :املس
ر،   السيد الوز

احملامكة "يف ٕاطار بعض املالحظات اليت نود تقامسها معمك حول موضوع 
يف نصون احلق مكعطى "عن بعد ٔن جوهرها وهو  ، اليت نعترب 
  ؟يدستور

اميكن  ت  يف  ل الناس، حرية الت الطوارئ نقصنا من احلر نقل، د
 ذصانت ها اختذتهل إالجراءات اليت التجوال، ولكن مل ينص احلق ة حري

هنا عددة من ب   :احلق؟ العتبارات م

، ،احلضور اجلسدي - ٔطراف، رن مركزي يف احملامكة العاد ا ا ٔعتقد ل ح
ح احملظور ايئ بطبيعة احلال، هذه رضورة والرضورة ت   ؛عند ظرف ٕاست

لمسطرة اجلنائية واملسطرة واس قانوينغياب النص ال ،كذ - سبة  ل ء 
ناملدنية، التف يل اك ك يف .. اوت ا لوجس بىل مستوى ا ة صب  در

ال ت م ٔنرتن ، ٕادارة السجون اكن عندمه ٕاشاكل ،ا يات املستعم   ؛التق
يل اكينة يف احملامكة عن بعد ،كذ - ٔ ا سبة اخلط ل ٕارتفاع    ؛اح
لوجسالنقص يف  ،كذ - يا يل  ات ا وخر اجللسات، ك من قا
ات وما ٕاىل ال  .ذقا

، والتحول الرمقي  هذا راه كنعتربوه لعدا ٔنه جزء من التحول الرمقي 
ات املعرب عهنا ف يتعلق اج ل ٕالضافة  ك واملوارد  لعدا  لوجس

رشية حنتاج ٕاىل كفاءات رشية، املوارد ال  حيتاج ٕاىلالتحول الرمقي  ذ، هاال
ل جتميد الرت اذكفاءات، لكن احلكومة ا ات ويف نفس الوقت ت قرار د ق

ٔن ننجح يف ها يف ميكن  ف املباراة،  ٔمر مع ها ذتوق ٔشياء ها ذا   ؟يذا
ٔن نفكر يف  ،كذ - ن  يئقضاالتنظمي ال البد، البد  لمملكة، اك

يل م ستورية ا ل احملمكة ا اش فني وصل ا مالحظات د  اليوم يفعرف
لمملك ش عند تنظمي قضايئ ا ٕاىل م.. منجزء  هو ة؟التنظمي القضايئ  اك

ال يل هو من  ستورية، ا وافق مع ما صدر عن احملمكة ا هو  لمملكة م
يل  ه التحول الرمقيادي إالطار العام ا  ؛نطبقو ف

ٔنه  ذلوحظ يف ها ،كذ - مر الطوارئ الصحية واحلجر الصحي 
يلبعض احمل ارية مامك ا لحضور اجلسدي، احملامك الت ال، احملامك  ال حتتاج 

رامكت، ٔخرت و ارية رمغ ذ فامللفات ت املفروض من اكن  مع الت
وبةعٔن املراف ..قرارات كون مك لتايل اكن  ات  لب احلاالت، و ٔ يف 

ٔخر يف ها   .. ذالت
ٔن ٕاذا كنا بطبيعة احلال، الف ، ٔنه ال  ا جرى،نصفق مل ميكن ٕاال 

ٔن ٔشهر، ونقولنرتك  ميكن  ن احلجر الصحي،  ال ومعتقل ملدة ثالثة  راه اك
ٔحتدث ذيها  ٔ امة، ٕاذا  ٔشياء رضورية، لكن  ىل التحول الرمقي بصفة 

ديدة يف هامستق  ،ال قدر هللا ،كنا نفكر سقط مرة  ٔن  ريد   ذال وال 
ٔمر، كون عند لك الرشوط ا ٔو ال  ونونية ٔ اء القاسو  ،ٔن   رشيةاملادية 

لحظة   .لنكون يف مستوى ا
مك مقمت هبا ٔ ٔعتقد  ٔنه ٕارشاك امجليع، و ٔعتقد   ، مبا فهيم مجيع  ..ذكذ

ٔطراف سامهت يف ها ت ..ذا ٔية شاك كن هناك  ٔنه مل  ٔعتقد  ٔمر  و يف ا
  .املرتفقني طرفمن 

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .سالسيد الرئ شكرا 

دٓخر  ميقراطي  ذل يف هام ستوري ا لفريق ا ٓن  احملور، اللكمة ا
عي   .ج
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  .اللكمة لمك

شار السيد   :امللودي العابد العمراين املس
س   .شكرا السيد الرئ
ر   .شكرا السيد الوز

ر،    السيد الوز
امكة عن بعد لم سبة  ٔن حتقق نتاجئ ٕاجيابية يف  ،ل كام تعلمون، ممكن 

ٔخرى، جماال ال اجلنايئ فهات  لم سبة  ل يل تنجزت فهيا  ذلكن  املدة ا
ال اجلنايئ ذها قة احملاكامت عن بعد يف ا ٔرض الواقع فهناك  ىل، حفق

ٔن ها ٔي  ة مل  ذ، هاالوسائل املستعم ذقصور،  ك لوجس الوسائل ا
لعدا  ٔسايس  ٔو الهدف ا ٔساس  ، فا ب ما هو مطلوب من العدا توا

ق ه ي و حتق ىل احملمكة  يصدر  يل  كون احلمك ا ٔن  ٔي  ت ث العدل، 
قة، وها قة يف ظل املواد  ذاحلق يل دا احلق ل قانون املسطرة اجلنائية ا د

ة من املبادئ  رتام مجمو ىل ا يل فهيا العالنية، الشفوية، كتنص  ا
ة ما بني ٔ املوا د ة ما بني اخلصوم، م ٔ املوا د الشهود  احلضورية، م

ل ذواملهتم، يف ظل ها ة  ،التفا ا د الق ٔو احملمكة كتكون وا فالقايض 
ر ٔن القايض هو حر يف تقد ىل  ٔن كام تعلمون  لها،  وسائل إالثبات،  د

متكنما ت  ،الوسائل املستعم ذها ٔرض الواقع مل  ىل  من  بعناه وما الحظنا 
رتام  ق ومن ا ٔنحتق ىل  سبهذه املبادئ، فالحظنا  ل ني ما ه  لس ة 

يل ش التلفاز ا ش  متك يل هت ع اكفة احلضور ا ٔمامه ي ما يف و  موضوع 
رباء، مرتمجني والهي فاعٔ احملمكة من    .ة والشهود وا

برية يف ت ،كذ ال ٕاىل اكنو طرحت ٕاشاكالت  ا تعدد املهتمني، م
ش تنقل هاذوك املهت ميك فس مني يف نري ثالثة من املهتمني الشاشة ما 

، لهذا  ش ليه هنا ا فاع بعض املرات تيدافعو املهتم ما ت الوقت، كذ ا
كون  ش  ب فهنا البد من  د التعديالت يف املسطرة اجلنائية حىت توا وا

ة القايضهاذ التحول الرمقي يف ا اصة ما يتعلق بتكون ق  ،   . جمال العدا
ح القايض سلطة ٔنه املرشع م ىل  رية تعلمون  ىل هاذ  تقد بناء 

ٓن م يل تطرقت لها، فا د احملامكة اليت تمت عن لاملبادئ ا ٔمام وا ٔصبحنا  يل 
  ..بعد، فهنا جيب

ر   .وشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شارشكرا السيد    .املس

لطو،  ،اللكمة لمك السيد  (régie)ف تبقى لمك من الوقت، ال اكن 
لط دار لمك  ق 18اكن  شوف 15يل عندمك ة ولكن ادق ادي    .فقط، 

(régie) ر الوقت   .د
  .تفضل هنا، تفضل

ر   :العدل السيد وز
بات ىل هاذ التعق شارن احملرتمني    .شكرا السادة املس

ن  اصة  يل مت اختاذها،  او ٔبدوشكرا بصفة  تفهمهم لٕالجراءات ا
ات لتطور هذا اصة هاذ التقايض عن بعد، وقدموا اقرتا   . التجربة و

ٔساسية، الطوارئ   ٔ ل يف التفاصيل مس ل ما ند نبغي نوحض ق
ائية  ستدعي تدابري است ائية  ست ائية، واحلا  ا است الصحية يه 

(état d’exception, mesures exceptionnelles)،  ما يش هو
ٔوضاع الطبيعية ة يف ا مي السياسات العموم   .تق

س  ايئ اكتدبري هاذ الوضع  ل ت د املقاربة د ه وا ، نت ف ال امل
صادي، إالقالع،  ق ٓخر، الرواج  ٔي يشء  ل  سان ق حفظه هللا، هو إال

اة االٕ  سان، ح يل اخنرطت الفعالية، هو إال سان، ٕاذن هذه يه املقاربة ا
يفاش اخنرطت فهيا؟   فهيا الوزارة، ولكن 

شار احملرت  ات، السيد املس لبال ٔبدا، م، وال ما يش  ت،  لتعل
دود ت  اخنرطت هذه الوزارة ٕاىل  دود يوم الس هذا الصباح، ٕاىل 

لسة معل مع مجعية هي ، يف مقر ة احملامني يف بوسكورةٔ عندما شارت يف 
ري من  ىل الك ىل احملامكة عن بعد و ل احملامني، واشتغلنا  النادي د

ىل قانو لسة يف الصباح  اة وحرضو فهيا مخسة ن احملامالتدابري، واكنت 
ل الوزارة رن د اء مع املد ل النق   .د

ل  ل القطاع دالعدل، واجمتعنا مع النقابة د واجمتعنا مع اجلامعة د
ميقراطية لقطاع العدل، ووضعنامه يف الصورة  قطاع العدل، النقابة ا

ىل التدابري، يل وزعنا  ليل ا رش معهم يف ا ش ٕاذن واس  ما اكي
ا د الرشيكي ت، ما اكالبال ت، والوزارة دامئا تيكون فهيا وا  ..ش التعل

س  س احلكومة ورئ ا مع السيد رئ ري يف الصباح، اح اليوم يف الصباح، 
ل  ٔة الهي شاورو حول القانون د ٔطر تي العدول اكنت يف الوزارة، مع ا

 ٔ ة ما يش مزايدة،  ا ن مشاورات، فهذه ق ا اك بطة هنا مرت العدول، يوم
  . حبسن احملامكة

دا، لك النقاش  ركزي قوي  ٔن اكن فهيا  اكة عن بعد  لم جنيو دا 
ي صاحب هاذ احملامكة عن بعد هو نقاش ٕاجيايب، وما ف ا ا ري اح هيش 

ائية مبا فهيا هاذ  ذ تدابري است ٔ ٔزمة والعامل لكه  اش ا ، العامل لكه  د بو
ا غي ه  احملامكة عن بعد، لكن اح ٔهنا ي ال ب ٔشياء، م ق يف بعض ا ناك تدق

يل  ال ا ىل لك  ، ومفاهمي  ٔو لغري ذ فاع  امكة العاد ا لم خرق 
مت ة وت سيك د الفكٔصبحت  ري ي لوا ل احلضورية ٕاىل  ر قانوين د

  .ذ
سان يف  ٔوربية حلقوق إال  2006يف ) déjà(، 2006ٕاذن احملمكة ا

ل ال واكنت هناك احملامكة ا يف ٕايطاليا، و د ل عصابة املاف طبعا اكنت قادة د
ل احملامك وخماطر الفرار، يف  ل نقلهم ٕاىل املؤسسات السجنية د التلكفة د

يفاش يه، فدارت حمامكة عن بعد، وحتال ٕايطاليا تتعرفو ذ اك الظروف 
ا ب ٔوربية تقريبا حرف ٔوربية، فاعتربت احملمكة ا ىل احملمكة ا  le)ٔن امللف 

procès à distance est conforme au droit d’accès à un 
procès équitable, mais au moins la cour reste attentive 
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aux conditions)، يل ذ ٔنمتيه ا   .رتوها 
، فاحملمكة امكة العاد لم ٔن مطابقة احملامكة عن بعد  ، رمغ   ومع ذ

لظروف، ويه ا شغ  ٔوربية تبقى م شار،  يل تفضلا هبا السيد املس
ا هذه جتربة ٔزمة، راه ا ،ٔح ظرو لوال ا د التجربة ما كنا ن ا دار وا ح

ن،  روهاش مرتدد ٔخرى ما ند د العرش سنني  ال وا ا يف ايعين م ح
ص  كون م ٔن احلواسب خصها  هبنا ٕاىل  ٔول وضعنا احلواسب، لكن ان ا

كون العلنية، ٔ  ش  احلضورية اجلسدية، هذا  ما مفهومشاشات كربى 
ٔو  د  كون القايض واملهتم يف ماكن وا دة املاكنية، واش  لو علق  نقاش ت

ن ب  عد ٔ س 6000ال م ىل  كون الصوت لكم    .والصورةاس 
لعديد من اجللسات عن بعد يف بعض  ،نيا ٔ حرضت  لسة، و ٔي 

ٔنت موا ٔل القايض املهتم هل  س لسة  ٔي  ىل هاحملامك،  ية يف فق  ذه التق
د  ٔ ٔن ال  فاع،  ه وكذ ا نا ٔو ام ه  بدي موافق ٔمام احملمكة؟ ف ٔن متثل 

ىل إ  ٔمام احملمكة ضدا  ل  ية مت إالفراج م يف  1370ىل رادته، وهباذ التق
ٔنه اكن  سو  ٔنه ال ت  ، السني دا كونو  ة، واكن ممكن  اف ٔحاكم است

د القرار سديد هو  الق ال هناك وا شار هاذيك البؤرة، ٕا سجون بعد ان
ش جييو اد ٔن املعتقلني ما  الق السجون؟  لسة، إ  وما معىن ٕا وا يل

حملوه، وشوف نعطلو اجللسات، خصنا ا ت الق  ذو قرار واح راه ٕا
ريل، يوم  23السجون اكن يوم  ريل انطلقت احملامكة عن بعد يف لك  27ٔ ٔ

ٔ خشصيا  ىل  مع السيدحمامك اململكة، و ٔ لس ا لم س املنتدب  الرئ
بتدائية يف  اء حرض يف احملمكة  س النيابة العامة وبعض النق والسيد رئ

نطالقةسال ٕالعطاء    .هذه 
ٔ طبعا بدات  ٔ طلبت التقارر تبقى جتيين من احملامك، مس تتجينا، و

غلبو ٔننا جودة الصوت والصورة وت ة ب ا ٕاىل در ٓن اح  لهيا يوم لني ا ا مق
ب،  ل مضاعفة الصب ٔ ل االتصال من  ة مع رشكة وطنية د رام اتفاق ىل ٕا

مكة ل يف اتصال مع احملٔن بعض املؤسسات السجنية مليل تيويل املعتق
هود  ٓن هباذ ا ٔن اكن ضعيف، ا ل السجن  ب يف إالدارة د تيطيح الصب

د  هبنا لوا ٔشياء و هذا ان ل ا   ..احاالعدد د
ٔشنو يه اجللسات ،يان  ب،  يل خصها  ؟الرتت ٔي مستوى ا ويف 
ار ؟كون   واش املدين؟ ؟واش اجلنحي ؟واش الت

ا اعطينا املعيار ه حنن، اح ٔمر مل نقرر ف ان هذا  ل ركنا  ٔ العام و ، املبد
ىل  ب  لمحمكة والويل العام هبا والنق ٔول  س ا الثالثية املشلكة من الرئ

ر  ا يل ة القضائ مستوى ا يل يربجمو اجللسات، فهيئات احملامني ا ية، هوما ا
خرطة يف هذه العملية، طبعا هذا ال مينع من ٕابداء بعض  لهيا م لكمتو 

رحبامل   .هبا بصدر رحب الحظات، وحنن 
ٓن مكسب، يعين فرعيا  ٔصبح ا ل احملامكة عن بعد  ٕاذن هاذ اليش د

ت االٕ  د العدة ووزعنا احلسا ٔ وا ة يف املؤسسات السجنية ويف لكرتونيهي
الف انعقدت  ل اجللسات،  د العدد د احملامك، وانطلقت العملية، ومت وا

ن ضاماجللسات  ٓن، طبعا اك ٓن، حلد ا فاع؟ حلد ا ٔكرث من هيئات ا   نة 

ت، وراه لكهم  ٔنتوما تتعرفو حلر رخييا يف املغرب وارتباطه  فاع  ا
يةوالسا.. ارضن وراه حرضت رافعون هبذه التق ٔساتذة    .دة ا

ٔن تتعزز  غي  ٕاذن فهذه العملية خصها حتول اليوم ٕاىل مكسب، وي
ا اليوم، كام قلت لمك، راه  طار قانوين، واح س احلكومة ٕ السيد رئ

دا عرض يتعلق ب رجمو  ٔمني  ظومة "والسيد ا التحول الرمقي يف م
كون عند رؤية ا"العدا ش  ا،  سند املراجعة القانونية ما يل يه  دي 

ري يف املسطرة اجلنائية حىت يف املسطرة املدنية   .يش 
ٔنه التنظمي الق ر هبا، وهو  ٔن نذ ٔيضا البد من   ٔ ضايئ بقات مس

ش نظمو العمليات  لو يف احملامك ما يش  ا مليل تند مستقل، اح
لت واملسارات القضائية، هاذي تيقومو هبا السادة القض سيق مع احملامني، اة 

ا تنكونو رهن إالشارة يف التدبري إالداري والتدبري املايل حملامك اململكة   .اح
  .وشكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ىل مسامهتمك يف هذه اجللسةشكرا السي ر العدل    .د وز
ة، وهبذه املناسبة  ة لقطاع الص ٔسئ احملور الثاين املو قل  ون

سامهو معنا يف هذه اجللسةلسيد الرحب  ادي  ر ملسامهتمك اليت    .وز
ٔصا واملعارصة يف موضوع  ادي نعطي اللكمة لفريق ا يف البداية 

مت" ٔطر الطبية وا   ".ريضيةحتفزي ا
  .اللكمة لمك

شار السيد العريب احملريش   :املس
س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارن،   السيدات والسادة املس
ر،سيد الو ل ا  ز

يل ا سولمك حول التدابري ا ة حول حتفزي، ذبغينا  يتوها يف وزارة الص
شوفو و  ار، بغينا  د العمل ج ٔهنم قامو بوا ٔطباء واملمرضني،  اش يعين ا

يل بذلت جمهود ة ا ن يش التفاتة حول هاذ الف   ؟اك
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه  لهنوض بقطاع املستق  إالسرتاتيجية"السؤال الثاين وموضو لية 

ة   ".الص
دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .والتعادلية
سة   .تفضيل السيدة الرئ
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شار  دجية الزويماملس   :السيدة 
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
احئة  نت  د"ٔ ة من النواقص يف العديد من " 19-وف عن مجمو

ات، شف سا املس لهنوض : ئلمكا  ذوهنا  رى ما يه التدابري اليت س
ة؟   بقطاع الص

س اجللسة   :السيد رئ
ه  ة لوزارة اخلطة "فريق العدا والتمنية يف سؤال موضو رشاف س

ورو ء  ة ٕاماكنية تطور و ة ملوا   ".الص

رشي شار السيد عبد الكرمي لهوا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

  ر،السيد الوز
شارون احملرتمون،دات السي   والسادة املس

ذة لتعزز املنظومة  مك وحول إالجراءات املت سؤالنا هو حول توقعا
ال؟الصحية والتحمك يف احلا الو   ئية مستق

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه  ٔساسية ٕالسرتاتيجية احلكومة "الفريق احلريك سؤا موضو املعامل ا

ة   ."لتطور قطاع الص
س االسيد    .لفريق تفضلرئ

ارك السباعي شار السيد م   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ر،   السيد الوز
ة؟ مع قطاع الص ة املستع واملق    سائلمك حول التدابري احلكوم

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه  ورو ورات احلتط"السؤال اخلامس موضو ئية لفريوس  ا الو

بة" 19-دوف" لجنة العلمية املوا ٔحرار"ودور ا   .، لفريق التجمع الوطين ل
س الفريق   .السيد رئ

شار السيد دمحم البكوريامل    :س
س   .شكرا السيد الرئ

لحجر الصحي تدرجييا، ما يه تطورات احلا  يف ٕاطار رفع احلكومة 
ورو ئية لفريوس    ؟الو

بة؟خلص وما هو لجنة العلمية املوا   وص دور ا

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه  حتاد العام ملقاوالت املغرب يف سؤال موضو سيط "فريق  ت

ة  ارة اخلارج لقات إالنتاج والت صاديني يف  ق لني  لفا املساطر 
ات الطبية والشبه الطبية ومستحرضات التجميل   ".لمنت

  .اللكمة لمك

  :حمييلسيد يوسف شار اس امل 
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
حتاد ربطنا يف  لرشاكة املثالية اليت  اليا  ٔشيد  ٔن  ٔوال  العام  ٔريد 

ف الوطنية  ملقاوالت املغرب بوزارمك، يف ٕاطار معلية الكشف املك
، بعد الكشف عن  خشص مل تربز ٕاال  75.000ملقاوالت، واليت، وامحلد 

ٔقل م ب العمل  10ن عن  ٔر االت مؤكدة، وهذا يدل عن مسؤولية 
ىل انضباطهم واخنراطهم وراء السدة العالية  يف تط  بيق الرشفاء، و

د من هذه اجلاحئة ل رتازية والوقائية    .مجيع التدابري 
ٔنفسهم  ٔصوات اليت سولت هلم  ىل بعض ا وريد هبذه املناسبة الرد 

لرحب فقط من ال"ب نعت املشغلني  ٔبه حبياة العامل وهيمت  ، ونقول هلم ٕان "ي
ٔشيا: "هللا يقول ٔيضا بقول هللا"ءمهال تبخسوا الناس   ، ونويص امجليع 

اَءُمكْ فَاِسٌق  ان: "تعاىل ُوا َ ََب َا فَ َ ٔاكذيب هؤالء"ِب ة لفضح  ري نصي  ،.  
سائلمك جلاحئة،  القة  ا ٕاىل ما هو بناء و ر، عن ، السيد ورجو الوز

سيط املسا ة ٕاىل ت صاديني يف إالجراءات والتدابري الرام ق لني  لفا طر 
ارة اخلار  لقة الت نتاج و ات الطبية والشبه الطبية لقة  لمنت ة  ج

  ومستحرضات التجميل والتعقمي؟
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
لشغل يف تقدمي سؤال حتاد املغريب  ه  اللكمة لفريق  موضو

  ".ٕاجراءات اخلروج التدرجيي من احلجر الصحي"
  .اللكمة لمك

ن زري شار السيد عز ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،السيد    الوز
لقرارات اليت  شيد  ٔن  لشغل، البد  حتاد املغريب  مس فريق 
ٔطقم  هودات املبذو من طرف ا اصة ا اختذهتا السلطات املغربية، و

ةة والتق الطبي متريضية لقطاع الص   .ية وإالدارية وكذ ا
الل املناظرة الوطنية  لشغل  حتاد املغريب  اء يف توصيات  وكام 

ش يف سنة لص عتبار 2013ة املنعقدة مبرا ذ بعني  ٔ ، جيب ا
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م  ه عي، و ٔولوية كقطاع اج عطائه ا ٕ خبصوصية هذا القطاع، وذ 
رب رشي  ائية، اعتبارا   حتفزيهلعنرص ال وختصيص تعويضات است

لق تعويض  ٔخرى، و ىل غرار ما وقع يف دول  لمجهودات اليت قدموها، 
لمصابني ح حوار قطاعي مع اص  ادثة شغل، وف عتباره  لفريوس   

ة لص   .اجلامعة الوطنية 
دة،  ىل نربة وا ليت لكها  كون مدا ٔن  ر،  اكن بودي، السيد الوز

اح ٔشيد ي عرفه املغرب يف تدبري هذه الاكرثة، ولكن مع اكمل  لن ا
ٔسف لع ٔت ٔوال،  ٔسف،  ابة احلكومة لطلب ٕاخواين النقا ابيني دم است

ل ترصحي  روها خبصوص موضوع د يل بغاو يد اطة ا ىل إال ابة  لٕال
ٔسف السهتتار بعض املسؤولني وبعض  ٔت عي، وكذ  ج الضامن 

ب العمل  رتازية الصحيةلتدابري ٔر   .وإالجراءات 
دة  لشغل يف  هبت ٕاليه املركزية النقابية لٕالحتاد املغريب  وهذا ما 

ت سابقة،  بؤرة بيا ديدة  ل ظهور بؤر  ، ورضورة "لالمميونة"ٕاىل اح
لبؤس  متزي  لوايت يعملن يف واقع عاميل  ساء العامالت الزراعيات ا حامية ال

س  سط احلقوقتغالل املوالهشاشة و ٔ   .فرط وانعدام 
ىل تدبري ملف التغطية  ٔنمت مسؤولون  ر،  مك، السيد الوز ٔ ومبا 

سائل ارية،  مك من بني هؤالء العامالت املصابني يف هذه الصحية إالج
عي؟ ج لضامن  لصندوق الوطين    الاكرثة، مك مهنن مرصح هبن 

؟ ق يف هذه الناز   وهل مقمت بتحق
س ر، عناائلمك، كذ  ن  700وضعية  لسيد الوز ممرض وممرضة ا

ٔدىن احلقوق، ومهنا ىل  عي وال يتوفرون  ج ات الضامن   يعملون مبص
ى  ري مرصح هبم  ٓن  ارية، ومه حلد ا الصندوق "التغطية الصحية إالج

عي ج لضامن  ٔكرث من "الوطين    سنة؟ 15، املؤسسة اليت يعملون هبا 
حتاد امل لنا يف لقد سبق س احلكومة فريق  ٔن راسلنا رئ لشغل  غريب 

ل  ٔ سائل احلكومة من  ذ مخس سنوات وحنن  يف هذا املوضوع، وم
انة املقاول س ة، اليت تضعوهنا يف  ل لهذه الف وية هذا امللف وٕاجياد 

لبيع والرشاء اضعة  ٔصبحت جتارة  ٔن حصة املواطن  ايت، و   .ا
قلك هذا يقع وسط س بري لوك اح حلقوق اري غريب واسهتتار 

لمواطن املغريب، مفن املسؤول عن هذه الوضعية؟  ستورية  الطبيعية وا
رتا دم ا   م القانون؟وعن 

، بعد املصائب اليت مت  ٔصابت هذا الب ٔخرى  ست هذه مصيبة  ٔل
لعامل  ة الترصحي  عي حول ٕالزام ج تداولها مؤخرا من مواقع التواصل 

عي؟  الضامنيف   ج
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا، شكرا

لشغل يف موضوع  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو ٓخر "السؤال 

ٔطر الصحية ىل ا ره  ٓ ململكة و ء    ".تطورات الو
  .تفضيل

اء الكساب شارة السيدة ر   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ٓخر تطور رها ات احلاسائلمك حول  ٓ ملغرب و ئية  نيي  الو ىل 

ة؟   الص
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه  لعامل القروياخلصاص يف "السؤال التاسع موضو رشية  ، "املوارد ال

ٔصا واملعارصة لتقدمي السؤال   .هذا السؤال لفريق ا

شار السيد عبد الكرمي اهلمس   :املس
س،   السيد الرئ

ر احمل   رتم،السيد الوز
شارن احملرتمني،سيال    دات والسادة املس

ر،   السيد الوز
ذهتا الوز :سؤالنا ٔ يل  ٔمه التدابري املستع ا ارة لسد ما يه 

لعامل القروي؟ ة من املراكز الصحية    اخلصاص احلاصل املهول يف مجمو
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
دة والتعادلية موض لو ستقاليل  لفريق  ٓخر  ه سؤال  ضعية الو "و

  ".الصحية ببالد

شار السيد دمحم العزري   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
احئة اختذت  ة  رتازية ملوا ة من التدابري  د"الوزارة مجمو -وف

19."  
ليه ر ،و ذة؟: سائلمك السيد الوز   ما يه نتاجئ هذه التدابري املت

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ة يف زلسيد و اللكمة  قة 30ر الص   .دق
  .تفضل

ٓيت طالالسيد  ة، با  ر الص   :وز
﷽  

ىل    .ٔرشف املرسلنيوالصالة والسالم 
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شارن احملرتم، س جملس املس   السيد رئ
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

  ٔهيا احلضور الكرمي،
ٔمام جملسمك امل ٔقف اليوم  ٔن  ل معسعدين   وقر، يف ٕاطار التفا

ئية ببالد مك القمية حول موضوع تطورات احلا الو وٕاجراءات  ساؤال
ٔهيل القطاعاخلروج التدرجيي من احل   .جر الصحي وت

ٔن حيفظ  اء ٕاىل هللا تعاىل  ه  ٔن نتو سعنا مجيعا ٕاال  بداية، ال 
ل  ليه  ٔن مين  ر احلكمي، و ه ال امل مبا حفظ به ا ل ويبق شفاء العا

ٔه  ذخرا ا مطمئنا، وجينب  ٓم ا  ٔمة، وجيعل ب هذا ب ومالذا لهذه ا
ٔسقام، كام  ن قضوا احملن وا ، ا رمح مجيع مو ٔن  نطلب من هللا تعاىل 

ن  ٔن يعايف مرضا ا ، و ورو ب املضاعفات الناجتة عن فريوس  س
اي ٔثناء حتت الر زالون يف هذه ا ع الصحي ال ف ة الطبية والت ق واملك ق ا

شيطة ل  ات " COVID-19"ملراكز احملدثة لتجمع احلاالت ال شف ملس
لك من امليدا ن"نية  سل ريا، ٕانه " سيدي حيىي الغرب"و" بنجرر"و" ب ٔ

ر د ابة  ٕال ر و   .ىل لك يشء قد
ٔنوه لك املبادرات ٔن  املهمة واحلامسة  ال يفوتين هبذه املناسبة كذ ٕاال 

شار اليت ٔ  ن ة واليت سامهت يف احلد من  ة سام ت ملك طلقت بتعل
ء ببالد لو   .الواسع 

متريضية والت ٔطقم الطبية والصحية وا لشكر والعرفان ٕاىل لك ا ه  و
ية والسلطات  ٔم زة ا ٔ لني يف الهيئات وا يق الفا ية وإالدارية و والتق

لية والطباحمللية والوقاية  ا افة  املدنية وا ال الص العسكري ور
ودمه مجيعا يف التعبئة الوطنية والوقوف ن تظافرت  الم، ا ىل  وإال

ء، لبالهئم احلسن  ة تفيش الو ة ملوا ٔمام ة يف الصفوف ا مدار السا
رية اليت وضعها فهيم املغاربة لضامن سالمهتم اجلسدية والنفسية  ولثقة الك

ٔمهنم   .الصحي و
ٔم ٔستعرض  ئية " موضوع ام حضورمك الكرمياليوم  تطورات احلا الو

لقطاعيف بالد وٕاجراءات اخلروج التدرجيي من  من " احلجر الصحي 
  :الل ثالث حماور

ٔول - ئية ببالد: احملور ا  ؛تطورات الوضعية الو
ف التدرجيي لتدا: نيا - ئية يف ظل التخف مي احلا الو بري احلجر تق

ا شطة الصحيةالصحي واست ٔ  ؛ف ا
لقطاع : لثا - لهنوض  ل املق  تصورات الوزارية خبصوص املرا

 .الصحي
، نرصه هللا، راهنت  ت الرشيدة واحلكمية جلال امل بفضل التعل
ادرت  ريا، ف ٔ ٔوال و لصني، حامية املواطن  ذ ظهور الفريوس  بالد م

دة من الت ة دابري وإالجراءات اجلريئختاذ  اق س ىل  ة، اليت حتث 
سيق اجلهود   .واجلاهزية وت

امسة ىل يف  وهذه التدابري اكنت  بلوغ النتاجئ املهمة احملققة اليوم 

االت إالصابة  ايئ املتعلق خبطر تفيش  ست ة الوضع  مستوى موا
ىل مستوى الت ٔو  ىل مستوى الرصد واليقظة،  ، ٕان  كفل ببالد

رية لهاحلاالت رمغ التلكف صادية الك ق   .ة 
طورا يوفر لها مجي ة تعمتد تطبيقا ٕالكرتونيا م ع املعطيات وزارة الص

ت، اليت متكهنا من اختاذ القرار املناسب يف  ملبيا قة احملينة والفورية  ق ا
  .الزمن واملاكن كذ

ٔول ئية ببالد: يف احملور ا ةتطورات الوضعية الو دود هاذ السا    ٕاىل 
اصة ومعزو بعد  االت إالصابة املؤكدة يف ظروف  رمغ ارتفاع 

ٔوىل من رفع ني،  املر ا طق احلجر الصحي، وتقسمي الرتاب الوطين ٕاىل م
ان  ٔح اسية جتاوزت يف بعض ا ٔرقام ق ب البؤر  500وسجيل  س ا 

ب بؤرة  س ٔن الوض"لالمميونة"املهنية، كام هو احلال  ٔن نؤكد ب ع ، ميكن 
رية اليت  هودات الك ه حىت اليوم، وذ بفضل ا حكام ف يئ الزال م الو

رب التطويق تبذلها ال  شاره  ء واحلد من ان واء الو ة الح سلطات العموم
نتقال يف مر  الطني، مث من  ع عزل لك ا شفة وت لبؤر املك الرسيع 

االت نية ٕاىل ٕاجراءات الكشف  رب "COVID-19"املبكر عن   ،
ات  ل الهيالك والقطا ة دا ة ممك ٔقىص در ربية ٕاىل  اليل ا توسيع الت

ملواطنن  ارش  ة اليت لها ارتباط م   .   تاج
ي يقسم  ي قررته احلكومة وا ف احلجر الصحي ا ٕان خمطط ختف

ني خرضاء ورتقالية، مرتبط ارتباطا  طق شادا ووثيقا راب اململكة ٕاىل م
شا دود مبعدل ان ململكة، اليت ٕاىل  ئية العامة  ر الفريوس والوضعية الو

ا من اليو  سجيل العارشة صبا  10.264، وصلنا اليوم ٕاىل 10.000م مت 
ا وفاة، يعين مقاربة  214ا تعايف و 8384ا مؤكدة، وصلنا كذ 

ادي  قى مستقرة، و ٔن احلا ت ني ب لتفسري فهيابرية تت   .رجع 
ٔدىن  1666 دد هذه احلاالت  د العالج، بعدما جسلت  شيطة ق ا 

ل  ريل د ٔ ،  595مستوى يف  ة، مهنا  21ا حتت العناية  17ا حر
صطناعي 4املركزة و يل هام يف إالنعاش الطيب وعندمه التنفس    .فقط ا

لصها انطالقا من هاذ امل  ست   :عطياتاملؤرشات اليت ميكن ان 
سبة إالص ت اجلديدة  %90؛ %0,03ابة يه ٔوال،  ل إالصا د

الطني، وقد جتاوزت بالد حتلي  20.000 عتبة جسلت يف صفوف ا
ٓخر؛  ٔسبوع  رتفع من  ات املهنية، مما جعل املعدالت  سهتداف الف ا    يوم

جلهات ذات احلوارض الكربى،  ء  شار الو ن م %89نيا، اسمترار ان
ت، كذ  شيطة رهن العالج يه مركزة  %60دد إالصا من احلاالت ال

ٔقل من  ل اجلهات ب ات كربى من اململكة، حتتفظ مخسة د يف ثالث 
الية  1% لفريوس، كام هناك يف بعض اجلهات مدن  ت  داد إالصا ٔ من 

ية طوي   .من الفريوس ملدة زم
ٔسا مة يف ا ٔن اكنتمعدالت التعايف جسلت قفزة  رية بعد  ٔ قد  بيع ا

هتا ٕاىل  س ب ظهور بعض البؤر  %90وصلت  س ل التعايف، اليوم  د
ات %82,25رجعنا ٕاىل  دد الوف راجع  ملوازاة  م،  د  قى مؤرش  ، وت
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نا ما بني  ٔسابيع، حبيث بق دة  ا يف  2و 0ىل مدى  ل احلاالت يوم د
ٔدىن معدال د  ٔ ىل  ىل الصعيد الاململكة،  تتوفر  ات  املي عت الوف

سبة  ٔن اكن قد بلغ  %2,1ب ني  24يف  %4,2بعد  ريل املايض، يف  ٔ
سبة  اوز معدل الشفاء  كفل الوزارة %80يت رجع كذ  ، وهو ما 

ه من " COVID-19"حباالت  كني بعد مصادق واستعامل دواء اللكور
ي يبلور  ية الوطنية، وا لجنة العلمية والتق لجنةطرف ا ور املهم لهذه ا   .ا

لفعل  ٔن بالد قد جنحت  شري  ٔن  كفي  ل املقارنة،  ىل س و
ىل مدى  دها لٕالجراءات والتدابري الصارمة واحلامسة  ٔسبوع  13ع

دد  اوز  ث مل يت ء واستقرار املنحىن، ح واء تطور الو املايض يف اح
ات  ٔخرى جسلت  214الوف ٔن دوال  ني  ، يف  ت ا االت ٕاصا دة 

دد بالد  سلفريو ٔضعاف  ٔربعة  هيا ما يقارب  ملغرب و مماث ملا جسل 
د  شار املرض جسل اخنفاضا  ات، مؤرش كذ ان االت الوف ث  من ح

ىل الصعيد الوطين، وصلنا اليوم ل  وهاذ املؤرش هذا  %0,76ام 
ٔخرى ة ٕاىل    .تيختلف من 

الل لك هاذ املؤرشات ن ٔن الوضع مازال حتمن  ل  ت السيطرة ؤكد 
ىل احليطة واحلذر، لكون الفريوس  ام، ولكن مع رضورة إالبقاء  شلك 

زال موجود اصة  اما  ت ٕاجراءات احلجر الصحي  ث مك ا، ح بي
رتباك  ا كثرية، رمغ  ٔح يئ  سطيح املنحىن الو والقرارات املرتبطة ب

برية من ا ة  شاف مجمو لفه اك ي  دد من اجلهاتا   .لبؤر يف 
ئية يف ظل  مي املر الو ي يتعلق بتق لمحور الثاين وا سبة  ل

شطة الصحية ٔ اف ا ف التدرجيي لتدابري احلجر الصحي واست   :التخف
نية  ة  الل مو دوث انتاكسة من  رضورة احليطة واحلذر من خطر 

دوى الفريوس، هذا وارد، ولكن الزم احلي شار    .طة واحلذرمن ان
ة  افظت يفوزارة الص ائية قد  ست ٔزمة   ظل الظروف هذه ا

ة  اء معليات جراح ست لمواطنني،  ة  دماهتا املو ىل تقدمي 
لق مسار  ىل  لني، ويف هذا إالطار معلت  شفاء لغري املستع س و

ل  لتكفل حباالت إالصابة 72ديد دا شفائية  حباالت  ،مؤسسة اس
، "COVID-19"لاكمل ملرىض مهنا خمصصة  11لفريوس، إالصابة 

ه  ريل املايض قدمت ما مجمو ٔ الل شهر  ال و الت م مفصاحل املستع
شارة،  189.607 شفاء و 12.162اس ة انطالقا مع  3020اس معلية جراح

الت ا الطوارئ واحلجر الصحي، بلورت  مصاحل املستع ٔفق رفع  ويف 
جم ر ة كذ  اد اوزارة الص اكمال هيدف ٕاىل ٕا شطة  ةم ٔ ٕاطالق ا

احئة  واء  ة لتلبية لك )COVID-19(الصحية بعد اح ٓم ، بطريقة 
ىل املبادئ  ات الساكن الصحية، وقد اعمتدت هذه إالسرتاتيجية  يا اح

  :التالية
ٔوال، سالمة املهنيني الصحيني وسالمة إالجراءات الوقائية  -

شفائية والتقدم التدرجييو اف  س شطة؛الست ٔ   ا
ف مع خطط رفع احلجر الصحي؛ نيا، - ىل التك   القدرة 

يئ؛ -   لثا، ٕاماكنية العودة ٕاىل احلجر الصحي حسب تطور الوضع الو
شطة؛ - ٔ اف ا   واملساواة والتناسق يف است
اية الصحية - دمات الر   .واسمترارية تقدمي 

ٔساسية ل املبادئ ا   .هاذ امخلسة د
ىل ،اؤاهتار ت يف ٕاطو دا  ٔسابيع  تطور املناع الل ا يئ  حىن الو

بة رفع  ىل خمطط اسرتاتيجي ملوا ة كذ  القادمة، اشتغلت وزارة الص
ٔيضا  شلك تدرجيي وإالهناء املرتقب حلا الطوارئ، ولكن  احلجر الصحي 

اد ٕاىل  الس ىل املدى القصري  شار الفريوس  ٔثري ان ف من ت  مخسلتخف
ز )5(   :ٔساسية مهنا راك

ات  - ل القطا ة دا ة ممك ٔقىص در ربية ٕاىل  اليل ا توسيع الت
لني  رشاكة مع الفا ملواطن  ارش  ة اليت لها ارتباط م إالنتاج

ملغرب لمقاوالت  سبة لالحتاد العام  ل ٔن  صاديني كام هو الش   ؛ق
دات إالنت - دد من املهنيني والو بة  ة واملقنيا، موا لهنوض اج اوالت 

جراءات الص صادية، ٕ ق شطهتا  ٔ ة  ة والسالمة والوقاية واملصاح
ولية   ؛وفقا ملعايري السالمة الصحية الوطنية وا

لوازم  ،كذ - ٔدوية واملواد الصيدلية وا ادة ضبط خمزون ا ع وٕا ت
ياطي من هذه املواد احليوية ح زون  ىل ا لحفاظ    ؛الطبية 

ادرابعا، و  - شار امله ضع خمطط ٕال ن مت جتنيدمه يف ٕاطار ة ان نيني ا
شطة الصحية اخلاصة ب  ٔ ل يف ا   ؛"COVID-19"فرق التد

ٔمهية احلفاظ  - س ب يف معلية التوعية والتحس ستعداد لتك امسا، 
عي وارتداء الكاممات  ج د  ة والسالمة والتبا ىل تدابري الص

ٔخرى مع ر    .لصحيفع احلجر الفرتة 
شطة جية ٕاسرتاتي  ٔ اف ا ة يف هذه است لهيا وزارة الص اليت اركزت 

م يل  ويه خص البد  ،ص نعرفوهاخ ،املر تضم بعض املؤرشات ا
هيا كونو هاذ املؤرشات شودة ٕا يل م ٔهداف ا د ا   :كتوصل لوا

  ؛)R0<1( 1حتت من رمق ) R0(اخنفاض مؤرش انتقال العدوى  -
سبإالصادد  - ل ٔقل من ت اجلديدة  لساكنة   100للك  (3>) 3ة 

سمة   ؛ٔلف 
ٔقل من  - كون   ؛%65معدل استعامل الطاقة الرسرية خصو 
ل إالنعاش واحلاالت - عابية د س لطاقة  سبة  ل كذ  ،كذ 

ٔكرث من %2ٔقل من  الطني مبوازاة احلاالت املعروفة  ع ا ، وسبة ت
90%. 

لهيا ؤرشات اوهذه امل ا  ذاليوم هايل حصالت  ل سبة  ل ٔرقام  ا
لمغرب ئية    .الو

ىل سبة لٕالسرتاتيجية يه احلفاظ  ل   مستوى اليقظة ين نقطة 
ابة ف خيص مصاحل إالنعاش  ،كذ - ست ىل قدرة  لثا احلفاظ 

دات العزل ترتاوح ما بني  ل و ىل السعة الرسرية دا  20واحلفاظ 



شارن    2020 يلر ٔ دورة  –مداوالت جملس املس

12 

 )2020 يونيو 23( 1441 فاحت ذو القعدة

ش تتكون % 40و ٕاىل  ،قدر هللا ال ،)la réversibilité(هذا 
  ؛اكنت يش انتاكسة

ىل املسارات احملددة واملعروفة  -  les circuits(احلفاظ كذ 
COVID-19(؛  

الت مع تعزز واستعادة  - ملستع ال  ستق شطة  ٔ ىل  احلفاظ 
اطق  لعمل يف م فارها  رشية اليت سبق اس -COVID"املوارد ال

  ؛"19
ىل ت  - الت  عبئة املصاحلاحلفاظ  لمستع  SAMU2 et(املتنق 

SMUR3(؛  
لمهنيني ولعامة املواطنني - ه  مج تواصيل مو ر   ؛تعممي 
عينيتعبئة  - ج ن  د   ؛املسا
كام يه ) la télémédecine(شجيع هنج مقاربة الطب عن بعد  -

  ؛اخلدمات عن بعد اليوم والت رضورة
د  - رش تنظمي حماع لموارد ال ىل املستوى املركمك  داده  زي ية يمت ٕا

لموظفني ٔي استزناف حممتل  ة    ؛ملوا
لوقاية وامحلاية الصح  - مج  ر ادة ٕاطالق  ٔخطار الصحية ٕا ية ضد ا

ٔخرى  ٔمراضا ٔمراض املناطق املدارية وا رب املاء،  املهددة  املتنق 
سمم العقارب  شامنيا،  ل   ٕاخل؛ ...داء ا

شطة حمدثة ممسامهة الرشاكء يف - ٔ سيق وتنظمي التدفق   ل ت
لمرىض حنو املرافق الصحية   ؛املرتقب 

رتام  - لزتام  ىل  شار احلرص  د اجلسدي وماكحفة ان تدابري التبا
الل ضامن تو  اية الصحية، من  ن الر ٔما فر معدات االعدوى يف 

لمهنيني الصحيني، تب ة التعرض احملمتل امحلاية الشخصية  ر عا 
  ؛لخطر

ٔدوية واملستلزمات الطبيةاوتو  - كفي من ا   .فر ما 

ري،  ٔ لمحور الثالث وا سبة  تصورات الوزارة خبصوص املر  وهو ل
لقطاع الصحي لهنوض    .املق 

ٔمهية املاكنة اليت حتتلها  ورو يف العامل  شار فريوس  ٔزمة ان فكشفت 
ج ات  ة، القطا  فلك واعي برضورة تطور عية، ومهنا قطاع الص

ا هذا القطا لينا اخلدمات اليت يقد ت، وهو ما حيمت  ىل لك املستو ع 
لرفع من قدرات  ٔيضا يف املغرب التفكري اجلدي يف تعبئة الوسائل الالزمة 
ٔمني  ة والتصدي واجلاهزية، وت ىل املوا املنظومة الصحية الوطنية 

ا ا الطوار احلاج ئ، وانقطاع سبل إالمداد من السوق ت الوطنية يف 
ائية ،العاملية ست الل هذه الظروف    .كام حصل 

ي طبع املر احلالية  ري ا فار الك س ة ويه تتابع  ٕان وزارة الص

                                                 
2 Service d'Aide Médicale Urgente 
3 Service Mobile d’Urgence et de Réanimation 

هيا تصورا اسرتاتيجيا لتحسني جودة  ،من تفيش اجلاحئة وضعت نصب عي
ة  اية الصحية العموم الالر الشتغال مستق ت حمددة  ببالد  ٔولو ىل 

ر مهنا   :نذ
اع ال  - لمواطن يف املنظومة الصحيةٕار   ٔوال؛ ،ثقة 
ل حبل مشالك املنظومة  - ة العامة كف لص د قانون وطين  الرتافع الع

اهتم؛ لك ف   وسوية ملفات املهنيني الصحيني 
مج الطيب اجلهوي هبدف تفا - ذ الرب داد وتنف دي النقائص املرصودة ٕا
ات واخلريطة الصحية و  ف ططات خيص تنظمي عرض العال ا

ات؛   اجلهوية لعرض العال
ٔفاكر ٕاىل خطط  - ر يف الطرق البحثية لتحويل ا س

ة وشجيع البحث  رتقاء مبستوى الص د يف  واسرتاتيجيات تف
  العلمي؛

ىل صعيد ا - سبات احملققة  دد من املك لربامج الصحية تعزز 
ات ا ه الرشاكة واوالب ٔو شاور لتحتية والتجهزيات، وتقوية  لتعاقد وال

ال الصحي لني يف ا تكرة يف ٕاطار  ،مع املهمتني والفا لول م ٕالجياد 
اصة يف العامل  ،اجلهوية املوسعة رشية،  سوية مشلك نقص املوارد ال ل

  القروي؛
صادية م  - عية واق د مقاربة اج لقطاع؛اع   دجمة وشام 
ديدة لضامن متويل املنظومة ااو  - ليات    .لصحيةبتاكر 

  .شكرا
ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
ر  .شكرا السيد الوز

ة ر الص ىل جواب السيد وز ب  ٔعطي اللكمة  ،يف ٕاطار التعق س
ٔول املتعلق ب ٔصا واملعارصة يف ٕاطار سؤا ا ٔطر زي حتف" لفريق ا ا

  ".الطبية
  .عريبليس التفضل ا

شار السيد العريب احملريش   :املس
ر  .شكرا السيد الوز

يل درتوه  يف ،ٔ هود ا ىل ا شكرمك  البداية بغيت حنييمك وشكرمك، 
لوجود ل وزان  شفى إالقلميي د   .حول ٕاخراج املس

ر السيد ،شكرمك ،بغيت كذ يل تتقومو ،الوز هود ا ، به ىل ا
وف  ل  ٔزمة د ر جتاوبواصة فهاذ ا قة د، بغيتمك السيد الوز ٔن احلق  

ٔسئ احملورية م ٔسئ احملورية ا هاذ ا لشلك املطلوب، ا دة  تتكوش مف
ل اخللط د النوع د   .تيكون فهيا وا

ا سولنامك ر ،اح ٔشنو درتو  ،السيد الوز متريضية  ٔطر الطبية وا ىل ا
ة ها فزيلتحوزارة يف ا يل حمتا لها؟ وا ٔطر د ٔن يعين ذ ا ت  لرفع املعنو
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ن  ة، واك ٔمام بري واكنت فالصفوف ا ة بذالت جمهود  ل الص ٔطر د هاذ ا
ٔنفسهم  ء وقدمو  يل توفاو جراء هاذ الو ش يبقاو يعين مهنم ا حضية 

ٔمان   .املواطنني ويبقى الوطن يف 
ٔنتوما درتو ر،  ٓن السيد الوز ر والاكتب  هودجم  ا العام ال نقاش الوز

ل ر حىت  ٔطر، من الوز لسائقني، ولكن هاذ وا ممرضة واملمرض حىت 
س لغايل والنف يل حضاو  هنار وا ليل و دمو  يل  ٔطر ا ٓن  ،ا يل ا ا

ٔن  ة؟  ش حنفزو هاذ الف ٔو مايل  هيم يش دمع معنوي  رو  واش غند
لتحفزي، هذا بغينامك ة  راوبجت حمتا ليه السيد الوز   .و 

ومش إالماكنياتع ا م الس املنتخبة، مع اجلهات نن  ؟ند اقشو مع ا
ٔطر فاملناطق النائية  ن  ٔن اك ات،  ٔقالمي وامجلا وجمالس العامالت وا

ش يلقاو    .التحفزياتيعين والقروية 
ادي ن  مع لهاذ  ،اقشوهنالقانون املايل التعدييل  ل ا شوفو الصيغة د

ر رة وزاال يل الوز ة، ا ل الص يلد ٔطر ا هنار وا ليل و  معاه دم 
ل  ٔ ءيعين وحضاو من    .حامية املواطنني من هاذ الو

ا بغينا ر ،اح ٔنتوما  ،السيد الوز احلكومة توفر لمك إالماكنيات، بغينامك 
ٔطر الطبية ش هاذ ا دومك  سا ا مكنتخبني  لمك، بغينا اح ٔطر د  هتمتو 

ٔهنا راه فوا ينيع راسها ب يل املسؤولني دحتس  ل هاذ احلكومة د الوطن ا
متني هبم، خصنا هنمتو هبم ة    .ووزارة الص

ا تناديو ر ،ولهذا، اح مك السيد الوز كون  يعين تنطلبو م ش 
ٔطر الصحية، ما بغيناش الشفوي والهرضة ،حتفزيات مالية  ،معنوية لهاذ ا

مع املايل وا   .ملعنويبغينا ا
  .شكرا

س اجل    :لسةالسيد رئ
  .شكرا

دة والتعادلية يف ٕاطار السؤال  لو ستقاليل  لفريق  ٓن  اللكمة ا
ٔول  ة ةسرتاتيجي" كذ املتعلق با لهنوض بقطاع الص لية   ،"املستق

ٔسئ   .ٔن عندمك جوج 
  .تفضيل

دجية  شارة السيدة    :الزويماملس
س   .شكرا السيد الرئ

رشكرا السي   .د الوز
ٔبتعد كثري  يل، البدقد ال  ة  ا عن زم من حتية الطامق الصحي لقطاع الص

اته ٔن نفكر يف دمعه معنو وماد ،يف لك ف   .والبد 
"COVID-19"  ة طبعا، فقد رشعن النضاالت اليت ر س ٓ وٕان  

ٔطباء سابقا، مث كذ  اكنت تدعو ٕاىل حتسني ظروف العمل واليت قادها ا
اءت مبا مسته خمطط الحكومة س ة ٕاىل ابقة  دة يف 2025ص ، واكنت ز

رشية% 14.5مبقدار  2020مزيانية  ملوارد ال هنوض  ل ا ٔ   .من 

ملناسبة لك  ،و لجنة اكم  يل فا شارن الناس ا لس املس مف
رفعوا من مزيانية التعلمي  ٔن  الفات والتالون السياسية دامئا تدعو ب خ

ٔومن مزيانية ال لينا  ة حىت ال يزتايد  ادة ص د، البد من النظر ٕاىل ٕا
ة  ة، ٕاذن هاذ الص شنو عند مشلك فهيا االنظر يف التعلمي ويف الص

ل املو  ٔطباء لكهم د ري فالقرى حىت يف املدن، ا رشية، مايش  ارد ال
ش فهيا مايش  ط، القرى ما اكي ار البيضاء والر هلم ما بني ا ٔكرثية د ا

الش ملقرى مدن كثرية ما فهياش، إ ري ا ش عندك ا ذن   les(ي
generalistes( ر مييش 8000كتعطيه  ؟السيد الوز  درمه، ال ميكن، 

شد ٔن نفكر يف ا لقطاع اخلاص ك ن ٕاشاكل، البد  وبل، ٕاذن هنا اك
ة ل قطاع الص ٔطقم الطبية اكم د ٔطباء ومع ا ادة التعامل مع هاذ ا   .ٕا

ون مث كذ ال  ة يف 1470تو تكون،  ذيتو  مو اله ا ٔنتوما  ني 
ادي توظف حىت من د 1200، مبعىن اد 270  4سنني وال  3 اما 

ش حىت ممرضة فالسوق، دسنني ني ما عند لكف، يف  اد  ٔ ا   قول 
ٔن م ،نصيبوهاشا بغيت ممرضة م ات ءكنالا الش؟  موش ما بني احلاج

  .وما بني التكون
ا الش  ٔطباء خصاح ؟ خصنا 18و 17و جييب غنحرصو هاذ ا

دة رو  نوسعو قا لو خيدمو ويد ش الناس يد ة  املتبارن يف الص
 ٔ ش عندو الظروف  ،طباءا يل فيش عروبية راه ما اك ن ا ٔن اك الش؟ 

يجيب  يل  د فالقطاع اخلاص ا يل اكنت عند وا ة ا هذاك  ،18و 17املتا
ايب  ا  14راه    .حلجرا منخمر

ر جي ادة النظر يف ٕاذن السيد الوز ظومة التكون، ما ب ٕا ش م ميك
ل هباذ اليش، د ٕاطالقا لينا انق د يفرض  وف ت،   ٔولو ب ا رت ٔن نعيد 

و  ٔن ننادي  ٔكرث من هذا، جيب  ة، البحث العلمي،  التعلمي، الص
صاد  ق ىل  عية ما نبقاوش هنرضو  متع لو متع مثال، ا  املادي،ج  ا

عي التضامين و ما اك ج منط  ةالطريقة ش هذاك ا اق يل س ون .. ا
بري  ٔمام مشلكة  ا    .ةراه اح

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

رتمو الوقت ليمك ا ريض    .هللا 
لفريق احلريك   . اللكمة 

سمح   .العدا والتمنية ،ٔس
  .شكرا، شكرا

شار السيد عبد الكرمي رشياملس   : لهوا
سشكرا السيد الر    .ئ

ىل املعطيات اليت تفضل بتقدميها،  ر  ٔشكر السيد الوز بدوري 
اليا  ٔشكر  مت و ٔمثن ما ج ىل إالجراءات والتدابري اليت اختذهتا، و احلكومة 

ر ،به ة ،السيد الوز لص   .يف احلديث عن رضورة ٕاجياد قانون وطين 
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مك ال  ٔ ىل  ىل احلديث  ٔيضا  ٔشكرمك  االتو ٔطر ور قو يف ا  يوم ت
ة،  ة وساء الص ٔيدهيم، فهم حضوا  الص ىل  اليا وشد  هلم  مثن العمل د

ٔنف  اسهم ب ٔح ب  من الطالق  س ا  ٔح ل الطالق ٕاىل املوت  االت د
ل حامية املواطنني ٔ ل هاذ العمل ومن  ٔ ٔنفسهم ومن   .التضحية ب

ر ،هذه الثقة ٔن ٔن نضيعها وال ح لنا اليوم مل يعد مسمو  ،السيد الوز
دث وحن ٔن نت قول، نفرط هبا، بل وجب اليوم  ال ف ن خناطب هؤالء الر

ر ،ٔمل حين شفائية  ،السيد الوز ديث عن ٕاقرار وظيفة اس ل الوقت بعد 
ة   ٔمل حين الوقت لهذا؟ ؟معوم

ٔمر الثاين لهيا ،ا لهيا، حنافظ  ٔن حنافظ    :هذه الثقة وجب 
  ؛بعضهمتابعة القضائية ضد ريك امل بعدم حت ،ٔوال -
ٔسايس لمك - ٔهنا رشيك  هيا  ع ٕا س هتم و ال نقا   ؛ستق
ٔكرث  - هيا  ة ٕا بتفعيل وتزنيل اخلريطة الصحية اليت اليوم ظهرت احلا

الية ٔي وقت مىض حىت حنقق العدا الصحية ا   ؛من 
ٔمراض القات اليت متاوضع خطة  - ة ا التعامل معها  سرتاتيجية ملوا

ساهلالل هذه الف يشء من ال خصوصا الرسطان، السكري،  ،رتة 
دي، القصور ا شمع الك ساء ال ابعة ال ٔطفال وم ح ا ٔيضا تلق للكوي، 

ات اليت تضع  ،احلوامل ل الوف االت د ٔديو لينا ٕاىل  ي هناية  ٔهنم فا
رشية ٔخرة يف التمنية ال   ؛املغرب يف مراتب م

يل - ٔحتدث هنا عن منوذج  ،ثةات التحتية احملد عن الب دم الت  ٔ و
ة وجب  ار البيضاء، هذه الب ىلٔ ا ها  ،لهيا ال نت ٔن نو ٔن نضعها و

ة ات العموم شف ف عن املس   ؛لتخف
ىل احلا  - ٔقف  ال، وهنا  ول برتاجع اخلدمات املقدمة يف ا دم الق

ل  ٔثري حولها وحنن "لالمميونة"د   ؛ةيف هناية هذه اجلاحئ وما 
ىل ٔ  - ٔحتدث  شفائية اجلامعية، وهنا  س ح املراكز  رسيع بف ريا، ال

ا يف السنوات املتقدمة بعض هيا  ،املراكز وطلب ة ٕا وهذه املراكز احلا
لتخرج ا استعدادا  ة يف التداريب اليت جيرهيا طلب   .مل

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا
لفريق احلريكلكال ٓن    .مة ا

ارك السباعيمل ا شار السيد م   :س
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
ٔزمة  مك واستحضارا لواقع القطاع الصحي يف هذه ا ال مع جوا تفا

ئية ىل ما ييل ،الو   :نؤكد يف الفريق احلريك 
ٔطر وزارة ال - هودات املتواص  ة، من ٔوال، جندد التنويه  ص

ة ٔطباء وممرضني وٕادا ريني، وكذ الطب العسكري، يف هذه الظرف

ات، مما مكن بالد بتضامن  روح التضحية وكران ا ة  الصعبة املطبو
ٔسؤ    ؛وطين شامل من احلد من خطورة اجلاحئة وتفادي ا

ه - ٔن احلركة مل ت يد  ٔ ر بدليل البؤ  نيا، رمغ هاته النتاجئ إالجيابية، فا
ربك هذا ا  ٓخرها البؤرة اخلطريةاليت الزالت  اليت  هود الوطين اجلبار، و

ت  دد إالصا ري مسبوقة يف  ٔرقام  شفت عن  ة الغرب و جفرت يف 
، بؤرة ال ميكن حرصها ر ،املؤكدة واحملمت دود اخلريطة يف  ،السيد الوز

ء العدوائية سائل احلكومة يف خمتلف قلو اهتا ، بل يه واقعة  طا
ٔهنا عرت واقع إالسرتاتيجية وستد عي حتديد املسؤوليات، خصوصا 

ة والصناعية ذات الص شغيل يف الضيعات الفالح   .ال
زيك كذ ليه مرارا من هذا  ،هذه البؤر  ٔكد  ر، ما  السيد الوز

نرب وهو رضورة الكشف عن خمطط حكويم شامل لتدبري ما بعد رفع امل 
ة  ات إالنتاج ة لع القطا ٓم ذة لضامن عودة  اجلاحئة والتدابري املت

و  ديدوالصناعية ٕاىل ا   ؛ران من 
ر احملرتم،  بتة السيد الوز قة  لثا، هشاشة القطاع الصحي ببالد حق

ء وما جنم عنه من تداع  وهو ما جيع اليوم مضن  ،ياتورخسها الو
رمجته هذه  ت يف مغرب ما بعد اجلاحئة، فهل ستقدم احلكومة ما  ٔولو ا

ٔولوية يف سياسهتا املالية اجلديدة؟   ا
ة يؤسس فاملطلوب ال  ة العموم لص ثاق وطين  دا هو بلورة م يوم و

ا ٔن تظل الب وال  عيا، حبيث مل يعد مق ت لعدا الصحية جماليا واج
شفائية ممتركزة جبهات بعيهنا ظر  ،س وتظل املناطق القروية واجلبلية ت

دت ،القوافل الطبية ورهينة املستوصفات ٔدوية  ،ٕان و سط ا ٔ قر ٕاىل  تف
ٔوضاع والت  لعناية  مج معل  ر ثاق وطين يؤطر  جهزيات الطبية، م

نيي القطاع تلف    .املهنية واملادية 
  .شكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
س الفريق   .شكرا السيد رئ

ٔحرار   .اللكمة لفريق التجمع الوطين ل
س تفضل   .السيد الرئ

شار السيد دمحم البكوري   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ي  هود اجلبار ا نعون  ٔحرار مق ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل
ٔو ا ىل املستوى املركزي  ىل تقومون به مبعية الفريق الطيب، ال  مليداين 

ٔقالمي، فريق طيب ومترييض مدين وعسكري  مستوى خمتلف العامالت وا
زتاز ب لمك مبداد الفخر و ري مسبوقة ستك   .وتعبئة 

لمرتبصني بنا وهبذه لرمغ من ذ ٔن تعطوا الفرصة  ريد مكغاربة  ، ال 
س هذا العمل اجلبار والبطويل، وهذه التضحيات  ك وتب شك ل التجربة 

ٔن نعتين هبا وندمعها ماد ومعنوا ٔن ننوه هبا و لينا مجيعا    .ليت 
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اعتمك ش ، البد من التنويه  ر ،مث كذ يف ٕاقرار  ،السيد الوز
ٔطباء  ه العامل وفريق العلامء وا الربوتوول العال يف وقت اكن ف
و املغربية اء القرار احلامس  ٔخصائيون خمتلفون، ويف هذا إالطار   وا

ٔعطامك  ىل هذا الربوتوول و ملوافقة  لتفضل  ال امل  رب عنه  ي  وا
ٔصبحنا نوزع  ش تصنعوه، واليوم  ت  ٔصدقائنا يف التعل ٔشقائنا و ىل 

ىل جتاوز هذه احملنة العاملية دهتم  ة ملسا ول إالفريق   .ا
اد فريوس لقد  د" وورٔ ٕاىل البحث العلمي يف  احلياة "19-وف

تربات ملغرب مغري ا ش ا عد عقود من هتم ، ف ت الب ٔولو دة  ٔج ا بذ 
ٔصبح لزاما  ىل البحث العلمي، ف البحثية بفعل ضعف املزيانية اليت تنفق 
ا يف نقاشات  رب ٕادما ال  ظومة البحث العلمي مستق لينا تطور م

منوذج التمنوي اجلديد   .ا
لجنة العلمية ا ،ورمغ ذ شتغلننوه بعمل ا ٔن  ليت  انبمك بيد  ٕاىل 

خنراط يف النقاش العاملي  ري ظاهر، ومن املفروض  شام و معلها يبقى حم
لامء من املستوى العايل، نقاش  ىل كفاءات طبية و ٔننا نتوفر  خصوصا و

ٔن هناك رصا ال  ل  اوتطاح ايبدو ومن  ٔ ول من  ت ا بري بني كرب
ي يبقى رضور لقاح ا ٔ  ٕاخراج ا ا واحلل ا ل ورفع  لمستق سب 

  .الطوارئ الصحية
ش  لينا التعا ٔنه ممترد ومفروض  د، كام  ٔن الفريوس مست دا  نعمل ج

لمغاربة حتلي  ٔن نوفر  اسب حىت ) PCR4(معه،  جيب  مثن م
لهيا وإالرساع يف لي والتعويض   ٕاخراج قرار متكن امجليع من ٕاجراء الت

لها، ٔمثنهت التعرفة د ٓخرٔن  ن من خمترب  ا   .ا ت
يض  مك ولكن الوضعية تق مك ويف كفاء ر، نثق ف ري السيد الوز ٔ يف ا
لرزانة املطلوبة يف التدبري،  رسع والتعاطي معها  دم ال التعبئة امجلاعية و

شتغل ل  ي  ىل الطامق ا ليمك و يل هنار خصوصا تدبري الضغط املفروض 
ل  ٔكرب    .ة يف هذا إالطارجنة العلميمع ٕاعطاء دور 

  .شكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

يل بق ،اللكمة لفريق إالحتاد العام ملقاوالت املغرب يف ثواين   .ليك ىا
ة ا   ؟(régie) ؟يق يش 

 ، يق يق    .، تفضل، تفضل، تفضلٕايه 
زيد    .اله، ثواين 5هذاك  ادي 

شار السيد يوسف حميي   :املس
سالسيد الر  شكرا   .ئ

ر   ،السيد الوز
ليلنا، ولهذا من   شفي  دة املوضوع مل  مك يف ٕاطار و ة جوا برصا

                                                 
4 Polymerase Chain Reaction 

ص  ة واملقروئية يف مساطر الرتخ ٔن خنربمك عن غياب الشفاف نا  واج
ت تؤطر بوضوح ما  ست هناك دور ، حبيث ل ٔدوية والصيد رية ا مبد

ٔو من مستوردي املنتو ٔو ات شبه الط هو مطلوب من املصنعني  بية 
كرارا مستحرضات الت  لعودة مرارا و ن يضطرون  جميل والتعقمي، وا

كن يف امللف  ٔخرى مل  ٔو  ط لٕالدالء بوثيقة  ش ٕاىل الر ل مرا لمدن م
روم حصة املغاربة، لكن  ٔمور  لبت يف  ٔصيل، ومع تفهمنا لثقل املسؤولية  ا

راسة يرض  د ا ٔمكلها ق ق تنافسية هذه ب يف العمٔن تبقى ملفات لسنة ب
  .والتاملقا

ٔن  ،كذ رية  لقة مفقودة يف هذه املد ر،  التواصل السيد الوز
ال الطلبات هو  ٔصبح املوقع املعد الستق حىت الهاتف ال جيد من جميب، و
رسيع وسهيل التواصل مع  ٔال وهو  ي يقوم بعكس دوره  احلاجز املانع ا

ل ملفاهتم،  ع م داث  ،رالسيد الوز ،ليمك وهنا نقرتحاملرتفقني وت ٕا
ٔسف ٔما جواب السوق ومع ا السيد  ،تطبيق معلومايت لهذا الغرض، 

ر ات يف القطاع  ،الوز تو راه اليوم من م ل احملاليل فهو ما  ري املنظم م
 ٔ ٔفواك وا ل ا ن ،لويفريا والفراوالكحولية م رية  ا ظرون رخص املد ال ي

ات الويغرقون السوق  ٔو مبنتو فعهتا  ٔصلها وال حىت مدى م  تعرف 
لمسهتلكنيررض    .ها 

ر   ،السيد الوز
رية،  ىل هذه املد ٔصبحت املقو الشهرية عن البعض تنطبق  لقد 

هي" ل ٕا ا ر التعجيل "مفقود واخلارج مهنا مولود افا ، فاملرجو السيد الوز
سيط املساطر والعمل مبيثاق اثة بتفعيل قانون ت جليدة الواردة احلاكمة ا ٕال

ستور 157يف الفصل    .من ا
  .شكرا لمكو 

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو   .اللكمة 

اء الكساب شارة السيدة ر   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ىل لك  ر  اتشكرا السيد الوز   .التوضي
قة السمة البارزة فهاذ تطور احلا ئييف احلق اليا يه البؤر  الو ة 

ٔول و املهنية،  ذ ظهور  لو م قد سبق وهبنا لهذا املوضوع هذا واخلطورة د
ٔن املوضوع  يتقال لينا ب ٔسف اكن دامئا  ار البيضاء، لكن ل بؤرة يف ا

ه حمك ف ٔن الوضع م ،م مك قلمت ب ن زال اويف جوا ٔنه اك ه، قلمت ب حمك ف م
ن اتطويق رسيع لهذه البؤر وق اليل لمت اك رب توسيع الت لكشف املبكر 

ربية   .ا
ر ،هاذ اليش اهش يف ،السيد الوز ٔول  ،هنائيا "لالمميونة" ما شف ٔن 

نو يف  االت  لتايل  6جوج  شهر  ،يذٔكرث من شهر هايعين ماي و
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ٔننا  اصة و ء، ٕاذن من املسؤول؟  وتقريبا ونصف ما متش تطويق هاذ الو
ري  900جسلنا تقريبا  ميثل حوايل ا  يل  ل  %9فهاذ البؤر هاذي ا د

يل  ايس ا لتايل هاذ الرمق ق ىل صعيد الرتاب الوطين، و ت  ة إالصا مجمو
ة جتي خترب النا ٔنه وزارة الص ل اكن من املفروض  نو وقع س ش س

  فني هو التقصري وفني اكن املشلك؟ ،"مميونةلال" لضبط يف
ر   ،السيد الوز
ل رمق ٔن رمق ق املفروض س ي د هنار امجلعة  وم وا ل ف س ي ايس 

رتم املواطنني يف  رتم نفسها وكت ايس يف بؤرة، هذا وزراء حكومات كت ق
يجيو يوحضو، اح اد  هتم مايش  يقدمو استقا قة  ر الشغل احلق ا عند وز

ٔجراء يف صندوق  سجيل ا دم  ما بغاش جيي حىت يقدم رشوح حول 
عي واالضامن  ن ٕاشاكلية فهاذ ج التايل اك يل هو معين به خشصيا، ف
  .احلكومة

ر   ،السيد الوز
ٔننا نضبطو شكون ه ٔن ال  ،ما املسؤولني وحناسبومهو خصنا رضورة 

 ٔ الني  ٔننا نتعاملو مبك ٔنه ما حطش الكاممة وال يعقل  سجن  ن مواطن 
يصولو وجيولو و  رشو الوخرق احلجر الصحي، ب املقاوالت  ن ي ء ما اك
ول ري مق ة وهذا  ا ن حىت يش  رتاز ما اك   .حىت ا

ر   ،السيد الوز
يل قدموها  ددة  4الشعب املغريب فهاذ  هاذلك التضحيات ا ٔشهر 

سب ،ٔن هاذ التواطؤ ل ا  ىل اح ل املسؤولني، سواء  ة لينا راه تواطؤ د
ىل الصعيد الوطين مع هاذ ا اصة الرشاكت ملقاوالت و الصعيد احمليل وال 

  .اخلاصة
لتايل يل  ،و رتازات ا ٔصال لك  خص احلزم مع هاذ املقاوالت و

يل  ٔو ال لك إالجراءات ا ىل ت ،دارتتتدارت  ش ختفف الضغط  دارت 
د احلداملنظومة الصحية    ..هذا ش ما توصلش لوا

اصة هباذ املشالك هاذي،  كون  ادي  ٔسف هاذ الضغط  ولكن ل
ٔيضاو  هنيار  الضغط  ىل وشك  انت ويه  يل  ٔطر الصحية ا ىل ا

لها لتضحيات د كرمي ونعرتفو  هيا  رو  ٔننا ند ادق  ،وبدل  مت طردمه من الف
هلم دون الك  يور د رجعو  هيم  لفريوس وقالو  املني  ىل واش  شف 

ٔيضا توزيع املنح  ؟وال ال قة مايش معقول، ومت  ٓت واملوهذا يف احلق اكف
ةيعين  شلك ٔن .. وهذا حما وي و ٔكرث  اتفال وشلك ف دة معرضة  وا

ٔن  قة كنمتناو  ت، وهذا يف احلق ٔخرى، وال حصة املواطنني فهيا تفاو من ا
ر يوقفو   ..السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ٔصا واملعارصة يف ٕاطار سؤا الثاين املتعلق ب  اللكمة لفريق ا
رشيةيف املوار  اخلصاص"   ".د ال

  .تفضل

شار السيد عبد الكرمي   :اهلمس املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر   ،السيد الوز
قة بغيناك يل كهتم هاذ السؤال  يف احلق ٔسئ ا ٔكرث مع ا ل معنا  تتفا

شوفو هاذي  ٔ ك يل هو نقطة سوداء  رشية ا ل اخلصاص يف املوارد ال د
ا كناقشوه يف ا ت واح لجوج وال ٓن  حلضور د مسؤولني داحلكومة وا

سيري يل عندمك جتربة يف ال ٔطر الطبية وا   .ٔنمت من ا
ٔن من هاذ املوضوع خصو السيد الوز د خطة مستع  ر وا ر تد

لعامل  ش مييش املواطن ليش مستوصف وال يش مركز حصي  ري املعقول 
ٔقالمي  ٔن  ري املعقول  ٔخت  يف ما قالت  -القروي ويلقاه مسدود، من   -ا

قل املريض من مدينة  ايبة ويبقى ي ٔن منشيو ونلقاو بعض التخصصات 
ٔنتوما اخت ا ٕاىل مدينة، وكتعرفو  يل  لحظة ا ة من التدابري فهاذ ا ذتو مجمو

يل ه ة من املواطنني ا ء، وبقاو مجمو ني ما و الو ما مراض ومواطنات مرم
  .بني املدن

ٔطر ش تلقاو لو احلل،  ،رشيةاملوارد ال  ،فالتدبري احملمك ل ٔوان  ٓن ا
ا ما  كون عند خصاص واح ٔن  ر،  ري املعقول كذ السيد الوز ومن 

د در ن وا ية لسد هذا اخلصاص، اك دو زم د  د اخلطة وا ش وا
ل  9000 يل اكنت يف العهد د ىل حساب إالحصائيات ا ب تقريبا  طب

ٓن واش  ن يش طل اليس الوردي ولكن ا لكية الطب اك يل التحقو  بة ا
ل القريب ٔساس املستق ىل  ٔو  وكونو مطمئنني  ٔننا حنلو هاذ املشلكة 

  ؟ال
ن  ٔنه اك لنا يف الربملان الفريس  ل د ٔنه الزم سمعو   6400يفاش 

ب مغريب سد به  ،طب يل ت ر الفرسية ا سية فرسية  عندو 
ىل  ا ختلينا  ، هذٔ اخلصاص واح ىل والد ري فرسا ما هنرضوش  ي 
ٔملانيا ىل    .ٔمراك، ما هنرضوش 

ٔهنا اختذ تدبري مستع ىل احلكومة  ٓن  ٔطر فا ل ل ش تلقى  ل 
د احملنة، ال يف املدن وال يف العامل القروي ش وا ٔن الناس تتع   .الطبية 

ت د لتعل ال امل  ش العامل القروي لوال لطف هللا وحمكة  لو 
الق احلدود  يمت اكنت الاكرثة يف العامل  ومت السيطرة وٕاعطاء التدبريات الٕا

ٔن ء  رش الو ني، ال جتهزيات، ال ممرضات، ال  القروي لو ان ٔوس ال 
ٔو ال ولكن هذا واقع، أطر، ه ٔن ذي مايش مزايدة سياسية  سيري الش

لو  ر د وا زة  ٔعطى لنا ٕاقلمي  كذ و  تيناس، ٔكنول: 4احمليل 
شوفو ن مشلك مطروح بدقة كذ خفص تفكرو  ٓن اك ت ا يش  و

رجع يف القريب  يل يه هاجرت البالد  ٔطر ا ٔقل ذوك ا ىل ا ل 
ش يلتحق، مث  لهيا الوزارة  يل تتفرضها  ت ا ل، تلغيو ذوك العقو العا

ني طو شتغلو م ٓن ت يل ا ات  ،ٕادماج هاذ املمرضني واملمرضات ا طو م
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ات يف شف ش تلقاو  ،املراكز الصحية ويف املس هلم الفوري  إالدماج د
ر  يل يد ٔن يف العامل القروي خص ا ر )vaccin(احلل  يل يد اص ا  ،

يل ي ني، خص ا ٔوس يل لدعا ومن بعد تيدار  ..ٓخر، خص ا
)transfert (ٔو ال خطرية ة مستع  ا   .ميل تتكون يش 

ل اخلصاص ٔ و لنا يش خطة ب  ، خبريفا جيازمك ن هاذ املشلك د
ا تنطرحوه هنا ت واح يعين كنت تنحشم  ،وهللا العظمي راه جوج وال

ٔننا  شارات، ونفس اهلم  شارن واملس ٔظن مجيع املس وداميا يف اصطدام و
ل املواطنات واملواطنني، خفص  تنجيو هنا رافعني مهوم ل الساكنة ود د

  ..احلل

س االس    :لسةجل يد رئ
  .شكرا

دة والتعادلية يف السؤال الثاين يف هاذ  لو ستقاليل  لفريق  اللكمة 
، يعين رجعنا  ٔسئ ، راه االقطاع راه عندو جوج ا ين دا يل سولت ليس ا

ة س ٔصا عندمه  ،رجعنا تطبيق ال ستقالل وا ٔسئ  4معىن حزب 
  .اليوم

  . تفضل

شار    :عزريدمحم ال السيداملس
رشكرا    .السيد الوز

ه حمك ف يئ م ٔن الوضع الو شيطة وصلنا  ،قلتو لنا ب ٔن احلاالت ال و
ٔسبوع اكنت  1660 ٔقل من  يل هذي  شيطة، ونفس اليشء  600ا ا 

سبة الشفاء اكنت عند  ٔسبوع  ل  ين ق راجعنا ب  %90او ودا 
اصو يفهم، وجيب حت80% يات، ديد املسؤول ، راه بغينا الشعب املغريب 

رتازية  ٔن القرارات والتدابري  ف يعقل  احئة ملو فك ة  -COVID"ا
ل املغاربة "19 ابة  الل  ،واست ٔن قرارات ر شهو  3يعين   الرفضو

ىل الصعيد الوطين،  ت  راجع إالصا ىل  لحجر الصحي بين  التدرجيي 
زل حىت  ث  يل اكنت تتظهر 600ح شيطة، رمغ البؤر ا ىل  ا  سواء 

رها مت ب ىل ٕا ٔو البؤر العائلية واكن دامئا يف الزنول و دة الصناعية  ؤر و
ال املصابني مبدينة  دتني الستق ن " ومدينة "بنجرر"حتديد يعين و

ن هلم  "سل عابية د س يل الطاقة  د 700ا   .للك وا
ٓن د املنطقة يف  ،ا ٔة تظهر وا ٔكرث من  "لالمميونة"جف ٕاصابة  800فهيا 

يل يف  ٔقل ال ا ل إالستق د د ل وا ٓن إالضافة د ٔسبوع، رمغ دا ا من 
ت مازال تزتاد "سيدي حيىي" ٔن إالصا ش    .راه ما غتكف

  ر، السيد الوز
ل  ش مع هاذ اجلاحئة د ٔن الشعب املغريب جيب يتعا قلتو ب

"COVID-19 "ري رتازية، بغيناه   نعرفو وحيرتم مجيع يعين التدابري إال
يطرة 2و 1ة حتديد املنطقة، يعين يف  ال مدينة الق ذي اه الحظوتن، م

يوم، صفر  20يوم ويه عندها صفر ٕاصابة، شهر و 20ٔكرث من شهر و

زادش  لها  24ٕاصابة، والعدد ما  دد الساكن د ا هذا، و ٕاصابة ٕاىل يوم
سمة، ب  800 رة  هاذٔلف  عد  "لالمميونة"دا يل ت ومرت يل 100ا

لها والساك وها يف  24.000ن د يطرة عي و لق طقة املن"سمة، نضتو عي
ددت يف "2 يل  ٔقالمي جماورة ا اورة "1املنطقة "، ب هناك  ٔقالمي ا ، ا

ددت يف  يلومرتات "1املنطقة "لها  ري  اهتم    .ما ب
د املدة  ،خصوصا وحنن نعرف ستغرق وا ٔن احلجر الصحي ت يعين 

ل  ٔقل، يوم 14د يطرة  ىل ا ٓن الق ادي تبقى دا ا يطرة  واش الق
يل  دة ا يل كرب فهيا هاذ الوح لصعيد الوطين ا سبة  ل يف هاذ املنطقة 

ادي تبقى دامئا؟ وحىت لني؟ واش يدوز الصيف؟ راه حرام،  البؤر واش 
ل  ستفدش من الشاطئ،  ،ٔلف تضيع 800ش ذيك الساكنة د يعين ما 

ستفدش  ستفدش من التنقلمن مالعب الما    .قرب، ما 
رامة املصاب، راه  ،كذ مة يف  د النقطة  ر، اكينة وا السيد الوز

ل  لو، طريقة د ال د ستق لو، طريقة  ل التنقل د خص طريقة د
شوفو ٔمهية، راه ميل ت تاه التعامل معاه خصها تعطاه يعين  ديو ، ذوك الف

سان   ..شمزئ 

  :س اجللسةالسيد رئ 
شار احملرتم ،شكرا لسيد املس   . شكرا 

بات ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز   . اللكمة 
يل ٔنت ا ري    ..هنا تفضل، راه 

رالسيد  ةا وز   :لص
س   .شكرا السيد الرئ

شارن احملرتمني،   السيدة والسادة املس
قة كنلقى ٔسئ وترنحب هبا يف احلق قة ملا كنتصنط ل مجيع  يف احلق

 ٔ لمك، لك  جوبة عندمكا ٔسئ د لق يف ا ورو  ٔن اليوم هاذ  نا تنعرفو 
يل ارتبكو فهيا مجيع املنظومات الصحية ولو اكنت  املية ا د الزوبعة  وا

يل خص  نقولو اليوم املنظومة الصحية املغربية انتوما تتعرفوها  ناقوية، يعين ا
يل فهيا، ل ما نلتحق، اخلصاص ا ل مين ق راه ق يل فهيإال ا، ات ا

لها ل الهيلكة د هاذ اليش لكه اكن معروف يعين ما  ،النواقص، املشالك د
ش ميكن  د رسيع  د التطور  كون وا ادي  ٔنه  ة قصرية  ش يف ظرف ميك

ورو  ،لنا نوضو هباذ املنظومة ل هاذ املشلك  ل اجلاحئة، ق ٔن ق رمغ 
لكم دة مرات وكنا ت زاف و نا  ىل ٕاوالتق  املنظومة ادة النظر يفو 

شلك معيق   .الصحية 
ٔنه ا راه معرتفني هبا، لكيش معرتف اليوم  ٔكدهتا  ..اح ات  دا اجلاحئة 

ٔولوية،  ت ا ٔولو كون عندها  عية اليوم خصها  ج ات  ورسهتا، القطا
ٔن  دي بيض،  ب وىل ج قاش طب شوفو م يل اليوم ت ب ا دا الطب

ورذي راه حر اه دا خصب ضد   ، ش يعاود و د مؤهل  كون  و 
ٔخرى احئة  ٔو يش  ٓخر  ء  ه و التايل خصنا رضوري  ،يوا هللا حيفظ، ف
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ٔهلوها ا ن يفاش ميك ٔطر الطبية والصحية،  يفاش هاذ ا   ؛ٔوال ،نفكرو 
ٔن خصها والبد التحفزي،  شار احملرتم،  نيا، كام قال السيد املس

ل  لكمنا  ليه و فقني، هرض  ٔن التحفم ري التحفزي يه  زي رضوري، مايش 
لو، ال  الد اعطيته التحفزي د كون هذا حبال عيد م ٔن التحفزي رمبا 

از  سيط تنقولو راه تن ري هاكك  غيوش التحفزي  ا ما ت مك ٔسيدي، اح
يل  خلدمة الوطنية ا ن  د خفور دمة وطنية وهام  شكرا، هاذو قدمو 

ٔن ساوش ب يل  خصنا والبد قدمو، ولكن ما  بو هاذ اخلدمة الوطنية ا نوا
ٔن ت يوش  ست برية ما ت ظومة  لتحفزيات املدى الطويل يف ٕاطار م دارت 

زي ائية اليوم، ولكن خصنا مازال  كونو حتفزيات است دو القدام، ادي 
ب ) la fonction santé publique(خصنا  اص هاذ الطب تبدل، 

ب  ل القطاع اخلاصالعمويم وال هذا ما يبقاش عندي الطب ب د   .ال ،طب
لو،  لقطاع اخلاص د لك  ة  رو قطاع الص ٔننا خصنا ند اليوم وصلنا 

د ظومة و ، م يل شبه معويم كذ لو، والقطاع ا ة لقطاع العمويم د
ل الساكنة ات د ش تليب احلاج اوبو مع  ،حصية تتاكمل  ش ميكن لنا نت

ل الساكن  ات د لهايف مجيع امل احلاج لكمنا يف  ،ناطق د ٔننا كنا  رمغ 
مج  ر يل خص ٕاىل ما اكش  ل اجلهوية املوسعة ا مج د ىل الرب السابق 

ل املو  ش حنلو املشلك د اد ل اجلهوي راه ما  رشية، حلقاش طيب د ارد ال
وي وي طيب  مج  ر كون  اص  عية  دا اج كون    .ش 

التايل، هاذ الرب رشية،  مج الطيبف ري املوارد ال شملش  اجلهوي ما ك
ش  رب اجلهة  كونو  يل  رات ومراكز التكون ا س شمل كذ حىت  ت

لها، وكذ ة مستق يف امليدان الطيب د  حىت البحث كون لك 
لها   .العلمي د

يل رجعات ،قلنا ل الثقة ا ٔ د ىل املس ب اليوم لكمنا كذ  ، لطب
التايل  ليه ف يل معلنا  مثهنا هاذ اليش ا ش ميكن لنا  مثهنا  هاذ الثقة الزم ما 

سو اليوم " COVID-19"اليوم يف هاذ  ادي حن سمتر، مايش  الزم ما 
رات  س ل  ل اجلاحئة شوف حشال د زي د مكلو يف ظرف و خصنا 

يل  لتا ٔن استفد من إالطارات د  الصحية كذ ا الطوارئ دارت 
كون  لكها تبدالت يف املغرب يف ظرف ) l'infrastructure(ش ميكن 

بري هود اكن  زي ما وصلناس مجليع املناطق، ولكن شوف ا   .و
ق يف املرفق  ي ٔنه وىل  لمواطن املغريب  د الثقة  فهذا اسرتجع وا

ٔ ه سمترو يف هاذ املس   .ذي كذاالعمويم، خصنا 
ٔ د ه  la) زموهذا وال) les ressources humaines(اذ املس

réforme du système de santé)،  لوها كون، خصنا ند خصها 
ارشة من بعد  م" COVID-19"م ر كون  ىل ادي  يفاش نتغلبو  ج 

ل ىل النواقص   des(يفاش خنلقو ، )les ressources humaines(د
fonctions hospitalières(، شار احملكام قال السيد ا دة ملس رتم، و

ٔخر  شجعوها، ال ىٔمور  يفاش ميكن  وائية كذ  ات ا ا دا  ،صنا واح
وائية احمللية ة ا شجيع الصنا ل  مج د ر   .يف صدد ٕاطالق 

سيط املساطر، در  ىل ت هترض  يل  سجيالت ا ىل ال هنرضو 
رب الرمقنة  سيط املساطر  ل اجلاحئ ش نقربو املسافة يف هاذ إالطارت ة د
ٔن يف  ت  ة يونيو مجيع واعطينامه التعل  les certificats(هذا الظرف

d'enregistrement(،  يل د ظرو خصهم ما يبقاوشي ا ، وكون وا
يل تيطلبو ل حىت مع الناس ا ال خص التفا سيط، ولكن كذ وم  الت

)certificat d'enregistrement( يت طلبيت ث ج ، مايش ح
)certificat d'enregistrement ( اوب معاك، ولكن صايف خصين نت

كون  كون عندك، خصك  ئق د مج ) conforme(خصك  يع الو
وا د مالمئ  كوش تيرض املواطنوا   .ش ما 

ش ميكن لنا لب  ل  د التفا كون وا التايل خص  لمك يف ات د و احلاج
  .بال ما نرضو املواطن

لقضية د سبة  ل ل البؤرة، ال زي  900لبؤرة د ا يف ظرف و
ميكن لنا  ئية  ئية، احلا الو ل احلا الو ستقرار د ر املقاربة مع  وند

ث نعرفو  ديدة، ح االت  ل  لرضورة ظهور د لها مايش  ستقرار د
ل  ٔعراض، واش عندمه يش  "لالمميونة"هاذ احلاالت اكملني د راه بدون 

ام لفريوسمرض؟  انة، و ما يف إالنعاش، ما هو ، ما هلني  ما عندمه الس
شفى  لفريوس، هتزو حتطو يف مس املني  ة،  ا ما عندمه حىت يش 

الش داين،  واءم كون إالح ش    .؟ 
شوفو  ة، ملا ك ل احلا بعدد احلاالت احلر ٕاذن تنعرفو إالستقرار د

لعو، شفيت  ر ت ة كتاك ااحلاالت احلر د ال اك وا ان  ر بوا سبة ت
ٔن  ان لنا هنا يف هاذ املدينة ويف هاذ املدينة تنعرفو ب العدد قليل ولكن ت

  .القضية شوية صعيبة
سبة عند يف املغرب لكه،  ،د امحل ،اليوم يل  4ا ال مرىض ا

صطناعي التايل ال داعي نقولو خنوفو  ،عندمه التنفس  ومرىض مسنني، ف
ٔسيدي مستقرة احلا  ، راه ما مستقراشطن راه احلانقولو املوا ال 

هلم وا د شطني تيخضعو  ئية، وهاذ الناس تيخضعو  قة يف  الو يف احلق
ات امليدانية بدون حىت يش مشلك شف ل التعايف  ،املس ورمبا احلاالت د

د الفرتة اكن التع ، انتوما الحظتو وا م املق ٔ ايف ادي تويل تطلع يف ا
د البؤرة ن م ،قليل بعد التعايف كرث، التعايف ملا تيكرث عرف راه راجع لوا

ل الناس زاف د لنا فهيا  اود  كنا استق ل العز و شفى د لمس لو  ود
لكرثة   .تيخرجو لكهم 

ٔ يل تنقول  التايل، ا ش  ،ف واء الرسيع  ح لنا هو  يل واجب د وا
شار، القضية د كوش ٕان ل ما  ٔن  فهيا ٕاشاكل الزم  "لالمميونة"سبة ل 

يل تتقيص احلقائق ل البحث ا لجنة د د ا يف  حتديد املسؤولية، اكينة وا
سبة  ل ة  ادي حتدد املسؤولية فني موضو لها و سناو الرد د هاذ املرة غن

ل  لبؤرة د سبة  ل ن يش هتاون    ."لالمميونة"واش اك
لبحث  ،كذ سبة  العلمي فاليوم من بعد مي، والبحث العلل

"COVID-19" لبحث ول والت مرهونة  ٔن مجيع ا ا تنعرفو ب ، اح
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لها الو  لهيا الناس العلمي د سابقو  يل تي ات ا لقا شوفو ا التايل ت طين، ف
ادي  ويل، املغرب عندو مؤهالت وهو كذ حىت هو  ىل املستوى ا

كون عندو ادي  " COVID-19"د رؤية من بع ينخرط ٕان شاء هللا و
ل البحث كونو عندو مراكز د ادي يبدى يتكرر  ،ش  ٔن هاذ اليش 

ل ) H5N1(دوز من   لوصلنا اليوم ) H1N1(دز من ) SRAS5(د
"COVID-19 "ٔشنو واقع   .رمبا يعمل هللا 

التايل ري  ،ف يل مايش  كون عند البحث العلمي ا خصنا والبد 
ة ا سبة لصنا ن ل لمعداتٔدوية واك سبة  ل لتجهزيات  ،حىت 

ايت نبد ،البيوطبية كتفاء ا ٔقل  ىل ا ى حنققوه لراسنا ما يوقعش ش 
يل يف العامل وىل  ل املواد ا ل هاذ الندرة د يل وقع د حبال هاذ اليش ا

اليةلكيش ت  ة خ د الرس ٔمثنة والت تطلع بوا التايل تنوليو  ،اطف وا ف
ش م مايش ن تنقلبو  يفاش نق ش  ذيك املعداتاو هيا اعطى هللا تنقلبو 

ل املواطن املغريبيلب ن  ات د   .و احلاج

سالسيد    :اجللسة رئ
يق   .ما زال 

رالسيد  ة وز   :الص
يق شوية   ؟مازال 

يل بغيت نقول هو  ل عشنا ا احئة د ل سبة  ل اصة  ظروف 
"COVID-19"، ا يل امحلدصة يف املغر عشنا ظروف   الطامق  ب وا

ري الطامق الطيب لني  ،الطيب، مايش  ة اكم ومجيع املتد السلطات العموم
ار هود ج د ا زاف ،قامو بوا مة  يل  ة ا يل رحبنا يه هاذ  ولكن احلا ا

زي قدر املغرب  د الظرف و عي والتاكفل يف وا يل اكن اج التضامن ا
يل قد ل املشالك  ر نتغلبو بهحيقق هاذ الهدف هذا، وا زاف د ىل 

ٔن   ،ٔ ٔسو بنا ا قة ج يل يف احلق اوا شوفو يف بعض اخلطرات، رمبا  وا
ل التدابري رتام د دم  ن  ٔن اك رتازيةن لمك ب مي  ،  ويه معوما التق

يل  رتمت التدابري  %90دار راه تا رتمت التدابري، ا ل الساكنة ا د
د اجلسدي و رتازية والت  ذي امجيع إالجراءات الوقائية، ٕاال القليل وهبا

  .العمل اري هبا
اوب مع املواطنني، فه د الت ن وا ىل هاذ إاذن اك ذي الزم ما حنافظو 

ٔمر هذا ات ا لقطا سبة  ل د محيد  ة  ،ٔنه  ل الص لقطاع د سبة  ل
ادي ن ليه الثقة مع املواطن املغريب و و  ادي نب يل   قدرو منشيو يفا

ل هاذ القطاع هنضة د   .ا
د  ، وا د النق ٔن القطاع خصو يعرف وا رجع ب ادي  ٔ هنا  و

ل مج  خنراط د ىل املستوى اجلهوي،  لني نتقال ولكن  يع الفا
ىل لسان  ا  يف  ٔن اخلريطة الصحية  يل تنقولو  السياسيني والرشاكء، وا

لوا شارن الزم ما خترج  يل كنا ة، اخلريطة بعض املس الصحية اليوم ا
                                                 

5 Syndrome Respiratoire Aigu Sévère 

 la(ما خصهاش تبقى، ) la carte sanitaire nationale(تنعرفو 
carte sanitaire nationale(  ىل  la)خصها تبدل، خصنا هنرضو 
carte sanitaire régionale)، لها،  ٔن ة عندها اخلاصيات د لك 

ن قة احل رمبا راه اك شارن تيعرفو  مك مس ل املف ات د ىل اج واطن 
د املسؤول مركزي وجيي يقول راه خصين ه ارف ٕاذن اوا ذي، ال، هو 

ىل املستوى اجلهوي دد    .املسؤولية تتويل تيخصها تت
ادي ، املنظومة الصحية اجلديدة  وهنا فني  ظومة حصية اكم تبان لنا م

زاف داملركزات من مجلهتا ىل  ىن  كون تت   :خصها 
لنيالرشاكة م - عيني والسياسيني يف املنطقةا بني الفا ج   ؛ 
هام الطريقة  ذواالقطاع اخلاص والقطاع العمويم وشبه العمويم، ه -

ىل مجيع اخلصاص ش ميكن لنا نتغلبو    ؛املثىل 
ىل  - ادي نتلكمو   )les contractualisations(التعاقدات لثا، 

ث الن ٔطر الصحية، راه ح يل تن دمع ا ٔ رة ا ل ا شوه د رة دطر راه نع
مك راه اكينة يف العامل، اكينة تقريبا  ،املية ىل لسا اء   14.000وانتوما 

را يف العامل مهنا ط  ىل  يل  ب ا ش ميكن  7000ب يل اكينة يف فرسا،  ا
كون حمفز ن  ، جتيهبا خصك  لصو؟ ٕاىل بغييت ختلصو مز ش تت و

لو، موحتفزو خصك تعطيه حبالو حبال ال ل د ر زم شاي، يك غتد ا ميك
  .ٓخر

يل  ديد ا يل مإاذن خص نظام  ه مجيع املعطيات، وا لو ف  ميكن ند
ه  لو ) cloisonnement(كوش ف اليش تيكب يف اليش الهدف د

ٔهو شىت الوسائل،  ليبن ،هو املواطن املغريب ؟شكون  لو  ات د  احلاج
لسة د التوافقات، خصو  اصو وا ني عشية وحضاها برية مايش ب هذا 

كون ادي ميكن لنا خنرجو ادي  مج،  د الرب كون وا ادي  ، ولكن 
د املقرتح ٕان شاء هللا   .وا

مك تدمعوه ٔ يل تنطلب  ش ميكن لو  ،وا مع القوي  اصو ا ٔن هذا 
ش خيدمو هنا ٔجرٔة حىت ٕاىل بغينا جنيبو الناس  بغينا جنيبو كفاءات،  ،ا

ني، بغينا جن  ح حث مغريب "رامب"يبو  صب  صف السال ،ت  ،ويم
ٔن هذاك السيد راه  لنا  لبالد د لقاح فهذا مفخرة  ل ا ٔمر د ش يتوىل ا

اد متا ااكن هنا وقر    .يف املغرب ومىش 
راه الكفاءات موجودة، واش ميكن لنا نعطيومه نفس الظروف، نفس 

ش ميكن لنا اممكن، ولكن خص و  ..العناية  د إالطار  ٔن هاذ ا ص 
ٔ هذه اكن خصها ختر  ة، خصو ) statut(ج من املس ل الوظيفة العموم د

يل هو ) un statut( يتعطى لو زيدو (particulier) ا ش ميكن لنا 
  .لقدام

ه اخلري يف هاذ الظروف هذي عشنا  ،امحلد  ،هاذ املغرب ف
ة العاملي لص سبة  ل دة، اكرثية  د ج د ج ،ةظروف  سبة ولكن  ل دة 

ات  ل الوف ٔدىن مؤرش د ىل  ٔن تيحصل  سبة  214لمغرب  ل وفاة، 
ش يل تتع ٔخرى ا ري ..ول ا ٔن دا البؤرة الك ) épicentre( عرفو ب
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ن دا يل اك ا كذ يف العامل هو الربازيل ا ا اوز مليون  ادي يت يل 
التا)les Etas-Unis( حبالو حبال ليل املنظومة ا، ف  الربازيل لصحية د

مة د  راهات    .قوية ولكن رمغ ذ تتعرف حىت يه ٕا
راهات  ٔن إالماكنيات اكنت عند صعيبة وإال ا تنقولو رمغ  ولكن اح

يل اعطى هللا ذقدر امحلد  نتصداو هبا ن اليش ا ٔن اك الش؟  ، و
االتضامن،  و بعضياهتم و  وا ضام كرا ما غنطولش، وشهاكك املغاربة ت

س   .السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ىل مسامهتمك القمية ة  ر الص   .شكرا السيد وز

ري ٔ ٔسئ احملور الثالث وا قل  ر التجهزي  ،ون لسيد وز ه  املو
كوالنقل و  لوجس مك يف هذه  ا  اجللسة، ٕان شاء هللاواملاء، ورحب 
  .نقلوها معا

ٔ  ،والبداية ٕاسرتاتيجية احلكومة "ارصة حول صا واملعمع سؤال فريق ا
ورو احئة  ٔمناط النقل املترضر من    . "مع 

  .تفضل

شار السيد   :دمحم امحلايم املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارات احملرتمني، شارن واملس   السادة املس

ر احملرتم،   السيد الوز
ات يعد قطاع النقل  ه من القطا ٔنوا رتاليت تمبختلف  بري  ٔ شلك 

 ، ورو احئة  ب تداعيات  ساؤل عن التدابري اليت  مماس يدفعنا ٕاىل ال
مك مع هذا القطاع؟ وما يه اسرتاتيجيا ٕالخراج هذا  اختذهتا احلكومة 

ٔزمة اليت يعاين مهنا؟    القطاع من ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
دة والتعادلية مو  لو ستقاليل  لفريق  ه سؤال  ذة التدا"ضو بري املت

ستطع إ    ."املشاريع يف التارخي احملدد جنازاجتاه املقاوالت اليت مل 
س   .اللكمة لمك السيد الرئ

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
مك فهممت  ٔ ستطع  ،السؤالٔظن  ٔن هناك بعض املقاوالت مل  حبيث 

  ا؟ يت تعهدت هبٕاجناز املشاريع ال
  .شكرا

  

س اجللسة   :السيد رئ
ٓخر لفريق  ه  العداوسؤال  خطة وزارة التجهزي "والتمنية موضو

كوالنقل و  لوجس   ."واملاء ملا بعد رفع احلجر الصحي ا

شار السيد شري العبدالوي املس   :محمذ ال
سشكرا السيد ال   .رئ
ر،   السيد الوز

شارات، شارن واملس   السادة املس
ىل حنمد هللا ،ٔوال ك  ء، ا سالم ك معاىف من الو ر  هناوخرو الوز

يل تصاب ل احلكومة ا   .د
سائلمك ر، مث  ىل قطاع  السيد الوز عن تداعيات هذه اجلاحئة 

كالتجهزي والنقل و  لوجس اوز هذه  وعنواملاء  ا خطة وزارمك لت
  ؟التداعيات
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
لفريق احلريك  همسؤال  ىل تد" وضو ورو  احئة  بري خملفات 

  ."القطاع

شار السيد   :الطيب البقايل املس
س احملرتمشكرا السيد    .الرئ

ر احملرتم   ،السيد الوز
ورو وما  القطاعيةسائلمك حول التدابري  احئة  ر  ٓ د من  ل ذة  املت

  ؟بعدها

س اجللسة   :السيد رئ
ٔحرارفريق التجمع الوطين  ه يف سؤال مو  ل جراءات والتدابري االٕ "ضو

ورو  ة تداعيات فريوس  د" اليت اختذهتا الوزارة ملوا اصة  ،"19-وف
ادة انطالق القطاع  ل ٕا ٔ مر ما بعد رفع احلجر الصحي من 

  ."ومؤسساته
س   .اللكمة لمك السيد الرئ

شار السيد   :دمحم البكوري املس
س   .شكرا السيد الرئ

  :لاستدار سؤالنا اليوم حو 
ة تداعيات ما يه  إالجراءات والتدابري اليت اختذهتا الوزارة ملوا
ورو    ؟فريوس 

الل مر ما بعد احلجر الصحي   ؟ ويف ستدرون القطاع 
  ستغالل؟ لسكة ويف ستعيدون مؤسساته

  .شكرا
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س اجللسة   :السيد رئ
ر لسيد الوز   .اللكمة 

ر ،السيد عبد القادر اعامرة كلنقل و التجهزي وا وز لوجس   :واملاء ا
 ﷽  

ىل  وحصبه ىل موال رسول هللا و   .والصالة والسالم 
س،   السيد الرئ

شارن    احملرتمني،السيدات والسادة املس
ة ات احلكوم كوزارة التجهزي والنقل و ، ىل غرار القطا لوجس  ا

ل الطوارئ رتبط هباذ  الصحية واملاء يعين يف ٕاطار هاذ احلا د اليت 
ىل خطتني ، اشتغلت  ورو ل  اوز املر  :اجلاحئة د هناك خطة لت

ل الطوارئ الصحية ل احلا د ٕالقالع ٔ  ،د رتبط  و إالقالع وهناك خطة 
صادي واملقاواليت ل الطوارئ  ق ٕان شاء هللا تعاىل ملا بعد احلا د

  .الصحية
ٔس ٔو هاتني اخلطتني  ظمنياسا تن هذان  ىل خطني    :يان 

ٔول - ٔن هذا  ،اخلط الناظم ا ل السالمة الصحية  جلانب د مرتبط 
ٔمور بطبيعة احلال اليت يه لعاملني يف املقاوالت، من ا سبة  ل ٔساسية   

ن  ٔوراش، العاملني يف النقل، وطبيعة احلال املرتفقني ا العاملني يف ا
ٔولحواجئه حيتاجون ٕاىل إالدارات لقضاء   ؛م، ٕاذن هذا اخلط الناظم ا

ة  ،اخلط الناظم الثاين - لعاف ستعادة املقاوالت  رتبط بطبيعة احلال 
لها   .د

لتني  ،ولميكن يل نق ٔن هاذ اخلطتني ا شارن،  السادة والسيدات املس
ر امحلد   ٔ د ا ٔ يعين تزنيلهام اكن عندمه وا لتني بد لهيام وا اشتغلنا 

لسادةوها حلتنعترب  ٓن ٕاجيابية، نعطي  شارن بعض  ،د ا السيدات املس
ىل ذ ٔرقام اليت تدل    .ا

يل ٔساس ا ل احلجر الصحي  ل  يف الفرتة د ٔدوات د ٔداة من  يه 
ٔوراش ،الطوارئ الصحية ل ا لو  اكن عند التوقف د سبة د تقريبا ال

ىل تقريبا، 33% دث  ٔننا نت د امل ورش بو  988 لام  ل تقر ا  40با ي بلغ د
رمهدامل  ل ا  29ورش، املوا  472الطرق فهيا  :ذي تظما، هليار د

 14، السدود 45دية ورش، السكك احلدي 89ورش، الطرق السيارة 
ليه الواك الوطنية والبناء رشف    .ورش 338لتجهزيات العامة  اليت 

سبة ه ٓن %33ذي اكنت اهاذ ال ٔواس ،هبطت ا  ،ط يونيويعين 
ٔن عند ، %19تقريبا  هتا،  %81مبعىن  اف ٔوراش اليت استعادت  ل ا د

ل املساف ل النقل د ٓن مع هاذ إالطالق د رن يف ٕاطار وٕان شاء هللا ا
ٔكرث سبة هتبط  ادي ٕان شاء هللا هاذ ال ف احلجر    .الفرتة الثانية لتخف

ىل  لكمو تقريبا  ا ت رمه 40ٕاىل اح ل ا اف  وهذا مليار د ري 
شارن ،عنا ىل  ،السيدات والسادة املس ىل املقاو و لو  ر د ٓ ا

ل امل صادية د ق ورة  ىل ا شغيل، وبطبيعة احلال    .قاوالتال

ل النقل  ات د لقطا رضرة كثريا من هاذ و ف يتعلق  يل اكنت يه م ا
ل اجلاحئة لنقل  ،الفرتة د ال ف يتعلق  يل الطريق ىل لك  اص ا ٔش ل

شارن نقل املسافرن والنقل املزدوج ونقل  ه كام يعمل السادة املس ف
دمني والنقل السيا والنقل املدريس وراء ا لسيارات، اكنت املست

ر حتمالت ىل دفا ه  ،هناك اشتغال  ٔول مو لك دفرت حتمالت وا
ل النقل ه ملسؤو ،لمقاوالت د ات التحتية ل البودفرت التحمل الثاين مو

ة واحملطات انب الطريق ٔساسا، احملطات الطرق ىل  دة    .املتوا
ٓن ٕان  دمني، ا ا النقل املزدوج ونقل املست ٔوىل طلق ٕاذن املر ا

س  ل املسافرنشاء هللا انطالقا من امخل والنقل  ادي نطلقو النقل د
د  ،السيا ل العدد وهذه بطبيعة احلال ختضع لوا د إالجراءد ات وا

ل  رالعدد د   .التحمالت دفا
لبضائع لنقل الطريق  ه حتية ها ،ف يتعلق  ٔ بغيت نو ذ النقل هذا، 

يل  ا ىل املستوى ا شتغال  قة اسمترو يف  ٔهنم يف احلق  ، لهاذ النقا
ٔنه لعبو  اسبة، بطيعة احلال، لتحيهتم  د خلصوص، ويه م بري وا ور  ا

ٔسوا يف متون د يف  ،قا رتام وا متون املتاجر، بطبيعة احلال، يف ٕاطار ا
ضيا ل املق ل السالمةالعدد د   .ت د

د  ٔن وا لبضائع،  ويل  ىل مستوى النقل ا مث مازال هناك ٕاشاكل 
رجعو  يضطرو  امرن، ولكن  ميشيو بطبيعة احلال  ل الناقلني  العدد د

د العد ، وهذا تريتب وا ل بدون محو ىل املقاوالت النقليةد د ٔعباء    .ا
لنقل الطريق  خلدمات املرتبطة  ل ومراكزف يتعلق  سجيل  د

د  ٓن تقريبا، وا امه ا ا اطلق ية، اح ة التق السيارات وتعلمي السياقة واملراق
ر  ل دفا ل العدد د د النقاش غين، يف د التحمالت، اكن فهيا وا
قة، مع املهنيني، ر اليت ٔفىض إ  احلق فا ل ا د العدد د  -كام قلت  -ىل وا

  .حتمي العاملني وحتمي املرتفقني
سمح هباذ  ،كذ يل ك ل املقومات ا د العدد د ىل وا اشتغلنا 

ل ختصيص شبابيك  ذ املواعيد عن بعد، القضية د ٔ اصة  القضية، 
اصة ف يتعلق  زي زمين هلم،  ٔو ختصيص  ملهنيني  ةاصة  ية  ملراق التق

  .وتعلمي السياقة
لنقل السكيك ا ل احلجرف يتعلق  يف  ،الصحي سمتر يف الفرتة د

ل القرب لقطارات د  ،بداية يونيو والسنة العرض السكيك ف يتعلق 
ش  ٔطلس  س غينطلق، ٕان شاء هللا، الرباق وا ٓن انطالقا من امخل ا

ل املدن، وهذا غ  د العدد د د يكون عنربط وا دو، ٕان شاء هللا، وا
ىل املقاوالت ر حىت  ٔ   .ا

، حىت ه ف يتعلق بقطاع النقل البحري م واملوا ور  د ا ام لعبو وا
ٔساسية اكحلبوب  اصة استرياد املواد ا ل البضائع،  لرواج د ف يتعلق 

ذ تقريبا  د القرار ايونيو  20واحملروقات، وبطبعة احلال م  لسامحذينا وا
بعني هاذ امللف  يل اكنو م شارن ا ال البحر؛ إالخوان املس حبرية ر

ٔن  ٔن اكنتتيعرفو ب بري فعال،  ل  هذا اكن مشلك  ة د ق ة حق ه معا ف
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ارة ريا ،الب ٔ رخص هبذا  و ل وزارة التجهزي والنقل  ورية د د ا اكنت وا
ٔمر   . ا

د العدد  ل قطف يتعلق، بطبيعة احلال، بوا ٔن د ٔود فقط  اع املاء، 
ٔي جتميد يف اس يناه من  ا است ٔن هذا القطاع اح راته نظرا ٔقول 

ادي شلك  لو اسمترت  ٔوراش د ٔمهيته، وتقريبا مجيع ا ه و   .حلساس
ٔوراش ف ل ا د العدد د ٔنين زرت وا يتعلق  اكن عند مشلك، 

ات التحتية، اكن هن ل ت الب مث اكن هناك واملني، نقل العك ٕاشاكل د
ملواد ٓخر مرتبط  ٔم ،ٕاشاكل  ٓن نفكك هذا ا ، حنن ا ر حىت امحلد 

لها ة د ستعيد املقاوالت العاف ٔن    .ستطيع 
ستطع ٕاكامل ملقاوالت اليت مل  ٔن هاذيك ا.. ف يتعلق  ا اعترب ب ح

ر التجهزي والنقل تعطي تعل ،قوة قاهرة ل وز تلف، ت  اكنت دورية د
رو هلم عقود ملحقة،  ٔهنم يد ت وخمتلف املؤسسات  ر بطبيعة احلال، املد

بةاملكون عة احلال وبطبي بة  ،وا ٓن يف هاذ املر هو موا م ا يل  ٔنه ا
اصة  ىل املستوى إالداري،  يل ما هذه املقاوالت حىت  املقاوالت ا

ماك ةعندهاش ٕاماكني ٕ لها  متكن نياهتا جتيب العاملني د الشخصية، حىت 
د العدد د ه وا ٔمر، ومتت ف ىل هذا ا ل هذه املقاوالت من التغلب 

ري ٕاىل ٔ ىل هذه  إالجراءات تتعلق بغرامات الت كون عبئا  ريها، حىت ال 
  .املقاوالت

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكر السيد الوز

ب، اللك لو يف التعق ادي ند ٓن  ٔصامة لفر ا   .يق ا
  .تفضل

شار السيد   :دمحم امحلايم املس
ر   .شكرا السيد الوز

ر،  ة  امحلدٔوال، السيد الوز و بص لمك، خرج ىل السالمة د  
دة يف هاذ املر  هيا ج يل عش ل احلجر الصحيا   .د
ر احملرتم،    السيد الوز

لنا، دمحم مل د خرو  اصنا نف ا مكغاربة  دس، هللا  السأوال، اح
ل  ة د مو د ا الق احلدود ويف وا يل اكن سباق يف ٕا ينرصو، ا

ورو إالجراءات ل  مع د لق صندوق ا هنا    .رتازية، ومن ب
ة،  ل هاذ الف مع د ر احملرتم، هو ا لنا، السيد الوز ا السؤال د اح

متع املغريب ك  برية من ا ة  د الف دم يفوانتوما كتعرفو وا ة  ت مو د ا وا
ات وهو النقل ل القطا   . د

ا ستافد اح لنا هو هاذ الناس  مع، وانتوما كتعرفو الهدف د و من ا
شو  يع ىل املستوى الوطين، كتعرف هاذ الناس هاذو  ميل وقفت احلركة 
ة  مو د ا سيات، النقل املزدوج، وا لطا ش  ل الناس كتع ة د د الف وا

ل احلو    . اجيد
اا اود،  كنا ح ارفني  ستافدو، وانتوما  لنا هو هاذ الناس  الهدف د

ر احملرتم ٔبواب، هاذ الناس هاذو السيد الوز ىل ا ٔحضى  ن عيد ا ، اك
وروالبعض مهنم م   .ا استافدوش من صندوق دمع 

ا دامئا الشغل الشا ىل املواطناح لنا هو ندافعو  ،  ،ل د وامحلد 
ل ينرص سيد هللا ة د صاد، ولكن  و فكر يف الص ق ل  املواطنني ق

ورو  ل  مع د ل ا لق ذاك الصندوق د لهيا  فكر يف الطبقة الهشة، 
ا ما  يل كنالحظو اح و، ولكن ا ستافد م ة الهشة  ش هاذ الف

ري ميل غيرتفع احلجر ااستافدوش هاذ الناس، هاذ الناس هاذو د  
ر االصحي، السيد ا وزارةلوز ىل هاذ القطاع، ما  حملرتم، انتوما  مسؤولني 

ٔخ د يل تطرق ا ادي تقومو هبا حبال ا يل  سرتاتيجية ا ىل ايه  اد   
ر غتبقى  %50ٔساس الكريان؟ الكريان ميل غهيزو  ٕاذن واش هاذ التذا

ٔحضى؟  ىل عيد ا لني  ا مق   يه يه، واح
ر احمل سيات، السيد الوز يبداو  مهب تصلوا حىتا وارتم، هاذ الطا

دمو ب  ي ل الناس 3، %50شتغلو، ولكن  ٕاذن هاذ الناس حبال . د
ش دام السني، ما  يل    .ا

ٔذونيات  ر احملرتم، هو هاذ الناس عندمه م املشلك الثاين، السيد الوز
يس طالع  لنا، الطا لصو لنا الكرا د يقولو هلم  مكريني، هاذ الناس هاذو 

راللهيا  لهيا  ، النقل املزدوجصا ل الطالع  ة د ر، وهاذو مجمو صا
اااص هنا د ،الرشاكت ات احمللية  ري يف امجلا مه يتعفاو من ذيك  

ة البحالرسوم احمللية، حبا ل املال شوفو ة خ ير ل هاذ الرشاكت د صهم 
، خ ىل املوا ر مسؤولني  وز شوفو حتلو معهم املشلكانتوما،    .صمك 

ل الطريانملشلك ا لنا، الن ،د خلصوص الرشكة د قل اجلوي، 
لمطارات، حتلو  ب الوطين  شوفو مع املك اود  اخلطوط اجلوية املغربية، 

ل املشالك ة د مو د ا   .معه وا
ة ىل هاذ الف لنا هو ندافعو  ا الهدف د ستافد،  دالناس هنا اح

ٔبواب، وهاذ الناس راه ىل ا شت  وراه العيد  بريةيع   .و مشالك 
  .كراوش

س اجللسة   : السيد رئ
  .شكرا

س  ستقاليلالفريق  دة والتعادلية، اللكمة لمك، السيد رئ لو
  .الفريق

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

سيطة، واليت كنت  ات ال ىل التوضي ر  ٔشكر السيد الوز بدوري 
ٔن تتعمقوا حىت يصل مك ٔمتىن  ددة  املقاوالتٕاىل اكفة  صو ٔصبحت  اليت 

ستطع،  ٔهنا مل  ث  ، ح ورو ستطعبفريوس  ٔن اليد  مل  مرمغة وجمربة، 
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د مىش دار  يف دارو، وما بقاش) le confinement( العام لك وا
ٔصبحت  يل  اصة املقاوالت العام يف جمال البناء، واملقاوالت هاذي ا

ددة ل بذيك  اليوم دامئا راها  لتد كونو مسعو  ش  الغرامات، كنمتىن 
و هاذ املقاوالت من ذيك  ٔقل يعف ىل ا ر، و لمك الكرمي، السيد الوز د

ل املق زتيد يف احملن د يل  يل غتكون قاسية وا   .اوالتالغرامة ا
ل الصندوق ر، م ٓخر السيد الوز هذاك الصندوق التدبريي  ؟سؤال 

ه الرش  يل ف ه  اكة مالمقاولني، ا يل ف ٔبناك، وا و وا مليار  600بني ا
لشباب  اص  يل  لو؟ وا ل د ٔشنو هو امل ىل ثالث سنوات،  مي  سن

يل ندمعوه خبصوص هاذ املقاوالت الصغرية واملتوسطة،  كون اخلرجي ا ش 
د ر، وكون وا س د  صادي واحض، وهاذ اليش وا لكو  الرواج اق

صاد الوطين، ٕاىل هيدف، بطبيعة احلال ق   .منية 
ٔو  ش يعرف  ستافد من وجودمك معنا اليوم،  سمع  متىن املواطن  ف
يل  ٔو ا وية  يل  ل هاذ الصندوق وهاذ التدابري ا ل د ٔشنو هو امل سمع 

يل يه فعالخرجت، وا لس احلكويم، وا لهيا ا عندها  فعال ،يل اتفق 
لمقا سبة  ل برية  ٔمهية  د ا   .والتوا
ة ما معرها  ،املقاوالت دامئا كتالك العصا  ماحىت ذيك الصفقات العموم

شان اكم ذ فلوسها ن س . كتا مل راه كتعرف، ولكنا سراه ميل غتجي 
زيدوش نعمقو، فا تعاىل هي لو كنعرفو، ما  ادي نق ٔن  دي هاذ الناس، 

صاد ق لو  ا كنق ، وراه اح   .املقاو
سوشك، رشكرا السيد الوز   .را السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

  .اللكمة لفريق العدا

شار السيد شري العبدالوي املس   :محمذ ال
ات ىل هاذ التوضي ر    .شكرا السيد الوز

ل احلكومة معوما، ال من ٔو لعمل د ش ننوه  ال، يف البداية البد 
ل الل صندوق ٔمين، حت د هود الصحي، ا مع، ا نتقال ضري ا

ٔسف  ف، وٕان اكن، ل ل التخف ل  -لمر الثانية د ٔخ د كام قال ا
يطرة  ة - الق ا يف مدينة طن نا يف املنطقة  اح ٔن العرض 2بق ، ونعاين رمغ 

ٔدىن  ٔن احلا مستقرة، وجسلنا  ون  ة اكن واحض  ر الص ل السيد وز د
يل ق  ،ىل املستوى العاملي معدالت ميشيو  التنااجلريان ا ري يف اخلزرات 

ش  ة ما ميك ٓن، وطن   .لبحر متيشلبحر ا
لتخ  ٔنه كنطالب  التايل من هاذ املنرب  ة ما ف ق يل  ٔن املدن ا ف،  ف

ف ش من هاذ التخف   .متك
لقطاع  لكننوه  هود  ،التجهزي والنقل د الل ا ر من  لوز شكرا 

ٔي  يل كتقومو به،  ري ا ٔكرث يق مسمترر س ل د %81الك ٔي   ،
لمليار  30من  ة ،رمها د و يل مف ٔوراش ا مة  ،ا ديدة ويه  ويه 

ٔهنا  لمواطنني  ر دا  س ىل املقاوالت  يذر  شتغل، وهذا  ما زالت 
تعشة لها م ماء د يل ا ي يل    .العمويم وا

اصة الوزار  ر، و لالبد من بعض املالحظات، السيد الوز مك يه ة د
االت، جزء مهنا سبقوين لها إالخوان  ىل بعض ا ري  في  ٔ غنك سعة،  م

  :السابقني
ا  ميل كنتلكمو ،مفثال ويل، وا ىل النقل  ٔنتىل النقل ا لكمت 

يجيب لنا  ويل  ل املغرب، ولكن النقل ا ٔي نقل البضائع دا الطريق، 
ارض وبقوة، ول ٔ العم الصعبة وبقى   كريجع كريجع سف، ميلكن، ل

ة من املطالب تقدمو هبا لمك، السيد  اوي واكنت اللكفة، وعندمه مجمو
ٔقساط االٕ  ري  ٔ ر، كت ل الوز  3ٕاىل هناية السنة عوض  (leasing)جيار د

ف يل اعطيتومه، وختف ل ٔشهر ا  %3.5ٔو  %3سبة الفائدة ٕاىل  د
ٔن  %7عوض  ىل  ٔسف جسل وطنيا  ٔبناك، ول ل ا ٔبند كن ا اك مل 

د؛   يف املو
ىل  رشفون  ٔنه انمت  ر،  كذ الطريق السيار، ممكن، السيد الوز

كون  ش ، %50هذا القطاع  ليل  ري  اصة  ة هاذي؛و   ندمعو هاذ الف
ل ىل احملور د   ؛%50كذ ممكن هتود ل ) la vignette( الرضيبة 

  .ةد صعب) la relance( رشوط الولوج ٕاىل القرض، ذيك
يل ممكنٕاذ ة من إالجراءات ا ن مجمو ر ن اك   . تقومو هبا، السيد الوز

ىل مستوى النقل الطريق روها  - ، سواء اكنت احلافالت و راه ذ
شرتو يف هاذ النقط لكها -إالخوان  ٔقساط، الفوائد، : حىت هام ممكن ك ا

يل  ٔخرى حبال ا ٔمور  ٔداء الطريق السيار، وعندمه  رضيبة احملور، 
ول الرشوط راه ديك دفرت، متلك دم ق ىل  ٔنه وتقريبا شبه ٕاجامع   ،

دا، ورا د صعبة  يل كتمت فهيا ٕاجراءات  لقاءات ا ارفني انتوما هاذ ا ه 
ث  ث العدد، ال من ح سمترو، ال من ح ش  اعهم  ٓن ٕالق التعقمي ذاك ا

اصو جيي يل  ال املناطق رمق  ،رشكة با  اصو جييب ورقة السلطة 2م
سىن هاذ الناس؟ اد  ادي يبقى ي لتايل الاكر حشال  ربو،  ميكن 

ادي خيرج اد جتي تقول لو وما مست %50وهو  ؟ويفاش  عدش خيرج، 
اصة %50حىت ذيك  ل السلطة وجتي رشكة    .اصو جييب الورقة د
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

لفريق احلريك   . اللكمة 
رك ك هللا شكرا،    .ف

ش   :الطيب البقايلالسيد  اراملس
ر احملرتم   .شكرا السيد الوز
ل مع  ذة يف ظل يف ٕاطار التفا مك حول التدابري القطاعية املت جوا

ل يف الفريق احلريك بعض  س ٔن  ، نود  ورو احئة  ر  ٓ احلد من 
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ات، يه اكلتايل قرتا   :املالحظات وبعض 
رتازية يف تدبري إالج حنيي اجلهود املبذو لتزنيل راءات الوقائية و

لقطاع، من  ة التابعة  ة من املرافق العموم يل مراكز الفحص التقين، مجمو ق
رخص السياقة والبطاقة  العمل عن بعد يف جمال تقدمي اخلدمات املتعلقة 
طلعني ٕاىل مزيد من اجلهود يف  بة، م سية املوا الرمادية وامحلالت التحس

سرتاتيجياالت خمتلف ا   .القطاعية لهذا القطاع 
بة ودمع قطاع النقل املهين، يف ظ ل ضعفا يف موا ل اجلاحئة، سواء س

ٔو النقل املزدوج يف الوسط  اص بني املدن  ٔش لنقل امجلاعي ل ما تعلق 
اصة بعد توقفه الشامل جراء الطوارئ الصحية، وكذا نقل  القروي، 

ب الن ٔر بد  ٔن مجملهم، قل واالبضائع، مما  ة، خصوصا و ر فاد ملهنيني خسا
يون جراء مس  لهيم ا رامكت  راء ٕان مل نقل لكهم،  ٔذونيات و تحقات امل

ٔبناك، اليت وٕان  ٔمني ومع ا احملالت، فضال عن الزتاماهتم مع رشاكت الت
ٔخر عن السداد،  3السداد ل  ٔخرت ازل عن فوائد الت ٔشهر، فٕاهنا مل ت

يق العاملني يف الية هيك عن الوضع  لسائقني و عية  قطاع النامجة ج
ة امئ، عن البطا املؤق ه عودة القطاع ورمبا ا ت اليت توا ة، جراء الصعو

ل اجلاحئة   .ٕاىل مساره الطبيعي ق
ر، عن قرب عودة  لنمت، السيد الوز ٔ يف ظل هذه الوضعية الصعبة، 

يل مع املهنيني، مل خي النقا ٕاىل مزاو معلهم بدفرت حتمالت شاور الق ل ضع 
دد ا ويف مقابل . لراكبحيدد الرشوط والتدابري الوقائية الالزمة ويقلص 

مع هذا القطاع احليوي  ٔي تدبري  ٓن عن  د ا ذ مل تعلن احلكومة ٕاىل 
  .وٕانقاذه من إالفالس املرتقب

ر احملرتم، ٕاىل الكشف عن خمطط الوزا ، السيد الوز رة نتطلع كذ
ىل القطاع يف خمتلف جماالته، ال  احئة  ل شامل لتدبري التداعيات املق 

 ٕ سيق مع اصة ما يتعلق  ديدة يف جمال النقل اجلوي بت ة  طالق دينام
ٔخرى ذات الص ات ا   .القطا

ة  ة در عاد  ل اس س مج ٕاطالق النقل  -وهنا  ر اللت يف  ف
يل ا   .اجلوي ا

رسي ىل  الية يف ع وتري كام نؤكد  د من الفوارق ا ل مج الوطين  ة الرب
اتية يف جمال ومتكني جمالس اجلهات من ممارسة  ،جمال الطرق صاصاهتا ا اخ

الل  ،النقل لنقل، من   63.19مراجعة القانون وتزنيل التصاممي اجلهوية 
ٔداء مستحقات  بغية ىل  لجهات، كام نؤكد  ه مع القانون التنظميي  مالءم

ٔشغالها الت اليتملقاوا   .ٔهنت 
ر، مل ، السيد الوز بري كذ ل انتظار  دي املق واص اجلهود لرفع الت

  يف جمال تدبري الرثوة املائية 
مج السدود ،رياؤ  ر   .وترية تفعيل 

س اجللسة   :السيد رئ
   .شكرا شكرا، شكرا،

ليك ريض  بٓخر  ..هللا  طين يف هذه اجللسة لفريق التجمع الو  تعق
  .ٔحرارل

س الفريق تفضل   .رئ

شار السيد دمحم    :بكوريال املس
  .شكرا

ات ىل لك هذه التوضي ر، و مك السيد الوز ىل جوا   .ٔشكرمك 
ٔننا ما زلنا يف  اح هذه الفرتة العصيبة، ٕاال  ازت بن ٔن بالد اج حصيح 

رة اخلطر، مما يفرض املزيد من احلذ   .ر واليقظةدا
اف ال  بني املدن يف ٕاطار  الطريق والسكيك مويمنقل العٕان است

ف من تدابري احلجر الصحي يبقى قرارا ٕاجيابيا انتظره املغاربة طويال،  التخف
ٔن فرض نصف  اصة و ا،  بة مازال مطرو ٔن سؤال إالجراءات املوا بيد 
ٔن يضاعف تعريفة النقل، يف  ٔنه  افالت من ش ل عابية  س الطاقة 

ه ا ي يعاين ف ، جراء التوقف عن العمل ٕاشاكالت مادية مجليعالوقت ا
هتم   .بفعل تداعيات اجلاحئة، ما يثقل اكهل هؤالء املواطنني ويضاعف معا

رية طوابري من  ٔ م ا ٔ ىل مستوى النقل السكيك، الحظنا يف ا
ط  ار البيضاء والر ا بني حمور ا ستقلون القطار يوم ن  املوظفني ا

يطرة يف احملطات سوالق كتفاء كذ ب التقليص من ،  الت و دد الر
لقطارات ورضورة احلجز املسبق، حىت  عابية  س بنصف الطاقة 
ان ٕاىل  ٔح ٔدى يف كثري من ا شرتاك، ما  ىل بطاقة  لمتوفرن 

ٔحصاب ة  ق ة حق ٔهنا ختفي معا هتا، ٕاال  ات رمغ حمدود ا  la( اح
navette (لهبم ٔ ار  ن ال خ مك تدارك ، ر هذه الوسيسوى  ا ني م ا

سبة لبايق اخلطوط ل ٔمر    .هذا ا
ر،   السيد الوز

سجيل السيارات ومراكز الفحص التقين  ح مراكز  ادة ف ٕان ٕا
ٔن قرار ٕاضافة  ،لسيارات ٔخر كثريا، ٕاال  لخط  5ٕاجراء ت سيارات 

ٔنه التخ  سبة ملراكز الفحص التقين قرار جشاع، وننوه به، من ش ف مل ن ف
ي عر  شتيك سوء تواصل الواك الوطنية الضغط ا ه هذه املراكز اليت  ف

ه املرتفقني، ٕاذ  اصة ف يتعلق بضبط املواعيد وتوج ة،  لسالمة الطرق
ددته الواك  ي  د وٕاىل املركز ا فوجئ العديد مهنم عند حضورمه يف املو

مل  يشء، ما جيعلنا ن بعدم  يت عن املسافة الساءل مراكز الفحص التقين 
  .رمقنة القطاعتفصلنا 

ر، بطلب فريق التجمع  رمك، السيد الوز اما، نذ ٔحرار وخ الوطين ل
لرشكة الوطنية  ر العام  لجنة حبضور السيد املد ع ا القايض بعقد اج
ل تدارس مشالك الرشكة العديدة وتقدمي  ٔ ملغرب، من  لطرق السيارة 

ات الرض  نيي نقل البضائع  ، خصوصا بعدوريةاحللول واملقرت مقاطعة 
ر ٕاقدام  ات، ٕا ب رفع رسوم الشاح س ىل  )L'ADM6(لطرق السيارة 

                                                 
6 Autoroute Du Maroc (Société Nationale des Autoroutes du Maroc) 
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ٔداء بواسطة البطائق ح  وقف العمل بنظام ا لمرور، اليت اكنت ت املهنية 
ستفادة من خصم  ات  لعموم %10لسائقي الشاح ة  ٔمثنة املو   .من ا

  .وشكرا

س اجل    :لسةالسيد رئ
س   .شكر السيد الرئ

بات اللكمة ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز ٓن    . ا
ر تفضل هنا  ن يف الاكمرياالسيد الوز ش مز ٔن متا ما كتبا   .ٔحسن، 

ر التجهزي والنقل  كالسيد وز لوجس   : واملاء وا
س   .شكرا السيد الرئ

شار  بشكرا السيدات والسادة املس لتعق لوا  ن تد   .ن ا
رت ال، فٔو ٕالجراءات  ل السالمة الصحية، ظهر  يتعلق  ازية د

كونو  ش  ساع،  ش فهيا ا ا ما عند شارن يتفقو معا اح يل السادة املس
ٔن  شتغلو،  ىل ذاك اليش حىت انتوما ها انتوما ت ليل  ٔنه ا واحضني، 

اصمك تطبقوها ل إالجراءات  ة د مو د ا   . عندمك وا
ر ال  %50ل قضية دهاذ ال  ريو من دفا هاذي ال جمال  ،تحمالتو

ئية ا الو ل لنظر  ٓن،  ادي يوقع . ٔن نرتاجع عهنا ا ئية  ني احلا الو م
رناجعو، ميكن من  ا  غنطلعو ل  %50فهيا تطور ٕاجيايب، ٕان شاء هللا، اح

لها75% ستعيد احلياة الطبيعة د ٔكرث حىت    .، ميكن نطلعو 
ٔ ة احلابطبيع ري حصيح،  شارة املهنيني  ش اس ٔن ما اكي اء ب ل، إالد

ىل الواك الوطنية ات حضورية لكمت  ات، اج ا  ،دارو اج اح
ٔنه النقل الطريق  يل راسالتنا،  متثيليات املهنية ا بطبيعة احلال مجيع ا

يعرف راه شار  لمسافرن، السيد املس ما  لبضائع والنقل الطريق 
ىل متثيلية وال نتلكمو ك  ىل 12وال  10وال  3وال  2ش  ، راه كنتلكمو 

ٔنه معليا ال ميكن، ويف الظروف  120 ش جنمعهم،  متثيلية، ما ميكن ل
يل  ارطة الطريق وا متثيليات اليت راسلتنا حول  احلالية ال ميكن، جفميع ا

يل يه ٕاد ات ا ات فهيا مقرت ل املقرت د العدد د ية ارية ابت وا تق
ا  صادي مايل، اح يل يه ذات طابع اق لقطاع، وفهيا قرارات ا مرتبطة 

صادية ق ىل جلنة اليقظة  لناها  ٔ   .بطبيعة احلال 
ل  د العدد د ٔن وا مة،   ٔ د املس شري هنا لوا ٔ بغيت  و

شارن او هبا السادة املس ات  ٔن  ،املقرت ٔنمت تعلمون  ا بطبيعة احلال  اح
يل مرتبطة نة داك جل هن صادية تدرس هذه القضا ا ق ل اليقظة 

ل املقاوالت، و  صادية واملالية د ق ل اجلوانب  د العدد د ذات وا
ر هبا   : إالجراءات نذ

ى املقاوالت،  مع السيو  ن ٕاجراءات  ائية، اك ن ٕاجراءات ج اك
ري املهيلك، دمع اصة القطاع  ٔرس،  ن حامية ا الصغرية قاو امل اك

ل إالجراءات  د العدد د ن وا دا واملهن احلرة، واك واملتوسطة والصغرية 
ا عند شقان ، فاح ال، يه مفص ىل لك    :إالدارية، 

يلكة، هاذي ما عندهاش  يل يه مقاوالت  ٔول، املقاوالت ا الشق ا
ن وا ٔن اك لعدد د إاشاكل، يعين ختضع ملا ختضع ٕاليه معوم املقاوالت، 

ةد ٔفق   .ل إالجراءات 
ري املهيلك، هو استافد من دمع  ل القطاع  ل القطاع د يل د ٔرس ا ا

قشت هاذ   ٔ ن بطيعة احلال،  ا مستعد ٔمسيتو، لكن اح ترضرت 
شوفو ٕاذا اكنت هناك  ٔننا  صاد واملالية  ق ر  القضية مع السيد وز

ل ف ستق ري اجلاحئبعد ما  هٕاماكنيات، بطبيعة احلال،  ة لهاذ القطاع 
ٔنهاملهيلك اصو  ،  ضيات  ل املق د العدد د ستافد من وا ش ميكن لو 

يلك  .رجع قطاع 
قشوها  ادي  ٓن  ا ا ٔمور اح ل ا د العدد د ومن طبيعة احلال، وا

سبة ٕالينا ف يتعلق  ل ٔسايس  يل اكن  ٔن ا ل نقل ل مع املهنيني،  د
دمني، ف لق يتعاملسافرن، ف  لنقل املزدوج، ف يتعلق بنقل املست

لنقل السيا شتغلو ،يتعلق  رجعو بعدا  شتغلو، . هو  ريجعو  ميل 
دد من  ٔن نطور  يف ميكن  ا يف حوار معهم لرنى  بطبيعة احلال، اح

ٔمور   . ا
ات يه حصيح كتبان ٕاجراءات صعيبة،  يل  هاذيك إالجراءات ا

  .ةولكن راه رضوري
ل ق ال  ر –امسحو يل  –ضية د ٔ ع ا ش، ) la traçabilité( ت ما ميك

ش حىت ٕاىل  يفاش هبط،  ني طلع وفوقاش هبط و البد نعرفو شكون م
ٔمسيتو ة ميكن لنا  ا ا نطلقو نقل  ..وقعت يش  ما ميكن ليناش اح

ين  او دمني والنقل السيا ورجعوه حىت هو  املسافرن ونقل املست
ريبؤر، ه   .ممكن ذا 

د  ن وا لكمت، اك  ٔ شار،  املقاوالت اليت توقفت، السيد املس
ال  ٓ ٔنه هاذي قوة قاهرة، متديد ا سمل ب ا  ل إالجراءات، اح العدد د
دا، راه  مة  د القضية  ري نقول  وا ٔ بغيت  جتاه، و ل يف هاذ  دا

ة هام املقاوالت امل  شارو يف الطلبية العموم يل ك واملقاوالت  صنفة،ا
ٔكرث من  يل كنتلكم  40هاذ  ؛مصنفة 6300املصنفة عند  مليار درمه ا

يل لقطاع د ري ف يتعلق    . راه تصب عند هذه املقاوالت ،لهيا 
ذها مقاوالت  %99.9ٔقول   ٔ لهيا ت ٔرشف  ات اليت  ل القطا د
ستافدو  40مغربية، يه  ٔمسيتو، ت ىل هاذ  ملقاوالت مهنا امليار قسمها 

د العدد  ث وا ، ح ستافدو مهنا حىت املقاوالت املناو ارش وك شلك م
ٔ ميكن يل  ت،  ا اعطينا تعل ، واح لمناو ح الباب  ٔوراش نف ل ا د

ر التجهزي والنقل و  ٔصدرها وز يل  ورية ا كمندك  لوجس واملاء يف  ا
جتاه   .هذا 

لسالمة الطر  ة دالواك الوطنية  اصة ف ر اق بري،  د اجلهد  ت وا
ٔمور لينا ا يل يه سهلت  ذ املواعيد ا ٔ ل  لرمقنة وهاذ القضية د . يتعلق 

ل  د العدد د ن وا ذ املواعيد اك ٔ لرمقنة و ٔن ميل كمتر  اصنا نعرفو ب
يل اكنو  ل السامرسة ا د العدد د ن وا يل اكنت مستافدة، اك الرشاحئ ا



شارن    2020 يلر ٔ دورة  –مداوالت جملس املس

26 

 )2020 يونيو 23( 1441 فاحت ذو القعدة

ستافدو من ا   . يد وكذا ما بقاوشملواع ك
يل غمييش  لناس العاديني ا سبة  ل ؟ در املواعيد  ٔشنو در ا  اح

ذ ش  سجيل  ذ) la carte grise( ملركز ال ) le permis( وال 
اصة وال  كونو شبابيك  لمهنيني طلبنا مهنم ٕاما  سبة  ل لو، لكن  د

زي زمين، ٕاذا هو مراقب تقين عندو  un centre de visite( يتعطى هلم 
technique ( د ل تعلمي السياقة غتعطى لو وا وال عندو مؤسسة د

ل اخلصوصية   .الشوية د
نو  وات تن د إالشهار يف التلفزة يف الق وٕاىل الحظتو كنا در وا
ل  د العدد د ه بطبيعة احلال وا يل ف ادي يمت، وا ٔمر  يفاش هاذ ا

ٔن ٔمور وما اكش ساهل،  يل يفاكن  ا قة حوار مع املهنيني ا ذا ا احلق
د  ٔقل وا ىل ا   .ٔسابيع لالتفاق حو 3لنا 

ملغرب يه مل توقف العمل  لطرق السيارة  لرشكة الوطنية  سبة  ل
ٔنه مل  ل الرشكة يوحض  ٔن اكن بالغ د ٔبدا،  شار،  لبطائق، السيد املس

بطبيعة احلال  ئقالبطايوقف العمل هبذه البطائق، بل ما زالت هذه 
  .شتغل

ل القضا ا د العدد د لطيل ما خ هناك وا ٓن يوقع فهيا   ،صهاش ا
ل املهنيني  ل املطالب د د العدد د ٔن هاذ الهناك وا زالت حمط نقاش، 

اصة  ل تعريفة  ل الطرق السيارة وهاذ القضية د ل التعريفة د اليش د
اقش  ي ل احئةاجل لق ليل، هاذ اليش اكن  ه نقاش،  د ، وهو ف ورو

يل خ ال ا ىل لك  لطرق ٔنه  ٔن الرشكة الوطنية  ص يعرفو إالخوان 
اص، ي يه رشكة السيارة  اصة، مملوكة  ٕاذن يه رشكة ظمها قانون 

لها، ما  ت د و حصيح، لكن عندها جملس ٕاداري، عندها حسا
ت يف ه ٔن تعطهيا تعل لوزارة  ش  ٔمور، جتاهذا ميك ، ٕاال ٕاذا اكنت ا

و تتحمل  يل مستعدة ا ه معني ا د التو بطبيعة احلال، دا يف وا
  .هذاك الفارق

م  يل  سبة لنا ا ل ا  يل  -لكن اح شار ا فق مع السيد املس ٔ م و
ٔمر  ٔن هاذ اخلطتني فهيام تفاصيل كثرية،  - طرح هاذ ا ٔ مستعد جني، 

سبة  ل ل املقاوالت ليش ااك احىت  شار، د يل طرحيت، السيد املس
ت،  لضام ل التفاصيل مرتبطة  د العدد د ه وا ٔن ف دا،  م  راه 
رشحوه  ة، وهذا ميكن لنا  ادة النظر يف نظام الصفقات العموم ٕ مرتبطة 

ى هذه املقاوالت لجنة ليك يعمل بطبيعة احلال  ل ا   .دا
س   .شكرا السيد الرئ

ليمك ورمحة هللالسالو    .م 

س اجللسة   :السيد رئ
ر لسيد الوز   شكر 

ضيات املادة  وطبقاويف هناية اجللسة،  يل  168ملق ا من النظام ا
ل بطلب تناول اللكمة  ٔ ل ا ب دا شارن، فقد توصل املك لس املس

ة الكونفدرالية  سق مجمو ٔسئ الشفهية من طرف م لسة ا يف هناية 
ميقرا يف ورد يف البداية، وصيفطنا طية  ا لفعل توصلنا هبذا  لشغل، و

ر املع دم استعداده هاذ الطلب ٕاىل الوز رب عن  ر املعين  ٔن الوز ين، ٕاال 
ه البد خ يل ف ا ٔن النظام ا يتفقو الربملان  صلجواب عن هذا السؤال، 

  .مع احلكومة
الم لتايل هذا ما وجب به إال   .و

  .والسالم
  ظام؟نقطة ن

شار السيد    :بارك الصاديامل املس
س ٔنت هو املسري؟ راه هذاك الرئ ش؟  ٔنت عضو . الش ما اكي

ش؟ ٔنت ما اكي الش تقول يل   ،   حبايل حبا

س اجللسة   :السيد رئ
يل    ؟هيرضشكون ا

شار السيد    :بارك الصاديامل املس
سيري، يف  سيرييف ال سيريال سيري، نقطة نظام يف ال   .، يف ال

س اجللسة السيد   :رئ
ا مازال اكينة  ذ نقطة نقطةاح   ..نظام، 

شار السيد    :بارك الصاديامل املس
اوبين،  ي ث  شار حبايل  السيدح اوبين مس ي الصتمك،  س، ف الرئ

الصتمك   .ف

س اجللسة   :السيد رئ
  ..نظام نقطةال، شوف 

شار السيد    :بارك الصاديامل املس
سيري، يف تعا   ..كومةاحلمل نقطة نظام يف ال

س اجللسة   :السيد رئ
سيري؟    كنقصدو به؟ اشنوال، ال

شار السيد    :بارك الصاديامل املس
  ..كنقصدو

س اجللسة   :السيد رئ
شامسح يل ما تفرس .. ٔ نٕاذ ليكل ريض  الفت . ، هللا   ٔ واش 

يل؟ ا   النظام ا

شار السيد    :بارك الصاديامل املس
سختالفو، السيد ا لرضورةمايش    .لرئ
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س    :اجللسةالسيد رئ
الفت النظام  يلٕاذا  ا ذ  ا ذ،  اول اللكمة، ولكن  ٔن ت  احلق ب

  .ذ اللكمة ،اله ،اللكمة

شار السيد    :بارك الصاديامل املس
ل  ور الرقايب د لس و هو النقاش نقطة نظام نثريو قضية تتعلق 

ل السيد  ٔنه اجلواب د ىل احلكومة،  لس  ر ا و امللكفوز  ا
دم استعداد  ،لعالقة مع الربملان رو اوب مع الربملان الوز ه  ،ٔنه يت هذا ف

ٔمه  يل من  ل الربملان، ا قار لهاذ املؤسسة د ٔدواراح لها يه الرقابة  ا د
  .ىل احلكومة

س اد ..نيا ٔنت هو الرئ ، هاذيك راه سلطة ٔنت  ٕاىل كنت  طلع ل
ل يل كتعطيناة، يهالرئاس د   .. ا

س اجللسة   :السيد رئ
  .، يف ثواينثواينخلص يف 

شار السيد    :بارك الصاديامل املس
س،   السيد الرئ

ا،  لامدة اح ش ننقلو 168تفعيال  لهيا إالجامع  يل اكن  النقاش  ا
ٔداء  هترب من  ل الربملان، والنقاش العمويم اليوم اكن حول ا العمويم دا

ل   ..د

  :جللسةس االسيد رئ 
  ..الهصايف، 

شار السيد    :بارك الصاديامل املس
ٔجراء الترصحي..    ..لعامل وا

س اجللسة   :السيد رئ
ساج وصل   .امل

شار السيد    :بارك الصاديامل املس
ن ٔعضاء احلكومة واك ل  ل جوج د   ..اهتام د

س اجللسة   :السيد رئ

 .رفعت اجللسة


