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محرر الجلسة الخ مسة عشر بعد امل ئتي6

الت ضيخ: اإلثنين 3 رمضان 1441ه )27 أبريل 2020م(.

لرئيس  الثاني  النائب  جلون  بن  التويمي  محمد  السيد  الرئ سة: 
مجلس النواب.

التوقيت: ساعة وأربعون دقيقة ابتداء من الساعة الواحدة بعد 
الزوال والدقيقة الثانية والثالثين.

جدول األعم ل: مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة بالقطاع التالي:

اإلقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة. .-

السيد محمد التويمي بن جلو6 ضئيس الجلسة:

أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم،  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي6.

نعلن عن افتتاح الجلسة،

السيدا6 الوزيرا6 املحترم 6،

السيدات والس دة النواب املحترمو6،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات مواد النظام 
الداخلي ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة 
العمل الحكومي، ويتضمن جدول أعمالها سؤالين تليهما مناقشة ولهما 
وحدة املوضوع، مرتبطين بقطاع اإلقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، 
ويتعلق األمر باإلستراتيجية والتدابير املالية واإلقتصادية ملجابهة األزمة 
الناتجة عن جائحة كورونا كوفيد 19. وقبل أن أعطي الكلمة للسيدة 
األمينة، وبمناسبة حلول شهر رمضان األبرك، أتقدم إليكم بأسمى آيات 
التهاني والتبريكات داعيا املولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل 
علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى الشعب املغربي قاطبة، 
تحت الرعاية الرشيدة لصاحب الجاللة، امللك محمد السادس، نصره 

هللا، إنه سميع مجيب وباإلجابة جدير، وكل عام وأنتم بألف خير.

واآلن الكلمة للسيدة األمينة، فلتتفضل مشكورة.

السيدة أسم ء اغاللو أمينة املجلس:

شكرا السيد الرئيس،

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة بمشاريع القوانين 
التالية:

مشروع قانون رقم 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال 
أجهزة إدارة شركات املساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خالل 

مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.

مشروع قانون رقم 26.20 يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون 
رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441)7 أبريل 2020( املتعلق 

بتجاوز سقف التمويالت الخارجية.

مشروع قانون رقم 23.20 يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون 
رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441)23 مارس2020( املتعلق 

بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من 20 إلى 27 أبريل 2020 هي 90 سؤال شفويا، 103 

سؤاال كتابيا تم سحب سؤال كتابي واحد، شكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة األمينة، حضرات السيدات والسادة، نشرع اآلن في 
بسط السؤالين املدرجين بجدول أعمالنا، السؤال األول عن أحد ممثلي 
فرق األغلبية، فليتفضل طارح السؤال مشكورا، فرق األغلبية تفضلوا، 

تفضل السيد الرئيس.

الن ئب السيد محمد مبديع ضئيس الفريق الحركي:

السيد الرئيس،

السيدا6 الوزيرا6،

حررات السيدات والس دة النواب،

خلفت جائحة كورونا املستجد كما هو معلوم تداعيات وتأثيرات 

على الجانب اإلقتصادي واإلجتماعي باإلضافة إلى الجانب الصحي، وقد 

قامت بالدنا تحت قيادة صاحب الجاللة، نصره هللا، باتخاذ مجموعة 

من اإلجراءات اإلستباقية واإلستثنائية الناجعة، حققت نتائج إيجابية 

والحمد هلل عززها الحس التضامني الوطني ومستوى الحرص واليقظة 

الذي ميز هذه الفترة العصيبة.

التساؤالت  املحترم،  الوزير  السيد  وفي هذا اإلطار، نطرح عليكم 

تم  التي  والنتائج  املرحلة  لهذه  الوزير  السيد  تقييمكم  هو  ما  اآلتية: 

التوصل إليها من خالل إحداث الصندوق الخاص بتدبير للجائحة؟ ما 

هي اإلجراءات املزمع اتخاذها للمواكبة اإلقتصادية واإلجتماعية ودعم 

مختلف الفئات التي تحتاج إلى الدعم؟ ما هي مقاربتكم للوضعية املالية 

واإلقتصادية الحالية واملستقبلية على الضوء هذه الجائحة وتأثيراتها؟ 

وشكرا لكم.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا للسيد النائب واآلن السؤال ألحد ممثلي الفرق أو مجموعة 

املعارضة، تفضلوا السيد النائب املحترم.



6795 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.110–16.رمضان.1441  )08.ماي.2020( 

الن ئب السيد جم ل بنشقرو6 كريمي:

السيد الرئيس املحترم،

السيدا6 الوزيرا6 املحترم 6،

السيدات والس دة النواب املحترمي6،

ضمر 6 مب ضك لكم ولجميع املش هدين الكرام،

بإسم فرق ومجموعة املعارضة، نسائل السيد الوزير املحترم في 
إطار هذه الجلسة فيما يلي: نقف منوهين بمجمل القرارات املتخذة في 
إطار محاربة هذه الجائحة العاملية، جائحة فيروس كورونا املستجد، ال 
سيما منها التي تكت�ضي الطابع املالي والجبائي، وكذا مختلف املبادرات 
اإلقتصادية واإلجتماعية التي تستهدف التخفيف من آثار هذه األزمة 
بالنسبة لكافة املهنيين واملواطنين واملواطنات، ولهذا فإننا نسائلكم 
السيد الوزير، عن ما سيمكنكم القيام به في املستقبل القريب، كما 
يلي: أوال مواصلة املجهود الوطني اإلستثنائي للتصدي لهذه الجائحة؟ 
ومدى تقييم قرارات لجنة اليقظة ومدى تفعيلها على نطاق واسع؟ 
واإلجتماعية  واإلقتصادية  املالية  تداعياتها  بشأن  توقعاتكم  هي  ما 
لحد اآلن؟ وكيف سنخرج جميعا من هذه األزمة؟ ما هي خطة عملكم 
للتخفيف من آثارها املتعددة على املديين القريب واملتوسط؟ ما الذي 
اتخاذه من تدابير وإجراءات الحقة من أجل انطالقة جديدة  يتعين 
للحركة اإلقتصادية واإلجتماعية بعد طلب على جائحة كوفيد 19 في 
سبيل مواصلة مسار التنمية في وطننا واإلستجابة لتطلعات مواطنينا 

ومواطناتنا؟ وشكرا لكم السيد الوزير.

السيد ضئيس الجلسة:

 45 الوزير في حدود  الكلمة للسيد  النائب املحترم،  شكرا السيد 
دقيقة، تفضلوا السيد الوزير.

وإصالح  وامل لية  االقتص د  وزير  بنشعبو6،  محمد  السيد 
اإلداضة:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس،

السيدات الس دة النواب املحترمو6،

التفاعل مع مؤسستكم  ألتقي بكم مجددا في إطار  لي أن  يطيب 
املحترمة، بخصوص التدابير املالية واإلقتصادية التي اتخذتها بالدنا 
بقيادة ملكية رشيدة ملواجهة األزمة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا 
كوفيد 19. وبداية البد من التأكيد على أن العالم بأسره يواجه أخطر 
أزمة عرفتها اإلنسانية منذ الحرب العاملية الثانية، وقد أدت التداعيات 
الصحية واإلقتصادية واإلجتماعية لهذه األزمة إلى اضطراب وتعميق 
حالة عدم الوضوح بخصوص آفاق التطور اإلقتصادي العالمي، وقد 

كان املغرب تحت القيادة النيرة والحكيمة، لجاللة امللك، حفظه هللا، 
من أوائل الدول التي اتبعت نهج اإلستباقية في مواجهة املخاطر املحتملة 
لوباء كوفيد 19، وذلك من خالل إغالق الحدود وإعالن حالة الطوارئ 
الصحية وتقييد الحركة بمجرد ظهور الحاالت األولى لإلصابة ببالدنا، 

كوسيلة ال محيد عنها إلبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.

فقد وضعت بالدنا على رأس أولوياتها الهاجس اإلنساني، عبر توفير 
كل اإلمكانيات الضرورية التي تضمن الحفاظ على صحة املواطنات 
واملواطنين املغاربة، هذا مع العمل في نفس الوقت على اتخاذ ما يلزم 
املغاربة، وصمود  لجميع  األساسية  العيش  لوازم  لضمان  تدابير  من 
اإلقتصاد الوطني في مواجهة هذه األزمة الغير املسبوقة. وأود هنا أن 
أؤازر العائالت التي فقدت ذويها بسبب هذه الجائحة، وتلك التي ال زالت 

تقاوم هذا املرض أدعو لها في هذا الشهر املبارك بالشفاء.

ستتأثر  للمغرب  اإلقتصادية  اآلفاق  فإن  فيه،  الشك  ومما 
أدى  حيث  املستجد،  كورونا  فيروس  إلنتشار  السلبية  بالتداعيات 
اضطراب سالسل اإلنتاج والتمويل على املستوى العالمي، موازاة مع 
وتطبيق  والبحرية  الجوية  الرحالت  وتعليق  الحدود،  إغالق  قرارات 

الحجر الصحي إلى تضرر مجموعة كبيرة من القطاعات اإلقتصادية.

ومن هذا املنطلق، وحرصا من جاللة امللك، حفظه هللا، على توفير 
اإلمكانيات املالية الضرورية ملواجهة هذه األزمة على املستوى الصحي، 
والحد من آثارها على املقاوالت الوطنية، وعلى القدرة الشرائية ألرباب 
األسر املغربية الذين توقفوا عن العمل بفعل هذه األزمة، فقد أعطى 
ومواجهة  لتدبير  السامية، إلحداث صندوق خاص  تعليماته  جاللته 
خصصت  الذي  الصندوق  هذا  حظي  وقد  كورونا،  فيروس  جائحة 
له 10 ماليير درهم من امليزانية العامة للدولة، وساهمت فيه الجهات 
ملليار و500 مليون درهم، بانخراط كبير لكل جهات وشرائح املجتمع 
املغربي، سواء تعلق األمر بالفاعلين املؤسساتيين أو القطاع الخاص أو 
املواطنين، وال يمكنني هنا إال أن أنوه بالروح التضامنية التي أبان عنها 
املواطنون املغاربة في هذه الظرفية الصعبة التي تمر بها بالدنا، كما ال 
تفاعلهم  على  املحترمين  النواب  والسادة  بالسيدات  التنويه  يفوتني 

اإليجابي والسريع بخصوص إحداث هذا الصندوق.

وقد بلغ مجموع موارد هذا الصندوق إلى حدود يوم الجمعة 24 
أبريل ما مجموعه 32 مليار درهم، في حين بلغت نفقاته ما مجموعه 6 
مليار و200 مليون درهم، خصصت منها مليارين لوزارة الصحة القتناء 
املعدات واملستلزمات الطبية الضرورية ملواجهة الجائحة، مما مكن إلى 
حدود هذا التاريخ من اقتناء 460 سرير لإلنعاش و580 سرير استشفائي 
و410 جهاز التنفس، هذا وسنحرص على مواكبة وزارة الصحة بما يلزم 
من إمدادات مالية ملواكبة حاجياتها وفقا لتطور الوضعية الوبائية 
لبالدنا، كما سيمكن هذا الصندوق من تقديم الدعم الالزم لإلقتصاد 
الوطني المتصاص الصدمات السلبية التي سببها هذا الوباء فيما يخص 
ملناصب  وفقدان  القطاعات  بعض  في  النشاط  توقف  أو  انخفاض 

الشغل الناتج عنهما.
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وقد تم تدقيق هذه التدابير من قبل لجنة اليقظة اإلقتصادية التي 
تم إحداثها من طرف الحكومة لهذا الغرض، اعتمادا على نظام الرصد 
اإلستباقي ويتعلق األمر فيما يخص اإلجراء أو األجراء املصرح بهم في 
القطاع املهيكل، وكذا األسر العاملة في القطاع الغير مهيكل بالتدابير 

التالي:

منح تعويض شهري جزافي صافي بقيمة 2000 درهم خالل  .1-
الفترة املمتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020؛ إضافة إلى التعويضات 
العائلية وخدمات التأمين الصحي اإلجباري لفائدة األجراء املنخرطين 
العمل  عن  مؤقتا  املتوقفين  اإلجتماعي  للضمان  الوطني  بالصندوق 
واملنتمين للمقاوالت املنخرطة في هذا الصندوق التي توجد في وضعية 
صعبة نتيجة لجائحة فيروس كورونا، وقد تم اعتماد مرسوم يحدد 
شروط وقواعد اإلستفادة من هذه التعويضات، موازاة مع تبسيط 
األسبوعية  بالتصريحات  القيام  يمكن  بحيث  التصريح،  مساطر 
ابتداء من أبريل 2020، كما يمكن لهؤالء األجراء اإلستفادة من تأجيل 
سداد القروض البنكية، سواء قروض اإلستهالك أو قروض السكن 
إلى غاية 30 يونيو من نفس السنة. وبحسب األرقام التي تم تحصيلها 
إثر تصريحات التي تم اإلدالء بها عبر بوابة الصندوق الوطني للضمان 
منخرطيها  من  منحها  تم  التي  التعويضات  من  لإلستفادة  اإلجتماعي 
املتضررين فإن 132 ألف مقاولة من أصل 216 ألف املنخرطة في هذا 
الصندوق، أقرت بأنها تضررت بفعل هذه الجائحة، وصرحت بما يفوق 
من 800 ألف أجير ومستخدم متوقف مؤقتا عن العمل، ويتوقع أن 
يصرف الصندوق الخاص بتدابير جائحة كورونا حوالي 2 مليار درهم 

شهريا؛

دعم أرباب األسر املتوفرين على بطاقة نظام املساعدة الرميد  .2-
واملتضررين من تداعيات الحجر الصحي املطبق، بتعويض يتراوح بين 
800 درهم و1200 درهم، وذلك حسب عدد أفراد األسرة، وقد بلغ عدد 
األسر املعنية باملساعدة بعد مراقبة اتساق التصريحات حوالي 2 مليون 
لتدبير هذه  %38، وقد جندت  القروي  العالم  و300 ألف مثل فيها 
العملية فرق متخصصة في امليدانين املعلوماتي واملالي، وتم تطوير برامج 
معلوماتية في وقت قيا�ضي مع اعتماد الهاتف املحمول وسيلة للتواصل 
مع أرباب األسر، ومع كان منذ أشهر صعبة املنال أصبح في بضعة أيام 
منهجية جديدة اعتمدتها ثلة كبيرة من املواطنين واملواطنات. وأغتنم 
هذه الفرصة لتحية كل املغاربة املستفيدين من هذه املساعدات على 

امتثالهم لشروط السالمة الصحية وعلى انضباطهم.

وفي هذا الصدد، تمت تعبئة حوالي 16 ألف نقطة للتوزيع، بما 
فيها الشبابيك األوتوماتيكية، وال يمكننا إال أن نعتز بالنجاح الكبير لهذه 
العملية التي مكنت إلى غاية يوم األحد 26 أبريل من توزيع حوالي 80% 
من املساعدات املالية على األسر املعنية في كل أنحاء املغرب بما في ذلك 
العالم القروي، وفي ظل اإلحترام التام للشروط الصحية املفروضة، وال 

زالت العملية مستمرة إلى حد اآلن.

دعم األسر التي تعمل في القطاع غير املهيكل وال تستفيد من  .3-
خدمة رميد بتعويض بنفس املبالغ التي استفادت منها نظيرتها التي تتوفر 
على بطاقة الرميد، وقد بلغ عدد األسر املعنية باملساعدة بعد مراقبة 
اتساق التصريحات التي أودعت باملوقع tadamoncovid.ma حوالي 2 
مليون من األسر، وقد تم الشروع في توزيع هذا الدعم فعليا انطالقا 
من يوم الخميس املا�ضي 23 أبريل، وهكذا ستستفيدوا 4 مليون و300 
ألف أسرة مغربية تعمل في القطاع غير املهيكل من دعم الصندوق 

الخاص الذي أحدث بتعليمات ملكية.

األجراء  لفائدة  املتخذة  التدابير  جانب  إلى  والسادة،  السيدات 
املتوفين مؤقتا عن العمل واألسر العاملة في القطاع غير املهيكل، فقد 
أقرت لجنة اليقظة اإلقتصادية مجموعة من التدابير لفائدة املقاوالت 
جدا  الصغيرة  املقاوالت  وخاصة  الجائحة،  هذه  جراء  املتضررة، 

والصغيرة واملتوسطة واملهن الحرة، وأخص بالذكر التدابير التالية:

األجراء  لفائدة  درهم   2000 ب  جزفي  شهري  تعويض  منح   :1
تعليق  للضمان االجتماعي، موازاة مع  الوطني  بالصندوق  املنخرطين 

أداء املساهمات اإلجتماعية إلى غاية 30 يونيو من نفس السنة؛

 le 2: تأجيل سداد القروض البنكية وتلك املتعلقة بقروض اإليجار
leasing حتى 30 يونيو.

3: تفعيل خط ائتماني إضافي للقروض من طرف صندوق الضمان 
املركزي لفائدة املقاوالت التي تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطها، 
بما في ذلك املقاوالت العاملة في قطاع العقار؛ وقد عرفت هذه التدابير 
إقباال كبيرا سواء من طرف األشخاص الذاتيين أو من لدن للمقاوالت، 

وجاءت اإلحصائيات إلى غاية يوم الجمعة 24 أبريل كالتالي:

بلغت طلبات تأجيل سداد القروض البنكية وتلك املتعلقة بقروض 
اإليجار 416 ألف طلب، تهم 33 مليار درهم تمت معالجة وقبول 310 

آالف ورفضت %5 منها وال زالت باقي الطلبات في طور الدراسة.

عبر  الدولة  طرف  من  املضمونة  اإلضافية  القروض  يهم  وفيما 
ضمان أكسجين والذي تم إحداثه ملساندة املقاوالت التي ال يتعدى رقم 
معاملتها 500 مليون درهم، فقد بلغت 9 آالف قرض بمبلغ إجمالي يفوق 
3 داملليار و700 مليون درهم، رفض منها 124 طلب أي أقل من %1،5.؛

4: تمكين املقاوالت التي يقل رقم معامالتها للسنة املالية 2019 عن 
20 مليون درهم من اإلستفادة من تأجيل وضع التصريحات الضريبية 

حتى 30 يونيو 2020؛

5: تعليق املراقبة الضريبية واإلشعار للغير الحائز Les ATD حتى 30 
يونيو؛.

6: تأجيل تاريخ التصريح باملداخيل بالنسبة لألشخاص الذاتيين 
الذين يرغبون في ذلك من آخر أبريل إلى 30 يونيو؛

التعويض صرف  لكل  الدخل  الضريبة على  إقرار اإلعفاء من   :7
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لفائدة املأجورين املنخرطين بالصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي من 
طرف مشغليهم في حدود %50 من الراتب الشهري الصافي املتوسط؛

غرامات  عمومية،  صفقات  على  الحاصلة  املقاوالت  تجنيب   :8
التأخر في اإلنجاز الذي ال تتحمل مسؤوليته؛

أجهزتها  اجتماع  عقد  من  اإلسم  املجهولة  الشركات  تمكين   :9
التداولية عن بعد في ظروف الحجر الصحي وال سيما فيما يتعلق بحصر 

الحسابات؛

10: وضع قرض بدون فائدة رهن إشارة املقاولين الذاتيين املتضررين 
من أزمة كوفيد 19، يمكن أن يصل إلى 15 ألف درهم، ويمكن تسديد 
هذا القرار الذي سينطلق تفعيله بتداءا من اليوم على مدى 3 سنوات 

مع فترة سماح مدتها سنة واحدة؛

والتكاليف  للتبرعات  استثنائية  محاسباتية  معالجة  إقرار  وأخيرا 
املرتبطة بفترة حالة الطوارئ الصحية بتوزيعها على مدى 5 سنوات.

السيدات والس دة،

إلى جانب التدابير التي تم اتخاذها لصالح املقاوالت واألجراء، فقد 
حرصت وزارة اإلقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على اتخاذ ما يلزم من 
إجراءات من أجل الحد من آثار األزمة املرتبطة بجائحة فيروس كورونا 
على احتياطي بالدنا من العملة الصعبة، والحفاظ على قدرة اقتصادنا 
على تلبية احتياجاته من مواد أساسية وغذائية وطاقية، وخاصة في 
ظل توقف قطاع السياحة وتضرر القطاعات املصدرة والتراجع املتوقع 

لتحويالت املغاربة املقيمين بالخارج واإلستثمارات األجنبية املباشرة.

من  رخصتم  الذي  اإلستثنائي  اإلجراء  اإلطار،  هذا  في  ويندرج 
بموجب  املحدد  الخارجي  اإلقتراض  سقف  بتجاوز  للحكومة  خالله 
قانون املالية لسنة 2020، هذا إلى جانب اللجوء إلى استخدام خط 
الوقاية والسيولة لسحب مبلغ يناهز 3 مليار دوالر قابلة للسداد على 
مدى 5 سنوات مع فترة سماح ملدة 3 سنوات. ويدخل هذا السحب في 
إطار اإلتفاق املتعلق بخط الوقاية والسيولة املبرم مع صندوق النقد 
الدولي والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر سنة 2018 قصد 
استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة مثل التي يشهدها العالم 
اليوم، وسيساعد هذا السحب على التخفيف من تأثيرات هذه األزمة 
األجنبية  العمالت  احتياطات  على  والحفاظ  الوطني  اإلقتصاد  على 
في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة املستثمرين وشركاء املغرب 

الثنائيين ومتعددي األطراف في اإلقتصاد الوطني.

والبد من التأكيد على مسألة هامة، وهي أن هذا املبلغ لن يؤثر على 
مستوى الدين العام وهو ما يعتبر سابقة في معامالت املغرب املالية مع 

صندوق النقد الدولي.

السيدات والس دة،

لقد حرصت لجنة اليقظة اإلقتصادية على التتبع الدقيق لوضعية 

اإلقتصاد الوطني واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان صموده في مواجهة 
هذه األزمة بما يلزم من السرعة والفاعلية على مستوى اتخاذ القرارات 
وتفعيلها، وال يمكنني هنا إال التأكيد مرة أخرى على تعبئة كل القطاعات 
بكل  والتعاطي  التجاوب  أجل  من  اللجنة  هذه  من خالل  الحكومية 
من  يلزم  ما  واتخاذ  الصعبة  الظرفية  هذه  تمليه  ما  على  مسؤولية 

التدابير ملواجهة آثار هذه األزمة.

الشركات  لدعم  اتخاذها  تم  التي  اآلنية  اإلجراءات  مع  فباملوازاة 
واألسر للتخفيف من آثارها وتطبيق حالة الطوارئ الصحية تم التوافق 
في إطار هذه اللجنة على منهجية للتفكير اإلستباقي، تنبني على وضع 
السيناريوهات املمكن تنفيذها بالنسبة للمرحلتين القادمتين، وتتعلق 
ممارسة  على  القطاعات  ملختلف  التدريجية  بالعودة  األولى  املرحلة 
أنشطتها في إطار التنسيق- أقول- في إطار التنسيق مع إستراتيجية رفع 
حالة الطوارئ الصحية، في حين تتعلق املرحلة الثانية بتنزيل اآلليات 
املالئمة واملتجددة التي ستمكن من وضع اإلقتصاد الوطني في منحى 

للنمو القوي واملستدام في عالم ما بعد أزمة كوفيد 19.

وما من شك بأن إعطاء انطالقة جديدة وقوية لإلقتصاد الوطني 
لن تتم إال من خالل تعبئة املوارد الضرورية والحرص على أن تعطى 
األولوية في صرفها لإلقتصاد الوطني واملواطن املغربي، وهذا ما نقوم به 
اآلن في إطار اإلجتماعات مع مختلف القطاعات الوزارية من أجل إرساء 
تدبير أمثل لإلنفاق العمومي في هذه الفترة االستثنائية، وتوجيهه نحو 
األولويات املرتبطة بتدبير أزمة جائحة كورونا، وتوفير ظروف اإلقالع 
الوطنية  اإلقتصادي ملرحلة ما بعد األزمة من خالل دعم الشركات 

واملنتوج الوطني واإلبقاء على القيمة املضافة محليا.

وال يفوتني بهذه املناسبة أن أنوه باملجهودات التي يقوم بها مختلف 
الفاعلين وخاصة القطاعات الوزارية املعنية والقطاع املالي واإلتحاد 
العام ملقاوالت املغرب وصندوق الضمان املركزي والصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي، من أجل إنجاح كل التدابير املتخذة ملواجهة األزمة 
املرتبطة بكوفيد 19 تفعيال للتوجيهات امللكية السامية بهذا الخصوص.

ومن املؤكد، أن النهج اإلستباقي الذي تعامل به املغرب في تدبير األزمة 
تحت القيادة الحكيمة لجاللة امللك، حفظه هللا، والذي كان محط 
إشادة على املستوى الدولي والدينامية التي برزت في بالدنا خالل هذه 
الظرفية تظل حافلة بالدروس والعبر اإليجابية ، فعودة روح املواطنة 
روابط  تعزيز  عن  فضال  املتعددة  بأبعادها  الثقة  وإحياء  املسؤولة 
التضامن كلها قيم للسمو والتقدم يجب الحفاظ عليها وتوطيدها، وفي 
هذه الظرفية االستثنائية التي تتطلب منا جميعا نكران الذات والتفاني 
القيم ونؤسس  العام يتوجب علينا أن نثمن هذه  من أجل الصالح 
للمستقبل بناء على هذه اإلنجازات اإليجابية ونجعلها أساس النموذج 
التنموي لبالدنا التي تملك كل املقومات واإلمكانات للخروج منتصرة 
من هذه األزمة تحت القيادة املتبصرة، لجاللة امللك، محمد السادس، 

نصره هللا، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.



عدد.110–16.رمضان.1441  )08.ماي.2020( الجريدة الرسمية للبرملان6798  

السيد ضئيس الجلسة:

وسأبدأ  للمناقشة  الكلمة  سأعطي  واآلن  الوزير،  السيد  شكرا 
من ممثل أو ممثلة عن فريق العدالة والتنمية تفضلوا السيد النائب 

املحترم تفضلوا للمنصة.

بطبيعة الحال احترمنا كل الوسائل اإلحترازية باش تمر األمور إن 
شاء هللا أخذا بعين اإلعتبار سالمة السيدات والسادة النواب والسادة 

الوزراء، لذلك شكرا لكم.

الن ئب السيد ادضيس األزمي اإلدضي�سي:

بسم هللا الرحمن الرحيم، والحمد هلل والصالة والسالم على 
ضسول هللا وآله وصحبه ومن وااله،

أوال مبروك هاد الشهر، بالصحة والعافية واملغفرة والرضوان، وهي 
مناسبة كذلك باعتبار هاد الشهر هو شهر مغفرة ورحمة وعتق من النار 

لنتضرع إلى هللا عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء.

العمل  الشاملة وكذلك  ديالكم  للكلمة  اإلستماع  الوزير،  السيد 
الحكومي وعمل املؤسسات في هاد الفترة، كاين واحد الخالصة أساسية، 
الخالصة وهو أنه بالدنا كباقي البلدان تأثرت سلبا على كل املستويات، 
وال سيما اإلقتصادي واإلجتماعي، ولكن الدرس األسا�ضي وهو أن البالد 
ديالنا بقيادة جاللة امللك، حفظه هللا، وبتعبئة وانخراط كل املواطنين 
وكل املؤسسات قامت بواحد التعبئة في مستوى عالي وبتدابير استباقية 
وشاملة ومهمة، وال يمكن إال أن نثمنها ونصفق لها وأن نعتز بهذا اإلجماع 
الوطني اللي هو متواجد على مستوى املجتمع واللي متواجد على مستوى 

ديال البرملان والذي ال تشوبه شائبة.

املواطنين  أنه  صحيح  سيتأثر،  الوطني  اإلقتصاد  أن  صحيح 
سيتأثرون، ولكن اللي أسا�ضي اليوم وهو أن بالدنا خذات واحد املقاربة 
جاللة  أمر  اللي  الصندوق  هداك  لخصها  بتلخيص،  األبعاد  ثالثية 
امللك، باإلعداد ديالو، فيها الحفاظ على األرواح، الحفاظ على األرزاق، 
السيد  اليوم  ولكن  الوطنية،  واملقاوالت  اإلقتصاد  على  والحفاظ 
الوزير، اسمعنا األرقام ديالكم، تقريبا 5 ديال املليون ديال األسر اللي 
غادي تستافد، سمعنا كذلك األرقام ديالكم فيما يتعلق أكثر من 416 
ألف يعني تأجيل ديال القروض البنكية، سمعنا األقرقام ديالكم أكثر 
من 9 آالف مقاولة اللي غتستافد من ضمان أوكسيجين، ولكن اليوم 
كيفما نجحنا السيد الوزير فيما يتعلق بأننا ما استثنينا حتى �ضي فئة في 
الدعم االجتماعي، كذلك ينبغي أن ننجح في أن ال نستثني أي فئة فيما 
يتعلق باملجال اإلقتصادي، تعاملنا مع الناس ديال القطاع املهيكل، 
تعاملنا مع املقاولين الذاتيين، ولكن كاينة واحد الفئة كبيرة ديال التجار 
وديال الصناع التقليديين خصنا نهتموا بها، ألنه ملي تكلمنا على ضمان 
أوكسيجين وتكلمنا على التأجيل، هاد التجار وهاد الصناع التقليديين 
ما تيتعاملوش مع األبناك، تيتعاملو بيناتهم، لذلك كاين واحد املجموعة 

ديال اإلقتراحات البد من األخذ بها: أوال: توفير خطوط خاصة بهؤالء 
اعتماد ذلك مع  تم  فائدة كما  بدون  تكون  أن  األفضل  التجار ومن 
املقاول الذاتي؛ املعالجة ديال اإلشكالية ديال التعذر بالوفاء بالشيكات 
وبالكمبيوالت، هذا مشكل كبير الدولة دارت القوة القاهرة في الصفقات 
العمومية خصنا نديرو قوة قاهرة كذلك فيما يتعلق باملجال التجاري؛ 
املعالجة ديال اإلشكالية ديال املستوردين هادي كلها مقترحات طرحناها 
عليكم في املذكرة اللي أعدتها لجنة املالية بإجماع كل أعضائها والتمديد 
ديال اآلجال ديال الرخص ديال اإلستيراد؛ نقطة أخرى السيد الوزير، 
األبناك غادي نتكلم معهم بكل وضوح وبكل صراحة هما والتأمينات راه 
شوف ما بغيناش نخرجو من هاد األزمة ويبقاش �ضي واحد منعوت بأنه 
لم يكن عند املوعد، األبناك ديالنا عندنا أبناك وطنية، عندنا أبناك 
في املستوى العالي، ولكن اسمحو لي، السيد الوزير، اليوم ملي تنسمعو 
واحد تيتكلم على فوكالوج تيقول لك زادو عليا 16 درهم، ملي تنتكلموا 
على واحد جاتو ألف درهم جاني البارح في الواتساب واحد جاتو ألف 
 les frais d›ouverture du درهم قالك داوها له عالش ؟ ألنه تيتسالوه
compte ما يمكنش نتعاملو باملنطق ديال الربح، اليوم خصنا نتعاملو 
باملنطق ديال التضامن الوطني، بالحس الوطني العالي ولذلك هذا ندائي 
لألبناك، األبناك راه شوف خاص أوال الكونطرا ديال التأجيل تكون 
نموذجية، ثانيا بدون رسوم وبدون غرامة آش تتعني؟ في هاد 4 شهور ما 
غاديش نخلص لك املستحقات غتهزها وتلوحها مور آخر آخر استحقاق 
ديال األبناك، إيال كنت غنسالي معك الكريدي في شهر 3-2024 غادي 
نساليه معك في شهر 7-2024 وما غتزيد عليا حتى �ضي حاجة، هذا اللي 

هو أسا�ضي؛

التأمينات، السيد الوزير، كيفما وقفنا معها في 95 وكاين الشركات 
اللي صبحات تتسوى 10 ديال املليار ديال الدوالر والحوادث ديال السير 
انخفضات ب %80 خصها تعاون مع املواطنين اليوم، وال سيما املهنيين 

ديال النقل، سيارات األجرة الصغيرة والكبيرة والشاحنات؛

للبرميل  اليوم  دوالر   20 املحروقات  لصحاب  ديالي  النداء  كذلك 
خاص يهبط في البومبا باش نعاونوا املواطنين ونعاونو القدرة الشرائية؛

بالنسبة ملا بعد هذه األزمة السيد الوزير، شوف أوال احنا وجهنا 
واحد الطلب للمجلس اإلقتصادي واإلجتماعي تنطلب الرأي ديالوا فهاد 

الجائحة، ولكن كاين واحد مجموعة ديال اإلجراءات خاصها الدار:

للقطاعات  اإلجراءات  ديال  الحزمة  واحد  نوجدوا  خصنا  أوال  ـ 
املتضررة بحال السياحة بحال التجارة، السياحة راه دروا واحد املذكرة 
للكونفدرالية تيطلبوا واحد املليار و700، أن تنعتقد هداك الحساب 
راه غتبقى فيه على األقل واحد 15 ديال املليار ديال الدرهم، يمكن 
تخصص لهاد ال�ضي، كذلك اإلدماج ديال القطاع الغير املهيكل، اليوم 
القطاع الغير املهيكل فيما يتعلق بالناس ال الحماية اإلجتماعية ديالهم 
وال الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، هاد الناس خصنا ندفعوهم 
يدخلوا للقطاع املهيكل بال �ضيء راه من شحال هادي من سنوات واحنا 
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تنقولوا خص يخلص الضريبة، خص يخلص، خاصنا ندفعوهم بواحد 
الدفعة كبيرة اللي هي في 3 سنين األولى وال في 4 سنين األولى، الدولة 

ماتدورش بيهم باش يدخلوا لهذاك؛

السيد  التعديلي  املالية  القانون  غير  محتاجينش  ما  راه  كذلك 
الوزير راه قانون املالية التعديلي ومحتجين للقوانين املالية املقبلة اللي 
تهتم باإلصالح  الحماية االجتماعية،  بالصحة والتعليم،  تهتم  خصها 
الضريبي خصنا نزلوه باش يساهم الجميع، وكذلك الدور ديال الدولة 
املقاولة  ديال  والتشجيع  اإلنتاج  ديال  تشجيع  توجيه  اإلقتصاد  في 
الوطنية واإلستشارة الوطنية باركة علينا من الواردات وباركة علينة 

من اإلستشارات األجنبية، شكرا السيد الوزير.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا لكم، واآلن نمر إلى فريق األصالة واملعاصرة للمناقشة، تفضل 
السيد الرئيس.

الن ئب السيد ضشيد العبد8 ضئيس فريق األص لة واملع صرة:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير،

السيدات والس دة النواب املحترمي6،

ضمر 6 مب ضك سعيد لكم ولجميع الشعب املغربي،

التدخل،  في هذا  بإمعان  الوزير  السيد  لكم  إستمعنا  البداية  في 
هما مجموعة ديال املعطيات اللي جيتو لنا، ولكن توصلنا بها بطريقة 
أخرى عبر اإلعالم العمومي، هناك بعض القطاعات الوزارية اللي كتدير 
بالغات بطريقة دورية، كنتمناو أنكم حتى أنتما كوزارة املالية تخرجوا 
بهاد البالغات الدورية خاصة في هاد األزمة باش تنوروا الرأي العام 

حول اإلجراءات اللي تتقوموا بها.

الوضع اليوم ليس بوضع عادي وهو وضع إستتنائي ولكن تايعيشوا 
العالم كامل، والذكاء املغربي اليوم جاء فهاد الظرفية هاذي بقيادت 
صاحب الجاللة، هو ذكاء اللي جعل من هاذ األزمة هاذي أزمة اللي 
الوطأة ديالها ليست ثقيلة جدا على املغرب، نظرا ألن كانت هناك بعض 
أننا تمكن  اإلجراءات اإلحترازية واإلستباقية وهي اللي جعالتنا اليوم 
بها املشاكل ديالنا  نعالجوا  لنا  اللي كيمكن  بهاد الضروف  كنتمتعوا 

بطريقة تدريجية.

إذن التقرير اللي جابتو hcp عطى مجموعة من املعطيات اللي هي 
ما هو مستقبل  ذاهبون؟  نحن  أين  إلى  كنتسألوا،  صراحة كتجعلنا 
الضربة  أنها كالت واحد  املغربية توضح  املقاولة  الوطني؟  اإلقتصاد 
عنيفة في هاذ املحطة هاذي، مجموعة من اإلجراءات اللي جبتوها نتما 
فيما يخص املقاوالت، فيما يخص اإلجراءات البنكية التي تكون في هاذ 
العملية، كذلك بالنسبة للشرائح اإلجتماعية اللي هما املستخدمين في 

الشركات، كذلك القطاع املهيكل والغير مهيكل عبر الرميد وعبر اإلعانة 
اللي  اليوم  املغربي  الفالح  الشق مهم هو  كان هناك واحد  املباشرة، 
كيخصكم حتى هو تباشروا االهتمام به، ألنه هاذيك اإلعانة اللي كياخذ 
اليوم باش يعاون العائلة ديالو راه يمكن تيصرفها حتى على املاشية 
ديالو، خاصة أن هاذي سنة ديال الجفاف، يعني داخل هذه الفئة اللي 
نتما تتعالجوها كيخص يكون هناك حاالت استثناء، وراه ما�ضي كل �ضي 
توصل إلى يومنا هذا، مجموعة ديال األشخاص بالنسبة للمستفيدين 
منهم  سواء  تيتساءلو  زال  ما  اليوم  استافدوش،  ما  الصندوق  من 
املستخدمين عن طريق cnss اللي توقفو عن العمل، والقطاع الغير مهيكل 
ما زال اليوم الناس ما توصلوا بحتى حاجة، كاين هناك ضغط صحيح 
ولكن هذه اآللة اإلذاعية اللي مسؤول عليها هو الحكومة، كيخصكم 
تمدوهم بالوسائل باش يمكنهم أنهم يستافدو. بالنسبة لألبناك وقالها 
الزميل من قبل، األبناك اليوم عبر الكريدي أوكسجين لفائدة املقاوالت، 
املقاولة اليوم هي في حاجة، عالش في حاجة؟ إيال رجعنا شوية للوراء 
أنه غنعرفوا أن السنة السابقة كان هناك استخالصات ضريبية، وأنتما 
كوزارة توجهتو للمقاولة، خص كم تمشيو بطريقة تدريجية، ولكن اللي 
كان هو أنكم نظرا للخصاص اللي كان عندكم في الخزينة ضغتوا، هاد 
ال�ضي أثر على السيولة ديالها،، اليوم كنلقاو عندنا 140 ألف مقاولة 
اللي وقفات عن العمل أو توقفات أو عندنا %11 ديال املقاوالت اللي 
هما دارو اإلفالس ديالهم، هذا راه عادي نظرا ألنكم خليتها في واحد 
الوضعية اللي هي هشة، ما يمكن ليهاش تقاوم، واليوم الحاجة اللي وقع 
هو أنه هاذ ال�ضي ما كانش منتظر، واملقاولة اليوم كتخبط، ما عارفاش 
الشيكات  الناس، عندها األسبقية تخلص  تدير، واش تخلص  شنو 
 les fournisseursو pénalité ديالها، ما خلصلتش الشيكات غطيح ف
ما كيخلصوش، عندها أزمة ضمير ناس خدموا معاها 20 و 30 عام، 
ما يمكنش تسرحهم، وإيال سرحاتهم حتى هما عندهم التزامات، هاذي 
واحد الحلقة كبيرة كتدور، ولكن نتما جزء من هاذ املشكل، ألنكم ما 
مشيتوش في إطار التدرج، ملي كنا كنقولو لكم سيرو بشوية مع املقاولة 
ما مشيتوش بشوية، إضافة إلى ذلك سنة الجفاف اللي حنا فيها هاذ 
السنة بين 65 مليون قنطار اللي كنا غنستوردوها 10 مليار درهم، هاد 
ال�ضي هذا ما اعرفناش واش امليزانية ديالنا اليوم في هاذ الظرف هذا 
وخاصة ما قلتوش لنا فين واصال امليزانية العامة اليوم؟ شنو عندنا شنو 
دخلنا؟ ألن كانوا توقعات، هاذوك التوقعات كلهم اليوم ما ابقيناش 
نقذو نحسبو عليها، ألن التوقعات جاو في إطار عادي، التوقعات ما 
بقاوش، يمكن خاصكم تجيبو قانون مالية تعديلي وتنورنا وتقولنا ها 
 ،tva فين استخالص الضرائب ها فين وصلنا فيها، ها فين وصلنا ف
وخصنا أن القدرة الشرائية صاحت، املستقبل هو نقطة استفهام فيه، 
ما يمكنش نسكتو، وأنتما كتشتغلوا على األزمة احنا كنطالبوكم أنكم 
تستشرفوا اآلفاق، شنوا هو النموذج اللي غنمشيو فيه، واش غنسدوا 
اإلستيراد؟ واش عندعمو املقاولة الوطنية باش تنوض تصنع؟ هادو 
والسادة  وقفات  املقاوالت  ألن  اليوم،  تجاوبنا  كيخص  كبيرة  أسئلة 
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متشنجة، ما عرفاتش شنو تدير، تنما الدور ديالكم كحكومة أنكم 
توجهوا ألن إيال وجهتو املقاولة راه 720 ألف منصب شغل تفقدات، 
726 ألف عائلة كل عائلة فيها 3 و4 ديال الناس، وعاد اللي هما في عالقة 
مباشرة وعالقة غير مباشرة، إذن احنا كنهضروا على واحد املنظومة 
كبيرة، القطاع البنكي والقطاع ديال التأمين كيما قبل، كيخصوا يكون 
مواطن، ما خص يفرض الفائدة على les reports de crédits كيخص 

حتى هو ينوض يساهم، كيف أنه استفد في السابق.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الرئيس، واآلن أعطي الكلمة للسيد النائب ممثل فريق 
التجمع الدستوري، تفضل السيد الرئيس.

الن ئب السيد مولود برك يو:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

ضمر 6 كريم،

السيد الرئيس املحترم،

السيد الوزير املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمو6،

في البداية بغيت نشكركم، السيد الوزير، على العمل الذي تقومون 
به سواء داخل الوزارة أو على رأس هاد اللجنة ديال اليقظة، السيد 
الوزير، اليوم أثبتتم للمغاربة أنكم من الكفاءات التي يعول عليها تحت 
القيادة الرشيدة، لصاحب الجاللة، نصره هللا، السرعة والشجاعة في 
اتخاذ القرارات، وتنزيلها على أرض الواقع، حيث جنبت بالدنا العديد 
من الضحايا واملآ�ضي التي تعيشها بلدانا أخرى أكثر تصنيفا منا اقتصاديا 

واجتماعيا ومجاليا.

كل  فيها  انخرط  التي  اإلستباقية  املبادرة  إن  الرئيس،  السيد 
فئات املجتمع املغربي والتي نتج عنها محاصرة انتشار الجائحة وتوفير 
املستلزمات وتدبير الوقاية وكذا توفير الدعم اإلجتماعي واألمن الغذائي، 
املرسومة  الخطة  وفق  االجتماعي،  والتماسك  العام  النظام  وسيادة 
للدولة والحكامة في تنزيلها وتدبيرها بمنهجية صارمة ومعقلنة، هدفها 
يتمثل في سالمة وصحة املواطنين واملواطنات بمحاصرة دوائر انتشار 
الفيروس وعزل املصابين بالتشخيص املبكر والعالج الفعال، وسالمة 
املجتمع كهدف إنساني وأخالقي بالدرجة األولى فإنه ال ينتهي على هاجس 
واإلقتصادية  اإلجتماعية  األوضاع  تدبير  في  واملتمثل  آخر،  اجتماعي 
واملعيشية الناتجة عن إعالن حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي 
اإلنتاجية  القطاعات  جل  توقف  في  واملتمثل  اإلجتماعي  والتباعد 
الحرفيين  وعلى  العاملة  القوى  على  أثر  التوقف  هذا  واإلقتصادية. 
واملهنيين وعلى القطاع الغير املهيكل وعلى العجلة اإلقتصادية، وأمام 
هذا الوضع الذي أصاب الجسم اإلقتصادي واإلجتماعي بشلل تام، 

نسجل بكل إيجابية التدخل الفوري واملسؤول للدولة بجميع مرافقها 
وأجهزتها العادية واملحدثة للحد من الضحايا والتقليص من مختلف 
الصحي  التحدي  إطار  في  املتخذة  التدابير  الناتجة عن  تداعيات  آثار 
تحت القيادة الحكيمة، لجاللة امللك، وتخصيص دعم خاص لتمويل 
صندوق تدبير جائحة كورونا بتضامن ملؤسسات وطنية غيورين إلى 
املداشر  في جميع  املغاربة  عنها  عبر  التي  التضامنية  املبادرات  جانب 

واألحياء كسلوك إجتماعي متجدر في أعماق املجتمع املغربي.

التحدي الثاني السيد الرئيس في نظرنا يتمثل في الخروج من األزمة 
العالم  أصاب  مما  العبر،  باستخالص  وتضامن  وتماسك  قوة  أكثر 
وأصابنا صحيا واجتماعيا وأخالقيا ورصد مكامن القوة والضعف في 

أنظمتنا وسياستنا العامة والقطاعية.

السيد الرئيس،

إن املرحلة ما بعد الحجر الصحي تتطلب منا جميعا انخراطا شامال 
لكل الفاعلين من أجل إعطاء دينامية جديدة لألنشطة االقتصادية 
التي توقفت خالل مرحلة الحجر الصحي، وأخص بالذكر كما سبق أن 
ذكره زمالئي القطاع البنكي وقطاع التأمين وكذلك قطاع اإلتصال الذي 
يجب أن يواكب املقاولة حتى تسترجع ديناميتها، كما ندعو الحكومة 
سياسة  بسن  وذلك  الصعبة  العملة  من  االحتياط  على  باإلحتفاظ 
تقليص الواردات ومع اإلقتصار على الضروريات وتشجيع الصادرات 

واستهالك املنتجات املحلية ثم الحد من املديونية.

السيد الرئيس،

ونتوجه وبهذه املناسبة إلى شبابنا لقيادة املرحلة املقبلة بكل ثقة في 
النفس وتسجيل الرؤية واإلستثمار في الحجر الصحي في ابتكار التصورات 
وتصاميم املشاريع املستقبلية حتى يساهم في النموذج التنموي الجديد 
واإلستعداد  الجماعي  بالتفكير  مطالبون  ونحن  انطالقة،  برامج  وفق 

ملواجهة وتدبير مرحلة ما بعد كورونا بكل تعبئة مادية ومعنوية.

السيد الرئيس،

اإلخوان ديالي راه هضرو على �ضي قطاعات ما كان الش نذكرهم 
أن في الحقيقة كاين إشكال في االقتصاد يجب أن نواكب اقتصادنا 
ما بعد كورونا كل القطاعات خاصها تحمل املسؤولية وخص نكونو 
يمكن  الربح هادي مرحلة  ديال  الهامش  بالنا  نحيدو من  متضامنين 
نفكرو فهاد�ضي من بعد خص كل القطاعات اإلقتصادية ديال بالدنا 
وخص كل القطاعات ديال الدولة تساهم باش يكون واحد اإلقالع 
جديد ملؤسساتنا ومقاوالتنا وكذلك نحتافظو على اإلحتياطي من العملة 
الصعبة ألننا ال نتوفر وال تتوفر بالدنا على ثروات باش يمكن لينا نمولو 

اإلحتياطات ديالنا، وكذلك السيد الوزير هناك..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، واآلن أعطي الكلمة للفريق اإلستقاللي 
للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.
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الن ئب السيد لحسن حداد:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

ضمر 6 مب ضك سعيد عليكم وعلى جميع املغ ضبة،

السيد الوزير،

السيدات والس دة النواب املحترمي6،

اإلجراءات  نثمن  والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  في  نحن 
بدورنا  القيام  باب  من  وذلك  الحكومة  اتخذتها  التي  واملجهودات 
كمعارضة وطنية ومسؤولة تستحضر تقل األزمة واللحظات العصيبة 
التنبيه والنصيحة  بها بالدنا، دورنا كمعارضة مسؤولة هو  تمر  التي 
والنقد البناء، وكلنا أمل أننا إن شاء هللا سنصل إلى بر األمان بسالم 
تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة، امللك محمد السادس، نصره 

هللا.

السيد الوزير، العمل اللي كتقوم به الحكومة في ترشيد النفقات 
وتوجيه املوارد املتاحة عمل مهم جدا ولكن راه ما خصناش نديروه 
ما  اقتصادي،  بمنطق  نديروه  خصنا  محاسباتية،  املقاربة  بواحد 
خصناش فقط نشوفو القطاعات ونشوفو شنو اللي غنحيدو وشنو اللي 
نوجهو ولكن خصنا نديروها بمقاربة مندمجة نشوفو القطاعات كلها 
بسالم تحت القيادة الراشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس 

نصره هللا.

السيد الوزير العمل اللي كتقوم بها الحكومة في ترشيد النفقات 
وتواجه املوارد املتاحة عمل مهم جدا ولكن ما خصناش نديروا بواحد 
ما خصناش  اقتصادي،  بمنطق  نديروه  محاسباتية خاصنا  املقاربة 
فقط نشوفوا القطاعات و نشوفوأشنوا اللي نحيدو واأشنو اللي نوجهوا 
ولكن خصنا نديرواها بمقاربة مندمجة نشوف القطاعات كلها فيما 
بينها و نحددوا األولويات وأنداك نديروا إعادة إستعمال األولويات على 
مستوى األمن الغذائي، األولويات على مستوى األمن الصحي، املحافظة 
واإلجتماعي،  اإلقتصادي  النفع  ذات  املشاريع  الشغل،  مناصب  على 
البنية التحتية الصحية، املوارد البشرية الصحية وآنذاك نعملوا إعادة 
إستعمال ديال املوارد املوجودة خصنا نظروا األمور بمنطق اقتصادي 
التصور ديالها  ما�ضي بمنظور محاسباتي، والحكومة خاصها تعطينا 
بالنسبة للمستقبل لحد اآلن حتى �ضي مؤسسة ماعطاتنا شنو التصور 
بنك  ،ال  للتخطيط  السامية  املندوبية  ال  للمستقبال  بالنسبة  ديالها 
املغرب، ال وزارة املالية ما قالوش لينا شنو هو حجم التراجع، أشنا 
هو كيفاش غادي يكون املستقبل، الرقم الواحيد اللي عندنا هو من 
الصندوق النقد الدولي ديال %3،9، نعم كاينة ضبابية نعم ما كايناش 
وضوح الرؤية، ولكن البد من تصور اآلن كيف سيكون مستقبل وال 
خصنا نرجعواه غادي نراجعوه من بعد وعلى هاذي يمكن لينا نبنيو 
يعني أنه القانون التعديلي للمالية اللي ما يمكنش ياخذ لنا واحد الوقت 

بزاف ياخذ لينا واحد 15 اليوم وال 20 يوم ويمكن أن نمر إلى فترة أخرى.

اإلجراءات اللي اتخذتها الحكومة السيد الوزير من أجل تخفيف 
آألثار على املواطن واملقاوالت مهمة ومهمة جدا ونثمن هاد العمل، ولكن 
خاص كل �ضي يلعب الدور ديالو، األبناك قبالت تأجيل القروض ولكن 
خالت الفائدة في بعض األحيان كتزيد فهاد الفائدة، غير املمكن هذا ما 
عرفتش أنا شكون اللي عطى املوافقة لألبناك باش يمكن لها أنها تزيد في 
الفائدة، غير ممكن هاذا املسألة خاصها تلعب الدور ديالها األبناك هذا 
هو الوقت فاش األبناك تلعب الدور ديالها، وضمان أكسجين إيال كان 
بنفس الشروط ديال في األوقات العادية راه ما�ضي أكسجين هادا، ما�ضي 
ضمان أكسجين، إيال كان بالنفس الصعوبات والعراقيل والبيروقراطية 
اللي كتستعملها البنوك في القروض ديالها راه ما�ضي ضمان أكسجين، 
التأمينات هادي لحظة  و كذلك  ديالها  الدور  تلعب  األبناك خاصها 
الوسطى  الطبقات  راه  التاريخ،  مع  موعد  في  تكون  خاصها  تاريخية 
كتعاني كاين اللي كيعندو 5 آالف درهم و4 آالف درهم في الصالير ديالو 
وال لو دبا 2000 درهم وفاش تيبغي يم�ضي للقرض أنه يعاود يدير إعادت 
النظر في القرض وال يأجل هذاك القرض تتزيد عليه البنوك هذا غير 

معقول؛

املقاوالت الصغرى كاينة إشكالية ديال تأخير األداءات، عملتوا عمل 
جبار السيد الوزير، واعدتونا في إطار قانون املالية بأنكم غتشتغلوا 
على هذا األمر هذا، وكاين تحسن وكاينة أمور اللي ولكن تنظن أننا 
خصنا نتواصلوا، فين وصلنا في هاد األمر هذا وخصوصا فهاد اللحظة، 
املقاوالت الصغرى محتاجة اآلن بأنه املؤسسات العمومية تأدي لها 

مؤخرات األداء وخصنا البد توصلوا معانا فهاد ال�ضي السيد الوزير.

السيد الوزير، التواصل أسا�ضي خصوصا في الفترة ديال األزمة، 
الشفافية مهمة، املجهودات مهمة وخصكم تواصلوا عليها هذا هو اللي 
أسا�ضي، املجهودات جبارة ومهمة يجب التواصل بشأنها، منسوب ديال 
الثقة راه طلع ما خصناش نضيعوا هاد الرأسمال هذا باش ما نتوصلوش 
خاص يكون تواصل يومي، مثال الصندوق ديال مواجهة كورونا هذا 
عمل جبار ومسألة نموذجية وانخراط لجميع املغاربة، ولكن خاصنا 
نتواصلو بشأنو، هاد املعطيات اللي عطيتينا السيد الوزير اليوم حول 
الصحة وحول املقاوالت مهمة، ولكن كذلك أشنو مشا للراميد أشنو 
مشا للناس اللي ماعندهمش الراميد إلى غير ذالك، يكون تواصل يومي 
ألنه واش راه ماغاديش يكفانا هاد الصندوق راه غادي نحتاجو من بعد 
أننا نديرو عملية ديال التضامن جديدة وداك الوقت آنذاك هاديك 
الشفافية غتكون هي الرأسمال ديالنا باش يمكن لينا أننا نعبؤو موارد 

جديدة لفائدة هذه األزمة.

التواصل كذلك حول املقاربة اإلبرائية اللي اعتمدناها في قانون 
هذا  الخارج،  في  املوجودة  للودائع  بالنسبة  الوزير،  السيد  املالية 
هو الوقت فين نحتاجوه هذيك %5 على للودائع املالية و%10 على 
العقارات، هاديك مهمة جدا بالنسبة للخزينة اآلن ومهمة كذلك يعني 
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28 مليار ديال الدرهم إيال  2014 رجعنا  كودائع إيال رجعناها، سنة 
رجعناها تقريبا نفس العدد هاد املرة هادي راه مهم بالنسبة إلحتياطي 

ديال العملة الصعبة.

السيد الوزير، إيال بغينا نتجاوزوا األثر اإلقتصادي الكارثي على 
وجريئة،  جديدة  مقاربة  خصنا  والخدمات  السياحة  مثل  قطاعات 
تأجيل سداد القروض لسنة أو أكثر، اإلعفاء من األعباء اإلجتماعية 
لستة أشهر، قروض بدون فوائد لخمس سنوات مع تأجيل السداد 
هاد  في  هي جريئة وشجاعة  اللي  اإلجراءات  ما خديناش  إيال  لسنة، 
ما  إيال  السياحة  قطاع  ألنه  السياحة  قطاع  نقذو  غاديش  اإلطارما 
عندناش هاد األمور هادي غادي ياخذ 3 وال 4 وال 5 دالسنين عاد غادي 
يرجع للعافية ديالو وآنذاك نكونوا عشرات املليارات وال الدوالرات ديال 

احتياط العملة اللي مشات لنا، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، واآلن ممثل عن الفريق الحركي، تفضلي السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة غيثة ح تمي:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس،

السيدا6 الوزيرا6،

السيدات والس دة النواب،

ضمر 6 كريم للجميع.

في البداية، أجدد التنويه بإسم الفريق الحركي بكل املجهودات التي 
بذلتها الدولة بكل مكوناتها، ومن مختلف املواقع للخروج بأقل الخسائر 
سواءا على املستوى الصحي أو اإلجتماعي أو اإلقتصادي، بقيادة حكيمة 
ومتبصرة لصاحب الجاللة، امللك محمد السادس، نصره هللا، وبتعبئة 
جماعية متضامنة تجسد بامللموس املعدن األصيل الشعب املغربي في 

تالحم وانصهار مع العرش العلوي املجيد.

السيد الرئيس،

إلى  للتصدي  اإلجراءات  من  اتخذت حزمة  الذي  بالدنا  أن  أكيد 
إكراهات لم تكن متوقعة وفي زمن قصير قادرة على تجاوز هذه املحنة 
واستعادة عافية اإلقتصاد املغربي بتدرج ولكن بثقة، وفي هذا اإلطار وإذ 
نؤكد في الفريق الحركي صواب املقاربة التي انتشرت للمواطن املغربي 
قبل أي اعتبار آخر فإننا نعتبره نحن في املرحلة الثانية من حالة الطوارئ 
بأن اإلهتمام يجب أن ينصب كذلك على مخرجات األزمة وما بعدها 

على املستوى اإلقتصادي واإلجتماعي.

وفي هذا السياق، نشير السيد الرئيس بأن املقاربة الحالية مستقبليا 
السياسية  الوسائط  موقعه  من  كل  الجميع  فيها  يشارك  أن  يتعين 

واإلجتماعية واملؤسسات واملجتمع املدني واإلعالم واملثقفون والكفاءات 
وذلك من أجل وضع أسس ولبنات جديدة إلقتصاد سيا�ضي قوي، علينا 
أن نسمو فوق الحسابات والحجازات بحس وطني غفير وعلى اإلعالم أن 
يلعب دوره بمصداقية وشفافية ووفق قدسية الخبر وتحري األخبار 
في مصادرها قبل نشر األخبار الكاذبة وتخويل األشخاص النزهاء ونشر 
البلبلة في املجتمع، فقد أثبتنا بأننا حينما نريد نستطيع وأننا باإلمكانيات 
ما يجعلنا قادرين على تحويل اإلكراهات إلى إنجازات بفضل رأسمالنا 
والدعم  الفرصة  أعطينا  إذا  خصوصا  مكوناته  بمختلف  البشري 

للشباب أمل املستقبل، ومن هذا املنطلق نقترح :

-أوال: ضرورة تعديل قانون املالية لسنة 2020 حيث أن املعطيات 
والفرضيات التي تم االعتماد عليها اإلعدادية تغيرت وليس لها أية عالقة 
املتوقع  بين  شاسع  فرق  هناك  بل  الحالية،  اإلقتصادية  بالوضعية 

والواقع.

- ثانيا: البد من تقييم اإلجراءات التي تم اتخاذها بمناسبة هذه 
األزمة وال سيما إحداث صندوق لتدبير الجائحة وتشكيل لجنة لليقظة 
اإلقتصادية وبالتالي نقترح في فريقنا مأسسة هذا الصندوق وضمان 
تحت  اإلجتماعي  للدعم  وطني  صندوق  إلى  تحويله  عبر  إستدامته 
اإلشراف امللكي، ودمج مختلف البرامج اإلجتماعية فيه والعمل على 

تنويع مصادر تمويله.

- ثالثا: ضرورة التسريع بإخراج السجل اإلجتماعي املوحد ولو اللجوء 
إلى مسطرة استعجالية، ألننا في الوضعية الحالية في أمس الحاجة إليه 
للتمكن من استهداف الفئات الهشة بصورة مباشرة وتحديد املعايير 

املوضوعية للدعم.

الجاللة،  صاحب  بتعليمات  تتقيد  مواطنة  أبناك  نريد  رابعا:   -
امللك محمد السادس، نصرة هللا، وبقرارات وتوصيات لجنة اليقظة 

اإلقتصادية.

القطاعات  بإنقاذ  الكفيلة  اتخاذ اإلجراءات  إلى  : ندعو  - خامسا 
كالسياحة والصادرات و النسيج والجلد للحفاظ على مناصب الشغل 
كل  ومراجعة  الوطنية  الصناعات  على  كالتركيز  البدائل  في  والتفكير 
اإلتفاقيات التي أثرت سلبا على صناعتنا وتقوية الشراكة بين القطاعين 

الخاص والعام.

- سادسا: البد من املواكبة املستمرة للمقاولة الوطنية بمختلف 
جدا  الصغيرة  املقاولة  سيما  وال  األفضلية،  حق  ومنحها  أصنافها 
والصغيرة واملتوسطة، مؤكدين على ضرورة أن تلعب األبناك ومؤسسات 

التأمين بدورهما الوطني في إنعاش اإلقتصاد الوطني.

- سابعا: ندعو إلى التفكير في إستراتيجية خاصة باملجال وال سيما 
العالم القروي والجبلي بتنزيل العدالة اإلجتماعية والتوازن املجالي على 

أرض الواقع، فاملغرب في حاجة إلى كل إمكانياته وطاقاته.
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- ثامنا: إعادة النظر في األولويات واألسبقيات في القانون املالي القادم 
من خالل التركيز على التعليم والصحة والبحث العلمي والرقمنة.

تحقيق  في  املساهمة  أجل  من  السمير  تشغيل  إعادة  -تاسعا: 
استقاللنا الطاقي.

السيد الرئيس،

إن حجم االنتظارات كثيرة، نتمنى أن يكون التجاوب ف يحجم هذه 
انتظارات االنتظارات لكل فئات الشعب املغربي وال شك أنه بفضل 

تكافلنا وتالحمنا واستمرار تضامننا سننتصر حتما في هذه املعركة.

القيادة  تحت  واملواطنين،  الوطن  خير  فيه  ملا  جميعا  هللا  وفقنا 
السامية، لصاحب الجاللة، امللك محمد السادس، نصره هللا، والسالم 

عليكم ورحمة هللا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، واآلن الكلمة للمناقشة ملمثل عن 
الفريق اإلشتراكي تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد سعيد بعزيز:

شكرا السيد الرئيس،

ضمر 6 كريم للجميع،

كنشكر اإلخوان اللي كيسهرو على التعقيم ديال هاد املنصة،

بداية وبإسم الفريق االشتراكي أن أتناول الكلمة ملناقشة موضوع 
إستراتيجية هذه الوزارة ومن خاللها الحكومة أيضا في ما يتعلق بهذا 
املوضوع وبمناسبة فاتح ماي بغيت نتساءل أليس من العدل اليوم 
أنه في إطار ما يشهده منطق وقواعد العدالة أن نعتبر األجير مصاب 
بهذا املرض مصابا بمرض منهي خاصة وأن العالقة السببية كاينة ما 
بين الشغل و ما بين اإلصابة باملرض وأيضا الظهير ديال 1943 املتعلق 
باألمراض املهنية ما عقدش األمور اعطى للحكومة الحق باش تضيف 
أي مرض مرض وكانت ضافت واحد املجموعة داألمراض في 2014، 
واليوم آن األوان باش ضيف هاد املرض وأظن أنه من بين أحسن حاجة 
نقدو نعطيوها لألجراء في فاتح ماي هو نضيفو اإلصابة بكوفيد 19 إلى 
الئحة األمراض املهنية، وأيضا خصنا نوسعو الحماية االجتماعية لكل 
املتواجدين في املواجهة واملجابهة ديال هاد الفيروس، ففي فرنسا اليوم 
كاين الحديث على التصريح ديال وزير الصحة على توسيع الحماية 
على األطر الطبية واملساعدين وبالتالي خاص املغرب ياخذ هاذ املسألة 

وينهجها في بالدنا.

السيد الوزير، لقد أعطى جاللة امللك توجيهاته السامية من أجل 
إحداث الصندوق ديال تدبير هاد الجائحة واليوم على الحكومة تحمل 
مسؤوليتها كاملة باش هاد االعتمادات يوصلوا ملاليها ألن تنتحدثو على 

32 مليار تنتحدثو على 6 مليار خرجات خاصها توصل خاصها تلقى اآلثار 
ديالها، 2 ها هي مشات للصحة 4اآلخرين خاص يلقاو اآلثار ديالها عند 
املواطنين واملواطنات واملقاوالت اللي كاينة في وضعية صعبة، فالعديد 
من األسر مازال ما توصلوش، سواء منهم ال اللي كاين اللي ما عندوش ال 
راميد وما خدامش في القطاع املهيكل وال الغير املهيكل، ولكن عندو واحد 
العزة أنه ما بغاش يدلي بتصريحات كاذبة وبقات األسر املعوزة في القرى 

وفي الجبال، وتئن وال من يسأل؛

العديد من األسر  اليوم  املراجعة،  الراميد خاصها  ديال  املسألة 
الناس  مقابل  في  واستفدو  الراميد  عندهم  اللي  واألغنياء  امليسورة 
الفقراء، القلة القليلة اللي استفدات عالش؟ ألن النظام املعتمد فيها 
ما�ضي نظام صحيح، وبالتالي خاص إعادة تنظيم ديال هاد النظام ديال 

التغطية الصحية راميد باش يكون محدد للفقراء تحديدا؛

أيضا القطاع الغير مهيكل حدث وال حرج، كاين واحد املجموعة 
غاديش  ما  بأنهم  وتفاجؤوا  ديالهم،  املحالت  غلقو  اللي  دالشباب 
واحد  أمامنا  الوزير  السيد  إذن  أسر،  كيكونوش  ما  ألنهم  يستافدو 
التحدي اجتماعي حقيقي اللي هو أسا�ضي باش نواصلوا الحجر الصحي، 
أال وهو توفير مقومات العيش الكريم لألسر الفقيرة والهشة، ووقف 
املساعدات السياسية اللي هي من طرف بعض ذوي النوايا السيئة من 
أجل اإلستغالل البشع للفقر واالتجار في املآ�ضي واالقتيات على الجنائز، 

وأحيانا بمباركة بعض املسؤولين؛

مالين  اليوم  املأذونيات،  في  كاينين  اللي  اإلمتيازات  ديال  املسألة 
الطاكسيات واقفين ما خدامينش، ومالين املأذونيات تيطالبوهم بأداء 
ديال الكرا، خاص الحكومة تلقى واحد الحل في أفق أن هاد املأذونيات 
ما يبقاوش، ألنه ما يمكنش السيد ما خدامش وكيجي مول املأذزنية 
ويطلب له الكراء، فين هو التضامن؟ فين هو التآزر اللي تنتحدثو عليه؟ 

فأظن أن خاص �ضي مبادرة جريئة في هاد السياق السيد الوزير؛

مسألة أيضا جاللة امللك، صدر قرار ديال وقف األكرية الحبسية، 
وخاص املؤسسات العمومية تصدر نفسو فيما يتعلق ال بأمالك الدولة 
وال الجماعات الترابية وال واحد املجموعة ديال املؤسسات وأيضا تشوف 
املعالجة ديال دوك األكرية اللي اليوم املحالت التجارية مسدودين، 
كيفاش السيد غادي يخلص 2000 درهم ديال الكرا واملحل مسدود، 
وهو الدولة ياهلل عاطياه 1200 درهم باش غيعيش هذا؟ هادو إشكاالت 

السيد الوزير اللي اليوم تتطرح بشدة؛

املشكل ديال املاء والكهرباء طلبنا منكم السيد الوزير في مراسلة 
سابقة إمكانية اإلعفاء، ما قلناش بأن غادي يتعفى املكتب، الصندوق 
األشطر  عندهم  اللي  الفقراء  على  غيخلص  الجائحة  تدبير  ديال 
االجتماعية وخالل فترة الحجر الصحي يعني ما�ضي اللي كيستهلك بزاف 

غير األشطر اإلجتماعية للفقراء، وهذا مطلب ملح؛

املسألة أيضا ديال القروض اللي كاينة عند الفالحين الصغار خاصة 
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وكاين  ديال كورونا  األزمة  كاين  اليوم  الوزير،  السيد  الفالح،  تمويل 
األزمة ديال الجفاف وبالتالي آن األوان باش غادي ناقشو هاد املسألة 
ديال  للدعم  غير  كيمشيو  القروض  هاد  ياك  ديالهم،  اإلعفاء  ديال 
الفالحة والفالحين الصغار، إيوا ناقشو اإلمكانية داإلعفاء أو على األقل 
إيقاف الفوائد ألنه، السيد الوزير، كاين اليوم العلف املدعم باش 
غادي يشريوه ألن ما غاديش للسوق باش يبيبع الكسيبة باش يم�ضي 
يشري العلف املدعم، خاص التفكير أنه نعطيوه في إطار الدعم عن 
طريق دوك اللوائح ديال تلقيح املوا�ضي، وقس على ذلك جشع األبناك 
التي تقتطع اليوم للفقراء من الدعم املوجه إليهم وتعمل على إعادة 
جدولة القروض والرفع من الفوائد بناءا على قبولها تأجيل التسديد 
فال تضامن وال تعاون في هاته التصرفات، بل هذا يسمى باالبتزاز ومص 
الدماء، أضف إلى ذلك تقاعس مقاوالت التأمين وإعادة التأمين ارابح 

األكبر من هاته األزمة على االنخراط في التضامن والتالحم الوطني.

املسار  تصحح  اليوم  الحكومة  باش  األوان  آن  الوزير،  السيد 
وتنتقل من الحكومة اللي تيهضرو في اللجان وانتقادات واحد املجموعة 
داملقاوالت اللي عطاو تصريحات مغلوطة إلى حكومة تفعل القوانين، 
اتابع هاد املقاوالت، تسترجع االعتمادات وتابعهوم، تحيل امللفات ألنه 
اإلفالت من العقاب هو اللي كيكرس مثل هاته التصرفات، اليوم ما يقع 
في املقاوالت ديال املؤسسات التعليمية هذا نموذج، كيقول لك كاين 

التعليم عن بعد وكيقول لك راه واقفة فين هو اإلشكال؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد سعيد بعزيز:

إذن نعطيكم السيد الرئيس الكلمة مكتوبة، وشكرا.

مداخلة الن ئب السيد سعيد بعزيز )مسلمة للرئ سة(:

مداخلة السيد الن ئب سعيد بعزيز حول من قشة استراتيجية 
وزاضة االقتص د وامل لية وإصالح اإلداضة ملواجهة فيروس كوضون  
كوفيد 19 بحروض السيد وزير االقتص د وامل لية وإصالح اإلداضة

وأشرف  سيد  على  والسالم  والصالة  الرحيم،  الرحمن  بسم هللا 
املرسلين؛

السيد الرئيس املحترم؛

السيد الوزير املحترم؛

السيدات والسادة النواب املحترمون؛

يشرفني أن اتناول الكلمة بإسم الفريق اإلشتراكي، في إطار مناقشة 
استراتيجية وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ملواجهة فيروس 
كوروناـ  كوفيد 19، خاصة مع تمديد حالة الطوارئ الصحية واستمرار 

تف�ضي الوباء عبر العالم، وما يفرضه من تحديات غير مسبوقة، دوليا 
ووطنيا، خاصة بعد استفحاله على مستوى البؤر املهنية.

السيد الوزير املحترم، أليس من العدل اليوم، في إطار ما يفرضه 
املنطق وقواعد العدالة، أن نعتبر األجير املصاب بهذا املرض مصابا 

بمرض منهي؟

صحيح أنه يتعلق بخطر يهدد كل أفراد املجتمع، لكن الوضع الحالي 
ببالدنا بعد استفحاله في بؤر مهنية، تبين أنه يتعلق بغياب شروط 
الصحة والسالمة في أماكن العمل، واإلصابات التي تسجل في اآلونة 
األخيرة كلها إصابات ذات طبيعة مهنية، حيث توجد العالقة السببية 

بين الشغل واإلصابة باملرض.

فاملشرع بموجب الفصل 2 من ظهير 31 ماي 1943 املمتدة بموجبه 
بشأن  الصادرة  التشريعية  القوانين  مقتضيات  املهنية  األمراض  إلى 
التعويض عن األضرار الناجمة عن حوادث الخدمة، لم يعقد األمر 
بل جعله قرارا وزاريا فقط، لذا يتعين اليوم، أن يصدر وزير الشغل 
واإلدماج املنهي قرارا، يوسع بموجبه القرار األخير رقم 160.14 الصادر 
بتاريخ 21 يناير 2014، ليضيف مرض كوفيد 19 إلى الئحة األمراض 

املهنية، بعد استطالع رأي وزير الصحة.

وعلى هذا األخير، أي وزير الصحة، أن يحدو نهج نظيره الفرن�ضي 
الفرنسية  الحكومة  بأن  املنصرم  أبريل   21 الثالثاء  يوم  الذي صرح 
ستعتبر اإلصابة املهنية لألطر الطبية ومساعديهم بمثابة مرض منهي، 
وأن تعمل حكومة بالدنا على توسيعها لتشمل كل املهن املتواجدة في 
مجابهة ومواجهة هذا الوباء الفتاك، من عمال اإلنعاش الوطني، أعوان 
السلطة، مستخدمين في النقل املنهي ووكالء الحسابات واألمن الخاص 
وعناصر  وأطباء،  ممرضين  من  الطبية  واألطر  واملوزعين،  والنظافة 
املدنية  والوقاية  والعسكريين  السجون  وحراس  املساعدة،  القوات 

والدرك امللكي واألمن الوطني ورجال السلطة...إلخ.

إن من بين أحسن ما يمكن تقديمه للشغيلة املغربية بمناسبة فاتح 
ماي لهذه السنة هو اعتبار اإلصابة املهنية بكوفيد 19 مرضا مهنيا.

السيد الوزير املحترم، لقد أعطى جاللة امللك توجيهاته من أجل 
كوفيد  ـ  كورونا  فيروس  جائحة  بتدبير  الخاص  »الصندوق  إحداث 
19«، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة، من أجل إيصال 
للفئات املستهدفة واملستحقة، فالعديد من األسر  املالية  اعتماداته 
الفقيرة والهشة لم تستفد من هذه املبادرة املتواضعة والهزيلة، لكونها 
ال تتوفر على نظام التغطية الصحية وال تشتغل في القطاع املهيكل، 
وال في غير املهيكل، كما ال ترغب في تقديم تصريحات مغلوطة من أجل 
التي  املقاوالت  من  العديد  به  قامت  ما  وفق  الدعم،  على  الحصول 

تقتنص الفرص.

أما فئة نظام التغطية الصحية »راميد« فقد أصبح الغني والفقير 
الفقير  يحرم  كثيرة،  أحيان  في  بل  سواء،  حد  على  منه  يستفيدان 
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ويستفيد الغني، إذ العديد من األسر الفقيرة والهشة ماتزال ملفاتها 
قيد املعالجة بسبب بطء إجراءات اللجان املحلية، واليوم تحرم من 
العديد  العملية على مستوى  تعثر  ناهيكم عن  السبب،  لهذا  الدعم 
من الجماعات ذات الطبيعة القروية. أما القطاع غير املهيكل فحدث 
وال حرج، شباب يعيلون أسرهم، وأغلقوا محالتهم، واليوم يفاجؤون 

باستفادة األسر فقط.

إننا اليوم، أمام تحد اجتماعي حقيقي، للحفاظ على االنضباط 
لكل  الكريم،  العيش  مقومات  بتوفير  رهين  وتجاوزه  الصحي،  للحجر 
الفئات الفقيرة واملعوزة التي تخضع للحجر الصحي، وتكثيف املبادرات 
املؤسساتية الداعمة للتخفيف من حدة معاناتهم، ووقف كل أشكال 
العبث من قبيل تقديم املساعدات السياسية من طرف ذوي النوايا 
في  االتجار  أنواع  وكل  والهشاشة،  للفقر  البشع  واستغاللهم  السيئة 

املآ�ضي واالقتيات على الجنائز بمباركة بعض املسؤولين.

السيد الوزير املحترم؛

ومن خالل نظام االمتيازات املمنوح في املأذونيات، إن فئة كبيرة 
من سائقي ومهنيي سيارات األجرة أصبحوا اليوم عرضة للضياع، فهم 
مطالبون بالبحث عن لقمة العيش من جهة، وعن أداء مستحقات 
كراء املأذونيات من جهة ثانية، وهم في وضعية عطالة قسرية، فما هو 

مصيرهم؟ وهل هذا يشكل تنزيال ملبدأ التضامن والتآزر املجتمعي؟

فاليوم الحكومة مطالبة بأن تأخذ خطوة جريئة ومبادرة إيجابية 
من أجل مجتمع متضامن، وتقرر إعفاء هذه الفئة من أداء واجبات 
كراء املأذونيات وكل الرخص خالل مدة الحجر الصحي، كما يجب عليها 
أن تأخذ العبرة من قرار جاللة امللك الرامي إلى إعفاء مكتري املحالت 
الحبسية املخصصة للتجارة والحرف واملهن والخدمات، والسكنى ما 
عدا املوظفين، من أداء الواجبات الكرائية، وهو القرار الذي يسري 
املؤسسات  على جميع  يسري  أن  وينبغي  الصحي،  الحجر  مدة  طيلة 
العمومية والجماعات الترابية، وكذا دراسة األزمة التي يعيشها مكترو 
املحالت التجارية العاطلة خالل مدة الحجر الصحي، وإيجاد حلول لها.

السيد الوزير املحترم؛

مطلبنا من أجل أداء مستحقات املاء والكهرباء، هو مطلب ملح، وهو 
أن تؤدى للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب من اعتمادات 
الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا ـ كوفيد 19، وتقتصر 
على األقل، على الديون املترتبة بذمة األسر التي يقف استهالكها في 

حدود األشطر االجتماعية خالل مدة الحجر الصحي.

أما القروض املسلمة للفالحين الصغار، وتحديدا »تمويل الفالح«، 
فهي قروض تستهدف دعم صغار الفالحين. ألم يحن الوقت بعد، مع 
توالي سنوات الجفاف إلى إصدار قرار اإلعفاء منها؟ أو على األقل إسقاط 
الفوائد املترتبة عليها؟ فالعديد منهم، خاصة مربو املاشية، بعد إغالق 
األسواق األسبوعية لم يعد لديهم مكان لبيع مواشيهم، وبالتالي تعذر 

عليهم اقتناء حتى األعالف املدعمة، ألم يحن الوقت لتوزيع األعالف 
املدعمة مجانا على هذه الفئة باعتماد سجالت تلقيح املوا�ضي؟

وقس على ذلك جشع األبناك التي تقتطع اليوم للفقراء من الدعم 
املوجه إليهم، وتعمل على إعادة جدولة القروض والرفع من الفوائد بناء 
على قبولها تأجيل التسديد، فال تضامن وال تعاون في هذه التصرفات، 
بل هذا يسمى باالبتزاز ومص الدماء، أضف إلى ذلك تقاعس مقاوالت 
التأمين وإعادة التأمين الرابح األكبر من هذه األزمة على االنخراط في 

التضامن والتالحم الوطني.

السيد الوزير املحترم؛

لقد آن اآلوان، لتصحيح املسار، واالنتقال من حكومة في وضعية 
امتناع عن القيام بالواجب، إلى حكومة فاعلة، فيجب عليها أن تتحمل 
مسؤوليتها في وقف شجع املضاربين واملحتكرين واملتهافتين وراء الربح 
غير املشروع، فحماية املال العام، وضمان وصوله إلى الفئات املستحقة 
من فقراء ومقاوالت في وضعية صعبة هي مسؤولية الحكومة، فال نريد 
أن نسمع كثرة الكالم واالنتقادات لهذا السلوك، في اللجان واالجتماعات 
من طرف الوزراء، بل نريد حكومة تفعل املتابعات القضائية من أجل 
عدم اإلفالت من العقاب، وتلزم أرباب الوحدات املهنية بتوفير شروط 
إلى اإلغالق  الصحة والسالمة في أماكن العمل، تحت طائلة اللجوء 

الفوري لوحداتهم.

فهل يقبل املنطق وجود مقاوالت ال تتوفر على رصيد احتياطي ملدة 
ثالثة أشهر خاصة بأجور املستخدمين؟ وهل يعقل ملؤسسات تعليمية 
تمتص دماء اآلباء أن تصرح بتوقف أطرها التربوية، والحكومة ماتزال 
تعتبرها منخرطة في عملية التعليم عن بعد؟ أال يكفي هذا لإلعالن عن 
فشل التعليم عن بعد؟ ما دمتم لم تعترفوا بعد بتعثره، نتاج غياب 
من  التحتية  البنيات  وغياب  والهشاشة  الفقر  بسبب  الفرص  تكافؤ 

شبكات الكهرباء واألنترنيت في العديد من القرى والجبال.

السيد الوزير املحترم؛

إن استعمال االحتيال إليقاع الدولة في الغلط بتأكيدات خادعة أو 
إخفاء وقائع صحيحة، ودفعها بذلك إلى أعمال تمس مصالح الصندوق 
الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا »كوفيد ـ19«، ومصالح الفئات 
الفقيرة والهشة التي أحدث هذا الصندوق من أجلها، بقصد الحصول 

على منفعة مالية، يعتبر جريمة نصب، وعليكم تفعيل القانون.

فلنساهم جميعا في العبور إلى بر األمان بالتزام ومسؤولية. والسالم 
عليكم.

السيد ضئيس الجلسة:

للتقدم  النيابية  املجموعة  عن  األخير  املتدخل  شكرا،  تفضل 
واإلشتراكية هما كاين 2 ديال املتدخلين السيدة النائبة تفضلي.
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الن ئبة السيدة ف طمة الزهراء برص ت:

شكرا السيد الرئيس،

السيدين الوزيرين املحترمي6،

كذلك احنا في مجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية ال يسعنا إال 
التنويه باإلجراءات اللي تخداتها بالدنا، تحت القيادة الرشيدة، لصاحب 
الجاللة، الحكومة وجميع املؤسسات، جميع املواطنات واملواطنين اللي 
انخرطوا بشكل كبير في تعبئة وطنية كبيرة جدا في بالدنا اللي كنوهوا بها 
واللي كنفتخروا بها كمغاربة ومغربيات، ولكن السيد الوزير احنا كذلك 
هاذ التعبئة الوطنية، كنا كنتمناوا أن الجميع جميع املؤسسات بكافة 
أنواعها تنخارط فيها، ال�ضيء اللي الحظنا وكيما الحظو مختلف الفرقاء 
أن األبناك أخلفت هاذا املوعد لألسف، في الوقت اللي واحد املجموعة 
ديال اإلجراءات اللي تم اتخاذها من أجل التخفيف من وطأة وأثار هاذ 
الجائحة على املواطنات واملواطنين، وعن األجراء، واحنا اليوم مقبلين 
على اإلحتفال بعيد الشغل كنشوفوا بأن هاذ األبناك ما كفاهاش الربح 
اللي راكماتو لعشرات السنين، أنها بغا تستغل كذلك وقت األزمة ملراكمة 
األرباح، يعني �ضيء غريب لألسف اللي كننستنكروه واللي احنا اليوم 

نوصلوا فقط صوت املواطنات و املواطنين لهاد املنبر هذا من جهة.

املسألة الثانية السيد الوزير، أنا غنتكلم في الجزء يعني األثار ديال 
الدعم اإلجتماعي اللي تم تخصيصه ملجموعة من الفئات واللي كنأكدوا 
على أنها إجراءات مهمة جدا، ولكن هذا ال يمنع من تقديم مجموعة 
من املالحظات اللي ستشفيناها كذلك من التنزيل ديال هاد اإلجراء على 
أرض الواقع من املواطنات واملواطنين، من ضمنها السيد الوزير نسب 
اللي تفضلتوا و عطيتو لنا بخصوص الدعم اإلجتماعياللي تم التقديم 
ديالو للمواطنات املواطنين اللي كيشتغلو في القطاع الغير املهيكل سواء 
اللي عندهم الراميد أو اللي ماعندهمش أو املسجلين في الصندوق ديال 
الضمان االجتماعي، أن واحد العدد كبير من املواطنات و املواطنين 
باقي لألسف ما تمكنش من هاد الدعم هذا، خاصة وأننا احنا عارفين 
الظرفية و عارفين طريقة تدبير والضغط اللي كاين عند الحكومة، ولكن 
السيد الوزير، هاد التنزيل ديال هاد الدعم كيستدعي اليوم السرعة 
والدقة واملرونة، ألننا اليوم فارضين إجراءات ديال الحجر الصحية، 
يعني قلنا لناس جلسوا في ديوركم في هاد الوقيت اللي ناس يجلسو في 
ديورهم و يلتزموا بالتدابير الوطنية كاينة ناس كاين أسر تإن في صمت 
كاين أسر اليوم تعاني ألم مزال عندها مشكل فديك يعني في الطريقة 
ديال طلب الدعم، كاين أسر اللي ماكاتندرجش في هاد الفئات، كاين 
اللي  اليوم  أمهات  كاين  أسرة،  رب  ما�ضي  اللي  ناس  كاين  عاطلين، 
عندها أبناء واللي األزواج ديالهم ربما كيشتغلوا خارج التراب الوطني أو 
أزواجهم في السجون، مزيان اليوم تكون واحد النوع من املرونة مع هاد 
الفئات باش أنهم يقدروا كذلك يتمكنوا من هذا الدعم، علما على أن 
فئات عريضة من العالم القروي كيما تفضلتوا السيد الوزير، باقى ما 

توصالتش بالدعم احنا كنشوفو يعني للوضع ديال الجفاف زائد الوضع 
ديال األزمة مزيان أننا نتوجهو كثر لهاد الفئة، فئة الصناع التقليديين، 

فئة التجار خاص تدابيير إستثنائية مع هاذ الفئات السيد الوزير.

هاد  يضاعف،  خاصو  أنا  كنعتابر  التواصلي  املجهود  وأخيرا 
الصندوق اللي تم أحداثوا مهم جدا مزيان يتم تدبير بشكل كبير من 
الشفافية للرفع من منسوب الثقة ما بين واملواطنات املواطنين وما 
بين الحكومة وهذا ما غيزيدش إال يدعمها روح التضامن وروح التكافل 
وروح يعني ديال اللي أبان عليها مختلف الشرائح اإلجتماعية واملواطنات 

واملواطنين في هاد املرحلة ديال األزمة، وشكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

للتقدم  النيابية  املجموعة  مع  نواصلتنا  النائبة،  السيدة  شكرا 
واإلشتراكية، تفضلي السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة سع د الزيد8:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

ضمر 6 مب ضك على الجميع،

السيد الرئيس، تتمة ملا تفضلت به رفيقتي اسمحوا لي أن أتطرق 
لبعض اإلكراهات التي تواجه املقاولة في هذه الظرفية، السيد الوزير 
الضربة موجعة وموجعة جدا يعني قبل أيام فقط نشرت املندوبية 
السامية للتخطيط نشر حول النتائج الرئيسية للبحث الظرفي حول تأثير 
كوفيد 19 على نشاط املقاوالت وحملت مؤشرات مفجعة جدا، وننتظر 
ما ستقدمه املؤسسات الوطنية األخرى خاصة املجلس اإلقتصادي 
واإلجتماعي والبيئي الذي طلبنا منه رسميا أن يعد لنا دراسة حول آثار 

هذه الجائحة وتصوراته للخروج منها.

اليوم السيد الوزير، أنتم تدركون حالة التوقف الشبه تام لآللة 
اإلقتصادية وعلينا السعي بكل ما أوتينا إلنقاذ ما يمكن إنقاذه، ألن 
في  وكذلك  بعمالئها  عالقتها  في  األمرين  فعال  تعاني  املغربية  املقاولة 
عالقتها بعمالئها وعمالها، رغم نوعية القرارات املتخذة والتي ننوه بها 
املناسبة وهي مناسبة أيضا نشيد باملجهودات الجبارة التي تقوم بها 
وزارتكم تحت القيادة الرشيدة واملتبصرة لصاحب الجاللة، حفظه 
هللا، السيد الوزير البد من اإلشارة إلى محدودية انخراط األبناك كما 
تفضلت الرفيقة، وكما تفضل اإلخوان من قبلي أن مجهودات األبناك 
املواطنة،  من  بمزيد  للتحلي  ندعوها  مجهودات  هي  الوزير،  السيد 
األبناك  تفعل  أن  نتمنى  كنا  يعني  الجريحة  لهذه  للتصدي  بالنسبة 
مجهودات أكبر في هذا اإلطار وأن تغلب مبدأ التضامن على مبدأ الربح، 
نحيي أيضا املؤسسات املواطن التي ضحت وتضحي من أجل البالد كلما 
طلب منها ذلك، وعموما نحن متيقنون أن الجائحة ستنتهي يوما بإذن 
هللا وعلينا التحضير ملا بعدها، وفق مقاربة تقوم على الشفافية، وندعو 
إلى التفكير منذ اآلن في رسم مخطط مستعجل لتجاوز األزمة والعمل 
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في اتجاهين اثنين: األول من خالل الحيلولة دون إفالس املقاوالت ال 
سيما منها الصغرى واملتوسطة والصغيرة جدا والثاني عبر الحفاظ على 

الخاصة الشغل والتشغيل التدريجي لألنشطة اإلقتصادية.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد ة النائبة املحترمة، األن أنطلبوا من السيد الوزير الرد 
على هاد التساؤالت تفضل نقطة نظام تفظل.

الن ئب السيد عمر بالفريج )نقطة نظ م(:

شكرا السيد الرئيس،

للنظام  خرق  كاين  الرئيس  السيد  أوال  للجميع،  مبارك  رمضان 
املخصص  الزمني  الغالف  بأن  كتقول  و  كتكلم   263 املادة  الداخلي 
للجلسة األسبوعية كيتوزع بالتمثيلية النسبية على الفرق واملجموعة 
النيابية و على األعضاء الغير منتسبين، هاذي هي اللي كتعطينا ديك 
منين ما كتكونش كورونا ديك 20 ثانية، دبا كاينة كورونا تافق الفرق 
على واحد التوزيع اللي غير نسبي مزيان ولكن كيفاش اإلقصاء 0 ثانية 
واش هذا توزيع نسبي، السيد الرئيس واش ما بغيتوناش ندويو احنا 
وبشوية  مقترحات،  نديرو  أسئلة،  نطرحو  بصدق  شوية  عندنا  هنا 
داملصداقية، زعما غير جاوبونا السيد الرئيس عافكم في هاد السياق، 

شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

طبقا للمادة 263 من النظام الداخلي للمجلس والتي تنص على 
مبدأ النسبية في الغالف الزمني املخصص للجلسة األسبوعية واملادة 
كذلك 268 الخاصة باألسئلة التي تليها مناقشة، محور هذا اليوم، وفي 
ظل حالة الطوارئ الصحية التي يعيشها املغرب عقد اجتماع مع السيد 
واملجموعة  الفرق  رؤساء  والسادة  والسيدات  النواب  مجلس  رئيس 
فيها  بما  الجلسات  لتدبير  إجراءات  على  اإلتفاق  تم  حيث  النيابية، 
جلسة هذا اليوم، وقد تم إخبار املكتب بما اتفق عليه في هذا اإلجتماع، 
وعليه فإن كل هذه الطلبات اللي مطروحة وأنا كنشد بيد جميع الفرق 
واملجموعة النيابية اللي ضامنات فهاد املرحلة هادي باش يكونوتدابير 
استثنائية وباش نقدروا نواجهو هاد الظرفية هادي بكل إيجابية، ولكن 
النسبية من خالل اإلجتماع  املواضيع ديال  سنناقش سنناقش هاد 
املقبل إن شاء هللا يوم الغد مع املكتب وكذلك رؤساء فرق التخاذ 

التدابير الالزمة شكرا، تفضل السيد الوزير .

وإصالح  وامل لية  االقتص د  وزير  بنشعبو6،  محمد  السيد 
اإلداضة:

 السيد الرئيس،

السيدات والس دة النواب املحترمو6،

تدخالتهم  على  النواب  والسادة  للسيدات  بالشكرا  أتوجه  بداية 
املالية  التدابير  بخصوص  املناقشة  إطار  في  تساؤالتهم  وعلى  القيمة 
واإلقتصادية واإلجتماعية ملجابهة األزمة الناتجة عن هذه الجائحة ، 
ومما ال شك فيه فإننا جميعا نتقاسم هاجس تجاوز هذه األزمة بأقل 
الخسائرعلى مستوى صحة املواطنين وإستدامة اقتصادنا الوطني، وقد 
كان للتدابير اإلستباقية التي اتخذتها بالدنا تحت القيادة النيرة لجاللة 
امللك حفظه هللا دور كبير في التحكم في الوضع الوبائي وتجنيبها الخسائر 
وأكثرها  الدول  أكبر  حتى  تكبدتها  التي  البشري  املستوى  على  الكبيرة 
تقدما، كما كان للتدابير املتخذة بتوجيهات سامية من جاللته في إطار 
لجنة اليقظة اإلقتصادية أثر إيجابي على مستوى إرساء الثقة وتقوية 
صمود القطاعات واملقاوالت املتضررة والحفاظ على مناصب الشغل 
وعلى القدرة الشرائية لألسر التي فقدت مصدر رزقها نتيجة هذه األزمة، 

والبد في إطار التفاعل مع تساؤالتكم أن أقدم بعض التوضيحات :

-أوال: فيما يتعلق بقدرة اإلقتصاد الوطني على الصمود في وجه هذه 
األزمة، البد أن أؤكد أن أسس اإلقتصاد الوطني عرفت خالل العقدين 
امتصاص  على  قدراته  تقوية  في  ساهمت  بنيوية  تغيرات  األخيرين 
اإلصالحات  بفضل  األزمات،  مواجهة  في  صالبته  وتعزيز  الصدمات 
الهيكلية والقطاعية التي أطلقتها بالدنا تحت القيادة الرشيدة، لجاللة 

امللك.

وقد حلت هذه األزمة املرتبطة بجائحة كورونا في وقت كان يسير فيه 
اإلقتصاد الوطني بخطى ثابتة نحو توطيد أسسه املاكرو اقتصادية 
اإلصالحات  وتنزيل  تسريع  املجالعبر  هذا  في  الهوامش  خلق  وإعادة 
الهيكلية، ومما ال شك فيه ستساهم تدابير الدعم التي تم اتخاذها 
لحد اآلن لتوجيهات سامية لصاحب الجاللة، نصره هللا، من تخفيف 
الضرر على القطاعات املتضررة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، 
الفترة،  هذه  خالل  رزقهم  مصدر  فقدوا  الذين  أولئك  وبالخصوص 
وسنواصل العمل على مراقبة تطورات الوضعية عن كثب بهدف اتخاذ 
التدابير السياسية اإلقتصادية الكفيلة بتعزيز مرونة اإلقتصاد الوطني 

في مواجهة الصدمات الناجمة عن الخدمات الصحية الحالية.

املعبر عنهما من طرف  امللفات  بالثقة والدعم  ينبغي االعتزاز  كما 
شركائنا املاليين الدوليين سواء الثنائيين أو متعددي األطراف لدعم 
وما  املستويات،  كل  على  األزمة  هذه  آثار  من  للحد  املتخذة  التدابير 
 grade تأكيد التصنيف الصادر مؤخرا عن املغرب في مستوى استثمار
investment من قبل وكالة التنقيطand poor’s standard في ظرفية 
عرفت خاللها عدة دول تخفيض مستوى تصنيفها إال دليال على قدرة 
اقتصادنا الوطني على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، وبالتالي 

الخروج من هذه األزمة بأقل الخسائر.

الدين  سقف  أو  الخارجي  السقف  بتجاوز  يتعلق  فيما   : -ثانيا 
الخارجي، أود التأكيد بأن األمر يتعلق بإجراء إستثنائي تمليه الظرفية 
الدول جراء هذه  مثلها مثل سائر  بالدنا  تعيشها  التي  املسبوق  الغير 
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الجائحة، والهدف منه هو الترخيص لتعبئة موارد إضافية خارجية من 
جهة، ألجل توفير مستوىلكافي من العملة الصعبة يمكن اقتصادنا من 
الحفاظ على قدرته على تلبية احتياجات بالدنا من املواد املستوردة 
األساسية والغدائية والطاقية، إضافة إلى تغطية إلتزاماته الخارجية 
وأداء خدمة الدين، ومن جهة أخرى املساهمة في تمويل عجز امليزانية 
إلى جانب التمويل الداخلي. كما أن من شأن التمويالت الخارجية أن 
تمكن من ضخ سيولة إضافية بالنظام البنكي ال�ضيء الذي سيعزز من 
قدرته على تمويل اإلقتصاد الوطني. والبد من توضيح مسألة هامة وهي 
أن تحديد املبالغ التي تتمه وتعبئتها عبر اللجوء إلى القروض الخارجية 
يرتبط بتقييم حجم احتياجات تمويل الخزينة لهذه السنة بطبيعة 
الحال هذا له وارتباطا بتقييم حجم بأثر الجائحة على اإلقتصاد الوطني 
وعلى ميزانية الدولة وكل هذه املعطيات لها عالقة مباشرة بمدى تطور 

هذه الجائحة.

ونحن اليوم نشتغل على عدة سيناريوهات إال أنه يجب التأكيد على 
أن إلغاء سقف اإلقتراض الخارجي ال يعني اإلفراط في تعبئة القروض 
إلى ذلك أن وزارة اإلقتصاد  الخارجية وذلك لعدة أسباب: ويضاف 
واملالية ستتخذ كافة اإلحتياطات فيما يخص تدبير املخاطر املرتبطة 
على  بشكل  الخارجية  القروض  سقف  من  الرفع  يؤثر  ولن  بالدين 
محفظة دين الخزينة والتي ال تتعدى حصتها الحالية %20 من مجموع 

هذه املحفظة.

-ثالثا: فيما يخص التدابير املتخذة على املستوى املالي لدعم ولوج 
تعزيزا  أنه  إلى  اإلشارة  أود  البنكية،  القروض  إلى  واملقاوالت  األسر 
لإلجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة االقتصادية، اعتمد بنك املغرب 
مجموعة من التدابير الجديد سواء في مجال السياسة النقدية أو على 
صعيد اإلحترازي التي من شأنها أن ترفع القدرة على إعادة تمويل األبناك 

وذلك من خالل خمس تدابير:

-1تخفيض سعر الفائدة الرئي�ضي من %2،5 إلى %2؛

املتاحة  التمويل  إعادة  كافة وسائل  إلى  األبناك  لجوء  -2إمكانية 
بالدرهم وبالعمالت األجنبية؛

-3توسيع نطاق السندات واألوراق املالية التي يقبلها بنك املغرب في 
مقابل عمليات إعادة التمويل املمنوحة للبنوك؛

-4تمديد آجال عمليات إعادة التمويل؛

-5وأخيرا تعزيز البرنامج الخاص بإعادة تمويل املقاوالت الصغيرة 
القروض  إدماج  طريق  عن  واملتوسطة  والصغيرة  جدا  والصغيرة 

التشغيلية إلى جانب قروض اإلستثمار.

وعالوة على ذلك اتخذت مجموعة من اإلجراءات ملواكبة مؤسسات 
السيولة  من  املتطلبات  تشمل  االحترازي  الصعيد  على  اإلئتمان 
واألموال الذاتية ومخصصات الديون، وذلك من أجل تعزيز قدرة لهاته 

املؤسسات على دعم األسر واملقاوالت في هذه الظروف االجتماعية، 
األخرى  القروض  إلى  تضاف  التي  البنكية  التمويالت  هذه  وتغطي 
املتاحة إلى حدود ثالثة أشهر من املصاريف الجارية واملتعلقة على وجه 
الخصوص باألجور وواجب الكراء وتسديد أثمنة املشتريات الضرورية، 
ويمكن لهذه التمويالت البنكية أن تصل إلى 20 مليون درهم وبالنسبة 
للمقاوالت التي ال تتوفر على خطوط تمويل على املدى القصير، فإن 
القرض اإلستثنائي يمكن أن يصل إلى 5 ماليين درهم وستستفيد من 
هذه اآللية الجديدة لضمان املقاولة الصغرى واملتوسطة والصغرى 
جدا التي ال يتعدى رقم معامالتها 200 مليون درهم، إال أنه ونظرا للطابع 
اإلستثنائي لهذه األزمة فإن املقاوالت التي يتراوح رقم معامالتها ما بين 
200 و 500 مليون درهم، يمكنها كذلك اإلستفادة من هذا التسهيل، 
وحتى تتمكن األبناك من اإلسراع في معالجة طلبات املقاوالت للحصول 
تفويض  بإعطاء  املركزي  الضمان  صندوق  قام  فقد  التمويل  على 
ملؤسسات القروض قصد إستعمال ضمانه لجميع القروض التي يقل 
مبلغها عم مليوني درهم، وسنعمل على الرفع من هذا السقف في األيام 
القليلة القادمة للتسريع من االستفادة من هذا التمويل وبفضل هذه 
اآلليات التي تتضمن التزاما قويا من طرف الدولة لفائدة املقاوالت حيث 
أن صندوق الضمان املركزي يضمن %95 من هذه القروض أصبحت 
األبناك تتوفر ابتداءا من اآلن على دعم سيادي لتمكينهم من مواصلة 

وتقوية مواكبتهم للمقاوالت الصغيرة واملتوسطة.

- رابعا: فيما يتعلق باإلجراءات التي سيتم اتخاذها إلعادة النشاط 
اإلقتصادي وتيهيء ظروف اإلقالع اإلقتصادي في مرحلة ما بعد األزمة 
أود التأكيد على أن أألزمة التي يعرفها العالم اليوم هي أزمة غير مسبوقة 
وآثارها االقتصادية واالجتماعية ستكون وخيمة على العالم بأسره، 
فالعالم بعد أزمة كوفيد سيكون ال محال مختلفا عن العالم الذي 

نعرفه اليوم.

لجاللة  والحكيمة  املتبصرة  القيادة  بفضل  هلل  والحمد  واملغرب 
امللك، نصره هللا، اتخذ بسرعة التدابير اإلستعجالية الالزمة والضرورية 
لحماية املواطنين وأحدث صندوقا خاصا لتدبير هذه الجائحة وملواجهة 
اآلثار األولية لهذه األزمة على املستويين اإلقتصادي واإلجتماعي كان 
تدخل الحكومة عن طريق لجنة اليقظة اإلقتصادية سريعا وفاعال في 

اتخاذ القرارات وتنفيذها تفعيال للتوجيهات امللكية السامية.

وقد تم في هذا اإلطار اتخاذ التدابير لدعم املقاوالت واألسر املتضررة 
عبر هذا الصندوق إلى جانب هذه التدابير على املدى القصير، تم التوافق 
في إطار لجنة اليقظة اإلقتصادية على منهجية للتفكير اإلستباقي تنبني 

على وضع سيناريوهات املمكن تنفيذها بالنسبة للمراحل القادمة.

النشاط  إعادة  هو  السيناريوهات  لهذه  األسا�ضي  الهدف  ويبقى 
اإلقتصادي في أقرب وقت في احترام تام ملا سيتم اتخاذه من تدابير لرفع 
حالة الطوارئ الصحية وتحقيق شروط اإلقالع اإلقتصادي من خالل 
استغالل كل الهوامش على مستوى تعبئة املوارد بما في ذلك الهوامش 
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املتاحة على مستوى الدين العمومي وينبغي في نفس الوقت في املجال هو 
اإلنفاق العمومي نحو األولويات التي تفرضها هذه املرحلة على مستوى 
دعم الطلب الداخلي وأيضا على مستوى دعم العرض واإلنتاج وتطوير 

القيمة املضافة املنتجة أو املنتجة محليا.

- خامسا: فيما يخص تقييم آثار األزمة على اقتصادنا الوطني، أود أن 
أؤكد أن أي محاولة لتقييم أو تقدير األثار الناتجة عن هذه األزمة تبقى 
مجردة عملية تقريبية فقط، إذ يعتمد تقييم اآلثار على عدة عوامل، 
ومنها مدة األزمة وحجمها وفعالية التدابير املتخذة ملواجها، وكذا قدرة 

الدول على تدبير الفترة التي تلي هذه اآلزمة.

ومما ال شك فيه أن املغرب ال يوجد بمنأ عن هذه اإلظطرابات التي 
واإلنتاج  اإلمداد  بسالسل  فاإلظطرابات  العالمي،  اإلقتصاد  يعرفها 
وإغالق الحدود أدت إلى توقف مجموعة من القطاعات وأربكت أخرى، 
حجمها  لكن  التبلور،  طور  توجد  قطاعية  تطورات  فهناك  وبالتالي 
وعمقها ومداها يتغير بوتيرة متسارعة مما يزيد من صعوبة وتعقيد وضع 
السيناريوهات للنمو ربما ستصبح أكثر وضوحا ارتباطا بتطورات األزمة 

خالل األيام املقبلة.

لكن في املقابل، فإن النشاط اإلقتصادي لبالدنا لم يعرف توقف 
تاما بل ما زالت بعض الفروع تزاول أنشطتها كالصناعات اإلستخراجية 
والصناعات الغذائية وقطاع املواصالت والخدمات املالية، حيث تمثل 
هذه القطاعات ما يناهز %41 من الناتج الداخلي الخام غير الفالحي، 

وإذا ما أضفنا إليه اإلدارات العمومية فإن هذه النسبة تصل إلى 53%، 

كما أنه من املتوقع أن تتوضح الرؤية بتطور األزمة خالل األيام واألسابيع 

املقبلة للوقوف على إمكانيات التدارك املتاحة لبعض القطاعات بعد 

انتهاء فترة الحجر الصحي، وهذا ما نعمل عليه لتوجيه الدعم الالزم لكل 

األطراف املعنية، مما سيمكن من التعافي السريع لإلقتصاد املغربي بكل 

قطاعاته.

كما نعمل في نفس الوقت على التتبع الدقيق للوضعية اإلقتصادية 
املاكرو  املؤشرات  مختلف  تطور  ذلك  في  بما  والدولية  الوطنية 

اقتصادية، وسنتخذ ما يلزم من إجراءات فور اتضاح الرؤية بخصوص 
تطورات األزمة داخليا وخارجيا مما ال يستتني بالطبع اللجوء إلى قانون 

مالي معدل.

وما من شك بأن الظروف التي سنستخلصها من هذه األزمة سيكون 

لها أثر كبير في رسم معالم النموذج التنموي لبالدنا الذي دعا جاللة 

إلى إعداده، والذي نصبو جميعا لجعله منطلقا  امللك، حفظه هللا، 

لوضع بالدنا على سكة التنمية املستدامة واملدمجة لكل فئات الشعب 

املغربي، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، بهذا نكون قد استوفينا جدول أعمالنا، شكرا 
للجميع، ضفعت الجلسة.



عدد.110–16.رمضان.1441  )08.ماي.2020( الجريدة الرسمية للبرملان6818  

محرر الجلسة الس دسة عشر بعد امل ئتي6

الت ضيخ: الخميس 6 رمضان 1441ه )30 أبريل 2020م(.

الرئ سة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

التوقيت: ساعة وخمسة وأربعون دقيقة ابتداء من الساعة االثانية 
بعد الزوال.

النصوص  مشاريع  على  والتصويت  الدراسة  األعم ل:  جدول 
الجاهزة:

23.20 يق�ضي باملصادقة على املرسوم  مشروع قانون رقم  .-
بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( 
املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن 

عنها.

26.20 يق�ضي باملصادقة على املرسوم  مشروع قانون رقم  .-
بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 )7 أبريل 2020( 

املتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية.

مشروع قانون رقم 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير  .-
أشغال أجهزة إدارة شركات املساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة 

خالل مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.

السيد الحبيب امل لكي ضئيس مجلس النواب، ضئيس الجلسة:

إذا سمحتم ننطلق على بركة هللا،

أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم،  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي6 وعلى آله وصحبه أجمعي6.

السيدين الوزيرين،

السيدات والس دة النواب،

بالدراسة  تتعلق  تشريعية  جلسة  النواب  مجلس  يخصص 
والتصويت على ثالثة مشاريع قوانين مرتبطة بحالة الطوارئ الصحية 
مع إكراهاتها، وهي كالتالي: القانون األول رقم 23.20 يق�ضي باملصادقة 
على املرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 
)23 مارس 2020( ميالدي املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ 
الصحية وإجراءات اإلعالن عنها؛ املشروع الثاني مشروع قانون رقم 
26.20 يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر 
في 13 شعبان من سنة 1441 هجري، 7 أبريل 2020 ميالدي، املتعلق 
بتجاوز سقف التمويالت الخارجية؛ واملشروع الثالث واألخير مشروع 
قانون رقم 27.20 بسن أحكام تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات 
املساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خالل مدة سريان حالة 

الطوارئ الصحية.

الكلمة للسيد وزير الداخلية لتقديم مشروع القانون رقم 23.20، 
فليتفضل مشكورا.

السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية:

السيد الرئيس املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمو6،

رقم  القانون  مشروع  املوقر  مجلسكم  أمام  أعرض  أن  يشرفني 
23.20 القا�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم 2.20.292 املتعلق 
بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، 
والذي تم إصداره عمال بأحكام الفصل 81 من الدستور والتي تق�ضي 
بعرض املرسوم بقانون املذكور على مجلسكم املوقر للمصادقة عليه، 
1441 املوافق ل23  للتذكير فقد أصدرت الحكومة بتاريخ 28 رجب 
مارس 2020 مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ 
الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، وذلك بعد أن ووافقت عليه اللجنتان 
املعنيتان باألمر في مجلس النواب ومجلس املستشارين باإلجماع بتاريخ 
23 مارس 2020 تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس 2020، 
وقد تم بناء عليه إعداد حالة الطوارئ الصحية بمجموع أرجاء التراب 
الوطني إلى غاية 20 أبريل 2020، وتم تمديد مدة سريان مفعولها بعد 
ذلك إلى غاية 20 ماي 2020 املقبل، نظرا ملا اقتضته الظرفية لضمان 
نجاعة التدابير املتخذة لحماية حياة األشخاص وسالمتهم والحد من 

انتشار جائحة كوفيد 19.

للتدابير  الجميع  احترام  ضرورة  على  التأكيد  أعيد  وباملناسبة 
واإلجراءات املعتمدة في إطار الطوارئ الصحية قصد ضمان سالمة 
املواطنات واملواطنين وتجنيب بالدنا األسوأ جراء هذه الجائحة، وفقنا 
هللا جميعا ملا فيه خير وطننا، تحت القيادة الرشيدة، لصاحب الجاللة، 

امللك محمد السادس، نصره وأيده، إنه سميع الدعاء.

السيد الرئيس:

شكرا السيد الوزير، وكذلك بإسمكم أشكر مقرر لجنة الداخلية 
عبد  النائب  السيد  املدينة  وسياسة  والسكنى  الترابية  والجماعات 
للسيد وزير اإلقتصاد واملالية وإصالح  الكلمة اآلن  الصمد عرشان، 
على  باملصادقة  يق�ضي   26.20 رقم  قانون  مشروع  لتقديم  اإلدارة 
املرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 شعبان 1441 هجري، 7 
أبريل 2020 ميالدي، املتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية، لكم 

الكلمة السيد الوزير.

وإصالح  وامل لية  االقتص د  وزير  بنشعبو6،  محمد  السيد 
اإلداضة:

السيد الرئيس املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمو6،
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كما في علم حضراتكم أصدرت الحكومة بتاريخ 7 أبريل 2020 بعد 
موافقة لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية بمجلس النواب، ولجنة املالية 
والتخطيط والتنمية اإلقتصادية بمجلس املستشارين، مرسوم بقانون 
املتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية الذي تم نشره بالجريدة 
الرسمية بتاريخ 8 أبريل 2020، وقد تم ذلك استنادا إلى املادة الخامسة 
من املرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 املتعلق 

بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.

ويهدف مشروع القانون املعروض على أنظاركم اليوم، استكمال 
املسطرة املنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور، والتي تق�ضي 
بعرض املرسوم بالقانون السالف ذكره على البرملان للمصادقة عليه 
إطار  في  تعلمون يدخل هذا اإلجراء  أقرب دورة عادية، وكما  خالل 
التداعيات  من  للحد  اتخاذها  توجب  التي  اإلستعجالية  اإلجراءات 
السلبية لجائحة فيروس كورونا على جل القطاعات الحيوية لإلقتصاد 
العملة  الوطني، حيث من املتوقع أن تعرف وضعية املوجودات من 
الصعبة تراجعا ملموسا، وذلك جراء تأثر مجموعة من القطاعات املدرة 
للعملة الصعبة وعلى وجه الخصوص قطاع السياحة واإلستثمارات 
األجنبية املباشرة والقطاعات املصدرة وال سيما صادرات املهن الجديدة 
أو العاملية للمغرب باإلضافة إلى تحويالت املغاربة القاطنين بالخارج. 
ومن شأن هذا اإلجراء أن يسمح بتعزيز املوجودات من العملة الصعبة 
لتمكين بالدنا من تغطية إلتزاماتها اتجاه الخارج، والحفاظ على قدرة 
اقتصادنا على توفير الحاجيات الضرورية من املستلزمات والتجهيزات 
الطبية واألدوية، وكل ما يلزم من األسواق الوطنية من مواد أساسية 

وغذائية وطاقية املستوردة من الخارج.

وهنا البد من اإلشارة إلى أنه بالرغم من الظرفية الحالية فإن بالدنا 
ال تزال تحافظ على ثقة املؤسسات املالية الدولية مما يتيح لها الحصول 
على التمويل الخارجي بشروط مناسبة، وفي ظل هذه الصعوبات نشتغل 
على عدة سيناريوهات وفرضيات، وفي انتظار أن تتضح الرؤية أكثر قمنا 
بداية في إطار السياسة اإلستباقية لبالدنا ملواجهة هذه الجائحة بسحب 
التمويالت التي تتميز بإجراءات سحب سريعة من أجل توفير مبالغ مهمة 

من العملة الصعبة أهمها:

- أوال: استخدام خط الوقاية والسيولة الذي مكننا من سحب مبلغ 
3 مليار دوالر لدى صندوق النقد الدولي، وقد تم وضع هذا املبلغ من 
الخط رهن إشارة بنك املغرب حتى يتم توظيفه بشكل رئي�ضي لتمويل 
ميزان اآلداءات حيث أنه لن يؤثر على دين الخزينة ال�ضيء الذي يعتبر 

سابقة في معامالتنا املالية مع هذا الصندوق.

- ثانيا: تعبئة مبلغ 270 مليون دوالر في إطار الخط الوقائي ضد 
املخاطر الكارثية الذي سبق التفاوض عليه مع البنك الدولي.

كما بدأنا منذ مدة التحضير إلصدار سندات دولية في السوق املالي 
الدولي حيث سيتم ذلك في أقرب فرصة ممكنة، ويعتبر تأكيد تصنيف 

املغرب في مستوى االستثمار investissement grade في ظرفية عرفت 
خاللها عدة دول تخفيض مستوى تصنيفها مؤشرا جد إيجابي سيعزز 
ثقة املستثمرين األجانب في بالدنا، وإضافة إلى املوارد التي سيتم تعبئتها 
نعتزم  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  وفيما يخص  الخزينة  لصالح 
اإلتصال بمختلف الجهات املانحة الشركة للمغرب لدراسة إمكانية 
تزويد هذه الفئة من القطاع العمومي بخطوط اإلئتمان يتم عقدها 
مع البنوك املغربية، كما سنعمل على استفادة بالدنا من أي إجراء 
سيتم اتخاذه بمبادرة من الجهات الدائمة من حيث الدين الخارجي 
فيما يتعلق بالبلدان املتوسطة الدخل، وأريد أن أطمئن هنا إلى أن إلغاء 
سقف اإلقتراض الخارجي ال يفيد أنه سيتم اإلفراط في تعبئة القروض 

الخارجية وذلك لعدة أسباب.

ومن جهة أخرى، وجبت اإلشارة إلى أن الوزارة ستبقى كما كانت 
دائما يقضة فيما يخص تدبير املخاطر املرتبطة بالدين ولن يؤثر الرفع 
من سقف القروض الخارجية بشكل كبير على محفظة دين الخزينة 

والتي ال تتعدى حصتها املالية %20 من مجموع هذه املحفظة.

التي  اإلستباقية  باملقاربة  اعتزازي  عن  أعبر  أن  أريد  األخير،  وفي 
اتخذتها بالدنا، بقيادة جاللة امللك، حفظه هللا، من خالل مجموعة من 
اإلجراءات والتدابير اإلحترازية للوقاية والحد من انتشار هذا الفيروس 
وكذا معالجة تداعياته اإلقتصادية واإلجتماعية، كما أنوه إلتزام عموم 
املرحلة  هاد  لتجاوز  الصحي  الحجر  بإجراءات  واملواطنات  املواطنين 

الصعبة، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:

شكرا السيد الوزير، إذا سمحتم السيد الوزير، تقديم القانون 
املوالي نيابة عن السيد وزير التجارة والصناعة، وقبل إعطاء الكلمة 
والتنمية  املالية  لجنة  مقررة  السيدة  أشكر  بإسمكم  الوزير  للسيد 

اإلقتصادية السيدة حنان رحاب، لكم الكلمة السيد الوزير.

وإصالح  وامل لية  االقتص د  وزير  بنشعبو6،  محمد  السيد 
اإلداضة ني بة عن السيد موال8 حفيظ العلمي، وزير الصن عة 

والتج ضة واالقتص د األخرر والرقمي:

السيد الرئيس املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمو6،

يسعدني أن أقدم اليوم أمام مجلسكم املوقر مشروع القانون رقم 
27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات 
املساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خالل مدة سريان حالة 

الطوارئ الصحية، ويهدف مشروع هذا القانون:

إلى استكمال اإلجراءات املتخذة من طرف الدولة لفائدة  - أوال: 
املقاوالت من أجل الحفاظ على إستمرارية القطاعات الحيوية.
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- ثانيا: التنصيص على مقتضيات تستثني القواعد املنصوص عليها 
في قانون شركات املساهمة خالل مدة حالة الطوارئ ويتضمن مشروع 

هذا القانون املقتضيات التالية:

-1 السماح لشركات املساهمة أن تعقد خالل مدة سريان حالة 
بالصوت  اإلتصال  وسائل  عبر  اإلدارية  مجالسها  الصحية  الطوارئ 
السنوية  الحسابات  أو أي وسائل مماثلة، من أجل حصر  والصورة 

واملصادقة على تقرير التسيير؛

-2 تمكين اإلدارة العامة للشركة من إعداد حسابات مؤقتة تكون 
لها حجية قانونية ملزمة للغير خالل فترة حالة الطوارئ الصحية، إذا 
لم تتوفر إمكانية الولوج إلى الوسائل التقنية املذكورة أعاله، شريطة 
تقديم تلك الحسابات املؤقتة للمجلس اإلداري في أجل أقصاه 15 يوما 

بعد اإلعالن عن رفع الطوارئ الصحية؛

-3 الترخيص لشركات املساهمة ذات مجلس الرقابة وذات مجلس 
اإلدارة الجماعية، باستعمال الحسابات السنوية لسنة 2019 خالل 
إحالة  الغير، شريطة  مع  العالقات  في  الصحية  الطوارئ  حالة  فترة 
الحسابات املذكورة والوثائق على مجلس الرقابة في أجل ال يتعدى 15 

يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ رفع حالة الطوارئ؛

-4 السماح للمجالس اإلدارية أو مجالس اإلدارة الجماعية للشركات 
الطوارئ  فترة  خالل  الترخيص  يمنح  لإلكتتاب  الجمهور  تدعو  التي 
الصحية من أجل إصدار سندات القروض دون اللجوء إلى الجمعية 

العامة العادية للمساهمين.

السيد الرئيس،

السيدات والس دة النواب املحترمو6،

تلكم باختصار الخطوط العريضة ملشروع القانون 27.20، وأغتنم 
املالية  لجنة  وإدارة  ألعضاء  الشكر  بخالص  ألتقدم  الفرصة  هذه 
والتنمية اإلقتصادية بمجلسكم املوقر على تجاوبهم مع مشروع هذا 
القانون، راجيا أن ينال رضاكم كما كان عليه األمر داخل هذه اللجنة، 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:

املالية  لجنة  ملقرر  شكرا  باسمكم  وكذلك  الوزير،  السيد  شكرا 
والتنمية اإلقتصادية السيد النائب أحمد التومي، نمر اآلن للمناقشة 
العامة الخاصة باملشاريع القوانين الثالثة بإعطاء الكلمة للسيد النائب 

إدريس األزمي اإلدري�ضي بإسم فريق العدالة والتنمية.

الن ئب السيد إدضيس األزمي اإلدضي�سي:

بسم هللا الرحمن الرحيم، والحمد هلل والصالة والسالم على 
ضسول هللا.

السيد الرئيس،

الس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب،

في هذه  والتنمية  العدالة  بإسم فريق  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
جدا  ومهمة  مهمة  قوانين  ثالث  ملناقشة  املخصصة  العامة  الجلسة 
في هذه الظرفية االستثنائية، وهي مناسبة لتجديد اإلشادة واإلعتزاز 
امللك،  لجاللة  الحكيمة،  والقيادة  والناجحة  االستباقية  بالسياسة 
آثار هذه الجائحة، وباإلجماع الوطني  حفظه هللا، في تدبير ومعالجة 
وتجند وفعالية الجميع وراء جاللته، نصره هللا، حكومة وبرملانا وأحزابا 
مسلحة  وقوات  وطني  وأمن  الترابية  وسلطات  ونقابات،  سياسية 
ودرك امللكي ووقاية مدنية وقوات مساعدة، وباألطر الصحية املدنية 
والعسكرية ورجال ونساء التعليم وبانخراط كل املواطنين واملواطنات 
واملجتمع املدني واإلعالم في هذه التعبئة، التنويه كذلك باعتماد بالدنا 
في وقت مبكر لحالة الطوارئ الصحية، كإجراء وقائي أثبت فعاليته 
للوقاية والحد من تف�ضي وباء كورونا، وحماية الحق وضمان سالمة 
الصحية،  الطوارئ  لحالة  والقانوني  الدستوري  وبالتأطير  السكان، 
بحيث أن كل هذا يتم في إطار الدستور واحترام القانون، وتحت رقابة 

القضاء وهذا أسا�ضي باعتبارنا نعتز بكوننا دولة املؤسسات.

السيد الوزير،

السيد وزير الداخلية،

واحد النقطة كاين واحد الفئة مستثناة من التنقل الليلي تيتصلو 
بنا ديال محلفين املياه والغابات خصكم غير تدرسو هاد النقطة باعتبار 
الحماية ديال امللك العمومي، وهي كذلك مناسبة باعتباركم مسؤوال 
عن الجماعات الترابية كذلك، لإلشادة بانخراط هذه الجماعات في 
املجهود التضامني، البارح قلتي واحد الكلمة مهمة جدا أننا نحن وجه 
واحد، السلطات املعينة والسلطات املنتخبة دائما وفي مواجهة هذه 
الحال  وبطبيعة  مساهمة  كذلك  الجماعات  اليوم  ولذلك  الجائحة، 
سيكون أثر سلبي على ميزانيتها، وهاد الوقت خصنا نفكرو راحنا انخرطنا 
يعني كجماعات ترابية انخرطت فيما يتعلق في التدبير األمثل للنفقات، 
ولكن حتى ديك النفقات اإلجبارية هناك بعض الجماعات التي لن تجد 

من حيث تصرفها هذه األولى؛

ثانيا فيما بعد الجائحة خصنا نراعيو الدور ديال الجماعات الترابية 
الشغل  فرص  توفير  ديال  الجانب  وفي  اإلقتصاد  ديال  التنشيط  في 
تقليص  ديال  البرنامج  وكذلك  التأهيل  ديال  البرامج  سواء  باعتبار 
الفوارق اإلجتماعية واملجالية، لذلك فلجنة اليقظة خاصها تاخذ بعين 
اإلعتبار هاد النقطة؛ بغينا كذلك نوهو بالدور اللي قامت به الوزارة 
ورجال السلطة فيما يتعلق بالتبليغ ديال الدعم املؤقت، هذا نجاح ال 
في النظام املعلوماتي وال في التوصيل حتى للعالم القروي، الناس توصلو 
وهذا نعتزو به ويحسب لبلدنا، بطبيعة الحال، من بعد غادي تطرح 
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هاد املسألة ديال هاد حالة الطوارئ، خصنا نعالجوها في هاد القوانين 
التنظيمية، ألنه لم تكن مطروحة اليوم نتصرف بالقوانين، باملذكرات، 
باملناشر فمن بعد القوانين التنظيمية ستحتاج إلى األخذ بعين اإلعتبار.

النقطة فيما يتعلق بالقانونين اللي هما ال ديال الرفع ديال السقف 
ديال التمويل وال ديال املعالجة، هادي معالجة مندمجة كاين الجانب 
الصحي والجانب ديال الحجر الصحي، ولكن هاد القضية أوال، السيد 
توفير  الخارجية من أجل  التمويالت  إلى  اللجوء  ندعم  احنا  الوزير، 
العملة الصعبة، وباش ما نغلطوش الناس لتوفير العملة الصعبة ليس 
من أجل املاء والغذاء وال هذا، كذلك من أجل اإلقتصاد الوطني خصنا 
واردات من أجل باش يدور العجلة ديال اإلقتصاد الوطني لذلك العملة 
الصعبة هاد اإلجراء اللي خذيتيو مهم ومهم جدا وكذلك اإلجراء اللي 
خديتيو من أجل التدبير األمثل ديال النفقات العمومية، ألنه غادي 
باش  الجائحة  ما دوز هاد  بعد  العمومية من  النفقات  نحتاجو هاد 
تدور العجلة اإلقتصادية، واحنا كيفما اشتغلنا دائما مع وزارة املالية 
في البرملان، ينبغي أن نكون شريكا، البرملان هو الشريك ديال الحكومة 
فيما يتعلق باالقتراحات وليس فقط في املراقبة، االقتراحات خصنا 
املجموعة  واحد  خصنا  منها  نخرجو  باش  األزمة  ديال  القضية  هاد 
ومنها  عنها،  نتحدث  وأن  فيها  نساهم  أن  ينبغي  التي  اإلجراءات  ديال 
بطبيعة الحال اإلجراءات اللي متعلقة باالستفادة من هاد الوضعية 
ديال القطاع الغير املهيكل، كيفاش ندمجوه، كيفاش ندمجو الناس 
في CNSS، كيفاش ندمجو الناس في التغطية الصحية، وكذلك كاين 
واحد اإلشكال اللي غادي يتطرح هو ديال املقاوالت اإلستراتيجية ديال 
البالد اللي هي خصنا نشوفو كذلك الصيغة، ما خصناش ننساوها 
ألنه حتى هي ستتأخر سواء كانت مؤسسات عمومية وحتى اللي هي في 
القطاع الخاص، لذلك فاحنا مع هذا القانون ديال التمويل وكذلك مع 
القانون املتعلق بالحجم ديال اإلشكالية ديال الشركات ديال املساهمة، 
وتطرحات في اللجنة وتطرحات في املذكرة اللي مشات لكم أن هاد اإلجراء 
خصو يتعمم، ما يبقاش فقط حصير على الشركات ديال املساهمة ألن 
كاينة آجال قانونية عند الشركات األخرى، بطبيعة الحال هادي فرصة 
واحنا تنتحدثو على الشركات الوطنية باش نفتخرو بالصناعة الوطنية 
وبالقدرة ديال املغرب في ظرف وجيز على تحويل مجموعة من اآلليات 
ينتجو األجهزة ديال  الكمامات وال  ينتجو سواء  اإلنتاجية ديالو باش 
التنفس وهادي فرصة كذلك باش نزيدو نكرسو الثقة في الشباب، في 
اإلبتكار، في نقل املقاولة الوطنية، وهذا أسا�ضي باعتبار أنه ما نبقاوش 
نركزو على الجانب ديال املنع املبادرة الحرة ما خصهاش املنع املبادرة 
الحرة خصها توفير ديال التقنيات والتوفير ديال املعايير التقنية التي 

ينبغي اإلهتمام بها؛

يتعلق  فيما  للحكومة  الشكر  لتقديم  يعني  مناسبة  كذلك  هذه 
بأن هادي كانت فرصة من أجل التسريع ديال الوتيرة ديال الرقمنة 

واإلعتماد ديال الرقمنة وهاد الدينامية خصها تستمر؛

لن يفوتنا سنعود لهاد القضية ديال األبناك السيد الوزير، غادي 
قامت  الحكومة  أخرى  مرة  اليوم  ألنه  تفك،  حتى  ليها  نرجعو  نبقاو 
باللي عليها، لجنة اليقظة تقترح، بنك املغرب هبط سعر الفائدة، وفر 
السيولة، تيكلم على ثالثة ديال األضعاف ديال إعادة التموين، فبالتالي 
اليوم تنقولها كاملين باإلجماع،  التاريخ،  ينبغي أال نخلف املوعد مع 
اليوم ليس يوم ربح، اليوم هو اليوم ديال التضامن، وبالتالي عيينا من 
دوك الفيديوهات اللي تيجيونا وعيينا من اإلتصاالت، األبناك خاصها 
تنخرط في هاد املجهود التضامني، نعتز باألبناك ديالنا وتنعتزو بالنظام 
البنكي ديالنا بقوة، ولكن في نفس الوقت ينبغي أن ينخرط وما يخلفش 
وأجلت  الضرائب  أجلت  الدولة  يتعلق  فيما  ال  التاريخ،  مع  املوعد 
التحمالت اإلجتماعية بدون فوائد، واش الدولة دارت الفوائد؟ على 
غرار ذلك كيخص، الدولة كذلك في الضمان اوكسجين %95 البنك يا 
هللا تتحمل %5 من املخاطر، إذن خص األبناك طلق الفلوس للناس، 
%95 راه الدولة هي اللي، ولكن ما نبقاوش غير حدود املقاوالت الكبرى، 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة ونقولوها التجار والصناع التقليديين، 
خص املقاول الذاتي ما نوقفوش عندو، كاين واحد الفئة اللي خص 

حتى هي قروض بدون فائدة في واحد الحدود معينة.

تكلمنا كذلك على هاد ضمان اوكسجين، وبالتالي خص يكون واحد 
اإلهتمام بالفئات الهشة ألنه مرة أخرى هاد املقاربة اللي درناها وتنعتزوا 
بها بالقيادة ديال جاللة امللك، نصره هللا، وهاد التعبئة الوطنية وهاد 
اإلجماع الوطني ينبغي أن يستمر وأن يساهم فيه الجميع، يساهم فيه 

الجميع باملنطق ديال التضامن ما�ضي املنطق ديال الربح.

نقطة أخيرة بغيت نوقف عليها بإسم الفريق هو تنعيشوا واحد 
األجواء مهمة ديال اإلجماع الوطني، خرجات واحد املسودة ديال واحد 
القانون، لألسف حدثات واحد البلبلة، هاد املسودة راه ما�ضي وقتها، 
ما�ضي وقتها أوال باش الرأي العام الوطني يعرف بأن احنا لم نتوصل 
بأي �ضيء على مستوى البرملان، ثانيا حتى الحكومة تتقول هاديك ليست 
والتنمية من حيث  احنا كعدالة  �ضي حاجة،  نهائية وال حتى  صيغة 
املبدأ تنأكدوا بأننا كما كنا دائما حريصين، سنبقى حريصين على أنه 
القوانين ينبغي أن تستجيب للمقتضيات الدستورية، وال سيما فيما 
دائما  وسننتصر  حريصين  سنكون  ثانيا  والحقوق،  بالحريات  يتعلق 
وهادي مكتسبات، وتنحي النقاش العمومي أنه تيبن بأنه املغاربة عندهم 
مكتسبات في الجانب الحقوقي وبغاوا يحافظوا عليها، سننتصر دائما 
لالحترام وملمارسة الحقوق والحريات بطبيعة الحال بروح املسؤولية 
املواطنة وامللتزمة وفي نطاق التالزم بين حقوق وواجبات املواطنة. وهذا 
حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها مضمونة بمقت�ضى الدستور 
والقانون هو وحده الذي..، ولذلك هاد القانون هذا فهاد الوقت ما 
عرفناه عالش ما هي أهميتة؟ ال اآلن وال املستقبل، إيال استثنينا منو 
الجانب ديال الحفاظ على األمن وهذا مهم راه كاين واحد املجموعة 
ديال اإلجراءات غير أثارت البلبلة، لذلك احنا تنقولوا بأنه هاد القانون 

ما عندو وقت ما�ضي وقتو.
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وفي الختام، وتنستلهم من الكلمة اللي كان قال السيد وزير الداخلية 
بأننا في سفينة واحد، ونحن صحيح في سفينة واحدة، ولكن كذلك 
مطمئنون بالفضل ديال الثقة ديالنا في هللا سبحان وتعالى، والعون 
ديالو والتوفيق السيد الوزير سننجو، إن شاء هللا الرحمن الرحيم، 
سننجو بالفضل ديال هللا سبحان وتعالى، والتوفيق ديالو، ثم بالقيادة 
الحكيمة وبالوجهة الواضحة اللي محددها جاللة امللك، حفظه هللا، 
وبالتعاون وبالتجذيف املتزاين نحو هذه الوجهة لكل مكونات الوطن 
ولكل القوى الحية واملؤسسات والسلطات، وتعاونوا على البر والتقوى 

وال تعاونوا على اإلثم والعدوان، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

السيد الرئيس:

البيطار  عادل  النائب  للسيد  اآلن  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
املتدخل األول بإسم فريق األصالة واملعاصرة.

الن ئب السيد ع دل البيط ض:

أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم،  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي6 وعلى آله وصحبه أجمعي6.

السيد الرئيس،

السيدا6 الوزيرا6،

السيدات والس دة النواب املحترمي6،

بإسم فريق األصالة واملعاصرة، أود اإلشادة بالجهود املبذولة حاليا 
في بالدنا ملواجهة الفيروس التاجي املستجد بفضل الرؤية اإلستباقية 
والوطنية  املثاليين  والتضامن  والوعي  هللا،  حفظه  امللك،  لجاللة 
الصادقة التي أبان عليها الشعب املغربي بجميع مكوناته، من خالل 
تحمل املسؤولية وتقديم التضحيات الجسام من طرف بناته وأبنائه 
البررة، وفي مقدمتهم أطر ومستخدمي الصحة من أطباء وممرضين، 
امللكية  املسلحة  القوات  وأفراد  وعسكريون،  كانوا  مدنيون  وتقنيين 
املساعدة  والقوات  املدنية  والوقاية  الوطني  واألمن  امللكي  والدرك 
ورجال السلطة وأعوان السلطة، ونساء ورجال التعليم، ونساء ورجال 
هاد  ضد  الحد  في  األمامية  الصفوف  في  يتموقعون  الذين  النظافة 

الفيروس التاجي.

إنها وطنية تستلزم التآزر بين جميع مكونات املجتمع املغربي وجميع 
مؤسسات البالد في وحدة وطنية تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، 
وفي هذا السياق الوطني عبر فريق األصالة واملعاصرة بمناسبة مشروع 
القانون عن إنخراطه في تمكين مؤسسات الدولة من الوسائل  هذا 
الالزمة للقيام بأدوارها في هاته األزمة والتعاون من أجل إخراج البالد 

منها.

لقد صوتنا باإليجاب وسنصوت عليه كذلك في هذه الجلسة على 
43 من مشروع قانون  املادة  بالرغم من رفض  هذا املشروع قانون 

املالية لسنة 2020 التي يؤذن بمقتضاها للحكومة في إصدار إقتراضات 
بمناسبة رأس السنة املالية 2020 لإلقتراض من الخارج في حدود مبلغ 
31 مليار درهم، حيث عبر فريق األصالة واملعاصرة دائما عن رفضه 
استفحال حجم ديون الدولة واللجوء إلى اإلستدانة املفرطة التي ترهن 
مستقبل األجيال القادمة بمصالح املؤسسات املالية والدولية وخططها 
التي تفرض نماذج ال تتالءم دائما مع واقع كل دولة، والتي تتلخص في 
تدابير وسياسات من قبيل الخوصصة والتقشف االقتصادي وفقدان 
كلها  وهي  الصرف،  سعر  وتحرير  اإلئتمان  وتحرير  النقذية  السياسة 
إجراءات مؤملة تفرز نموذجا في ظاهره ليبرالي تحدث في عمق واقعه 
مرتكز على الريع والفساد واالنتهازية، مما تكون له نتائج كارثية على 

املستوى اإلجتماعي.

إن دفوعات الحكومة باللجوء إلى الدين الخارجي وتجاوز سقف 
التمويالت الخارجية وربطه بسد الحاجة للعملة الصعبة بسبب تأثير 
املباشرة  األجنبية  اإلستثمارات  تراجع  وحتمية  السياحة،  قطاعات 
ومداخيل الصادرات وتحويالت املغاربة القاطنين بالخارج بالصعوبات 
التي أفرزتها األزمة الصحية فقط، ليس حقيقة مطلقة، ألن جائحة 
الفيروس أقل من متغير خارجي أظهر بجدارة مأساوية مع األسف ما أخفته 
السياسات الغير الناجحة لهيئات الحكومة والحكومات السابقة، والتي 
عمقت تباعياتنا اإلقتصادية وكرست الفوارق اإلجتماعية واملجالية، 

وأفرزت منظومة صحية ضعيفة وبنية تربوية وتعليمية متأزمة.

إن ترخيص البرملان للحكومة بتجاوب سقف اإلقتراضات الخارجية 
في هذه الظرفية، وانخراط فريق األصالة واملعاصرة بإيجابية في هذه 
اللحظة التاريخية ال يعني أن يفرط في دوره وحقه في ممارسة سلطة 
الرقابة ولعب أدواره الدستورية في معارضة وطنية وبناءة، وبه وجب 
وجعله  العمومي  الدين  في  التحكم  على  العمل  إلى  الحكومة  توجيه 
تحت السيطرة وإعطاء األولوية في اقتراضات الحكومة إلى إلى تعبئة 
القروض والسلفات الثنائية بكونها أقل كلفة ثم قروض املؤسسات 
الدولية املتعددة األطراف، وكذلك إعطاء األسبقية في توجيه اإلقتراض 
لتمويل مشاريع قطاعية تخص البنيات التحتية للصحة والتعليم على 
الخصوص وكذلك توجيه االقتراض ملكافحة اآلثار االقتصادية لألزمة 
الصحية عبر برامج حكومية عوض لجنة موضوعاتية اللي هي لجنة 
به، ولكن نقول  الذي تقوم  بالعمل  التي ال بد من اإلشادة  اليقضة 
يجب في هذه الظروف كذلك تفعيل املقتضيات الدستورية املرتبطة 
بالديمقراطية وتفعيل مبدأ املحاسبة، ثم كذلك دعم القدرة الشرائية 

للمواطنين لتفادي تعميق الفوارق اإلجتماعية واملجالية.

يطرحه  الذي  املشكل  عن  الحديث  يفوتنا  ال  الصدد،  هذا  وفي 
األبناك، وبهذا الخصوص البد أن نطلب من الحكومة أن تكون واضحة 
ألن السيد رئيس الحكومة وكذلك لجنة اليقضة عندما تحدث عن هذا 
الحكومة  كامال،  واملواطنين  املغربي  املجتمع  بال  يؤرق  الذي  املشكل 
تحدثت عن اإلعفاء من الرسوم والغرامات دون الفوائد، وهذا يجب 
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توضيحه يجب أن نكون واضحين مع املواطنين، فإما أن لجنة اليقظة 
لألبناك،  الفوائد  من  باإلعفاء  التعليمات  أعطت  الحكومة  وكذلك 
وبالتالي يجب تنزيل وتفعيل هاذ املقت�ضى بكل شفافية ووضوح، فقد 
تفاعل فريق األصالة واملعاصرة مع هاد اإلشكالية وتقدم بمقترح قانون 
سوف يعرض عليكم قريبا الذي بمقتضاه نطلب كذلك على غرار ما هو 
معمول به في اإلمهال القضائي بالنسبة لتدابير حماية املستهلك، اإلمهال 
بسبب حالة الطوارئ الصحية، وبالتالي إعفاء املواطنين من الفوائد 

املترتبة عن الديون بسبب التأجيل خالل مدة سريان حالة الطوارئ.

الوطني  الحس  وبنفس   27.20 رقم  القانون  مشروع  وبخصوص 
التضامني الذي تستلزمه هذه الظرفية اإلستثنائية التي تمر بها بالدنا 
جراء األزمة الصحية املرتبطة بالفيروس التاجي، نثمن في فريق األصالة 
واملعاصرة هاته املبادرة التشريعية بسن مقتضيات إستثنائية مؤقتة 

خالل مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.

وبقدر ما نسجل ارتياحنا لهاته املبادرة التشريعية، فإننا نتساءل 
ونتأسف عن عدم شمول هاته املقتضيات اإلستثنائية ألشكال القانون 
بالنظر  املسؤولية  املحدودة  الشركات  والسيما  للشركات،  األخرى 
الوطني ولكونها تخضع بدورها  النسيج اإلقتصادي  في  املهم  لعددها 

لنفس اإللتزامات التي تخضع لها شركات املساهمة..

السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب، املتدخل الثاني بإسم فريق األصالة واملعاصرة 
السيد النائب نور الدين الهرو�ضي.

الن ئب السيد نوض الدين الهرو�سي:

موالن   على  والسالم  والصالة  الرحيم،  الرحمن  هللا  بسم 
ضسول هللا وآله وصحبه،

السيد الرئيس،

السيدين الوزيرين،

السيدات والس دة النواب املحترمي6،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق األصالة واملعاصرة ملناقشة 
مشروع القانون 23.20 يق�ضي باملصادقة على املرسوم بالقانون املتعلق 

بسن أحكام خاصة لحالة الطوارئ الصحية.

السيد الرئيس،

بداية، نود أن نجدد اعتزازنا وافتخارنا، بقيادة جاللة امللك، حفظه 
هللا، في مواجهة جائحة كورونا كوفيد 19 بتزايد االستفادات العاملية 
جاللة  بمقترح  أيضا  وننوه  األبعاد،  املتعددة  املغربية  االستراتيجية 
امللك، محمد السادس، نصره هللا، بإقامة األفارقة من أجل صيانة 
استراتيجية إفريقية وحالة طارئة على مواجهة انتشار جائحة كوفيد 19 

بالقارة اإلفريقية والتي تهدد بشكل جدري حياة ما يزيد عن مليار نسمة 
إفريقية، ننوه كذلك بالقوات املسلحة والدرك امللكي ونساء ورجال 
السلطات  وكافة  املدنية  والوقاية  املساعدة  والقوات  الوطني  األمن 
العمومية على ما تقوم به من مجهودات من أجل مواجهة تف�ضي فيروس 
كوفيد 19، التنويه موصول باألداء الرائع واالستثنائي لكافة األطقم 
الصحية وإلى نساء ورجال التربية والتكوين والتعليم واملشاركة واإلعالن 
على روح الوطنية العالية والتعبئة الجماعية للتصدي لجائحة فيروس 
كورونا املستجد، وال ينبغي أن نن�ضى الثناء الكبير لعمال وعامالت قطاع 
النظافة، وأتأسف مرة أخرى السيد الوزير على ضعف االختالالت التي 
رافقت وواكبت حالة الطوارئ الصحية من قبيل التقاط الصور عبر 
الهواتف النقالة ونشرها عبر نطاق واسع وكذا امتهان نشر أخبار كاذبة 
وزائفة، تسوء إلى املجهودات التي تقوم بها بلدنا في مواجهة جائحة 

كورونا.

نشدد السيد الوزير، على ضرورة إعمال القانون وليس ضد القانون 
ورفع كل املخالفات واالنزالقات التي تحدث بين فئة وأخرى سواء عن 
قصد أو غير قصد وفي ذات الوقت ضروري من االستجابات الواسعة 
للمواطنات واملواطنين لقواعد حجر الطوارئ الصحي والتي جنبت بالدنا 
بسرعة، نؤكد من جديد على ضرورة الحرص على أن يستمر الجميع 

بالتعبئات الشاملة والتضامن والتآزر مع فئات معوزة وهشة.

السيد الرئيس، فرض حالة الطوارئ الصحية بقدر ما هو أسا�ضي 
وضروري للحد من تف�ضي فيروس كورونا، بقدر ما كانت له تداعيات 
موقعه  من  كل  املجتمع  تعبأ  واالجتماعية،  االقتصادية  الحياة  على 
آثارها من خالل اتخاذ عدة إجراءات مالية  من أجل التخفيف من 
هذه  من  وبالرغم  متضررة،  فئات  همت  واجتماعية  واقتصادية 
املجهودات االستثنائية يتعين بعين االعتبار ضرورة الحرص على أسعار 
البترول في السوق الدولية على سعره في محطات التزويد الوطنية، 
وبالتالي تحسين القدرة الشرائية، .. بقرارات اللجنة االقتصادية، تعميم 
االستفادة بإعادة الصندوق لتشمل بعض الفئات التي لم تتمكن من 
االستفادة، وال سيما في القرى والجبال واملداشر بمعنى املغرب العميق 
رغم توفرهم على العناصر وشروط االستفادة؛ االهتمام بفئة التجار 
بمعالجة  الحكومية  القطاعات  بين  التنسيق  التقليديين؛  والصناع 
بفئة  االهتمام  االستقبال؛  أرا�ضي  في  العالقين  املغاربة  إشكاليات 
املستخدمين الذين يستفيون من دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة 
ضرورة  االجتماعي؛  الوطني  الصندوق  لدى  بهم  املصرح  غير  كورونا 
تفعيل مقتضيات مدونة الشغل وال سيما تلك املرتبطة ومراقبة الوحدة 
الصناعية وإجبارها على توفير شروط السالمة الصحية للمستخدمي 

والعاملين بها.

السيد الرئيس، إننا في فريق األصالة واملعاصرة نعتبر أن أهم دروس 
بناء دولة اجتماعية قوية  لدليل على  أنه   19 جائحة كورونا كوفيد 

وعالية، وجعل املواطنين..، والسالم عليكم ورحمة هللا.
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السيد الرئيس:

التجمع  بإسم  بلعسال  شاوي  النائب  للسيد  الكلمة  اآلن  شكرا، 
الدستوري.

الن ئب السيد ش و8 بلعس ل:

أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم،  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي6.

السيد الرئيس املحترم،

السيدا6 الوزيرا6 املحترم 6،

السيدات والس دة النواب املحترمي6،

رمضان مبارك، أعاننا هللا على حسن صيامه وقيامه وأعاننا على 
االستفادة املثلى من فترة الحجر الصحي لصالحنا ولصالح مستقبل 
بالدنا، وكما سبقت اإلشارة فإن جلستنا هاته املخصصة للمناقشة 
تتعلق بكل من مشروع قانون  واملصادقة على ثالث مشاريع قوانين 
23.20 يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 
23 مارس 2020 املتعلق بسن أحكام خاصة في حالة الطوارئ الصحية 
وإجراءات اإلعالن عنها، مشروع قانون رقم 26.20 يق�ضي باملصادقة 
على املرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 7 أبريل املتعلق بتجاوز 
سقف التمويالت الخارجية، مشروع قانون رقم 27.20 بسن أحكام 
وكيفيات  املساهمة  إدارة شركات  أجهزة  أشغال  بسير  تتعلق  خاصة 

انعقاد جمعياتها العامة خالل مدة سريان حالة الطوارئ.

وحدة  تجمعها  الثالث  النصوص  هذه  على  باملالحظة  والجدير 
املوضوع ومتكاملة األهداف، تندرج ضمن صيغ إعالن حالة الطوارئ 
الصحية الذي صادف الفترة بين الدورتين، ووفقا ألحكام الدستور 
فإن الحكومة سنت بمقت�ضى مرسوم بقانون أحكام خاصة في حالة 
الطوارئ الصحية وتطبيقا لنص الفصل 81 من الدستور، فإن املرسوم 
بقانون يجب عرضه على البرملان للمصادقة عليه خالل الدورة الجارية، 
فامتثلت الحكومة لذلك بإحالة املشروع رقم 23.20 موضوع جلستنا 
بقانون  اتخاذ مرسوم  إلى  الحكومة  السياق عمدت  هاته، وفي نفس 
يق�ضي بوضع سقف التحويالت الخارجية ضمانا للعملة الصعبة التي 
تأثرت مصادرها بالتدابير املتخذة في إطار طرح حالة الطوارئ الصحية، 
إضفاء  إلى  والهادف  الوطنية  املقاوالت  يهم  الذي  الثالث  النص  أما 
الشرعية القانونية على انعقاد مجالسها الدورية عن بعد بحكم تقييد 

الحركة والتنقل بسبب الحجر الصحي.

السيد الرئيس،

إننا نعتز وننوه في فريقنا باملبادرات والتدابير املتالحقة واالحترازية 
التي التي قام بها املغرب، بقيادة جاللة امللك، محمد السادس، نصره 
هللا، والتي استبقت تداعيات فيروس كورونا كوفيد 19 وآثارها الصحية 

وذلك  والتشريعية  والقطاعية  واملالية  واإلقتصادية  واالجتماعية 
الكفيلة  واآلليات  واإلجراءات  التدابير  من  سلسلة  وتنفيذ  باعتماد 
بمحاصرة الجائحة من االنتشار محافظة على األرواح البشرية والتقليل 
الحركة  لدوران  الالزم  الحد  استراتيجي وضمان  بهدف  الضحايا  من 
االقتصادية واإلنتاجية والعرض الالزم لتحقيق األمن الغذائي واملعي�ضي 
وتقديم  والتنقل  العمل  واملتوقفين عن  املتضررين  املواطنين  لجميع 
الدعم املالي واملعنوي الذي يصون كرامتهم. لقد مكنتنا هذه السلسلة 
التدريجي والسلس من  اإلنتقال  الحكيمة من  التدابير والقرارات  من 
ومالزمتها  اآلمن  العائلي  العيش  أماكن  إلى  املشترك  العيش  أماكن 
التعليمية واإلدارية واالجتماعية عن  ومواصلة أداء بعض الوظائف 
بعد، بفضل التكنولوجيا الرقمية كتجربة وتمرين حياة مجتمعي في 

أفق مستقبلي واعي.

كما ننوه بهذه املناسبة بروح إجماع وطني وروح التضامن والتماسك 
والتكافل اإلجتماعي التي عبرت عنه مختلف مكونات الشعب املغربي 
والثقة السائدة واملتبادلة بين مختلف أجهزة الدولة وهذه املكونات 
وأحيائنا  ومدننا  املدني وجميع جماعاتنا  املجتمع  وأفراد  اإلجتماعية 
والنجاح الجماعي للتنزيل السليم ملختلف التدابير وإجراءات آثار كل 
من حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي والتباعد االجتماعي والتي 
الثاني الذي وافقها قدوم شهر رمضان حيث توقفت  دخلت شهرها 
املغاربة،  عند  الفضيل  الشهر  لهاد  املالزمة  الحياتية  طقوس  جميع 
ال�ضيء الذي جعل من املغرب واملغاربة قدوة محطة تقدير وإعجاب من 

لدن دول وشعوب العالم وغير شادة من..

والجدير  املستحق  والتنويه  االعتزاز  كل  فريقنا،  في  نسجل  كما 
بالجهود التي بذلتها مختلف السلطات العمومية والقطاعية والترابية 
والقطاع الخاص واملجتمع املدني بجميع صيغته التقليدية والحديثة 
تعبيرا عن الروح الوطنية العالية واملسؤولية الصادقة الباعثة عن 
األمل والقدرة عن تجاوز هذه املرحلة الصعبة وتداعياتها والخروج منها 
أكبر سلطة وقوة وتماسكا، لننطلق بحول هللا إلى تحقيق مسيرة قوية 
مستقبلية بأوراشها الواعدة وبطموح شبابنا وحكمة املغاربة نسائها 

ورجالها.

واإلجراءات  تدابير  وتداعيات  مخلفات  في  اليوم  يجادل  أحد  ال 
أصابنا  الذي   19 كوفيد  كورونا  جائحة  ومحاصرة  ملقاومة  املتخذة 
مثلما أصاب جميع بلدان العالم بنسب مختلفة وأصاب االقتصادات 
العاملية بالشلل، إذ لم يكن من الكساد النسبي فالقطاعات الحيوية 
لالقتصاد الوطني لم تسلم من هذه اآلثار منذ البداية، وقد كان توقع 
الجهات الرسمية واملسؤولة أن تتعرض موجودات بالعملة الصعبة 
لدينا لالنكماش التدريجي لتعرض مصادر إنتاج هذه العملة الصعبة 
القطاع األربع املعروفة لدينا، قطاع  لألثر مباشر ألزمة كورونا، وهي 
السياحة الذي أصيب بالشلل منذ إغالق الحدود، القطاعات املصدرة 

بنسب متفاوتة، اإلستثمارات األجنبية، تحويالت مغاربة العالم.
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وأمام هذا االنكماش والحاجة إلى توفير رصيد من العملة الصعبة 
لتلبية حاجياتنا من الواردات األساسية، فإن اللجوء إلى اإلقتراض من 
األسواق الدولية ال مفر منه، وتجاوز السقف املحدد بموجب املادة 
43 من قانون املالية رقم 70.19 للسنة املالية 2020 في مبلغ 31 مليار 
درهم ال مفر منه أيضا. واستعدادا واستباقا لهذا التوقع، فإن الحكومة 
بادرت إلى اتخاذ مرسوم بقانون تدبير استيباقي اقتضته الضرورة امللحة 
ملواجهة تف�ضي فيروس كورونا، وبإتفاق مع اللجنتين املعنيتين ملجلس 
النواب واملستشارين مرسوم بقانون نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 
18 أبريل الجاري يسمح بتجاوز السقف املحدد في املادة 43 من قانون 

املالية الحالي.

وفي سياق التداعيات املالية ألزمة كورونا، فإن املندوبية السامية 
للتخطيط حينت توقعاتها في النصف األول من سنة 2020 وقدمت 
التي  املالية  النمو والخسائر  في  التراجع  بعض األرقام واملؤشرات عن 
جعلت أزمة كورونا املتوقعة في حدود 27 مليار فاصلة 7 مليار درهم من 

النصف األول من السنة املالية 2020.

وأمام هذه األزمة وشح العملة الصعبة الناتج عن تأثير القطاعات 
املنتجة لها، فإننا ندعو إلى ضرورة ترشيد النفقات بصفة عامة وضبط 
مشترياتنا ووارداتنا من العملة الصعبة حفاظا على رصيدنا منها، فإن 
الظرفية الراهنة وتطور أوضاع هذه األزمة يلزمنا بنهج سياسة استهالكية 
تفضيلية للمنتجات املحلية الوطنية وتشجيع اإلقبال على التصنيع 
الذاتي واستهالك املنتوج املغربي وتشجيع الصادرات والتحكم في امليزان 
التجاري. وأما فيما يتعلق باملصادقة على هاد النصوص القانونية فإننا 
منذ البداية كما كنا مع هذه التدابير الناجعة واالستيباقية في صورتها 
وأن  لها  املؤطرة  والتشريعية  الدستورية  املقتضيات  وفق  التنفيذية 
جلسة اليوم املخصصة للمصادقة التشريعية لها لتأخذ صبغة قانونية 
فإننا  وعليه  النواب  الداخلي ملجلس  والنظام  الدستور  وفقا ألحكام 

نصادق عليها باإليجاب في مجموعها، شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للمتدخل األول السيد النائب عمر 
عبا�ضي بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

الن ئب السيد عمر عب �سي:

شكرا السيد الرئيس،

السيدين الوزيرين،

الس دة النواب والسيدات الن ئب ت،

ال يسعنا في الفريق اإلستقاللي ومجلسنا املوقر يستكمل مسطرة 
بحالة  خاصة  أحكام  بسن  املتعلق  بقانون  املرسوم  على  املصادقة 
الفصل  ملقتضيات  عنها، طبقا  اإلعالن  وإجراءات  الصحية  الطوارئ 

81 من الدستور إال تجديد اعتزازي بالتالحم الكبير املتجدد بين الدولة 
واملجتمع الذي ميز هذه املرحلة عكسه إجماع وطني تاريخي وهو اعتزاز 
أيضا بالقرارات امللكية االستباقية الشاملة التي أمر جاللته باتخاذها، 
والتي جعلت بالدنا نموذجا رائدا في التعاطي مع الجائحة ومحطة تنويه 
واإلنساني  الوطني  العمل  كذلك  يشمل  اعتزاز  وإنه  دوليين،  واحترام 
الكبير الذي تقوم به مختلف السلطات العمومية وفي مقدمتها اإلدارة 
الترابية دفعا عن حق املغاربة واملغربيات في الحياة، بيد أنه وعلى الرغم 
من ذلك فإن بالدنا ما زالت لم تغادر املنطقة الخطر بعد، وذلك بسبب 
وهو  القاتل  الوباء  هذا  خصوصية  وبفعل  الخطيرة  الوبائية  الحالة 
ما يستلزم صون الثقة واستمرار حالة التعبئة، وحيث أننا اخترنا في 
الفريق اإلستقاللي عن قناعة اإلنخراط في مقاربة إرجاء التقييم فإن 
مالحظتنا اليوم غايتها األساسية هو استدامة هذا اإلجماع الوطني الذي 
كنا من أوائل املنادين به، بيد أن هذا اإلجماع الوطني ليس مسوغا 
التخاذ قرارات ال تنضبط للمبادئ الدستورية، وعطفا على تدخالت 
فريقنا السابقة في هذا املجلس املوقر فإننا نجدد التأكيد على وجوب 
التقيد الدقيق في كل اإلجراءات الحكومية املتخذة باحترام الحقوق 
والحريات األساسية، خصوصا ما يندرج ضمن النواة الصلبة لها من 
قبيل السالمة الجسدية واملعنوية للمواطنين واملواطنات وحرية الرأي 
والتعبير بكافة أشكالها والتي ال يجوز املساس بها وتقييدها في أي ظرف.

السيد الرئيس،

إن الناظر لألنظمة القانونية املقارنة سوف يجد أنها جميعا منحت 
البرملانات سلطات حصرية في إعالن حالة الطوارئ الصحية وتحديد 
في إطار اإلجماع  أننا اخترنا  بيد  الحال،  مدتها وتمديدها إن اقت�ضى 
طبقا ملبدأ التعاون بين املؤسسات الدستورية منح ذلك للحكومة وإلن 
كان املرسوم بقانون املحدث لحالة الطوارئ الصحية قد منح بموجبه 
البرملان للحكومة إمكانية اتخاذ جميع التدابير ملواجهة الجائحة على 
الرغم من جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، 
إال أن ذلك ال يمكن أن يتم إال في إطار احترام املبادئ الدستورية وفي 
مقدمتها مبدأ تراتبية القواعد القانونية لذلك قلنا مثال بهدوء ووضوح 
أن املساس بالنفقات العمومية ال خالف عليها مبدئيا بيد أنه يستلزم 

بالضرورة قانون مالية معدل.

السيد الرئيس،

لقد كشفت هذه الجائحة عن قيم التضامن املتأصلة بالشعب 
زلنا  ما  لذلك  األزمات،  وتجار  الجشع  إقالع  بعد  عرت  لكنها  املغربي 
في  التأمينات  وقطاع  األبناك  لقطاع  حقيقيا  وطنيا  انخراطا  ننتظر 
هذه املعركة الوطنية، وعلى كل حال سوف يسجل التاريخ املجد ملن 
أجل  بأموالهم من  وتبرعوا  الوباء  لهذا  األمامية  الصفوف  في  تصدوا 
الوطن، كما سيسجل ما يسجله لآلخرين اختاروا اإلختباء وراء املساطر 
والبيروقراطية للتحلل من التزاماتهم القانونية واألخالقية اتجاه املقاولة 

واتجاه املواطن واتجاه الوطن.
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السيد الرئيس،

إن الحكومة هي أول طرف عليه الحرص على جو اإلجماع الوطني 
ملواجهة هذه الجائحة، بيد أنها مع كامل األسف وفي الوقت الذي اختار 
الدولة  مجهودات  في  اإلنخراط  استثنائي  بوعي  املغربي  الشعب  فيه 
ملواجهة الوباء، كانت هي تدمج خلسة مشروع قانون يشكل مسا خطيرا 
ومخيفا بحرية الرأي والتعبير في وسائط اإلعالم اإلجتماعي، تحت غطاء 
مضلل هو حماية النظام اإلقتصادي العام وهو منه براء، مشروع ينتمي 
إلى املا�ضي البئيس الذي جاهد املغاربة للقطع معه، ال نقول هذا من 
باب التدافع السيا�ضي فهو أيضا لينا مؤجل، ولكن نقوله بغيرة وطنية 
صادقة وبحرصنا على أن تعبر بالدنا هذه الجائحة في ظل دولة القانون 

واحترام الدستور.

السيد الرئيس:

بإسم  التومي  أحمد  السيد  الثاني  للمتدخل  الكلمة  لكم،  شكرا 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

الن ئب السيد أحمد التومي:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

شكرا السيد الرئيس،

السيدين الوزيرين املحترمي6،

السيدات والس دة النواب املحترمي6،

ضمر 6 مب ضك سعيد،

حفظكم هللا، وحفظ جاللة امللك الذي يقود ساكنة املغرب إلى بر 
األمان، حفظ هللا بلدنا وحفظ اإلنسانية جمعاء؛

قانونين  في مشروع  أتدخل  أن  االستقاللي  الفريق  بإسم  يشرفني 
26.20 و 27.20، بخصوص قانون 26.20، السيد الرئيس، ال بد من 
التأكيد أن الفريق االستقاللي رغم أنه ال يساند تجاوز سقف التمويالت 
وذلك  السقف  هذا  رفع  إلى  الحكومة  لجوء  نتفهم  فإننا  الخارجية، 
الخارج،  تراجع تحويالت مغاربة  التي نعيشها اآلن، أال وهي  للظرفية 
التصدير، السياحة إلخ، لذا السيد الرئيس، نساند هذا القانون وندعو 
الحكومة إلى استعمال هذه التجاوزات بما هو أسا�ضي وبما هو مهم وما 
هو أولوي، أال وهو التزام املغرب اتجاه شركائه، وهذا �ضيء هم ألن سمعة 
املغرب والتزامه اتجاه شركائه هو الرأسمال الحقيقي للمغرب، كذلك 
استعمال هاد تجاوزات هاد السقف في ما هو أولوي أال وهو ضمان 

دوران عجلة اإلقتصاد الوطني فيما بعد كورونا.

السيد الرئيس، كذلك نود اإلشارة إلى أننا مقتنعون أكثر من أي 
وقت م�ضى بضرورة مراجعة قانون املالية، نحن نعرف أن ربما هاد 
الظرفية غادي تستمر، أنه لم يحن الوقت ما زال ما عندناش واحد 

العدد ديال الفرضيات اللي stable ولكن كنظن هاد l›exercice ديال 
مراجعة قانون املالية أصبح ملحا، إذن السيد الرئيس نحن نساند هذا 

القانون.

بخصوص مشروع قانون 27.20 نتفهمو أنه هاد الجائحة جات في 
واحد الوقت اللي الهيآت التقديرية للشركات كتعقد دوراتها وكتصادق 
على حساباتها، فأصبح من الضروري أننا نوفروا لهاد الشركات وسائل 
السيد  الرئيس،  السيد  بإلتزاماتها، ولكن  تفي  لعقد اجتماعاتها حتى 
الوزير، عندنا واحد العدد ديال األمور اللي كنتمناو أن الحكومة تأخذها 
بعين اإلعتبار أنها تكون هاد اإلمكانية تكون متاحة كذلك لبعض أنواع 
الشركات، كشركات sarl اللي هي ربما في تعاملها تتشبه إلى حد كبير 
شركات املساهمة، كذلك أن هاد وسائل اإلتصال تكون تتوفر واحد 
العدد داملستلزمات، مثال التسجيل، مثال االستمرارية يعني خص اللي 
كيشارك في البعد يكون يتصنت ويعرف، يدير باش ما تكونش من بعد 
الخالفات، تكون واحد بخصوص هاد القرارات، كذلك ما خصناش 
نعطيوا واحد ربما قوة أكبر يعني في حالة إيال تعذرات هاد اإلجتماعات 
نعطيو للمدير العام ياخذ قرارات اللي ربما ما تكونش في صالح واحد 
العدد ديال املساهمين، باش تكون هاد القرارات للضرورة القصوى، 
كذلك السيد الوزير، كنشوفو أن 15 يوم بعد الجائحة ربما تكون أقل 

ربما يكون التفكير أن تكون املدة أكبر؛

اإلستقاللي،  الفريق  ديال  املالحظات  بعض  الرئيس،  السيد  هذه 
وكنأكد أننا احنا مع هذا لقانون ونصوت باإليجاب عليه، وشكرا.

السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيدة النائبة غيثة حاتمي بإسم 
الفريق الحركي.

الن ئبة السيدة غيثة ح تمي:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس املحترم،

السيدا6 الوزيرا6 املحترم 6،

السيدات والس دة النواب املحترمي6،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق الحركي ملناقشة مشاريع 
القوانين الثالث املعروضة على أنظار مجلسنا املوقر، فهذه النصوص 
وإن اختلفت من حيث املضمون ومن حيث القطاعات الحكومية ذات 
اإلختصاص، فإنها تشترك في طبيعة السياق وفي التوجهات واألهداف، 
كما أن النصوص التي جاءت في هاد الظرفية اإلستثنائية سواء على 
شكل مراسيم قوانين أو على شكل مشاريع قوانين تجسد بامللموس 
البالد  وجاهزية  والديمقراطية  والقانونية  الدستورية  األسس  متانة 
ليس على مستوى التدابير واإلجراءات في املجال الصحي واإلقتصادي 
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واإلجتماعي، بل كذلك على مستوى املؤسسات وتعاونها، حيث تتولى كل 
املؤسسات تحمل مسؤوليتها التي أناطها بها دستور اململكة في مواجهة 

هذه الجائحة.

ومن هذا املنطلق، فإننا نعتبر بأن الواجب يحتم توجيه الشكر 
والتنويه لكل املؤسسات الدستورية كل من موقعه، وكذا لكل األفراد 
أرواحها  نهار، مسترخصة  ليل  معبأة  زالت  وال  تعبأت  التي  والهيئات 

ومقدمة أروع األمثلة وأسمى معالي اإليثار من أجل الوطن.

السيد الرئيس،

إن تداعيات الجائحة رغم قساوتها وصعوبتها مكنتنا من استلهام 
العديد من الدروس والعبر، وجعلتنا نختر قدرتنا على مواجهة الكوارث 
واملصاعب واألزمات، وبالفعل فقد تمكنا بفضل املعدن النفيس الكامل 
فينا وبفضل روح التضامن والثقة في الذات أن نكون مضرب األمثال 
وقدوة جيدة ومحط إشادات واسعة من العالم، أكيد أن نجاحات 
املغرب رغم صعوبة الظرفية وقساوتها أطلقت العنان لبعض األصوات 
النشاج في الخارج لتفريق االدعاءات واألكاذيب وتزوير الحقائق وهم ال 

يستحقون الرد.

السيد الرئيس،

أكيد أن جائحة كورونا فاجأتنا كما فاجأت العالم، وأكيد كذلك 
أننا استشعرنا حجم التأثيرات اإلقتصادية واإلجتماعية على بالدنا، 
حيث من املرتقب أن تتقلص املبادالت التجارية ويهبط معدل النمو 
وسيرتفع العجز، هذه فرضيات ال يمكن إال أن تتأثر بحكم االنكماش 
الذي يعرفه االقتصاد العالمي، لكن لنا يقين بأن الذكاء املغربي قادر 
على تحويل اإلكراهات إلى إنجازات، وهذا ليس بالجديد وال بالغريب 
على بالدنا في كل األزمات التي عاشها عبر التاريخ، وليس بالجديد وال 
الغريب على كفاءات مغربية استطاعت في وقت وجيز توفير الكمامات 

وأجهزة التنفس وبناء مصنع وبناء مستشفى.

وفي هذا السياق، السيد الرئيس، يمكن القول بأن املغرب الذي 
أعطى األفضلية للمواطن ورجحه على كل اعتبار اقتصادي عليه التفكير 
اآلن في مرحلة ما بعد األزمة الذي نتمنى تجاوزها بسالم، فما تحقق 
الحالية  األزمة  وتراكمات  تجريب  وكذا  تاريخية  تراكمات  من  لبالدنا 
سيجعلنا نستشرف مستقبال أكثر إشراقا واطمئنانا من خالل استثمار 
اإلنسان املغربي بشبابه ونسائه عبر التعليم النافع املتساوي املتوازن 
فالصحة  الصحة  في  اإلستثمار  وعبر  السواء،  حد  على  املغاربة  لكل 
أصبحت تشكل أسبقية األسبقيات والطموح يجب أن ينصرف إلى الرفع 
من ميزانية وزارة الصحة لتصل إلى %10 على األقل من الناتج الداخلي 
الخام كما أوصت بذلك املنظمة العاملية للصحة، فحاجتنا ماسة إلى 
ومستشفيات  اململكة  جهات  كل  مستوى  على  جامعية  مستشفيات 
للقرب بتجهيزات طبية وموارد بشرية وطبية وتنظيمية كافية نقترح أن 
نفتح في شأنها التوظيف الجهوي على غرار قطاع التربية والتكوين، كما 

أن األمر يستدعي في تقديرنا إعادة النظر في أوضاع األطباء املادية وكذا 
في وضعيتهم اإلدارية، بحيث أن األطباء يجب أن يكون لهم نظام خاص 
عوض أن يكونوا خاضعين لنظام الوظيفة العمومية، عالوة على إعادة 
النظر في القطاع الصحي الخاص في أفق تقنينه وتنظيمه، ليكون رديفا 

للقطاع العمومي وليس منافسا له.

السيد الرئيس،

صرفة،  تنافسية  وطنية  صناعة  خلق  إلى  ذلك  حالة  بدت  لقد 
وهذا ممكن بحكم مؤهالتنا في العديد من املجاالت وبحكم خبرة أطرنا 
وكفاءاتها، فاألمر يتطلب في نظرنا انخراطا قويا من قبل القطاع الخاص 
في إطار شراكة مثمرة بين القطاعين العام والخاص، وإحداث وكالة 
خاصة بالبحث فقط على األسواق، كما يتعين ونحن نتحدث عن آفاق 
ممكنة ومرتقبة على الجائحة أن نعطي األولوية للمجال التكنولوجي 
الرقمي والرفع من ميزانية البحث العلمي الذي ال يشكل حاليا سوى 
%0.8 من امليزانية العامة على أساس توجيه هذا البحث إلى الجوانب 
التي تشكل قيمة مضافة بالنسبة القتصادنا، وال نن�ضى أن األفق الذي 
ننشده مستقبال يجب أن يعطي كل االعتبار للمجال أي املجال القروي 
العدالة واملساواة واإلنصاف، فالشك أن السياسة  والجبلي في إطار 
العامة املتعلقة بهذا املجال يجب أن تجعله منتجا للثروة وجانبا لها ال 
مكتفيا في إنتظار توزيعها عليه، نتمنى أن تتكثف جهود كل الفاعلين 
في استلهام ظروف الجائحة من أجل بلورة بدائل وتصورات نموذج 

تنموي مستقبلي.

السيد الرئيس،

صادقت لجنة الداخلية أمس على مشروع قانون 23.20 يق�ضي 
بحالة  خاصة  أحكام  بسن  املتعلق  بقانون  املرسوم  على  باملصادقة 
الطوارئ الصحية، هذا املشروع الذي بمقتضاه قد دعى املغاربة لحالة 
الطوارئ الصحية، هذا املشروع الذي بمقتضاه دعى املغاربة للحجر 
الصحي، وأكيد أن هذا اإلجراء كان استباقيا وجنب بالدنا عواقب كانت 
تكون وخيمة ال قدر هللا، وال يسعنا إال أن نشيد بالهيئات التي كانت في 
املقدمة وفي الواجهة، كما نشيد باملواطنين املواطنين الذين كانوا في 
مستوى الظرفية اللحظية، وبطبيعة الحال فإن حالة الطوارئ الصحية 
لم تكن لتنتج مفعوال لوال التضامن الذي عبر عنه املواطنون أوال، ولوال 
ثانيا، وخاصة على مستوى لجنة  السلطات  إتخذتها  التي  اإلجراءات 
اليقظة اإلقتصادية بالتوجهات وحرص سامي مكنت من إحداث آلية 
للتضامن والتمويل من خالل صندوق تدبير جائحة كورونا، هكذا تم 
إحداث آليات للمساعدة بسبب توافق أنشطة العديد من املواطنين، 
كما تم تمويل السوق وتحقيق الوفرة الغذائية الكافية باإلضافة إلى 

تكثيف املراقبة؛

وفي هذا اإلطار، نؤكد على ضرورة التسريع بمشروع القانون املتعلق 
بالسجل االجتماعي، بتوظيف اآلليات القانونية املمكنة إلخراج هذا 
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القانون في أقرب األوقات، من أجل ضبط الدعم والفئات املستهدفة 
املحتاجة  املتعددة  الفئات  مع  الحكومة  تجاوب  نتمنى  كما  منه، 
للمساعدة والدعم، مع التأكيد على املعاناة املزدوجة للكساب والفالح 
باستحضار وضعيتهم  نطالب  الجفاف، حيث  الجائحة ومعالم  جراء 
والوضعية الصعبة بحوالي 20 ألف من الرعاة والرحل ومختلف الفئات 
الذي يصعب إحصاؤها، يتعين كذلك على الحكومة تبديل حالة القلق 
والخوف التي تسائل الكسابة ال سيما في ظل إغالق األسواق وجهل 

مصيرها في ظل إمكانية بيعها أو عدم بيعها خالل عيد األضحى.

 26.20 رقم  القانون  مشروع  على  بدورها  املالية  لجنة  صادقت 
سقف  بتجاوز  املتعلق  بالقانون  املرسوم  على  باملصادقة  يق�ضي 
التمويالت الخارجية، وهو املشروع الذي أيدناه من منطلق الصعوبات 
التي تعاني منها عدة قطاعات كانت توفر السيولة في العملة الصعبة، 
كما صادقت اللجنة على مشروع 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق 
بسير أجهزة وإدارة شركات املساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة.

السيد الرئيس،

نعتقد بأن الفترة التي تفصلنا عن نهاية الجائحة تعتبر فترة مكلفة 
ولكنها انتقالية ونحمد هللا أن األمر ال زال تحت السيطرة وأن عدد 
اإلصابات في تناقص وكذلك عدد الوفيات، لكن رغم هذه النتائج فإن 
التحلي باليقضة وبالنظر إلى االستباقية والحذر والصرامة في اإلجراءات 
الطوارئ صحية، كما يجب  أن تستمر خالل هذه  اإلحترازية، يجب 

تكثيف التحاليل املخبرية وتوسيعها على أوسع نطاق.

وعلى املستوى اإلقتصادي، فإننا نجدد طلبنا بتقديم قانون مالي 
تعديلي لتحيين املعطيات والفرضيات تماشيا مع الظرفية الحالية، وهنا 

نقطة أساسية تتعلق اليوم بهبوط أسعار النفط إلى أدنى املستويات؛

وعلى املستوى اإلجتماعي، نؤكد ضرورة مأسسة صندوق تداعيات 
جائحة كورونا وضمان استدامته عبر تحويله إلى صندوق وطني للدعم 

اإلجتماعي تحت اإلشراف امللكي.

السيد الرئيس،

تق�ضي  أن  ونتمنى  بنجاح  األزمة  هذه  بالدنا  تتخطى  أن  نتمنى 
املجهودات الجماعية املبذولة إلى التحكم أكثر في الوباء، وكما نطمح 
بأن نتصدى لالهتمام أكثر على مستوى مواكبة املقاوالت ودعمها وإنقاذ 
القطاعات املتضررة، ألنها تشكل الرافد األسا�ضي للنسيج االقتصادي، 
آملين أن تتعامل املؤسسات البنكية ومؤسسات التأمين بروح وطنية 
في  تصب  ألنها  الثالثة  القوانين  على  باإليجاب  تضامنية، وسنصوت 

مصلحة البالد، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى.

السيد الرئيس:

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

الن ئب السيد شقرا6 أم م ضئيس الفريق االشتراكي:

شكرا السيد الرئيس،

السيدين الوزيرين،

السيدات والس دة النواب،

ضمر 6 مب ضك،

أتناول الكلمة، بداية نتوجه بالشكر للسيدين الذين يسهران على 
الفريق االشتراكي  الكلمة باسم  أتناول  تعقيم املنصة هذا من جهة، 
بمجلس النواب ملناقشة مشاريع القوانين املعروضة على هذه الجلسة، 
مشروع القانون 23.20 ومشروع القانون 26.20 و27.20 واللي هي جلها 
ترتبط بوباء كوفيد 19 وتداعياته التي استدعت وتستدعي في كل مرة 

وحين معالجة قانونية.

باملناسبة، البد أن ندليو للحكومة بالتعاطي اإليجابي مع املقترحات 
والقوانين التي يتقدم وتتقدم بها الفرق النيابية، واملتعلقة بهاد الجائحة 
ألن الظرفية يستدعي معالجة ملجموعة من األمور فين وصلت مع هاد 
الجائحة، واللي غتكون عندها تداعيات حتى من بعد الرفع ديال حالة 
الطوارئ غادي تبان واحد املجموعة ديال األمور، وبالتالي خاص يكون 
من  يجد عدد  ال  قانوني حتى  بشكل  تأطيرها  استباقي،  العمل  واحد 

املواطنات واملواطنين أنفسهم أمام إشكاالت كان يمكن تجاوزها.

ال بأس من التذكير والتنوير مرة أخرى أنه في هاد النظرة االستباقية 
والقرارات االحترازية املتخذة مع بداية انتشار الوباء في عدد من الدول، 
بفضل توجيهات والقرارات الحكيمة، لجاللة امللك، نصره هللا، ومع 
يمكن  بالخصوص  القطاعات  من  عدد  قبل  من  املسؤول  التعاطي 
نعاودوا هاد البنية مباشرة في مواجهة هاد الجائحة وكذلك انخراط 
املواطنات واملواطنين عبر اقتراح تدابير وكافة القرارات الالحقة، يمكن 
لنا نفتاخرو اليوم على أن بالدنا مقارنة مع عدد من الدول الحمد هلل 
على املستوى الصحي النتائج تظهر للعيان، بل وأصبحت بالدنا نموذجا، 
وهذا بطبيعة الحال تظافر الجهود ديال الجميع، واحنا كنشوفو ال شك 
العاشرة صباحا والساعة  الساعة  تيراقب يوميا على  أن أي مواطن 
الرابعة باش تيشوف التطورات ديال الوباء، والحمد هلل احنا غاديين 
االقتصادية  بالتداعيات  مرتبط  اللي  السؤال  تيبقى  ولكن  مزيان، 
واالجتماعية هو الذي يطرح نفسه وسيطرح نفسه في املرحلة الالحقة 

بقوة.

نبدا بما يتعلق بسقف التمويالت الخارجية وسبق لنا في اللجنة 
السيد الوزير املحترم كنا أكدنا بطبيعة الحال على أن هذه ضرورة، 
وعندنا ثقة كاملة ألن كيف ما كان الحال خاص تكون واحد االحتياط 
ديال العملة الصعبة في بالدنا واحنا كنشوفو واحد املجموعة ديال 
القطاعات اللي تراجعت، وبالتالي هاد القرار هو مقبول، وعندنا ثقة في 
أنكم السيد الوزير يعني ألن كاين ذاك التخوف من أن تجاوز السقف 
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بشكل كبير، ولكن عندنا ثقة بأنكم تبحثون عن حلول ناجعة ذات األثر 
الدائم، وليس الحل الظرفي اللي باش نحلوا به مشكل ظرفي، ولكن 
أكثر، وبالتالي هي ضرورة تفرض نفسها  في مشاكل  مستقبال نوقعوا 
اليوم، وضروري من اللجوء إليها، بالنسبة ملشروع القانون 27.20 اللي 
هو إجرائي وهو من طبيعة القوانين اللي خصها تكون تحل مجموعة 
اللي  تيتعلق بشركات املساهمة ولكن  اللي  من اإلشكاالت، كاإلشكال 
أسا�ضي اللي نبغيو نأكدوا عليه في هاذ الباب هو أنه كاين عمل وعمل 
استيباقي، وفي هذا الجانب خص تاطير واحد املجموعة ديال اإلشكاالت 
اللي ظهرت، واللي ما زال غتظهر بنصوص قانونية، وفي شكل مستعجل 
املشاريع،  ديال  القرارات ومجموعة  ديال  املجموعة  واحد  ألن شفنا 
صادقنا على الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وبهذه املناسبة نفتح 
واحد القوس السيد الوزير، باش نقول لك أن املوقع ديالو راه واقف، 
يعني فيه إشارة أنه خص تظهر نصوص تنظيمية، يعني خصهم يسرعوا 
التسريع ديالها، ألن عندها األهمية  التي يجب  شوية، كاينة جوانب 

ديالها.

املستوى  على  صعبة  غتكون  الحال  بطبيعة  املقبلة  املرحلة 
اللي حنا  الظرفية  هاذ  بأن  الوزير  السيد  ونتما صرحوا  اإلقتصادي 
فيها اليوم الصادرات انخفضت ب %80، الواردات ب%43، مجموعة 
ديال القطاعات االنتاجية متوقفة، نتابع األخبار نشوفو كيفاش أن 
االتحاد األوروربي كيقول في الفصل األول يعني التراجع ب %4 بمعنى 
الظرفية االقتصادية ستكون ظرفية صعبة ويجب االجتهاد في إيجاد 
الخسائر، خاصة وأن األمر  بأقل  الخروج  املمكنة من أجل  الحلول 
له انعكاسات على الجانب االجتماعي، وفي هذا الجانب املسألة ديال 
إشراك  واملواطنين،  املواطنات  مع  التواصل  أساسية،  هي  التواصل 
العام الوطني  الرأي  العام الوطني، باش ينصب املجهود ديال  الرأي 
كله حول إيجاد الحلول واقتراح الحلول من هاذ الوضعية االقتصادية 
املختصين  عن  أتحدث  مختصين،  اللي  الناس  خاصة  واإلجتماعية 
بطبيعة الحال، لكن املختص هو يقرأ الواقع، خاصو يقرا الواقع كيف 
ما هو، باش يخرج بخالصات، وبالتالي هذا هو النقاش اللي خاص يكون 
اليوم في الساحة، ولكن اللي يمكن يغذي هاذ النقاش في الساحة هو 
التواصل ديال الحكومة، خاصها التواصل بشكل أكبر فيما يتعلق بكافة 
الجوانب، خاصة الجانب السيد وزير الداخلية املتعلق بحالة الطوارئ 
والحجر الصحي، ألن املواطن، حنا تنتابعو األخبار وكتطرح أسئلة، ال 
شك أن الحكومة تطرح مجموعة ديال السيناريوهات ارتباطا بالحالة 
ديال الوباء في بالدنا، وتتوجد واحد املجموعة ديال األمور، لكن ال بأس 
من التواصل في العناوين الكبرى فقط، باش املواطن تيبان لو واحد 
األفق، تتبان األمور في ماشية، كيتشرك إيال كان الحجر غيستمر كيكون 
مشروك فيه، ما�ضي حتى تجي اللحظة ديال 19 وال 18 ماي عاوتني يصدر 
قرار يكون مفاجئ للمواطنات واملواطنين، يجب التواصل، في العناوين 
الكبرى بطبيعة الحال ألن راه الصورة راه ما زال ما واضحاش بشكل 
أسا�ضي ولكن العناوين الكبرى يكون فيها تواصل، وهنا غنفتح قوس من 

جديد نلح عليه ونسهر عليه فيما يتعلق باألخوات واإلخوة املواطنات 
واملواطنين اللي عالقين بالخارج، ملي تيدار مجهود ومجهود كبير من قبل 
مصالح وزارة الخارجية، القنصليات والسفارات معبأة، مجهود كبير 
ولكن خاص يكون حتى هما واحد التواصل من جانبهم، خاصة الحديث 
عن اإلعداد والعودة قريبا خاصة العالقين بسبتة ومليلية هم يعانون، 
راه واحد النقطة سوداء يجب االنتباه لها، وهم يطالبون فقط بسقف 
معين، ألن حالة الغموض وحالة ديال الشك تزيد من قلقهم، وبالتالي 
خاص يكون واح دالنواع من التواصل ألن بالدنا هاذ التعبئة الوطنية 

اللي كاينة ما خصناش �ضي حاجة تزعزعها.

وفي هذا اإلطار، غنرجع لواحد املوضوع اللي أثير البارح وكان فيه 
 22.20 قانون  مشروع  بمسودة  متعلق  اليوم،  حتى  تطرح  نقاش، 
والحديث عن تسريب وما إلى ذلك، أعتقد على أنه كاينة 2 ديال األمور 
باش تكون واضحة، هو أن املوقف ديال كل طرف هي تجسيد لقيمه 
ومبادئه، ديك القيم واملبادئ ديالو هي اللي كتجسد املشروع املجتمعي، 
واملشروع املجتمعي ديالو خاصو ينصب للمصلحة ديال البالد ديال 
بها  كنعملوا  واملبادئ  القيم  واحد  عندنا  احنا  واملواطنين،  الوطن 
مشروع  وعندنا  الشعبية  للقوات  إشتراكي  اإلتحاد  اشتراكي،  كفريق 
أمر  أي  وبالتالي  واملواطن،  الوطن  نعتبره مشروعا ملصلحة  مجتمعي 
كيخالف األسس واملبادئ والقيم التي نأمن بها وناضلنا من أجلها ال 
يمكن إال أن نكون ضده، ونعتبر ألن النقاش الذي أثير في هذه الظرفية 
ببالدنا ما عندنا ما نديرو به حاليا، ما عندنا ما نديرو به، خاصة من 
الحكومية  واملسؤولية  املسؤولية  يتحملون  الذين  املسؤولين  قبل 
بالخصوص، رجل الدولة هو من يضع املسؤولية في رأسه ال في قلبه، هو 
الذي يضع مصلحة الوطن واملواطن فوق كل اعتبار، ما تكونش فيها ال 
حسابات حيث تتحمل املسؤولية وتتحمل املسؤولية الحكومية أنت في 
خدمة الوطن واملواطن، ليس في خدمة فئة أو جهة أو إنتماء حزبي معين، 
بالتالي هادي اللحظة لحظة تاريخية في بالدنا، راه احنا كنعيشوا معركة 
حقيقية في بالدنا، يجب أن تتوجه جميع الجهود باش أنها هاد املعركة 
هادي تخرج منها بالدنا بسالم على املستويين اإلقتصادي واإلجتماعي 
والصحي، وهنا باش نختم هنا أكرر الدور ديال الحكومة على أنها يجب 
أن تتواصل جيدا مع املواطنات واملواطنين، ما نسمحوش لدوك اللي 
املسار  يوجهوا  أنهم  باش  الصغيرة  الفرص  عن  ويبحثون  كيشوشوا 
إلتجاهات أخرى ما نسمحولهومش، خاصنا نتواصلوا واإلعالم الوطني 
ديالنا يلعب الدور ديالوا باش يبان على أن األمر راه ما�ضي ساهل، راه 
كاين اللي كيسحابلوا األمور ساهلة على أننا نهار 20 ماي صافي راه ترفع 
الحجر راه تساالت األمور، راه اإلشكال مازال املواطن خاصوا يحس 
على أن املعركة راها معركة طويلة، خاصة على املستويين اإلقتصادي 
واإلجتماعي، ونشرحولهم شنو هي الخطورة على املستوى اإلقتصادي 
واإلجتماعي باش كل �ضي يتعبئ، كل �ضي يتحمل مسؤوليتوا ألن اللحظة 

هي لحظة تحمل املسؤولية، شكرا.
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السيد الرئيس:

للتقدم  النيابية  املجموعة  إلى  اآلن  نمر  الرئيس،  السيد  شكرا 
واإلشتراكية بإعطاء الكلمة للمتدخل األول السيد النائب سعيد الزيدي. 

نعم نتوما بوحدكم؟ 5 املناصفة زمنيا في إنتظار املناصفة األخرى.

الن ئب السيد سعيد الزيد8:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس،

الس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب،

السالم عليكم وضحمة هللا تع لى وبرك ته،

في  واإلشتراكية  للتقدم  النيابية  املجموعة  بإسم  اليوم  أتدخل 
قانون  مرسوم  على  للمصادقة   23.20 رقم  قانون  مشروع  مناقشة 
يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية املعمول بها منذ 
مارس املا�ضي، وال يسعنا في هذه الظروف التي تمر منها بالدنا إلى أن 
نجدد تعازينا ألسر ضحايا جائحة كوفيد 19 ونتمنى الشفاء العاجل لكل 

املصابين ونتقاسم معهم أملهم.

الظرفية  هذه  تدبير  في  كبيرة  حنكة  على  مؤسستنا  أبانت  لقد 
اإلستثنائية، تحت القيادة الحكيمة، لجاللة امللك، وهو ما خفف من 
تداعياتها اإلقتصادية واإلجتماعية، وجنبنا كارثة وبائية محققة وساهم 
في الرفع من منسوب الثقة والوحدة والتعبئة الوطنية. وندعو في هذا 
الصدد، إلى اإلستثمار الجيد لألجواء اإليجابية التي تعرفها بالدنا حاليا 
في ما يفيد الوطن واملواطنين ويرفع مقامها مستقبال بين األمم وتجاوز 
بعض الصور التي تم نقلها عبر وسائل التواصل اإلجتماعي بشأن طريقة 

فرض ضوابط الطوارئ الصحية في بعض املناطق.

وإذ نقدر حقا جهود هذه السلطات العمومية واألمنية في هذا الباب 
ونتفهم الظروف الصعبة التي تشتغل فيها إلى أن ممارستها لوظيفتها 
وهادي مالحظة نتمنى أن تأخذوها السيد الوزير بعين اإلعتبار، فيجب 
أن تتقيد بالقانون أال تكون تدخالتها إال بالقدر الذي يفرضه القانون 
بالدنا  يكلف  قد  ما  لكل  تجنبا  العامة،  والقيود  الضوابط  وتتطلبه 
حقوقيا وسياسيا أعداء بالدنا السيد الوزير ال يهدؤون إنهم يترصدون 
أخطأنا للتهجم علينا، وها أنتم تتبعون اإلنتقادات التي خلفتها وتخلفها 
املسودة األولية ملشروع قانون 22.20 الذي تم تداوله على نطاق واسع 
داخل الوطن وخارجه. وهي مناسبة تؤكد فيها املجموعة النيابية للتقدم 
واإلشتراكية عن رفضنا املطلق جملة وتفصيال ملا يكرسه من تراجع عن 

ما راكمه املغرب بفضل نضاالتنا املريرة.

الطوارئ  حالة  تنفيذ  لسير  تتبعنا  خالل  من  الرئيس،  السيد 
الصحية الجارية، فقد سجلنا انخراطا واعيا للمواطنين واملواطنات 

وتفاعال تلقائيا حضاريا مع التوجيهات والقرارات الصادرة عن السلطات 
العمومية، وفي املقابل هناك نوع من التراخي نالحظه أساسا في األحياء 
الشعبية وفي البوادي، ألن العديد من املواطنات واملواطنين يضطرون 
للخروج العمل، ألنه مضطرون بالفعل ذلك، وال سيما بالنسبة للحاالت 
التي تأخر توصلها بالدعم املباشر املقرر لفائدتها، مما جعلها تعيش نوعا 

من الترقب.

وهنا البد من العمل على تدقيق آليات اإلستهداف وسرعة توزيع هذا 
الدعم وتوسيع دائرته ليشمل الكثير من األسر املحتاجة، السيما األسر 
التي تعيلها النساء والعاطلين، واألسر التي تعاني هشاشة إجتماعية 
بنيوية في األحياء الفقيرة وفي أعالي الجبال واملجال القروي الذي يعيش 

فترة جفاف صعبة.

النيابية  املجموعة  عليه  تحرص  ما  فإن  الرئيس،  السيد  ختاما 
تالحما  أكثر  وكمؤسسات  كشعب  نخرج  أن  هو  واإلشتراكية  للتقدم 
وقوة من هذه األزمة وهو ما ال يمكن تحقيقه إال من خالل مزيد من 
ترسيخ النفس الديمقراطي املؤسساتي في بالدنا، ونتساءل في املقابل 
عن مبررات إلغاء عقد دورات شهر ماي بمجالس الجماعات، في الوقت 
الذي يمكن استيعاظ عن اإلجتماعات الحضورية بأساليب تواصلية 
مبتكرة باعتبارها مؤسسات منتخبة تعزز البناء الديمقراطي لبالدنا، 
بمنطلق كونها مدخال من املداخل األساسية الكفيلة بمواصلة البناء 
املواطنات  لتطلعات  واإلستجابة  بوطننا  التنمية  ومسار  الديمقراطي 

واملواطنين وخاصة فيما يتعلق بخدمات القرب، وشكرا.

السيد الرئيس:

النيابية  املجموعة  بإسم  الثاني  املتدخل  النائب،  السيد  شكرا 
للتقدم واإلشتراكية، السيد النائب سعيد انميلي.

الن ئب السيد سعيد انميلي:

بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على ضسول هللا،

السيد الرئيس،

الس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب املحترمو6،

إن املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية وهي تبدي وجهة نظرها في 
هذه الجلسة العامة حول مشروع قانون 26.20 يق�ضي باملصادقة على 
املرسوم املتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية ومشروع قانون 
27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال إدارة شركة املساهمة 
الطوارئ  العامة خالل مدة سريان حالة  انعقاد جمعياتها  وكيفيات 

الصحية.

فإنها تسجل بداية نجاح التدابير االستثنائية واإلجراءات االحترازية 
تأثيراته  من  والحد  كورونا  فيروس  انتشار  جراء  بالدنا  اتخذتها  التي 
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واإلجتماعية  اإلقتصادية  املستويات  كافة  على  العميقة  السلبية 
والصحية واألمنية، بتوجيه ورعاية مباشرة من جاللة امللك، محمد 

السادس، أعزه هللا.

أنا عبرت عن  للتقدم واالشتراكية  النيابية  وقد سبق للمجموعة 
مواقفها بخصوص قرار التجاوز سقف التمويالت الخارجية واللجوء 
إلى سحب من خط االئتمان للوقاية والسيولة كخطة استيباقية لتأمين 
االحتياطات من العملة الصعبة، بحيث اعتبرناه قرار قاسيا أملته هذه 

الظرفية العصيبة التي تمر منها بالدنا.

ونؤكد في مقابل ذلك على ضرورة التعاطي مع مسألة الدين الخارجي 
بالحذر الواجب واملوجب للرقابة البرملانية في أوجه تخصيصاته وعند 
ضرورة اإلنكباب على وضع مخطط استعجالي إلنقاذ وإنعاش اإلقتصاد 
الوطني من خالل إعادة النظر في مجموعة من التوجهات بما يخدم 
الصدمات،  امتصاص  على  بالدنا  قدرات  يعزز  وبما  املرحلة  أولوية 
ليس فقط على املدى القصير ولكن للصمود أمام هذه األزمة الوطنية 

والعاملية آثارها الوخيمة التي يتوقع أن تتطلب وقتا طويال ملعالجتها.

للتقدم  النيابية  املجموعة  في  إننا  املحترمين،  الوزراء  السادة 
واالشتراكية نقدر هذه الظروف اإلستثنائية التي تعيشها بالدنا والتي 
والذي  املجاالت،  من  عدد  في  استثنائيا  تشريعا  كذلك  استدعت 
تستوجب مقتضيات استثنائية تفرضها التداعيات السلبية للفيروس 

كورونا املستجد.

فترة  مع  الصحية  الطوارئ  فترة  تزامنت  فقد  السياق،  هذا  وفي 
الحسابات السنوية، حيث أن الشركات تواجه صعوبات في ما يخص 
انعقاد هيئاتها التداولية من أجل الحسم في الحسابات املتعلقة بالسنة 
املالية ل2019. والتي تستوجب انعقاد املجلس اإلداري بحضور فعلي 
القوائم  في  التداول  أجل  من  القانوني  بالنصاب  املشكلين  لألعضاء 
التركيبية السنوية، وهو ما يهدف إليه مشروع قانون 27.20 من خالل 
سن إجراءات استثنائية مرتبطة بالظرفية الحالية والحد من التجمعات 

لترتيب إجراءات الحجر الصحي.

وبهذه املناسبة، فإننا نؤكد على أهمية األشخاص املعنوية املتضررة 
من هذا الوباء وعلى رأسها شركات املساهمة القلب النابض لإلقتصاد 
الوطني باعتبارها شريكا ذات طبيعة مالية خالصة، تجري فيها املشاريع 
مصاريف  مجموع  يحقق  بما  االستثماري  نشاطها  ملمارسة  الضخمة 
بمختلف املرتبطين بها مساهمين كانوا أو أجراء وحث الدولة من ما 
الضرر  كورونا  فيروس  انتشار  تجاوز  لقد  ضرائب،  من  تستخلص 
بالسالمة الصحية لألفراض إلى تبعات اقتصادية حادة وهي التبعات 
والتدابير  واإلجراءات  االقتصاد  إلنعاش  كبيبر  وقتا  ستتطلب  التي 
االستثنائية لفائدة املقاوالت من أجل استرجاع عافيتها ومعلوم أن من 
بين املحركات الثالث األساسية لشركات املساهمة، نجد الجمعية العامة 
للمساهمين التي تصدر من خاللها مختلف السلطات املتعلقة بالتسيير 

والعزم، كما تتم من خاللها املصادقة على ميزانية الشركة وحساب 
األرباح والخسائر واإلقتراض، إضافة إلى باقي القرارات املتعلقة بشكل 
مباشر بحياتها وبوجودها القانوني، وما يهمنا نحن من هذه املكونات هو 
الجمعية العامة العادية من كونها املعنية األولى بالسير العادي للشركة 
والسهرعلى مختلف سياساتها العامة، وبالتالي فهي املعنية بإجراءات 

حالة الطوارئ الصحية واملتأثر األول بمختلف القرارات الصادرة.

السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب عمر بالفريج.

الن ئب السيد عمر بالفريج:

السالم عليكم.

اللي كيتعلق بحالة الطوارئ  القانون األول  القوانين،  كاين ثالثة 
الصحية اللي قدموا السيد وزير الداخلية سنصوت باإليجاب عليه، 
وأشكر مرة ثانية كما شكرتو البارح في اللجنة لهاد الروح الديمقراطي، 
رغم اختالفاتنا وكنتمنى بكل صدق كنتمنى يستمر من بعد هاد األزمة 

باش يتحول املغرب إلى مغرب أفضل.

video- القانون الثاني اللي كيتعلق بإمكانية املقاوالت الكبرى ب
conférence أن نصوت باإليجاب عليه كذلك، وأكثر من ذلك قدمنا 
البارح للسيد الرئيس املجلس مقترح قانون ل SARL حتى هما يتمكن 

ليهم نفس الطريقة؛

أما القانون الثالث اللي كيتعلق بتجاوز سقف اإلقتراض الخارجي 
فنصوت بال عليه، نحن في فيدرالية اليسار الديمقراطي ضده ألسباب 

واضحة عبرنا عليها في اللجنة مرتين وغنعبرعليها بالخالصة هنايا:

أوال-الدين واإلقتراض الخارجي ليس بدون أي عواقب، يمكن يهدد 
بالسيادة دالبالد، وفي تاريخنا عندنا تجارب حتى اإلستقالل دالبالد.

ثانيا-لنا ما يكفي من العملة الصعبة في املغرب 240 مليار درهم، 
ولنا صادرات مثل الفوسفاط والفالحة اللي كتغطي الحاجيات السنوية 
ديالنا ديال البترول، ديال القمح، ديال السكر وديال أتاي surtout هاد 
العام اللي البترول طايح، فما�ضي لهاد األسباب واألدوية كذلك، ألكثر 
املرة خذينا 240 مليار ديال الدرهم عندنا أكثر من سنتين ديال هاد 

ال�ضي.

ثالثا-لحد الساعة ما بغاتش الحكومة تسمع لإلقتراحات ديالنا ملي 
كنقولوا بأن خاص تغيير جذري للنموذج اإلقتصادي القائم املبني على 
اإلستيراد، استيراد املواد الالمشروط ملواد غير أساسية وأحيانا مواد 

كتنافس املواد الصناعة املغربية.

رابعا-ما بغاتش الحكومة لحد الساعة وكان جواب السيد وزيراملالية 
وهذا نقاش ديمقراطي سليم، ما بغاتش تتصل بالدائنين ديال املغرب 
وطلبهوم بتأجيل الشروط كيما دارتوا جميع الحكومات بدول مختلفة، 

شكرا.
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السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب، نمر اآلن السيدات والسادة النواب إلى عملية 
التصويت عن كل نص على حدة، ونبدأ بمشروع قانون رقم 23.20 

أعرضه للتصويت:

أعرض للتصويت املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون:

املوافقون، أنت ما حافظهومش، أنا تنسحابك كمهندس تتحفظ 
األرقام، هذا خاص بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، 

طيب.

املوافقون: اإلجماع.

نمر للتصويت على مشروع قانون رقم 26.20 يتعلق بتجاوز سقف 
للسنة  املالية  لقانون  التعديلية  املواد  كإحدى  الخارجية  التمويالت 

الحالية:

أعرض للتصويت املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون:

 26.20 قانون رقم  باألغلبية على مشروع  النواب  صادق مجلس 
كاينش  ما  ال  كيفاش،  الخارجية،  التمويالت  سقف  بتجاوز  يتعلق 
تفسيرات راك فسرتي السيد النائب، أشنو كاين في التسيير السيد النائب 
احنا دوزنا، دابا احنا في عملية التصويت، وأنت تعلم السيد النائب بأن 
عند عملية التصويت ليست هناك نقطة نظام، ال، ما كاينش نقطة 
نظام السيد النائب، ما كاينش نقطة نظام عندما نصوت، وحتى فيما 

بعد التصويت.

نمر اآلن للتصويت على مشروع قانون رقم 27.20.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

هذا خاص بشركات املساهمة.

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 27.20 بسن أحكام 

انعقاد  وكيفيات  املساهمة  إدارة شركات  أجهزة  أشغال  بسير  تتعلق 

شكرا  الصحية.  الطوارئ  حالة  سريان  مدة  خالل  العامة  جمعياتها 

وإصالح  واملالية  اإلقتصاد  وزير  للسيد  الداخلية، شكر  وزير  للسيد 

اإلدارة، شكرا للسيدات والسادة النواب، ضفعت الجلسة.
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محرر الجلسة الس بعة عشر بعد امل ئتي6

الت ضيخ: اإلثنين 10 رمضان 1441ه )4 ماي 2020م(.

الرئ سة: السيد محمد جودار النائب الثالث لرئيس مجلس النواب.

التوقيت: ساعة وثالثون دقيقة، ابتداء من الساعة الواحدة زواال 
والدقيقة الرابعة والثالثين.

جدول األعم ل: مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة بقطاع الشغل 
واإلدماج املنهي.

السيد محمد جوداض، ضئيس الجلسة:

أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم،  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي6.

افتتحت الجلسة.

الس دة الوزضاء املحترمو6،

السيدات والس دة النواب املحترمو6،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات مواد النظام 
الداخلي ذات الصلة، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة 
العمل الحكومي، ويتضمن جدول أعمالها سؤالين تليهما مناقشة ولهما 
وحدة املوضوع. سؤالين مرتبطين بقطاع الشغل واإلدماج املنهي، يتعلق 
األمر باإلستراتيجية وتدخالت هذا القطاع في املجهود الوطني للتصدي 
على  الواردة  املراسالت  إلى  اآلن  نستمع   .19 كوفيد  كورونا  لجائحة 

الرئاسة، فلتتفضل السيدة أمينة املجلس مشكورة.

السيدة أسم ء غاللو أمينة املجلس:

شكرا السيد الرئيس،

توصل مكتب املجلس بمقترحات القوانين التالية:

من فريق األصالة واملعاصرة:

مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 31.08 الصادر  .-
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع األول 1432 

)18 فبراير 2011( القا�ضي بتحديد تدابير لحماية املستهلك.

مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون 19.10 القا�ضي بإحداث  .-
وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض باألعمال اإلجتماعية لفائدة 

العاملين بالقطاع العمومي للصحة.

من فريق العدالة والتنمية:

مقترح قانون يرمي إلى تعديل القانون 67.12 املتعلق بتنظيم  .-
للسكنى  املعدة  للمحالت  واملكتري  املكرى  بين  التعاقدية  العالقات 

أو لإلستعمال املنهي والقانون رقم 49.16 املتعلق بكراء العقارات أو 
املحالت املخصصة لالستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وقانون 
إلتزامات والعقود فيما يخص استيفاء الوجيبة الكرائية خالل فترة 

حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها بالدنا جراء وباء كوفيد 19.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من 27 أبريل إلى 04 مايو 2020 هي:

29 سؤاال شفويا، 201 سؤاال كتابيا، شكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة األمينة،

حررات السيدات والس دة النواب املحترمو6،

الس دة الوزضاء املحترمو6،

نشرع اآلن في بسط السؤالين املدرجين بجدول األعمال، السؤال 
األول وهو سؤال لفرق األغلبية، فليتفضل أحد النواب مشكورا بطرح 

السؤال. نقطة نظام، تفضل.

الن ئب السيد ضشيد العبد8 ضئيس فريق األص لة واملع صرة 
)نقطة نظ م(:

السيد الرئيس، غير فيما يخص األجوبة التي توصل بها املجلس 
من الحكومة، نريد أن نثير انتباه املجلس والحكومة على أنه عدد مهم 
من املراسالت التي استوفت اآلجال ولم نتوصل باألجوبة، وخاصة أن 

السادة النواب.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، سجل. إذن سؤال لفرق األغلبية، تفضلوا السيد الرئيس 
لطرح السؤال.

الن ئب السيد شقرا6 أم م ضئيس الفريق االشتراكي:

شكرا السيد الرئيس،

السيدين الوزيرين،

السيدات والس دة النواب املحترمي6،

السيد وزير التشغيل واإلدماج املنهي، في ظل الظروف اإلستثنائية 
التي تعيشها بالدنا على غرار باقي دول املعمور بسبب تف�ضي فيروس 
أقدمت  التي  والوقائية  اإلحترازية  لإلجراءات  ونظرا  املستجد،  كورونا 
الرئيسية  القطاعات  كإحدى  الشغل  قطاع  انتصب  بالدنا،  عليها 
املتضررة من تأثيرات هذه الجائحة، وهو املجال الحيوي الذي يرتبط 
بعجلة  وكذا  اإلجتماعي  وبالجانب  اليومي  باملعيش  الوقت  نفس  في 
اإلقتصاد الوطني، حيث طال الضرر العديد من األجراء بسبب التدابير 
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اآلنفة الذكر، فقد بادرت الحكومة من خالل اآلليات املحدثة بتوجيهات 
ملكية سامية، إلى اتخاذ مجموعة من اإلجراءات الهامة بغية تخفيف 
وطأة تداعيات هذه الجائحة سواء بالنسبة للمشغلين أو األجراء على 
املحترم، عن  الوزير  السيد  تقدم، نسائلكم  انطالقا مما  حد سواء، 
الوضعية الحالية لقطاع الشغل وتداعيات جائحة كورونا عليه وعن 
التدابير املتخذة للحفاظ على مناصب الشغل في القطاعين املهيكل وغير 
املهيكل؟ ما هي نتائج استفادة األجراء من التعويض عن فقدان الشغل 
بسبب هذه الجائحة؟ ثم ما هي املجهودات املبذولة لدعم املقاوالت 
وخاصة الصغرى جدا والصغرى واملتوسطة التي تضررت بفعل هذه 

الجائحة؟ شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة ألحد النواب عن فرق املعارضة 
واملجموعة في املعارضة دائما، تفضلوا السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد عبد اللطيف الزعيم:

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  واملعاصرة،  األصالة  فريق  بإسم 
والتعادلية واملجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، هاد اإلطار ديال 
التعبئة الوطنية العامة التي دعى إليها صاحب الجاللة، امللك محمد 
السادس، نصره هللا، ملواجهة وباء فيروس كورونا املستجد كوفيد19- 
السالمة  لحفظ  اإلحترازية  التدابير  من  مجموعة  بالدنا  اتخذت 
الصحية لجميع املواطنين واملواطنات، ووضعت جملة من اإلجراءات 
العملية ملحاصرة هذا الوباء الفتاك والحد من تداعياته اإلجتماعية 
واإلقتصادية، وهو ما يشكل مبعث ارتياح لنا تعزز بإنخراط إيجابي 
لعموم املواطنين واملواطنات، وصلة بذلك، فإننا نسائلكم السيد الوزير 
املحترم، عن طبيعة التدابير العملية التي اتخذتها وزارتكم للتصدي 
إلنتشار هذه الجائحة في الوحدات اإلنتاجية والفضاءات املهنية؟ ومدى 
التقييد  والعمال ودرجة  العامالت  فيها لحماية  الوقاية  توفير وسائل 
بالتدابير اإلحترازية املرسومة للحد من انتقال العدوى، ومواكبة حاالت 
التوقف عن العمل وصيرورة تمكين املتوقفين من التعويضات املقررة 
لفائدتهم؟ السيد الوزير، كاين واحد اإلرتجال فهاد القضية بالضبط 
ديال التعويضات ديال العمال اللي توقفوا عن العمل، وهذا كيهدد 

اإلجماع الوطني، فالشروط املجحفة اللي دارتها الوزارة ديالكم..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، دقيقة ونصف انتهت، السيد الوزير تفضلوا للمنصة لإلجابة 
عن السؤالين.

السيد محمد أمكراز، وزير الشغل واإلدم ج املنهي:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

شكرا السيد الرئيس،

السيد الرئيس املحترم،

السيد وزير الدولة املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمو6،

يسعدني أن ألتقي بمجلسكم املوقر مجددا للتفاعل مع أسئلتكم 
وإنشغاالتكم والتداول في قضايا بالدنا املتعلقة أساسا بتدبير األزمة ذات 
الصلة بجائحة كورونا كوفيد19-، من جانب مسؤولياتي واختصاصات 
اتخذتها  التي  والتدابير  املنهي وكذا اإلجراءات  الشغل واإلدماج  قطاع 
بالدنا في هذا الشأن، بقيادة جاللة امللك، محمد السادس، حفظه هللا.

جل  العاملية  الجائحة  هذه  عرضت  لقد  والسادة،  السيدات 
دول املعمور بمخاطر جمة إما على املستوى الصحي أو على املستوى 
اإلقتصادي أو اإلجتماعي، حيث أورد مرصد منظمة العمل الدولية 
في تقرير خاص بعنوان كوفيد19- وعالم العمل صدر بتاريخ 29 أبريل 
2020 أن نسبة العمال الذين يعيشون في الدول التي يو�ضى فيها أو 
أضحى إلزاميا إغالق مقرات العمل فيها بلغ نسبة 68% وهذه النسبة 
تراجعت بعد أن كانت في 81% بسبب عودة املقاوالت لإلشتغال في 
الصين بعد رفع إجراءات اإلغالق، كما أنه إلى غاية 22 أبريل 81% من 
املشتغلين و66% من العمال املستقلين عبر العالم يعيشون في الدول 
التي يو�ضى فيها أو أضحى فيها إلزاما إغالق مقرات العمل، مع تسجيل 
آثار وخيمة لذلك على الدخل وفرص الشغل، حيث تم إحصاء أكثر 
من 436 مليون مقاولة عبر العالم معرضة ملخاطر وإلضطرابات كبيرة؛ 
وباعتبارها من بين أكثر الفئات هشاشة في سوق الشغل تأثر ما يقرب من 
1.6 مليار عامل في اإلقتصاد غير املهيكل عبر العالم بشكل كبير من تدابير 
الحجر الصحي أو العمل في القطاعات األكثر تضررا، وتشير التقديرات 
إلى أن الشهر األول من األزمة أدى إلى إنخفاض دخل العمال في القطاع 
غير املهيكل في افريقيا وأمريكا الالتينية بأكثر من 81% متجاوزا بذلك 
املعدل العالمي املحدد في 60%، كما يتوقع التقرير أن يكون التراجع في 
ساعة العمل في الربع الثاني من سنة 2020 أسوأ بكثير من التقديرات 
10.5% مقارنة مع  السابقة، حيث من املتوقع أن يصل التراجع إلى 
بيانات الربع الرابع من من سنة 2019 أي 305 مليون وظيفة بدوام 
كامل باعتبار 48 ساعة عمل في األسبوع، بينما كانت توقعات مكتب 

العمل الدولي للتراجع في حدود 195 مليون وظيفة بدوام كامل.

السيدات والسادة النواب املحترمون، منذ ظهور اآلثار األولى لتف�ضي 
فيروس كورونا املستجد في بعض الدول، سارعت الحكومة بتوجيهات 
سديدة من صاحب الجاللة، حفظه هللا، إلى اتخاذ جميع اإلجراءات 
اإلستباقية الضرورية ملنع تف�ضي الوباء في بالدنا وإعطاء األولوية لصحة 
بين  من  كنا  حيث  األولويات،  كأولى  واملواطنين  املواطنات  وسالمة 
الدول السباقة إلى اتخاذ مجموعة من اإلجراءات الوقائية واإلحترازية 
اإلستثنائية وفرض حالة الطوارئ الصحية في كافة التراب الوطني، وهي 
مناسبة أخرى أن نحيي فيها عاليا جهود كافة األطر املشتغلة سواء في 
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مجال الصحة املدنية والعسكرية وباقي القطاعات العمومية، كما نحيي 
أيضا املستخدمين واألجراء في القطاع الخاص الذين اشتغلوا بكيفية 
إستثنائية في هذه الظرفية اإلستثنائية التي تعيشها بالدنا ملواجهة هذه 

الجائحة.

اإلقتصادية  كلفتها  الشأن  هذا  في  بالدنا  إلختيارات  كان  لقد 
واإلجتماعية على الخصوص، ومن أجل التخفيف من تداعياتها أعطى 
الفوري  اإلحداث  قصد  للحكومة،  السامية  تعليماته  امللك،  جاللة 
لصندوق خاص ملواجهة اآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية لهذه الجائحة، 
وهو صندوق الذي أقبل على املساهمة فيه جميع املغاربة بمؤسساتهم 
الرسمية في القطاع الخاص بل وحتى املواطنين واملنتخبين وغيره، وقد 
اتخذت الحكومة جملة من القرارات والتدابير لفائدة األجراء واملقاوالت، 
ال سيما املتوسطة والصغرى والصغيرة جدا واملهن الحرة التي تواجه 
صعوبات بسبب تداعيات هذه الجائحة، كما اتخذت مجموعة من 
والتي تضررت  املهيكل  غير  القطاع  في  العاملة  األسر  لدعم  القرارات 
بفعل تقلص وتوقف النشاط اإلقتصادي جراء جائحة فيروس كورونا، 

فهكذا تم إقرار:

لفائدة  درهم   2000 قدره  جزافي  شهري  تعويض  أوال-تخصيص 
األجراء واملستخدمين بموجب عقود التكوين من أجل اإلدماج املنتمين 
التي  اإلجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  في  املنخرطة  للمقاوالت 
تواجه صعوبات واملصرح بهم لدى الصندوق املذكور برسم فبراير سنة 
2020 ويهم هذا التعويض الفترة املمتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 
2020 مع تبسيط مساطر التصريح، هذا اإلجراء تم مؤخرا مع تبسيط 
مساطر التصريح بحيث يمكن القيام بالتصريحات أسبوعيا ابتداء من 

أبريل 2020.

 AMO اإلجبارية  الصحية  التغطية  خدمات  من  ثانيا-اإلستفادة 
والتعويضات العائلية برسم نفس الفترة الزمنية بالنسبة للمسجلين في 

الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي.

الدخل لكل تعويض صرف  ثالثا-إقرار اإلعفاء من الضريبة على 
لفائدة املأجورين املنخرطين في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي 
الصافي  الشهري  الراتب  من   %50 حدود  في  مشغليهم  طرف  من 
املتوسط، كما أننا بصدد إعداد قرار في مجلس إدارة الصندوق الوطني 
للضمان اإلجتماعي إلعفائه كذلك من وعاء اإلشتراكات املعتمدة من 

قبل الصندوق.

رابعا-تخصيص دعم مالي مباشر لفائدة املشتغلين في القطاع غير 
املهيكل، حيث تم دعم األسر املتضررة بمبالغ تتراوح بين 800 درهم 
و1200 درهم لألسرة الواحدة حسب عدد أفرادها، وبلغ إجمالي األسر 

املحددة لإلستفادة ما مجموعه 4 املليون و300 ألف أسرة.

وكما تعلمون فقد أعدت الحكومة القانون رقم 25.20 بسن تدابير 
للضمان  الوطني  بالصندوق  املنخرطين  املشغلين  لفائدة  استثنائية 

اإلجتماعي والعاملين لديهم املصرح بهم املتضررين من تداعيات تف�ضي 
جائحة فيروس كورونا كوفيد19- واملنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 
لحقوق  وحماية  التشريع،  ملسطرة  استكماله  بعد   2020 أبريل   27
األجراء واملستخدمين فقد حرص هذا القانون على التأكيد على استمرار 
العالقة التعاقدية مع املشغلين من خالل اعتبار الفترة ما بين 15 مارس 
و30 يونيو 2020 في حكم فقرة توقف مؤقت عن العمل وفق أحكام 
املادة 32 من القانون 65.99 املتعلق بمدونة الشغل، مع احتساب فترة 
التوقف كمدة تأمين من أجل تخويل األجراء الحقوق املنصوص عليها 
في النصوص الجاري بها العمل وتحويل هذه املدد إلى أيام باعتبار الشهر 
26 يوم، كما صادقت الحكومة على املرسوم رقم 2.20.331 بتطبيق 
القانون 25.20 املذكور والذي يحدد معايير وشروط اعتباراملشغل في 
وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تف�ضي جائحة فيروس كورونا 
كوفيد19- واملنشور هو اآلخر في الجريدة الرسمية ليوم 27 أبريل 2020 

وقد تم تحديد هذه الشروط واملعايير فيما يلي:

- أوال: أن يكون قد توقف مؤقتا عن مزاولة نشاطه بموجب قرار 
إداري بسبب جائحة فيروس كورونا.

- ثانيا: 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 أن ال يتعدى املتوقفين مؤقتا عن عملهم 

بسبب هذه الجائحة 500 أجير.

يتجاوز عدد  التي  املقاوالت  أن  املرسوم كذلك على  ثالثا: نص   -
األجراء الذين سيتوقفون مؤقتا عن عملهم 500 أجير عن العمل أو في 
حالة انخفاظ رقم أعمالها بنسبة تتراوح بين 25% وأقل من 50% فإن 
الطلبات في هاتين الحالتين تعرض على لجنة مختصة لدراسة ملفاتها 

من أجل البت في مدى أحقيتها في اإلستفادة.

- رابعا: أما بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه 
خالل الفترة املمتدة من شهر ماي 2019 إلى غاية شهر فبراير2020 
فتتم مقارنة رقم األعمال املصرح به برسم كل شهر من أشهر أبريل وماي 
ويونيو 2020 باملتوسط الشهري لرقم األعمال املصرح به خالل فترة 

النشاط السابقة لشهر مارس 2020.

وحرصا من الحكومة على عدم استغالل الجائحة لتسريحات أو 
في حق األجراء نص مشروع املرسوم على تحديد بقرارات  تجاوزات 
إدارية، لوائح القطاعات والقطاعات الفرعية التي ليست في وضعية 
صعبة وامللزمة بمواصلة اإلشتغال، وقد صرحت برسم شهر مارس عبر 
البوابة اإللكترونية التي أحدثها الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي 
مقاولة  ألف   216 أصل  من  مقاولة  و955  ألف   131 الغرض  لهذا 
منخرطة في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي خالل فبراير 2020 
أي بنسبة 61%، ما يعني أن مقاولتين من أصل ثالث مقاوالت تقريبا 
صرحت بتضررها من تداعيات كورونا، كما بلغ عدد األجراء املتوقفين 
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عن العمل مؤقتا واملصرح بهم واملشتغلين في املقاوالت املذكورة أعاله 
مؤقتا 808 ألف و199 أجير من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي 
أن أجيرا من أصل كل ثالث أجراء توقف مؤقتا عن عمله خالل هذه 
املرحلة، بينما بلغت تصريحات شهر أبريل ما يزيد عن 900 ألف أجير 
مصرح بتوقفهم مؤقتا عن العمل ينتمون إلى ما يزيد على 134 ألف 
أصاب  الذي  الضرر  حجم  عن  تقريبية  صورة  يعطي  هذا  مقاولة، 

املقاولة الوطنية والشغيلة جراء تداعيات هذه األزمة.

السيدات والس دة النواب املحترمو6،

ملواكبة  إجراءات  املنهي عدة  واإلدماج  الشغل  وزارة  اتخذت  لقد 
لتفتيش  الخاصة  للمؤسسات  واإلجتماعية  اإلقتصادية  الوضعية 
الشغل بما في ذلك عفوا املؤسسات الخاضعة لتفتيش الشغل، بما في 
ذلك املؤسسات التي تأثرت بهذه األزمة أو تلك املحتمل تأثرها بتداعيات 
جائحة كورونا، حيث تم تنظيم حمالت تحسيسية وتوعوية من قبل 
مفت�ضي الشغل للوقوف على مدى احترام املشغلين واألجراء للتدابير 
اإلحترازية للوقاية من تف�ضي هذا الوباء ومواكبتهم لتفعيلها مع اقتراح 

حلول تساعد على التخفيف من حدة األزمة.

نشاط  استمرار  ضمان  على  الشغل  مفت�ضي  جهود  انصبت  وقد 
املقاوالت والحفاظ على مناصب الشغل، مع مراعاة الشروط اإلحترازية 
من خالل تشجيع املشغلين على تمتيع األجراء بعطل إدارية قبل أوانها أو 
منحهم رخصا استثنائية وتشجيع العمل عن بعد أو بالتناوب للتخفيف 
من حدة اإلكتضاض بمقرات العمل والسهر على احترام جميع شروط 
الصحة والسالمة داخل فضاءات العمل، وقد شملت الزيارات املنجزة 
لهذه الغاية خالل الفترة املمتدة من 13 مارس إلى 15 أبريل 2020 ما 

مجموعه 6761 مؤسسة.

وفي هذا الصدد ومن أجل مساعدة األجراء واملشغلين على اإلحاطة 
الوزارة عدة دالئل  املرحلة، أعدت  بحقوقهم وإلتزاماتهم خالل هذه 
ظل  في  العمل  لتدبير ظروف  املحتملة  األسئلة  عن  إجابات  تتضمن 
املستجد،  كورونا  فيروس  تف�ضي  بخطر  املتعلق  اإلستثنائي  الوضع 
إضافة إلى دالئل أخرى تخص التدابير اإلحترازية الواجب احترامها سواء 
بشكل عام أو تلك الخاصة ببعض املهن والوظائف داخل املقاوالت، 
وقصد مراقبة أماكن العمل والوقوف بحزم على مدى احترام اإلجراءات 
اإلحترازية وشروط الصحة والسالمة مع رفع تقارير يومية عن ذلك، تم 
إحداث لجنة يقظة على املستوى املركزي وذلك بجعلها في حالة انعقاد 
مستمرمع تعبئة شاملة ملختلف مصالح الوزارة وتشكيل لجن يقظة 
جهوية وإقليمية بالتنسيق مع السلطات املحلية واملصالح الخارجية 

للقطاعات املعنية.

الوحدات  داخل  إصابة  حالة  لظهور  وتالفيا  اإلطار،  نفس  وفي 
اإلنتاجية والخدماتية التي استمرت في نشاطها، وضعت كل من وزارة 
الشغل واإلدماج املنهي ووزارة الصناعة والتجارة واإلستثمار واإلقتصاد 

الرقمي واألخضر مسطرة مشتركة لتتبع والتحقق من مدى احترام هذه 
العمومية ملواجهة  السلطات  أقرتها  التي  اإلحترازية  للتدابير  املقاوالت 
بين مصالح  زيارات مشتركة  تنظيم  تم  لذلك  وتبعا  كورونا،  فيروس 
الوزارتين على مستوى املصالح الالممركزة وفق جدولة زمنية متفق 
عليها بين الطرفين، كما تم إرفاق هذه املسطرة بملحق يتضمن التدابير 
املقاوالت، وخالل  لدن  احترامها من  التحقق من  الواجب  اإلحترازية 
األسبوعين األخيرين أي منذ 15 أبريل تم إحداث لجان إقليمية بتنسيق 
وتضم  واألقاليم  العماالت  مستوى  على  الداخلية  وزارة  مصالح  مع 
ممثلين عن وزارة الصحة إضافة إلى ممثلين عن وزارة الداخلية، هناك 
ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الشغل واإلدماج املنهي ووزارة الصناعة 
األمنية  املصالح  عن  وممثلين  واألخضر  الرقمي  واإلقتصاد  والتجارة 
ملراقبة مدى احترام املقاوالت التي ال زالت تواصل عملها أو تلك التي 
استأنفت نشاطها لإلجراءات اإلحترازية والوقائية املتخذة للتصدي لهذا 
الوباء، وقد اعتمدت هذه اللجن في عملها على أهم التدابير املتضمنة 

في املسطرة املعدة بين الوزارة بين وزارة الشغل واإلدماج املنهي ووزارة 

الصناعة والتجارة املذكورة أعاله.

وقد بلغ عدد املؤسسات التي نظمت لها زيارات ميدانية من طرف 

الفترة  برسم  الشغل  تفتيش  أعوان  طرف  من  وكذا  مشتركة،  لجن 

املمتدة من 15 إلى 23 أبريل 2020 ما مجموعه 2259 مقاولة، ولإلشارة 

 1500 يزيد على  ما  تقريبا غنكونوا وصلنا  أيضا خالل هذا األسبوع 

مقاولة تمت زيارتها خالل األسبوع األخير، كما أسفرت هذه العملية عن 

إصدار قرارات بإغالق 10 مقاوالت تشغل 9764 مستخدما بسبب عدم 

احترامها للتدابير اإلحترازية وظروف العمل اآلمنة للمستخدميها.

الشغل  وزارة  طرف  من  جديدة  هاتفية  منصة  إحداث  تم  كما 

واإلدماج املنهي » ALLO 2233 « خاصة بالتواصل وتقديم النصائح 

والتوجيهات واإلرشادات والشكايات لألجراء وتلقي الشكايات بالنسبة 

لألجراء وأرباب العمل فيما يتعلق بالصحة والسالمة، وذلك بوضع رهن 

إشارتهم أطر الوزارة من مفتشين وأطباء ومهندسين وذلك بتنسيق مع 

املعهد الوطني لظروف الحياة املهنية، وسيتم إطالقها رسميا ابتداء من 

يوم الغد إن شاء هللا.

وبمناسبة اليوم العالمي للصحة والسالمة الذي يصادف 28 أبريل 

من كل سنة والذي اختارت له منظمة العمل الدولية شعارا »أوقفوا 

الجائحة، السالمة والصحة في مكان العمل يمكن أن ينقد األرواح«، 

تم تنظيم ندوة علمية دولية توجيهية عبر تقنيات التواصل عن بعد 

موضوعها »تدابير الصحة والسالمة في أماكن العمل ملواجهة جائحة 

كوفيد كورونا« وقد عرفت تأطيرا من مستوى عال من خبراء وطنيين 

النقابية  والهيئات  املقاوالت  من  العديد  مشاركة  وعرفت  ودوليين 

املشتغلة في القطاع الخاص.
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السيدات والس دة النواب املحترمو6،

اسمحوا لي في نهاية كلمتي هاته أن أغتنم الفرصة مرة أخرى ألخص 
بالشكر والتقدير أعوان تفتيش الشغل من مفتشين وأطباء ومهندسين، 
اإلجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق  ومستخدمي  مسؤولي  وكذا 
وكذا مسؤولي ومستخدمي املؤسسات العمومية األخرى تحت وصاية 
الوزارة على ما يبذلونه من جهد استثنائي في هذه املرحلة اإلستثنائية 
التي تعيشها بالدنا، إلى جانب باقي الجهود الوطنية الهادفة لكسب رهان 
تخطي هذه األزمة بنجاح، تحت القيادة املتبصرة لصاحب الجاللة، 
محمد السادس، حفظه هللا، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر اآلن للمناقشة ونبدأ بتدخل ألحد النواب 
أوالنائبات عن فريق العدالة والتنمية في انتظار تعقيم املنصة، أطلب 
من السيد النائب املحترم عن العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب.

الن ئب السيد أحمد جداض:

أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي6.

السيد الرئيس املحترم،

السيدا6 الوزيرا6 املحترم 6،

السيدات والس دة النواب املحترمو6،

يشرفني أن أتقدم بهذه املداخلة بإسم فريق العدالة والتنمية، بداية 
نعتز بما قام به بلدنا بجميع مؤسساته وعلى كافة املستويات إن على 
املستوى التشريعي، على املستوى اإلجتماعي، على املستوى اإلقتصادي 
وعلى املستوى املصرفي وغير ذالك من املستويات، كما نفتخر بالسياسة 
الصحة  ديالها  األولويات  من  اللي جعالت  واإلستشرافية  اإلستباقية 
ديال املواطنين، كما نعتز أيضا باملجتمع املغربي بجميع فئاته اللي تعامل 
واحد التعامل تضامني حضاري مع هاد الوباء هذا، وهذا كلو يعني دفع 
ببالدنا باش تتحكم فهاد الوباء وهذا ما تؤكده األرقام املتداولة في األيام 

األخيرة.

السيد الوزير، نثمن ما جاء في مداخالتكم ونشيد باإلجراءات التي 
تم اعتمادها من طرف الحكومة، وهي إجراءات لفائدة األجراء وهناك 
إجراءات لفائدة املقاوالت وهناك إجراءات أخرى لصالح الناس الذين 
األجراء  لفائدة  للتدابير  بالنسبة  املهيكل،  الغير  القطاع  في  يشتغلون 
يعني اإلستفادة ديالهم من التعويض الشهري ديال 2000 درهم وهاد 
التعويض تضاف إليه التعويضات العائلية واإلستفادة من التغطية 
الفترة  أن  اعتبر   25.20 قانون  أيضا  املرض،  اإلجبارية عن  الصحية 
املمتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو هي فترة توقف مؤقت عن العمل 
وبالتالي فتظل العالقة التعاقدية بين املشغل واألجير قائمة، هذا يعني 

أن األجير سيستفيد من جميع حقوقه كما أنه لو كان يعني مزاوال لعمله 
ومنها احتساب النقط ديال التقاعد.

بالنسبة للتدابير لفائدة املقاوالت وال سيما منها املتوسطة والصغرى 
والصغيرة جدا التي تواجه صعوبات والتي عرف نشاطها تأثرا كبيرا، 
قصد  املقاوالت  هاد  ديال  للمأجورين  املوجه  الدعم  إلى  باإلضافة 
الحفاظ على مناصب الشغل، فالحكومة اتخذت تدابير أخرى لفائدتها 
منها تخفيف عبئ املستحقات، دعم مالية املقاوالت، دعم اإلستثمار 
ثم تيسير الولوج للصفقات، كما أن القانون 25.20 منح املشغل امتياز 
األداء  أن شرط  بمعنى  للصندوق  املستحقة  اإلشتراكات  أداء  تعليق 
الصحية  التغطية  من  األجراء  يستفيد  كي  اإلشتراكات  لهذه  املسبق 
اإلجبارية عن املرض أصبح معلقا، أيضا بالنسبة للمشغل الذي أوقف 
عن العمل مجموعة من األجراء وخلى مجموعة أخرى تتشتغل فإذا لم 
يكن لديه القدرة على أداء اشتراكات الضمان اإلجتماعي فالقانون عطاه 

إمكانية تأجيل أداء هاد اإلشتراكات دون أداء دعيرة التأخير.

السيد الوزير، هاد ال�ضي كل إيجابي ولكن مع بداية التنفيذ ديال 
القانون ديال املرسوم ظهرت بعض املشاكل فأذكر يعني بعضها:

الصندوق  في  التسجيل  ديال  رقم  عندهم  اللي  أشخاص  هناك 
الوطني للضمان اإلجتماعي ولكن انقطعت الصلة بينهم وبين الصندوق 
الوطني للضمان اإلجتماعي منذ مدة طويلة، وبالتالي فهم ما يمكنش 
ليهم يستافدوا من الدعم ديال الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي 
يستافدوا  يمكنش  ما  املطلوبة،  الشروط  فيهم  توفراش  ما  ما  ألن 
من الدعم ديال راميد ألن عندهم رقم اشتراك في الصندوق الوطني 
للضمان اإلجتماعي، وما يمكنش يستافدوا من الفئة الثالثة، فرجاء 
السيد الوزير، أنتم وزمالئكم كل فيما يعنيه يعني تلقاو لنا �ضي حل 
لهاد اإلشكال وملا ال بالتعاون مع إشراك يعني الصندوق الوطني للضمان 

اإلجتماعي؛

لدى  بإستمرار  بهم  مصرح  أجراء  هناك  أن  الثانية،  املالحظة 
الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي ولكن وقع ليهم مرض في شهر 
يناير وفبراير أو سيدة مشات خرجت تولد فهاد الفترة هادي، هؤالء لم 
يصرح بهم املشغل في شهر فبراير ألنهم كانوا يستفيدون من التعويضات 
اليومية عن املرض أو التعويضات اليومية عن األمومة والقانون يقول 
أن هذه الفترات هي فترات تأمين، بمعنى يجب أن تؤخذ بعين اإلعتبار 
التعويض مثل  باألجر، إذن هؤالء يجب أن يستفيدوا من  كتصريح 
ا تنتهي الفترة ديال العطالت املرضية 

ّ
زمالئهم املتوقفين عن العمل، ملـــ

ديالهم؛

املالحظة الثالثة، أن هناك بعض الشركات اللي توقفات عن العمل 
بعد إعالن حالة الطوارئ الصحية ألن ظروف العمل لم تعد ممكنة، 
بأن  ستفاجأ   25.20 للقانون  التطبيقي  املرسوم  صدور  بعد  ولكن 
ف عن الشغل وتوقف األجر بل اعتبارا 

ّ
التعويض لم يكن باعتبار التوق
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لنشاط املقاولة املشغلة، وهكذا فإن البعض سيستفيد والبعض لن 
يستفيد من التعويض وهم موقوفون عن العمل معا، فقط النتساب 
التراجع  الحكومة  من  نطلب  لذا  معين،  قطاع  إلى  املشتغلة  املقاولة 
عن هذا التمييز حفاظا على جو الثقة السائر في التعافي واإلبقاء على 
معيار االنخفاض برقم املعامالت فقط، طبعا ما تنتكلموش هنا على 
القطاعات الحيوية التي ال يمكن لها أن تتوقف اعتبارا ملصلحة البالد، 
ولكن هاذو شركات أخرى يعني جات في الالئحة السلبية في املرسوم 

التطبيقي ديال القانون 25.20، شكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، أعطي الكلمة دائما في 
مناقشة إستراتيجية تدخالت قطاع الشغل واإلدماج املنهي في املجهود 
الوطني للتضامن لجائحة كورونا كوفيد 19، لفريق األصالة واملعاصرة 

تفضلوا السيدة النائبة املحترمة بعد تعقيم املنصة بطبيعة الحال.

الن ئبة السيدة زهوض الوه بي:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير املحترم،

السيد وزير الدولة املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمي6،

بعيدها  تحتفل  املغربية  يلة 
ّ
والشغ اليوم  املوضوع  هذا  نناقش 

األممي في ظروف استثنائية جدا عرفتها بعد جائحة كورونا، كانت لديها 
انعكاسات جد سلبية على املستوى اإلقتصادي واإلجتماعي والنف�ضي 
بتمعن  الوزير  السيد  ملداخلتكم  باالستماع  الشغيلة،  الطبقة  لهذه 
كنالحظوا أن هناك واحد الواقع الذي نواجهه دولة ومجتمعا، يطرح 
علينا العديد من التحديات اليوم، لكن السيد الوزير بلغة األرقام كنلقاو 
بأن عدد املقاوالت التي تم التوقيف ديالها هو ثلث العدد اإلجمالي لهاذ 
املقاوالت، السيد الوزير اليوم هاذ السؤال كيحيلنا بشكل مباشر ملاذا 
هاذ املقاوالت لم تصمد طويال أمام هاذ اإلجراءات اللي دارتها الوزارة 
ديالكم واإلجراءات اللي دارتها لجنة اليقظة؟ ملاذا هاذ اآللة اإلدارية 
ديال وزارة التشغيل لم تكن تساير السرعة اللي جات بها اإلجراءات 
األولى للصندوق الذي تم إحداثه؟ هناك واحد البطء كبير في وزارتكم 
في التعاطي مع هاذ املوضوع، السيد الوزير اليوم نتحدث عن %89 من 
املقاوالت الفندقية واملطاعم أقفلت، 76 من شركات قطاع النسيج 
كذلك أقفلت، 73 من املقاوالت توقفت، هاذ املقاوالت ديال القطاعات 
الصناعية واملعدنية وامليكانيكية، ثلثي مقاوالت البناء توقفت، 83% 
من العدد اإلجمالي للمقاوالت الصغيرة توقفت، اإلفالس ديال املقاوالت 
اللي مرتقبة يرتفع بعدد %11، السيد الوزير، هاذ الواقع املزري الذي 
تعيشه املقاوالت كيعطينا بشكل مباشر نتيجة مباشرة اللي هي ارتفاع 
العدد ديال البطالة، معّدل البطالة السيد الوزير سيقفز من 9.2% 

السنة الحالية إلى %12.5 هذا ما تنتحدتوش على البطالة اللي كاينة 
في العالم القروي اللي الجفاف اليوم ينخر هذا العالم القروي الواقع 
هاد  مضبوطاش،  ما  املؤمنين  الفالحين  ديال  النسبة  كذلك  ديالو، 
الفالحين املؤمنين السيد الوزير إيال احتسبنا هاد البطالة الحقيقية اللي 
كاينة في العالم القروي كنظن السيد الوزير غنلحقوا حتى ل 40%، عدد 
املستخدمين الذي تم تسريحهم بالقطاع املنظم 726 ألف عامل السيد 
الوزير 30% من األسر املغربية عرفت تدهورا في مستوى معيشتها، عدد 
الفقراء يرتفع بحوالي 300 ألف فرد، عدد املواطنين الذين يعيشون 
الهشاشة السيد الوزير، اليوم يرتفع بحوالي مليون فرد إضافي، هذا 
ما يطرح العديد من األسئلة حول مدى قدرة صندوق التضامن على 
معالجة كل هذه األعطاب واملشاكل ومدى قدرة تحسين مالية هاد 

الصندوق من أي غش أو تظليل أو تحايل قد يطال هذا الصندوق.

السيد الوزير، الحقيقة اليوم نحن بحاجة إلى الرجوع إلى املعطيات 
لنثبت لكم أن نسبة البطالة اليوم وعدد مناصب الشغل في القطاع 
املنظم، وعدد املواطنين الذين سقطوا في الهشاشة في ارتفاع، وأن 
املواطنين  من  ماليين   4 يساعد  أن  عليه  الجائحة  محاربة  صندوق 
ألف طلب مساعدة من  الراميد، و900  بدون عمل محسوبين على 
العمال ومستخدمين املقاوالت املتوصل بها من طرف صندوق الضمان 

اإلجتماعي.

السيد الوزير، اليوم نحن كمعارضة تساهم بقدر اإلمكان في إيجاد 
حلول لزمن ما بعد كورونا، اليوم الحديث ما�ضي فقط نهضروا على 
الكورونا وكيفاش نواجهوها عندنا تحديات كبيرة السيد وزير سنعرفها 
معكم  نتساءل  اإلقتصادي،  املجال  في  خصوصا  كرونا  زمن  بعد 
السيد الوزير، إلى مدى ضرورة هاد الصفوف األمامية اللي كاينين اللي 
كيواجهوا الجائحة من أطباء وممرضين والقطاعات كلها اللي كتواجه 
هاد الجائحة، ملا ال يتم اعتبار هاد الحوادث أثناء إصابتهم بمرض كورونا 
وهم يزاولون هاد املهنة، حوادث شغل أو حوادث مهنية؛ ضرورة اإلدماج 
املباشر ملا بعد زمن كورونا للمتعاقدين، اليوم سواء املتعاقدين في نظام 
اللي يجب إدماجهم في املجال للنظام األسا�ضي للوظيفة العمومية أو 
في النظام األسا�ضي للتعليم؛ ضرورة كذلك إعادة النظر في الوضعية 
الحقيقية اللي كيعيشوها املتقاعدين في البالد السيد الوزير، الدعم 
املالي للمقاوالت الصغرى واملتوسطة والصغيرة جدا أصبح ضرورة ملحة 
أبوابها  التي تغلق  املقاوالت  الكبير ديال  العدد  ارتفاع  أمام  خصوصا 
مباشر على مئات  يحيلنا بشكل  املقاوالت  هاد  ديال  األبواب  وإغالق 
اللي كيعيشوا بشكل يومي على  املقاوالت  بهاد  املستخدمين والعمال 
العمل ديالهم اليومي ما عندهومش دخل قار، وكنظن السيد الوزير 
هاديك 800 درهم وال 1000 درهم وال 1200 درهم ما يمكنهاش تعيل 
أسرة وخا تكون مكونة غير من فردين أو 3 أفراد السيد الوزير، خاصنا 

نفكروا بشكل جماعي وبشكل هادئ في الوضعية الحقيقية لهاد الفئة.

اليوم السيد الوزير، قرارإعادة فتح بعض املعامل خصوصا هنا 
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كنهضروا على معامل تصبير السمك والنموذج كان عندنا في مدينة 
العرائش، مدينة طنجة، مدينة الدار البيضاء، هاد القرار السيد الوزير 
نتحمل فيه املسؤولية كاملة وتتحملون فيه املسؤولية السيد الوزير، 
الطاقة  ال  واحنا  فتحها،  سنعيد  جديدة  بؤر  تكون  أنها  ممكن  ألنه 
الصحية ديالنا ال تستوعب هاد القرار، لذلك السيد الوزير، نتمنى أن 
تفكروا بشكل منطقي وتفكروا في املصلحة ديال العامالت والعمال في 
غياب ظروف السالمة الصحية داخل هاد املعامل، واحنا عشنا تجربة 
ديال مدينة العرايش واملدن اللي ذكرت السيد الوزير، نتساءل معكم 
كذلك السيد الوزير، عن غياب تمثيلية ديال املؤسسات اإلجتماعية 
وهنا كنهضر على النقابات داخل اللجنة ديال اليقظة، عالش كنلقاو 

الباطرونا وما كنجبروش النقابات كذلك.

السيد الوزير، ما بعد زمن كورونا سيتطلب منا مجهود جماعي كل 
من موقعه لنتجاوز هاد الوضع الحرج اللي كنعيشوه، يجب أن نعتمد 
الحقيقية،  والديمقراطية  اإلنسان  املبادئ وحقوق  قيم  أساسا على 
ونوفر الحماية اإلجتماعية لكل املواطنات واملواطنين واألمن الغذائي 
واألمن الصحي للتخفيف من .. اإلستقرار الجماعي والحفاظ على وحدة 

الوطن، شكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت، أعطي الكلمة لفريق 
التجمع الدستوري، السيدة النائبة املحترمة.

الن ئبة السيدة خديجة الزي ني:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير،

السيد وزير الدولة،

السيدات والس دة النواب،

في البداية البد أن نعّبر نحن كفريق التجمع الدستوري وباسمي 
كذلك عن الفخر واإلعتزاز أو اإلجماع الوطني الذي عّبر عنه املغاربة كافة 
والقوى الحية، وكذلك عن ما نعيشه عن هذه الفترة طبعا تحت قيادة 
في هذه  السادس، نصره هللا، كذلك  امللك محمد  الجاللة،  صاحب 
املناسبة لن تفوتنا الفرصة دون أن نقدم جزيل الشكر واإلمتنان وتحية 
تقدير وإجالل لعّمالنا وعامالتنا بمناسبة العيد األممي الذي احتفلنا به أو 
دناه جميعا هذه السنة افتراضيا وفي ظروف استثنائية، طبعا بسبب 

ّ
خل

والتباعد اإلجتماعي،  بالحجرالصحي  ألزمتنا جميعا  التي  أزمة كورونا 
ولكن في نفس الوقت عوضناه بالتقارب العائلي وبالتماسك اإلجتماعي، 
منها  والصحية  الطبية  األطقم  بجهود  لنشيد  نستغلها كذلك فرصة 
املدنية والعسكرية، وكذلك قوات األمن والسلطات العمومية بمختلف 
درجاتهم وعمال النظافة وكل املوظفين واملستخدمين واملقاولين على 

املواطنين  وكذلك  الفترة،  هاته  خالل  بها  قاموا  التي  املجهودات  كل 
واملواطنات الذين ساهموا والذين ال زالوا يساهمون في هذه الجائحة.

السيد الوزير املحترم، لقد استمعت بإمعان لعرضكم أو لجوابكم 
لم  و  األرقام  عن  نسائلكم  لم  التعقيب  هذا  في  نحن  السؤال،  عن 
نسائلكم عن اإلنجازات، ولكننا سنسائلكم السيد الوزير عن ما يمكن 
أن تقومون به في هذه الفترة الحرجة ومن مخططات واستراتيجيات 
يمكن اعتمادها في قطاعكم الحيوي والهام للخروج بمغربنا الحبيب، 
وخاصة بقطاع التشغيل بالخروج يعني خروجا صحيا خروجا جيدا لن 

يكون فيه ال ضررا وال إضرارا بجميع العمال ولكل األجراء واألجيرات.

السيد الوزير املحترم، أنتم تشرفون على قطاع جد مهم ومهم جدا 
ركم 

ّ
وتدّبرونه في ظروف فيروس كوفيد 19 وتداعياته اإلجتماعية، نذك

السيد الوزير ببرنامج التعويض عن الشغل الذي يدّبره طبعا الصندوق 
الوطني للضمان اإلجتماعي، هاذ البرنامج السيد الوزير نرى أنه لم يجد 
طريقه الصحيح منذ البداية، نظرا لضعف النتائج التي حّصل عليها 
الحصول  في شروط  تعقيدات  هناك  ملاذا  الحصيلة،  لهزالة  وكذلك 
على هذه التعويضات؟ لألسف الشديد خالل هذه الفترة الحرجة لم 
ن مجموعة من العمال والعامالت من الحصول على الدعم املادي 

ّ
يتمك

املصروف لهم من مخصصات الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، 
بمن فيهم العمال والعامالت املنخرطين في صندوق الضمان اإلجتماعي، 
نظرا لذاك الشرط املحرج واملوجود في هاذ برنامج التعويض عن الشغل 
اللي كيتحّدد بالتصريح في شهر فبراير، الناس اللي ما صرحوا �ضي في 
هاذ الشهر هذا يعني حرموا من اإلستفادة، و منهم مجموعة من العمال 
والعامالت، هذا يعني أن تأثر واحد مجموعة ديال الفئات بأزمة الوظائف 
الهشاشة،  البطالة، وكذلك  إلى تفاقم  أكثر من غيرها سيؤدي حتما 
وصرحتم في أحد تصريحاتكم عند ما سئلتم عن السجل اإلجتماعي 
قلتم بأن واللي كيضم فئة عريضة من الناس اللي كتعاني من الهشاشة 
والتي ليس لها أي دخل، قلتم بأنه حتى نكونوا في ظروف طبيعية، هل 
سنترك هؤالء الناس يعيشوا هشاشة أكثر مما هي! خاصة في هذه الفترة 
ر السيد الوزير املحترم أن النساء أكثر الفئات تضررا من 

ّ
الحرجة، أذك

أزمة كورونا، مما سيزيد من توسيع آفة البطالة في صفوفهن وخسارة 
مواردهن وتفاقم أوضاعهن اإلقتصادية واإلجتماعية الصعبة، فعلى 
الحكومة أن تكون جادة في إيجاد إجراءات وتدابير مهمة لكل الفئات 

دون غيرها.

السيد الوزير، بخصوص مواكبة األجراء واملقاوالت في هذه الظرفية 
الدقيقة فإن قطاع الشغل بصفة عامة يتوفر على جهازين مهمين، جهاز 
التفتيش وطب الشغل، يفترض أن يلعب دورا مهما وفعال ظهر الدور 
األسا�ضي اللي كتلعبو مفتشية التفتيش وتطرقتو لها في العرض ديالكم.

نود أن نثير انتباهكم السيد الوزير املحترم إلى إثارة اإلنتباه إلى البعد 
التكنولوجي الرقمي وأداة العمل عن بعد، هاذ البعد اليوم بّين لنا على 
أنه أصبح ضرورة ولم يعد اختيارا، وعلى الحكومة أن تفكر جادة في 
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استثماره مستقبال ملاذا؟ ألن هاذ املعطى الجديد أصبح مكسبا في سوق 
الشغل بالعمل عن بعد، توفير التنقل والطاقة والحفاظ على البيئة 
املنتج  اإلداري  والروتين  املعامالت  وتجاوز  األداء  في  كذلك  والسرعة 
لظروف الرشوة والفساد، إال أن هذا البعد الرقمي طبعا يحتاج إلى 
إطارين القانوني والتنظيمي املالئمين، وهنا تيجي الدور ديال الحكومة 

باش تفكر جادة كيما قلت باش تستثمرو.

كورونا  فيروس  أزمة  بأن  جميع  كنعرفو  املحترم،  الوزير  السيد 
في املجتمع  كشفت على إمكانيات وقدرات إجتماعية خارقة وفردية 

املغربي.

السيد ضئيس الجلسة:

انتهى الوقت السيدة النائبة املحترمة شكرا لكم، أعطي الكلمة لي 
يعني املعارضة للفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا النائب 

املحترم.

الن ئب السيد عبد العزيز لشهب:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير،

السيد الوزير الدولة،

بد  ال  البداية  في  والتعادلية  للوحدة  اإلستقالل  فريق  في  نحن 
اإلستثنائي  الوضع  ظل  في  عسيرا  امتحانا  نجتاز  بأننا  التذكير  من 
وتداعياتها  بمخاطرها  كورونا،  جائحة  ملواجهة  البالد  تجتازه  الذي 
اإلقتصادية واملالية واإلجتماعية والحقوقية واإلنسانية والتضامنية، 
امتحانا يتمثل في مدى قدرتنا وإرادتنا لتجسيد قيم املواطنة الحقة 
ملواجهة هذه الظرفية الصعبة التي تعرفها البالد وتجاوز اإلكراهات 
والتحديات والتداعيات املطروحة، وذلك إنسجاما مع أحكام الفصل 
40 من الدستور، علينا كذلك أن نستحضر التوجيهات امللكية السامية 
رت وواكبت الوضع اإلستثنائي الذي تجتازه البالد 

ّ
السديدة التي أط

ملواجهة جائحة كورونا بمخاطرها وتداعياتها، والتي تجسد بحق القيم 
التضامنية والروح الوطنية الصادقة املتمثلة في إحداث صندوق خاص 
بجائحة كورونا ملواجهة هذه الجائحة بمخاطرها وتداعياتها بأبعادها 
املالية واإلقتصادية واإلجتماعية وجعل مكانة املواطن املغربي فوق كل 
اعتبار، لحماية صحته والحفاظ على حياته وسالمته وتلبية حاجياته 

وصيانة كرامته.

املواكبة  التدابير  من  مجموعة  الحكومة  اتخذت  اإلطار،  هذا  في 
لتداعيات الوضع اإلستثنائي الذي تجتازه البالد بأبعادها اإلقتصادية 
واإلجتماعية، بما فيها أساسا دعم املقاوالت املتضررة من تداعيات حالة 
الطوارئ، نحن في الفريق اإلستقاللي نطالبكم السيد الوزير اإلعالن فورا 

عن أسماء هذه املقاوالت التي استفادت من هذا الصندوق لكي نطمئن 
الرأي العام الوطني ولكي نطبق املبدأ الدستوري للوصول إلى املعلومة، 
كذلك أن هذه الوضعية أخذت بعدا خطيرا، يتنافى والتوجيهات العامة 
السامية  املندوبية  تقرير  ذلك  عن  كشف  كما  واختياراتها،  للدولة 
للتخطيط، من خالل أرقام ال تخفى مخاطرها على وضعية التشغيل 
بالبالد، عندما نجد أن أكثر من 157 ألف مقاولة أوقفت نشاطها بصفة 
مؤقتة، 630 بشكل نهائي، وأن %27 من املقاوالت اضطرت إلى تخفيض 
اليد العاملة بصفة مؤقتة أو دائمة، غالبيتها من املقاوالت الصغيرة 
واملتوسطة، مما أدى إلى تخفيض حوالي 726 ألف من اليد العاملة، أي 

ما يعادل أكثر من 20%.

إذا  ما  الحكومة عن  تسائل  للقلق  تدعو  التي  الوضعية  إن هذه 
كانت قد وضعت مخططا استعجاليا لتجاوز هذه األزمة، التي ال تخفى 
أثارها السلبية على السلم اإلجتماعي، كذلك كيف تعاملت الحكومة 
املرحلة  تقتضيه  الذي  التضامني  البعد  تراعي  لم  التي  املقاوالت  مع 
وقامت بتسريح اليد العاملة؟ ما هي كذلك اإلجراءات املتخذة بالنسبة 
للتشغيل الذاتي الذي يبقى املتضرر األكبر من تداعيات حاالت الطوارئ 
الصحية؟ كذلك ما هي اإلجراءات املتخذة بالنسبة للمقاوالت الناشئة، 
التي وجدت نفسها في وضعية استثنائية غير قادرة على مواجهتها حيث 
يكون مآلها اإلفالس إن لم تتدخل الحكومة إلنقاذها، أكثر من هذا 
السيد الوزير، أن جزء كبير من الشركات واملقاوالت املغربية تعاني بتأخر 
األداءات ورغم دورية وزير اإلقتصاد واملالية في هذا الشأن، عليكم 
أن تبحثوا على كيفية أداء هذه املقاوالت، فهي تعاني، وهذا يؤثر على 
مستخدميها، فهي تعجز عجزا تاما عن أداء املستخدمين فيها، كذلك 
نسائلكم ما هي الوضعية بالنسبة للشركات األجنبية العاملة باملناطق 
الحرة؟ وما هي اإلجراءات املتخذة للحفاظ على مناصب الشغل بها؟ 
كذلك بالنسبة للقطاع غير املهيكل، فإن هذا الوضع اإلستثنائيا يجب 
أن يشكل مدخال لتأهيله حتى ينخرط في الدورة اإلقتصادية العادية. 
فهل لدى الحكومة برنامج استعجالي إلصالح هذا القطاع، الذي يشغل 

أكثر من 3 ماليين من الساكنة؟

وهنا كنفتح واحد القوس، السيد الوزير، ونقول لكم بكل أسف أن 
أن الصناع التقليديين والحرفيين والفالحة الصغار فهما كيعانيو السيد 
الوزير، كيعانيو رغم الدعم ديال الدولة من صندوق جائحة كورونا، 
فهم ما زال كيعانيو ألن هذا املوسم بالنسبة لهاد الصناع التقليديين، 
باش  مناسبة  كان  األبرك  رمضان  وشهر  رمضان،  شهر  ديال  موسم 
كيخلقو واحد الرواج كبير. لألسف الشديد اليوم الكل يعاني ويعاني 
في صمت فلكذلك هل لدى الحكومة خطة محددة لألهداف واآلليات 
لتشجيع اإلستثمار الوطني والخارجي، لتجاوز تداعيات جائحة كورونا 
وآثار الجفاف على اإلقتصاد الوطني والحياة اإلجتماعية والتخفيف 
من أزمة البطالة؟ أين دور األبناك في تجاوز تداعيات جائحة كورونا 
ودعم املقاوالت املتضررة بعد أن أبانت عن تخليها عن مسؤولياتها في 

ظل الوضع اإلستثنائي؟
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وأخيرا، هل لدى الحكومة مخطط استعجالي إلعادة تحريك العجلة 
اإلقتصادية، ما بعد حالة الطوارئ الصحية؟ هذا هو العمل السيد 
الوزير، اللي خصكم تركزو عليه كثير كثير، ألن اليوم خصنا ما بعد 

كورونا ..

السيد ضئيس الجلسة:

املداخلة  إلى  نمر  التوقيت.  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املوالية للفريق الحركي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد عبد الحكيم األحمد8:

أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم،  الرحمن  هلل  بسم 
املرسلي6.

السيد الرئيس،

السيدين الوزيرين،

حررات السيدات والس دة،

أتناول الكلمة بإسم الفريق الحركي، تفاعال مع العرض الذي تقدم 
به السيد وزير الشغل في هذه الجلسة الدستورية، والذي استعرض 
فيه مختلف الخطوات التي قامت بها الحكومة في املجال اإلجتماعي 
بصفة عامة، ونعتقد بأن الشغل بطابعه األفقي، يشكل دائما الهاجس 
األكبر ضمن السياسات العمومية، باعتباره غاية ومنتهى ما تسعى إليه 
هذه السياسات، ولكنه يبدو اليوم أكثر إلحاحا في جائحة كورونا، وفي 
ظل األزمة العاملية واألزمة الوطنية التي أثرت بشكل كبير وغير مسبوق في 
حركية الشغل، سواء على مستوى القطاع مهيكل أو القطاع غير املهيكل 

أو باقي املهن والحرف.

السيد الرئيس،

ال يمكننا أن ندعي جزافا بأن اإلجراءات املتخذة لم تكن في مستوى 
األزمة وتحدياتها، واليمكننا اإلدعاء أن الحكومة قصرت في هذا الجانب 
أو ذاك، بل أن املوضوعية تحتم القول، بأن كل التدابير واإلجراءات 
بمقاربة شمولية  كانت  بالدنا،  اتخذتها  التي  واإلستثنائية  اإلستباقية 
تحققت  التي  اإلقتصادية  اليقظة  لجنة  من خالل  جامع،  وبمنظور 
لهذه  شاكرين  القطاعية،  السياسات  من  مجموعة  التقائية  داخلها 
تفاعلها مع كل املالحظات واإلقتراحات، وضمن ما سبق أن  اللجنة 

تقدمنا به كفريق حركي عبر اآلليات املتاحة الدستورية.

الذين  والعلن  الخفاء  جنود  لكل  الشكر  ألجدد  فرصة  أنتهز  كما 
يتصدون لهذه الجائحة بروح وطنية عالية من كل املواقع، ومن ضمنهم 

أطر وزارة الشغل الذين يقومون بعمل ميداني مهم.

السيد الرئيس،

املستوى  على  األزمة  هذه  تداعيات  أن  أكيد  الوزير،  السيد 

فترة  متجاوزة  الزمن،  في  ممتدة  ستكون  واإلجتماعي  اإلقتصادي 
الطوارئ الصحية، وفي هذا اإلطار يطرح التساؤل حول منظور الحكومة 
آلفاق الشغل باملغرب؟ وماذا أعدت الحكومة لتطويق البطالة، التي 
من املحتمل أن تتجاوز التوقعات؟ كيف سنؤسس لرؤية جديدة لخلق 

دينامية في عالم الشغل؟

نعتقد بأن فترة الطوارئ الصحية تعتبر مرحلة أولى في تدبير األزمة، 
ترتبت عنها نتائج كانت نسبيا في مستوى اإلكراه الظرفي الغير املتوقع، 
لكن األهم في تقديرنا، هو مخرجات ما بعد الجائحة، وهو الورش الذي 

يتعين أن ينكب عليه الجميع من منطلق إستباقي وتشاركي.

السيد الرئيس،

السيد الوزير، حتى ال أن�ضى، اسمحوا لي بإسم الفريق الحركي، أن 
أتوجه بالتحية والتقدير للشغيلة املغربية، ونحن في غمرة اإلحتفال 
بالعيد األممي للعمالـ الذي تصادف هذه السنة مع هذه الجائحة، فقد 
أكدت هذه الشغيلة كما هو معهود فيها دائما، على تعبئتها وانصهارها 
في املجهود الجماعي بوطنية عالية، رغم اإلكراهات واملعاناة واملشاكل، 

كما نوجه تحية لكل املقاوالت املواطنة.

وعالقة بما تقدم، أود أن أدلى بإسم الفريق، ببعض املالحظات 
واإلقتراحات التالية:

أصنافها،  بمختلف  الوطنية  للمقاولة  املستمرة  املواكبة  ضرورة 
لدورها  أخرى،  جهة  من  ونظرا  مشغال،  قطاعا  جهة  من  باعتبارها 
هو  املطلوب  فإن  وبالتالي  الوطني،  اإلقتصادي  النسيج  في  األسا�ضي 
تسهيل الوصول إلى التمويل، من أجل إعادة إحياء نشاط املقاوالت 
وأداء  الجبائية،  التصريحات  آجال  وتمديد  الضرائب  أداء  وتعليق 
اإلشتراك بالصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، وإلغاء جميع دعائر 
املستحقات  للمقاوالت  الدولة  تصرف  بأن  نطالب  كما  التأخير، 
العالقة في ذمتها، مشيرين إلى بعض العراقيل املسطرية، حيث أن هاد 
االستخالص مشروط بتوقيع كشف من طرف مكاتب الدراسات، التي 
ال تشتغل بدورها حاليا بسبب الحصر الصحي، وبالتالي يتعين تسهيل 
اإلجراءات للحفاظ على حياة املقاولة؛ وضع حد للتعقيدات املتعلقة 
واملقاوالت  واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  بالنسبة  البنكي  بالتمويل 
استحضار  من  البد  الذاتيين؛  للمقاولين  وبالنسبة  جدا،  الصغيرة 
العديد من فئات املجتمع املغربي، الذين توقفت عن الشغل مؤقتا 
بفعل حالة الطوارئ الصحية؛ نطالب بإخراج القوانين العالقة وتحيين 
القوانين املتجاوزة، ال سيما في عالقتها الشغل، وضمنها مشروع القانون 
املتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، الذي يتضمن مجموعة 
من املقتضيات واملكتسبات لفائدة الصناع التقليديين، بما في ذلك 
التغطية الصحية واإلجتماعية، كما نقترح التفكير مستقبال في قانون 

للتعويض عن البطالة.

البد أن نستحضر ساكنة العالم القروي واملناطق الجبلية، وخاصة 
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الجائحة  بفعل  معاناتهم  تضاعفت  الذين  املاشية  ومربي  الفالحين 
والجفاف، وكذا اإلجراءات املرتبطة بالحجر الصحي، فالبد من ابتكار 
الحلول املبتكرة وعاجلة لتسويق ماشيتهم، التي تعتبر مصدر عيشهم 
الوحيد في إطار اإلجراءات اإلحترازية والوقائية، وطمأنة الذين ستثمروا 
في الكسب لبيعه في موسم عيد األضحى؛ نطالب أيضا بإعفاء مكتري 
األمالك املخزنية والبلدية واملأذونيات، طيلة مدة الجائحة، على غرار 

قرار صاحب الجاللة، بإعفاء مكتري األمالك الحبسية.

السيد الرئيس املحترم،

السيد الوزير، أختم بالتذكير بأمرين. يتعلق األول، بالحرص على 
معايير وشروط السالمة والصحة للتجمعات املهنية، ال سيما بعد ظهور 
بؤر مهنية متعددة، والثاني يتعلق باملواكبة النفسية للعمال واألجراء، 
وتبديد مخاوفهم توجساتهم بخصوص املستقبل، آملين أال تطول األزمة 
وتعود األمور إلى نصابها؛ والشك أنه بفضل تكاثفنا وتالحمنا واستمرار 
تضامننا، سننتصر حتما في هذه املعركة. وفقنا هللا جميعا ملا فيه خير 
امللك  الجاللة،  السامية، لصاحب  القيادة  الوطن واملواطنين، تحت 
محمد السادس، نصره هللا وأيده، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

السيد ضئيس الجلسة:

اإلشتراكي،  للفريق  الكلمة  أعطي  املحترم،  النائب  للسيد  شكرا 
تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

الن ئبة السيدة حن 6 ضح ب:

السالم عليكم وضحمة هللا تع لى وبرك ته.

اليوم وحنا كناقشو هاد الواقع اللي هو صعيب بزاف، اللي تتعيشو 
الشغيلة املغربية، واللي تيعيشوه األجراء واألجيرات املغربيات اليوم، في 
زمن كورونا، كنتمنى على أن هاد الزمن ينتهي على خير، وأن بالدنا ترجع 
كيفما كانت، وتنتمنى اإلنسانية تنتصر على هذا الوباء هاد الوضع اليوم 
واحنا تناقشوا هاد املوضوع، نستحضر اآلالف من مناصب الشغل 
اللي توقفت اليوم، نتستحضراآلالف من املغاربة اللي ضاعو فجزء من 
القوت اليومي ديالهم، أولى اللي اضطروا على أنه يتوقف العمل ديالهم 
قامت  اللي  واملتضخم  كبير  التحايل  أيضا،  ونستحضر  كبير.  بشكل 
بمجموعة من املقاوالت املغربية من أجل اإلستفادةهاد اإلمتيازات اللي 
دارتها لجنة اليقظة، في إطار محاربة تداعيات صندوق كورونا، وهنا 
أحيل على تصريح السيد الوزير، بخصوص املدارس الخاصة، اللي 
صرحت بمجموعة من األطر ديالها، على أنها متوقفة عن العمل، وهنا 
تنطرح سؤال على السيد الوزير، وهو شنو هي التدابير اللي قمتم بها 
أو اللي غادي تقوموا بها باش توقفوا هاد الحاالت ديال التحايل، وهاذ 
األمر تيقيس قطاعات أخرى من غير القطاع ديال التعليم الخاص، وأنا 

أعتقد على أن قطاعات أخرى أيضا، حتى هي عرفت نفس الحالة.

نستحضر أيضا اليوم األزمة والوضعية اإلجتماعية الصعبة اللي 

املهيكل،  الغير  القطاع  في  تيشتغلوا  اللي  املغاربة  آالالف  تيعيشوها 
ويشريو،  تيبيعو  اللي  الحمام،  في  خدامين  اللي  الطباخة،  مياومين، 
تيعيشو فالقطاع غير  اللي  املغاربة  النجارة، مجموعة من  السباكة، 
املهيكل، واللي لقينا لهم حل بسيط جدا، وهو أنه يستافدو إلى كان 
الصندوق،  ديال  التضامن  ديال  التعويضات  من  الراميد،  عندهم 
والى ما كانش عندهم الراميد من نفس التعويض. بغيت اليوم نطرحو 
سؤال كبير هو: إلى متى سنظل في التعامل مع هاد القطاع بهذه الطريقة؟ 
يتهيكل وخصو يتنظم  إلى متى سنظل غافلين أن هاد القطاع خصو 
وخصو الحماية اإلجتماعية؟ وأن املغاربة اللي كيشتغلو في القطاعات 
الغيراملهيكلة واملدرة للدخل، خصها تتنظم، ما يمكنش يستمرو الناس 
اللي خدامين فالحمامات، مثال التقليدية، بدون la CNSS وبدون حماية 
إجتماعية، يستمرو الناس اللي خدامين املقاهي بدون حماية إجتماعية 
وبدون تغطية صحية، وفي الكثير من القطاعات، نفس األمر هاد ال�ضي 

غير ممكن.

السيد الوزير، واحنا تنعيشو تداعيات كورنا، اكتشفنا واحد 2 نوع 
من املقاوالت املغربية: مقاوالت أصيلة، صرحت على أنها غادي تستمر 
في ضمان القوت اليومي د املغاربة اللي خدامين معها، وغادي تضمن 
األجور ديالهم، واملقاوالت، بين قوسين، عبرت فعال عن شكل التضامن 
من   50% للناس  تنقص  تتقول  أنها  اضطرت  أنها  هو  اللي  بغا  اللي 
 تصيفطهم la CNSS في استغالل بشع وجشع ملا ورد 

ّ
األجور ديالها وال

في مدونة الشغل وفي استغالل شجع يعني صعب وأسود لهاذ املسألة 
ديال التضامن مع la CNSS، هاذ املقاوالت شنو اإلجراءات اللي غادي 
نديروفي اتجاههم؟ كيفاش يمكنا نحميو املغربي واملغربية اللي تيخدم في 
القطاع الخاص من مثل هذه التصرفات الغير املسؤولة والغير وطنية؟ 
هذا من جانب، من جانب آخر السيد الوزير تنعرفو على أن اليوم هاذي 
أننا  لينا  يمكن  كيفاش  كمغاربة  علينا  جديدة  مستجدةعلينا  أزمة 
نتجاوزوها وهنا تنطرحو احنا واحد 3 ديال املسالك تنعتبروها أساسية 
ومهمة في الفريق اإلشتراكي من أجل أننا نتعاونو كاملين في إيجاد الحلول 
املهمة باش يمكن نطّورو هاذ املجال كامل، املسلك األول هو إرساء مناخ 
الثقة القادر على إعادة إدماج كل هاذ الناس اللي فقدو العمل ديالهم في 
سوق الشغل وفي العجلة اإلقتصادية، املسلك الثالي التفكير املختلف 
للقطاع الغير املهيكل من خالل توفير الحماية اإلجتماعية وولوج هاذ 
هاذ  وبالتالي  للتكوين،  املهيكل  الغير  القطاع  في  تيشتغلو  اللي  الناس 
التكوين تيأهلهم أنهم يحّسنو من املداخيل ديالهم، ثالثا إزالة الحواجز 
أمام خلق فرص الشغل الالئقة ،بمعنى أنه اليوم تنعتبرو هاذ ثالثة 
مسالك أساسية ومهمة باش يمكن لينا نجاوبو على كل هاذ التحايل 
هاذ اإلستغالل البشع لهذه األزمة نجاوبو على هاذ التحايل على القانون 
ا على املغرب اللي بغيناه، مغرب تيضمن الحماية 

ّ
ونجاوبو أكثر من هك

اإلجتماعية للعاملين والعامالت واألجيرين واألجيرات اللي كاينين فيه 
واملواطنين ديالو، مغرب تيضمن التساوي و تكافؤ الفرص بين الناس 
اللي تيخدمو في القطاع العام والناس اللي تيخدمو في القطاع الخاص، 
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ديالو،  للمواطنين واملواطنات  الكرامة  ا تيضمن 
ّ
أكثر من هك ومغرب 

ي كاينة مقترحات أخرى 
ّ
طبعا احنا قدمنا هاذ الثالث مقترحات ولكن مل

يمكن نشتغلو عليها مستقبال ألن تنعتبرو على أنه األزمة الناتجة عن 
الشغل ما�ضي أزمة وزارة فقط، هي أزمتنا كاملين كبالد وهنا أتساءل 
 la CGEM عن الشريك اللي هو عضو في لجنة اليقظة اإلقتصادية هو
شنو الدور ديالها؟ أنا كنسمع قبل وزير آخر تيقول أنا كنت رئيس ديال 
la CGEM وتنعرف شنو التالعبات اللي تيديرو، هنا اليوم خصنا نكونو 
واضحين يا إما مقاولة مواطنة تحترم القوانين اللي كاينة في بالدنا يا 
إما خص ترتيب الجزاءات على كل املخالفين واملخالفات للقوانين اللي 
كاينة فبالدنا، ورش مدونة الشغل خصو يتعاود يتفتح جا اآلن احنا هاذ 
الورش ضروري خص يتعاود يتفتح، الورش طبيعة تصنيف حوادث 
الشغل داخل مدونة الشغل خصو يتعاود يتفتح أيضا، والحاجة املهمة 
واألساسية السيد الوزير تنعتقد على أنه شبكة مفت�ضي الشغل اللي 
كاينة في وزارة الشغل غير كافية نهائيا من أجل الوقوف على اإلختالالت 
اللي تيديروها املقاوالت في القطاع الخاص وخص تقوية هاذ الشبكة 
بخلق مناصب شغل جديدة فهاذ اإلطار، وباش نختم بغيت نقول واحد 
املسألة اللي هي أساسية بالنسبة لي تنعتبر بأنه كل األشياء التي اكتشفنا 
في قطاع الشغل في زمن كورونا هي عندها امتدادات سابقة، إذا بغينا 
نقّويو الحماية اإلجتماعية في بالدنا نقّو يو القطاع الخاص فيبالدنا 

نعاودو نفتحو ورش القانون ونحميو املغاربة.

السيد ضئيس الجلسة:

أعطي  لكم،  شكرا  الوقت  انتهى  املحترمة  النائب  السيدة  شكرا 
الكلمة عن املعارضة للمجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، تفضلوا 

السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد سعيد انميلي:

السيد الرئيس،

السيد الوزير،

السيدات والس دة النواب،

ونحن في غمرة تخليد الطبقة العاملة املغربية لذكرى فاتح ماي لهذه 
السنة في ظروف استثنائية بسبب جائحة كوفيد 19، حيث احتفلت 
بعيدها األممي تحت الحجر الصحي فإننا نسجل تأثر الطبقة العاملة من 
تداعيات هذه الجائحة وانعكاساتها السلبية على أوضاعها اإلجتماعية 
واإلقتصادية، حيث فقد آالف العامالت والعمال عملهم وأصبح اآلالف 
منهم مهددون بفسخ عقود شغلهم، وإذ نذكركم في هذا الصدد بمعاناة 
العمال غير املصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي أو 
بسبب خصوصية  الدعم  من صندوق  اإلستفادة  من  حرموا  الذين 
الوطني  الصعيد  على  البحارة  ملئات  بالنسبة  الحال  هو  كما  مهنتهم 
البطالة،وبحكم  من  أصال  تعاني  التي  الصويرة  بإقليم  وبالخصوص 

الوضعية اإلجتماعية.

مهنة  وخصوصية  للبحارة  الهشة  اإلجتماعية  الوضعية  وبحكم 
الصيد البحري، فإننا نطالبكم السيد الوزير بتكييف شروط إستفادتهم 
البحري،  للدفتر  الحاملين  البحارة  جميع  بإدراج  التعويضات،  من 
والبحارة غير املسجلين في سجالت مراكب الصيد البحري بنوعيه، وكذا 

أراملهم، حماية لحقوقهم إسوة بباقي القطاعات اإلنتاجية.

وانطالقا من هذا الواقع العمالي، الذي فرضته الجائحة، فإننا في 
املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، نطالبكم:

إلزامية عودة كل األجراء العاملين في املقاوالت، التي توقفت بسبب 
الجائحة، حفاظا على مكتسباتهم.

اإلنتاجية  الوحدات  داخل  اإلحترازية  التدابير  من  املزيد  اتخاذ 
واإلدارات، حفاظا على صحة وسالمة املأجورين.

تبسيط شروط اإلستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، الذي 
كان لحزبنا شرف إخراجه إلى حيز الوجود.

ضمان حق املمارسة النقابية، ومحاربة التمييز في الحقوق املادية 
واملعنوية للعمال.

الدولة اإلجتماعية، دولة ذات  لبناء  إنها فرصتنا  الوزير،  السيد 
مقومات أكثر إنسانية وعدالة وواقعية، أساسها تعاقد اجتماعي جديد، 
معاني  من  يحمله  ما  أرقى  في  الطبقي،  والتضامن  اإلنسان،  وحقوق 

التآخي والتآزر، وشكرا والسالم عليكم.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، أشنو نقطة نظام؟ نعم السيد الرئيس.

الن ئب السيد جم ل بنشقرو6 كريمي )نقطة نظ م(:

السيد  اسم  كتابة  في  ورد خطأ  للتصحيح،  غير  الرئيس،  السيد 
انميلي، سعيد ادبعلي، أمام الشاشة، املرجو  النائب، عوض سعيد 

التصحيح.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

الن ئبة السيدة تري  الصقلي:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، في إطار الظروف الدروس املستخلصة من الجائحة، 
نشيد باملقاوالت الوطنية التي تجندت في هذه الظروف الصعبة، وهو ما 
يستدعي دعمنا، فإذا كان هاجس اإلقتصاد الوطني، هوإنقاذ املقاولة 
واستمرارها في اإلنتاج اإلقتصادي، فإن هاجسنا في التقدم واإلشتراكية، 
هو إنقاذ العامالت والعمال من الضياع، بعد فقدان مصدر عيشهم، 
ذلك أن عددا من القطاعات تضررت بفعل فقدان اآلالف من األجراء 

ملناصب شغلهم.
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السيد الوزير، اليوم، البد من الوقوف على واقع الطبقة الشغيلة 
ببالدنا وماتعانيه، وعن واقع الهشاشة اإلجتماعية، لقد عرت األرقام 
الرسمية عن واقع مرير ومخيف يتمثل في األعداد املهولة التي تمارس 
نشاطا في ظروف صعبة وعشوائية، وال تتمتع بأدنى تغطية إجتماعية 
أوصحية، فقط تدبر قوتها اليومي، فالبد من العمل على إدماج القطاع 
بعين  األخذ  من  كذلك  والبد  اإلقتصادية،  الدورة  في  املهيكل  الغير 
اإلعتبار، معاناة التجار الصغار الصناعة والصناع التقليديين، وتمكينهم 
من اإلستفادة من اإلجراءات للتخفيف من تداعيات الجائحة، وكذا 
استحضار الوضعيات اإلجتماعية واملادية الهشة للعامالت والعمال في 

القطاع الفالحي.

السيد الوزير، إن العمل على تقوية اآللة اإلقتصادية الوطنية، 
أصبحت تحديا لبالدنا، من أجل الحفاظ على مناصب الشغل، وعلى 
عملها  ظروف  تحسين  من  والبد  الشغيلة.  للطبقة  الشرائية  القدرة 
وتكوينها املستمر في املجال التقني والرقمي، ومحاربة كل أشكال التمييز 

بين النساء العامالت والرجال العمال.

وندعو في حزبنا إلى االعتماد على اإلستثمار العمومي وعلى الطلب 
املحلي،  اإلنتاج  تقوية  الصناعي نحو  القطاع  توجيه  العمومي، وعلى 
وكذا انخراط القطاع البنكي في دعم املقاولة وضمان التماسك والسلم 

اإلجتماعيين، وانفتاح بالدنا على العالم، والسالم عليكم ورحمة هللا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السيد الوزير في ردك على الجميع 
التساؤالت اللي جات في املناقشة من طرف جميع السادة املتدخلين، 

عن األغلبية واملعارضة، تفضلوا مشكورين بعد تعقيم املنصة.

السيد محمد أمكراز، وزير الشغل واإلدم ج املنهي:

شكرا السيد الرئيس،

السيد وزير الدولة،

السيدات والس دة النواب املحترمو6،

في البداية لدي مالحظة متعلقة ببعض االرقام املثارة. البد أوال من 
اإلشارة ملصدر االرقام، حتى نكون علميين ونعطي معلومات دقيقة، 
ببعض  تتعلق  املعلنة  األرقام  بعض  ثانيا  أوال.  إليها،  اإلستناد  يمكن 
في  %1. هذا ورد  الفقراء ب  الرقم ديال زيادة  التقارير األولية، مثال 
إحدى التقارير األولية إلحدى املنظمات الدولية في املغرب، ديال شهر 
مارس، وإلى حدود تلك اللحظة، لم يتم اتخاذ التدابير، أو على األقل 
لم يتم اتخاذ جزء كبير من التدابير املتخذة ملحاربة الهشاشة خالل 
هذه املرحلة، لم يتم تنزيل هذه التدابير حتى نشوفو التفاعل ديال هذه 
التدابير ومدى مصداقية األرقام املعلنة، كانت أرقام أولية اليمكن أن 
تعطي صورة، وبالتالي أنا كنظن أنه يجب التعامل مع األرقام املعلنة 

خالل هذه املرحلة بالحذر الالزم ومقارنتها، ألن واحد العدد ديال االرقام 
اللي كتصدر يجب مقارنة األرقام حتى نقربو من الصورة اليوم، ألن 
اليوم الكل متحرك، جميع األرقام متحركة اليوم بما فيها األرقام التي 

سمعنا عن املقاوالت املتوقفة.

ألنه باملناسبة، املقاوالت املتوقفة، ال يمكن الحديث في هذه املرحلة، 
عن أن املقاوالت توقفت بشكل كلي، إال اللي عندو الرغبة يسد املقاولة 
ديالو، هذا كالم آخر، ولكن الناس اليوم توقفوا بشكل مؤقت، يا إما 
نتيجة التدابير املتخذة من أجل مواجهة الجائحة، يا إما نتيجة تضررهم 
بتف�ضي الجائحة، وهذا واحد العامل موضوعي كيخلي واحد املجموعة 
ديال املقاوالت تتوقف تلقائيا، وبالتالي نتعاملو بحذر، ال يمكن الحديث 
في هذه املرحلة عن مقاوالت توقفت بشكل كلي، وبالتالي حتى اإلجراءات 
ديال الدعم واملواكبة اإلجتماعية اللي كتدار، تتدار إلى نهاية شهر 6، 
باعتبار أن األمد الذين يتصور أن تصل إليه، هو شهر 6، وإأل فإن بعد 
شهر 6 إن شاء هللا، من املفروض أن ترجع املقاوالت بشكل متدرج إلى 
عملها، والدليل على ذلك أن اللجنة اليقظة اإلقتصادية ابتداء من 
اللقاء املقبل، بدأ الحديث، ليس فقط الحديث، ولكن عمليا اليوم، 
مجموعة من املقاوالت يتم فتحها بشكل متدرج، بالكيفية التي لم تؤثر 
على األولوية الكبيرة التي نشتغل أو املنهجية التي اشتغلنا بها في هذه 
األزمة منذ البداية، ألن املغرب خدا واحد املسار منذ البداية، هوكالتالي، 
هو الحفاظ على املواطن املغربي أوال، وعلى سالمة املواطن املغربي أوال. 
ثم بعد ذلك تأتي األولوية االقتصادية واإلجتماعية وغيرها، يمكن أن 
نتعامل معها مع الظرفية ديال كل وحدة، بالتالي اليوم، سنسعى إلى 
إطالق النشاط اإلقتصادي بشكل متدرج، بالكيفية التي لن تؤثر على 
األولوية األولى، اللي كانت محددة منذ البداية، واللي هي الحفاظ على 
السالمة والصحة ديال املواطنين املغاربة، بدأت اليوم مقاوالت كبيرة 
تفتح األبواب ديالها، صحيح اللي كيشغل في حالة النشاط العادية ديالو 
4 آالف، 5 آالف اليوم بدا ب 800 مثال 800 وغيبدا هاذ الرقم يرتفع 
بكيفية اللي ما غتأثرش على املنهجية اللي اشتغلنا بها في هذه األزمة ككل، 
بحيث أننا غنوصلو إلى اللحظة ديال نهاية األزمة الصحية غنوصلو أيضا 
في نفس الوقت إلى اللحظة ديال إطالق النشاط اإلقتصادي الوطني 
ككل، آنذاك بعض التبعات واألثر الجانبية ديال األزمة يمكن أن تعالج 
في وقتها، أما الحديث منذ اآلن عن معالجة جميع اآلثار التي ملا بعد األزمة 
وأنا كنظن أن هاذ األمر سابق ألوانه، ألنه إلى حدود اللحظة على حتى 
املستوى الدولي الفرضيات ال املتعلقة بالجانب املالي أو ال اإلقتصادية 
غير مستقرة، وبالتالي ال يمكن أن تبني خطط عمل أو منهجيات للتعامل 
مع أشياء غير محددة اليوم غير محددة، ماعرفناش اليوم األزمة فين 
غتوصل، الحدود ديالها فين غتوقف عدد املتضررين، يمكن اليوم 
نقول ليكم عدد املقاوالت املتوقفة اللي سادة دبا، ولكن اآلثار ديال 
هاذ التوقف الكلي على هاذ املقاوالت ما بعد الجائحة ما يقدر حتى 
واحد يقولو، ألن صحيح صحيح اليوم التقارير اللي كيصدرها البنك 
الدولي وال غيرها من املراصد على املستوى الدولي املتخصصة، تتعطي 
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صورة سلبية ملا بعد األزمة، ما غنقولكمش منظمة األغذية والزراعة 
التقرير الذي تحدثت فيه عن املجاعة في واحد العدد ديال الدول، ما 
غنقولكمش نسبة النمو العالمي الذي تحدث عنه البنك الدولي أيضا 
منظمات العمل الدولية أصدرت، هذه كلها تقارير أولية لتوقعات ما 
بعد األزمة، هل تنطبق كلية وبنفس الكيفية وبنفس األرقام على ما هو 
وطني؟ أقول أنه من السابق ألوانه القول بهذه األشياء منذ هذه اللحظة 

ألن احنا ما زلنا وسط األزمة؛

التدابير التي تتخذ إلى اليوم هو ملواكبة الشركات واملقاوالت التي 
والذين  املتوقفون  واألجراء  تشتغل  الزالت  ولكن  اليوم،  إلى  تشتغل 
املؤقت عن عملهم، هذا  توقفهم  نتيجة  في وضعية صعبة  يعيشون 
اليوم  أسبوعيا  تجتمع  اإلقتصادية  اليقظة  ديال  واللجنة  أسا�ضي 
ت أسبوعية من أجل النظر في جميع املستجدات 

ّ
اإلجتماع ديالها وال

املتعلقة بالوضعية اإلقتصادية ومواكبة اإلقتصاد الوطني بكيفية إن 
شاء هللا التي سنستطيع بها أن نتجاوز األزمة بالشكل الذي لن يؤثر، 

على كل حال بشكل كبير على اإلقتصاد الوطني؛

هؤالء  الشغل  فقدان  ديال  الصندوق  الشغل  بفقدان  ق 
ّ
تعل ما 

وإيال  الشغل،  صندوق  من  يستافدو  مشاوش  ما  املتوقفون  اليوم 
اإلجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  في  خذينا  اللي  القرار  الحظتو 
ديال املساهمة ديال 500 مليون درهم للمساهمة في صندوق كوفيد 
هذا ديال تدبير جائحة كورونا، خذينا هذاك املبلغ من الصندوق ديال 
التعويض عن فقدان الشغل، من امليزانية ديالو خذاه املجلس اإلداري 
عالش؟ ألن اعتبرنا أن هؤالء لو فقدوا عملهم بشكل كلي خالل هاذ 
املرحلة كان غيتعطى لهم التعويض من هذاك الصندوق، والحال أن 
لت من أجل وضع آلية أخرى مغايرة شنا هي؟ هي أن هاذ 

ّ
الدولة تدخ

الدعم الجزافي اليوم اللي كيتعطى للمنخرطين في الصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي، ما عندوش عالقة بالصندوق ديال فقدان الشغل، 
هذا حاجة أخرى يؤطرها قانون مستقل، ألن لو أن األجراء استافدو 
من هذاك الصندوق، التكييف القانوني للعالقة هو أنها انتهت، هو أنها 
انتهت، ألن الذي يستفيد من هذاك الصندوق هو من طرد من عمله 
تعسفيا، احنا ما بغيناش األجراء يكونو في هاذيك الوضعية، ذاك ال�ضي 
عالش جا القانون 25.20، كيتحدث وكيرّسم وكيحّدد بوضوح طبيعة 
لين باألجراء ديالهم، وتيجي تيقول 

ّ
العالقة التي ال زالت تربط اليوم املشغ

بشكل واضح وصريح على أن هاذ العالقة الشغلية التي ال زالت مستمرة 
بالضرورة وفقا للقانون من خالل هاذ املرحلة تدخل ضمن الحاالت 
اإلستثنائية الواردة في املادة 32 من مدونة الشغل اللي هو الحالة ديال 
ال�ضئ  نفس  أيضا  املرض واإلضراب وغيرها،  املؤقت كحالة  التوقف 
بالنسبة بمعنى أن األجير سيظل يستفيد من جميع حقوقه، وتدخلت 
من أجل صرف هذا التعويض الجزافي حتى ال تتأثر املراكز القانونية 
لألجراء في عالقتهم بمشغليهم، هذا كان أسا�ضي وكان نقطة مفصلية 

متعلقة بالقانون 25.20؛

تذكرت  مشيت  أنا  املقاوالت  لبعض  اإلشتراكات  لتأخير  بالنسبة 
املتعلقة باألجراء مباشرة، وإال فالتدابير املتخذة  اإلجراءات والتدابير 
بالنسبة  بينها  للمقاوالت هي عديدة جدا وكثيرة وكثيرة، من  املوجهة 
للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي؛ تأجيل وأنتما هاد ال�ضي شتوه 
الشركات  ديال  اإلستحقاقات  جميع  تأجيل   ،25.00 القانون  خالل 
املتواجدة في وضعية صعوبة بناء على طلبها، تتقدم بالطلب، تتقول 
أنا راه فهاد املرحلة، عندي وضعية صعوبة يتم تقديرها، طبعا يتم 
للضمان  الوطني  الصندوق  على  ديالهم  اإلستحقاقات  جميع  تأجيل 
اإلجتماعي لإلشتراكات وغيرها إلى ما بعد األزمة، رحلنا جميعها إلى ما بعد 
األزمة، وخذينا قرار في املجلس اإلداري ديال الصندوق الوطني للضمان 
اإلجتماعي بإعفاء جميع الشركات اللي ما غتأديش وهي فهاد الوضعية، 
خالل هذه املرحلة من الغرامات ومن الفوائد، واللي هي باملناسبة في 
صندوق الوطني الضمان اإلجتماعي ثقيلة بمقت�ضى القانون ألن أمر 
املشرع منذ سنة 1972 اعتبر أن األمر يتعلق بواجباب اجتماعية، لذا 
جعل الغرامات عليها ثقيل جدا، في الشهر األول %3 منذ الشهر األول، 
ثم بعد ذلك خالل األشهر األخرى %1 بالنسبة لكل شهر ما�ضي سنويا، 
في الشهر، لذلك أجلنا أعفيناهم من كل عذه الغرامات والفوائد وأجلنا 
أداءهم ألصول الديون إلى ما بعد األزمة، وأيضا اتخذنا القرار في املجلس 
اإلداري بأن الديون املستحقة لهذه الشركات خالل هذه املرحلة، سواء 
كانوا شركات أو كانوا مشغلين ذاتيين، ما�ضي أشخاص معنويين، كل 
الديون املتعلقة بهذه املرحلة ستتم جدولتها حتى إيال رجعات املقاولة 
للنشاط ديالها سيتم جدولتها، إلى حدود اللحظة خذينا أكثر هو 18 
شهرا، يمكن طبعا واحد كتسالوا مبالغ كبيرة ما �ضي هو واحد كتسالوا 
مبالغ صغيرة، ستتم جدولتها في الحد األق�ضى، إلى اللحظة خذينا 18 
شهرا، حنا كنشتاغلوا بالكيفية التي يمكن أن نواكب بها املقاوالت، 
سواء أثناء األزمة أوال حتى إن شاء هللا بعد األزمة إيال جاب هللا املقوالت 

ديالنا في وضعية صعبة ال يمكن إال أن ندعمها ونساندها.

اإلجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق  في  للتصريحات  بالنسبة 
ديال  اإلستحقاق  نسميه  االستحقاق،  عن  النواب  بعض  تحدث 
اإلستفادة ديال األجراء ديالهم من الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي 

ومن التعويضات التي يصرفها.

بالنسبة لشهر 3 وقعات بعض االشكاالت، هاد اإلشكاالت انتهينا 
معها، ألن كنا خلينا بعض نقول لكم تقريبا ما يزيد على 12 ألف مقاولة 
ما صرفناش ليها الدعم منذ البداية لألجراء ديالها، صرفنا لش 713 
12 ألف مقاولة  700 ألف وخلينا �ضي  ألف تقريبا، تقريبا أزيد من 
وما يزيد عن 92 ألف أجير اللي مشتاغلين فهاد املقاوالت، خلينها منذ 
البداية، ما صرفناش الدعم منذ البداية، واعتبرنا أن هاديك األنشطة 
اللي كتمارسها واللي كتشتاغل فيها هاديك املقاوالت من املفروض أنها 
خاصها تشتغل، واحد األنشطة متعدد على كل حال، قمنا ببحث، درنا 
بحث وتحري بطريقة علمية، لقينا أن نسبة كبيرة، واحد النسبة على 
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كل حال من هاديك املقاوالت التصريحات ديالها تصريحات مطابقة 
للواقع، وبالتالي القرار ديال صرف التعويضات لبعض املتبقون، إن 
شاء هللا القرار اتخذ هو اليوم في وزارة املالية من أجل أنهم ينفذوه، 
يدوزوا املبالغ للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي باش يخلص بعض 

األجراء ملن تبقى من شهر 3.

أنتما هضرتوا على �ضي  اللي  اللي ما يكيستحقوا  للناس  بالنسبة 
وحدين منهم، هادوا ما استافدوش أصال، ما عندنا حتى �ضي تدبير 
األجراء  يعني  عطيناهمش  ما  استافدوشو،  ما  ألنهم  معاهم  ناخذوه 
ديالهم ما استافدوش، وخلينا يتحملوا مسؤوليتهم مع األجراء ديالهم 
خالل شهر 3، بالنسبة لشهر 4 مشينا درنا معايير هي التي تحدثت عنها 
واملتعلقة باملرسوم الذي صدر اللي حدد جميع األنشطة اإلقتصادية 
في  يد  �ضي  ما عندها حتى  إدارية، هذه غلقات  بقرارات  اللي غلقات 
اإلغالق ديالها، هذه األجراء ديالها مجرد التصريح ديالها تيستافدو، ثم 
 أرباب العمل الذين فقدوا نسبة من رقم 

ّ
في مرتبة ثانية املقاوالت أوال

املعامالت ديالهم في شهر 4 وفي شهر 5 وفي شهر 6 مقارنة مع نفس األشهر 
بالنسبة للسنوات املاضية اللي فقدو %50، هؤالء كيستافدو مباشرة 
51 %، على أال يكونو غيصرحو أكثر من 500 أجير، إيال غيصرحو أكثر 
ا ينقص لو %50 كاينة لجنة ستنظر في هذا امللف، ألن 

ّ
من 500 أجير وخ

500 أجير يمكن أن ننظرجيدا في الوضعية ديال املقاولة، هل يمكن أن 
تستمر، بشوية ديال الدعم تستمر باش تحفز األجراء إلى غير ذلك، بناء 
على املعطيات املتوفرة للقطاعات الحكومية الوصية على كل نشاط 

اقتصادي؛

ثم أيضا مشينا درنا تدبير آخر ومعيار آخر اللي هو املقاوالت واعتبرنا 
على أن %50 يمكن أن تكون ظاملة في بعض الحاالت، ونزلنا وقلنا ما 
بين %25 و%50 املقاوالت اللي غتفقد بين 25 و50 % امللفات ديالها 
والقطاع  املالية  وقطاع  الشغل  قطاع  من  متكونة  لجنة  ستحسمها 
 laCGEM الوزاري الو�ضي على هذاك النشاط اإلقتصادي، باإلضافة
االتحاد العام ملقاوالت املغرب، هاد اللجنة الرباعية تجتمع يوميا، يوميا 
تجتمع ابتداء من 2 ديال العشية تيجتمعو تيبثو في واحد العدد ديال 
امللفات اللي كيتحال عليهم من الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي 
الذي يشكل كتابة هذه اللجنة، كنذكر ما يزيد على 4 آالف املقاولة 
التصريحات ديالها غتحال في شهر 4 على هذه اللجنة، وبالتالي املعايير 

واضحة؛

الفوائد،  ديال  بزاف  عندها  هاذي  اإلدارية  للقرارات  بالنسبة 
القرارات اإلدارية اللي كتاخذ القطاعات الوزارية، ألنه فاش غناخذو في 
اللجنة ديال اليقظة االقتصادية قرار بأن قطاع أو قطاع فرعي أو نشاط 
اقتصادي معين يجب أن ينطلق غنحّيدوه من االستفادة، ال نملك آلية 
إللزامه إال هذه، يجب أن ينطلق ألن هاذ االنطالقة املتدرجة لإلقتصاد 
في  التحكم  على  غتأثرش  ما  اللي  بالكيفية  مدروسة  غتكون  الوطني 
الوضع الصحي، ولكن أيضا بشكل متدرج اللي غيوصلنا إلى أننا نطلقو 

اإلقتصاد الوطني ككل عند نهاية األزمة، ألن ما غنجيوش لنهاية األزمة 
الصحية ونلقاو االقتصاد الوطني ياله غنبداو نطلقوه بشكل متدرج، 
غنكونوا في وضعية صعوبة آنذاك، وبالتالي هاذ الخطين املتوازيين يجب 
أن نكون واعيين بأنهم ضروريين للخروج من هاذ الوضعية اللي احنا 

فيها؛

أما بالنسبة للتدابير املتخذة على مستوى املقاوالت كونوا على يقين 
أن هذا األمر ال تساهل فيه ال تساهل فيه قلت ليكم إلى حدود اللحظة 
10 ديال هذا التقرير ما قبل هاذ  تقدر على األقل على األقل واحد 
األسبوع، واحد 10 ديال القرار ديال إغالق املؤقت لبعض املؤسسات 
اللي ما كتحترمش شروط ديال الصحة والسالمة داخل أماكن العمل، 
وبالتالي هاذ املوضوع فيه صرامة كبيرة وكبيرة جدا، ألنه بغينا باش 
نّجحو فعال اإلطالق ديال اإلقتصاد الوطني بشكل متدرج إلى نهاية شهر 
6 إن شاء هللا نتمناو أننا نوصلو أن النشاط اإلقتصادي الوطني على 
األقل إيال ما استرجعش %100 ديال نسبة النشاط ديالو يكون قريب 
قريب منها إن شاء هللا بالكيفية اللي ما غتخليش اآلثار الجانبية على 

مستوى على املستوى اإلجتماعي؛

املتعلقة  النقطة  لواحد  نرجع  مهيكل  الغير  للقطاع  بالنسبة 
باالستفادة ديال األجراء، جميع الفئات ديال األجراء اليوم اللي يمكن 
تصّوروها في بالد بحال املغرب داخلة في الدعم، ألن الناس اللي خدامين 
في املغرب كاين 2 ديال الفئات: كاينين الناس في la CNSS وكاينين الناس 
بّرا ديال CNSS فقط، ما كاينش �ضي واحد آخر ف�ضي بالصة، هاذو اللي 
فيla CNSS عندهم تدابير ديالهم خاصة اللي ما مسجلش في شهر 2 في 
la CNSS أو ال كان من مسجل وكان واقف إلى آخره بالنسبة لينا عالش 
درنا املرجعية في شهر 2، ألن اعتبرنا أن املقاوالت اللي مصرحة بالناس 
ديالها في شهر 2 هما اللي خدامين، اللي ما مصرحش به في شهر 2 يعني ما 
خدامش بمعنى ما ضررش مباشرة من حائحة كورونا، كان متوقفا منذ 
مدة، أو ال كاينة إشكاالت إلى غير ذلك؛ وبالتالي الناس اللي ممكن تصورو 
هما la cnss، كاينة اإلجراءات ديالهم، وكاينين الناس برا la cnss، عالش 
تقسمو لراميد وبرا ديال الراميد، ما كاين حتى فرق في هاد ال�ضي، كاين 
فرق في القاعدة ديال املعطيات اللي عندنا في الراميد والسهولة ديال 
تعامل معاها، ما�ضي بحال واحد املجموعة ديال املغاربة اللي في القطاع 
الغير مهيكل ما عندناش واحد la base de donné اللي ممكن نضبطو 
بها العملية، لذا مشينا في املرحلة األولى، قلنا أننا غنستعنو بالراميد ألن 
عندنا واحد القاعدة ديال املعطيات املتعلقة بهذه األسر املغربية، ثم في 
مرحلة أخرى اشتغلنا على أننا نتوجهوا للمغاربة مشتغلين واملتضررين 
واملتوقفين مؤقتا نتيجة هذه األزمة، واللي هما برا ديال الراميد، هذاك 
التقسيم ديال الراميد وبرا الراميد راه فقط نتيجة القاعدة داملعطيات 
اللي ساعدتنا أننا نتعاملوا مع هاذ الوضع ألن الزمن قيا�ضي جدا، راه 
ما يمكنش تخيلوا، ما يمكنش تخليوا التدبير ديال هاد الحجم ديال 
امللفات، ألن تنهضروا اليوم عن 4 مليون و300 ألف أسرة استفادت 
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راه األضعاف ديالها ديال الطلبات هي اللي واردة، هي اللي واردة وبعد 
التمحيص والتدقيق والنظر وإعادة النظر إلى غير ذلك تم حصر العدد 

في هاد العدد ديال 4 داملليون و300 ألف؛

حال  كل  على  التزام حكومي  هذا  الشغل  مدونة  لورش  بالنسبة 
أبريل   25 إتفاق  التزام حكومي ديال  ما�ضي �ضي حاجة جديدة، هذا 
2020، وباملناسبة بدينا تنشتغلو، غنديروا يوم درا�ضي غنطلقوا به 
املشاورات في مدونة الشغل مع الشركاء ديالنا اإلجتماعيين، ال النقابات 
وال املنظمات ديال املشغلين بدينا فعال، كنوضعو تصور لهاد اليوم 
الدرا�ضي والتنسيق مع محكمة النقض إن شاء هللا مع محكمة النقض 
باش نطلقوا الحوار حول مدونة الشغل في هذاك اليوم الدرا�ضي، ألن 
محكمة النقض وإن كنا نحن في النقابات وفي الوزارة وفي أرباب العمل 
كنطبقوا عمليا هاديك مدونة الشغل ولكن باش كنختلفوا راه تنمشيو 
للقضاء بمعنى أن الرأي ديال القضاء أسا�ضي ومهم في التنزيل ديال 
مدونة الشغل، واإلشكاالت املرتبطة بمدونة الشغل البد أن القضاء 
اليوم  هذاك  من  غنطلقوا  كنا  ال�ضي عالش  هاد  فيها،  حاضر  يكون 
الدرا�ضي باش نحددوا املحاور اللي غتكون ونؤطر به النقاش ونحددو 
املحاور اللي غنمشيوا ناقشوها، ونحاول نلقاوا تعديالت اللي ممكن 
هاد  نتجية  ولكن  كنا غنديروا  توافقية طبعا،  بطريقة  النص  تجود 
الظروف ديال األزمة إن شاء هللا أجلناه إلى ما بعد هذه الجائحة إن 

شاء هللا غنطلقوا هذا الورش؛

بالنسبة إللزامية عودة األجراء إلى عملهم بعد األزمة، أنا قلت ليكم 
السيدات والسادة النواب أن من بين النقط األساسية واملهمة اللي جا 
بها القانون 25.20 هو الجانب املتعلق بضبط العالقة على املستوى 
القانوني بين املشغلين واألجراء في هذه املرحلة، والحمد هلل نجحنا فيه 
بشكل كلي أننا وضحنا بما يكفي ان العالقة بين املشغلين واألجراء خالل 
هذه املرحلة هي عالقة شغلية قائمة وال زالت مستمرة، ولكن توقفت 
بشكل مؤقت، كيما كتوقف إيال كان األجير مريض وجاب شهادة طبية، 
أو إيال كانت املنظمة النقابية أكثر تمثيلية علنات اإلضراب، أو كيما 
كتوقف في الحاالت اللي محددة في املادة 32 منمدونة الشغل، وبالتالي 

والتقاعد  باألقدمية  املتعلقة  ديالوا  اإلمتيازات  جميع  من  كيستافد 

وغيرها خالل هذه املرحلة إن شاء هللا مباشرة بعد انتهاء األزمة اللي من 

املفروض أن األجراء غيرجعو إن شاء هللا للعمل ديالهم بالكيفية التي 

سترفع عنهم املعاناة أكيد من توقف عن عمله هناك معاناة حقيقية 

كيعانيو منها األجراء، وهاد الدعم املوجه إليهم ليس تعويضا لهم عن 

أجرهم أو غير ذلك، ولكن فقط تخفيفا ملعاناتهم، املعاناة ديال األجراء 

ديالنا خالل هاد املرحلة وأيضا مساعدتهم على اإللتزام بالتدابير التي 

تتخذها السلطات العمومية املتعلقة باإلجراءات ديال اإلحترازية وغيرها 

من حجر صحي وغيرها، وبالتالي إن شاء هللا نتمناوا هللا عز وجل أن يرفع 

عنا البالء عن هاد البالد في أقصر األوقات إن شاء هللا االي غيجعل 

ديالها على املستويات اإلقتصادية اإلجتماعية إن شاء هللا  التبعات 

تكون التكلفة أقل بالكيفية التي يمكن لنا أن نتحكم فيها بشكل جيد 

إن شاء هللا.

ونختم مرة أخرى أنني تنقدم الشكر الجزيل لجميع العمال ديالنا 

املشتغلين، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص ملا يقدمونه من 

تضحيات جسيمة، اليوم الواجب املنهي أصبح واجبا وطنيا في بعض 

الحاالت، ألن هداك األجير الذي يخرج إلى عمله باش يحافظ لينا على 

املغاربة اآلخرين في منازلهم، نتقدم بالشكر الجزيل لهم ملا يقومون به، 

جميع الفئات ديال العمال سواء في القطاع العام والخاص الذين ال 
زالوا يشتغلون، ونتمناوا إن شاء هللا أن نكون جميعا في املستوى وفي 

لكم  شكرا  ديالها،  والتبعات  ألزمة  هذه  لتجاوز  شاء هللا  إن  املوعد 

والسالم عليكم.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، بهذا نكون قد استوفينا جدول أعمالنا السادة 

والسيدات النواب، السيد الوزير، أنا كنطلب منكم أن نقف إحتراما 

كل  األمامية،  الصفوف  في  املتواجدين  هؤالء  لكل  ونصفق  وإجالال 
باسمه وصفته ضد جائحة كورونا، شكرا لكم، ضفعت الجلسة.
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