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محضرا و لس3ا وحادي3ال وثالثينابعدا ملائتين

 وتاريخ: االربعاء 16 ذي القعدة 1441ه)8 يوليوز 2020م(.

 ورئاس3: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

السادسة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وثالثون  خمسة   وت قيت: 
مساء والدقيقة الثالثة عشر.

جدللا ألعمال: جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم السيد 
وزير اإلقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ملشروع قانون املالية املعدل رقم 

35.20 للسنة املالية 2020.

 وسيدا وحبيبا ملاوكيارئيسامجلسا ون  ب،ارئيسا و لس3:

أشرفا علىا ل وسالما ل وصالةا هللاا ورحمنا ورحيما بسما
 ملرسلين.

افتتحت الجلسة.

 وسيدارئيسا وحك م3،

 وسيدارئيسامجلسا ملستشارين،

باوعالقاتامعا وبرملانالحق قا  وسيدال4يرا ودلو3ا ملكلفا
 إلنسان،

 وسيدةا و 4يرة،

 وسادةا و 4ر ء،

 وسيد تال وسادةا وبرملاني ن،

طبقا ألحكام الفصل 68 من الدستور وعمال بمقتضيات القانون 
التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية وال سيما املادة 2 يعقد البرملان 
وزير  السيد  لتقديم  تخصص  مشتركة  عمومية  جلسة  بمجلسيه 
املعدل  املالية  قانون  ملشروع  اإلدارة  وإصالح  واملالية  اإلقتصاد 

رقم35.20 للسنة املالية 2020.

أعطي الكلمة للسيد وزير االقتصاد..، تفضل.

 ونائبا وسيداعبدا ولطيفالهبيا)نقط3انظام(:

كاين التوازن بين املجلسين هللا يهديكم، السيد الرئيس وفقا للنظام 
الداخلي اللي هو كيستند أساسا على التوازن بين املجلسين بحضور 
ممثلي املجلسين على مستوى املنصة، حضر الرئيسين وأمني املجلسين، 
ألن هناك محضر سيوقعه أمني املجلسين، وقرار املحكمة الدستورية 
األخير قاليك التسجيل والتصويت ماعندنا مانديرو به، كاين املحضر 
اللي غادي يحضر فيه األمين وغادي يوقعو وغتكون عندو  املكتوب 
السند القانوني، دابا ما هو السند القانوني؟ في مؤثمر عام للمجلس ما 

فيهش واحد األمين، وكان في السابق جابو لنا 2 ديال النواب ودوزناها، 
وقلنا هللا يصلح، ودبا عاود التاني ماكاينش غادي نبداو كنتنازلو و كان 
نخرقوا القانون فهاد البرملان اللي هو كيشرع حتى نسدوه، جيبو لنا 
األمين ديال مجلس املستشارين يكون حاضر تما ويوقع على املحضر 
املكتوب هذا هو القانون، بغيت الديروا الفو�ضى احنا هاديك الساعة 

غنطلبوا رفع الجلسة واحد 2 دقايق..

 وسيدا وحبيبا ملاوكيارئيسامجلسا ون  ب:

شكرا للسيد النائب، سناخذ بعين اإلعتبار مع إستعمال الوسائل 
اإلقتصاد  وزير  للسيد  اآلن  الكلمة  إليه،  أشرت  ملا  الحديثة  التقنية 

واملالية وإصالح اإلدارة، فليتفضل مشكورا.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا إلقتصادا بنشعب نا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

 وسيدارئيسامجلسا ون  ب،

 وسيدارئيسامجلسا ملستشارين،

 وسيدارئيسا وحك م3،

 وسيدال4يرا ودلو3،

 وسيد تال وسادةا و 4ر ء،

 وسيد تال وسادةا وبرملاني نا ملحترم ن،

يطيب لي أن ألتقي بكم مجددا في هذا اإلجتماع املشترك لغرفتي 
املالية  للسنة  املعدل  املالية  قانون  مشروع  تقديم  بمناسبة  البرملان 
2020، ويكرس هذا التمرين هذا الديموغرافي األول من نوعه في إطار 
القانون التنظيمي الجديد لقانون املالية، حرصنا على التنزيل السليم 
مبدأ صدقية  باحترام  يرتبط  فيما  خاصة  القانون،  هذا  ملقتضيات 
توقعات قانون املالية السنوي، كما يؤكد حرصنا كذلك على إشراك 
املالية  لقانون  الجديد  املالي  التوازن  تحديد  في  التشريعية  املؤسسة 
2020 على ضوء ما فرضته األزمة املرتبطة بجائحة كورونا، من مراجعة 
للفرضيات وانخفاض للمداخيل وما يتطلبه ذلك من ضرورة إعادة 
اإلقتصادية  اآلثار  ملواجهة  النفقات  مستوى  على  األولويات  ترتيب 
واإلجتماعية لهذه األزمة والحفاظ على صحة املواطنين، وكل ذلك في 
إطار ما يحدده الفصل 77 من الدستور من مسؤولية مشتركة للبرملان 

والحكومة للحفاظ على التوازنات املالية.

مع  مستمر  بشكل  التواصل  على  األزمة  بداية  منذ  حرصنا  لقد 
املؤسسة التشريعية بغرفتيها، من خالل عرض كل التدابير واإلجراءات 
التي تم اتخاذها بتعليمات ملكية سامية في مواجهة آثار هذه األزمة 
اإلقتصادية واإلجتماعية، وتقاسمنا مع مؤسستكم املحترمة مختلف 
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املعطيات املتعلقة بالقطاعات املتضررة وتقييم حجم هذا الضرر على 
النمو اإلقتصادي وعلى ميزانية الدولة، وكذا على اإلحتياطي من العملة 
املعبر عنها من طرف  أنصتنا بكل اهتمام لالنشغاالت  الصعبة، كما 
ومقترحاتكم،  تساؤالتكم  مع  وتفاعلنا  البرملانيين  والسادة  السيدات 
وأود من هذا املنبر أنا أثمن روح الوطنية العالية التي عبر عنها السيدات 
والسادة البرملانيين من خالل انخراطهم في التفكير الجماعي حول سبل 
مواجهة هذه األزمة، و تفاعلهم السريع مع كل النصوص القانونية التي 
تقدمت بها الحكومة في هذه الظرفية اإلستثنائية، وخاصة فيما يتعلق 
بإحداث الصندوق الخاص بتدبير الجائحة فيروس كورونا كوفيدـ19 

تنفيذا للتعليمات السامية لجاللة امللك حفظه هللا.

كما أود أن أتقدم لكم بالشكر على النقاش املسؤول واملثمر الذي ميز 
كل لقاءاتنا خالل هذه الفترة اإلستثنائية، والذي انبثقت عنه مجموعة 
من اإلقتراحات واملبادرات القيمة للسيدات والسادة البرملانيين تعكس 
اإلنخراط وااللتزام املتواصل للمؤسسة التشريعية، باملساهمة الفاعلة 
وقد  لبالدنا،  التنموي  املسار  تعترض  التي  التحديات  كل  مواجهة  في 
حرصنا على التفاعل بكل إيجابية مع هذه املقترحات من خالل تنزيل 
بعضها في إطار التدابير التي تم اتخاذها للتخفيف من آثار هذه األزمة 
على املستوى اإلقتصادي واإلجتماعي في مرحلة الذجر الصحي، كما 
سنعمل على تنزيل باقي املقترحات وإغنائها في إطار النقاش املتواصل مع 

مؤسستكم حول تدابير الخروج من هذه األزمة.

ومما الشك فيه، فإن مشروع قانون املالية املعدل الذي أتشرف 
بتقديمه لحضراتكم، سيشكل مناسبة لتعميق النقاش في إطار املقاربة 
النقاش  هذا  وسيشمل  مجلسيكم،  في  لها  أسسنا  التي  التشاركية 
مختلف  إلستئناف  املناسبة  املواكبة  آليات  تحديد  أولى  مرحلة  في 
القطاعات اإلقتصادية ألنشطتها، في إطار الحرص على ضمان صحة 
املستخدمين والحفاظ على مناصب الشغل، وفي مرحلة ثانية وضع 
مرتكزات خطة مندمجة لتمكين النسيج املقاوالتي الوطني من إستعادة 

ديناميته واستشراف آفاق واعدة للنمو في مرحلة ما بعد الجائحة.

 وسيد تال وسادة،

واإلقتصادية  الصحية  التداعيات  أدت  فقد  تعلمون،  كما   
في  كبير  ارتباك  إلى  بأسره  العالم  يواجهها  والتي  لألزمة  واإلجتماعية 
سالسل اإلنتاج والتوريد وتزايد أعداد العاطلين وتعميق حالة عدم 
الوضوح بخصوص آفاق التطور اإلقتصادي العالمي، فبحسب آخر 
التقديرات صندوق النقد الدولي فمن املتوقع أن تتراجع التجارة العاملية 
ب %12، كما أنه من املنتظر أن يتراجع عن النمو اإلقتصادي باإلتحاد 
األوروبي الشريك الرئي�ضي للمغرب إلى%10،2 وبحكم انفتاح بالدنا على 
الخارج، فقد تأثر اإلقتصاد الوطني بالتداعيات السلبية لهذه األزمة، 
كما يتضح ذلك من خالل مقارنة معطيات شهرماي 2020 مع نظيراتها 
للسنة املاضية، وتتجلى القطاعات األكثر تضررا في قطاع السيارات 
التي تراجعت صادراته ب%89، والطيران ب%76، والنسيج واأللبسة 

ب%74، كما انعكس تباطؤ النشاط اإلقتصادي بشكل ملحوظ على 
تطور عائدات السياحة التي من املتوقع أن تنخفض ب%70 برسم سنة 
2020 وتتراجع موارد اإلستثمارات األجنبية املباشرة كذلك ب70%، 
وتحويالت املغاربة املقيمين بالخارج ب%20، وما لكل ذلك من انعكاس 

على تراجع احتياط بالدنا من العملة الصعبة.

 وسيد تال وسادة،

امللك،  لجاللة  املتبصرة،  القيادة  بفضل  بالدنا  استطاعت  لقد 
حفظه هللا، وتوجيهاته الحكيمة، أن تقدم مثاال كان محط إشادة عاملية 
مستوى  على  وكذا  املغاربة،  للمواطنين  القوي  التالحم  مستوى  على 
اإلستباقية بتوقع املخاطر والعواقب الناجمة عن هذه األزمة الصحية 
الكبرى، والسرعة والفعالية في اتخاذ القرارات الشجاعة التي وضعت 
واإلجراءات  التدابير  مكنت  وقد  قصوى،  كأولوية  املواطنين  صحة 
حالة  عن  اإلعالن  منذ  بالدنا  إتخذتها  التي  واإلستباقية  اإلحترازية 
الطوارئ الصحية، بما فيها التدابير الذجر الصحي من احتواء الوباء 
والحد من انتشاره وتجنب خسائر كبيرة على املستوى البشري قياسا 
بما تكبدته حتى أكبر الدول وأكثرها تقدما، كما كان للتدابير املتخذة 
بتوجيهات ملكية سامية أثر إيجابي على مستوى توطيد الثقة في الدولة 
واملؤسسات وتقوية صمود القطاعات واملقاوالت املتضررة والحفاظ 
على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية لألسر، التي فقدت مصدر 
رزقها نتيجة لهذه األزمة، وقد كانت أولى الخطوات بالقرار امللكي الحكيم 
بإحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا الذي حظي 
بروح تضامنية غير مسبوقة من كل مكونات الشعب املغربي مكنت من 
تعبئة ما يفوق من33 مليار درهم، منها عشرة ماليير درهم من امليزانية 
العامة للدولة ومليار و500 مليون درهم كمساهمة من ميزانية الجهات 
و21،5 مليار درهم كمساهمات تضامنية من الفاعلين املؤسساتيين 
والقطاع الخاص واملواطنين، وفي املقابل بلغ مجموع النفقات امللتزم بها 
في إطار هذا الصندوق ما مجموعه 25 مليار درهم، منها 18 تم صرفها 
إلى حدود اآلن، 02 مليار درهم القتناء املعدات واملستلزمات الطبية 
الدعم  تدابير  لتمويل  درهم  مليار  و16  الجائحة،  ملواجهة  الضرورية 
املتخذة من طرف الحكومة في إطار لجنة اليقظة اإلقتصادية، وقد تم 
رصد 7 ماليير درهم كمخصصات للصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
في حدود ملياري درهم برسم منحة يونيو لفائدة األجراء املصرح بهم، 
الضمان  آليات  املركزي ملواكبة  الضمان  و05 ماليير درهم لصندوق 
موارد  من  صرفها  تم  التي  النفقات  مكنت  وقد  املقاوالت،  لفائدة 
الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا من تقديم مساعدات 
مالية لفائدة حوالي 900 ألف أجير منخرط بالصندوق الوطني للضمان 
اإلجتماعي و05 داملليون و500 ألف أسرة عاملة في القطاع غير املهيكل 
%45 منها بالعالم القروي، وموازاة مع ذلك تم اتخاذ مجموعة من 
التدابير لتخفيف التحمالت اإلجتماعية والجبائية واملالية للمقاوالت 
وتيسير ولوجها للتمويل لدعم خزينتها ومساعدتها على الوفاء بإلتزاماتها 
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املالية، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل وتقوية صمودها في مواجهة 
تداعيات األزمة.

قروض  لضمان  أوكسيجين  آلية  تفعيل  اإلطار  هذا  في  ويندرج 
استثنائية من طرف الدولة فاقت 17 مليار درهم لفائدة ما يزيد عن 
45 ألف من املقاوالت الصغرى واملتوسطة مكنتها من الصمود في هذه 
املرحلة، وإلى جانب التدابير املتخذة لفائدة األجراء واألسرة العاملة في 
القطاع غيراملهيكل واملقاوالت، فقد تم الحرص على اتخاذ ما يلزم من 
اإلستباقي من  التدبير  القانوني وعلى مستوى  املستوى  إجراءات على 
أجل التحكم في تأتير لألزمة على احتياط بالدنا من العملة الصعبة 
والحفاظ على قدرة اقتصادنا على تلبية احتياجاته من مواد أساسية 
وغذائية وطاقية، إضافة إلى تغطية التزاماتنا الخارجية بما في ذلك أداء 
خدمة الدين الخارجي، وقد تمت إلى حد اآلن تعبئة 04 دمليار و500 
إطار خط  في  دوالر  مليار  عبر سحب حوالي3،2  مليون دوالر، خاصة 
الدولي و270 مليون دوالر من  النقد  اإلئتمان والسيولة مع صندوق 
خالل الخط الوقائي ضد املخاطر الكارثية مع البنك الدولي، هذا إلى 
جانب املجهودات املبذولة على مستوى تعبئة التمويالت الخارجية في 
إطار عالقات التعاون مع مختلف شركائنا، ومن املتوقع أن تمكن هذه 
التدابير مجتمعة من املحافظة على احتياط بالدنا من العملة الصعبة 

في مستوى يضمن تغطية حوالي 6 أشهر من الواردات.

 وسيد تال وسادة،

لقد قدمت لحضراتكم معطيات السياقين الوطني والدولي املرتبطة 
التي تم اتخاذها من  أساسا بتداعيات أزمة جائحة كورونا والتدابير 

طرف الحكومة تحت القيادة النيرة لجاللة امللك، حفظه هللا.

وقد أثبتت هذه التدابير نجاعة في إحتواء األثار الصحية للجائحة، 
وخلفت أثرا بارزا على مستوى الحفاظ على مناصب الشغل واستقرار 
القدرة الشرائية للمواطنين وتقوية صمود اإلقتصاد الوطني، وباألخص 

للمقاوالت الصغيرة جدا والصغرى واملتوسطة.

ملهنيي  وتنويه  تقدير  تحية  أوجه  أن  إال  املناسبة  بهذه  وال يسعني 
الصحة ولكل مكونات القوات املسلحة امللكية والدرك امللكي والقوات 
املساعدة واألمن الوطني والوقاية املدنية واإلدارة الترابية على تجندهم 
الدائم تحت القيادة السامية لصاحب الجاللة نصره هللا للدفاع عن 
حوزة الوطن وصيانة أمنه وإستقراره. كما ال يفوتني بهذه املناسبة أن 
أنوه باملجهودات التي يقوم بها مختلف الفاعلين، وخاصة القطاعات 
الوزارية املعنية والقطاع املالي واإلتحاد العام ملقاوالت املغرب وجامعة 
الغرف املغربية للتجارة والصناعة والخدمات وجامعة الغرف الصناعية 
للضمان  الوطني  والصندوق  املركزي  الضمان  وصندوق  التقليدية 
اإلجتماعي، من أجل إنجاح كل التدابير املتخذة ملواجهة األزمة املرتبطة 

بكوفيدـ 19 تفعيال للتوجيهات امللكية السامية بهذا الخصوص.

 وسيد تال وسادة،

أعتقد أن رهان اليوم هو تعبئة املوارد الضرورية ملساعدة املقاوالت 
الخاصة  الكبرى  املقاوالت  ذلك  في  بما  أصنافها  بكل  أصنافها،  بكل 
والعمومية على إستئناف نشاطها والحفاظ على مناصب الشغل وعلى 
صحة املستخدمين، ومن جهة أخرى فإن تطورات الظرفية الوطنية 
والدولية املرتبطة بأزمة كورونا، وتعثر القطاع الفالحي بقلة التساقطات 
وتدبدب أسعار املواد األولوية، تفرض مراجعة الفرضيات التي بنيت 
عليها توقعات قانون املالية 2020 تفعيال ملبدأ الصدقية الذي أسس له 

القانون التنظيمي لقانون املالية.

ومن هذا املنطلق، عملنا على إعداد مشروع القانون املالية املعدل 
بعين  يأخذ  جديد  مالي  توازن  على  ينبني  الذي   2020 املالية  للسنة 
اإلعتبار تراجع مداخيل امليزانية ب40 مليار درهم هذه السنة، وإعادة 
ترتيب األولويات على مستوى النفقات من خالل تقليص نفقات التسيير 
ب4،3 مليار درهم، ورفع استثمارات امليزانية العامة للدولة ب7،5 مليار 

درهم.

ويهدف هذا املشروع إلى توفير آليات الدعم املناسب لإلستئناف 
مع  الشغل،  مناصب  على  والحفاظ  اإلقتصادي  للنشاط  التدريجي 
مواكبة ذلك بإجراءات عملية للرفع من فعالية اإلدارة، وذلك باإلسناد 

على ثالث مرتكزات األساسية:

أوال: مواكبة اإلستئناف التدريجي للنشاط اإلقتصادي.

ثانيا: الحفاظ على مناصب الشغل.

ثالثا: تسريع تنزيل اإلصالحات اإلدارية.

أهمية خاصة  الحكومة ستولي  األول، فإن  باملرتكز  يتعلق  ففيما 
لتقديم الدعم واملواكبة الضرورية للمقاوالت الوطنية املتضررة من 
أجل مساعدتها على استعادة نشاطها بشكل تدريجي، وستأخذ التدابير 
املزمع تفعيلها في إطار اتفاقيات مع مختلف القطاعات بعين اإلعتبار 
خصوصيات كل قطاع في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبدته املقاوالت 
التابعة له جراء األزمة والفترة الالزمة إلستعادة نشاطها، وتأتي هذه 
التدابير القطاعية لتعزيز اإلجراءات املتخذة على مستوى إقرار مجموعة 
العمومية  املقاوالت  لفائدة  القروض  لتمويل  الضمان  آليات  من 
والخاصة، الصغيرة جدا والصغرى واملتوسطة والكبيرة، وذلك بنسبة 
فائدة ال تتجاوز%3،5 ومدة سداد على7 سنوات، مع فترة اإلعفاء في 
ملدة سنتين وضمان للدولة بنسبة تتراوح بين 80 و95 % في حسب رقم 
النظام  بتدبير هذا  املركزي  الضمان  و سيتكلف صندوق  املعامالت، 
املخصص للضمان. وألجل ذلك سيتم القيام بإصالح مؤسساتي لهذا 
الصندوق وسيخصص له غالف مالي يقدر ب5 ماليير درهم من صندوق 
املتعلقة  املخاطر  تغطية  بهدف  وذلك  كورونا،  فيروس  جائحة  تدبير 
بعدم سداد املقاوالت املستفيدة من الضمان لديونها، وسيتم في هذا 
اإلطار تعديل القانون املؤطر للصندوق ملالءمته مع أفضل املمارسات 
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على املستوى الدولي، وذلك عبر تحسين حكامته وتحديث التدبير املالي 
اللتزاماته وتكييف هيئاته اإلدارية والتدبيرية الرقابية.

مطالبة  الضمان  آليات  من  املستفيدة  فاملقاوالت  املقابل،  وفي 
بالحفاظ على مناصب الشغل وتقليص آجال األداء في ما بينها بنسبة 
ال تقل عن %50 من القروض املمنوحة، مما سيساهم بصفة فعالة 
في تحسين السيولة وتسريع دوران عجلة اإلقتصاد، ومن جهة أخرى 
وفي إطار إعادة توجيه األولويات على مستوى النفقات، تم الرفع من 
استثمارات امليزانية العامة للدولة لتبلغ 86 مليار درهم ما مكن من 
اإلقتصاد  استعادة  لتسريع  مليار درهم سيتم تخصيصها   15 تعبئة 
الوطني لديناميته، كما سيتم إيالء إهتمام خاص لتشجيع استهالك 
املنتوج املحلي وذلك باألساس عبر تفعيل األفضلية الوطنية بالنسبة 
للمقاوالت الوطنية واملواد واملنتوجات مغربية املنشأ في إطار الصفقات 

العمومية.

وفي هذا اإلطار، ومع مراعاة إلتزامات املغرب في مختلف اإلتفاقيات 
الدولية سيتم العمل على تفعيل مقتضيات املادة 155 من املرسوم 
املشاريع  أصحاب  إلزام  خالل  من  العمومية،  بالصفقات  املتعلق 
%15 في جميع نظم اإلستشارات  بتطبيق النسبة األعلى املحددة في 
بها،  املرتبطة  والدراسة  األشغال  صفقات  إبرام  بمساطر  املتعلقة 
وسيكون أصحاب املشاريع ملزمين بتقديم جميع التبريرات الضرورية في 
حاالت اللجوء إلى املنتوجات املستوردة في إطار الصفقات التي يعتزمون 
إبرامها، وموازاة مع تطبيق األفضلية الوطنية في الصفقات العمومية، 
هاما  تدبيرا  املالية2020  للسنة  املعدل  املالية  قانون  مشروع  يقترح 
يهدف لتعزيز حماية اإلنتاج الوطني وتشجيع تعويض الواردات باملنتوج 
بالرفع من رسوم االستيراد املطبقة على بعض  املحلي، ويتعلق األمر 
املنتجات املكتملة الصنع املوجهة لإلستهالك من %30 إلى %40 وذلك 
في حدود النسب املكرسة من طرف املغرب على مستوى منظمة التجارة 

العاملية.

ومن جهة أخرى وفي إطار التدابير املتخذة لدعم القطاعات املتضررة 
من األزمة، يقترح هذا املشروع تخفيض واجبات التسجيل املطبقة 
على اقتناء العقارات املعدة للسكن بهدف إنعاش قطاع العقارعبردعم 

الطلب لدى املقاوالت واألسر.

 وسيد تال وسادة،

بالحفاظ على  املعدل  املالية  قانون  الثاني ملشروع  املرتكز  يتعلق 
مناصب الشغل، فبالرغم من كل التدابير املتخذة ملساندة املقاوالت 
واألجراء إلى آخر يونيو2020، ستبقى عدة قطاعات في حاجة ماسة 
إلى املواكبة والدعم من طرف الدولة. ولهذه الغاية، سيتم تخصيص 
موارد للمواكبة اإلجتماعية واإلقتصادية لهذه القطاعات، كما ستعمل 
الحكومة على ربط الدعم املقدم ملختلف املقاوالت ملواكبتها في مرحلة 
استئناف النشاط بضرورة إحتفاظها ب%80 على األقل من أجراءها 

املصرح بهم في صندوق الضمان اإلجتماعي، وهذا إلى جانب اإللتزام 
بالتسوية السريعة لوضعية األجراء غير املصرح بهم، وسيتم ذلك في إطار 

تعاقدي مع الفاعلين اإلقتصاديين املعنيين.

أما بخصوص املرتكز الثالث لهذا املشروع، فهو يتعلق بتسريع تنزيل 
اإلصالحات اإلدارية وذلك تفعيال للتوجيهات امللكية السامية، وسيتم 
الحرص في هذا اإلطار على تنزيل مقتضيات القانون املتعلق بتبسيط 
اآلجال  باحترام  يتعلق  فيما  خاصة  اإلدارية،  واإلجراءات  املساطر 

القصوى مع الفاعلين اإلقتصاديين املعنيين.

أما بخصوص املرتكز الثالث لهذا املشروع فهو يتعلق بتسريع تنزيل 
اإلصالحات اإلدارية وذلك تفعيال للتوجيهات امللكية السامية، وسيتم 
الحرص في هذا اإلطار على تنزيل مقتضيات القانون املتعلق بتبسيط 
اآلجال  باحترام  يتعلق  فيما  خاصة  اإلدارية،  واإلجراءات  املساطر 
سيتم  كما  باالستثمار،  املتعلقة  الطلبات  على  اإلدارة  لرد  القصوى 
العمل على التنزيل السريع مليثاق الال تمركز اإلداري لتعزيز النجاعة 
في اتخاذ القرار على املستوى املحلي، هذا فضال عن تكريس الشفافية 
والفعالية في تقديم الخدمات للمواطنين واملستثمرين من حين خالل 
دعم التحول الرقمي لإلدارة وتعميم الخدمات الرقمية واتخاذ ما يلزم 
من تدابير لتعميم اعتماد التوقيع اإللكتروني ونزع الطابع املادي عن 

الوثائق اإلدارية.

وموازاة مع ذلك، سيتم الحرص على تسريع اعتماد وتنزيل ميثاق 
املرافق العمومية الذي سيمكن من تحديد التزامات وضوابط الخدمة 
العمومية املوجهة للمواطنين. هذا فضال عن العمل على تعزيز اإلدماج 

املالي بتعميم األداء عبر الوسائل اإللكترونية.

السيدات والسادة، 

بشأن  إقتصادي  ماكرو  سيناريو  أي  تحديد  أن  فيه  الشك  مما 
التطورات املستقبلية للمؤشرات الرئيسية إلقتصادنا الوطني في ظل 
مناخ عدم اإلستقرار وعدم الوضوح الذي سببته أزمة كورونا، يبقى 
وبسرعة  الدوليين،  شركائنا  اقتصاديات  لتعافي  الزمني  باألفق  رهينا 
استئناف القطاعات اإلقتصادية الوطنية لنشاطها وبمسار تطور كل 

قطاع.ذ

النشاط  إستئناف  اإلعتبار  بعين  وأخذا  املنطلق  هذا  ومن 
اإلقتصادي انطالقا من الشهر املا�ضي، واعتمادا على فرضيات تراجع 
الطلب الخارجي لبالدنا دون احتساب الفوسفاط ومشتقاته ب 20%، 
وتحقيق محصول للحبوب في حدود 30 مليون قنطار، واستقرار سعر 
غاز البوطان في معدل 290 دوالر للطن، فمن املنتظر أن يتراجع النمو 
اإلقتصادي ب%5 مقابل %3.7+ كانت متوقعة في إطار قانون املالية 
2020. وأخذا بعين اإلعتبار تراجع مداخيل امليزانية العامة للدولة ب 
40 مليار درهم، وما تم اتخاذه من تدابير إلعادة توجيه األولويات على 
تم  فقد  اإلقتصادي،  النشاط  استئناف  بمواكبة  النفقات  مستوى 
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حصر عجز الخزينة لهذه السنة في %7.5 من الناتج الداخلي الخام 
مقابل %3.5 كانت متوقعة في إطار قانون املالية 2020 .

التي  والفرضيات  املرتكزات  أهم  تلكم  كانت  والسادة،  السيدات 
باألساس  ترتبط  والتي  املعدل،  املالية  قانون  مشروع  إعداد  أطرت 
هذه  سببتها  التي  لألزمة  نتيجة  والوطني  الدولي  السياقين  بإكراهات 
الجانب  إلى  الصحي  الجانب  من  السلبية  آثارها  وبانتقال  الجامعة، 
اإلقتصادي واملالي واإلجتماعي، وما يقت�ضي ذلك من تدابير استباقية 
واستعجالية توازن بين الحفاظ على صحة املواطنين وحماية قدرتهم 
الشرائية وتقوية صمود املقاوالت بهدف الحفاظ على مناصب الشغل.

ومن املؤكد أن النهج اإلستباقي الذي يتعامل به املغرب في تدبير هذه 
األزمة تحت القيادة الحكيمة لجاللة امللك حفظه هللا، كانت ناجحة 
والتخفيف من  الصحي  املستوى  األزمة على  احتواء هذه  في  وناجعة 

آثارها على املستويين اإلقتصادي واإلجتماعي.

التدريجي للذجر  التخفيف  في  اليوم وقد شرعت بالدنا  والرهان 
الصحي، هو أن نتخذ التدابير املناسبة لتمكين املقاولة الوطنية من 
من خاص  دعم  تقديم  مع  نشاطها،  واستعادة  سباته  بعد  الوقوف 
للمقاوالت التي ستواصل مواجهة الصعوبات في هذه الفترة، وهذا ما 
عملنا على تفعيلها من خالل التدابير املقترحة في مشروع قانون املالية 
املعدل، وقد عملنا على إعداد هذا املشروع األول من نوعه في إطار 
1990 حرصا  سنة  ومنذ  املالية،  لقانون  الجديد  التنظيمي  القانون 
منا على تطبيق مقتضيات هذا القانون، وتكريسا لحترام الذي نوليه 
في  لها  أسسنا  التي  التشاركية  املقاربة  إطار  في  املحترمة  ملؤسستكم 
العديد من القضايا األساسية، ونأمل أن نعمل معا على توطيها في هذه 

الظرفية الدقيقة من تاريخ بالدنا.

فالدينامية التي برزت في بالدنا خالل هذه الظرفية حافلة بالدروس 

والعبر اإليجابية، فقد أحيت أزمة جائحة كوفيد 19روح التضامن بين 

كل مكونات الشعب املغربي بقيادة جاللة امللك حفظه هللا، حيث فاق 

عدد املتضامنين 2 مليون مساهم، كما أنها عززت الثقة بكل أبعادها 

وبعثت روح األمل في املستقبل وفي قدرة بالدنا على الخروج منتصرة 

والتأسيس ملرحلة جديدة. ومما الشك فيه، فإن هذه املرحلة الجديدة 

التي نصبوا إليها جميعا، هي مرحلة تتمين دروس األزمة واستخالص العبر 

وتغليب املصلحة العليا للوطن وتوجيه الذكاء الجماعي لكل الفاعلين، 

الترابية والقطاع الخاص  في ذلك الحكومة والبرملان والجماعات  بما 

السلبية  اآلثار  تجاوز  آليات  بلورة  أجل  من  اإلجتماعيين  والشركاء 

لهذه األزمة في إطار اإلمكانيات املتاحة. وأوجه من هذا املنبر نداءا إلى 

كل الشركاء اإلجتماعيين والقطاع الخاص من أجل فتح حوار مسؤول 

حول الرهانات املرتبطة بتجاوز هذه األزمة على املستوى اإلقتصادي 

على  مبني  جماعي  مليثاق  تأسيس  في  الجدي  واإلنخراط  واإلجتماعي، 

وضع املصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، وضرووة بذل مجهود من 

كل األطراف لتجاوز هذه املرحلة االستثنائية وربح رهان الحفاظ على 

مناصب الشغل تفعيال لتوجيهات جاللة امللك حفظه هللا. وشكرا على 

حسن إصغائكم والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 وسيدا ورئيس:

رفعتا الجميع،  تعاون  حسن  على  شكرا  الوزير،  السيد  شكرا 

 و لس3.
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محضرا و لس3ا وثاني3ال وثالثينابعدا ملائتين

 وتاريخ: االثنين 21 ذو القعدة 1441ه)13يوليوز 2020م(.

 ورئاس3: السيد الحبيب املالكي، رئيس مجلس النواب.

 وت قيت: ثالثة ساعات وخمسة وثالثين دقيقة، ابتداء من الساعة 
العاشرة صباحا والدقيقة الخامسة عشر.

جدللا ألعمال: جلسة عمومية للدراسة والتصويت على الجزء 
األول من مشروع قانون املالية املعدل رقم 35.20 للسنة املالية 2020:

- تقديم تقرير لجنة املالية والتنمية االقتصادية في شأن دراسة 
مشروع قانون املالية املعدل رقم 35.20 للسنة املالية 2020؛

- تدخالت الفرق واملجموعة النيابية في مناقشة الجزء األول من 
مشروع قانون املالية املعدل رقم 35.20 للسنة املالية 2020.

 وسيدا وحبيبا ملاوكيارئيسامجلسا ون  ب،ارئيسا و لس3:

أشرفا علىا ل وسالما هللاا ورحمنا ورحيما وصالةا بسما
 ملرسلينالعلىاآوهالصحبهاأجمعين.

افتتحت الجلسة.

 وسيدال4يرا ودلو3،

 وسيدال4يرا ملاوي3ال إلقتصادالإصالحا إلد رة،

فيا نتظارا وتحاقابعضا وسيد تال وسادةا و 4ر ءاإح اأمكن،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

يشرع مجلس النواب ابتداء من هذا اليوم في الدراسة والتصويت 
 ،2020 املالية  للسنة   35.20 املعدل رقم  املالية  على مشروع قانون 
ونستمع في بداية الجلسة إلى تقرير لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية 
حول هذا املشروع، بعد ذلك سننتقل إلى اإلستماع إلى تدخالت الفرق 
واملجموعة النيابية، في إطار املناقشة العامة، على أن نواصل الدراسة 
والتصويت في إطار املشروع املذكور بعد نهاية حصة جلسة األسئلة 

الشفهية لهاد اليوم.

وقبل أن أعطي الكلمة للسيدة املقررة، البد أن أعبر بإسمكم جميعا 
عن اعتزازنا باألجواء اإليجابية التي ميزت مناقشة مشروع القانون املالي 
املعدل، وهي محطة هامة في تاريخ العمل النيابي واألولى من نوعها في ظل 
الدستور الجديد للمملكة، ويسرني أن أتوجه باملناسبة لرئيس لجنة 
املالية والتنمية اإلقتصادية ومكتبها وكافة أعضاء اللجنة وكافة أجهزة 
املجلس، من مكتب ورؤساء الفرق واملجموعة النيابية ورئيسة ورؤساء 
اللجن الدائمة، بعبارات التقدير على تعبئتهم املطبوعة بروح الوفاء 
بروح الوفاء لهذا الوطن في كافة املحطات التي عرفها املجلس خالل 

فترة الذجر الصحي. كما أتوجه بالشكر ألعضاء الحكومة وفي مقدمتهم 
وحقوق  البرملان  مع  بالعالقات  املكلف  الدولة  ووزير  الحكومة  رئيس 
عضوات  ولكافة  اإلدارة،  وإصالح  واملالية  اإلقتصاد  ووزير  اإلنسان 
وأعضاء املجلس على تضافر الجهود التي مكنت من مواجهة تحديات 
املرحلة تشريعا ورقابة، ومكنت كذلك من صياغة األجوبة الضرورية 
لها. وأطلب منكم جميعا احترام كل اإلجراءات اإلحترازية، اسمحوا لي أن 
أقول لكم سأكون صارما ألن صحتكم هي جزء من األمن الصحي لبلدنا، 
لذلك علينا أن نكون نموذجيين خالل كل الجلسات وأحيانا سأكون 

مضطرا للتنبيه وللمالحظة، فشكرا على حسن تعاونكم.

السيدة  والتنمية  املالية  للسيدة مقررة لجنة  الكلمة  اآلن أعطي 
مريم وحساة.

 ونائب3ا وسيدةامريمالحساة،امقررةا ول ن3:

السيد الرئيس مسموح نحيد la bavette..؟

 وسيدا وحبيبا ملاوكيارئيسامجلسا ون  ب.

دبا اال انت باللثام مزيان ألن األصل عندنا تاريخيا وثقافيا األصل 
هو اللثام.

 ونائب3ا وسيدةامريمالحساة،امقررةا ول ن3:

اياه احنا عندنا السبنية السيد الرئيس احنا عندنا السبنية والشقى 
ما كنديروش اللثام.

 وسيدا وحبيبا ملاوكيارئيسامجلسا ون  ب:

السيدة النائبة من بني مالل.

 ونائب3ا وسيدةامريمالحساة،امقررةا ول ن3:

شكر ا وسيدا ورئيس،

بسماهللاا ورحمنا ورحيم،

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسادةا و 4ر ءا ملحترمين،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

أتشرف اليوم بأن أعرض أمام املجلس املوقر نص التقرير الذي 
أعدته لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية بمجلس النواب، بعد انتهاءها 
املالية  للسنة   35.20 رقم  املعدلة  املالية  قانون  مشروع  دراسة  من 
2020، وذلك بعد إحالته على مجلس النواب طبقا ألحكام الفصل75 
من الدستور ومقتضيات املادة 48 من القانون التنظيمي لقانون املالية.

في سياق وطني  إلى أن املشروع قانون أعاله جاء  وتجدر اإلشارة 
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أثرها  وتفاقم  بكوفيدـ19،  املرتبطة  الصحية  األزمة  باستمرار  اتسم 
على الظرفية اإلقتصادية واإلجتماعية حتم معها مراجعة األولويات 
لسنة  املعدة  قانون  واعتماد   2020 لسنة  املالية  قانون  في  املعتمدة 

2020 ألسباب نذكر منها:

أن  على  تنص  التي  الدستور  من   77 الفصل  أحكام  تنفيذ  أوال: 
البرملان والحكومة يسهران على الحفاظ على توازن مالية الدولة.

ثانيا: اإلمتثال ملبدأ صدقية امليزانية الذي يمليه القانون التنظيمي 
رقم 130.10 لقانون املالية وال سيما املادة 10 منه والتي تنص على 
أنه تقدم قوانين املالية بشكل صادق مجموع موارد وتكاليف الدولة 
ويتم تقييم صدقية املوارد والتكاليف بناء على املعطيات املوفرة أثناء 

إعدادها وتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها.

وعليه، فإن مشروع قانون املالية املعدل رقم 35.20 سنة املالي 
2020 هو أول مشروع قانون مالية معدل منذ دخول القانون التنظيمي 
رقم 130.13، والذي يأتي في سياق دولي عرف توقف املفاجئة للنشاط 
اإلقتصادي على مستوى العالمي وانخفاض حاد في التجارة الدولية 
عن  العاطلين  أعداد  وتزايد  والتوريد  اإلنتاج  سالسل  في  وارتباك 
العمل وإظطراب في أسعار البترول والغاز، وأخيرا مراجعة وتيرة النمو 

اإلقتصادي العالمي.

وللتذكير، فقد استطاعت بالدنا خالل تحت القيادة النيرة لصاحب 
الجاللة نصره هللا، بأن تقدم مثاال أشادت بجميع أقتار املعمور والتي 

إنبهرت لدقة اإلستباقية في اتخاذ االحتياطات والتدابير ملواجهة الوباء.

 وسيد تال وسادة،

ال يخفى على أحد أنه، على املستوى الوطني وبالرغم من التحكم في 
الوضع الوبائي لكوفيدـ19، سجلت العديد من القطاعات اإلقتصادية 
انخفاضا حادا في نشاطها وارتفاعا في نسب توقف عدد من املقاوالت 
عن العمل، ومما سبق فقد كان من الدول الرائدة في اتخاذ تدابير 
وقائية وإعالن حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني. 
كما وضعت بالدنا، وفق التعليمات السامية لصاحب الجاللة، صحة 
وسالمة املواطنات واملواطنين على رأس أولوياتها مع األخذ بعين اإلعتبار 
اجائحة  هذه  تداعيات  من  واملتضررة  الهشة  الفئات  دعم  ضرورة 

والعمل على الحد من آثارها السلبية على الوضع اإلقتصادي للبالد.

وعلى إثر ذلك، تم إحدات حساب خصو�ضي للخزينة تحت إسم 
بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيدـ19« وكانت  »الصندوق الخاص 
مناقشة املرسوم الذي اتخذته الحكومة إلحداث الصندوق املذكور 
داخل لجنة املالية والتنمية االقتصادية، مناسبة نوه فيها السيدات 
والسادة النواب، املمثلين لكل مكونات مجلس النواب، باإلجماع الوطني 

ملواجهة هذه الجائحة.

إطار  وفي  اإلقتراح  إغناء  في  منهم  مساهمة  الخصوص،  وبهذا 

الديمقراطية التشاركية، تقدم أعضاء اللجنة بمقترحات أنصبت حول 
تأهيل منظومة الصحة، دعم املواطنين واألسر، ومواكبة القطاعات 

األكثر تأثيرا توجت بمذكرتين رفعتا للسيد رئيس الحكومة.

لقد تجاوب نواب األمة بشكل إيجابي مع مشاريع القوانين واملراسيم 
التي تم عرضها على لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية بمجلس النواب، 

سواء قصد املصادقة أو اإلخبار.

وال تفوتنا هنا املناسبة، بالتنويه باملبادرة امللكية في إحداث لجنة 
اليقظة اإلقتصادية لضمان التتبع الدقيق للوضع اإلقتصادي ومواكبة 
القطاعات املتضررة، واستشراف التداعيات االجتماعية واإلقتصادية 
املباشرة وغير املباشرة لألزمة الصحية، وتيهئ إعادة تنشيط اإلقتصاد 

الوطني.

 وسيد تال وسادة،

سأحول أن أبسط عليكم ما جاء به قانون املالية املعدل رقم 35.20 
للسنة املالية 2020، من تدابير وإجراءات لرفع التحديات املطروحة، 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. إن الحكومة، وفي مبادرتها عند تقديم 
اإلقتصادية  والتنمية  املالية  لجنة  أمام  املذكور  القانون  مشروع 
بمجلس النواب يوم األربعاء 08 يوليوز2020، في شخص السيد الوزير 
محمد بن شعبون وزيراإلقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، أكدت على أن 

مشروع قانون املالية املعد ل لسنة 2020، يرتكز على ما يلي:

قطاع  كل  خصوصيات  اإلعتبار  بعين  تأخذ  تدابير  تنزيل  .•
والفترة  األزمة  جراء  تكبده  الذي  الضرر  بحجم  ارتباطا  حدة،  على 

الالزمةإلستعادة نشاطه.

تخصيص5 ماليير درهم ملواكبة تفعيل آليات الضمان لفائدة  .•
كل أصناف الشركات، بما في ذلك املقاوالت العمومية بسعر فائدة ال 

يتجاوز %3.5 ، مدة سداد على 7 سنوات مع فترة إعفاء ملدة سنتين.

ضمان من الدولة يتراوح بين 80 و90 في املائة والذي يصل إلى  .•
%95 بالنسبة للمقاوالت الصغيرة جدا.

للنشاط  التدريجي  إلستئناف  املواكبة  التدابير  هذه  إلى  باإلضافة 
اإلقتصادي، يسعى مشروع قانون املالية املعدل لسنة 2020 إلى إطالق 
إصالح مؤسساتي لصندوق الضمان املركزي، من خالل تعديل القانون 
املؤطر للصندوق ملالءمته مع أفضل املمارسات على املستوى الدولي، 
مع تحسين حكامة هذا الصندوق وتحديد التدبير املالي التدبير املالي 

إللتزاماته وتكييف هيئاته اإلدارية التدبيرية والرقابية.

إيالء اهتمام خاص لتشجيع  التعديلي  املالية  كما سيروم قانون 
اإلجتماعية  املواكبة  في  اإلستمرار  مع  املحلي،  املنتوج  استهالك 
واإلقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات حتى بعد رفع الذجر 
تفعيل  وكذلك  السامية،  امللكية  للتوجيهات  تطبيقا  وذلك  الصحي، 
الفاعلين  تعاقدي مع  إطار  في  القطاعات،  الخاصة ملختلف  املواكبة 
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املخصص  الدعم  من  اإلستفادة  ربط  مع  املعنيين،  اإلقتصاديين 
إلستئناف النشاط االقتصادي.

ومن أجل تسريع تنزيل اإلصالحات اإلدارية، يقترح مشروع قانون 
تقوية مناخ األعمال عبر تسريع  منها:  التعديلي عدة إجراءات  املالية 
ورش تبسيط املرافق العمومية، وتعزيز اإلدماج املالي بتعميم األداء عبر 

الوسائل اإللكترونية.

 وسيد تال وسادة،

بفرضيات   ،2020 لسنة  املعدل  املالية  قانون  مشروع  جاء  لقد 
بناء على تخفيف الذجر الصحي انطالقا من 11 يونيو2020، وعلى 
بعض املعطيات املرتبطة بإستئناف النشاط السياحي والنقل الجوي. 
وستجدون في التقرير الذي سيوزع عليكم، واحد الجدول تيتضمن 
الفرضيات بنسبة للقانون املالية لسنة 2020، ومشروع قانون املالية 

املعدل لسنة 2020.

العامة  املناقشة  وخالل  اللجنة  اشتغلت  لقد  معلوم،  هو  وكما 
ملشروع قانون املالية رقم 35.20 للسنة املالية 2020، والتي انطلقت 
بتاريخ 09 يوليوز 2020، وفقا للمنهجية التي تقتضيها املادة 213 من 
النظام الداخلي للمجلس النواب، وذلك بتمكين أعضاء اللجنة من 
الوثائق واملعطيات والبيانات لتعزيز وتعميق املناقشة العامة ملشروع 

القانون املذكور.

 وسيد تال وسادة،

في بداية املناقشة العامة، تطبيق مقتضيات املادة 93 من النظام 
الداخلي ملجلس النواب، وذلك بإعطاء الكلمة باألسبقية للسادة رؤساء 
السيدة  مداخلة  تلتها  ومعارضة،  أغلبية  واملجموعة،  النيابية  الفرق 
ومواقفهم  آرائهم  عن  هؤالء  عبر  حيث  النيابية،  املجموعة  الرئيسة 
بشأن ما تضمنه مشروع قانون املالية املعدل للسنة املالية 2020، 
من مقتضيات ملواجهة الوضع اإلستثنائي الذي تعيشه بلدان العالم 
بفعل تف�ضي فيروس كورونا املستجدcovid 19، كما سجلوا بأن هذه 
األزمة الوبائية كشفت عن مدى حنكة وتبصر صاحب الجاللة امللك 
نصره هللا، والذي وضع صحة وسالمة املواطنات واملواطنين على رأس 
األولويات، منوهين في الوقت ذاته باملبادرة السامية في إحداث لجنة 
اليقظة اإلقتصادية لضمان التتبع الدقيق للوضع اإلقتصادي ومواكبة 
القطاعات املتضررة واستشراف التداعيات اإلجتماعية واالقتصادية 
املباشرة وغير املباشرة لألزمة الصحية، مع تيهئ إعادة تنشيط اإلقتصاد 
لتدبير جائحة فيروس  بإحداث صندوق خاص  والتي توجت  الوطني 
كورونا املستجد لتغطية النفقات املتعلقة بتأهيل املنظومة الصحية 

ومواكبة النشاط اإلقتصادي والتخفيف من التداعيات االجتماعية.

غير أن مقابل هذا اإلرتياح، فقد سجل جانب من السيدات والسادة 
الحكومي  األداء  محدودية  بعمق  كشفت  الجائحة  هذه  أن  النواب، 
باإلضافة  املجال،  هذا  في  املنتهجة  العمومية  السياسات  وضعف 

وحساسة  حيوية  جد  قطاعات  داخل  سيما  وال  نجاعتها  عدم  إلى 
وبالخصوص القطاع االجتماعي.

والتنمية  املالية  لجنة  داخل  النيابية  الفرق  بعض  الحظت  كما 
االقتصادية اإلرتجالية التي طبعت بعض القرارات الحكومية، في غياب 
خطط مدروسة تستجيب ملتطلبات جائحة كورونا، مما أدى إلى تذبذب 
منسوب الثقة والذي ارتفع في أوج األزمة الوبائية. كما تساءل جانب آخر 
من السيدات والسادة النواب، عن سبب تأخر تقديم مشروع قانون 

املالية التعديلي في الوقت املناسب.

اتجاه  أملهم  خيبة  عن  النواب  بعض  عبر  نفسه،  السياق  وفي 
مشروع قانون املالية التعديلي موضوع الدرس، لكونه لم يحمل من 
اإلجراءات والتدابير ما يؤسس من نقاشات ترمي بعضها إلى إعادة النظر 
االقتصادية.  التوجهات  في  أبانت عن محدوديتها  التي  السياسات  في 
كما دعا هؤالء إلى إعادة النظر في البناء اإلقتصادي واإلجتماعي، وفق 
قرارات واختيارات، في إطار مخطط وتصور واضح، ال يرتهن للحسابات 
العددية والتقنية، منبهين في نفس الوقت إلى تبعات األزمة والتي تستمر 

لسنوات قادمة.

وفي خضم هذا النقاش، شدد السيدات والسادة النواب على الدور 
اإلستراتيجي الذي تلعبه الدولة والذي اتضح بشكل قوي على مستوى 

دول العالم بما في ذلك الدول الليبرالية.

 وسيد تال وسادة،

عن  النواب  والسادة  السيدات  ومطالب  تساؤالت  انصبت  لقد 
املحاور التالية:

االستمرار في تقديم املساعدات اإلجتماعية املباشرة؛ .•

الرفع من اإلستثمارات العمومية؛ .•

عدم اإلفراط في املديونية؛ .•

الحرص على التوازنات املاكرو اقتصادية؛ .•

عدم تقليص النفقات. .•

قانون  مشروع  داخل  اإلستراتيجي  البعد  غياب  البعض  والحظ 
املالية املعدل، مع املطالبة بضرورة استحضار األولويات اإلجتماعية 

داخل مشروع قانون املذكور.

على  الوزير  السيد  جواب  إلى  سأمر  االختصار،  أجل  من  فقط 
تساؤالت السيدات والسادة النواب داخل اللجنة.

في البداية، شكر السيد محمد بنشعبون وزير اإلقتصاد واملالية 
وإصالح اإلدارة، كل املتدخلين على تعبئتهم املستمرة واالنخراط الفعال 
خالل هذه الفترة االستثنائية التي تمر منها بالدنا نتيجة األزمة املرتبطة 
بفيروس كورونا covid 19، مشيرا في الوقت نفسه تجاوب نواب األمة 
مع مشاريع القوانين واملراسيم التي تم عرضها على لجنة املالية والتنمية 
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النواب، سواء قصد املصادقة واإلخبار، والتي  االقتصادية بمجلس 
كانت من مخرجاتها مقترحات قيمة ساهمت في إغناء القرارات املتخدة 
لتدبير الجائحة، والتي كان من ورائها كذلك تكريس التمرين الديمقراطي 
وجعله ممارسة عادية يلجأ إليها كلما اقت�ضى األمر التكيف مع الظروف 
الطارئة، وبما يلزم من السرعة في التعامل مع هذه حاالت االستثنائية، 
منوها باملستوى املتميز للنقاش، حيث أكد بخصوص السبب في التأخر 
في تقديم مشروع قانون املالية املعدل، أكد السيد الوزير على أن هذا 
راجع باألساس إلى ضرورة التريث في إعداد الفرضيات والتوقعات، في 
في  العاملية والوطنية  الضبابية والتقلبات اإلقتصادية  سياق تطبعه 

هذه الفترة.

وفيما يتعلق باستحضار األولويات االجتماعية، فقد أكد السيد 
الوزير أن مشروع قانون املالية املعدل لقانون املالية سنة 2020 يشكل 
قانون  حددها  التي  واإلجتماعية  اإلقتصادية  لألولويات  استمرارية 
املالية السنوي، مع إعادة النظر في توقعات املوارد والنفقات على ضوء 

ما تفرضه مواجهة جائحة كورونا من تدابير.

إعطاء  تم  فقد  العامة،  للميزانية  اإلستثمار  بنفقات  يتعلق  فيما 
تشكل  التي  تلك  ،خاصة  تنفيذها  الجاري  املشاريع  لتوطيد  األولوية 
موضوع اتفاقيات موقعة أمام جاللة امللك واملشاريع املستفيدة من 

تمويالت خارجية.

وحول إلغاء املناصب املالية برسم 2021 على إثر إصدار منشور 
السيد رئيس الحكومة رقم 220-9 املتعلق بتحيين املقترحات املتعلقة 
بالبرمجة امليزانياتية ل 3 سنوات لفترة 2021-2023، أشار السيد الوزير 
إلى أنه قد تم توجيه املنشور املذكور للقطاعات الوزارية واملؤسسات 
واملقاوالت العمومية املعنية بغية تحيين مقترحاتها املتعلقة بالبرمجة 
الظرفية  فرضتها  التي  املتغيرات  على ضوء   ،2023-2021 امليزانياتية 

اإلستثنائية ألزمة كورونا.

وأبرز السيد الوزير على أن هذه التدابير تستثني قطاعات الصحة 
من   %90 من  أزيد  وحدها  تمثل  والتي  األمنية  والقطاعات  والتعليم 

مجموع املناصب املحدثة من طرف مجموع القطاعات الوزارية.

ما  لحضراتكم  ألخص  أن  املقدمة،  هذه  من خالل  حاولت  لقد 
راج داخل لجنة املالية والتنمية االقتصادية لدراسة مشروع قانون 
أبوابا  والتي تجدون   ،2020 املالية  للسنة   35.20 املعدل رقم  املالية 
لها ضمن هذا التقرير خصصت للمناقشة العامة؛ جواب السيد وزير 
اإلقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة؛ املناقشة التفصيلية ملواد مشروع 
قانون املذكور وجواب الحكومة ثم مقترحات التعديالت املقدمة ونتائج 

التصويت عليها.

وفي اجتماعها ليوم السبت 11 يوليوز2020، تم البت في مختلف 
التعديالت املقترحة والتصويت على الجزء األول ملشروع قانون املالية 
املعدل رقم 35.20 للسنة املالية 2020. وستجدون السيدات والسادة 

النواب، كذلك نتائج كل ذلك في جدول ضمن هذا التقرير.

وبالتالي، فقد صادقت لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية ملجلس 
النواب على مواد الجزء األول من مشروع قانون املالية رقم 35.20 

للسنة املالية 2020 كما عدلته اللجنة بالنتيجة التالية وهي:

22 موافقون و10 معارضون وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

شكر اولسيدةا ملقررة،

حضر تا وسيد تال وسادةا ون  ب،

الرئيس  للسيد  الكلمة  بإعطاء  العامة،  املناقشة  إلى  اآلن  ننتقل 
مصطفى اإلبراهيمي عن فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيداهشاما ملهاجريا)نقط3انظام(:

شكر ا وسيدا ورئيس،

نسجل داخل فريق األصالة واملعاصرة، أن الفريق أبدى مجموعة 
من التحفظات عن التجاوزات اللي عرفتها قانون املالية املعدل في جميع 
أطواره، من خالل نقطة نظام دارها السيد رئيس الفريق داخل لجنة 
املالية، وكذلك من خالل املناقشة العامة، عبرنا عن مجموعة ديال 
التحفظات، سواء في إعداد ملشروع القانون، سواء في التقديم ديالو 
داخل الجلسة املشتركة، سواء في الوثائق املرفوقة، وكذلك الدراسة 
والتصويت. إال أننا نالحظ أن ملخص التقرير لم يتضمن موقف فريق 

األصالة واملعاصرة.

 وسيدا ورئيس:

شكرا، السيدة النائبة، نخليوا، السيدة النائبة.. السيدة النائبة 
من فضلك.. نخليوا السيد النائب ينهي نقطة نظام.. ال.. فهو يعتبرها.. 

السيد النائب بإختصار.. بإختصار من فضلك.. بإختصار بإختصار.

 ونائبا وسيداهشاما ملهاجري:

 وسيدا ورئيس،

احنا كنطلبوا بحقنا يتضمن كالمنا في التقرير وفي ملخص التقرير، 
هذا حق. ..

 وسيدا ورئيس:

راه  انطلقوا  الرئيس.  السيد  تفضل  النائب، شكرا.  السيد  شكرا 
عندنا يوم عمل شاق جدا ولهذا نحتارمو بعضنا البعض تفضل تفضل 

السيد الرئيس.

 ونائبا وسيداعبداهللااب ل ن ا)نقط3انظام(:

غادي يكون السيد الرئيس سهل، غادي يكون سهل إن شاء هللا.
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 وسيدا ورئيس،

أنا أذكر السيد الرئيس، بالفعل اتصل بي السيد النائب السيد 
النائب وإتصلوا بيا نواب آخرين بعدما إطلعوا على التقرير، وكتعرفوا 
الظرفية اللي اشتغلنا فيها، فبالفعل كاينة عدة نواقص في التقرير أؤكد 
على ثالث منها: األولى هو أنه بالفعل نقاط نظام اللي كانت في بداية 
غير مضمنة في التقرير. ثانيا، أن التقرير غفل جزءا كبيرا من تدخالت 

السيدات والسادة النواب من األغلبية. ثالثا، ورود ..

 وسيدا ورئيس:

السيد النائب نستامعوا لبعضنا البعض..

 ونائبا وسيداعبداهللااب ل ن ا:

ثالثا، ورود بعض املصطلحات في التقرير التي ال تنسجم مع العمل 

البرملاني، كل هذا يعني قدمته كمالحظة للسيدة املقررة هاد الصباح 

و ستأخذه بعين اإلعتبار وستراجع التقرير إن شاء هللا لكي يكون في 

املستوى ديال اللجنة شكرا.

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيد الرئيس، كل هذه النواقص ستعالج في الصيغة النهائية 

للتقرير. آ السيد املهاجري، السيدة املقررة أنتي راه دافعنا عليك، ما�ضي 

ضروري، بكل صدق، إال إذا يعني كان إصرار منك خودي الكلمة، إال 

إذا كان إصرار. دابا السيد الرئيس ديال اللجنة سجل بأن هناك عدة 

النواقص، أنا نطلب منكم بإسم الزميالت والزمالء كلهم املعالجة ديال 

كل هاد النواقص تفضلي، تفضلي.

 ونائب3ا وسيدةامريمالحساة،امقررةا ول ن3:

غير تكملة ملا جاء به السيد الرئيس، فعال ذكرني بمجموعة من 
النواقص، وقد تداركتها عند تالوة ذاك التقرير وحيث جعلت أنه يكون 

واحد التوازن بين ما تقدم به فرق األغلبية وفرق املعارضة من منوهين 

ومعارضين، خليني نكمل ..

 وسيدا ورئيس:

السيدات النائبات من فضلكن، السيدة النائبه، آ السيدة النائبة، 

أنا اللي أنهي ما�ضي أنت، تفضلي، دبا املشكل، دبا السيد رئيس اللجنة 

سجل بأن هناك نواقص املشكل انتهى، املشكل انتهى وستتم معالجة 

كل هذه النواقص، ولهذا ما نجعلوش من هاذ النقطة اللي هي شكلية 

الذي  الرئيس  السيد  إلى  باإلستماع  وانطلقوا  أهميتها  رغم  مسطرية 

سيتدخل بإسم فريق العدالة والتنمية لكم الكلمة السيد الرئيس.

فريقا وعد و3ا رئيسا مصطفىا إلبر هيمي،ا  ونائبا وسيدا
ل وتنمي3:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

غير بداية، كاين السيد الرئيس قبل ما يبدا التوقيت، غير بين الفرق 
األغلبية، احنا إن شاء هللا غندخلوا في ظرف واحد 44 وال45 دقيقة و 

03 ديال الدقائق ستكون للسيد مبديع رئيس فريق ...

 وسيدا ورئيس:

شكرا على كرمك.

فريقا وعد و3ا رئيسا مصطفىا إلبر هيمي،ا  ونائبا وسيدا
ل وتنمي3:

العفو السيد الرئيس.

بسماهللاا ورحمنا ورحيمال وصالةا وسالماعلىاسيدناامحمدا
لعلىاآوهالصحبه،

السيد  وكذلك  املالية  وزير  للسيد  بالشكر  تقدم  أن  أريد  بداية 
البرملان لحضورهم هذه الجلسة، فيشرفني السيد  وزير العالقة مع 
الرئيس أن أتناول، السيدات والسادة النواب املحترمون، أن أتناول 
املالية  قانون  ملناقشة مشروع  والتنمية  العدالة  فريق  بإسم  الكلمة 
املعدل لسنة 2020 بعد 30 سنة من آخر قانون مالية معدل عرفه 
املغرب وأول قانون تعديلي بعد صدور دستور 2011، وكذلك القانون 
بتكييف  تق�ضي  التعديلية  القوانين  كانت  فإذا  ـ130.13،  التنظيمي 
التوقعات األصلية مع تغيير الظرفية اإلقتصادية أو السياسية، ونتيجة 
متغيرات وظروف طارئة لم تكن متوقعة لدى أي حكومة، فإن السياق 
الذي فرض هذا التعديل هو استثناء بجميع املقاييس، حيث جاء نتيجة 
لتف�ضي جائحة وبائية ضربت جميع بلدان العالم ومن بينها املغرب، 

وخلفت آثار وتداعيات كارثية على الصعيدين اإلجتماعي واإلقتصادي.

املعدل  املالية  قانون  مشروع  والتنمية  العدالة  فريق  في  نناقش 
بحس وإجماع وطني، ومن بين تجلياته انفتاح الحكومة على مختلف 
ومقترحاتهم  آلرائهم  واإلنصات  واإلقتصاديين  السياسيين  الفاعلين 
بشأن إنعاش اإلقتصاد الوطني، ومحاولة إيجاد الحلول القمينة بتجاوز 
تداعيات جائحة كورونا. فاألحزاب والنقابات الوطنية قدمت مذكراتها 
ومقترحاتها ،كما تم اإلستماع للعشرات من الهيئات املهنية واملدنية 
لتقييم األضرار والخسائر التي تعرضت لها، وتجميع مطالبها ومقترحاتها 
حتى يكون هذا املشروع الذي بين أيدينا له النجاعة الكافية والفعالية 
القادرة على التخفيف من اآلثار السلبية للجائحة، وضخ آمال جديدة 
وحلول موضوعية إلنقاذ النسيج املجتمعي، خاصة ما يتعلق بحماية 
الوطنية  املقاولة  صمود  ودعم  الهشاشة  ومحاربة  الشرائية  القدرة 
وإعطاء  الشغل،  سوق  استقرار  على  والحفاظ  تنافسيتها  وتقوية 
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انطالقة فعلية لإلقتصاد الوطني بالرغم من التراجع الكبير الذي يعرفه 
اإلقتصاد العالمي واإلقليمي.

والسؤال األول الذي يجب أن نطرحه بهذه املناسبة، هو هل نجح 
املغرب في اجتياز املرحلة األولى من األزمة التي فرضتها جائحة كورونا؟ 
اإلجابة لو أجرينا استفتاء شعبيا، الكل يجمع على الجواب »نعم« والعبرة 
بالنتائج، خاصة بعد التحكم في الوضع الوبائي، سواء تعلق األمر بعدد 
اإلصابات أو حاالت اإلستشفاء أو الحاالت الحرجة والوفيات. مقارنة، 
ي كنقارنوه مع 

ّ
املغرب لحد الساعة سجل ما يزيد عن 15 ألف حالة، مل

أوروبا ما بين 170 ألف حتى 300 ألف حالة إصابة؛ الواليات املتحدة 
ي كنتكلمو على اإلنعاش عندنا 31 مريض اآلن، سواء 

ّ
3 ديال املليون؛ مل

ي كنتكلمو على الوفيات لدينا 
ّ
في الوقاية املركزة أو مصالح اإلنعاش؛ مل

ولألسف 250 وفاة باملقارنة مع أوروبا ما بين 30 ألف حتى 50 ألف 
وفاة لكل دولة و133 ألف بالواليات املتحدة األمريكية؛ نسبة املماتة في 
املغرب 1.6 ونسبة املتعافين %78 ، فال مجال للمقارنة مع املغرب ودول 
أكثر منه غنى و لديها أنظمة صحية تتجاوز بكثير اإلمكانات التي يتوفر 

عليها املغرب.

بفضل ماذا وصلنا لهاته النتائج؟ بعد فضل هللا عز وجل واملنة 
لصاحب  الناجعة  الناجحة  اإلستباقية  الرؤية  بفضل  له،  والحمد 
وتوجيهاته  الحكيمة  وقراراته  هللا،  حفظه  السادس  محمد  الجاللة 
اعتبار،  كل  قبل  املواطنين  لصحة  األولوية  أعطت  والتي  الرشيدة، 
واملؤسسات  والعسكرية  منها  املدنية  الدولة  مؤسسات  عمل  بفضل 

العمومية والجماعات الترابية.

والتقييم  بالتشريع  اليومية  ومواكبتها  البرملانية  املؤسسة  أوال 
واملراقبة، لتوفير اإلطار القانوني الالزم لتدبير ومعالجة هذه الجائحة، 
في  واملساهمة  الحكومية  التدابير  حول  واملرافعة  للتعريف  وكذلك 
معالجة اإلشكاليات امليدانية املرتبطة بها، وتقييمها وتقويمها من خالل 
املساءلة  جلسات  أو  الحكوم.  رئيس  مع  الرقابية  الشهرية  الجلسات 
الدائمة،  اللجن  أو من خالل  الوزارية  القطاعات  األسبوعية لجميع 
على خالف ما يروجه البعض من تبخيس وافتراءات وإشاعات كاذبة 
ومغرضة تفندها وتدحضها الوقائع واإلحصائيات ومساهمات ممثلي 
الحلول  من  بالعشرات  واألخذ  املبادرات  من  العديد  إخراج  في  األمة 

واملقترحات.

الجائحة،  تداعيات  لتجاوز  الدؤوب  وعملها  الحكومة  بفضل 
خدمة للوطن وللمواطنين، والشاهد على ذلك الكم الهائل من التدابير 
والقرارات التي تتم أو تم اتخاذها على ضوء التوجيهات امللكية، من 
درهم  مليار   33 له  عبأت  الذي  كوفيد19-،  مكافحة  خالل صندوق 
آثار الجائحة االجتماعية وتداعياتها  لرعاية املصابين والتخفيف من 
االقتصادية، منها 18 مليار صرفت كاآلتي: 2 لقطاع الصحة و16 مليار 
 la صرفت ل 900 ألف من األجراء املتوقفين مؤقتا عن العمل بواسطة
CNSS . كاين بعض اإلخوان حتى في التدخالت كيقولك راه غير بعض 

القطاعات اللي اشتغلت والبعض اآلخر لم يشتغل، وقالك راه كيشتغلو 
في الليل مع الفايسبوك، ها األرقام وها هي القطاعات، فلماذا نفرق 
بين هذا وداك؟ فالحكومة كلها اجتمعت برئاسة رئيسها وقدمت الكثير 
كحلول لهاته الجائحة ومنها ضمان الحد األدنى للدخل لفائدة 5 ماليين 
ونصف من األسر العاملة في القطاع الغير املهيكل، واالهتمام بوضعية 
الفئات الهشة لنظام »الرميد«، و7 مليارات أخرى اآلن هي ملتزم بها. 17 
مليار درهم ل«ضمان أوكسيجين« لتموين ما يفوق 45 ألف مقاولة، 
الدولة  طرف  من  املستحقات  أداء  وتسريع  جدا،  الصغيرة  خاصة 
والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية لهاته املقاوالت، مع تعليق 
القروض، باإلضافة  التحمالت االجتماعية وتعويض األجراء وتأجيل 
إلى ضمان تمويل األسواق بالحاجيات األساسية لعيش املواطنين من 
مواد غذائية وغاز البوطان لم يعرف املغرب ال أزمة خبز وال غيرها من 
الحاجيات الضرورية لعيش املواطنين كما وقع بالعديد من الدول، بل 
هناك من انهارت عملتهم واملغرب الحمد هلل لحد اآلن يدبر جيدا هذه 

األزمة.

الصفوف  في  العاملين  الفاعلين  بمختلف  نشيد  املناسبة،  وبهذه 
األمامية، من نساء ورجال الصحة والتعليم والسلطات املحلية وجميع 
وعامالت  عمال  وكذلك  واملدنية،  منها  العسكرية  األمنية،  القوات 
النظافة واملهنيين والفالحين والتجار ومستخدمي املؤسسات البنكية، 
وغيرهم من الساهرين على تأمين الخدمات الضرورية وتزويد املواطنين 

بحاجياتهم.

أيضا  بفضل  الحكومة؟  أليست  اإلجراءات  هذه  بتنزيل  قام  من 
الجماعات الترابية وانخراطها في املجهود التضامني الوطني بتعاون مع 
مختلف السلطات العمومية والترابية واملؤسسات الصحية، من خالل 
أدوارها في مجال حفظ الصحة والنظافة وضمان استمرارية مختلف 
خدمات القرب واملرافق العمومية، في عز األزمة، فضال عن دورها املقدر 
في إسناد املجهود العمومي في تعبئة الدعم االجتماعي لفائدة الفئات 

واألسر املتضررة من الجائحة.

ولذلك، ندعو إلى عدم املساس باختصاص هاته الجماعات. ومن 
ذلك، عدم تعطيل انعقاد دوراتها أو تجميد اختصاصاتها الدستورية 
املنصوص عليها في القوانين التنظيمية املؤطرة لها بدوريات ومناشير 
ألسباب غير مفهوم،ة ومنها الدورية األخيرة لوزير الداخلية التي تمس 
مباشرة باملبدأ الدستوري املتعلق بالتدبير الحر، بحيث كان من األليق 
ميزانياتها  على  للمصادقة  للمجالس  استثنائية  دورات  إلى  الدعوة 
تقليص  حيث  من  الحالية  الظرفية  االعتبار  بعين  آخذة  التعديلية، 
املداخيل ومراجعة األولويات والبرامج، خاصة وأننا على مرمى حجر من 
استحقاقات ديمقراطية ستكون فيها الكلمة األولى واألخيرة للمواطن، 
بل وندعو الحكومة إلى الحرص على تنزيل ما تبقى من التزاماتها اتجاه 

هاته الجماعات.

للسيد  الوطني  القرار  عاليا  نثمن  شرط،  املناسبة  دامت  وما 
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رئيس الحكومة، باالنفتاح والتشاور مع مجموع الفاعلين السياسيين 
بعد  ما  مرحلة  بتدبير  يتعلق  فيما  ومعارضة،  أغلبية  واالجتماعيين، 
أدواره  تعزيز  إلى  والحاجة  التعاون  منطق  من  وذلك  الصحي  الذجر 
الدستورية ومكانتهم في اإلقتراح والتأطير والوساطة. وهنا نؤكد على 
رفض كل خطاب عدمي تيئي�ضي يمس باإلختيار الديمقراطي، باعتباره 
ثابتا دستوريا ويضر بوظيفة األحزاب السياسية ومختلف مؤسسات 
الوساطة. ونقول، أن املغرب قوي بمؤسساته ولن يقبل أي مغربي حر 
التضحية بما تمت مراكمته، خاصة بعد دستور 2011، وإننا عازمون 
على امل�ضي قدما للمساهمة في إنجاح اإلستحقاقات املقبلة حتى نقول 
الظرفية، فإن املغرب واملغاربة  الجائحة وإكراهات  أنه، رغم  للعالم 

أقوياء بتضامنهم وثقتهم في مؤسساتهم ورغبتهم في غد أفضل.

وهنا، نلخص مالحظاتنا لهذا اإلستهداف املمنهج واملتكرر لهؤالء 
املشوشين كلما دنت وقربت اإلستحقاقات الدستورية في إلصاق جميع 
لغيرها؛  النجاحات  وتنسيب  وإعطاء  بالحكومة  الكبوات واإلخفاقات 
استهداف العمل السيا�ضي والحزبي واجترار بعض األطراف واألوساط 
الدعوة إلى حكومة تقنوقراط وحل األحزاب، بل دعوة هذه األحزاب 
إلى إسناد الحكومة ذات الكفاءات العالية التي يتوقون إلى إقامتها على 
أنقاض اإلختيار الديمقراطي. هؤالء الذين يدعون إلى حكومة تقنوقراط 
أو حكومة ائتالف ، هل هذا معقول أمام حكومة قادت هاته األزمة 
بنجاح مقدر بشهادة الخارج أم يؤسسون ملنطق آخر خارج اإلختيار 

الديمقراطي؟

وإذ ننوه بدور نساء أيضا ورجال اإلعالم النزهاء والصحافة الحرة، 
والصحافي  اإلعالمي  للمشهد  لكل  واملواطنات  القوية  التعبئة  نظير 
إسهامها  على  والعمومية،  الخاصة  وإذاعات،  قنوات  من  الوطني، 
اإليجابي في اإلخبار والتوعية والتحسيس والتثقيف وتأطير الرأي العام 

بأضرار الجائحة وتداعياتها ودحضها لألخبار الزائفة.

لكننا نضع عالمات استفهام كبيرة حول ما الذي يقف وراء بعض 
وسائل اإلعالم املأجورة، التي يوفر لها دعم غير مسبوق الستهداف سمعة 
وصورة املغرب أو لخلق رأي عام ضد الحكومة أو األحزاب السياسية أو 

املؤسسات املنتخبة.

تحقق هذا النجاح بفضل الوعي العالي واملسؤولية وثقة املواطنين 
واملواطنات، والتزامهم بقرارات السلطات الصحية والعمومية، في األخذ 
بكافة تدابير التباعد اإلجتماعي والنظافة وارتداء الكمامات والدعوة 
إلى مزيد من التعبئة واليقظة إلى حين القضاء على الجائحة وتجاوز 

تداعياتها. هذه النجاحات تحققت بفضل الثقة.

إن إشادتنا هاته بمختلف املؤسسات الدستورية ومجموع الفاعلين 
واملتدخلين، في مواجهة هذه الجائحة، إنما جاء للتأكيد على أن املغاربة 
كسبوا رهانا كبيرا كانوا إلى وقت قريب يبحثون عن مكان له بينهم، 
املجتمع  بين  الثقة  املجتمع،  أفراد  بين  الثقة  الثقة،  عنصر  وهو  أال 

ومؤسسات الدولة، الثقة بين املجتمع وجمعيات املجتمع املدني، الثقة 
بين املجتمع وبعض األحزاب السياسية.

وبهذا الشأن، يتذكر الجميع خطاب جاللة امللك محمد السادس 
-حفظه هللا- الذي حت فيه على »ضرورة توطيد الثقة واملكتسبات 
لكونها أساس النجاح وشرط تحقيق طموح ثقة املواطنين فيما بينهم 
التي تجمعهم واإليمان في مستقبل أفضل«  الوطنية  وفي املؤسسات 

انتهى خطاب جاللة امللك، خطاب العرش 29 يوليوز 2019.

تكون  أن  يجب  السيا�ضي  الفاعل  وفي  السيا�ضي  الفعل  في  الثقة 
مقرونة ب:

املصداقية وباملسؤولية؛ نظافة اليد؛ عدم الدفاع عن اللوبيات 
املمكنة  الحلول  إليجاد  بتفان  العمل  الفساد؛  محاربة  وجشعها؛ 

ومصارحة املواطنين حتى بالحلول القاسية في الظروف اإلستثنائية.

ولذا، وجب علينا جميعا املحافظة على هذه الثقة، ألنه ال يمكن 
ألي نموذج تنموي أن يكون ناجحا إال بتعزيز الثقة في مجموع مؤسسات 
اململكة وفي العملية السيا�ضي،ة وبتعزيز املناخ السيا�ضي الحر وترسيخ 
اإلختيار الديمقراطي كخيار دستوري ثابت، وتعزيز مسار اإلصالحات 
السياسية واملؤسساتية واملشاركة املواطنة، ومعالجة أسباب العزوف 

عن املشاركة السياسية وتوفير شروط التنمية العادلة.

الحكومة  مؤخرا  به  قامت  بما  نشيد  أن  يجب  اإلطار،  هذا  وفي 
مشكورة، من خالل لجنة اليقظة، التي أصدرت بالغا جديدا يق�ضي 
بصرف الدفعة الثالثة من الدعم املوجه لألسر العاملة بالقطاع الغير 

املهيكل ابتداء من 18 يوليوز، شكرا لكم.

 وسيدا ورئيس،

 وسيد نا و 4ير نا ملحترمان،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

على خالف ما عرفته العديد من دول العالم وحتى الغنية منها، فإن 
إيماننا الدائم بالعبقرية املغربية وباإلمكان املغربي، تؤكد مرة أخرى 
بنجاح مؤسساتنا في تدبير الجائحة للحد من التداعيات اإلقتصادية 
الحيوية  احتياطاتنا  تتأثر  ولم  الصحية  تنهر مؤسساتنا  فلم  واملالية، 
لسنوات  املتراكم  واملجهود  وفضله  هللا  بألطاف  وذلك  كبير،  بشكل 
والجهود  اإلصالحات  بفعل  الوطني  اقتصادنا  صمود  أكدت  عدة، 
وتنفيذ وتسريع مجموع  وتنويع نسيجنا اإلقتصادي  لتطوير  املبذولة 
اإلستراتيجيات القطاعية واملشاريع املهيكلة الكبرى، بالرغم مما يعرفه 
املغرب من سنة فالحية صعبة وما يعرفه العالم والشركاء اإلقتصاديين 

للمغرب من أسوأ أزمة إقتصادية لم يسبق لها مثيل.

وفي هذا الصدد، فإن البرملان املغربي إذ رخص للحكومة من خالل 
القانون الذي يسمح لكم بالرفع من التمويل الخارجي، نثمن ما قمتم به 
من تدابير للحفاظ على احتياط البالد من العملة الصعبة على مستوى 
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يضمن تغطية أكثر من ستة أشهر من الواردات، من خالل تعبئة 4.5 
مليار دوالر. إعادة الحياة للدورة اإلقتصادية الوطنية بعد استقرار 
الوضعية الصحية، بإرساء خطة اإلنعاش اإلقتصادي واملصادقة على 

مشروع قانون املالية لتنزيل ما تبقى من البرنامج الحكومي.

من  باملزيد  املطالبة  إلى  تدفعنا  املستقرة  الصحية  الوضعية  إن 
اليقظة، مع ضرورة التقيد بها وتكثيف الزيارات التفتيشية للوحدات 
اإلقتضاء  وعند  التجارية،  واملراكز  الفالحية  والضيعات  الصناعية 
ترتيب الجزاءات التأديبية والقضائية لكل املخالفات التي تهدد صحة 

وحياة العاملين ومخالطيهم.

لقد جاء إعالن الحكومة عن تبني خطة اإنعاش اإلقتصاد الوطني، 
تأخذ بعين االعتبار اإلكراهات الدولية وتبحث في اآلليات التي سيتم 
تعبئتها لضمان توفير التمويالت الالزمة للمقاوالت، وخصوصا املقاوالت 
الصغرى واملتوسطة من أجل استئناف أنشطتها، مع التفكير في توظيف 
ولدعم  أنشطتها  لدعم  الوطني  اإلقتصاد  العمومي إلنشاء  اإلستثمار 
اإلنتاج واإلستهالك املحليين وتقوية فرص الشغل، ومعالجة التأخر 
الحاصل في بعض املناطق على مستوى البنيات التحتية اإلقتصادية 
واإلجتماعية. هذا مع مضاعفة الجهود لجلب اإلستثمارات الدولية، 

وإعادة النظر في البنية الصناعية واإلنتاجية املغربية.

وهنا ندعو إلى الدفع قويا باملبادرة امللكية »انطالقة« لدعم وتمويل 
الشركات املوجهة للشباب، واعتماد تدابير وقرارات ظرفية واستثنائية 
من أجل دعم اإلنعاش اإلقتصادي الوطني وتيسير ولوج األسر واملقاوالت 
والتجار واملهنيين والحرفيين إلى تمويالت بنكية بشروط ميسرة وبفوائد 
تفضيلية استثنائية. وندعو الحكومة إلى أن تكون طرفا ثالثا فاعال في 
هذه العالقة، ضامنا للمقاوالت ووسيطا ضاغطا في مواجهة األبناك 
لصالح املواطنين واملقاوالت، وتنزيل ما أقرته في هذا املشروع، باعتبارها 

ضامنا إلنقاذ املقاولة الوطنية من الضياع.

ونشيد بما أقرته الحكومة بشأن االستمرارية لتحقيق األولويات 
التي جاءت في القانون املعدل، وكذلك قانون املالية 2020 من دعم 
للسياسات اإلجتماعية ومواصلة اإلستثمار في مجموعة من القطاعات.

السيد الوزير، إذا كان ورش اإلصالح الضريبي ركنا ركينا في برنامج 
اتجاه  في  ولكن  متابعته،  على  اإلصرار  إلى  فندعوكم  الحكومة،  هذه 
القاعدة  وتوسيع  الوطنية،  املقاوالت  على  الضريبي  العبء  تخفيف 
الضريبية ودفع الجميع إلى أن يساهم في التضامن الوطني، كل على قدر 
استطاعته، إلى غاية تجاوز تداعيات هاته الجائحة. كما ينبغي استثمار 
اإلمكانيات والفرص الجبائية املتاحة، على مستوى الجماعات الترابية، 
بتبسيط وتخفيض عدد الضرائب والرسوم وتخفيض العبء الضريبي 
اإلداري دون املردودية الثابتة، مع مراجعة منظومة التحفيزات الجبائية 
الحقيقي  العمومي، وتوجيهها نحو اإلقتصاد  املالي  والدعم  والعقارية 

واإلستثمار املثمر واملنتج والتصنيع املحلي.

التي  املرتكزات  بأن  نقول  علينا،  املعروض  للمشروع  وبالرجوع 
إلنقاذ  الحكومية  املبادرات  وصدقية  حجية  تعكس  عليها  استند 
اإلقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطن بعد أن كانت في 
املوعد، بحرصها على املحافظة على حياته وصحته، حيث اعتمدت 
على منهجية مقسمة على مرحلتين: تقوية صمود اإلقتصاد الوطني 
والحفاظ على مناصب الشغل ومواكبة القطاعات املتضررة باستئناف 

النشاط االقتصادي.

لخصت إجراءاته في 3 محاور رئيسية:

مواكبة اإلستئناف التدريجي للنشاط االقتصادي؛ .-

الحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الخاص؛ .-

تغيير سلوكنا االستهالكي ودعم املنتوج الوطني وتشجيع عالمة  .-
»صنع باملغرب«.

ونثمن ما جاء به املشروع والذي تم التصويت عليه، بالرفع من 
التعرفة الجمركية من 30 إلى %40 على مجموع املنتوجات املستوردة. 
بالنسبة  الوطنية  األفضلية  ملبدئية  املشروع  هاذ  تفعيل  نثمن  كما 
إطار  في  املنشأ،  املغربية  واملنتوجات  واملواد  الوطنية  للمقاوالت 

الصفقات العمومية.

وتعبئة  وارداتنا  من  حاجيات  سلة  ملراجعة  دعوتنا  نكرر  وهنا 
سلوكنا  بتغيير  بداية  سواء،  حد  على  والدولة  املواطنين  مجهودات 

جميعا، مواطنين ومؤسسات، بإعطاء األفضلية للمنتوجات الوطنية.

الخارج،  املنتوجات املستوردة من  العديد من  إنتاج وتصنيع  إن 
هاته  خالل  املغربية،  والكفاءات  املغربية  العبقرية  أظهرت  حيث 
الجائحة، على قدرة فائقة في الخلق واالبتكار، ولكن هناك قطاعات 
يالحظ عليها أنها تلجأ أكثر إلى اإلستيراد منها إلى التصنيع، ومنها القطاع 
الصيدلي الذي حسب التقرير األخير ملجلس املنافسة انخفضت تغطيته 
للحاجيات الوطنية من %80 إلى %60، وكذلك عدم صرف امليزانية 
والتي  العمومية،  الصفقات  إطار  في  املركزية،  للصيدلية  املخصصة 
كان رخصنا لها 2 مليار ونصف ولم يصرف منها خالل الثالث سنوات 
 مليار واحد، وكذلك صناعة املعدات الطبية والتكنولوجيا 

ّ
األخيرة إال

الحديثة وسرعة تكييف الصناعات األساسية، كصناعة النسيج مثال 
مع حاجيات السوق الوطنية والعاملية من الكمامات الوقائية.

السياحي  القطاع  طال  الذي  بالضرر  نذكر  السياق،  هذا  وفي 
واملقاوالت املرتبطة به، حيث بات من الضروري مراجعة إستراتيجية 
الحكومة لتطوير هذا القطاع، خاصة وأنه يشكل قاطرة ألنشطة مهنية 
وتجارية عديدة، بداية بالصناعة التقليدية واملقاهي واملطاعم واملعارض 

والنقل السياحي وغيرها من املهن املرتبطة بهذا القطاع.

فيما يتعلق باألمن الغذائي ومراجعة خريطة املحاصيل الزراعية، 
نقول كلمة واحدة، الحمد هلل املغرب حقق، من خالل »املغرب األخضر« 
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وفرة في مجموعة من املواد، منها الخضروات والفواكه بالرغم من أنها 
تستهلك الكثير من املاء، واملغرب يعرف املشكل هيكليا في املاء، فنحن 

نصدر بذلك املاء، في ظل الندرة.

ولكن فيما يتعلق بالحبوب هناك مشكل، بحيث أننا نستورد من 
20 إلى 60 مليون قنطار سنويا من احتياجاتنا من الخارج، وكذلك 50% 
من السكر و أزيد من%90 من الزيوت، ولهذا يفرض علينا مراجعة 
مخططات الحكومة بهذا الشأن، والتفكير في تعبئة مليون هكتار من 
األرا�ضي البورية بالتقنيات املالئمة لزراعة الحبوب، مع تعبئة املياه 

الضرورية واملواكبة بعمليات السقي بالتقنيات املتوفرة.

وتقوية  اإلدارية  اإلصالحات  بتسريع  القانون  مشروع  جاء  أيضا 
التوجه االجتماعي، عبر:

التقائية  وضمان  إلستهداف  متطورة  بيانات  قاعدة  خلق  أوال، 
البرامج اإلجتماعية للدولة؛

ثانيا، التنويه بالنتائج املحققة في القطاع الصحي وضرورة تعبئة 
املغرب  ذكرنا،  فكما  الصحي.  العرض  لتحسين  املتوفرة  اإلمكانيات 
الحمد هلل تمكن من ضبط والتحكم في الوضع الوبائي، ولكن لدينا 

ثالث مالحظات فيما يتعلق بهذا املجال :

أوال تقوية ودعم املنظومة الصحية: السيد الوزير، 2 داملليار  .•
ال يمكن أن تكون الشجرة التي تغطي الغابة، فيجب تأهيل القطاع 
الصحي، مع تحفيز وتعزيز املوارد البشرية العاملة في هذه املنظومة للرفع 
من مردوديتها ومضاعفة أعدادها، و املهنيون يتساءلون هنا، هل من 

إجراءات في هذا الشأن ؟

ثانيا الصفقات التفاوضية: كانت متفهمة خالل األزمة، ولكن  .•
اليوم يجب أن تقف ونعود إلى الوضع العادي إلعطاء الصفقات، ألن 
هناك بعض الصفقات سابقة على كورونا استوفت كل املساطر ولكنها 
أوقفت لصالح صفقات تفاوضية، ثم يجب أن نؤهل جميع املؤسسات 
الصحية وليست فقط املراكز اإلستشفائية الجامعية وهي ضرورية، 
ولكن أيضا املؤسسات األخرى يجب تجهيزها في إطار توازن الخريطة 

الصحية.

ثالثا التغطية اإلجتماعية: وهنا السيد الوزير، لدينا وقفة  .•
فيما يتعلق بهذه التغطية االجتماعية. املغرب -الحمد هلل- يعني هاته 
الجائحة أبانت على أننا ممكن أن نصرف للعديد من الفئات، ولكن 
الذي تبين بأن هناك هشاشة إجتماعية مرتفعة، حوالي أو يزيد عن 20 
مليون، سواء من الذين تلقوا عبرCNSS أو »الرميد« أو للقطاع الغير 

املهيكل.

بالتغطية  يتعلق  فيما  رئيسين  بحدثين  هنا  الوزير  السيد  ونذكر 
الصحية: األول هو سنة 2005، حيث ترأس صاحب الجاللة شخصيا 
هذين الحدثين، األول بالقصر امللكي بأكادير للتوقيع على ميثاق تفعيل 

مدونة التغطية الصحية بتاريخ 04 يناير2005 من طرف الوزير األول 
الجاللة  ترأسه صاحب  والثاني   CGEMP و  تمثيلية  األكثر  والنقابات 
بالقصر امللكي بالدار البيضاء شهر مارس 2012، إلنطالق عملية تعميم 
»الراميد« على 10 املاليين من املغاربة؛ الثالث هو الرسالة امللكية التي 
وجهها يوم 07 أبريل 2019 بمناسبة تخليد منظمة العاملية للصحة 
لليوم العالمي للصحة وكانت هنا باملغرب، وكانت من بين فقراتها التي 
ألح عليها صاحب الجاللة -حفظه هللا- وهي التغطية الصحية الشاملة.

تعميم التغطية الصحية للمهن الحرة واملستقلين السيد الوزير، 
قانونين:  البرملان  على  عرض  يعني  علي  بالتصويت  قامت  الحكومة 
15.98و15.99، وكذلك قانون التغطية الصحية للوالدين الذي الزال 
قابعا في الغرفة الثانية وكذلك التغطية الصحية للطلبة، ولكن هاد 
املشروع صار له 7 سنوات والزال تفعيله يعرف العديد من املشاكل، 
بحيث أم�ضى 3 سنوات داخل الحكومة، سنتين داخل البرملان وسنتين 
جميع  الحكومة  وأصدرت  الرسمية،  الجريدة  في  وضعهم  يعني  بعد 
النصوص التنظيمية، ولكن لحد اآلن فقط 3 فئات التي استفادت، 
وهذه فرصة السيد الوزير، هاد القطاع الغير مهيكل هناك مجموعة 
من اآلليات إيال بغينا نهيكل هاد القطاع ومنها القروض ومنها الدعم، 
ولكن وخاصة التغطية اإلجتماعية، ألنه غير مفهوم هاد هاد النظام 
 la part كتعطي 5% وكاين CNOPS فيه خلل ويجب أن نتداركه ألن ال
الثلث  بالنسبة لألجراء حتى هي كيخلص فقط   patronale ، CNSS
والثلثين كيخلصوا رب العمل، دائما كاين la part patronale ، أما هاد 
النظام ما كاينش هاد la part patronale ، وغنعطيكم فكرة بالنسبة ل 
SMIG CNOPS كيدير70 درهم حتى ل500 درهم، 500 درهم كيخلصها 
حتى مدير املؤسسة العمومية اللي يمكن يتقا�ضى 50 مليون في الشهر 
كيخلص 500 درهم، وهاد هاد النظام ديال تغطية املهن الحرة اللي 

مطالبين به بعض الفئات ما بين 1300 درهم حتى2300 درهم.

معقول السيد السيد الوزير، إال كنتكلموا على التضامن وغنجمعوا 
على األقل يضامنوا هاد الصنادق بيناتهم، في جميع املسائل، بما في 
ذلك األنظمة املتوفرة، ونفس ال�ضيء بالنسبة للتقاعد. وبالتالي، إيال 
بغينا فعال نوصلوا لهداك الهدف اللي سطرتوه في البرنامج الحكومي 
النفقات  املغاربة، وخفض هادوك  90% من  ديال  التغطية  اللي هو 
املباشرة للصحة من 62% إلى 25% كما تنص على ذلك املنظمة العاملية 
للصحة، فيجب أن يكون واحد اإلشارة قوية لهاد املشروع. احنا كلنا 
بصدد تقديم واحد التعديل، بإحداث حساب خصو�ضي لهاد املسألة، 
ولكن نظرا ألن هذا قانون تعديلي ربما غادي نشوفوا في القانون املالية 
2021، ولكن األساس وهو أن الحكومة يجب أن تفكر في هاد يعني ما 
يسمى ب la part patronale ويجب أن نوسع هذه القاعدة للتعويضات 
 10 يعنيو  هادوا  ألنهم  واملستفيدين،  الحرة  للمهن  والزمانة  العائلية 
والحرفيين  والفالحين  التقليديين  والصناع  التجار  هما  اللي  داملليون 
املهنيين،  السائقين  البلومبيي،  والكهربائيين،  الكوافور  عل  كنتكلموا 
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باإلضافة  تسريع،  يجب  فهذا  آخره.  إلى  موثقين  الصيادلة،  األطباء، 
التغطية الصحية، تسريع إخراج السجل اإلجتماعي املوحد  إلى هاد 
للوجود، وهذا أصبح ضرورة ملحة ومستعجلة اليوم ملواجهة تداعيات 
الجائحة وليس بعد سنتين أو3 سنوات. إال كنتكلموا على إجراءات 
استثنائية خاصها تكون استثنائية، نحن نشتغل وكأننا في ظروف عادية 
وال واحنا عاد غادي نشوفوا هاد النظام وغادي نديروا لو، احنا اآلن 
مشروع القانون معروض على مجلس النواب، سنصادق عليه إن شاء 
هللا في أقرب اآلجال. ولكن على الحكومة أن تقوم بأدوارها، عالش غادي 
نتسناوا عامين وال 3 سنين، عالش؟ ألن ربما كاين حسابات سياسية 
ضيقة، فهذا ندعو من هذا املنبر، تجاوز جميع النقاشات السياسوية 
بشأن توظيف هاد املشروع الوطني الكبير الذي نادى به صاحب الجاللة 
امللك -حفظه هللا- صراحة سنة 2018، بل وطالب باإلسراع بإخراجه، 
ونقولها، بأن مصلحة الوطن واملواطنين فوق كل اعتبار ولن يحتمل أي 
واحد منا أي تأخير وبأية مبررات فالهدف هو كرامة املواطن واملواطنين 

وليس استحقاقات انتخابية حالية.

بشأن  غبش  كل  إلزالة  مواتية  باتت  الفرصة  بأن  نقول  وعليه، 
التوجه اإلجتماعي لهذه الحكومة، والدليل على ذلك ما تضمنه املشروع 
املعروض علينا من معطيات، فرغم إكراهات انخفاض معدل النمو 
وتراجع الطلب الدولي على املنتوجات املغربية نتيجة موجة الكساد 
أولوياتها  أول  وضعت  املغربية  الحكومة  فإن  مسبوقة،  غير  العالمي 
والحفاظ  الوطنية  املقاولة  وإنقاذ  للمواطن  الشرائية  القدرة  حماية 
على مناصب الشغل. ويتبين ذلك ومنذ بداية هذه الوالية وعكسته 4 
قوانين مالية، هو تقليص الفوارق في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة 
واإلقصاء اإلجتماعي، وبهذا الصدد ندعوا املواطنين املغاربة إلى تبين 
صحة ما يروج له من أخبار كاذبة وبكل الوسائل، كتلك التي قالت بأن 
الحكومة قد ألغت التوظيف بالقطاع العام نهائيا وأن سنة 2021 بها 
0 منصب، نرد بأن هذه السنة ستعرف أكبر عدد من مناصب الشغل 
اللي  قطاعات  هناك  وطبعا  الجائحة،  تداعيات  رغم  العام  بالقطاع 
تعرف خصاصا كبيرا، هاته التي سيواجه لها هذا الدعم فيما يتعلق 

باملوارد البشرية.

وإذا كان البعض يعتبر مجموع هذه اإلجراءات هينة، فإنها تكرس 
التدبير األمثل إلمكانياتنا الظرفية، وحيث سيكون لهذا املشروع ما بعده 
كما أن لهذه الجائحة ما بعدها، فاالمتحان الزال قائما ومسؤوليتنا في 
السهر على الحفاظ على توازن مالية الدولة، بموجب الفصل 77 من 
الدستور، واجب مشترك بين الحكومة والبرملان، وسنجتاز هذا االمتحان 
وسنتفوق فيه بإذن هللا، ولن يخرج من رحم هذه األزمة إال منحا تضع 
املغاربة أمام حقيقة واحدة، هي ضرورة االعتماد على إمكانياتها واإليمان 
بقدراتها الذاتية لبناء غد أفضل، قوامه التضامن والتكافل والبحث 
واالبتكار وتطوير قدرات االنخراط الجماعي من أجل مواجهة تحديات 

الحاضر واملستقبل.

وإذ نشكر الحكومة على مجهوداتها إلعادة املغاربة العالقين بالعديد 
من الدول، وننوه بالقرار القا�ضي بالسماح للولوج الترابي ابتداء من يوم 
األربعاء 15 يوليوز بالنسبة املواطنين املغاربة، كيفما كانت وضعيتهم، 
وكذا األجانب املقيمين باملغرب واملتواجدين بالخارج لسبب من األسباب 
وكذا عائالتهم، ندعو إلى توسيع هاد اإلجراء خالل عطلة الصيف، مع 
التخفيف من بعض اإلجراءات املفروضة. فرضوا السيد الوزير واحد 
2 ديال التحليالت، واحد التحليلة زعما علميا ما تابتاش بأنها صالحة 
، كاين هداك التحليلة متاع la PCR هادي املعمول بها ولكن ديك تاع 
la sérologie زعما ما كاين الش، أوال كتطلب الوقت، ثانيا غالية جدا، 
ثالثا واحد راه programmé هداك اآلخر ديالو كتديلو 10 أيام غير في 
التحليلة، وكتجيبو لهنا عاوتاني، فإال كان ممكن على األقل االحتفاظ 
بتحليلة واحدة، هذا ربما يكون أفضل وأيسر للمغاربة بالخارج وكذلك 

للعالقين.

األخيرة  هذه  تعرف  الفلسطينية  القضية  الدولي،  الصعيد  على 
انشغال  الصهيوني  الكيان  الستغالل  ومتسارعة  خطيرة  تطورات 
العالم بجائحة كورونا لتوسيع استيطانه وضم األرا�ضي الفلسطينية 
من الضفة الغربية والجوالن السوري، وتهويد القدس وحصار غزة، 
أمام تفرج العالم وتواطئه وتشرذم العالم العربي واإلسالمي، املغرب 
التوسع  الدوام، ويدين  في فلسطين على  إخوانه  ملكا وشعبا يساند 
إلى  وشرفائه  العالم  أحرار  ويدعو  الصهيوني،  للكيان  االستيطاني 
مناهضة نظام األبرتايد الصهيوني وإلى مناصرة الشعب الفلسطيني 

األعزل إلقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.

على الصعيد اإلفريقي، لقد أبانت هذه الجائحة على تفرد النموذج 
لصاحب  السامية  امللكية  القرارات  خاصة  قيادته،  وحكمة  املغربي 
الجاللة -حفظه هللا- بانفتاح املغرب على أشقائه األفارقة، حيث أمر 
بإرسال مساعدات وآليات طبية مصنعة في املغرب من طرف مقاوالت 
مغربية وبجودة عالية ومطابقة للمعايير الدولية للعديد من البلدان 
االفريقية الصديقة والشقيقة للتصدي لجائحة كورونا والتخفيف من 
وطأتها، وهو ما يعكس الرؤية املتبصرة واإلنسانية لصاحب الجاللة 
لتجسيد التضامن اإلفريقي الذي دعا إليه مرات عديدة وجسده على 

أرض الواقع بمبادرات فعلية.

وقبل أن نختم مداخلتنا هاته، البد من أن ننوه بتجاوب الحكومة 
مع تعديالت األغلبية واملعارضة )حوالي 75 تعديل( الذي عرض، وأن 

نذكر بأهم التعديالت التي قبلت أو التي قبلت بها.

املدفوعة  التبرعات  على  املدفوع  الضريبي  الخصم  حذف  أوال، 
لصندوق جائحة كوفيد، هذا وفر لهاد الصندوق ووفر للحكومة حوالي 4 
مليارات درهم لكي تدعم القدرة الشرائية والدعم االجتماعي واملقاولة، 

وكذلك استتباب مناصب الشغل؛

األرا�ضي  ليشمل  التسجيل  رسوم  من  التخفيض  تمديد  ثانيا، 
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املخصصة، كانت في األول فقط السكن وتم توسيعها أيضا إلى العقارات 
املعدة للسكن أو للسكنى بتخفيض %50 من هاذ رسم التسجيل إلى 
غاية نهاية دجنبر 2020، وكذلك بالنسبة للرفع من السقف من مليون 

درهم اللي جا به املشروع إلى 2.5 مليون درهم قيمة العقار؛

ثالثا، املساهمة اإلبرائية لعوارض الشيكات غير املؤداة من فاتح 
يناير إلى نشر القانون املالي وتطبيق نسبة فقط %1.5 بدل %5 و10% 

و%20؛

رابعا، تمديد األجل للسكن االقتصادي بالنسبة للمشاريع الحاصلة 
على رخصة البناء قبل 20 مارس ولبرامج اإلستثمار لسنة أخرى بعد 

التوقف خالل هاذ الجائحة.

ولكل هذه اإلجراءات الواردة في مشروع قانون املالية املعدل هذا، 
ولدعم  الشغل،  مناصب  على  والحفاظ  اإلجتماعية  الشرائح  لدعم 
صمود املقاولة وإعادة الدينامية لإلقتصاد الوطني، سنصوت في فريق 
العدالة والتنمية واألغلبية باإليجاب على مشروع قانون املالية املعدل 
 .) 
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35.20، ) َلِإنَّ
صدق هللا العظيم والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الرئيس إذا سمحتم سنوافيكم بالنسخة اإللكترونية.

مد خل3ا ونائبا وسيدامصطفىا إلبر هيميامسلم3اإوكترلنيا

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين

السيد الرئيس املحترم،

السيدان الوزيران املحترم،

السيدات والسادة النواب املحترمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية، ملناقشة 
2020، بعد ثالثين سنة  املالية  املالية املعدل للسنة  مشروع قانون 
دستور  ظل  في  واألول  املغرب،  عرفه  معدل  مالية  قانون  آخر  عن 
فإذا   ،130-13 للمالية  التنظيمي  القانون  اعتماد  بعد  واألول   2011
كانت القوانين التعديلية تق�ضي بتكييف التوقعات األصلية مع تغير 
الظرفية االقتصادية أو السياسية، ونتيجة متغيرات وظروف طارئة لم 
تكن متوقعة لدى أي حكومة، فإن السياق الذي فرض هذا التعديل 
هو استثنائي بجميع املقاييس حيث جاء نتيجة لتف�ضي جائحة وبائية 
ضربت جميع بلدان العالم ومن بينها املغرب وخلفت آثارا وتداعيات 

كارثية على الصعيدين االجتماعي و االقتصادي .

من  وطني  وإجماع  بحس  املعدل  املالية  قانون  مشروع  نناقش 
السياسيين  الفاعلين  مختلف  على  الحكومة  انفتاح  تجلياته  بين 
واالقتصاديين واإلنصات آلرائهم ومقترحاتهم بشأن إنعاش االقتصاد 
الوطني ومحاولة إيجاد الحلول القمينة بتجاوز تداعيات جائحة كورونا، 
فاألحزاب والنقابات الوطنية قدمت مذكراتها ومقترحتها كما تم االستماع 

للعشرات من الهيآت املهنية واملدنية، لتقييم األضرار و الخسائر التي 
تعرضت لها وتجميعمطالبها ومقترحاتها، حتى يكون لهذا املشروع الذي 
بين أيدينا النجاعة الكافية والفعالية القادرة على التخفيف من اآلثار 
السلبية للجائحة وضخ آمال جديدة وحلول موضوعية إلنقاذ النسيج 
املجتمعي خاصة ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية و محاربة الهشاشة 
ودعم صمود املقاولة الوطنية وتقوية تنافسيتهاو الحفاظ على استقرار 
من  الوطنيبالرغم  لالقتصاد  فعلية  انطالقة  وإعطاء  الشغل  سوق 

التراجع الكبير الذي يعرفه االقتصاد العالمي و اإلقليمي .

========

والسؤال األول الذي يجب أن نطرحه بهذه املناسبة هو:

التي فرضتها  في اجتياز املرحلة األولى من األزمة  هل نجح املغرب 
جائحة كورونا ؟،

اإلجابة لو أجرينا استفتاء شعبيا الكل مجمع على جواب نعم والعبرة 
بالنتائج: خاصة بعد التحكم في الوضع الوبائي سواء تعلق األمر بعدد 

اإلصابات أو حاالت االستشفاء أو الحاالت الحرجة أو الوفيات

USA  UK إيطاليا. إسبانيا. فرنسا. املغرب.

 170000+ . 862881- /+ 15745 االصابات.
illions  290000  243000  253000

31 اإلنعاش.

250 الوفيات .

133666  44800  35000  28400  30000 .% 1.6

%78 املتعافون.

بفضل من بعد هللا الذي له املنة و الحمد؟

والناجعة«لصاحب  »الناجحة  االستباقية  الرؤية  بفضل  .•
وتوجيهاته  الحكيمة  وقراراته  هللا  حفظه  السادس  محمد  الجاللة 
وأمنهم  واملواطنات  املواطنين  لصحة  األولوية  أعطت  والتي  الرشيدة 

وسالمتهم، على بقية االعتبارات واألولويات االقتصادي.

بفضل عمل مؤسسات الدولة املدنية والعسكرية واملؤسسات  .•
العمومية والجماعات الترابية:

والتقييم  بالتشريع  اليومية  ومواكبتها  البرملانية  املؤسسة  ..1
واملراقبة، لتوفير اإلطار القانوني الالزم لتدبير ومعالجة هذه الجائحة 
وكذا للتعريف واملرافعة حول التدابير الحكومية واملساهمة في معالجة 
اإلشكاليات امليدانية املرتبطة بهاوتقييمها وتقويمها من خالل الجلسات 
الشهرية الرقابية مع رئيس الحكومة أو جلسات املساءلة األسبوعية 
لجميع القطاعاتالوزارية، او خالل االجتماعات اليومية للجان الدائمة 
على خالف ما يروجه البعض من تبخيس وافتراءات وإشاعات كاذبة 
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ومغرضة، تفندها وتدحضها الوقائع واإلحصائيات ومساهمات ممثلي 
الحلول  من  بالعشرات  واألخذ  املبادرات  من  العديد  إخراج  في  األمة 

املقترحات.

تداعيات  لتجاوز  الدؤوب  وعملها  الحكومة  وبفضل  ..2
الهائل  الكم  ذلك  والشاهد على  واملواطنين،  للوطن  الجائحة خدمة 
من التدابير والقرارات التي تم اتخاذها على ضوء التوجيهات امللكية 
من خالل صندوق مكافحة كوفيد 19 الذي عبئت له 33 مليار درهم 
لرعاية املصابين، وللتخفيف من آثار الجائحة االجتماعية وتداعياتها 

االقتصادية، 18 مليار درهم منها تم صرفها كاآلتي:

2 مليار درهم لتأهيل القطاع الصحي، .•

و16 مليار درهم لدعم 900 ألف من األجراء املتوقفين مؤقتا  .•
عن العمل بواسطة CNSS، وضمان حد أدنى للدخل لفائدة 5 ماليين 
ونصف من األسر العاملة في القطاع غير املهيكل، واالهتمام بوضعية 

،RAMED الفئات الهشة

7 ماليير درهم ملتزم بها لدعم ومواكبة املقاوالت التي توجد في  .•
وضعية صعبة بفعل تداعيات الجائحة: 5 لصندوق الضمان املركزي و 

. CNSS 2

17 مليار درهم لضمان أوكسجين لتمويل ما يفوق 45 ألف  .•
مقاولة خاصة الصغيرة جدا، تسريع أداء املستحقات من طرف الدولة 
تأجيل  األجراء،  تعويض  االجتماعية،  التحمالت  تعليق   ،  CL/ EP  ،

القروض ...

باإلضافة إلى ضمان تموين األسواق بالحاجيات األساسية لعيش 
... )لم يعرف ال أزمة خبز  البوطان  املواطنين من مواد غذائية وغاز 
والغيرها من الحاجيات الضرورية لعيش املواطنين كما وقع بالعديد من 

الدول(.

الصفوف  في  العاملين  الفاعلين  بمختلف  نشيد  املناسبة  بهذه  و 
األمامية من نساء ورجال الصحة والتعليم والسلطات املحلية وقوات 
األمن الوطني والدرك امللكي والقوات املسلحة امللكية والقوات املساعدة 
والفالحين  املهنيين  وكل  النظافة  وعامالت  وعمال  املدنية  والوقاية 
والتجار ومستخدمي املؤسسات البنكية، وغيرهم من الساهرين على 

تأمين الخدمات الضرورية وتزويد املواطنين بحاجاتهم اليومية.

من قام بتنزيل كل هذه اإلجراءات أليست الحكومة؟

التضامني  املجهود  في  وانخراطها  الترابية  الجماعات  بفضل  .•
الوطني بتعاون مع مختلف السلطات العمومية والترابية واملؤسسات 
الصحية من خالل أدوارها في مجال حفظ الصحة والنظافة وضمان 
العمومية في عز األزمة،  القرب واملرافق  استمرارية مختلف خدمات 
فضال عن دورها املقدر في إسناد املجهود العمومي في تعبئة الدعم 
االجتماعي لفائدة الفئات واألسر املتضررة من الجائحة، لذلك ندعو 

إلى عدم املساس باختصاصات هذه الجماعات ومن ذلك عدم تعطيل 
انعقاد دوراتها، أو تجميد اختصاصاتها الدستورية املنصوص عليها في 
القوانين التنظيمية املؤطرة لها بدوريات ومناشير ألسباب غير مفهومة 
ومنها الدورية األخيرة لوزير الداخلية الصادرة بتاريخ 11 يوليوز 2020 
الحر، بحيث  بالتدبير  املتعلق  الدستوري  باملبدأ  والتي تمس مباشرة 
كان من االليق الدعوة لدورات استثنائية ملجالس الجماعات الترابية 
للمصادقة على ميزانيتها التعديلية آخذة بعين االعتبار الظرفية الحالية 
من حيث تقليص املداخيل ومراجعة األولويات والبرامج خاصة واننا 
على مرمى حجر من استحقاقات ديمقراطية ستكون فيه الكلمة األولى 
واألخيرة للمواطن، بل وندعو الحكومة إلى الحرص على تنزيل ما تبقى من 
التزاماتها اتجاه هذه الجماعات، وإعطاء دفعة جديدة وقوية للجهوية 
واالنعاش  املستدامة  الجهوية  للتنمية  رافعة  تكون  حتى  املتقدمة 
وتقليص  االجتماعي  واإلدماج  املقاوالتي  النسيج  ودعم  االقتصادي، 
الفوارق االجتماعية واملجالية خاصة في هذه الظروف الصعبة التي 

تستوجب سياسة القرب.

ومادامت املناسبة شرط نثمن عاليا القرار الوطني للسيد رئيس 
السياسيين  الفاعلين  مجموع  مع  والتشاور  باالنفتاح  الحكومة 
بعد  ما  مرحلة  بتدبير  يتعلق  فيما  ومعارضة،  أغلبية  واالجتماعيين، 
الذجر الصحي، وذلك من منطلق التعاون والحاجة إلى تعزيز أدوارهم 

الدستورية ومكانتهم في االقتراح والتأطير والوساطة.

فضال عن مشاوراته بشأن االستحقاقات االنتخابية للسنة املقبلة 
2021، التي اتبعت بلقاء لألمناء العامين ورؤساء األحزاب السياسية 
املمثلة في البرملان مع السيد وزير الداخلية، لتبادل الرؤى حول القضايا 
التأكيد  تم  حيث  االستحقاقات  لهذه  بالتحضير  املرتبطة  األساسية 
االنتخابات،  بأخالقيات  األطراف  جميع  التزام  »ضرورة  على  خاللها 
وواجب النزاهة والتنافس الشريف، والتحلي بقيم الديمقراطية، وذلك 
لكل  الصارم  التصدي  على  االنتخابي  الشأن  على  القائمين  ملساعدة 

التجاوزات«.

وفي هذا السياق نؤكد على موقفنا الثابت:

بتحصين ما راكمته بالدنا من مكتسبات ديمقراطية؛ ..1

تدبير االستحقاقات املقبلة بمنهجية تراعي الحكامة وترشيد  ..2
الجهد واإلمكانيات خاصة مع تأكيد وزارة الداخلية على تجديد كافة 
املؤسسات املنتخبة الوطنية واملحلية واملهنية سنة 2021، من مجل�ضي 
الجهوية  واملجالس  اإلقليمية  واملجالس  الجماعية  واملجالس  البرملان 

والغرف املهنية، عالوة على انتخابات ممثلي املأجورين؛

التي  السابقة  السلبية  املمارسات  مع  النهائي  الطي  ضرورة  ..3
بمصداقيتها  تمس  والتي  تواكبها  أو  االنتخابية  االستحقاقات  تسبق 

وشفافيتها.

نؤكد على أنه كما كنا في مركب واحد ملواجهة جائحة كورونا  ..4
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وتداعياتها حيث كل واحد منا في حاجة لآلخر، فإما أن ننجح جميعا، أو 
نخسر الرهان جميعا ال قدر هللا، فكذلك الشأن بالنسبة لالستحقاقات 
املقبلة فجميعنا في مركب واحد إلنجاح االستحقاقات املقبلة فإما أن 

ننجح جميعا أو نفشل جميعا.

باالختيار  يمس  تيئي�ضي  عدمي  كل خطاب  رفض  على  نؤكد  كما 
الديمقراطي باعتباره ثابتا دستوريا، ويضر بوظيفة األحزاب السياسية 
ومختلف مؤسسات الوساطة، ونقول إن املغرب قوي بمؤسساته، ولن 
يقبل أي مغربي حر التضحية بما تمت مراكمته بعد دستور 2011، وأننا 
عازمون على امل�ضي قدما للمساهمة في إنجاح االستحقاقات املقبلة 
أنه رغم الجائحة وإكراهات الظرفية فإن املغرب  للعالم  حتى نقول 
واملغاربة أقوياء بتضامنهم وثقتهم في مؤسساتهم ورغبتهم في غد أفضل.

لهؤالء  واملتكرر  املمنهج  االستهداف  لهذا  مالحظتنا  نلخص  وهنا 
املشوشين كلما دنت وقربت استحقاقات دستورية في:

وإعطاء  بالحكومة  واالخفاقات  الكبوات  جميع  إلصاق  .•
وتنسيب النجاحات لغيرها؛

استهداف العمل السيا�ضي والحزبي، واجترار بعض األطراف  .•
واألوساط الدعوة إلى حكومة التقنوقراط وحل األحزاب، بل ودعوة 
التي  العالية  الكفاءات  ذات  الحكومة  هذه  إسناد  إلى  األحزاب  هذه 

يتوقون إلى إقامتها على أنقاض االختيار الديمقراطي؛

وإذ ننوه بدور نساء ورجال اإلعالم النزهاء والصحافة الحرة  .•
والصحافي  اإلعالمي  املشهد  ملكونات  واملواطنة  القوية  التعبئة  نظير 
إلكترونية  ومواقع  ومجالت  وجرائد  وإذاعات  قنوات  من  الوطني، 
اإلخبار  في  اإليجابي  إسهامها  على  أو خاصة،  كانت  وغيرها، عمومية 
بالجائحة وتداعياتها  العام  والتأطير  والتثقيف  والتوعية والتحسيس 
وضحدها لألخبار الزائفة. نطرح عالمات استفهام كبيرة حول من الذي 
يقف وراء بعض وسائل االعالم املأجورة التي يوفر لها دعم غير مسبوق 
الستهداف سمعة وصورة املغرب، أو لخلق رأي عام ضد الحكومة أو 

األحزاب السياسية أو املؤسسات املنتخبة؟

بفضل الوعي العالي واملسؤولية وثقة املواطنات واملواطنين  .•
والتزامهم بقرارات السلطات الصحية والعمومية في األخذ بكافة تدابير 
التباعد االجتماعي والنظافة وارتداء الكمامات، والدعوة إلى مزيد من 

التعبأة واليقظة إلى حين القضاء على الجائحة وتجاوز تداعياتها.

املؤسسات  بمختلف  هذه  إشادتنا  إن  الثقة:  بفضل  .•
الدستورية ومجموع الفاعلين واملتدخلين في مواجهة هذه الجائحة، 
إنما جاء للتأكيد على أن املغاربة كسبوا رهانا كبيرا كانوا إلى وقت قريب 

يبحثون عن مكان له بينهم أال وهو عنصر الثقة؛

الثقة بين أفراد املجتمع؛ .•

الثقة بين املجتمع ومؤسسات الدولة؛ .•

الثقة بين املجتمع وجمعيات املجتمع املدني؛ .•

•. والثقة بين املجتمع واألحزاب السياسية.

وبهذا الشأن يتذكر الجميع خطاب جاللة امللك محمد السادس 
الثقة واملكتسبات:  حفظه هللا الذي حث فيه على ضرورة: »توطيد 
فيما  املواطنين  ثقة  الطموح:  تحقيق  النجاح، وشرط  أساس  لكونها 
بينهم، وفي املؤسسات الوطنية، التي تجمعهم، واإليمان في مستقبل 

أفضل«.)خطاب العرش 29 يوليوز2019(

تكون  أن  يجب  السيا�ضي  الفاعل  وفي  السيا�ضي  الفعل  في  الثقة 
مقرونة باملصداقية وباملسؤولية،

نظافة اليد؛ .•

عدم الدفاع عن اللوبيات وجشعها؛ .•

محاربة الفساد؛ .•

العمل بتفان إليجاد الحلول املمكنة ومصارحة املواطنين. .•

لذلك وجب علينا جميعا املحافظة على هذه الثقة، ألنه ال يمكن 
ألي نموذج تنموي أن يكون ناجحا إال بتعزيز الثقة في مجموع مؤسسات 
اململكة، وفي العملية السياسية وبتعزيز املناخ السيا�ضي الحر وترسيخ 
االختيار الديموقراطي كخياري دستوري ثابت وتعزيز مسار اإلصالحات 
السياسية واملؤسساتية واملشاركة املواطنة ومعالجة أسباب العزوف 

عن املشاركة السياسية وتوفير شروط التنمية العادلة.

السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات السادة النواب املحترمون،

على خالف ما عرفته العديد من دول العالم وحتى الغنية منها، 
فإن إيماننا الدائم بالعبقرية املغربية واإلمكان املغربي، تأكد مرة أخرى 
بنجاح مؤسساتنا في تدبير الجائحة للحد من التداعيات االقتصادية 
و املالية ، فلم تنهار مؤسساتنا الصحية، ولم تتأثر احتياطاتنا الحيوية 
بشكل كبير ، وذلك بألطاف هللا وفضل املجهود املتراكم لسنوات عدة 
أكدهصمود اقتصادنا الوطني بفعل اإلصالحات والجهود املبذولة منذ 
سنوات لتطوير وتنويع نسيجنا االقتصادي وتنفيذ وتسريع مجموعة 
بالرغم مما  من االستراتيجيات القطاعية واملشاريع املهيكلة الكبرى، 
يعرفه املغرب من سنة فالحية صعبة و ما يعرفه العالم و الشركاء 

االقتصاديين للمغرب من أسوء أزمة اقتصادية لم يسبق لها نظير .

وفي هذا الصدد فإن البرملان املغربي إذ رخصنا للحكومة من خالل 
القانون الذي يسمح لكم بالرفع من التمويل خارجي، نثمن ما قمتم به 
من تدابير للحفاظ على احتياطي البالد من العملة الصعبة في مستوى 
يضمن تغطية أكثر من 6 أشهر من الواردات وذلك من خالل تعبئة 4،5 

مليار دوالر.

========

استقرار  بعد  الوطنية  االقتصادية  للدورة  الحياة  إعادة  .o



7489 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.115–03.ذو الذجة.1441  )24.يوليوز.2020( 

على  واملصادقة  اقتصادي  إنعاش  بإرساءخطة  الصحية،  الوضعية 
مشروع قانون مالية معدل لتنزيل ما تبقى من البرنامج الحكومي:

من  باملزيد  املطالبة  إلى  تدفعنا  املستقرة  الصحية  الوضعية  إن 
اليقظة والتعبأة، ملحاربة البؤر الوبائية التي أصبحت تقض مضاجع 
املغاربة )العيون، لالميمونة، آسفي وغيرها...( خاصة مع العمل على 
إعادة الحياة للدورة االقتصادية وجميع األنشطة الصناعية والتجارية 
واملهنية والخدماتية، بشرط املحافظة على كافة التدابير االحترازية التي 
أقرتها السلطات الصحية منذ إقرار الذجر الصحي ببالدنا، والتنسيق 
في هذا الشأن مع القطاعات املعنية، باعتماد دالئل مرجعية مفصلة 
للمواكبة مع ضرورة التقيد بها. وتكثيف الزيارات التفتيشية للوحدات 
االقتضاء  وعند  التجارية،  واملراكز  الفالحية  والضيعات  الصناعية 
ترتيب الجزاءات التأديبية والقضائية لكل املخالفات التي تهدد صحة 

وحياة العاملين ومخالطيهم.

لقد جاء إعالن الحكومة عن تبني خطة إلنعاش االقتصاد الوطني 
تأخذ بعين االعتبار اإلكراهات الدولية وتبحث في اآلليات التي سيتم 
تعبئتها لضمان توفير التمويالت الالزمة للمقاوالت وخصوصا املقاوالت 
الصغرى واملتوسطة من أجل استئناف أنشطتها، مع التفكير في توظيف 
االستثمار العمومي إلنعاش االقتصاد الوطني، لدعم اإلنتاج واالستهالك 
املحليين وتقوية فرص التشغيل، ومعالجة التأخر الحاصل في بعض 
املناطق على مستوى البنيات التحتية االقتصادية واالجتماعية. هذا مع 
مضاعفة املجهود لجلب االستثمارات الدولية وإعادة النظر في البنية 

الصناعية واإلنتاجية املغربية.

فاملقاوالت املغربية واجهت وستواجه بسبب هذه الجائحة مشاكل 
عدة بسبب وطأة الديون وضعف وتآكل رأس املال واملوارد الذاتية، 
لذا وجب العمل على مساعدة هذه املقاوالت على تأمين التمويل الكافي 
لتجاوز تداعيات هذه الجائحة، ونقصد بذلك كافة الشركات املتضررة 
الكبيرة والصغيرة جدا وصوال إلى التجار والحرفيين والفالحين، وأصحاب 
املشاريع واملقاوالت الذاتية، وذلك كل حسب إمكانياته وقدرته وهنا 
نثمن ما جاء به القانون املعدل في هذا الصدد، ونقول لكم السيد 
وزير املالية املحترم بأننا هنا ملساعدتكم ومؤازرتكم لحل تلك املعادلة 
تساؤالت  على  جوابكم  في  جاءت  التي  مجاهيل«  ب«ستة  الصعبة 
ومداخالت نواب األمة بلجنة املالية، ونعدكم بأن العبقرية املغربية التي 

ذكرناها أعاله ستخلق املعجزات بمشيئة هللا.

وهنا ندعو إلى الدفع قويا باملبادرة امللكية » انطالقة » لدعم وتمويل 
الشركاتاملوجهة للشباب، واعتماد تدابير وقرارات ظرفية واستثنائية من 
أجل دعم إنعاش االقتصاد الوطني وتيسير ولوج األسر واملقاوالت والتجار 
وبفوائد  ميسرة  بشروط  البنكية  التمويالت  إلى  والحرفيين  واملهنيين 
تفضيلية استثنائية، وهنا ندعو الحكومة إلى أن تكون طرفا ثالثا فاعال 
في هذه العالقة ضامنا للمقاوالت ووسيطا ضاغطا في مواجهة األبناك 
لصالح املواطنين واملقاوالت، وتنزيل ما أقرته في هذا املشروع باعتبارها 

ضامنا إلنقاذ املقاولة الوطنية من الضياع.

لتحقيق  االستمرارية  بشأن  الحكومة  أقرته  بما  نشيد  و  .•
دعم  كمواصلة   2020 لسنة  املالية  قانون  في  جاءت  التي  األولويات 
القطاعات  في  االستثمار  ومواصلة  بل  االجتماعية،  السياسات 
االجتماعية بالوتيرة املقررة قبل الجائحة، مع تقليص الفوارق املجالية 
األمثل  والتوظيف  االجتماعية،  الحماية  آليات  وإرساء  واالجتماعية 
لالستثمار العمومي لدعم املقولة الوطنية، وملواصلة تنزيل اإلصالحات 
الكبرى، وهنا نثمن قرار الحكومة بإصالح صندوق الضمان املركزي، 
الذي كنا دائما من املنادين بإصالحه، حيث سيقوم بهذا الدور بعد 
تغيير إطاره القانوني املعروض على مجلس البرملان للمصادقة لتحويله 
إلى بنك لتمويل املقاوالت مع تكييف هيآته اإلدارية التدبيرية و الرقابية 
الرامية  العمومية  والسياسات  االستراتيجيات  مواكبة  من  .وتمكينه 
لتسهيل الولوج للتمويل، وهنا نذكركم السيد الوزير بأننا عندما نطلب 
الدعم واإلسناد ال نتكلم عن املقاوالت التي تستطيع الدفاع عن نفسها 
وفرض شروطها وإنما نتكلم عن املقاوالت الصغرى وأصحاب الدكاكين 

والصناع التقليديين.

السيد الوزير إذا كان ورش اإلصالح الضريبي ركنا ركينا في برنامج 
اتجاه  في  ولكن  متابعته،  على  اإلصرار  إلى  فندعوكم  الحكومة  هذه 
القاعدة  وتوسيع  الوطنية  املقاوالت  على  الضريبي  العبء  تخفيف 
الضريبية ودفع الجميع إلى أن يساهم في التضامن الوطني كل على قدر 
استطاعته، إلى غاية تجاوز تداعيات هذه الجائحة، كما ينبغي استثمار 
اإلمكانيات والفرص الجبائية املتاحة على مستوى الجماعات الترابية 
بتبسيط وتخفيض عدد الضرائب والرسوم وتخفيض العبء الضريبي 
اإلداري دون املردودية الثابتة مع مراجعة منظومة التحفيزات الجبائية 
الحقيقي  العمومي، وتوجيهها نحو االقتصاد  املالي  والدعم  والعقارية 

واالستثمار املنتج والتصنيع املحلي.

وبالرجوع للمشروع املعروض علينا نقول بأن املرتكزات التي استند 
االقتصاد  إلنقاذ  الحكومية  املبادرات  وصدقية  حجية  تعكس  عليها 
املوعد  في  كانت  ان  بعد  للمواطن،  الشرائية  القدرة  الوطني وحماية 
بحرصها على املحافظة على حياته وصحته. حيثاعتمدت على منهجية 

مقسمة على مرحلتين تقوم على:

أوال: تقوية صمود االقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب  .•
الشغل

النشاط  الستئناف  املتضررة  القطاعات  مواكبة  ثانيا:  .•
االقتصادي

ولخصت إجراءاته في ثالثة محاور رئيسية:

مواكبة االستئناف التدريجي للنشاط االقتصادي، من خالل: .1-

قطاع  كل  خصوصيات  االعتبار  بعين  تأخذ  تدابير  تنزيل  .•
على حدة، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء األزمة، والفترة 
الالزمة الستعادة نشاطه. وسيتم ذلك في إطار اتفاقيات قطاعيةكنا 
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نود أن تطلعوا مجلس النواب على نماذج منها و ما هي القطاعات التي 
ستستهدفونها و املعايير التي ستعتمدها الحكومة في ذلك؛

رصد االعتمادات الالزمة لتغطية مخاطر القروض املضمونة  .•
العمومية. حيث  املقاوالت  في ذلك  بما  الشركات  لفائدة كل أصناف 
سيتم تطبيق شروط تفضيلية من خالل سعر فائدة أق�ضى ال يتعدى 
%3,5، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء ملدة سنتين وضمان 
من طرف الدولة يتراوح بين %80 و%90، ويصل إلى %95 بالنسبة 

للمقاوالت الصغيرة جدا؛

دعم االستثمار العمومي ب 15 مليار درهمبما يمكن من تسريع  .•
استعادة االقتصاد الوطني لديناميته.

الحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الخاص، من خالل: .2-

كورونا،  جائحة  بتدبير  الخاص  الصندوق  موارد  تخصيص  .•
االجتماعية  املواكبة  في  لالستمرار  الجارية،  السنة  نهاية  غاية  إلى 
واالقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات حتى بعد رفع الذجر 

الصحي.

تفعيل املواكبة الخاصة ملختلف القطاعات، في إطار تعاقدي،  .•
الدعم  من  االستفادة  ربط  مع  املعنيين،  االقتصاديين  الفاعلين  مع 
من  أكثر  على  بالحفاظ  االقتصادي،  النشاط  الستئناف  املخصص 
%80 من األجراء املسجلين في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، 

والتسوية السريعة لوضعية املستخدمين غير املصرح بهم.

تشجيع   « الوطني  املنتوج  ودعم  االستهالكي  سلوكنا  تغيير   .o
عالمة ~ صنع باملغرب«:

نثمن ما جاء به هذا املشروع بالرفع من التعرفة الجمركية من 30 
إلى 40 % على مجموعة من املنتوجات املستوردة، كما نثمن تفعيل هذا 
املشروع ملبدأ األفضلية الوطنية بالنسبة للمقاوالت الوطنية واملواد 
واملنتوجات مغربية املنشأ في إطار الصفقات العمومية، وذلك على غرار 
ما ذهبت إليه العديد من البلدان، وهو إجراء يتم التنصيص عليه ألول 
مرة بهذه القوة عبر مرافقته بإجراءات مهمة، وذلك باعتماد نسبة 40 في 
املائة كحد أق�ضى، ومن هذا املنطلق تقدمنا بتعديل نطلب من خالله 
سن إجراء يلزم الخازن بعدم األداء إال بعد التأكد من احترام مقت�ضى 
األفضلية الوطنية في جميع املراحل التي تمر منها الصفقات، خاصة في 
مجال الصناعة التقليدية، وال نتخوف إال من أمر واحد بهذا الشأن وهو 

التراخي والتساهل في تطبيق هذا املبدأ.

وهنا نكرر دعوتنا بمراجعة سلة حاجياتنا من الواردات، وتعبئة 
سلوكنا  بتغيير  بداية  سواء،  حد  على  والدولة  املواطنين  مجهودات 
جميعا مواطنين ومؤسسات بإعطاء األفضلية للمنتوجات الوطنية، ثم 
بتفحص قائمة وارداتنا لتحديد املنتجات التي باإلمكان تطويرها محلًيا، 
مع اعتماد سياسة وطنية/مواطنة لتشجيع اإلنتاج الوطني بالرفع من 

عدد املنتجين املحليين، واملصدرين للمنتوج الوطني الزائد عن الحاجة 
واقتحام األسواق الواعدة بإفريقيا وامريكا الالتينية إضافة إلى األسواق 
التي كانت تستهدفها الصادرات املغربية،والتقليل من عدد املستوردين 
من  االحتياطات  على  واملحافظة  التجاري  امليزان  من عجز  للتقليص 

العملة الصعبة.

إن مراجعة سلوكنا هذا من شأنه:

إنتاج وتصنيع العديد من املنتجات املستوردة من الخارج، حيث 
أظهرت العبقرية والكفاءة املغربية خالل هذه الجائحة على قدرة فائقة 
 P 35 2.5% 60 في الخلق واالبتكار، في قطاعات الصيدلة )من 80 إلى
مليار أقل من 1 مليار(، واملعدات الطبية والتكنلوجيا الحديثة، وسرعة 
حاجيات  مع  مثال  النسيج  كصناعة  األساسية  الصناعات  تكييف 

السوق الوطنية والعاملية من الكمامات الوقائية.

وفي هذا السياق نذكر بالضرر الذي طال القطاع السياحي واملقاوالت 
املرتبطة به حيث بات من الضروري مراجعة االستراتيجيات الحكومية 
لتطوير هذا القطاع خاصة وانه يشكل قاطرة ألنشطة مهنية وتجارية 
واملعارض،  واملطاعم،  واملقاهي،  التقليدية،  بالصناعة  بداية  عديدة 
والنقل السياحي وغيرها من املهن املرتبطة بهذا القطاع ، ونفس التدبير 
الذي نقترحه ملجموع القطاعات اإلنتاجية من صناعة وفالحة نقترحه 
االنفتاح  إلى  القطاع  هذا  في  الفاعلين  ندعو  إذ  السياحية  للصناعة 
على الطلب الداخلي وتوفير عروض مناسبة لألسر املغربية املتوسطة 
شأنه  من  القطاع  هذا  لخدمات  الداخلي  االستهالك  ألن  والصغيرة، 

التخفيف من وطأة الجائحة.

تحقيق األمن الغذائي ومراجعة خريطة املحاصيل الزراعية: .o

في هذا املقام نقف تحية إكبار أمام وطنية الفالح املغربي منذ بداية 
في  انقطاع  الوطنية من أي  تعان األسواق  لم  جائحة كورونا، حيث 
الخضراوات والفواكه واللحوم بكافة أنواعها، بل وقد عرفت غالبية 

املنتجات انخفاضا في أثمنتها بسبب وفرة الطلب.

وبهذا الصدد نثمن مبادرات الحكومة بإطالق برامج ذات أولوية 
ملواجهة الظرفية املتسمة بالجفاف من خالل توفير موارد مالية مهمة 
التي  املائية  املتواجدة على مستوى األحواض  الساكنة  تزويد  لتامين 
تعاني اإلجهاد املائي باملاء الصالح للشرب، وإطالق برنامج ثالث ملواجهة 
املاشية، ومواصلة املشاريع قيد  الجفاف لحماية والحفاظ على  آثار 

اإلنجاز.

إال أن هذا املجهود لن يثنينا عن التذكير بعدد من األمور؛

بإمكانياتها وتحفيزها  الدولة  ترعاه  أولها ضرورة خلق جسر قوي 
للمنتوج الوطني بين القطاع الفالحي والصناعات الغذائية، لنضمن 
تحويل الفائض الذي يصعب تسويقه إلى منتجات يسهل حفظها وتثمين 
قيمتها التصديرية، هذا مع االنتباه إلى ردود فعل بعض الدول املتحكمة 
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في البورصات العاملية للمواد الغذائية كالحبوب خالل هذه الجائحة، 
والتي اتخذت قرارات بوقف تصديرها لهذه املادة الحيوية، فاستيرادنا 
ملا بين 20 و60 مليون قنطار سنويا )حسب نوعية املوسم الفالحي( من 
احتياجاتنا من الحبوب من الخارج و50 باملائة من السكر وأزيد من 
90 باملائة من زيوت املائدة، يفرض مراجعة مخططات الحكومة بهذا 
الشأن، والتفكير في تعبئة مليون هكتار من األرا�ضي البورية املالئمة 
لزراعة الحبوب مع تعبئة املياه الضرورية واملواكبة بعمليات السقي 
الفالحين  املردودية وتشجيع  للرفع من  واملتطورة  املتوفرة  بالتقنيات 
ماديا في مواسم الجفاف لالستمرار في تبني هذا الخيار، حتى نضمن 

أمننا الغذائي مستقبال.

تسريع تنزيل اإلصالحات اإلدارية: .3-

بتبسيط املساطر واحترام اآلجال القصوى لرد اإلدارة على  .•
الطلبات املتعلقة باالستثمار؛

تسريع تنزيل ميثاق املرافق العمومية؛و دعم التحول الرقمي  .•
لإلدارة

تسريع تفعيل االستراتيجية الوطنية لإلدماج املالي، وخاصة  .•
عبر تشجيع وتعميم األداء بالهاتف النقال.

تقوية التوجه االجتماعي

في هذا الصدد نشيد باستجابة الحكومة مشكورة من خالل لجنة 
اليقظة التي أصدرت بالغا جديدا يق�ضي بصرف الدفعة الثالثة من 
الدعم املوجه لألسر العاملة بالقطاع غير مهيكل ابتداء من 18 يوليوز 

الجاري.

ان تقوية النسيج االجتماعي جاء من خالل:

التقائية  وضمان  لالستهداف  متطورة  بيانات  قاعدة  خلق  .•
البرامج االجتماعية للدولة

والتنويه بالنتائج املحققة في القطاع الصحي وضرورة تعبئة  .•
اإلمكانيات املتوفرة لتحسين العرض الصحي:

الجائحة،  اجتياح  قبيل  اإلمكانيات  ومحدودية  اإلكراهات  رغم 
تمكن املغرب من:

القدرات  استنزاف  وتفادي  الوباء،  انتشار  وتيرة  في  التحكم  .•
االستشفائية ؛

قدراتها  وتوسيع  الوطنية،  الصحية  املنظومة  تقوية  .•
االستيعابية من حيث عدد األسرة الخاصة بالحاالت الحرجة، وتوفير 

األدوية ومستلزمات طبية جديدة؛

تفعيل وتقوية منظومة الرصد الوبائي؛ 23 مختبر .•

تحقيق االكتفاء الذاتي من الكمامات ومواد التعقيم واملواد  .•
املطهرة؛

تصنيع العديد من املستلزمات الطبية محليا بواسطة طاقات  .•
مغربية خالصة.

في هذا املجال نقدم 3 مالحظات:

تقوية ودعم املنظومة الصحية، وتجويد حكامتها، ومواصلة  ..1
اإلجراءات املتخذة لصالحها إبان مواجهة جائحة كورونا، مع تحفيز 
وتعزيز املوارد البشرية العاملة في هذه املنظومة بالرفع من مردوديتها 
هذا  في  إجراءات  من  هل  يتساءلون  املهنيون  أعدادها،  ومضاعفة 

الشأن؟ .

ولكن  األزمة،  في  منطق  لديها  كان  التفاوضية  الصفقات  ..2
البعض منها أثار العديد من التساؤالت لدى املهنيين والصحافة، خاصة 
عندما يتم إلغاء صفقات سابقة على كورونا استوفت كل املساطر، 
من  مجموعة  لتجهيز  األحيان  بعض  وفي  تفاوضية  صفقات  لفائدة 
املراكز االستشفائية الجامعية ال عالقة لها بالكوفيد 19. يجب تأهيل 

جل املؤسسات الصحية و تجهيزها في إطار توازن الخارطة الصحية.

التغطية االجتماعية ملواجهة الهشاشة: كنا في فريق العدالة و  ..3
التنمية بصدد تقديم تعديل إلحداث حساب خصو�ضي لدعم التغطية 
 RAMED ; CNSS.AMI ( الصحية و التقاعد للمهن الحرة و املستقلين

القطاع غير مهيكل أكثر من 20 مليون من املغاربة ؟؟؟؟ (

هنا يمكن أن نذكر بحدثين اثنين ترأسهما صاحب الجاللة شخصيا 
لهما عالقة بالتغطية الصحية:

ترأس جاللته بالقصر امللكي بأكادير حفل التوقيع على ميثاق تفعيل 
2005 من طرف  04يناير  بتاريخ  األساسية  الصحية  التغطية  مدونة 
الوزير األول، والنقابات الخمس األكثر تمثيلية، والكونفدرالية العامة 

للمقاوالت باملغرب.

 2012 مارس  شهر  البيضاء  بالدار  امللكي  بالقصر  جاللته  ترأس 
انطالقة عملية تعميم RAMED على 10 ماليين

الرسالة امللكية السامية يوم 7 أبريل 2019 بمناسبة تخليد اليوم 
العالمي للصحة: التغطية الصحية الشاملة.

تعميم التغطية الصحية املهن الحرة و املستقلين 2 قوانين 98 15 , 
99 15 و قانون الوالدين و الطلبة

7 سنوات: صدرت جميع النصوص التنظيمية: القطاع غير مهيكل 
آليات )القروض، تحفيزات ضريبية، التغطية االجتماعية ...( سياسة 

إرادية للدولة / تفاوض؟

AMI  CNSS  CNOPS

% 5 نسبة املساهمة .

% 6.37 .)% 50 –% 50(
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% 6.37  )3/2 , 3/1(

% 100

70 – 500 مدير مؤسسة عمومية 50 م. القيمة درهم .
2300 – 1300 .-—

Smig 13-7 ؟؟

% 28 التقاعد .

% 11,89 .)% 50 –% 50(

% 10  )3/2 , 3/1(

% 100

مما سيمكن من التغطية التدريجية ألزيد من 90 باملائة من املغاربة 
كما جاء في البرنامج الحكومي لهذه الحكومة )10 مليون من املغاربة(. و 
يخفض نسبة أداء األسر من %62 من النفقات املباشرة للصحة إلى 25 

. OMS%

لذا ندعو الحكومة أن تفكر في ضرورة مساهمة الدولة بنسبة معينة 
سواء في التغطية الصحية أو التقاعد و توسيعها للتعويضات العائلية 
و الزمانة أيضا للمهن الحرة و املستقلين: التجار، الصناع التقليديين، 
الفالحين، الحرفيون )الحالقة، الكهربائيون، اللحامون، ..( السائقون 

املهنيون، األطباء، الصيادلة، املوثقون، املحامون ...

تسريع إخراج السجل االجتماعي املوحد للوجود بات يشكل ضرورة 
ملحة ومستعجلة اليوم ملواجهة تداعيات الجائحة وليس بعد سنتين أو 

3 سنوات: RAMED 14,5، تيسير، األرامل، ...

فرصة لضمان التنسيق واالندماج والشفافية في العمل االجتماعي 
من قبل الدولة واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فضال عن 
توفير الحد األدنى من الدخل بالنسبة لألشخاص غير القادرين على 

العمل، على غرار الحد األدنى لألجر،

لذلك نقول بأن أهم منحة كشفت عنها هذه الجائحة هي السرعة 
التي دبرت بها الحكومة إيصال املساعدات للفئات الهشة وللمتوقفين 
عن العمل، في وقت قيا�ضي وملاليين املغاربة، مما يؤكد عمليا على أنه 
باإلمكان تنزيل ورش إحصاء واستهداف الفئات الهشة وتوفير اإلمكانيات 

املالية ملحاربة هشاشتها.

بشأن  السياسوية  النقاشات  جميع  تجاوز  املنبر  هذا  من  وندعو 
توظيف هذا املشروع الوطني الكبير الذي نادى به جاللة امللك صراحة 
سنة 2018 بل وطالب بإسراع إخراجه، ونقولها صراحة بأن مصلحة 
الوطن واملواطنين فوق كل اعتبار ولن يحتمل أي واحد منا أي تأخير 
وبأية مبررات، فالهدف هو كرامة املواطن وليس باستحقاقات انتخابية 

ة.
َّ
حال

كما ال بد من التنبيه إلى ضرورة اإلسراع بمعالجة التفاوتات املسجلة 
بواسطة  وذلك  نفسها،  املدن  وبين  والقروي  الحضري  املجالين  بين 
برنامج تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية وتعميم االستفادة من 

برامج التأهيل والتنمية الحضرية.

بشأن  غبش  كل  إلزالة  مواتية  باتت  الفرصة  بأن  نقول  وعليه 
التوجه االجتماعي لهذه الحكومة والدليل على ذلك ما تضمنه املشروع 
املعروض علينا من معطيات فرغم إكراهات انخفاض معدل النمو 
الكساد  موجة  نتيجة  املغربية  املنتجات  على  الدولي  الطلب  وتراجع 
أولوياتها  أول  املغربية وضعت  الحكومة  فإن  املسبوقة،  غير  العالمي 
حماية القدرة الشرائية للمواطن و إنقاذ املقاولة الوطنية و الحفاظ 
على مناصب الشغل، ويتبين ذلك ومنذ بداية هذه الوالية وعكسته 4 
قوانين مالية هو تقليص الفوارق في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة 
كمواصلة  التدابير  من  ملجموعة  اتخاذها  عبر  االجتماعي  واإلقصاء 
إصالح صندوق املقاصة، وضمان استمرارية صندوق دعم التماسك 
لتأهيل  السنوات  ومتعدد  مندمج  وطني  برنامج  وتمويل  االجتماعي، 

البنيات والتجهيزات واملوارد التعليمية والصحية.

وبهذا الصدد ندعو املواطنين املغاربة إلى تبين صحة ما يروج لهم 
من أخبار كاذبة وبكل الوسائل كتلك التي قالت بأن الحكومة قد ألغت 
التوظيف بالقطاع العام نهائيا وأن سنة 2021 بها صفر منصب، نرد 
بأن هذه السنة ستعرف أكبر عدد من مناصب الشغل بالقطاع العام 

رغم تداعيات الجائحة.

وإذا كان البعض يعتبر مجموع هذه اإلجراءات هينة فإنها تكرس 
التدبير األمثل إلمكانياتنا الظرفية، حيث سيكون لهذا املشروع ما بعده 
كما أن لهذه الجائحة ما بعدها، فاالمتحان ال زال قائما ومسؤوليتنا 
في السهر على الحفاظ على توازن مالية الدولة بموجب الفصل 77 من 
الدستور واجب مشترك بين الحكومة والبرملان، وسنجتاز هذا االمتحان 
وسنتفوق فيه بإذن هللا، ولن يخرج من رحم هذه األزمة إال منحا تضع 
املغاربة أمام حقيقة واحدة هي ضرورة االعتماد على إمكانياتهم واإليمان 
بقدراتهم الذاتية، لبناء غد أفضل قوامه التضامن والتكافل، البحث 
واالبتكار وتطوير القدرات، لالنخراط الجماعي من أجل مواجهة تحديات 

الحاضر واملستقبل.

========

وإذ نشكر الحكومة على مجهوداتها إلعادة املغاربة العالقين بالعديد 
من الدول، وننوه بقرارها القا�ضي بالسماح بولوج التراب الوطني ابتداء 
من يوم األربعاء 15 يوليوز 2020 بالنسبة للمواطنين املغاربة كيفما 
كانت وضعيتهم، وكذا األجانب املقيمين باململكة واملتواجدين بالخارج 
لسبب من األسباب وكذا عائالتهم. ندعو إلى توسيع هذا اإلجراء خالل 
هذه  في  املفروضة  القيود  بعض  من  التخفيف  مع  الصيف،  عطلة 
العملية ومن ذلك االكتفاء ب تقديم اختبار سلبي للكشف )PCR(على 

غرار العديد من الدول دون التحليل السيرولوجي.
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على الصعيد الدولي:

القضية الفلسطينية : تعرف هذه األخيرة تطورات خطيرة و   .1
متسارعة باستغالل الكيان الصهيوني انشغال العالم بجائحة كورونا 
الغربية  الضفة  من  الفلسطينية  األرا�ضي  و ضم  استيطانه  لتوسيع 
و الجوالن السوري و تهويد القدس و حصار غزة ، أمام تفرج العالم و 
تواطئه وتشرذم العالم العربي و اإلسالمي، املغرب ملكا و شعبا يساند 
للكيان  التوسع االستيطاني  يدين  الدوام و  في فلسطين على  إخوانه 
الصهيوني ، و يدعو أحرار العالم و شرفاءه إلى مناهضة نظام األبارتيد 
دولته  إلقامة  األعزل  الفلسطيني  الشعب  مناصرة  وإلى  الصهيوني 

وعاصمتها القدس الشريف .

إفريقيا: لقد أبانت هذه الجائحة على تفرد النموذج املغربي  ..2
الجاللة  لصاحب  السامية  امللكية  القرارات  خاصة  قيادته  وحكمة 
بإرسال  أمر  حيث  األفارقة  أشقائه  على  املغرب  بانفتاح  حفظه هللا 
مساعدات وآليات طبية مصنعة في املغرب ومن طرف مقاوالت مغربية 
وبجودة عالية ومطابقة للمعايير الدولية، للعديد من البلدان اإلفريقية 
للتصدي لجائحة كورونا والتخفيف من وطأتها، وهو ما يعكس الرؤية 
املتبصرة واإلنسانية لصاحب الجاللة بتجسيد »التضامن اإلفريقي« 

الذي دعا إليه مرات عدة وجسده على ارض الواقع بمبادرات فعلية.

========

وقبل ان نختم مداخلتنا هاته ال بد أن ننوه بتجاوب الحكومة مع 
تعديالت األغلبية واملعارضة )75 تعديل(، وأن نذكر بأهم التعديالت 

التي قبلت بها:

حذف الخصم الضريبي للتبرعات املدفوعة لصندوق الجائحة  ..1
كوفيد19، وهو ما سيوفر مليزانية الدولة أزيد من 4 ماليير درهم؛

األرا�ضي  ليشمل  التسجيل  رسوم  من  التخفيض  تمديد  ..2
 )2020 دجنبر  نهاية  لغاية   50% )تخفيض  السكنى  لبناء  املخصصة 

وكذلك ملحالت السكن برفع السقف ل 2,5 مليون درهم؛

املساهمة اإلبرائية لعوارض الشيكات غير املؤداة من فاتح  ..3
يناير إلى نشر القانون املالي وتطبيق نسبة %1,5 )عوض %5 و10% 

و%20(؛

تمديد األجل للسكن االقتصادي )بالنسبة للمشاريع الحاصلة  ..4
على رخصة البناء قبل 20 مارس( ولبرامج االستثمار لسنة أخرى بعد 

التوقف خالل الجائحة.

ولكل اإلجراءات الواردة في مشروع قانون املالية املعدل هذا لدعم 
صمود  ولدعم  الشغل  مناصب  على  وللحفاظ  االجتماعية  الشرائح 
املقاولة وإعادة الدينامية لالقتصاد الوطني سنصوت في فريق العدالة 

والتنمية باإليجاب على هذا املشروع القانون.
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صدق هللا العظيم والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 وسيدا ورئيسا:

شكرا جزيال، أنا عندي 3 ديال الدقائق، دابا السيد الرئيس ال�ضي 
الفقيه  في  ما صباتش  الشتا  هذا،  الخير  وهذا   38 عنده  اإلبراهيمي 
بن صالح ولكن كاين شتا من نوع آخر، شكرا تفضل، تفضل السيد 

الرئيس.

 ونائبا وسيدان را ودينامضيان،ارئيسا وفريقا لستقالليا
ول حدةال وتعادوي3ا)نقط3انظام(:

 هاذ الهبة هي بدعة داخل الجلسة، هاذ املسائل 
ّ
هاذ هاذ البدعة، ال

خارج  املعارضة  أو  األغلبية  مكونات  بين  خاصة  اجتماعات  في  تقرر 
الجلسة السيد الرئيس، أما بالنسبة للتوقيت تم توزيعه، فال حق ألي 
فريق أن يتنازل لفائدة فريق آخر إال إذا سبق اإلتفاق قبل هذه الجلسة، 
وإذا أنا ما عنديش أنا هاذ ال�ضي، أنا عندي 43، 43، ما عنديش أنا، ال 
ما كاينش هاذ ال�ضي ما اجتمعتوش، هذه بدعة كيعملو بها في جهة أخرى 
ولكن احنا ما عمرنا اشتغلنا بها، عفوا السيد الرئيس هاذ ال�ضي اللي 

كاين.

 وسيدا ورئيسا:

شكرا، شكرا السيد الرئيس، لكن نعيش ظروف استثنائية وحتى 
ما�ضي ضروري، ال   

ّ
ال  

ّ
ال دابا،  استثنائي كذلك،  الزمني  العامل  تدبير 

بالنسبة لتدبير العامل الزمني وهللا ربحا للوقت، ألن متأخرين، ال ال 
متأخرين متأخرين، أنا أرجوكم أرجوكم، ال ال أرجوكم، أرجوكم باش 
نتقدمو شوية في تدبير العامل الزمني، الكلمة اآلن إذا سمحتم للسيد 

الرئيس رشيد العبدي عن فريق األصالة واملعاصرة.

 ونائبا وسيدارشيدا وعبدي،ارئيسافريقا ألصاو3ال ملعاصرة:

شكر ا وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

في البداية، أود توضيح أمر الذي كان موضوع نقطة نظام اللي جا بها 
السيد النائب املهاجري في بداية هاد الجلسة، هو كان إلثارة اإلنتباه على 
أنه مجموعة من املعطيات اللي تداولت داخل اللجنة يجب تضمينها 
داخل التقرير ال أقل وال أكثر، وهذا ماخصوش يكون موضوع ديال 
التصعيد داخل الجلسة، وهادي مسؤولية ديال رئيس اللجنة واملقررة، 
وكنظن على أنه السيد رئيس اللجنة السيد رئيس اللجنة عرف ما هو 

ناقص وخاصو يتزاد داخل التقرير.

 وسيد تا وسادةا ون  با ملحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق األصالة املعاصرة، في إطار 
2020، واسمحوا  املالية املعدل برسم سنة  مناقشة مشروع قانون 
لي في البداية، أن أؤكد على أن امتحان فيروس كورونا املستجد قد 
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أعاد اإلعتبار من جديد لإلنسان وللمواطن الذي تم تهميشه لفائدة 
التكنولوجيا الحديثة والحسابات الرقمية منذ الحرب العاملية الثانية، 
حيث سيكتشف العالم من جديد أن السياسات الناجعة هي التي يكون 

محورها في اإلنسان.

العديد من السياسات اإلقتصادية  في  النظر  لذلك، تمت إعادة 
ضمان  أمر  وغدا  العالمي،  الصعيد  على  به  املعمول  واإلجتماعية 
السياسة الصحية على رأس أولويات، كما فرضت السياسة الفالحية 
نفسها كمجال يستدعي ضرورة إعادة النظر في منظومته برمته، والعمل 
على تحويله من قطاع فالحي تجاري وصناعي إلى قطاع فالحي تنموي في 

خدمة اإلنسان وفي خدمة الوطن واملواطنين قبل كل �ضيء.

لقد اكتشف املواطن حجم ومقدار نفسه وضعفه أمام هذا الوباء، 
ووجدت الحكومة نفسها، في ظل هذه األزمة، عاجزة عن اإلضطالع 
بالدور املنوط بها، وأمام مأزق اإلقتصادي والسيا�ضي وأمام حريات 
فرض تعليقها لحماية اإلنسان، وأمام نزوات ضغط رأس املال، فعاد 
دور الدولة من جديد واكتشفنا الدولة الراعية بعدما كانت أيدينا على 

قلوبنا خوفا على املواطنين وعلى بالدنا من تداعيات هذه الجائحة.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

اإلستباقية  والتدابير  واإلجراءات  القرارات  باعتزاز  سجلنا  لقد 

الصادرة على أعلى سلطة بالبالد، وكذا على مختلف املجهودات التي 

إضطلعت بها وال تزال عناصر القوات املسلحة امللكية والدرك امللكي 

التربية  ورجال  املدنية  والوقاية  املساعدة  والقوات  الوطني  واألمن 

الصفوف  في  استثناء  وبدون  أنفسهم  وجدوا  الذين  وكل  والتعليم، 

األمامية ملواجهة األزمة وإستتباب األمن بالبالد.

أما قطاع الصحة، رفغم ما يعيشه من أعطاب واختالالت، فقد 

أثبتت موارده البشرية قدرتها الرائعة على التضحية من أجل حماية 

صحة املواطنين والوطن، واستطاعت وطنيتها أن تلهمها القدرة على 

مواجهة هذا الوباء، فانسجمت تضحياتها مع احترام أغلبية املغاربة 

انضباطهم  وكذا  التباعد،  مسافة  واحترام  والنظافة  وقائية  بتدابير 

إلجراءات حالة الطوارئ الصحية ووضعية الذجر الصحي ومختلف 

اإلجراءات اإلحترازية األخرى املو�ضى بها من طرف السلطات املختصة.

إن هذه الوضعية خلقت ملحمة وطنية، أتبت من خاللها املغاربة 

من جديد أن التاريخ سيظل يلهمهم الكثير من معاني الوحدة والوطنية 

كسبيل وحيد ملواجهة التحديات واألزمات مهما عظم ثقلها. وفي الوقت 
آثار هذه الجائحة،  الذي نشيد به بكل من ساهم في التخفيف من 
فإنه ال ينبغي أن نغفل عن الترحم وتقديم مواساتنا وتعازينا الصادقة 
لكل الذين فقدناهم بسبب هذا الوباء الفتاك، مع متمنياتنا بالشفاء 
العاجل لكل املر�ضى الذين ال يزالون يتلقون العالج، ودعواتنا بحفظ 

وصون كل أفراد الشعب املغربي من هذا الفيروس.

 وسيدا ورئيس،

باملعاناة  املمزوجة  الوطنية  امللحمة  في ظل هذه  أملنا،  كان  لقد 
اإلقتصادية واإلجتماعية وبارتفاع حدة البطالة وتراجع الدخل وانهيار 
القدرة الشرائية، أن تأتي الحكومة بقانون مالي معدل محفز، يساهم 
في الرفع من منسوب الحماس الوطني، ويزيد من قدرة هذه امللحمة 
في بناء املستقبل بشكل أفضل. غير أنه وبإطاللة سريعة على مضمون 
الحكومة  هذه  بأن  وأحسسنا  بإحباط شديد،  القانون، شعرنا  هذا 
بكافة  املغربي  الشعب  فيه  انخرط  الذي  الوطني  بالحس  مبالية  غير 
شرائحه ومشاربه ومكوناته، وبالتوجيهات العليا لصاحب الجاللة، في 
والتخفيف من  األزمة  وتجاوز  الوطني،  االقتصاد  بناء  إعادة  ضرورة 
حدتها اإلجتماعية على املواطنين. لكن لألسف، فقد تقوقعت الحكومة 
داخل زاوية ضيقة واحتمت بأرقام تستهدف إدارة األزمة ال معالجتها، 
وجدنا أنفسنا أمام أبناك تواصل مراكمة األرباح في عز األزمة، وشركات 
صغرى ومتوسطة ومواطنين يفّقرون، بل يسّيرون بوتيرة متسارعة نحو 

االنحذار إلى قاع الفقر.

لقد فضح هذا مشروع القانون حجم الغموض في التصورات التي 
تتخبط فيها الحكومة، والقدرة املحدودة على خلق اإلستثمار وعلى تنفيذ 
امليزانيات املخصصة لإلستثمارات العمومية، والتي ال تتجاوز في أحسن 
األحوال %65 من مجموع اإلستثمارات العمومية. وهذا دليل آخر على 
عجز الحكومة وعلى بطء وتعقيدات املساطر اإلدارية والبيروقراطية في 
التعامل مع املالية العمومية. ولعل النتيجة الحتمية لهاته االعتبارات 
والعتبارات أخرى، هي تحديد نسبة العجز في %7.5، وتراجع نسبة النمو 

ب 5-% من الناتج الداخلي الخام.

إلى  العمومية  للسياسات  الحكومة  هذه  تدبير  سوء  أضفنا  وإذا 
سوء تدبير من سبقتها، علمنا أن األمر امتد ليشمل كذلك املخططات 
برامجها  إنجاز  في  محدودية  عن  أبانت  التي  القطاعية  اإلستراتيجية 
األعلى  املجلس  تقارير  موضوع  وضعيتها  وباتت  أهدافها،  وتحقيق 
اإلنعكاسات  كون  هي  فالنتيجة  ومتكرر.  مستمر  بشكل  للحسابات 
أصبحت خطيرة وخطيرة جدا على جميع األوضاع، حيث بات منسوب 
اإلحتقان اإلجتماعي جد مرتفع ومظاهر األزمة اإلقتصادية في استفحال 

مستمر.

 وسيدا ورئيس،

عمل  على  سيطر  الذي  اإلرتباك  الوباء  فترة  طيلة  سجلنا  لقد 
الحكومة في التعامل مع هذه األزمة، واستمر هذا التخبط واإلرتباك 
حتى عند لحظة إعالنها بداية الخروج التدريجي من هذا الذجر الصحي، 
فانعكس ذلك االرتباك على عملية توزيع الدعم على الفئات املتضررة 
بالنسبة للشطر األول والثاني، في غياب تام ألي تقييم لعملية الدعم 
هاته من أجل تصحيح اختالالتها، بل استمرت الحكومة في التعامل 
مع الدعم، ليس كسياسة لرفع وتحسين دخل األسر، بل كحل ظرفي 
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وإحسان عمومي لم تستطع أن تستخلص منه دروس التأسيس ملعايير 
الدعم اإلجتماعي خالل املستقبل.

ودوره  الوطنية  إلتزاماته  من  تنصل  فقد  البنكي،  القطاع  أما 
نزيف  املقابل  في  واستمر  األزمة،  ظرفية  في  واإلجتماعي  اإلقتصادي 
فقدان الشغل وإقصاء بعض الفئات اإلجتماعية من الدعم املباشر، 
رغم تضرر قطاعاتها أو التي تجمدت أنشطتها بصورة كلية وغيرها من 

أوجه األزمة.

كل ذلك، أصبح يطرح أكثر من سؤال حول استثمار هذا التخبط 
الذي عاشته الحكومة وهي تدبر األزمة منذ بدايتها إلى اليوم، بعدما 
بقطاع  املرتبطة  الصفقات  مضمون  وبقوة  األزمة  بداية  في  عكسها 
الصحة التي أثير حول مضمونها الكثير، والتي لم يجب السيد الوزير 
الصحة إلى حدود اليوم عن األسئلة الحارقة التي أثارتها منهجية تفويت 
الصفقات املرتبطة بهذا القطاع، والتي يبدو أنها لم تحترم الحدود الدنيا 

لقانون الصفقات العمومية.

وفي هذا اإلطار، تجدر اإلشارة إلى أننا في فريق األصالة واملعاصرة، 
نظرا  العمومية  املالية  مراقبة  للجنة  اجتماع  لعقد  بطلب  تقدمنا 
إلختصاصها في املوضوع، ألجل دراسة موضوع جميع صفقات وزارة 
الصحة في زمن الجائحة، وكذلك تقييم حصيلة صندوق تدبير تداعيات 
الجائحة والوقوف على العديد من اإلختالالت التي شابت تدبير هذه 
املرحلة. وكان بودنا أن يحضر السيد وزير الصحة في جلسة األسئلة 
الشفوية السابقة وتعذر عليه الحضور، وبذلك لم تأت الحكومة بأي 

جواب في هذا املضمون.

وهكذا، استمر االرتباك وعكسه الخالف الذي عاشه وزراء الحكومة 
خالل فترة الذجر الصحي، وخير مثال على ذلك هو إبرام صفقة استيراد 
وزارة الصحة ل 20 مليون كمامة من الخارج مع بداية األزمة، في الوقت 
هذه  وكأن  عليها  التأشيرة  والصناعة  التجارة  وزير  فيه  رفض  الذي 

الحكومة ال تملك ال رئيسا وال منسقا ألشغالها يعني »كل يلغي بلغاه«.

لقد تجسدت مظاهر األزمة بقوة داخل بعض القطاعات االجتماعية، 
من قبيل املقاهي واملطاعم وأرباب النقل والفنادق وحرف الصناعة 
التقليدية والحمامات ومموني الحفالت وغيرها من القطاعات، والذين 
الحكوميين  املسؤولين  مع  الحوار  أبواب  فتح  في  يرغبون فقط  كانوا 
لّبيت لهم وال صيغ حلول  املعنيين، فال حوار فتح معهم وال مطالب 
الحكومة طيلة فترة األزمة، فلفظت هذه  وجدت ملشاكلهم، لفظتهم 
القطاعات بدورها آالف العاطلين إلى الشوارع بدون دخل. لذلك، وفي 
غياب الحكومة، يتمسك املواطن بدعوته هلل عز وجل كي يرفع عنه هذا 

البالء.

بنار  اكتووا  فقد  منهم،  الصغار  سيما  وال  للفالحين  بالنسبة  أما 
دون  بليغة  وخسائر  أضرارا  تكبدوا  حيث  والوباء،  والبرد  الجفاف 
أي التفاتة من الحكومة، غير أنهم اشتغلوا ليل نهار من أجل تزويد 

املواطنين بالحاجيات الغذائية األساسية خالل فترة الذجر الصحي. 
وبذل اإلهتمام بهم ودعمهم وشكرهم على مجهوداتهم، قامت الحكومة 
بتهميشيهم وتجاهلهم لفائدة الفالحين الكبار، الذين ال يستهدفون سوى 
وراء  من  لفائدة  وجدت  املغربية  األرا�ضي  وكأن  الخارجية،  األسواق 
البحار، أما املواطنين املغاربة فلهم هللا من خيرات فالحتهم وأراضيهم 

الخصبة الشاسعة.

السيد الوزير، إن ملف املغاربة العالقين خالل هذه األزمة سيظل 
تدبيره وصمة عار في جبين الحكومة، بعدما أثبتت أن آخر �ضيء في جدول 
أعمالها واهتمامها هو هذا امللف، وكان علينا أن نخوض كمعارضة 
معارك ضارية في هذا املوضوع، لكن مع األسف، خضناها أمام آذان 
صّماء، وظلت أسئلتنا الكتابية والشفوية ودعوات اللجان للحضور، 
وخاصة منها لجنة الخارجية، لإلجتماع حول املوضوع، صرخة في واد، 
فاستمر املغاربة مشتتين في العالم ال حول وال قوة لهم، وحتى حينما 
قررت الحكومة إرجاعهم بالتقسيط الشديد، وعلى دفعات محدودة 
العدد، فرضت عليهم الذجر ملدة 15 اليوم، وهو إجراء لم تهتد إليه 
أي حكومة في العالم عدا حكومتنا املوقرة. هذا في الوقت الذي عمدت 
فيه بعض الحكومات األخرى إلى االعتماد على وسائل بديلة كالذجر 
الذاتي وتتبع وضعية العائدين بواسطة وسائل االتصال الحديثة دون 
حجر مادي خانق، وفي هذا الباب يجب على الحكومة أن تقوم بتقييم 
املعطيات  عندهم  اللي  هما  ألن  للعائدين،  واإلنصات  العملية  لهذه 
ألن  الخارج،  في  عاشوها  اللي  واملعاناة  الحقائق  عندهم  اللي  وهما 
مازال بزاف ديال املغاربة كاينين خارج أرض الوطن ومازال أظن أنهم 
يعانون وأعدادهم كثيرة، فوجب تغيير املقاربة التي تعمل بها الحكومة 
مع املواطنين العالقين، وكذلك املغاربة الذين يشتغلون في الخارج في 
إطار هداك العودة ديالهم في الصيف اللي ما كاينش تواصل اليوم حول 
هذا املوضوع، يجب على الحكومة أن تنفتح وأن تتواصل أكثر من أجل 

توضيح الوضع.

 وسيدا ورئيس،

والحال أن أملنا كان كبيرا حينما قبلت حكومتكم اقتراح األمين 
العام إلخواننا في حزب اإلستقالل، بتقديم مشروع قانون مالي معدل، 
اإلقتصادية  الوضعية  على  األزمة  ووطأة  آثار  من  التخفيف  بغية 
واإلجتماعية، وحينما استجابت الحكومة، اعتقدنا أنها إشارة إيجابية 
كانوا  اإلستقاللي  الفريق  في  إخوتنا  أن  رغم  إنقاذه،  يمكن  ما  إلنقاذ 
يربطون هذا املطلب ببناء تصور اقتصادي يسعى إلى تحفيز اإلستثمار 
ودعم الشركات العامة والخاصة، وخلق حركية اقتصادية تخفف من 
وطأة األزمة وتفاقم البطالة. وقد طالبنا نحن كذلك في حزب األصالة 
واملعاصرة، عبر مذكراتنا املرفوعة للحكومة، بمناسبة قرارها الخروج 
تتجسد  وموثقة،  مكتوبة  رؤيتنا  قدمنا  حيث  الصحي،  الذجر  من 
عناصرها األساسية في اإلقالع اإلقتصادي واإلجتماعي، لكن الحكومة 
ضربت بكل هذه املقترحات عرض الحائط. وبالتالي، بدا لنا أن هذه 
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الحكومة ال تملك الوقت وال الرغبة في اإلطالع واألخذ بعين اإلعتبار 
بهذه املقترحات، مما يجعلنا نصطدم بما جاء في هذا املشروع القانون 
املعدل ونطرح حوله أكثر من سؤال: كيف ستتعامل الحكومة مع ثقل 
أن  علما  هذا  الحياة؟  مناحي  التي مست وشملت جميع  األزمة  هذه 
مستوى الخسائر الفادحة التي تكبدتها الكثير من املؤسسات العمومية 

كانت كبيرة للغاية، ويمكن حصر بعضها في التالي:

شركة الخطوط امللكية املغربية: مليار و58 مليون درهم في  .•
الشهر الواحد كخسارة.

املكتب الوطني للمطارات: 307 مليون درهم في الشهر. .•

في  درهم  مليون   280 الحديدية:  للسكك  الوطني  املكتب  .•
الشهر.

الطرق السيارة باملغرب: 176 مليون درهم في الشهر. .•

املكتب الوطني للماء والكهرباء: 442 مليون درهم في الشهر. .•

ديال  املسألة  لهاد  نرجع  نعاود  اآلخر  في  الوقت  عندي  بقى  وإال 
املؤسسات العمومية.

إننا نعتقد بأن اإلحتياج املالي الحقيقي هو أهم بكثير من 16 مليار 
درهم التي وردت في قانون املالية التعديلي، وأن تداعيات جائحة كورونا 
2020، بل ستلقي بظاللها  ستبقى مستمرة على امتداد هذه السنة 
على السنوات الثالث املقبلة، فإلى متى ستظل املؤسسات العمومية 
املؤسسات  هذه  ستظل  للدولة؟  العامة  امليزانية  بإمدادات  مرتبطة 
تعاني األمرين، من جهة فقد خفضتم من استثماراتها بما يناهز 29 مليار 
درهم، ومن جهة ثانية تركتموها وجها لوجه مع القطاع البنكي وإرادتها 
الحديدية إن هي أرادت اإلستمرار في إنجاز برامجها، فما بالك بالديون 

املتراكمة والعالقة برقبتها طول عقود زمنية؟

 وسيدا ورئيس،

لقد أغرقتكم في تحليالتكم اإلقتصادية هذا القانون في اإلهتمام 
اإلهتمام  هذا  حكومتكم  تول  ولم  الكبرى،  واإلستثمارات  بالشركات 
معاناة  من  عمقتم  الذي  القروي  وللعالم  للبسطاء  القانون  هذا  في 
ساكنته حين نسيتموها خالل فترة األزمة، واليوم لجأتم إلى صندوق 
التنمية القروية، الذي يعلم هللا وحده الطريقة التي سيدبر بها، فقمتم 
بتقليص رصيده بأكثر من مليار ونصف درهم وكأن العالم القروي خارج 

اإلقتصاد وخارج الوباء، بل خارج التاريخ نفسه.

أما بالنسبة للتعليم وكل ما سمعناه من منجزات عظيمة للحكومة 
في عملية التعليم عن بعد الذي فرضته ظروف الجائحة، فقد كشف 
واقعه عدة اختالالت، منها على وجه الخصوص: عدم تكافؤ الفرص 
بين أبناء الشعب داخل املجالين الحضري والقروي وبين القطاع العام 
والخاص، وافتقار أبناء القرى إلى الحواسيب والهواتف الذكية قبل 
 ،l›internetالحديث عن افتقاد قراهم أصال لتغطية شبكة االتصال و

فإن الحكومة من حاجة األسر املعوزة إلى أجهزة الحاسوب والهواتف 
حماس  غريب  التعليم،  فرص  في  التكافؤ  من  نوع  لتحقيق  الذكية 
حديثكم عن النتائج الباهرة للتعليم عن بعد بالعالم القروي، في ظل 
واقع وجود مناطق قروية عديدة غير مرتبطة بالطريق على األرض، فما 

بالك بالطريق في l›internet في السماء.

 وسيدا ورئيس،

االقتصادية  واألرقام  الصعبة  الواقعية  املعطيات  أثبتت  لقد 
املتدهورة، أن األزمة الحالية غير ناتجة عن الوباء فحسب، بل عن 
تراكم االختيارات االقتصادية التي كنا نعتقد أنها بعيدة عن تحقيق 
الوباء  فجاء  للمواطنين،  اجتماعية  وكرامة  منشود  اقتصادي  إقالع 
فقط ليؤكد حقيقة مالحظاتنا السابقة. وكنا نأمل أن يوقظ الحكومة 
أبان  التي  االقتصادية  خياراتها  تعديل  أجل  من  العميق  سباتها  من 
الوباء عن محدوديتها، غير أن كل آمالنا قد خابت وتبخرت، حيث لم 
يخرج القانون املالي املعدل عن دائرة تخبط الحكومة، وجاء مستندا 
ودولية،  وطنية  مؤسسات  توقعات  فيها حسب  مبالغ  فرضيات  على 
حيث أن أغلب التوقعات بالنسبة لفرضية النمو مثال تتراوح بين 3-% 
و4-%، بينما حكومتكم فقد قررت رفعها إلى 5-%، واحنا كنجتهدو غير 
في السلبي ما كنجتاهدو شاي في اإليجابي، كنا 3 أو 4 هي علنية واحنا 
غنطلبو 5 أو 6 نقولو الحكومة ديالنا هي متفائلة وغتم�ضي بنا القدام، 
احنا ولينا نتفاءل في ما هو سلبي، وفرضية العجز محددة في نسبة 
%7.5 مبالغ فيها أيضا، وال يمكن إلحاقها كليا بجائحة كورونا. وكان من 
األجدر أن تقدم لنا الحكومة العجز الحقيقي خارج تداعيات األزمة، ألن 
الجائحة تم التعامل معها بمخصصات صندوق تدبير األزمة الوبائية، 
فهل يتعلق األمر بضعف سيا�ضي بنيوي في حكومتكم أم عجز عن فهم 
وقراءة السياقات العاملية أم هو نتيجة طبيعية لغياب برنامج سيا�ضي 

حقيقي متوافق عليه بين كل مكونات الحكومة؟

 وسيدا ورئيس،

منحناكم  لذلك  الفرص،  تصنع  كما  الرجال  تصنع  األزمات  إن 
كمعارضة فرصة التعاون طيلة فترة الجائحة من أجل رفع املعاناة عن 
شعبنا، واستمرينا في دعم الحكومة. وحين بلغ السيل الزبى، من خالل 
استمرار االرتباك حتى مرحلة الخروج التدريجي من الذجر الصحي، فقد 

فرض علينا وقف هذا الدعم للحكومة.

هذا  بها  جاء  التي  والقرارات  اإلجراءات  محدودية  ورغم  واليوم 
املشروع قانون املالية املعدل، واستهدافه لفئات اقتصادية محدودة على 
حساب الفئات االجتماعية العريضة، حاولنا تدارك ما يمكن تداركه، 
وقدمنا 21 تعديل على هذا القانون. وكان أملنا أن تستجيب الحكومة 
لهذه التعديالت، ومنها اقتراحنا، في إطار الرفع من موارد امليزانية العامة 
للدولة، فرض الضريبة على الشركات املحدد في %37 على املقاوالت 
العاملة في مجال اإلتصال ومقاوالت استيراد وتوزيع املحروقات على 
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املغرب  وبنك  حكمها  في  املعتبرة  والهيئات  االئتمان  مؤسسات  غرار 
وصندوق اإليداع والتدبير ومقاوالت التأمين وإعادة التأمين، ولكون هذه 
املقاوالت لم تتأثر أوال من األزمة، وثانيا لكونها تندرج ضمن فئات املقاولة 
االحتكارية. وصراحة تفاجأت السيد الوزير، خالل املناقشة في اللجنة 
مناقشة ديال التعديالت ملا قلتم أنه شركة اإلتصاالت تكبدت خسائر 
أو رقم معامالتها انخفض، أتساءل كيف يمكن أن ينخفض والعالم لجأ 
 la.fibre إلى هاد شركة اإلتصاالت، حتى الشركات اللي كانت ما عندهاش
optique دارتهم، وبشحال؟ ب1000 درهم، بأثمنة اللي هي عالية، ما 
كانش تحفيز من طرفها، أنا أتساءل اليوم كيفاش هاد الشركات ديال 
اتصاالت أن الرقم ديال املعامالت ديالها نقص. و كنتمنى أنه في الجواب 
وهاد  الباب،  هاد  في  الوضوح  واحد  األقل  على  عندنا  يكون  ديالكم 
الشركة ديال اإلتصاالت وشركة املحروقات فقد راكمت من األرباح ما 
هو يكفيها ملدة 10 سنوات في املستقبل، واخا تكبد الخسائر، كان عليها 
تكون مواطنة، وكان عليكم السيد الوزير، تجاوبوا مع هاد املقترحات 

اللي جينا بها في الرفع ديال النسبة ديال IS ديالها إلى %37 في املائة.

تعزيز موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا كوفيد 19، 
املؤسسات  ومدراء  والبرملانيين  الحكومة  أعضاء  مساهمة  خالل  من 
إلى غاية  تعويضاتهم  إجمالي  املركزين ب%20 من  واملدراء  العمومية 
31 ديسمبر. احنا كبرملانيين مستعدين وهذا خط ما�ضي إجباري، هذا 
اختياري، اختارينا احنا كفريق، وكنظن أن نفس الحس كان عند جميع 
اللي  الساميين  املوظفين  أن  كنطالبوا  كنا  واحنا  البرملانيين،  النواب 
كاينين داخل األجهزة ديال الحكومة والدولة حتى هما يكون عندهم 
نفس الحس، ما�ضي نفرضوا عليهم، احنا جبناه فرضناه ألنه حنا طلبنا 
التطوع،كاين اللي سمح غي ب la prime ديالو، والسيد الوزير عارف نتا 
 des ديال الناس اللي كيشتغلوا معك في الوزارة اللي هما les primes
primes مهمين، واللي كاينين في الصيد البحري كذلك اللي هما مهمين، 
إال سمحوا فيهم هاد الناس تطوعا ويدعموا هاد الصندوق دالجائحة 
كان سيكون محمودا، ولكن الباب مازال مفتوح، احنا غي هادي إشارات 
من الفريق ديالنا، جبنا هاد التعديل هذا باش نوضحوا به على أنه راه 
الحملة مازال كاينة، وكاين ذوو النيات الحسنة من مواطنين، وكنواب 
برملانيين اللي دائما يتهمون على أنهم ما كيساهموش فهما النواب حنا 
جبنا هاد البند هذا إشارة منا أننا ما�ضي غيتلزم علينا كقانون ولكن راه 
احنا مستعدين، وما�ضي غي النواب البرملانيين، رؤساء الجهات وكاع اللي 
كياخدوا les indemnités،في les collectivités territoriales، هادوا 

املنتخبين وكذلك املوظفين اللي كيتخلصوا من ميزانية الدولة.

قطاع  قبيل  من  تضررا  األكثر  القطاعات  دعم  الثالثة،  النقطة 
السياحة بكل فروعه واملقاهي واملطاعم، علما أن هذا القطاع يعتبر 
من قاطرات اإلقتصاد الوطني والذي لم توليه الحكومة، من خالل هذا 
املشروع، بأي تدابير ملموسة تذكر بقدر حجم الضرر الذي أصابه، 
وذلك من خالل إدراج هاد القطاع وكافة فروعه ضمن أحكام انتقالية 

لقانون املالية املعدل لتدبير يعفى بمقتضاه من الضريبة على الشركات 
والضريبة على الدخل برسم السنة املحاسبتية 2020.

وحرصنا، من خالل هذا التعديل، تعديالت فريقنا تشجيع املقاوالت 
على التشغيل خالل فترات حالة الطوارئ الصحية، وكذلك الحفاظ 

على املناصب املتوفرة قبل الجائحة، وذلك بإعفاءات ضريبية.

نقطة أخرى، العناية بالقطاع الفالحي الذي يعد من القطاعات 
 le بأنه  )نقولكم  واإلجتماعية،  اإلقتصادية  الحياة  في  اإلستراتيجية 
taux de croissance إال حيدنا الفالحة راه احنا غنوليو من الدول 
املتخلفة( القطاع الفالحي وخا عندنا ذاك املنظور هو الذي يساهم في 
الناتج الداخلي الوطني، ويجب اإلعتناء به بما يليق، حيث لم نلمس في 
مقتضيات مشروع املالية أية إلتفاتة لفائدة الفالحين الصغار والكسابة 
ومربي املوا�ضي والدواجن، علما أن هذه الفئة قدمت تضحيات كبيرة 
من أجل الحفاظ على تمويل األسواق باملنتوجات األساسية والضرورية 

لعيش املواطنين والحفاظ على األمن الغذائي للبالد.

وفي هذا اإلطار، اقترحنا إعادة إحداث صندوق محاربة آثار الجفاف، 
كان تحذف وخصوا يعاود يتحدث ألنه الواقع فرضه. توجيه التفاتة 
خاصة للفئات التي كانت في الصفوف األمامية ملواجهة تف�ضي فيروس 
كورونا. ويتعلق األمر هنا بموظفي ومستخدمي قطاع الصحة والتعليم 
واألمن الوطني والدرك امللكي والوقاية املدنية والقوات املساعدة، هذا 
ما�ضي الحصر هو الجميع كان مجند إنما كانت هناك واحد الجبهة التي 
كانت معرضة للمرض أكثر، وضحت بنفسها وبعائالتها. وهاد التعديل 
اللي جبناه هو لإلشارة ومن أجل التشجيع ديالهم واإلعتراف، هادي 
ثقافة  عندناش  ما  ديالنا  السياسات  في  املؤسف  حنا  ألن  اعتراف، 
اإلعتراف، وهاد الناس هادو قاموا بعمل كانوا مجندين لم يتوانو ولو ملرة 
في العمل جنبا إلى جنب من أجل مواجهة هاد الجائحة. إذا هادي كانت 
إشارة من فريق األصالة واملعاصرة، على أنه يجب أن يدعمون ويجب، 
على غرار الدعم اللي بعض املرات الوزراء كيشوفوا مع املوظفين ديالهم 
des primes حتى  وكيعطيوهم بعضles indemnités و كايعطيوهم 

هذا كان كيخصنا نتعاملوا بنفس الطريقة وبنفس الفلسفة.

املبالغ  إدراج  عدم  خالل  من  العامة،  امليزانية  موارد  تحصين 
املدفوعة على شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من طرف املنشآت 
الخاصة الخاضعة للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل برسم 
الدخول املهنية أو الفالحية أو هما معا لفائدة الصندوق تدبير جائحة 
الحكومة  به  قبلت  والذي  للخصم،  القابلة  التكاليف  كورونا ضمن 

مضطرة بعد إجماع جميع الفرق على ضرورة حذف هاد املقت�ضى.

العاملة  للفئات  إيالئهما  على  حرصنا  والعناية،  اإلهتمام  بنفس 
في القطاع الغير املهيكل، والتي تعتبر الفئة األكثر تضررا من تداعيات 
أزمة كورونا، ولذلك اقترحنا ضرورة اإلفراج على الشطر الثالث، وأنتم 
مشكورين، احنا عاد قرينا البالغ ديالكم هاد الصباح هذا، أنكم أفرجتم 
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عنه مؤخرا وأن فيه مالحظات السيد الوزير، من الدعم املخصص 
لهذه األسر وتمديده إلى غاية 31 ديسمبر 2020 ،هذا القطاع الذي تأكد 
حجمه البشري واإلقتصادي، رغم أن الحكومة الحالية والسابقة ظلت 
تردد أسطوانة العمل من أجل هيكلة هاد القطاع اقتصاديا، والنتيجة 
لم تهيكلوه بل قمتم بجعل األسر القريبة من حافة الفقر أكثر وأكثر 

والفقر املذقع.

احنا هاد اإلجراء، أول حاجة la note اللي درتي أالسيد الوزير، 
بحال إعادة التصور أو املنهجية باش تعطيو هاد األشطر، أنتما مشيتو 
في واحد املنهجية في الشطر 01 والشطر 02 وقلتوا كانوا اختالالت، 
وعالجتوا هادوك اإلختالالت. اليوم كتجيوا كتصايبوه في داك البالغ 
ديالكم ،كتطلبوا على أنه الناس يعاود يتسجلوا من نفس رقم الهاتف 
اللي كان قبل، هذا إجراء جديد نعاود نعاود نجيبوا، عالش؟ هادوك 
الناس اللي استفادوا في الشطر01 والشطر 02 ياك عملتو الجزاءات 
والزجر في حق الناس اللي استفادوا بطريقة خاطئة أو كانت عندو النية 
مبيتة من أجل اإلستفادة؟ إذا عندكم أنتوما la base de donnée قديتو 
توصلوا لهادوك الناس اللي هما استافدوا وما كانوش عندهم األحقية 
تطلقوه  أنكم  عليكم  كان  اإلجراء،  هاد  كتجيبوا  اليوم  داإلستفادة، 
مباشرةـ إنما نعاود نصيفط عاوتاني SMS باش يعاود يتسجلـ واش وصل 
واش ماوصلشاي؟ تولي عاوتني فيها نقاش في مجموعة من الوسائط، 
احنا كنقول هذا غير إجراء زايد زدتوه، كان عليكم أنكم تعطيوا لهادوك 
الناس ديال الشطر الثالث، وتحاسبوهم، راه كاين قانون اللي يحاسب 
الناس. ولكن تعاودوا املنهجية واملسطرة والطريقة اللي كتشتغلوا بها، 
عندنا فيه. وكذلك احنا هاد اإلجراء جبناه ديال الشطر الرابع والخامس 
والسادس. دابا هذا اإلجراء عالش جبناه وفيه نقطة استفهام ويمكن 
غناقشوها منين غنكونوا كانعدلوا، هاد األشطر احنا كنقولوا بأن حملة 
ديال التبرع وديال الهبات مازال مفتوحة ال أشخاص ذاتيين وال أشخاص 
معنويين مزال يمكن ليهم يساهموا فداك الصندوق، وال محالة غادي 
يكون واحد الفائض. احنا كنشوفوا اليوم األولوية، ألنكم ماجبتوش 
واحد القانون مالية تعديلي اللي هو قوي، راه االقتصاد ما غادي�ضي 
يعاود يتحيى في هاد الظروف اللي حنا فيها وبهاد املنهجية وهاذ املقاربة 
اللي انتما جبتو بها هاذ القانون التعديلي. إذا الوضع سوف يبقى عليه، 
يمكن غيتفاقم، يمكن نسبة البطالة غترتفع، راه أنا أتحدى اللي وضع 
هاذ الخطة داخل هاذ القانون التعديلي أنه غادي يتخلقو فرص الشغل 
من طرف القطاع الخاص، وإال كانو عندكم معطيات عطيوهم لينا، بعدا 
املقاولة الصغيرة واملتوسطة، ثق بي السيد الوزير والسيد وزير الدولة 
لشاي 

ّ
اللي حاضر وعبركم السيد رئيس الحكومة، راه املقاولة ما غتشغ

ألنها في وضعية متأزمة جدا جدا، إذا خص تشوفو �ضي حل، تنقولو بما 
أن اللي كيخصنا نشتغلو عليهم وخصنا كاملين نكونوا موحدين فيه شنا 
هو؟ هو أن هاذ الحملة نكّملوها، بنفس النفس، جميعا، باش الهبات 
تكون أكثر ومن عند من؟ من الناس اللي عندهم، املؤسسات الكبرى، 
الشركات الكبرى، هذا خاصها مازال تساهم، الناس اللي يسر عليهم هللا 

في واحد املرحلة وتغناو في املغرب ولحم أكتافهم من اإلقتصاد الوطني 
هذا هو واحد الوقت أنهم ينوضوا يساهموا، وإال ساهمو هاذ الناس 
وكانوا هاذ اإلمكانيات تعطى األولوية رقم واحد نعطيو أشطر إضافية 
ملن يستحقون، راه كاين ناس اللي ما استافدوش كاع، وكيقولوا وقتاش 
غتوصلنا النوبة؟ إذا إال كانت هاذ اإلمكانية، احنا جبنا التعديل هذا 

فهاذ اإلطار وبهاذ الفلسفة هاذي.

كما حرصنا على تخصيص تعويضات لفائدة سيارات األجرة، من 
الصنفين األول والثاني، على األضرار التي التي لحقت بهذه الفئة خالل 
فترة حالة الطوارئ الصحية، في إطار نفقات صندوق مواكبة إصالح 

النقل الطرقي الحضري والرابط بين املدن.

ومن جهة أخرى، تقدمنا بتعديل يروم تخصيص نفقات من جانب 
العلمي  البحث  لفائدة  الخدمة األساسية  في حساب صندوق  املدين 
في مجال التكنولوجيا الرقمية، بهدف تشجيع البحث العلمي في هذا 
املجال، الذي أظهرت جائحة كورونا حاجة بالدنا إلى اإلعتماد على هذه 
التقنيات في الحياة اإلدارية والتواصلية بشكل عام. وكاين اعتراف من 
بأنه هناك  العلمي قال  املنصة هاذي، موالي حفيظ  الحكومة فهاذ 
كفاءات قادرة على االبتكار، هناك أدمغة مغربية ما خواوش املغرب 
بقاو هنا في املغرب، وقادرين على اإلبتكار والدليل هو هاذوك اآلالت اللي 
تصنعو ديال التنفس، إذا إال تاحت فرصة وكان تمويل ال يمكن أن هاذ 
 أنه يم�ضي للقّدام، ونستفادوا من الكفاءة الوطنية ومانبقاوش 

ّ
األمر إال

مرتبطين بالسوق الدولية و باإلبتكارات األجنبية.

 وسيدا ورئيس،

بعدما تعاملنا بكثير من الليونة كمعارضة مع حكومتكم، رغبة منا 
في مساعدتها لتجاوز األزمة، غير أنها فشلت في ذلك واستمر الوضع كما 
كان عليه خالل األزمة، فال الحكومة فّعلت حوارا اجتماعيا حقيقيا 
بإرادة سياسية حقيقية للتعامل الواضح والجدي مع قضايا األجراء، 
وال هي فتحت حوارا سياسيا جديا مع الفاعلين السياسيين من أجل 
إعادة النظر في املرتكزات اإلقتصادية الوطنية ملرحلة اقتصادية جديدة 
قد تخرج املغرب من األزمة وتقربه إلى مصاف الدول الصاعدة أو التي 
هي في طريق النمو، وال حوار مع الفرقاء السياسيين من أجل صيانة 
اختياراتنا السياسية الوطنية واملحافظة على مكتسباتنا الديمقراطية، 
في ظل الجائحة أو فيما بعد ذلك. لكن ال �ضيء من هذا التحاور وهذه 
الشراكة والتعاون املأمول تحقق فيما بيننا، سواء كفرقاء سياسيين أو 

مؤسسات أو سلط.

تعاقدنا  نواصل  أن  واملعاصرة،  في فريق األصالة  بوّدنا،  كان  إنه 
معكم املبني على الدعم السيا�ضي واملساندة الغير املشروطة منذ بداية 
جائحة فيروس كورونا، لكن لألسف الشديد، وجدنا أنفسنا مضطرين 
للعودة ملواقفنا الطبيعية بعدما سجلنا فشل خطواتكم التي اتسمت 
كلما تقدمنا في زمن جائحة كورونا باالرتباك والتردد وغياب التنسيق 
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الذي وصل في بعض األحيان إلى تبادل التهم والتنصل من املسؤوليات، 
وكأننا أمام جزر حكومية متباعدة عن بعضها البعض، وليس لها خيط 

ناظم بينها.

اإلقتصادي  الفاعل  عجز  يستصيغون  يعودوا  لم  املغاربة  إن 
والسيا�ضي عن إيجاد الحلول الواقعية ملشاكلهم، ولم يعودوا يقبلون 
بسياسات إقتصادية ترقيعية أو انتقائية، في خدمة فئة دون أخرى أو 
في خدمة الشركات الكبرى والرأسمال لوحده، ولم يعودوا قادرين على 
املزيد من التحمل لهذا الوضع اإلقتصادي املزري، بسبب غياب رؤية 

جريئة وواقعية ملواجهة التحديات.

الوطنية  مسؤوليتنا  تحملنا  فقد  كمعارضة،  نحن  لذلك، 
والسياسية، ونبهنا الحكومة مرارا إلى املنزلقات، بل في خطوة سياسية، 
صوتنا على تعديالتنا بشكل مشترك وبشكل جماعي، إيمانا منا بقوة 
إلى أن سياستها  الحكومة  انتباه  إثارة  املشترك وقدرته على  التنسيق 
اإلقتصادية ال تساير توجه مواجهة الوباء، وأنها غير قادرة على مواجهة 
تداعيات انهيار اإلقتصادات العاملية جراء هذا الوباء وأزمته املتشعبة. 

لكن مع األسف، ظلت صيحتنا في واد وهم الحكومة في واد آخر.

وال يسعني بهذه املناسبة، إال أن أحيى إخواننا في املعارضة، فريق 
اإلستقالل للوحدة والتعادلية، ونشد على أيدي إخواننا في املجموعة 
واقتراحاتهم  وتنبيهاتهم  مواقفهم  على  واإلشتراكية،  للتقدم  النيابية 
املوجهة للحكومة، والتي كانت تتقاطع في جلها مع اقتراحاتنا وتوجهاتنا، 
حيث أكدت اقتراحاتنا من جديد على أن املعارضة حس وطني، وبعد 
على  مدافعين  متحدين  واجتماعي. وسنظل  واقتصادي  نظر سيا�ضي 

املصلحة العامة للمواطنين وللوطن.

 وسيدا ورئيس،

لقد اخترنا في فريق األصالة واملعاصرة التركيز على مضمون وجوهر 
مشروع القانون، كي ال نتهم من الهروب إلى األمام، ولم نكن نريد أن نزيد 
من حدة لخبطة أزمة الحكومة. وننبهكم إلى أننا شكال، نناقش مشروع 
قانون مخالف ملقتضيات القانون التنظيمي لقانون املالية، سواء من 
حيث كيفية دراسته ومناقشته، أو من حيث غياب الوثائق والبيانات 
والتقارير الواجب إرفاقها بهذا القانون. على غرار مشروع قانون املالية 
ديال 2020، منها أو املعدل. وثانيا، أن هذا املشروع جاء فقط انسجاما 
ضرورة  على  ينص  الذي  الدستور،  من   77 الفصل  مقتضيات  مع 
الحفاظ على التوازنات املالية وصدقية امليزانية العامة، مشروع قانون 

جاء بهدف مالءمة النقص الحاصل في املوارد مع النفقات.

لذلك، قررنا في فريق األصالة واملعاصرة، التصويت بالرفض على 
ملواقفنا  احتراما  واملرفوضة شكال،  املضمون،  الفارغة  الوثيقة  هذه 
أطوار  وخالل  الكلمة،  هذه  في  اليوم  أعلنها  التي  واملبدئية  الثابتة 
اجتماعات لجنة املالية، وقبلها داخل مختلف اللجن النيابية، شكرا 

السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

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

 ونائبا وسيدات فيقاكميل،ارئيسافريقا وتجمعا ودست ري:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم،

 وسيدا ورئيسا وسادةا و 4ر ء،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

الدستوري،  التجمع  فريق  بإسم  أتدخل  أن  البداية  في  يسعدني 
هذه  انعقاد  بمناسبة  الدستوري،  التجمع  فريق  نظر  وجهة  ألعرض 
الجلسة البرملانية الهامة املخصصة ملناقشة قانون املالية املعدل للسنة 

املالية 2020.

اإلقتصادية  التداعيات  أملته  الذي  التعديلي  املشروع  هذا  إن 
واإلجتماعية واملالية الناجمة عن جائحة كوفيد 19 الخطير، والتي من 
شأنها أن تهدد نمط حياتنا وعيشنا، سواء على مستوى وطننا أو على 
مستوى العالم بأسره. وهي جائحة ال زالت مرتبطة بنا وبغيرنا، وتمكنا أن 
نتكيف ونواجه تهديداتها صحيا واقتصاديا وماليا واجتماعيا ونفسيا، 
واثقين بعد هللا تبارك وتعالى من متانة قدرات مؤسساتنا الوطنية، 
وكذا من تالحم وتضامن جميع مكونات شعبنا، في ظل ملكيتنا القائدة 
في  للتحكم  الجماعي  ذكائنا  أيضا من  وواثقين  ربحها،  والضامنة من 

مصيرنا ومستقبلنا في جميع الظروف واألحوال.

إن فريقنا لينوه عاليا بالعمل املحوري الذي قام به كل من السيد 
وزير الفالحة والصيد البحري، في حرصه على تموين األسواق بجميع 
املنتجات الغذائية وبكمية وافرة بشكل سلس ومنتظم، جنبنا احتقان 
الشارع بوفرة األمن الغذائي. وكذلك بالسيد وزير املالية وأطر وزارته، 
على الفعالية والدينامية الفكرية واإلبداعية، ليس فقط في مواجهة 
وضع  وفي  بل  اقتصادنا،  على   19 كوفيد  فيروس  وتداعيات  اآلثار 
الخطط املستقبلية للدفع بالعجلة التنموية، دون أن نغفل ما قامت 
به لجنة اليقظة من مجهودات سريعة وفعالة. وكذا السيد وزير التجارة 
على  الحفاظ  في  وديناميته  واجتهاداته  الرقمي  واإلقتصاد  والصناعة 
التكيف مع متطلبات  إلى  تجارتنا وصناعتنا، ودفعه معاملنا  أساس 
قيا�ضي،  وقت  في  واملستعجلة  الطارئة  املواطنين  وحاجيات  السوق 
وكذا مجهودات السيدة وزيرة السياحة في وضع الخطط اإلستراتيجية 
الكفيلة بدعم سياحتنا والحفاظ على موقعنا كبلد سياحي غني ومتنوع، 
كل هذا في إطار التعبئة الحكومية الجماعية، مسنودين بتدخل سريع 
والعسكرية  واألمنية  الترابية  والهيئات  املؤسسات  ملختلف  والفت 
والوظيفية ال سيما في قطاعات الصحة واألمن تحت التوجيهات واألوامر 

امللكية اإلستباقية السديدة واملتبصرة.
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لقد أضرت جائحة كوفيد 19 بالعالم بأسره واملغرب جزء منه، 
لدرجة أن البنك الدولي وصف هذه األزمة في تقريره األخير حول آفاق 
اإلقتصاد العالمي 2020، بأنها سبب أخطر انكماش اقتصادي عالمي 
منذ 1870 ألن الخسائر طالت الدول واملقاوالت واألفراد على حد سواء. 
كما توقع أن يتم تراجع للنمو بأكثر من %5 من الناتج الداخلي الخام 
األزمة اإلقتصادية  2009. كما يرشح استمرارية  مقارنة ب%2 سنة 

لسنوات مستقبلية.

 وسيدا ورئيس،

التي  الخطيرة واملربكة  العاملية  الجائحة  تهديدات هاته  في خضم 
تزامنت مع موسم فالحي ضعيف بسبب شح األمطار وتأخر تساقطاتها، 
وكذا تقلبات مناخية فجائية ومدمرة لعدد من املنتوجات الفالحية، 
في هذا الخضم برزت مرة أخرى ملحمة متجددة للملك والشعب في 

مواجهة التهديدات الخطيرة لجائحة كورونا املستجد.

إن املرتكزات واملقومات والخصائص تتجسد في متانة وعمق الروابط 
التاريخية املتينة امللحمية التي تجمع امللك بالشعب والشعب بامللك، 
التي تبرز تلقائيا بقوة وتناغم ملواجهة أي خطر يتهدد املغرب كيفما كانت 
خطورته ومداه. إن التالحم الوجداني الراسخ في الشعور والالشعور 
والتاريخية  الدينية  الشرعية  على  جهة  من  يتأسس  والذي  الجماعي 
والدستورية والنضالية للمؤسسة امللكية الجامعة والضامنة لوحدة 
الكيان املغربي وتقدمه وعزته، كما يتأسس من جهة أخرى على الوفاء 
والثقة املستمرة واملتجددة املبنية على روابط البيعة والتعلق بالعرش 
العلوي املجيد ملختلف مكونات املجموعة الوطنية. وتستند أيضا على 
مرجعية دستورية ديمقراطية وإجتماعية وحقوقية، تكرس الحقوق 
والحريات على غرار ما ورد في الفصل 20 من الدستور، بأن الحق في 
الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق. ونفس 
األمر ينطبق في الفصل 21 في فقرته الثانية، الذي ينص على ضمان 
السلطات العمومية لسالمة السكان وسالمة التراب الوطني، في إطار 
إغفال  دون  للجميع،  املكفولة  األساسية  والحقوق  الحريات  احترام 
الفصل 40 الذي يلزمنا أيضا جميعا وبصفة تضامنية بتحمل اآلفات 
والكوارث الطبيعية التي تصيب بالدنا، نرجوا هللا سبحانه وتعالى أن 

يقينا مناها.

وإن فريق التجمع الدستوري ليستحضر هنا، املقاربة اإلستباقية 
والتعليمات امللكية في بداية مارس املا�ضي، عندما قرر -حفظه هللا- 
وعلى  بل  االقتصاد،  قبل  اإلنسان  لحماية  املطلقة  األسبقية  إعطاء 

حساب االقتصاد.

الدولية  العفو  منظمة  امللكية،  املقاربة  بهذه  نذكر  أن  هنا  ونريد 
املتحاملة على بالدنا والتي ال ولن نقبل بأي حال من األحوال ادعاءاتها 
لقد  الراسخة.  وثوابتها  لبالدنا  معادية  بأجندات  املرتبطة  الحقوقية 
راهن املغرب، في السراء والضراء، على أولوية اإلنسان وكرامته قبل أي 

اعتبار وال مكان للمزايدة في هذا املوضوع. وعلى كل من أراد أن يأخذ 
الشمولية  الحقوقية  منجزاتنا  في  فليتمعن  املجال،  في هذا  الدروس 
لصالح اإلنسان، والتي سطرها صاحب الجاللة ورسم خارطة طريقها. 
كما يتجسد في ترسيخ اإلنتماء اإلفريقي التضامني مع الدول والشعوب 
الشقيقة والصديقة لبالدنا، من خالل تنفيذ املبادرة التضامنية التي 
أمر بها جاللة امللك محمد السادس نصره هللا للمساهمة في تخفيف 

وطأة تداعيات الجائحة عليها.

لقد أظهر املغرب مرة أخرى، وفائه ملبادئه وثوابته وخياراته املنبثقة 
من مبدأ التضامن والتعاون جنوب-جنوب، في وقت عز فيه التضامن 
الدولي على مستوى الدول واإلتحادات الكبرى. كما يتجسد في الحكامة 
العقالنية واليقظة اإلستباقية التي ميزت تعاطي السلطات العمومية 
إزاء تداعيات وآثار أزمة covid 19 تحت القيادة املتبصرة والحكيمة 

لجاللة امللك نصره هللا.

إن هذا املرتكز يلخص عمق فكر الدولة واألمة املغربية عند األزمات، 
والشعب  امللكية  املؤسسة  بين  القائمة  والقوية  املتناغمة  واألدوار 
اآلتي من جهات مختلفة  اإللكتروني  الذباب  يفلح  لم  والتي  املغربي، 
ومتخلفة في التأثير على املنهجية الثابتة وروح املسؤولية التي نباشر بها 

كمغاربة مسيرة تنميتنا ووحدتنا ونذلل بها كل الصعاب التي تعترضنا.

 وسيدا ورئيس،

 وسادةا و 4ر ء،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

ونحن في الجلسات األخيرة للمصادقة على مشروع قانون املالية 
املعدل للسنة املالية 2020، بعدما خضنا نقاشا عاما وتفصيال على 
مستوى لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية طيلة األيام األخيرة، والذي 
ساهم فيه فريقنا، بروح من املسؤولية والحرص على توخى تحقيق 
املصلحة العامة، بعيدا عن كل املزايدات السياسية، مستحضرين في 
ذلك مختلف الظروف واملعطيات الدولية واإلقليمية والوطنية املتولدة 
والواقع  كورونا  لجائحة  واملالية  واإلجتماعية  اإلقتصادية  اآلثار  عن 
الجديد الذي فرض نفسه على الجميع، هو الذي أربك مسار الحسابات 
والتوازنات التي بني عليها القانون املالي لسنة 2020 نهاية السنة املنصرمة 
أي 2019، ذلك أن مختلف السالسل اإلنتاجية والتوريدات الخارجية 
إلى صفوف  انضموا  العاطلين  أفواجا من  تغييرا عميقا، وأن  تغيرت 
البطالة، وأن آفاق تطور اإلقتصاد العالمي ومعه اإلقتصاد الوطني غير 
واضحة. فحسب األرقام األخيرة الصادرة عن بعض املؤسسات املالية 

الدولية، يمكن تسجيل املؤشرات الرقمية اآلتية:

تراجع التجارة العاملية ب %12-؛ .•

تراجع النمو اإلقتصادي باإلتحاد األوروبي ب 10،2%-. .•

واملالية  التجارية  وعالقته  املغربي  اإلقتصادي  اإلنفتاح  وبحكم 
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واإلقتصادية  املالية  األوضاع  على  انعكست  فقد  املتنوعة،  الدولية 
الدولية سلبا على توازناتنا املختلفة. كما تبين املعطيات املسجلة نهاية 

شهر ماي األخير مقارنة مع السنة املاضية ل 2019:

أوال-تراجع قطاع السيارات بنسبة %89؛

ثانيا-تراجع صناعة الطيران بنسبة %76؛

ثالثا-تراجع صناعة النسيج واأللبسة بنسبة %74؛

رابعا-اإلنخفاض املتوقع لعائدات السياحة بنسبة %70 برسم سنة 
2020؛

بنسبة  املباشر  األجنبي  اإلستثمار  ملوارد  املتوقع  خامسا-التراجع 
%70؛

سادسا- توقع تراجع تحويالت مغاربة العالم بنسبة 20%.

كما نتوقع ارتفاع مهول ملعدل البطالة نتيجة تسريح العمال وإغالق 
والصغرى  جدا  الصغيرة  والشركات  التجارية  املحالت  من  العديد 
واملتوسطة والكبيرة إذا لم نتخذ اإلجراءات املناسبة في القريب العاجل.

 وسيدا ورئيس،

إذا كانت حزمة من التدخالت واإلسعافات االجتماعية واالقتصادية 
واملالية قد ساهمت بشكل كبير ورئي�ضي في استقرار القدرة الشرائية 
الوطني  االقتصاد  صمود  ودعم  الشغل  مناصب  على  والحفاظ 
ومحاصرة الوباء والتقليل من الخسائر البشرية، فإن معطيات أخرى 
ال إرادية أيضا ساهمت بدورها في تعميق األزمة التي تمر بها بالدن،ا منها 

قلة التساقطات املطرية وعدم انتظامها وتذبذب أسعار املواد األولية.

القانون  ملقتضيات  واعتبارا  الدستور  من   77 للفصل  امتثاال 
منه،   10 الفصل  سيما  وال  املالية،  لقانون   130.13 رقم  التنظيمي 
فيروس  أزمة  عن  والناتجة  الطارئة  التغيرات  ملختلف  واستحضارا 

كوفيد 19 والتي قدمت لنا فرضيات جديدة تتمثل في اآلتي:

متوسط سعر البوطان 190 دوالر للطن مقابل 350 سابقا؛ .•

متوسط محصول الحبوب في حدود 30 مليون قنطار مقابل  .•
70 سابقا؛

صرف سعر اليورو مع الدوالر ب 1.11؛ .•

تراجع الطلب العالمي املوجه للمغرب ب %20 دون احتساب  .•
الفوسفاط ومشتقاته؛

تراجع معدل النمو ب %5 مقابل 3.7 سابقا؛ .•

عجز امليزانية ب %7.5 مقابل 3.5 سابقا. .•

وتأسيسا على ما سبق ذكره، فإن مشروع قانون املالية املعدل لسنة 
2020 استهدف تحقيق 3 أهداف رئيسية تمهيدا لحزمة من اإلصالحات 

املقبلة:

أوال: مواكبة االستئناف التدريجي للنشاط االقتصادي؛

ثانيا: الحفاظ على مناصب الشغل؛

ثالثا: تسريع تنزيل اإلصالحات اإلدارية.

لقد كان قطاع التعليم والتكوين والبحث العلمي من القطاعات 
األولية واألساسية ملجتمعنا، ونحن نسعى إلى إدراك مزيد من التنمية 
والنمو والتقدم واالستثمار في الرأسمال البشري، وتأهيل وإعداد أجيال 
جديدة لقيادة نموذجنا التنموي املقبل على جميع املستويات، بموازاة 
مع شروعنا في تنزيل وتفعيل مضامين قانون إطار في التربية والتعليم 
والبحث العلمي، وكنا ننتظر أن يتم تعزيز هذا القطاع بما يلزم من موارد 
للرفع من جاهزيته لالستفادة من التحول الرقمي والعمل عن بعد، 
بعد ما أثبت هذا األسلوب نجاعته خالل فترة الذجر املنزلي، وكذا تعزيز 

البحث العلمي امليداني واالبتكار.

وباملوازاة مع هذا الورش املجتمعي، تجدر اإلشارة إلى أهمية تعزيز 
الحكامة الجيدة، وترشيد استعمال املوارد العمومية، وتوظيف املوارد 
وإجراء  والترابية،  الالمركزية  العمومية  املرافق  مختلف  في  البشرية 
إصالح عميق في قطاعي املؤسسات واملقاوالت العمومية وتقديم نتائجها 

ومردوديتها املالية واالجتماعية.

 وسيدا ورئيس،

تابع  السياسية،  مكوناته  بجميع  الدستوري،  التجمع  فريق  إن 
بكل مسؤولية، وشارك بكل فعالية، في الجهود التي بذلتها الدولة عبر 
السلطات العامة خالل جميع مراحل تدبير أزمة فيروس كوفيد 19 
املستجد، وساهم باقتراحات وأفكار وطرح أسئلة وعقب على ما أدلى به 
أعضاء الحكومة ورئيسها من أجوبة تتعلق باآلثار الصحية واالقتصادية 
واالجتماعية واإلدارية لتدبير األزمة الحالية، وآفاق التعافي والخروج 

التدريجي من مخلفاتها.

وقد كان تقديم مشروع قانون املعدل ملالية 2020، مناسبة لنا 
التعديالت  من  مجموعة  لبلورة  الحكومية،  لألغلبية  مشكل  كفريق 
التي  ينا منها إغناء هذا املشروع وتجويد بعض املقتضيات 

ّ
التي توخ

يقترحها فريقنا، شاكرين للسيد الوزير سعة الصدر وحسن إنصاته 
لجميع الفرقاء السياسيين، منّوهين بتفاعله اإليجابي وتفهمه لهواجس 
النائبات والنواب والهموم التي عبروا عنها بهذه املناسبة، في ظل ظروف 
أزمة كورونا عبر تساؤالتهم وأسئلتهم ومقترحاتهم الهادفة إلى تحسين 
الرشيدة  القيادة  تحت  ومكتسباتنا،  وتجربتنا  ومجتمعنا  اقتصادنا 

لصاحب الجاللة حفظه هللا.

وبناء على هذا التفهم واإلنسجام، فإن اإلقتراحات التي عّبرنا عنها في 
اللجنة اقتضت الحكمة إرجائها إلى املوعد املالي املقبل، آملين أن تجد 

مكانها في القانون املالي املقبل الذي ال يفصلنا عنه إال شهور معدودة.

السيد الوزير، كان بودنا أننا انطلقوا معكم وأننا ناقشوا معكم 
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عدة تعديالت في هاذ القانون، ولكن التقديم ديالكم لألرقام لّزم علينا 
املالية  وزير  بصفتكم  بصفتكم  ولكن  املقبل،  للموعد  نأخروها  أننا 
فيكم  كيثيقو  املغاربة  االقتصادية،  اليقظة  لجنة  رئيس  وبصفتكم 
وتفتحو  الصغار  التجار  مع  حوار  تفتحوا  أن  وأملهم  الوزير،  السيد 
حوار مع أرباب املقاهي وتفتحو حوار مع املمونين وأصحاب الحمامات 
والطاكسيات وهاذ الفئة عريضة، ألن كتعرفو السيد الوزير أن هاذ 
الفئة ما عندهاش اللي كيمثلها. واليوم أملنا أن تفتحوا حوار مع هاذ 
الناس، ألن اتصاالتهم يومية مع فريقنا وكذا مع جميع الفرق البرملانية، 
باش نطلبوا منكم هاذ الطلب اللي كنتمناو أنه يكون في القريب العاجل. 
طلب آخر السيد الوزير، وهذا مناسبة ديال البالغ اللي صدرتو اليوم، 
وأنتما كتعرفو بأننا مقبلين على عيد األضحى، فالناس اللي استفادو 
من الدعم كيطلبو منكم السيد الوزير اإلمكانية، فهاذ الدعم الثالث، 
غو 

ّ
أنه تكون واحد املساعدة مادية بمناسبة عيد األضحى. احنا كنبل

لكم السيد الوزير هاذ الطلب، واحنا كنعرفو الروح الوطنية ديالكم 
والتعامل ديالكم مع مثل هاذ امللفات، إذا نرجو أن هاذ الطلب يلقى 
إستجابة من عندكم، ألن شوف اليوم تيقولو بأن كورونا غادة تقتل 
الشركات أكثر ما تقتل اإلنسان، ويال قتالت الشركات السيد الوزير راه 
كتقلت معها اإلنسان بالبطالة، وأظن أنكم حاّسين بمعنى واحد األب 
ديال األسرة كان خّدام واليوم كيلقى راسو عاجز عن الخدمة وعاجز 
 واحد املتطلبات ديال أوالدو، إذا 

ّ
أنه يوفر األمن الغذائي ديال أوالدو وال

السيد الوزير كنتمناو أن هاذ الطلب يبقى إقبال عندكم.

املستقاة  والعبرة  الدروس  استخالص  إلى  فريقنا  في  ندعو  إننا 
أنظمتنا  على  واملستقبلية  الحالية  وتداعياتها   19 كوفيد  أزمة  من 
اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية واملجالية، وإعادة ترتيب أولوياتنا 
وعالقاتنا وحساباتنا، واستشراف املستقبل باإلستعداد الجماعي للرفع 
والتنمية  النمو  لتحقيق  متجددة  فرص  إلى  وتحويلها  التحديات  من 
املستدامة والتنمية البشرية املستقرة على أسس العدالة اإلجتماعية 
ورصيدنا  الذاتية  قدراتنا  على  واإلعتماد  الفرص،  وتكافؤ  واملجالية 

املؤسساتي ورأسمالنا االجتماعي والتضامني.

كما ندعو بهذه املناسبة إلى حسن االستثمار في الوعي الجماعي، 
املنبثق من أزمة كورونا، لدى مختلف فئات املجتمع، خصوصا لدى 
الشباب املغربي، وفعالياته الجمعوية التي انخرطت بكل مسؤولية في 
موجة التضامن املجتمعي وفي التفاعل اإليجابي مع املعطى التكنولوجي 

والرقمي والتواصل اإللكتروني املثمر.

ندعو أيضا إلى تعزيز الدور االستراتيجي للدولة وحضورها الفعال، 
مركزيا وترابيا، بالتدخل االجتماعي واألمني واإلداري الداعم لألنسجة 
االجتماعية املنتجة للثروة، مما عزز من ثقة املواطنين واملواطنات في 

مؤسسات بلدهم وفي تدخالتهم وتدابيرها.

إن االستثمار في اإلنسان وفي منظومة القيم وفي الحكامة التدبيرية 
والبحث العلمي والتكوين املنتج واملعمم من املفاتيح الرئيسية لنموذجنا 

التنموي املقبل، لذا ننتظر صدوره للولوج إلى محطة جديدة ومتجددة 
العدالة االجتماعية واملجالية واألمن  املمكنة، مغرب  الفرص  ملغرب 

االجتماعي واالستقرار.

املالية،  لجنة  داخل  ونقاشنا  تدخالتنا  مع  انسجاما  األخير،  وفي 
سنصوت باإليجاب على مشروع القانون املعدل للسنة املالية لسنة 

2020، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد الرئيس نور الدين مضيان 
بإسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

 ونائبا وسيدان را ودينامضيانارئيسا وفريقا لستقالليا
ول حدةال وتعادوي3:

بسما ورحمنا ورحيمال وصالةال وسالماعلىاأشرفا ملرسلين،

 وسيدا ورئيس،

 وسيدينا و 4يرين،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

للوحدة  االستقاللي  الفريق  بإسم  نسجل  أن  البد  البداية،  في 
امللكية  والتوجيهات  الرشيدة  املبادرات  كل  كبير  باعتزاز  والتعادلية 
السامية السديدة لصاحب الجاللة محمد السادس -نصره هللا- والتي 
أطرت وواكبت الوضع االستثنائي الذي عرفته البالد ملواجهة جائحة 
بتدبير هذه  إحداث صندوق خاص  إلى  الدعوة  ذلك  في  بما  كورونا، 
مكانة  وجعل  واالجتماعية،  واالقتصادية  املالية  بأبعادها  الجائحة، 

املواطن املغربي فوق كل اعتبار.

البد كذلك، أن نشيد أيضا بروح اإلجماع الوطني الذي عبر عنه 
الصادقة  املواطنة  لقيم  كّرس  إجماع  الجائحة،  فترة  املغاربة خالل 
وترسيخ روح التضامن والتكافل الذي يعبر عنه الشعب املغربي على 

الدوام، ال سيما في اللحظات الصعبة والحرجة والدقيقة.

وال تفوتني هذه املناسبة، دون أن نقف وقفة إجالل وتقدير، لكل 
من تعبأ في الصفوف األمامية ملواجهة هذه الجائحة، بنكران الذات 
ووطنية ومسؤولية، من أطباء وممرضين وتقنيين وسلطات عمومية 
والقوات املسلحة امللكية واألمن الوطني والدرك امللكي والوقاية املدنية 

ورجال النظافة واألطر التعليمية.

السيد  الخفاء،  جنود  طرف  من  الجسيمة  التضحيات  هذه  إن 
الوزير، كان يقت�ضي من الحكومة وخاصة من خالل هذا القانون املالي 
التعديلي، يعني تقديم تحفيزات مادية ومعنوية لتشجيعهم على مزيد 
من التعبئة، ليس فقط اإلعتراف ورفع القبعة، بل كنا نتمنى في الفريق 
اإلستقاللي أن تأتي الحكومة يعني بتحفيزات داخل هذا القانون لهذه 



7043 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.115–03.ذو الذجة.1441  )24.يوليوز.2020( 

الفئة من الجنود التي ناضلت في الصفوف األمامية طيلة هذه الجائحة، 
خاصة وأنه الجائحة ال زالت مرشحة لفترة معينة، فلذلك كنا كنتمناو 
غادي  هي  اللي  التحفيزات  بعض،  تجيب  غادي  باش  الحكومة  أنه 
تشجعهم وغادي تحفزهم وكذلك تشجيع كل اآلجيال األخرى املنخرطة 
في مثل هذه الوظائف وفي هذه األسالك وكل فئات الشعب املغربي، هذا 

من جهة.

الحكومة مجموعة من  اتخذت  اإلطار،  في هذا  ثانية،  ومن جهة 
التدابير واإلجراءات املواكبة لتداعيات هذه الوضع االستثنائي، بما فيها 
أساسا دعم الفئات اإلجتماعية املتضررة في حالة الطوارئ الصحية، 
وكذا املقاوالت التي اضطرت إلى التوقف الجزئي أو الكلي ألنشطتها. غير 
أن هذه التدابير ال ترقى ملعالجة هذه الوضعية اإلستثنائية، سواء من 
حيث طبيعة هذه التدابير املتخذة أو من حيث التدبير الحكومي للمرحلة 
املطبوع باالرتباك واإلرتجالية وغياب التنسيق وضعف التواصل وتعدد 
األغلبية.  مكونات  بين  اإلنسجام  وعدم  الخالفات  نتيجة  البالغات 
البالغات  زالت هذه  يومنا هذا ال  وإلى  أثناء  الجائحة  أثناء  لألسف، 
مكونات  بين  والتجانس  اإلنسجام  عدم  على  يدل  مما  مستمرة، 
األغلبية. فحين أشرنا باللجنة بأنه فعال هذا املشروع املالي اللي هو 
مشروع مالي عادي جدا، يعني مشروع مالي تعديلي يعني هدفهم واضح 
هو يعني التقليص من النفقات وكذلك إلغاء، لألسف، مجموعة من 
األوراش واملشاريع التي كانت من شأنها أن تشكل إضافات، ال في املجال 
اإلقتصادي وفي املجال االجتماعي. ولكن لألسف، أن هذا القانون املالي 
اآلن، أؤكد من جديد وقد أكده مجموعة من األحزاب السياسية، على 
أنه من صناعة اإلدارة فقط، فما فيهش اللمسة السياسية، هو أنه 
مكونات األغلبية اآلن، من خالل البالغات، عاد البالغ ديال قبل البارحة 
يؤكد هذا الخرق وهذا غياب اإلشراف ديال مكونات األغلبية، وباألحرى 
مكونات املعارضة وغيرها من الفعاليات، ألن فعال نحن في أزمة. فكان 
من األجدر على الحكومة أن تنفتح على مكوناتها، على األغلبية أن تنفتح 

على بعضها، ال أن تشوش على املسار من خالل البالغات وغير ذلك.

إذا فلذلك، كنت كنتمنى أن هاد القانون املالي يكون من صناعة 
املغاربة %100، كل واحد من موقعه وليس فقط من صناعة وإعداد 
وصياغة اإلدارة، إذا فلذلك نتمناو إن شاء هللا الحقا أن نؤسس لسلوك 
يعني  سابقة،  في حكومة  لذلك  أسسنا  وقد  الحكومة،  ولكن  معين، 
بشكل واضح، ولكن لألسف أنه هذه الحكومة من يوم نشأتها وتكوينها 
وهي تعيش في االرتباك، ارتباك وراء ارتباك، خالفات، بالغات، اتهامات، 
تبادل اإلتهامات، إذا فكفى. إذا فلذلك كفانا هذه األزمة ونحن في غنى 
أوراقها  ترتيب  وفي  نفسها  في  النظر  تعيد  أن  يجب  والحكومة  عنها، 

وسلوكاتها، إذا هذا من جهة.

مكونات  بين  القائم  الحكومي  اإلرتباك  هذا  إن  لألسف،  كذلك 
والتراشقات،  بينها  املضادة  كاينة  اللي  البالغات  وتعدد  الحكومة 
يدفعنا  ما  وهو  املعدل،  املالي  القانون  على مشروع  سينعكس طبعا 

للتساؤل أي مشروع هذا نريده؟ الحكومة غير متجانسة، فما ع�ضى أن 
ينتظره املواطن من هذا املشروع والحكومة بنفسها كما أشرت سابقا 

غير متفقة؟

السيد الوزير،

إن اإلجراءات التي اتخذتها هذه الحكومة غير املتجانسة، يجب أن 
ال تحجب ما أبانت عنه األزمة غير املسبوقة من اختالالت هيكلية، وما 
تقتضيه من وقفة مسؤولة لإلجابة عن التحديات املطروحة التي ال 
يمكن تجاوزها بحلول ظرفية محدودة األثر ووصفات جاهزة ترقيعية 
وبإجراءات مسكنة، بل بانتهاج إستراتيجية طموحة للقطاعات الحيوية 
مخططات  وبلورة  الوطني،  لإلقتصاد  األساسية  الركائز  تشكل  التي 
استعجالي  مخطط  اعتماد  خالل  من  ذلك  واستباقية،  ووقائية 
لإلستثمار، في إطار ميثاق جديد، وإصالح جبائي يستجيب ملتطلباتها 
املخطط وترسيخ حكامة تنموية متوازنة بأبعادها اإلجتماع واملجالية، 
خلق  على  قادرة  املتوازنة،  للتنمية  جهوية  أقطاب  إحداث  تستهدف 

الثروة وفرص الشغل.

املفروض أن يجسد هذه  الذي كان من  العريض  السؤال  وهنا، 
الجميع  الجديد،  التنموي  النموذج  هو  السياسة،  وهذه  التوجهات 
يتساءل فين وصل هذا النموذج التنموي الجديد الذي كان املفروض 
بطبيعة الحال أن يؤدي إلى صياغة إجابات على كل هذه اإلشكاالت، 
املستوى  الترابي، على  املستوى  الجهوي وعلى  املستوى  وخاصة على 
التنموي، بصفة عامة لألسف أنه يعني طال كثيرا واملغاربة يتساءلون 
ما مصير هاد النموذج التنموي؟ وبطبيعة الحال، هاد النموذج التنموي 
اآلن بسبب بهذه الجائحة التي كان لها الفضل في إعادة النظر مجموعة 
من األوراق إذا فأصبح من الواجب يعني أن نعيد النظر حتى في صياغة 
هذا النموذج، باعتماد أفكار جديدة وباعتماد سياسة جديدة أبانت 

عنها هذه الجائحة، وفترة التعامل مع هذه الجائحة.

إذن السيد الوزير، وعيا منا في حزب اإلستقالل من أن سنة 2020 
ستكون سنة صعبة بكل املقاييس، في ظل تراكم تداعيات جاءت كورونا 
وأثار الجفاف على اإلقتصاد الوطني والحياة اإلجتماعية، فكان سباقا 
بدعوته منذ التمديد األول لفترة حالة الطوارئ الصحية إلى ضرورة 
إعادة النظر في القانون املالي الحالي، وسن مشروع قانون مالي تعديلي 
بديل يتالئم مع املتغيرات التي عرفتها الوضعية اإلقتصادية واإلجتماعية 

في ظل هذه الجائحة.

كما بادرة الحزب إلى توجيه مذكرة لرئيس الحكومة للخروج من 
األزمة، في غياب إستراتيجية حكومية لتجاوز اإلشكاليات التي تواجهها 

البالد والذي ترتكز على 06 محاور:

أوال، تهم تعزيز وتقوية دور الدولة وجعل املواطن في قلب السياسات 
أزمة  قادرة على  مالية  توفير مناصب  أساسا  في ذلك  بما  العمومية، 
املالية  توازن  على  القائم  الضيق  املالي  املنظور  عن  بعيدا  البطالة، 
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العمومية ولو على حساب التوازن االجتماعي؛

إعطاء دينامية جديدة ملحركات النمو االقتصادي؛

تعزيز وتقوية دور الدولة وجعل املواطن في صلب أدوارها األساسية؛

إنعاش الشغل، وهنا نقف السيد الوزير، لنؤكد من جديد على أن 
هذه الجائحة تسببت في تسريح آالف من العمال والوظائف، إذا هناك 
الحديث على املئات من اآلالف إذا تنضاف إلى اآلالف األخرى املعطلة 
عن الشغل، وخاصة من حاملي الشهادة وغيرهم. إذا فلذلك لألسف، 
هو أن هاد القانون املالي جاء كذلك ليكرس هذا الوضع وليساهم في 
تسريح يعني مجموعة من أبناء هذا الشعب الذي يشتغل، إذا فكان من 
الواجب على هذه الحكومة بطبيعة الحال يعني أن تولي اإلهتمام الخاص 
يعني للبحث عن السبل الكفيلة إلدماج الفاقدين للشغل وغيرهم في 
العمل، إذا فلألسف هو أنه الحكومة جاءت لتقليص املناصب املالية 
وليس للتشغيل، بعدما وقفنا على أن القطاع الخاص بطبيعة الحال 
أصيب بالدرجة األولى بشلل شبه تام أثناء الفترة وأن إقالعه يتطلب 
إجراءات ومدة زمنية، إذا فأين دور الدولة ودور الحكومة في إنعاش 
سياسة الشغل والتشغيل وتشغيل الشباب بالدرجة األولى الفاقدين 
هذا  بحكم  يشتغل  أن  ينتظر  كان  والذي  الجائحة  بسبب  للشغلهم 

القانون 2020 والقوانين وقانون 2021 .

إذا فلذلك، فإلى أي مدى يستجيب هذا املشروع لتحديات املرحلة 
بمختلف تداعياتها؟ كما أنه البد من تقوية التماسك اإلجتماعي بهدف 
تقليص الفوارق اإلجتماعية وضمان التوزيع العادل للثروة هو املخرج 
األسا�ضي. فلألسف، هو أنه القانون املالي، يعني في طياته وتفاصيله، 
ع يعني بعض الفجوات التي خلفتها الجائحة، يعني على 

ّ
جاء يعني ليرق

حساب قطاعات، نزّولو من هاذ القطاع نعطيو لهاذ القطاع، استهداف 
قطاعات حيوية لألسف، فقطاع التعليم مثال وغيره يعني نقصنا من 
امليزانية ديال قطاع التعليم، في الوقت الذي كنا نطالب وننتظر الرفع 
لسنوات  البالد  في  كاينة  اللي  التعليم  أزمة  لعالج  امليزانية  هذه  من 
لألسف، كذلك بالنسبة ملجموعة من القطاعات. فلذلك، البد لهاذ 
إعادة صيغ جديدة بسبب  اللي كنا كنتظروه منه هو  املالي  القانون 
دروس الجائحة، إعادة الثروة، البحث عن املوارد، السيد الوزير، ليس 
هو تدبير ما هو قائم ما�ضي هذا هو اللي بغينا احنا، الدولة يجب عليها 
أن تبتكر وتجتهد وتبحث عن موارد أخرى، فلذلك كانت هناك إجراءات 
التضامن  املغاربة بسبب  في ظرف وجيز،  الجائحة  بسبب يعني هذه 
ديالهم السيد الوزير، أننا استطعنا، من خالل الصندوق ديال كوفيد، 
باش غادي نوفرو نجمعوا مبالغ محترمة. كاين إجراء ديال تفعيل الزكاة، 
عالش ما نديروش السيد الوزير في ظل هذه الجائحة؟ يعني صندوق 
الزكاة خصنا نفعلوه، وهذا هو الوقت ديالو املغاربة قادرين وبإمكانهم 
يقّدرون الظروف، فلذلك انخرطوا بشكل تلقائي يعني فهاذ الصندوق 
اللي  الروح  املغاربة  هناك  والكبيرة، ألن  البسيطة  ديالهم  باملساهمة 
كنا  اللي  السياسة  فهذه  إذا  املحن،  أثناء  التضامن  هو  كتجمعهم 

كنتسناو أنه القانون املالي يجي بها ويزكيها لألسف ما جابهاش.

إن املرحلة الراهنة تجعلنا أمام امتحان عسير، يتمثل في مدى قدرة 
الحكومة على إبداع الحلول الناجحة وانتهاج التدابير الكفيلة ملواجهة 
على  الحفاظ  بما يضمن  البالد،  تعرفها  التي  الصعبة  الظرفية  هذه 
مستوى الثقة لدى املواطنين، بعدما تمكنت البالد، بفضل التوجيهات 
امللكية، من التحكم في الجائحة والنجاح في إنقاذ أرواح املواطنين، في 
ظل انكماش اقتصادي غير مسبوق وأزمة اجتماعية جد صعبة. فإلى 
أي مدى يستجيب هذا املشروع لتحديات املرحلة بمختلف تداعياتها؟ 
اإلقالع  رهانات  لربح  مصاحبة  طريق  خارطة  الحكومة  لدى  وهل 
اإلقتصادية  الدورة  وعودة  اإلجتماعية  الحياة  وإنعاش  اإلقتصادي 
لدورانها، انطالقا من استراتيجية محددة األهداف واآلليات؟ إلى أي 
مدى يترجم هذا املشروع انتظارات املواطنين وتطلعاتهم في تحسين 
مداخيلهم وقدرتهم الشرائية وضمان مقومات العيش الكريم؟ ما هي 
التدابير املواكبة من أجل تفعيل األولويات التي جاء بها هذا املشروع، في 
ظل ظرفية وطنية ال زالت مطبوعة بإجراءات حالة الطوارئ الصحية، 
خاصة فيما يتعلق بفتح الحدود مع الخارج، في ظل مناخ دولي ال زالت 
أمام هذه  االقتصادية  العوملة  تهاوي  في ظل  بعد،  معامله  تتضح  لم 
الجائحة؟ إذن حتى بالنسبة، هنا نرجع لفتح الحدود، هناك مذكرات، 
الحدود  نفتح  مرة  هي  الشديد،  لألسف  مرتجلة  كلها  قرارات  هناك 
ونسمع كذلك أن هناك يعني إجراءات أخرى. اآلن املغاربة، احنا واحد 
املذكرة اللي صدرت قبل يومين السيد الرئيس، املغاربة استبشرو لها 
خيرا، ولكن اآلن أي إجراءات وكيف يمكن يعني فتح هذه الحدود ؟ 
واش الناس اللي هما في الخزيرات غادي يرجعو حتى لسيت حتى لفرنسا 
1700 كلم باش يجيو؟ يعني خلينا محطتين، سيت ثم كذلك جينوا، 
في حين أننا كان علينا أن نفكر في حلول أخرى أسهل لتجنيب املغاربة 
مصاريف إضافية، واحنا عارفين اآلن كنتبعو عن كثب يعني املبالغ 
املقدرة أنه اآلن يعني ال الخطوط بمختلف وسائل النقل املعتمدة، أنه 
رفعت من األسعار ديالها، إذا فالضحية األول هو املغاربة اللي كاينين 
على برا في الخارج اللي عندهم رغبة باش يدخلو خالل هذه الفترة، إذا 
فكان على الحكومة قبل إصدار هذه املذكرة أن تتبعها بطبيعة الحال 
بإجراءات مصاحبة لفك ذلك اللغز، احنا فتحنا كيفاش غادي نفتحوا 
هاد الحدود؟ كيفاش غادي نجيوا؟ بأي ثمن؟ إذا هنا، البد أن نفكر 
سويا في هذه اإلجراءات كذلك لرفع املعاناة عن املواطنين اللي عندهم 

الرغبة أو العالقين بالخارج، لألسف اليزالوا يعانون إلى يومنا هذا.

السيد الوزير،

نعتبر، في الفريق اإلستقاللي، أن الجواب على هذه التساؤالت وغيرها، 
يكمن في غياب رؤية واضحة املعالم لدى الحكومة، رؤية قادرة على 
تحقيق التغيير املنشود وإحداث القطائع الضرورية مع مظاهر األزمة 
وتحقيق شروط إقالع اقتصادي حقيقي ببعدها اإلجتماعي القوي، بل 
بدل تكريس إجراءات ظرفية ذات طابع يعني ترقيعي، واستهداف القدرة 
الشرائية للمواطنين وضرب الطبقة الوسطى، في غياب تدابير من شأنها 
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لألسرة،  واملادية  اإلقتصادية  بالوضعية  والنهوض  مداخيل  تحسين 
وما يترتب عن ذلك من تنامي حدة الفقر وتعميق الفوارق اإلجتماعية 
واملجالية، بعدما أصبح حوالي 10 داملاليين مواطن مهددا بالعيش تحت 
عتبة الفقر، أمام توقيف أو تأجيل اإلستثمارات العمومية، ليساهم 
بذلك املشروع في تكريس األزمة وارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات 

قياسية .

السيد الوزير،

كنا نأمل في الفريق اإلستقاللي أن تأتي الحكومة بمشروع مالي تعديلي 
يستجيب ملتطلبات املرحلة، بما عرفته من تحوالت وتحديات ورهانات 
جديدة، ويضمن التوازن املالي للدولة، كما يحرص على تحقيق التوازن 

اإلقتصادي االجتماعي.

كنا نأمل كذلك، أن يشكل هذا املشروع مدخال إلعادة النظر في 
اإلختيارات واإلستراتيجيات املبنية على نموذج تنموي ليبرالي، لألسف، 
القائم اآلن النموذج التنموي الليبرالي متغول، أبانت الجائحة عن آثاره 
ونتائجه السلبية بما فيها أساسا تمركز الثروة لدى األقلية القليلة من 
املغاربة وتوسيع قاعدة الفقر والفوارق اإلجتماعية والتفاوتات املجالية.

كنا نأمل أن يشكل هذا املشروع فرصة ثمينة لبناء مغرب ما بعد 
كورونا، مغرب العدالة اإلجتماعية وتكريس التوازن املجالي، في إطار 

سياسة تنموية يكون فيها املواطن في صلبها.

كنا نأمل أن يشكل املشروع مدخال للثقة بالقطاعات اإلستراتيجية 
ذات البعد اإلجتماعي، كالصحة والتعليم والبحث العلمي والتشغيل، 
لتصبح في قلب األولويات الحكومية وتحديد معتمدة في إطار التناسق 
استخالص  على ضوء  واإلجتماعية  املاكرو-اقتصادية  التوازنات  بين 

الدروس والعبر من جائحة كورونا.

كنا نأمل السيد الوزير، أن نناقش مشروع في إطار إصالح جبائي 
الثقل  من  التخفيف  فيها  بما  املرحلة،  ملتطلبات  يستجيب  جديد 
الضريبي الذي يشكو منه الجميع، أشخاصا ذاتيين كانوا أو طبيعيين، 
مع مراجعة اإلمتيازات الضريبية التي تستفيد منها بعض القطاعات 
بعدما استنفدت أغراضها حتى ال تتحول هذه االمتيازات الجبائية إلى 

اقتصاد الريع واإلثراء غير املشروع.

كنا نأمل أن نناقش هذا املشروع، في ظل ميثاق جديد لإلستثمار، 
الذي طال إخراجه إلى حيز الوجود حتى يواكب التحوالت اإلقتصادية 
لجلب  جديدة  تحفيزات  من  تقتضيه  وما  والخارجية  منها  الداخلية 

وتشجيع اإلستثمار الوطني والخارجي.

كنا نأمل أن يشكل هذا املشروع، فرصة ثمينة إلعادة النظر في 
اإلصالحات  من  مجموعة  اتخاذ  خالل  من  االقتصادية،  اإلختيارات 
الكفيلة بتشجيع اإلنتاج الوطني والرفع من جودته وتنافسيته واإلستثمار 
األمثل للموقع اإلستراتيجي الذي يتميز به املغرب لفتح آفاق واسعة نحو 

أسواق جديدة، بما فيها استثمار انفتاحه على العمق اإلفريقي، في إطار 
التعاون جنوب-جنوب كما كرسه جاللة امللك .

كنا نأمل أن تأتي الحكومة بمشروع قانون مالي تعديلي بديل، قائم 
على سياسة ترشيد النفقات وعقلنة العمل الحكومي لتدبير السياسات 
العمومية، على أساس اإلختيارات واألولويات التي تقتضيها متطلبات 
الخروج من األزمة، بعيدا عن سياسة التقشف التي ال تخفى مخاطره 

على السلم اإلجتماعي.

السيد الوزير،

كنا ننتظر من هذا املشروع أن يشكل مدخال ملعالجة وضعية امليزان 
التجاري الذي يعاني من عجز مزمن، نتيجة ضعف إنتاج املواد القابلة 
للتصدير، األمر الذي يدعوا للتساؤل عما إذا كانت بالدنا ستستمر 
في وتيرة إستيراد أغلب حاجياته وما يترتب عن ذلك من اختالالت في 
امليزان التجاري املغربي وتوسيع قاعدة التبعية اإلقتصادية وإضعاف 
وفرص  الثروة  وخلق  التنافسية  وقدراتها  الوطنية  اإلنتاجية  الطاقة 
شغل، في الوقت الذي أبانت فيه الجائحة عن قدرة الكفاءات املغربية 
على اإلبتكار واإلختراع وما يتطلب ذلك من تدابير إلحتضانها ودعمها 

وتشجيعها ومواكبتها وتطويرها.

السيد الوزير،

الحكومة مطالبة بالتعجيل بمعالجة، بطبيعة الحال كما أشرت 
ذلك مسألة يعني فتح الحدود، بصيغ يعني مرنة.

السيد الرئيس،

كما ال يخفى، عليكم تعتبر مناقشة هاد مشروع قانون املالي فرصة 
التي  التساؤالت  وطرح  الحكومي  العمل  ملراقبة  األمة  ملمثلي  سانحة 
تستأثر بإهتمام الرأي العام الوطني، وتقديم اإلقتراحات التي تستجيب 
لتطلعات وانتظارات املواطنين. املطلوب من الحكومة كسلطة تنفيذية 
الجيد  التدبير  إطار  في  الناجحة،  والحلول  اإلمكانات  عن  تبحث  أن 
للسياسات العمومية، دون أن نكون كممثلين لألمة مطالبين بمساعدة 

الحكومة لحل معادلة املجاهل الستة التي تحدثتم عنها السيد الوزير.

لقد حرص الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، انطالقا من موقعه 
في املعارضة اإلستقاللية الوطنية، أن يساهم في تحسين مضامين هاد 
مشروع وإغنائه، من خالل تقديم مجموعة من التعديالت تستجيب 
ملتطلبات املرحلة وتكريس البعد االجتماعي، وتستهدف مواصلة دعم 
األسر املتضررة التي تشتغل بالقطاع الغير مهيكل، سواء كانت حاملة 
لبطاقة الدعم »راميد« أو غير متوفرة عليها إلى غاية نهاية حالة الطوارئ 
الصحية، تستهدف أيضا دعم نفقات التمدرس؛ التخفيف من األعباء 
العائلية؛ دعم املقاوالت املتضررة؛ وكذا ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية 
وخلق فرص الشغل. غير أن الحكومة تعاملت مع جهلها بمنطق الرفض، 
عندما جعلت من هاجس التوازن املالي الضيق أولوية مشروع القانون 
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املالي ولو على حساب التوازن اإلجتماعي والبعد التنموي عندما قلصت 
اإلعتمادات املرصودة للتنمية القروية والجبلية. هذا هو املشكل السيد 
القروي  العالم  لتنمية  املوجهة  اإلعتمادات  من  قلصتم  أنه  الوزير، 
والجبلي، وعائدات الجماعات من الضريبة على القيمة مضافة بأكثر 
من 7 مليار درهم، إذا فلذلك لألسف، كيف يمكن لهذه الجماعات أن 
تشتغل؟ الجماعات املحلية وال الجهوية بصفة عامة يعني لألسف يعني 
وحتى هاد القانون قبل يعني مجيء هاد القانون للبرملان السيد الوزير، 
راه املصالح الخارجية توصالت بمذكرات من قطاعات وزارية مختلفة 
بتحويل وتجميد مجموعة من اإلستثمارات، فلذلك هذا غادي يعمق 
األزمة من جديد وسيساهم في تكريس لألس،ف يعني الوضع اإلجتماعي 
املتأزم بتسريح اآلالف من املغاربة الذين كانوا يشتغلون، إذا فلذلك كنا 
كنتمناوا هاد الجائحة ناخذوا منها الدروس ونعيدوا النظر في األولويات، 
وخاصة ترتيب األولويات فيما يتعلق بإعطاء البعد اإلجتماعي الحق 
الذي يستحقه يعني في هذه السياسة بصفة عامة، وهذا ما يجعلنا 
في الفريق اإلستقاللي نصوت ضد هذا املشروع الذي يبقى مشروعا 
ترقيعيا بامتياز، ما�ضي هذا هو املشروع الذي كنا ننتظره السيد الوزير، 
كنا ننتظر مشروعا ماليا إلعادة ترتيب مجموعة من األولويات، ولكن 
لألسف، هو أن هاد املشروع املالي اللي جاء فقط لتخفيض مجموعة 
من النفقات واإلستثمارات وغير ذلك، في حين أننا كنا كنستناو أن هاد 
املشروع يستهدف يعني قطاعات معينة، فاحنا كنستناو أنه يخفيوه 
في ميزانية التسيير اللي هي عند وزارات مختلفة، عند قطاعات، عند 
مؤسسات عمومية التي تعد باملاليير، ما�ضي استهداف يعني مناصب 
الشغل، ما�ضي استهداف الترقيات، ما�ضي تجميد الحوار اإلجتماعي، كنا 
ننتظر بأن هاد املشروع املالي يساهم في تقوية وتعزيز السلم االجتماعي، 
ولكن لألسف، هو أن هاد املشروع جاء لتجميد كل ما من شأنه يعني 
أن يساهم في الدعم اإلجتماعي، إذن فلذلك لألسف كان محبطا لألمل، 

اتفقنا على املرونة السيد الرئيس..

 وسيدا ورئيس:

شكرا، ال طبعا كمل آ�ضي السيد الرئيس.

 وسيدان را ودينامضيان،ارئيسا وفريقا إلستقاللياول حدةا
ل وتعادوي3:

على كل أقل من دقيقة، ورغم ذلك، سيظل الفريق اإلستقاللي 
متمسكا بخيوط األمل ملا فيه الغد األفضل، استحضارا لقوله تعالى: » 
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا هللا لعلكم تفلحون 

» صدق هللا العظيم والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى.

 وسيدا ورئيس:

مبديع  محمد  الرئيس  للسيد  اآلن  الكلمة  الرئيس،  السيد  شكرا 
بإسم الفريق الحركي، نقطة نظام السيد الرئيس؟ تفضل.

فريقا وعد و3ا رئيسا مصطفىا إلبر هيمي،ا  ونائبا وسيدا
ل وتنمي3ا)انقط3انظام(:

 وسيدا ورئيس،

غير الكلمة ديال السيد الرئيس، قال بأنه األغلبية أصدرت بالغات 
والتنمية  العدالة  ديال  كفريق  احنا  غير  تشركها،  لم  الحكومة  بأن 

وكحزب لم نصدر أي بالغ وتم اإلشراك وتمت اإلشارة لهذا في الكلمة.

 وسيدا ورئيس:

السيد  الرئيس،  السيد  الرئيس،  السيد  الرئيس،  السيد  شكرا، 
�ضي  الرئيس  للسيد  الكلمة  �ضي مصطفى،  الرئيس،  السيد  الرئيس، 

محمد مبديع، لكم الكلمة...

 ونائبا وسيدامحمدامبديعارئيسا وفريقا وحركي:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيدينا و 4يرين،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

في البداية كنشكر السيد رئيس فريق ديال العدالة والتنمية على 
كرمه وتمكيننا من وقت أوسع، كذلك وهذا تينم على روح التضامن 
والتآزر اللي بين فرق األغلبية التي فوجئت بأنها أصدرت بالغا في هذا 
متضامنين.  مؤازرين  وأننا  تماما،  وجود  أي  له  ليس  الذي  املوضوع 
والنقابيين،  السياسيين  الفرقاء  استقبل  الحكومة  رئيس  والسيد 

وتشاور معهم في كل اإلجراءات املمكنة للخروج من الذجر الصحي.

 وسيدا ورئيس،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق الحركي للتعبير عن وجهة 
نظرنا ومالحظاتنا واقتراحاتنا حول هذا املشروع الهام الذي يأتي في 
مختلف  على  وتداعياتها  كورونا  جائحة  فرضتها  استثنائية  ظرفية 

املجاالت.

 وسيدا ورئيس،

ننتهز هذه الفرصة، لنجدد إشادتنا في الحركة الشعبية، بالتعبئة 
الوطنية الشاملة التي جسدتها مختلف مكونات الشعب املغربي، تحت 
السادس  محمد  امللك  الجاللة  لصاحب  واملباشرة  الحكيمة  القيادة 
-نصره هللا وأيده- عبر مقاربات وقرارات مطبوعة بالجرأة والشجاعة، 

جعلت مصلحة الوطن واملواطنين فوق كل اعتبار.

على هاد األساس، السيد الرئيس، فإننا في حزب الحركة الشعبية 
للوطنية  قلعة  اإلستقالل  فجر  في  ميالده  منذ  يزال  وال  ظل  الذي 
الوطن  وكرامة  املؤسسات  مغرب  عن  مستميتا  ومدافعا  الصادقة، 
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واملواطنين، نجدد اعتزازنا وفخرنا بهذا النجاح الجماعي الذي حققته 
بالدنا بعنوان جديد مللحمة امللك والشعب..

السيد الرئيس،

اضمن لي الهدوء هللا ير�ضي عليك...

 وسيدا ورئيس:

السادة، السيد النائب، شكرا. تفضل السيد الرئيس.

 ونائبا وسيدامحمدامبديعارئيسا وفريقا وحركي:

على هذا األساس، السيد الرئيس، فإننا في حزب الحركة الشعبية 
الذي ظل وال يزال منذ ميالده في فجر اإلستقالل قلعة للوطنية الصادقة 
واملواطنين.  الوطن  وكرامة  املؤسسات  ومدافعا مستميتا عن مغرب 
البالد،  حققته  الذي  الجماعي  النجاح  بهذا  وفخرنا  اعتزازنا  نجدد 
بعنوان جديد مللحمة امللك والشعب الدائمة واملتواصلة، من منطلق 
الدروس املستخلصة من هذه الجائحة، واستنادا إلى مرجعيتها الفكرية 
والسياسية املبنية على الوحدة بالتنوع والتعددية السياسية واللغوية 

والثقافية.

إلى  مفصلة  بمذكرة  الرئيس،  السيد  تقدمنا  التوجه،  هذا  وفق 
في  املساهمة  إلى  التشخيص  تتجاوز  برؤية  الحكومة،  رئيس  السيد 
صياغة البدائل ورسم معالم األفق، غير أننا، مع األسف، لم نلمس 
ذلك التفاعل املطلوب مع هذه املذكرة، وال سيما في مجاالت وقطاعات 

أساسية نعتبر بأنها تشكل املفتاح الحقيقي لإلقالع االقتصادي.

السيد الوزير،

ظرفية  في  املشروع،  هذا  إلعداد  املبذول  املجهود  على  نشكركم 
صعبة، مطبوعة بتقليص كبير ملوارد الدولة األساسية، في ظل تزايد 
املتطلبات االقتصادية واالجتماعية، سواء بالنسبة للمقاوالت بمختلف 
أصنافها، وكذلك القطاعات املنتجة لفرص التنمية والشغل ولقواعد 
واسعة من الفئات االجتماعية. وهي معادلة صعبة السيد الوزير، نتفهم 
ذلك، ولكن هي أيضا اختبارا أسا�ضي للحكومة بالدرجة األولى، وهو ما 
يتطلب إبداع الحلول وليس الركون إلى املنظومة التقليدية املبنية على 

توزيع الثروة، على قلتها، بدل االجتهاد لتوسيعها.

وبتعبير أدق، فالحكومة بكفاءاتها ملزمة باإلجابة عن هذه املعادلة 
الصعبة، بمجاهلها الستة كما جاء على لسانكم في لجنة املالية. فمشروع 
القانون املالي املعدل وكذا القانون املالي للسنة املقبلة، نريدهما قانونين 
قوانين  العمومية.  للمالية  الضيق  املحاسباتي  املنظور  مع  للقطيعة 
تبعات  من  انطالقا  واالختيارات،  املشاريع  وتوطين  بالنتائج  محكومة 
الجائحة واستنادا إلى رؤية استراتيجية اقتصادية واجتماعية تتجاوز 
املنظور القصير املدى، علما أن القانون التنظيمي للمالية يلزم برمجة 

ثالثية السنوات، سواء في القانون املالي أو القانون املعدل.

في هذا اإلطار، وإن كنا تفهمنا الظرفية اللي تمت فيها املناقشة ديال 
هاد القانون، ولكن كان من األجدر أن نوسع النقاش في القطاعات التي 
لها أثر مباشر على املواطنين، ونتمنى أن نتدارك هذا األمر في تعديل 

القانون املنظم للمالية.

السيد الوزير،

للجائحة دروس كشفت مواطن القوة ومكامن الضعف في بنيتنا 
االقتصادية واالجتماعية، وكشفت حقائق عجزت كل الدراسات املنمقة 
واملؤدى عنها عن كشفها، كشفت عن أزيد من 6 ماليين أسرة معوزة أي 
ما يعادل ثلثي الشعب املغربي؛ ماليين خارج أي تغطية اجتماعية؛ قطاع 
غير مهيكل واسع وممتد؛ قطاعات استراتيجية وأساسية سريعة االنهيار 
أمام حجم الجائحة. وبعنوان عريض »هشاشة اقتصادية واجتماعية 

تسائلنا جميعا«.

نتكلموش  وما  الجائحة  على  نتكلمو  يمكنش  ما  الوزير،  فالسيد 
على الصحة أي منظور لهذه الصحة؟ أي تصور إلعادة بنيتها، إلعادة 
هيكلتها، لرد اإلعتبار لهذا القطاع الهام الذي أبان عن هشاشة واسعة، 
ال نرى املر�ضى فقط ولكن األطباء واملمرضين أي مؤسسات؟ أي اعتبار؟ 
حتى السيد الوزير رغم أنهم ساهموا وجاهدوا، طلبنا منهم يساهموا 
ونعطيوهم  ونعاونوهم  نجازيوهم  أننا خصنا  حين  في  الصندوق،  في 
جزاءات على املجهود اللي دارو واملخاطرة اللي عملوا. ولكن نتمنى على 
هللا أن نتدارك هذا األمر في قانون املالية، علما أن السيد الوزير عندنا 
23 ألف طبيب في املغرب %47 منها مركزة في الدار البيضاء، في املحور 
ديال الدار البيضاء -سطات والرباط، فباقي %53 هي اللي بقات لسائر 
للجهات، كيفاش بغيتي واحد الطبيب يخدم ب 8000 درهم؟ كيفاش 
منصب   300 اليوم  درهم؟   3000 ب  يخدم  بغيتيه  الطبيب  واحد 
كيمشيوا  الناس  وبالطبع  واحد،  �ضي  حتى  ماجاهم  للمباراة  فتحوه 
يشتغلوا في قطاعات خاصة باش يمكن يلقاو التوازن املالي. كلها السيد 
الوزير، نتمناو واحد التصور جديد، ألن هاد األزمة عطاتنا فرصة باش 
نستخلصوا الدروس ونمشيو في قطاعات حساسة نعاودوا نعالجوها 

ونحاولو نلقاو لها الحل.

السيد الوزير،

كذلك قطاع التعليم، التعليم كنشكر السيد الوزير ألنه قام بتدبير 
األمر بشكل جيد، تفادينا سنة بيضاء، ولكن كانت هناك أمور اللي 
كان خصها تعالج اليوم بشكل أدق. دوزو الناس البكالوريا فعال، ولكن 
الناس كيتشكاو بزاف أن عدة اختبارات ما كتوافقش مع الدروس اللي 
تلقاوها أثناء الجائحة، ألن كل�ضي ما غطاش الدروس، لهذا نتمناو واحد 
التفهم لتدارك هذا األمر في الدورة اإلستدراكية. وعلى كل حال، نجحت 

الحكومة في أننا نخرجو من هاد األمور هادي بأقل الخسائر.

السيد الوزير،

في مقابل هذه الهشاشة، هذه الجائحة كشفت عن عناصر قوة، 
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محمد  امللك  لجاللة  حكيمة  بقيادة  املؤسسات،  مغرب  صدارتها  في 
السادس -نصره هللا- كشفت روح تضامن منقطع النظير بين املغاربة 
أجمعين، وهي عناصر مكنات البالد ديالنا باش تجاوز هاد األزمة اللي 
حرجات حتى اقتصاديات دول متقدمة. دون أن نن�ضى بهذه املناسبة، 
وأبدعوا  ابتكروا  مغاربة،  الذي جسده خبراء وشباب  املغربي  الذكاء 
كل اإلحتياجات واللوازم ومتطلبات الجائحة، منوهين كذلك بعبقرية 

الصناعة الوطنية املحلية.

وهذه فرصة السيد الوزير، ملي عندنا الناس كيصنعوا وتيبدعوا 
وتيختارعوا وتينتجوا، انقلبوا على أسواق خارجية. اليوم هاد الجائحة 
خلقات واحد اإلرتباك في العالقات التجارية واإلستراتيجية بين الدول، 

اليوم خصنا أن ندبرو على املوقع ديالنا في هاد املعادلة هذه.

السيد الوزير،

كنا ننتظر أن ينخرط هذا املشروع في اإلجابة عن هذه التساؤالت، 
ونعلم أن القانون املالي ليس جدوال حسابيا للضرب والقسمة، ولكنه 

بوصلة للسياسات العمومية ومحكا حقيقيا للبرنامج الحكومي.

السيد الوزير،

التدابير  من  بمجموعة  ننوه  أن  إال  موضوعية،  بكل  يمكننا،  ال 
ديالكم  التفاهم  الوزير،  السيد  وكنهنيكم  املشروع،  في  املتضمنة 
والتفاعل ديالكم مع التعديالت اللي تقدمت بها فرق األغلبية، في تناغم 
قوي بين الحكومة واألغلبية. هذه التدابير الهادفة إلى مواكبة مقاوالت 
وطنية وتقديم تسهيالت ضريبية وتحفيزات للولوج إلى التمويل، رغم أن 
األبناك ومختلف مؤسسات اإلئتمان والتأمين لم تترجم طابعها الوطني 
واملواطن، مع األسف الشديد، طيلة الجائحة وبعدها، هو القطاع اللي 
متضررش من الجائحة. ومع ذلك، ماملسناش السيد الوزير، املساهمة 

ديالو الحقيقية التضامنية، سواء مع املقاولة أو مع األشخاص.

ودعم  الوطني  املنتوج  لحماية  املتخذة  اإلجراءات  نثمن  كذلك، 
والزيادة  والتعمير،  البناء  قطاع  خاصة  للشغل،  املنتجة  القطاعات 
النسبية في حجم اإلستثمار العمومي والذي كنا نتطلع إلى مضاعفته. 
السيد الوزير، ملي كتكون عندنا أزمة تيصعاب نديروا تقشف، يمكن 
التقشف يكون في األمورات الزايدة، ولكن اليوم نستثمروا أكثر باش 
يمكنا نخلقوا فرص الشغل، باش نخلقوا واحد الدينامية اقتصادية 
ونعطيوا الناس فاش يشتغلوا، 6 شهر الناس ما اشتغلتشاي هذا هو 
الوقت، داك�ضي اللي يمكنا نديروه من هنا عامين نديروه اليوم. إذا 
تطلب األمرنلتاجئوا لخط اإلئتمان نعملوه اليوم، باش نعتقوا اإلقتصاد 
ديالنا ونعتقوا املجتمع ديالنا ونوفروا للناس فين يشتغلوا. في قطاع 
البناء مشغل أكثر، في قطاع السياحة مشغل أكثر، قطاع الصناعة 
التقليدية كذلك، باش نخلقوا هاد الرواج اإلقتصادي ونرفعوا من 

القدرة الشرائية ديال املواطنين.

ففي فريقنا الحركي، املرحلة تتطلب عناية خاصة بالوسط القروي 

والجبلي عبر مخطط تنموي شمولي مبني على اإلنصاف املجالي. السيد 
الوزير، فهاد األزمة اللي عشنا كان العالم القروي ما داخلشاي للمعادلة 
اللي  الذاتي  باإلكتفاء  معتزين  احنا  نتجوا،  حة 

ّ
والفال املعاونة،  ديال 

حققوا لنا »املغرب األخضر« ولكن هاد الناس باعوا البهيمات ديالهم 
الجفاف،  جاهم  الثمن،  بنص  ديالهم  الخضيرة  باعوا  الثمن،  بنص 
جاتهم قلة الشتا. والحمد هلل اللي بعض املداخالت، اللي كانت في مجلس 
النواب، الحكومة استجبات وطلقات السدود بعدما كانت أزمة حقيقية 
عاشها العالم القروي، ألن البيار جفات وكذلك األودية وهرب املاء من 
البيار، واليوم الحمد هلل بدات الروح كترجع للفالحة، فمشكورين كل 

املتدخلين على هذا األمر هذا.

السيد الوزير،

حكومية  إرادة  تسجيل  هو  ذلك  مدخل  القروي  بالعالم  العناية 
في تفعيل وتطوير برنامج محو الفوارق املجالية، والخروج من التردد 
السيا�ضي في تنزيل قواعد الجهوية املتقدمة، وأجرأة ميثاق الالتمركز 
آثار  من  للحد  استعجالي  برنامج  تتطلب  املرحلة  والسيا�ضي.  اإلداري 
الجفاف التي تكالب مع الجائحة على الفالح واملواطن القروي. املاء 
السيد الوزير، هو الغائب األكبر في أرقام املشروع كما قلت، خاصة وأن 
عدد كبير من املناطق ديال املغرب تعيش أزمة خانقة في املاء الشروب 
وتعيش تحت وطأة العطش. صحيح كاين 800 مليون درهم بميزانية 

اإلستثمار، لكن هذا يبقى غير كاف لتدارك الخصاص.

السيد الوزير،

بخصوص تدبير ملف املغاربة العالقين بالخارج، الحكومة خذات 
اإلرتباك  واحد  كاين  ولكن  مشكورة،  التدابير  ديال  املجموعة  واحد 
كبير، حتى الشروط واملقاييس باش الناس يتسجلوا ويجيوا ما كانتش 
واضحة، وبداوا الناس كيتكلموا على الزبونية وعلى كذا واللي شكون 
لهذا  عالقين.  باقي  الثلثين  دخل،  اللي  الثلث  ياهلل  حد،  �ضي  تيعرف 
كنتمناوا السيد الوزير، أن تكون واحد اإلشارة قوية، واحد الوضوح في 

الرؤية باش يتمكنوا الناس باش يدخلوا للوطن ديالهم.

كذلك فتح الحدود في وجه مغاربة العالم، اليوم دارت شروط يمكن 
نقولو تعجيزية، ال في هادوك Les tests ديال املخابر وال الطيارة بعدا 
مضوبلة في الثمن، الناس خاصهم يديرو les tests ديالهم وغادي يجيو 
بالطوموبيل من بروكسيل حتى ل سيت عندو 48 ساعة غتكون هاديك 
l›attestation perimée، وخلق لهم واحد االرتباك، تنتمناو تخفو من 
هاد ال�ضي باش يمكن الناس يدخلو، تيحبو بالدهم، بغاو يجيو عند 
الوطن ديالهم، واحنا على العيد الكبير قريب إن شاء هللا، تيسرو األمور 

باش يمكن لنا نتلقاو مع حبابنا اللي ما شفناهمش هادي 6 شهور.

فيما يخص املحور االجتماعي، نسجل وبكل صدق، ضعف املقاربة 
االجتماعية، خاصة في ظل ما كشفته الجائحة من خسائر اجتماعية 
األنشطة  من  العديد  توقف  اللي  االجتماعية  واالنعكاسات  كبيرة 
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االقتصادية، فجاء املشروع محاصرا بتوجيه املحافظة قدر اإلمكان 
على فرص الشغل. احنا متفقين تعاونو املؤسسات باش نحافظو على 
في  للشغل، سواء  نخلقو فرص جديدة  اليوم خصنا  ولكن  الشغل، 
الوظيفة العمومية أو دعم القطاع الخاص، ألن اليوم ما يمكنشاي 
نتكلمو على التقشف واحنا كنزيدو أزمة. تنتمنى على هللا أن البيان اللي 
كان خرج ما يكونشاي صحيح، وأن التوظيفات تبقى مفتوحة، ونمكنو 
املوظفين واملوظفات باش يستافدو من الترقيات ديالهم اللي هي حق 
مكتسب، يمكن حتى هي داخلة يعني في إنعاش القوة الشرائية ديال 

املوظفين، البد ما نعقبو نراجعو هاد العملية هادي.

في هذا اإلطار، نؤكد مرة أخرى على مواصلة دعم األسر املعوزة 
عبر دفعة ثالثة، خاصة كما قلت ونحن مشرفون على عيد األضحى 

والدخول املدر�ضي.

ننوه بمأسسة صندوق تدبير الجائحة، فإننا نجدد مطلبنا بتجميع 
مختلف برامج وصناديق الدعم االجتماعي في آلية مؤسساتية موحدة، 
بدل تركها مشتتة على عدة قطاعات وهيئات عمومية. ونقترح خلق 
االجتماعي  ب«السجل  مؤطر  االجتماعي«  للدعم  الوطني  »الصندوق 
املوحد« وذلك وفق معايير موضوعية ومنصفة تجعل الدعم االجتماعي 

بعيدا عن كل املزايدات السياسوية الضيقة.

السيد الوزير،

البد من إثارة وضعية الجماعات الترابية التي لم نلمس في املشروع 
أية إشارة إيجابية لها، بل طالها تقليص االعتمادات رغم محدودية 
مداخيلها. اليوم الجماعات املحلية بحال جميع املؤسسات، أسواق ما 
عامرينش، الرسوم ما كدخلشاي في مدة 6 أشهر، إذا تقريبا امليزانية 
ديالها ستتقلص ب واحد 50 وال %60 وملزمة أنها تسدد الديون اللي 
عندها، وملزمة أنها تأدي املمونين اللي عندها معها تعاقد. فكنجيو 
ديالها،  االعتمادات  ديال  بتقليص  وكنتفاجئو  الوزير،  السيد  اليوم 
فاللي كنتمنى أن تراعى هاد الوضعية ديال هاد املؤسسات الدستورية 
اللي هي في الواجهة األولى مع املواطنين، والخدمات اليومية للمواطنين 
والتي يقصدها املواطن غير تيحل عينو من النعاس تيم�ضي للجماعة على 
أي حاجة خاصتو، ومن حقو، وخاصنا نكونو احنايا مستعدين نتعاونو 
معاه، ولكن خصنا اآلليات واالعتمادات، نتمناو على األقل تراجع هاد 
الديون اللي عندهم مع صندوق التجهيز الجماعي وال اإلعفاءات من 
الفوائد أو إجراءات اللي تيسر لهاد الجماعات باش تقوم بالدور ديالها 

الدستوري واالجتماعي املنوط بها.

السيد الوزير،

في الختام، ندرك صعوبة املرحلة، وأملنا هو العمل على استدامة 
هذه الوطنية الجماعية لتجاوز مخلفاتها وإحداث قطيعة مع األساليب 
النتائج، فمغرب  إلى نفس  التي تؤدي  التدبير والحكامة  في  التقليدية 
اليوم والغد ال يمكنه أن يسير على نفس النهج ملا قبل الجائحة. مدخل 

هذا التغيير، تعزيز مكانة الوسائط املؤسساتية، السياسية والنقابية 
والجمعوية، للنهوض بأدوارها الدستورية في التأطير ملحاربة مد التيئيس 
السيا�ضي  العشوائي  للبناء  فريسة  املجتمع  ترك  وعدم  والتبخيس، 
املستثمر في أفكار التطرف الهدامة، ألن التدافع السيا�ضي ال مكان له إال 
تحت سقف املؤسسات وليس خارجها أو حولها. وهو ما يتطلب حرصا 
جماعيا لتوفير الفرص الكفيلة بإجراء كل اإلستحقاقات املقبلة، وفق 
قواعد تضمن املشاركة الواسعة للمواطنين، وتفرز مشهدا سياسيا 

ونخبا قادرة على رفع التحديات رهانات مغرب ما بعد الجائحة.

أسا�ضي  مدخل  والحقوقية،  والقانونية  املؤسساتية  اإلصالحات 
للمغرب الذي نريده جميعا ونعتز دوما وأبدا أن نكون من طينه وترابه، 
ترسيم  تغييب  سر  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم  وهنا  وأمازيغ.  عربا 
األمازيغية في أرقام وتوجهات املشروع الحالي ضدا على الدستور، ضدا 

على القانون.

السيد الوزير،

التشاور  تتطلب  الصلة،  ذات  والقانونية  السياسية  اإلصالحات 
الواسع وتفادي اإلستعجال، ألننا نريد إلستحقاقات 2021، أن تكون 

منطلقا جديدا وحاسما ملغرب النموذج التنموي الجديد.

وتجاوبكم  بتعاونكم  أنوه  أن  من  البد  الوزير،  السيد  الختام  في 
فرق  بها  تقدمت  التي  التعديالت  مع  امللف،  هذا  تدبير  في  ولباقتكم 
عجلة  لتحريك  قوية  دينامية  ستعطي  تعديالت  وكلها  األغلبية، 
اإلقتصاد وخلق فرص الشغل، ودعم الشرائح اإلجتماعية واملقاولة. 
لذا، سنصوت على هذا املشروع، وفقنا هللا جميعا ملا فيه خير البالد 
والعباد، تحت القيادة الرشيدة ملوالنا صاحب الجاللة امللك محمد 
السادس -نصره هللا وأيده- والسالم عليكم ورحمة هللا تبارك وتعالى، 

تانميرت أيتما د إيستما، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

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

 ونائبا وسيداشقر ناأمام،ارئيسا وفريقا لشتر كي:

 وسيدا ورئيس،

 وسيد نا و 4يرين،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

النواب  بمجلس  اإلشتراكي  الفريق  بإسم  الكلمة  تناول  يشرفني 
للمناقشة العامة ملشروع قانون املالية املعّدل 35.20 للسنة املالية 
2020، اللي هو أول مشروع قانون مالية معّدل منذ دخول القانون 
 ،2016 سنة  التنفيد  حيز  املالية  بقانون  املتعلق   130.13 التنظيمي 
نعيش  أننا  بمعنى   ،1990 سنة  منذ  معّدل  مالي  قانون  أول  وكذلك 
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لحظة إستثنائية وتاريخية، في واقع متسم بكثير من الضبابية والترقب، 
ارتباطا بالجائحة والتفاعل اإلستباقي لبالدنا مع آثارها املحتملة حينها، 
بتوجيهات ملكية حكيمة، وضعت صحة املواطنات واملواطنين كأولوية 
من جهة، وآثار هذه الجائحة التي أصبحت اليوم واقعا فرض نفسه 

سلبا على مختلف مناحي الحياة عبر ربوع العالم من جهة ثانية .

السيد الوزير،

ونحن اليوم بصدد هاد القانون املالي التعديلي، اللي أملته حالة 
عاملية خاصة لم تكن متوقعة، لم نعش مثلها، بل وال نعرف الحدود 
ندرك  ذلك،  ونحن بصدد  القريبة.  في صورته  مع مستقبلنا  تماسها 
كفريق اشتراكي بحزب وطني مواطن، بأن الظرفية صعبة، في مستوياتها 
االقتصادية واإلجتماعية باألساس، صعبة جدا بالنسبة ملن يحملون 
هم الوطن، وشغلهم الشاغل أجوبة الخروج من تداعيات الجائحة 
بأقل الخسائر املمكنة. قاسية مؤملة ملن يئنون سرا وجهرا، تحت وطأة 
الحاجة والحرمان والقلق املستمر من تداعيات صدمة أوقفت عصب 
الحياة. هي لحظة تاريخية بامتياز، وكل سيترك بصمته فيها ملا سيقدمه 

للوطن واملواطن أوال وأخيرا.

وهنا يجب أن نسجل، بكل وضوح، املواطن يقبل وينخرط ويدّعم 
بكل قوة القرارات املفصلية في اللحظات الصعبة، وإن على حساب 
عدد من الحقوق واملكاسب، القرارات التي ال مناص منها. لكن وفي نفس 
اآلن، املواطن املغربي يرفض الركون للقرارات السهلة واعتباره حائطا 
قصيرا يقفز منه إليه، لخلخلة الوضع بحلول ظرفية. وقد عشنا جميعنا 
الطوارئ الصحية  الوعي واإللتزام والصبر املصاحبين لحالة  مستوى 
مئات  التي مست  السلبية  اآلثار  من  بالرغم  الصحي،  الذجر  وفرض 
اآلالف من املواطنات واملواطنين في قوتهم اليومي بشكل وبآخر. ومزيان 
ملي لجنة اليقظة اليوم أعلنت على الدعم الثالث، ألن عندو أهميتو 
كنلقاو  ملي  يعني  واملواطنين.  املواطنات  من  كبيرة  لشريحة  بالنسبة 
املئات يصطفون منذ السادسة صباحا أمام الوكاالت باش يستلمو داك 
املبلغ، ديك البركة، ألنها ما كافيش. يصطفون منذ السادسة صباحا إلى 
املساء باش يتحصلو عليها، آنذاك يمكن للمرء أن يقرأ الوضع وطبيعته 

وقسوته على هؤالء، وهؤالء من أجلهم يجب أن يجتهد الجميع.

فرضته  واقع  كنتاج  املشروع،  هذا  مناقشة  بصدد  ونحن  أيضا 
جائحة كوفيد 19، نجد أنفسنا بالضرورة أمام أسئلة كبرى تتجاوز 
النص في بعده التقني، وما جاء به من إجراءات إستدراكية، أملتها عدد 
من املتغيرات التي مست باألساس الفرضيات التي بني عليها قانون مالية 
لسنة 2020. ونحن بصدد ذلك، وقد طفت على السطح لألسف، في 
لحظة إجماع وطني ملواجهة الوباء، أمور كثر فيها القيل والقال، مطمئنون 
إلى يقظة الشعب املغربي وقدرته على مواجهة أي خيارات تروم ضرب 
املكتسبات السياسية والحقوقية واإلقتصادية واإلجتماعية وغيرها، 
يقظة ومكتسبات نعتز كإتحاد إشتراكي للقوات الشعبية، بلعب الدور 
األسا�ضي في تيهئ شروطها وترسيخها كثقافة ومكتسب وطني، بفضل 

سنوات من التضحيات والنضال والجهر باملواقف الصعبة املواطنة، 
في مغرب كانت فيها الكلمة بقليع الناب. مغرب اليوم ليس هو مغرب 
بمصداقية  بل  بالضرورة،  الخطاب  جرأة  في  القوة  تعد  لم  األمس، 
املوقف في عالقة بالخطاب والسلوك، والقدرة على تمكين البالد من 

الحلول العملية إلشكاالت اقتصادية وإجتماعية متجددة.

ونحن في الفريق اإلشتراكي، في اإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبية، 
في ممارساتنا السياسية، بمشروعنا املجتمعي، ال نضع سقفا ألحالمنا 
بعقالنية،  الواقع  نؤمن بضرورة قراءة  لكن  واملواطن،  الوطن  اتجاه 
وتلمس التغيير بمسؤولية لتحقيق الحلم. ما دون ذلك، فتجارة الوهم 
البالد  مستقبل  على  إيجابي  أثر  دون  لكن  اإلحتراف،  وسهلة  رائجة 
فإنها  الجائحة،  لهذه  هناك من حسنات  كانت  فإذا  لذلك،  والعباد. 
وضعت النقط على حروف األولويات، ونبهت الجميع إلى وضعية غير 

سليمة في مجاالت متعددة تتحكم في مسار التحوالت ببالدنا.

السيد الوزير املحترم،

الوطني  لإلقتصاد  التدريجي  اإلستئناف  مواكبة  من  جعلتم  لقد 
والحفاظ على مناصب الشغل وتسريع اإلصالح اإلداري، ركائز ثالث 
ملشروع قانون املالية املعدل. وعطفا على ذلك، اسمحوا لي أن أثير 
معكم بعض املالحظات: إذا كانت الفرضيات التي تأسس عليها قانون 
املالية لسنة 2020 قد أضحت متجاوزة، بفعل تراجع املوسم الفالحي 
وتداعيات الجائحة على املستوى الخارجي والداخلي، وما خلفه ذلك من 
تراجع في موارد الدولة من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، 
وتراجع الطلب الخارجي املوجه إلى بالدنا وانعكاسه سلبا على العائدات 
الجمركية وموارد الضريبة على القيمة املضافة، فإن الضبابية وعدم 
وضوح الرؤية يشكالن العنوان البارز للمرحلة املقبلة بالنظر إلى تناسل 
وتحديات  العالمي  النمو  بنسبة  املرتبطة  السلبية  املؤشرات  مختلف 
اليورو كشريك أسا�ضي لبالدنا، واحتمال موجة  اإلقتصادية ملنطقة 
ثانية من انتشار الفيروس وما قد يواكبها من توقف املعامالت وركود 

في اإلقتصاديات.

في هذه الظروف الدقيقة، فبالدنا مثل العديد من الدول، مطالبة 
بالتعامل مع نسبة النمو ونسبة العجز وتراجع املوارد وارتفاع النفقات 
يخدم مصالحها ويحافظ على  الذي  بالقدر  الجمركية،  التدابير  ومع 
مع  التعاطي  إلى  يدفعنا  ما  وهو  املالية.  قبل  اإلجتماعية  توازناتها 
املذكرة  على  وعيوننا  أيدينا  بين  الذي  املعدل  القانون  مقتضيات 
التأطيرية ملشروع القانون املالية لسنة 2021، وما يفترض أن يتضمنه 
من إجراءات وتدابير تساهم في تحقيق قفزة نوعية نحو مستقبل أفضل 
املالي  القانون  على كل املستويات.الرهان السيد الوزير املحترم، على 

ديال 2020 وما سيأتي به، ألنه سيشكل بحق لحظة مفصلية لبالدنا.

من جهة أخرى، القراءة املتأنية لعدد طلبات اإلستفادة من مختلف 
الجائحة،  تداعيات  من  للحد  الحكومة  قررتها  التي  الدعم  أشكال 
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تظهر بامللموس الحضور القوي للقطاع الغير املهيكل في بنية نسيجنا 
شرائحنا  من  مهمة  لفئات  البنيوية  الهشاشة  وحجم  االقتصادي، 
املاكرو-اقتصادية  املؤشرات  لتحيين  املاسة  والحاجة  املجتمعية، 
واملعطيات املرتبطة بالشغل والتشغيل، على ضوء املعطيات الجديدة 
التي أفرزتها هذه التجربة ووضعها رهن إشارة الجامعة الوطنية، إغناء 
لدى  املتوفرة  املعلومة  إلى  الوصول  في  للحق  وتعزيزا  العلمي  للبحث 

اإلدارة.

السيد الوزير،

فهاد الظرفية بانت على أن حتى واحد املجموعة ديال املهن اللي 
ربما كانت كتعتبر من الطبقة الوسطى وما فوقها، وعلى أنهم يعيشون 
في ترف، جات هاد الجائحة وبينت بأن الواقع ليس كما كنا نعتقد، 
وعلى أن األمر يتطلب اليوم حوارا واسعا مع كافة الفاعلين، في مجاالت 
متعددة، من أجل القيام بإصالحات كبرى تقدم إجابات لتمظهرات 
خلل منتشر، لألسف الشديد، في عديد من املهن والقطاعات. خاص 
اإلجتهاد في هاد الجانب، وال يجب أن نتردد، وال يجب أن تكون لنا عقلية 
محافظة في تناول عدد من املواضيع. حين فرض الذجر الصحي واتخذ 
القرار ديال حالة الطوارئ، الطريقة التي فّعل بها األمر أكدت بأن األمر 
ال يرتبط بإشكاالت مرتبطة بالقانون في حد ذاته، ولكن بإرادة تطبيق 
القانون وتجسيده وترسيخه على أرض الواقع، ما خصش يكون واحد 
التراجع، واليوم من بعد ما تخفف الذجر الصحي ورغم واحد مجموعة 
املذكرات صادرة عن وزارة الداخلية ووزارات أخرى، كنالحظوا السيد 
الوزير، على أن تلك اإلرادة التي كانت واضحة وقوية في تفعيل القانون 
بدأت تخفت تدريجيا لنعود إلى حالتنا التي كنا عليها، إذا لم نستفد من 
هذه الجائحة في هذا الجانب، فلن نتقدم مطلقا لألمام، ألن التردد ال 

يساهم مطلقا في التغيير املنشود.

السيد الوزير،

بالقدر الذي نفتخر ببالدنا بطريقة تدبير هذه الجائحة وبتجند كل 
املؤسسات للحد من تداعياتها، سجلنا بكل أسف، أن بين ظهرانين 
عقليات ال زالت تعيش على حنين زمن قد ولىـ وال يمكن لها أن تقارب 
اإلستثمار إلى من زاوية الريع، وال تقرأ اإللتزام إلى في حدود ما يخدم 
مصالحها الفردية أو الفئوية، وكذلك كان في تفسير مخرجات لجنة 
اليقظة اقتصادية من طرف بعض املؤسسات، من خالل قراءة ضيقة 
وتأويل يعاكس اإلجماع الوطني املفروض في لحظات دقيقة كهاته. فمن 
غير املقبول أن يرفع بنك املغرب الشروط اإلحترازية عن املؤسسات 
البنكية وأن يراجع السعر املرجعي للفائدة إلى %1،5 دون أن تفكر هذه 
األخيرة في تخفيض سعر الفائدة للمنتوجات والقروض املوجهة لألفراد 
واملقاوالت، فكيف سنعيد الحيوية للدورة االقتصادية، في ظل تعطل 

أحد محركاتها األساسية؟

السيد الوزير، غابت عن الحكومة في زمن الطوارئ الصحية وما 

واكبها من تدابير لتخفيف تبعيات الجائحة، أن تنتبه إلى ما قد تشكله 
املنوطة  األساسية  األدوار  إلستصغار  مقدمات  من  القرارات  بعض 

مها القانون.
ّ
باملؤسسات املنتخبة كما عّرفها الدستور ونظ

كل  بحسب  املتعددة،  بالقراءات  التذكير  يكفي  الباب،  هذا  وفي 
جهة وعمالة، للنصوص التنظيمية املؤطرة لعملية النفقات، وكيف 
تحولت مناسبة إعداد اللوائح الخاصة بتحديد نفقات التسيير والتجهيز 
اإلستعجالية والضرورية املنصوص عليها في دورية وزارة الداخلية، إلى 
مناسبة لتكريس نوع من الوصاية املبالغ فيها، عوض ممارسة السيدات 
والسادة رؤساء املجالس الترابية إلختصاصاتهم وترتيب اآلثار القانونية 
عليها. واألمر وال يرتبط فقط باألثر القانوني، بل كذلك باألثر السيا�ضي، 
املؤسسات  مع  بتفاعلهم  املؤسسات،  في  واملواطنين  املواطنات  بثقة 
املنتخبة مع ممثليهم في هذه املؤسسات. الثقة مسألة أساسية ونحن 
مقبلون على استحقاقات انتخابية، نراهن فيها على انخراط الشعب 
املغربي مثلما انخرط بوعي ومسؤولية في مواجهة تدابير هذه الجائحة، 
نراهن على انخراطه بوعي ومسؤولية في تحديد مصير بالدنا للسنوات 
املقبلة، لكن يجب أن نؤسس لذلك بتنزيل مجموعة من املمارسات 

والسلوكات التي تدفع نحو الثقة.

السيد الوزير،

كانحاول نختصر ألن الوقت يمر بسرعة. كان واحد اإلشكال تاهو 
مرتبط بالجانب ديال الثقة في القرارات املتخذة، واحنا قلنا في البداية 
على أن املواطن املغربي مستعد يضحي، غير تكون األمور معقولة مستعد 
يضحي، والدستور واضح في هذا الجانب، املادة 40 من الدستور كذلك 
واضحة في هذا الجانب، وإال اقت�ضى غدا اقتضت الظرفية على أنه 
تكون مزيد من التضحيات راه غادي تكون مزيد من التضحيات، ألن 
األسا�ضي هو الحفاظ على االستقرار ديال الوط.، لكن في نفس الوقت، 
حين تتخذ بعض القرارات، نتساءلوا على القوة ديالها املالية، األثر 
هناك  الوطنيـ  اإلقتصاد  وعلى  املالية  ديال  التوازن  على  املالي  ديالها 
بعض القرارات اتخذت فيما يتعلق بالتوظيف، فيما يتعلق بإيقاف 
التقاعد. وقد تساءلت معكم  الترقيات وهناك من هم مقبلون على 
السيد الوزير عن ما هو حجمها، قد يكون حجمها املالي متوسطا أو 
ضعيفا باملقارنة باملالية العامة ديال البالد، لكن األثر ديالو النف�ضي، في 
عالقة املواطن باملؤسسات ديال البالد، يجب أن يأخذ بعين اإلعتبار. 
كيخص واحد العمل كبير، اآلن الظرفية ظرفية صعبة، ونحن نعتبر 
على أن هاد القانون املالي التعديلي، بحكم تراجع املداخيل كان ضرورة. 
وهنا نسجلوا واحد املالحظة السيد الوزير، ألن في النقاش في هاد األيام 
األخيرة واحنا كنتحدثوا على أن هذا القانون املالي للتعديلي جا منذ 
سنة 1990، خاص يكون واحد التعديل فيما يتعلق بالقانون التنظيمي 
للمالية، باش أن هاد املسألة ديال القانون املالي التعديلي ما يكون �ضي 
حاجة اللي هي إستثنائية وكأننا نقوم بعمل استثنائي، خاص نهيئو 
الشروط القانونية التي تجعل منه أمرا عاديا، كلما اقتضت مصلحة 
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البالد ذلك أن نلجأ إليه ،األمر يتطلب اجتهادا على املستوى القانوني، 
التعديل ديال القانون التنظيمي للمالية وحتى تصبح األمور عادية جدا 
كما هو الشأن بالنسبة لعدد من الدول، ألن أحيانا نغوص في نقاشات 
مسطرية يضيع فيها كثير من املجهود، تشوش على املجهود الجماعي 
الذي يرمي الخروج من واحد الوضعية معينة، في وقت على أننا ممكن 

نقدمو شأنها عدد من اإلجابات.

نقطة أخرى السيد الوزير، وهي هامة جدا متعلقة بدعم اإلنتاج 
ديال  املجموعة  واحد  خاصة  األولوية،  وإعطائه  الوطني  واملنتوج 
املنتوجات التي تستورد من الخارج وهي عندنا الحمد هلل ببالدنا وبجودة 
وكما  أسا�ضي.  الوطني  املنتوج  ديال  الدعم  مناسبة،  وبأثمنة  جيدة 
أشرت في املداخلة في اللجنة، كذلك الخدمات اللي كيقدموها الفاعلين 
الوطنيين خصها تكون عندها األولوية، وطرحنا كمثال LA RAM اآلن 
جا هاد املسألة ديال العالقين LA RAM هي اللي غادي تكلف، جميع 
الخدمات التي يجب فهاد الجانب هذا ديال الطيران LA RAM هو الناقل 
خاصها  بالدنا  ديال  واملؤسسات  األولوية  له  تكون  أن  يجب  الوطني 
تحتارم هاد الجانب، نقدمو دائما ونسبقو ما هو وطني على ما هو أجنبي. 

نلجأ لألجنبي عندما ال نجد جوابا على املستوى الوطني.

بالحديث عن العالقين واإلجراء الذي اتخذ، أنا كنتساءل السيد 
الوزير، ملاذا؟ واش هو ارتباك؟ واش هو نوع من التردد أو التخوف من 
اتخاذ قرارات قد تكون لها آثار غير متوقعة ؟ لكن األمور حين تخرج 
وكتخلق واحد االرتباك لدى املواطنات واملواطنين، تزيد من تعميق 
األزمة. واآلن العالقين، ال نتحدث عن املغاربة املقيمين بالخارج، نتحدث 
عن العالقين، وجدوا نفسهم في وضعية صعبة اليوم، وأنتم تطالبونهم 
كحكومة باش أنهم يديرو DEUX TESTES باش يدخلو وحددتم املوانئ 
التي يجب أن يلجوا منها، وكذلك املطارات التي يجب أن يلجوا منها، مع 
ما لذلك من ثقل مادي ومعنوي على آالف منهم العالقين، الناس راه 
عانوا راه ستة أشهر أشهر وهم يعانون، وكذلك الجالية املغربية املقيمة 
بالخارج. أعتقد الحكومة مطالبة، في القريب العاجل، باش أنها تحاول 
تبسط األمور، وهاد اإلجراءات يتم التبسيط ديالها، ألن املعاناة معاناة 

حقيقية لهؤالء ويجب أن تتوقف حتى ال نقول أكثر من ذلك.

السيد الوزير،

ركزت على واحد النقطة ديال ضرورة اإلنصات لكافة الفاعلين، 
ألن كل واحد خدا حقو في هاد الجائحة، فئة قليلة التي استفادت منها، 
بحكم طبيعة عملها وطبيعة املنتوجات التي تنتجها وما إلى ذلك، لكن 
جزء كبير عانى من هذه الجائحة، كل أخذ نصيبه منها. خاص يكون 
واحد الحوار دائم ومستمر، ألن الناس غادي يتوضعو في أزمة مالية 
حقيقية، وصعيب أن نغرق محاكم اململكة غدا بملفات كان باإلمكان 
أن تحل بمجموعة من القرارات ذات الطابع اإلجتماعي بالخصوص، وما 
نتحدثش على املجموعة ديال القطاع السياحي، املهن الحرة، املطاعم، 
مالين الطاكسيات، الحمامات،LES TRAITEURS ، ألن الحياة توقفت. 

هؤالء يعانون أكثر، خاص تعطى لهم واحد األولوية في التفكير. وإذا ما 
كانت هناك قرارات تستدعي التضامن الوطني، فيجب أن تتخذ هاد 
القرارات، اللي تضرر شوية يزيد يضرر �ضي شوية أخرى باش يستافدوا 

وحدين آخرين.

جانب آخر ما يتعلق باإلعالم الوطني، واحنا شفنا الدعم اللي دار، 
اإلعالم هو سلطة رابعة خاص مزيد من االهتمام باإلعالم الوطني، وفي 
نفس الوقت خاص التأطير بنصوص قانونية واضحة، خاص التأطير، 
ألن كيفما كان الحال حين يكون لدينا رأي وطني معّبأ خدمة ملصلحة 
الوطن كتكون األمور كتم�ضي بواحد السالسة أكثر، ألن حين تكون 

الصورة واضحة ينخرط الجميع.

نعتبر السيد الوزير، بأن اإلجراءات التي جاء بها هذا القانون املالي 
التعديلي كما قلنا، هي استدراكية لوضع فرض فرضا على بالدنا كما 
بالد أخرى، لكن نعتبر بأن محطة 2021 القانون املالي املتعلق ب 2021، 
سيكون امتحانا حقيقيا نتمنى أن يكون إيجابيا في شموليته، شكرا 

السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيسا:

شكرا السيد الرئيس، اآلن الكلمة للسيدة الرئيسة عائشة لبلق 
بإسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية.

 ونائب3ا وسيدةاعائش3اوبلقاباسما مل م ع3ا ونيابي3اولتقدما
ل لشتر كي3:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيدال4يرا ودلو3،

 وسيدال4يرا إلقتصادال ملاوي3،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

نعقد هذه الجلسة الدستورية للمناقشة واملصادقة على مشروع 
قانون مالية تعديلي، فرضته علينا ظرفية استثنائية عصيبة تمر منها 
كورونا.  لجائحة  الوخيمة  التداعيات  جراء  العالم  دول  كباقي  بالدنا 
إنها أوقات صعبة، في ظل أزمة دولية ووطنية غير مسبوقة، تدفعنا 
إلى استحضار أدوارنا الدستورية واملؤسساتية، وتحمل مسؤولياتنا، 
كل من موقعه، على تقديم األجوبة واملعالجة الضرورية للخروج من 
هذا املخاض العسير، بما يضمن إعادة الحياة الوطنية اإلقتصادية 
واإلجتماعية في أفق إعادة البناء اإلقتصادي واإلجتماعي لبالدنا، بناء 
حقيقي ينطلق من استخالص الدروس والعبر على ضوء مع عّرت عنه 
هاته الجائحة من إختالالت في املنظومة اإلقتصادية الليبرالية، وما 

تخلفه من هشاشة إجتماعية وثقافية التي تعتري نسيجنا املجتمعي.

إننا في التقدم واإلشتراكية، بقدر ما سجلنا إيجابا، بل انخرطنا بكل 
وعي ومسؤولية، في التعبئة حول التدابير االستباقية التي إتخذتها بالدنا 
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في مواجهة هاته الجائحة والتي جنبت بالدنا األسو،أ وعلى رأس هاته 
اإلجراءات صندوق تدبير هاته الجائحة الذي أحدث بتعليمات سامية 
مهمة  موارد  تعبئة  من  بالدنا  تمكنت  بفضله  والذي  امللك،  لجاللة 
رصدت لتأهيل القطاع الصحي والتعويض عن فقدان الشغل ودعم 
األسر املتضررة العاملة بالقطاع الغير املهيكل، ودعم املقاوالت للحفاظ 

على أكبر ما يمكن من مناصب الشغل.

السيا�ضي  الحكومة  دور  ضعف  أيضا،  ولألسف  نسجل  أننا  إال 
وارتباك أداءها، فهي تخرج علينا في عز هاته األزمة بتصريحات تليها 
قرارات تشكل النقيض، بأرقام متضاربة، وكأننا أمام حكومات وليست 
حكومة واحدة مسؤولة سياسيا أمام املواطنات واملواطنين، عالوة على 
النقاش  وتغييب  املتخدة،  القرارات  بشأن  العمومي  تواصلها  ضعف 
اإلكراهات  حول  الظرفية  تستلزمه  الذي  الوطني  والحوار  العمومي 
والتحديات التي تنتظر بالدنا، باإلشراك الفعلي لكل الفاعلين السياسيين 

واإلقتصاديين واإلجتماعيين وكل الطاقات الوطنية.

وفي هذا الصدد، فإن التقدم واإلشتراكية، وفي التزامه التام بتدابير 
الصورة  تلك  بذلك  مفندا  النضالية،  مهامه  واصل  الصحي،  الذجر 
السلبية التي أريد الترويج لها عن غياب الفاعل السيا�ضي، مثبتا بذلك 
حضور الفاعل السيا�ضي الحزبي الجاد واملسؤول، بل أكثر من ذلك، 
بادر التقدم واإلشتراكية إلى تقديم مقترحات وتصور طموح، ليس فقط 

للصمود أمام هاته األزمة، بل لتجاوزها وخروج بالدنا منها أقوى.

وإيمانا منا في التقدم واإلشتراكية، بأن أية توجهات اقتصادية أو 
بالدرجة األولى،  اجتماعية، فهي تعكس قرارات واختيارات سياسية 

لهذا فهي تستوجب املساءلة واملحاسبة.

السيد الوزير،

تنتظر بالدنا صعوبات حقيقية قد تمتد لشهور أو لسنوات، وال 
من  يتطلب،  األمر  بل  واملعزولة،  ظرفية  بإجراءات  تجاوزها  يمكن 
وجهة التقدم واإلشتراكية، بلورة مخطط استعجالي مندمج يرتكز على 
ثالث مرتكزات: خطة إنعاش اإلقتصاد الوطني؛ باملوازا،ة القضاء على 
الديمقراطي  املسار  تعميق  املهم،  الثالث  واملرتكز  والفقر؛  الهشاشة 

والبناء املؤسساتي.

السيد الوزير،

إن دور الدولة واملرفق العمومي ال محيد عنه وهذا ما أبانت عنه 
انطالقا من  الجديدة  األولويات  بتحديد  العالم، وذلك  الجائحة عبر 
العالمي،  الصعيد  على  والتزويد  اإلنتاج  لسالسل  الجديد  التموقع 
وإرساء أنظمة لتوجيه اإلنتاج واإلستهالك وحماية املواطن واملواطنة 
الوطني، واإلعتماد  للمواطنات واملواطنين واملنتوج  الشرائية  والقدرة 
والصناعية  اإلقتصادية  املخططات  لدعم  العمومي  اإلستثمار  على 
التنموية، وتوجيه اإلقتراض نحو تمويل اإلستثمار العمومي، بما فيه 
اإلستثمار في القطاعات اإلجتماعية وضمان الوقع اإلجتماعي واملجالي 

بين  الشراكة  منظومة  مراجعة  أيضا  يتطلب  واألمر  اإلستثمار.  لهذا 
القطاع العمومي والقطاع الخصو�ضي حتى يتحمل القطاع الخصو�ضي 
مسؤوليته، باإلقبال على املساهمة في تمويل املشاريع البنيوية املهيكلة 
للمجتمع وفي البلد، وإحداث بنك عمومي استثماري مهمته األساسية 
السيادة  تعزيز  بهدف  الصناعية  املقاوالت  مال  رأس  في  املساهمة 
الصناعية الوطنية. كما يجب الحرص والعمل على ضمان األمن الطاقي 
الوطني، بدء بإعادة تشغيل شركة »السامير« وباإلستثمار في الطاقات 

املتجددة والتوجه نحو اقتصاد ذو بعد إيكولوجي تضامني اجتماعي.

السيد الوزير،

الحماية  بتعميم  إال  يتم  لن  والهشاشة  الفقر  على  القضاء  إن 
االجتماعية، وبإقرار العدالة اإلجتماعية واملجالية، والنهوض باملدرسة 
بناء  في  الشباب  وبأدوار  وبالثقافة،  العمومي  وباملستشفى  العمومية 
الوطن واملواطنة الحقة، وإطالق أوراش تنموية حقيقية في املناطق 
كدعامة  والتضامني  اإلجتماعي  اإلقتصاد  وتعزيز  والجبلية،  القروية 
لإلقتصاد الوطني وعقد ميثاق اجتماعي جديد مبني، أي نعم، على 
دعم املقاوالت الوطنية، ولكن مقابل توفير مناصب الشغل والحماية 

االجتماعية، وأيضا تعزيز كل هذا بإقرار نظام جبائي عادل.

السيد الوزير،

العدالة  تالزم  بشأن  راسخة  واإلشتراكية  التقدم  في  قناعتنا  إن 
اإلجتماعية مع الديمقراطية، وأن تنزيل هاته األوراش اإلصالحية التي 
نريدها لوطننا تستلزم إرادة سياسية حقيقية، تبدأ برد اإلعتبار للفاعل 
السيا�ضي وربط املسؤولية باملحاسبة، وتحصين املجال السيا�ضي من 
وتعميق مسار  واملساواة  والحقوق  الحريات  وتوسيع مجال  الفساد، 

الديمقراطية الترابية.

جئتم السيد الوزير، بالال تركيز اإلداري كأهم مرتكز من مرتكزات 
هذا املشروع، الال تركيز اإلداري السيد الوزير، ال يستقيم بدون توسيع 

الالمركزية، وتوسيع ورش الجهوية وتعزيز دور املؤسسات املنتخبة.

السيد الوزير،

إن مشروع قانون املالية التعديلي لم يكن في مستوى اإلنتظارات 
ومحتشمة  محدودة  تضمنها  التي  فاإلجراءات  املتوخاة،  والتطلعات 
أمام حجم ما ينتظرنا من إكراهات، وال يحمل مؤشرات إعادة النظر في 
سياسات عمومية أبانت جائحة كورونا أكثر عن محدوديتها، وال يؤسس 
لألسف  مكرسة  وإجتماعية،  اقتصادية  توجهات  في  النظر  إلعادة 

ومعمقة لهوة التفاوتات املجالية واإلجتماعية.

فعال السيد الوزير،

جاء قانون املالية بمجموعة من اإلجراءات، مثل إجراء رفع التعريفة 
التصنيع،  والكاملة  املستوردة  للمواد  إلى40%   30% من  الجمركية 
نعتبره إجراء مهم ولكن غير كاف كأداة جمركية مهم، ولكنه غير كاف 
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تشجيع  بإجراءات  يعزز  أن  يجب  كان  ألنه  الوطني،  املنتوج  لحماية 
الطلب الداخلي، وال نشّجع الطلب الداخلي بتعليق وتجميد الترقيات، 

ال نعّزز الطلب الداخلي بتعليق وإلغاء مناصب الشغل السيد الوزير.

نعم لدعم املقاولة من أجل إعطائها نفس جديد، املقاولة الوطنية 
مناصب  على  الحفاظ  إلى  وتسعى  اإلجتماعية  املسؤولية  تحترم  التي 
الشغل وحقوق األجيرات واألجراء. نعم، لدينا في املغرب مقاوالت وطنية 
مسؤولة اجتماعيا، ولكن لألسف، مثل هاته املقاوالت الوطنية تعاني 
من املنافسة الغير الشريفة نتيجة استمرار الريع واالحتكار واالمتياز. 
ولألسف، الزال توجه هذا املشروع في هذا اإلتجاه، والتي لألسف تبقى 

حكرا على الحضوة من املنعوم عليهم في هذا الوطن.

ومن اإلجراءات التي أتى بها قانون املشروع، خفض وإعادة توزيع 
نفقات اإلستثمار في القطاع العمومي، إال أننا ال نفهم مثال تخفيض 
ودورها  أهميتها  عن  الجائحة  أبانت  حيوية  قطاعات  في  اإلستثمار 
وغيرهامن  والتكنولوجيا  العلمي  والبحث  كالتعليم  اإلستراتيجي 
القطاعات الحيوية. كما يفتقر املشروع إلى مقتضيات السيد الوزير، 
ومقتضيات  االجتماعية  والهشاشة  الفقر  من  التخفيف  تستهدف 
مدى  قياس  يمكن  مقتضيات  وهي  املهيكل،  الغير  القطاع  تستوعب 
تجاوب الحكومة مع األضرار االجتماعية، فالجائحة قد عّرت على أن 
أزيد من 6 ماليين أسرة مغربية تعيش الهشاشة، وهذا واقع يسائل 

الحكومة ويسائل سياساتها العمومية.

للتقدم  النيابية  املجموعة  قدمت  املشروع،  هذا  وبخصوص 
واإلشتراكية مجموعة من التعديالت، تروم باألساس إحداث مداخيل 
جديدة للدولة من شأنها تعزيز وتعويض الخصاص الذي نعرفه اليوم 
ستعيشه ميزانية الدولة، ومن شأنه أيضا مواصلة البرامج االجتماعية. 
لهذا، قدمنا مقترح تعديل بإحداث الضريبة على الثروة للحد من هاته 
الفوارق، وإعمال وإقرار مستلزمات العدالة الجبائية ودعم املبادرات، 
خاصة الشبابية وربطها بالخدمة الوطنية في العالم القروي وفي املناطق 

الجبلية التي تعاني من هشاشة كبرى.

السيد الوزير،

كان طموحنا، في التقدم واإلشتراكية، هو أن يشكل هذا املشروع 
جديد،  وثقافي  واجتماعي  واقتصادي  سيا�ضي  لتوجه  واضحا  مدخال 
بمقاربات جديدة وأولويات جديدة مع السياسات العمومية وليس بهذا 
الشكل، أي عوض هذا املنظور الضيق الذي حكمته توجهات تقشفية 
ومقاربات محاسباتية صرفة، وهذا ما أجمعنا عليه كمكونات للمعارضة 
على رفضه. ولكل هاته اإلعتبارات، فإننا سنتحمل مسؤوليتنا السياسية 
في هاته اللحظة، وسنصوت ضد هذا املشروع للقانون املالية التعديلي.

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيدة الرئيسة، اآلن الكلمة للسيد النائب عمر بالفريج.

 ونائبا وسيداعمرابالفريج:

 وسالماعليكم،

 وسيدا ورئيس،

 وسيد نا و 4يرين،

 وسيدال4يرا ودلو3ا وسيدا ورميد،ال وسيدا و 4يرابنشعب ن،

أوال وقبل كل �ضيء، من أجل الوضوح، واحنا هادي في جلسة عمومية 
باش ناس تّبع مزيان، الحكومة بكل مكوناتها مسؤولة على هاد املشروع 
كيفما هي مسؤولة على جميع املشاريع القوانين وجميع القوانين، غير 
باش ناس تسمع مزيان، حيث في بعض األحيان كان الناس ما كيبقاش 

يفهموا األمور.

مع  ترفضات  عادتنا،  كيفما  املقترحات  ديال  عدد  قدمنا  احنا 
املشروع  فهاد  الشديد.  األسف  مع  كلها  ترفضات  الشديد،  األسف 
القانون كنعتبرواه حنايا وعبرنا عليه في النقاش في اللجنة، بأن اختارت 
الحكومة التقشف، اختارت بهاد الوضوح هاد الكلمة اختارت التقشف 
بلغة األرقام. اخترتوا التقشف ورغم نصائح ومقترحات متعددة، نقولوا 
من أغلبية ما�ضي كل�ضي، األغلبية الساحقة من اإلقتصاديين املغاربة، 
اللي من بداية هاد الجائحة وهما بدعوا، كتبوا الكثير، تكلموا الكثير 
في برامج متعددة ومشكورين، كلهم كانوا غادين في واحد اإلتجاه ديال 
إنعاش إقتصادي، على غرار ما يقع والنقاش اللي كاين على املستوى 
الدولي. مع األسف الشديد، أنتما حكومتكم اختارت التقشف. وأكثر من 
ذلك، اختارتيو التقشف على حساب الصحة والتعليم، الصحة ريال 
ما تزاد في ميزانية الصحة، رغم هاد األزمة اللي هي أزمة صحية، كان 
الجميع كيعتبر بأن غنزيدوا شوية في الصحة، ال والو حتى ريال. أما قطاع 
التعليم، نقصتيوا 5 داملليار ديال الدرهم، 5 داملليار ديال الدرهم اللي 
تنقصات في قطاع التعليم، حتى واحد ما كان كيتصور غادي توصلوا 
لهاد الدرجة تنقصوا 5 داملليار. وباش الجميع يفهم شنوهي 5 داملليار 
ديال الدرهم، واحنا عشنا كلنا األزمة ديال التعليم في ظل الجائحة 
كورونا، كانت أزمة ديال التعليم عن بعد، عالش؟ حيث األسر املغربية 
عندهاش  ما  الدار،  في  األنترنيت  ماعندهاش  عندهاش،  ما  األغلبية 
الحاسوب، 5 داملليار ديال الدرهم يمكن لك توفر لجميع األسر املغربية 
حاسوب باألنترنيت، كل أسرة مغربية، فهذا كان إختيار، كانوا بدائل 
اللي يمكن ليها تقدم، مع األسف الشديد ما بغيتيوش هاد�ضي، اختارتيو 

التقشف.

 وسيدا ورئيس:

النائب، فقط إخباركم ببعض املعلومات قبل رفع  شكرا السيد 
والتصويت  الدراسة  سنواصل  بأننا  تتعلق  األولى  املعلومة  الجلسة. 
على مشروع قانون املالية املعدل مباشرة من بعد الجلسة األسبوعية. 
األسف  ومع  سريعة  غذاء  وجبة  جميعا  سنتناول  الثانية،  املعلومة 

خفيفة كذلك، شكرا على حسن تعاونكم، رفعتا و لس3.
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محضرا و لس3ا وثاوث3ال وثالثينابعدا ملائتين

 وتاريخ: االثنين 21 ذي القعدة 1441ه)13 يوليوز 2020م(.

مجلس  لرئيس  الخامس  النائب  والزين  محمد  السيد   ورئاس3: 
النواب.

 وت قيت: ساعتان وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة زوال 
والدقيقة الرابعة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  جدللا ألعمال: 
الحكومية التالية:

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات؛ .-

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء؛ .-

الشغل واإلدماج املنهي. .-

 وسيدامحمدال وزينارئيسا و لس3:

أشرفا علىا ل وسالما ل وصالةا هللاا ورحمنا ورحيم،ا بسما
 ملرسلين،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

إيال اسمحتو تفضلوا بالجلوس،

أعلن عن افتتاح الجلسة،

 وسيدا و 4يرا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا ون  با ألفاضل،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات مواد النظام 
الداخلي ملجلسنا املوقر ذات الصلة، نخصص هذه الجلسة لألسئلة 
الشفهية ملراقبة العمل الحكومي، ويتضمن جدول األعمال لهذا اليوم 
في كل من  املوضوع،  إطار وحدة  في  تليها مناقشة بسؤالين  6 أسئلة 
القطاعات التالية: الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 
والغابات، قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء، ثم قطاع الشغل 
القطاعات  لهذه  الحكومية  اإلستراتيجية  وذلك حول  املنهي  واإلدماج 
إذا  واآلن  وتداعياتها،  كورونا  جائحة  تف�ضي  أزمة  ظل  في  الوزارية، 
سمحتم نستمع إلى املراسالت الواردة على الرئاسة، فليتفضل السيد 

أمين املجلس لتالوتها مشكورا.

 وسيدا وساوكاب و ناأمينا مل لس:

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة ب

مشروع قانون رقم 36.20 يق�ضي بتحويل صندوق الضمان املركزي 
إلى شركة مساهمة؛

رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  يق�ضي   44.20 رقم  قانون  مشروع 
103.12 املتعلق بمؤسسات اإلئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها؛

مشروع قانون 05.20 يتعلق باألمن السيبراني؛

مشروع قانون رقم 10.20 يتعلق بالعتاد وتجهيزات الدفاع واألمن 
واألسلحة والذخيرة؛

مشروع قانون 29.20، بتتميم القانون رقم 5.99، املتعلق بالجيش 
الرديفي في القوات املسلحة امللكية.

وتوصل مكتب املجلس من مجلس املستشارين ب:

يتعلق بمؤسسة األعمال اإلجتماعية   60.18 قانون رقم  مشروع 
للعاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية؛

يتعلق بمؤسسة األعمال اإلجتماعية   37.18 قانون رقم  مشروع 
ملوظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيآتها؛

مشروع قانون رقم 38.18، بإعداد تنظيم مؤسسة الحسن الثاني 
لألعمال اإلجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية؛

مشروع قانون رقم49.17، يتعلق بالتقييم البيئي في القراءة الثانية 
له.

وكما توصل رئاسة مجلس النواب ب 28 سؤال شفوي، 123 سؤال 
واحد  وتم سحب سؤال  الكتابية،  األسئلة  على  210 جواب  كتابي، 

كتابي، شكرا سيدي الرئيس.

 وسيدارئيسا و لس3:

شكرا السيد األمين على اإلفادة، لإلخبار والتذكير فقط أرفع إلى 
علمكم السيدات والسادة النواب األفاضل أن املجلس سيعقد جلسة 
تشريعية ملواصلة الدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية املعدل 
رقم 35.20، وذلك بعد نهاية حصة األسئلة الشفهية، وبه وجب اإلعالم.

حضرات السيدات والسادة، نشرع اآلن في بسط السؤالين املدرجين 
والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  بقطاع  ونستهلها  أعمالنا،  بجدول 
القروية واملياه والغابات، نرحب بالسيد الوزير، فليتفضل أحد النواب 
اللي غيتفضل  النائبة  أو  النائب  من األغلبية لطرح السؤال، شكون 

لطرح السؤال؟ األغلبية، تفضل السيد الرئيس.

 ونائبا وسيدامحمدامبديعارئيسا وفريقا وحركي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 4يرا ملحترم،

اإلقتصاد  في  جدا  املهمة  القطاعات  من  كيتعتبر  الفالحة  قطاع 
الوزير عاشت ظروف  السيد  فالفالحة  املغربي،  املجتمع  وفي  املغربي 

صعبة جدا تحت تأثير الجائحة وكذلك تحت تأثير املناخ والجفاف.
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نسائلكم السيد الوزير، ما هي التدابيراللي خذات الوزارة ديالكم 
للخروج بهذا القطاع الحيوي الهام بأقل الخسائر؟ وما هي املقاربات 
للخروج من الذجر الصحي وكذلك املنظور املتوسط والبعيد لتحتفظ 
الفالحة بمكانتها في اإلقتصاد واملجتمع والتوظيف؟ شكرا السيد الوزير 

املحترم.

 وسيدارئيسا و لس3:

النائب  السيد  تفضل  للمعارضة  الكلمة  الرئيس،  السيد  شكرا 
املحترم.

 ونائبا وسيدامحمدا وهاللي:

 وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 4يرا ملحترم،

مع اإلنشغال الكلي تقريبا للحكومة بأزمة فيروس كورونا وتداعياتها، 
وجد الفالحون املغاربة خاصة الصغار منهم أنفسهم في وضعية املهمشين 
تآمر  بفعل  سيصنعون  الذي  ما  يعرفون  يعودوا  لم  الذين  التائهين 
الطبيعة عليهم. فمن جهة أولى إكتوى هؤال الفالحون بلهيب الجفاف 
وشح األمطار والبرد، ومن جهة ثانية إكتوى الفالحون والكسبون معا 
بنار جائحة كورونا التي جعلتهم مشللون إقتصاديا حيث باتوا عاجزين 
عن ممارسة أبسط أنشطتهم العادية بما في ذلك التسوق، شراء املواد 
ذلك  كل  وأمام  املوسمية،  الفالحية  منتوجاتهم  وتسويق  األساسية، 
أمس  في  وباتوا  والوحدة  اإلهمال  من  بنوع  املغاربة  الفالحون  يشعر 
الحاجة إلى من يمد لهم اليد ويخرجهم من دائرة الخوف الذي يساورهم. 
وعليه نسائلكم السيد الوزير املحترم، عن ما يلي: أوال ما هي اإلجراءات 
والتدابير املتخذة من أجل تعويض الفالحين الصغار من تضررهم من 

أزمة الجفاف وجائحة كورونا.

مخططا  األقل  على  أو  إستراتيجية  الحكومة  تملك  هل  ثانيا: 
استعجاليا قادرا على رد اإلعتبار للفالح املغربي؟ ومن تم تجاوز تداعيات 

الجائحة بتأثيراتها السلبية على القطاع الفالحي؟ وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس3:

شكرا السيد النائب املحترم، لكم الكلمة السيد الوزير في 20 دقيقة 
و50 ثانية، تفضلوا ملنبر املنصة.

 وسيداعزيزاأخن ش،ال4يرا وفالح3ال وصيدا وبحريال وتنمي3ا
 وقرلي3ال ملياهال وغابات:

شكر ا وسيدا ورئيسا ملحترم،

حضر تا وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

املرحلة األخيرة اللي عاشتها بالدنا مع ظروف الذجر الصحي ظهرات 

األهمية املركزية ديال القطاع ديال الصيد البحري والفالحة، واليوم ظهر 
بشكل واضح أن القطاعين قادرين على مواكبة ومواجهة أكبر األزمات 
اللي يمكن نتصوروها، فإجماال يمكن لنا نقولو بأنه لم تسجل يعني أي 
صعوبات في قيام الفالحة والصيد البحري بدورهما املحوري في مواصلة 
تمويل األسواق وتزويدها املنتظم بمختلف املواد بكميات وافرة وبأثمان 
مناسبة، وهذا يدل على أن القطاعين أصبحا يتوفران على ميكانيزمات 
وتصورات واضحة قادرة على اإلستجابة ملتطلبات اإلنتاج في أصعب 
الظرفيات، كذلك أصبحت تتوفر على مناعة قوية وقدرة عالية على 
امتصاص الصدمات، وهاد ال�ضي ما هو إال نتيجة ديال عمل ورؤية ديال 
واحد العدد ديال 2 داملخططات اللي كانوا تقدمو وعندهم يعني الدعم 
ديال صاحب الجاللة، وهو نتيجة ديال مسار ديال 10 ديال السنوات 

ديال العمل في إطار مخطط املغرب األخضر وأليوتيس؛

بأنه  وهنا غادي نعطي فقط بعض املؤشرات، هو مثال كنعرفوا 
موسم الحبوب وقلتها في واحد التدخل هنا سابقا بأنه كان ناقص وناقص 
بزاف نقولو بأنه كان ضعيف، ولكن املسألة اللي قلناها وكنبقاو كذلك 
كنأكدوها أنه الناتج الفالحي ما غاديش يتراجع إال بحوالي %5 وحتى 
مع موسم ديال الحبوب ضعيف بزاف أغلب السالسل يعني الفالحية 
األخرى راها في وضعية جيدة، وبالصراحة مع بداية الذجر الصحي كان 
عندنا تخوف في السلسلة ديال اللحوم في األثمان ديال اللحوم وهذا ألن 
كان اإلشكالية ديال األسواق ويعني واألسواق اللي كانت مغلقة، ولكن 
الحمد هلل بفضل التتبع ديال وزارة الداخلية ووزارة الفالحة يعني تم 
الفتح ديال أكبر عدد ديال األسواق ورجعات اآلن األثمنة ديال القطيع 
إلى نوع من اإلستقرار، وكذلك جا البرنامج ديال الدعم ديال توزيع ديال 
 la tranche الشعير املدعم واللي تم اإلنجاز ديالو %80 من البرنامج ديال
1 وla.tranche 2 بتوزيع أكثر من 2 فاصلة مليون قنطار، وكذلك البد 
ما نقولو بأن املجهودات اللي تعمالت في الزراعات يعني الربيعية، حيث 
أنه نجزنا 114 % من الهدف اللي كان ديال الزراعات الربيعية، واحنا 
اآلن في الزراعات الصيفية باش نوجدو من هنا لديسمبر إن شاء هللا 
وصلنا ل %25 من هاد l›objectif، وهاد ال�ضي غادي يخلينا نغطيوا 
يعني الحاجيات الوطنية وتلبية كذلك التصدير حتى شهر ديسمبر املقبل 
إن شاء هللا؛ يعني املؤشرات األولية ديال املحاصل ديال الحوامض، 
الزيتون واألشجار املثمرة إن شاء هللا غادي تكون واعدة، ما يمكنش 
نعطي اليوم تقديرات دقيقة، ولكن عما قريب إن شاء هللا في سبتمبر 
ملي يكونو عندنا املعلومات كاملة غادي نعطيوا كذلك هاد التقديرات؛

بالنسبة للزراعة السكرية، ناخذو مثال الدائرة ديال الغرب غادي 
يوصل اإلنتاج ديال الشمندر السكري مليون و200 ألف طن وهذا 
رقم أول مرة كنوصلو لو منذ إدخال زراعة الشمندر في الغرب في بداية 
الستينات، وهاد ال�ضي نتيجة ديال املردود جد مرتفع وصل حتى ل 140 
ديال قصب  للمحاصيل  بالنسبة  ال�ضيء  ونفس  للهكتار،  تقريبا  طن 
السكر وديال كذلك الزراعة ديال الروز اللي أول مرة بدينا كنحقو فيها 
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نتائج قياسية، وطبعا النتيجة ديال هاد ال�ضي هو ارتفاع املدخول ديال 
الفالحين اللي كيشتغلوا فهاد الزراعات واللي كتوصل حتى 35 ألف 
درهم بالنسبة للشمندر وكتوصل كذلك حتى ل 33 ألف درهم بالنسبة 
لألرز، وهاذ الخير الحمد هلل اللي كاين هو نتيجة ديال اإلستثمارات املهمة 
يعني اللي تعملت في القطاع واإلختيارات الكبرى، بالنسبة ملياه السقي 
واملجهودات اللي تبذلت في في مجال ديال البذور وتحسين مدخالت 

اإلنتاج؛

وفي الحقيقة، كنعرفو بأنه بالفعل سنتين واحنا كنسجلو يعني عجز 
مطري كبير، إيال رجعنا لهاذ العشر سنوات عندنا تقريبا 6 سنين في 
10 سنين اللي كانت فيها املعدل السنوي ديال األمطار قل من املعدل 
ديال 30 سنة اللي فات، ولكن رغم هذا فالناتج الداخلي ما كيهبطش 
على 110 ديال املليار ديال الدرهم، وبأنه رغم سنتين صعاب وقلة املاء 
في الباراج وهذا، الحمد هلل ها أنتما كتشوفو يعني األسواق كيفاش 

موجودة واألثمنة كذلك كيفاش عاملة في السوق، وشكرا لكم.

 وسيدارئيسا و لس3:

لفريق  الكلمة  للمناقشة  اآلن  نمر  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
العدالة والتنمية، فليتفضل السيد النائب املحترم في أربع دقائق.

 ونائبا وسيداب عبيداوبيدة:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 4ير،

 وسادةا ون  با ملحترم ن،

يعني ال يمكن إرساء أي نقاش فالحي بعيدا عن مخطط املغرب 
األخضر، كونه إستراتيجية أطرت القطاع الفالحي على مدى امتداد 
12 سنة، بأهداف طموحة ومشاريع مهيكلة تصبو لخلق واقع جديد 
للفالحة في بالدنا، ونحن اليوم نسدل الستار على هذا املخطط في غياب 
أي وثيقة مرجعية مودعة لدى البرملان، نتساءل إلى أي حد نجح هذا 
املخطط في تحقيق أهدافه؟ هذا املخطط الذي كلف ميزانية تقدر ب 
112 مليار ديال الدرهم، والذي نعيش معه اليوم يعني أخطر وأصعب 
وضعية ديال الفالحة خالل السنوات العشر األخيرة، حيث أن محصول 
يعتبر هو  30 مليون قنطار والذي  يقدر فقط بحوالي  الذي  الحبوب 
األضعف على اإلطالق خالل العشر سنوات األخيرة، وأن قطاع اإلنتاج 
 les viandes blanchesالحيواني يعرف شبه انهيار بالخصوص يعني
من  أن عددا  �ضيء  أخطر  وهذا  السقوية  املدارات  أن عددا  وكذلك 
بن  الفقيه  إقليم  منها  ونذكر  السقي!  توقفت عن  السقوي  املدارات 
صالح منطقة بين عميرو منطقة بني مو�ضى، يعني الفالحة السيد الوزير 
نشفات، الناس ما بقاتش كتقدر تم�ضي تشوف حتى الزيتون ديالها كل 

�ضي كرم، والزيتون تبارك هللا هاذ العام جا عاطي، والسبب ديال هاذ 
التسيير،  التسيير، سوء  األمطار، سوء  في  ما�ضي فقط نقص  ال�ضي 
وأنتما كوزارة الفالحة غير قادرين على حماية القطاع بحيث أنه في السد 
ديال البراج دالحنصالي 30 مليون ديال األمتار مكعبة مشات بتغسل 
الفوسفاط، ونعم اإلدارة ونعم التسيير، يعني فينا هي األولويات؟ من 
املفروض املاء الشروب هو األول موراه الفالحة عاد شوفو الصناعة، 

أنتما السيد الوزير قلبتو اآلية.

 وسيدا و 4يرا ملحترم،

موضوعي  تقييم  إجراء  هو  الجميع  مطلب  كان  الذي  الوقت  في 
وحقيقي ملخطط املغرب األخضر معزز باألرقام واإلحصائيات، يقوم به 
جهاز من خارج وزارتكم، فوجئنا في يناير بمخطط الجيل األخضر يعرض 
أمام األنظار السامية لصاحب الجاللة، حفظه هللا، من دون أي مقاربة 
تشاركية للبرملان، ونحاول البحث عن معطيات من أجل تقييم عملي 
للمخطط، نصطدم بواقع مرير يطبعه التكتم والصعوبة في الحصول 
على اإلحصائيات واملعطيات في ظل تعثر خروج السجل الوطني الفالحي، 
الذي ال زال يراوح مكانه منذ 2016، أليس هذا السيد الوزير املحترم، 
هذا واحد من أسباب تغييب املخطط أخضر عن النقاشات العمومية؟

إن الحديث عن مسألة التقييم ليست إال قياسا ملساحة اإلنجاز، 
بين األهداف املسطرة ونسب تحقيقها، وعليه نسائلكم السيد الوزير، 
أين وصل مستوى اإلنتاج في السنة الفالحية املعتمدة واملتعلقة مباشرة 
باألمن الغذائي؟ وما مستوى تغطية هذه السالسل للحاجيات الوطنية 
عن  اليوم  الحديث  يمكن  وهل  املائدة؟  وزيت  والسكر  الحبوب  من 
صناعة غذائية ترفع من قيمة املنتوج الفالحي؟ وما هي أسباب عدم 
تحقيق األهداف املتوخاة من التجميع والتسويق؟ وهذا مشكل آخر 

خطير وأنتما السيد الوزير في الخطاب ديالكم دبا جبدتو السكر.

أنا تنقوليك هداك �ضي اللي واقع في السكر حاليا في العهد املنتجي 
ديال الشمندر السكري كارثة بكل املقاييس، يعني حنا نعيش حنا والد 
العروبية وتنجيوا من البادية وعايشين مع الفالح معاه الصباح والعشية 
داك ال�ضي الجبروت اللي كتمارسو اإلدارة ديالكم بتنسيق وبتواطئ تام 
مع املؤسسة ديال السكر املعمل ديال السكر يعني يندى له الجبين، 
يعني هناك عندي مئات الفيديوهات ممكن نصيفتهم ليك وتشوف 
الشكايات ديال الفالحة ديال الفالح منتج الشمندر وأشنوا تيوقع ليهم، 
أنهم  املكننة رغم  بالفرض  الشمندر  أوراق  ديال  تدمير  الفالح هناك 
يرفضونها، هناك يعني عدم شفافية في التوناج والحالوة ترك الشمندر 
في الحقول ما تينزلوش عندهم كيخليهم، سير شكي ملن بغيتي، ما كاينش 
اللي كيديها فيهم، يعني القمع والظلم واإلحتقار و الجبروت بتواطؤ مع 
معمل السكر وتأخير في أداء املستحقات ومعاقبة أي فالح تيقول اللهم 
إن هذا منكر، جائحة كورونا السيد الوزير، يعني كشفت عن حجم 
الخصاص اإلجتماعي وخصوصا في العالم القروي، وكل ما قيل عن 
التنمية في املجال يبقى بعيدا كل البعد عن الواقع الحال، وبالتالي وجب 
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علينا جميعا تسجيل وقفة مع الذات ألن مغرب ما قبل كورونا لم يعد 
هو املغرب ما بعد كورونا، وعليه نطالب السيد وزير بضرورة إعادة 
صياغة استراتيجية الجيل األخضر 2030/2020 حث تتالءم مع الوضع 
الجديد في إطار مقاربة تشاركية، وأن الوزارة مطالبة بتقديم أجوبة 
شافية وشاملة حول ما ورد في تقرير املجلس األعلى للحسابات واملجلس 
اإلقتصادي واإلجتماعي البيئي، ألن ذلك خلق نقاش قوي على مستوى 
الوطني وعلى مستوى الصحافة ووزارتكم عاجزة عن تقديم إجابات 

حقيقية حول التساؤالت التي جاءت في التقريرين، و السالم عليكم.

 وسيدارئيسا و لس3:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة في 
حدود 03 دقائق و40 ثانية، تفضل السيد النائب املحترم. التعقيم، 

تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيدامحمدا وهاللي:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

 وسيدا ورئيس،

 وسيد تال وسادةا و 4ر ء،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

 وسيدال4يرا وفالح3ا ملحترم،

عرف القطاع الفالحي خالل هاد السنة ظاهرتين متتاليتين كبدت 
الفالحة خسائر مهمة األولى تتعلق بالجفاف والثانية بجائحة كورونا، 
الجايل  إستراتيجية  بتفاصيل  نتوصل  لم  اليوم  حدود  إلى  زلنا  وال 
هذا  وفي  الفالحين،  تطلعات  مستوى  ليواكب  األخضر2030/2020 
اإلطار ينبغي التركيز على ضمان اإلكتفاء الذاتي من الحبوب واللحوم 
البيضاء وتوفير إمكانية إستعمال الطاقات املتجددة في الري بدل الغاز 
بالسدود  املياه  إنخفاض مخزون  أن  كما  الدولة،  املدعم من طرف 
والفرشات املائية يتطلب منكم السيد الوزير، ترشيد إستعمال هذه 
املادة الحيوية وضرورة إستعمال النظر في املزروعات التي تسهلك املاء 

بوفرة.

إن الواجب يفرض على الحكومة اإللتفاتة للفالحين الصغار فأزمتهم 
أزمتان الجفاف وجائحة كورونا، فإن كان الفالحون الصغار يسهرون 
على األمن الغذائي للمغاربة ويضمنون تمويل األسواق بالخضر والفواكه 
فإن وضعيتهم الحالية متضررة في غياب استفادتهم من صندوق جائحة 
كورونا، فضال عن توقف األسواق األسبوعية خالل فترة الذجر الصحي، 
ومن جهة أخرى تواصل أسعار الدجاج هبوطا باألسواق املغربية إلى 
الذي  الطلب  وانخفاض  العرض  بوفرة  مدعومة  قياسية  مستويات 
تأثر بشكل كبير بانتشار فيروس كورونا هذا فضال عن قطاع الحليب 
ومشتقاته الذي فقد ما يناهز 50 % من حصته في السوق الوطنية، 

وتعمقت جراح الكثير من الفالحين الصغار والكسابة الذين نوجه لهم 
تحية تقدير وإجالل على صمودهم في ظل هذه الظروف رغم توفرهم 
على بطاقة راميد إال أنه تم إقصاؤهم من اإلستفادة من صندوق تدبير 

جائحة كوفيدـ 19؛

على  املشاكل  بعض  عليكم  أسرد  أن  الوزير  السيد  لي  واسمحوا 
سبيل املثال ال الحصر، صعوبة استيراد املكونات واملضافات الضرورية 
في أغلب منتجات الصناعة الغذائية، إشكالية التسويق تشكل عائقا 
حقيقيا أمام تنمية املنتجات الزراعية في هذه الفترة وربما حتى بعد 
انتهاء كورونا ستظل الطرق التسويقية للمنتجات الزراعية محدودة، 
ستعرف بعض املنتجات الفالحية بعد كورونا تذبذبا في الفترات الغير 
موسمية بالرغم من وفرة اإلنتاج، مما يقت�ضي خلق أسواق جديدة 
اإلنتاج  في  التحكم  عدم  مشكل  لها،  الداخلي  اإلستهالك  وتشجيع 
الفالحي الفائض بما يقت�ضي قانون السوق الخاضع للعرض والطلب 
وعدم ضبط األسعار، وهذا سينعكس سلبا على الفالح بشكل مباشر، 
الشغل  مناصب  من  كبير  عدد  فقدان  املغربي،  املستهلك  على  ومنه 

بسبب الجفاف؛

وفي هذا الصدد نذكر أن القطاع الفالحي فقد سنة 2016 حوالي 
119 ألف منصب شغل استنادا إلى تقرير بنك املغرب لهذه السنة ويبقى 
من أهم آثار الجفاف انعكاسه السلبي على نسبة النمو اإلقتصادي، 
يتبين إذن أن الفالحين والكسابة أصبحوا بين املطرقة والسندان ألن 
غالء األعالف لم يسمحوا لهم باملحافظة على ماشيتهم ولجوئهم إلى 
عرضها للبيع يكبدهم خسائر مادية كبيرة، واستنادا ملا سبق ذكره من 
إكراهات ومشاكل سنحاول السيد الوزير أن نبسط بين يديكم بعض 
الشغل  مناصب  على  املحافظة  منها  األزمة،  لتجاوز  العملية  الحلول 
بالعالم القروي بإعداد مشاريع بنيوية، تمويل برامج تمديد شبكة املاء 
بالعالم القروي، اقتناء شاحنات بصهاريج مناسبة لتزويد القرى باملاء 
العذب، إعادة جدولة ديون الفالحين أو إعفائهم منها ومنحهم قروض 
تعويضات  صرف  السوق،  توازن  لضمان  ميسرة  بشروط  جديدة 
التأمين لصالح الفالحين املتضررين، تعميم السقي بالتقطير لإلقتصاد 
في إستعمال املاء، توفير الشعير املدعم بوفرة أكبر وبثمن أقل مما هو 
عليه اليوم، ترشيد استهالك املاء بالقطاع الفالحي، تمكين الفالح من 
عملية التحفيظ الجماعي لتسهيل التعامل مع األبناك، تكثيف عملية 
املحترم،  الوزير  السيد  بالتصحر.  املهددة  باملناطق  خاصة  التشجير 
نثمن كل مجهوداتكم في هذا القطاع ونتمنى أن تأخذوا مالحظاتنا بعين 
اإلعتبار سعيا منا ومنكم إلى تجويد الخدمات الفالحية والنهوض بهذا 

القطاع الحيوي، والسالم عليكم ورحمة هللا.

 وسيدارئيسا و لس3:

الدستوري  التجمع  لفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
فليتفضل ال�ضي بلعسال.



7009 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.115–03.ذو الذجة.1441  )24.يوليوز.2020( 

 ونائبا وسيدابلعسالاشالي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 4ير،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

بإسم فريق التجمع الدستوري يشرفني أن أشارك في مناقشة قطاع 
الفالحة والصيد البحري طبعا بعد اإلستماع بإمعان إلى العرض القيم 
بكل مهنية وبعد  الوزير املحترم  السيد  الذي قدمه  والغني واملفصل 
نظر، حقيقة أن تداعيات فيروس كورونا املستجد مكنتنا من تحديد 
القطاعات التي تضررت كثيرا أو قليال والقطاعات التي صمدة أمام هذه 
الجائحة وفي مقدمتها القطاع الفالحي الذي نعتز جميعا بفضل صموده 
وحكامة تدبيره والجهود التي بدلت من طرف املشرفين على القطاع 
الغذائي  األمن  وتوفير  اإلستهالكية  احتياجاتنا  على ضمان  واملنتجين 
والوطني بفضل اإلنتاج الفالحي وسالسله املتنوعة والصيد البحري. 
وأمام هذا الواقع ال يسعنا السيد الوزير، إال أن ننوه بهذا املجهود وننهئ 
أنفسنا بجني ثمار اإلستراتيجية الفالحية التي رسمها صاحب الجاللة، 

نصره هللا وأيده.

السيد الوزير، ونحن نناقش واقع أزمة فيروس كورونا املستجد على 
أوضاعنا اإلقتصادية واإلجتماعية، فإن حجم الخسائر واألضرار يظل 
نسبيا من قطاع آلخر ومن منطقة فالحية ألخرى حسب خريطة سالسل 
اإلنتاج وحجم اإلستثمار وعالقته بالحالة الوبائية أو قلة التساقطات 
املطرية، ونظرا للوقع اإليجابي واملتميز الذي خلفه برنامج دعم الفالحين 
الصغار في مادة الشعير للتخفيف من آثار الجفاف وانعكاساته السلبية، 
املادة  واملزيد من دعم هذه  الرفع  الوزير  السيد  نلتمس منكم  فإننا 

بالنظر للخصاص الذي ما زال قائما في أوساط الفالحين بشكل عام.

إن الفالح املغربي السيد الوزير، حينما تواجهه صعوبات أو ظروف 
قاهرة خارجة عن إرادته يحمد هللا الذي ال يحمد على مكروه سواه، 
واملناسبة هي البؤرة الوبائية التي أصابت منطقة الغرب، بؤرة اللة 
التي أصبحت عالمة  الحمراء  الفواكه  في عز موسم سلسلة  ميمونة 
فالحية بمنطقتنا وطنيا ودوليا، هذه املنطقة السيد الوزير الذي تستعد 
لجني املحصول الفالحي من الفواكه الحمراء والدالح واستعداد لزرع 
جميع أنواع الفواكه الحمراء للموسم املقبل، دخلت في الذجر الصحي 
بجميع طاقاتها من يد عاملة ومزارعين ومستثمرين ومغاربة وأجانب، 
واملزارع  بالحقول  للضياع  معرضا  والدالح  األرض  توت  منتوج  وبقي 
الفرج  انتظار  في  املأساوي  الوضع  أمام هذا  تتقطع  الفالحين  وقلوب 

واليسر بعد العسر.

السيد الوزير، لقد تتبع فالحو الغرب بكل اهتمام زيارتكم اإليجابية 
ملنطقة سايس التي أصابها البرد ويتطلعون إلى زيارة مماثلة للمنطقة 
للتخفيف من معاناة الفالحين واملنتجين وعامالت وعاملي هذه األقاليم 

املعنية بهذه البؤرة التي شلت الحركة وأدخلتها في الذجر الجماعي حتى 
وإن لم تقع وال حالة وفاة واحدة وال مظاهر مرضية بفيروس كورونا 
املستجد الذي أرعب املنطقة وأربك املنتجين واملهنيين إزاء الشركاء 

األجانب لبرمجة املوسم الفالحي املقبل وتوقيع التوقعات اإلستثمارية.

مهددة  فهي  تام  وركود  انتظار  حالة  في  املنطقة  الوزير،  السيد 
باإلفالس وفقدان مئات اآلالف من مناصب الشغل القارة واملوسمية 
وكذا املكانة التنافسية كمنطقة إنتاجية للفواكه الحمراء ذات الجودة 
العاملية والشاهدة على خبرة 30 سنة من التنافسية اإلنتاجية واإلشعاع 
الدولي، بفضل مساهمة قطاع الفالحة عبر مخطط املغرب األخضر، 
فهي في أمس الحاجة للخروج من هذه الوضعية لتدارك ما ضاع من 
محاصل خالل هاد الذجر وعدم ضياع املوسم الفالحي القادم قبل 

فوات األوان، وشكرا السيد الرئيس.

 وسيدارئيسا و لس3:

فليتفضل  والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  للفريق  الكلمة  شكرا، 
السيد النائب.

 ونائبا وسيداعبدا ورحماناخيير:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

 وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 4ير،

إخ  نياأخ  تي،

السيد الوزير، إذا كانت جميع القطاعات اإلقتصادية قد تأثرت من 
جراء أزمة جائحة كورونا فإن القطاع الفالحي قد تضرر أكثر، بجهل 
تداعيات هذه الجائحة من جهة وقساوة الجفاف الذي طبع املوسم 
الفالحي الحالي بمحصول ضعيف وآثاره السلبية على مستوى مداخيل 
الفالحين خاصة الصغار منهم واملتوسطين في غياب التدابير املواكبة 

ملواجهة متطلبات املرحلة بأبعادها اإلقتصادية واإلجتماعية.

إن هذه الوضعية تسائل الحكومة عن اإلستراتيجية الكفيلة بتمكين 
هذا القطاع من الخروج من األزمة التي يعيشها، والتخفيف من معاناة 
الساكنة القروية من صدمة الجائحة ومخلفات الجفاف، خاصة وأن 
حوالي 14 مليون مغربي يعيشون في األنشطة الفالحية التي تبقى مصدر 
عيشهم األساس بعدما كشفت بيانات إنتاج الحبوب أن ثلثي األرا�ضي 
املزروعة تشمل زراعة القمح، وأن اإلنتاج مرتبط بكمية التساقطات 
املطرية في أكثر من ثلثي املساحة، وبالتالي فإن أقل من الثلث تدخل 
املزروعة رهينا  باقي املساحات  بينما يظل  إطار األرا�ضي املسقية،  في 
بالظروف املناخية ويعاني من إشكاليات مياه السقي التي تدعو للقلق 
وتؤرق الفالح أمام الفالحين أمام تعثر برنامج توسيع الري واملساحات 

املسقية.
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إن هذه الوضعية تدعو للتساؤل عن دور مخطط املغرب األخضر 
ونتائجه على التنمية الفالحية وتحسين اإلنتاج واملردودية، بما يضمن 
تقوية مناعة القطاع الفالحي مادام املحصول الزراعي يحدد الناتج 
الداخلي الفالحي الذي ال يزال يتحكم بدوره في الناتج الداخلي الخام 
لإلقتصاد الوطني ومعدل النمو، في الوقت الذي ال زالت بالدنا تستورد 
اإلستهالكية  املواد  من  وغيرها  والزيوت  والسكر  والقطاني  الحبوب 
بالعملة الصعبة، وما يتطلب ذلك من ضرورة إعادة ترتيب األولويات 
استهالك  قاعدة  وتوسيع  الغذائي  الذاتي  اإلكتفاء  لتحقيق  التنموية 
املنتوج الوطني للتخفيف من تكاليف الواردات التي تستنزف العملة 

الصعبة.

إن هذه الوضعية السيد الوزير، تسائل الحكومة عن مدى تحقيق 
فالحة مستدامة قصد إدماجها في السوقين الداخلي والخارجي، وكذا 
الحد من الفقر بالوسط القروي من خالل اعتماد سياسة إرادية كفيلة 
بضمان تنمية الفالحة التضامنية، لتجاوز وضعية الفالحة املعاشية 

بعدما أبانت الجائحة على الوضعية الهشة لهذه الفئات؟

السيد الوزير، إن هذه الوضعية تسائل الحكومة..

 وسيدارئيسا و لس3:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، نمر إلى الفريق املوالي، 
الفريق الحركي، تفضل ال�ضي سيمو لطرح السؤال أو للتعقيب تفضل. 
السيمو  ال�ضي  إيال اسمحتو، شكرا  التعقيم  التعقيب غنشوفو  قبل 

تفضل.

 ونائبا وسيدامحمدا وسيم :

بسماهللاا ورحمنا ورحيم،ال وصالةال وسالماعلىا ملرسلين.

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيد الوزير، إيال قلنا مخطط املغرب األخضر ما نجح �ضي غادي 
الناس، خصنا نصدقو ونكونوا صادقين مع هاذ  نكونو كنكذبو على 
الواقع، يا سيدي لوال هذا القطاع الفالحي فين كنا غانكونو في هاد 
كورونا في هاد الجائحة اللي قالو املغاربة مجيفين غير بالخوف، الدالح 
في إقليم الشرق ب 3 دراهم، توماطيش تاريخيا سابقة كانت ب 2 دراهم 
في رمضان والجائحة، أكيد خاصنا نعترفو ونقولو هاد ال�ضي كاين، فعال 
املغرب  نتكلم عن مخطط  كاين نواقص، وفي جميع املسائل، ولكن 
األخضر أو القطاع الفالحي كان ناجحا مائة باملائة، ونكون مع الجيل 

األخضر في املستقبل ألن ما كان �ضي محظوظ مع هاد الجائحة؛

كذلك السيد الوزير، كنطلبو منكم باش تشوفو مع وزارة التجهيز 
والفالحة  الشجر  للفالحا،  ديال  املاء  ديال  الروبيني  ديال  القضية 
خاص اليوم ما تكلموا �ضي معنا في الفاتورة، الفالح نقولو زرع وحصد 
واعطي للناس، وعاد نتكلمو على الفاتورز معكم مع التجهيز، هللا يرحم 

الوالدين، خليو الناس يوفرو للناس ما ياكلو، وكنطلب من السيد رئيس 
نخلصو  الكوارث خاصنا  ديال  الصندوق  ديك  يطلق  باش  الحكومة 
الناس، املنطقة ديال األطلس، فاس-مكناس، الناس تضررو، خصنا 
الصندوق دالكوارث يخلص التعويض لهاد الناس، باش العام املاجي ما 
نمشي�ضي السبانيا وال إليطاليا نجيب التفاح وال نجيب الفوكا وال نجيب 
�ضي حاجة، احنا، رئيس الحكومة هذا واحد من أعضاء الحكومة كنتكلم 
مع الهرم الفوقاني، هللا يرحم الوالدين، وكنطلب منك السيد الوزير 
واحد الخطوة ما عندناش املدانين من طرف مصالح املياه والغابات، 
آالف دالناس rechercher خصنا نديرو معهم الصلح كما قال جاللة 
األخضر،  الجيل  الثاني  املخطط  على  استقبالت  ملا  أكادير  في  امللك، 
خصنا نديرو صلح مع الناس ونشعروهم على أن الغابة ديالهم، وراه 
محتاجين لينا هما واحنا، ما يمكناش قالونا.. اآلالف وليداتهم هم اللي 
في الجامعة تيقراو واحد النهار غادي يقولو لنا هاد ال�ضي ما�ضي معقول؛

وكذلك كنتساءل على القطب الفالحي ديال الزوادة نعم أسيدي، 
اللي استبشرنا خيرا والدراسة راه واجدة، راه بقينا فقط الخطوة ديالكم 
ألن غادي يكون عنده مردودية كبيرة على املنطقة داللوكوس، وكننهي 
اإلخوان النتيجة ديال 140 طن للهكتار، يمرر فيها السيد الوزير ما 
وقف�ضي عليها -اسمح لي- خاص املغاربة يعرفو املنتوجات السكرية، راه 
تقدمات جدا والناس الجيران القريبين للمغرب باش بشجاعة تيتكلمو 

على النباتات السكرية، تنتكلمو على السكر..، وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس3:

شكرا السيد النائب، التعقيب للفريق االشتراكي، فليتفضل السيد 
النائب املحترم، تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيدا وشرقاليا وزنايدي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

قطاع  في  املخطط  في  تحقق  ما  أنه  نقر  أن  البد  الوزير،  السيد 
أننا ال ننكر اإليجابيات  الفالحة وقطاع الصيد البحري فهو إيجابي، 
التي تحقق في هاد املخططين سواء مخطط املغرب األخضر أو مخطط 
اليوتيس، لكن اسمحوا لي السيد الوزير شاءت األقدار أن تتزامن هذه 
السنة بسنة جافة وجائحة كورونا، وما حققه القطاع الفالحي والصيد 
البحري فهو إيجابي جدا، هو أنه قدر يحقق أمنا غذائيا لساكنة هذا 
البلد، وكذلك السيد الوزير، يجب أن نقر لكم بأنه في كل سنة جافة 
يعيش القطاع الفالحي يعني جائحة في كل سنة جافة يعيش القطاع 
الفالحي سنة جافة، كذلك السيد الوزير، البد أن نعزز ما تحقق وأن 
نصلح ما أخطأنا فيه، وما لم نصل إلى تحقيقه، حققنا مجموعة منه 
استطعنا وأنتم تعرفون السيد الوزير أنه من خالل يعني عماد أو عصب 
الحياة للفالحة وهو املاء اللي مرتبطة بالتساقطات ومرتبطة باملاء بتدبير 
قطاع املاء تدبير قطاع املاء ال زال فيه نقاش طويل، فيه قطاعات وزارية 
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متداخلة، إيال هاد كما سبقوني بعض اإلخوان وصرحوا بأن هناك كان 
جدل من املاء أو عدم املاء ألن وجود يعني قطاعين حكومين يدبرون 
قطاع املاء، وكان له تأثير يعني سلبي نوعا ما، السيد الوزير أنا أناشدكم 
أن ما تحقق يجب املحافظة عليه واإلستمرار فيه، نعلم جميعا أن 
الجفاف دائما له آثار سلبية على القطاع الفالحي، لكن ما تحقق فهو 
إيجابي ونناشدكم أن تدعموا الصناعة الغذائية والصناعة املوازية.. 
ألنه ما تحقق في اقتصاد ماء الري فهو ال�ضيء الكثير ولكن اللي اخطأنا 

فيه السيد الوزير هو أننا لم نخلق صناعة موازية لهاد..، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس3:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، نمر إلى الفريق املوالي أو 
املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيداسعيداإدبعلي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسادةا ون  ب،

إححان  أبناء  من  مرمار  مركب  ضحايا  على  أترحم  البداية  في 

وبالضبط جماعة ايداوكازو الذين لقوا حذفهم في هذه األيام في حادث 

بحري مميت، ويعود بنا الحادث إلى وضعية هذا القطاع املن�ضي الذي 

يعاني من الفو�ضى والتسيب وغياب شروط السالمة على ظهر مراكب 

مهترئة وقاتلة وال تخضع للمراقبة ومصالحكم تتفرج عن بعد، أغلب 

الصيادة السيد الوزير غير مؤمن عليهم من املخاطر وغير مسجلين في 

الوطني للضمان اإلجتماعي، وهم مهددون بشكل مستمر  الصندوق 

بالطرد التعسفي ومعاناتهم كثير، ويجب على الحكومة تحمل مسؤوليتها 

في هذا الصدد. الحكومة حرمت أغلب البحارة من اإلستفادة من دعم 

صندوق كوفيد، وأتسائل في هذا الصدد عن أدوار صناديق التمثيليات 

املهنية وصندوق إعانة البحار أليست معنية بدعم البحارة وأراملهم؟ 

وبالنسبة للفالح السيد الوزير، أتساءل ماذا قدمتم به لفائدة الفالح 

الصغير واملتوسط لحمايته من آثار الجفاف وجائحة كورونا في األقاليم 

التي تعاني من الهشاشة ومنها إقليم الصويرة الذي تتواجد فيه ثالث 

سدود، ولكن مع األسف الشديد الزال مشكل السقي وارد ولو 10 أو 

15 هكتار بالنسبة لإلقليم كامل الذي يتميز بشاسعة أراضيه، وهنا 

أتساءل واش بخنشة وحدة السيد الوزير ديال الشعير هي اللي غادي 

تفكوا بها البالد، إقليم الصويرة السيد الوزير، راه توفات فيه 15 على 

قبل الدكيك على قبل الطحين يعني هذا كيقوليكم باللي تعاونوا مع 

هاد اإلقليم، يعني راه كيموت بالجوع، عموما هذه القضايا سبقنا لكم 

السيد الوزير، أن راسلناكم كتابيا بشأنها وها نحن نعيد لكم ذلك لعل 

وزارتكم تسمح ملرافعتنا هذه املرة، وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس3:

شكرا السيد النائب املحترم، الرد لكم السيد الوزير تفضلوا. فين 
اصحاب التعقيم عقمو؟ تفضل.

 وسيداعزيزاأخن ش،ال4يرا وفالح3ال وصيدا وبحريال وتنمي3ا
 وقرلي3ال ملياهال وغابات:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

أشكركم على التدخالت ديالكم في واحد العدد ديال امليادين الل 
بواحد  واحد  ناخذوها  نحاولو  وغادي  الفالحة،  ديال  القطاع  يكتهم 
باش نجيبو بعض األجوبة نتمنى أنها تكون يعني مفيدة للجميع، أوال 
آخر سؤال اللي جا في ما يخص الصيد البحري، يمكن لي نقولكم بأنه 
قبل ما يبدا مخطط أليوتيس يعني كاع الصيادة ديال الصيد التقليدي 
ما كانوش عندهم CNSS ما كانش عندهم AIMO اليوم ما يدخلش 
كلهم   CNSS عندوش  وما   AIMO عندوش  ما  إيال  يصيد  واحد  �ضي 
مقيدين وكلهم عندهم، وال بد ما نصذح هاد الغالط إيال اسمحتي ألن 
هذا مجهود جماعي ديال الصيادة ديال يعني الحكومة اللي عمالتو في 
السنوات املاضية، كان عليهم يلعبو الدور ديالهم الصيادة ألنه الناس 
ديال الفالحة وديال الصيادة لو كان تدخلو لدارهم بحال الباقي راه ما 
غيلقاوش املغاربة ما ياكلو ما يلقاو ما يشربو يعني كان خصهم يخدمو، 
والعالم كله يعني هاد الشريحة ديال LA POPULATION اشتغلت، 
ديالهم،  العمق  في  يعني  الصيادة  تنعرف  أنا  نقول لك  لي  يمكن  وانا 
بأنه األغلبية ديالهم كانوا فرحانين ألنه واحد العدد من الناحية ديال 
الداخلة ومن الناحية ديال العيون اللي كانو تيصيدو واللي خدمو ربحو 
4 آالف درهم، ربحو 5 آالف درهم وكاين اللي ربح 10 آالف درهم لللشهر 
بالصت ما يتسنى هديك 2000 درهم ديال CNSS، ورغم أنه قال اللي 
قال والناس اللي ما عجبهومش الحال وبغاو يخرجو وبغاو ياخذو 2000 
درهم، في األخير ملي اشتغلو، ملي بقاو تيمارسو اللي ما داروش القطيعة 
واللي دخلوا اإلمكانيات ديالهم كانو فرحانين فرحانين بزاف وأنا فرحان 

لهم أنهم تيربحو يعني أحسن من املدخول ديالهم.

أألصالة  ديال  الفريق  وفي  التدخالت  ديال  العدد  واحد  في  جا 
واملعاصرة وتنشكرك على التدخل ديالك، ألنه جميع االقتراحات اللي 
جبتي ما هي إال اقتراحات إيجابية واحنا كنتعاملوا معها ألنها إيال ارجعتي 
ديال  اإلستراتيجية  أو ال  املغرب األخضر  ديال مخطط  لالستراتيجية 
الجيل الجديد غادي تلقى هادوك األفكار كلهم يعني احنا كنتمناوها 
 L›ECONOMIE كذلك باش نزيدو بها لألمام، يعني معلوم خاص نديرو
ديال املا والسقي املوضعي، وصلنا ل 600 ألف شهر ماي بعد ما كان 
مخطط املغرب األخضر L›objectif ديالو هو 550 ألف هكتار، في آخر 
ديال هاد السنة وصلنا ل 600 ألف شهر ماي ويمكن نوصلو ل 620 

630- ألف في آخر السنة وdonc l›objectif est atteint واالستثمارات.
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dessinment ديال املاء، التحلية ديال املياه  تكلمتوا على كذلك 
أول تجربة مغربية كبيرة م�ضى عطاها اإلنطالقة صاحب الجاللة، هللا 
ينصرو، اللي غادي تعطي ل bassin ديال اشتوكة آيت باها كله اشتوكة 
غادي تعطيه املا، وكاين تجربة غادي تكون في الداخلة إن شاء هللا، 
إذن هادي تجربة جديدة فيها نوع جديد من الفالحة اللي هو بادرنا به 

االستثمار.

التشجير، يعني في إطار الدعامة الثانية واإلطار، غير هاد السنة 
هادي مثال ياك كورونا وكل �ضي واقف وهذا، درنا 39 ألف هكتار اللي 
أنه عملنا  والحمد هلل   la plantation فيها  اللي حطينا  هي تشجرات 
كذلك هاد السنة كذلك سالينا البرنامج ديال 3 مليون نخلة اللي تقدم 
 million de plantes des palmiers 3 صاحب الجاللة، باش نغرسو
dattiers وغادي نبداو في إطار إستراتيجية ديال الجيل األخضر الجديد 
غادي نوصلو إن شاء هللا غادي نديرو مشروع أكبر وأكبر، غادي نديرو 
في  يعني  بها  نمشيو  اللي غادي  النخل  ديال  الشجر  ديال  داملليون   5

املستقبل.

إذن يعني النقط كلها اللي جات في التوجهات، الحفاظ على املاء، 
األشجار املثمرة، la sécurité ديال البالد، هاو يعني سنين وسنين واحنا 
خدامين فيهم، وقلنا بأنه فهاذ اإلستراتيجية ديال الجيل األخضر جابت 
 social ديال fondement فيها واحد le deux fondement فيها واحد
حا مازال خصهم يعني هاذ ال�ضي 

ّ
أنه وهنا يمكن لي نتفق معاك بأنه الفال

ديال la protection sociale وهذا مازال خص واحد العمل يعني في 
امليدان القروي، ولكن كذلك جات في واحد التشغيل ديال البطالة 
غادي  اللي  كبير  املجهود  واحد  كاين  ديال  والتشغيل  الشباب  ديال 
يّتعمل فهاذ اإلستراتيجية الثانية وكاين fondement الثاني اللي هو ما 
 la نكّملو يعني فهاذ اإلنتاجية ونكّملو فهاذ سالسل اإلنتاج، وكذلك في

modernisation ديال األسواق ديالنا.

القضية اللي جيتو بها بأنه ديال هذاك 140 آالف يعني ديال اللي 
مشات من املناصب ديال الشغل، هي في الحقيقة هاذ الظروف املناخية 
هي يعني غير طبيعية، ولكن هاذ 140 ألف منصب شغل اللي تكلمت 
عليه hcp هي مناصب شغل موسمية، وهاذ األشخاص كيلقاو كيفاش 
عادة الشغل في قطاعات أخرى شبه فالحية أو ال خدماتية، والدليل هو 
أن مناصب الشغل اإلجمالية املفقودة ألنه وخا مشاو من هنا راه كيدوزو 
لحرفة آخرى هي تقريبا العالم القروي ما كتعّداش 3 آالف منصب 
نعطيك  مثال  فنعطيك  القروي،  العالم  في   hcp ديال  ال�ضي  فهذاك 
مثال، احنا دبا ملي درنا le recensement ديال les engraisseurs هاد 
املسمنين ديال العيد الكبير، 240 ألف استغاللية صغيرة اللي كتدير 
هاذ ال�ضي هذا، هاذو راه يمكن ما محسوبينش يعني مع امليدان الفالحي 
أنه la plupart يعني راه هما موجودين داخل املدن، وبهاذ املناسبة 
وزارة الفالحة راه عمالت واحد le communiqué هاذ الصباح، كتقول 
بأنه 7 ديال مليون و200 ألف يعني ديال القطيع راه ترقمات، و بأن 

األسواق مفتوحة كلها، بأنه كاين واحد الدليل اللي هو تطبع وغادي 
يتفّرق على les communes وغادي يتفّرق على يعني الناس اللي كيهمهم 
ي 

ّ
األمر، باش يكون واحد النظام داخل األسواق ال بد les camions مل

يدخلو األسواق ما يكونو معقمين التعقيم ديالهم، وكذلك ملي يخرجو 
يكونو التعقيم، خص يكون واحد le nombre ديال M2 للناس، وكذلك 
ديال الناس بوحدو، وكذلك العدد ديال األكباش بواحد السوق يكون 
شحال، شحال le minimum ديال األسواق، donc كاين واحد الدليل 
اللي تعمل واللي احنا كنشتغلو فيه، وكنشتغلو بجهد كبير مع وزارة 
ي كيقّرب العيد 

ّ
الداخلية، باش كذلك نوجدو أسواق أخرى، كتعرفو مل

كنحلو أسواق داخل املدن، وهنا اللي كنطلب بهاذ املناسبة أنه البد 
يعني ما نعملو في هاذ القضية ديال العيد إن شاء هللا ويكون مجهود 
دائما ديال التباعد اإلجتماعي، خصوصا عند الجزارة اللي غادي يجيو 
يخدمو بأنه خصهم يلبسو املاسك خص يكون التعقيم، خص تكون 
la distance socile ويكونو مبعدين على الناس، ألنه �ضيء جد مهم أنه 

العيد يعني يدوز في أحسن الظروف إن شاء هللا.

بالنسبة كذلك في العيد هاذ القضية ديال transport ما مطروحاش 
ألن األغلبية ديال يعني ديال قضية ديال اللوجيستيك ديال الكاميووات 
وذاك ال�ضي، راه كاين غير الشوفور تقريبا كيجيب الكباش وكيّديهم منو 
منطقة إلى منطقة، إيال عقم الكاميو ديالو راه غادي يوصل للمنطقة، 
وكتعرفو بأنه بالدنا راه فيها واحد األصناف متعددة، هي الصردي، بني 
كيل، ديال بجعد، الدمان وهاذ l›offre هاذي مخلطة، كل حاجة كتجي 
من منطقة، واملغاربة في األسواق اللي هما مهمة اللي كاينين بين الدار 
البيضاء وبين القنطيرة وحتى لطنجة، كيبغيو واحد التنوع اللي خصو 
يوصلهم وهذا راه ما�ضي إشكال ديال التنقل، ولكن البد من الحذر، البد 

من le respect ديال القواعد الصحية إن شاء هللا.

وبغيت غير نقول أنه هاذ القضية ديال الفالحة احنا راه في عامين 
 la اللي صعيبة ناقص فيها املاء، ومع ذلك بهاد ال�ضي هذا غادي نقصوا
piple ديال agricoole غير ب 05 % الوقت اللي نعطيتكم في املوسم 
95/94 تم التراجع النمو الفالحي ب%41، ملي كنقلبوا على دبا �ضي 
حاجة اللي هي ضعيفة بحال هاد املوسم، املوسم ديال97/96 ب 23%، 
 la résidence املوسم غير ديال 2007/2006 ب %20، إذن كاين واحد
كاين واحد املقاومة ديال الفالحة ديالنا بفضل التشجير وبفضل يعني 

الحالة الصحية ديال الحيوانات الحمد هلل.

نكونوا  هو  الدوائر،  بعض  في  املاء  ديال  اإلشكالية  يخص  فيما 
واضحين، إشكالية املاء ناقص ناقص في سوس، ناقص في ناحية الحوز 
ناقص في دكالة، كاين بعض املناطق اللي وقفات من السقي ألن ما 
كاينش املاء، كاين بعض املناطق اللي هي بني مالل اللي فيها املاء، اللي 
تطلق فيها السقي يعني في جميع املناطق ال من براج الويدان وال من 
البراج ديال الحنصالي باش تعتق األشجار املثمرة اللي هي مشتغلة، ولكن 
احنا أنا إيال سمحتي السيد النائب املحترم اللي دخل وعطى املسؤولية 
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لوزارة الفالحة أنا ما بغيتش ندوي فهاد ال�ضي د السياسة، ألنه هادي 
مسؤولية ديال الحكومة و صديقي هنا ال�ضي عمارة راه هو اللي مكلف 
ب les barages وأنا مكلف ب les rugations ولكن راه ال هو وال أنا اللي 
مسؤولين، راه هللا سبحانه وتعالى إيال كانت الشتاء وكان دخالت الشتاء 
وجات les barages و داك ال�ضي راه غادي نعطيو املاء اللي قدرنا عليه 
نعطيوه باش نديرو الفالحة، ولكن زعما حذاري زعما اللي زعما الواحد 
حتى إيال كيهضر مع املواطنين غير يقول الحقيقة بأنه ما كاينش املاء، ألن 
الظروف صعيبة وأنا هادي مسؤولية خاصة واملشتركة ديال الحكومة 
أما أنا ما كنتهربش من املسؤولية ديالي، ولكن باش تجيوا و تنعث بأنه 
وزارة الفالحة هي اللي عامال ما.. يظهر زعما خاص شوية ديال الحق 

يرجع.

كذلك نجعل لإلشكالية اللي تكلمتوا عليها ديال السكر في الناحية 

ديال سميتو، البد من نذكر أنه فهاد املنطقة ديال سميتو كنتوا دخلتيو 

وكنتي تالقيتي معايا وقلتي ليا أودي راه هاد الناس اليد العاملة بغاو 

يخدموا الناس اليد العاملة، وكاين تعطاو التعليمات بأنه اللي بغى ياخذ 

هادوك les feuilles هادوك الوراق قبل ما تدوز املاكينة باش تخدم 

أوال قبل ما يكون la racharge باليد، خليوه، إلى حد اليوم %67 الثلثين 

ديال األرا�ضي اللي هما 15 ألف هكتار في الناحية ديال تادلة، الناس 

دخلو و خداو الوراق ديالهم بيديهم، الثلث الخور دخلوا ليه الناس ب 

les machines، وعالش دخلو ليه ب Les machines ألن كيبغيو هادوك 

األوراق يتخلطو باش كيستعملوا comme engrais وكيستعملوا .. باش 

التحسن املردودية للسنة إذن هذا زعما فيه هاد ال�ضي الناس راه حرين 
باش يعملوا وما يمكنش نبززوا عليهم �ضي حاجة، احنا اللي بغيت نقول 

 juillet باليدين سمحوا لي دبا احنا ها la rachage ليك بأنه غتقولوا بأنه

قرب يكمل كتعرف إيال دخلنا في aoute ل produits غادي يبدا يخسر، 

ما غاديش يعطي نفس املردودية غادي كاين اللي غادي يبدا يخماج، 

donc اليوم يا هللا وصلنا من داك الوقت لدبا وصلنا le deux tiérs أي 

10 آالف هكتار اللي حيدنا منها باقي 5 آالف ما تحيداتش هاد 5 آالف 

خاصها تحيد من هنا آلخر ديال الشهر ونبدا نقولوا للناس ال خصكم 

اللي  تبقاو ونجيو بدينا فين هي املردودية، وإيال بقا تماك راه خاص 

يعطيه املاء واملاء كتقولو ما كاينش، ألن إيال بقى مغروس راه يعطيه املاء 

وهو وجد وعندو le randement ديالو مزيان وعندو السكر ديال مزيان 

فلهذا ما كاينش تواطؤ بين وزارة الفالحة وبين معمل وزارة الفالحة 

يجيوش  وما  تخدم  يخليوها  الناس  وخاص  ديالها،  العمل  كتعمل 

 des لتماك ويشوشوا عليها ويقوليها عطني هذه ودير هاديك ألن كاين

commissions اللي مشتغلين وكاين الغرف الفالحية هما اللي كاينين 

فالسيد النائب، غير خلينا نخدموا ونديروا الخدمة ديالنا تماك، وما 

تشوشوش علينا عفاك باش نشتغلوا، باش نزيدوا إلى األمام إن شاء 

هللا، شكرا لكم .

 وسيدارئيسا و لس3:

شكرا السيد الوزير، شكرا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة. 
ننتقل إلى القطاع املوالي هو قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء، 

نرحب بالسيد الوزير، ونمر إلى السؤال، تفضل السيد الرئيس.

فريقا وعد و3ا رئيسا مصطفىا إلبر هيميا  ونائبا وسيدا
ل وتنمي3ا)نقط3انظام(:

ال، شكرا السيد الرئيس غادي ندخلوا بخيط بيض.

 وسيدارئيسا و لس3:

تفضل السيد الرئيس.

فريقا وعد و3ا رئيسا مصطفىا إلبر هيميا  ونائبا وسيدا
ل وتنمي3ا)نقط3انظام(:

ال غي حنا ملي كنسائلوا الحكومة، كنطرحوا إشكاالت حقيقية، 
فالحكومة ما تقولنش أودي هللا يخليكم ما تشوشوش علينا، النواب 
البرملانيين اختصاص اللي كيعطيهم الدستور راهم كيمارسوه، سواء 
في الدوائر ديالهم أوال مع القطاعات، وبالتالي هذا ما�ضي تشويش، هذا 

داخل في إطار اإلختصاصات اللي كيعطيهم الدستورديال الرقابة.

 وسيدارئيسا و لس3:

تفضل  شكرا.  الرسالة،  بلغات  نمرا،  إذا  الرئيس،  السيد  شكرا 
السيد الرئيس.

 ونائبا وسيدات فيقاكميلارئيسافريقا وتجمعا ودست ريا
)نقط3انظام(:

السيد الرئيس غنطلب منكم غير تضبط معنا القاعة، نقط نظام 
بعد  من  الوزير  على  اإلجابة  يمكنش  ما  فهمتي،  التسيير،  في  كتخذا 

الجواب ديالو، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدارئيسا و لس3:

شكرا السيد الرئيس، إذا غادي نمروا للسؤال األول اللي غادي 
طرحوا املعارضة، فليتفضل أحد واضعي السؤال، شكون اللي غادي 

يطرح السؤال في األغلبية ؟ تفضلي السيد ة النائبة.

 ونائب3ا وسيدةافتيح3اسد س:

السيد الوزير، فرضت جائحة كورونا تحديات غير مسبوقة أمام 
كبير، من ضمنها قطاع  بشكل  التي تضررت  القطاعات  من  العديد 
النقل بمختلف أصنافه والذي يعد من أبرز القطاعات املتضررة جراء 
اإلجراءات املعتمدة للحد من تداعيات وآثار فيروس كورونا من قبيل 
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حظر السفر بين املدن وإغالق الحدود الجوية والبحرية والبرية، وقد 
انعكست هذه التدابير سلبا على عجلة اإلقتصاد الوطني وعلى الشركات 
والوكاالت العاملة بهذا القطاع على حد سواء، مما تسبب في العديد من 
األضرار املادية واالجتماعية للعاملين بهذا القطاع الحيوي، هذا إضافة 
إلى معاناة املواطنين مع إنقطاع املياه وانخفاض املوارد املائية بشكل 
ملحوظ إثر قلة التساقطات املطرية وتضرر الزراعة السقوية نتيجة 
انخفاض حقيلة غالبية السدود باململكة، واعتبارا لذلك السيد الوزير 
لتطوير وعصرنة قطاع  التي ستتخذونها  ما هي اإلجراءات  نسائلكم، 
النقل بكل أصنافه وتقوية تنافسيته وجعله قادرا على تجاوز تداعيات 

أزمة كوفيد 19 ؟

 وسيدارئيسا و لس3:

شكرا السيد ة النائبة املحترمة، انتهى الوقت. شكون اللي يتفضل؟ 
املعارضة، لطرح السؤال،  النائبات من فرق  أو  النواب  أحد السادة 

السيد النائب تفضل.

 ونائبا وسيدا ملفضلا وطاهري:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

 وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 4ير،

ال شك أن تداعيات جائحة كورونا ستنعكس سلبا على املشاريع 
بالتجهيز  املكلفة  القطاعية  السياسة  يسائل  الذي  األمر  العمومية، 
والنقل واملاء عن مدى ثأتر األوراش املبرمجة ومخطط إعادة ترتيب 
األولويات واملعايير املعتمدة في ذلك، بما يضمن مواصلة تنفيذ األوراش 
املتعلقة بالتنمية البشرية املستدامة وفك العزلة عن الساكنة القروية 

وضمان حقها الدستوري..

 وسيدارئيسا و لس3:

نفسحوا  يخليكم،  هللا  النواب  والسادة  السيدات  سمحتوا  إيال 
املجال للسيد النائب يطرح السؤال ديالوا، تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيدا ملفضلا وطاهري:

وضمان حقها الدستوري في املاء الشروب وغيرها من الخدمات 
األساسية التي تستهدف تقليص الفوارق اإلجتماعية واملجالية، كما أن 
أزمة النقل الطرقي للمسافرين تسائل السياسة القطاعية عن التدابير 

ملواكبة لتجاوز هذه األزمة.

السيد الوزير، إيال سمحتي لي وهنا السيد الوزير، نبلغكم األقاليم 
الشمالية املجاورة لسد الوحدة تاونات سيدي قاسم، وزان، الشاون 

مازالوا يعانون من أزمة العطش.

 وسيدارئيسا و لس3:

السيد  الوزير،  السيد  الكلمة  النائب املحترم، لكم  السيد  شكرا 
الوزير تفضلوا للمنصة ايال بغيتو.

 وسيداعبدا وقادرا عمارة،ال4يرا وتجهيزال ونقلال ول جستيكا
ل ملاء:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم،ا وصالةال وسالماعلىام لناارس لا
هللاالعلىاآوهالصحبه.

 وسيدا ورئيس،

 وسيد تال وسادةاأعضاءامجلسا ون  با ملحترمين،

والنقل  التجهيز  بقطاعات  تتعلق  التي  األسئلة  في  تفضلتم  كما 
واللوجيستيك واملاء، هناك تداعيات سلبية على هذه القطاعات جراء 
النقل  النقل،  تنتكلمو على  ملا  متفاوتة  بنسب  كورونا  ديال  الجائحة 
الجماعي للمسافرين، النقل املزدوج توقف %100، نقل املستخدمين 
بنسبة كبيرة، النقل السياحي بنسبة كبيرة، فيما يتعلق بالنقل السككي 
تقريبا واحد %80 ديال التوقف، فيما يتعلق باألوراش واحد العدد 
ديال األوراش في مجال الطرق كانت نسبة التوقف %55، على مستوى 
املوانئ %7، على مستوى الطرق السيارة %5، السكك الحديدية 50%، 
السدود %14، والبناء أو البنيات العمومية التي تتكلف بها وزارة التجهيز 
والنقل واللوجيستيك واملاء %65، اللي حافظنا عليه هو النقل الطرقي 
للبضائع في الشق ديالو الوطني والدولي، وكذلك املوانئ بالنظر لألهمية 
ديالهم فيما يتعلق بمجال التموين ببالدنا، أمام هاد الوضعية هادي 
في األسئلة ديال السيدات  اللي جا  النقاش  2 املستويات ديال  كاين 
والسادة النواب املحترمين هو األمور بطبيعة الحال اللي كان عندها 
طابع استعجالي واللي قمنا بها، وثم األمور اللي مرتبطة باملدى املتوسط 

واملدى البعيد؛

على مستوى اإلجراءات اإلستعجالية كان الهاجس اللي عندنا هو 
إعادة استئناف نشاط املقاوالت العاملة في قطاع األشغال العمومية 
على مستوى الطرق واملوانئ والسدود والسكك الحديدية والبنايات 
التوقف  ديال  النسبة  الذجر  تخفيف  في  بدينا  ملا  وفعال  العمومية، 
بدات تتناقص، اآلن األرقام اللي عندنا أنه على مستوى املشاريع ديال 
الطرق تقريبا %8 ديال نسبة التوقف في املوانئ %0، الطرق السيارة 
بأننا  %5، علما  البناء   ،0% %12، السدود  %1، السكك الحديدية 
تنتكلمو على حوالي 988 ورش باستثمار إجمالي يقدر حوالي 41 مليار 

ديال الدرهم؛

ديال  النشاط  استئناف  إعادة  هو  الثاني  باملستوى  يتعلق  فيما 
النقل  السياحي،  النقل  املسافرين،  الجماعي  النقل  النقل،  مقاوالت 
املزدوج، نقل املستخدمين على مستوى النقل الطرقي، وهذا بطبيعة 
التحمالت، اآلن  الحال اشتغلنا عليه على مرحلتين من خالل دفاتر 
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عندنا على مستوى النقل الجماعي للمسافرين تقريبا 168 مقاولة نقلية 
للي استأنفت حوالي 540 انطالق، واحد تقريبا %80 ديال املحطات 

الطرقية التي تشتغل؛

على مستوى النقل السككي تقريبا استأنف اآلن في حدود 100%، 
اآلن اضطرينا نوقفو فيما يتعلق بمدينة طنجة، وكذلك النقل البحري 
واحد النسبة معينة من إعادة االستئناف ديال النشاط ديالهم، كذلك 
العدد  السيارات على مستوى واحد  استئناف نشاط مراكز تسجيل 
ديال األوراق اللي مهمة بالنسبة للمواطنين كانت تجمعات تقريبا واحد 
350 ألف ما بين رخص رمادية ورخص ديال السياقة، وبطبيعة الحال 
طبقنا واحد التطبيق ديال أخذ املواعيد باش نحافظوا على اإلجراءات 
إعادة  الصحية،  السلطات  طرف  من  عليها  املنصوص  الصحية 
استئناف نشاط مراكز الفحص التقني كان تجمعات حوالي 850 ألف 
عربة التي تنتظر إجراءات الفحص التقني، كنا كذلك مددنا فالصالحية 
في  إلى شهر غشت، مددنا  التقني  الفحص  املحاضر بخصوص  ديال 
الصالحية ديال شواهد التكييف والتصنيف ديال املقاوالت واملختبرات 
ومكاتب الدراسات ب6 أشهر، صادقنا فهاد املدة على مرسوم بتكييف 
املقاوالت  طلبات  من   %80 تفويت  من  سيمكن  املقاوالت  وتصنيف 
اللجان الجهوية، ألن سابقا كانت هذه الطلبات كلها تأتي إلى اللجنة 
الوطنية اآلن 80% إن شاء هللا غتم�ضي للجان الجهوية وهذا درناه في 
إطار السياسة ديال الالتمركز اإلداري وكذلك اعتماد الصفة الالمادية 
فيما يتعلق بوضع الطلبات، ورفع مدة صالحية الوثائق من 3 إلى 5 

سنوات؛

فيما يتعلق بطبيعة الحال الشق الثاني اللي هو الشق ديال املدى 
املتوسط واملدى البعيد، املضامين ديال خطة عمل الوزارة تتهتم ب3 

ديال األهداف أساسية:

أوال- تعزيز اإلستثمارات العمومية مع الحرص على توزيعها املجالي 
واملتوسطة،  الصغرى  املقاوالت  نسيج  وتدعيم  الجهات،  بين  العادل 
تأهيل وتحديث املقاوالت الفاعلة وإدماج القطاع الغير املهيكل، وتدعيم 
من  الكثير  فيها  الخطة  ديال  املضامين  هاد  الجيدة،  الحكامة  أسس 
التفصيالت، أرجو أن يتاح لنا ربما في اللجنة أن نعرضها بتفاصيلها، 
لكن في املحور األول ديال تعزيز اإلستثمارات العمومية مع الحرص على 
توزيعها املجالي العادل غتنذكر ألنه هاد 20 سنة األخيرة كانت عندنا 
تقريبا واحد 430 مليار ديال الدرهم التي استثمرت في املجاالت التي 
تدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء، 
وستعرف العشرية املقبلة إن شاء هللا استثمارات بحوالي 40 مليار ديال 

الدرهم سنويا في كل هذه املجاالت.

في الطرق بطبيعة الحال نحن نشتغل على إتمام املشروع الكبير ديال 
الطريق السريع ديال تزنيت-العيون-الداخلة اللي تتعرفوا بأن اإلستثمار 
ديالو يفوق 10 مليار ديال الدرهم، الربط الطرقي مليناء الناظور غرب 
املتوسط بكلفة مالية ديال 1.3 مليار ديال الدرهم، الطريق السيار ديال 

جرسيف-الناظور بكلفة مالية تصل إلى 4.5 مليار ديال الدرهم، تثليت 
مقاطع شبكة الطرق السيارة بجهة ديال الدارالبيضا بإستثمارات تفوق 
5 مليار ديال الدرهم، ونحن بصدد اآلن إنهاء دراسة مشروع الطريق 
السيار ديال مراكش-القلعة-بني مالل-خنيفرة مع شركة الطرق السيارة 
والجهتين املعنيتين بكلفة ستصل بحوالي 12 مليار ديال الدرهم، هناك 
بطبيعة املشاريع املبرمجة في إطار املخططات املندمجة لتأهيل للمجال 
10 مليار ديال  اللي تتساهم فيها وزارة التجهيز والنقل ب  الحضاري 
الدرهم، كاين العمليات املحددة في برنامج تقليص التفاوتات الترابية 
واإلجتماعية اللي تتساهم فيها الوزارة ب 8 مليار ديال الدرهم، واملشاريع 
الطرقية املنجزة بالشراكة مع الجماعات الترابية بمختلف املستويات 
ديالها باعتمادات مالية تفوق 45 مليار ديال الدرهم، ثم بالطبع هاد 
الصيانة السنوية اللي تنحافظوا فيها على تقريبا واحد الغالف ديال 2 

داملليار ديال الدرهم.

فيما يتعلق باملاء، املاء عطيناه واحد الخصوصية أن اإلستثمارات 
اللي فيه حتى بالنسبة لسنة 2020 ما مسينهاش، يعني ما كانش ما 
عرفاتش التجميد فيما يتعلق بالقانون مشروع قانون املالية املعدل، 
لكن اللي غنشتاغلوا عليه بطبيعة الحال هو البرنامج ديال 20-27 اللي 
كان ترأس جاللة امللك، اإلنطالق ديالو، وزارة التجهيز والنقل املعنية 
ب61 مليار ديال الدرهم ديال تنمية العرض املائي فيما يتعلق بالسدود 
واملحطات ديال التحلية، ومعنية كذلك بتقوية تزويد باملاء الصالح 
للشرب بالوسط القروي مع قطاعات حكومية أخرى بمبلغ يصل إلى 
27 مليار ديال الدرهم، ناهيك بطبيعة الحال على األوراش اللي غادي 
اللي  عليها سابقا  تكلمت  اللي كنت  الصغيرة  السدود  ديال  نطلقوها 

تتعلق بحوالي 900 موقع مؤهل إلنجاز سدود صغيرة وثلية.

مليناء  السككي  الربط  في  سنشرع  السككي،  بالنقل  يتعلق  فيما 
الناظور بحوالي 3.2 مليار ديال الدرهم والربط السككي مليناء آسفي 
بكلفة مالية تصل إلى 300 مليون ديال الدرهم، وبالطبع الدراسات اآلن 
جارية في أفق إنجاز املشروع اللي كان تكلم عليه جاللة امللك، اللي هو 

مشروع ربط مراكش وأكادير بالخط الفائق السرعة.

الداخل  ديال  املناء  الحال  بطبيعة  عندنا  باملوانئ  يتعلق  فيما 
األطلس، األطل�ضي الجديد اللي غيطلب 10 املليار ديال الدرهم، منياء 
الناظور املتوسط فيه تقريبا في املرحلة األولى 9 د مليار ديال الدرهم 
اللي غنكملوه إن شاء هللا، ثم بطبيعة الحال نحن نسعى بالنسبة مليناء 
القنيطرة األطل�ضي الجديد إلى إجراء الشراكة مع القطاع الخاص، وهذا 

غيكلف لحدود 5 داملليار ديال الدرهم؛

املحطة  على  نشتغلوا  غادي  اللوجيستيك  بقطاع  يتعلق  فيما 
اللوجيستيكية ديال ضواحي ديال مدينة أيت ملول التي سيتم تهيئتها 

على مساحة تقدر 172 هكتار بكلفة ديال 350 مليون ديال الدرهم.

فاس  جهة  املاء  رأس  ديال  اللوجيستيكية  املنطقة  األول  الشطر 
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مكناس املمتد على مساحة 100 هكتار وتقدر تكلفتها ب300 مليون 
ديال الدرهم، املحطة الوجستيكية بالقنيطرة على مساحة ديال 18 
هكتار بكلفة 250 مليون درهم، علما بأنه بالنسبة للجهات األخرى احنا 
داخلين في الوكالة املغربية للتنمية اللوجيستيك داخلة في حوار مع هذه 

الجهات.

هناك املحور الثاني يتعلق بتأهيل وتحديث املقاوالت، عندنا عقد 
البرنامج مع الفيدراليتن املعنيتين ديال األشغال العمومية وديال مكاتب 
بالصفقات  تتعلق  التفاصيل،  ديال  العداد  واحد  فيها  الدراسات، 
يتعلق  فيما  حنا  بأننا  وتنذكر  الوطنية،  باألفضلية  تتعلق  العمومية 
 100% حدود  في  تقريبا  بها  تقوم  التجهيز  وزارة  الوطنية  باألفضلية 
لجميع أوراشها ومشاريعها، واللي تنذكر تتجاوز 40 مليار ديال الدرهم 
سنويا، اإلستثناءات الوحيدة اللي عندنا هي منين تتكون عندنا قروض 
يعني تتكون من بعض املمولين الدوليين اللي تتكون عندها تحفظات 

على هاد القضية ديال األفضلية الوطنية.

بالنقل، هناك مشروع مجموعة من  الحال  يتعلق بطبيعة  فيما 
األمور اقترحناها على املهنيين فيما يتعلق بعقود البرامج، التي ستسمح 
بطبيعة الحال املقاوالت املهيكلة أنه يكون عندها واحد املجموعة ديال 
الدعومات من طرف الدولة، وبالنسبة للقطاع اآلن الغير املهيكل هناك 
مشروع أن نحولها بطبيعة الحال إلى القطاع املهيكل، لكن في إطار واحد 
املقاربة تعتمد عقد برنامج واضح مع املهنيين ليتحمل بطبيعة الحال 
كل واحد املسؤولية ديالو، في إطار هذه اإللتزامات املتبادلة، شكرا 

السيد الرئيس.

 وسيدارئيسا و لس3:

ألحد  التعقيب  للمناقشة  اآلن  نمر  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
النواب والنائبات من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيدامحمداوشكر:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 4ير،

 إلخ  نال ألخ  تا ون  بال ونائباتا وبرملانيينا ملحترم ن،

في البداية السيد الوزير دعوني أهنئكم على شفائكم والحمد هلل 
على عودتكم إلى نشاطكم مع علمنا أنكم مارستم مهامكم حتى أثناء 
املرض حينما أبتليتم باملرض أو الطاعون نسميه كيفما كان كيفما كان 
ديال كوفيد، كنتمناو لكل مواطن إن شاء هللا السالمة، رحم هللا كل 
من توفية على إثر هاد الوباء، ومن ناحية أخرى نهنئكم ومن خاللكم 
ومكونات الحكومة على التدبير األمثل لجائحة كورونا ولتركيزكم على 
الحال  بطبيعة  األخرى،  الجوانب  كافة  على  كأولوية  املواطن  صحة 

هذا كله تحت الريادة السامية، لصاحب الجاللة، حيث أنكم جنبتم 
البلد األسوء، بل ودبرتم تدبيرا أمتنا هذه املرحلة في كل جوانبها، سيما 

القطاعات التي تخضع للسلطتكم.

السيد الوزير، نهنئكم األرقام التي تقدمت بها منذ قليل هي أرقام 
مشرف وتشرف املغاربة كامال وليس فقط وزارتكم، هي أرقام مشرفة 
لنأخذ منها فقط أن املحور تزنيت الداخلة، الطريق السريع لم يتوقف 
طيلة الجائحة، ألف كيلومتر 500-500 لم تتوقف فيه األشغال طيلة 
هذه الفترة، وهذا مبعث الفخر لكل املغاربة واإلعتزاز من طبيعة الحال 
الطريق ملسافة ألف كيلومتر هذا يشرفنا، من ناحية أخرى وفي قطاع 
الكوفيد  أضرار  فيها  البلدان المست  كل  مثل  بالدنا  أن  نعلم  النقل 
19 جميع الجوانب، وحيث أن القطاع الذي تسيرونه قطاع، يعني، 
الكبيرة  النقل، قطاع مهم ومهيكل فقد برزت أضراره  أقصد قطاع 
جدا اقتصاديا واجتماعيا بحيث أثرت على املعيش اليومي للمواطن، 
وننتظر، بطبيعة الحال، كل التحديات والثغرات التي أتت إبان هذه 
الجائحة أن يجيب عليها قانون أو مشروع قانون املالية الذي نحن إن 

شاء هللا مقبلون على التصويت عليه.

من  مجموعة  عرف  النقل  ديال  املوضوع  هاد  الوزير،  السيد 
التساؤالت بل إضراب ألرباب الحافالت اللي من طبيعة الحال للوصول 
إلى جواب يشفي املواطن ويعيد له مصلحته وتحركه داخل الوطن بكل 
انسيابية، السيد الوزير، عناوين مثل اإلشراك، مثل التعريفة، مثل 
الشطر الثاني للضريبة على املحور، مثل القروض كلها عناوين ينتظر أن 
تكون إجابات نابعة عن تدبيركم التشاركي مع الفرقاء من خالل الحوار 
معهم لكي يرفع هذا اإلضراب وتعود الحالة حالة تنقل املواطنين بين 

املدن والجهات واألقاليم بشكل طبيعي،

السيد الوزير، ال زال نقل العمال وخاصة الزراعيين يحرجون ويعتبر 
تحديا كبيرا إذ استمرار نقل الشغيلة في ظروف ال تحفظ آدميتها بل 
وتعرضنا وتعرض هذه الشغيلة وتعرض املواطنين عموما لخطر اإلصابة 
بالكوفيد، لكن كذلك ألخطار حوادث السير كان آخرها الحادث الذي 
كان بإقليم شتوكة ايت باها والذي أثره أصيبت مجموعة من العامالت 

والعمال الزراعيين كانوا على متن شاحنة صغيرة؛

السيد الوزير، ال داعي للتفصيل في املوضوع فالجميع يعرفه عندما 
نتحدث عن األمن الغذائي نتحدث عن سوس نتحدث عن شتوكة أيت 
باها، نتحدث عن تارودانت، اآلن هناك ندرة غير مسبوقة للمياه ما أثر 
و كيخدموا الصهاريج 

ّ
عن الفالحة درجة أن بعض الضيعات الفالحية وال

في  غادية  األمور  اآلن  الفالحة،  من  إنقاذه  يمكن  ما  إنقاذ  أجل  من 
انحدارشديد رغم وجود املشروع ديال تحلية مياه البحر أما في املناطق 

الجبلية..

 وسيدارئيسا و لس3:

شكرا للسيد النائب املحترم، انتهى الوقت، نمر إلى فريق األصالة 
واملعاصرة، تفضل السيد املحترم.
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 ونائبا وسيداأحمداش كي:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم،ا وحمداهللال وصالةال وسالماعلىا
رس لاهللا.

 وسيدا ورئيس،

 وسيد نا و 4ير ن،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

النقل  بإثارة بعض قضايا  لنا من جديد  إن هذا السؤال يسمح 
والتجهيز التي تستأثر بإهتمامنا وإهتمام املواطنين قبل وبعد وباء كورونا 
وتداعياته، السيد الوزير، إن جمع النقل والتجهيز في إدارة واحدة فكرة 
جيدة، إذ ال نقل بدون بناء وتجهيز الطرق واملسالك ولكنكم السيد 
الوزير مع األسف جعلتم الطرق أصنافا ودرجات وجعلتم أقلها درجة 
ويصبح  املجالية،  الفوارق  لتتكرس  والجبلي  القروي  العالم  مسالك 
املواطنون فئات تتفاوت في االستفادة من خدمات الدولة، ففي الجبال 
حيث تقل أو تنعدم وسائل النقل ال يزال النقل السري يحشر الناس 
والحيوان والسلع معا في املناطق الجبلية ال تزال العزلة عرقلة أمام 
الحياة الكريمة وأمام التنمية، مسالك العالم القروي والجبلي تتقادف 

مسؤوليتها اإلدارت.

إن العدالة السيد الوزير كل ال يتجزأ، العدالة حق لكل املواطنين 
أينما وجدوا، ال فرق بين السهول والجبال، ال فرق بين القرى واملدن، 
وتداعياتها  الكورونا  جائحة  في  الحكومة  تجد  أن  نخ�ضى  ما  وأخ�ضى 
مبررات للحد من الجهود الرامية لتقليص الفوارق املجالية في هذه 

املناطق التي عانت خالل عقود من العزلة والتهميش؛

أما النقل السيد الوزير، فمشاكله قديمة وحديثة، فقد سمعنا منذ 
سنوات أن الحكومة تعد ملنظومة نقل عقالنية تيسر خدمة اإلقتصاد 
الوطني وتخرج النقل من مشاكله، وال طاملا بشرتم بقرب تحرير النقل 
العمومي للمسافرين، في وقت م�ضى كنتم تقولون إن الريع معشش في 
النقل وق�ضى هللا أن تأتوا للنقل لتدبروا أمره، ولكنكم سكتتم لحد اآلن 
عن ريعه املعشش الذي تكرس أمام أعينكم وأنتم صامتون، وهذا إبتالء 
نتمنى صادقين أن تنجحوا في تجاوزه، ويأتي وباء الكورونا وتداعياته 
ليعمق مشاكل النقل وتنفرد الحكومة أمامها بإتخاذ تدابير غير مدروسة 
وكأن حالة الطوارئ تبيح لها كل �ضيء، ال مناص السيد الوزير من الحوار 
في مرحلة التخفيف من إجراءات الذجر الصحي البد من الحوار، والبد 
من تقديم مقترحات عملية ملواكبة مهنيي النقل، وإيجاد حلول مناسبة 
ألوضاعهم املزرية وحمايتهم من اإلفالس، والسالم عليكم ورحمة هللا .

 وسيدارئيسا و لس3:

شكرا السيد النائب املحترم، نمر لفريق التجمع الدستوري، تفضل 
السيد النائب.

 ونائبا وسيدامحمدا و لف:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيد الوزير، كل يوم يمر إال وأزمة املاء تتفاقم أكثر فأكثر، أكادير 
إداوتنان، سوس ومناطق شتى، تعيش أسوء حال لها من جراء ندرة 
املياه، رجاء ا السيد الوزيرأن تتدخلوا بسرعة وبشكل استعجالي وفعال 

للتخفيف من هذه األزمة.

السيد الوزير، اإلتفاقية التي أبرمت ووقعت امام صاحب الجاللة 
لوضع سياسة شاملة ومندمجة بعثت األمل في قلوب املواطنين، وبالرغم 
من أن مجموعة من الدراسات الدولية أتت بنتيجة واحدة وهي أن ال 
سياسة مائية بدون مواطن مسؤول، فنحن نطلب منكم أن تشاركوا 
املواطنين في صياغة هذه السياسة وأن تقنعوهم بجدوى اتجاهاتكم في 

الحلول وأنه املحوراألسا�ضي.

السيد الوزير، أهم ما يهدد املاء عندنا باإلضافة إلى الندرة ديالو هو 
التلوث و الهدر، لذلك نقترح عليكم بعض األفكار لكي تطور وهي التسيير 

.la gestion des fuites املبتكر لشبكات التوزيع وخصوصا

 les reseaux séparés السيد الوزير، اآلن آن اآلوان لكي نتحدث عن
 les robinets sanitaires économies en كما أن ،entrant et sortant
eau، يجب أن نحفز في استعمالها، ثم إلعادة الحياة وإعادة إستعمال 

املاء، يجب أن نفكير في la destination solaire السيد الوزير.

ال  بأن  وزير،  السيد  تعلمون  للنقل  بالنسبة  أخرى،  جهة  ومن 
منظومة اقتصادية من غير حركية في البضائع واألشخاص، الوثيقة التي 
قدمتم إلعادة التشغيل أتت بمجموعة من اإللزامات اللي هي تتحافظ 
على صحة املواطنين، ولكن فيها بعض النواقص التي أو من أنكم يمكن 
أن تتفادوها مثال هاد إلزامية هاد التدابير لم تواجه بالتفكير في األثمنة 
دالتذاكر، وال يمكن أن نضع املواطن عاوتاني في مواجهة الشركات، ثم 

املخالفات لم تحدد مسؤوليتها كما هو معهود..

 وسيدارئيسا و لس3:

الفريق  إلى  نمر  الوقت،  انتهى  األسف  مع  النائب،  السيد  شكرا 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل ال�ضي يوسف للتعقيب.

 ونائبا وسيداي سفاحدهم:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

 وسيدا ورئيس،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

السيد الوزير، إن تداعيات جائحة كورونا أثرت في قطاع التجهيز 
وإمكانيات  التحتية،  بالبنية  املتعلقة  واملشاريع  األوراش  والنقل على 
مواصلتها بهدف تعزيز البنية التحتية الطرقية، وتأهيل صيانة الشبكة 
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الطرقية ملعالجة املشاكل املرتبطة بتدهور وتدني الخدمات عبر هذه 
الشبكة والحفاظ على الرصيد الطرقي بما فيها الطرق السيار الشبكة 
إطار  في  تدخل  التي  القروية  والطرق  الحضرية  باألقطاب  الطرقية 
املجالية  والتفاوتات  اإلجتماعية  الفوارق  بمحاربة  الخاص  البرنامج 
بالوسط القروي بمساهمة الجماعات الترابية، بعدما وجهتم السيد 
الوزير مذكرة ملصالحكم من أجل توقيف جميع األشغال األمر الذي 
خلف ارتباكا كبيرا بشأن مآل هذه املشاريع املبرمجة خالل السنة الجارية 
املقاوالت والحفاظ على فرص  بالبالغة من حيث دعم  أهميتها  رغم 
وفك  اإلجتماعية  الحياة  وإنعاش  االقتصادي  الدور  وتعزيز  الشغل، 
العزلة عن الساكنة القروية كما تتوفر مشاريعكم على معالجة النقط 
السوداء التي تراكم حوادث السير باملحور الطرقي الخطير كما هو الشأن 
بالنسبة إلقليم الحاجب الذي عرف في 18-06-2020 حادثة مميتة كما 
كان في علمكم ذلك اليوم أدت بوفاة 7 أشخاص معظمهم من ساكنة 
املدينة، رغم عدة طلبات من الهيئات السياسية واإلدارية إلى وزارتكم 
بخصوص الطريق الوطنية رقم 13 بدون جدوى كما كان إلحاحنا في 
باإلقليم، رغم توفره على  الدستورية على إحداث مديرية  املؤسسة 
املقر كما جاء على لسانكم في أحد الجلسات، وكذا إعجازكم على إنجاز 
الطريق الدائري أو محطة للوقوف اإلجباري خاص بالشاحنات باإلقليم

السيد الوزير، يعرف بلدنا في هذه اآلونة أزمة العطش وفي ظل 
املائية وضعف  التساقطات املطرية واملوارد  الخصاص على مستوى 
الكفيل  اإلستعجالي  املخطط  عن  الحكومة  تسائل  املائي،  املخزون 
واألوراش  املشاريع  ومآل  للقلق  تدعو  التي  الوضعية  هذه  بمعالجة 
املرتبطة بتعميم التزويد بمياه الشروب وضمان الولوج إليها باعتباره 
حقا دستوريا ذلك في إطار البرنامج الوطني للتزود باملاء الشروب 2020-

2027 بما فيها األوراش املرتبطة بالسدود الكبرى واملتوسطة والتلية، 
وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس3:

شكرا السيد النائب املحترم انتهى الوقت، نمر إلى الفريق الحركي 
ال�ضي عزيز كوسكوس تفضل.

 ونائبا وسيداعبدا وعزيزاك سك س:

شكر ا وسيدا ورئيس،

أشكركم بإسم الفريق الحركي على الجواب ديالكم السيد الوزير، 
صحيح أن املعطيات واألرقام التي صرحتم بها في الجواب ديالكم تبعث 
بأن  الواقع  أرض  على  نالحظ  لكننا  الوزير،  السيد  االطمئنان  على 
تعرف  عليها  تشرفون  التي  للقطاعات  اإلستثماري  النشاط  استعادة 
عليها  اإلنكباب  ونتمنى  املفتوحة  األوراش  في  والتأخير  البطء  بعض 

باإلرادة املطلوبة والسرعة املمكنة.

السيد الوزير، بالنسبة لقطاع النقل، ننبهكم إلى اإلشكاالت املتعددة 

ألرباب هذا القطاع الذين تضرر من هذه الجائحة، األمر الذي يتطلب 
في تقديرنا تعزيز الحوار مع ممثلي هذا القطاع في أفق إيجاد حلول لكل 

املشاكل العالقة.

في مجال الطرق نطالبكم بمواصلة األوراش املفتوحة واستكمال 
في  نجادل  فإننا ال  املاء  بقطاع  يتعلق  فيما  أما  فيه؛  الشروع  تم  ما 
املجهودات املبذولة لربط املناطق القروية بشبكة املاء الصالح للشرب، 
ولكن السيد الوزير هناك مناطق ودواوير كثيرة تعاني من العطش وعلى 
سبيل املثال ال الحصر إقليم تازة السيد الوزير، كما تعلمون السيد 
الوزير أن سد باب الوطا كيزود أغلب جماعات إقليم تازة باملاء الصالح 
للشرب إال الجماعة اللي متواجد فوق فالتراب ديالها هاد السد هذا اللي 
هي جماعة ديال الصميعة والجماعة املجاورة اللي هي الجماعة ديال 
زراردة، فهاد الفترة من كل سنة السيد الوزير، بعد ما كتجف اآلبار 
الوطا كيتم  باب  املحيطة بسد  الدواور  ديال هاد  الساكنة  والعيون 
الناس  الوزير،  السيد  الصهريجية  الشاحنة  بواسطة  ديالها  التزويد 
ديال هاد املناطق كيشربوا من ستيرنا ديال البالستيك السيد الوزير، 
في حين املاء ديال السد بعيد عليه بواحد بضعة أمتار وهاد الجماعة 
كتعرف أقل نسبة ديال التزويد باملاء الصالح للشرب مقارنة مع باقي 
الجماعات والتي ما كتعداش 20% حسب تصريح ديال املصالح ديالكم 
اإلقليمية، الدراسة املتعلقة بتزويد هاد الجماعة باملاء الصالح للشرب 
موجودة والتكلفة السيد الوزير ما كتعداش 20 مليون دالدرهم، أشنو 
هي السيد الوزير 20 مليون درهم مقارنة مع مئات املاليين الدراهم باش 
وصلنا املاء لدواوير اللي كتبعد أكثر من 100 كيلومتر من هاد السد وحتى 
الطريق اللي كانت كتفك العزلة على هاد دواور السيد الوزير وهذا قطاع 
كتشرفوا عليه كذلك وأقصد الطريق اإلقليمية 5000-426 ما بقى من 
هاد الطريق غير السمية، الطريق مشات وتم اإلثالف ديالها بواسطة 
باب  السد ديال  كانوا كيتنجز  اللي  الوقت  الشاحنات واآلليات  داك 
الوطا األثمنة في بداية ديال التسعينات وما كاين حتى �ضي عملية صيانة 

من داك الوقت، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس3:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، نمر إلى املجموعة النيابية عفوا 
إلى الفريق اإلشتراكي، تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيدامحمدا ملالحي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيدينا و 4يرين،

 وسيد تال وسادةاأعضاءامجلسا ون  با ملحترمين،

فعال السيد الوزير فيما يخص الدولة راه بذلت مجهودات كبيرة 
يعني  كان  وهذا  للشرب،  الصالح  باملاء  املغرب  تزويد  يخص  فيما 
أنه بالدنا  السابق على  في  التوجيهات  بناء على واحد مجموعة ديال 



7029 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.115–03.ذو الذجة.1441  )24.يوليوز.2020( 

الذتي فيما يخص هاد  تلتجئ للسدود، باش نحافظوا على اإلكتفاء 
العملية هادي، ولكن السيد الوزير كانت هناك يعني واحد املجموعة 
داإلكراهات اليوم فيما يخص العالم القروي على أنه يعني كاين في 
باملاء  القروي  العالم  تزود  ديال  إشكالية  كاين  الجائحة  هاد  ظروف 
الصالح للشرب، ثم النقطة األخرى اللي هي يمكن نثيروها السيد الوزير 
فيما يخص هاد العملية هو كون على أنه يعني كاين واحد املجموعة 
ديال الناس اللي هما يعني كيجيوا فواحد امللحقة ديال السدود ولكن 
ما عندهمش املاء وأذكر على سبيل املثال تاونات وكذلك كاين إشكالية 
احنا عندنا في الجهة ديال مراكش-تانسيفت، كاين إشكالية في الشاون، 
كاين إشكالية في الحسيمة كاين واحد املجموعة ديال اإلشكاليات داملاء 
الصالح للشرب اللي كتطرح وكتطرح بحدة ولهذا يجب التفكير السيد 

الوزير فيما يخص هاد العملية هادي.

املالحظات  ديال  املجموعة  واحد  عندي  أنا  النقل  يخص  فيما 
السيد الوزير، هو كون على أنه نؤكد على ضرورة دعم واستفادة قطاع 
النقل من جراء األزمة التي يواجهها بسبب تداعيات جائحة كورونا عبر 

اإلجراءات التالية:

فتح حوار مسؤول وواضح للتخفيف من التداعيات السلبية  ..1
للجائحة؛

إيجاد الحلول املالئمة لتطبيق اإلجراءات اإلحترازية؛ ..2

الدعم عبر إجراءات جبائية إجتماعية؛ ..3

توفير ضمانات لكي يحصل على قروض بنكية مسيرة وفوائد  ..4
منخفضة؛

إعادة جدولة الديون السابقة؛ ..5

إجراءات تحفيزية للمحافظة على مناصب الشغل؛ ..6

وهادي السيد الوزير كلها إجراءات يعني يجب اتخاذها يعني في إطار 
الحكومة من أجل يعني التداعيات ديال هاد كورونا ألنها خلقات يعني 

واحد املجموعة ديال املشاكل على املستوى ديال النقل.

 وسيدارئيسا و لس3:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، واآلن نمر إلى املجموعة 
النيابية للتقدم واالشتراكية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيداسعيدا نميلي:

السيد الوزير، ساكنة العالم القروي كتعاني من أزمة العطش فكما 
سبق السادة النواب قبلي، غير أنني بغيت نشير لواحد القضية، على أنه 
املكتب الوطني للماء الصالح للشرب أنه طلق صفقات عمومية مند 
سنة 2008 وبقات عالقة، وسبق لينا أن سولناك على هاد الصفقات 
أنها بدات في العمل وتوقفات، حتى ديك األشغال اللي دارت تم التدمير 

ديالها، هذا راه مال عام ديال املغاربة، احنا كنطالوا بلجان التفتيش 
واملراقبة باش يعرفوا املسؤولية ديال من.

الصويرة  إقليم  مثال  أن  ندرة  كتعرف  األقاليم  بعض  أنه  ثانيا 
توفر على سد  أنها  وإقليم سطات و خاصة منطقة مزاب  والتاونات 
تامسنا وكيوجد فوق تراب ديال الجماعة ديال مكارتو ووالد محمد وما 
استافدينش، أنه وليداتهم وبناتهم كينوضو الصباح بكري باش يحملوا 
على الدواب ديالهم براميل بالسيكية وهكاك باش يجيبوا املاء، ما يرجعو 
للخيام ديالهم تيسخن هداك املاء، عديد من املرات في اللجنة طلبناك 
باش تفكوا لينا هاد اإلشكال، وزرنا اإلدارة العامة للمكتب الوطني للماء 
الصالح الشرب برفقة السيد الرئيس جماعة مكارتو وواعدنا باش يحل 
هاد اإلشكال وهاد اإلشكال مازال عالق، لذا السيد الوزير، كنلتمسوا 
منكم باش تفكوا هاد اإلشكال هاد الناس راه ما بغاوش ما بغاوش يسقيو 
الدالح و البطيخ وال املونك، هاد الناس بغاو غير يشربوا هما وولداتهم 
ويوردو بهايمهم، وباركين كيدبروا األمور ديالهم، وكيصيبو واحد املشكل 
آخر أنه الحكومة مصعبة معاهم في الحصول على رخص حفر اآلبار، أنه 
كيطلب مجموعة من الوثائق كيجي كيقول الوثائق اإلدارية مثال رسوم 
التملك والرسوم العقارية أن غالبية الناس ما فارقينش مع كيموتوا 
كيقولوا  اإلدارية  السلطة  عند  مثال  كيم�ضي  كيفرقوش  ما  واليدهم 
البارح  با  مات  أنا  والعبث هذا  40 سنة  ليا كتصرف  ثبت  وخاصك 
وبغيت نصايب شهادة استمرارو تقوليا 40 سنة عاد نعطيك الرخصة 

باإلضافة إلى املصاريف النه خاصو يخلص الوكالة املائي ألف درهم..

 وسيدارئيسا و لس3:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، لكم الرد السيد الوزير 
تفضلوا.

 وسيداعبدا وقادرا عمارة،ال4يرا وتجهيزال ونقلال ول جستيكا
ل ملاء:

شكر ا وسيدا ورئيسا ملحترم،

شكرا السيدات والسادة النواب املحترمين على هذه التعقيبات، 
فيما يتعلق بالنقل وردت في املداخلة ديال السيدات والسادة النواب 
بعض املالحظات أنا بغيت غير يعني للتاريخ نقول بأنه فيما يتعلق أساسا 
بالنقل الجماعي للمسافرين، ألن النقل الطرقي للبضائع هذا ماوقفش 
لكن بالنسبة النقل الجماعي للمسافرين أساسا أحد السادة النواب 
تحدث على إشراك املهنيين، وهذا وقع حصل أنا عندي وثائق أن املهنيين 
اللي رسلوا الوزارة بطبيعة الحال أنا كنت شرحت بأنه هاد القضية ديال 
أننا نجمعو هاد املهنيين كانت صعيبة جدا ألنه خص اإلخوان السادة 
النواب يعرفوا بأننا على مستوى التمثيلية ديال هاد الشق دالنقل راه 
ديال  الظروف  في  الحال  تمثيلية كبيرة جدا ومشتتة، وهذا بطبيعة 
الجائحة كورونا ما كانش يمكن لنا نجمعهم، لكن أنا عندي مراسلة 
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السيد النائب من العدالة والتنمية اللي تكلم على اإلضراب ديال بعض 
سميتو هاذو دعاو لإلضراب أنا عندي مراسلة ديالهم يتكلموا فيها على 
واحد العدد داملقتضيات، %90 ديال ديك املقتضيات إيال مشات لدفاتر 
التحمالت، فبالتالي اإلشاراك كان وأنا بغيت هادي فرصة عطيتوها ليا 
باش نقول ليكم هاد النقل الجماعي للمسافرين شنا هو، العدد ديال 
الرخص اللي في راه تقريبا 3500 رخصة، نسبة اإلستغالل ديالها 75%، 
و%70 ديال هاد الرخص هادي مستغلة بشكل غير مباشر، وهذا تيعقد 
املسألة للوزارة، العدد داملقاوالت 1600 و%65 ديالها أشخاص ذاتيين 
و%88 عندهم أقل من حافلتين، وبطبيعة الحال احنا هاد اإلشكاليات 
اللي واقعين فيها هاد النقل الجماعي للمسافرين راه احنا ما انتظرناش 
الجائحة كورونا ننتظر باش نعرفوها، راه هادي أكثر من سنتين قدمنا 
املهنيين وجمعناهم على كثرتهم واقترحنا عليهم عقد برنامج فيه واحد 
العدد داملقترحات، تتم�ضي من القضية ديال التنظيم ديال القطاع غير 
املهيكل إلى الشركات املهيكلة، واقترحنا فيه واحد العدد داألمور ودخلنا 
فيه واحد العدد دالقطاعات حكومية فيها وزارة الداخلية واإلقتصاد 
واملالية، لحد اآلن لحد اآلن أقولها بكل أسف نحن ال نكاد نجد دون 
محاورين اللي يمكن لنا نتحاورو معهم باش نزيدو القدام، وأنا من هاد 
املنبر ما دام طرحتو لي احنا يدينا ممدودة، ألنه بالنسبة لنا احنا القطاع 
دالنقل الجماعي للمسافرين باإلضافة إلى أن فيه مقاوالت، لكن هذا 
مرتبط باألمن والسالمة ديال املواطنين، املواطن دابا خصو يركب في 
واحد الحافلة مقادة باألمور ديالها إلى غير ذلك، وهاد العقد البرنامج 
موجود، وأنا شخصيا حضرت في اإلجتماع وناقشوا معهم واعطيتهم 
جميع الضمانات، لكن ال يمكن أن تأتي، يعني، جمعيات أو تمثيليات 
مهنية تقول ال، نديرو اإلصالح ولكن ما تمّسوش الظهير ديال 1963، 
ما يمكنش، ألنه املشرع ال بد أن يدخل واحد العدد ديال العناصر اللي 

غادي تسمح بهاد القضية هادي؛

جواب على بعض السادة النواب هاد واحد السادة النواب قال 
الريع يعشعش، أنا نقول لك هذا السنوات األخيرة ما تعطى حتى �ضي 
agrement باملطلق، ألنه احنا سايرين في واحد اإلتجاه ديال اإلصالح 
املأذونيات  ديال  القضية  هاد  كاينش  ما  فالتالي  القطاع،  هاد  ديال 
باملطلق، وهذا دليل على أننا جادون في هذه املسألة ديال اإلصالح، 
وبطبيعة الحال ألنه مؤخرا طلبت من املدراء الجهويين نظرا لصعوبة 
نجمعو هذا املهنيين كلهم قلنا ليهم في كل جهة جمعوا أق�ضى ما يمكن 
من مهنيين وسمعوا ليهم وغنشوفو، هاد القضية ديال التذاكر واخا 
ما�ضي اختصاص مباشر للوزارة لكن احنا مستعدين بطبيعة الحال أننا 
ندخلو ونشوف ما الذي يمكن القيام به؟ علما بأننا احنا قلنا ليهم هاد 
القضية ديال %50 %75 %100 ما مرتبطش بوزارة التجهيز والنقل، 
هادي مرتبطة بواحد العدد التوجيهات ديال السلطات الصحية كما 
وقع في مجلس النواب انتم تفرض عليكم واحد الوقت أنكم تديروا 
التباعد  واحد تباعد اجتماعي، فما يمكنش املواطن ما يديرش هاد 
ديال  اإلمكانيات  الحال  بطبيعة  اللي  الحافالت  واحد  في  اإلجتماعي 

العدوى بالكورونا تتكون مرتفعة؛

فيما يتعلق باألوراش، أوال األوراش ديال األشغال العمومية ديال 
 2 كانوا  كانت ظروف،  ألن  توقفت  هاديك  بقرار،  توقفتش  ما   BTP

داألمور أساسية:

يجيو،  العاملين  باش  كانت صعوبة  العاملين،  هو  األولى  املسألة 
املسألة الثانية هي املواد، فبعض واألوراش توقفت، بعض األوراش لم 
تتوقف صحيح ، لكن البعض توقفت واحنا جينا درنا واحد الدورية 
واشرحنا ليهم، قلنا ليهم غنديرو لكم واحد العدد ديال العقود ملحقة 
باش ما يوقعوش في غرامات ديال التأخير وهذا هو الذي سرنا عليه، 
فالتالي هاد القضية ديال ديال سميتو، هذا غير، يعني، بعجالة هاد 
تكلم  اللي  النائب  السيد  الحاجب،  الدائرية  الطريق  ديال  القضية 
اإلخوان  صحيح،  غير  صحيح،  غير  هذا   ، املسؤولية  الوزارة  حّمل 
تيعرفوا، اإلخوان ديال الجهة تيعرفوا بأنني ملا كنت تاناقش مع السيد 
رئيس الجهة والسيد الوالي واحد العدد ديال املنتخبين القضية ديال 
عقد البرنامج عقد البرنامج ما جاش في هذه الطريق الدائرية، احنا 
مستعدين نديروها من غدا، ما عندنا حتى مشكل ولكن ما يمكنش 
نكونو احنا عاطين للجهة واحد 2 داملليار ديال الدرهم ونزيدو فوق من 
هاد ال�ضي ويجي نائب برملاني يحّمل املسؤولية لوزارة التجهيز والنقل هذا 
غير صحيح لإلنصاف قولوا بأنني أنا وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك 
راه طرحتها وقلت لهم عالش ما درتوهاش في عقد البرنامج خصها تجي في 

عقد البرنامج احنا نديروها ما عندنا حتى �ضي مشكل؛

طيب القضية ديال محطات الوقوف شكون اللي تيشتغل عليها؟ راه 
ي تنتكلمو مع 

ّ
هي الوكالة املغربية لتنمية اللوجيستيك، فبالتالي يعني مل

الرأي العام حذاري أننا نقولو �ضي حاجة ألننا نسعى إلى أن نحّمل جهة 
معينة املسؤولية؛

فيما يتعلق بقضية املاء، السيدات والسادة النواب، أنا القضية داملا 
كنت صادقا مع السادة النواب قلت لهم اإلشكال شنو اللي كاين، واحد 
العدد ديال املناطق دالعالم القروي كانت مرتبطة بمنظومات محلية، 
ألن ما كانتش طارحة تحديث املنظومة املحلية مشكل، كانت إما آبار 
وال عيون، كان ديك املنظومات املحلية تتشتغل، ما بقاتش كتشتغل، 
عالش؟ ألن تنعانيو من واحد الفترة ديال الجفاف، وأنا كان بودي ربما 
في اللجنة نعطي للسادة النواب فكرة عن الوضعية الهيدرولوجية اللي 
كاين في بالدنا، لكن هاد البرنامج ديال 27/20 اللي كنترأس االنطالق 
ديالو جاللة امللك، غيحل املشكل ديال هاد املنظومات، بمعنى مستقبال 
ما غتبقاش عندنا هاد املنظومات املحلية، ألن بحال اللي أنا غادي نربط 
مكناس وال غنربط العالم القروي بمنظومة ديال املاء سواء كانت من 
سد وال من التحلية وال من منطقة جوفية مرخص بها، واحنا هاد ال�ضي 
اللي تنشتغلو عليه وهاد ال�ضي عالش احنا ملا جينا االستثمارات اللي 
كاينة في القطاع ديال املاء ما مسيناهاش، ونقول لكم باملناسبة هاد 
السنة ديال 2020 رغم الجائحة د كورونا ألن في السنوات الفارطة كنا 
تنبنيو 2 د السدود حتى 3 السدود، هاد السنة بالضبط رغم جائحة 
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كورونا غنبنيو 5 د السدود، غادي نديرو ديال الكدية دبرنا في سيدي 
قاسم غنعليو املختار السو�ضي وغنعليو محمد الخامس إن شاء هللا في 
املنطقة ديال الحوز وغنبنيو واحد السد ديال الرتبة في املنطقة ديال 
تاونات اللي غيكون فيه أكثر من مليار ديال األمتار املكعبة وكان عندنا 
واحد السد ديال بني عزيمان كان مؤخر في البرمجة ديالو، غينطلق إن 
شاء هللا هاد السنة، هاد السنة رغم جائحة كورونا غنطلقو 5 ديال 
باملنظومات  القروي  العالم  هاد  غنربطو  ملا  الحال  بطبيعة  السدود؛ 
الهيكلية ما غيطرحش مشكل ألن اللي كيطرح املشكل في مدينة كيتطرح 
بنفسو بالنسبة العالم القروي، بالطبع خاص اإلخوان يعرفو بأنه منين 
تتكون املشكل د املا األولوية املاء الشروب، صالة على النبي، ق�ضي 
األمر، املاء الشروب ثم املاء الفالحي ثم املاء الصناعي وغيره، فبالتالي 
منين تتكون �ضي منطقة عندنا فيها املشكل ديال املاء أوتوماتيكيا تناخذو 
املاء سواء أكان فالحي أو غيرو وتنديوه املاء الشروب وهاد ال�ضي اللي 
وقع في أكادير ويمكن يوقع كان غيوقع في املنطقة ديال ملوية يمكن يوقع 

في أي منطقة األولوية دائما للماء الشروب، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدارئيسا و لس3:

السيد  الوقت مع األسف وكما ذكر  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 
النائب ذلك نجدد لكم تهانينا السيد الوزير بتماثلكم للشفاء متمنين 
الشفاء العاجل أيضا ملواطنينا وما ذلك على هللا بعزيز، شكرا لكم 
السيد الوزير وشكرا على مساهمتكم في هذه الجلسة، ننتقل إلى القطاع 
املوالي وهو قطاع الشغل واإلدماج املنهي نرحب بالسيد الوزير ونمر إلى 

سؤالين، السؤال األول سيطرحه أحد تفضلوا السيد النائب.

 ونائبا وسيداعبدا و دلداخرب ش:

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيدا و 4يرا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

على  وكبيرة  كثيرة  تداعيات  تركت  كورونا  جائحة  أن  املؤكد  من 
العديد من القطاعات االقتصادية واالجتماعية على حد سواء، ولكن 
تأثيرها على سوق الشغل كان كبيرا وكان وهم فئات واسعة من الشعب 
املغربي، السيد الوزيرنسائلكم أوال عن وضعية الشغل ببالدنا على ضوء 
الجائحة، ثانيا نسائلكم عن اإلجراءات املتخذة إلنعاش سوق الشغل في 
الفترة ما بعد كورونا، ثم ثالثا نسائلكم عن اآلفاق املستقبلية لتعميم 
الحماية االجتماعية، وما أدراك ما الحماية االجتماعية ملختلف املهنيين 

استنادا طبعا إلى الدروس املستخلصة من هذه الجائحة، شكرا لكم.

 وسيدارئيسا و لس3:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للمعارضة شكون اللي أيتفضل 
لطرح السؤال، عفوا تفضل السيد املحترم.

 ونائبا وسيداعبداهللاا إلدري�سيا وب 4يدي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 4ير،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

تقييمكم  تسائلكم عن  املعارضة  الوزير، مجموعة وفرق  السيد 
لتداعيات كوفيد 19 على سوق الشغل وعلى منظومة اإلنتاج الوطنية 
العمل  مناصب  على  للحفاظ  تحفيزية  تدابير  من  إقراره  تم  ما  وعلى 
وتعويض العمال املتوقفين على العمل و عن التدابير التي قمتم بها لتوفير 
شروط السالمة الصحية لألجراء والحيلولة دون ظهور بؤر وبائية مهنية 
جديدة، ثم عن خطة الحكومة إلنعاش التشغيل بعد األزمة الراهنة 
وإعطاء انطالقة جديدة للحركية االقتصادية الوطنية، شكرا السيد 

الرئيس.

 وسيدارئيسا و لس3:

شكرا السيد النائب املحترم، جوابكم السيد الوزير، تفضلوا، 18 
دقيقة و20 ثانية.

 وسيدامحمداأمكر 4،ال4يرا وشغلال إلدماجا ملنهي:

سيدناا علىا ل وسالما ل وصالةا هللاا ورحمنا ورحيم،ا بسما
محمدالعلىاآوهالصحبه.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

سعيد أن أحضر معكم اليوم للتفاعل مع أسئلتكم وانشغاالتكم 
املتعلقة بقطاع الشغل واإلدماج املنهي، كما تعلمون أو سوق الشغل 
إجماال في بالدنا خالل هاذ املرحلة واملرحلة املقبلة، وكما تعلمون فقد 
اختارت بالدنا بتوجيهات ملكية سديدة منذ بداية هذه الجائحة إعطاء 
من  األولويات،  كأولى  واملواطنات  املواطنين  وسالمة  بصحة  األولوية 
خالل اتخاذ جميع اإلجراءات اإلستباقية الضرورية ملنع تف�ضي الوظائف 
في بالدنا، حيث تم فرض حالة الطوارئ الصحية والتي كانت لها نتائج 
طبيعية سلبية على اإلقتصاد الوطني وعلى الجانب اإلجتماعي على غرار 
باقي الدول التي اتخذت نفس املنهجية، وهو ما تعاملت مع الحكومة 
بما يكفي من املواكبة حيث تم اتخاذ إجراءات عدة كانت لها األثر 
اإليجابية أيضا على التخفيف من حدة تداعيات األزمة، منها أساسا 
لين 

ّ
صدور القانون 25.20 القا�ضي بسن تدابير استثنائية لفائدة املشغ

واملنخرطين بالصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، والعاملين لديهم 
واملصرح بهم املتضررين من تداعيات تف�ضي جائحة فيروس كورونا 
كوفيد 19، واملرسوم التطبيقي املتعلق به، وقد تضمن القانون تدابير 
موجهة لفائدة العمال من خالل صرف تعويض جزافي لفائدة األجراء 
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املتدربين قصد التكوين من أجل اإلدماج املصرح بهم برسم شهر فبراير 
2020، لدى الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي من قبل املشتغلين، 
املتدربون قد توقفوا مؤقتا عن عملهم  على أن يكون هؤالء األجراء 
نتيجة هذه الجائحة، خالل الفترة املمتدة من 15 مارس إلى غاية 30 

يونيو 2020؛

وحماية لحقوق األجراء واملستخدمين صرحت الحكومة من خالل 
هذا القانون على التأكيد وهذا أسا�ضي على استمرار العالقة التعاقدية 
لين وأجرائهم من خالل اعتبار الفترة ما بين 15 مارس و30 

ّ
بين املشغ

يونيو2020، في حكم فترة توقف مؤقت عن العمل وفق أحكام املادة 
32 من مدونة الشغل، تأجيل أداء اإلشتراكات اإلجتماعية املستحقة 
تعرف  التي  املقاوالت  لفائدة  اإلجتماعي  للضمان  الوطني  للصندوق 
صعوبات بسبب أزمة كورونا كوفيد 19، مع منحها تسهيالت خالل فترة 
األداء املوالية للفترة ديال األزمة، صدور قرار املجلس اإلداري للصندوق 
الوطني للضمان اإلجتماعي بإعفاء تعويض اإلعانة الذي يصرف لفائدة 
العاملين املشغلين في وضعية صعبة بسبب الجائحة في حدود 50% 
املعمول  اإلشتراكات  وعاء  املتوسط عن  الصافي  الشهري  الراتب  من 
به من قبل الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي خالل أشهر أبريل 
وماي ويونيو 2020، ثم صدور قرار املجلس اإلداري للصندوق الوطني 
لين في وضعية صعبة الذين 

ّ
للضمان اإلجتماعي والقا�ضي بإعفاء املشغ

تتوفر فيهم شروط واملعايير الواردة في املرسوم رقم 2.20.331 بتطبيق 
واجبات  أداء  في  التأخير  عن  الزيادات  مجموع  من   25.20 القانون 
الخاصة  بالديون  املتعلقة  املتابعات  وصوائر  والغرامات  اإلشتراك 
بالفترة من يونيو 2020 وما قبلها، ثم تبسيط مساطر التصريح باألجراء 
املسجلين في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي واملتوقفين ِمؤقتا 
عن العمل بحيث يمكن القيام بالتصريحات أسبوعيا ابتداءا من 20 
أبريل 2020، وحسب معطيات التصريحات فقد انتقل عدد الوزراء 
املتوقفة عن العمل مؤقتا املصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان 
اإلجتماعي والذين استفادوا من مخصصات الصندوق الخاص ملواجهة 
أجير  ألف   716 من  كورونا  لجائحة  واالجتماعية  االقتصادية  األثار 
خالل شهر مارس إلى 892 ألف و711 أجير خالل شهر أبريل، إلى 900 
ألف و914 األجير خالل شهر ماي، في ما تراجع عدد املصرح بتوقفهم 
املؤقت عن العمل برسم شهر يونيو إلى 593 ألف و391 أجير ينتمون 
مهمة  انطالقة  هناك  أن  يفسر  ما  وهو  مقاولة،  و135  ألف   95 إلى 
لإلقتصاد الوطني خالل شهر يونيو؛ وحسب معطيات شهر ماي يبقى 
قطاع اإليواء واملطاعم من أكثر القطاعات تضررا حيث أن %93 من 
مقاوالت هذا القطاع صرحت بتواجدها في وضعية صعبة، يليه قطاع 
الخدمات اإلدارية وأنشطة دعم األعمال بنسبة %76، كما سجل قطاع 

الصناعات التحويلية وقطاع البناء على التوالي %71 و70% .

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

لقد حرصت وزارة الشغل واإلدماج املنهي ومنذ ظهور حاالت اإلصابة 

األولى بفيروس كورونا ببالدنا على تأطير عمل مفتشية الشغل وذلك من 
خالل إصدار العديد من الدوريات واملذكرات التوجيهية، وقد انصب 
من  والتوعية  التحسيس  على  أولى  مرحلة  في  الشغل  مفت�ضي  جهود 
املخاطر الناجمة عن هذا الفيروس وضرورة اتخاذ اإلجراءات االحترازية 
التي أقرتها السلطات العمومية، حيث بلغ عدد املؤسسات التي تمت 
مواكبتها بالنصح واإلرشاد والتحسيس من طرف مفت�ضي الشغل حول 
التدابير اإلحترازية للوقاية من فيروس كورونا خالل الفترة املمتدة من 

13 مارس إلى 14 أبريل 2020 حوالي 6761 مؤسسة؛

الوحدات  داخل  إصابة  لظهور حاالت  ثانية وتحسبا  وفي مرحلة 
الشغل  وزارة  من  كل  وضعت  نشاطها،  في  استمرت  التي  اإلنتاجية 
واإلدماج املنهي ووزارة الصناعة والتجارة واإلستثمار واإلقتصاد الرقمي 
بأماكن  اتخاذها  الواجب  التدابير  يتضمن  مشتركا  برتوكوال  واألخضر 
العمل للحماية من انتشار عدوى فيروس كوفيد 19 وهو الذي كان 
أساسا للمراقبة التي خضعت لها العديد من املؤسسات في املرحلة 

املوالية؛

وفي مرحلة ثالثة وتفاعال مع مستجدات وتطورات الحالة الوبائية 

ببالدنا وابتداءا من 15 أبريل 2020، تم إحداث لجن إقليمية للوقوف 

التي  تلك  أو  عملها  تواصل  زالت  ال  التي  املقاوالت  احترام  مدى  على 

للتصدي  املتخذة  والوقائية  اإلحترازية  لإلجراءات  نشاطها  استأنفت 

لهذا الوباء، وقد بلغ عدد املؤسسات التي نظمت لها زيارات ميدانية 

من طرف اللجن املشتركة بين مصالح وزارة الداخلية ووزارة الشغل 

واإلستثمار  والتجارة  الصناعة  ووزارة  الصحة  ووزارة  املنهي  واإلدماج 

واإلقتصاد الرقمي واألخضر وكذلك من طرف أعوان تفتيش الشغل 

 24530 2020 ما مجموعه  9 يوليوز  إلى  15 أبريل  برسم الفترة من 

مؤسسة، تهم خصوص قطاع التجارة ب 8372 مؤسسة والخدمات ب 

6451 مؤسسة والصناعة ب 6078 مؤسسة، مع العلم أن أي مؤسسة 

تتم زيارتها غالبا أكثر من مرة، بينما بلغت مجموع املكاملات الواردة على 

أعوان تفتيش الشغل ما مجموعه 49651 مكاملة من بينها تلك الواردة 

سواء في املنصة الرقمية ألو 2233 أو الواردة على أعوان تفتيش الشغل 

بشكل مباشر؛

ومواكبة لعملية استرجاع املقاوالت لنشاطها، وفي إطار اختصاصات 

جهاز تفتيش الشغل، قام أعوان الشغل خالل شهر يونيو بزيارة حوالي 

4696 وحدة إنتاجية استأنفت نشاطها تهم خصوصا قطاع الخدمات 

هذه   ،17% بنسبة  والتجارة   25% بنسبة  والصناعة   43% بنسبة 

املقاوالت التي كانت تشغل في الظروف العادية حوالي 342 ألف عامل، 

استطاعت أن تسترجع إلى تاريخ زيارتها ما مجموعه 219500 عامل أي 

بنشاط يقدر بنسبة %64، تباينت هذه النسب حسب فروع النشاط 

%95 والبناء  التجارة بنسبة  املستقبلة والتي نجد في مقدمتها قطاع 

واألشغال العمومية بنسبة %72 ثم الصناعة بنسبة 68%.
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 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

باإلضافة إلى العديد من اإلجراءات الواردة في مشروع قانون املالية 
املعدل، سيعمل قطاع الشغل واإلدماج املنهي على مواكبة املقاوالت 

وفاقدي العمل والباحثين عن الشغل من خالل اإلجراءات التالية:

الكفاءات من خالل  من  الحاجيات  تلبية  في  املقاوالت  مواكبة   -
مالءمة كفاءات املوارد البشرية التي تحتاجها في إطار تحويل نشاطها أو 
إطالق نشاط أو منتوج جديد من خالل برنامج تأهيل ومنظومة التكوين 
املوجه إلى القطاعات الواعدة باعتبارها برامج تهدف إلى تحسين قابلية 
التشغيل لدى الباحثين عن الشغل ومالءمة مؤهالتهم مع حاجيات 

املقاوالت.

-إرشاد املقاوالت إلى التحفيزات الهادفة إلى التخفيف من الكلفة 
مزايا  يخوالن عدة  اللذان  وإدماج  تحفيز  برنامجي  من خالل  األجرية 
العمل  التشغيل، ثم مواكبة فاقدي  إجتماعية وضريبية محفز على 
والباحثين عن الشغل من خالل تكثيف الخدمات التي تخص التوجيه 
املنهي وكذا اإلعداد لسوق الشغل مباشرة أو عن بعد خصوصا املقابلة 

التشخيصية وورشات البحث عن العمل.

-تعزيز آليات دعم تشغيل الشباب عبر برامج محفزة على التشغيل 
التكوينات قصيرة املدة حضوريا أو عن بعد لتطوير املهارات  وتعزيز 
والرقمية  واللغوية  التقنية  املجاالت  تغطي  والشخصية  التقنية 

والقدرات والسلوكيات.

-القيام بتركيب اإلستهداف عن فرص العمل خصوا فيما يتعلق 
وتجربة  مؤهالت  على  معظمهم  في  يتوفرون  الذين  العمل  بفاقدي 

ميدانية.

-الربط بين فاقدي العمل أو الباحث عن الشغل من جهة واملقاوالت 
من جهة أخرى في إطار معالجة عروض الشغل بهدف اإلدماج املنهي.

-تكثيف التعريف والتواصل بشأن البرامج النشيطة للتشغيل ثم 
تعزيز املواكبة والتكوين فيما يخص املنظومة الوطنية والترابية لريادة 
األعمال إنسجاما مع الدينامية التي تم إطالقها في هذا املجال، من خالل 
تعزيز آليات مواكبة حاملي املشاريع املقاوالتية من خالل جميع مراحل 
املقاولة عبر تجنيد فاعلين في القطاع الخاص والجمعوي، باإلضافة إلى 
مستشار الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات املتخصصين في 
التشغيل الذاتي يستجيبون ملعايير تأهيلية عبر آلية التمويل املبني على 

النتائج.

ثانيا: تنظيم مباريات جهوية أو إقليمية لريادة األعمال بهذف تحفيز 
الشباب  لدى  األعمال  ريادة  روح  تحفيز  بهدف  األعمال  ريادة  روحي 
وخلق جو من املنافسة بين الرياديين على مستوى الجهوي واإلقليمي، 
وتشجيع املشاريع الجيدة واملبتكرة يتم على إثرها تقديم منح ألفضل 

املشاريع املقاوالتية.

ثالثا: يقظة متواصلة فيما يتعلق بفرص ومنافذ اإلدماج بالخارج، 
علما أن عدة دول عبرت عن رغبتها في مواصلة الشراكة مع املغرب 
واستقطاب املوارد البشرية في عدة مجاالت، كما سيتم العمل على 
تنشيط وتقوية الشراكة مع الجماعات الترابية لتفعيل البرامج الترابية 

للتشغيل املكملة للبرامج الوطنية، وكذا إرساء برامج جديدة؛

عدة  تم وضع  الشراكات  هذه  تطوير  إطار  في  أنه  التذكير  ويجدر 
إجراءات جهوية مكمل لتدابير الوطنية إلنعاش التشغيل، تهدف إلى 
املقاوالت  بإنشاء  والنهوض  الحرة  واملهن  بالجمعيات  التشغيل  دعم 
ودعم للتشغيل بالجمعيات واملهن الحرة، بإنشاء املقاوالت الصغرى 
عفوا، دعم الحركية املجالية لفائدة الباحثين عن عمل لإلستفادة من 
تكوين تأهيلي أومقابالت اإلنتقاء لعروض الشغل، التكوين التأهيلي 
لفائدة غير حاملي الشهادات ثم دعم عقود التشغيل املأجور لفائدة 
بعض الفئات التي تعاني صعوبة في اإلدماج املنهي، شكرا لكم السيد 

الرئيس، السيدات والسادة النواب املحترمين.

 وسيدارئيسا و لس3:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى املناقشة مع أحد النواب والنائبات من 
فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيداعبدا ولطيفا وناصيري:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

 وسيدا و 4يرا ملحترم،

بداية نثمن عاليا ما ورد في معرض جوابكم على سؤالنا من معطيات 
بالجهود  و  واإلستباقية  الوقائية  واإلجراءات  بالتدابير  ونشيد  مهمة 
املقدرة التي قامت بها الحكومة بمختلف قطاعاتها تحت القيادة الرشيدة 
واملتابعة املباشرة، لجاللة امللك، حفظه هللا، للحد من تداعيات جائحة 
كورونا على اإلقتصاد الوطني عامة وعلى وضعية الشغل ببالدنا بصفة 
خاصة، ونجدد اعتزازنا في فريق العدالة والتنمية بتميز التجربة املغربية 
التي حضر فيه اإلجماع الوطني وغلبت عليها قيم املغاربة األصيلة من 

تضامن وتكفل وتعاون جماعي.

السيد الوزير، الجدال في أن حجم األضرار والتداعيات اإلجتماعية 
اإلجراءات  عن  و  الوباء  تف�ضي  عن  الناجمة  السلبية  واإلقتصادية 
املتخذة ملواجهته كبيرة ومؤكدة، وهي مرشحة للتفاقم مع مرور الوقت 
وذلك بشهادة معظم التقارير الصادرة بهذا الشأن، مع تفاوت درجات 
تلك األضرار حسب كل قطاع مما سيكون له بالغ األثر على وضعية 
عديد األجراء واملقاوالت، لكن ثقتنا كبيرة في إرادة وطننا ملكا وحكومة 
وشعبا، وفي قدرات كافة املتدخلين والشركاء على بلورة تدابير ناجعة 
تحد من تداعيات هذه الجائحة العاملية، وهنا البد من اإلشادة بأهمية 
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جلسات الحوار اإلجتماعي ثالثي األطراف للنهوض باإلقتصاد الوطني 
وإنعاشه حيث يعتبر املدخل األسا�ضي الذي سيمكن من إعطاء دينامية 
وعلى  الشغل  مناصب  على  يحافظ  بما  اإلقتصادي  للنسيج  جديدة 
املقاوالت  إستئناف  يضمن  وبما  الشرائية،  وقدرتهم  األجراء  حقوق 

املغربية ألنشطتها في ظروف مالئمة ومحفزة.

و  تجلياته ضمان سالمة  وأحد  كبير  التحدي  إن  الوزير،  السيد 
صحة األجراء أثناء إستئناف عملهم مع الحفاظ على فرص الشغل 
وعلى عالقات العمل القائمة عبر املحافظة على نشاط املقاوالت، وهنا 
األمر ال يتعلق بضرورة توفير شروط السالمة والصحة لألجراء في ظل 
الواجبة وفق املنصوص  جائحة كورونا ومدى احترام تلك الشروط 
الظرفية  يتجاوز عندنا  األمر  بل  الصحي فقط،  البروتوكول  في  عليه 
اإلستثنائية للجائحة إلى ظروف اشتغال العمال واألجراء بصفة عامة، 
لذلك وجب تفعيل جهاز تفتيش الشغل والتفاعل مع الشكايات الواردة 
بهذا الشأن بصرامة مع ربط دعم املقاوالت ومواكبتها بمدى احترامها 
األهمية  إيالء  مع  والسالمة،  الصحة  وشروط  اإلجتماعية  للحماية 
للعمال والعامالت في الضيعات الفالحية وفي املناطق الصناعية الغير 
مهيكلة، حيث يشتغل األجراء في ظروف تفتقر ألبسط شروط الحماية 
اإلجتماعية وضوابط السالمة والصحة، مما يعرض حياتهم ملخاطر 
عديدة تهدد سالمتهم وصحتهم، وكنموذج للمثال ال للحصر، املنطقة 
الصناعية الغير مهيكلة بمنطقة مديونة بالدار البيضاء التي تضم آالف 
العمال والعامالت دون التوفر على الحد األدنى من شروط الصحة 

والسالمة مما يستوجب تدخال عاجال من لدن وزارتكم.

تعميم  وتيرة  تسريع  ضرورة  إلى  الحكومة  ندعو  املناسبة  وبهذه 
الحماية اإلجتماعية والتغطية الصحية ملختلف الفئات املهنية خاصة 
بالقطاع غير املهيكل، حيث أظهرت الوضعية اإلستثنائية التي فرضتها 
جائحة كورونا الحاجة امللحة إليها، كما ندعوكم السيد الوزير إلى العمل 
على تحسين الترسانة القانونية ملواكبة التحديات التي أفرزتها جائحة 
كورونا، ال سيما على مستوى ضمان صحة وسالمة األجراء خالل األوبئة 

وكذا تنظيم نقل العمال والعامالت مع تقنين العمل عن بعد.

املالية  قانون  والتنمية بمضامين  العدالة  في فريق  وختاما نشيد 
املعدل الذي تقدمت به الحكومة، خاصة فيما يتعلق باإلجراءات التي 
جاء بها ألجل الحفاظ على مناصب الشغل وملواكبة إعادة إقالع األنشطة 
اإلقتصادية عبر اإلستمرار في تقديم الدعم للمقاوالت مع اإلبقاء على 
مناصب الشغل املقررة في القطاع العام خالفا ملا تم الترويج له، شكرا 

السيد الرئيس.

 وسيدارئيسا و لس3:

شكرا السيد النائب املحترم، نمر إلى الفريق املوالي، فريق األصالة 
واملعاصرة، فلتتفضل السيدة النائبة املحترمة لتعقيب.

 ونائب3ا وسيدةاث ري3افر ج:

السيد الوزير، لقد استمعنا لجوابكم بإمعان، وجدنا أنه مغلب 
إجراءات  محتاجين  اليوم  املغاربة  الحسنة،  والنوايا  الطمأنة  عليه 
اللي ضمنوا دستور  العمل الئق  لهم واحد  واقعية وملموسة كتوفر 
2011، بغينا نعرفوا الخيارات السياسية القادمة في ظل قانون املالية 
املعدل، بغينا واحد التصور واضح، ألن هناك تراجع خطير، اشنو 
هو املصير ديال 100 ألف شاب وشابة اللي كيوصلوا سنويا إلى سوق 
وفي ظل  منكسر؟  مواجهة سوق شغل  في  بشواهد جامعية  الشغل 
للتخطيط  السامية  املندوبية  ديال  التوقعات  حسب  وطني  إقتصاد 
بانخفاض ب 13.8 خالل الفصل الثاني من 2020 مقابل 0.1 في الفصل 
السابق وتراجع األنشطة الفالحية ب%6.1، تداعيات كوفيد 19 رفعت 
حجاب الستر عن ما يعانيه القطاع من 2013 والبطالة في ارتفاع وزاد 
هاد السنة من 9.1 ل 10.5 وزد عليها إلغاء 720 منصب شغل نهاية 
مارس وهذا له وقع مباشر على املواطن، على سوق الشغل وعلى عروض 
العمل مما يدفعكم عوض العمل على التقليص من البطالة للحفاظ 
على مناصب الشغل مع األسف في سوق شغل منكسر وهش، ألم يحن 
الوقت للتفكير الجدي بمفهوم العمل الالئق وإعادة النظر في منظومة 
الحماية االجتماعية من جميع جوانبها ملا لها من دور أسا�ضي في ترسيخ 
العدالة االجتماعية واملساهمة في تحقيق االندماج االقتصادي والرفع 
من رصيد الشغل الالئق واملنتج، السيد الوزير البؤر اللي ظهرت أخيرا في 
القطاع الفالحي والصناعي تعد فضيحة حكومية بامتياز وفريق األصالة 
واملعاصرة كان سباق للتحذير منها في هذا املجلس املوقر هاد الوباء 
عرى على حجم الظلم االجتماعي اللي كتعاني منو عدة فئات في ظروف 
عمل الإنسانية كتنعدم فيها شروط السالمة والحماية وفيها خرق سافر 
للحقوق االجتماعية للعاملين والعامالت وذلك فيما يخص تسجيلهم 
يخص  ال  وهذا  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  مصالح  لدى 
العاملين والعامالت بل مع األسف مسؤولين حكوميين تبين أنهم كذلك 
لم يصرحو بمستخدمهم مما يثير تساؤالت قوية على املستوى السيا�ضي 
واألخالقي كفانا من إنتاج الفقر والهشاشة، كم عدد الوزراء واألسر 
ديالهم اللي كدفعو بهم الهشاشة لحرمانهم مما يمنحه لهم الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي من حقوق 6.2 ديال املليون من املواطنين غير 
مشمولين بنظام التقاعد، صندوق الدعم لألرامل كم من أرملة زوجها 
كان عامل ولم يكن مصرح به وبعد الوفاة ديالو وجدات راسها في واحد 
الحالة ديال الهشاشة وحتى إذا كان مصرح به شحال العدد ديال األيام 
املصرح بها وشنو هو األجر اللي كان صرح به؟ شحال هي التكلفة بعدم 
التصريح باألجر الحقيقي لألجير على املجتمع، كذلك واحد التساؤل آخر 
كتنص املادة 27 من الظهير بمثابة قانون 1.72.184 غرامة ديال 50 
درهم على كل تأخير، التصريح باألجراء في حدود 5000 درهم، ولكن 
املصالح ديال الصندوق الوطني للضمان االجتماعي كتفرض غرامات 
كتوصل إلى أكثر من الضعف بعض املرات ألكثر من املبلغ األصلي للدين 
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ولذا نسائلكم شنو هي الكيفية الحتساب هاد الغرامات؟ عدة أسئلة 
اجتماعية  عدالة  لتحقيق  كفيل  تصور  إنضاج  حتى  معلقة  كتبقى 

حقيقية وشغل الئق يحفظ الكرامة لإلنسان، وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس3:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، نمر إلى الفريق التاني فريق التجمع 
الدستوري، تفضل السيد الرئيس تفضل الكلمة.

 ونائبا وسيداعبدا و دلداخرب ش:

 وسيدا ورئيس،

السيد الوزير، في الحقيقة الحديث عن يعني الوضعية ديال سوق 
الشغل جراء جائحة كوفيد يعيدنا إلى يعني مناقشة أشنو دارت الوزارة 
والقطاع خالل الجائحة أنا أتحدث وأتساءل صندوق التعويض عن 
فقدان الشغل، أشنو دار؟ وفين كان يبدو أنه كان في حالة حجر صحي 
ولوال الصندوق اللي أنشأ بتعليمات ملكية سامية لكان وضع آخر، 
السيد الوزير، قبل قليل سمعنا كلمة ديال الظلم والجبروت ما كاينش 
�ضي ظلم وجبروت أكبر من مشغلين ما كيصرحوش بالعمال ديالهم في 
الضمان االجتماعي، ما كاينش ظلم وجبروت أكبر من التخلي عن الشباب 
واملعطلين وعدم االستجابة لهم خاصة في ظل هاد الجائحة وما بعدها، 
في وقف  ديالها  املوقف  تراجع  أنها  الحكومة  الوزير من  السيد  نأمل 
وتوقيف التشغيل حتى ل 23، نأمل أيضا أنها تدعم الشباب وتطلق 
الترقيات ديال املوظفين اليوم قبل غدا، السيد الوزير القانون ديال 
الضمان اإلجتماعي يبدو أن الدروس املستخلصة من كوفيد تستدعي 
منا املراجعة ديالو عالش ال؟ نشوفوا عالش املشغلين مكيصرحوش 
بالعمال ديالهم إيال كان األمر يستدعي مواكبة املقاوالت نديروه، ولكن 
إذا كان األمر يستدعي شيئا آخر أيضا نطبقوه، هاد القضية املسؤولية 
هي  هادي  ال؟  عالش  جنائية  مسؤولية  توليش  ما  عالش  األخالقية 
الفرصة باش ناقشوا هاد املوضوع هذا، ثم كل املؤشرات اليوم كتقول 
بأن في أكتوبر غادي يكون البيك ديال البطالة 500 حتى ل 700 ألف من 
سيفقدون وظائفهم، آش دارت الحكومة؟ آش وجدات ليهم الحكومة 

قبل طبعا الوقت اللي غادي يخرجوا فيه للشارع؟ السالم عليكم.

 وسيدارئيسا و لس3:

للوحدة  اإلستقاللي  للفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
والتعادلية، تفضل السيد النائب لطرح السؤال.

 ونائبا وسيداعبدا وغانياجناح:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيد الوزير، يعتبر الحفاظ على مناصب الشغل إحدى التوجهات 
به  تريد  التعديلي كهدف  املالي  القانون  بها مشروع  التي جاء  العامة 

الحكومة تحقيقه من خالل إجراء محتشم ال يرقى ملستوى معالجة 
أزمة التشغيل التي تعرفها البالد، واملتمثل في مواصلة تقديم الدعم من 
الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا إلى غاية نهاية السنة الجارية، 
األقل  على   %80 ب  املتضررة  املقاوالت  احتفاظ  بضرورة  وربطه 
من أجرائها املصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، 

والتسوية السريعة لوضعية الغير املصرح بهم.

السيد الوزير، بهذا اإلجراء املحتشم يمكن الحفاظ على مناصب 
الشغل؟ في الوقت الذي تعرف فيه املقاوالت خاصة الصغيرة واملتوسطة 
في  اإلقتصادية  أنشطتها  استئناف  إمكانية  دون  تحول  خانقة  أزمة 
غياب تدابير مصاحبة لدعمها، إن الحفاظ على مناصب الشغل في 
ظل الوضعية الراهنة يعتبر امتحانا حقيقيا أمام السياسات العمومية 
والقطاعية في ظل ارتفاع نسبة البطالة ل 10.5% خالل الفصل األول 
من السنة الجارية بعدما تجاوز عدد األشخاص املتوقفين عن العمل 
اإلجمالي  الذجم  في  زيادة  بذلك  ليسجل  املليون،  الفترة  هذه  خالل 
للعاطلين بنسبة تتجاوز 19% دون الحديث عن معدل الشغل الناقص 
نتيجة تقليص ساعات العمل في انتظار ما ستأتي به تطورات الجائحة 

على وضعية املقاوالت؛

التدابير  عن  الحكومة  تسائل  الوضعية  هذه  إن  الوزير،  السيد 
الذاتي،  التشغيل  انطالق  فيها  بما  التشغيل  برامج  لدعم  املواكبة 
صندوق تشغيل الشباب، صندوق دعم تمويل املبادرة املقاوالتية والتي 
تستهدف تمكين الشباب املؤهل إلطالق مشاريع تنموية خاصة بالعالم 
القروي الذي يعاني أبناؤه من مخلفات الجفاف، إلى جانب تداعيات 
جائحة كورونا كما هو الوضع بالنسبة إلقليم شيشاوة، إقليم شيشاوة 
السيد الوزير اللي تنعدم فيه اإلستثمارات وفرص الشغل، حتى الفالحة 
الجفاف  بسبب  تضررت  األفراد  من  العديد  رزق  مصدر  تعتبر  التي 
وندرة مياه السقي، باإلضافة للصناعة التقليدية املتنوعة التي يتميز بها 

اإلقليم تعرف الركود، نظرا لتغييبها عن املعارض الوطنية والدولية؛

السيد الوزير، إن هذه الوضعية تسائل الحكومة عن اإلجراءات 
املتخذة لتفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين املنهي بهدف مواكبة 

انتقال..

 وسيدارئيسا و لس3:

إلى  نمر  األسف،  مع  الوقت  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الفريق املوالي الفريق الحركي، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

 ونائب3ا وسيدةاويلىاأحكيم:

شكر ا وسيدا ورئيس،

شكرا السيد الوزير على التفاعل ديالكم، مع األسف السيد الوزير 
الحالة الصحية للوضعية اإلقتصادية لبالدنا عرفات اهتزازات قوية 
بسبب الجائحة ما أثر سلبا على سوق الشغل ليتضرر ثلث عمال القطاع 
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الخاص، ونفقد بذلك ماليين فرص الشغل في صفوف الشباب، ويأتي 
السيد الوزير بعد ذلك القرار الحكومي القا�ضي بتعليق مناصب الشغل 
في القطاع العمومي ملدة ثالث سنوات ليأزم الوضع أكثر، وما زاد الطين 
بال هو تغييب اإلستثمار العمومي وتقليص اإلعتمادات املوجهة للعالم 
القروي في مشروع قانون املالية التعديلي 2020، كلها، السيد الوزير، 
وذكية  إجراءات جريئة  اتخاذ  الحكومة  على  تحتم  مؤشرات مخيفة 
تساهم في التخفيف والحد من األثر السلبي الذي خلفته الجائحة على 
توفير  الحركي بضرورة  الفريق  في  لذلك نطالبكم  الوطني،  اإلقتصاد 
الدعم العمومي للفاعلين االقتصاديين وتسخير ذكي لنظام الضريبة 

والقروض حتى يتسنى له مواصلة اإلستثمار وتوفير فرص الشغل؛

ثانيا-مراجعة مدونة الشغل، السيد الوزير، قصد إدماج بعض 
املخاطر الطارئة ضمن املقتضيات القانونية املنظمة للعالقة التعاقدية 

بين أطراف العملية اإلنتاجية؛

ثالثا-نقترح تعزيز دور وتركيبة لجنة اليقظة اإلقتصادية لتشمل 
وتتبع  لرصد  وطنية  آلية  مستوى  إلى  ترقى  حتى  اإلجتماعي  الوضع 

الوضعية اإلقتصادية واإلجتماعية ببالدنا؛

بدون  الجميع  لتشمل  اإلجتماعية  الحماية  توسيع  رابعا-ضرورة 
استثناء وخاصة القطاع غير املهيكل؛

سوق  لتنشيط  مهيكل  إستراتيجي  مخطط  اعتماد  خامسا-يجب 
واإلقتصاد  التضامني  اإلقتصاد  على  قائم  القروي  بالعالم  الشغل 

األخضر...

 وسيدارئيسا و لس3:

الفريق  إلى  نمر  الوقت،  انتهى  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
اإلشتراكي، لكم الكلمة السيد النائب، تفضلوا.

 ونائبا وسيداسعيدابعزيز:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيد الوزير، ما زلنا كنتظرو واحد املجموعة من اإلجابات، اإلجابة 
 ،19 بكوفيد  العمل  في محل  املصاب  القانونية لألجير  الوضعية  عن 
خصنا إجابة اشنو خصو يعتمد باش يحصل على التعويض، اإلجابة 
على صندوق فقدان الشغل، اإلجابة على غياب السالمة والصحة في 
أماكن العمل وخير دليل على ذلك البؤر املهنية األخيرة، اإلجابة على 
التمييز اللي كان ما بين أجراء القطاع املهيكل والقطاع الغير مهيكل، 
اشنو الذنب ديال هاد ديال القطاع الغير مهيكل؟ راه مسؤوليتكم، حتى 
هادوك ديال القطاع املهيكل كتلقاه مصرح بهم غير يومين وال ثالثة أيام، 
وعلى األقل السيد الوزير ناخذو هاد الفرصة باش الناس اللي كاينين 
في القطاع غير املهيكل نلزمو املشغلين باش يصرحوا بهم، على األقل 
النموذج اللي درتوا انتما ونعتمدوه ويمشيوا يصرحو باملشغلين ديالهم 

هادي مسألة األولى؛

أبرز  البطالة  وهي  أساسية،  راه مسألة  التشغيل  الوزير،  السيد 
مشكلة اإلجتماعية، وكان عليكم أنكم تعتمدو واحد املقاربة تشاركية 
وتشاورية في هاد امللف ألنه ملف اجتماعي حساس، ملف اللي خص 
فيه املأسسة ديال الحوار اإلجتماعي، اللي خص فيه نسمع الفرقاء، 
وفق ما هو معمول به نقابيا، ما�ضي تجيو انتما بقرارات أحادية وأيضا 
بسياسة ارتجالية وتحاولو تعاملو مع اللحظة بواحد الطريقة ديال فك 
هذي بالسكات وفك بخليها دوز، خصنا تصور واضح، تصور واضح 
ألنه  الحوار  ومأسسة  النقابية  الحريات  اإلحترام  خص  امللف،  لهاد 
هو األساس ديال تجاوز األزمة ولو بأقل الخسائر، ونعززوا التماسك 
اإلجتماعي، وندعم أيضا التضامن الوطني اللي أصبح ضرورة أساسية، 
خصنا نمشيوا في اتجاه أنه تكون هاد املأسسة عن طريق لجنة اليقضة 
اإلجتماعية، خصنا أيضا السيد الوزير، تتحمل الحكومة املسؤولية 
ديالها في الحفاظ على مناصب الشغل وتكسب واحد املناعة إلستقرار 
مناصب الشغل، مناعة كلية السيد الوزير، وعدم فتح املجال للتصريح 

لألجراء، وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس3:

للتقدم  النيابية  للمجموعة  نمر  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
واالشتراكية، تفضلي السيدة النائبة.

 ونائب3ا وسيدةافاطم3ا وزهر ءابرصات:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيد الوزير، تعقيبا على جوابكم أقف أوال عند مفارقة غريبة 
نكتشفها عندما نقارن من األرقام الرسمية لعدد املسجلين في الصندوق 
الوطني للضمان اإلجتماعي وعدد املصرح بنشاطهم في بيانات الشغل 
الهزيل  الرقم  عن  ناهيك  الحكومة،  وتتقدمها  البطالة  ومؤشرات 
للمصرح بهم واللي ما كيتجاوزش 3 مليون ونصف مقابل مقابل تقريبا 

عشرين مليون ديال الساكنة النشيطة.

السيد الوزير، السؤال املطروح اليوم إلى متى ستبقى حكومتكم 
داخل  والعمال  للعامالت  البشع  اإلستغالل  أمام  املتفرج  دور  تلعب 
وهاد  والصناعية  والفالحية  اإلنتاجية  الوحدات  وداخل  املقاوالت 
يعيشه  الذي  الهشاشة  واقع  على  عرت  أنها  حسناتها  من  الجائحة 
العامالت والعمال بوطننا الحبيب، السيد الوزير، كنتساءلوا معكم 
ما  اللي  املقاوالت  على  القانون  تطبيق  من  نتمكنوا  غادي  كيفاش 
كتحترمش القانون ديال الشغل واللي ما كتصرحش بالعامالت في ظل 
العدد الهزيل ديال املفتشين واملفتشات ديال الشغل وكذلك في ظل 

غياب آليات لزجر املتحايلين عن القانون.

السيد الوزير، بخصوص فرص الشغل أكيد حكومتكم ما كتزيد إال 
في تشجيع البطالة احنا كنشوف الجائحة والعدد اللي خلفاتو من يعني 
فقدان فرص ديال الشغل كنشوفو اإلجراءات العجيبة اللي كتجي بها 
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الحكومة ديالكم وحرمان الشباب ويعني الشبان والشباب من مناصب 
جديدة للشغل كنشوفو املعطيات أو اإلجراءات الهزيلة اللي جاي بها 
املشروع ديال قانون املالية التعديلي، ال�ضيء اللي كيجعل حكومتكم 
وكنهنؤوكم عليها أنها غاتزيد تحدث لنا فرص جديدة للبطالة وال�ضيء 

اللي كيهدد بطبيعة الحال السن اإلجتماعي.

السيد الوزير، الشباب ما محتاجش فقط تكوين تأهيلي للبحث 
املجموعة  في  واحنا  مادية  إلمكانيات  محتاج  الشباب  الشغل  عن 
النيابية للتقدم واالشتراكية قدمنا لكم مقترح قانون باش توفرو واحد 

التعويض مادي للشباب للبحث عن الشغل..

 وسيدارئيسا و لس3:

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، السيد الوزير لكم الرد في ما 
تبقى من الوقت.

 وسيدامحمداأمكر 4،ال4يرا وشغلال إلدماجا ملنهي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

مجموعة على كل حال من التساؤالت، أشكر السيدات والسادة 
أثارو فيها قضايا حقيقية  أثاروها والتي  التي  التعقيبات  النواب على 
أن  أظن  ال  املقبلة،  املرحلة  خالل  التشغيل  ديال  بالجانب  متعلقة 
املقبلة  املرحلة  خالل  بالتشغيل  املتعلقة  اإلشكاالت  مسألة  املسألة 
منطق  يتجاوز  بنفس جماعي  اإلشتغال  تستدعي  إشكاالت حقيقية، 
تسجيل اإلصابات أحيانا أو منطق ديال البحث عن بعض األصوات 
أو ال إلى منطق ديال اإلشتغال وتقديم البدائل، ألن أنا فاش جيت ما 
كنتش كنهضر بخطاب يغلب عليه الطمأنة، ال، قلت معطيات إحصائية 
واضحة نابعة من الواقع، تعبر عن الواقع اللي كتعيشو بالدنا اليوم، 
اللي عاشتو خالل هاد املرحلة السابقة واللي غتعيشو تخوفات كثيرة 
متعلقة بالجانب ديال التشغيل هذا واضح هذا واضح لست أنا أول 
من يقوله، ولكن الوضعية اليوم ببالدنا تقول هذا الكالم ليس فقط 
في بالدنا ولكن في العالم ككل، العالم اليوم رجعو للتقارير ديال منظمة 
العمل الدولية ديال املرصد ديال منظمة العمل الدولية ماذا تقول؟ 
تتحدث عن إشكاالت كبيرة جدا متعلقة باملجال ديال التشغيل على 
املستوى العالمي، صحيح أن هذا أيضا له انعكاس في بالدنا ألن األمر 
يتعلق بإشكاالت اقتصادية لها أثر على الجانب ديال التشغيل، وبالتالي 
أنا كنظن أن األمر كبير جدا، يجب أن نتعامل معه بهاد املنطق، نتجاوز 
منطق املزايدة، املزايدة هذا األمر أنا كنتصور أنه من بين القطاعات 
أو ال من بين اإلشكاالت في بالدنا الغير مقبول فيها من أي أحد كان، ال 
الحماية اإلجتماعية، ألن  التشغيل وال املوضوع ديال  املوضوع ديال 
األمر يتعلق بإشكاالت حقيقية خاصها حلول، خاصها بدائل، خاص 

مقترحات من األغلبية واملعارضة، خاصها

نفس ديال االشتغال الجماعي من أجل الحل ديالها، أنا كنظن أن 
الكيفية التي نناقش بها العديد من اإلشكاالت في بالدنا ال تزيدها إال 
يعني بقاء عن الوضعية ديالها واإلستمرار في، ولألسف الشديد، األسف 
الشديد، أنا أعبر عن األسف الشديد، يعني على كل حال بخصوص 

مجموعة من..؛

بالنسبة للصندوق ديال التعويض عن فقدان الشغل أحد اإلخوان 
تحدث على أنه هو أيضا في وضعية الذجر، أنا كنظن أن األخ ما عقلتش 
شكون اللي قالها ولكن هذا ما فاهمش نهائيا شنو هو الفقدان عن 
الصندوق ديال فقدان التعويض عن الشغل، فوق صندوق فقدان 
التعويض عن الشغل هذا النظام القانوني ديالو النظام القانوني ديالو 
كيتعلق بالناس الذين فقدوا الشغل ديالهم، القانون هو هذا، فقدوه 
نهائيا، تم تسريحهم ما�ضي غير فقط تم تسريحهم، تعسفيا تم تسريحهم 
تعسفيا من العمل ديالهم، ما بغيناش نمشيو لهاذ الخيار منذ البداية 
عندنا بعض اإلمكانيات املالية فهذاك الصندوق ما بغيناش نمشيو 
لهذاك الخيار عالش؟ والحكومة باملناسبة عّبرت عن اإلستعداد ديالها 
أنها تزيد تدّعم هذاك الصندوق، واملشروع اليوم واقفين عليه وإن 
شاء هللا قريبا إن شاء هللا سيتم تفعيله، ما بغيناش نمشيو لهذاك 
ف ديال الناس موقتا من الناحية 

ّ
الخيار، ألننا غاديين نكّيفو التوق

القانونية، غادي نكّيفوه على أن الناس فقدو العمل ديالهم، والحال 
 ما فقدوش العمل 

ّ
أننا جينا بالقانون ديال 25.20 كنقولو أن الناس ال

ديالهم، ولكن توقفوا، توقفوا بصيغة مؤقتة خالل هاذ املرحلة بصفة 
مؤقتة، طبقا ملا جاء في املادة 32 من مدونة الشغل، وبالتالي ما يمكنش 
فقدان  التعويض عن  ديال  الصندوق  يستفادوا من  أن  يمكنش  ما 
الشغل لهذا السبب، بالعكس أن عدم اإلستفادة ديالهم هو ميزة وهو 
إجراء إيجابي جدا في حق األجراء ولفائدة األجراء، والتالي راه أنا كنظن 
أن االستفادة ديالهم من كوفيد 19 كان خيارا إستراتيجيا خالل هاذ 

املرحلة؛

بالنسبة لإلجراء ديال %80 قيل عنه الكثير اللي جا من القانون 

وضعية صعوبة  في  هي  اللي  باملقاوالت  كيتعلق  هذا  املالي،  التعديلي 

غتقدرش  ما  ديالها،  الناس  ترّجع  غتقدرش  ما  وضعية صعوبة،  في 

ترجّعهوم، في ضعية صعوبة، اليوم كاين بعض القطاعات في وضعية 

صعبة، وأنتما تتعرفوها جيدا واملغاربة تيعرفوها، هذا عوض ما يطلق 

الناس أنا غندّعمو غندّعمو باش يحافظ على األقل على األقل على 

%80، أما بالنسبة للمقاوالت اللي ما عندهاش إشكاالت من هاذ النوع، 
فنهائيا فنهائيا غير معنية بهاذ اإلجراء ديال %80، وبالتالي يجب أن تكون 

هاذ النقطة واضحة، بمعنى أن األمر يتعلق عوض أن هاذيك املقاولة 

هذا، أنا غندّعمها باش تحافظ على األقل على %80، بعض املقاوالت 

ليس كل املقاوالت، بل بعض املقاوالت اللي في وضعية وضعية صعوبة، 

وهاذيك اإلجراءات إن شاء هللا مباشرة بعد التعديل بعد املصادقة 
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غنمشيو نفصلو في تلك اإلجراء ات ديال الدعم، أيضا نفس ال�ضيء 

بالنسبة لتعليق املناصب في القطاع العام خالل 3 سنوات أيضا هذا 

ليس صحيحا، إيال رجعتو للمنشور كيهضر على 2021 فقط على السنة 

ديال 2021، وغيستثني القطاعات التي توظف بشكل كبير كيستثنيها، 

وبالتالي كيستثني التعليم، كيستثني الصحة، كيستثني الداخلية واألمن، 

ف بهاذ املوضوع 
ّ
هاذي هي القطاعات األكثر أن السيد وزير املالية تكل

ووّضحو بما يكفي، وّضح فعال على أن هاذ املوضوع ال يمكن أن يخلق 

إشكاال خالل السنة ديال 2021، وأن الشباب غيلقاو الفرص ديالهم 

في التشغيل في القطاع العام بكيفية مالئمة وبكيفية مناسبة، مراجعة 

مدونة الشغل أيضا هذا التزام حكومي في إتفاق ديال 25 أبريل، وإن 

شاء هللا دايرين يوم درا�ضي كنا درناها في شهر 4 لألسف الشديد تأّجل 

نتيجة الجائحة اللي غيطلق املسار ديال التشاور حول املدونة ديال 

الشغل إن شاء هللا اليوم قررناه بإتفاق مع الشركاء اإلجتماعيين، إن 

شاء هللا في بداية شهر 9 إن شاء هللا غيكون هاذ اليوم الدرا�ضي.

 وسيدارئيسا و لس3:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. نقطة نظام في التسيير.

 ونائبا وسيداعبدا و دلداخرب شا)نقط3انظام(:

في النقطة اللي قبل، نحن في جلسة دستورية ولسنا في مباراة لكرة 
القدم باش يماركي اإلصابة وال ما تتماركاش هذا حاجة أخرى، شكرا 

السيد الرئيس.

 وسيدارئيسا و لس3:

إذن شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
بهذا نكون قد أنهينا جدول أعمالنا  لحصة األسئلة الشفهية لهذا اليوم، 
سننتقل، سننتقل، إيال اسمحتوا السيدات والسادة النواب األفاضل، 

سننتقل، سننتقل إلى جلسة تشريعية بعد قليل أي بعد 30 دقيقة من 
اآلن، رفعتا و لس3.
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محضرا و لس3ا ور بع3ال وثالثينابعدا ملائتين

 وتاريخ: االثنين 21 ذي القعدة 1441ه )13يوليوز 2020م(.

 ورئاس3: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

 وت قيت: ثالث ساعات وإحدى عشر دقيقة ابتداء من الساعة 
الخامسة مساء والدقيقة التاسعة والخمسين.

جدللا ألعمال: جلسة عمومية تخصص ل:

تقديم جواب السيد وزير اإلقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة  .-
واملجموعة  الفرق  ممثلي  أو  رؤساء  والسادة  السيدات  تدخالت  على 
النيابية بمناسبة املناقشة العامة للجزء األول من مشروع قانون املالية 

املعدل للسنة املالية 2020؛

التصويت على الجزء األول من مشروع قانون املالية املعدل  .-
للسنة املالية 2020.

 وسيدا وحبيبا ملاوكيارئيسامجلسا ون  ب،ارئيسا و لس3:

أشرفا علىا ل وسالما ل وصالةا هللاا ورحمنا ورحيم،ا بسما
 ملرسلينالعلىاآوهالصحبهاأجمعين.

افتتحت الجلسة،

 وسيدال4يرا ودلو3،

 وسيدال4يرا إلقتصادال ملاوي3الإصالحا إلد رة،

 وسيدةا و 4يرة،ا وسيد تال وسادةا ون  ب،

نواصل الدراسة ملشروع قانون املالية املعدل رقم 35.20 للسنة 
املالية 2020 ونستمع إلى جواب السيد وزير اإلقتصاد واملالية وإصالح 
اإلدارة ثم التصويت على الجزء األول من هاد املشروع وبطبيعة الحال 
التصويت على الجزء الثاني منه، وفي النهاية سنصوت على مشروع 
واملالية  اإلقتصاد  وزير  للسيد  الكلمة  برمته،  املعدل  املالية  قانون 

وإصالح اإلدارة فليتفضل مشكورا.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

 وسيدال4يرا ودلو3،

 وسيدةا و 4يرة،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

 وسيدا ورئيس:

من  فضلك،  من  النائب  السيد  النائب،  السيد  النواب،  السادة 
فضلك، نستمعوا للجواب ديال السيد الوزير.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

يسعدني أن أقف مجددا أمام مجلسكم املوقر جوابا على تدخالت 
السيدات والسادة رؤساء أو ممثلي الفرق واملجموعة النيابية بمناسبة 
املناقشة العامة للجزء األول من مشروع قانون املالية املعدل للسنة 
املالية 2020، وأود بهذه املناسبة أن أتوجه بالشكر واإلمتنان لكافة 
النائبات والنواب املحترمين في األغلبية واملعارضة على روح املسؤولية 
والتعبئة الكبيرة وعلى األجواء اإليجابية والجادة التي طبعت املناقشة 
والتصويت على الجزء األول من مشروع قانون املالية املعدل للسنة 
ميز  الذي  البناء  بالنقاش  الوقت  نفس  في  أشيد  وأن   ،2020 املالية 
أشغال هذه الجلسة العامة وميز كذلك أشغال لجنة املالية والتنمية 

اإلقتصادية بشقيه العام والتفصيلي بخصوص في هذا املشروع.

وتعتبر هذه التعبئة امتدادا ملا أبان عنه مجلسكم املوقر من حس 
وطني وانخراط قوي وفاعل خالل هذه الفترة االستثنائية التي تمر بها 
بالدنا، نتيجة األزمة املرتبطة بفيروس كورونا، وقد تجسد ذلك من 
خالل تجاوبكم السريع مع مشاريع القوانين ومراسيم القوانين التي تم 
عرضها على مجلسكم املوقر، ومن خالل املناقشات الغنية واملساهمات 
واملقترحات القيمة للسيدات والسادة النواب أعضاء هذا املجلس، كما 
أود أن أتقدم بالشكر للسيد رئيس لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية، 
وموظفي  والنواب  والنائبات  النيابية  واملجموعة  الفرق  رؤساء  وكل 
املجلس على تعبئتهم وتدبيرهم املعقلن للحيز الزمني الوجيز للمناقشة 
والتصويت على مشروع قانون املالية املعدل لهذه السنة، واشتغالهم 
املشروع  هذا  من  األول  الجزء  على  بالتصويت  توج  الذي  املتواصل 

منتصف ليلة السبت املا�ضي.

 وسيد تال وسادة،

لقد حرصت على التفاعل مع كل املدخالت وتقديم اإلجابات على 
التساؤالت التي تخللت النقاش، تخللت النقاش داخل لجنة املالية أو 
توصلت به كتابة، وحرصت كذلك على التجاوب مع التعديالت املقدمة 
 4/3 من  بأكثر  والتي حظيت  املعارضة،  أو  األغلبية  طرف  من  سواء 
التعديالت املقبولة، ومن بين أهم التعديالت، ومن بين أهم التعديالت 

املقبولة:

أوال-منح أجل إضافي مدته سنة لإلستفادة من اإلعفاء من الضريبة 
بالنسبة للمنشآت التي تقوم بإنجاز مشاريع استثمارية أو بناء مؤسسات 

فندقية أو إنجاز برامج السكن اإلجتماعي في إطار اتفاق مع الدولة؛

ثانيا-تمكين املقاوالت التي يقل رقم معاملتها عن 20 مليون درهم 
الراغبين في ذلك، وكذا األشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على 
الدخل برسم دخولهم املهنية املتعلقة بسنة 2019 واملحددة وفق نظام 
أو  املبسطة  الصافية  النتيجة  نظام  أو  الحقيقية  الصافية  النتيجة 
برسم دخولهم للفالحية أو هما معا من اإلبراء من الزيادات والغرامات 
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والدعائر املتعلقة أوال باإلقرار بالحصيلة املفروضة عليها الضريبة برسم 
2019 الذي تم اإلدالء بها بعدعلى أبعد تقدير بتاريخ 30 يونيو2020 
وباألداء التلقائي للواجبات املستحقة والذي يتم على أبعد تقدير بتاريخ 

30 شتنبر 2020.

ثالثا-تمكين الخاضعين للضريبة الذين يزاولون نشاطهم بالنسبة 
للسنة أو السنوات املحاسبية التي كانت موضوع الفحص والزال لم يتم 
في شأنها تبليغ تصحيح أسس الضريبة من تسوية وضعيتهم من خالل 
املحاسبية  السنوات  برسم  تصحيحي  بإقرار  الضرائب  إلدارة  اإلدالء 

املختتمة خالل 2016-2017 و2018.

رابعا-نسخ املقترح املتعلق بإمكانية خصم املبالغ املمنوحة على شكل 
مساهمات أو هبات أو وصايا لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة 

فيروس كوونا والتكاليف البنيوية الثابتة على مدى 5 سنوات.

خامسا-توسيع نطاق تطبيق تخفيض واجبات التسجيل ليشمل 
الرفع من  مع  للسكن،  لبناء محالت  أرا�ضي مخصصة  اقتناء  عقود 
مليون   2 إلى  مليون  من  التسجيل  لواجبات  الخاضع  الكلي  األساس 
و500 ألف درهم واملنجزة خالل الفترة املمتدة من تاريخ نشر قانون 

املالية املعدل بجريدة رسمية إلى غاية 31 ديسمبر2020.

على  للمستخدمين  املمنوحة  والعالوات  اإلمتيازات  سادسا-إعفاء 
شكل شيكات سياحية مع تحديد شروط هذا اإلعفاء بنص تنظيمي.

سابعا-تمديد سريان مفعول املساهمة اإلبرائية موضوع املادة 7 
مكررة من قانون املالية 2020 برسم الغرامات املالية املتعلقة بعوارض 
األداء على الشيكات ليصبح من فاتح يناير 2020 إلى غاية تاريخ نشر 

قانون املالية املعدل للسنة املالية 2020 بالجريدة الرسمية.

 وسيد تال وسادة،

ال يمكنني إال أن أثمن كل املقترحات التي تم التقدم بها في إطار 
ملؤسستكم  الصادق  واإلنخراط  الرغبة  تعكس  والتي  التعديالت، 
املحترمة للمساهمة الفاعلة في بلورة الحلول، الحلول الكفيلة بتجاوز 
األزمة،  التي سببتها هذه  واإلجتماعية  اإلقتصادية  للصعوبات  بالدنا 
وتعكس كذلك انفتاح الحكومة على كل املقترحات والذي تجسد كذلك 
من خالل فتح حوار موسع مع كل الفاعلين وكل القطاعات املتضررة، 
تجسيدا لروح التعبئة الشاملة التي ميزت كل مكونات الشعب املغربي 

في مواجهة هذه األزمة.

السياسية  األحزاب  لكافة  بالشكر  أتوجه  أن  املناسبة  بهذه  وأود 
في  مساهمتهم  على  اإلجتماعيين  الفاعلين  وكل  النقابية  واملركزيات 
املجهود الجماعي للتفكير حول سبل مواجهة هذه األزمة، كما أوجه 
تحية تقدير وتنويه لكل الجنود الذين تواجدوا وال يزالون في الخطوط 
األمامية ملواجهة هذا الوباء، وال سيما األطر الصحية املدنية والعسكرية 
والقوات  الوطني  واألمن  امللكي  والدرك  امللكية  املسلحة  والقوات 

املساعدة والوقاية املدنية واإلدارة الترابية على تجندهم الدائم، تحت 
القيادة السامية، لصاحب الجاللة، امللك محمد السادس، نصره هللا، 

للدفاع عن حوزة الوطن وصيانة أمنه واستقراره.

وال يفوتني بهذه املناسبة أن أنوه باملجهودات التي يقوم بها مختلف 
العمومية  واملؤسسات  املعنية  الوزارية  القطاعات  الفاعلين وخاصة 
والقطاع املالي والقطاع الخاص من أجل إنجاح كل التدابير املتخذة 
ملواجهة هذه األزمة تفعيال للتوجيهات امللكية السامية، كما أود الترحم 
وتقديم التعازي الصادقة لكل الذين فقدناهم بسبب هذا الوباء الفتاك 
مع متمنياتنا بالشفاء العاجل لكل املر�ضى الذين ال زالوا يتلقون العالج.

 وسيد تال وسادة،

لقد استطاعت بالدنا أن تجتاز املرحلة األولى في مسار مواجهة هذه 
األزمة بفضل القيادة الحكيمة والقرارات الشجاعة واإلستباقية لجاللة 
امللك حفظه هللا، وما من شك بأن اإلنخراط والتعبئة والوعي الجماعي 
التماسك  تقوية  التي تحملها، سيمكننا من  املرحلة والرهانات  بدقة 
واللحمة الوطنية في مواجهة األزمة، ومن هذا املنطلق ال يمكنني إال أن 
أثمن تعبئتكم وتجاوبكم من أجل املناقشة والتصويت على مشروع 
قانون املالية املعدل، بما يقتضيه ذلك من حشد للطاقات في طريقة 
التعامل مع مثل هذا النوع من القوانين، فالهدف، فالهدف هو أن 
نكرس هذا التمرين الديمقراطي ونجعل منه ممارسة عادية نلجأ إليها، 
نلجأ إليه كلما اقت�ضى األمرالتكيف مع الظروف الطارئة، بما يلزم من 

السرعة في التعامل مع هذه الحاالت اإلستثنائية.

وال يسعنا في ذلك إال استلهام تجارب الدول العريقة في الديمقراطية 
التي تتعامل مؤسساتها التشريعية بنوع من املرونة مع هذا النوع من 
القوانين بالنظر لطابعها املستعجل في مواجهة الظروف اإلستثنائية 
والطارئة، وأعتقد أنه عوض الحديث عن التأخر في تقديم مشروع 
قانون املالية املعدل، أفضل التحدث عن التريث في إعداد الفرضيات 
التطورات  وأمام  والتقلبات،  الضبابية  تطبعه  سياق  في  والتوقعات 
املتسارعة التي عرفتها الظرفية اإلقتصادية العاملية والوطنية في هذه 
من  مجموعة  إعداد  إلى  الدول  من  العديد  اضطر  ما  وهذا  الفترة، 
القوانين املالية املعدلة في ظرف وجيز، فعلى غرار أغلبية الدول تأثر 
اإلقتصاد الوطني بتداعيات األزمة الصحية، لكن بدرجة أقل بكثير مما 
عرفته اإلقتصادات املتقدمة وخاصة األوروبية حيث تراجعت نسب 
النمو املتوقعة في هذه البلدان إلى مستويات قياسية، في حين يتوقع أن 
يتراجع معدل النمو في بالدنا ب %5، وهي نسبة تعكس تداعيات األزمة 
الصحية باإلضافة إلى األثر السلبي للجفاف على املوسم الفالحي الحالي، 
وهنا، وهنا البد أن أؤكد على مسألة هامة وهي أن نسبة النمو املتوقعة 
تنبني على معطيات موضوعية للظرفية الوطنية والدولية تنسجم مع 
معدل النمو العالمي الذي توقعه صندوق النقد الدولي ب4.9–%، وال 
تفرط ال في التفاؤل وال في التشاؤم، وذلك بالنظر لذجم ونجاعة التدابير 
اإلستباقية التي إتخذتها بالدنا في مواجهة األزمة بقيادة ملكية نيرة على 
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املستوى الصحي واإلجتماعي واإلقتصادي، وبالنظر كذلك لتوقع التعافي 
التدريجي ملختلف قطاعات اإلقتصادي الوطني في ظل اإلجراءات التي 

سنتخذها ملواكبتها خالل 6 أشهر القادمة.

 وسيد تال وسادة،

عندما نتحدث عن التدابير التي يتضمنها هذا املشروع في عالقتها 
بالبعد اإلستراتيجي واإلستشرافي ملواجهة هذه األزمة، فالبد أن أؤكد 
على مسألة هامة، وهي أنه ليس هناك أي غموض في تدبير هذه األزمة. 
فمشروع قانون املالية املعدلة يندرج ضمن إستراتيجية واضحة لتدبير 
هذه األزمة، اعتمدتها الحكومة بكل مكوناته، وتقوم هذه اإلستراتيجية 
التي تستند إلى املمارسات الجيدة املعتمدة على املستوى الدولي على 
تدبير األزمة عبر عدة مراحل: مرحلة الصمود ثم مرحلة مواكبة استئناف 
النشاط االقتصادي ثم مرحلة اإلقالع والتكيف مع عالم ما بعد أزمة 

كورونا.

فقد إمتدت املرحلة األولى من شهر مارس إلى شهر يونيو وتمحورت 
حول حماية صحة املواطنين وقدرتهم الشرائية إلى جانب دعم صمود 
املقاولة الوطنية وخاصة منها الصغرى واملتوسطة، وهي املرحلة التي 
تمكنا خاللها بفضل القرار الحكيمة لصاحب الجاللة، بإحداث صندوق 
تدبير جائحة فيروس كورونا، من تعبئة 33 مليار درهم خصصت منها 
مليارين لقطاع الصحة و18 لدعم األجراء واألسر العاملة في القطاع 
غير املهيكل، في حين تم تخصيص 5 ماليير لصندوق الضمان املركزي 
بهدف تغطية املخاطر املتعلقة بعدم سداد املقاوالت للديون املضمونة 

من طرف الدولة.

ويتزامن عرض هذا املشروع على جلستكم هاته، مع خبر سار األسر 
العاملة بالقطاع الغير املهيكل بإعطاء اإلنطالقة للدفعة الثالثة من 
الدعم اإلستثنائي لهذه الفئة والتي ستستفيد منها حوالي 5 دمليون 
و500 ألف أسرة بغالف مالي يناهز 5 مليار و500 مليون درهم، وهنا البد 
أن وأوضح مسألة هامة وهي أن التصريح املطلوبة بالنسبة للمواطنين 
نصية  رسالة  عبر  الوطنية  البطاقة  رقم  بإرسال  يتعلق  املستهدفين 
قصيرة ويعتبر وهذا اإلرسال بمثابة تصريح بالشرف على أن األمر يتعلق 
بالشخص الوحيد بالعائلة الذي يستفيد من هذا الدعم من جهة، ومن 
جهة أخرى أنه فقد مداخله خالل شهر يونيو من جراء الذجر الصحي، 
وهذا التصريح ليس جديدا بل ما هو معمول به خالل كل العمليات 

السابقة.

والبد أن أؤكد هن على مسألة أخرى وهي أن حرصنا في إطار اللجنة 
اليقظة اإلقتصادية على دراسة مختلف الشكايات ومعالجتها بما ينبغي 
من السرعة والفعالية وذالك فور التوصل بها، وقد همت املساعدات 
املالية التي تم تقديمها للعاملين في القطاع الغير املهيكل واملهيكل حوالي 
%70 من األسر املغربية، مما ساهم في الحفاظ على مناصب الشغل 
وتقوية القدرة الشرائية لفئة عريضة من املواطنين املغاربة، وال يمكن 

بأي حال من األحوال أن نتحدث عن تكريس سياسة اإلحسان العمومي 
شملت  استثنائية  ظرفية  في  إستثنائية  بمساعدات  يتعلق  األمر  ألن 
الذين  ملواطنيها  املساعدات  خاصة  العالم  دول  وكل  بأسره،  العالم 

فقدوا عملهم خالل هذه الفترة.

املقدم  الدعم  يقتصر  لم  إليه  التطرق  تم  ما  عكس  أنه  كما 
للمقاوالت على الشركات الكبرى، بل أن %89 من املقاوالت املستفيدة 
من برنامج ضمان أكسجين هي في األصل شركات صغيرة جدا ال يتجاوز 
رقم معامالتها 10 د مليون درهم مقابل %11 من املقاوالت الصغرى 
واملتوسطة منها 10 % لفائدة املقاوالت التي يتراوح رقم معاملتها ما بين 
10 و200 مليون درهم، و%01 فقط لفائدة املقاوالت التي يتراوح رقم 

معامالتها ما بين 200 و500 مليون درهم.

اتخاذ  تم  فقد  العمومية،  واملقاوالت  املؤسسات  وبخصوص 
مجموعة من التدابير لدعم املؤسسات املتضررة من هذه األزمة من 
العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  لتمكين  خاص  ضمان  إقرار  خالل 
املتضررة من اإلستفادة من موارد مالية جديدة بغرض تعزيز تمويالتها 
الذاتية وأو تمويالتها الدائمة وكذا دعم أنشطتها وضمان نموها بوتيرة 
مستدامة وتقليص دونها اتجاه املقاوالت الصغرى واملتوسطة، كما تم 
تخصيص ومواكبة خاصة لكل املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
للشرب الذي استفاد في هذه املرحلة من تحويل مستعجل ملبلغ مليار 
درهم من امليزانية العامة للدولة وشركة الخطوط الجوية امللكية التي 

سيتم دعمها بحوالي 6 ماليير درهم.

 وسيد تال وسادة،

تهدف املرحلة الثانية في إطار إستراتيجية مواجهة األزمة إلى مواكبة 
املقاوالت خالل 6 أشهر املقبلة إلستئناف نشاطها، موازاة مع التخفيف 
التدريجي للذجر الصحي وذلك بهدف الحفاظ على مناصب الشغل، 
وهو ما نهدف إليه من خالل التدابير املتضمنة في مشروع قانون املالية 
املعدل، وسيتم في هذا اإلطار تخصيص املوارد املتبقية من صندوق 
التي  للقطاعات  اإلجتماعية  املواكبة  ملواصلة  كورونا  جائحة  تدبير 
ستستمر في مواجهة صعوبات نتيجة هذه الجائحة، ويتم تفعيل هذه 
املواكبة في إطار تعاقدي مع مختلف الفرقاء مبنيا على الحفاظ على 
مناصب الشغل واإلندماج في القطاع املهيكل، وسيتم في نفس الوقت 
تخصيص 15 مليار درهم الذي التي تمت تعبئتها عبر الرفع من نفقات 
اإلستثمار للميزانية العامة للدولة لدعم املقاولة والتشغيل من خالل 
إطالق مشاريع تستند على آليات مبتكرة للتمويل في إطار الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص، وسيرتكز اختيار املشاريع أساسا على أثرها 

على التشغيل.

وكخالصة فمشروع قانون املالية املعدل هو مشروع ملواكبة مرحلة 
استئناف النشاط اإلقتصادي، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل 
على أن تكون املرحلة القادمة هي مرحلة اإلنتعاش الهيكلي واإلستدامة 

ومعالجة اإلشكاليات الهيكلية التي تعيق الصعود اإلقتصادي لبالدنا.
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 وسيد تال وسادة،

إطار  في  بقوة  البعد اإلجتماعي حاضر  يقال، فإن  ما  على عكس 
اليوم  تناقشونه  الذي  املشروع  فهذا  املعدل،  املالية  قانون  مشروع 
وهو مشروع قانون املالية املعدل لقانون املالية 2020، وبالتالي فهو 
املالية  قانون  حددها  التي  اإلجتماعية  لألولويات  استمرارية  يشكل 
األولويات من خالل توطيد  لهذه  تعزيزا وتقوية  السنوي، بل يشكل 
التدابير املتخذة لدعم قطاع الصحة وتقوية القدرة الشرائية لألسر 
املغربية ودعم املقاولة من أجل الحفاظ على مناصب الشغل، وبالتالي 
فعكس ما يتم تداولها فاملقاربة املعتمدة من طرف الحكومة بعيدة كل 
البعد عن التقشف أو تدبير التوازنات التي تبقى ضرورية على أي حال، 
وهذا ما تعكسه األرقام على مستوى املشروع املعروض على أنظاركم، 
فقد  درهم،  مليار   40 بحوالي  للموارد  املتوقع  التراجع  من  فبالرغم 
رفعنا من استثمارات امليزانية للدولة 7،5 مليار درهم من خالل إعادة 
ترتيب األولويات على مستوى النفقات، فمن الطبيعي أن نقوم بإعادة 
برمجة نفقات التسيير في ظل توقف مختلف األنشطة املرتبطة بتنظيم 
الحفالت والندوات والتظاهرات والسفريات إلى الخارج طيلة 3 أشهر أو 

أكثر من الذجر صحي.

ومن الطبيعي كذلك أن نقوم بإعادة برمجة إعتمادات اإلستثمار 
نتيجة توقف أغلبية املشاريع خالل نفس الفترة، فلم يتم تقليص نفقات 
االستثمار بالقطاعات االجتماعية، بل ستتم مواصلة االستثمار في هذه 
القطاعات بنفس الوتيرة، وما تم القيام به بصفة عامة على مستوى 
نفقات االستثمار هو اعتماد برمجة جديدة مليزانية االستثمار للقطاعات 
الوزارية واملؤسسات تراعي اآلثار املترتبة عن األزمة الصحية املرتبطة 
بفيروس كورونا، عبر مراجعة الجدولة الزمنية إلنجاز بعض املشاريع 
بالنظر لتباطؤ وتيرة تنفيذها، وكذلك تأجيل مسطرة إطالق البعض 
اآلخر نتيجة لعدم توفر الشروط الضرورية، لذلك كإنجاز الدراسات 
البرمجة  هذه  تمت  فقد  أسا�ضي  أمر  وهذا  أنه  كما  العقار  وتصفية 
القطاعات  مختلف  مع  تام  بتنسيق  االستثمار  العتمادات  الجديدة 
الوزارية وتوجت بتوقيع قرارات مشتركة مع هذه القطاعات فعن أي 

تقليص لالعتمادات نتحدث؟ وعن أية نظرة محاسبية نتحدث؟

كما تم إعطاء األولوية لتوطيد املشاريع الجاري تنفيذها، خاصة 
تلك التي تشكل موضوع اتفاقيات موقعة، أمام جاللة امللك، حفظه 
هللا، واملشاريع املستفيدة من تمويالت خارجية، فمثال بخصوص قطاع 
التربية الوطنية، نتج عن إعادة برمجة نفقات االستثمار بتنسيق مع 
القطاع املعني تقليص لهذه النفقات ب877 مليون درهم، بعضها كان 
مخصصا للمشاريع التي سجلت تأخرا فيما يخص الدراسات التقنية 
في حسابات  كمساهمة  مبرمجا  كان  اآلخر  وبعضها  العقار،  وتصفية 
خصوصية تتوفر على الفائض الكافي إلنجاز املشاريع املبرمجة، وبالتالي 
فاالستثمارات املبرمجة في قطاع التربية الوطنية في إطار مشروع قانون 
املالية املعدل ستمكن من مواصلة الجهود املبذولة لتوسيع وتحسين 

العرض املدر�ضي، ال سيما في إطار برنامج تعميم التعليم األولي وبناء 
مؤسسات تعليمية جديدة وخاصة املدارس الجماعاتية، وكذلك تأهيل 
املؤسسات التعليمية، مما سيساهم على غرار السنتين املاضيتين في 
تعزيز العرض املدر�ضي بأكثر من 100 مؤسسة تعليمية جديدة خالل 
الدخول املدر�ضي 2020-2021، وكذلك الشأن بالنسبة لقطاع التعليم 
العالي، فقد تم باقتراح من القطاع املعني تقليص 300 مليون درهم من 
ميزانية االستثمار نظرا للتأخر املسجل على مستوى انطالق األشغال 
لبعض املشاريع الجديدة املبرمجة على مستوى قانون املالية 2020، 
علما أنه تم اإلبقاء على برمجة االعتمادات املتعلقة بالدراسات التقنية 
 ،2020 لسنة  الجامعات  ميزانية  برسم  املشاريع  لهذه  تقنية  والجيو 
بالتزامات  الوفاء  من  املبرمجة  االستثمار  اعتمادات  ستمكن  وبالتالي 
القطاع، وال سيما تلك املتعلقة بتنفيذ املشاريع موضوع االتفاقيات 
6 مشاريع ملؤسسات  في  املوقعة أمام أنظار، جاللة امللك، واملتمثلة 
جامعية على مستوى مدن الحسيمة والقصر الكبير وتطوان والقنيطرة، 
فضال عن استكمال أشغال 3 كليات الطب والصيدلة بمدن طنجة 
وأكادير والعيون والتي تندرج ضمن املشاريع املندمجة لتعزيز العرض 

الصحي على مستوى هذه الجهات.

دعم  من  يلزم  بما  القطاع  حظي  فقد  الصحة،  عن  وبالحديث 
ملواجهة التداعيات الصحية لألزمة، مما يدفعنا لطرح السؤال اآلتي: 
أال يعد تقديم 2 مليار درهم واالحتفاظ بكل اإلمكانيات املالية والبشرية 
املرصودة في إطار القانون املالية 2020 دعما كبيرا لهذا القطاع، ومن 
للمالية  قانون  فمشروع  له  التطرق  تم  ما  عكس  وعلى  أخرى  جهة 
املعدل يولي أهمية كبيرة ملواجهة آثار الجفاف، وتزويد الساكنة باملاء 
الصالح للشرب وباألخص في العالم القروي، وذلك من خالل تخصيص 

اإلعتمادات الضرورية:

ساكنة  تزويد  لتأمين  أولوية  ذات  استعجالية  تدابير  إلنجاز  أوال: 
املتواجدة على مستوى األحواض املائية التي تعاني من اإلجهاد املائي 
باملاء الصالح للشرب، وفي هذا اإلطار فقد تمت برمجة 800 مليون 
درهم من ميزانية اإلستثمار لفائدة قطاع املاء، تضاف إلى مبلغ 250 
مليون درهم الذي تم تخصيصه لتمويل مشروع تأمين تزويد ساكنة 

منطقة أكادير الكبرى باملاء الصالح للشرب؛

ثانيا: إطالق برنامج 3 ملواجهة آثار الجفاف بمبلغ يناهز 300 مليون 
درهم ويشمل على الخصوص الحماية والحفاظ على املاشية من خالل 
توزيع الشعير املدعم، ويأتي هذا البرنامج لتعزيز اإلجراءات املتخذة في 
إطار البرنامجين الذين سبق إطالقهما سنة 2020، كما سيتم تنفيذ كل 
املشاريع املبرمجة في إطار صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية 
بالنظر لوجود األرصدة املالية الكافية، والتي بلغت إلى حدود 31 ديسمبر 
2019 ما مجموعه 5 ديال املليار و700 مليون درهم، مما ال يدع مجاال 
للشك في توفر اإلعتمادات الضرورية ملواصلة مختلف األوراش املرتبطة 

بتنمية العالم القروي واملناطق الجبلية.
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الجماعات  مليزانيات  تقليص  أي  هناك  يكن  لم  أخرى  ومن جهة 
الترابية، فكما تأثرت امليزانية العامة للدولة بتراجع املوارد الضريبة على 
القيمة املضافة، فمن الطبيعي أن تتأثر كذلك ميزانية هذه الجماعات 
التي تحظى بحصة %30 من هذه الضريبة، ونحن بصدد إيجاد الحلول 
لتمكين هذه الجماعات من اإلمكانيات الالزمة ملمارستها ملهامها، لكن 
ينبغي عليها في نفس الوقت أن تبذل املجهودات الضرورية الستخالص 

املوارد الذاتية وخاصة لدى الفئات امليسورة.

 وسيد تال وسادة،

يهم عدم فتح  الذي  التدبير  له، فإن  التطرق  وعلى عكس ما تم 
مناصب مالية جديدة يهم سنة 2021 فقط، ويستثني قطاعات الصحة 
والتعليم والقطاعات األمنية، التي تمثل لوحدها %90 أو أزيد من 90% 
من مجموع املناصب املحدثة من طرف مجموع القطاعات الوزارية، 
وهو ما يعني أن الحد من التوظيف هنا يهم فقط %10 من املناصب 
املالية التي سيتم فتحها، وإلى جانب ذلك وطبقا للمادة 32 من القانون 
التنظيمي للمالية، فإن كل القطاعات الوزارية سيكون بإمكانها توظيف 
44 ألف منصب مالي محدث برسم قانون املالية 2020، وذلك إلى غاية 
30 يونيو 2021، تنضاف إليها املناصب املالية التي سيتم إحداثها لصالح 
املؤسسات العمومية مثل املراكز االستشفائية الجامعية، وبناء عليه 
فإنه سيتم إحداث ضعف املناصب املالية املفتوحة سنويا من طرف 
ن من فتح آفاق أكبر لتشغيل 

ّ
الدولة خالل سنة 2021 وهو ما سيمك

مناصب  من  عدد  أكبر  ستعرف   2021 سنة  فإن  وبالتالي  الشباب، 
الشغل على عكس ما تم تداوله.

 وسيد تال وسادة،

أخيرا، وبخصوص ما تم التطرق له بخصوص أثار جائحة كورونا 
على مديونية الخزينة، أود التأكيد بأنه بالنظر للسياق الصعب من 
في  وتفاقما   %5 ب  انكماشا  الوطني  اإلقتصاد  يسجل  أن  املنتظر 
مقارنة  الخام  الداخلي  الناتج  من   %7.5- إلى  سيصل  امليزانية  عجز 
إلى تضاعف حجم  3.5%، مما سيؤدي  مع املستوى املقدر أوليا أي 
حاجيات الخزينة الذي يقدر ب 82 مليار درهم مقارنة بتوقعات قانون 
املالية والتي حددته في 42 مليار درهم، ونتيجة لتزامن هذين العاملين 
أي انكماش معدل النمو وتفاقم عجز امليزانية فمن املرتقب أن يقفز 
مؤشر دين الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام إلى مستوى يقارب 
75% مع متم سنة 2020 بعد أن كان قد سجل انخفاضا سنة 2019 
ألول مرة منذ عشرة أعوام، وهنا البد من اإلشارة إلى أنه بالرغم من 
هذا اإلرتفاع والذي يعتبر نتيجة حتمية للظرفية الصحية واإلقتصادية 
غير املسبوقة شأننا في ذلك شأن معظم الدول في العالم فإنه لن يؤثر 
على قدرة بالدنا على تعبئة املوارد الضرورية كانت في السوق الداخلي أو 
السوق املالي الخارجي أو لدى املقرضين الثنائيين أو متعددي األطراف 
لتمويل حاجيات الدولة واإلقتصاد الوطني ككل حيث ما زالت بالدنا 
تتمتع بثقة شركائنا اإلقتصاديين واملاليين، ومن جهة أخرى ستعمل 

الحكومة على اتخاذ جميع التدابير واإلجراءات الضرورية إلعادة مسار 
مؤشر املديونية على منحى تنازلي من أجل الحفاظ على استمرارية الدين 
والرجوع على املدى املتوسط إلى مستوى ما قبل األزمة وذلك من خالل 
التحكم في عجز امليزانية وتسريع وتيرة النمو عبر دعم ومواكبة اإلقتصاد 
الوطني وال سيما القطاعات األكثر تأثرا بفعل انتشار هذا الفيروس، كما 
أن من شأن التعافي املرتقب لإلقتصادي الوطني والعالمي أن يساهم في 

تسريع وتيرة نمو اقتصادنا الوطني.

 وسيد تال وسادة،

لقد تم إعداد مشروع قانون املالية املعدل من خالل اشراك كافة 
هذا  حظي  كما  واإلقتصاديين،  واإلجتماعيين  السياسيين  الفاعلين 
كل  يمثلون  الذين  الحكومي  باملجلس  الوزراء  كافة  بإجماع  املشروع 
أحزاب األغلبية، كما أنني حرصت كوزير لإلقتصاد واملالية ومنذ بداية 
األزمة على التواصل بشكل مستمر مع مؤسستكم املحترمة من خالل 
عرض كل التدابير واإلجراءات التي تم اتخاذها بتعليمات ملكية سامية 
في مواجهة آثار هذه األزمة اإلقتصادية واإلجتماعية، ومما الشك فيه 
فإن هذا النهج التشاركي مع مؤسستكم املحترمة سيشكل مرتكزا إلعداد 
املراحل القادمة من منطلق إيماننا بأننا نتقاسم مسؤولية تدبير هذه 
املرحلة بما تحمله من صعوبات ينبغي تجاوزها وتتيحه من فرص يجب 

استغاللها وتقدمه من دروس يلزم تثمينها.

لقد اجتزنا والحمد هلل املرحلة األولى في مواجهة األزمة بفضل القيادة 
الحكيمة، لجاللة امللك، ونحن اليوم أمام مرحلة أصعب تتطلب منا 
العليا  واملصلحة  العامة  املصلحة  وتغليب  الجهود  وتضافر  التعبئة 
للوطن من أجل التأسيس مليثاق يجمع كل الفاعلين حكومة ونقابات 
وقطاع خاص وقطاع بنكي من أجل ربح رهان العودة التدريجية للنشاط 
اإلقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل، فتجاوز هذه املرحلة الثانية 
بنجاح عبر تفعيل التدابير املتخذة في إطار مشروع قانون املالية املعدل 
بانخراط كل الفاعلين، هو ما سيمكننا من استشراف اآلفاق الواعدة 
التي نصبوا إليها معا في مرحلة ما بعد األزمة، تحت القيادة املتبصرة 
لعاهل املفدى حفظه هللا، »قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني 
مخرج صدق واجعلي من لدنك سلطانا نصيرا«. صدق هللا العظيم. 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيد الوزير، السيدات والسادة النواب، نمر اآلن إلى عملية 
التعديلي رقم  املالية  التصويت على الجزء األول من مشروع قانون 
35.20 للسنة املالية 2020 نشرع اآلن في التصويت على مواد الجزء 
األول املتعلق باملعطيات العامة للتوازن املالي وذلك من خالل الباب 

األول الخاص باألحكام املتعلقة باملوارد العمومية.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع
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أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

هذه التعرفة الجمركية %40 ما�ضي كافية، طيب كما شئتم فلكم 
لكم كامل الحق في التصويت كما تريدون:

املوافقون: 78

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 25

كان هناك تصحيح بالنسبة للممتنعون 25 تقول لي السيدة األمينة.

نمر اآلن إلى املادة الثالثة من مشروع قانون املالية التعديلي من 
طرف السيدين النائبين عمر بالفريج ومصطفى شناوي، هاد التعديل 
يرمي إلى إضافة مادة جديدة الخاصة باإلعفاءات، لكم الكلمة السيد 

النائب.

 ونائبا وسيداعمرابالفريج:

شكرا الرئيس oui مادة جديدة كتعلق باإلعفاءات اللي كتحييد 
إعفاء من مدونة الضرائب على القطاع الفالحي في مجال الشركات 
بأن  كنعتابروا  أن  مزيان  يتفهم  باش  الكبرى  الشركات  وباألخص 
الشركات الكبرى في املجال الفالحي خصها حتى هي تساهم من األرباح 

ديالها باألرباح ديالها في التضامن الوطني، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

التعديل الثاني السيد النائب.

 ونائبا وسيداعمرابالفريج:

دائم oui الثاني في اإلعفاءات كنعتبروا بأن كذلك بالنسبة الشركات 
ما  الخاص  بالقطاع  التعليمية  الشركات  التعليم  في مجال  الشركات 
خصهاش تبقى عندها واحد السعر مخفض في الضريبة على الشركات 

كنعتبروا بأن خصها حتى هي تكون في النظام العام، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

شكرا أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون:

املعارضون:

السيد الوزير، أنا عفيت السيد الوزير مادام هناك الخصم فيما 
يخص الضرائب تفضل لكم الكلمة السيد الوزير.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

شكر ا وسيدا ورئيس،

وكما  الفالحي  القطاع  كيهم  األول  إعفاءات   2 ديال  فيطلب  هنا 
كتعرفو بأنه القطاع الفالحي هو بدا فيه التضريب منذ 2014، واحنا 
في واحد اإلطار ديال واحد البرنامج يعني تدرجي في 2019، في قانون 
املالية 2020 جبنا يعني تغيير في تضريب القطاع الفالحي، وهو معني 
%20 فيما يخص النسبة ابتداءا من رقم املعامالت ديال 5 ديال مليون 
ديال الدرهم، وفيما يخص القطاع ديال التعليم أو للتكوين فهو معني 
بتخفيض فقط ما�ضي إعفاء تخفيض ديال %20 بالنسبة للضريبة على 
الشركات مدة 5 سنوات ومن بعد كيدوز التضريب العادي، وبالتالي هاذ 

التعديلين غير مقبولين.

 وسيدا ورئيس:

إذن أعرض مرة أخرى التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 5

املعارضون: 102

املمتنعون: ال أحد

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 41

املعارضون: 66

املمتنعون: ال أحد

دائما في إطار املادة 3 من مشروع قانون املالية التعديلي توصلنا 
جديدة  مادة  إضافة  إلى  يرمي  واملعاصرة  األصالة  فريق  من  بتعديل 

للمادة 10 متعلقة بالتكاليف القابلة للخصم، أحد مقدمي التعديل.

 ونائبا وسيداعزيزا ولبار:

شكر ا وسيدا ورئيس،

والتكاليف  العاملة  واليد  املستخدمين  تكاليف  حول  هاذي 
اإلجتماعية املرتبطة بذلك، بما فيها املساعدة على السكنى والتعويضات 
على التمثيل، وغير ذلك من االمتيازات النقذية أوالعينية، املمنوحة 
ملستخدمي الشركة وتلك املمنوحة وتلك املمنوحة لهم في شكل شيكات 
سياحية تصرف داخل املغرب، وأخص بالذكر البد من زيادة للمرشدين 
أو إعطاء أولوية األولويات للمرشدين السياحيين ألنهما يعني ما تابعين 
تعويضات  عندهم حتى  ما  ولكن  للوزارة  تابعين  ا 

ّ
وخ ما  لشركات  ال 

حتى �ضي مسؤولية، الوزارة اللي مسؤولة عليهم ولكن ما عندهم حتى 
أهمية، إذن وتلك املمنوحة لهم في شكل شيكات سياحية تصرف داخل 
املغرب كما كان عليها سابقا في الثمانينات والتسعيينات، فذاك الوقت 
تعاونو  غادي  باوتشر  ل  بحال  نعطيوهم  الزم  واليوم  الطرام–شيك 
السياحية وغادي  والفنادق  يمشيويعني لسطاسيون ديسونس  باش 
يمكن لها تعاون ذاك املستخدمي، فالبارحة على سبيل املثال أو هاذي 
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يومين م�ضى عند هللا واحد املرشد سياحي وما صابوش باش يدفنوه، 
راهم املرشدين السياحيين هما اللي جمعو.. ما�ضي أنا، والوزارة لحد 
اآلن دائما تعاهدهم ما درت معهم حتى �ضي حاجة وحتى فهاذ املشروع 
اللي جا من معدل ما جا والو ما اعطى والو ال للمرشدين السياحيين 
وال العاملين في الفنادق أو املنشآت السياحية، وبهذا إذ أعطينا شيكات 
كيتعطى لكم بنزين السياحة سوف تشّجع تسويق املنتوج املحلي، واحنا 
ي خصها تعطى لو أولوية األولويات 

ّ
اليوم تنعرفو بأن هاذ املنتوج املحل

 pneu de وخاصة السياحة الداخلية، ولكن ما خصناش نستعملوها
secours يعني غير حيث كاين األزمات خصنا نعطيوها أولية أولويات 
وهاذ ال�ضي هذا دائما يعني بحسن الخدمات وبأثمنة جد جد منخفضة 

.maroc لتشجيعهم دائما باش يبقاو يستعملو املنتوج

 وسيدا ورئيس:

السادة النواب، اللي في الخطوط األخيرة من فضلكم شوية ديال 
التباعد ما سمي بالتباعد االجتماعي فهو تقارب، شكرا السادة النواب، 

معذرة السيد، الكلمة للسيد الوزير.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

شكر ا وسيدا ورئيس،

عن  املترتبة  التكاليف  خصم  هو  منه  الهدف  التعديل  هذا  إن 
االمتيازات املمنوحة للمستخدمين في إطار الشيكات السياحية، حنا 
يعني ما�ضي ما قابلينش التعديل ولكني يعني هو كاين اآلن في التشريع 

الجبائي الحالي كيمنح هاد الخصم يعني بصفة عادية.

 وسيدا ورئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 44

املعارضون: 64

املمتنعون: ال أحد

دائما في إطار املادة 3 من مشروع قانون املالية التعديلي تعديل من 
فريق األصالة واملعاصرة يرمي إلى إضافة مادة جديدة املادة 19 مرتبطة 

بسعر الضريبة، أحد مقدمي التعديلين.

 ونائب3ا وسيدةامريمالحساة:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 37% سعر  ضمن  االتصاالت  مجال  في  املقاوالت  إضافة  نقترح 
وغادي نقول لك السيد الوزير عالش؟ ألن طالبا هذا في لجنة املالية 
وقد رفضتموه بالنسبة املجانية ديال les plates formes ديال التعليم 

عن بعد طيلة هاد فترة الذجرالصحي كان يؤدى عنه حتى األسبوع 
األخير عاد أصبح مجانا هادي من جهة من جهة ثانية في التصريح ديال 
 la واحد املديرة ديال واحد الشركة معينة في تصريح رسمي لها قالت
consomation en gega et maga عرفت واحد االنفجار مهول خالل 
 la consomation ديال explosion الذجر الصحي وم اللي كنتكلمو على
في رقم املعامالت ديال  ارتفاع  internet فاحنا كنقولو كنتكلمو على 
هاد الشركات ومن اللي كنتكلمو على ارتفاع ديال رقم املعامالت فاحنا 
كنتكلمو على هامش ربح كبير، وبالتالي من غير املعقول هاد الشركات 
اللي كتستفد من البنيات التحتية اللي دارتها الدولة في مجال الهاتف 
و internet والتواصل ما يمكن لهاش أنها ما تساهمش فهاد التسعيرة 
وبالتالي فاحنا كنشددو وكنطلبو باش أن ضمن هاد الشركات ضمن 

سعر %37، وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

نستامعو  مزيان  مزيان  ال  الثاني  التعديل  الوزير،  للسيد  الكلمة 
للتعديل الثاني ألن يهم نفس املادة، إذا سمحتي.

 ونائب3ا وسيدةامريمالحساة:

وتوزيع  استيراد  املقاوالت  بالنسبة  كذلك  الرئيس،  السيد  واخا 
زالت  وما  تستفيد  كانت  الوزير  السيد  الشركات  هاد  املحروقات، 
تستفيد من تحرير قطاع املحروقات وحتى هي ارتفع هامش الربح ديالها 
ومازال كيرتفع، وبالتالي الحكومة من هنا مزال مترددة في املسألة ديال 
تسقيف األسعار وكيجعل هاد الشركات هي أكبر رابح من هاد العملية 
كلها والتحرير على حساب االقتصاد الوطني والقدرة الشرائية املواطن، 
ما درش ضمن  أنها  املعقول  غير  من  الشركات  هاد  هي  وبالتالي حتى 

التسعيرة ديال 37%.

 وسيدا ورئيس:

شكرا، السيد الوزير.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

شكر ا وسيدا ورئيس،

إعادة النظر في كل ما يتعلق بالضريبة على الشركات وال الضريبة 
على الدخل وال الضريبة على القيمة املضافة هادو هما 3 ديال الركائز 
ديال الجبايات، احنا في هاد القانون املالي التعديلي ما بغيناش نغيرهم 
عندنا  ويكون  غنديروه  وكيفاش  اإلقالع  مسلسل  يعني  نشوفو  حتى 
منظور شامل، وفيما يخص يعني التعامل مع واحد النوع من الشركات 
اللي يا إما عندهم يعني الترخيص من طرف الدولة أو هاد النوع من 
االحتكار هداك غادي يكون عندو واحد املنظور خاص وكانت من جملة 
التوصيات ديال املناظرة الوطنية للجبايات واللي املشروع ديال القانون 
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اإلطار هواآلن عند األمانة العامة للحكومة، وبالتالي احنا كنعتبروا بأنه 
نجيبوا فوسط السنة تغيير ديال النسب ديال الضرائب على الشركات 
هي يعني نوع من اإلضطراب الضريبي اللي ما�ضي وقتوا في هاد األزمة، في 
حين املراجعة ديال الضريبة على الشركات في إطار قانون املالية 2021 

يعني مسألة واردة، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

أعرض التعديل األول، تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيداعادلا وبيطار:

شكر ا وسيدا ورئيس،

في إطار رأي مؤيد هو في الحقيقة هاد التعديلين تقدمنا للحكومة 
بمجموعة من التعديالت التي تروم إلى دعم القدرة الشرائية لألسر 
وكذلك املقاوالت في هاد الفترة ديال الجائحة ديال كوفيد19-، وقلنا أنه 
ال يكفي أنه نقدموا يعني في الباب ديال النفقات وقلنا بأنه هاد كاين 
بعض النفط األولويات اللي كتعطي الحكومة على حسب النوعية ديالها 
هو دعم األسر وكل ما هو اجتماعي، كان من املفروض أنه نلقاوا موارد 
احنا فكرنا فهاد القطاعات ألننا كنعتبروا هاد القطاعات هي قطاعات 
يعني تستفيد من أنشطة احتكارية اللي على الخصوص شركات ديال 
اإلتصاالت وكذلك شركات املحروقات اللي حققت ليس فقط خالل هاد 
الفترة ولكن قبل ذلك أرباح كثيرة، وهناك تقرير ديال البرملان املغربي 
اللي كيقول بأنه كاين 17 مليار في ذمة هاد القطاع ونقول بأنه في هذا 
الوقت بالذات باإلضافة إلى التبرعات البد أن يكون هناك مساهمة من 
القطاعات التي حققت أرباحا دائما في مجاالت احتكارية، أنه تساهم في 

هاد الجائحة شكرا.

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيد النائب، أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 44

املعارضون: 67

املمتنعون: ال أحد

أعرض التعديل الثاني التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 44

املعارضون: 67

املمتنعون: ال أحد

دائما في إطار املادة الثالثة توصلنا بتعديل من املجموعة النيابية 
للتقدم واإلشتراكية ال�ضي أحد تفضلي السيدة النائبة.

 ونائب3ا وسيدةافاطم3ا وزهر ءابرصات:

شكر ا وسيدا ورئيس،

للتقدم  النيابية  املجموعة  تعديالت  كذلك  الوزير،  السيد 
واإلشترتكية يرمي إلى إدراج شركات اإلتصاالت السلكية والالسكية يعني 
باعتبار أن الفاعلين كذلك فمجال اإلتصاالت يستفيدون من احتكار 
كتوفروا ليهم الدولة، وبالنظر للنسب ديال األرباح اللي مكناتهم منها 
هاد الفترة هادي ديال االزمة واحنا عارفين يعني بأن الشركات تمكنات 
من أرباح مهمة فهاد الفترة هادي وبالتالي كنعتبروا بأن يعني إدراجهم 
إلى جانب مؤسسات اإلئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها وبنك املغرب 
وصندوق اإليداع والتدبير ومقاولة اإليداع والتدبير ومقاوالت التأمين 
وإعادة التأمين واجب فهاد املرحلة ديال املشروع ديال القانون املالية 
التعديلي، وما�ضي ننتظروا حتى القانون ديال املالية ديال 2021، وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

السيد الوزير.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

وإنما  واملعاصرة  األصالة  لفريق  عطينا  اللي  الجواب  نفس  هو 
اللي ربما إلضافة نقطة هامة، هو أنه خالفا ملا يمكن نتوقعوه فرقم 
املعامالت ديال هاد الشركات غادي يتقلص شيئا ما، وللتوضيح فواحد 
العدد كبير من األسر اللي كتستهلك يعني هاد الخدمة ديال األنترنيت، 
وكذا راه عندهم تراجع فيما يخص القوة الشرائية ديالهم، وبالتالي أول 
حاجة كيقطعوا منها تيقطعوها من هادي واألرقام كتدل على هاد ال�ضي 

وغادي تشوفوها يعني قريبا.

 وسيدا ورئيس:

دائما في إطار املادة، تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيداجمالابنشقرلناكريمي:

شكر ا وسيدا ورئيسا ملحترم،

السيد الوزير املحترم، بالعكس تماما فترة الذجر الصحي وحالة 
األنترنيت  وخاصة  اإلتصاالت  بكثرة  استهلكوا  املواطنين  الطوارئ، 
والتعليم عن بعد والعمل عن بعد، وبالنسبة لهاد اللشركات اآلن فهي 
كتاجر في واحد املادة اللي صراحة غير مكلفة، وعمليا، عمليا بالنسبة 
لي عالش غادي نستثنيهم من هاد الجانب الضريبي وما نساوهمش مع 
باقي الشركات األخرى، فهاد األثر اآلن املالي والخلخلة الضريبية السيد 
وزير اللي قلتها اآلن جوابتنا بها حتى في السنة املاضية ملا كنا كنوجدوا 
قانون املالية 2020، فالواقع كيبين اآلن هو أنه نديروا التسوية هادي 
هي العدالة الضريبية السيد الوزير الشركات اللي بحالهم مماثلة بحال 

بحال، يكون عندهم تضريب بحال بحال، شكرا.
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 وسيدا ورئيس:

دائما في إطار املادة 3 تعديل من فريق األصالة واملعاصرة، يرمي إلى 
إضافة مادة جديدة، املادة 57 املتعلقة باإلعفاءات. أنا درت الحساب 
بوحدي، وا نفس العدد، نفس العدد، حتى نوصلوا للختم. تعديل من 
فريق األصالة واملعاصرة يرمي إلى إضافة مادة جديدة املادة 57 املتعلقة 

باإلعفاءات، تفضل.

 ونائبا وسيداعادلا وبيطار:

شكر ا وسيدا ورئيس،

هاد التعديل يروم إلى خلق مناصب شغل، واحنا كنعرفوا جميعا، 
وحتى الحكومة عبرت عن هذا الهم،أنه هاد الجائحة ديال كورونا أدت 
 ،chomage partiel إلى فقدان مجموعة من مناصب الشغل في إطار
ولكن التبعات اإلقتصادي غتكون التبعات ديالو فيما بعد أنه فقدان 
من  اإلعفاء  أنه  على  كنقترحوا  الشغل  دعم  يعني  إطار  وفي  الشغل 
الضريبة على الدخل بالنسبة لألجور في حدود 6 آالف درهم مدفوعة من 
طرف املقاوالت في فترة التشغيل ديال ابتداءا من سريان هاد الجائحة 
حتى ل 31 دجنبر2021، وصحيح أنه كاين هناك يعني في املدونة العامة 
للضرائب إجراء مثل هذا، ولكن هو محصور في حدود 10 آالف درهم 
وكيخدع للمجموعة من املعايير اللي احنا كنقترحوا اليوم أننا نخفوها 

باش نشجعوا التشغيل، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

السيد الوزير.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

شكر ا وسيدا ورئيس،

هاد املقترح يرمي إلى يعني، تشجيع التشغيل، احنا كيف قلنا في 
هاد مشروع قانون املالية املعدل الهدف منو هو الحفاظ على مناصب 
الشغل، يعني ما كنظنوش بأنه فهاد املرحلة غادي يكونوا يعني تشغيالت 

وكذا، في حين في مرحلة اإلقالع.

 وسيدا ورئيس:

السادة النواب، السادة النواب.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

في حين في مرحلة اإلقالع هاد التدبير غالبا ما يكون عندو املحل ديالو 
إما فهاد اإلطار إما في إطار يعني شمولي كل ما يتعلق بالتشغيل بصفة 
 paquet عامة واحد العدد ديال التدابير اللي خصنا نجيبها يعني فداك

اللي غادي نعملوه في.. اللي خدامين عليه في قانون املالية 2021 إن شاء 
هللا، وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

التصويت نفس العدد، دائما في إطار املادة 3 توصلنا بتعديل من 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، يرمي إلى إضافة مادة جديدة 

متعلقة دائما باإلعفاءات، السيدة النائبة.

 ونائب3ا وسيدةارفيع3ا ملنص ري:

املدونة  من   57 املادة  كيشمل  التعديل  هاد  الرئيس  السيد  نعم 
الدخل  الضريبة على  يهم اإلعفاء ات على  للضرائب، والذي  العامة 
بالنسبة للشركات اللي كتشغل طبعا في حدود 10 آالف درهم ، بالنسبة 
للشركات اللي كتلتزم وكتشغل لينا 10 ديال األجراء اللي بعقدة طويلة 
األمد، طبعا املادة األصل جا فيها بأن تحديد املدة الزمنية من خالل 
فترات فاتح يناير 2018 ل 31 ديسمبر 2022، احنا في الفريق اإلستقاللي 
الفترة ديال  تلغي هاد  أنها  كنقدموا تعديل وكنقترحوا على الحكومة 
السنتين بالنسبة لهاد الشركات، خاصة واحنا فهاد الجائحة كنعرفوا 
بأن كاين شركات أخرى اللي هي dèjà قائمة كتشغل هاد األجراء وملتازمة 
بهم، ولكن فهاد الجائحة تهرسات وما بقاتش قادرة تواكب إذن باش ما 
تموتش هاد الشركات، ودائما في دعم التشغيل والشركات باش أنها ما 
تموتش، كنقترحو على الحكومة أنهاد تحيد هاد اآلجال اللي دارتو وتخيها 
مفتوحة على جميع الشركات اللي كتلتازم بهاد الشروط أال وهي تشغيل 

10 أجراء في عقدة طويلة املدى، وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

السيد الوزير.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

شكر ا وسيدا ورئيس،

نفس التعقيب على اللي عطينا لفريق األصالة واملعاصرة، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 43

املعارضون: 67

املمتنعون: ال أحد

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  آخر  تعديل  املادة،  نفس  إطار  في 
والتعادلية يرمي إلى إضافة مادة جديدة املادة 59 خاصة أو مرتبطة 

بالخصوم، تفضل السيد النائب.
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 ونائبا وسيداوحسناحد د:

شكر ا وسيدا ورئيس،

هذا تعديل يخص دعم الطبقة الوسطى خصوصا أنه ما كاين حتى 
�ضي إجراء في هاد قانون املالية املعدل فيما يخص توسيع الطبقات 
املتوسطة، وتيتوخى هذا إقرار الحق في خصم مبالغ تمويل الدراسة 
هذا إجراء يعني إعفاء جزء من املبالغ املرتبطة بتمدرس األطفال من 
الضريبة على الدخل، هذا فيه نوع من العدالة اإلجتماعية ومن شأنه 
أن يخفف من العبء املادي لآلباء وهذا يعني تنقولو في حدود 6 آالف 
درهم بالنسبة لكل طفل ويعني املجموع ال يتعدى 20 ألف درهم إذن 
بالنسبة لنا هذا إجراء مهم جدا ونقترح على الحكومة أن توافق عليه، 

شكرا.

 وسيدا ورئيس:

السيد الوزير.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

شكر ا وسيدا ورئيس،

هاد التعديل غيستافدو منه الناس اللي عندهم مداخيل مهمة ألن 
الناس اللي عندهم مداخيل شوية بسيطة راهم معفيين من الضرائب 
احنا  وبالتالي  التدابير  من  النوع  هاد  من  غايستافدوش  ما  وبالتالي 
كنشوفو بأنه يعني كل ما يتعلق بالتعليم خصو يكون فيه واحد النوع 

من املوازاة بين املواطنين، وبالتالي غير مقبول.

 وسيدا ورئيس:

تفضلي السيدة النائبة.

 ونائب3ا وسيدةارفيع3ا ملنص ري:

غير السيد الوزير، اإلشكال اللي كاين دابا هو تحديث شكون هما 
هاد الناس اللي معفيين راه كاين الناس اللي كيتوشيو 8 آالف درهم واش 
الضريبية  واإلعفاءات  الدعم  هادو ضعفاء وخصهم  كيتعتبروش  ما 
كيتخلص 7 آالف أو 8 آالف درهم وكيقري 3 أو 4 ديال الدراري ولو غير 
2 ديال األطفال وبالتالي احنا كنطالبو بأن هاد الخصوم من الضريبة 
على الدخل بالنسبة للموظفين، املعلمين، األساتذة، األطباء اللي هما 
طبقة متوسطة وكيتخلصو أجور اللي ما كتفوقش 7 آالف درهم راه 
إيال كان تيتخلص حتى 12 آالف درهم وتيقري 4 ديال الدراري 4 راه 
فقير وغيقريهم في املدارس الخاصة وخاصة وأن الحكومة ما وصالتش 
جودة القطاع في التعليم العام ال الجودة وال األمن لألطفال ديالهم، 
راه مجموعة من اآلباء كيديرو كريديات وكيحرمو نفسهم فقط من 
أجل األمان واألمن اللي كاين في املدارس الخاصة على حساب املدارس 

املدارس  في  جريمة  كاين  بأن  الوزير  السيد  تعرف  باش  العمومية، 
العمومية كاين القروبي، كاين املخدرات، وبالتالي ال جودة ديال التعليم 
وال أمن ديال األطفال، فلهذا يجب أن تعرف الحكومة شكون هما هاد 

الطبقات الفقيرة واللي هي مدعومة في الضريبة؟ وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

أعرض التعديل للتصويت نفس العدد، نعاودو نحسبو؟ طيب

املوافقون: 43

املعارضون: 67

املمتنعون: ال أحد

ال�ضي مبديع ممتنع.

للتقدم  النيابية  املجموعة  من  تعديل   3 املادة  إطار  في  دائما 
بسعر  مرتبطة   73 املادة  مادة جديدة  إضافة  إلى  يرمي  واإلشتراكية 

الضريبة، السيدة النائبة.

 ونائب3ا وسيدةاثرياا وصقلي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

جبائية  وعدالة  شامل  جبائي  إصالح  انتظار  في  الوزير،  السيد 
حقيقية اللي تتاخذوا بعين اإلعتبار الدخل األسري، نقترح في سياق 

األزمة الحالية رفع الضريبة على واحد الفئة اللي هي ميسورة جدا إلى 

44%، وهادي مناسبة لتظهر تضامنها في هذه املرحلة التي تتطلب وحدة 

وطنية وروح عالية من املواطنة من أجل التغلب على الفقر والهشاشة، 

وهاد ال�ضي هو اللي غيزيد يوسع الوعاء الضريبي وتغطية الحاجيات 

للطبقات الفقيرة، وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

السيد الوزير لكم الكلمة.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

شكر ا وسيدا ورئيس،

هنا مقترح هو مراجعة يعني ديال شطر واحد ابتداء من 15 ألف 

6% على الناس  38% إلى 44% يعني زيادة  درهم، ويعني ندوزوا من 

اللي كياخذوا 15 ألف درهم، يعني غيكون عندها واحد اآلثار كبير على 

الطبقة املتوسطة وحتى من ناحية ديال زعم املنهجية، فخاصنا إيال 

غادي نديروا إعادة النظر في الجدولة ديال الضريبة العامة على الدخل 

خاصها تكون يعني متماسكة وعندها واحد النوع من العقلنة، شكرا.
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 وسيدا ورئيس:

تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيداجمالابنشقرلناكريمي:

هاد اإلقتراح السيد الوزير املحترم ما كيعنيش الطبقة الوسطى 
كيعني كبار األجور األجور الضخمة واقترحنِا السيد الوزير 38% راه 
كاينة عند الطبقة الوسطى، احنا اقترحنا 44% بالنسبة لكبار األجور 
اللي هي معروفة ومعروفة مزيان، ولهذا هاد العمل السيد الوزير خاصوا 
يدار خاصنا نحاولوا ما أمكن نخليوا شوية األغنياء يساهموا في عيش 

فقراء فهاد البالد، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

أعرض التعديل للتصويت، تفضلوا.

املوافقون: 43

املعارضون: 68

املمتنعون: ال أحد

دائما في إطار نفس املادة تعديل من النائبين عمر بالفريج ومصطفى 
لكم  الضريبة،  بسعر  مرتبطة  مادة جديدة  إضافة  إلى  يرمي  شناوي 

الكلمة السيد النائب.

 ونائبا وسيداعمرابالفريج:

شكر ا وسيدا ورئيس،

هادي في نفس املادة ديال مدونة الضرائب اللي كتعلق بالضريبة 
على الدخل، كنقترحوا واحد الشقين فهاد التعديل السيد الوزيرعالش 
باش يكون الجواب مختلف على الجواب اللي كان في لجنة املالية، شق 
أول هو نزيدوا واحد العدد ديال األسعار باش نعطيوا قدرة شرائية 
هاد  من  الدولة  ميزانية  على  تكلفة  غيكون  أكيد  الوسطى  للطبقة 
الجانب، ولكن نزيدوا واحد األسعار لألجور العالية اللي غنطلعوا حتى 
ل 50% مني كتفوت مليون ديال الدرهم، هادي أكيد ولكن باألرقام 
يمكن ينقص شوية من املداخيل ديال الدولة، ولكن باملقابل وهذا 
نفس التعديل كنقترحوا يدخل في النظام العام جميع املداخيل اللي 
كاينة عند املواطنين املغاربة، كذلك اللي عندوا مثال �ضي ريع بصحتوا 
وراحتوا عقاري وال باألسهم وال �ضي حاجة فعوض ما يبقى يأدي %10 
15% وال 20% حتى هو يدخل في النظام العام إيال كان كيدخل أكثر من 
مليون ديال الدرهم حتى هو يولي يخلص بهاد األسهم اللي كاينة مختلفة 
باش نشجعوا الناس على العمل خص الناس يشجعوا هاد العمل، 
ما�ضي اللي عندوا �ضي ريع يولي يخلص الضريبة قل من اللي كيخدم وهاد 
ال�ضي وهذا هو واقع اللي عايشين في املغرب حاليا، فبغينا نغيرو هاداك 

الواقع، وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

السيد الوزير.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

شكر ا وسيدا ورئيس،

فيما يخص الشق األول يعني انتقال من 6 ل 11 ديال األشطر عندوا 
واحد الوقع املالي ديال 5 مليار و800 مليون درهم ويعني كان نقصان 
فاألسعار  الثاني  الشق  فيما يخص  الباب  فهاد  الدولة  من مداخيل 
الخاصة املنصوص عليها بالنسبة للضريبة على الدخل تطبق اآلن على 
مجموع وعلى إجمالي الدخول دون أي خصم ما عاد الدخول أو اإلبرائية 
وهدوك املداخيل اإلبرائية يعني فيها واحد النوع من املرونة لتحصيل 
الضرائب ربما ما فيهاش نوع من كيف قلتي ديال هدا ولكن فيما يخص 
تحصيل الضرائب هي أحسن أكثر فعالية و ربما تدريجيا نمشيو لهاد �ضي 
ولكن التصريح اللي تيكون سنوي تيكون فيه مجموع املداخيل تيكونو 
كاملين ولكن تتنقص وتخصم املداخيل اللي هي اللي هي فيها خلصتي 

فيها الضرائب اإلبرائية.

 وسيدا ورئيس:

أعرض التعديل للتصويت

املوافقون: 39

املعارضون: 67

املمتنعون: 5

عفوا دائما تنشوف في الوسط وعلى اليسار قليال ما أرى اليمين 
اليمين اليمين جغرافيا جغرافيا معذرة. دائما في إطار نفس املادة تعديل 
من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية يرمي إلى إضافة مادة جديدة 
مادة 74 خاصة أو متعلقة بالخصم عن األعباء العائلية تفضل السيد 

النائب.

 ونائبا وسيداوحسناحد د:

شكر ا وسيدا ورئيس،

هاد التعديل الخاص باألعباء العائلية اللي كنقوموا به اآلن وهوأن 
تنخصمو الضرائب فقد 360 درهم من األعباء العائلية بينما، وهذا 
يعني تيعني بأنه فقط 30 درهم لكل طفل املعدل ديال 6 ديال األطفال 
وهذا يعني قليل جدا في إطار دعم القدرات ديال الطبقة الوسطى نقترح 
أنه رفع من هذا باش وصل 90 درهم لكل طفل احتساب ديال 6 أطفال 
1080 درهم اللي هي مخصومة من الضرائب وهذا من شأن ديالو أنه 

يدعم القدرات ديال الطبقة الوسطى مهمة جدا هاد اإلجراء، وشكرا.
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 وسيدا ورئيس:

السيد الوزير.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

شكر ا وسيدا ورئيس،

عندنا نفس التعقيب تقريبا بالنسبة للمصاريف ديال الدراسة، ألن 
هي على كل حال أعباء، في الوقع املالي ديالو مليار و200 مليون درهم 

فهاد الظرفية، يعني غير مقبول.

 وسيدا ورئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 47

املعارضون: 67

املمتنعون: ال أحد

النيابية  3 تعديل من املجموعة  دائما في إطار نفس املادة املادة 
 I/91 للتقدم واإلشتراكية، يرمي كذلك إلى إضافة مادة جديدة املادة

متعلقة باإلعفاء دون الحق في الخصم، السيدة الرئيسة.

رئيس3ا مل م ع3ا ونيابي3ا وبلقا عائش3ا  ونائب3ا وسيدةا
ولتقدمال لشتر كي3:

شكر ا وسيدا ورئيس،

احنا في املجموعة النيابية التقدم واالشتراكية كتقدمو بهاذ التعديل 
ألن كنعتبرو بأنه خص يكون واحد االحترام ديال مبدأ املساواة أمام 
الضريبة، ألنه من غير املعقول بأنه األشخاص الذاتيين اللي هما رقم 
املعاملة ديالهم أقل من 500 ألف درهم وكيقّدمو خدمة نفس املنتوج 
كنبنيوأشخاص معنويين ممنوعين من هاذ زعما ما كيستفدوش من هاذ 
اإلعفاء، في حين بأن تيأّديو نفس الخدمة ونفس املنتوج وكيقدمو نفس 
املنتوج وعندهم نفس هذا، وبالتالي هذا مبدأ ديال احترام مبدأ املساواة 

أمام الضريبة سواء كان شخص ذاتي أو شخص معنوي، وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

السيد الوزير.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

األشخاص الذاتيين غير ملزمين اللي عندهم أ قل من 500 ألف درهم 
ي ك تخلق شركة هذا يعني اختيار إيال 

ّ
غير ملزمين بمسك املحاسبة، ومل

ي تكون عندك 
ّ
خلقتي شركة عندك اإللزامية بمسك املحاسبة، ومل

مسك املحاسبة عندك الحق في خصم الضريبة على القيمة املضافة 
اللي كتكون أّديتيها، وبالتالي إيال درنالهم اإلعفاء الضريبي غيم�ضي لهم 
يو بحال أشخاص 

ّ
لوهم بحال إيال غندخلوفي تيول

ّ
الحق من هذا و ندخ

ذاتيين، وبالتالي ال داعي لخلق شركة في هاذ الحالة، اللي كاين عندهام 
كاين 2 حاالت اللي بغا يخدم لراسو كيخدم واللي بغا يخدم بإسم شركة 
عندو كل ما يتعلق بجميع النفقات يمكن لو يحّيدهم، وتيأدي على 
األرباح الصافية اللي بقات بعد ما تيخص جميع النفقات بما فيها األجر 

اللي كيتقاضاه، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

تفضلي السيدة الرئيسة.

رئيس3ا مل م ع3ا ونيابي3ا وبلقا عائش3ا  ونائب3ا وسيدةا
ولتقدمال لشتر كي3:

شكرا السيد الوزير على التوضيحت ديالكم، ولكن احنا ملي ما 
كنديروش نفس التدابير ما غاديش نشجعو ما غنشجعوش األشخاص 
الذاتيين يتحولو ألشخاص معنويين، وبالتالي تكون محاسبات وهذا، 
اللي  كبيرة  بدرجة  كيمس  ألن  التعديل  هاذ  قدمنا  فاش  اللي  واحنا 
كيقدمو خدمات أو منتوجات اللي كنسّميوهم احنا في األحياء الشعبية 
وفي األحياء الشعبية وديال القرب، راه منهم أصحاب املطاعم ذوك 
املطاعم اللي على قّدها أصحاب املقاهي، وبالتالي احنا كنقولو بأنه راه ما 
ي كنديرو مثل هاذ التدابير للذاتيين عندهم هاذ اإلعفاء 

ّ
كنشجعوش مل

دون الحق في الخصم بالنسبة اللي هو معنوي كيدخل املجال املنظم، 

وبالتالي كنأكدو على عاد ضرورة احترام مبدأ املساواة أمام أن الضريبة، 

سواء كيما قلت راه كيعني األمر مجموعة ديال اللي كيقدمو خدمات 

أو منتوجات اللي هي ديال القرب واللي كتهم األحياء الشعبية، واللي ما 

كيتجاوزش رقم املعامالت ديالها على أي تقدير ديال 500 ألف درهم، 

شكرا.

 وسيدا ورئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 43

املعارضون: 68

املمتنعون: ال أحد

في نفس املادة 3 تعديل من فريق األصالة واملعاصرة يرمي إلى إضافة 

92 املتعلقة باإلعفاء مع الحق في الخصم، أحد  مادة جديدة املادة 

مقدمي هاذ التعديل.
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 ونائبا وسيداعبدا وحقا وفائق:

في إطار املادة 3 من هاذ القانون املعدل نقترح تمديد اآلجال بالنسبة 
ألموال اإلستثمار التي يجب أن تقيد في حساب األصول الثابتة، وذلك 
لإلستثمار  وتشجيعا  كورونا  جائحة  من  املتضررة  للمقاوالت  دعما 

للنهوض بالقطاعات املتضررة.

 وسيدا ورئيس:

السيد الوزير.السيد النائب إيال كان ممكن التذكير بفحوى التعديل 
إذا سمحت تفضل.

 ونائبا وسيداعبدا وحقافائق:

من  الخصم  في  الحق  مع  اإلعفاء  فيما يخص   92 املادة  إطار  في 
الضريبة على القيمة املضافة، هناك بعض األموال أموال االستثمار 
اللي كتستفد من اإلعفاء خالل 36 شهر ابتداء من تاريخ إنشاء املقاولة، 
والناس اللي ساال لهم هاد اآلجال خالل هاد املدة ديال الذجر الصحي، 
نقترح تمديد هاد اآلجال بما يساوي مدة فترة الذجر الصحي، وذلك 
دعما املقاوالت املتضررة من جائحة كورونا وتشجيع االستثمار للنهوض 

بالقطاعات املتضررة.

 وسيدا ورئيس:

السيد الوزير.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

شكر ا وسيدا ورئيس،

أنا ما فهمتش في األول التعديل ديالكم بأنه بغيتو ديرو التعميم 
ديال االستفادة من اإلعفاء على قيمة الضريبة على االستثمارات، داك 
ال�ضي عالش طلبت منك تعاود والتقديم اللي عملتي ما�ضي هو فهمتو من 
التعديل، إيال كان التعديل هو االستفادة وال يعني تعميم االستفادة من 
اإلعفاء على القيمة املضافة في االستثمارات هاد ال�ضي اللي فهمت، فهاد 
الحالة احنايا اللي التعهد ديال الحكومة ألنه اللي كيدير استثمار أيخلص 
الضريبة على القيمة املضافة وفي الشهر املوالي نرجو لو الفلوس، في 
الشهر املوالي نرجعو لو الضريبة على القيمة عالش؟ اسمح لي دقيقة، 
نقطة أساسية ألن ملي كنديرو بزاف ديال األنواع وال ديال الحاالت 
فيما يخص الضريبة على القيمة املضافة تتخلق لنا اختالالت، وهداك 
املشكل اللي كان وقع لنا credit TVA جاي من هاد ال�ضي، ونعطيكم مثال 
بسيط، دابا أنا انا تندير استثمار واستفادت من %0 هداك اللي كيشري 
من عندو كيدير لي فاتورة ب %0، ولكن هو تيقتني األمور اللي محتاجها 
باش يصاوب داك املنتوج اللي غيعطيني تيشريهم تيخلص TVA، تيولي 
 les عندو وعندو%0، وبالتالي تيجي لعند اإلدارة وتيطلب TVA إذن أدى

credits de TVA تيقول لك أنا عندي، إذن منين كدير بزاف ديال النسب 
%0 و%10 و15 و20 وهذا تيولي عندك اختالالت في الضريبة، وبالتالي 
احنا كنقولو من املبادئ األساسية اللي كنا اتفقنا عليها هي الحياد في 
الضريبة على القيمة املضافة الحياد وتقليص النسب، وفيما يخص 
يعني القضية ديال السيولة وال يعني la trésorie ديال الشركات هداك 

مسألة كان عندنا فيها تعد قانونيا بأنه الشهر املوالي أنرجو لو فلوسو.

 وسيدا ورئيس:

السيد النائب تفضل، لكم رغبة في تقديم تعقيب تكميلي، لكم 
الكلمة السيد النائب، بعد شوية من امليكرو من فضلك.

 ونائبا وسيداعبدا وحقافائق:

كنهضر  أنا  املوالي  التعديل  على  تيجاوبني  املحترم،  الوزير  السيد 
على التعديل هذا اللي كيهضر على األموال اللي هي مسبقا كتستفد 
املقاولة، واللي  تاريخ إنشاء  36 شهر األولى من  من اإلعفاءات خالل 
كيتصادف مدة نهاية حقهم في هاد االستفادة خالل هاد فترة الذجر، 

كنقترحو تمديد هاد اآلجال بما يساوي مدة الذجر الصحي، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت، السيد النائب السيد املهاجري من 
فضلك:

املوافقون: 43

املعارضون: 67

املمتنعون: 1

بالفريج  عمر  النائبين  من  التعديل  املادة  نفس  سياق  في  دائما 
ومصطفى شناوي يرمي إلى إضافة مادة جديدة، املادة 133 متعلقة 

بالضريبة على اإلرث لكم لكلمة السيد النائب.

 ونائبا وسيداعمرابالفريج:

شكر ا وسيدا ورئيس،

هي في مدونة الضرائب العنوان ديالها اإلحصاء عن التريكات أسمها 
زمان تريكة بالدارجة املغربية، هذه ضريبة مساهمة تضامنية كاينة 
من شحال هدي في املغرب كاينة غير هي اإلشكاالت اللي عندنا مع هاد 
املساهمة وال هاد الضريبة هي ما كتفرقش بين الفقير والغني %1 للجميع، 
احنا اإلقتراح اللي عندنا هي يبقي بعدا عفينا املنزل الرئي�ضي وكان تقبل 
هداك التعديل هادي �ضي سنتين مرحبا وشكرا كنشكر الحكومة من 
بعد عامين ولكن كنقترحوا يبقى %0 إلى 100 ألف درهم، ويكون واحد 
السلم تصاعدي باش الغني واألغنياء منين يتوفاو هللا يرحمهم يخليوا 
فليساتهم للوليداتهم، أكيد ولكن واحد النسبة من هاديك الفلوس 



عدد.115–03.ذو الذجة.1441  )24.يوليوز.2020( الجريدة الرسمية للبرملان7052  

األغنيات يم�ضي للخزينة ديال الدولة وكنقترحوا يتسب هداك املال كل 
في صندوق من أجل النهوض بالتعليم اللي عاد تتأسس هاد العام وبهاد 
املبلغ اللي يمكن نتذكروا عليه اللي قدرناه بقدر احنا بوحد 3 املليار ديال 
الدرهم يمكن لينا نعمموا التعليم األولي لجميع أطفال املغاربة في املدن 

والقرى، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

السيد الوزير.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

هذا يعني إشكالية ديال التضريب ديال اإلرث هي إشكالية يعني 
مهمة، ولكن يعني عندها أبعاد وبالتالي ما يمكناش ندخلوها في هاد 

الوقت هذا ديال القانون املالي التعديل خصها دراسة معمقة، وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 4

املعارضون: 67

املمتنعون: 39

دائما في إطار املادة 03 من مشروع قانون املالية التعديلي تعديل من 
فريق األصالة واملعاصرة التعديل رقم 6.

 ونائبا وسيداعزيزا ولبار:

املستخدمين واليد العاملة والتكاليف اإلجتماعية مرتبطة في ذلك، 
ما�ضي هذا.

 وسيدا ورئيس:

ال�ضي اللبار تكلم أمام امليكرو من فضلك.

 ونائبا وسيداعزيزا ولبار:

على  والضريبة  الشركات  ضريبة  من  تعفى  واخا،  اسيدي  واخة 
التنشيط  واملؤسسات  الفندقية  بمنشأت  املحاسبية  برسم  الدخل 
السيارات  وتأجير  السياحي  والنقل  األسفار  وكالة  ومقاوالت  السياحي 
مع أو بدون سائق واملرشدين السياحيين واملطاعم والباقي، يقترح هاد 
التدبير في إطار معالجة األزمة التي يعرفها القطاع السياحي، وما هو 
باقتصادات كبريات  التي تعصف  للتحقيق من حدة األزمة  تصورها 
الدول، فما بالكم باملغرب الذي يعيش على غياب تام لحكومة متبصرة، 
هذا الغياب ينذر بما ال يحمد عقباه، فأدعوكم للتفكير كليا وجديا في 
الذهاب  إنزالقات  لتجنيبنا  املعالم،  واضح  وتصور  لألزمة  مخرجات 

بال عودة نحو الكارثة، فأرجوكم آفصحوا عن مخطط ينقذ املغاربة 
من الهالك واإلقتصاد من سكة قلبية واشكة، فالسيد الوزير، الكل 
يعلم وقلناها في اللجن وغوتنا وغوتنا، راه ما يمكن �ضي هاد الشركات 
الصغار وخاصة املقاوالت في جميع امليادين وخاصة في السياحة اللي 
هي معترف بها عامليا، ألن هو امليدان أو القطاع الوحيد الذي يحتضر، 
وفالتالي راه التخوف الكبير وهو اإلغالق، والتخوف الكبير هو اإلغالق، 
ولكن التخوف ديال اليد الشغيلة والعاملة راك ما جبتولهمش هاد 
املشروع قانون املعدل حتى اإلغاتة راهم املغاربة املواطنين و جميع 
امليادين السياحية، ال مقاهي وال منشآت سياحية، وال وكالة السفر، وال 
يعني النقل السياحي وال املرشدين السياحيين، وال املقاهي وال املطاعم 
اللي تابعة للسياحة وغيرها، راهم كلهم يتساءلون عن التصريح ربما إيال 
ما كانتش، ما صبتوا �ضي �ضي حل، راك ما جبتوش �ضي حل، راه احنا 
ناقشنا هادي أسبوع حتى لجوج و3 دصباح بعض النوبات وماجبتوش 
حلول لهاد املواطنين، راه ربما كندق ناقوس الخطر، راه ربما غتخرجوا 

بأمور التي ال تحمد عقباها، وشكرا للسيد الوزير.

 وسيدا ورئيس:

السيد الوزير.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

شكر ا وسيدا ورئيس،

قطاع السياحة هو كيف قلت لكم في اللجنة داملالية هو أول قطاع 
غادي نوقعوا معه اتفاقية إن شاء هللا، اطلقوني من هنا ونوقع مع 

قطاع السياحة هو األول، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

السيد الوزير، واش ا�ضي اللبار غيكون حاضر في التوقيع؟ طيب، 
تفضل، تفضل ا�ضي اللبار تفضل.

 ونائبا وسيداعزيزا ولبار:

السيد الوزير، والحكومة ولكن.. أستسمح ايه والحكومة ألن إال 
أعادة النظر وصابت حل لهاد املواطنين و جميع الفئات اإلقتصادية 
واإلجتماعية وهذه سنين وخاصة ال في مشروع قانون املالية السابق 
وال مشروع قانون املالية املعدل، راه احنا ما جيتوناش في اللجان حتى 
الوحدة أو جوج دالصباح يعني راه وزيرة السياحة، راه املهنيين في جميع 
أنحاء املغرب وخارج املغرب كيتساءلوا بأن كتعهدهم في لجنة اللي أنتما 
كترأسها أ�ضي وزير املالية اللي هي لجنة اليقظة اإلقتصادية، التعهدات 
كاينين، رئيس الحكومة، اإلجتماعات ما قال والوا، وزيرة السياحة ما 
قالت والوا، انتما الرئيس والوا، دابا احنا كنسجلوا عليكم املواطنين 
بجميع املغرب بأن غادي تعيدوا النظر في السياحة و خاصة في اإلقتصاد 
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عامة والطبقة الهشة واملسحوقة هي اللي يتعطى ليها أولوية األولويات، 
وشكرا السيد الوزير.

 وسيدا ورئيس:

أعرض تعديل للتصويت:

املوافقون: 44

املعارضون: 67

املمتنعون: ال أحد

السيد النائب، ا�ضي اللبار ما بقاتش عندك الكلمة دابا، الكلمة 
انتهت.

دائما في إطار املادة 3، تعديل من فريق األصالة واملعاصرة، تعديل 
رقم 7، الكلمة ألحد مقدمي التعديل، لكم الكلمة السيد النائب.

 ونائبا وسيداعبدا وحقافائق:

شكر ا وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيدا و 4يرا ملحترم،

في إطار هاد املادة، نقترح إعفاء املنشآت من الحد األدنى للضريبة 
املنصوص عليه في املادة أ.144.1 وربطنا هاد اإلعفاء باملحافظة على 
عن  العبء  لتخفيف  وذلك  كورونا،  جائحة  قبل  الشغل  مناصب 

الشركات التي تواجه صعوبات كبيرة من جراء جائحة كورونا.

 وسيدا ورئيس:

السيد الوزير.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

شكر ا وسيدا ورئيس،

بأن  املغرب  في  والشركات  املغرب  في  املقاوالت  ديال  الطبيعة  هو 
كثر من %80 لي كتصرح بالعجز، العجز الحقيقي والعجز املفترض، 
وبالتالي هداك السعر اآلدنى اللي خاصوا تدريجيا احنا متفقين كلنا باش 
نحّيدوه، يعني كيجي غير باش يعّوض بعض املداخيل ديال الدولة في 
ص غير ذاك 

ّ
هاذ املجال، هناك قطاعات بعض املرات كلها تقريبا كتخل

السعر األدنى، وبالتالي هاذ اإلقتراح وإن كان عندو يعني املبررات ديالو 
فتيبقى عندو آثار مالية جد مهمة، في حين احنا في إطار االتفاقيات اللي 
غنديرو مع القطاعات غناخذو بعين اإلعتبار التضرر ديال كل قطاع، 
وغادي يكونو تدابير كيف خذيناها بهاذ املرحلة اللي فاتت ديال اللي 
كتاخذ بعين اإلعتبار ما يتعلق بتحمالت النفقات والتدابير اللي خصها 
تواكب، وإيال كان خص ذاك ال�ضي يكون على ال يتوّزع على أقساط ما 

فيهاش املشكل.

 وسيدا ورئيس:

السيد الرئيس تفضل السيد املهاجري تفضل.

 ونائبا وسيداهشاما ملهاجري:

السيد الوزير، كتعرفو بأنه هاذي كانت من التوصيات ديال املناظرة 
اللي مازال أن كنتسناو تجيبونا القانون اإلطار لألسف السنة الرابعة في 
البرملان ومازال ما وصلش. السيد الوزير، بزاف ديال املرات كنتكلمو 
 la cotisation minimale بواحد املنطق اللي هومعين، احنا كنعرفوبأن
الوزير، هناك قطاعات  السيد  اليوم  تكلفة مالية كبيرة، ولكن  فيها 
توقفت بقرارات إدارية وبالطبع غادي يخرج عندها رقم معامالت، ما 
يمكنش واحد السيد نقول لو ما تخدمش ونفونديه ونقولو غرق! راه 
بزاف ديال القطاعات غتغرق السيد الوزير بالقرارات اإلدارية، واليوما 
 !le. chiffre. d›affaireعلى  la cotisation minimaleعطيني غتقولو 
ديرو الئحة أنتما اللي وقفتو الناس ديرو نص تنظيمي ضبطونا هاذ 
إيال  التوقيت اإلداري  يالقرار ديال  اللي تضرات  الناس  الناس، كاين 
ما غاديش تتحمل الدولة واحد املليار ديال الدرهم على هاذ الناس 
ونهودوهم يديرو فاييت ونفقدو مناصب الشغل! راه زعما واحد املنطق 
ال يقبله عقل، الشركات اللي ربحات قلتو l›imputation على 5 سنين، 

على   la cotisation minamale لينا  ص 
ّ
تخل خاسرة  اللي  الشركات 

le.chifre.d›affaire اللي هو راه chiffre.d›affaire كاين رقم املعامالت 

كاين، زعما املنطق السيد الوزير ديال الرفض ديال هاذ التعديل راه غير 

مقبول، وأهم حاجة فيه هوالحفاظ على مناصب الشغل، سواء كان 

ك من راسو، راه الناس السيد 
ّ
قطاع مهيكل وغير مهيكل املهم راه فاك

الوزير في مجموعة ديال القطاعات ديال التجار اللي هاذ العام غادي 

يكون عندهم عام كحل، ألنه ما عندوش األمل وخا يخدم الصيف وخا 

يخدم ألنه صافي خرج لخسارة وما زال غتجي فاآلخر ديال العام تقول لو 

.la cotisation minimale اعطيني

 وسيدا ورئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون:44

املعارضون: 68

املمتنعون: ال أحد

للتقدم  النيابية  املجموعة  من  تعديل   3 املادة  إطار  في  دائما 

266 املكررة ثالث  للمادة  إلى إضافة مادة جديدة  واإلشتراكية يرمي 

متعلقة  الرئيس،  السيد  مرات، شكرا  أربع   .. نعم   .. متعلقة  مرات، 

بالضريبة على الثروة.
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 ونائبا وسيداجمالابنشقرلناكريمي:

شكر ا وسيدا ورئيسا ملحترم،

السيد الوزير املحترم، هذا تعديل جوهري بإسم املجموعة النيابية 
لحزب التقدم واالشتراكية، غير بغينا نعاونكم السيد الوزير امليزانية 
ضعيفة نبحثو معكم على املوارد، وأهم مورد السيد الوزير ومهم جدا 
واللي غادي يخلق واحد العدالة اجتماعية فهاذ البالد وغادي يحطم 
على  الضريبة  هي  اإلجتماعية،  للقطاعات  وينتصر  الطبقية  الفوارق 
الثروة ها الضريبة على الثروة ما عرفناش عالش خايفين ما بغيناش 
نديروها؟ عدد من الدول دارتها واآلن في ظل هاذ الجائحة خصنا نشكرو 
في  ساهمو  اللي  الفقراء  وحتى  متوسطة  وطبقة  أغنياء  املغاربة  كاع 
صندوق كوفيد 19، ها النموذج خلق واحد التضامن كبير ودول غربية 
وأجنبية يعني انبهرت لهاذ القرار الحكيم ديال صاحب الجاللة، واللي 
تجاوزنا به اآلن واحد تجربة رائدة، جمعنا يعني واحد املبلغ مالي مهم 
اللي ساهمنا به في مواجهة جائحة كورونا عالش ما نعاودوش نحلوا هاد 
املشكل هاد النقاش ديال الضريبة على الثروة نمولو به قطاع التربية 
والتعليم وقطاع الصحة، أساس السيد الوزير هذا ورش كبير اليوم 
كنشوفو األساس ديال البناء ديال التنمية في بالدنا هو التعليم والصحة 
والعقل السليم في الجسم السليم، نديرو هاد الضريبة على الثروة وهاد 
الصندوق نمشير غير على 2 قطاعات السيد الوزير، وراه غنخلقوا واحد 
العدد ديار األمور اإليجابية في بالدنا وراه األغنياء خصهم يساهموا في 
عيش الفقراء ما قلت في البداية وراه اللي غني اليوم يقدر يولي فقير غدا 

و اللي فقير اليوم يقدر يولي غني غدا، شكرا لكم السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

السيد السيد الوزير..، أ�ضي بنشقرون اشنو هي الفئة اللي بغيتي 
تكون فيها أنت .. السيد الوزير املعذره.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

شكر ا وسيدا ورئيس،

فيما يخص الضريبة على الثروة كنا تقدمنا بواحد الجواب للسيد 
النائب املحترم بالفريج، ماعنديش إضافة، وإنما كاين واحد يعني باش 

دوز من وحدة لوحدة وحدة صعيبة وحدة ساهلة.

 وسيدا ورئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 44

املعارضون: 67

املمتنعون: ال أحد

دائما في إطار املادة 03 تعديل من النائبين عمر بالفريج ومصطفى 
شناوي يرمي إلى إضافة مادة جديدة املادة 288 واملادة 289 متعلقة 
باملساهمة التضامنية من أجل النهوض بالتعليم. لكم الكلمة السيد 

النائب.

 ونائبا وسيداعمرابالفريج:

شكرا السيد الوزير، هذاك ديال نهار السبت بالليل اللي رديت عليا 
الضريبة على الثروة، ها هي دبا هي هادي هي هادي، تكميال ملا جاو به بها 
زمالئي من املجموعة النيابية أتفق معهم وصوت معاهم، احنا املقترح 
القضية  بأن هاد  كاع األسعار حيث عرفنا  ديالنا يكن هبطنا شوية 
صعيبة شوية باش ندخلوها في املغرب مشينا بواحد املنطق جد جد 
إجابي بدينا ف %0،1 وكتوصل ل %0،5 على الثروة ديال األغنياء ديال 
الوطن وخصنا نعرفوا وهذا إيال قديتي تفيدنا السيد الوزير باألرقام بأنه 
وخا حسينا بواحد الجو ديال التضامن فهاد الجائحة كورونا راه قالل 
األثرياء اللي ساهموا، الشركات اللي ساهمو، أما األثرياء راه ماساهموش 
بزاف، خصنا ندخلوا واحد املنطق ديال التضامن الحقيقي لألشخاص 
هما اللي كيساهموا، كل واحد على حسب الثورة ديالو، في هاد املقترح 
ديال  مليار  د  ب4  الدولة  للميزانية  اإلضافية  املداخيل  احنا  لقدرنا 
الدرهم سنويا اللي كنعتبروها مثال كيما جات في الكالم سابقا في مجال 
هداك الصندوق ديال التعليم هذا 04 داملليار راه يمكن لينا نوفروا 
tablette connecté l›internnet لجميع التالميذ املغاربة غير الواحد 

يعرف عالش كنتكلموا، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

السيد الوزير لكم الكلمة.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

شكر ا وسيدا ورئيس،

الثروة وهنيا جات  بالضريبة على  التعديل فيما يتعلق  هو نفس 
واحد املقترح يعني عملي كيف قلنا ما يعني ما�ضي مجال ديالها في قانون 
املالية التعديلي ولكن النقاش يعني يمكن لو املفتوح في إطار ما يمكن ان 

تعديله في مدونة الضرائب بصفة عامة، وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت

املوافقون: 44

املعارضون: 67

املمتنعون: ال أحد
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أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 67

املعارضون: 41

املمتنعون: ال أحد

املتعلق  التعديلي  املالية  4 من مشروع قانون  املادة  إلى  نمر اآلن 
بالتسوية الطوعية، ورد بشأنها تعديل وحيد من النائبين عمر بالفريج 

ومصطفى شناوي، لكم الكلمة السيد النائب.

 ونائبا وسيداعمرابالفريج:

شكر ا وسيدا ورئيس،

ما  احنا   2020 السابق  املالية  قانون  في  عليه  عبرنا  كيما  احنا 
متفقينش مع هاد املادة لعدة اعتبارات ما غنعاودش نرجع في النقاش 
اللي كان في اللجنة، ولكن ما اكتفيناش بمعارضة اقترحنا بديل قلنا 
يكونوا  ما  فعوض  كاين  اللي  الكاش  وال  العملة،  ديال  مشكل  كاين 
الفلوس يكونوا في األبناك، راه يمكن فوق 250 مليار ديال الدرهم اللي 
غير ما عارفينش فين كاينة في املغرب، فكاين حل بعد نقاش عملي 
وجدي حول ضرورة أداء الضرائب، راه الضرائب هي اللي كتساهم في 
التعليم والصحة، خاص الجميع يساهم ولكن تكون الدولة حاسمة 
كذلك تعطي واحد املهلة ديال 6 شهر وال عام ويتبدلوا األلوان ديال 
األوراق البنكية 200 درهم تولي خضرا 100 درهم تولي زرقة، ونشوفوا 
�ضي حل من بعد هداك النقاش باش الناس حتى هي دير عقلها وترد 
الفلوس في الحواسيب البنكية، فهذا مقترح عملي قدمناه العام اللي 

فات وكنعاودوا نقدموه، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

السيد الوزير.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

هذا يعني القانون املالي التعديلي ما جاش ب�ضي جا غير تيمدد املدة 
ديال واحد املادة كانت في قانون املالية 2020 وهذا تعديل في الجوهر، 

وبالتالي غير مقبول.

 وسيدا ورئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون:

املعارضون:

املمتنعون:

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 67

املعارضون: 1

املمتنعون: 43

املادة 5 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 67

املعارضون: 1

املمتنعون: 43

املادة 6 من مشروع قانون املالية التعديلي ورد بشأنها تعديل وحيد 
التعديل  8، أحد مقدمي  التعديل رقم  من فريق األصالة واملعاصرة 

تفضلي السيدة النائبة.

 ونائب3ا وسيدةا4ه را و هابي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

أنكم  ديالكم  القانون  في مشروع  الوزير جاء  السيد  الحقيقة  في 
اقترحتوا سعر املساهمة اإلبرائية 0.5 بالنسبة ملبلغ الشيك اللي غير 
مؤدى عنه 1.5، إال أنكم السيد الوزير وتعرفون ويعرف املغاربة جميعا 
أن مجموعة ديال الناس تضروا فهاد الجائحة من هاد الشيكات الغير 
نقترح  اإلقتصادي  والركود  اإلقتصادية  للظروف  نظرا  عنها،  مؤدى 
عليكم في فريق األصالة املعاصرة أن يتم تخفيض هاد النسبة إلى 0.5 
وفيما يخص مبلغ املساهمات السالفة الذكر اقترحتم 10 آالف درهم 

واحنا نقترح كذلك تخفيضها إلى 5 آالف درهم، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

السيد الوزير لكم الكلمة.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

شكر ا وسيدا ورئيس،

هذا تدبير يعني كان استثنائي خديناه في2019 في قانون املالية 2020 
وفي الثالث أشهر األولى تم تسوية 120 ألف شيك عوارض الشيكات 
وبالتالي يعني كان عليه إقبال كبير وكان يعني واحد يعني تجاوب إيجابي 
من طرف املواطنين اللي استافدوا منو، ففيه 2 دالنقط : أوال فعوض ما 
يخلصوا 5 و10 وال 20% ديال الغرامات كاين 1.5%. ثانيا كاين تسقيف 
ل 10 آالف درهم فيما يخص األشخاص الذاتيين و50 ألف درهم فيما 
يخص األشخاص املعنويين وبالتالي هنا احنا شنوا اقترحنا؟ اقترحنا 
فقط بأنه هادوك التدابير اللي كانت كتوقف فيما يخص الشيكات إلى 
غاية 31 ديسمبر2019 مددناها وباقتراح من الفرق بعض الفرق أنه 
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نمددوها إلى غاية بنفس الطريقة إلى غاية نشر هاد مشروع قانون أو 
قانون املالية املعدل في الجريدة الرسمية، أي غتكون يعني غالبا قبل 

أواخر يوليوز إن شاء هللا، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

تفضل السيد الرئيس.

 ونائبا وسيداهشاما ملهاجري:

السيد الوزير للتذكير فقط هاد املادة فقانون املالية لسنة 2019 
كانت من اقتراح البرملان وجاب هللا التيسير وجات 120 ألف والدولة 
دخالت الفلوس والناس تحروا من املشاكل ولهذا بغيناكم تهاد النوبة 
تبعوا البرملان و ديروا هاد 0.5، ألنه السنوات املاضية كانت مشاكل 
اليوم املشاكل تسبات فيها الجائحة واملشاكل كثيرة عند التجار ولهذا 
خاصنا نخفوا عليهم وكي ديك النوبة تبعتوا البرملان وجاب هللا التيسير 

تدابا غير تبعوا البرملان غجيب هللا التيسير، وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون:

املعارضون:

املمتنعون:

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 67

املعارضون: 0

املمتنعون: 44

أعرض املادة 6 عفوا عفوا

املوافقون: 67

املعارضون: 1

املمتنعون: 44 عفوا عفوا شنو هواملشكل السيد النائب؟

املعارضون:0

السيد الرئيس آ نتوما بوحدكم ممتنعون .

املادة 7 أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

تعديل من فريق األصالة واملعاصرة يرمي إلى إضافة مادة جديدة 
تحمل رقم املادة 7 املكررة من مشروع قانون املالية التعديلي املتعلق 
بإحداث أو إعادة إحداث صندوق محاربة آثار الجفاف هو هذا السيد 

الرئيس ال�ضي املهاجري تفضل.

 ونائبا وسيداهشاما ملهاجري:

شكر ا وسيدا ورئيس،

سنعيد الطلب مرة ثانية، السيد الوزير، العام اللي فات حيدتو لنا 
صندوق آثار الجفاف بموجب القانون التنظيمي للمالية ألنه ما تحركش 
ما  اللي  الجفاف  وجا  الصندوق  حيدتو  غير  لألسف  سنوات،  ثالث 
عرفوش املغرب من آخر مرة في التسعينات كنظن، دابا نطالب بإعادة 
هاد الصندوق ألنه كانت عنده اختصاصات مهمة في املجال القروي 
خلق مناصب الشغل، التنشيط اإلقتصادي، املاء الصالح للشرب، 
دعم املاشية، الدفوعات ديالكم السيد الوزير كتكلمو على املاء الصالح 
للشرب والعلف للماشية العالم القروي، السيد الوزير، راه ما فيهش 
غير املاشية راه فيه اإلنسان حتى هو حاضر وخصنا نساهمو ونخلقو 
له مناصب الشغل راه كانو الناس كيديرو غير اإلنعاش و كيخلصو 
الناس ب 70 و 80 درهم و كيجيب هللا التيسير، هاديك الفلوس اللي 
كان كيشد في الحصاد ب 80 درهم و 100 درهم في النهار راه كيتخلفو 
هادوك املشاريع اللي هي بسيطة كيديرها اإلنعاش وكيتخلق فيها واحد 
الرواج إقتصادي داخل الدوار ها الراجل درتي له العلف وما عندوش 
باش يشري، ره هاديك 100 درهم باش يشري العلف ب 2 دراهم راه ما 
كايناش راه هاد الصندوق آثار الجفاف خصو يبقى سنويا ودار فيه مبالغ 
ألنه الجفاف دوري كيكون في املغرب وراه خلق الرواج اإلقتصادي 
هادوك الناس السيد الوزير إلى ما خليناهم تما راه غادي يهبطو حتى 
هما لضواحي املدن وراه غادي نوحلو فيهم ونقلبو لهم على البقع ونقلبو 

لهم على املارشيات راه كيديرو الكرارس، وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

السيد الوزير.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

شكر ا وسيدا ورئيس،

الطبيعية  الكوارث  آثار  أوال هاد السنة تم خلق صندوق محاربة 
والجفاف بالطبع من الكوارث الطبيعية. وثانيا صندوق التنمية القروية 
واملناطق الجبلية هو موجود وكيدخل في كل ما يتعلق باملجال القروي 
وأخيرا يعني كما جاء في الجواب ديالي فيعني ما�ضي حيث ما كاينش 
صندوق فالدولة ما تدخلش في آثار الجفاف راه التدخل ديالها عبر 
امليزانية وعبر واحد العدد ديال البرامج اللي كتعدها الوزارة الوصية. 

وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

تفضل السيد الرئيس، تفضل.
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 ونائبا وسيداهشاما ملهاجري:

السيد الوزير، احنا كنتكلموا وكنعرفو آش كنقولو صندوق تنمية 
العالم القروي وخا خفضتو امليزانية ديالو ب2 داملليار هاد العام ولكن 
كبرى،  كتاخذها شركات  و  اإلقليمية  اللجن  في  مبرمجة  برامج  عندو 
صندوق آثار الجفاف نتذكر الدور ديالو اللي كان كيقوم به في العالم 
القروي كيخلق فرص الشغل عبرالطرق اللي هي بدائية بسيطة كانو 
كيسميوها بكري غير البطالة عندنا في البالد كيديرو واحد باش خلق 
مناصب الشغل داخل الدوار الناس داك ال�ضي اللي كانت كتشد من 
الحصاد وهذا كتخلفو دابا كتقولو ليا كاين صندوق الكوارث الطبيعية 
وكاين صندوق تنمية العالم القروي بغيت رقم ديال البرامج اللي دارت 
في هاد األقاليم اللي فيها الجفاف عطيونا غير برنامج وأشنا هي األرقام 
وآشنو دار ونقتنعو، ولكن باش تقول ليا راه كاينين 2 صنادق وال 3 راه 
كاينين حتى الفلوس راه كاينة في بنك املغرب آش غاندريو لها نمشيو 

نقلعوها منها ؟

 وسيدا ورئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون:

املعارضون:

املمتنعون:

ورد  كورونا،  بتدبيرجائحة  الخاص  بالصندوق  املتعلقة   8 املادة 
بشأنها 3 تعديالت من فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة ألحد مقدمي 

هذه التعديالت، تفضل السيد الرئيس.

 ونائبا وسيدارشيدا وعبديارئيسافريقا ألصاو3ال ملعاصرة:

السيد الرئيس، عندنا 3 ديال التعديالت: التعديل األول هو لتمويل 
الصندوق واقترحنا أنا نخصم %20 من تعويضات أعضاء الحكومة 
البرملانيين ومدراء املؤسسات العمومية واملدراء املركزيين إلى غاية 31 
ديسمبر 2021، هذا فيما يخص الجانب الدائن، كذلك اقترحنا دعم 

األسر املستفيدة والغير املستفيدة من راميد. والتي تعمل في القطاع..

 وسيدا ورئيس:

السيد الرئيس هذا التعديل الثاني؟

 ونائبا وسيدارشيدا وعبديارئيسافريقا ألصاو3ال ملعاصرة:

ديال   3 كاين   ،8 املادة  في  األول..  تعديالت،  ديال   3 عندنا  أيه 
التعديالت .

 وسيدا ورئيس:

أيه، ولكن انتما قدمتوا 3 ديال التعديالت السيد الرئيس.

 ونائبا وسيدارشيدا وعبديارئيسافريقا ألصاو3ال ملعاصرة:

بثالثة  قبيل  بحال  نطرحهوم  وال  بتعديل  تعديل  نمشيوا  بغيتوا 
وناقشوا مع الوزير وديك ساعة.. اللي بان لكم، أنا غي املنهجية اللي 
اعتمدتوا في األول هي اللي بغيت نم�ضي فيها، أما إيال بغيتوا واحد بواحد 

ناقشوه.

 وسيدا ورئيس:

العبدي،  الرئيس، ا�ضي  ال، ال مزيان مزيان ، كمل، كمل السيد 
كملهم بثالثة.

 ونائبا وسيدارشيدا وعبديارئيسافريقا ألصاو3ال ملعاصرة:

إذا التعديل الثاني في املادة 8 دائما هو دعم األسر املستفيدة و 
الغيرمستفيدة من الرميد والتي تعمل في القطاع الغير مهيكل في إطار 
الشطر الرابع والخامس والسادس من عملية التضامن، ويمتد هذا 
الدعم إلى 31 ديسمبرهذا التعديل الثاني، ألنه القانون املالي ما جأش 
بالجديد وكنظن على أنه كيف كيظنوا كاع املغاربة هو أنه سوق العمل 
مغاينتع�ضي، وغيبقاوا الناس في البطالة اللي فقدوا العمل ديالهم، حتى 
القطاع الغير مهيكل ما غاياخدش طريقوا، إذا هاد الدعم كنشوفوا أنه 
يستمر لثالث أشطر إضافية باإلضافة إلى ثالث أشطر اللي عاد أفرج 
على الشطر الثالث منها اليوم، وبالنسبة للتعديل الثالث هو النفقات 
قطاع  ومستخدمي  ملوظفي  املدفوعة  واملكافآت  بالعالوات  املتعلقة 
املساعدة كتحفيز، ألنه  القوات  و  امللكي  والدرك  والداخلية  الصحة 
هادوك الناس كانوا في الخط األمامي ودائما احنا عندنا في إطار ثقافة 
 les primes اإلعتراف، الناس اللي كيشتغلوا كنعاونوهم بعالوات و ب

،إذا هذا هو الروح ديال التعديل اللي جبنا، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

شكر ا وسيدا ورئيس،

كما كتعرفوا صندوق ديال تدبيرجائحة كورونا، أحدث بتعليمات 
ملكية فيه ثالثة ديال األهداف:

الهدف األول: هو أنه مواكبات وزارة الصحة فيما يخص املعدات 
واألدوات والدواء الخاص لتدبيرجائحة كورونا؛

النقطة الثانية: هي مواكبة اإلقتصاد أو األضرار باإلقتصاد الوطني؛

النقطة الثالثة: هي كل ما عندوا عالقة باألضرار اإلجتماعية املتعلقة 
بجائحة كورونا، هادوا هما ثالثة ديال النقط؛
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النقطة الرابعة: اللي ما�ضي من األهداف ولكن من يعني املبادئ ديال 
هاد الصندوق، هو أنه يعني املساهمة فيه تطوعيه، كاين املساهمة 
ديال الدولة وكاين مساهمة تطوعية، وفي التالي إلى جينا ودخلنا في 
القانون بأن الناس خاصهم يخلصوا %20 ما بقاش تطوع، القضية 
ديال التطوع غادي نتجاوزها، وبالتالي احنا كنشوفوا بأن العالوات و 
هاد �ضي يعني أو االمتيازات اللي يمكن لنا نعطيوا لبعض املوظفين اللي 
كانوا في صفوف األمامية احنا مبدئيا ماعندناش غراد، ووزارة الصحة 
كتبت لنا يعني قبل أيام باش تكلم على بعض املوظفين ديالها احنا غادي 

ندرسوه، ولكن ما�ضي التدبير ديال جائحة كورونا، يعني غادي تكون في 

إطار كتلة املوظفين اللي غادي نتعاملوا معها، وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

تفضل، إيال اسمحتي السيد الرئيس الكلمة للسيد الرئيس تفضل 

ال�ضي بووانو.

 ونائبا وسيداعبداهللااب ل ن :

معارض للتعديل، السيد الرئيس هاذ املادة وهاذ الصندوق أحدث 

بتعليمات ديال جاللة امللك، والفريق مشكورا دار واحد اإلجراء مهم هو 

الصندوق بطبيعته تطوعي، اليوم هاذ النوع من اإللزام باش ما بتفهمش 

بأننا احنا ضد أننا نساهمو مادام تطوعي كل واحد دار الطريقة اللي 

كتناسبو، راه كاينة بعض النواب اللي قال أودي هذاك املعاش ديالي 

ا ذاك املعاش ما كاينش نفس األمر 
ّ
اعطيوها من هنا إلى يوم الدين، وخ

كنقولوه ماداك هو تطوعي اللي قاد على �ضي حاجة يديرها، إيال كانت 

هاذيك %20 ما قّداهش يدير %50 من تعويضات ولكن ال يمكن أن 

نلزم اآلخرين املؤسسات والحكومة إلى غير ذلك، فيما يتعلق بالقطاع 

الغير املهيكل أنه يستمر إلى نهاية السنة فيه أمران: األمر األول هو أنه 

الدفعة3 مشكورة الحكومة هللا يجازيها بخير خرجاتو اليوم، وغيبدا 

من 18 يوليوز مزيان، لكن اإلستمرار إلى نهاية الفيروس كاينة الحكومة 

التزمت كاينة 15 مليار غتواكب بها القطاعات الحكومية، احنا كنطلبو 

من الحكومة تاخذ بعين اإلعتبار هاذ الشق أنه الشق ديال املحافظة 

على مناصب الشغل ويستمر إلى، أما التعديل 3 اللي هو دائما في املادة 8 

العالوات والتعويضات لهاذ الفئات كلها هوشق تنظيمي ودارتو الحكومة 

قالت بأنه ما كيمنعش لحد الساعة ليس هناك ما يمنع ألي وزارة ال 
الداخلية وال الصحة وال التعليم وال الجماعات والغيرهم باش يديرو 

مكافآت من امليزانيات ديالهم، كاين بالغ في هذا الشأن فال داعي أن 

يدخل من الشق يدخل إلى الشق التشريعي ألن ما بغيناش ما بغيناش 

ي فيه واحد النوع من املزايدات، وأنا كنظن حتى 
ّ
هاذ الصندوق يول

الفريق املحترم ما باغيش فيه مزايدة باغين فيه أنه يتفّعل باش يتفّعل 

خصنا نكونو واضحين فيه، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

الرئيس ال ال فقط السيد  اللبار السيد  ال�ضي  الرئيس، ال  السيد 
الرئيس ال�ضي اللبار تفضل.

 ونائبا وسيدارشيدا وعبديارئيسافريقا ألصاو3ال ملعاصرة:

السيد الوزير، اليوم عطيتو بعض املعطيات اللي هي جديدة فيما 
يخص التعديل 3، اللي قلنا العالوات للموظفين ولم أتجاوب مع زميلي، 
ولكن في مرحلة من املراحل في إطار تدبير هاذ األزمة ومن أجل ضخ 
أموال إضافية فهذاك الصندوق تم اقتطاع 3 أيام من أجور املوظفين، 
ونتساءل هل تمت استشارة املوظفين فهاذ العملية ؟ وبنفس الروح احنا 
ال نتزايد ال نتزايد �ضي بووانو غي بشوية، احنا بغينا نخلقو هاذ النقاش 
عبر هاذ املقترح اللي جبناه، هاذ الصندوق في األول كانت واحد الحماسة 
احنا  واش  بهبات،  وكيساهمو  فيه  كيتبرعو  الناس  ديال  بزاف  وكان 
غنوقفو اليوم األزمة ما وقفاتش! احنا كلنا متفقين عليها كيخص يبقى 
هاذيك اللحمة اللي كانت قبل ونبقاو كنضخو أموال في هاذ الصندوق، 
احنا جبنا اليوم مقترح السيد الوزير كيقول لك بأنه خص يكون فيه 
تطوعي احنا ما عندناش مشكل، ولكن اليوم احنا جبنا هاذ القانون 
وقلنا احنا مثال كفريق كنقولو هاذ النواب البرملانيين نبداو بنفسنا احنا، 
أعضاء الحكومة املدراء اللي عندهم أجور عالية واش احنا عارف عندنا 
الالئحة السيد السيد الوزير؟ عطينا الالئحة ديال الناس اللي ياك 
الحق في املعلومة بغينا نعرفو شكون هما هاذ املوظفين السامين اللي 
عندنا في البالد كياخذو 3 ديال املرات أو 4 ديال املرات األجر ديال النواب 
البرملانيين، ألن اللي احنا كنشوفو في اإلعالم النواب البرملانيين هما اللي 
كتنتكلمو عليهمن ولكن الهيكل ديال الدولة والهيكل ديال الحكومة بغينا 
نعرفو فين الناس اللي عندهم هاذ االمتيازات اللي كياخذوا اإلمتيازات 
 salaire عاليين كاين اللي كياخاد 04 دملرات les primes عالية كياخذوا
ديالوا فيla prime بغينا شحال عطاو لهاد الصندوق واش هاد الوطنية 
احنا كاملين وطنيين نعرفوا مكانزيدوش حب الوطنية، ولكن نعرفوا 
شكون هو اللي كان في صف املغاربة وشكون هو اللي كان ستافد ولحم 
كتافيوا من املغاربة وما دار والو خص هاد ال�ضي خص الوضوح ألن وقت 
األزمة كتوضح األمور وبذلك احنا ما كنتزايدوش احنا غنسحبو هدا اللي 
فيه %20، ولكن خلقنا فيه النقاش اليوم واملوقف ديالنا واضح وما 

كنتزايدوش أ�ضي بووانو.

فيما يخص التعديالن آخران الذي يخص املكافآت املكافآت اللي 
غتكون من هذاك الخط األممي اللي كان اللي هما الجبهة فيها الجماريك 
و فيها السلطة واألمن أنا أتخوف ألن هذا أمر تنظيمي وخاص بالوزارة 
ولكن أتخوف أن الحكومة تتهاون في ذلك أو يجيها األمر عادي وما اتخذش 
قرارات من هاد النوع، إذن كنحتفظوا به لخلق نفس النقاش ولإلثارة 
الحكومة على أنه الناس اللي كانوا في الصفوف األمامية يجب مكافأتهم 
كنتكلموا  اللي  ال�ضي  داك هداك  بأن  نعرفوا  باش  عبرة  يكونوا  باش 
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عليه أنه اللي كان قبل هو ثقافة اإلعتراف واإلعتراف راه هو هذا واحنا 
كنقولوا للحكومة فهاد البند وخا تصوتوا وخا األغلبية تصوت ضدوا 

ولكن الحكومة كان بغينها أنها تنتابه لهاد العاملين.

بالنسبة للنقطة الثانية، بغيتي غير الثانية، راه ما كنتزايدش عليك 
أ�ضي بووانو ما كنتزايدوش.

 وسيدا ورئيس:

ال�ضي عبد هللا السيد الرئيس ال�ضي بووانو، إذن نمر أ�ضي مهاجري، 
السيد الرئيس، من فضلك.

أعرض التعديل األول للتصويت: آه سحب، األول السيد الرئيس آه 
آه أ�ضي اللبار نتا تكلمتي على السياحة بركة عليك. شكرا السيد الرئيس، 
مزيان �ضي العبدي، التعديل األول طيب شكرا، السيد الرئيس �ضي 

العبدي أ�ضي العبدي التعديل األول تم سحبه طيب.

التعديل الثاني:

املوافقون:

املعارضون:

املمتنعون: ال أحد

التعديل الثالث واألخير:

املوافقون : نفس العدد

املعارضون : نفس العدد

املمتنعون : ال أحد

املادة 08 ورد كذلك بشأنها تعديل واحد من الفريق اإلستقاللي 
للوحدة والتعادلية دائما بارتباط مع تدبير جائحة كورونا من طرف 

الصندوق الخاص السيدة النائبة.

 ونائب3ا وسيدةارفيع3ا ملنص ري:

تفاعلها  الرئيس، بداية البد أن نشكر الحكومة على  نعم السيد 
الشطر  لصرف  والتعادلية  للوحدة  استقاللي  فريق  ملطلب  اإليجابي 
الثالث من إعانات األسر املتضررة من جائحة كورونا من صندوق كوفيد 
ـ19، وفيها حيث أنه هناك ضبابية في رفع حالة الطوارئ في املغرب ال 
سيما وأن املستقبل ديال رفع هاد الوباء املجهول نسأل هللا السالمة وأن 
يرفع عنا هاد الوباء بسرعة، نقترح في الفريق اإلستقاللي على الحكومة 
بأنها فقرة لهاد املادة وأنها تستمر في دعم األسر املتضررة في القطاع الغير 

املهيكل والحاملة لبطاقة الرميد حتى رفع حالة الطوارئ، وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

شكرا، السيد الوزير لكم الكلمة.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

شكر ا وسيدا ورئيس،

هاذ الصندوق خلق كيمف قلنا ل 3 ديال ثالثة ديال األهداف، وهاذ 
األهداف هي مسطرة في إطار إنشاء صندوق بمشروع بقانون وجبناه 
عامة  بصفة  اإلجتماعي  واملجال  املعدل،  القانون  مشروع  في  اليوم 
نا 

ّ
ما هو مدرج في هاذ الصندوق الخصو�ضي كما هو مدرج هواللي مك

باش درنا صرفنا هاذ اإلعانات إلى يوم اآلن إلى حد اآلن، وبالتالي ال داعي 
يعني إضافة هاذ اإلقتراح ألنه هو اللي كنعملو به اآلن، صرفنا اإلعانات 
للقطاع املهيكل والقطاع الغير املهيكل سواء رميد أو غير الرميد، أما 
فيما يخص الرميد فالقطاع الغير املهيكل هو يإما فيه املهيكل وإما غير 
مهيكل، أما رميد أو غير رميد هاذيك غيرتدابير إجرائية اللي باش نعرفو 
كل واحد كاين اللي عندنا عليه املعطيات وكاين اللي ما كانش عندنا 
عليه معطيات ودرنا الفرق بيناتهم، أما الهدف هو القطاع الغير املهيكل 

بصفة عامة.

 وسيدا ورئيس:

تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيداوحسناحد د:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيد الوزير، راه قلتو واحد القضية بأنه في زمن األزمة تتكون 
فرص وهاذيك الفرص ما خصناش أننا نضيعوها، هاذي فرصة مهمة 
قحوها 

ّ
جدا ألنه عندنا اآلن معطيات، هي ربما معطيات يمكن لينا ن

ي معطيات تتعطينا واحد 
ّ
يمكّنا نعاودو فيها النظر بشكل، ولكن ها

اإلمكانية أننا نديرو تحويالت مباشرة لصالح الفقراء و اللي هي كنا دائما 
كناديو بها، وهاذ التحويالت املباشرة يمكن ليها تكون مشروطة يمكن لها 
تكون يعني في إطار مقنن في انتظار السجل اإلجتماعي، ولكن اإلستمرار في 
هاذ املسألة في إطار األزمة تيعطينا واحد التجربة و كيعطينا كذلك يعني 
إمكانية أننا نبداو بهاذ العمل هذا، إيال ما بديناش اآلن هذه هي املناسبة 
إيال ما بديناش اآلن فوقاش غادي يمكّنا نبداو ونستمرو فهاذ اإلطار، 
وهذا استثمار أنا ال أظن بأنه فقط هي إعانات ولكن هي استثمار قدرة 

ديال واحد الشرائح مهمة جدا من املجتمع املغربي، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون:

املعارضون:

املمتنعون: ال أحد
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أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 68

املعارضون: 43

املمتنعون: ال أحد

تعديل من فريق األصالة واملعاصرة يرمي إلى إضافة مادة جديدة 
املتعلق  التعديلي،  املالية  قانون  مشروع  من  املكررة   8 رقم  تحمل 
الحضري  الطرقي  النقل  بمواكبة إصالحات  بإحداث صندوق خاص 

والرابط بين املدن، التعديل رقم 13 تفضل السيد الرئيس.

 ونائبا وسيداهشاما ملهاجري:

شكر ا وسيدا ورئيس،

املوضوع ال يتعلق بإحداث صندوق ألن صندوق أصال كاين منذ 
الدرهم،  ديال  املليار   3 تناهز  مهمة  مبالغ  هللا  تبارك  وفيه  سنوات 
التعديل السيد الوزير تقدمنا بإضافة النفقات املتعلقة بالتعويضات 
التي  األضرار  عن  والثاني  األول  الصنفين  من  األجرة  سيارة  لفائدة 
السيد  كتعرفو  أنتما  الصحية،  الطوارئ  فترة  خالل  بهمم  لحقت 
فيما  خصوصا  مهم  الدور  بواحد  تيقوم  الصندوق  هاذ  بأن  الوزير 
يتعلق بّمالين الطاكسيات، يعني مهمتو بالدرجة األولى فهاذ القطاع 
واحد  الوزيرعرف  السيد  القطاع  هذا  اليوم  األسطول،  هوتجديد 
األزمة اللي حقيقية خصنا نعترفو بها كاملين، 4 شهور ديال التوقف 
واآلن القرارات اإلدارية كتفرض عليهم يشتغلو بأقل من سعر التكلفة، 
دابا السيد الوزير احنا هذا ما فيها ال تكلفة مالية ال والو الصندوق 
باقي هوالصندوق، أنتما مخصصين جزء منو لتجديد األسطول، احنا 
كنقولو ليكم نحافظو بعدا على األسطول راه هاد مالين الطاكسيات 
اللي خدامين دروك راه ما غاديش تبقى عندهم والوقت فاش يجدوا 
األسطول غيديروا فاييت كاين اللي غادي يم�ضي الحبس، كاين اللي 
غتم�ضي لو الكريمة ألنه ما يمكنش قطاع بحال هذا كيعيش نهار بنهار 
كيتسنى لjournée في العشية، كيخلص الكريمة تالناس دياول التأمين 
السيد الوزير واحد الظلم تمارس عليهم، اإلدارة كتقولوا هز 3 الباليص 
التأمين كيقولوا خلص 6 الباليص مشاوا 3 شهور وهما اإلدارة ساد 
عليهم كتقولهم ما تخدموش منين مشاوا يجددوا التأمين التأمين كيقول 
ليه خلص ليا ديك 3 شهر اللي كانت في الدار، هاد القطاع السيد الوزير 
راه نافعنا، شوفوا غير شحال كتصرفوا على طوبيسات في املدن بشحال 
كتساهموا من هاد الصندوق مع الطوبيسات في املدن، هاد الناس وخا 
كاين الكريمة كاين هذا راه هاز ليك مواطن دابا خدام الطاك�ضي بين 
سال والرباط وخدامة الطرامواي صرفتوا عليه املاليير، شركة الرباط 
للنقل صرفتوا عليها املاليير ومول الطاك�ضي هاز النص ديال داك �ضي 
اللي صرفتوا على املاليير ديال الطرامواي وديال الشركة الرباط للنقل، 
ما كتعطيوه والو مرة ف 10 سنين كتعطيوه تجديد األسطول، دابا 

إيال عطيتهم واحد البراكة يفكواهاد األزمة ديال 4 شهور أسيدي تلعام 
الجاي ونجددوا األسطول إيال ما جددناه العام الجاي نجددوه اآلخر 
املادة  هاد  إضافة  بسيط  تعديل  القطاع  لهاد  اإللتفات  يجب  ولكن 
وديروا نصوص تنظيمية ويجلسوا السادة الوالة والسادة العمال مع 
دوك الناس ويلقاوا معاهم حلول ألنهم راه القطاع غادي يتهالك وغادي 

يم�ضي وغادي نوحلوا فالناس نبقاوا نرجعوا للخطافة وتريبورتورات.

 وسيدا ورئيس:

السيد الوزير.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

شكر ا وسيدا ورئيس،

احنا ال نختلف بأن بعض القطاعات ومنهم قطاع النقل ألن عندهم 
مواكبة  تدابير  يعني  وبالتالي خص  كورونا  جائحة  يخص  فيما  ضرر 
باش يمكن لهم يتجاوزوا هاد األزمة، تيبقى هناي عمليا استعمال هاد 
الصندوق وال يعني صندوق آخر وال امليزانية ديال الدولة لهذا الغرض هو 
سؤال واحنا كنقولوا بأن هاد الصندوق الغرض منو هو موجه خاصة 
فيما يخص  فين غادي،  يعني األسطول هو هذا  إعادة  أو  لإلستثمار 
التعويضات اللي خصنا نشوفوها فيما يخص النقل راه الوزير املعني 
راه تيحاول يلقى معاهم حلول وملي غتلقى داك الحلول غنلقاوا ليهم 

اإلعتمادات الضرورية للمواكبة.

 وسيدا ورئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 44

املعارضون: 67

املمتنعون: ال أحد

للتقدم  النيابية  املجموعة  من  تعديل   8 املادة  إطار  في  دائما 
واإلشتراكية يرمي إلى إضافة مادة جديدة تحمل رقم املادة 8 املكررة من 
مشروع قانون املالية التعديلي يتعلقب صندوق دعم التمويل املبادرة 

املقاوالتية تعديل رقم 5 تفضلي السيدة النائبة.

 ونائب3ا وسيدةاثرياا وصقلي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

مقاوالت  دعم  أوال  غايتين  إلى  التعديل  هاد  يهدف  الوزير  السيد 
اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني والنقل ومنتوجاتها في حدود 30% من 
املصاريف اللي كتخصصها لهاد الغاية، وثانيا املساهمة املؤقتة لتموين 
املباشر للمقاوالت املتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا املهددة باإلفالس، 
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اإلقتصاد  وتشجيع  دعم  أوال  إلى  التعديلين  هذين  خالل  من  ونرمي 
اإلجتماعي والتضامني وفي تحمل جزء من تكاليف النقل ملنتوجاتها قصد 
تسويقها في األسواق واملدن، ألن اإلشكال الحقيقي الذي يعاني منه هذا 
القطاع يتصل بترويج وإيصال املنتوج إلى املستهلك، وال يخفى عليكم 
السيد الوزير، الدور الذي يلعبه هاد القطاع في توفير الدخل وفرص 
باألخص،  املدن  وهوامش  القروية  املناطق  في  النساء  الشغل آلالف 
وبالنسبة للشق الثاني من التعديل فهو يرمي إلى إنعاش املقاوالت التي لم 
تتمكن حتى من ضمان أوكسيجين وهي على باب اإلفالس وأغلبها نعرف 

أن يسيرها الشباب باألخص، وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

السيد الوزير.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

احنا في التدابير التي اتخذت إلى حد اآلن فيما يخص سواء تشجيع 
إنشاء املقاوالت بحال برنامج انطالقة أو فيما يخص يعني كل التدابير 
التي اتخذت مع صندوق الضمان املركزي فهي كانت تدابير تهم جميع 
القطاعات دون استثناء، وبالتالي هاد املقاوالت اللي كنتحدثو عليها هنا 
هي أيضا معنية ويمكن لها تستفد من جميع الجميع هاد التدابير، هناك 
بعض الخصوصيات في قطاعات يعني محددة وغادي نديرو معها تدابير 
خاصة كقطاع بجال دابا السلفات الصغرى واملتوسطة اللي كتهم داك 
االستثمرات الصغرى جدا، وكاين مواكبة خاصة غادي تكون غتكون في 

هاد املجال، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 44

املعارضون: 67

املمتنعون: ال أحد

للتقدم  النيابية  املجموعة  من  التعديل   8 املادة  إطار  في  دائما 
واالشتراكية يرمي إلى إضافة مادة جديدة تحمل رقم املادة 8 مكررة 
مرة واحدة من مشروع قانون املالية التعديلي التعديل يتعلق بصندوق 

النهوض بتشغيل الشباب، السيدة الرئيسة.

 ونائب3ا وسيدةاعائش3اوبلقارئيس3ا مل م ع3ا ونيابي3اوتقدما
ل لشتر كي3:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيد الوزير، احنا في التقدم واالشتراكية تقدمنا بهاد التعديل 

ألن كنعرفو اإلشكالية ديال تشغيل الشباب وخاصة فهاد الظرفية اللي 
غادي تعرف واحد العملية ديال البطالة، واحنا كنعرفو بأنه سنويا 
كيجي لسوق الشغل تقريبا 200 ألف واالقتصاد الوطني اللي في ظروف 
عادية، في ظروف عادية بحرا كان كيقدر يحقق وال يوصل ل 75 ألف 
بأن  كنعتبرو  وبالتالي  الحماية،  وبعدم  الشغل  بالهشاشة  ال�ضي  هاد 
هاد الصندوق مهم، واحنا في التقدم واالشتراكية تفائجنا منين لقينا 
التقليص من ما كانش �ضي إشارة فيه قوية واحنا في التقدم واالشتراكية 
استحضار لهاد الظرفية هادي اعتبرنا ما يبقاش يتسمى غير صندوق 
كنقولو  وعالش  الوطنية،  بالخدمة  نربطوه  ولكن  الشباب  تشغيل 
الخدمة الوطنية بحال الشكل اللي كان service civil شحال هادي ألن 
كنعرفو بأن 200 ألف جزء منها كبير هما الخرجين الجدد وغادي يجيو 
في هاد الظرفية صعبة وغيلقاو صعوبة في الولوج إلى عالم الشغل في 
هاد الوضعية اللي هي جد جد صعبة وبالتالي كنقولو عالش ما نديروش 
الخدمة الوطنية؟ نحييو ديك الخدمة الوطنية لواحد السنة ولكن 
تكون مشروطة زعما في العالم القروي باش كنديرو 2 د الحوايج منها 

كنضمنو.

 وسيدا ورئيس:

معذرة السيدة الرئيسة السيدة األمينة أحيانا تطرح بعض األسئلة 
ملواكبة ما يقال داخل القاعة معذرة تفضلي.

 ونائب3ا وسيدةاعائش3اوبلقارئيس3ا مل م ع3ا ونيابي3اوتقدما
ل لشتر كي3:

إذن قلت احنايا استحضارا منا لهاد الظرفية الدقيقة اللي غادي 
تعرف فعال غيلقاو الشباب صعوبة للولوج إلى عالم الشغل خصوصا 
الشباب الحامل للشهادات أو الخرجين الجدد في هاد الظرفية الصعبة، 
ولكن استحضرنا أيضا بأن عندنا واحد الخصاص مهول في الخدمات 
في املناطق القروية وفي املناطق الجبلية بالضبط، وبالتالي ربطناهم ب2 
قلنا غادي فرصة لهاد الشباب ما يجيش ويبقى كيقلب غادي يلقى بعدا 
 service civil واحد العام غادي يدير فيه الخدمة الوطنية كانت تتسمى
شحال هادي، وفي نفس الوقت غادي في هاد الظروف اللي هي صعبة 
غادي نمكنو العالم القروي بأنه تكون عندو الولوج لخدمات عمومية، 
وبالتالي حتى تكون فيه حتى واحد التربية الوطنية كما كنقولو كنا التربية 
الوطنية، ألن اإلشكال الحقيقي اآلن واخا منين كنخلقو مناصب شغل 
كنلقاو مثال غير في الصحة بزاف اللي ما كيبغيوش يمشيو العالم القروي 
وال العالم خصوصا املناطق الجبلية، وبالتالي كنقولو هاد اإلجراء وهاد 
ما  الظرفية  هاد  وفي  الباب  فهاد  واالشتراكية  التقدم  ديال  االقتراح 
أحوجنا إلى نحلو اإلشكاليات اللي مطروحة، ولكن في نفس الوقت إذكاء 
ديك الروح الوطنية في الشباب املغربي الشبان والشابات باش يقدمو 
هاد الخدمة في العالم اللي كيعاني العالم القروي واملناطق الجبلية اللي 
كتعاني من واحد الخصاص في هاد املجال واللي لألسف نظرا ألن داك 
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العالم القروي راه احنا كنعرفوه ما كاينش الطريق ما كاينش هادي، ما 
كاينش هادي وبالتالي غتكون فرصة هادي كنقولو في هاد الظرف نعرفو 
كيفاش نخلقو منو فرص ونواصلو األوراش الكبرى في الوطن ديالنا، 

وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

السيد الوزير.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

شكر ا وسيدا ورئيس،

في هاد الخدمة الوطنية املقترحة يعني كتستحق الدراسة في املناطق 
النائية إال أنه يعني خصها تكون عندها واحد النص التشريعي اللي 

كينظمها قبل ما نتكلمو على النفقات اللي غادي تسري عليها، وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

تفضل ال�ضي بنشقرون السيد النائب.

 ونائبا وسيداجمالابنشقرلناكريمي:

في نفس اإلطار السيد الرئيس، بغينا غير نذكرو السيد الوزير بأن 
تقدمنا بواحد املقترح ديال القانون ديال خلق منحة للبحث عن الشغل 
لفائدة حاملي الشواهد، والسيد الوزير راه تقدم هاد النص أمام لجنة 
املالية والتنمية االقتصادية هادي أكثر من سنتين مازال ما جاوباتناش 
الحكومة على هاد النص اللي هو مهم ومهم جدا لفائدة الشباب ديال 
بالدنا على الثروة البشرية الهائلة اللي عندنا في البالد اللي فيها كثير من 
حاملي الشواهد اآلن اللي كيلقاو صعوبة باش يمولو البحث عن فرصة 
ديال العمل وبغينا نخلقو لهم هاد املنحة هادي اللي غتساعدهم باش 
أنهم يواجهو املصاريف ونتمناو السيد الوزير أنكم تجاوبنا وتستاجبو 
لهاد املطلب ألن فيه الخير البالد قبل ما يكون فيه الخير لهاد الشباب، 

شكرا لكم.

 وسيدا ورئيس:

ال�ضي العماري أنا خايف عليك، وخايفين حتى على ال�ضي إدريس، 
أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 44

املعارضون: 67

املمتنعون: ال أحد

التعديل كذلك من فريق األصالة واملعاصرة يرمي إلى إضافة مادة 
املالية  قانون  مشروع  من  مرتين  مكرر   8 املادة  رقم  تحمل  جديدة 

التعديلي، التعديل رقم 14 تفضلي السيدة النائبة.

 ونائب3ا وسيدةا4ه را و هابي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيد الوزير، فيما يخص إحداث مناصب جديدة من مشروع 
املالية التعديلي الذي أتيتم به يخي أمل الشباب ويخيب أمل جميع 
املغاربة خصوصا أن أثبتت التجربة مع جائحة كورونا أن فعال قطاع 
الصحة وقطاع التعليم كانو في الواجهة في مواجهة هاد الجائحة، لكن 
هاد املناصب القليلة جدا، خصوصا أنكم داخل اللجنة تحدثتم على 
أنها ستستمر إلى غاية شهر 6 في 2021، كيف ستشتغل هذه القطاعات 
بهاد النسبة الضئيلة جدا ديال إحداث املناصب ديال التشغيل، نقترح 
عليكم السيد الوزير إضافة 800 منصب لقطاع الصحة و213 منصب 

للقطاع ديال التعليم، شكرا لكم السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

السيد الوزير.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

شكر ا وسيدا ورئيس،

في  التعليم  قطاع  ستافدوا  الصحة  وقطاع  التعليم  قطاعات 
التعليم عطيناهم  وقطاع  منصب شغل،  ألف   85 2020/2017 ب 
الصالحية باش يمكن لهم قطاع الصحة باش يديروا التوظيف غيرعن 
ديال  التقنية  يعني  بالوسائل  غير  داروهم  املباريات  داك  يعني  بعد 
الجديدة. املشكل اللي عندنا في الصحة هو ما كيلقاوش العدد اللي 
كنعطيهم في مناصب الشغل حنا عطيناهم 13 ألف و500 منصب في 
هاد 4 سنين، وهاد املناصب إيال دخلوهم راحنا يعني مستعدين نديرو 
ليهم الضوبل في السنة املقبلة، غير يلقاو ولكن فين غادي يلقاو هاد 
األطباء راه عندهم التكوين ديالهم معروف شحال العدد ديال األطباء 

اللي كيكون املغرب سنويا، منين غادي يجيبو األطباء..

 وسيدا ورئيس:

السيدين النائبين، من فضلكم اإلحترام ديال اإلجراءات اإلحترازية 
من فضلكم أنا راه مسؤول على صحة كل واحد فيكم، تفضلي السيدة 

النائبة تفضلي.

 ونائب3ا وسيدةا4ه را و هابي:

الحل  أن  كنظن  الصحة  للقطاع  بالنسبة  املحترم  الوزير  السيد 
الوحيد هوتحفيز األطباء واملمرضين والعاملين في قطاع الصحة خلق 
هاد النوع غا يخلي الناس تم�ضي تشتغل خصوصا أننا أمام قبة البرملان 
كالقاو مظاهرات كبيرة ديال الناس اللي حاملي هاد الشهادات، لكن في 
غياب فعال هاد التحفيز وفي غياب هاديك العدالة األجرية وفي غياب 
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القيمة ديال األطباء وخصوصا ظروف اإلشتغال، اليوم إيال وفرنا هاد 
الوزارة ديالكم وفرت هاد ال�ضي وزارة الصحة وفرت هاد ال�ضي كنظن أن 

األطباء سيتسارعون لإلشتغال في هذا.

فيما يخص التعليم السيد الوزير، كنظن أننا كنا باألمس نخافوا 
والتوظيف  ديالهم  اإلشتغال  ديال  الظروف  على  املتعاقدين  على 
على  خايفين  رجعنا  املحترم  الوزير  السيد  اليوم  داألمور  ومجموعة 
املناصب كلها يعني هذا إشكال ما كنظنش أن العدد هو اللي فيها إشكال 
خاصنا نمشيو للتوظيف، ألن الشباب ليوم إيال ما وظفناهمش وسدينا 
 donc هاد الباب ما غيتزوجو ما غيخدموا ما غيديرو حتى �ضي حاجة

كنزيدوا نأججوا الشارع املغربي، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 44

املعارضون: 67

املمتنعون: ال أحد

للتقدم  النيابية  املجموعة  من  تعديل   08 املادة  نفس  إطار  في 
واإلشتراكية يرمي إلى إضافة مادة جديدة تحمل رقم املادة 08 مكرر 
03 مرات من مشروع قانون املالية التعديلي املتعلق بالصندوق الوطني 

لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجيا، تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيداجمالابنشقرلناكريمي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيد الوزير املحترم، بالدنا خلقات الحدث، �ضي األزمي، راه حدايا 
كورونا  جائحة  مع  واليوم  الحدث  خلقات  بالدنا  ال�ضي عالش،  داك 
الشباب ديالنا صنعوا تبارك هللا عليهم أجهزة ديال التنفس الصناعي 
وقامت مبادرات خالقة في هاد املجال، فاليوم احنا في مجموع النيابية 
جبنا هاد التعديل باش لقاو واحد اآللية لدعم اإلبتكار في مجال البحث 
العلمي والتكنولوجيا السيد الوزير، وهاد العمل اآلن مفروض أنه يكون 
هو األرضية الخصبة باش أننا نديروا اإلقالع الصناعي والتكنولوجي في 
بالدنا على غرار البلدان اللي كانت متخلفة عن الركب عنا وسبقاتنا 
واليوم عندنا إمكانيات وطاقات كبيرة شابة، لألسف الشديد السيد 
الوزير كثير منها كتهاجر وبلدان بالجوار كيستقطبوا هاد طاقاتو كيدوهم، 
كتصرف عليهم بالدنا املاليين دراهم باش تقريهم، وصلوا واحد املستوى 
درا�ضي معين، من بعد كيجيو هاد الدول كيقريوهم شوية اللغة ديالهم 
كيديوهم يحتاضنوهم عندهم، وحنا عندنا ثروة بشرية كبيرة وكبيرة 
بزاف في الهرم الديمغرافي ونضر ليها فقيد الوطن وفقيد حزب التقدم 
واالشتراكية ال�ضي عزيز بالل واللي هي الثروة البشرية الرأس املال الال 
مادي هاذ الثروة احنا ما استغلينهاش مزيان ديال للشباب ديالنا، 60% 

السيد الوزير اللي اآلن خصنا فعال نوجدو ليه األرضية الخصبة للبحث 
العلمي واإلبتكار، وبأن نخلقو واحد العدد ديال اإلمكانيات اللي غتأهل 
يانا نتبوأ مكانة 

ّ
بالدنا وتخلق واحد ورافعة أساسية في اإلقتصاد وتخل

كبيرة في العالم، عندنا إمكانيات عندنا هاذ الشباب عندنا طاقات كبيرة 
السيد الوزير، والتالي البحث العلمي كان بان ليا في امليزانية مقسم ما 
بين التربية والتعليم كنشوف بأنه كاين تهميش، وأنا كذلك اآلن من 
خالل الحكومة نتمناو أن هاذ اآللية اللي جات بها التقدم واالشتراكية 
تلقى القبول من طرفكم ألنها مكسب كبير للمغاربة كاملين، وفيها الخير 
للبالد وفيها األمل في املستقبل باش نكونو إن شاء هللا دولة رائدة على 

املستوى اإلقتصادي في العالم، شكرا لكم.

 وسيدا ورئيس:

السيد الوزير.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

شكر ا وسيدا ورئيس،

ي كنتحدثو على البحث العلمي بأنه 
ّ
احنا ما يمكّناش نختلفوا مل

في االبتكار la recherche ou l›innovation غاديين ديما، وبالتالي هاذ 
النفقات ديال اللي متعلقة باالبتكار هي داخلة يعني ضمنيا في نفقات 
صندوق البحث العلمي، كيبقى البحث العلمي في الناحية التنظيمية 
خصو يعني النفقات ديالو تم�ضي للبحث العلمي الحقيقي اللي تكلمتي 
عليه، اللي غادي يمكن لو يزّيد اإلقتصاد الوطني للقّدام يمكن لو يزّيد 
الصناعة للقّدام إلى آخره، وهاذ املسائل ما عندناش فيها اختالف، 
وكاين عدد ديال الصناديق اللي بعض املرات يعني يمكن ما عروفاش 
بزاف ولكن اللي كتهتم بالبحث العلمي، وعندها موارد خاصة خصها 
غير التفعيل ديالها باش الناس اللي عندهم فعال يعني مشاريع وأبحاث 

عملية يعني يستافدو منها أما امليكانيزمات موجودة.

 وسيدا ورئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 44

املعارضون: 67

املمتنعون: ال أحد

أعرض الباب األول من الجزء األول برمته للتصويت:

املوافقون: 67

املعارضون: 44

املمتنعون: ال أحد
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موارد  بتوازن  املتعلقة  األحكام  املتعلق  الثاني  الباب  إلى  اآلن  نمر 
وتكاليف الدولة، ورد في إطار املادة 9 من قانون املالية التعديلي تعديل 
تفضل   5 رقم  تعديل  والتعادلية،  للوحدة  اإلستقاللي  للفريق  وحيد 

السيد النائب.

 ونائبا وسيداوحسناحد د:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيد الوزير، بالنسبة للرجوعات ديال القيمة املضافة ما كان 
مخصصا في امليزانية ديال 2020 تم تقليصه اآلن، ولكن كاينة إشكالية 
القيمة  ديال  املليار  ديال   5 واحد  تقريبا  استهالك  تم  أنه  وهو  اآلن 
املضافة إذن %57، وغادي يجي في أكتوبر غادي يكون كذلك 2 ديال 
املليار ديال الدرهم اللي غتعطى للمكتب الشريف للفوسفاط، في إطار 
يعني تصفية يعني ما كان Les arriérés إذن غادي توصل تقريبا 89% 
اللي غادي تعطى في القيمة املضافة، ومازال يعني الناس اللي صّدرو 
هاذ السنة ما تعطاتهومش يعني الدفعات يعني الرجوعات فيما يخص 
إطار  في  إذن  السكن االجتماعي  يعني  القيمة املضافة، مازال كذلك 
صدقية املعطيات اللي تنقولو بها خص البّد الرجوع لهذاك الرقم اللي 
كان في 2000 في امليزانية، مع العلم أنه إيال صدقات يعني التكّهنات 
ديال الحكومة في هاذ اإلطار هذا ما كاينش مشكل، ولكن أنا تنظن بأنه 
لتطمين خصوصا املصدرين ولتطمين كذلك املستثمرين نرجعو للرقم 
اللي كان يعني فيما يخص القيمة املضافة، ألنه اآلن تقريبا يعني أكتوبر 
غادي نستنفذو %90 من هاذ الصندوق، مع العلم أنه كاينين الكثير 
ينتظرون هاذ الرجوعات، وهاذي كاينة موجودة في القانون ألنه كل 3 

أشهر يجب إرجاع القيمة املضافة.كما كان متفقا عليه، وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

السيد الوزير.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

شكر ا وسيدا ورئيس،

يخص  فيما  للمالية  التنظيمي  والقانون  توقعات  هادي  أوال 
العوملة  ديال  النقطة  ثانيا  بالتجاوز،  تيسمح  الضريبية  اإلرجاعات 
اللي عملناها عملناها إلرجاع الضريبة على القيمة املضافة من طرف 
الدولة، غتم إعادة النظر فيها لتمكين الدولة من هوامش إضافية باش 
ناخذو يعني واحد املتسع من الوقت، ولكن ما غيضرش باملقاولة، ألن 
هذا يعني نقطة جد مهمة بالنسبة لنا لسيولة املقاوالت في هاد املرحلة 

االستثانية.

 وسيدا ورئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 44

املعارضون: 67

املمتنعون: ال أحد

في إطار نفس املادة املادة 9 ورد بشأنها من املجموعة النيابية للتقدم 
التعديالت  مقدمي  أحد  الرئيسة  السيدة  تعديالت،   9 واالشتراكية، 

تفضلي السيدة الرئيسة.

 ونائب3ا وسيدةاعائش3اوبلقارئيس3ا مل م ع3ا ونيابي3اوتقدما
ل لشتر كي3ا)نقط3انظام(:

اسمح لي السيد الرئيس، هنا أنطلب فيها نقطة نظام احنا بغينا 
أنا والسيدات  نتناوبو عليهم وغنقدموهم  نقدمو ما عندناش مشكل 
والسادة النواب ولكن احنا واش الحكومة غادي تجاوب عليهم جملة 
إيال  الوزير وصافي  السيد  معنا  متبع  يبقاش  ما  ال  غير  احنا خايفين 
غيجوابنا ما عندنا مشكل نقدموه ومن بعد يرد الوزير أنا غير تنقول 
السيد  لكم  يرجع  والرأي  وصافي؟  التعديالت  هاد  معنا  غيتبع  واش 
الرئيس أنا اللي درتوها أنا معكم ما عنديش مشكل املهم غادي نقدمو 

التعديالت ديالنا وصافي.

 وسيدا ورئيس:

مزيان تقدموهم إما جملة أو تعديل تلو اآلخر.

 ونائب3ا وسيدةاعائش3اوبلقارئيس3ا مل م ع3ا ونيابي3اوتقدما
ل لشتر كي3ا)نقط3انظام(:

اللي بغيتي السيد الرئيس راه خفاف السيد الرئيس راه ما طوالش. 
برصات هي اللي غتقدم.

 وسيدا ورئيس:

تفضلي السيدة النائبة.

 ونائب3ا وسيدةافاطم3ا وزهر ءابرصات:

شكر ا وسيدا ورئيس،

للتقدم  النيابية  املجموعة  في  ديالنا  التعديل  الوزير،  السيد 
واالشتراكية كيتعلق بنفقات املوظفين اللي كنعتبرو بأن ما خاصهاش 
 ،2020 ديال  داملالية  القانون  به  جاء  ما  يعني  على  ونحافظو  تمس 
عالش؟ من جهة من الضروري أننا نحافظو على الحقوق ديال هاد 
املوظفين واملوظفات، من جهة أخرى فاحنا كنتكلمو على الحفاظ على 
قدرتهم الشرائية احنا كنتكلمو على واحد الطبقة وسطى اللي غادية 
وكضعضع لألسف هاد الحكومة غادية وهي كضعضع فيها، هذا عالش 
السيد الوزير كنعتبرو بأن يعني املجهودات اللي كتحاولو تقومو بها من 
أجل تخفيف يعني العبء على امليزانية ما تمشيش الحلقة األضعف اللي 
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هي املوظف اللي هو أصال مغلوب على أمره، يعني هداك املوظف السيد 
الوزير وديك املوظفة كيتسنى ديك الوقيتة ديال الترقية بفارغ الصبر 
وكتلقاه داير لها األبواب ديالها و فين غادي يقدر يخرجها، السيد الوزير، 
اليوم نعطي مثال غير على سبيل املثال ال الحصر رجال ونساء التعليم 
بذلو مجهود استثنائي كذلك من أجل أنهم يعني يالئمو االشتغال ديالهم 
مع مجموعة ديال األمور اللي هي جديدة عليهم باش أنهم يمكنو وليدات 
وبنيات املغاربة أنهم يتابعو قرايتهم في ظروف أفضل ما كنفهمش يعني 
صراحة عالش الحكومة مشات يعني وكتحاول بأي شكل من اإلشكال 
أنها تمس بحقوق ديال املوظفين، لذلك احنا كنتشبثو بهاد التعديل 

السيد الوزير، وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

التعديل الثاني السيدة الرئيسة.

 ونائب3ا وسيدةاعائش3اوبلقارئيس3ا مل م ع3ا ونيابي3اوتقدما
ل لشتر كي3:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيد الوزير، هذا التعديل عندو عالقة بالصندوق اللي تكلمنا 
التقدم  في  ربطناه  واحنا  الشباب،  بتشغيل  النهوض  ديال  عليه 
واالشتراكية بالخدمة الوطنية في العالم القروي، واقترحنا هنا الرفع من 
املخصصات ديالو، ألن كنعرفوا التحديات ديال املرحلة وغادي يطرح 
الخريجين  خاصة  الشباب  ديال  وللشغل  للتوظيف  حقيقي  إشكال 

الجدد، وبالتالي اقترحنا الرفع من املخصصات ديالو، وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

التعديل الثالث تفضلي السيدة الرئيسة.

 ونائب3ا وسيدةاعائش3اوبلقارئيس3ا مل م ع3ا ونيابي3اوتقدما
ل لشتر كي3:

شكر ا وسيدا ورئيس،

التنمية  احنا فالتقدم واإلشتراكية ملي شفنا هاد صندوق ديال 
اليوم مطالب  واملغرب  الظرفية  هادي  قلنا  واإلستثمارات  الصناعية 
باش ينهج واحد السياسة جديدة في إطار صناعات بديلة فإطار هاد 
التحوالت والتموقعات الجديدة وسالسل ديال اإلنتاج، ولكن فالحقيقة 
عوتاني ملي ما اتحتناش الفرصة فقانون مالية تعديلي باش اناقشوا 
امليزانيات القطاعية قطاع قطاع ويحضر معنا كل وزير املعني، احنا 
كنعرفوا بأن املغرب عرف واحد املخطط ديال تسريع فالتصنيع واليوم 
احنا على املشارف دالنهاية ديالوا أي بقالوا شهرين 3 شهور 4 شهور، 
يكونوا  كنفضلوا  وكنا  باملحاسبة  املسؤولية  ربط  نديروا  بغينا  وكنا 
الوزراء معنا اليوم ونعرفوا فعال دوك األهداف ديال 400 ألف منصب 

شغل، املساهمة فاإلقتصاد الوطني بنسبة ديال 24% مجموعة ديال 
األمور واحنا كان فإطار تفعيل داملسؤولية باملحاسبة كنقولوا مدام ما 
اتحتناش الفرصة فهاد القانون املالية التعديلي غادي نأجلوا النقاش 
على أساس وغادي نسحبوا هذا ألن ما يمكنش نزيدوا الفلوس لواحد 
وفرش  ما  زعم  قدم  ما  كنعتبروه  احنا  اللي  القطاع  فواحد  التدبير 
األهداف وبشكل كبير كنتكلموا على 400 ألف منصب شغل واحنا راه 

كنشوفوا دابا الواقع، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

انت،  تتشوفها  ملي  كثر  تنشوفوها  عائشة  تنشوفهاش؟  ما  أنا 
التعديل املوالي تفضلي السيدة النائبة.

 ونائب3ا وسيدةافاطم3ا وزهر ءابرصات:

شكر ا وسيدا ورئيس،

ديال  بالحصة  الخاص   11 رقم  ديالنا  التعديل  الوزير،  السيد 
و  املضافة  القيمة  على  الضريبة  حصيلة  من  الترابية  الجماعات 
املسندة  للوظائف  ولتقديرنا  بالنظر  يعني  التعديل  بهاد  كنتقدموا 
الجماعات  اللي كتطلع فيه هاد  الوقت  في  يعني  الترابية،  للجماعات 
القيمة  على  الضريبة  من  ديالها  املخصصات  دعم  يتم  أنه  الترابية 
املضافة والنهوض باألدوار ديالها الدستورية في التنمية املحلية، كتفاجئ 
بالتوجه ديال الحكومة يعني لتقليص أزيد من7 داملاليير ديال الدرهم 
من الحصة ديالها من الضريبة على القيمة املضافة وهو هاد الرقم هذا 
السيد الوزير، يعني بالرغم يعني من املبررات اللي تفضلتوا وعطيتوها 
قبل فنكونوا متأكدين أنه غادي ينعكس على األداء ديالها على مستوى 
اإلستثمار املحلي، على مستوى التشغيل، على مستوى خدمات القرب 
لفائدة املواطنات واملواطنين، واحنا عارفين بأن كاين جماعات فقيرة 
وفقيرة جدا يعني وعارفين بأن الجماعات الترابية ما عندهاش نفس 
يعني املستوى على مستوى املداخيل وكاين جماعات لألسف اللي هي 
فقيرة جدا وما يمكنش السيد الوزير على حساب ما تقدمتوا به أنكم 
تخليوها تواجه املصير ديالها، هذا مجهود وطني ولكن التنزيل ديالوا 
أكيد هو تنزيل ترابي وبالتالي كنتمناوا بإن هاد املسألة هادي كذلك يتم 

أخذها بعين اإلعتبار، وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

ديما  أنا  بنشقرون  ال�ضي  النائب  السيد  املوالي  التعديل  شكرا، 
تنشوفك.

 ونائبا وسيداجمالابنشقرلناكريمي:

السيد الوزير، في نفس اإلتجاه اللي تكلمت فيه السيدة النائبة 
للجماعات املحلية للجهات وبالنسبة للجهات اآلن واحنا بانيين عليها 
فما  والترابية  املجالية  والتنمية  ببالدنا  التنمية  ديال  الرهان  واحد 
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يمكنش نقصوا لها من اإلعتمادات ديالها، احنا كنطالبوا أن اإلحتفاظ 
للتوقعات ديال قانون املالية لسنة 2020 أنه يبقى باش هاد الجهات 
تحتافظ بنفس التوجه ديال الخدمة اللي كنتاظروها منها كمواطنين 
وكمواطنات، فما يمكنش نهائيا اآلن أننا كنديروا صندوق تضامن بين 
املعدل  املالية  فقانون  واليوم  املنشودة،  املجالية  والعدالة  الجهات 

كيبان بأنه كاين تراجع؛

السيد الوزير، راه الحقيقة هي أننا نخلقو التنمية الجهوية و الجهوية 
املوسعة تكلمنا عليها هادي سنوات، فما يمكنش أنها تبلور على أرض 
الواقع إال من خالل واحد توزيع عادل إلمكانيات الدولة بشكل تضامني 
ما بين الجهات اللي كرس هاد العدالة املنشودة من طرف الحكومة 
على أرض الواقع، واليوم قانون املالية في هاد الظرفية هادي بالعكس 
خصو يدعم الجماعات الترابية والجهات على رأسها باش تلعب األدوار 
ديالها التنموية، العالم القروي ما كاينش طرقات عاد نقولو السبيطار 
بعيد على هاد الناس، فين هي الطريق باش يمشيوا ليه، ايال ما قدرناش 
نديوا لهم السبيطار نديروه حداهم، وعلى األقل نديرو لهم الطريق باش 
توصل عندهم، اشنو غيدير هاد الطريق ايال ما كانت الجهات منخرطة، 
ب منا 

ّ
وقس على ذلك الكثير من املشاريع السيد الوزير اللي اآلن كطل

نديرو مجهود باش نكرسو العدالة اإلجتماعية والعدالة اإلجتماعية 
واملجالية ما يمكنش تجي إال بتوزيع عادل للثروة ديال هاد البالد والثروة 
كاينة في قانون املالية والثروة انتم كتشرفوا عليها السيد الوزير، وشكرا 

لكم.

 وسيدا ورئيس:

التعديل املوالي، السيدة، السيد النائب، تفضل، رقم 6.

 ونائب3ا وسيدةاعائش3اوبلقارئيس3ا مل م ع3ا ونيابي3اوتقدما
ل لشتر كي3:

هذا غير في إطار املالءمة هو اللي تكلمنا عليه ديال الصندوق الوطني 
لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية واالبتكار، واحنا لحقاش 
شفنا البحث العلمي والتنمية التكنولوجيا واالبتكار، كنعرفوا أشنو 
الدور داالبتكار ما �ضي الضرورة يكون غي البحث وهذا، هذا هو األساس 
وطبلنا املراجعة في إطار املالءمة وتعزيز الدعم ديال هاد الصندوق، 
بالنسبة للتعديل، للتعديل املوالي اللي هو رقم 14 ديال املجموعة النيابية 
للتقدم واالشتراكية ديال تيخص صندوق دعم التماسك اإلجتماعي، 
هاد صندوق التماسك اإلجتماعي كيتمولو منو، السيد الوزير، أهم 
البرامج اإلجتماعية املهيكلة داخل املجتمع ديالنا، كاين الرميد كاين 
املسألة ديال التمدرس في العالم القروي، كاين األرامل وكاين وكاين هاد 
ال�ضي ديال األشخاص في وضعية إعاقة هي زعم مشاريع مهيكلة داخل 
املجتمع، وبالتالي كنطلبوا بأنه يكون هاد ترجع غير اإلعتماد اللي كان 
مخصص لها، ألن احنا كنعرفو الصعوبة اآلن في تمويل هاد البرامج، 
واحنا كنعرفوا كيفاش اليوم الجماعات الترابية من غير ما كنا تنقولوا 

تم الذجر عليها باش تمارس املجالس املنتخبة باش تقوم باملهام ديالها 
في ظل هاد الجائحة، وكنعرفوا بأن املداخيل ديال هاد الجماعة حتى 
هي غادي تكون مقيوسة، خصوصا فداك ال�ضي ديال TVA اللي غادي 
 ،Ramedistes ينتقل، وكنعرفو الجماعات كتساهم ب40 درهم على كل
كل Ramedistes راه كتساهم عليه، وبالتالي احنا كنعرفو اإلكراهات 
وهادي برامج مهيكلة داخل املجتمع والسلم اإلجتماعي، واحنا كنعرفو 
ظروف صعبة كتمر منها البالد وخص التضامن، ولكن ما بغيناش يكون 
على حساب على حساب قطاعات أو برامج إجتماعية مهمة خاصة 

الرميد؛ بالنسبة للطرق كما...

 وسيدا ورئيس:

تفضل السيد النائب، ال�ضي بنشقرون، تفضل.

 ونائبا وسيداجمالابنشقرلناكريمي:

احنا  واخا  الحقيقة  في  مزياناش  ما  الجملة  هاد  الرئيس،  السيد 
قبلناها.

 وسيدا ورئيس:

ال، ال، شوف، الجملة فيها اقتساط، ألن التقسيط مكلف.

 ونائبا وسيداجمالابنشقرلناكريمي:

مرحبا السيد الرئيس، ال غير كيما تكلمت قبيال على صندوق ديال 
التضامن بين الجهات، اليوم، أيضا، في إطار التنمية القروية، السيد 
الوزير، هذا عندو عالقة، فبديت فيها في الجهات وتكلمنا على الطرق، 
تكلمنا على فك العزلة، فما يمكنش اليوم غادي نميو بالدنا وحنا كانجيو 
فهاد الظرفية الصعبة واللي فيها واحد الدعم كبير للفئات اللي هي معوزة 
وهشة واللي تضررت بجائحة كورونا ونزيدو نكرسو نفس األمر، فما 
يمكنش، وبالتالي احنا كنطالبو في املجموعة النيابية بأنه االعتمادات 
والتوقعات اللي كانت في 2020 تبقى، باش هاد املواطنين يوصلوا الحق 
ديالهم، هذا حقهم، هذا حقهم اآلن، صوتنا عليه عالش غادي نتراجع 
عليه اآلن، فين كاين املشكل السيد الوزير، أنه ايال غنقصو اإلعتمادات 
ما  واش  للدولة،  موارد  نجيبو  باش  أصل  كاين  فين  هنا  واش  هنا، 
نحتفظو  أنه  باش  أخرى،  الفلوس من جهات  نجيبو  منين  عندناش 
للناس على الطريق ديالهم باش يوصلوا لواحد قضاء املآرب ديالهم، 
باش أنهم يفكوا العزلة في وقت الشتاء وقت البرد والثلج، السيد الوزير، 
راه ما يمكن، هذا ورش اللي ما يمكنش يتقبل باش أنه نقصو من هاد 
اإلعتمادات باش أننا نخليو املواطنين في عزلة السيد الوزير، وبالتالي 
في املجموعة النيابية كيبان لينا الطرح غير صائب كيبان لينا بأنه إيال 
كاين �ضي أمال في املستقبل هو أن هاد املواطنين البسطاء والضعفاء 
اللي كاينين في املناطق النائية وفي الجبال راه خصنا نزيدوا نعطيوهم 
فلوس كثر نكثروا اإلعتمادات باش تكون الطرق في اإلتجاه في الطرق 
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وغيرها ألن خاص خاص هاد اإلتجاه يكون يعني كيسمح للمواطنين بأنه 
يستافد من حقوا في الناتج ديال الدولة، وأن هاد اإلقتراح ديالنا كيم�ضي 
في هاد اإلتجاه السيد الوزير وكنتمناوا أنه كل األمل في املستقبل من 

أجل إنصاف جميع املواطن واملواطنات في هاد البالدنا.

 وسيدا ورئيس:

التعديل املوالي للسيدة الرئيسة.

 ونائب3ا وسيدةاعائش3اوبلقارئيس3ا مل م ع3ا ونيابي3اوتقدما
ل لشتر كي3:

شكر ا وسيدا ورئيس،

ها أنت شفتي راه كل �ضي دايز هاهما دغيا دغيا التعديالت دايزين 
التنمية  بصندوق  كيتعلق  واللي  هاذي  هاداملادة  في  تعديل  آخر  هذا 
ديال  التقليص  شفنا  مني  تفاجأنا  فعال  الجبلية  املناطق  و  القروية 
املخصصات لهاد الصندوق ولكن في نفس الوقت عرفنا بأن في 2016 
هاد صندوق تخصصات لو أو ترصدات لو املاليير ألن ولينا كنقولوا 
املاليير وتعبئ ليها قطاعات حكومية متعددة والنقاش اللي كان آنذاك من 
بعد ديال آمر بالصرف واش رئيس الحكومة وال وزير دالفالحة والتنمية 
القروية، نقاش احنا كنتجاوزوه ألن عندوا فيه ما فيه وعالش دبا غادي 
نشرحو عالش غادي نسحبو هاد فيه ما فيه، ولكن كنقولوا كيفما كان 
األم العار غير يتق�ضى ال مع رئيس الحكومة غير األهداف ديالوا تم�ضي 
املواطنات املواطنون ولقاو األثر ديالو، ولكن األسف اليوم من بعد 
4-5 سنوات 4 و5 سنوات كنتفاجؤو بأن األوضاع في املجال القروي 
بقى هي هي، وبالخصوص في املناطق الجبلية وباملؤشرات وبمؤسسة 
دستورية مؤسسة الدستورية اللي كتعطيني الجبل لفالن فالني شنوا 
الخدمة الهشاشة، الهشاشة بمعنى الكلمة، أعلى نسب ديال البطالة، 
أعلى نسب ديال عدم الولوج للخدمات، أعلى نسبة ديال..، وبالتالي احنا 
كنتسائلوا هاد الفلوس فين كتم�ضي هاد الفلوس كيفاش كتعبئ، وربما 
احنا كيفما كانقولهاربط باملسؤولية املحاسبة، قانون املالية التعديلي 
ما تاحش لينا الفرصة باش ندير واحد التقييم، ألن قانون املالية أ 
شنا هو؟ راه هو باش كنترجموا السياسات العمومية وكنشوفوا فين 
وكتكون فرصة احنا باش كنديروا التقييم وكنديروا هنا فين غنربطو 
املسألة باملبدأ ديال املحاسبة بمساءلة، وبالتالي كنا كان غادي نخليوه 
حتى هو حتى يجي قانون املالية باش تكون فرصة، وبالتالي ربما خيرا 
فعلتم السيد الوزير ملي هدا، ألن احنا كاين جاي سنة انتخابية وفي هاد 
الظرفية هادي وبالتالي كانسحبو هاد كنسحبو هاد التعديل، احنا مع 
العالم القروي، ولكن إيال كا يم�ضي بهاد الشكل وال هذا ما كتمشينوش 
واملناطق  اللي محتاجين  والناس  القروي  للعالم  ما غتمشينوش  إيال 
القروية، فالتالي ربما أخيرا فعلت وغادي نرجوا لها املوضوع في املحطة 
اللي هي كتفصلنا عليها واحد الشهرين وال 3 أشهر بغيناها تكون محطة 
فعال ديال املناقشة وديال املحاسبة وديال كل يتحمل مسؤوليته من 

املواقع اللي كيتحملوا فاملسؤولية، وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

التعديل األخير التاسع ال�ضي .. آه طيب، السيد الوزير.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

ما دعموش معانا و تسحبوا �ضي وحد آخر، غنجاوبوا في سبعة 
جملة، أوال ربما غي بغض النقط مبدئية هو ما خصوش يكون عندنا 
بين  ما  الخصو�ضي  الحساب  ديال  الرصيد  بين  ما  الخلط  واحد 
اإلعتمادات والبرامج اللي كتكون في امليزانيات ديال القطاعية، فما�ضي 
ما إيال ما كانش بحا دبا رصيد واحد الصندوق خصو�ضي، لنفرض في 
التماسك اإلجتماعي بما أنه كاين التزام ديال الدولة إال وكان وقع واحد 
الخصاص توقع تحويل، تحويل داألموال من امليزانية ديال الدولة لذاك 
الصندوق، باش يمكن لو .. على كل حال الصناديق تتبقى شنوا تيوقع 
في بحال في إطار تدبير النفقات وفي إطار تدبير هاذ األزمة ما يمكنش 
تجي تقول واحد الصندوق عندي فيه 3 سنين الجاية كلها مازل يعني 
كرصيد ونم�ضي لواحد الصندوق واحد اخر ما فيهش، وعندي امليزانية 
فيها خصاص، ال بد كتوقع واحد النوع يعني اإلحتكام، وكتقول كيفاش 
تعمل، هاد ال�ضي كل دبرناه بتوافق مع الوزارة والقطاعات املعنية، يعني 
ملي كنشوفوا مع قطاع مع قطاع في كل امليادين اللي شرتيو لها فيعني 

هادوك اإلعتمادات املخصصة.

في سنة  احنا  أنه  هي  النائبة  السيدة  لها  وشرتي  الثانية  النقطة 
القطاعية  البرامج املوضوعة واملخططات ديال  2020، تقريبا جميع 
غادي تجي النهاية ديالها في 2020 سواء السكن أو السياحة أو الصناعة 
أو يعني جميع والفالحة إلى آخره، يعني جميع املخططات جات في النهاية 
ديالها، وبالتالي واش غادي نوضعوا أرصدة مهمة واحنا ما عارفينش 
ما  يعني كل  فيها  فين غندفعوها، اشنو هما هاد األرصدة، األرصدة 
يتعلق بالتحفيزات والدعم املباشر للقطاعات وال املستثمرين وال كذا. 
فين هما هاد املستثمرين؟ قطاع الصناعة خلينا مليار و700 مليون 
درهم وفي أيام اللي كنا غادين مزيان كنا كنصرفوا مليار و200 مليون 
درهم، وبالتالي عندهم أكثر من سنة، يعني ماكاينش مشكل فيما يخص 
كاين  باإلضافة ألن  الصناديق  هاد  لكل  العادي  التسيير  وال  التمويل 
ميكانيزمات عالية للتسيير ديال ميزانية الدولة وكتمكن التحويالت في 

إطار القانون التنظيمي للمالية.

 وسيدا ورئيس:

نمر إذا سمحتم بسرعة إلى التصويت، التعديل األول:

املوافقون: 44

املعارضون: 67

املمتنعون: ال أحد
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التعديل الثاني: نفس العدد.

املوافقون: 44

املعارضون: 67

املمتنعون: ال أحد

التعديل الثالث: نفس العدد.

املوافقون: 44

املعارضون: 67

املمتنعون: ال أحد

التعديل الرابع: نفس العدد.

التعديل الرابع:

املوافقون:

تم  التي  بالتعديالت  ذكريني  الرئيسة  السيدة  األخيرين  هادوك 
سحبها، ال ،ال أشمن تعديل، رقم 10، تقدمتم بتسع تعديالت، السيدة 
الرئيسة، أشنو هما اعطيني إذا سمحتي التعديل بالرقم إذا كان ذلك 
ممكن، هما األخيرين، تفضلي، اشنوا هما التعديالت عفاك، اعطيني 

األرقام اآلن إذا سمحتي، العاشر.

طيب، طيب التعديل اآلخر: 16

هاذو هما اللي تم سحبهم السيدة الرئيسة، السيدة الرئيسة السيدة 
عائشة ما عندكش األرقام؟ اللي تقدمتو بها أشنو هي األرقام؟ ال بالنسبة 
عليك  تنقترح  أنا  الرئيسة  السيدة  ال،  ال،  التعديالت،  ديال  للترتيب 
يعني ما يلي إذا اسمحتي السيدة عائشة السيدة الرئيسة، أنت عندك 
التطابق عندك التطابق، احنا غاديين احنا دبا وصلنا بدينا ه بالتعديل 
ي غادي نوصلو للتعديالت اللي تم سحبها سيكون من املفيد 

ّ
األول مل

اإلشارة إليها من طرفك طيب، إذن التعديل األول احنا اتفقنا عليه، 
التعديل الثاني نفس العدد، بالنسبة الثالث والرابع، الثالث سحب، 

الرابع االحتفاظ به، الخامس نعم طيب:

بالنسبة للتعديل الرابع:

املوافقون: 44

املعارضون: 68

املمتنعون: ال أحد

طيب التعديل الخامس السيدة الرئيسة، طيب، التعديل السادس 
نفس العدد، طيب إذن:

املوافقون: 44

بالنسبة للتعديل الخامس:

املعارضون: 68

التعديل السادس: نفس العدد

املوافقون: 44

املعارضون: 67

املمتنعون: ال أحد

التعديل السابع: نفس العدد

املوافقون: 44

املعارضون: 67

املمتنعون: ال أحد

ال السابع باقي وصلنا لو �ضي السيدة الرئيسة.

التعديل الثامن:

املوافقون: 44

املعارضون: 67

املمتنعون: ال أحد

التعديل األخير يسحب، طيب، دائما في إطار املادة 9 املتعلقة بتوازن 

موارد وتكاليف الدولة توصلنا بتعديل واحد من النائبين عمر بالفريج 

ومصطفى شناوي، السيد النائب تفضل.

 ونائبا وسيداعمرابالفريج:

شكرا، هو في الحقيقة �ضي 6 وال 7 ديال التعديالت ولكن ربحا للوقت 

درنا تعديل واحد حيت فيه عدد ديال السطورة اللي تغيرات، هو بال ما 

نرجعو له هو فيه املداخل اللي تزادت من خالل دوك مداخيل الضريبة 

التصاعدية للثروة وإحصاء عن التركات اللي تعدالت، كذلك الضريبة 

على الدخل اللي بالتغيير ديالها وتوسيع الوعاء الضريبي هادو مداخيل 

إضافية وعلى مستوى النفقات عالجنا اإلشكال اللي كنعتبروه حقيقي 

ديال اللي تكلمت عليه قبايلة واخا تختلفو معايا السيد الوزير بأن هاد 

قانون املالية تقشفي، حيت احنا bon زدنا النفقات زدنا بعض النفقات 

فيما يتعلق باملوظفين وهادي ديال املوظفين حيت سمعنا عدد عدد د 

 les concours األمور على املوظفين األطباء ما بغاوش يدخلو منين كيدار

 les primes يدارو هدوك  باش  امليزانية  يتزاد  اللي كان خصو  وهنايا 

كيفاش أنديرو هاد les primes راه ما يمكنش لهم يطيحو من السماء، 

نفس ال�ضيء بالنسبة لقطاع التعليم كنتكلمو على الصعوبة اللي عند 

األساتذة وال املعلمين باش يمشيوالجبال راه خاصو يدار لهم التحفيزات 

التحفيزات راه في هاد امليزانية منين كتنقصو من هاد امليزانية ما يمكنش 
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ما كيبقاش ممكن التحفيزات، عارف بأن الجواب أتقولو بين القطاعات 

املعنية قبالت أنا كنتكلكم على حكومة ممثل الحكومة ما�ضي مع وزير 

املالية ممثل الحكومة حكومة بالنسبة ليا منسجمة، أخيرا التعديل 

األخير في هاد املجموعة ديال التعديالت هو تغيير الدين من االقتراض 

الداخلي من الخارجي إلى الداخلي، احنا كنعتبرو بأن من املمكن نزيدو 

في االقتراضات الداخلية اللي هي مغربية اللي ما تهداتش باالستقرار 

واستقرار البالد ونقلصو من االقتراضات الخارجية، وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

السيد الوزير.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

شكر ا وسيدا ورئيس،

يعني  الدولة  ديال  والنفقات  املداخيل  ديال  الجدولة  إعادة  هاد 

ضمنيا خصها يكون قبول واحد العدد ديال التدابير واملواد، فيما يخص 

املداخيل  نتيجة  غير  ما هو  وبالتالي هذا  التعديلي  املالية  قانون  هاد 

والنفقات ما هي إلى نتيجة للمواد األخرى، وبالتالي غير مقبول.

 وسيدا ورئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 44

املعارضون: 67

املمتنعون: ال أحد

املادة 9 الجدول أعرض للتصويت موارد امليزانية العامة:

املوافقون: 67

املعارضون: 44

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت موارد مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة:

املوافقون: 67

املعارضون: 44

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت موارد الحسابات الخصوصية للخزينة:

أوال: الحسابات املرصدة ألمور خصوصية:

املوافقون: 67

املعارضون: 44

املمتنعون: ال أحد

ثانيا: حسابات االنخراط في الهيئات الدولية:

املوافقون: 67

املعارضون: 44

املمتنعون: ال أحد

ثالثا: حسابات العمليات النقدية

املوافقون: 67

املعارضون: 44

املمتنعون: ال أحد

رابعا: حسابات التمويل

املوافقون: 67

املعارضون: 44

املمتنعون: ال أحد

سادسا: حسابات النفقات من املخصصات

املوافقون: 67

املعارضون: 44

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت الجدول -أ- كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 67

املعارضون: 44

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 67

املعارضون: 44

املمتنعون: ال أحد

أعرض الباب الثاني من الجزء األول برمته للتصويت:

املوافقون: 67

املعارضون: 44
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املمتنعون: ال أحد

املالية  قانون  مشروع  من  برمته  األول  الجزء  للتصويت  أعرض 

التعديلي:

املوافقون: 67

املعارضون: 44

املمتنعون: ال أحد

بدون شك السيد يا كما تاخذو الكلمة؟ ال شكرا، يبقى الجزء الثاني 

أقترح عليكم بطبيعة الحال اجتماع لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية 

بحضور األعضاء وكذلك السيد الوزير، وبعد ذلك سنستأنف إلنهاء 

عملية التصويت على قانون املالية التعديلي برمته، نصف ساعة.
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محضرا و لس3ا وخامس3ال وثالثينابعدا ملائتين

 وتاريخ: االثنين 21 ذي القعدة 1441ه )13 يوليوز 2020م(.

 ورئاس3: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

 وت قيت: ثالث ساعات وإحدى عشر دقيقة ابتداء من الساعة 
الخامسة مساء والدقيقة التاسعة والخمسين.

جدللا ألعمال: جلسة عمومية تخصص ل:

التصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون املالية املعدل  .-
رقم 35.20 للسنة املالية 2020؛

التصويت على مشروع قانون املالية املعدل رقم 35.20 برمته. .-

 وسيدا وحبيبا ملاوكيارئيسامجلسا ون  ب،ارئيسا و لس3:

أشرفا علىا ل وسالما ل وصالةا هللاا ورحمنا ورحيما بسما
 ملرسلينالعلىاآوهالصحبهاأجمعين.

افتتحت الجلسة،

 وسيدال4يرا إلقتصادال ملاوي3الإصالحا إلد رة،

نواصل الدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية املعدل رقم 
35.20 للسنة املالية 2020 في الجزء الثاني منه، وبطبيعة الحال بعد 

ذلك سنصوت على مشروع قانون املالية املعدل برمته.

توصلنا في إطار مناقشة املادة 10 الجدول ب بتعديل واحد من 
املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، لكم الكلمة السيد النائب.

 ونائبا وسيداجمالابنشقرلناكريمي:

 وسيدا ورئيس،

هما 2 ديال التعديالت غادي نقدموهم دفعة واحدة في إطار الجملة 
كيما قبيال.

 وسيدا ورئيس:

الجملة راها أقل كلفة.

 ونائبا وسيداجمالابنشقرلناكريمي:

أقل كلفة، السيد الوزير كيما عّبرنا عليه في اللجنة قبل قليل، فهاذ 
الوضع اآلن كيتعلق بمنظومة التربية والتعليم، واليوم يحق لنا االفتخار 
جميعا فهاذ القاعة هاذي بأن اليوم كيمر تقريبا سنة وأيام على واحد 
القانون اللي نفتاخرو به اللي هو قانون منظومة اإلطار، واللي خلقنا به 
الحدث من أجل إصالح أعطاب منظومة التربية التعليم، وهاذ القانون 
تمويل  أجل  من  املغربية  الحكومة  ديال  جبارة  مجهودات  ب 

ّ
كيطل

العمومية  للمدرسة  اإلعتبار  إعادة  والتعليم، من أجل  التربية  قطاع 
ي كنتكلمو على إعادة 

ّ
اللي كنعرفو االختالل ديالها جميعا، وبالتالي مل

االعتبارللمدرسة العمومية تنكلمواعلى رجال ونساء التعليم، اللي خص 
املكانة االعتبارية ديالهم ترجع ليهم، ال من خالل منظومة األجور، ال من 
خالل املكانة ديالهم كطبقة وسطى، يعني لها املكانة ديالها في التنمية 
ومختلف  األصعدة  كافة  على  ببالدنا  التنمية  منسوب  يعني  رفع  وفي 
املجاالت، فما يمكنش نهائيا غنقبلو املساس السيد الوزير املحترم بأي 
يعني جانب مالي يرتبط بهذا املنظومة، بل أكثر من ذلك خصنا نعززو 
املوارد ديال هاد القطاع ، من جهة أخرى من ناحية االستثمارات نتفهم 
أنه هناك تأجيل فقط، لكن الرغبة امللحة للتقدم واالشتراكية هو أنه 
هناك خصاص كبير و ما فهمناش عالش عدد املدارس كتسد عالش 
ما تحولش إلى مراكز التكوين والتأطير التربوي، عوض أنها تسد أو تباع 
للخواص في إطار املشاريع، وبالتالي كنقلبو على العقار والعقار موجو، 
يعني املدارس االبتدائية السيد الوزير باملشكل ديال القطاع الخصو�ضي 
اآلن في التعليم كتسد وكتباع أوال كتغلق أو كيوقع لها اندثار، فهذا 
فضاء عقار موجود يجب اإلستغالل ديالو على النحو الجيد من أجل 

خلق عدد من البدائل التربوية التعليمية.

وفي الختام هذا التعديل اللي قدمنا في املجموعة النيابية كنتمناو 
أنه يتخاذ بعين اإلعتبار في القانون املالي ديال سنة 2021 باش منظومة 
التربية والتعليم وقانون إطار يلقى التمويل ديالو الكفيل باإلستجابة إلى 
طموحاتنا جميعا وطموحات املواطنين واملغاربة، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

الوزير  السيد  إذا سمحت  الوزير،  السيد  النائب،  السيد  شكرا 
الجواب يا إما إجمالي أو بالنسبة لكل تعديل من التعديالت.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب نا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

ال هو إجمالي وإيال بغيتيه يكون ملخص فهو غير مقبول.

الواقع هو أنه قطاع التعليم، قطاع التعليم أولوية، أولوية للجميع 
ألن يعني املستقبل ديال املغرب وديال املغاربة في يعني جودة التعليم 
وفي اإلمكانيات اللي غادي، العمل اللي تعمل فهاد السنوات األخيرة 
تخلقات  اللي  الشغل  ومناصب  التوظيفات  ألنه  كبير،  هومجهود 
تخلقات أساسا في التعليم، بحيث في أربع سنوات 85 ألف منصب اللي 
تعطات اللي تخلقات في ميدان التعليم، فيما ما يخص يعني في تدبير 
هاد األزمة كاين حقا تأجيل فقط لترقية ديال املوظفين ديال القطاع 
العمومي بصفة عامة، ماعدا بعض اإلستثناءات، ولكن السنة املقبلة 
غادي يرجع لهم داك ال�ضي كلو، ألنه تأجيل ما�ضي توقيف، ما�ضي إلغاء 
تماما، وبالتالي احنا اللي كنقولو لكم كيف جاء في التدخل ديالكم يعني 
كاين تعهد ديال الحكومة بأنه في قانون املالية 2021 غاتعطى األولوية 
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لقطاع التعليم، واللي كاين في املنظومة واللي جات في القانون اإلطار 
للمنظومة التربوية ديال التكوين والتعليم غادي يكون اإلنجاز ديالو إن 

شاء هللا ابتداء من ....

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيد الوزير، إذن أعرض هاد التعديل رقم 17 للتصويت:

املوافقون:

املعارضون:

املمتنعون: ال أحد

بينهما  للتصويت، هناك قاسم مشترك   18 التعديل رقم  أعرض 
يتعلق بإعادة توزيع اإلعتمادات.

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: نفس العدد

املمتنعون: ال أحد

بالنسبة هناك تعديل لواحد من النائبين عمر بالفريج ومصطفى 
شناوي، تفضلوا السيد النائب.

 ونائبا وسيداعمرابالفريج:

شكر ا وسيدا ورئيس،

هو في الحقيقة كان يمكن نقدمو 30 وال 40 تعديل فهاد التعديل 
ولكن اختصارا للوقت وهادي 3 سنين واحنا كنديرو تعديل واحد باش 
البناء، فالهدف  ما �ضي الهدف ديالنا ما�ضي هو العرقلة هو النقاش 
ديال  للميزانيات  التوزيع  إعادة  هو  أوال  التعديل  هاد  ديال  والتعليل 
التسيير ديال الدولة لخلق ما يكفي من امليزانية في هاد القطاعين اللي هما 
التعليم والصحة، وبأرقام التعليم قلنا خصو على األقل واحد الدفعة 
ديال 7 وال 8 داملليار ديال الدرهم وكنفسرو باألرقام كذلك واألمثلة 
أشنو يمكن لينا نديروعلى املستوى التوظيف باش يكون عندنا هدف 
في جميع أقسام املغرب التا�ضي قسم مايفوت 25 تلميذ، في النوعية 
ديال التكوين املستمر للمدرسين واحنا عارفين بأن عندنا مشكل في 
التكوين املستمر ديال املدرسين، و هذا تبين من خالل هاد األزمة ديال 
كورونا بأن كاين إمكانيات ضعيفة في التكوين عن بعد، فبالتالي خصنا 
كبسوالت فيديو اللي يتخلقوا دو جودة، هاد ال�ضي حتى هو كيطلب 
ميزانية، حواسيب لجميع التالميذ املغربية ما يبقاش التالميذ أوالد 
األغنياء والطبقة الوسطى العليا اللي عندهم حواسيب باش يتبعوا 
كيتقال  فمنين  ميزانية،  كيتطلب  كلو  ال�ضي  فهاد  بعد،  عن  التعليم 
بأن التعليم أولوية مايمكناش السيد الوزير بكل صدق مايمكنلكمش 
تقولوا، الحكومة مايمكنلهاش تقول التعليم أولوية، وفي نفس الوقت 
ما تتعطيش امليزانية باش تدير هاد ال�ضي، احنا قدمنا مقترحات اللي 

كنبينوا هاد امليزانيات، الصحة نفس ال�ضيء كل�ضي كيتشكا كيقولك 
حيث  العمومية،  الصحة  قطاع  في  يخدموا  بغاو  مابقاوش  األطباء 
ما   les gardes الرواتب ضعيفة،  كاينش حتى  ما  بريمات  كاينش  ما 
كيخلصوش مزيان، فهاد ال�ضي هادو هما املقترحات اللي كنقدموا حتى 
هي بواحد امليزانية معقولة، ولكن كذلك بروح املسؤولية، عارفين بأن 
هاد ال�ضي ما�ضي الشتا ماغايطيحش من السماء، كنطلبوا القطاعات 
األخرى من املؤسسات تدير مجهود، حيث امليزانية ديال الدولة ما�ضي 
غانزيدو، نزيدوا، نزيدوا، فاحنا املنهجية اللي شتاغلنا بها كلنا عدد 
واملعدات  النفقات  ديال  بامليزانية  تحتفظ  الوزارية  القطاعات  ديال 
والنفقات املختلفة في املستوى ديالها ديال 2019 وداك �ضي الفائض 
اللي كان تجمع يم�ضي للتعليم والصحة، فهدا، هذا هو التوجه ديالنا، 
كنتمناو مع األسف رفضتيوه ولكن على األقل تشوفوه وما نعرف يمكن 
نحلموا من هنا بضعة أشهر تشوفوا كيفاش هاد ال�ضي يطبق على أرض 

الواقع، شكرا.

 وسيد ورئيس:

السيد الوزير.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب نا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

شكر ا وسيدا ورئيس،

هذا يعني فهاد التعديل كاين تغييرات جدرية فيما يخص النفقات 
ديال سواء في التعليم أو في الصحة، وبالتالي غير مقبول.

 وسيد ورئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون:

املعارضون:

املمتنعون:

الجزء  مواد  على  إجماال  النواب  والسادة  السيدات  اآلن  نصوت 
الثاني وذلك طبقا ملقتضيات الفقرة الثانية من املادة 53 من القانون 
التنظيمي رقم 130.13 في قانون املالية وكذلك طبقا للمادة 220 من 

النظام الداخلي للمجلس:

املوافقون: 67

املعارضون :44

املمتنعون: ال أحد

أعرض مشروع قانون املالية املعدل برمته للتصويت:

املوافقون: 67
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املعارضون: 44

املمتنعون ال أحد

رقم  التعديلي  املالية  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 

35.20 للسنة املالية 2020.

بقي نقطة إخبارية » تصفيقات« نقطة إخبارية للسيدات والسادة 

النواب. سنعقد يوم الغد على الساعة الرابعة جلسة تشريعية ملناقشة 

يتعلق  والثاني  املركزي  بالضمان  يتعلق  األول  قانونيين،  مشروعي 

بمؤسسات اإلئتمان، شكرا لكم جميعا، رفعتا و لس3.
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محضرا و لس3ا وسادس3ال وثالثينابعدا ملائتين

 وتاريخ: الثالثاء 22 ذي القعدة 1441ه )14 يوليوز 2020م(.

 ورئاس3: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

 وت قيت: ساعة واحدة وخمس دقائق ابتداء من الساعة الرابعة 
زواال والدقيقة الخامسة والثالثين.

جدللا ألعمال: جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على 
النصوص التشريعية التالية:

مشروع قانون رقم 36.20 يق�ضي بتحويل صندوق الضمان  .-
املركزي إلى شركة مساهمة؛

مشروع قانون رقم 44.20 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم  .-
103.12 املتعلق بمؤسسات اإلئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها؛

مشروع قانون رقم 05.20 يتعلق باألمن السيبراني؛ .-

-. مشروع قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع 
واألمن واألسلحة والذخيرة؛

-. مشروع قانون رقم 29.20 بتتميم القانون رقم 5.99 املتعلق 
بجيش الرديف في القوات املسلحة امللكية؛

عفوا  تصدير  بمراقبة  يتعلق   42.18 رقم  قانون  مشروع   .-
واستيراد السلع ذات اإلستعمال املزدوج املدني والعسكري والخدمات 

املتصلة بها.

 وسيدا وحبيبا ملاوكيارئيسامجلسا ون  ب،ارئيسا و لس3:

أشرفا علىا ل وسالما هللاا ورحمنا ورحيما وصالةا بسما
 ملرسلينالعلىاآوهالصحبهاأجمعين.

 وسيدينا و 4يرين،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

بالدراسة  مرتبطة  تشريعية  جلسة  النواب  مجلس  يخصص 
والتصويت على ست مشاريع:

املشروع األول: مشروع قانون رقم 36.20 يق�ضي بتحويل صندوق 
الضمان املركزي إلى شركة مساهمة؛

املشروع الثاني: مشروع قانون رقم 44.20 يق�ضي بتغيير وتتميم 
القانون رقم 103.12 املتعلق بمؤسسات اإلئتمان والهيئات املعتبرة في 

حكمها؛

املشروع الثالث: مشروع قانون رقم 05.20 يتعلق باألمن السيبراني.

املشروع املوالي: مشروع قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات 

الدفاع واألمن واألسلحة والذخيرة؛

القانون رقم  بتتميم   29.20 قانون رقم  املوالي: مشروع  املشروع 
5.99 املتعلق بجيش الرديف في القوات املسلحة امللكية.

واملشروع األخير مشروع قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير 
والعسكري  املدني  املزدوج  اإلستعمال  ذات  السلع  واستيراد  عفوا 

والخدمات املتصلة بها.

ننطلق السيدات والسادة النواب بالقانون األول املتعلق بصندوق 
الضمان املركزي، تحويل صندوق الضمان املركزي إلى شركة مساهمة، 

الكلمة للسيد الوزير.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب نا محمدا  وسيدا
 لد رة:

 وسيدا ورئيس،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

بداية البد من اإلشادة بالتعامل اإليجابي واملرونة التي أبان عنها 
املالية والتنمية اإلقتصادية، والتي  مجلسكم املوقر من خالل لجنة 
الضمان  صندوق  بتحويل  القا�ضي  القانون  مشروع  بدراسة  قامت 
املركزي إلى شركة مساهمة، ومشروع تعديل القانون البنكي املرتبط به 
بمباشرة بعد التوصل به أو بهما صبيحة يوم السبت 11 يوليوز 2020، 
والذي يبرهن على حس مسؤولية السيدات والسادة النواب في هذه 

الظرفية الخاصة.

وبهذا الخصوص، فإثر جائحة كورونا وكما تعلمون تم اإلعتماد 
بشكل كبير على آليات الضمان للتخفيف من آثار األزمة والتعجيل بإقالع 
األنشطة املتضررة عبر وضع عدة منتوجات ضمان ملسايرة االحتياجات 
املالية للمقاوالت، وخاصة الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة، ويرجع 
لسببين  للتمويل  املقاوالت  هذه  ولوج  لتسهيل  اآللية  لهذه  اللجوء 

أساسيين:

األول يرجع لكونها قد أبانت عن فعاليتها وقدرتها على الرفع من 
حجم  على  العمومي  الدعم  تأثير  مضاعفة  مع  البنكية،  التمويالت 

التمويل؛

والثاني يرجع لليونة في تبنيها وآثارها السريعة في تحسين الولوج 
للتمويل.

ومع االرتفاع الكبير للجوء لهذه اآللية أصبح من الضروري إصالح 
اإلطار القانوني املنظم للصندوق، خصوصا فيما يتعلق بنظام الحكامة 
ونظام تحمل وتدابير املخاطر، وهنا تكمن العالقة البنيوية بين القانون 
املالي التعديلي ومشروع قانون لإلصالح املؤسساتي لصندوق الضمان 
العمومي  الدعم  تقوية  أن  حيث  أنظاركم،  على  املعروض  املركزي 
للمقاوالت عبر الضمان ملواجهة آثار الجائحة، يقت�ضي هذا اإلصالح حتى 
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يمكن للدولة من مواكبة هذا االرتفاع دون اإلخالل بتوازنات املالية 
العامة ومع تحقيق االستدامة وصالبة املالية ملنظومة الضمان.

وللتذكير، فإن تدخل الدولة من أجل تسهيل ولوج بعض الفئات 
للتمويل وعلى وجه الخصوص املقاوالت الصغيرة واملتوسطة والشباب 
حاملي املشاريع يتم حاليا من خالل صناديق يتكلف صندوق الضمان 
تطورا  النشاط  هذا  عرف  وقد  الدولة،  لحساب  بتسييرها  املركزي 
ملحوظا هم جميع آليات تدخله مما كان له األثر الكبير على تشجيع 
عدد  ارتفع  فقد  وبالفعل  واملتوسطة،  الصغرى  املقاوالت  تمويل 
املقاوالت املستفيدة من ضمانات الصندوق من حوالي 11 ألف مقاولة 

سنة 2018 إلى أزيد من 27 ألف مقاولة سنة 2019.

كما أن إطالق برنامج انطالقة بداية هذه السنة تنفيذا للتوجيهات 
السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا كان له األثر 
الفعلي على تشجيع املبادرة املقاوالتية وتمويل املقاوالت الصغيرة جدا 
بما فيها تلك املتواجدة في العالم القروي، وإلى غاية يومنا هذا فقد تم 
تمويل حوالي 7000 مقاولة بمجموع تمويالت تتعدى مليار درهم، ومن 
املنتظر أن يسجل هذا البرنامج دينامية جديدة إثر انتعاش االقتصاد 

الوطني، باملوازاة مع الخروج من األزمة الحالية.

وعالقة بهذه األزمة ودون الرجوع بالتفصيل على وقع آثارها ووقعها 
آليات  ببالدنا، فقد كانت  النسيج االقتصادي  على مختلف مكونات 
الضمان من بين أهم التوجهات التي تم اعتمادها خالل األشهر األخيرة 
للتقليل من اآلثار املترتبة عن هذه الجائحة، حيث تم في هذا اإلطار وضع 
مجموعة من املنتوجات الجديدة لفائدة املقاوالت املتضررة على غرار 
منتوج ضمان أوكسيجين، وضمان إقالع، والتي استفاد منها إلى حدود 
اليوم ما يناهز من 51 ألف مقاولة في ظرف بضعة أشهر، وهو ما يعادل 

مجموع قروض ديال 24 مليار درهم.

وفي نفس اإلطار، وملواكبة املؤسسات العمومية لتخطي آثار األزمة 
الصغيرة  املقاوالت  املوردين من  تجاه  بالتزاماتها  الوفاء  وتمكينها من 
واملتوسطة، فقد تم مؤخرا تطوير آلية جديدة لفائدتها تتمثل في خلق 
شأنه  من  العمومية  للمقاوالت  خصوصا  موجه  للضمان  صندوق 
تخفيف اللجوء للضمان املباشر للدولة، وكما تسجلون باملقارنة مع 
سنة 2018، فقد تم برسم 6 أشهر األولى من السنة الحالية مضاعفة 
املقاوالت املستفيدة من تدخالت صندوق الضمان بحوالي ست مرات، 

كما تمت مضاعفة التزامات الصندوق بحوالي ثالث مرات.

وبذلك، فإن مشروع القانون الحالي يعد نقطة تطور محوري في 
نظام الضمان ببالدنا، إذ سيشكل البداية ملرحلة جديدة للسياسات 
تحويل صندوق  خالل  للتمويل،  الولوج  تسهيل  مجال  في  العمومية 
الضمان املركزي لشركة مساهمة تحمل إسم الشركة الوطنية للضمان 
املقاوالت، مع مراجعة مختلف املقتضيات املؤطرة لنشاط  ولتمويل 
الشركة، وخصوصا فيما يتعلق بالحكامة والتسيير واملهام والتمويل 

والرقابة، وتهم املقتضيات األساسية ملشروع هذا القانون والذي تم 

إعداده بناءا على التجربة والدروس املستخلصة من القانون الحالي، 

وأخذا بعين اإلعتبار أحسن املمارسات الدولية في هذا املجال.

من  املركزي  الضمان  لصندوق  القانونية  الصفة  تحويل  أوال: 

مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة تحمل تسمية »الشركة الوطنية 

للضمان ولتمويل املقاوالت«، ويهدف هذا التحويل إلى وضع إطار قانوني 

يسمح بإدخال املمارسات الجيدة من حيث الشفافية وقواعد الحكامة 

واملسؤولية.

ثانيا: تعزيز واستدامة السالمة املالية لنظام الضمان، ويهدف هذا 
التعديل إلى دمج مختلف العناصر التي هي حاليا خارج ميزانية صندوق 

الضمان املركزي واملتعلقة بالصناديق التي يديرها لحساب الدولة في 

ميزانية الشركة، على أن تتم مزاولة أنشطة الشركة بعد إنشائها بناءا 

على مواردها الذاتية.

ثالثا: تعزيز نظام حكامة الشركة وذلك اعتبارا لتوسع مجال تدخلها 

والزيادة املتوقعة في إلتزاماتها، وبذلك ستتم إدارة الشركة من طرف 

العام  والقطاع  الخاص  القطاع  إدارة مكون من أعضاء من  مجلس 

وأعضاء مستقلين، كما سيتم إنشاء مختلف لجان الحكامة املعمول بها 

في املؤسسات املماثلة، كلجنة اإلدارة ولجنة التدقيق ولجنة املخاطر.

رابعا: توسيع مهام الشركة وإعادة تحديد وتعريف أهدافها والتي 

تتمثل أساسا في تنفيذ ومواكبة التوجهات والسياسات الحكومية في 

مجال تسهيل الولوج للتمويل لفائدة املقاوالت، وال سيما الصغيرة جدا 
والصغرى واملتوسطة واملقاوالت والهيئات العمومية والفئات األخرى 

املستهدفة من طرف الدولة.

خامسا: تحديد إطار تعاقدي جديد بين الدولة والشركة وذلك بغية 

في مجال دعم  العمومية  للسياسات  أفضل  ونجاعة  فعالية  تحقيق 

التمويل.

أما فيما يخص مشروع القانون رقم 44.20 بتغيير وتتميم القانون 
رقم 103.12 املتعلق بمؤسسات اإلئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها، 

فيهدف أساسا ملالءمة بعض أحكام القانون البنكي مع أحكام مشروع 

القانون املتعلق بتحويل صندوق الضمان املركزي إلى شركة مساهمة، 

وذلك من خالل نقطتين:

أوال: استبدال تسمية صندوق الضمان املركزي بالتسمية الجديدة 

للشركة؛

وذلك  البنكي  القانون  مقتضيات  لجميع  الشركة  إخضاع  ثانيا: 

وفق شروط خاصة محددة بمنشور لوالي بنك املغرب. والسالم عليكم 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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 وسيدا ورئيس:

شكرا السيد الوزير، اآلن نفتح باب املناقشة بإعطاء الكلمة للسيد 
النائب إدريس األزمي عن فرق األغلبية.

 ونائبا وسيدا دريسا أل4مياعنافرقا ألغلبي3:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

 وسيدا ورئيس،

 وسيدينا و 4يرين،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فرق األغلبية في مناقشة مشروعي 
إلى  للضمان  املركزي  الصندوق  بتحويل  املتعلق   36.20 رقم  قانون 
الشركة الوطنية لضمان وتمويل املقاوالت، وكذا مشروع القانون رقم 

44.20 املتعلق بتعديل القانون مؤسسة االئتمان.

السيد الوزير،

أوال هي مناسبة لشكركم وكذا لشكر كل الفرق واملجموعة النيابية 
وكل النواب والنائبات الذين ساهموا خالل مناقشة هاذ املشاريع بلجنة 
إلى اعتمادها باإلجماع،  املالية والتنمية االقتصادية، وهو ما أف�ضى 
بالنسبة لنا في فرق األغلبية هاذ القانون ألن القانون الثاني هو فقط 
مالءمة، ولكن القانون األسا�ضي هو التحويل ديال صندوق الضمان 
املركزي، هاذي السيد الوزير هي خطوة إيجابية اللي تتفتح اإلمكانيات 
الصغرى  املقاوالت  وال سيما  الوطني،  اإلقتصاد  ديال  التمويل  ديال 
واملتوسطة، هي كذلك إضافة في املشهد البنكي باعتبار أن هذه الشركة 
الجديدة حينما ستصبح شركة مساهمة ستتوفر على املرونة الالزمة 
ر الضمانات صحيح وكذلك، وكذلك توفر 

ّ
باش تعامل مع األبناك، وتوف

بعض النوعية من التمويالت اإلضافية وبعض اإلحتياجات الخاصة 
للمقاوالت، واحنا تنعتابروا بأنها جات في الوقت ديالها املناسب من بعد 
ر 2 

ّ
املصادقة على قانون املالية التعديلي اللي هو بمصادقتنا عليه وف

ديال اإلعتمادات مهمة: 5 ديال املليار ديال الدرهم لهذا الصندوق من 
أجل دعم ضمان أوكسيجين، ضمان ديال اإلقالع اإلقتصادي، وكذلك 
كل اآلليات ديال الضمان وفي نفس الوقت 15 ديال املليار ديال الدرهم 
اللي هي سيتم التعاقد بشأنها مع مختلف القطاعات املتضررة، السياحة 
واألنشطة املرتبطة بها ديال الصناعة التقليدية وديال الحرفيين وديال 

الصناع التقليديين، وهاذ األمر هذا منين تنمروا بهاذ الطريقة.

اليوم نحن في حاجة حقيقية املقاوالت من كبيرها إلى صغيرها في 
حاجة إلى األموال الذاتية والتعزيز ديال املوارد الذاتية ديالها، وهاذ 
ديال  التدخل  ديال  اآلليات  ديال  والتعزيز  الضمان  ديال  الطريقة 
ر هاذ األمر وهي إشارة إيجابية في 

ّ
صندوق الضمان املركزي، غادي يوف

هذا الوقت بالذات، هناك قانون مالية معّدل جاء من أجل الدعم 

ديال االنتعاشة االقتصادية وجاء من أجل الدعم ديال املناصب ديال 
الشغل وديال فرص الشغل، واآلن تنجيبوا واحد اآللية جديدة اللي هي 
شركة باش تدعم املقاوالت، تدعم التمويل ديال املقاوالت وتدعم فرص 
ديال الشغل، لذلك احنا السيد الوزير اعتبرنا أنه هذا فسح واحد 
املجال، اآلن الدولة تدعم واحد الشركة وتتحمل مخاطرها في النهاية، 
 ressort le préteur de dernier املقرض  هو  املركزي  البنك  عندنا 
 le guarant du وعندنا الدولة عبر الصندوق ديال الضمان املركزي هو
dernier rachat هاذو 2 ديال اآلليات كيتالءموا و تيتعاونوا باش يمّولوا 
اإلقتصاد الوطني ويدعموا الشغل، احنا اللي بغينا نركزو عليه دابا 
تنتوفروا على واحد اآللية جديدة مهمة واحنا تنعيشوا واحد املرحلة 
اقتصادية صعبة، اللي مهم فيها هو نعتقو النسيج اإلقتصادي الوطني 
ديالنا، نعتقوه بمناصب الشغل، ولذلك فالطلب ديالنا املوجه لألبناك، 
األبناك قامت بواحد الدور مهم ولكن مازال عليها األساس الكبير، راه 
األبناك بدون مقاوالت راه ما كاينش األبناك، األبناك بدون اقتصاد راه 
ما كاينش األبناك، األبناك بدون الفاعلين الحقيقيين التجار، املهنيين، 
الصّناع التقليدي راه ما كاينش األبناك، هذا الوقت ديال الدعم أن 
حمل، تحمل 

ّ
األبناك تدعم اإلقتصاد الوطني وتمّول اإلقتصاد الوطني وت

جزء من املخاطر كما تتحمل الدولة، اليوم منين تتعطيوها جوج ديال 
اآلليات وحدة ب %80 وحدة ب %95 ، شنو هي النسبة ديال املخاطر 
اللي بقات؟ النسبة ديال املخاطر قليلة هاذي خصها تتحّملها األبناك 
كمساهمة وطنية باش نحافظوعلى اإلقتصاد الوطني ديالنا هذه األولى؛

ثانيا: كفانا من الطلب ديال الضمانات ألق�ضى الحدود العقارات، 
الضمانات اإلضافية. واش الدولة ضامناك؟ عندنا الصندوق، عندنا 
صندوق ديال الضمان املركزي والدولة موراه ونزيدو نضمنو العقارات، 
واعطيني لكتارات واعطيني كذا، ال، األبناك خصها تكتفي بهاذ اآللية 

باش تدعم اإلقتصاد الوطني؛

املسألة الثانية، هو خصنا في املخطط اإلستراتيجي ديال هاد الشركة 
املتوسطة  للشركات  مخصصة  مهمة  الحصة  واحد  يكون  الجديدة 
والصغيرة والصغيرة جدا، ألن زدنا الهيئات العمومية، وزدنا املقاوالت 
الكبيرة وهذا مهم، ألنه اقتصاد خص يكون متنوع فيه الكبير والصغير 
والضعيف والقوي، ولكن احنا مع الضعيف ونحن مع الصغير ألن بغينا 
البالد ديالنا عبر، وأنا غادي نجي للقضية ديال االنطالقة »انطالقة« 
هللا،  حفظه  امللك  جاللة  ديالها  اإلنشاء   ، يعني  األمر،  اعطى  اللي 
انطلقت واحد اإلنطالقة فعلية قبل الذجر الصحي، الذجر الصحي 
عانى معها، اليوم خصكم السيد الوزير عبر الصندوق تقوموا بواحد 
الحملة إعالمية للنداء إلى الشباب، الشباب باش يجي ينخرط فهاد 
االنطالقة %2 وقلتيو 50 ألف درهم كقرض حسن أو قرض ما عرفت 
اشنو سميتيوه »قرض شرف« باش الدعم ديال هاد الشباب ألنه في 
النهاية األساس بالنسبة لنا وهو الشباب ينخرط في الدورة اإلقتصادية 

والشباب ينخرط ويندمج؛
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النقطة الثالثة، هو أن هاد الشركة خصها تساهم في اإلدماج املالي 
املؤسسات  من  الفئات،  من  املجموعة  واحد  كاين  املالية،  والتربية 
األبناك،  من  تتخاف  اللي  جدا  والصغيرة  املتوسطة  حتى  الصغيرة 
هاد  ديال  الدور  لذلك  التمويل،  من  تتخاف  القروض،  من  تتخاف 
الشركة باعتبارها شركة وسميتوها شركة وطنية وتنتمناو باش تستحق 
خصها  الوطنية  الشركة  شريفة،  التسمية  هاد  ألنه  التسمية  هاد 
تلعب الدور وتأدي الدور ديال التربية املالية وديال اإلدماج املالي باش 
الشركات  من  اإلقتصادي  النسيج  في  كاينين  اللي  الضعاف  هادوك 
ومن األشخاص الذاتيين يرجعوا تيتعاملوا مع األبناك بكل أصنافها، 
األبناك التقليدية واألبناك التشاركية، يتعاملوا معها بواحد الطريقة 
سهلة، وهذا الضمان وكذلك باعتبار أنكم عطيتيوها حتى الجانب ديال 
املساعدة هاديك املساعدة هذا هو األساس ديالها، املساعدة خصها 
تكون أوال على التعريف باملنتوجات، ما�ضي غير املنتوجات ديالها حتى 
املنتوجات اللي كاين عند األبناك، كذلك املساعدة في يعني، في الجانب 
ديال les business plans واملساعدة في الجانب ديال االنطالقة، هاد 

القضية ديال االنطالقة تنلح عليها ونعاود نلح عيها؛

مسألة أخرى، السيد الوزير، جبتيوا بأنه هادي غتقدم ضمانات 
للمقاوالت وللهيئات العمومية ، احنا تنقولوها بطريقة رسمية، قلناها 
لكم في اللجنة وتنقولوها اآلن في مداخلة رسمية بإسم األغلبية، هاد 
الهيئات العمومية خص يكون فيها الدولة عبر تفريعاتها، املؤسسات 
العمومية واللي عندنا به الغرض هو كذلك الجماعات الترابية، اليوم 
الجماعات الترابية تتعيش واحد املشكل بحالها بحال املقاوالت راكم 
الجماعات  مليار ديال  داملليار ديالCCG و15   5 املقاوالت  ساعدتيوا 
الترابية وراكم ما زال ما درتيوا معها والو، راه املوارد ديالها تقلصت، 
في  كبير  الدور  واحد  عندها  الترابية  الجماعات  بأنه  تعرفوا  خصكم 
ليكم  غنقول  وانا  الشغل،  ديال  اإلنعاش  وفي  االقتصادية  التنمية 
بالدرجة األولى في العالم القروي اللي هو محتاج في سنة كمثل هذه 
السنة ديال الجفاف، ألن هو البرنامج ديال تقليص الفوارق اإلجتماعية 
ما  الحضرية  التهيئة  ديال  البرامج  يتوقف،  خصوش  ما  واملجالية 
خصهاش توقف، ألنه ايال توقفت هذا اشنو هو؟ هذا استثمار، هادي 
مقاوالت كانت غتاخد مارشيات وتخدم بها وتخّدم بها فال يمكن أن 
تتوقف في هذا الوقت، وبالتالي مرة أخرى نلح على أن التدخل ديال هاد 
الشركة، الدولة صحيح كانت تتراعي شوية لهاد القضية ديال الضمان 
ديال الجماعات الترابية ملي تيكون هناك إمكانيات ديال التمويل من 
داخل الوطن ومن خارج الوطن، اليوم هذه الشركة ينبغي أن تطور هاد 

املجال ديال التعامل مع الجماعات الترابية؛

في األخير السيد الوزير، احنا كلنا ثقة بأن هاد الحزمة اللي جات، 
هاد القانون املالية املعدل، بهاد األهداف اللي جا، هاد القوانين اللي 
الرحيم  الرحمن  شاء هللا  إن  القريب  املستقبل  في  نترقبه  وما  جات 
سنواصل من خالله املسار ديال التنمية اإلقتصادية ديال بالدنا وديال 

الحماية اإلجتماعية ديال املواطنين ديالنا وديال توفير فرص الشغل 
وفرص الكرامة والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 وسيدا ورئيس:

شكرا شكرا السيد النائب، اآلن بإسم آ السيد الرئيس واش صفقتي 
للسيد النائب وال ال، إيوا طيب شكرا، بإسم املعارضة الكلمة للسيد 

النائب لحسن حداد.

 ونائبا وسيداوحسناحد داباسما ملعارض3:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيدينا و 4يرين،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فرق املعارضة، نحن في فرق املعارضة 
األصالة واملعاصرة والفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية واملجموعة 
النيابية للتقدم واإلشتراكية نريد أن نستهل ونريد كذلك أن نتعاون 
مع الحكومة خصوصا في هذه الظروف، ولكن في إطار احترام القانون 
الداخلي واملؤسسات والدور التشريعي للبرملان، هادي مسؤولية نؤكد 
عليها الرغبة في التعاون ال يجب أن تكون على حساب املؤسسات، هادي 

مسألة أساسية البد أن نتوقف عندها.

إلى  الولوج  تسهيل  إلى  ويهدف  مهم  مشروع  هذا  الوزير  السيد 
التمويل، كذلك املساعدة التقنية، ولكن خصوصا الضمان هذا هو 
الدور الرئي�ضي ديالو ولكن ما هو ثانوي هواملساعدة التقنية وتمويل 
الرأسمال، ونظن أنه هادي مسألة أساسية وضرورية وخصوصا فهاد 
املسألة اللي فيها كثير من املخاطر اللي كتحملها الدولة في إطار يعني 
الدعم اإلنطالقة ديال اإلقتصاد الوطني، ولكن راه ما فيها باس أنه 
املسألة ديال تمويل الرأس مال راه أساسية وغادي نرجع لها، هنا تنظن 
جات في بشكل محتشم في هاد مشروع القانون وراه نبهنا لها ألنه هادي 
ديال  إعادت اإلنطالقة  للتمويل كذلك  بالنسبة  راه مسألة أساسية 
الكثير من القطاعات، كاين واحد النظرة أنا تنظن فقط محاسباتية 
وراه شرنا لها في إطار النقاشات وشاروا لها في فرق املعارضة بالنسبة 
ملشروع قانون املالية ولكن كذلك بالنسبة لهاد القانون هذا، خصنا 
نمشيوا لواحد التوجه اللي هو استثماري فيما يخص دعم اإلقتصاد 

الوطني.

واملسألة األخرى ألنه تكلمتوا السيد الوزير على أنه هذا في إطار يعني 
املخاطر املوجودة وكاينة مخاطر نعترف بها بأنه الدولة خذات على عاتقها 
يعني ضمانات كثيرة جدا بالنسبة إلعادة التعافي لإلقتصاد الوطني، 
وخلق هذه الشركة اللي هي تتكون يعني عندها واحد اإلستقاللية وتتبع 
للمراقبة ديال بنك املغرب تيبعد عليها هاد املخاطر هذا وتيعطي واحد 
اإلمكانية ديال أنه يكون التنقيط اإلئتماني ديال املغرب مرتفع ويمكنلوا 
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أنه يلقى القروض على املستوى الدولي، ولكن راه رغم ذلك أن الدولة 
هي املساهم الوحيد في هذه املؤسسة، إذن راه ما كاينش يعني ما كاينش 
يعني أنه الدولة مشات عليها املخاطر املخاطر في تقاسم في ما بين الدولة 
وما بين هاد املؤسسة، ما فيها باس ربما اآلن ال يمكن فتح يعني بالنسبة 
للرأسمال ديال هاد املؤسسة على يعني القطاع الخاص، ولكن يمكن في 
املستقبل أنه يتعمل هاد املسألة على مانحين وعلى قطاع خاص باش 
يمكن هذا هو اللي يمكن فيه يكون تقاسم املخاطر بالنسبة للضمان 

وبالنسبة للمغرب.

كاينة مسألة أخرى أساسية وهو أنه هناك آليات كثيرة كاينة آليات 
اللي موجودة اآلن على مستوى املغرب كاين Maroc PME اللي هو كيدير 
املساعدة كذلك التقنية والدفع يعني بأنه التنافسية ديال املقاوالت، 
هذا كذلك ما فيها باس أنه نشوفوا ما هي اآلليات اللي تمكنا باش 
ندخلوه كذلك فهاد اإلطار هذا باش يكون شباك وحيد فيما يخص 
املقاوالت، كاين مثال Finéa اللي تابعة لصندوق اإليداع والتدبير كتقوم 
بالتمويل، وكذلك ضمان التمويل وضمان السيولة إلى غيرذلك، ما فيها 
باس كذلك هادي واحد اآللية اللي نجمعوها باش يكون عندنا شباك 
وحيد فيما يخص املسألة ديال الضمان و ديال التمويل وديال كذلك 

التمويل املشترك في هاد اإلطار.

السيد  أخرى  القضية  واحد  الوزير،  السيد  املسألة  واحد  كاينة 
الوزير، وراه شار ليها السيد ادريس األزمي، راه مشينا دابا في واحد 
التوجه أنه أكبر ضمان ممكن اللي كنعطيو لألبناك كنوصلوا 90% 
اآلن إلى غير ذلك، ما هو دور األبناك إيال كان كل�ضي مضمون، أين هي 
املخاطرة ديال األبناك فهاد اإلطار هذا؟ أين هي املشاريع بنفسها هي اللي 
تتكون يعني اآللية ديال الضمان ديال..؟، نحن البلد ربما من البلدان 
الوحيدة في العالم للضمان ديالنا كيوصل لهاد النسب الكبيرة، بين 
ما يمكن لنا أنه يكون ضمان ديال %50، تقاسم املخاطر مع األبناك، 
فين هو تقاسم املخاطر مع األبناك إيال وصلنا أنه %90 مضمونة من 
حتى  ولكن  استثنائية،  ظروف  ربما  كنظن  أن  هادي  الدولة،  طرف 
فهاد الظروف ملا كانت استثنائية يكون ضمان من طرف الدولة و ما 
تيكونش حتى التمويل من طرف األبناك، أنا كنظن خصنا نتجاووز هاد 
املسألة، إيال كاينة آليات اللي نوضعوها، كنا واحد الوقت كنا تنقولوا 
بأنه تاريخ اإلقتراض وغادي نعملوا واحد املكتب لدى بنك املغرب اللي 
كيعطينا تاريخ اإلقتراض بالنسبة ال لألشخاص الذاتيين وال األشخاص 
التاريخ  هداك  يكونوا  أنه  اإلمكانية  واحد  كيعطينا  وهذا  املعنويين، 
ديالهم هو الضمانة، ولكن املشاريع في حد ذاتها أنها الجدوى منها كتكون 
هي الضمانة، يمكن لنا نمشيوا نتجاوزو هاد املسألة ديال أنه يعني أنه 
واحد الضمان اللي هو كبير جدا والدولة وحدها هي التي تتحمل يعني 

أعباء ديال مثال املسألة ديال املشاريع.

واحد املسألة أساسية السيد الوزير، وراه تكلمنا فيه في اللجنة، 
كثيرة  نواقص  من  يعاني  املغربي  اإلقتصاد  تمويل  أنه  وهو  وكذلك 

جدا، خصوصا بالنسبة للرأسمال، التمويل يعني اإلستثمار نعم فيه 
إشكاليات كبيرة جدا، إيال خذيتي مثال قطاع الصناعة، فهو يمول من 
طرف األبناك فقط ب%9 وحتى هاد التمويل ديال%9 راه فيه %56 اللي 
 indipacement de liquidité تيكونوا فقط يعني قروض ديال السيولة
و %23 اللي كتم�ضي للمشاريع اإلستثمارية ،إذا هذا يعني قطاع اللي هو 
إستراتيجي بالنسبة للمغرب إلى غير ذلك ال يمول بالنسبة لألبناك إال ب 
%9، ما معناها أنه بنيويا، بنيويا األبناك ال يمكن أن تمول القطاعات 
اللي كنعولوا عليها بالنسبة لإلستثمار، قطاع الصناعة، قطاعات أخرى 
مهمة جدا، إذن البد في التفكير بآليات جديدة، آليات اللي يمكن ليها 
أنها تعطينا هاد اإلمكانية ديال أنه تمويل اإلستثمار، أن تنظن أنه آن 
األوان باش نفكروا ببنك وطني لإلستثمار، هاد البنك الوطني تيدعم 
اإلستثمار،تيدعم يعني أنه تعبئة اإلستثمار ويعطي آليات اللي تتكون 
بعيدة...، راه ما يمكناش دابا نتكلمو، احنا تنتكلموا دابا رفعنا الشعار 
ديال استبدال الصادرات بالصناعة املحلية، ولكن استبدال الصادرات 
بالصناعة املحلية خصنا البد من مجهود استثماري فهاد اإلطارهذا، 
كنتكلموا اآلن على أنه خصنا بغينا نمولو جميع سالسل اإلنتاج، ألن أش 
كنديروا احنا، كنجيبوا يعني املواد األولية مصنعة، وعاد كنصنعوها 
هنايا في إطار مثال ال بالنسبة للسيارات ال بالنسبة للطائرات، ولكن 
إيال بغينا أنه نمشيو لسالسل اإلنتاج قبل هذا، مثال، هذا هو اللي مثال 
التنافسية ديال دول أخرى مثال في رومانيا وتركيا اللي موجودة عندهم 
،هذا استثمار يتطلب مجهودا عموميا كبيرا، إذن هاد اإلطارهذا خصنا 
أنه نوجدوا واحد اإلطار اللي هو جديد يمكنلوا أنه يتجاوز النواقص 
ديال املا�ضي، ولكن بنك وطني لإلستثمار أسا�ضي في هاد اإلطار هذا، هاد 

اآللية خصنا أننا نوجدوها.

مشروع  انطالقة،  مشروع  أنه  الوزير  السيد  األخرى  واملسألة 
من  الكثير  يلبي  واآلن  الجاللة  أطلقه صاحب  جدا  أسا�ضي  انطالقة 
املستوى  على  الشبابية  للمبادرات  بالنسبة  موجودة  اللي  الحاجيات 
الوطني، خصوصا في األرياف وخصوصا في ضواحي املدن إلى غير ذلك، 
ولكن املواكبة متدنية بشكل كبير جدا، األبناك ما عندهاش الوقت 
املواكبة،  ديال  املسألة  هاد  املشاريع،  ديال جميع  تديراملواكبة  باشا 
نقص كبير، أنا تنعيشها يوميا، كثير من الشباب اللي تيتكلموا إلى غير 
تيمشوا  إلى غير ذلك؟  نعمل، كيفاش غندير  اشنو  لك  ذلك كيقول 
للبنك، البنك ما عندهاش اآلليات وما عندناش القدرة وما عندهاش 
الوقت باش يمكن ليها أنها تواكب املشاريع ديال إنطالقة، خصنا البد 
نوجدو واحد اآللية ديال املواكبة، ديال التكوين، ديال التتبع ألنه ما�ضي 
املشكلة هي خلق مثال املقاولة وال خلق مباداة شبابية، ولكن التتبع 
ديالها باش يمكن لها أننا نجحوها يعني بعد االنطالقة ديالها، ولكن 
رغم هاد النواقص اللي كاينة في القانون ديال التحويل ديال صندوق 
الضمان املركزي إلى شركة مساهمة فنحن تغليبا للمصلحة الوطنية، 
وكذلك يعني أخذا بعين االعتبار الظرفية، سنصوت بنعم السيد الوزير 

لصالح هذا املشروع، وشكرا.
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 وسيدا ورئيس:

شكرا السيد النائب، بإسمكم كذلك البد من تقديم الشكر للسيدة 
مقررة لجنة املالية والتنمية االقتصادية السيدة النائبة سمية وعالل.

 ،36.20 رقم  قانون  مشروع  على  التصويت  عملية  إلى  اآلن  نمر 
وأعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 2: نفس العدد.

املادة 3: نفس العدد.

املادة 4: نفس العدد.

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد.

املادة 7 كذلك: نفس العدد.

املادة 8: نفس النتيجة.

املادة 9: نفس النتيجة.

املادة 10 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد.

املادة 11: نفس العدد.

املادة 12 نفس العدد.

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 14 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 15:

املوافقون: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

يق�ضي   36.20 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بتحويل صندوق الضمان املركزي إلى شركة مساهمة: باإلجماع.

 44.20 رقم  القانون  مشروع  على  التصويت  عملية  إلى  اآلن  نمر 
مادتين متعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 2: أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 44.20 يق�ضي بتغيير 
والهيئات  االئتمان  بمؤسسات  املتعلق   103.12 رقم  القانون  وتتميم 

املعتبرة في حكمها. شكرا للسيد الوزير.

نمر اآلن السيدات والسادة النواب إلى الدراسة والتصويت على 3 
مشاريع قوانين:

املصطلحات  حافضين  أنتما  السيبراني،  باألمن  يتعلق  األول 
واألسلحة  واألمن  الدفاع  وتجهيزات  بعتاد  يتعلق  والثاني  الجديدة، 

والذخيرة والثالث يتعلق بالجيش الرديف في القوات املسلحة امللكية.

ما  تكنولوجيا  الجديدة  املصطلحات  هاد  الوزير،  للسيد  الكلمة 
تتبغيش تدخل ليا دائما للدماغ ال أدري ملاذا ؟
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رئيسا ودىا و دييا و 4يرا ملنتدبا عبدا ولطيفا  وسيدا
 وحك م3ا ملكلفابإد رةا ودفاعا و طني:

سيدا علىا ل وسالما ل وصالةا هللاا ورحمنا ورحيما بسما
 ملرسلينالعلىاآوهالصحبه.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

يطيب لي في بداية هذه الكلمة أن أغتنم هذه الفرصة ألعرب لكم 
ولكافة السيدات والسادة النواب املحترمين عن جزيل شكري وتقديري 
ملا تولونه من اهتمام بالغ ودعم متواصل لقضايا الدفاع الوطني، كما 
يسعدني بهذه املناسبة أن أتقدم للسيد رئيس لجنة الخارجية والدفاع 
الوطني والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمين بالخارج بمجلسكم املوقر 
بخالص الشكر واإلمتنان على حسن إدارات وتسيير أشغال اإلجتماع 
الذي خصصته اللجنة هذه اللجنة لدراسة ومناقشة مشاريع القوانين 

املعروضة على أنظار مجلسكم املوقر.

عن  األعضاء  والسادة  السيدات  والتقدير  بالشكر  أخص  وكما 
مشاركتهم القيمة واملتميزة وتفاعلهم اإليجابي املثمر في مناقشة مشاريع 

هذه القوانين التي تخص املجال العسكري وهي بالتالي:

مشروع قانون مشروع قانون رقم 05.20 يتعلق باألمن السيبراني؛

الدفاع واألمن  10.20 بشأن عتاد وتجهيزات  مشروع قانون رقم 
واألسلحة والذخيرة؛

واملشروع الثالث هومشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 5.99 
املتعلق بجيش الرديف في القوات املسلحة امللكية.

وما هذه املجهودات املبذولة داخل هذا املجلس املوقر إال خير دليل 
وتعبير عن اإلهتمام الكبير الذي يكنه ممثلو األمة ملكونات قطاع الدفاع 
الوطني الذي يتولى املهمة السامية واملقدسة لحماية وصون الوحدة 
الترابية للمملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة القائد األعلى 

ورئيس أركان الحرب العامة للقوات املسلحة امللكية.

النص األول السيد الرئيس يهم مشروع قانون 05.20 يتعلق باألمس 
السيبراني. يهدف هذا القانون إلى:

أوال: تقوية القدرات الوطنية في مجال األمن السيبراني من خالل 
الترابية  والجماعات  اإلدارات  معلومات  نظم  وصمود  حماية  تعزيز 
واملؤسسات العمومية والبنيات التحتية ذات األهمية الحيوية التابعة 
تكوينية  دورات  تنظيم  ومن خالل  الخاص،  والقطاع  العام  للقطاع 

وتمارين في هذا امليدان؛

ثانيا: توسيع نطاق حماية أمن نظم املعلومات بدمج فئات فاعلة 
أخرى كمستغلي الشبكات العامة للمواصالت ومقدمي خدمات األمن 

السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية؛

ثالثا: اإلسهام في تأمين عملية التحول الرقمي ببالدنا ووضع إطار 
السيبراني  لألمن  الوطنية  السلطة  بين  املعلومات  وتبادل  للتعاون 
استخدام  ولسوء  السيبرانية  للجرائم  للتصدي  املختصة  واملصالح 

املعطيات الحساسة والشخصية؛

رابعا: إيالء أهمية بالغة لحكامة األمن السيبراني من خالل تحديث 
والسلطة  السيبراني  لألمم  اإلستراتيجية  اللجنة  وصالحيات  مهام 

الوطنية لألمن السيبراني؛

تحديات  بشأن  والتحسيس  للوقاية  كبيرة  أهمية  إعطاء  خامسا: 
واألفراد  العام  والقطاع  الخاص  القطاع  لفائدة  السيبراني  األمن 
واإلنفتاح على التعاون الدولي في هذا املجال، وخلق الظروف املالئمة 

لبروز أنشطة وطنية في مجال تأمين الشبكات ونظم املعلومات.

 10.20 رقم  قانون  بمشروع  يتعلق  الرئيس  السيد  الثاني  النص 
بشأن عتاد وتجهيزات الدفاع واألمن واألسلحة.

تنفيذا للتعليمات امللكية السامية تم إعداد مشروع هذا القانون 
الذي يرمي إلى تجميع وعصرنة التشريعات املتعلقة بعملية استيراد 
الفراغ  وملء  واألمنية  العسكرية  والتجهيزات  العتاد  ونقل  وتصدير 
القانوني بإدماج مقتضيات جديدة تخص صناعة الدفاع داخل التراب 

الوطني، وتتجلى أبرز مضامين هذا املشروع فيما يلي:

- أوال: تصنيف العتاد والتجهيزات واألسلحة والذخيرة إلى ثالث فئات 
حسب نوعية استغاللها وتكريس مبدأ منع جميع األنشطة املتعلقة 
بهذا املجال، مع اإلشارة إلى أن مبدأ املنع على غرار ما هو معمول به 

حاليا ال يطبق على أجهزة الدفاع واألمن؛

- ثانيا: التنصيص على إمكانية منح استثناءات لتأسيس وحدات 
صناعية وتطويرها داخل التراب الوطني، وذلك بهدف تشجيع صناعة 
الصناعية  األنشطة  بين  التكامل  تحقيق  إلى  والسعي  للدفاع  وطنية 
اإلستقاللية  لدعم  املالئمة  الظروف  وخلق  واملدنية  العسكرية 

التدريجية لبالدنا في هذه املجاالت؛

-ثالثا: خضوع األنشطة التي يقوم بها الحاصلون على التراخيص 
املنصوص عليها في مشروع القانون ملراقبة محكمة من طرف أجهزة 
واألسلحة  والتجهيزات  العتاد  ملجال  الوثيق  لالرتباط  نظرا  الدولة، 

والذخيرة بالسيادة واألمن الوطنيين؛

- رابعا: التنصيص على استفادة أنشطة التصنيع املستهدفة من 
تدابير دعم االستثمار على غرار القطاعات األخرى.

النص الثالث يهم مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 5.99 
املتعلق بجيش الرديف في القوات املسلحة امللكية، ويهدف مشروع هذا 
القانون الذي يتكون من مادة فريدة إلى اعتبار مستخدمي املؤسسات 
للقانون  الخاضعين  اإلعتباريين  واألشخاص  العمومية  واملقاوالت 
العام أو الخاص، اللذين استفادوا من تكوين عسكري داخل إحدى 
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املؤسسات التابعة للقوات املسلحة امللكية كأحد مكونات هيئة ضباط 
الرديف املنصوص عليها في املادة 3 من القانون رقم 5.99 املتعلق بجيش 

الرديف في القوات املسلحة امللكية. وشكرا السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيد الوزير، وكذلك باسمكم كل الشكر للسيد مقرر لجنة 
في  املقيمين  واملغاربة  والشؤون اإلسالمية  الوطني  والدفاع  الخارجية 

الخارج، السيد النائب محمد زويتن.

نمر مباشرة إلى عملية التصويت.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

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 املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد
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املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 25 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 44 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 45 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد
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املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 46 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 47 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 48 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 49 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 50 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 51 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 52 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 53 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

من فضلكم يجب أن نحترم املؤسسة، كما يجب أن نحترم بعضنا 
البعض، لذلك الهواتف مزعجة جدا رغم محبتي وتقديري لك ال�ضي 

اللبار.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

 05.20 قانون رقم  النواب على مشروع  باإلجماع مجلس  صادق 
يتعلق باألمن السيبراني، أنا تعلمت، أنا تعملت.

نمر اآلن إلى عملية التصويت على مشروع قانون رقم10.20 أعرض 
املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 2: نفس العدد

املادة 3: نفس العدد

املوافقون: اإلجماع

املعارضون : ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون : ال أحد

املادة 5: اإلجماع

املادة 6: اإلجماع

املادة 7: اإلجماع

املادة 8: اإلجماع

املادة 9: اإلجماع

املادة 10: اإلجماع

املادة 11: اإلجماع
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املادة 12: اإلجماع

املادة 13: اإلجماع

املادة 14: اإلجماع

املادة 15: اإلجماع

املادة 16: اإلجماع

املادة 17: اإلجماع

املادة 18: اإلجماع

املادة 19: اإلجماع

املادة 20: اإلجماع

املادة 21 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 22 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 23: نفس العدد

املادة 24: نفس العدد

املادة 25: نفس النتيجة

املادة 26 نفس النتيجة

املادة 27: نفس النتيجة

املادة 28: نفس العدد

املادة 29 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 30: اإلجماع

املادة 31: اإلجماع.

املادة 32: اإلجماع.

املادة 33: اإلجماع.

املادة 34: اإلجماع.

املادة 35: اإلجماع.

املادة 36: اإلجماع.

املادة 37: اإلجماع.

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 39: نفس النتيجة.

املادة 40: نفس النتيجة.

املادة 41: نفس النتيجة.

املادة 42: نفس النتيجة.

املادة 43: نفس النتيجة.

املادة 44: نفس النتيجة.

املادة 45 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

املادة 46: نفس النتيجة.

املادة 47: نفس النتيجة.

املادة 48: نفس النتيجة.

أعرض املادة 49 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 50 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

املادة 51: اإلجماع.

املادة 52 اإلجماع،

املادة 53 اإلجماع،

املادة 54 اإلجماع،

املادة 55 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:
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املوافقون: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

 10.20 قانون رقم  باإلجماع على مشروع  النواب  صادق مجلس 
يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع واألمن واألسلحة والذخيرة.

القانون األخير مادة وحيدة، نمر للتصويت على املادة املكونة ملشروع 
القانون رقم 29.20:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

بتتميم   29.20 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
القانون رقم 5.99.

السيدة النائبة إذن فقط، طيب كاين اتهام ذكوري، طيب. شكرا، 
شكرا .

بتتميم   29.20 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
القانون رقم 5.99 املتعلق بجيش الرديف للقوات املسلحة امللكية.

السيد الوزير غادي تجلسوا معنا شوية أعتقد غادي تنوبوا على 
السيد الوزير املكلف بالتجارة والصناعة واإلقتصاد الرقمي.

مشروع قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع 
ذات اإلستعمال املزدوج مدني وعسكري، والحمالت املتصلة بها ديال 
السيد الوزير موالي حفيظ العلمي، سينوب عنه ال�ضي عبد اللطيف 

لوديي الوزير املنتدب، لكم الكلمة السيد الوزير.

رئيسا ودىا و دييا و 4يرا ملنتدبا عبدا ولطيفا  وسيدا
 وحك م3ا ملكلفابإد رةا ودفاعا و طني:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

يسعدني أن أقدم اليوم أمام مجلسكم املوقر مشروع القانون رقم 
42.18 املتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات اإلستعمال املزدوج، 
بها. الذي يندرج في إطار تنفيذ  مدني وعسكري، والخدمات املتصلة 
املغرب إللتزاماته الدولية بشأن مراقبة التصدير واستيراد وعبور السلع 

ذات اإلستعمال املزدوج املنصوص عليها في املواثيق الدولية التالية:

اتفاقية حظر واستحداث وصنع وتخزين واستخدام األسلحة  .•
الكيمائية وتدميرها.

األسلحة  وتخزين  وإنتاج  استحداث  حظر  اتفاقية  .•
البكتريولوجية والبيولوجية والتكسينية وتدمير تلك األسلحة.

األمن  مجلس  وقرار  النووية  األسلحة  انتشار  معاهدة جظر  .•
رقم 15.40 الذي تمت املصادقة عليه بتاريخ 28 أبريل 2004، ويهدف 
مشروع هذا القانون إلى وضع إطار قانوني يحدد قواعد واضحة ملراقبة 
الصادرات وواردات السلع ذات اإلستخدام املزدوج والخدمات املرتبطة 
بها. وكذلك املساهمة في تعزيز السلم واألمن على الصعيدين الوطني 
استخدامها  منع  بهدف  والخدمات  السلع  وجهة  مراقبة  عبر  والدولي 

لصنع أسلحة الدمار الشامل.

ويتضمن مشروع هذا القانون املقتضيات التالية:

-اعتماد نظام ملراقبة الصادرات السلع ذات اإلستعمال املزدوج عبر 
إخضاع الصادرات املالية للترخيص؛

-إحداث لجنة السلع ذات اإلستعمال املزدوج تتولى على الخصوص 
تنسيق مراقبة وجهة السلع والخدمات املعنية، وكذا إبداء رأيها حول 

منح تراخيص تصدير هذه السلع.

لنظام  املزدوج  اإلستعمال  ذات  السلع  استيراد  إخضاع  -إمكانية 
الترخيص؛

-منع عبور السلع ذات اإلستعمال املزدوج في حالة افتراض إمكانية 
استخدامها في صنع أسلحة الدمار الشامل؛

-تحديد قائمة السلع ذات اإلستعمال املزدوج بنص تنظيمي؛

تحديد إلتزامات مصدري السلع ذات اإلستعمال املزدوج؛

-التنصيص على غرامات مالية في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، 
وذلك دون اإلخالل بمقتضيات مجموعة القانون الجنائي.

تلكم باختصار الخطوط العريضة ملشروع هذا القانون، وأغتنم 
لجنة  ومقرر  وأعضاء  لرئيس  الشكر  بخالص  ألتقدم  الفرصة  هذه 
القطاعات اإلنتاجية بمجلسكم املوقر على تجاوبهم مع مشروع هذا 

القانون، والسالم عليكم ورحمة هللا.

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيد الوزير وشكرا للسيد مقرر اللجنة القطاعات اإلنتاجية 
السيد النائب إدريس اوقمني.

نمر مباشرة إلى عملية التصويت، وأعرض للتصويت املادة األولى 
كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املادة 2: نفس العدد

املادة 3: نفس العدد
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املادة 4: النفس العدد

املادة 5: نفس النتيجة

املادة 6: نفس العدد

املادة 7: نفس العدد

املادة 8 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 9: نفس النتيجة

املادة 10 نفس النتيجة

املادة 11 نفس النتيجة

املادة 12 نفس العدد

املادة 13 نفس العدد

املادة 14 نفس العدد

املادة 15 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 16: نفس العدد

املادة 17: نفس العدد

املادة 18: نفس النتيجة

املادة 19: النفس النتيجة

املادة 20: اإلجماع

املادة 21: اإلجماع

املادة 22: اإلجماع

املادة 23: اإلجماع

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 25 اإلجماع

املادة 26: اإلجماع.

املادة 27: اإلجماع.

املادة 28: اإلجماع.

املادة 29 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املادة 31: اإلجماع.

املادة 32: اإلجماع.

املادة 33: اإلجماع.

املادة 34: اإلجماع.

املادة 35 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 36: اإلجماع.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

 42.18 قانون رقم  باإلجماع على مشروع  النواب  صادق مجلس 
يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات االستعمال املزدوج املدني 

والعسكري والخدمات املتصلة بها.

رفعتا النواب،  والسادة  للسيدات  شكرا  الوزير،  للسيد  شكرا 
 و لس3.
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محضرا و لس3ا وسابع3ال وثالثينابعدا ملائتين

 وتاريخ: االثنين 28 ذي القعدة 1441ه )20 يوليوز 2020م(.

 ورئاس3: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وثالثون  وخمسة  ساعتان   وت قيت: 
الثالثة زواال والدقيقة الثانية عشرة.

الشفهية  لألسئلة  املخصصة  الشهرية  الجلسة  جدللا ألعمال: 
املتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة.

 وسيدا وحبيبا ملاوكيارئيسامجلسا ون  ب،ارئيسا و لس3:

أشرفا علىا ل وسالما ل وصالةا هللاا ورحمنا ورحيم،ا بسما
 ملرسلينالعلىاآوهالصحبهاأجمعين،

 وسيدارئيسا وحك م3،

 وسيدال4يرا ودلو3،

 وسيدةا و 4يرة،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

الثالثة  الفقرة  وخاصة  الدستور  من   100 الفصل  طبقا ألحكام 
283 من نظامنا الداخلي  إلى   278 منه وعمال بمقتضيات املواد من 
املتعلقة  الشفوية  الجلسة املخصصة لألسئلة  النواب  يعقد مجلس 
فقبل  الحكومة،  رئيس  السيد  عنها  سيجيب  التي  العامة  بالسياسة 
الشروع في جدول أعمال هذه الجلسة، أعطي الكلمة للسيدة األمينة 

لتالوة املراسالت الواردة على املجلس.

 وسيدةاأسماءا غالو اأمين3ا مل لس:

شكر ا وسيدا ورئيس،

توصل مكتب املجلس بمقترح قانون حول آليات تشجيع السياحة 
نور  النواب  السيدات والسادة  به  تقدم  العطل،  الداخلية، شيكات 
الدين مضيان ولحسن الحداد وباقي أعضاء الفريق اإلستقاللي للوحدة 
بمثابة  الظهير  مقتضيات  بتتميم  يق�ضي  قانون  ومقترح  والتعادلية، 
يوليوز   27(  1392 الثانية  15 جمادى  بتاريخ   1.72.184 رقم  قانون 
1972( يتعلق بنظام الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، تقدم به 
السيد موالي عبد الرحمان بليلة عن فريق التجمع الدستوري، شكرا 

السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

السيدات النائبات، السادة النواب �ضيء ما من اإلهتمام ملا سنشرع 
فيه من فضلكم.

شكر ا وسيدةا ألمين3،

نشرع اآلن في جدول أعمال هذه الجلسة التي تتضمن محور واحدا 
بجائحة  ارتباطا  للشباب  املوجهة  العامة  السياسات  موضوع  حول 
كورونا، وأعطي الكلمة اآلن للسيدة النائبة حياة سكيحي بإسم فرق 
النائبة، تفضلي  السيدة  في دقيقة واحدة،  السؤال  لتقديم  األغلبية 

السيدة النائبة.

 ونائب3ا وسيدةاحياةاسكيحيل:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيدارئيسا وحك م3ا ملحترم،

املعمور،  دول  جميع  على  خطيرة  تداعيات  كورونا  لجائحة  كان 
وقد طالت آثارها كافة القطاعات الحيوية، اإلقتصادية واإلجتماعية 
ببالدنا، حيث اتخذت الحكومة العديد من اإلجراءات والتدابير للتقليل 
من تداعياتها الكارثية، وملا كان لفئة الشباب انتظارات مهمة في مجاالت 
التعليم والتكوين والتأهيل والرياضة والتشغيل، فإن إنعكاسات هذه 
و  هواجس  لذيهم  وزرعت  وطموحاتهم،  آمالهم  على  أثرت  الجائحة 
تخوفات بخصوص مستقبلهم، وحيث إن الحكومة وضعت سياسة 
لفائدة الشباب، تقوم على تحسين شروط إدماج  شاملة ومندمجة 
هذه الفئة وإنخراطها في الحياة العامة، وذلك انسجاما مع التعليمات 
الحكومي  البرنامج  الشأن، وتفعيال ملضامين  في هذا  السامية  امللكية 
نسائلكم  لذا  الحكومة،  في سياسة  الشباب موقعا مركزيا  بوأ  الذي 
السيد رئيس الحكومة املحترم، ما هي التدابير التي برمجتها الحكومة في 
إطار خطتها الشاملة إلنعاش اإلقتصاد الوطني للتمكين لفئة الشباب 
وتوفير الظروف املالئمة لتجاوز آثار الجائحة عليهم؟ وما هي خطتهم 
املالئمة  الضمانات  وتوفير  العامة  الحياة  في  الشباب  هؤالء  إلدماج 
والتكوين  العلمي  والبحث  التعليم  قطاعات  في  ومواكبتهم  لتأهيلهم 
إبداعاتهم وابتكاراتهم وضمان جميع الفرص  املنهي والرياضة ورعاية 

لتشغيلهم واستقرارهم؟ وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

شكر ا وسيدةا ونائب3،

الكلمة اآلن بإسم مكونات املعارضة للسيدة النائبة سعاد الزايدي.

 ونائب3ا وسيدةاسعادا وز يدي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيدارئيسا وحك م3ا ملحترم،

كما تعلمون فقد تضررالشباب بشكل كبير من تداعيات جائحة 
كورونا، وإجراءات الذجر الصحي التي ألزمتهم املكوث في بيوتهم ألكثر 
من ثالثة أشهر، وأغلقت بسببها العديد من املرافق التي كانوا يرتادونها 
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واملوسيقية  والترفيهية  الرياضية  لهواياتهم  ممارستهم  دون  وحالت 
إلى  الراهنة  اإلقتصادية  األزمة  أدت  ذلك  مقابل  وفي  واملسرحية، 
توقيف الكثير من الشباب عن العمل ال سيما في القطاعات الخدماتية 
والتجارية والصناعية دون اإلستفادة من التعويضات املالية املقررة في 
هذا الصدد وهو ما عمق من أزمتهم النفسية، وقد أصبح لزاما اليوم 
اإلنكباب على معالجة آثار هذه األزمة من خالل السماح للشباب بإطالق 
إبداعاتهم وممارسة أنشطتهم اإلعتيادية، وتوفير الشغل لهم والحرص 
على ضمان شروط السالمة الصحية لهم، وهو ما يجعلنا نتوجه لكم 
اليوم، السيد رئيس الحكومة املحترم، كمكونات للمعارضة بمجلس 
وضعتها  التي  العامة  السياسة  بمعالم  املتعلق  السؤال  بهذا  النواب 
حكومتكم واملوجهة للشباب في سياق تدبير بالدنا لجائحة كورونا ؟ 

وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيدة النائبة، السيد الرئيس الحكومة لكم الكلمة لإلجابة 
عن السؤالين.

 وسيداسعدا ودينا وعثماني،ارئيسا وحك م3:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم،ا وحمداهللال وصالةال وسالماعلىا
رس لاهللاالآوهالصحبه،

 وسيدارئيسامجلسا ون  با ملحترم،

 وساد تال وسادةا و 4ر ء،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

نقدم لكم مرة أخرى جزيل الشكر على التفضل بطرح مجموعة من 
األسئلة املتمحورة حول هذا املوضوع الهام املرتبط بالسياسات املوجهة 
كورونا  أن موضوع  إلى  اإلشارة  مع  كورونا،  بجائحة  ارتباطا  للشباب 
وتداعياتها وطنيا على املستوى الصحي وعلى املستوى اإلقتصادي وعلى 
املستوى اإلجتماعي وعلى املستوى التعليمي وغيرها من املستويات، قد 
حظيت بمناقشة طويلة في البرملان بغرفتيه في الجلسات العامة وفي 
اللجان، وبالتالي سيكون كالمي اليوم مركز على الشباب في إطار هذه 

السياسات ملعالجة آثار جائحة كورونا.

السيدات  جميع  أشكر  بأن  كلمتي  وأستهل  أبدء  أن  أيضا  وأريد 
والسادة البرملانيين نوابا ومستشارين على الجهد الذي بذلوه ملناقشة 
ومصادقة على مشروع قانون املالية التعديلي، واخة باقة املصادقة 
النهاية غادي تكون إن شاء هللا بعد هذه الجلسة، ولكن هذه املناسبة 
ألشكركم جميعا، احنا كنعتبرو هاد الورش هذا تعاون بين املؤسسة 
التنفيذية واملؤسسة التشريعية، وأنا وحنا كنباشروه بمنطق التعاون 
وبمنطق مصلحة الوطن وبمنطق املستقبل وأكرر ما قلته مرارا من أن 
بالدنا، والحمد هلل، بقيادة جاللة امللك حفظه هللا ونصره استطاعت 

أن تدبر مسألة جائحة كورونا ببراعة وبنجاح سواء كان في املراحل األولى 
أو في املراحل الثانية أو في املراحل الثالثقة، صحيح أنه دائما كتكون 
بعض اإلشكاالت وبعض النقص ولكن األمور اإليجابية التي قمنا به 
كمغاربة جميعا كل من موقعه، وكل حسب قدرته، الحمد هلل، كانت 
إيجابية وناجحة، واليوم انتقلنا إلى املرحلة الثالثة من تخفيف الذجر 
الصحي، وهي املرحلة التي تحتاج منا جميعا إلى مزيد من اليقظة ومزيد 
من الحذر ومزيد من الحيطة، وأن نلتزم باإلجراءات اإلحترازية والصحية 
حتى نجنب بالدنا أي تدهور على املستوى الوبائي، الوباء متحكم فيه، 
الحمد هلل، إلى حد الساعة ولكن على حسب تصرفنا جميعا سواء كنا 
مسؤولين مركزيا أوترابيا أو كنا مواطنين مساهمين خص هاد املساهمة، 
هاد اليقظة ديالنا هي إن شاء هللا اللي غادي تخلينا نزيدو نجاحات 
أخرى على النجاحات التي حققناها لحد الساعة، هاد السؤال ديالكم، 
السيدات والسادة النواب املحترمين، يتمحور حول شريحة هامة في 
املجتمع، شريحة الشباب والتي كما تعرفون تمثل نسبة مهمة في البنية 
الهرمية السكانية، الشباب ما بين 15 و34 سنة يشكل نسبة %36.7 
من مجموع سكان الوطن ، وهو رصيد متميز لبالدنا وهو رافعة أساسية 
للتنمية، التنمية الشاملة والتنمية املستدامة، وهو رصيد أيضا لبلدنا 
من  أساس  أيضا  وهو  واإلنخراط،  والتعبئة  واإلبداع  لإلبتكار  خزان 
أسس التنمية املستقبلية بما فيها مواكبة التطور التقني والتكنولوجي 
والعلمي، فالشباب هو األساس في مستقبل املغرب في حاضره هو الفاعل 
في هذا املستقبل، مستقبل وطننا العزيز. جميع املؤسسات الحمد هلل 
للشباب، وخطب  عناية خاصة  تولي  الحال  بطبيعة  بالدستور  بدءا 
جاللة امللك حفظه هللا مرارا وتكرارا تو�ضي بتأهيل الشباب املغربي 
لكي ينخرط إيجابيا وينخرط بصورة فعالة في الحياة الوطنية، يقول 
جاللة امللك: »وقد أكدنا أكثر من مرة وال سيما في خطاب 20 غشت 
2012 بأن الشباب هو ثروتنا الحقيقية، ويجب اعتباره محركا للتنمية 
وليس عائقا أمام تحقيقها، ورغم الجهود املبذولة فإن وضعية شبابنا 
ال ترضينا وال ترضيهم، ولذلك- قال جاللة امللك- »وعلى غرار املبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية فإننا ندعو إلى بلورة سياسة مندمجة للشباب 
تقوم باألساس على التكوين والتشغيل، قادرة على إيجاد حلول واقعية 
ملشاكلهم الحقيقية« ولذلك أريد أن أشير إلى أن مقاربة انطالقا من هاد 
النص امللكي السامي، مقاربة قضية الشباب تحتاج إلى بوصلة واضحة 
في موضوع العناية بهم، وفي موضوع مواكبتهم، وهاد البوصلة أريد أن 
في  والبيئي  واإلجتماعي  اإلقتصادي  للمجلس  تقريرا  أن  إلى  فيها  أشير 
دراسة خاصة صدرت منذ سنتين تقريبا سنة 2018، حدد 9 مجاالت 

إستراتيجية في مجال إدماج الشباب وهي:

القابلية للتشغيل، الوقاية والصحة الجسدية  التربية والتكوين، 
والفقر  الهشاشة  مظاهر  محاربة  اإلجتماعية،  والحماية  والنفسية 
واإلقصاء، انخراط الشباب سياسيا واجتماعيا، توطيد أرضية القيم 
وتعزيز إحساس اإلنتماء إلى األمة، الثقافة والرياضة وأماكن العيش، 
التحسيس باحترام البيئة والتربية البيئية، اإلنخراط واإلشعاع الدولي 

واألجندة العاملية الكبرى في مجال العناية بالشباب.
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هاد، عالش جبت الكالم ديال هاد التقرير ديال املجلس اإلقتصادي 
بأن  لنا  وكيبين  البوصلة  واحد  كيعطينا  ألن  والبيئي؟  اإلجتماعي 
قطاع  كل  القطاعات  جميع  تهم  هو  بالشباب  العناية  الحقيقة،  في 
قطاع، وبالتالي فاحنا ذمجنا في جميع البرامج وفي جميع السياسات 
واإلستراتيجيات البعد ديال الشباب، كل برنامج كيبقى حاضر فيه بعد 
الشباب، كم من شاب يستفيد من هاد البرنامج؟ كيف يمكن أن يعطي 
اإلستراتيجيات  مختلف  في  وكذلك  منه؟  ليستفيدوا  للشباب  امتياز 
والسياسات، وهذا هو املهم، هذا هو املهم هنا، ألنه يرتبط ، كما رأينا، 
على  بالخصوص  ركز  قد  امللكي  الخطاب  كان  وإن  املجاالت  بجميع 
مجال التكوين ومجال التشغيل، ولذلك كانت العدد الكبير من البرامج 
واإلستراتيجيات والبرامج املهيكلة املوجهة للشباب موجودة في جميع 
القطاعات، مثال يمكن أن نذكر الرؤية اإلستراتيجية إلصالح منظومة 
التربية والتكوين، وبعدها تنفيذها اللي هو تنفيذ القانون اإلطار، وهناك 
اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل، وهناك اإلستراتيجية الوطنية للتكوين 
املنهي، وهناك املرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهناك 
برنامج انطالقة املندمج لدعم وتمويل املقاوالت، وهناك اإلستراتيجية 
الفالحية الجديدة الجيل األخضر 2020-2030 واللي مدمج فيه، مدمج 
فيه عنصر خاص موجه إلى الشباب وإلى املقاولين الشباب في القطاع 
الزراعي، ويروم توفير فرص الشغل ألكثر من 350.000 شاب في هذا 
املجال  بهذا  مهتمة  والسياسات  اإلستراتيجيات  جميع  إذن  املجال، 
ومندمجة عنصر الشباب، وأنا كنظن بأن هذا هو الجديد واملهم، كما 
أذمجنا سابقا مقاربة النوع في مختلف السياسات كذلك يجب أن ندمج 
هو  هذا  دابا  والسياسات،  اإلستراتيجيات  في جميع  الشباب  مقاربة 
العنصر املهم، غادي يكون عندنا مقاربة النوع ومقاربة الشباب بجوج، 
يكون دائما موجودين كما درنا بالنسبة للالئحة الوطنية فيها النساء 
وفيها الشباب، باش يكون دائما هادوك كتكون واحد التمييز اإليجابي 
لصالح هاتين الفئتين ألن كيتستحقو فعال هذا التمييز، لكن أريد أن 
أقول بأن في إطار اإلستراتيجيات والسياسات التي ذكرتها تقوم مختلف 
القطاعات واملؤسسات العمومية واملختصة كل في مجال تخصصه على 
تنزيل عدد من اآلليات امليدانية واإلجراءات العملية لفائدة الشباب 
ودعم إدماجهم واإلستجابة لحاجياتهم، وقد وجهنا جميع هذه الجهات 
آثار جائحة  برامج خاصة ملواجهة جائحة كورونا وملواجهة  إلى وضع 

كورونا أيضا بعد ذلك؛

هاد  تعرفون  وأنتم  العلمي  والبحث  والتكوين  التربية  مجال  ففي 
املجال فهاد املرحلة كيشكل حجر الزاوية لكل سياسة موجهة للشباب، 
التقرير ديال املجلس  شفنا هاد ال�ضي في الخطاب امللكي وشفناه في 
االقتصادي واإلجتماعي، وهو أيضا العمود ديال السياسة املندمجة 
مواجهة  على  والقدرة  املهارات  واكتساب  والتكوين  التعلم  للشباب، 
أعباء الحياة هي مرحلة مهمة في تكوين الشباب وبناء مستقبل لهاد 
الشباب، انتم كتعرفوا املثال املعروف:« ال تعطيني سمكة ولكن علمني 
كيف أصيد السمك«، ولذلك هناك إهتمام كبير بهذه املرحلة، وخصنا 

م 
ّ
نقولو بأن منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي كتكّون أو كتعل

10 داملليون شخص نصفهم أطفال ونصفهم شباب، يعني 5 داملليون 
ديال الشباب تقريبا موجودين اآلن في إطار هذه املنظومة، اللي هي 
منظومة التربية والتكوين، 5 داملليون، وهذا عدد رقم ضخم، فذلك كل 
جهد نوجهه للتعليم، كل جهد نوجهه للتعليم ونوجهه للتكوين باملفهوم 
العام للتعليم والتكوين بمختلف مؤسساته ومجاالته هو الربح األكبر 
لشباب املستقبل، ألن غادي يخرج قادر على أن يواجه أعباء الحياة، 
وقادر على أن يخوض غماراتها، فهنا عدد من البرامج وجهت للشباب 
ولدعمهم، ولكن أريد ، بغيت نوقف، عند التكوين املنهي باش نقول بأن 
الحمد هلل في مجال التكوين املنهي بالخصوص اللي بغينا نعطيوه واحد 
اإلهتمام كبير جدا، وهاد التكوين املنهي، القطاع ديال التكوين املنهي، 
في إطار اإلستراتيجية الجديدة يهدف إلى تأطير 5 داملليون مستفيد على 
مدى سنوات معدودة، كما سيتم إحداث 123 مؤسسة تكوينية جديدة 
من ضمنها 120 بمكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل و52 متخصصة 
موجهة للقطاعات الواعدة، وقد بدأت أشغال بناء ثالث مدن من مدن 
امللك  جاللة  أمام  مشروعها  قدمت  قد  كانت  التي  والكفاءات  املهن 
الطموح ديال  البرنامج  تنفيذ هاد  في  الحكومة  حفظه هللا، وشرعت 
املهن والكفاءات هي 12 مدينة في كل جهة مدينة، في كل جهة مدينة، 
و3 اليوم بدات األشغال فيها منذ يناير 2020 بدات األشغال فيها وسيتم 
شاء هللا  إن   ،2021 املنهي  الدخول  في  البنيات  لهذه  تدريجي  افتتاح 
قريبا، وستفتح املدن األخرى تدريجيا، تدريجيا، بعد ذلك وهذا واحد 
املشروع طموح جدا ألن بغينا نركزو على التكوين املنهي في املستقبل، 
نركزوا على التكوين املنهي، ألنه سيمكن من تزويد الشباب بالتكوينات 
التي تمكنهم من ولوج سوق الشغل بسرعة وبكفاءة أيضا، وفهاد املجال 
ولينا كنعطيوه اهتمام كبير للتكوين املنهي، بدأت هذه الحكومة ألول 
مرة في تاريخ املغرب بتمتيع املتكونين في التكوين املنهي بمنحة منذ سنة 
2018 بمنحة ودابا الحمد هلل كل سنة كيتزاد العدد دالناس اللي كتكون 
عندهم املنح، وهذا سيعطي من الناحية املعنوية، من الناحية املعنوية 
بواحد  اهتمينا  أيضا  ولكن  ومستقبال،  حاال  املنهي  للتكوين  القيمة 
الدعم اإلجتماعي لهذه الفئات، ألن دائما خاص، فإضافة إلى توسيع 
قاعدة املمنوحين وانتم كتعرفوا األهمية ديالها في جميع األسالك، في 
جميع األسالك وكان هناك العمل على تفعيل نظام التغطية الصحية 
اإلجبارية للطلبة وهذا مشروع مهم جدا، كانت فيه شوية التعثرات، 
درنا فيه واحد التعديالت لتسهيل استفادة الطلبة منو ودابا الحمد هلل 
عدد الطلبة اللي كيستافد يزداد سنة بعد سنة وفهاد السنة 2019-
2020 بلغ عدد الطلبة اللي استافد منو 116 ألف، ونهدف في السنة 
املقبلة إن شاء هللا نوصلوا ل 200 ألف طالب يستفيدون من التأمين 
الصحي مجانا و بكلفة كاملة من الحكومة، هي اللي كتأدي للصندوق 
في اإلسهامات مقابل  اللي كتأدي   CNSS للضمان اإلجتماعي  الوطني 
هؤالء الطلبة وهذا عالش ألن بغينا نهتمو بهاد الفئة ونعطيوها أفق، 
بطبيعة الحال هذا كيخص الطلبة اللي ما عندهمش التأمين اإلجباري 
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عن املرض بأنواع أخرى في العائالت ديالهم اآلباء ديالهم إلى آخره، إيال 
ما مغطيينش أما للي مغطي راه مغطي، ولكن اللي ما مغطيش تلقائيا 
عندو الحق أن يستفيد مجانا من التغطية الصحية اإلجبارية للطلبة ، 
وحاولنا نرقمنو هاد الخدمة كي نسهل للطلبة الدخول إليها واإلستفادة 
منها، هذا مجال التربية والتكوين إيال الحظتوا الخطاب امللكي اشار 
للتربية، للتكوين والتشغيل، فلذلك يعتبر التشغيل هوالعمود الثاني 
من األعمدة، احنا عارفين بأن الشباب هو من أكثر الفئات التي تضررت 
بفعل جائحة كورونا، ولذلك إيال الحظتوا هاد الدعم املوجه، الدعم 
املوجه للذين توقفوا مؤقتا عن العمل في هذه املرحلة واللي وصل إلى 
تقريبا دعم ما يقرب من 6 املليون ونصف رب أسرة، 6 املليون ونصف، 
إيال حيدنا هادوك اللي كيستافدوا عن طريق CNSS اللي هما عندهم 
التغطية الصحية في إطار الصندوق الوطني الضمان اإلجتماعي في املهن 
الحرة والقطاع الغير املهيكل عندنا 05 داملليون و500 ألف شخص للي 
توصلو بالدعم ديالهم األول والثاني وغادي يتوصلو بالثالث، إن شاء 
هللا، قبل العيد، هادو فيهم 02 داملليون تقريبا شاب رجعنا للفئات 
العمرية ديالهم 02 داملليون تقريبا اللي قل من40 سنة مما يعني أنه 
اللي  البرنامج  الذين استفادوا من هاد  الشباب  هناك عدد كبير من 
هو مؤقت، ولكن أريد أن أقول بأن هناك برامج خاصة بدعم إدماج 
الشباب ومواكبتهم للحصول على الشغل في مرحلة ما بعد كورونا ، 
تساهم في هذه برامج أوال، يساهم فيه البرنامج الوطني للتنمية البشرية 
في مرحلته الثالثة، وهاد البرنامج وفق التقييم اللي كان تّدار من قبل فيه 
واحد شق مخصص لتحسين الدخل واإلدماج اإلقتصادي للشباب 
خاص في املبادرة الوطنية للتنمية للبشرية في املرحلة الثالثة وهذا بدا 

منذ سنة وقد حقق إنجازات مهمة برسم سنة 2019.

وأيضا الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات واللي هي مختصة 
في الوساطة في التشغيل، هي أيضا، هي أيضا اشتغلت على برامج خاصة 
لدعم الشباب وإدماجهم ويمكن أن أقول بأنه فهاد املرحلة ديال كورونا 
زادت البرامج ديال املواكبة ديالها زادت بشكل كبير تقريبا 100 وحوالي 
%120 %116 تقريبا باش زاد عن املقابل ديالها بالسنة املاضية، مما 
يعني أنه على الرغم من وجود جائحة كورونا وعلى الرغم من الذجر 
الصحي، لكن املواكبة عن طريق الرقمنة، عن طريق التواصل، عن 
استطاعت  للشباب  توجه  التي  الدالئل  طريق  عن  التوجيه،  طريق 
الوكالة ترفع العدد إلى أكثر منمن النصف %116 تقريبا باش تزادت 
مما يعني أنه هاد املواكبة عطيناها إهتمام كبير في هذه املرحلة، وهاد 
املواكبة مهمة ألن تمكن الشباب من ولوج سوق الشغل ومن أن يعثروا 
كيف يمكن أن يستفيدو منه، وغادي نشوفوا بعض التأثيرات ديالو في 
البرامج األخرى، بطبيعة الحال هاد ال�ضي كيهم جميع البرامج بما فيها 
البرامج ديال النشطة للتشغيل واللي حتى هي تطورت بشكل كبير مثال 
برنامج إدماج وبرنامج تحفيز تطور بشكل مهم جدا وصل في سنة واحدة 
ل118 ألف باحث عن الشغل، الذي استفاد من هاد البرامج وتدمج ولو 

بصفة مؤقتة.

وأنتم  املهم  هو  اللي  الذاتية  املقاولة  تشجيع  هناك  أيضا  ولكن 
تعرفون بأن املقاولة الذاتية عندو إهتمام كبير اهتمينا به، كان عندنا 
الهدف الوصول إلى 100 ألف مقاول ذاتي في أفق 2021، تصورو أن 
اليوم عندنا أكثر من 233 ألف مقاول ذاتي، 233 ألف مقاول ذاتي 
ونظن بأن فهاد السنة ديال 2020 في نهاية ديال في 2021 غادي يزداد 

هاد العداد بشكل كبير، عالش؟ ألن الحكومة دارت جهد كبير

أوال-في تبسيط املساطر؛

ثانيا-في التحفيز والتكوين والتواصل؛

ثالثا- في املواكبة، ألن املواكبة مهمة، الشباب الجديد اللي بغى يدير 
مقاولة ذاتية خاصو املواكبة، خاص يوريه كيفاش يدير، خاص اللي 
يسهل ليه مختلف أنواع املواكبة، بما فيها التمويل بما فيها التكوين 
ديالو هو، بما فيه البحث عن أسواق إيال بغينا نقولو بالنسبة للمقاول 
الذاتي، وبالتالي فهذا �ضيء مهم جدا وبغيت نقول بأنه في عز الجائحة 
، ألن كنهضرو دائما على تأثيرات الجائحة، في عز الجائحة، أطلقت 
الحكومة واحد اآللية خاصة لضمان املقاولين الذاتيين كوفيدـ19، هذا 
واحد اآللية ديال التمويل خاصة باملقاول الذاتي، خاصة باملقاولين 
الذاتيين لدعمهم بدون حاجة إلى ضمانات، بدون حاجة إلى ضمانات 
وب%0، وهذا كان اإلقبال عليه مهما ولكن نتمنى أن يزداد اإلقبال عليه 
أيضا في املستقبل من قبل املقاولين الذاتيين وهذا غيشجع الشباب باش 
يدخل مجال املقاولة وكثير من املقاولين الذاتيين غيشتغلوا مقاول ذاتي 
عام عامين ثم من بعد غادي ينثقل للمقاولة الصغيرة جدا، ألن غادي 
يطّور، غادي يولي يخدم ناس اخرين، آنذاك غادي ينتقل للمستوى 
األعلى وعن طريق التجربة وعن طريق املمارسة واملواكبة أيضا وهذا من 
البرنامج، الحمد هلل، التي حققنا فيها نجاح مقدر، ويمكن أن أقول بأنه 
حتى بالنسبة للمقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة كان هناك 
الوطنية  الوكالة  للمواكبة وللتواصل، وخصوصا من قبل  جهد كبير 

للنهوض باملقاوالت الصغرى واملتوسطة؛

هناك برامج أخرى مهمة جدا في هاد في هاد املجال، يمكن أن، هنا 
نهدرو على واحد البرنامج خاص بالنسبة للشباب مرتبط شوية بالتكوين 
ومرتبط بالقابلية للتشغيل، ألن التشغيل كنسمعو القابلية للتشغيل 
ومحو األمية في صفوف الشباب، وكما قلت منذ قليل جميع البرامج 
كنعطي فيها العنصر ديال الشباب والبعد ديال الشباب، فمحو األمية 
أيضا دخلنا بعد الشباب، بمعنى غنديرو فيه برامج خاصة بالشباب 
اللي بسبب الهدر املدر�ضي وجد نفسه في حاجة في وضعية أمية، وبالتالي 
هناك برنامج خاص بمحو أمية الشباب في إطار دعم الشباب البالغين 
 اللي عندهم واحد 

ّ
من العمر من 15 ت ل35 سنة غير املتعلمين وال

املستوى قرائي متدني من أجل تمكينهم من الكفايات القرائية األساسية 
وإعدادهم لولوج التأهيل املنهي وأنظمة تكوينية أخرى، وهذا إن شاء هللا 
حقق نتائج مهمة وغادي يبقى هاد البعد ديال الشباب في مجال برنامج 
محو األمية غادي يبقى واحد البعد مستمر طيلة السنوات املقبلة، 
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وغادي يمكننا، إن شاء هللا، من التخفيف على هذه الفئة من الشباب؛

ديال  بالخريطة  غادين  احنا  والريا�ضي،  الثقافي  ثالثا–املجال 
السياسة املندمجة للشباب، ألن هي خريطة كتم�ضي مع الشباب من 
املرحلة ديال املراهقة وكتم�ضي حتى يخرج من مرحلة الشباب كل مرحلة 

عندها حاجيات خاصة وأنه حاجيات أفقية تهم جميع املراحل؛

على مستوى املجال الثقافي والريا�ضي، بطبيعة الحال، أنا ما غادي 
نستعرضش مختلف البرامج ديال وزارة الشباب والرياضة اللي كديرها 
هي وكديرها بانسجام وتعاون مع اآلخرين، ولكن بغيت نقول بأن أيضا 
الوزارة أعدت برامج خاصة بمرحلة كورونا وما بعد كورونا، فيها برامج 
بالخصوص تعطي األهمية كبيرة ملجال اإلستعمال الرقمي، وهاد ال�ضي 
راه السيد الوزير كان قد عرض بعضها هنا، سواء أوال إطالق حملة 
رقمية وطنية ملصلحة ولفائدة اليافعين والشباب بشراكة مع صندوق 
األمم املتحدة للسكان، أو تعلق األمر ببحث وطني حول ظروف األطفال 
واليافعين والشباب خالل فترة الذجر الصحي واللي غادي ينتهي قريبا 
وغادي يشكل أرضية ملا بعدهم لتحديد البرامج املوجهة لهذه الفئة 
بعدها، إن شاء هللا، أو البرنامج الوطني لألوراش التطوعية للمجالين 
وأيضا  الشباب،  ديال  اآلالف  ِيؤطر  غادي  واللي  والقروي،  الحضري 
املشاريع التنشيطية لفائدة الجمعيات الشبابية وأيضا تنظيم جامعة 
الشباب في شتنبر املقبل، ودورات تكوينية لفائدة أطر الجمعيات كلها 
كل وحدة فيها غادي تؤطر اآلالف، عشرات اآلالف في الحقيقة، عشرات 
األالف، جامعة الشباب غادي تؤطر تقريبا 30 ألف، عشرات اآلالف في 

كل برنامج اللي غيتم التأطير ديالهم وهذا مهم جدا؛

الثقافي  مجال  في  دائما  الريا�ضي،  التحفيز  مستوى  على  وأيضا 
والريا�ضي، هذا تدارت فيه واحد السياسات خاصة في املجال الريا�ضي، 
ربما أنتما تبعتو هاد ال�ضي ألن خصو بروتوكوالت خاصة، خصو دالئل 
des guides خاصين ملمارسة الرياضة سواء في القاعات الخاصة أو 
القاعات الفردية أو القاعات العمومية، املباريات الخاصة أو املباريات 
الرسمية، هاد ال�ضي كامل خصو إعداد باش يكون بمعايير صحية كما 
درنا في جميع املجاالت، والحمد هلل صدرت دالئل كبيرة كتم�ضي لكل 
مجال مجال وكل نوع نوع سواء من الرياضات أو من مجاالت ممارسة 
هذه الرياضات، وهي كثيرة، وهي كثيرة، ولكن اللي بغيت نشير ليه هنا 
هو أننا فهاد املرحلة الثالثة من تخفيف الذجر الصحي أعطينا إنطالقة 
باش  جمهور  دون  الرسمية  الرياضية  اللقاءات  بتنظيم  للترخيص 
نبداو الخروج من الذجر الصحي تدريجيا، وال دوزنا هاد املرحلة، هاد 
املرحلة، دوزناها بنجاح انتقلو للمراحل األخرى، كتعرفوا هاد املرحلة 
ديال الخروج من الذجر الصحي فيه محاذير، فيه محاذير، وفيه الكثير 
من األمور مجهولة إلى حد الساعة، هاد الفيروس هذا، يظن الكثيرون 
بأنهم يعرفون عنه كل �ضيء وفي الحقيقة ما نجهله أكثر مما نعرفه، ليس 
نحن فقط في بلدنا ولكن في العالم كله، راه انتوما كتشوفوا التضارب 
من دولة لدولة من خبير لخبير من لجنة للجنة، من وزارة، في العالم كله 

هناك يعني إيال بغينا نقولو محاوالت اإلكتشاف، وكل مرة كنكتاشفو 
الجديد، فلذلك احنا غاديين في تخفيف الذجر الصحي بتدرج بتدرج 
الفراغ  في  الفضاء  في  الالزمة حتى ال نقفز  وبأخد جميع اإلحتياطات 
ونطيحو، ال، خصنا نمشيو بثبات وإن كان ببطئ أو بتدرج، ولكن بثبات 
بمعنى الخطوة اللي درناها ما نبقاوش نرجعو اللور، هاد ال�ضي اللي بغينا، 
ونديرو خطوة من بعد إلى األمام وأظن بأن الحمد هلل هاد املراحل ديال 
تخفيف الذجر الصحي نجحت فيها بالدنا إلى حد كبير، ألن دول أخرى 
اللي دارت تخفيف الذجر الصحي راه رجعات اللور بشكل كبير جدا، 
مئات الوفيات يوميا وأحيانا اآلالف ديال الوفيات يوميا، اإلغالقات 
املتكررة في جميع دول العالم في جميع دول العالم وفي دول كبرى، احنا 
هاد ال�ضي بغينا نتجنبوه عن طريق التدرج وعن طريق التعبئة نعولو 
فيهم  أنواعهم،  بجميع  أنواعهم،  بجميع  واملواطنين  املواطنات  على 
جميع املؤسسات باش يتفاعلوا باش يكونوا شريك حقيقي إلنجاح هاد 

املرحلة الثانية ديال تخفيف الذجر الصحي،

البعد  واحد  أيضا  هادي  للشباب  اإلجتماعية  املساعدة  رابعا- 
الفاعلين  إهتمام خاص وكنشكر جميع  اعطيناه  فهاد مجال كورونا 
اإلجتماعيين في مختلف الوزارات واإلدارات وخصوصا الوزارة وزارة 
التضامن والحماية اإلجتماعية واألسرة واملساواة واألسرة، ألنها اهتمت 
كثيرا بهاد البرامج بتنسيق بطبيعة الحال مع الوزارات األخرى وزارة 
الداخلية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الصحة راه بزاف دالوزارات 
اندمجوا فهاد البرامج، أوال لحماية الشباب في وضعية الشارع والحمد 
هلل خوينا الشوارع تقريبا من كثير من الناس اللي في وضعية شارع، سواء 
كانوا شباب أو غير شباب ودارت اإليواء ديالهم في مراكز أو إرجاعهم إلى 
أسرهم، وراه اآلالف اللي رجعوا لألسر ديالهم بعد برنامج ألن خصو 
املواكبة وخصو إلقناع، خصو البحث عن األسرة، خصو.. إلى آخره، 
هذا عمل كتقيم به فرق كنشكرهم جميعا من الجنود املجهولين اللي 
خاصني نشكرهم من هنا، وقد تم إدماج حوالي 1000 تقريبا طفل أو 
شاب في وضعية الشارع في أسرهم، وتم التكفل بهم ومعالجة عدد من 
اإلشكاالت األخرى معاهم إما معالجة ظاهرة اإلدمان أوالدعم واملواكبة 
الريا�ضي،  أوالتنشيط  الثقافي  للتنشيط  فرصة  إعطاء  أو  النف�ضي 
واإلدماج في منظومة التربية والتكوين من خالل مدرسة ديال الفرصة 
الشباب وهي متعددة،  اللي واكبت هاد  الخطط  أو غيره من  الثانية 
متعددة، وبطبيعة الحال واحد العدد كبير من الناس في وضعية شارع 
اللي هما الذين تم اإليواء ديالهم في مراكز خاصة في مختلف األقاليم 
والعماالت ونصفهم، نصفهم من فئة الشباب وتوزعوا اليوم على 160 
مركز لإليواء عبر التراب الوطني وهذا جهد كما قلت مهم ال بد أن نوجه 
املنحدرين  الشباب  مواكبة  وأيضا  عليه،  سهرت  التي  للفرق  الشكر 
ديال  الخدمات  يستفيدون من  والذين  فقيرة ومحرومة  أوساط  من 
مؤسسات الدعم اإلجتماعي وهادو أيضا باآلالف ويواكبون في التمدرس، 
يواكبون في التمدرس، يواكبون في الفترة ديال اإلمتحانات بالخصوص 
 ، منهم  الكثير  هلل  والحمد  وهكذا  يواكبون  ديالهم،  الترشيحات  وفي 
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الحمد هلل ، وتم املواكبة ديالهم واستافدوا إما من التمدرس إما من 
التكوين املنهي إما من مدرسة الفرصة الثانية إما من إنجاز اإلمتحانات 
ديالهم وأريد أن أشير هنا هناك بطبيعة الحال إلى واحد الورش خصنا 
تفتخرو به جميعا واللي كيهم الشباب مباشرة هو إنجاح اإلمتحان ديال 
البكالوريا هذه السنة، اللي هو نجاح مقدر، اللي الحمد هلل على الرغم 
من أن دول أخرى ألغت اإلمتحان دالبكالوريا، احنا رفعنا هاد التحدي 
وبغيت نشكر، نشكر، جميع الجهات وجميع األشخاص اللي وقفوا 
وراء رفع هذا التحدي، قطاعات متعددة نساء ورجال التعليم والتربية 
واإلدارة واألمن والشباب وغيرهم اللي وقفوا وراء هذا اإلنجاز والنجاح 
والحمد هلل درناه في إطار الضوابط الصحية الضرورية، وغير هاد نجاح 
هذا كيتحسب واحد نجاح مهم لبالدنا، خصنا تنثمنوه، خاصنا نثمنوه 

وما وقع فيه أي إشكال، حتى إشكال ما وقعش فيه الحمد هلل.

وباملناسبة عندنا عدد من التالميذ كان من قبل عرفناهم بأنهم يعني 
تضبطو من الناس اللي مصابين بالفيروس ديال كورونا، هذو تدارت 
ليهم واحد التعامل خاص باش يدوزو اإلمتحانات ديالهم في ظروف 
صحية، ويكملوا الفترة ديال الذجر الصحي ديالهم ومرحلة ديالهم ديال 
اسمو..، وهداك �ضيء مهم، الحمد هلل، هناك فرق سهرت على هذا وفي 
الصحة باملناسبة ما خصنيش ن�ضى وزارة الصحة اللي هو شريك كامل 
فهاد الورش وهذا إهتمام بالشباب باش يمكن نّجحو هاد األوراش 

الخاصة بالشباب في هاد في هاد املرحلة فشكرا لهم جميعا.

بطبيعة الحال داخل كل هذا، هناك شباب خاص في وضعية اإلعاقة 
اللي هما أيضا كان عندهم واحد إهتمام خاص جدا واستفادات خاصة 
سواء في البرامج ديال الدعم اإلجتماعي سواء الدعم في مجال اإلعاقة 
ديالهم، أو في دعم التمدرس أيضا واستفيدا في هاد املجال من الوسائل 
ن باش هاد الشباب 

ّ
الرقمية املتاحة، فأطلقت منصات عديدة باش تمك

اللي في وضعية إعاقة يوصل للخدمات التي يريدها بسهولة وبسرعة 
وحيث ما كان في جميع األقاليم ديال الوطن.

خامسا: املجال الصحي املجال الصحي هو أيضا هذا واحد املجال 
اللي مبكرا دمجنا فيه العنصر ديال الشباب من خالل اإلستراتيجية 
شحال  من  أنا  وباملناسبة  والجامعية،  املدرسية  للصحة  الوطنية 
املدرسية  الصحة  في  وخدمت  العمومية  الصحة  في  خدمت  هادي 
لفترة لسنوات غير بضع سنوات 3سنسن تقريبا، قبل ما نعاود نرجع 
ندير الطب النف�ضي، فلذلك هذا واحد البرنامج مهم جدا يتطور، دبا 
ت استراتيجية 

ّ
والت إستراتيجية، آنذاك ما كانتش إستراتيجية، دابا وال

خاصة للصحة املدرسية والجامعية، وهي كتهتم بالخصوص باليافعين 
والشباب، الشباب، من خالل التوعية الصحية ومن خالل اإلهتمام 
الصحي، من خالل التوجيه الصحي، من خالل وضع البرامج املتكيفة مع 
هذه الشريحة في املؤسسات املدرسية والجامعية ومؤسسات التكوين 
وغيرها وغيرها وهذا واحد البرنامج، الحمد هلل، مهم جدا وتدارت فيه 
حمالت، أيضا حمالت سنوية كدار في هاد املجال، ولكن أريد أن أشير في 

هاد املوضوع بحال املوضوع ديال التعليم بأن ا رفع الفرص واملناصب 
ديال التشغيل ديال التوظيف فهاد جوج دالقطاعات التعليم والصحة 
اللي هو غير مسبوق، غير مسبوق في اربع سنين توظفت 85.000 شاب 
في مجال التعليم بوحدو في اربع سنوات هاد ال�ضي ما عمرو ما كان، 
وفي مجال الصحة حتى ل2018/2017 كان عدد املناصب كان كتكون 
ألف و1700 و1500 أحيانا أقل وألول مرة في 2018/2019 رفعناها 
ل 4000 وإلى حد الساعة 4000 وال زلنا أوفياء ولهاد الرفع ديال عدد 
املناصب، وبطبيعة الحال، عالش ذكرتهم ألن كلهم كيعنيوا الشباب، 
هاد املناصب كلها للي كيتوظفوا فيها وكيدخلوا ليها وهم شباب يجدون 
طريقهم إلى العمل الكريم، اآلن أريد أن أشير إلى املحور السادس اللي 
هو املهن الجديدة والتحول الرقمي، وهذا مهم جدا، وخا كيهم جميع 
جائحة  مع  بالخصوص  اليوم  الرقمي  التحول  أفقي،  هو  القطاعات 
كورونا ومع التطورات العاملية ، يكت�ضي أهمية بالغة، بالغة ولذلك 
اإلنطالقة لسيل من  قيا�ضي،  وفي زمن  الحكومة  في  أعطينا  بلدنا  في 
مستوى،  كل  على  الرقمي  التحول  لتسريع  املبادرات،  من  البرامج، 
العامة  التوجهات  إطار، هي مذكرة  الحكومة وألول مذكرة  ووضعت 
للتنمية الرقمية في املغرب في أفق 2025، وعلى أساسها كإطار مرجعي، 
وعلى أساسها، تبنى مختلف السياسات والبرامج، وهناك تم اإلهتمام 
مجال  في  الشباب  لتشغيل  الجديدة  باملهن  التوجهات  هذه  إطار  في 
الرقمي، واطلقت عدد من البرامج، و أريد أن أقول فقط بأن مثال، 
وكالة التنمية جهة الشرق أو في وكالة الشمال أيضا، حاولت، اطلقت 
عدد من البرامج، أنشطة إستراتيجية مرتبطة بمهن جديدة من قبل 
املهن الثقافية، املهن اإلجتماعية، مهن في التقنيات الجديدة لإلعالم 
ولتمكين  للشباب  اليوم  وجودها  فرضت  مهن  هي  والتي  واإلتصال، 
الشباب من اإلندماج في التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية 
املغرب مهم  في  للتكوين  العرض  بمعايير حديثة، وأيضا هناك واحد 
جدا،هوالعرض ديال األكاديمية الرقمية، هاد العرض ديال األكاديمية 
الرقمية هو اطلق من قبل وكالة التنمية الرقمية، واألساس ديالو هو 
لتلبية إحتياجات سوق الشغل الوطنية،  الرقمي  في املجال  التكوين 
وعندو رؤية طموحة ليكّون آالف الشباب سنويا في املهن الرقمية مع 
توفير، وهذه املهن كتوفر فيها إمكانية الولوج إلى سوق الشغل بنسبة 
تقترب أو تزيد عن %90 تقريبا، فلذلك هاد البرنامج بدا الحمد هلل، بدا 
الحمد هلل وفق منهجية متطورة تلبي احتياجات سوق الشغل في بلدنا 
حاليا ومستقبال، وأيضا أطلقنا عدد من البرامج للتحفيز على اإلبتكار 
املتعلق بمكافحة كوفيد وذلك بشكل مجاني، املكتب املغربي للملكية 
الصناعية والتجارية، أطلق خدمات ذات قيمة للمخترعين، للمبتكرين، 
للباحثين، للشركات، وفيه إهتمام كبير بالشباب، وذلك لتحفيز اإلبتكار، 
وربما يمكن أن أقول بأن هذا استطاع أن يحفز، وطلعت براءة اإلختراع 
وخصوصا في املرحلة ديال كوفيد بشكل مهم جدا، وخصوصا أن امتياز 
تكنولوجي اللي هو برنامج خاص يعطي دعم خاص للمقاوالت وخصوصا 
الصغرى واملتوسطة، التي تقوم بعمل إبداعي مرتبط بمكافحة جائحة 
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كورونا أو مكافحة آثارها ،، وفهاد املجال كانت عدد من اإلنجازات التي 
قام بها الشباب املغربي، في هاد املجال يمكن نقول بأن آالت التنفس 
الصناعي مغربية %100، جات نتيجة التحفيز اللي كاين فهاد البرنامج 
واللي شاركوا فيه عدد من الشباب، سواء كانوا في املقاوالت الصناعية 
أو كانوا املتخصصين في مجال الطب ألن هذا واحد العمل مشترك ، 
الفرق مشتركة بيناتهم، والحمد هلل وصلنا لهذا، واليوم كنصّنعوا أيضا 
واحد اإلختبار خاص بتشخيص كوفيد 19 مغربي أيضا، التصنيع ديالو 
هذا تم بجهود شباب ومخترعين مغاربة وأيضا عدد من األمور األخرى 
التي استطاعت البرامج ديال التحفيز التكنولوجي، والذي هو لتحفيز 
هاد اإلبتكار أن يدفع في اتجاهه، ولكن كثير األمور غادي تجي في املرحلة 

املقبلة.

حضر تا وسيد تال وسادة،

إذن هذه هي أهم البرامج التي أطلقت وهي أهم البرامج، ولكن في 
كاين واحد لوحة قيادة متكاملة لإلنسجام بين هاد البرامج وإطالقها 
وإعطائه دفعة حاليا ومستقبال، للي أريد أن أقول بأنه فهاد املرحلة 
بالذات حاولنا ندخلو، كما قلت، بعد الشباب في جميع السياسات 

واإلستراتيجيات والبرامج الحكومية هذا أوال؛

ثانيا رفع درجة ونوعية التحفيزات املخصصة في مختلف البرامج 
للشباب انطالقا من هاد البعد ديال الشباب ولذلك نحن مستعدون 
لتطوير هذه البرامج، وهذه التحفيزات حاال ومستقبال انطالقا من فعال 
أن هذه الفئة من املواطنات واملواطنين يستحقون هذا اإلهتمام وهذه 

اإللتفاتة.

معشرا وسيد تال وسادةا وبرملانيين،

أريد أن أقول بأنه ال شك أنكم تعرفون أنه هادي ربما آخر جلسة، 
آخر جلسة سأحضر فيها معكم قبل عيد األضحى، قبل عيد األضحى ، 
وهذا أنا سعيد به، فأريد أن أهنئكم بعيد األضحى أوال املبارك جميعا، 
ولكن أريد أن أوجه من خاللكم رسالة إلى جميع املواطنات املواطنين على 
أن في الظروف كوفيدـ19 وهاد الجائحة احنا بغينا عيد األضحى يكون 
إن شاء هللا فرح وسرور وبركات لجميع األسر املغربية، وجميع املواطنات 
نزيدو  كورونا  ديال جائحة  املرحلة  هاد  في  ونريد  املغاربة  واملواطنين 
الدرجة ديال اإلحتياط وديال اليقظة ، هدوك اإلجراءات اإلحترازية 
واإلحتياطية اللي مرارا وصينا بها من خالل وزارة الصحة أو من خالل 
عدد من املتخصصين أخرين ، هللا يجازيكم بخير، اعطيوها اإلهتمام ما 
تستاهنوش بها كيظهر بأن بعض املواطنات واملواطنين كيبان ليهم بحال 
إيال الفيروس ماكاينش وسمعت أنا �ضي وحدين في بعض الفيديوات 
كيقولوه هاد كورونا ما كاينش، راه كيقولوها راه عندكم التصنتو لهاد 
األخبار الزائفة، راه هي مغلطة وخطيرة، واش هاد الوفيات في بعض دول 
العالم راه كاين دول اآلن اللي فيهم 1000 وفاة في النهار، واش هادو كلو 
كذوب، وهاد الناس اللي داخلين لي داخلين اإلنعاش واش هاد ال�ضي كل 

كذوب، ال، هللا يجازيكم بخير، اعطيوا األمر إهتمام، احنا غنخففو من 
الذجر الصحي تدريجيا، ولكن كنعولو على الجميع، املقاوالت والشركات 
واملواطنين  املواطنات  وأيضا  العمومية  وغير  العمومية  واملؤسسات 
نحتاطو بمناسبة هاد العيد، ألن بغينا ، الحمد هلل، كل �ضي يدوز بخير 
وعلى خير وكما قلت األمس وأقوله اليوم أيضا نطلب من املواطنات 
واملواطنين ما يسافرو إال إيال كان ضروري، إيال شافو بأن ضروري، باش 
ما نديروش الزحام في املحطات ديال النقل أو في وسائل النقل أو عند 
وصولنا، هاداك الزحام راه هو مظنة انتقال الفيروس، فلذلك إيال لقينا 
نأجلو السفر من بعد مزيان، ولكن السفر غير ممنوع باش ما نديروش 
احنا، احنا دولة ديمقراطية، الحرية ديال األفراد ولكن أيضا املسؤولية 
مع الحرية كاينة �ضيء يسمى املسؤولية ويسمى الوعي واإلنخراط وايال 
املواطنات  ديال  الوعي  كاين  الحمد هلل  ال�ضي  وهاد  املواطنين،  وعوا 
و املواطنين كنشكروهم ألن اندمجوا و انخرطوا في هاد املراحل كلها، 
وبغينا مزيد من اإلنخراط ديالهم في املرحلة املقبلة شكرا جزيال والسالم 

عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيد رئيس الحكومة، نفتح اآلن باب التعقيبات بإعطاء 
الكلمة للسيدة النائبة أمينة فوزي زيزي بإسم فريق العدالة والتنمية.

 ونائب3ا وسيدةاأمين3اف 4يا4يزي:

بسماهللاا ورحمنا ورحيمال وصالةال وسالماعلىاسيدناامحمدا
لعلىاآوهالصحبهاأجمعين،

 وسيدارئيسا وحك م3ا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا و 4ر ءا ملحترم ن،

 وسيد تال وسادةاأعضاءامجلسا ون  با ملحترم ن،

أتناول الكلمة اليوم بإسم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب 
يتعلق  الحكومة،  رئيس  السيد  ذكر  كما  جدا،  مهم  موضوع  حول 
بالسياسة العامة الخاصة بالشباب، هذا املوضوع الذي يستأتر إهتمام 
فئة عريضة جدا من املجتمع املغربي نظرا للهرم السكاني الذي يتوفر 
عليه املغرب والذي يتميز بنسبة كبيرة من الشباب سيصل معدلها ل 

%36؛

 وسيدارئيسا وحك م3،

عدة  هناك  أن  -19-الحظنا  كوفيد  أزمة  خالل  أن  تعلمون  أنتم 
مبادرات شبابية قام بها ثلة من الشباب املغاربة من أجل املساهمة 
في توعية املجتمع املغربي والشعب املغربي عبر مختلف منصات مواقع 
التواصل اإلجتماعي، وكذلك أخذوا املبادرة من أجل تشجيع ومساعدة 
بعض األسر في مختلف أقاليم وجهات اململكة خالل هذه األزمة الخانقة 

التي مرت منها بالدنا.
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السيد رئيس الحكومة املحترم، دستور 2011 ال بد أن نتوقف عنده 
ألنه دستور مهم بزاف جا بعدة مستجدات وجاء من أجل كذلك إعطاء 
دفعة قوية لقضية الشباب ومن أجل التمكين للشباب، الفصل 33 منه 
واضح في هذا املجال، وكذلك تمت دسترة املجلس اإلستشاري للشباب 
واملجتمع املدني، والذي خرج قانون تأسيسه من قبة هذا البرملان في 

دجنبر 2017.

 وسيدارئيسا وحك م3ا ملحترم،

كذلك ال بد أن نمر على مختلف الخطابات التي قدمها جاللة امللك 
محمد السادس نصره هللا من أجل التركيز على هذه النقط، ال سيما 
خطاب 2012 وخطاب 2017 ملا وجهه صاحب الجاللة لغرفتي البرملان 
خالل السنة التشريعية الثانية من الوالية التشريعية العاشرة، والذي 
في املجتمع  ركز على أهمية إعطاء للشباب قوة كبيرة جدا وإدماجه 
واإلستثمار في مجال التكوين والتشغيل، البرنامج الحكومي للحكومة 
الذي قدمتموه السيد رئيس الحكومة على أنظار مجل�ضي البرملان جاء 
كذلك بقوة كبيرة جدا، حيث أعطى أهمية قصوى للشباب وركز على 
أهمية تأهيل وتجويد املنظومة التشريعية، النهوض بالشغل واإلدماج 
الرياضة، وما قدمتموه  إلى  الولوج  بالشباب وتحسين  والعناية  املنهي 
تبذله  كبير  مجهود  هناك  أنه  يبين  هو  اليوم  الحكومة  رئيس  السيد 
الحكومة من أجل إعطاء زخم جديد وإيجابي لهذا املوضوع اللي هو 

موضوع الشباب.

 وسيدارئيسا وحك م3ا ملحترم،

عدد الشباب اليوم في املجتمع املغربي تيوصل ل 12 مليون شاب 
وشابة، هي تبارك هللا واحد العدد مهم جدا ال يمكن االستهانة به ولكن 

ال بد أن نتوقف كذلك على بعض األرقام األساسية واملهمة.

 وسيدارئيسا وحك م3،

الشباب اليوم اللي تيبلغ العمر ديالهم ما بين 15 سنة و34 سنة 
يعانون من عدة مشاكل، ال بد أننا نشيرو لبعض اإلحصائيات أوال 
270 ألف حالة من الهدر املدر�ضي سنويا،  نسجل أن كاين أكثر من 
معدل البطالة في صفوف الشباب يصل ألكثر من %20 وحتى الشباب 
الذين استطاعو تحصيل فرصة عمل %50 منهم يحصلون على رواتب 
زهيدة جدا، كذلك 4 مليون دالشباب اليوم، السيد رئيس الحكومة، 
من أصل 12 مليون ال يشتغلون، ال يدرسون وال يقومون بأي تكوين، 
اليوم،  الشباب  %75 من  تكوين منهي، كذلك  أي  ال يستفيدون من 
السيد رئيس الحكومة، ال يستفيدون من التغطية الصحية، و82% 
بين  ما  ريا�ضي، كذلك  أو  ترفيهي  نشاط  أي  يستفيدون من  منهم ال 
%10 إلى %15 من الشباب هم فقط من اختاروا اإلندماج في املنظومة 
الجمعوية املغربية، وهناك واحد الرقم أسا�ضي خصنا ال بد نتوقفو 
عليه، هو %1 فقط من الشباب املغاربة قرروا اإلنخراط في النشاط 
الحزبي في حزب معين أو في نقابة معينة %1 فقط، وهاد املسؤولية 

نتحملها جميعا كسياسيين، تتحملها الدولة، يتحملها البرملان تتحملها 
مؤسسات الدولة، ويتحمل جزء منها كذلك الشباب املغربي، اليوم، 
السيد رئيس الحكومة، يجب أن نعطي نحن كسياسيين املثل، ويجب 
أن نقطع قطيعة دائمة مع مختلف املمارسات التي نراها اليوم داخل 
األحزاب السياسية من ضعف الديمقراطية الداخلية ، من املحسوبية 
والزبونية على حساب الكفاءة، وكذلك مختلف األشياء املمارسات الغير 
القانونية التي تمارس والتي تجعل من الشباب املغربي يختار العزوف 
اليوم  والنقابية،  الحزبية  املمارسة  عن  العزوف  ويختار  السيا�ضي 
تنشاهدو بأن كاين واحد التضييق نقابي كبير جدا يمارس في مختلف 
مؤسسات الدولة ال سيما املؤسسات اإلعالمية، واحنا شفنا مؤخرا أن 
قناة خاصة قامت بالطرد التعسفي لصحافي مقتدر ومعروف باملهنية 
ديالو والكفاءة ديالو ملجرد أنه نشر بعض، يعني، البالغات ديال النقابة 
اللي تنتمي لها داخل مواقع التواصل االجتماعي الخاصة به، وبالتالي 
هاذي مسألة خصنا نوقفو عليها ويجب تصحيح املسار فهاذ املرحلة 
للوضع الحقوقي، ألن بطبيعة الحال الحرية النقابية تبقى مكفولة بروح 
القانون ومكفولة بالدستور، والحرية النقابية والحزبية ليست جريمة 
يجب أن يتم محاسبة املنخرطين فيها، إذن هذه رسالة كذلك للشباب 
املغربي، سياسة الكر�ضي الفارغ هي سياسة لن توصلنا ل�ضيء يجب على 
كل شاب وشابة أن ينخرط اليوم في العمل السيا�ضي، وأن يتسجل في 
اللوائح اإلنتخابية من أجل إعطاء دفعة قوية ملختلف القضايا الشبابية 
التي تهم املجتمع، وهاذ األمر أصبح ضرورة اليوم ولم يعد اختيارا كما 
كان، كذلك هاذ األسباب كلها، السيد رئيس الحكومة، هي اللي جعلتنا 
اليوم نصّنف في املغرب في املرتبة 120 من أصل 183 في مؤشر تنمية 
الشباب أو ما يسمى ب youth devlopment index هاذ املؤشر الذي 
تخرجه الكامنويلث منظمة كامنويلث واللي نحن بعيدين كل البعد عن 
عدة دول تنتمي للشرق األوسط وشمال إفريقيا، ال سيما مثال لبنان 
وكذلك تركيا التي حصلت على املرتبة 62 وتونس املرتبة في 110، لذلك 
يجب إعطاء دفعة قوية لهاذ موضوع الشباب من أجل التقدم في ترتيب 

املغرب، إن شاء هللا، في املستقبل؛

كذلك، السيد رئيس الحكومة، هناك حاولنا داخل فريق العدالة 
والتنمية أن نركز على 4 أو 5 مشاكل أساسية ورئيسية تعتري ملف 

الشباب، أولها:

هومشكل الهدر املدر�ضي، مشكل الهدر الجامعي، الفوارق بين التعليم 
العمومي والتعليم الخاص، إشكالية منظومة التوجيه، مشكل الولوج 
التربية  منظومة  توفره  الذي  التكوين  مالءمة  عدم  الصحة،  لقطاع 
الفّعالة  املشاركة  ضعف  كذلك  الشغل،  سوق  لحاجيات  والتكوين 
للشباب في املجال اإلجتماعي واملجال السيا�ضي واملجال النقابي، إذن 
هاذي هي أهم الخطوط العريضة للمشاكل التي يعاني منها الشباب أو 
املنظومة الشبابية داخل املجتمع املغربي، لذلك فكرنا السيد رئيس 
األساسية  التوصيات  بعض  لكم  نقدم  أن  الفريق  داخل  الحكومة، 
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والهامة والتي نتمنى أن تاخذوها بعين االعتبار،

أوال: اإلسراع في املجال املؤسساتي، ضرورة اإلسراع بتفعيل املجلس 
اإلستشاري للشباب والعمل الجمعوي الذي خرج قانون تأسيسه من 
البرملان في دجنبر 2017، ويجب أن يفّعل ألنه نؤمن داخل الفريق بأنه 

سيعطي دفعة قوية لقضايا الشباب باملغرب؛

كذلك ضرورة منح الجهات جميع الصالحيات والوسائل الكفيلة 
جهات  مختلف  في  متعددة  مبادرات  وتنفيذ  وتنزيل  توجيه  أجل  من 

اململكة، والقانون التنظيمي للجهات 111.14 ينص على هذا األمر؛

في مجال التعليم، ضرورة اإلستثمار أكثر في التوجيه وتحويله إلى 
وحدة أساسية تواكب التلميذ من االبتدائي إلى اإلعدادي إلى الثانوي 
إلى الجامعة، ومساعدة التلميذ على االنفتاح على مهن املستقبل دون 
أصبحت  والتي  املجتمع  يعرفها  التي  التقليدية  املهن  على  اإلقتصار 
متجاوزة، كذلك اإلستثمار الحقيقي فيما يسمى باملهارات الناعمة أوما 
يسمى ب soft skils ألنها التي تساعد الشباب على االندماج بطريقة 
إنسان  يكون  يعني،  واحد،  عندو  يكون  وكذلك  املجتمع،  في  سهلة 
منظومة  في  يندمج  أنه  االختصاصات سهل جدا  متعدد  املجتمع  في 
الشغل، وكذلك ضرورة انخراط منظومة التربية والتكوين في عملية 
تشجيع إنشاء املقاوالت وذلك عبر إدراج وحدات خاصة بهذا املوضوع 
في املقررات الدراسية من أجل تشجيع التالميذ والطالبات والطالب 

بالفكرة ونوجهوهم للفكرة ديال إنشاء املقاوالت فيما بعد.

في مجال اإلدماج املنهي وما أدراك ما اإلدماج املنهي، السيد رئيس 
أزمة كورونا  ببرنامج انطالقة توقف بسبب  الحكومة، ندعوكم خيرا 
وهذا الوقت بطبيعة الحال هو الوقت املناسب من أجل إعطاء دفعة 
قوية لهاد البرنامج من أجل إخراج أزمة الشغل من عنق الزجاجة، ألن 
ال تنمية اللي حقيقية اليوم بدون تشغيل يحترم مبدأ تكافؤ الفرص 
وبطبيعة الحال من ضروري جدا أن تنخرط األبناك املغربية في مختلف 
هاد املحطات، ألن هي اللي غتعطي هداك le boost هاديك القوة ديال 

هاد العملية هادي،

كذلك تعزيز اإلدماج املنهي للشباب دون إقصاء أي فئة سواء كانوا 
ينتمون لفئة الشباب الحاصلة على الشواهد أو العاطلين عن العمل أو 
ذوي اإلحتياجات الخاصة، هاد العملية ممكنة باإلعتماد على مختلف 
األوراش اللي انخارط فيها املغرب كاإلقتصاد األخضر واإلقتصاد األزرق 
عطات  واللي  املغرب  تبناها  التي  اإلفريقية  الطريق  خارطة  وكذلك 
األكل ديالها في السنوات األخيرة، وتشجيع التشغيل الذاتي وتسهيل 
باملؤسسات  العمومية والصفقات الخاصة  ولوج الشباب للصفقات 

العمومية في إطار الدفع باملقاوالت الناشئة.

في مجال املشاركة السياسية للشباب، السيد رئيس الحكومة، يجب 
اليوم عصرنة العمل الحزبي وانفتاح أكثر على الشباب، ألن املنتوج اليوم 
الذي تقدمه األحزاب السياسية يبقى منتوج تقليدي يجب عصرنته من 

أجل استقطاب عدد أكبر من الشباب وحتى نشجع الشباب على القطيعة 
مع سياسة الكر�ضي الفارغ، وأن يندمج في هذه السيرورة السياسية، 
وكذلك خاصة وأننا اليوم مقبلين على استحقاقات انتخابية جماعية 
ومهنية وتشريعية وهي استحقاقات تكت�ضي أهمية خاصة ملا نرجوه أن 
وتعزيز حصيلته  الديمقراطي  اإلختيار  لتكريس  لبالدنا  فرصة  تشكل 
اإليجابية، وهي فرصة كذلك ألن ال�ضيء بال�ضيء يذكر ضرورة مساعدة 
مختلف الشبيبات الحزبية وكذلك املنظمات والهيئات املدنية الشبابية 
التي تقوم بجهد كبير في هاد املجال باش نعاونوها أنها تندامج بطريقة 

سهلة جدا في هذه السيرورة اإلصالحية.

في مجال اإلعالم العمومي، السيد رئيس الحكومي، هي مسألة مهمة 
في  الشباب  بصور  تتعلق  التي  النمطية  الصور  محاربة  جدا ضرورة 
اإلعالم وضرورة تنزيل بعض مواد دفاتر التحمالت ديال قنوات القطب 
العمومي اللي هي مهمة واللي تتنص صراحة على ضرورة، يعني، ضرورة 
املشاركة في برامج حوارية سياسية واجتماعية وكذلك برامج حوارية 
سياسية كما قلت، واملواد 9 و48 و87 من دفاتر التحمالت واضحة في 

هذا املجال.

في مجال التواصل الرقمي الذي أشرتم له، السيد رئيس الحكومة، 
اللي هو مهم، من املهم جدا أنك تعرفوا السيد رئيس الحكومة أن %46 
من الشباب اليوم ولدوا في املغرب عند وصول األنترنت سنة 93 إلى 
املغرب، بالتالي فهاد األنترنت والتصفح ديال األنترنت أصبح جزء ال يتجز 
من الحياة يومية ديالهم، داك ال�ضي عالش الحكومة بجميع مكونات 
العمل على سياسة استراتيجية تواصلية  ديالها يجب أن تسهر على 
خاصة بالشباب من أجل توفير املعلومة والوصول للمعلومة بطريقة 
سهلة للشباب، وكذلك التملك ديالهم للمعلومة والتقاسم ديالها على 

مختلف مواقع التواصل اإلجتماعي.

آخر توصية السيد رئيس الحكومة تتعلق باملجال التدبيري، هذا 
امللف يتميز بطابع عرضاني، داك ال�ضي عالش تنظنو بأنه ال بد أن يكون 
هناك تفكير في مقاربة مندمجة تشمل جميع مجاالت التدخل العمومي 
املرتبطة بالشباب من أجل ضمان التقائية مختلف املبادرات لضمان 
فعاليتها، إذن هادي معظم وأغلب التوصيات التي نو�ضي بها داخل 
فريق العدالة والتنمية، ألننا نؤمن بأنه الشباب عنصر أسا�ضي ورئي�ضي 

في معادلة اإلصالح وال يمكن أن نتصور، يعني، نموذج... شكرا.

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة اآلن لفريق األصالة واملعاصرة من 
خالل متدخلتين، السيدة النائبة وئام املحر�ضي

 ونائب3ا وسيدةالئاما ملحر�سي:

 وسيدارئيسامجلسا ون  با ملحترم،

 وسيدارئيسا وحك م3ا ملحترم،
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 وسيدا ورئيس:

السيد النائب، السيد النائب، السيد الوزير، أتمنى أن تكون غدا 
نائبا، تفضلي السيدة النائبة، معدرة.

 ونائب3ا وسيدةالئاما ملحر�سي:

شكر ا وسيدارئيسامجلسا ون  با ملحترم،

 وسيدارئيسا وحك م3ا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا و 4ر ءا ملحترم ن،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

قبل أن أبدأ الكلمة، أود أن أهنئ التالميذ الناجحين في إمتحانات 
البكالوريا وفي مقدمتهم صاحب السمو امللكي األمير موالي الحسن، كما 

أتمنى حظ سعيد للذين سيجتازون الدورة اإلستدراكية.

 وسيدا ورئيسا وحك م3ا ملحترم،

موضوع هاد الجلسة الدستورية ذو طابع خاص وعلى درجة كبيرة من 
األهمية ألنه يتعلق بفئة عريضة في قاعدة الهرم السكاني لبالدنا تملك 
من املؤهالت والقدرات ما يمكنها من أن تشكل رافعة أساسية للتنمية 
اإلقتصادية واإلجتماعية، لكن مع األسف يمكنني أن أبادر إلى القول 
ودون مجازفة بأن هاد الفئة توجد في آخراهتماماتكم الحكومية، السيد 
رئيس الحكومة، ففي كل املناسبات تعبر الحكومة عن إلتزام سيا�ضي 
صريح باألهمية التي توليها للشباب سواء من خالل برنامجها الحكومي 
أو من خالل كل قوانين املالية وغيرها، لذلك ال بد من تسجيل عجزكم 
على تخفيض نسبة العطالة اللي وصلت اليوم إلى أكثر من%14 بفضل 
تضرر اإلستثمار من جائحة كورونا، وإنتظرنا، السيد رئيس الحكومة، 
مشروع قانون املالي التعديل لكي يعالج هاد املوضوع، إال أنه لم يكن في 
مستوى دعم اإلستثمار وسيرتب انعكاس مباشر على سياسة التشغيل 
بالرفع من نسبة البطالة التي ستطال صفوف الشباب، فالشباب مدرك 
كذلك بخطورة هاد العوامل التي ستؤثر سلبا وتؤدي إلى تركهم دون ن 
حماية أو تغطية أو قدرة على اإلندماج املنهي واإلجتماعي، وخاصة أنه 
قبل الجائحة كانت %50 من الشباب فقط اللي كتراوح األعمار ديالهم 
ما بين25 و 35 سنة يتوفرون على عمل، وكيكون عمل غير قار في غالب 
األحيان، السيد رئيس الحكومة، وشاب واحد من بين ثالثة اللي كتراوح 
األعمار ديالهم ما بين15 و 24 سنة ال يتمدرس، ال يتكون وال يتوفر على 
عمل ، ونسبة ولوج الشباب إلى سوق الشغل حسب البنك الدولي هي 
من بين أقل النسب عبر العالم، أما بالنسبة للشباب الذين يتوفرون 

على الشغل فواحد فقط من أصل 10 يتوفر على عقد عمل.

 وسيدارئيسا وحك م3ا ملحترم،

إن حكومتكم ال تتجاوب مع اقتراحاتنا كمعارضة وال مع توصيات 
التقائية  عدم  عن  الكاشفة  واملراقبة  للتقييم  الوطنية  املؤسسات 

السياسات القطاعية وعدم النجاعة اإلقتصادية واإلجتماعية وال مع 
إطارات املجتمع املدني اللي كتنبه آلثار سياستكم الكارثية على واقع 
املواطنين، كما أن سياستكم غير مستجيبة إلنتظارات الشباب املغربي، 
وعدم القدرة ديالكم على خلق واحد الجيل من اإلصالحات وكذلك 
اإلستثمار إلنتاج  في مجال  الطفرة حقيقية  واحد  عجزكم عن خلق 
الثروة وخلق فرص الشغل، وكذلك عدم تفعيلكم ملقتضيات مشروع 
اإلستراتيجية الوطنية املندمجة للشباب الذي استنفذ ما يكفي من 
التبريرات ومن األجوبة غير املقنعة، وكذا وقد أكدنا مرارا عدم احترامكم 
لوعودكم اإلنتخابية وبرنامجكم الحكومي وعجزكم عن معالجة مظاهر 
ملموس،  بشكل  التنمية  تحقيق  في  وفشلكم  اإلجتماعي  اإلحتقان 
وعدم قدرتكم بعد هذه الجائحة على إعادة ترتيب األولويات إلنعاش 
اإلستثمار وخلق فرص الشغل، فعلى الرغم من الخصاص املهول في 
املوارد البشرية بالوظيفة العمومية، غير أن سياستكم غير قادرة على 
الخاص  للقطاع  التشغيل  توجيه  على  وكتعمل  الخصاص  هذا  سد 
والذي وإذا كان بدوره يجيب على واحد النسبة جد ضئيلة من حاجيات 
الشباب إلى سوق الشغل إال أنه ال يستجب، السيد رئيس الحكومة، 
للضوابط القانونية املؤطرة للشغل وال يتالءم كذلك مع املعايير الدولية 
املعمول بها في هاد املجال، إضافة إلى أن هناك عدد كبير من العمال 
املستخدمين الشباب اللي كيشتغلوا في القطاع الخاص غير مسجلين 
بصندوق الضمان اإلجتماعي وعدد هائل منهم كيتقاضوا الحد األدنى 
لألجر أو أقل منه وعدد هائل كذلك اللي شبه عاطلين عن العمل ألن 
عملهم غير مستقر، السيد رئيس الحكومة، بل إن بعض التدابير التي 
تتخذونها تزيد من معاناة الشباب في البحث عن الشغل الالئق الذي 
يحفظ كرامتهم كتجميد جزء من املناصب املالية املحدثة برسم السنة 
املالية 2020 بل وعزمتم كذلك على عدم تخصيص مناصب مالية في 
العديد من القطاعات الحكومية برسم مشروع القانون املالي لسنة 
2021 وهذه في حد ذاتها صفعة في وجه الشباب الحاصل على الشواهد 
العليا، علما بأن العطالة في صفوف الشباب تعرف تفاوتات كبيرة بين 
جهات اململكة بل وبين أقاليم الجهة الواحدة فمثال معدل البطالة في 
الوسط الحضري بجهة طنجة تطوان الحسيمة يصل إلى %8.4 بمدينة 
تطوان، %12.3 بمدينة شفشفاون، %12.5 بمدينة العرائش 18.8% 
بمدينة وزان وهي النسبة األكثر ارتفاعا مما يسبب في تعميق واحد الهوة 
في الفوارق اإلجتماعية واملجالية ويؤدي إلى املزيد من التفقير والتهميش 

في العديد من املناطق.

وكي أختم، السيد رئيس الحكومة، ما هي الضمانات التي قدمتها 
حكومتكم لفائدة التلميذات والتالميذ اللي اجتازوا امتحانات البكالوريا 
في العالم القروي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص إسوة بزمالئهم في الوسط 
الحضري، علما أن العديد من الدول قامت بمبادرات مهمة نذكر على 
سبيل مثال األرجنتين التي قامت بتوزيع مليوني حاسوب محمول على 
هيئة التدريس، وعلى التالميذ اللي تيقراو في العالم القروي، وذلك من 
أجل تقليص واحد الفوارق الرقمية والتعليمية وضمان مبدأ تكافؤ 
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شكرا  الحكومة؟  رئيس  السيد  املبادرة  هاد  من  أنتم  فأين  الفرص، 
السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيدة النائبة، قيل لي، وهللا أعلم، أن السيدة النائبة وئام 
املحر�ضي هي أصغر نائبة، املتدخلة الثانية السيدة النائبة زهور الوهابي، 

نعم، آه ومحلية هذا مثال مقتدى به، ويجب أن يقتدى به.

 ونائب3ا وسيدةا4ه را و هابي:

شكر اوكما وسيدا ورئيس،

 وسيدارئيسا وحك م3ا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

 وسيد تال وسادةا و 4ر ءا ملحترمين،

مساؤكماسعيد،

في الحقيقة السيد رئيس الحكومة قبل الولوج للمداخلة ديالي بغيت 
نتفاعل معكم في بعض النقيطات اللي تحدثتو عليها، ونحن نستمع 

إليكم بتركيز في معرض مداخلتكم، فعال قلتم أنكم ستكون مداخلتكم 

مركزة وكانت كان آداؤكم اتجاه الشباب جد مركز في ظل هاد الجائحة، 

السيد رئيس الحكومة املحترم، أريد فقط إبالغكم أن جزء كبير من 

الشباب املصاب بكورونا اليوم في طنجة ال يجد سريرا في املستشفيات 

ديال طنجة.

 وسيدارئيسا وحك م3،

تحدثتم عن املنح اللي خصصتوها للطلبة، كنقول لكم، السيد 
ماستر  إجازة،  الطلبة  جميع  مستقبال  اليوم  يجب  الحكومة،  رئيس 

ودكتوراة يحصلوا على املنح ديالهم بدون استثناء، ألن هذا التوجه نحو 

جزء بجزء نعالجو جزء بجزء ما غانساليوش السيد رئيس الحكومة 

لفئات  قدمتوه  اللي  الدعم  على  تحدثتم  كذلك  املشاكل،  هاد  من 

معينة نسائلكم السيد رئيس الحكومة على الفئات العريضة اللي ما 

استفداتش نهائيا من الدعم، ماذا أنتم فاعلون السيد رئيس الحكومة 

معهم؟ كذلك واحد الطلبة مجموعة ديال الطلبة اللي حصلوا على 

البكالوريا السنة اللي دازت حرموا من الولوج للمدارس العليا، وأنتم 

تتحدثون السيد رئيس الحكومة على الدعم ديالكم النف�ضي لهذه الفئات 

العريضة، كيف ستتعاملون مستقبال السيد رئيس الحكومة مع هذا 

املوضوع؟ كذلك السيد رئيس الحكومة ونحن نتابع الندوة الصحافية 

ديالكم باألمس تحثون املغاربة على الجلوس في منازلهم وتقولون اليوم 

أنكم تتجهون لتشجيع السياحة واملقاوالت الصغرى هاد املعدل السيد 
رئيس الحكومة صعيبة شوية نتمناو أنكم تشرحوها جيدا للمغاربة،

 وسيدارئيسا وحك م3ا ملحترم،

ما  ديالهم فئات عريضة  املنزل  في  الشباب  س 
ّ
الذجر الصحي جل

وال  الرياضية  وال  الثقافية  للمراكز  وال  لإلشتغال  ال  كيولجوا  بقاتش 
الصحية كذلك السيد رئيس الحكومة أنتم مطالبون اليوم أكثر من 
أي وقت م�ضى أنكم تنكبوا على إيجاد حلول بديلة للشباب فالشغل 
في املقاولة الصغرى في التعليم العالي في الهدر الجامعي كيفما جاء في 
املداخلة السابقة هادي أمور السيد رئيس الحكومة أنتم مطالبون أكثر 

من أي وقت م�ضى من معالجة أثر الجائحة.

كذللك، السيد رئيس الحكومة، نسائلكم، أين أنتم أين الشباب 
من موضوع النموذج التنموي الجديد؟ أين الشباب اللي تم تعطيلهم 
في املقاوالت الصغرى وإيقافهم من العمل وتسريحه في القطاع الغير 
مهيكل، تسريحهم كذلك من القطاعات والشركات الكبيرة اللي اليوم 
ال  الحكومة  رئيس  السيد  الشباب  من  عريضة  فئات  إفالسها  تعلن 

يجدون أجوبة في معرض مداخلتكم.

كذلك، السيد رئيس الحكومة املحترم، الشباب العالق اليوم داخل 
الوطن وخارج الوطن عانى بشكل كبير وحكومتكم كانت جد مقصرة في 

الرد على هاد األمور؛

كذلك، السيد رئيس الحكومة، كان وزير سابق ما�ضي فهاد الوالية 
الوالية اللي قبل منكم ديال الشباب، كان مستعد بأنه يعمل بطاقة 
ديال الشباب بطاقة خدماتية أين أنتم من هذا املوضوع السيد رئيس 

الحكومة املحترم؟

كذلك امليزانيات املرصودة وأنتم تبحثون عن حلول مع األغلبية 
الحكومة كمعارضة تبحث معكم  السيد رئيس  ومعارضة نقوم لكم 
عن حلول اليوم الحل الوحيد هو ضخ أموال كبيرة في مجال التعليم في 

مجال التربية وفي مجال البحث العلمي.

كذلك، السيد رئيس الحكومة، اليوم أخرجتم ميزانية خصصتوها 
رئيس  السيد  لكن  أقصد  الثقافية  للجمعيات  املتضررة  للجمعية 
الحكومة كيف دبرتم هذا األمر لم تشركو الجمعيات الفاعلة في املجال 

الثقافي ولم تشركو كذلك الشباب اللي مهتم بهاد املوضوع؛

السيد رئيس الحكومة، وأنتم تتحدثون عن قطاعات معينة ساهمت 
في إدخال أطفال الشوارع إلى مراكز نقول لكم السيد رئيس الحكومة أن 
الداخلية ساهمت بشكل كبير وأن بعض القطاعات حكومتكم كانت في 

حجر صحي كذلك كبير.

الترابية وهي  للجماعات  بالنسبة  املحترم،  الحكومة  رئيس  السيد 
تقوم بالسياسة الثقافية املحلية تغيب الشباب على املستوى املحلي 
فيلتجئ الشباب إلى الثقافة أو الفنون البديلة في الشارع ولعلة مدينة 
الجائحة كرونا كانت شاهدة على ذلك. تحدثتم كذلك  الرباط قبل 
السيد رئيس الحكومة حول املهنيين املمتهنين للرياضة وذكرتم مجموعة 
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من اإلمتيازات أقول لكم السيد رئيس الحكومة املحترم أن املمارسين 
لهاد الرياضة اليوم في عوز مادي كبير، لم تخصص لهم دعم مادي 
وال الواقع ديالهم ناطق السيد رئيس الحكومة، كذلك تحدثم من 14 
مارس ونحن ننتظر حلوال واقعية للشباب اليوم الشباب، السيد رئيس 
الحكومة، يعيشوا في حاالت هشاشة وفي حالة عوز كبير ونتيجة البطالة 
املفرطة واللي تزادت نتيجة املقاوالت اللي سدت، نتيجة غياب واحد 
الرؤية شاملة السيد رئيس الحكومة املحترم في توجه ديالكم للحلول 
ألن اليوم ما بقاش مطلوب منكم، مطلوب منكم كحكومة أنكم تعاملوا 
يتجه  الجميع  التكنولوجيا،  كل�ضي متجه نحو  اليوم  القديم  باملنطق 
نحو اإلهتمام بالبيئة هو الجزء املغيب في املداخالت ديالكم في البرامج 
الحكومية ديالكم، اليوم السيد رئيس الحكومة، لجأتم لإلختباء من 
هاد املشاكل الحقيقية ولجأتم ألجوبة فضفاضة ال يجد الشباب فيها 
حلوال لهم، السيد رئيس الحكومة أقول لكم أنه فعال اليوم الشباب 
محتاج ألجوبة حقيقية، ألجوبة صريحة، اليوم الشباب اللي كيعانيوا 
من هشاشة محتاج منكم شوية د الوضوح والصراحة ومحتاج منكم 
أنكم تضخون أموال من أجل إنقاد هاد الفئة لهاد الطاقة الالمادية 
العريضة في املجتمع واللي احنا معولين عليها ما معولينش على �ضي 

حاجة اخرى السيد الرئيس، شكرا لكم السيد الرئيس املحترم.

 وسيدا ورئيس:

شكرا، شكرا، السيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيد النائب مصطفى 
البكوري بإسم فريق التجمع الدستوري

 ونائبا وسيدامصطفىا وبك ري:

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيدارئيسا وحك م3ا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا و 4ر ءا ملحترم ن،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

في  التجمع الدستوري  يسعدني ويشرفني أن أتدخل بإسم فريق 
هذه الجلسة الدستورية الشهرية التي تجمعنا بالسيد رئيس الحكومة، 
وذلك تعقيبا ومناقشة لعرضه القيم والوافي املتعلق بموضوع مجتمعي 
ومركزي يخص شبابنا في ظل جائحة كورونا، التي نعيش على اإليقاع 
اليومي النتشارها وبؤرها وتداعياتها ونشراتها صباح مساء، وإننا نعتقد 
في فريقنا أن موضوع الشباب وقضايا الشباب ال مجال فيها للمزايدة 
أو التمايز ألننا أمام فئات عريضة من مجتمعنا، إن إثنان من أصل 
ثالثة مغاربة هم أقل من 35 سنة مما يشكل قيمة وميزة ديموغرافية 
قوة  ويعتبر  نوعية،  قفزة  لتحقيق  ذهبية  كفرصة  لعقدين  ستستمر 
في  وانتظاراتهم  طموحاتهم  توظيف  أحسنا  إن  ذاتها  حد  في  تنموية 
مجال التعليم والتكوين واإلبتكار والبحث العلمي والرياضة والتشغيل، 
ونعتقد أن الظرفية الزمنية واملحطة التنظيمية والتنموية الراهنة في 

صالح السياسات الوطنية املندمجة لشباب سياسة ومؤطرة بمرجعية 
صلبة ومحفزة تتجلى في املرجعيات التالية:

- مضامين دستور 2011 ذات النفس الشبابي؛

في هذه  يزال صداه مسموعا  والذي ال  املتواتر  امللكي  الخطاب   -
القبة؛

- البرنامج الحكومي؛

-التزامات املغرب في مجال حقوق اإلنسان؛

- أهداف التنمية املستدامة.

النموذج  هما  جديدين  بعنصرين  ستتعزز  املرجعيات  هذه  وأن 
في  وانخرطنا  نفسه  فرض  الذي  الرقمي  واالنتقال  املرتقب  التنموي 

مراحل تحوله تشريعيا وتدبيريا وتنزيليا.

من  العديد  على  كورونا  جائحة  كشفت  لقد  الرئيس،  السيد 
اإلختالالت ونقاط الضعف ونقاط القوة الكامنة في مختلف أنظمتنا 
للشباب  هائلة  قدرات  برزت  حيث  اإلجتماعية  وأنسجتنا  الحياتية 
املغربي وفي مدة وجيزة في اإلبداع واإلبتكار واإلنخراط الفعلي في األنشطة 
اإلجتماعي  والتماسك  التعاون  بقيم  التشبع  عن  املعبرة  التطوعية 
وثروة  واعد  إجتماعي  رأسمال  أمام  إننا  العامة،  باملصلحة  واإللتزام 
سكانية يجب اإلستثمار فيها وبها ومن أجلها لضمان التجديد والتناوب 
بين األجيال بمنهجية مندمجة وتشاركية، واإلنخراط الجماعي في الحياة 

العامة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا.

 وسيدا ورئيس،

تكوينيا  الشباب  بأوضاع  املهتمة  للقطاعات  كبير  تعدد  أمام  إننا 
وتعليميا وتأهيليا ورياضيا وإدماجيا وتأطيريا، وأمام تعدد في الشرائح 
العمرية وفي تنوع مستويات اإلحتياجات واألولويات املجالية والترابية، 
مما يستدعي تنزيل سياسات التقائية ومندمجة وبرامج هادفة لتعبئة 
اإلمكانيات والجهود التي تبذلها السلطات العامة، وإننا في فريقنا نسجل 
بكل ارتياح وتشجيع الحصيلة التدبيرية للمراحل املستنفذة من الذجر 
الصحي وحالة الطوارئ املوجهة ملختلف الفئات الصغيرة والشبابية 
خالل هذه األزمة، والتي دبرتها القطاعات املعنية من تعليم وشباب 
ورياضة وثقافة سواء عن بعد أو عبر شبكات البث السمعي البصري، 
األدنى  الحد  ضمان  في  واجتهاد  براغماتية  بكل  الجميع  تجند  حيث 
تقليال  والتحسيسية،  والتأطيرية  والتواصلية  املرفقية  الخدمات  من 
واليافعين  الصغار  على   19 كوفيد  وانعكاسات جائحة  تداعيات  من 

والشباب.

 وسيدا ورئيس،

إن شباب املغرب أمانة في عنقنا ويسائلنا جميعا حكومة ومؤسسات 
ومجتمع واألمل واملستقبل في الشباب كرافعة تنموية قوية ومحركة 
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لجميع القطاعات الحكومية من تعليم وصناعة وفالحة وثقافة وإعالم 
وشغل وحاضرة في جهتنا وأقاليمنا، وينتظر منا سياسات جريئة أو 
قرارات قاطعة مع اليأس واإلحباط، وفاتحة ألفق التفاؤل والثقة والجرأة 
في مواجهة متطلبات الحياة بكل مسؤولية ومواطنة، ونلح في فريقنا على 
ضرورة استخالص العبر من هذه التجربة التدبيرية ألزمة كورونا وتقييم 
املرحلة والوقوف على النقائص والصعوبات وعلى الهياكل والتنظيمات 
املهتمة واملشتغلة على أوضاع  في منظومتنا  املنتجة  املتجاوزة والغير 
أن وضع  فيه  مما ال شك  للمستقبل،  وإعدادهم  وتأهيلهم  الشباب 
ومخرجات  على مضامين  يتوقف  ببالدنا  للشباب  عمومية  سياسات 
النموذج التنموي املرتقب على اعتبار أن األوضاع الراهنة واملستقبلية 
لشرائح الشباب واليافعين واألطفال في بالدنا يتعلق بخيارات مجتمعية 
عن  فضال  وتنموية،  وبيئية  وثقافية  وإجتماعية  اقتصادية  أساسية 
قطاعيا  توزيعها  وخريطة  الدولة  أدوار  لتحديد  جديدة  أسس  وضع 
وجهويا وتدبيريا بحضور مؤسساتي للشباب ومشاركة منهم في جميع 
مراحل إعداد وصياغة وتنفيذ وتقويم السياسات العمومية والوطنية 
والقطاعات والترابية واملوجهة للشباب، لن نطيل ولن نزايد على أحد 
في مناقشة ما يهم شبابنا على أمل أن نحقق ألجيالنا القادمة أحالمها 
وطموحها وتمكينها من تملك مستقبلها ومصيرها بأياديها ) وقل أعملوا 
العظيم والسالم  فسيرى هللا عملكم ورسوله واملؤمنون( صدق هللا 

عليكم ورحمة هللا.

 وسيدا ورئيس:

شكرا شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن باسم الفريق اإلستقاللي 
للوحدة والتعادلية السيد النائب عمر العبا�ضي.

 ونائبا وسيداعمراعبا�سي:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

 وسيدا ورئيس،

 وسيدارئيسا وحك م3،

 وسيدال4يرا ودلو3،

 وسادةا و 4ر ء،ا وسيدتينا و 4يرتين،

 وسيد تا ونائباتال وسادةا ون  ب،

يفرض اإلنصاف التأكيد على املجهودات املقدرة التي بذلتها الحكومة 
املآ�ضي  فقط  لها  ينسبون  الذين  القوم  من  فلسنا  الجائحة،  خالل 
واإلخفاقات وهي كثيرة على كل حال، ومن ذلك مثال التعبئة الكبيرة التي 
عرفها قطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 
العلمي كما أشار السيد رئيس الحكومة، والذي ال يمكن إال التنويه 
واإلشادة به وبما قام به، وعلى النقيض من ذلك وعلى الرغم من أن 
الشباب كان األكثر تضررا من تداعيات الجائحة فإن القطاع الحكومي 

عنه  غاب  اليوم،  وإلى  الجائحة  طيلة  آثر  له  ير  لم  بالشباب  املكلف 
اإلبداع و التواصل وفشل في تحدي الرقمنة ويعيش ما يشبه الفو�ضى، 
بسبب التطاحنات اإلدارية ويحتاج إلى إعمال فعلي ملبادئ الرقابة على 
املال العام والشفافية والنزاهة وربط املسؤولية باملحاسبة، وإذا كانت 
الجائحة قد أكدت صالبة مؤسساتنا الوطنية التي ال يمكن أن نقبل بأي 
شكل من األشكال التطاول عليها أو النيل منها وتجدد خاللها اإللتحام 
القوي بين الدولة واملجتمع، فإنها باملقابل عرت أعطاب السياسات 
العمومية الحكومية التي اعتمدت في العشرية األخيرة خصوصا ذات 

الصلة بقضايا الشباب املغربي هذا على فرضية وجودها.

 وسيدا ورئيس،

لقد دعانا جاللة امللك حفظه هللا إلى التفكير الجماعي في بلورة 
نموذج تنموي جديد، وكمن يعرف ترددنا وانتظاريتنا بل وجبن البعض 
بيننا، دعا جاللته إلى التحلي باملوضوعية وتسمية األمور بمسمياتها 
دون مجاملة أو تنميق واستلهاما لهذا التوجيه امللكي وحيث أننا نؤمن 
باإلرتباط الجدلي بين النموذج التنموي الجديد والتحديات التي تواجه 
الشباب، وألن البرملان يجب أن يمارس أدواره الرقابية الدستورية ال 
أن يكون مجرد رجع صدى للحكومة ولرواياتها، يتعين التذكير أنه أمام 
هذا املجلس املوقر وفي الشوارع املحيطة به كما في العديد من مدن 
البالد خرج الشباب املغربي سنة 2011 بمطالب واضحة الديمقراطية 
والحرية واملساواة والكرامة والتوزيع العادل للثروة ودحر الفساد، وكان 
التجاوب امللكي اإلستثنائي عبر خطاب 9 مارس تاريخي، بيد أن ومع كامل 
األسف فإن الحكومة الحالية كما السابقة فشلت في تحقيق ولو جزء 
يسير من تلك املطالب، ال بل إن هديتها للشباب املغربي وهي على مشارف 
نهاية واليتها الحكومية كانت مشروع قانون دبر بليل سيالحقها طويال 
يحاول تكميم أفواه الشباب في اإلعالم اإلجتماعي وثنيهم عن التصدي 
لإلحتكار والهيمنة وتضارب املصالح في املجال اإلقتصادي، كانت تسعى 
لتمريره مستغلة حالة الطوارئ الصحية لوال يقظة الشباب املغربي 
بعض  وكذا  اإلجتماعي،  اإلعالم  منصات  من  ويراقبنا  يراقبها  الذي 

املواقف النبيلة من داخلها والتي ساهمت في إقباره.

 وسيدا ورئيس،

ونحن على أعتاب نهاية هذه العشرية الحكومية الضائعة من زمن 
اإلصالح، فإن حصيلة الحكومة في قضايا الشباب هي الدليل الساطع 
على فشلها الكبير والبنيوي في تحقيق وعودها وشعاراتها ودليل على أن 
هذه التجربة كانت فرصة ضائعة، نخ�ضى، نخ�ضى أن الحكومة تعيش 
ما يشبه العزلة الشعورية عن الشباب وعن أحالمه وعن مطالبه التي 
تتجاوز كثيرا تيهئ قاعات املسرح أو بناء دار للشباب أو ملعب لكرة القدم 
أو مخيم للترفيه أو الحصول على منصب شغل على أهميتها، إن أحالم 
الشباب املغربي ومطالبه تكمن أيضا وأوال في الحرية والعدالة واملساواة 
نقولها بحس وطني  التي  الحقيقة  للثروة،  العادل  والتوزيع  والكرامة 
وبتشبث دائم بالثوابت الوطنية والتي يجب أن نسمعها جميعا ونتدبر 
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فيها مليا هي أن الشباب املغربي قبل الجائحة وبعدها أكثر يأسا من 
املا�ضي، وأكثر غضبا من املا�ضي وأكثر عزوفا من املا�ضي وأكثر بطالة 
من املا�ضي، وأكثر فقرا من املا�ضي وأكثر رفضا للطبقة السياسية من 

املا�ضي، وأكثر رغبة في الهجرة من املا�ضي؛

 وسيدا ورئيس،

وفي  فينا  ثقتهم  نستعيد  أن  قبل  املغربي  الشباب  ال حل ملشاكل 

خطابنا ولن نستعيد ثقة الشباب والحكومة فشلت في إعداد السياسة 

املندمجة للشباب أيا كانت املسوغات واملبررات مختبئة خلف إدماج 

بعد الشباب في البرامج القطاعية، لن نستعيد ثقة الشباب إذا استمر 

جمود املؤسسات الدستورية ذات الصلة بالشباب واألسرة والطفولة 
رغم صدور القوانين املحدثة لها، لن نستعيد ثقة الشباب إال بصون 

مكتسبات التمثيلية السياسية وتعميمها، لن نستعيد ثقة الشباب إذا 

استمر تبخيس عمل البرملان وشيطنة األحزاب والتعدي على اختصاصات 

الجماعات الترابية، لن نستعيد ثقة الشباب إذا استمر البعض يدعو 

دون حياء ضدا على الدستور إلى اإللتفاف على اإلختيار الديمقراطي 

ويعيد إنتاج أسطورة أن التقنوقراط هم الحل، لن نستعيد ثقة الشباب 

إذا ما استمر الخطاب السيا�ضي يلتحف شعار العام زين ويتسم بالجبن 

السطحية  القضايا  على  مقتصرا  الحقيقية  املشاكل  في  الخوض  في 

أو الهامشية أو منخرطا في مؤامرة الصمت، لن نستعيد ثقة الشباب 

اإلجتماعية خلف  األحداث  خلفية  على  املعتقل  الشباب  استمر  إذا 

القضبان، لن نستعيد ثقة الشباب إذا استمرت البطالة في اإلرتفاع 

والفقر في اإلزدهار، لن نستعيد ثقة الشباب إذا استمر تسمين مقاوالت 

كبرى بعينها وإهمال املقاوالت الصغرى، لن نستعيد ثقة الشباب إذا 

استمر تركنا لهم عرضة لجشع األبناك واللوبيات وبيروقراطية اإلدارة، 

لن نستعيد ثقة الشباب إذا لم يعرفوا أين الثروة؟ ومن يحتكرها؟ وملاذا 

ال توزع ولو بقليل من العدل على املغاربة؟ لن نستعيد ثقة الشباب 

إذا استمر غول الريع والفساد والرشوة واإلثراء غير املشروع وتضارب 

املصالح، لن نستعيد ثقة الشباب إذا استمر تنميط الجميع واستمر 

تواري املثقفين عن الخوض العميق والحر والنقذي في قضايا اإلصالح 

والديمقراطية والتنمية، لن نستعيد ثقة الشباب إذا استمر التضييق 

على حريتهم في الرأي والتعبير، وأخيرا لن نستعيد ثقة الشباب بنفس 

الخطاب وبنفس األطروحة السياسية بكل بساطة ألنها أظهرت بعد 

عشر سنوات عجزها في أن تتحول من وعود إلى أفعال ومن شعار إلى 

منجزات. شكرا لكم.

 وسيدا ورئيس:

محمد  الرئيس  للسيد  اآلن  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا  شكرا، 

أوزين بإسم الفريق الحركي.

 ونائبا وسيدامحمدال وزين:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

 وسيدا ورئيس،

 وسيدارئيسا وحك م3ا ملحترم،

 وسادةال وسيد تا و 4ر ء،

 وسيد تال وسادةا ون  با ألفاضل،

بداية، اسمحوا ليا، أود أن أسجل إسمنا كفريق حركي ضمن الئحة 
الباكالوريا  امتحان  بنجاح  اللي اجتازو  للتالميذ والتلميذات  املهنئين 
أيضا  متمنيين  الوباء  ظل  في  عشناها  اللي  الصعبة  الظروف  رغم 
التوفيق والنجاح للتلميذات والتالميذ اللي غادي تكون عندهم الدورة 

اإلستدراكية إن شاء هللا.

السيد رئيس الحكومة، وأنا جاي في في الطريق للبرملان اتصل بيا 
أحد الشباب وقال لي واحد الكالم في البداية ما فهمتوش، قال لي راكم 
غالطين في اختيار املوضوع، كتهضرو واش غتهضرو على مستقبل الشباب 
بعد الجائحة؟ قلت له نعم تماما، قال لي احنا راه ضربانا الجايحة 
قبل كورونا، ربما إيال كانت كورونا أصابت واحد 18 أو 17500 ديال 
املغاربة راه الحمد هلل يعني تم براو فيها ما يفوق 14.000 قال لك احنا 
راه ما زال ما بريناش، وبال ما تديرو لنا التحليالت يمكن احنا غير غادي 
نوقفو قدامكم وغادي تبان الجايحة ضاربنا، ألن حتى الدم ديالنا ربما 
ما غاديش يكون positif ألن احنا كلنا négatif، هذا كالم شاب السيد 
رئيس الحكومة، شاب آخر من تازة جا لعندي مع مجموعة من الشباب 
الحكومة،  رئيس  السيد  الدم،  كيبكيو  بالجهة  القروي  العالم  ديال 
باش  لقيتش  ما  شاخصة  نظراتهم  تالفين،  محبطين،  مكرفسين، 
نقنعهم، هادو شباب خريجي البرنامج الوطني 25.000 إطار الحاصلين 
على شهادة الكفاءة املهنية وهذا غير نموذج، اتصلت باملسؤولين باش 
نفهم يعني فين وصل هاد امللف ما نخفيش عليك السيد رئيس الحكومة 
ما تقنعتش يعني بكل مزايدة، دابا بعيد على كل املزايدات وهللا يشهد 
التعليالت، التعليالت، تعليالتهم كانت دائما مسطرية قانونية ولكن 
غاب األهم غاب الجانب اإلنساني، السيد رئيس الحكومة، ألن مشاكل 
ربما ما تنحلهاش دائما بالقانون، القانون احنا اللي كنديروه، ولكن 
أعتقد فاش كنتحدثو على اإلرادة فبتمغربيت كنقولوا الكبدة هي اللي 
كتحل املشاكل ايال كانت على هاد الشباب، اشنو كيقولو اليوم شنوا 
الذنب ديالنا؟ تخرجنا من برنامج تحت إشراف رئاسة الحكومة، تلقاوا 
أن  الخطير  املنهي،  التكوين  مراكز  في  جامعية،  مؤسسات  في  تكوين 
مؤسسات الدولة استنفرت، مكتب التكوين املنهي، l›ANAPEC اتحاد 
مقاوالت املغرب وزارة اإلقتصاد واملالية وزارة التشغيل وزارة التربية 
التكوين تمخض الجبل فولد فأرا، ال يعقل أن هاد  الوطنية، وزارة 
املؤسسات ديال الدولة كلها تسهر على برنامج ويكون مآلو هاد ال�ضي 
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اللي وصلنا ليه السيد رئيس الحكومة غير مقبول ما عندناش كيفاش 
غادي نقنعوهم، أشنو هما املبررات اللي غادي باش نفسرو إطالق 
برنامج دون دراسات علمية، ثم كيتوقف بدون سابق إنذار، كتبقى لهم 
تفسير واحد، كيما كيقولو املغاربة، من الخيمة خارج مايل، هنا اليوم، 
السيد رئيس الحكومة، وجب تقييم هاد البرنامج وتحديد املسؤوليات، 
التقييم طبعا كيما كتعرفوا راه ركن أسا�ضي من أركان الحكامة الجيدة 
، وطبعا هذا هو اللي كيفسر العزوف ديال الشباب، هذا هو اللي كيفسر 
األزمة ديال الثقة في املؤسسات، وهاد ال�ضي غادي نقولها بتمغربيت، 
هاد ال�ضي ربما حتى الشباب باش كيعّفونا وكتولي هاد املسافة بيننا 
 la BAD وبينهم، مؤسسات عدة، السيد رئيس الحكومة، البنك الدولي
la BID la FD MCA GIZ ضخت املاليير، هاد املؤسسات اللي كتعطي 
الدعم للقطاعات الوزارية والقطاعات الحكومية ضخت املاليير ديال 
الدوالرات ما�ضي ديال الدراهم في برامج الشباب والتكوين املنهي، وهاد 
ال�ضي يمكن لك تتأكد منه، وانا كنقولو وعارف أش منقول، معظم 
البرامج اللي كتجي ألن كانتبجحو في االجتماعات ديالنا، جبنا اعتمادات 
مالية، جبنا تمويالت، للشباب وللتكوين والشغل فين كتم�ضي، 20% 
أو %30 يعني داك الفتات اللي كيم�ضي للشباب والنص اآلخر 80 90% 
كيم�ضي الخزينة ديال الدولة، الدولة ايال بغت تقترض عندها تقترض 
آليات باش تقترض، ولكن ما يمكنش نحسبو حنا واحد واحد  اللي 
الدعم، يعني، االعتماد املالي اللي غادي يم�ضي للشباب، وغادي يم�ضي 
للخزينة ديال الدولة باش يتم االستثمار ديالو في أشياء أخرى، وهاد 
ال�ضي يمكن لك تأكد منو غير وزارة التعليم راه غادي تشوف بأن املاليير 
اللي كتجي وما كتستفدش ما كاتمشيش في اإلتجاه ديالها الصحيح، وهاد 
ال�ضي راه مضبوط ومعروف، طبعا، غادي يعطيوا تبريرات ولكن من هنا 
كنقول لك السيد رئيس الحكومة تبريرات واهية، ايال كانت �ضي حاجة 
كتم�ضي للتعليم تبقى في التعليم، ايال كانت �ضي حاجة كتم�ضي للتشغيل 
وال كتم�ضي للتكوين تبقى في التكوين، نلقاو الصيغة، ولكن ما يكونش 
إعادة االستثمار ديالها في جهات أخرى، الجهات أيضا، أنا قريت مؤخرا 
دعم كبير تعطى لبرامج الشباب لجهة معينة، كنسمع 50 مليار أو 50 
بهاد ال�ضي كيخلق واحد النوع اإلحباط ، يعني، كنشوفوه، يعني واحد 
ال يعني مبالغ خيالية، 50 مليار للشباب منذ السنة املاضية هاد ال�ضي 
خصو، خصو أي تتبع أي أهداف أي نتيجة ، إذن النتيجة غالبا وغادي 
نقولها لك السيد رئيس الحكومة تدبير غير عقالني للتحويالت واملوارد، 
أبنية مؤسسات  الجوهر،  الواجهة ولكن كنغيبو  في  يعني كنستثمرو 
ضخمة وعمالقة وانا شهدت منها الكثير كيتجي عباد هللا من برا وكينبهرو 
للذجم ديال املؤسسات ديالنا اللي دايرين، ولكن طبعا كتكون كيما 
قالو املغاربة بحال اللي كنصوبوا داك القب اكبر من الجالبة، معظمها 
ال زال كيتخبط في واحد املجموعة ديال املشاكل، وهاد نتيجة تكوين ما 
كيستجبش لحاجيات ديال السوق باعتراف املقاوالت، وبالتالي كيكون 
هدر املال وهدر مستقبل الشباب، مشكلتنا، السيد رئيس الحكومة، 
هو أن ما كنراكموش على العمل ديال بعضنا، عبد ربه سهر على إعداد 

مشروع قانون الشباب والعمل الجمعوي منذ كنت في الوزارة، أين 
هي هذه الهيئة؟ احنا بغينا جواب السيد رئيس الحكومة هاد الهيئة 
10 سنين دابا أو ما يقرب من ما شفناهاش، بطاقة الشباب انخرطت 
في  وكنعبر كالمي  متفردة  لتقديم خدمة  فيها مجموعة من قطاعات 
العالم ما�ضي غير في املغرب أقبرت، برنامج التشغيل الذاتي مع البنك 
الدولي أعطانا فرصة السيد وزير الرياضة راه معنا يمكن يعطيك هاد 
املعطيات 4500 شاب اللي خلقوا مقاوالت ديالهم و3500 تمت املواكبة 
ديالهم، وأرسوا املقاوالت ديالهم أقبر البرنامج، اإلستراتيجية املندمجة 
للشباب كان عندها اتفاقية مع البنك الدولي تعطينا 300 مليون دوالر، 
ما عاودش شفنا األثر ديالها وماعاودش التتبع ديالها ، برنامج أحياء 
دور الشباب عبر برنامج تلفزي مات، تبرنامج أبطال الحي مات، مهرجان 
مهرجان  مات،  الشباب  ديال  املسرح  مهرجان  الشباب،  موسيقى 
األلعاب التقليدية لتشجيع الرياضاات في العالم القروي مات، منظمة 
التعاون والتنمية االقتصادية أعطتنا 4 دمليون في الشطر األول، باش 

نديرو، يعني ، في إطار ما يعرف بالكفايات الناعمة soft skils مشت، 

برنامج التطوع الوطني م�ضى بمعنى أنه تم اإلجهاز على دينامية بكاملها 

وهذا هو اللي كيخلي الشباب ما كيبقاش كيحلمو الشباب بدون أحالم، 

طبعا هو ريبع بدون زهور، نموذج تنموي جديد في األفق السيد رئيس 

الحكومة، أي مكان للشباب فيه أي آليات أي تدابير لتحضير األجيال 

املقبلة، شباب العالم القروي ما عطيناهم والو كيعيشو الحيف، عندنا 

األرا�ضي الساللية تقدر تعطينا حل ناجع نخصص جزء منها مشاريع 

التقليدية  املذرة للدخل، تعاونيات في الدجاج في الخضرة الصناعة 

إلى آخره، ما بقاش ليا الوقت دبا اعطونا واحد مجموعة ديال الشباب 
رسائل بغيت نوصلها لك السيد رئيس الحكومة، كيطالبوك بتفعيل 

الجهوية بمفهومها العادل بمعنى توظيف أبناء املنطقة بمجالهم الترابي 

ف مع الجائحة، ما مصير 
ّ
لتوفير تكافؤ الفرص، برنامج انطالقة توق

هاذ البرنامج؟ الفنان واملمولين الشباب يحتضرون في ظل الجائحة، 

والفنان إنسان عفيف وشامخ ما كيرضاوش يمّدو يديهم أشنو درنا لهاذ 

الناس؟ شباب لجالية بالخارج كندا اإلمارات كنموذج عندهم مشاكل 

 ، la RAM بغاو يدخلو لبالدهم غير في التذاكر، ما لقاوش مع من يهضرو

يعني، عاجزة أنها تواصل معهم، شباب اإلحتياجات الخاصة يعني واحد 

املجموعة ديال النقط اللي ربما ما كيسمحش الوقت باش ننتطرقو لها 

جميع، ولكن كنظن السيد رئيس الحكومة املغاربة أحيانا كيبغيو غير 

باللي يسمع ليهم ويقنعهم، ولكن فاش كنتجاهلهم راه ربما كانجّهلوهم 

وذيك الساعة اللي قالو أو اللي داروا ربما كيولي عندهم الحق، شكرا .

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد النائب سعيد بعزيز بإسم 
الفريق اإلشتراكي.
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 ونائبا وسيداسعيدابعزيز:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيدارئيسا وحك م3،

 وسيدال4يرا ودلو3،

 وسيدةال وسيدا و 4يرين،

أبدأ بمقولة شهيرة للشهيد املهدي بن بركة:) نحن نبني الشباب 
والشباب ييني الوطن( فالشباب هو أساس بناء املجتمعات وتحقيق 
املوجهة  العمومية  السياسات  في  اختالل  وأي  املجتمعية  التنمية 

للشباب، يعني، اإلختالل في التوازنات املجتمعية،

 وسيدارئيسا وحك م3،

للمرة الثالثة على التوالي كتجيو لهاذ املنصة حول السياسة العامة 
املتعلقة بالشباب وكتعاودو نفس الخطاب مع إضافة جملة ما بعد 
إرادة  غياب  نسجل  أن  يؤسفنا  الحكومة،  رئيس  فالسيد  الجائحة، 
قوية وسياسة واضحة ملعالجة إشكاالت الشباب وتوفير مناخ مالئم 
إلشراكه في مختلف السياسات العمومية، وغياب إرادة لتغيير وضعيته 
ورصد اعتمادات مالية حقيقية موجهة للسياسات العمومية املتعلقة 
السياسات  تفعيل  في  الحكومي  األداء  في  ضعف  فهناك  بالشباب، 
العمومية املوجهة للشباب، وأنتم تتحدثون السيد رئيس الحكومة، 
للتنمية  أساسية  رافعة  للتنمية،  أساسية  رافعة  الشباب  أن  وقلتم 
نعم، ولكن إيال ترجمنا السياسات العمومية املتوجهة للشباب على 
ل دون مستوى 

ّ
أرض الواقع، فالحديث على 4.5 ديال املليون شاب معط

علمي أو بدون مستوى علمي منعدم، دليل على الفشل ديال السياسة 
ديالكم السيد رئيس الحكومة في هذا املجال، وبالتالي هاذ ال�ضي خصو 
يتراجع برمته غي على حساب هاذ الرقم ديال 4.5 ديال املليون السيد 
في  الدستور  نفّعلو  أننا  مطلوب  اليوم  أنه  فأظن  الحكومة،  رئيس 
محوره الشبابي في الفصل 31 في املجلس اإلستشاري للشباب والعمل 
رتم بالخطاب امللكي الذي 

ّ
الجمعوي، ومطلوب أيضا وأنتم تحدثتم وذك

أكد على بلورة سياسة مندمجة للشباب تقوم على أساس التشغيل 
والتكوين وقلتم أنكم تجاوزتم التشغيل والتكوين، ولكن هنا عطيتونا 
قطاع بقطاع ما تحد توش على سياسة مندمجة، ما فيهاش اإللتقائية، 
ما فيهاش التنسيق، أصبحنا أمام قطاعات حكومية كلها يلغي بلغاه 
إيال استثنينا قطاع ديال التربية الوطنية خالل هذه الجائحة فأظن وال 
قطاع واحد تحدث على الشباب طيلة الجائحة، فمسألة أيضا الولوج 
إلى سوق الشغل مسألة أساسية هو املدخل لحل اإلشكاالت املرتبطة 
أيضا  يرتبط  الشغل  إلى  والولوج  الحكومة،  رئيس  السيد  بالشباب 
بالتكوين ومالءمته مع الحاجيات اللي كاينة في السوق، فهذا ينبني على 
تطوير الفكر العلمي، على إعطاء الحق للحرية واإلبداع بالنسبة للشباب 
وليست التكبيل وتكميم األفواه، فيجب أن نعطي للشباب الحريات 

ألنه منين تنتحدثو اليوم اليوم على أن الشباب تمكنو باش يصنعو لينا 
أجهزة التنفس الصناعي فهذا خصو يتطور ألن هذا بالعلم ما �ضي بالفكر 
الظالمي ما �ضي بما يحاولون أن في مجموعة من اإلستراتيجيات، فاليوم 
ما عندناش حاجة السيد رئيس الحكومة للحلول ديال املشاكل اآلنية، 
نحن في حاجة إلى رؤية استباقية للمستقبل ومع صدقية املعطيات 
وصدقية الخطاب، ألن منين كنتحدثو على الثقة في املؤسسات تنتحدث 
على الصدقية ديال الخطاب ما يمكنش نفس الخطاب يتعاود فهاد 
املنصة للمرة الثالثة على التوالي و نتسناو الشباب املغربي أنه يتيق فيما 

يقوله السياسيون.

عندنا  فاليوم  املغربي،  للشباب  القدوة  إعطاء  أخرى  مسألة 
شباب يشتغلون بدون عقود عمل، اليوم عندنا الشباب تحرموا من 
دعم تضامن في القطاع الغير املهيكل ألنه شباب عازب، وبالتالي فتم 
الحرمان ديالهم ، اليوم عندنا قدوة سيئة داخل الحكومة أنه ميتمش 
التصريح باملستخدمين في الضمان اإلجتماعي ونقولو للشباب املغربي 
أجي ها الحكومة ديالك ها أعضاء الحكومة أش تيديروا، إيال ما كانش 
كتنتاظروا  اشنو  اإلجتماعي  الضمان  لدى  بمستخدم  يصرح  وزير 
من هاد الشباب أنه يثيق فيما تقوله الحكومة، أظن أن هذا أن هاد 
ال�ضي خصنا نوضعو ليه حد السيد رئيس الحكومة وخاص تربط فيه 

املحاسبة باملسؤولية.

كأمناء  واستقبلتم  أن�ضى  ال  حتى  الحكومة  رئيس  السيد  وأيضا 
عامون للألحزاب ممثلي الشبيبات الحزبية، شنوا اإللتزامات اللي درتو 
معهم بطريقة ديال األجرأة ديالها والتنفيذ ديالها؟ وهذا أكيد أنه الكل 
يؤكد عليها إلى حد قريب، السيد رئيس الحكومة، الحكومات السابقة 
كانت كتسوي الوضعية ديال مجموعة ديال الشباب حاملي الشواهد 
العليا واللي كانوا كيحتجوا سواء أمام البرملان أو في أقاليمهم، ولكن ال 
الحكومة السابقة وال الحكومة الحالية جات وكبالت الحق في اإلحتجاج 
ومنعاتهم من الحق في اإلحتجاج، وما بقاتش كيتسوى الوضعية ديال 
أي فوج من األفواج اللي كتحتج، فأظن أنه اللي اليوم كاين إشكال في 
تصور الحكومة في التعاطي للسياسات العمومية بصفة عامة املوجهة 
للشباب وقد آن األوان باش نطرح واحد املجموعة ديال اإلجراءات اللي 

خاص تحمل فيها الحكومة مسؤوليتها أهمها:

اإلستمرار في البرنامج املندمج لدعم وتمويل املقاوالت واللي كان أعطى 
انطالقة جاللة امللك ما قبل جائحة وبالتالي فاليوم الشباب كيمشيو 
األبناك وتيقولو ليهم ما زال ما عندناش الصورة ديال ما بعد الجائحة 
وهذا برنامج ملكي سامي وخاص الحكومة تحمل فيه مسؤوليتها باش 

تنطلق من جديد؛

مسألة أخرى تحدثتم عن الحاجة إلى بوصلة واضحة فالبوصلة 
الواضحة هو أنه اإلستراتيجيات املواجهة للشباب خصها تعاود من 
جديد ويتم الحفاظ من خاللها على مناصب الشغل وتمنيع االستقرار 
وانتاج  لألجراء  الجماعي  للتسريح  املجال  فتح  وعدم  للشباب  املنهي 

جيوش جديدة من البطالة وشكرا.
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 وسيدا ورئيس:

شكرا السيد النائب، ال�ضي دريس تانخافو على صحتك، هللا يجازيك 
بخير، الكلمة اآلن بإسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية للسيد 

النائب سعيد الزيدي.سعيد الزيدي

 ونائبا وسيداسعيدا وزيدي:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

 وسيدا ورئيس،

 وسيدارئيسا وحك م3،

 وسيد تال وسادةا و 4ر ء،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

واإلقتصادية  السياسية  الحياة  في  الشباب  إدماج  يعتبر موضوع 
فئة  يهم  بإعتباره  الراهنية  ذات  املواضيع  من  والثقافية  واإلجتماعي 
مجتمعية عريضة لم تنل حقها من التنمية والثروة الوطنيتين، وهي 
أفرز  الذي  التنموي  النموذج  محدودية  عن  أبانت  التي  اإلختالالت 
تفاوتات إجتماعية ومجالية ال تزال تأثيراتها تمتد إلى اليوم والتي تؤدي 

ثمنها أجيال متعاقبة.

إن الشباب يعتبرون أنفسهم هم أكثر عرضة لإلقصاء اإلجتماعي 
والتهميش، وزادت أزمة جائحة كورونا من حدة هذا التهميش، بحيث أن 
الشباب هم األكثر تأثرا وتضررا من هذه الجائحة اقتصاديا واجتماعيا 
ونفسيا، ويزداد الشعور بإنعدام أية إمكانية للتأثير في القرارات التي تهم 
حاضرهم ومستقبلهم، ما يفتح املجال واسعا أمام العفو والتعبيرات 
غيراملؤطرة مع ما ينطوي عليه األمر من مخاطر على الجميع، وما فتئ 
إرساء  يؤكد على ضرورة  السادس، نصره هللا،  امللك، محمد  جاللة 
إستراتيجية مندمجة للشباب من شأنها تلبية تطلعات الشباب املغربي 
في مختلف املجاالت، لكن الحكومة مع األسف لم تبادر إلى حد اآلن بأي 
إجراءات ملموسة من شأنها إرجاع الثقة لهذه الفئة، وهو ما نقف عليه 
عن قرب من خالل لقاءاتنا وتتبعاتنا وتتبعنا اليومي لقضايا وهموم 
شباب اإلقليم الذي أتشرف بتمثيله خاصتا إقليم بن سليمان الذي 
يعاني من غياب برامج نوعية ومندمجة تلبي تطلعات وانتظارات شبابه 

شأنه في ذلك شأن شباب مختلف املجاالت الترابية ببالدنا.

إثارت  خاللها  من  نود  الحكومة،  رئيس  السيد  املناسبة  هذه 
انتباهكم، وهنا السيد رئيس الحكومة كنفتح القوس ألنه كنتوقع واحد 
البروتوكول السيد رئيس الحكومة هللا يخليك بغيتك تبع معايا غي هاد 
النقطة، أنا كنتوقع واحد البروتكوول في سنة 2015 ما بين الحكومة 
املغربية ومؤسسة تحدي األلفية اللي هي MCC بشأن إحداث واحد 
املناطق صناعية، وتم اإلختيار واحد جوج مناطق يعني في املغرب ، كاين 
من بينهم الجماعة املنطقة ديال واد الشراط وحد السوالم ، هادي 

كانت هي أهم املناطق املؤهلة إلحتضان هذه املشاريع، يعني على واحد 
املساحة ديال 25 هكتار، إذا هاد املشروع كنطلب منكم السيد رئيس 
الحكومة أنكم تسهروا عليه ألن هاد املشروع فهو مشروع ديال جهة، 
إلى أن أقول أنه مشروع ديال إقليم، إقليم خاصة إقليم بن سليمان 
اللي فيه 15 جماعة، إذا مع األسف ال يزال هاد املشروع لم يرى النور 
رئيس  الرئيس  السيد  الدراسات  هاد  غير  الدراسة،  تأخرات  بسبب 
الحكومة املحترم يعني استغرقت أكثر من 6 سنوات، وهو ما ستكون 
له انعكاسات على توفير املآئة من فرص الشغل، ونتمنى السيد رئيس 
الحكومة أن يحظى هذا املشروع بدعمكم وإخراجه إلى حيز الوجود في 

أقرب وقت ممكن.

السيد رئيس الحكومة، إن البطالة اليوم قنبلة موقوتة ومسألة 
يجب أن تؤخذ على محمل الجد بحيث أن األرقام الرسمية مخيفة، 
اإلحباط  مشاعر  ينمي  الذي  اإلجتماعي  للقلق  رئيسيا  سببا  وتعتبر 
واإلستياء في بالدنا وتزداد هذه املظاهر بشكل أعمق في العالم القروي 
باملناطق الجبلية، بحيث يواجه الشباب القروي مختلف الصعوبات 
في الولوج إلى الخدمات الرئيسية وإلى سوق الشغل، في الرهان اليوم 
موكول إلى الدفاع عن املدرسة العمومية وعن جودة التكوين على سائر 
أفراد املجتمع وتكوين منهي بتخصصات مسايرة للعصر ومنتجة لفرص 
الشغل وتكافؤ الفرص، بغض النظر عن األصول اإلجتماعية وتوسيع 
الثقافية واإلبداعية وفي املبادرة  هامش الحرية للشباب في املجاالت 
الذاتي وخلق املقاولة وغيرها من املجاالت املختلفة بتخصيص جزء 
من املال العام لفئة الشباب ليس طرفا بل ضرورة تفرضها الحاجة إلى 
االستثمار في مواطن الغد، والتجارب الدولية اليوم تثبت فعالية هذا 
االختيار الذي بكل تأكيد سيكون له انعكاس على التنمية في بالدنا، 

والسالم عليكم.

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب عمر بالفريج.

 ونائبا وسيداعمرابالفريج:

 وسالماعلىا و ميع،

 وسيدارئيسا وحك م3،

كان دابا تقريبا قربنا ل 9 سنين وانتما كتسيرو وال كتساهمو في 
التسيير ديال املغرب ديال البالد ما �ضي بوحديكم مع عدد األحزاب اللي 
موجودة تحت قبة البرملان، فمنذ 2011 وانتما كتساهمو في التسيير، 9 
سنين ياك السيد رئيس الحكومة وعقلتيو على 2011 عقلتيو باألخص 
على 20 فبراير 2011 داك اليوم السعيد اللي خرجو واحد العدد ديال 
كانوا  موحد  بشعار  مغربيين  كلهم  املغرب  وشباب  الشابات  الشباب 
الرئيس  فالسيد  االجتماعية،  والعدالة  الكرامة  بالحرية  كيطالبو 
الحكومة اليوم قربات 9 سنين واش كتعتقدو بأن بالدنا بكل صراحة 
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بالدنا املغرب تقدم في واحد من هذه املجاالت؟ واش املغرب تقدم منذ 
2011 منذ 20 فبراير واش تقدم في مجال الحريات؟ واش تقدم في مجال 
كرامة الشباب؟ ومن غير الشباب وفي مجال العدالة االجتماعية؟ سؤال 

بسيط كنتمنى تجاوبنا بطريقة واضحة، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيد النائب، السيد رئيس الحكومة، الكلمة لكم من خالل 
الرد على مجموعة من التعقيبات والتساؤالت فيما تبقى من الوقت 

بطبيعة الحال.

 وسيداسعدا ودينا وعثمانيارئيسا وحك م3:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم،ال وصالةال وسالماعلىارس لاهللاا
لعلىاآوهالصحبه،

أشكر جميع األخوات واإلخوان اللي تفاعلو مع األجوبة على السؤال 
اللي هضرت على أسمو دور األحزاب فهاد املرحلة ديال جائحة كورونا 
وما بعد جائحة كورونا، وبقدر ما يمكن أن أقول أننا يمكن أن نفخر 
جميعا بتدخالت بعض البرملانيين الشباب، حضرو معنا والذين كانت 
تدخالتهم، البرملانيين الشباب اللي جاو في الالئحة الوطنية للشباب، 
البرملانيات  والرجال،  النساء  فيها  البرملانيين  أقول  عندما  والبرملانيات 
والبرملانيين الشباب غادي نوليو إذن البرملانية والبرملاني الشابان، دابا 
نمشيو العمق الجوهر ديال الفكرة بقدر ما أسف. هللا يجازيكم بخير 
إال أن بعض التدخالت طغت عليها الشعارات العامة، وأحيانا شعارات 
جميلة، ولكن أريد أن أقول أن من األجمل أن نطبق هذه الشعارات 
عندما نكون نحن في موقع تلك املسؤولية، هذا هو األجمل، لكن أنا 
نقول لكم، أنا مرحبا بجميع االنتقادات، أنا ما عمري ما في حياتي ال 
االجتماعية وال السياسية وال الثقافية عندي إشكال مع اإلنتقاد ومع 
التصويب، لكن كاين واحد املنطق، املنطق في الهضرة خصو يكون، 
أوال قبل كل �ضيء أنا ما ندخل مع حتى �ضي واحد وخصوصا في قبة 
البرملان في حملة انتخابية سابقة ألوانها وال ما�ضي سابقة ألوانها، الكالم 
الذي يقال، ولكن اللي فيه املزايدة في أمور اللي هي واضحة، أنا قدمت 
عرض كله برامج وأرقام، كله برامج وأرقام، فالجواب عليه خص يكون 
فهاديك البرامج واألرقام واللي ما وقفش على برنامج يقول هاد املجال 
كذا وهاد املجال كذا ويشيرله ويشير النقص فيه، فما قدمش نصيحة 
وما هضرش، أما الشعارات راه ال�ضي بالفريج في 20 فبراير كانت شعارات 
واحنا أوفياء لهديك الشعارات، أوفياء لها وكنخدمو في إطارها وكثير من 
األمور اللي هادوك الشباب ديال 20 فبراير تمناوها طبقات وأمور أخرى 
لم تطبق بعد، احنا غادي نكونو منصفين مع روسنا ومع غيرنا، واللي 
قال اللي هذه انت ناقصة عندك وكانت ناقصة فعال نقول له ناقصة 
فعال، ما استطعناش نديروها وال فشلنا فيها وال قاصرة، ولكن كيف 
يمكن أن تبرر لنا الحمد هلل العديد من البرامج التنموية والتعليمية 
واإلجتماعية واإلصالحية وغيرها كتعني الشباب وكتعني فئات أخرى 

من املواطنات واملواطنين طيلة هاد عشر سنوات، ألن بغيتوا غير هاد 
عشر سنوات، طيلة هاد العشر سنوات الحمد هلل كيفتاخر بها املغرب 
اليوم، وجميع التقارير ال الوطنية والدولية كتبرهن على أن املغرب كان 
في املستوى، مستوى التحديات جميعا، بقيادة جاللة امللك، صحيح، 
وكنعتزو بقيادة جاللة امللك، ولكن بخدمة الحكومات أيضا املتعاقبة، 
البرامج طاحت من السما بوحدها، األخ  حتى هي خدمات واش هاد 
هضر على الباكلوريا واش الباكلوريا تنظمات بوحدها، هاد الحكومة 
الناجحة،  الكثيرة  األخرى  البرامج  وال  ما عندها  دور،  ما عندها  كاع 
بغيتو تحسبو، تحسبو علينا البطالة اللي دازت في املرحلة ديال كورونا 
مرحبا ولكن راه املواطنين واملواطنات عارفين راه العالم كله في البطالة، 
باملناسبة املغرب في جميع املؤشرات وخا تنقص ال في نسبة البطالة 
ال في نسبة االنكماش االقتصادي ناقص 5 داك �ضي اللي التوقعات 
ديالنا، ال في العدد داألمور األخرى هو غادي يحقق عجز ونقص أقل مما 
تحققه أغلب دول الشركة لنا بما فيها الدول املتقدمة، راجعو األرقام 
وشوفو آش كيقولوا، فلذلك جائحة كورونا جات دارت واحد الواقع 
معين واجهها املغرب الحمد هلل بصرامة بتعاون الجميع ونجحنا فيها، 
ألن قلصنا هداك �ضي كما قلصنا الوفيات وقلصنا املر�ضى اللي دخلوا 
أو املصابين اللي دخلوا لإلنعاش، كذلك قلصنا العجز النقص ديال أو 
اإلنكماش اإلقتصادي حتى هو قلصناه بدال من %11 لدول كتعرفوها 
و%10 و %8 احنا فقط %5 هذا يحسب للحكومة ما�ضي ضد بغيتو 
تحسبو علينا أخويا أنا ماعندي مشكل ما كاين باس مرحبا غير حسبو 

علينا؛

العالقين أنا ما عرفتش آش دخل العالقين نبقاوا ندخلوهم في كل 
�ضيء، شرحنا جا السيد وزير الخارجية وشرح، هذا مثال ناجع للمغرب 
ناجح اسمح ليا، الحكومة تكلفت ب 7600 شخص تقريبا خصاها تديهم 
للفنادق خالصات لهم تديهم للتطبيب واآلن تندخلوهم ودخلنا عدد 
منهم دخلوا واآلن كيدخلوا آخرين وقولوا ليا عالش هاد الباخرة اللي 
جات من إيطاليا عالش جات وما عمراتش راه دابا ما�ضي غير الحكومة 
وكنا كنجيبوهم باش كنا كنجيبوهم مجانا كانت أغلب الطائرات في 
اآلخر كيبقى لنا 20 مقعد خاوي، راه ما�ضي الحكومة وحدها قالك اليد 
الواحدة ال تصفق، كاين اليدين كاين الجهتين كاينة الجهتين كانت مجانا 
ديك الساعة أما دابا الطائرات الحمد هلل اللي جات راه العمارة ديالها 
املغربية  امللكية  الخطوط  كلها عمرات وزات الرام وكذلك  الطائرات 
وكذلك الخطوط العربية زادت رحالت أخرى، دليل على أن هناك إقبال 
وإيال استطعنا نزيدو مزيان ودبا درنا البواخر اللي ما جاوش في الطائرات 
يجيو في البواخر، والحمد هلل كيجيو وكيوصلو بالدهم ولكن في أمان ألن 
هاد ال�ضي اللي وقع في الباخرة ديال إيطاليا دليل على أن االحتياطات 
اللي اتخذناها احتياطات حقيقية جدية، والدول األخرى كلها دايرة 
احتياطات أكثر من هاد ال�ضي، دابا كاين دول اللي الدخول لها خاصك 
15 يوم ديال الذجر الصحي، دخل 15 يوم دابا احنا درنا إجراءات قبلية 
باش ما نديروش 15 يوم ديال الذجر الصحي، وهادوك البواخر بتنسيق 
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مع وزارة الصحة دار واحد العمل غير مسبوق، فيها مختبر متحرك داخل 
كل باخرة باش جميع اللي غادي يجيو ما يوصلو هنا حتى نكونو عرفنا 
واش كاملين الحمد هلل داخلين بالسالمة ألن غادي يوصلو عند عائالتهم 
هاد العائالت ما عندهومش حق ما يمكنش نحميوهم حتى هما خاصهم 
يتحماو، فلذلك كونو منصفين. اسمح ليا خاص نكونو منصفين األثمنة 

راه علناتها الخطوط امللكية املغربية.

ثالثا: باش نقول لكم الحكومة كتعتز أنها جابت جيل جديد من 
اإلصالحات وخصوصا جيل جديد من البرامج خاصة بظاهرة كورونا 
وعرضتها ونجحات من هذه البرامج هو املقاول الذاتي وصلنا فيه ل 
233 ألف راه خيال ماكناش معولين عليه في األول، وأنا منتظر في سنة 
يوصل أكثر الحمد هلل كثير منهم يشتغلون وبعضهم عندهم صعوبات 
البرنامج أحد اإلخوة اللي شار  صحيح، عندهم صعوبات ولكن هاد 
البرنامج قديم كان إلى آخره فاش كان هو قبل ما يكون في الوزارة إلى 
آخره واش أنا مسؤول على الحكومات اللي قبل مني؟ وتجيب ليا اللي 
وقعات في الثمانينات وتقول ليا عالش وقعات؟ دابا ديك، ال خصنا 
نكونوا منصفين، دارت برامج مهمة وعرضتها وعرضت التطور ديال هاد 
البرامج وعرضنا النتائج ديالها الحمد هلل اإليجابية والحكومة بذالت 
صمود  ودعم  الشغل  مناصب  على  للحفاظ  استثنائي  الجهد  واحد 
املقاولة غادي تصنت املقاولة صحيح كاينين مقاوالت اللي غادي يعانيو 
من املشاكل حتى النهاية ولكن واش غير املقاولة املغربية راه العالم كلو 
هكاك احنا فهاد العالم كندابزو، وإن شاء هللا غادي نحققو إيجابيات 
كبيرة جدا راه األرقام خاصها تخرج ديال يونيو باش نعرفو التطور ديال 
الشغل،  عن  توقفو  العمل،  عن  توقفو  الذين  وباملناسبة  يونيو  هاد 
يتعلنو عن حالة التوقف، هنا هداك ما�ضي فقدان الشغل هداك غير 
توقف مؤقت هاديك 950 ألف اللي صرحات به املقاوالت في شهر ماي 
950 ألف في شهر ماي واللي تدعمو تقريبا أكثر من 800 ألف منهم تدعمو 
من قبل الصندوق ديال كورونا هادو في حالة توقف مؤقت عن العمل، 
وفي شهر يونيو شهر يونيو رجعات 350 ألف بين ماي ويونيو 350 ألف 
رجعات العمل وتعلن فقط في حالة التوقف مؤقت 600 ألف أقل شوية 
من 600 ألف فقط من العمال املستخدمين، معنى ذلك كاين تحسن، 
الرجوع بعد رفع الذجر الصحي والجهود اللي دارتها الحكومة، رجوع 
تدريجي إلى العمل، وغادي يستمر هاد الرجوع التدريجي، وغادي نشوفو 
نشوفوها  وغادي  شهر7  ديال  األرقام  نرجعو  نحاولو  وغادي  األرقام 
ونشوفو 8 تقريبا إن شاء هللا ونحن على يقين أن هاد الرجوع التدريجي 
غيتم تدريجيا، وبطبيعة الحال راه صادقتو وال غيتصادقو بعد قليل 
في مشروع قانون املالية على أن هناك دعم من هاد النوع، ولكن على 
حسب القطاعات األكثر تضررا، وفق اتفاقية مع هاد القطاعات غادي 
يتم املنتجة ما غادي تبقاش برنامج كيما كان ولكن غادي يبقى جزء منو 
مستمر بعدها باش ياخذ بعين االعتبار هاد الحاجة ديال هاد العمال 
واملستخدمين اللي غيتقفوا عن العمل ولو بعد شهر 7، إذن هذا البرنامج 
هذا برنامج ناجح كيفاش هو قاليك ما كاين والو ما كاين الى آخره، غير 

هادي ديال كورونا غير هداك الدعم ديال 6 داملليون و�ضي حاجة ديال 
األشخاص غير هذا أنا كنقول راه املغرب قلتها مرارا فهاد القضية من 
مواجهة جائحة كورونا، كله قصص نجاح..، كلها قصص نجاح متتالية 
كل قصة نجاح كتن�ضي اآلخرى، قولوا ليا هاد البرنامج ديال 6 داملليون 
و�ضي حاجة و400 ألف اللي كتدعموا في ظرف أسابيع محدودة وبواحد 
التفاعلية خاص هاد البرنامج هذا خصنا نحترموه ا ألن احترام األطر 
اللي كتخدم حتى 3 دالصباح 3 دالليل كيخدموا، كيبقاوا ألن خصنا 
ما  قاليك  اللي  القطاعات  مختلف  مع  بالتنسيق  األمر  هداك  نفليو 
كاينش التنسيق، هناك تنسيق مستمر كون ما كاين تنسيق ما تخرجش 
هاد البرامج كون ما كاينش تنسيق ما نواجهوش كورونا بهاد الفعالية 
كون ما كاينش تنسيق كونا غادي نبداو نهزوا باملوت فاألسمو ديالنا في 
املستشفيات ديالنا، كاين تنسيق وكنحيي جميع الجهات التي تدخلت 
وما كاينش برنامج اآلن إال وفيه تنسيق على األرض دير 3 وال 4 وال 5 ديال 

القطاعات املعنية؛

بالنسبة لإلحصائيات، الكثير من اإلحصائيات اللي كيقدموها بعض 
اإلخوان البرملانيين هي إحصائيات قديمة، غالبها يرتكز على اإلحصاء 
العام للسكان والسكنى لسنة 2014 ودبا دازت 6 سنين، هاديك األرقام 
تغييرات بحال الهدر املدر�ضي هداك الرقم ديال الهدر املدر�ضي القديم 
ما بقاش خدام الحمد هلل هناك تحسن كبير ونقص مضطرد سنوية في 
الهدر املدر�ضي، واحنا واعيين عالش عارفين عالش؟ دبا التعليم األول 
اآلن هاد السنة راه الوزارة علنات غير هاد الصباح على النتائج ديال 
أقل من  كانت عندنا  اللي حققناه اآلن  األولي  التعليم  ديال  البرنامج 
%50 من األطفال ديال املغرب اللي في التعليم األولي دبا اآلن %73 في 
ظرف سنتين، بسبب عدد األقسام اللي داروا اللي تفتحوا ديال التعليم 
تدمجو،  واللي  بألف  تكونوا  اللي  واملربيات  مربين  األولي بسبب عدم 
وحنا نطمح إن شاء هللا إلى أن نصل إلى بأن نصل إلى %100 قبل نهاية 
البرنامج يعني قبل املوعد اللي كنا حددناه بتضافر الجميع حتى هذا راه 
في كل �ضي كيتدخل ماش غير جهة واحدة فيه وزارة التربية الوطنية 
صحيح، فيه وزارة الداخلية فيه وزارة الشباب والرياضة، فيه وزارة 
التضامن األسرة، فيه عدد من الوزارة كل واحد كيدير كلهم مندمجين 
في إطار برنامج، فلذلك كنحيي الجميع وفهي جهات أخرى كثيرة، فلذلك 
هذا هذا واحد املوضوع مهم جدا ووبرامج أخرى بحال دابا تخفيض 
اإلكتظاظ في األقسام، هذا حتى أدى إلى تخفيض الهدر املدر�ضي وغيرها 
من األدوات واآلليات األخرى اللي كاينة في البرامج ديال التعليم، واحنا 
راه اإلستراتيجية الوطنية القانون اإلطار اللي صادقتوا عليه نهضروا غير 
على القانون اإلطار اللي صادقتوا عليها بدأنا تنفيذ عددا من برامجه 
اللي هي عملية في األرض حتى قبل املصادقة على قانون اإلطار حتى قبل 
املصادقة عليه والحمد هلل اليوم بعضها يؤتي أكلها هناك هجرة من عدد 
من األطفال من القطاع الخاص إلى القطاع العام، احنا ما�ضي احتقار 
لقطاع الخاص وال التنقيص منو إلى آخره، ولكن هاد األرقام تعطات 
هادي مدة 3سنوات ما�ضي اليوم سنويا كاين 30 ألف في السنة املاضية 
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املاضية 30 ألف من األطفال اللي مشاو للقطاع العام بسبب نقص 
اإلكتظاظات في األقسام، بسبب عدد من اإلصالحات األخرى، وهذه إن 

شاء هللا هاد البرامج غادي تستمر غادي أسموا.

في مواقع  كاين  السؤال مرتبط وهذا  واحد  ليا  برنامج ال سمحو 
التواصل اإلجتماعي بزاف هاد القضية دإمضاء العيد في املنازل وتشجيع 
السياحة الداخلية، أنا ملا قلت فاش قلت للناس باش هاد العيد نتيجة 
اإلكتظاظ وهللا يجازيكم بخير اللي يمكن الواحد ما يسافرش مايسافرش 
عالش باش نجّنبو روسنا في العيد، هاذيك األماكن ديال اإلكتظاظ في 
السفر، ألنه فيه مخاطر، هذا ما�ضي معناه أن السياحة الداخلية ما 
كتهتّمش فقط بالعيد، السياحة الداخلية غتبدا من دابا حتى شتنبر، 
ر واحد السفر ديالو إلى ما بعد العيد ما كاين 

ّ
شهر غشت كلو فلذلك إلى آخ

مشكل، ولكن اللي اضطر يسافر ما كاين مشكل، ولكن خصنا نحضيو، 
خصنا نحضيو، فلذلك ما كاينش تناقض بين هاذ 2 ديال األمور وخّصنا 
نوعاو بهاذ القضية على أن ما كاينش تناقض، أنا كنت سعيد بأني كان 
عندي واحد االجتماع في الشبيبات الحزبية وأشرت هناك إلى اإلشارة 
إلى دور الشباب في املعركة ضد وباء كورونا، جميع املطالب ديالهم أنا 
قلت لهم في األخر واحد القضية قلت لهم هاذ ال�ضي كامل اللي قلتو أنا 
ما عنديش مشكل معه، ولكن اللقاء ديالي معهم ما�ضي كرئيس حكومة 
كأمين عام مع جميع األمناء العامين فهمتيني، وباملناسبة غنقول لكم 

واحد هضرة راهم منهم كاع اللي شكى من األحزاب ديالهم وأن املطالب 
ديالهم باقة ما لّبينهاش، وأنا قلت لهم أن جميع ذاك ال�ضي اللي قلتو أنا 
ما عندي فيه مشكل غندّعموها، أنا ال زلت أدعم أن تبقى الالئحة ديال 
الشباب كالئحة وطنية باقي كندّعمها، وأدّعم إلى أن نضيف تحفيزات 
وإما  مالية  إما  تحفيزات  املحلية  اللوائح  في  الشباب  ملشاركة  أخرى 
تحفيزات أخرى متعدد، أنا كنتبنى هاذ ال�ضي وما�ضي اليوم فقط ما�ضي 
اليوم فقط ما عندو عالقة باالنتخابات هذا منطق، أنا كنتبّناه فلذلك 
هذا هذا واحد إيمان كنآمن به شخصيا في دعم الشباب فلذك هللا 
يجازيكم بخير إيال بغيتو الشباب يهتمو بالسياسسة أكثر ما ترجعوهاش 
غير للحكومة، راه كل واحد منا جميعا مّني وجبد كل واحد منا عندو 
مسؤولية في هاذ املوضوع، فتوجهوا إلى الشباب وقنعهم هما بال ما 
تجي تقنعني أنا باندماج الشباب أنا مقتنع، ولكن قنعهم هما بأنك أنت 
مقبل عليه وأن الخطاب ديالك منطقي معقول مقنع وطني متسامي على 

الخالفات فيما بيننا، شكرا جزيال والسالم عليكم رحمة هللا وبركاته.

 وسيدا ورئيس:

ترفع  النواب  والسادة  السيدات  الحكومة،  رئيس  السيد  شكرا 
الجلسلة ملدة 15 دقيقة، جلسة تشريعية تتعلق أوال باملصادقة على 

قانون املالية املعدل، وبعد ذلك مجموعة من القوانين التشريعية.
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محضرا و لس3ا وثامن3ال وثالثينابعدا ملائتين

 وتاريخ: االثنين 28 ذي القعدة 1441ه )20 يوليوز 2020م(.

 ورئاس3: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وعشرون  وأربعة  ساعات   وت قيت: 
السادسة مساء والدقيقة التاسعة والثالثين.

جدللا ألعمال: جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على 
النصوص التشريعية التالية:

- مشروع قانون املالية املعدل رقم 35.20 للسنة املالية 2020 في 
قراءة ثانية له؛

رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  يق�ضي   53.19 رقم  قانون  - مشروع 
املنظمة  وبإحداث  معتمد  محاسب  مهنة  بتنظيم  املتعلق   127.12
املهنية للمحاسبين املعتمدين وبسن أحكام انتقالية واستثنائية خاصة 

باكتساب صفة محاسب معتمد؛

للتعريف  الوطنية  بالبطاقة  يتعلق   04.20 رقم  قانون  - مشروع 
اإللكترونية؛

استهداف  بمنظومة  املتعلق   72.18 رقم  القانون  مشروع   -
الوطنية  الوكالة  وبإحداث  اإلجتماعي  الدعم  برامج  من  املستفيدين 

للسجالت؛

- مشروع القانون رقم 37.18 املتعلق بإحداث مؤسسة األعمال 
اإلجتماعية ملوظفي الجماعات الترابية ومجموعتها وهيئاتها؛

-مشروع قانون رقم 38.18 يتعلق بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن 
لوزارة  التابعين  السلطة  رجال  لفائدة  اإلجتماعية  لألعمال  الثاني 

الداخلية؛

-مشروع قانون رقم 60.18 املتعلق بمؤسسة األعمال اإلجتماعية 
للعاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية.

 وسيدا وحبيبا ملاوكيارئيسامجلسا ون  ب،ارئيسا و لس3:

أشرفا علىا ل وسالما ل وصالةا هللاا ورحمنا ورحيم،ا بسما
 ملرسلينالعلىاآوهالصحبهاأجمعين.

 وسيدينا و 4يرين،

بالدراسة  متعلقة  تشريعية  جلسة  النواب  مجلس  يخصص 
والتصويت على مشروع قانون املالية، السيد الرئيس ال�ضي عبد هللا 
بووانو املعِدل، فيها البرملان، ولكن املعِدل حسب الفقهاء هو اللي جاري 
به العمل، رقم 35.20 للسنة املالية 2020 في قراءة ثانية له، السيد وزير 

اإلقتصاد واملالية إصالح اإلدارة تيستعمل مصطلح املعِدل.

املشروع الثاني، مشروع قانون رقم 53.19، يق�ضي بتغيير وتتميم 
القانون رقم 127.12، املتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث 
املنظمة املهنية للمحاسبين املعتمدين وبسن أحكام انتقالية واستثنائية 

خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد.

الوطنية  بالبطاقة  يتعلق   04.20 رقم  املوالي  القانون  املشروع 
للتعريف اإللكترونية.

املشروع املوالي يتعلق بمشروع قانون رقم 72.18 خاص بمنظومة 
استهداف املستفيدين من برامج الدعم اإلجتماعي وبإحداث الوكالة 

الوطنية للسجالت.

املشروع املوالي خاص بمشروع قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة 
األعمال اإلجتماعية ملوظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئآتها.

تنظيم مؤسسة  بإعادة  يتعلق   38.18 املوالي رقم  قانون  مشروع 
التابعين  السلطة  رجال  لفائدة  اإلجتماعية  لألعمال  الثاني  الحسن 

لوزارة الداخلية.

املشروع اآلخير يتعلق بمشروع قانون رقم 60.18 خاص بمؤسسة 
األعمال اإلجتماعية للعاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية.

نمر اآلن للتصويت على مشروع قانون املالية املعدل رقم 35.20 
للسنة املالية 2020 في قراءة ثانية له. أشكر بإسمكم السيدة املقررة 
مريم وحساة، وأشكر كذلك السيد الرئيس وأعضاء املكتب، وأعضاء 
لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية على كل ما بدلوه هاد الصباح بكيفية 

خاصة.

أعرض املادة 3 برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 72

املعارضون: 43

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع قانون املالية املعدل برمته كما صادقت 
عليه اللجنة في قراءة ثانية:

املوافقون: 73

املعارضون: 43

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون املالية املعدل رقم 35.20 
للسنة املالية 2020 في قراءة ثانية له.

ننتقل إلى من أراد تفسير التصويت وفق للمادة 153 من النظام 
السيدة  النائب لحسن حداد،  السيد  نتي مقررة،  أراد.  الداخلي ملن 
مريم وحساة، السيدة الرئيسة، السيد ادريس األزمي، السيد الرئيس 
لها  لها حقوق دستورية واألغلبية كذلك  املعارضة  الدين  نور  ال�ضي 
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حقوق دستورية، الكلمة للسيد النائب لحسن حداد. أذكركم بأن املدة 
الزمنية املتفق عليها 5 دقائق تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيداوحسناحد د:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيدينا و 4يرين،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

املالية  قانون  ملشروع  بالنسبة  التصويت  تفسير  ملناقشة  نعود 
املعدل في إطار القراءة الثانية، وهذا تيجي في واحد الوقت اللي بالدنا 
مازال كتمر بلحظات دقيقة تتقت�ضي منا جميعا الشجاعة وبعد نظر 
وحس استراتيجي وكذلك عدم تفويت موعد مع التاريخ، مسؤوليتنا 
جميعا خصوصا الحكومة هي في إعطاء انطالقة قوية لإلقتصاد وكذلك 
الريادة من أجل إخراج البلد من نفق األزمة، مسؤولية الحكومة كذلك 
هي دعم القدرات ديال الطبقة الوسطى ورفع املعاناة على الطبقات 
اإلنتظارات دون  املالية جاء دون هذه  قانون  ولكن مشروع  الفقيرة 
لم  وتبصر،  وشجاعة  إقدام  من  التاريخية  اللحظة  هذه  تتطلبه  ما 
املالية  قانون  مشروع  جاء  لهذا  اإلمتحان،  هذا  في  الحكومة  تتوفق 
يعني محتشما لم يأتي بأي إجراء لدعم العالم القروي مثال الذي يعاني 
من الجفاف والتهميش، بل حذف 7 داملالييرديال الدرهم من ميزانية 
الجماعات وأكثر من 3 ماليير درهم من ميزانية صندوق تأهيل املناطق 

الجبلية والهامشية.

إذن هاد املشروع جاء ترقيعيا تنقصه الجرأة السياسية، تنقصه 
النفحة السياسية، وضعته اإلدارة وبعض املكونات األغلبية تقول بأنها 
لم تطلع عليه، جاء هذا املشروع بنفحة محاسباتية ضيقة وصرفة، 
لحظة  هذه  ليست  واألرثوذكسية،  تقشف  لحظة  ليست  هذه  ولكن 
العالم هو ضخ  عبر  املنحى  ولكن  للتوازنات  نعم  الصرفة،  التوازنات 
السيولة في اإلقتصاد، هو اإلستثمار، هو اإلنفاق، هو دفع الكل للتعبئة 
من أجل إعطاء دفعة قوية لإلقتصاد الوطني، ملاذا لم نكن مثل الدول 
الطلب  ودعم  اإلستهالك  لدعم  اإلجراءات  من  رزنامة  وضعت  التي 
ودعم السيولة لدى املقاوالت ودعم كذلك القدرة الشرائية بالنسبة 

للمواطنين.

من  جدا  قليل  نزر  مع  إال  مع  تتجاوب  لم  الحكومة  األسف  مع 
أو  العمومي  التدخل  اقتراحات حزب اإلستقالل فيما يخص نجاعة 
النقدية  التحويالت  في  اإلستمرار  أو  الوسطى  الطبقات  قدرات  دعم 
لصالح الفقراء أو فيما يخص دعم السياحة والصناعة ودعم تمويل 
اإلقتصاد عبر وضع بنك وطني لإلستثمار، قدمنا تعديالت حول ضرورة 
بتمدرس  مشروطة  الفقراء  لصالح  النقدية  التحويالت  في  اإلستمرار 
األبناء والصحة اإلنجابية لألم وتكوين اآلباء لكي يخرجوا من الفقر، 
وقدمنا تعديالت من أجل إرجاع الضريبة على القيمة املضافة لصالح 

املقاوالت، مع العلم أن ما وضعته الحكومة ليس كافيا لسد الحاجيات 
بالنسبة اإلرجاع ديال القيمة املضافة إلى حد شهر أكتوبر، وقدمنا 
تعديالت حول دعم الطبقة الوسطى فيما يخص تمدرس األطفال عبر 
خصم في الضريبة على الدخل، مع األسف لم تتجاوب الحكومة مع هذه 

التعديالت الهادفة وذات األهمية القصوى.

التوجهات  املالية  قانون  مشروع  يعكس  لم  الوزير،  السيد 
دعم  حيث  من  كورونا  وباء  بعد  ما  للمغرب  الجديدة  االستراتيجية 
وضع  ودعم  الغذائي  األمن  ودعم  والصيدالنية  الطبية  الصناعة 
استراتيجية حقيقية لإلقالع الصناعي متوجهة نحو االستهالك الداخلي 
والتصدير للخارج، نحن مع الرقمنة ومع االستثمار في التحول الرقم 
على مستوى اإلدارة واملقاولة ولكن نريد خطة متكاملة لدعم الولوج 
إلى الرقمنة والثورة الصناعية 4، لوتبنت الحكومة مقاربة استثمارية 
لوضعت ورشا عاما عبر التراب الوطني لدعم التشغيل لدى الشباب 
تتبنى  لم  لو  املهيكل  غير  والقطاع  القروي  والعالم  الهشة  والفئات 
الحكومة مقاربة تقشفية ملا جمدت التوظيف ل 3 سنوات وملا جمدت 
الغير  القطاع  العمومية، اإلجراءات فيما يخص  في الوظيفة  الترقية 
املهيكل محتشمة إن لم نقل منعدمة رغم أن الفرصة سانحة لذلك 
امللحة  الحاجة  بينت جائحة كورونا  الكل  به  نادى  أمر  رغم أن هذا 
لدعم االختراع ولكن مع األسف ال نتوفر على استراتيجية وطنية لدعم 
العلوم واالختراع والتكنولوجيا وليس هناك دعم قوي االختراع واالبتكار 
والبراءات، لكل هذا وألن مشروع قانون املالية لم يأتي بإجراءات تساعد 
على تجاوز األزمة االجتماعية التي تعاني منها األسر املغربية وألنه لم يأتي 
بأي تدابير جبائية قادرة على ضمان العدالة الضريبية وتوسيع قاعدة 
الوعاء الضريبي لتعويض العجز الناتج عن انخفاض املداخيل فإننا في 

حزب االستقالل صوتنا ضده، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيدة النائبة مريم وحساة.

 ونائب3ا وسيدةامريمالحساة:

 وسالماعليكم،

 وسيدا ورئيس،

 وسيدينا و 4يرين،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

في إطار القراءة الثانية ملشروع قانون املالية املعدل لقانون املالية 
سنة 2020، نحن في فريق األصالة املعاصرة صوتنا ضد هذا املشروع، 
ألنه في نظرنا جاء فارغا ال يتضمن أي إجراءات مالية أو تدبيرية من أجل 
إنقاذ االقتصاد الوطني من تداعيات هذه الجائحة، وكذلك أي إجراءات 
لفائدة الحياة االجتماعية للمواطنين، بل سجلنا لألسف تراجع بعض 
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امليزانيات القطاعية املرتبطة بالسياسة االجتماعية، صوتنا ضد هذا 
والجبلي  القروي  العالم  أزمة ساكنة  املشروع ألنه همش وعمق من 
يخفف  إجراء  أي  نلمس  لم  بحيث  العميق  املغرب  باملغرب، ساكنة 
من معاناة هذه الساكنة، وال سيما الفالح الصغير والكساب الذي لم 
يستفيد قط من الدعم املباشر والغير املباشر املرتبط بكورونا، انضافت 
إلى أزمته أزمة أخرى مرتبطة بتداعيات الجفاف وجائحة أخرى ال تقل 
خطورة عن كورونا مرتبطة بعدم نجاعة وفعالية السياسات العمومية 
املنتهجة منذ سنوات عدة من طرف الحكومة، صوتنا كذلك ضد هذا 
املشروع ألنه عوض أن تتوجه الحكومة ملعالجة مشاكل ساكنة العالم 
القروي والجبلي وما أكثرها، وممكن أ السيد الوزير نتكلم من هنا حتى 
لغدا و ما تنسكتش ألنني بنت هاد املناطق الجبلية وأعيشها بشكل 
يومي مع هاد الساكنة، هذا الساكنة اللي كتتخبط في السياسة اللي 
نهجتوها واللي همشتوها واللي ما عرتها حتى �ضي إهتمام، ولكن لألسف 
كنجيو كنقاو فهاد مشروع القانون كنلقاوكم بأنكم عن سبق إصرار 
والترصد أنكم قلصتو من ميزانية صندوق التنمية القروية FDR، �ضيء 
منتظر من حكومة لهاجسها اللي شاغل بالها هي التوازنات املالية، وما 
كيهموهاش هاد املواطنين وما كيهموهاش هاد الساكنة، كنا كنتمناو ولو 
تمييز بسيط لهاد الساكنة، ولكن أيديكم ما لقات غير هاد الصندوق 

باش أنها تقلص منو؛

النقطة الوحيدة اللي أثارها السيد الوزير واللي أثارت انتباه الفاعل 

الهبات  إدراج  وهي  واإلعالمي،  واإلجتماعي  واإلقتصادي  السيا�ضي 

املمنوحة لفائدة الصندوق كوفيد من طرف الشركات واملقاوالت ضمن 

التكاليف القابلة للخصم، احنا تصدينا لهاد املقت�ضى في القراءة األولى، 

اعتبارا من أن الهبات هي فعل طوعي واختياري، وبالفعل صادق مجلس 

النواب على إلغاء مقتضيات هاد املادة، لكن بعد عودة املشروع من 

غير  وجدنا صيغة جديدة  ثانية،  قراءة  إطار  في  املستشارين  مجلس 

الصيغة األولى اللي كانت جات بها الحكومة وال تتضمن أجل التنفيذ 

مع التنصيص على عبارة الدولة بشكل عام، ألنكم في األول قلتو بأن 

هبات املقدمة لصندوق كورونا في هاد في القراءة الثانية كانت املقدم 

للدولة بشكل عام، صوتنا لفائدة هذا الصيغة بعد ما تعهدتم السيد 

العمل  بها  الجاري  والقوانين  الدستور  بعدم خرق مقتضيات  الوزير 

وال سيما املرتبطة بعدم تطبيق القانون بأثر رجعي، هذا التزام ديالكم 

السيد الوزير ونتمناوا أنكم تبقاوا عليه، وبالتالي فإن مقتضيات هاد 
املادة ستطبق مستقبال، ونتمناو أن بالدنا ما تعيش �ضي جائحة أخرى 

بحال هادي، تصويتنا للفائدة هاد املقت�ضى جاء لكي ال يفهم لكي ال يفهم 

أننا ضد املساهمات والهبات التي تقدم لفائدة الدولة، ونؤكد في األخير 

السيد الوزير أن هذا املقت�ضى بهاد الصيغة ينصب في اتجاه املستقبل 

وليست معالجة مشاكل كوفيد، وسنتصدى كيف ما قلت السيد الوزير 

في املستقبل لكل إخالل بهذا التشريع الذي توفقنا بشأنه، وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيدة الرئيسة عائشة لبلق.

رئيس3ا مل م ع3ا ونيابي3ا وبلقا عائش3ا  ونائب3ا وسيدةا
ولتقدمال لشتر كي3:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيدينا و 4يرين،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

حرصنا في املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية على تناول الكلمة 
لتفسير التصويت، بداية بخصوص في القراءة الثانية للمشروع القانون 
املالية املعدل، نشرح التصويت بخصوص تفسير التصويت بخصوص 

املادة 3 وأيضا بخصوص املشروع القانون املالية املعدل بصفة عامة.

بلدان  كسائر  بالدنا  نحن  بأن  تعلمون  كما   3 املادة  بخصوص 
العالم تجتاز ظرفية جد صعبة، تأثر منها اإلقتصاد الوطني واألوضاع 
اإلجتماعية للمواطنات واملواطنين، وأهم هذا التأثير هو على املداخيل 
بأن املداخيل ديال  الدولة، كنعرفوا  الدولة وعلى خزينة ديال  ديال 
الدولة عرفت وستعرف تراجعا كبيرا وخصوصا هاد املادة 3، تقدمت 
املجموعة النيابية بمجموعة ديال املقترحات ديال التعديل التي كنا نرمي 
منها أو نهدف منها تعزيز وتقوية املداخيل ديال الدولة في هذه الظرفية 
لجائحة  واإلجتماعية  االقتصادية  التداعيات  ملجابهة  ألنه  الصعبة، 
كورونا كان كيخصنا ضروري تدبير املوارد املالية وتعزيز املوارد املالية، 
وجبنا مقترحات لألسف لم تنل اإليجاب ديال الحكومة فهاد الظرفية 
الصعبة، نذكر على سبيل املثال خلق شريحة جديدة في إطار الضريبة 
على الدخل وكنقصدو هنا األجور العالية األجور اللي في عوض ما نديرو 
أعلى نسبة ديال 34 نمشيو %44 فهاد الظرفية هذه اللي محتاجين فيها 
الناس اللي عندهم مدخول مهم يساهمو بها، جبنا أيضا املقترح ديال 
التضريب ديال القطاعات اللي كتعرف وضعية اإلحتكار وضعية التركيز، 
وقلنا عالش ما تساهمش في هاد الظرفية هادي بالضبط باش نمشيو 
ل 38 شأنها شأن على غرار مؤسسات اإلئتمان ونمشيوا ل %38 ومشينا 
هنايا التصاالت ومشينا للموضوع ديال املحروقات، اللي كنعرفو كاملين 
بأن تحققات فيه أرباح جد مهمة، أيضا خلق ضريبة جديدة هي ضريبة 
على الثروة وكنا كنتأملو وكنا كنتمناو بأن هاد الظرفية هادي اللي هي 
تكون تعطيو فيها واحد الرسائل قوية بأن األسر امليسورة، وبأنه نعطيو 
واحد،  مركب  في  احنا  وراه  اإلجتماعي  والسلم  اإلجتماعي  التماسك 
وبالتالي كانت هادي فرصة باش نديرو في قانون تعديلي وما نستناوش 
حتى يجي قانون املالية، خاصة بأنه كانت مناظرة حول الجبايات وكان 
عندنا الحكومة كانت مواعدانا بأنها غاتكون إعادة النظر في إطار إقرار 

عدالة جبائية وفي إطار إقرار املساواة أيضا أمام الضريبة؛

ككل  املشروع  وفي خصوص   3 املادة  إطار  في  هذا  اعتبرنا  أيضا 
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هاد  ديال  بالرفض  واالشتراكية  للتقدم  النيابية  املجموعة  صوتت 
املشروع دالقانون املالية املعدل، ألنه اعتبرناه جا بإجراءات جا بتدابير 
ولكن تدابير محدودة تدابير معزولة ما كنسجلوهاش في واحد الرؤية 
واضحة للخروج للصمود، ولكي نجتاز وتجتاز بالدنا هاته األزمة أقوى، 
وبالتالي كان املفروض أنه يكون مصحوب بواحد الخطة استعجالية 
من جهة إلنعاش اإلقتصاد الوطني ومن جهة أخرى للقضاء على الفقر 
والهشاشة التي أبانت وعرت عنها هاته الجائحة والدليل هي 5 داملليون 
ونص ديال األسر املغربية اللي كتعيش في القطاع الغير املهيكل، وبالتالي 
كنا كنتمناو بأن هاد املشروع دالقانون املالية ما يجيش في أفق ضيق وما 
كيشوفش غير حد 3 شهور أو 4 شهور ولكن خصو يستحضر الظرفية 
بالصعوبات ديالها، وكان خصنا نكونو في املوعد مع التاريخ وفي املوعد، 
ألن املغرب إيال اجتاز وكانت أسوأ السيناريوهات ألن قرارات احترازية 
اتخاذت في الوقت ديالها في الوقت ديالها، بالتالي كنا كنتمناو بأن ما 
نضيعوش على املغرب واحد 3 شهور وال 4 شهور باش انكبو بجدية و 
نكونو كنعملو على هاد املشروع يجي بواحد التصور واضح ديال كيفية 
الخروج وكيفية ما بعد أزمة كورونا، ال في إطار السيادة الصناعية وال 
في إطار األمن الغذائي وال األمن الفالحي أو الطاقي أو األمن الصحي أو في 
القضاء على الهشاشة والفقر كيفما قلتها وغادي نعاود وما يكونش على 
حسب برامج إجتماعية كصندوق التماسك اإلجتماعي أو على حسب 
املناطق القروية واملناطق الجبلية، وبالتالي اعتبرناه مشروع قانون أفقه 
ضيق، وبالتالي ما مصاحبش بواحد الخطة اللي ديال إنعاش اإلقتصاد 

الوطني ومعالجة التداعيات اإلجتماعية، وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيدة الرئيسة، الكلمة اآلن للسيد النائب إدريس األزمي.

 ونائبا وسيداإدريسا أل4ميا إلدري�سي:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

 وسيدا ورئيس،

 وسادةا و 4ر ء،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

في فريق العدالة والتنمية صوتنا على مشروع قانون املالية املعدل 
لخمس اعتبارات أساسية، ألن هاذ القانون فيه الرقم ديال 5 عندو 
دالالت كبيرة، أوال هاذ القانون هو تتويج لواحد القصة ديال النجاح 
لنا مهم من  بالنسبة  تدبير جائحة كورونا، وهذا  في  لبالدنا  جماعية 
الناحية السياسية، صوتنا كذلك ثانيا لهاذ القانون باعتباره أنه كرس 
الدعم للفئات الهشة التي فقدت موارد رزقها، ونحن نناقش في لجنة 
املالية للغد تم إطالق الدفعة الثالثة للفئات الهشة وهذا أسا�ضي ألنه 
بالدنا بالد مبنية على التوازن اإلجتماعي ومبنية على اقتسام الثروات 
واستفادة الفئات الهشة من هذه الثروات إذن الدفع الثالثة، صوتنا 

كذلك لهذا القانون املالية باعتبار أنه جا بواحد الهدف أسا�ضي احنا في 
إّبان الجائحة دعمنا النسيج اإلقتصادي وحافظنا عليه، حافظنا على 
العالقات التعاقدية ما بين الشركات وما بين املستخدمين وما فقدناش 
حاولنا باش نحافظو على هاذوك املستخدمين ألن هاذي أرزاق، وهاذي 
قدرة شرائية وهذا مرة أخرى عنوان التوازن اإلجتماعي، هاذ القانون 
جا باإلنعاش ديال اإلقتصاد جا بالحفاظ على مناصب الشغل هذا 
أسا�ضي، وجا بالدعم ديال القطاعات املتضررة من ضمنها السياحة 
والصناعة التقليدية والنقل السياحي وكل الفئات، وهاذ ال�ضي عالش 
قلت هذا رقم 5 هذا جا ب5 ديال املليون اللي تعطات 5 ديال املليار ديال 
الدرهم اللي تعطات لصندوق الضمان املركزي، من أجل التمويل ديال 
املقاوالت الصغيرة والصغيرة جدا والحرفيين واملقاوالت الكبيرة، بضمان 
ديال الدولة ما بين 80 حتى %90 حتى%95، وهذا أسا�ضي بالنسبة لينا 
باعتبار أن هاذ الجائحة عندها تأثير سلبي قوي على املوارد الذاتية ديال 
املقاوالت وخصنا نحافظو على املقاوالت ديالنا، صوتنا كذلك ألنه رقم 
5 الثاني هو 15 ديال املليار ديال الدرهم التي سيتم من خاللها التعاقد 
بين الحكومة وبين القطاعات املتضررة بهدف واحد و بشرط واحد هو 
الحفاظ  الشغل  الحفاظ على فرص  الشغل،  الحفاظ على مناصب 
على األرزاق ديال املواطنين، هاذ 15 ديال املليار ديال الدرهم لذلك 
صوتنا، وصوتنا كذلك وهذا هو رقم 5-3 ألن الحكومة خذات بزمام 
األمور وخذات الدرس ديال الجائحة وقالت سننتصر للمنتوج الوطني، 
للمقاولة الوطنية،  للمقياسات واملعايير الوطنية، سننتصر  سننتصر 
لذلك الحكومة عازمة بتطبيق الفصل 155 من املرسوم ديال الصفقات 
العمومية، إذن 5 ديال املليار في صندوق الضمان املركزي، 15 ديال 
املليار الشركات و155 ديال املرسوم ديال الصفقات العمومية، باش 
خيرنا يبقى عندنا بكل بساطة، وكذلك الرابعة صوتنا ألنه هاذ القانون ما 
جاش بوحدو جا وجاب معه، جاب معه التحويل ديال صندوق الضمان 
املركزي إلى شركة حقيقية اللي غادي تدعم الضمان ديال املقاوالت، 
جا وجاب معه ألنه سنصوت بعد قليل علي السجل اإلجتماعي املوحد 
اإلستهداف ديال الفئات الضعيفة، جا وجاب معه ألننا سنصوت بعد 
و واحد اإلشكالية 

ّ
قليل على القانون ديال املحاسبين املعتمدين و غنحل

أنه  باعتبار  القانون  لهذا  سنصوت  وكذلك  سنوات،  منذ  مطروحة 
التعديل الذي دار عليه نقاش كبير، واللي كّنا في الفريق من أشرس 
املدافعين على أنه الخصم ما يتمش وال سيما بالنسبة للشركات الكبيرة 
، وصّوتنا في إطار اإلجماع في مجلس النواب ضد هاذ التعديل، ومن 
بعد م�ضى ملجلس املستشارين ورجعتو السيد الوزير وشرحتو وتعّهدتو 
بأن أوال ما بقيناش تنتحدثو على املساهمات لصندوق كوفيد، رجعنا 
تنتحدثو على مساهمات للدولة وهذا معنى أنه تيفتح واحد صفحة 
جديدة وفي ذلك فليتنافس املتنافسون. الشركات األشخاص اللي عندو 
ما يعطي للدولة ويساهم في الدولة في إطار الفصل 40 من الدستور 
والتضامن الوطني مرحبا به وسيستفيد من هنا الفوق، صوتنا كذلك 
ألن قلتو بوضوح في إطار املحضر الرسمي ديال الجلسة وديال اللجنة بأن 
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هذا األمر هو طبيعي ألنه الدستور واضح ليس هناك أثر رجعي للقانون، 
ولكن انتما ثبتو هاد األمر وقلتو هذا يعني املستقبل، وصوتنا كذلك ألن 
هذا التعديل اتفقنا على أنه ينبغي أن يستفيد منه الجميع، فلكل هذه 
األسباب 5 ولكل هذا الرقم ديال 5 صوتنا لهذا القانون، والسالم عليكم 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيد الرئيس محمد مبدبع.

 ونائبا وسيدامحمدامبديعارئيسا وفريقا وحركي:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

 وسيدا ورئيس،

 وسيدينا و 4يرينا ملحترمين،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

احنا في الفريق الحركي صوتنا على هذا املشروع االستثنائي اللي 
كيجي في ظروف استثنائية ألنه تيحمل إجراءات استثنائية تتوافق مع 
الظرفية اللي كيعيشها املغرب وبهاد املناسبة كنحيي الحكومة وجميع 
املؤسسات اللي ضمنات وجنبات املغرب الكوارث اللي عاشتها بلدان 

أخرى، حقيقة املشروع اللي صوتنا عليه جاب إجراءات متعددة:

الكبيرة  املقاوالت  بدعم  الشغل  مناصب  على  يحافظ  أوال-حاول 
آليات  يخلق  حاول  الوطني  املنتوج  على  يحافظ  حاول  والصغيرة، 
يمكنش  ما  يمكنش،  ما  آليات  كلها  االجتماعي،  والتماسك  للتضامن 

نتنساوها أو نغضو النظر عليها.

اللي  التعديالت  مع  كبيرة  بإيجابية  متفاعل  كان  الوزير،  السيد 
قدمتها فرق األغلبية وكنشكروه على التجاوب ديالو، سواء فيما يخص 
التعديل اللي تيخص يعني اإلعفاء من رسوم التسجيل في قطاع التعمير 
على السكن ديال 140 ألف و250 ألف درهم، وهذا تقدم به الفريق 
الحركي بمجلس املستشارين وكنشكر جميع الفعاليات السياسية اللي 
وافقت على هذا املشروع، اللي غادي يجي دعم أوال القوة الشرائية 
ديال املستضعفين والطبقة الهشة باش يمكن يولجو لواحد السكن 
ديال  الدينامية  واحد  الحركية  واحد  يخلق  غادي  وثانيا  اجتماعي، 

التنشيط االقتصاد عبر قطاع البناء؛

أنه كنا كنتمناو واحد الدعم خاص الجماعات املحلية  ثانيا-ولو 
بحيث أن هي كذلك فاعل أسا�ضي في التنمية، ولكن نحن على أبواب 
القانون املالي ديال 2021 نتمناو على هللا من الحكومة وغادي نتعاونو إن 
شاء هللا بشكل تشاركي كما عملنا في القانون املعدل، أننا نحاولو نبنيو 
تصور استراتيجي تياخذ بعين االعتبار الوضع ديال الجماعات املحلية 

والعالم القروي وكذلك االستمرار في دعم الفئات الهشة.

هناك  كانت  أن  والسادة،  السيدات  حضرات  األخرى  النقطة 
نقاشات حول مساهمة املؤسسات واألفراد كهبات أو كوصايا، احنا 
صوتنا بسحب املادة 247 ولكن كانت موجهة للمساهمة في صندوق 
كوفيد، اليوم جانا السيد الوزير بتعديل اللي توافق عليه في مجلس 
املستشارين، يقول بأن هذه الهبات موجهة للدولة بعد تفسيرات وبعد 
أخذ الضمانات أن غتكون واحد املساواة بين جميع املساهمين في هذه 
الصناديق وبهذه الطريقة فنحن بالطبع ما يمكن لينا إال نصوتوا بنعم 
ونيسروا األمور، بهذا حضرات السيدات والسادة نحن مع هذا القانون 
اإلنتقالي فيه إجراءات جريئة، شجاعة كتالءم مع الظرفية وحسب 
اإلمكانيات املتوفرة ألن بلدان أخرى عندها إمكانيات أوفر ما استطعات 
�ضي تحقق هاد ال�ضي اللي حقوا املغرب سواء على مستوى الحفاظ على 
مناصب الشغل، على قوة املنافسة وعلى التحكم في نسبة يعني النمو أو 
نسبة يعني التراجع، فلهذا حضرات السيدات والسادة صوتنا بنعم على 

هذا القانون، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد الرئيس شقران أمام.

 ونائبا وسيداشقر ناأمامارئيسا وفريقا لشتر كي:

مساءا وخير،

 وسيدا ورئيس،

 وسيدينا و 4يرين،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

القانون  ديال  مشروع  لصالح  اإلشتراكي صوتنا  الفريق  في  دورنا 
املالية املعدل 35.20 هو تصويت اللي كان ألسباب تمت اإلشارة إلى 

بعضها لكن البأس باش نوضحوها في 3 نقط:

بداية، التصويت لصالح املشروع ال يعني أنه هو الكمال وأنه هو 
الحل السحري لواقع ال زلنا إلى اليوم نتوجس التغيرات اللي مرتابطة 
بالجائحة ديال كوفيد19-، ولكن في نفس الوقت هو قانون جا بواحد 
اإلكراهات  ديال  املجموعة  واحد  من  إجابة  يقدم  باش  جا  النفس 
واإلشكاالت اللي مرتابطة بهاد الجائحة، وفي نفس الوقت كانت فيه 
واحد النفس اجتماعي من خالل واحد املجموع ديال اإلجراءات وكذلك 
الفترة  فهاد  عانى  اللي  اإلقتصاد  إنعاش  ديال  الجانب  تهم  إجراءات 

وبالرهان باألساس على الحفاظ على مناصب الشغل.

النقطة الثانية، هي إيال ما كناش اليوم في هاد الظرفية املرتبطة 
بهاد الجائحة نتحالو بالواقعية السياسية في التعاطي مع هاد اإلشكاالت 
أبينا  أم  شئنا  وأننا  بها؟ خاصة  فمتى سنتحلى  بالدنا،  كتعرفها  اللي 
يجب أن نضع أيدينا على قلوبنا فيما يتعلق باألسابيع واألشهر املقبلة 
شخص  في  الحكومة  وهنا  واضحة،  غير  هذا  يومنا  إلى  الصورة  ألن 
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السيد الوزير تقدمت بواحد املجموعة ديال والتازمت وواعدت بواحد 
املجموعة ديال اإلجراءات اللي كنتظروا يكون عندها املكان ديالها في 
القانون املالية املقبل ديال2021، لكن خاص واحد املزيد من الوضوح 
تطرح  غادي  واللي  كتطرح،  اللي  باإلكراهات  يتعلق  فيما  والتواصل 
بشكل يومي ألن أحيانا واحد املجموعة ديال اإلجراءات تقرأ بقراءة 
أخرى تجعل املواطن يأخذ صورة عكسية ملا يتم القيام به، وهنا غادي 
نرجع للمادة 247، ألن هاد النقاش اللي تطرح طيلة هاد الفترة السابقة 
وهو أنه ما دفع باليد اليمنى من قبل عدد من املساهمين في صندوق 
ديال الجائحة غادي يتسلموه باليد اليسرى واألمر غير صحيح، وهنا 
نسجلوا كذلك ألن يجب أن تسجل هو أن هاد التغيير اللي كيتطرح 
بين املؤسسات من مجلس النواب ملجلس املستشارين ثم قراءة ثانية 
هو طبيعي جدا، املؤسسات تكمل بعضها البعض، وحتى األمور بحكم 
الضغط ديال اإلشتغال كانت عندنا اإلشتغال ديال 5 أيام اشتغلنا في 
5 أيام في مجلس النواب، م�ضى ملجلس املستشارين األمور كتزيد توضح 
أكثر وكتنضج أكثر، وبالتالي هاد التغييرات التي تتم ما بين الغرفتين، 
هي طبيعية ويجب أن تؤخذ كذلك يجب أن تؤخذ في هذا األمر ألن 
املؤسسات تكمل بعضها البعض، واألسا�ضي هو العمل من أجل الصالح 
العام ديال البالد، ألن اللحظة اليوم باش نختم وكما قلت في املداخلة 
ديال املناقشة ديال هاد املشروع القانون ال تحتمل املزايدات أو قوة 
الخطاب بقدر ما تحتمل واقعيته وارتباطه أساسا بمصلحة املواطن 

والوطن ككل، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد الرئيس كميل توفيق.

 ونائبا وسيداكميلات فيقارئيسافريقا وتجمعا ودست ري:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسادةا و 4ر ء،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

السيد الوزير، فريق التجمع الدستوري السيد الوزير فريق التجمع 
الدستوري صوت باإليجاب على هاد القانون، ألن احنا كلنا كنعرفوا 
بأن جا في واحد الظرفية جد صعبه والظروف ديال امليزانية ديال بالدنا 
بهاد الظرفية، كان همنا الوحيد السيد الوزير، هو النشاط  تأثرات 
اإلقتصادي، وكان همنا الوحيد هو فرص الشغل، اليوم ملسنا فهاد 
القانون أنه جا باش يعطي واحد واحد اإلنطالقة، واحد اإلستئناف 
ديال النشاط اإلقتصادي حفاظا على مناصب الشغل، واحنا جميعا 
الذجر  ديال  الفترة  هاد  طيلت  الناس  ديال  عاناو  شحال  كنعرفوا 
الصحي، ألن لقينا اللي كانو كيشدوا واحد salaire والو اليوم كيشدو 

2000 درهم و800 درهم و1000 درهم و1200 درهم.

اليوم العديدة السيد الوزير كيعاني باقي التأثيرات ديال هذا األزمة 

بقي لآلن ألن الناس كتعاني، أنا البارح كنت جالس مع بعض الناس 
ديال املقاهي وديال سميتو بقي لليوم عندهم املشاكل ديال الكراء، إذن 

اليوم احنا ملزمون أننا نلقاوا الحل معكم السيد الوزير.

احنا في الفريق التجمع الدستور قدمنا تعديالت باش نجودوا من 
النص اللي جيتوا به السيد الوزير، ولكن تفهمنا تفهمنا الدفوعات 
ديالكم بأن القانون املالي املقبل على األبواب وكنتمنى أنكم تاخذو بعين 
اإلعتبار هاد املسائلة، مشينا في واحد الطريق ديال نخليو املزايدات 
السياسية، نخليوها على الجانب السيد الوزير والضجة اللي خلقات 
كنا محتاجين  اللي  الفترة  يعقل واحد  اليوم ال   ،247 ديال  التعديل 
صندوق  ديال  اإلنطالقة  أعطى  ينصروا  هللا  سيدنا  وكان  للمغاربة 
تردد،  أي  بدون  الناس  نتاع  باملساهمات  كنفتخروا  وكنا  الكوفيد، 
وصلنا لواحد le.chiffre اللي ما كوناش كنتاظروه، واليوم كن كنتخيلوا 
نفسنا لو ما كاينش هاد الصندوق اللي عطاه صاحب الجاللة، أعطى 
اإلنطالقة ديالو، ما كانتش املساهمة ديال هاد الناس، كيفاش اليوم 
الدولة وال  للناس تجيوا تساهموا مع  بعد  غادي نجيوا ونقولوا من 
تساهموا في صناديق بحال هاد الكارثة لوقعات لينا اللي جات باغتاتنا 
كيفاش غادي يمكن نقلو ليهم ومن بعد احنا كنتراجعو، اليوم السيد 
اللي  إيجابي والتعديل  اليوم هو جد  التصويت ديال  الوزير أظن أن 
جيتو به في مجلس املستشارين في الحقيقة أعتق املوقف، احنا كنتمناو 
السيد الوزير أن القانون املالي جاي ياخذ بعين االعتبار عدة نقط هذا 

وعد واعتونا به، وشكرا لك السيد الوزير.

 وسيدا ورئيس:

شكرا للمتدخلة وكذلك للمتدخلين جميعا، نمر اآلن إلى مشروع 
قانون رقم 53.19 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 املتعلق 
بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث املنظمة املهنية للمحاسبين 
املعتمدين وبسن أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة 

محاسب معتمد، الكلمة للسيد الوزير.

لإصالحا ل ملاوي3ا ل4يرا لقتصادا بنشعب ن،ا محمدا  وسيدا
 إلد رة:

 وسيدا ورئيس،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

بداية هنا أود التذكير بأن وزارة االقتصاد واملالية توصلت بمقترح 
والذي   127.12 ديال  القانون  103 من  املادة  بتعديل  يق�ضي  قانون 
تقدم به أعضاء الفريق االشتراكي بمجلس النواب، ويرمي هذا املقترح 
إلى إلغاء امتحان األهلية املهنية وتمكين األشخاص املسجلين في الئحة 
املحاسبين املستقلين املحصورة من طرف اللجنة املحدثة بموجب املادة 
101 من القانون 127.12 من القيد في الئحة املحاسبين املعتمدين 
تكوين متخصص  5 سنوات وإثباتهم متابعة  عند استفائهم أقدمية 

متخصص تحدد طبيعته ومدته بنص تنظيمي.
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املبادرة  بالتفاعل اإليجابي مع  الحكومي  االلتزام  وفي إطار تفعيل 
التشريعية البرملانية، وتماشيا مع ضرورة مالءمة التنظيم املؤسساتي 
واملنهي للمحاسب املعتمد مع الخيارات الدستورية املتعلقة بالحكامة 
اعتماد  منذ  فيه  شرعنا  الذي  باملحاسبة  املسؤولية  وبربط  الجيدة 
القانون 127.12، فقد قمنا خالل اجتماعين منعقدين في 21 ماي 2019 
و24 دجنبر 2019 بعرض موقف وزارة االقتصاد واملالية بخصوص هذا 
املالية والتنمية  الثاني مع لجنة  املقترح، وقد أكدت خالل االجتماع 
 103 املادة  2019 على أن تعديل  24 دجنبر  املنعقد ب  االقتصادية 
املشار إليه أعاله على النحو الذي سيتضمنه مقترح القانون يبقى غير 

كافي إلصالح النقط العالقة في القانون الحالي.

 وسيدا ورئيس،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

إن إعداد مشروع القانون املعروض على أنظاركم من أجل تجاوز 
املعتمدين،  للمحاسبين  املهنية  املنظمة  تعرفها  التي  الجمود  حالة 
ولتدارك النواقص التي أبان عنها تطبيق القانون 127.12 تم بتشاور 
موسع مع جميع الفرقاء املعنيين بتعديل هذا القانون حيث عقدت هذه 

الوزارة مجموعة من االجتماعات مع كل األطراف املعنية وهي:

التنسيق  ولجنة  املستقلين  للمحاسبين  الوطني  أوال-اإلئتالف 
واللذان  باملغرب  املستقلين  للمحاسبين  املمثلة  والهيئات  للجمعيات 

يمثالن أزيد من 2000 محاسب مستقل؛

 1757 تضم  والتي  املعتمدين  للمحاسبين  املهنية  ثانيا-املنظمة 
محاسب؛

محاسب،  خبير   660 من  واملكونة  املحاسبين  الخبراء  ثالثا-هيئة 
والجمعية املغربية للمحاسبين والتي تمثل أزيد من 400 منهي.

كما أود تقديم الشكر ملصالح األمانة العامة للحكومة ملا قدمته 
يرقى  القانون  مشروع  لصياغة  وتأطير  مساعدة  من  الوزارة  ملصالح 

باملهنة.

وفي هذا السياق، أقترح عليكم اعتماد هذا املشروع الذي يتضمن 
تعديال متكامال يكمن من معالجة شاملة ومندمجة حول الشكل التالي:

أوال: تعديل املادة 21 لتمكين الوزارة املكلفة باملالية واملنظمة املهنية 
الحتياجات  وفقا  املناصب  عدد  تحديد  من  املعتمدين  للمحاسبين 

املنظمة؛

ثانيا: تعديل املواد 40 و44 و62 لتجاوز حالة الجمود التي تعرفها 
املنظمة املهنية للمحاسبين املعتمدين؛

ثالثا: تعديل الفقرة األولى للمادتين 43 و60 لحل إشكالية النصاب 
مواد   5 إضافة  ثم  الجهوية،  واملجالس  الوطني  باملجلس  القانوني 
جديدة تخص األحكام اإلنتقالية واإلستثنائية الخاصة باكتساب صفة 

محاسب معتمد لألخد بعين اإلعتبار املهنيين غير املصنفين ضمن الئحة 
في  إليهم  املشار  املستقلين  املحاسبين  أو الئحة  املعتمدين  املحاسبين 
املواد 102 و103 من القانون 127.12، وكذا تخفيف الشروط التي 
تخول حمل صفة محاسب معتمد دون اجتياز امتحان األهلية املهنية 

شريطة اإلدالء بما يثبت املمارسة الفعلية للمهنة.

وفي األخير أجدد التزام الحكومة بمواكبة هذه الفئة املهنية من أجل 
الرقي بها وحل اإلشكاليات الناتجة عن التطبيق الحالي للقانون 127.12 
وذلك بالتشاور مع كل األطراف املعنية، والسالم عليكم ورحمة هللا 

تعالى وبركاته.

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيد الوزير، شكرا كذلك بإسمكم جميعا للسيد مقررة 
لجنة املالية والتنمية االقتصادية السيدة النائبة سمية أوعال، نمر اآلن 

إلى عملية التصويت:

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة: 
اإلجماع

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 53.19 يق�ضي بتغيير 
بتنظيم مهنة محاسب معتمد  املتعلق   127.12 القانون رقم  وتتميم 
وبإحداث املنظمة املهنية للمحاسبين املعتمدين وبسن أحكام انتقالية 
السيد  شكرا  معتمد،  محاسب  صفة  الكتساب  خاصة  واستثنائية 

الوزير.

نمر اآلن إلى مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية 
للتعريف االلكترونية، الكلمة للسيد السيد الوزير.

 وسيدان را وديناب طيب،ا و 4يرا ملنتدباودىال4يرا ود خلي3:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

يشرفني أن أتقدم أمامكم اليوم لعرض مشروع قانون رقم 04.20 
يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية، وقبل عرض مضامين 
مشروع هذا القانون، أود في البداية أن أتقدم بالشكر للسيدات والسادة 
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أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة 
بمجلسكم املوقر على مساهمته في املناقشة والتصويت باإلجماع على 

مشروع هذا القانون.

ويروم مشروع هذا القانون إعداد جيل جديد للبطاقة الوطنية 
للتعريف اإللكترونية ملعايير أمان متطورة تمكن من حماية املواطن، 
وذلك من أجل تطوير هذه الوثيقة التعريفية للحد من مظاهر التزوير أو 
انتحال محتمل لهويته الجديدة من جهة ومن أجل إدماج وظائف جديدة 
من جهة أخرى، تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها 
اململكة وبدعم مختلف الهيئات في إنجاز مشاريعها الرقمية، وهكذا تم 
إطالق مشروع تحديث البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية بإدماج 
عناصر جديدة ألمان املادي و الالمادي طبقا للتوصيات األكثر اعتمادا 
في مجال تدبير الهوية، وحلول أن تسمح باستغالل هذه الوثيقة خاصة 
في الخدمات اإللكترونية وذلك بتوفير أرضية للثقة لصالح للمواطنين 

والهيئات.

هكذا وستشكل البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية والتي تعتبر 
وثيقة رسمية تصدرها املديرية العامة لألمن الوطني جسرا سريعا وآمنا 
نحو الخدمات عبر اإلنترنيت، حيث تضامن للمواطنين املغاربة إمكانية 
الولوج اآلمن إلى الخدمات الرقمية العمومية والخاصة عبراألنترنيت مع 
حمايةاملعطيات الشخصية، و يهدف الجيل الجديد للبطاقة الوطنية 
ومختلف  املواطنين  لتطلعات  اإلستجابة  إلى  اإللكترونية  للتعريف 
الفاعلين على صعيد اململكة بخصوص محاربة التزوير وانتحال الهوية، 
الذكية مؤمنة وعملية، وقد تطلبت هذه  البطاقة  وذلك بكون هذه 
التطورات تعديل النصوص القانونية التي تؤطر اإلجراءات املتعلقة 

بالبطاقة الوطنية التعريف اإللكترونية وكذا استغالل وظائفها.

وفي هذا السياق جاء مشروع هذا القانون بنسخ وتعويض القانون 
رقم 35.06 املحدث بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف وقد تم إغناءه 
بأحكام تشريعية جديدة تؤطر الوظائف املستقبلية التي ستقدمها هذه 
بإدماج  كذلك  وتسمح  الرقمي  املجال  في  التعريفية، خاصة  الوثيقة 
مجموعة من املستجدات املتعلقة بإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف 
اإللكترونية خاصة بالنسبة للقاصرين، وتتلخص التغييرات األساسية 

التي تضمنها مشروع هذا القانون فيما يلي:

للتعريف  الوطنية  البطاقة  إنجاز  إجراءات  يخص  فيما   : أوال   -
اإللكترونية يقترح مشروع هذا القانون خفض السن اإللزامي للحصول 
سنة،   16 إلى   18 من  اإللكترونية  للتعريف  الوطنية  البطاقة  على 
وكذا إمكانية منحها للقاصرين بطلب من النائب الشرعي مع إجبارية 

تجديدها عند سن 12 ألخذ البصمات.

ثانيا: فيما يخص األحكام الجديدة للبطاقة الوطنية للتعريف   -
القضيبية  الشفرة  تعويض  القانون  يدرج مشروع هذا  اإللكترونية، 
ولولوج  قن  وإحداث   mrz آليا  املقروءة  باملساحة  الحالية  للبطاقة 

النسخة  إلى  بالولوج  العنصران  هذان  ويسمح  البطاقة  على  مطبوع 
املسجلة في الرقاقة اإللكترونية، والتي تشمل املعلومات املطبوعة على 
وجهي األمام والخلف للبطاقة، وذلك لتسهيل الرقمي اآللي كما تتضمن 
هذه النصوص أحكاما تسمح بتسجيل معلومات إضافية اختيارية على 
صعيد رقاقة البطاقة، وذلك بطلب من صاحب البطاقة وتتعلق هذه 
املعلومات اإلضافية بإتمام بعض اإلجراءات اإلدارية نذكر على سبيل 
املثال العنوان اإللكتروني، رقم الهاتف، إسم وهاتف الشخص الذي 

يمكن االتصال به في حالة الطوارئ.

- ثالثا: فيما يخص وظائف البطاقة الوطنية للتعريف اإلكترونية 
من قبل مؤسسات أخرى، يوفر مشروع القانون األرضية القانونية التي 
تسمح ملدير العام الوطني بأن تخول لهيئات عامة وخاصة استغالل 
البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية، عبر آليات تقنية معينة، أو أن 
تضيف معلومات جديدة على مستوى الرقاقة اإللكترونية للبطاقة، مع 
تفويض تسييرها لهذه الهيئات وذلك مع اإلمتثال للنصوص التشريعية 
معالجة  اتجاه  الذاتيين  األشخاص  بحماية  املتعلقة  والتنظيمية 

املعطيات ذات الطابع الشخ�ضي.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

يحيل مشروع هذا القانون على مقتضيات تنظيمية من أجل تحديد 
نموذج البطاقة الوطنية للتعريف اإللكتروني، وكذا تحديد صالحيتها 
الرقمية  األمانة  شهادات  إلغاء  وكذا  وتجديدها،  تسليمها  وشروط 
املتعلقة بها، إضافة إلى ذلك فإن مشروع القانون قد أحال على نص 
تنظيمي بشأن تحديد معطيات يمكن إضافته في الرقاقة اإللكترونية، 
وكذا تغيير أو تتميم هذه املعطيات، وكذا الهيئات التي يمكن أن تتولى 
تدبيرها، وكذا الكيفيات التي تتم وفقها هذا التدبير، وهكذا ستبقى 
أي  تلزم  وال  املفعول  سارية  الحالية  اإللكترونية  التعريف  بطاقات 
مواطن من تغييرها إال في حالة رغبته اإلستفادة من خدمات بطاقة 
التعريف الجديدة، تلكم هي الغاية من إعداد مشروع هذا القانون 
املتعلق بالبطاقة الوطنية لتعريف اإللكترونية، وفقنا هللا جميعا ملا 
فيه خير لوطننا تحت القيادة الرشيدة، لصاحب الجاللة، امللك محمد 

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

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيد الوزير، أشكر كذلك مقرر لجنة الداخلية والجماعات 
الترابية والسكنى وسياسة املدينة السيد النائب سعيد الزيدي. نفتح 
اآلن باب املناقشة بإعطاء الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية للسيد 

النائب محمد الصديقي.

 ونائبا وسيداعزيزابنبر هيم:

شكر ا وسيدا ورئيس،
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 وسيدا و 4يرا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

ال يسعني في البداية إال التنويه باإلسراع بعرض هذا القانون الذي 
يكت�ضي أهمية خاصة، والتنويه باملجهود الكبير لوزارتكم في هذا الشأن، 
هاد القانون 04.20 املتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية، 
بهاد املواصفات التقنية العالية لهاد البطاقة من شأنه أن يحول دون 
العملية ديال التزوير والعملية ديال النصب التي يمكن أن تطال بعض 
املواطنين، وفهاد اإلطار تكون تأمن املمتلكات ديال املواطنين واملصالح 
ديالهم، كما أن اإلمكانية ديال استخدام هاد البطاقة عندو بعد في حقيقة 
سيعزز ال محالة مسار بالدنا نحو التحول الرقمي والالمادية املساطر 
واإلجراءات بالنسبة للخدمات املقدمة، هاد القانون أيضا تضمن في 
املادة 11 أن هذه البطاقة تعفي من اإلدالء بالعديد من الوثائق، منها 
رسم الوالدة، شهادة اإلقامة، شهادة الحياة شهادة الجنسية ووثائق 
أخرى قد تضاف أيضا، وأنا فهاد اإلطار السيد الوزير كنأكد بأنه البد أن 
تحرص الحكومة على التفعيل األمثل والسريع ملقتضيات هذه املادة، بل 
ترتيب الجزاءات على املؤسسات التي ال تمتثل ملقتضياتها، إن هاد املادة 
راه كانت في القانون السابق 35.06 لكن لم تطبق اآلن عيب عاوتاني 
نجيوا ونجيبوا هاد البطاقة الوطنية بهاد املواصفات ونعاودوا نرجعوا، 
ما تعوض ما تعفي املواطن من اإلدالء ديال أي وثيقة، اآلن السيد 
الوزير مرة أخرى تنشوف املادة 2 كتكلم على الوجوب ديال التوفر ديال 
املواطنين اللي بلغوا 16 سنة على هاد الوثيقة، وأنا السيد الوزير كنقول 
بأنه خاص واحد املجهود كبير لتعميم هذه الوثيقة، وما بقاش عندنا 
عذر باش ما نعمموهاش، وخاصة بعد الجهود املضنية واالستثنائية 
اللي شفناها أثناء الجائحة اإلمكانيات ديال وزارة الداخلية باش توصل 
املستفيدين وتحصر اللوائح ديالهم، خصنا فعال نعممو هاد الوثيقة على 
كل املغاربة ونعتمدوها في التسجيل ديال اللوائح االنتخابية، ونعتمدها 
في التصويت ونعفيو األحزاب والفاعلين من داك العمليات املاراطونية 
ديال التسجيل والتشطيب والطعون اللي كتطعن بنادم واللي ال يعلمها 
وال يفقه إال أولو األلباب، زعما صراحة جات مناسبة باش تنتقل بالدنا 
الحمد هلل، ها هو مازال الحمد هلل واحد العام نخدمو إن شاء هللا 

ونوصلو لهاد التعميم.

السيد الوزير، لقد تضمنت املادتان 4 و5 من هذا القانون كتابة 
اللغة  إلى  والالتينية دون اإلشارة  العربية  بالحروف  املعطيات  بعض 
كل  من طرف  لها  التنبيه  تم  إشكاالت  أثار  الذي  ال�ضيء  األمازيغية، 
أطياف مجلسنا املوقر داخل لجنة الداخلية، استنادا إلى الفصل 5 
من الدستور الذي ينص على أن اللغة األمازيغية لغة رسمية للبلد، 
واملادة 21 من القانون التنظيمي املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع 
الوزير  السيد  توضيحات من  كانت  والحمد هلل  لألمازيغية،  الرسمي 
وكاين التعهدات والتزامات بأن هاد املادة ستطبق في اآلجال القانونية 
اللي كيشير لها القانون، أيضا التنظيمي في املادة ديالو 31 واعطاتنا بأن 

املشكل هو مشكل إكراهات تقنية وإكراهات ديال االستعجال في الزمن، 
وحاملا تيحد هاد اإلكراهات التقنية وهاد اإلكراهات الزمنية ستطبق إن 
شاء هللا غندخل اللغة األمازيغية وغدخل في هاد املعطيات املشار إليها في 
املادتين 4 و5، ورغم ذلك فإننا ندعو القطاعات الحكومية والجماعات 
الترابية وكل املؤسسات املعنية إلى ضرورة اإلسراع بوضع مخططات 
عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة األمازيغية بكيفية تدريجية، 
ضمانا الحترام اآلجال املنصوص عليها في القانون التنظيمي املشار إليه 
سابقا وخاصة املادة 32 منه، بل أننا ندعو أن جعل هذه املخططات 
في متناول كل الفاعلين إرساء للثقة نظرا ملا يكتسيه هاد املوضوع من 

أهمية قانونية ومجتمعية، وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن باسم فريق األصالة واملعاصرة 
السيد النائب محمد الذجيرة.

 ونائبا وسيدامحمدا وذ يرة:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

شكر ا وسيدا ورئيس،

بإسم فريق األصالة واملعاصرة يشرفني أن أتناول الكلمة في إطار 
بالبطاقة  املتعلق   04.20 قانون  مشروع  على  والتصويت  املناقشة 
الوطنية للتعريف اإللكترونية، نحن من داخل الفريق طبعا نريد أن 
نؤكد باملبادئ الكبرى التي جاءت في هذا املشروع حيث أن هاد القانون، 
ومختلف  واملواطنين  املواطنات  وكل  بالدنا  لتطلعات  استجابة  جاء 
الفاعلين على صعيد اململكة، حيث نعتبر أن البطاقات الذكية املؤمنة 
العملية التي أخذت على عاتقها أو في مضمونها أو غايتها محاربة التزوير 

وانتحال الهوية ومعالجة إشكاليات التعقيدات اإلدارية وغيرها.

تسمح  وظائف جديدة  إدماج  إلى  القانون  هذا  أيضا  يهدف  كما 
خالل  من  بالدنا،  تنهجها  التي  الرقمية  التنموية  الرؤية  بمواكبة 
استحضار عدد من املستجدات املتصلة بالتحوالت والتطورات التي 
حصلت في التكنولوجيات الحديثة وما رافقها من تطور في استغالل 
مقيت يهدد مصالح األفراد والجماعات، كل هذا عجل بضرورة إطالق 
جيل جديد من بطاقة التعريف الوطنية اإللكترونية تتما�ضى باإلضافة 
الرقمنة، وكذلك مع إعطاء  الرقمنة وورش  ملا سبق مع مستجدات 
املواطنات واملواطنين من اإلبداء بالعديد من الوثائق والتي جاء هذا 
النص من أجل نسخ وتعويض القانون رقم 35.06 املحدثة بموجبه 

البطاقة الوطنية الحالية.

السيد الوزير، إذ نثمن هاد املبادرة التشريعية على أهميتها اإلدارية 
على  نؤكد  واآلن  اللجنة  داخل  يمنعنا  لم  واإلجتماعية  واالقتصادية 
مجموعة من املالحظات حول هاد املشروع، ارتأينا أنه من الضروري 
أن نقف عند املادة 4 التي لم يتم اإلشارة فيها إلى اللغة األمازيغية بين 
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 2011 باللغة العربية والالتينية علما أن دستور  طياتها، بل اكتفت 
الرسمي  الطابع  تفعيل  مراحل  بتحديد  املتعلق  التنظيمي  والقانون 
لألمازيغية وكيفية إدماجها في مختلف مجاالت الحياة العامة »املادة 
هي  الثانية  الرسمية  اللغة  أن  على  نصت  اللغة  أن  على  منه،   »21
األمازيغية وضرورة إدماجها في مختلف املجاالت نحن ندرك جيدا أن 
القانون التنظيمي املتعلق بهذا املوضوع ينص على التدرج لكن ندعو 
الحكومة اليوم بإعتماد األمازيغية في جميع الوثائق اإلدارية الرسمية 
اعترافا بهذا املكون الثقافي الحضري املكون األسا�ضي لهويتنا وتاريخنا 
املشترك، خصوصا وأن العديد من الفعاليات والجمعيات أثارت هذا 

املوضوع؛

ثانيا، في كل مناسبة يثار فيها النقاش حول االستحقاقات ومراجعة 
القوانين املؤطرة لها، إال وتتم املطالبة باعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة 
دراسة  مناسبة  اعتبار  الوزير  السيد  يمكن  أال  للتصويت،  وحيدة 
ومناقشة هاد املشروع يعني مدخل للحسم بشكل نهائي في هذا النقاش؟

ثالثا، نتطلع السيد الوزير إلى أن تكون البطاقة الوطنية اإللكترونية 
الحالية التي يتضمنها مشروع هذا القانون شاملة ألكبر عدد من الوثائق 
اإلدارية وكذا البيانات التي تتطلبها املصالح اإلدارية أثناء تقديم خدمات 
لفائدة املواطنات واملواطنين من قبيل فصيلة الدم، شهادة السوابق 
العدلية وغيرها، بمعنى حصر العديد من الوثائق اإلدارية في القانون 
واإلحاالت األخرى التي جاءت في النصوص التنظيمية أوتطبيقها التي 

ستأتي بعد في هذه املادة؛

توحيد  مسألة  الوزير  السيد  نثير  األخرى  املالحظات  من  رابعا، 
في  االختيار  مسألة  ألن  إجبارية  وجعلها  الوطنية  البطاقة  معطيات 
بعض املعطيات والبيانات قد تثير بعض الصعوبات وبعض املشاكل 
خصوصا لدى ساكنة العالم القروي، إن توحيد هذه البيانات يجعل 

من خصوصية املواطنات واملواطنين في مأمن السيد الوزير؛

خامسا، تخفيض السن بالنسبة للراغبين في الحصول على بطاقة 
التعريف الوطنية اللي شفنا للقاصرين هي نقطة جد إيجابية نثمنها 
مع اإلستمرار في الحمالت التي تقوم بها مصالح األمن الوطني في تعميم 

البطاقة الوطنية على املستوى الوطني.

الذين  املعنيين  كل  مع  التعامل  إلى ضرورة  نشير  الوزير،  السيد 
يخرقون مقتضيات القانون املتعلق بمعالجة املعطيات ذات الطابع 
الشخ�ضي بحزم وصرامة طبعا ضمانا لحقوق املواطنات واملواطنين من 
كل استعمال غير سليم ملعطياتهم الشخصية، نؤكد السيد الوزير على 
ضرورة استخالص الدروس والعبر من التجارب السابقة، وال سيما في 
الجانب املتصل باألخطاء التي قد ترد في بعض املعطيات أو البيانات أو في 
األسماء العائلية والشخصية أو الصور ألن املواطنات واملواطنين عانوا 
الحرص  يتعين  صعوبات ومشاكل جمة بسبب هذه األخطاء، لذلك 

الشديد على تجاوز هذه األخطاء.

وفي األخير، السيد الوزير نشير على أنه كما هو معهود فيكم يعني 
في اللجنة كان نقاش قوي أنه فيما يخص إدراج األمازيغية كلما توفرت 
الظروف املالئمة لذلك بدءا بكل ما يتعلق بالوثائق املرجعية الرسمية 
إلى البطاقة الوطنية، ولكل هذا نحن في فريق األصالة واملعاصرة طبعا 
البطاقة اإللكترونية مربوطة  إيجاب خصوصا أن هذا  في  سنصوت 
بورش باألهمية بما كان أال وهو السجل اإلجتماعي املوحد، إقبال بالدنا 
في ما هو قادم إن شاء هللا على اإلستحقاقات، وبالتالي نعتبر أن هذا 

الورش جد مهم وسنصوت عليه باإليجاب، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

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

 ونائبا وسيدان را ودينا أل4رق:

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيدا و 4ير،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق التجمع الدستوري في هذه 
الجلسة التشريعية ملناقشة قانون 04.20 ويتعلق بالبطاقة الوطنية 
اإللكترونية، ونحن على مقربة من اختتام الدورة التشريعية الحالية 
أو على  فيه،  التي عقدت  السياق  متميزة من حيث  دورة  كانت  التي 
مستوى طبيعة النصوص املصادق عليها، وهي مناسبة لإلشادة والتنويه 
باملجهودات التي تبذلها وزارة الداخلية وأطرها للتصدي لهذه الجائحة 
سواء على املستوى امليداني وقوفا في الصفوف األمامية ملحاصرة هذا 
الوباء أو على املستوى القانوني من خالل النصوص التشريعية التي 

تمت مناقشتها والتصويت عليها.

يأتي هذا املشروع قانون 04.20 لينسخ رقم 35.06 والشروع في تنزيل 
تدابير جديدة لحماية املواطنين من كل أشكال التزوير أو انتحال محتمل 
اإللكترونية  الوطنية  للبطاقة  جديد  جيل  إعداد  خالل  من  لهويته 
بمعايير أمان جد متطورة، وأود أن أقف عند ما يمكن أن أسميه اآلن 
ثقافة ثقافة العالقة املتشنجة بين بعض العقليات وبعض اإلجراءات 
التي تتخذها الدولة في إطار تحديد بعض أوجه الحياة اليومية التي 
ال مفر من أن تقوم على الرقمنة، لقد الحظنا البعض يبخس هذه 
الخطوات، وهناك من يعتبرها وسائل اختراق ما هو شخ�ضي وتضييق 
البعض مع تطبيق  تعامل  تعلمون جيدا كيف  الحريات، وأنتم  على 
وقايتنا، حتى قيل فيه �ضيء خرافي، ونفس األمر أحاط منذ مدة بهاد 
املشروع البطاقة التعريفية الجديدة، مما يدعونا إلى تعميق التواصل 
بأساليب بيداغوجية قادرة على مواجهة هواجس باطلة يطلقها البعض 
دون تقدير ألي مسؤولية، أننا نبارك هذا املشروع، ألنه كان مطلبا 
قوي، مطلب قوي للقوى الحية منذ زمان باعتبار أنه سيقوم أساسا 
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على إعطاء البطاقة الوطنية دورا هاما في اختصار الكثير من الوثائق 
وامللفات، ونتمنى أن يطبق ويكون جزاء في حالة الرفض.

املدخل  فإن  الوحيد،  الشباك  إقرار  إلى  يسعى  بلدنا  كان  فإذا 
الجامعة، كذلك  الوطنية  البطاقة  الشباك هو وثيقة  لهاد  الحقيقي 
على غرار نماذج مماثلة في أعرق الديمقراطيات وأكبر االقتصاديات، 
وهناك دول يتعاملون اآلن مع la reconnaissance faciale، نعم نتفهم 
بعض الهواجس لكن ال يمكن أن نجعلها مشجبا قد يربك مسلسل هذا 
املشروع التحديثي خاصة وأن بالدنا تعيش في أجواء تداعيات جائحة 
كورونا، هناك أشغال لجنة إعداد توصيات مشروع النموذج التنموي، 
املقبلة  اإلنتخابية  لإلستحقاقات  إضافة  اإلجتماعي،  السجل  هناك 
كلها سياقات فيها رقمنة موقع متميز، إن األصل هو العوامل بضوابط 
دولة الحق والقانون، ونحمد هللا أن الدستور والقوانين تضمن أسباب 

تبديد الهواجس.

 وسيدا ورئيس،

في فريق التجمع الدستوري عندما نثمن هذا املشروع الذي نفخر 
أنه من تصميم وإبداع مغربي محض، فإننا في نفس الوقت نتساءل 
حول مدى التفاعل املمكن مع موضوع اللغات عموما في هاد املشروع، 
كما أكد لقد أكد دستور 2011 على أن األمازيغية تعد لغة رسمية 
باللغة  تحرر  أنه  على   26.16 التنظيمي  القانون  نص  كما  للدولة، 
األمازيغية إلى جانب اللغة العربية البيانات املضمنة في الوثائق الرسمية 
وعلى رأسها البطاقة الوطنية للتعريف، إال أن هذا املشروع جاء خاليا 
اللغة األمازيغية إلى جانب العربية والالتينية في  من التنصيص على 
تحرير البيانات الواردة بها، إذن كنا نتفهم اإلكراهات التي حالت دون 
تحقيق ذلك فإننا نطالب في فريقنا باإلسراع في إدماج اللغة األمازيغية 
في مختلف مجاالت الحياة العامة، ونعتبر أن مناقشة هذا املشروع 
هي أيضا مناسبة لفتح ورش تحيين الحالة املدنية لتضمينها تفعيل 
األمازيغية، وفي هذا اإلطار تقدمنا بمقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم 
املادة 35 من القانون 37.99 املتعلق بالحالة املدنية، وفي الختام فإننا 

سنصوت على املشروع باإليجاب، وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيد النائب، اآلن الكلمة للسيد النائب أزوكاغ الحسين من 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة أحسن 

تمثيل.

 ونائب3ا وسيدةاعبل3اب 4كري:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 4ير،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

يسعدني أن أتدخل بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية 
الوطنية  بالبطاقة  يتعلق   04.20 رقم  القانون  مشروع  مناقشة  في 
التطورات  ملواكبة  يأتي  الذي  املشروع  هذا  اإللكترونية،  للتعريف 
العاملية والوطنية التي رافقت إستعمالها منذ سنة 2007، أصبحت 
في  الحماية واألمان  املزيد من  تتطلب اعتماد معايير جديدة لضمان 
استغالل البطائق أمام التطور الكبير للجرائم اإللكترونية، ومواكبة 
البرامج املهمة التي أطلقتها القطاعات واملؤسسات الرسمية التي تتطلب 
تحيين املعطيات الخاصة باملواطنين، وكذا إنسجاما مع روح الدستور 
2011، الذي جاء بعدة تغييرات جوهرية ومن بينها اعتماد األمازيغية 
كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، ومع مقتضيات القانون التنظيمي 
وكيفية  لألمازيغية،  الرسمي  الطابع  تفعيل  مراحل  بتحديد  املتعلق 
إدماجها في مجال التعليم وفي مجاالت الحياة العامة ذات األولوية، 
والقانون املتعلق بحماية املعطيات الشخصية حيث أصبحت الحاجة 

إلى نص تشريعي جديد يستوعب هذه املتغيرات.

 وسيدا ورئيس،

السيد الوزير، لقد أكدت الحكومة في معرض تقديمها لهذا النص 
أن املشروع يستهدف إعداد جيل جديد من الوثائق اإللكترونية بمعايير 
ومحاربة  املؤسسات  بباقي  املتصلة  للخدمات  اآلمن  للولوج  متطورة 
اإللزامي  السن  أيضا تخفيض  املهمة  بين املستجدات  التزوير، ومن 
إلصدار تلك البطائق من 18 سنة إلى 16 سنة، وكذا للقاصرين بطلب 
من أوليائهم، وكذا تضمين معطيات اختيارية جديدة كالبريد اإللكتروني 
والهاتف الشخ�ضي وهاتف اإلتصال في حالة الطوارئ، ورغم الطابع 
االختياريلتلك املعلومات لكنها تبقى أساسية في املجتمعات الرقمية، 
كما أن جائحة كورونا أبانت على أهميتها لتالفي بعض مظاهر اإلحتيال 
املحدودة، مع األسف التي حصلت في تعويض العاملين بالقطاع الغير 
الوطنية  التعريف  املهيكل بسبب نقص املعطيات املتضمنة ببطاقة 

الحالية.

وانطالقا من أهمية هذا النص التشريعي ودوره في تحبيس ورقمنة 
املعطيات ومساهمته في إنجاح عملية إطالق السجل اإلجتماعي للسكان 
وتنظيم آليات استهداف املستفيدين من برامج الدعم اإلجتماعي، فقد 
تقدم الفريق اإلستقاللي أثناء املناقشة بلجنة الداخلية بعدة مقترحات 
تهدف إلى تحصين املكتسبات واحترام الدستور والقوانين التنظيمية 
ذات الصلة، حيث شدد الفريق على ضرورة تضمين الحروف األمازيغية 
واآللية  الظاهرة  للمعلومات  والالثينية  العربية  الحروف  جانب  إلى 
بالبطاقة الوطنية انسجاما مع الفقرة األخيرة من املادة 5 من الدستور 
بتحديد  املتعلق   26.16 رقم  التنظيمي  القانون  مقتضيات  مع  وكذا 
مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية كخطوة أولى في مسلسل تنزيل 
استعمالها في الوثائق الرسمية والحياة العامة بشكل يصبح معه املغرب 
نموذجا متميزا، ومن بين اإلقتراحات التي تقدم بها الفريق إدراج فصيلة 
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الدم في البيانات املقروءة ظاهريا لتسهيل التدخالت الطبية املستعجلة 
التي تستدعي نقل الدم للمصابين، باإلضافة إلى إجبارية إعفاء حامل 
اإلقامة،  شهادة  الوالدة،  رسم  بوثائق  اإلدالء  من  الوطنية  البطاقة 
شهادة الحياة، شهادة الجنسية، وهي املادة املوجودة أيضا بالقانون 
الحالي غير أن التجربة السيد الوزير أثبتت عدم احترامها حيث ال زالت 

العديد من املرافق العمومية تطلب من املواطنين اإلدالء بها.

 وسيدا ورئيس،

السيد الوزير، لقد صوت الفريق اإلستقاللي باإليجاب على هذا 
املشروع إلى جانب باقي الفرق واملجموعة النيابية انطالقا من جواب 
السيد وزير الداخلية الذي أكد أن مسألة الهوية املغربية قد حسمت 
 2011 دستور  ذلك  وكرس  أجدير  بخطاب  امللك،  جاللة  طرف  من 
والقانون التنظيمي في اعتماد األمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية، 
وأن هذا املوضوع لم يعد قابال للنقاش مبررا غياب التنصيص على 
استعمال األمازيغية في هذا املشروع إلى الصعوبات التقنية باألساس 
وراهنية املشروع الحالي في مواكبة عدة مشاريع وطنية مهمة، حيث 
التزم السيد الوزير أمام لجنة الداخلية أنه سيعمل على تجاوز هذه 
اإلكراهات، وباملناسبة ننهئ السيد الرئيس وباقي مكونات املجلس على 
املجلس،  بهياكل  التعريف  في  العربية  إلى جانب  األمازيغية  إستعمال 
وانطالقا مما سبق فإن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية سيصوت 
باإليجاب على هذا املشروع مع دعوته للسيد وزير الداخلية إلى استثمار 
النص، حيث  في هذا  الفريق  لبلورة مقترحات  التنظيمية  النصوص 
يشكل هذا املشروع مدخال حقيقيا إلصالح منظومة بطاقة التعريف 

الوطنية بحمولتها اإلجتماعية والحقوقية واإلنسانية، وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

الفريق  باسم  اآلن  الكلمة  بوزكري،  عبلة  النائبة  للسيدة  شكرا 
الحركي للسيدة النائبة حكيمة بل قساوي حكيمة، هاد اإلدارة دائما ما 

تتحملش كامل مسؤوليتها الحاكمة بالنسبة ألسماء النائبات.

 ونائب3ا وسيدةاحكيم3ابلاقسالي:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيدا و 4يرا ملحترم،

 وسيد تال وسادةال وسادةا ون  با ملحترمين،

يشرفني أن أتدخل بإسم الفريق الحركي ملناقشة مشروع القانون 
رقم 04.20 املعروض على أنظارنا واملتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف 
اإللكترونية، هذا املشروع الذي ال نجادل في أهميته على اعتبار أنه 
استحضر بدقة وبطريقة ميسرة مجموعة من البيانات التي ستتضمنها 
هذه الوثيقة التي ستمكن جميع املغاربة املؤهلين عمريا والقاصرين 

النص  البطاقة ستكون وفق هذا  أن هذه  عليها، كما  الحصول  من 
القانوني مسايرة للتحوالت الطارئة في مجال املعلومات اإللكترونية، إذ 
أن هذه التطورات والتحوالت تستدعي تعزيز وإغناء البيانات املعتمدة 
في البطاقة الحالية لتستوعب كل الوثائق اإلدارية األخرى نظير رسم 
الوالدة وشهادة اإلقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية، باإلضافة إلى 
باقي الوثائق التي يمكن أن يحددها نص تنظيمي، األمر الذي اسمحوا 
لي، األمر الذي سيخفف من املساطر اإلدارية املعتمدة واملعقدة التي 
تشكل عبئا إضافيا على املواطنين، ومن تم فإن التبسيط واملضمون 
اإللكتروني للبطاقة سيشكل مدخال إلختزال الوقت وتسهيل املساطر، 
إضافة إلى كون هذه البطاقة التي تتبث هوية صاحبها بما فيها هويته 
الرقمية ستكون مقدمة لترسيخ وتجسيد اإلدارة الرقمية املنشودة في 

إطار مجتمع املعرفة واإلعالم.

 وسيدا ورئيس،

إن تثميننا لهذا النص الذي سيمكن املغاربة من التوفر على بطاقة 
وطنية إلكترونية بمواصفات ومقاييس عالية الدقة، ال يحجب موقفا 
في الحركة الشعبية من تغييب األمازيغية وحرفها تيفناغ من بيانات هذه 
البطاقة، وهو موقف مبدئي عبرنا عنه في مناسبات متعددة وآخرها 
أثناء دراسة هذا املشروع داخل لجنة الداخلية، فاملسألة ليست مسألة 
تدافع أو رغبة في سبق سياسوي طاملا أن األمر يتعلق بالهوية الوطنية 
املجمع عليها والتي ال تحتمل أي التجزيئ أو التردد في التطبيق، فقد كنا 
نتمنى أن تكون هذه املبادرة التشريعية منسجمة بالفعل مع الدستوري 
الرسمي  الطابع  تفعيل  مراحل  بتحديد  املتعلق  التنظيمي  والقانوني 
لألمازيغية وخاصة املادتين 21 و31 منه، ولو بإشارة الرمزية لألمازيغية 
في بداية تطبيق في انتظار التجويد املطلوب خالل األجل املحدد في هذا 

النص التنظيمي.

نحن نتفهموا اليوم ولو على مضض هذا اإلكراه التقني فيما يخص 
سند املرجعي، ولكننا نعتبره إكراها ظرفية يجب أن نجتهد من اآلن 
فطموحنا  املدنية،  الحالة  قانون  بتعديل  البداية  ولتكون  لتجاوزه، 
اليوم هو تصحيح هذا الوضع بما ينتصر املغربي الدستوري الجديد 
مغرب الوحدة في التنوع، مغرب املصارحة التاريخية والحقوقية، مغرب 
الوحدة والتضامن الذي جسده واملغاربة على الدوام، املغرب الذي 
ينتصر للديمقراطية اللغوية والثقافية كمدخل أسا�ضي للديمقراطية 

الشاملة.

 وسيدا ورئيس،

الرقاقة اإللكترونية تتضمن معلومات ومعطيات مهمة حبذا لو 
تضمنت نوع الفاصيل الدموي لصاحب البطاقة فالحاصل اآلن أن 
املواطن املغربي كان في السابق يعرف نوع فصيل الدموي يعني من 
انطالقا من كايدير رخصة السياقة، اآلن ال توجد أية وثيقة تتضمن 
وحالة  الطارئة  الظروف  بعض  أن  علما  الدموي  الفصيل  تعريف 
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اإلستعجال كالحوادث تحتم حمله ملا يفصح عن فصيله الدموي من 
أجل إسعافه الفوري وعلى كل هذا مطلب نطرح على الحكومة في أفق 

إيجاد الصيغة القانونية لتفعيله بالنظر ألهميته.

 وسيدا ورئيس،

لتعميم  مقدرة  مجهودات  عقود  امتداد  على  الدولة  بذلت  لقد 
البطاقة الوطنية على كل املواطنين املغاربة، وفي هذا الصدد واعتبارا 
تكثيفة  أن  بالحكومة  نهيب  فإننا  املرتقبة  اإلنتخابية  لإلستحقاقات 
مجهوداتها من أجل مواصلة هذا املجهود وال سيما في املناطق القروية 
والجبلية النائية، فالتعميم في تقديرنا هو نوع من التحسيس في نفس 
الوقت للمواطنين بضرورة املشاركة في هذا املوعد الوطني الهام الذي 
نتطلع بأن تكون نسبة املشاركة فيه مكثفة وعالية شاكرين لوزارة 
الداخلية واألجهزة األمنية كل أشكال التعبئة التي تميز تدخالتها بتفان 

وإخالص وحس وطني عالي، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 وسيدا ورئيس:

للسيدة  الكلمة  اآلن  قساوي،  بل  حكيمة  النائبة  السيدة  شكرا 
النائبة مينة الطالبي بإسم الفريق اإلشتراكي.

 ونائب3ا وسيدامين3ا وطاوبي:

 وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 4يرا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

بدورنا في الفريق اإلشتراكي لي الشرف أن آخذ الكلمة بإسم فريقي، 
السيد الوزير، للمشاركة هذه الجلسة العامة من أجل التصويت على 
مشروع قانون 20.04 املتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف اإللكتروني 
الذي جاء لنسخ القانون رقم 06.35 املحدث بموجبه البطاقة الوطنية 
الحالية، نطرح السؤال السيد الوزير، هل هذا القانون الذي جاء في 
هذه الظرفية بالضبط كان ضرورة ملحة أم كان جاء فقط في إطار، 
يعني، في إطار تجديد مجموعة ديال املشاريع قوانين؟ نحن في الفريق 
عرفها  التي  السريعة  التطورات  بأن  نعتبر  الوزير  السيد  اإلشتراكي 
العالم في مجال التكنولوجيا والدخول إلى الثورة الرقمية، وكذلك ما 
عرته جائحة كورونة، وما سجلته من إخالالت ومن قصور في البطاقة 
الوطنية الحالية التي يتداولها املغاربة؟ بناء على ذلك نعتبر بأن ورود 
هذه  على  وجوابا  ملحة  ضرورة  كان  السرعة  بهذه  القانون  مشروع 
اإلخالالت، وبالتالي دخوال بشكل سريع في املرحلة الجديدة هي مرحلة 
الثورة الرقمية، لذلك السيد الوزير نعتبر بأننا، يعني، بأن هذا مشروع 
البطاقة  عرفته  الذي  القصور  على  للجواب  جاء   20.04 القانون 
ستفي  أنها  على  آنذاك  حملة  واكبتها  كانت  والتي  الحالية،  الوطنية 
وعلى أنها ستجعل من كل الوثائق األخرى ملغاة بهذه البطاقة اللي هي 

البطاقة الوطنية، لكن لألسف لم تفي بالغرض الذي كانت قد أعدت 
من أجله، والدليل هو أنها تعرضت ملجموعة من التحريفات ومجموعة 
من التزويرات، وبالتالي لم يكن املواطنين وكذلك الدولة في مأمن من 

التعامل بهذه البطاقة؛

نعتبر في الفريق اإلشتراكي، السيد الوزير، أن أهمية هذا القانون هي 
تجاوز هذه اإلخالالت، وكذلك هو كذلك الذي جعل املواطن ومعطياته 
الشخصية في مأمن على أساس أن تكون هذه البطاقة إجبارية لكل 
املواطنين ابتداء من سن 16 سنة السيد الوزير وليس فقط 18 سنة، بل 
ممكن أن يستعملها كذلك من هم في سن 12 سنة، احنا كذلك السيد 
الوزير نعتبر بأن عدم ا إدراج حرف تيفيناغ داخل هذه البطاقة الوطنية 
كان قصورا وعدم تنزيل للقانون الذي عرفه معركة حقيقية داخل قبة 
هذا البرملان، وهو قانون إدماج األمازيغية في الحياة العامة، وكان، يعني، 
أولى بأن هذا املشروع بالذات أن يتم الذي فيه التنزيل وإدماج حرف 
التيفيناغ في البطاقة الوطنية الذكية الجديدة، لكن لألسف نخلف 
موعدنا مع التاريخ مرة أخرى السيد الوزير، كذلك نعتبر السيد الوزير 
بأن هذه البطاقة يجب تعميمها وجعلها هي مدخال كذلك، وهذا مطلب 
الوطنية  البطاقة  اعتماد  في  اإلشتراكي،  ولإلتحاد  اإلشتراكي  للفريق 
اإللكترونية كوثيقة وحيدة للتسجيل في اللوائح اإلنتخابية واعتبارها 
أساسا للعمليات اإلنتخابية السيد الوزير، تفاديا لكل اإلخالالت التي 
ويصوتون  املتوفون  نجد  أحيانا  والتي  اإلنتخابية  العمليات  تعرفها 
السيد الوزير، يعني صعوبة في تحيين مجموعة من املعطيات وكذلك 
هناك صعوبة في التسجيل في اللوائح اإلنتخابية وفي مراجعة اللوائح 
إلى آخره، لذلك أن هذا املطلب هو مطلب ديمقراطي، مطلب حقيقي 
لدخول العملية الديمقراطية الشفافة هو اعتماد البطاقة الوطنية في 
التصويت، نعتبر في الفريق اإلشتراكي السيد الوزير، أن تجديد البطاقة 
يجب أن ينخرط فيه الجميع هيآت سياسية مجتمع مدني مواطنين عبر 
تنظيم حمالت تحسيسية للتعريف بمزايا البطاقة الوطنية الجديدة، 
بغية مواكبة اإلصالحات الرقمية التي تعرفها بالدنا والتي أملتها ظروف 
الجائحة الوبائية، إضافة إلى تحصيل معطيات بالدنا وكذلك مواطنينا 
من التلف ومن العبث بها سواء داخليا أو خارجيا، نحن في الفريق 
اإلشتراكي السيد الوزير، نعتبر كذلك بأن البطاقة الوطنية يجب كذلك 
للتخفيف من عبء وآناء التنقل في املناطق القروية والجبلية واألرياف 
نقترح أن تتم تنظيم خاليا متنقلة ملساعدة السلطات العمومية لتنظيم 
عملية تجديد البطاقة الوطنية، وكذلك نصر السيد الوزير على أال يظّل 
الخيار للمواطن في اإلحتفاظ بالبطاقة الحالية، وإنما يجب تعميم هذه 
البطاقة الذكية على الجميع وأن تكون إجبارية وبذلك نصوت بنعم 

على مشروع هذا القانون، وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيد النائب الحسين حسيني 
من املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية.
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 ونائبا وسيدا وحسيناحسيني:

أشرفا علىا ل وصالةا وسالما هللاا ورحمنا ورحيم،ا بسما
 ملرسلين.

 وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 4ير،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

إن مشروع قانون 04.20 الذي يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف 
اإللكترونية من دون شك له أهميته البالغة، باعتباره يهدف إلى تثبيت 
الهوية الوطنية بما فيها الهوية الرقمية، ونحن بصدد مناقشته نجد 
أن  دون  املوضوع  تحكم  التي  باملبادئ  التذكير  إلى  أنفسنا مضطرين 
يمنعنا ذلك من اإلقرار بأن للتطوير التكنولوجي في مجال اإللكترونيات 
إمكانيات هائلة لحماية اإلنسان وضمان أمنه، واملساهمة في التنمية 
املساس  في  سببا  ذلك  يكون  أن  دون  واإلجتماعية  اإلقتصادية 
الهوية  اعتماد  في  القانون  هذا  دور  إبراز  يمكن  كما  بخصوصيته، 
الرقمية للمواطنات واملواطنين وإدماج وظائف جديدة تسمح بمواكبة 
الرؤية التنموية والرقمية في أفق تيهيء املؤسسات العمومية والخاصة 
لتعزيز خدماتها الرقمية، فهو يهدف إلى اعتماد هوية رقمية تتضمن 
مجموعة من البيانات الشخصية وتخّوفنا هو أن يتم الولوج إليها من 
طرف هيئات الخواص، لذلك كان من املفروض إشراك املؤسسات 
الدستورية الوطنية في إعداد هذا املشروع، وهو ما دعونا إلى استدراكه 
من خالل طلبنا لعرضه على املجلس الوطني لحقوق اإلنسان وعلى 
اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات الشخصية، من أجل إبداء 
رأيها في املشروع لتوفير الضمانات الالزمة والكافية لحماية الحق في 
الخصوصية ألن اإلشكال الذي يطرح هو أن استعمال بطاقة التعريف 
الشخصية ليس فقط استعمال أمني، والذي نقره هنا بأن الحماية 
الوطنية الحماية األمنية للوطن فوق كل االعتبارات لكن نتخوف أن 

يتجاوز ذلك إلى استعماالت أخرى.

السيد الوزير، لقد تعاهدتم بإعطاء كل الضمانات لحماية هذه 
املعطيات الشخصية خاصة أن املشروع عمد على توسيع مجال الولوج 
إلى هذه املعطيات إلى هيئات عمومية وخاصة وهو ما أسست له مواد 
5، 6، 7،8 و9 من املشروع، وهي باملناسبة مواد إضافية ولم تكن واردة 
في القانون الحالي املنظم لبطاقة التعريف الوطنية ويتحدث املشروع 
في مادته األولى على أن البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية تثبت 
هوية صاحبها، مما يعني أن األمر يتعلق بالتثبيت وإقامة هوية الشخص 
الوطنية  الهوية  مقومات  مصدر  هو  باعتباره  الدستور  حددها  كما 
الوطنية  البطاقة  من  تيفيناغ  إغفال حرف  أن  ونعتبر  والشخصية، 
الطابع  لتفعيل  حقيقي  النخراط  قوية  إشارة  يعطي  ال  اإللكترونية 
الرسمي لألمازيغية، كما يؤكد ذلك دستور اململكة والقانون التنظيمي 

لترسيم األمازيغية.

املوضوع  هذا  نطرح  واالشتراكية  التقدم  في  إننا  الوزير،  السيد 
لحرصنا على ضرورة تحقيق التوازن املطلوب بين الضرورات األمنية 
وحماية الحياة الخاصة لألفراد، وعلى العموم انخراطنا في هذا املشروع 
تنزيل األمازيغية في إعداد  في  بالتسريع  التزام الحكومة وتعهدها  بعد 
بطاقة التعريف الوطنية وفي باقي الوثائق الرسمية في أقرب اآلجال وإن 
كنا نؤكد على فتح االستشارات مع كل الفاعلين السياسيين والحقوقيين 
ومع املؤسسات الدستورية الوطنية ذات الصلة من أجل الوصول إلى 

صيغة تلبي كل التطلعات، وشكرا، والسالم عليكم.

 وسيدا ورئيس:

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

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون:

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: 1

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد
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املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

السيد النائب، احنا في عملية التصويت السيد النائب تيخصك 
تلتزم معنا من فضلك وتصوت ال ما كاينش نفس العدد..

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: واحد

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: واحد

صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 04.20 باألغلبية 
»90 صوتا« يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية.

يتعلق   72.18 قانون رقم  إلى مشروع  الوزير  السيد  نمر اآلن مع 
بمنظومة استهداف املستفيدين من برامج الدعم اإلجتماعي وإحداث 

الوكالة الوطنية للسجالت، لكم الكلمة السيد الوزير.

 وسيدان را وديناب طيب،ا و 4يرا ملنتدباودىال4يرا ود خلي3:

أشرفا علىا ل وسالما ل وصالةا هللاا ورحمنا ورحيم،ا بسما
 ملرسلين،

 وسيدا ورئيسا ملحترم،
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 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

مشروع  لتقديم  املوقر  مجلسكم  أمام  اليوم  احضر  أن  يشرفني 
القانون رقم 72.18 املتعلق بمنظومة استهداف املستفيدين من برامج 
الدعم اإلجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجالت، وكما تعلمون 
فإن هذا املشروع يستمد أهدافه من التوجيهات امللكية السامية الواردة 
في خطاب صاحب الجاللة، امللك محمد السادس، نصرة هللا وأيده، 
بمناسبة الذكرى 19 لتربع جاللته على عرش أسالفه املنعمين بتاريخ 29 
يوليوز 2018، حول إعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات 
الوطنية في مجال الدعم والحماية اإلجتماعية، فقد جاء في النطق 
امللكي السامي أنه ليس من املنطق أن نجد أكثر من 100 برنامج للدعم 
والحماية اإلجتماعية من مختلف األحجام وترصد لها عشرات املليارات 
من الدراهم، مشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية واملتدخلين 
التداخل ومن ضعف  إلى ذلك هي تعاني من  العموميين، وباإلضافة 
التناسق في ما بينها وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها، 
فكيف لهذه البرامج في ظل هذا الوضع أن تستجيب بفعالية لحاجيات 

املواطنين وأنا يلمسوا أثرها؛

وطني  بنظام  يتعلق  األمر  أن  كذلك  الجاللة،  اعتبر صاحب  كما 
على  اإلجتماعي،  الدعم  برامج  من  اإلستفادة  قصد  األسر  لتسجيل 
أن يتم تحديد تلك التي تستحق ذلك فعال عبر اعتماد معايير دقيقة 
وموضوعية وبإستعمال التكنولوجيات الحديثة، وأن املبادرة الجديدة 
إلحداث السجل اإلجتماعي املوحد بداية واعدة، ولتحسين مردودية 
البرامج اإلجتماعية تدريجيا وعلى املدى القريب واملتوسط، وأنها بمثابة 
مشروع اجتماعي إستراتيجي وطموح يهم فئات واسعة من املغاربة، فهو 
أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لوالية واحدة أو رؤية قطاع 
وزاري أو فاعل حزبي أو سيا�ضي، وبناء عليه ومن أجل املساهمة في 
ورش إصالح منظومة الدعم والحماية اإلجتماعية واستلهاما ملضامين 
هذا الخطاب امللكي السامي، بادرت الحكومة إلى وضع مشروع القانون 
رقم72.17 املتعلق بإستهداف املستفيدين من برامج الدعم اإلجتماعي 

وبإحداث الوكالة الوطنية للسجالت.

هذا  في  الجهود  إنصبت  السديدة  امللكية  الرؤية  مع  وإنسجاما 
املشروع على ربط مكوناته من أجل تعزيز بنية الخدمات اإلجتماعية 
املقدمة وتحسين مردوديتها في إطار منظومة وطنية متكاملة لتسجيل 
اإلجتماعية  الخدمات  أو  الدعم  برامج  من  اإلستفادة  قصد  األسر 
والهيئات  الترابية  والجماعات  العمومية  اإلدارات  عليها  تشرف  التي 
العمومية، وكذلك من أجل تعبئة الوسائل املتاحة لتيسير اإلستفادة 
التمييز تفعيال ألحكام  على قدم املساواة ودون أي شكل من أشكال 

الفصل 31 من الدستور.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

من أجل تأطير قانوني وتقني إلعداد هذه املنظومة الوطنية، تم 
الصلة  ذات  الحكومية  القطاعات  كافة  مع  تشاركية  مقاربة  اعتماد 
ملواكبة  للتخطيط  السامية  املندوبية  مع  وكذا  اإلجتماعي،  بالدعم 
اإلجتماعي  الدعم  منظومة  إلصالح  الجديدة  الرؤية  هذه  متطلبات 
العمومية  اإلدارات  توفرها  التي  البرامج  كافة  مردودية  وتحسين 
ومتكاملة  موسعة  اإلستشارات  كانت  ما  وبقدر  الترابية،  والجماعات 
مع القطاعات املعنية، بقدر ما عكست كذلك املداخالت داخل لجنة 
بمجلسكم  املدينة  وسياسة  والسكنى  الترابية  والجماعات  الداخلية 
املوقر، حرص جميع السادة النواب على تفاعلهم البناء مع مضامين 
املشروع واقتناعهم مشكورين بضرورة التعجيل بإعتماد هذا املشروع 
لتحقيق اإلصالحات الالزمة لبناء منظومة إستهداف ناجعة، متكاملة في 
مجال الدعم اإلجتماعي وتعزيز الحكامة وترشيد استعمال املوارد املالية 
املخصصة لبرامج الدعم، وتعميق التنسيق بين كافة املتدخلين في هذا 

املجال.

وسيرا على هذا النهج التشاركي، تم الحرص على التفاعل اإليجابي 
مع كل املالحظات والتوصيات التي تقدم بها كل من املجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان واملجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي، وكذا اللجنة 
الشخ�ضي بخصوص  الطابع  ذات  املعطيات  ملراقبة حماية  الوطنية 
مضامين مشروع هذا القانون، وفي هذا الصدد وبخصوص ما جاء في 
تقرير املجلس الوطني لحقوق اإلنسان الذي أعده حول مشروع هذا 
القانون، نسجل التفاعل اإليجابي لهذه املؤسسة الوطنية بخصوص 
نظاما وطنيا  املشروع يؤسس  أن نص هذا  اعتبرت  مضامينه حيث 
لتسجيل األسر قصد اإلستفادة من برامج الدعم اإلجتماعي من خالل 
ووكالة وطنية  اجتماعي موحد  للسكان وسجل  إحداث سجل وطني 
للسجالت، كما اعتبرت أن هذا اإلعداد مبادرة من شأنها أن تساهم في 
عقلنة السياسات العمومية ذات الصلة باملجال اإلجتماعي وترشيدها 
قدم  على  اإلستفادة  من  الساكنة  تمكين  وفي  عناصرها،  وانتقائية 
تنمية  الدعم اإلجتماعي كخدمة  املساواة وفق قواعد اإلنصاف من 
التدريجي  القطع  في أفق  الكاملة لألسرة،  املتابعة  اجتماعية تضامن 

ألسباب التمييز والتهميش واإلقصاء والهشاشة؛

واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  أكد  وبدوره  أخرى  جهة  ومن 
والبيئي في رأيه حول مشروع هذا القانون، على السياق البالغ األهمية 
لهذا املشروع حيث تم إعداده تنفيذا للتوجيهات امللكية التي نص عليها 
خطاب جاللة امللك، نصره هللا، بتاريخ 29 يوليوز 2018، وكذا سياق 
تفعيل املقتضيات الدستورية التي تلزم الدولة واملؤسسات العمومية 
والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل املتاحة لتيسير أسباب استفادة 
املواطنات واملواطنين على قدم املساواة من جملة من الحقوق، كما 
أشاراملجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي على أن األزمة الصحية 
السكان  من  واسعة  فئات  تحديد  أهمية  مدى  الحالية كشفت عن 
إلى اإلستفادة على وجه السرعة من دعم إجتماعي من قبل  تحتاج 
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الدولة، بحيث أظهرت هذه األزمة الحاجة امللحة والضرورية للتوفر على 
سجل اجتماعي موحد؛

أما بخصوص مساهمة اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات 
مضامين  لصياغة  التشاركي  النهج  هذا  في  الشخ�ضي  الطابع  ذات 
واملثمر مع  الجاد  التفاعل  الحرص على  القانون، وكذا  مشروع هذا 
اقتراحاتها ومالحظتها املثارة في مجال اختصاصاتها، البد أن أشير بهذا 
اللجنة  الصادرة عن هذه  األخيرة  املداولة  في  ما جاء  إلى  الخصوص 
بحيث  التعريفية  الرموز  بهندسة  واملتعلقة  يوليوز2020،   8 بتاريخ 
تم التركيز ضمن التوصيات املضمنة بها على ضرورة اعتماد الرقمنة 
وحماية املعطيات ذات الطابع الشخ�ضي وتعزيز الثقة الرقمية، كما 
أوصت بضرورة أن يتم اعتماد رموز تعريفية قطاعية، والتي من شأنها 
أن تتالءم مع خصوصيات وحاجيات كل قطاع على حدة، وأكد على 
سياسة  على  األشكال  من  شكل  بأي  تعترض  ال  التوصيات  هذه  أن 

اإلستهداف اللي تحددها القوانين املؤطرة للقطاع اإلجتماعي.

في  تتقاطع  التوصية  هذه  أن  الخصوص  بهذا  اإلشارة  وتجدر 
سياقها وفي مقاصدها مع إحدى التوصيات املقدمة من طرف املجلس 
اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي في 2018، واملضمنة في تقريره بعنوان 
تعزيز  وسبل  الحصيلة  الحال،  واقع  املغرب  في  اإلجتماعية  الحماية 
أنظمة الضمان واملساعدة اإلجتماعية، بحيث تمت اإلشارة فيها إلى أن 
وضع نظام وطني مندمج للمعلومات في مجال تدبير الحماية اإلجتماعية 
يرتكز على اعتماد رقم تعريف اجتماعي وطني، بما يتيح انتقائية من 
املعلومات الخاصة بالحماية اإلجتماعية وإضفاء الطابع الالمادي على 

املعطيات.

الرقمي  التحول  في مجهود  املساهمة  إلى  وفي منظورنا وباإلضافة 
ببالدنا، فقد تمت بلورة هندسة املنظومة بناء على أرقى وأنجع التقنيات 
في مجال حماية املعطيات ذات الطابع الشخ�ضي، والذي يعرف بإسم 
إجراء  وهي  بالتصميم،  الخصوصية  حماية  أو   Privacy by Design
وقائي يهدف إلى الحد من مخاطر إساءة استخدام البيانات وانتهاكها، 
حيث يرتكز على فكرة أن كل منظومة جديدة تهدف إلى معالجة البيانات 
الشخصية لكي توفر ضمانات الحماية، يجب أن تصمم هندسيا بطريقة 
توفر مستوى عالي من حماية الببيانات منذ البداية مما سيمكن من 
التطبيق التام ملقتضيات القانون رقم 09.08 من خالل القيام بالتدابير 
الالزمة لحماية املعطيات ذات الطابع الشخ�ضي وضمان مستوى مالئم 

من السالمة؛

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

في هذا السياق، اسمحوا لي أن أذكركم باملرتكزات املتكاملة التي 
لها وهي  املسطرة  األهداف  بلوغ  أجل  املنظومة من  عليها هذه  تقوم 

كالتالي:

الرافعة  القاعدة  أو  للسكان  الوطني  السجل  وهو  األول  املرتكز 
ملنظومة تدبير الدعم والخدمات اإلجتماعية؛

املرتكز الثاني، السجل اإلجتماعي املوحد أو النواة املركزية لتدبير 
الدعم والخدمات اإلجتماعية؛

املعطيات  حماية  ضمان  عرضاني،  وهو  ضمان،  الثالث،  املرتكز 
الشمولي  اإلمتثال  أو  السجالت  في  املقيدين  لألشخاص  الشخصية 
ملقتضيات القانون رقم 09.08 وفي هذا الخصوص فقد أعطى مشروع 
هذا القانون أهمية كبيرة لحماية الخصوصية واملعطيات الشخصية 
 09.08 رقم  القانون  أحكام  بكافة  التقيد  ضرورة  على  بالتنصيص 
ذات  املعطيات  معالجة  تجاه  الذاتيين  األشخاص  بحماية  واملتعلق 
الطابع الشخ�ضي، ويتمثل تكريس االمتثال الشمولي ملقتضيات القانون 
09.08 في ما تم تضمينه باألحكام العامة والتي يتعين بموجبها معالجة 
تطبيقات  مختلف  في  واستغاللها  الشخ�ضي  الطابع  ذات  املعطيات 

املنظومة الوطنية لتسجيل األسر واألفراد؛

20 من مشروع هذا  املادة  وبخصوص حقوق األشخاص نصت 

القانون على تمتيع جميع األشخاص املقيدين في السجل الوطني للسكان 

تجميع  أثناء  اإلخبار  في  الحق  من  بكل  املوحد  اإلجتماعي  السجل  أو 
املعطيات بما يضمن هذا الحق في ممارسة التعبير عن الر�ضى والقبول 

هذين  في  التسجيل  ألغراض  الشخ�ضي  ذات  املعطيات  بإستعمال 

السجلين والحق في الولوج والحق في التصحيح أو التحيين، كما كرس 

مشروع هذا القانون كذلك حق كل شخص مقيد في اإلطالع على الئحة 

اإلدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية الكبرى التي 

لعت على معطياته أو أرسلت إليها خالل الستة أشهر السابقة لطلبه 
ّ
اط

باستثناء السلطات املكلفة بالدفاع الوطني واألمن الداخلي بأمن الدولة 

الداخلي والخارجي والوقاية من الجريمة أو جزرها؛

أما بخصوص واجبات الوكالة الوطنية للسجالت بصفتها مسؤولة 

عن معالجة املعطيات فقد نص مشروع هذا القانون على أن هذه 

املؤسسة العمومية والتي ستتولى مهمة ادارة وتدبير جميع العمليات 

املرتبطة بالسجلين تتحمل املسؤولية الكاملة لضمان حماية املعطيات 

املعلوماتية  واملنصات  النظم  وسالمة  بالسجلين  املضمنة  الرقمية 

املوضوعة لتدبير هذه املعطيات في إطار املهام املوكولة إليها؛

كما أن مستخدمي هذه الوكالة مسؤولون أيضا تجاه األشخاص 

الذي قد يتعرضون لألضرار خالل معالجة معطياتهم الشخصية في 

جميع حاالت الحماية املنصوص عليها في هذا القانون، في قانون 09.08؛

املرتكز الرابع واألخير، هو الوكالة الوطنية للسجالت أو املؤسسة 

الخدمات  أو  الدعم  لتدبير  واآلمن  الدائم  التشغيل  عن  املسؤولة 

اإلجتماعية؛
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 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

القانون سيهم فئات واسعة ويعتبر بحق خطوة  إن مشروع هذا 
رائدة وطموحة على طريق إصالح وتجديد منظومة الدعم اإلجتماعي في 
بالدنا، تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية، املضمنة في خطاب العرش 
بتاريخ 29 يوليوز 2018، وفقنا هللا جميعا ملا فيه خير وطننا، تحت 
القيادة الرشيدة، لصاحب الجاللة، امللك محمد السادس، نصره هللا 

وأيده، وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

لجنة  ملقرر  جميعا  بإسمكم  كذلك  شكرا  الوزير،  السيد  شكرا 
الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة، السيد النائب 

محمد املالحي، نمر اآلن إلى املناقشة، السيد، السيد الرئيس.

)نقط3ا رئيسا وفريقا وحركيا مبديعا  ونائبا وسيدامحمدا
نظام(:

 وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 4ير،

 وسيد تال وسادة،

السيد الرئيس، هذا املوضوع مهم وعليه إجماع اللي تنقترح إيال 
كانوا اإلخوان كلهم موافقين نسلموكم أو اإلخوان واألخوات اللي هما 
كتابية  املداخالت  يسلموكم  واملجموعة  الفرق  بإسم  يدخلوا  غادي 
وضمنوها في املحضر ونقتاصدوا األمور إيال وافقتوا وأنا عارفكم غادي 

توافقوا، وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

السيد الرئيس، فهو منسق األغلبية وكذلك منسق املعارضة، إذا 
وافقتم على اقتراح السيد الرئيس، اقتراح جماعي، طيب فإذا كان من 
املمكن األمانة للمجلس بتدخالت السيدات والسادة النواب، نمر اآلن 
عن فريق العدالة والتنمية السيد النائب الثمري ادريس، وعن فريق 

األصالة واملعاصرة ال�ضي احمد بريجة.

 ونائبا وسيدا دريسا وثمري:

شكر ا وسيدا ورئيس،

نزوال راه غنسلم ليه، دابا أوال كورونا ما خاصنيش نسلم ليه ورقيا، 
أنا سأحيل على السيد الرئيس نسخة إلكترونية، سأحيل على السيد 
الرئيس نسخة إلكترونية وأؤكد بهذه املناسبة أن هذه اللحظة، لحظة 
التصويت اليوم على قانون السجل اإلجتماعي هو نجاح لبلدنا، هو 
السيد  من  نطلب  وباملناسبة  اجتماعية،  برامج  لتقييم  انتصاراليوم 

الوزير بالتعجيل بإخراج هذا السجل فورا ودون تردد، شكرا.

مد خل3ا ونائبا وسيدا دريسا وثمريامسلم3اإوكترلنيا

مداخلة فريق العدالة والتنمية بالجلسة العامة للتصويت على مشروع القانون رقم 
72.18 يتعلق بمنظومة استهداف املستفيدين من برامج الدعم االجتماعي وبإحداث 

الوكالة الوطنية للسجالت

السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب،

في إطار  العدالة والتنمية  الكلمة باسم فريق  اتناول  يشرفني أن 
الجلسة العامة املخصصة للتصويت على مشروع القانون رقم 72.18 
االجتماعي  الدعم  برامج  من  املستفيدين  استهداف  بمنظومة  يتعلق 

وبإحداث الوكالة الوطنية للسجالت.

ننوه بوفاء الحكومة بالتزاماتها من أجل إعداد وإحالة هذا  .-
املشروع القانون الهام على البرملان، تفعيال للتوجيهات امللكية السامية،

نجاح  لحظة   ، املشروع  هذا  على  التصويت  جلسة  نعتبر  .-
للحكومة و لبلدنا ، و تتويج ملسار طويل قطعه هذا الورش االصالحي 

املهيكل ملنظومة استهداف املستحقين من برامج الدعم االجتماعي ،

التجادبات  من  مخاض  بعد  انتظارها  طال  لحظة  هي  و  .-
حكومة  مع  املقاصة  صندوق  اصالح  ورش  انطالق  مند  السياسية 
الدين  سعد  الدكتور  حكومة  هاهي  و   ، بنكيران  االله  عبد  االستاذ 

العثماني تنجح في اخراج هذا املشروع ،

و ناسف في فريق العدالة و التنمية للعرقلة املتكررة لهذا  .-
االصالح و الخراج الدعم املباشر للفئات الهشة ، مرت اشتراط تشكيل 

التحالفات بالغاء الدعم املباشر ، و مرة اخرى العتبارات انتخابية ....

لذا نجدد التذكير بموقفنا الواضح و الداعم لورش اصالح  .-
منظومة الدعم االجتماعي و نعلن انه ان االوان لحسم هذا الجدل 
باالخراج الفوري و العاجل للسجل االجتماعي املوحد دون تردد و بعيدا 
عن اي حسابات سياسية ضيقة ، الن الدعم االجتماعي هو ضرورة 

للتوازن و االستقرار االجتماعي

تيسير  في  بإيجابية  والتنمية  العدالة  فريق  في  ساهمنا  و   .-
دراسته باللجنة، كما قمنا بإعداد عدد من التعديالت لتجويد النص 
لكننا اخترنا عدم تقديم هده التعديالت من اجل االسراع باملصادقة 
عليه، لكي يدخل حيز التنفيذ في اقرب اآلجال بعد استكمال نصوصه 

التنظيمية و تنزيله الفعلي باألسبقية نظرا للحاجة اليه

أوال: السياق العام و أهمية املشروع:

يكت�ضي هذا القانون اهمية بالغة و يأتي في سياق يتسم ب:

و  لبالدنا  االجتماعية  بالسياسة  السامية  امللكية  العناية  .1-
من  العديد  اطالق  ومن خالل  الفقيرة  و  الهشة  بالطبقات  االهتمام 
املبادرات االجتماعية: الحملة الوطنية السنوية للتضامن )لنتحد ضد 
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الحاجة(، أعمال مؤسسة محمد الخامس للتضامن، املبادرة الوطنية 
للتنمية البشرية .....

و كانت مناسبة الخطاب امللكي السامي بمناسبة عيد العرش يوليوز 
2018 ،فرصة لتقييم الوضعية التي تعيشها منظومة الدعم االجتماعي 

و التي تعاني من:

- تعدد برامج الدعم و الحماية االجتماعية )140 برنامج تقريبا(،

- ترصد لها عشرات املليارات من الدراهم مشتتة بين العديد من 
القطاعات الوزارية و املتدخلين العموميين

- تعاني من التداخل ، و من ضعف التنسيق فيما بينها،

- عدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحق

بإعادة  القيام  املعنيين  الفاعلين  و جميع  الحكومة  ودعا جاللته 
هيكلة شاملة و عميقة للبرامج و السياسات الوطنية في مجال الدعم 
و الحماية االجتماعية وفق مقاربة تشاركية، حيث اعطى جاللته دفعة 
االجتماعي  السجل  واحداث  االجتماعي  الورش  بهذا  للتسريع  قوية 
املوحد باعتباره مشروع اجتماعي استراتيجي و طموح ، يهم فئات واسعة 

من املغاربة

-2 االطار الدستوري، الفصلين31 و 24

- يلزم الدستور الدولة و املؤسسات العمومية و الجماعات الترابية 
و  املواطنات  استفادة  اسباب  لتيسير  املتاحة  الوسائل  كل  بتعبئة 
في  الحق  منها  الحقوق،  من  جملة  من  املساواة  قدم  على  املواطنين 

الحماية االجتماعية ، )الفصل 31 من الدستور( ،

- والدستور يكفل لكل شخص الحق في حماية حياته الشخصية، 
)الفصل 24 من الدستور(

الدعم  برامج  الحكومي، و حصيلة  البرنامج  الرابع من  3–املحور 
االجتماعي

يأتي هدا املشروع وفاء من الحكومة بالتزاماتها في برنامجها الحكومي 
من خالل املحور الرابع املتعلق ب« تعزيز التنمية البشرية و التماسك 
االجتماعي« ، و الذي قدم عدد من البرامج و االجراءات االجتماعية 
االقصاء  و  الهشاشة  و  الفقر  و محاربة  الدخل  في  الفوارق  لتقليص 
االجتماعي و تعزيز التضامن و دعم الفئات ذات االحتياجات الخاصة 
و توفير تمويل البرامج االجتماعية ، ارساء التقائية و تكامل السياسات 
تعزيزه،  و  االجتماعي  الدعم  حكامة  تطوير  و  العمومية  االجتماعية 
اعتماد قاعدة معطيات موحدة خاصة بهذه الفئة لضمان استهداف 

اكثر عدال و فعالية

البرامج  تنزيل  في  الحكومية  الحصيلة  نتمن  املناسبة  بهذه  و   -
االجتماعية )دعم االرامل و االيتام ، املبادرة الوطنية لتنمية البشرية ، 
برنامج راميد ، برنامج تيسير ، صندوق دعم التماسك االجتماعي ، دعم 

املطلقات ، دعم النساء االرامل في وضعية هشة ، الدقيق املدعم ، منح 
التعليم .....(

و نذكر على سبيل املثال ال الحصر:

. 12 مليون مستفيد من التغطية الصحية راميد

أي   2.087.200 الى  تيسير  املستفيدين من  التالميذ  ارتفع عدد   .
بزيادة 1.380.841 مستفيد ،

. مليون و 433 الف تلميذ مستفيد من خدمات املطاعم املدرسية 
و الداخليات

. النقل املدر�ضي 193 الف تلميذ مستفيد

. 105535 ارملة أي حوالي 179 الف يتيم و يتيمة من املستفيدين 
باعتماد مالي يقدر بمليارين و 373 الف مليون درهم،

. 67 الف طفل من خالل دعم املطلقات ،

.382 الف طالب ممنوح باعتماد مالي يقدر ب مليار و تمان مائة الف 
درهم

اجتماعية  برامج  بين  ومتفرقة  مهمة  مالية  اعتمادات  ترصد   -
لصندوق  درهم  ماليير   3  ، للمقاصة  درهم  مليار   17 مثال  مختلفة، 
التماسك االجتماعي ، 7 ماليير درهم لبرنامج راميد ، 3،6 ملياردرهم 

دعم ميزانية املبادرة الوطنية للتنمية البشرية

يبقى دائما السؤال مطروح ، هل فعال تحقق هده البرامج اهدافها 
في محاربة الفوارق في الدخل و تحقيق التماسك االجتماعي و تحسين 
وقعها على الفئات الهشة و الفقيرة و هل يصل هذا الدعم للمستحقين 
و كيف يستفيد من الدعم االجتماعي فئات غير مستحقة و تحرم فئات 

مستحقة

4–سياق االزمة الصحية العاملية وباء كرونا املستجد

- يكت�ضي هذا املشروع أهمية بالغة باعتباره مشروعا مهيكال، يأتي 
في سياق استثنائي بسبب االزمة الصحية لوباء كرونا املستجد التي 
اجتاحت العالم و بلدنا كذلك، و التي تواجهها بالدنا برؤية استباقية 
لجاللة امللك و اجراءات حكومية للحد من التداعيات االقتصادية و 

االجتماعية لهذه الجائحة كرونا،

- ننوه في فريق العدالة و التنمية باإلجراءات التي اتخذتها بالدنا 
للحد من التداعيات االقتصادية و االجتماعية لجائحة كرونا، خاصة 
املبادرة امللكية السامية بإحداث صندوق خاص بتدبير و مواجهة وباء 
كرونا املستجد، التي تجاوزت مداخيله 33 مليار درهم، مما يعكس 
الحس الوطني التضامني العالي الذي ميزنا كمغاربة، اشخاصا ذاتيين 
و معنويين، مكنت بالدنا من انجاز ملحمة وطنية في تدبير االزمة برؤية 
استباقية و حكيمة لجاللة امللك و بعمل كبيرللحكومة و بانخراط جميع 
املؤسسات و مكونات الشعب املغربي، و ما كان هذا النجاح ليتحقق لوال 
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االنخراط الجماعي بروح من املسؤولية الوطنية و الترفع عن الحسابات 
الصغيرة و الضيقة ،

استفاد من دعم هذا الصندوق فئات كبيرة، اكثر من خمسة ماليين 
اسرة. لم تكن لوائحها مضبوطة وال معدة سلفا،

و بهده املناسبة ننوه بانطالق صرف الحكومة للدفعة الثالثة من 
الدعم املؤقت و ندعوا للتسريع بمعالجة الشكايات املقدمة،

- لقد اظهرت هذه الجائحة الحاجة لتقييم برامج الدعم االجتماعي 
و تطويرها و حسن تدبيرها لتحسين وقعها على الفئات الهشة و الفقيرة و 
تحقيق اهدافها في مجال محاربة الفوارق في الدخل و تحقيق التماسك 
االجتماعي ، من اجل وضع خريطة واضحة و مضبوطة للفئات الهشة 
ذلك سيمكن هذا  ، ألجل  االجتماعي  الدعم  الى  املحتاجة  الفقيرة  و 
القانون من وضع منظومة متكاملة لتسجيل األسر و األفراد الراغبين 
في االستفادة من برامج الدعم االجتماعي التي تشرف عليها االدارات 
العمومية و الجماعات الترابية و الهيئات العمومية أي احداث سجل 
اجتماعي موحد عبارة عن قاعدة بيانات اجتماعية رقمية قابلة للتطور 
و التحيين و موثوقة و متاحة امام الهيئات املشرفة على تدبير البرامج 

االجتماعية

- في سياق تدبير ازمة كرونا ظهرت اهمية الوسائل الرقمية وتكنولوجيا 
املعلوميات) تطبيقات، الرسائل هواتف النقالة(، … تحويالت بنكية و 
سحب اموال الدعم باستعمال الشبابيك االتوماتيكية، كما أظهرت 
االدوار التي قامت به عدد من القطاعات و ندكر هنا الدور الذي قامت 
به وزارة الداخلية الى جانب باقي املتدخلين في دراسة لوائح املستفيدين 
من الدعم و معالجتها و تدقيقها و تيسير ايصالها للمستفيدين ، مما 

مكن من التوفر على قاعدة معطيات تهم الفئات املستهدفة بالدعم

ثانيا اهداف املشروع و توصيات :

اهداف املشروع : .1-

و  الداخلية  لجنة  اشغال  طبعت  التي  االيجابية  باألجواء  ننوه 
الجماعات الترابية خالل مراحل الدراسة و التصويت على هذا النص 
و مجموعة  و فرق  االغلبية  لفرق  االيجابي  التوافق  و  املهم  القانوني 
املعارضة حيت تم التصويت عليه في اللجنة باإلجماع ، من اجل تحقيق 

اهداف هدا القانون : و التي تتلخص في :

وضع منظومة وطنية شفافة لتسجيل األسر واألفراد الراغبين  .-
في االستفادة من برامج الدعم االجتماعي التي تشرف عليها االدارات 
العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خالل احداث 
سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد 
الفئات املستهدفة من اجل تمكينها من االستفادة من البرامج املذكورة، 
وكذا احداث وكالة وطنية لتدبير السجالت املتعلقة بهذه املنظومة، مع 

ضمان حماية املعطيات الشخصية لألشخاص املقيدين

تحسين مردودية ونجاعة البرامج االجتماعية وتعزيز حكامة  .-
صرف الدعم االجتماعي الذي تشرف عليه االدارة العمومية والجماعات 

الترابية والهيئات العمومية

خالل  من  نجاعتها  وتحقيق  البرامج  هذه  التقائية  ضمان  .-
ضمان العدالة االجتماعية وتجاوز االختالالت التي تعرفها هذه البرامج 

خصوصا على مستوى الفئات املستهدفة.

والفقيرة  الهشة  للفئات  مضبوطة  معطيات  قاعدة  وضع  .-
الدعم  برامج  لكل  مرجعا  تشكل  االجتماعي  الدعم  الى  املحتاجة 

االجتماعي خصوصا في فترة االزمات،

على  قانونية  بصفة  املتواجدين  االجانب  استفادة  ضمان  .-
التراب الوطني من الدعم االجتماعي،

توصيات: .2-

ندعوا في فريق العدالة و التنمية الى ضرورة :

- ادراج في عملية االستهداف جميع االشخاص الذين يمكنهم ان 
يكونوا مؤهلين لالستفادة من برامج الدعم االجتماعي و عدم اغفال 

االشخاص الذين يعيشون في الشارع، بما فيهم االطفال،

- االسراع بإخراج النصوص تنظيمية قبل سنة و عدم تأخرها في 
الصدور لكي ال يعطل تطبيق القانون

- التدقيق في معايير تنقيط االسر بطريقة حسابية علمية )تحدد 
بنص تنظيمي ( ، لترتيبها و تصنيفها بشكل عادل و شفاف

- ضبط طبيعة املعلومات التي سيتم توظيفها في تعبئة السجل 
الوطني للسكان والسجل االجتماعي املوحد و صيغة الترابط بينهما

املواطنين  لتسجيل  متنقلة  وفرق  تحسيسية  بحمالت  القيام   -
وتقريب الخدمات وخاصة بالعالم القروي واملناطق النائية

لتمويل  الزكاة  القانونية إلخراج صندوق  االليات  وضع  تسريع   -
الدعم االجتماعي

سيما  ال  االجتماعية  بالحماية  املرتبطة  القوانين  إلخراج  ندعو   -
قانون التعاضد ومشروع قانون التغطية الصحية للوالدين.

- تسريع و تمديد التغطية الصحية و التقاعد ليشمل باقي الفئات 
من مهنيين غير االجراء و العاملين لحسابهم الخاص

رقم  القانون  على مشروع  باإليجاب  ذكره، صوتنا  ما سبق  لكل 
الدعم  برامج  من  املستفيدين  استهداف  بمنظومة  يتعلق   72.18
في  يسهم  ان  املين  للسجالت  الوطنية  الوكالة  وبإحداث  االجتماعي 

تحقيق االهداف املرجوة منه .

و السالم عليكم و رحمة هللا
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 وسيدا ورئيس:

شكرا، عن فريق األصالة واملعاصرة السيد النائب بريجة.

 ونائبا وسيداأحمدابريج3:

السيد الرئيس، نظرا ألهمية هذا املشروع على البالد، و نظرا على 
آسمو التأثير ديالوا اإليجابي عالواقع اإلجتماعي اللي كتعيش البالد نظرا 
بإيجابا مع هذا  لهاد الظرفية هادي فاحنا بدورنا نتجاوب ونتفاعل 

املشروع ديال القانون وجميع القوانين اللي كتهم املصلحة العامة.

مد خل3ا ونائبا وسيداأحمدابريج3امسلم3اولرئاس3

مداخلة فريق االصالة واملعاصرة

حول مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة

استهداف املستفيدين من برامج الدعم االجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجالت

يشرفني أن أتناول الكلمة، باسم فريق األصالة واملعاصرة، في إطار 
التصويت على مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف 
الوطنية  الوكالة  وبإحداث  االجتماعي  الدعم  برامج  من  املستفيدين 

للسجالت.

إننا، في فريق األصالة واملعاصرة، نثمن هذه املبادرة التشريعية  .-
التي اعتمدت آليات تكنولوجية، لتدبير مثل هذا امللف الكبير الذي 
يستهدف تسجيل الراغبين واملستحقين في السجل االجتماعي املوحد 

والسجل الوطني للسكان.

وجدير بالذكر، أن هذه املبادرة جاءت تجاوبا مع التوجيهات  .-
الواردة في الخطاب السامي لصاحب الجاللة امللك  امللكية السامية 
يوليوز   29 بتاريخ  العرش  عيد  بمناسبة  نصره هللا  السادس  محمد 
ودينامية  قوية  دفعة  إعطاء  على  جاللته  فيه  حث  والذي   ،2018

متجددة ملشروع إصالح منظومة الدعم االجتماعي.

كما أن دستور اململكة اليوم يضمن كافة الحقوق للمواطنات  .-
واملواطنين منها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والحقوقية، لذلك 
فالدولة واملؤسسات العمومية والجماعات ملزمة بتعبئة كل الوسائل 
املتاحة لخدمة املواطنين على أساس قاعدة املساواة في ضمان هذه 
الحقوق، وحيث أن الفئات الهشة وذات الدخل املحدود من حقها 
تحسين وضعيتها االجتماعية، كان البد من تقديم دعم لهذه الشريحة 
من املجتمع، وذلك من خالل وضع آلية قانونية تمكنها من ضمان هذه 

الحقوق.

السيد الوزير، هناك فعال إجماع حول حاجة املغرب إلى سجل  .-
اجتماعي يوحد أساليب تخصيص املساعدات االجتماعية ببالدنا، وقد 
أبانت جائحة فيروس كورونا على ضرورة وأهمية مثل هذه النصوص 

القانونية ذات الحمولة االجتماعية؛

االلتزامات  مع  مالءمتها  ألجل  القانونية  الترسانة  تطوير  إن  .-
ومع  والتكنولوجي،  العلمي  التطور  ومستجدات  لبالدنا،  الدولية 
متطلبات ضمان األمن والنهوض بمشاريع تنموية واجتماعية وتربوية 
وغيرها، أمر ال محيد عنه، إال أنه يستوجب توفير الضمانات لحماية 
املعطيات ذات الطابع الشخ�ضي، والحياة الخاصة للمواطن، والحقوق 
املكفولة له دستوريا وبموجب القانون الدولي. وهذا ما يقت�ضي إشراك 
وبلورة  واإلعداد  التشاور  دينامية  في  املختصة  والهيآت  املؤسسات 
املشاريع حسب االختصاص، بما يضمن اضطالع كل مؤسسة بأدوارها، 

وتكامل هذه األدوار بما يعزز جودة ونجاعة السياسات العمومية.

السيد الوزير، إننا في الوقت الذي نثمن فيه اإلتيان بهذه املبادرة، 
فإن ذلك ال يمنعنا من تسجيل بعض املالحظات، منها:

أوال: غياب بعض املفاهيم بين طيات هذا النص ك: األسرة، أصناف 
عرف الرقمي، أصناف الفئات 

ُ
الفئات املستهدفة بالدعم االجتماعي امل

املستهدفة بالدعم االجتماعي من قبيل األشخاص في وضعية إعاقة، 
األشخاص بدون مأوى، األطفال في وضعية اجتماعية صعبة، املسّنون، 

النساء املعيالت لألسر، الهشاشة.

ثانيا: إن هذه املواد لم تبرز أهمية هذا السجل وفائدته العملية 
في  واملتمثل  املشروع  يتوخاه  الذي  األسا�ضي  بالهدف  ارتباطه  في 
استهداف الفئات الهشة املفترض استفادتها، هذا ما لم نلمسه فعال 
في هذا املشروع الذي كان يظن الجميع أنه مشروع يستهدف البرامج 
االجتماعية، لكن في صيغته الحالية ليس فيه ما يحدد هذه البرامج التي 
يتعين تنفيذها واألهداف والخيارات املعتمدة في كيفية االستهداف، بل 

هو آلية من آليات التنزيل.

ال بد من اإلشارة أيضا إلى كون املقاربة املنتهجة في مشروع  .-
هذا القانون لم تكن تشاركية بما فيه الكفاية، حيث لم يتم إشراك 
املجتمع املدني، خاصة بعض الجمعيات التي تحظى بصيت وطني ودولي 

ولها بصمة في املجال الحقوقي واالجتماعي.

-. كما أن تأخر اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات 
يجرنا  املشروع،  هذا  بخصوص  رأيها  إبداء  في  الشخ�ضي،  الطابع 
للتساؤل عما إذا كنا فعال سنستفيد من رأيها الذي هي بصدد إنجازه، 
بعد املصادقة على املشروع ونشره في الجريدة الرسمية، ألننا كنا نأمل 
إلى جانب رأي املجلس االقتصادي والبيئي واملجلس  رأيها،  أن يكون 
الوطني لحقوق اإلنسان، سندا ووثيقة تغني نقاشاتنا حتى نستطيع أن 
نخرج قانونا متكامال في بنائه وصيغته، ومنسجما مع املواثيق الدولية 

التي انخرطت فيها بالدنا بقوة.

يجب علينا، كمشرعين اليوم، أن ندقق في هذا املشروع حتى  .-
تتحقق غاياته وأهدافه، حيث نؤكد أن منظومة الحماية االجتماعية 
تشوبها نواقص، منها: التشتت املفرط للبرامج، ضعف التنسيق بين 
البرامج التي تهم الجانب االجتماعي، يجب أن  املتدخلين؛ سيما وأن 
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التي  االجتماعية  الشرائح  لتشمل جميع  التغطية  توسيع  على  تعمل 
تعاني من العجز والهشاشة، وإرساء نظام أكثر إنصافا من خالل وضع 
آليات استهداف أكثر نجاعة، حيث ال يمكننا الحديث عن نظام للحماية 

االجتماعية إن لم نتكلم عن االستهداف.

السيد الوزير، إذا طرح السؤال اليوم، من هو املستفيد من  .-
كل ذلك؟ هل نحن متأكدون أن من سيستفيد من هذه الخدمات هو 
فعال من يستحقها؟ إننا ال نعتقد ذلك، فهذه املبادرات ليست مبنية على 
حسب ما أصبح اليوم مترسخا لدى الجميع، أي على استهداف حقيقي 
ودقيق؛ فعلى سبيل املثال، ما اتضح مؤخرا من النواقص واالختالالت 
التي شابت عملية دعم األسر الحاملة لبطاقة الراميد في ظل ظروف 

جائحة كورونا.

على  بالتأكيد  تبعث  التشريعات  كانت  إذا  الوزير،  السيد  .-
املواطنون  يلمَس  أن  ينبغي  فإنه  الناس،  في  األمل  وتزرع  الطمأنينة 
واملواطنات أثَر هذه التشريعات والسياسات التي تؤطرها، من خالل 
ى إلى مستوى طموحاتهم، ومن خالل تهييئ برامج اجتماعية 

َ
ْرق

َ
خدمات ت

أكثر إنصافا وشفافية ونجاعة.

السجل االجتماعي املوحد ليس فقط بنك معطيات جامد  .-
يتم عبره تخزين املعلومات، بل يجب أن يسبقه تفكير فعلي وأن توفر 
مجموعة من الشروط، وال يجب التعامل مع هذه البرامج على أنها قائمة 
معطيات، بل يجب اعتبارها قاعدة دينامية يجب التعاطي معها بمنطق 

مغاير.

لقد أحال هذا املشروع عدة معطيات وبيانات على نصوص  .-
تنظيمية نجهل تماما املالمح والتوجهات العامة ملضامينها، والتي كان 
من املفروض تضمينها في صلب النص التشريعي، خصوصا وأنه تمت 
املصادقة على مجموعة من املشاريع القانونية ذات الحمولة االجتماعية 
وبقيت معلقة لم تخرج حيز التنفيذ بسبب النصوص التنظيمية التي 

أثقلتها.

النصوص  هذه  عن  باإلفراج  مطالبة  اليوم  الحكومة  .-
التنظيمية، ووضع تقييم لهذه البرامج االجتماعية.

يجب تقوية آليات محاربة الفساد وإصالح اإلدارة لالستفادة  .-
من ثروات البالد بشكل منصف وعادل.

وما  الترابية ضعيف،  الجماعات  انخراط  درجة  أن  نسجل  .-
دمنا نسير نحو تحقيق جهوية متقدمة، فيجب التفكير في خلق وكاالت 

جهوية تقرب اإلدارة من املواطنين.

أثناء  الشفافية  بضمان  أيضا  نطالب  نحن  الوزير،  السيد  .-
التسجيل في السجل االجتماعي املوحد، وحماية عملية التسجيل من 

الوساطة واستغالل النفود واملحسوبية.

نتمنى صادقين من الحكومة أن تستخلص الدروس والعبر  .-

املعشش  والفقر  الهشاشة  حجم  عن  أبانت  التي  الجائحة  هذه  من 
بمجتمعنا، وان تتدارك األخطاء التي ارتكبت في املا�ضي.

ولهذه االعتبارات صوتنا باإليجاب على هذا املشروع قانون.

 وسيدا ورئيس:

شكرا، عن التجمع الدستوري السيد النائب عبد الرحمان الحرفي، 
املعذرة هذا اإلسم اللي هو مسجل، شكرا.

 ونائبا وسيداعبدا ورحماناشاطر:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيد الوزير، فريق التجمع الدستوري يتفاعل بإيجاب مع مقترح 
قانون 72.18، وشكرا السيد الرئيس.

مد خل3ا ونائبا وسيداعبدا ورحماناشاطرامسلم3اولرئاس3

مداخلة فريق التجمع الدستوري

في املناقشة العامة ملشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف املستفيدين من 
برامج الدعم االجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجالت.

السيد الرئيس املحترم

السيد الوزير املحترم

السيدات والسادة النواب املحترمون

لي عظم الشرف أن أساهم باسم فريق التجمع الدستوري في مناقشة 
مشروع قانون رقم 72.18 املتعلق بمنظومة استهداف املستفيدين من 

برامج الدعم االجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجالت.

مما ال شك فيه أن الجميع يتذكر تاريخ ميالد هذا املشروع الذي 
وجه صاحب الجاللة توجيهاته السامية بشأنه بمناسبة إلقاء خطاب 
العرش يوم 29 يوليوز 2018، حيث حث جاللة امللك على إعطاء دفعة 
ودينامية جديدة لورش إصالح منظومة الدعم االجتماعي بعد تشخيص 
حالتها قائال أن األمر »يتعلق بمشروع اجتماعي استراتيجي وطموح يهم 
فئات واسعة من املغاربة، فهو أكبر من مجرد برنامج حكومي لوالية 

واحدة أو رؤية قطاع وزاري أ و فاعل حزبي أو سيا�ضي«.

لقد مرت بالدنا بتجربة تدبيرية ألنظمة االستفادة من برامج متعددة 
األرامل،  الطبية، دعم  املساعدة  )نظام  للدعم االجتماعي  ومتداخلة 

املنح الدراسية، برنامج تيسير...(

بالرغم من االعتمادات الضخمة املوجهة لهذه املنظومة التي تعاني 
من التضخم وضعف التنسيق وتحديد الفئات املستحقة فعال للدعم، 
ولتجاوز هذه االختالالت واالستفادة من التجربة السابقة، فإن الحاجة 
إلى إقرار منظومة ناجعة وفعالة للدعم االجتماعي املرتكز على سياسة 
وطنية متكاملة ومنسجمة وآليات تدبيرية للحكامة بإحداث سجل وطني 
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للسكان وسجل اجتماعي ووكالة وطنية للسجالت.

ثالث آليات تضمن التوفر على قاعدة بيانات صادقة وآمنة تسمح 
بتوفير معرف مدني اجتماعي ورقمي من قبل الوكالة الوطنية للسجالت 
برامج  وتنزيل  املستحق  االستهداف  صدقية  من  والتحقق  املحدثة، 
الدعم االجتماعي بشفافية وإنصاف بناء على معايير موضوعية ودقيقة 
ومبادئ االستحقاق وتكافؤ الفرص وتقييم األثر املباشر لهذا الدعم 
على أوضاع وظروف عيش املواطنات واملواطنين املستفيدين من برامج 

الدعم.

وقد أثبتت تجربة تدبير مراحل أزمة كوفيد19- اجتماعيا الحاجة 
إلى وجود مرجعية اجتماعية رقمية لتوزيع الدعم على املستحقين بكل 

فعالية وحكامة ونجاعة.

مما ال شك فيه أن إقرار منظومة حديثة ورقمية لتدبير الدعم 
الفوارق  تقليص  إلى  وهادفة  عادلة  تنموية  كسياسة  االجتماعي 
االجتماعية واملجالية والهشاشة ومعبئة لكل املتدخلين والطاقات في 
االستهداف املنسق للفئات االجتماعية املحتاجة للدعم واملساعدة من 
أسر وطفولة ومسنين وذوي االحتياجات الخاصة، وقياس أثر وفعالية 
املساعدات والدعم على املعيشة اليومية للمستهدفين وصيانة كرامتهم 
ومعطيات  وأوضاع  ظروف  استغالل  دوائر  عن  بعيدا  وإنسانيتهم 

املستفيدات واملستفيدين من الدعم املستحق.

وتوفر هذه املنظومة التي يقترحها علينا مشروع قانون 72.18 للدولة 
وملختلف السلطات العمومية مرجعا إحصائيا اجتماعيا غنيا باملعطيات 
في  املستفيدين  واألفراد  باألسر  واملعرفة  واملؤمنة  الصادقة  املرقمة 
عالقتها ببرامج الدعم االجتماعي املقدمة من قبل اإلدارات العمومية 

والهيئات العامة والجماعات الترابية.

السيد الرئيس

لقد كانت مناقشة هذا املشروع على مستوى اللجنة املعنية سواء 
العديد من  لطرح  مناسبة  النواب  أو مجلس  املستشارين  في مجلس 
التساؤالت واألسئلة التفصيلية من طرف السيدات والسادة البرملانيين 
عن تفاصيل ومساطر التقييد وحماية املعلومات الشخصية، وتدبير هذه 
املرحلة الجديدة لنظام الدعم، وقد وجدت هذه األسئلة والتساؤالت 
أجوبة شافية ومقنعة من طرف الجهة الحكومية التي واكبت مناقشة 
هذا املشروع الذي نتوخى منه أن يوفر شروط انتقال نوعي في تدبير 
سياسة الدعم االجتماعي ببعد تنموي وذلك في أفق النموذج التنموي 

املرتقب. والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 وسيدا ورئيس:

شكرا، عن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية السيد النائب نور 
الدين رفيق.

 ونائبا وسيدان ر ودينارفيق:

السيد الرئيس، نزوال عند رغبة الجميع بدورنا نتفاعل إيجابا مع 
هذا القانون ونطالب من الحكومة باإلسراع بإخراجه في أقرب األوقات، 

وشكرا.

مد خل3ا ونائبا وسيدان را ودينارفيقامسلم3اولرئاس3

تدخل األخ نور الدين رفيق في مناقشة مشروع القانون املتعلق بمنظومة استهداف 
املستفيدين من برامج الدعم االجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجالت

للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  الكلمة،  أتناول  أن  يسعدني 
والتعادلية، في مناقشة مشروع القانون املتعلق بمنظومة استهداف 
الوطنية  الوكالة  وبإحداث  االجتماعي  الدعم  برامج  من  املستفيدين 

للسجالت.

هذا املشروع الذي يهدف إلى إحداث سجل وطني للسكان وسجل 
اجتماعي موحد ووكالة وطنية للسجالت، وذلك في أفق وضع منظومة 
املؤهلين  األشخاص  بتحديد  كفيلة  آليات  واعتماد  جديدة  قانونية 
عدة  عن  املمارسة  أبانت  بعدما  االجتماعية  البرامج  من  لالستفادة 

اختالالت حالت دون استهداف الفئات املستحقة للدعم االجتماعي.

السيد الوزير

إن اعتماد هذا اإلطار القانوني غابت عنه املقاربة التشاركية التي كان 
من املفروض القيام بها بشكل واسع مع مختلف القطاعات االقتصادية 
واالجتماعية و املؤسسات الدستورية املعنية في إطار التفعيل السليم 
ملبدأ الديمقراطية التشاركية كما جاء في توصيات املجلس االقتصادي 
واالجتماعي والبيئي، مادام األمر يتعلق بتعزيز البعد االجتماعي في تدبير 
السياسات العمومية وتسيير الشأن العام حتى يخرج هذا التدبير من 
االلتقائية  وغياب  بالتداخل  املطبوعة  القطاعية  السياسات  دوامة 

والتنسيق والعقلنة والحكامة الجيدة.

كما أن هذه املنظومة تفتقد لإلجراءات املواكبة القادرة على تجاوز 
والكفيلة بضمان  املمارسة،  عنها  أبانت  التي  والصعوبات  االكراهات 
تكامل السياسات الحكومية على أساس مبادئ الحكامة الجيدة وفي 
إطار ربط املسؤولية باملحاسبة، مادام األمر يتعلق باملال العام الذي 
يجب استثماره االستثمار األمثل من أجل تحقيق األهداف املتوخاة من 

صرفه وآثاره املباشرة على الفئات املستهدفة.

حقيقية  آلية  الجديدة  املنظومة  هذه  تعتبر  مدى  أي  فإلى  .-
والتفاوتات  االجتماعية  الفوارق  وتقليص  والهشاشة  الفقر  ملحاربة 
البعد  أبانت عن عجزها إلعطاء  املجالية مادامت تعتمد على برامج 
االجتماعي مدلوله الحقيقي في تدبير السياسات العمومية كما عبر عن 
ذلك جاللة امللك في خطاب العرش لسنة 2018 عندما اعتبر أنه »ليس 
من املنطق أن نجد أكثر من مائة برنامج للدعم والحماية االجتماعية من 
مختلف األحجام، وترصد لها عشرات املليارات من الدراهم، مشتتة 
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بين العديد من القطاعات الوزارية، واملتدخلين العموميين. وباإلضافة 
إلى ذلك، فهي تعاني من التداخل ، ومن الضعف التناسق فيما بينها، 

وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها«.

هل قامت الحكومة بتقييم دقيق للبرامج السالفة الذكر من  .-
حيث أثارها املباشرة على الفئات الضعيفة للوقوف على مكامن الخلل 

التي تعتري هذه البرامج االجتماعية؟

التفعيل  ملتطلبات  املنظومة  هذه  تستجيب  حد  أي  إلى  .-
السليم ألحكام الفصل 31 من الدستور التي بمقتضاها : »تعمل الدولة 
الوسائل  كل  تعبئة  الترابية، على  والجماعات  العمومية  واملؤسسات 
قدم  على  واملواطنين،  املواطنات  استفادة  أسباب  لتيسير  املتاحة، 
املساواة«، و ذلك من أجل ضمان الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

الواردة في هذا الفصل؟

الحقوقية  الحماية  الدولة  لضمان  بالنسبة  الشأن  وكذلك 
من   32 الفصل  ألحكام  طبقا  لألسرة  واالقتصادية  واالجتماعية 

الدستور.

فيه  يتمتع  متضامن،  مجتمع  لبناء  بالنسبة  الوضع  وكذلك 
الجميع باألمن والحرية والكرامة واملساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة 

االجتماعية، ومقومات العيش الكريم، كما ينص على ذلك الدستور؟

السيد الوزير

- نتمنى أال يشكل هذا السجل االجتماعي املوحد تصنيفا للمواطنين 
وتكريسا للطبقية وتعميقها، باعتباره يؤشر لغياب إرادة سياسة قادرة 
على القيام بإصالح حقيقي للوضع االجتماعي بعيدا عن الحلول املرحلية 
تدبير  لفشل  قاطعا  دليال  يعتبر  و  الترقيعية،  واإلجراءات  الظرفية  و 
السياسات الحكومية ببعدها االجتماعي وعجز مختلف البرامج املعتمدة 
عن تحقيق التوازن االجتماعي في إطار التوزيع العادل واملنصف للثروة؟

السيد الوزير

االقتصادي  املجلس  توصيات  بلورة  تتم  أن  الفروض  من  كان 
واالجتماعي الواردة بخصوص هذا املشروع في إطار اإلحالة الذاتية، 
خاصة فيما يتعلق بالضمانات الكفيلة بحماية املعطيات ذات الطابع 
الشخ�ضي، وإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية 
في مجال الدعم والحماية االجتماعية وغيرها من التوصيات التي ترمي 

إلى تعزيز املنظومة الدعم االجتماعي.

السيد الوزير

في اطار هذا املنظور، سيصوت الفريق لصالح هذا املشروع الذي 
الدعم  منظومة  إصالح  نحو  خطوة  باعتباره  بإيجابية  معه  تعامل 
االجتماعي، حيث حرص على تقديم مجموعة من التعديالت تستهدف 
إغناء مضامينه، بما يضمن تقوية مناعة هذه املنظومة حتى تحقق 

األهداف املتوخاة منها وتجاوز االختالالت املطروحة.

 وسيدا ورئيس:

شكرا، عن الفريق الحركي السيد النائب محمد األمين ديدى.

 ونائبا وسيدامحمدا ألميناديدى:

بدورنا كباقي الفرقاء أغلبية ومعارضة سنقدمه، شكرا.

مد خل3ا ونائبا وسيدامحمدا ألميناديدىامسلم3اولرئاس3

بسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على شرف املرسلين

السيد الرئيس

السيدات والسادة الوزراء

السيدات والسادة النواب

يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الحركي ملناقشة مشروع رقم 72.18 
االجتماعي  الدعم  برامج  من  املستفيدين  استهداف  بمنظومة  يتعلق 
سلسلة  ضمن  مهمة  كحلقة  للسجالت  الوطنية  الوكالة  وبإحداث 
املبادرات االجتماعية التي أقدمت عليها بالدنا تحت قيادة جاللة امللك 

محمد السادس نصره هللا.

السيد الرئيس

يواجه نظام الحماية االجتماعية باملغرب تحديات عديدة تتعلق 
بإشكالية غياب التقائية البرامج وحكامتها. ومن هنا نعتبر بأن الضرورة 
أكثر  االجتماعية  للحماية  ومتطورة  جديدة  مقاربة  بلورة  تستدعي 
اندماجا وأكثر شموال لجميع الفئات املستهدفة بطريقة عادلة ومنصفة، 
الفئات  استهداف  بنجاعة  رهينا  املقاربة  هذه  تفعيل  يظل  وبالتالي 
املستحقة للدعم، ومن هذا املنطلق نعتبر بأن وضع سجل وطني للسكان 
مع رقم تعريفي وحيد وسجل اجتماعي موحد وإحداث وكالة للسجالت 

سيمكن من تجويد اآلثار االيجابية ملختلف البرامج ذات العالقة.

السيد الرئيس

إن مشروع القانون الذي نتدارسه اليوم يشكل بداية واعدة لتحيين 
جميع البرامج االجتماعية سواء على املدى القريب أو املتوسط، هذا 
املشروع املؤطر بأحكام الدستور السيما الفصل 31 منه، ينسجم مع 
إلى جعله كمنظومة وطنية متكاملة  الهادفة  امللكية السامية  الرؤية 
لتسجيل األسر، ومع طموح املواطنات واملواطنين لالنخراط في منظومة 
اجتماعية ناجعة وشاملة على أن يتم تحديد الفئات املستحقة، عبر 

اعتماد معايير دقيقة وموضوعية وباستعمال التكنولوجيات الحديثة.

السيد الرئيس

تدخل  وسرعة  أهمية  عن  كوفيد19،  كورونا  جائحة  أبانت  لقد 
الجهات املعنية ببرامج الدعم االجتماعي، الستهداف الفئات االجتماعية 
املستحقة، وهو ما يؤكد الحاجة امللحة لتوفر بالدنا على سجل اجتماعي 
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وتدارك  الالزمة  اإلصالحات  لتحقيق  رائدة،  مغربية  كتجربة  موحد، 
الثغرات املسجلة، ولبناء منظومة استهداف ناجعة متكاملة في مجال 
الدعم االجتماعي وفي إطار الحكامة وترشيد استعمال املوارد املالية 
املوجهة لهذه البرامج باإلضافة إلى إعمال التنسيق بين كافة املتدخلين 
والجهات  الترابية  والجماعات  العمومية  واملؤسسات  الدولة  وخاصة 

دون أن نن�ضى القطاع الخاص.

السيد الرئيس

الشك أن اعتماد مقاربة استهداف األسر بالدعم وفق مقتضيات 
هذا املشروع بدل األفراد، هي مقاربة نثمنها كونها ستعزز املكتسبات 

االجتماعية وستحقق التالحم األسري.

كما نود التأكيد على ضرورة األخذ بعين االعتبار وضعية األشخاص 
في وضعية صعبة وكذا األطفال والشباب بدون مأوى أو املتخلى عنهم، 
الجبلية  أو  القروية  النائية سواء  املناطق  في  املواطنين  إلى  باإلضافة 

وخاصة على مستوى عملية التسجيل.

كما ندعو في الفريق الحركي إلى ضرورة تحيين املعطيات وتدقيقها، 
نظرا ألن العديد من األسر ذات الدخل املحدود تشتغل في القطاع غير 
املهيكل وكذلك الرحل ألنها دائمة التنقل، وعلى مستوى آخر ندعو إلى 
إعداد تصورات وبرامج محكمة بغية ضمان التنزيل السليم ملقتضيات 
هذا النص التشريعي. وتبسيط املساطر اإلدارية الخاصة بالتسجيل 
الخدمات  إلى  الولوج  وتيسير  املعنية  اإلدارات  بين  املعلومات  وتبادل 
تفعيل  في  الجهوي  البعد  إعمال  والبرامج االجتماعية، مع حثنا على 

مقتضيات هذا املشروع القانون.

الجائحة  تدبير  صندوق  بمأسسة  الرئيس-  ننوه–السيد  كنا  لئن 
في قانون املالية املعدل، فإننا نطالب بتجميع مختلف برامج الدعم 
تركها مشتتة على عدة  بدل  آلية مؤسساتية موحدة،  في  االجتماعي 
قطاعات وهيئات عمومية، حتى تنسجم مع الغاية واألهداف الواردة في 
هذا املشروع، وفق معايير موضوعية ومنصفة تجعل الدعم االجتماعي 

منظومة متكاملة وعادلة .

تداعيات  بأن  نؤكد  أن  إال  الرئيس،  السيد  الختام ال يسعنا،  في 
بغية  جهودها  مواصلة  الحكومة  من  يستدعي  بعدها،  وما  الجائحة 
والهشة  الفقيرة  الطبقات  إلى  املوجهة  الخدمات االجتماعية  تحسين 
التأسي�ضي  الهام  املشروع  هذا  مواكبة  آملين  املتوسطة،  والطبقات 
املواطنات  كل  إلشراك  وتواصلية  إعالمية  خطة  وفق  بالتحسيس 
واملواطنين في هذا املجهود الكبير الذي سيدشن ملرحلة جديدة في إطار 

السياسة االجتماعية للدولة تحت قيادة جاللة امللك حفظه هللا.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 وسيدا ورئيس:

شكرا، عن الفريق االشتراكي السيد النائب محمد املالحي.

 ونائبا وسيدامحمدا ملالحي:

شكر ا وسيدا ورئيسا ملحترم،

السيد الوزير احنا بدورنا في الفريق االشتراكي هاد املشروع يعني 
نثمنه ونتمنى على أنه باش يخرج في أقرب وقت ممكن ولهذا فغادي يتم 
تسليم الرئاسة يعني قرص إلكتروني فيما يخص املداخلة ديالنا، شكرا 

السيد الرئيس.

مد خل3ا ونائبا وسيدامحمدا ملالحيامسلم3اإوكترلنيا

مشروع مداخلة النائب البرملاني محمد املالحي

باسم الفريق االشتراكي بمجلس النواب

في الجلسة العامة للتصويت على مشروع القانون 72.18 املتعلق

بمنظومة استهداف املستفيدين من برامج الدعم االجتماعي

وبإحداث الوكالة الوطنية للسجالت

االثنين 20 يوليو

السيد الوزير املحترم

السيدات و السادة النواب املحترمين

يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االشتراكي في إطار الجلسة العامة 
استهداف  بمنظومة  املتعلق   72.18 القانون  مشروع  على  للتصويت 
الوطنية  الوكالة  وبإحداث  االجتماعي  الدعم  برامج  من  املستفيدين 

للسجالت.

واسمحوا لي السيد الوزير املحترم، أن أغتنم هذه الفرصة لتهنئة 
تالمذتنا الذين نالوا شهادة البكالوريا وعلى رأسهم األمير الجليل صاحب 
السمو امللكي ولي العهد موالي الحسن بنيل سموه شهادة البكالوريا – 
دورة 2020 »خيار دولي«، مسلك »علوم اقتصادية واجتماعية«، وذلك 
بميزة حسن جدا، متمنين لهم املزيد من التوفيق والنجاح والتألق في 

مسارهم الدرا�ضي الجامعي.

السيد الوزير املحترم

إن أهمية وراهنية هذا املشروع، تكمن من جهة في التوجيهات امللكية 
السديدة والتي أكد من خاللها في خطاب العرش لسنة 2018 »... ليس 
من املنطق أن نجد أكثر من مائة برنامج للدعم والحماية االجتماعية من 
مختلف األحجام، وترصد لها عشرات املليارات من الدراهم، مشتتة 
بين العديد من القطاعات الوزارية، واملتدخلين العموميين. وباإلضافة 
إلى ذلك فهي تعاني من التداخل ومن ضعف التناسق فيما بينها وعدم 
قدرتها على استهداف الفئات التي يستحقها...« انتهى نص الخطاب، 
التي فرضتها الظروف االجتماعية  ثانية في الحاجة امللحة  ومن جهة 
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واالقتصادية للعديد من املغاربة الذين يعانون الفقر والهشاشة.

السيد الوزير

السيدات والسادة النواب املحترمين

إن املسار السلس الذي طبع املناقشة والتصويت على هذا املشروع 
بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة بمجلس 
امللكية  للتوجيهات  املشروع  استجابة  مدى  بامللموس  يؤكد  النواب، 
الرشيدة ودقة صياغته وعرضه من قبل الوزارة، باإلضافة إلى تحمل 
السيدات والسادة النواب املحترمين ملسؤوليتهم الكاملة تجاه حاجات 
في  لبالدنا  واعدة  بداية  دليل على  إال  وما ذلك  الضرورية،  مجتمعنا 

تحسين مردودية البرامج االجتماعية على املدى القريب واملتوسط.

األسر من  استفادة  املشروع، هو  األسمى من هذا  الهدف  ويبقى 
برامج الدعم االجتماعي عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية باستعمال 

التكنولوجيات الحديثة.

حقا  املستحقة  الفئات  تستفيد  أن  االشتراكي  الفريق  في  ونأمل 
للدعم االجتماعي، ألن األمر هنا ال يتعلق ببرنامج حكومي يمكن للبعض 
استغالله والترويج له في حمالته االنتخابية، وإنما مشروع اجتماعي 
الهشة  الفئات  السيما  املغاربة  من  واسعة  فئات  سيهم  استراتيجي 

والفقيرة.

السيد الوزير

السيدات و السادة النواب املحترمين

إننا في الفريق االشتراكي بالقدر الذي تفاعلنا وسنتفاعل إيجابا مع 
هذا املشروع االجتماعي الهام، فإننا في الوقت ذاته نطالب الحكومة 
بغية  باملشروع  جاءت  التي  التنظيمية  النصوص  إخراج  بتسريع 
استفادة الفئات املستحقة في أقرب اآلجال، كما أن نجاح هذا املشروع 
رهين بتظافر جهود الجميع وبإطالق حمالت تحسيسية واسعة لفائدة 
بغية  للسكان  الوطني  السجل  في  بالتسجيل  والفقيرة  الهشة  الفئات 

التقدم بطلب االستفادة من الدعم االجتماعي.

أن  نعتبر  اشتراكي،  ديمقراطي  تقدمي  وطني  فإننا كحزب  وعليه، 
لحاجيات  وتستجيب  الطبقية  الفوارق  من  ستقلص  مشاريع  هكذا 
شرائح مهمة من مجتمعنا، ولهذا فإننا نصوت باإليجاب لهذا املشروع.

وشكرا

 وسيدا ورئيس:

النائبة  السيدة  للتقدم واالشتراكية  النيابية  شكرا، عن املجموع 
فاطمة الزهراء برصات.

 ونائب3ا وسيدةافاطم3ا وزهر ءابرصات:

شكر ا وسيدا ورئيس،

إذن بالنظر كذلك لألهمية وراهنية املشروع ديال القانون سنصوت 
في املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية باإليجاب على هاد املشروع، 

شكرا.

مسلم3ا برصاتا فاطم3ا وزهر ءا مد خل3ا ونائب3ا وسيدةا
ولرئاس3

مداخلة السيدة النائبة

فاطمة الزهراء برصات

باسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية

في املناقشة العامة ملشروع قانون

رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف

املستفيدين من برامج الدعم

االجتماعي وبإحداث الوكالة

الوطنية للسجالت

االثنين 20 يوليوز 2020

*****

السيد الرئيس املحترم؛

السيد الوزير املحترم؛

السيدات والسادة النواب املحترمون؛

يشرفني أن أتدخل باسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، في 
املناقشة العامة ملشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف 
الوطنية  الوكالة  وبإحداث  االجتماعي  الدعم  برامج  من  املستفيدين 
للسجالت، وهو مشروع مهم ومهيكل، طاملا دعونا الى إخراجه إلى حيز 

الوجود، ألهميته التي يكمن تلخيصها في:

عقلنة عملية االستهداف؛ .-

توحيد البرامج االجتماعية؛ .-

تجميع وحفظ وتحيين املنظومة املعلوماتية. .-

وهو مشروع مهم كذلك، ألنه يندرج في إطار:

السامية  امللكية  التوجيهات  لتفعيل  التشريعية  املبادرات   .-
الواردة في الخطاب امللكي ليوم 29 يوليوز 2018 بمناسبة الذكرى 19 
لعيد العرش، حول تحسين مردودية البرامج االجتماعية، والدعوة إلى 
القريب  املدى  وعلى  تدريجيا،  االجتماعية،  البرامج  مردودية  تحسين 

واملتوسط، من خالل املبادرة إلى إحداث »السجل االجتماعي املوحد«؛
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-. وتفعيل مقتضيات الفصل 31 من الدستور، التي تحث على 
تعبئة كل الوسائل املتاحة لضمان استفادة املواطنات واملواطنين على 
قدم املساواة من الخدمات االجتماعية التي تقدمها الدولة واملؤسسات 

العمومية والجماعات الترابية؛

لبرامج  واعدة  جديدة  انطالقة  تحقيق  في  املساهمة  وكذا  .-
الدعم االجتماعي، فقد أكدت أزمة كوفيد 19 الحاجة امللحة والضرورية 
للتوفر على سجل اجتماعي موحد، وكشفت عن حجم الهشاشة والفقر 

الذي تعاني منها فئات واسعة من الشعب املغربي.

قانونية ومؤسساتية  إرساء منظومة  املشروع هو  الهدف من  إن 
لالستهداف، عبر وضع قاعدة بيانات اجتماعية رقمية قابلة للتطور 
وموثوقة ومتاحة أمام الهيئات املشرفة على تدبير البرامج االجتماعية 
من خالل توظيف التقنيات لبلوغ األهداف املرسومة. وضمان التناسق 
وتجاوز  فعاليتها،  من  والرفع  االجتماعي.  الدعم  برامج  بين  والتكامل 
وغياب  فعاليتها  وعدم  البرامج  هذه  تعدد  عن  الناتجة  السلبيات 

التقائيتها، رغم أهمية املبالغ املرصودة لها.

السيد الوزير

إن املطلوب هو الحرص على حماية املعطيات الشخصية للمسجلين 
في السجالت، وهذا ال نشكك فيه، بحكم مصداقية املؤسسات التي 

تشرف على السجل االجتماعي.

استهداف  منظومة  من  الغايات  تحقيق  على  املشرع مسؤول  إن 
املستفيدين االجتماعي، وهي تمكين جميع األسر واالفراد من االستفادة 

منها، وعدم حرمان أو إقصاء أي فرد.

القانون  تأطير  الى  تهدف  كانت  تعديالتنا  فإن  املنطلق  هذا  ومن 
بمجموعة من التعاريف من أجل تحديد املستهدفين من الدعم عبر 
تبني مفهوم واسع لألسرة وتوسيع االستهداف ليشمل الجميع وإعطاء 
تعريف واسع للمقيم ليشمل كل شخص قاصر أو بالغ يمكن التحقق 
من صدقية املعطيات املتعلقة بمحل سكناه بناء على شهادة السكني 
/ البطاقة الوطنية للتعريف، أو بناء على تصريح األب أو األم أو املقدم 
أو الو�ضي أو القا�ضي املكلف بشؤون القاصرين أو وكيل امللك، وإعطاء 
مفهوم شامل للمصرح ليشمل كل شخص راشد قد يكون األب أو األم، 
أو  امللك،  أو وكيل  القاصرين  املكلف بشؤون  القا�ضي  أو  املقدم،  أو 

الو�ضي، أو فرد تعينه األسرة من بين أعضائها.

ومنح الوكالة صالحية التسجيل التلقائي لألشخاص لالستفادة من 
برامج الدعم، فالتقييد االختياري قد ينتج عنه حرمان األشخاص الذين 
ليس لهم سكن أو بطاقة وطنية كاألشخاص الذين يعيشون في الشارع، 
بمن فيهم األطفال واألشخاص الذين يقطنون في مدن الصفيح، واألسر 
التي قد ال تصل أو ال تستطيع الوصول إلى املعلومة املتعلقة بوجود 

برامج الدعم االجتماعي، الى غيرها من التعديالت.

السيد الوزير

إن ما يهمنا في املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية هو ضمان 
الحد األدنى ملقومات العيش الكريم للمواطنات واملواطنين، دخل أدنى 
للكرامة، وايصال الدعم ملستحقيه عبر توحيد برامج الدعم االجتماعي 
لبناء  للقضاء على الهشاشة والفقر، وهي مداخيل نعتبرها أساسية 

دولة املؤسسات والعدالة واالجتماعية.

الى  ونحن نتفهم رغبة الحكومة في اإلسراع بإخراج هذا القانون 
الوجود، ولهذا سنصوت ايجابا عليه. والسالم عليكم ورحمة هللا.

 وسيدا ورئيس:

اللجنة. سيتم  عليها  كما صادقت  للتصويت  األولى  املادة  أعرض 
تصحيح ما يجب تصحيحه بتنسيق مع رئيس اللجنة، شكرا لك.

 ونائبا وسيدامحمدا ملالحيا)نقط3انظام(:

جرت العادة على أنه باالتفاق مع كل الفرقاء على أنه املقرر كيتم 
بواحد الطريقة تداولية مع مجموعة الفرق وكل فريق يعني عندو مقرر 
ديالو بناء على التوافق اللي هو داخل اللجنة، ولهذا فهاد املشروع فعبد 

ربه هو اللي كان املقرر ديالو، وهو اللي قرا الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

السيد النائب، شوف هذا مشكل مسطري بسيط جدا، بدون شك 
تفهمنا كل املجهودات املبذولة من طرف جميع أعضاء اللجنة وخاصة 

على مستوى املكتب، لذلك املسألة شكلية، شكرا على تفهمك.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد
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املمتنعون: 1

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:



7237 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.115–03.ذو الذجة.1441  )24.يوليوز.2020( 

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 45 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 90

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

صادق مجاس النواب على مشروع قانون رقم 72.18 ب 90 صوتا 
الدعم اإلجتماعي  برامج  باملنظومة إستهداف املستفيدين من  يتعلق 

وبإحداث الوكالة الوطنية للسجالت.

األعمال  مجال  في  املؤسسات  من  مجموعة  إحداث  إلى  اآلن  نمر 
اإلجتماعية، السيد الوزير إذا كان من املمكن بصفة إجمالية حتى نمر 

إلى التصويت على كل مشروع قانون إذا كان ذلك ممكن.

 وسيدان را وديناب طيب،ا و 4يرا ملنتدباودىال4يرا ود خلي3:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

حضر تا وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

يشرفني أن أقدم أمام مجلسكم املوقر ثالث مشاريع قوانين تتعلق 
بإحداث مؤسسة  املتعلق   37.18 رقم  القانون  بمشروع  التوالي  على 
وهيئاتها  ومجموعتها  الترابية  الجماعات  ملوظفي  اإلجتماعية  األعمال 
ومشروع القانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني 
لألعمال اإلجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية 
وكذا مشروع القانون رقم 60.18 املتعلق بمؤسسة األعمال اإلجتماعية 

للعاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية.
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وأغتنم هذه الفرصة ألعبر جزيل الشكر للسيدات والسادة أعضاء 
لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة بمجلس 
القوانين  ملشاريع  دراستها  خالل  اإليجابية  مشاركتهم  على  النواب 

املذكورة ومساهمتهم القيمة ومالحظاتهم البناءة خالل هاد االجتماع.

كما أنوه بروح التعاون والتفاهم الكبير الذي أبان عنه السيدات 
والسادة أعضاء اللجنة بخصوص العمل على إخراج هذه النصوص 
لحيز الوجود في أقرب اآلجال وقد مكن املناخ اإليجابي الذي طبع أشغال 
اللجنة من حصول التوافق حول مشاريع القوانين 3 والتصويت عليها 

باإلجماع.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

 37.18 القانون  مشروع  أي  األول  القانون  مشروع  يخص  فيما 
الجماعات  ملوظفي  االجتماعية  األعمال  مجموعات  بإحداث  املتعلق 
الترابية ومجموعاتها وهيئاتها فقد تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مما 
مكن من إغنائه بمجموعة من املقتضيات الهادفة إلى توفير العديد من 
الترابية ومجموعتها  الجماعات  لفائدة موظفي  الخدمات االجتماعية 
وهيئاتها، ويتعين التأكيد في هذا الصدد أن االنخراط في املؤسسة يعتبر 
وتسعى  وهيئاتها،  الترابية  الجماعات  موظفي  لجميع  بالنسبة  وجوبا 
تقديم  إلى  الترابية  الجماعات  ملوظفي  االجتماعية  األعمال  مؤسسة 
وإنجازها  بتشجيع مشاريع سكنية  أساسا  تتعلق  اجتماعية  خدمات 
اتفاقيات مع املؤسسات العمومية  لفائدة منخرطي املؤسسة وإبرام 
والعالج  التطبيب  املخلطين من  لتمكين  والخاصة  العمومية  والشبه 
لألبناء  العالي  التعليم  ومتابعة  الذج  مناسك  وأداء  والتأمين  والدواء 

والتخييم إلى غير ذلك من الخدمات االجتماعية.

وقد تم الحرص فيما يخص تشكيل هياكل املؤسسة على مراعاة 
ومشاركة مختلف املكونات املتواجدة بقطاع الجماعات الترابية، بما في 
ذلك ممثلين عن رؤساء الجماعات الترابية بمستوياتها الثالثة وممثلين 
عن النقابة األكثر تمثيلية بالقطاع وممثلين عن املنخرطين، إضافة إلى 
ممثلي املوظفين باللجن اإلدارية املتساوية األعضاء مع ضرورة مراعاة 

مقاربة النوع.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

 38.18 القانون رقم  الثاني أي مشروع  القانون  بالنسبة ملشروع 
بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني لألعمال االجتماعية لفائدة رجال 
السلطة التابعين لوزارة الداخلية، فإنه يهدف إلى مراجعة وتحديث 
االجتماعية  األعمال  الثاني  الحسن  ملؤسسة  املنظم  القانوني  اإلطار 
إحداثها  تم  والتي  الداخلية  لوزارة  التابع  السلطة  رجال  لفائدة 
بمقت�ضى مرسوم بقانون الصادر في 8 أكتوبر 1980، ويضع املشروع 

تسمية جديدة املؤسسة وهي مؤسسة الحسن الثاني لرعاية األعمال 
االجتماعية لفائدة رجال السلطة واملوظفين التابعين لوزارة الداخلية، 
وأود بالخصوص أن أوضح أن التسمية الجديدة تعكس الرغبة الكبيرة 
الذي اتخذته الوزارة في توسيع فئات املوظفين املنخرطين فيها ليشمل 
للوزارة  التابعين  املوظفين  فئات  جميع  السلطة  رجال  عن  فضال 
بمختلف مستوياتهم وهو ما لم يكن متاحا في السابق، وفيما يخص 
مهام تتولى املؤسسة إنجازها فتتمثل على الخصوص في توفير خدمات 
وتنظيم  والتخييم  االصطياف  ومراكز  وترفيهية  اجتماعية  ومرافق 

أنشطة ذات طابع ثقافي وترفيهي لفائدة املنخرطين وأزواجهم وأبنائهم.

األعمال  بإحداث مؤسسة  املتعلق  القانون  وباملوازاة مع مشروع 
الذي  وهيئاتها  ومجموعاتاها  الترابية  الجماعات  ملوظفي  االجتماعية 
ينص على انخراط كافة موظفي الجماعات الترابية فيها، وحرصا على 
مؤسسة  في  حاليا  املنخرطين  الترابية  الجماعات  أطر  ضمان حقوق 
الحسن الثاني لألعمال االجتماعية لفائدة رجال السلطة، فإن مشروع 
القانون املعروض على أنظاركم ينص على أنه سيتم بموجب قرار لوزير 
الداخلية تحديد أجل وشروط وكيفيات نقل انخراط املوظفين املعنيين 
إلى مؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها 

وهيئاتها.

وكما تم في نفس السياق إدخال تعديل على مشروع القانون خالل 
مصادقة اللجنة عليه، يرمي إلى توفير سند قانوني يسمح بنقل انخراط 
املوظفين اآلخرين املنخرطين حاليا في مؤسسة الحسن الثاني لألعمال 
االجتماعية لرجال السلطة التابع لوزارة الداخلية، والذين ال ينتمون 
إلحدى فئات املوظفين العاملين بوزارة الداخلية املشار إليها في املادة 4 

من هذا املشروع.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

فيما يتعلق باملشروع الثالث أي مشروع القانون رقم 60.18 املتعلق 
بإحداث مؤسسة األعمال االجتماعية لفائدة العاملين باملديرية العامة 
لعمل  يؤسس  فإنه  لها،  التابعة  الخارجية  واملصالح  املدنية  للوقاية 
اجتماعي حقيقي يكفل الرعاية الالزمة لهذه الفئة من املوظفين سواء 
منهم املزاولين مهامهم أو املحالين على التقاعد والذين أصبحوا منذ 
التأكيد  2016 خاضعين لقواعد اإلنضباط العسكري، وأود  سبتمبر 
عن الغاية بإحداث هذه املؤسسة تكمن باألساس في تحفيز الرأسمال 
البشري لهذا القطاع الحيوي، فضال عن تكريس روح اإلنتماء وتقوية 
العالقات املهنية ومد جسور التواصل بين مختلف الفئات العاملة بها.

تلكم السيدات والسادة النواب املحترمون، أهم مضامين مشاريع 
القوانين الثالث املعروضة على أنظار مجلسكم املوقر، وفقنا هللا جميعا 
لخدمة وطننا العزيز، في ظل القيادة الرشيدة، لصاحب الجاللة، امللك 
محمد السادس، نصره هللا وأيده. والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى 

وبركاته.
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 وسيدا ورئيس:

شكرا السيد الوزير، أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها 
اللجنة، تفضل تفضل السيد الرئيس.

 ونائبا وسيداهشاما ملهاجريا)نقط3انظام(:

شكر ا وسيدا ورئيس،

ولكن باش نحيدو سوء التفاهم اللي وقع أرجو أن تذكر مقرري 
كل قانون على كل حدة، كاينين 3 ديال املقررين في 3 دالقوانين نتمناو 
ال�ضي  بين األخ  الفهم ما  نعطيوهم حقهم كذلك، باش نحيدو سوء 
محمد األمين ديدي من الفريق الحركي وال�ضي محمد املالحي من الفريق 

اإلشتراكي.

 وسيدا ورئيس:

بالنسبة للمقرر داللجنة في ما يخص مشاريع القوانين الثالث السيد 
النائب النواب نور الدين رفيق ما كاين مشكل، ال�ضي نور الدين كاين 

تفضل تفضل السيد الرئيس

 ونائبا وسيداهشاما ملهاجريا)نقط3انظام(:

بالنسبة للقوانين الثالث املتعلقة باألعمال اإلجتماعية كاين ال�ضي 
محمد األمين ديدي عن الفريق الحركي وكاين ال�ضي نور الدين الهرو�ضي 
الفريق  عن  رفيق  الدين  نور  وال�ضي  واملعاصرة  األصالة  فريق  عن 

اإلستقاللي.

 وسيدا ورئيس:

شكرا لهم جميعا، شكرا.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

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 املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع
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املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يتعلق   37.18 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بمؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها 

وهيئاتها.

 38.18 رقم  القانون  مشروع  على  التصويت  عملية  إلى  اآلن  نمر 
اإلجتماعية  لألعمال  الثاني  الحسن  مؤسسة  تنظيم  بإعادة  املتعلق 

لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية:

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع
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أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 

اإلجماع

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم 

السلطة  رجال  لفائدة  اإلجتماعية  لألعمال  الثاني  الحسن  مؤسسة 

التابعين لوزارة الداخلية.

 60.18 رقم  القانون  مشروع  على  التصويت  عملية  إلى  اآلن  نمر 

املتعلق بمؤسسة األعمال اإلجتماعية للعاملين باملديرية العامة للوقاية 

املدنية

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع



عدد.115–03.ذو الذجة.1441  )24.يوليوز.2020( الجريدة الرسمية للبرملان7242  

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يتعلق   60.18 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 

ملؤسسة األعمال اإلجتماعية للعاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية، 

شكرا السيد الوزير،اشكر اوكماجميعا.
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محضرا و لس3ا وتاسع3ال وثالثينابعدا ملائتين

 وتاريخ: الخميس02 ذو الذجة 1441ه)23يوليوز 2020م(.

 ورئاس3: السيد الحبيب املالكي، رئيس مجلس النواب.

 وت قيت: اثنان وعشرون دقيقة، ابتداء من الساعة الثالثة زواال 
والدقيقة الثامنة.

جدللا ألعمال: جلسة عمومية للدراسة والتصويت على:

-. مشروع قانون رقم 08.19 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 
38.12 املتعلق بالنظام األسا�ضي لغرف التجارة والصناعة والخدمات.

(قراءة  البيـئي  بالتقييم  يتعلق   49.17 رقم  قانون  مشروع  .-
ثانية(.

 وسيدا وحبيبا ملاوكيارئيسامجلسا ون  ب،ارئيسا و لس3:

أشرفا علىا ل وسالما هللاا ورحمنا ورحيما وصالةا بسما
 ملرسلينالعلىاآوهالصحبهاأجمعين.

باوعالقاتامعا وبرملانالحق قا  وسيدال4يرا ودلو3ا ملكلفا
 إلنسان،

 وسيدال4يرا وطاق3ال ملعادنال وبئي3،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

يتضمن جدول أعمال اليوم جلستين: جلسة تشريعية للتصويت 
على ما تبقى من النصوص ثم الجلسة الثانية ستكون االختتام. فننطلق 
إذا سمحتم بالجلسة التشريعية املخصصة للدراسة والتصويت على 
قانونين: القانون األول مشروع قانون رقم 08.19 يق�ضي بتغيير وتتميم 
القانون رقم 38.12 املتعلق بالنظام األسا�ضي لغرف التجارة والصناعة 
والخدمات، واملشروع الثاني في قراءة ثانية رقم 49.17 يتعلق بالتقييم 
البيئي. الكلمة للسيد الوزير، نيابة عن السيد وزير التجارة والصناعة، 

لتقديم مشروع القانون املتعلق بغرف التجارة والصناعة والخدمات.

 وسيداعزيزا ورباح،ال4يرال4يرا وطاق3ال ملعادنال وبيئ3،انياب3ا
عنا وسيدال4يرا وتجارةال وصناع3:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

 وحمداهللال وصالةال وسالماعلىام لناارس لاهللاالعلىاآوها
لصحبهاأجمعين.

في البداية، عواشر مباركة بالبركة وبالتوفيق إن شاء هللا والصحة 
واألخوات  اإلخوة  ولكم  املغربي  وللشعب  هللا-  -حفظه  امللك  لجاللة 

النواب املحترمين و لألمة اإلسالمية.

 وسيدا ورئيس،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

يسعدني أن أقدم اليوم أمام مجلسكم املوقر، نيابة عن صديقي 
 08.19 رقم  القانون  مشروع  والصناعة  التجارة  وزير  الوزير  السيد 
القا�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 املتعلق بالنظام األسا�ضي 
لغرف التجارة والصناعة والخدمات، الذي يأتي تنفيذا لبنود اإلتفاقية 
اإلطار املوقعة بين الحكومة وجامعة الغرف املغربية للتجارة والصناعة 
والخدمات، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجاللة -حفظه هللا- بتاريخ 

2 أبريل 2014.

وينسجم مشروع هذا القانون مع الرؤية امللكية الرشيدة التي تهدف 
إلى تحويل الغرف إلى رافعة حقيقية لإلستثمار املنتج، من خالل القيام 
بدورها اإلقتصادي في التحفيز على خلق الثروات واإلستثمار، وخلق 
الصعيد  على  إستثمارية  مشاريع  إنجاز  في  واملساهمة  الشغل  فرص 
الجهوي، وكذلك لعب أدوار الوساطة املهنية والدعم واملساعدة اتجاه 

منتسبيها.

يهدف مشروع هذا القانون إلى:

تعزيز مهام وإختصاصات الغرف وضمان اندماجها في محيطها  .•
السوسيو-اقتصادي؛

تحسين آداء ومردودية الغرف وجعلها قوة اقتراحية وفاعال  .•
اقتصاديا مؤثرا على الصعيد الجهوي؛

تحقيق اإللتقائية والتنسيق بين الغرف ومختلف الفاعلين  .•
املحليين والجهويين وكذا السلطات والهيئات العمومية األخرى؛

أجهزة  عمل  تسهيل  خالل  من  الغرف  مردودية  من  الرفع  .•
الحكامة املعتمدة عليها.

 وسيدا ورئيس،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

تتجلى أهم املقتضيات الواردة في مشروع هذا القانون فيما يلي:

الجهة  مجلس  مع  تعاقدي  إطار  إبرام  إمكانية  على  التنصيص   -
كشريك في تنفيذ مخطط التنمية الجهوي؛

- إمكانية إبرام اتفاقية شراكة مع الجماعات من أجل إنجاز مشروع 
أو نشاط ذي فائدة مشتركة؛

واملؤسسات  الحكومية  القطاعات  مع  شراكة  اتفاقيات  إبرام   -
تقديم  قصد  والخدمات  والتجارة  الصناعة  قطاعات  في  العمومية 

خدماتها على املستوى الجهوي؛

التي  الالئحة  فوز  عبر  املكتب  انتخاب  وطريقة  تكوين  مراجعة   -
تحصل على أغلبية األصوات بكافة املناصب؛
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مع  ثالثة(  )إثنين عوض  العامة  الجمعية  دورات  تقليص عدد   -
إمكانية إرسال استدعاءات لألعضاء عبر الوسائل اإللكترونية لحضور 

اجتماعاتها؛

توفر  تعذر  حالة  في  الثاني  العام  الجمع  انعقاد  آجال  تقليص   -
النصاب القانوني خالل اإلجتماع األول للجمعية العامة؛

- التنصيص على إمكانية تفويض جزء من اختصاصات الرئيس 
للمدير الجهوي للغرفة وتعيينه آمرا مساعدا بالصرف؛

- منح تعويضات عن التمثيلية للرئيس وأعضاء املكتب؛

- تعيين خبير محاسب يعهد إليه مراقبة التدبير املالي للغرفة والتأكد 
من صحة حساباتها وممتلكاتها؛

- وضع ميثاق لألخالقيات يتضمن بصفة خاصة املبادئ والقيم 
والقواعد التي يجب على كل عضو التقيد بها؛

تنجزها  التي  والتفويتات  باإلقتناءات  املتعلقة  املساطر  تبسيط   -
الغرف.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

تلكم باختصار، الخطوط العريضة ملشروع القانون القا�ضي بتغيير 
وتتميم القانون رقم 08.19 القا�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 
املتعلق بالنظام األسا�ضي لغرف التجارة والصناعة والخدمات. وأغتنم 
هذه الفرصة، ألتقدم بخالص الشكر، نيابة عن السيد الوزير، ألعضاء 
لجنة القطاعات اإلنتاجية بمجلسكم املوقر على تجاوبكم مع مشروع 
هذا القانون واقتراحاتكم البناءة التي ساهمت في إغنائه وإثرائه وتجويد 
صياغته، راجيا أن ينال رضاكم كما كان عليه األمر داخل هذه اللجنة، 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 وسيدا ورئيسا:

شكرا السيد الوزير، وأشكر كذلك بإسمكم جميعا مقررة لجنة 
القطاعات اإلنتاجية السيدة النائبة حياة بوفراشن.

نمر اآلن إلى عملية التصويت:

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون: اإلجماع،

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: ال أحد،

املادة 2: اإلجماع،

املادة 3: اإلجماع،

املادة 4: اإلجماع،

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع،

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: ال أحد،

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع،

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: ال أحد،

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 08.19 يق�ضي بتغيير 
وتتميم القانون رقم 38.12 املتعلق بالنظام األسا�ضي لغرف التجارة 

والصناعة والخدمات.

مشروع القانون الثاني رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي في قراءة 
ثانية له، الكلمة للسيد الوزير.

 وسيداعزيزا ورباح،ال4يرال4يرا وطاق3ال ملعادنال وبيئ3:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم،

 وسيدا ورئيس،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

يسعدني أن أقدم أمام مجلسكم املوقر مشروع القانون رقم 49.17 
املتعلق بالتقييم البيئي، والذي كما تعلمون سبق عرضه على أنظاركم 
وحظي بالتصويت عليه باإلجماع من طرفكم بتاريخ 22 يناير2020، 
ونشكر جميع املتدخلين على هذا التجاوب بين الحكومة وبين السادة 
النواب والنائبات، من أجل إخراج هذا القانون املهم لبالدنا، واليوم 
أدخلت  أن  بعد  الثانية،  القراءة  إطار  في  أعرضه عليكم من جديد، 
عليه بعض التعديالت على مواده أثناء دراسته ومناقشته مع السادة 
املستشارين، وهي تعديالت تهدف باألساس إلى تجويد وإغناء مقتضياته 

وتحقيق األهداف املتوخاة منه.

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

القانون هو  اسمحوا لي أن أذكركم أن الهدف من مشروع هذا 
مراجعة القانون رقم 03.12 املتعلق بدراسة التأثير على البيئة، الذي 
يعتبر من أهم املكتسبات التشريعية التي حققتها بالدنا في مجال البيئة 
نت من تفعيل مبدأ الوقاية كأحد مبادئ 

ّ
والتنمية املستدامة، والتي مك

القانون البيئي الدولي، وذلك بإخضاع املشاريع التنموية، على أهميتها 
وضرورتها، لتقييم آثارها املحتملة على البيئة قبل الشروع في إنجازها.

وقد همت التعديالت املدرجة من قبل السادة املستشارين 9 مواد 
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ق األمر باملواد: 2، 3، 7، 16، 12، 24، 27، 
ّ
وإضافة مادة جديدة، ويتعل

29 وإضافة املادة31.

هذه  أن  علما،  املحترمين  النواب  والسادة  السيدات  ونحيط 
التعديالت لم تمس بروح وجوهر مشروع القانون كما وافقتم عليه 
في صيغته األولى، وإنما هي تعديالت ستساهم ال محالة في مزيد من 
التدقيق في صياغة بعض مقتضياته، كالتعديل الذي مس املادة 2 
واملتمثل في إضافة القانون اإلطار رقم 12.99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة 
والتنمية املستدامة كمرجيعة قانونية. من بين املراجع التي أضفناها 
للبيئة  الوطني  امليثاق  بالدنا،  عليه  صادقت  الذي  يعني  امليثاق  هو 
والتنمية املستدامة، إلخضاع مشاريع السياسات والبرامج واملخططات 
والتصاميم القطاعية والجهوية املعدة من طرف الدولة والجماعات 
البيئي. والتعديل  للتقييم اإلستراتيجي  العمومية  الترابية واملؤسسات 
الذي طال املادة 7 للتأكيد على البعد التقني للمذكرة التركيبية التي 
تتضمن محتوى الدراسة وخالصاتها، بمعنى طلبنا باش تكون واحد 
الورقة مذكرة تركيبية، فتم التنصيص على أنها تم�ضي الجوانب التقنية 

حتى ال تبقى في العموميات.

من أهم التعديالت التي عرفها مشروع القانون أيضا تعديل املادة 
20، وذلك بإعادة صياغتها بهدف تحديد اإلختصاصات املنوطة باللجنة 
اللجان  اختصاصات  ضمن  تدخل  ال  والتي  البيئي  للتقييم  الوطنية 
الجهوية املوحدة لإلستثمار، هناك اللجان الجهوية اللي اآلن أصبحت 
موحدة اللي كتمر منها دراسة التقييم البيئي، كتمر من هاد اإلستثناءات 
تبسيط  وأيضا  التوحيد  فتم  اإلستثمار،  منها  وكيمر   dérogations
املساطر، فهذا كان على املستوى الجهوي. لكن على املستوى الوطني 
بقيت اللجنة الوطنية للتقييم البيئي يعني بقيت هذه اللجنة، يعني حيث 
أصبحت اللجنة الوطنية للتقييم البيئي تقوم بفحص دراسة التأثير على 
البيئة وإبداء رأيها املطابق بالشأن فقط املوافقة البيئية للمشاريع ذات 
الطابع الوطني أو املشاريع العابرة للحدود بين الجهات أو املشاريع التي 
يهم إنجازها أكثر من جهة، وبالتالي ما يمكنش تم�ضي لجهة، وطنية أو ما 
بين الجهات أو أنها تهم يعني كيمكن تكون مشتركة بين املغرب وبين دول 

أخرى، وبالتالي ال يمكن أن تذهب إلى لجنة جهوية.

عالوة على ذلك، فقد تمت إضافة مادة جديدة ملشروع هذا القانون 
وهي املادة 31، التي تخضع بموجبها السياسات والبرامج واملخططات 
والتصاميم القطاعية والجهوية املعدة من طرف الدولة والجماعات 
في  القانون  هذا  نشر  قبل  املنجزة  العمومية،  واملؤسسات  الترابية 
الجريدة الرسمية، لتقييم إستراتيجي بيئي يكون متضمنا في التقييم 
املرحلي لها. كان هناك نقاش حتى داخل الغرفة األولى، أن اللي لقينا 
اإلستراتيجيات اللي فاتت شنوا نديروا معها؟ فقلنا أنها تخضع لتقييم 
بيئي ولكن ال يكون ضمن التقييم املرحلي ديال اإلستراتيجيات، مللي 
كدار واحد اإلستراتيجيات وال برامج كل سنة أو كل سنتين أو كل 3، 
كيدار تقييم مرحلي، وقلنا فهداك التقييم املرحلي يضاف يعني واحد 

املحور حول التقييم البيئي، وهكذا كنكونوا يعني أدرجنا املخططات 
القائمة وفي نفس الوقت يسرنا عليها العملية ديال التقييم البيئي.

أما باقي التعديالت، فقد همت مراجعة بعض اآلجال والعقوبات، 
ال سيما تلك املتعلقة باملخالفات املرتكبة من طرف مكاتب الدراسات 
كسحب اإلعتماد فيها. أضفنا، ألنه كان دائما هادي شكاية من السادة 
باألمر ولكن ال نعاقب  املعني  أنه كنعاقبوا  املتتبعين،  املنتخبين ومن 
بأن  أضاف  فالقانون  متعمدة،  أخطاء  كدير  اللي  الدراسات  مكاتب 
املكتب الدراسات املرة األولى ما كاين باس، الثانية نديروا العقوبات، 
مكاتب  يعني  حتى،  عليه  املنصوص  اإلعتماد  منه  يسحب  الثالثة 
الدراسات أحيانا كيوقع، وهذا باش يبقى مكاتب الدراسات فعال اللي 
هي كتقوم بدراسات نوعية وحقيقية ومتميزة واللي كتخلق كما قلنا 

عندها قيمة مضافة.

هذا  مشروع  بها  جاء  التي  واملستجدات  األهداف  أهم  هي  تلكم 
القانون، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 وسيدا ورئيس:

الشكر  تقديم  من  البد  كذلك  وباملناسبة  الوزير،  السيد  شكرا 
بإسمكم جميعا ملقرر لجنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة 
تفضل  التصويت  عملية  إلى  اآلن  نمر  الفاللي،  النائب حسن  السيد 

تفضل.

 ونائبا وسيدامحمداأشرلرل:

شكر ا وسيدا ورئيس،

تعزيزا للترسانة القانونية اللي كتهم واحد املجموعة ديال القوانين 
اللي كتهم البيئة، هناك مقترحان: األول تقدمت به فرق األغلبية يتعلق 
باملناخ وهناك أيضا مقترح قانون تقدم به فريق األصالة واملعاصرة 
يتعلق بتعديل وتتميم القانون 28.00 املتعلق بتدبير النفايات. كنا نتمنى 
صادقين، أن تستجيب الحكومة بسرعة لهاد املقترحين، لكن كيبان 
بأنه مازال املفاوضات ما بين بعض القطاعات، وبالتالي احنا كنتمناو 

التسريع بهاد املقترحين شكرا.

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيد النائب، أنت عضو في املكتب، كما ناقشنا ذلك في عدة 
اجتماعات للرؤساء ورئيسة املجموعة النيابية، هاذ املوضوع املتعلق 
بمقترحات القوانين. مع األسف الشديد، وبحضور السيد وزير الدولة 
والذي كان نائبا سابقا مجتهدا، أنا أعتبر بأن هناك نقص كبير جدا، 
نقص كبير، ال أعتقد أنه نوع من الالمباالة، ولكن الثقافة التشريعية 
في بالدنا وفي عدد من البرملانات، مع األسف الشديد، تعتبر بأن املبادرة 
التشريعية فقط من حق الحكومة. احنا اتخذنا قرار، سنتخذ كل ما 
يجب اتخاذه بدء من الدخول، لجعل هذ الواقع الغير مناسب والغير 
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متكافئ كذلك في املحك. وهنا ألتزم، والتزمنا باألمس كذلك، في إطار 

اجتماع املكتب األسبوعي، أننا سنعمل على إتخاذ كل املبادرات املمكنة 

في هاذ املجال، شكرا.

غادي نرجعو للنقاش اللي كان مع السيد وزير الدولة، واش ممكن 

أم ما�ضي ممكن؟ أنا في اعتقادي، إذا سمحتم السيدات والسادة النواب 

وعن إذنكم بطبيعة الحال، رغم ما جاء به النظام الداخلي، ما فيها 

باس، ما فيها باس نعطيو الكلمة لتنوير السيدات والسادة النواب، علما 

بأننا سنفتح ورش تعديل عدة بنود بالنظام الداخلي مباشرة بمناسبة 

الدخول، لكم الكلمة السيد وزير الدولة.

 وسيدامصطفىا ورميدال4يرا ودلو3ا ملكلفابحق قا لنسانا
ل وعالقاتامعا وبرملان:

شكر ا وسيدا ورئيس،

شكر ا وسيد تا ونائباتال وسادةا ون  ب،

بالطبع السيد الرئيس، نحن في الحكومة نقدر املجلس ونقدر مهامه 

التشريعية والرقابية، وهذا ليس تفضال من الحكومة على املجلس، 

إذ أن الدستور منح املجلسين حق التشريع باألصالة. وبالطبع، فإن 

الدستور منح البرملان حق مناقشة مقترحات قوانين التي يتقدم بها 

املنظم  التنظيمي  القانون  أن  كما  الشهر.  في  مرة  املجلسين  أعضاء 

لعمل الحكومة، أناط بها واجب تخصيص جلسة مرة في الشهر ملناقشة 

مقترحات القوانين واتخاذ مواقف منها.

أقول لكم السيد الرئيس وأقول للسيدات والسادة النواب، أننا 

اليوم ناقشنا 17 مقترح قانون، وحينما نناقش هاذ املقترحات القوانين 

ونحدد موقفنا منها، فبالطبع نراعي ما نراه كحكومة يستجيب لتصورنا 

التشريعي لإلصالح، ونوافق وال نوافق. إذا بإمكان املجلس أن يناقش 

للمجلس.  األخيرة  والكلمة  برأيها  والحكومة ستدلي  قانون،  أي مقترح 
إذن، إذا لم يبرمج أي مقترح قانون، فاللوم ال يعود للحكومة وإنما ألمور 

ترتبط بالتدبير الداخلي للمجلس الذي نحترمه ونقدره، وشكرا السيد 

الرئيس، شكرا السيدات والسادة املحترمين.

 وسيدا ورئيسا:

شكرا السيد وزير الدولة، السيد الوزير بإيجاز إذا سمحت.

 وسيداعزيزا ورباح،ال4يرال4يرا وطاق3ال ملعادنال وبيئ3:

فيما أشار إليه السيد النائب املحترم، هو كان ممكن تكّمل، احنا 

في  ديالهم  الدراسة  وبدأنا  قبولهما  تم  القانونين،  على  معكم  اتفقنا 

اللجنة، ودرنا معكم لجنة تقنية باش تدقق فيه، مع استحضار القوانين 

ق في املوضوع.
ّ
كلها، راه اللجنة التقنية كنتظرو باش تجتمع تدق

 وسيدا ورئيسا:

شكرا، نمر اآلن نمر اآلن إلى عملية التصويت:

وأعرض 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،

املادة 7 :

املوافقون: اإلجماع،

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: ال أحد،

املادة 16 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

املادة 20 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

املادة 24 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

املادة 27 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

املادة 29 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

املادة 30 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض للتصويت عنوان الباب الثامن كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون : ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

كما  له  ثانية  قراءة  في  برمته  القانون  للتصويت مشروع  أعرض 

صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد
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رقم49.17  قانون  مشروع  على  باإلجماع  النواب  مجلس  صادق 

يتعلق بالتقييم البيئي في قراءة ثانية له. ما غاديش تجلس معنا؟ خذيتي 

الكلمة، ال�ضي الرباح لك االختيار.

نمر اآلن إلى الجلسة الختامية وكالعادة سأتقدم بتقرير مركز حول ما 

اعتدنا اإلستماع إليه تأكيدا على الحصيلة وكذلك آفاق العمل.
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محضرا و لس3ا ألربعيـــــــــــــــــــــنابعدا ملائتين

 وتاريخ: الخميس02 ذو الذجة 1441ه)23يوليوز 2020م(.

 ورئاس3: السيد الحبيب املالكي، رئيس مجلس النواب.

 وت قيت: تسعة وعشرون دقيقة، ابتداء من الساعة الثالثة زواال 
والدقيقة الثالثين.

الدورة  الختتام  مخصصة  عمومية  جلسة  جدللا ألعمال: 
من   2020-2019 الرابعة  التشريعية  السنة  من  الثانية  التشريعية 

الوالية التشريعية العاشرة 2021-2016.

 وسيدا وحبيبا ملاوكيارئيسامجلسا ون  ب،ارئيسا و لس3:

أشرفا علىا ل وسالما ل وصالةا هللاا ورحمنا ورحيما بسما
 ملرسلين.

 وسيدال4يرا ودلو3،

 وسيدال4يرا وطاق3ال ملعادنال وبيئ3،

 وزميالتال وزمالءا ألعز ء،

التشريعية  السنة  من  الثانية  التشريعية  الدورة  أشغال  نختتم 
2019-2020، في سياق خاص وظروف غير مسبوقة ناجمة عن انتشار 
وباِء كوفيد 19 مع كل االنعكاسات والتداعيات التي نعيشها جميعا، 
اشتغالنا،  أنماط  تغيير  العالم،  بلدان  باقي  غرار  على  علينا،  وأملت 

وتكييف سلوكاتنا مع ما تستلزمه الوقاية من الجائحة.

االنضباط  في  ثل 
َ
امل نعطي  أن  النواب  مجلس  في  علينا  كان  وقد 

لقواعد الوقاية من الوباء، وفي نفس الوقت االستمرار في أداء مهامنا، 
وأكثر من ذلك تعبأنا، في جمِي أجهزة املجلس، رئاسة ومكتبا ورؤساء 
فرق ومجموعة نيابية ولجان نيابية لتكون مؤسستنا في قلب املعركة 
صاحب  استراتيجية،  ورؤية  ببتبصر  يقودها  معركة  الجائحة،  ضد 
الجاللة امللك محمد السادس أعزه هللا على مختلف الواجهات الصحية 

واالقتصادية واالجتماعية.

وحيث إن هذه املواجهة هي معركة وطنية، متعددة األبعاد، فقد 
والدقيق  التام  االحترام  على  حرصا  أوال،  نوعية،  تعبئة  منا  تطلبت 
ملقتضيات الدستور تكريساللديمقراطية وصونا ملبدإ دولة املؤسسات؛

ثانيا من أجل املصادقِةعلى ما يلزم من تشريعات كان اعتمادها 
وغير  الخاص  السياق  تأطير  أجل  من  وعاجال  وملحا  وحاسما  ملزما 
الطوارئ  بحالة  املتعلقة  القوانين  ذلك  في  بما  ومتطلباته،  املسبوق 
الصحية، وما يرتبط بها من تدابير استثنائية. وتوجنا أشغالنا باملصادقة 
 به من نصوص، والتي 

ُ
على مشروع قانون املالية التعديلي وما يرتبط

كانت حاجة تشريعية لجعل قانون املالية برسم سنة 2020 يتالءم مع 

ْمِويلية واالجتماعية  متطلبات اقتصاِد السياق الجديد وُمستلزماِته التَّ
الِق الدينامية االقتصادية، وذلك فضال عن 

ْ
ومع متطلباِت إعادِة ِإط

مشاريع قوانين أخرى متعددة تهم أنشطة وقطاعات مختلفة.

 أخرى، ينبغي التأكيُد على أن التداوَل بشأن هذه القوانين 
ً
ومرة

 عليها من طرف مجلس النواب تم في إطار االحترام التام 
ُ
واملصادقة

لروح الدستور واملمارسِة الديموقراطية ودولة املؤسسات، وفي إطار 
 في 

ً
 وطنية

ً
من التوافق وباإلجماع في أغلبية النصوص، مما يعكس َوْحَدة

التصدي لتداعيات الجائحة.

التشريعية  املبادرات  بأهمية  التذكير  ينبغي  السياق،  هذا  وفي 
بما  الوالية  بداية  منذ  تقدموا  الذين  النواب،  والسادة  للسيدات 
مجموعه 219 مقترح قانون، نالحظ السيد وزير الدولة أن الحكومة لم 
تتجاوب، مع كامل األسف، سوى مع ثالثة عشر )13( مقترحا منها. وكما 
ذكرت بذلك، سنتخذ من خالل أجهزة املجلس، بمانسبة الدخول، 

مجموعة من املبادرات قصد تطوير التقاليد السائدة لحد الساعة.

إلى  التشريع  مجال  في  استجاب  مجلَسنا  بأن  نجزم،  أن  ويمكن 
حاجياِت البالد من القوانين بالسرعة والفعالية املطلوبة، ووسع من 
ِصَيِغ انفتاحه على املجتمع والتواصل معه من خالل تكنولوجيا اإلعالم 

واالتصال.

الوباء  ملواجهة  الرقابي  ُجْهَدُه  مجلُسنا  سخر  أخرى،  جهة  ومن 
اها خالل 

َ
ْدن

َ
 عشر التي َعق

َ
 الخمسة

َ
 ِإنَّ الجلساِت الرقابية

ْ
وتداعياته، ِإذ

َجاَب خاللها السيد رئيس الحكومة 
َ
 جلساٍت أ

ُ
هذه الدورة، ومنها ثالث

ها بالكامل لهذا املوضوع، 
ُ
َصت أشغال ّصِ

ُ
على أسئلة أعضاء املجلس، خ

 املجلس وِحْرَصه على 
َ
ُد يقظة ، مما ُيجّسِ

ً
َر )16( قطاعا

َ
 َعش

َ
ة ْت ِستَّ

َّ
ط

َ
وغ

ة.
َ
املواكبة والـُمَساَءل

وسواء تعلق األمر بالتشريع أو الرقابة، على مستوى اللجان الدائمة 
والجلسات العامة، فقد َحِرْصَنا على تجسيِد َمْبَدِإ الُقْرب وعلى أن يكوَن 
ِق َواِجِب 

َ
ل
َ
لكل قضيٍة مجتمعيٍة َصَداَها، هنا تحت هذه القبة من ُمْنط

التفاعل مع قضايا املجتمع.

ْدَواِره الدستورية، رغم 
َ
وقد َماَرَس املجلُس اختصاصاِته، وَنَهَض بأ

الظروف الناجمة عن الجائحة، إلى جانب باقي املؤسسات.

في ظل الظروف التي عشناها جميعا، انفتحنا أكثر على املحيط 
الخارجي، من خالل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، إذ تضاعفت نسبة 
تتبع أشغال املجلس على مستوى الجلسات العامة واللجان، بواسطة 
قناته اإللكترونية، بما يزيد عن 300 في املائة، إذ يمكننا في املغرب أن 
نفخر بأننا واجهنا الجائحة ومازلنا نواجهها على نحو متميز وناجٍع وفعال 
وذلك  واالقتصادية،  واالجتماعية  الصحية  الواجهات  مختلف  في 
ِم، الـَمْبِني 

َ
بفضل رؤيِة جاللِة امللك وتدبيره الهادئ، وتخِطيِطه الـُمْحك

َدام والتضامن واالْحِتَراز والتحكم في مسار 
ْ
على االْسِتباق والفعالية واإلق

الوباء.
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امللك  جاللة  أمر  التي  والتدابير  امللكية  التعليماُت  َبْت  َجنَّ وقد 
املغرَب  جنبت  لألوضاع،  استراتيجيٍة  قراءٍة  أساِس  على  باتخاِذها، 
َن قراُر جاللِته بإحداث صندوِق مواجهِة 

َّ
 أخطَر، ِفيَما َمك

ً
 صحية

ً
كارثة

َر من خمسِة ماليين أسرة، ومن دعِم 
َ
ث
ْ
ك

َ
الجائحة من تأميِن مداخيَل أل

اإلنتاج، ومن  الشغل وعلى   على مناصِب 
ً
الوطنية، حفاظا املقاوالت 

توفيِر حاجياٍت مستعجلٍة وغير متوقعٍة من التجهيزاِت واملواِد الطبية.

 ِلحياة 
َ
 امللك في قيادته لتدبيِر الجائحة أن األولوية

ُ
لقد اْعَتَبَر جاللة

املواطنات واملواطنين في جميع األحوال والظروف. وقد أثبت جاللُته 
اإلرهاب،  ُمكافحة  ِبيِل 

َ
ق من  استراتيجية،  تدبير عدة قضايا  في  ذلك 

جنوب-جنوب،  والتعاون  وعواِقبها،  املناخية  ِت 
َ
ال

َ
ِتال

ْ
لالخ ي  َصّدِ والتَّ

والهجرة، والتأِسيس لالقتصاد األخضر، والتحضير لنموذج اقتصادي 
َضُع اإلنساَن 

َ
ٍر ومقارباٍت ت

َ
ظ

َ
جديد، فقد َبْرَهَن جاللُته عن حكمٍة وُبْعِد ن

في صلِب السياساِت االقتصادية واالجتماعية.

 للبالد، في ظل األزمة، دروَس أخرى 
ُ
 امللكية

ُ
َمْتنا هذه القيادة

َّ
لقد َعل

إضافية في الوطنية والتماسك.

 الدول 
َ
الدرس األول فيتمثُل في كل ما ُيْمِكن استخالُصه في أن قوة

 بمستوى االقتصاد والتكنولوجيا فحسب، بل ِبُحْسِن 
ً
ليست مرتبطة

اَدِة الدول وبالتدابير االستباقية التي ينبغي اعتماُدها. 
َ
ِر ق

َ
ظ

َ
القيادة وِبُبْعِد ن

كما يتمثُل في تقوية أدوار الدولة الراعية، ليس فقط كسلطٍة سياديٍة 
َز َدْوُرها بأعماِل القرِب وبالَيقظِة املستمرِة والحرِص  َعزَّ

َ
وامتداٍد مجالٍي ت

على االلتزام بمستلزماِت الَذْجِر الصحي، ولكن كذلك بالتواصِل وتنفيِذ 
َفُل الحدَّ األدنى من 

ْ
ك

َ
، ت

ً
 اجتماعيا

ٌ
 راعية

ٌ
القرارات املتخذة مركزيا. دولة

ُر  ِ
ّ
َوف

ُ
ِف العديد من مؤسسات اإلنتاج، وت

ُّ
َوق

َ
ِل للجميع، في سياِق ت

ْ
خ الدَّ

باقي الخدمات، من   
َ
ِسَياَب واستمرارية

ْ
ان َفُل 

ْ
ك

َ
وت الخدمات الصحية، 

قبيل التعليم والتكوين عن ُبْعد واملاء والكهرباء واالنترنيت وغيرها.

الدرس الثاني، يتمثُل في أن هذا الـُمْنَجَز في سياِق الجائحة، املكفوِل 
َدها جاللُته على نحٍو استباقٍي  ِكِز على الرؤيِة التي َحدَّ

َ
برعايٍة ملكيٍة والـُمْرت

في  الثقة  ُسوِب 
ْ
َمن تعزيِز  بصدِد  اليوَم  هو  الجائحة،  تداعياِت  لتدبيِر 

علينا  فإنه  وبالتأكيد،  الِتها.  َدخُّ
َ
وت أعماِلها  ِصْدِقَيِة  وفي  املؤسسات 

ْدِره.
َ
َر هذا الرصيَد َحقَّ ق ّدِ

َ
ق

ُ
كفاعلين ِسَياسيين أن ن

ـِمـْسَناه، فإنه يتعلُق باملستقبل، فإذا كان 
َ
أما الدرُس الثالث الذي ل

َب في فقداِن العديد من مناصِب الشغل في  َسبَّ
َ
ت
َ
ِن الجائحِة أن ت

ْ
أ

َ
من ش

َق تداعياُتها  َعّمِ
ُ
ن ت

َ
ْسَمَح بأ

َ
 ن

َّ
ال

َ
عدٍد من القطاعات، فإنُه يتعيُن عليَنا أ

َجاِلية والفوارَق بين األجيال. وبالتأكيد، فإنَّ 
َ
الفوارَق االجتماعية وامل

ى من خالل التضامن فحسب، ولكن بإعطاِء هذا التضامن، 
َّ
ت
َ
ْن َيَتأ

َ
ذلَك ل

 ،
ً
 نبيلة، ُمْحَتًوى آخَر وأبعاَد أخرى ِبَجْعله ُمْنِتجا

ً
 اجتماعية

ً
باعتباره قيمة

 في النسيج االقتصادي.
ً
ودامجا

ى 
َ
ْعط

ُ
ت أن  ينبغي  التي  القصوى  األهمية  في  الرابع  الدرس  ويتمثل 

في  فاالستثمار  اإلنسان،  في  االستثمار  ضرورة  وفي  البشري،  للعنصر 

املستقبل مرتبط باالستثمار في اإلنسان، وفي الصحة والتربية والتعليم 
والتكوين، ومراجعِة أنماِط االستهالك واإلنتاج ومراجعِة االولويات.

وينبغي، في سياق العوملة، إعطاُء أهمية خاصة للبعد اإلنساني في 
أفِق قياِم نظاٍم عالمي جديد.

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

 وزميالتال وزمالء،

اِل 
َ
ِشغ

ْ
ِطَواء وان

ْ
َزَعاِت الَفْرَداِنية، واْزِدَهاِر خطاباِت االن

َّ
ِد الن َسيُّ

َ
في ِعّزِ ت

ِتَزاَماِتها الدولية، 
ْ
العديِد من القوى العاملية ِبُهُموِمَها الداخلية، وإغفاِل ِال

 
ٌ
ُه هللا رؤية

َ
ِعّزِ كّلِ ذلك، كاَن لجاللِة امللك محمد السادس حفظ في 

ُل، ليس فقط داخَل املغرِب، 
ُ
 َجْوَهُرها التضامن والتكاف

ٌ
َدة  ُمَتَفّرِ

ٌ
ومقاربة

 لتضامِن املغرِب مع أشقاِئه وأصدقاِئه، 
ً
ولكن مع اآلخرين، تجسيدا

 في إفريقيا.
ً
خاصة

ْت في 
َ
ل
َّ
َمث

َ
َمَر جاللُته بإرساِل مساعداٍت ت

َ
ْوِج الجائحة أ

َ
وهكذا، َوِفي أ

 عشَر 
َ
 َيِقلُّ عن خمسة

َ
اَماٍت وموادَّ وقائية وأجهزٍة طبيٍة إلى ما ال مَّ

َ
أدويٍة وك

اُسِم أعباِء الجائحة واستحضاِر 
َ
. وهو نموذٌج ملموٌس لَتق

ً
ريقيا

ْ
 ِإف

ً
دا

َ
َبل

ِة كما في َزَمِن الرخاء علما  دَّ ِ
ّ

اآلخرين، األشقاء واألصدقاء، في زمن الش
واجُه 

ُ
 إزاَء األوضاع في إفريقَيا وهي ت

ً
أن الضميُر العالمي ال يزال ُمْمَتَحنا

الجائحة.

 لرؤيِته التضامنية االستباقية، كان لجاللة امللك الَفْضُل 
ً
وتجسيدا

في إطالِق مبادرٍة لرؤساء الدول االفريقية من أجل إرساِء إطاٍر إجرائي 
اُسِم الخبراِت والتجارِب واملمارسات 

َ
ق

َ
ملواجهِة انتشاِر وباء كوفيد 19، وت

الجيدة ملواجهِة التأثيراِت الصحية واالقتصادية واالجتماعية للجائحة 
في افريقيا.

َمَناِحي  تزاُل على مختلف   وما 
ُ
الجائحة مِت 

َ
َجث ومن جانب آخر، 

الحياة واألنشطة البشرية، وهي بصدِد تغييِر وجِه العالم، والعالقاِت 
.
ٌ
 حاسمة

ٌ
الدولية، وسيكوُن النعكاساِتها بالتأكيد آثاٌر جيو-استراتيجية

َوَراِت والحروب 
َّ
وإذا كان القرُن العشرون قد تميَز بالتحوالت والث

ٍص 
ُّ
ل
َ
نائية َوالَتخ

ُ
ِبَيٍة الث

ْ
الكبرى، خصوصا من بينها الحرب الباردة والُقط

الجائحة  بسبب  بدوِره،  سيكوُن   21 القرَن  فإن  االستعمار،  من 
ْرَن قطائٍع وإبداالت جديدة على مستوى الوعي 

َ
وغيرها من العوامل، ق

ِت، وكذلك على مستوى أساليب ومفهوم العمل، وربما عالقاِت 
َ
ال

ُّ
َمث والتَّ

اإلنتاج.

 ،
ً
عاما أربعيَن  حوالي  خالل  َناُه 

ْ
ِعش الذي  النحو  على   

َ
العوملة إن 

ْت َمَداَها في 
َ
غ

َ
ْد َبل

َ
ْن ق

ُ
ك

َ
ا إذا لم ت  َعمَّ

ٌ
ة

َ
أصبحت اليوم موضوع ُمَساَءل

ْقِديس منطق الـَمْنَفَعِة الضيقة والربح السريع.
َ
ت

وفي سياق النقاش الدولي حول الجائحة وتداعياتها، كان ملجلِسَنا 
 
ُ
 متعددة

ُ
 في الفعاليات التي نظمتها املنظماُت البرملانية

ٌ
مساهماٌت متميزة

األطراف، حيث َحِرصنا وباقي أعضاء املجلس، على إبراِز وتثميِن املمارسة 
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املغربية في تدبير الجائحة، مع الحرص، كل الحرص، على التصدي 
مناوراتها  الستئناف  الفرصة  اقتناَص  حاولت  التي  األطراف  لبعض 

السياسية ضد وحدتنا الترابية.

الدبلوماسية  واجهة  في  العمل  بالجائحة عن  نا 
ُ
انشغال ِنَنا 

ْ
ُيث ْم 

َ
ول

البرملانية من أجل قضايا السلم، إذ َحِرْصَنا بالخصوص على مواصلِة 
مساندِتنا الكاملة للشعب الفلسطيني، مساندة المشروطة في مواجهته 
لخطط سلطات االحتالل اإلسرائيلي بضم غور األردن وأجزاء جديدة 
 عن القانون الدولي وقراراِت الشرعية الدولية 

ً
من الضفة الغربية ضدا

 في تصفيِة القضية الفلسطينية.
ً
وإمعانا

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

املؤسسات  لذلك جميع   
ُ
وتتعبأ للجائحة،  تصديها  بالدنا  تواصُل 

ِف األصعدة. وفي واجهة املعركة الطبية 
َ
 القطاعات وعلى مختل

ُ
ف

َ
ومختل

وَجُد األطُر الطبية وشبه الطبية، املدنية والعسكرية، من 
ُ
ضد الوباء، ت

أطباء وممرضين وموظفي الوقاية املدنية الذين يستحقون منا جميعا 
كل الثناء والتقدير.

 
ً
 حامية

ُ
وفي الصف األمامي أيضا، القواُت املسلحة امللكية التي تقف

لحدود الوطن، وتقف اليوم أيضا، في الصف األمامي إِلْسَناِد قوات 
األمن الوطني في الحفاظ على قواعد السالمة. فإلى هذه القوات، بقيادِة 

قائدها األعلى جاللة امللك محمد السادس كل التحية والتقدير.

وفي الصف األمامي أيضا يقف رجاُل ونساُء السلطة واألمن الوطني 
ون من أجل صيانة األمن  والدرك امللكي والقوات املساعدة الذين ُيَضحُّ

وتطبيق قواعد السالمة.

بجميع  التعليم،  ونساِء  لرجاِل  كان  أيضا،  املواجهة  وفي صفوف 
العمليِة   

َ
استمرارية َضِمُنوا  أن  بعد  التقدير،  يستحقُّ  دور  أسالكه، 

التعليمية في زمن الَذْجِر الصحي. كما َيْحِرُص التجاُر والفالحون على 
ضمان تمويِن السوق.

بالجهود  عاليا  ِشيَد 
ُ
أ أن  يفوتني  ال  االستثنائي،  الظرف  هذا  وفي 

النظافة،  مجال  في  العاملون  والرجال  النساء  ها 
ُ
يبذل التي  الـُمْضِنية 

 في 
ً
 وسياقاٍت صعبة ويتحملوَن أعباَء مكلفة

َ
الذين يشتغلوَن في ظروف

ظرٍف صعب.

انتظام عملنا اإلداري داخل  إلى  والبد أن أشير هنا بالخصوص، 
املوظفات  بجميع  أنوه  ولذا  انقطاع،  أو  توقف  دون  النواب  مجلس 
واملوظفين الذين قاموا بواجبهم عن قرب أو عن بعد. كما أثمن جهد 
أنجزه  ملا  حديثا،  أسسناه  الذي  البرملانية  واألبحاث  الدراسات  مركز 
من وثائق أساسية لعل أبرزها الكتاب حول رصد وتحليل دور مجلس 

النواب خالل فترة الطوارئ الصحية.

كما ال تفوتني اإلشارة إلى أننا في أفق الدورة الخريفية املقبلة، سنفتح 
مجموعة من األوراش الجديدة، وذلك على ضوء التجربة االستثنائية 

التي عشناها جميعا، في ظل حالة الطوارئ الصحية، ومنها:

أوال، إصالح النظام الداخلي؛ .•

ثانيا، تكييف قانون املالية التنظيمي على ضوء تجربة قانون  .•
املالية املعدل؛

بالعرائض  املتعلقة  التنظيمية  القوانين  تبسيط  ثالثا،  .•
وامللتمسات؛

بإصالح  الخاصة  العمل  ملجموعة  الفعلي  االنطالق  رابعا،  .•
املنظومة الصحية.

أبانت عنه  الذي  التعاون  أثمَن  أن  السياق،  في هذا  لي  يطيب  و 
الحكومة  رئيس  للسيد  الشكر  جزيل  شاكرا  املؤسسات،  مختلف 
وللسيد وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان وكل 
جاُوِبهم مع مبادراِت وتساؤالِت 

َ
السيدات والسادة الوزراء ُمَساَهَماِتِهْم وت

في  الدورة  َجْعِل حصيلِة  في  املجلس واقتراحاته والتي كانت أساسية 
ِني على عمِل أجهزِة املجلس 

ْ
ث
ُ
مستوى التحديات التي تواِجُهها بالُدنا. كما أ

وأعضائه وموظفيه وموظفاته وكل من َيْسَهُر على أمن املؤسسة من 
قوات مسلحة ملكية وإدارة األمن الوطني وممثلي وسائل اإلعالم الذين 

تابعوا أشغالنا.

وختاما، فقد واجهنا بصبر واقتدار رهان الحد من الوباء وتداعياته، 
ولكن الخطر ما يزال قائما، مما يفرض على الجميع االلتزام بالشروط 
للذجر  التدريجي  الرفع  سياق  في  العمومية  السلطات  وضعتها  التي 
ُرَج 

ْ
خ

َ
 هو أن ت

ُ
الصحي واستئناف األنشطة االقتصادية. ويظلُّ الهدف

الوباء، وعلى كل األصعدة، كي  املعركِة ضد  في   
ً
 قوية

ً
ا منتصرة

َ
بالُدن

ْرِبَح 
َ
تواصل تنميتها وتطورها وتقوية مؤسساتها وبناَءها الديموقراطي وت

رهاَن اإِلقالع وتنهَض كقوة صاعدة بقيادة جاللة امللك محمد السادس 
 الذكرى الواحدة والعشرين العتالئه عرش أسالفه 

َ
الذي نغتنُم مناسبة

املنعمين، لنجدد لجاللته آيات الوالء واإلخالص متضرعين إلى العلي 
القدير بأن يحفظ جاللته وُيِديَم عليه الصحة والعافية لُيواصُل قيادة 

اململكة في أفق من التقدم والرفاه.

تالوة البرقية املرفوعة كالعادة إلى جاللة امللك. السيدة األمينة.

 وسيدةاأسماءا غالو ،اأمين3ا مل لس:

شكر ا وسيدا ورئيس،

برقية مرفوعة إلى صاحب الجاللة امللك محمد السادس -نصره 
هللا- بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة من 

الوالية التشريعية العاشرة.

م لياصاحبا و الو3ال ملهاب3،

د ماوكما وعزال وتمكين.

 وسالماعليكمالرحم3اهللااتعالىالبركاته،
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وبعد،

أتشرف يا موالي بأن أرفع إلى جانبكم الشريف، بمناسبة اختتام 
الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة من هاته الوالية العاشرة، 
كافة  عن  ونيابة  نف�ضي  عن  أصالة  وذلك  واإلخالص،  الوالء  آيات 
زميالتي وزمالئي أعضاء مجلس النواب. كما أضرع إلى هللا عز وجل أن 
يمتعكم بموفور الصحة والعافية والطمأنينة، وإننا لنعتز في مختتم 
هاته  من  استخالصها  ينبغي  التي  العميقة  بالدروس  الدورة،  هاته 
الفترة الصعبة التي يعبرها العالم بأسره بغير قليل من املحن واملصائب 
املوجعة الفادحة، وتعبرها بالدنا باقتدار وبأقل الخسائر والحمد هلل، 
اتخاذ  إلى  بها  بادرتم  التي  الحكيمة  اإلستباقية  الروح  بفضل  وذلك 
القرارات االحترازية الضرورية، إن على املستوى الصحي أو على مستوى 
تدبير واجب التضامن الوطني وبث روح التعبئة العامة التي كنتم فيها يا 

موالي سباقا ومثاال يحتذى ويقت�ضى به.

لقد أكدت جائحة كورونا التي مزال العالم يجتاز تداعياتها بعض 
الحقائق، لعل أهمها أن قوة الدول ليست فقط قوة اقتصادية أو 
تكنولوجية كما بدا ذلك واضحا في درجات من اإلخفاق في مواجهة 
الوباء بالنسبة ملجموعة من الدول األكثر تملكا لإلمكانيات واملقدرات. 
قادتها  بحكمة  مرتبطة  الدول  قوة  أن  للجميع  اآلن  تأكد  تم،  ومن 
املناسب، خصوصا  الوقت  في  املناسبة  القرارات  اتخاذ  في  وبجرأتهم 
على مستوى تدبير العامل الزمني بكيفية استباقية وتحصين القرارات 
بقاعدة تشريعية مالئمة، وذلك بالرغم من الطابع االستثنائي للظروف 
والتقنية  املادية  مستلزماتها  وتوفير  املستجدة،  الطارئة  والشروط 

واملالية والبشرية الضرورية.

ولقد اعتبرتم يا موالي، أن املواطن املغربي، اإلنسان املغربي، محورا 
في كل قرار وكل تدبير وكل خطوة. ولذلك، وجدتم جاللتكم، في شعبكم 
رسمتموه  الذي  األفق  في  واإلنخراط  والتجاوب  اإلستجابة  الوفي، 
ملواجهة هاته الجائحة والحد من تداعياتها على طريق تجاوزها إن شاء 

هللا وبفضله وسابغ عنايته.

وإن هذه الروح يا موالي، لم تكن غريبة أو جديدة بالنسبة لكل من 
عرف أو تابع وواكب ما قمتم به خالل 21 سنة من الحضور والعطاء 

واإلنجاز والترصيد، إذ تصرفتم بحس إجتماعي وإنساني متميز وجرأة 

الواحد والعشرين، وذلك على  القرن  في معالجة تحديات  قائد كبير 

أساس اإلصالح وبناء املستقبل وتمثل التحوالت الكبرى، ال بنوع من 

الر�ضى بالواقع أو الركون إلى السير العفوي لألشياء واألحداث.

ويمكننا أن نستحضر الكثير من هذه التحديات وأسلوب جاللتكم 

في املواجهة والتجاوز، خصوصا منها ظاهرة اإلرهاب التي حصنتم بالدنا 

وأمتنا يا موالي من آفاتها، بفضل إستراتيجية شمولية موفقة، وكذا 

الجرأة في تجديد النمذجة التنموية الوطنية، والسعي الحديث إلى بناء 

نموذج تنموي بديل، قائم على الحوار واإلشتراك واإلنصات للمنطق 

من  مجموعة  وضع  إلى  وبتطلع  التحوالت،  وسيرورة  املتحرك  الواقع 

تعالى  الجديدة، وذلك ما سيساهم إن شاء هللا  القطائع واإلبداالت 

في بلورة مرحلة جديدة للتنمية الشاملة في بالدنا. هذا دون أن نن�ضى 

اإلشارة إلى أفق اإلقتصاد األخضر والبحث عن مصادر للطاقة البديلة، 

دولتنا  أهل  مؤسساتي،  وتمكين  ودمقرطة  تحديث  من  ذلك  إلى  وما 

الوطنية لتنهض بدورها الراعي في ظروف الجائحة بصورة لفتت اإلنتباه 

وحظيت بالتثمين واإلعجاب.

حفظكم هللا يا موالي وأقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو امللكي 

األمير موالي الحسن، وشّد أزركم بصنوكم صاحب السمو امللكي األمير 

موالي رشيد وبكافة أفراد األسرة امللكية، إنه سميع مجيب، والسالم 

على السدة العالية باهلل.

خديما ألعتابا وشريف3

 وحبيبا ملاوكيارئيسامجلسا ون  ب

حرراباورباطافيا42احلا وذ 3ا0440

 مل  فقالا23اي وي 4ا2424.

شكرا السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

شكرا للجميع،ارفعتا و لس3 وعيد مبارك سعيد.
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