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 800اجللسة رمق حمرض 

ء: التارخي ٔول 26 الثال  ).م2021 نونرب 02(هـ 1443 ربيع ا
شار  :الرئاسة ري فؤاد السيداملس س الثالث، اخلليفة قد جملس  لرئ

شارن   .املس
ت ة  :التوق قة وسبع سا ق ة الثالثة وا قة، ابتداء من السا عرشة دق

دة بعد الزوال   .الوا
ٔعامل اقش :دول ا ٔسئ الشفهيةة م   .ا

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

شار السيد فؤاد س اجللسة املس ري، رئ   :قد
﷽  

ر ٔ ىل سيد دمحم النيب ا ٔمر، والصالة والسالم    .وامحلد  محدا كثريا كام 
تاح اجللسة لن عن اف ٔ.  

  ٔعضاء احلكومة احملرتمون،السادة 
شارات احملرتمات،   السيدات املس

شارون احملرتمون،   السادة املس
ٔحاكم الفصل  ضيات النظام  100معال ب ستور، ووفقا ملق من ا

ٔسئ السيدات  لس هذه اجللسة  لسنا املوقر، خيصص ا يل  ا ا
لهيا ٔجوبة احلكومة  شارن و   .والسادة املس

ل الرشوع يف ٔعامل، وق دول ا ة يف  ٔسئ الشفهية املدر  تناول ا
د من مراسالت  ىل ما  لس  ٔمني ٕالطالع ا لسيد ا ٔعطي اللكمة 

ت ال   .وٕا
ٔمني لسيد ا   .اللكمة 

لس ٔمني ا   :السيد مصطفى مشارك، 
س احملرتم،   السيد الرئ

ران احملرتمان،  السيدان الوز
شارون احملرتم   ون،السيدات والسادة املس

ضيات املادة  شارن،  296طبقا ملق لس املس يل  ا من النظام ا
الل الفرتة املمتدة من  لس  رخيه  2021ٔكتور  26توصلت رئاسة ا ٕاىل 

  :مبا ييل
ٔسئ الشفهية - ؛ 165: دد ا   سؤ
ابية - ٔسئ الك   .ٔسئ 5: دد ا

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
 ٔ   .منيشكرا السيد ا

ٔعامل هذه اجللسة  دول  ة يف  ٔسئ املدر ٓن يف معاجلة ا رشع ا
ة ة لقطاع الص  .واملو

شار،   السيد املس
ٔنه صدر عن اجللسة وال عن  ٔرى  ىل ما يبدو مل ننطلق بعد، وال 

  .. رئاسة اجللسة
شار، تفضل.. د فعال   .تفضل السيد املس

لهين الكرش شار السيد    :املس
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
ران احملرتمان،   السيدان الوز

شارون احملرتمون،   السادة والسيدات املس
لشغل  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ٔوال، دامئا خص تدرج الرسائل، مجمو
ٔسئ الشفهية، وتوصلت جبواب اليوم  لس خبصوص ا ب ا راسلت مك

اىف مع م ل اجللسة، جواب ي دم تطبيق بنود فصولق ، وهو   ..ا دعينا 
فاج 88ما هو دستوري والفصل  ا ت ٔن الرد ؤ من القانون التنظميي، اح و 
ا ال  60و 10مع الفصل  88تيقول لنا مطابقة الفصل  ستور، اح من ا

ستور وخرق القانون  ب خرق ا ٔن املك شكك يف املطابقة، بل نقول 
لشغل اليوم التنظميي بعدم ٕادراج سؤال مجمو  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا

ٔسئ  ٔن القانون حتدث عن  ؟  يف ذ ة،  ر الص لسيد وز ه  مو
ٔسئ نصف شهرية، يعين  دث عن  ٔسئ شهرية، ومل يت ٔسبوعية و
لشغل عندها احلق يف سؤال يف لك  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو ا

و يف ٕاطار مساء احلكومة،  ريد ٔسبوع تو ٔطراف  ٕاال ٕاىل اكنت بعد ا
ه يف  ٔن هاذ احلق املو ا يف السؤال، وهذا كنددو به وتنقولو  مصادرة حق

ٔسئلتنا خصها ت  ٔن  ول و ري مق لشغل  ميقراطية  طرح تحق الكونفدرالية ا
ة س متثيلية ال   .وتربمج يف ٕاطار القانون يف ٕاطار ا

لحكومة يف ٕاط نا سؤال  من النظام  188ار املادة نقطة نظام الثانية و
س من  ٔنه ل ي نقول  ح ا رد احلكومة حول جواز التلق يل، ومل  ا ا
ىل املواطنني واملواطنات لولوج املرافق  ح  القانوين فرض جواز التلق

ستفادة ة، وهذا حيد من حرية التنقل ومن حرية املواطنني من    ..العموم

س اجللسة   :السيد رئ
شار احمل   رتم،السيد املس

ضيات املادة  يل  167اسهتلكت حقك اكمال، طبقا ملق ا من النظام ا
  .لسنا املوقر

ٓخر  ،حصيح لس مبوضوع تناول اللكمة، وسيدرج يف  توصلت رئاسة ا
ضيات املادة  يل 168اجللسة طبقا ملق ا ا ا   .من نظام

س، ود وهللا جيازيك خبري ٔ .. ٔما خبصوص نت امسع ليا، السيد الرئ
ٔنه مل يصدر عن  لضوابط رمغ  هبتين  ٔنت  ٔنت طلبت  هللا جيازيك خبري 
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ور يف ٕاطار املادة  ه ٕاىل ا ستلزم التن ٔعطيتك 167رئاسة اجللسة ما  ، و
ف ذيت حقك واس صصة لنقطة النظام، امسح ذاحلق و ية ا ت املدة الزم

س هللا جيازيك خبري   .ليا السيد الرئ
ية، لعمل  موضوع احلصة الزم ٔن  شار احملرتم، ب تتعرفو، السيد املس

ٔن يمت  غي  ٔحاكم القانونية ي لنصوص و ستدالل  الربملاين ضوابطه و
ٔوال موضوع اخلرق هذا  ٔحاكم، تتعرفو  من موقع هذه النصوص وهذه ا
ٔحاكم  ستور و ٔحاكم ا ية  دم مطابقة توزيع احلصة الزم موضوع اخلرق و

ا ه  ،يل ذات الصمواد النظام ا ه وال تفيت ف ستفىت ف هاذ املوضوع ال 
د املؤسسة  صاصات وا ات واخ ٔنه يتعلق بصالح رئاسة اجللسة، 
ها خمفور، قرارهتا خمفورة بنظام  ظمة مؤطرة، سلو دستورية حمرتمة م

ة ستورية، هذا من  يل يه احملمكة ا   .دا
ٔشياء، كام تعلمون الفضاء الطبيعي واملاكن الطبيعي ملناقشة هاذ  ا

لمك ممثل  لنا وزم ب وندوة الرؤساء، وزم شار احملرتم، يه املك السيد املس
رتاض ٔي ا ارضا ومل يبد  ة املوقرة اكن  مو   .ا

كرس استفادة املعارضة من حقوقها، ولكن ال  10الفصل  فق معك  م
ٔن نمت قراءة هاذ الفصل  م وجيب  ٔن نقف عند رمس ال غي  مال، اك 10ي

يل،  ا لنظام ا ة ممارسة هذه احلقوق  يف ة الترصيف و يف سند  ٔنه 
رتو هبا وكذ املادة  88واملادة  د يف  287ذ ٔ الوح ىل املبد يل تتلكم  ا

سيب متثيل ال   .التوزيع هو ا
ٔحاكم  شار، مطابقا  كون توزيع احلصص، السيد املس وبذ 

ٔحاكم املادة  ستور ومطابقا  ٔكرث 287واملادة  88ا ادي منيش معك  ، و
ٔنك،  ري غنطم يل  ة ا ا ادي نعطيك يش  ش نقفل القوس، و من هذا 

س، وامسع يل هللا جيازيك هللا خيليك،  ..وامسع يل.. وامسع يل السيد الرئ
ل  ..ال حق  يف الرد، قليت نقطة نظام.. خبري ٔم ٔ هنا  ليك  رد   ٔ ال، 

لس، والقرار  ب ا   .اختذ يف ندوة الرؤساء هللا جيازيك خبري، وامسح يلمك
  .شكرا

  ..هللا جيازيك خبري
  ..شوف هللا جيازيك خبري

يل، املشلك  ردش  ٔ ما  لعكس ال  شار احملرتم، ال، ال،  السيد املس
شار احملرتم،  يل السيد املس ا ، املشلك عندك مع النظام ا ٔ ما يش معي 

  . جيازيك خبريمع القانون مايش معي، هللا
لكميت ن، السيد  ..هللا جيازيك خبري، كنقراو.. تفضل،  كنقراو مز

شار احملرتم، راه ما يش الهدف هو مصادرة حق الكونفدرالية  املس
ضيات  ٔحاكم ومق بك وفقا  ٔج  ٔ لشغل هللا جيازيك خبري،  ميقراطية  ا

 ٔ ستورية، ف ليه احملمكة ا ي صادقت  يل ا ا صبح انتدا النظام ا
  .هللا جيازيك خبري، ستور، هللا جيازيك خبري

س.. هللا جيازيك خبري   ..السيد الرئ
س  ساج د السيد الرئ شار احملرتم، وصليت امل رك السيد املس

  .احملرتم
سق احملرتم، هللا جيازيك خبري، شوف س، السيد امل ال ما  ..السيد الرئ

ٔن  القات، ال، ال هذا ش بعندو  يقرر هو املك يل  لس وا لم يل    ..دا
ري  شار هللا خيليك،  هللا خيليك حىت نعطيك اللكمة، السيد املس

مك هللا جيازيك خبري شار، ب   .نظمو راسمك بعدا، السيد املس
رشك ٔ  ٔ شار،  ب  ..السيد املس شار، راه مك امسع، السيد املس

ل جلنة مصغرة حتت رئاسة السيد شك لس قرر  س  ا ٔول لرئ النائب ا
ل  ىل دراسة املوضوع د ة  ك ٓن م ني، ويه ا كتور ح لس، ها هو ا ا
ش  اء،  ات دون است مو ٔسئ الشفهية لضامن اخنراط اكفة الفرق وا ا
ة الشلك،  ح ة الزتمني وال من  ح ٔسئ وهاذ اجللسات ال من  هاذ ا

ة اجلوه ح كون يف هللا جيازمك خبري، وال من  اذبية و ٔكرث  كون  ر 
لس ارج ا ل و   .مستوى تطلعاتنا دا

س اء السيد الرئ س ..ر اء السيد الرئ س ..ر اء السيد الرئ  ..ر
س اء السيد الرئ   .ر

  .تفضل

زيه شار السيد حلسن    :املس
ل  الل التد كون جلينة مصغرة، من  ادي  ٔنه  س قال  السيد الرئ

س قلت    ...لن تثري هذه النقطة، ولكند السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
س، ال قلت  ما ، ال ال ش السيد الرئ رتضت ٔ قلت  ما ا

ش، ما  رتضت ش، قلت  ما ا رت ش، مايش ما قلت  ما  رتضت ا
ٔي ىل  لش عند يف احملرض،    .مس

زيه شار السيد حلسن    :املس
كون جلنة رتضت يف ندوة الرؤساء،  رتاض ال ا كن هناك ا  ..ٕاذا مل 

  ..ىل لك
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .امسح يل هللا جيازيك خبري ،ال

لشغل هللا جيازمك خبري ميقراطية   ..السادة إالخوان يف الكونفدرالية ا
رر  ٔ اوبتك، ولكن تنقول  معليا هناك جلنة،   ٔ لقانون  رتين  ٔ ذ

 ٔ ٔول، يم، هناك جلنة وشلكت و جزء مهنا مع السيد اخلليفة ا
سهر ٕان شاء هللا ادي  ىل  ..و ح  لها، وسوف تنف ٔت العمل د راه بد

لس ولكيش التلوينات واحلساسيات السياسية،  ت هذا ا اكفة مكو
لها ٔساسية د ت ا   .لضامن التواز

  .شكرا
ادي ندرجو  ا  ل تناول اللكمة، راه اح ٓخر د لموضوع ا سبة  ل ه و
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ٓخر اجللسة   .يف 
  .شكرا

س يف ٕاطار نقطة نظام   .تفضل السيد الرئ

ٔيذي شار السيد يوسف    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ل  ات الندوة د ر لس، واعتبارا  ل ا يل د ا يف ٕاطار النظام ا
ىل  شارن  لسادة املس ن اجللوس  ٔما يل خبصوص ختصيص  الرؤساء وا

ات الني مو رتام حسب الفرق وا ٔ يف اجللسة السابقة بعدم ا ابية، تفا
لس  لك لباقة لرئاسة ا نا رسا  ا، وو ل فريق ل اجللوس د ن د ٔما ا

يل ما حتققش يف اجللسة اليوم ٔمر، اليشء ا رتام هذا ا ىل ا   .لتحرص 

س،   السيد الرئ
شارن  شرتايك إالخوان واقفني، السادة املس ا د الفريق  اح

ة اجللسات يف ٕاطار واق شارن جيي لقا ل جملس املس فني، هذا فريق د
يل خصنا نلقاو باليصنا ا ل النظام ا ضيات د   .املق

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ٔمس يف  ..هذا املوضوع ٔثريت هذه النقطة  ، وفعال  رسا توصلنا 
ر السيد الر  ب وتداولنا فهيا، وذ ع املك ٔنه انتقل خشصيا وفعليا اج س ب ئ

ٓخره، وفعال مل  هلم ٕاىل  ن د ٔما اروا ا ة مبعية الرؤساء واخ ل هذه الق دا
شور ها انتوما  رش معلية ال ا  رتام هذا املوضوع، ولكن راه اح يمت ا

شوفو  ذن هللا تعاىل ) les pancartes(ك ٕ كون تصممي هنايئ  ادي  و
س ،اونو يف هذه اجللسة ش حنلو هذا املشلك، ولكن  ،السيد الرئ

  .هللا جيازمك خبري
ادي  لنا يف الكونفدرالية ونتعاونو ٕان شاء هللا  ٕاذا اكنو إالخوان د
ىل تفهممك، هللا  ، وشكرا  ل هذا املشلك ابتداء من اجللسة املق يت

  .جيازمك خبري
س، ، تفضل السيد الرئ ادي حنرصو ٕان ش ..اله عبد إال اء هللا و

ٔهنا تعاجل ٕان شاء هللا  ٔن هذه املسائل  ىل  كون احلرص  ٔشد ما 
ال، شكرا   .مستق

ٔعامل هذه اجللسة  دول  ة يف  ٔسئ املدر ٓن يف معاجلة ا رشع ا
ددها  ة وامحلاية  10و ة لقطاع الص دة املوضوع، ويه مو ٓنية، جتمعها و

عية حول  يئ وامحل الوطني"ج حالوضع الو لتلق   ".ة 
ه  ٔحرار، وموضو والبداية مع سؤال فريق التجمع الوطين ل

ح إالسرتاتيجية" لتلق   ".الوطنية 
شارن د السادة املس ٔ   .اللكمة 

سط السؤال شار احملرتم ل   .تفضل السيد املس

شار السيد كامل  كٓ املس   :يت م
س احملرتم،   السيد الرئ

ران احملرتمان،   السيدان الوز
شارون احملرتمون،السيدات    والسادة املس

ر   ،السيد الوز
راهات معلية  :سائلمك لتصدي ٕال ما يه التدابري اليت تعزتمون اختاذها 

ة امجلاعية؟ ق املنا ح وحتق   التلق
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  يئ وامحل "منر ٕاىل السؤال الثاين، موضو دات الوضع الو مست
حالوط  لتلق   ".نية 

ٔصا واملعارصة سطي السؤال عن فريق ا د السادة  ٔ   .اللكمة 
شار   .تفضل السيد املس

يش ليد الربن شار السيد    :املس
س،   السيد الرئ

ران،   السيدان الوز
ر،   السيد الوز

ورو اخنفاضا  ئية النامجة عن فريوس  عرفت مؤرشات احلا الو
بري شلك  ه  ذ تفيش ملحوظا، سامهت ف دها م  لك التدابري اليت مت اع

ح اليت  لمواطنني يف مح التلق خنراط يف الوعي  ء، فضال عن  الو
ة   .اعمتدهتا السلطات العموم

دات  ر احملرتم، حول مست سائلمك، السيد الوز عتبارات  لهذه 
ٔفق بلوغ  ح يف  رسيع معلية التلق ذة ل يئ والتدابري املت ة الوضع الو املنا

ورو ٔزمة  ٔفرزهتا    .امجلاعية وجتاوز التداعيات اليت 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ستقاليل  ٔعضاء الفريق  شارن احملرتمني  لمس السؤال الثالث 
ه  دة والتعادلية، وموضو يئ وامحل الوطنية "لو دات الوضع الو مست

ح   ".لتلق
  .كتور زيدوحاتفضل 

شار السيد دمحم زيدوح   :املس
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السادة والسيدات املس
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ه ٔن  ،مما ال شك ف م،  د  يئ  د التحسن و املغرب عرف وا
ة  ل احلاالت احلر م د ٔنه اخنفاض  املعطيات العلمية لكها كتبني ب

دد الوف ل  خنفاض كذ د ات وكذ اخنفاض تنقل العدوى، وزد و
ل  ح د ل التلق دد د ٔن  ا ب ٔنه عرف د الوضع % 64ىل ذ ب هذا وا

ر، السؤال مبا  دا، ولهذا كنطرح، السيد الوز م  يل هو  يل وصلنا  ا ا
ن  ٔما خول ل ح  ل التلق كون اجلواز د ش  ذمت قرار  ٔ مك كذ  ٔ

ة واملعايري العلمي شوف معالعموم ء، بغيت  ك ما اة لصاحل التحمك يف الو
ىل هذه  ٔوال حتافظ  ش ميكن لها  ذت احلكومة  ٔ يل  يه التدابري ا

سبات لحياة العادية  ؟املك ل املواطنني  يفاش ميكن لها كذ تد وكذ 
ٔوربية ول ا ا يف بعض ا   ؟كام عرف

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احمل   .رتمشكرا السيد املس

ه  قل ٕاىل السؤال الرابع موضو ح "ن د احلكومة جواز التلق ثيات اع ح
يئ دات الوضع الو   ".ومست

شارن من الفريق احلريك د السادة املس ٔ   .اللكمة 
س   .تفضل السيد الرئ

ارك السباعي شار السيد م   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ران،   السيدان الوز

شارن احملرتم   ني،إالخوة املس
ح يف تنقالت  ة جواز التلق د ٕالزام ر اختاذ احلكومة قرار اع ىل ٕا
ة،  ن العموم ٔما ة وا ارج اململكة وٕاىل الولوج ٕاىل املراق ل و املواطنني دا
سائلمك  ح،  لتلق ي تعرفه امحل الوطنية  لتطور إالجيايب ا وذ تعززا 

ر   :السيد الوز
ٔسباب اختاذ هذا ثيات و   القرار؟ ما يه ح

؟ يئ ببالد دات الوضع الو   ما يه مست
ة جواز  د ٕالزام اح اع ة لن بة الضام ة املوا وما يه إالجراءات احلكوم

ح؟   التلق
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا اليس السباعي

ه  يئ ببالد"السؤال اخلامس موضو قة الوضع الو   ".حق
شارن من الف د السادة املس ٔ شرتايك لتقدمي السؤالاللكمة    .ريق 

س   .تفضل السيد الرئ
  

ٔيذي شار السيد يوسف    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ح  لتلق يئ وعن تدبري امحل الوطنية  قة الوضع الو سائلمك عن حق

  .ببالد

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

قل ٕاىل السؤال املوايل حول  دات"ن يئ وامحل  مست الوضع الو
ح لتلق   ".الوطنية 

ملغرب لشغالني  حتاد العام  ٔعضاء فريق    .لسادة احملرتمني 
سط السؤال د السادة ل ٔ   .فليتفضل 

لول حم شار السيد ا   :مد حرمةاملس
س،   سيدي الرئ

شارون احملرتمون،   ٔهيا السادة والسيدات املس
س، عن تطورات ا ، سيدي الرئ ئية وسري امحل سائ لوضعية الو

ح لتلق   .الوطنية 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  يئ وامحل الوطنية "السؤال السابع موضو دات الوضع الو مست
ح   ".لتلق

حتاد العام ملقاوالت  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .املغرب

شار   .تفضل السيد املس

  :مد رىض امحليينشار السيد حماملس 
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ام هبا  ليات اليت تعزتم احلكومة الق ر، عن ا سائلمك اليوم، السيد الوز

ايل من  صادي شلك استع ق شاط  ل ل عودة السريورة العادية  ٔ
ة   .لمقاوالت، وخصوصا املنظومة السياح

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس
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ه  قل ٕاىل السؤال الثامن موضو لتنقل وولوج "ن ح  فرض جواز التلق
  ".الفضاءات واملرافق العامة

شارن من فريق  د السادة املس ٔ لشغل اللكمة  حتاد املغريب 
  .لتقدمي السؤال

سة   .تفضيل السيدة الرئ

شارة السيدة    :مال العمرئ املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ام  يل تتعزتمو الق ىل إالجراءات ا ساءلومك اليوم  لهات ل  د ٔ من 

ح ة جواز التلق يل نتجت عن فرض ٕالزام   .معاجلة إالشاكالت ا
  .شكرا

س   :اجللسة السيد رئ
سة   .شكرا السيدة الرئ

ه  قل ٕاىل السؤال التاسع وموضو ملنظومة الصحية "ن هنوض  تدابري ا
ورو  ئية املرتبطة بتفيش  ة تطورات الوضعية الو د"ببالد يف موا - وف

19.""  
عية والتمنية  ج ة العدا  شارن من مجمو د السادة املس ٔ اللكمة 

  .السؤالاملستدامة لتقدمي 

حامين شار السيد املصطفى ا   :املس
س احملرتم   .السيد الرئ

ران احملرتمان،   السيدان الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ر احملرتم،   السيد الوز
ىل رٔس  مك  ادة تعي ٕ هننئمك بداية عن الثقة املولوية اليت حظيمت هبا 

عية، وهو ج ة وامحلاية  ىل احلصي إالجيابية اليت  وزارة الص يد  ٔ ت
حققمتوها يف تدبري هذا القطاع، الس يف سياق التداعيات الصحية جلاحئة 
اهزية  ة بتعزز  ٔنمت مطالبون من  بري، ف ظرمك معل  ،  فٕانه ي ورو
ٔيضا ٕاجناح ورش  ٔزمات، لكن  ة ا س فقط ملوا املنظومة الصحية، ل

عية بت  ج ات امحلاية  حسني جودة اخلدمات الصحية وتعزز الب
ٔقالمي  ٔقالمي اململكة، الس ا ات و ىل مستوى خمتلف  شفائية  س

دادات القروية وشبه القروية م   .ذات 
ملنظومة الصحية  هنوض  ر، حول تدابري ا وسائلمك اليوم، السيد الوز

ئية املرتب ة تطورات الوضعية الو ورو لبالد يف موا د"طة بتفيش  - وف
19".  

  .وشكرا
  

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ري موضو ٔ ء " هٕاذن السؤال العارش وا ح ضد و سري معلية التلق
د"ورو    "".19-وف

ملغرب  لشغل  حتاد الوطين  شارن من  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .لتقدمي السؤال

شارة السيد لوياملس   :ة لبىن 
س،   السيد الرئ

ر احملرتم، عن إالجراءات والتدابري اليت تعزتمون  سائلمك، السيد الوز
ة من جراء  ان ٔعراض  لهيا  بة احلاالت اليت ظهرت  ل موا ٔ اختاذها من 

ح   .التلق
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة احملرتمة   .شكرا السيدة املس
ة ر الص لسيد وز ٓن    .اللكمة ا

عية،  ج ة وامحلاية  ر الص لمنصة، السيد وز ر  تفضل السيد الوز
ٔسئ املتعلقة هبذا السؤال احملوري ىل ا ابة    .لٕال

ر   .تفضل السيد الوز

عية ج ة وامحلاية  ر الص ٓيت الطالب وز ا    :السيد 
س   .شكرا السيد الرئ
﷽  

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

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ل مع  ٔمام جملسمك املوقر يف ٕاطار التفا ٔتناول اللكمة  ٔن  سعدين 
ئية ببالد وتطور كذ امحل الوطنية  ٔسئلتمك حول موضوع احلا الو

لق اصة يف ظل التطورات املرتبطة  ح،  ة لتلق شار مو لق العاملي من ان
حورة يف العديد من  ديدة م ورو بعد ظهور سال  ديدة من فريوس 

ول حت  ،ا رب العامل، ف ات  لقا ٔمني مزيد من ا زايد كذ عوائق ت و
ته  ذا لتعل ادة الرشيدة جلال امل دمحم السادس نرصه هللا، وتنف الق

ابة الرسيعة  ست ة، حظيت  ة السام اق الس سمت  لبالد اليت ا
ب  رح شادة و ٕ احئة  ل ري املتوقع  ة الطابع  والتضامن والشمولية يف موا

ويل ىل املستوى الوطين وا   .برين 
ة، كام شلك ت املطرو د احلكمية  توجهياته توبغرض رفع اكفة الت

 ارطة الطريق للك إالجراءات والتدابري اليت مهت تدبري هذه املر 
ا ٕاصابة ببالد ٔول  الن عن  ل إال ائية، حىت ق ست  2 يف الصعبة و

  .2020مارس 
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واء  قطعة النظري الح ء تعبئة شام وم ىل الو لقد عرفت احلرب 
لني  د انب م فرت السلطات الصحية ببالد ٕاىل  ث اس ٔزمة، ح ا

ية والعسكرية و  ٔم رك ٓخرن اكٕالدارة الرتابية واملصاحل ا الوقاية املدنية وا
ٔمة من  الم وممثيل ا ال إال دة ور لساملليك والقوات املسا النيايب  ا

لتعامل مع الوضع  ٓخره لك طاقاهتا وٕاماكنياهتا  متع املدين وٕاىل  ظامت ا وم
رب امحل الوطنية  متنيع الساكنة ضده،  يئ الطارئ ومواص التعبئة  الو

ح   .لتلق
اسبة ا شكراتنا وتنوهينا للك هؤالءويه م دد  اصة مهنم  ،ليوم لن و
ة ال وساء الص هودات اجلبارة والوقوف البطويل يف الصفوف  ،ر ىل ا

ىل الصمود  اليا جشاعهتم وقدرهتم  ء، كام حنيي  ىل الو لحرب  ة  ٔمام ا
دي   .والت

س،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ح نتابع بفخ لتلق ٔجواء إالجيابية اليت تتواصل فهيا امحل الوطنية  بري ا ر 
د"ضد فريوس  ٔمجع،  "19-وف ايل نوه به العامل  راب اململكة بتدبري م اكفة 

ة،  ة سام ايق لبالد وبتوجهيات ملك س ٔداء اجليد والتحرك  ة ا ن
لقاح الرضورية ات ا ٔمني جر لمواطنات واملو  ،لت وحتصينا  ،اطننيحامية 
هنيار   .لنظام الصحي من خطر 

سيابية  ىل ٕاجناح ا يئ لبالد  لمنحىن الو سيب  وقد جشع التحسن ال
قه اليوم  ل حتق سارع يف س ي مازلنا  بري، فالرهان ا شلك  ح  مح التلق
شود من  ق املستوى امل سمح بتحق ح  لتلق سبة تغطية الساكنة  هو بلوغ 

لحياة العاديةالتحصني  اف التدرجيي    .امجلاعي لالست
لغ التحسن  رتياح  ل  س ئية احلالية اليوم،  فف خيص الوضعية الو
، وهو ما سامه يف انتقال  ئية ببالد ه لك املؤرشات الو ي عرف ري ا الك

شار العدوى ٔخرض من ان   .املغرب ٕاىل املستوى ا
االت إالجيابية املس ومت ويف هذا إالطار تواصل العد التناز ل يل 

رية، ٕاذ اخنفضت مبا يقارب 24ا ٕاصابة يف  138سجيل  ٔ ة ا  سا
ذ  ،ىل املستوى الوطين% 27قص  سجيل م ابة  سبة ٕا ٔقل   5ويه 

سبة لٕالماتة تبلغ  10ٔشهر، وجسلت املنظومة الصحية  ل ات، و وف
دد احلاالت  ، كام%2ب يصل املعدل العاملي ٕاىل  ،1.6% اخنفض 

شيطة مبا يقارب  سبة الشفاء املس ارتفاعها % 28.5ال ب واصلت 
هزت  ٔرسة إالنعاش والعناية املركزة ٕاىل %98و سبة ملء  ، واخنفضت 

ٔسبوع احلادي % 5.2 ه يف ا من القدرة الرسرية، وهو اخنفاض مت معاي
ىل التوايل   .عرش 

نتقا ٔخرض ال يعين هناية هذا التحسن املالحظ و ل ٕاىل املستوى ا
لتدابري الوقائية  لزتام  ىل اليقظة و لينا إالبقاء  ة، مما يفرض  املو

ٔنفسنا وجممتعنا لقاء لتحصني  ة ٕاىل تلقي ا رتازية، ومهنا املسار   .و

ٔسايس  ح، وهو املوضوع احملوري وا لتلق ٔما ف خيص امحل الوطنية 
ت كرا  اليوم، فقد متك ة من احلصول م اق س ة  لمقاربة امللك بالد وفاء 

رام  فة وٕا ات الرضورية بعد اتصاالت مك لقا ٔوىل من ا ىل إالمدادات ا
عتبارها  ٔمراك،  ٔور و يا و ٓس لك من  تربات املصنعة لها  ات مع ا اتفاق

ٔمونة وفعا ات م ٔجري ،لقا فة اليت  ارب الرسرية املك ر الت لهيا، ٕا ت 
متنيع التابع  شاري إالسرتاتيجي املعين  س وبعد تطمينات فريق اخلرباء 

ة لص   .لمنظمة العاملية 
بري العديد من إالسهامات  ، قدمت بالد بفخر  ىل لك ذ الوة  و

ات ضد فريوس  لقا يد فعالية ا ٔ ولية لت د"يف اجلهود ا من  "19- وف
ارب ال  مي الل مشاركهتا يف الت رسرية الناحجة ويف البحوث العلمية لتق
ٔمونية فعاليته ات وم لقا   .وكذا امحلاية اليت يوفرها ،جودة ا

ح الوطنية ضد الفريوس، قامت بالد بتعزز  ذ انطالق مح التلق وم
رو  ة لفريوس  ة اجلينوم لمراق ازا  وائية، كام وضعت  ليقظة ا ا  نظا

الل ائتالف د من  سلسل  املست ل ة  صة وظيف تربات ذات م من ا
د ورو املست   .الفريويس لفريوس 

ٔيضا كن بالد  ة املرتبطة  ومل  ر الض شغاالت العاملية ٕا ٔى عن  مبن
اك، وال عن  ٔسرتازي لقاح  ن من ا د لمستف ة  ان ٔعراض  بظهور 

لفريو حورة  رها ظهور طفرات م ٔ اوف اليت  رات وال ا ذ ث الت س، ح
لنت يف بالغ لها بتارخي  ٔ ة مسؤوليهتا اكم و  17حتملت وزارة الص

وائية 2021مارس  ليقظة ا شارية  س لجنة الوطنية  ع ا ، وبعد اج
ٔن  ح الوطنية، مؤكدة  اك يف محالت التلق ٔسرتازي دام لقاح  مبواص است

ارشة  س هناك ص م ٔن ل لقاح تفوق خماطره و دد من فوائد هذا ا بني 
ي  ٔمر ا ور، وهو ا لقاح املذ ة املرصح هبا واستعامل ا ٔعراض اجلان ا

ة لص ٔيضا املنظمة العاملية  ٔكدته كذ  ، كام  ٔور يده الحقا ب ٔ مت ت   .س
ٕالضافة ٕاىل هذه اجلهود ٔخرى  ،و ة مبجهودات  قامت السلطات العموم

ٔصدرت  ار الزائفة، ف ٔخ ات التوضيحية لتحصني ضد الشائعات وا البال
شار  ع ان هيا وم ء وضامن الوصول ٕا لو لتصحيح هذه املعلومات املتعلقة 

ٔفراد رتباك بني ا ٔو  ٔو القلق    .اخلوف 
رجمة  ،ويف هذا إالطار عية ٕاىل  ج ة وامحلاية  معدت وزارة الص

ة الرمسية لوزارة ا لصف ىل املبارش  لية  ة تنظمي لقاءات تواصلية وتفا لص
لجنة العلمية ل ٔعضاء ا لكيف عضو من  مت  ث س سبوك، ح د"ـلفا - وف

ات  "19 ساؤالت املواطنات واملواطنني وتقدمي توضي ىل مجيع  ابة  ٕال
لقاح املضاد ل د"ـحول ا   ."19- وف

س،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ال امل دمحم السادس، نرصه ٔكد  هللا، يف خطابه السايم  لقد 
تاح الربملان بتارخي  و بواجهبا يف 2021ٔكتور  8مبناسبة اف ، لقد قامت ا
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ف  لتخف ات الرضورية  ي لكفها املاليري ولك احلاج اين ا لقاح ا توفري ا
ٔرشف  لقرص املليك بفاس  ، و ىل املواطنني من صعوبة هذه املر

ر  28س اللته، حفظه هللا، يوم امخل ىل ٕاطالق امحل  2021ينا
ح ضد فريوس  لتلق د"الوطنية  ة "19- وف اللته اجلر ث تلقى  ، ح

ء، ليعطي بذ ٕاشارة قوية قدمت  لقاح املضاد لهذا الو ٔوىل من ا ا
ٔزيد من  ساؤالت  ىل  منوذج واملثال واجلواب  مليون مغربية ومغريب  36ا

ٔطيافهم   .لك 
ٔزال ورمز هذا احلدث لسال ، كام  اطر احملمت مة العملية من لك ا

ة ومن  نيي الص التوجس والشكوك يف نفوس املغاربة وعزز ثقهتم يف 
رمهتا ح    .الهلم يف املنظومة الصحية ويف معلية التلق

ة، عززت السلطات الصحية ة السام لتوجهيات امللك من  وتفعيال 
لقاح املن  لتطعمي  الف املراكز  افة فوق الرتاب الوطين اهزية  ك رشة 

ذ شهر غشت املايض من  ح م لتلق دجمة  داث مراكز رمقية كذ وم ٕ
ح الوطنية ضد  رسيع من وترية معلية التلق ل ال د"ٔ وتعزز  "19- وف

ٔكرث ذاكء وابتاكر فردة  ق سيادة حصية م   .طموح املغرب يف حتق
ء  دود يوم الثال لنا و امحلد ختطي ٔكتور اجلاري جس  26وٕاىل 

ة رمق  ح احلق لتلق الل محالت  47العداد الوطين  مليون اليت مت استعاملها 
ٔزيد من  ن  د لمستف ح الواسعة، وبلغ العدد إالجاميل   24.233.000التلق

د زيد عن  ةمستف ٔي ما  د  لساكن، مهنا % 64ومستف من العدد إالجاميل 
ح الاك 22.097.957 د من التلق سبة تفوق مستف ٔي جبرعتني ب مل 

لساكن، وكذ استفاد % 57.6 خشص  1.434.692من العدد إالجاميل 
ٔقل من  ة الثالثة املعززة، هذا وال يفصلنا ٕاال  ىل  5من اجلر ماليني ملقح 

ح  رسيع معلية التلق ىل  شودة، فلك الرهان اليوم  ة امجلاعية امل بلوغ املنا
سبة  ٔسابيع القلي املق من الساكنة% 80قصد بلوغ    .يف ا

سائلنا اليوم مجيعا ويدفعنا ٕاىل مزيد من تعبئة اجلهود لرفع  هذا  ٔمرا  ٕان 
ة وسالمة معلية  سوب الثقة يف نفوس املواطنات واملواطنني يف جنا م
ات  ىل إالرساع بتلقي اجلر ، وحهثم  اليا ببالد التطعمي املتواص 

لحامية من خطر الو  ٔن بالد قد جنحت الرضورية  اصة و ٔو إالصابة،  فاة 
ات  لقا كون سباقة ٕاىل توفري ا ٔن  ل مليك سايم يف  و امحلد بتد
ٔت   ة، وهي ان ومكيات اكف لمواطنات واملواطنني  الرضورية 
داد البىن  رب ٕا ري مسبوقة  اللته مح وطنية  بتوجهيات سديدة من 

رشية التحتية املناسبة والوسائل  ت ال املادية الالزمة وإالماك
ة الضخمة ك س لو   .وا

وهبدف تعزز لك هذا التطور إالجيايب، قررت السلطات  ،
س  ح ابتداء من يوم امخل د مقاربة جواز التلق ة ببالد اع  21العموم

ح حلاملها التنقل بني املناطق  وثيقة رمسية حرصية ت ٔكتور املنرصم 
ٔقالمي  ٔو السفر ٕاىل اخلارج وا ة  ٔو العموم رب وسائل النقل اخلاصة  تلفة  ا

ن والفضاءات العامة وٕالغاء لك تصارحي التنقل السابق  ٔما ٔو الولوج ٕاىل ا

  .الصادرة عن السلطات احمللية

س،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ء لو ابة  ست ود  نا دول  ،يف ٕاطار  د هذه سبق كثري ٕاىل اع
ح ٔو جواز التلق رتياد  ،املقاربة، مقاربة اجلواز الصحي  فراد  ٔ لسامح ل

رتازية املعهودة، وطي هذه املدة اكن  الفضاءات العامة وفق التدابري 
د هذا اجلواز من  ل شهور خبصوص اع النقاش العمويم قامئا وطنيا ق

ة  لنت السلطات العموم ٔ ث  ذ مطلع شهر دمه، ح ة م اق س مبنطق 
لقاح  لمتلقي جرعتني من ا سمح  حي  داث جواز تلق يونيو املايض است

د"املضاد لفريوس  ل البالد والسفر ٕاىل  "19-وف ود دا لتنقل دون ق
ح ٕاىل إالرساع  د التلق ن فوتوا مو اص ا ٔش هنا  ٔهابت ح اخلارج، و

ح  ٔنفسهم وحتميل جواز تلق ح  اهزا  اعتبارا من بتلق ي اكن  هم، ا
ٔي 2021يونيو  7االثنني  ٓنذاك  5،  ر بالغ احلكومة  ل اليوم، وذ ٔشهر ق

ة ومعرتف هبا من طرف  ٓم شلك وثيقة رمسية  لقا  ٔن هذا اجلواز ا
لتجول  ة  ىل وثيقة ٕاضاف ة ٕاىل التوفر  سمح حلاملها دون احلا السلطات 

ٔحناء الرتاب ال ود والتنقل بعد رب مجيع  ليال وكذا السفر  11وطين دون ق
ىل نطاق واسع  ة مت تداولها  الم الل وص ٕا يد من  ٔ ٕاىل اخلارج، ومت الت
لحياة الطبيعية ومتكن صاحهبا  مة ومطلوبة  د  ٔن هذه الوثيقة ستكون  ب
ارية  ئية واملراكز الت ات الس من ولوج املقايه واملطامع واملسارح والقا

ةال ادق وحىت وسائل النقل العموم   .كربى والف
احئة  ٔساسية اليوم يف سياق خطورة  د"ٕان املعاد ا  "19-وف

ق بني رضورات حامية  ٔمهية التوف متثل يف  لحق يف احلياة  وهتديدها 
ة  هتاك احلق يف الص ٔساسا جتنب ا ت هذه احلقوق، و ة العامة وضام الص

ٔن يؤدي ح إ  ٔنه  ي من ش ٔخرىا يق احلقوق ا هتاك    .ىل ا
ٔعقب ٕاقرار جواز  ي  ي القانوين ا خول يف اجلدل الفقه ودون ا
ٔن قرار السلطات  لتنقل والولوج واجلوالن، مع العمل  وثيقة  ح  التلق
االت الطوارئ  حها تطبيق  ضيات اليت ي د ٕاىل املق س ة اكن  العموم

ٔن املرسوم بقانون  لو بتارخي  3ويف املادة  2.20.292الصحية، ذ   23د
اصة حبا الطوارئ الصحية وٕاجراءات  2020مارس  ٔحاكم  سن  يتعلق 

رشيعية والتنظميية اجلاري هبا  ٔحاكم ال ىل الرمغ من مجيع ا الن عهنا، و إال
، وذ مبوجب  ضهيا هذه احلا العمل الختاذ مجيع التدابري الالزمة اليت تق

ل مراسمي ومقررات تنظميي ٔ ات من  اشري وبال ٔو بواسطة م ة وٕادارية 
لمرض، وتعبئة  ئية  لحيلو دون تفامق احلا الو ل  ل الفوري والعا التد
اص وضامن سالمهتم، س وقد  ٔش اة ا ة محلاية ح مجيع الوسائل املتا
ة يف وقت سابق من العام املايض وحتديدا  لص لنت املنظمة العاملية  ٔ

ويل  2020ر ينا 30بتارخي  ىل النطاق ا ة العامة  ا طوارئ الص
ٔكرث  ا و ب اجلاحئة، ودعت احلكومة تبعا  ٕاىل اختاذ خطوات  س
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شار وشدته ت املقلقة لالن لمستو لتعامل مع اجلاحئة، نظرا    .رصامة 
ة كذ  ىل ضوء مقاصد الرشيعة إالسالم وحىت دون قراءة املوضوع 

ٔمانة، وجعلت اليت تدعو ٕاىل احل عتبارها  ىل النفس،  الناس  ٕانقاذفاظ 
لتداوي  احق ا و دو ل  ٔسقام ق ٔمراض وا لوقاية من ا للك فرد، وذ 

د اجلوهرية  ىش مع القوا ي ي ٔكدت بذ البعد املصلحي ا ا، و دو بعد 
ٔهون  يار  ٔسباب وٕازا الرضر واخ ذ  ٔ ىل ا لرشيعة اليت حتث 

ة اخلاصة الرضر ىل املصل ة العامة  ٔخف الرشن وتقدمي املصل ٔو  ن 
ىل نفسه   .وٕاقرار مسؤولية الفرد 

ٕالضافة  يإ و ن القانوين والفقه ن البعد ددا من  ،ىل هذ نورد 
سعف يف فهم دواعي هذا اخليار احلكويم ومهنا   5عتبارات اليت 

  :دواعي
ئي - ٔى عن انتاكسة و س مبن ٔخرى، خصوصا ٔوال، ٕان املغرب ل ة 

ان ء بعديد من الب ي عرفه الو هتديد اخلطري ا  التطور امللفت وا
الت اجلوية  يف ث اضطرت بالد ٕاىل تعليق الر رية، ح ٔ ٓونة ا ا

ىل  متكن من احلصول  ان العامل مل  ٔن العديد من ب معها، كام 
ىل اخت شدد  ول اليت  ىل غرار ا لقاح،  و اهتا من ا اذ اج

يئ هبا، فاملواطنات  ار الو نف ياطات ملنع و ح مزيد من 
ة رهن  ح املوضو صات التلق ىل م ال  واملواطنون مدعوون ٕاىل إالق
ليل وحتميل  ٔخرة من ا ات م ٔسبوع وٕاىل سا م ا ٔ ٕاشارة طي 
دم  ، ال حميد عنه اليوم يف ظل  ار ح كذ هو خ جواز التلق

  ريوس؛وجود دواء لعالج الف
ئية فال  - حمكة يف الوضعية الو نيا، بعدما ظلت بالد وحىت اليوم م

رب اختاذ  هودات املبذو  مثني ا اص لنا يف فرتة ما من التوقف و م
امسة لتحصني هذه اجلهود والتضحيات امجلاعية اليت بذلت  خطوة 
سبات اليت حتققت فاكن إالجراء  ء وصون لك املك واء الو الح

واز بدل ا ح قرارا رصينا وم د وثيقة جواز التلق اعي ٕاىل اع
اطر، واليت قد تؤدي بنا  ري حمسوبة ا ازفة  ٕاىل  -ال قدر هللا  -ا

الق وارهتان  ديد وإال ود من  شديد الق التقهقر والعودة ٕاىل 
يا  ٓس ول ب دد من ا لمجهول كام حصل مؤخرا يف  املنظومة الصحية 

ٔورو   ؛و
ريم كذ ل  - ح يف هذه الفرتة من السنة  د جواز التلق ثا، ٕان اع

ٔنفسهم بعد  ني عن إالرساع بتطعمي  ري امللق اص  ٔش ٕاىل حتفزي ا
رية وامحلاية من البؤر  ٔ ٓونة ا ي شاب امحل يف ا معاينة البطء ا
ستعداد لفصل  ديد و داث من  ٔ ىل ا ئية اليت قد تطفو  الو

ي  ات الفريوسية اجلديدة، ويف الشتاء، ا لمو ٔكرب  شارا  يعرف ان
روم توسيع محالت  ديدة  د ٕاسرتاتيجية  هذا إالطار تقرر اع
ني  ري النظام ٔخرى يف طليعهتا املهاجرن  ات  شمل ف ح، ل التلق

ٔكرث من  ٔطفال البالغني  ري املمتدرسني  12وا ىل عهنم و سنة املت
ٔش ات اخلاصة وا يا ح ٔسباب طبيةوذوي  ني  ري امللق  ؛اص 

ىل العكس من  - يدا، بل  ح مل يعمتد ليكون تق رابعا، ٕان جواز التلق
، فهذه الوثيقة الرمسية ستلعب دورا حمور يف السامح  ذ
اة شبه طبيعية، ٕاذ من  اف ح ست حهم  ن مت تلق اص ا ٔش ل

ىل جممتع امللق ف إالجراءات  يض ختف رتاز يق ن املنطق  ني ا
لجنة  ٔكدت ا ، وقد  شلكون الغالبية العظمى لبالد ٔصبحوا اليوم 

ة حامية املعطيات ذات الط شار االوطنية ملراق ٔن ان بع الشخيص 
ة الولوج ٔداة ملراق دام اجلواز الصحي  يد  ،است ال هيدف ٕاىل تق

ٔن تقوم  شجيع حركة مسؤو ميكن  حركة املواطنني، وٕامنا ٕاىل 
شاط بتعزز ا ٔساسية ٕالنعاش ال ة والرشوط ا ة العموم لص

بة تنقل املواطنات واملواطنني  ىل نطاق واسع وموا صادي  ق
ويل ىل الصعيد الوطين وا   ؛واملقميني يف املغرب 

ات  - سهم يف حتفزي الف ٔن  ح ال ميكن ٕاال  امسا، العمل جبواز التلق
افة يف امحل ا ك خنراط  ىل  ة  ٔنه ري امللق ح،  لتلق لوطنية 

ة ضد  ي يؤمن هلم امحلاية الاكف اليا ا د اليوم املتوفر  ار الوح خ
ٔشاكل خطرية من فريوس  ت ب د"إالصا ٔوىل "19-وف ات ا ، فاجلر

ٔولية لتحصني املواطنات واملواطنني  لقاح يه مر  والثانية من ا
ة الثالثة املعززة يف غضون  ٔما اجلر ٔشهر بعد  6ضد الفريوس، 

ي  ت امحلاية، فه ىل مستو ٔ ىل  لحفاظ  ة الثانية مت ٕاقرارها  اجلر
تنا مع اكبوس اجلاحئة الرهيب  ي معا هن ٔمل اليت س ات ا جر

ٔقرب وقت ممكن، ٕان شاء هللا اف احلياة العادية يف  ست   .وسمح 

، فقد مت تلقي  د  2.228.450ووفق املعطيات املس مستف
دة ٕاضاف  ذ دخول إالجراء احلكويم اجلديد ومستف اهتم الرضورية م ا حلق

عية اكفة  ج ة وامحلاية  شكر وزارة الص زي التطبيق، وهبذه املناسبة 
ىل  ن جتاوبوا رسيعا مع القرار احلكويم القامئ  املواطنات واملواطنني ا

ه ك ٔبناهئم، ونو ٔنفسهم و ح  ح، وسارعوا ٕاىل تلق ذ مقاربة جواز التلق
لنوا  ٔ ن  ىل تفعيل هذا إالجراء الهام، وا الصا للك الساهرن  شكرا 
ح،  سيابية معلية التلق ٔهب القصوى هبدف ضامن حسن تنظمي وا ا الت

ٔو يف حميطها ح  ل مراكز التلق   .سواء دا
ازت رشف  ، اليت  ٔطقمها العام اليا جمهودات لك  مثن الوزارة  كام 

ىل إالشادة والتنويه امل ة، وتؤكد  ليك يف العديد من اخلطب املولوية السام
ة  لص ٔهيل املنظومة الوطنية  ري لت ماكنة حمورية يف الورش املليك الك

ة ولوج رشية والتك   .وتعزز حاكمهتا ورفع قدراهتا املالية وال
ادة السيد  ة بق هودات احلكوم ٔن ننوه  سعنا ٕاال  ري، ال  ٔ ويف ا

س احلكومة  ة رئ ة ٕاىل تفعيل اخلطة الشام ٕالصالح قطاع الص الرام
رمس الوالية  مج احلكويم املزمع تطبيقه،  ٔسايس من حماور الرب مكحور 



شارن    2021 ٔكتوردورة  –مداوالت جملس املس

9 

ٔول 26  )2021 نونرب 02( 1443 ربيع ا

ة احلالية عي  ،احلكوم ج لتحول  ٔساسيا  ال  عتبارها مد وكذا 
ي ميثل نق نوعية وركزية د ، ا ا التمنوي اجلديد ببالد منوذج امعة 

صادي  ٔسس منو اق ة ٕاىل تقوية  ة املتبرصة، الرام ق من الرؤية امللك واملن
عي مجليع الرشاحئ  ج سك  رشية ويعزز ال سهتدف التمنية ال مستدام، 

متعية ببالد   .ا
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
ر احملرتمشكرا السي   .د الوز

ه  يل اعمتد ب ا ر يف ٕاطار الرتت ىل رد السيد الوز ب  لتعق ٓن  منر ا
، يف ٕاطار بطبيعة احلال ما تبقى من الوقت للك فريق ٔسئ   .يف ا
ٔحرار ٔعطي اللكمة لفريق التجمع الوطين ل   .ويف هذا إالطار 

شار احملرتم   .تفضل السيد املس

شار السيد كامل    :كيت مٓ املس
ر احملرتم،   السيد الوز

ٔولوية  ٔن  يد  ٔ مك، وا فقون مج وتفصيال مع مضمون جوا حنن م
ٔساسا يف  مكن  الل هذه إالسرتاتيجية الناحجة، و امحلد،  بالد من 
ملغرب وحتصيهنم  انب املقميني  ٔ تطعمي املواطنات واملواطنني املغاربة وكذا ا

تمن التداعيات الصحية لهذه اجلاحئ ىل اكفة املستو   .ة 
لرمغ  ٔمهيهتا،  ني ب ٔحسن الظروف، مما جعلنا مجيعا وا فالعملية متر يف 
سها  ات معروفة ب لهيا واستغاللها سياسيا،  من بعض املشوشني 
ٔكرث من مرة عن مواقفها الرافضة  ربت  و ومؤسساهتا، و ود ا للك 

و وحتاول دامئا  هتا ا حتويل النقاش العمويم ٕاىل الشارع، لعدة مشاريع تب
ستورية بدال من الشارع،  ل مؤسساتنا ا ٔن يناقش دا ه  املفروض ف

رة املغالطات ٕ ٔيضا الستفزاز  ،و ستغلها هاته اجلهات  ويه سياسة 
ارج املزايدات  ٔن يبقى  ٔن الصحي جيب  ٔن الش و وابزتازها واحلال  ا

ىل امل  لحفاظ  ٔن، ام اكنت املربرات  سبات اليت حتققت يف هذا الش ك
لمواطنات  ٔساسية  ات تبقى سلواك حضار ومن احلقوق ا ا ح ٕان 
ال  ٔي  ٔفاكرمه ومواقفهم، واليت ال ميكن مصادرهتا ب لتعبري عن  واملواطنني 

ساؤل ل ٔحوال، لكن املثري  ات رفعت شعارات  :من ا ا ح ملاذا هاته 
ارج سياق املرال متت بص ملوضوع التلق   ؟ح و

ر احملرتم،   السيد الوز
ة  ات وطبيعهتا، خصوصا احلق لقا برية حول ا ٔثريت زوبعة  لقد 
ىل  الل مرورمك  ن من  ٔعطيمت مشكور الثالثة، جفميع املعطيات اليت 
وات ومن خمتلف املؤسسات ولك ما تضمنته امحل التواصلية  خمتلف الق

الماليت تقومون هبا يف خمتلق وس ة والتلفزة، واليت  ،ائل إال اصة إالذا
اع هاته  ستطع ٕاق ٔن لك هاته اجلهود مل  ث  ات، ح لقا تربز سالمة لك ا
ٔن  ول  ري املق لتايل فٕانه من  ح، و ة القلي من اخلضوع لعلمية التلق الف

ٔن  اصة و ارج العملية،  مليون مغربية ومغريب تلقحوا وهو ما  24تبقى 
افزا  ق شلك  سبة ملن مل يتلقحوا ويعزز من حضور بالد يف حتق ل

و حامية املواطنات واملواطنني  صادي،  مفن مسؤولية ا ٕاقالع اق
ىل اكفة  ٔرضار النامجة عهنا  وحتصيهنم، ويف ذ حتصني لب من ا

ٔن يتحمل مسؤوليته يف هذا إالطار ىل امجليع  ت و   .املستو
  .وشكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

رتاممك الوقت ىل ا   .شكرا 
ٔصا واملعارصة   .اللكمة لفريق ا

س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد املرابط امخلار   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

ران احملرتمان،   السيدان الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ر احملرتم ا كام تعلمون، السيد الوز اال ومنوذ ٔصبح م ، املغرب اليوم 
ورو ٔزمة النامجة عن فريوس  بفضل حمكة وتبرص  ،حيتدى به يف تدبري ا

صاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا وبفضل لك إالجراءات 
ذ بداية  ء م ر يف التصدي حبزم لهذا الو ٔ لغ ا ة اليت اكن لها  اق س

رسيع وترية معلية  تفشيه، وهو ما جعل بالد بتة حنو  سري خبطوات 
ة امجلاعية والتعايف من لك التداعيات  ٔفق بلوغ املنا ح، يف  التلق

ٔزمة لفهتا ا عية اليت  ج صادية و   .ق
ل الوزارة هودات املبذو من ق ا للك ا مثي بقدر ما حنيي  ،ٕاننا وبقدر 

لمواطنني يف  ح، وندعو هبذه خنراط الواعي واملسؤول  محالت التلق
سمترار  ح و ٔمهية التلق س ب يف محالت التوعية والتحس ك املناسبة ٕاىل 
عي، واليت  ج رب وسائل التواصل  رتازية  ياطات  الح ذ  ٔ يف ا
لمجهودات املبذو  س  لق جو من انعدام الثقة والتب سامه يف  س

ٔمهية معلية التل  دوى و ك يف  شك حوال   .ق
ات  ح مبختلف  ر احملرتم، ٕاىل تعزز مراكز التلق ندعومك، السيد الوز
شلك  سامه  ل يف بعض املراكز، وهو ما  كتظاظ املس اململكة لتفادي 

لقاح ات ا ذ جر ٔ ىل  افة  ك اهلم  دم ٕاق ردد املواطنني و   .بري يف 
ٔمن والسالمة يف  ،يف هذا الصدد الني سامهت الواك املغربية ل ا

ء  ٔة تنظميية، يف التصدي لو هي النووي وإالشعاعي، انطالقا من موقعها 
د" ص  "19-وف ىل الرتاخ لحصول  سيط املساطر إالدارية  عن طريق ت

شخيص  دم يف  ست لصدر اليت  ات الضوئية  ٔشعة اكملسا ملعدات ا
د"تلف الرئة النامج عن  ب ، وكذ حتديد التدابري اليت جي"19-وف

ملرىض ىل املرض والتكفل  لسيطرة    .اختاذها 
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ستعامل  اطر املرتبطة  ل ضامن حامية العمل واملرىض من ا ٔ ومن 
ر احملرتم، بطلب  ه ٕاليمك، السيد الوز ٔتو ٔشعة،  هذا النوع من معدات ا
لقانون  ة  ىل مشاريع النصوص التطبيق رسيع وترية املصادقة  ىل  العمل 

ات امل  املرسوم س ال ،142.12 ستعامل إالشعا املؤينة تعلق 
)rayonnements ionisants(  مثن كذ اخنراط ن الطبية،  يف املياد

ات من  نا من تغطية احلاج لقاح، وهو ما سميك رامج ٕانتاج ا بالد يف 
ىل معقه  اح املغرب  ة يف ٕاطار انف ان إالفريق ىل الب اح  نف لقاح و ا

كر  وبإالفريقي و وب-س سبل التعاون ج   .ج
ع س ىل حسن    .وشكرا 

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ستقاليل لفريق  ب    .ٔعطي اللكمة يف ٕاطار التعق
  .كتور زيدوحا ،تفضل

شار السيد دمحم زيدوح   :املس
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

ابة، كام  ىل إال ر،  شكرك، السيد الوز دة ٔوال، ك ٔن فريق الو
يل قامت هبا احلكومة يف هاذ  هودات ا ينخرط متاما يف ا والتعادلية 

حجة قة سياسة  يل يه حق ح ا   .إالطار، والس يف سياسة التلق
ا هاذ السؤال كنا  ٔنه كنا ميل طرح ر، ب ولكن امسح يل، السيد الوز

ح  ل التلق يل عند د ري اخلزان ا ة كنتظرو كذ نعرفو  ومدة الصالح
ل  د العدد د ادي نوصلو لوا ٔنه  لو،  غنعرفو حشال عند يف % 80د

د  كون عندها وا ٔسسهتا  كون م لجنة العلمية البد  ٔن ا اخلزان، كام 
لجنة  ٔ كنعتقد حىت ا ٔمر، و يض به ا ت لك ما يق يل تتعطي بيا س ا الرئ

ة،  ىل وزارة الص قة مستق  كون حق ش ميكن تعطي املعلومة العلمية 
  .لمواطن
ٔخرى،  ،اليوم ة  ا ش يش  ري املعلومة ما طال املواطن راه ما طالب 

  .وهذا حق دستوري
ٔمور  د هباذ ا ميكن لها تف لجنة العلمية  ر، ا ولهذا، السيد الوز
يل  ة ا لص ولية  شوفو املنظمة ا ٔن اليوم ميل ت يل تتقوم هبا،  ٔحباث ا وا

د راه تتقول ب ح وا ري تلق د ودار  وف يل عندو مرض  ٔنه راه خصنا ا
ل شور د ٓخر امل ٔو ذيك  ة الثانية  ٔنه ما ميكن يتفادى اجلر  تيعتربو ب

(The Lancet) يل تتقول  نفس اليش ه،  ءا متيش لنفس التو و
ل املواطنني  ش ارتباك دا ٔن ما ختل لجنة العلمية البد جتاوب  كنعتقد ا

يل ه شو هبا وتيقولو رمبا هناك و ا شوفو بعض الترصحيات وتيوليو يع ما ت
  .سياسة ارجتالية

شيدو هباذ  ،ال ا ت د احلكومة، واح هنا سياسة معقو ومقمت بعمل ج

كون  ٔن  لها ولهذا تنطالبو ب ور د لجنة العلمية تقوم  العمل، ولكن البد ا
ٔسسهتا   .م

ر   .وشكرا السيد الوز

س اجل    :لسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لفريق احلريك   .اللكمة 
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد    :مالل سيو املس
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون،   السيدات والسادة املس
ىل الثقة  ،بداية ر،  ٔن هننئمك، السيد الوز نود يف الفريق احلريك 

ادة تع  ٕ ة  عية، املولوية السام ج ة وامحلاية  ىل رٔس قطاع الص مك  ي
ىل لك ما شاب معلية  سجيل حتفظنا  ومكعارضة وطنية ال تفوتنا الفرصة ل
ايس ولك ما رافق ذ من  رة السابقة يف وقت ق رشيح واستقا الوز
يل يه مؤسسة  مة، ا خسرية وفقدان ثقة الشارع يف مؤسسة دستورية 

  .رئاسة احلكومة
مك نود الوقوف عند بعض املعطيات وتفا ر، مع جوا ال، السيد الوز

ات قرتا ة من املالحظات و ٔساسية وسجيل مجمو   :ا
ه ال ٔوال،  ٔن ننوه مبا حقق ا ٕاال  ب املوضوعية اليت متزي مواقف نا من  ميك

ادة احلكمية لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا  ، حتت الق بالد
ٔيده، م قطع و ورو واحلد من تداعياهتا ال ن جناح م احئة  نظري يف مقاومة 

ت ىل خمتلف املستو   ؛اخلطرية 
ة من  ل مجمو س ٔن  نا ٕاال  نيا، وبنفس الواقعية واملوضوعية ال ميك
نتقادات حول التدبري احلكويم لهذا امللف الشائك، ويف  ذات و املؤا

ذ صدارهتا غياب التواصل والشح يف املعل ومة وما رافق ذ من ارتباك م
ل هذه احلكومة ىل تربرها، ويف  ،شك وٕاصدار قرارات مؤرة دون القدرة 

لولوج ٕاىل اخلدمات والفضاءات  ح  ة إالدالء جبواز التلق صدارهتا ٕالزام
ات  رب بال ر، من هاذ املنرب و ه، السيد الوز ٔكدمت ف ة، يف وقت  العموم

يا ح اخ ٔن التلق ة    ريحكوم
ت احلكومة  يق مكو لجنة العلمية و مك ومعمك ا ويف وقت مطلوب م
رتمت  ، ا لمية ومسؤو ىل مقاربة  ع املبين  مك والتواصل املق تربر قرارا
ة القوة  ستقواء حب ٔقلية و لبية وا ٔ لجوء ٕاىل استعامل قاموس ا ا

ة العلمية   ؛العددية يف غياب احل
ر احملرت  ات وممارسة لثا، السيد الوز ل هذه الظرف م، ال ميكن يف م

ىل رسائل  ٓذان  لجوء ٕاىل سياسة مص ا ٔمام وا سياسة الهروب ٕاىل ا
ري املربرة ٕاىل اخلروج ٕاىل الشارع،  مك  متع، اضطرته قرارا م من ا جزء 
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الم حول فساد  اقلها وسائل إال ة الرسائل اليت ت هترب من موا وال ا
دم جنا ات و لقا لبية رمقية، ا ٔ ٔمام حكومة ب اصة وحنن  ة البعض مهنا، 

ٔمل واستعادة الثقة يف املؤسسات   .رفعت شعارات إالنصات وا
اء ة ب لبية احلكوم ٔ اللمك ا   ..لهذا نطالبمك ومن 

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم، شكرا   .شكرا السيد املس

ب شرتايك يف ٕاطار التعق   .منر ٕاىل الفريق 
س احملرتم تفضل   .السيد الرئ

ٔيذي شار السيد يوسف    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

يل بذلته بالد  هود الضخم ا ا ينكر ا د م ٔ ر، ال  ٔوال، السيد الوز
لمواطنني، كذ  ات جما  لقا ل توفري ا ٔ ال امل من  ادة  بق

ن اجل يل عرفهتا بالد ٕا ة ا صادية املصاح ق   .احئةإالجراءات 
يل نعتربه يف  متع وا يل جيري يف ا ر، هذا النقاش ا اليوم، السيد الوز
ه مايش النقاش  ٔساس ف ٔنه ا شرتايك هو نقاش مغلوط،  الفريق 

لقاح لقاح، وشكون ضد ا كون مايش شكون مع ا يل خصو  قي ا   .احلق
ة لقاح ومىش دارو جر نع من املغاربة  قي هو من اق  النقاش احلق
نع بعد، وهذه يه مسؤولية احلكومة،  لثة، ومن مل يق نية ورمبا  ٔوىل و

ٔنه  إالسرتاتيجيةٔنه يف  ٔسف  ل مع اكمل ا س ل احلكومة  التواصلية د
عهم جبدوى  ل املغاربة وتق متعية د ات ا ش توصل للك الف ما استطع

ح ل التلق   .العملية د
ل  ار الزائفة يف ) fake news(اليوم املغاربة حضية د ٔخ ل ا حضية د

ات يف الناس  سبة الوف سمعو عن ارتفاع  عي، ك ج وسائل التواصل 
يل  شل يف ذاا د  ن يش  ٔنه اك ىل  سمعو  ح، ك ل التلق ة د او اجلر

ش اسرتاتيجية  د مات يف هذه املدينة، ما اكي ٔو يش  هذه املدينة 
يل  سبات ا   .حققهتا بالد يف هذا املستوىتواصلية قوية حتصن املك

ٔ هذه،  دية يف هذه املس ٔهنا تنظر لك  ، البد من احلكومة 
ل ها ش خنليو املغاربة حضية د ل  ذٔنه ما ميك ل هذه العملية د اليش، د

ٔساس يل مسهتدفة فهيا بالد    .التضليل املنظمة وا
ال لقاح وما بني إال ق، مايش ما بني جواز اخليار اليوم هو ما بني ا

رافع احلكومة يف هذا  دمه، خص اسرتاتيجية تواصلية قوية و ح من  التلق
  .اجلانب

ة  ا لمك ما مسعناش يش  ر، يف اجلواب د ، السيد الوز البد كذ
يل  الل اجلاحئة وا هلم البطويل  ور د ة وال ا ل الص ىل املهنيني د

شتغل ليل هنار ٔوقات العمل ومرابطني يف  مازال مسمتر، الناس  ارج  و
ل ٕاجناح امحل الوطنية  ٔ املراكز ويف القرى ويف البوادي ويف املدن من 

ة صفة وحتفزيية لهذه الف ة وم ق ح، خص التفاتة حق   .لتلق

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ملغرب لشغالني  حتاد العام    .اللكمة لفريق 
شارتفضل السيد امل    .س

لول حم شار السيد ا   :مد حرمةاملس
شارون احملرتمون،   السادة املس

ذ بداية هذه اجلاحئة تؤكد  ملغرب وم لشغالني  حتاد العام  ٔ نقابة  مل تف
هتا، واليت قادها حبمكة وتبرص  اخنراطها الاكمل يف التعبئة الوطنية ملوا

ا الع  ٔن نقاب لنت دوما دمعها للك ال امل حفظه هللا، كام  ٔ تيدة 
ة محلاية احلق يف احلياة  إالجراءات والتدابري اليت قامت هبا السلطات العموم
لحياة الطبيعية،  صاد الوطين يف انتظار العودة التدرجيية  ق ادة ٕانعاش  وٕا
ه لبعض املالحظات اليت وٕان  ىل التن ٓن ذاته حرصنا  لكن وٕاننا يف ا

ٔن  هود الوطين املبذول، اكنت من الطبيعي  ٔخرى ا نة وا تعرتي بني الف
سمتر  ٔن  ي جيب  ه لها يندرج يف ٕاطار النقاش العمويم ا ٔن التن ٕاال 

ذة يف ٕاطارها ئية والتدابري املت   .حول احلا الو
ح،  لتلق ه امحل الوطنية  ي عرف اح ا لن ار  ، وحبجم اف للك ذ

ٔن التدابري ل  س ٔننا  ذة يف ٕاطارها مؤخرا، خصوصا  ٕاال  ة املت احلكوم
ٔمر  قرت ٕاىل التواصل الاكيف مع الرٔي العام، وهو ا ح اف فرض جواز التلق
ا من الرفض لهذا القرار من بعض املواطنني، واكن ميكن  لق نو ي  ا
لمواطنني  ح  ح ولو م تفاديه لو مت التواصل اجليد حول جواز التلق

رخي دخول هذا واملواطنات وقت معقول  ة اجلواز و ما بني قرار ٕالزام
ذ زي التنف   .القرار 

س،   سيدي الرئ
ٔمهية عن معلية  رتايف مع الرٔي العام ال يقل  ٕان التواصل الفعال و
لجنة العلمية ٕاىل  ٔعضاء ا ر واكفة  لسيد الوز ح نفسها،  هنيب  التلق

يف التواصل مع املواطنني واملواطنات حول مع  ح وحول ما ك لية التلق
ات  ار حول تعرض بعض املواطنني ملضاعفات بعد تلقهيم جر ٔخ روج من 
ات  رك الرٔي العام الوطين معرضا لٕالشا سعنا  ات، ال  لقا ٔنواع ا بعض 
ٔن تضاعف  ىل احلكومة  ان، بل جيب  ٔح ار الزائفة يف بعض ا ٔخ ٔو ل

ال ذة، و ىل ذ هنيب التواصل احلكويم حول القرارات املت وة 
متعية، وذ  اج السلمي للك التعبريات ا ح رتام حق  حلكومة 
ٔقدس احلقوق يف لك الرشائع الساموية واملواثيق  ٔن حرية التعبري حق من 

ولية   .ا

س،   سيدي الرئ
ٔن نثري موضوع تطورات  ملغرب  لشغالني  حتاد العام  ال ميكن لنا يف 
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ئية  لعمل الوضعية الو ٔن جندد إالشادة  ح دون  لتلق وامحل الوطنية 
ٔصنافها، مطالبني الوزارة  ي تبذ الشغي الصحية جبميع  الوطين اجلبار ا
ظومة التحفزي اخلاصة هبا واختاذ مجيع التدابري وإالجراءات اليت  بتطور م

م ا ٔثناء مزاو    .كفل امحلاية اجلسدية هلم 
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

حتاد العام ملقاوالت املغرب   .اللكمة لفريق 
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد دمحم رىض امحليين   :املس
مك ىل جوا ر،    .شكرا، السيد الوز

ئية  ٔن املؤرشات إالجيابية اليت تعرفها الوضعية الو ل  س ٔننا  ري 
صادية اليت مازالت ببالد مل ت  ق ات  ىل بعض القطا شلك الزم  نعكس 

ٔن العديد من  ث  رتازية املعمول هبا، ح ري جراء إالجراءات  تعاين الك
ٔوضا ش اليوم  د إالفالس، مكقاوالت  ااملقاوالت تع اكرثية وصلت 

ة التقليدية ة وإالبداعية والصنا شطة الثقاف ٔ ة، قطاع ا   .املنظومة السياح
ه الفضل ٕاىل  رجع ف ي  ئية، ا ٔمام هذا التحسن يف الوضعية الو و
ٔحضى من الرضوري  ، حفظه هللا،  ة لصاحب اجلال اق س السياسة 
ات  ذ قرارات تعيد احلياة ٕاىل هذه القطا ٔن تت ىل اجلهات املسؤو 

ٔزمة ٔثري هذه ا   .املترضرة من ت
متويال ٔن ا ر،  ت املالية اليت قدمهتا احلكومة فهل تعتقدون، السيد الوز

ٔزمة الصحية كمتويل  ني"عند بداية ا ٔوس ريها مازالت تنعش " ضامن  و
ٔزمة؟ 21خزينة هذه املقاوالت بعد حوايل    شهر من ا

ر،   السيد الوز
ىل احلد  ٔو احملدود قادرة  الق الاكمل  ٔن قرارات إال ٕاذا كنمت تعتقدون 

ل  ء، مفن الواجب  شار الو ٔجراهئا من ان يمك التفكري يف هذه املقاوالت و
لمقاوالت   .وتقدمي يد العون يف حتمل التاكليف القارة 

ىل  ش تعول  ٔن اكنت مقاوالت القطاع السيا مبدينة مرا وبعد 
ة العاملية،  لجمعية العامة ملنظمة السيا ورة الرابعة والعرشن  استضافة ا

ش ٕاىل مدريد د من مرا لقطاع السيا  شلك نقل هذا املو خسارة 
لتايل ضياع حرية  عش بوصول الوفود املشاركة، و ي اكن سي ا

مة صادية    .اق

ر احملرتم،   السيد الوز
د تدابري حتفزيية لفائدة  ع اصة تقيض  د ٕاجراءات  ع نطالبمك 
ح،  ىل جواز التلق ن يتوفرون  ح وا ن استفادوا من التلق اص ا ٔش ا

ٔو  سواء من ل الوطن  ر، فرض ادا ري املعقول، السيد الوز ه، مفن  ر

ٔو % 50استغالل  ة  ىل املقاوالت السياح عابية  س من الطاقة 
ة احلادية عرش  القها عند السا ٔجراهئا ملقحون  ةٕا ليال، ٕاذا اكن مجيع 

ٔيضا   .وزبناهئا 

ر احملرتم،   السيد الوز
حتاد العام ملقاوالت املغر  ىل اخنراطنا الاكمل ٕاننا يف  يد  ٔ ب جندد الت

الل دمع وشجيع املقاوالت ٕالجناز هذا  ح، من  لتلق يف امحل الوطنية 
ادة الرشيدة  لوطن، حتت الق ة العليا  العمل املسؤول مبا خيدم املصل

، حفظه هللا بلصاح   .اجلال
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لشغلاللكمة لفريق    .حتاد املغريب 
سة   .تفضيل السيدة الرئ

شارة السيدة    :مال العمرئ املس
ر،   السيد الوز

شار  ىل مستوى ان ، املنطقة اخلرضاء  لنا، وامحلد  ٔننا د و ب رتف ا
ٔنه جتيو  ٔنه  يل من ش يئ ا لمي و مك ما عندمكش مربر  ٔ ء، مبعىن  الو

ش تفرضو إاللز  ح، طلعتو لنا تفرضو به، تتخباو مراه  ل جواز التلق ة د ام
مي بدون ٕاسرتاتيجية تواصلية، بال حىت يش  هبذا اجلواز ببالغ جمرد بالغ ي

ستعدو ش  لمقاوالت  لموظفني وال  لمواطنني وال  يل تعطى ال    .دليل ا
مك ما  ٔ ني  ة، يف  يل مىش يف إاللزام رسع وا يل تنعتربوه م بالغ ا

ة العاملية معرمك ما قلتو إاللزام ظمة الص يارية، وم خ ة، دميا كنتو تتقولو 
س ٕالزايم ياري ول ح اخ   .يق تتقول التلق

ٔخرى ة  ٔنه تيصادر حقوق املواطنني،  ،ا ما فكرتيوش متاما يف 
ٔن املرىض ما ميكن لهومش شوفو ب ٔخرى  ..لفعل ملا ت ٔمراض  يل عندمه  ا
ٔن ما عندهومش جواز  ات  شف لمس ح راه هناك ٕاشاكالت، يوجلو  التلق

ميكن له ح راه هناك ٕاشاكالت، ملا املواطنني ما  متتعو و جواز التلق مش 
ن ٕاشاكل عية، راه اك ج صادية و ق   .حبقوقهم حىت املدنية و

ات  ا ح ٔن العديد من املواطنني خرجوا يف  يل جعل  هاذ اليش ا
تو  يل ما لق لقممن وا هتا    .ع يف بعض املدناحلل ٕاال موا

ر،   السيد الوز
از املوظفني  لمك اح ٔنفسمك يف وزارمك يف إالدارة د ٔنمت ب مك  وصلت 

ات ا ح ٔهنم خيرجو وشارو يف    .ش متنعوهنم من 
ٔثريات  ،كذ مك ما مخمتوش يف الت ٔ لعامل، واش تتعرفو بيل  سبة  ل

ل هذا القرار، الناس ىل م مايش فقط  ، (non seulement)القانونية 
دا  هلم و ٔجر د هلم، متسو يف ا متنعو من الولوج ولكن متسو يف العطل د
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د  ٔن هنا وا ات الشغل ) potentiel(ادي يتطردو، مبعىن  زا ل  د
ادي جيي من  يل  ادي يبقى، ا يل  د السيل ا يل وا اوي القضائية ا وا

يل كنعتربوه مهتور، واش حو  بعد هذا القرار ا مك تف ٔ ٕالماكن  ش  ما اك
يل هذا هو الهدف  ستورية ا نقاش معويم مع املسؤولني ومع املؤسسات ا

لها؟   د
سان  لس الوطين حلقوق إال ٓخره، ) la CNDP1(مؤخرا مسعنا ا ٕاىل 

ا طوارئ،  ،اكن الربملان ا يف  شتغل، الربملان ٔ اح ييه، ولكن الربملان ك
لسيه ٕاال ٕاذا كنتو  ا الطوارئ الصحية ذريعة ومربرا مب غيني تعملو من 

ة ..مترر قرارات ضد   .قرارات ال شعبية وقرارات تعسف

ر،   السيد الوز
ة التزنيل، د بغيتو الش ح ش يش، عحىت من  ب يش يبدا يف

 les cartes(ٔهنم يقلبو لنا ) les simples vigiles(اعطيتو 
nationales ( وشوفو)pass (ٔهلية؟ وذاك ا ليش، واش هادو عندمه ا

ٔنه ال ) la CNDP(وهاد اليش قالتو كذ  ن  ه مز وخصمك ختممو ف
ادي ، يعقل ٔهلها، وٕاال لكيش  ش نعطيو بعض السلطات لغري  ال يعقل 

كونو  ٔننا  ا كنطمحو  يل اح و ا د ا ادي نوليو يف وا ش يش،  يبدا يف
ميق   . راطيةيف دو دميقراطية وسود فهيا ا

ىل هذا القرار ر، الرتاجع  ، السيد الوز يل ميكن يل نقول  ، ا
الء  ركة من  ات  ا ح ش ما نعرضوش بالد ملزيد من  الرتاجع 

شة   ..املع
رشكرا السيد    .الوز

س اجللسة   :السيد رئ
سة   .شكرا السيدة الرئ

عية والتمنية املستدام ج ة العدا  مو ٓن    .ةاللكمة ا
س   .تفضل السيد الرئ

حامين شار السيد املصطفى ا   :املس
ر احملرتم،   السيد الوز

ٔطر الصحية هنود يف هذا املقام التنويه   ودات اجلبارة اليت تبذلها ا
ة  ٔمام ث اكنت ومازالت يف طليعة الصفوف ا ة اجلاحئة، ح والطبية ملوا

ء وقدمت تضحيات جسا الن بدء تفيش الو ذ ٕا ر م يض التقد م تق
هودات  اسب مع قمية ا قرار حتفزيات مادية ومعنوية ت ٕ والعرفان، وذ 

ة، مع  ،املبذو ٔسايس اخلاص مبهنيي الص خراج النظام ا ٕ مث إالرساع 
لنظر ٕاىل املهام  ة  عتبار لهذه الف ادة  كون فرصة ٕال ٔن  ىل  احلرص 

ف ا ق احلساسة اليت تتوالها، ولعل من  ق لقول يف هذا السياق ا
ارية إالدالء جبواز  ج ٕ ي رافق القرار املتعلق  لقلق والشك ا املشوب 

                                                 
1 Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à 

Caractère Personnel 

عية والتمنية  ج ٔننا يف فريق العدا  ة،  ح لولوج الفضاءات العموم التلق
ه مح  ي حقق اح ا ىل الن ٔن هذا القرار شوش  ىل  املستدامة نعتقد 

قا اك لق اح ح و   .ن من املمكن تفاديهالتلق
ه وٕاعامل مقاربة تواصلية  ادة النظر ف ر، ٕاىل ٕا وندعومك، السيد الوز

اعية فعا ار ،ٕاق زة . بدل الفرض وإالج ٔ ا اخنراط لك ا مقاربة قوا
ا  لجنة العلمية اليت يعترب ٕاسها ان املعنية يف تدبري اجلاحئة، ال س ا ل وا

ات يف العملية لحظة  تلفة  هذه ا ات املسهتدفة ا التواصلية وتوعية الف
ام وذ ح  خنراط الواعي واحلر  ،راهنية ولعملية التلق لمواطنني  مبا حيقق 

تلفة وٕاعطاء  قة ومرا ا ق ح وتفاصي ا سات التلق اكفة مال واملتبرص 
ملبادئ  ٔسئ املقلقة واملشوشة، مقاربة مؤطرة  ٔجوبة واحضة حول ا

ستورية اليت تصون الرش  لمبادئ ا رتام الاكمل  عية واملرشوعية و
ىل  لحق يف احلصول  ة  هنم والضام متيزي ب دم ا ٔفراد و ت ا حقوق وحر
دم استغالل تدبري هذه اجلاحئة يف هذه املر  املعلومة، وندعو ٕاىل 

ت لمس هبذه احلقوق واحلر ة مكطية  قة واحلر ق   .ا

ر ا   حملرتم،السيد الوز
ة  وي هام يف موا عي ح ة كقطاع اج ٔمهية الص نت اجلاحئة عن  ٔ

ٔزمات ة ا ىل تدعمي املنظومة الصحية ملوا ٔزمات، واملطلوب العمل    ..ا
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ى الوقت هت س، شكرا ا   .شكرا السيد الرئ

ملغرب لشغل  حتاد الوطين  ة    .منر ٕاىل مجمو
ٔستاذ   .تفضل 

ا السطي شار السيد    :املس
﷽  

س   .شكرا السيد الرئ
ر،   السيد الوز

ٔعطى ح اليت  لتلق انية  محل الوطنية ا  يف البداية البد من التنويه 
هود  ر املايض، كام ننوه  ال امل حفظه هللا يف ينا انطالقهتا 

ٔطر الصحي ايئ ل ٔساسيا ست ر، نظاما  ستحق، السيد الوز ة اليت 
مك، السيد  ظر م ٔهنا ت ات، كام  صفا حمفزا وداجما مجليع الف ادال م ديدا 

ٔمن ر، توفري امحلاية وا   .الوز
لشغل يف  ،ٔيضا حتاد الوطين  ر بتضامن  ٔذ ٔغتمن الفرصة  ٔن  البد 

ن خرجوا يف خمتلف املدن   اعهتم املغرب مع املتظاهرن ا لتعبري عن ق
ي تعرضوا ٕاليه ونطالب  ن العنف ا ح، وند بقضية فرض جواز التلق

اج السلمي حق دستوري ح ٔن  ىل اعتبار  م،  طالق رسا ٕ.  

ر،   السيد الوز
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ة املشالك، اكن  ب مجمو س ح  بطبيعة احلال قضية فرض جواز التلق
ٕالضافة ٕاىل ٕاش لهيا،  اكلية هذا اجلواز وما ممكن نتفاداوها واللك مطلع 

يل  ح ا ىل معلية جناح التلق شوش رمبا شوش حىت  لهيا تلفه من  ر  ذ
دم اعتبار بعض  ح و ن ٕاشاكلية اعتبار جواز التلق ٔعتقد اك مجيعا، لكن 

ٔو حىت  يل متنعوا من الولوج ) PCR2(الشواهد الطبية  اكينني موظفني ا
ا عندمه  هلم وا ت  ااو  )PCR(ملقرات العمل د عندمه شواهد طبية تث

ر، ممكن  منوذج ولكن، السيد الوز رش ا ح، ما نذ لتلق هلم  ٔهلية د دم ا
  .خنربك به
س ما عندمه ،ٔيضا ٔ ح  الصفة الضبطية، هذا  شٕاسناد جواز التلق

عي ما  ج اها حىت يف التواصل  لف ٕاشاكالت رمبا شف لف مشالك و
خوفو،  دث مع بعض املواطنني، اكن ٔيضا ت ممكن نتفاداوها، هناك 

يل تتخرج هاذ  تربات ا ل ا ش ما نوليو رهينة د ر،  السيد الوز
س فقط يف املغرب ولكن يف لك  ح، هاذ الرهينة خنىش مجيعا ل التلق

  .البقاع
ٔو احلكومة بطبيعة احلال  مك  ٔ ىل  متناو  ر،  ، السيد الوز

ات املو  ا ٔوال مع اح اوب  ح تت ح مع ف اطنني وحسب قرار جواز التلق
ر، اكن ممكن تقومو  م رمبا، السيد الوز ٔيضا وهذا  قي،  نقاش جممتعي حق
ر سلبية  ٓ ٔو  يل تعرضت لبعض إالشاكالت  ع احلاالت ا راسة لت د ا بوا
الش ما  ر،  ٔلمك، السيد الوز س راسة  ، هاذيك ا ورو شاكل  ٕ ة  ان

روها درتوهاش؟ اكن ممكن  ٔوىلرمبا تد ة رمبا ا   .يف انطالق اجلر
ٔو ذوي حقوقهم،  ،ٔيضا ح  ن من معلية التلق البد من تعويض املترضر

ل  لهم يف ٕاشاكلية د ح يد لتلق يل تصابو  وملا ال اعتبار إالشاكلية ا
  حوادث الشغل؟ 

ر، وهذا  ٓخر، السيد الوز دم  -ٔعتقد  –ٔيضا موضوع  م هو 
ح ة تلق ٔطفال بني  ٕالزام هلم، لكن  17و 12ا متدرس د ل ا سنة وقضية د

ٔشنو هو  يل ما عندهومش رمق مسار،  ٔطفال ا سبة ل ل إالشاكل 
ن ٕاىل  يل ما عندهومش البطاقة الوطنية رمبا مرشد سبة ا ل ٔيضا  موقعهم؟ 

  .ٓخره
ر ة، السيد الوز ت شاف ا   .متناو ٕا

ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

س اجللسةالسيد ر    :ئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

بات ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز ٓن اللكمة    .وا
لمنصة ر    .تفضلو السيد الوز

عية ج ة وامحلاية  ر الص   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

                                                 
2 Polymerase Chain Reaction 

س،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

د  ٔول بوا ىل ٔ بعد بغيت نبدا يف ا ا كنتلكمو  الرمق، اليوم اح
ٔزيد من  24.254.000 ٔوىل، و ة ا د من اجلر  22.000.000مستف

شلك تقريبا  ة الثانية، ما  د من اجلر ن من  %65مستف د ل املستف د
  .مجموع الساكن إالجاميل يف املغرب

يل يه مسهتدفة  ة ا د الف يتدار لوا لقاح   la population(ا
cible( ة امل ىل  29سهتدفة كتبلغ اليوم ، الف ا كنا  سمة، ٕاذن اح مليون 

ة امجلاعية، ٕاىل بغينا نوصلو  لمنا ش نوصلو  ل املليون  بعد مخسة د
لتا يه 100% ل ا لفريوس د سبة  ل ة امجلاعية  ٔن املنا ، %90، نظرا 
ا  26.5يه ما يناهز تقريبا % 90 لقاح، اح ن من ا د ل املستف مليون د

د راه ا ىل وا ة امحلد  فاملغرب، كهنرضو  لبية الساحقة واملطلقة ملق ٔ
يل مرىض،  لقاح، فهيا الناس ا ازفني عن ا يل هام  يل فهيا الناس ا ٔقلية ا ا
ٔن عندمه موانع طبية، هاذو  ستافدو من إالعفاء،  يل ميكن  فهيا الناس ا

ٔن هلم،  نا هلم احللول د هلم، لق ٔن عندمه عندمه احللول د  كتعرفوها، 
)une attestation d'exemption ( ل ث ) la vaccination(د ح

يل يه ) une contre indication(عندمه  واكينة فالبوابة إاللكرتونية ا
يل كتعطهيم ه د جلينة طبية ا هيم عن طريق وا . اك الترصحيذكتخرج 

ٔوىل كنعطيومه ة ا يل استافدو من اجلر سبة ا ل د الترصحيكذ    . وا
ن إالشاكل  يل ما مستفداش، فني اك ٔقلية ا ىل  التايل اليوم كهنرضو  ف
لقاح وعندو جواز  ٔن لكيش مستافد من ا ؟ مبا  ح هنا سبة جلواز التلق ل
ش ما حيدث  ء  اربو هبا الو يل كن ٔداة ووسي ا يويل هذا  ح، ٕاذن  التلق

نية، جتارية، اق د البؤر  كون لناش وا اصو  التايل  صادية، صناعية، ف
د يف الشارع يعطيين جواز  ىل يش وا  ٔ سلوك حضاري، ما كنفرضش 
د  ل لوا ش، ولكن ٕاال بغا يد شوفو وال ما تدوزشاي ما ميك ح  التلق

ش  والبالصة خصو من دايت ح ويدوز،  لراسو، تلقائيا يوري جواز التلق
ش صاديميكن حيمي هداك املهين وال داك ال ق   .اط 

سبات  ىل هاد املك و  ش نبق ا كنتلكمو اليوم شنو يه املعاد  اح
لهيا اليوم، من طبيعة  يل حصلنا  سبات ا ٔن املك ارفني ب ا  اليوم، اح

رتازية ل صاحب ،وا احلال بفضل اكع مجيع التدابري  لتوجهيات د
ليه ادي نقدرو حنافظو  يفاش  ، ولكن هاد اليش  شوفو يف  اجلال ا ك وح

ا مايش يف معزل، املغرب مايش يف معزل  ا، راه اح يدور ب العامل شنو 
يئ كتعرفوه، وتبعنا ها ٔخرى، التطور الو ان ا ا ذىل الب امني واح ي 

د اخلربة، وكنعرفو من بعد ما كتجي  ا وا س ء، واك كنتعاملو مع الو
ال  ٔو الرابعة يف العامل، ف ة الثالثة  ا تايل راه املو د اح واصلنا كذ وا

ة، ولكن ها ىل ذاملو يفاش نبقاو حمافظني  ا،  ة ٕاال قاس يك املو
سدو،  يل والو ك ٔسيوية الناس ا ٔوروبية وا ول ا سبات؟ يف ا املك
ان، ولكن ما  سمي الب الق؟ بال ما  الش إال الق،  ن إال سدو اك ك
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يل  متنيع ا ل ا سبة د د ال قو وصلوش وا مة، مايش راه كنعسو ونف د 
م، جلنة  د  د العمل  ن وا ش، راه اك كتجي لنا فكرة وكنطبقوها، ما ميك
بعة  كون  اصها  ستقاللية العلمية، مايش والبد  يل يه عندها  لمية ا

) l’autonomie scientifique(لٕالدارة وال يش، عندها استقالل 
ٔ ذها اطهيا لها هللا من هنار ا ٔمور عندو ي  امل فيش  د  ٔي وا ول، 

لها ستقاللية العلمية عو النصاحئ د لو، وكن   .د
ش وزلت  ا ة الثالثة كذ حىت يه ما ىل اجلر ني كنتلكمو  وم
اها،  ا عرف لمية، اح ٔسس  ىل  نية  ة الثالثة اكنت م ة الثالثة، اجلر اجلر

ا املعدل الع لقاح، وشف ل ا ذ بداية د يل تبعنا م اص ا ٔش ل ا مري د
يتقاسو ب د"ـاكنو  ادي "19-وف ح، بدا  ل التلق ، ملا بدينا امحل الوطنية د

يطلع  53ينخفض حىت وصلنا تقريبا  ٔشهر بدا  سنة، من بعد فات ستة 
يل  يل اكنت عندمه الهشاشة وا ٔول، وصلنا الناس ا هنار ا يف بدينا ا

ٔوىل ات ا ٔول دارو اجلر ستفادة  بداو فا يتصابو رمغ  هلم، والو  د
ات هلم من جوج جر   .د

ر، ٔنه كنهبو  اكن هنا ٕاذن لقاح بدات كتند ل ا ل امحلاية د ن د اك
دو، اعمتدتو  ..ص والبد تعززولهذا خ ملغرب بو اص  وهذا مايش قرار 

لقاح قدمة يف ا يل م ول ا ل ا   .زاف د
ة م لص قة املنظمة العاملية  ٔ ما كنصحش، حق ن حقها ما تقول  

ة الثالثة؟  جلر ة ما تنصحيش د  ل الص الش املنظمة العاملية د عرفيت 
ٓخرن مازال ما  ان  ن ب يل اك ٔن عندها املسؤولية العاملية، فالوقت ا
د  ان و ٔ خص ب ش تقول  ٔوىل، ما ميك ة ا وصلهتومش حىت اجلر

ة الثالثة، رو اجلر ٔوىل، لكن الناس  ٓخرن يد ذاوش ا ٔخرن ما ا د  وا
يل تقدمو فعمل امحل الوطنية  ل ا يتقدمو حسب د هلم،  ح د التلق

ٔن الناس حتافظ  يل  ة الثالثة معززة وكت ٔن اجلر لمية، وشافو ب معطيات 
  .لهيم من اخلطورة

ات و ،كذ لقا سبة  ل ل  ٔمر د ىل ا ل ) stock(بغيت نتلكم  د
لقا ش نلقحو مجيع املواطنني املغاربة، ا كفي  ات، امحلد  عند ما 

لقاح فهاد  ادي نبداو نتجو ا ا  لقاح، اح ل ا ادي يف السيادة د واملغرب 
ل نونرب، فهاد الشهر  لقاح،  11الشهر د ل ا لو يف العملية د ادي ند

ل  ش قرب وا) la date d'expiration(وما كتطرح لناش إالشاكلية د
ش ٕاجاملية  ناءات كتكون تدرحيية، ما عند ق ٔن عند ذوك  سايل، 

د  ،وكنحطوه (stock)و ن وا ٔمور واك ن التدرج فا  la traçabilité(اك
informatisée, dématérialisée)(ٔدىن ٕاشاكل بتا ش فهيا    .، ما اكي

ل ٔن التلوث د يقولو ب شوشو،  يل اكنو ك ليمك هاد رشح .. والناس ا
ش تفهموها، وقعت  ل التلوث  يل هو ) un seul vaccin(القضية د ا

زر" ن"فا ن ال تلوث ال والو، اك لقاح ما د  (flacons 3)، ما اك ل ا
يل اكنو  لط تقين، الناس ا يل اكنو، هذا  وجنالوش لكيا والناس ا ذاو اتد

)le flacon ( طو ه وال د (vaccin) (un flacon)ميل كتق وا، كتلقاو ف

د  ه وا شو ف د الاكوشو، داك الاكوشو، ذاك الكوا د  (centre)وا وا
le cercle) ( ن يك ف ) le cercle(يف الوسط واك اصك ت لخراين،  ا

(le cercle) ،الوسطاين(ils ont piqué dans le cercle)   ،فاجلنب
يتقطع الاكوشو،  يك  التايل ميل كت ل و ف ) la seringue(ميل كتد

ها ) (voilàيقول  ) à l'intérieur de liquide(يطيح الاكوشو 
ه  يل عند ف ل ) les particules( ،)les particules(ٔنتوما ا د

التايل ها اها ودر بالغ، ذالاكوشو، ف د البلب ورشح لقت وا ي 
ن مسلس ن تواصل، اك ل التواصل، راه اك ٔ د التايل حىت املس ل ف ل د

د  ن وا يل كتخرج، لك يوم اك ان العلمية ا ل ل ا لجنة من التواصل د ا
سمعو وال ما بغيناش  رشح، لكن واش بغينا  يخرجو ك يل  لمية ا
قوش فذاك  يل كنقولو وال ما كن م ا قو فذاك ال سمعو؟ واش كن

لنا؟  يقول لنا اخلرباء املغاربة د يل  م ا شهدو هلو ال ا ك لزناهة اح م 
سبات  شوفو املك ا ك ذ اجلاحئة واح ٔن م هلم اجلدي،  هلم والعمل د د
اها اليوم، ولكن بغينا  يل حقق سبات ا شككو يف املك ش  اليوم، ما ميك

سبات ىل املك   .حنافظو 
د  طقة خرضاء، ح رجع م ث املغرب  ٔنه ح التايل واش كتوقعو   le)ف

pass vaccinal)، ين طلق لكيش، ٕاي اود  وا وميل توقع اكرثة، وتوقع لنا 
ل  امني د لها عياو، عياو،  برية واملنظومة الصحية الناس د انتاكسة 

ٔطباء يف إالنعاش؟ اليس ال ل ا يرضبو، عرفيت حشال د امني وهام  رة، 
ن عند  ارف مز ل  222و (privé)ـ ف 485زيدوح، راه  ب د طب

اود  222اش ، و (public)إالنعاش يف  شد لينا املغرب  ادي  يل  يه ا
ني) les détresses respiratoires( ين ٕاىل طاح اكمل ٔوس ٕاذن  ..ا

ٔحسن  لنا نترصفو فهيا ونوظفوها  يل عند والقدرة د خصنا املعطيات ا
ة، ميل  اق ىل ذاك اليش اكينة اس ٔمان، و ش منشيو لرب ا توظيف، 

، فر  ٔورو ا  شوفو اح ريطانيا، ٕاسبانيا، الربتغال، لكيش طلع ك سا، 
لتا"لزربة، و يل هو "ا لتا ا ل ا ادي يقدر  "AY 4.2"، املتحور د

ٔى ا يف م لمغرب، مايش اح ل  ا فاملغرب ،يد   .اح
ىل ها ،ٕاذن ىل  ذميكن لنا حنافظو  و  ش نبق سبات،  املك

ىل والبد التبا رتازيةإالجراءات  لنا، و ة وكذ د ا ىل الق د، و
ليين نتلكم) Pass(وكذ  ٔنت عندك احلق  ..و ليين نتلكم،  لكميت، 

  ..كوين معارضة

س اجللسة   :السيد رئ
اء سة، ر   .السيدة الرئ

ر، اسرتسل   .تفضل السيد الوز

عية ج ة وامحلاية  ر الص   :السيد وز
د املاك (Pass)ٔن  لو لوا ش يد ٔ عندي وثيقة كتحمي الناس  ن، 

يل  ٔقلية مايش يه ا ث ا ٔقلية، ح ٔكرث من ا لبية اليوم خصين حنمهيا  ٔ ا
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ث ها قلية، ح ٔ لها ا لينا الرٔي د يل بقات ذادي تفرض  ٔقلية ا يك ا
يل  يل عندمه موانع، وفهيا الناس ا ، وفهيا الناس ا اليوم فهيا الرافضني بتا

التايل هللا)hospitalisés(يف  امو ه ن تعامل مع ، ف ن، اك رمح هبا الوا  
ث  ذها شفى ح لمس ل  د يد عنا يش وا يل مريضة، مامعر م ٔقلية ا ا

ٔبدا   ..ما عندوش اجلواز 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر ى الوقت ،السيد الوز هت   .ا

ر   .شكرا السيد الوز
ىل مسامهتمك القمية معنا يف هذه اجللسةو  ر    .شكرا السيد الوز

شارون احملرتمون،الس    يدات والسادة املس
ضيات املادة  لس، توصلت  168طبقا ملق لم يل  ا من النظام ا

ٔسئ الشفهية، تقدم هبا  لسة ا الرئاسة بطلب تناول اللكمة يف هناية 
لشغل، حول موضوع  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا سق مجمو فرض "السيد م

ح ارية التلق ىل احلكو "ٕاج ل  ٔح ل احملدد يف ٕاطار االتفاق ، و ٔ ل ا مة دا
ٔي من طرف  لس من طرفها  ٔبلغ ا املسبق لربجمة تناول اللكمة، وقد 
ٔسئ  لسة ا ٔعامل  دول  ٔن املوضوع املشار ٕاليه مدرج مضن  احلكومة، ب

  .الشفهية
  .شكرا ملسامهتمك

  .ورفعت اجللسة


