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محرأ الجلسة الح دية عشأ بعد امل ئتي2

الت ض خ: الجمعة 16 شعبان 1441ه )10 أبريل 2020م(.

الأئ سة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

التوقيت: عشرون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال.

السنة  من  الربيعية  التشريعية  الدورة  افتتاح  األعم ل:  جدول 
التشريعية الرابعة من الوالية التشريعية العاشرة 2021-2016.

السيد الحبيب امل لكي ضئيس مجلس النواب، ضئيس الجلسة:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

على بركة هللا، خير ما ننفتح به آيات بينات من الذكر الحكيم، 
فليتفضل السيد الفقيه لتالوة آيات من الذكر الحكيم.

السيد املقأئ:

بسم هللا الأحمن الأحيم

َوَوَضْعنـَا َعنَك ِوْزَرَك* الَِّذي أَنَقَض  }أََلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك * 
ظَْهَرَك* َورَفَْعنـَا َلَك ِذْكَرَك* فـَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً * ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر 

ُيْسراً* فـَِإذَا فَرَْغَت فـَانَصْب* وَإَِلى رَبَِّك فـَارَْغْب{.
 صدق هللا العظيم.

السيد الأئيس:

صدق هللا العظيم، أدعوكم اآلن إلى االستماع إلى النشيد الوطني:

منبت األحأاض مشأق األنواض

منتدى السؤدد وحم ه

دمت منتداه وحم ه

عشت في األوط 2 للعلى عنوا2

م4ء ك4 جن 2 ذكأ ك4 لس 2

ب لأوح ب لجسد هب فت ك

لبى نداك

في فمي وفي دمي

هواك ث ض نوض ون ض

إخوتي هي  للعلى سعي 

نشهد الدني  ر2 هن  نحي 

ب لشع ض

هللا الوطن امللك

السيد الأئيس:

أدعوكم اآلن زميالتي زمالئي األعزاء إلى قراءة الفاتحة، ترحما على 
أرواح املواطنات واملواطنين الذين انتقلوا إلى عفو هللا جراء هذا الوباء 

الفتاك.

ِحيِم ْحَمِن الأَّ ِه الأَّ
َّ
ِبْسِم الل

}اْلَحْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن الرَّْحَمِن الرَِّحيِم َماِلِك َيْوِم الدِّيِن إِيَـّاَك 
َنْعُبُد وَإِيَـّاَك َنْسَتِعيُن اْهِدنـَا الصِّرَاطَ اْلُمْسَتِقيَم ِصرَاطَ الَِّذيَن أَْنَعْمَت 

َعلَْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوَل الضَّالِّيَن{
العزة عما يصفون وسالم على املرسلين  آمين، سبحان ربك رب 

والحمد هلل رب العاملين.

السيد الأئيس:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيدات والس دة النواب،

طبقا ألحكام الفصل 65 من الدستور، وعمال بمقتضيات النظام 
الداخلي ملجلس النواب وال سيما املادتين 14 و17 منه، نفتتح أشغال 
سياق  في  الرابعة،  التشريعية  السنة  من  الثانية  التشريعية  الدورة 
عالمي ووطني غير مسبوق تجثم عليه جائحة كورونا، هذا الوباء الذي 
هو بصدد إحداِث واحٍد من أكبر التحوالِت في التاريخ البشري. وأمام 
هذا الوضع يظل األسا�شي اليوم هو تنظيم مواجهة هذه الجائحة التي 
 وأزماٍت صحيٍة، ربما غير مسبوقة، في عالم أكثر اتصاال 

َ
تتسبب في كوارث

وارتباطا.

ولنا أن نسجل باعتزاز أن بالدنا افي مواجهة هذه الجائحة وتداعياتها، 
والذي  هللا،  حفظه  السادس  محمد  امللك  الجاللة  صاحب  بقيادة 
 املغرب ضد الوباء بسالح اإلرادة القوية في 

َ
يقود مرة أخرى، معركة

االحتواء، وبالعزيمة الجماعية الصلبة في التصدي، وبالتبصر والحكمة 
 شاملة على مختلف الواجهات من 

ً
 وطنية

ً
واالستباق، مما ييسر تعبئة

أجل تجاوز هذه الظروف الصعبة.

وتعتبر اإلجراءات االستباقية التي أمر جاللة امللك باتخاذها، سواء 
فيما يتعلق بإقرار حالة الطوارئ الصحية في البالد درًء لتف�شي الوباء، 
أو توفير املستلزمات الطبية، أو توفير املستلزمات املالية واالقتصادية 
والالزمة  الصحية،  الطوارئ  لحالة  املواِكبة  الضرورية  واالجتماعية 
الحتواء الظروف االقتصادية الخاصة التي يمر منها االقتصاد الوطني، 
اللحظات  في  التاريخية  املسؤولية  ملنطق  تجسيدا  تعتبر  ذلك  كل 

العصيبة.

وفي هذا الظرف الدقيق القا�شي، كانت لرؤية جاللة امللك ولتوجيهاته 
ِط املواجهة التي ستمكن بالدنا، بحول 

َ
ط

ُ
السامية الفضُل في هندسِة خ

هللا، من اجتياز هذه املرحلة بأقل الخسائر، وفي إشاعة بذور التفاؤل 
واألمل في مستقبل أفضل وخاصة في درء اليأس. 
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أمر  والتثمين،  التنويه  تستحق  التي  واكبة 
ُ
امل اإلجراءات  من  وإن 

ملواجهة  خصو�شي  حساب  شكل  في  صندوق  بإحداث  امللك  جاللة 
في هذا الحساب والحماس  جائحة كورونا. ويثبت حجم املساهمات 
الوطني اإلرادي لدعمه من جانب املؤسسات، من جانب األشخاص، 
من جانب الرأسمال الوطني، مرة أخرى، عن املعدن الخالص للشعب 
املغربي، وعن مدى تشبث املغاربة بقيم التضامن والتكافل والتضحية، 

ورهانهم الجماعي، على التجاوز لقساوة الظرف.

وفي واجهة املعركة الطبية ضد الوباء، تتم تعبئة جميع اإلمكانيات 
البشرية والتقنية والتجهيزات األساسية للتصدي للوباء. وفي الصف 
األمامي للمواجهة، بالطبع، توجد األطر الطبية وشبه الطبية، املدنية 
منها والعسكرية، من أطباء وممرضين وموظفي الوقاية املدنية الذين 
يستحقون منا كل الثناء والتقدير على التضحيات الجسام والجهود 
التي يقومون بها درًء للوباء، ومن أجل عالج املصابين. فإلى هؤالء كل 

التحية والتقدير.

وبطبيعة الحال في الصف األمامي أيضا، القوات املسلحة امللكية 
التي تقف اليوم في الصف األمامي للمعركة الصحية وإلسناد قوات 
األمن الوطني في الحفاظ على قواعد السالمة وتطبيق مقتضيات قانون 
حالة الطوارئ الصحية. فإلى هذه القوات، بقيادة قائدها األعلى جاللة 

امللك محمد السادس كل التحية والتقدير.

وفي الصف األمامي أيضا يقف رجال ونساء السلطة واألمن الوطني 
قوات الدرك امللكي والقوات املساعدة الذين يضحون من أجل صيانة 
اإلجراءات  احترام  إطار  في  الطوارئ  قانون  مقتضيات  وتنفيذ  األمن 

الضرورية وفق ما يقتضيه الظرف. فإليهم جميعا كل الثناء والتقدير.

وفي صفوف املواجهة الخلفية يقف أيضا رجال ونساء التعليم الذين 
يسهرون على استمرارية العملية التعليمية باستعمال تقنيات التواصل 
الحديثة، فيما يواصل رجال ونساء اإلعالم تأمين تدفق األخبار. فإلى 

هؤالء كل التحية والتقدير.

الزميالت والزمالء،

ْدَواِرها 
َ
على الرغم من السياق الصعب، تستمر املؤسسات في أداء أ

وممارسة اختصاصاتها. وفي هذا الصدد يواصل مجلسنا أداء مهامه 
واالضطالع بواجباته الدستورية. فقد تجاوب بالسرعة الضرورية مع 
والجماعات  الداخلية  لجنة  اجتماع  إلى  الحكومة  من طرف  الدعوة 
الترابية والسكنى وسياسة املدينة التي صادقت باإلجماع على مشروع 

مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية.

عقدت  قد  االقتصادية  والتنمية  املالية  لجنة  كانت  ذلك  وقبل 
رصد 

ُ
اجتماعا خصص لتقديم مشروع مرسوم بإحداث الحساب امل

ألمور خصوصية تحت اسم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس 
كورونا covid 19، كما عقدت اجتماعا أخيرا خصص لعرض مرسوم 
تقتضيه  والذي  الخارجية  التمويالت  سقف  بتجاوز  يتعلق  بقانون 

الظرفية الخاصة التي تجتازها بالدنا بناء بطبيعة الحال على منطوق 
الفصل 81 من الدستور.

وفي نفس السياق، كانت لجنة القطاعات االجتماعية قد اجتمعت 
بحضور السيد وزير الصحة الذي قدم عرضا حول اإلجراءات الصحية 

االحترازية والتدابير التي كانت قد ِاتخذت ملواجهة الوباء.

وأود أن أثني على مساهمة كافة الفرق واملجموعة النيابية واللجن 
الدائمة في هذه االجتماعات وعلى التفاف مكونات املجلس حول هدف 

التصدي للوباء.

الزميالت والزمالء،

في هذا الظرف الدقيق، نحن مطالبون بمزيد من اليقظة والحزم، 
من أجل ربح معركة القضاء على الجائحة وتمنيع بالدنا، والتحلي بروح 
العيش الجماعي والتكافل، وليس هذا بغريب على الشعب املغربي الذي 
أبان مرة أخرى عن وعي راق، وعن شيم متأصلة فيه، وعن وحدة وطنية 

ولحمة قوية، بقيادة جاللة امللك.

وبالتأكيد، فإن هذا السياق سيفرض نفسه على الدورة التشريعية 
التي نفتتحها اليوم، والتي علينا أن نجعل أشغالها، من حيث التنظيم 
من حيث الحضور، من حيث الترتيبات، من حيث املحتوى، مالئمة 

للسياق.

وفي هذا الصدد أؤكد حرص جميع أجهزة ومكونات املجلس على أن 
تواصل املؤسسة اشتغالها ولتكون جزء من كافة املؤسسات في مواجهة 

الوباء وتداعياته بتقديم االقتراحات والحلول عند الضرورة. 

جاللة  وراء  االلتفاف  من  مزيد  هو  اليوم،  املركزية  املهمة  إن 
امللك حفظه هللا، وتوجيه رسائل إلى الرأي العام، إلى األطباء مدنيين 
وعسكريين، إلى السلطات العمومية واألمن الوطني وقوات الدرك امللكي، 
إلى أطفالنا، إلى شبابنا، بأن متطلبات املرحلة هي اليقظة واالنضباط 
تتطلب  ومواجهته  شرس  عدونا  ألن  بيوتنا،  في  والبقاء  والتضامن، 
وإجراءات  قرارات  واحترام  الوطنية  والوحدة  االجتماعي  التماسك 

السلطات العمومية التي تتوخى حماية املجتمع.

أطلب منكم الزميالت والزمالء األعزاء أن نستمع إلى قراءة البرقية 
املرفوعة إلى جاللة امللك في هذه الظروف الطارئة واالستثنائية بطبيعة 

الحال، السيدة األمينة. صوتك مرتفع.

السيدة رسم ء اغاللو رمينة املجلس:

شكأا السيد الأئيس،

برقية مرفوعة إلى صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا 
بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة 2020-2019.

رشأف  على  والسالم  والصالة  الأحيم،  الأحمن  هللا  بسم 
املأسلي2 وآله وصحبه رجمعي2،
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موالي ص حب الجاللة وامله بة،

السالم على املق م الع لي ب هلل،

وبعد،

يتشرف خديم األعتاب الشريفة رئيس مجلس النواب أصالة عن 
الدورة  يفتتح  واملجلس  النواب،  مجلس  أعضاء  كافة  وباسم  نفسه 
إلى  يرفع  بأن   2020-2019 التشريعية  السنة  من  الثانية  التشريعية 

الجناب الشريف أصدق آيات الوالء والتوقير واإلعتبار.

وفي هذه الظروف اإلستثنائية التي يعيشها العالم اليوم وتجتازها 
بالدنا بحرص وحظر وروح عالية من املقاومة، ال يسعني سوى التنويه 
موالي،  يا  الحكيمة  بقياداتكم  املغربية  التجربة  بتفرد  أخرى  مرة 
حفظكم هللا في اإلرتقاء إلى مستوى مجابهة هذه الجائحة وتداعياتها، 
وذلك بإرادة قوية في االحتواء والحد من املخاطر وفي طمأنة النفوس، 

ورفع إيقاع التعبئة الوطنية إلى مستوى الواجب الوطني.

وهكذا، فقد كانت اإلجراءات اإلستباقية التي أمرتم بها يا موالي، 
بتوقيف حركة النقل الخارجي وإقرار حالة الطوارئ الصحية حازمة 
وكذا  ومجتمعنا  بالدنا  على  هللا  قدر  ال  الوباء  الجتياح  درء  فعالة، 
بتوفير املستلزمات الطبية والوقائية واتخاذ جملة من التدابير املالية 
الكبير للحفاظ على  واإلقتصادية واإلدارية واألمنية الضرورية، األثر 
استقرار وسالمة الحياة اليومية العادية للمواطنين واملواطنات، برغم 

دقة الظروف وحجم املتطلبات واملناخ اإلستثنائي السائد.

وإن أعضاء مجلس النواب، وهم يعقدون جلسة افتتاح دورتهم 
الربيعية، ال يسعهم سوى التعبير عن تقديرهم العالي وتثمينهم الصادق 
للرؤية املولوية السامية املتبصرة في االستباق، وفي هندسة مختلف 
خطط املجابهة التي مكنت وستمكن بالدنا إن شاء هللا تعالى من الحد 
من انعكاسات هذه األزمة الصحية واجتيازها بأقل الخسائر في أقرب 

اآلجال.

وما زاد من أسباب الطمأنينة في النفوس وفي املناخ العام أمركم 
السامي بإحداث صندوق وطني للتضامن في شكل حساب خصو�شي 
أفرادا  املغاربة  إليه  استجاب  ما  سرعان  كورونا،  جائحة  ملواجهة 
وجماعات ومؤسسات وفئات وشرائح متعددة ومختلفة وأبان بحق عن 
أصالة وشفافية معدن الروح املغربية املتضامنة والتفاف املغاربة حول 
ملكهم، وثقتهم في بالدهم وفي مؤسساتهم الوطنية وفي نفوسهم وقدرتهم 

في كل الظروف واإلختبارات على استيطان قيم التكافل والتضحية.

وفي هذا السياق يا موالي، ال يسعني سوى أن أهنئ جاللتكم على 
ما حققته مختلف املكونات الوطنية لشعبكم الوفي، من إنجازات غير 
مسبوقة في هذه املواجهة للوباء وتداعياته، فقد وقف الجميع نظرة 
إعجاب وامتنان وتقدير ألبنائكم وبناتكم الصادقين في القطاع الصحي 
من مختلف األطقم الطبية والتمريضية والتقنية املدنية والعسكرية 
وفي الوقاية املدنية الذين والالئي أبانوا جميعا عن روح عالية من األداء 

واملواظبة والتضحية.

وفي الصف األمامي لهذه املواجهة ينبغي أن نستحضر جهود رجال 
ونساء اإلدارة الترابية واألمن الوطني والدرك امللكي والقوات املساعدة 
والوقاية املدنية الذين توفقوا في اإلجراءات األمنية الضرورية وتنفيذ 
األرواح  الواجب، وحرصا على سالمة  يقتضيه  بحزم  الطوارئ  حالة 
الحياة  النسيابية  وصونا  الداهم،  الوباء  بخطورة  وتقدير  الغالية 

اليومية.

وبعد بدا بارزا في الصف األمامي للمواجهة دور القوات املسلحة 
امللكية سواء في حماية الحدود وإسناد عمل مصالح األمن الوطني وكذا 
في توفير الخدمات الطبية واإلنسانية ودعم املؤسسة الصحية املدنية 
الوطنية جنبا إلى جنب وذلك بقيادتكم الرشيدة وتوجيهاتكم املولوية 

املطاعة.

وال يفوتني يا موالي، أن أشير إلى جهود بناتكم وأبنائكم نساء ورجال 
التعليم الذين يقفون بدورهم ليؤمنوا حدا معقوال من التدريس عن 
بعد، حتى ال تتوقف دينامية التربية والتكوين في هذا الظرف اإلستثنائي.

وهكذا يا موالي، وبالروح نفسها وحرصا على استمرار املؤسسات 
الوطنية في أداء أدوارها وممارسة اختصاصاتها واصل مجلس النواب 
مع  الفعال  والتجاوب  الدستورية  بواجباته  واالطالع  مهامه  أداء 
العالم  ويعيشها  بالدنا  تعيشها  التي  العصيبة  املرحلة  متطلبات هذه 
كما بادر كافة أعضاء املجلس إلى اإلنخراط التلقائي في الجهود الوطنية 
ملواجهة الجائحة باملساهمة املالية بالخصوص في الصندوق الخاص 

بهذا الغرض.

ولي اليقين يا موالي، أن بالدنا ستجتاز هذه األزمة الصحية العاملية 
باقتدار وبأقل خسارة وذلك بعناية من هللا تعالى وبفضل مبادراتكم 
اإلستباقية الحكيمة الجريئة، وما أشعتموه يا موالي من روح تعبوية 

غير مسبوقة حقا.

حفظكم هللا يا موالي، بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عينكم 
بولي عهدكم صاحب السمو امللكي األمير الجليل موالي الحسن، وشد 
أزركم بصنوكم األمير الجليل موالي الرشيد وبكافة أفراد األسرة امللكية 

الشريفة، إنه سميع مجيب والسالم على مقامكم العالي باهلل.

خديم األعت ب الشأ فة

الحبيب امل لكي

حأض ب لأب ط في 06 شعب 2 0440 هجأ ة

املوافق ل04 ربأ 4 2424 ميالدية

شكرا السيد الرئيس.

السيد الأئيس:

شكرا لكم جميعا. ضفعت الجلسة.
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محرأ الجلسة الث نية عشأ بعد امل ئتي2

الت ض خ: االثنين 19 شعبان 1441ه )13 أبريل 2020م(.

الأئ سة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

التوقيت: ساعة وخمسون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة بعد 
الزوال والدقيقة الثانية عشر.

الشفهية  لألسئلة  املخصصة  الشهرية  الجلسة  األعم ل:  جدول 
املتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة.

السيد الحبيب امل لكي ضئيس مجلس النواب، ضئيس الجلسة:

رشأف  على  والسالم  والصالة  الأحيم،  الأحمن  هللا  بسم 
املأسلي2 وعلى آله وصحبه رجمعي2.

السيد ضئيس الحكومة،

السيد وز أ الدولة،

السيدات والس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب،

طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور، وخاصة الفقرة الثالثة 
منه، وعمال بمقتضيات املواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي، 
املتعلقة  الشفوية  الجلسة املخصصة لألسئلة  النواب  يعقد مجلس 
وقبل  الحكومة،  رئيس  السيد  عنها  يجيب  والتي  العامة،  بالسياسة 
لتالوة  األمينة  للسيدة  الكلمة  أعطي  األعمال،  جدول  في  الشروع 

املراسالت الواردة على املجلس، السيدة األمينة.

السيدة رسم ء اغاللو رمينة املجلس:

شكأا السيد الأئيس،

توصل مكتب املجلس بمراسلة من النائب السيد رشيد العبدي، 
ورد فيها ما يلي:

إلى السيد رئيس مجلس النواب 

املوضوع: رئاسة الفريق.

سالم تام بوجود موالنا اإلمام، وبعد يشرفني أن أخبر سيادتكم أن 
فريق األصالة واملعاصرة بمجلس النواب، كلف رشيد العبدي بمهمة 
هذا  أبدرار،  محمد  للسيد  خلفا  تاريخه،  من  ابتداء  الفريق  رئاسة 
اجتماع حضوري  بالنظر الستحالة عقد  أنه  وأحيط علم سيادتكم 
ألعضاء الفريق، بسبب حالة الطوارئ الصحية التي تمر منها بالدنا، 
فقد رتبنا هذه العملية في اجتماع افترا�شي بإستعمال وسائل اإلتصال 
الحديثة، الهاتف وتطبيقWathsapp، وتجدون رفقته الئحة ممهورة 

رئاسة  إسناد  على  وافقوا  الذين  النواب  والسادة  السيدات  بأسماء 
الرئيس،  السيد  وتقبل  العبدي  املحترم رشيد  النائب  للسيد  الفريق 

فائق التقدير واإلحترام. 

إمضاء: رشيد العبدي.

وتبعا لذلك، وطبقا ملقتضيات النظام الداخلي، فقد تقرر اإلعالن 
عن مضمون هذه الرسالة.

كما توصل املكتب من السيد رئيس الحكومة، بمشاريع القوانين 
التالية:

القانون 	  وتتميم  بتغيير  يق�شي  رقم 53.19  قانون  مشروع 
رقم 127.12 املتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد.

القانون 	  مجموعة  وتتميم  بتغيير  رقم 12.18  قانون  مشروع 
الجنائي والقانون رقم 43.05 املتعلق بمكافحة غسل األموال.

قانون 	  بتنفيذ  املتعلق  رقم 21.20  التصفية  قانون  مشروع 
املالية للسنة املالية 2018.

ودعائم 	  املخصبة  باملواد  رقم 53.18 يتعلق  قانون  مشروع 
النباتات.

مشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بتحكيم والوساطة اإلتفاقية.	 

وبخصوص مقترحات القوانين، توصل املكتب بما يلي:

من فريق التجمع الدستوري:

املتعلق 	  القانون  من  املادة 11  بتغيير  يق�شي  قانون  مقترح 
بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

مقترح قانون يق�شي بتتميم الفصل 13 من القانون املتعلق 	 
بنظام الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي.

ومن الفريق اإلشتراكي توصل املجلس ب:

مقترح قانون يق�شي بتغيير املواد 9 و42 من القانون بمثابة 	 
النظام األسا�شي لدور الحضانة.

املتعلق 	  القانون  من   8 املادة  تعديل  إلى  يرمي  قانون  مقترح 
بكراء العقارات أو املحالت املخصصة لالستعمال التجاري أو 

الصناعي أو الحرفي.

مقترح قانون يرمي إلى تعديل القانون املتعلق بتنظيم العالقات 	 
أو  للسكنى  املعدة  للمحالت  واملكتري  املكري  بين  التعاقدية 

لإلستعمال املنهي.

ومن فريق العدالة والتنمية توصل املجلس أيضا ب

بالحالة 	  املتعلق  القانون  وتتميم  بتغيير  يق�شي  قانون  مقترح 
املدنية.
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مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون، يق�شي بإحداث وتنظيم 	 
موظفي  لقضاة  اإلجتماعية  لألعمال  املؤسسة املحمدية 

العدل. 

مقترح قانون يق�شي بتغيير وتتميم القانون املتعلق بمؤسسة 	 
محمد السادس لألعمال اإلجتماعية ملوظفي األمن الوطني.

مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون القا�شي بإحداث وتنظيم 	 
مؤسسة الحسن الثاني للنهوض باألعمال اإلجتماعية لفائدة 

العاملين بالقطاع العمومي للصحة.

توصل أيضا املجلس بمقترح قانون يق�شي بتغيير وتتميم القانون 
مؤسسة  وبإحداث  املحاربين،  وقدماء  العسكريين  بقدماء  املتعلق 
وقدماء  العسكريين  لقدماء  اإلجتماعية  لألعمال  الثاني  الحسن 

املحاربين.

مقترح قانون يتعلق باملناطق الجبلية.

شكأا السيد الأئيس.

السيد الأئيس:

شكرا السيدة األمينة، نشرع اآلن في جدول أعمال هذه الجلسة، 
الصحية  التداعيات  موضوع  يتناول  واحدا،  محورا  تتضمن  والتي 
واإلقتصادية واإلجتماعية لجائحة كورونا، وكذلك التدابير املتخذة من 
أجل مواجهتها، أعطي الكلمة اآلن للسيد النائب، السيد الرئيس عبد 
هللا بووانو بإسم فرق األغلبية لتقديم السؤال في دقيقة واحدة، السيد 

الرئيس.

الن ئب السيد عبد هللا بووانو:

شكأا السيد الأئيس،

السيد ضئيس الحكومة،

السيدات والس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب،

بإسم فرق األغلبية، نتقدم بالسؤال املحوري اآلتي: قد اجتاحت 
كورونا العالم بأسره، فلم تدع مجاال وال مكانا إال مسته، ومنه املغرب، 
استباقية  وتدابير  إجراءات  اتخذ عدة  امللك،  بقيادة جاللة  واملغرب 
متدرجة ونوعية، على كافة املستويات، على املستوى الصحي واإلجتماعي 
وعلى مستوى اإلنتاجي كذلك، ترجمته الحكومة عبر عدة تدابير، وهذه 
التدابير نلمس بعضها على املستوى الصحي كالحجر الصحي واإلجراءات 
السوق،  في  املنتوج  اإلنتاجي بوفرة  اإلحترازية، ونلمسه على املستوى 
ونلمسه كذلك على مستوى عدد من التدابير على املستوى اإلقتصادي 
أو املستوى اإلجتماعي كذلك فيما  باملقاوالت والشركات  يتعلق  فيما 
الوطني  الصندوق  التابعين  الشغل  فقدوا  الذين  باألشخاص  يتعلق 

للضمان اإلجتماعي أو غيره.

 3 الحكومة حول  رئيس  السيد  نسائلكم  األجواء،  في هذه  لذلك 
ديال املسائل: أوال تطمئنونا، ومن خاللنا الرأي العام، حول هذا الوباء 
والحالة الويائية باملعرب؟ ثانيا بغيناكم تطمئنونا كذلك حول مجموع 
التدابير الصحية التي قمتم بها، حنا عارفينها، خاصة الحجر الصحي في 
20 أبريل، ولكن ما هي التدابير األخرى؟ وأخيرا عن إستراتيجية الحكومة 

للحد من اآلثار طبعا اإلجتماعية واإلقتصادية السلبية التي..؟

السيد الأئيس:

شكرا السيد الرئيس، اآلن بإسم فرق ومجموعة املعارضة الكلمة 
للسيدة النائبة ابتسام عزاوي، كذلك قدر اإلمكان دقيقة واحدة.

الن ئبة السيدة ابتس م عزاوي:

شكأا السيد الأئيس،

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

في هاد الظروف الصعيبة اللي كيعيشها العالم وبالدنا، واللي بالدنا 
بكل فخر، كان بلد االستثناء في التعاطي مع هاد الجائحة هادي بشكل 
استباقي، بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجاللة، امللك محمد 
السادس، نصره هللا، كنسألوكم اليوم، عن التداعيات، باألساس ف 3 

ديال ااملجاالت: الصحية، اإلجتماعية، واإلقتصادية؟

اليوم املواطنات واملواطنين، داخل وخارج أرض الوطن، ومنهم من 
هم عالقون خارج الحدود. فماذا تقولون لهم؟

السيد رئيس الحكومة املحترم، اشنو هي اإلجراءات اللي جاية ملعالجة 
تداعيات وآثار هاد الوباء؟ وكيفاش يمكن لنا نخففو من اآلثار ديالو على 

ها املستويات، باألخص املستويات اإلجتماعية واإلقتصادية؟ شكرا.

السيد الأئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيد رئيس الحكومة لإلجابة على 
السؤالين املطروحين في إطار وحدة املوضوع.

السيد سعد الدين العثم ني، ضئيس الحكومة:

بسم هللا الأحمن الأحيم، الحمد هلل والصالة والسالم على 
ضسول هللا وعلى آله وصحبه.

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والس دة الوزضاء والنواب املحترمي2،

موضوع  في  األسئلة  هذه  بطرح  التفضل  على  أشكركم  أن  أريد 
التداعيات الصحية واإلقتصادية واإلجتماعية، النتشار وباء فيروس 
كورونا، واإلجراءات املتخذة في هذا املجال. وأريد أن أبدأ ألقول بأن 
الحكومة مجندة، تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك، محمد السادس، 
حفظه هللا ونصره، لتتحمل مسؤوليتها كاملة كفريق واحد، للقيام بما 

يلزم من إجراءات، من تدابير، واتخاذ ما يلزم من قرارات.
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وال أخفيكم سرا في أننا نعيش وضعية غير مسبوقة، وظروف، دوليا 
وجهويا ووطنيا صعبة، ويمكن أن أقول بأنها في بعض املستويات قاسية، 
قاسية في مواجهة وباء فيروس مستجد، ذي انعكاسات صحية كبيرة، 
ولكن أيضا انعكاسات اقتصادية، وانعكاسات إجتماعية غير مسبوقة 
في العقود األخيرة ويطرح علينا نحن كبلد، كوطن، كشعب. ولكن أيضا 
يطرح على مجموع البلدان، وعلى اإلنسانية جمعاء، الكثير من األسئلة 
التي ال تزال دون أجوبة، نأكد بأنه الكثير من األمور اللي مرتبطة بهاد 
الفيروس، طبيعته؟ كيف ينتشر؟ تأثيراته؟ كيف يمرض؟ عالجه؟ إلى 
آخره، كثير من األسئلة ال تزال غامضة أمام العقل اإلنساني، وال يزال 
عدد من مراكز البحث والعلماء يشتغلون عليها، وكل أسبوع كيكتشفو 
�شي حاجة جديدة، ولكن صغيرة بسيطة، ثم كنتظرو األسئلة التي ليس 
عليه الجواب، وأحيانا كانت عندنا أجوبة، وندعي ونظن نحن، بأنها 
أجوبة نهائية، ثم يكتشف العلماء من بعد بأنها ليست نهائية وأنها تتغير.

وهذا  الوباء  هذا  لنا  يعلمه  �شي  أول  بأن  أقول  أن  أريد  ولذلك، 
الفيروس هو التواضع، التواضع. البشرية كلها اليوم تشعر بأنها ضعيفة 
أمام قدرة هللا سبحان وتعالى فوق كل �شيء، ولكن ضعيفة أمام كثير 
لتستوعب  وقت  إلى  وتحتاج  تفاجئها،  التي  واألحداث  الحوادث  من 
هذه الضربة وهذا الحدث، ولتستطيع أن تتجاوزه بقوة العلم وبقوة 

اإلكتشاف والبحث.

بلدنا والحمد هلل، نتيجة الوعي الذي  وأيضا، أريد أن أقول بأن 
تميز به، وبفضل توجيهات جاللة امللك، حفظه هللا، واألولوية التي قرر 
أن يعطيها لصحة وسالمة املواطنات واملواطنين، دون إغفال بطبيعة 
الحال، التداعيات اإلقتصادية واإلجتماعية، وخصوصا على الفئات 
الهشة والفئات املتضررة أكثر، من هذه الجائحة، هذا كله، استطاع 
أن يعطي لبلدنا تألقا، وأن يجعلها تكون في مستوى الحدث وفي مستوى 

اللحظة.

ومن هنا أريد أن أتوجه بخالص الشكر والعرفان لجاللة امللك، 
حفظه هللا، إلشرافه املباشر وملتابعته املستمرة لتطورات هذا الوباء، 
الحاالت  ظهور  قبل  وحتى  الدولي،  الصعيد  على  انتشاره  بداية  منذ 
األولى في بلدنا، وقد أصدر منذ البداية، تعليماته السامية باتخاذ جميع 
التدابير واإلجراءات الضرورية لوقاية بلدنا من هذا الوضع، ووقايته من 

آثاره املستقبلية.

ولقد شكلت هذه الظرفية اإلستثنائية، مناسبة للتعبير عنا إلجماع 
الوطني لكافة القوى الحية، والتفافها وراء جاللة امللك، حفظه هللا، 
كما دأبت على ذلك، كلما تعلق األمر باملصالح العليا للوطن وللمواطنين. 
القيم  للتعبير عن  مناسبة وفرصة  الظرفية  أيضا هذه  وكما شكلت 
التضامن  في  املتمثلة  املغربي،  للشعب  والكبرى  الحضارية  العميقة 
والتكافل والتآزر في هذه الظرفية الصعبة، وهو التالحم الذي حظي 
واستأثر بإشادة وتنويه العديد من املراقبين، وباملوازاة مع هذه الروح 
التضامنية، أبان أغلبية املواطنات املواطنين أيضا، عن مستوى عالي 

من الوعي ومن اإلنضباط ومن الثقة في املؤسسات. وأريد هنا أن أستغل 
الفرصة ألشكرهم الشكر الجزيل، وأشجعهم على املزيد من اإلنخراط في 
مكافحة هذا الوباء، رغم ما يستلزم هذا اإلنخراط، من تضحيات ومن 
صعوبات، ولكن كلنا خصنا نكونو يد في يد، لنواجه هذا التحدي، إن 
شاء هللا بنجاح، وتخرج منه بالدنا ويخرج منه الوطن وهو مرفوع الرأس.

وبهذه املناسبة، أريد أن أحيي وأشد على أيدي كافة أطر ومهنيي 
مدنيين وعسكريين،  الخاص،  والقطاع  العمومي  القطاع  في  الصحة 
والذين  املواجهة،  هذه  في  األمامية  الصفوف  في  يوجدون  والذين 
يضحون براحتهم، بوقتهم، بجهدهم، بسالمتهم، لحماية بلدهم وحماية 
مواطنيهم من شر هذا الوباء، وهم يستحقون كل التقدير وكل العرفان 

عن الجهود التي يقومون بها.

كما أوجه تحية خاصة إلى األجهزة األمنية بمختلف أنواعها: القوات 
املسلحة امللكية، الوقاية املدنية، السلطات املحلية واملنتخبين، األمن 
الوطني، الدرك امللكي، املنتخبون الساهرون كل من موقعه، على حفظ 
النظام وتطبيق الحجر الصحي على املستوى امليداني، والتواصل املباشر 

مع املواطنات واملواطنين.

وأيضا أغتنم الفرصة للتنويه بالعمل الكبير الذي تقوم به السلطة 
الدستورية،  اختصاصاتها  حدود  في  العامة،  والنيابة  القضائية 
ثبتت  من  كل  يد  على  والضرب  الوباء  هذا  من  الحد  في  للمساهمة 
مخالفته للمقتضيات القانونية ذات الصلة، وأوجه تحية تقديرأيضا 
يقومون  الذين  النظافة،  وعمال  الجماعية،  الصحية  املصالح  إلى 
بمجهودات جبارة ويشتغلون دون كلل وال ملل، لتطهير وتعقيم املرافق 
العمومية واملستشفيات والشوارع واألزقة والساحات العامة ووسائل 

النقل العمومية.

والتربوية  التعليمية  األطر  بكافة  للتنويه  أيضا،  مناسبة  وهي 
بعد،  عن  دروسهم  التالميذ  تلقي  إنجاح  في  تساهم  التي  واإلدارية، 
وتسهر على ضمان مواظبتهم وعدم فقدان التواصل معهم، وكذا أشيد 
بجميع املوظفين واملستخدمين في جميع اإلدارات العمومية والجماعات 
الترابية، وكافة املهنيين واملقاوالت العامة، وكافة املهنيين الذين يقومون 
الخدمات  استمرار  ضمان  على  ويسهرون  املواطنين،  اتجاه  بواجبهم 

الضرورية واألساسية التي يحتاجها املواطن.

من  عدد  لتوفير  تعبأت  التي  للمقاوالت  موصول  أيضا  والشكر 
النقطة،  هذه  إلى  وسأرجع  اللحظة،  هذه  في  الضرورية  املستلزمات 
وكذلك تحية لكل املهندسين املبدعين والباحثين وغيرهم من الطاقات 

الوطنية الواعدة.

والبد أيضا أن نشكر أجهزة اإلعالم وأسرة اإلعالم، ومختلف املنابر 
املعلومة  نشر  مجال  في  التوعية،  مجال  في  الكبير  لدورها  الوطنية، 

الصحيحة.

وتقوم األحزاب السياسية واملركزيات النقابية وجمعيات املجتمع 
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املدني، كما يقوم البرملانيون أيضا، بأدوار مهمة إلنجاح هذه امللحمة 
الوطنية التاريخية لرفع تحدي مواجهة هذه الجائحة، فلهم التحية، 

ومن غير املفهوم تبخيس جهودهم من قبل البعض.

معشر األخوات واإلخوان، كما تعلمون، منذ بدأ ظهور هذا الوباء، 
تشاركية،  مقاربة  وفق  الحكومة  عملت  سامية،  ملكية  وبتوجيهات 
لتعبئة وتوحيد الصف الوطني، ومن أجل انخراط الجميع في مواجهة 
كثير من  اإلجراءات،  اتخذت عدد من  اإلطار  في هذا  الجائحة،  هذه 
اإلجراءات التي ساهمت في الحد من انتشار هذا الوباء، وال حاجة إلى أن 
نتحدث عن اإلجراءات بدءا من إغالق املجال الجوي والبحري املغربي 
أمام املسافرين، والبري أيضا، وإلغاء التجمعات والتظاهرات الرياضية 
اإلغالق  والجامعات،  باملدارس  الدراسة  وتوقيف  والفنية  والثقافية 
املؤقت للمساجد، تعليق الجلسات بمختلف محاكم اململكة، إضافة 
باتخاذها  املعنية  السلطات  بادرت  التي  اإلجراءات  من  مجموعة  إلى 
في مجاالت النقل العمومي وإغالق املحالت العمومية غير الضرورية 

وغيرها.

كما عملت الحكومة على إصدار مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام 
خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراء اإلعالن عنها استنادا إلى الفصل 
21 من الدستور، الذي يلزم السلطات العمومية بضمان سالمة السكان 
وسالمة التراب الوطني واتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية في هذا املجال 

في احترام كامل للحريات والحقوق األساسية املكفولة للجميع.

حالة  إلعالن  القانوني  األساس  بقانون  املرسوم  هذا  شكل  وقد 
من  بعدد  وأيضا  الوطني،  التراب  أرجاء  بمجموع  الصحية  الطوارئ 
مجال  في  كل  املعنية  السلطات  بها  قامت  التي  األخرى  اإلجراءات 
اختصاصه. والبد هنا من أن أشيد أيضا بالتفاعل اإليجابي الذي عبرت 
عنه املؤسسة التشريعية املوقرة من خالل اللجان املختصة بكل من 
بقانون  النواب واملستشارين، مما مكن من إخراج املرسوم  مجل�شي 

املذكور في الوقت املناسب وغيره من التدابير التشريعية املواكبة.

ومن أجل ضمان تدبير فعال وناجح لألزمة، تم إرساء نظام حكامة 
الفاعلين  كافة  بين  واإلنسجام  واإللتقائية  اإلتفاقية  تحقيق  يروم 
فيها  الوبائية  الوضعية  لتتبع  القيادة  لجنة  هناك  كان  واملتدخلين، 
ومصالح  امللكي  والدرك  الداخلية  وزارة  الصحة،  وزارة  بالخصوص 
اللجنة  وهناك  املدنية،  والوقاية  العسكري  الطب  املسلحة،  القوات 
العلمية والتقنية لدى وزارة الصحة التي تتابع الواقع الوبائيات وفيه 
عدد من املتخصصين في املجال وفي امليدان العلمي، هناك لجنة اليقظة 
اإلقتصادية التي أعلنا إحداثها بطريقة استباقية في اللقاء الذي جمع 
الحكومة باإلتحاد العام ملقاوالت املغرب يوم الجمعة 6 مارس، وقد 
كلفت حينها السيد وزير اإلقتصاد واملالية باإلشراف عليها وبتشكيلها 
وتضم عدد من القطاعات الحكومية املعنية وجانب ممثلي القطاع 
البنكي واملالي والقطاع الخاص، والذين أشكرهم جميعا عن انخراطهم 
الفاعل وتعاونهم في إنجاح هذه املرحلة، وبالتالي فنحن في مجال التعبئة 

في الظرفية غير مسبوقة في تعبئة وطنية جميعا تستوجب منا ألنها 
لحظة استثنائية احنا في واحد الوضعية استثنائية تحتاج إلى رد فعل 
استثنائي وإلى تعبئة استثنائية وكلنا ندخلوا فيها بدون حسابات صغيرة، 
كل �شي الوطن أوال ومصلحة الوطن أوال وصحة املواطنات واملواطنين 

أوال.

وفي هذا املجال، اتخذت الحكومة واتخذت املؤسسات املتدخلة كل 
في مجال اختصاصه سيل من اإلجراءات، اليوم يمكن نقولوا اتخذنا 
منذ هاد البداية منذ بداية مارس إلى اليوم أكثر من 350 إجراء ملعالجة 
آثارهذه الجائحة، قد أشير إلى بعضها من بعد، ولكن هي موجودة في 
مختلف البالغات واملذكرات أو املراسيم التي صدرت لحد الساعة وهي 
تهم مختلف الجوانب، جوانب التدبير، جوانب األثر الصحي، الجانب 

اإلقتصادي، الجانب اإلجتماعي، ملعالجة آثار هذه الجائحة.

نعطي  باش  وهذا  اليوم؟  لبالدنا  الوبائية  الوضعية  هي  أوال-ما 
شوية نطمأن املواطنات واملواطنين، بأن اإلجراءات التي اتخذناها لحد 
الساعة اتخذتها بالدنا، وخا نقول نا يعني بالدنا، بإشراف جاللة امللك، 
وتوجيه من جاللة امللك، حفظه هللا، جنبت بالدنا األسوء والحمد هلل، 
ولكن ليس معناه أنه ما كاينش مخاطر، هناك مخاطر ال تزال تحذق بنا 
في املستقبل، ألن على مستوى العالمي ال يزال الوباء منتشرا، ونحتاج إلى 
املزيد من الحذر وخا كنشوفوا العدد ديال الحاالت اللي كتسجل نسبيا 
مع الكثير من الدول التي تحيط بنا بسيطة ولكن خاصنا نحضيوا، 
هذا تمكنا منوا نتيجة الحجر الصحي ونتيجة عدد من اإلجراءات التي 
قمنا بها قامت بها بلدنا ولوال هذه اإلجراءات لم نكن ندري ماذا سيقع، 
ولكن املهم أشنوا هو؟ اآلن خاصنا نبقاوا على هاذ اإلجراءات نلتازموا 
بها، الحجر الصحي، البقاء في البيوت، جميع اإلجراءات األخرى الغسل 
املتواصل لأليدي، البعد عن األماكن اللي فيها اإلزدحام، الكمامة، وغيره 
من اإلجراءات الضرورية وال نخرج من بيوتنا إال لضرورة والضرورة 
قلنا ثالثة، العمل اللي هو ضروري واللي مرخص به، التطبيب وأيضا 
ال�شي  هاد  من  خارج  ديالوا،  الضروريات  األنسان  يشري  أو  التبضع 
خاص اإلنسان يبقى في دارو، هذه هي القواعد التي مكنتنا بأن نتجنب 
األسوء، إيال بغينا نقدوا بالدنا في املستقبل، إيال بغينا ما نسيؤوش ال 
األقارب ديالنا، ال العائالت ديالنا، خاصنا نبقاوا في اإللتزام بهاد القواعد 
وبغيره من القواعد التي فرضتها السلطات املختصة كل في مجاله سواءا 
الصحية، سواء األمنية، سواء التعليمية، سواء اإلدارية، سواء أو غيره 

كثير.

ويمكن أن أقول إلى حد هاد الصباح عندنا تقريبا 1746 إصابة 
مؤكد، وعندنا 120 وفاة مع األسف الشديد ويمكن نقوليكم ونحن نتابع 
وجميع املواطنين كيتابعوا، نحن إيال سمعنا ب�شي وفاة راه حنا بالنسبة 
لنا راه جنازة عندنا جنازة عندنا وإذا سمعنا بمواطن تعافى وخرج من 
املستشفى، احنا عندنا يوم عيد بكل صراحة، يوم عيد يوميا نحن في 
كل يوم نشهد لحظات فرح ونشهد لحضات قرح مع األسف الشديد 
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وحزن، ألن هاد ال�شي بيدينا احنا باش يمكن نأثروا في املستقبل القريب.

تماثل للشفاء الحمد هلل 153 من املصابين وهو ما نحمد هللا تعالى 
عليه، كما نسأل هللا سبحانه وتعالى الشفاء العاجل لباقي املصابين وأن 
تتحسن الحالة الوبائية ببالدنا وقد تم استبعاد حوالي أكثر من 6800 
حالة، بعدما بينت التحاليل املخبرية خلوها من الفيروس ويمكن أن 
أقول الحمد هلل أنه بتتبع الحالة الوبائية منذ البداية إلى اليوم، أن 
حاالت املر�شى اللي هما في حاالت حرجة في تناقص يوما بعد يوم، 
احنا عندنا اليوم 80 حالة حرجة 80 حالة في حالة صعوبة، ومن هاد 
80 حالة عندنا 30 حالة في غرف اإلنعاش وقلوبنا ويدينا على قلوبنا 
في  في غرف اإلنعاش هي  اللي  الحاالت  30 حالة وهاد  لهم،  بالنسبة 
تناقص هذي غير 10 أيام كانت 45، كانت 42 نقصات ل 40 هي اآلن 
في 30، تمناوا على هللا حتى �شي مواطن ما يوصل لهاد الوضعية وهاد 
الحالة، وبالتالي فهناك تحسن لكنه بطيء على هذا املستوى بسبب 

اإلجراءات والصرامة في تطبيق هذه اإلجراءات في عموم البالد.

وكما قلت التدابير اإلحترازية واإلستباقية التي اتخذتها بالدنا جنبت 
بالدنا سقوط اآلالف من الضحايا بسبب هذه الجائحة وهذا ال يقدر 
بثمن، ماعندوش ثمن ماعندوش ثمن، ويمكن أن أقول وألن كنقيسوا 
كاتسمى   l›indicateur de propagation اإلنتشار  بمؤشر  �شي  هاد 
باإلنجليزية واحد RO-R0 هذا كان منذ بضعة أيام 1.26 واليوم احنا 
1.21 احنا كنتمناوا بمزيد من الصبر في هاد اإلجراءات نقصوا هاد 
املؤشر اإلنتشار ألن بنقص مؤشر اإلنتشار مع املدة كنوصلوا للتوازن 
والنقص ديال انتشار العدوى، وهاد �شي اللي كنطمحوا ليه إن شاء 
هللا، هناك تحسن طفيف بطيء غير كافي، ولكن هناك تحسن بطيء، 
فلذلك إيال صعدنا وصبرنا مع اإلجراءات في املستقبل إن شاء هللا غاي 
تحسن األمور، لكن هناك أيضا في التطور الوبائي واحد النقطة مهمة 
بغيت نشير ليها، ذلك أنه اليوم عندنا 82% من الحاالت التي تأكد أنها 
مصابة بالفيروس هي حاالت محلية، في األول كانت 80% وافدة ودابا 
82% محلية، وكثير من البؤر دابا عندنا 4 دالبؤر ديال اإلنتشار محلية، 
أساسا 4 البؤر، أغلبها ذو طابع عائلي أو أسري، وأغلبها متأثر ببعض 
األفراح أو ببعض الجنائز، الناس ما كيتاخذوش اإلحتياطات، فلذلك 
هللا يجازيكم بخير، احنا ما بقى عندنا اآلن الفرح ديالنا هو نقذوا بالدنا، 
وخا يتوفى �شي واحد نديروا صواب واألداب من بعيد، ما نديروش �شي 
إجراء اللي نخرجوا على األسر ديالنا واألسر ديال الناس اللي كنعزيوهم، 
حتى األسرة الواحدة تدير جميع اإلحتياطات في حاالت ال تكون جنازة 
وراه السلطات املعنية راه هي دارت في هاد �شي قواعد صارمة وخاصنا 
نلتازموا بها، وهذا يعني هاد البعد العائلي واألسري ديال اإلنتشار دليل 
على اإلجراءات اإلحترازية اللي اتخذناها، أثرت بمعنى أن ما بقاش عندنا 
انتشار واسع، ما عندناش انتشار واسع، ماعمروا ما كان عندنا انتشار 
واسع للفيروس، وإنما عندما ال نلتزم بهاد اإلجراءات كيوقع مع األسف 

الشديد بعض اإلنتشار ديال الفيروس.

وأيضا على مستوى الحالة الوبائية، حرصت الحكومة على التواصل 
املستمر ونهج الشفافية والصراحة اتجاه املواطنات واملواطنين وهاد 
�شي كيظهر في األرقام، نهار كنقولوا 101، نهار كنقولوا 147، نهار كنقولوا 
72، إيال طلع راه كنطلعوا األرقام، إيال نزل ما عندنا ما نخبيوا عالش؟ 
ألن احنا بغينا املواطنين يكون شركاء معنا في مقاومة هذا الداء وهذا 
املرض كلهم، ويعيشوا معنا لحظة بلحظة هاد املقاومة الشرسة ضد 

هذا الوباء.

املغاربة  ديال  األغلبية  الحمد هلل  بأن  أقول  أن  أريد  أخرى  ومرة 
التزموا باملقتضيات ديال اإلجراءات اإلحترازية والوقائية وأحيانا نجد 
في بعض البؤر وراه كتشوفوا بعض الفيديوات اللي كيدوروا في بعض 
األحياء أو في بعض هوامش بعض املدن أحيانا ال يلتزم بعض املواطنين 
بهذه اإلجراءات، فلذلك احنا كنطلبوا منهم يصبروا راه 2 األسابيع، 
3 األسابيع، أو إذا اقت�شى الحال 4 األسابيع أخرى أو أكثر أو أقل على 
حسب التطور، ما�شي �شي حاجة كثيرة إلنقاذ بلدنا ولنتجنب، راه انتوما 
كتشوفوا اآلن بعض البلدان فيهم 2000 ميت يوميا، عرفتوا شنا هي 
2000 ميت يوميا، وباش نحميوا بالدنا خاصنا كلنا نكونوا يد في يد إن 

شاء هللا باش نلتازموا بهاد اإلجراءات الضرورية.

وأريد أن أقول كما حييت منذ قليل السلطات القضائية والنيابة 
العامة، ألنها تحاول أن تعمل لكي يلتزم املواطنات واملواطنين باملقتضيات 
القانونية، ومن هنا فقد كانت املديرية العامة لألمن الوطني أعلنت عن 
حصيلة املخالفات إلى حدود يوم أمس هي توقيف 28 ألف شخص 
متلبس بخرق وعدم احترام إجراءات الطوارئ التي حددتها السلطات 
العمومية، من بينها 15 ألف شخص تم تقديمهم أمام النيابة العامة 
 4835 تابعت  أنها  املا�شي  األسبوع  في  سابقا  العامة  النيابة  وأعلنت 
شخص قاموا بخرق حالة الطوارئ من بينهم 334 أحيلوا على املحكمة 
في حالة اعتقال، إن هذه املخالفات وهذه اإلعتقاالت واملحاكمات ال 
تفرحنا وال ترضينا، ونود أال تحصل، لكن ذلك ال يمكن أن يكون مبررا 
للتساهل مع عدم احترام القانون، نحن عازمون إن شاء هللا جميعا 
بتعاون الجميع على إنجاح الحجر الصحي وتطبيق مقتضياته حماية 
للوطن وللمواطنين، بالنسبة للتدابير الصحية للحد من انتشار الوباء، 
أنتم تعرفونها جميعا وقد أعلن عنها وهي سيل من التدابير، ولكن أريد 
أن أشير أوال إلى القرار التاريخي لجاللة امللك، حفظه هللا، القائد األعلى 
للقوات املسلحة امللكية، بجعل الطب العسكري رديفا وسندا للطب 
املدني، وهذا قرار مهم ستنضاف خبرة الطب العسكري لخبرة الطب 

املدني في مواجهة هذا الطارئ الصحي.

وأيضا يمكن أن أقول بأن بالدنا كانت تتوفر منذ شتنبر 2019، على 
منظومة للرصد الوبائي من خالل مركز وطني ومراكز جهوية لعملية 
املخطط  تفعيل  إطار  في  وذلك  العامة،  الصحي  مجال  في  الطورئ 
الوطني للمغرب للصحة 2025، بهدف تعزيز قدرات املغرب في مجال 
وفعال  سريع  بشكل  واإلستجابة  والتتبع  واإلستعداد  املبكر  الرصد 
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لحالة الطوارئ في مجال الصحة العامة، ومن هنا بمجرد ما بدأ هذا 
الوباء انطلقت هاذ املنظومة ديال الرصد الوبائي لليقظة واإلنذار املبكر 
واإلستعداد ملواجهة هذا الوباء، والحمد هلل أسفر عن هذا النتائج التي 
رأيناها وهي مهمة في مجال املتابعة، لكن أيضا وبتعليمات ملكية سامية 
تم تخصيص ورصد مبلغ ديال 2 ديال املليار ديال الدرهم من الصندوق 
الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا لتغطية النفقات اإلستعجالية، 
سرير  ألف  اإلستشفاء،  ومعدات  الطبية  املعدات  شراء  بينها  ومن 
لإلنعاش جديد إضافة إلى 1640 سرير اللي كانت عندنا واللي بعضها 
أعد في بداية االستعداد ديال هاذ الوباء، ألف سرير جديد لإلنعاش، 
550 جهاز للتنفس وعدة أجهزة للكشف باألشعة، وأيضا شراء عدد من 
 le kit de املعدات الضرورية للتحاليل، 100 ألف عدة ألخذ العينات
prélèvement و100 ألف عدة للكشف de test وشراء عدد من األدوية 
الصيدالنية واملواد اإلستهالكية الطبية الخاصة بهذه املرحلة، وتعزيز 
إمكانية اشتغال وزارة الصحة فيما يخص التنظيف والتعقيم وغيرها.

وباملوازاة مع ذلك تم تعبئة مزيد من املوارد البشرية لتلبية حاجيات 
املراكز الصحية املعدة ملواجهة الحاالت التي تفد عليها، ومنها إعداد 
وتجهيزمستشفيات عسكرية ميدانية وأصدرت الحكومة مرسوما يق�شي 
بتبسيط مساطر تنفيذ النفقات، ويمكن أن أقول هنا بأنه كانت وزارة 
الصحة قد أصدرت قرارا تحدد فيه 48 مركزا للفحوصات السريرية 
املرجعية في تشخيص  كوفيد 19، كوفيد 19التشخيص ديالو عندنا 
اليوم 48 مركز عبر التراب الوطني، ولكن هاذ الفحوص سريرية، وأيضا 
تم توسيع القيام بالفحوص املخبرية لتشمل إضافة إلى املراكز الثالث 
األولى اللي كانت كتقوم بالفحوص املخبرية، 6 مستشفيات جامعية 
جديدة الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش وأكادير ثم وجدة، هاذي 
ننا من 

ّ
كلها في هاذ األسبوع واألسبوع املقبل إن شاء هللا، وهذا سيمك

توسيع عدد الحاالت اللي يمكن نفحصوها مخبريا.

بالجانب  اإلهتمام  إلى  إضافة  أقول  أن  البد  والسادة،  السيدات 
الصحي بطبيعة الحال، أنا أعرف بأن غادي تكون عندكم كبرملان سواء 
مجلس النواب أو مجلس املستشارين جلسات مقبلة خاصة بكل قطاع 
قطاع، وال شك أنه ستكون مناسبة لكل وزير كي يستطيع أن يفصل في 
مختلف اإلجراءات في كل قطاع يصعب علي اآلن أن أفصل فيها، ولكن 
أنا كل �شي قدامي ولكن الوقت محدود ونريد فقط أن أحدد نتحدث 

عن اإلستراتيجية العامة فهذا هو األهم.

ما هي اإلجراءات املواكبة لتنفيذ حالت الطوارئ الصحية؟

أوال: على مستوى العملية التعليمية من خالل التعليم عن بعد، 
وأنتم تعرفون أن من بين أوائل القرارات هو إيقاف التدريس في املدارس 
وفي الجامعات وفي مراكز التكوين املنهي وغيره من مراكز التكوين، كلها 
وقفات، ولكن باملوازاة معها اتخذت عدد من اإلجراءات لتوفير العملية 
التعليمية عن بعد، سواء التعليمية عن بعد على املستوى املعلوماتي 
أو على مستوى القنوات التلفزية، وفي هذه الفترة أعطيت دفعة قوية 

إلنتاج التعليم يعني الدروس املصورة واملضامين الرقمية التعليمية 
وانتجت في هذه املرحلة فهاد املرحلة القصيرة بضعة أسابيع ما لم يتم 
إنتاجه على مدى عشر سنوات في هاد املجال ديال الدروس املصورة 
واملضامين الرقمية مع البناء بطبيعة الحال على ما كان قد تم إنتاجه 
من قبل، وهذا مهم جدا ألنه سيمكننا من أن نستغل هاد الفرصة، 
أطلقت  بأنه  وانتوما كتعرفوا  الوطنية  التربية  لقطاع  بالنسبة  فإذن 
عملية التعليم عن بعد من خالل إطالق البوابة اإللكترونية التلميذ 
TICE والتي توفر مضامين رقمية مصنفة حسب األسالك واملستويات 
ألف   600 األقل  على  الساعة  إلى حد  منها  يستفيد  والتي  التعليمية 
مستعمل يوميا، أضيفت إليها قنوات القطب العمومي مشكورة لبث 
الدروس املصورة، مما مكن من تغطية جميع املستويات الدراسية 
من السنة األولى ابتدائي إلى السنة الثانية بكالوريا، لكي تصل الدروس 
أيضا إلى التالميذ الذين ال يستطيعون الولوج إلى األنترنت، وخصوصا 
أن حتى العالم القروي يتوفر 91% من سكانه على التلفاز، وألجل تمكين 
األساتذة من التواصل املباشر مع تالميذهم وكذا تنظيم دورات للتعليم 
عن بعد تم إطالق الخدمة بالتشاركية Teams املدمجة في منظومة 
املسار، وقد تجاوز عدد األقسام اإلفتراضية املحدثة حاليا اليوم أكثر 
من 700 ألف قسم افترا�شي بالنسبة للمؤسسات التعليمية العمومية 
وأكثر من 90 ألف قسم بالنسبة للمؤسسات التعليمية الخصوصية، 
كما بلغ عدد مستخدمي املستعملين لهذه الخدمة إلى حدود في 13 
أبريل ما يزيد على 15 ألف مستعمل نشيط، علما بأن هذه األرقام 
تزداد يوما بعد يوم، ونفس ال�شيء قمنا به على مستوى التكوين املنهي 
والتعليم العالي، وأريد أن أحيى هنا مرة أخرى كافة األطر التعليمية 
والتربوية واإلدارية التي تعمل على إنجاح هاد العملية ديال التعليم عن 
بعد وأدعوا بناتي وأبنائي التالميذ والطلبة للتفاعل اإليجابي مع هذا 
املستجد وحسن استغالل هذه املرحلة، كما أحيى اآلباء أمهات وآباء 
املعاناة  عارفين  احنا  عليهم،  كيصبروا  واللي  أبنائهم  يواكبون  الذين 
ديالهم في هذه الظرفية فلهم التحية أيضا ونتعاونوا جميعا ونصبروا 

كلنا على هاد الظرفية باش نتجاوزوها إن شاء هللا.

ثانيا: هو ضمان استمرار املرافق العمومية األساسية على الرغم 
من أنه اإلدارة جزء كبير من الناس ديال املوظفين كنقولوا ليهم بقاوا 
في ديوركم، كنقولوا ليهم ماتحركوش بزاف ولكن رغم ذلك كاين واحد 

املواكبة فيما يخص ضمان املرافق العمومية األساسية.

مهم  �شيء  وهو  األساسية،  باملواد  األسواق  تمويل  ثالثا: استمرار 
جدا، ألن هاد القضية قلناها في األول وقلنا راه املواد األساسية غادي 
تكون، مع األسف وقع لينا شوية أن بعض املواطنين فاش يااله غادي 
يدار الحجر الصحي مشاوا كيحاولوا يشريوا بكثرة أو وقع واحد املشكل 
فهاد القضية، ولكن الحمد هلل ولكن الحمد هلل أنه اآلن بانو املواطنات 
واملواطنين أنه فاش قلنا ليهم موجود كل �شي الخير الحمد هلل موجود، 
تبّين لينا دابا الحمد هلل رجعت األمور عادية، وأريد أن أقول بأن الجهات 
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املختصة تسهر كل في مجال اختصاصه، في الفالحة، في التجارة، في 
الصناعة، الداخلية إلى آخره، كيسهرو على هاذ ال�شي وكيتابعو إن شاء 
هللا وكل�شي غادي يكون بخير، وعندنا ما يكفي باش ندوزو شهر رمضان 

وشهور أخرى من بعد إن شاء هللا بخير وعلى خير ما تخافو والو.

رابعا: التدابير املتخذة للتخفيف من اآلثار اإلجتماعية، هنا أريد أن 
أقول اآلثار اإلجتماعية احنا حاسين بها، حاسين بأن كثير من الناس 
فو عن العمل، حاّسين بأن كثير من املهنيين راه ما بقاش عندهم 

ّ
اليوم توق

يسّدواألعمال  خصهم  حوانتهم  يسّدو  خصهم  فو 
ّ
توق ديالهم  العمل 

واحنا  بقى عندهم مدخول،  ما  بين عشية وضحاها  ديالهم، رجعوا 
للمواكبة وهي  خذت عدد من اإلجراءات 

ّ
ات لذلك  ال�شي  بهاذ  حاسين 

اإلجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة اإلقتصادية، ولذلك اليوم ّدارت 
لالستفادة تدبير لصالح األجراء اللي مسجلين في CNSS واللي عندهم 
2000 درهم كل شهر، ألف درهم بعدا في مارس ألنه النص ديال مارس 
و2000 في الشهرين املقبلين بعد ذلك، ونقول لكم بأن اليوم استفاد 
716 األلف من أصل 810 دبا استافدو فعال، وغادي يستافدو اآلخرين، 

راه اليوم كاين واحد 92 ألف بقات قيد الدراسة.

بالنسبة لألسر العاملة في القطاع الغير مهيكل سواء اللي عندهم 
الرميد أو اللي ما عندهمش الرميد، راه اللي عندهم الرميد راه تقريبا 
600 ألف تقريبا راه استافدو وحدين اخرين راه دائما احنا كنكتشفو إما 
بعض النقص أو بعض املشاكل، راه كتوصلنا يوميا عندي رسائل إما في 
الواتساب وإما عن طريق بعد املراسلين أو مراسالت مكتوبة أو اتصاالت 
بالهاتف، أو بعض البرملانيين أيضا كيصيفطو ليا أو بعض املهنيين يوميا 
وكنحاولو نعالجو، وراه شّتو لجنة اليقظة اإلقتصادية أخيرا الناس 
اللي كمالت ليهم بطاقة التعريف الوطنية أو �شي امرأة أرملة اللي هي ياله 
مات راجلها وبطاقة الرميد بسميتو، أو الواحد اللي ما يمكن�شي يتحّرك 
إلى آخره هاذو كلهم كنحاولو ما أمكن نعالجو اإلشكاالت ديالهم وأيضا 

القطاعات غير املهيكلة اآلخرين.

لكي  مستمرة  مواكبة  هناك  أيضا  اإلقتصادي  للمجال  بالنسبة 
نستطيع أن نفي بهاذ املجال اإلقتصادي وأن يعني ما توقفش احنا 
حريصين باش املجال ديال االقتصاد ما يوقفش، ولكن كاين إجراءات 
كاين مجاالت اللي وقفات بحكم الواقع، السياحة وقفت، الصناعة 
املعدة للتصدير وقفت، فلذلك نحن هاذ ال�شي كنواكبهم وهناك خلية 
خاصة لكي ترى ما هي اإلجراءات التي سنقوم بها؟ وما هي اإلجراءات التي 
ستتخذها في املستقبل واإلجراءات التي سنتخذها؟ للخروج إن شاء هللا 

من هاذ اإلشكال اإلقتصادي بعد حالة التعافي ورفع الحجر الصحي.

مهتّمين  املوضوع  واحد  هذا  بالخارج،  املغاربة  لوضعية  بالنسبة 
به سواء كانوا عالقين أو مغاربة أصال بالخارج، وبالخصوص بالنسبة 
للعالقين واللي هما اآلن على األقل �شي 7500 تقريبا يزيد قليال وينقص 
قليال، في مختلف األنواع ألن هما أنواع كثيرة، كنقول لكم بأن وزارة 
الخارجية والشؤون الخارجية والتعاون الدولي وأيضا الوزارة املنتدبة 

املكلفة بمغاربة الخارج معبأة ليل نهار فهاذ املجال، وتعّبأت القنصليات 
والسفارات وأحدثت خاليا خاصة لتتبع وضعية هؤالء املغاربة، ولتوفير 
السكن لغير القادرين على تغطية تكاليف السفر، شراء األدوية، اقتناء 
أدوية للناس اللي عندهم مشاكل فهاذ ال�شي، وضع فريق طّبي في الكثير 
من هذه الدول تحت تصرف هؤالء األشخاص، ومرافقة ديال املغاربة 
اإلقامة،  فترات  لتمديد  األجنبية  السلطات  لدى  والتدخل  العالقين 
ف بمصاريف الدفن بالنسبة في املقابر اإلسالمية لفائدة املغاربة 

ّ
والتكل

الذين توفوا هناك، وعدد من اإلجراءات األخرى.

وأريد أن أقول بأن احنا في وضع استثنائي يحتاج إلى تعامل استثنائي، 
وهناك تدابير مهمة وعمل كبير كما قلت ديال املواكبة تقوم به الجهات 
املختصة، وهناك ترتيبات وتحضيرات وإستعداد وكناقشوا شبه يوميا 
أنا شخصيا مع السيد وزير الخارجية أو السيدة الوزيرة، هاد اإلستعداد 
للعودة وصبروا معنا، والجهات املختصة تتابع املوضوع وتتابعه بجدية 
وإن شاء هللا نتمنى هللا سبحانه وتعالى أن يسمعنا خير في القريب بإذن 

هللا.

مرة أخرى، أريد أن أقول بأن هاد الوضعية استثنائية، أريد أن 
أحيي الجميع، بالدنا إن شاء هللا غادي تخرج منها منتصرة، وستخرج 
منها مرفوعة الرأس، واحنا هاد العمل كنخدموا فيه بالليل وبالنهار 
بجميع الفرق واملتدخلين، وكنشكر الجميع، ألن كل �شي راه كيتصل 
بنا وكنتاصلوا به، سواء األحزاب السياسية أو برملانيين أو منتخبين 
أو جمعيات املجتمع املدني املعبأة أو مهنيين ديال الصحة أو أسموا 
املهنيين اآلخرين ومعبئين جميعا، وإن شاء هللا سنعمل على أن ننجح في 
هاد الحجر الصحي لنحاصر هذا الوباء ونقلل الخسائر ديال بالدنا ونرفع 
رؤوس بالدنا عالية إن شاء هللا، نسأل هللا سبحانة وتعالى أن يوفقنا ملا 
فيه الخير ويهدنا لسواء السبيل ويخفف علينا هاد الوباء وهاد البالء، 

إنه على كل �شيء قدير، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

السيد الأئيس:

شكرا السيد رئيس الحكومة، أفتتح اآلن باب التعقيبات على ضوء 
العرض الذي تفضل به السيد رئيس الحكومة بإعطاء الكلمة إلى السيد 

الرئيس مصطفى اإلبراهيمي بإسم فريق العدالة والتنمية.

العدالة  فأ ق  ضئيس  اإلبأاهيمي  مصطفى  السيد  الن ئب 
والتنمية:

سيدن   على  والسالم  والصالة  الأحيم،  الأحمن  هللا  بسم 
محمد وعلى آله وصحبه.

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

السيدات والس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب املحترمو2،
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يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية بداية للترحم 
على ضحايا هذه الجائحة، راجين من العلي القدير أن يتغمدهم بمغفرته 
ومغاربها،  األرض  بمشارق  املصابين  ويشفي جميع  الواسعة  ورحمته 

ونتضرع إليه أن يرفع عنا هذا البالء والوباء إنه على ذالك قدير.

ونغتنم هذه املناسبة لننوه عاليا بالتوجيهات السديدة اإلستباقية 
والناجعة واملتتالية لصاحب الجاللة، امللك محمد السادس، حفظه 
هللا، والذي ما فتئ حفظه هللا يتتبع بإستمرار ويرعى بعنايته السامية 
القرارات املتخذة للحد من هذه الجائحة والتخفيف من وطأتها على 
املواطنين واملواطنات. وهي مناسبة كذالك لنعبر عن إشادتنا الكبيرة 
للمبادرة امللكية السامية وباإللتفاتة اإلنسانية النبيلة لجاللة امللك، 
حفظه هللا، أمير املؤمنين، بعفوه الكريم على مجموعة من السجناء، 
ملتمسين مع كل التقدير واإلحترام من جاللته باعتباره أب األمة أن 
تشمل هذه املبادرة الكريمة باقي املعتقلين والسجناء على عالقة ببعض 

امللفات املطلبية أو اإلحتجاجات اإلجتماعية وبعض الفئات األخرى.

كما وجب اإلعتراف والتنويه بأن الحكومة التي تترأسونها السيد 
الرئيس، كانت في املوعد وأثبتت بتدابيرها اليومية علو كعب الكفاءة 
املغربية في مواجهة الكوارث، وال أدل على ذلك من حزمة اإلجراءات 
والقرارات املتتالية التي اتخذتها إلى حدود الساعة والتي جاءت غالبيتها 

في جوابكم على سؤال مختلف مكونات مجلس النواب.

السيد رئيس الحكومة، إذا كان من وراء كل محنة منحة، فاملنحة 
األولى التي كشفت عنها هذه الجائحة هو هذا اإلجماع الوطني الذي 
عبر عنه املجتمع املغربي بكل أطيافه، أحزابا ونقابات ومجتمعا مدنيا 
بمؤسسات  املجتمع  تجمع  التي  الثقة  تلك  يعكس  مما  ومواطنين، 
الدولة ومشاعر التضامن والتعاون التي تجمع املغاربة في مواجهة هاته 
الجائحة وتداعياتها، وهنا نكرر تنويهنا بإلتزام املواطنين بكافة جهات 

اململكة بإجراءات الطوارئ الصحية.

املجتمع  نخب  تمكين  بضرورة  للتذكير  الفرصة  هذه  ونغتنم 
ومؤسساته وعلى رأسها األحزاب السياسية واملنظمات املهنية والعمالية 
من لعب أدوارها التأطيرية املنصوص عليها دستوريا خاصة من خالل 
اإلعالم العمومي، كما أننا نقف وقفة إجالل وتقدير لتضحيات جنود 
الصف األول الذين يواجهون هذا الوباء الفّتاك، ونقصد بذلك األطباء 
واملمرضين ونساء ورجال الصحة والسلطات العمومية من إدارة ترابية 
املساعدة  والقوات  املسلحة  والقوات  امللكي  والدرك  األمن  ورجال 
الدور  النظافة، وكذلك  الترابية وعّمال  املدنية والجماعات  والوقاية 
الرائد للسلطة القضائية ولرجال ونساء التعليم ولإلعالم النزيه والحر في 
املتابعة والتحسيس والتأطير حتى يلتزم املواطنون باإلجراءات اإلحترازية 
ضدا على هذا الوباء. ونشيد أيضا باإلجراءات التي باشرتها التمثيلية 
الدبلوماسية املغربية بالخارج للوقوف على أوضاع املغاربة العالم، ومد 
املساعدة للمغاربة العالقين بعدد من دول العالم حتى تحل مشاكلهم في 
أقرب اآلجال، ونطالب السيد رئيس الحكومة بمواصلة هاته املجهودات 

لفّك هذا امللف.

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

جلساته  أول  تكون  أن  إال  مكوناته  بكافة  النواب  مجلس  أبى 
الدستورية للمساءلة موجهة لسيادتكم، إلطالع الرأي العام الوطني 
عن الوضع الوبائي لبالدنا والتدابير الصحية واإلجتماعية واإلقتصادية 
برملانا  بواجباتنا  القيام  من  تمنعنا  لن  التي  الجائحة،  هذه  ملواجهة 
وحكومة كل من موقعه. وفي هذا السياق نذكر بأن إجماعنا وعن قناعتنا 
بأهمية املرحلة كانت سببا في التسريع بإخراج عدد من النصوص التي 
تطلبتها الظرفية االستثنائية وذلك قبل افتتاح الدورة، منها مشروع 
مرسوم بإحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا والتي 
كانت مؤسسة البرملان من بين املؤسسات األولى التي ساهمت في تمويله، 
الطوارئ  بحالة  الخاصة  بقانون بسن األحكام  املرسوم  ثم مشروعي 

الصحية وبالترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويالت الخارجية.

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

بالرغم من الوفيات التي نأسف لها، فإن الوضع الوبائي ببالد الحمد 

الحالية، ومشكورين  في ظل املعطيات  القلق  للكثير من  هلل ال يدعو 

امليدانية وتوسيع  واملستشفيات  اإلنعاش  في عدد أسرة  الزيادة  على 

شبكة املختبرات، وذلك لتشمل أغلب جهات اململكة بدل من اإلكتفاء 

بثالث مختبرات و8 آالف تحليل فقط التي أجريت لحّد الساعة، مما 

 dépistage يستوجب أوال التسريع بإجراء التحريات السريعة والواسعة

rapide والصرامة في تطبيق إجراءات الحجر الصحي، وتعميم املجهود 

األدوية،  وكذلك  املستشفيات  كل  على  الطبية  بالتجهيزات  الخاص 

مما سيساعد على رفع الحجر الصحي في التاريخ املحدد على أساس 

معطيات علمية أو التمديد له أو اإلستعداد ملوجة ثانية للوباء ال قّدر 

هللا. وفيما يتعلق بالتداعيات اإلجتماعية واإلقتصادية لهاته الجائحة، 

فالحكومة مشكورة أتت بمجموعة من اإلجراءات، ولكن باملقابل في 

املساهمة في املجهود الوطني نهيب باملقاوالت املتوسطة والكبرى عدم 

اللجوء إلى فسخ العقود األجراء والعمل بمفهوم املسؤولية اإلجتماعية 

واملجتمعاتية واللجوء إلى مساعدة الصندوق إيال كانت هناك ضرورة.

السيد الأئيس:

شكرا السيد الرئيس املحترم،

العدالة  فأ ق  ضئيس  اإلبأاهيمي  مصطفى  السيد  الن ئب 
والتنمية:

السيد الرئيس سأسلمكم نص كلمة.

السيد الأئيس:

تفضل، غير لخص، تفضل دقيقة، دقيقة من أجل الخاتمة.
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العدالة  فأ ق  ضئيس  اإلبأاهيمي  مصطفى  السيد  الن ئب 
والتنمية:

شكرا، السيد رئيس الحكومة، نحن نعلم بأن الوضعية اإلقتصادية 
صعبة وموارد الدولة من العملة الصعبة فهي أصبحت شحيحة.

السياحة  وال  للضرائب  بالنسبة  وكذلك  بالصادرات  يتعلق  فيما 
وغيرها، ولهذا نحن مقبلون على إجراءات قاسية ولكن املطلوب وهو 
السيد رئيس الحكومة أن يكون ذلك في إطار الدستور والقانون ويكون 
بالشفافية املطلوبة لكي ينخرط فيه الجميع، وأن ال تلجأ الحكومة 
إلى استيراد ما ليس ضروريا وخاصة من ذلك من قبيل السيارات و..، 
باآلية  ونختم  وحذر،  وأمل  تفاؤل  خطاب  خطابنا  إن  نقول  وختاما 
اِحِميَن،}  ْرَحُم الرَّ

َ
نَت أ

َ
رُّ َوأ ِنَي الضُّ ي َمسَّ ِ

ّ
ن
َ
ُه أ اَدٰى َربَّ

َ
 ن

ْ
وَب ِإذ يُّ

َ
القرآنية{ َوأ

. } إنك على كل �شيء 
ً
 إنَّ َمَع الُعْسِر ُيْسرا

ً
إنَّ َمَع الُعْسِر ُيْسرا

َ
وقوله{: ف

قدير وباإلجابة جدير، والسالم عليك ورحمة هللا تعالى وبركاته.

مداخلة الن ئب السيد مصطفى اإلبأاهيمي ضئيس فأ ق 
العدالة والتنمية، )مسلمة للأئ سة(

تعقيب د. مصطفى ابراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية جلسة 
األسئلة الشفهية ملناقشة السياسة العامة مع السيد رئيس الحكومة 
حول »التداعيات الصحية واالقتصادية واالجتماعية لجائحة كورونا، 

وتدابير مواجهتها« االثنين 13 أبريل 2020

بسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين،

السيد رئيس الحكومة املحترم،

السيدات والسادة الوزراء،

السيدات والسادة النواب املحترمون،

بداية  والتنمية،  العدالة  فريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
للترحم على ضحايا هذه الجائحة راجين من العلي القدير أن يتغمدهم 
الواسعة، ويشفي جميع املصابين بمشارق األرض  بمغفرته ورحمته 
ومغاربها، ونتضرع إليه أن يرفع عنا هذا البالء والوباء إنه على ذلك 

قدير.

ونغتنم هذه املناسبة لننوه عاليا بالتوجيهات السديدة االستباقية 
والناجعة واملتتالية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس، والذي ما 
فتئ حفظه هللا يتتبع باستمرار ويرعى بعنايته السامية القرارات املتخذة 
للحد من هذه الجائحة والتخفيف من وطأتها على املواطنين واملواطنات.

امللكية  باملبادرة  الكبيرة  إشادتنا  عن  لنعبر  كذلك  مناسبة  وهي 
أمير  حفظه  امللك  لجاللة  النبيلة  اإلنسانية  وبااللتفاتة  السامية 
املؤمنين بعفوه الكريم على مجموعة من السجناء ملتمسين مع كل 
التقدير واالحترام من جاللته باعتباره أب األمة ان تشمل هذه املبادرة 
الكريمة باقي املعتقلين والسجناء على عالقة ببعض امللفات املطلبية او 

االحتجاجات االجتماعية وبعض الفئات األخرى.

كما وجب االعتراف والتنويه بأن الحكومة التي تترأسونها السيد 
الرئيس، كانت في املوعد وأثبتت بتدابيرها اليومية، علو كعب الكفاءة 
املغربية في مواجهة الكوارث، وال أدل على ذلك من حزمة اإلجراءات 
جاءت  والتي  الساعة  إلى حدود  اتخاذها  تم  التي  املتتالية  والقرارات 

غالبيتها في جوابكم على سؤال مختلف مكونات مجلس النواب.

السيد رئيس الحكومة،

إذا كان من وراء كل محنة منحة، فاملنحة األولى التي كشفت عنها 
هذه الجائحة هو هذا اإلجماع الوطني الذي عبر عنه املجتمع املغربي 
بكل أطيافه، أحزابا ونقابات ومجتمعا مدنيا، ومواطنين مما يعكس 
تلك الثقة التي تجمع املجتمع بمؤسسات الدولة، ومشاعر التضامن 
والتعاضد التي تجمع املغاربة، في مواجهة هذه الجائحة وتداعياتها. وهنا 
نكرر تنويهنا بالتزام املواطنين بكافة جهات اململكة بإجراءات الطوارئ 

الصحية،

املجتمع  نخب  تمكين  بضرورة  للتذكير  الفرصة  هذه  ونغتنم 
املهنية  واملنظمات  السياسية  األحزاب  رأسها  وعلى  ومؤسساته، 
والعمالية، من لعب أدوارها التأطيرية املنصوص عليها دستوريا خاصة 

من خالل اإلعالم العمومي.

كما أننا نقف وقفة إجالل وتقدير لتضحيات جنود الصف األول 
الذين يواجهون بهذا الوباء الفتاك ونقصد بذلك األطباء ونساء ورجال 
األجهزة  ومختلف  الترابية،  إدارة  من  العمومية  والسلطات  الصحة 
األمنية، ورجال ونساء القوات املسلحة امللكية، والجماعات الترابية 
وعمال النظافة، وكذلك الدور الرائد لإلعالم النزيه والحر في املتابعة 
والتحسيس والتأطير حتى يلتزم املواطنون باإلجراءات االحترازية ضد 

هذا الوباء.

الدبلوماسية  التمثيليات  باشرتها  التي  باإلجراءات  أيضا  ونشيد 
املغربية بالخارج للوقوف على أوضاع مغاربة العالم، ومد املساعدة 
للمغاربة العالقين بعدد من دول العالم حتى تحل مشاكلهم في أقرب 

اآلجال، ونطالب بمواصلة هذه املجهودات لفك هذا امللف.

السيد رئيس الحكومة املحترم،

جلساته  أولى  تكون  أن  إال  مكوناته  بكافة  النواب  مجلس  أبى 
الدستورية للمساءلة موجهة لسيادتكم الطالع الرأي العام الوطني على 
الوضع الوبائي لبالدنا وعلى التدابير الصحية واالجتماعية واالقتصادية 
برملانا  بواجباتنا  القيام  من  تمنعنا  لن  التي  الجائحة  هذه  ملواجهة 

وحكومة كل من موقعه،

وفي هذا السياق نذكر بأن إجماعنا وقناعتنا بأهمية املرحلة كان 
الظرفية  تطلبتها  التي  النصوص  من  عدد  بإخراج  التسريع  في  سببا 

االستثنائية وذلك قبل افتتاح هذه الدورة:

جائحة  بتدبير  الخاص  »الصندوق  بإحداث  مرسوم  -1مشروع 
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فيروس كورونا« وكانت مؤسسة البرملان من بين املؤسسات األولى التي 
ساهمت في تمويله؛

يتعلق بسن أحكام خاصة   2.20.292 بقانون  -2مشروع مرسوم 
بحالة الطوارئ الصحية؛

بتجاوز سقف  يتعلق   2.20.320 رقم  بقانون  مرسوم  -3مشروع 
التمويالت الخارجية.

السيد رئيس الحكومة،

بالرغم من الوفيات التي نأسف لها، الوضع الوبائي ببالدنا الحمد 
هلل ال يدعو لكثير من القلق، في ظل املعطيات الحالية ومشكورين على 
الزيادة في عدد أسرة اإلنعاش واملستشفيات امليدانية وتوسيع شبكة 
مختبرات تشخيصCovid 19 لتشمل أغلب الجهات اململكة بدل من 
االكتفاء ب3 مختبرات الحالية )مع السؤال عن مختبر باستور بطنجة 
IPM؟( والسؤال عن محدودية عدد التحليالت املنجزة إلى حدود اليوم 

8000 تحليل فقط التي أجريت لحد الساعة، مما يستوجب:

 Dépistage والواسعة  السريعة  التحريات  بإجراء  التسريع   .1
rapide؛

2. والصرامة في تطبيق إجراءات الحجر الصحي؛

3.تعميم املجهود الخاص بالتجهيزات الطبية على كل املستشفيات.

مما سيساعد على رفع الحجر الصحي في التاريخ املحدد على أساس 
معطيات علمية، أوالتمديد له أو االستعداد للموجة ثانية للوباء ال قدر 

هللا.

وفيما يتعلق بالتداعيات االجتماعية واالقتصادية لهذه الجائحة،

نعبر بهذه املناسبة عن اعتزازنا بإحداث الصندوق الخاص بتدبير 
جائحة فيروس كورونا »كوفيد 19-« بتوجيهات ملكية سامية ملعالجة 
تداعيات هذه الجائحة، وذلك لدعم املقاوالت واألجراء الذين فقدوا 

الشغل، واألسر الفقيرة RAMED والعاملين بالقطاع غير مهيكل.

وهي مناسبة لنشيد بحزمة اإلجراءات املهمة تم اعتمادها إلى حدود 
الساعة من طرف الحكومة ومن ضمنها:

-1صرف CNSS 2000 درهم لألجراء املتوقفون عن العمل إضافة 
إلى التعويضات العائلية وكذا املتعلقة بالتأمين االجباري عن املرض؛

 30 -2تأجيل سداد قروض االستهالك وقروض السكن إلى غاية 
يونيو 2020؛

-3 وأيضا، العمل اإلنساني الذي تقوم به السلطات على املستوى 
املحلي بتعاون مع املنتخبين بالجماعات الترابية، ومع مساهمين آخرين، 

لتوفير الدعم االجتماعي للفئات الهشة املتضررة؛

-4إحداث آلية جديدة للضمان »ضمان أكسجين« على مستوى 

صندوق الضمان املركزي، بهدف تمكين املقاوالت في وضعية صعبة من 
موارد استثنائية للتمويل تصل إلى 20 مليون درهم، وبضمان يغطي 95 

في املئة من مبلغ القرض.

-5تسريع صرف مستحقات املقاوالت من طرف القطاعات الوزارية 
جدا  الصغيرة  املقاوالت  وخاصة  العمومية،  واملقاوالت  واملؤسسات 

والصغرى واملتوسطة.

-6تعليق أداء املساهمات االجتماعية للمقاوالت إلى غاية 30 يونيو 
.2020

-7تأجيل سداد القروض البنكية وتلك املتعلقة بقروض اإليجار 
للمقاوالت حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات.

يونيو   30 للمقاوالت حتى  الضريبية  التصريحات  -8تأجيل وضع 
.2020

 30 -9تعليق املراقبة الضريبية واالشعار لغير الحائز )ATD( حتى 
يونيو 2020.

املتوسطة  املقاوالت  نهيب  الوطني  املجهود  في  مساهمة  باملقابل 
والكبرى عدم اللجوء إلى فسخ عقود األجراء. والعمل بمفهوم »املسؤولية 
االجتماعية« و »املجتماعاتية« وعدم اللجوء إلى مساعدات الصندوق 

إال للضرورة.

إال أنه ال بد من إثارة انتباه الحكومة لبعض اإلشكاليات التي لم 
تعالج بعد أو تلك التي تم تسجيلها أثناء تطبيق بعض اإلجراءات. ومنها:

1.عدم قدرة بعض التجار على سداد الشيكات والكمبياالت التي 
والقضائية  والبنكية  اإلدارية  اإلجراءات  كل  توقيف  يجب  أصدروها 

املرتبطة بهذه حاالت في هذه الفترة للقوة القاهرة.

2.ومن جهة أخرى بعض األبناك طبقت رسوم وغرامات على تأجيل 
سداد املقاوالت للقروض البنكية وتلك املتعلقة بقروض اإليجار وهذا 
ال يتما�شى نهائيا مع ما قررته لجنة اليقظة وال يناسب نهائيا الظروف 

االستثنائية.

وهي مناسبة لننوه بالحس الوطني املشرف الذي تعاملت به األبناك 
ومؤسسات التمويل الوطنية ولنناشدهم بقوة أن يكون همهم ودورهم 
األساس إلى جانب السلطات هو الحفاظ على حياة املقاوالت وإعتاقها 
من الهالك. فاألسر واملقاوالت والتجار واملهنيون من مختلف األصناف 
من جهة واألبناك واملؤسسات املالية من جهة أخرى وجهان متضامنان 
يمكن  وال  الوطني،  االقتصاد  هي  واحدة  لعملة  بعض  بعضها  ويشد 
والحفاظ على  نجاة  وينمو لوحده وبدون  ينجو ويتطور  أن  ألحدهما 
اآلخر. فسر وجود األبناك يكمن في تمويل االقتصاد ومواكبة مشاريع 
وتجار  ومقاوالت  أسر  بدون  اقتصاد  هناك  وليس  واملقاوالت،  األسر 
ومهنيين، لذا وجب عليهم كذلك أن يعملوا على توفير التمويل بدون 

فائدة للتجار املهنيين الصغار.
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كما نؤكد على ضرورة أن يساهم قطاع التأمينات لدعم القطاعات 
املتضررة بالنظر لالقتصاد الذي سيحققه بفعل تراجع حوادث السير.

العامة  واملالية  االقتصادية  للوضعية  وبالنسبة  ومن جهة أخرى 
لبالدنا، واإلجراءات املتخذة ملعالجتها نؤكد أننا كفريق على وعي كبير 
باآلثار املدمرة والقاسية لهذه الجائحة على مجموعة من القطاعات 
موارد  و  الصعبة  العملة  من  مخزوننا  وعلى  العمومية  املالية  وعلى 
الضرائب ، لذلك ساهمنا وسنساهم بقوة ووطنية عالية إلى جانب 
وهي  الالزم،  والدعم  والتنبيه  االقتراح  في  النيابية  واملجموعة  الفرق 
مناسبة لنشيد بالعمل الذي قامت به لجنة االقتصاد واملالية من خالل 
توجيه مذكرة إلى الحكومة تشتمل على 57 مقترحا بخصوص القطاع 
الصحي وكذا اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها ملعالجة اآلثار االقتصادية 
مع  للحكومة  اإليجابي  بالتفاعل  وكذا  كورونا  لوباء  واالجتماعية 

االقتراحات التي جاءت في هذه املذكرة.

كل هذا يقت�شي ال شك إجراءات غير مسبوقة، وبقدر ما نتفهم 
وندعم اإلجراءات االستثنائية التي اتخذتها وستتخذها الحكومة في هذه 

الظروف االستثنائية،

فإننا نؤكد أننا سنبقى حريصين على:

أن يقوم البرملان بدوره كامال في االقتراح واملناقشة واملراقبة، بما 
الالزمة  للمشروعية  تام  احترام  في  اإلجراءات  هذه  تتخذ  ان  يضمن 

باعتمادها املساطر الدستورية والقانونية ذات الصلة

العام  الرأي  مع  الضروريتين  والشفافية  بالتواصل  تتم  وأن 
والفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين بما يضمن تفهمها بالرغم من 

قساوتها وانخراط الجميع فيها،

كما ان على الحكومة ان توقف استيراد كل املنتوجات غير الضرورية.

وفي الختام، وكما أثبتنا اننا قادرون على التعامل مع هذه األزمة 
جاللة  وراء  ومؤسساتنا  شعبنا  وتجند  الوطنية  بوحدتنا  الخطيرة، 
املدني  نسيجنا  السيا�شي  نسيجنا  على  لنحافظ  هللا،  حفظه  امللك 
نسيجنا االجتماعي ونسيجنا االقتصادي ونستأنف إن شاء هللا مسيرتنا 

الديمقراطية والتنموية.

وخير ما نختم به كلمتنا هاته حتى يرفع هللا عنا هذا الوباء قوله تعالى: 
اِحِميَن.«األنبياء اآلية  ْرَحُم الرَّ
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ربنا قد مسنا الضر فارفعه عنا يا أرحم الراحمين، إنك على كل �شيء 
قدير وباإلجابة جدير.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

السيد الأئيس:

شكرا السيد الرئيس، ال�شي مصطفى، شكرا لك، اآلن بإسم فريق 
األصالة واملعاصرة، الكلمة للسيد النائب صالح الدين أبو الغالي.

الن ئب السيد صالح الدين ربو الغ لي:

رشأف  على  والسالم  والصالة  الأحيم،  الأحمن  هللا  بسم 
املأسلي2.

السيد ضئيس الحكومة،

الس دة الوزضاء،

السيد ضئيس مجلس النواب،

السيدات والس دة النواب املحترمي2،

في البداية أود أن أن أتقدم بإسم فريق األصالة واملعاصرة بالعزاء 
الخالص لضحايا هاذ الوباء، داعين من هللا سبحانه وتعالى بالشفاء 
كذلك العاجل ملر�شى هاذ الوباء الذي اجتاح بلدنا، كذلك بإسم السيد 
األمين العام لحزب األصالة واملعاصرة وكل أعضاء الفريق وكل مناضالت 
ومناضلي فريق األصالة واملعاصرة أريد أن تقدم بتحية إجالل وتقدير 
وشكر وامتنان، للسدة العالية باهلل، جاللة امللك، محمد السادس، 
نصره هللا، على كل القرارات الجريئة والغير مسبوقة والسباقة الذي أمر 
بها الحكومة من أجل التخفيف وتقليص من انتشار هاذ الوباء، وذلك 
بشهادة جميع املغاربة بل وبشهادة دول أجنبية، كذلك في هذه الظرفية 
الدقيقة أبانت الدولة املغربية عن متانة مؤسساتها وصالبتها والدور 
تفاعل  الذي  املغربي،  للشعب  العالي  والحس  امللك،  الريادي لجاللة 

إيجابيا بكل رزانة وانضباط ومسؤولية.

شك  بدون  لها  ستكون  الحكومة،  رئيس  السيد  األزمة  هذه  إن 
تداعيات في كل القطاعات وامليادين، منها التعليم والصحة والسياحة 
واإلقتصاد واملالية والثقافة وصناديق التقاعد وماليين من العائالت 
التي تعيش في الهشاشة، كل هاذ التداعيات البد إن شاء هللا نفكرو 
كيفاش غادي نوجدو إعادة انطالق أو إعادة إقالع إن شاء هللا اإلقتصاد 
من بعد ومن دابا نهيئو ليه، كما ستؤثر هاذ األزمة كذلك على املالية 
العمومية من خالل تعميق عجز امليزانية ورفع املديونية وتقليص نسبة 
النمو، وكذلك غادي تفرض اإلقتراضات الخارجية من أجل معالجة 
إشكال العملة الصعبة، خاصة بعد انهيار القطاع السياحي والتحويالت 
ديال مغاربة العالم، وبالتالي كل هاذ اإلجراءات وهاذ التداعيات علينا 
جميعا أن ننصّب حولها من أجل التفكير جميعا في إنقاذ هاذ األوضاع 
اإلجتماعية والقطاع اإلقتصادي من خالل مقاربة تشاركية من جميع 

الشركاء.

وبناء عليه، فإن حزب األصالة واملعاصرة وبتوجيهات من السيد 
األمين العام سنكون داعمين لكل اإلجراءات التي أمر بها جاللة امللك، 
ومن خالل كذلك اإلجراءات التشريعية والتنظيمية التي ستقترحونها 
من أجل مصلحة الوطن، راجين هللا سبحانه وتعالى أن يخفف من 
تداعيات وآثار هاد الوباء على بلدنا، كذلك نريد أن أتقدم بجزيل الشكر 
إيجاد  أجل  من  املجهودات  من  املزيد  منها  طالبين  الخارجية  لوزارة 
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الحلول املالئمة إن شاء هللا بالنسبة للمغاربة اللي عالقين بالخارج، وال 
نن�شى باملجهودات الكبيرة والجبارة التي تقوم بها القوات املسلحة امللكية 
ورئيس أركان القوات املسلحة امللكية جاللة امللك، من خالل دعمه 
جاهزية املستشفيات العسكرية واملدنية وكذلك األمن الوطني والوقاية 
املدنية والدرك امللكي وكافة السلطات الصحية، ألنها هي اللي في مراكز 
األمام ملواجهة هذا الوباء، كذلك ال نن�شى دور اإلدارة الترابية من خالل 
الوالة والعمال الذين يسهرون يوميا ليال ونهارا على تجويد وتنفيذ جميع 

قرارات القطاعات الحكومية على مستوى األقاليم والجهات.

في حزب األصالة املعاصرة، نحن حزب في املعارضة، ولكن اليوم 
املعارضة  ملمارسة  أو  للجدال  مجال  ليس  للمعارضة  مجال  ليس 
التقليدية، نحن في حزب األصالة واملعاصرة، ونظرا لهاد األزمة التي 
تعيشها بالدنا أقول لرئيس الحكومة سنكونوا جاهزين لدعم جميع 
اإلقتراحات، وعلينا أن نكون من اآلن أن نتوخى التفاؤل وأن نجتهد من 
أجل زعما باش نلقاوا الحلول املناسبة من دابا إلعادة اإلقالع اإلقتصاد 

ألنه املغاربة سيضرون كثيرا كثيرا من مخلفات هاد الوباء.

وفي األخير أود إن شاء هللا أن ندعي هللا سبحانه وتعالى من أن يحفظ 
جاللة امللك واألسرة امللكية وكافة أفراد الشعب املغربي، هذا الشعب 
وأطلب هللا  املغربية،  الفئات  كافة  مع  كبير  تضامن  عن  أبان  الذي 

سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا ملا فيه خير لهذا البلد، وشكرا.

السيد الأئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيد الرئيس توفيق كميل بإسم 
فريق التجمع الدستوري.

الن ئب السيد توفيق كمي4 ضئيس فأ ق التجمع الدستوضي:

شكأا السيد الأئيس،

السيد ضئيس الحكومة،

السيدات والس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب املحترمي2،

السيد الرئيس، ونحن نجتمع اليوم في ظل تداعيات هذه الجائحة، 
ندعو هللا عز وجل أن يحفظ ملكنا وبلدنا ويرفع منا ما نزل ويرحم 
جميع األموات ضحايا هاد الوباء، كنحمد هللا السيد الرئيس على أنه 
وفق بالدنا اليوم مؤسسات ومجتمع تحت القيادة الحكيمة لصاحب 
الجاللة، للوقوف بحزم للتصدي إلنتشار والحد من آثارهذه الجائحة، 
هذا يجعلنا فخورين ومنوهين بكل اعتزاز، بسلسلة املبادرات امللكية 
اإلستباقية ملحاصرة الوباء بمنهجية متدرجة وهادفة، هاد املبادرات 
اللي تجسدات في املحافظة على حياة وصحة املواطنين أوال، واملحافظة 
على دوران العجلة اإلقتصادية واملعيشية ثانيا اللي سهرات من أجل 
التنفيذ ديالها وفق خارطة الطريق اللي سطرها جاللة امللك، األجهزة 

والسلطات الوطنية بكل مسؤولية ومهنية تستحق منا اليوم التنويه 
والتقدير واإلعتراف بحجم التضحيات التي تبذلها، واملخاطر التي تتعرض 
لها فتحية احترام واعتزاز وتقدير لكل من السيد وزير الصحة وأطباء 
وممرضين وإداريين مدنيين أو عسكريين؛ إلى السيد وزير الداخلية وأطر 
وزارة الداخلية ونساء ورجال السلطة بجميع أصنافهم ومؤسساتهم؛ 
إلى السيد وزير التربية والتعليم ونساء ورجال التعليم؛ إلى الساهرين 
عن النظافة وجمع النفايات السيد رئيس الحكومة وهاذ الفئة هاذي 
الفئة  لهاذ  نلتفت  أن  يجب  البالد،  فهاذ  ديالها  املكانة  أثبتت  اليوم 
ونعطيوها الحقوق ديالها اللي طاملا تطالب بها؛ إلى السيد وزير املالية 
وأطر الوزارة الذين يشتغلون ليال نهارا من أجل تسريع مسطرة صرف 
اإلعانات؛ إلى السيد وزير الفالحة وأطر وزارة الفالحة التي استطاعت 
في أوج األزمة الصحية أن تحافظ على األمن الغذائي، وعندما نتكلم 
عن األمن الغذائي نتكلم عن السلم اإلجتماعي، ألن العالقة ديال األمن 
الغذائي والسلم اإلجتماعي راكم كتعرفو السيد السيد رئيس الحكومة، 
املواطنين  ديال  والتهافت  األزمة  بداية  في  وقع  ما  معنا  وأنتما عشتو 
على املراكز التجارية؛ إلى السيد وزير التجارة والصناعة ومن خالله 
النسيج الوطني الصناعي الذي تحول بسرعة فائقة إلى اقتصاد حياة 
وصناعات تتطلبها املرحلة السيما هاذ املستلزمات الطبية؛ إلى أعضاء 
لجنة اليقظة اإلقتصادية على العمل اللي كيقومو به، أمام هوالء ننحني 
احتراما وتقديرا، لكن السيد رئيس الحكومة الحظنا كما الحظ الشعب 
املغربي أن هذا املجهىد الذي يقوده صاحب الجاللة لم تواكبه خطة 
حكومية على مستوى التواصل، من العديد من القطاعات الحكومية 
ال�شيء الذي جعل املواطن املغربي يتساءل اليوم عن سبب اختفائه، 
وهنا السيد رئيس الحكومة كنطلبو منكم وكنطلبو من الوزارة الوزارة 
التواصل لطمأنة هاذ  بالخارج شوية ديال  املقيمين  باملغاربة  املكلفة 

الناس والطمانة ديال العائالت ديالهم في داخل البلد.

لكن أمام هذه الجائحة أال ترون معي السيد رئيس الحكومة أننا كنا 
سنكون من في وضع أحسن ومريح لو كان عندنا قطاع صحي ومتوازن؟ 
ثمن  يؤدي  اليوم  املغربي  والشعب  القطاع  األسف  كامل  مع  ولكن 
املا�شي، ثمن سوء التدبير وتوزيع املوارد البشرية بطريقة ّباك صاحبي! 
ي نبهنا الحكومة 

ّ
واختالالت في شراء األجهزة الطبية لسنوات مضت، مل

في العديد من املناسبات وكانت النتيجة أننا اتهمنا باتهام جد مضحك 
وهو رغبتنا في االستيالء على هذا القطاع، مرة أخرى نؤكد لكم على 
أهمية الثالثية االجتماعية التعليم، الصحة والشغل، ونتير انتباهكم 
إلى دور صندوق فقدان الشغل اللي كيتوفر على 3 ديال املاليير الدرهم، 
اليوم حان الوقت باش نستعملو هاذ الصندوق السيد رئيس الحكومة، 
أما بالنسبة لتدبير اإلعانات اإلجتماعية للفئات املحتجة أخ�شى السيد 
رئيس الحكومة أال يكون هناك إنصاف في توزيعها، لجأتم لبطاقة الرميد 
رغم علمكم بالفشل ديال هاذ البطاقة، أال ترون أن املواطن البسيط 
اليوم سوف يدفع ثمن عدم إخراج السجل اإلجتماعي الوطني إلى حيز 
الوجود بدون مبرر مقبول؟ سوى استغالله السياسوي والتهافت لتبّني 

الفكرة، رغم أن أول من أعلن عنه هو صاحب الجاللة، نصره هللا.
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السيد ضئيس الحكومة،

نثمن أن مجهود صاحب الجاللة وكل املواطنين الوطنيين اللي لّباو 
إلى  الصندوق أن يصل  الجاللة وساهموا فهاذ  النداء ديال صاحب 
الفئات املحتاجة، يجب العمل يدا في يد إلنصاف هذه الفئة نريدها 
أن تصل إلى كل الفئات املحتاجة، بغيناها توصل للناس في املوقف 
السيد رئيس الحكومة توصل للبائع املتجول توصل لعمال املقاهي ديال 

الحماحم،

الطاكسيات، كيتشكاو من جراء  الحكومة، سائقي  السيد رئيس 
اإلجراء اللي خذينا في الحجر الصحي، نقصنا ليهم العدد ديال الركاب 
صو 

ّ
معهم، اليوم السيد رئيس الحكومة هاذ اللي ما كيستطعوش يخل

داك loyer journalier ديال الكريمة، إذن خاصنا ناخذوا قرار فهاد 
الناس صحاب  وندعموا  الصحي  الحجر  هاد  في  األقل  على  الكريمة 
لكريمات اللي محتاجين ولكن راه كاين فيهم ناس اللي ما محتاجينش 
السيد رئيس حكومة، هاد �شي من باب الذكر ولكن ما�شي من باب 

العتاب، فذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنين.

الكبرى  املصالحة  لحظة  وهي  اللحظة،  بهذه  سعداء  األخير  وفي 
التي حققتها بالدنا، لحظة مصالحة املواطن والسلطة ومن إيجابيات 
الوطن  هذا  ورجال  نساء  معدن  للمغاربة  أوضحت  أنها  األزمة  هذه 
وتهاوت معها الشعارات السياسية الفارغة من قبيل املال والسلطة 
ويقول هللا سبحانه وتعالى في محكم كتابه »هذا يوم ينفع الصادقين 

صدقهم« صدق هللا العظيم، وشكرا السيد الرئيس.

السيد الأئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية السيد النائب عمر عبا�شي غادي يدخل من نفس الفريق 

ولهذا ستكون له الفرصة لتوضيح نقطة نظام.

الن ئب السيد عمأ عب �سي:

شكأا السيد الأئيس،

في واقع األمر احنا أعددنا عرض مكتوب غادي نسلموه في نهاية 
الكلمة ديالي للسيد الرئيس ولكن غادي نحاول نقد أهمم األفكار اللي 

كيضمنها.

السيد الأئيس،

السيد ضئيس الحكومة،

السيد وز أ الدولة،

الس دة الوزضاء،

السيدة الوز أة،

الس دة النواب والسيدات الن ئب ت،

صحيح أن هذه جلسة دستورية ملسائلة رئيس الحكومة، ولكن نريد 
أن نجعل منها جلسة للتعبير على اإلجماع الوطني الكبير الذي عبر عنه 
الشعب املغربي، تحت قيادة جاللة امللك، ولكي نعتز بالقيم اإلسالمية 
اإليخاء،  التضامن،  املغربي  الشعب  عنها  عبر  التي  الكبيرة  والوطنية 
الوحدة، اإلنضباط لتوجيهات السلطات العمومية، هذه اللحظة لنعتز 
بهم كثيرا، هذه أيضا لحظة لنترحم على أمواتنا ولكي ندعو مع املصابين 
بالشفاء، هذه أيضا لحظة لكي نعبر على اعتزازنا الكبير بالعاملين في 
الوطني،  باألمن  امللكي،  بالجيش  والعسكرية،  املدنية  الصحة  قطاع 
ترابية،  الترابية، جماعات  اإلدارة  املساعدة،  القوات  امللكي،  بالدرك 
لكم،  شكرا  لهم  نقول  هؤالء  لكل  التعقيم،  عمال  النظافة،  عمال 

سنذكر طويال وكثيرا هذا العمل الوطني الكبير الذي تقومون به.

السيد الرئيس، في الحقيقة يجب أن نقول اليوم الكالم بكل وضوح، 
الوضعية الوبائية العاملية خطيرة، الوضعية الوبائية الوطنية خطيرة، 
توجيهات  واحترموا  منازلكم  في  إبقوا  واملواطنات  للمواطنين  رسالتنا 

السلطات الصحية.

السيد الرئيس، منذ البداية ملي ناقشنا املرسوم ديال القانون في 
اللجنة، قلنا بكل وضوح بأنه خاصوا يكون تالزم ما بين التطبيق الصارم 

لحالة الطوارئ الصحية واحترام الحقوق والحريات.

ندعو السيد رئيس الحكومة الحكومة إلى النظر العاجل فالوضعية 
داملواطنين العالقين في العديد من الدول وأيضا الوضعية ديال مغاربة 
العالم اللي صادف القرار ديال الحظر الطيران تواجدهم في بالدنا أنا أمر 

على هاد األمور بسرعة ألن الوقت ما كاينش.

في الجانب ديال الصحة السيد الرئيس الحكومة، ما�شي هادا الوقت 
باش نعبروا على مواقفنا من الصحة ونقولوا تعديالتنا واقتراحاتنا اللي 
عبرنا عليها وال هو الوقت ديال النجومية وممارسة التظليل، رجاء هادي 
لحظة وطنية نتحدث بحس وطني، ولكن السيد رئيس الحكومة كاينة 
وضوح،  بكل  بالدنا  في  اليوم  واملواطنات  املواطنين  كيطرحوا  أسئلة 
وخاص السيد رئيس الحكومة اليوم يقدم إجابات أو عناصر اإلجابات 
الصحية  الطوارئ  حالة  ديال  املوضوع  أوال  أسا�شي،  هو  اللي  عليها 
واش غادي تمدد؟ ما غاديش تمدد؟ شنا هي املعطيات الواردة؟ شنا 
هي اإلجراءات املتخذة؟ ثانيا وزارة الصحة كيقولوا احنا اآلن في ذروة 
الثالثة،  للمرحلة  نتاجهوا  مابغيناش  قدر هللا حنا  الثانية ال  املرحلة 
وبغينا هاد ال�شي يحبس هنا ولكن شنا هي املعطيات اللي كتقول باش 

املغاربة يعرفوا سالحنا هو الثقة، الشفافية مع املواطنين واملواطنات.

فيه  نطبقوا  غادي  دالكمامات  املوضوع  الحكومة  رئيس  السيد 
مناشدة دالسيد رئيس املجلس إرجاء التقييم، إرجاء التدافع السيا�شي، 
ما نعممش ما كيلقاوش  باش  املغاربة بعضهم  اليوم  راه لحد  ولكن 
الكمامات هذا املوضوع ما�شي ديال الدعاية والبروباغاندا هاد املوضوع 
التسويق.  في  التوزيع،  في  التصنيع،  في  الصحية  املعايير  أوال  خاص 
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بالنسبة للمجال اإلقتصادي السيد الرئيس الحكومة، لجنة اليقظة 
اإلقتصادية أحدثت بتوجيهات ملكية ال يمكن إال أن نثمنها، نلتمس 
أنها تنفاتح على الهيئات الغير ممثلة واللي رأيها ضروري وكنعطيوا املثال 

ديال املصدرين.

الصندوق هو صندوق أمر بإحداثه جاللة امللك، نصره هللا، وهو 
صندوق للضعفاء، ال حق لغيرهم فيه ديال القطاعات اإلقتصادية 
املتضررة، ديال الصحة، ديال هادوا أساسا بذلك أي مطالب أخرى 
البرملان وسالحنا  في  الحكومة  رئيس  السيد  هي مرفوضة، كنطالبكم 
هذا  على  املغاربة  مع  تواصلوا  والشفافية،  هوالثقة  املعركة  فهاد 
الصندوق، شنا هي املداخيل؟ شنا هي النفقات ديال هاد الصندوق؟ 
بشكل دوري وشفاف باش املغاربة كلهم يكونوا عارفين هاد الواقع اآلن، 
احنا كنتفهموا تبريرات اللي قال السيد وزير املالية بخصوص قانون 
املالية املعدل، ماعندنا أرقام دابا، ما كاينش وضوح رؤية مفهوم، وفي 
هاد اإلطار ديال التوافق الوطني ما يمكن إال نتفهموه، اللي ما يمكنش 
نتفهموه هو أنه يتم املس بالنفقات العمومية بال تشاور مع البرملان وحتى 
�شي واحد ما �شي ضد تقليص اإلنفاق العمومي اليوم، ولكن خاص يكون 
بتشاور مع البرملان في إحترام املبدأ التراتبية اللي كينص عليه الدستور 
أيضا ديالنا واملهم اليوم في املجال اإلقتصادي هو أن نعمل على حفاظ 

وصون سيادة القرار اإلقتصادي الوطني.

املقاوالت تم اتخاذ إجراءات مهمة من أجلها ولكن راه املساطر اللي 
كتوضع األبناك السيد الرئيس الحكومة، أفرغت تلك يعني اإلجراءات 
كامل  مع  بزاف  الوقت  عندناش  ما  األفكار  أهم  يعني  الرقمنة  منها؛ 
األسف، اليوم هذه فرصة لكي نتصالح مع الرقمنة وكاين مجهود مهم 
ما يمكن إال نثمنوه دارتوا وزارة التربية الوطنية، ولكن قدمنا اقتراح 
كحزب استقالل، كفريق استقاللي أنه يتم تكوين عن بعد العاملين في 
القطاع الخاص والغير املهيكل ونستغلوا هاد الفرصة ملحاربة هاد األمية 

الرقمية.

السيد رئيس الحكومة، بهاد الحس الوطني الذي تحدثنا، تحدثتم 
به، تحدث به غالب املتدخلين، بهذا الحس الوطني ال يساورنا شك 
فإنه بالدنا بقيادة جاللة امللك، ستجتاز كما قلتم هذه األزمة أقوى 
برأس مرفوع إن شاء هللا، هدفنا األسمى هو حق املغاربة واملغربيات 
في الحياة، ولقد واجه املغاربة واملغربيات عبر التاريخ أوبئة ومجاعات 
ولكن واجهوها بالصبر واإليمان والدعاء واإللتفاف حول ملوكهم والقيم 
التقدير  خالص  لذلك  بها،  متشبعين  هما  اللي  والوطنية  اإلسالمية 
والشكر واإلمتنان لكل أولئك الذين ينوبون عنا في الصفوف األمامية في 
هذه املعركة، معركة اإلنسانية جميعا ضد عدو اإلنسانية، شكرا لكم.

مداخلة الن ئب السيد عمأ عب �سي )مسلمة للأئ سة(

مداخلة السيد النائب عمر عبا�شي باسم الفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية أثناء جلسة األسئلة الشفوية الخاصة برئيس الحكومة ليوم 

االثنين 13 أبريل 2020 في موضوع »التداعيات الصحية واالقتصادية 
واالجتماعية لجائحة كورونا وتدابير مواجهتها«

السيد رئيس مجلس النواب

السيد رئيس الحكومة

السادة النواب السيدات النائبات

صحيح أننا نجتمع اليوم في إطار جلسة دستورية ملساءلة السيد 
رئيس الحكومة، ولكنها في الواقع جلسة تاريخية كي يعبر ممثلو األمة، عن 
ذلك اإلجماع و التضامن و الوحدة التي يواجه بها الشعب املغربي اليوم 
عدو البشرية » فيروس كوفيد 19«، وكي نبعث برسالة واضحة، وهي أن 
الدولة املغربية بكل مؤسساتها الدستورية معبئة، وراء جاللة امللك، 

حفظه هللا، لهزم هذا الوباء اللعين الذي اجتاح العالم.

إننا في الفريق االستقاللي، معتزون بمختلف اإلجراءات و التدابير 
تعليماته  حفظه هللا  امللك  جاللة  أعطى  التي  املواكبة  و  االستباقية 
السامية قصد اتخاذها ، وألبناء وبنات بلدنا الحبيب، الواقفون في 
الجبهة األمامية في هذه املعركة اإلنسانية النبيلة، من سائر العاملين 
في قطاعات الصحة املدنية والعسكرية والصيادلة ، والقوات املسلحة 
القوات   ، الترابية  اإلدارة  و  امللكي  الدرك  و  الوطني  األمن  و  امللكية 
املساعدة و الوقاية املدنية ، وغيرهم  وهم كثر، نقول لهم شكرا جزيال 
لكم ، ننحني لتضحياتكم الجسام ، وسنذكر طويال تضحياتكم الوطنية 
النبيلة . خالص التقدير كذلك للجماعات الترابية وملوظفيها وأعوانها 
وال سيما مصالح النظافة والتعقيم، دون أن نن�شى نساء ورجال أسرة 
التعليم على تعبئتهم املتواصلة... وعلى انخراطهم الوطني الخالق في هذه 

املعركة الوطنية النبيلة.

لقد أظهر الشعب املغربي مجددا معدنه األصيل، وتشبعه الراسخ 
القائمة على التضامن واإليثار والتآخي،  بالقيم اإلسالمية والوطنية، 
بيد أن خطورة الحالة الوبائية الوطنية والعاملية، تفرض علينا جميعا 
مزيدا من الصبر والحيطة والحذر، ومزيدا من التقيد الصارم بجميع 

التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية.

السيد الرئيس

القانون  مرسوم  مناقشة  أثناء  الحكومة  انتباه  وأثرنا  سبق  لقد 
املتعلق بحالة الطوارئ الصحية، إلى وجوب التطبيق الصارم لحالة 
الطوارئ الصحية، ولكن مع التقيد في ذلك باملقتضيات الدستورية 
والقانونية ذات الصلة بالحقوق والحريات، خصوصا ما ينص عليه 
الفصل 21 من الدستور »تضمن السلطات العمومية سالمة السكان، 
وسالمة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق األساسية 
املكفولة للجميع«. و الفصل 22 أنه »ال يجوز املس بالسالمة الجسدية 
أو املعنوية ألي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة 
أو عامة » ، وفي اإلطار ذاته ندعو الحكومة إلى النظر العاجل و الجدي 
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في سبل إجالء املواطنين و املواطنات العالقين في بعض الدول والذين 
كانو يقومون بزيارات قصيرة لها، وكذا التفاعل مع املطالب املشروعة 
ملغاربة العالم الذين يودون العودة إلى بلدان إقامتهم لاللتحاق بأسرهم 
ووظائفهم. وهناك السيد رئيس الحكومة حاالت إنسانية ينبغي التواصل 
معها بالعناية الالزمة وبالشفافية املطلوبة، وبهذه الروح التضامنية 

املتميزة التي ال تق�شي أحدا وال تستثني أحدا.

االقتصادية  اليقظة  لجنة  بإحداث  ننوه  ذلك،  على  وعالوة 
وبالقرارات التي اتخذتها، بيد أننا نؤكد أنها ليست بديال عن املؤسسات 
الدستورية، لذلك يجب أن يحفظ للبرملان دوره الدستوري الكامل، في 

مواكبة ومراقبة تعاطي الحكومة مع هذه الجائحة.

السيد الرئيس،

ليس املقام وال الوقت مناسب للتفصيل في مواقفنا الثابتة من واقع 
منظومة الصحة في بالدنا، التي سبق أن عبرنا عنها في هذا املجلس املوقر 
غير ما مرة مقرونة مببادرات واقتراحات عملية وملموسة، املشكل ظل 
باألساس، مشكل حكامة التي ينبغي إصالحها حتى ال يتم إهدار مزيد من 

املوارد واالعتمادات في حكامة منخورة بإختالالت هيكلية،

ال يحركنا في حزب االستقالل هوس البحث عن النجومية العابرة 
على حساب املسؤولية واملصلحة الوطنية، وال نمارس التضليل في زمن 
الجوائح ، بيد أن واجبات اللحظة تقت�شي أن نشكر األطقم الطبية 
والشبه الطبية في القطاع العام و الصحة العسكرية واملتطوعين من 
القطاع الخاص ، كما أننا نجدد ترحمنا على أمواتنا و نقدر العناية 
التي يتلقاها املصابون، ونقول لهم نحن معكم والى جانبكم ، ونطالب 
باملزيد من العناية الفائقة بهم ، كما نعتبر أنه يتعين اإلسراع بمضاعفة 
الفحوصات الن التجارب الدولية برهنت أنها احد األساليب الناجعة 
حول  النقاش  في  الخوض  عن  اآلن  سنحجم   ، الجائحة  لتطويق 
الكمامات ، يكفي أن نقول أن السياق ليس سياق الدعاية الشخصية، 
بل يجب أن تحرص الوزارة الوصية على التصنيع بكميات كافية مع 
احترام املعايير الطبية العاملية، وعلى الترويج السليم ، ألنه ال يستقيم 
أن نساءل الناس على عدم وضعها وهم لم يجدونها ال في الصيدليات وال 
في الدكاكين، إن االرتباك في القرارات في هذه اللحظة مكلف جدا، ونرجو 
العمل على تدارك هذه النواقص، ليس فقط بالتصريحات الصحفية، 
بل كذلك بالتدخالت امليدانية وبتوفير هذا املنتوج للمواطن وفق شروط 

السالمة الصحية املطلوبة، في التصنيع والتلفيف والبيع بالتقسيط.

السيد رئيس الحكومة

إننا إذ نجدد تثميننا للقرار امللكي السامي القا�شي بإحداث صندوق 
خاص بتدبير جائحة كورونا كوفيد 19، وبموجة التبرعات الطوعية 
املؤسساتية والفردية، فإننا نؤكد على أن الحكومة يجب أن تظل في 
تواصل دائم وشفاف ودوري مع الرأي العام الوطني في كل ما يتعلق 
والشفافية  للثقة  تعزيزا  وذلك  الصندوق،  هذا  ونفقات  بمداخيل 

والحكامة، ومن نافل القول تذكير البعض، انه موجه حصرا، لقطاع 
الصحة، وللفقراء والفئات الهشة والقطاعات االقتصادية املتضررة 

فعال، وال حق لغيرهم في املطالبة في االستفادة منه.

وإذ جاز لنا في هذه الظرفية الصعبة ، أن نتفهم املبررات التي قدمتها 
الحكومة بخصوص إحجامها إلى اليوم، عن اإلتيان بقانون مالية معدل 
، فإننا ندعو إلى القيام بذلك فور اتضاح الرؤية و الفرضيات و األرقام 
التي يمكن االطمئنان إليها، خصوصا أننا إزاء سنة جفاف وجائحة غير 
مسبوقة ، غير أن هذا التوافق على هذه املرونة التشريعية بسبب هذه 
الظرفية االستثنائية، ال يمكن أن يشمل إقدام الحكومة على اختيار 
تعديل نفقات امليزانية العامة، عبر مساطر و آليات ال تراعي دستورية 
الفصل  في  الدستور  عليها  ينصص  كما  القانونية  القواعد  وتراتبية 
6 منه، وال تطابق املقتضيات التشريعية الواردة على الخصوص في 
القانون التنظيمي للمالية الذي هو امتداد مباشر للقانون األسمى للدولة 
الذي هو دستور اململكة املغربية، نحن ال نجادل في أن النفقات يجب 
أن تقلص بترشيد عقالني عميق ملواجهة تداعيات الوباء على مناعة 
اقتصادنا وتوازناته املالية، بيد أن ذلك يجب أن يتم وفقا للقانون، و 
بتشاور كامل مع البرملان، و في إطار الشفافية و التواصل مع الرأي العام و 
خصوصا مع الفاعلين االقتصاديين و االجتماعيين، إن أكبر سالح تواجه 
به بالدنا هذه الجائحة هو هذا اإلجماع الكبير والتعبئة الوطنية ، على 
الحكومة أن تحافظ عليهما ،كما ندعو الحكومة إلى االشتغال على أسوأ 
السيناريوهات و االبتعاد في هذا الظرف العصيب عن خطاب الطمأنة 
الخادع الذي سرعان ما ينكشف وال يصمد أمام عناد الوباء. كما أنها 
مطالبة بوضع مخطط إقالع اقتصادي شامل ملرحلة ما بعد الجائحة، 
يعطي األولوية القصوى للقطاعات األكثر تضررا، وعطفا على كل ذلك، 
نؤكد أن األهم اآلن هو حماية وصون سيادة القرار االقتصادي الوطني.

التي اتخذتها الحكومة لفائدة املقاوالت مهمة ولكن  إن القرارات 
املساطر املعقدة التي وضعتها االبناك تفرغ تلك التدابير من جدواها، 
والتعقيدات  الصعوبات  تلك  بتذليل  مطالبة  الحكومة  فان  لذلك 
فورا، صونا للثقة وحفاظا على مصداقية خطابها والتزاماتها في هذه 
الظروف. كما ندعو الحكومة إلى بحث سبل تعميم تلك اإلجراءات، 
لتشمل فئات مهنية تضررت كثيرا من إغالق الحياة العامة، من قبيل 
سائقي الطاكسيات والعاملون في الصناعة التقليدية، كما ندعوكم 
السيد رئيس الحكومة إلى فتح قنوات الحوار واالستماع إلى أراء ممثلي 

املصدرين املغاربة.

السيد الرئيس،

ال يمكن إال تقدير املجهود التواصلي الحكومي املبذول، ولكن هناك 
حاجة ماسة إلى مضاعفته، وجعله أكثر استهدافا ودقة ومهنية، نعم 
تواصل اطر وزارة الصحة مهم مشكورين عليه ، لكن املغاربة يستحقون 
املعنيون  الحكومة  الحكومة وأعضاء  رئيس  يتواصل معهم  أن  أيضا 
الجماعي  خطابنا  إن  الجائحة،  حول  يومي  بشكل  و  مباشر،  بشكل 
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اليوم يجب أن ينهض على تحسيس الجميع بخطورة الوضعية الوبائية 
الوطنية و العاملية، علينا أن نقول للمغاربة إن الوضع خطير وسيزداد 
السلطات  طرف  من  بها  املو�شى  باإلجراءات  يلتزموا  لم  إذا  خطورة 
العمومية، على الحكومة إخبار الشعب بكل �شيء، بكل وضوح وشفافية 
خطاب  عن  التخلي  الحكومة  رئيس  السيد  عليكم  الثقة،  لضمان 
الطمأنة الحاجب، إن عالم ما بعد كورونا لن يكون عالم ما قبلها، لذلك 
علينا أن نستغل هذه الجائحة كي نتصالح مع الرقمنة ، وكي نجعل من 
املغرب الرقمي واقعا وليس مجرد شعارات ووعود، لذلك نقترح أن يتم 
استغالل تواجد اآللف من األجراء و املستخدمين في القطاع الخاص 
والعاملين في القطاع غير املهيكل في منازلهم و الذين يعملون في قطاعات 
حيوية، بغية تطوير املهارات التقنية و اللغوية والتحكم في التكنولوجيا 

الرقمية لديهم وذلك عبر برامج مجانية للتكوين عن بعد.

وعالقة بقرار لجنة اليقظة االقتصادية تخصيص الدعم املادي 
لألشخاص غير املسجلين في خدمة راميد والذين يعملون في القطاع 
غير املهيكل، فإننا ندعو إلى وضع معايير واضحة وإحاطة هذه العملية 
بكافة شروط الشفافية والنجاعة، مع وضع آليات للتظلم عن بعد 

لألشخاص الذين لن تقبل طلباتهم.

ال يساورنا شك في أن بالدنا ستتجاوز إن شاء هللا هذه األزمة بقيادة 
جاللة امللك حفظه هللا، ذلك أن تاريخ بالدنا مع اختالف السياقات 
طبعا، يخبرنا أن املغاربة واجهوا أوبئة ومجاعات اشد خطورة وفتكا، 
ولكنهم واجهوها دائما بالتضامن وااليخاء واإلحسان والدعاء واإليمان 
وااللتفاف حول ملوكهم وسالطينهم، ومما ال شك فيه أنهم يواجهون 

عدو البشرية اليوم، بذات املقومات التي جبلوا عليها.

حفظ هللا بلدنا ورحم موتانا ونسأل هللا تعالى أن يشافي مرضانا 
ويرفع عنا هذا الوباء إنه سميع مجيب الدعاء.

السيد الأئيس:

شكرا  الوريقات،  هادوك  آرى  عمر  النائب، ال�شي  السيد  شكرا 
جزيال، سأستفيد وسنستفيد منهم جميعا، الكلمة اآلن للسيد الرئيس 

محمد مبديع بإسم الفريق الحركي.

الن ئب السيد محمد مبديع ضئيس الفأ ق الحأكي:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيد الأئيس،

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

السيدات والس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب املحترمي2،

اليوم في جلسة استثنائية في شكلها ومضمونها أتدخل بإسم الفريق 

الحركي، املغرب يعيش اليوم حالة استثنائية كباقي دول العام حالة لم 
تسبق لإلنسانية أن عاشتها قبل اليوم، في البداية البد من الترحم على 
أرواح الذين وافتهم املنية بسبب هذا الوباء ومتمنيين كذلك الشفاء 
للمصابين، البد أن نشيد عاليا ونعترف بالدور الهام الذي لعبه جاللة 
الوباء  هذا  مواجهة  في  وحفظه،  نصره هللا  السادس،  محمد  امللك، 
مواقف جاللة امللك، كانت استباقية واستطاعت أن تحفظ املغرب من 

كارثة في عز األزمة.

بهاذ املناسبة بغيت نشكر الرجال والنساء اللي كانوا في الصفوف 
األمامية، رجال ونساء السلطات الترابية من والة وعمال وقياد وأعوان، 
رجال الصحة، رجال الدرك امللكي، القوات املساعدة، رجال الجيش 
امللكي ورجال كذلك الوقاية املدنية، رجال النظافة، رجال اإلعالم، 
رجال التعليم، رجال القضاء، املجتمع املدني، املواطنين اللي انخرطو 
بوطنية كبيرة في التضامن والتآلف والتآزر باش يشكلو سد منيع أمام 

تف�شي هذا الفيروس الذي أثر على دول عظمى.

السيد الأئيس املحترم،

املناسبة مناسبة إجماع وطني، املناسبة اليوم أننا كنعيشو هاذ 
األزمة وخصنا كيفاش ندّبروها باش نجتازوها بسالم أو أقل الخسائر، 
مشكورين السيد رئيس الحكومة انتما والحكومة واملؤسسات املختلفة 
ديال الدولة املغربية على املجهودات اللي قمتو بها تحت القيادة النيرة 
ديال سيدنا هللا ينصرو، كاين هناك بعض النقط اللي خصنا نتعاونو 

عليهم باش نتجاوزو أكثر وبقوة وبمناعة هاذ الوباء هذا:

أوال: إلى جانب املجهودات اللي كنثمنوها هناك بعض النقط اللي 
حا الصغار تيعيشو الجفاف، 

ّ
اكرو عليها شوية، اليوم الفال

ّ
خصنا نذ

تيعيشو الكساد ديال السلعة ديالهم اللي بحال الصيف وما كاين اللي 
يجمعها لهم ألنه كاين ممنوع املواقفية يوقفو العمال ما كاين �شي، 
األسواق األسبوعية أصبحت ممنوعة، صبحو في ضائقة ال بّد ما نفكرو 
فيهم، البد ما نفكرو فيهم وكيفاش نتعاونو معهم ونّضامنو معهم باش 
نتجاوزو هاذ املحنة هاذي، كاين كذلك بعض الفئات اللي ما شملتهاش 
رو كيفاش عن قرب عن طريق 

ّ
هاذ املساعدات واملعاونات، خصنا نفك

السلطات املحلية كيفاش يمكّنا نعّممو اإلستفادة من هاذ اإلمكانيات 
حتى يعم التضامن والتآلف كل املغاربة؛

النقطة األخرى، على غرار ما يعني ما أمر به جاللة امللك، نصره هللا، 
باش ينقصو أو يحذفو األثمنة ديال الكراء ديال األرا�شي أو ديال البنايات 
الحبوسية أو املساكن الحبوسية، عالش ما نديرو نفس العملية بالنسبة 
 من 

ّ
 من عند الجماعات املحلية وال

ّ
للناس اللي كاريين من عند الدولة وال

عند حتى األشخاص الخاصين ألن ما عندهمش مداخيل؟ ألن القضية 
صعيبة السيد رئيس الحكومة! الحركة واقفة، ولكن احنا كدولة خصنا 
هاذ  على  بو 

ّ
نتغل لينا  يمكن  ونوّسعوكيفاش  مجهود  ونزيدو  نّضامنو 

القضية هاذي؛
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األنترنيت على جميع  ديال  الصبيب  التعميم  ديال  القضية  كاين 
مختلف التراب املغربي باش نعطيو فرصة لجميع الوليدات باش يقراو 
وزير  السيد  املناسبة كنشكر  وبهاذ  ديالهم،  الدراسية  السنة  ويتّبعو 
التربية والتعليم على املجهودات الكبيرة اللي عمل، ولكن هناك بعض 
املناطق غير مغطاة أو مغطاة بشكل خفيف على مستوى الصبيب ديال 

األنترنيت؛

هناك مغاربة العالم، أو الناس املواطنين اللي محبوسين في الخارج، 
وجات فالكلمة ديالكم السيد رئيس الحكومة كاينة مجهودات ولكن 
الناس راه كاين تما بقاوا مشا في سياحة وال مشا في زيارة للعائلة ديالو 
وبقا محبوس تما ما صابش باش يرجع وما عندو فلوس، هاد املجهودات 
ديالكم كنتمناو من هللا تخرج للوجود في أقرب وقت ونفكروا كيفاش 
يمكنا نرجعوهم ويمكن لنا نطبق عليهم الحجر الصحي حتى تيتشافاو 

وداك �شي.

السيد رئيس الحكومة، كاين مجموعة ديال التدابير اللي عملنا، 
علينا نحرصوا ونزيدوا اليقظة أكثر باش نتجاوزوا هاد املحنة هادي، إيال 
كان هاد الحجر الصحي غادي يطول راه خاصنا مجهودات أقوى وخاص 
اليقظة تكون أقوى، ألن ما عندناش السالح األسا�شي هوالوقاية وثم 

الوقاية؛

التحاليل  ديال   le test ديال  اإلمكانية  توسيع  األخرى  والنقطة 
املخبرية، كنقراوا إحصائيات كنشوفوا دول كتدير عشرات اآلالف في 
النهار، احنا محدودين، إيال يمكن نعموا هاد العملية وكنتمنى السيد 
 les CHU رئيس الحكومة هاد النقط اللي عطيتنا اليوم ديال بعض يعني
في بعض الجهات غادية تخلق نقط ديال هاد التحاليل هادي، تبدا 
تعمم في املنطقة ديال بني مالل ما عندهاش donc les CHU غادي تبقى 
القضية محدودة، ولكن من أساليب الوقاية هي التعميم والتوسيع 

.les tests de laboratoire ديال هاد

السيد رئيس الحكومة، كنشكركم وكنتمنى على هللا أننا نتجاوزوا 
هاد املحنة هادي واحنا إن شاء هللا في سالم وفي سلم، وأكيد أن املغرب 
اللي كسب ثورة امللك والشعب اليوم، غادي يكسب املعركة ديال امللك 
والشعب في مواجهة هاد الفيروس بفضل إرادتنا وتضامننا وتعبئتنا 
الجماعية، ربي اجعل هذا بلدا آمنا وأرزق أهله من الثمرات صدق هللا 

العظيم.

كنتمنى من املغاربة واملغربيات ينضبطوا جميعا ونضامنوا جميعا 
ونبقاوا في ديورنا جميعا باش نتجاوزوا هاد املحنة، وأكيد أن املغرب 
محمد  امللك،  الجاللة،  صاحب  توجيهات  إثر  هللا  شاء  إن  سينتصر 

السادس، حفظه هللا وأيده، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الأئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للفريق اإلشتراكي السيد الرئيس 
أمام شقران.

الن ئب السيد شقأا2 رم م ضئيس الفأ ق االشتراكي:

شكأا السيد الأئيس،

السيد ضئيس الحكومة،

السيدات والس دة الوزضاء والنواب املحترمي2،

أتناول الكلمة بإسم الفريق اإلشتراكي بمجلس النواب، وال يمكن 
هذه  تميز  التي  الكبيرة  الوطنية  بالتعبئة  وننوه  نعتز  أن  إال  البدء  في 
املرحلة العاصبة التي تعيشها بالدنا كباقي دول العالم ارتباطا بجائحة 
وبفضل  واإلجتماعية،  اإلقتصادية  الصحية،  وآثارها   COVID-19
النظرة االستيباقية والقرارات اإلحترازية املتخذة مع بداية إنتشار الوباء 
في عدد من الدول، بفضل التوجيهات والقرارات الحكيمة لجاللة امللك، 
الذي وضع حياة وصحة املواطنين كأولوية، وأكد على إستعجالية تهييئ 
الشروط البشرية واملادية ملواجهة هذه الجائحة منذ إرهاصاتها األولى 
ببالدنا، ومع التعاطي املسؤول من قبل عدد من القطاعات خاصة منها 
عبر  واملواطنين  املواطنات  وانخراط  الداء،  بمواجهة  مباشرة  املعنية 
احترام التدابير وكافة القرارات الالحقة، كل ذلك ساعد في أن تجنبت 
بالدنا وضعية مأساوية نتمنى من هللا عز وجل أن نظل متحكمين فيها 
وأن تخرج بالدنا منها بأقل الخسائر املمكنة، األمر يتعلق بطبيعة الحال 
بواجب أملته لحظة وطنية تستدعي تحمل كل واحد مسؤوليته بكثير 
من الصبر والتضحية. وهنا البد من أن نوجه تحية تقدير واحترام وشكر 
كذلك ملن هم اليوم في الجبهة األمامية ملواجهة هذا الداء كل من موقعه 
دون تعداد حتى ال نقدم طرف على آخر، بتضحياتهم وصبرهم وتحملهم 
للمسؤولية سينتصر الوطن، والبد أن ينتصر لهم أو البد سينتصر لهم 
الوطن ألن الواجب يقت�شي اعتبار كل من يضحي بنفسه من أجل البالد 
أنفسهم  يعّرضون  األمة، هناك من  أبناؤه من مكفولي  يكون  شهيدا 
للخطر يجب أن يدركوا بأنهم يقدمون الواجب للوطن والوطن ال ين�شى 

باملطلق تضحياتهم.

السيد ضئيس الحكومة،

لن نقف في تعقيبنا هذا عند عدد من التفاصيل املرتبطة بعدد 
من القطاعات التي ستكون موضوع الجلسات الرقابية املقبلة، ولكن 
نعتبر أن بعض املالحظات تفرض نفسها وإن بعجالة، أول حاجة خصنا 
نسجلوها السيد الرئيس الحكومة، هو أننا اليوم ما نعيشه هو تعبير 
عن دولة املؤسسات، نسجل بأن صورة دولة املؤسسات تتجسد بقوة 
في هذه الظرفية الصعبة، وأن هناك تكامال ملفتا مجسدا في صورة 
املصلحة العليا للوطن واملواطن، احنا كنراقبو العمل اللي كتقوم به 
الحكومة، كنقومو باألدوار املنوطة بنا دستوريا كبرملانيين، وكنسجلو 
هنا التفاعل ديال عدد من الوزراء، ألننا في البداية ديال التعاطي مع 
األسئلة  من  بعدد  بشأنها  توجهنا  مالحظات  لدينا  كانت  األزمة،  هاذ 
وكان هناك تفاعل فوري من قبل الوزراء نحييهم على ذلك، من أجل 
تدارك بعض األخطاء الصغيرة والتي هي عادية جدا، واليوم بطبيعة 
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الحال كل �شي تيقوم بمهمتو ال البرملان ال السلطة القضائية الحكومة 
بكافة قطاعاتها، اإلعالم، حتى املواطنات واملواطنين اللي منضطين في 
املنازل ديالهم واللي محترمين القانون وال يغادرون منازلهم إال للضرورة 

القصوى حتى هم يتحملون مسؤوليتهم في هاذ الجانب؛

والقانون ألن خصنا  الحق  دولة  نقطة كنسجلوها هي  ثانيا: ثاني 
نسجلو بكل وضوح على أن الحرص ديال بالدنا على تطويق انتشار ديال 
الجائحة واألثر ديالها عملت على تأطير الظرفية الحالية بقواعد قانونية 
واضحة ملزمة للجميع، وسنت إجراءات إجتماعية واقتصادية تتميز 
بالجرأة والحكمة مبادرة وتفعيال، بدءا بالصندوق املخصص ملواجهة 
جائحة covid19 وصوال إلى عدد من القررات التي ال شك كان عنوانها 
األسا�شي املواطن قبل اإلقتصاد، وهي قرارات كثيرة ساهمت في الرفع 
اتخاذ  وإيمانهم بسرعة  املجتمع  لكافة مكونات  التعبئة  من منسوب 
املبادرات ونجاعتها في ظرف قيا�شي، بالرغم من بعض املالحظات التي 
يتم تداركها بالجدية املطلوبة كما سبق ذكر ذلك، بطبيعة الحال تم 
اتخاذ قرارات صعبة، لكن صاحبها في نفس الوقت عمل كبير لتخفيف 
اآلثار السلبية على شرائح واسعة داخل املجتمع، واحد السؤال كيطرح 
نفسو، هل من أمر يجب الجهر به بكل فخر وقوة وثقة بالدنا ليست من 
القوى العظمى في العالم ولكنها أثبتت اليوم بأنها ليست بالضعف الذي 
كان يعتقده البعض، املغرب اليوم حتما عظيم بملكه وشعبه وكافة 

مؤسساته ونفتخر بذلك؛

النقطة الثالثة: متعلقة بالجانب اإلنساني والتضامني ألن تظافر 
واسعة  شرائح  على  العبء  لتقليل  املستويات  كافة  من  الجهود 
داخل املجتمع وتخفيف آثار هاذ الجائحة على الجانبين اإلقتصادي 
للجنة  الهامة  اإلجراءات  كافة  خالل  من  رسميا  سواء  واإلجتماعي، 
اليقظة اإلقتصادية، أو شعبيا من خالل تيمة التآزر والتضامن التي 
في دعم  بكل مواطنة  انخرط  اللي  الدوام،  املغربي على  الشعب  تميز 
صندوق مواجهة جائحة covid-19 كل حسب طاقته وإمكانياته، لعل 
ذلك هوما جعل املغرب اليوم نموذجا يتحدث عنه الجميع بالرغم من 
ضعف اإلمكانيات والنقص الكبير الذي تعاني منه عدد من القطاعات 
الصحة والتعليم وغيرها، استطاعت بالدنا التعاطي بذكاء ومسؤولية 
مع هذه الوضعية الطارئة بالشكل الذي سيفتح الباب أمام مستقبل 
في  املا�شي  أخطاء  تدارك  األسا�شي  هدفها  جديدة  بأولويات  مغاير، 
قطاعات جوهرية ذات ارتباط وثيق باملجتمع تنشئته وصحته، تلك 
األخطاء التي يرى حزبنا بأن تجاوزها يتطلب دولة قوية عالية بمجتمع 

حداثي متضامن.

نتحدث  ولم  الخارج  في  العالقين  الرئيس، املغاربة  بعجالة السيد 
عن املواطن كأولوية يجب التسريع باتخاذ إجراءات ولو بشكل تدريجي، 
يجب إعطاؤهم نقطة ضوء تبّين لهم بأن هناك قرار اتخذ، نحن ندرك 
الصعوبات وندرك بأن الحكومة تشتغل وبأن هناك عمل يتم، لكنهم 

ينتظرون إشارات إيجابية نتمنى أن يسمعوها منكم اليوم.

في األخير احنا ما وقفناش على جميع التفاصيل كيما قلت السيد 
الرئيس، لم نفعل ذلك ألننا نعتبر اليوم بأن أي خالصة وأي نقاش بل 
وأي مؤاخذات هي سابقة ألوانها في هذه الظرفية التي تقت�شي تعبئة 
وطنية بوحدة صف نتشد الخروج بأقل الخسائر املمكنة، وألننا ندرك 
كذلك بأن مسار التعافي من آثار هاذ الجائحة سيتطلب الكثير من الوقت 
حتى تعود الحياة والدورة اإلقتصادية إلى طبيعتها، هناك عمل كبير 
ينتظرنا جميعنا إذ هناك قطاعات كثيرة متضررة وتتضرر من توابع 
هذا الوضع، ويجب االجتهادمن أجل تعبئة وطنية دائمة يجب دعم 
املنتوج الوطني السياحة الداخلية، كل ما من شأنه تخفيف العبء 
على اقتصادنا الوطني وما من خالله آثاره اإلجتماعية، وجب مزيد من 
التضامن وبال شك ستنتصر بالدنا في األخير رحمة هللا ضحايا هذا الوباء 
بالدنا من كل مكروه،  العاجل وحفظ  بالشفاء  املر�شى  اللئيم ومّتع 

والسالم عليكم.

السيد الأئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن بإسم املجموعة النيابية للتقدم 
واإلشتراكية السيدة الرئيسة عائشة البلق.

الني بية  ضئيسة املجموعة  لبلق  ع ئشة  السيدة  الن ئبة 
للتقدم واإلشتراكية:

السيد الأئيس،

السيد ضئيس الحكومة،

السيدات والس دة الوزضاء والنواب،

ونحن نجتمع في هذه الظروف اإلستثنائية العصيبة التي تمر منها 
فت وال تزال اآلالف 

ّ
بالدنا كما باقي دول املعمور، جائحة كورونا التي خل

من الضحايا ال يسعنا في البداية إال أن نترّحم على أرواح املواطنات 
واملواطنين ضحايا هذا الوباء داخل الوطن وخارجه، وأن نتقدم بأحر 
لكافة  العاجل  الشفاء  متمنين  وذويهم  ألسرهم  واملواساة  التعازي 

املصابين.

السيد ضئيس الحكومة،

اإلجراءات  تثمن  وهي  واإلشتراكية  للتقدم  النيابية  املجموعة  إن 
الحكيمة  القيادة  تحت  بالدنا  إتخذتها  التي  واإلستباقية  اإلحترازية 
واملتبصرة لجاللة امللك، على مختلف املستويات الصحية واإلجتماعية 
واإلقتصادية واألمنية بهدف تجنيب بالدنا أسوء اإلحتماالت والتداعيات 
املترتبة عن هذه الجائحة ال قّدر هللا، تشيد بكل مكونات الشعب املغربي 
على اإلنخراط الواعي والتفاعل الحضاري مع القرارات الصادرة عن 
الصحية،  الطوارئ  حالة  بإجراءات  التقيد  في  العمومية  السلطات 
الوطنية،  والتعبئة  التضامن  حملة  في  فة 

ّ
واملكث القوية  واملساهمة 

تقف تحية تقدير واعتزاز لجنود الوطن لألطقم الصحية لنساء ورجال 
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النظافة، لألسرة التربوية لكافة أفراد القوات املسلحة امللكية، للدرك 
امللكي للقوات املساعدة والوقاية املدنية، لنساء ورجال األمن ولجميع 

الساهرين على ضمان استدامة الخدمات األساسية.

السيد ضئيس الحكومة،

ونحن نسجل إيجابا التدابير املتخذة لتدبير األزمة وتداعياتها بتقوية 
املنظومة الصحية، واستدامة الخدمة التعليمية عبر التعليم عن بعد، 
وتوفير الحاجيات الضرورية الستمرار الحياة، ودعم املقاوالت املتضررة 

والتعويض عن فقدان الشغل.

السيد الأئيس:

إذن واصلي السيدة الرئيسة.

الني بية  املجموعة  ضئيسة  لبلق  ع ئشة  السيدة  الن ئبة 
للتقدم واالشتراكية:

ودعم املقاوالت املتضررة والتعويض عن فقدان الشغل وضمان 
مهيكل،  الغير  القطاع  من  تعيش  التي  لألسر  للدخل  األدنى  الحد 
وباملناسبة نحثكم على الحرص أن يصل هذا الدعم املباشر إلى األسر 
التي تعيش من الفالحة املعيشية واملتضررة أيضا نتيجة الجفاف، وإلى 
املناطق الجبلية والنائية بحيث سجلنا مثال أن عددا كبيرا من األسر 
ببوملان مثال والحاملة للرميد لم تتوصل بعد بهذا الدعم، هاته التدابير 
املواكبة التي تأتت بفضل مخصصات الصندوق الذي أحدث باملبادرة 
امللكية السامية، وندعو الحكومة إلى مواصلة هاته املجهودات الجبارة 
املبذولة في ظل الدولة اإلجتماعية القوية، التي تعتمد اليوم أساسا 
على املرفق العمومي وتعمل جاهدة لتأهيل أنظمتنا الصحية والتربوية 
التماسك  أسس  أنها  تبين  والتي  الخصوص،  وجه  واإلجتماعيةعلى 
ونحن  استشرافها  يجب  والتي  املحنة،  هذه  نجتاز  ونحن  واملقاومة 
كفيل  تنموي  ونموذج  مغرب جديد  لبناء  املستقبل  تحديات  نواجه 
بتطوير مناعة مجتمعنا، على كافة املستويات السياسية واإلجتماعية 

واإلقتصادية واإليكولوجية والثقافية.

السيد ضئيس الحكومة،

إلى  واللجوء  الخارجية  التمويالت  قرارتجاوزسقف  نعتبر  وإذ 
استباقية  كخطوة  والسهولة،  للوقاية  اإلئتمان  خط  من  السحب 
لتأمين االحتياطات من العملة الصعبة قرارا قاسيا أملته هاته الظرفية 
الدين  التعاطي مع مسألة  نؤكد على ضرورة  باملقابل  فإننا  األليمة، 
الخارجي بالحذر الواجب واملوجب للرقابة البرملانية والشفافية في أوجه 
تخصصاته، وبضرورة التسريع بوضع مخطط استعجالي إلنقاذ وإنعاش 
اإلقتصاد الوطني بإعادة النظر في مجموعة من التوجهات واملسلمات، 
امتصاص  على  بالدنا  قدرات  يعّزز  وبما  املرحلة  أولويات  يخدم  بما 
الصدمات، ليس فقط على املدى القصير ولكن للصمود أمام هاته 

األزمة الوطنية والعاملية وآثارها الوخيمة التي يتوقع أن تمتد في الزمن.

السيد ضئيس الحكومة،

على  واإلشتراكية  للتقدم  النيابية  املجموعة  حرص  نؤكد  ونحن 
العمل إلى جانب مكونات املجلس لالضطالع بواجبنا الوطني وباملهام 
الدستورية املخولة ملؤسسة البرملان، بكل املسؤولية والروح الوطنية 
لكل  ندائنا  نجدد  العصيبة،  الظرفية  هذه  تستلزمها  التي  الوحدوية 
املواطنات واملواطنين للتحلي باملزيد من الصبر واليقظة والصمود في 
معركتنا الجماعية ملجابهة هاته الجائحة، ومزيدا من التالحم والتآزر 
سيا�شي  انفراج  إلى  ندعو  املحنة،  هاته  بالدنا  تجتاز  حتى  والتضامن 
وحقوقي واسع يشمل معتقلي الرأي والحركات اإلجتماعية واملطلبية، 
الديمقراطية،  بمؤسساتها  القوية  الدولة  إلى  موكول  اليوم  فالرهان 

الدولة اإلجتماعية الحاضنة لجميع أبنائها، والسالم.

السيد الأئيس:

شكرا السيدة الرئيسة، الكلمة اآلن للسيد النائب عمر بالفريج.

الن ئب السيد عمأ بالفأ ج:

السالم عليكم،

قبل كل �شيء غنطلبها منك السيد رئيس الحكومة، في الرد ما تجيهش 
للمنصة خذو من تّماياك هاذي احترازيا، زعما ما عرفناش �شي واحد فينا 
 وتنقولها بكل شفافية زعما كنقولها نائب 

ّ
 بالصح، ال

ّ
يكون فيه املرض ال

ا، ولكن رئيس حكومة تكون فيه يشد فيه كوفيد ما بغيناش 
ّ
برملاني وخ

ا هذاك ال�شي 
ّ
هاذ ال�شي، كاين في دول آخرى ما بغيناهاش في بالدنا، وخ

 �شي حاجة، وهاذي ما�شي شعبوية السيد الرئيس 
ّ
راه إيال قاس هنايا وال

الحكومة أنا بكل صدق تنقولها لكم.

الن ئب السيد عمأ بالفأ ج:

كنتمناو املجهود اللي ّدارت من طرف السلطات املغربية في املجال 
كذلك  وكنثمن  جديد  من  أخرى  مرة  وكنثمنو  والوقائي،  الصحي 
الشفافية اللي تكلمت بها السلطات املغربية في املجال الصحي والوقائي 
وكذلك في املجال االجتماعي شيئا ما، كنتمنى تكون نفس الشفافية في 
املجال اإلقتصادي السيد رئيس الحكومة، مازال ما كاين الشفافية 
في  القضية  هاذ  تعالجو  منكم  وكنطلب  املمكن  من  لها،  وكنتأسف 
اقتراحات  لكم  قدمنا  كذلك،  الشفافية  تكون  االقتصادي  املجال 
متعددة للنهوض باملغرب ما بعد األزمة في املجال اإلقتصادي كتابيا، 
ما يمكنليش ما عنديش الوقت ما كيسمحليش الوقت باش نعطيها 
لك، ولكن صيفطناها كتابيا لكم وللوزراء من الحكومة كنتمنى تقراوها 
تاخذوها بعين اإلعتبار، من تشجيع الصناعة الوطنية والحد من بعض 
اإلقتراضات الغير األساسية في الوقت الراهن وفي املستقبل القريب، 
دور البنك املركز املغربي على سبيل املثال ديال أبناك مركزية في إنجلترا 
مثال اللى هي دولة ليبرالية اللي خذات واحد الدور اللي هو استثنائي 
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كنتمنى بالدي ياخذ بحال هاذ اإلجراء، ولكن بغيت 2 النقط السيد 
 الزمالء 

ّ
الرئيس، موضوع أول وهو انفراج سيا�شي تكلمو عليه الرفاق وال

ديالي النواب البرملانيين كنتمنى وكنظن بأن هاذي هي اللحظة، وكذلك 
ي كنسمع بأن قّربنا لإلكتفاء الذاتي 

ّ
على املستوى الخارجي أنا كنطمئن مل

ي 
ّ
ي نوصلو لالكتفاء الذاتي كمغرب مل

ّ
في الكمامات واألدوية، كنتمنى مل

غنبداو نصّدرو نعطيو األسبقية للشعوب اإلفريقية أوال وعلى رأسهم 
السيد  الخير  كتنساش  ما  الشعوب  نعطيوهم  الجزائري،  الشعب 

الرئيس، خوذو هاذي كمقترح عملي كنتمناه لبالدي، وشكرا.

السيد الأئيس:

شكرا السيد النائب، السيد رئيس الحكومة الكلمة لكم في ما تبقى 
من الوقت. ال السيد رئيس الحكومة إيال اسمحتي تيخص السيد وزير 

الدولة ال�شي رميد تجي في محلو حسن.

السيد سعد الدين العثم ني، ضئيس الحكومة:

شكرا جزيال، أشكر جميع األخوات واإلخوان وأنوه بجميع املتدخلين 
وخصوصا أنّوه بفرق املعارضة، نعم، راه ندير ليها هكا وال نمسها بيدي، 
دبا شحال من واحد تيمسها بيدو غير منصوح بها نهائيا، وليس هناك 
برملان في العالم تيهضر رئيس حكومة بالكمامة، دخلو لكوريا الشمالية، 
دخلو لليابان، دخلو لفرنسا، دخلو السبانيا، دخلو إلى آخره، ما نبقاوش 
نديروا املزايدات فيما ال �شيء فيه، نعم إيال كانت مسافة األمان راه كافية 
2 مترو راه درنا 3 مترو، إذن أريد أن ننوه بجميع املتدخلين وخصوصا 
فرق املعارضة، وبطبيعة الحال كما نّوهت منذ قليل بجميع املتدخلين 
بجميع أنواعهم، إيال انسيت �شي واحد يسمح لينا نبهوني إلى أنني نسيت 
القوات املساعدة هذا غير سهو، أنا كنقرا الخطاب اسمو فهما أيضا 

لهم كل التحية والتقدير، أريد أن أقول:

أوال: فيما يخص تمديد حالة الطوارئ إلى حد الساعة حتى نقّربو 
للنهاية عاد يبان لينا التمديد من غير التمديد على حسب الحالة الوبائية 

والتطور ديال الحاالت، وبالتالي كل �شيء ممكن هاذي النقطة األولى؛

أنا ما شفت حتى �شي  العمومي  الثانية: تقليص اإلنفاق  النقطة 
تقليص في اإلنفاق العمومي، أنا ما عرفتش منين جا هاد ال�شي، كثرة  
هناك  ولكن  العمومي،  لإلنفاق  تقليص  أي  هناك  ليس  التعليقات،  
فهاد املرحلة ديال ثالث شهور غادي نوجهو اإلنفاق العمومي للمجاالت 
�شي  عندي  أنا  واش  الحالية،  للوضعية  وضرورة  األكثر ملحاحية 
حاجة كتسمى اإلستعجالية والطوارئ ونبدا نديراإلنفاق العمومي في 
السفريات وفي استقبال الوفود أو في الحافالت أو في التظاهرات الدولية 
أو في املؤتمرات إلى آخره، هادو كلهم املصاريف ديالهم فهاد ثالث أشهر 
غيتوجه للمجاالت الضرورية، أنا ال أظن بأن هذا غادي أسمو، اإلنفاق 
العمومي  إيال قلنا التقليص فيه غادي نديروه على سنة  ما كنحسبوش 
على شهر وال ثالث أشهر وال أربعة أشهر، فلذلك لحد الساعة ليس هناك 

أي قرار في هاد املجال وهذا متفق عليه داخل الحكومة.

في  الكمامات موجودة  نقول  بغيت  أنا  للكمامات،  بالنسبة  ثالثا: 
السوق واللي هي بمعيرة مغربية، عندنا واحد املعهد املغربي للتقنين 
املوقع  في  راه  مذكرة  عندو  هاد املعهد  للتقنين،  للمعيرة،   IMANOR
الصناعية  هدوك الكمامات  ديال  املعايير  حدد فيها  موجودة،  ديالو 
اللي هي ما�شي الكمامات من النوع الثاني وال من النوع الثالث، هي من 
النوع الرابع، هي ما �شي الكمامات  الجراحية التي يستعملها األطباء ألن 
هادوك عندها معايير أعلى، قلنا غادي تكون هاد املعايير باش تكون في 
متناول الجميع، وأصدر قرار بالنسبة للمعامل اللي تيصنعوا تياخذوا 
فلذلك هاذا  ال،  وال  املعيير  بهدوك  واش ملتزمين  وفيه  األول  هو  إذن 
محدد، ممعير، ووزعت إلى حد الساعة 13 مليون كمامة، طبيعي شوف 
كاين أمور ما تنتحكموش فيها، كتخرج كنمشيو، أول مرة نهار بعدا فاش 
صدر القرار ديال اإللزام ديال الكمامات هذيك العشية هجم الناس، 
نقول هجمو على املساحات الكبرى، كاين اللي تيدي ثالثة ديال لكراطن، 
كاين اللي تيدي أربعة دلكرطن، كاين، يمكن �شي وحدين بغاو يبيعوا فيها 
البيع، �شي وحدين يمكن كيفكروا يقولوا هادي شهرين ماغيكونش كيما 
اللي  ناس  اكتشفنا  وبعدها  الكمامات،  في  لنا  وقع  املاكلة  في  وقعنا 
فيها  يديروا  البيع وال  فيها  يعاودوا   باش  أمكن يحوروها  ما  كيحاولوا 
السوق السوداء، وراه شحال من واحد تشد، هناك صرامة في هاد 
املجال، ولكن ما كتنملكوش جميع  الفقرات ديال التوزيع، فلذلك إن 
 l›emballage شاء هللا هاد الل�شي كيتستدرك دابا وغادي تدار واحد
 10-10-10-10 التلفيف ديال  بالعربية، واحد   l›emballage اسميتو 
بدل 15 باش يمكن للناس يبداو يشريو إيال غادي يشريو عند مول  

البيسري عند البائع الصغير غادي شريو 10 ما�شي بلوحدة؛

بالنسبة لصنف السجل االجتماع املوحد، مشروع القانون راه في 
البرملان نتمناوا على هللا يخرج في القريب.

بالنسبة البد أن أشير إلى التمويالت الخارجية:

أوال- هاد التمويل الخارجي اللي تدار واللي هو إستعمال ديال خط 
السيولة والوقائية، هو أوال تم بإذن من البرملان، ألن درنا مرسوم بقانون 
وخرجنا مرسوم بقانون، وجا السيد الوزير وقدموا في اللجنتين،  فلذلك 

هناك توافق مع البرملان هذا هو املعنى ديال املرسوم بقانون أوال.

ثانيا- هو ال يؤثر في الدين العام، راه ما�شي زيادة في الديون، ألن 
ما غاديش يدخل هذا في امليزانية، هذا غادي يبقى عند بنك املغرب، 
كيمول به كعملة صعبة األبناك ويرد، بمعنى البنكة كتعطيه العملة 
الصعبة ولكن كتسالو، هو ما�شي إنفاق عمومي، ما غادي نفقوه ال في 
اإلستثمار وال في التسيير، وبالتالي غادي يبقى محفوظ وغادي نردوه، 
ولذلك باملعايير الدولية هو ال يعتبر دينا عموما وال يتسبب في زيادة الدين 
العمومي باش نفهموا مزيان هاد القضية وباش ما نتزايدوش فيها، هادي 
راه سابقة وخذيناه بطريقة سريعة، عالش جينا للبرملان بسرعة باش 
نمشيوا ناخذوه قبل ما يسالي الوقت باش يمكن نستافدوا من هاد 
خط السيولة بنفس التسهيالت اللي كانت عندنا في البداية وهادي 
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�شيء مهم، ويمكن نقول البلد الوحيد في العالم اللي استافد من هاد 

اإلمكانية ديال هاد الخدمة هو املغرب، ألنه درنا واحد العملية استباقية 

باش من بعد ما نحتاجوش نلجأوا إلى وسائل أخرى، إلى الدين، إلى 

املال  املالية،  السيولة  ما�شي  عندنا  تكون  باش  الحقيقي  اإلقتراض 
عندنا، وإنما العملة األجنبية، العملة األجنبية انتما عارفين اآلن  دخول 

األجنبية نتيجة توقف السياحة، توقف التصدير، عدد من القطاعات 

الكبرى ألسباب ال تتعلق بنا وإنما تتعلق باملحيط الدولي واإلقليمي، ما 

بقاش عندها مداخيل في الشهور املقبلة، دابا عندنا ما يكفي من العملة 

الصعبة اآلن، ولكن الشهر املقبل، الشهر الثاني، الشهر الثالث باش 

تعرفوا بأنها خطة استباقية لألشهر املقبلة، وإن شاء هللا غادي نربحوا 

وغادي نجحوا فهاد املعركة.

أريد في األخير أن أقول أوال وقبل كل �شيء هادي لحظة استثنائية، 

الحمد هلل بالدنا بقيادة جاللة امللك، واجهاتها بطريقة حكيمة، وبطريقة 

بواحد  تعامل  ألنه  فئاته  بجميع  املغربي  الشعب  وأحيي  استباقية، 

جدا،  مهم  �شيء  وهذا  حقيقة  حضارية  حقيقة،  حضارية  الطريقة 

وكنقول مهما اتخذنا من تدابير ما كاين �شي حاجة اللي كيعوض الوعي 

للمواطنات واملواطنين جميعا وللمؤسسات  الفردي والوعي الجماعي 

كلها باش نتضافروا في سبيل إشاء هللا أن يكون وطننا أفضل بإذن هللا، 

ونحن عندنا ثقة، ثقة الشعب املغربي، ثقة جاللة امللك، الثقة في بلدنا، 

الثقة في املستقبل إن شاء هللا لنخرج منتصرين في هذه املعركة شكرا 

جزيال، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

السيد الأئيس:

 شكرا للسيد رئيس الحكومة، شكرا للجميع، ضفعت الجلسة.
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محرأ الجلسة الث لثة عشأ بعد امل ئتي2

الت ض خ: االثنين 26 شعبان 1441ه )20 أبريل 2020م(.

مجلس  رئيس  األول  النائب  العمراني  سليمان  السيد  الأئ سة: 
النواب.

التوقيت: ساعة وأربعون دقيقة، ابتداء من الساعة الثالثة بعد 
الزوال.

جدول األعم ل: مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة بقطاع الصحة.

 السيد سليم 2 العمأاني، ضئيس الجلسة:

بسم هللا الأحمن الأحيم، والحمد هلل ضب الع ملي2 والصالة 
والسالم على رشأف املأسلي2.

افتتحت الجلسة،

السيدا2 الوز أا2 املحترم 2،

السيدات والس دة النواب املحترمو2،

العمل  بمراقبة  املتعلقة  الشفوية  لألسئلة  الجلسة  هذه  نعقد 
النظام  وبأحكام  الدستور  100 من  الفصل  بأحكام  الحكومي، عمال 
الداخلي ملجلسنا، وهذه الجلسة تتضمن في جدول أعمالها سؤالين لهما 
وحدة املوضوع، متعلقان بإستراتيجية واإلجراءات اإلستباقية والتدابير 
املتعلقة بمواجهة وباء كورونا املستجد. في البداية أعطي الكلمة للسيدة 
أمينة املجلس لتالوة التقارير الواردة واملراسالت الواردة على املجلس، 

فلتتفضل مشكورة.

السيد رسم ء اغاللو رمينة املجلس:

شكأا السيد الأئيس،

توصل مكتب املجلس ب:

مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة املشغلين 
لديهم  والعاملين  اإلجتماعي  للضمان  الوطني  بالصندوق  املنخرطين 
كورونا  فيروس  جائحة  تف�شي  تداعيات  من  املتضررين  بهم  املصرح 

كوفيد 19 كما وافق عليه مجلس املستشارين؛

املكتب  توصل  واإلشتراكية  للتقدم  النيابية  املجموعة  ومن 
بمقترحات القوانين التالية:

مقترح قانون يق�شي بإحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية 	 
ووكاالت خاصة بالكتل الجبلية الرئيسية في اململكة؛

مقترح قانون تنظيمي يق�شي بتتميم القانون التنظيمي 065.13 	 
القانوني  والوضع  الحكومة  أشغال  وتسيير  بتنظيم  املتعلق 

ألعضائها؛

القانون التنظيمي رقم 	  مقترح قانون تنظيمي يق�شي بتتميم 
28.11 املتعلق بمجلس املستشارين كما وقع تغييره وتتميمه؛

القانون التنظيمي رقم 	  مقترح قانون تنظيمي يق�شي بتتميم 
27.11 املتعلق بمجلس النواب كما وقع تغييره وتتميمه؛

القانون التنظيمي رقم 	  مقترح قانون تنظيمي يق�شي بتتميم 
112.14 املتعلق بالعماالت واألقاليم؛

القانون التنظيمي رقم 	  مقترح قانون تنظيمي يق�شي بتتميم 
113.14 املتعلق بالجماعات؛

مقترح قانون بتغيير وتتميم ظهير 9 رمضان 1331 املوافق ل12 	 
بمثابة قانون اإللتزامات والعقود كما وقع   1913 أغسطس 

تغييره وتتميمه.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من 10 فبراير إلى 20 أبريل 2020 هي 505 سؤاال شفويا، 
596 سؤاال كتابيا، 607 أجوبة عن أسئلة كتابية، تم سحب سؤالين 

شفويين وتم سحب سؤالين كتابيين، شكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

شكأا السيدة األمينة،

أخبر السيدات والسادة النواب املحترمين أن املجلس سيعقد غدا 
إن شاء هللا الثالثاء 21 أبريل على الساعة 11 صباحا جلسة تشريعية، 
25.20 بسن  قانون رقم  والتصويت على مشروع  للدراسة  تخصص 
تدابير استثنائية لفائدة املشغلين املنخرطين بالصندوق الوطني للضمان 
اإلجتماعي والعاملين لديهم املصرح بهم املتضررين من تداعيات تف�شي 
جائحة فيروس كورونا املستجد كوفيد 19. إذن نباشر جدول أعمالنا 

ونبدأ بالسؤال األول، نعم السيد النائب.

الن ئب السيد ضشيد حموني )نقطة نظ م(:

شكأا السيد الأئيس،

املجموعة  بهم  تقدمتم  اللي  قوانين  مقترحات  الرئيس،  السيد 
النيابية التي تم التالوة ديالهم في هاذ الجلسة، كانوا تقدموا في 10 شهر 
فبراير، وتم إغفالهم في الجلسة املاضية، أتمنى هاد اإلغفال ما يكونش 

بسوء نية، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، هذا ليس بسوء نية، فعال وقع إغفال، وقد 
تداركنا ذلك في املكتب اليوم في اجتماعنا في ذلك تمت التالوة، وإن 
شاء هللا لن يقع ذلك مستقبال. إذن نبدأ بالسؤال األول لفرق األغلبية 
املتعلق بإستراتيجية الوزارة ملواجهة فيروس كورونا املستجد كوفيد 

19، السيد النائب تفضلوا لتالوة السؤال في دقيقة وثالثين ثانية.
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الن ئب السيد مولود بأك يو:

رشأف  على  والسالم  والصالة  الأحيم،  الأحمن  هللا  بسم 
املأسلي2.

السيد الأئيس املحترم،

السيدا2 الوز أا2 املحترم 2،

إخواني رخواتي النواب املحترمو2،

دول  مختلف  في  املستجد  كورونا  فيروس  وانتشار  اجتياح  بعد 
الصحية  التداعيات  جانب  إلى  املصابين  من  الكثير  مخلفا  املعمور، 
واإلقتصادية واإلجتماعية املترتبة عنه، ومنذ تف�شي هذا الوباء قامت 
بالدنا بتوجيهات سديدة من صاحب الجاللة، امللك محمد السادس، 
نصره هللا، بتبني مجموعة من اإلجراءات االستباقية املهمة لتجاوز هذه 
األزمة بأقل الخسائر، وتدعيما لهذه اإلجراءات اإلستباقية انخرطت 
وزارتكم عبر إستراتيجية وطنية وتواصلية في املجهود الجماعي الوطني 
للتصدي لهذا الوباء، بما يتطلبه األمر من تعبئة شعبية تضامنية عامة 

وانضباط جماعي وتدخل طبي ناجح.

وبفضل هذه اليقظة الصحية واإلجتماعية والتدبيرية تمكنت بالدنا 
البلدان،  من  العديد  في  كما حدث  السيناريوهات  أسوء  تجنب  من 
وانطالقا مما تقدم. نسائلكم السيد الوزير املحترم، عن الحالة الوبائية 
واملؤشرات  لألرقام املسجلة  واستنتاجات  قراءة  من  انطالقا  الحالية 
الطبية املتداولة؟ أو عن اإلمكانيات البشرية واملادية املرصودة ملحاربة 
إطار  في  ستتخذونها  التي  املستقبلية  الخطوات  وعن  الجائحة  هذه 

استراتيجيتكم للحد من هذا الخطر الوبائي القاتل؟ وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

السؤال الثاني املحوري في هذه الجلسة لفرق ومجموعة املعارضة 
الوزارة  اتخذتها  التي  العملية  والتدابير  االستباقية  اإلجراءات  عن 

للتصدي لجائحة كورونا، تفضلي السيدة النائبة.

الن ئبة السيد سعيدة آيت بوعلي:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

باسم فرق املعارضة نتقدم بمساءلتكم في إطار التعبئة الوطنية 
العامة التي دعا إليها صاحب الجاللة، نصره هللا، ملواجهة وباء فيروس 
واإلجراءات  التدابير  من  مجموعة  بالدنا  اتخذت  املستجد،  كورونا 
الوباء والحد من تداعياته، وذلك  العملية واإلحترازية ملحاصرة هذا 
تكريسا للبعد الدستوري لضمان الصحة وتعزيز األمن. واليوم وأمام 
ارتفاع عدد الحاالت املسجلة وازدياد عدد املخالطين وما يتطلبه الوضع 
الحالي من إمكانيات مادية وبشرية ولوجيستيكية لتطويق هذا الوباء 
والحد من تفاقمه. نسائلكم عن اإلستراتيجية التي وضعتها الحكومة 

للتصدي لهذا الفيروس في ظل واقع املنظومة الصحية ببالدنا؟ وما هي 
اإلستعدادات املزمع اتخاذها ملواجهة أي ارتفاع في عدد اإلصابات ال قدر 
هللا؟ وهل للوزارة مخطط استعجالي إلصالح املنظومة الصحية ببالدنا 

ملواجهة متطلبات األمن الصحي؟ شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

إذن جواب السيد الوزير على السؤالين املحوريين، السيد الوزير 
تفضلو للمنصة إيال بغيتو.

السيد خ لد آيت الط لب وز أ الصحة:

رشأف  على  والسالم  والصالة  الأحيم،  الأحمن  هللا  بسم 
املأسلي2،

السيد ضئيس مجلس النواب املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمي2،

عرض  لتقديم  املوقر  مجلسكم  أمام  أقف  أن  اليوم  يسعدني 
املحورية  اآلنية  األسئلة  مع  الصحة  وزارة  تفاعل  إطار  في  مقتضب 
التي قدمها السيدات والسادة النواب املحترمون، في موضوع التدابير 
الحكومية ملواجهة تف�شي فيروس كورونا كوفيد 19 في بالدنا، بمخلفاته 
وكما  الكبيرة،  واإلقتصادية  واإلجتماعية  الصحية  اإلنعكاسات  ذات 
التعليمات  فقد شكلت  هاذا،  �شي  هاد  كيعرف  �شي  كل  معلوم،  هو 
امللكية السامية والسديدة للجاللة امللك، محمد السادس، نصره هللا، 
وتوجيهاته النيرة، دليال إرشاديا ومنهاجا قويما لكل السلطات العمومية 
ببالدنا في إداراة هذه األزمة اإلستثنائية بقدر كبير من الجرأة والذكاء 
الفئات  على  خاصة  القاسية  وتداعياتها  مخاطرها  وتدبير  والحكمة 
الهشة والقطاعات املتضررة مسنودة في ذلك باإلجماع الوطني التلقائي 
الذي تجسده املساهمة القوية واملسؤولة لكل قوى املجتمع في تفعيل 

كافة التدابير اإلستباقية واإلحترازية للتصدي للوباء ومحاصرته.

في البداية، ال يسعنا إال أن نتوجه بأكف الضراعة إلى العلي القدير 
بسبب  املنية  وافتهم  الذين  كل  وغفرانه  رحمته  بواسع  يتغمض  أن 
حسن  بقبول  يتقبلهم  وأن  الفيروس  هذا  عن  الناتجة  املضاعفات 
ويسكنهم فسيح جناته، كما نتمنى كذلك الشفاء العاجل لكافة مرضانا 
الذين ال يزالون يخضعون في هذه األثناء إلى الرعاية الطبية املكثفة 
على يد األطقم الطبية والتمريضية بمختلف الوحدات اإلستشفائية 
باململكة بشقيها العام والخاص املدني والعسكري، ونطلب من هللا أن 
يرفع عنا البالء والوباء ويحمي بالدنا من كل الشرور إنه على كل �شيء 

قدير وباإلجابة جدير.

وال يفوتنا في هذه املناسبة كذلك، إال أن ننوه بكل املبادرات املهمة 
والحاسمة التي أطلقها جاللة امللك، حفظه هللا ورعاه، والتي كان لها األثر 
اإليجابي على املواطنين وسرعته في إتخاذ خطوات ِجريئة واستباقية 
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ساهمت في الحد من اإلنتشار الواسع للوباء وكذلك في التخفيف من 
آثاره على رعاياه األوفياء.

كذلك أتوجه بالشكر والتقدير واإلمتنان إلى كل األطقم البشرية 
والجيش  والداخلية  املدنية  والوقاية  األمنية  األجهزة  في  العاملة 
مدار  على  الساهرين  وغيرهم  التعليمية  واإلدارة  املحلية  والسلطات 
الساعة على تفعيل كل التدابير واإلجراءات الرامية إلى محاربة الوباء 
في جو يطبعه التعاون والتكامل وتنسيق الجهود بهدف تحصين الوطن 
إلى  إضافة  املرض،  واستفحال  العدوى  انتشار  من خطر  واملواطنين 
باقي القوى الحية ببالدنا من قطاع خاص ومنظمات حزبية و نقابية، 
ومؤسسات منتخبة، ومنابر إعالمية، وفعاليات املجتمع املدني، ومبادرة 
الدعم  الوطنية وحشد  التعبئة  في  تضافرت جهودها  والتي  تطوعية 

واملساندة للجهود الحكومية في محاربة هذة الجائحة.

الصفوف  في  املوجودين  الصحيين  املهنيين  من  جنودنا  أن  كما 
األمامية على خط معركة محاربة الوباء من أطباء وممرضين وتقنيين 
اإلستشفائية  املراكز  داخل  مساعدين  وأعوان  وإداريين  ومتصرفين 
ودعما  وتقدير  إجالل  وقفة  اليوم  منا  يستحقون  وخارجها  للمملكة 
وتحفيزا كبيرين ماديا ومعنويا نظرا لتعبئتهم القصوى في هذه الظروف 
اإلستثنائية. وإعتبارا كذلك للثقة الكبيرة التي يضعها فيهم كل املغاربة 
من  بمزيد  الكبير  وتفانيهم  املعهودة  بمهنيتهم  الصحي  أمنهم  لحماية 
التضامن وروح التضحية في سبيل إحتواء الوباء والحد من انتشاره، 
وملا سيبدلونه أيضا بهدف مواصلة اإللتزام بنداء الواجب الوطني وبقيم 
اإلنسانية عقب اإلعالن أول أمس السبت 18 أبريل الجاري عن تمديد 

األحكام الخاصة بحوالة الطوارئ الصحية ببالدنا،

وبهذه الدينامية فقد عملت وزارة الصحة منذ اإلعالن عن ظهور 
تفعيل  على  الصينية  الشعبية  بالجمهورية  املستجد  كرونا  فيروس 
العديد من التدابير اإلستباقية والوقائية واإلحترازية، انطالقا من تحيين 
الخطة الوطنية لليقظة والتأهب ملجابهة العدوى، مرتكزة على حزمة 
من اإلجراءات التقنية واإلدارية التي يتم تحيينها بانتظام، بالنظر لتطور 
املعطيات واملعلومات حول الفيروس وطريقة تصرفه من أجل التعامل 

الفعلي الفعال مع العدوى والوباء الذي يمكن أن ينتج عن هذا:

أوال: في أول خطوة وفي اإلطار العام الزم ما نعطيو واحد بطاقة 
تعريفية عن هذا الفيروس كورونا، والكل كيعلم ما غنجيبش ليكم 
�شي معطيات جديدة، ولكن معطيات كلها كتعرفوها في إطار التسلسل 
 les corona ديال  الساللة  من  فهو  كورونا  فيروس  التواصل،  ديال 
verus واللي هو معروف عندو 7 ديال األنواع والفصائل ديالو، وهاد 
كورونا فيروس كورونا covid 19 اللي هو الفصيلة السابعة واللي على 
إثر تحول جيني من كورونا فيروس 1 اللي هو السارس واللي كنا عرفنا 
الوباء، عرفنا الوباء ديالو في 2003-2005 واللي كان عاش العالم حتى 
هو كذلك على إثر هداك الوباء عاش واحد الصعوبات كبيرة وخلف 
أضرار وخلف وفيات، وكانت النسبة ديال الوفيات ديال سارس 1 أكثر 

من نسبة الوفيات اللي كاينة السارس 2، إال أن هاد كورونا هذا جا في 
واحد الظرفية زمنية ما خالش العلماء وال الخبراء يتعرفوا على الهوية 

ديالو والسلوك ديالو باش يمكن لهم يواجهوه.

وفي هذا اإلطار يعتبر اليوم أن هاد الفيروس غير معروف األصل، وتم 
االكتشاف ديالو بعد ظهورعدة حاالت من اإلصابات، ألن بداو اإلصابات 
 la في الصين في أواخر ديسمبر، ومن بعد أواخر ديسمبر بدينا كنكتشفو
pneumonie يعني االلتهاب الرئوي وحتى األوائل ديال يناير عاد عرفنا 
بأن راه عندو عالقة بواحد الفيروس كورونا كوفيد 19 من تمة تسمات 
 le حيث كاين la2 covid 19 كنعيطو لها دابا la2 maladie2 covid 19
covid 19 وكاين la2covid 19، في منصف يناير هذا الفيروس انتشر 
من الصين وقاس جميع يعني بزاف ديال األماكن في الصين وانتشر حتى 
كذلك خارج الصين إلى البلدان املجاورة، بحيث أن تكون البؤرة األولى 
ديال الوباء ديال فيروس كورونا ومن بعد منها ولى االنتشار ديالو عبر 
العالم وانتقل في األوائل ديال شهر مارس كذلك انتقل للبؤرة الثانية 
اللي هي أوروبا، انتم كتعرفوا جميعا أن في أوروبا املحطة األولى كانت هي 
إيطاليا، اللي حقق فيها هاد الفيروس رقم قيا�شي يومي من الوفيات، 
ومن بعد انتقل ل 950 حالة لتتجاوز سقف 21 ألف وفاة، ومن بعد 
داز إلسبانيا لثاني أكبر عدد من الوفيات في العالم نتيجة هذا الوباء من 
بعد إيطاليا وفرنسا كذلك التي سجلت أزيد من 570 وفاة جديدة يوميا.

وفي األخير انتشر في أواخر شهر مارس إلى البؤرة الثالثة وهي الواليات 
املتحدة ولألسف اللي سجل فيها أكبر أرقام يعني أرقام قياسية بحيث 
أن في 28 مارس تعدى عدد اإلصابات في العدد املسجل في الصين فات 
81 ألف وفات 80 ألف ديال إيطاليا، اليوم كنسجلو تقريبا ما يناهز 
700 ألف حالة في أمريكا وتقريبا 25 ألف حالة ديال وفاة، اشنا هي 
التدابير اللي جات في املنظمة العاملية للصحة من بعد ما شاهدات 
هاذ األمر هذا؟ في 30 يناير املنظمة للصحة كتعلن بأنه حالة الطوارئ 
الصحية العامة، وفي 11 مارس كانت قلنا بأنه والت حالة جائحة يعني 
pandemie وفي 13 مارس والت كتعلن بأن البؤرة ديال فيروس كورونا 
انتقلت ما بقاتش في الصين والصين بدات كتخرج من األزمة ديالها والت 
األزمة أوروبية ومن بعد انتقلت والت حتى هي كذلك أمريكية، وانتم 
كتشوفو بأن العديد ديال هاد الدول هي دول عظمى اللي كتوفر على 
منظومة صحية جد مهمة وجد قوية ومع ذلك عرفت تدهور وعرفت 

كذلك صعوبات جد كبيرة.

ما هي الحالة الوبائية اللي في املغرب كنعيشوها؟ إلى حدود اليوم، في 
العالم بعد غنقول لكم بأن 148 دولة اللي هي تقاست و136 ألف وفاة 
عبرالعالم، وفي بالدنا منذ 2 مارس وصلنا اليوم ل2990 حالة مؤكدة، 
يعني هذه هي الحصيلة اإلجمالية من نهار تسجيل ديال أول حالة في 
املغرب، نسبة فيها 143 وفاة، و340 اللي هما امتثلوا للشفاء، و النسبة 
ديال الهالكين اليوما انخفضت، ألن كيف ما كتعرفوا ولينا كنسجلوا 
أكثر حاالت يعني بعد ما وسعنا يعني التحاليل املخبرية فالنسبة ديال 
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الوفيات هبطات تقلصات ل %4.6، هاد الحاالت كلها اللي كنسجلوا 
في البالد ديالنا %80 ديال هاد الحاالت املؤكدة كلها جات متوزعة على 
ثالتة تقريبا ديال الجهات، ديال الدار البيضاء، مراكش آسفي وفاس 

مكناس، وفي املرتبة الرابعة كتجي طنجة تطوان بالنسبة ديال 11.2%.

 ،covid19 أما الحالة السريرة ديال هاد املر�شى اللي هما مصابين ب
فجل الحاالت يعني تقريبا %81 كلهم حاالت بسيطة ما عندهاش �شي 
أعراض اللي هي حرجة، ولكن عندنا كذلك %4 اللي كيجيوا عندهم، 
في وضعية متقدمة وحرجة، وهادو نسب اللي هي مقبولة دوليا وعامليا، 
يعني ف 89 مريض متكلف به في اإلنعاش، وبغيت هنا نوقف عند هاد 
القضية ديال اإلنعاش، املغرب كان خدا إجراءات ووفر بعض واحد 
الطاقة إيوائية في املصالح ديال اإلنعاش اللي لحد اآلن هداك �شي كاع 
اللي وفرنا يعني كيشتغل ياله بنسبة %5، وهذا يدل على أن الحاالت 
الحرجة كتقلص وما كتوافدش بكثرة وهادا من املؤشرات ألن كيبين 
على أنه كاين واحد اإل حتواء ديال املرض وغنتطرقوا ليه فيما بعد 
بتفاصيله إيال بغيتو. 89 مريض متكلف به في اإلنعاش، وما يقارب 
%90 من الحاالت محلية نتيجة التحول الوبائي، ألن جميع الحالت 
اللي كانوا دخلوا للمغرب دخلوا عن طريق البوابات ديال املغرب فكانت 
هي حاالت وافدة، اليوم تقلبات األمور والت 90 % ديال الحاالت كلها 
حاالت محلية، وعلى إثر هاد ال�شي تينتجوا بعض البؤر اللي هي جديدة، 

وكيخلونا كنقوموا بإجراءات دقيقة إلحتواء هاد البؤر.

اإلجراءات والتدابير الوقائية واإلحترازية املتخذة من طرف السلطات 
العمومية، من الضرورة إلى اإلشارة أن كل التدابير واإلجراءات الوقائية 
واإلحترازية التي تحث على اإلستباقية والجاهزية وتنسيق الجهود قد 
تمت بإتخاذها بتعليمات مولوية، وهذا ما جنب بالدنا األسوء، ألن لو 
كان ما كانش هاد اإلحترازات وهاد التدبير يعني كاين بعض الدراسات 
اللي كتقول بأن هاد ال�شي هادا اللي قمنا به في املغرب راه جنبنا األسوء 
ويقدر يجنبنا ما يقدر ب 6 آالف وفاة، لو كان ماكانت حتى �شي حاجة، ما 
درنا حتى �شي حاجة ربما غادي يكون الهالك، فمكن بالدنا من احتالل 
كذلك مراكز متقدمة في التصنيفات العاملية ملؤشر الصرامة مع التعامل 
مع هاد الوباء هذا، وإشادة وتنويه بالتدابير املغربية الجريئة والغير 
مسبوقة، وهذا إفتخار بلبلد وإفتخار بجميع الفاعلين واملواطنين اللي 

نخرطوا فهاد العملية هذه،

عين  املغرب  الصين،  في  الوباء  هذا  ظهور  عن  اإلعالن  ومنذ 
والدعم  للتتبع  املتدخلة  القطاعات  مختلف  بين  للتنسيق  مركز 
اللوجيستيكي، وقامت الوزارة كذلك على ضوء املستجدات الوبائية 
لفيروس كورونا بإعادة تنشيط وتحيين خطة املراقبة واإلعداد ملجابهة 
بالنظر  عليها  الالزمة  التعديالت  إجراء  عن  وذلك  والجوائح  األوبئة 
للمعطيات الوبائية املتوفرة، كذلك تشكيل واحد اللجنة علمية، وهاد 
اللجنة العلمية كان عندها واحد الدور جد مهم ألن كانت بحال كتخرج 
كتوجهنا  اللي  ديالها  اللقاءات  في  مخرجات  عندها  وكانت  بتوصيات 

مع  نتاخدوها  اللي  واإلجراءات  التدابير  هي  باش شنا  علمية  بطريقة 
املرض، ال من ناحية التشخيص ديال املرض، ال مخبريا وال بالراديولوجي، 
وكذلك حتى يعني اإلستعمال ديال األدوية كذلك بالنسبة لهاد املرض، 
واإلعداد اإلستباقي لبعض البنيات اإلستشفائية وتأهيل اآلليات، يعني 
راه شفتوا نتوما أن املغرب كان دار واحد التوسعة ديال املراكز ديال 
الطاقة اإليوائية ديالو، وانتج يعني وجهز يعني بزاف ديال املستشفيات 
بأجنحة خاصة لكوفيد 19، وعزز الطاقة ديالو حتى من ناحية األسرة 
املخصصة لإلنعاش، وهذا بانخراط الكل ال القطاع العام وال القطاع 
الخاص، ال العمومي وال العسكري، يعني الحمد هلل كان واحد التضامن 
وهادي من امليزة اللي عرفنا في هاد الكوفيد 19، كان واحد التضامن جد 
مهم من جميع القطاعات بدون استثناء، وهذا كان قاطع في الحقيقة 
يعني هذا افتخار، واإلسراع كذلك ملي بداو هاد اإلجراء وانتما والجميع 
كنشاهد هاد العملية ديال اإلسراع بإجالء 167 مغربي من الخارج من 
ووهان يعني من البؤرة ديال الصين، وجاو حتى املغرب ودارو في واحد 
الظروف مالئمة يوم 3 فبراير، واللي الحمد هلل هاد العملية دازت بسالم 
وما كانت حتى �شي حالة كانت تسجلت داملرض ديال هاد الطلبة ديالنا.

املطارات  في  الصحية  الرقابة  وتعزيز  اليقظة  درجة  رفع  مراقبة 
الدولية، كذلك مراقبة جميع املسافرين القادمين من الدول املووبة 
هادو كلهم إجراءات قامت بها لجنة اليقظة وتوعية جميع املسافرين 
اللي  اإلسعاف  سيارات  وتوفير  املوبوئة،  الدول  من  القادمين  كذاك 
مؤمنة وخاصة لنقل كوفيد 19، وإشراك جميع املراكز الحدودية التابعة 
للمديرية العامة لألمن الوطني، تحديد وتوجيه جميع الدول املوبوئة، 
وبعد ظهور أول حالة مؤكدة، املغرب قام بإغالق املجال الجوي ديالو 
والبحري أمام املسافرين يوم 16 مارس وإلغاء التجمعات والتظاهرات 
بشتى أنواعها واإلعالن عن حالة الطوارئ في 20 مارس وتقييد الحركة 

في البالد.

إمداد كذلك املنظومة الصحية بأمر مولوي سامي بكل الوسائل 
لتدبير جائحة كورونا  التجهيزات وتخصص واحد الصندوق  لضمان 
ومنها ترصد واحد املبلغ مالي خاص لتعزيز املنجزات الصحية ل 2 مليار 
ديال الدرهم واللي مكنا كذلك باش نلبيو الحاجيات ديال املواطن في هاد 
الشأن هذا، ورفع مستوى اليقظة من اللون األخضر إلى اللون البرتقالي 
والتنسيق بين مختلف املتدخلين والدعم اللوجيستيكي امليداني، كذلك 
تنظيم لقاءات اللجنة العلمية املكونة بعدة خبراء وفي عدة مناسبات، 
ودعم القطاع بتوفير 2 مليار والتكفل بحاالت الكوفيد 19 باستعمال 
دواء الكلوروكين وكتعرفوا بأن الكلوروكين هو كيتستعمل الباليوتيزم، 
ولكن الحمد هلل احنا عندنا املعامل اللي كتصنع الكلوروكين في املغرب، 
الحاجات  نلبيو جميع  باش  أننا  اللي كيوفينا  املخزون  وعندنا واحد 
املواطنين اللي هما مراض يعني ما عندناش هاد املشكل هذا اللي ربما 
عاشوه بعض البلدان، والحمد هلل احنا كنحسنو املخزون ديالنا باش 
ال قدر هللا كانت �شي فاجعة غيكون عندنا باش نقدرو نعالجو املواطنين 

ديالنا هذا ما عندناش فيه الحمد هلل مشكل.
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في  كذلك  السباقين  من  املغرب  وكان  الكمامات،  وضع  إلزامية 
إلزامية وضع الكمامات الوقائية، رغم أن كان واحد شوية ديال في األول 
كان ديال الخصاص، ولكن الحمد هلل تداركات األمور، ولكن كيخصنا 
الكمامات  لتصنيع  مصانع  على  تيتوفر  املغرب  أن  بارتياح  نسجلو 
واللي كيخرجو بواحد الكمية يعني جد مهمة اللي وصلنا اليوم ل 5.4 
مليون ديال الكمامات اللي هي يوميا، وهذا بالنسبة للكمامات املنزلية 
ديالها وكتخضع  للمعايير  اللي هي طبية فهي كتخضع  الكمامات  أما 
لإلجراءات اللي هي معمول بها واللي الحمد هلل عندنا جميع االحتياطي 

باش يمكن لنا نحميو األطقم ديالنا والناس اللي هما جاو في الواجهة.

 Allo تعزيز آليات وقنوات التواصل، كاين واحد 2 ديال الخطوط
Veille اللي هي واحد الرقم اقتصادي َوAllo 141 وكذلك توضع رهن 
وزارة  مع  بتنسيق  إطالقها  تم  التي   Allo 300 الجميع  ديال  اإلشارة 

الداخلية والقوات املسلحة امللكية.

أما بالنسبة إلجراءات السلطات الصحية االستثنائية واللي هي كانت 
على مستوى الترصد واليقظة الوبائية، كانوا دوريات بطريقة مستمرة 
حول تعريف حالة الوباء، ووضع برنامج لتكوين األطر الصحية وتقييم 
يومي للخطر املشكل على بالدنا مع تحديث املنتظم إلجراءات التصدي 
للفيروس وتعزيز النظام الوطني للمراقبة الوبائية وكذلك التواصل مع 
األطر الصحية املواطنة وتفعيل مراكز اإلتصال الخاص بالتواصل مع 

األطر الصحية واملواطنين عامة للتبليغ عن الحاالت املحتملة.

بالنسبة للجاهزية للتكفل بالحاالت فأنتم كتعرفوا بأن كاين 1640 
سرير ديال اإلنعاش، وكنقول ليكم قلت لكم في اآلول %5 اللي مستعملة، 
يعني الحمد هلل ما عندناش ديك النسبة ديال الحاالت الحرجة اللي 
غادي تخلعنا وغادي خصنا نسرعو في بعض األمور ونتوهمو األسوأ، 
الحمد هلل، األمور متحكم فيها، وعندنا 47 وحدة استشفائية ملر�شى 
covid 19 من ضمن 1826 سرير، يعني الطاقة االيوائية اللي كاينة كافية 
رغم أننا خصصنا الفنادق واملراكز السياحية في 38 مدينة إليواء هاد 
الناس اللي هما في حالة وحالة صحية مستقرة، باش على األقل يخففوا 
الضغط على املستشفيات ويمكن يخليوهم أنهم يتكلفوا بهم في ظروف 
مريحة، كما كذلك تم تيهيء فضاءات جديدة مجهزة الستقبال الحاالت 
املصابة بحال املستشفيين العسكريين اللي كاين في بنسليمان واللي 
كاين النواصر واملستشفى امليداني املؤقت كذلك اللي غادي يشتغل ملا 
الضرورة تستدعي ذلك وهو ديال املعرض ديال الدارالبيضاء، وكذلك 
بعض املصحات اللي وضعت رهن اإلشارة ديال الدولة ووزارة الصحة 
الضمان  ديال  حتى  وكذلك  املر�شى  بعض  إليواء  ديالها  املؤسسات 

اإلجتماعي، مصحة الزيراوي على سبيل املثال.

أما بالنسبة على مستوى التكفل بالحاالت فكنا اللي بغيت نتكلم 
عليه هو على دواء الكلوروكين بعد مصادقة من طرف اللجنة العلمية 
كيتستعمل  الكلوروكين  الكلوروكين،  ديال  اإلستعمال  ديال  فبشأن 
بالنسبة للناس كم اللي هما مصابين في الطريق بالدرجة األولى، من بعد 

ولينا كنستعملوه ألن covid 19 هو تشخيص ديالو ما�شي بالضرورة 
من بعد التحاليل املخبرية إيجابية ولكن ملي كيكون واحد املجموعة 
من األعراض اللي كتدلي بأنه راه عندو la2maladie2covid 19 فبالتالي 
ما يمكن لناش نبقاو نتسناو أنه حتى يخرجو النتائج، فاللجنة العلمية 
كتخرج كتقول بأن من التوصيات ديالها كنسرعو بالبدء ديال الدوا يعني 
الكلوروكين أزيطروميسين les therapies باش ما يكونوش مضاعفات 

ونحاولو نقصوا من الحمولة ديال الفيروس.

كذلك كان وضع الئحة املستشفيات إلستقبال الحاالت املحتملة 
وتزويد األقاليم والجهات بوسائل الوقاية وتوفير املستلزمات وتأهيل 
املختبرات، حيث في االول بدينا ب 3 ديال املختبرات، ومن بعد وسعنا 
املختبرات على املستوى الوطني، في األول كانت 3 املختبرات منها 2 مدنية 
 l›institut national et l›institut وحدة في الرباط وحدة في الدار البيضاء
Pasteur، ومن بعد املستشفى العسكري، ومن بعد تم التوسيع على 
مستوى األقاليم والجهات، بحيث أن املراكز االستشفائية الجامعية 
كذلك حتى هي كتدير هاد التحاليل واللي جعل أن الرقعة والدائرة ديال 
التحاليل املخبرية توسعات ولينا كنديرو أكثر فأكثر التحاليل، وعندنا 
النتائج كيجيوا في أقرب اآلجال وكنقلصو املسافة وكنقلصوا كذلك 

الوقت كذلك.

وعلى مستوى التواصل فالتفاعل مع الرأي العام الوطني بطريقة 
مستمرة حول مستجدات الوضع الوبائي العالمي والوطني عبر بالغات 
صحفية واستجوابات عبر القنوات املرئية واملسموعة، كذلك الجرائد 
الورقية واإللكترونية وكذلك موعد يومي رسمي إلعطاء تصريح صحفي 
بالحصيلة اليومية وإنتاج العديد من الوصالت التوعوية سواء املرئية 
انتقال  خطر  من  والحماية  السالمة  بتدابير  للتحسيس  واملسموعة 
وتفاعل  تفاعلية  يومية  لقاءات  إجراء  املواطنين، وكذلك  العدوىبين 
من  العديد  وتوزيع  اململكة،  ربوع  على  الواردة  األخبار  الوزارة جميع 
املناشير وامللصقات، إذن ما هي اشنا هي الخالصة من هاد التدابير 
مواجهة  في  املغربية  التجربة  من  استخالصه  يمكن  وما  واإلجراءات 
تف�شي وباء covid 19؟ اليوم كنستخلصو تقريبا واحد الخمسة األمور:

والشخ�شي  الفعلي  اإلنخراط  ألن  القرار،  مصدر  وحدة  كاينة 
لصاحب الجاللة، امللك نصره هللا، في قيادة مواجهة هذا الوباء في بالدنا 

كان حاسما في تحقيق النتائج املسجلة إلى حدود الساعة.

كانت االستباقية وهاد االستباقية والتي تأكدت من خالل التدابير 
التي أطلقها صاحب الجاللة قبل أول إصابة، ثم القرارات الحاسمة بعد 
تأكد اإلصابة األولى واستباق دول كبرى في اإلجراء االحترازية الوقائية 
والتي حظيت بإشادة كبيرة للرؤية السديدة وتكللت بالطوارئ الصحية 
إلى جانب إجراءات دعم القطاع الصحي وباقي اإلجراءات االجتماعية 
بالدنا  الوقائية وهو ما جنب  الكمامات  املصاحبة، وأخيرا استعمال 

األسوء.
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تواصل  في  العمومية  السلطة  ظلت  إذ  التعامل،  في  املصداقية 
دائم مع املواطنين في تتبع الحالة الوبائية والتتبع املتواصل إذ فور 
اإلعالن عن اكتشاف الوباء بجمهورية الصين الشعبية بادرت السلطة 
العامة لتشكيل لجنة مشتركة لتتبع الوضعية الوبائية واتخاذ التدابير 
واإلجراءات الالزمة، وأخيرا التعبئة بحيث تزايد منسوب انخراط كل 
التدابير االستباقية ملحاربة هذا  في تفعيل  الجيش املجتمعية  القوى 
الوباء واملساهمة فيها بكل مسؤولية وطنية لتشمل املبادرات اإلنسانية 
أيضا مما حقق إجماعا منقطع النظير بهدف حماية األمن الصحي ببالدنا 
ودعم جهود السلطات العمومية في تحصين الوطن واملواطنين لنجاحها 
في هاد الفيروس وهادي هي الخالصات الكبرى ومن بعد إيال كاين �شي 
تفسير آخر يمكن على حساب األسئلة نتجاوب معها ألن ربما غادي يكون 
تساؤالت، عالش حالة الطوارئ الجديدة؟ غادي نرجع في الشق الثاني 

نشرح أكثر فأكثر إن شاء هللا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، إذن ننتقل للمناقشة ونبدأ بفريق العدالة 
والتنمية طبعا مناقشة في إطار 6 دقائق لكل لفريق ومجموعة، إذن 
فريق العدالة والتنمية، السيد النائب من املقاعد، في إطار اإلجراءات 

االحترازية، تعقيب السادة النواب من املقاعد، شكرا.

الن ئب السيد عبد املجيد جوبيج:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيد الأئيس،

السيد الوز أ املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمي2،

قبل التفاعل مع ما تقدمتم به السيد الوزير مشكورا، البد من 
اإلشادة والتنويه والتقدير ملا قامت به الحكومة وقمتم به في مواجهة 
هذا الوباء تحت قيادة وتعليمات جاللة امللك، نهنئكم السيد الوزير 
كنهنيوكم على املهنية ديالكم واالحترافية ديالكم والصدقية ديالكم التي 
دبرتم بها هاد املرحلة االستثنائية والخطيرة، والبد كذلك من التنويه 
بالطب العسكري الذي انخرط بتعليمات ملكية إلى جانب الطب املدني 
في مواجهة هذا الوباء، البد من الشكر والتقدير لجنود الصف األول في 
مواجهة هذا الوباء، إنهم األطباء واملمرضين واملساعدين واألعوان فقد 

أبانوا عن وطنية عالية ونكران الذات.

الطبية  واملستلزمات  لهم  الحماية  توفير  ينبغي  الوزير،  السيد 
الضرورية والتكوين اليومي والتحفيز، وهنا السيد الوزير كنعرف ديك 
الفئة ديال املمرضين املجازين من طرف الدولة والتكوين ديال سنتين 
وهما في الصفوف األولى وخصكم تهتمو بالوضعية ديالهم، السيد الوزير 
إنها ملحمة وطنية جسدها وطننا ملكا وحكومة وشعبا، ذكرتنا بامللحمة 

ديال ثورة امللك والشعب، ذكرتنا بامللحمة ديال املسيرة الخضراء، حتى 
أصبح املغرب هنا يضرب به املثل في التدابير االستباقية واالحترازية التي 
قام بها، هذا التضامن والتالحم واإلجماع البد أن نحافظ عليه ألننا 
محتاجين له ما بعد كورونا، أكيد أن التأثير ديال كورونا على االقتصاد 
وعلى الحياة السياسية واالقتصادية واالجماعية سيكون أكبر تما فين 

محتاجين لهاد التضامن وهاد التالحم.

السيد الوزير، اآلن احنا كندخلو املرحلة الثانية البد أنكم السيد 
الوزير عندنا  السيد  األولى، هنا  املرحلة  ديال  بالتقييم  الوزير قدرتو 
بعض املالحظات، خصنا نهيو مع مسألة الكمامات، خاصها تكون في 
السوق، قلتو الكمامة ضرورية خاصها تكون، لحد اآلن هاد الصباح راه 

باقي بعض املراكز ما فيهمش الكمامات؛

السيد الوزير، املعهد ديال باستور مختبر معهد باستور في طنجة 
ال يعقل السيد الوزير املوارد البشرية متوفرة إن كانت متوفرة والجهة 
تحتل املرتبة 4 من حيث اإلصابات وباقي ما يشتغلش، السيد الوزير 
الحجر الصحي خصنا نشددو الحجر الصحي ما يمكنش أننا نعاقبو ناس 
في الحجر الصحي، في حين أن هناك أناس انتقلنا من اإلصابات الوافدة 
اآلن انتقلنا إلى البؤر ديال الفضاءات الصناعية والتجارية، ال يعقل 
السيد الوزير أن شخص كيخرق الحجر الصحي أننا نعاقبوه إما بالسجن 
إما بغرامات وصاحب مصنع أو صاحب محل تجاري يكون سبب في خلق 
بؤرة عفوا هاد الكمامة السيد الوزير خاصكم ديرو لنا �شي كمامات، 
بؤرة وبائية ما يمكنش أننا نخليوه هكذاك؛ املخالطون السيد الوزير 
كنظن السيد الوزير أن املخالطين منين كنخليوهم في املنازل ديالهم 
ما كيلتازموش باالحترازات، أرجو من السيد الوزير ديروهم في مراكز 
تحت مراقبة شبه طبية؛ املتعافون السيد الوزير خصنا املواكبة ديالهم 
فعال اعطيناهم العالج اللي عطيتوهم، ولكن احنا اعطيناهم العالج 
هو ما كيقديش على الفيروس وإنما كيعالج ولكن خاصنا نديرو لهم 
مراقبة؛ كذلك التجارب السريرية السيد الوزير، البروتوكول العالجي 
الحمد هلل كان ناجح، ولكن ما انخارطتناش في تجارب سريرية؛ مسألة 
أخرى املستلزمات الطبية السيد الوزير كان عليها إقبال كثير هاد األيام 
التراخيص  املستلزمات الطبية ال من الداخل وال من الخارج، ولكن 
االستثنائية اللي اعطيتوها اعطيتوها معطلة، واحنا في أمس الحاجة 
إلى املستلزمات الطبية؛ مسألة أخرى ما خصناش هاذ جائحة ديال 
واللي  السرطان  أصحاب  املزمنة،  األمراض  أصحاب  تنسينا  كورونا 
عندهم أمراض الكلي هادو ما خاصناش ننساوهم حتى هما راه عندهم 

خصنا يستقبلون خاصهم ياخذو العالج ديالهم.

السيد الوزير، آملتنا كورونا من الدروس اللي خلصناها من كورونا، 
أن مسألة الصحة هي مسألة حيوية وأن الصحة ما عندهاش عالقة 
فقط بالصحة ديال املواطن وإنما عندها عالقة وطيدة بالصحة ديال 
الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والدليل ها هو والدليل ها 
املقاوالت اللي تغلقات والدليل أن عدد املشغلين اآلن اللي فقدو مناصب 
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الشغل ديالهم ولهذا خصنا نهتمو بالقضية ديال الصحة وتولي قضية 
الخاص  والقطاع  الدولة  الوزير  السيد  الجميع  فيها  وينخرط  وطنية 

واألبناك وإال النتائج راه كنشوفو فيها اآلن؛

مسألة أخرى السيد الوزير، علمتنا كورونا على أن املغرب يحتاج إلى 
منظومة صحية قوية ممتدة في الزمن غير خاضعة للتقلبات السياسية 
ديال  اإلطار  القانون  واحد  درنا  إيال  إال  يتأتى  ال  الوزير  السيد  وهذا 
الصحة على غرار القانون اإلطار ديال التربية والتكوين علمتنا كورونا 
السيد الوزير أن البحث العلمي أصبح ضرورة، ال يعقل السيد الوزير 
أن جميع الدول منكبة على إيجاد اللقاح لوباء كورونا، جميع الدول 
شغالت املختبرات ديالها واحنا املراكز ديال البحث ديالنا في الجامعات 
أقول شيه معطلة والحمد هلل املغاربة والشباب املغربي أبان على واحد 
القدرات هائلة خصنا نديرو الثقة في هاد الشباب املغربي نديرو الثقة في 
األطر ديالنا نديرو الثقة في الكفاءات ديالنا، السيد الوزير خصنا نديرو 
ميزانية ضخمة البحث العلمي ال يعقل السيد الوزير احنا كنشوفو 
القنوات الفضائية أن بعض املراكز ديال البحث العلمي شكون اللي 
فيها فيها فيها مغاربة خاصنا نرجعو الثقة األطر ديالنا في املغرب ديالنا، 
خصنا نسترجعو األطر ديالنا اللي هي برا ألن سمعنا أن شحال من إطار 

في دول أوروبية أطر مغربية، عالش هاد األطر املغربية كيقدرو..؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت شكرا، التعقيب الثاني لفريق 
األصالة واملعاصرة. نعم السيد الرئيس.

الن ئب السيد نوض الدين مري 2 ضئيس الفأ ق االستقاللي 
للوحدة والتع دلية )نقطة نظ م(:

السيد الرئيس، غير بالنسبة لتناول الكلمة قلتو بأنه كتدبير احترازي، 
فقط أريد معرفة مصدر القرار، نحن كرؤساء الفرق لم نتفق على تناول 
الكلمة من املقعد من الكرا�شي، وإذا كان ذلك فيجب أن يسري ما يسري 
على الحكومة يجب أن يسري على السادة النواب، فلذلك السيد هذا 
حقنا إيال غادي نتافقو نتافقو احنا، ما�شي تتافق �شي جهة معينة في 

بالصتنا احنا، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الرئيس، مكتب املجلس انعقد هاد الصباح وتداول 
في نقط عديدة من ضمنها التدابير املتعلقة بهذه جلسة، طبعا النقاش 
الذي كان في املكتب قيمنا الجلسة السابقة، وما كان فيها من بعض 
تعلو  االحترازية  اإلجراءات  قلنا  فلذلك  للتباعد،  بالنسبة  املالحظات 
وأساسية في هذه الحالة، لذلك قلنا حتى ال يقع ألنه باش نتجنبو أكثر، 
الصحة ديال السادة النواب والسيدات النائبات والسادة الوزراء راه 
مقدمة على غيرها، فقلنا السيد الوزير يجي املنصة باش يخاطب جميع 
النواب والسادة النواب السيدات النائبات أن يعقبوا من مقاعدهم 

هذا ليس فيه مشكل، هذا قرار اخذاه املكتب، السيد الرئيس، وأنتم 
تعلمون السير العام املكتب مخول في هذا ولذلك إيال كانت �شي مالحظة 

يمكن نناقش فيما بعد، ولكن هذا قرار اخذه املكتب، السيد الرئيس.

الن ئب السيد ضشيد العبدي ضئيس فأ ق األص لة واملع صأة 
)نقطة نظ م(:

شكأا السيد الأئيس،

عليها  كينص  اللي  بالطريقة  الجلسات  تدبير  على  حريصين  احنا 
النظام الداخلي، النظام الداخلي هذا اختصاص ديال رؤساء الفرق 
والصباح كان اجتماع مع رئيس املجلس وتداولنا فيه جميع النقاط 
التي تخص السير ديال هاد الجلسة، ولكن لم يشر علينا بأنه اخديتو 
�شي قرار بهاد النوع في املكتب بأنه لو ما تعقد �شي االجتماع ديال رؤساء 
الفرق، كنا نقولو هاد املسألة عادية ما�شي عالش حنا في حالة خاصة 
غادي نديرو بعض اإلجراءات اللي احنا ما مستأنسينش بها، كاين نظام 
داخلي احنا كنتقيدو به، وحالة االستثناء احنا قابلينها، حالة االستثناء 
منهم هاد الجلسة، ولكن في باقي االختصاصات ديال رؤساء الفرق مع 
الرئيس اختصاصات حصرية ديال رؤساء الفرق مع الرئيس، شكرا 

السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

السيد الرئيس، املكتب عندما انعقد اليوم، السيد رئيس املجلس 
إحاط املكتب علما بما كان من نقاش مع السادة الرؤساء ديال الفرق 
املصلحة  وقلنا  السابقة  الجلسة  في  كان  ما  وناقشنا  واملجموعة، 
الصحية ديال السادة النواب والسيدات النائبات تعلو في ذلك، وهذا 
أنا تنوضح،  الفريق  السيد رئيس  الرئيس،  السيد  أمر ما�شي جديد، 
ما جرى به العمل في وضع العادي السابق، عندما يكون هناك سؤال 
محوري، السيد الوزير يجيب من املنصة والسادة النواب يجيبون من 
مقاعدهم، فإذن هذا ليس جديدا في التدبير وفي اإلجراءات، ولكن هذا 
أمر اخذاه مكتب ديال املجلس وأنتم سيد العارفين مكتب مجلس هو 
املخول بتدبير الجلسات طبعا بالتشاور مع السادة رؤساء ديال الفرق 

واملجموعة، السيد الرئيس.

)نقطة  الحأكي  الفأ ق  ضئيس  مبديع  السيد محمد  الن ئب 
نظ م(:

شكأا السيد الأئيس،

الصباح كنا مجتمعين  في محلو،  الرؤساء  السادة  التدخل ديال 
مع السيد رئيس مجلس النواب ما تطرقناش لهذا املوضوع نهائيا، على 
األقل حتى إيال خذا املكتب ديال املجلس واحد اإلجراء معين نتدارسوه 
ونتشاورو فيه يمكنا نقبلوه، يمكن نقترحو اقتراحات أخرى، ويكون �شيء 
متداول ومتفق عليه، أما فاش املكتب يقرر واحنا نتحملو واحد القرار 
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الساعة  فيه، وهاديك  ديالنا  الرأي  ونعطيو  فيه  تناقشو  اللي ممكن 
يمكن لنا نعملو به، شكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

السيد الرئيس، السادة الرؤساء.

العدالة  فأ ق  ضئيس  اإلبأاهيمي  مصطفى  السيد  الن ئب 
والتنمية )نقطة نظ م(:

شكأا السيد الأئيس،

هو حقيقة أن االجتماع ديال رئيس املجلس مع الرؤساء لم نتطرق 
لهذه النقطة، ولكن زعما غير هاد القضية ديال تاع املقارنة ما بين 
الحكومة والبرملان، هاديك املنصة هاديك غادي يتعاقب عليها الوزير 
وعشرة ديال املتدخلين، بمعنى أن الخطر مضروب في 10، أما، كيفاش 
جبنا �شي حاجة؟ ال، دابا احنا كنهضرو على احتمال الخطر، فإيال كان 
زعما من باب لهاد األمور االستثنائية اللي احنا كنتكلمو عليها ما كاين 
باس، هذا مكتب املجلس خذا هاد القرار فيكون التيسير، ألن هذا غير 
تفصيل، طيب احنا ما تطرقنالوش في االجتماع، تطرق له املجلس زعما 
من باب الحيطة أننا زعما نحافظو على الصحة وما بغينا حتى �شي واحد 

باش يتصاب، شكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

السيد النائب، �شي بالفريج.

الن ئب السيد عمأ بالفأ ج )نقطة نظ م(:

شكأا السيد الأئيس،

أنا متفق مع السيد النائب اللي عاد سبقني، كنثمن هاد املوقف 
االحترازي، أنا عندي نقطة نظام في مجال آخر، واش حيث تكلمتيو على 
اجتماع املكتب واش اتفقتيوا بأن النائبان ديال فيدرالية اليسار وال اللي 
كنسميوهم غير منتسبين ما تعطيوهم حتى ثانية في هاد النقطة اللي 
كل �شي اعطيتيوه 6 دقايق، ولو دقيقة ما عطيتولناش، اعطينا عفاك 

الجواب حول اجتماع املكتب، واش اتفقتيوا ما تعطيونا والو؟ شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

نعم، السيد النائب.

الن ئب السيد جم ل بنشقأو2 كأ مي )نقطة نظ م(:

شكأا السيد الأئيس،

الفرق  رؤساء  اجتماع  خالل  املسألة  هذه  تناقش  لم  فعال  هو 
واملجموعة النيابية مع السيد الرئيس لكن يعتبر قرار حكيم يعني من 
الناحية العملية تفاديا ألي ضرر ألي كان في إطار اإلجراءات املعمول 

يتم إخبار أو إصدار بالغ، ألن  الرئيس أن  بها، لكن كان البد السيد 
اإلجتماع ربما إنعقد بعد اإلجتماع رؤساء الفرق واملجموعات النيابية 
مع السيد الرئيس، ولكن إجتماع املكتب فقرر هذا القرار كان عليه 
أن يخبر املجموعة النيابية والفرق النيابية جميعا بهذا البالغ، ثم أنه 
في البداية قبل بداية الجلسة كان عليكم السيد الرئيس أن تباشروا 
بإخبارنا بهذه إلجراءات، وهي مقبولة على كل حال، ألن الآلن نحن في 
ظروف إستثنائية، ثم أنه السيد الرئيس من الناحية العملية ليس لكم 
الحق أن تجيبوا كل املتدخل على حدة، وبالتالي نحتفظ بهذه املالحظة 

للدراسة والتسجيل، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

السيد النائب.

الن ئب السيد نوض الدين األزضق )نقطة نظ م(:

على أي السيد الرئيس من الناحية املسطرية متفق مع اإلخوان، 
ولكن من الناحية العملية كل نائب يبقى في مكانه، وزير يم�شي لتما ما 
كاين مشكيل، ألنه هو الوحيد اللي غيكون تما يتحمل املسؤولية، اللي 
عندوا �شي حاجة في الوراق وال في يديه يتحمل املسؤولية، ولكن من 
األحسن وللتدابير اإلحترازية لصحة النواب وصحة الجميع كل واحد 

يتكلم من مكانه، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكأا السيد الن ئب،

الس دة النواب،

الس دة الأؤس ء،

باش احنا ال اختالف بيننا في الجوهر، احنا كلنا متفقين مجمعين 

على أن الصحة ديال السادة والسيدات النائبات والسادة النواب تعلو 

على غيرها من التقديرات، في ذلك القرار ديال املكتب راعى هذه املصلحة 

وهذا التقدير ديال الصحة الجماعية خصوصا ما كان لنا من مالحظة في 

الجلسة السابقة، حيث تعاقب على هذه املنصة كل املعقبين وهذا فيه 

تهديد حقيقي ديال الصحة ديال السيدات النائبات والسادة النواب 

والسادة الوزراء، في ذلك في الجوهر احنا متفقين، في ذلك نم�شي إذا 

سمحتم بالنسبة للسيد النائب بالفريج القاعدة ديال تنظيم األسئلة 

الشفوية كما جرى به العمل في الجلسات العادية ملي تكون عندكم 

الحصة ديالكم إن شاء هللا غادي تاخذوا حقكم في التعقيب، فهذه 

جلسة جدول أعمالها ما عنديش تعقيب ديال النواب املنتسبين، نعم. 

إذا نواصل بتعقيب فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب 

املحترم.
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الن ئب السيد محمد ك ض م:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيد الأئيس،

الس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب املحترمي2،

في البداية أتوجه بالدعاء إلى هللا العلي القدير أن يتغمض بواسع 
الناتجة عن جائحة  املضاعافات  بسبب  املنية  وافتهم  الذين  رحمته 
كورونا، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع املر�شى الذين يخضعون في هذه 

االثناء لرعاية الطبية الدقيقة والعالج في جميع مستشفيات املغرب.

األصالة  كفريق  واعتزازنا  فخرنا  عن  لتعبير  املناسبة  هذه  نغتنم 
واملعاصرة باملبادرات والتعليمات امللكية السامية، والتي راعت األمن 
الصحي للمواطن املغربي قبل كل �شيء، اتسمت بالواقعية والحكمة 
والتي كانت قرارات حاسمة وإستباقية في إجراءات احترازية الوقائية، 
حظيت بإشادات دولية ومنظمات صحية عاملية، كما نثمن غاليا الدعم 
الذي يقدم صاحب الجاللة، امللك محمد السادس، نصره هللا، للدول 
اإلفريقية الشقيقة ملحاصرة جائحة كورونا في الوقت الذي تخلت فيه 

كبريات الدول عن حلفائها واتحادتها.

السيد الوزير، ال ينكر أحد اإلجراءات والتدابير املهمة التي اتخذتها 
في  أول حال  إبتداءا من ظهور  العصيبة  الظروف  في هذه  الحكومة 
املغرب، نشكر الحكومة على طريقة اإلستباقية التي مكنتها إلى حدود 

الساعة للتحكم في تطور هذه الجائحة في بالدنا.

السيد الوزير، تحية وتقدير كبير للطاقم البشري الهام الذي قدم 
والزال يقدم تضحيات جسام بوقوفهم في الصفوف األمامية في هذه 
الظروف الصعبة والذين لبو نداء الوطن والواجب املنهي بعيدين عن 
أسرهم وذويهم، أطر صحية، أطباء، ممرضين، تقنيين، إداريين، رجال 
والقوات  والجيش  امللكي  والدرك  الوطني  األمن  وأعوانهم،  السلطة 
املساعدة ورجال املطافئ وعمال النظافة وحراس املستشفيات واملجتمع 

املدني، وكل من ساهم من قريب أو بعيد في هذه املرحلة.

السيد الوزير، تدبير هذه املرحلة خصوصا ما هو تقني اللي وزارتكم 
عرف بعض املشاكل واإلرتباكات ونخص بالذكر، أوال منذ بداية يناير 
ظهور أول حالة في العالم إلى غاية 2 مارس ظهور أول حالة في املغرب، 
نسجل أن وزارتكم لم تتمكن من توفير وحدات الكشف املخبري السريع 
جدا،  كان ضعيفا  اليومي  الكشوفات  عدد  أن  بحيث  كاف  وبشكل 
فالوزارة الوصية ال تقوم سوى بعدد محدود جدا  من اختبارات الكشف 
باملقارنة مع عدد السكان اململكة من جهة ومع أغلب الدول التي ناقش 
انتشر بها الوباء والتي ال تتوفر على اإلمكانيات املادية واللوجيستيكية 
الذي تتوفر عليها بالدنا، الوزارة تأخرت بشكل كبير في تجهيز املختبرات 
باملراكز اإلستشفائية الجامعية وكذا املستشفيات الجهوية واإلقليمية، 

حيث تم حصر اختصاص الكشف لثالث مختبرات فقط بين الرباط 
والدار البيضاء ملعالجة العينات الطبية املخبرية ل12 جهة، وما يزيد 
عن 70 مستشفى إقليمي مع العلم أن الوباء تف�شى انتشاره منذ بداية 
األزمة بينما لم يتم اكتشاف أول حالة في املغرب إال في 2 مارس، وبالتالي 
فإن هذا التأخر ولألسف الشديد أفشل إمكانية محاصرة الوباء مما 
تسبب في ضغط كبير على املختبرات املعتمدة والرفع من مدة االنتظار 
إلى أزيد من 48 ساعة بدل 3 ساعات حاليا، كما أن الوزارة لم تجهز 
املراكز االستشفائية الجامعية سوى بعد مرور شهر ونصف 13 أبريل 
2020 وهذا ما ساهم بشكل سلبي على املخالطين حيث نقلوا العدوى 
املخالطين  على  كشف  تعميم  في  الوزارة  تأخر  وأسرهم،  ملحيطهم 
يشكلون  وأصبحوا  الجبرية  املنزلية  بالعزلة  وإلزامهم  محدوديتهم  مع 
بؤرا عائلية كما هو الحال حاليا، التردد في قرار منح دواء الكلوروكين 
وزيدروميسين منذ بداية األعراض بحيث كان انتظار نتائج الكشوفات 
املضاعفات  من  يزيد  الذي  ال�شيء  العالج،  لبداية  ضروريا  املخبرية 
املرضية ويصعب التحكم فيها، التأخر في بداية إعطاء العالج بناء على 

التشخيص السريري نظرا لظرف الكشوفات املخبرية.

السيد الوزير، كل هذه األسباب وأسباب أخرى لم يتسع الوقت 
نسبة  على  أساسيا  عامال  كانت  لذكرها،  الوقت  يتسع  لم  لذكرها، 
الوفيات %8 خصوصا في بداية انتشار الجائحة قبل أن تتراجع إلى 5%، 
والتي أيضا تعتبر مرتفعة مقارنة مع دول العالم بحيث هذه النسبة 
تتراوح ما بين 0.5 و3.5 مع العلم أن هذه الدول تعرف ضغطا كبيرا على 
املستشفيات ديالها، في حين أنها الضغط ما كيوجدش ما كاينش عندنا 
في املستشفيات ديال املغرب، بحيث أن املر�شى اللي في أقسام اإلنعاش 

حاليا ما كيفوتوش 100 مريض.

السيد الوزير، إيمانا منا فريق األصالة واملعاصرة في دعم وزارة 
الصحة والحكومة في هذه الظروف الصعبة نطلب من الوزارة املوقرة 
العمل كما تو�شي منظمة الصحة العاملية ملهاجمة بؤر تف�شي فيروس 
كورونا، وذلك بالرفع من وتيرة الكشوفات املخبرية للحد من انتشار 
الوفيات  نسبة  تقليص  على  العمل  الصحية،  ومضاعفاتها  الجائحة 
وإجراء الكشوفات لجميع املخالطين، وحث املختبرات الطبية الخاصة 
لالنخراط في عملية الكشف لتخفيف الضغط على الوزارة وحماية 
األطر الصحية، وذلك بتجهيزهم بكل وسائل الحماية والوقاية للحد 
من انتتشار العدوى بينهم، والرفع من معنوياتهم بدل إصدار بالغات أو 
بيانات ال تناسب ال الزمان وال املكان كما هو الحال للبالغ الصحفي ليوم 
5 أبريل والذي يهم الدكتورة رحمها هللا مريم أصياد شهيدة الواجب، 
والذي أثار صدمة وامتعاض في صفوف األطر الصحية، العمل مستقبال 
على تأهيل القطاع ومراجعة املنظومة الصحية برمتها واإلهتمام باألطباء 
والطلبة واملمرضين وجميع األطر الصحية، وحل جميع املشاكل العالقة 
مللفهم املطلبي واالهتمام باملستشفيات وخاصة املستعجالت والرفع من 
وزارة الصحة واالستمرار في تقديم الخدمات الصحية اليومية خصوصا 
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في املراكز الصحية القروية، كما نسائلكم، السيد الوزير، ما هو مخزون 
وعدد وحدات الكشف املخبري لديكم حاليا؟ هل تنوي وزارتكم إجراء 
الكشوفات لجميع املخالطين؟ ما هو تصوركم ملحاصرة هذه الجائحة...

السيد ضئيس الجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب..

الن ئب السيد محمد ك ض م:

وما هي اإلجراءات املتخذة..

السيد ضئيس الجلسة:

الدستوري،  التجمع  فريق  تعقيب  النائب،  السيد  الوقت  انتهى 
تفضلوا السيد النائب.

الن ئب السيد نوض الدين األزضق:

السيد الأئيس،

الس دة الوزضاء،

الس دة النواب،

السيد الوزير، ال بد في البداية ما نجدد الشكر لجاللة امللك نصره 
والفعالة  اإلستباقية  مبادراته  على   un visionnaire كان  وأيده،  هللا 
اللي جنبت بالدنا ما ال يحمد عقباه، اللهم لك الحمد، وعلى مبادرته 
الخالقة ال اتجاه إفريقيا وال العالم، الشكر لجميع املتدخلين للحد من 
هاد الوباء، الصحة، الداخلية، القضاء، أبناك الجميع واملواطنين اللي 
ساهموا في الحد من انتشار هاد الوباء خلق صندوق جائحة كورونا 
وإبداع وعبقرية جاللة امللك، نصره هللا، واملغاربة الحمد هلل مضامنين 
CNSS راميد ياله  هاد الصندوق اتستافد منو عدد متضررين منهم 
11.8 د املليون نتمناو أنهم يستافدو في القئة الثالثة اللي ما عندهاش 
راميد en cour، وبالتالي تنطالبو الحكومة ما�شي الوزارة إلخراج السجل 
االجتماعي في أقرب اآلجال ولكن اليوم األولوية د األولويات هي الصحة، 
يجي من موراها األمن الغذائي، يجي من موراها ولكن الصحة هي أولوية 
األولويات، وبالتالي السيد الوزير خصنا مصالحة مع القطاع الخاص 
مع القطاع العام، خاصنا نتهالو في األطر الطبية، تحفيزات نتواصلو 
معهم، ولو عن بعد وخصنا نوجدو منظومة صحية جيدة، املستشفيات 
الجامعية اللي مازال ما تبناتش خاصها تبنى، الكليات معاهد األطر 
خصنا إضافة مليزانية وزارة الصحة هادي دائما كنطلبوها في كل 5.5 
تدريجيا   10% اليوم، احنا كنطلبو ب  الخام  الداخلي  الناتج  % من 
ولكن خصنا مقارنة مع الناتج الداخلي الخام اللي ما�شي مع امليزانية 
 la foire العامة التجربة ديال الدار البيضاء لبناء داك املستشفى ف
مهم كنا نعاودوه والبد من تحية ألطر مستشفى موالي عبد هللا سال 
خصهم واحد الدعم ألنهم تيواجهو الجهة الرباط تمارة هما األغلبية 

ولكن خاصهم أطر دعم األطر الطبية من الجهة، ونثمن اتخاذ القرار 
ديال العالج بالسروميسين وال الكلورفيد غير إنما هو نسبة الوفيات 
ترتفع 5، 4، 6 اليوم شوية طالعة سببها السن، األمراض املزمنة ولكن 
إذا  املناعة  القصيد هو  بيت  متأخرة وشنو هو  التحاليل  بداية  حتى 
كنطالبو مثال أنه البروتكول يتزاد الزنك وفيتامين C وفيتامين D بحال 
كوريا، بحال دول أخرى مع البروتوكول السخانة fièvre خاصها تحترم 
ألن دفاع طبيعي ديال ما خاصناش نهبطوها وبالتالي خاصنا الوزارة 
مطلوبة اليوم تواصل مع املواطنين بالتوعية ديالهم على املناعة شنو 
هو اللي تيقوي املناعة؟ الرياضة، الصوم، املاء، الفيتامينات، الحمد 
هلل موجودة في الخضر والفواكه اللي انعم علينا هللا بها في هاد البالد 
ونقصو من املاكلة د السكر والطحين وغسيل اليدين راه على طول 
العام دابا اليوم السؤال املطروح هو متى الرجوع إلى الحياة الطبيعية؟ 
تزاد شهر ديال الحجر الصحي إلى 20 ماي املغاربة يثقون في ذوي العلم 
اللي  والقرارات  املؤسسات  في  وكيثيقو  الوزير  السيد  فيكم  تيثيقو 
اخذتوها غيحترموها إال أنه توصيات املنظمات العاملية خاصنا نخرجو 
تدريجيا مور هاد 20 ماي، إذن اليوم حنا مرتبين بالنسبة التحاليل 133 
ما�شي مهم العدد ألن احنا خذينا ما اخديناش سياسة مناعة القطيع 
اخدينا سياسة confinement وبالتالي واخا يكون العدد ديال التحاليل 
الكاميرات الحرارية،  تهيأ نفسها خاص  الوزارة  خاصهم يبداو خاص 
خاص يعني املختبرات الخاصة ولو غير السيغولوجي يعاونو الوزارة في 
 google كشف هاد التحاليل اللي هي ضرورية وكاين كاع تطبيق في

apple كنتبعوحامل الفيروس واملخالطين باش كنكتشفوهم بآجال.

السيد الوزير، خصنا نسرعو بإرجاع املغاربة العالقين في الخارج 
وكما تيقولو إيال ممكن يدار واحد الدراسة سريرية على l›umunité ديال 
املغاربة ضد هاد الفيروس فيما بعد باش نعرفو املختبر اللي اعطانا هللا 
في ذاتنا كيفاش هاد املغاربة ils vont réagir وكما تيقولو رب ذرة نافعة؛

السيد الوزير، بقات غير واحد النقيطة هو أنه الرجوع التدريجي 
ويقاوم  الفساد  يقاوم  اللي  قوي  مغرب  جديد،  مغرب  لبناء  خصنا 
الفقر خاصة الفقر، ويكون نمودج تنموي جديد اللي إن شاء هللا به 
غادي نحققوا جميع األهداف التنمية املستدامة، قلنا رب ضرة نافعة 
نترحموا على موتانا، كرونا وال اللي ماتوا هللا يرحمهم في هاد النهار، ولكن 
الحمد هلل راهم جاو بعض اإلخوان نجاهم هللا من حوادث السير ومن 
حوادث أخرى، وهاد الجائحة عطاتنا واحد القوة أنه بدينا كنصنعوا، 
خاصهم  هذا  داروا  الكمامات  مهم،  وال  اليوم  الصناعي  اإلقالع  إذا 
يتوفروا ومن املمكن نلقاو كمامات أحسن وصناعة اجهزة التنفس، 
صناعة أجهزة التعقيم ويجب دعم البحث العلمي، ويمكن لنا نستغلوا 

اإلمكانية ديال املكاتب الصحية bmh في تعقيم املرافق العمومية.

السيد ضئيس الجلسة:

إنتهى الوقت السيد النائب، شكرا جزيال، تعقيب الفريق اإلستقاللي 
للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب.
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الن ئب السيد عالل العمأاوي:

شكأا السيد الأئيس،

السيد الوز أ املحترم،

األخوات واإلخوة الكأام،

البد في البداية أن أعبر بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية 
اإلعتزاز ديالنا بمختلف اإلجراءات والتدابير اإلستباقية اللي عطا جاللة 
امللك، حفظه هللا تعليماته السامية قصد اتخاذها، كيف قلتيو السيد 
الوزير هي مناسبة أيضا لنقف وقفة إجالل وتقدير لألطقم الصحية 
خاصة منها املتواجدة بالصفوف األمامية فهاد املعركة اإلنسانية النبيلة 
املطروحة  والتحديات  واإلكراهات  الصعوبات  جميع  تيجاوزا  واللي 
بتضحية وروح وطنية صادقة، دون أن نن�شى باقي املتدخلين من قوات 
املسلحة امللكية، درك ملكي، أمن وطني، إدارة ترابية، قوات مساعدة، 
الترابية وال سيما بمصالح  الجماعات  وقاية مدنية، موظفي وأعوان 
النظافة، نساء ورجال التعليم، البقالة، تجار القرب وغيرهم وهم كثر، 

نشكرهم ونحي تضحيتهم الجسام.

مكنتنا الحمد هلل هاد اإلجراءات اإلحترازية اللي هي شجاعة اللي 
احترام  في  الجميع  وإنخراط طبعا  كانت مبكرة  واللي هي  هي حكيمة 
التعليمات العامة ديال هاد حالة الطوارئ الصحية مكنتنا من تجنب 
األسوأ وكانت فرصة فهاد املرحلة أننا نتأهبوا حسن ونأهلوا املنظومة 
ديالنا ونستعدوا للمراحل املقبلة، نسأل هللا تعالى أن يخفف عنا حدتها 

ويرفع هذا الوباء عنا.

رغم السيد الوزير أن هذه الجائحة الوبائية العاملية في الحقيقية ما 
حتى �شي حد كيتخيل الحصول ديالها وتنتبعوا يوميا حتى في الدول الكبرى 
والقوية األنظمة الصحية تتنهار كنا كنعتبرو ها قوية اآلن كتنهار، ولكن 
هذا ما كيثنيناش أن نعتارفوا باملحدودية ديال املنظومة ديالنا الصحية 
على كل املستويات، هاد الوضعية الوبائية العاملية أبانت عن أهمية 
توفر أي دولة كيف ما كانت على منظومة صحية وطنية عمومية قوية 
ترصد لها جميع اإلمكانيات املالية والبشرية الالزمة تتلعب فيها الدولة 
الدور املحوري في إطار مبادئ الحكامة طبعا الجيدة بتكامل ممنهج 
وسلس بين القطاعين العام والخاص ما أحوجنا إلى الرجوع إلى املبادئ 
األساسية ديال الوقاية، طب الشغل، الصحة الجماعية والجمعاتية 
والبيئية، معززين في حاالت اإلستعجال مثل هذه والطوارئ بالقطاع 
الصحي العسكري، ألسجل بإعتزاز الدور البطولي اللي كيلعبوا بإستمرار 
بتعليمات ملكية سامية، القائد األعلى، ما دام األمر تيتعلق بأمن الوطن 
وصحة املواطنين وسالمتهم، وتبين اليوم للجميع على أن املنادون لرفع 
الدولة يدها على القطاعات اإلجتماعية ومن بينها الصحة اليوم كيتبين 
بأنهم كانوا مجابهين للصواب، ويمكن اعتبار هذا اإلمتحان اإلنساني 
نستخلصوا  أننا  جميعا  لنا  سانحة  فرصة  الصعبة  الظروف  فهاد 
ونستوعبوا الظروف والعبر املهمة إلحداث قطائع ضرورية وبناء نموذج 

صحي جديد انطالقا من التحديات املطروحة الحاضرة واملستقبلية، 
بعد غادي نديرو واحد التقيم دقيق للوضع الصحي واإلكراهات ديالو 
مع  اليوم  الصحية  األنظمة  كتعيشو جميع  كيف  ديالو  واإلختالالت 
هاد التهديد العالمي بعيدا عن حلول ترقيعية ومرحلية، ونستحضر 
اليوم جميعا إلحاح صاحب الجاللة من أجل إصالح عميق للمنظومة 
الصحية الوطنية، خصنا نعيدو النظر في تدبير كل السياسات العمومية 
يصبح معها األمن الصحي في قلب هذه السياسات بتوجهاتها واختياراتها 
لهذا  املرصودة  املالية  اإلعتمادات  طبعا  فيها  بما  ديالها،  واألولويات 
القطاع اإلستراتيجي باش نوصلو على األقل ت %10 املخصصة كيف 
كتنادي به منظمة الصحة العاملية بعيدا عن املنظور املالي الضيق الذي 
أدى إلى التخلي عن اإلنسان وجعل مقومات بنائه األساسية كالصحة 

والتعليم مجرد برامج لالستهالك، أي اإلستثمار.

السيد الوز أ،

الس دة النواب،

أي استثمار فهاد القطاعات اإلجتماعية هو استثمار في اإلنسان 
اللي خصو يبقى دائما هو الهدف األسمى ألي نموذج تنموي، كل �شي 
تيعرف بأن ال صحة بدون سياسة وقائية، ال تكوين في غياب تأطير 
فكري وطني، ما يمكنش تكون مناعة مجتمعية بدون مستوى عال من 
الوعي لإلشارة ما مرتابطشاي باملستوى التعليمي أو اإلجتماعي، من أهم 
عبر هاد الجائحة هي ضرورة اإلعتماد على اإلمكانيات ديالنا الوطنية 
كانت فيها املالية وال البشرية وال الفكرية وال العلمية، من خالل وهذا 
ولى ملح إصالح منظومة التكوين الصحي كما وكيفا، واإلرتقاء بالبحث 
العلمي واإليالء ديالو األهمية الكبرى ألنه هو مدخل أسا�شي لتحقيق 
التطور املنشود، وخصنا طبعا، نزيدو نجتهد في إحداث مراكز ومختبرات 
للبحوث والدراسات العلمية الدقيقة والتطبيقية، وما نساوش العلوم 
املستقبلية بعد ما أبانوا املغاربة ، الحمد هلل، على واحد الكفاءات واحد 
القدرات عالية في مجال اإلبتكار واإلختراع، ولكن تحتاج طبعا للمواكبة 
في هاد العصر هذا، اللي اصبح فيه البحث العلمي، وهذا درس من أهم 
الدروس اللي خصنا نستوعبوه اصيح فيه البحث العلمي هو القاطرة 

ديال أي تقدم وأي مناعة ديال أي مجتمع، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

تفضلي  الحركي،  الفريق  لتعقيب  ننتقل  النائب،  السيد  شكرا 
السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة ليلى رحكيم:

شكأا السيد الأئيس،

السيد الوز أ،

السيدات والس دة النواب املحترمو2،
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ال يسعنا في الفريق الحركي ونحن نواكب املجهودات التي تبذل من 
طرف الحكومة أو املجهودات التي تبذل على قدم وساق من أجل حماية 
وإنقاذ حياة املواطن املغربي من وباء شرس، إال أن نثمن عاليا النهج 
القويم الذي ارتضته الحكومة خيارا إستراتيجية ملواجهة عدو ندرك 
شراسته من خالل ما خلفه حتى اآلن من ضحايا عبر دول العالم، نهج 
مستمد من التوجيهات امللكية السامية يرتكز على توحيد اإلمكانيات 
وتظافر الجهود املدنية والعسكرية مبعثها وحافزها حس وطني رفيع، 
ومساعديهم  والصيادلة  واملمرضين  لألطباء  واحترام  تقدير  فتحية 
والتقنيين ونساء ورجال النظافة الذين يشتغلون في القطاع الصحي 

العسكري واملدني.

السيد الأئيس،

نغتنم الفرصة لنشيد بالدور الكبير والفعال الذي يلعبه املستشفى 
إلى  الخاص  القطاع  مصحات  باصطفاف  كذلك  ونشيد  العمومي، 
في  لتشد عضدها  والعسكرية  املدنية  العمومية  املستشفيات  جانب 
إمكانياتها  جميع  ذلك  أجل  من  مستنفرة  كاسحة  لجائحة  مواجهتها 
املادية والبشرية إلتاحة خدمات صحية في مستوى تحديات الوضع 
الوبائي الذي نواجهه وفق ما يمليه الحس الوطني وعلى هدي املسلك 
الذي خططته السلطات العمومية تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية، 
وإذا كان هذا النهج القويم يلقى اإلشادة والتنويه منا كمغاربة تعبيرا عن 
فخرنا واعتزازنا باالنتماء لهذا الوطن ويحظى بالتنويه من قبل مختلف 
الهيئات واملنظمات واملنابر اإلعالمية والدولية، فإننا نحث باسم الفريق 
الحركي على اعتماد كثير من الحيطة والحذر في تأطير وتوجيه عملية 
أسبابه ودواعيه،  كانت  مهما  تعثر  لتفادي كل  التطبيب واالستشفاء 
فإذا كانت بالدنا مضرب املثل عبر العالم في اعتمادها االستباقية كخيار 
استراتيجي في تصديها لهذه الجائحة الفتاكة، فإنه يتعين التسلح بهذا 
النهج االستباقي وفق استراتيجية واضحة يكون مبتدأها ومنتهاها إعمال 

عدالة اجتماعية ومجالية بين مختلف الفئات املجتمعية.

املراقبة  تعزيز  ضرورة  على  فريقنا  في  نؤكد  املنطلق  هذا  ومن 
والصرامة وتوخي السالمة في تطبيق الحجر الصحي الذي يعتبر الوسيلة 
انتشار  بأن  ما الحظنا  بعد  الوباء، ال سيما  األولى من هذا  الوقائية 
اإلصابة بالفيروس يرجع إلى بؤر عائلية ومهنية، باإلضافة إلى تكثيف 
التواصل، وهنا نتساءل ملاذا ال ينظم السيد وزير الصحة ندوة صحافية 
أسبوعية لتنوير الرأي العام بخصوص هذه الجائحة؟ الرفع من عدد 
الفحوصات املخبرية وتعميمها على املستوى الجهوي لتقليص املسافة 
والوقت، وفتحها على القطاع الخاص واملستشفيات الجهوية باإلضافة 
إلى املستشفيات الجامعية، كذلك نطالب بالرفع من املوارد البشرية 
ولم  العمل  العاطلين عن  الصحة  وتقني  والقابالت  األطباء  بتوظيف 
ال اللجوء إلى خدمات املتقاعدين منهم، ال سيما أن الخصاص كبير 
في هذا املجال، اللجوء كذلك إلى التوظيف الجهوي لسد الخصاص 
على غرار قطاع التربية والتكوين، كذلك السيد الوزير كنطالبو بالرفع 

من ميزانية الصحة التي ال تتعدى %5.6 من الناتج الداخلي الخام، 
استكمال السلسلة املستشفيات الجامعية وفتح مستشفيات القرب 
انخراط  إلى  ندعو  كذلك  املغلقة،  الصدرية  األمراض  ومستشفيات 
القطاع الخاص بقوة في هذا الجهد الوطني، االستثمار في قطاع الصحة 
من خالل الثقة في صناعتنا الوطنية بالنسبة لألدوية وغيرها ال سيما 
أن كفاءاتنا أثبتت قدرتها على الخلق واالبتكار وخير مثال على ذلك صنع 
الكمامات وأجهزة التنفس االصطناعية. وباملناسبة نتقدم إليهم جميعا 
بالتحية والتقدير، نطالب كذلك بتشجيع البحث العلمي وتخصيص 
املزيد من الدعم له حيث ال تتعدى حاليا امليزانية املرصودة له 0.8% 

من الناتج الداخلي الخام.

السيد الرئيس، في األخير ندعو هللا أن يصرف عنا هذا البالء وهذا 
الوباء في أقرب وقت ويحفظ بالدنا من كل مكروه، وعلى رأس الجميع 

عاهل البالد، جاللة امللك نصره هللا وأيده.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، تعقيب الفريق االشتراكي، تفضلي السيدة 
النائبة.

الن ئبة السيدة فتيحة سداس:

السيد الأئيس،

السيدا2 الوز أا2،

السيدات والس دة النواب املحترمو2،

أشكركم السيد وزير الصحة املحترم باسم الفريق االشتراكي على 
جوابكم ومختلف املعطيات الواردة به بخصوص استراتيجية الوزارة 
ملواجهة فيروس كورونا املستجد كوفيد 19 واملعطيات أيضا املتعلقة 
بهذا الوباء وطنيا ودوليا، وقبل التطرق إلى عدد من املعطيات واملالحظات 
التي الشك تفرض نفسها في هذه الظرفية العصيبة التي تعيشها بالدنا، 
البد أن نترحم على كل املواطنات واملواطنين الذين فارقونا، كما البد 
التخصصات  مختلف  من  األمامية  الصفوف  جنود  على  نترحم  أن 
التي وافتم املنية أثناء قيامهم بمهامهم، فعزائنا إلى أسرهم الصغيرة 
املصابين  لكل  العاجل  بالشفاء  كذلك  ومتمنياتنا  املهنية  وأسرهم 
واملصابات، كما نسجل فرحة كاملة بتواصل حالة الشفاء للعديد من 
املواطنات واملواطنين وهي بوادر أمل تعكس مجهودات استثنائية لنساء 
ورجال الصحة من أطباء وممرضين وشبه طبيين وصيادلة وغيرهم، 
وهي مناسبة كذلك لنجدد لهم التحية والتقدير، كما نحيي عاليا كل 
الطاقات الوطنية كل في مجال تدخله في مواجهة هذه الجائحة بكل 

مسؤولية والتزام خدمة للواجب الوطني واإلنساني.

السيد الوزير املحترم، لقد تجندت بالدنا بكل مؤسساتها من أجل 
التي  االستباقية  القرارات  وكانت  كورونا،  فيروس  النتشار  التصدي 
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اتخذتها الحكومة تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك، األثر الكبير في 
تجنيب بالدنا مضاعفات اجتماعية وصحية لم تسلم منها أعتى البلدان 
العاملية، هي لحظة استثنائية في التاريخ الحديث للمغرب استوجبت 
استنهاض كل الطاقات واإلمكانات من أجل الحد من تداعيات هذه 
وغيرها،  واالقتصادية  واالجتماعية  الصحية  املستوى  على  الجائحة 
هي أيضا وتفاعال مع ما تقدمتم به السيد الوزير اسمحوا لي أن أعرج 
بسرعة على النقط التالية: أمام ارتفاع الحاالت وتعداد البؤر املحلية، 
الكشوفات  وتيرة  من  الرفع  ضرورة  بخصوص  نفسه  يفرض  سؤال 
الطبية وتدارك الخصاص من خالل تعبئة كل الطاقات سواء كانت 

مدنية أو عسكرية أو قطاع خاص؛

إن التعبئة الحالية اتجاه هذه الجائحة ال يجب أن تنسينا تحديات 
ذلك  على  ومثال  املغاربة،  أرواح  على  وتأثير  وخطورة  أهمية  تقل  ال 
األرقام املخيفة لعدد اإلصابات بالسل واملعطيات املرتبطة بها سنويا، 
وبطبيعة الحال األمر يسري على باقي األمراض املزمنة املسجلة ببالدنا، 
بما يطرحه ذلك من تحديات كبرى تستدعي وضع املنظومة الصحية 
العمومية كأولوية في السياسات العمومية ببالدنا، وهو مطلب ثابت 
لحزبنا تأكيدنا على ضرورة تزويد املؤسسات االستشفائية والوقائية 
بمستلزمات الحماية والسالمة لألطر الصحية بما يتناسب وحاجياتهم 
الالزمة  والقانونية  اإلدارية  التدابير  كل  اتخاذ  ضرورة  مع  املتزايدة، 
العتماد اإلصابة بمرض كوفيد 19 املترتب عن فيروس كورونا املستجد 
كحادث للشغل موجب لكل التعويضات والحقوق التي يضمنها القانون 

في هذا الباب سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص.

ونحن على مشارف املرحلة الثالثة من انتشار الفيروس ال قدر هللا، 

حرصنا كبير على النجاعة في تدخالت مصالحكم املختلفة، مع ما يواكب 

ذلك من تحديات في تدبير ندرة املوارد البشرية املتخصصة وتوزيعها 

الحفاظ  النجاعة  أوجه  ومن  الدقيقة،  الظرفية  هذه  في  الجغرافي 

إجراءات  تطبيق  على  التشديد  خالل  من  الحالية  املكتسبات  على 

الحجر الصحي في أدق تفاصيلها سواء اتجاه املواطنات واملواطنين أو 

اتجاه املؤسسات أو اتجاه املقاوالت؛ استمرار التواصل مع املواطنات 

التدابير  مختلف  وعلى  الوبائية  الحالة  على  واطالعهم  واملواطنين 

املرتبطة بها.

إن الوضوح السيد الوزير املحترم في هذا الباب هو العمود الفقري 

للتعبئة الوطنية، ألنه كلما طالت املدة كلما ارتفعت دائرة القلق والشك 

عند املواطنات واملواطنين، الوضوح أسا�شي مهما كان مزعجا والتواصل 

اليومي بتفاصيل األمور واجب في هذه اللحظة العصيبة، وامتالك أيضا 

رؤية واضحة ملدة الحجر الصحي أيضا ضرورة وطنية، سننتصر إن شاء 

هللا على هذا الوباء بقوة مؤسساتنا وأيضا بتعبئة كل بناتنا وأبنائنا 
لنخرج بأقل األضرار االقتصادية واالجتماعية والصحية، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، تعقيب األخير لفريق املجموعة النيابية لفريق 
التقدم واالشتراكية هل هناك من معقب، السيد النائب تفضلوا.

الن ئب السيد ضشيد حموني:

شكأا السيد الأئيس،

صحة وحياة املغاربة هي أولوية بالنسبة مللك املغرب، ولقد أثبتت 
اململكة املغربية أن لديها من القدرات ما يجعلها تتصدى لهذا الوباء، 
إلى غربه ولهذا وباسم املجموعة  العالم من شرقه  يتكلم عنا  هكذا 
النيابية للتقدم واالشتراكية من الواجب أن تقدم بالشكر واالمتنان 
لصاحب الجاللة، امللك محمد السادس، نصره هللا، على اإلجراءات 
االستباقية التي أعلن عليها لتجنب بعض املشاكل الكبرى ال قدر هللا، 
وكذلك أتقدم بالشكر لجميع لكم السيد وزير الصحة ولجميع أطر 
نتغرو  ما خصناش  ولكن  اللي كيبذلوه،  املجهود  الصحة على  وزارة 
خصنا نكملو بنفس النفس وبنفس الحرص كما بدينا في األول، السيد 
الوزير عندي مالحظة كاين 2 فئات اللي اليوم كيواجهو كورونا الفئة 
األولى هي اللي كتوجه كورونا قبل ما يوصل الجسم البشري وهم من 
املقدمين الشيوخ، رجال السلطة، عمال ووالت ووقاية مدنية أمن وطني 
والدرك امللكي، وكاين فئة أخرى هي من بعد الشك بأنها توصل الجسم 
ديال اإلنسان وهم أطر وزارة الصحة والعاملين بوزارة الصحة، ولهذا 
كان على رئيس الحكومة وعلى الحكومة أن ترصد واحد التحفيزات لهاد 

الفئات مالية ألن الشكر ال يكفي لهذه الفئات؛

املالحظة الثانية السيد الوزير، بغينا نعرفو شحال من سرير اليوم 
اإلنعاش؟  غير  من  واللي  باإلنعاش  مكلف  اللي  األسرة  ونوعية  كاين 
واشنو هي النوعية ديالو والجودة ديالو؟ ألن اليوم كنهضرو وكيشوفو 
املواطنين على الطريقة كيفاش كيشوفو بأن املاكلة، أسرة مزيانين ومن 
بعد كيم�شي األوطيل كاين املواطن اللي كيقولك هللا يعطني كورونا، 
اليوم خاصنا نهضرو مع املغاربة راه صراحة نقولو لهم بأن عندنا واحد 
اإلمكانيات محدودة جلس في دارك، أوال من بعد إال ترسب الكولوار ما 
غاديش تلقاه في املستشفى خاصنا نهضرو معاهم بهاد الطريقة، كذلك 
بغينا نعرفو السيد الوزير واش مديرية األدوية جلسات مع املصنعين 
املحليين وعرفنا شحال عندنا stock ديال األدوية وشحال ديال املواد 
األولية وشحال ديال النقص اللي عندنا وفين عندنا النقص واملواد اللي 
ال تتعلق بكورونا األدوية وعندنا فيها اكتفاء ذاتي عالش ما انصدروهاش 
الخارج ألن اليوم محتاجين العملة الصعبة ونصدروها اإلخوان ديالنا 
األفارقة تماشيا مع التوجهات ديال جاللة امللك املالحظة األخيرة هي 
الطريقة اللي كيخرجو بها هادوك املر�شى السيد الوزير راه كيخرجو 2 
كيدخلو 14 امللتمس باش حبسو هاديك الطريقة هللا يجازيكم بخير، 

وشكرا.
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السيد ضئيس الجلسة:

تفضلي  النيابية  املجموعة  التعقيب  ثاني  النائب،  السيد  شكرا 
السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة ثأ   الصقلي:

شكأا السيد الأئيس،

في البداية اسمحوا لي أن أحيي باسم املجموعة النيابية للتقدم 
للتصدي  الفعالة  الجهود  على  الصحة  الوزير  السيد  واالشتراكية 
لجائحة كورونا وبالتوجيهات امللكية السامية، ولن أخيفكم أنني قمت 
البيضاء  الدار  بمدينة  كورونا  بمر�شى  التكفل  مراكز  لبعض  بزيارة 
واطلعت عن قرب على نوعية اإلجراءات والتدابير املتخذة من حيث 
تهيء عدد من األسرة ووحدات اإلنعاش الطبية واطلعت على ظروف 
التكفل باملصابين وظروف عمل املهنيين وهم في غالبيتهم من شباب 
املنهي  بالواجب  يقومون  ونساء  رجال  الوطن  هذا  نساء  من  وخاصة 
واألخالقي بشجاعة ويتركون عائلتهم وأطفالهم وال يذهبون إلى منازلهم 
خوفا من إضابة أسرهم بالعدوى، السيد الوزير بينت لنا هذه األزمة 
الدور األسا�شي ملهنيي الصحة في معركتنا وهنا البد من التنويه بهم 
ومنحهم مكافئة ودعم نف�شي ومادي وعلى الألمة أن تشيد بهم ليس 
فقط بالتصفيق، ولكن من خالل عمل قوي إصالح جدري للمنظومة 
الصحية، وهذا يتطلب الرفع من امليزانية من ميزانية الصحة من أجل 

تحقيق صحة عمومية..

السيد ضئيس الجلسة:

املصلحة التقنية، تفضلوا السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة ثأ   الصقلي:

يتطلب  وهذا  الصحية  للمنظومة  إصالح جذري  من خالل  قلت 
الرفع من ميزانية الصحة من أجل تحقيق صحة عمومية ذات جودة 
بتجهيز  املجالية  والعدالة  للجميع،  موحدة  صحية  وتغطية  عالية 
جامعي  مستشفى  وتوفير  الالزمة،  باملعدات  اإلقليمية  املستشفيات 
في كل جهة باململكة، والرفع القيود على التكوين والتدريس في مجال 
الصحة، وتحسين ظروف العمل ولم ال تشجيع إرجاع مهنيي الصحة 
الذين هاجرو الوطن، ألن إذا املغرب أراد شيئا فعال يمكنه أن يحقق 
الكثير quand le maroc veut le maroc peut لقد كشفت لنا هذه 
األزمة أن صحة اإلنسان في صلب االهتمامات، وهذا ما يجب أن يكون 
مكونات  تالحم  لنا  وكشفت  الجائحة  هذه  خالل  فقط  وليس  دوما 
مع  لها  الفقري  العمود  وهو  العمومي  القطاع  في  الصحية  املنظومة 
مساهمة القطاع الخصو�شي، ألنها مهنة تطبعها املصلحة العامة وكذا 
وننوه  بالواجب،  تقوم  أخرى  ومؤسسات صحية  العسكرية  الصحة 
بعملها ونجدد إشادتنا بالقيادة النيرة لصاحب الجاللة لهذه املعركة 

التداعيات االجتماعية واالقتصادية  للتغلب على  وسنظل متالحمين 
لهذه األزمة، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

الوقت،  من  تبقى  فيما  الوزير  السيد  رد  النائبة،  للسيدة  شكرا 
السيد الوزير تفضلوا املنصة.

السيد خ لد آيت الط لب، وز أ الصحة:    

بسم هللا الأحمن الأحيم والصالة والسالم،

السيد الأئيس املحترم،

الس دة السيدات والس دة النواب املحترمي2،

في  اللي  واملالحظات  األسئلة  جميع  واعتزاز  ارتياح  بكل  كنسجل 
أن  األمور  بعض  على  خالف  كاينش  ما  فيهاش  ما  كتبين  الحقيقة 
الصحة قبل كوفيد 19 ما�شي هي الصحة بعد كوفيد 19، ما�شي غير 
الصحة ربما كاع جميع القطاعات ألن ربما تبينات بزاف ديال األمور 
وانتما كتشوفو أن كوفيد 19 دخل املغرب في واحد الوقت كانت عندنا 
إكراهات في املنظومة الصحية ورغم اإلكراهات ورغم العراقيل ورغم 
النواقص، رغم الخصاص الكبير اللي كاين في املوارد البشرية، فقدر 
املغرب باإلجراءات االحترازية واالستباقية اللي جات بتعليمات سامية 
اقدر يحاول يوقف من انتشار من هاد الفيروس كورونا، ما كنختالفوش 
عليه أما من ناحية التقدير واش كانت السرعة وال ما كانتش السرعة، 
فهذا تقدير عالمي ودولي، ألن كانت إستباقية وكانت إجراءات جد مهم 
وسريعة، رغم أن النواقص وكنأكد على النواقص ألن كل واحد يمكن 
لو يحكم من الزاوية ديالو، واش سرعنا في اإلجراءات املحلية باش 
نخصصوا الطاقة اإليوائية، كانت إجراءات سريعة بالنسبة لتخصيص 
مع  الحاجيات  ديال  املالءمة  كانت  ما  بقدر  ولكن  اإليوائية،  الطاقة 
في املغرب  اليوم  الوبائي  التطور  بأن  الوبائي؛ نتوما كتعرفوا  التطور 
تيعرف واحد اإلستقرار، رغم أنه كاين ظهور ديال البؤر، وهداك البؤر، 
املخالطين  مفاجآت، ألن  فيهم  يكونوا  كيقدر  وبائية  حالة  هادي  ألن 
قصد  للعمل  إما  منها  معينة،  الظروف  لواحد  يتكثلوا  لهم  كيمكن 
اإلنتاج للحاجيات املغربية أو بعض األماكن اللي هي عائلية، نظرا لبعض 
الجنائز اللي كانت وقعات، ولكن اللي مهم فيها هو اإلحتواء السريع واللي 
الحمد هلل أن املعدل واملؤشر اللي هو كيتسمى Le R0 ديال اإلنتشار 
السريع ديال facteur de croissance ديال الوباء، فهو تقلص، كنا في 
3 دابا راه حنا هبطنا ل تحت 1 واللي هو 0.1.62، ولكن هاد ال�شي ما 
كيعنيش اننا راه حنا قطعنا وانتصرنا، ال، اليقظة خاصها تبقى، ألنه 
مازال ما وصلناش لبر اآلمان، خاص يستمر هاد 0 تحت 1 واحد املدة 
معينة باش نقدروا نقولوا راه حنا قدرنا نحاصروا هاد الوباء؛ ولهذا بما 
أن النتائج اللي كاينة حصلنا عليها اليوم، وبما أن كاين ظهور بعض ديال 
البؤر ال في املصانع واللي اإلجراءات تقامت بواحد السرعة تسدوا دوك 
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Les usines والناس اللي كانوا خدامين تم اإلستشفاء ديالهم في الفنادق 
أو املستشفيات على حسب كل حالة سريرية ديالو، واللي تعطاه الدوا 
تعطاه الدوا وتسد Les usines وتعقم، هذا هو املطلوب منا، املطلوب 

منا أنه يكون اإلحتواء السريع؛

فرغم هاد ال�شي كامل كيخص وال بد حالة الطوارئ تمدد باش 
نعززوا هاد املكتسبات، الحقاش لو كان نترخاو دابا غادي يبانوا لينا 
بؤر كبيرة وتقدر توقع لينا انتكاسة، فلهذا حالة الطوارئ الزم ما تمدد 
حتى نكونوا يقينين على أنه وصلنا لواحد املرحلة اللي هي فيها يعني نقدر 
نحققوا السالمة للمواطنين؛ رغم أن حالة الطوارئ ساهل باش نزلوها 
ونقدروا سميتوا نفرضوا الحجر على املواطنين le2confinement، ولكن 
باش نرفعوه خاص إجراءات كبيرة وصعب من اإلجراءات ديال الحجر، 
ألنه باش يمكن لنا خصها وال بدا واحد اإلستراتيجية، هاد ال�شي حنا 
عالش كنشتغلوا على اإلستراتيجية ديال desconfinement ديال رفع 
الحجر، ألن باش ترفع الحجر، خاص املسائل اللي عندها عالقة بوسيع 
دائرة التحاليل املخبرية، التحاليل املخبرية باش نجاوب على الناس اللي 
كانوا كيقولوا عالش ما وسعناش التحاليل املخبرية، حنا من ناحية 
الحالة الوبائية عندنا كنا في املرحلة األولى ودزنا للمرحلة الثانية كنقول 
ليكم ديما كتكون املالءمة، ألن كنخضعو للقاعدة ديال املنظمة العاملية 
للتحاليل  ليه  كنديروا  اللي  هو  الشروط  بعض  عندو  اللي  للصحة 
وكنبقاو غادين تدرجا، واليوم ارتفعت الوتيرة ديال التحاليل والناس 
املخالطين املحتكين والت كتدار ليهم بطريقة تلقائية التحاليل ديالهم، 
هاد �شي عالش كنا كنديروا قل من 1000 تحليلة في النهار، دابا راه 
طلعنا راه وصلنا عالين 2000 ديال التحاليل بالنهار، فبالتالي غادي يزيد 
هاد ال�شي هذا مع الوصول إلى بعض التحاليل اللي هي سريعة، غادي 
نزيدوا الرقعة نوسعوها ألن خصنا نوصلوا لواحد النهار باش نقدروا 
نقولوا وقتاش نبداو نديروا هاد رفع الحجر، ورفع الحجر ما كنجيوش 
نديروه على املستوى الوطني، خاص يكون التدرج، ألن الحالة الوبائية 
حقيقة على مستوى الوطني مستقرة، ولكن كتختلف من جهة لجهة، 
كاينة الجهة اللي الحالة الوبائية مستقرة مزيان، ومؤشر النمو ديال 
إنتشار ديال الفيروس فهو ضئيل، يعني البيان ديالو راه منحصر، ولكن 
كاين مناطق أخرى اللي كتعرف البؤر، وانتما قلت ليكم في العرض ديالي 
كاين 2 ديال املدن بالجهات الكبرى، الدار البيضاء في أول الصف وكان 
تابعاها مراكش، ومن بعد منها دبا كاينة طنجة، ألن حتى هي فيها املعامل 

واملصانع بدات كتبان فيها بعض البؤر، واللي تم االحتواء ديالها؛

ملي تنهضروا على املؤشر ديال الوفيات اللي جا على لسان الدكتور 
كاريم، ألن كاين النسبة دالوفيات هي ضئيلة بالنسبة للمغرب، رغم كل 
واحد يقول كيف بغا، ألن ملي تنجيو نشوفو شحال املؤشر العالمي، 
هو أنه خاصها تكون قل من %5 رغم أن الناس ملي توسعوا الدائرة 
الحرجة  الحاالت  تتهبط، ألن  الوفيات  ديال  النسبة  التحاليل،  ديال 
ما تتكذبش، كتوصل للمستشفى وكتعرفها بأن عندها انتكاسة ديال 

التنفس الصدري، فبالتالي هذاك الناس اللي عندهم انتكاسات املؤشر 
ديالهم ما تيفوتش %15، إذن حين انتكاسات اللي عندنا بالنسبة لعدد 
بالنسبة  الحاالت املسجلة  يعني  اللي هما مسجلين هي 14%،  الناس 
للمؤشر اإلنتكاسات حقيقي، ما فيهش مزايدة، وبالنسبة لعدد ديال 
جد  مؤشر  فهذا  الدائرة،  عندناش  ما  نا  أن  رغم  فهو 5%  الوفيات 
إيجابي بالنسبة للمغرب اللي كيجعلنا أننا كيكون عندنا واحد العناية 
خاصة وعندهاش عالقة واش الطاقة اإليوائية كبيرة أو كي سهرانين 
يعني مدعوقين بالخدمة، الحالة الحرجة ديال فيروس كورونا حالة 
خاصة، la physiopathologie ديال هاذ الفيروس ما معروفاش، حتى 
حد ما تيعرفها في العالم، كنكتشفوا نهار بنهارو، النهار االول كيقولو راه 
بحالو بحال السراس، النهار الثاني قالوا ال حقا راه االلتهاب الرئوي ديالو 
راه مختلف على االلتهاب الرئوي ديال هذا، ألن فيه واحد النوع ديال 
الشرايين تيكونو مخنوقين ولهذا خاصنا نزيدو واحد األدوية، النهار الثالث 
 les corticoïdes دبا ال والت ،les corticoïdes قالوا خاصكم تحييدو
 sulfate زدنا  ،c الفيتامين  زدنا  االلتهاب،  من  نحدو  باش  ضرورية 
de zinc، املهم في هاذ ال�شي أن اللجنة العلمية في املغرب اللي قامت 
باإلجراءات ديالها واعطات التوصيات، كنديرو جميع هاذ املسائل اللي 
كانت املالءمة في جميع املخرجات ديالها l›azithromycine، كلوروكين، 
 Antiaggrégantsو ،l›énoxaparineو ،sulfate de zincو c فيتامين 
الحرجة،  للحاالت  بالنسبة  دبا   glucocorticoïdeو  ،plaquettaires
ومن غير هاذ ال�شي هذا كاينة حالة أخرى خاصة، أن البروتوكول ديال 
اإلنعاش ديال هاذ املر�شى تيختلف على البرتوكول ديال اإلنعاش ديال 
sdra،  يعني احنا عندنا مالءمة وعندنا VISIONS Conference حتى 
بدينا  اليوم  وكنحاولو،  كنواكبوا  باش   des experts etrangers مع
الحالة الحرجة،  في حالة حرجة وتيخرجو من  اللي  الناس  كنشوفوا 
تيخرجو الحمد هلل ونتما غتالحظو أن عدد الوفيات تقلصات والناس 
اإلنعاش  في  اللي  الناس  فيهم  بما  كتكبر،  اكثر  تيمتاثلو  الشفاء  اللي 
وتيخرجو من اإلنعاش تيمشيو  les soins intensifs ، ومن بعد تيمشيو 
بحاالتهم، بالنسبة للطاقة اإليوائية السريرية على أن ما كاينش املواكبة 
كاينة املواكبة واحنا ما عندناش إشكال فيها بتاتا، لحقاش الحاالت اللي 
ما عندهاش األعراض واألعراض اللي هي جد حميدة، تيمشيو للفنادق 
اإليوائية ما  للطاقة  بالنسبة  فبالتالي  للفنادق،  بالنسبة  تتبع  وكاين 
تتشكلش مشكل عندنا، وبالنسبة لإلنعاش %5 اللي عندنا هي مشتغلة، 
إذن كاين إجراءات اللي هي جد مهمة واللي قامت بها الدولة على رأسهم 
صاحب الجاللة، والحكومة ساهرة عليها وجميع القوى الفعالة وكذلك 
السياسيين اللي تيباشرو معانا هاد �شي هذا، فبالتالي الزم ما نعترفوا 
سبحانه  هللا  ديال  وباللطف  هلل  الحمد  ديالنا  اإلكراهات  رغم  أن 
وتعالى، كاين واحد اإلستقرار في الحاالت ديال الوباء واللي ما تيجعلناش 
أننا اليوم نقولو بأن راه صافي راه نجحنا وانتصرنا حتى نحطو رجلينا في 
بر األمان،  ولهذا حالة الطوارئ ضروري تتبقى مفروضة حتى ندوزو هاذ 

الحائجة إن شاء هللا.
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بالنسبة ملنظومة الصحة وانتما كتعرفوا قبل ما تجي هاذ الجائحة، 
قبل ما تجي هاذ األزمة هاذي احنا كنا مقبلين على تغيير في املنظومة 
كنا  مرة  من  وكذا   ،la refonte de systeme médical ،الصحية
كنهضروا عليها وهادي يمكن فرصة كورونا كتزيد تكرسها، املنظومة 
الصحية خاصها تغيير، ال من ناحية املوارد البشرية،  وال حتى النظام 
le statut fonction public sanitaire خاصها  عالش كيخدمو ديال 
تبدل، ألن اليوم الواقع كيفرض نفسه، كذلك بالنسبة للطريقة باش 
كنشتغلو، اليوم كنفهمو بأن الصحة ما خاصش يكون فيها الحدود، ال 
قطاع خاص وقطاع عمومي كاينة صحة وحدة، والصحة ديال الخواص 
وديال العموم ديال كل �شي، وها هي كتفرض الواقع كيفرض نفسه، ما 
يمكن لناش نبداو نخدمو احنا في les croisants اليوم كل �شي كيخدم 
اليد في اليد، وهذا هو النموذج اللي عالش خصنا نمشيو مستقبال، 
القطاع  بين  الشراكة  واللي كيكرس  النموذج  فهاد  ايال مشينا  حيث 
يعني  تنتعش  غادي  أخرى  قطاعات  ربما  العمومي،  القطاع  الخاص 
مجاالت أخرى غادي تنتعش من جملتها la recherche احنا كنقولو 
البحث العلمي ضروري، ألن البحث العلمي أنتم كتعرفوا بأن كترصد ليه 
واحد امليزانية وداك امليزانية أصال هي ضئيلة وما كتمشيش كيم�شي منها 
يالاله %30، وكيبقى رغم أنها ضئيلة كيم�شي منها..، يعني ما�شي مشكل 
في امليزانية فقط، ولكن املشكل كذلك حتى في النموذج ديال البحث 
البحث  بها  نديرو  اللي خصنا   la methodologieو والطريقة  العلمي 
العلمي، وخص الترشيد ديال البحث العلمي، في القطاع ديال الصحة 
البحث العلمي عندو جزء كبير ومهم، باش يقدر على األقل بالنسبة 
للبالد يقدر يحقق التجاوب مع بعض املتطلبات اللي خاصة، وحتى دابا 
بلدان دول العالم اليوم والت في حيرة من أمرها، كانوا عندهم بزاف 
ديال البحوث كانت كتدار multi centrique، دبا والو تيقولو ال خاصنا 
نبداو نجمعو البحوث ديالنا في البالد ديالنا ألن خاصنا نبداو نحققو 
املكتسبات عندنا، يعني القضية ديال العوملة غتولي فيها إشكالية وفيها 
قراءة أخرى، حتى la delocalisation ديال التصنيع غتولي فيها قراءة 

أخرى، باش كل واحد خصوا يحقق االكتفاء الذاتي ديالو.

التصنيع  على  نهضرو  الذاتي،  اإلكتفاء  على  بالنسبة ملي هضرنا 
ديال األدوية ألن تحط ليا واحد السؤال بالنسبة للتصنيع ديال األدوية، 
أن  الحمد هلل بفضل هللا  واليوم  املحلية،  الصناعة  احنا كنشجعوا 
املخزون ديال الكلوروكين واملخزون ديال l›azithromycine هو كافي 
 les لعالج املر�شى ديالنا إال قدر هللا بما فيهم الناس اللي كيحتاجوا
في  كتدخل  كتشكل  الكلوروكين  ألن   antipaludéens de synthèse
بوحدهم  غير  ما�شي   ،nivaquine ديال plaquenil وال  ديال  املكونات 
الناس ديال كوفيد 19 هما اللي ياخذوها، الناس اللي عندهم مالريا، 
الناس اللي عندهم La polyarthrite rhumatoïde، الناس اللي عنهم 
lupus، وvascularite، فهادو كلهم كيحتجوا كيقدر consommer حتى 
15 ألف boite في الشهر، وحققنا ليهم اكتفاء ذاتي رغم أننا كنجتهدوا 
باش ندخلوا املادة الخام باش نصنعوا أكثر فأكثر، ونزيدوا حتى كذلك 
األدوية املصنعة، ال من الهند وال من الصين، وال من البلدان اللي تتعاون 

معنا في هاذ املجال هذا، وربما حتى بالنسبة للبلدان اللي هي في حاجة 
ماسة إلى هذا نقدرو نتعاونو معاها؛

بالنسبة للتصدير كانت واحد هادي كنظن أن من الواجب ديال 
كل الدول تحصن املخزون ديالها هو األول، عاد تشوف واش يمكن لها 
تصدر أو ال، فبالتالي املسائل اللي كتعلق بكوفيد 19 هي محصنة وتم 
عليها الحجز، ال من معدات وال من أدوية، الحاجة اللي ما تتدخل �شي 
في في الكوفيد 19 فيها رأي، إيال كان عندنا االكتفاء داخل تبارك هللا، 
كيوقع تصدير، ما عندناش االكتفاء فالبد خاصنا نحتافظو بالكثير ألن 

املواطنين املغاربة غالين علينا وهما األولين؛

بالنسبة للمسألة ديال les masques واألزمة اللي كيعرفها العالم 
كامل، كل�شي كيعرف األزمة ديال les masques، احنا كنقولوها الحمد 
هلل، ألن عندنا شركات كتصنع لنا les masques وقدرنا نتدارك هاد 
املشكلة هادي، لو ما كانش عندنا هاد الشركات شنو يمكنا نديروا، 
 les ديالها لصناعة  الصناعة  الشركات راه مواطنة ألن حوالت  فهاد 
ديال  الشوية  واحد  كاين  تحقق حقيقة  قدرات  فبالتالي   ،masques
واحد  فيه  وكاين وقع كذلك  السوق،  في  نوفروه  يمكن  باش  التدرج 
املشكل ألن كاين واحد الشوية ديال االحتكار، اليوم ما بقاش مشكل ألن 
كنلتاجئو لصناعة masque منزلي، واللي هو ديال النسيج ديال الثوب، 
 lesكاينين هنا في القاعة خدمنا بزاف ب les chirurgiens بزاف ديال
 efficace ديال الثوب شحال هاذي ما�شي حتى اليوم، والثوب masques
بالنسبة حتى للجراحة، فما بالك بالنسبة نديروه منزليا، فبالتدرج من 
اليوم إن شاء هللا وربما غتشاهدو على أرض الواقع، أن غادي يولي واحد 
الوفرة بالنسبة les masques اللي والو تيتباعو في الصيدليات وتيتباعو 
في بزاف ديال االماكن ديال البيع، فهاذ les masques تتوفوا على واحد 
املعايير اللي هي تتحمي على األقل املواطن املغربي وحتى املجتمع من ذاك 
les projections اللي هما كيوقعو باش العدوى ما تنتشرش بزاف،  
فهذه هي اإلجراءات اللي قمنا بها وأنا كنوافقكم وكنشاطركم الرأي أن 
املنظومة الصحية خصها امليزانية ديالها ترتفع هاد ال�شي اللي تنطلبوا 
ال في الجلسات وال في كل �شي، وبالجهود ديال الجميع ربما غادي يكون 
صدى واحد آخر، بالنسبة املوارد البشرية فهي في صلب اهتمام ال ديال 
صاحب الجاللة هو األول، وال ديال الحكومة وال ديال الجميع، حتى نتما 
كذلك اليوم أن املوارد البشرية هو الركيزة األولى وهو الثروة ديالنا اليوم 
باش يمكنا نواجهوا هاد الوباء، وكنشكروهم من هاذ املنبر مرة أخرى، 

وشكرا والسالم عليكم ورحمة هللا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، هكذا نكون قد استنفذنا جدول أعمال هذه 
الجلسة، شكرا السيد الوزير على املشاركة، وشكرا السيد وزير الدولة 
على الحضور، شكرا السادة والسيدات النائبات والنواب املحترمين، 

شكرا للجميع، ضفعت الجلسة.
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محرأ الجلسة الأابعة عشأ بعد امل ئتي2

الت ض خ: الثالثاء 27 شعبان 1441ه )21 أبريل 2020م(.

الأئ سة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

التوقيت: ساعة وثالثة دقائق، ابتداء من الساعة الحادية عشر 
صباحا.

رقم  قانون  مشروع  على  والتصويت  الدراسة  األعم ل:  جدول 
25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة املشغلين املنخرطين بالصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي والعاملين لديهم املصرح بهم، املتضررين 

من تداعيات تف�شي جائحة فيروس كورونا >>كوفيد 19<<.

السيد الحبيب امل لكي ضئيس مجلس النواب، ضئيس الجلسة:

رشأف  على  والسالم  والصالة  الأحيم،  الأحمن  هللا  بسم 
املأسلي2 وعلى آله وصحبه رجمعي2.

السيد الوز أ،

السيدات والس دة النواب،

بالدراسة  متعلقة  تشريعية  جلسة  النواب  مجلس  يخصص 
تدابير  سن  إلى  يهدف   25.20 رقم  قانون  مشروع  على  والتصويت 
للضمان  الوطني  بالصندوق  املنخرطين  املشغلين  لفائدة  استثنائية 
االجتماعي والعاملين لديهم املصرح بهم واملتضررين من تداعيات تف�شي 
جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، فإذا سمحتم أعطي الكلمة للسيد 
أو  إما من مكانكم  القانون، لكم االختيارات  لتقديم مشروع  الوزير 
منبريا، تفضل مرحبا بك حتى بالنسبة للسادة املتدخلين لهم االختيار 
إذا ارتأو مناسب أن تتم مداخالتهم منبريا مرحبا وإال من مقاعدهم لكم 

االختيار.

السيد محمد رمكأاز، وز أ الشغ4 واإلدم ج املنهي:

سيدن   على  والسالم  والصالة  الأحيم،  الأحمن  هللا  بسم 
محمد وعلى آله وصحبه.

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمو2،

في بداية هذه الكلمة البد أن نتوجه إليكم السيد الرئيس املحترم 
والسيد رئيس لجنة القطاعات االجتماعية والسيدات والسادة رؤساء 
الفرق واملجموعة النيابية املحترمين وإلى كل السيدات والسادة النواب 
املحترمين بجزيل الشكر، على ما حظي هذا املشروع القانون 25.20 
الذي نحن بصدد مناقشته اليوم، من عناية وحرص على تسريع برمجة 
مناقشته وإخراجه للوجود، وال أدل على ذلك أن العرض واملناقشة 

داخل اللجنة املوقرة واملناقشة في هذه الجلسة العامة تم في يومين، 
اللجنة كانت البارحة والجلسة العامة اليوم.

لقد كان مجلسكم املوقر بأغلبيته ومعارضته فيما تقتضيه اللحظة 
االستثنائية التي تمر منها بالدنا اليوم على غرار باقي دول العالم بسبب 
19، وحرص على استحضار  املستجد كوفيد  فيروس كورونا  تف�شي 
املصلحة العليا للوطن من خالل دعم التدبير الحكومي لهذه األزمة في 
تنام عن كل الحسابات والرهانات السياسوية الضيقة، وهو املضمون 
دائما في أحزبنا الوطنية والثابت في سلوكها فقد عودت املغاربة على 
وضع خالفاتها وطموحاتها جانبا وأن تتوحد خالل املحطات التي تقت�شي 

ذلك.

وقد أكدت هذه األزمة للجميع أن بالدنا والحمد هلل قادرة تحت 
هللا،  حفظه  السادس،  محمد  الجاللة،  لصاحب  الرشيدة،  القيادة 
بتجند وانخراط جميع الفاعلين واملتدخلين حكومة ومؤسسات وهيئات 
سياسية ونقابية وجمعوية ورجال أعمال ومواطنين على تدبير أصعب 
اللحظات والخروج منها منتصرة، وكانت هذه األزمة محطة كشف فيها 
الشعب املغربي مرة أخرى وكما خبرته األحداث الكبرى على مر التاريخ 
عن معدنه النفيس وعن أصالته ورقيه وتشبثه بقيمه الكبرى وتشبثه 
بقيمه الحضارية العريقة والراسخة، فكان في تآزره وتكافله وتضامنه 
كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 

والحمى.

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمو2،

لقد حرص جاللة امللك، حفظه هللا، منذ البدايات األولى لتف�شي 
العالم على إصدار توجيهاته وتعليماته  جائحة كورونا في بعض دول 
السامية للحكومة، من أجل اتخاذ جميع اإلجراءات االستباقية الضرورية 
ملنع تف�شي الوباء في بالدنا، وإعطاء األولوية للصحة وسالمة املواطنات 
واملواطنين قبل أي �شيء آخر، حيث كنا من بين الدول السباقة إلى 
اتخاذ مجموعة من اإلجراءات الوقائية واإلحترازية االستثنائية وفرض 

حالة الطوارئ الصحية في كافة أنحاء التراب الوطني.

ومن جهة أخرى أعطى جاللة امللك، تعليماته السامية للحكومة 
اإلقتصادية  اآلثار  ملواجهة  خاص  لصندوق  الفوري  اإلحداث  قصد 
واإلجتماعية لهذه الجائحة، وهو صندوق الذي أقبل على املساهمة 
الحكومية  الرسمية  املؤسسات  مختلف  ومكثف  تلقائي  بشكل  فيه 
واملنتخبين والهيئات الحزبية والنقابية والفاعلين االقتصاديين وعدد 
من الفعاليات املدنية واإلعالمية والجمعوية، بل وعموم املواطنين على 

حد سواء. 

كما قامت الحكومة بتشكيل لجنة لليقظ اإلقتصادية من أجل 
تتبع االنعكاسات اإلقتصادية واإلجتماعية لوباء كورونا املستجد، من 
خالل آليات مضبوطة للتتبع والتقييم ورصد آني للوضعية اإلقتصادية 
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الوطنية من جهة، كما تعمل من جهة أخرى على اقتراح األجوبة املناسبة 
فيما يتعلق بمواجهة القطاعات األكثر تضررا من هذه الجائحة، وقد 
وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  السيد  الحكومة  رئيس  السيد  كلف 
اإلدارة برئاسة هذه اللجنة التي تضم عددا من القطاعات الحكومية إلى 

جانب ممثلي القطاع البنكي واملالي وكذا القطاع الخاص ببالدنا.

اليقظة اإلقتصادية اتخذت الحكومة  وبناء على مقترحات لجنة 
سيما  ال  واملقاوالت  األجراء  لفائدة  والتدابير  القرارات  من  جملة 
املتوسطة والصغرى والصغيرة جدا واملهن الحرة التي تواجه صعوبات 
بسبب تداعيات هذه الجائحة، كما اتخذت مجموعة من القرارات يعني 
لدعم األسر العاملة في القطاع غير املهيكل والتي تضررت بفعل تباطؤ 
الصدد  وفي هذا  فيروس كورونا،  اإلقتصادي جراء جائحة  النشاط 
قررت الحكومة إجراءين أساسيين لفائدة لفائدة املأجورين املسجلين 

في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي وهما:

األجراء  لفائدة  درهم   2000 قدره  جزافي  شهري  تعويض  منح 
املنتمين  اإلدماج  أجل  من  التكوين،  عقود  بموجب  واملستخدمين 
التي  اإلجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  في  املنخرطة  للمقاوالت 
تواجه صعوبات واملصرح بهم لدى الصندوق املذكور برسم شهر أبريل 
2020، ويهم هذا التعويض الفترة املمتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 
2020، مع اإلشارة إلى أن التعويض خالل الفترة املمتدة من 15 إلى 31 

مارس 2020 قد تم تحديده في مبلغ 1000 درهم؛

اإلجراء الثاني هو اإلستفادة من خدمات التغطية الصحية اإلجبارية 
اليوم  وإلى حدود  الزمنية،  الفترة  نفس  برسم  العائلية  والتعويضات 
صرحت عبر البوابة اإللكترونية التي أحدثها الصندوق الوطني للضمان 
اإلجتماعي لهذا الغرض 131955 مقاولة من أصل 216 ألف مقاولة 
أي   ،2020 فبراير  غاية  إلى  للضمان  الوطني  الصندوق  في  منخرطة 
بنسبة %61، مما يعني مقاولتين من أصل ثالث مقاولة تقريبا صرحت 
املتوقفين عن  األجراء  بلغ عدد  تداعيات كورونا، كما  بتضررها من 
العمل واملصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي قصد 
اإلستفادة من هذا اإلجراء 808199 أجير من أصل 2 مليون و600 ألف 
أجير مصرح بهم في شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان 
اإلجتماعي، أي أن كل أجير من أصل ثالثة قد توقف مؤقتا عن عمله 

خالل هاد املرحلة.

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمو2،

يأتي مشروع القانون 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة املشغلين 
املنخرطين في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي والعاملين لديهم 
كورونا  فيروس  جائحة  تف�شي  تداعيات  من  املتضررين  بهم  املصرح 
covid 19، بهدف اإلحداث والضبط القانوني للتدابير اإلستثنائية التي 
إتخذتها الحكومة ملواكبة املشتغلين الذين يوجدون في وضعية صعبة 

جراء تأثر نشاطهم بفعل تف�شي جائحة كورونا covid 19 والعاملين 
لديهم املتضررين من تداعيات هذه الجائحة.

وقد انتظمت مضامين املشروع في 9 مواد، نصت بالخصوص على 
ما يلي:

أوال: إقرار تعويض جزافي لفائدة املشمولين بهذا القانون املتوقفين 
مؤقتا جراء تف�شي جائحة كورونا حسب املعايير والشروط املحددة في 

مشروع هذا القانون؛

ثانيا: تحديد فترة التعويض في الفترة املمتدة من 15 مارس 2020 إلى 
غاية 30 يونيو 2020 مع التنصيص على إمكانية تمديدها بنص تنظيمي 

إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛

ثالثا: التأكيد على استمرار العالقة التعاقدية مع املشغلين مع اعتبار 
الفترة املذكورة في حكم فترة توقف مؤقتة عن العمل وفق أحكام املادة 
32 من القانون 65.99 املتعلق بمدونة الشغل ثم تعليق أداء االشتراكات 
املستحقة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي كشرط لفتح الحق في 
التعويضات واحتساب فترة التوقف كممد تأمين لتخويل الحق لألجراء 
املنصوص عليهم في النصوص الجاري بها العمل وتحول هذه املدد إلى 

أيام باعتباره اشتغل 26 يوما؛

رابعا: إلزام املشغل بإرجاع كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على 
تصريح كامل منه إلى الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي داخل أجل 
30 يوما من توصله بإشعار في املوضوع من طرف صندوق تحت طائلة 

تطبيق العقوبات املنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

وقد أعدت الحكومة مشروع مرسوم بتطبيق املادة 7 من مشروع 
هذا القانون والذي سيحدد معايير وشروط اعتبار املشغل في وضعية 
صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تف�شي جائحة كورونا كوفيد 19 وقد تم 
تحديدها فيما يلي: كل مشغل توقف موقتا عن مزاولة نشاطه بموجب 
قرار إداري بسبب فيروس كورونا كوفيد 19 أو أن يكون رقم أعماله 
املصرح به قد انخفض بنسبة ال تقل عن %50 برسم كل شهر مقارنة 
برقم األعمال املصرح به خالل نفس الشهر من سنة 2019 على أال 
يتعدى املتوقفين مؤقتا عن عملهم بسبب هذه الجائحة 500 فرد في 

املقاولة املعنية؛

كما نص مشروع املرسوم على أن املقاوالت التي تتجاوز500 فرد 
متوقفا عن العمل أو إذا انخفض رقم معامالته املصرح به بنسبة تتراوح 
بين %25 وأقل من %50 فإن طلب املشغل املعني يعرض على لجنة 
مختصة لدراسة هذه امللفات. وحرصا من الحكومة على عدم استغالل 
األجراء نص مشروع  في حق  تجاوزات  أو  لتصريحات  الجائحة  هذه 
والقطاعات  القطاعات  لوائح  إدارية  بقرارات  تحديد  على  القانون 

الفرعية التي ليست في وضعية صعبة.

السيد الأئيس املحترم،
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السيدات والس دة النواب املحترمو2،

اسمحوا لي قبل أن أخختم كلمتي هذه أن أشكركم مجددا على 
االهتمام الذي حظي بهذا املشروع نظرا ألهميته والسرعة التي يقتضيها 
البث فيه نظرا الرتباط تصريحات األجراء شهر 4 بهذا املشروع وبمشروع 
السيدات  الرئيس،  السيد  عليه، شكرا  بناء  الذي سيصدر  املرسوم 

والسادة النواب املحترمون.

السيد الأئيس:

شكرا السيد الوزير، كما أشكر باسمكم جميعا مقرر السيد مقرر 
لجنة القطاعات االجتماعية السيد النائب رشيد حموني على ما قام 
به خاصة أن التقرير قد تم توزيعه، نمر اآلن للمناقشة العامة بإعطاء 

الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية للسيد النائب أحمد الهيقي.

الن ئب السيد رحمد الهيقي:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيد الأئيس،

السيد الوز أ،

السيدات والس دة السيدات والس دة النواب املحترمي2،

يشرفني أن أتدخل باسم فريق العدالة والتنمية بخصوص مشروع 
املنخرطين  املشغلين  لفائدة  استثنائية  تدابير  بسن   25.20 قانون 
بهم  املصرح  لديهم  والعاملين  للضمان االجتماعي  الوطني  بالصندوق 
املتضررين من تداعيات تف�شي جائحة كورونا كوفيد 19، بداية ننهئ 
املغربي  الشعب  أبدعها  التي  التاريخية  امللحمة  أنفسنا كمغاربة على 
بقيادة جاللة امللك، محمد السادس، حفظه هللا، ابتداء من مبادرة 
كوفيد  املستجد  كورونا  فيروس  تبعات  مواجهة  صندوق  إحداث 
الحجر  إجراءات  احترام  إلى  في دعم موارده  الواسع  19، واالنخراط 
في  الصحي واإلشراف عليها، وتحية خاصة لجنود الخطوط األمامية 
هذه املواجهة الشرسة العسكريون منهم واملدنيون من أطباء وقوات 
عمومية وعسكرية، وتحية للسادة املنتخبين وللكفاءات املغربية التي 
ساهمت وأبدعت الكثير من األجهزة الطبية، ملحمة شدت انتباه العالم 
إلى التميز املغربي وتضامنه وتمكنه من توفير األدوية واملستلزمات الطبية 
في وقت  امليدانية،  املستشفيات  والعالج وإحداث  للوقاية  الضرورية 
عجزت فيه الكثير من دول العالم عن ذلك ناهيك عن دعم املأجورين 
الذين يوجدون في وضعية صعبة جراء تأثر نشاط بعض املقاوالت بفعل 

تف�شي وباء كورونا.

السيد الوزير املحترم، نهنئكم كحكومة على املبادرة إلى تخصيص 
10 مليار درهم من امليزانية العامة للدولة لدعم هذا الصندوق، ووضع 
املراسيم الضرورية لتنظيم مختلف العمليات التي فرضها هذا الوباء 
من دعم مباشر لفاقدي الشغل بسبب الجائحة ومن حاملي بطاقة 

راميد والعاملين بالقطاع غير املهيكل وغيره من املقاوالت األكثر تضررا 
من األزمة.

كل  نثمن  والتنمية  العدالة  حزب  في  إننا  املحترم،  الوزير  السيد 
هذه املجهودات التي بذلت ونأسف لظهور بؤر الوباء ببعض املتاجر 
والوحدات الصناعية، والتي كان من املفروض أن تكون سباقة التخاذ 
ما يلزم من االحتياطات، نأمل أن يحاصر بها الوباء وأن تشدد اإلجراءات 
االحترازية وتعمم بباقي جهات اململكة لتفادي ظهور بؤر جديدة، مما 
يتطلب من مفت�شي الشغل وكل األطر املشرفة على إجراءات الحجر 

الصحي املزيد من التضحية.

السيد الأئيس،

السيد الوز أ،

السيدات والس دة النواب،

لفائدة  استثنائية  تدابير  بسن  املتعلق   25.20 قانون  إن مشروع 
املشغلين املنخرطين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي والعاملين 
فيروس  جائحة  تف�شي  تداعيات  من  املتضررين  بهم  املصرح  لديهم 
كورونا كوفيد 19، هو امتداد وتكملة لسلسة اإلجراءات الكثيرة التي 
اتخذتها الحكومة تنفيذا للتعليمات امللكية السامية، القاضية بمواكبة 
القطاعات اإلنتاجية التي تعرضت النعكاسات األزمة الناتجة عن تف�شي 
جائحة فيروس كورونا ودعم االقتصاد الوطني، والحفاظ على مناصب 
املقترحات  لتنزيل  اتخذت  التي  والتشريعية  املالية  لإلجراءات  الشغل 
بدعم  أساسا  واملتعلقة  االقتصادية،  اليقظة  لجنة  بلورتها  التي 
املقاوالت الوطنية املتضررة من أزمة كورونا، والتدابير املتخذة ملواجهتها 
والحفاظ على مناصب الشغل من قبيل صرف مبالغ جزافية ألجراء 
االجتماعي  للضمان  الوطني  بالصندوق  بهم  املصرح  الخاص  القطاع 
في شهر فبراير 2020 في إطار الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا 
واملحدد في 2000 درهم شهريا ابتداء من منتصف شهر مارس إلى غاية 
30 يونيو2020، وذلك حسب املعايير والشروط التي حددت في هذا 
املشروع قانون وعلى أساس أن يكون تعويض هؤالء األجراء واملتدربين 
قصد التكوين من أجل اإلدماج قد توقفوا مؤقتا عن عملهم نتيجة هذه 
الجائحة، واعتبار الفترة املذكورة في حكم فترة توقف مؤقت عن العمل 
وفق املادة 32 من القانون 65.99 املتعلق بمدونة الشغل، مع تعليق 
أداء االشتراكات املستحقة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي من 
طرف الشركات وكذا برسم نظام اجتماعي ونظام التأمين اإلجباري عن 
املرض إلى غاية نفس التاريخ، ويمكن حسب نص املشروع قانون أن 
يتم بنص تنظيمي إذا دعت الضرورة إلى ذلك، تمديد الفترة املشار إليه 
أعاله وكذا مالءمة املعايير املحددة في املادة 3 منه مع الوضعية الوبائية 

واإلقتصادية للبالد.

السيد الأئيس،

السيد الوز أ،
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السيدات والس دة النواب،

إننا في فريق العدالة والتنمية بقدر ما نثمن املجهودات السالفة 
الذكر، فإننا نثمن بإستحضار هذا املشروع قانون هاجس الحرص..

السيد الأئيس:

األصالة  لفريق  اآلن  الكلمة  لكم،  شكرا  النائب،  السيد  شكرا 
واملعاصرة، السيد النائب عبد الفتاح العوني.

الن ئب السيد عبد الفت ح العوني:

السيد الأئيس،

السيد الوز أ،

السيدات والس دة النواب املحترمي2،

في  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني  واملعاصرة  األصالة  فريق  بإسم 
إطارمناقشة مشروع رقم 25.20 الخاص بسن التدابير لفائدة املشغلين 
املنخرطين في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي والعاملين لديهم 

املصرح بهم.

بداية نغتنم هذه الجلسة للتعبير عن فخرنا واعتزازنا كفريق األصالة 
واملعاصرة باملبادرات اإلستباقية الرشيدة، لجاللة امللك، في مواجهة 
جائحة فيروس كورونا والتنويه بكل التوجيهات امللكية السامية والرؤية 
الثاقبة بخصوص معالجة اآلثار اإلقتصادية واملالية واإلجتماعية لهذه 
الجائحة، كما نغتنمها مناسبة للتنويه باملجهودات التي تقوم بها عناصر 
القوات املسلحة امللكية والدرك امللكي واألمن الوطني والقوات املساعدة 
الصحية  االطقم  جميع  وكذا  املحلية  والسلطات  املدنية  والوقاية 

والتربوية في مواجهة هذه الجائحة.

السيد الوزير، بتتبعنا اليقظ في فريق األصالة واملعاصرة بمجلس 
النواب لآلثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا على اإلقتصاد املغربي 
املادي  الوضع  وعلى  والخدماتية،  اإلنتاجية  قطاعاته  من  العديد  في 
املباش للعديد من املقاوالت الوطنية وكذا على الوضع املالي واإلجتماعي 
ملستخدميها والعاملين بها، وبوقوفنا على تضرر ما يقارب نسبة %61من 
املقاوالت املنخرطة في صندوق الضمان اإلجتماعي وتوقف ما يناهز 
%31 من أجراءها عن العمل بسبب تداعيات جائحة كورونا حسب 
الواقع  كان  وإن  املنهي،  واإلدماج  الشغل  لوزارة  الرسمية  املعطيات 
املعاش يقول أكثر من ذلك، وإذ نثمن في فريق األصالة واملعاصرة تقديم 
مشروع هذا القانون الذي يؤسس لتدابير إستثنائية لفائدة املشغلين 
املنخرطون في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي والعاملين لديهم 
املصرح بهم املتضررين من تداعيات تف�شي جائحة كورونا فإننا في ذات 

الوقت نؤكد على ما يلي:

ضرورة العمل على تنزيل مقتضيات هذا القانون بكامل الصدقية 
دقيقة  معايير  وضع  على  الحكومة  حرص  مع  والشفافية  والنزاهة 

وواضحة بالنسبة للمقاوالت املتضررة من آثار هذه الجائحة؛

املقاوالت  مشاكل  معالجة  على  تحرص  أن  الحكومة  على  يجب 
الصغرى واملتوسطة بنظرة شمولية مستقاة من الواقع اإلقتصادي 
واإلجتماعي املعاش اليوم مع مراعاة الخاصية داخل املقاوالت الذاتية؛

الحرص كذلك على اعتماد مقاربة تشاركية بين القطاع الحكومي 
الو�شي على املقاوالت ولجنة اليقظة اإلقتصادية وال سيما فيما يخص 

تحديد 

املعايير املحددة لالستفادة؛

ضرورة إعادة النظر في شروط اإلستفادة من دعم صندوق تدبير 
جائحة كورونا في اتجاه جعلها أكثر مرونة لتعميم فائدة اإلستفادة على 
جميع املقاوالت املتضررة التي عرفت توقف تاما ألنشطتها من قبيل 
مقاوالت املطاعم واملخابز وكذا العاملين في قطاع الصيد التقليدي إلى 

غير ذلك من املقاوالت املتضررة؛

نكرر من جديد على مسامعكم، السيد الوزير، مطلبنا امللح والرامي 
إلى إلزام القطاع البنكي في اإلنخراط التام في دعم املقاوالت الصغرى 
واملتوسطة، ألن الفاعلين في امليدان الحظوا عدم التزام هذا القطاع 
باإلجراءات الصادرة عن لجنة اليقظة االقتصادية، لذلك ال بد من 
الحزم والصرامة في كل �شي سواء تعلق األمر باألبناك أو تعلق األمر بكل 
من سعى لإلستفادة من مالية الصندوق تدبير جائحة فيروس كورونا 
بغير وجه حق. وبالنظر لظهور بؤر وباء في املحالت التجارية والصناعية 
والتي رفعت من عدد املصابين بهذا الفيروس، فإننا نتأسف السيد 
الوزير على عدم تفعيل مفتشيات الشغل لتقوم بدورها ملراقبة مدى 
للعاملين  الصحية  السالمة  شروط  على  الصناعية  الوحدات  توفر 

واملستخدمين بها؛

ببعض  تصرح  لم  املقاوالت  بعض  الوزير،  السيد  كانت،  إذا 
مستخدميها لدى الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي مرتكبة في ذلك 
خطأ جسيما، فما ذنب حققنا جالسين هؤالء املستخدمين الذين تم 
إقصاؤهم من اإلستفادة من التضامن املخصص من آليات صندوق 
وأرباب  الحكومة  بين  هنا مشتركة  فاملسؤولية  كورونا،  جائحة  تدبير 
املقاوالت املعنيين بذلك، لذلك يتعين عليكم اليوم استدراك هذا األمر 

وإنصاف املستخدمين غير املصرح بهم.

السيد الأئيس،

السيد الوز أ،

استنادا إلى ما أشرنا إليه أعاله وفي انتظار استدراك كل اإلختالالت 
التي حصلت أو قد تحصل في القادم من األيام، فإننا في فريق األصالة 
مشروع  على  باملوافقة  التصويت  قررنا  النواب  بمجلس  واملعاصرة 
قانون رقم 25.20 بسن تدابير لفائدة املشغلين املنخرطين في الصندوق 
الوطني للضمان اإلجتماعي والعاملين لديهم املصرح بهم املتضررين من 
تداعيات تف�شي جائحة كورونا covid 19، وبقدر ما نتوخى أن يتمكن 
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هذا القانون أداء مفعوله اإليجابي على مستوى دعم املقاوالت املتضررة 
والعاملين بها وأسرهم بقدر ما نطالبكم السيد الوزير باعتماد الحزم 
والصرامة في تدبير هذه العملية بوجه ووفق مقياس العدالة االجتماعية 

للمقاوالت املتضررة من هذه الجائحة، وشكرا السيد الرئيس.

السيد الأئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن لفريق التجمع الدستوري السيد 
النائب نور الدين األزرق.

الن ئب السيد نوض الدين األزضق:

شكأا السيد الأئيس،

يشرفني باسم فريق التجمع الدستوري أن أتدخل في املشروع قانون 
25.20، في البداية ال بد أن ننوه بجميع املبادرات اإلستباقية والالحقة 
التي اتخذتها بالدنا تحت قيادة وتوجيه جاللة امللك، محمد السادس، 
جاللة  نجاح  ولعل  الخطير،  الوباء  لهاد  للتصدي  وأيده،  نصره هللا 
امللك، في رص الصفوف الداخلية وخلق إجماع وطني للحد من هذه 
الجائحة، ولعل تصويتنا اليوم، إن شاء هللا باإلجماع صوتنا في اللجنة 
باإلجماع، وهو عربون على تالحم الشعب املغربي وراء جاللة امللك، ومن 
ال يشكر الناس ال يشكر هللا، الشكر موصول لنساء ورجال الصفوف 
 ،les pharmacies ،األمامية، نساء ورجال الصحة املدنية والعسكرية
وزارة الداخلية، جميع أطر السلطات املحلية، األمن، الدرك، الوقاية 
ومهنية  عالية  احترافية  على  أبناوا  ألنهم  املساعدة  املدنية، القوات 
كبيرة، جميع الوزراء كيشتغلوا في الحكومة، وزير املالية، الخارجية، 
التعليم، وزير الفالحة، التجارة والصناعة، وزير الشغل، وعلى رأسهم 
األبناك  املدني،  املجتمع  القضاء،  رجال  اإلقتصادية  اليقظة  لجنة 
ورجال النظافة وجميع املواطنين اللي ساهموا في الحد من هاد الوباء، 
هاد املشروع هو أحد من سلسلة من املبادرات املوجهة لفائدة املشغلين 
املتضررين من التوقف على العمل والذين يوجدون في وضعية صعبة 

جراء إجراءات هاد الحجر الصحي.

السيد الوزير، كنتساءلوا كيفاش تقيموا ما هي الوضعية الصعبة؟ 
قصد  املتدربين  األجراء  لفائدة  صرفه  يتم  تعويض  بإحداث  وذلك 
يتولى  أن  يونيو على  15 ومارس و30  بين  اإلدماج  التكوين من أجل 
املعوضين  الستفادة  إضافة  املستحقة  التعويض  مبالغ  الصندوق 
التأمين  بالخدمات املضمونة بموجب نظام  من املصاريف واملتعلقة 
اإلجباري عن املرض l›AMO ومن قيمة التعويضات العائلية بالنسبة 

لألجراء.

السيد الوزير، اليوم أولوية األولويات هي الصحة موراها كيجي 
املطروح  والسؤال  الوطني،  اإلقتصاد  تيجي  موراها  الغذائي،  األمن 
هو كيفاش كيف إعادة التشغيل التدريجي ملختلف األنشطة، وعودة 
على  ويجب  الالزمة؟  اإلحترازات  مع  لالنتعاش  الوطني  اإلقتصاد 

وتقوم  تدريجيا،  الصحي  الحجر  للرفع من  نفسها  تهيء  أن  الحكومة 
بمراقبة املصانع من لجان مختلطة، الوزارة، السلطة املحلية، املكاتب 
هنيئا  البرملان  في  بعدا  اليوم  الحرارية؛  الكاميرات  وضع  الصحية، 
استعملتيو الكاميرات الحرارية، مواد التعقيم إلى آخره، ثم تطبيق، إن 
شاء هللا يكون وطني ملتابعة حاملي الفيروس واملخالطين؛ نقل األجراء 
واألجراء  الطاكسيات  موقفين  اليوم  ألن  الشروط،  يحترم  أن  يجب 
كيمشيو في النقل العمومي ديال الشركات اللي هو غير صحي، وبالتالي 
خص هاد الطاكسيات خصهم يرجعوا للعمل مع االحترازات الالزمة؛ 
لجنة اليقظة اإلقتصادية في كل اجتماع تخرج بقرارات مفاجئة، اليوم 
تيهضروا على وصلنا ل 200 ألف ramidistes يوميا ها cnss إن شاء هللا 
يتعوضوا للي ما عندهم cnss تاهما كذلك، السيد الوزير كاين الصناع 
 la carte nationale perimé التقليديين ما تيستافدوش نهائيا بحجة أن
تتلقاو هذا الحل؛ إذن اللجنة علنات على قرارات تدابير جبائية غيتعلن 
عليها غدا، إن شاء هللا، وغتوضع في املوضع االلكتروني في la DGI رهن 
إشارة أرباب العمل؛ وضع قرض بدون فائدة 15 ألف درهم ابتداء من 
يوم 27؛ معالجة محاسباتية استثنائية للتبرعات والتكاليف املرتبطة 
بفترة حالة الطوارئ الصحية توزع على 5 سنوات؛ توسيع اإلستفادة 
من آليات الضمان oxygene لفائدة املقاوالت العاملة في قطاع العقار؛ 
ما بعد كورونا، سيكون عالم جديد خص املقاولة تهيأ نفسها سيصبح 
عاملا إلى بنية تحتية إنتاجية عالية األثمنة يعني التشغيل اآللي؛ زيادة 
الثقة في قطاع التكنولوجيا؛ تطوير الحكومة اإللكترونية على غرار دولة 
اإلمارات؛ استثمارات في القطاع الصحي؛ ثم التغييرات اإلجتماعية لبت 
روح التضامن والتعاطف مع املحتاجين واختالف منظومة التعليم ال في 
الجامعات وال املدارس، وأهم �شيء هو عودة الحياة إلى األرض، الحمد 
تيرتفعوا،  واملتعافين  الوفيات تنخفض،  ببالدنا،  مستقرة  الحالة  هلل 
ولكن اللهم 4.7%  مرتفعة،  البارح  الوزير  السيد  قلتي  نسبة 4.7%، 
وعندنا 143 وفاة وال واحد وال % 2 وال % 3 ويكون عندنا عشرات اآلالف 
دالوفيات، إذا الحمد هلل أنا عندي اليقين أن هذا األسبوع غنوصلوا 

لقمة الهرم وغتبدا اإلنخفاض..

السيد الأئيس:

للوحدة  اإلستقاللي  للفريق  اآلن  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
والتعادلية السيد النائب عمر عبا�شي.

الن ئب السيد عمأ عب �سي:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيد الأئيس،

السيد الوز أ،

الس دة النواب والسيدات الن ئب ت،

طبعا مداخلتنا اليوم السيد الرئيس هي عطفا على املداخالت اللي 
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سبق قدمنا سواء مع السيد الرئيس الحكومة ومع وزير الصحة هذا 
األسبوع، وأيضا عطفا على املداخالت واملالحظات القانونية والتقنية 
اللي قدم الفريق حول هذا املشروع سواء في مجلس املستشارين أو في 
لجنة القطاعات اإلجتماعية باألمس في مجلس النواب، لذلك لن نعيد 
تكرار العديد من املالحظات اللي قدمنها ولكن كنبغي نأكد السيد الرئيس 
بأنه يعني هذا اإلجماع الوطني الحاصل اليوم ملواجهة هذه الجائحة هو 
إجماع عاطفي ألن هادي بالدنا وكلنا معبئين من أجلها، ولكن أيضا هو 

إجماع عقالني مفكر فيه.

السيد الرئيس، هذه مرحلة هادي مرحلة ديال التضامن الوطني 
يعني  نحي  إال  يمكن  ما  لذلك  التحايل،  وال  الجشع  مرحلة  وليست 
التصريح اللي قال السيد الوزير في مجلس املستشارين وخا عاود قالوا 
البارح بشوية بشكل خافت بمجلس النواب وما يمكنش نعمموه بطبيعة 
الحال، ما يمكنش نعمموه حيث هادوك فيهم اللي شوية يعني ضعفاء 
ولكن اللي أسا�شي هو أنه أيضا يجب أن نسمي بعض األحيان األمور 

بمسمياتها.

السيد الرئيس، السيد الوزير البرملان غادي يستمر في متابعة تطبيق 
هاد املشروع طبعا عبر اآلليات الرقابية الدستوري ديالو، ألنه كاين 
أيضا هادي فرصة  التدقيق  باقي خصها  اللي  مالحظات كيف شرت 
نجددوا داك اإلعتزاز اللي عبرنا عليه بحملة التضامن الوطني والتبرع 
لفائدة هاد الصندوق، وباش نأكدوا السيد الرئيس بأنه الصندوق هو 
صندوق ديال الضعفاء اللي ما�شي ضعفاء ما عندهمش الحق فيه، 
كنجدد مطالبنا للحكومة بأنه خصها تواصل مع الشعب املغربي فهاد 
الصندوق، خاصها تقول للمغارة املداخيل ديالو، خصها تقول للمغاربة 
أوجه الصرف ديالو بشكل شفاف وبشكل دوري ضمانا لحق املواطنين 

واملواطنات في املعلومة وإعماال للمبادئ الدستورية ديال الشفافية.

بطبيعة الحال هذه أيضا فرصة السيد الرئيس باش نحيو بحرارة 
من البرملان املغربي األجراء اللي خدامين دابا باش يوفروا التغذية واملواد 
اللي  الوطنية  املقاوالت  نحييوا  باش  فرصة  هادي  للمغاربة،  األولية 
هي خدام فهاد الظروف الصعبة باش اإلقتصاد الوطني ما يتصابش 
بالشلل الكامل في هاد املرحلة الدقيقة، أيضا هذه فرصة باش نبهوا 
الحكومة في إطار هاد اإلجماع الوطني الحاصل على أنه هاد البؤر اللي 
بدات كتبان في بعض املصانع هي كتشكل واحد الخطورة كبيرة جدا، 
أنه مسؤولية الحكومة والسلطات العمومية تدخل بشكل عاجل للحد 
من هاد البؤر اللي حاصلة اليوم، وفي هذا الصدد السيد الرئيس حنا 
كنتجاوبو مع الحكومة بسرعة احنا راه قدمنا كفريق استقاللي طلب 
اإلجتماعية  القطاعات  ولجنة  الداخلية  لجنة  اجتماع  لعقد  عاجل 
للتقييم املرحلة األولى في حالة الطوارئ الصحية وباش نشوفوا الخطة 
أيضا  الصحية.كنتمناوا  الطوارئ  حالة  من  للخروج  الحكومة  ديال 
هاداك النفس السريع والتلقائي اللي كنتجاوبوا مع الحكومة أيضا هي 

تجاوب مع البرملان.

السيد الوزير املقاوالت اللي صدرات قرارات اإلغالق في حقها ألن ها 
ما حتارماتش الشروط السالمة ما خاصهاش تستافد في الحقيقة، ألنه 
غادي يكون واحد التناقض، هي ما احتارماتش ظروف السالمة وغادي 
تجي تستافد من هاد..، أيضا بغينا نشيروا السيد الرئيس إلى أنه النقاش 
أن كنمر على هاد األمور ألنه دائما احنا في إطار إرجاء التقييم، النقاش 
اللي صاحب املرسوم اللي كينص عليه هاد املشروع كيعكس أنه البد 

نعززوا الثقة ونحترموا اختصاص املؤسسات الدستورية؛

أيضا السيد الرئيس هذا مشروع ذو طابع ظرفي حدو يونيو، احنا 
كنسائلو الحكومة وكنبهوها اللي أسا�شي هو ما بعد الجائحة ما بعد 
يونيو، كيفاش يمكن نضمنو أنه مناصب الشغل في بالدنا ما ترجعش 
بشكل كبير ما تندحرش ما بعد يونيو، وهذا هو اللي خص الحكومة 

تكون عندها واحد رؤية استباقية واستراتيجية؛

أيضا السيد الرئيس بغيت نأكد على أنه الهدف املركزي من هاد 
املشروع هو مناصب الشغل، هو املغاربة يبقاو خدامين، هو ما يكونش 
تسريح د العمال، لذلك طبعا املشروع يؤكد على أنه الدعم مرتبط يعني 
باستمرار العالقة التعاقدية ولكن أيضا يجب على الحكومة عبر اآلليات 
التعاقدية  العالقات  هاد  أنه  تضمن  أنها  النص  هاد  كيوضعها  اللي 
تستمر ألنه شفنا أن هاد املرحلة األخيرة بأنه كاين بعض املقاوالت أقول 
اللي صرحات األجراء ومع كامل األسف استافدات من اآلليات يعني اللي 

كيتيحها هاد آليات االستفادة؛

األولوية السيد الوزير يجب أن تعطى املقاوالت الصغرى والصغرى 

جدا وما خص املقاوالت الكبرى تبتلع كل �شي، يعني باش يكون واحد 

العدل خصوصا أن هي اللي ما عندهاش سيولة هي اللي ما عندهاش 

إمكانيات مالية كبيرة، سبق أن أشرنا ونبهنا الحكومة سواء في مجلس 

املستشارين سواء في مجلس النواب إلى أنه املادة 3 من املرسوم كتكلم 

االجتماعيين،  الفرقاء  إشراك  كنطالبوا  تحدث،  اللجنة  واحد  على 

النقابات، التشاور معهم، االستماع إليهم ألنه هذه ضمانة مهمة لحسن 

تنزيل هذا املشروع؛

أيضا املشروع ما كيعطيش آلية ديال التظلم األجراء واملقاوالت 

اللي ما كتستفدش، ولكن احنا كنراهنو على أنه الحكومة غادي توسع 

يكونش  ما  باش  الفعاليات،  لجميع  واإلصغاء  االستشارات  مستوى 

حيف وما يكونش ظلم في تطبيق بطبيعة الحال، مع كامل األسف رغم 

أنه املشروع واملرسوم حاول يوضع معايير كبيرة ويقنن العملية.

السيد الأئيس:

الحركي  للفريق  اآلن  الكلمة  جزيال،  شكرا  النائب،  السيد  شكرا 

السيدة النائبة ليلى أحكيم لك االختيار انت كتجي من بعيد منبريا إذا 

غيكون مفيد، نتمنى ذلك للجميع ال�شي مصطفى.
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الن ئبة السيدة ليلى رحكيم:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيد الأئيس،

السيد الوز أ،

السيدات والس دة النواب،

يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الحركي ملناقشة مشروع قانون 
يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة املشغلين املنخرطين بالصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي والعاملين لديهم املصرح بهم املتضررين من 
تداعات تف�شي جائرة فيروس كورونا كوفيد 19، وال يسعني إال أن نثمن 
وأنوه بهذا املشروع القانون الذي طلبت به الحكومة األسبقية، كما أنتهز 
هذه املناسبة ألجدد الشكر لكل جنود الخفاء والعلن الذين يتصدون 
لهذه الجارحة بروح وطنية عالية من كل املواقف ومن ضمنهم أطر وزارة 
الشغل الذين يقومون بعمل ميداني مهم، ال سيما أن القطاع الذي 
تشرفون عليه له عالقة وثيقة بجانب أسا�شي من تداعيات هذه األزمة، 
الوطني،  املرتبط بدوره بعجلة االقتصاد  الجانب االجتماعي  أال وهو 
فال يمكننا أن نتصور اقتصادا سليما بدون مقاوالت، كما ال يمكن أن 
نتصور مقاوالت بدون عمال، ومن ثمة فإننا نقدر عاليا االهتمام الذي 
أولته لجنة اليقظة االقتصادية، لهذا الجانب ونشكر الحكومة التي 
بلورت هذا االهتمام في شكل نص القانون يروم دعم املقاوالت املتضررة 
من تأثيرات هذا الفيروس، وال نجادل في أهمية املقتضيات التي تضمنها 
هذا النص واألهداف التي يرمي لها، لكننا في الفريق الحركي نود التأكيد 
على املعايير املعتمدة لتحديد املقاوالت في وضعية صعبة، أكيد أن األمر 
سيتواله نص تنظيمي يحيل على لجنة خاصة تحديد هذه املعايير التي 
يجب أن تتحرى أق�شى درجات املصداقية، فالبد من اإلستناد إلى رقم 
معامالت هذه الشركات باملقارنة مع نفس الفترة من السنة املاضية، 
لتحديد نسبة الضرر الذي بموجبه سيتم تحويل اإلعانات، كما أن 
العجز يجب أن يقتصر على فترة التوقيف، وأن ال يكون عجزا متراكما، 

مع التأكيد على معيار اآلداء املنضبط للضرائب.

كما يتعين في نظرنا أن تفرض الحكومة على هذه املقاوالت عدم 
تسريح العمال ألن الهاجس األكبر من هذا النص هو حماية العمال 
وعدم تسريحهم، ال أريد أن أتطرق لكل تفاصيل هذا النص، ألنه يتوخى 
بالدرجة األولى مصلحة املشغلين ومصلحة األجراء في نفس الوقت، 
ملا يرتبط ذلك من حماية اجتماعية وتغطية صحية وإحساس نف�شي 
كبير باإلستمرار في العمل بعد الحائحة، إلى جانب البعد اإلقتصادي 
واإلجتماعي، ولكن ارتباطا بهذا النص أود أن أثير على أنظاركم السيد 
الرميد  حاملي  لفائدة  الدعم  بصرف  املرتبطة  اإلشكاليات  الوزير 
الغير املهيكل، فالعديد  القطاع  إلى  ينتمون  الذين  ولفائدة املواطنين 
منهم لم يتوصلوا بهذا الدعم، وخاصة املنتمين للعالم القروي واملناطق 

الجبلية، رغم ملئهم االستمارة اإللكترونية بالشكل املطلوب.

السيد الوزير، إن هذا النص الذي تفاعل معه البرملان إيجابا ال 
يمكنه أن يحجب عنا حقيقة قد نقول بأنها مرة في العالم القروي، بحيث 
أن هناك فئة عريضة من الشباب ال يشملهم هذا املشروع، كما أنها لم 
تستفد من اإلعانات التي قررتها لجنة اليقظة اإلقتصادية، كما أشرت 
إلى ذلك آنفا، فأغلبهم عاطلون عن العمل، ال سيما في ظل الجفاف 
أو الجمعيات  تعاونيات  في  الذي تعرفه بالدنا، ومنهم شباب يشتغل 
وغيرها، لذلك نطالب بالتفاتة خاصة للعالم القروي واملناطق الجبلية 

الذي تضرر من هذه الجائحة ومن الجفاف كذلك.

ومن جهة أخرى نود من الحكومة إيجاد حلول ترتبط باإلشكالية 
التي تناولتها وسائل اإلعالم على نطاق واسع هذه األيام إثر تصريحكم 
بمجلس املستشارين املرتبط بمدارس التعليم الخصو�شي التي صرحت 
بتسريح عدد من العمال اإلداريين، مطالبة بتمتيعهم بحق الحصول 
على تعويضات من الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، على الرغم 
من استخالص واجبات التمدرس من اآلباء، وفي هذا اإلطار نود اإلشارة 
بأن األمر يستدعي تجريم التصريحات الكاذبة، ولكن في نفس الوقت 
إنصاف املؤسسات التي تعاملت بروح وطنية مع هذه اإلجراءات، ال 
سيما املؤسسات التي ثبت بأنها لم تستخلص واجباتها من آباء وأولياء 
التالميذ، نطالب بتكثيف معايير السالمة ملقرات العمل ال سيما بعدما 

أصبحت االماكن املهنية بؤرة لإلصابة بهذا الفيروس.

وفي األخير نطلب منكم السيد الوزير املزيد من التواصل بالعربية 
واألمازيغية وتفسير مقتضيات هذا النص للمعنيين به، وفقكم هللا ملا 

فيه الصالح العام، وشكرا.

السيد الأئيس:

أمام  شقران  الرئيس  للسيد  اآلن  الكلمة  النائبة،  السيدة  شكرا 
باسم الفريق اإلشتراكي.

الن ئب السيد شقأا2 رم م ضئيس الفأ ق اإلشتراكي:

السيد الأئيس،

السيد الوز أ،

السيدات والس دة النواب املحترمي2،

أتناول الكلمة بإسم الفريق اإلشتراكي ملناقشة مشروع القانون 25.20 
املتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة املشغلين املنخرطين في الصندوق 
الوطني للضمان اإلجتماعي والعاملين لديهم املصرح بهم املتضررين من 
تداعيات تف�شي جائحة فيروس كورونا كوفيد 19،  بطبيعة الحال هاد 
املشروع اللي هو استمرار التأطير القانوني لكافة اإلجراءات التي تتخذها 
الحكومة وسبق لنا تحدثنا على دولة املؤسسات ودولة الحق والقانون 
كيفاش أنه يتم التعاطي مع كافة التطورت اللي تتعرفها بالدنا ارتباطا 
بهذه الظرفية الصعبة اللي كعيشوها، هاذ الظرفية أكيد غادي تستدعي 
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من يوم آلخر مزيدا من اإلجتهاد، مزيدا من اإلبداع من أجل إيجاد حلول 
اإلشكاالت التي الشك ستظهر كذلك مع استمرار تف�شي الجائحة خاصة 

فيما يتعلق بالجانب اإلقتصادي والجانب اإلجتماعي.

غادي يكون من املفيد السيد الوزير بطبيعة الحال ونحن نناقش 
هذا املشروع بأهميته والذي جاء ليقدم إجابات قانونية على واحد 
من  يكون  غادي  اليوم،  كنعيشوها  احنا  اللي  استثنائية  الوضعية 
الواجب في البداية بأنه وفي مداخالت سابقة نؤكد دائما على الشكر 
للمتواجدين في الصفوف األمامية وفي الجبهة األمامية، يجب أن نقر 
ونعترف بأن اليوم املغرب كخلية نحل الكل يشتغل من موقعه، الكل 
الذين  املعامل  في  يشتغلون  الذين  األجراء  ذلك  في  بما  بدوره  يقوم 
يعملون على باش تكون واحد املجموعة ديال األمور في بالدنا دائمة 
ومستمرة ال فيما يتعلق بالجانب الغذائي وما يتعلق بمنتجات أخرى، 
وبالتالي لهم التحية كذلك تحية لألجراء وتحية للمقاوالت املواطنة التي 
تشتغل بمواطنة، وما غاديش نذكروا بالواجب ديال ضرورة اتخاذ كافة 
اإلجراءات اإلحترازية التي تحول دون وصول الوباء لهاد القطاعات اللي 
كتشتغل واللي كتأمن واحد املجموع ديال األمور في بالدنا، ظهرت واحد 
املجموعة ديال البؤر، لكن أعتقد على أنه يمكن تدارك األمر في عدد من 
املقاوالت التي تشتغل بمزيد من الصرامة بمزيد من اإلجراءات اللي هي 

مطلوبة واللي هي في صالح الجميع.

واحد  كاين  املوضوع  بهاد  باالرتباط  نقاشنا  في  الوزير،  السيد 
النقطة عندها أهميتها، هو أن بالدنا تحملت مسؤوليتها في هذه اللحظة 
العصيبة، وهناك مقاوالت مواطنة تحملت مسؤوليتها، أعتقد على أن 
هذا العمل بمنطق مواطنتي ديال املقاوالت يجب أن يستمر ويجب أن 
ندعمه، ويجب أن نسهر على ذلك، واحنا كنشوفوا من واحد الناحية 
في  بهم  املصرح  إلى  اإلشارة  أن  القانون على  املشروع  هاد  في  على ن 
فبراير 2020، وهذا يحيلنا على املستقبل، كيف أن هذه الظرفية، هذه 
تكون  أننا مستقبال خص  تجعلنا  اللي طرحات  باإلشكاالت  الجائحة 
واحد املراقبة صارمة للمقاوالت، ألنه األصل هو يجب التصريح بجميع 
األجراء، وإيال ما صرحتش املقاولة راه هناك أثر قانوني يجب ترتيبها، 
وبالتالي يجب املزيد من املراقبة واملزيد من تشديد ألن اآلن كاين واحد 
مجموعة دالفئات ديال األجراء اللي ما يكون �شي مصرح بهم، وبالتالي 
غتطرح إشكالية فيما يتعلق باستفادة ديالهم وغتجعلهم يدخلوا في 
واحد الفئات األخرى اللي خصها تستفد في الوقت اللي كان ممكن أن 
األمور تكون مضبوطة، هذه أسئلة املستقبل بطبيعة الحال، كل نقمة 
الحفاظ على  املقبلة هو  املراحل  في  في طيها نعمة، واألسا�شي كذلك 
مناصب الشغل، أنتما طرقتوا السيد الوزير قلتو على أن ما يمكنش 
على أن املقاوالت �شي مقاولة تستغل هاذ الظرفية من أجل أنها تصرح 
األجراء، خصنا نكونوا صارمين في هاد الجانب، الدولة تقوم بواجبها، 
الصندوق اللي تدارت يساهم فيه املواطنات واملواطنين وكذلك مقاوالت 
ومجموعة ديال املؤسسا، هاد ال�شي كامل باش نحافظوا على املسار 

اللي احنا غاديين فيه، وبالتالي ضروري العمل والسهر على أن ال تعمل 
املقاوالت على تصريح األجراء، الحفاظ على مناصب الشغل أسا�شي، 
يكن  لم  التي  القصوى  القاهرة  القوة  يكون  تم ذلك فخص  ما  إذن 
معها بد، ألن كاينة واحد القطاعات اللي نكونوا واقعيين كاين بعض 
القطاعات ستتضرر أكثر من أخرى وكاين قطاعات اللي ما غضررش 
نهائيا، وهنا يجب أن تكون املراقبة صارمة، ألن الحفاظ على مناصب 
الشغل هو في حد ذاته مرتبط بسلم اجتماعي، راه احنا تنعرفوه الواقع 
في بالدنا، وبالتالي هاذ املناصب اللي كاين احنا deja كاين واحد املعدل 
ديال البطالة اللي هو مقلق، لكن يجب الحفاظ على مناصب الشغل 
وفتح أبواب املستقبل بطبيعة الحال من أجل اإلقتصاد ديالنا نرجع 
للقوة ديالو واملقاوالت ترجع للقوة ديالها، باش يكون مزيد من التنمية 

اللي تتعرفها بالدنا، وتكون هاد املرحلة هي فقط مؤقتة.

باش نختم السيد الوزير ألن هاد اللحظة هي لحظة وطنية بطبيعة 
الحال، األسا�شي فيها هو تطبيق القانون واالحتكام للقانون، وهذا ما 
نالحظه، باش نختم ال يمكن ألي كان وفي أي مجال كان استثمار هاد 
اللحظة لتحقيق مآرب شخصية، ألن اللحظة هي لحظة مصلحة وطن 

واملواطن، وال مصلحة تعلو فوق ذلك، شكرا.

السيد الأئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد النائب رشيد حموني بإسم 
املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية.

الن ئب السيد ضشيد حموني:

شكأا السيد الأئيس،

السيد الوز أ املحترم،

ونحن بصدد املناقشة العامة ملشروع قانون 25.20 الذي يدخل 
ضمن التدابير اإلستثنائية واإلجراء الدائمة للحفاظ على املقاولة من 
جهة وإلنقاذ اآلالف من العمال والعامالت من الضياع، لهم ولذويهم 

من جهة ثانية.

ال يسعنا إال أن نتقدم بالشكر والتقدير لجاللة امللك، نصره هللا، على 
الرؤية واإلجراءات اإلستباقية التي أمر بها ولم يأمر فقط بالحجر الصحي 
في وقت مبكر، ولكن سبق انعكاسات الجائحة بحزمة من اإلجراءات 
اإلجتماعية واإلقتصادية واملالية، مما أشع الطمأنينة واألمن النف�شي 
واإلرتياح في نفوس املواطنين، ومما يسر اإلنخراط الجماعي في تدابير 

السالمة وأيضا حملة التضامن والتكافل والتآزر فشكرا لجاللتكم.

ويدخل هذا القانون من ضمن اإلجراءات اإلجتماعية التي أمر بها 
امللك حفظه هللا، بالنسبة للمسجلين في الضمان اإلجتماعي، ونثمن 
لفائدة  التعويض  فيها  بما  األخرى،  اإلجتماعية  اإلجراءات  كذلك 
حاملي بطاقة الرميد وتعويض للفئات األخرى التي تشتغل في القطاع 
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الغير مهيكل، ولكن السيد الوزير بصفتكم ممثل الحكومة ننبهكم بأن 
األغلبية الساحقة في العالم القروي وإقليم بوملان كمثال وأقاليم أخرى 
لم يتوصلوا إلى حدود اليوم فئة حاملي بطاقة الرميد بالتعويضات، 

يجب التسريع بهذه التعويضات ونحن مقبلون على شهر رمضان.

املحلية  للسلطة  الكبيرين  واالمتنان  الشكر  باملناسبة  نجدد  كما 
واألطر الطبية والشبه الطبية واإلدارية سواء املدنية والعسكرية وكافة 
أفراد القوات املسلحة امللكية والدرك امللكي والقوات املساعدة واألمن 
الوطني والوقاية املدنية ونساء ورجال اإلدارة الترابية ولجميع الساهرين 

علىضمان استدامة الخدمات األساسية ببالدنا.

السيد الوزير، إننا في املجموعة النيابة للتقدم اإلشتراكية نثمن 
أننا نسجل بعض املالحظات حول  بالرغم من  القانوني،  هذا اإلطار 
الشروط الواردة في هاد القانون من أجل اإلستفادة من مقتضياته 
التي  الصعبة  الظرفية  نقدر  ألننا  اآلن،  فيها  الخوض  يمكن  ال  والتي 
تعيشها بالدنا؛ نسجل بامتعاض من أساليب اإلبتزاز وتجار املآ�شي التي 
لجأ إليها بعض املشغلين وبعض املؤسسات، ليست اتجاه الدولة فقط 
بل كذلك اتجاه املجتمع، دون استحضار ال مشاعر املغاربة وال مبادرة 
جاللة امللك، في دعوة الجميع للتضامن والتالحم ضد وباء يهدد الجميع 
دون تميز؛ وندعو السيد الوزير إلى الكشف عن هؤالء املشغلين وهذه 
املؤسسات  التي سميتهم بتجار الجائحة، التي لجأت إلى هاته األساليب 
الدنيئة واتخاذ اإلجراءات الزجرية في حقهم، وتنزيل أق�شى العقوبات 
ولو استدعى األمر سحب الرخص منها ألن األمر يتعلق بفعل إجرامي 
كبير في حق الشعب بأكمله. ونحن هنا ليس للدفاع عن املؤسسات 
الخصوصية، ألننا من أنصار املرفق العام واملدرسة العمومية، ولكن 

انطالقا من مبدأ أخالقي ثابت يعطي لكل حق ذي حقه؛

سجل األرقام الرسمية السيد الوزير انتشار فيروس كورونا املستجد 
خالل األيام القليلة املاضية ارتفاعا كبيرا ببالدنا، بعدة وحدات صناعية 
والتي أصبحت مع األسف تشكل بؤر لتف�شي الفيروس، وهو ما يدل على 
أن هناك تراخي وال مباالة في إجبار وإلزام هذه الوحدات الصناعية 
على اتخاذ كافة التدابير اإلحترازية التي تفرضها السلطات العمومية 
املختصة مما يجعل العديد من العامالت والعمال عرضة لهذا الوباء 

ولألسر؛

تسجل املجموعة النيابية كذلك أن باإلضافة إلى كابوس كورونا 
هناك كابوس البطالة، والتشريد ملئات بل اآلالف العامالت والعمال 
الذين فرضت عليهم بعض الشركات اإلشتغال وتهديدهم بالطرد خاصة 
أن أعداد كبيرة من هؤالء غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان 
اإلجتماعي، وهذا واقع آخر مرير ال يستصيغ؛ وهي مناسبة كذلك نثير من 
خاللها مسؤولية الحكومة في حماية الطبقة العاملة املغربية من كل 

استغالل وهضم للحقوق وعلى رأسها الحماية االجتماعية؛

لكن في املقابل، البد من اإلشادة باملقاوالت والشركات الوطنية التي 
تجندت بكل طاقاتها للمنتوج الوطني في هذه الظروف الحرجة التي 
تمر منها بالدنا، وهو ما يستدعي تشجيعها ودعمها من أجل االستمرار 
والتوجه بمنتوجها نحو السوق الوطنية، وملا الدولية وتحقيق اإلكتفاء 

الذاتي؛ والبد كذلك من دعم املقاوالت والشركات التي تلتزم بواجباتها 
اتجاه األجراء بشرط إجبارها على الحفاظ على مناصب الشغل، وبأال 

تعمل على تسريح العمال بعد انتهاء هذه الفترة.

السيد الوزير، املجموعة النيابية تسجل بكل اعتزاز الدور الكبير 
للمؤسسة التشريعية في مواكبة عمل الحكومة، وبهذه املناسبة نتقدم 
بالشكر للسيد رئيس مجلس النواب وملكتب مجلس النواب على املجهود 
املبذول وعلى نقل هذه الجلسات مباشرة لكي يطلع الرأي العام عن 
فحواها، خاصة في هذه الظرفية اإلستثنائية املرتبطة بحاالت الطوارئ 

الصحية.

فئة  ونثير وضعية  الوزير  السيد  ننبه  أن  األخير كذلك، البد  وفي 
 les النداء  بمراكز  املشتغلة  تلك  بين مجتمعنا وهي  كبيرة  إجتماعية 
centres d›appel، التي لم يستجب العديد منها لإلجراءات اإلحترازية، 

وشكرا.

السيد الأئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد النائب عمر بالفريج.

الن ئب السيد عمأ بالفأ ج:

السالم عليكم جميعا، في دقيقة واحدة مع األسف، السيد الوزير 
سنصوت باإليجاب على هذا القانون، ألنه معقول وإيجابي لبالدنا في 
هذه الظرفية الصعبة واإلستثنائية، وهادي فرصة كذلك كيما قلنا 
في اللجنة يوم األمس باش نثمنوا املجهودات اللي كيقوموا بها عدد 
من املوظفين في قطاع الصحة، األمن، النظافة، التعليم، هاذو غير 
بالخصوص، وجميع األجراء اللي كيواصلوا العمل ديالهم باش يضمنوا 
 des لنا حياة عادية، خاصنا نثمنوا املجهود وما نساوهومش، نفكروا ف

primes السيد الوزير كيما قلتكم، وما نساوهومش في املستقبل.

السيد  الصرامة  خاص  الخصو�شي  التعليم  قطاع  يخص  فيما 
الوزير، املقترح قدمنا لكم للشركات وال املقاوالت الصغرى هاد املدارس 
الخصوصية اللي ما قداتش تخلص األجراء ديالهم خصنا نفكرو في 
التأمين ديالهم، هادو اللي ما قدوش اللي صرحوا بالعمال ديالهم خاصنا 

نأموهوم، ويوليو تابعين للدولة السيد الوزير، وشكرا.

السيد الأئيس:

شكرا السيد النائب، نمر اآلن السيدات والسادة النواب إلى عملية 
التصويت:

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

املعارضون: ال أحد
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املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 4 ورد في شأنها تعديل من لدن الحكومة، لكم الكلمة السيد 
الوزير.

السيد محمد رمكأاز، وز أ الشغ4 واإلدم ج املنهي:

شكأا السيد الأئيس،

السيدات والس دة النواب املحترمي2،

الغاية من هاد التعديل أوال هاد التعديل يرمي إلى إعادة صياغة املادة 
بالكيفية التي نضيف فيها فقرة أخيرة كما الحظتم في التعديل السيد 
اإلشتراكات  أداء  »إن  الهدف:  وغنبين  كالتالي  املادة  الرئيس ستصبح 
املستحقة للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي خالل الفترة املمتدة 
من فاتح مارس 2020 إلى غاية 20 يونيو 2020 كشرط لفتح الحق في 
التعويضات التي يصرفها هذا الصندوق برسم نظام التأمين اإلجتماعي، 
وكذا في الخدمات املضمونة بموجب نظام التأمين اإلجباري األسا�شي 
عن املرض، يعلق بالنسبة لفئتي العاملين املشار إليهما في املادة األولى 
أعاله«. هذا هو املضمون ديال املادة في صيغتها األولى، نقترح السيد 
الرئيس في هاد التعديل أن نضيف: يؤجل أيضا إلى تاريخ الحق تحدده 
اإلدارة بالنسبة للعاملين املصرح بهم من قبل املشغلين املشار إليها في 
املادة األولى املذكورة أعاله الذين لم يتوقفوا عن عملهم والغرض من 
هذا السيد الرئيس من هذا التعديل يخص الشركات التي ال زالت تستمر 
وهي في وضعية صعوبة ومحتفظ بمجموعة من األجراء، في الوقت الذي 
توقف فيه مجموعة من أجرائها تحتفظ بمجموعة أخرى؛ بالنسبة 
الوطني  الصندوق  يمنحها  التي  التعويضات  من  اإلستفادة  في  للحق 
للضمان اإلجتماعي خارج هاذ التعويض الجزافي التعويضات العادية 
يجب أن يكون أداء اإلشتراكات في وقتها كي يستفيد األجراء، خصوصا 
من التغطية الصحية وغيرها، وبالتالي السيد الرئيس نحن اتخذنا قرارا 
بتأجيل أداء هذه الشركات إلشتراكاتها في هذه األزمة إلى ما بعد مرور 
لعملهم، من حقهم  املواصلون  األجراء  وبالتالي حتى يستفيد  األزمة، 
اإلستفادة من التعويضات يجب أن نرفع هذا الشرط السيد الرئيس 

ألن شرط اإلستفادة مرتبط بأداء اإلشتراكات، وشكرا السيد الرئيس.

السيد الأئيس:

شكرا السيد الوزير، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 4 للتصويت كما عدلها املجلس:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما عدله املجلس:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

ص دق مجلس النواب على مشأوع ق نو2 ضقم 25.24 بسن تدابير 
للضمان  الوطني  بالصندوق  املنخرطين  املشغلين  لفائدة  استثنائية 
اإلجتماعي والعاملين لديهم املصرح بهم، املتضررين من تداعيات تف�شي 
جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، شكرا للسيد الوزير، شكرا للسيدات 

والسادة النواب، ضفعت الجلسة.


